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  5: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   عرفان اسالمى جلد سيزده

   مجال دل - 1

اى بس با مجال پيشش آمد، چشمش بر كمال حسن او افتاد، دلش صيد  رفت، خمّدره اى در راهى مى زده اند كه حمنت آورده
زده را ديد بر پى  خمّدره به در سراى خود رسيد، التفاتى كرد، آن حمنترفت، چون آن  آن مجال گشت، بر پى آن خمّدره مى

اِد ضعيفم سلطنت رانده است و در كمند قهر خويش آورده : مقصود چيست؟ گفت: وى، گفت سلطان مجال تو بر 
  .است، با توام دعوى عشقبازى است و اين دعوى نه جمازى است

اين مسئله تو را فردا جواب دهم و اين اشكال تو حل  : كمال بود، گفت  آن خمّدره را بر كسوت مجال، حلّيت عقل بر
روز ديگر آن ممتحن منتظر نشسته بود و ديده گشاده، تا مجال بر كمال مقصود كى آشكار گردد و واقعه او چون . كنم

  حل كند؟

او دار تا به آن سر و روى، او را  آن آينه فراروى! اى پرستار: آمد و از پى او پرستارى آيينه در دست، گفت آن خمّدره مى
  !!رسد كه با ما عشقبازى كند و متّناى وصال ماش بود؟

دْل مشتاق مجال دل ديگر است و روحش روحى غري از ارواح، مشتاق در سلطه عشق حق است، مشتاق عاشق عبادت 
  :اند و دورى از گناه است، عارف دخلسته يار و جان نثار حمبوب است، اهل حال فرموده

: فـَيَـْعِرَضُهُم الّله َعَلى اْلَمالِئَكِة َويـَُقولُ قـُُلوُب اْلُمْشتاقَني ُمنَـوََّرة ِبُنوِر الّله َفِإذا َحتَرََّك اْشِتياقـَُهْم َأضاَء النُّوُر مابـَْنيَ السَّماِء َواَألْرِض، 
ْشتاقُوَن ِإَىلَّ، ُأْشِهدُُكْم َأّىن ِإلَْيِهْم َأْشَوق

ُ
  .هؤالِء امل

. تاقان حق وحقيقت روشن به نور خداست، چون شوقشان به حركت آيد، بني آمسان و زمني نور بدرخشدهاى مش دل
  اينان مشتاق منند،: فرمايد دهد ومى حضرت حق آنان را به مالئكه نشان مى
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  .»1«  ترم شاهد باشيد كه من به آنان مشتاق
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   سيماى عارفان - 2

  :گويد ن اين مكتب مىشدگا يكى از تربيت

: با او مهراه شده در عرض طريق بدو گفتم. ماند در بعضى از سفرها به بزرگى برخوردم كه سيمايش به سيماى عارفان مى
  ؟ راه به سوى خدا چگونه است؟»َكْيَف الطّريُق ِإىل الّله«

  .شدى ه به سوى او را نيز آگاه مىاگر او را يافته بودى را. »َلْو َعَرْفَت الّلَه َلَعَرْفَت الطَّريقَ «: گفت

  .بگذار و دور كن از خود خالف و اختالف را! اى مرد سالك: پس گفت

  .ها مؤيّد از جانب حّقند علما را چگونه خالف و اختالىف خواهد بود؟ چه آن: گفتم

  .گوىي اّال ىف التجريد التوحيد چنني است كه مى: گفت

  معناى اين مجله چيست؟: بدو گفتم

  .با بودن او غري را نديدن. »ِفْقداُن ُرْؤيَِة ما سواُه ِلوِْجدانه«: گفت

  .كه منظور از اين مجله نفى هر معبود باطل و مقّيد بودن به طاعت و عبادت حق است

  ؟ آيا عارف را خوشحاىل هست؟»َهْل َيُكوُن اْلعاِرُف َمْسروراً «: بدو گفتم

  ؟عارف را با اّتصال به خدا اندوه هست: جواب داد

  گردد؟ ؟ نه اين است كه هركس او را شناخت دچار اندوه مهيشگى مى»أَلَْيَس َمْن َعَرَف الّلَه طاَل َمهُّهُ «: گفتم

َفال َخْوٌف [ شود كه اهل معرفت را هركس او را شناخت اندوهش براى مهيشه برطرف مى. »َمْن َعَرَف زاَل َمهُّهُ «: گفت
  .]* َعَلْيِهْم َو ال ُهْم َحيَْزنُونَ 

______________________________  
  .94/ 1: عرفان اسالمى -)1(
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  7: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  دهد؟ هاى عارفان را تغيري و حتّول مى ؟ آيا دنيا دل»َهْل تـَُغيـُِّر الدُّنْيا قـُُلوَب اْلعارِفنيَ «: گفتم

كند تا چه رسد به  ؟ آيا آخرت دل آنان را حاىل به حاىل مى»الدُّنْياقـُُلوَب اْلعارِفَني َحّىت تـَُغيـَِّرها   َهْل تـَُغيـُِّر الُعْقىب«: گفت
  !دنيا؟

  گردد؟ ؟ كسى كه خدا را شناخت آيا دچار وحشت منى»أَلَْيَس َمْن َعَرَف الّلَه صاَر ُمْستَـْوِحشاً «: گفتم

. بود حقيقى دچار وحشت و ترس شودحمال است عارف با شناخنت مع. »َمعاَذ الّله َأْن َيُكوَن اْلعاِرُف ُمْستَـْوِحشاً «: گفت
  .اما عارف در عني تنهاىي مسافر به سوى دوست است. »َولِكْن َيُكوُن ُمهاِجراً ُمَتَجرّداً «

  خورد؟ ؟ آيا عارف به چيزى غري خدا تأّسف مى»ٍء َغيـَْر الّله َهْل يـََتَأسَُّف اْلعاِرُف َعلى َشىْ «: گفتم

َر الّلِه فـََيَتَأسَُّف َعَلْيهِ َهْل يـَْعِرُف العاِرُف غَ «: جواب داد   شناسد تا بر او غّصه خبورد؟ ؟ آيا عارف غري خدا چيزى مى»يـْ

  ؟ آيا عارف مشتاق به حضرت رّب است؟»َهْل َيْشتاُق اْلعاِرُف ِإىل رَبِّهِ «: گفتم

ه هم زدن از او غائب است تا مشتاق او ؟ آيا عارف يك چشم ب»َهْل َيُكوُن اْلعاِرُف غائِباً َطْرَفًة َحّىت َيْشتاَق ِإلَْيهِ «: گفت
  !باشد؟

  ؟ اسم اعظم خدا چيست؟»َما اْسُم الّلِه اَألْعَظمُ «: گفتم

ابَهُ «: گفت َ   .آن است كه بگوىي الّله و از او در دلت داراى مهابت شوى. »َأْن تـَُقوَل الّلَه َوأَْنَت 

  .شود گومي وىل در دمل مهابت پيدا منى ياد خدا مىز . »َكثرياً ما أَقُوُل َوال ُتداِخُلىن اْهلِْيَبةَ «: گفتم

گوىي نه آن چنان كه  براى آن كه نامش را آن چنان كه هسىت مى. »ِألَنََّك تـَُقوُل ِمْن َحْيُث أَْنَت ال ِمْن َحْيُث ُهوَ «: گفت
  .هست

  .هاى تو پند بليغ بگريم ديگر بار مرا موعظىت فرماى، از گفته! اى بزرگ: گفتم

   بيىن، نيك ت است از براى موعظت و نصيحت تغيرياتى كه در روزگار مىكفاي: گفت
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  .»1«  بنگر و آن را به جهت خود پندى بزرگ دان

   خوف و حمّبت نزد عارفان - 3

  :گويد جوى دل آگاه مى يكى از سالكان راه و حقيقت

كه به افتادگى و فروتىن موصوف و به عقل و حكمت و فضل وقىت صفت يكى از بزرگان را كه ساكن مين بود شنيدم  
  .معروف، در ظاهر متلّبس به لباس اهل جهاد، در باطن از اهل سري و صالح و سداد

چون زمان حج نزديك شد و از اعمال و عبادات آن سال فراغىت حاصل گشت، قاصد ديدار او شدم تا كالم او را شنيده 
  .فايدتى حاصل مناميو مواعظ او را اصغا منوده كه 

چون مجاعىت از قصد من آگاهى پيدا منودند، مرا مهراهى كردند و در ميان آن مجاعت جواىن بود كه سيماى صاحلان 
عّلت دمعه و رمد، پيوسته  داشت و منظر خائفان، روىي بود او را زرد بدون امراض جسماىن و چشمى سرخ و پر آب ىب

  .حالتش چنان ظاهر بود كه او را در مهان نزديكى مصيبىت روى دادهدوست خلوت بود و انيس تنهاىي، از 

آميز گفتم كه با من موافقت منايد و مرافقت جويد، قبول ننمود و از آن حالت او را  پس نزديك وى رفته كلمات حمّبت
خت و لسان سا هرچند مالمت منودم و به صرب ترغيبش كردم سودى نبخشيد و هر حلظه سيالب اشك از ديده جارى مى

  :حالش به اشعارى مرتّمن بود كه مضمونش اين است

بدانيد كه از عشق او هرگز دست برنداشته و تسّلى خنواهم يافت، چگونه خود را ! كنيد اى كساىن كه مرا مالمت مى
   تسّلى دهم كه هر حلظه اندوه من رو به ازدياد است

______________________________  
  .95/ 1: عرفان اسالمى -)1(
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كه اگر : گومي هاى آدمى خواهد پوسيد و من مى استخوان: گويند و عظمتم در اين راه مبدل به خوارى شده؟ مى
نوشيد،  هاى پيش شراب حمّبت تو مى هامي در وسط گور بپوسند دوسىت تو از دل زائل خنواهد شد، دل من از زمان استخوان

  .صباوت و كودكىحّىت در ايّام 

  اى و سوداىي است در سرم فتنه
 

  در سرم شورشّى و غوغاىي است

  هر دم از ترك چشم غّمازى
 

  در دمل غارتى و يغماىي است

  پس اين پرده دلرباىي هست
 

  دل زجا رفنت من از جاىي است

  ساقىي هست زير پرده غيب
 

  كه به هر گوشه مست و شيداىي است

  و مخّارى در درون هست مخر
 

  هاىي است كز برون مستىي و هى

  از تو اى آرزوى دل شدگان
 

  در دل هر كسى متناىي است

  

  .آمد تا بدان شهر از مين كه مقصود ما بود رسيدمي بدين حال و حالت، آن جوان مهراه مى

بكوفتيم، ىف احلال يكى در باز كرد، در . اش رفتيم آن كس را كه طالب ديدارش بودمي از مأواى او پرسيده، به در خانه
آن جوان بر مهه سبقت منوده سالم كرد و با او . مانند كسى بود كه گوىي اهل قبور است، ما را به درون خانه دعوت كرد

وى جواب سالم داد و با او با حنو ديگرى مكامله كرد و بشارت داد به زبان حال او را به امرى كه گويا . مصافحه منود
  .ه او روى خواهد دادنسبت ب

هاى دل و  خداى تعاىل مشا و امثال مشا را پزشك بيمارى! اى سّيد من: پس آن جوان سبقت در كالم كرده بدو گفت
معاجله كننده دردهاى گناه قرار داده، مرا در حمّلى زمخى است كه گوشت و پوست آن حمل را خورده و دردى است در تن  

  .اى از مراهم حمّبت و داروى توّجه آن را عالج كن ى كه از من شناخىت به پارهكه جايگري و مزمن شده، اين درد

  .خواهى از عالج اين مرض تا من جواب آن را يك يك به تو باز گومي بپرس آنچه را مى: آن بزرگ به وى گفت

  نشانه ترس از خدا چيست؟. »ما َعالَمُة اْخلُوِف ِمَن الّلِه تعاىل«: پرسيد
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اين كه تو را از هر ترسى جز ترس از مقام . »َأْن يُؤِمَنَك َخْوُف الّلِه َتعاىل ِمْن ُكلِّ َخْوٍف َعْن َغْريِ َخْوِفهِ «: جواب داد
  .خودش اميىن دهد

ش آمد، اى زد و بيهوش بيفتاد، پس از ساعىت به هو  چون اين بيان از آن بزرگ شنيد، در حالش تغري كّلى پديد آمد، نعره
  چگونه در دل بنده خوف پروردگار پديد آيد؟: از آن عارف پرسيد

د، از هيچ راه تندرسىت خنواهد داشت، به منزله عليل و سقيم خواهد : گفت چون انسان از عوامل ديگر پاى بدين عامل 
  .يدن فنا بر بقابود و عليل دفع عّلت را به ناچار با غذا خوردن كند و بر كراهت دارو صرب منايد از خوف گز 

چون اين الفاظ از شيخ بشنيد، چنان فريادى كشيد كه جالسني جملس را گمان اين شد كه روح از بدنش مفارقت منود، 
  :اى سر برداشت پرسيد پس از حلظه

  ؟ عالمت عشق به خدا چيست؟»ما َعالَمُة اُلمَحبَِّة لِّلِه َتعاىل«

  .اى دوست جاىن، مقام دوسىت با خدا بس بلند است. »لِّلِه َرفيَعة يا َحبيىب ِإنَّ َدَرَجَة اَلمَحبَّةِ «: گفت

  :گاه از شيخ متّنا كرد آنچه را گفىت براى من توضيح بده گفت آن

ِْم َفأَْبَصُروا بُِنوِر اْلُقُلوِب ِإىل َجالِل َعَظَمةِ « اَلمْحُبوِب، َفصاَرْت  اِإللهِ  يا َحبيىب ِإنَّ اُلمِحبَِّني لِّلِه َتعاىل َشقَّ َهلُْم َعْن قـُُلِو
َوُتشاِهُد تِْلَك اُألُموِر بِاْلَيقِني َواْلَعياِن  َأْرواُحُهْم ُروحانِيًَّة، َوقـُُلوبـُُهْم ُحُجِبّيًة، َوُعُقوُهلُْم َمساويًّة َتَشرَُّح بـَْنيَ ُصُفوِف اْلمالِئَكِة اْلِكراِم،

َلِغ اْسِتطاَعِتِهْم َلُه َطَمعاً ىف   .»َجنَِّتِه َوال َخْوفاً ِمْن نارِهِ  فـََعَبُدوُه ِمبَبـْ

هايشان صاىف شده و  گريند، جان شكافد، قدر و بزرگى و عظمت آن حمبوب را به روشناىي دل مى قلوب دوستان حق مى
روند و هرچه خواهند  هايشان آمساىن شود، در ميان صفوف مالئكه بزرگوار مى دار عظمت حق گردد و عقل دل آنان پرده

شت و نه به يقني و  عيان مشاهده كنند، در حّد طاقت بندگى كنند و بندگى آنان خالص براى خدا باشد، نه به طمع 
  .به خاطر ترس از جهّنم

  11: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .جوان چون اين حقايق بشنيد فريادى زد و گريه راه گلويش را گرفت و سپس بيفتاد
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اين : گ سر آن عاشق جان باخته را به زانو گرفته رويش را بوسه داد و گفتآن بزر . چون نيك بديدند، از دنيا رفته بود
  .»1«  است حال اهل ترس و اين است مرتبه عاشقان و دوستداران

   گفتارى از عارفان  - 4

  :گويد عاشق سالك و عارف اهلى مى

و هويدا بود در كوىي ديدم به طبيىب را كه آثار دانش و آيات بينش از او ظاهر . وقىت در يكى از ممالك گذارم افتاد
  .معاجلت مشغول است

  .اند و منتظر گرفنت نسخه براى عالج دردند مجعى كثري از مرد و زن بر گرد او نشسته

  :چون از دستورالعمل بيماران خالصى يافت روى به من كرده و گفت. اى نشستم من نيز در گوشه

  .اگر تو را نيز مطلىب هسىت بگوى

  .مرضى مبتال هستم، اگر تواىن آن را معاجلت مناى هاست به سال: گفتم

  آن كدام است؟: گفت

  .مرض گناه، اگر از براى آن دواىي دارى از براى من بيان كن: گفتم

اى بنويسم آن را نيكو فهم مناى و بدان  از براى تو نسخه: اى سر به زير افكند، پس قلم برداشت و گفت طبيب حلظه
  .عمل كن

  :برداشت و اين كلمات نوشت گاه قلم و كاغذ آن

   هاى صرب و هليله فروتىن و بليله افتادگى و روغن گل هاى فقر را برگري، با برگ ريشه

______________________________  
  .98/ 1: عرفان اسالمى -)1(

  12: ، ص13 عرفان اسالمى، ج
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بنفشه ترس، با گل خطمى دوست و متر هندى قرار، با گل سرخ راسىت، چون اين دواها را به ميزان خود گرفىت، حمل آن را 
در ديگ دانش قرار ده و آب بردبارى و حقيقت به روى آن بريز و آتش آرزومندى زير آن ديگ برافروز و سوزندگى بر آن 

قونياى زارى و بازگشت بر آن اضافه كن و به روى آن مّقل طاعت بريز، بيفزاى و آن را با ستام خشنودى حركت ده و مس
سپس در عمل بكوش و آن شربت را در دكان خلوت بنوش، پس از نوشيدن تلخى دهان را با آب وفا مضمضه كن و 
و نيكو كن مزه دهان خود را به مسواك ترس و گرسنگى، سپس به جهت آن كه قى عارض نگردد، سيب قناعت را ببوى 

هاى خود را به دستمال بازگشت از غري خدا پاك مناى، پس اين شركت كه از تركيب آن دواها ساخته شد، گناهان را  لب
  .كند َبرد و تو را به خداى بزرگ و داناى رازها نزديك مى

اين كلمات چون اين كلمات را از آن طبيب دانشمند شنيدم، تغيري كّلى در حالت من پديد گشت و من نيز قلم برداشته 
  :را براى وى نگاشتم

ها  كنند، بار آن ها را به آب توبه بازگشت سرياب مى نشانند و آن خداوند را بندگاىن است كه درختان گناه را در ديده مى
آن كه درماندگى در كردار يا   چينند و بالدت و بالهت را بر خود بسته، ىب جنون مى اندوه و پشيماىن است، ميوه آن را ىب

نوشند و بر  ها باشد، اين گروه از دانشمندانند و معرفت دار به خدا و رسول، از جام پاك وحدت مى در گفتار آن گنگى
هاى جربوت  شود و بني پرده ها در عامل ملكوت سرگشته و ترسان مى هاى آن كنند، دل درازى بال تواناىي پيدا مى

  .كند خياالتشان حركت مى

كنند كتاب گناهان خود را و روح آنان دمساز شكيباىي و ترس  پشيماىن و مطالعه مى هاى برند به سايه برگ پناه مى
  .گردد، تا وقىت كه به اعال درجه زهد برسند و مهآغوش با نردبان ورع شوند مى

گاه به ريسمان رهاىي پريوز گردند و به گوشه آسايش و تندرسىت  خرند و آن شكنجه و تلخى ترك دنيا را به خود مى
   هاى ها رسد، تا وقىت كه به باغ ند، روحشان به بلندىرس مى

  13: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

هاى  هاى شكيباىي و بگذارند از پل فراخى و آسودگى اقامت كنند، فرو روند در درياى حيات اهلى و حمكم سازند خندق
هاى مراد و حركت كنند در درياى  هاى آن كشىت گاه كه منزل كنند به سرچشمه بادبان رهاى بزرگ هواهاى نفساىن، آن

  .بودى، تا وقىت كه برسند به سواحل آسايش و معدن و حمّل بزرگى و جاللت
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  :ام كه قسمىت از آن بدين شرح است من نيز نثراً و نظماً در اين معاىن چيزى نگاشته: گويد يافعى مى

الطاف خاصه برسد، از خود آنچه غري اوست دور چون از جانب حق به عباد، امور معنوى و ترقّيات روحى و عنايات و 
كنند و به طرف مقامات پيوستگى سفر كرده و با كرامت و زهد و تقوا يارى جويند، تقواىي كه گويا اجزائش به آب پاكى 

  .منايد هايشان در باغ رياضت در حركتند و پنهان مى و يگانگى و پسنديدگى مخري شده، اسب

ها را به تازيانه ترس بازدارند  زنند كه به غري صاحب خود نتواند به جاىي بنگرد و آن جلام مىتوسن سركش نفس را آن چنان 
نه سخىت و رنج برانند،  و به اسباب آرزومندى حركت دهند و آن ها را به منتهاى آرزومندى كه رسيدن به حق است، در 

هاى سپيدى و عرايس انوار در باغات  ب عاىل باز نيتگاه كه به جاى پاكيزه با عظمىت برسند و دست يابند به مرات تا آن
  .خوشى و معارف اسرار

كنند پر است از لشكرهاى آرزوهاى نفساىن، وىل اينان بازدارند آن لشكرها را از هجوم به خود و  اين راهى كه طى مى
رك عادات گذشته و پاكيزه  هاى ت بكشند نفوس آرزوها را به مششريهاى خالف نفس و بزنند سواران طبع سركش را به نيزه

ها و نياز آنان  عيب شود عبادت آن هاى زشت را، تا ىب ها و ساير برنامه كنند به آب ديده ناپاكى گناهان خود را و بدى
هاى بدى طبع را به آتش  فقط نياز به پاكيزگى جان و مناز شود، از دردهاى دوسىت غلط دل آنان عالج شود، درخت

  د و با گالب اوراد و اذكار خود رااندوه دل غمني بسوزانن

  14: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .»1« خوشبو منايند و به نام خدا مردگان خود را زنده كنند

   دورى و نزديكى عارفان - 5

  :عارىف وارسته گفت

فتم و به او  نزديك ر . هايش را گداخته بود جوان عرىب را در طواف كعبه با تىن نزار و زرد و ضعيف ديدم كه گوىي استخوان
حمبوب به تو نزديك است يا : گفتم. آرى: گفت. اى سان سوخته گمامن اين است كه تو حمّىب و از حمّبت بدين: گفتم

  :نزديك، گفتم: دور؟ گفت

حمبوب به تو نزديك و موافق و مهربان و تو » !سبحان الّله«: گفتم. موافق و مهربان: خمالف است يا موافق؟ گفت
  :حنيف؟ گفتسان زار و  بدين
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تر از آتش دورى و خمالفت است؟ چه، در قرب او  اى كه آتش قربت و موافقت بسى سوزنده مگر تو ندانسته! اى بطّال
  .مرا از گفته وى تغيري حالت پديد گشت. بيم فراق است و زوال و در بُعد او اميد وصال

ت اهليّه، خداى ناخواسته دچار غرور و عجب انسان ممكن است بعد از رسيدن به مقاما: خواهد بگويد اين حكايت مى
  !!»2« شود و به سراشيىب سقوط افتد و آنچه را به دست آورده از دست بدهد

  برصيصاى عابد - 6

  .] ِمنيَ ءٌ ِمْنَك ِإينِّ َأخاُف اللََّه َربَّ اْلعالَ  َكَمَثِل الشَّْيطاِن ِإْذ قاَل ِلْإلِْنساِن اْكُفْر فـََلمَّا َكَفَر قاَل ِإينِّ بَرِي[

______________________________  
  .102/ 1: عرفان اسالمى -)1(

  .105/ 1: عرفان اسالمى -)2(

  15: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

: چون داستان شيطان است كه به انسان گفت] هاى دروغ فريفتند داستان منافقان كه كافران از اهل كتاب را با وعده[
  .ترسم من از تو بيزارم، من از خدا كه پروردگار جهانيان است، مى: هنگامى كه كافر شد، گفت. كافر شو

  .اسرائيل به نام برصيصا است اكثر مفسرين قرآن عقيده دارند، اين آيه منايشگر سوء عاقبت مردى از بىن

  :داستان او بدين قرار است

رساند كه صاحب نفس شد و نسبت به مدتى طوالىن خداى بزرگ را بندگى كرد، اين بندگى و عبادت كارش را به جاىي 
  .اى از امور، داراى بصريت گشت پاره

  .سزا يافت كرد و از اين راه شهرتى به گشتند معاجله مى آنان كه دچار مرض اعصاب و حاالت غري عادى رواىن مى

له طب نا زىن صاحب مجال و داراى اصل و نسب و اصالت خانواده به چنان مرضى دچار شد، وقىت از عالجش به وسي
ها، براى جدا كردن انسان از  اميد شدند، به توسط برادران نريومندش به حمضر عابد آورده شد، شيطان كه در اين موقعّيت
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و باالخره او را وادار به عمل قبيح آن هم با يك زن !! برد، به وسوسه آن مرد پرداخت خدا متام نريويش را به كار مى
  !!مريض كرد

شهر رسيد، او را به حماكمه كشيدند و طبق قانون آن روز حمكوم به مرگ شد، به هنگامى كه بر باالى خرب اين برنامه به 
اين خط سريى بود كه من برايت فراهم آوردم، هم اكنون اگر : دار قرار گرفت، شيطان در نظرش جمسم شد و به او گفت

با حالت اشاره، : ات كنم؟ پاسخ داد نه سجدهدر حاىل كه بر دارم چگو : گفت! خواهى جنات ياىب بر من سجده كن مى
ها عبادت اين گونه به سوء عاقبت  دار را كشيدند و با وجود سال چون به اشاره چشم و ابرو شروع به سجده كرد، طناب

  .»1« و عذاب اليم دچار شد

______________________________  
  .164/ 1: عرفان اسالمى -)1(

  16: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   ثعلبة بن حاطب - 7

َقنَّ َو َلَنُكوَننَّ ِمَن الصَّاحلِِنيَ [ فـََلمَّا آتاُهْم ِمْن َفْضِلِه خبَُِلوا ِبِه َو تـََولَّْوا َو ُهْم * َو ِمنـُْهْم َمْن عاَهَد اللََّه لَِئْن آتانا ِمْن َفْضِلِه لََنصَّدَّ
ِْم ِإىل* ُمْعِرُضونَ    .] ْوِم يـَْلَقْونَُه ِمبا َأْخَلُفوا اللََّه ما َوَعُدوُه َو ِمبا كانُوا َيْكِذبُونَ يَـ   َفَأْعَقبَـُهْم ِنفاقاً ِيف قـُُلِو

از منافقان كساىن هستند كه با خدا پيمان بستند، چنان چه خدا از فضل و احسانش به ما عطا كند، يقيناً صدقه خواهيم 
در [آن ]  هزينه كردن[آنان عطا كرد نسبت به  هنگامى كه خدا از فضل و احسانش به.* داد و از شايستگان خواهيم شد

هاى خود با خدا وفا  پس براى آن كه به وعده.* روى گرداندند]  از پيمانشان[كنان  خبل ورزيدند و اعراض] راه خدا
قى  كه خدا را مالقات كنند، با هايشان تا روزى را در دل]  ثابت[گفتند، نفاقى  نكردند، و به سبب آن كه مهواره دروغ مى

  .گذاشت

  :كه فردى از انصار بود نازل شده است و داستان او چنني است» ثعلبة بن حاطب«اند، اين آيات درباره  مفسران نوشته

ره   :اى نداشت روزى به پيامرب صلى اهللا عليه و آله عرضه داشت ثعلبه كه مردى فقري بود و از ثروت 
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مقدار ماىل  ! اى ثعلبه: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود. نايت كندبرامي دعا كن، خداوند به من ثروتى ع! اى رسول خدا
رت است از ثروتى كه نتواىن مسئوليت آن را حتمل كىن آيا . كه در اختيار توست، اگر به اداى شكرش برخيزى؛ براى تو 

  دوست ندارى از زندگى پيامربت درس بگريى؟

رتين زندگى آن است كه در آن عفاف و كفاف  طال و نقره مىها برامي  به خدا اگر اراده كنم كوه! اى ثعلبه شود؛ اّما 
رتين مال آن است كه انسان    باشد و 

  .بتواند شكرش را به جاى آورد

ثعلبه به بيان رسول خدا صلى اهللا عليه و آله قانع نشد و با اصرار از پيامرب صلى اهللا عليه و آله تقاضاى دعا كرد و به 
به آن خداىي كه تو را مبعوث به رسالت كرده است، اگر ثروتى به من عطا شود، به هر كس در  :حضرت عرضه داشت

  .ثروت من حق دارد حّقش را ادا خواهم كرد
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ادى پس از دعاى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله زندگى م. رسول خدا صلى اهللا عليه و آله، به دنبال اصرار ثعلبه دعا كرد
ّيه كرد و مشغول دامدارى شد. ثعلبه دگرگون و روز به روز ثروتش زيادتر شد به مرور زمان دامنه . اّول چند گوسفند 

به مهني علت از شهر به بيابان . اموالش چنان وسعت گرفت كه به تدريج شهر مدينه از پاسخ گفنت به نياز او عاجز شد
و چنان سرگرم اداره كار خود شد كه بر اثر كثرت كار از مجعه و مجاعت و رفت و در آجنا به كار دامدارى مشغول شد 
پس از نزول حكم زكات، به دستور رسول خدا صلى اهللا عليه و آله، . زيارت پيامرب صلى اهللا عليه و آله حمروم ماند

ند؛ اّما او از دادن زكات آورى زكات به سراغ ثعلبه رفتند و برابر حكم خدا و رسول، از او طلب زكات كرد مأموران مجع
گريند و اين برنامه، زورى است   هاى مذهىب مى اى است كه از اقلّيت زكات در رديف جزيه: خبل ورزيد و در جواب گفت
  !.بينم ها خود را معذور مى گونه ماليات شود و من از دادن اين كه بر ما ثرومتندان حتميل مى

  .واى بر ثعلبه، واى بر ثعلبه: عليه و آله رسيد دو بار فرمودندورزى او به پيامرب صلى اهللا  چون خرب خبل

او هم چنان به مجع ثروت و اضافه كردن آن مشغول بود، تا متام ثروت از كفش رفت و هم چنان كه قرآن فرموده به سوء 
  .»1« عاقبت دچار شد

   مواردى از تاريخ اسالم - 8
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رى پيامرب صلى اهللا عليه و آله و جهاد ىف سبيل الّله سهمى به سزا يكى از رجال برجسته اسالم بود، او در يا» زبري«
  .داشت

ها مششريش شكست، پيامرب صلى اهللا عليه و آله بالفاصله چوىب را برداشت و به دو طرف آن دست   در يكى از جنگ
   زبري به. كشيد، با عنايت خدا تبديل به مششريى شد و آن را به زبري سپرد

______________________________  
  .165/ 1: عرفان اسالمى -)1(

  18: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .ها به خرج داد وسيله آن در راه اسالم و پيش برد اهداف رسالت، رشادت

رتين دفاع كنندگان از اسالم چهار نفر بودند مى على بن اىب طالب، زبري بن العوام، ابودجانه انصارى، سلمان : گويند 
  .فارسى

ى از چند نفرى بود كه بعد از وفات پيامرب صلى اهللا عليه و آله، دعوت امريمؤمنان عليه السالم را براى دفاع از زبري يك
  .حق، بدون قيد و شرط قبول كرد

زبري از چهار نفرى بود كه على عليه السالم پس از وفات نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله در دفاع از حق نفر پنجمى براى 
  .ه نفر ديگر سلمان و ابوذر و مقداد بودندآن نيافت، س

  .زبري در روز شورا، حق خود را به امام على عليه السالم واگذار كرد و خودش هم مصّمم بود با امام بيعت كند

وى از افرادى بود كه دخرت پيامرب بزرگ اسالم عليها السالم وصيت كرد، بايد از افرادى باشد كه در مراسم تشييع من 
  !كندشركت  

  .ترين افراد اّمت است زبري يكى از شجاع: اى به اصحابش نوشت على عليه السالم در نامه

اما با آن مهه كرامت وفضيلت، با آن مهه شجاعت و رشادت زمحاتى كه در راه اسالم و خاندان پيامرب كشيد، در پايان  
رتين خلق خدا واداشتطلىب شد و اين مسئله او را از مدار حق خارج كرد و به  كار دچار جاه   .دمشىن با 
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او عاقبت با فريب معاويه و تشويق عايشه به گمراه كردن مردم بصره و ساير شهرها برخاست و چندين هزار نفر را عليه 
ها به مسري اصلى برگرداند، حتريك كرد و مّدتى آن  رفت فرهنگ اصيل اسالم را پس از مّدت امريمؤمنان عليه السالم كه مى

روان منود و آن امام » مجل«زرگوار را در ميدان جنگ امام ب به دفع دمشن گرفتار و پس از آن دچار جنگ صّفني و سپس 
  .مهام آخر در ميدان حمراب به شرف شهادت نايل آمد و به آرزوى خود كه اصالح امت اسالمى بود، نرسيد

   ت سخىت براىزبري در ميدان جنگ مجل خون هزاران بيگناه را به هدر داد و مزامح

  19: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

ره مادى و دنياىي بربد؛ در بياباىن به دست مردى به قتل  دولت حق به وجود آورد و بدون اين كه از اين آشوب كم ترين 
رسيد و آن چنان به سوء عاقبت گرفتار شد كه در كتب اسالمى از او به عنوان فردى از پيشوايان ضاللت و كفر نامربده 

  .شود مى

هاىي كه در قرآن و تاريخ از آنان  اند، با توجه به زندگى چنني انسان آرى، بيداران راه خدا و عاشقان حضرت حق، تا زنده
ياد شده است، از عاقبت خود در ترس و وحشتند، آرى، از بركت چنني خوىف است كه مهيشه مراقب خود هستند و 

  .اند ش و فعالّيتبراى دفع خطر از حيات روحاىن خود، در كوش

بنابراين خوف از سوء عاقبت، واقعّيىت است كه انسان مؤمن به آن نيازمند است و اگر با انسان نباشد، به برطرف منودن 
  .»1« كند موانع ُحسن عاقبت اقدام منى

   زن بدكاره - 9

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى

اسرائيل، مشغول فعاليت شد، زيباىي زن آن چنان خريه كننده بود كه   بىناى از جوانان  زىن بدكاره، به قصد آلوده كردن عده
  .اگر فالن عابد او را ببيند تسليم او خواهد شد: گروهى از جوانان گفتند

  .روم مگر اين كه آن عابد را گرفتار بند شهوت كنم به خدا قسم به خانه منى: زن سخن آنان را شنيد، گفت

زن . مرا راه بده، عابد از پذيرفنت آن زِن تنها، در آن وقت شب امتناع كرد: د رفت و گفتبه هنگام شب بر در خانه عاب
  .كشد گروهى از مردان هرزه به دنبال منند و اگر مرا نپذيرى كارم به رسواىي مى: فرياد برآورد
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______________________________  
  .167/ 1: عرفان اسالمى -)1(
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مجال . مهني كه آن زن وارد خانه شد، لباس از بدن درآورد. عابد چون سخن او را شنيد، به خاطر جنات او در را باز كرد
پس دست به بدن زن زد، وىل ناگهان دست خود را  . زن و بدن خريه كننده مهراه با عشوه و نازش عابد را مسحور كرد

دسىت كه برخالف خدا : كىن؟ جواب داد چه مى: زن به او گفت. ر دادكشيد و در برابر آتشى كه زير ديگ روشن بود قرا
عابد : اسرائيل را ديد، پس فرياد زد زن از خانه بريون دويد، گروهى از مردم بىن. به اجراى عملى برخيزد سزاوار آتش است

يدند از ترس عذاب اهلى مردم به سراغ آن بنده خائف حق رفتند و با كمال تعّجب د. را دريابيد كه خود را هالك كرد
  .»1«  دست خود را به آتش سوزانده است

  حيىي وخوف از خدا -10

  :كند شيخ صدوق از پدر بزرگوارش نقل مى

اى از كرك به جاى آسيب صورت گذاردند، تا  پارچه. قدر مناز خواند و گريه كرد كه صورتش آسيب ديد حيىي بن زكريّا، آن
كرد و بسيار كم خواب شده بود، پدر  خاطر خوف از مقام اهلى اين چنني گريه مىاو به . اشك ديدگانش بر آن بريزد

ام چنان لطف و عنايىت به تو كند كه خوشحال شوى و چشمت به حمّبت حق  پسرم از خدا خواسته: بزرگوارش به او گفت
كند مگر   آن عبور منى قبل از آتش جهنم صحراى سوزاىن است كه از: جربئيل به من گفت! پدر: روشن گردد، عرض كرد

  .»2«  پسرم گريه كن؛ زيرا گريه از خوف خدا، حق توست: فرمود. كسى از خوف حق زياد گريه كند

   در كنار آتش سوزان -11

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

______________________________  
  .183/ 1: عرفان اسالمى -)1(

  .184/ 1: عرفان اسالمى -)2(
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  21: ، ص13 المى، جعرفان اس

درنگ دست به آتش  اسرائيل زىن را مهمان كرد و در آن شب نسبت به آن زن به قصد سوء نشست؛ اّما ىب عابدى در بىن
دوباره نّيت سوء بر او غلبه كرد، باز دست به آتش برد، تا صبح مهني برنامه را . نزديك كرد و از قصد خويش برگشت

  !»1«  خانه من بريون شو كه بد مهماىن بودى از: هنگام صبح به زن گفت. داشت

   تنبيه نفس -12

  :گويد يكى از ياران پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى

در يكى از روزها كه هوا بسيار گرم بود، من و گروهى از دوستان با رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در سايه درخىت 
هاى خود را از بدن بريون آورده و با پشت و روى بدن و صورت خود بر  لباسناگهان جواىن از راه رسيد، . نشسته بودمي

تر از  اى نفس بچش؛ زيرا عذاىب كه نزد خداست، خيلى بزرگ: گفت هاى داغ بيابان غلتيد و در حال غلتيدن مى ريگ
  .اعمال توست

شد و لباس پوشيد و قصد حركت كرد، كرد، چون كار جوان متام  رسول خدا صلى اهللا عليه و آله اين منظره را متاشا مى
كارى از تو ديدم كه از كسى سراغ نداشتم، چه عّلىت سبب اين ! اى بنده خدا: حضرت او را به حضور طلبيد و فرمود

  برنامه بود؟

كند،  ها مباهات مى حق خوف را به جاى آوردى، خداوند به سبب تو به اهل آمسان: فرمود. خوف از خدا: عرض كرد
مهه نزد او آمدند . هركس در اين حمل حاضر است به نزد اين مرد برود تا او برايش دعا كند: ياران كرد و فرمود سپس رو به

هاى ما را در گردونه هدايت قرار ده و پرهيز از گناه را توشه ما كن و  خداوندا متام برنامه: گونه دعا كرد و او هم بدين
  .»2«  بدهشت را نصيب ما فرموده و جايگاه ما قرار 

______________________________  
  .184/ 1: عرفان اسالمى -)1(

  .185/ 1: عرفان اسالمى -)2(
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  جوان خائف و مرد عابد -13

  :فرمايد امام زين العابدين عليه السالم مى

شكست و از سرنشينان آن جز مهسر آن  مردى با خانواده خود سوار كشىت شد در ميان راه، دريا به حركت آمد و كشىت
در آن . هاى اطراف دريا برد اى قرار گرفت و موج دريا وى را به يكى از جزيره زن بر ختته پاره. مرد كسى جنات نيافت

ناگهان آن زن را باالى . زد شد و به هر كار زشىت دست مى كرد كه هر حرامى را مرتكب مى جزيره مرد راهزىن زندگى مى
آن مرد ديگر سخىن نگفت، برخاست و با زن درافتاد و . آدمم: زادى يا پرى؟ زن گفت آدمى: ديد به او گفتسر خود 

: آن زن با دست اشاره كرد و گفت. راهزن سبب وحشت و ترس آن را پرسيد. زن بر خود لرزيد. قصد كرد با او درآميزد
به عزّتش سوگند، هرگز به چنني عملى : زن پاسخ داد اى؟ تاكنون چنني عملى مرتكب شده: راهزن گفت. ترسم از خدا مى

ترسى، در حاىل كه من  اى از خدا مى با اين كه تو مرتكب چنني عمل خالىف نشده: مرد راهزن گفت. ام دامن آلوده نكرده
  .كنم، به خدا قسم من براى ترس از حّق سزاوارتر از تو هستم اين كار را به زور به تو حتميل مى

در راه . اين جرّقه بيدار كننده برخاست و در حاىل كه ّمهىت به جز توبه نداشت به نزد خاندان خود روان شد راهزن پس از
: داد، راهب به راهزن جوان گفت به راهىب برخورد و به عنوان رفيق راه با او مهراه گشت، آفتاب هر دوى آنان را آزار مى

  .وگرنه آفتاب هر دوى ما را از پاى خواهد انداختدعا كن تا خدا به وسيله ابرى بر ما سايه افكند 

: راهب گفت. بينم، تا جرأت كرده از حضرتش طلب عنايت كنم اى منى من در پيشگاه خدا براى خود حسنه: جوان گفت
در مهان حلظه ابرى بر آنان . جوان پذيرفت پس راهب دعا كرد و جوان آمني گفت. كنم و تو آمني بگو پس من دعا مى

شدند، مهني كه از  تا به جاىي رسيدند كه بايد از هم جدا مى. نداخت و هر دو در سايه ابر بسيارى از راه را رفتندسايه ا
  تو: راهب گفت. يكديگر جدا شدند ابر باالى سر جوان قرار گرفت
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رتى؛ زيرا دعا به خاطر تو به اجابت رسيد، اينك داستانت را به جوان ماجراى برخورد خود را با آن زن  . من بگو از من 
به خاطر ترسى كه از خدا به دل راه دادى متام گناهانت خبشيده شد، سپس مواظب باش اينك : راهب به او گفت. گفت

  .»1« بنگر كه در آينده نسبت به خداوند چگونه خواهى بود

   هاى خالف دستور حق عبادت -14
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اسرائيل آن چنان عبادت كرده كه به سخىت الغر شد،  عابدى از عابدان بىن: يت شدهاز امام صادق عليه السالم روا
به عّزت و جالل و جربومت سوگند، اگر مرا آن چنان عبادت كىن كه به مانند : خداوند به پيامرب زمانش وحى كرد به او بگو

ام به بندگى من برخيزى و از آن درى   دهپذيرم مگر به آن صورتى كه خودم معّني كر  چرىب درون ديگ آب شوى، از تو منى
  .ام وارد شوى كه دستور داده

هاى منهاى فرمان  دستور و برنامه هاى اهلى استوار باشد، عبادت ىب آرى، عبادت واقعى، عبادتى است كه براساس فرمان
  .»2« حق بدعت است و بدعت ضاللت است و اهل بدعت در آتشند

   المسرپيچى از اهل بيت عليهم الس -15

خدا و رسول و : ها كدام است؟ گفتم برترين سرزمني: حضرت على بن احلسني عليه السالم از ما پرسيد: گويد اىب محزه مى
رت مى صد و پنجاه سال در  رتين مكان: داند، فرمود فرزند رسول  ها بني ركن و مقام است، اگر مردى به مانند نوح، 

  عبادت سپرى كند؛ وىل عبادتش مهراه پذيرش واليت ما نباشد، از عبادات خود آن مكان روز را به روزه و شب را به

______________________________  
  .185/ 1: عرفان اسالمى -)1(

  .195/ 1: عرفان اسالمى -)2(
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  .»1« اى خنواهد برد ره

  سبك مشردن مناز -16

محيده مالقات كردم، بس ام محيده   نسبت به شهادت حضرت صادق عليه السالم با امبه خاطر تسليت : گويد ابوبصري مى
ديدى، حضرت  اگر به وقت شهادت امام حاضر بودى برنامه عجيىب مى: گريه كرد من نيز از گريه او گريستم، به من گفت

در كنار من حاضر كنيد، مهه را  بني من و هركس خويشاوندى هست: به هنگام انتقال از اين عامل، ديده باز كرد و فرمود
  .»2« رسد كسى كه مناز را سبك بشمارد به شفاعت ما منى: حاضر كردمي، رو به مهه آنان فرمود

  ضايع كردن مناز -17
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مردى وارد مسجد شد و در مناز خود آن چنان كه الزم بود : از حضرت باقر عليه السالم شنيدم كه فرمود: گويد زراره مى
مانند كالغ نوك به زمني زد، اگر با اين وضع مبريد به دين حمّمد : نكرد، پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمودسجود را رعايت 

  .»3«  منرده است

  پريوى از طاغوت و حمّبت بيجا به دنيا -18

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  .مرده بودند ها ها و خانه عيسى بن مرمي با يارانش بر شهرى گذشتند كه مردم آن كوچه

  .شدند اند، اگر به مرگ طبيعى مرده بودند دفن مى اينان به سخط اهلى دچار شده: فرمود

______________________________  
  .196/ 1: عرفان اسالمى -)1(

  .200/ 1: عرفان اسالمى -)2(

  .201/ 1: عرفان اسالمى -)3(
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اى اهل : با مردگان صحبت كن، عيسى فرياد زد: پروردگار به عيسى فرمود. داستان آنان را بدانيممندمي  عالقه: ياران گفتند
در خوشى زيستيم و به بدخبىت : عيسى پرسيد داستان مشا چيست؟ گفت. يكى از كساىن كه مرده بود لبيك گفت! قريه

  .دچار هاويه شدمي

  !هاىي از عذاب قرار دارد كه در آن كوه  درياهاىي از آتش: عيسى پرسيد هاويه چيست؟ آن مرد گفت

حمّبت به دنيا تا كجا؟  : فرمود. به خاطر دو گناه، بندگى طاغوت و عشق به دنيا: چرا گرفتار آجنا شديد؟ گفت: فرمود
گشت حمزون  شدمي، تا از ما برمى كرد خوشحال مى تا دنيا به ما رو مى. مهانند كودكى كه به مادر عشق ورزد: گفت

  .گشتيم مى

  .ها و دستورهايش شنواىي داشتيم از متام برنامه: پريوى مشا از طاغوت چگونه بود؟ عرضه داشت: فرمود
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بند و جلام آتشني بسته است و  بقيه اهل شهر دهانشان به وسيله دهانه: تو چگونه به من جواب دادى؟ گفت: فرمود
ها نبودم؛ اّما وقىت عذاب آمد مرا هم   ىل در عمل با آنمن گرچه در بني آنان بودم و . مالئكه غالظ و شداد مواظب آنانند

ها و خوردن نان جو، در  خوابيدن در مزبله: عيسى فرمود! ترسم كه در آتش قرار بگريم گرفت و فعًال با موىي معّلقم و مى
ناهان را بيان البته آيات و رواياتى كه كيفر گ. صورتى كه دين انسان براى انسان سامل مباند، براى انسان آسان است

حمّجة «، »الكاىف«، »عقاب األعمال«، »حبار األنوار«هاى  توانيد مفّصل آن را در كتاب كند بيش از اين است، مشا مى مى
  .ببينيد» البيضاء

شود، به خوف شديدى  آرى، وقىت انسان از طريق قرآن و روايات رسيده از منابع وحى، از كيفر و عذاب گناهان آگاه مى
رتين عامل بازدارنده انسان از گناه و وسيلهدچار شده  اى براى تدارك خطاهاى گذشته است و اين مهان  و اين خوف 

  :خوىف است كه در قرآن و روايات به آن اشاره شده كه براى هر انساىن الزم و ضرورى است

  .] ْجلَنََّة ِهَي اْلَمْأوىَفِإنَّ ا*  َو َأمَّا َمْن خاَف َمقاَم َربِِّه َو نـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلَوى[
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ترديد جايگاهش  پس ىب* و اما كسى كه از مقام و منزلت پروردگارش ترسيده و نفس را از هوا و هوس بازداشته است؛
  .»1«  شت است

  دورى از طاغوت به خاطر ترس از خدا -19

  :نقل است» فضل بن ربيع«از 

كردم صداى دق الباب شنيدم، پرسيدم كيست؟  هنگام شب كه من اسرتاحت مى. زيارت حج رفتمبا هارون الرشيد به 
  !امري را اطاعت كن، من با شتاب بريون آمدم و او به راسىت هارون بود: پاسخ آمد

ردمند هيجان مرا گرفته است كه فقط مردى خ: گفت. آمدم فرستادى نزد تو مى اگر كسى را به دنبامل مى! اى امري: گفتم
  .تواند آن را فرو نشاند؛ مردى را به من بنماى كه بتوامن از او سؤاىل كنم مى

: ما به طرف خانه او رفتيم من در زدم، پرسيد -مرا به نزد او راهنماىي كن: جاست، گفت مهني» سفيان بن عيينه«: گفتم
اگر تو كسى از پى من ! اى امري: و گفتاز امري اطاعت كن او با شتاب بريون آمد : كوبد؟ پاسخ دادم كيست كه در مى
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گاه هارون زماىن با وى گفتگو كرد و سپس  ما براى امر مهّمى نزد تو آمدمي، آن: آمدم، او گفت فرستادى، نزدت مى مى
  .هاى او را بپرداز عباسى بدهكارى: آرى، هارون گفت: آيا تو به كسى بدهكارى؟ وى پاسخ داد: پرسيد

: مردى را به من بنماى كه از او سؤاىل كنم، گفتم! آشناى تو به هيچ كار من نيامد: هارون گفت از نزد او بريون آمدمي،
: نزد وى رفتيم و من در زدم، پرسيد. ما را نزد وى برب تا از او سؤاىل كنيم: اينجاست، گفت» عبدالرزّاق بن محام«

   از امري اطاعت: كيست؟ گفتم

______________________________  
  .205/ 1: عرفان اسالمى -)1(
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ما براى : آمدم هارون جواب داد اگر مرا خرب كرده بودى خود نزدت مى! اى امري: كن، وى با شتاب بريون آمد و گفت
ن  آرى، هارو : آيا تو به كسى بدهكارى؟ گفت: امي، ساعىت با وى به گفتگو نشست و سپس پرسيد امر مهّمى نزد تو آمده

  .هاى او را بپرداز عباسى بدهكارى: گفت

: مردى را به من بنماى كه از او سؤاىل كنم، گفتم! كار من نيامد آشناى تو به هيچ: سپس بريون آمدمي، هارون گفت
  .ما را نزد او راهنماىي كن: اينجاست، گفت» فضيل بن عياض«

خواند، من در كوفتم،  اتى از كتاب خدا را به تكرار مىكرد و آي نزد او رفتيم، در جاىي بلند ايستاده بود و عبادت مى
  :در پاسخ گفت. از امري اطاعت كن: كيست؟ گفتم: پرسيد

آيا خرب ندارى كه پيامرب صلى اهللا : الّله اكرب آيا تو نبايد از او اطاعت كىن؟ جواب داد: گفتم!! مرا با امري كارى نيست
فضيل پايني آمد در گشود، سپس باال رفت مشع را خاموش كرد و در   مؤمن نبايد خوار شود،: عليه و آله گفته است

  .اى نشست گوشه

: ديدمي به جستجوى او پرداختيم، دست رشيد بر دست فضيل رسيد فضيل گفت ما در جاىي كه از تاريكى جاىي را منى
خود گفتم امشب وى با او با  با: گويد يابد يا نه؟ راوى مى چه نرم دسىت است؛ اّما آيا فردا از عذاب اهلى خالصى مى

  .زباىن پاك و قلىب صاف گفتگو خواهد كرد
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آنچه تو را : امي، رمحت خداى بر تو باد، فضيل لب به سخن گشود و گفت ما براى امر مهّمى نزد تو آمده: هارون گفت
ه ميان تو و آنان را برگريند و به اينجا كشانيد خالف ميل تو بود و مهراهانت نيز براى آمدن با تو رغبىت نداشتند و اگر پرد

اد و در واقع از اينان آن كس كه تو را بيش تو از آنان خبواهى كه اندكى از گناهان تو را بپذيرند، آن تر  ها گردن خنواهند 
  !!تر خواهد گرخيت دوست دارد، بيش

را » رجاء بن حيات«و » بن كعب حمّمد«و » سليم بن عبدالّله«مهني كه عمر بن عبدالعزيز به خالفت رسيد، ! اى هارون
   هاىي من به زشىت: فرا خواند و به آنان گفت

  28: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

دانست بلّيه و زشىت تو و يارانت آن را سعادت و نعمت  مبتال شدم تدبري من چيست؟ او خالفت را بلّيه و زشىت مى
دار دست از دنيا بكش و  از عذاب اهلى رهاىي ياىب، چون روزهخواهى فردا  اگر مى: سليم بن عبدالّله به او گفت. دانيد مى

  .با مرگ افطار كن

خواهى فردا از عذاب اهلى رهاىي ياىب، پريان مؤمنان را پدر دان، مردان ميانه سال را  اگر مى: حمّمد بن كعب به او گفت
  .ش و به فرزندان نيكوىي كنترها را فرزند، به والدين احرتام بگذار، با برادران مهربان با برادر و كوچك

خواهى فردا از عذاب اهلى رهاىي ياىب، آنچه را كه براى خود دوست دارى براى  اگر مى: رجاء بن حيات به او گفت
  .پسندى بر مؤمنان نيز مپسند و سپس هرگاه خواسىت مبري مؤمنان دوست بدار و آنچه را بر خود منى

ترسم از روزى كه پاهايت خواهند لرزيد، چه بر سرت خواهد آمد؟ آيا در كنار  گومي و مى اكنون من نيز مهني را به تو مى
  تو اين مردم خواهند بود كه تو را يارى دهند؟

  :من به فضيل گفتم. هارون چنان حتت تأثري قرار گرفت كه از شدت گريه از هوش رفت

  .كنيد ت امري را هالك مىكنم؛ اّما تو و ياران من با او نرمى مى: پاسخ داد. تر باش با امري نرم

عمر «هاى  ام كه يكى از دست نشانده شنيده! اى امري: باز بگو، فضيل گفت: چون هارون به هوش آمد، به فضيل گفت
خواىب گناهكاران را در كام آتش دوزخ و طول  ىب! اى برادر من: خواىب شكايت كرد، عمر به او نوشت از ىب» بن عبدالعزيز

اّما مواظب باش كه پاى تو از اين راه نلغزد؛ . در خواب و بيدارى راهنماى تو به سوى خدايت باشد ابدّيت به ياد آر، تا
هاى  هنگامى كه حاكم نامه او را خواند، از سرزمني. دهد و بر تو رحم خنواهد آورد ترى منى زيرا خدا به تو وعده بيش
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تو با نامه خود به دل من نريو : زد من آورد؟ پاسخ دادبسيارى گذشت و نزد عمر آمد، عمر از او پرسيد چه چيز تو را ن
  :باز بگو، فضيل گفت: خبشيدى، من ديگر تا به خدا نرسم واليت تو را اداره خنواهم كرد، هارون سخت گريست و گفت
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مرا منصب امارت ! يا رسول الّله: گفتنزد پيامرب صلى اهللا عليه و آله آمد و  ) عموى رسول خدا(بدان كه عّباس ! اى امري
رت از امارتى است كه  نفسى را كه تو زنده مى! اى عّباس و اى عموى پيامرب: ده پيامرب صلى اهللا عليه و آله گفت دارى 

ش تواىن خبورى، در واقع امارت يعىن ندامت و پشيماىن در روز رستاخيز و اگر بتواىن امري نباشى امري مبا آن را حّىت منى
  .باز بگو خدا تو را رمحت كند: هارون دوباره سخت گريست و گفت

تواىن روى خود را  پروردگار در روز قيامت، درباره مهه اين مردم از تو بازخواست خواهد كرد، اگر مى! اى امري: فضيل گفت
ه پيامرب صلى اهللا هشيار باش كه هيچ وقت در دلت نسبت به رعايا فريب نباشد ك. از آتش دوزخ حفظ كىن دريغ مكن

شت به او نرسد: عليه و آله گفته است هارون گريان . آن كه بامداد با نّيت فريب نسبت به مردم برخيزد بوى خوش باغ 
آرى، َدْين من نزد پروردگار است كه هنوز به حساب درنيامده : آيا تو به كسى بدهكارى؟ پاسخ داد: شد و سپس گفت

باز  . دامن َدْين خود را در عبادت مى: باز گفت. كند، واى بر من اگر نتوامن پاسخ گومياست، واى بر من اگر او حساب  
هاى او را باور كنم و از اراده او  راسىت كه پروردگار چنني امرى به من نكرده است؛ بلكه، بل امر كرده كه وعده: گفت

  .اطاعت

ها قّوت و خوراك  از من اطاعت كنند و من از آنام مگر آن كه  من جن و انس را خلق نكرده: و پروردگار گفته است
  .دهد و صاحب نريو و قدرت است به راسىت خداوند است كه روزى مى. خواهم منى

فضيل  . اين هزار دينار را صرف عيال و اوالد كن و با خياىل آسوده به عبادت پروردگار مشغول باش: هارون به او گفت
  !دهى؟ ها را به من مى تو اينمن راه رستگارى به تو مناياندم، : گفت

از اين پس اگر تو كسى را به من : از نزد او بريون آمدمي، هارون به من گفت. گاه خاموش شد و ديگر سخىن نگفت آن
  .مناىي، مردى مهانند اين باشد مى

  بيىن كه ما چه تنگدستيم، مى: زىن از زنان فضيل نزد وى رفت و گفت: حكايت كنند
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  !توانستيم كار خود را سروسامان دهيم گرفىت مى اگر اين پول را مى

آوردند، هنگامى كه  من و مشا مهانند مردمى هستيم كه شرتى داشتند و از كار او نان به دست مى: فضيل در پاسخ گفت
  .نكش از گرسنگى مبري اما فضيل را! شرت پري شد او را كشتند و گوشتش را خوردند، اى عيال

ما رفتيم، مهني كه : گويد فضل بن ربيع مى. ها را بپذيرد نزد او برومي شايد پول: مهني كه اين خرب به هارون رسيد، گفت
  .فضيل ما را شناخت، بريون آمد و به روى خاك نشست

زنگى بريون آمد داد، ما در اين حالت بودمي كه كنيزكى  هارون نيز نزد او نشست و لب به سخن گشود؛ اما وى پاسخ منى
  .»1«  دهيد، برخيزيد و برويد، ما برخاستيم و رفتيم از ديشب شيخ را آزار مى: و فرياد زد

  چگونه خبوامب؟ -20

  :بدين مضمون نقل كرده است» ُبْشر حاىف«درباره ترس ُفِضيل، از مقام خدا، حكايىت از » ابواحملاسن«

: گفتم. پرداخت ستيم، سپس او برخاست و تا بامداد به طواف مىنش من با فضيل در حج بودمي، تا نيمه شب با هم مى
شنود، روحش آرام است كه  واى بر تو آيا كسى كه ذكر آتش دوزخ را مى: آيا قصد خوابيدن ندارى؟ گفت! اى ابو على

  »2« !خبوابد؟

  آن كيست كه بر من مسلط شود؟ -21

مرا : شيخ پاسخ داد. فرستاد و استدعاى مالقات كرد» تايبادى شيخ زين الدين«تيمور گوركاىن يكى از خواّص خود را نزد 
   با امري كارى نيست، تيمور به ناچار خود به

______________________________  
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َمِلك غياث «چرا پادشاه خود ! اى شيخ: تيمور گفت. او گشود در اين مالقات شيخ زبان به نصيحت. زيارت شيخ رفت
او را نصيحت كردم نشنيد، به ناچار خداى تعاىل تو را بر وى گماشت و اگر تو : را ارشاد نكردى؟ شيخ گفت» الدين

ط شود، آن كيست كه بر من مسلّ : تيمور پرسيد. نيز با بندگان خدا به عدل رفتار نكىن ديگرى بر تو مسّلط خواهد شد
  »1« !عزرائيل؟: شيخ گفت

   على را برامي توصيف كن -22

هيچ راهى جز : مرا از اين برنامه معاف بدار، معاويه گفت: على را برامي توصيف كن، ضرار گفت: معاويه به ضرار گفت
  :گومي اكنون كه ناچارم مى: توصيف على ندارى، ضرار گفت

بر مهه چيز توان داشت، گفتارش ميزان شناخت . ه ما بسيار دور بودبه خدا قسم، شناخت على از درك عقل و انديش
  .حق و باطل بود و جز به عدالت حكمى از حضرتش صادر نگشت

  .رخيت و متامى نواحى هوّيت و ماهيّتش گوياى حكمت بود از سراسر وجود او دانش و علم مى

كرد اشكش به خاطر ترس از عظمت حق،  از دنيا و شكوهش وحشت داشت و با تاريكى شب انسى عجيب برقرار مى
  .فراوان بود

برد و لباس زبر و خشن را دوست داشت و غذايش را جز نان جوين و مواد بسيار  مهيشه در انديشه و تفّكر به سر مى
  .داد عادى كه لّذتى در آن نبود چيزى تشكيل منى

   مشروعى كه داشتيماز جواب هر خواسته . كرد به هنگامى كه بني ما بود با ما فرقى منى

______________________________  
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  .فرمود كردمي اجابت مى امتناع نداشت، وقىت از او دعوت مى
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سخن گفنت با اش ياراى  به خدا قسم با اين كه به او نزديك بودمي و او هم با ما نزديك بود، وىل انگار از عظمت و بزرگى
  .او را نداشتيم

  .منود داشت و با افتادگان نشست و برخاست مى اهل دين را فوق العاده گرامى مى

اش را نداشت و هيچ ضعيفى از رسيدن به  در زمان حكومتش هيچ قدرمتندى از ترس عدالتش جرأت اعمال زور و سلطه
  .عدل على مأيوس نبود

افتاد و  هاى على بودم، زماىن كه پرده تاريك شب به رخسار جهان در مى شبطلبم كه شاهد  خدا را به شهادت مى
گرفت و چون آدم مار گزيده به خود  نشستند، او حماسن خود را به دست مى گرى مى ستارگان در آمسان دنيا به جلوه

ه من عرضه مكن و براى خود را ب. دنيا برو غري مرا گول بزن: گفت رخيت و مى دار اشك مى پيچيد و چون انسان غصه مى
چه دور است، چه دور است كه بتواىن مرا فريب دهى، من تو را سه طالقه  . جلب من، متوّسل به هفت قلم آرايش مشو

ام مّدت تو بسيار كوتاه و خطرت براى فرزند آدم بزرگ است و  گونه رجوعى براى تو باقى نگذاشته ام و جاى هيچ كرده
  .عيش و خوشيت اندك

  .ام براى سفر آخرت كم است واى كه عبادمت براى دفع وحشت از راهى كه در پيش دارم اندك است توشهآه كه 

حزن ! اى ضرار: سپس گفت. خدا رمحت كند ابواحلسن را؛ كه به خدا قسم اين چنني بود: ناگهان معاويه گريست و گفت
اش سر بريده و گريه گلوگري او شده و از  نهمانند كسى كه فرزندش را در ال: و اندوهت نسبت به او چگونه است؟ گفت

  »1« !!رسد گريد و اندوهش به پايان منى غصه آرام منى

______________________________  
  .213/ 1: عرفان اسالمى -)1(

  33: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   گفتگوى حضرت سّجاد عليه السالم با جابر در مسئله عبادت  -23

  :اند نوشته
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مشا مورد حمّبت و احرتام خانواده ما هسىت، از مشا : جابر بن عبدالّله انصارى را طلبيد و به او فرمودحضرت سكينه 
خواهم با برادرم حضرت سّجاد عليه السالم مالقات كرده و از خودت از او خبواهى در گريه و عبادتش ختفيف دهد؛  مى

  !!زيرا مهه ما بر جان او ترسناكيم

. حضرت زين العابدين عليه السالم مشرف شدم و خواسته خود را با آن بزرگوار در ميان گذاشتمبه حمضر : گويد جابر مى
امام به خدمتكار خانه فرمود، آن كتاب را بياور خدمتكار كتاب را به امام داد و حضرت سجاد عليه السالم هم كتاب را 

ده است، آن را خبوان تا از من تقاضاى كم كردن در اين كتاب از عبادات پدرم على ياد ش: در برابر من گذاشت و فرمود
  .»1« عبادت من كجا و عبادت پدرم على كجا! عبادت نكىن، اى جابر

   تواضع در برابر حق -24

اند اگر من در ميان ايشان  مهه آمرزيده: بيىن؟ گفت حال اين مردمان را چگونه مى: در شب عرفات از فضيل پرسيدند
  »2« !!نبودمى

   اى برامي بازگو كن  كه ديدهاز عجايىب -25

  :فرمود استاد اخالق، مرحوم حاج شيخ حممود ياسرى رمحه اهللا مى

  .اى برامي بازگو از عجايىب كه ديده: پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله به جربئيل فرمود

   هاى گذشته، در حاىل كه بنا بود به يكى از انبياى خدا نازل در زمان: امني وحى گفت

______________________________  
  .215/ 1: عرفان اسالمى -)1(

  .216/ 1: عرفان اسالمى -)2(

  34: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

خواست مرگش در حال  اى ديدم كه با كمال شوق به عبادت حق مشغول بوده و از خدا مى شوم، عابدى را در جزيره
  !سجده بر حق فرا رسد
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مند شدم وضع  بندگيش را چهارصد سال ديدم، دعايش را مستجاب مشاهده كردم، عالقهعبادتش را نيكو يافتم، زمان 
  !آور بود قيامتش را ببينم، برامي اعجاب

  :رسد داد كه اعمالش مورد قبول حق واقع شده است، به او خطاب مى روز قيامتش نشان مى

  .»1« »أُْدُخْل َجنَّىت ِبَرْمحَىت«

  :دارد عرضه مى

  .»2« »َجنََّتَك ِبَعَملىَأْدُخُل «

شت مى   !روم وىل با دلگرمى به عمل و عبادمت من به 

هاى ماّدى و معنومي را كه به  اكنون كه پاى معامله به ميان آمده است، متام نعمت! اى قاضيان دادگاه: رسد خطاب مى
شت ر  اين عابد عنايت كردم با عبادتش بسنجيد، چنانچه عبادت او گران تر شد  هاى من گران ود و اگر نعمتتر آمد به 

  !!به جهنم رود

تر آمد، چون او را به سوى دوزخ  از نعمت بيناىي شروع كردند، اين نعمت از نظر ارزش خداىي بر متام عبادتش سنگني
اميد بر  : گويد رسد چيست؟ مى هاى ديگرى نيز داشتم كه حماسبه نشد، خطاب مى برنامه! خدايا: بردند، عرضه داشت

رسد او را از مسري عذاب  خطاب مى. تو، حسن ظّن بر عنايت تو و از مهه باالتر نياز و فقر و ناچيزى خودم كرم
شت قرار مى شت بربيد، چون در مسري    :دارد گريد عرضه مى برگردانده و به خاطر اميد و حسن ظّنش به 

شت مى» َأْدُخُل َجنََّتَك ِبَرْمحَِتكَ «   .شوم به خاطر رمحت تو داخل 

______________________________  
شت من درآى -)1(   .با رمحتم به 

شت تو در آمي -)2(   .با عمل خود در 

  35: ، ص13 عرفان اسالمى، ج
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هاى ما هر چند زياد باشد، باز معلول لطف، توفيق و عنايت اوست و بندگى ما كجا و عظمت و بزرگى و  آرى، بندگى
  »1« !جالل او كجا؟

   شعيب گريه  -26

هاى اعجاب انگيز حضرت شعيب عليه  در باب گريه» طاقديس«آن عاشق وارسته، در كتاب » مال امحد نراقى«مرحوم 
  :گويد السالم چنني مى

 گريه كرد از بس شعيب تاجدار
 

 روزهاى روشن و شبهاى تار

  هر دو چشمش كور و نابينا نشست
 

  باز دادش چشم سلطان الست

 آغاز داد آن كه او را ديده از
 

 كور چون شد باز چشمش باز داد

 داد چشمش هني به عربت كن نظر
 

 باز بايد ديده عربت نگر

 باز گاه و بيگه و شام و سحر
 

 اين قدر بگريست كافتاد از نظر

  كور شد باز آن دو چشم پاك بني
 

  باز دادش چشم آن چشم آفرين

 هاى زار زار بار سيم گريه
 

 كوهسار  كرد اندر شهر و دشت و

 روز و شب بگريست تا بار دگر
 

 كور شد نورش مناند اندر بصر

 كور گشت و گريه او كم نشد
 

 مامت نشد سوز و ىب ساعىت ىب

  هاى هاى هاى شامها در گريه
 

  هاى واى واى روزها در ناله

  اين قدر بگريست تا طري و وحوش
 

  اش اندر خروش آمدند از گريه

  زغيب تا شىب او را نداىي شد
 

  گرىي آخر اى شعيب تا به كى مى
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 گريه تو خلق را گريان كند
 

 سوز جان مر جسم را سوزان كند

 تو چو جاىن و رعيت جسم تو
 

 تو چو معىن اين خاليق اسم تو

______________________________  
  .216/ 1: عرفان اسالمى -)1(

  

  36: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  

ر يك   چيزى گريست هركسى از 
 

ر چيست اى شعيب اين گريه   هايت 

  گر زبيم دوزخ است و آن جحيم
 

  امي ما در دوزخ به تو بربسته

  آتش دوزخ بود بر تو حرام
 

 «1»  چو آن جّنت به كّفار لئام هم

شت ور بود اين گريه ر    ات 
 

  شوق وصل حوريان خوش سرشت

ر تو آماده شت از    امي ما 
 

  امي حوريان را زيب و زينت داده

ر تو در روز و شب   حوريان از 
 

  ها در طرب چشم بر راهند و دل

شت اين حور اين تو اى شعيب   اين 
 

  منع و ريب هر زمان خواهى برو ىب

 چون شعيب از عامل غيب اين شنيد
 

 از دل پر درد آهى بركشيد

 «2»  كاى خدا آرام جان مستهام
 

  دوزخ چه و جّنت كداممن كه و 
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  چيست دوزخ تا از آن ترسان شوم
 

  تا زبيم تّف آن گريان شوم

 من خود اندر آتش استم ساهلا
 

 ام نشو و منا اندر آتش كرده

  من كه عمرى شد در اين آتش خوشم
 

 «3»  كشم كى زدوزخ روى درهم مى

  

   كاران پشيمان خدا و گنه -27

چه لطف و كرامىت است، كسى كه مهه عمر را به كفر و روگرداىن از حق گذرانده و راسىت چه قدر عجيب است و 
اى ياد خدا نبوده و عملى برابر با خواسته اهلى از او سر نزده، به حمض برخورد با هدايت و قبول اميان، متام گذشته او  حلظه

شت به ط. گريد به احرتام اين ارتباط آمرزيده شده و مورد عنايت حق قرار مى ورى كه اگر در حال اميان آوردن مبريد اهل 
  آه راسىت چگوه به چنني خداىي نبايد اميد بست؟! است؟

______________________________  
  .لئيم، به معناى پست است: ِلئام -)1(

  .آن كه از عشق به سرگرداىن دچار آيد: مستهام -)2(

  .221/ 1: عرفان اسالمى -)3(

  37: ص ،13 عرفان اسالمى، ج

  :در آثار اسالمى آمده است

اگر مسلمان شوى در : هنگام خوردن غذا به او فرمود. پرسىت را به مهماىن دعوت كرد حضرت ابراهيم عليه السالم آتش
غذايش ! ابراهيم: خطاب رسيد. آن مرِد گرب از جا برخاست و از خانه ابراهيم بريون رفت. غذا مهمان من خواهى بود

ابراهيم به دنبال او رفت و وى . دهم ط تغيري مذهبش اّما من هفتاد سال است او را با كفرش روزى مىندادى مگر به شر 
چرا از شرط خود پيشمان شدى؟ ابراهيم داستان : را به خانه آورد و برايش سفره طعام حاضر كرد، گرب به ابراهيم گفت

اسالم را به ! كند؟ ابراهيم اوند مهربان با من معامله مىگونه خد اين: پرست فرياد برآورد آتش. حضرت حق را براى او گفت
  .»1« من تعليم كن، سپس قبل از خوردن غذا به خاطر آن لطف و عنايت حق مسلمان شد
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   فيض من عام است و فضل من عميم -28

ى چنني سلوك حق را نسبت به يكى از گنهكاران در زمان موس» طاقديس«عارف بزرگ مرحوم نراقى در كتاب ارزمشند 
  :كند بيان مى

  ديد موسى كافرى اندر رهى
 

  پري گربى كافرى و گمرهى

 گفت اى موسى از اين ره تا كجا
 

 روى با كه دارى مّدعا مى

 روم تا كوه طور گفت موسى مى
 

 روم تا جلّه درياى نور مى

 روم تا راز گومي با خدا مى
 

 عذر خواهم از گناهان مشا

  پيامگفت اى موسى تواىن يك 
 

  با خداى خود زمن گوىي متام

 گفت موسى هان پيامت چيست او
 

 گفت از من با خداى خود بگو

 گو فالن گويد كه چندين گري ودار
 

 هست من را از خداىي تو عار

______________________________  
  .243/ 1: عرفان اسالمى -)1(

  

  38: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  

  ميدهى هرگز مدهگر تو روزى 
 

  من خنواهم روزيت منت منه

  ام ىن خداىي تو نه منهم بنده
 

  ام ىن زبار روزيت شرمنده
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  زين سخن آمد دل موسى به جوش
 

  گفت با خود تا چه گويد حق مخوش

  شد روان تا طور با حق راز گفت
 

  انباز گفت راز با يزدان ىب

 اندر آن خلوت به جز او كس نديد
 

 بس رازها گفت و شنيد با خدا

 چون كه فارغ شد در آن خلوت زراز
 

 خواست تا گردد به سوى شهر باز

 شرمش آمد از پيام آن عنود
 

 دم نزد زانچه از آن بشنيده بود

  ام گفت حق كو آن پيام بنده
 

  ام گفت موسى من از آن شرمنده

  شرم دارم تا بگومي آن پيام
 

  داىن متام چون تو داناىي تو مى

 گفت از من رو بر آن تندخو
 

 پس زمن او را سالمى بازگو

  

  پس بگو گفتت خداى دخلراش
 

  گر تو را عارست از ما عار باش

 ما ندارمي از تو عار و ننگ نيز
 

 نيست ما را با تو خشم و جنگ تيز

  خواهى تو ما را گو خمواه گر منى
 

  ما تو را خواهيم با صد عّز وجاه

  گر خنواهى من دهمروزمي را  
 

  روزيت از سفره فضل و كرم

  گر ندارى مّنت روزى زمن
 

  منن من تو را روزى رسامن ىب

  فيض من عام است و فضل من عميم
 

  انتها جودم قدمي لطف من ىب

 خلق طفالنند و باشد فيض او
 

 اى بس مهربان و نيك خو دايه

 كودكان گاهى به خشم و گه بناز
 

 بيندازند باز از دهان پستان
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  دايه پستانشان گذارد بر دهن
 

  هني مكن ناز اى انيس جان من

د  سر بگرداند دهن برهم 
 

 دهد دايه بوسه بر لبانش مى

 چون كه موسى بازگشت از كوه طور
 

 طور خلابل قلزم زخار نور

  گفت كافر با كليم اندر اياب
 

  گو پيامم را اگر دارى جواب

  

  39: ، ص13 ج عرفان اسالمى،

  

 گفت موسى آنچه حق فرموده بود
 

 زنگ كفر از خاطر كافر زدود

 جان او آيينه پر زنگ بود
 

 آن جوابش صيقل خوشرنگ بود

  بود گمراهى زره افتاده بس
 

  آن جوابش بود آواز جرس

  جان او آن شام يلدا دان جواب
 

  مطلع خورشيد و نور آفتاب

  سر به زير افكند خلىت شرمگني
 

  آستني بر چشم و چشمش بر زمني

 سر برآورد آنگهى با چشم تر
 

 با لب خشك و درون پر شرر

  گفت با موسى كه جامن سوخىت
 

  آتش اندر جان من افروخىت

  من چه گفتم اى كه روى من سياه
 

  وا حيا آه اى خدا واخجلتاه

  

  موسيا اميان بر من عرضه كن
 

  كودكم من بر دهامن نه سخن
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  موسيا اميان مرا برياد ده
 

  اى خدا پس جان من بر باد ده

 موسى او را يك سخن تعليم كرد
 

 آن بگفت و جان به حق تسليم كرد

 اى صفاىي هان و هان تا چند صرب
 

 ياد گري اميان خود زان پري گرب

  گرچه گفتار تو اميان پرور است
 

  هايت مهه نغزتر است هم سخن

  مسلماىن مههريزد از نطقت 
 

  هست گفتار تو سلماىن مهه

  ليك زاعمال تو دارد عار وننگ
 

 «1»  كافر بتخانه ترساى فرنگ

  

   اثر شوم خودپسندى -29

اسرائيل كه از ياران و مالزمان بود بر  روزى عيسى با عابدى از عّباد بىن. اسرائيل چهل سال كارش دزدى بود مردى در بىن
اين پيامرب خداست و در كنار او يكى : سر عيسى در حركت بود، دزد پيش خود گفت عابد پشت او گذشت در حاىل كه

  از حواريني است،

______________________________  
  .244/ 1: عرفان اسالمى -)1(

  40: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

ا خواهم شد، پس به دنبال آنان به راه  خواست به دوست عيسى  افتاد، مىاگر من هم با آنان حركت كنم نفر سوم آ
: آن حوارى با مشاهده آن مرد با خود گفت. من كجا و او كجا: نزديك شود؛ اّما سخت خودش را خوار مشرد و گفت

مرد دزد در . شخصّيىت مثل من نبايد با او در حركت باشد پس او را عقب انداخت و خود در كنار عيسى قرار گرفت
به هر دو نفر اينان بگو اعمال خود را از سر بگريند، اّما حوارى به خاطر : يسى وحى كردحركتش تنها شد، خداوند به ع

عيسى اين واقعه را به هر دو  . عجىب كه كرد، اعمالش حبط شد و اما ديگرى را به خاطر خوار مشردن نفسش خبشيدم
  .»1« ن عيسى شداو نيز با جربان گذشته خود، از اصحاب و يارا. گفت و دزد را با خود مهراه كرد
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  خوار توبه مرد شراب -30

خوار را دعوت كرد و براى عيش و نوش بيشرت، چهار درهم  خوارى افراط داشت، روزى دوستان شراب مردى كه در شراب
. رسيد» منصور بن عمار«غالم در حال عبور به درب خانه . با اين مبلغ مقدارى ميوه خبر: به غالم خود داد و گفت

هركس به اين فقري چهار درهم بدهد، برايش چهار برنامه : گفت كرد و مى ازمندى مستحق، پول طلب مىمنصور براى ني
  :منصور به غالم گفت. طلبم، غالم هر چهار درهم را به آن مستحق داد از خدا مى

كند تا با او ديگر اين كه خداوند ماىل روزى من  . مندم از دست او رها شوم ارباىب دارم، عالقه: خواهى؟ گفت چه مى
چهارم پروردگار بزرگ من و ارباب من و تو . كار مرا ببخشد سوم اين كه خداوند ارباب معصيت. زندگى خود را اداره كنم

منصور هر چهار برنامه را از خداى مهربان درخواست كرد وقىت غالم به منزل . و اين قوم را مورد رمحت خود قرار دهد
  به چه دعا: چرا دير آمدى؟ داستان را گفت، مواليش پرسيد: تاربابش بازگشت، ارباب به او گف

______________________________  
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  41: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

دّوم براى خود ماىل خواستم تا با : گفت. در راه خدا آزادى: اّول آزادى خود را خواستم، ارباب گفت: كردى؟ گفت مى
سّوم خواستم خدا از سر : گفت. چهار هزار درهم از مال من براى تو: ود را اداره كنم، ارباب گفتآن زندگى خ

خواستم من و تو و منصور بن عمار : چهارم. توبه كردم: تقصريات تو بگذرد و توفيق توبه به تو عنايت كند، ارباب گفت
چون شب رسيد و به بسرت خواب رفت در . رم نيستمآه كه من مستحق اين برنامه چها: و مردم را بيامرزد، مواليش گفت

آنچه وظيفه تو بود اجنام دادى، آيا در وجود من كه خداى مهربان هستم ! اى مرد: گويد اى مى خواب شنيد گوينده
  .»1«  بيىن آنچه مربوط به خداىي من است اجنام ندهم؟ من تو را و غالمت، منصور بن عّمار و مردم را خبشيدم مى

  ش كفن دزدنبا -31

  :روايت كند» ُزهري«از » معّمر«

گريست به حمضر آن جناب آمد، شّدت گريه او به  روزى يكى از اصحاب رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در حاىل كه مى
  كىن؟ حّدى بود كه رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله از او سؤال كرد چرا گريه مى
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  .كند كه مرا نيز به گريه درآورده است گريه مىجواىن بر در ايستاده و چنان  : عرض كرد

از گناه خود و خشم : كىن؟ گفت چرا گريه مى: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به او فرمود. او را به نزد من آوريد: فرمود
ه  آمرزد، اگر چ گريه مكن كه خداوند تو را مى: موّحد، فرمود: موّحدى يا مشرك؟ عرض كرد: ترسم، فرمود اهلى مى

  !گناهانت مهانند هفت آمسان و هفت زمني باشد؟

گناه عظيم را خداى كرمي بيامرزد، سپس : رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود. تر است گناهم از آن عظيم: عرض كرد
  ام؛ زيرا از از آن شرمنده: مگر گناهت چيست؟ عرض كرد: فرمود

______________________________  
  .247/ 1: اسالمىعرفان  -)1(
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! اى جوان: خدا، فرمود: گناه تو بزرگرت است يا خدا؟ عرضه داشت: فرمود! تر است؟ تر و از كرسى سنگني عرش عظيم
نّباش بودم و هفت : آمرزد، اين چه گناهى است كه تو را به نوميدى كشانده است؟ گفت خداى عظيم گناه بزرگ را مى

ربودم، روزى دخرتى از انصار ُمرد، من گورش را شكافته و كفنش را باز   شكافتم و كفن آنان را مى مردگان را مىسال گور 
اى : گفت كردم سپس شهوت به من غلبه كرد و بر آن گناه بزرگ واداشت، پس از اجنام گناه گوىي نداىي شنيدم كه مى

مرا برهنه گذاشىت و اين رسواىي به من منودى؟ پيش خدا و واى بر تو، از حساب روز قيامت انديشه نكردى كه ! جوان
اين : رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله چه خواهى گفت؟ چون نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله اين موضوع را شنيد فرمود

اد و روز و  آن جوان از مسجد بريون آمد و روى به بيابان. فاسق را بريون كنيد كه كسى به دوزخ نزديكرت از او نيست
اگر توبه من قبول . ات توبه مرا بپذير و از من درگذر اهلى به حق پيامربان برگزيده: يك روز عرضه داشت. شب زارى كرد

جربئيل نازل شد و به رسول خدا صلى اهللا عليه و . است آن را به رسولت خرب ده و اّال آتشى در من انداز تا نابود شوم
او را بطلب و آتش سينه . من توبه آن جوان را قبول كردم و از مجيع گناهان او گذشتم: رمايدف خداى متعال مى: آله گفت

  .»1« او را خاموش كن و مرهم مغفرت بر جراحتش بگذار

  گنهكار اميدوار  -32

  :روايت است
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و انديشه نيكى بر  مردى بود كه متام عمر خود را در خرابات به سر برده و روى به خري نياورد» مالك بن دينار«در ايام 
او چون . نيكان روزگار از او حذر كردند، تا وقىت كه فرشته مرگ دست مطالبه به دامن عمرش دراز كرد. او نگذشت

   دريافت وقت مرگ فرا رسيده

______________________________  
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به جويبار عمر نگريست شاخى كه دست اميد بر آن توان زد . ، نقطه اميدى در آن نديدنظر در جرايد اعمال خود كرد
  :نيافت، آهى از عمق جان كشيد و به سوى رّب االرباب روى كرد و گفت

ْنيا َواآلِخَرةُ « نْيا َواآلِخَرُة اْرَحْم َمْن لَْيَس َلُه الدُّ   .»1« »يا َمْن َلُه الدُّ

  .اين را گفت و جان داد

هر به مرگ او شادى كردند و بر جنازه او به شادى گذشتند، او را به بريون شهر برده به مزبله انداختند و خاك و اهل ش
  .اش رخيتند خاشاك بر جنازه

اند، برخيز او را از آجنا بردار غسل بده و در مقربه  اش افكنده فالىن درگذشته و به مزبله: مالك بن دينار را در خواب گفتند
او در ميان خلق به بدكارى معروف بود؛ مگر چه چيز به درگاه كربياى تو آورده كه ! پروردگارا: گفت. كن  نيكان دفن

  سزاى چنني كرامىت شده است؟

چون به حالت جان دادن رسيد كه نامه عمل خود را نظر كرد و چون مهه را خطا ديد، ُمفلسانه به درگاه ما : جواب آمد
نظر كرد، چون دست بر دامن فضل ما زد، بر دردمندى او رحم كردمي و چنان او را خبشيدم   ناليد و عاجزانه به بارگاه ما

هاى پايدارش رساندمي، كدام درد زده به درگاه ما ناليد كه  كه انگار گناهى نداشته بود، از عذاب جناتش دادمي و به نعمت
  »2« !ى بر او نپوشاندمي؟او را شفا ندادمي؟ و كدام غمگني از ما خالصى طلبيد كه خلعت شادكام

  »وحشى«توبه  -33

  :در ذيل آيه» جممع البيان«در 
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  .]*ِإنَّ اللََّه ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َو يـَْغِفُر ما ُدوَن ذِلَك ِلَمْن َيشاءُ [

______________________________  
  .از آن او نيستاى آنكه دنيا و آخرت از آن اوست رحم كن بر كسى كه دنيا و آخرت  -)1(

  .249/ 1: عرفان اسالمى -)2(

  44: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

و هر كه به خدا شرك . آمرزد آمرزد، و غري آن را براى هر كس كه خبواهد مى مسلماً خدا اين كه به او شرك ورزيده شود منى
  .بياورد، مسلماً گناه بزرگى را مرتكب شده است

  :آمده است

عموى پيامرب به مّكه فرار كردند، سراجنام از عمل خود پشيمان » محزه«شهادت رساندن  وحشى و يارانش پس از به
مندمي به آيني اسالم رو   اى به پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله نوشتند كه ما بر كرده خود پشيمانيم و عالقه شدند، نامه

  :فرمايد كنيم؛ وىل يكى از آيات قرآن مانع ماست آجنا كه مى

  .] نُونَ ِذيَن ال َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإهلاً آَخَر َو ال يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ َو ال يـَزْ َو الَّ [

كشند، و زنا  پرستند، و كسى را كه خدا خونش را حرام كرده است، جز به حق منى و آنان كه معبود ديگرى را با خدا منى
  .كنند منى

  .امي، اميد به رمحت ندارمي چون ما مرتكب گناِه شرك و قتل و زنا شده

  :در جواب نامه وحشى اين آيه نازل شد

ُل اللَُّه َسيِّئاِِْم َحَسناتٍ [   .] ِإالَّ َمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل َعَمًال صاِحلاً فَأُْولِئَك يـَُبدِّ

  .كند ها تبديل مى هايشان را به خوىب ه اجنام دهند كه خدا بدىمگر آنان كه توبه كنند و اميان آورند و كار شايست
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پس از آن كه . پيامرب صلى اهللا عليه و آله شخصى را مأمور كرد تا به مّكه رفته و اين آيه را براى وحشى و يارانش خبواند
هاى اين آيه  عمل كنندهترسيم از  اين شرطى شديد و تكليفى دشوار است، ما مى: از آيه مورد نظر با خرب شدند گفتند

  .نشومي

  :حق تعاىل اين آيه را فرستاد

  .]*ِإنَّ اللََّه ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َو يـَْغِفُر ما ُدوَن ذِلَك ِلَمْن َيشاءُ [

  .آمرزد آمرزد، و غري آن را براى هر كس كه خبواهد مى مسلماً خدا اين كه به او شرك ورزيده شود منى

  45: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .نباشيم) براى كسى كه خبواهد( ]*ِلَمْن َيشاءُ [  ترسيم از گروه مى: چون پيامرب صلى اهللا عليه و آله اين آيه را فرستاد گفتند

  :در اين هنگام اين آيه نازل شد

يعاً إِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ أَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنُطوا ِمْن َرْمحَِة اللَِّه إِ   ُقْل يا ِعباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعلى[   .] نَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ

از رمحت خدا نوميد نشويد، يقيناً خدا مهه گناهان را ! بر خود زياده روى كرديد]  با ارتكاب گناه[اى بندگان من كه : بگو
  .»1«  آمرزد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است مى

   مرد گنهكار در قرآنحكايت سه  -34

  :در ذيل آيه شريفه

ْم َو ظَنُّوا َأْن ال َمْلَجأَ ِمَن اللَِّه َو َعَلى الثَّالَثِة الَِّذيَن ُخلُِّفوا َحىتَّ ِإذا ضاَقْت َعَلْيِهُم اْألَْرُض ِمبا َرُحَبْت َو ضاَقْت َعَلْيِهْم أَنـُْفُسهُ [
  .] لَِيُتوبُوا ِإنَّ اللََّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ ِإالَّ ِإلَْيِه ُمثَّ تاَب َعَلْيِهْم 

انه تراشِى واهى از شركت در جنگ[كه ] بود[شامل حال آن سه نفرى ]  نيز رمحتش[و  و مهه [بازمانده بودند ]  با 
از [ان تنگ شد و اش بر آن تا جاىي كه زمني با مهه وسعت و فراخى] مسلمانان به دستور پيامرب با آنان قطع رابطه كردند

هايشان هم در تنگى و مضيقه قرار گرفت، و دانستند كه هيچ پناهگاهى از خدا  دل]  شدت غصه، اندوه و عذاب وجدان
  .پذير و مهربان است جز به سوى او نيست؛ پس خدا به رمحتش بر آنان توجه كرد تا توبه كنند؛ زيرا خدا بسيار توبه
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خوانيم كه از عمل بسيار بد خود سخت پشيمان شدند و  ر متخّلف از جهاد را مىدر شأن نزول اين آيه داستان سه نف
  .خداى مهربان پس از توبه و انابه، از كردار زشت آنان درگذشت

______________________________  
  .250/ 1: عرفان اسالمى -)1(
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  .كعب بن مالك، فزارة بن ربيع و هالل بن امّيه بودند: نامهاى آن سه نفر از مردم مدينه و از طايفه انصار به

  :شود بدين قرار است داستان آنان با كمى اختالف كه در بعضى از تفاسري ديده مى

در آن جنگ به مسلمانان خيلى سخت گذشت و به فرموده قرآن در آيه . براى مسلمانان پيش آمد» تبوك«جنگى به نام 
  :گويد مسلمانان ساعت عسرت و هنگامه سخىت بود، جابر بن عبدالّله مىسوره توبه براى  119

ما در اين جنگ گرفتار سه نوع سخىت شدمي، سخىت زاد و توشه، كمبود آب، گرسنگى و تشنگى چهارپايان و پياده 
در مدينه و منافقان و . رهرب اسالم به فرمان خداوند ازمردم براى شركت در آن جهاد مقّدس دعوت كرد. ماندن مردم

اطراف آن مشغول تبليغات سوء شدند و براى سست كردن اراده مسلمانان از شركت در جنگ، به فعالّيت پرداختند و  
اين چه بساطى است كه هر ماه و هر هفته بايد به جهاد رفت و مال و جان به هدر داد، اين چه آييىن است كه : گفتند

  .ا سلب كرده استما را از زندگى بازداشته و راحىت را از م

. اى از مردم اثر گذاشت و ايشان بدون عذر شرعى از شركت در آن جهاد مقّدس خوددارى كردند تبليغات آنان در عّده
كرد در آينده،  و اگر پيامرب بزرگ صلى اهللا عليه و آله با تبليغات غلط آنان و خوددارى آن سه چهره مشهور مبارزه منى

انهشد  سّنت ناپسندى گذاشته مى   .كرد اى از شركت در جنگ فرار مى و هر كسى به كمرتين 

رسول خدا صلى اهللا عليه و آله پس از بازگشت از جهاد، مورد استقبال مردمى كه از شركت در جهاد معذور بودند قرار  
انه مجع كردن ميوه و اجنام كارهاى عقب افتاده، در واقع به خاطر سسىت و. گرفت تنبلى در جهاد  آن سه نفر هم كه به 

رسول خدا صلى اهللا عليه و آله دستور اكيد دادند كه احدى از مسلمانان حق . شركت نداشتند به استقبال آمدند
  !معاشرت و رفت و آمد با آنان را ندارد؟

   فروشندگان به آنان جنس نفروختند، معاشران. متام مردم مدينه عليه آنان بسيج شدند
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حّىت . از معاشرت با آنان پرهيز كردند، دوستان نسبت به آنان آهنگ جداىي زدند، زن و فرزند نيز از ايشان روى گرداندند
چنانچه خداوند به ما اجازه معاشرت با : زنان آنان به مسجد آمدند و به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله عرضه داشتند

  .دهد، ما را طالق بگوييد آنان را منى

  .ترك معاشرت را نسبت به آنان ادامه دهيد: يامرب صلى اهللا عليه و آله رضايت به جداىي ندادند، وىل فرمودندپ

  .توّجهى جانشان به لب آمد راسىت زمني با مهه وسعتش بر آنان تنگ شد و از اين ىب

  .در جهاد با كفرآرى، آنان گناهى بزرگ مرتكب شده بودند، گناه ختّلف از فرمان حق و خوددارى از شركت 

  .چون وضع را بدين صورت ديدند، از شهر و ديار دست كشيده و رهسپار بيابان شدند

چهل شبانه روز گريستند و در آن مّدت مهسرانشان به دستور پيامرب صلى اهللا عليه و آله وسائل الزم را براى آنان 
دو رفيق » كعب«. خربى از عفو و مغفرت نشنيدندپس از آن مهه گريه و زارى و عذر آوردن به پيشگاه حق، . بردند مى

اند بياييد ما هم از  عّلت عدم پذيرش توبه ما دوسىت ما با يكديگر است حال كه مهه از ما بريده: خود را صدا زد و گفت
  .گونه عمل كردند بدين. يكديگر كناره گرفته و هريك به بدخبىت و روسياهى خود در پيشگاه حق بناليم

سوره توبه را نازل منود پيامرب عزيز صلى اهللا عليه و آله مردم را مأمور بازگرداندن آنان كرد  118ى مهربان آيه سراجنام خدا
مردم با احرتام ايشان را وارد مدينه كردند، چون چشم پيامرب صلى . و خود، در جلوى مسجد به انتظار آنان قرار گرفت

در متام مّدت عمرت ساعىت به ارزش و ! اى كعب: ش حمّبت گرفت و فرمودافتاد او را در آغو » كعب«اهللا عليه و آله به 
  .»1« ات وجود ندارد قيمِت ساعت قبوىل توبه

______________________________  
  .252/ 1: عرفان اسالمى -)1(

  48: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   اميد در روايات -35
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خبشد،  به خدا قسم خدا فالىن را منى: مردى يك روز گفت: كند نقل مىابوذر غفارى از نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله 
خبشم؟ حتماً او را آمرزيدم و عمل آن قسم خورده را به خاطر آن  چه كسى قسم خورد كه من فالىن را منى: خداوند فرمود

  .»1«  جاىي كه گفته بود حبط كردم كلمه ىب

  ...هر كس تو را شناخت -36

  :كند از ابو جعفر طاىي واعظ و او از وهب بن ُمَنبَّه نقل مى به اسنادش» شيخ مفيد«

: مجالتى در زبور داود خواندم، قسمىت از آن را از ياد بردم و مجالتى از آن را به ياد دارم، آنچه به ياد دارم اين است
شت مى هركس به من وارد شود در حاىل كه عالقه مم را بشنو كه حق است كال! برم، اى داود مند به من است او را به 

  .كسى كه بر من وارد شود و از گناهاىن كه كرده خجالت زده است او را ببخشم و گناهانش را از ياد حمافظانش بربم

شت مى! اى داود : برم، داود گفت از من بشنو كه قول من حق است، هركس با يك خوىب بر من وارد گردد، او را به 
پروردگار من به مهني عنايات تو : اى از كار بنده مسلماىن گشوده باشد، داود گفت گره  :اين خوىب و حسنه چيست؟ فرمود

  »2« !!است كه هركس تو را شناخت سزاوار نيست اميدش از تو قطع گردد

   تو را چگونه ببينم -37

: ينم؟ عرضه داشتتو را چگونه بب: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به مردى وارد شد كه در حال جان دادن بود، فرمود
گريد مگر اين   در اين هنگامه اين دو در دل مؤمن قرار منى: در ترس از گناهامن و اميد به رمحت پروردگارم، حضرت فرمود

   كه خداوند به سبب اين دو واقعّيت

______________________________  
  .257/ 1: عرفان اسالمى -)1(

  .257/ 1: عرفان اسالمى -)2(

  49: ، ص13 اسالمى، جعرفان 

  .»1« دهد ترسد به او اميىن مى رسد و از آنچه مى كند، به آنچه اميد دارد مى اش عمل مى با بنده

   گناه نااميدى  -38
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نااميدى تو از رمحت اهلى از گناهانت بزرگرت : امري مؤمنان به مردى كه زيادى گناهش او را به نااميدى كشيده بود فرمود
  .»2«  است

   پذيرش توبه تا هنگام خروج روح از بدن -39

شيطان بر من تسّلط دارد و چون خوىن كه در بدن : آدم به حضرت حق عرضه داشت: فرمايد امام باقر عليه السالم مى
عنايت من به مشا آدميان اين است كه هرگاه  : اى براى من قرار بده، پروردگار فرمود من روان است به من راه دارد، برنامه

شود و هركدام از مشا اراده كار خريى   نويسم، اگر به آن نّيت عمل كرديد نوشته مى ى را نّيت كنيد من در نامه مشا منىگناه
عنايت بيشرتى به من بفرما، : نويسم، عرضه داشت نويسم اگرچه عمل نكنيد ودر صورت عمل ده برابر مى كرديد مى

: منامي، عرض كرد هاى بد مشا گذشت مى كنم واز كرده مشا را قبول مى چنانچه پس از گناه توبه كنيد من توبه: خطاب رسيد
براى مشا توبه را قرار دادم و برنامه توبه بر مشا آن چنان گسرتده كردم كه تا هنگام : عنايت بيشرتى نيازمندم، خطاب رسيد

  .»3«  پذيرم خروج روح از بدن توبه را مى

  اى هسىت؟ دنبال چه برنامه -40

  رود و دو هزار سال در آجنا فرياد مردى به جهّنم مى: فرمايد اسالم صلى اهللا عليه و آله مى رسول گرامى

______________________________  
  .259/ 1: عرفان اسالمى -)1(

  .260/ 1: عرفان اسالمى -)2(

  .260/ 1: عرفان اسالمى -)3(

  50: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

: رسد خطاب مى. آورد او را مى. برو بنده مرا از جهّنم بياور: فرمايد دگار به جربئيل مىيا حنّان يا مّنان، پرور : كند مى
او را به مهان جا بربيد، در حاىل كه او را : رسد بدترين جايگاه، خطاب مى: دارد جايت را چگونه ديدى؟ عرضه مى

ميد به اين داشتم كه مرا دوباره به جهّنم ا: دارد دنبال چه هسىت؟ عرضه مى: رسد كند، خطاب مى برند به عقب نظر مى مى
شت هدايت كنيد: رسد نربى، فرمان مى   .»1« »!!او را به 
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   تر از خدا نيست كرميى كرمي  -41

با : با خداى تبارك و تعاىل، عرضه داشت: فردا حساب مردم با كيست؟ فرمود: عرىب به پيامرب صلى اهللا عليه و آله گفت
  :ب خنديد، پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمودآرى، عر : خود اوست؟ فرمود

پيامرب صلى . منايد انگارى مى كند و زمان حساب سهل كرمي به هنگام قدرت، گذشت مى: براى چه خنديدى؟ عرض كرد
ترين خبشندگان، سپس  اعراىب راست گفت، بدانيد كرميى كرميرت از خدا نيست و اوست خبشنده: اهللا عليه و آله فرمود

ايت فهم رسيد: فرمود   .»2« اعراىب به 

   ترين دستاويز اميان حمكم -42

كدام يك از دستاويزهاى اميان : رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به اصحابش فرمود: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
روزه، قومى  : گفتنداى   زكات، عّده: مناز، گروهى گفتند: خدا و رسولش داناترند، بعضى گفتند: تر است، گفتند حمكم
براى هريك از اينها كه گفتيد : رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود. اى گفتند جهاد حج و عمره و دسته: گفتند

  ترين دستاويزهاى اميان دوسىت براى خدا و دمشىن به خاطر حمكم. فضيلىت است؛ وىل پاسخ پرسش من نيست

______________________________  
  .261/ 1: ن اسالمىعرفا -)1(

  .263/ 1: عرفان اسالمى -)2(

  51: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  اوست و پريوى از اولياى خدا و بيزارى از دمشنان اهلى است

  آنان كه براى خدا دوسىت كردند كجايند؟ -43

اى كه صدايش را مهه  دا كنندهچون خداى عّزوجّل اّولني و آخرين را در حمشر گرد آورد، ن: امام سجاد عليه السالم فرمود
ا گفته شود بدون حساب : زند بشنوند فرياد مى آنان كه براى خدا دوسىت كردند كجايند؛ گروهى از مردم برخيزند، به آ
شت شويد   .وارد 
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ا مى شت بدون حساب، مى رويد؟ جواب مى كجا مى: گويند فرشتگان در برخورد با آ  مگر مشا داراى: پرسند دهند به 
گويند چه نيكوست  براى خدا دوسىت كردمي و به خاطر او دمشىن ورزيدمي، فرشتگان مى: گويند چه عملى هستيد؟ مى

  .»2«  پاداش اهل عمل

   به دلت نظر كن -44

از امام باقر عليه السالم نقل ) كه از بزرگان اصحاب و ياران حضرت باقر و صادق عليهما السالم است(جابر جعفى 
دارى  هرگاه خواسىت ببيىن كه اهل خري هسىت يا نه، به دلت نظر كن، اگر اهل طاعت را دوست: حضرت فرمودكند كه  مى

مند به اهل گناهى در تو  و از آلودگان به گناه متنفرى خوىب و خدا دوستدار توست و اگر از اهل طاعت متنفرى و عالقه
  .»3« شود ست حمشور مىخريى نيست و خدا دمشن توست و مرد با هركه مورد عالقه او 

   آثار شوم گناه -45

   خواهد كه اقتضا دارد دير يا زود برآورده بنده از خدا حاجىت مى: امام باقر عليه السالم فرمود

______________________________  
  .299/ 1: عرفان اسالمى -)1(

  .300/ 1: عرفان اسالمى -)2(

  .301/ 1: عرفان اسالمى -)3(

  52: ، ص13 جعرفان اسالمى، 

حاجتش را : فرمايد شود و خداى تبارك و تعاىل به فرشته مأمور برآوردن حاجت مى شود سپس آن بنده دچار گناهى مى
  .»1« اجابت مكن و او را از آن حمروم دار؛ زيرا خود را در معرض خشم من قرار داد و سزاوار حمرومّيت شد

  شود؟ چرا عذاب نازل منى -46

از حركت به ! اى بندگان خدا: زند خداوند يك منادى دارد، يك شب و روز فرياد مى: الم فرمودحضرت رضا عليه الس
سوى نافرمانيها بايستيد، بايستيد كه اگر چهارپايان چرنده و كودكان شريخوار و پريان ركوع كننده نبودند، عذاىب بر مشا فرو 

  .»2« رخيت كه نرم و كوبيده شويد مى
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   صفات شيعيان -47

به حمضر حضرت صادق عليه السالم مشّرف شدم در حاىل كه قصد رفنت از مدينه و خداحافظى : گويد ه جعفى مىخثيم
دارى از گناه سفارش كن و اين كه داراى آنان از  دوستان ما را سالم برسان و آنان را به خويشنت: داشتم، امام فرمود

داشته باشد و سامل آنان مريضشان را ببيند و زنده آنان  دار آنان از ضعيفشان محايت فقريشان دستگريى كند و قدرت
هاشان ديدن منايند؛ زيرا اين ديدار باعث حيات فرهنگ ماست،  مردگانشان را تشييع جنازه كنند و يكديگر را در خانه

حل مشا در پيشگاه اى خثيمه ما جبز با عمل صا. اى كه به زنده كردن امر ما اقدام منايد خداوند مورد رحم قرار دهد آن بنده
رسد مگر به ورع، حسرت خورترين مردم در قيامت كسى است   توانيم اجنام دهيم، به واليت ما منى حق براى مشا كارى منى

  .»3« كه از عدل تعريف كند؛ وىل خودش در اجراى آن نسبت به مردم ختلف كند

______________________________  
  .311/ 1: عرفان اسالمى -)1(

  .312/ 1: عرفان اسالمى -)2(

  .333/ 1: عرفان اسالمى -)3(

  53: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   هاى اميان نشانه -48

عالمت اميان مشا : مردمى مؤمن، فرمود: كيستيد؟ گفتند: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از گروهى از اصحابش سؤال كرد
! به پروردگار كعبه قسم: به هنگام قضاى اهلى، فرمود صرب به هنگام بالء، شكر به وقت خوشى، رضا: چيست؟ گفتند

  .»1« مؤمنيد

   درخت دين -49

َمَثل دين مانند درخت ثابت است، اميان ريشه آن، مناز : دوستم جربئيل گفت: پيامرب بزرگ صلى اهللا عليه و آله فرمود
ميوه آن و درخت بدون ميوه درخت رگهاى آن، زكات آب آن، روزه شاخه آن، نيك خلقى برگ آن، خوددارى از گناه 

  .»2«  نيست، هم چنني اميان، بدون خوددارى، از گناه اميان نيست
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   باالترين كوشش -50

من در عمل ضعيفم و روزه هم كم دارم، اما اميدم به اين است  : مردى به امام باقر عليه السالم گفت: گويد ابوبصري مى
  .»3« باالتر از حفظ شكم و شهوت از حرام است؟ كدام كوشش: كه جز حالل خنورم، امام فرمود

   مقام سكوت -51

گفتند وىل آدم ساكت بود، به او گفتند؛  زماىن كه فرزندان آدم و فرزندان فرزندانش زياد شدند در كنار او با هم سخن مى
   فرزندامن زماىن كه: گوىي، پاسخ داد پدر چرا سخن منى

______________________________  
  .335/ 1: عرفان اسالمى -)1(

  .337/ 1: عرفان اسالمى -)2(

  .337/ 1: عرفان اسالمى -)3(

  54: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  خداوند بزرگ مرا از جوار رمحتش اخراج كرد با من قرارداد بست در زندگى دنيا سخن كم بگو تا به جوارم بازگردى

  مشا بندگان مقرّبيد -52

  :ر گذشت، الغر اندام و رنگ پديده، فرمودعيسى بن مرمي به سه نف

  .بر خدا حق است كه خائف را امان دهد: از ترس آتش جهنم، گفت: اين چه وضعى است؟ گفتند

  :پريدگى آنان بيش از سه نفر اّول بود، پرسيد سپس بر سه نفر ديگر گذشت كه الغرى و رنگ

شت ما را به اين : مشا را چه شده است؟ گفتند   :وضع كشانده است، گفتاشتياق به 

  .بر خدا حق است كه آنچه را مشا به آن اميد داريد به مشا عنايت كند
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  :پريدگى آنان بيش از سه نفر دوم بود، پرسيد سپس به سه نفر ديگر گذشت كه الغرى و رنگ

ن مقرّبيد، مشا بندگان مشا بندگا: عشق خدا، گفت: ايد؟ گفتند گونه تغيري بدن و رنگ مبتال شده مشا را چه شده كه به اين
  .»2« مقرّبيد

  به عاشقامن بگو -53

با برداشته شدن حجاب بني من و : به آنان كه روى به عشق من دارند بگو: خدا به او فرمود: در اخبار داود آمده است
اخنت دينم بر سر رساند و با سايه اند توانيد مرا با چشم دل ببينيد جداىي خلق از مشا به مشا ضررى منى مشا و اين كه مى

  گرداىن دنيا مشا، روى

______________________________  
  .342/ 1: عرفان اسالمى -)1(

  .353/ 1: عرفان اسالمى -)2(

  55: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .»1« تواند بكند برايتان ضرر ندارد و در صورت طلب خشنودى من خشم خلق در حق مشا كارى منى

   د تا پاى جانايستادگى اصحاب اخدو  -54

از نظر قرآن كرمي اينان جرمى جز اميان به خدا . ياد كرده است» اصحاب اخدود«خداى متعال در قرآن جميد، از 
  .نداشتند

  :داستان آنان بنا به نقل تفاسري چنني است

جلوگريى حركت كرد، دربان كاخ از ورودش » ذونواس«پايتخت مين شد و به سوى كاخ حكومىت » صنعا«مردى وارد شهر 
خطر بزرگى پيش آمده است بايد : اى؟ گفت در اين گرماى سوزان به چه علت به درب اين خانه آمده: منود و گفت

  .ذونواس را از اين خطر آگاه كنم
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كاسته و » صنعا«سر گذاشته و از اضطراب شهر  پادشاه اآلن از پذيرفنت تو معذور است، فعًال قتلى را پشت: دربان گفت
دهد شركت   يهودّيت را به مانند زمان تّبع رسانده و اكنون آماده است، تا در جنگى كه در شرق و غرب روى مىمسئله 

  .كند، او قصد دارد يهودّيت را دين عمومى منوده و حكم تورات را در زمني حاكم كند

اصله زيادى ندارد و مربوط خرب من با برنامه شاه ف: در هر صورت پادشاه نزديك غروب آماده مالقات است، مسافر گفت
پس از آن كه ذونواس بريون آمد دربان به او  . اى صرب كن تا شاه وارد باغ شود حلظه: دربان گفت. به مهني دين است

خواهد خرب از دين جديدى بدهد كه  واقع در كشور حجاز براى مالقات با مشا آمده است و مى» جنران«مردى از : گفت
  .استخطر بزرگى براى يهودّيت 

______________________________  
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من براى ! اى پادشاه: كدام دين؟ او را پيش من آوريد، مرد آمد و پس از احرتام گفت! دين جديد: ذونواس گفت
  .ام پيش آمده است به حضورت رسيده» جنران«ام؛ بلكه براى حادثه بزرگى كه در  درخواست كمك نزد تو نيامده

مّدتى است در جنران دين جديدى پيدا شده و به نام عيسى مسيح بشارت : منظورت چيست؟ گفت: ذونواس گفت
آنچه مهم است . گروند پرستان جنران آسايش فكر خود را در اين مسلك يافته و دسته دسته به اين دين مى دهد، بت مى

پرستان با كمال اشتياق به آن  گردند كه بت يان از دين خود دست كشيده و داخل ديىن مىاى از يهود اين است كه عّده
  .گردد آورند؛ اگر پادشاه يهودّيت را حفظ نكند به زودى آثار آن از جنران معدوم مى روى مى

د دو نفر وارد آمده بودن» جنران«اى كه به  در ميان عّده: راه يافت؟ گفت» جنران«اين دين چگونه به : ذونواس گفت
پرستيد  پرستاىن كه درخت خرما مى يكى از بت» صاحل«و ديگرى مردى به نام » فيميون«شدند، يك مرد رومى به نام 

كند،  گونه شكايىت از سنگيىن كار منى ديد در كار خستگى ندارد و هيچ فيميون را خريد، او را شخص بزرگوارى يافت، مى
يك روز او را در حال مناز ديد، از اتاقش بدون چراغ . برد اتاقى براى عبادت پناه مىمتام روز را كار كرده و شب را به 

من : كىن؟ فيميون گفت آيا غري از آن درخت خرما را عبادت مى: نورى مشاهده كرد، از كارش تعّجب كرد، از او پرسيد
سيح به وجودش راهنماىي كرده و قدرتش كنم كه مالك عامل و اداره كننده آن است، مهان خداىي كه م خداىي را پرستش مى
تواند حفظ كند و ضررى را از خود دور  اين درخت مالك نفع و ضرر نيست؛ بلكه خودش را منى. را به ما منايانده است

  .توامن از خداوند تقاضا كنم بادى بفرستد و آن را خشك منايد، يا آتشى فرستاده آن را بسوزاند اگر من خبواهم مى. منايد
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بلى، : گروى؟ گفت آرى، اگر اجنام دهم به آيني حق مى: تواىن چنني كارى را اجنام دهى؟ گفت آيا مى: ب گفتاربا
  فيميون مناز خواند و از خدا خواست تا دعايش را

  57: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

، اين مسئله در در اين هنگام ارباب فيميون به حق اميان آورد. مستجاب كند؛ بادى بر درخت وزيد و درخت خشك شد
  .جنران منتشر شد و بسيارى از مردم آيني مسيح را پذيرفتند

سپس آن مرد مطالب ديگرى درباره فيميون گفت در حّدى كه غضب و خشم ذونواس به جوش آمد و با لشكرى انبوه به 
ن كه دست به كشتار مشا قبل از اي: سوى جنران حركت كرد، شهر را حماصره كرد بزرگان و صاحبان رأى را مجع منود و گفت

  .دهم كه يا يهوديت را قبول كنيد و يا اعدام و شكنجه در انتظار مشاست بزمن به مشا مهلت مى

. پرسىت را چشيده بودند، مردمى كه از معرفت اهلى برخوردار شده بودند مردمى كه حق را يافته بودند، مردمى كه لّذت حق
اين دين جديد با جان : د او چيزى اصالت ندارد، در پاسخ آن ستمگر گفتنددانستند در اين دنيا جز وجو  مردمى كه مى

دارمي چه به ما مهلت دهى، چه ما را به كام  ما درهم آميخته و به تار و پود وجود ما راه يافته است، ما از آن دست برمنى
  .مرگ دراندازى

دنيا حمّلى است زودگذر و سهم ما از آن . دهيم ىامي و هرگز او را به هيچ چيز ترجيح من ما با خداى خود معامله كرده
  .كنيم بسيار اندك است و ما مهه چيز خود را كه خداست با اين سهم اندك عوض منى

ذونواس كه پافشارى مؤمنان را به اين دين مالحظه كرد، دستور داد خندقى حفر كنند و آتشى سهمگني برافروزند، از 
ه، از جوان رشيد و طفل شريخوار از خرد و كالن، چشم نپوشيد و مهه را در كام آتش زن قد مخيد گري وپريه پريمرد زمني

افكند و آنان نيز از حّق دست برنداشته، كشته شدن را بر ننگ دنيا ترجيح دادند و جان خود را نثار معشوق حقيقى  
  .كردند

ما   َوَدليُل اُحلّب إيثاُر اْلَمْحُبوِب َعلى: ا كردندو به فرموده امام صادق عليه السالم از آنان شدند كه ايثار حمبوب بر ماسو 
  .»1«  ِسواهُ 

______________________________  
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  سخا چيست؟ -55

  .خبشيدن مال: به نظر مشا سخا چيست؟ گفتند: زىن عارفه و آگاه، از مجاعىت پرسيد

: به اميد ثواب، گفتند: بذل طاقت در طاعت، گفت: دنياست، سخاى خواص كدام است؟ گفتند اين كار اهل: گفت
  :اين معامله يك برده است با وجود آيه: آرى، گفت

  .]َمْن جاَء بِاحلََْسَنِة فـََلُه َعْشُر أَْمثاِهلا[

  .هر كس كار نيك بياورد، پاداشش ده برابر آن است

  سخا كجاست؟

شت نه جهنم، نه براى ثواب نه خوف : گفت  عقيده تو چيست؟: گفتند به نظر من سخا يعىن معامله با خدا نه براى 
  .»1«  از عقاب

  ترجيح خدا بر مهه چيز -56

  :آمده است» روح البيان«در تفسري 

ود گاه از باب تكّرب و غرور فرمان داد كسى به آن قصر نزديك نش هاى دور ستمگرى قصر با شكوهى بنا كرد، آن در زمان
  .جمازات ختّلف از اين فرمان قتل است: و گفت

كرد، جز آشنايان، هر كس به آن قصر نزديك شود، قصد سوىي دارد، از اين رو آن فرمان ظاملانه را صادر   او تصّور مى
  .كرده بود

وىل نصايح آن يكى از مردان اهلى با زمحت زياد به او راه يافت و او را نصيحت كرده از عقوبت آن مهه ظلم ترساند، 
ديد و توان جلوگريى از آن را نداشت هجرت   سالك راه در او اثرى نكرد، آن مرد از آن شهر كه در آن، آن مهه ظلم مى

  .اى خارج از آن حمدوده از ىن و چوب اتاقى براى عبادت و خدمت بنا كرد كرد و در منطقه
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روزى آن ستمگر با يارانش در قصر بود، فرشته مرگ به صورت جواىن در برابر ديدگان آنان ظاهر شد و دور قصر 
بينيم، ستمگر  ما جواىن را در حال گردش به دور كاخ مى: دوخت، بعضى از نزديكان گفتند گشت و به آنان چشم مى مى

  :ديد گفتجلوى پنجره آمد و او را 

  .اين راهگذر ديوانه و حتماً غريب است، يكى برود و او را از زندگى راحت كند

ندمي كشته : به آن ستمگر گفتند. يك نفر از آنان براى اجراى فرماِن شاه حركت كرد، به حمض محله، قبض روح شد و ُمرد
  .روح شد شد، سخت برافروخته شد، فرمان داد يكى برود و او را بكشد، دّومى هم قبض

كيسىت كه عالوه بر نزديك شدن به قصر من دو نفر از ياران ما را  : ستمگر سخت عصباىن شد و خودش رفت، فرياد زد
  .من فرشته مرگم: نه، گفت: شناسى، گفت مگر مرا منى: كشىت؟ گفت

روى؟ من  كجا مى  :سلطان از شنيدن نام او بر خود لرزيد و مششري از كفش افتاد، خواست فرار كند فرشته مرگ گفت
چرا  : املوت گفت به من مهلت بده، براى وصيت و خداحافظى نزد اهل و عيامل بروم، ملك: مأمور گرفنت جان توام، گفت

  .كارهاى نيكو را در زماىن كه مهلت داشىت اجنام ندادى؟ اين را گفت و جان آن ظامل را گرفت

گاه خواست  آن! ئيل هستم شر آن ستمگر را از سر مردم بريدمبشارت كه من عزرا: از آجنا نزد آن مرد خدا رفت و گفت
: ملك املوت گفت. عمر بنده صاحل من سر آمده است، او را نيز قبض روح كن! اى ملك املوت: برگردد خطاب رسيد

با  دهى تا به شهر رفته با زن و فرزندامن عهدى تازه كنم و مرا مهلت مى: اكنون من مأمور قبض روح تو شدم، گفت هم
اى در فكر رفت  مهلت دارى، قدم اول را كه برداشت حلظه: به او مهلت بده، فرمود: آنان خداحافظى منامي؟ خطاب رسيد

ترسم با ديدن زن و بچه تغيريى در من حاصل شود و به خاطر آن  من مى! اى ملك املوت: و از رفنت پشيمان شد، گفت
   القات با زن و فرزند را به لقاى او ترجيح دهم؛ مرا قبضخواهم م تغيري از عنايت حق حمروم شوم، من منى
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رت است   !»1«  روح كن كه خدا براى زن و فرزند من از من 
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   خانه را خواست او صاحب -57

  :هم چنني در آن تفسري آمده است

بيت : روى؟ گفت كجا مى: اش گفت ه سالهيكى از اولياى خدا براى اجنام فريضه حج عازم سفر شد طفل ده يا دوازد
: الّله، طفل در عامل كودكى تصّور كرد هركس بيت را ببيند صاحب آن را نيز خواهد ديد، روى شوق و عشق به پدر گفت

  برى؟ چرا مرا با خود منى

  .ود بربدطفل به شدت گريست و با اصرار از پدر خواست تا او را مهراه خ. زمان حجِّ تو نرسيده است: پدر گفت

چون به ميقات رسيدند ُحمْرم شدند و سپس به سوى كعبه حركت كردند، . سراجنام پدر پذيرفت و او را با خود مهراه كرد
آه كودكم كجا : زد هنگام ورود به مسجد احلرام طفل، ناله جانسوزى كرد و جان داد، پدر به سوگ او نشست و فرياد مى

تو خانه خواسىت خانه را يافىت او صاحب خانه خواست صاحب : شنيد كه گفت رفت، ناگهان از گوشه خانه خدا نداىي
  .»2«  خانه را يافت

   گرسنگى شقيق بلخى  -58

  :اند نوشته

غذا ماند، پس از سه روز در حاىل كه از زيادى عبادت و گرسنگى، ضعف گرفته بود، دست به  سه روز ىب» شقيق بلخى«
  .ام غذامي بده گرسنه! خدايا» َمِىن اْطعَ «: درگاه حق برداشت و عرضه داشت

______________________________  
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  :آيد، به شقيق سالم كرد و گفت پس از فراغت از دعا شخصى را ديد كه به طرف او مى
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هاى رنگارنگ و كارگراىن مشغول پذيراىي را  در آن خانه ظروىف از طعام. اى رسيد خانهمهراه من بيا، شقيق حركت كرد و به 
ممكن است نامت : مسجد، گفت: كجا؟ گفت: ديد چون از غذا خوردن فارغ شد و قصد رفنت كرد صاحب خانه پرسيد

  :را بگوىي؟ گفت

من خدمتكار و بنده پدرت بودم، از طرف پدرت اين خانه خانه توست و اينان كارگران تواند، : شقيق، ناگهان فرياد زد
يافتم تا آنچه هست به تو بدهم، اكنون كه تو را يافتم مال خود و غالمانت  جتارت رفتم، چون برگشتم مرده بود، تو را منى

  .را برگري

تقسيم كنيد تا اگر اينان غالمان منند مهه در راه خدا آزادند و اگر مال از من است، برداريد و بني خود : شقيق گفت
  .»1«  نياز است ام زياد است ندارم، نياز من به ىب هريك از ندارى درآييد، من نيازى به آنچه در زندگى

  فقط خدا -59

ذكر حقيقى است كه هركس به آن آراسته گردد، جز به او نينديشد و جز به خاطر او كارى نكند و اخالقى جز اخالق 
  .او نداشته باشد

  :ى گفتابو عبدالّله راض

شود كه هرگز  فقري به كسى گفته مى: خواستم كه در فقري از او سؤال كنم، سربرآورد و گفت رفتم و مى» وليد سّقا«پيش 
  .»2« جز حق در خاطره او نيامده و در قيامت از عهده آن برآيد

   آيا به غري حق چيزى انتخاب كنم -60

  :آمده است» يس«در تفسري قسمىت از آيات سوره 

______________________________  
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شنيد به شتاب، از منزل خود كه در » انطاكيه«چون حبيب جنّار خرب رنج و مشّقت رسوالن خدا را از دست مردم 
وى از درآمد كسب . اين انسان فداكار از مؤمنان واقعى بوداى دور دست از شهر قرار داشت، به سوى مردم آمد،  نقطه

يدستان خرج مى   .كرد و كار خود قسمىت را براى اهل و عيال و قسمىت را نيز براى دادرسى 

هاى پاكى كه در برابر اين مهه زمحت و رنج،   از رسوالن اهلى و انسان! اى مردم: هنگامى كه با مردم روبرو شد فرياد زد
  .كنند پريوى كنيد داشى از مشا طلب منىكمرتين پا

كنيد؟ چرا بايد من خداى آفريننده خود را نپرستم؛ در صورتى كه بازگشت مشا به  چگونه مرا به خدايان دروغني دعوت مى
مرا در (اى بزند،  سوى اوست؟ آيا من به جاى خداى آفريننده، خداىي را برگزينم كه اگر خداى واقعى خبواهد به من ضربه

توانند جنامت  شفاعت آن خدايان ضررى را از من دفع نكرده و منى) امت، عذاب دهد يا در دنيا دچار گرفتارى كندقي
  .گواه باشيد؛ به خداى فرستنده مشا اميان آوردم! دهند؟ در اين صورت آيا من از زيانكاران خنواهم بود؟ اى رسوالن اهلى

فاع از آنان مشقت زيادى به دنبال دارد، در عني حال خدا و اهداف اهلى دانست پريوى از رسوالن و د اّما با اين كه مى
را مقدم داشت و در ميدان مبارزه قدم گذاشت و حمبوب خود را بر زن و فرزند و مال و جان و مهه هسىت خود مقّدم 

زه او را به ديوار شهر سراجنام بر اثر محله مردم كه با سنگ و آالت قتاله به او هجوم بردند كشته شد، سپس جنا. داشت
از او جتليل كرده و آن چهره پاك را يكى از ستارگان » يس«براى متاشاى مردم آوخيتند، خداى بزرگ در سوره مباركه 

شت معرىف كرده است گونه مردمان كه در راه حق از مهه چيز گذشتند در اّدعاى حمّبت راستگوترين  آرى، اين. درخشان 
  َوَدليُل اُحلّب إيثارُ : و به فرموده امام صادق عليه السالم. د كه حمبوب را بر مهه ماسوا ترجيح دادندمردم بودند و چنان بودن

  63: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  ما ِسواهُ   اْلَمْحُبوِب َعلى

   آساى ادب اثر معجزه -61

اندوزى، زن و فرزند، مقام و منزلت  تيكى سپهساالرى، ثرو : حّر بن يزيد در روز عاشورا بر سر دو راه قرار گرفته بود
ماّدى و ديگر جان باخنت و از هسىت گذشنت؛ اّما آن انسان عاقل پس از اندكى تأّمل حق تعاىل را در پرتو امامت 

  .حضرت سّيدالشهدا عليه السالم بر ماسوا ترجيح داده و با خداى عّزوجّل معامله كرد

  :خوانيم مى»  مثنوىنقد و حتليل و تفسري«در اين زمينه در كتاب 
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انساىن كه داراى ادب دروىن است، هرچند كه مرتكب تبهكارى شود، هرچند كه خود را گاهى ببازد؛ وىل سراجنام آن ادب 
  .روحى او را از سقوط جنات خواهد داد

  :خوانيم در داستان حّر بن يزيد رياحى مى

ابن «الم و سپردن آن به دست خوخنوار تاريخ بشرى يعىن اين مرد به عنوان مبارزه و دستگريى حسني بن على عليهما الس
ايستند، بر  آن چنان كه دو دمشن خوىن رو در روى يكديگر مى. بريون آمد و در برابر حسني عليه السالم قرار گرفت» زياد

  .سر راهش ايستاد

: ز مناز خود را خبوانيم حّر گفتتو برو يك طرف و با لشكرت مناز خبوان تا ما ني: هنگام مناز حسني عليه السالم فرمود
سر حسني بن على عليهما السالم  حر بن يزيد آن روز مناز را پشت. مشا جلو بايست تا منازمان را به امامت تو خبوانيم

خواند، سپس هنگامى كه امام عليه السالم قصد حركت داشت حّر بن يزيد خمالفت كرد و حسني عليه السالم با مجله 
  .حّر را خماطب قرار داد) زايت گريه كندمادر به ع(تندى 

____________________________________________________________  
  .370/ 1: عرفان اسالمى -)1(

  64: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

 توانيد به من اين مجله را بگوييد؛ وىل من با نظر به شخصيت مشا مشا مى: حّر بن يزيد بدون كوچكرتين جسارتى گفت
  توامن چنني مجله را بگومي؟ منى

اين ادب روحى و اين شخصيت عاىل حّر بن يزيد باعث شد كه در روز خونني دشت نينوا سراجنام حقيقت را تشخيص 
ترين درجه به باالترين درجه ترقى كرده و جانب حسني عليه السالم كه جانب حق و حقيقت والّله است را   داده و از پايني

  .»1« را در راه او نثار منايدگرفته و جان خود 

  ترين شرايط اختيار حمبوب در سخت -62

كتب رجاىل از او مسائل . ترين افرادى است كه تاريخ منونه او را كمرت به ياد دارد يكى از برجسته» حمّمد بن اىب عمري«
  :كنيم مىدرباره او اكتفا » رجال الكشى«اند كه در اينجا به ترمجه مقاله  مهّمى نقل كرده
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  :گويد على بن احلسن مى

دارى از حق گرفتار و به حبس حمكوم و از نابساماىن وضع زندان و شكنجه دچار بالهاى  ابن اىب عمري به خاطر جانب
  .زيادى شد

هاى گرانبهاىي كه در حديث تأليف كرده بود نيز  آنچه داشت به حكم خليفه ستمگر مصادره شد، از ميان اموال او كتاب
هاى آن كتب، حتت عنوان  هايش را از حفظ داشت كه از بازگوشده او نزديك به چهل جلد از نوشته. رت رفتبه غا

  .شود ياد مى» نوادر«

از حمّمد بن اىب عمري نزد حاكم وقت شكايت شد كه او : گويد فضل بن شاذان كه خود از كم نظريترين عاشقان بود مى
بردار، امتناع كرد، عريانش كردند و او را  را گرفتند و گفتند از تشكيالت شيعه پرده داند، او نام متام شيعيان را در عراق مى

  ها زدند و تازيانه وقىت مرا مى: ابن اىب عمري گفت: گويد بني دو درخت آوخيتند و صد ضربه تازيانه زدند، فضل مى

______________________________  
  .371/ 1: عرفان اسالمى -)1(

  65: ، ص13 ج عرفان اسالمى،

آوردند درد شديدى مرا گرفت، كم مانده بود كه اسرار شيعه را فاش كنم؛ اّما ناگهان نداى  را يكى پس از ديگرى فرود مى
از . به ياد ايستادن در برابر حمضر اهلى باش! عمري اى حمّمد بن اىب: را شنيدم كه گفت» حمّمد بن يونس بن عبدالرمحان«

فضل بن شاذان . كنم ر آنچه بر من رفت استقامت كردم و از اين بابت خداى بزرگ را شكر مىاين ندا قّوت گرفتم و ب
  .بر اثر آن گرفتارى بيش از صدهزار درهم به او زيان وارد شد: گويد مى

تو مرد : گويد وارد عراق شدم، كسى را ديدم شخصى را مورد عتاب قرار داده و مى: گويد هم چنني فضل بن شاذان مى
هايت به ديدگانت ضربه وارد   ترسم كه طول سجده عياىل و كسب و درآمد تو براى آنان از راه نوشنت است، مىصاحب 

  !!كند

زىن واى بر تو، اگر بنا بود با سجده  چقدر با من حرف مى: چون او سخن خود را تكرار و بر آن اصرار ورزيد گفت
  !!عمري از بني رفته باشد طوالىن چشم كسى از بني برود؛ بايد تاكنون چشم ابن اىب

  .دارد كند و تا هنگام زوال آفتاب سر برمنى چه گمان دارى درباره كسى كه بعد از مناز صبح سجده شكر مى
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گاه با مهه  خواستند و هيچ نظريترين افرادى بودند كه حمبوىب به جز خدا نداشتند و هر حمّبىت را براى او مى آرى، اينان از ىب
  .»1« دادند ا چيزى را بر حضرت او ترجيح منىه پيشامدها و سخىت

   آسيه و معبود واقعى -63

  :گويد مّال فتح الّله كاشاىن در تفسري خود چنني مى

  آسيه به جهت خلوص اميان رستگار شد و وصلت او با فرعون به او ضررى نرسانيد

______________________________  
  .372/ 1: عرفان اسالمى -)1(

  66: ، ص13 اسالمى، جعرفان 

  .و نقصى در قرب و منزلت او در نزد حضرت حق پيدا نشد

وقىت كه ساحران سحر خود را منايش دادند و موسى عليه السالم عصايش را انداخت و اژدها شد و سحر : نقل است
عون بر آن مطّلع شد، به او  داشت، چون فر  و مّدتى اميان خود را از فرعون پنهان مى. ساحران را باطل كرد آسيه اميان آورد

از دين موسى عليه السالم برگرد، اّما برنگشت بنابراين فرعون امر كرد تا او را چار ميخ كرده در آفتاب بينداختند : گفت
...  

ند، آسيه چون آن سنگ را ديد؛ جنات از فرعون و دخول در : گاه فرعون دستور داد آن تا سنگى آوردند تا بر سينه وى 
  :از خداى متعال درخواست كرد جّنت را

  .]  الظَّاِلِمنيَ ِإْذ قاَلْت َربِّ اْبِن ِيل ِعْنَدَك بـَْيتاً ِيف اْجلَنَِّة َو َجنِِّين ِمْن ِفْرَعْوَن َو َعَمِلِه َو َجنِِّين ِمَن اْلَقْومِ [

شت بنا   خودت خانهبراى من نزد ! پروردگارا: و خدا براى مؤمنان مهسر فرعون را مثل زده است هنگامى كه گفت اى در 
  .كن ومرا از فرعون وكردارش رهاىي خبش ومرا از مردم ستمكار جنات ده

پيش از آن كه سنگ بر او واقع شود خانه وى . خداى بزرگ دعاى وى را مستجاب كرد و حجاب از پيش وى برداشت
د و آن سنگ بر جسد بيجان آمد و به وى منود كه از يك دّر سپيد بود، وى خوشحال شد بعد از آن روح وى قبض كر 

  .»1« عذاب فرعون را نچشيد
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______________________________  
فاطمه زهرا عليها السالم را در قيامت دارد، اين    كه افتخار كنيزى حضرت صديقه كربى» آسيه«داستان حضرت  -)1(

  :گونه نيز نقل شده است

روزى هنگام آرايِش دخرت فرعون شانه از دستش رها . كرد ن خدمت مىزىن در دربار فرعون به عنوان آرايشگر دخرت فرعو 
مگر : دخرت فرعون پرسيد. او هنگامى كه خواست شانه را بردارد نام خدا را بر زبان جارى كرد. شد و روى زمني افتاد

دخرت . آرى، خداى من مالك متام جهان و خالق آن است؛ حّىت پدر تو: خداىي جز پدرم است؟ زن آرايشگر گفت
فرعون ماجرا را براى پدرش بازگو كرد به دنبال اين خرب، فرعون دستور داد تا زن آرايشگر را گرفتند و او را با ميخ به زمني 

  .كرد بگو من خداى توام، زن آرايشگر مقاومت مى: گفت هر چه فرعون مى. دوخته و زير ضربات تازيانه گرفتند

اى از آتش بياندازند وىل او هم چنان بر عقيده خود استوار  موّحد عاشق را در كوره تا دو فرزند اين زن: فرعون دستور داد
  .مهسر فرعون جلو آمد و او را به باد توبيخ گرفت» آسيه«در اين هنگام . و پا برجا بود

. خداىي تو خدا نيسىت و خملوق. خوب من نيز قبول ندارم: آخر اين زن خداىي مرا قبول ندارد، آسيه گفت: فرعون گفت
  .آسيه را نيز با ميخ به زمني دوختند و سراجنام با شكنجه فراواىن به شهادت رساندند: در اينجا بود كه فرعون دستور داد

  67: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

ا در ميان اين راسىت اين ه گونه بشرها از عجايب است، انساىن كه مقام دوم مادى و رياسىت مملكىت است، زىن ك گونه اميا
گونه وسائل عيش و نوش مادى برايش فراهم است؛ پس از درك  به انواع زيور و آرايش دنيا آراسته است، فردى كه مهه

حقيقت و يافنت حمبوب واقعى، او را بر هر چيزى ترجيح دهد و به آن چه وابسته و تعّلق قلىب دارد در راه او از آن بگذرد 
ترين دوران زندگى يعىن جواىن نثار حمبوب  و حّىت جان شريين خود را در شريينها را حتمل كرده  ها و مشقت و انواع رنج

  .»1« خود كند

   اعتماد و توكل بر حق -64

رسيد، هر كارى كه داشت رها و به  در روزگار عيسى بن مرمي عليه السالم، زىن بود صاحله و عابده، چون وقت مناز فرا مى
  .شد مناز و طاعت مشغول مى
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پخنت نان، مؤّذن بانگ اذان داد، او نان پخنت را رها كرد و به مناز مشغول شد؛ چون به مناز ايستاد، شيطان روزى هنگام 
رت  اگر مهه نان: زن به دل جواب داد» شود ها مهه سوخته مى تا تو از مناز فارغ شوى نان«در وى وسوسه كرد  ها بسوزد 

  .است كه روز قيامت تنم به آتش دوزخ بسوزد

اگر خداى تعاىل قضا كرده : پسرت در تنور افتاد و سوخته شد، زن در دل جواب داد: ار شيطان وسوسه كردديگر ب
شوم كه الّله  است كه من مناز كنم و پسرم به آتش دنيا بسوزد من به قضاى خداى تعاىل راضى هستم و از مناز فارغ منى

  .تعاىل فرزند را از آتش نگاه دارد

______________________________  
  .374/ 1: عرفان اسالمى -)1(

  68: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

ها به جاى خويش ناسوخته و فرزند  در تنور ديد مهه نان. شوهر زن از در خانه درآمد، زن را ديد كه به مناز ايستاده است
شته، به قدرت خداى را ديد در آتش بازى مهى كرد و يك تار موى وى به زيان نيامده بود و آتش بر وى بوستان گ

  .عّزوجلّ 

چون زن از مناز فارغ گشت، شوهر دست وى بگرفت و نزديك تنور آورد و در تنور نگريست، فرزند را ديد به سالمت و 
نان به سالمت هيچ بريان ناشده، عجب ماند و شكر بارى تعاىل كرد و زن سجده شكر كرد خداى را عزوجّل، شوهر 

برو از اين زن بپرس تاچه : عيسى گفت. عيسى عليه السالم برد و حال قّصه با وى نگفتفرزند را برداشت و به نزديك 
معاملت كرده است و چه سّر دارد از خداى؟ چه اگر اين كرامت آن مردان بودى او را وحى آمدى و جربئيل وحى آوردى 

  .او را

رت پيش داشتم و كار دنيا باز پس كار آخ: شوهر پيش زن آمد و از معاملت وى پرسيد، اين زن جواب داد و گفت
طهارت ننشستم اّال در حال زنان و ديگر اگر هزار كار در دست داشتم چون بانگ  داشتم و ديگر تا من عاقلم هرگز ىب

مناز بشنيدم مهه كارها به جاى رها كردم و به مناز مشغول گشتم و ديگر هركه با ما جفا كرد و دشنام داد، كني و عداوت 
داشتم و او را جواب ندادم و كار خويش با خداى خويش افكندم و قضاى خداى را تعاىل راضى شدم و وى در دل ن

فرمان خداى را تعظيم داشتم و بر خلق وى رمحت كردم وسائل را هرگز بازنگردانيدم اگر اندك و اگر بسيار بودى بدادمى 
  .اگر اين زن مرد بودى پيغامرب گشىت :و ديگر مناز شب و مناز چاشت رها نكردمى، عيسى عليه السالم گفت



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

 

اى است كه دوبار قرآن جميد بر آن شهادت داده است، يكى ابراهيم عليه السالم  مسئله نسوخنت طفل در تنور آتش مسئله
در زمان منرود و ديگر موسى عليه السالم در دوران كودكى در عصر فرعون و البته هركس با متام وجود تسليم حق گردد، 

اْلَعُبوِديَُّة ُجْوَهَرٌة ُكنـُْههُ : اند چنانچه فرموده. هر مشكلى را برايش سهل و هر چيزى را به فرمان او قرار خواهد دادخداوند 
  الرُّبُوبِيَّةُ 

فته است   .بندگى حقيقىت است كه در ذات آن مالكيت بر هر چيز 

  69: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

از . كند و اوليا نقل شده است كه آيات قرآن جميد هم آن حكايات را تصديق مىمشارى از انبيا  در اين زمينه حكايات ىب
  :مجله يكى از بزرگان گويد

گشتم چند روز برآمد، اميد از خود برداشتم، ناگاه  رفتم از كاروان بازماندم و راه گم كردم، در باديه مى وقىت در باديه مى
بر آن پشته رفتم حمراىب ديدم در او . اى از ريگ رفتم تا رسيدم به پشته يكى پى ديدم كه در آن وقت در روم بود از پى مى

  .آدمى ديدم نشسته، شادمانه شدم كه آدمى ديدم، آجنا نشستم و زماىن ببودم آفتاب فرو شد

هاى نيكو پوشيده و بر اين باال برآمد و پاى بر زمني زد،  آمد نيكو روى جامه وقت مناز شام درآمد، جواىن ديدم مى
اى آب خبورد، بدان حمراب باز رفت من  شمه آب روان گشت از آن ريگ، اين جوان مرد بدان آب طهارت كرد و پارهچ

نيز برخاستم فراز شدم از آن آب خبوردم، مهه تشنگى از من بشد و هم گرسنگى و هم ماندگى از من زايل شد، پس آب 
از : از فارغ شدم قصد رفنت كرد، من دست بر وى زدم، گفتمدست بكردم و بايستادم و مناز كردن گرفتم چون جوان، از من

  :ام، گفت ر خداى تعاىل مرا راه بنماى كه من راه گم كرده

اى ديدم، روى از پس كرد و  بيا از پس بر اثر وى برفتم هنوز گامى چند نرفته بودم كه بانگ اشرت شنيدم و روشناىي مشعله
  .»1« ...ام  من زين العابدين: كه بر نگوىي كه تو كيسىت؟ گفت  به خداى: گفتم! كاروان اينك: مرا گفت

  چگونه صبح كردى؟ -65

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

زد و سر به زير  رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مناز بامداد را با مردم گزارد و به جواىن در مسجد نگاه كرد كه چرت مى
  .هايش به گودى نشسته بود و ديده داشت، رنگش زرد شده بود و تنش الغر
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  .يا رسول الّله در حال يقني: چگونه صبح كردى؟ گفت: به او فرمود

و عالمىت است، حقيقت  براى هر يقيىن حقيقت: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از گفته او در شگفت شد و فرمود
خواىب كشيده و روز گرمم را به  يقني من آن است كه مرا در غم فرو برده و شبم را به ىب: يقني تو چيست؟ جواب داد

بينم عرش خداوندم  گردان شده تا جاىي كه مى حتّمل تشنگى واداشته، جامن از دنيا و آنچه در اوست به تنگ آمده و روى
شت كه در نعمت مردم بر آن حمشورند و من در ميان آنامن، گويا مى براى حساب برپاست و مهه اند و با  نگرم به اهل 

خيال ! كنند نگرم دوزخيان را كه زير شكنجهايند و فرياد مى اند و گويا مى ها تكيه زده يكديگر در تعارف و به پشىت
  .چرخد گردد و مى شنوم كه در گوشم مى كىن من اآلن لغزه آتش دوزخ را مى مى

سپس . اى است كه خدا دلش را به نور اميان روشن كرده اين بنده: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به اصحابش فرمود
  .آنچه دارى از آن با شدت نگهدارى كن! اى جوان: فرمود

برايش دعا   دعا كن كه به مهراه تو شربت شهادت بنوشم، پيامرب صلى اهللا عليه و آله! يا رسول الّله: سپس جوان گفت
  .»1« ها پس از نه تن شهيد شد و او نفر دهم بود كرد، چيزى نگذشت كه در يكى از جنگ

   معناى رضا در كالم مولوى -66

  :گويد مولوى در توضيح مسئله رضا مى

مشا : گويد آن مرد اهلى مى. در چه حاىل؟ مرا هم از حالت خود آگاه كن: پرسد رسد و از او مى لول به يك مرد اهلى مى
ها و جويبارها و ستارگان  گردد اين است حال من، آن مهه سيالب پرسيد كه مهواره جهان به مراد او مى از حال كسى مى

   فروزان طبق خواسته

______________________________  
  .393/ 1: عرفان اسالمى -)1(
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 مانند مأموران عاىل رتبه او هستند كه كو به كو و نقطه به نقطه به كنند، زندگى و مرگ منودهاى هسىت او حركت مى
نيت مى اند، حال كسى را مى حركت درآمده   .فرستد پرسى كه هرجا خبواهد دلدارى، وهرجا كه خبواهد تربيك و

هيچ دنداىن  كنند و درماندگان راه تكامل هم در دام او حمبوسند، سالكان راه حق و حقيقت مطابق خواسته او سري مى
كس  افتد و بدون اراده او هيچ جنبد و بدون ميل او برگى از درخت به زمني منى بدون رضا و فرمان او در دهان كسى منى

  .گردد رهسپار ديار مرگ منى

گوىي،  گوىي، از شكوه و حشمت و قيافه تو پيداست، تو مهان شخصى كه مى راست مى! اى مرد اهلى: گويد لول مى
انگيز روحى را روشن كن تا مردم با فضل و  مرتبه باالتر، وىل براى من هم چگونگى و عّلت اين حالت شگفتبلكه صد 

  .گان هم از دل و جان اين وضع را كه توصيف كردى بپذيرند فضول پيشه

مناند و هركس  غذا اگر گوينده كامل سفره حقايق را باز كند، هرگونه غذا در سفره او پيدا خواهد شد، تا هيچ ميهماىن ىب
توانند غذاى روح خود  خوراك شايسته خود را خبورد، مانند قرآن كه داراى هفت بطن است و مهه مردم از خاص و عام مى

  .را از آن هفت بطن دريابند

اين مسئله پيش عموم مردم يقني است كه هسىت پريو امر اهلى است، هيچ برگى بدون قضا و حكم آن : آن مرد اهلى گفت
  .گردد افتد، او خداىي است كه تا به غذا دستور ورود به گلو ندهد، لقمه به گلو وارد منى بزرگ بر زمني منى خداوند

نياز رام و  اند در مقابل امر آن خداى ىب ها كه زمام امور آدمى را به دست گرفته خواهم جنبش و فعاليت متايالت و مى
ها به حركت درآيد و يا چرخى به گردش  اى در زمني و آمسان ندارد كه ذرهاند، بدون فرمان ازىل نافذ خداوند، امكان  تسليم

  .آيد

به طور . گنجد ايت در گفتگوى حمدود هرگز منى كس؛ زيرا ىب هاى درختان را بشمارد؟ هيچ كيست كه بتواند مهه رگ
   هيچ كارى به جز با امر پروردگار صورت: خالصه بگومي

  72: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

هاى حق مانند يك بنده ناچيز مقهور  اش قرار گرفت، در مقابل متام فرمان وقىت كه قضاى حق مورد رضاى بنده. گريد منى
  .گردد اراده او مى
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آورد، بلكه طبيعت حيواىن خود را از دست داده، طبع  اين بندگى را از راه تكّلف و با انگيزه مزد و پاداش به دست منى
خواهد، بلكه حمكوم به  او ديگر زندگى را براى خود منى. به مقام بندگى نايل آمده است جديدى به دست آورده است كه

  .نظري است حكم خداوند ىب

  .در هرجا دستور ازىل اهلى راهى را معني كرده است، چه زندگى و چه مرگ آن راه را خواهد رفت

  .ه خداست نه از ترس رنج و بيمارىمرگ او از اشتياق ب. زندگى او براى خداست، نه براى به دست آوردن گنج

شت و  اميان و عباداتش انگيزه اى جز دريافت شايستگى خدا به اميان و پرستش چيز ديگرى نيست، او براى رسيدن به 
شىت كارى منى . اى جز وجه الّله االعظم ندارد كند، چنان كه ترك كفر و معاصى براى او انگيزه درختان و جويبارهاى 

  .تواند حمّرك او به بركنارى از كفر و معصيت بوده باشد منىترس از آتش 

  .چشد خنده او موقعى است كه در مقابل قضاى اهلى، رضا و تسليم را مانند حلواى شكرين مى

  گردد؟ اى كه به اين حال روحى باعظمت نايل شود، جهان به امر و فرمان او منى آيا بنده

جان كندن فرزندان . رود ق مشّيت او مانند حلواىي است كه در گلويش فرو مىمرگ او و مرگ فرزندانش در راه خدا و طب
كند، پس چنني  هاى چيده شده از درخت در مقابلش جلوه مى از نظر آن انسان با وفا و جنازه آن فرزندان مانند ميوه

  .شخصى به دعا كردن نيازى ندارد، مگر اين كه رضاى خدا را در دعا و نيايش ببيند

  73: ، ص13 سالمى، جعرفان ا

ترين ميوه براى سالك راه است و رضاى نسبت به  ها و تقديرات و قضايش، شريين آرى، رضاى در برابر موال و خواسته
رتين حاالت پرارزش قلب انساىن است و فتح و گشايش دل به حال رضاست   َوفـَْتُح اْلَقْلِب ىف الرِّضا َعِن اللّهِ . حق از 

»1«.  

   جوىي خطاست ويش مىگر رضاى خ  -67

 عاشقى در موج درياىي فتاد
 

 عاقلى از ساحلش آواز داد

 گفتش اى مسكني برون آرم تو را
 

 يا چنني سرگشته بگذارم تو را
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  پاسخ اين دادش كه اى روشن روان
 

  گر زمن پرسى نه اين خواهم نه آن

  بر مراد خود خنواهم يك نفس
 

  زان كه مقصودم مراد اوست بس

  حق گردى رضاى حق طلب چون ز
 

  حكم او را هم رضا ده روز و شب

  جوىي خطاست گر رضاى خويش مى
 

 «2»  رضاست چون تو راضى گشىت او را هم

  

   ما اينگونه نيستيم -68

  :در متون اسالمى آمده

______________________________  
  .52/ 2: عرفان اسالمى -)1(

  .59/ 2: عرفان اسالمى -)2(
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  .امام باقر عليه السالم به ديدار جابر بن عبدالّله آمده، در حاىل كه جابر نزديك بر مرگ بود

رت از حيات مى: اى؟ عرض كرد چگونه: فرمود رت از غىن، موت را  رت از سالمت، فقر را  حضرت . خواهم مرض را 
  !قضاى حّقيم ما اين گونه نيستيم، بلكه راضى به: فرمود

 يكى درد و يكى درمان پسندد
 

 يكى وصل و يكى هجران پسندد

  من از درمان و درد و وصل و هجران
 

 پسندم آنچه را جانان پسندد
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  :و به قول فيض كاشاىن آن مست باده ازل*** 

  كىن خوب است گر ُكشى و گر خبشى هرچه مى
 

  زيبد خبشش از تو حمبوب است كشنت از تو مى

  گر نوازى از لطفم و رگدازى از قهرم
 

  كىن نيكوست التفات مطلوب است هرچه مى

  دم به دم زىن برهم آن دو زلف خم در خم
 

  عاملى كىن ويران شيوه تو آشوب است

 يوسف زماىن تو زبده جهاىن تو
 

  هركه قدر تو دانست در غم تو يعقوب است

  دل به عشق ده زاهد دل فسردگى عيب است
 

  به هيچ نستاند آن دىل كه معيوب است حق

  

 كند با دل ناله دردآلود وه چه مى
 

  ناله تو مرغوب است» فيض«در غمش بنال اى 
«1» 

______________________________  
  .65/ 2: عرفان اسالمى -)1(
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  طول آرزو -69

داريد كه تا به  از اسامه عجب منى: فرمايد خريده بود، رسول صلى اهللا عليه و آله مىاسامة بن زيد چيزى به دو ماه نسيه 
  .»1«  اسامه دراز امل است. كند دو ماه خريدارى مى

  كوتاهى آرزو  -70
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  :زرارة بن اىب اوىف رمحة الّله عليه را در خواب ديدند بعد از رحلت از دنيا، پرسيدند

  .رضا و كوتاهى امل: مشا؟ گفتتر است به نزديك  كدام كار بليغ

  .»2«  جمهود خويش بذل كن، در اين اصل بزرگ كه در اصالح دل و نفس، عظيم مهم است! پس اى برادر

  هالكت به خاطر حرص و حسد -71

  :در تفسري بعضى از آيات قرآن جميد آمده

در كشىت آورد، ناگهان چشمش به زماىن كه نوح سوار كشىت شد و به دستور خداوند از هر نوع موجود زنده جفىت را 
خودم آمدم و آمدمن براى اين است : چه كسى تو را داخل كشىت كرد؟ پاسخ داد: پريمردى خورد كه او را نشناخت، فرمود

  .هايشان با تو باشد اندازى كنم تا جاىي كه قلبشان با من و بدن كه به قلب يارانت دست

شو، تو موجودى هسىت كه خدايت از پيشگاه رمحت و مغفرتش طرد كرده  از كشىت بريون! اى دمشن خدا: نوح فرياد زد
  .است

  :ابليس به نوح گفت

   گومي و از دو قسمت نشاند، سه مرحله آن را برايت مى پنج چيز مردم را به هالكت مى

______________________________  
  .99/ 2: عرفان اسالمى -)1(

  .99/ 2: عرفان اسالمى -)2(

  76: ، ص13 مى، جعرفان اسال

  !!پوشم ديگرش كه ابزار مهم من براى به دام انداخنت فرزندان آدم است چشم مى

  :خداوند به نوح فرمود

  .احتياجى به بيان آن سه قسمت نيست، از او خبواه آن دو قسمت را برايت بگويد
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اى . ورزند دو با من خمالفت منىكنند و دو مسئله است كه به آن  اى است كه مرا تكذيب منى دو برنامه: شيطان گفت
حرص و حسد، مردم را هالك كرد، به خاطر آتش حسد خرمن عبادمت سوخت و ملعون شده و از پيشگاه حمّبت ! نوح

شت  شت را بر آدم مباح كردم و به وسيله حرص بود كه آدم را از  حق رانده شدم و با حرص بود كه درخت ممنوع 
  »1« !!محمروم منوده و به حاجتم رسيد

   غضب و شهوت -72

توىي آن انساىن كه خداوند مهربان تو را به رسالت ! اى موسى: شيطان، موسى را مالقات كرد و به حضرت عرضه داشت
اى برخوردارى، من يكى از خملوقات خدامي  العاده گويد، روى اين حساب از آبروى فوق واسطه با تو سخن مى برگزيده و ىب

به پيشگاه حمبوب عامليان واسطه شو تا !! و عالقه دارم از آن گناه به درگاه حضرت حق توبه كنم و گناهى را مرتكب شدم
  .ام را بپذيرد توبه

  .اش را بپذير توبه! اهلى: موسى بزرگوار قبول كرد، از خداوند مهربان درخواست كرد

ه كند، چرا كه توبه از گناه، جربان ات را قبول كردم، به شيطان امر كن به قرب آدم سجد خواسته! موسى: خطاب رسيد
  .عمل فوت شده است

اى : سخت عصباىن و خشمگني شد و با تكّرب گفت. موسى، ابليس را ديد و پيشنهاد مقصود خلقت را به او گفت
   من به زنده او سجده نكردم، توّقع دارى به! موسى

______________________________  
  .119/ 2: عرفان اسالمى -)1(
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  !!مرده او سجده كنم

دار شدى، به تو بگومي   به خاطر اين كه به درگاه حق جهت توبه من شفاعت كردى بر من حق! اى موسى: سپس گفت
  .ماند كه در سه وقت مواظب ضربه من باش كه هركس در اين سه موضع، مواظب من باشد از هالكت مصون مى
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، مواظب فعاليت من باش كه روحم در قلب تو و چشمم در چشم تو است و مهانند خون به هنگام خشم و غضب - 1
  .ات را بركنم چرخم، تا به وسيله تيشه خشم، ريشه در متام وجودت مى

به وقت قرار گرفنت در ميدان جهاد، متوّجه باش كه در آن وقت من جماهد ىف سبيل الّله را به ياد فرزندان و زن و  - 2
  !ه، تا جاىي كه رويش را از جهاد ىف الّله برگردامناهلش انداخت

  !برتس از اين كه با زن ناحمرم خلوت كىن كه من در آجنا واسطه نزديك كردن هر دو به هم هستم - 3

  .شهوت، غضب و حرص: در اين داستان عجيب، شيطان به سه برنامه خطرناك اشاره دارد

اى جز حرص به دنيا ندارد و امتناع ابليس از سجده به  جهاد، ريشه بدون شك، فرار انسان از: در هر صورت بايد گفت
تواند داشته باشد و اين حسد، درب بسيار بزرگى است كه شيطان با ورودش، قدرت تسخري  آدم منشأى غري حسد منى

  .»1« كند قلب را پيدا مى

   گريم او را به بازى مى -73

در كدام يك از اخالقيات : خالص حق ظاهر شد؛ آن عبد بيدار از او پرسيداى از بندگان  ابليس در برابر بنده: گويند مى
   انسان كمك مؤثّرترى براى تو است كه او را به بدخبىت

______________________________  
  .121/ 2: عرفان اسالمى -)1(

  78: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  !»1« گريد گريم چنان كه كودك توپ را مى بازى مى خشم، چون انساىن به غضب گرفتار شود او را به: بنشاىن؟ گفت

   پرخورى -74

هر چند غذاى حالل باشد؛ زيرا پرخورى و سريى . هاى تسلط شيطان بر قلب است پرخورى و سريى از غذا، يكى از راه
  .هاى ابليس ملعون است ترين اسلحه عّلت تقويت شهوات است و شهوات از برّنده

  ها چيست؟ اين: هاى متعّددى ديد، از او پرسيد با قفل حيىي، ابليس را: گويند مى
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  .دارم ها انسان را از بندگى بازمى شهواتى كه به وسيله آن: گفت

آرى، زماىن كه پر خبورى تو را نسبت به مناز و ذكر سنگني  : ها براى من هم چيزى هست؟ گفت در اين قفل: حيىي گفت
: غري از اين هم چيزى هست؟ گفت: حيىي گفت. ىن و شرييىن ذكر حق را بياىبتواىن مناز خبوا طور كه بايد منى كرده و آن

  .نه

  .از اين پس تعهد خداىي بر من است كه شكم خود را از غذا پر نكنم: حيىي گفت

  .»2« به خدا قسم از اين به بعد، هرگز مسلماىن را نصيحت خنواهم كرد: ابليس هم گفت

   به هنگام خشم مراقب باش -75

  :كنند نقل مى

هيچ حاجىت به آموخنت از تو : عبدالّله گفت! خواهم چيزى به تو بياموزم مى: ابليس به نظر عبدالّله بن حنظله آمد و گفت
از غريخدا تقاضا و ! اى پسر حنظله. دقت كن اگر مطلبم خري بود قبول كن ورنه مرا از خود بران! عبدالّله: گفت. ندارم

   متّنا نداشته باش و به

______________________________  
  .122/ 2: عرفان اسالمى -)1(

  .123/ 2: عرفان اسالمى -)2(

  79: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  !»1«  شوى هنگام خشم مواظب باش كه به كجا كشيده مى

  مال دنيا -76

  :روايت شده
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. دامن منى: افتاد، چه خرب شده؟ گفتها و اصنام  امروز سر بت: به وقت والدت عيسى، فرزندان ابليس به پدر خود گفتند
پرسىت متام شد، انسان را از راه عجله و سبك گرفنت   دوره بت: دورى زد و برگشت و از والدت عيسى، خرب داد و گفت

  .كار گمراه كنيد

دهد كه  مى هاى غلبه شيطان درهم و دينار و طال ونقره و توابع اين دو فلز است، آن چنان دل را به مال پيوند از ديگر راه
براى انسان ّمهت و اراده و حمّبت و عشقى جز به مال مناند و از اين راه متام وقت گرانبها و عمر پر قدرش صرف شود تا 

  !!»2« جاىي كه چشم باز كند، خود را در عمق جهّنم ببيند

   مغلوب شيطان -77

به دست آوردن مال نامشروع، : من است در سه جا به طور حتم انسان مغلوب: كنند كه گفته از قول شيطان نقل مى
  .»3«  خرج مال در غري جاى خودش و منع حقوق ماىل

   پريوى نكردن از غافالن -78

ْنيا َو ال  نـُْهْم ُترِيُد زِيَنةَ َو اْصِربْ نـَْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربـَُّهْم ِباْلَغداِة َو اْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه َو ال تـَْعُد َعْيناَك عَ [ احلَْياِة الدُّ
  .]ُتِطْع َمْن أَْغَفْلنا قـَْلَبُه َعْن ِذْكرِنا َو اتـََّبَع َهواُه َو كاَن أَْمرُُه فـُُرطاً 

______________________________  
  .124/ 2: عرفان اسالمى -)1(

  .126/ 2: عرفان اسالمى -)2(

  .127/ 2: عرفان اسالمى -)3(

  80: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

طلبند، خود را پايدار و شكيبا  خوانند در حاىل كه مهواره خشنودى او را مى با كساىن كه صبح و شام، پروردگارشان را مى
برنگردد و از كسى كه دلش را ]  به سوى ثرومتندان[به آنان ]  از التفات[دار و در طلب زينت و زيور زندگى دنيا ديدگانت 

روى است،  امي و از هواى نفسش پريوى كرده و كارش اسراف و زياده د غافل كردهاز ياد خو ]  به سبب كفر و طغيانش[
  .اطاعت مكن
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  .از على بن ابراهيم روايت است كه اين آيه در برخورد يك متكّرب ثرومتند با سلمان نازل شد» تفسري برهان«در 

كرد روزى بود به  پوشش استفاده مى داستان از اين قرار است كه سلمان، پوششى از پشم داشت كه از آن براى سفره و
شّدت گرم، سلمان در آن پوشش پشمى عرق كرده بود، مردى به نام عيينة بن حصني وارد بر پيامرب صلى اهللا عليه و آله 

نوعانش را  شومي اين مرد و هم وقىت ما بر تو وارد مى! يا رسول الّله: فرياد زد. شد، در حاىل كه سلمان خدمت حضرت بود
  !!خواهى بپذير د خود بريون كن، پس از رفنت ما هركس را مىاز نز 

نگرند و از عامل پر شكوه خلقت جز  خرب از حقايق كه جز با ديد ماّدى به جهان و حوادثش منى براى اين گونه مردمان ىب
هرپرستان را معلول سنجند، اين آيه نازل شد و ديد ماّدى اين ظا بينند و مهه چيز را با ترازوى ماّديگرى مى ظاهرى منى

اينان از خّط حق خارجند و انسان نبايد از مردان اهلى و پريوان راه : غفلت دل آنان و فراموشى خدا دانست و اعالم كرد
عشق دست برداشته و با اينان مهنشني و مصاحب گردد، ارزش از آِن رهروان طريق اوست، گرچه دستشان از مال دنيا به  

ى باشد   .»1« كّلى 

  افتيد؟ كى به فكر معاد مى -79

  امرياملؤمنني عليه السالم وارد بازار بصره شد و ديد: از حسن بصرى در حديثى روايت شده

______________________________  
  .166/ 2: عرفان اسالمى -)1(

  81: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

هاى دنياپرستان، روز خود را   دنيا و عملهاى بندگان : مردم مشغول خريد و فروشند، پس به شّدت گريست، سپس گفت
رسانيد و در خالل اين امور از آخرت غافل  كنيد و شب را در رختخواب به صبح مى كه به خريد و فروش متام مى

  !افتيد؟ داريد و كى به فكر معاد مى هستيد، پس چه وقت براى آخرت زاد و توشه برمى

  هست اين دنيا َچه و عمرت رسن
 

  سخن هستند موشان ىبروز و شب 

ار  رشته عمر تو را ليل و 
 

 پاره سازد حلظه حلظه تار تار

  اژدها قرب است ُبگشوده دهان
 

  منتظر تا پاره گردد ريسمان
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 مرگ باشد شري مست پر غرور
 

 تا كشد جان تو را از تن به زور

  مال دنيا انگبني و اهل آن
 

  مجله زنبورند ىن بل برغمان

 شهد زهرآلوده چنداز پى اين 
 

 در جدل با ريش ماالن اى لوند

  شهد نبود زهر جانفرساست اين
 

  نوش نبود نيش درد افزاست اين

  مهر تابان نيستند اين دوستان
 

  دمشنانند اى برادر دمشنان

 زاهل دنيا تا تواىن اى عزيز
 

 «1» گريز گريز و مى گريز و مى مى

  

   متثيل بيان حال غافالن به صورت -80

كند كه مضمون اشعار به اين صورت  مرحوم مال امحد نراقى در اشعارى پر حمتوا با بيان متثيلى، حال غافالن را بيان مى
  :است

ماند كه در بياباىن هولناك شري درنده مسىت به او محله  خربى و غفلت داستان آن مردى را مى داستان ىب! خرب اى غافل ىب
  .برد

  .شود و حق دور مباند در بيابان زندگى با صد خطر روبرو مى آرى، كسى كه از خدا

______________________________  
  .181/ 2: عرفان اسالمى -)1(

  82: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

آن مرد براى جنات از محله شري به چاهى پناه برد كه طناىب در آن آوخيته بود، طناب را گرفت و وارد چاه شد و شري هم 
  .متوقف گشت تا با بريون آمدن او به او محله كندسر چاه 

  .در وسط چاه چشمش به اژدهاىي افتاد كه در عمق چاه براى طعمه دهان گشوده است
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آن مرد . اند ديد دو موش مشغول جويدن طناب. در حاىل كه غرق ترس و وحشت شده بود، صداىي توجه او را جلب كرد
كار آن دو موش در خطر حتمى ديد، ناگهان چشمش به انبوهى زنبور افتاد كه در    خود را از باال و پايني چاه و در كنار

كننده بود به سوى  آلود كه در حقيقت زهر تلخ دنياى هالك اند، با ديدن عسل شريين خاك كمر گاه چاه عسل اندوخته
رشته عمرش را قطع  عسل دست برد تا از آن عسل تناول كند و در حال خوردن عسل از شري و اژدها و دو موش كه

  .خرب ماند؛ با خوردن عسل از نيش زنبورها هم در امان نبود كردند، غافل و ىب مى

  هست اين دنيا َچه و عمرت رسن
 

  سخن روز و شب هستند موشان ىب

ار  رشته عمر تو را ليل و 
 

 پاره سازد حلظه حلظه تار تار

  اژدها قرب است ُبگشوده دهان
 

  ريسمان منتظر تا پاره گردد

 مرگ باشد شري مست پر غرور
 

 تا كشد جان تو را از تن به زور

  مال دنيا انگبني و اهل آن
 

  مجله زنبورند ىن بل برغمان

 از پى اين شهد زهرآلوده چند
 

 در جدل با ريش ماالن اى لوند

  شهد نبود زهر جانفرساست اين
 

  نوش نبود نيش درد افزاست اين

  اين دوستانمهر تابان نيستند 
 

  دمشنانند اى برادر دمشنان

 زاهل دنيا تا تواىن اى عزيز
 

 گريز گريز و مى گريز و مى مى

  

مرحوم مال امحد  -توجهى به آخرت و فراموشى حقايق و دورى از صفات عاىل انساىن، آدمى را آرى، غفلت از خدا و ىب
   گرفتار دام خطر كرده  -نراقى در اشعار باال فرمود

  83: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .»1« و دست انسان را از دامن سعادت جدا خواهد كرد
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  خوش به حال كسى كه نفسش رام شد -81

  :نقل شده است كه» ج البالغة«در كتاب با ارزش 

از غفلت اى كه ناشى  خندد، خنده بردند، حضرت امرياملؤمنني على عليه السالم شنيد مردى مى اى را به گورستان مى جنازه
پندارى  كىن كه حق در اين دنيا بر غري ما الزم گشته و مى گويا مردن بر غري ما نوشته شده و خيال مى: فرمود. بود

گذارمي و اموالشان  گردند، ايشان را در قربهايشان مى بينيم مسافراىن هستند كه به زودى به سوى ما بازمى هاىي كه مى مرده
واى بر ما، مرگ مردم كه براى ما پند و عربت است فراموش . ها جاويد خواهيم ماند از آن خورمي مثل اين كه ما پس را مى
  .امي امي و به هر آفت و زياىن گرفتار آمده كرده

خوش به حال كسى كه نفسش رام شد و عمل و كردارش پاك و شايسته و قصدش پسنديده و اخالقش نيكو گشت و 
گوىي زبانش را مهار منود، از آزار مردم خوددارى كرد و سّنت پيامرب صلى اهللا  زياده زيادى مالش را در راه خدا صدقه داد و

  .»2« عليه و آله بر او سخت نيامد و به بدعت نسبت داده نشد

  ديد هرجا كه رفتم حق تعاىل مى -82

  .ديگران را غريت آمد. داشت جنيد بغدادى، مريدى داشت كه او را از مهه عزيزتر مى

ادب و فهم او از مهه زيادت است، ما را نظر بر آن است، امتحان كنيم تا مشا را معلوم : ت بدانست، گفتشيخ به فراس
  .شود

______________________________  
  .182/ 2: عرفان اسالمى -)1(

  .184/ 2: عرفان اسالمى -)2(

  84: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

را برداريد و جاىي كه كس مشا را نبيند بكشيد و بياوريد، مهه برفتند و هر مريدى يكى : تا بيست مرغ آوريد و گفت: فرمود
  .بكشتند و باز آمدند، اّال آن مريد كه مرغ زنده بياورد
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رفتم حق تعاىل  از آن كه شيخ فرموده بود كه جاىي بايد كه كس نبيند و من هرجا كه مى: چرا نكشىت؟ گفت: شيخ پرسيد
  .»1« مهه استغفار كردند! او چگونه است و از آن ديگران چگونه؟ ديديد كه فهم: جنيد گفت. ديد مى

  ...صحبت كسى طلب كه -83

  :شيخ كبري ابو عبدالّله حمّمد بن اخلفيف گفته

اند بر دوام، آجنا رفتم دو شخص را ديدم روى به قبله كرده  بار شنيدم كه در مصر پريى و جواىن به مراقبت نشسته يك
  .به خداى بر مشا كه سالم مرا جواب دهيد: ندادند؛ گفتم بار سالم كردم، جواب سه

دنيا اندك است و از اين اندك اندكى مانده است، از اين اندك نصيب بسيار ! يابن خفيف: آن جوان سر برآورد و گفت
  .پردازى مگر فارغى كه به سالم ما مى! يابن خفيف. بستان

گرسنگى را فراموش كردم، توقف كردم و با ايشان مناز پيشني گزاردم   اين بگفت و سر فرود برد و من گرسنه و تشنه بودم،
ما اهل مصيبتيم، ما را زبان پند نبود، كسى بايد كه ! يابن خفيف: گفت. مرا پندى ده: و مناز ديگر گزاردم و گفتم

  .اصحاب مصيبت را پند دهد

صحبت كسى طلب، كه : جوان سربرآورد و گفتآن . چه سوگند دهم تا مرا پندى دهند: سه روز آجنا بودم با خود گفتم
  !!»2« ديدن او تو را از خداى ياد دهد و هيبت او بر دل تو افتد و تو را به زبان فعل پند دهد نه به زبان گفتار

______________________________  
  .187/ 2: عرفان اسالمى -)1(

  .187/ 2: عرفان اسالمى -)2(

  85: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   بيست و چهار خزانه براى بيست و چهار ساعت -84

  :در روايىت آمده
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ها باز  شود، درب يكى از آن خزانه در هر بيست و چهار ساعت براى عبد بيست و چهار خزانه مرتب قرار داده مى
، به بيند، عملى كه آن را در يك ساعت از بيست و چهار ساعت اجنام داده شود، آن را پر از نور عمل نيكش مى مى

زده  دهد، كه اگر بر اهل جهّنم پخش كنند، شگفت مشاهده آن نور، چنان انبساط و خوشحاىل به او دست مى
  .شوند مى

آيد و اين نتيجه ساعىت است كه در آن معصيت خدا را   كنند تاريك و سياه، بوى بدى از آن مى اى را باز مى سپس خزانه
شت تقسيم كنند عيش آنشود كه اگر  كرده، به فزع و ترسى گرفتار مى خزانه ديگرى بر او . كند ها را ناقص مى بر اهل 

شود نه بدحال و آن ساعىت است كه در آن خواب بوده، يا غافل از برنامه  گشايند كه از ديدن آن نه خوشحال مى مى
د كه چرا در حاىل كه شو  بوده، يا به كارى از مباحات دنيا مشغول بوده است، از خاىل بودن آن خزانه دچار اندوه مى

  !!قدرت داشته آن ساعت را به منافع اهلى پر نكرده و از آن غفلت ورزيده

ايد، يا از باطل و  ايد، آيا به حق پر كرده و به مهني صورت خزانه طول عمر را حساب كنيد كه چه چيزى در آن قرار داده
  ايد؟ هلو و لعب آن را آلوده منوده

ره  هاى اهلى ىب ها را از گنج هاى ساعاتت را آباد كىن و آن كوشش كن كه خزانه  امروز كه فرصت دارى! اى نفس
ره. مگذارى . هاى اهلى را از دست مده جاىي كه اسباب بزرگى تو است، ميل به كسالت مكن و با اسرتاحت و غفلت، 

  .»1« مواظب باش از درجات علّيني حمروم مشوى و حسرت و اندوه مهيشگى برايت مناند

______________________________  
  .195/ 2: عرفان اسالمى -)1(

  86: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   قّلت عمل در برابر كثرت ثواب -85

اين الغرى تو از : گروهى به عيادت مريضى رفتند، در ميان آنان جوان الغر اندامى بود، مريض به او گفت: گويند مى
  .است علّتش امراض و اسقام: چيست؟ پاسخ داد

شرييىن دنيا را چشيدم تلخ بود، زر و زيورش نزدم  : جوان گفت. تو را به خدا قسم حقيقت حالت را به من بگو: گفت
اند و من آن را آن چنان كه  كوچك است، طال و سنگش پيشم يكسان است، گوىي عرش حق را براى متاشامي ظاهر كرده
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شت و جهّنم  هست مى گذرد و شبم  كنم، با متاشاى اين حقايق روزم به روزه مى مشاهده مىبينم، رفنت مردم را به سوى 
  !!»1«  آيد؛ زيرا عملم در برابر ثواب حق بسيار كم است به بيدارى، در آنچه هستم، از عبادت و عمل به چشمم منى

  به اندازه سفرتان توشه برداريد -86

اى از بندگان حق رسيدند كه از ديوان و  كردند؛ به حمّل بندهگروهى براى مقصدى بار سفر بستند، راه را گم  : گويند مى
امي،  ما راه را گم كرده! فرياد زدند اى بنده حق. منا فرار كرده و به كنجى به عبادت و تصفيه باطن مشغول بود غوالن آدم

  !داىن بنمايان چنانچه مى

دهى يا  پرسيم آيا جواب ما را مى ما راه را از تو مى: گفتند. با سر به سوى آمسان اشاره كرد، مردم قصدش را درك نكردند
آيد، طالب حق  گردد و عمر گذشته بدست منى روى در سخن نداشته باشيد، روز رفته برمنى بپرسيد اما زياده: نه؟ گفت

  .بايد سرعت در بدست آوردن داشته باشد

بر : شوند؟ گفت نزد پروردگار حمشور مىخاليق بر چه مبناىي ! اى بنده حق: قوم از سخن او تعّجب كردند، گفتند
   به اندازه سفرتان: گفت. ما را وصّيت كن: نّياتشان، گفتند

______________________________  
  .218/ 2: عرفان اسالمى -)1(

  87: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

رتين توشه، آن است كه انسان را به خواسته را به آنان نشان داد و به حمل عبادت آن گاه راه . اش برساند توشه برداريد كه 
  !!»1«  خود برگشت

   من راهب نيستم -87

  :گويد عبدالواحد بن زيد مى

جواب نداد، دو مرتبه صدا كردم پاسخ ! اى راهب: به حمل عبادت عابدى از وارستگان سرزمني چني گذر كردم صدا زدم
م، راهب كسى است كه از خدا برتسد و كربياييش را من راهب نيست: سر بريون كرد و گفت. بار سّوم صدا زدم. نداد

هايش شكر گزارد؛ در برابر بزرگى و  تعظيم كند؛ بر باليش صرب و به قضايش راضى شود، بر آالئش محد و بر نعمت
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جاللش تواضع كند و در پيشگاه عزّتش، صورت ذّلت به خاك بگذارد؛ به قدرتش تسليم شود و در برابر مهابتش خضوع  
حساب آن حضرت انديشه كرده و در عقابش تعّقل كند؛ روزش را روزه بدارد و شبش را به عبادت بيدار باشد؛  كند؛ در

اما من سگ هارى . اين صفات در هركس باشد راهب است. آتش فردا را فراموش نكرده و جّبارّيت حق را از ياد نربد
  !!نگريد و زمخى نكندام، تا مردم را گاز  هستم كه نفسم را در اين صومعه حبس كرده

  :گفت. كند جدا مى -پس از اين كه او را شناختند -چه چيزى عباد را از الّله: به او گفتم

عّلىت براى جداىي خلق از خدا جز حّب دنيا و زينت آن نيست؛ زيرا دنيا حمل معاصى و گناهان است و عاقل  ! اى برادر
 كند روى آرد خدا توبه آرد و به آنچه او را به حق نزديك مىكسى است كه عشق دنيا از دل پاك كند و از گناه به 

»2«.  

  اين است شب ركوع و سجود -88

  :اند درباره اويس قرىن نوشته

______________________________  
  .218/ 2: عرفان اسالمى -)1(

  .219/ 2: عرفان اسالمى -)2(

  88: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

آمد  گذراند و چون شب بعد مى آن گاه متام شب را به ركوع مى. است شب ركوعاين : گفت رسيد مى چون شب مى
  .»1« كرد اين است شب سجود، آن شب را به سجده بر عظمت دوست متام مى: گفت مى

  شب اصحاب پيامرب -89

  :گويد مردى از اصحاب امرياملؤمنني عليه السالم مى

است مردم رو كرد، در حاىل كه افسرده و دل شكسته بود، آن قدر مناز صبح را با امام خواندم، پس از مناز از دست ر 
من ياران پيامرب صلى اهللا عليه و آله را ديده بودم، : زد گفت صرب كرد تا آفتاب طلوع كرد در حاىل كه دست به دست مى

وليده و گرد و غبارآلوده كردند در حاىل كه پريشان و ژ  بينم، آنان صبح مى امروز در بني مشا چيزى كه شبيه آنان باشد منى
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بردند،   شب را به سجده و قيام براى خدا بسر مى]  كنايه از فعاليت شديد اهلى و عبادت سنگني آنان[و زرد رنگ بودند 
گفتند مهانند  خواندند، با قدم و پيشاىن غرق در بندگى بودند، هرگاه ذكر خدا مى كتاب خدا را آن طور كه بايد مى

رخيت، آن  شدند، ديدگان آنان اشك مى ز شدت اتصال به حق و مهابت حضرت او مضطرب مىدرخت در برابر باد ا
 توجه بودند ، اما اطرافيان امام مجعيىت غافل و ىب)شد لباسشان خيس مى(كرد  چنان كه اشك آنان را لباسشان قطع مى

»2«.  

   زندگاىن مراقبان -90

هاى آجنا فرود  هاى بيت املقدس افتاد، به يكى از وادى از كوه مسريم به بعضى: گويد يكى از شايستگان عباد خدا مى
   آمدم، با صداى بلندى روبرو شدم، صداىي كه در كوه

______________________________  
  .220/ 2: عرفان اسالمى -)1(

  .220/ 2: عرفان اسالمى -)2(

  89: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

ن برگشت مىپيچيد و كوه آن صدا را به طور واضح  مى اى در  زارى رسيدم كه درخت پيچيده داد، دنبال صدا رفتم، به 
  :خواند آن بود، مردى را ديدم ايستاده و مرتب مى

  .]َو ُحيَذِّرُُكُم اللَّهُ نـَْفَسُه َو اللَُّه َرُؤٌف بِاْلِعبادِ ... يـَْوَم جتَُِد ُكلُّ نـَْفٍس ما َعِمَلْت ِمْن َخْريٍ ُحمَْضراً [

دارد و  خود برحذر مى]  عذاب[و خدا مشا را از .. يابد ر كس آنچه را از كار نيك اجنام داده حاضر شده مىروزى كه ه
  .خدا به بندگان مهربان است

اى زد و غش كرد، من فرياد زدم  خواند، ناگهان ناله دادم، مرتب اين آيه را مى سرش نشستم، كالمش را گوش مى پشت
  !!اندوه حسرت بر من از بدخبتيم

برم، از اعمال اهل بطالت  از برنامه دروغگويان به تو پناه مى: گفت منتظر شدم تا پس از ساعىت به هوش آمد، شنيدم مى
  .شوم گرداىن اهل غفلت به تو پناهنده مى كنند، از روى و آنان كه عمر به بيهوده تلف مى
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آن گاه دستش را . لوب عارفان، ذليل توستهاى خائفان خاشع به پيشگاه توست، پناهگاه آمال مقّصرين توىي، ق دل
با متام دارائيت و هزاران نعمتت به سوى ! اى دنيا! مرا با دنيا چه كار، دنيا را با من چه كار؟: حركت داد و گفت
هاى قبل زندگى  ها كجاست، آنان كه در زمان گذشته: سپس گفت. ات برو و با آنان مكر و حيله كن عاشقان دل باخته

  !!ها را پوشاند، زمان آنان را نابود كرد چه شدند؟ خاك آنكردند  مى

برم تا با تو  سر تو هستم و در انتظار متام شدن كارت بسر مى من امروز پشت! اى بنده خدا: سر او فرياد زدم از پشت
است، كار چه كسى متام شود، آن كه به سوى اوقات شتابان و اوقات هم به سوى او در شتاب : گفت. صحبىت بدارم

ترسد قبل از اين كه وقت را غنيمت بداند، مرگ او را بگريد؛ يا چه كسى از عمل و مناجات با حمبوبش فارغ شود،   مى
  !!كسى كه روزگارش گذشت و گناهانش باقى مانده؟

  :آن گاه ساعىت از من غافل ماند سپس خواند. كجاىي؟ نزول مرگ و هر شدت و حمنىت را در انتظارم: سپس گفت

  90: ، ص13 اسالمى، ج عرفان

  .] َو َبدا َهلُْم ِمَن اللَِّه ما َملْ َيُكونُوا َحيَْتِسُبونَ [

  .شود پنداشتند، آشكار مى منى]  هاى گوناگون از عذاب[و از سوى خدا آنچه را كه 

  .پس از خواندن اين آيه شديدتر از مرتبه قبل فرياد زد و غش كرده به روى زمني افتاد

  :لرزد، چون به هوش آمد گفت ، نزديك شدم ديدم مىاز دنيا رفت: گفتم

هامي را به فضلت ببخش، پرده لطفت را به من بپوش، به كرم وجهت از گناهم عفو كن، زماىن كه در برابرت قرار   بدى
  .گرفتم از من چشم بپوش

برو دنبال  : گفت. بزن اى با من حرف به آن كسى كه به او نسبت به خودت اميد دارى و بر او تكيه كرده: به او گفتم
كسى كه سخنش براى تو منفعت دارد، چه كار دارى با كسى كه گناهانش او را هالك كرده، من در اينجا تا خدا خبواهد 

  .جنگم، او هم با من در جنگ است، من كمكى براى پريوزى جز تو ندارم هستم، با ابليس مى

اجات بازماند و قسمىت از قلبم به گفتگوى با تو ميل پيدا كرد، از مرا رها كن، زبامن به خاطر تو از من: سپس به من گفت
  .مرا از سخطت پناه بده و به رمحتت بر من تفّضل كن! اى خدا: آن گاه گفت. برم شّر تو به خدا پناه مى
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را ترسم او را از حال خوشش باز بدارم و به اين خاطر دچار عقاب حق شوم او  اين عاشق خداست، مى: به خود گفتم
  !!»1«  رها كرده و از آن مكان گذشتم

  چشد هر نفسى مرگ را مى -91

  :گويد از يكى از نيكان و شايستگان نقل شده كه مى

. برخيز كه مرگ منرده: رفتم، به درخىت رسيدم، خواستم قدرى اسرتاحت كنم، بزرگى باالى سرم رسيد و گفت در مسريى مى
   هدف و بدون توجه به مقصدى شروع سپس ىب

______________________________  
  .220/ 2: عرفان اسالمى -)1(

  91: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  :گفت به رفنت كرد، او را دنبال كردم، شنيدم مى

  .ُكلُّ نـَْفٍس ذائَِقُة اْلَمْوِت اللَُّهمَّ بارِْك ِىلَ ىف اْلَمْوتِ 

  .مرگ را بر من مبارك كن! چشد، اى خدا هر نـَْفسى مرگ را مى

چسبد و  هركس به بعد از مرگ يقني داشته باشد، حمكم دامن ترس از عقاب را مى: بعد از موت چه؟ گفت: به او گفتم
اى كسى كه در برابر وجهت، هر وجهى هالك است، با توفيق نظر به وجهت : سپس گفت. بيند دنيا را جاى ماندن منى

ت سرزنش فردا پناهم بده، حمّققاً وقت حياى از تو رسيده و زمان مرا سپيد روى كن، دمل را غرق عشق خود منا و مرا از ذلّ 
داد، واگر عفوت نبود، نسبت به آنچه نزد تو است  اگر گذشت تو نبود، اجل به من مهلت منى: سپس گفت. توبه آمده

  .»1«  كردم، آن گاه از من دور شد و گذشت آرزو پيدا منى

   روم من از اين در منى -92

  :گان از عباد حق نقل شدهاز زىن از شايست
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ستارگان ! خدايا: گفت كرد و مى رفت، پرياهن و روبند بر خود حمكم مى آورد باالى بام مى چون مناز شب را جباى مى
ها خوابيد، پادشاهان در به روى مهه بستند، هر عاشقى با معشوق خلوت   درآمدند و به تاريكى شب هجوم آوردند، چشم

رسيد و صبح صادق از پى آن آشكار  كرد تا سحر مى آن گاه به مناز روى مى. ام تو ايستادهكرد و من در برابر حضرت 
دانستم ديشبم را قبول كردى تا به خود  امشب گذشت و امروز آمد، اى كاش مى! اى خداى من: گفت گشت، مى مى

زّتت قسم اگر از پيشگاهت مرا براىن من نيت بگومي، يا نپذيرفىت تا عزا بگريم، من تا هستم مهينم چنانچه تو مهاىن، به ع
  از اين در

______________________________  
  .222/ 2: عرفان اسالمى -)1(

  92: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  »1« !!گذارد از اين در نااميد شوم روم؛ زيرا آن اطالعى كه من از جود و كرم تو دارم منى منى

  مناجات تا طلوع فجر -93

! اهلى: گفت رسيد، با صداىي حزين مى چون سحر مى. كور مهه شب تا وقت سحر براى عبادت بيدار بودزىن  : گويند مى
خوامن نه به غري تو، مرا در گروه  بندگانت شب را گذراندند و به رمحت و فضل و مغفرتت سبقت گرفتند، تو را به تو مى

شت در زمره مق ات ملحقم كن، تو ارحم  رّبني باال بر، به بندگان شايستهسبقت گريندگان به رمحتت قرار ده، مقامم را در 
افتاد كه صداى افتادنش شنيده  آن گاه به حالت سجده بر زمني مى! الكرماىي، اى كرمي الرامحني واعظم العظماء و اكرم

  .»2« شد سپس تا طلوع فجر در گريه و مناجات بود مى

  آنقدر گفت تا غش كرد -94

  :گويد حيىي بن بسطام مى

او را تنها : شد، به دوستم گفتم اش شنيده مى بودم، گريه و ناله -آن زىن كه به حقيقت توبه كرده بود -شاهد جملس شعوانه
به نزد او آمدمي، من . هم اين زن عابده اين تو و اين: گفت! به خود رحم كن و اين قدر نفس را آزار مده: ببينم و بگومي

رت بود ات مى ردى و از گريهك اگر با نفس مدارا مى: به او گفتم دوست دارم آن قدر گريه كنم : گريه كرد و گفت. كاسىت 
اى خون در جوارحم مناند، من كجا و گريه؟ من كجا و گريه؟ آن  تا اشكم متام شود، آن گاه خون بگرمي تا حّدى كه قطره

  »3« !!قدر گفت تا غش كرد
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______________________________  
  .223/ 2: مىعرفان اسال -)1(

  .224/ 2: عرفان اسالمى -)2(

  .224/ 2: عرفان اسالمى -)3(

  93: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   ها به خواب است در حاىل كه چشم -95

  :گويد عبدالّله بن حسن مى

شدم او را  خوابيد، چون بيدار مى ها نزديك من مى كردم، بعضى از شب كنيزى رومى داشتم كه از حاالت او تعّجب مى
به حمّبىت كه بر من دارى مرا : گويد ديدم در جاىي از خانه سر به سجده گذاشته و مى گشتم، مى يافتم، به دنبالش مى منى

نه، او بود كه به حمبّتش مرا از شرك : گفت. نگو به حمّبىت كه بر من دارى، بگو به حمّبىت كه بر تو دارم: به او گفتم. بيامرز
ها به خواب  ام را در اين دل شب بيدار نگاه داشت، در حاىل كه چشم بر من ديده جنات داد، او بود كه به عشقش

  »1« !!است

   سخط اهلى -96

  :گويد ابو هاشم قرشى مى

شنيدم، به  گفتند، به وقت شب از او ناله و زارى مى او را سريّه مى. زىن از مين به منطقه ما آمد و بر ديار ما وارد شد
  كند؟ حوال اين زن دقت كن ببني چه مىدر ا: خدمتكار خانه گفتم

  :گويد دارد و مهانگونه كه به سوى قبله قرار گرفته مى او را ديد چشم از آمسان برمنى

هايت نيكو و  هايت تغذيه كردى و از حاىل به حاىل سري دادى، متام برنامه سريّه را آفريدى و او را با نعمت! خداوندا
بيىن مرا،  ه من با چنگ زدن به دامن گناه، خود را در معرض سخط تو قرار دادم، مىبالهايت بر من زيبا بود، با اين مه

  .»2«  بيىن در حاىل كه تو عظيم و خبري و بر هر چيز تواناىي كنم كه تو مرا در بدكردارمي منى انگار خيال مى
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  مرا در اين مكان رها كنيد -97

  :كند شيخ كليىن از امام صادق عليه السالم نقل مى

______________________________  
  .225/ 2: عرفان اسالمى -)1(

  .225/ 2: عرفان اسالمى -)2(

  94: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

اسرائيل مردى داراى منصب قضاوت بود، قاضى را برادرى بود شايسته و صاحل و او داراى زىن بود متدّين كه  در زمان بىن
  !هاى او بودند ها و نتيجه اسرائيل از نواده بعضى از انبياى بىن

امروز : اسرائيل جهت اجنام كارى به شخص مطمئّىن نيازمند شد، چنني شخصى را از قاضى خواست قاضى گفت امري بىن
از : شناسم امري او را خواست، آن مرد از اجابت خواسته امري كراهت داشت؛ به قاضى گفت تر از برادرم كسى را منى موثّق

  .اّما عذر او قبول نشد و جمبور به اجنام مأموريت گشت. ضايع بگذارم ناراحتم اين كه امر مهسرم را

هاى  تر نيست، جباى من از او نگهدارى كن و به برنامه امروز چيزى در زندگى من از وضع مهسرم مهم: به برادر گفت
  !زندگى اين زن خداىي توّجه داشته باش، تا من از سفر برگردم

قاضى گاه به گاهى به درب خانه مراجعه كرده و . شد شّدت اتصال به حق از خانه خارج منىزن از . مرد به سفر رفت
  .كرد نيازهاى منزل را رسيدگى مى

ديد كرد كه اگر . زن با كمال شّدت به او پاسخ منفى داد. روزى از آن زن متدّين درخواست نامشروع كرد قاضى او را 
  !!آنچه از دستت برآيد كوتاهى مكن: زن به او گفت. ن در غيبت برادرم خيانت كردگومي ز  ام را نپذيرى به امري مى خواسته

  !كند در حق او اجرا كن هرچه حكم شرع اقتضا مى: امري گفت. قاضى شقى نزد امري، از آن صاحله عابده شكايت كرد

: گفت. گسار شدن آماده باشام را اجابت كن يا براى سن دستور رجم تو را دارم، يا خواسته: قاضى نزد زن آمد و گفت
  !من به خاطر موالمي از اجابت خواسته تو معذورم، آنچه از دستت برآيد اجنام بده
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زن را از خانه بريون كشيد، گوداىل آماده كرد و با گروهى از مردم او را به عنوان زن زناكار سنگسار كرد، به خيال 
شب فرا رسيد، زن در خود رمقى حس كرد، از  . ها برگشتند خانهخودشان زن از شدت سنگسار مرد؛ او را رها كرده و به 

   گودال درآمد و از شهرى كه در آن

  95: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

راهب پس از طلوع آفتاب او را ديد، داستانش را . كرد دور شد، به دير راهىب رسيد، كنار در دير خوابيد زندگى مى
  !پرسيد، زن آنچه بر او رفته بود بيان كرد

راهب را فرزندى بود كه تازه از مرض خوب شده بود و نياز به سرپرسىت مطمئن داشت، طفل را براى تربيت به آن زن 
كرد، پس از ديدن آن زن به او چشم طمع دوخت، خواسته نامشروعش را  خدمتكارى كه براى راهب خدمت مى. سپرد

ديد به قتل   آنچه از دستت برآيد كوتاهى مكن كه : كودك كرد، جواب داداظهار كرد، زن به او پاسخ منفى داد، زن را 
  !!من دامن به ننگ گناه آلوده نكنم

  :اى به كودك زد كه منجر به قتل او شد، با عجله نزد راهب آمده گفت خدمتكار ضربه

پاسخ اين مزد خدمت من است؟ : راهب آمد به آن زن گفت. طفلت را به زن بدكارى واگذاشىت، او هم طفل را كشت
. اند، سپس ماجراى خود را شرح داد گناه نياوردم، داستان من اين نيست كه براى تو گفته من دست به خون اين ىب: داد

  !!عالقه به ماندن تو در اينجا ندارم، اين بيست درهم را بگري و از اين ناحيه برو: راهب گفت

در اينجا رسم است بدهكار : ته بودند، سبب پرسيد؟ گفتنداز آجنا حركت كرد، به دهى رسيد كه مردى را زنده به دار آوخي
اين مديون را آزاد كرده و از اين بال جناتش : بيست درهم را داد و گفت! بندند تا تسويه حساب كند را به چوب مى

  .دهيد

اكنون  دى، همكسى هم چون تو بر من مّنت دارد، مرا از دار و از مرگ جنات دا: چون از دار به زير آمد به آن زن گفت
  .با تو هستم هرجا كه خبواهى بروى

در اينجا باش تا من براى اهل كشىت  : با هم آمدند تا به ساحل دريا رسيدند، مجعى را با يك كشىت ديدند، به زن گفت
؟  چه داريد: گفت. مجاعىت تاجرمي: كيستيد؟ گفتند: به كنار ساحل آمد، از آنان پرسيد. كار كرده و درمهى فراهم آورم

  .ارزد با من گوهر گرانبهاىي است كه به مهه مال التجاره مشا مى: گفت. مال التجاره، عنرب و اشياى ديگر: گفتند
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  به ما: گفتند. ايد كنيزى ماهرو كه مهانندش را تاكنون نديده: چيست؟ گفت: گفتند

  96: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  !!كنيم ينيد، سپس درباره قيمتش با هم گفتگو مىبه شرط اين كه برويد از نزديك او را بب: گفت. بفروش

تاجران نزد . اى است به ده هزار درهم او را فروخت، پولش را گرفت و فرار كرد جنس ارزنده: رفتند و او را ديدند و گفتند
  چرا؟: گفت. به درون كشىت آى: زن آمدند و گفتند

حرف بيهوده نزن يا برخيز و سوار كشىت شو يا تو را : گفتند. ندارممن موالىي : گفت. امي تو را از مواليت خريده: گفتند
  !برمي مى

اى كه جاى مال التجاره بود جاى دادند و خود به كشىت  براى اين كه كسى به او چشم طمع نيندازد او را در سفينه
اى از  و سپس به جزيره بادى وزيد، كشىت مسافربرى غرق شد، كشىت مال التجاره در درياها گشته. مسافرى سوار شدند

  :هاى گوناگون، گفت اى ديد داراى آب خوشگوار و ميوه آن زن بزرگوار از كشىت پياده شد، جزيره. جزاير دريا رسيد

ره گرفته و خدامي را در اين گوشه خلوت عبادت مى در اينجا مى   .كنم مامن، از آب و ميوه اين سرزمني اهلى 

هاى اين دريا  مرا در يكى از جزيره: نزد امري شهر رو و به او بگو: اسرائيل وحى كرد ن بىنخداوند بزرگ به پيامربى از رسوال
خلقى است، تو و مهه افراد منطقه به آجنا رويد و نزد او به گناهانتان اقرار كنيد و از او خبواهيد از مشا درگذرد، اگر او از 

  !!گذرم مشا گذشت من هم مى

امري نزد زن آمد و  . به آن جزيره رفتند، تنها زىن را ديدند كه در آجنا مشغول عبادت است پادشاه مملكت با اهل آن ديار
قاضى شهر نزد من آمد و از زىن سعايت كرد، من او را امر به سنگسار آن زن كردم، در حاىل كه در آن داستان : گفت

سپس شوهر زن آمد، در حاىل كه مهسر  .تو را خبشيدم بنشني: زن گفت. ترسم مرا ببخش حتقيق ننمودم، از گناهم مى
خود را نشناخت داستان خود را گفت و ترس خويش را از اين كه حق زن در جنب او ضايع شده باشد اعالم كرد و 

  .تو را خبشيدم نزد امري بنشني: زن گفت. طلب آمرزش منود

  97: ، ص13 عرفان اسالمى، ج



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

 

آن گاه آن ناپاك . سپس راهب آمد، راهب را هم خبشيد. شيده شدآن گاه قاضى آمد و از زن طلب خبشش كرد او هم خب
سپس زن نزد شوهر خود . برو خدا تو را نبخشد: زن گفت. منك به حرام ناموس فروش آمد و از آن زن طلب عفو كرد

يدم، مرا تقوا چه د من از اين پس حاجت به مردى ندارم، ديدى كه از مردم ىب: آمد و خويش را معّرىف كرده آن گاه گفت
  .»1«  در اين مكان رها كنيد تا بقّيه عمر به عبادت حق مشغول باشم

  من و عمل حرام؟ -98

اش به روى مهه باز  درب خانه! شد اسرائيل زىن زناكار بود، كه هركس با ديدن مجال او، به گناه آلوده مى در بىن: اند نوشته
كشيد، هركس به نزد او  از اين طريق مردان و جوانان را به دام مىبود، در اطاقى نزديك در، مشرف به بريون نشسته بود و 

  !داد آمد، بايد ده دينار براى اجنام حاجتش به او مى مى

اى نزدش بود فروخت،  گذشت، ناگهان چشمش به مجال خريه كننده زن افتاد، پول نداشت، پارچه عابدى از آجنا مى
ادش برآمد كه اى واى بر من كه موالمي پولش را براى زن آورد و در كنار او نشست، وق ىت چشم به او دوخت، آه از 

  !!هامي از بني خواهد رفت با اين عمل متام خوىب! ناظر به وضع من است، من و عمل حرام، من و خمالفت با حق

يارى از بس! واى بر تو: ترسم، زن گفت از خداوند مى: گفت. رنگ از صورت عابد پريد، زن پرسيد اين چه وضعى است
  .مردم آرزو دارند به اينجاىي كه تو آمدى بيايند

ترسم، مال را به تو حالل كردم مرا رها كن بروم، از نزد زن خارج شد در حاىل كه بر  من از خدا مى! اى زن: گفت
  !گريست خورد و سخت مى خويش تأسف و حسرت مى

   خواست ود كه مىاين مرد اولني گناهى ب: زن را در دل ترسى شديد عارض شد و گفت

______________________________  
  .226/ 2: عرفان اسالمى -)1(

  98: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

هاست غرق در گناهم، مهان خداىي كه از عذابش او ترسيد، خداى من  مرتكب شود، اين گونه به وحشت افتاد؛ من سال
اى پوشيد و روى  حال توبه كرد و در را بست و جامه كهنههم هست، بايد ترس من خيلى شديدتر از او باشد؛ در مهان 
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و ! دهم، شايد با من ازدواج كند خدا اگر اين مرد را پيدا كنم، به او پيشنهاد ازدواج مى: به عبادت آورد و پيش خود گفت
  .من از اين طريق با معامل دين و معارف حق آشنا شوم و براى عبادمت كمك باشد

داشت و به قريه عابد رسيد، از حال او پرسيد، حمّلش را نشان دادند؛ نزد عابد آمد و داستان بار و بنه خويش را بر 
پرسيد از نزديكان . مالقات آن روز خود را با آن مرد اهلى گفت، عابد فريادى زد و از دنيا رفت، زن شديداً ناراحت شد

ه مرد خداست وىل از شدت تنگدسىت قادر به ازدواج برادرى دارد ك: او كسى هست كه نياز به ازدواج داشته باشد؟ گفتند
نيست، زن حاضر شد با او ازدواج كند و خداوند بزرگ به آن مرد شايسته و زن بازگشته به حق پنج فرزند عطا كرد كه مهه 

  »1« !!از تبليغ كنندگان دين خدا شدند

   استغراق در حق -99

  :آمده است» روح البيان«در تفسري عرفاىن 

اگر پايش را قطع نكنند، براى او خطر جاىن دارد، مريض رضايت به قطع پا : ار پا درد سخت شد، طبيب گفتمردى دچ
كنم از مرتبه سه به بعد مشغول قطع كردن  وقىت آماده قطع كردن شدى، من ذكرى را شروع مى: داد، وىل به طبيب گفت

گفنت كرد، در حال ذكر بود كه طبيب پايش را قطع    طبيب آمادگى خود را اعالم كرد؛ مرد شروع به يا رب يا رب. شو
پاى بريده را با احرتام بربيد و در قربستان : گفت. كرد، او هنوز مشغول ذكر بود، به او خرب دادند كار طبيب متام شد

   گومي به اين پاى بريده احرتام دفن كنيد و عّلت اين كه مى

______________________________  
  .229/ 2: مىعرفان اسال -)1(

  99: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  »1« !!كنيد، براى اين است كه از ابتداى تكليف اين پاى من قدمى خالف خدا برنداشته است

   شعور حيواىن -100

م از كتاب خود مى» راز آفرينش انسان«صاحب    :گويد در مقاله 
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ها كه فعًال  اند، اعم از آن روى كره ارض ظاهر شدهجاى شگفىت است كه در ميان اين مهه انواع خمتلف حيواىن كه بر 
گونه قواى دماغى ديگرى مشاهده نشده  اند غري از شعور حيواىن هيچ ها كه منقرض گرديده و نابود شده وجود دارند، يا آن

ا ارقام را است، تا ظهور شخص انسان، از هيچ حيواىن اثرى بر جا منانده است كه توانسته باشد قطعه سنگى را برتاشد، ي
  .تا ده بشمرد يا اصًال معىن رقم را فهميده باشد

ترين درجه شعور حيواىن يا هوش يا حسّيات دقيقه  اند كه عاىل اى خملوقات به ظهور رسيده در گري و دار عرصه خلقت پاره
  .اند ديگر را از خود ظاهر ساخته

كند  گذارى مى و به نقطه مناسىب از بدن ملخ شروع به ختم اندازد كند و آن را در گوداىل مى زنبور قرمز، ملخ را شكار مى
كند بدون آن كه يك دفعه او را بكشد؛ زيرا در اين  ها از ختم درآمدند از گوشت بدن ملخ تغذيه مى و مهني كه بچه
  .ها هم تلف خواهند شد صورت خود آن

ايت صّحت و دّقت اجنام داده با   .آيد شد و اّال نسلى به وجود منىزنبور اين عمل را هر مرتبه بايد با 

توان اين اقدام عجيب را محل بر تصادف و اتّفاق   علم هنوز نتوانسته است توّجهى بر اين عمل بكند، وىل با وجود اين منى
  .كرد

______________________________  
  .231/ 2: عرفان اسالمى -)1(
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ايت خوشوقىت وارد آن شده در مهاجنا جان مى در زمني مىپس از آن زنبور سوراخى  سپارد، نه خود زنبور  كند و خود با 
دانند  كنند و اصًال منى ها پس از تولد چه مى هاى آن دانند بچه آورند و منى كنند در منى و نه اخالف آن سر از كارى كه مى
  .جود آمده و زندگى كرده و مرده استداند كه خود او به و  داراى فرزندى هستند، زنبور حّىت منى

اند و در دستگاه خود او نوع سرباز و   زنبوران عسل و مورچگان تشكيالتى به وجود آورده و حكومىت براى خود ساخته
  .گمارند كارگر و غالم و خدمتكار، افرادى مى
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آورند تا در زمستان سايرين از آن  كنند و به النه مى در ميان يك طايفه از مورچگان رسم است كه كارگران دانه مجع مى
هاى بزرگ و  اند كه مورچگان خمصوصى كه داراى فك هاى خمصوص آسياب تعبيه كرده تغذيه كنند، براى اين منظور حجره

  .ها را در آجنا آسياب كنند و براى غذاى سايرين آماده سازند قوى هستند دانه

ها مهه آسياب شد، آن  ست و مهني كه فصل پائيز فرا رسيد و دانهها شغل منحصر به فرد اين كارگران آسياب كردن دانه
جوىي شود و چون عّده آسيابان در نسل جديد  كند كه حّىت املقدور در مصرف آذوقه صرفه وقت مصاحل عمومى اقتضا مى

  .كنند جوىي مورچگان نظامى شروع به اعدام آسيابانان مى گذارد، به منظور مهني صرفه رو به افزايش مى

دهند و قارچ در آن  برخى از مورچگان به سائقه طبيعى يا از روى فهم و شعور حقيقى مزارع خمصوصى ترتيب مى
ها را اهلى  هاى درخت را به دام آورده آن ها و شته اى كرم رسانند، مهني مجاعت پاره كارند و به مصرف غذاى خود مى مى
منايند، هم  دوشند تغذيه مى ها مى كنند و از شريه شرييىن كه از آن مى ها استفاده كنند و به جاى گاو ماده و بز از آن مى

  .دارند چنني مورچگان افرادى را اسري كرده و به نام غالم و خدمت گزار نگاه مى

   بُرند و كارگران ها را به قطعات مرتب مى بعضى از مورچگان براى ساخنت النه، اّول برگ
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ها را به هم مّتصل سازند، اطفال خود را در حاىل كه هنوز  دارند و بعد براى آن كه آن ات را به جاى خود نگاه مىآن قطع
شود،   گذرانند و با لعاىب كه از تن اين اطفال خارج مى ها مى ريسى از ميان اين برگ به صورت ختم هستند مثل دوك پشم

م مى گوشه برگ ماند وىل در  مورچه، ناكام از توليد پيله در اطراف بدن خود، حمروم مى دوزند، بدين ترتيب بچه ها را 
  .كند عوض نفع اجتماع را ملحوظ كرده و به جامعه خود خدمىت مى

دهند قادر به اجراى اين مهه عمليات  ها و ذرات بيجان كه وجود مورچه را تشكيل مى توان باور كرد كه امت چطور مى
 »1« !دارد؟ ها را به چنني كارهاىي وامى ايد گفت عقلى و شعورى در ميان هست كه آنغامض و عجيب باشند و آيا نب

اند، وىل از ميان جانوران تنها انسان است كه رشد قواى دماغى او  ره ها از عقل ىب ها خدا است و خود آن آرى، عقل آن
  .»2« ]ا شدن عقل را به او عطا كردندو مهوست كه لياقت دار [تواند تعّقل و استدالل كند،  به حّدى رسيده كه مى

______________________________  
مورچه را بنگريد كه با اين كوچكى : فرمايد ج البالغه درباره مورچه مى 227امرياملؤمنني عليه السالم در خطبه  -)1(

رد چسان راه زمني خويش را توان درك ك توان دريافت و به انديشه مى جّثه و نازكى اندامش كه شكل آن را به چشم مى
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يه ديده براى زمستان و هنگام گرما براى  اش مى پيموده و بر رويش شتابان است، دانه به النه كشد و آن را در سوراخش 
كند، خداوند ضامن روزيش بوده، مناسب حال راه روزى برايش گشاده پروردگار مهربان از آن  آمدن سرما دانه مجع مى

اش خنواهد گذاشت و اگر در  ره گر حمروم و ىب سنگ سخت و خشكى باشد خداوند خبشايش غافل نيست، اگر در
جمارى هاضمه آن و در پست و بلند و اطراف اضالع شكم و آنچه از چشم و گوش كه در سر آن است بينديشى از 

ست و پا نگهداشته و آفرينشش دچار شگفىت شده و از وصفش به رنج اندر آىي، بزرگ است خداوندى كه مور را بر د
اينان  . شورخبت آن كه وجود مقّدر و گرداننده را منكر شود: فرمايد هاى تنش بنايش فرموده، تا آجنا كه مى به روى ستون

چون گياه خودروى، زارع و برزگرى ندارند و صور گوناگون و رنگارنگشان را پديد آورنده و نقاشى  كنند كه هم گمان مى
كنند، آيا ممكن است بناىي را بنا كننده و گناه و جنايىت را جنايت كننده  ّدعايشان تكيه بر برهان منىباشد، اينان در م منى

  !نباشد؟

  .283/ 2: عرفان اسالمى -)2(
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   هاى صليىب بانياِن جنگ -101

هاى صليىب كه حمصوىل  بينيم جنگ پردازمي، مى مىطرىف، به بررسى  هاى صليىب، با كمال دّقت و ىب وقىت در موضوع جنگ
ها مظلوم و سوخنت و  گناه و خراىب هزاران مسكن و مأوا و به غارت رفنت اموال ميليون ها ىب جز رخيته شدن خون ميليون

آن خاكسرت شدن كاشانه و اثاث مردم نداشت، بر هيچ منطق و فلسفه اهلى و اجتماعى استوار نبود، بلكه ريشه و عّلت 
  !!پرسىت يك عامل مسيحى و پاپى خائن بود هوى

او اّدعا داشت كه تربت عيسى در دست مسلمانان است و از مسلمانان تعبري به كّفار كرد و قيام مسيحّيت را كه به 
و مسيحيان هم به فتواى او !! اصطالح او مؤمن بودند عليه كّفار يعىن مسلمانان براى جنات تربت عيسى واجب دانست

  .ربابان بعدى نسبت به مسلمانان از هيچ جنايىت فروگذار نكردندو ا

دانست قرآن جميد، كتاب آمساىن مسلمانان، از مرمي به عنوان دارنده مقام عصمت و از عيسى مسيح به  در حاىل كه مى
دن عيسى در رتين صورت ياد كرده و حّىت كشته شدن عيسى را با كمال صراحت نفى منوده و هيچ دليلى براى كشته ش

كنند ريشه و اصل ندارد، وىل از باب هوس و  اختيار مسيحيان نيست و قربى كه براى عيسى در بيت املقدس اّدعا مى
پرسىت و به خاطر حفظ رياست پوشاىل و بدست آوردن مال و منال، حتت پوشش جنات قرب عيسى فتواى رخيته شدن  هوى

هاى صليىب كتاىب  بدون شك بازگو كردن متام جوانب جنگ!! كند ادر مىخون مسلمانان و به غارت رفنت اموالشان را ص
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خواهد، در اين قسمت كه ضرر علم آلوده به هوى مورد حبث است، فقط به اقرار جنگجويان وحشى  جداگانه مى
  .شود هاى آلربماله كه خود يك فرد مسيحى است اكتفا مى مسيحى با استناد به نوشته

دّوم كه فرانسوى بود، جممعى در كلرمون منعقد منوده مشغول اصالح امور اهل علم فرانسه بود،  پاپ اوربن: نويسد او مى
  كه بايد جممع ختم شود،  1095نوامرب  28روز 
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بيان  با حضور مجع كثريى از روحانيون و امناى دين و سركردگان مركز و جنوب فرانسه شرحى از صدمات زّوار ارض اقدس 
  ...كرده امت نصارى را دعوت منود كه اسلحه بردارند و تربت عيسى را جنات دهند 

كرد و ضمناً به  بعد از خامته جممع كلرمون، پاپ در مركز و جنوب فرانسه به گردش پرداخت، مردم را به جنگ ترغيب مى
ازند و ديگران را نيز به وعظ وادارند، ها را دعوت منود كه براى جنگ صليب به وعظ بپرد ها نامه كرده آن عموم اسقف

ضمناً وعده داد كه هركس در اردوكشى شركت كند متام معاصى و گناهانش خبشيده و آمرزيده خواهد شد و مادامى كه 
  .اش از تعّرض مصون و در امان ديانت خواهد بود اردوكشى خامته نيافته زن و فرزند و داراىي

رانسه راهىب بود اصًال از حواىل آمني موسوم به پطروس و ملّقب به ناسك؛ راهب مزبور يكى از ياران پرشور پاپ در مشال ف
  .از هرجا گذر كرد شور بزرگى براى جنگ صليىب درانداخت

يه  بنابه روايت گيرب دونوژان، حّكام و سواران جنگى هنوز در باب تدارك سفر رأى مى زدند كه فقرا به شوق و شعف به 
فروخت و به وجد و سرور  ها را به مثن خبس مى كس خانه و ُمِوستان و ماميلك خود را انداخته يا آن مهه و تدارك پرداختند،

  .شد عازم مى

كردند، فقرا گاو خود را مانند اسب نعل كرده به ارّابه  رود به عجله متام پول مى ديدند به كار سفر منى آنچه را كه مى
اده از دنبال خود مى بستند و آذوقه و فرزندان خردسال خود مى كشيدند، اطفال خردسال به هر حمكمه يا  را بر ارابه 

  !!بيت املقدس اينجاست؟: پرسيدند رسيدند، مى اى كه مى خانه

هنوز از دعوت اوربن دّوم در كلرمون سه ماه نگذشته بود، كه يك دسته چهل پنجاه هزار نفرى از زن و مرد از جا كنده 
   و سوارى جنگى موسوم به شده به هدايت پطرس ناسك
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گوتيه بينوا به راه افتاد و چون از رود رن گذشت، دسته ديگرى شبيه به آن از زوار آملان به وى ملحق شدند، اين عّده 
  .شد ها را مرتكب مى كرد و انواع ظلم رسيد غارت مى براى گذران خود هرجا مى

مشار به بيت املقدس رسيد و پس از مّدتى وارد  هاى طوالىن و جنايات ىب از طى جادهدر هر صورت قشون صليىب پس 
  !!ريزى سخىت به پا كرد شهر شده خون

خواهيد بدانيد با دمشناىن كه در بيت املقدس به دست ما افتادند چه معامله شد،  اگر مى: گود فروآدوبويون به پاپ نوشت
تاختند و خون تا زانوى مركب  اى از خون مسلمانان مى سليمان و در معبد در جلّهمهني قدر بدانيد كه كسان ما در رواق 

  !!رسيد مى

هزار مسلمان در معبد قتل عام شد و هركس در آجنا راه  دهد، تقريباً در آن ناحيه ده عموم روايات بر قتل عام شهادت مى
  !گرفت رفت تا بند پايش را خون مى مى

حّىت زن و اطفال خردسال را هم معاف ننمودند، پس از كشتار نوبت به غارت رسيد،  كس جان نربد و  از كّفار هيچ
ها رخيتند و هرچه به دستشان افتاد ضبط كردند، هركس چه فقري چه غىن به  ريزى سري شدند به خانه كسان چون از خون

انوىن است كه بايد مو به مو دانست و اين رسم چنان سارى بود كه گوىي ق شد، آن را ملك طلق خود مى هرجا وارد مى
  »1« !!رعايت شود

  حماكم تفتيش عقايد -102

به موازات رشد عقلى انسان، علم در مهه جوانبش در حال پيشرفت بود، عقال و دانشمندان، براى كشف حقايق به تكاپو 
يق مسائل علمى افتاده بود، وىل ها با اثرگريى از علوم اسالمى، در راه حتق افتاده بودند؛ اروپا طبق نظريه حمّققني خود آن

   پيشرفت

______________________________  
  .321/ 2: عرفان اسالمى -)1(
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 -كه زير پرده دين پنهان شده بود  -شان ها، به حكومت شيطاىن دانش به صالح كليسا و اربابانش نبود؛ زيرا بيدارى مّلت
ها و كشيشان چندى پس از عيسى به كتمان حق عادت كرده بودند و حتريف حقايق طبيعت دّوم آنان  پاپ. داد خامته مى
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ين دو جنايت فروگذار نبودند، به وقت حركت علمى اروپا، بنا گذاشتند با شده بود، اينان به هنگام ظهور اسالم هم، از ا
علم و عامل به خمالفت برخيزند و هرچه را مطابق كتب ديىن حتريف شده خود نديدند نابود كنند؛ اگر كتمان حق و حتريف 

باعث شدند كه چهره دين به  ها آمد و وضع تاريخ غري از اين بود، آن حقايق در كار نبود، خمالفت با علم هم پيش منى
ها اكثرّيت مردم روى زمني را به مسئله خدا و قيامت و اخالق بدبني كردند و اسالم  طور مطلق مورد نفرت قرار بگريد، آن

ها كارى كردند كه در دنيا وامنود شد دين با علم و پيشرفت  هم در بني مسلمانان از خطر و جنايت آنان درامان مناند؛ آن
خمالف است؛ اين عقيده كه حمصول مظامل كليسا بود به ممالك اسالمى هم سرايت كرد و جامعه اسالمى را از و متّدن 

اسالم دور كرد، مسلمانان هم تصّور كردند راه رسيدن به متّدن جداىي از دين است؛ گرمى و حرارت اين عقيده به آنان 
  .ت، دين خالص يا دين حتريف شدهاجازه نداد كه فكر كنند، كدام دين مانع علم و پيشرفت اس

عّلت بيدارى، علم، استقالل، آزادى، شرف، / -كه به طور خالص در قرآن و روايات صحيح منعكس است/ -اسالم
  !!آبرو، خري دنيا و آخرت است، وىل دين حتريف شده به طور صددرصد مانع ترّقى و پيشرفت و بلكه عّلت بدخبىت است

رت، شهوت، حكومت، خيانت و پليدى خو كرده بودند، هوى بر آنان حاكم بود، ها به غا ها و كشيش وىل پاپ
پرسىت دين آنان بود و به فرموده قرآن معبود، معشوقى جز هوى نداشتند، با اين كه عامل به بعضى از حقايق بودند،  هوس

  !!وىل هوى مانع از اين بود كه بتوانند به علم خود عمل كنند

   رپا شدن حماكم تفتيش عقايد دستور دادند و به عنوانبه خاطر هوى و هوس به ب
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مناينده خدا و مالك رقاب عباد اهلى، بيداران و صاحبان علم را به حماكمه كشيده و به خاطر اين كه علومشان با كتب 
  .مذهىب حتريفى و عقايد كليسا موافق نبود حماكمه و حمكوم كردند

  :جهان آمده است» دادهاى مهّم تاريخروي«در كتاب 

شد،  آلود و ترسناك اين بود كه انسان از شكنجه انسان غرق شور و شعف و نشاط مى ترين بدخبىت در آن روزگار غم بزرگ
  .كرد العاده براى كشنت انسان در وجود خود احساس مى انسان عطشى فوق
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ها را با ديدن انسان ديگرى در غل و  ممكن است اين شادى ها باشد و آيا آيا انسان ممكن است اسري و گرفتار شادى
  زجنري دو چندان كند؟

مذهىب طريق كشتار و خونريزى را به بشرّيت بياموزد و دانشمندان و متفّكران را در ) به اصطالح(آيا ممكن است آيني 
  هاى سوزان آتش با تشريفات خاّصى بسوزاند؟ ميان شعله

ها مانند موم بايد در دست   دوره انگيزيسيون به مردم پيشنهاد كرده بود اين بود كه افكار آنمخريمايه ناىن كه پاپ در 
  .كشيشان كليسا باشد

  :نويسد مارسل كاشن مى

ام فكر كردن و نپذيرفنت فرمان پاپ به صليب كشيدند، تنها سال ّ هاى  در دوره انگيزيسيون پنج ميليون تن انسان را به ا
تن را شّقه كردند و  6860نفر را زنده در آتش افكندند و  1020هاى تفتيش عقايد  دادگاه به دستور 1499 - 1481

امات  97023 ّ نفر را آن قدر زجر دادند تا زير ضربات شكنجه شّالق، دنيا را وداع گفتند؛ مردم را دسته دسته به ا
  .كردند واهى دستگري و سنگسار مى

  :ولرت نويسنده فرانسوى حق داشت كه بگويد

   گذارش مديون هاى بنيان آيني اسالم وجود خود را به حّد اعالى انسانّيت و جوامنردى
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  !!اند است، در صورتى كه مسيحيان با مششري و زجر و آتش، دين خود را حتميل كرده

  :نوشته است» تاريخ قرون وسطى«كاس مينسكى در كتاب 

. يعىن كار عقيده به خود گرفت) آوت دافه(شد و نام  به جشن رمسى مبّدل مى) خمالفان كليسا(در اسپانيا اعدام رافضيان 
گرفت، در اين مراسم  هاى شهر و در حضور دربار پادشاه اشراف و شهريان اجنام مى سوزاندن رافضيان در ميدان

حمكومني را به سوى جايگاه اعدام  آمدند و خواندند، به صحنه مى روحانيون كليساىي در حاىل كه آوازهاى مذهىب مى
  .بردند مى
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ترك مادام مفّتش عقايد كه به هنگام رياست بر كرسى انگيزيسيون هشت هزار . گرفت مجعى صورت مى غالباً اعدام دسته
  .نفر از كّفار و مرتّدان را به آتش انداخت، شهرت خموىف كسب كرده است

م، شروع به كار كرد و مّدت هيجده سال مردم جنوب فرانسه در ديوان تفتيش عقايد در فرانسه به فرمان پاپ گر  گوار 
  .كردند ترس و وحشت زندگى مى

ها اختيارات تام عطا كرد تا هركس را مظنون بدانند به حبس  پاپ مأموراىن به نواحى خمتلف جنوب اعزام كرد و به آن
گرفتند، اگر در پايان اعرتاف،  فرسا اعرتاف مى و طاقتهاى خموف  كرد، از او با شكنجه حمكوم كنند، اگر مّتهم انكار مى

شد، يا آن كه قبًال توبه كرده و توبه را  شد؛ وىل اگر حاضر به اجنام مراسم توبه منى كرد، به جمازات حمكوم مى مّتهم توبه مى
  .سوخت شكسته بود، به دستور منايندگان پاپ زنده در آتش مى

نفر كافر را  183در شامپاىن مأمور تعقيب مظنونني بود، دستور داد كه در يك جلسه لوىي يكى از كساىن كه  در زمان سن
  .سوزاندند

هاى بسيار آشفته تاريخ است، در اين شب هزاران زن و مرد و كودك به خاك و خون  شب بارتولومى يكى از شب
  .هاى مورّخان نقش بسته است اى از اين شب وحشتناك در نوشته غلتيدند، تصوير زنده
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آنان در اين . خامته دهند) ها كالوينيزم(هاى فرانسه عزم جزم كردند به زندگى خمالفان خود  در اين شب خموف، كاتوليك
دادند، حكم تكفري و كشتار خمالفان صادر شده بود و  زنان، گريه كودكان و استغاثه مادران گوش منى شب به ناله پريه

  :گويد اختيار با خود مى كند ىب فجايع آن شب را مطالعه مىانسان وقىت 

اى آكنده است؟ و اين است ماجراى خموف در شب بيست و سّوم و بيست و چهارم  قلب بشر از چه جنون وحشيانه
هوگنوها  هاى پاريس طنني افكند؛ با اين عالمت قتل عام  اوت در عرفه، روز سن بارتلمى نواى شوم مصيبت از متام ناقوس

كه در خواب غافلگري شده بودند آغاز شد، جنگ در روزهاى بعد ادامه يافت و به واليات كشيده شد، بنا به ختمني 
  .هزار تن كشته شدند معاصران در اين واقعه بيش از سى

نان و كودكان ها از اجساد مردان، ز  ها و غارت اموال سه روز ادامه داشت، كوچه هاى آن قتل عام هوگنوها و سوخنت خانه
  !!پوشيده بود
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  »1« !!پاپ رم از شوق به هيجان آمد و دستور داد به شكرانه پريوزى بر كافران، رم را آذين بندند و چراغان كنند

   اميه پرست، اساس حكومت بىن عاملان هوى -103

ت و مظامل اين وحشيان هاى ننگني بشرى نداند؛ كسى نيست كه از جنايا اميه را از پليدترين چهره كسى نيست كه بىن
اميه مسري قسمت مهّمى از تاريخ حيات بشر را از پاكى به ناپاكى  خطرناك خرب نداشته باشد؛ كسى نيست كه نداند، بىن
ترين وضعى كشته  هاى پاك تاريخ به دست اين جانيان به فجيع منحرف كردند؛ كسى نيست كه نداند، عزيزترين چهره

ى كردندها، ا چال شدند و يا در سياه   !ز شدت شكنجه و رنج قالب 

______________________________  
  .324/ 2: عرفان اسالمى -)1(
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پرست، خود را مسلمان جا زده بود و متام جنايات خود را در  گذار حكومت اموى، با تكيه بر عاملان هوى معاويه پايه
كرد و به حمض اين كه بر اثر مظامل و  چون مسرة بن جندب و ابوهريره تصحيح مى هم پوشش فتواهاى عاملان كثيف و پسىت

ها هم با   خواست؛ آن گونه عاملان براى تربئه خود كمك مى گرفت، از آن هايش، مورد سؤال مسلمانان قرار مى خيانت
آله بودند، احاديثى برابر با مذاق ها در مصاحبت رسول اكرم صلى اهللا عليه و  گرفنت اندكى رشوه به عنوان اين كه سال

كردند و به خورد توده مردم كه از خط  حكومت معاويه و براى پاك كردن او از قول پيامرب صلى اهللا عليه و آله جعل مى
كه كردند   چنني وامنود مى دادند و با استفاده از اميان مردم به پيامرب صلى اهللا عليه و آله، اين حتقيق و علم جدا بودند، مى

هاى  معاويه كارهايش بر طبق اصول اسالم و سّنت رسول الّله صلى اهللا عليه و آله است و از مهني راه بود كه پايه
شد و با تكيه  حكومت اموى، به عنوان حكومت مذهىب و جانشيىن از رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله حمكم و استوار مى

ست، خود و دودمانش مرتكب شدند، جناياتى كه از نظر كمّيت و  پرست بود كه هر جنايىت خوا بر آن عاملان هوى
تر بود و عذاب آنان در قيامت  راسىت اگر گفته شود آلودگى آن عاملان از معاويه بيش. كيفّيت در تاريخ سابقه ندارد

  .تر خواهد بود، سخىن به گزاف گفته نشده است سخت

هاى حكومت اموى در جامعه و   آن هم در جهت استحكام پايهرشوه دادن معاويه، براى جعل حديث از قول پيامرب، 
رتين عباد خدا، آن قدر باال گرفت كه پس از مسره و ابوهريره، عّده پرست به فكر جعل حديث  كار و شكم اى ىب كوبيدن 
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در ميان مردم پس  جعل حديث از قول پيامرب صلى اهللا عليه و آله و پخش آن. افتادند و از اين راه به نان و نواىي رسيدند
  !!از مّدتى، شناخت اسالم راستني را با مشكل عجيىب روبرو كرد

ها كه نربدند،  بيداران راه خدا، با راهنماىي قرآن و ائمه طاهرين، براى بازشناساندن اسالم حمّمدى، از اسالم اموى چه رنج
  !!كه تقدمي مكتب پاك اسالم نكردندها كه نشدند و چه شهداى واال مقامى   ها كه نرفتند، چه شكنجه چه زندان
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  .شد راسىت اگر ايستادگى امامان شيعه و ياران با وفاى آنان نبود، احدى تا قيامت موّفق به يافنت اسالم صحيح منى

يث صحيح رنج منصفني اهل سّنت عقيده دارند كه گرچه نويسندگان شش كتاب اصوىل اهل سّنت براى بازشناساندن احاد
شود كه با اصول اسالم راستني موافق نيست و دست آلوده جعل  زيادى بردند؛ باز در مهني كتب، احاديثى يافت مى

  .ها پيداست حديث از آن

ذيب احاديث مورد قبول  سه نفر از علماى اولّيه اهل سّنت، كه صاحب سه كتاب از شش كتاب معروفند، براى 
  !!خودشان زمحت زيادى كشيدند

هزار حديث  600، هزار شب تا صبح بيدار ماند تا توانست از ميان )ق 256 - 194(حمّمد بن امساعيل خبارى 
  !!حديث را مردود كرده و تنها نه هزار حديث انتخاب كند و با آن نه هزار جامع خود را نوشت 591000

نار زد و تنها هفت هزار حديث براى هزار آن را ك 293هزار حديث  300از ) 261متوفّاى (مسلم بن حجاج قشريى 
  !!نوشنت كتاب صحيح خود انتخاب كرد

هزار آن را مردود دانست و چهل هزار آن را  960با زير و رو كردن يك ميليون حديث ) 241متوفّاى (امحد بن حنبل 
  .قبول كرد و مسند خود را به وجود آورد

كتب اهل سّنت را با شرايط اهلى و قرآىن خودش به ميزان سنجش مهم اينجا است كه وقىت شيعه احاديث مورد قبول اين  
ماند و از مهني مرحله مشا  كشد، چيزى به عنوان خرب و حديث صحيح و مورد قبول جز قسمىت خيلى حمدود باقى منى مى

  !!پرست چه بالها به سر اسالم آمده است؟ حساب كنيد ببينيد، به دست عاملان هوى
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يث، از چهره معاويه كه بوىي از اسالم نربده بود يك مسلمان راستني و يك انسان اليق جانشيىن آنان با جعل آن مهه حد
اگر هم : گفتند هايش جمتهدى اسالمى معرىف منوده و مى و او را در كليه برنامه!! پيامرب صلى اهللا عليه و آله ساخته بودند

   خطاىي از او سربزند در اجتهاد اشتباه
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  !كرده و خطاى در اجتهاد در پيشگاه خدا گناه و عيب نيست

  :نويسد مى» صوت العدالة«جرج جرداق لبناىن در 

  .كند، معاويه فرزند ابوسفيان است اميه را جمّسم مى رتين فردى كه اخالق و مشّخصات بىن

آورمي، اين است كه بوىي از انسانّيت و  دست مىاّولني مطلىب كه از صفات معاويه به هنگام بررسى دقيق از اخالق او به 
  .اسالم به مشامش خنورده است

سودجوىي، كار براى نفع شخصى،  -ها اگر ما اسالم را انقالىب عليه اكثر رسوم و عقايد گذشته عرب بدانيم كه از مجله آن
در اين  -باشد مال مشردن، مى مردم را ساز و برگ جنگ دانسنت، مّلت را سرچشمه قدرت و ثروت براى صاحبان نفوذ و

  !!صورت بايد به طور جزم بگوييم كه معاويه هيچ ارتباطى با اسالم نداشت

كوشد، تا اخالق فردى و روش شخصى را  از طرف ديگر، اگر اسالم را آييىن بدانيم كه به اوامر و نواهى خود مى
با خدا و ترساندن كافرين از آتش و بشارت مؤمنان به  كوشد كه افراد اجتماع را از راه ارتباط مستقيماً اصالح كند و مى

  .گردد كه معاويه هيچ ربطى به اسالم نداشته است شت، افرادى شايسته منايد، براى ما اين مطلب يقيىن مى

راه او  فرستد كه عليه على عليه السالم اخاللگرى كند اين توصيه را سرمايه معاويه آن گاه كه ُبسر بن ارطاة را به مدينه مى
  :دهد قرار مى

به سوى مدينه روانه شو، مردم را متوارى كن، به هركس برخوردى او را برتسان، اموال كساىن را كه از دستورات ما اطاعت 
  .كنند غارت كن منى

 فرستد، اين مجالت را توشه راه او قرار و وقىت سفيان بن عوف غامدى را به عراق براى خمالفت با على عليه السالم مى
  :دهد مى
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سازد و افراد ترسو را براى  كند و عالقمندان ما را خوشحال مى هاى ما به عراق، رعىب در دلشان اجياد مى محله! اى سفيان
   عقيده خود نيافىت به كند، هركه را هم ما جلب مى
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را به غارت برب؛ زيرا چپاول كردن اموال براى مردم  قتل برسان، به هر مركز عمراىن رسيدى آن را ويران كن، اموال مردم
  .تر است مهانند قتل بلكه براى قلب دردناك

فرستد، مهني دستورات را  معاويه خوخنوار وقىت ضحاك بن قيس فهرى را براى محله به حوزه حكومت على عليه السالم مى
ُكشد و در جتاوز و افرتا فروگذارى  كند، مى غارت مى دهد، ها را مهانند ديگران اجنام مى دهد، ضّحاك نيز اين سفارش مى
  :گويند بعضى مى. كند منى

معاويه مرد با حلمى بوده، اگر اين مطلب راست است، آن قدر حلم معاويه وسعت داشت كه حق زندگى مردم مصر را 
  !!خبشد مىتر از خودش عمروعاص  كند و به عنوان هديه خمصوص به آلوده ضميمه سرزمني مصر مى

چپاول، اجياد . كار چيزى كم ندارد آميز آن شخص جنايت روش معاويه مهانند روش مايكاول است و از تفاصيل جنايت
ديد، رخينت خون نيكوكاران و آزادگان، پذيرفنت  وحشت، كشتار، شكنجه از سياست هاى كهنه معاويه است؛ تطميع، 

  !!عاويه استخيانتكاران و مزدوران و ستمگران از كارهاى م

هاى  گرى عليه ارزش هاى معاويه است، حيله استخدام سخنگوياىن كه آمسان را زمني معرىف كنند و زمني را آمسان، از برنامه
هاى معاويه است، معاويه از  دل براى مبارزه با حق و عدالت از روش انساىن به قصد كسب و استفاده و خريد افراد سياه

گرفت و خدمتشان وقىت صحيح  ها انس مى كرد و با آن وقف خدمت او كرده بودند تقدير مى افرادى خوخنوار كه خود را
ها و برده ساخنت مردم براى زمامدار خود مهارت داشته  و مورد قبول بود، كه در غارت اموال مردم و سركوب كردن آزادى

  !!باشند

  !!ز خودش به يزيد يك طرفمتام جنايات دوره معاويه يك طرف و مسئله سپردن حكومت براى پس ا

بند و بارش  هنوز رياست او استوار نگرديده بود كه شروع به ثبت رساندن ملك مردم و اموالشان، به عنوان مرياث فرزند ىب
  .يزيد منود
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پوشيد و باالخره آن جاىن  هاى رنگارنگى كه مناسب مصلحت يزيد بود به خود مى معاويه براى تثبيت جانشيىن يزيد، لباس
و آن مهه !! خوار و قاتل را براى بعد از خودش به جان و مال و ناموس و آبروى مردم مسّلط كرد باز و شراب سگ

  !!پرست اجنام داد جنايات خودش و جانشيىن يزيد را فقط با كمك عاملان هوى

كردند و گاهى به جنايات  هاى آن دو نفر عمل مى حاكمان ديگرى كه پس از معاويه و يزيد، روى كارآمدند، به برنامه
هاى غري  ها مّلت ساختند، اين شكنجه ها مبتال مى ها و شكنجه امّيه مردم را به انواع ناراحىت افزودند؛ عّمال بىن آنان مى

ايت سخىت به بندگى و اسارت مى گرفت، بىن عرب را هم مى   .كشيدند اميه غريعرب را با كمال ذّلت و در 

اميه افرادى را  رسيد؛ بىن اميه بگذارد به قتل مى عرىب كه از روى ميل حاضر نبود كه گوشت و خون خود را در اختيار بىن هر
براى دريافت ماليات بر سر مردم گمارده بودند، كه بر انواع و مقدار آن بيفزايند و با شديدترين شكنجه و سنگدىل آن را 

  .وصول كنند

هاى حبرين را  ها و چشمه كومت خود براى جان و مال مردم ارزشى قائل نبود، او دستور داد چاهعبدامللك بن مروان در ح
ويران كنند تا اهاىل آن به فقر و فالكت بيفتند و در برابر حّكام تسليم شوند و حكومت حجاز و عراق را بدست 

  !!نظريى چون حّجاج بن يوسف سپرد خوخنوار ىب

وزى سخت در مسىت فرو رفت، در حاىل كه يكى از كنيزانش به نام حبابه پيش او بود، يزيد بن عبدامللك بن مروان ر 
  !!به تو: سپارى؟ يزيد پاسخ داد مردم را به چه كسى مى: حبابه گفت. بگذاريد پرواز كنم: موقعى كه به طرب آمد گفت

رتين خلق خدا وجود هاى مناز مجعه و در قنوت مناز، دستور اكيد داد بىن اميه روى منربها و در خطبه ه بودند كه به 
  !!مقّدس امرياملؤمنني عليه السالم دشنام و ناسزا بدهند

دادند؛ زيرا عاملان دربارى و وّعاظ  پرست اجنام مى ها را با دلگرمى به عاملان هوى امّيه متام اين برنامه و البته حّكام بىن
   سالطني، متام اين جنايات را در نظر توده عوام

  114: ، ص13 اسالمى، جعرفان 

  !!دادند هاىي شرعى جلوه مى امورى اسالمى و برنامه

دهد كه آن ستمگران ياغى و آن ياغيان طاغى كمرت از  دقت در شرح زندگى خلفاى عباسى و عّمال آنان نيز نشان مى
اريخ را بر خود مهوار سازيد تا اميه بودند؛ مشا زمحت مراجعه به ت بىن اميه نبودند و بلكه در بعضى از موارد، بدتر از بىن
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گونه كه بود بشناسيد و عجيب اين است كه حّكام بىن عباس بيش از بىن اميه زير پوشش  چهره آن خطاكاران پليد را آن
  .فتوا و دستورهاى عاملان اهل هوى بودند

كردند و هم به  جعل حديث مىبدخبىت در اين بود كه عاملان اهل هوى، براى پيشربد اهداف امويان و عّباسيان هم خود 
منودند و با پخش و شرح و ذكر آن احاديث قّالىب و دروغ،  احاديثى كه اسالف خائن آنان جعل كرده بودند تكيه مى

عّباس تسليم و راضى  امّيه و بىن اّطالع نگاه داشته بودند، نسبت به وضع بىن اكثرّيت مردم را، كه خود آنان از اسالم ىب
ها را در  ترين ضربه كردند و از اين طريق بزرگ شد، بالفاصله توجيه مى ر هم اعرتاضى از سوى مردم مىمنودند و اگ مى

  !!زدند مقابل دريافت دينار و درمهى ناقابل به اسالم و انسانّيت مى

اش  ندهكه نويس  -»عوامل حتريف«اند از كتاب  به چند منونه از آن احاديث ساخته شده، كه به بزرگان دين نسبت داده
رتين و كم شناس است و بزرگان شيعه و سّىن به فضل او در اين زمينه  شناس و تاريخ نظريترين متخّصصني حديث يكى از 

  :اشاره كنم -اعرتاف دارند

كنند و  ترين راويان نقل مى سرى روايات، در معتربترين كتب خويش از برجسته يك) برخالف منطق قرآن و عقل(اينان 
گويند كه امام و خليفه مسلمانان هر كارى اجنام بدهد، هر ظلم و جور و اجحاف و فسق مرتكب گردد،  براساس آن مى

  .جايز نيست كه بر روى او مششري كشيد و با او خمالفت كرد و بر او خروج منود

  :اند كه فرمود از قول حذيفه از پيامرب صلى اهللا عليه و آله نقل كرده
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ُداَى َوال َيْستَـنُّوَن ِبُسنَّىت َوَسيَـُقوَم ِفيِهْم رِجاٌل قـُُلوبـُُهْم قـُُلوُب ا« : لشَّياطَني ىف ُجْثماِن ِإْنٍس قالَ َيُكوُن بـَْعدى أَِئمًَّة ال يـَْهَتُدوَن ِ
  .»مِري َوِإْن َضَرَب َظْهَرَك َوَأَخَذ ماَلَك َفْاَمسْع َوَأِطعْ َتْسَمْع َوُتِطْع ِلْألَ : َكْيَف َأْصَنُع يا َرُسوَل الّلِه ِإْن أَْدرَْكُت ذِلَك؟ قالَ : قـُْلتُ 

چون دل  هاىي هم اى از ايشان دل كنند، پاره روند، وبه روش من عمل منى پس از من پيشواياىن خواهند بود كه بر راه من منى
من آن زمان را درك كردم چه اگر ! يا رسول الّله: گفتم: گويد حذيفه مى. شياطني دارند، اگرچه به ظاهر انسانند

شنواىي صددرصد و اطاعت مطلق، اگر او بر پشتت بكوبد و مالت را بربد تو بايد : العملى نشان بدهم؟ فرمود عكس
  !!فرمان برى و گوش به دستورش بسپارى

  :كنند از قول ابن عّباس از پيامرب صلى اهللا عليه و آله نقل مى
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  .جاِهِليَّةً » يُْكرُِهُه فـَْلَيْصِربْ َفِإنَُّه َمْن فاَرَق اجلَْماَعَة ِشْرباً َفماَت ميَتةً ِمْن ِإماِمِه َشْيئاً   َمْن رَأى«

آيندى مشاهده كرد بايد صرب كند، اگر كسى از دستگاه خالفت و مجع  اگر كسى از پيشوا و زمامدار خويش چيز ناخوش
  !جاهلّيت مرده است مسلمانان پريو آن يك وجب دور شود و بر آن مبريد، مانند مردگان

  :در روايات ديگر از ابن عّباس چنني نقل شده

  .»لَْيَس َأَحٌد ِمَن الّناِس َخرََج ِمَن السُّْلطاِن ِشْرباً َفماَت َعَلْيِه ِإّال ميَتًة جاِهلّيةً «

دنيا رفته  گزيند حّىت يك وجب كه اگر در اين حالت مبريد، به مردن جاهلّيت و شرك از كس از حكومىت دورى منى هيچ
  .است

  :گويد مى» لزوم طاعة االمراء«يكى از دانشمندان بزرگ اهل سّنت در ذيل اين احاديث در باىب به عنوان 

حاكم با فسق و ظلم و زير پا گذاشنت حقوق مردم معزول : گويند عموم اهل سّنت يعىن فقها و حمّدثني و متكّلمني مى
وًال جايز و روا نيست كه عليه او قيام شود، بلكه واجب است او را پند و اندرز توان او را خلع منود و اص شود و نه مى منى

دهند و از خداوند و قيامت برتسانند؛ زيرا در اين زمينه احاديثى از پيامرب صلى اهللا عليه و آله به دست ما رسيده است كه 
  ما را از
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الصه سخن اين كه قيام بر ضد پيشوايان و زمامداران به امجاع مهه مسلمانان حرام دارد، خ خروج عليه زمامدار باز مى
  !!است، اگرچه فاسق و ستمگر هم باشد

باز و قاتل و جاىن و قيام عليه عبدامللك كه سربازانش خانه كعبه  بنابراين نظر خروج بر يزيد بن معاويه شراب خوار و سگ
عّباس  دهد و قيام عليه حّكام خائن بىن ضد وليد كه قرآن كرمي را هدف قرار مى كنند و جنگ بر را زير منجنيق خراب مى

  !!در آن روز و قيام برعليه حاكمان ظامل و جائر فعلى نه اين كه جايز نيست، بلكه حرام است

ن و عمل  به راسىت لعنت بر اين منطق باد و نفرين خدا بر جاعلني حديث و نويسندگان و پخش كنندگان و تفسري كنندگا
  .»1« كنندگانش باد

   پرست قرن بيستم عاملان هوى -104
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هاى  گناه را به كام آتش جنگ كشتند، از فارغ التحصيل ها انسان ىب آنان كه آتش جنگ جهاىن اّول را برافروختند و ميليون
  !!ها بودند ها و دانشكده دانشگاه

سى ميليون انسان را در آتش خودخواهى و هوى و هوس  ور كردند و نزديك به آنان كه آتش جنگ جهاىن دّوم را شعله
هاى دانشگاه  خود خاكسرت كرده و هزاران خانه و مدرسه و كودكستان و بيمارستان را با اهلش نابود منودند، حتصيل كرده

  !!و دانشكده بودند

كه جرمى جز طلب آزادى از   آنان كه از فرانسه به اجلزائر رفتند و در مّدت هفت سال نزديك به يك ميليون مسلمان را
نامه حتصيل خود را از  ها مبتال كردند، پايان ها به انواع شكنجه شّر استعمار نداشتند، كشتند و هزاران مرد و زن را در زندان

  !!!خواه و مبتكر منشور آزادى و حقوق بشر گرفته بودند هاى فرانسه متمّدن و آزادى دانشگاه

  از انگلستان براى غارت نزديك به صد كشور در آسيا آنان كه نزديك به چهارصد سال،

______________________________  
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كردند مهه  خواهى قطعه قطعه مى بستند و حمرومان و مستضعفان را به جرم آزادى و آفريقا و آمريكاى التني رخت سفر مى
  !!شناسى، سياست و علوم ديگر بودند تصاد، رواناز دانشمندان اق

هاى خود قيام كرده بودند، با كمال  ها، لومومبوها و هزاران دلسوزى كه براى جنات مّلت الدين قاتالن امريكبريها، سّيد مجال
  !!تأّسف از دانشمندان علوم ماّدى و جترىب بودند

هاى  هاى دانشگاه هاى خطرناك اين فارغ التحصيل بيدادگرىها و  گريهاى وحشتناك و ستمگرى جنايات هولناك و غارت
  !!دنيا، در صدها كتاب قطور، بدون شك قابل بازگو كردن نيست

كارگردانان دولت غاصب و خائن اسرائيل كه بيش از پنجاه سال از كشنت مردم مسلمان اعّم از زنان، مردان و كودكان و 
هاى   هاى رشته التحصيل گردان نيستند، از فارغ قرون وسطى در زندان روىهاى بدتر از  هاى ويرانگر و شكنجه مبباران

  !!هاى غرب هستند گوناگون علمى از دانشگاه
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دهد كه اينان  هاى شرقى و عّمالشان نشان مى اين جنايات باور نكردىن خمصوص به عاملان غرىب نيست، اعمال كمونيست
  .ها ندارند از غرىبكمى  گناه دست هم در پاميال كردن حقوق انسان ىب

آوتور خانوف، يكى از كاركنان كميته مركزى حزب   -كتاب بسيارى مهّمى است كه نويسنده آن ع» اسرار مرگ استالني«
  .كمونيست شوروى سابق بوده است

ان بيدار  رسيم كه استالني و اطرافيانش كه خود را پيامرب  كنيم، به اين نتيجه مى وقىت متام اين كتاب را به دّقت مطالعه مى
دانستند، تنها به خاطر سوء ظن، يا به خاطر اين كه فالن نفر يا فالن گروه و مجعّيت، با استالني موافق  كمونيست مى

   دادند و در مّدت كوتاه حكومت خود، نزديك به بيست ميليون نفر را شبانه بازداشت ها را مى نبودند، دستور قتل آن
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  »1« !!بالفاصله اعدام كردندو 

   خرب گناه، سبب مرگ عامل -105

از دنيا رفت و در قسمت غرىب قربستان حافظّيه شرياز دفن شد، از علما  1307حاج مريزا حمّمدحسني يزدى كه در سال 
  .قدر عصر خود بود و دانشمندان بزرگ شيعه و از زّهاد و عّباد عاىل

ها  داد كه انگار هوى و هوس در او وجود ندارد، در متام برنامه پاك اعمال او نشان مىاى بود، چهره  او انسان خود ساخته
  .كرد و روابط و اخالقّيات، آداب اسالمى را مراعات مى

استاندار براى آشناىي با وضع استان و به خصوص شهر شرياز، در . در زمان او براى استان فارس، استاندارى فرستادند
اى از سران بازار شرياز كه لباس  گان قوم و رؤساى اصناف، در باغ حكومىت دعوتى به عمل آورد، عّدهشنبه از بزر  روز پنج

ار، يك گروه مطرب كليمى، برنامه اجرا   و چهره آنان از مهه مذهىب تر بود نيز در آن جملس شركت داشتند، پس از صرف 
  !!كردند، فضاى آن جملس را فسق و فجور آلوده كرد

هايش را براى حاج مريزا حمّمد حسني نقل كردند، پس از مناز عصر روز مجعه  كنندگان و برنامه جملس و شركتداستان آن 
چگونه ممكن است، كساىن كه با اهل : فرمود. گريست به منرب رفت، در حاىل كه از شّدت اندوه و غّصه بلند بلند مى

جملسى شركت كنند كه از شرايط دين خدا دور بوده و در آجنا علم رابطه دارند و قيافه چهره آنان منايشگر دين است، در 
ى از منكر نكردن كار صحيحى بوده است؟   !هلو و لعب رواج داشته، آيا اين شركت و عدم ترك آن و 
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ر من سوراخ و دمل آتش گرفت، من از شنيدن اين خرب وحشتناك دمل گرفت، من اگر مبريم واى بر مشا كه از عمل مشا جگ
  !!خومن به گردن مشاست، از منرب به زير آمد و به خانه رفت و سخت مريض شد

براى اين مريض تغيري آب و هوا الزم است؛ او را به باغ ساالرى در بريون شهر شرياز : طبيب از او عيادت كرد و گفت
  .قل كردندمنت

. كند گوىي هم مى متخّصص رمل و اسطرالب است و احياناً پيش: گفتند در مهان اوقات مرتاضى هندى به شرياز آمد، مى
اى دارم كه به قران برخورده،  مال التجاره: يكى از ّجتار متديّن بازار كه از ارادمتندان مريزا بود، به نزد مرتاض آمد و گفت

  شود يا نه؟ از او برطرف مى خواهم ببينم اين قران مى

آنچه به زبان گفىت در دلت : مرتاض گفت. داىن معطّلم نكن اگر منى: تاجر گفت. مرتاض، ساعىت غرق در انديشه شد
  :پس چيست؟ مرتاض گفت: تاجر گفت. نيست

. خنواهد بود كشد، او بيش از شش ماه مهمان مشا خواهى بداىن وضعش به كجا مى زاهدترين خلق زمانه بيمار است، مى
  .حاجى پس از شش ماه از دنيا رفت

ترين صورت زيست، در حدى كه از شنيدن خرب   مشا را به خدا قسم بني اين مرد، كه عمرى با هوى مبارزه كرد و به پاك
گناه ديگران، از شّدت حسرت و اندوه از دنيا رفت و عاملاىن كه در صفحات گذشته به چهره پليدشان اشارت رفت، 

ذيب نفس بوده، از علمش براى   مقايسه كنيد و ببينيد كه تفاوت ره از كجا تا به كجاست؛ عاملى كه عمرى در طريق 
ها را پاميال كرده و براى هوى و هوس  پرست حق مردم و ملت كند و عامل هوى اجياد تربيت و نورانّيت در مردم استفاده مى

  »1« !!د، باك نداردخود از نابود كردن بيگناهان در هر تعدادى كه باشن

______________________________  
  .340/ 2: عرفان اسالمى -)1(
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   چشم پوشى از مقام مرجعيت -106

نظري،  اى بود و بدون شك پس از فقيه كم العاده كه شخصّيت علمى فوق  -اى كمره فقيه بزرگ شيعه، حاج سيد حسني كوه
  :گويد مى -، لياقت رهربى و مرجعّيت شيعه برازنده او بود»جواهر«مرحوم صاحب 

خواستم پس از زيارت آن عامل به منزل رفته، سپس به درس حاضر شوم، اّما وقت  به ديدن يكى از علما رفته بودم، مى
ردامن نيامده گفتم رفتم، هنوز وقت درس نشده بود و شاگ زيادى منانده بود؛ از مهاجنا به مسجدى كه براى طّالب درس مى

ابتدا . گفت بودند، در گوشه مسجد شيخى را با لباس مندرس و عمامه ژوليده مشاهده كردم كه براى چند نفر درس مى
اى است، بنا گذاشتم فردا زودتر بيامي و به  كم متوّجه درس او شدم، ديدم درس پردّقت و پرمايه توّجهى نكردم، وىل كم

انگيز بود؛ روز ديگر هم آمدم و جّداً او را در فقه و اصول،  درس او برامي اعجابتر دّقت كنم، آمدم و  درس او بيش
  .تر از خود ديدم؛ هنگام بريون رفتنش از مسجد، از اسم و رمسش پرسيدم تر و پردقت پرمايه

ر پيشگاه من د: ها گفتم وقىت متام شاگردامن مجع شدند، به آن. امسم مرتضى، فاميلم انصارى و اهل دزفول هستم: گفت
خداوند مسؤومل كه مشا را به آنچه نفع مشا در آن است راهنماىي نكنم، شيخى به نام شيخ مرتضى انصارى جديداً به جنف 

نظريى است و من وى را از خود باالتر يافتم، مشا اگر  دهد، او در اين دو علم شخصّيت كم آمده و فقه و اصول درس مى
ره بيش چون مشا  ز امروز به درس او حاضر شويد، من نيز براى استفاده از درياى دانش او، همخواهيد، ا ترى مى در علم 

  !!به درس او حاضر خواهم شد

حاج سيد حسني از فردا به درس شيخ اعظم رفت و با اين كه در مرز مرجعّيت بود از آن مقام به خاطر خدا گذشت  
با شخصى هم : گرفنت فتاواى او مراجعه كردند، فرمود  وقىت براى. ، شيخ مرجع شيعه شد»جواهر«كرد؛ پس از صاحب 

  تر بود و او امروز در ايران است، به او نامه بنويسيد به جنف بيايد و بر مباحثه بودم، كه در روزگار مباحثه، از من عامل
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هاست از حوزه و  حق است، وىل من مّدتسخن شيخ به : به او نامه نوشتند، در پاسخ نوشت. كرسى مرجعّيت بنشيند
. تر است و بدين ترتيب مرجعّيت و رياست معنوى براى او مسّلم گشت مباحثه دورم و بدون شك امروز شيخ از من عامل

اى بودند، چه شخصّيت اهلى عظيمى  هاى ساخته شده وه كه چه مردان پاك و با صفا و با تربيىت بودند، چه انسان
ديدند، اينان از شّدت تربيت، حاضر نبودند  نان به خدا و قيامت در حّد باور بود، اينان گوىي قيامت را مىداشتند، اميان اي
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شد، اى كاش  چند روزه ناقابل دنيا را با آخرت ابدى معامله كنند، اى كاش نسيمى از پاكى و درسىت آنان نصيب ما مى
  .»1« شد يق رامهان مىما هم براى حفظ حق در مهه جوانبش مانند آنان توفيق رف

  ها خمالفت با هواى نفس اساس پاكى -107

شيخ ابواحلسن صاحب رساله . نيمه شىب در اهواز، به زيارت مرحوم شيخ ابواحلسن انصارى نبريه دخرتى شيخ مشرف شدم
  :امي نقل كردعمليه و تأليفات گرانبهاى علمى بود؛ از نوادر حاالت جّدش شيخ انصارى پرسيدم، اين واقعه عجيب را بر 

در حاىل كه جمتهد بودم و خويش را از حضور در : فرمود حاج مريزا حسن شريازى صاحب فتواى معروف حترمي تنباكو مى
ديدم، از اصفهان به قصد زيارت حضرت موىل املوحّدين به جنف رفتم؛ بزرگان جنف از من ديدن   هر درسى مستغىن مى

يك روز به عنوان : رويد؟ گفتم چه وقت به بازديد شيخ انصارى مى: دوستان گفتندكردند، به بازديد مهه رفتم، طّالب و 
مريزا به درس شيخ رفت، شيخ به احرتام سّيد، از دادن درس ابا كرد، سّيد او را قسم . كنم بازديد در درس او شركت مى

عد از امتام درس به خانه برگشت، داد، شيخ به صورت هر روز يعىن بدون به منايش گذاشنت علم خود، درس گفت، مريزا ب
  از او

______________________________  
  .342/ 2: عرفان اسالمى -)1(
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از رفنت به ايران منصرف شدم؛ زيرا خود را نيازمند به شركت در : درس شيخ را چگونه ديدى؟ پاسخ داد: سؤال كردند
مادر شيخ روزى در غيبت شيخ، سّيد را به . درس شيخ رفت و حمرم سّر شيخ شد دامن؛ پانزده سال به درس شيخ مى

كند، از او خبواه با اين  گريى مى فرزندم از نظر امور اقتصادى و وضع ماّدى، خيلى به ما سخت: حضور طلبيد و گفت
دمت مادر شيخ به سوى مريزا از خ. رسد، در زندگى من و زن و فرزندانش گشايشى بدهد مهه ماىل كه به دست او مى

خواست مناز مغرب را با مردم خبواند؛ سّيد به حمضر شيخ آمد و  صحن امرياملؤمنني على عليه السالم حركت كرد، شيخ مى
  :توامن خبوامن؟ شيخ فرمود خواهم با مشا مناز خبوامن، آيا مى مادر مشا كمى از مشا دلگري بود، من مى: عرضه داشت

پس از مناز، دست سّيد را  . دون شك من مسئله دلگريى مادر را براى مشا توضيح خواهم دادآرى، وىل پس از مناز، ب
من امروز : شيخ گفت. قرب امرياملؤمنني: اين قرب كيست؟ سّيد گفت: گرفت و به حرم مطّهر امرياملؤمنني برد و به او گفت
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در زندگى داخلى خود گشايش اجياد كنم پول اى كه  در مسند مرجعّيت هستم، يعىن در جاىي كه حق موالست، به اندازه
هست؛ وىل عالقه دارم مادر و زن و فرزندامن اّوًال به اندازه الزم و ضرورى خرج كنند، ثانياً در شكل زندگى از مهه مردم 

كند، اّما  تر زندگى كنند كه دل افراد فقري دچار رنج و غّصه نباشد و بتوانند بگويند مرجع ما هم مانند ما زندگى مى عادى
اگر مشا بگوييد در زندگى داخلى خويش وسعت اجياد كنم، خواهم پذيرفت به شرط آن كه در حمكمه عدل حق، با 

سّيد به شيخ  !! ام را مشا بدهى حضور امرياملؤمنني، اين مسئله را مشا به عهده بگريى و جواب اضافه شدن به خرج خانه
اى به عدالت من نيست و گله با موردى هم  پس گله مادر من، ضربه: ودشيخ فرم. پذيرم من چنني مسؤولّيىت منى: گفت

  !!باشد منى

آيد و مدت پانزده سال به عنوان يك شاگرد  هواىي سّيد را ببينيد كه در عني جمتهد بودن، به سلك شاگردان شيخ درمى ىب
  و پاكى شيخ را!! كند از مكتب شيخ كسب فيض مى
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  !!نيد كه حاضر نيست بيش از حّد الزم به زندگى خود گشايش و وسعت بدهدببي

راسىت اوج پاكى و فضيلت تا كجا؟ اينان فارغ التحصيل كدام دانشگاه بودند و چه علمى خوانده بودند و كجا خوانده 
  بودند؟

ماّدى عارى بودند، خداى مهربان در  كىن اين گونه افراد، از متام ابعاد داستان زندگى اينان شبيه فرشتگان است، خيال مى
  »1« !!قيامت با اين گونه بندگان بر مهگان امتام حّجت خواهد كرد

   صرب ديندارن بر مصائب -108

  :گويد يكى از بزرگان دين مى

  :گذشتم، زىن را ديدم ميان چند قرب نشسته و زبانش مرتّمن اشعارى بدين مضمون است از گورستاىن مى

تاىب كنم؟ صرب كردم بر امرى   تاىب بر من سزاوار است كه ىب دامن عاقبت صرب خوب است، آيا ىب كه مى  صرب كردم در حاىل
  .گرديد شد، متزلزل مى ها وارد مى كه اگر قسمىت از آن به كوه

  .ها را به ديده برگرداندم، من در عمق قلب گريامن اشك به ديدگامن وارد شد، آن اشك
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توانست  كس به آن حنو منى گوىي صرب كردم به طورى كه هيچ تو را چه شده كه مى: سيدماز آن زن پر : گويد آن شخص مى
  !صرب كند؟

اى پرتاب منود، چون از منزل  روزى شوهرم گوسپندى را در برابر كودكامن ذبح كرد و پس از آن كارد را به گوشه: جواب داد
وهرم دست و پاى برادر كوچك خود را بسته و خوابانيد و تر بود به تقليد از ش خارج شد، يكى از آن دو فرزندم كه بزرگ

   خواهم مى: به او گفت

______________________________  
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من تا آمدم تر را بريد و  تر سر برادر كوچك به تو نشان بدهم كه پدر چگونه گوسپند را ذبح كرد و در نتيجه برادر بزرگ
بفهمم كار از كار گذشته بود؛ به پسرم سخت خشمناك شدم بر او محله بردم كه او را بزمن، به سوى بيابان فرار كرد، وقىت 

شوهرم به خانه برگشت و از جريان مطّلع شد به دنبال پسر رفت، پسرم را در بيابان دچار محله حيوانات درنده ديد و 
اش را به زمحت به خانه محل كرد و خود از شّدت سوز عطش به زمني افتاد و از پاى  نازهمالحظه كرد آن پسر هم مرده، ج

  .درآمد

من سراسيمه به سوى شوهر و جنازه طفل دويدم، در اين اثنا كودك خردسامل خود را به ديگ غذا كه در حال جوشيدن 
  .بود رساند و به ديگ دست زند، ديگ به روى او واژگون شده او را كشت

صه من در ظرف يك روز متام عزيزامن را از دست داده و در اين حال فكر كردم كه اگر براى خدا در اين حوادث خال
دهم و حّىت اشك ديدگان را پنهان  سنگني صرب و شكيباىي كنم مأجور خواهم بود، از اين جهت شكيباىي به خرج مى

يامب كه  چيز واگذار به حضرت اوست و امرى را منى متام امور از جانب خداست و مهه: كنم و به دنبال آن گفت مى
  .»1« واگذار به بنده باشد

  خدا بر مهه چيز اقتدار كامل دارد -109

خربى را به خاطر مال در برابر مردى مؤمن و فقري براى  قرآن جميد در سوره مباركه كهف داستان غرور مرد ناسپاس و ىب
  :كند گونه نقل مى عربت اّمت بدين
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ها دو باغ انگور دادمي و اطرافش  داستان دو مرد مؤمن و ناسپاس را براى اّمت مثل بزن كه ما به يكى از آن! مااى رسول 
  ها را را به خنل خرما پوشاندمي و عرصه ميان آن

______________________________  
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داد، در وسط  هاى خود را به طور كامل و بدون آفت و نقصان حتويل مى آن دو باغ ميوه. دادميخمصوص كشتزار قرار 
  .ها نيز جوى آىب روان ساختيم آن

: اين مرد كه باغش داراى ميوه بسيار بود، در مقام گفتگو و مفاخرت با رفيقش كه مردى مؤمن و فقري بود برآمد و گفت
  .تر و عزيزترم خدم و حشم، حمرتمتر و  من از تو به خاطر داراىي بيش

روزى در حاىل كه به نفس خود ستمكار بود و عمر را به گناه و غفلت سپرى كرده بود با كمال غرور وارد باغ شد و  
  !!كنم اين باغ و داراىي من نابود شود گمان منى: گفت

رت خواهم  كنم روز قيامىت برپا شود، اگر هم به سوى خدا بازگردم، در آن و نيز گمان منى جهان نيز از اين باغ منزىل 
  .يافت

آيا به پروردگارى كه تو را خنست از خاك، سپس از نطفه : رفيق با اميان و فقري در مقام اندرز و نصيحت او برآمد و گفت
  آفريد، آن گاه مردى كامل و آراسته ساخت، كافر شدى؟

  !زهى جهل و ناداىن

تو چرا وقىت به باغ درآمدى نگفىت كه ! هرگز به او شرك خنواهم آورد؛ اى رفيقلكن پروردگار من مهان خداى يكتاست و 
تر داىن به  اى نيست و اگر تو مرا به خاطر مال و فرزندت از خود كم مهه چيز به خواست خداست و جز قدرت خدا قّوه

  .خود مغرور مباش كه ارزش انسان بر انسان به مال و منال و فرزند نيست

رت از باغ تو به من عطا كند و بر بوستان تو مرد كافركيش آتشى از آمسان اميد است خداو  ند مهربان در دنيا و آخرت، 
گاهى جوى آبش به زمني فرو رود به طورى كه ديگر نتواىن  سره نابود گردد، يا صبح فرستد كه با خاك يكسان شود و يك
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ش نابود گردد، تا صبح دمى از شّدت حزن و اندوه هاي آب به دست آرى و باغت خشك شود؛ يا آن كه مثره و ميوه
برآنچه در باغ كردى دست بر دست زىن و ببيىن كه بنا و اشجارش مهه از بني رفته، آن گاه بر كفرت پشيمان گردى و 

   شدم و به اى كاش من به خداى خود مشرك منى: بگوىي
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  .گشتم خودپرسىت و غرور دچار منى

كس نباشد كه آن گنهكار   كرد به سر آن بدخبت درآمد و ابداً جز خدا هيچ بيىن مى ام آن بالهاىي كه مؤمن فقري پيشمت
  .ها كافر را از قهر و خشم خدا يارى و محايت كند كه خدا هم دمشن كافران است نه يار آن

رتين ثواب آخرت و عاقبت نيكو را هم فرماىي خاّص خداست كه به حق فرمان دهد و  در آن روز و آجنا واليت و حكم
  .او به هركه خواهد عطا منايد

براى اّمت، چنني زندگاىن متام دنيا را مثل بزن كه ما آب باراىن از آمسان نازل كردمي و به آن آب درختان و ! اى رسول ما
ك شود و به دست بادهاى گاهى مهه درهم شكسته و خش نباتات گوناگون زمني، درهم پيچيده و خّرم برويد، سپس صبح

  .»1« حوادث زير و زبر گردد و خدا بر مهه چيز اقتدار كامل دارد

  كند؟ چه كسى تو را اداره مى -110

كند؟   چه كسى تو را اداره مى: عيسى پرسيد. عبادت: كارت چيست؟ گفت: به او گفت. عيسى مردى را ديد: اند گفته
  .»2«  ستبرادرت از تو عابدتر ا: فرمود. برادرم: گفت

  اين سخن را بگذار -111

  .برد اى هيزم بر گردنش گذاشته و براى فروش مى اوزاعى، ابراهيم ادهم را ديد بسته

. كشى؟ متام برادرانت حاضرند خمارج تو را به گردن گرفته و زندگيت را اداره كنند تو كجا و هيزم! اى ابا اسحاق: گفت
   ر كه به مناين سخن را بگذا! اى اوزاعى: ابراهيم گفت

______________________________  
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شت بر او واجب مى   .»1« شود رسيده، هركس براى طلب حالل خود را به ذلت افكند 

  كند؟ چه مقدار مرا كفايت مى -112

ات را برطرف   اى كه گرسنگى به اندازه: كند؟ فرمود از دنيا چه مقدار مرا كفايت مى: خدا گفتمگويد، به پيامرب  ثوبان مى
اى داشته باشى، پس خوشا به حالت، خوشا به حالت و اگر مركىب براى سوارى  كرده و بدنت را بپوشاند و اگر خانه

  .»2«  بگريى خوب است و مازاد بر اين چهار برنامه را در قيامت بايد پاسخ بگوىي

   جتّلى قرآن در قلب -113

توان بيان كرد قضيه مرحوم مالكاظم است كه اهل اراك و انساىن  از نكات بسيار مهّمى كه پريامون اثر مال حالل مى
  .متديّن به حقايق و عامل به دستورهاى حضرت حق بود

آمد، به خاطر اين   سخن قرآن به ميان مى سوادى او بود، به خصوص وقىت داد، ىب تنها چيزى كه آن مرد با صفا را رنج مى
  .شد كه سواد خواندن و نوشنت نداشت، سخت رجنيده خاطر مى

  .خوانند، قرآن خبواند او با متام وجود عاشق قرآن بود و ميل داشت مانند كساىن كه قرآن مى

ن آراسته بوده؛ مالكاظم رفتار و كردار توانست قرآن خبواند، وىل آنچه از قرآن به وسيله علماى ربّاىن شنيده بود به آ او منى
و اخالقش قرآن بود و به خصوص مسئله حالل و حرام در اعمال و خمصوصاً در كسب و كار و خوراك را رعايت 

  !!كرد مى

______________________________  
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. قرآن خبوان: فرمايد حضرت به او مى. شود مشّرف مى »1«  در عامل رؤيا به حضور يكى از معصومني عليهم السالم شىب
كند و از شّدت شوق از  اى قرائت مى تواىن، در حمضر رهرب اسالم چند آيه مى: فرمايد حضرت مى. توامن منى: دارد عرضه مى

  !!او جتّلى كرده و نقش بسته استكند متام قرآن بر قلب  خواب بيدار شده حس مى

كند، آن مرحوم از او امتحان  فرداى آن شب به ديدن مرحوم نّواب صفوى رسيده، داستان رؤياى صادقه خود را بيان مى
  !!بيند عني حقيقت است آورد و مى به عمل مى

ساير مجالت عرىب تشخيص خواند، بلكه با حّس سرانگشت خود آيات قرآن را از  ايشان نه تنها قرآن را از حفظ مى
  .اى است آشنا بود داد و هم چنني با متام آيات كه در چه جزء يا در چه سوره مى

اين قسمت در كجاى قرآن است؟ انگشت روى  : پرسيدند گذاشتند و از او مى اى از مفاتيح را جلوى او مى گاهى صفحه
كرد و  فالن آيه در كجاست؟ قرآن را باز مى: يدندپرس اين قرآن نيست و گاهى از او مى: گفت گذاشت و مى كلمات مى

  !!داد با انگشت خود آيه را پيدا كرده و نشان مى

  .اين جمموعه از عنايات به مرحوم مالكاظم به تاييد حضرت آيت اهللا العظمى بروجردى و بعضى از علماى وقت نيز رسيد

شدن قلب و روشىن جان و غرق شدن دل در حكمت  ىب ترديد غذاى حالل آثار مهّمى دارد، كه از مجله آثار آن باز
  .»2«  اهلى است

  ديگر دعايشان مستجاب خنواهد شد -114

  حّجاج بن يوسف ثقفى كه در پليدى و خباثت نظري نداشت به كوفه آمد: گويند مى

______________________________  
  .گويا پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله بودند  -)1(
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. در اين شهر، افرادى مستجاب الدعوه هستند: و آجنا را از طرف عبدامللك مقّر حكومت خود قرار داد، به او گفتند
. ردندها هم از آن سفره خو  غذا خبوريد، آن: به آنان گفت. ها را كنار سفره من حاضر كنيد، مهه را آوردند مهه آن: گفت

با اين غذاى حرامى كه اينان خوردند، مطمئن باشيد كه : چون رفتند، به اطرافيانش گفت. برويد: سپس به آنان گفت
  »1« !!ديگر دعايشان مستجاب خنواهد شد

   رعايت حالل و حرام -115

امه است، وىل آنان را  ها مانند كوه شوند كه حسنات آن قومى وارد قيامت مى: پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود هاى 
  در پرونده آنان مناز هست؟: عرض كردند. برند به آتش مى

ها  آرى؛ حّىت در پرونده خود مناز شب هم دارند، وىل آنچه باعث به آتش رفنت آن: روزه دارند؟ فرمود: گفتند. آرى: فرمود
  »2« !!نمودنداست، اين است كه در برخورد به مال دنيا رعايت حالل و حرام خدا را ن

   درجه اهل معرفت -116

  :گويد يزيد بن مذعور مى

اى بلندتر از  درجه: رتين عملى كه به آن تقّرب جومي چيست؟ گفت: اوزاعى را پس از مرگ به خواب ديدم و به او گفتم
  .»3«  درجه اهل معرفت نديدم

   عبادت امرياملؤمنني عليه السالم -117

  حديثى از حضرت صادق عليه السالم در» االرشاد«كتاب   عامل بزرگ شيعه، شيخ مفيد در

______________________________  
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  :كند توضيح عبادت امرياملؤمنني عليه السالم بدين مضمون نقل مى

طالب عليه السالم تا از دنيا رفت هرگز حرامى خنورد و دو امرى از اوامر حق بر او عرضه نشد، مگر  قسم على بن اىبوالّله 
ترين آن دو را براى عمل اختيار كرد و بر پيامرب صلى اهللا عليه و آله شّدتى نازل نشد مگر اين كه على را از  اين كه سخت

يرا در اّمت جز امرياملؤمنني كسى طاقت عمل كردن به مانند پيغمرب نداشت، باب اطميناىن كه به او داشت خرب كرد؛ ز 
شت و جهّنم مى على عمل مى ديد، اميد ثواب و ترس از عقاب  كرد عمل شخص ترسناك، آن حضرت خود را بني 

  .داشت، از كاركرد دست خود و حمصول رجنى كه در كار كردن كشيده بود، هزار بنده در راه خدا آزاد كرد

آمد، قيچى  قوت اهل بيتش را روغن و سركه و خرما قرار داده بود، لباسش از كرباس بود و اگر آستينش بلند مى
  .كرد خواست و آن را قطع مى مى

تر از امام سّجاد عليه السالم نبود، حضرت باقر عليه السالم وارد بر پدر بزرگوار شد،  كسى از اوالدش در اين امور شبيه
نش به حّدى از عبادت رسيده كه كسى به آن حد نرسيده، رنگش از بيدارى شب زرد شده بود و ديد پدر مهربا

اش جراحت داشت، بيىن آن جناب از كثرت سجود گوىي پاره شده بود،  چشمانش گوىي از شّدت گريه سوخته بود و جبهه
  .ساق پاى آن حضرت از زيادى ايستادن در مناز ورم كرده بود

از ديدن حال پدرم نتوانستم از گريه خوددارى كنم، گريه كردم در حاىل كه پدر مشغول : فرمايد سالم مىامام باقر عليه ال
ها را به  هاىي كه عبادت امرياملؤمنني در آن است به من بده، آن صحيفه! پسرم: فكر بود، پس به من توّجه كرد و فرمود

چه كسى قدرت : در حال ناراحىت و غّصه فرمود دست حضرت دادم، مقدار كمى قرائت كرد، سپس آن را گذاشت و
  !طالب را دارد؟ عبادت على بن اىب

على عليه السالم با آن كثرت عبادات، كه در طاقت هيچ بشرى نيست، در پيشگاه حضرت حق در نيمه شب، ! عزيزان
  :گفت پيچيد و مى هم چون مار گزيده به خود مى
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  .واى بر من از كمى توشه و دورى سفر



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

 

آه از قّلت زاد، ما بايد با اين اعمال : اگر على عليه السالم در برابر عظمت حق، با داشنت آن مهه عبادت بنالد و بگويد
  .ما چيزى ندارمي! آه من عدم الزاد؛ بار خدايا: ناقص و پر از رعبت خود بگوييم

با اين مهه نبايد از كرم و رمحت و عنايت دوست نااميد بود كه حضرت يار، مهني عبادات ناقابل را كه به توفيق خود  اّما
  امي با قيمت گران خواهد خريد، ما بايد در مهه حلظات در حال شكر او و عذرخواهى از جناب او باشيم او، اجنام داده

»1«.  

   گاهى پوشاىل دنيا تكيه -118

  :اند اريخ و اخبار آوردهدر كتب ت

در عهد قدمي بازرگاىن بود بسيار متمّول و صاحب ثروت و اكثر اوقاتش مستغرق مجع مال و در فكر به دست آوردن 
  .ثروت بود

. بعد از انقضاى مّدت اجلش روزى ملك موت به در خانه خواجه آمد و درب خانه را كوفت، غالمان در گشودند
  :خواهى؟ گفت كه را مى: گفتند  به او. شخص مهيىب را ديدند

  .در را ببستند و رفتند. آيد برو خواجه از براى چون تو كسى بريون منى: گفتند. خواجه را

اق تر از اّول در كوفت، اين مرتبه خواجه ديگر بار حمكم ها كشيدند كه تو كيسىت كه اين چنني گستاخانه در  ها رفتند و 
مالزمان از اين حرف متأثّر . ام من ملك مومت كه به قبض روح خواجه آمده: ى؟ گفتدار  كوىب و پاس عّزت خواجه منى مى

  خواجه از استماع اين حرف بر خود لرزيد. شده به خدمت خواجه آمده ماجرا به عرض وى رسانيدند

______________________________  
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رفتند و گفتند،  . برويد و به زبان خوش بگوييد كه شايد اشتباه كرده باشى و به قبض روح ديگرى مأمور باشى: و گفت
اى نديد و به جز  خواجه بيچاره غري تسليم چاره. غالمان خرب آوردند. كنم، بگوييد آماده باشد نه من غلط منى: گفت

من از براى مجع مشا عمر عزيز خود تلف كردم و سرمايه  :هاى زر و جواهر خطاب كرد تسليم عالجى نداشت، به صندوق
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ها به روز و روزها به شب رسانيدم، حاال براى  تر شب وجود و هسىت خود باختم و براى مشا به زمحت و رياضت هرچه متام
  .مناييد كنيد و چه كمكى به من مى من چه مى

توانسىت كه آخرت خود را به وسيله ما آباد   و بود، و مىزمام اختيار ما به دست ت: ثروت هنگفت او به زبان حال گفتند
  !!كىن، اما به فكر اين حقيقت نيفتادى و اكنون از ما به جز يك كفن نفعى ندارى

من از براى مشا به توّهم باطل و ختّيل عاطل كه مشا به زمحت نيفتيد، در راحت به روى : به زن و فرزند خود خطاب كرد
  كنيد؟ رسد، اكنون براى من بيچاره چه مى مجع كردم كه حلظات ديگر به مشا مى خود بستم و اين مهه مال

آيد، غرض  از ما به جز اين كه تو را به لوازم تغسيل و تكفني و تدفني برسانيم كارى برمنى: زن و فرزند به زبان حال گفتند
  !!مت شربت تلخ مرگ را چشيدهاى رد شنيد تا به هزار حسرت و ندا ها كرد و جواب اين كه از هر كدام سؤال

حاصل آن كه، چنان كه طول امل موجب به زمحت افتادن و ندامت و پشيماىن است و علت گرفتار شدن انسان در 
  .»1«  زندان دنياست، قصر امل باعث راحت دنيا و خوشحاىل در زندگى و جنات ابدى در عامل آخرت است

   ارزش نيت -119

  :آله فرمودپيامرب عزيز صلى اهللا عليه و 

______________________________  
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دهند، خطاب  اى به حضرت حق ارائه مى آورد و مالئكه آن اعمال را در دفرت مهر شده عبد، اعمال نيكوىي به جا مى
ته به جلب رضايت من و رسيدن به قرب من كار نداشته و اين دفرت را بيندازيد؛ زيرا صاحبش در اعماىل كه داش: رسد مى

. برايش فالن چيز و فالن چيز را بنويسيد: رسد گاه به مالئكه خطاب مى آن. نيّتش در اين اعمال براى من نبوده است
نّيت كرده، به درسىت كه . رسد خطاب مى. فرماىي در حّق او بنويسيم، اجنام نداده است اين اعماىل كه مى: دارند عرضه مى

  .»1«  به حتقيق كه نّيت كرده
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  حىت بوى خوش را براى خدا استعمال كنيد -120

آيد در حاىل كه بويش از  كسى كه براى خدا بوى خوش استعمال كند، قيامت مى: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمودند
  .»2«  بويش از بوى مردار بدتر استتر است و هركس نيّتش در استعمال بوى خوش غري خدا باشد، قيامت  مشك پاكيزه

   نيت پاكت را قبول كردم -121

  :پيش خود گفت. مردى در حاىل كه گرسنه بود به ريگ زارى عبور كرد: روايت شده

به آن مرد بگو صدقه تو و : خداوند به پيامرب زمان وحى كرد. كردم ها طعام بود، مهه را بني مردم قسمت مى اگر اين رمل
  .»3«  ها منوده بودى به تو عنايت كردم را قبول كردم و ثواب اطعام طعام اگر به مانند اين ريگ شكر نّيت پاكت

  ثواب آنچه نيت داشىت نوشته شد -122

   خدا فالىن را رمحت كند، به تشييع جنازه: امام كاظم عليه السالم به على بن اىب محزه فرمود
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  .41/ 3: مىعرفان اسال -)1(

  .53/ 3: عرفان اسالمى -)2(

  .53/ 1: عرفان اسالمى -)3(

  134: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

 براى تو ثواب آنچه نّيت داشىت نوشته شد: فرمود. دوست داشتم مثل چنني شخصى را تشييع كنم: او نيامدى؟ گفتم
»1«.  

   فرشتگان آگاه از نيت -123

  :پرسيدعبدالّله بن موسى بن جعفر از پدرش 
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بوى مسرتاح و عطر يكى است؟  : اى كه مأمور ثبت اعمالند، از نّيت ثواب و گناه آدمى آگاهند؟ حضرت فرمود دو فرشته
چون عبد قصد كار نيك كند، نفس او خوشبو برآيد، فرشته دست راست كه مأمور ثبت نيكى هاست : فرمود. نه: گفتم

خوب دارد، چون عبد كار خوب را اجنام دهد زبانش قلم و آب برخيز زيرا او قصد كار : به فرشته دست چپ گويد
دهانش مركب و بدين وسيله نيكى در دفرتش ثبت شود و چون قصد گناه كند، نفسش بدبو در آيد، فرشته دست چپ 

  »2« !!به دست راست گويد او قصد كار بد دارد، چون عملى سازد آن را ثبت منايد

ا را داشىت برايت -124    ثبت كردم چون نيت آ

  :از حضرت امام رضا عليه السالم روايت شده

شود، حسناتش را نشانش دهند، چشمش  دهند و او دچار ترس و لرز مى در قيامت نامه سيئات مؤمن را نشانش مى
  :فرمايد گاه خداوند مى روشن و خوشحال گردد، آن

به بزرگيت قسم من اين ! پروردگارا: گويد  اش در اوست نشان او دهيد، چون ببيند دفرتى كه حسنات به جا نياورده
ها را داشىت من براى تو ثبت كردم،  گوىي وىل چون نّيت آن راست مى: فرمايد خداوند مى. ام حسنات را به جا نياورده

  گاه ثواب آن حسنات نّيت شده را آن

______________________________  
  .55/ 3: عرفان اسالمى -)1(

  .55/ 3: عرفان اسالمى -)2(

  135: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .»1« دهند به او مى

ا بودم -125   !اى كاش با آ

  :امام رضا عليه السالم به ريان بن شبيب فرمود

ها بودم و به سعادت بزرگى  اى كاش با آن: اگر عالقه دارى در ثواب شهداى كربال شريك باشى، هرگاه ياد كردى بگو
  .»2«  رسيدم مى
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   در ثواب مشا شريكيمما با مشا  -126

  :جابر در زيارت اربعني حضرت حسني عليه السالم خطاب به شهداى كربال گفت

امي و رجنى  چگونه با آنان شريكيم در حاىل كه ما كارى نكرده! اى جابر: عطيه كوىف گفت. ما با مشا در ثواب شريكيم
  !!شدند ها از زن و فرزند جدا شده و زخم برداشتند تا كشته امي، آن نديده

  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شنيدم كه فرمود: جابر گفت

ها در ثواب آن كار شريك  شود و هركه كار قومى را دوست دارد با آن ها حمشور مى هركه قومى را دوست دارد، با آن
  .»3« است، به خدا قسم نّيت من و اصحاب من بر مهان است كه حسني و اصحابش بر آن رفتند

   او به خاطر نيتش با ماست -127

  دوست داشتم برادرم با ما: پس از پريوزى امام على عليه السالم در مجل، يكى از يارانش گفت

______________________________  
  .56/ 3: عرفان اسالمى -)1(

  .56/ 3: عرفان اسالمى -)2(

  .56/ 3: عرفان اسالمى -)3(

  136: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

حقيقتاً با ما : امام فرمود. آرى: آيا ميل و نّيت قلىب برادرت با ماست عرضه داشت: حضرت فرمود. بود ه مىدر اين صحن
اند نيز با ما هستند، به مهني زودى، زمان  حاضر است و آنان كه هنوز در پشت پدران و رحم مادرانند و به دنيا نيامده

  .»1« دست آنان نابود گردند د و اهل طغيان بهگري  كند، اميان، به آنان نريو مى آنان را آشكار مى

   اين سهم حق برادر توست -128
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ها، امام على عليه السالم به تقسيم غنائم مشغول شدند، هر نفرى از برابر  پس از پايان جنگ مجل يا يكى از جنگ
مشرد ششصد درهم بود، به  مىهاى گرفته را  چون گرينده غنيمت درهم. حضرت عبور كرد، مشىت درهم به او عنايت فرمود

ناگهان يكى از سربازان آه كشيد، . متام افراد ارتش ششصد درهم رسيد و براى خود حضرت هم ششصد درهم ماند
وقىت خواستم در ركاب مبارك مشا شركت كنم دنبال برادرم رفتم، او را مريض : حضرت سبب آه او را پرسيد، عرضه داشت

توانستم در كنار على با دمشنان  اى كاش از سالمت برخوردار بودم، تا مى: گفت م كه مىيافتم، در موقع خداحافظى شنيد
  .حق جبنگم

چون به ديدار برادرت رفىت اين سهم را به او بده : حضرت بالفاصله ششصد درهم سهم خود را به آن سرباز داد و فرمود
  .»2«  و بگو به خاطر نيّتت انگار با ما بودى و اين سهم حق توست

   اين ضربت را در صفني برداشتم -129

اربلى نقل » كشف الغمة«از كتاب » حبار األنوار«هايش از جلد سيزده  معلم اخالق، شهيد دستغيب در يكى از كتاب
  :كند مى

______________________________  
  .58/ 3: عرفان اسالمى -)1(

  58/ 3: عرفان اسالمى -)2(

  137: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .زد مردى نزد او بود و چرت مى. روزى در خدمت پدرم بودم: ى الدين اربلى گفتحم

اين زخم : پدرم علت آن زخم را پرسيد، گفت. در آن حال عمامه از سرش افتاد و جاى زخم بزرگى در سرش منايان شد
  !تو كجا و جنگ صفني كجا؟: گفتند. را در جنگ صفني برداشتم

ردى از اهل غزه با من مهسفر شد، در بني راه درباره جنگ صفني صحبت شد، مهسفرم  رفتم، م وقىت به مصر مى: گفت
اگر من در ميدان صفني : من هم گفتم. كردم اگر من در صفني بودم مششريم را از خون على و يارانش سرياب مى: گفت

على و معاويه ملعون هستيم بيا با كردم و اينك من و تو از ياران  بودم مششري خود را از خون معاويه و يارانش سرياب مى
هم جنگ كنيم، در آن حال با هم در آوخيتيم و زد و خورد مفصلى كردمي، يك وقت متوجه شدم كه بر اثر زمخى كه به 
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كند، چون چشم گشودم از اسب فرود  اش بيدار مى روم، در آن اثنا ديدم شخصى مرا با گوشه نيزه سرم رسيده از هوش مى
بودى يافت و فرمودآمد و دست روى ز  گاه در  مهني جا مبان و سپس ناپديد شد، آن: خم سرم كشيد، در آن حال 

اين سر دمشن توست، تو به يارى ما برخاسىت ما هم تو : حاىل كه سر بريده مهسفرم را در دست داشت ظاهر شد و فرمود
صاحب االمر عليه : مشا كيستيد؟ فرمود: رسيدمدهد، پ را يارى كردمي چنان كه هركس خدا را يارى كند خدا او را نصرت مى

  .السالم

  !!»1«  ام اين ضربىت است كه در صفني برداشته: هركس از تو پرسيد اين زخم چه بوده؟ بگو: گاه فرمود آن

   نيت اهلى در برداشنت قدم -130

  :فرمود كردم مى استادى كه نزد او قسمىت از مكاسب شيخ و كفايه آخوند را تلّمذ مى

______________________________  
  .59/ 3: عرفان اسالمى -)1(

  138: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .اى از ايران جهت حتصيل به سامرا رفت و در يكى از مدارس آن شهر مقيم شد طلبه

آن : پس از مدتى خرب فوت پدرش را شنيد، از ياران مدرسه سؤال كرد كه در اين مدرسه مرد خدا كيست؟ به او گفتند
. نزد او آمد در حاىل كه مشغول پر كردن آفتابه بود. شخصى كه در كنار حوض مشغول آب برداشنت است مرد خداست

وضو : دا براى او طلب مغفرت كنيد؛ آن مرد خدا گفتكنم از درگاه خ پدرم از دنيا رفته، خواهش مى: عرضه داشت
كنم و ثوابش را هديه پدر تو  دارم براى خدا نّيت مى هاىي كه در اين مسري بر مى ندارم، وىل اين مسرتاح رفنت و قدم

  !!كنم مى

هاىي كه آن  از بركت قدم! فرزندم: آن طلبه سخت رجنيده شد، وىل مهان شب پدر خويش را در خواب ديد كه به او گفت
ره مرد خدا در طريق مسرتاح براى خدا برداشت، من از ثواب آن قدم   .»1«  مند شدم ها در عامل برزخ 

  اگر مكلف از آداب مناز غافل گردد -131
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از منازت آنچه توجه قلبت با آن بوده از آن توست، : امام باقر و امام صادق عليهما السالم به فضيل بن يسار فرمودند
پيچيند وسپس به صورت صاحبش  اگر متام مناز را غلط به جا آورد، يا از آداب آن غافل گردد، آن مناز را مىمكّلف 

  .»2« زنند مى

  داىن در حضور كه بودم؟ آيا مى -132

  :گويد ابو محزه مثاىل مى

مناز فارغ نشد به عبا اش افتاد، حضرت تا از  خواند، عباى آن جناب از شانه حضرت سجاد عليه السالم را ديدم مناز مى
  چرا به عبا توجه نفرمودى؟: پس از مناز پرسيدم. دست نزد

______________________________  
  .60/ 3: عرفان اسالمى -)1(

  .74/ 3: عرفان اسالمى -)2(

  139: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

عرض  . منازى مگر آنچه توجه قلب به آن بودهشود  داىن در حضور كه بودم؟ مهانا از عبد قبول منى واى بر تو آيا مى: فرمود
  .»1« كند ها براى مؤمنان متام مى هرگز مهانا نقص عبادات را خداوند با نافله: پس ما هالك شدمي؟ فرمود: كردم

  انفسهم عفيفة -133

  شنيدستم زىن صاحب مجاىل
 

  نوا در قحط ساىل فقريى ىب

  

 به دامان كودكاىن داشت مضطر
 

 بود آب از ديده تركه نانشان 

ِر كودكان با فكر و تشويش   ز 
 

  روان شد بر دِر مهسايه خويش
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 اش آهنگِر راد مگر مهسايه
 

 ببخشد قوت و از غم گردد آزاد

  كز آن دارا برآيد آرزويش
 

  شود ناِن يتيمان آبرويش

  قضا را چشم آن مهسايه ناگاه
 

  به هنگام حديث افتاد بر ماه

 رخسارش نظر كردچه آهنگر به 
 

 طمع بر حسِن آن رشك قمر كرد

  به جانش آتِش شهوت برافروخت
 

  كه اين آتش هزاران خامنان سوخت

  دلش در دام زلف آن گل اندام
 

  مسخر شد چو مرغ خسته در دام

  شده شريى شكار آهوى چشم
 

  معاذ الّله ز دست شهوت و خشم

  بسا دل كز نگاهى رفته از دست
 

  حق است از تري اين شستسپرلطف 

 ها داده بر باد نگاه ديده جان
 

 ها گشته ناشاد ز جور ديده دل

  غرض مرغ خرد صيد هوس گشت
 

  عجب عنقاى جان صيد مگس گشت

 دلش شد پاى بند آن پرى چهر
 

 تعاىل الّله چه زجنريى بود مهر

 بداد از كف مهه دين و دلش را
 

 كه سوزد برق شهوت حاصلش را

______________________________  
  .74/ 3: عرفان اسالمى -)1(

  

  140: ، ص13 عرفان اسالمى، ج
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 چه حاجات زن غمديده بشنيد
 

 به پاسخ با نويد و وجد و اميد

  بگفت اى جان اگر كامم برآرى
 

  تو را خبشم هر آن حاجت كه دارى

 بگفتا شرمى اى منعم خدا را
 

 رابگفت ايزد ببخشد جرم ما 

 بگفت از شرع و آيني ياد كن ياد
 

 بگفت اين دل به وصلت شاد كن شاد

 بگفت از راه شيطان باز شو باز
 

 بگفت اى نازنني كم ناز شو ناز

  بگفتا پند قرآن گوش كن گوش
 

  بگفت از جام غفران نوش كن نوش

  

  بگفت از آب چشمامن بينديش
 

  بگفت آتش مزن بر اين دل ريش

 آهنگرا آهندىل چندبگفت 
 

 برتس از آتش قهر خداوند

  صفا كن دامن پاكم به يزدان
 

  گناه آلوده شهوت مگردان

 جوامنردا جوامنردى كن امروز
 

 بكش نفس آتش عصيان ميفروز

  جوابش داد كى ماِه گل اندام
 

  گنه را توبه عذر آمد سراجنام

  به آب توبه چشم اى يار مهوش
 

  آتش نشاند شعله صد دوزخ

  چو ديد از پند و استعفاف و زارى
 

  نپوشد خريه چشم از نابكارى

  زن از بيم هالك كودكانش
 

  مهيا شد و ليك افسرد جانش

 بگفتا حاضرم لكن بدين عهد
 

 كه در خلوت تو با من گسرتى مهد

 به جز ما هيچ كس ديگر نباشد
 

 كه چشم ناظرى بر در نباشد
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 چنني كاردار كني  اى جان يقني بگفت
 

 به خلوت بايد از هر يار و اغيار

 بساط عيش چو كرد او مهيا
 

 به خلوت خانه با آن يار زيبا

 بگفت آن ماه كى مرد وفادار
 

 تو گفىت نيست جز ما و تو ديار

  در اين حمفل كنون اال تو و من
 

  بود ناظر خداى پاك ذو املن

  در آن خلوت كه حاضر باشد آن شاه
 

  عمل اى مرد آگاهنشايد اين 

 چه بشنيداين سخن زود آن جوامنرد
 

 برآورد آتشني آه از دل سرد

  

  141: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  

 چنان اين پند بر جانش اثر كرد
 

 كه آن مشتاق را زير و زبر كرد

  پشيمان گشت و افغان كرد و احسان
 

  بر آن نيكو زن پاكيزه دامان

 خدايش هم جزاى خملصان داد
 

 به رويش در ز لطف خاص بگشاد

 سرد و خوش كرد آتش را به دستش هم
 

 هم آهن برد فرمان در كف مرد

  

  كرامت را وى از ترك هوى يافت
 

 «1»  ز بيم آتش قهر خدا يافت

  

  جمالس ذكر -134
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  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به اصحاب خود فرمود

شت  بر مشا باد كه در روضه شت كدام است؟ فرمود روضه! يا رسول الّله: گفتند. خبراميدهاى    .جمالس ذكر: هاى 

  .»2« پس بر مشا باد كه پيوسته ياد كننده حق باشيد، بامداد و شامگاه زبان را جز به ذكر خداوند مرانيد

   ذكر حق تعاىل -135

  :جربئيل به نزديك رسول صلى اهللا عليه و آله آمد و گفت

  .امت تو را عطاىي دادم كه هيچ امت را ندادم: فرمايد گويد و مى ىحق تعاىل سالم م

  .»3«  اين چيست؟ گفت ذكر حق تعاىل در مهه اوقات و در مهه احوال: گفت

______________________________  
  .120/ 3: عرفان اسالمى -)1(

  .124/ 3: عرفان اسالمى -)2(

  .125/ 3: عرفان اسالمى -)3(

  142: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   اين رگ را نزن -136

  از قضا جمنون ز تب شد ناتوان
 

  قصد فرمودى طبيب مهربان

لويش نشست «1» آمد آن فّصاد   و 
 

  بگرفت و بازويش ببست «2»  نشرتى

  گفت جمنون با دو چشم خونفشان
 

  بر كدامني رگ زىن تيغ اى فالن

  گفت اين رگ، گفت از ليلى پر است
 

  گوهر است و پر در است  اين رگم پر
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 تيغ بر ليلى كجا باشد روا
 

 جان جمنون باد ليلى را فدا

  گفت فّصاد آن رگ ديگر زمن
 

  جانت از رنج و عنا فارغ كنم

  گفت آن هم جاى ليالى من است
 

  منزل آن سرو باالى من است

 گشامي گفت ز آن دست دگر مى
 

 گفت ليلى را در آن باشد مقر

 به آن فّصاد داددرمهى آن گه 
 

 گفت اينك مزدت اى استاد راد

  دارد اندر هر رگم ليلى مقام
 

 «3»  هر بن مومي بود او را كنام

  من چه گومي رگ چه و پى چيست آن
 

  سر چه و جان چيست جمنون كيست آن

 هر من خود اى فّصاد جمنون نيستم
 

  چه هستم من نيم ليليستم

  از تن من رگ چو بگشاىي ز تيغ
 

  دريغ تيغ تو بر ليلى آيد ىب

 گو تن من خسته و رجنور باد
 

 چشم بد از روى ليلى دور باد

  گو بسوز از تاب و تن اى جان من
 

  تب مبادا بر تن جانان من

  گر من و صد هم چو من گردد هالك
 

  چون كه ليلى را بقا باشد چه باك

  من اگر مردم از اين ضيق النفس
 

  باش و بس گو سر ليلى سالمت

 ساختم من جان خود قربان او
 

 «4» جان صد جمنون فداى جان او

  

______________________________  
  .رگ زن: فّصاد -)1(
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  .آلىت فلزى سر تيز كه براى فرو كردن در گوشت بكار برند تا خون ورمي بريون آيد: نشرتى -)2(

  .جايگاه و اسرتاحت گاه: كنام  -)3(

  .133/ 3: اسالمىعرفان  -)4(

  143: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   جمادله نقاشان رومى و چيىن -137

  .ايد كه هر دسته مدعى شدند كه ما هنرمندترمي قصه پندآموز جمادله نقاشان رومى و چيىن را نشنيده

  .ها قضاوت شود امري مملكت براى امتحان به هر دسته اطاقى داد كه نقاشى كنند، تا از روى كار آن

  .اين دو اطاق مقابل و رو به روى يكديگر بودند، دو دسته مزبور مشغول كار شدند

كردند، وىل نقاشان رومى در به روى خود  گرفتند و نقاشى مى ها، از امري مى نقاشان چيىن هر روز انواع و اقسام رنگ
وعود و زمان امتحان فرا رسيد، امري چون روز م. زدند بسته بودند و به هيچ رنگى توسل جنستند و فقط ديوار را صيقل مى

رت از آن عكس نقاشى چيىن. حاضر شد هاى تصاويرى بود كه روميها بر ديوارهاى صيقل خورده و صاف  ها را ديد، وىل 
  .شده پديدار ساخته بودند

  :گويد موالنا در اين زمينه مى

 روميان آن عارفانند اى پسر
 

 ىن ز تكرار و كتاب و ىن هنر

 ها اند آن سينه كردهليك صيقل  
 

 ها پاك از آز و حرص و خبل و كينه

  انداز بوى و رنگ اهل صيقل رسته
 

  درنگ دمى بينند خوىب ىب

 نقش و قشر و علم را بگذاشتند
 

 «1» رايت عني اليقني افراشتند
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   آن نياز و سوز و دردت پيك ماست -138

  گفىت شىب آن يكى الّله مى
 

  از ذكرش لىبتا كه شريين گردد 

 گفت شيطانش مخوش اى سخت رو
 

 چند گوىي آخر اى بسيار گو

  

______________________________  
  .140/ 3: عرفان اسالمى -)1(

  144: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  

 اين مهه الّله گفىت از عتو
 

 خود يكى الّله را لبيك كو

  نيايد يك جواب از پيش ختت مى
 

  زىن با روى سخت مىچند الّله 

 او شكسته دل شد و بنهاد سر
 

 ديد در خواب او خضر را در حضر

  اى گفت هني از ذكر چون وامانده
 

  اى چون پشيماىن از آن كش خوانده

  آيد جواب گفت لبيكم منى
 

  ترسم كه باشم رد باب زان مهى

  گفت خضرش كه خدا گفت اين به من
 

  كه برو با او بگو اى ممتحن

  ىن كه آن الّله تو لبيك ماست
 

  آن نياز و سوز و دردت پيك ماست

  ام ىن تو را در كار من آورده
 

  ام نه كه من مشغول ذكرت كرده

 ها تو جوىي ها و چاره حيله
 

 جذب ما بود و گشاد آن پاى تو
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  ترس و عشق تو كمند لطف ماست
 

  زير هر يا رب تو لبيك ماست

  دور نيستجان جاهل زين دعا جز 
 

  زان كه يا رب گفتنش دستور نيست

  

 بر دهان و بر دلش قفل است و بند
 

 «1» تا ننالد با خدا وقت گزند

  

  گرچه زمني نيست خربدارتر  -139

  شري خدا شاه واليت على
 

  صيقلى شرك خفى و جلى

  روز احد چون صف هيجا گرفت
 

  تري خمالف به تنش جا گرفت

فتغنچه پيكان    به گل او 
 

  صد گل راحت ز گل او شكفت

 روى عبادت سوى حمراب كرد
 

 پشت به درد سر اصحاب كرد

 خنجر املاس چو بفراختند
 

 چاك بر آن چون گلش انداختند

  غرقه به خون غنچه زنگارگون
 

  آمد از آن گلنب احسان برون

______________________________  
  .145 /3: عرفان اسالمى -)1(
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 گل گل خونش به مصال چكيد
 

 گفت چو فارغ زمناز آن بديد

  اين مهه گل چيست ته پاى من
 

  ساخته گلزار مصالى من

 صورت حالش چو منودند باز
 

 گفت كه سوگند به داناى راز

 كز امل تيغ ندارم خرب
 

 «1» گرچه زمن نيست خربدارتر

  

   هدايت اهلىنور  -140

  :گويد يكى از دانشمندان در مقاله كوتاهى كه به عنوان يك مقدمه بر يك كتاب علمى نوشته مى

اى كه از درخت افتاده آن را با دقت نظر بنگريد و آن را بشكافيد و به آثار حيات  يك برگ ناچيز و يك برگ خشكيده
ها به پشت و  ا خوش نيايد، وىل افرادى كه با نظر دقيق سالآن تفكر مناييد؛ ممكن است در وهله اّول پيشنهاد من بر مش
اطالعى و   اند و از ىب هاى طبيعت و آزمايش گياهان گذرانده روى آن خريه شده و عمرى را به مطالعه و پژوهش شگفىت

  .برند، براى وقوف به اسرار حياتى آن برگ كوشش دارند كوتاهى فكر بشر رنج مى

مقدار  گردد، مهني برگ ىب شوند و خروارها از آن پراكنده و در زير خاك مستور مى لگدكوب مى ها كه زير پاى ما اين برگ
را خداوند، زندگى و حيات و هدايت داده و چه فوائد و خواصى در آن موجود است كه گشايش رموز آن با عقل كوتاه 

  .ما مقدور نيست

اند، با وسايل و  ها نوشته جع به آزمايش نباتات كتابهاست كه گياه شناسان و دانشمندان زمان، را ها و قرن سال
  .اند هاى علمى براى كشف و درك آثار حياتى آن كوشيده روش

   ها تركيبات آن، با اعمال شيمياىي هاى آن، با آزمايش ها ياخته با ميكروسكوپ

______________________________  
  .147/ 3: عرفان اسالمى -)1(

  146: ص، 13 عرفان اسالمى، ج
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  .اند ها برده حمتويات آن، با برق و حرارت خواص آن را سنجيده و در حتقيق آن رنج

اند؟   اند؟ چه حقايقى را براى ما عيان ساخته اند، چه فهميده هاىي كه راجع به اين موضوع نوشته با اين وضع و با متام كتاب
فته نباتات را فاش منوده   اند؟ كدام رمزى از اسرار زندگى 

هنوز هيچ؛ زيرا آنچه بشر فهميده و به دست آورده سطحى و ظاهرى است، از حقيقت گياه، كيفيت، علت رشد و منو 
  .اند گريد، خربى و نشاىن نداده آن و باالخره از جريان مبهمى كه روزانه و هر حلظه در درون آن اجنام مى

سازد، در حّد معيىن از رشد كه رسيد  دهد، ميوه مى كند، شكوفه مى شود، رشد مى رويد، سبز مى دانيم كه گياه مى مى
تواند حقيقت اين مسئله و تغيري و حتوالت آن را به خوىب درك كرده و بيان كند، تنها چيزى كه  ايستد، وىل چه كسى مى مى
ز وجود  انگي توان گفت اين است كه سراسر دنياى باعظمت گياهان را نور هدايت روشن كرده و اين مهه آثار اعجاب مى

  .»1«  ايت هدايت اهلى است اى از نور ىب گياهان اشعه

  اند؟ اين هوش را از كجا آورده -141

ديگر قرار  اى را گرفتم و هريك را در جاىي دور از يك موش نر و ماده و عقرب نر و ماده: نويسد يكى از دانشمندان مى
  .دادم

ه عرصه وجود گذاشت بالفاصله نر و ماده موش و عقرب را از گريى كردند و مولود هريك پا ب پس از مدتى هر دو جفت
  .آن حمل بردم

ديگر رشد كردند، در حاىل كه جاىي و چيزى جز مهان جاىي كه رشد كرده بودند،  بچه هر دو در آن حمل، جداى از يك
  .نديدند

______________________________  
  .154/ 3: عرفان اسالمى -)1(

  147: ص، 13 عرفان اسالمى، ج

يه كردم و بچه موش را در آن انداختم و شيشه را با پارچه سپس شيشه گاه بچه  اى پوشاندم، تا جاىي را نبيند، آن اى 
عقرب را گرفته و در آن شيشه كردم، سپس به متاشاى اوضاع درون شيشه نشستم، در چند حلظه بسيار كوتاه موش كه 
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كه چشمش به موجود ديگرى افتاد به عقرب خريه شد و قبل از اين كه عقرب به چيزى در عامل نديده بود و اولني بار بود  
خود جبنبد، ناگهان موش با عجله و سرعت به سوى او دويد و دندان تيزش بند آخر دم عقرب را چيد و سپس به كنارى 

  !!نشست

رب را از بيخ دم دندان اين مسئله چيست؟ چرا موش، عقرب را نبلعيد؟ چرا او را از وسط نصف نكرد؟ چرا دم عق
نگرفت؟ چرا سر عقرب را جدا نكرد؟ آيا جز هدايت حضرت حق چيز ديگرى در اين داستان حكم فرماست؟ مگر 

  »1« !اند؟ هوش حيوانات چقدر است و تازه اين هوش را از كجا آورده

   دنياى عجيب حيوانات -142

كند، وىل اين  اگر به دمشن بزند او را خشك مى بدن برخى از حيوانات داراى قوه برق است، آن هم در حدى كه
كنند، آن هم وقىت كه حس كنند   كنند، تنها وقىت به دمشن خود برخورد مى حيوانات در متام برخوردها از اين قوه استفاده منى

سته به دهند و از چند قدمى با فرستادن الكرتي كه دمشن قصد سوىي دارد، به مقدار الزم از بدن خويش برق بريون مى
  .آورند سوى دمشن، كار دمشن را ساخته و او را از پاى در مى

شوند؟ به چه صورت  شناسند؟ از قصد دمشن چه گونه خرب مى دانند؟ دمشن را از كجا مى اينان چرا مهه را دمشن خود منى
هاست؟  در كجاى بدن آنفرستند؟ مولد و كارخانه اين برق  اى كه دمشن نابود شود برق از بدن خود بريون مى به اندازه
  ها كه مهانند بدن آن

______________________________  
  .158/ 3: عرفان اسالمى -)1(

  148: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

مشا از وضع اين نوع حيوانات جز كارگرداىن ! ساير حيوانات، گوشت و پوست و خون و استخوان و رگ و پى است
فهميد؟ آيا اسم اين برنامه و حركت را جز هدايت اهلى چيز  توانا، چيز ديگرى مىعاملى مدبر، حكيمى آگاه، قادرى 

  !!گذاريد؟ ديگرى مى

كنند، در حالت عادى در آب  كنند، در مقابله با دمشن از خود رنگ پخش مى بعضى از حيوانات كه در دريا زندگى مى
گريى كرده در  ها هدف د كه دمشن به سوى آنكنن افتد و حس مى گردند، مهني كه از دور، چشمشان به دمشن مى مى
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الى رنگ از دسرتس دمشن دور نگاه داشته و از منطقه دور  كنند و خويش را در البه اطراف خود رنگ سياه پخش مى
  !شوند مى

 يك رنگ كنند و براى هيچ شناسند؟ در حاىل كه در اطراف آنان هزاران هزار جانور زندگى مى اينان از كجا دمشن را مى
  .كنند پخش منى

  اند؟ هاست؟ اين مهه معلومات را از كجا آموخته كارخانه رنگ سازى در كجاى بدن آن

  !اى جز هدايت اهلى در اين نوع از حيوانات و ماهيان دريا چيز ديگرى هست؟ آيا مسئله

ان براى يافنت طعمه از كنند، اين رسد زندگى مى جاىي كه نور خورشيد منى برخى از ماهيان دريا كه در اعماق آب در آن
شوند، به اندازه كمى گردن خود را پايني  كنند، به اين معىن كه وقىت نيازمند به غذا مى پس گردن خود توليد روشناىي مى

شود؛ در سايه اين روشناىي شروع به صيد  درخشد روشن مى اندازند، اطراف آنان از نورى كه از پس گردنشان مى مى
  .كنند ببينند، سر خود را به سرعت باال برده و اطراف خود را تاريك كرده و در تاريكى فرار مىكنند، چون دمشن را  مى

اند كه وقىت سر خود را به  اند و از كجا فهميده هاست؟ از كجا به اين نور پى برده كارخانه مولد نور در كجاى بدن آن
  درخشد؟ طرف باال بربند، اتصاىل حاصل شده و نور مى

  گردد؟ شود و چراغ خاموش مى اند كه با باال بردن سر، اتصال قطع مى نستهو از كجا دا

   دهند؟ آيا جز هدايت اهلى منبع دوست و دمشن را از كجا به اين خوىب تشخيص مى

  149: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  »1« !ها هست؟ ديگرى براى فهم اين مهه مسائل براى آن

  از كجا دانستند؟ -143

  :گويد مىيكى از كوهنوردان 

  .كردم اى كه در حميط زندگيم بود، راهپيماىي مى در متام مدت سال از منزمل تا باالترين نقطه تپه
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گشتم، در مسري راهم در باالى  زمستان بسيار سردى بود، برف سنگيىن زمني را پوشانده بود، از حملى كه رفته بودم بر مى
پس از خوردن دانه به كنار آن حوضچه براى آب خوردن  هاى زيادى هر روز گنجشك. اى پر آب بود تپه حوضچه

ها به عادت هر روز كنار حوضچه آمدند نوك  آمدند؛ آن روز سطح حوضچه را يخ ضخيمى پوشانده بود، گنجشك مى
  .كنند زدند، سطح حمل را يخ زده يافتند، ايستادم تا ببينم كه اين حيوانات كوچك وىل با حوصله چه مى

ها روى يخ آمد و به پشت بر سطح يخ خوابيد، پس از چند ثانيه به كنارى رفت، ديگرى به جاى او  ناگهان يكى از آن
خوابيد و پس از چند حلظه دومى برخاست، سومى به جاى او قرار گرفت، مهني طور مسئله تكرار شد تا با حرارت بدن 

زد، مهه خود را سرياب كردند و رفتند؛ خود آن قسمت را آب كردند؛ وقىت نازك شد با نوك خود شكستند آب بريون 
شود سپس از كجا فهميدند كه بدن  انگيز چيست؟ از كجا فهميدند كه يخ با حرارت آب مى راسىت اين عمل اعجاب

ها حرارت مناسب را دارد و از كجا دانستند كه بايد اين حرارت با خوابيدن روى يخ به يخ برسد و از كجا  خود آن
   شود، بلكه بايد به نوبت اين برنامه را دنبال كرد؟ آيا جز هدايت دن يك نفر مشكل حل منىفهميدند كه با خوابي

______________________________  
  .160/ 3: عرفان اسالمى -)1(

  150: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  »1« !توان گذاشت؟ حضرت حق اسم ديگرى بر اين داستان مى

  توان باور كرد؟ اين را مى -144

  :كتاىب كه درباره اسرار حيات حيوانات بّرى و حبرى و جّوى نگاشته شده بود خواندمدر  

اى توجه  يك روز صبح زود در منزمل كه در نزديكى مزارع قريه بود نشسته بودم، صداى گربه: گفت يكى از كشاورزان مى
كردن است، به تصور اين كه گرسنه مرا جلب كرد، در خانه را باز كردم و ديدم گربه پشت در خانه من در حال فرياد  

است براى او غذا آوردم، وىل خنورد؛ گوشت و شري آوردم، لب نزد؛ دنبال او حركت كردم، آرام شد؛ او را تعقيب كردم و 
گربه وارد كلبه شد و من هم دنبال او رفتم؛ ناگهان چشمم به . اى گلى در وسط مزرعه كه پر از كاه بود رسيدم به كلبه

ربه افتاد كه هنوز چشم باز نكرده بودند، اطراف مادر را گرفتند و در آغوش او رفتند، چيزى از اين مسئله چند بچه گ
به كلبه سرى بزمن و احوال : به خانه برگشتم تا فردا صبح شد، به ياد داستان ديروز افتادم، به خود گفتم. دستگريم نشد
داشته باشند، مقدارى غذا با خود بردم؛ وقىت به كلبه رسيدم، ديدم هاى او را بگريم، شايد احتياجى به غذا  مادر و بچه
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ها را  ها مرده، بالفاصله سرپرسىت بچه مكند در حاىل كه مادر آن اند و سينه خشك مادر را مى ها به سينه مادر چسبيده بچه
كجا از متام شدن عمرش گربه مادر يك روز قبل از مرگ، چگونه از  . به عهده گرفتم و عهد كردم آنان را بزرگ كنم

هاى خود را به او  خربدار شد؟ و چگونه براى ادامه حيات فرزندانش به اين فكر افتاد كه به دنبال سرپرسىت گشته و بچه
انگيز واقعاً جوشش  بسپارد و سپس راه خانه كشاورز را از كجا پيدا كرد و چگونه او را به كلبه آورد؟ اين عمليات حريت

  است؟ اين راوجودى خود حيوان 

______________________________  
  .161/ 3: عرفان اسالمى -)1(

  151: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  »1« !جز هدايت حضرت حق چيز ديگرى هست؟ -به فرموده قرآن جميد -آور هاى اعجاب توان باور كرد؟ اين برنامه مى

   از حمبت -145

 ها شريين شود از حمبت تلخ
 

 زرين شودها  از حمبت مس

 از حمبت ُدردها صاىف شود
 

 وز حمبت َدردها شاىف شود

 شود از حمبت خارها گل مى
 

 شود ها ُمل مى وز حمبت سركه

 شود از حمبت دار ختىت مى
 

 شود وز حمبت بار خبىت مى

 شود از حمبت سجن گلشن مى
 

 شود ىب حمبت روضه گلخن مى

 شود از حمبت نار نورى مى
 

 شود مىوز حمبت ديو حورى 

 شود از حمبت سنگ روغن مى
 

 شود ىب حمبت موم آهن مى

 شود از حمبت حزن شادى مى
 

 شود غول هادى مى وز حمبت

 شود از حمبت نيش نوشى مى
 

 شود وز حمبت شري موشى مى
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 شود از حمبت سقم صحت مى
 

 شود وز حمبت قهر رمحت مى

 شود از حمبت مرده زنده مى
 

 «2» شود مىوز حمبت شاه بنده 

  

  دين جديد -146

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

خواست نشد،  شخصى به تنگدسىت مبتال شد، هر چه فعاليت كرد، موفق به اصالح معاش مادى خود به حنوى كه مى
  شيطان او را وسوسه كرد تا پايه گذار ديىن شود و از

______________________________  
  .162/ 3: اسالمىعرفان  -)1(

  .182/ 3: عرفان اسالمى -)2(

  152: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .اين راه به نان و نواىي برسد

خواست به نان و نوا  ديىن را از پيش خود اخرتاع كرد و مردم ساده دل و عوام را به آن دعوت كرد و بيش از آنچه كه مى
آنان كه به من اميان آوردند، بايد مهه را مجع  : پيش خود گفت رسيد، پس از مدتى پشيمان شد و تصميم به توبه گرفت،

نه، : ها اعالم منود، ملت در جوابش گفتند مهه را مجع كرد و به آن. كنم و اعالم منامي كه من در متام برنامه هامي دروغ گفتم
ديد، زجنري غل دارى چون اين وضع را ! اى دين تو دين صحيحى است، وىل خود تو در آيينت دچار شك و وسوسه شده

به پيامرب زمانش خطاب . دارم تا خداى مهربان مرا بيامرزد از گردمن بر منى: يه كرد و به گردن انداخت و پيش خود گفت
ات تا قطع شدن متام اعضايت ادامه پيدا كنند قبول خنواهم كرد مگر كساىن كه  به عزمت قسم اگر توبه: رسيد كه به او بگو

  »1« !!ها را از اين گمراهى برهاىن زنده كىن و آن. اند به آيني تو مرده
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  ابوجهل رسول اللَّه را نديد -147

شود و مّتصل به  هركس او را ببيند، هدايت مى: گوىي؟ گفت در حق فالن عارف چه مى: از عارف بزرگى پرسيدند
ديد و مّتصل به سعادت نشد و از چه گونه است كه ابوجهل، پيامرب صلى اهللا عليه و آله را : گفت. گردد سعادت مى

ابوجهل، رسول الّله صلى اهللا عليه و آله را نديد بلكه حممد يتيم عبدالّله را : آن عارف آگاه گفت! شقاوت جنات نيافت؟
  .»2« »رسيد رهيد و به سعادت مى ديد بدون شك از شقاوت مى ديد، اگر رسول الّله صلى اهللا عليه و آله را مى مى

  ا منرود اين احسان كندآن كه ب -148

  مادر موسى چو موسى را به نيل
 

  در فكند از گفته رب جليل

______________________________  
  .197/ 3: عرفان اسالمى -)1(

  .223/ 3: عرفان اسالمى -)2(

  

  153: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  

  خود ز ساحل كرد با حسرت نگاه
 

  گناه گفت كاى فرزند خرد ىب

  گر فراموشت كند لطف خداى
 

  ناخداى چون رهى زين كشىت ىب

 گر نيارد ايزد پاكت به ياد
 

 آب خاكت را دهد ناگه به باد

  

***  
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  وحى آمد كاين چه فكر باطل است
 

  رهرو ما اينك اندر منزل است

  پرده شك را بينداز از ميان
 

  تا ببيىن سود كردى يا زيان

  انداخىتما گرفتيم آنچه را 
 

  دست حق را ديدى و نشناخىت

  در تو تنها عشق و مهر مادرى است
 

  شيوه ما عدل و بنده پرورى است

 نيست بازى كار حق خود را مباز
 

 آنچه بردمي از تو باز آرمي باز

  تر است سطح آب ازگاهوارش خوش
 

  مادر است اش سيالب و موجش دايه

 كنند رودها از خود نه طغيان مى
 

 كنند گوييم ما آن مى آنچه مى

  دهيم ما به دريا حكم طوفان مى
 

  دهيم ما به سيل و موج فرمان مى

  نسبت نسيان به ذات حق مده
 

  بار كفرست اين بدوش خود منه

  به كه برگردى به ما بسپاريش
 

  داريش تر مى كى تو از ما دوست

  نقش هسىت نقشى از ايوان ماست
 

  سرگردان ماستخاك و باد و آب 

 رود اى كز جويبارى مى قطره
 

 رود از پى اجنام كارى مى

  امي ما بسى گم گشته باز آورده
 

  امي توشه را پرورده ما بسى ىب

  نواست ميهمان ماست هركس ىب
 

  آشناست آشنا با ماست چون ىب

  

 ما خبوانيم ار چه ما را رد كند
 

 ها كنيم ار بد كنند عيب پوشى
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  ما دوخت هرجا هرچه دوختسوزن 
 

  زآتش ماسوخت هر مشعى كه سوخت

  

***  

  كشتيئى زآسيب موجى هولناك
 

  رفت وقىت سوى غرقاب هالك

  

  154: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  

  تندبادى كرد سريش را تباه
 

  روزگار اهل كشىت شد سياه

 طاقىت در لنگر و سكان مناند
 

 قوتى در دست كشتيبان مناند

  ناخدايان را كياست اندكى است
 

  ناخداى كشىت امكان يكى است

  بندها را تار و پود از هم گسيخت
 

  موج از هرجا كه راهى يافت رخيت

 هرچه بود از مال و مردم آب برد
 

 زان گروه رفته طفلى ماند خرد

  طفل مسكني چون كبوتر پر گرفت
 

  حبر را چون دامن مادر گرفت

 وهله چون طومار كردموجش اّول 
 

 تندباد انديشه پيكار كرد

  

***  
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  حبر را گفتم دگر طوفان مكن
 

  اين بناى شوق را ويران مكن

  در ميان مستمندان فرق نيست
 

ر غرق نيست   اين غريق خرد 

 صخره را گفتم مكن با او ستيز
 

 قطره را گفتم بدان جانب مريز

 امر دادم باد را كان شريخوار
 

 گريد از دريا گذارد در كنار

 سنگ را گفتم به زيرش نرم شو
 

 برف را گفتم كه آب گرم شو

  صبح را گفتم به رويش خنده كن
 

  نور را گفتم دلش را زنده كن

  الله را گفتم كه نزديكش بروى
 

  ژاله را گفتم كه رخسارش بشوى

  خار را گفتم كه خلخالش مكن
 

  مار را گفتم كه طفلك را مزن

  رنج را گفتم كه صربش اندك است
 

  اشك را گفتم مكاهش كودك است

 گرگ را گفتم تن خردش مدر
 

 دزد را گفتم گلوبندش مرب

  

  خبت را گفتم جهانداريش ده
 

  هوش را گفتم كه هشياريش ده

  ها را منودم روشىن تريگى
 

  ها را مجله كردم اميىن ترس

  

***  

 شدنداميىن ديدند و ناامين 
 

 دوسىت كردم مرا دمشن شدند
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  155: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  

  كارها كردند اما پست و زشت
 

  ها اما ز خشت ساختند آيينه

  تا كه خود بشناختند از راه، چاه
 

  ها كندند مردم را به راه چاه

 ها خواستند اما ز دود روشىن
 

 قصرها افراشتند اما به رود

  اصل و اساس ىبها گفتند  قصه
 

ر پاس   دزدها بگماشتند از 

 ها لربيز كردند از فساد جام
 

 ها رستند از دوك عناد رشته

 ها خواندند اما درس عار درس
 

 فسار ها راندند اما ىب اسب

  ديوها كردند دربان و وكيل
 

  در چه حمضر، حمضر رب جليل

  ها كردند بر هر سنگ و خاك سجده
 

  يزدان پاك در چه معبد، معبد

  رهنمون گشتند در تيه ضالل
 

  ها بردند از وزر و وبال توشه

 از تنور خودپسندى شد بلند
 

 شعله كردارهاى ناپسند

 نوا وارهاندمي آن غريق ىب
 

  تا رهيد از مرگ شد صيد هوى

 آخر آن نور جتلى دود شد
 

 گنه منرود شد آن يتيم ىب

  رزم جوىي كرد با من چون كسى
 

  يارى از عقاب و كركسىخواست 

  ها بزرگ كردمش با مهرباىن
 

  تر شد ز گرگ دل شد بزرگ و تريه
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  برق عجب آتش بسى افروخته
 

  ها سوخته وز شرارى خامنان

 خواست تا الف خداوندى زند
 

 برج و باروى خدا را بشكند

  رأى بد زد گشت پست و تريه راى
 

  سركشى كرد و فكندميش ز پاى

  

 اى را حكم فرمودم كه خيز پشه
 

 خاكش اندر ديده خودبني بريز

  تا مناند باد عجبش در دماغ
 

  تريگى را نام نگذارد چراغ

  

***  

  پرورمي ما كه دمشن را چنني مى
 

  برمي دوستان را از نظر چون مى

 كه با منرود اين احسان كند آن
 

 ظلم كى با موسى عمران كند

  

  156: ، ص13 اسالمى، جعرفان 

  

  اين سخن پروين نه از روى هواست
 

 «1»  هركجا نورى است ز انوار خداست

  

   اذكار باطل از دامن فرق باطل -149

ره اى كه نيست هيچ، بلكه ذكرت باعث اجياد  اگر چنني مسريى را حركت نكىن و ذكر بر اين اساس نباشد، در ذكر تو 
هاى صوفيه اين فرق باطل و دور از حقايق ديىن و فقه اهل بيت عليهم السالم  ذكرى كه فرقه فتنه و فساد است، مهانند
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ها را بعد از انقالب به  بيىن، من خود برخى از اين فرقه دارند؛ وىل اثرى مثبت از ذكر گوىي آنان در زندگى و حياتشان منى
لوى و با سفارختانهوسيله مدارك به دست آمده شناختم كه با دولت ظامل و خائن قاجا هاى خارجى كه النه  ر و 

ها از آنان  ترين كارها بودند كه مّلت مظلوم شيعه چه ضربه جاسوسى استعمارگران بود مهكارى داشتند و گاهى منشأ كثيف
  .ديدند

لوى كه پانزده  سال بر مرد خبيث و كثيفى چون سپهبد نعمت الّله نصريى، رئيس سازمان امنّيت زمان حممدرضا شاه 
داند و بس، جنايات ناموسى و ماىل و  مّلت مسلمان ايران و مال و نواميسشان مسّلط بود و جنايات او را فقط خدا مى

لوى و آمريكاييان از يك خانواده صوىف و  آلوده بودن دستش به خون هزاران انسان مظلوم به خاطر شهوت راىن خاندان 
  .هاى ضاّله بود فيگرى و درويشى داشت و در سلك اين فرقهدرويش مسلك بود و خود او هم اّدعاى صو 

حجاىب  شناسم كه مصدر كار دولىت نبودند و نيستند؛ اما دچار انواع منكرات و از مهه بدتر دچار ىب صوفيان ديگرى را مى
گمراهان از   زنان و دخرتان خود بودند و هستند، حجاىب كه به بيان صريح چند آيه قرآن از ضروريات دين خداست، اين

   خرب كه يك خط پليدشان عقيده ننگني جداىي دين از سياست است؛ يعىن بازگذاشنت دست شاهان خدا ىب

______________________________  
  .227/ 3: عرفان اسالمى -)1(

  157: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

نان آلوده بودند و هستند كه اهل ذكرند، دور و استعمارگران در مهه شؤون مسلمانان و به انواع معاصى، عّده بسيارى از آ
  .دهند هم حلقه زده و حلقه ذكر تشكيل مى

لوى بوده و اّدعاى قطبّيت داشت و دارد و  رئيس طايفه نورخبشيه در زمان ما برابر با اسناد از مهكاران حكومت 
طاهرين عليهم السالم ذكر شيطاىن است و  هاىي درباره ذكر نوشته كه اين ذكرها گرچه زيباست، اما به فرموده ائمه مقاله

  :اند نظري داستاىن است كه در كتب رواىي نوشته

اش نيم   گومي؛ زيرا ذكرى كه به دستور تو است زير كاسه منى: گفت» ال إله إّال الّله«: بگو: گفت   شيطان به موسى
  !»1«  ستاى وجود دارد و جز گمراهى و ضاللت و فتنه و فساد در زير آن چيزى ني كاسه

   قلبت را براى من نرم كن -150
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  :امام صادق عليه السالم فرمود

در ذاتت مرا ياد كن تا در ذامت تو را ياد كنم، در آشكارت مرا ياد كن تا در آشكارى ! اى عيسى: خداوند به عيسى فرمود
اد مرا ياد كن، خوشحاىل من به اين ها زي قلبت را براى من نرم كن، در خلوت! رت از آشكار آدميان تو را ياد كنم، عيسى

  .»2« است كه متّلق كنان به سومي آىي، در اين زمينه زنده باش و از مردگى و پژمردگى بپرهيز

  ذكر خدا بگو -151

شدم، در حاىل كه او ذكر  رفنت مهراه مى پدرم حضرت باقر عليه السالم كثريالذّكر بود، من با او در راه: امام ششم فرمود
  خوردم در حاىل كه او در ذكر بود، با او طعام مى گفت و مى

______________________________  
  .232/ 3: عرفان اسالمى -)1(

  .240/ 3: عرفان اسالمى -)2(

  158: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .داشت كردند، گفتار مردم آن حضرت را از ياد خدا باز منى هرگاه مردم در حضور آن جناب گفت و گو مى

آن حضرت پس از مناز صبح مهه ما را » ال إله إّال اللّه«: گفت ديدم كه زبان مباركش به سقف دهانش متصل بود و مى مى
قرآن خبوان : فرمود توانست قرآن خبواند مى فرمود و هريك از ما مى كرد و تا بريون آمدن آفتاب امر به ذكر خدا مى مجع مى

  .»1« كر خدا بگوذ : فرمود توانست به او مى و هركس منى

  ترك ياد خدا -152

به زيادى مال خوشحال مباش و يادم را در هيچ : خداوند به موسى وحى كرد: از امام صادق عليه السالم است كه فرمود
دهد و ترك ياد من براى تو،  برد و تو را غفلت مى حال از دست مده، به حق كه زيادى مال گناهان را از يادت مى

  .»2« آورد سخت دىل مى

  ارزش فكر -153
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اى : در توراِت واقعى كه به موسى نازل شده آمده است كه موسى از خداوند پرسيد: امام باقر عليه السالم فرمودند
من مهنشني كسى هستم كه در ذكر : وحى شد. به من نزديكى تا با تو مناجات كنم يا دورى تا صدايت بزمن! پروردگار من

آنان كه ياد من هستند و من ياد : وششى نيست، كدام بنده در پوشش تواست فرمودروزى كه پ: من است، موسى گفت
ا هستم، اينان كساىن هستند كه هرگاه اراده كنم عذاىب به اهل زمني  آنامن و به خاطر من با هم در حمّبت اند و من عاشق آ

  .»3« كنم تا عذاب از آنان دفع شود بدهم از آنان ياد مى

______________________________  
  .242/ 3: عرفان اسالمى -)1(

  .243/ 3: عرفان اسالمى -)2(

  .245/ 3: عرفان اسالمى -)3(

  159: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  اهل ذكر -154

اند، چون قومى را بيابند كه در حال  اى است غري از نويسندگان عمل كه در سطح زمني در گردش براى خداوند مالئكه
براى يافنت آرزوى خود بشتابيد، پس به نزد اهل ذكر آيند و آنان را تا آمسان دنيا حماصره  : كنند ذكر خدايند، فرياد مى

در حاىل كه محد : دهند ه و در چه حالت بندگامن را ترك كرديد؟ جواب مىچه گون: فرمايد كنند، پس خداوند به آنان مى
: دارند ، عرضه مى)رؤيت به قلب(آيا مرا ديدند؟ : فرمايد گفتند، خداوند مى آوردند و تو را تسبيح مى و جمد تو را به جا مى

شد، به مالئكه  عاده شديد مىتسبيح و حتميد و متجيد آنان فوق ال: كنند ديدند؟ عرض مى اگر مى: فرمايد نه، مى
نه، : كنند آتش را ديده بودند؟ عرض مى: رسد از آتش، خطاب مى: كنند بردند؟ عرض مى از چه پناه مى: فرمايد مى
: فرمايد شدند، سپس مى تر از آن فرارى و متنّفر مى هر آينه با شدت هرچه متام: دارند ديدند؟ عرضه مى اگر مى: فرمايد مى

ديدند؟  اگر مى: فرمايد نه، مى: كنند اند؟ عرض مى شت را ديده: فرمايد شت، مى: كنند عرض مى خواستند؟ چه مى
  :گويند مى

ا را آمرزيدم، مالئكه مى من مشا را شاهد مى: رسد ورزيدند، خطاب مى به شّدت به آن حرص مى : گويند گريم كه مهه آ
ا نبود، بلكه به خاطر حاجىت ن ا آمده بود آيا او هم آمرزيده شده؟ خطاب مىفالن كس اهل جملس آ اهل : رسد زد آ

ا هم از سعادت آنان فيض مى   .»1«  برد و از شقاوت دور است ذكر به آن درجه هستند كه مهنشني آ
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   با شروط آن -155

نيشابور رسيد، چون حضرت ابواحلسن على بن موسى الّرضا عليهما السالم در سفر خراسان به : اسحاق بن راهويه گفت
   كه اراده رفنت به سوى مأمون كرد، حمدثني مجع پس از آن

______________________________  
  .146/ 3: عرفان اسالمى -)1(

  160: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

اين  فرماييد؟ پس از بريد و براى استفاده ما حديثى بيان منى از شهر ما تشريف مى! اى پسر پيامرب: شدند و عرض كردند
  :تقاضا، حضرت سر خود را از عمارى بريون آورد و فرمود

شنيدم از پدرم : شنيدم از پدرم جعفر بن حممد عليهما السالم، فرمود: شنيدم از پدرم موسى بن جعفر عليهما السالم فرمود
ز پدرم حسني بن على شنيدم ا: شنيدم از پدرم على بن احلسني عليهما السالم فرمود: حممد بن على عليهما السالم فرمود

شنيدم از رسول خدا صلى اهللا : طالب عليه السالم، فرمود شنيدم از پدرم امرياملؤمنني على بن اىب: عليهما السالم، فرمود
  :شنيدم از جربييل، گفت: عليه و آله، فرمود

داخل دژ و حصار من دژ و حصار من است، پس هركس » ال إله إّال الّله«كلمه : شنيدم از پروردگار عز و جل فرمود
با شروط آن و من : شود از عذاب من امين خواهد بود، پس هنگامى كه مركب حضرت حركت كرد با آواز بلند فرمود

  .باشم خود يكى از شروط مى

   اطاعت از رهربى -156

ه على بن روزى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نشسته بود و تىن چند از يارانش از مجل: گويد ابو سعيد خدرى مى
شت خواهد شد، پس دو تن از ياران  » ال إله إّال الّله«: هركس بگويد: طالب گرد او بودند، حضرت فرمود اىب داخل 

؛ يعىن شهادت به يگانگى خدا از اين »ال إله إّال الّله«مهانا : ، حضرت فرمود»ال إله إّال الّله«: گوييم ما نيز مى: گفتند
ما نيز : شود، باز آن دو تن تكرار كرده گفتند و از شيعيانش قبول مى» الب عليه السالمط اشاره به على بن اىب«شخص 

گاه بر آن  طالب عليه السالم گذاشت آن ، پيامرب صلى اهللا عليه و آله دست بر سر على بن اىب»ال إله إّال الّله«: گوييم مى
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و در مسند و مقام او ننشينيد و گفتار و كالم او را  نشانه پريوى از او اين است كه بيعت او را نشكنيد: دو نفر فرمود
  .تكذيب ننماييد

   اهل» ال إله إّال الّله«شود كه هر گوينده  گونه روايات استفاده مى از مضمون عاىل اين

  161: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .»1« خواهد جنات نيست، اين ذكر مقّدمات روحى و اخالص و مجع بودن شرايط مى

  ى نيك خود را باطل ننماييدعملها -157

  :و باز به روايت بسيار مهّم زير توجه كنيد

  :ابو اجلارود از امام حممد باقر عليه السالم روايت كرده كه پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله فرموده

شت براى او مى»سبحان الّله«: هركس بگويد براى او نيز  ،»احلمد للّه«: نشاند، و هركس بگويد ، خداوند درخىت در 
شت مى ، براى او »الّله اكرب«: ، براى او نيز مهني طور وهركس بگويد»ال إله إّال الّله«: كارد و هركس بگويد درخىت در 

شت مى   .كارد نيز درخىت در 

شت زياد است! يا رسول الّله: پس مردى از قريش گفت   .سپس درختان ما در 

تشى بفرستيد و آن درختان را بسوزانيد و اين فرمايش خداى متعال است كه بلى، ولكن برتسيد از اين كه آ: فرمود
  :فرمايد مى

  .] يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو ال تـُْبِطُلوا َأْعماَلُكمْ [

] خدا و پيامرب، شرك، نفاق، منت گذارى و ريابا ختلف از دستورهاى [پيامرب را اطاعت كنيد و اعمالتان را ! اى اهل اميان
  .»2« باطل مكنيد

  با افتخار منصب اذان گوىي مبري -158

  :شيخ صدوق رمحه اهللا نقل شده توجه فرماييد» من ال حيضره الفقيه«در 
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   متاع خود را از بصره به مصر بردم تا به فروش برسامن، روزى: گويد عبدالّله بن على مى

______________________________  
  .266/ 3: عرفان اسالمى -)1(

  .267/ 3: عرفان اسالمى -)2(

  162: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

اى از دو  هاى مصر، پريى را ديدم بلند باال، سبز چهره كه متام موهاى سر و صورتش سپيد بود، جامه در يكى از كوچه
  :قطعه سياه و سپيد بر تن داشت، سؤال كردم

  .بالل، مؤّذن پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله است: كيست؟ گفتند

هاىي كه مهيشه براى نوشنت مسائل مهم مهراه داشتم به نزد او شتافتم و به او سالم كردم،  مهني كه او را شناختم، با لوحه
  .»عليك السالم«: جواب داد

  .اى براى من بگو ه شنيدهقسمىت از آنچه از رسول الّله صلى اهللا عليه و آل! اى مرد بزرگوار: گفتم

  داىن من كيستم؟ تو چه مى: گفت

  .بالل، مؤّذن رسول اسالمى: گفتم

چون نام رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را بردم، گوىي خاطرات اهلى زمان آن حضرت براى بالل جتديد شد و او را به ياد 
او به ياد سيماى ملكوتى پيامرب صلى . آله انداخت مشار رسول خدا صلى اهللا عليه و هاى ىب هاى جان فزا و حمّبت نوازش

هاى او ناله سر دادم، مردم به متاشاى ما آمدند و ما دو نفر هم  اهللا عليه و آله، شروع به گريه كرد، من هم حتت تأثري گريه
  .گريستيم چنان مى

  از كجاىي؟! اى پسر: گاه گفت آن

  !به به: از مردم عراق، گفت: گفتم
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، از رسول خدا »بسم الّله الرمحن الرحيم«: بنويس! اى برادر عراقى: ش شد و پس از سكوت فرمودسپس ساعىت خامو 
هاىي كه مصرف  هاشان هستند، و بر گوشت اذان گويان، امني مؤمنان بر منازها و روزه: فرمود صلى اهللا عليه و آله شنيدم مى

كه خداوند برآورده  اى از حضرت حق خنواهند مگر آن تههاشان كه در پناه اسالم حمفوظ است و خواس كنند و بر جان مى
  .كند و درباره هيچ كس شفاعت نكنند مگر اين كه مورد پذيرش واقع شود

امام مخيىن رمحه اهللا در ذيل مجالت باال از يكى از دانشمندان معاصر در توضيح امني بودن مؤّذن، مطلب زير را نقل 
مانند اين كه پليس . ذن در برابر تكليف سنگيىن است كه بر عهده او استقبول شدن شفاعت و درخواست مؤ : كند مى

  دهند و اين پاسدارى، وظيفه بسيار سخت و سنگيىن است؛ در شهر و ژاندارم در بيابان، پاس اموال و نفوس مردم را مى

  163: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

رم در مقامات باالى مملكت داراى ارزش و اعتبار وىل در مقابل اين مسؤوليت سنگني، امضا و تصديق پليس و ژاندا
مؤّذن هم مهني طور است، او با اذان خود در شهر يا خبش يا ده و دهكده به سپاه اسالم يا به مردمى كه از آن . است

را  توانيد گوشت بازار اينان مشا مى! اند، اى روندگان كند كه مردم اين ناحيه مسلمان كنند، اعالم مى ناحيه عبور مى
فروشند به عنوان جنس حالل خبريد و متام مردم با اعالم اذان مؤذن در ماه  مصرف كنيد و از پوست و كفشى كه مى

گونه  خوانند، اينان كه اين كنند و با اعالم اذان او، مناز پنچ گانه را به وقت معّني آن مى رمضان امساك كرده يا افطار مى
خواىب و نظم در امور را مهواره برنامه خود قرار دهند و اين براى مؤّذن داراى  ّمل ىببر امور مسلمانان امني هستند بايد حت

  .منايد رنج و مشّقت است و در مقابل اين رنج است كه خداى عزيز، شفاعت و درخواست آنان را قبول مى

  :فرمايد شيخ صدوق در دنباله روايت مى

  .گوتر ب خدايت رمحت كند، بيش: عبدالّله به بالل گفت

هركس چهل سال براى خدا و : ، از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شنيدم فرمود»بسم الّله الرمحن الرحيم«: بنويس: فرمود
به حساب خدا اذان گويد، خداوند در حمشر او را بياورد، در حاىل كه براى او مهانند عمل چهل صديق است آن هم 

  .پذيرد را با اشتياق از او مىعمل مربور مستقبل كه خداوند مهربان آن عمل 

  .تر بگو بيش: گفتم
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هركس بيست سال اذان بگويد، : ، شنيدم رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود»بسم الّله الرمحن الرحيم«: بنويس: گفت
آن  كند؛ آرى، بيست سال تلقني عظمت و توحيد خداوند خداوند در قيامت او را مهراه نورى هم وزن با آمسان حمشور مى

  .افتد گذارد كه با آمسان نوراىن به رقابت مى چنان در نفوس تأثريى مى هم هر روز پنج نوبت، آن

 گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد
 

  تر شوى بالّله كز آفتاب فلك خوب

  

  .تر بگو، خداوند تو را رمحت كند بيش: گفتم

هركس ده سال اذان بگويد، : اسالم صلى اهللا عليه و آله شنيدم، از رسول »بسم الّله الرمحن الرحيم«: بنويس: گفت
  .خداوند او را با حضرت ابراهيم خليل در بارگاه او يا درجه او جاى دهد

  .تر بگو خداوند تو را رمحت كند، بيش: گفتم

سال اذان بگويد،  هركس يك: ، از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شنيدم فرمود»بسم الّله الرمحن الرحيم«: بنويس: گفت
  .در روز قيامت برانگيخته شود، در حاىل كه مهه گناهانش آمرزيده شود، اگرچه مهانند كوه احد باشد

  .تر بگو خدا تو را رمحت كند، بيش: گفتم

هركس در : چشم، پس تو نيز ياد بگري و عمل كن و به حساب خدا منظور بدار، شنيدم از رسول اهلى كه فرمود: گفت
از روى اميان و به حساب خدا و به منظور نزديك شدن به حضرت حق براى يك مناز اذان بگويد، خداوند مهه  راه خدا، 

اده و نريوى خويشنت دارى از گناه به او مرمحت منايد و  آمرزد و در باقى گناهان گذشته او را مى مانده عمر بر او مّنت 
شت يك   .مجع كندجا  او را با شهيدان و فداكاران راه حق در 

اى  رتين سخىن كه از رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله شنيده! تر بگو، خداى تو را رمحت كند، اى بالل بيش: گفتم
  .براى من بگو

گاه گريه سر داد، او گريست و من اشك رخيتم تا جاىي كه به خدا قسم دمل  بند دمل را بريدى، آن! اى واى اى پسر: فرمود
  .به حالش سوخت
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م نيست جذبه بالل از چه بود، آيا از مضمون حديث ذيل بود؟ يا كيفيت سؤال، خاطرات ديگرى در او زنده كرد و معلو 
، از رسول خدا »بسم الّله الرمحن الرحيم«: بنويس: كه از حال جذبه باز آمد، فرمود او را آتش زد، به هر حال پس از آن

فرا رسد و خداوند مهه را يك جا مجع كند، فرشتگاىن از نور براى اذان   چون روز قيامت: صلى اهللا عليه و آله شنيدم فرمود
   كشند كه هاىي به يدك مى ها و شعارهاىي از نور به مهراه دارند و مركب گويان برانگيزد كه پرچم

  165: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

ا از مشك اذفر است   .زمامشان از زبرجد سبز و پاى آ

پا، در آن است كه پا و سر رمز مبدأ و منتها است، اذاىن كه با تعظيم خدا شروع و با كلمه امهّيت در معرىف زمام و «
گردد، در عامل جتّسم اعمال و تبّدل اعراض به جواهر، بسيار مناسب است كه به صورت مركىب از نور   توحيد ختم مى

گ سبز كه رنگ خنستني حتّول مجاد به گردد كه زمام و آغازش، جوهرى پرارزش و با عظمت هم چون زبرجد آن هم با رن
  .»عامل حيات و منتها و پايش از مشك اذفر باشد كه رمز عطر افشاىن گل توحيد در فضاى جان است

اند و  ايستند كه اذان را ايستاده گفته ها مى هاى نور سوار و با طرز بسيار با شكوهى بر فراز آن مركب ها بر مركب مؤّذن
  .گويند انند و به صداى بلند اذان مىفرشتگان خدا، جلودار آن

سبب  : سپس بالل، سخت به گريه افتاد و شيون كنان گريست و من نيز گريستم، مهني كه از گريه آرام گرفت، گفتم
  .آه كه تو چيزى را به ياد من آوردى: ات چه بود؟ گفت گريه

» الّله اكرب«ها ايستاده و  ها بر زبر مركب كه مؤّذنكه مرا به پيامربى برانگيخت   به حّق آن: فرمود از حبيبم شنيدم كه مى
آن : شنوم، اسامة بن زيد پرسيد اى از اّمتم مى كنند، مهني كه اين را گويند، من صداى ضّجه و ناله گويان بر مردم گذر مى
  ضّجه و ناله چيست؟

ليل است و چون گويند: فرمود ما در دنيا تنها : گويد ، اّمت من مى»هاشهد ان ال اله اال اللّ «: غلغله تسبيح و حتميد و 
ا گفته مى مهان خداى يكتا را مى » اشهد ان حممداً رسول الّله«: مهني كه گفتند. شود راست گفتيد پرستيدمي، پس به آ

و اميان كه او را از نزديك نديدمي به ا اين مهان است كه پيام پروردگار ما را براى ما آورد و ما هم با آن: گويند امت من مى
  .آوردمي



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

 

راست گفتيد، اين مهان است كه وظيفه پيامربى را كه از پروردگار مشا داشت اجنام داد و مشا به او اميان : شود پس گفته مى
رسانند و در آن منازل چيزهاىي  هايشان مى پس بر خداست كه ميان مشا و او مجع فرمايد، سپس آنان را به منزل. داشتيد

   است كه نه

  166: ، ص13 المى، جعرفان اس

  .اى خطور كرده است چشمى ديده و نه گوشى شنيده و نه بر دل آدم زاده

كه اذان بگوىي، اين كار را بكن و با افتخاِر منصِب  اگر بتواىن منريى، مگر آن: سپس نگاه پر معناىي به من كرد و گفت
  .»1« گوىي مبري اذان

   قيمت اشك -159

كنند كه در مّدت عمر خود ظاهراً اعمال  ، شخصى را به ميزان حساب، حاضر مىدر روز قيامت: در حديث است كه
كنند، حضرت بارى، هريك از اعمال او را به عيىب و تقصريى  هاى او را به جناب حق عرضه مى نيكى اجنام داده، عمل

و پس از اذن حضرت حق رسد كه آن عبد بايد به جهّنم برود، يك موى از مژه چشم ا گاه دستور مى گرداند، آن برمى
ها ياد تقصريات خود كرد و دلش سوخت و اشك ندامتش بر چهره  اين شخص در شىب از شب! خداوندا: دارد عرضه مى

اش بگذرد و او را از  جارى گشت به حّدى كه من در آن اشك غرق شدم، خداوند مهربان به قيمت آن اشك از بنده
  .»2« جهّنم جنات دهد

   پارچهتشبيه عمل به  -160

  :از عطاى سلمى كه يكى از مشاهري اهل حال است نقل شده كه

  .منوده در اوايل حال، نساجى داشته و از آن شغل كسب معاش مى

ايت دّقت را در آن به كار برده بود و  اى بافت، پارچه روزى پارچه اى كه براى بافت آن وقت بسيار صرف كرده بود و 
ايت حمكمى و    .خوىب استاعتقاد داشت در 

كند، بزّاز از قيمىت كه عطا در نظر داشت   برد و به بزّازى كه متخّصص پارچه و قيمت بود ارائه مى پارچه را به بازار مى
   كند؛ زيرا عيوىب در پارچه بود كه بزاز به آن تر قيمت مى كم



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

 

______________________________  
  .271/ 3: عرفان اسالمى -)1(

  .280/ 3 :عرفان اسالمى -)2(

  167: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .كند در حاىل كه آن عيوب از ديد عطا دور مانده بود اشاره مى

شود و به عطا  كند به بلند گريه كردن، بزّاز از كرده پشيمان مى عطا پس از علم به عيوب، در وسط بازار، شروع مى
گريه من از كمى قيمت پارچه نيست، بلكه : گويد طا مىخرم، ع خواهى از تو مى مرا ببخش به هر قيمىت كه مى: گويد مى

دانستم،  عيب مى ام و به اعتقاد خود آن را ىب از اين است كه من با وجود سعى بسيارى كه در بافت اين پارچه كرده
 هاى من هم مثل اين پارچه پر از عيب باشد و چون روز معيوب از آب در آمد و من از عيب آن غافل بودم، شايد عمل

  »1« !هايش ظاهر گردد، در حاىل كه من از آن غافل بودم و آن روز چه كنم؟ قيامت به نظر خبري بصري برسد، عيب

   عمل را خالص كن -161

آيت الّله بروجردى، يكى از اعاظم علماى شيعه و فقهاى بزرگ مذهب بود، شخصّيت ممتاز علمى و عملى ايشان باعث  
م از چنان عظمىت برخوردار شود كه صداى دانش و مذهب شيعه به بسيارى از  گشت كه در زمان وى، حوزه علميه ق

  .كشورها برسد

  .امام مخيىن رمحه اهللا براى حضرت آيت الّله بروجردى رمحه اهللا امهّيت و احرتام خاصى قائل بودند

ابر ايشان صحبت از خدمات اى از علماى بالد در حمضر آيت الّله بروجردى مجع بودند، در بر  يك روز عّده: كنند نقل مى
هاى پرامهّيت ايشان را اعم از پربار كردن فقه، عظمت دادن به  اى از برنامه ارزنده آن جناب به ميان آمد و هركسى گوشه

كرد  حوزه، چاپ كتب علمى، تأسيس دار الّتقريب، ساخنت مساجد و مدارس، فرستادن مبلغ به ممالك خارجى، گوشزد مى
  دادند، تنها پريمرد ه آن مسائل گوش مىو آن جناب با دقت ب

______________________________  
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  .اى از كشور به ديدن آن جناب آمده ساكت بود شناختند و معلوم بود از گوشه عاملى كه اكثر حضار او را منى

  :مشا هم چيزى بگو، ناگهان پريمرد با حاىل پر از خضوع و انكسار عرضه داشت: آيت الّله بروجردى به او فرمودند

  .َأْخِلِص اْلَعَمَل فَِإنَّ النَّاِقَد َبصريٌ 

خورد، عمل خالص كن كه زرگرى كه بناست اعمال را حمك بزند، بيدار بيدار  حضرت آيت الّله، آنچه گفتند به درد مشا منى
  .است

ت جملس را گرفت نوشته ناى صورت، اشك از دو ديدگان حضرت آيت الّله بروجردى سرازير شد اند    .»1« و به 

   عبد شاكر، راضى به فعل حق -162

آن جناب سفرى به آستانه بوسى عبد راضى حضرت : اى نقل كرد يكى از شاگردان با معرفت عارف رباىن، اهلى قمشه
  .رضا عليه السالم به مشهد مشّرف شد

مشا داراى مقام رضاى كامل هستيد، از حضرت حق خبواهيد ! يابن رسول اللّه: دارد ا عرضه مىشىب در حرم حضرت رض
  .اى از اين مقام به اين فقري عنايت كند ذرّه

بيند،  كند خود را روى ختت بيمارستان مى زند، وقىت چشم باز مى شود، ماشيىن در خيابان به او مى وقىت از حرم خارج مى
: گويد جاست، مى اى كه به مشا زده دستگري شده و اين ايد و راننده تصادف كرده: گويند ؟ مىچه شده: كند سؤال مى

دهد راننده را آزاد كنيد؛ زيرا من چند حلظه قبل  نويسد و دستور مى نامه كامل مى كاغذ و قلمى به من بدهيد، يك رضايت
برق اّول اين مقام جهت امتحان استعداد و  در حرم حضرت رضا از خداوند عزيز طلب مقام رضا كردم و اين مصيبت،

   ادعاى من است، اگر در مهني مرحله اّول زبان

______________________________  
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  »1« !!دست آوردن اين عنايت حمروم خواهم شد و دل به گله و شكايت باز كنم از به

   وط به او نيستچشمم مرب -163

من . ساىل براى زيارت عارف كامل، حضرت آيت الّله حاج آقا رحيم ارباب كه از حسنات روزگار بود، به اصفهان رفتم
زماىن خدمت اين مرد بزرگ رسيدم كه نزديك به هفت سال بود چشمش را بر اثر كهولت سن از دست داده بود، مردى 

حامل بسيار عاىل : فالن آشنا از حال مشا و چشم مشا جويا شد، فرمود: گفتدر مهان وقت به حمضر ايشان مشّرف شد و  
است و چشمم مربوط به او نيست، حمبوب من عالقه داشت هشتاد سال ببينم و اكنون مصلحت ديده بدون بيناىي باشم 

  »2« !!و من صد در صد به مصلحت حمبومب راضى هستم

  معناى واقعى شكر چيست؟ -164

اگر خبواهم شكر تو را در آن حّدى كه خشنودى تو در آن است اجنام دهم ! اى موالى من: ز خدا پرسيدداوود پيامرب ا
  چه كنم؟

ام كه خرج نعمت در جاىي كه  آنچه نعمت به تو عنايت كردم در مهان راهى خرج كن كه به آن دستور داده: جواب آمد
  .»3«  براى آن معّني شده عني شكر من است

  مهه حال شكرخدا را بر  -165

  »احلمد لّله رب العاملني«: گفت نياز بود مى وقىت پيامرب صلى اهللا عليه و آله از امور دنيا ىب: اند نوشته

______________________________  
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  .»احلمد لّله على كل حال«: گفت ىت دچار تنگدسىت سخت بود مىو وق
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جناب، رّب كرمي بود و كرم او با هركه باشد،  در هر حاىل كه بود شاكر بود، خداى مهربان هم در هر حال نسبت به آن
گى معيشت كند كه آن شخص از نظر دين در عني سالمت بود و از شّر هر گناه و پليدى در امان باشد و تن اقتضا مى
  »1« !!هاى ديگر او را از ياد خدا غافل نكند يا ناراحىت

  پاى سخنان ابوذر -166

وقىت ابوذر غفارى به مكه مكرمه آمد كنار درب بيت الّله ايستاد و از مردمى كه از اطراف ممالك اسالمى : در روايت آمده
  .به حج آمده بودند دعوت كرد براى شنيدن سخنان او اجتماع كنند

! اى مردم. دانيد كه من ُجندِب غفارى هستم و نسبت به مشا خريخواه و مهربامن مى! اى مردم: از اجتماع مردم فرمودپس 
هرگاه يكى از مشا اراده سفر كند، مهانا از زاد و توشه آن قدر بردارد كه در آن سفر به آن حمتاج و نيازمند است و از 

اى ندارد، هرگاه امر سفر دنيا كه خيلى معموىل است چنني باشد، پس  رهبرداشنت زاد و راحله و بردن با خود هيچ چا
  !برداشنت زاد و توشه براى سفر آخرت سزاوارتر است

  .ما را به زاد و توشه سفر آخرت راهنماىي كن! ابوذر: مردى در ميان مجعيت گفت

ذاريد و براى برطرف كردن وحشت قرب، در براى دفع رنج روز نشور، روزه بگرييد و براى عظائم امور، حج واقعى گ: فرمود
  .»2« دل شب دو ركعت مناز خالص براى حضرت رب به جاى آوريد

______________________________  
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   اين اشك ديده من و خون دل مشاست -167

  از گذرگهى روزى گذشت پادشهى
 

  فرياد شوق بر سر هر كوى و بام خاست

  پرسيد زان ميانه يكى كودك يتيم
 

  كاين تابناك چيست كه بر تاج پادشاست
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  آن يك جواب داد چه دانيم ماكه چيست
 

  پيداست آن قدر كه متاعى گرانبهاست

  نزديك رفت پريه زىن گوژپشت و گفت
 

  اين اشك ديده من و خون دل مشاست

  ما را به رخت و چوب شباىن فريفته است
 

  هاست كه با گله آشناست اين گرگ سال

  آن پارسا كه ده خرد و ملك، رهزن است
 

  آن پادشا كه مال رعيت خورد، گداست

  بر قطره سرشك يتيمان نظاره كن
 

  تا بنگرى كه روشىن گوهر از كجاست

 پروين به كج روان سخن از راسىت چه سود
 

 «1»  چنان كسى كه نرجند زحرف راستكو آن 

  

   عبوديت را از يك عبد بياموزمي -168

  مردى به بازار برده فروشان رفت براى خريد برده،: آمده» تفسري ابو الفتوح رازى«در 

______________________________  
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اى ديد و قبل از خريد از او سؤال كرد كه غذا و لباس و اندازه كار تو چيست؟ او به سؤاالت پاسخ   مغازهاى را در  برده
: چه نوع غذاىي خوراك تو است؟ گفت: اى را ديد از او پرسيد خريدار او را نپسنديد، به مغازه ديگر رفت برده: گفت

  :پرسيد. هرچه موال حمبت كند

  پوشى؟ چه لباسى مى: سؤال كرد. آنچه موال خبواهد: ادكىن؟ پاسخ د چه اندازه كار مى

  .»1« آنچه موال بپسندد: جواب داد

  تن خاكى به پرياهن نريزد -169
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 اى داد به درويشى بزرگى جامه
 

 كه اين خلقان بنه كز دوشت افتاد

  چرا بر خويش پيچى ژنده و دلق
 

  ات خلق خبشند كفش و جامه چو مى

 قبا راچو خود عورى چرا خبشى 
 

 چو رجنورى چرا ريزى دوا را

 كسى را قدرت بذل و كرم بود
 

 كه ديناريش در جاى درم بود

  بگفت اى دوست از صاحبدالن باش
 

  جبان پرداز و با تن سرگران باش

 تن خاكى به پرياهن نريزد
 

 وگر ارزد به چشم من نريزد

______________________________  
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 ره تن را بزن تا جان مباند
 

 ببند اين ديو تا اميان مباند

 قباىي را كه سر مغرور دارد
 

رت كه از خود دور دارد  «1» تن آن 

  

   زن قبل از اسالم -170

زندگى مرد كه هم چون يكى از وسايل در اى است براى اداره  زن وسيله: گفتند خرب از مكتب وحى درباره زن مى ملل ىب
يه كردن اسباب خوشى و هوس راىن مرد و زاييدن فرزند و خدمت در خانواده است   !!اختيارش گذاشته شده و وظيفه او 
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براى اين جنس، خواندن و نوشنت، تعليم و تعلم و فهميدن خطرناك است، از خانه بريون رفنت او مطلقاً موجب فساد 
رت از چهار ديوار خانه نيست، نبايد هيچ گونه اختيارى داشته باشد، در برابر مرد است، براى او كه فعال ما   -جاىي 

  !اراده باشد بايد موجودى ىب - يشاء است

  :گفتند در ممالك مسيحى كار تفريط در نظريه نسبت به جنس زن به جاىي رسيده بود كه مى

روح زن از روح ملكوتى جداست و حبث داشتند كه آيا روح او : فتندگ زن را بايد مانند دهان سگ دهنه بند زد و مى
  !بشرى هست يا نه؟

  .در آفريقا زن، حكم كاال و ثروت را داشت و براى مرد به منزله گاو و گوسفند بود

هركس زن بيشرتى داشت در حقيقت ثرومتندتر بود، خريد و فروش زن و بكار گرفنت او براى شخم زدن زمني امرى عادى 
  !بود

______________________________  
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فروختند و هر سال بازارى براى اين كار داشتند كه دخرتان به سن ازدواج  در كلده و بابل، زنان را مانند ساير كاالها مى
  .رسيده را بفروشند

ره كشى مرد برخوردار نبوددر ايران تنها معادل بيست من جو براى    !زن، حّق ملكيت بود و از حّق ديگرى جز 

ها حّقى قائل نبودند، حيات زن و هسىت او از طفيل  دادند و براى آن در هندوستان، دخرت را از سن پنج سالگى شوهر مى
  !!سوزاندند حياِت مرد بود و گاهى او را با جسد شوهرش يك جا مى

ز كارهاى سنگني در خانه حّقى نبود و براى كم كردن قدرت راه رفنت او از ابتدا پايش را در در چني و تبت، زن را به ج
  !!گذاشتند كه از رشد و منو باز مباند قالب آهىن مى

سر هم دخرت زاييدن حمكوم به اعدام گشته و به  در يونان، جنس زن وضع بسيار بدى داشت، در صورت سه بار پشت
  !!شد چوبه دار سپرده مى
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ترين خملوق بود و اصوًال دخرت ننگى  هاى ديىن شد، زن پست ترين كانون در عربستان كه بعداً نور اسالم از آن تابيد و بزرگ
  :شد شد و بايد با كشنت يا زنده به گور كردن او اين ننگ شسته مى گري پدر مى بود كه دامن

ُهوٍن َأْم َيُدسُُّه   ِمَن اْلَقْوِم ِمْن ُسوِء ما ُبشَِّر ِبِه أَ ُميِْسُكُه َعلى  يـََتوارى* ْسَودا َو ُهَو َكِظيمٌ َظلَّ َوْجُهُه مُ   َو ِإذا ُبشَِّر َأَحُدُهْم ِباْألُْنثى[
ابِ    .] ِيف الرتُّ

اش سياه گردد و درونش از غصه و اندوه  چهره]  از شدت خشم[دخرت مژده دهند ]  والدت[و چون يكى از آنان را به 
و [شود  پنهان مى] در جاىي كه او را نبينند[اش  اند، از قوم و قبيله به سبب مژده بدى كه به او داده!! لربيز و آكنده شود
آيا آن دخرت را با خوارى نگه دارد يا به زور، زنده به گورش  ]  رود كه اى سخت فرو مى آمد در انديشه نسبت به اين پيش

  !كند؟

    مرد بود، زن از ارث و متام حقوقتعدد زوجات بسته به متّكن و اندازه شهوت راىن
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رسيد و او اختيار داشت كه زن پدر را براى  مرد خود او جزء ماترك ميت به پسر بزرگ مى حمروم بود و چون شوهرش مى
قائل نبودند، زن مردم عرب براى اين موجود بزرگ ارزشى بيش از اسب و شرت . خود بگريد، يا به هركس ميل دارد ببخشد

  »1« !!در اين قوم يكى از آالت آسايش و وسايل خوش گذراىن و عيش و عشرت مرد بود

   جايگاه زن در غرب -171

ره گرفنت از او براى جاسوسى و پر كردن جيب ىب غريتان ملل و  زن در قرون اخري فقط و فقط به منظور كاالى شهوت و 
رفت، آزادى بدون قيد و شرط به او داده شد، از خانه براى ارضاى اهداف شيطاىن ستمگران و زورمندان مورد توجه قرار گ

ره كشى!! گذراىن و عيش و نوش كشيده شد به كوچه و بازار، به مدرسه و اداره و به مراكز خوش ها به راديو،  براى انواع 
ب و پوشيده بودن از ناحمرمان بود و در سايه تلويزيون، تأتر، پرده سينما كشيده شد، به عاىل ترين برنامه اهلى او كه حجا

شد، محله شديد شد و ىب فضيلتان و  اين حقيقت شرف و غريت و عفت و حيا و پاكى و ادب و وقار او حفظ مى
غريتان هم چون خوك و گرگ گرسنه به پرده اهلى حجاب او محله كردند و از اين رهگذر ضربات غري قابل جربان به متام  ىب

حجاىب و ىب عفىت به متام شؤون حيات كشاندند و نظام عاىل حيات را از اين  زدند؛ فساد را از طريق ىب شؤون آدميت
حجاىب به انبيا و فرهنگ اهلى برد در متام  رهگذر دستخوش انواع خطرات قرار دادند، هجومى كه متدن جاهلى از طريق ىب
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بند و بارى جنس زن شد و اى كاش در  عنوى بشر معلول ىبهاى مادى و م سابقه بود، بسيارى از شكست ادوار تاريخ ىب
  !متام جهان اين جنس واالى به پسىت كشيده بفهمد كه چه بالى بزرگى به سر او آمده؟

______________________________  
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اى دارد و مردى  و در بسيارى از مسائل اسالمى تأليفات ارزنده كه از دانشمندان معروف كشور مصر است  -حممد قطب
رتين نوشته» جاهليت قرن بيستم«در اين زمينه در كتاب پر ارزش  -دنيا ديده و بينا بود هاى اوست  كه يكى از 

  :نويسد مى

ع فرانسوى نفوذ كرده و هاى اخري فساد اخالقى در زمينه مسائل جنسى تا اعماق پى و درون استخوان اجتما  در اين زمان
جنگ جهاىن دّوم به هنگامى شروع شد كه كشور فرانسه به صورت مركز فحشاى بزرگى در مرداب فساد جنسى غوطه ور 
شده بود و در نتيجه بروز چنني وضع اسف بار بود كه فرانسه در ظرف چند روز از پا در آمد و اين سقوط و زبوىن نه از 

هاى جنگى در  ترين و مؤثرترين سالح و ساز و برگ جنگ نداشت؛ زيرا در آن تاريخ تازه آن جهت بود كه فرانسه اسلحه
استوارترين سدى بود كه تا آن زمان پديد آمده بود، آرى، اين سقوط » ماژينو«اختيار آن كشور بود و استحكامات خط 

يه رزم جوىي و ضعف احساس ارتباطى به ساز و برگ جنگ و استحكامات جنگى نداشت، بلكه مربوط به فقدان روح
هاى نريوى  هاى پاريس زير مبب ها و كاباره شرف و غريت و عزت بود، مربوط به ترس و وحشت از ويران شدن رقاصخانه
  .كرد، به زانوى خضوع و تسليم درآمد هواىي آملان بود و به مهني جهت در ظرف مدتى كوتاه كه از دو هفته جتاوز منى

خاطر نشان ساخت كه آمريكا ) م 1962در سال (مجهور اياالت متحده در تصريح خطري خود كندى رئيس : اما آمريكا
در خطر است؛ زيرا نسل جوان اين سرزمني سست و تنبل و فاسد و مستغرق در غرقابه شهوات است و قدرت حتمل بار 

اده شود، شش تن از آن  ى عرضه مىاند ندارند و در ميان هر هفت جواىن كه براى سرباز  مسؤوليىت را كه بر دوش آن 
  .راىن لياقت مزاجى و روحى ايشان را تباه كرده است هفت تن فاقد صالحيتند؛ زيرا شهوت

شايد براى نشان دادن شاخص فساد در اين امپراتورى اشاره به الحيه قانوىن شناخنت هم جنس بازى و به : اما انگلستان
   رفنتخطر افكندن اسرار نظامى دولت در برابر كام گ
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  !!وزير جنگ بريتانيا از زىن روسپى كاىف باشد

خاطر نشان ساخت كه آينده روسيه در خطر است و آينده جوانان ) م 1962در سال (رئيس مجهور روسيه : اما روسيه
ور   الب شهوات غوطهخبش نيست؛ زيرا نسل جوان در اين مملكت دستخوش سسىت و فساد شده و در منج روس اطمينان
  .گشته است

در اين كشورها با جواناىن عاصى و ىب بند و بار مواجه : هاى مشال اروپا ترين كشورهاى جهان يعىن دولت اما مرتقى
سازند و با تشكيل باندهاى خطرناك به منظور  هاى خالقه خود را تباه مى شومي كه با استعمال حشيش و افيون قدرت مى

  .كنند ناموس امنيت دولت و خاطر علماى اجتماع را پريشان مىدزدى و قتل و هتك 

هاىي از آن را مورد اشاره قرار دادمي تنها در يك جنبه از جوانب حيات، يعىن جنبه جنسى بود، وىل از  اين مفاسد كه منونه
  .اين رهگذر خطرناك اين مفاسد از اين حد و جنبه گذشته و به سائر شؤون حيات هم سرايت كرده است

در آمريكا باندهاىي از بزرگان و دانشمندان از طبقه وكالى دادگسرتى و پزشكان و نويسندگان و رجال قانون وجود دارند  
  .كه كار و برنامه ايشان فراهم ساخنت وسايل زنا براى مقاصد و اغراض قانوىن است

ارتكاب زنا از طرف زن يا شوهر روا نيست  هاى كاتوليكى آمريكا اقدام به طالق جز در مورد دانيم در استيت چنان كه مى
تواند مطالبه طالق   كه مهسرش مرتكب آن عمل ناروا شده مى و تنها در اين صورت است كه زن يا شوهر به استناد آن

  .كند

شود تا مهسرش را به  روى مهني اصل، هريك از زوجني كه مايل به ادامه زندگى زناشوىي نباشد متوسل به آن باندها مى
كاب زنا وادارند و در مهان حال او را تسليم پليس كنند و مدارك قانوىن طالق گرفنت را در اختيار او قرار دهند و ارت

  .دستمزد خود را در برابر اجنام آن خدمت دريافت منايند

   هم چنني در آمريكا باندهاىي وجود دارند كه كارشان فروخنت دخرتان است، فروخنت

  178: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .پردازند دخرتان به توانگران و ثرومتندان از اهاىل اروپا كه طالب اين متاعند و مثن مطلوب و مرغوىب در برابر آن مى
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و اين مهه از بركات هجوم به شخصيت واالى زن و دريدن پرده عفت و عصمت و حيا و شرم و حجاب او نصيب 
ها گشته، انقالب صنعىت و آثار و تبعات آن، از قبيل پاشيده شدن خانواده و نظامات خانوادگى،  بشريت در اين دوره

سابق و عدم قدرت جوانان بر تشكيل خانواده به علت  هجرت جوانان جمّرد از ده به شهر و از ميان رفنت حدود و قيود 
كمى درآمد و سقوط جوانان در ورطه زنا به علت سهولت اين عمل قبيح و دشوارى ازدواج از عوامل مهمى است كه 

  !!فساد را توسعه داد و در اين زمينه از جنس زن كمك مهمى گرفته شد

اش در راه  خالقى و آلودگى زن در راه حتصيل معيشت ضرورى و مبارزهها و ابتذال ا ورود و شركت زن در كارها و كارخانه
تأمني مساوات كامل با مرد حىت مساوات در فسق و فجور اين وضع خطرناك را براى بشريت به ارمغان آورد، صهيونيزم 

زندگى واقع بر گريى از جنس زن چه در عامل نظريات و چه در  بني املللى با فراهم آوردن انواع و به خصوص با كمك
  !!ابعاد فساد و جنايت افزود

ماركس و فرويد و دركامي كه از اين باند خموف بودند، به عنوان ارائه نظريات علمى به فرو كاسنت و خوار مشردن اخالق 
مهت گماشتند و هريك به نوبه خود و از طريق خمصوص به خود زن را به بريون شدن از حرمي حيا و فعاليت جنسى فرا 

  .ور سازند ندند تا او را به آساىن در دسرتس مرد قرار دهند و در منجالب شهوات حيواىن غوطهخوا

بند و بارى جنسى و  سپس سينما كه خود اساساً صنعىت يهودى است با مهكارى تلويزيون و راديو در افزايش انواع ىب
آرايش و آداب اجتماعى قائم بر اساس اختالط هاى مد و  سقوط در غرقابه شهوات حيواىن نقش مؤثر را ايفا منود و سالن

  !!و آميزش پسران و دخرتان، الاباىل گرى و عنان گسيختگى را به منتهاى شدت و حدت خود رهربى كرد

  ها بر اثر شكست در روابط عشق، آمار فحشا و منكرات، آمار زنا، فرار آمار خودكشى
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غريت،  و خانواده، به هم پاشيدن نظامات خانوادگى، روابط نامشروع زنان شوهردار با مردان ىب دخرتان و پسران از خانه
سقط جنني، اعتيادهاى خطرناك و بسيارى از مفاسد و بالهاى خامنان سوز، نود و نه درصدش معلول وضع غري اهلى و 

ده معلول فرهنگ قرون اخري و ىب بند و غري انساىن زن در ممالك عامل است و اين وضع خطرناكى كه براى زن پيش آم
  .»1«  بارى اين جنس لطيف و شريف در جوامع است

   دار رياست كل كشورى مشا عهده -172
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ناور اسالمى بود، به قنرب فرمود   :حضرت على عليه السالم در زماىن كه عهده دار امور مملكت 

پس به بازار . براى من و تو پرياهن الزم است، چون لباس هر دو نفر ما در حدى كهنه شده كه قابل استفاده نيست
پرياهن فروشان رفتند و دو پرياهن قيمت كردند يكى به دو درهم و يكى به سه درهم و هر دو را خريدند، چهار درمهى را 

تر زيبنده  مشا عهده دار رياست كل كشورى پرياهن قيمىت! جانعلى : عرض كرد. بپوش: به قنرب مرمحت كرد و فرمود
تر زيبنده تو  تر برازنده من و پر قيمت ام و تو جواىن، پرياهن كم قيمت من به پريى نزديك شده! قنرب: فرمود. مشاست

  »2« !!است

  تو را كجا طلب كنم؟ -173

  :داود پيغمرب عليه السالم گفت

  :كجا باشى؟ جواب دادتو را كجا طلب كنم و تو  ! اهلى

  أَنَا ِعْنَد اْلُمْنَكَسَرِة قـَْلبـُُهْم ِألَْجلى؛

______________________________  
  .49/ 4: عرفان اسالمى -)1(

  .68/ 4: عرفان اسالمى -)2(

  180: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  من نزد آنامن كه دلشان براى خاطر من شكست

  اشدتواند جماور من ب عاصى منى -174

هايش كه زينت بدن او بود  حضرت آدم دچار ترك اوالىي شد، به حمض ارتكاب ترك اوىل، متام لباس: در روايت آمده است
از او جدا شد و عريان گشت، آن گاه امني وحى آمد و تاج كرامت را از سر او برداشت و زيور طرفني بدنش را از او  

آدم به گريه به حوا . ني رويد كه عاصى و گناهكار، حق جماورت مرا نداردگرفت، از فوق عرش ندا آمد كه از جوارم به زم
  .رو كرد و گفت، اين اولني بد ُميىن و حنسى گناه بود كه گريبان ما را گرفت و ما را از جوار حبيب دور كرد
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جوارم بريون از : هم جوارى نيك؛ خطاب رسيد: من چگونه هم جوارى براى تو بودم؟ عرضه داشت: به آدم خطاب رسيد
روايت شده كه آدم دويست سال بر مهان ترك اوىل  . تواند جماور من باشد رو و تاج عظمت از سرت بردار كه عاصى منى

  .»2« اش قبول شد گريست تا توبه

   از حلم تو نسبت به او تعجب كردم -175

يعىن در وسايل عيش و نوش  -استامام صادق عليه السالم در زمينه، استدراج كه يكى از شديدترين عوامل هالكت 
  :فرمايد مى -غرق بودن و مرتكب هر گناهى شدن و توجه نداشنت

چه ديدى؟  : ملكى از جانب حق روزگارى دراز در زمني زيست، سپس به مقام بلند خويش برگشت، به او گفته شد
خورد و  افتم، رزقت را مىترين چيزى كه ديدم، عبدى را غرق در نعمت ي عجايب زيادى مشاهده كردم، عجيب: گفت

  ادعاى خداىي داشت، از

______________________________  
  .216/ 4: عرفان اسالمى -)1(

  .109/ 4: عرفان اسالمى -)2(

  181: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

 از حلم من تعجب كردى؟ عرضه: خداوند جّل و عال فرمود. جرأت او نسبت به تو و حلم تو نسبت به او تعجب كردم
كه  چهارصد سال به او مهلت دادم، رگى از او زده نشد و چيزى از دنيا خنواست مگر اين: خطاب رسيد. آرى: داشت

  »1« !!به او عنايت كردم، طعم غذا و آشاميدىن را در مذاق او بر نگرداندم

   شت و جهنم -176

  !!رفت كرد، تا جاىي كه از حال مى ىقدر گريه م رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله در برابر حضرت حق آن

  .ابوذر از خشيت حضرت رب به حدى گريه كرد كه چشم درد گرفت: در روايت آمده
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از چشم منصرفم و درد چشم غصه بزرگ من : گفت. يافت خواسىت، شفا مى اگر از خدا رفع چشم دردت را مى: گفتند
  چه علىت تو را از درد چشم منصرف كرده؟: گفتند. نيست

  »2« !!شت و جهنم: دو موضوع بزرگ: گفت

  يا رب براى چه؟ -177

داىن چرا از ميان اين مهه افراد خلقم تو را  مى: خداوند عّز و جل به موسى خطاب كرد: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
رو كردم، كسى بندگامن را زير و ! اى موسى: براى چه؟ پاسخ شنيد! يا رب: به صحبت خود انتخاب كردم؟ عرضه داشت

  گذاشىت خواندى صورتت را بر خاك مى هرگاه مناز مى! تر از تو نسبت به خودم نيافتم، اى موسى را در مقام نفس متذلل
»3«.  

______________________________  
  .112/ 4: عرفان اسالمى -)1(

  .135/ 4: عرفان اسالمى -)2(

  .139/ 4: عرفان اسالمى -)3(

  182: ، ص13 جعرفان اسالمى، 

   از على آموز اخالص عمل -178

تر بود، متام  اش فزون على عليه السالم اعبد مردم و سيد عابدين و مصباح متهجدين بود، منازش از مهه كس بيشرت و روزه
بندگان اهلى از آن جناب مناز شب و مالزمت در اقامت نوافل را آموختند و مشع يقني را در راه دين از مشعل او 

  :اند اش از كثرت سجود پينه كرده بود و حمافظت آن بزرگوار بر اداى نوافل به حدى بود كه نوشته پيشاىن نوراىن. وختندافر 

كرد و تري از راست و چپ او  در ليلة اهلرير در جنگ صفني در بني دو لشكر نطعى برايش گسرتده بودند و بر آن مناز مى
رت را تزلزىل نبود و وحشىت در ساحت وجود مقدسش راه نداشت؛ به هنگام آمد و ابداً آن حض گذشت و بر زمني مى مى

  .»1« كرد شب آن چنان در عبادت و گريه غرق بود كه گاهى غش مى

   اى از عبادت امام حسن عليه السالم گوشه  -179
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  .زهدش بيشرت بود امام حسن عليه السالم در زمان خود از مهه اهل زمان عبادت و: فرمايد امام صادق عليه السالم مى

كرد و چون عرض اعمال را بر حضرت حق  كرد، گريه مى هرگاه ياد مرگ و قرب و بعث و نشور و گذشنت بر صراط مى
كه خود را  لرزيد؛ براى اين ايستاد، بندهاى بدنش مى گشت و چون به مناز مى كشيد و مدهوش مى منود، نعره مى توجه مى

شت و دوزخ مىديد و  در برابر حضرت ذواجلالل مى شد، مانند اضطراب كسى كه دچار   كرد، مضطرب مى چون ياد 
شت مى   .»2« برد كرد و به حضرت او از عذاب جهنم پناه مى گزش مار و عقرب شده، در آن حال از خداوند طلب 

______________________________  
  .146/ 4: عرفان اسالمى -)1(

  .146/ 4: عرفان اسالمى -)2(

  183: ، ص13 اسالمى، جعرفان 

  عبادت مادر از زبان پسر -180

  :كند كه حضرت فرمود ابن بابويه به سند معترب از امام جمتىب عليه السالم روايت مى

در شب مجعه مادرم فاطمه عليها السالم در حمراب خود ايستاده و مشغول بندگى حق تعاىل گرديد و پيوسته در ركوع و 
  .»1« صبح طالع شد سجود و قيام و دعا بود تا

   زيرا كه فرصت نداشت -181

  :روايت كرده كه» عقد الفريد«در كتاب / -كه از علماى بزرگ اهل سنت است/ -عبد ربه ابن

  :چرا اوالد پدر مشا كم است؟ فرمود: خدمت حضرت على بن احلسني عرض شد

گذارد،  هر شبانه روز هزار ركعت مناز مىتعجب است كه چگونه مثل من اوالدى از براى او باشد؟ چه آن كه پدرم در 
لوى زن داشت؟   »2« پس چه زمان فرصت رفنت 

  آورد شبها را به عبادت به روز مى -182

  !!امام چهارم عليه السالم عابدترين مردم اهل روزگار بود و كسى از مردم عامل طاقت عبادت او را نداشت
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شد و چون به  افتاد و رنگش زرد مى و به وقت مناز بر بدنش لرزه مىخواند  آن حضرت در شبانه روز هزار ركعت مناز مى
كرد كه  رسيد چندان آن را تكرار مى مى ] ماِلِك يـَْوِم الدِّينِ [  حركت بود و چون به ايستاد، مانند ساق درخت ىب مناز مى

ى كند و وقىت كه به سجده مى   مباركش جارى شودداشت تا عرق از جبني  رفت، سر بر منى نزديك بود قالب 

______________________________  
  .147/ 4: عرفان اسالمى -)1(

  .147/ 4: عرفان اسالمى -)2(

  184: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .»1« آورد ها را به عبادت به روز مى و شب

  چه كسى را تواناىي عبادت على است؟ -183

  :باقر عليه السالم فرموداز حضرت صادق عليه السالم روايت شده كه پدرم امام 

روزى كه بر پدرم على بن احلسني عليه السالم وارد شدم، ديدم كه عبادت در آن حضرت بسيار تأثري كرده و رنگ مباركش 
اش از بسيارى گريه جمروح گشته و پيشاىن نورانيش از كثرت سجود پينه كرده و قدم شريفش از  از بيدارى زرد گرديده و ديده

مناز ورم كرده، چون او را بر اين حال مشاهده كردم، خودم را نتوانستم از گريه حفظ كنم، بسيار گريستم،  زيادى قيام در
آن حضرت متوجه تفكر بودند، بعد از زماىن به من نظر انداختند و فرمودند كه بعضى از كتاب ها كه عبادت على عليه 

چه كسى ياراى آن را : اى خبواندند، بر زمني گذاشتند و فرمودند السالم در آجنا نوشته شده به من ده، چون بياوردم و پاره
  .»2« دارد كه مانند على بن ابيطالب عبادت كند

   اقامه مناز صبح با وضوى شام -184

درباره ابو اسحاق سبيعى از اصحاب حضرت زين العابدين عليه السالم و اوثق ثقات و خواهر زاده برير كه يكى از 
  :اند نوشتهشهداى كربال بود، 

  »3« !!تر از او نبود و چهل سال متام با وضوى شام مناز صبح را خواند در زمان وى عابدتر و صادق
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______________________________  
  .147/ 4: عرفان اسالمى -)1(

  .147/ 4: عرفان اسالمى -)2(

  .148/ 4: عرفان اسالمى -)3(

  185: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  رين مردم هستنداينان زيبات -185

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله سه بار على عليه السالم را در يك جملس سفارش به مناز شب كردند و فرمودند

ها در شب براى پروردگار منازگزاردند و  نگريد؟ اينان زيباترين مردم هستند؛ زيرا كه آن گزارند منى آيا به آنان كه مناز شب مى
  .»1« ها پوشاند ر آنخداوند هم از نور خود ب

   سحر شب مجعه -186

  :فرمايند در آيات نود و هفت و نود و هشت سوره يوسف، امام صادق عليه السالم مى

  .تأخري استغفار براى رسيدن سحر شب مجعه بود

  .] َلُكْم َريبِّ ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ قاَل َسْوَف َأْستَـْغِفُر * قاُلوا يا أَبانَا اْستَـْغِفْر لَنا ُذنُوبَنا ِإنَّا ُكنَّا خاِطِئنيَ [

براى مشا از پروردگارم درخواست آمرزش : گفت.* امي ترديد ما خطاكار بوده آمرزش گناهامنان را خبواه، ىب! اى پدر: گفتند
  .خواهم كرد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است

  :د آمدهكن نقل مى» منهج الصادقني«در روايت و حديثى كه 

  .»2«  كرد تا حق تعاىل از گناهان آنان گذشت يعقوب بيش از بيست سال در هر شب مجعه براى فرزندان استغفار مى

   مناز شب -187
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چون يعقوب به مصر آمد و از عفو يوسف نسبت به برادران آگاه شد، شب به مناز : گويند بعضى از علماى تفسري مى
جد رو به قبله   ايستاد و يوسف را در برخاست و بعد از 

______________________________  
  .149/ 4: عرفان اسالمى -)1(

  .151/ 4: عرفان اسالمى -)2(

  186: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

پشت سر خود و برادران را پشت سر يوسف قرار داد و دعا كرد و آنان آمني گفتند و خداوند، دعاى آنان را مستجاب  
  .»1« كرد

   دو نان قيمت و -188

امرياملؤمنني عليه السالم درباره مردمى كه از تربيت اهلى دورند و مهىت جز شكم و شهوت ندارند و از هر راهى كه قدرتشان 
  :فرمايد خورند مى كنند و مى كند، پيدا مى اقتضا مى

  »2« !!ريزد، مساوى است قيمت اينان با آنچه از شكمشان مى

   ابوسعيد و مسئله پند و عربت -189

  .گذشتند ابوسعيد ابواخلري با مجعى از اصحاب از كنار دهى در نيشابور به طرف مقصدى مى

مردى كنّاس مشغول خاىل كردن چاه مسرتاح بود، اصحاب از بوى تعفن كثافات دماغ خود را گرفتند و به سرعت از آن 
  .حمل گذشتند، وىل مشاهده كردند شيخ نيامد

  .بيا! استاد: فرياد زدند. ت تفكر كنار كثافات ايستادهچون نظر كردند ديدند شيخ با حال

اى : آمي، پس از مدتى تأمل در كنار كثافات به سوى اصحاب روان شد، چون به آنان رسيد، عرضه داشتند مى: فرمود
  براى چه كنار كثافات ايستادى؟! راهنما
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از كثافات و فضوالت برخاست كه هان اى چون مشا دماغ خود گرفتيد و به سرعت حركت خود افزوديد، آوازى : فرمود
ديروز ما با حالىت طيب و طاهر و پاكيزه و رنگ و بوىي بسيار عاىل بر سر بازار به صورت سبزجيات و ! روندگان

   زديد و به انواع آدم به خاطر به دست آوردن ما، بر سر و بار يكديگر مى جات و حبوبات قرار داشتيم و مشا بىن ميوه

______________________________  
  .152/ 4: عرفان اسالمى -)1(

  .165/ 4: عرفان اسالمى -)2(

  187: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

كرديد، چون ما را به دست آورديد  گشتيد و از هيچ گونه تقلب و زورى خوددارى منى ها متوسل مى ها و خدعه حيله
كه ما از  اين حال گشته و به اين سيه روزى افتادمي، به جاى اينخورديد، ما بر اثر چند ساعت مهنشيىن با مشا تبديل به 

  !!اى اف بر مشا! كنيد؟ خبىت براى ما شديد، مشا از ما فرار مى مشا فرار كنيم، مشاىي كه باعث اين تريه

  »1« !من كنار كثافات ايستاده و به پند و نصيحت آنان گوش فرا داده تا شايد عربتى از آنان بگريم

  بيجا طمع -190

شتش جاى بود  جّد تو آدم 
 

ر او سجود  قدسيان كردند 

  يك گنه چون كرد گفتندش متام
 

  ُمذنىب ُمذنب برو بريون خرام

  تو طمع دارى كه با چندين گناه
 

 «2»  داخل جنت شوى اى رو سياه

  

  سگى غذاى سلطان را برد -191

هزاران آمال و آرزو براى جنگ با امري امساعيل ساماىن از خانه بريون عمرو ليث صفارى با چند صد هزار نريوى رزمى و 
  .رفت
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ور نشده بود كه اسب عمرو سركشى كرده او را نزديك اردوى امري امساعيل آورد و به چنگ سربازان  هنوز آتش جنگ شعله
  !!امري امساعيل سپرد

 كردند، چون شب شد، از امري امساعيل دستور غذا اى در كنار لشگر زنداىن به دستور امري امساعيل، عمرو را در خيمه
براى عمرو خواستند، بنا شد غذاىي گرم در يك سطل معموىل براى عمرو بربند، سطلى از غذاى داغ در حاىل كه خبار از 

  خاست برابر آن برمى

______________________________  
  .165/ 4: عرفان اسالمى -)1(

  .167/ 4: عرفان اسالمى -)2(

  188: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

اش بسوخت، با عجله سر از  عمرو گذاشتند، در اين حال سگى گرسنه سر رسيد، سر به سطل برد، از داغى غذا پوزه
سطل بريون كرد، دسته سطل به گردن سگ افتاد، سطل را با خود برداشته و با شتاب به بيابان روان شد عمرو خنده بلند 

ام از كمبود مركب جهت محل  شب قبل رئيس آشپزخانه: از او سبب خنده پرسيد، پاسخ گفتو تلخى كرد، زندانبان 
آشپزخانه ناله داشت، دستور دادم صد شرت براى محل وسايل به شرتانش اضافه كنند، شب گذشته دويست شرت از محل 

م گرفت، عمرو مدت كمى اسري ا ام عاجز بودند، امشب سگى ظرف غذامي را به راحىت برد، از اين جهت خنده آشپزخانه
  .»1«  امري بود تا كشته شد و ديگر به خانه برنگشت

  چگونه خانه خود را تبديل به خانه آخرت كنيم؟ -192

  :ى عليه السالم در بصره براى عيادت عالء بن زياد آمد، چون خانه وسيع او را ديد، فرمودعل

  .ترى ر آخرت به خانه وسيع حمتاجخواهى؟ تو د چنني خانه وسيعى را در دنيا براى چه مى

آرى، اگر به وسيله اين خانه وسعت خانه آخرت خبواهى، در آن از مهمان پذيراىي كن و صله رحم جباى آر و حقوق 
  .»2«  اى شرعيه را از آن آشكار كن، چون چنني عمل كىن به خانه وسيع آخرت رسيده

   سفارش امام صادق عليه السالم به مسمع -193
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اى به من نوشت كه  امام صادق عليه السالم نامه: گويد يكى از ياران حضرت صادق عليه السالم است مى مسمع كه
  دوست دارم در بعضى از اتاق هايت در منزل جاىي را به عنوان مسجد

______________________________  
  .256/ 4: عرفان اسالمى -)1(

  .265/ 4: عرفان اسالمى -)2(

  189: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

شت را از خداوند خبواهى  انتخاب و اختاذ كىن، آن گاه دو جامه كهنه زبر بپوشى سپس آزادى از آتش جهنم و ورود به 
  .»1« و در آجنا كلمه باطل و سخن خارج از حدود شرعى از تو صادر نشود

   در راه خدمت به خلق -194

ران كه در آن درس و عربت و پند براى مهگان يكى از بزرگان داستان مهمى برامي نقل كرد از اوايل  جنگ جهاىن اّول در 
  .است

ران داراى يك مغازه بود   .مردى بود متقى، با فضيلت، بزرگوار و آراسته به تربيت اهلى و داراى روح ملكوتى كه در بازار 

و سهم ديگر را براى رفع نياز درآمد ماىل خود را دو تقسيم كرده بود، قسمىت را براى خمارج خانه خود گذاشته بود 
  .نيازمندان

كه در آن سهم داشته  بدون اجنام كار خري راحت نبود، دلش ماالمال از غم براى مسلمانان بود، كار نيكى نبود مگر آن
  .گشت از خانه جز براى كار خري و طاعت حق و امرى از امور اسالم خارج منى. باشد

د خارج شد، وىل آن روز به كار خريى برخنورد، با كمال اندوه و تأسف به خانه روزى از خانه مطابق با نيت مهيشگى خو 
  .برد، ناراحت و رجنيده بود برگشت، به مهني سبب ميلى به غذا نداشت، خوابش منى

من به : گذشت، شهر به خواب رفته بود، اما ديده او بيدار بود، لباس پوشيد و به مهسرش گفت ها از شب مى ساعت
  .شوم مشكل مسلماىن يا اجنام كار خريى از خانه خارج مىقصد حل 
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______________________________  
  .265/ 4: عرفان اسالمى -)1(

  190: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

خانه را ترك كرد و از اين كوچه به آن كوچه، از اين حمل به آن حمل، از اين خيابان به آن خيابان در حركت بود، از خداى 
  !!توقع داشت در آن وقت شب كار خريى نصيبش شودمهربان 

كشد و  اى توجه او را جلب كرد، به سوى صاحب ناله رفت، جواىن را ديد سر به ديوار گذاشته، آه مى ناگهان صداى ناله
  .ريزد اشك مى

برطرف كردن جز براى رفع حاجت و : به جوان سالم كرد، دردش را پرسيد، از گفنت درد و رجنش ابا داشت، به او گفت
  .ام، دردت را بگو درد دردمند از خانه بريون نيامده

اينجا نزديك حمله بدكاران است، مرا قدرت ازدواج نيست، به تازگى دخرت جوان زيباروىي را به اين : جوان در پاسخ گفت
ه كه خامن نسبتاً مسىن اند، من مايل به آن دخرتم، به خاطر پول كم من، رئيس اين خان خانه كه خانه بدكاران است آورده

  !كند است از ورود من به خانه و ديدار دخرت جلوگريى مى

اكنون كه دخرت در معرض فساد مفسدين قرار نگرفته، اگر به او عالقه شديد دارى و : آن مرد بافضيلت به جوان گفت
  .حاضر به ازدواج با او هسىت، من وسائلش را فراهم كنم

ت زده ش جوان باور منى اگر اين خدمت را نسبت به من اجنام دهى، كار بزرگى  : ده بود، در پاسخ آن مرد گفتكرد، 
  .اى كرده

اى ملكوتى افتاد، سخت  اى اهلى و چهره آن مرد با كرامت در خانه را زد، خامن رئيس در را باز كرد، چشمش به قيافه
ران است، مشا را چه شده به اين ناحيه گذر  داىن اينجا كجاست؟ اينجا حمله بدكا مى! اى مؤمن: تعجب كرد، فرياد زد

  اى؟ كرده

خواهم، چنانچه ميسر است اين خدمت را اجنام  اند، براى اين پسر مى دخرتى را كه جديداً به خانه مشا آورده: جواب داد
  .داده و دىل را از اندوه و رنج به در آر
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تومان ضمانت سپرده، مشا حاضرى آن پنجاه تومان را اين دخرت جهت ماندن در اين خانه نزديك به پنجاه : جواب داد
  بپردازى؟

  191: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

اى اجنام دهند، وىل آن مرد  توانستند كار عمده كه پنجاه تومان در آن زمان پول زيادى بود و با آن مى آرى، با آن: گفت
  .بزرگوار در راه رضاى حمبوب حاضر به پرداخت آن پول بود

خواهد، مال و جان اگر در راه او نباشد، مال و جان نيست و  الّله جان و مال را فقط براى حضرت او مى آرى، عاشق
  .بال و بار شيطاىن است

  .كند، جان و مال عنايت خداست و بايد خرج خدا شود عاشق جز به معشوق و حمب جز به حمبوب فكر منى

سودمند است ورنه در برزخ و قيامت جز بار سنگني و عذاب در صورتى كه مال در راه دوست مصرف شود، براى انسان 
  .مهلك چيز ديگرى براى انسان نيست

خواهند و هرچه  خواهند براى او مى دانند، آنان هرچه مى شناسند و سراپاىي جز دلرب منى اهل حال و اهل خدا جز خدا منى
  .دهند دهند براى او اجنام مى اجنام مى

عشق براى آنان . خواهند، فدا كردن مال و جان در راه او براى آنان سهل است راى او مىعمر و وقت و زمان را فقط ب
چيزى جز خدا باقى نگذاشته، آنچه مربوط به حمبوب آنان نيست از آن روى گردانند و هرچه در ارتباط با حمبوب آنان 

  .دوند است، به جان و دل به طرف آن مى

  :به قول يكى از شعراى معاصر

  وست كه گر عامل و هر آنچه در اوستبه جان د
 

  دهند من ندهم نقد دولت غم دوست

  اده پا به ره پيشگاه عشق كسى
 

  كه پشت پا زده بر روزگار و آنچه در اوست

 تفاوتى نكند خواه درد، خواه دوا
 

  ز دوست هرچه رسد در مذاق جان نيكوست
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  192: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  

 حكم جان و تن دارد وجود دلرب و من
 

  متام قدرت من در كف اراده اوست

  به روى دوست گر افتد نگاه عاشق مست
 

  عجيب نيست نگنجد گر از شعف در پوست

  چه غم كه دود غم عشق را دواىي نيست
 

  دوا داروست كه دردمند تو را درد ىب

  تو دوست باش چه پروا زيك جهان دمشن
 

  مالمت گوستتو يار باش چه انديشه از 

  

آن مرد كرمي و بافضيلت پنجاه تومان را داد و آن دخرت را گرفت و مهراه پسر به خانه خود برد، از پسر درخواست كرد 
  .جهت كار نزد خودم باش و از مهسرش درخواست منود به دخرت تعاليم اسالمى بياموزد

  .را ياد گرفت، عروسى مفصلى جهت آنان برگزار كرد پس از مدت كمى كه دخرت آراسته به فضايل شد و پسر رموز كار

تو مانند يك پدر جهت من حق پدرى به جاى : ها گذشت، روزى پسر به نزد آن مرد باكرامت آمد، عرضه داشت مدت
ران   آوردى و باالترين خدمت را نسبت به من اجنام دادى، هم اكنون از تو مى خواهم به من اجازه دهى مهراه مهسرم از 

  .چ كرده و به حمل اصلى خود شهر منجيل برومكو 

آن مرد بزرگوار به او رخصت سفر داد، پسر مهراه با مهسرش به شهر اصلى خود آمد، در آجنا ماندگار شد، رابطه او با آن 
  .مرد بزرگ توسط نامه بود

روب به شهر منجيل رسيد، ساهلا گذشت، براى آن مرد باكرامت سفرى به سوى رشت و بندر انزىل اتفاق افتاد، هنگام غ
   مجعيت كثريى را كنار نانواىي ديد كه مهه جهت نان

  193: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .گرفنت گرد آمده وىل نان كم و مقدارى گران بود
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ايام جنگ جهاىن اّول است، آذوقه خيلى كم شده، به عالوه مهاجرين زيادى در : چه خرب است؟ گفتند: سؤال كرد
  !!برند هاى شهر مقيم شده و از كمبود نان رنج مى مساجد و حسينيه

فالن شخص، به حمض شنيدن نامش معلوم شد، مهان جواىن : گندم و آرد اين ناحيه در اختيار كيست؟ گفتند: پرسيد
است كه سال ها پيش آن خدمت بزرگ را در حق او كرده، نشانه خانه او را پرسيد، به خانه او رفت، در زد، خدمتكار  

صاحب خانه در را باز كرد، تا چشمش به آن مرد باكرامت افتاد از . خواهم صاحب خانه را مى: كيست؟ گفت: گفت
آمد گفت و از او  به آن مرد خوش. شوق فريادى كشيد و او را در آغوش گرفت و زن و فرزندش را به ديدار او دعوت كرد

كه مشكل نان در اين منطقه حل  گذارم مگر اين انه منىمن قدم به اين خ: دعوت كرد به درون خانه بيايد، وىل او گفت
  !!شود

ترين قيمت ممكن مهني امشب  آن پسر به انباردار خرب داد در انبارها را باز كن و نثار قدم اين عزيز، گندم و آرد را به نازل
خت كنند، اگر خمارج اضاىف در اختيار نانوايان شهر قرار بده و به نانوايان از قول من بگو امشب تا نيمه شب يا سحر پ

در برداشت به عهده من، شب به نيمه نرسيده بود كه بر ختت نانوايان منجيل نان فراواىن قرار داده شد، وىل مشرتى براى 
  .»1«  بردن نداشت

  رود دنياىي كه به آب و بوىل از دست مى -195

  :كاخ ها و قصرها ديدم، اين شعر را خواندمبر هارون الرشيد وارد شدم، او را در كنار  : گويد سلمة االمحر مى

______________________________  
  .280/ 4: عرفان اسالمى -)1(

  194: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  

 اما بيوتك ىف الدنيا فواسعة
 

  فليت قربك بعد املوت يتسع

  

  .باشدخانه هايت در دنيا وسيع است، اى كاش بعد از مرگت نيز خانه قربت وسيع 
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اگر در بياباىن خشك و ىب آب و ! اى هارون: گفتم. به حنو خمتصر مرا موعظه كن! اى سلمه: هارون گريه كرد و گفت
: علف قرار بگريى و تشنگى تو را تا سرحد مرگ بربد، با چه قيمىت حاضرى آب خبرى آن هم به اندازه يك شربت؟ گفت

  !با نصف آنچه در اختيار دارم

به اين قيمت خريدى و خوردى، وىل از تو دفع نشد و دچار مرض حبس البول شدى، چه قيمت اگر آب را : گفتم
خدا لعنت كند دنياىي را كه به شربت : نصف ديگر ثرومت را، گفتم: حاضرى بپردازى كه از اين رنج راحت شوى؟ گفت

  »1« !!رود آب و بوىل از دست مى

  شايد برنگردد -196

: گفتند. بريون رفته است: اش آمدند و از مهسر او پرسيدند كه او كجاست؟ گفت درب خانه بعضى از ياران ابوالدرداء به
گردد؟ كسى كه مالك  چه سؤاىل است؟ كسى كه روحش و جانش به دست ديگرى است، كى بر مى: آيد؟ گفت كى مى

  »2« !خود نسبت به نفع و ضررى نيست؟

  !قطع طواف كرديد؟ -197

  ى قضاى حاجت يك مؤمن، به ابان بن تغلب دستور قطع طواف دادامام صادق عليه السالم برا

______________________________  
  .287/ 4: عرفان اسالمى -)1(

  .293/ 4: عرفان اسالمى -)2(

  195: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  ثواب قضاى حاجت مؤمن از ثواب هفتاد طواف برتر است: و فرمود

  رتخرب دادن به ثواب بيش -198

  .ساىل براى حج آماده شدم، خدمت حضرت صادق عليه السالم رسيدم: گويد راوى مى
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دامن برامي  منى: داىن براى حاجى چه اندازه از ثواب است؟ عرضه داشتم مى: فرمود. حج: قصد كجا دارى؟ گفتم: فرمود
و صفا و مروه را سعى كند، خداوند  هرگاه عبد هفت مرتبه خانه را طواف كند و دو ركعت مناز به جاى آورد: فرمود. بگو

افزايد و شش  منايد و شش هزار درجه به او مى كند و شش هزار سيئه از او حمو مى بزرگ شش هزار حسنه به او عنايت مى
  :عرض كردم. كند، آن هم حاجت دنيا و آخرت هزار حاجت از او روا مى

قضاى حاجت : فرمود. آرى: تو را خرب دهم؟ عرض كردمبه ثواب بيشرت از اين : فرمود. فدايت شوم، خيلى ثواب است
  »2« !!انسان مؤمىن باالتر از حج و حج و حج و خالصه تا ده برابر حج است

  بركت يك گردنبند -199

گذشت و گرده ناىن كه خود را به آن سري كنند، يافت  كرد، روزها مى گرسنگى بر دودمان پيغمرب اسالم حكومت مى
  .شد منى

فشار  !! بود كه نان گندم از ميان ايشان سفر كرده بود، اخرياً هم نان جو در پى برادر ارمجندش روان شده بوددير زماىن 
ورزيدند و خم به  گشت و خاندان رسول خدا صلى اهللا عليه و آله هم چنان استقامت مى گرسنگى روز به روز افزوده مى

  .آوردند ابرو منى

______________________________  
  .305/ 4: عرفان اسالمى -)1(

  .306/ 4: عرفان اسالمى -)2(

  196: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

درخشيد، كساىن كه از نزديك با  هاى مقدس پيغمرب رمحت باقى بود، چهره مبارك هنوز مى لبخند شريين هم چنان بر لب
  .برند كردند خود و خاندانش در جوع به سر مى حضرتش سر و كار نداشتند گمان منى

  .دادند كه پيغمرب بزرگ چنني وضعيىت دارد دهند، احتمال منى ناداناىن كه صورت ظاهر را مالك تشخيص قرار مى



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

 

كرد، اين بود كه دست هاى اميد نيازمندان به سويش دراز بود،  چيزى كه كار را بر حضرتش بسيار دشوار و سخت مى
كردند و از راه دور و نزديك  بيچارگان به كويش سفر مى. كند  ها نظر مرمحىت درماندگان اميدوار بودند كه حضرتش به آن

  .اى برگريند رسيدند، تا از خرمن احسانش خوشه به خدمتش مى

بست، وىل ابداً  چسبيد كه بر آن سنگ مى آورد كه شكمش به پشت مى گاه گرسنگى بر وجود مقدسش آن قدر فشار مى
  .آزرد، گرسنگى خاندان بود، گرسنگى ياران بود و تقاضاى اميدواران ىچيزى كه روان نازنينش را م. به آن توجهى نداشت

داد كه نيازمندى از كويش دست خاىل برگردد و  گشت، بزرگواريش اجازه منى اش نااميد بر منى با اين حال كسى از در خانه
  .اى وا مباند بيچاره

كه ديوارهايش از خشت و گل باال رفته بود حضرتش مناز عصر را به جاى آورده بود و در مسجد نشسته بود، مسجدى  
هاى آن پوشيده بود و كمرت گل در آن  و بيش از يك قامت انسان ارتفاع نداشت، سقف مسجد از پوشال خرما و شاخه

  .به كار رفته بود

جد را توانست جلوگري باشد، ستون هاى مس داشت، وىل از ريزش باران منى سقف فقط منازگزاران را از آفتاب حمفوظ مى
  .داد الوارهاى درخت خرما تشكيل مى

نشست و ميز نداشت، وىل نشسنت آن حضرت با ياران به طور ميزگرد بود و شخصيتش در  حضرتش هرچند روى زمني مى
  باشيد؟ پرسيد كه كداميك از مشاها حممد مى شد مى موقع نشسنت از دگران ممتاز نبود، ناشناسى كه وارد مى

   اى كهنه بر تن دآلود، رنگ پريده، وارد مسجد شد، جامهپريمردى ژوليده مو، گر 
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كرد كه راه دورى  توانست، حالش حكايت مى داشت، ضعف و ناتواىن چنان بر وى چريه شده بود كه خويشنت دارى منى
  .را پيموده است

نوا نفس زنان با سه مجله كوتاه، حقيقت  كرد، پريمرد ىبپيامرب مهربان صلى اهللا عليه و آله با لبخند مهر، پرسش حالش  
  !نوامي ام، ىب ام، برهنه گرسنه: حال خود را بيان داشت
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برو به . چيزى در دست ندارم، وىل نشان دادن خري مانند اجنام دادن آن است: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .سراغ دخرتم فاطمه

خانه فاطمه كنار مسجد قرار داشت و درش به مسجد . او را به در خانه فاطمه برسان: آن گاه به بالل روى كرده فرمود
شد، براى پريمرد بينوا زمحت راه پيماىي نداشت، وىل فاطمه سه روز بود كه با شوهرش على و فرزندانش ناىن به  باز مى

  .دست نياورده بود و به گرسنگى به سر برده بودند

: توانسته بود، اندك قدرتى به دست آورد، مهراه بالل به در خانه فاطمه رسيد، سالم داد و گفت نوا كه با اسرتاحىت مرد ىب
كنند، جربئيل كتاب خدا را در خانه مشا فرود  مشا مردمى هستيد كه فرشتگان نزد مشا رفت و آمد مى! اى دودمان پيغمرب

  .آورده است

ام، به كوى  از عرب هستم واز تنگى و سخىت گرخيته: ؟ گفتكه هسىت و از كجاىي! و عليك السالم اى مرد: جواب آمد
  .ام، شكمى گرسنه دارم، بدىن برهنه دارم به من رحم كن خداى به تو رحم كند پدرت پناه آورده

دخرت پيغمرب، گلوبندى در گردن داشت كه دخرت عمويش محزه برايش هديه آورده بود، به زودى از گردن باز كرد به او داد 
  :و گفت

رت از اين بدهد نوا از در خانه فاطمه بازگشت، چشمانش  مرد ىب. اين را بگري و بفروش، اميد است كه خداى به تو 
  .اش عوض شده بود اش خندان بود و قيافه پژمرده درخشيد، چهره مى

   دانستند كه زن رسول خدا صلى اهللا عليه و آله هنوز در مسجد بود و ياران در حضورش بودند، مهه مى
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خواستند بدانند كه اين مرد چگونه  ها حتريك شده و مى برند، حس كنجكاوى در آن و فرزند على در گرسنگى به سر مى
چگونه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله وى را به خانه على هدايت كرد؟ فاطمه چگونه با وى ! بازگشته و چه آورده است

  .رسيد هاىي بود كه به خاطر مهه مى اين زودى بازگشت؟ پرسشرفتار كرد؟ چرا به 

  .زود بازگشنت نشانه نوميدى است، لبخندى كه آن مرد بر لب داشت نشانه موفقيت بود

  :نوا به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آن را برطرف كرد حتريى فوق العاده به مهه دست داده بود، تا خطاب مرد ىب



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

 

  ...ت گردن بندش را داده كه بفروشم دخرت ! يا رسول اللّه

آيا منظور از اين سخن، استجازه فروش گردن بند بود، يا منظور عرضه كردن آن براى فروش بود؟ روشن نشد؛ زيرا پيامرب 
آيا ممكن است خداى بدين وسيله براى تو خريى فراهم نسازد؟ در . بفروش: بزرگ صلى اهللا عليه و آله فورى جواب داد

  .باشد دخرتم فاطمه آن را به تو خبشيده و او پيشواى مهه دخرتان آدم مىصورتى كه 

اى گندم گون، چشماىن شهال بود،  به زودى مردى از ميان حلقه ياران برخاست، مردى كه داراى قامىت كشيده، چهره
ن او توجه بينوا را جلب كرد و به او نگريست ديد موهاى سرش رخيته و ف قامت رسا و شانه قط چند دانه مو در هاى 

  .كند كه رنج بسيار ديده است پيش سر و چند دانه در پشت سر دارد و حكايت مى

شناختند و به خوىب از سوابق  مرد بينوا او را نشناخت و ندانست كه براى چه از جاى برخاسته، وىل ياران مهگى او را مى
  .درخشانش آگاه بودند

  .سى به اندازه او در راه حق رنج نربده و استقامت به خرج نداده استدانستند كه در ميان خودشان، ك ها مى آن

  هاىي كه دست تبهكاران بر او وارد كرده در پيكرش باقى است، بدن او هنوز آثار شكنجه
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  .رمحى بشر داستان ها دارد از ىب

اند وقىت كه اسالم ناتوان بود و مهه از آن  د كه به اسالم گرويدهدانستند كه خاندان اين مرد از خنستني كساىن هستن ها مى آن
  .روى گردان بودند

گرفت، خنستني مردمى كه اسالم را پذيرفتند، ناتوانان و ستم كشان  آورد در خطر قرار مى در آن موقع كسى كه اسالم مى
  !!بردند بودند، قدرمتندان قريش آنچه نريو داشتند در شكنجه و آزار آنان به كار مى

  .اند اند و چه قرباىن ها داده ها چشيده ها ديده و چه شكنجه دانستند كه اين خانواده، چه رنج اصحاب پيغمرب مى

پدر و مادر عمار خنستني مرد و زىن بودند كه در راه خدا شهيد شدند، ابوجهل اين خانواده ضعيف و بينوا را در آفتاب 
ها  هاى آن خوابانيد و بر سينه هاىي كه از حرارت آفتاب گداخته شده بود مى يزهسوزان حجاز، خلت و عريان به روى سنگر 

  !!اد، تا از اميان به خدا و رسول دست بردارند هاى بسيار بزرگى مى سنگ
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  .پريد نواخت كه گوشت بدنشان به اين سو و آن سو مى ها آنقدر تازيانه مى گاه بر پيكر برهنه آن

ديد، زوبيىن به دست گرفت و در پيش مادر عمار فرود كرد و آن زن با اميان را شهيد ور گر  وقىت آتش خشمش شعله
آن گاه ياسر پدر عمار را به شهادت رساند و عبداللّه برادر عمار را از بام خانه بر زمني پرتاب كرد، پيكر جوان !! ساخت

  .خورد شد و از دنيا رفت

ديد و ناظر بود كه با پدر و  داشت، مهه اين جنايات را به چشم مى خود عمار كه در آفتاب سوزان در زير شكنجه قرار
  مادر و برادرش چه كردند، او منتظر بود كه نوبت وى كى رسد؟

در اين موقع ظرف بزرگى را آوردند كه از پوست بود، آن را پر از آب كردند و عمار را با پيكر جمروح در ميان آن 
كردند، وىل عمار  دادند، گاه عمار را در ميان آب فرو مى كشيدند و هل مى ش مىانداختند و سپس از اين سو به آن سوي

  .كرد استقامت مى
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ها كه بزرگ ترين نشان افتخار است، در تن عمار  گذرد و هنوز آثار آن شكنجه اكنون سال ها از آن روزهاى سياه مى
  .باشد باقى مى

عنايت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بود و در ميان مسلمانان موقعيىت به سزا داشت و مهه با عمار بسيار مورد لطف و 
  .نگريستند ديده تقديس و احرتام به او مى

  .خواهد بگويد خواهد بكند و چه مى وقىت كه از جاى برخاست چشم ها به او دوخته شد تا بدانند چه مى

خبر و هركس با تو در خريد : فرماييد كه من اين گردن بند را خبرم؟ پيغمرب فرمود مىاجازه ! يا رسول الّله: عمار عرض كرد
  .آن شركت كند، خداى در آتش دوزخ عذابش خنواهد كرد

  فروشى؟ گردن بند را چند مى: عمار به مرد بينوا رو كرد و پرسيد

  .را بپوشاند و دينارى كه به منزمل برساند اى كه تنم به غذاىي كه از نان و گوشت باشد و سريم كند و پارچه: بينوا گفت

دهم و تو را از نان  هشت دينار زر و دويست درهم سيم، بُردى از مين، چارپاىي كه تو را به خانه برساند مى: عمار گفت
  .و گوشت سري خواهم كرد
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  !!تو چقدر جوامنرد هسىت! اى مرد: مرد بينوا از اين نيكوكارى عمار در تعجب شده گفت

  ...و مرد بينوا از مسجد خارج شدند عمار 

رت بود، اكنون شكمش  اين بار سومى بود كه بينوا، حضور پيغمرب مهربان شرفياب مى شد، در هر بار حالش از گذشته 
اى از بُرد مياىن به تن كرده، زر و سيم بسيارى مهراه دارد و زبانش به ثناى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله   سري است، جامه

  .ياستگو 

  :كند عرض مى

   اى، پياده بودم ام كرده گرسنه بودم سريم كردى، برهنه بودم پوشيده! يا رسول اللّه

  201: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  :آن گاه دست به دعا برداشت و چنني گفت. پدر و مادرم به قربانت. ام منودى، بينوا بودم توانگرم كردى سواره

به فاطمه پاداشى بده كه چشمش نديده باشد و  ! تم، توىي كه روزى رساىن؛ پروردگاراپرس جز تو كسى را منى! پروردگارا
  .گوشى نشنيده باشد

  .آمني: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  :آن گاه به ياران روى كرده فرمود

وهر فاطمه باشد، على ش خداى به فاطمه چنني چيزى داده است؛ من پدر فاطمه هستم و پدرى مانند پدر فاطمه منى
شتند و مانند  مى باشد و اگر على نبود، فاطمه را شوهرى نبود، خداى حسن و حسني را به فاطمه داده كه سرور اهل 
  .شود ها كسى يافت منى آن

  :جربئيل به من خرب داد

خداى تو كيست؟ : پرسند آيند و از او مى شود، دو فرشته به قربش مى رود و به خاك سپرده مى وقىت كه فاطمه از دنيا مى
  .الّله خداى من است: گويد فاطمه مى

  :گويد امام تو كيست؟ مى: پرسند مى. پدرم: گويد پيغمربت كيست؟ مى: پرسند مى
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  .طالب اين كسى كه سر قرب من ايستاده على بن اىب

  :عمار گردن بند مقدس را به مشك آلود و در بردى از مين پيچيد و به غالمش داده گفت

  ...ل خدا صلى اهللا عليه و آله، اين را و تو را نثار مقدمش كردم برو حضور رسو 

  :غالم، شرفياب شد و پيام خواجه خود را حضور خواجه كاينات رسانيد، حضرتش فرمود

  .برو نزد دخرتم تو را و گردن بند را به وى خبشيدم

برو تو را : را بگرفت و به غالم گفتفاطمه گلوبند . غالم به سوى دخت رسول رفته و سخن پدر را به دخرت ابالغ كرد
  .در راه خدا آزاد كردم
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  ...ام از اين گردن بند است كه چقدر بابركت بود  خنده: رفت، از وى سبب پرسيدند، گفت خنديد و مى غالم مى

اى را آزاد كرد و خود به جاى  به نوا رسانيد، بنده اى را سوار كرد، بينواىي را اى را پوشانيد، پياده اى را سري كرد، برهنه گرسنه
  .خويش بازگشت

  :عارف واصل، آيت اهللا غروى اصفهاىن در مدح بانوى دوسرا چنني سروده است

 وهم به اوج قدس ناموس اله كى رسد
 

 فهم كه نعت بانوى خلوت كربيا كند

  بسمله صحيفه فضل و كمال و معرفت
 

 با كندبلكه گهى جتلى از نقطه حتت 

  مفتقرا متاب روى از در او به هيچ سوى
 

 «1» زان كه مس وجود را فّضه او طال كند

  

   از تو حركت از خدا بركت -200
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  ساده مردى بود در يك مدرسه
 

  حاصلى پر وسوسه امحقى ىب

 روز و شب در حجره گفىت اى خدا
 

 عاملم گردان و بر من در گشا

لوى  ديگران در حجره  اوها 
 

 مجله در تكرار بودند و غلو

  پر شده از بانگ هريك صحن و بام
 

  مجله در حبث اصولني و كالم

  

 شنيد حبث ايشان را مدرس مى
 

 دويد بر در و بر بام هريك مى

 روز و شب تا بيند ايشان در جهاد
 

 كوشند در علم و رشاد چون مهى

 ها حرصشان چونست در حتصيل
 

 افزون در ذكاتا از ايشان كيست 

 او مهى گفىت مهه شب كاى خدا
 

 عاملم ساز و بزرگ و مقتدا

  پس مدرس گفتش از روزن كه هان
 

  روز و شب تكرار كن درست خبوان

  او چنان پنداشت كان گفت از خداست
 

  هاست حرص حتصيلش ز جان چون موج

______________________________  
  .307/ 4: عرفان اسالمى -)1(
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 گشت از آن پس روز و شب مشغول او
 

 مهچو ياران ديگر در جستجو

 خواندن و تكرار او بسيار كرد
 

 پند را بشنيد و با آن كار كرد

  بعد اندك مدت اندر علم دين
 

 «1»  گشت او دانا و استاد گزين

  

  عالمت نياز -201

من حماسن زيادى دارم و : بازار رفت، يكى از غالمان، بسيار از خود تعريف كرد و گفت اى براى خريدن غالم به خواجه
  .كنم كه بگويد درك مى ها اين است كه نيازهاى خواجه را بدون آن يكى از آن

بر غالم . پس از چند روزى خواجه تشنه شد، اما هرچه منتظر نشست غالم آىب نياورد. خواجه او را خريد و به خانه برد
اى آب را به  ام آىب بياور، اما او پاسخ نداد و حركىت نكرد، تا آن كه خواجه از تشنگى برخاست و كوزه بانگ زد كه تشنه

اى زيرا عالمت نياز به چيزى  اكنون بر من معلوم شد كه تشنه! اى خواجه: چنگ آورد و نوشيد، آن گاه غالم گفت
  .»2«  حركت در رفع آن است

   طه منتها نيستبراى علم او نق -202

محد خداى را : در حمضر حضرت صادق عليه السالم بودم، پس گفتم: ابو على قصاب گفت: گويد سليمان بن سفيان مى
  .»3«  گونه مگو؛ زيرا براى علم او نقطه منتها نيست اين: حضرت فرمود. به منتهاى علمش

______________________________  
  .341/ 4: عرفان اسالمى -)1(

  .341/ 4: عرفان اسالمى -)2(

  .399/ 4: عرفان اسالمى -)3(

  204: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   شقاوت ابدى -203
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كند كه هر انساىن نسبت به آن  ، مرحوم فيض كاشاىن، داستاىن را نقل مى»مكاتيب االئمه«صاحب كتاب با عظمت 
  :شود مات و مبهوت مى

  .امل بقا منتقل گشت، مردم با امرياملؤمنني على عليه السالم بيعت كردندزماىن كه عثمان كشته شد و از دار دنيا به ع

مردى بود به نام حبيب بن منتجب كه از طرف عثمان فرماندار قسمىت از نواحى مين بود، امام عليه السالم او را بر 
  :اى به اين مضمون به او نوشت مقامش ابقا كرد و نامه

   به نام خداوند خبشاينده مهربان

  :طالب به حبيب بن منتجب بنده خدا امريمؤمنان على بن اىب از

اش حممد صلى اهللا عليه و آله  گومي و بر عبد و فرستاده درود بر تو، من خداىي را كه جز او خداىي نيست سپاس مى
  .فرستم صلوات مى

ات پابرجا باش و سفارشم به تو اين است كه  كنم، بر عمل و برنامه تو را بر كارى كه دارى ابقا مى! اى حبيب بن منتجب
با رعيت به عدالت رفتار كن و اهل مرز و بومت را زير پوشش احسان بگري و بدان كه اگر كسى سرپرست ده مسلمان 

شود و تنها  مت در حاىل كه دو دستش به گردنش بسته، حمشور مىشود و عدالت را در ميان آنان رعايت نكند، در قيا
پذيرند خبوان و از آنان براى  ام به تو رسيد بر كساىن كه از اهل مين مى راه جنات در اين مهلكه عدالت است، چون نامه

 و فصحا و افراد مورد من بيعت بگري، اگر مهانند بيعت رضوان با تو عمل شد، بر فرمانداريت پابرجا باش، ده نفر از عقال
رتين كمك مردمند و عارف به حق و عامل به دين و آگاه به نفع و ضرر و خوش  اطمينان و آنان كه در فهم و شجاعت 

  .ترين آنان است به سوى من گسيل كن، بر تو و بر ايشان سالم رأى

را رساند، حبيب نامه را گرفت و آن را بوسيد  او نامه. نامه را بست و مهر كرد و به دست عرىب داد تا به واىل مين برساند
  و بر چشم و سرش گذاشت، آن گاه بر فراز منرب قرار
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  :گرفت، پس از محد و ثناى حضرت حق و درود بر پيامرب و آلش گفت
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خليفه رسول اكرم صلى اهللا عليه  عثمان از دار دنيا درگذشت، مردم پس از او با عبد صاحل، امام ناصح، برادر و! اى مردم
و آله كه از مهه سزاوارتر به خالفت بود، آن كسى كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله با او عقد اخوت بست، آن مردى كه غم 

و رنج از چهره پيامرب صلى اهللا عليه و آله دور كرد، شوهر دخرتش و وصيش و پدر دو سبطش امرياملؤمنني على بن 
  گوييد و چه نظر داريد؟ السالم بيعت كردند، اكنون مشا مردم مين نسبت به اين بيعت چه مى طالب عليه اىب

صداى ناله مردم برخاست، اشك شوق بر چشمشان دويد، از شدت خوشحاىل به صداى بلند گريه كردند : گويد راوى مى
  :و گفتند

  !!»مسعاً وطاعة وحباً وكرامة لّله ولرسوله والخى رسوله«

نوان على عليه السالم با حبيب بيعت كردند، پس از بيعت از آنان خواست طبق شرايط امرياملؤمنني عليه السالم مردم به ع
  :چنني بود ده نفر را انتخاب كنند، شرايط اين

عاقل، فصيح، ثقه، فهيم، شجاع، عارف بالّله، عامل به دين، آگاه به نفع و ضرر، تيز رأى، تا پس از انتخاب از مين به 
  .نه روند و حمضر مقدس موالى عاشقان را جهت دستور گرفنت براى اوضاع مين درك كنندمدي

انتخابات شروع شد، از ميان متام مردم صد نفر واجد شرايط انتخاب شدند، از صد نفر هفتاد نفر، از هفتاد نفر سى 
  !ن ملجم مرادى بودهاى شاخص عبدالرمحن ب نفر، از سى نفر ده نفر كه در ميان آن ده نفر يكى از چهره

و او هم به عنوان سخنگوى هيئت ده نفره شناخته شد، از مين حركت كردند و در مدينه به حضور پيشواى پرهيزكاران 
نيت گفتند آمد گفت،  حضرت جواب آنان را داد و به مهه خوش. رسيدند و بر او به خالفت و حكومت سالم كرده و 

  :ه عنوان سخنگوى هيئت چنني گفتآن گاه پسر مرادى از جاى برخاست و ب

  !سالم بر تو اى امام عدالت پيشه و چهره نوراىن كامل و شري بيشه شجاعت و سخاوت
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درود خدا بر تو و آل ! و اى قهرمان نريومند و اى سوار دريادل و اى كسى كه خداوند بزرگ او را بر متام مردم برترى داده
دهم كه تو پيشواى متام مؤمناىن و تو جانشني پيامربى و خليفه پس از اوىي و  صدق و حقيقت شهادت مى بزرگوارت، به

وارث علم رسول اسالمى، خدا لعنت كند كسى كه حق تو را انكار كند و مقامت را منكر باشد، چه نيكوست كه امروز 
درخشد و فضل و عنايتت چون باران پى  شيد مىامري مردم و پايه حيات و زندگى هسىت، عدلت در ميان مردم چون خور 
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بارد، ابر رمحت و رأفتت بر سر مردم سايه افكنده، حبيب بن منتجب ما را به سوى تو فرستاده و ما از  در پى بر مردم مى
  .اين آمدن سخت خوشحاليم و اميد است در اين ديدار براى ما و تو مبارك باشد

دن اين سخنراىن و بيانات جالب و فصيح، دو چشم بر پسر مرادى دوخت، آن گاه امرياملؤمنني عليه السالم پس از شني
نظرى به هيئت انداخت، سپس به آنان خيلى نزديك شد و نامه فرماندار خود را از آنان گرفت و باز كرد و خواند و 

دستور داد آن ده نفر را  خوشحال شد، آن گاه امر كرد به هريك از آن ده نفر يك حله مياىن و رداى عدىن عنايت شود و
با كمال حمبت پذيراىي كنند، وقىت هيئت از نزد امام برخاست ابن ملجم بالفاصله سه خط شعر عاىل در مدح حضرت 

  :سرود كه مضمونش اين است

 خداوند تو را به! تو بزرگوار و پاكيزه و صاحب خبششى و فرزند شريان نر در مرحله عاىل و بلند شجاعىت، اى وصى حممد
هاى خمتص فرموده و فضل و مقام تو را در قرآن جميدش ستوده، زهرا عليها السالم آن بلند مرتبه عاىل مهت و دخرت  واقعيت

  .نّىب گرامى را خداوند بزرگ جهت مهسرى تو قرار داده

عت ما از تو خواهى خبواه، تا ببيىن كه چگونه اطا هاى اهلى و اجتماعى از ما مى آنچه از برنامه! يا على: سپس گفت
باعث خوشحاىل تو خواهد شد، به خدا قسم در بني ما نيست مگر قهرمان پر قوت و با انديشه زرنگ و رزم جوى 

   امام در ميان آن. امي پيكارگر، ما اين صفات را از آبا و اجداد خود به ارث برده و به فرزندان شايسته خويش به ارث داده
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نامت چيست؟  : ها پسنديد، سپس به او فرمود ه نفره از سخنراىن او بسى خشنود شد و كالم او را در متام زمينههيئت د
  :فرزند كيسىت؟ گفت: فرمود. نامم عبدالرمحن است: گفت

َو ِإنَّا ِإلَْيِه ِإنَّا لِلَِّه «: امام فرمود. آرى يا امرياملؤمنني: تو مرادى هسىت؟ عرض كرد: حضرت فرمود. پسر ملجم مرادى هستم
  .»، َو ال َحْوَل َو ال قـُوََّة إّالِبالّله اْلَعِليِّ اْلَعظيم راِجُعونَ 

آه تو : حضرت مرتب چهره او را نگريست و دست روى دست زد و كلمه اسرتجاع بر زبان جارى كرد، سپس فرمود
  !!آرى: مرادى هسىت؟ عرضه داشت
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گونه نسبت به على عليه السالم داراى معرفت باشد و از اين طريق  ن، اينراسىت چه اندازه عجيب است، فردى از اهل مي
متام وسايل سعادت و هدايت در اختيارش باشد، وىل در عاقبت كار نام جنس و كثيفش در ديوان اشقيا آن هم حتت 

  »1« !!عنوان اشقى االشقيا ثبت شود و براى او شقاوت ابدى و ننگ مهيشگى مباند

   سعادت ابدى -204

رتين عربت و پند است گاهى  دنيا حميط بسيار عجيىب است، وقايع فوق العاده مهمى كه در آن اتفاق افتاده براى اهل دل 
افرادى بسيار نيك و آراسته به صالح و سداد و عفت و تقوا دچار شقاوت ابدى و ننگ مهيشگى شدند و گاهى افراد 

  !ابدى و آبروى دنيا و آخرت پيدا كردندشقى و آلوده به فساد و افساد، اتصال به سعادت 

ت   .بينيم آور كربال با وضوحى چون روز روشن اين دو نوع چهره را مى انگيز و حريت در داستان 

شت به روى افرادى كه مرغ سعادت ابدى بر باالى سرشان پرواز مى    كرد و درهاى 

______________________________  
  .406/ 4: عرفان اسالمى -)1(
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شت بودند، وىل با سر به دركات جهنم درافتادند   !آنان باز بود و بلكه در يك قدمى 

يب عشق و اميان و بيدارى و بصريت  و افرادى كه باز شكارى و پر قدرت شقاوت براى ربودن آنان آماده بود، وىل با 
  .ن از خود باقى گذاشتنداز خطر آن جستند و براى ابد نامى پاك و جاويدا

  :انگيز توجه كنيد به اين داستان عربت

رتين ياران و عزيزانش يك تنه بر سپاه دمشن زد و جناح راست   حسني عليه السالم پس از تنها شدن و از دست دادن 
  :كوفيان را مورد محله قرار داد و فرياد زد

رت است و ننگ از دوزخى شدن برتر    .زد غريد و مششري مى چون شري ژيان مى... مرگ از زندگى ننگني 

  :گويد ابن عمار مى. گرخيتند سربازان دمشن چون مور و ملخ از پيش تيغش مى
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حسني عليه السالم را ديدم وقىت كه يكه و تنها شده بود و كوفيان گردش را گرفته بودند، چنان سخت بر جناح راست 
اى چون حسني عليه السالم نديدم كه  ند رنج كشيده و مصيبت چشيدهسپاه كوفه بتاخت كه مهگى گرخيتند، به خدا سوگ

  !!فرزندانش جلو رويش كشته شده باشند و يارانش مهگى كشته شده باشند و اين قدر نريومند و قوى قلب باشد

باره حسني عليه السالم دگرباره محله كرد و اين بار بر جناح چپ دمشن بتاخت، در جنگ هم عدالت را پيشه ساخت، دو 
  :كرد خواند و فرياد مى به جناح راست محله نكرد، حضرتش رجز مى

خورم كه راه خود را ادامه خواهم داد، سپاه دمشن بر وى محله كرد، مهه را با مششري  من حسني هستم پسر على، سوگند مى
  .»ال قـُوََّة ِإّال ِبالّلِه اْلَعِليِّ اْلَعظيمِ ال َحْوَل وَ «: پراكنده گردانيد و گروهشان را تار و مار كرد و به جاى خود بازگشت و گفت

آيا كسى هست مرا يارى كند؟ آيا كسى هست از حرم رسول خدا دفاع  : حسني عليه السالم كه تنها ماند، ندا در داد
  كند؟
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امام على عليه السالم بودند كه با سپاه  اين ندا ابواحلتوف و برادرش سعد را به خود آورد، آن دو از فرقه خوارج و دمشن
  .يزيد براى كشنت حسني عليه السالم به كربال آمده بودند

، اين حسني است پسر پيغمرب، در قيامت »ال حكم اال لّله و ال طاعة ملن عصى الّله«: شعار ما اين است: با خود گفتند
  اميد شفاعت جدش دارمي، چرا با او جبنگيم؟

ّكه و تنها در برابر دمشنش قرار دهيم، به حضور حسني عليه السالم شرفياب شده اجازه جهاد گرفتند، آيا شايسته است ي
  !!اى را زمخى كردند، تا به شهادت رسيدند اى را كشتند و عده پس مششري كشيده به جهاد پرداختند، عده

  .شود مىآرى، اين است سعادت ابدى كه گاهى در حلظات آخر عمر انسان نصيب فرزند آدم 

  :خوانيم اى ديگر مى در واقعه

هاى برجسته كوفه بودند، هر دو  مسعود تيمى از شيعيان به نام بود، پسرش عبدالرمحن نيز، پدر و پسر از شخصيت
هاى مسلمانان از خود نامى به يادگار گذارده بودند، خواستند به سوى حسني عليه  شجاع، هر دو دلري و در جنگ
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اى طرح كرده و آن را خوب پياده كردند و خود را به حسني عليه السالم رسانيدند؛  ا بسته يافتند، نقشهالسالم شتابند راه ر 
  .ياران حسني عليه السالم زيرك بودند و هشيار و مردم با اميان چنني بوده و هستند

ر برابر سپاه حسني عليه السالم خود را در زمره سپاه يزيد قرار دادند، از كوفه با سپاه بريون شدند، به كربال رسيدند و د
قرار گرفتند و منتظر فرصت بودند و غفلت مهكاران را خواهان، تا آن ساعت فرا رسيد و فرصت پيدا شد و آن سه روز 

  .قبل از شهادت بود، فرصت را مغتنم مشرده به سوى حسني عليه السالم دويدند و به خدمتش رسيدند

ره بردارى از فرصت است،  هاى فرصت را مغتنم مشردن از شايستگى عاىل انسانيت است، بيشرت موفقيت كسان در اثر 
  .باشد ها در اثر غفلت از فرصت مى بسيارى از شكست
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وقىت كه پسر و پدر شرفياب شدند، سالم كردند، حسني عليه السالم جواب داد، اين سالم و جواب نشانه موفقيت در 
  .آمادگى خود را براى شهادت عرضه داشتند و در خدمت حسني عليه السالم مباندندنقشه بود، 

روز شهادت به جانبازى پرداختند، آن دو در زمره مدافعان خنستني محله سپاه يزيد قرار داشتند، سخت كوشيدند، پايدارى  
  .كردند، تا شربت شهادت نوشيدند

ربال آمد، در زمره سپاه يزيد قرار گرفت و به كوى شهادت رهسپار شد، جابر بن حجاج تيمى نيز چنني كرد، از كوفه به ك
  !!در ساعت فرصت خود را به حسني عليه السالم رسانيد و در خدمتش مباند تا شهيد گرديد

از دو نفر ديگر بشنويد كه يكى نامش را در دفرت نيك خبتان براى ابد ثبت كرد و ديگرى امسش را با ننگى بزرگ در دفرت 
  !يا در حاىل كه هر دو برادر بودند آن هم از يك پدر و مادراشق

يكى به نام عمرو و ديگرى به نام على، پدرشان قرظه انصارى از ياران رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بود و پس از 
به وفات آن حضرت در زمره ياران امرياملؤمنني عليه السالم شد و در ركاب على جهاد كرد و از طرف آن حضرت 

  !!ها دو تا فرمانفرماىي فارس منصوب گرديد، هر دو برادر از كوفه به كربال آمدند، راه هر دو يكى بود وىل هدف آن

  !آن براى خدا گام برداشت و اين براى خرما! عمرو به سوى حسني عليه السالم آمد و على به سوى يزيد

شت را برگزيد و اين به دوزخ رفت! ر سعدعمرو، حتت فرماندهى عباس قرار گرفت و على حتت فرماندهى عم   !!آن 
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  :برادرى دوسىت متقابل است، از شدت دوسىت دو تن كه خبواهند خرب دهند، گويند

  .ناپذير و هر كدام يار ديگرى است برادرند، برادرها از يك ريشه و جداىي

   يانبند است و تعصب نژادى در وى قوى است و برادرى در م عرب به نژاد و تبار پاى
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  .تر دارد عرب استحكامى بيشرت و نفوذى عميق

عمرو و على از اين قانون جدا بودند و تبصره استثناىي آن هستند، هر دو برادر بودند وىل در دو صف قرار گرفتند، صف 
  .حق و صف باطل

زادى مذهب و راهنماىي است براى نشان دادن اى از اجتماع بزرگ بشرى است و الگوىي است از آ قضيه كربال منونه
  .كه سعادت و شقاوت هركس در دست خود اوست تا كدام را خبواهد و ميلش به چه باشد و مذهب جرب باطل است آن

عمرو به سپاه حسني عليه السالم ملحق شد و در خدمتش مباند تا به شهادت رسيد، در آغاز از طرف آن حضرت به 
پيامرب حسني عليه السالم به سوى عمرسعد بود و چند بار ميان دو لشكر كوفه و حجاز رفت و  مأموريت سياسى رفت و

  .داد آمد داشت و وظيفه سياسى اجنام مى

روز شهادت اجازت گرفت و به ميدان شتافت و ساعىت جبنگيد؛ پس به سوى حسني عليه السالم بازگشت و خود را در 
  .ار داد و نگذاشت تريى به پيشواى شهيدان اصابت كندبرابر تريها سپر حسني عليه السالم قر 

اش سپر بود، دستش  عمرو سراپا سپر حسني عليه السالم بود، سپر زنده، سپر به پاى خود ايستاده، سپر با اراده، چهره
ان يافت بر زد، زمخى فراوان برداشت، مقاومتش كه پاي خورد وىل مششري منى سپر بود، تنش سپر بود، جانش سپر بود، تري مى

  !!آيا من وفا كردم؟! اى فرزند رسول خدا: زمني افتاد و عرض كرد

شت پيش روى من خواهى بود، سالم مرا به جدم رسول خدا صلى اهللا عليه و آله : حسني عليه السالم فرمود آرى تو در 
م و پيام حسني عليه السالم برسان و بگوى من از پى تو خواهم آمد، عمرو به زودى جان داد تا سالم حسني عليه السال

  .را به نياى حسني عليه السالم برساند
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و يكشبه ره صد ساله ! اينجا نيز پيامرب حسني عليه السالم بود، پيامربى كه رفت و برنگشت، چقدر زود ترفيع درجه يافت
سالم به سوى رسول رفت، خنست پيامرب حسني عليه السالم به سوى عمر به سوى جهنم بود، پس پيامرب حسني عليه ال

شت شد، سرعت سريى از   خدا صلى اهللا عليه و آله به سوى 
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  !!ايت ايت به اولني نقطه ىب سرعت نور بيشرت از آخرين نقطه ىب

  !!و كشىتبرادرم را گول زدى ! اى كذاب! حسني: برادرش على از شهادت برادر آگاهى يافت، به ميدان آمد و فرياد زد

  .من برادرت را گول نزدم، خداى او را هدايت كرد و تو را گمراه ساخت: پاسخ حسني عليه السالم چنني بود

خدا مرا بكشد اگر تو را نكشم و يا كشته شوم و سوى حسني عليه السالم تاخت آورد، يكى از ياران حسني : على گفت
كرد و بر زمنيش انداخت كوفيان رسيدند و از مرگ جناتش دادند و بردند عليه السالم راه بر او گرفت و با نيزه به او محله  

  .و زمخش را درمان كردند

اى، صدها سال از هر دو  اى بود و درمان اين برادر گونه آن برادر زمخى برداشت و اين برادر زمخى، درمان آن برادر گونه
برد بدخبىت پايدار و  ان، اين در بدخبىت به سر مىبرد، خوشبخىت ابدى و جاويد آن در خوشبخىت به سر مى. گذرد مى

  .مهيشگى

اده بودند، هر دو كربال آمده بودند، هر دو با حسني عليه السالم سخن   هر دو برادر بودند، و هر دو نام اسالم بر خود 
  !گفته بودند، وىل اين كجا و آن كجا؟

انسان را از حضيض عامل خاك تا آخرين مرحله عامل پاك عقل و عشق و دين و معرفت و بيناىي وقىت به هم درآميزند، 
گراىي بر گردن جان بيفتد، آدمى را از عامل پاك به  برند و وقىت محاقت بر انسان مسلط شود و بند هوا و هوس و لذت مى

  .»1« كشاند آخرين مرحله دركات جهنم مى

   مناز در آيينه تاريخ -205

  :يح آيه، در توض»تفسري على بن ابراهيم قمى«
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  .] فـَتَـَلقَّى آَدُم ِمْن رَبِِّه َكِلماتٍ [

از سوى ] مانند كلمه استغفار و توّسل به اهل بيت عليهم السالم كه مايه توبه و بازگشت بود[پس آدم كلماتى را 
  .كردپروردگارش دريافت  

كند كه مورد  روايىت را از قول پدرش ابراهيم قمى، از ابن اىب عمري، از ابان بن عثمان از امام صادق عليه السالم نقل مى
قرار گرفته كه اين » جامع الرواة«، »رجال الكشى«، »قاموس الرجال«، »معجم الرجال«: اعتماد كتب رجاىل شيعه از قبيل

ه مسئله مناز از جانب حضرت ذواجلالل به عنوان عبادتى بزرگ و طاعىت عظيم در عصر گر اين معىن است ك اعتماد منايش
  !!حضرت آدم ابوالبشر مطرح شده و پروردگار عزيز آيني و مكتب مربوط به آدم را مهراه با مناز قرار داده است

  .گذرد باشد از نظر خوانندگان عزيز مى جا كه الزم مى ترمجه فارسى روايت، تا آن

شت رانده مى پس از اينآدم  كند، به مدت چهل  شود و به زمني هبوط مى كه بر اثر نزديك شدن به درخت منهيه، از 
  .منايد روز در كوه صفا واقع در مكه نزديك به حمل بيت اقامت مى شبانه

شت، در حاىل كه سر به سجده داشت سرشك از ديده مى ورى از سفت و به خاطر د در آن مدت به خاطر دورى از 
  !!گريست جنت و به خصوص دچار شدن به مقام فراق از حمبوب به شدت مى

ساخت و گاهى جبني بر خاك درگاه  او شب و روز سر به زانوى غم داشت و آتش دل در سرشك ديده آشكار مى
  :داشت حضرت معبود ساييده به عنوان اظهار فقر و عجز در پيشگاه آن غياث مستغيثني عرضه مى

  رهنماى گمرهان اى خدا اى
 

ان   اى تو دانا هم به پيدا و 

  اى تو پيدا جز تو ناپيدا مهه
 

  وى تو بينا جز تو نابينا مهه

  يا غياث املستغيثني الغياث
 

  اى نشاط جان غمگني الغياث
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  الغياث اى بيكران درياى لطف
 

  خيز لطف الغياث اى موج توفان

  دور گشتم گم شد آواز جرس
 

  اى امري كاروان فريادرس

 در ميان رهزنان ماندم اسري
 

 كشندم گه به زير گه به باال مى

  

آن چنان از عمق دل ناله كرد و خاك زير صورت، از اشك ديده تر منود كه امني وحى بر او نازل شد و سبب ناله 
  :گفت  جانسوز او را از او پرسيد؟ در پاسخ فرشته حق

چرا نگرمي؟ براى چه ننامل؟ كه من بايد تا جان در بدن دارم در آتش اشك بسوزم و از حسرت جان بكاهم، مگر نه اين 
شت  است كه موالى عزيز من و يار دلنواز من حضرت حق به خاطر عصيان من، مرا از جوار قرب بريون كرده و از 

ايتش حمروم منوده و جامي را بر فراز خاك تريه در  ز پيشگاه رمحت ىبعنرب سرشت خود كه جايگاه عزيزان اوست رانده و ا
بر من است كه تا . اين بيابان پر از سنگ و خار قرار داده و از من ضعيف ناتوان و فقري دل شكسته روى برگردانده

  !!توامن بنامل و تا قدرت دارم اشك بريزم و در آتش حسرت و اندوه و پشيماىن بسوزم مى

  :وحى به او گفتفرشته 

به پيشگاه لطف حق برگرد و وجود خويش را به زينت توبه بياراى كه توبه جربان كننده گناه گذشته است و علت جذب 
  :عنايت حق به سوى تائب، رو به پيشگاه او كن و با زبان حال و قلىب سوزان به حضرت او عرضه بدار

 اى به ازل بوده و نابوده ما
 

 وده ماوى به ابد زنده و فرس

  حلقه زن خانه به دوش توامي
 

  چون در تو حلقه به گوش توامي
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  اى طمعيم از مهه سازنده ىب
 

  اى جز تو ندارمي نوازنده

  از پى توست اين مهه اميد و بيم
 

  هم تو ببخشاى و ببخش اى كرمي

  

اى از  بازگشت و توبه، ميل حقيقى يافت، قبه خداوند مهربان چون اراده آدم را بر جربان گذشته راسخ ديد و ميل او را به
   كرد و تابش نورش نور كه جايگاه بيت را مشخص مى
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  .گذارى كند منود، فرو فرستاد و به امني وحى فرمان داد كه حمل بيت را نشانه حدود جغرافياىي حرم را معلوم مى

ود و حرم معلوم شد، فرشته وحى از آدم خواست آماده شود تا مرامسى را به چون به وسيله آن نور اهلى، حمل بيت و حد
  .نياز براى توبه بردارد جاى آورده و در ضمن آن مراسم دست نياز به سوى ىب

  .آدم روز اول ذوالقعده هبوط داشت و پس از طى مقدماتى روز ترويه برنامه الزم را شروع كرد

ل كرد و احرام بست، پس از آن در روز هشتم ذواحلجه به سرزمني مىن رفت و پدر آدميان به فرمان فرشته وحى، غس
  .دستور گرفت كه شب را در مىن مباند

م به عرفات آمد در حاىل كه زبان پاكش مرتّمن به تلبيه بود و آفتاب عرفات از ظهر مى گذشت؛ امني وحى به  صبح روز 
پس از مناز . خود را به غسل، زينت ده و مشغول مناز عصر شو او گفت كه از ادامه تلبيه خوددارى كن و دو مرتبه

  :خواندن، فرشته حق به وى گفت

چون برخاست، كلمات توبه را به دستور حق به وى تعليم كرد، آن گاه آدم به شرف با عظمت : در اين سرزمني بپاخيز
  .توبه، پس از اداى فريضه عصر مشرف شد و عظمت از دست داده را بازيافت

شود كه  اند، استفاده مى هاى ديگر هم نقل كرده ، كتاب»تفسري على بن ابراهيم«اين روايت پر ارزش كه عالوه بر از 
فرهنگ آدم و آيني اين پيامرب بزرگ، داراى مناز بوده، وىل چگونگى و كيفيت و شرايط و عدد ركعات و اوقات آن چسان 



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

 

ندان لزومى ندارد، مهم آن است كه معارف اسالمى به طور قاطع بوده، از ما پوشيده است و دانسنت آن هم براى ما چ
  .آدم براى به جاى آوردن مناز داراى مسؤوليت بوده است: گويند مى

  :امام صادق عليه السالم فرمود

   به هنگامى كه آدم ابوالبشر از دنيا رفت، فرزندانش از جانب حق دستور گرفتند كه قبل
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  .دفن آدم بر او مناز بگزارند از

: قدم شو تا بر جنازه اين مرد مناز گزارده شود، فرشته پاسخ داد پيش! اى فرستاده حق: فرزندش هبة الّله به امني وحى گفت
خداوند، ما را به سجده بر پدرت امر كرد و هم اكنون در شأن ما نيست كه بر نيكوترين فرزند وى مقدم شومي، مشا بر ما 

ها در مهه اديان اهلى واجب  گري و پنج تكبري بر جنازه خبوان؛ پس از عمل هبة اللّه، مناز خواندن بر جنازه متام انسانپيشى  
  .شد

ترين  جزء واجبات ديىن و فرايض اهلى بوده و اين برنامه از مهم -حىت بر جنازه انسان -در هر صورت مسئله مناز
  .»1«  هاست برنامههاى حضرت حق در ميان عبادات و  برنامه

  ادريس و مناز -206

به وقت ورود به شهر كوفه از مسجد سهله ديدن كن و در آن جايگاه با عظمت، مناز : فرمايد امام صادق عليه السالم مى
  .بگزار و حل مشكالت ديىن و دنيوى خود را از خداى مهربان بطلب

  .كرد ياطى مشغول بود و منازش را در آن جايگاه اقامه مىمسجد سهله خانه ادريس است، پيامربى كه در آجنا به پيشه خ

ماند و در قيامت در جنب حضرت ادريس از مقام  جواب منى نياز بردارد، ىب كه در آجنا دست نياز به سوى ىب آرى، كسى
اه حق قرار بلندى برخوردار خواهد بود و به خاطر عبادت و نيازمندى در آن حمل مقدس از رنج دنيا و شر دمشنان، در پن

  .خواهد گرفت

  .»2« داند ترين پيامربان خداست و مفسر بزرگ قرآن مرحوم طربسى او را جّد پدرى نوح مى ادريس از قدميى
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  مناز حضرت نوح عليه السالم و -207

  :فرمايد امام حممد باقر عليه السالم مى

مهتا دانسنت حضرت حق كه خداوند فطرت مردم را بر آن قرار داده،  پرستش خداوند بزرگ و اخالص به پيشگاه او و ىب
دورى داد و پروردگار مهربان از نوح و مهه انبيا پيمان گرفت كه او را فرمان بربند و از شرك  اصول آيني نوح را تشكيل مى

ى از منكر و رعايت حالل و حرام دعوت كرد   .»1« جويند و خداوند عزيز، حضرت نوح را به مناز و امر به معروف و 

  حضرت ابراهيم عليه السالم و مناز -208

داد شود، به فرمان اهلى، هاجر و امساعيل را حركت  شكن ياد مى ابراهيم خليل كه از او به عنوان قهرمان توحيد و پيامرب بت
و به داللت حضرت حق راه پيمود، تا به جايگاه كعبه رسيد؛ آن طفل شريخوار و مادرش را بنا به خواست خدا، در آن 

  .اى از آب پياده كرد آب و علف با خمتصرى طعام و پيمانه سرزمني ىب

يم را گرفت و عرضه سپس از مهسر مهربان خود خداحافظى كرد و اراده باز گشت منود؛ در اين وقت، هاجر دامن ابراه
آب و علف به كه  روى و به كجا خواهى رفت؟ ما را در اين دشت هولناك و زمني ىب روى و به كجا مى چرا مى: داشت
  !گذارى؟ وامى

كه تو و اين طفل گرسنه را  اين: ابراهيم، زارى هاجر را نديده گرفت و با آرامشى كه خاص مردان خداست به هاجر گفت
هاجر چون اين آهنگ گرم و دلپذير را شنيد به جاى خويش بازگشت و در برابر . گذارم، فرمان خداست در اين بيابان مى

   زا فرمان اگر ماندن من با اين كودك در اين بيابان وحشت: حكم حكيمانه حق تسليم شد و پيش خود گفت

______________________________  
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  .خداست، باك ندارم؛ زيرا او حافظ و نگهبان من و كودك من است

  حاجت به عرض حاجت واظهار حال نيست
 

  آجنا كه جود اوست جمال سؤال نيست

  

  از پيشگاه عشق مثاىل رسيده است
 

  جستم زعقل چاره به جز امتثال نيست

اده دل داده   امي امي سر به كمندت 
 

  از تو و دل را مالل نيستسر را جمال 

 سرتاسر جهان مهه دمشن اگر بود
 

  ما را به غري دوست، كسى در خيال نيست

 اين يار پنج روزه غم آرد نشاط او
 

  دل با كسى سپار كه او را زوال نيست

  

به خداوند او را از آن فشرد، اما اميان  قلبش را سخت مى -كه تنها چراغ زندگى او بود  -ابراهيم بازگشت و فراق فرزند
  :راند، دست به سوى حق برداشت و فرمود ساخت و در حاىل كه مركب به جلو مى منطقه با كمال اطمينان دور مى

  :]َربَّنا ِإينِّ َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِّيت ِبواٍد َغْريِ ِذي َزرٍْع ِعْنَد بـَْيِتَك اْلُمَحرَِّم رَبَّنا لُِيِقيُموا الصَّالةَ [

كه مناز را  براى اين! كشت و زرع نزد خانه حمرتمت سكونت دادم؛ پروردگارا اى ىب من برخى از فرزندامن را در درّه! اراپروردگ
  .بر پا دارند

  :و نيز حضرت ابراهيم به حضرت حق عرضه داشت

  .]َربِّ اْجَعْلِين ُمِقيَم الصَّالِة َو ِمْن ُذرِّيَِّيت رَبَّنا َو تـََقبَّْل ُدعاءِ [

  ]. برپادارندگان مناز قرار ده[مرا بر پادارنده مناز قرار ده، و نيز از فرزندامن ! گاراپرورد 
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  .»1« دعامي را بپذير! و پروردگارا

  حضرت امساعيل عليه السالم و مناز -209

  :فرمايد قرآن جميد در سوره مرمي مى

َو كاَن يَْأُمُر َأْهَلُه بِالصَّالِة َو الزَّكاِة َو كاَن ِعْنَد َربِِّه * ِإنَُّه كاَن صاِدَق اْلَوْعِد َو كاَن َرُسوًال نَِبياَو اذُْكْر ِيف اْلِكتاِب ِإْمساِعيَل [
  :]َمْرِضيا

  .اى پيامرب بود امساعيل را ياد كن، كه او وفا كننده به وعده و فرستاده]  سرگذشتِ [و در اين كتاب، 

  .»2« داد، و نزد پروردگارش پسنديده بود اش را به مناز و زكات فرمان مى و مهواره خانواده* 

  حضرت اسحاق و يعقوب عليهما السالم و مناز -210

  :فرمايد قرآن كرمي در سوره انبيا مى

ْهُدوَن ِبَأْمرِنا َو َأْوَحْينا ِإلَْيِهْم ِفْعَل اخلَْْرياِت َو ِإقاَم َو َجَعْلناُهْم أَئِمًَّة يَـ * َو َوَهْبنا َلُه ِإْسحاَق َو يـَْعُقوَب ناِفَلًة َو ُكال َجَعْلنا صاحلِِنيَ [
  :] الصَّالِة َو ِإيتاَء الزَّكاِة َو كانُوا لَنا عاِبِدينَ 

  .و اسحاق و يعقوب را به عنوان عطاىي افزون، به او خبشيدمي و مهه را افرادى شايسته قراردادمي

كردند، و اجنام دادن كارهاى نيك و برپا داشنت مناز و  هدايت مى] مردم را[به فرمان ما  و آنان را پيشواياىن قرار دادمي كه* 
  .»3« پرداخت زكات را به آنان وحى كردمي، و آنان فقط پرستش كنندگان ما بودند

   تذكر اين نكته الزم است كه حضرت يعقوب بنابر آيات قرآن، فرزندانش را به هنگام
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منود و در مجالت گذشته ديديد كه آيني ابراهيم مهراه با مناز بود،  -كه آيني ابراهيم بود  -مرگ سفارش به آيني اسالم
از نسل او داراى مناز بود و هيچ كدام از انبيا و امت انبيا از اجراى اين حكم با بنابراين آيني يوسف و متام پيامربان 

  .عظمت اهلى استثنا نشده بودند

  .مناز، حقيقت جامعى است كه دين اهلى بدون آن ناقص و بندگى بندگان، منهاى اين اصل عاىل نامتام است

مناز، در حقيقت از اصل عامل دور واز  شود و انسان ىب مىاى از رشد و كمال انسان در پرتو مناز تأمني  قسمت عمده
  .رمحت حضرت دوست مهجور است

مناز، راه مستقيم انسان به سوى او و عالمت عشق عبد به موال و مركب تندرو روح به سوى عامل ملكوت و حقيقىت 
  .اند است كه متام موجودات هسىت به وسيله آن به جانب حضرت حق در حركت

  شعيب عليه السالم و منازحضرت  -211

  :خوانيم در سوره مباركه هود چنني مى

ِميزاَن ِإينِّ َأراُكْم ِخبَْريٍ َو ِإينِّ َمْدَيَن َأخاُهْم ُشَعْيباً قاَل يا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه ما َلُكْم ِمْن ِإلٍه َغيـْرُُه َو ال تـَنـُْقُصوا اْلِمْكياَل َو الْ   َو ِإىل[
َو يا قـَْوِم َأْوفُوا اْلِمْكياَل َو اْلِميزاَن ِباْلِقْسِط َو ال تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشياَءُهْم َو ال تـَْعثـَْوا ِيف * َعذاَب يـَْوٍم حمُِيطٍ َأخاُف َعَلْيُكْم 

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَني َو ما أَنَا َعَلْيُكْم ِحبَِفيظٍ * اْألَْرِض ُمْفِسِدينَ  قالُوا يا ُشَعْيُب أَ َصالُتَك تَْأُمُرَك َأْن نـَتـُْرَك ما  *بَِقيَُّت اللَِّه َخيـْ
  :]يـَْعُبُد آباُؤنا َأْو َأْن نـَْفَعَل ِيف أَْموالِنا ما َنشُؤا ِإنََّك َألَْنَت اْحلَِليُم الرَِّشيدُ 

او هيچ معبودى  خدا را بپرستيد، مشا را جز! اى قوم من: گفت.] فرستادمي[َمدين، برادرشان شعيب را ]  مردم[و به سوى 
بينم  مى]  نياز كننده از كم فروشى است ى كه ىب[نيست و از پيمانه و ترازو مكاهيد، مهانا من مشا را در توانگرى و نعمت 

كامل و متام بدهيد، و ]  و منصفانه[و اى قوم من، پيمانه و ترازو را عادالنه .* و بر مشا از عذاب روزى فراگري بيمناكم
به حساب نياوريد و در زمني تبهكارانه فتنه و ]  از آنچه كه هست[تر  ارزش مشارتر و كم كم]  نگام خريدنه[اجناس مردم را 

   آشوب
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ره پس از پرداخت حق مردم[آنچه خدا .* برپا نكنيد رت است  باقى مى]  در كسب و كارتان از سود و  گذارد، براى مشا 
دهد كه آنچه را پدرامنان  آيا منازت به تو فرمان مى! اى شعيب: گفتند.* من بر مشا نگهبان نيستم اگر مؤمن باشيد، و

بردارمي؟ به راسىت كه تو  خواهيم تصرف كنيم دست كه در امواملان به هر كيفيىت كه مى پرستيدند رها كنيم؟ يا از اين مى
پرسىت و هزينه كردن امواملان به هر كيفيىت   ابر آزادى ما نسبت به بتخواهى در بر  پس چرا مى[اى  يافته بردبار و راه]  انساىن[

  !]!كه خبواهيم بايسىت؟

توانست در برابر كفر و شؤون آن  آرى، مناز شعيب، مناز بازدارنده از فحشا و منكرات بود و منازگزارى چون شعيب منى
هاست و بر مبناى  و جهادگرى استوار در برابر آلودگى تفاوت باشد؛ به مهني خاطر منازگزار واقعى برى از انواع منكرات ىب

ى از منكر شعيب را به مناز او نسبت مى   .»1« دادند مهني حساب، مردم مدين امر به معروف و 

  حضرت موسى عليه السالم و مناز -212

  :خوانيم در كتاب اهلى، سوره طه مى

ِإنَِّين *  َو أَنَا اْختَـْرُتَك َفاْسَتِمْع ِلما يُوحى* َربَُّك َفاْخَلْع نـَْعَلْيَك ِإنََّك بِاْلواِد اْلُمَقدَِّس ُطوىً ِإينِّ أَنَا *  فـََلمَّا أَتاها نُوِدَي يا ُموسى[
  .] أَنَا اللَُّه ال إِلَه ِإالَّ أَنَا َفاْعُبْدِين َو أَِقِم الصَّالَة ِلذِْكرِي

 اين منم پروردگار تو، پس كفش خود را از پايت بيفكن؛ به يقني!* اى موسى: پس چون به آن آتش رسيد، ندا داده شد
! مهانا.* شود، گوش فرا دار برگزيدم، پس به آنچه وحى مى]  به پيامربى[و من تو را .* زيرا تو در وادى مقدس طوى هسىت

  .من خدامي كه جز من معبودى نيست، پس مرا بپرست و مناز را براى ياد من برپا دار

  :فرمايد الم مىامام باقر عليه الس
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داىن چرا از ميان بندگامن تو را براى شنيدن كالمم به حنو مستقيم انتخاب كردم؟ عرضه  مى: خداوند به موسى فرمود
مهانندت را نيافتم كه نسبت به من در نفس خود به اين  كه در عبادت و بندگى به خاطر اين: خطاب رسيد. نه: داشت

  .گذاشىت اى هسىت كه در پيشگاه من به وقت مناز صورت بر خاك مى تو بنده! اى موسى. اندازه با تواضع باشد

  :به قول فروغى

 گر زغالميش نشانت دهند
 

 سلطنت كون و مكانت دهند

  بنده او شو كه به يك التفات
 

 جهانت دهندخواجگى هر دو 

  سر به خط ساقى گلچهره نه
 

 تا زقضا خط امانت دهند

 باده مستانه بنوش آشكار
 

انت دهند  تا خرب از راه 

 تا نرسد جان تو بر لب كجا
 

 «1» نوشى از آن كنج دهانت دهند

  

  در قرب -213

شنود؛  صداى كفش آنان را در بازگشتشان مىزماىن كه عبد را در قربش بگذارند و كسانش او را رها كرده و برگردند، ميت 
شت  در اين وقت دو ملك حق براى رسيدگى به حساب او سر مى رسند، اگر او بنده مؤمن خدا باشد، مكانش را در 

هاى اهلى ناسپاسى كرده و راه كفر پيش گرفته با پتكى از  اى باشد كه نسبت به نعمت دهند و اگر بنده به او نشان مى
 !!شنوند زاى آن را مى آور و دهشت زنند كه هر چه جز جن و انس است، صداى وحشت ني دو گوشش مىآهن جهنم ب

»2«  

  مهانند كالغى كه نوك بزند -214

  پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله در مسجد نشسته بودند كه مردى وارد: فرمايد امام باقر عليه السالم مى
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: پيامرب فرمود. شد و به مناز ايستاد، وىل ركوع و سجودش را آن چنان به سرعت خواند كه در حقيقت ركوع و سجود نبود
  »1« !برود بر غري دين من از دنيا رفتهمهانند كالغى كه نوك بزند مناز را جباى آورد، اگر با اين مناز از دنيا 

شت بربيد -215   بنده مرا به 

دهند، پرونده به  كنند، سپس پرونده او را به دستش مى پريمردى را در قيامت حاضر مى: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
اجنامد تا پريمرد به  به طول مىنگرند؛ اين برنامه  هاى او را منى بينند و در آن جز بدى صورتى است كه مردم آن را مى

كنم كه تو را عذاب كنم  من حيا مى! اى پريمرد: رسد كىن كه مرا به آتش بربند؟ خطاب مى امر مى: گويد حضرت حق مى
شت بربيد! در حاىل كه در دنيا براى من مناز خواندى، اى مالئكه من   .»2« بنده مرا به 

  زكريا بن آدم و احرتام او -216

  :خوانيم كه ريا بن آدم كه از اصحاب بزرگوار حضرت رضا عليه السالم است مىدرباره زك

راهم به مشا دور است و هر وقت خبواهم دسرتسى به مشا : على بن مسيب به حضرت رضا عليه السالم عرضه داشت
دنياى مشا از جانب من  از زكريا بن آدم قمى كه بر دين و: ندارم، معامل دينم را از چه كسى تعليم بگريم؟ حضرت فرمودند

  .امني است

  :زكريا بن آدم به حضرت رضا عليه السالم عرضه داشت

حضرت . تصميم دارم از مردم شهرم جداىي كرده و به جاى ديگر روم؛ زيرا در ميان آنان نادان زياد است! يابن رسول الّله
چنانچه به احرتام حضرت موسى بن جعفر بال از  شود، اين كار را نكن؛ زيرا به احرتام تو بال از اهل قم دفع مى: فرمود

   اهل بغداد دفع
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  .»1« گردد مى

  كردم؟ مناز بودم چه مى اگر انسان ىب -217

گذشتند، ناگهان سگى  اسالم صلى اهللا عليه و آله مهراه مجعى از اصحاب از راهى مىروزى پيامرب عزيز : در روايت آمده
حبيب خدا ايستاد تا سر و صداى آن حيوان متام شد، آن گاه روى مبارك به جانب ياران كرد و . شروع به پارس كرد

  دانستيد اين سگ چه گفت؟: فرمود

ره من مهيشه خداى مهربان را شكر مى! لّلهيا رسول ا: اين حيوان گفت: فرمود. نه: عرضه داشتند ام از هسىت،  كنم كه 
  »2« !كردم؟ مناز بودم چه مى سگ شدن بود، اگر انسان ىب

  مگر قيامت شده؟ -218

اسرائيل بر درياى نيل در حركت  يك كشىت با مجعى سرنشني در زمان انبياى بىن: در باب مناز آمده» الآلىل«در كتاب 
مگر قيامت ! اهلى: ن دريا احساس حرارت و فشار كردند، به درگاه حضرت حق ناليدند و عرضه داشتندبود، ناگهان ماهيا

مناز نشسته، دندان او درد   نه، در ميان مسافران اين كشىت كه به روى آب در حركت است يك ىب: رسيده؟ خطاب رسيد
مناز باعث شد كه بر  جنسى دندان يك ىب گرفت و سپس از دهانش جدا شد و او آن دندان را در آب انداخت، حنسى و

  »3« !!مشا هم فشار وارد شود

   ترك كننده مناز واجب كافر است -219

  :در حديثى از حضرت باقر عليه السالم آمده
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  :انَّ تارَِك اْلَفريَضِة كاِفرٌ 

  .به حق كه ترك كننده مناز واجب كافر است

  :شخصى از حضرت صادق عليه السالم پرسيد

  گويند؟ دليل بر اين مسئله چيست؟ گويند، وىل تارك الصالة را كافر مى چرا زناكار را با آن گناه بزرگ كافر منى

  :حضرت فرمود

دهد، وىل كسى كه ترك مناز  كس مشابه با اوست، عملش را به خاطر شهوت و فشار و غلبه هوا اجنام مى  زناكار و هر
كند؛ زناكار در بسرت يك زن به خاطر لذت شركت  كند به خاطر سبك گرفنت اين امر عظيم اهلى آن را ترك مى مى
ندارد، بلكه به خاطر استخفاف به مناز  مناز ترك منازش براى لذت بردن نيست، چون ترك عمل لذت كند، وىل ىب مى

است، وقىت لذت نبود، پس سبك انگاشنت است و وقىت سبك گرفنت عمل باعث ترك شد، اين حالت سبك گرفنت كفر 
  .»1«  است

  هم مادر خود را زد و هم كشت پدر را -220

  ابليس شىب رفت بالني جواىن
 

 آراسته با شكل مهيىب سر و بر را

ارگفتا كه منم   مرگ اگر خواهى ز
 

 بايد بگزيىن تو يكى زين سه خطر را

 يا آن پدر پري خودت را بكشى زار
 

 يا بشكىن از مادر خود سينه و سر را

______________________________  
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  يا آن كه بنوشى دو سه جامى تو از اين مى
 

 تا آن كه بپوشم زهالك تو نظر را

  لرزيد از اين بيم جوان بر خود و جا داشت
 

 كز ترس فتد لرزه به تن ضيغم نر را

 گفتا پدر و مادر من هر دو عزيزند
 

 هرگز نكنم ترك ادب اين دو نفر را

 لكن چو به مى دفع شر از خويش توان كرد
 

 نوشم دو سه جامى و كنم دفع خطر را

  جامى و چو شد خريه زمسىتنوشيد دو 
 

 هم مادر خود را زد و هم كشت پدر را

 اى كاش شود خشك بن تاك و خداوند
 

 «1» زين مايه شر حفظ كند نوع بشر را

  

   حكايىت از مناز باران -221

دام ها خشك بود، باغات در شرف  شهر قم در گري و دار جنگ جهاىن دوم از قحطى و خشكساىل ناله داشت، زمني ا
قرار داشت، مردم دچار مضيقه و سخىت بودند، عوامل مادى از حل مشكل به عجز نشسته بودند، تنها راهى كه براى 

  .نزول باران وجود داشت، يكى از دستورهاى مهم اسالمى بود و آن هم مناز باران

قلبش به نور يقني منور و جانش در خواست كه  داد كه به اين مهم اقدام كند، كسى را مى تر كسى به خود جرأت مى كم
  .اتصال با عامل ملكوت باشد

______________________________  
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ادن در اين ميدان را داد، مرجع بزرگ آن زمان مرحوم آيت الّله  آن كس كه به خويش با كمال اطمينان جرأت قدم 
سيد حممد تقى خوانسارى بود، مردى كه بارها براى دفع استعمارگران، به ميدان جهاد رفته بود و براى  العظمى حاج

  .احقاق حق مسلمانان پافشارى داشت

مجعيت زيادى با چشم گريان و دىل بريان و سر و پاى برهنه به رهربى و پيشواىي آن مرد اهلى به سوى خاك فرج قم حركت  
  .كردند

فقني در شهر قم قوا دارند و از نزديك ناظر اوضاعند؛ ارتش كفر تصور ديگر داشت و حزب حق زماىن است كه مت
مقصدى ديگر؛ قواى كفر پس از خرب شدن از حقيقت حال، سخت در تعجب شد، مگر ممكن است مجعيىت به 

  !سرپرسىت يك مردى عامل با اجنام عملياتى چند از آمسان باران به زمني بياورد؟

مراسم باران در سه روز، اشك آمسان بر زمني هم چون سيل باريدن گرفت، به عنوان خربى مهم در مهه جا  پس از اجنام
ام، بر  ام و از زبان آنان داستان را شنيده هاىي را كه در آن مناز شركت داشتند، ديده پخش شد، من خودم چند نفر از آن

اند، تا مهه بدانند كه مناز اين  السالم اين واقعه را ثبت كردهسنگ مزار او در مسجد باالى سر حرم حضرت معصومه عليها 
  :فرمود دستور مهم اهلى قدرت حل بسيارى از مشكالت را دارد، چه اگر نداشت خداى متعال امر منى

  .]َو اْسَتِعيُنوا بِالصَّْربِ َو الصَّالةِ [

  .»1« از صرب و مناز يارى خبواهيد

رتين حقيقت از راه -222   مناز وصول به 

   داستاىن را در حمور مناز به مضمون» طاقديس«مرحوم مال امحد نراقى در كتاب پرنور 

______________________________  
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  .حماصره كرده بودكرد كه فقر و فاقه او را به شدت  در كنار شهرى خاركىن زندگى مى

دريغ خود مشغول خاركىن بود و پس از به دست آوردن مقدارى خار، آن را  روزها در بيابان گرم، مهراه با زمحت فراوان و ىب
  .فروخت آورد و به مثن خبس به خريداران مى با پشت خود به شهر مى

العاده در حركت ديد، براى متاشا به كنارى  شنيد، مجعيىت را با آرايش فوق» دور شو، كور شو«روزى در ضمن كار صداى 
  .رفت و آن دستگاه و عظمت از آن او بود ايستاد، دخرت زيباى امري شهر به شكار مى

در گري و دار حركت دخرت امري، چشم جوان خاركن به مجال خريه كننده او افتاد و به قول معروف دل و دين يكجا در 
  .برابر زيباىي خريه كننده او سودا كرد

يب زدند كه از سر راه كنارى برو، اما جوان خاركن كه طاقتش را از دست داده بود به  مأموران شاه سر رسيدند، به او 
  .حرف آنان توجهى نكرد

لنگان به طرف  سوخت و توان كار كردن نداشت و لنگ ها در سنگر اندوه و حسرت مى قافله عبور كرد و جوان ساعت
  .شهر حركت كرد

 هر با صد درد و سوزآمد اندر ش
 

 روز آوردى به شب، شب را به روز

  يك دو روزى با غم و اندوه ساخت
 

  گداخت ها مى سوخت شب روزها مى

  

 عقلش از سر برگ رفنت ساز كرد
 

 صحتش از تن سفر آغاز كرد

 پايش از رفتار و دست از كار ماند
 

 جاى سبحه بر كفش زنار ماند

  

افتاد، دل خسته و افسرده شد، راه به جاىي نداشت، ميل داشت بدون هيچ شرطى، وسيله ازدواج با به حال اضطراب 
توانست او را نصيحت كرد، پند  دانشورى آگاه او را ديد، از احوال درونش باخرب شد، تا مى. دخرت شاه برايش فراهم شود

  .كرد فقط رسيدن به وصال حمبوب بود مى فايده بود، نصيحت آن آگاه اثر نداشت آنچه او را آرام دانشور ىب
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بايد چه كرد؟ تو كه از حسب و نسب، جاه و مال، شهرت و اعتبار و به خصوص مجال و زيباىي : دانشور به او گفت
ست رسيده، براى پيدا ب هاىي است كه حتققش حمال است، اكنون كه راه به بن اى ندارى، اين خواسته تو از مجله برنامه ره

گاه شو،  بينم، مقيم عبادت شدن فرج و چاره شدن دردت، راهى جز رفتنت به مسجد و قرار گرفنت در حمراب عبادت منى
  .شايد از اين طريق به كسب اعتبار و شهرت نايل شوى و فرجى در كارت حاصل شود

  اى بينم غمت را چاره من منى
 

  اى جز مناز و خلوت و سى پاره

  رشته تسبيح در گردن فكن
 

  دست اندر دامن سجاده زن

  خرقه صد وصله و حتت احلنك
 

  بورياى كهنه و نان و منك

  اى تا مگر بفريىب از اين عامه
 

ر خود هنگامه   اى گرم سازى 

  

نزديك شهر بود  خاركن فقري پند دانشور را به كار بست، كوه و دشت و كار و كسب خويش را رها كرد و به مسجدى كه
ن كرد و از صورت آن جز ويرانه   .اى باقى منانده بود آمد و بساط عبادت خود را جهت جلب انظار در آجنا 

 ها در مناز روزها در روزه شب
 

 در دعا گه آشكار و گه به راز

  اش پشمينه و نانش جوين خرقه
 

  ها بس بر جبني از سجودش داغ

  جز ركوع و جز سجودش كار نه
 

  جز ضرورت با كسش پيكار نه

  

كثرت عبادت و به خصوص منازهاى پى در پى به تدريج او را در ميان مردم مشهور كرد، آهسته آهسته ذكر خريش دهان 
  .به دهان گشت و مهه جا سخن از او به ميان آمد
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  ذكر خريش آيه هر حمفلى
 

  طالب او هر كجا اهل دىل

 شد دعايش دردمندان را دوا
 

 منزلش بيچارگان را مرجتا

  اش شد قبله حاجات خلق كلبه
 

  او مهى خنديد بر خود زير دلق

 تا شد آگه پادشه از كار او
 

 شد زهر سو طالب ديدار او

  

اش به گوش شاه رسيد و  آرى، سخن از عبادت و پاكى و ركوع و سجود او در ميان مردم آن چنان شهرت گرفت كه آوازه
  !!اشتياق قصد ديدار با او كردشاه با كمال 

گشت، مسريش به كلبه عابد افتاد، براى ديدن او عزم خود را جزم كرد و باالخره مهراه با ندميان،  شاه روزى از شكار بازمى
  .با كبكبه شاهى قدم در مسجد خرابه گذاشت

 آمد و ديد آن جوان را در مناز
 

 عاملى برگرد او با صد نياز

  عشاق مستحمو طاعت گشته چون 
 

  ملتفت ىن تا كه رفت و گه نشست

 بر سرش مو افسر و خاكش سرير
 

 ىن خرب از شاه او را ىن وزير

 جلوه كرد اندر بر شه حال او
 

 مرغ جانش شد اسري چال او

 منود گاه و بيگاهش زيارت مى
 

 فزود وز زيارت بر خلوصش مى

 پس سر صحبت بر او باز كرد
 

 كردگفتگو از هر طرف آغاز  

  عاقبت گفتش كه اى زيبا جوان
 

  اى تو را در قاف طاعت آشيان
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  هر چه آداب سنن شد از تو راست
 

  غري يك سنت كه تا اكنون جباست

  مصطفى گفت النكاح سنىت
 

  من رغب عن سنىت ال امىت

  

  .شدپادشاه در ضمن زيارت خاركن فقري و ديدن وضع عبادتى او، به ارادتش افزوده 

كرد به خدمت يكى از اولياى بزرگ اهلى رسيده، تنها كسى كه خرب داشت اين مهه عبادت و آه و ناله  شاه تصور مى
  .قالىب و تو خاىل است، خود خاركن بود

در هر صورت سر سخن را با آن جوان عابد باز كرد و كالم را به مسئله ازدواج كشيد، سپس با يك دنيا اشتياق داستان 
اى مگر يك سنت مهم و آن  هاى اسالمى را رعايت كرده تو متام سنت! دار را مطرح كرد كه اى عابد شب زنده دخرت خود

خواهم  داىن كه رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله بر مسئله ازدواج چه تأكيدى داشت، من از تو مى هم ازدواج است، مى
با من، عالوه بر اين من ميل دارم كه تو را به دامادى خود  به اجراى اين سنت هم برخيزى و فراهم آوردن وسيله آن هم

  بپذيرم؛ زيرا در پرده خود دخرتى دارم آراسته به كماالت و از لطف اهلى از

  231: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

را با متام روى  خواهم به قبول پيشنهاد من تن در دهى، تا من آن پرى اى هم برخوردار است، من از تو مى كننده زيباىي خريه
  !!خمارج الزم در اختيار تو قرار دهم

 چون جوان خاركن اين را شنيد
 

 هوشش از سر رفت و دل در پر تپيد

  دم جوان خاركن آنچه ديدم آن
 

  داىن و من من چه گومي چون تو مى

 آرى آن داند كه بعد از انتظار
 

 اى او را رسد از وصل يار مژده

  

كه حجب و حيا و  شاه در حريت فرو رفت؛ در جواب شاه سكوت كرد؛ شاه به تصور اينجوان پس از شنيدن سخنان 
  .زهد و عفت مانع از جواب اوست چيزى نگفت، از جوان خاركن خداحافظى كرد و به كاخ خود رفت
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حاضر او متام شب در اين فكر بود كه چگونه با اين مرد اهلى وصلت كند و چگونه اين مرد را به ازدواج با دخرتش 
  !منايد؟

به : صبح شد، شاه يكى از دانشوران تيزبني و با بصريت را خواست و داستان عابد را با او در ميان گذاشت و گفت
  .كه از قدم او زندگى من غرق بركت شود، نزد او رو و وى را به اين ازدواج و وصلت راضى كن خاطر خدا و براى اين

  .دليل و برهان و خواندن آيه و خرب، جوان را راضى به ازدواج كرد عامل آمد و پس از گفتگوى بسيار و اقامه

سپس نزد شاه آمد و قبوىل عابد را به سلطان خرب داد، سلطان از اين مسئله آن چنان خوشحال شد كه در پوست 
  .گنجيد منى

  با بشارت باز گرديد آن رسول
 

  كرد آگه پادشه را از قبول

 پس به امر شاه بزم آراستند
 

 خطيب و شيخ و قاضى خواستند هم

  ها برى در زماىن از حنوست
 

  عقد زهره بسته شد با مشرتى

ر سور  پس به خلوتگاه خاص از 
 

 زيب و زيور يافت كاخى از بلور

 ختت زرين اندر آن بگذاشتند
 

 هاى زرنگار افراشتند پرده
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ر قدوم آن جوان   شهر را 
 

  داده زينت مجله بازار و دكان

 مشع و مشعل هر قدم افروختند
 

 عود و صندل را به هر ره سوختند
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مأموران شاه به مسجد آمدند و با خواهش و متنا لباس شاهى به او پوشاندند و او را در حماصره مأموران با كبكبه و دبدبه 
سينه براى استقبال او صف كشيده بودند و امريان و دبريان و  شاهى به قصر آوردند، در آجنا غالمان و كنيزان دست به

  !سپاهيان جهت احرتام به داماد شاه گوش تا گوش ايستاده بودند

وقىت قدم در بارگاه شاه گذاشت و چشمش به آن مهه جالل و شكوه و سطوت و عظمت افتاد غرق در حريت شد و 
و به اين مسئله توجه منود كه من مهان جوان فقري و بدخبتم، من مهان ناگهان برق انديشه درون جان تاريكش را روشن كرد 

ام   خاركن مسكني و دردمندم، من مهامن كه مردم عادى حاضر نبودند سالمم را جواب بدهند، من مهان گداى دل سوخته
يه قرص ناىن جوين و پارچه   !!اى كهنه عاجز بودم، من مهان پريشان عاجز و بينواى مستمندم كه از 

اد  چون قدم در بارگاه شه 
 

 آمدش از روزگار خويش ياد

  روزگار ذلت و پسىت خويش
 

يدسىت خويش   بينواىي و 

  كشى روزهاى گرم و آن هيزم
 

  آتشى هاى سرد و آن ىب شام

  كشى پادشاهى از پس هيزم
 

  ها اين خوشى از پس آن ناخوشى

 زين تفّكر روزىن بر دل گشاد
 

 روزنش بر دل فتادنورى از آن 

 ها را كليد فكرت آمد قفل دل
 

 در گشايد چون كليد آمد پديد

ار  فكرت آمد مهچو باران 
 

 زار ها بود چون كشت ساحت دل

 زين سبب گفت آن رسول سرفراز
 

 فكر يك ساعت ِبْه از ساىل مناز

  

رت از هفتاد سال   بلكه باشد 
 

  اين سخن مهمل نداىن اى مهال

  

  انديشه در امور درون انسان اجياد. آرى، جوان بر اساس آيات اهلى به فكر فرو رفت
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انديشه در امور، انسان را از ذّلت به . تواند از صفحه خاك به عامل پاك پرواز كند كند كه آدمى با آن قدرت مى قدرتى مى
شت مى عّزت، از پسىت به بلندى، از مذّلت به رفعت،   .برد از جهّنم به 

رتين كمك براى انسان جهت رهاىي از هالكت  ترين حال اهلى است كه به انسان دست مى انديشه در امور، عاىل دهد و 
  .و حركت به سوى سعادت است

ه بر آرى، فكر كرد كه من مهان خاركنم كه بر اثر عبادت و طاعت رياىي به اين مقام رسيدم، آه بر من، حسرت و اندو 
  !!شدم؟ كردم چه مى من، اگر به عبادت حقيقى و طاعت خالص اقدام مى

  پس دل بيهوش او آمد به هوش
 

  گفت در گوش دلش آنگه سروش

  بيىن زعّز و مال و جاه كانچه مى
 

  وصل معشوق و نياز پادشاه

  قيمت كاالى روى اندود توست
 

  اجرت سعى غرض آلود توست

  نيست اجر هيچ كارى نزد ما ىب
 

  هيچ صبحى نه كه او را فجر نيست

 گرچه كاالى تو بس نابود بود
 

 ليك نزد ما كجا مردود بود

 خويشنت را وامنودى آن ما
 

 احسان ما آن ما كى رفته ىب

  گر نه از ما بودى اما اى فىت
 

 پيش مردم خويش را خواندى زما

  هني بگري اين مزد صورت كاريت
 

  داريتاين ثواب و اجر ظاهر 

  

در غوغاى دربار، چشم ديگر خاركن باز شد، مجال دوست در آيينه دلش جتلى كرد، با قدم اراده و عزم استوار، پاى از 
وش كناره گرفت و براى آراسنت وجودش به علم و عمل واقعى به سوى زيباى  دربار بريون گذاشت و از كنار آغوش آن پرى

  .مطلق به حركت آمد
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ى و الفاظ ىبوقىت مناز     گونه براى حل معنا و نيت آميخته با شائبه ريا، اين ميان 

  234: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  »1« ريا چه خواهد كرد؟ مشكل مدد كند، مناز واقعى و عبادات خالصانه و طاعت ىب

  دستياىب به مقام ملكوتى با مناز -223

ه مسجدى آبرومند، جهت عبادت زائران و طاعت مطيعان و مرقد مطهر حضرت ثامن االئمه عليه السالم، نيازمند ب
  .تدريس مدرسان بود

  .قرعه اين فال اهلى به نام خامنى ديندار و آگاهى دلسوز، موسوم به گوهرشاد خامن مهسر شاهرخ مريزا افتاد

كوىن خود را هاى اطراف را جهت ساخنت مسجد خريد، تنها يك پريزن حاضر نشد كه حمل مس ها و زمني او متام خانه
خواست در ساخته  افتاد، گوهرشاد خامن از خريد آن منصرف شد؛ زيرا منى كه منزل او وسط مسجد مى بفروشد در حاىل

  .ترين ظلمى شود شدن مسجد به احدى كم

پس از ساخته شدن مسجد، آن پريزن هم خانه خود را به عنوان حمل عبادت وقف كرد و ساليان دراز در وسط مسجد  
از طرىف دستور داد، در آوردن مصاحل ساختماىن، كسى حق ندارد حيوان . به نام مسجد پريزن جتلى داشت گوهرشاد

باركشى را تند براند، يا با تازيانه و چوب بزند، هم چنني دستور داد در مسري آوردن مصاحل ساختماىن جهت حيوانات 
داد با كارگران و زيردستان در كمال حمبت رفتار كنند و به  باربر، آب و علوفه بگذارند و به معماران و استادكاران دستور

  .زيردستان خود در برنامه كار حتّكم نكنند و سعى كنند كارگران را آزاد بگذارند

   آرى، براى ساخنت خانه خدا، بايد متام جهات حقوق خداىي و مردمى را رعايت

______________________________  
  .127/ 5: عرفان اسالمى -)1(
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روز نيست مگر  ترين مساجد روى زمني است و ساعىت در شبانه كرد؛ به مهني خاطر است كه اين مسجد يكى از پر بركت
كه خداوند مهربان، در آن مسجد به وسيله مردم و اولياى خدا به وسيله مناز و قرآن و دعا و تعليم و تعلم عبادت  اين

  .نشود

ورت، ساخنت مسجد شروع شد، گوهرشاد خامن هر چند روز يكبار جهت سركشى ساختمان به حموطه كار در هر ص
  .داد آمد و دستورهاى الزم را به معماران و استادكاران مى مى

ها  يكى از عمله. روزى براى سركشى ساختمان آمد، باد خمتصرى وزيدن گرفت، گوشه چادر خامن به وسيله باد كنار رفت
جرأت اظهار نظر براى او نبود؛ زيرا بيم آن داشت كه او را اعدام كنند، عمله و . را ديد، دلباخته آن زن شد چهره او

  !!اظهار عشق به ملكه مملكت

  .دو سه روزى نگذشت كه عمله بيچاره مريض شد، پرستارش تنها مادر دردمندش بود

كه دردش را  اى نديد جز اين كرد، فرزند چاره ش گريه مىطبيب از عالج او عاجز شد، مادر مهربان كنار بسرت تنها فرزند
مادر ساده دل و ساده لوح، براى رفع اين مشكل به گوهر شاد خامن مراجعه كرد و درد فرزندش را با . به مادر اظهار كند

رود و در  مى اگر اقدام نكىن تنها پسرم از دستم: او در ميان گذاشت و عالج را از آن زن بزرگوار خواست و به او گفت
  .قيامت دامن تو را جهت خوخنواهى فرزندم خواهم گرفت

چرا اين مشكل را زودتر با من در : سوخته گفت گوهر شاد خامن، از اين داستان بسيار ناراحت شد و به آن مادر دل
برو و سالم مرا به  به خانه! اى مادر: اى از بندگان خدا را از گرفتارى جنات دهيم؟ آن گاه گفت ميان نگذاشىت تا بنده
من حاضرم با تو ازدواج كنم، وىل شرطى را بايد من رعايت كنم و شرطى را تو بايد رعايت كىن، : فرزندت برسان و بگو

اما شرطى كه من بايد رعايت كنم جداىي از شاهرخ مريزاست، اما شرطى كه تو بايد رعايت كىن پرداخنت مهريه به من 
روز در حمراب زير گنبد مسجد  ن ازدواج قرار بگريى و آن مهريه اين است كه چهل شبانهكه در خط اي است، قبل از اين

   مناز خبواىن و ثوابش را به عنوان
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  .مهريه من قرار دهى
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آن  مادر، به خانه برگشت و متام مسائل را با پسر خود در ميان گذاشت، پسر از شدت تعجب خريه شد و از اين خرب
چنان شادمان شد كه به زودى از بسرت رنج برخاست و با كمال اشتياق پرداخت اين مهريه را به عهده گرفت و پيش خود  

  .شد حاضر به اجراى آن بودم چهل روز كه چيزى نيست، اگر چند سال به من پيشنهاد مى: گفت

دن به وصال گوهرشاد خامن، وىل به تدريج به در هر صورت به حمراب عبادت رفت، چهل شبانه روز مناز خواند، براى رسي
  .توفيق حضرت اهلى به راه ديگر افتاد

روز، مناينده گوهرشاد خامن، به حمراب عبادت آمد، تا از حال او خربدار شود، چون با او سخن گفت،  پس از چهل شبانه
  :گفت. دهد مالحظه كرد كه امهيىت به مسئله منى

  :گفت. ام خرب گرفنت از حال تو و گزارش به خامن آمدهمن مناينده گوهرشاد هستم، جهت 

  :توامن براى رسيدن به وصال تو، دست از حمبوب واقعى عامل بردارم برو به او بگو من منى: به خامن بگو

  اگر لذت ترك لذت بداىن
 

  دگر لذت نفس لذت خنواىن

  

دهد و اثر مناز را ببينيد،  اى مى عالج هواى نفس چه نسخهراسىت عجيب است، راهنماىي آن زن بزرگوار را ببينيد كه براى 
  .»1« دهد كه در اول كار از معىن دور است، وىل در عاقبت كار چه نتيجه خوشى مى با اين

   اويس قرن در آيينه عبادت -224

يه و آله سخت مشتاق مالقات اند و پيامرب بزرگوار اسالم صلى اهللا عل او انسان بزرگوارى بود كه وى را از زهاد مثانيه دانسته
  :با او بود و در حق او فرمود

______________________________  
  .133/ 5: عرفان اسالمى -)1(
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  !!كنم بوى خدا را از جانب مين استشمام مى
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كه در طلب صحبت رسول خدا كرد؛ زماىن   كارش شرتباىن بود كه اجرت آن را صرف نفقه مادر پري و نابيناى خود مى
مادر  . صلى اهللا عليه و آله شد و عشق آن جناب او را مهياى سفر مدينه كرد، نزد مادر رفت و اجازت سفر گرفت

دهم كه به ديدار معشوقت بشتاىب و بيش از نيم روز در مدينه مناىن و اگر حضرت را در مدينه نيافىت  تو را اذن مى: گفت
  .دهم منى بيش از اين اجازت ماندن

وقىت نىب اسالم صلى اهللا عليه و آله از سفر . اويس به مدينه آمد و يار خود را نديد و چون روز به نيمه رسيد، برگشت
  :آمد فرمود

  نگرم؟ اين نور چيست كه در اينجا مى

  .عت كردشرتچراىن به نام اويس بدين سرا آمد و مشتاق زيارت جنابت بود، چون تو را نيافت مراج: عرضه داشتند

  .اين نور را در اين خانه به هديه گذاشت و برفت: حضرت فرمود

  او كيست كه داراى چنني منزلت است؟: سلمان عرضه داشت

مردى است در مين به نام اويس قرن كه چون قيامت شود يك تنه برانگيخته شود و به مشار موى مواشى و  : فرمود
كند، هر كس از مشا او را ديدار كرد سالم مرا به او برساند و از وى   گوسپندان قبيله ربيعه و مضر از مردمان شفاعت

بعد از من اويس به مدينه آيد، اين : دعاى خري خواستار شود و بُردى به امرياملؤمنني عليه السالم عنايت كردند و فرمودند
  .جامه را بر او بپوشان

  .خلعت پيامرب بپوشانددر زمان حكومت عمر به مدينه آمد، جناب واليت مآب او را به 

عمر او را ستود و نزد وى اظهار زهد كرد و گفت، كيست كه اين خالفت را از من به يك قرص نان جو خبرد؟ اويس  
  گوىي چرا آن كس را كه عقل نباشد و اگر تو راست مى: گفت
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از پس هر مناز مؤمنان و : اويس گفت. مرا دعاىي كن: فروشى؟ بگذار و برو تا حق هر كس هست برگريد، عمر گفت مى
مرا وصيىت  : عمر گفت. شود وگرنه دعامي ضايع نكنم كنم، اگر با اميان باشى دعامي شامل حالت مى مؤمنات را دعا مى

اگر غري او را نشناسى و به جز او، : گفت. آرى: گفت. خداى را شناسى و او تو را آگاه است! اى عمر: گفت. كن
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رت استديگر  . قيامت نزديك است و من به ساخنت زاد آن روز مشغومل: گفت. زيادت كن: عمر گفت. ى تو را نداند 
  .اين بگفت و برفت

چون از مدينه بازگشت اهل مين از حال او آگاه شدند و عظمت و شخصيت اهلى او را يافتند و نسبت به او از در 
ونات نبود از مين گرخيت و به كوفه آمد و هويت خويش را از خلق پنهان احرتام برآمدند و او از آجنا كه طالب اين شؤ 

  .داشته، مشغول بندگى حق در مهه شؤون و استفاده كردن از فيض وجود موالى عارفان شد

  :گويد مى -كه او نيز از زهاد مثانيه و از اتقيا و عاشقان حضرت امرياملؤمنني عليه السالم بوده  - حرم بن حيان

رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شنيدم كه درجه شفاعت اويس تا چه مرتبه است، پيوسته جوياى او بودم و چون من از 
  .آرزوى زيارت او بر من غالب شده بود، تا نشان وى را به كوفه يافتم و به طلب وى شتافتم

هاىي كه داشتم وى  نشانه شويد، سخت ضعيف و الغر اندام، از روى روزى در كنار فرات شخصى را ديدم، جامه خود مى
  :جواب باز داد كه. را شناختم و بر او سالم كردم

  .خواستم دستش ببوسم، نگذاشت، خلىت بر ضعف او گريستم. »عليك السالم يا حرم«

  .آن كس كه نام من و پدر من به تو آموخت يا اويس: تو را كه به من راه منود؟ گفتم: گفت

هرگز خرب نداشتم  : گفت. ام تا با تو انس گريم و بياسامي آمده: گاه چه آورد؟ گفتمتو را بدين جاي! اى پسر حيان: گفت
فريفته دنيا ! اى پسر حيان: گفت. مرا وصيىت فرما: گفتم. كه كسى حق شناس شود و با غري او انس گريد و بياسايد

  مشو و خويشنت را
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  :گفتم. و راحله كن كه سفرى بس دراز در پيش دارى درياب و ساخته مرگ باش و اعداد زاد

معيشت تو : گفتم. در طلب من خويش را به زمحت ميفكن و نشان مكان من جموى: اراده كجا دارى؟ گفت! اى اويس
  .ها غالب است و پند نپذيرد ها كه شك بر آن اف باد بر اين دل: چگونه باشد؟ گفت



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

 

تا تواىن در حتصيل معرفت سعى كن و براى يافنت حقيقت كوشش مناى كه  :گفت. ديگر بار از او متناى وصيت كردم
اى از پروردگار غافل نباشى كه اگر خداى را به عبادت آمسانيان و زمينيان پرستش كىن تا به او يقني نداشته باشى از  حلظه

  .تو پذيرفته خنواهد شد

  .است و در پرستش او به چيز ديگر مشغول نباشىامين باشى بدانچه تو را موجود : چگونه باورش كنم؟ گفت: گفتم

اين بگفت و روانه شد و من از قفاى او مهى نگريستم و مهى گريستم تا از نظر من غايب گشت و ديگر كسى او را 
پيشه كرد، آن وقت در لشكرگاه حاضر شد و به  ديدار نكرد تا زماىن كه على عليه السالم آهنگ جنگ با معاويه ستم

در ركاب امرياملؤمنني عليه السالم به جهاد . على عليه السالم به قدوم او شاد خاطر گشت. ى عارفان درآمدمالزمت موال
  .و پيكار در راه خدا برخاست تا به فيض عظيم شهادت در راه دوست نايل آمد

منان در معرفت و اين مرد بزرگ اهلى و تربيت شده مكتب رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله و فيض گرفته از امري مؤ 
ها را به سجود به  ها را به ركوع بسر برد و برخى از شب شناساىي حضرت رب العزه به جاىي رسيده بود كه بعضى از شب

اى كاش از ازل تا ابد . اين راحت من است: دارى؟ گفت اين چه زمحت است كه بر خود مى: به او گفتند. پايان رساند
كنم كه شايد مثل آمسانيان  بردمى و اين به اين خاطر مى به يك سجود به پايان مىيك شب بودى و من به يك ركوع يا 

  .»1«  خدا را پرستش كرده باشم

______________________________  
  .145/ 5: عرفان اسالمى -)1(
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  مناز مردان خدا -225

از حكمت اهلى و عرفان اشراقى در منزل داشت، بيش از  فيلسوف بزرگ، مرحوم حاج شيخ حممد حسني غروى، درسى
شش نفر را در اين درس نپسنديده بود، دو نفر از آنان يكى حضرت آيت الّله العظمى سيد حممد هادى ميالىن بود كه 

د كه من ها برده و از او داراى اجازه رواىي هستم و ديگر مرحوم ايرواىن بو  اين فقري از حمضر اخالق و عرفانش استفاده
  :ام؛ فرزند مرحوم ايرواىن از پدرش و از پنج شاگرد ديگر غروى نقل كرد كه خدمت فرزند عامل و دانشمندش رسيده
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شىب براى حضور در درس به خانه استاد رفتيم، ظاهراً از وقت مقرر زودتر رسيدمي، استاد در جنب اطاق درس مشغول 
آهنگ شده و آهنگ مناز از  حوش ماست، با استاد بزرگوار ما در مناز هممناز بود؛ ناگهان متوجه شدمي، آنچه در حول و 

  .»1« رسد متام اشياى اطاق و در و ديوار، به دنبال مناز استاد به گوش ما مى

   حاالت معنوى آخوند كاشى -226

  .يكى از تربيت شدگان علمى و عملى مرحوم آخوند كاشى، فقيه بزرگ مرحوم حاج آقا رحيم ارباب بود

رها   .ها گرفت ين فقري دو بار براى زيارت اين مرد بزرگ به اصفهان رفت و هر بار از خرمن فيض آن جناب 

  .كرد اين مرد بزرگ از حاالت معنوى و روحى استاد عاليقدرش مرحوم آخوند كاشى مسائلى بس مهم نقل مى

   وىكه داراى حاالت معن) حمل سكونت آخوند كاشى(هاى مدرسه صدر  يكى از طلبه

______________________________  
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شىب براى عبادت و مناجات با قاضى احلاجات از خواب برخواستم، وقىت وضو گرفتم و آماده : گويد و عرفاىن بود مى
گ درختان در پاسخ ناله انساىن دل سوخته كه به ها و بر  ريزه برنامه شدم، ناگهان ديدم متام در و ديوار مدرسه و سنگ

  .مرتمن است، در ترمنند» ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس َربُّ اْلَمالِئَكِة َوالرُّوحِ «نواى 

  آهنگند؟ اصل ناله و صدا از كيست و اين چه صداىي است كه متام موجودات مدرسه با او هم! خداوندا

كه چون سيالب از دو  حماسن سپيد را روى خاك گذاشته، در حاىل مشغول حتقيق شدم نزديك حجره آخوند رسيدم، ديدم
و در و ديوار مدرسه و درختان و » ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس َربُّ اْلَمالِئَكِة َوالرُّوحِ «: گويد بارد، اين ذكر شريف را مى ديده اشك مى

ى زدم و غش كردم، چون به هوش آمدم ا گويند؛ از هيبت ذاكر و ذكر و مذكور، نعره نباتات به دنبال او اين ذكر را مى
ت و حريت به حضرت استاد عرضه  به حجره خود برگشتم؛ وسط روز خدمت استاد رسيدم، با حالىت پر از اعجاب و 

تعجب : داشتم كه داستان ديشب چه بود كه مرا سخت به تعجب انداخت؟ آخوند كاشى در كمال سادگى به من گفت
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هان تو چه كرده بودى كه در برابر اين برنامه ! اى را شنيدى باز شد، تا چنني برنامهاز توست كه به چه علت گوش تو 
  »1« !توفيق شنيدن يافىت؟

  صابوىن را بازگردانيد -227

  .مردى مؤدب به آداب، در بازار بغداد بر سقط فروشى وارد شد و از او طلب كافور كرد: در آثار اسالمى آمده كه

  اى، دارى وىل فراموش كرده: آن مرد اهلى گفت. ندارمكافور : سقط فروش پاسخ داد

______________________________  
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  .در فالن بسته و در كنار فالن قفسه است

آن رجل نوراىن فرموده بود مرد سقط فروش برابر با گفتار آن چهره پاك به سراغ كافور رفت و آن را به مهان صورتى كه 
  .يافت

هاست به خيال  مشا از كجا دانستيد در مغازه من كافور هست، در صورتى كه من مدت: از اين معىن تعجب كرد پرسيد
  !كنم كه اين جنس را ندارم، مشرتيان خود را جواب مى اين

ز دنيا رفته و حضرت اراده دارند خود يكى از دوستان وجود مبارك حضرت وىل عصر عليه السالم ا: آن مرد اهلى فرمود
متكفل غسل و دفن باشند، مرا به حضور خواستند و فرمودند كه در متام بازار بغداد به يك نفر اطمينان هست و او كافور 

دارد، وىل داشنت كافور را فراموش كرده، مشا براى خريد كافور به نزد او برو و آدرس كافور فراموش شده را در اختيار او 
  !!هاى وىل امر به مغازه تو آمدم بگذار، من هم به نشاىن

سقط فروش بناى گريه و زارى گذاشت و از آن مرد اهلى به التماس درخواست كرد كه مرا براى ديدار موالمي، گرچه يك 
  !!حلظه باشد با خود برب

. ه خيمه يوسف عدالت در آجنا برپا بودآن مرد اهلى درخواست او را پذيرفت و وى را مهراه خود برد، به بياباىن رسيدند ك
من باران شروع به فرو رخينت كرد، ناگهان سقط فروش به ياد اين معىن افتاد كه  قبل از رسيدن به خيمه، هوا ابرى شد و من
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مقدارى صابون ساخته و براى خشك شدن بر بام خانه رخيته اگر اين باران ببارد، وضع صابون چه خواهد شد؟ در اين 
 !!ود كه ناگهان صداى حضرت حجت حق برخاست كه صابوىن را برگردانيد كه با اين حال، اليق ديدار ما نيستحال ب

»1«  

______________________________  
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   ترين مناجات عاشقانه -228

نني على عليه السالم آن گاه كه در عراق بود، روزى پس از مناز صبح، به امرياملؤم: از امام باقر عليه السالم روايت شده
  :وعظ و نصيحت پرداخت و از خوف خدا گريست و ديگران هم از گريه حضرت به گريه نشستند، آن گاه فرمود

كردند،  و شب مىمنودند  به خدا قسم كه از زمان دوستم رسول خدا صلى اهللا عليه و آله اقوامى را به ياد دارم كه صبح مى
ها از گرسنگى به پشت چسبيده و پيشاىن آنان از اثر سجده چون  ها گرفته و احوالشان پريشان و شكم در حاىل كه چهره

ايستادند و گاهى پيشاىن به  آوردند، گاهى مى شب را در حال سجده و قيام براى پروردگارشان به روز مى!! زانوى شرت بود
ود سرگرم گفتگو و مناجات بودند و آزادى خويش را از آتش جهنم از حضرت او ادند و با خداى خ خاك مى

  !!ديدم كه بيمناك و هراسانند خواستند، به خدا سوگند با مهه اين احوال آنان را مى مى

  :و در بعضى از روايات به دنباله اين گفتار آمده كه

شد، چون  است، هرگاه نزد آنان نام خدا برده مى ها آنان چنان بودند كه گويا صداى افروخته شدن آتش در گوش آن
  .اند شدند و چنان بودند كه گويا شب را در غفلت به روز آورده درخت خم مى

  .»1« پس از اين سخنان، ديگر آن حضرت را خندان نديدند، تا به جوار رمحت حضرت حق منتقل شد: گويد راوى مى

   زلزله روز قيامت حادثه بزرگ -229

  در غزوه بىن املصطلق بود كه شبانگاهى آيه اول سوره حج بر: كهروايت شده  



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

 

______________________________  
  .191/ 5: عرفان اسالمى -)1(

  244: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله نازل شد، در حاىل كه مسلمانان در حال حركت بودند

ا َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعْت َو َتَضُع ُكلُّ ذاِت َمحٍْل * ءٌ َعِظيمٌ  ْم ِإنَّ َزْلزََلَة السَّاَعِة َشيْ يا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا َربَّكُ [ يـَْوَم تـََرْوَ
  .]َو لِكنَّ َعذاَب اللَِّه َشِديدٌ   َو ما ُهْم ِبُسكارى  َمحَْلها َو تـََرى النَّاَس ُسكارى

مشاهده خواهيد كرد  [روزى كه آن را ببينيد .* اى بزرگ است ترديد زلزله قيامت، واقعه وا كنيد، ىباز پروردگارتان پر ! اى مردم
كند، و  شود، و هر ماده باردارى بار خود را سقط مى خرب مى دهد، ىب اى از كودكى كه شريش مى هر مادر شري دهنده]  كه

  .بسيار سخت است بيىن در حاىل كه مست نيستند، بلكه عذاب خدا مردم را مست مى

كه گرد مشع وجود مقدسش مجع شدند، آيه را بر آنان قرائت كرد؛ راوى  پيامرب ندا داد و مردم را امر به ايستادن كرد، تا اين
گرفتند و خيمه برپا  من هيچ وقت به اندازه آن شب گريه كننده نديدم، چون صبح شد زين از چهارپايان منى: گويد مى
  »1« !اند كنند يا حمزون و غمگني به فكر فرو رفته ديدى كه يا گريه مى را مى منودند، مسلمانان منى

   لذت مناجات -230

ام كه ما  تو را دچار چنان بالىي كرده: به فالن كس بگو: در احاديث قدسيه آمده كه خداوند به موسى بن عمران فرمود
  »2« !!ام لذت مناجامت را از او گرفته: خطاب رسيدمن او را بر بالىي نديدم، ! خداوندا: عرضه داشت. فوق آن نيست

رت است يا تو؟ -231   اين سگ 

  :اند هاى عرفاىن نوشته داستاىن آموزنده به اين مضمون در كتاب

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

 

  245: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

لوى خود بسته و با او  كرد، ديوانه كه وزيرش او را مهراهى مى راه شكار در حاىل پادشاهى در اى را ديد كه سگى را 
  .خوش و خرم نشسته

اين مرد از اطوارش پيداست ديوانه است، ممكن ! اى پادشاه: وزير گفت. بيا خلىت با ديوانه دل خوش كنيم: به وزيرش گفت
  !ن از شأن سلطنت به دور استاست به ساحت شاهى جسارت ورزد و اي

رت است يا تو؟! اى مرد: شاه گفت. باكى نيست، نزديك ديوانه شدند: شاه گفت   اين سگ 

اين سگ هرگز از فرمان من بريون نيست، پس شاه و گدا اگر از حضرت حق اطاعت كنند، از سگ : ديوانه جواب داد
رت رتند، وگرنه سگ از هر دو آن   »1« !ها 

   را معطر كردى، معطرت كردم نامم -232

رفت، كاغذى يافت، روى آن نوشته بود  نقل است كه بشر حاىف در ابتدا كه مست باده دنيا بود، روزى در بني راه مى
اد، بزرگى آن شب به عامل خواب  بسم الّله الرمحن الرحيم، عطرى خريد و آن كاغذ را معطر كرد و آن را در جاى حمرتمى 

  :ر را بگوديد كه گفتند بش

ْنيا َواْآلِخَرةِ َطيَّْبَت إْمسَنا طَيَّْبناَك َوَجبَّْلَت إْمسَنا فـََبجَّْلناَك َوَطهَّْرَت إْمسَنا َفَطهَّْرناَك َفِبِعزَّتى َألَُطيَِّنبَّ    .إْمسََك ىف الدُّ

، به عزمت قسم نامت را در ات كردمي نامم را معطر كردى، معطرت كردمي، بزرگ دانسىت، بزرگت مشردمي، پاكيزه كردى، پاكيزه
  .دنيا و آخرت پاكيزه گردامن

   ام، وضو گرفت بشر، مردى فاسق است مگر به غلط ديده: آن بزرگ پيش خود گفت

______________________________  
  .228/ 5: عرفان اسالمى -)1(

  246: ، ص13 عرفان اسالمى، ج



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

 

د، تا بار سوم كه مسئله را مطمئن شد، صبح به در خانه بشر رفت و مناز بگزارد و به خواب رفت، باز مهان خواب را دي
مشغول است گفت او : گفتند. گفتند به جملس هلو و لعب رفته، به در آن جملس رفت و بشر را خواست. و او را طلبيد

  !از خداوند: بپرسيد از كه پيغام دارى؟ جواب داد: گفت. به بشر خرب دادند. را بگوييد پيغامى دارم

: ر گريان شد گمان كرد پيام عذاب و عقاب است؛ پس برخاست و روى به ياران كرد و با مهه خداحافظى منود و گفتبش
هرگز مرا در جملس معصيت خنواهيد ديد، پس به نزد آن شخص آمد و پيغام را شنيد و مستعد توبه و انابه گشت و به 

  .»1«  دست حضرت موسى بن جعفر عليه السالم راه خدا يافت

  اسم اعظم و اسم اصغر -233

مشا اصغر به من مناييد تا من اعظم به مشا منامي، كدام : از سلطان العارفني پرسيدند كه اسم اعظم كدام است؟ گفت
  .»2« تر آيد نامست كه نه در عظمت متام است، چه قطره در نظر آيد كه نه از حبر حميط بزرگ

   حمو شدن كار خري از ديوان اعمال -234

كارى و تباه روزگارى كه  گذشت، ناگاه گناه خبار آمده كه روزى عيسى عليه السالم با مجعى از حواريان به راهى مىدر ا
اش افروخته گشت، آب ندامت  در آن عصر به فسق و فجور معروف و مشهور بود ايشان را بديد، آتش حسرت در سينه

صاحبان او بر انديشيد، تريگى روزگار و تاريكى حال خود را اش روان شد، از صفاى وقت عيسى عليه السالم و م از ديده
  :معاينه ديد، آه جگرسوز از دل پر خون بركشيد و با زبان حال گفت

______________________________  
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ى چشم پر   آب يا رب كه منم دست 
 

  جان خسته و دل سوخته و سينه كباب
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  نامه سيه و عمر تبه، كار خراب
 

  از روى كرم به فضل خويشم درياب

  

ام و با اين آلودگى قابليت مهراهى پاكان ندارم، اما  پس با خود انديشه كرد كه هر چند در مهه عمر قدمى به خري برنداشته
موافقت ايشان دو سه گامى بروم ضايع خنواهد بود، پس خود را سگ اصحاب چون اين قوم دوستان خدايند، اگر به 

رفت، يكى از اصحاب باز نگريست و آن شخص را كه به نابكارى و  ساخت و بر پى آن جوامنردان فريادكنان مى
باك را چه  ىب اين مرده دل! اى جان پاك! يا روح الّله: آيد گفت بدكارى شهره شهر و دهر بود ديد كه بر عقب ايشان مى

او را بران تا از قفاى ما ! اليق مهراهى ماست و بودن اين پليد ناپاك در عقب ما در كدام طريق رواست؟ اى عيسى
عيسى عليه السالم متأمل شد تا به آن شخص چه گويد و به چه نوع عذر . بازگردد كه مبادا شومى گناهان او در ما رسد

يار با ُعجب و پندار خود را بگوى تا كار از سر گريد كه هر ! يا روح الّله: رسيد كهاو را خواهد كه ناگاه وحى اهلى در 
عمل خريى كه تا امروز از او صادر شده بود به يك نظر حقارت كه بدان مفلس بدكار كرد، جمموع را از ديوان او حمو  

  .»1«  كردمي

   شخصيت ربيع بن خثيم -235

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

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

دان گريست كه چشمانش او از اصحاب امام حسن عليه السالم است و چون خرب شهادت آن حضرت به او رسيد چن
  چرا عالج چشمان خود نكىن؟: معيوب شد، يكى به او گفت

______________________________  
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اهم از اين مطلب هست كه در آن : دعا كن تا بينا شوى، ربيع گفت: من مشغول از ايشامن، آن شخص گفت: گفت
شد، هر چه  گفت و به هر فضوىل در حماورات دنيا متكلم منى ربيع بن خثيم سخن كم مى: اند عا كنم و گفتهباب د
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فرمود مهه موعظه بود و نصيحت و چون خرب شهادت شاه شهيدان امام حسني عليه السالم را شنيد سه مرتبه از دل  مى
  روى نديد و احلق جاى آن بوده و را سخنگو و خندهخود افتاد و كسى ديگر تا آخر عمر ا پاك آه دردناك كشيد و ىب

»1«.  

شت -236    تعليم عمل براى رسيدن به 

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

شت شوم و از آتش دوزخ دور گردم، فرمود مسئله بزرگى پرسيدى، وىل آسان است در صورتى كه خداوند بر : داخل 
پرداز و خدا را عبادت كن و به او شرك نورز، مناز واجب را ادا كن و زكات مفروضه را ب: اش آسان كند، آن گاه فرمود بنده

  .روزه ماه رمضان را بگري

شت آگاهى دهم؟ عرضه داشتم: آن گاه فرمود روزه سپر است، صدقه كفاره عطا است و : آرى، فرمود: تو را به درهاى 
  .»2« را قرائت كرد ] ُجُنوبـُُهمْ   تـََتجاىف[  برخاسنت مرد در دل تاريك شب جهت كسب رضايت حق، سپس آيه شريفه

رت -237   رت از 

   به عراق: حممد بن اىب عمري ثقه جليل القدر كه از فضل بن شاذان روايت شده كه گويد

______________________________  
  .46/ 6: عرفان اسالمى -)1(

  .67/ 6: عرفان اسالمى -)2(

  249: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

دارى هسىت و براى معيشت آنان به كسب و   عايلهتو مرد : گويد كند و مى رسيدم و ديدم كسى رفيق خود را سرزنش مى
  .هايت نور چشمت از دست برود كار نياز دارى و من بيم آن دارم كه بر اثر طول سجده
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اگر چشم كسى در اثر سجده از دست ! مرا فراوان سرزنش كردى، واى بر تو: گونه فراوان سخن گفت، فرياد زد چون اين
از دستش رفته بود، چه گمان دارى به مردى كه پس از مناز صبح به سجده شكر  هر آينه چشم ابن اىب عمري. رفت مى
  .داشت مگر به هنگام ظهر رفت، پس برمنى مى

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

اش را طوالىن منود، چون مجيل سر از سجده برداشت،   به نزد مجيل دراج رفتم، او را در سجده يافتم، سجده: گويد مى
ديدى  اگر معروف بن خرَّبوذ را مى: كىن، مجيل در جواب گفت حممد بن اىب عمري مرا گفته كه سجده را طوالىن مى: گفتم
  »1« چه؟

   يز مرا يارى كنتو ن -238

  :شت را براى من به عهده بگري، حضرت فرمود: شخصى به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»2«  تو نيز مرا با زياد سجده كردن يارى كن

  بنده مرا بنگريد -239

   چون عبد مناز جباى آورد، سپس به شكرانه سر بر زمني: در روايت صحيح رسيده

______________________________  
  .97/ 6: عرفان اسالمى -)1(

  .99/ 6: عرفان اسالمى -)2(

  250: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  :فرمايد دارد، سپس مى د، خداى تبارك و تعاىل حجاب ميان بنده و فرشتگان را برمى
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م ادا كرده و عهدى كه با او بسته بودم متام منوده، اى را كه بر او قرار داده بود بنده مرا بنگريد كه وظيفه! اى فرشتگان من
فرشتگان من به نظر مشا او را چه پاداشى نزد . ام به سجده افتاده است سپس به شكرانه اين نعمت كه به او عنايت كرده

  من است؟

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

  پس از آن چه؟: فرمايد مى. كفايت مهماتش: دارند عرضه مى

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

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

  مرگ عاشقان ما -240

مرگ براى عاشقان ما، مانند آب سرد گواراىي : پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله به امام على عليه السالم فرمود
  »2« !است كه تشنه در تابستان گرم آن را بنوشد

   مرگ مؤمن از ديدگاه امام صادق عليه السالم -241

خروج روح از بدن براى مؤمن : مرگ از براى مؤمن چگونه است؟ فرمود: از حضرت امام صادق عليه السالم سؤال شد
  تر است از كشيدن مو از آرد، و در روايت ديگر مو از تر و آسان سهل

______________________________  
  .100/ 6: اسالمى عرفان -)1(

  .99/ 6: عرفان اسالمى -)2(

  251: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  ماست

   مرگ مؤمن از ديدگاه امام چهارم عليه السالم -242
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مثل آدم چركى كه به محام رود و خود را شستشو : مرگ براى مؤمن چيست؟ فرمود: از حضرت سيد الساجدين پرسيدند
  .بو و نظيف بپوشد هاى خوش جامهدهد و پس از بريون آمدن 

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

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

   تعبري ديگرى در مورد مرگ مؤمن -243

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

   اى در مرگ مؤمنان لطيفه -244

حضرت امام على النقى عليه السالم به عيادت يكى از شيعيان خود آمد و حال او را مشرف : در روايت آمده است كه
  :اش حزن و افسردگى بود، حضرت فرمودند موت ديد، وىل در چهرهبه 

داىن مرگ براى مؤمن مثل آن است كه با بدن چركني وارد  ترسى و از مالقات با موت افسرده خاطرى؟ مگر منى از مرگ مى
   محام شود و پس از متيز كردن بدن لباسى نظيف

______________________________  
  .100/ 6 :عرفان اسالمى -)1(

  .103/ 6: عرفان اسالمى -)2(

  .104/ 6: عرفان اسالمى -)3(

  252: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

بپوشد، آيا كسى از متيز شدن و لباس نظيف پوشيدن ناراحت است؟ بدان كه مرگ براى تو چنني است، آن شخص 
  .»1« دند از دنيا رفته بودصورتش برافروخته شد و ترسش مرتفع گشت و چشم برهم گذاشت، چون او را حركت دا
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   ابراهيم عليه السالم و ملك املوت -245

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

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

   رفع كراهت مرگ براى مؤمن -246

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

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

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

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

______________________________  
  .104/ 6: عرفان اسالمى -)1(

  .105/ 6: عرفان اسالمى -)2(

  253: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

شت دسته گلى چيده و براى بو  : فرمايد دارد، خداوند مى املوت عرض مؤمن را به حق عرضه مى ملك از جاى او در 
شت ببيند، اگر به مشاهده كردن مقام خود و بوييدن كردن به او عطا كن، سپس پرده را كنار بزن تا  جاى خويش را در 

شىت راضى به موت شد او را قبض روح كن ورنه وسيله ديگرى براى رضايتش فراهم كنم   .بوى گل از گلستان 
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ند با ديدن مؤمن چون آن اوضاع را ببيند راضى به موت شود، وىل بعضى از مؤمنان كه از مقامات روحى بلندترى برخوردار 
يه توشه بيشرت براى آخرت خود در دنيا به  شت و بوييدن آن دسته گل راضى به موت منى شوند و عالقه دارند جهت 

  .مانند

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

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

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

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

  حضور معصوم بر بالني مؤمن حمتضر -247

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

______________________________  
  .105/ 6: عرفان اسالمى -)1(

  254: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

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

كنم از عمر دنيا چه اندازه رفته و من به  پرسد از عمر دنيا چقدر باقى مانده و من از او سؤال مى خضر است از من مى
  .ز آن پرسيد داناترمآنچه ا

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

  .ندك مدتى تبديل به خنل بارآور شد كه هرگز مانند آن را كسى نديده بودها را كاشتم پس از ا من داد و من آن
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دوست دارم به من لطف و حمبت كرده در منزل من صرف غذاىي بنماييد، : سپس به حضرت على عليه السالم عرض كردم
يه كىنآمي به شرط آن كه خود را به زمحت نيندازى، به طورى كه خواسته باشى از خارج چي مى: حضرت فرمود   !زى 

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

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

  :اند مردم نسبت به مشا سه دسته: شنوى؟ عرضه داشتم چه مى: فرمودند. هستم

  !اند ئل به الوهيتاى غلو كنند و نسبت به مشا قا دسته - 1

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

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

  باشند كه قدم در حد وسط رتين اين سه دسته آناىن مى! اى حارث: حضرت فرمود

  255: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

برند  آورند و از مقام خالفت اهلى و امامت پايني منى تفريط در پرهيزند، مرا از حد بندگى خدا باال منى گذارده و از افراط و
  .مانند تو و امثال تو

  .تو را بشارت باد كه در نزد مرگ و نزد صراط و نزد كوثر و نزد مقامسه مرا خواهى ديد! اى حارث: بعد فرمود

گومي بگري اين  كنم، به آتش مى جهنم؛ زيرا من مردم را به دو قسمت تقسيم مىنزد : عرض كردم مقامسه كدام است؟ فرمود
  .را كه دمشن من است و رها كن آن را كه دوست و وىل من است

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

گريى و  اندازى و دامن مرا مى گريم و تو دست مى اندازم و قائمه عرش حق را مى چون روز قيامت شود من دست مى
گريند، پس خداوند به  اندازند و دامن اوالد تو را مى گريند و شيعيان دست مى اندازند و دامن تو را مى اوالد تو دست مى
شت شو  اند امر مى هاىي كه به او متمسك پيامرب خود را با آن   .ندمنانيد داخل 
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چون حارث اين حديث را از امام على عليه السالم شنيد، از خدمت او مرخص شد در حاىل كه از شدت خشنودى 
  »1« !ديگر مرا باكى نيست كه چه وقت مرگ به سراغم بيايد: گفت شد و مى دامن قباى او به زمني كشيده مى

   پيامرب صلى اهللا عليه و آله بر بالني مؤمنان -248

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

   شود، آن وقىت است كه چشم او به مؤمن در وقت مرگ چشمش اشك آلود مى

______________________________  
  .106/ 6: عرفان اسالمى -)1(

  256: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

اختيار   ها او را نديده بيفتد ىب ش به حمبوىب كه سالايد هرگاه كسى چشم افتد، آيا مشا نديده پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى
  .»1« كند گريه مى

   با او مدارا كن -249

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

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

  »2« !گريى كن گويند به او در قبض روح سخت دمشنان باشد مى

   عظمت ملكوت -250

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

هاى او را دو چندان كرد و به او امر به پرواز  روزى به خاطرش گذشت آيا در فوق عرش چيزى هست، خداوند قادر بال
ها و قدرت او مضاعف  هاى ملكوتى پريد جباىي نرسيد، باز بال فرمود، آن ملك راه پريدن گرفت بيست هزار سال به سال
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مشار عرش  هاى ىب حق به پريدن ادامه داد، سى هزار سال ملكوتى ديگر پريد وىل به سر يك ستون از ستونشد و به امر 
نرسيد، خداوند عامل به او وحى كرد اگر تا قيامت دنبال پريدن خود را ادامه دهى به آخر يك قائمه عرش خنواهى رسيد، 

  :ناگهان ملك فرياد زد

______________________________  
  .108/ 6: عرفان اسالمى -)1(

  .108/ 6: عرفان اسالمى -)2(

  257: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  َوِحبَْمِدهِ   ُسْبحاَن َرىبَِّ اْألْعلى

   بداند كه خودش را مسخره كرده -251

و بدامن كه هرگاه من مطلع شوم بر دل مؤمن : كند كه فرمود پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله از حضرت احديت نقل مى
شوم يعىن او را در  دارد و در اطاعت من ثابت و راسخ است، من مباشر تقومي و سياست او مى او بندگى مرا دوست مى

دارم و هيبت و سياست او را  دارم و هيبت و سياست او را در نظر خالئق عزيز و حمرتم مى نظر خالئق عزيز و حمرتم مى
فل احوال او شده و مجيع ما حيتاج او را از قليل و كثري و جليل و حقري، در دنيا و اندازم، يا آن كه متك در دل مردم مى

  .منامي آخرت برايش مقرر مى

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

  .»2«  كنم نويسم و در قيامت با اهل خسران حمشور مى ديوان زيانكاران مى

  تا صبح به مناز ايستادند -252

ئت،  شب عاشورا را در نظر بياوريد، گرگان درنده صحراى ضاللت و سگان وادى ظلمت و وحشيان بيابان پسىت و دنا
رتين فرزند آدم وارد كربال مى شوند، در خيام عاشقان اهلى و تربيت يافتگان مكتب ربوىب قحط  گروه گروه براى كشنت 

هاى دوستان حق و ناله زن و فرزند پيامرب  هاى دمشن و مناجات و گريه ها و عربده آب است، صداىي جز صداى اسلحه
   و حمب صادق شود، بر حسني عزيز اين عارف عاشق شنيده منى



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

 

______________________________  
  .113/ 6: عرفان اسالمى -)1(

  .118/ 6: عرفان اسالمى -)2(

  258: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

و سرحلقه شهيدان و يارانش مسلم است كه از طلوع آفتاب فردا تا بعد از ظهر قطعه قطعه خواهند شد و بدن عريان آنان 
اند به اسارات برده خواهند شد، در  و زن و بچه آنان كه عيال و ناموس خداى جهان آفرين در َتْف آفتاب خواهد ماند

اى، در كمال انبساط و نشاط و عشق و حمبت و رضايت و خشنودى از  وسط چنني درياى پر موج و بيابان پر حادثه
ب خود را پس از اين كه شب از نيمه  موال و حمبوب خود و ياران و زن و فرزندش تا صبح به مناز ايستادند و حىت مناز ش

رتين وجه ادا كردند و اين پاكان و مهاهنگان با حق و عاشقان جان بركف، در تشّهد متام ركعات به عاىل ترين  گذشت به 
وجه ممكن به اين معىن شهادت دادند كه معبودى به حقيقت جز وجود مقدس خداى عامل آفرين وجود ندارد و وحدانيت 

در اين ورطه هولناك با متام وجود و از : خمصوص ذات اقدس اوست و به فرموده حضرت صادق عليه السالمشريكى  و ىب
سر عشق و حمبت و سوز و ساز ثناى خدا گفتند و معرفت واال و عمل خالص و اقرار به وحدانيت حق را نثار پيشگاه 

بت به آن مهه ابتال و مصيبت كه عامل رشد معشوق كرده و با مناز اول شب تا سحرشان رضايت و خشنودى خود را نس
  .»1« و كمال آنان و بيدارى جهانيان تا قيامت بود اعالم منودند

  برترين عبادت كدام است؟ -253

چيزى نزد خداوند افضل از اين : برترين عبادت كدام است؟ فرمود: به امام باقر عليه السالم عرض كردم: گويد راوى مى
تر نيست از انساىن كه از عبادت حق   نزد اوست در خواست شود و كسى نزد خداوند مبغوضنيست كه از او از آنچه 

  .»2« كرب ورزد و از آنچه نزد اوست خنواهد

______________________________  
  .129/ 6: عرفان اسالمى -)1(

  .195/ 6: عرفان اسالمى -)2(
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  259: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   مگو كار از كار گذشته -254

حضرت صادق عليه السالم به من فرمود، در پيشگاه حضرت حق دعا كن و مگو كار از كار گذشته، : گويد ميسر مى
  .شود و براى دعا اثرى نيست آنچه مقدر شده مهان مى

د اى دهان خود را ببند مهانا نزد خداوند عزوجل منزلت و مقامى است كه به آن نتوان رسيد مگر به دعا و گداىي، اگر بنده
شود، پس دعا كن تا به تو عنايت شود، اى ميسر هيچ درى نيست كه كوبيده شود مگر  و دعا نكند چيزى نصيبش منى

  .»1« اين كه اميد آن هست كه به روى كوبنده باز شود

   هفتاد سال تب به سراغم نيامده -255

  :تدوسىت داشتم عاشق دين و دلسوز مسائل اهلى، داراى هفتاد سال عمر، به من گف

وقىت كه عمرم قريب به ده سال بود، گرفتار تب سوزنده سخىت شدم، طب و طبيب از عالجم عاجز شد، پدرم مرا در 
آغوش گرفت و نزد سيدى بيدار و صاحب نفسى با حال برد و داستان رنج مرا براى او بازگفت، آن مرد سرى به جانب 

اى نگذشت كه تب مرا رها كرد و  حلظه. او را رها كن! ندهاى تب سوز : آمسان برداشت، آن گاه روى به من كرد و گفت
  .»2«  تا اين زمان كه هفتاد سال از عمرم گذشته تب به سراغم نيامده

   دو داستان از مرحوم حمّدث -256

برامي ... و» الكىن و االلقاب«و » مفاتيح اجلنان«، »سفينة البحار«اى چون  فرزند مرحوم حمدث قمى صاحب كتب ارزنده
قل كرد، پدرم دچار چشم درد شديدى شد، اطباى عراق از عالجش عاجز شدند، روزى از مادرم خواست كتاب ن
  را به او» الكاىف«

______________________________  
  .195/ 6: عرفان اسالمى -)1(

  .201/ 6: عرفان اسالمى -)2(

  260: ، ص13 عرفان اسالمى، ج
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اين كتاب مايه از اهل بيت رسول الّله عليهم السالم دارد و امكان ندارد : گفتبدهد، كتاب را از دست مهسرش گرفت و  
خداوند به وسيله ماليدن اين كتاب به چشم مرا از درد ديده خالص نكند، چشم به حق دوخت و با دىل سوخته كتاب 

  .را بر چشم ماليد، ديده او از درد و امل رهاىي يافت» الكاىف«

اين : مرض سخىت شد، دارو نسبت به او از اثر افتاده بود، پس از رنج بسيار به مادرم گفتپدرم دچار : ديگر اين كه
نويسد، اگر اثرى اهلى در اين انگشتان نباشد بايد آن را  هاست كه آثار اهل بيت عليهم السالم را مى انگشتان من سال

ا به حضور آن مرد اهلى آورد، انگشتانش را قطع كرد، ظرىف پاك بياورد و مقدارى آب در كنار آن بگذارد، آب و ظرف ر 
در آن ظرف گرفت و آب بر روى آن رخيت و آن آب را در حاليكه به سبب آن از خداوند طلب شفا كرده بود خورد و 

  .»1«  از بيمارى برخاست

   از آنان بازرسى نكنم -257

كه مهانا بندگان من به چيزى : ودخداى عزوجل به موسى عليه السالم وحى فرم: حضرت صادق عليه السالم فرمود
  كدام است؟! خداوندا: تر از سه خصلت به من تقرب جنستند، عرضه داشت حمبوب

پاداش دارنده اين سه ! خداوندا: زهد در دنيا، ورع و پارساىي در برابر معاصى و گريه از خوف من، عرضه داشت: فرمود
  خصلت چيست؟

شت باشند و اما آنان كه از ترس من گريه كنند در اما آنان كه در ! اى موسى: خداوند فرمود دنيا زهد ورزيدند در 
هاى من بپرهيزند، پس من به وقىت كه  ها كه از نافرماىن بلندترين منازلند و احدى با آنان در آن منازل شريك نباشد و اما آن

   در قيامت مهه مردم را تفتيش

______________________________  
  .202/ 6: المىعرفان اس -)1(

  261: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  و بازرسى كنم، از آنان بازرسى و تفتيش نكنم

   پروردگار را خبوان -258
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ام  كنم و ميل دارم گريه كنم، وىل گريه من دعا مى: به حضرت صادق عليه السالم عرض كردم: گويد اسحاق بن عمار مى
ريزم، آيا اين كار درست است؟  كنم و اشك مى افتم پس رقت مى ام مى خانواده آيد و چه بسا به ياد برخى از مردگان منى

  ها را به ياد آر و چون رقت كردى گريه كن و پروردگار تبارك و تعاىل را خبوان و به درگاه حضرتش دعا كن آرى، آن: فرمود
»2«.  

   رتين حال مقربني -259

  :بصري فرمود الم به اىبحضرت صادق عليه الس: گويد على بن اىب محزه مى

اگر از وقوع چيزى ترس داشته باشى، يا حاجىت خواسىت، به نام خدا دعا آغاز كن و او را چنانچه شايسته اوست متجيد 
و ستايش كن و بر پيامرب صلى اهللا عليه و آله صلوات فرست و حاجت خود را خبواه و خود را به گريه وادار كن اگر چه 

ترين حاىل كه عبد به پروردگار عزوجل دارد آن زماىن است   نزديك: فرمود اشد، مهانا پدرم مهيشه مىبسا اندازه سر مگسى ب
  .»3« ريزد كه در سجده باشد در حاىل كه اشك مى

  دسته مجعى دعا كنيد -260

  :فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى

______________________________  
  .211/ 6: عرفان اسالمى -)1(

  .212/ 6: رفان اسالمىع -)2(

  .212/ 6: عرفان اسالمى -)3(

  262: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

ها را  هيچ چهل نفرى براى دعا نزد هم اجتماع نكنند و خداى عزوجل را در كارى خنوانند جز اين كه خداوند دعاى آن
خداى عزوجل را خبوانند، خداوند مستجاب كند، پس اگر چهل نفر نبودند و چهار نفر بودند نزد هم مجع شوند و ده بار 

دعايشان را اجابت كند و اگر چهار نفر با هم نباشند و يك نفر باشد كه چهل مرتبه خدا را خبواند، خداى عزيز جبار 
  .»1« دعايش را اجابت كند
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  براى مهه دعا كنيد -261

عا كرد، مهه را دعا كند، زيرا به اجابت هرگاه يكى از مشا د: كند امام صادق از رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله نقل مى
  .»2«  تر است نزديك

  از تأخري در اجابت نرتسيد -262

  :به حضرت رضا عليه السالم عرض كردم: گويد نصر مى امحد بن حممد بن اىب

ى ا: ام، از تأخري اجابتش در دمل شبهه و نگراىن آمده، فرمود قربانت، من چند سال است، از خداوند حاجىت خواسته
  :مبادا شيطان بر دلت راهى باز كند، تا تو را به ميدان نااميدى بربد، مهانا امام باقر عليه السالم فرمود! امحد

هر آينه مؤمن از خدا حاجىت خبواهد و اجابت آن تأخري افتد، اين تأخري براى حمبوبيت آواز و صداى گريه او در نزد 
رت است براى  عزوجل براى مؤمنان از آنچه خواهند پسبه خدا سوگند آنچه خداى : خداست، سپس فرمود انداز كند 

  آنان از آنچه زود عطا شود، دنيا مگر چه اندازه ارزش دارد؟

  :فرمود امام باقر عليه السالم مى

______________________________  
  .216/ 6: عرفان اسالمى -)1(

  .217/ 6: عرفان اسالمى -)2(

  263: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

سزاوار است دعاى مؤمن در حال آسايش مهانند دعاى او در حال سخىت باشد و آنچه به او داده شد او را از دعا 
  .سست نكند، پس تو از دعا خسته مشو؛ زيرا دعا در نزد خدا منزلىت بس بزرگ دارد

ىن كىن؛ زيرا ما خانداىن هستيم كه بر تو باد به شكيباىي و دنبال روزى حالل رفنت و صله رحم، مبادا با مردم اظهار دمش
پيوند كنيم با هر كه از ما بربد و نيكى كنيم هر كه به ما بدى كند، پس به خدا سوگند در اين كار سراجنام نيكوىي ببينم 

  .چه در دنيا چه در آخرت
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ود حرصش زياد  مهانا كسى كه در اين دنيا داراى نعمت است اگر هرگاه درخواست چيزى از خدا كند و به او داده ش
گردد و جز آن را نيز خبواهد و در نتيجه نعمت خداوند در چشم او كوچك و خوار گردد و از هيچ چيز سري نشود و 

چون نعمت فراوان شود مسلمان از اين راه به خطر افتد و اين خطر به خاطر آن حقوقى است كه بر او واجب شود و به 
  .ها كوتاهى منايد حقوق در فتنه و آزمايش افتد و در اداى آن خاطر آن چيزى است كه بيم رود بواسطه اين

فدايت گردم، اگر به گفته مشا اعتماد نكنم پس به  : اگر من به تو چيزى گفتم به آن اعتماد دارى؟ عرض كردم: بگو بدامن
  .گفتار چه كسى اعتماد كنم؟ با اين كه مشا حجت خداوند بر خلق او هسىت

ها و گفتارهاى او اعتمادت بيشرت باشد؛ زيرا خداوند به تو وعده اجابت داده است، يا اين   وعدهپس تو به خدا و : فرمود
  .كه اجابت دعاى تو به موعدى واگذار شده

  :آيا خداوند نفرموده

  .هرگاه بندگامن مرا از تو بپرسند، پس مهانا من نزديكم و اجابت كنم دعاى آن كه مرا خبواند

  :و هم چنني فرمود

  .خدا نوميد مباشيد از رمحت

  :و در سوره بقره فرموده

  264: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .خداوند به فضل و آمرزش نويدتان دهد

  .»1« ايد پس تو به خداى عزوجل اعتمادت از ديگران بيشرت باشد و در دل خود جز خوىب راه ندهيد كه آمرزيده

  اجابت او را به تأخري اندازيد -263

اجابت او را به : مهانا مؤمن خداوند را در حاجتش خبواند و خداى عزوجل فرمايد: فرمايد م مىحضرت صادق عليه السال
مرا خواندى و ! اى بنده من: تأخري اندازيد كه به صدا و دعاى او شوق دارم، چون روز قيامت شود خداى عزوجل فرمايد

تو چنني و چنان است و باز درباره فالن چيز و  من اجابت دعايت را به تأخري انداختم، اكنون به جاى آن تأخري، ثواب
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فالن چيز مرا خواندى وىل من اجابت دعايت را عقب انداختم، اكنون پاداش تو چنني و چنان است، سپس حضرت 
شد، به خاطر آن ثواىب كه  كند اى كاش هيچ دعاىي از او در دنيا مستجاب منى مؤمن آرزو مى: صادق عليه السالم فرمود

  .»2« بيند ىدر آخرت م

   خاطرات را از غري او خاىل كن -264

هاى حضرت او مهه عظيم و بزرگ است،  نام: اسم اعظم كدام است؟ فرمود: از رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله پرسيدند
ديگر تر از نام  تو خاطرت را از ما سوى الّله خاىل كن، سپس به هر امسى كه خواسىت او را خبوان كه براى او نامى عظيم

ها به اعتبار زيادتى و كمى توجه توست و تأثري و عدم تأثري دعا بستگى به توجه و عدم توجه تو  نيست، تفاوت در نام
  .»3«  دارد، او واحد قهار است

______________________________  
  .217/ 6: عرفان اسالمى -)1(

  .220/ 6: عرفان اسالمى -)2(

  .237/ 6: عرفان اسالمى -)3(

  265: ، ص13 ان اسالمى، جعرف

   از وجود مقدس او جواب شنيدم -265

  :امام صادق عليه السالم فرمود

يك بار موالمي را براى مطالىب خواند، پيش از آن كه در دعامي عرض حاجت كنم از وجود مقدس او جواب شنيدم، از 
تر و برتر  وال به عبد، به وقت دعاى عبد بزرگتوجه گرديدم، چرا كه اقبال م لذت اين جواب، به حاجتم به امتام وجودم ىب

شت و نعيم ابد آن باشد از آن چيزى است كه عبد مى توجهى  در روايت به معناى ىب» نسيت«كلمه . خواهد، گر چه 
  !»1«  و خاىل كردن ذهن از مطلوب است نه به معناى فراموشى

   فلسفه روزه -266
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وجوب روزه براى اجياد مساوات بني : عليه السالم پرسيد، حضرت فرمودهشام بن حكم فلسفه روزه را از حضرت صادق 
گريد، اين غىن است كه هر  غىن و فقري است، به اين معنا كه غىن تا شدت نبيند، در گذرگاه رمحت نسبت به فقري قرار منى
ه كم شود، رنج گرسنگى و چه خبواهد برايش فراهم است، بايد مزه سخىت را بچشد تا به عنايت خدا بني او و فقري فاصل

  .»2« چشاند تا بر ضعيف رقت آرد و بر گرسنه ترحم كند تشنگى را به او مى

   چگونه بايد روزه گرفت -267

هرگاه روزه گرفىت بايد گوش و چشم و مو و پوستت روزه باشد، اعضا و جوارح ديگر را نيز : امام صادق عليه السالم فرمود
  .»3« مانند روز عادى و خوردنت نباشد مشرد و فرمود روز روزه داشتنت

______________________________  
  .240/ 6: عرفان اسالمى -)1(

  .251/ 6: عرفان اسالمى -)2(

  .252/ 6: عرفان اسالمى -)3(

  266: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   چه شرايط سنگيىن است -268

اين است ماه رمضان، هر  ! اى جابر: به جابر بن عبدالّله گفتند پيامرب صلى اهللا عليه و آله: امام باقر عليه السالم فرمود
كس روزش را روزه بگريد و شبش را به عبادت برخيزد و شكم و شهوتش داراى عفت باشد و زبانش را از متام گناهان 

، پيامرب چه حديث خوىب است: رود، جابر عرضه داشت زبان حفظ كند، مانند بريون آمدن از ماه از گناهانش بريون مى
  .»1«  چه شرايط شديد و سنگيىن است: فرمود

  نشنيدى مرمي چه گفت؟ -269

  :امام صادق عليه السالم فرمود

ات روزه متام و كاملى  روزه، فقط روزه از خوردن و آشاميدن نيست، براى روزه شرط هست كه بايد آن را حفظ كىن تا روزه
نذر كردم روزه باشم و با انساىن امروز سخن : عمران گفت شود و آن شرط سكوت وجود توست، نشنيدى مرمي بنت



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

 

يعىن در حال سكومت، پس چون روزه گرفتيد، زبان از دروغ حفظ كنيد و چشم از ناحمرمان ببنديد، با هم دعوا . نگومي
نداشته نكنيد، به هم حسد نربيد، از هم غيبت نكنيد، با يكديگر دمشىن ننمائيد، به هم دروغ نگوئيد، مباشرت خالف 

باشيد، با هم خمالفت نكنيد، از غضب و ناسزا و مشاتت و مسخره كردن و جدال و دمشىن و ظلم و سبك سرى و زجر 
  .دادن به يكديگر بپرهيزيد

از ياد خداو مناز غفلت نكنيد، صمت و سكوت از هر گناه مربوط به زبان را رعايت مناييد، بردبارى و استقامت و صدق 
چيىن را  ورى از شر و اجتناب از قول زور و كذب و افرتا و خصومت و ظن سوء و غيبت و سخنرا مراعات كنيد و د

  .نصب العني خود قرار دهيد

______________________________  
  .253/ 6: عرفان اسالمى -)1(

  267: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

ده خدا داشته و در راه رسيدن به لقاى او قرار  خود را مشرف به آخرت ببينيد و منتظر آن ايام باشيد، چشم داشت به وع
گرييد، آرامش و وقار و خشوع و خضوع به خرج دهيد و ذلت عبد خائف از موال را در خود حتقق دهيد، در مقام 

هاى خود را از عيوب پاك كرده و درون را از حقه بازى پرياسته و  خوف و رجا و رغبت و رهبت باشيد، به حنوى كه دل
ها شسته باشيد، تا از ما سوى الّله آزاد شده و با اين روزه كه داراى چنني سكوتى از مهه گناهان است  آلودگى جسم را از

ى كرده است   .به واليت خدا پيوسته باشيد، گناهاىن كه خداوند مشا را در ظاهر و باطن از آن 

ان و آشكار به جاى آر و در ايام روزه وجودت را به حق ببخش، به حنوى كه قلب را براى او  حق خشيت او را در 
دار شدى و امر مواليت را اطاعت  فارغ كىن و دل را براى اجراى امر او منصوب مناىي، چون چنني كردى به حقيقت روزه

شود، تا اين كه حضرت صادق عليه  ات كم مى كردى و هر چه از اين برنامه كم بگذارى به مقدار آن از ارزش روزه
  :السالم فرمود

روزه فقط خوددارى از خوردن و آشاميدن نيست، خداوند روزه را حجاب بني عبد و متام گناهان فعلى و قوىل قرار داد، 
  .»1« اند و گرسنگان چه زيادند آن كس كه اين شرايط را عمل كند روزه را افطار كرده كه روزه داران چقدر اندك

  مبارك شديد -270
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  :امام باقر عليه السالم فرمود

داران طلب مغفرت كنند و  اند، از روز اول ماه تا آخر آن براى روزه داران اى است كه موكل بر روزه اوند تعاىل را مالئكهخد
مشا را بشارت باد كه گرسنگى كمى كشيديد و به دنبال آن سريى ! زنند، اى بندگان خدا هر شب به وقت افطار فرياد مى

  مشا زياد است،

______________________________  
  .254/ 6: عرفان اسالمى -)1(

  268: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

بر مشا بشارت باد كه خداوند مشا را ! مبارك شديد و مبارك شد در مشا، چون شب آخر شود فرياد كنند، اى عباد خدا
  .»1« گرييد آمرزيد و توبه مشا را قبول كرد، بنگريد كه پس از اين ماه زندگى را چگونه از سر مى

   زكات بدن -271

  :نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله به اصحاب فرمودند

آرى، : مشا را به چيزى خرب دهم كه اگر عمل كرديد شيطان از مشا دور شود به مانند دورى مشرق از مغرب؟ عرضه داشتند
او را مستأصل و  شكند، حب ىف الّله و كمك به عمل صاحل كند، صدقه پشتش را مى روزه رويش را سياه مى: فرمودند

  .»2«  ها روزه است گريد و براى هر چيزى زكات است زكات بدن كند، استغفار رگ قلبش را مى بيچاره مى

   داستاىن شگفت از مبارزه با نفس -272

  .هجرى مشسى در اصفهان براى سخنراىن دعوت شده بودم 1364سال 

  .خدا و عاملان كامل بوددانستم اصفهان روزگارى مركز زندگى بسيارى از اولياى  مى

شهر، شهر حكيمان، فقيهان، فيلسوفان، عارفان، عاشقان، كامالن و شهيدان خداست، بر مهگان الزم است كه اين 
  .هاى اين شهر را حفظ كنند حيثيات و سرمايه

  .، بودمهاى اهلى را زيارت كرده در مدت اقامتم، عاشقانه به دنبال زيارت قبور مردان اهلى، يا آنان كه چهره
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شدند   هاى عظيم از دنيا رفته بودند، در گوشه و كنار شهر به ندرت كساىن پيدا مى بيشرت گشتم، كمرت موفق شدم، سرمايه
  كه يا خود اهل حال بودند يا با اهل حال گذشته سر

______________________________  
  .255/ 6: عرفان اسالمى -)1(

  .263/ 6: عرفان اسالمى -)2(

  269: ، ص13 سالمى، جعرفان ا

  .و سّرى داشتند

اى كه براى تبليغ بپا بود حضور يافت، قيافه ملكوتى او مرا جذب كرد، از احوالش  اى نوراىن در جلسه يك شب چهره
عاملى بزرگوار و سيدى كرمي النفس و شخصيىت گمنام است كه سى سال حمضر فيلسوف بزرگ مرحوم : پرسيدم، گفتند

گرچه خودم دو بار آن مرد بزرگ را ديده بودم وىل از حاالت و روحيات و . را درك كرده است حاج آقا رحيم ارباب
  .اخالقياتش آن چنان كه بايد آگاه نبودم

ره بربم، هم از اوصاف و كماالت استادش . به زيارت آن مرد شتافتم، تا با يك تري دو نشان زده باشم هم از معنويت او 
  .بشنوم

معموًال يك هنرمند به خصوص يك عامل مشهور : گفت م، گفتگوها بني اين شرمنده و او رفت، مىجمالسى با او نشست
مند است بيش از پيش شناخته شود و چهره كند، طبع علم طبع خودمناىي، غرور، خودشناساندن و شهرت است،  عالقه

ز قدرت درس دادنش مطلع شوند، خواهد متام مردم از علمش، از تأليفاتش، از حسن عملش و به خصوص ا يك عامل مى
گردد كه درسش و حضور شاگردانش  تا از اين اطالع لذت بربد و نيز سبيلى از چرىب ماديت چرب كند، دنبال جاىي مى

در برابر ديدگان مردم چشمگري باشد، تا در بني مردم مشهور گردد، وىل استادم حضرت حاج آقا رحيم ارباب به مدت 
رتين فضال و طالبان علم درس مىپنجاه سال در مسجدى برا دادند پرده كنار  گفتند، اما وقت درس اكيداً دستور مى ى 

گفت كه فقط صدايش را طالب بشنوند، تا كسى نفهمد و  درب مسجد را بيفكنند و آن چنان با صداى آرام درس مى
ش در علوم اسالمى به خصوص دهد، اين اخالق مردى بود كه در زمان خود نبيند كه چه كسى در اين مسجد درس مى

   فقه و تفسري و فلسفه و در عمل و اخالص و در خدمت به جهان علم و تربيت

  270: ، ص13 عرفان اسالمى، ج
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  »1« !هاى اهلى و عرفاىن كم نظري بود و در مايه

  مهني ده نفر هستند؟ -273

شهر را بيماراىن : حضرت عرضه داشتعيسى بن مرمي عليه السالم، شىب در شهر ناصريه بود، صاحب خانه به حمضر 
عيسى عليه . است كه طبيبان مادى از عالج آنان عاجزند، اگر اجازه دهيد، مهه را براى شفا به خدمت مشا بياورند

. چون صبح شد، بيماران را به سر راه عيسى عليه السالم آوردند تا آنان را با دم اهلى خود شفا دهد. السالم قبول كرد
هاى اين  اگر سامل: آرى، فرمود: بيماران مشا مهني ده نفر هستند؟ عرضه داشتند: ا حدود ده نفر ديد، فرمودتعداد آنان ر 

  »2« !آور است شهر به اين تعداد باشند برامي اعجاب

  شايد خبل ورزيده باشد -274

! واشهيداه: فرياد زد از اصحاب رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شخصى در جبهه جهاد شهيد شد، زىن بر او نگريست و
معىن گفته باشد يا از آنچه كه از او كم  داىن شهيد است، شايد سخن ىب از كجا مى: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »3« !شد خبل ورزيده باشد منى

   برخورد اسالم با خبيل -275

  :در روايت آمده

   كردند، ناگهان مردى را ديدند به پرده كعبه مىپيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله خانه خدا را طواف 

______________________________  
  .267/ 6: عرفان اسالمى -)1(

  .281/ 6: عرفان اسالمى -)2(

  .296/ 6: عرفان اسالمى -)3(

  271: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .به حرمت اين خانه، مرا بيامرز! اهلى: گويد آوخيته و مى
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  !باالتر از اين است كه براى مشا بگومي: گناهت چيست؟ عرض كرد: عليه و آله فرمودندپيامرب صلى اهللا 

ها؟   تر است يا كوه واى بر تو گناه تو بزرگ: گناه من، فرمود: ها؟ گفت تر است يا زمني واى بر تو گناه تو بزرگ: فرمود
  !گناه من: گفت

  !گناه من: تر است يا درياها؟ گفت گناه تو بزرگ: فرمود

  !گناه من: ها؟ گفت تر است يا آمسان گناه تو بزرگ: رمودف

  !گناه من: تر است يا عرش؟ گفت گناه تو بزرگ: فرمود

  .تر است تر و برتر و جليل خدا بزرگ: تر است يا خدا؟ گفت گناه تو بزرگ: فرمود

اى از آتش به  گوىي شعله  مردى ثرومتندم، هرگاه نيازمندى به من مراجعه كند: واى بر تو گناهت چيست؟ گفت: فرمود
  !آيد استقبامل مى

مرا واگذار، به آتشت مرا دچار مكن، به خداىي كه مرا به هدايت و كرامت مبعوث كرد، اگر قائم بني ركن : حضرت فرمود
 ها راه افتند و درختان سرياب ات چشمه و مقام باشى و سپس هزار هزار سال مناز خبواىن و آن قدر گريه كىن كه از گريه

شوند آن گاه مبريى و در لئامت و پسىت اين چنني باشى، خداوند با رويت به آتش درافكند، واى بر تو قول حق را 
  :نشنيدى كه فرمود

ا يـَْبَخُل َعْن نـَْفِسهِ [   .] َو َمْن يـَْبَخْل َفِإمنَّ

   خود خبيل است]  سعادت و خوشبخىت[و هر كه خبل پيشه كند، فقط نسبت به 

  :هو در قرآن فرمود

  .]* َو َمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَأُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ [

  .»1« اند، اينان مهان رستگارانند و كساىن را كه از خبل و حرصشان بازداشته

______________________________  
  .296/ 6: عرفان اسالمى -)1(



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

 

  272: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   زكات -276

  :فرمايد مى امام صادق عليه السالم

  .فلسفه وجوب زكات آزمايش اغنيا و باز شدن در كمك و يارى به روى حمتاجان است

نياز  شود و هر حمتاجى به آنچه خداوند واجب كرده ىب اگر متام مردم اداى زكات كنند، مسلمان فقري و نيازمندى پيدا منى
  .خواهد شد

اش منع كند، بر  متندان است، آن كس كه حقوق اهلى را از داراىيفقر و احتياج و گرسنگى و برهنگى مردم معلول گناه ثرو 
  !خدا سزاوارست كه وى را از رمحتش حمروم منايد

رود مگر به ترك زكات و  قسم به خداىي كه خملوق را آفريد و سفره روزى را گسرتاند، در خشكى و دريا ماىل از بني منى
  .بيح حق در آن روزشود مگر به ترك تس صيدى در دريا و خشكى صيد منى

  .ترين مردم ادا كننده زكات مال است ترين و دست بازترين آنان است و سخى ترين مردم در پيشگاه خدا، سخى حمبوب

  .»1«  هاست ترين انسان اش به مؤمنان خبل نورزد، سخى آن كس كه از پرداخت حقوق ماىل

  موى خود را در راه جهاد انفاق كرد -277

الم صلى اهللا عليه و آله است، مكتب اهلى با متام قامت رو در روى كفر قرار گرفته، از هر طرف زمان رسول گرامى اس
دمشنان غدار قصد نابودى آيني اهلى را دارند، مسلمانان با كمال قدرت و قوت و صرب و استقامت در برابر كفر مبارزه 

   كنند، استقامت آن روز مردم مؤمن باعث مى

______________________________  
  .309/ 6: عرفان اسالمى -)1(
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كردند، امروز صداى اسالم و  آمدهاى تلخ صرب منى پابرجاىي دين خدا شد، اگر آن روز در برابر آن مهه حوادث و پيش
  .شد نداى حق شنيده منى

بود، سردار رشيد اسالم ابو قدامه از جانب پيامرب صلى اهللا عليه و  بني مسلمانان و كفار درگريى شديدى در شرف وقوع
  .آله مأمور بسيج نريو و تداركات جهت آرايش جبهه مسلمانان بود

براى اعالم برنامه و مجع نريو و فراهم آوردن تداركات در حركت بودم، زىن مرا صدا زد، امهيت ندادم، دوباره : گويد مى
  .سوم كلماتى گفت كه مرا جمبور به ايستادن كردصدا كرد گوش نكردم، بار 

دامن، دستم به كلى  كمك به جبهه حق عليه باطل را واجب مى! اى ابو قدامه: اى را به من داد، گفت نزديكم آمد، بسته
ى است، در كمال مشقت و سخىت بسر مى برم، ياراى حتمل عدم كمك به جبهه را نداشتم، باالخره قسمىت  از مال دنيا 
اى  ام، شايد در جبهه جهت بسنت ركاب يا دهنه مركب رزمنده از موى سرم را چيده و آن را هم چون طناب به هم تنيده

  !!به كار رود، آن را قبول كن و با خود مهراه داشته باش تا به موقع الزم از آن استفاده كىن

محالت طرفني طفلى در حدود ده يا يازده ساله ور شد، در گرماگرم  به جبهه رفتم، آتش جنگ شعله: گويد ابو قدامه مى
تريهامي متام شده سه چوبه تري به من قرض بده، تا در قيامت در حمضر پيامرب صلى اهللا عليه و آله : به نزد من آمد، گفت

  :حتويلت دهم، پرسيدم كيسىت گفت

ري به او دادم با هر يك سربازى از عشق خدا مرا به جبهه كشيد، سه ت: چرا به جبهه آمدى؟ گفت: ام، گفتم اهل مدينه
: اى را به من داد، گفت دمشن را كشت، تريى از جانب كفر بر پيشانيش نشست، به سرعت باالى سر او آمدم، بسته

مدينه به مادرم برسان، مهان زىن كه قسمىت از موى سرش را جهت كمك به جبهه به تو داد، نشاىن منزلش را گفت و در 
د به حمض رسيدن به مدينه سالم مرا به رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله برسان، چون به مدينه حلظات آخر اصرار كر 

  برگشتم، در خانه او را دق الباب كردم، دخرت كوچكى از خانه در آمد به او

  274: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

: اى، گفتم براى تربيك يا تسليت آمده :ام، زىن موقر بريون آمد، به حمض ديدن به من گفت مادر را بگو ابو قدامه: گفتم
اگر فرزندم زنده برگشته تسليت بگو و اگر شربت شريين شهادت را از دست : كدام يك را به حمضر مشا تقدمي كنم، گفت

  !!ساقى عامل نوشيده تربيك بگو
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داد كه از وسايل خاىل با عرض تربيك خرب شهادت عزيزش را اعالم كردم، مرا به داخل خانه دعوت كرد، اطاقى را نشان 
اين اطاق فرزند من است، پدر او در جبهه شهيد شد، : رخيت گفت بود، زجنريى كنار اطاق افتاده بود، در حاىل اشك مى

انداخت و پس از فصلى عبادت و گريه از خداى  پس از شهادت پدر هر شب به اين اطاق آمده، زجنري به گردن مى
  »1« !كرد و اكنون به آرزويش رسيد خودش طلب شهادت در عرصه پيكار مى

   به طرف من توجه كن -278

  :راوى به حضرت صادق عليه السالم عرض كرد

اگر نتوانسىت بياىي روز مجعه غسل كن يا وضو بگري و بر بام خانه برو و دو : وقىت قادر به زيارت مشا نباشم چه كنم؟ فرمود
را در حيامت زيارت كند، پس در ممامت زيارت كرده و هر كس در ركعت مناز خبوان و به طرف من توجه كن كه هر كس م

  .»2«  ممامت مرا زيارت كند، مانند اين است كه در حيامت زيارمت كرده است

   ارزش احياى فرهنگ اهل بيت -279

ل ما اى كه با ديگرى بنشيند و در مسائ گومي خدا رمحت كند آن بنده دوستامن را از جانب من سالم برسانيد، من مى
   ها ملكى است كه جهت آنان سخن بگويد كه سومى آن

______________________________  
  .312/ 6: عرفان اسالمى -)1(

  .397/ 6: عرفان اسالمى -)2(

  275: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

رتين مردم بعد از ما   كساىن هستند  استغفار كند، در نشسنت مشا با يك ديگر و سخن در فرهنگ ما احياى دين ماست، 
  .»1« كه در امر ما سخن بگويند و به امر ما برگردند

   استغفار ماهيان دريا براى طالب علم -280

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
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شت برد و به راسىت فرشته ها براى طالب علم پرها و  هر كه راهى رود كه در آن دانشى جويد، خداوند او را به راه 
ند به نشانه رضايت از او و اين حمقق است كه براى طالب علم هر كه در آمسان و زمني است هاى خود ر  بال ا فرو 

  .»2« آمرزش خواهد، تا برسد به ماهيان دريا

  حديثى در صله رحم بگو -281

  :منصور دوانيقى به حضرت صادق عليه السالم عرضه داشت

پدرامن از جدم على عليه السالم از رسول خدا صلى : دهم، فرمودحديثى در صله رحم بگو تا مهدى پسرم را از آن خرب 
آورد، خداوند آن را سى سال قرار  مردى سه سال بيشرت از عمرش باقى نيست صله رحم جبا مى: اهللا عليه و آله نقل كردند

اين آيه را  سپس. دهد كند خداوند آن را سه سال قرار مى دهد و مردى سى سال از عمرش باقى است قطع رحم مى مى
  :تالوت فرمود

  .] َميُْحوا اللَُّه ما َيشاءُ َو يـُْثِبُت َو ِعْنَدُه أُمُّ اْلِكتابِ [

  .نزد اوست" اّم الكتاب" منايد و كند و هر چه را خبواهد ثابت و پابرجا مى خدا هر چه را خبواهد حمو مى

______________________________  
  .397/ 6: عرفان اسالمى -)1(

  .399/ 6: عرفان اسالمى -)2(
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  .اين حديث منظورم نبود: منصور عرضه داشت

  :اند گونه پدرامن از على عليه السالم از رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله نقل كرده مهان: فرمود

  .اشندصله رحم آباد كننده ديار و اضافه كننده عمرهاست اگر چه اهلش از اخيار و خوبان نب

  .حديث خوىب است وىل اين را منظور نداشتم: گفت

  :اند پدرامن از على عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آورده: فرمود
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  .كند صله رحم حساب را آسان و آدمى را از بد مردن حفظ مى

  .»1«  خواستم آرى، اين حديث را مى: منصور گفت

  دعاى پيامرب -282

خدا ! هر كس مرا قطع كند: گويد رحم ريسماىن كشيده از زمني به آمسان است مى: اهللا عليه و آله فرمودپيامرب خدا صلى 
  .»2« قطعش كند و هر كس مرا وصل كند خدا وصلش كند

   اداى دين -283

  :در روايت آمده

او مناز خنواند، تا بعضى از  مردى از انصار فوت كرد در حاىل كه دو دينار بدهكار بود، نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله بر
  .»3« اقوامش ضامن اداى دين او شدند، آن گاه رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله بر او مناز خواند

______________________________  
  .404/ 6: عرفان اسالمى -)1(

  .405/ 6: عرفان اسالمى -)2(

  .20/ 7: عرفان اسالمى -)3(
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   خدا را با قرض مالقات نكن -284

  :أبو مثامه يكى از شيعيان حضرت جواد عليه السالم است، به آن جناب عرضه داشت

  :خواهم معتكف مكه و مدينه شوم، وىل بدهكارم، حضرت فرمود مى

 كند منىبه منطقه خود برگرد تا بدهى خود را بپردازى، سعى كن خدا را با قرض داشنت مالقات نكىن كه مؤمن خيانت 
»1«.  
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   ام براى يك قلم مورد مؤاخذه -285

  :فرمودند عارف بزرگوار، مرحوم حاج شيخ حممود ياسرى كه بارها براى استفاده معنوى به حمضر او مشرف شدم، مى

كرد كه به حسنات اخالقى آراسته بود و داراى يك زندگى سامل و با نشاط بود، تنها چيزى   در حمل ما مردى زندگى مى
  .داد نداشنت اوالد بود و را رنج مىكه ا

از اين نعمت بسيار دلشاد . ها به پيشگاه مقدس حضرت حق ناله كرد تا خداوند مهربان پسرى به او عنايت كرد سال
ار از عمر طفل گذشت، او را به مدرسه فرستاد، تا سال چهارم دبستان را طى كرد   .شد، هفت 

العاده در خوشحاىل بودند، وىل دست  ىن بود كه پدر و مادر در كنارش فوقاين پسر براى خانواده هم چون چراغ روش
  .تقدير آن طفل را به آستانه مريضى كشيد

كودك در سن بني يازده و دوازده از دنيا رفت و او را در ابن بابويه نزديك مرقد . اطباى زمان از عالجش عاجز شدند
رزند، يكى از قاريان قرآن را براى قرآن خواندن جهت شادى روح پدر بر اثر شدت عالقه به ف. شيخ صدوق دفن كردند

  .طفل اجري كرد

   گريست سپس رفت، ساعىت را بر سر خاك طفل مى پدر هر روز كنار مرقد فرزند مى

______________________________  
  .21/ 7: عرفان اسالمى -)1(
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به : شب گذشته فرزندت را به خواب ديدم، گفت: قرب فرزند رفت قارى قرآن به او گفتيك روز وقىت به سر . گشت برمى
ها گرفتم، نه آن را به او دادم و نه پولش را و اكنون به خاطر آن قلم  در مدرسه يك خودنويس از يكى از بچه: پدرم بگو

  .ام، مرا جنات بده مورد مؤاخذه

ران آمد و به مدرسه كودك رفت و از مدير مدرسه تقاضا  العاده ناراحت  پدر از شنيدن اين خواب فوق شد به سرعت به 
كرد طفلى را كه با فرزندش دوست بوده و خودنويس به كودكش داده معرىف كند، طفل معرىف شد، پدر صاحب قلم را 

  !!خواستند و از حق آن قلم، كودك خويش را پاك كرد، تا در آخرت از مؤاخذه راحت شود
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فرهنگ با كمال اسالم حق الناس ارتباطى به ايام تكليف ندارد، بلكه از هر زمان انسان دست به مال مردم آرى، طبق 
گريد، اگر در ايام كودكى وّىل آدمى مال مردم را به مردم برگرداند انسان از حق مردم  اش تعلق مى بربد، حق مردم بر عهده

انسان اقدام به برگرداندن حق نكرد، وقىت انسان به تكليف رسيد واجب شود و اگر خود آدمى در مهان ايام يا وّىل  پاك مى
گونه رضايت به بودن مال مردم نزد انسان ندارد، چه نيكوست  اش آمده ادا كند، اسالم هيچ است ديىن كه بر عهده

  .»1« الناس نكند مسلمان از ابتدا تا آخر عمر خود را گرفتار حق

  دهيد مرا از قيد هفده لایر جنات -286

دوسىت داشتم داراى كماالت امياىن و فوق العاده عاشق حضرت سيدالشهداء عليه السالم، نزديك عيد غدير از دنيا رفت، 
  .خودم متكفل كفن و دفن و غسل او بودم

   كردم در عامل برزخ از هر جهت آزاد است، وىل با وصيت جالىب كه داشت تصور مى

______________________________  
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گوشه يكى از دفاتر : چند روز پس از مرگش، به خواب يكى از عاشقان حق كه وصّى او نيز بود آمد و به او گفت
ور بود  ط ام هفده لایر مربوط به حساب فالن شخص است كه از قلم افتاده، آن را بپردازيد، دفاتر را بررسى كردند مهان مغازه

  .»1« كه گفته بود؛ هفده لایر را به صاحبش برگرداندند و او را از رنج آن راحت كردند

   جلد حبار سامل است -287

  :فرمودند بودم، مى» مفاتيح اجلنان«و » سفينة البحار«شىب در جملس فرزند بزرگوار حمدث قمى صاحب 

ت شاه اوليا امرياملؤمنني عليه السالم دفن كردمي، شب آن روز روزى كه پدرم از دنيا رفت و او را در كنار مرقد مطهر حضر 
عالمه جملسى رمحه اهللا متعلق به فالن عامل پيش » حبار األنوار«يك جلد از كتاب : برادرم پدر را در خواب ديد كه فرمود

حاىل كه كتاب را  تر آن را به مالكش بدهيد، صبح آن شب در ام، هر چه سريع من امانت بود، آن را به صاحبش نداده
بردمي، كنار درب خانه از دست ما روى زمني افتاد، آن را برداشته و گرد و غبار از روى جلدش  براى حتويل به صاحبش مى

از دست » حبار األنوار«امروز : زدوده سپس به صاحبش برگرداندمي، شب آن روز پدر بزرگوار در عامل خواب به ما فرمودند
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خراش وارد شد، روزى كه من آن را به امانت گرفتم جلد آن سامل بود، مسئله خراش روى جلد را  مشا افتاد و بر جلد آن
  »2« !!حتماً از صاحب آن حالليت بطلبيد

   چرىب مقدارى گوشت مرا گرفتار كرده -288

   ديدم كه چهره شكسته اى را مى هاى مذهىب خود، پريمرد ساخلورده در اكثر سخنراىن

______________________________  
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  !او نشان دهنده مسائل بسيار مهمى بود

  .يك روز در كنار او نشستم و از او خواهش كردم قسمىت از حقايقى كه در مدت حيات خويش آموخته برامي بازگو كند

  .عمر دارم، شصت سال قبل وجه خمتصرى فراهم كردم و به زيارت عتبات مشرف شدمپاسخ داد نزديك به صد سال 

دارى در بازار  دوزى مهراه داشتم، به مغازه سه ماه بنا داشتم در جنف اشرف مبامن، پومل متام شده بود، با خود وسايل پينه
  . پذيرفتات مدتى مشغول كسب باشم، با خوشروىي اجازه بده در كنار جرز مغازه: جنف گفتم

نكته مهمى كه در مدت عمرت : چند روزى گذشت، بني من و صاحب مغازه دوسىت گرمى برقرار شد، روزى از او پرسيدم
دوسىت داشتم كامل و جامع، با يكديگر بنا گذاشتيم هر يك زودتر از دنيا رفت، به خواب : بياد دارى برامي بگو، گفت

  .ديگرى بيايد و از اوضاع برزخ خربى بدهد

: باريد، سبب پرسيدم، گفت شىب او را به خواب ديدم، در حاىل كه از چهره او رنج و ناراحىت مى. او زودتر از دنيا رفت
يك بار به قصاىب حمل رفتم و چند الشه گوشت او را با دست ارزياىب كردم، هيچ قسمىت را نپسنديدم، بدون اين كه به 

اكنون در برزخ ناراحت آن مقدار چرىب . دستم رسيده از مغازه بريون رفتم ات به صاحب مغازه بگومي از چرىب گوشت مغازه
  .»1«  خواهم دوسىت خود را با رضايت گرفنت از قصاب، در حق من كامل كىن منتقل شده به دستم هستم، از تو مى
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   از يك خالل دندان ناراحتم -289

  :دوستش آمد و به او گفت يكى از عباد شهر كربال، پس از انتقال به عامل برزخ، به خواب

______________________________  
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داد، از حصري خرما فروشى كه روى سكوى  اى از غذا در البه الى دندامن مرا رنج مى گشتم، ذره روزى از يك مهماىن برمى
به اندازه يك خالل برداشتم، دندان خود را پاك كرده، سپس خالل را به درب صحن امام حسني عليه السالم جاى داشت 

زمني انداختم، صاحب حصري حاضر نبود كه از او حالليت بطلبم، از مسئله غافل ماندم تا از دنيا رفتم، اكنون ناراحت 
  .»1«  مبآن خالل هستم، از آن خرما فروش جهت من رضايت بگري تا با رضايت او از رنج و سوز رهاىي يا

   او اليق ديدار حجت خدا نيست -290

نوشته عامل بافضيلت حاج شيخ حمّمد على رباىن اصفهاىن كه در چند جلد تدوين شده و حمصوىل از » الواعظ«در كتاب 
  :آيات قرآن و روايات است، خواندم

ه تزكيه نفس مشغول شدند، چون در دو نفر تصميم قطعى گرفتند خود را براى ديدن وّىل زمان امام دوازدهم آماده كنند، ب
خود لياقت زيارت آن جناب را يافتند به مكه شتافتند، يكى از آنان به وقت طواف به حمضر مقدس وىل امر رسيد، عرضه 

او اليق ديدار من نيست؛ زيرا در راه سفر به : اگر اجازه بفرماييد دوستم نيز خدمت مشا برسد، حضرت فرمود: داشت
زارى رسيديد، او يك دانه گندم از خوشه چيد براى اين كه ببيند گندم رسيده يا هنوز خام است، پس از  ممكه به زمني گند

درازى كند اليق  بررسى كردن، آن يك دانه گندم را به مهان زمني انداخت، كسى كه بدون اذن صاحب مال به مال دست
  »2« !!ديدار حجت خدا نيست

   به خاطر يك دانه گندم ناراحتم -291

  دو نفر از عباد حضرت حق با يكديگر پيمان بستند هر يك زودتر از دنيا رفت، خربى از
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پس از مدتى به خواب دوستش آمد، به او  يكى از آنان از دنيا رفت، . عامل برزخ در عامل خواب به دوست خود بدهد
در برزخ گرفتارم، علت گرفتارمي اين است كه روزى به مغازه عطارى حمل رفته بودم، ساعىت كنار عطار نشستم در : گفت

جنب من يك ظرف گندم بود، ناخودآگاه يك عدد گندم برداشتم و با دندان پيشني خود آن را نصف كردم سپس هر دو 
ام، براى  برگرداندم، اين مسئله را با صاحب گندم در ميان نگذاشتم، اكنون در برزخ ناراحت آن مسئله نصفه را به ظرف

  .»1« خدا پيش صاحب مغازه برو و براى رهاىي من از او رضايت بگري

  عاشقانه خود را از حق الناس جنات داد -292

  :كند از على بن أىب محزه حكايت مى» الكاىف«نقل از  به» حبار األنوار«حمدث خبري، مرحوم عّالمه جملسى رمحه اهللا در 

عالقه دارم شرفياب حمضر مقدس حضرت صادق : اميه بود، روزى به من گفت دوسىت داشتم از كاتبان حكومت ننگني بىن
  .شوم، براى من جهت زيارت آن جناب از آن حضرت اجازه بگري

دادند، مشرف حضور حضرت صادق شد و پس از سالم از امام صادق عليه السالم اجازه گرفتم، حضرت اجازه 
ام و در حتصيل اين  فدايت شوم، من دفرتدار اين قوم بودم و از اين راه به ثروت سنگيىن رسيده: نشست، سپس گفت

  .ام ثروت حالل و حرام خدا را رعايت نكرده

رفت، اگر مردم  افع نبود، حق ما از بني منىاميه كاتب و آورنده غنيمت و مد اگر براى بىن: امام صادق عليه السالم فرمود
  .رسيدند كردند آنان به چيزى از مال و حكومت منى آنان را رها مى
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  تكليف من چيست؟ آيا براى من راه جناتى هست؟: آن مرد به حضرت عرضه داشت

  كىن؟ اگر تو را راهنماىي كنم به راهنماىي من توجه مى: رت فرمودحض

  .آرى: گفت

شناسى، ماىل از او پيش تست آن  اى خود را آزاد كن، هر كس را مى اميه مجع كرده از آنچه با تكيه بر بىن: حضرت فرمود
اى كه گفتم اجنام دهى  ن چنني برنامهشناسى از جانب او در راه خدا صدقه بده، اگر اي را به او برگردان و هر كه را منى

  .شوم شت را براى تو ضامن مى

آن جوامنرد با ما به كوفه برگشت و چيزى در دست خود بفرمان حضرت صادق عليه السالم : گويد على بن اىب محزه مى
  .باقى نگذاشت، حىت لباس بدن خود را هم از خود دور كرد

يدم و برايش خرجى فرستادم، چيزى بر او نگذشت كه مريض شد، از او عيادت  من چيزى به او دادم و لباسى براى او خر 
به خدا ! اى على بن محزه: كردمي، پس از آن روزى به سراغش آمدم كه در حالت نزع بود، چشمش را گشود و گفت

حمضر امام صادق  قسم امام صادق به عهدش وفا كرد، آن گاه از دنيا رفت، تا دفن او متوىل امرش شدمي، پس از مدتى به
  .والّله نسبت به دوستت به عهدم وفا كردم: عليه السالم شتافتم، به من نظر كرد و فرمود

  .گوىي، به خدا قسم مهني مسئله را وقت مرگش گفت فدايت درست مى: عرضه داشتم

يد كه پاك شدن از حق اى كساىن كه اراده حج داريد، هم چون اين جوامنرد، خود را از حقوق معنوى و ماىل مردم پاك كن
  .»1«  اى براى قبوىل حج است ماىل مردم ثوابش بسيار عظيم و اجرش بسيار بزرگ است و نيز مقدمه
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   با سوزش آتش جهنم از اثر حق الناس دچار درد شديد شدم -293

  :كند از دارالسالم نورى حكايت مى» مستدرك الوسائل«زا حسني نورى صاحب حاج مري 
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از عامل زاهد سيد هاشم حائرى كه مبلغ يك صد دينار كه معادل ده قران عجمى بود از يك نفر يهودى به عنوان قرض  
نديدم جستجو كردم،   گرفتم كه پس از بيست روز به او برگرداندم، نصف آن را پرداختم و براى پرداخت بقيه آن او را

  .به بغداد رفته: گفتند

شت  شىب قيامت را در خواب ديدم، مرا در موقف حساب حاضر كردند، خداوند مهربان به فضلش مرا اذن رفنت به 
  .داد

چون قصد عبور از صراط كردم، زفري و شهيق جهنم مرا بر صراط نگاه داشت و راه عبورم را بست، ناگاه طلبكار يهودى 
من : من تضرع كردم و به او گفتم. بقيه طلب مرا بده و برو: اى از جهنم خارج شد و راه بر من گرفت و گفت لهچون شع

راست گفىت وىل تا طلب مرا ندهى از صراط حق : گفت. در جستجويت بودم تا بقيه طلبت را بپردازم وىل تو را نيافتم
پس جباى طلبم بگذار : يهودى گفت. ارم كه به تو بدهممن كه در اينجا چيزى ند: گريه كردم و گفتم. عبور ندارى

ام   به اين برنامه راضى شدم تا از شرش خالص شوم، چون انگشت بر سينه. انگشت خود را بر يك عضو تو بگذارم
  »1« !!گذاشت از شدت سوزش آن از خواب پريدم

   يكسال در برزخ مبتال به سوء حساب بودم -294

  :كند كه  از شهيد اول از امحد بن اىب اجلوزى نقل مىمرحوم عالمه جملسى رمحه اهللا

  آرزو داشتم در عامل خواب ابو سليمان داراىن راكه از عباد و زهاد بود ببينم، پس از
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وقىت در دنيا بودم از باب ! اى امحد: خداوند با تو چه معامله كرد؟ گفت: گذشت يكسال از فوتش او را ديدم و گفتم
دامن با آن خالل كردم يا دور افكندم،  آمدم بار شرتى را ديدم يك چوب كوچك به اندازه خالل از آن گرفتم، منى صغري مى

  .اكنون يكسال است كه مبتال به سخىت حساب آن هستم

  :فرمايد بكر به اين حقيقت اشاره مى اى به حممد بن اىب نامه آرى، امرياملؤمنني عليه السالم در
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  :َواْعَلُموا ِعباَد الّلِه انَّ الّلَه َعزََّوَجلَّ سائُِلُكْم َعِن الصَّغِري ِمْن َعَمِلُكْم َواْلَكبِري ِمْن َعَمِلُكمْ 

  .»1« پرسيدبدانيد كه خداوند عزوجل از كوچك و بزرگ عمل مشا در قيامت خواهد ! اى بندگان خدا

   به خاطر هيجده تومان در شدت و سخىت بودم -295

  :كند كه فرمود شهيد بزرگوار مرحوم دستغيب از جناب سيد حسن بن سيد على اصفهاىن نقل مى

هنگام فوت پدرم در جنف اشرف مشغول حتصيل بودم و كارهاى پدرم بدست بعضى از برادرامن برگزار شده بود و مرا هيچ 
اش را به جنف  چون هفت ماه از فوت پدرم گذشت، مادرم در اصفهان درگذشت و جنازه. ها نبود رش آناطالعى از گزا

  .اشرف محل كردند

بلى، : مشا در اصفهان فوت كرديد، اكنون در جنف هستيد؟ فرمود: در آن اوقات، شىب پدرم را در خواب ديدم و گفتم
  .پس از فوت مرا اينجا جاى دادند

  .در جنف است اما در مكان ديگرى است، دانستم كه هم درجه پدرم نيست: مشاست؟ فرمود مادرم نزد: پرسيدم

  .در شدت و سخىت بودم و االن حبمد الّله راحتم: پدر حال مشا چگونه است؟ فرمود: گفتم

______________________________  
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طلىب داشت و  آرى، حاج رضا پسر آقا بابا مشهور به نعلبند از من: آيا مثل مشا گرفتار بوديد؟ فرمود: متعجب كردم، گفت
  .كرد به آن خاطر حامل بد بود مطالبه مى

از ترس بيدار شدم و به برادرم كه وصى پدر بود صورت خواب را نوشتم و سفارش كردم حتقيق كند چنني شخصى از پدرم 
  .دفرتها را تفتيش كردم، اسم حاج رضا جزء طلبكاران نبود: ر جواب نوشتد. طلب داشته يا نه

او را يافتم و از او : طلىب داشته؟ در جواب نوشت دوباره نوشتم آن شخص را پيدا كن و از خودش سؤال منا آيا از پدرم
طالع نبود، پس از فوت آرى، مبلغ هيجده تومان از پدر مشا طلب داشتم و جز خداوند كسى را بر آن ا: پرسيدم، گفت
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نه، من هم سندى براى اثبات نداشتم از اين كه : آن مرحوم از مشا سؤال كردم نام من جزء طلبكاران هست؟ مشا گفتيد
  .چرا نام مرا در دفرت ننوشته دلتنگ شدم

  .»1«  اى كه مبن داشت حالل كردم پدر مشا را از بدهى: خواستم هيجده تومان را به او بدهم قبول نكرد، گفت

  دوسىت ناپايدار -296

هاىي كه بر اساس مسائل اهلى پايدار نيست چه اندازه سست و  تاريخ آل برمك را خبوانيد تا بر مشا معلوم شود كه دوسىت
دانستند، وىل مششري تيز هارون در چند  گاه مى ترين تكيه پايه است، آل برمك هارون و حكومت او را براى خويش قوى ىب

  .رمحانه خامته داد كه گوىي چنني خانداىن اصًال وجود خارجى نداشتند عمر آنان ىب شبانه روز به

قائم مقام فراهاىن آن مرد سياست و كياست، براى به سلطنت رساندن حممد شاه قاجار به اندازه يك عمر خون دل 
   خورد، وىل پس از اين كه حممد شاه بر ختت سلطنت
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استقرار يافت، وزير دانشمند خود را در باغ نگارستان با كمال شقاوت خفه كرد و آن چراغ روشن سياست و درايت را از 
  .لباس هسىت عريان منود

خود مهوار كرد، اما ناصر قاجار در خان امريكبري براى به ختت نشاندن ناصر قاجار كمال زمحت و مشقت را بر  مريزا تقى
  .مهان اوائل صدارت امري در كمال ناجوامنردى آن مرد بزرگ را در محام فني كاشان كشت

  هاىي مفصل الزم است ها دفاترى جداگانه و كتاب اينگونه مسائل در تاريخ بشر آنقدر زياد است كه براى بازگو كردن آن
»1«.  

   و حجزين العابدين عليه السالم  -297
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كند كه در آن خرب وجود  خرب مهمى نقل مى» مستدرك الوسائل«حمدث خبري، مرحوم حاج مريزا حسني نورى در كتاب 
مقدس حضرت زين العابدين عليه السالم به توضيح حج حقيقى و معناى مناسك برخاسته و از اين راه زائران خانه حق را 

  .ها آشنا فرموده است به بسيارى از واقعيت

منايد قبل از رفنت به اين سفر با آب توبه غسل حقيقى   كند و سعى مى با توجه به اين روايت تكليفى ديگر پيدا مى زائر
  .كند و وجود خويش را به لباس صدق و صفا و خضوع و خشوع بپوشاند

س از اداى خبش عبادت عباد، حضرت سجاد عليه السالم پ چهارمني رهرب بزرگ شيعه، گهر گرانبهاى صدف هسىت، زينت
گشتند، مردى به نام شبلى به استقبال آن پيشواى عارفان و امام آگاهان آمد و پس از اداى  مراسم حج به مدينه باز مى

  :احرتام، اين چنني از طرف امام مورد پرسش قرار گرفت

______________________________  
  .35/ 7: عرفان اسالمى -)1(

  288: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  اى؟ هيچ به حج خانه رفتهآيا 

  .آرى: عرضه داشت

هاى دوخته خود درآمدى و غسل كردى، در نيتت بود كه خود را از  در آن هنگام كه به ميقات رفىت و از لباس: فرمود
  .نه: ها در دو مرحله ظاهر و باطن براى مهيشه پاك كىن؟ گفت اشتباهات و لغزش

  !!از لباس دوخته بريون آمدى و نه غسل حقيقى جباى آوردىآه، پس نه به ميقات وارد شدى و نه : فرمود

  .آرى: آيا خود را پاكيزه كردى و سپس احرام بسىت و پيوند خود را مبدأ عامل به وسيله حج استوار منودى؟ گفت: فرمود

  ها به نور توبه برهاىن؟ در آن هنگام در نيت داشىت كه خود را از متام آلودگى: فرمود

  .نه: گفت
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پسندد و به خاطر مصلحت بربندگانش ممنوع منوده بر خود حرام دانسىت؟   اى را كه دوست منى بوقت احرام هر برنامه :فرمود
  .نه: گفت

كردى در نيت داشىت كه هر عقد و پيمان و هرگونه  به وقت بسنت پيوند حج و هنگامى كه آن را با عمره حمكم مى: فرمود
  .نه: باز كرده و جز با حضرت دوست پيوند و قرارداد نداشته باشى؟ گفتهايت  قرارداد غري خداىي را از برنامه

  !!پس در حقيقت خود را پاكيزه نكرده و احرام نبسته و پيمان حج را حمكم و استوار نكردى: فرمود

  به ميقات وارد شدى و دو ركعت مناز احرام به جاى آوردى و تلبيه گفىت؟: فرمود

  .آرى: عرض كرد

اى و اين مناز و احرام و تلبيه، مقدمات لقاى  ورود به ميقات در نيت تو بود كه به زيارت حق آمده به هنگام: فرمود
  .نه: اوست؟ گفت

  289: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

رتين اعمال وسايل  ها و بزرگ ترين برنامه وقىت دو ركعت مناز خواندى در اراده داشىت كه به ارزنده: فرمود ترين حسنات و 
  .نه: ن حضرت را آماده كىن؟ گفتقرب به آ

اى در حال پيمان بسنت با  وقىت تلبيه گفىت در نيت داشىت كه به هر برنامه صحيحى در پيشگاه حق به اقرار آمده: فرمود
  .نه: اوىي كه در متام جوانب حيات از فرمانش پريوى كىن و از هر معصيت و خطاىي روى بگرداىن؟ گفت

  !!قات نگشته و مناز احرام جباى نياورده و تلبيه نگفىتپس در حقيقت وارد مي: فرمود

آيا وارد مسجد احلرام شدى و پاى در حرم مبارك حق گذاشىت و كعبه را با ديده خود ديدى و در برابر آن : سپس فرمود
  .آرى: مناز گزاردى؟ گفت

ادران مسلمان دورى جوىي و عيب  به هنگام ورود در حرم آيا در ضمريت بود كه از هر گونه بدگوىي پشت سر بر : فرمود
  .نه: گفنت اهل قبله را ترك مناىي؟ گفت
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اى جز خمالفت با امر خداوند  زماىن كه وارد مسجد خيف شدى و مناز خواندى آيا اراده كردى كه از هيچ برنامه: فرمود
  .نه: نرتسى و به چيزى جز رمحت اهلى اميد نداشته باشى؟ گفت

ا سر بريدى آيا نيت كردى كه حلقوم طمع را جدا كىن و آيا به هنگام قرباىن توجه داشىت كه وقىت گوسپند قرباىن ر : فرمود
  .نه: روى آن بزرگ انساىن كه يگانه فرزند عزيز خود را به قربانگاه آورد تا براى حمبوب خود فدا كند؟ گفت راه ابراهيم را مى

ره برده و به مسري بندگى هنگام بازگشت به مكه و طواف بيت در قصد و نيت : فرمود داشىت كه از درياى عنايت حق 
و عبوديت روى آورده و به رشته حمبت و واليت او دست آوخيته و واجبات حضرتش را ادا كرده به مقام قدس و رمحت او 

  .نه: تقرب جوىي؟ گفت

بود كه گويا مفارقت روح از بدنش اى  در اين حال بود كه صداى گريه امام بلند شد و شدت تأثر و ناراحىت او به اندازه
  !آه آه: گفت گريست و پى درپى مى نزديك شده، مى

  آن كس كه دست به حجر األسود بگذارد به مانند آنست كه با! اى شبلى: آن گاه فرمود

  290: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .خداى خود دست داده

كىن، پاداشى را كه خداى بزرگ بر  كجاىي و چه مىكه  ! و اى موجود ضعيف افتاده! نكو بنگر اى بنده ناچيز شكسته
اى مشكن، آگاهى و ميداىن كه روى گرداىن از امر او   اين برنامه عاىل قرار داده ضايع مكن و عهدى كه با دوست بسته

  .ترين عامل شكسنت پيمان تو با اوست گناه و معصيت است و خمالفت با فرمانش بزرگ

در مقام ابراهيم ايستادى، اراده داشىت كه از آن هنگام به بعد كنار هر فرماىن از  آن زمان كه! اى شبلى: سپس فرمود
دار باشى؟   فرامني اهلى ايستادى مقاومت كىن و تا فرمانش را نربى از پاى ننشيىن و از هر گناهى دورى جسته و خويشنت

  .نه: گفت

گى ابراهيم پريوى كىن و دماغ شيطان را به خاك مباىل؟  به هنگام مناز در آن مقام بزرگ عزم داشىت كه از خطوط بند : فرمود
  .نه: گفت

  .اى پس در حقيقت در مقام ابراهيم نايستاده و در آن جاى مقدس مناز جبا نياورده: فرمود
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  .آرى: كنار آب زمزم رفىت و از آن چشمه آب نوشيدى؟ گفت: فرمود

  .نه: د از آن پس چشم از گناه پوشيد؟ گفتنيت داشىت كه هم اكنون كنار مرز عبادت رسيده و باي: فرمود

  .اى در واقع بر سر آن چاه نرفته و از آبش نياشاميده: فرمود

  .آرى: بني صفا و مروه سعى كردى؟ گفت: آن گاه فرمود

ا پذيرند ي زىن، در انديشه اين كه آيا مرا مى در آن وقت نيت داشىت كه در حال بيم و اميد در پيشگاه اهلى قدم مى: فرمود
  .نه: كردى؟ گفت نه رفت و آمد مى

  .اى در حقيقت سعى صفا و مروه نكرده و در آن جايگاه باعظمت قدم نزده: فرمود

  .آرى: آيا به سرزمني مىن رفىت؟ گفت! اى شبلى: سپس فرمود

   در آجنا توجه داشىت كه مردم مسلمان را از خطر دست و زبانت امين: فرمود

  291: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .نه: دارى؟ گفتب

  .پس به مىن نرفىت: فرمود

به زمني عرفات وقوف كردى و خود را آماده پذيرفنت رمحت اهلى منودى و وادى منره را شناخىت و حضرت : آن گاه فرمود
  .ها را اجنام دادم آرى، اين برنامه: ها خواندى؟ گفت دوست را در نزد عالئم و نشانه

اى از علوم و  هاى فوق العاده فان و شناساىي است دانسىت كه خداى عزيز چه برنامهآيا موقف عرفات كه مقام عر : فرمود
معارف را براى رشد و تكامل انسان قرار داده و بيدار بودى كه يار بر متام اسرار تو آگاه است و فرداست كه نامه اعمال 

  .نه: و پرونده كردارت را به دستت خواهد داد؟ گفت

دهد و  ت رفىت، به نظر آوردى كه خداى مهربان هر مرد و زن با اميان را مورد لطف قرار مىچون كنار جبل رمح: فرمود
  .نه: كند و مهه مردم مؤمن را دوست دارد؟ گفت مشمول عنايت خود مى
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د وقىت وارد وادى منره شدى به اين مسئله توجه داشىت تا خود بنده حق نباشى ديگرى را به بندگى او خموان و تا خو : فرمود
ى مكن؟ گفت   .نه: از گناه باز نايسىت ديگرى را 

ها و عالئم، توقف كردى، هيچ در نظر آوردى كه خالق عامل و نگهبان آفرينش، آمسان و  به هنگامى كه نزد نشانه: پرسيد
  .نه: هاى تو قرار داده؟ گفت هاى هسىت را مراقب برنامه زمني و مالئكه مأمور برنامه

عرفات وقوف نكرده و به جبل رمحت برنيامده و وادى منره را نشناخته و خداى مهربان را در حقيقت به : فرمود
  !!اى خنوانده

: هاى مجره را از آجنا برداشىت و به سرزمني مشعر درآمدى؟ گفت آيا در وادى مزدلفه وارد شدى و سنگ ريزه: سپس فرمود
  .آرى

  ليله عيد است و منازدر آجنا مناز خواندى و متوجه بودى كه آن شب، : فرمود

  292: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .نه: خمصوص به آن شب كليد حل هر مشكلى است؟ گفت

رفىت و از منحرف شدنت به جانب راست و چپ نگران بودى و سعى داشىت مستقيم  زماىن كه بني دو شانه راه مى: فرمود
  .نه: دل و دست و زبانت خطاىي سر نزند؟ گفتحركت كىن، در نظر داشىت كه از راه حق احنراف حاصل نكرده و از 

كردى توجه داشىت كه خود را از هر گناه و  هاى مجره را مجع مى ريزه زدى و سنگ وقىت در وادى مزدلفه قدم مى: فرمود
  .نه: هاى حق ثابت و استوار مباىن؟ گفت پليدى بركنار داشته و در متام برنامه

  .نه: را به شعار اهل تقوى بيدار كردى؟ گفت وقىت وارد مشعر شدى آيا درونت: فرمود

ريزه  هاى حرم مرور نكرده و در آن بقاع متربكه مناز جباى نياورده و از آن سرزمني مقدس سنگ پس در واقع به نشانه: فرمود
  .اى برنچيده و به مشعر گذر نكرده

باىن منودى و در مسجد خيف مناز به زمني مىن رفىت و رمى مجرات كردى و سر خود را تراشيدى و قر : سپس فرمود
  .آرى: خواندى و براى بقيه اعمال به مكه بازگشىت؟ گفت
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چون به مىن رسيدى و رمى مجرات كردى، به نظر آوردى كه به هدف خود رسيده و هر خواسته صحيحى داشىت : فرمود
  .نه: خدايت اجابت فرمود؟ گفت

  .نه: راىن؟ گفت ن ديرين خود ابليس و سپاهش را از خود مىكردى، در نيت داشىت كه دمش وقىت رمى مجره مى: فرمود

وقىت موى سر را زدى توجه داشىت كه خود را از هرگونه پليدى و ناپاكى متيز كرده و از گناهان بريون آىي، آن چنان  : فرمود
  .نه: شود؟ گفت كه فرزند از مادر متولد مى

اى و قرباىن سر نربيده و در مسجد خيف مناز  حلق رأس ننموده در حقيقت به مىن نرفىت و رمى مجرات نكرده و: فرمود
  !!اى اى و به سوى حضرت حق حركت ننموده خنوانده

پس از بازگشت به مكه آيا در دل اين چنني قصد داشىت كه به سوى او در حركىت و به خاطر تقرب به مقام او از : فرمود
  .نه: اى؟ گفت خانه خود بريون آمده

  293: ، ص13 جعرفان اسالمى، 

  پس در حقيقت وارد حرم نشده و خانه كعبه را نديده و در آجنا مناز جباى نياوردى؟: فرمود

  .آرى: پس از ورود به مكه طواف خانه منودى و دست بر اركان گذاشىت و آخرين سعى صفا و مروه منودى؟ گفت: فرمود

: كىن؟ گفت او گرخيته و به بارگاه قدس او آمد وشد مىوقت سعى در نظر داشىت كه از مهه روى تافته و به سوى : فرمود
  .نه

اى، برگرد دوباره حج جباى  در حقيقت طواف خانه نكرده و استالم اركان ننموده و سعى صفا و مروه جباى نياورده: فرمود
رنامه بزرگ اهلى قدم اى و مطابق با اهداف عاليه اين ب اند نرفته آر؛ زيرا تو اين سفر را به آن معناىي كه از تو خواسته

  !!اى اى و خود را مستعد و آماده ورود به حرمي قدس يار ننموده برنداشته

شبلى سخت گريست و از آن ساعت به كوشش برخاست تا خدايش براى سال بعد موفق به آن سفر روحاىن و سري اهلى 
  .»1« شده بود در آن سفر عمل كرد و مشى ملكوتى كرد و به آنچه به وسيله حضرت زين العابدين عليه السالم آگاه

   اولني خانه مبارك -298
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نه، پيش از كعبه : آيا اولني خانه خدا كعبه بوده است؟ آن حضرت فرمودند: مردى از امرياملؤمنني عليه السالم پرسيد
اولني   هاىي براى عبادت ساخته شده است وىل كعبه اولني خانه مبارك و وسيله هدايت و رمحت و بركت است و خانه

كسى كه آن را بنا منوده است ابراهيم خليل بوده، سپس جرهم از قبيله عرب آن را جتديد بنا كرد و بار ديگر منهدم شد و 
  .»2« عمالقه آن را جتديد كردند

______________________________  
  .43/ 7: عرفان اسالمى -)1(

  .59/ 7: عرفان اسالمى -)2(

  294: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  مال خود را در چه راهى خرج كنم؟ -299

  :در حديث صحيحى از امام صادق عليه السالم روايت كرده كه» ذيب«شيخ طوسى در كتاب باعظمت 

من براى اجنام حج حركت كردم اما به مقصد نرسيدم و از : شخصى به ديدن رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آمد و گفت
ره بزرگ حمروم شدم، اكنو  اى خرج كنم تا تالىف حج  ن ثروت هنگفىت در اختيار من است، مال خود را در چه برنامهاين 

  شود و سودى مهانند ثواب حج بربم؟

به كوه ابوقبيس بنگر، اگر اين كوه برايت طالى امحر شود و : رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله به او نگاهى كرد و فرمود
ك حاجى خنواهى رسيد، حاجى به هنگام تدارك سفر هرچه از جاى بردارد و آنچه آن را در راه خدا خرج كىن به ثواب ي

رسد و مهني كه سوار  گردد و ده درجه به او مى شود و ده گناه خبشيده مى بر زمني بگذارد، براى او ده حسنه نوشته مى
  .»1« نويسد دارد خداوند برايش به مثل آنچه گفتم مى مركب گردد، به هر گامى كه برمى

  تدارك خدا -300

از طريق صحيح از كتاب حسن بن حمجوب از كتاب حمّمد بن » من ال حيضره الفقيه«حمدث خبري، صدوق بزرگوار در 
شنيدم از ابوجعفر حمّمد بن على الباقر عليهما السالم كه در مكه اين : گويد اند كه حمّمد بن قيس مى قيس روايت كرده

  :فرمود حديث را براى مردم مى
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رب اسالم صلى اهللا عليه و آله مناز صبح را با مردم خواند، سپس با آنان به گفتگو نشست تا آفتاب طلوع كرد، مردم پيام
  .يك يك از جملس برخاسته و رفتند جبز دو نفر يكى از انصار و يكى از اعراب باديه از طايفه ثقفى

   را حاجىت است و آن پرسش از يك دامن مشا مى: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به آن دو نفر فرمود

______________________________  
  .69/ 7: عرفان اسالمى -)1(

  295: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .مسئله است، اگر خبواهيد من قبل از سؤال مشا به پاسخ اقدام كنم، اگر نه بپرسيد تا به مشا جواب بگومي

رت چشم كور را روشىن است و از شك و ترديد دورتر و اميان ما مشا ما را خرب ده؛ زيرا گفنت مشا بدون : گفتند پرسش ما 
  .كند تر مى را نسبت به آنچه بايد مؤمن باشيم راسخ

اى برادر : رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله از آن مرد انصارى خواست تا نوبتش را به آن مرد بياباىن بدهد و فرمود
  .كنند اگذار؛ زيرا تو از قومى هسىت كه ديگران را برخود مقدم داشته و ايثار مىمشا نوبت خود را به دوستت و ! انصارى

با  : در هر صورت آيا حاضرى او حاجتش را بر تو مقدم بدارد، چون تو اهل شهرى و او از باديه؛ مرد انصارى گفت
  .كمال رغبت حاضرم

اى از من درباره وضو و مناز بپرسى كه چه  اما تو آمده: نشني كرد و فرمود رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله روى به آن بيابان
ره دارد، جوابش را گفت و سپس به مرد انصارى فرمود اما پرسش تو درباره حج و عمره است كه براى آن چه : اندازه 

اى رفنت اندازه ثواب قرار داده شده، آگاه باش چون عزم حج كردى و توجهت به زيارت خانه حق قرار گرفت و خود را بر 
دارد و بر زمني  آماده كردى و بر مركب سوار شدى و به نام خدا آغاز سفر منودى، به هر قدمى كه مركب از زمني بر مى

كند و مهني كه احرام بسىت و لبيك گفىت، خداوند به هر  اى حمو مى اى نوشته و سيئه گذارد، خداى بزرگ براى تو حسنه مى
  .كند ه دور مىلبيك ده حسنه قرار داده و ده سيئ

چون طواف بيت كردى براى تو نزد حق به خاطر آن، عهد و پيماىن ذخريه شده كه حضرت حق از عذاب تو حيا خواهد 
داشت و مهني كه در مقام ابراهيم به دو ركعت مناز قيام كردى، به خاطر آن دو ركعت ثواب دو هزار ركعت مناز قبول شده 

  .شود به تو عنايت مى
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  صفا و مروه برآمدى و هفت بار آن راه را طى كردى، برايت نزد حق اجرو چون به سعى 
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  .كسى است كه از شهر خود پياده به حج آمده باشد و مهانند كسى است كه هفتاد بنده مؤمن را از بردگى رهانده باشد

ريگ صحراى عاجل عربستان و به عدد كف درياها و چون وقوف به عرفات را تا غروب اجنام دادى، اگر خطايت به عدد 
ها را به مجرات زدى براى تو به خاطر هر ريگ ده حسنه  ريزه آمرزد و مهني كه به مىن آمدى و سنگ باشد خدايت مى

  .گردد شود و اين ثواب براى تو در بقيه عمرت مهواره ثبت مى نوشته مى

اى نوشته و اين ثواب در آينده عمر نيز برايت حمفوظ  شود، حسنه و چون سر تراشيدى براى تو به عدد هر موىي كه جدا
  .خواهد بود

اى ثبت و  رسد برايت حسنه و چون قرباىن كردى، يا به حنر شرت برخاسىت به عدد هر قطره خوىن كه از او به زمني مى
  .مشابه آن هم براى آينده عمرت هست

ات زده  رده و در مقام ابراهيم مناز خواندى ملكى به پشت شانهو مهني كه از مىن بازگشىت و طواف بيت را به جا آو 
  .اما از گذشته عمرت هر چه بود آمرزيده شد، پس عمل خود را از سر گري اكنون تا صد و بيست روز: گويد مى

ردم ها براى عموم م آرى، خداوند عزيز براى مهمانش اينگونه تدارك ديده و اين از آقاىي صاحب بيت است و اين ثواب
اند براى آنان ثواب لقاى حق است و كسى از  وار به ديار معشوق آمده است، اما آنان كه اهل معرفت هستند و عاشق

  .»1« آيد عهده بيان يا مشارش اينگونه ثواب بر منى

   هاى حج ره -301

  :صدوق بزرگوار روايت كرده
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براى كسى كه بدون نيت پاك و مال حالل حج اجنام دهد چه : چون موسى بن عمران حج كرد، از امني وحى پرسيد
  ايست؟ ره

  .حق خود را به او خبشيده و خلق خود را از وى خشنود كنم: به جربئيل خطاب رسيد بگو

  ين برنامه را عمل كند چه سوديست؟براى كسى كه با قصد صحيح و مال حالل ا: پرسيد

 او را در رفيع اعال با پيامربان و راستني مردم و شهدا و صاحلان قرار دهم و اينان نيكو رفيقانند: خداوند پاسخ گفت
»1«.  

   جلوگريى از حج -302

  :كند كه صدوق بزرگوار از اسحاق بن عمار روايت مى

از : حج با من مشورت كرد، به خاطر اين كه ضعيف احلال بود به او گفتممردى درباره : به امام صادق عليه السالم گفتم
سزاوار و مستحقى كه به خاطر جلوگريى از حج او تا يكسال در بسرت بيمارى افىت، : نظر كن، امام فرمود اين سفر صرف

  .»2«  يكسال متام مريض شدم: گويد اسحاق مى

   امانىت نزد تو دارم -303

  :فرمودند سى بن جعفر عليه السالم مىپيشواى هفتم حضرت مو 

  :پردازمي سه چيز را از اصل مال خود، يا خالص در اختيار خود مى

  .مهريه زنان - 1
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  .پول كفن - 2

  .خرج سفر حج - 3

را هنگامى فرمود كه مبلغى در حدود چهارصد درهم در يك كيسه چرمى، براى بانوىي پرهيزكار و مؤمنه به نام  اين مجالت
  :شطيطه به وسيله مناينده مردم خراسان ابوجعفر حمّمد بن على فرستاد و فرمود

  .دهم اين مقدار از خالص مال ماست كه براى خرج كفن و دفن جهت آن بانوى مؤمنه اختصاص مى

دارى از اين پول را تا وقىت زنده است مصرف كند و بقيه را جهت كفن و دفن بگذارد، ما اهل بيت پول كفن و دفن و مق
  .كنيم مهريه زنان و مصرف حج را از مال خالص و طاهر خود خرج مى

رود  انو از دنيا مىاى كوتاه در حدود چند روز بعد از ورود تو آن ب چون به نيشابور رسيدى، به فاصله! اى ابوجعفر! هان
  .و من قبل از دفن براى مناز بر او حاضر خواهم شد

به آن هنگام كه براى مناز بر جنازه او حاضر شوم تو مرا خواهى ديد، اين توجه فوق العاده امام نسبت به شطيطه و سهيم  
ريسى خود به قدر  محت چرخاش، پاداش اخالص آن بانو بوده كه از ز  كردن او در شؤون زندگاىن خصوصى خود و خانواده

يك دستمال، يا يك كالف نخ، يا يك سكه طال از سهم امام به وسيله ابوجعفر حممد بن على از نيشابور به مدينه 
  .فرستاد، تا مخس دسرتنج خود را به دستور خدا به امام رد كرده باشد

پذيرفت، به عذر اين كه اندك است  او را منى ابوجعفر كه امني مردم خراسان بود، گو اين كه در ابتداى امر كالف و سكه
گر چه مال من اندك است وىل چه  : توان كيسه جداگانه ساخت، وىل آن بانو در آن وقت گفت و براى يك سكه منى

  .رسيده كنم سهم امام است و مرا مهني مقدار مى

  و دردار بودنش مقدارى كج كرد  ابوجعفر آن مال ناچيز را گرفت و سكه را براى نشان

  299: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .اى كه سكه ديگران را رخيته بود انداخت و از خراسان به مدينه آمد كيسه

  .مهني كه به حمضر امام مشرف شد، امانات مردم خراسان را بر حضرت عرضه كرد
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انىت نزد تو دارم از بانوىي به نام ها را به صاحبانش بازگردان، اما ام مال ما نيست، اين: امام هيچ كدام را قبول نكرد و فرمود
  .شطيطه آن را جدا كن و به من بده

غلطاند تا آن را بيابد؛ امام،  ها را روى هم مى ابوجعفر كيسه را گشود و در صدد جستجوى سكه شطيطه برآمد آن سكه
  .كرد  ها را گشود و دستمال يا كالف را نيز تقدمي خودش آن را در ميان نشان داد و هم اينطور بقچه

: وقىت به وطن بازگشتم متام صاحبان آن كاالها را فطحى مذهب ديدم، آجنا دريافتم كه امام فرمود: گويد حممد بن على مى
  .ها مال من نيست آن

در اين گريودار مواظب وضع آن بانو بودم كه سيزده روز پس از ورود من به نيشابور درگذشت، ما جنازه او را به صحرا 
ت انبوهى كه در بيابان براى مناز بر جنازه او حاضر بودند توجه داشتم امام را ببينم، ناگاه ديدم شرت سوارى بردمي، در مجعي

از جانب بيابان آمد، از شرت پياده شد در حاىل كه سر و صورت خود را پيچيده و پوشيده بر جنازه مناز گزارد، من نزديك 
  »1« !!رت سوار شده در صفحه بيابان از نظر غايب شدشدم تا ببينم، امام را شناختم كه برگشت و بر ش

  معرفت بيشرت، خضوع بيشرت -304

پيمود و  حضرت امام حسن جمتىب عليه السالم در سفرهاى حج خود كه بيست و پنج مرتبه بود، خاكسارانه پياده راه مى
دادند  مال در راه آن، بلكه دستور مى روى نه از راه نداشنت مال سوارى بوده و نه از دريغ و مضايقه از بذل اين پياده

   هاى سوارى را جلو جلو يدك مركب

______________________________  
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قدر  منود و آن ها زياد بود كه موكب خيل باعظمت مى رفتند، حىت آن قدر يدكى اند و خود براى تواضع پياده مى كشيده مى
  .منود در شخص خواجه تواضع بود كه خاكسارانه مى

شد، حسنني عليهما  به احرتام حضرت امام حسن عليه السالم برادر عظيم القدرش امام حسني عليه السالم هم پياده مى
ت مهني  رف شد جلو جلو مى هاى آنان كه يدك كشيده مى رفتند وىل مركب السالم براى تواضع و درك ثواب پياده به راه مى

  .شدند زدند آن ها هم پياده مى ديدند كه حسنني عليهما السالم از عقب موكب قدم مى كه خاليق مى
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آرى، هر كس معرفتش به صاحب اين بيت بيشرت باشد تواضع و انكسارش و خشوع و خاكساريش نسبت به صاحب 
  .»1«  تر است اش به حمبوب عامل وافرتر و كامل بيت بيشرت و عشق و عالقه

  چگونه جسارت كنم؟ -305

  .امام جعفر صادق عليه السالم در سفرى از سفرهاى حج خود افتخار هم سفرى خود را به مالك بن انس داد

  :گويد وقىت كه به ميقاتگاه رسيدند مالك مى

ا در  خواست لبيك را به صداى بلند بگويد صد هنگام احرام كه راحله شرت امام عليه السالم به صحرا برسيد هرچه مى
  .شد و نزديك بود از راحله بيفتد گلوى او گلوگري و متقطع مى

  :اى نيست از اين كه بگوىي، فرمود لبيك بگو، چاره! اى پسر رسول خدا: من گفتم

ترس و هراس و وحشت از آن دارم كه . »لَبـَّْيَك الّلُهمَّ َلبـَّْيكَ «: چسان جسارت و جرأت كنم كه بگومي! پسر ابو عامر
  .»2« »الَلبـَّْيكَ «: جالل به من بگويد خداى عزت و
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  هر كس اين عمل را جبا آورد -306

كه بزرگ اصحاب   -امام صادق عليه السالم در سفر حج ديگر، افتخار هم كجاوگى خود را به ابان بن تغلب داده بودند
شده يك  امام باقر عليه السالم بود و سى هزار حديث از امام جعفر صادق عليه السالم روايت كرده وقىت به مدينه وارد مى

اى : اند كه جلوس كرده، تدريس كند، امام عليه السالم به او فرموده بود دهدا ستون از مسجد الرسول را اختصاص به او مى
  :گويد ابان مى -در مسجد مدينه جلوس كن و فتوى بده كه من دوست دارم مثل تو در شيعيان من باشد! ابان

  :هاى اعالم حرم پيدا شد، دستور فرمود وقىت كه امام صادق عليه السالم به سرحد حرم رسيد، ميله
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امام براى ورود به حرم غسل كرد، من هم غسل كردم، : گويد  را نگه داشتند و پياده شد، ابان هم پياده شد، ابان مىشرت
بعد امام دعاى ورود به حرم را خواند و گريست، سپس براى ورود به حرم پاها را برهنه كرد و با پاى برهنه در حال تواضع 

اد و قدم برداشت و فرمود   :قدم در حرم 

هر كس اين عمل را جبا آورد، براى خدا، اينطور كه من جبا آوردم و تو ديدى، خداى سبحان صد هزار سيئه از ! اى ابان
 نويسد و صد هزار درجه براى او ترفيع دهد و صد هزار حاجت او را برآورد كند و صد هزار حسنه براى او مى او حمو مى

»1«.  

  اجابت خدا -307

ز هر جهت مورد اطمينان بود، بيست و پنج سال خدمتگزارى زائران خانه حق را به عهده داشت، برادر مؤمىن داشتم كه ا
  نيكان و پاكان سعى داشتند در اين سفر ملكوتى در

______________________________  
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  .معيت او باشند

  .انگيزى در يكى از سفرهايش برامي تعريف كرد ه سخن بود، داستان اعجابروزى در حمضر او از اين مقول

ها براى رفنت به حج از طريق عراق مهراه من شدند، مهه در اتوبوس مستقر گشته، تا  تعدادى زائر در يكى از سال: گفت
درخشيد براى سوار شدن  طى راه منايند، در اين ميان يك زن و شوهر كه از چهره آنان آثار عظمت و ادب و عبوديت مى

  .نويسى داشتند به اتوبوس نزديك شدند و اين دو نفر آخرين مسافران من بودند و هر دو از اصفهان در كاروان من نام

كنندگان سفارش هر دو را با حالىت خاص به من  با احرتام هر دو را سر جاى خمصوص به خودشان نشاندم، يكى از بدرقه
  .داشت

را در عراق طى كردمي، پس از آن عازم حج شدمي، به مدينه رسيده مدتى در آجنا اقامت كردمي، سپس زيارت عاىل عتبات 
آماده رفنت به ميقات شدمي، در بني مسافران آن سال من، آن مرد و زن حال ديگرى داشتند، انقالب حال به آنان مهلت 
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تر به فكر حمرم شدن  هر كس با سرعت هرچه متام زد، داد، تا به مسجد شجره رسيدمي، مجعيت در آن ناحيه موج مى منى
بود، پريمرد از من مهلت خواست تا غسل كند، وسائل غسلش را فراهم كردم، غسل كرد و دو پارچه احرام را بر خود 

: يعىن: معناى تلبيه چيست؟ عرضه داشتم: داد، او را براى گفنت تلبيه حاضر كردم، سؤال كرد بست، گريه به او مهلت منى
يكى دو بار در ! آه معناى تلبيه اين است؟: مرا دعوت كردى به حرمي قرب تو درآمي، آمدم؛ گفت! ى خداى مهربانا

خدايا آمدم، آمدم و ناگهان نقش زمني شد؛ با كمال حريت باالى سرش قرار گرفتم، ديدم از : شدت انقالب حال گفت
  .»1«  دنيا رفته است

______________________________  
  .128/ 7: عرفان اسالمى -)1(

  303: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   مرض غفلت -308

كنم قلبم سياه  شود، پس چرا من هر اندازه گناه مى گوىي در اثر گناه قلب آدمى سياه مى تو مى: مردى به موسى گفت
  شود؟ منى

  »1« !كىن درك منى گى دل از اين باالتر چيست كه سياهى و تريگى قلب خود را سياهى و تريه: موسى گفت

   باالترين انتخاب -309

كند كه   به سند خود از ابو سليمان راعى نقل مى» املناقب«ابواملؤيد موفق بن امحد اخطب اخلطباى خوارزمى در كتاب 
  :گفت

  :فرمود شنيدم از آن حضرت كه مى

 و ترا از ميان ايشان برگزيدم و نظر كردم به سوى اهل زمني! يا حممد: در شب معراج خداى متعال به من وحى فرمود كه
  .هاى خود براى تو جدا كردم نامى از نام

در جاىي ياد نشوم، مگر اين كه تو با من ياد شوى، من حممودم و تو حممد، بعد از تو على را از ميان اهل زمني برگزيدم و 
لى و فاطمه و حسن و حسني و تو و ع! هاى خود براى او جدا كردم، منم اعلى و اوست على، يا حممد نامى از نام
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ها عرض كردم، پس هر كس قبول كرد از  ها و زمني امامان از اوالد حسني را آفريدم از نور خود و واليت مشا را بر آمسان
  :بلى، خطاب فرمود: خواهى ايشان را ببيىن؟ عرض كردم مى! مؤمنان است و هر كس انكار كرد از كافران است، يا حممد

َعلىٌّ َواحلََْسُن َواحلَُْسْنيُ َوَعِلىُّ ْبُن احلَُْسْنيِ َوُحمَمَُّد ْبُن َعِلىٍّ َوَجْعَفُر ْبُن ُحمَمٍَّد َوُموَسى ْبُن : ِني اْلَعْرِش، فـََنَظْرُت َفإذاً ميَ   اْنُظْر إىل
   َعِلىٍ َوُحمَمَُّد ْبُن َعِلىٍّ َوَعِلىُّ ْبُن ُحمَمٍَّد َواحلََْسُن ْبُن   َجْعَفٍر َوَعلىُّ ْبن ُموسى

______________________________  
  .202/ 7: عرفان اسالمى -)1(

  304: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .َوُحمَمٌَّد اْلَمْهدىُّ اْبُن احلََْسِن َكأَنَُّه َكوَْكٌب ُدّرىٌّ 

به طرف راست عرش بنگر، چون نظر كردم، ناگهان على و حسن و حسني و على بن حسني و حممد بن على و جعفر 
بن حممد و موسى بن جعفر و على بن موسى و حممد بن على و على بن حممد و حسن بن على و حممد مهدى بن احلسن 

  .را هم چون ستاره درخشان ديدم]  عليهم السالم[

  :آن گاه خطاب اهلى رسيد

  .ِعبادى َوُهْم أْوِصياُءكَ   هُؤالِء ُحَججى َعلى! يا ُحمَمَّدُ 

  .»1« گان و جانشينان بعد از تو هستنداينان حجج من بربند ! اى حممد

   امهيت سالمت دين -310

  :فرمايد مسئله حفظ سالمت دين و پابرجا ماندن اين سالمت آن قدر مهم است كه امرياملؤمنني عليه السالم مى

و به وقت خطبه خواندن رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله در جهت معرىف عظمت ماه مبارك رمضان از جاى برخاستم 
  :عرضه داشتم
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أْفَضُل األْعماِل ىف هذا الشَّْهِر اْلَورَُع َعْن َحمارِِم الّلِه، ُمثَّ ! يا أبا احلََْسنْ : ما أْفَضُل اْألْعماِل ىف هذا الشَّْهِر؟ َفقالَ ! يا َرُسوَل اللّهِ 
ِلَربَِّك َوَقْد   ِبَك َواْنَت ُتَصلَّى  هَذا الشَّْهِر َكَأىنّ   لُّ ِمْنَك ىفِلما ُيْسَتحَ   يا َعلىُّ اْبكى: يا َرُسوَل الّلِه ما يـُْبكيَك َفقالَ : ، فـَُقْلتُ  َبكى

  ؟...قـََرِنَك َفَخَضَب ِمنها ِحلَْيِتكَ   انـْبَـَعَث اْشَقى اَألوَّلَني َوَأْشَقى اآلخريَن َشقيُق عاِقِر ناَقِة َمثُوُد َفَضرََبَك َضْرَبًة َعلى

رتين عمل در اين ماه ورع از حمرمات اهلى است، ! اى ابااحلسن: م چيست؟ فرمودرتين عمل در اين ايا! اى رسول خدا
  علت گريه مشا چيست؟! يارسول الّله: سپس پيامرب اسالم گريه كرد، گفتم

   بينم، در حاىل كه براى اين است كه در اين ماه تو را در حال مناز در پيشگاه پروردگارت مى: فرمود

______________________________  
  .208/ 7: عرفان اسالمى -)1(

  305: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

زند كه حماسن تو به خون  ترين اولني و آخرين، رفيق پى كننده ناقه مثود، پشت سرت ايستاده و مششريى بر فرقت مى شقى
  .شود آن رنگني مى

  :عرضه داشتم: فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

  .ىف َسالَمٍة ِمْن ديِنكَ : ذِلَك ىف َسالَمٍة ِمْن ديىن؟ َفقالَ وَ ! يا َرُسوَل اللّهِ 

  روى آرى، در عني سالمت دينت از دنيا مى: گريد؟ فرمود كشته شدمن در حال سامل بودن دينم اجنام مى! اى رسول خدا
»1«.  

   برگذيدگان خلق -311

  برگزيدگان از خلقت كيانند؟! اونداخد: موسى بن عمران على نبينا و عليه السالم به پروردگار عرضه داشت

كند، كوه از جا كنده  آن كس كه داراى سخاوت بسيار است، قول صادقانه دارد، متواضعانه حركت مى: پاسخ شنيد
  .گردند شود و اينگونه عبادم از راه من منحرف منى مى

  :شود؟ خطاب رسيد كدام يك از بندگانت در دار قدس بر تو وارد مى: عرضه داشت
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گريند، حق در قلب آنان است،  شود، بر حكومت خويش رشوه منى آنان كه به دنيا نظر ندارند، اسرار دينشان فاش منى
  .»2« صدق برزبانشان جتلى دارد، اينان در دنيا زير پوشش من و در آخرت در دار قدس نزد من هستند

   اوضاع آخر الزمان -312

مسلم خشاب از عبدالّله بن جريح مكى از عطاء بن اىب رياح از عبدالّله بن قمى، در تفسري خود از پدرش از سليمان بن 
  :عباس نقل كرده است

______________________________  
  .212/ 7: عرفان اسالمى -)1(

  .223/ 7: عرفان اسالمى -)2(

  306: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

يامرب صلى اهللا عليه و آله درب كعبه را گرفته و با صورت خود در حجة الوداع با پيامرب صلى اهللا عليه و آله حج منودمي، پ
  مشا را به عالئم قيامت خرب ندهم؟: به سوى ما توجه منوده و فرمود

  :چرا يا رسول الّله، فرمود: تر از مهه به آن حضرت بود گفت سلمان كه آجنا نزديك

  .ها و بزرگداشت مال و فروش دين به دنياستاز عالئم قيامت، ضايع كردن مناز و پريوى از شهوات و ميل به هوا

  .شود تواند تغيري دهد، هم چون منك در آب گداخته و آب مى بيند و منى آن گاه دل و اندرون مؤمن از آن منكراتى كه مى

آرى سلمان، سوگند به آن كه جامن به دست : ها حتماً شدىن است؟ فرمود اين برنامه! يا رسول الّله: سلمان عرض كرد
  .كنند ست، در آن وقت فرماندهاىن ستمگر و وزيراىن فاسق و عارفاىن ظامل و اميناىن خائن بر ايشان حكومت مىاو 

آرى سلمان، سوگند به آن كه جامن به دست اوست، آن زمان بد، : اين شدىن است؟ فرمود! يا رسول اللّه: سلمان گفت
خيانت ورزد و دروغگو تصديق و راستگو تكذيب خوب و خوب، بد شده و خائن مورد امانت قرار گريد و امني 

  .شود مى
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آرى سلمان، سوگند به آن كه جامن به دست اوست، آن زمان : اين حتماً شدىن است؟ فرمود! يا رسول اللّه: سلمان گفت
  !بارد كند و باران در تابستان مى زن با شوهرش در جتارت شركت مى

ام، آن  گويد چيزى نفروخته شود، آن وقت اين مى شود، بازارها نزديك مى آيند، فقري اهانت مى شرافتمندان به غضب مى
  .كنند بيىن مهه مذّمت خدا مى ام، مى گويد سودى نربده مى

آرى سلمان، سوگند به آن كه جامن به دست اوست، آن گاه زنان : يا رسول الّله اين شدىن است؟ فرمود: سلمان گفت
ء مسلمانان  روند، دروغ زيبا و زكات ضرر و غنيمت وىف ها روى منرب مى ، بچهشوند فرمانده و كنيزان طرف مشورت مى

   شود، مرد به تاراج مى

  307: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .شود دار ظاهر مى كند و ستاره دنباله پدر و مادر خود جفا و به دوستش نيكى مى

سوگند به آن كه جامن به دست اوست، آن گاه طالق آرى سلمان، : اين شدىن است؟ فرمود! يا رسول اللّه: سلمان گفت
  .زند شود و به خدا ضررى منى شود و براى خدا حدى به پا منى زياد مى

آرى سلمان، قسم به آن كه جامن به دست اوست، آن گاه زنان : اين شدىن است؟ فرمود! يا رسول اللّه: سلمان گفت
  .شوند ايشان مسلط مىشود و بدان امتم بر  آوازه خوان و مالهى زياد مى

آرى سلمان، سوگند به آن كه جامن به دست اوست، آن گاه : اين شدىن است؟ فرمود! يا رسول اللّه: سلمان گفت
روند و متوسطني ايشان براى جتارت و فقريان براى نشان دادن و شنواندن به مردم،  ثرومتندان امتم براى تفريح به مكه مى

شوند كه فقه  كنند، مردمى پيدا مى گريند و آن را مزمار مى ه قرآن را براى غري خدا ياد مىشوند ك آن گاه مردمى پيدا مى
كنند و به دنيا افتخار و مباهات  خواىن مى شود، با قرآن تغىن و آوازه دهند، اوالد زنا بسيار مى ديىن را براى غري خدا ياد مى

  .منايند مى

آرى سلمان، سوگند به آن كه جامن به دست اوست، اين در آن وقىت : ودشود؟ فرم اين مى! يا رسول اللّه: سلمان گفت
ها كسب گردد، بدان بر نيكان مسلط شوند، دروغ زياد و جلاجت پيدا و فقر رايج  ها دريده شود، گناه است كه پرده حرام

  .شود
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ى از وقت بر ايشان ببارد، طبل و شيپورها را بپ مردم در لباس به هم مباهات كنند، باران ىب سندند، امر به معروف و 
شود و  ترين مردم شود، ميان عابدان و قاريانشان بدگوىي پيدا مى كنند، تا آجنا كه مؤمن در آن وقت ذليل منكر را انكار مى

  .شوند ها، پليد و جنس خوانده مى اين ها در ملكوت آمسان

گند به آن كه جامن به دست اوست، آن گاه آرى سلمان، سو : اين شدىن است؟ فرمود! يا رسول اللّه: سلمان گفت
  ترسند، به طورى كه سائل از مجعه تا ثرومتندان از فقر مى

  308: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .يابد كه چيزى در دستش بگذارد كند و كسى را منى مجعه ديگر سؤال مى

من به دست اوست، رويبضه سخن آرى سلمان، سوگند به آن كه جا: شود؟ فرمود اين مى! يا رسول اللّه: سلمان گفت
كسى كه در امور مردم حرىف : يا رسول الّله رويبضه چيست، پدر و مادرم فدايت باد؟ فرمود: گويد؛ سلمان گفت مى
اى گمان كنند در ناحيه آن ها صدا   زند، سپس جز اندكى درنگ نكنند كه زمني صداىي كند و هر دسته زد حرف مى منى

طال و «هاى جگر خود  شكافند و زمني پاره كنند و در آن مدت زمني را مى درنگ مى كرده، سپس آنچه خدا خواهد
مانند اين، آن روز طال و نقره سودى ندارد : ها اشاره كرده فرمود افكند، سپس با دست خود به ستون را بريون مى» نقره

  :اين است معناى

  .]فـََقْد جاَء َأْشراُطها[

  .»1« رسدپس هنگامى كه قيامت بر آنان فرا 

   اصحاب كهف -313

به وقت عيد، در جشىن كه جهت خدايان خودساخته خود  -اى در يونان يا به گفته گروهى لبنان منطقه -»افسوس«مردم 
  .جستند برپا كرده بودند، با مراسم خمصوصى به آن معبودها تقرب مى

شد، در مسئله  ه دين و مكتب مردم جلب منىآور نبود و توجهش ب زاده و كرمي، مراسم مردم برايش اطمينان مردى بزرگ
  .ها ترديد داشت و در حتري و اضطراب بود بت
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او از ميان مجع مردم بريون رفت تا اين كه به درخىت رسيد و در زير سايه آن درخت، با غم و اندوه و ترديد و حرياىن سر 
  .به گريبان شد

  هم در عقيده مردم ترديد اى نگذشت كه فرد ديگرى به او پيوست؛ زيرا او چند حلظه

______________________________  
  .228/ 7: عرفان اسالمى -)1(

  309: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .پيدا كرده بود و حريان شده بود

  .اى مردم در ترديد بودند سپس ديگرى آمد و ديگرى آمد، تا هفت نفر شدند، مجعى كه درباره وضع عقيده

با يكديگر آشنا شد و عقايدشان به يكديگر نزديك گشت و نقش واحدى آنان را متحد ساخت،  به زودى روح اين افراد 
گرچه خويشاوندى قريىب نداشتند، وىل با يكديگر مأنوس شدند و ترديد و شك خود را آشكار ساختند و خمالفت خود را 

  .با خدايان قالىب مردم، اظهار داشتند

حتقيق در جهان و موجودات پرداختند، تا اين كه افكارشان به نور توحيد سپس با فكر نافذ و فطرت سليم خويش به 
روشن گرديد و بر اجياد كننده موجودات و رمز وجود راهنماىي شدند و به توحيد توجه منوده، روحشان از آسايش و 

  .اطمينان برخوردار شد

ى دارند و در باطن جان او را حفظ منايند؛ زيرا اين بزرگواران و كرميان، تصميم گرفتند كه خدا را در اعماق قلب خود خمف
  .كرد پرست و در دين خود پابرجا بود و با متام وجود از مشركان پشتيباىن مى سلطان مملكت بت

كردند، وىل آن گاه كه به  ها شركت مى جوانان خدايافته و خداپرست، مانند مردم ديگر در كارهاى عمومى و ناراحىت
  .پرداختند آمدند به عبادت و مناز و ذكر خدا مى و به خود مى رفتند گاه خود مى خلوت

ها كه گرد يكديگر مجع بودند و اجنمن آنان آراسته بود، يكى از جوانان با صداى آهسته و  تا اين كه در يكى از شب
  :ترس و ترديد گفت
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خرب دارم، در اين خرب نابودى  ديروز خربى شنيدم كه اگر صحيح باشد و من اعتقاد به راستگوىي آوردنده! اى دوستان
  .دين و يا از دست دادن جان ما موجود است

ام سلطان از امر ما آگاه گرديده و عقيده و دين ما در نظر او مفتضح آمده، او از دست ما ناراحت شده و  من شنيده
ديد منوده كه اگر از عقايدى كه با جان ما   دچار هيجان گشته و 
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  .عجني است و با وجود ما يكى شده، دست برندارمي ما را حتت تعقيب قرار دهد

رود كه ما را فردا احضار كند و از دم مششري آبدار، مهه ما را بگذراند، در كار خود فكر كرده و تصميم  احتمال مى
  .بگرييد

افكىن نادانان است، وىل  پردازان و شايعه دروغ هاى كردم از حرف من اين خرب را قبًال شنيده بودم و فكر مى: نفر دوم گفت
  .دانند و عالمت صحت خرب و يا امكان وقوع آن به دست آمده است شود اين مطلب را اغلب مردم مى معلوم مى

من معتقدم بر دين خود استوار باشيم و براى قتلى كه در كمني ما نشسته است استقامت داشته باشيم، حمال است كه ما 
ها را به  كنند، سر تعظيم فرود آرمي؛ زيرا ما فساد و بطالن اين جمسمه هاىي كه اين نادانان پرستش مى اين جمسمهدر برابر 

كند دليل  امي و غري ممكن است كه دست از عبادت حضرت معبود بردارمي، هر روزى كه خورشيد طلوع مى دست آورده
  .براى عظمت خدا موجود استوجود خدا را به مهراه دارد و در هر جوالن فكر، دليلى 

ها راست بود، اخبار درست بود، آنان را از منازلشان و از ميان مجع بستگانشان بريون كشيدند و مهه را در مقابل  شايعه
  .پادشاه ستمگر قرار دادند

پنهان داريد وىل خواستيد مطلىب را خمفى بداريد، وىل نتوانستيد، كوشيديد كه دين خود را  مى: سلطان ظامل به جوانان گفت
پريوز نشديد و كارتان به آجنا رسيده كه گاهى خمفى هستيد و گاهى آشكار، از اخبار كم و بيش آگاهيد، به من خرب 

  ايد؟ دامن آن را از كجا آورده ايد كه من منى رسيده كه از دين پادشاه و رعيت خارج شده و به ديىن روى كرده

كه در دين خود سرگردان باشيد و اختيارتان را به دست خودتان بگذارم، وىل اين  براى من آسان است كه مشا را رها كنم  
  .باشيد دانستم از بزرگان قوم خود هستيد و از افراد برجسته طائفه خويش مى كار در صورتى بود كه من منى



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

 

  اگر مردم از وضع مشا آگاه گردند، ممكن است به زودى به دين مشا بيايند و آيني مشا

  311: ، ص13 اسالمى، جعرفان 

  .را قبول كنند و از عقايد مشا پريوى منايند و به دنبال آن رژمي و تاج و ختت من متالشى شود و امنيت از دست برود

سازم، تا اين كه در كار خود كه بر آن اقدام  كنم، كيفر مشا را به زودى متوجه مشا منى من در شكنجه مشا عجله منى
بينند  ه ملت و آيني مردم بازگرديد و به عقايد مردم معتقد شويد و يا اين كه رهگذران، ناگهان مىكنيد فكر مناييد و ب مى

  .هاىي قطعه قطعه است و خون مشا بر زمني جارى است سرهاىي آويزان است و بدن

ديىن كه ما وارد در ! اى پادشاه: هاى آن خداپرستان را حمكم كرد و در اميانشان تأييدشان منود، گفتند خداوند عزيز دل
امي، فطرت ما از ما دعوت كرد و ما هم پاسخ  امي از روى تقليد نبوده است و از روى اكراه و اجبار بنده دين نشده شده

دادمي، عقل به ما روشىن خبشيد و ما در كنار روشىن آن گردش منودمي، ما را به سوى خداى يكتا دعوت كردند و ما غري از 
  .كنيم ىاو خداى ديگرى قبول من

اند، از روى ناداىن و تقليد است، دليلى براى كار خود ندارند، برهاىن آن ها را راهنماىي  قوم ما كه به عبادت بت پرداخته
خواهى درباره ما اجنام  امي و فكر ما به آن رسيده است، هر چه مى نكرده است، اين است آنچه ما به آن علم پيدا كرده

  .بده

  .يد وىل به شرط آن كه فردا بياييد تا درباره مشا فكر و در داستان مشا قضاوت كنمامروز برو : پادشاه گفت

جوانان خداپرست در خود فرو رفتند و در كار خويش به مشورت و تبادل نظر پرداختند كه چه عملى اجنام دهند، يكى از 
ديدهاى او و نويد و بيم او توانيم در مقابل وع پادشاه از وضع ما آگاه گرديده و ما ديگر منى: جوانان گفت ده و 

استقامت كنيم، ما بايد دين خود را حفظ منوده و به شكاف اين كوه پناه بربمي؛ زيرا گاهى در تاريكى شكاف كوه و تنگى 
ناور كه منى تواند خدا را مطابق ميل خود عبادت   آن، آسايش خاطر است و براى انسان وسعت بيشرتى از اين زمني 

  .اردكند، وجود د
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باشد و در مملكىت كه ما را جمبور  منايند براى ما قابل زندگى منى مكاىن كه ما را به ديىن كه مورد اعتمادمان نيست دعوت مى
  .سازند، تسليم فكرى شومي كه عقيده به آن ندارمي احرتام و توجهى نيست
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گريى و مهاجرت  و به خاطر حفظ دين خود، راه اعتزال و گوشه خداپرستان بار سفر بستند و دست از وطن شستند
  .اختيار منودند

در كنار راه سگى به آنان پيوست و با ايشان مهراه شد، جوانان ديدند مانعى نيست كه سگ به مهراهشان بيايد و از آنان 
هاىي به دست آوردند كه خوردند  كنگهباىن كند، جوانان آن قدر راه رفتند تا به شكاف كوه رسيدند، در شكاف كوه خورا

و آىب كه نوشيدند، سپس براى اين كه خستگى راه را از خود بگريند و پاهايشان آماده حركت گردد دراز كشيدند، تا 
هاى  سالمىت خود را بازيابند وىل هنوز سر را زمني نگذاشته بودند كه چرت خمتصرى بر چشمانشان احساس شد و بر پلك

  .بالفاصله به خواب عميقى فرو رفتند آنان سنگيىن كرد،

شب به دنبال روز آمد و ساىل پس از سال ديگر آمد و آنان در خواب بودند، گوش و چشم آنان را خواب فرو گرفته 
اى درون شكاف را روشن  كند و از روزنه ساخت، خورشيد طلوع مى بود، بادهاى هولناك و رعد و برق آن ها را بيدار منى

رسد، اين مسائل پى در پى و مرتب است تا  خبشد، وىل اشعه زرين خورشيد به بدن آنان منى و حرارت مى سازد و نور مى
  .اراده خدا به آن زماىن كه تعلق گرفته، متام شود

  .غلطند ديد گاهى از طرف راست به چپ و از چپ به راست مى كرد، مى اگر كسى در وضع آنان دقت مى

ت، ناگهان از خواب برخاسته و متوجه شدند كه گرسنگى سخىت بر آنان غالب شده سيصد و نه سال از خوابشان گذش
  .است
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  امي، نظر مشا چيست؟ هاى طوالىن در خواب بوده كنم كه ساعت من گمان مى: يكى از آنان گفت

  .سنگى دليل گمان من استكنم يك روز خوابيده باشيم؛ زيرا اين گر  من گمان مى: يكى از آنان پاسخ داد

كنم قسمىت از يك روز را  ما صبح خوابيدمي و اين خورشيد هنوز به غروب نزديك نشده، من گمان مى: سومى گفت
  .خوابيده باشيم

ام كه گوىي چند روز است  من آن چنان گرسنه. تر است سخن را رها كنيد، خدا به مدت خواب ما آگاه: چهارمى گفت
يه كند، وىل بايد هشيارى به خرج دهد كه كسى او را  ام، بايد غذا خنورده يكى از ما به شهر برود و براى مجع ما غذا 
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كشند يا به اميان ما ضربه زده، آن را  بر ما دست يابند و به مكان ما پى بربند، ما را مى» افسوس«نشناسد؛ زيرا اگر مردم 
  .كنند از ما سلب مى

يه كند، چون نزديك شهر رسيد اوضاع شهر را بگونهيكى از خداپرستان به شهر رفت تا خ   .اى ديگر ديد وراك 

  !!ها ويران گشته، به هيچ عنوان قيافه شهر آشنا نيست ها آباد و آبادى بناها عوض شده، خرابه

  غريىب؟: آميز است، اضطراب در راه رفنت دارد، توجه مردم به او جلب شد، پرسيدند نگاهش حريت

  .دامن ام، وىل جايگاه فروش آن را منى ر جستجوى غذا آمدهگفت غريب نيستم، د

يه غذا پول به صاحب مغازه داد، صاحب فروشگاه با كمال  مردى دستش را گرفت و به حمل غذا فروشى برد، براى 
تعجب پول را ضرب بيش از سيصد سال پيش ديد، فكر كرد جوان گنجى پرقيمت يافته، اطراف جوان از طرف مردم 

   ها از گنجى بدست نيامده، اين كنيد، اين پول شد، از گنج پيدا شده سؤال كردند، پاسخ داد اشتباه مى حماصره
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مت مى ام و امروز براى خريد غذا با خودم آورده اى است كه ديروز اجنام داده ها از معامله پول زنيد و با   ام، چرا به من 
كنيد، وضع عجيىب بود، خواست به سرعت برگردد، مردم مانع شدند، با مهر و حمبت با او به  معامله مىگمان سوء با من 

سخن نشستند و فهميدند كه اين شخص يكى از مهان اشخاصى است كه سيصد و نه سال قبل از شّر زمامدار كافر 
  .اند منطقه، به شكاف كوه پناه برده

نان مهان فراريان هستند، بر جان خود و دوستانش ترسيد و خواست فرار كند، يكى اند اي جوان چون دانست، مردم فهميده
ترسى، سيصد سال پيش مرده است  وحشت مكن، آن زمامدارى كه از او مى! اى مرد: از آنان كه اطراف او بودند گفت

  و زمامدار فعلى اميانش مهانند اميان مشاست، به ما بگو باقى دوستان تو كجا هستند؟

تازه به واقعيت مسئله پى برد و فهميد كه شكاف عميقى از تاريخ بني آنان و مردم به وجود آمده است و اكنون به  جوان
مرا واگذار تا بروم و به : كند، لذا به طرف گفت ايست كه حركت مى رود و يا سايه صورت شبحى بيش نيست كه راه مى

  .طول كشيده و اضطرابشان شديد گرديده است دوستان غار داستامنان را بيان كنم؛ زيرا انتظارشان
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سلطان وقت، از وضع آنان آگاه شد و براى ديدار آنان شتافت و به سوى شكاف كوه رهسپار گرديد، در ميان كوه 
هاى آنان جارى است، با آنان دست  درخشد، خون در رگ مردمى را ديد كه زنده هستند و نور زندگى در پيشاىن آنان مى

  .ششان كشيد و به مركز شهر آنان را دعوت كرد كه بيايند و در حمل زندگى او زندگى كنندداد و به آغو 

اند و خانه و منزل ما خراب  اى به ادامه حيات ندارمي؛ زيرا فرزندان و بازماندگان ما از دست رفته ما عالقه: آنان گفتند
و از خداوند خواستند آنان را براى خود  شده و رشته زندگى ظاهر ما گسيخته است، سپس به سوى خدا توجه كردند

م خنورده بود كه مانند جسدهاى ىب   .جان روى زمني افتادند برگزيند و رمحت خود را شامل حالشان گرداند، هنوز چشمى 
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يم وعده حق نسبت به روز قيامت امي، براى اين جهت بوده كه بدان ما كه اين بزرگان را با اين وضع يافته: مردم شهر گفتند
ساختماىن به : اى گفتند متني و صحيح است و در برپا شدن حمشر شكى نيست، سپس به اختالف نظر پرداختند؛ عّده

روى آنان بنا كنيم، گروهى كه زمام كار را در دست داشتند، نظر دادند كه مسجدى روى بدن آنان بنا شود، وىل خداوند 
  .»1«  استتر  از وضع آنان آگاه

   اگر لقاء مرا دوست دارى -314

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

اگر لقاى مرا در فرداى قيامت در حظريه قدس دوست دارى، در دنيا تنها، : به يكى از انبياى بىن اسرائيل وحى شد
زند و از سر درختان  علف پر مىآب و  اى تنها كه در سرزمني ىب زده از مردم باش، مهانند پرنده غريب، غصه دار و وحشت

پرهيزد، با  رود و از بودن با طيور مى رسد به النه تنهاىي مى آشامد و چون شب مى ها مى خورد و از آب چشمه مى
  .كند گريد و از طيور وحشت مى پروردگارش انس مى

ن جامعه است، يعىن آنان كه اين تنهاىي و غربت و حزن و غصه و وحشت كه در روايت دستور داده شده در برابر بدكارا
يك پيامرب صلى اهللا عليه و آله يا يك انسان صاحل از هدايت آنان مأيوس است و بودن با آن ها، جز ضرر و خسارت، 

  .»2« سودى براى انسان ندارد

   انديشه در موت -315
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ى از منكر در من شخصى را مى خرب  او اثر نداشت، از دين ىب شناختم كه به انواع معاصى آلوده بود، امر به معروف و 
  .و نسبت به هر گناهى، اهل عمل بود

______________________________  
  .247/ 7: عرفان اسالمى -)1(

  .255/ 7: عرفان اسالمى -)2(
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ره ها او را نديدم، تا در ماه رمضاىن، ديدم انساىن با وقار و با تربيت در حاىل كه از سال مند بود و از  احواالت اهلى 
من مهامن كه مدتى از : نه، گفت: شناسى؟ گفتم مرا مى: اميان و عمل صاحل وجودى سرشار داشت به نزدم آمد و پرسيد

  .عمر گرامنايه را در باطل سپرى كردم

ايعت كردم، به فكر افتادم  دوسىت داشتم از دنيا رفت تا نزديك قرب، جنازه او را مش: وسيله بيداريت چه بود؟ گفت: گفتم
  .شود، ببينم كه باالى سر قرب بايستم و آنچه با مرده معامله مى

ديدم بند كفنش را گشودند، به زير صورتش خاك رخيتند باالى سرش حلد چيدند و قرب را با گل و خاك پوشاندند، آنوقت 
  .هايتان برگرديد به خانه: به مشايعت كنندگان گفتند

  :اظر عجيب و غريب تكان شديدى خورده به خود آمدم و با خود گفتمناگهان از اين من

ها براى تو هم خواهد بود، آن وقت در جواب حضرت حق كه عمرى به تو احسان داشت و  برخورد به متام اين واقعيت
  تو در مقابل احسانش، عمرى اسائه ادب داشىت، چه خواهى گفت؟

خطاها را ترك گفتم و اكنون از بركت آن روز، به ادامه زندگى مهاهنگ با قواعد  از مهان زمان به توفيق اهلى متام معاصى و
  .»1«  اهلى مشغومل

  آه از كمى توشه و طول سفر -316

  :گويد ضرار كه از دلباختگان امرياملؤمنني عليه السالم بود مى
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   تضرعبه خدا قسم كه امرياملؤمنني را ديدم كه در حمراب ايستاده، نزد پروردگار خود 

______________________________  
  .363/ 7: عرفان اسالمى -)1(
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گريست، مانند كسى كه مصيبت عظيمى به او رسيده باشد  كرد، مانند كسى كه او را مار گزيده باشد و مى و استغاثه مى
  :فرمود و گويا در گوش من است كه مكرر مى

 و طول سفر و وحشت و تنهاىي؛ آه، آه از عظمت شدت اهواىل كه ناچار بايد وارد آن ها شدآه، آه، از كمى توشه 
»1«.  

   مگو آن شيعه ماست -317

  :مردى به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله گفت: و از حضرت امام حسن عسكرى عليه السالم مروى است كه

بياوريد او را، كسى  : ه ندارد، آن حضرت خشمناك شده فرمودكند و از ديدن ناحمرم مضايق فالىن به خانه مهسايه نگاه مى
. جويد او از شيعه مشاست و اعتقاد به نبوت مشا و واليت على دارد و از دمشنان مشا بيزارى مى! يا رسول الّله: گفت
ما متابعت  شيعه ما كسى است كه ما را در اعمال ! گويد، آگاه باش مگو آن شيعه ماست، پس به حتقيق دروغ مى: فرمود

  .»2«  كند و آنچه ذكر كردى از اعمال ما نيست

  اى دو در خانه -318

اى دو در است كه از يكى  دنيا در نظر من، مهانند خانه: فرمود از حضرت شيخ االنبيا وجود مقدس نوح مرويست كه مى
ل و كسرى طول عمر داشته، نزديك به دو هزار سا: اند داخل شدم و از ديگرى بريون روم، اين است حال كسى كه گفته

وقىت نظر چنني بيدارى به دنيا چنني باشد، واى به حال كسى كه با عمرى بسيار كم، دل به دنيا بسته باشد، آن چنان 
  دلبستىن كه انگار، جز دنيا جاىي نيست و گويا يك در براى دنيا، جز در

______________________________  
  .368/ 7: عرفان اسالمى -)1(
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  .370/ 7: عرفان اسالمى -)2(

  318: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

اده نشده   »1« !!ورود نبوده و براى اين منزل در خروجى 

   فضيل و آشىت باحق -319

فضيل كه به خاطر قدرت زياد و شغل كاروان زىن، جوى از ترس و وحشت براى دولت عباسى فراهم آورده بود و امنيت 
م رخيته بود، عاشق زىن صاحب مجال گشت، قسمىت از اموال به دست آورده را، براى او هاى جتارتى و مسافرتى  جاده را 

  .گشت رفت، وىل زمينه دسرتسى به آن زن برايش ميسر منى جوىي از او به نزديك خانه او مى فرستاد و گاهى براى كام مى

رس و وحشت بودند، وىل از ضعف گري قطعى شد، خانواده زن، در ت تصميمش براى رسيدن به وصال معشوقه سخت
  .ديدند اى جز تسليم در برابر آن قدرت شيطاىن، در خود منى اراده و عدم تواناىي، چاره

كرد، يكى از كاروانيان با صداى  هاى حمل زندگى فضيل، در بيابان مرو يا باورد عبور مى كارواىن به وقت شب از نزديكى
  :منود مى خوش وىل آميخته با حزن اين آيه را قرائت

  .] أَ َملْ يَْأِن ِللَِّذيَن آَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَّهِ [

  آيا براى اهل اميان وقت آن نرسيده كه دل هايشان براى ياد خدا و قرآىن كه نازل شده، نرم و فروتن شود؟

  :آيه شريفه چون تريى بود كه بر جان فضيل نشست، گوىي آيه كرميه به او گفت

اى در آيه و در كار خود و در كار مردم و  تا كى تو راه مردم زىن؟ گاه آن آمد كه ما راه تو زنيم، فضيل حلظه! اى فضيل
   عاقبت برنامه انديشيد، بيدار شد، خجل و گريان روى به

______________________________  
  .379/ 7: عرفان اسالمى -)1(

  319: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  :گفت برومي، يكى مى: گفتند اى مى اد، كارواىن در آجنا اطراق داشت، عده ويرانه
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  !!نتوان رفت كه فضيل بر سر راه است

بشارت باد مشا را كه آن دزد خطرناك و آن منبع شّر با خدا آشىت كرد، ديگر بيم : فضيل چون اين مسئله بشنيد، فرياد زد
  .راه نيست

گرفت و به تدريج رضايت صاحبان مال را جلب كرد و عاقبت از عارفان و عاشقان و   پس از آشىت با حق مهه روزه، روزه
  »1« !!ناصحان شد و گروهى از نفس اهلى او به مدار تربيت قرار گرفتند

   سعادت ابدى -320

  :خوانيم آور را مى اين حديث بسيار مهم و جالب و حريت» اسرار معراج«در كتاب 

ى اهللا عليه و آله در شهر مدينه، شخصى بود بسيار ظاهر الصالح، به طورى كه كسى در در زمان رسول گرامى اسالم صل
  .حق او در هيچ موردى، گمان سوء و ظن خالف نداشت

كردند، وىل او بدون توجه به ظاهر آراسته خويش، در بعضى  شايد بسيارى از مردم در برخورد با او از وى طلب دعا مى
  !!زد ه، دستربد مىها به خانه مردم مدين از شب

اى باال رفت، اثاث زيادى در آن خانه بود و در ميان خانه به غري از يك زن جوان تنها   شىب براى دزدى از ديوار خانه
كسى نبود، عجيب خوشحال شد كه امشب عالوه بر به چنگ آوردن مال فراوان، در رختخواب عيش و عشرت هم 

  .شركت خواهم كرد

: نگريست، به فكر فرو رفت كى بر سر ديوار، منظره فريبنده اثاث خانه و چهره دلرباى زن را مىمهان طور كه در دل تاري
دزدى تا كى، ننگ تا چه مدت، براى چه بايد زمحات انبيا و اوليا را از ياد برد، عاقبت اين مهه گناه و فساد چه خواهد 

   پيشگاه حق و در دادگاه عدل، جواب اين شد، مگر براى من مرگ و برزخ و قيامت و حماكمات اهليه نيست، در

______________________________  
  .384/ 7: عرفان اسالمى -)1(

  320: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  !!مهه ظلم و جنايت را چگونه بايد داد؟
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آن روز پس از  آرى، با ادامه اين اعمال به روزى خواهم رسيد كه براى من راه گريز و فرار از چنگال عدالت خنواهد بود،
شوم و از پس آن به زندان آتش خواهم افتاد و در آن صورت انتقام  امتام حجت حق، مبتال به غضب خداوندى مى

  !!هامي را پس خواهم داد آلودگى

ى به خانه بازگشت   .پس از اندكى تأمل و فكر، از دزدى و جتاوز به آن زن، سخت پشيمان شد و با دست 

لباس آراستگان و صلحا آراست و به مسجد به حمضر مقدس رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله به وقت صبح خود را به 
  !آمد و در حضور آن جناب نشست

اى كه شب گذشته براى دزدى اثاث آن، در نظر گرفته بود به حمضر رسول اكرم صلى اهللا  ناگهان ديد، زن صاحب خانه
شوهرى هستم مهراه با ثروتى زياد، پس از چند ازدواج ديگر قصد  زن ىب! اى رسول خدا: عليه و آله آمد، عرضه داشت

ام راه پيدا كرده، گر چه چيزى نربده، وىل مرا وحشت زده   شوهر كردن نداشتم، اما ديشب به نظرم رسيد كه دزدى به خانه
  .ب كنيددانيد براى من مهسرى انتخا ترسم در تنهاىي ادامه زندگى دهم، اگر صالح مى كرده، از اين پس مى

اگر ميل دارى، تو را به آن شخص تزويج كنم، زن : كردند و فرمودند  -يعىن به دزد شب گذشته -حضرت اشاره به آن مرد
  .به چهره مرد خريه شد، او را پسنديد و نسبت به او اظهار ميل و رغبت كرد

ه منزل آمدند، دزد در كمال نشاط و پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله عقد آن زن را براى آن مرد بست، سپس هر دو ب
بردم و دامن عفتت را آلوده  اگر شب گذشته ثروتت را مى: شادى داستان خود را براى آن زن تعريف كرد و به او گفت

افروختم، وىل  كردم، عالوه بر اين كه يك شب بيشرت در كنار تو نبودم، آتش غضب مهيشگى حق را، براى خود برمى مى
  ردر عاقبت كار فك

  321: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

كردم و بر هجوم هواى نفس صرب و استقامت ورزيدم و در نتيجه براى مهيشه به ثروت حالل و زوجه صاحله و عاقبت 
  »1« !!خوش و سعادت ابد رسيدم

   نگاهدارى زبان -321

اى  به من توصيه: گفتخدمت حضرت ابواحلسن عليه السالم بودم كه مردى به آن جناب  : گويد عثمان بن عيسى مى
  :بنما، حضرت فرمودند
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  .»2«  زبانت را نگهدار تا عزيز باشى و مهار خود را به دست مردم مده تا از خوارى و ذّلت دور مباىن

   زبانت را حفظ كن -322

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به مردى كه براى زيارت آن حضرت آمده بود فرمود

شت برد؟ عرضه داشتتو را به چيزى راهنماىي  از : فرمود. چرا يا رسول الّله: نكنم كه به خاطر آن خداوند تو را به 
: گفت. اى را يارى كن ستمديده: تر باشم چه كنم؟ فرمود اگر خودم حمتاج: گفت. آنچه خدا به تو مرمحت فرموده، بپرداز

اگر خود بدخبت و بيخرد باشم بيش از آن كه : تمگف. بيخردى را هدايت كن: فرمود. تر از آن ستمديده باشم اگر ناتوان
زبانت را جز از خري حفظ كن، آيا شاد نيسىت كه يكى از اين صفات در تو باشد و تو را : فرمود. حمتاج به راهنماىي است

شت كشد   .»3« به 

  حالتان چطور است؟ -323

  :ش سركشد و گويدهر بامداد زبان آدمى بر مهه اعضاى تن: امام سجاد عليه السالم فرمود

______________________________  
  .386/ 7: عرفان اسالمى -)1(

  .27/ 8: عرفان اسالمى -)2(

  .27/ 8: عرفان اسالمى -)3(

  322: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

هند و د خدا را خدا را درباره ما و او را قسم مى: گويند اگر ما را رها كىن خبري است، ومى: حالتان چطور است؟ گويند
  .»1«  مهانا به خاطر تو يا ثواب گريمي يا به عذاب اهلى دچار شومي: گويند مى

   ده سال خاموشى -324

خواست عابد شود، پيش از آن  هر مردى از بىن اسرائيل مى: فرمود از حضرت رضا عليه السالم شنيدم مى: گويد َوّشاء مى
  .»2« كرد ده سال خاموشى اختيار مى
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  جنات يافتندخاموشان  -325

نوشت، چون شب  شد مى اد و هر چه از دهانش خارج مى ربيع بن خثيم در ابتداى هر روز كاغذى در پيش روى مى
خاموشان جنات يافتند و ما بسيار  ! آه: گفت كرد و مى خواند و نفس خود را با آن نوشته حماسبه مى رسيد نوشته را مى مى

  .»3«  گويان در بدخبىت ماندمي

  دادند ه خاموشى ادامه مىب -326

خواستند حرف بزنند فكر  گذاشتند و چون مى اى در دهان مى بعضى از اصحاب رسول خدا صلى اهللا عليه و آله سنگريزه
زدند و  كردند، اگر آن حرف براى خدا و در راه خدا و لوجه الّله بود، سنگريزه را در آورده و آن حرف اهلى را مى مى

  آوردند يافتند كه آن حرف براى خدا نيست، سنگ ريزه را بريون منى رفتند و اگر پس از فكر مى سپس به خاموشى فرو مى

______________________________  
  .30/ 8: عرفان اسالمى -)1(

  .30/ 8: عرفان اسالمى -)2(

  .39/ 8: عرفان اسالمى -)3(
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  .»1« دادند و به خاموشى ادامه مى

   راحىت -327

  ام و آن راحىت است بندگان من در اين جهان به دنبال يافنت چيزى هستند كه من خلق نكرده: در حديث قدسى آمده
»2«.  

  اى جوانان بكوشيد -328

  :اند كه گفت از عارىف روايت كرده
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شويد و در  بكوشيد و سعى كنيد پيش از آن كه هم چون من ضعيف! اى جوانان: گفت از خال خود شنيدم كه مى
  .تقصري مبانيد

  :و آن عارف گفت

  »3« !!رسيد و طاقت جماهده وى نداشت گفت، هيچ جواىن در عبادت كردن به وى منى در آن وقت كه او اين سخن مى

   سعدى و قناعت -329

  :اى؟ گفت اى يا شنيده تر در جهان ديده از خود بلند ّمهت: حامت طاىي را گفتند - 1

قربان كرده بودم و امراى عرب را به مهماىن خوانده، پس به گوشه صحراىي به حاجىت رفته بودم بلى، روزى چهل شرت 
  :اند؟ گفت به مهماىن حامت چرا نروى كه خلقى بر مساط او گرد آمده: خاركىن را ديدم پشته خارى فراهم آورده، گفتمش

______________________________  
  .39/ 8: عرفان اسالمى -)1(

  .40/ 8: رفان اسالمىع -)2(

  .64/ 8: عرفان اسالمى -)3(

  324: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  

 هر كه نان از عمل خويش خورد
 

 مّنت از حامت طاىي نربد

  

  .انصاف دادم و او را به ّمهت و جوامنردى بيش از خود ديدم

شىب در جزيره كيش مرا به حجره خويش بازرگاىن را ديدم كه صد و پنجاه شرت بار داشت و چهل بنده و خدمتكار،  - 2
هاى پريشان گفنت كه فالن انبارم به تركستان است و فالن بضاعت به هندوستان و اين   برد و مهه شب نياراميد، از سخن
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كاغذ قباله فالن زمني و فالن چيز را فالن ضمني، گاه گفىت كه خاطر اسكندريّه دارم كه هواىي خوش است و گاه گفىت كه 
سفرى ديگر در پيش است، اگر آن كرده شود، بقّيت عمر خويش به  ! سعديا: مغرب مشوش است و باز گفتدرياى 
  آن سفر كدام است؟: اى بنشينم و ترك جتارت كنم، گفتم گوشه

گوگرد پارسى به چني خواهم برد، شنيدم كه آجنا قيمت عظيم دارد و از آجنا كاسه چيىن به روم آرم و ديباى رومى : گفت
ند و پوالد هندى به حلب و آبگينه حلىب به مين و بُرد مياىن به پارس و از آن پس ترك جتارت كرده به دّكاىن بنشينم، به ه

  !!چندان از اين ماليخوليا فرو خواند كه بيش از آن طاقت گفتنش مناند

  .اى تو نيز سخىن بگوى از آنچه ديده و شنيده! اى سعدى: پس گفت

  :گفتم

 اقصاى غورآن شنيدسىت كه در 
 

 بار ساالرى بيفتاد از ستور

 گفت چشم تنگ دنيا دوست را
 

 يا قناعت پر كند يا خاك گور

  

دعاىي كن، تا خداوند عّزوجل ! اى موسى: موسى عليه السالم درويشى را ديد كه از برهنگى به ريگ اندر شده گفت - 3
السالم دعا كرد و رفت، پس از چند روز كه باز آمد، او را ديد  ام، موسى عليه  طاقىت به جان آمده مرا كفاىف دهد كه از ىب

مخر خورده و عربده كرده و كسى را كشته و اكنون به قصاص : گفتند. گرفتار و خلقى انبوه بروى گرد آمده، حالش پرسيد
  .اند او وى را داشته

اد  آن كه هفت اقليم عامل را 
 

 هر كسى را هر چه اليق بود داد

  اگر پر داشىتگربه مسكني 
 

  ختم گنجشك از جهان برداشىت

  وان دو شاخ گاو اگر خر داشىت
 

  آدمى را نزد خود نگذاشىت
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  .موسى عليه السالم به حكمت و عدل جهان آفرين اقرار كرد و از جتاسر خويش استغفار

  ]. َوَلْو َبَسَط الّلُه الرِّْزَق ِلِعَباِدِه لَبَـَغْوا ِىف اْألَْرضِ [

  .»1« اگر خدا روزى را بر بندگانش وسعت دهد، در زمني سركشى و ستم كنندو 

   و يك سخن آهسته گفت -330

  :گويد عوف بن مالك مى

بر چه بيعت  : بيعت كنيد با رسول خداى، گفتيم: نزديك رسول صلى اهللا عليه و آله بودمي، هفت يا هشت كس، گفت
نج مناز جباى آريد و هر چه فرمايد به مسع طاعت پيش رويد و يك بيعت كنيد كه خداى را بپرستيد و پ: كنيم؟ گفت

و از هيچ كس سؤال مكنيد و مهني است حقيقت قناعت كه هر كس به داده حق قانع و راضى : سخن آهسته گفت
باشد، حمتاج به سؤال خنواهد شد و اين هفت يا هشت نفر پس از آن چنان بودند كه اگر تازيانه از دست ايشان 

  .»2«  دى، فرا كس نگفتندى كه به من دهبيفتا

   چه كسى توانگرتر است -331

: آن كه قناعت كند به آنچه من دهم، گفت: از بندگان تو كه توانگرتر است؟ گفت! يا رب: موسى عليه السالم گفت
  .»3« آن كه انصاف از خود بدهد: تر؟ گفت عادل

______________________________  
  .82/ 8 :عرفان اسالمى -)1(

  .84/ 8: عرفان اسالمى -)2(

  .84/ 8: عرفان اسالمى -)3(

  326: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   نيازى از خلق ىب -332

  :گفىت خوردى و مى حممد بن واسع رمحه اهللا نان خشك در آب كردى و مى
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  .»1« نياز بود هر كه بدين قناعت كند از مهه خلق ىب

   اى پسر آدم -333

  :ابن مسعود گفت

رت از بسيارى كه تو را كفايت نبود و از آن بطر و ! اى پسر آدم: اى ندا كند روز فرشته هر اندكى كه تو را كفايت كند 
  .»2« غفلت زايد

   يك وجب -334

  :مسيط بن عجالن گويد

  »3« !!شكم تو، بدسىت در يك وجب، بيش نيست، چرا بايد كه تو را دوزخ برد؟

  عيش خوشرت -335

  :ديكى از حكما گوي

تر از  تر از قانع نبود و هيچ كس اندوهگني هيچ كس به رنج صبورتر از حريص مطمع نبود و هيچ كس را عيش خوش
  .»4« تر از عامل بد كردار نبود حسود نبود و هيچ كس سبك بارتر از آن كس نبود كه ترك دنيا گويد و هيچ كس پشيمان

______________________________  
  .84/ 8: عرفان اسالمى -)1(

  .85/ 8: عرفان اسالمى -)2(

  .85/ 8: عرفان اسالمى -)3(

  .85/ 8: عرفان اسالمى -)4(

  327: ، ص13 عرفان اسالمى، ج
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   پذيرم من مى -336

شت را براى او مى: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود : پذيرم، ثوبان عرضه داشت يك چيز را هر كس از من بپذيرد، 
  .تواىن، قانع باش از كسى چيزى خنواه، به آنچه دارى و به آنچه مى: فرمودپذيرم،  من مى

  .»1« كرد داشت و از كسى متنا و خواهش منى افتاد، خود برمى از آن پس هرگاه تازيانه ثوبان از دستش مى

  ثروت چيست؟ -337

  :پادشاهى به اهل دىل گفت

  .»2«  نيازى از مردم رضايت از خدا و ىب: ثروتت چيست؟ گفت

   باكى ندارم -338

  :گفت عامر بن قيس عنربى مى

چهار آيه در قرآن است، چون شب خبوامن، باكى برامي نيست كه چگونه شب را به سر برم و چون روز خبوامن باكى ندارم  
  .كه روز را چگونه بگذرامن

  .] َفال ُمْرِسَل َلهُ ِمْن بـَْعِدِه َو ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ  ما يـَْفَتِح اللَُّه لِلنَّاِس ِمْن َرْمحٍَة َفال ُممِْسَك َهلا َو ما ُميِْسكْ [

اى برايش وجود  اى براى آن نيست، و چون بازدارد، بعد از او فرستنده چون خدا رمحىت را براى مردم بگشايد، بازدارنده
  .ناپذير و حكيم است ندارد، و او تواناى شكست

   َفال كاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو َو ِإْن يُرِْدَك ِخبَْريٍ َفال رَادَّ ِلَفْضِلِه ُيِصيُب ِبِه َمنْ َو ِإْن َميَْسْسَك اللَُّه ِبُضرٍّ [

______________________________  
  .87/ 8: عرفان اسالمى -)1(

  .87/ 8: عرفان اسالمى -)2(

  328: ، ص13 عرفان اسالمى، ج
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  .] الرَِّحيمُ َيشاءُ ِمْن ِعباِدِه َو ُهَو اْلَغُفوُر 

اى نيست، و اگر براى تو خريى خواهد، فضل و  و اگر خدا گزند و آسيىب به تو رساند، آن را جز او برطرف كننده
  .رساند و او بسيار آمرزنده و مهربان است اى نيست؛ خريش را به هر كس از بندگانش خبواهد مى احسانش را دفع كننده

  .] ِإالَّ َعَلى اللَِّه ِرْزُقها َو يـَْعَلُم ُمْستَـَقرَّها َو ُمْستَـْوَدَعها ُكلٌّ ِيف ِكتاٍب ُمِبنيٍ َو ما ِمْن َدابٍَّة ِيف اْألَْرِض [

داند؛  قرارگاه واقعى و جايگاه موقت آنان را مى] او[اى در زمني نيست، مگر اين كه روزِى او برخداست، و  و هيچ جنبده
  .مهه در كتاىب روشن ثبت است

  .]ُه بـَْعَد ُعْسٍر ُيْسراً َسَيْجَعُل اللَّ [

  .»1« دهد خدا به زودى پس از سخىت و تنگنا، فراخى و گشايش قرار مى

  انبياء اهلى و زهد -339

  :به زهد چند نفر از انبيا بدين قرار اشاره دارند» ج البالغة«امام على عليه السالم در 

  :اشتاگر خواهى از موسى كليم الّله سخن بگو كه به پروردگار عرضه د

  .]َربِّ ِإينِّ ِلما أَنـَْزْلَت ِإَيلَّ ِمْن َخْريٍ َفِقريٌ [

  .كىن، نيازمندم به آنچه از خري بر من نازل مى! پروردگارا

خواست؛ زيرا خوراكش سبزى و گياه زمني بود و به عّلت الغرى و   به خدا قسم به وسيله اين دعا قرص ناىن از خدا مى
  .شد ى پوست دروىن شكمش، ديده مىكمى گوشت بدن، سبزى گياه از نازك

______________________________  
  .88/ 8: عرفان اسالمى -)1(

  329: ، ص13 عرفان اسالمى، ج
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شت است، به دست خود از ليف  و اگر خواهى از داود سخن به ميان آر كه داراى مزامري و زبور بود و خواننده اهل 
اى  ها به من كمك مى كدامتان در فروخنت اين زنبيل: گفت خود مىنشينان  بافت و به هم ها مى خرما زنبيل كنيد، از 
  .ها خوراكش يك عدد نان جو بود فروش آن

داد و جامه  و اگر خواهى داستان زندگى عيسى بن مرمي عليه السالم را به ميان آر كه سنگ را زير سر خود بالش قرار مى
بان او در زمستان جاىي  و گرسنگى بود و چراغ شب او ماه بود و سايهخورد و خورش ا پوشيد و طعام خشن مى زبر مى

رويانيد، نه زىن  رفت و ميوه و سبزى خوشبوى او گياهى بود كه زمني براى چهارپايان مى تابيد يا فرو مى بود كه آفتاب مى
راىي كه او را از توجه به حق داشت كه او را به فتنه و تباهكارى افكند و نه فرزندى كه او را اندوهگني سازد و نه دا

  .برگرداند و نه طمعى كه او را خوار كند، مركب او دو پايش بود و خدمتكار او دو دستش

تر است، اقتدا منوده، از آن بزرگوار پريوى كن؛ زيرا آن حضرت  بيا و در مسئله زهد به پيامرب خود كه از مهه نيكوتر و پاكيزه
كه خبواهد به او نسبت  زاوار پريوى كردن است و انتساب شايسته اوست براى كسىكه خبواهد پريوى كند، س براى كسى

  .ترين بندگان نزد خداوند كسى است كه پريو پيغمرب خود بوده و دنبال نشانه او برود داشته باشد و حمبوب

لو الغرتر و از جهت خورد، به دنيا به هيچ عنوان دل نبسته بود، از  لقمه دنيا را زيادتر از آنچه الزم نداشت منى جهت 
  .ترين اهل دنيا بود شكم گرسنه

دنيا، با مهه حمتوياتش به او پيشنهاد شد، از قبول آن امتناع كرد، دانست خداوند مهربان از باب مصلحت انسان، عالقه 
دانست حق تعاىل  و مى. داشت و دل بسنت به دنيا را دمشن داشته، او هم به پريوى از مواليش عالقه به دنيا را دمشن مى

  .دانست و آن را كوچك قرار داده، او هم كوچك مشرد دنيا را خوار دانسته او هم خوار مى

  330: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

اگر نبود در وجود ما، مگر دوسىت آنچه كه خدا و رسول دمشن داشته و بزرگ مشردن آن را كه خدا و رسول كوچك 
  .خدا و خمالفت فرمان او بس بودمشرده، مهني مقدار براى سركشى از 

نشست و به دست خود پارگى كفشش را دوخته  خورد و مانند بنده مى پيامرب صلى اهللا عليه و آله، به روى زمني طعام مى
  .كرد شد و ديگرى را هم سوار مى كرد و بر خر برهنه سوار مى اش را وصله مى و جامه
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ايش فرمود هاى نقش اى كه در آن نقش اش پرده بر در خانه اين پرده را از نظر من : شده آوخيته بود، پس به يكى از ز
آورم، پس از روى دل از دنيا دورى گزيده، ياد  هاى آن را به ياد مى اندازم دنيا و آرايش پنهان كن؛ زيرا وقىت به آن چشم مى

تا از آن جامه زيبا فرا نگرفته ساخت و دوست داشت كه آرايش آن از جلوى چشمش پنهان باشد،  آن را از خود دور مى
باور نكند كه آجنا جاى آرميدن است و اميدوارى و درنگ كردن در آجنا را نداشته باشد، پس عالقه و بستگى به اين 

هاى آن را از جلوى چشم پنهان گردانيد و چنني است  دنياى از دست رفتىن را از خود بريون و از دل دور كرده و آرايش
  !!آيد، به آن چشم اندازد و نام آن در حضورش برده شود دارد و بدش مى دمشن مىكسى كه چيزى را 

زهد، مورث معنويت، آزادگى و ايثار و خصايل ديگر انساىن و اهلى است، زاهد به حقيقت اهل معناست و از قيد 
ان را نسبت به خودش،  تعلقات مادى و شيطاىن با متام وجود آزاد است و پيش انداخنت حمرومان و مستمندان و دردمند

  .كار بسيار آساىن است

شدت زهد پيامرب صلى اهللا عليه و آله و حضرت على و خاندانش و ائمه طاهرين عليهم السالم و پس از آنان ياران و 
  .»1« اصحاب خالص آن بزرگواران چيزى نيست كه نياز به شرح داشته باشد

______________________________  
  .145/ 8: مىعرفان اسال -)1(

  331: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   هفتاد و دو تن شهيد كربال يا پيشوايان متام زاهدان تاريخ -340

آرى، اگر عزيزان به خون آغشته سال شصت و يك را كه در حمضر امام عاشقان حضرت سيدالشهداء، آگاهانه جان 
آن و نبوت و امامت را براى ابد تضمني منودند، خود را با آن وضع، نثار حضرت حق كردند و با شهادت خود دوام قر 

امي كه آنان از متام  پيشواى متام زاهدان تاريخ و بلكه پيشواى متام مردان راه حق بدانيم، كلمه مهمى در حق آنان نگفته
  .تصورات و خياالت ما نسبت به هر امر مثبىت، برتر و باالترند

اى است، معارف و آثارى از اهل بيت عليهم  حاج مريزا خليل كمرهكه نوشته فقيه فرزانه مرحوم » عنصر شجاعت«
  :رود كند كه به قسمىت از آن اشاره مى السالم و بزرگان در توضيح حقيقت آن شهيدان نقل مى

از تو اى خاك ! وه شگفتا: حضرت على عليه السالم كفى از خاك كربال بوييد، به جاى تعقيب مناز ذكرى گفت
شت خواهند شد خيزند كه ىب در رستاخيز گروه گروه بر مىاسرارآميز، از تو    .حساب داخل 
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  :حضرت على عليه السالم به كربال گذر كرد و فرمود

خوابگاهى است از سواراىن، قتلگاهى است از عّشاقى، اين كوى، كوى شهيداىن است كه گذشتگان از آنان پيشى ندارند 
  !!!رسند و آيندگان به آنان منى

  :فرمايد عليه السالم مىحضرت باقر 

على عليه السالم با دو تن از ياران خود به كربال گذشت، هنگامى كه به آن سرزمني گذر كرد، چشمانش پر از اشك 
ها است، در اين جايگاه خون آنان به زمني  ها، اين باراندازى براى بنه آن اين خوابگاهى است از سواران آن: شده گفت

  .و پاكيزه خاكى كه بر فراز تو خون احبا خواهد رخيتشود، خوشا به ت رخيته مى

گفت، خاموش بود،  ربيع بن خيثم يكى از زهاد مثانيه است، از نظر حفظ زبان از ناروا بيست سال درنگ كرده سخن منى
  .تا حسني عليه السالم شهيد شد از او يك مجله شنيده شد

  332: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .ا مردباز به سكوت خود برگشت ت

رسانيد البته  ايد كه اگر پيامرب خدا خود را به آنان مى گزيدگاىن را كشته! به خدا سوگند. ها را به سنان نيزه زده و آورديد آن
اى،  تو سرشت آمسان و زمني را پديد آورده! نشاند، بار خدايا بوسيد و آنان را در دامن و در كنار خود مى دهن آنان را مى
ان و آ   .شكارى، تو به دادگرى بني بندگان خود در اختالف، حكم خواهى كردآگاه به 

گفته، گويا اين نغمه را از  كعب االحبار از دانشمندان است كه به او خوشبني نيستم و با اين وضع اين مجله زير را مى
  :گفت از او شنيدم كه مى: گويد حنجره ديگران آموخته بود، سامل بن اىب جعربه مى

شت  شود و هنوز عرق اسب د رسول خدا صلى اهللا عليه و آله كشته مىمردى از اوال هاى ياران او خشك نشده، داخل 
در اين گفتگو بودمي كه حسني عليه السالم بر ما گذر  : گويد خواهند شد و با حور العني دست به گردن خواهند بود، مى

  .آرى: او مهني است؟ گفت: كرد گفتيم

  :يدگو  كّشى، رجاىل معروف مى
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حبيب از آن هفتاد و دو تن مرداىن بود كه حسني عليه السالم را يارى دادند و به كوه كوه آهن برخورد كردند و به استقبال 
  :گفتند رفتند و مى شد، زير بار منى ها با سينه و مششريها با رخسار رفتند، برآنان پيشنهاد امان و مال و منال مى سرنيزه

م عذرى پيش رسول خدا صلى اهللا  عليه و آله براى ما نيست، اگر حسني او عليه السالم كشته شود و از ما مژگاىن 
  .»1« خبورد، ايستادند تا در پريامون او متام كشته شدند

   رتين مردم -341

  :رتين مردم نزد خدا كيست؟ فرمود: يكى از بزرگان شام از امرياملؤمنني عليه السالم پرسيد

______________________________  
  .169/ 8: عرفان اسالمى -)1(

  333: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

ترس از مقام حق و عمًال به پرهيزكارى پاى بندتر است و نسبت به دنيا . آن كه براى اخذ از مهه ترس بيشرت دارد
  .»1« تر رغبت ىب

  تا هر كجا كه خواهند منزل گزينند -342

تقّرب : به قوم خود بگو! اى موسى: در ضمن آنچه خداوند با موسى مناجات فرمود اين بود: السالم فرمودامام باقر عليه 
جويندگان به من به چيزى مانند گريسنت از خوف من به من تقرب خنواهند جست و بندگان فرمانربدارم به چيزى چون 

رغبىت به  گان براى ديدار من به چيزى چون زهد و ىبپرهيز از حمّرمات مرا بندگى خنواهند كرد و خود ساختگان و آراست
  .دنيا، خويشنت را خنواهند آراست

رتين خبشندگان: موسى عرض كرد اما آنان كه به رخينت سرشك از ترس : جزاى ايشان را چه خواهى داد؟ فرمود! اى 
ها شركت  در اين مقام با آنهيبت من به من تقرب جويند مقامشان در رفيق اعلى كه حمل انبياست باشد و كسى را 

  !!نيست
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واما پارساياىن كه با دورى از گناه مرا پرستيدند و به من تقرب جستند، پس من مهه مردم را بازجوىي كنم و اعمال مهه را باز 
به من رغبىت به زايد بر هزينه زندگى  رسم، جز آنان كه نسبت به بازرسيشان شرم دارم و اما كساىن كه به زهد در دنيا و ىب

شت را به مجلگى بر ايشان ارزاىن دارم تا هر كجا كه خواهند منزل گزينند   »2« !تقّرب جستند، پس 

   قيمت ىب -343

بينيد كه اين گوسفند چگونه از نظر  مى: اى گذشت، فرمود رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله به گوسفند مرده
  .ستصاحبش افتاده و از شدت سبكى قيمىت برايش ني

______________________________  
  .176/ 8: عرفان اسالمى -)1(

  .179/ 8: عرفان اسالمى -)2(

  334: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .آرى، به مهني خاطر هم هست كه صاحبش از آن دست برداشته: عرضه داشتند

تر  ارزش گوسفند مرده، نزد صاحبش ىببه خداىي كه جامن در اختيار اوست، اين دنيا در پيشگاه حضرت حق از اين  : فرمود
شد، از اين كه قسمىت  است، اگر اين چنني دنيا به اندازه بال مگسى ارزش داشت، به اندازه شربت آىب به كافر داده منى

از اين دنيا با متام زرق و برقش در اختيار دمشنان اوست، معلوم است در نزد حضرتش ارزشى ندارد، براى آن دنياىي است  
  :ه دستور خود او به دست آمده باشد و در راه او به خرج گذاشته شود به مهني خاطر فرمودكه ب

ْنيا َمْلُعونٌَة َمْلُعوٌن ما فيها إّالما كاَن لِّلِه ِمْنها   .الدُّ

  .دنيا از نظر خدا مطرود است و آنچه در اوست نيز مطرود است، مگر آنچه براى خداست

  :و نيز فرمود

ْنيا ِسْجُن    .اْلُمؤِمِن َوَجنَُّة اْلكاِفرِ الدُّ

شت كافر است   .»1«  دنيا زندان مؤمن و 
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  رود اند از دست مى آنچه به پسر داوود داده -344

سليمان با مركب حكومىت در حركت بود، پرندگان بر سرش سايه داشتند، اجنه و مردم از دو طرفش در حركت بودند، به 
  :گفت  اسرائيل گذشت، عابد عابدى از عباد بىن

  .به خدا قسم، خداوند ملك عظيمى به تو عنايت كرده! پسر داود

رت است از ظواهرى كه به فرزند داود داده شده، آنچه به پسر داود : سليمان فرمود يك تسبيح در نامه عمل مؤمن 
  .»2« ماند رود، وىل تسبيح خدا در نامه انسان باقى مى اند از دست مى داده

______________________________  
  .204/ 8: عرفان اسالمى -)1(

  .206/ 8: عرفان اسالمى -)2(

  335: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   عجب از اين امحقان -345

در عدد نيايد از : چند شوهر دارى گفت: عيسى عليه السالم دنيا را ديد در مكاشفات خويش در صورت پريزىن گفت
بينند كه با  پس عجب از اين امحقان ديگر، مى: نه كه مهه را بكشتم، گفت: مبردند يا طالق دادند، گفت: بسيارى، گفت
  »1« !گريند كنند و عربت منى كىن و آنگه در تو رغبت مى ديگران چه مى

  حكايىت عجيب از دنيا -346

خواند  ىخواند و چنان بود كه هرگاه آن حضرت زبور م روزى حضرت داود عليه السالم از منزل خود بريون رفت و زبور مى
رفت تا به  كردند و هم چنان مى شدند و گوش مى از حسن صوت او مجيع وحوش و طيور و جبال وصخور حاضر مى

  .دامنه كوهى رسيد كه به باالى آن كوه پيغمربى بود حزقيل نام و در آن جا به عبادت مشغول بود

، دانست كه داود است كه زبور ها ديد و شنيد ها و سنگ چون آن پيغمرب صداى مرغان و وحوش و حركت كوه
  .خواند مى
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نه، حضرت داود به گريه افتاد، از : دهى كه بيامي پيش تو؟ عابد گفت اجازه مى! اى حزقيل: حضرت داود به او گفت
  .داود را اجازه ده، پس حزقيل دست داود را گرفت و پيش خود كشيد: جانب حضرت بارى به او وحى رسيد

: نه، گفت: اى؟ گفت هرگز عجب كرده: نه، گفت: اى؟ گفت هرگز قصد خطيئه و گناهى كرده: حضرت داود از او پرسيد
  رسد؟ هرگز تو را ميل به دنيا و لذات دنيا به هم مى

: مناىي؟ گفت كىن و اين خواهش را از خود سرد مى كىن كه اين را از خود سلب مى چه مى: رسد، گفت به هم مى: گفت
   شوم كه ، داخل اين غار مىشود هرگاه مرا اين خواهش مى

______________________________  
  .214/ 8: عرفان اسالمى -)1(

  336: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .شود كنم، اين ميل از من برطرف مى بيىن و به آنچه در آجناست نظر مى مى

روى آن ختت، كّله آدمى و حضرت داود به رفاقت او داخل آن غار شد، ديد كه يك ختىت در آجنا گذاشته است و در 
لوى او لوحى ديد از فوالد و در آجنا نقش است كه من فالن پادشاهم كه  اى استخوان پاره هاى نرم شده گذاشته و در 

بيىن كه  هزار سال پادشاهى كردم و هزار شهر بنا كردم و چندين بواكر ازاله بكارت كردم و آخر عمر من اين است كه مى
كند، بايد فريفته دنيا  سنگ بالش من و كرمان و مارها مهسايه منند، پس هر كه زيارت من مى خاك فراش من است و

  »1« !!نشود، گول او خنورد

  دنيا و اهل آن رادمشن دار -347

  :فرمايد پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى

ا عاشق باش، پرسيدم اهل دنيا  دار و آخرت و اهل آن ر  دنيا و اهل آن را دمشن! اى امحد: شب معراج به من خطاب رسيد
  كيانند و اهل آخرت چه مردمى هستند؟

  :خداوند خطاب فرمود

  :هاى اهل دنيا اين است نشانه
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اندازه، كثرت خشم، قّلت رضا و خشنودى نسبت به حق و خلق و عدم عذرخواهى دربرابر  پرخورى، خنده زياد، خواب ىب
باكى در معصيت، آرزوى دراز،  دن عذر خواه، كسالت در طاعت، ىبرفتار سوىي كه نسبت به ديگران داشته، قبول نكر 

نزديكى مرگ، عدم حماسبه نفس، كم سود، پر حرف، كم ترس، خوشحاىل زياد به وقت خوردن، عدم شكر به هنگام 
ويش اند از خ صربى به وقت بال و آزمايش، بسيارى مردم به پيش نظرشان كم است و به آنچه كه اجنام نداده راحىت، ىب

  كنند، نسبت به آنچه ندارند ادعا ستايش مى

______________________________  
  .226/ 8: عرفان اسالمى -)1(

  337: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

هاى مردم پروا ندارند، نيكى مردم را از نظر دور داشته و پنهان  كنند، احسان خود را بازگو كرده و از گفنت بدى مى
  !كنند مى

عيب اهل دنيا زياد است، جهل : غري از اين عيوب، براى اهل دنيا عيب ديگرى هم هست؟ خطاب رسيد :عرضه داشتم
  .و محاقتشان بسيار و نسبت به استادان خود متكرب و پيش خود عاقل، وىل نزد عارفان امحقند

  :اما اهل آخرت

  .كم استهاىي شرمگني، كثري احليا، كم محق و وجودشان پرمنفعت و مكرشان   داراى چهره

مردم از آنان در راحت، وىل آنان براى راحت مردم در رنج، داراى كالمى موزون و سنگني و حسابگر نفس، در مسري 
  .هاى مثبت، اهل رنج و زمحت برنامه

  .چشمشان خواب، وىل دلشان بيدار است، ديدگاىن پر اشك و قلىب ذاكر دارند

  .كنند د، آنان را در دفرت ذاكران ثبت نام مىنويسن به وقىت كه نام مردم را در ديوان غفلت مى

در ابتداى نعمت سپاس گزارند و در انتهاى آن شاكرند، دعايشان مرفوع و سخنشان مسموع است، مالئكه به آنان 
هاشان در سراپرده ملكوت در گردش و خداوند عاشق شنيدن گفتار آنان است، چنانچه پدر عاشق  شادند، خواسته

  .شنيدن كالم فرزند
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مانند و به زيادى غذا ميل ندارند، از پرحرىف گريزانند و لباس آنان اندك است، مردم  چشم به هم زدىن از ياد حق باز منى
  .نزد آنان مرده و حضرت حق پيش آنان زنده و پايدار و كرمي است

  .خواهند خوانند و برگشتگان را با مهرباىن مى فراريان را با آقاىي و كرامت مى

مريند، وىل آنان به خاطر رياضت و جماهده نفس و خمالفت با هوا، روزى  ت نزدشان يكى است، مردم يكبار مىدنيا و آخر 
  شوند، از حركت باد هفتاد بار با مرگ روبرو مى

  338: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .برند كه نكند بالىي آمساىن باشد پريشان خاطر شده، به خدا پناه مى

بيىن، به عزت  كنند، گوىي بناىي بسيار حمكم سر پا ايستاده، در دل ايشان مشغولّيىت به خلق منى چون در برابر من قيام مى
كنم، به وقت مفارقت روح از بدنشان، ملك املوت را به آنان كارى نيست كه جز  و جالمل آنان را به حيات طيبه زنده مى

ها را از پيش نظرشان  آنان باز كرده و كليه حجابكند، متام درهاى آمسان را به روى  من كسى از آنان قبض روح منى
شت را امر مى   .دهم خود را در اختيار آنان بگذارد كنم جهت آنان آرايش شود و حورالعني را دستور مى بردارم، 

رش دستور گومي به آنان درود فرستند و درختان براى آنان ميوه دهند و امثار جّنت برآنان بريزد، به نسيم زير ع مالئكه را مى
ها از كافور و مشك با خود محل كرده و با درخشش چشمگري بر او وارد كنند، بني من و روحش پوششى  دهم كوه مى

به آمدنت نزد من خوش آمدى و صفا آوردى، با كرامت و بشارت و رمحت و : گومي نيست، به وقت قبض روحش مى
ا به طور ابد قرار بگري كه نزد من داراى اجر عظيمى، اگر رضوان به سومي حركت كن، در جنات نعيم مقيم باش و در آجن

اينان از وقىت !! پردازد هامي را به او مى گريد، ديگرى خبشش كنند؟ يكى روحش را پس از مرگ مى بيىن مالئكه با او چه مى
جه كردند مصائب در خدا را شناختند آن طور كه بايد از غذاهاى خومشزه لذت نربدند و از وقىت به سيئات گذشته خود تو 

شت در مرگ و آخرت  كنند، بر نفسشان سخت مى آنان اثرى نكرد، بر گناهانشان گريه مى گريند، راحت اهل 
اسرتاحتگاه بندگان من است، مونسشان اشك چشم و جلوسشان با مالئكه دست راست و چپ است، مناجاتشان با 

  .»1«  شومي با رفنت از دار فنا به خانه بقا راحت مى پرسند چه وقت دار و مرتب مى خدا است، قلوبشان جرحيه

______________________________  
  .228/ 8: عرفان اسالمى -)1(

  339: ، ص13 عرفان اسالمى، ج
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  حكايىت عجيب از اوضاع و احوال دنيا -348

رسائل اخوان «نقل از فيلسوف بزرگ، صدر املتأهلني مال صدراى شريازى، در ضمن توضيح يكى از آيات سوره يس به 
  :كند گفتگوى دو رفيق را در زمينه برخوردشان به حال و وضع دنيا اين چنني نقل مى» الصفا

  حال و وضعت در اين دنيا چگونه است؟: دوسىت به يكى از دوستانش رسيد و از او پرسيد

و خوشى و عافيت، اميد ديگرى از  خوب است، البته اگر از آفات و بليّاتش در امان مبامن، به غري از خري: جواب داد
خواهى چه باشد، حال كسى كه در  مى: دنيا ندارم، اين حال من است، اكنون تو وضع خود را براى من بگو، جواب داد

  .قدرت است اين خانه غربت گرفتار و فقري است، براى جلب منفعت، ضعيف و براى دفع ضرر، ناتوان و ىب

امي وىل در شكل  در اين دنيا در عذابيم، وىل در قيافه دارنده نعمت، دست بسته :چگونه در اين حاىل؟ گفت: پرسيد
موجود آزاد، مغرورمي به صورت خوشبخت، آزاد حمرتميم در شكل برده پست، پنج حكومت بر ما حاكم است كه فشار 

  .هيمكنند، خبواهيم يا خنوا اين پنج حكومت به سخىت برگرده ماست، احكام خود را بر ما جارى مى

  :بشنو: از اين پنج حاكم و حكومتشان مرا خرب ده، پاسخ داد: دوستش گفت

  .جهان و اين فلك گردان است كه ما در درون او هم چون اسري زنداىن، حمبوسيم :اّول

اش براى ما  اجنم و ستارگانش به طور دائم در حركتند، توقف و سكوىن بر آنان نيست، گاهى شب را با ظلمت و تاريكى
آورند و زماىن روز را با نور و روشناييش، زماىن تابستان را با حرارتش و وقىت زمستان را با سرمايش، گاهى بادهاى تند  مى

كنند و زماىن ابر و باران و برق جهنده را، وقىت صاعقه مهيب و زلزله ويران كننده و علل وحشت و   و وزنده را پديدار مى
اى امراض كشنده حيوانات و وبا و زماىن جنگ و فتنه و بال و وقىت  گراىن و دوره  گرفتگى ماه و خورشيد و زماىن قحطى و

  غم و غصه دائمى كه از ضربه و ضرر و شر

  340: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  !!اين امور و اين مهه تري بال، راه جناتى جز مرگ نيست

وز و شراره شهوات و آالم و امراض و  طبيعت و امورى كه ذاتى اوست، از حرارت گرسنگى و آتش تشنگى و س :دّوم
هاىي كه يك چشم  اى جز جلب منفعت و دفع ضرر ندارد، برنامه ها، چاره كثرت حاجات كه انساىن نسبت به اين برنامه
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زدن به يك حالت نيست، به طور دائم نفس انسان در برخورد با اين مسائل در مشقت و رنج و بال و عذاب و گرفتارى 
  !راحت انسان از اين امور، جز به مرگ ميسر خنواهد بود و ناراحىت است و

ديد و توبيخ، رنج  :سّوم قواعد عظيم و عجيب اهلى است، از احكام و حدود و اوامر و نواهى و بشارت و انذار، 
رمضان و مشقت بدن در قيام به واجبات و مبارزه با نفس به وقت اداى واجبات ماىل و رنج سفر حج و مشقت كشيدن 

ترك لذات حرام و اجتناب از شهوات : يگر از قبيلدر وقت مهاجرت و زخم برداشنت در ميدان جهاد با كفر و مسائل د
  .و حمرمات

روبرو شدن با حكومت ستمگران، آن زورگوياىن كه خود را مالك رقاب مردم دانسته و بندگان حق را به زور به  :چهارم
و  برند كه اگر مطيع آنان بشوى، جز هّم و غم و رنج و مشقت و ضايع كردن عمر و از مهه بدتر، غضب بردگى مى

انتقام و سخط حضرت حق را در پى ندارى و بني تو و طاعت حق حجاىب بدتر از خدمت به دولت ستمگر نيست و 
اگر از اطاعت آنان، شانه خاىل كىن ظاهر زندگيت تباه و جز ناراحىت حمصوىل برايت نيست و از طرىف هم انسان در دنيا 

  !!به تعاون و متدن و سياست و رياست حمتاج است

نياز شديد به مواد و عناصر و اغذيه و اشربه و اطعمه و لباس و مسكن براى قوام بدن و اداره امور زندگى كه  :پنجم
فراهم آوردنش در گرو كار طاقت فرسا و دويدن و عرق رخينت در شب و روز و ياد گرفنت صنعت و جتارت و كشاورزى و 

شدن به حرص و طمع براى مجع مال وحفظ آن از دستربد  دامدارى و خريد و فروش و سر و كله زدن با مردم و گرفتار
   رندان و آفات و عوارض است، اين است حال و احوال و وضع و اوضاع ما و اكثر مردم
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ها و  رنجروزگار و خالصه فرزندان اين دنياى تنگ و تاريك، آنان كه با اين مهه آفات و بلّيات و آالم و اسقام و امراض و 
ها و حوادث، آرزوى ماندن و خوشى دارند، يا اميان به خدا و آخرت ندارند، يا تصور  ها و طوفان اختالفات و نزاع

  .در هر دو حالت، هم چون كفار مردمى پست و غافل از حقيقتند. كنند پس از مرگ خربى نيست مى

خبتان و نعمت و ملكت عامل  اهلش و لّذت نيك و اما آنان كه به آخرت و معاد و عظمت جهان ديگر و شرف و سرور
بعد توجه دارند، براى دلبستگى به دنيا و مغرور شدن به آن و آرزوى خلود، در اين جملس و دويدن دنبال تكاثر و تفاخر 

  .اينان در عقل دچار خلل و در اميان و عقيده دچار فسادند و به فرموده قرآن: و رياست چه عذرى دارند، بايد گفت

  .] َو ما يـُْؤِمُن َأْكثـَُرُهْم بِاللَِّه ِإالَّ َو ُهْم ُمْشرُِكونَ [
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  .»1« دهند شريك قرار مى] براى او[آورند مگر آن كه  و بيشرتشان به خدا اميان منى

   سود ورع -349

  :گويد ابن سريين مردى بزّاز بود، مى

وارد مغازه شد در حاىل كه حجاب كامل اسالمى را  در بازار شام در مغازه خود براى فروش پارچه نشسته بودم، زىن جوان
  !رعايت كرده بود

بار پارچه سنگني است  اين! پسر سريين: خواست به او عرضه كردم، گفت از من درخواست چند نوع پارچه كرد، آنچه مى
  .ستانبار را به خانه من بياور و در آجنا قيمتش را از من ب و مرا طاقت محل آن به منزل نيست، مشا اين

   خرب از نقشه شومى كه او براى من كشيده، بار پارچه را به دوش گذاشته و به من ىب

______________________________  
  .236/ 8: عرفان اسالمى -)1(
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ر برابر من كمال دنبال او روان شدم، چون وارد داالن خانه گشتم درب را قفل زد و حجاب از روى و موى برداشت و د
ام، بدون اين كه خود را ببازم، مهراهش به  گرى آغاز منود، تازه بيدار شدم كه به دام خطرناكى گرفتار آمده طنازى و عشوه

گوشه حيات است، به حمل قضاى : اطاق رفتم، او را خام كردم، سپس حمل قضاى حاجت را از او پرسيدم، گفت
طر زنا به حضرت دوست ناليدم، آن گاه متام هيكل و لباسم را به جناست آلوده كردم حاجت رفتم، در آجنا از افتادن به خ

  .آور بريون آمدم و با مهان منظره نفرت

  .چون زن جوان مرا به اين حال ديد سخت عصباىن شد و انواع ناسزاها را نثار من كرد

هامي را عوض كردم و بدن را از آلودگى  اسسپس درب خانه را گشود و مرا از خانه بريون كرد، به منزل خود رفتم، لب
شستم، عنايت خدا به خاطر ورعى كه به خرج دادم هم چنان كه به خاطر ورع يوسف، شامل حال يوسف شد شامل 

  .»1« حامل شد و از آن پس در غيب به روى دمل باز شد و علم تعبري خواب به من مرمحت شده و خبشيده شد
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  پاكى و آبرو -350

  :فرمايد ليه السالم مىامام صادق ع

  .هاى گذشته جواىن بود وارسته، از گناه پرياسته، به حسنات اهلى آراسته در زمان

ى از منكر مى ادبان و دريدگان حتّمل  كرد، ىب اهل حمل به خصوص جوانان معصيت كار را به طور دائم امر به معروف و 
به زدن به شخصّيت او طرح كردند و آن اين بود كه زن بدكاره اى خائنانه براى ضر  امر به معروف وى را نداشتند، نقشه

به وقت تاريكى شب با اضطراب و ناراحىت در اين خانه را : جواىن را ديدند، پوىل در اختيارش گذاشتند و به او گفتند
  اى از بزن، چون در باز شد بدون معطلى به درون خانه برو و بگو زىن شوهردارم، عده

______________________________  
  .255/ 8: عرفان اسالمى -)1(
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اند، به من پناه بده، چون به اطاق رفىت خود را به او عرضه كن تا ما اهل حمل را خرب كنيم به خانه  جوانان مرا دنبال كرده
  !!كند مىرود آن كار ديگر  او بيايند و ببينند كه اين عابد مقدس چون به خلوت مى

ها را به عبادت قيام داشت، زن را پذيرفت، هوا سرد بود، جوان  نقشه عملى شد، جوان عابد كه در خلوت آن خانه، شب
حيا از حجاب خارج شد، چشم جوان به مجاىل به مثال حور افتاد، آتش شهوت شعله كشيد، وىل  منقل آتش آورد، زن ىب

آتش غريزه دو دست خود را روى آتش منقل گرفت بوى سوزش و سوخنت و  او براى خدا و فرو نشاندن شعله خطرناك 
  .كباب شدن بلند شد

چشامن تا از عذاب قيامت در  مزه اين آتش را در برابر خطر آتش شهوت به خود مى: كىن؟ گفت چه مى: زن فرياد زد
  .امان باشم

تربيت مردم را خرب كنند تا آبروى  اين كه جوانان ىب زن با عجله از خانه خارج شد، در ميان كوچه داد و فرياد كرد، قبل از
  .با عجله به خانه جوان عابد برويد كه خود را سوزاند: آن عبد حق را بربند، زن مردم را با فرياد خود مجع كرد و گفت
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ان بزرگوار مردم به خانه رخيتند جوان را از كنار آتش كنار كشيدند، چون سّر قضيه و علت داستان فاش شد آبروى آن جو 
  .»1«  و كرمي در ميان مردم دو چندان شد و از آن شب احرتام او در ميان مردم شهر افزوده گشت

  !اين هم نتيجه پاكى -351

شدم كه امام مسجد از مدرسان بزرگ و از جمتهدان  كردم در مسجدى براى مناز حاضر مى ايامى كه در قم حتصيل مى
  يف علمى بودعاىل مقام و صاحب صد و چند جلد تأل

______________________________  
  .256/ 8: عرفان اسالمى -)1(
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  .شناختند باريد و جز اهل علم او را منى و زهد و ورع و پارساىي و فرار از رياست و هوا از وجود او مى

گذاشتم از او سؤال كردم اين مهه دانش وافر را  ان مىاى از مشكالت روحيم را با او در مي به تدريج با او آشنا شدم، پاره
  !چگونه و در چند سال آموختيد و اين مهه توفيق براى تأليف از كجا يافتيد؟

در شهر خود كه زمستان كم نظري دارد، در سن جواىن و در حببوحه شهوت طلبه بودم، برف زيادى باريده بود، : فرمود
از قريه چند فرسخى براى : ام را زد، باز كردم، گفت ك شده بود، زن جواىن درب حجرهكرد، هوا تازه تاري سرما كوالك مى

خريد به شهر آمده بودم وقت گذشت، اگر خبواهم تنها برگردم خطر دچار شدن به گرگ و ديگر خطرها در پى دارم، 
  .روم امشب مرا بپذير، پس از مناز صبح مى

  .رفتم، زير كرسى نشست و پس از مدتى خوابش برداو را پذي. گفت، دمل به حالش سوخت راست مى

سرما سنگ . ام كرد، براى رضاى خدا با عباىي پاره از حجره بريون آمدم و به مسجد مدرسه رفتم شيطان به سخىت وسوسه
كرد تا صبح در مسجد به سر بردم، از شدت برف و كوالك و سرما خوامب نربد، اذان صبح را گفتند، مناز  را متالشى مى

خواندم، در حاىل كه چند بار هيوالى مرگ را باالى سرم ديده بودم به حجره رفتم، زن بيدار شده بود، از من تشّكر كرد 
  .و رفت
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فهميدم و  گرفتم و به سرعت مى از آن روز به بعد عقلى ديگر و نفس و روحى ديگر پيدا كردم علوم را به سرعت درس مى
  !!»1«  ه تأليف به يادگار گذاشتمكردم و از لطف خداوند اين مه ترقى مى

______________________________  
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   از خاك تا افالك -352

  :نويسد ابن بطوطه در سفرنامه خود مى

ساير مردم برترى دارند، سؤال  در طول سفر خود گذرم به شهر ساوه افتاد، گروهى را ديدم كه از نظر قيافه و اطوار بر 
مدرسى بود عامل و : مريدان و شاگردان شيخ مجال، پرسيدم شيخ مجال كيست؟ گفتند: اينان كيانند؟ گفتند: كردم

گفتند شيخ  شخصيىت بود با كمال، در عني داشنت زيباىي باطن از مجال ظاهر هم برخوردار بود، به مهني خاطر به او مى
  .مجال

كرد، زىن شوهردار او را ديد و عاشق  داد مقدارى راه بود و او هر روز آن راه را طى مى اى كه درس مى هاز منزل تا مدرس
دانست كه شيخ مجال با قدرت و قوت امياىن كه دارد به دام  او شد، اندكى حوصله كرد تا شوهرش به سفر رود، مى

درب خانه من بايست، چون : اختيار او گذاشت به او گفتاى خائنانه طرح كرد، پري زىن را ديد، پوىل در  افتد، نقشه منى
اى از او براى من رسيده اين نامه را براى من  هاست به سفر رفته، نامه جواىن دارم مدت: شيخ به اينجا رسيد به او بگو

قفل كرد و  خبوان وىل سعى كن او را به دهليز خانه بياورى، نقشه عملى شد، شيخ وارد دهليز شد درب خانه را زن جوان
كنم كه در نبود شوهر من، اين مرد به من  اگر در برابر من مقاومت كىن به بام رفته و اهل حمل را خرب مى: به شيخ گفت

  !قصد خيانت دارد

شيخ وقار خويش را حفظ كرد و با زن به اطاق رفت، چون او را به خود دلگرم منود، حمل قضاى حاجت را از وى پرسيد، 
ت را نشان داد، شيخ به آجنا رفت و با قلم تراش خود موى سر و صورت و ابروان خود را از بيخ و زن حمل قضاى حاج

بن تراشيد، شكل كريهى پيدا كرد، از حمل قضاى حاجت بريون آمد، زن با ديدن او سخت متنفر شد، قفل درب را گشود 
يچيد، گروهى براى اتصال به رشته هدايت به او  و وى را از خانه بريون كرد داستان ورع و پاكدامىن او در ميان مردم پ

   گرويدند و هم اكنون در اين شهر به شاگردان
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  .و مريدان شيخ مجال مشهورند

بينند و آخرت ابدى و نعمت مقيم و سرمدى را با لذت چند  آرى، مردان خدا، حمبوب خود را مهه جا حاضر و ناظر مى
كنند، كمال لذت آنان در اطاعت و اجتناب از حمرمات است و راز و نيازشان با معشوق حقيقى  عامله منىاى دنيا م حلظه
  .»1«  عامل

  ترس از خدا -353

  :اى بر آن نگاشته بود خواندم در كتاىب كه فيلسوف بزرگ، عالمه طباطباىي مقدمه

شود، در پى غضب او، دخرتش  خشمگني مىشاه عباس صفوى در شهر اصفهان با اندروىن خود سخت عصباىن شده و 
اى  رسد، بر ناموس خود كه از زيباىي خريه كننده گردد، خرب بازنگشنت دخرت به شاه مى از خانه خارج شده و شب بر منى
  .يابند افتد، ماموران جتّسس در متام شهر به تكاپو افتاده وىل او را منى ره داشت سخت به وحشت مى

اى جوان و  شود و از اتفاق به درب حجره حممد باقر اسرتآبادى كه طلبه رد مدرسه طّالب مىدخرت به وقت خواب وا
كند، دخرت بدون مقدمه وارد حجره شده و به او  زند، حممد باقر درب را باز مى رود، درب حجره را مى فاضل بود مى

من مقاومت كىن تو را به سياست سخىت دچار ام صاحب قدرت، اگر در برابر بود زادگان شهرم و خانواده از بزرگ: گويد مى
جز نان خشك و ماست چيزى ندارم، : گويد طلبد، طلبه مى دهد، دخرت غذا مى طلبه جوان از ترس او را جا مى. كنم مى
كند،  كند، وىل او با پناه بردن به حق دفع وسوسه مى خوابد، وسوسه به طلبه محله مى خورد و مى بياور، غذا مى: گويد مى
  كند، كشد، او آتش غريزه را با گرفنت تك تك انگشتانش به روى آتش چراغ خاموش مى ش غريزه شعله مىآت

______________________________  
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دادند، وىل دخرت از حجره  منىافتد، احتمال بودن دخرت را در آجنا  مأموران جتّسس به وقت صبح گذرشان به مدرسه مى
  .بريون آمد، چون او را يافتند با صاحب حجره به عاىل قاپو منتقل كردند
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كند كه شب گذشته در برخورد با اين چهره زيبا چه كردى؟ انگشتان سوخته را نشان  عباس صفوى از حممد باقر سؤال مى
شود، بسيار خوشحال  ن از سالمت فرزندش مطلع مىگريد، چو  دهد، از طرىف خرب سالمت دخرت را از اهل حرم مى مى
ت زده بود، قبول مى شود، به دخرت پيشنهاد ازدواج با آن طلبه را مى مى كند،  دهد، دخرت از شدت پاكى آن جوامنرد 

داماد  بندند و از آن به بعد است كه او مشهور به مري خوانند و عقد دخرت را براى طلبه فقري مازندراىن مى بزرگان را مى
گذرد كه اعلم علماى عصر گشته و شاگرداىن بس بزرگ هم چون مال صدراى شريازى تربيت  شود و چيزى منى مى
  »1« !كند مى

   زود بركنارى رفت و بنشست -354

  :اند از ابوذر غفارى رمحه اهللا كه نقل كرده

آب دهد و صرب نكرد تا او فارغ شود  داد بر كنار حوض، كسى ديگر خواست كه شرت خود را او وقىت شرت خود را آب مى
  !و شرت خود را بر سر شرت او راند و حوض بشكست

: ابوذر رضى اهللا عنه از آن در خشم شد، زود بركنارى رفت و بنشست و بعد از آن به پشت باز خفت تا از وى پرسيدند
شخص در خشم شود بايد كه  رسول صلى اهللا عليه و آله ما را چنني فرموده است كه چون: چرا چنني كردى؟ گفت

  .»2« بنشيند اگر خشم وى باز نشست واّال بايد كه به پشت بازخسبد تا خشم وى بازنشيند

______________________________  
  .261/ 8: عرفان اسالمى -)1(

  .274/ 8: عرفان اسالمى -)2(
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   بردبارى پسر ادهم -355

  :اند نقل كرده

رفت، سوارى پيش وى باز آمد و پرسيد از وى كه آباداىن كجاست؟ ابراهيم  اهيم بن ادهم رمحه اهللا وقىت به راهى مىابر 
  .آباداىن آن است: اشارت كرد به گورستان و گفت
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زد تا سر وى بشكست، چون از وى درگذشت با وى   دارد، در خشم شد و او را مى ترك پنداشت كه وى افسوس مى
آن : خواست، ابراهيم گفت كس كه تو او را بزدى خواجه ابراهيم بن ادهم بود، ترك بيامد و عذر از وى مى  گفتند كه اين

شت گرداند وقت كه تو مرا مى   .زدى، من تو را از خداى عزوجل درخواستم تا تو را اهل 

ر چه چنني كردى با وجود چنني كارى كه من با تو كردم؟: گفت   !از 

زدى من ثواب يامب، پس خنواستم كه نصيب من از تو خري  ر آن كه من دانستم كه بدين كه تو مرا مىاز : ابراهيم گفت
  »1« !!باشد و نصيب تو از من شر

   اخالق عجيب ابو عثمان حريى -356

  :اند كه نقل كرده -كه از مجله مشايخ خراسان بوده است  -و از ابو عثمان حريى

خواهم كه تو به خانه من آىي تا تو را ضيافت   من مى: ُخلق، پيش او آمد و گفتكسى خواست كه او را امتحان كند در 
مرا چيزى در خانه نيست و من پشيمان شدم ! اى استاد: كنم، ابو عثمان با وى برفت، چون به در خانه وى رسيد گفت

من بد كردم و ! استاد اى: از اين كار، ابو عثمان بازگشت چون به خانه خود رسيد ديگر بار آن مرد بيامد و گفت
اين ساعت بيا تا به خانه ما رومي، ديگر بار ابو عثمان بازگشت چون به : خواست و گفت پشيمان شدم از آن و عذر مى

   در خانه رسيد آن شخص هم بر آن طريق پيش آمد كه اول

______________________________  
  .275/ 8: عرفان اسالمى -)1(
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كرد تا سه بار و بر وى هيچ تغّريى نيافت، بعد از آن به مدح او در آمد  در خانه چيزى نيست و هم چنني مى: و گفت
شود؛ زيرا كه سگ را نيز چون  مرا مدح مكن به ُخلقى كه در مهه سگان يافت مى: و ُخلق او بستود، ابو عثمان گفت

  !!بازگرددخبوانند بيايد و چون برانند وزجر كنند 

  :و لقمان حكيم با فرزند خود گفته است
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حليم را در وقت غضب و شجاع را در وقت جنگ و دوست را در وقت : سه كس را در سه وقت بتوان شناخت
  .حاجت

  :و از احاديث رباىن كه در اجنيل آمده است يكى اين است كه

ز تو را ياد كنم و آن وقت كه من در خشم باشم با بنده من اگر تو مرا ياد كىن در آن وقت كه تو در خشم روى، من ني
  .تو

و طريق طالب صادق آن است كه در اين ادب، نفس خود را رياضت دهد و در اين وصف به غايت بكوشد؛ زيرا كه 
خوش خوىي در اين طريق اصلى عظيم است و در رتبىت متام، در دنيا و آخرت و بدخوىي نقصاىن قوى است و عيىب زشت 

  .»1«  و آخرتدر دنيا 

   از حجله عروسى تا بسرت شهادت -357

شود؛ زيرا مهه احساس  ماه شوال سال سوم هجرت، در شهر مدينه در ميان مسلمانان رفت و آمدهاى غري عادى ديده مى
رسند،  كنند كه به مهني زودى جنگى در شرف اتفاق است، وىل در اجنام آن ترديد دارند، هر وقت به مهديگر مى مى
رت «گريند، وىل جواب اكثريت معموًال اين است  گويند و از مهه خرب مى ره جنگ احتماىل سخن مىدربا خدا و رسولش 
  .و اين حرف كاىف است كه مسلمانان را قانع و آرام كند» دانند مى

______________________________  
  .275/ 8: عرفان اسالمى -)1(
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ها  صميم اهل مكه براى جنگ با مسلمانان در متام شهر مدينه پيچيد و اين مهان چيزى بود كه مردم مؤمن مدتباالخره ت
  .كشيدند انتظارش را مى

ها را جرحيه دار ساخته بود، بلكه راه كاروان و  شكسىت كه كفار در جنگ بدر خورده بودند، نه تنها حّس محاسى آن
  .آمد ها وارد مى هاى مادى غري قابل جرباىن به آن ريق ضربهها بسته، از اين ط جتارت را بر آن
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خواستند با شروع يك جنگ جديد، از كشتگان خود در بدر انتقام كشيده و منافع بازرگاىن خويش را تأمني كنند  ها مى آن
چون كعب بن اشرف  ها بود در اثر اشعار شاعراىن و در اثر تطميع و وعده غنامي بسيار، عده كثريى از بدويان را كه مدت

  .حتريك شده بودند با خود مهراه منودند

نيمه شوال فرا رسيد، روزى به اهاىل مدينه خرب دادند كه عده كثريى مركب از سه هزار نفر مسلح با جتهيزات كامل به 
  .آيند و چيزى به مدينه راه ندارند سرپرسىت ابوسفيان به سوى مدينه مى

چون درنده كرده بود، از قبيل صفوان پسر اميه و  ها را هم جوىي آن ودند كه حس انتقامدر ميان اين عده مردان شجاعى ب
اى زن براى حتريك و تشويق سربازان به سرپرسىت  عكرمه پسر ابو جهل كه از گذشتگان كفار در بدر بودند، به عالوه عده

  .آمدند هند زن ابوسفيان با ارتش كفر پيش مى

ها را تشنه شهادت كرده بود، به قدرى از خود  شويق به مبارزه شده و تعليمات اسالم آنمؤمنان كه در اثر فتح بدر ت
اشتياق و متايل نشان دادند كه حضرت به درخواست آنان براى كشاندن جنگ به بريون مدينه پاسخ مثبت دادند، گرچه 

را بسته، دمشن را از حماصره شهر خسته  هاى مدينه  دانستند كه متام دروازه خود حضرت از نظر نظامى صالح را در اين مى
  .كنند و نوميدانه آنان را به پراكندگى بكشند و از اين طريق به آنان ضربه كارى بزنند

  در مهني حال كه آمد و رفت و تكاپو به خاطر اين اتفاق بزرگ در مدينه جارى بود، در
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  .رور بر پا گشته و تعدادى در آن جملس شركت كرده بودنديك خانه از اهاىل مهني شهر، جشن و س

اين خانه در حقيقت، خانه ابو عامر راهب است كه اخرياً از خمالفان خدا و رسول شده و مهان كسى است كه به 
  :حضرت رسول نفرين كرد كه در غربت مبريد، وىل حضرت فرمود

  .كس و تنها جان داد ره خود او در يكى از شهرهاى روم، ىبدهد و باالخ خداوند، نسبت به مردم دروغگو چنني جزا مى

اين شخص بدخبت و منافق و جاسوس زودتر و بيشرت از مهه اهاىل مدينه از وضع كفار نسبت به جنگ با مسلمانان آگاه 
ايت برساند، پنجاه تن از كسان خود را اغوا   كرد و به مهراه شد و براى اين كه دمشىن خود را با رسول حق و راه اهلى به 

  .خود برداشت و به ارتش كفر پيوست، بنا بر اين در جملس جشىن كه امشب در خانه او برپاست خود او حضور ندارد
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  !!اين جشن براى كيست و به خاطر چيست؟ براى پسر ابو عامر حنظله و به خاطر عروسى اين جوان پاك و برومند

ود را براى نابودى دين اسالم آماده كرده، اين پسر جزء مؤمنان و از در مقابل، چنني پدرى كه دمشن رسول خداست و خ
  .فدائيان و مشتاقان جانباز در راه خداست

اين پسر خلف صاحل، بيدار بينا، مؤمن واقعى، دارنده يقني و عاشق خدا و رسول و شيفته خدمت و عالقمند به جهاد و 
  !!شهادت در راه حمبوب حقيقى عامل است

  عشق و دمل دردمند توستمن مبتالى 
 

  از پاى تا سرم مهه صيد كمند توست

  زلف بلند توست كه افتاده تا به ساق
 

  يا ساق فتنه از سر زلف بلند توست
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  اى شهسوار عرصه سرمد ركاب زن
 

اى مسند توست   ملك وجود نعل 

 گفىت زعشق ره به سالمت برى زدرد
 

  تو در دل است و دمل دردمند توست عشق

  

  .ايت مورد لطف و مهر حضرت رسول حنظله، جواىن است هيجده ساله، زيبا، ورزيده، صادق، مؤمن، پاك و ىب

نىب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله اين جوان دلري و آراسته را كه پدرش جزء دمشنان سرسخت اسالم است، وىل خود او 
  .كند دوست دارد و مشتاقى به اسالم خدمت مى با چنني صداقت

آيد، نامزد او جنمة الصباح دخرت  مدتى است گفتگوى ازدواج حنظله در افواه است و اقدامات جهت اين امر به عمل مى
باشد، اقدامات به نتيجه رسيده به طورى كه  هاى سرشناس مدينه است مى سعد بن معاذ كه از برزگان اصحاب و از چهره
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 چنني شىب را براى عروسى و زفاف تعيني كرده بودند، بدون اين كه خرب شوند كه فرداى اين شب، جنگ بني قبًال 
  .مسلمانان و كفار درخواهد گرفت

ها صحبت و آمد و رفت و اقدامات نسبت به قبول پدر  ورزد و مدت حنظله، نسبت به جنمه عالقه و عشق شديدى مى
  .مهسرى، آتش اشتياق او را تيزتر كرده استاو و خود جنمه به برگزيدن وى به 

  .اى است كه از وصل حمبوبه سرياب شود كشد و چشم به راه دقيقه روزهاى مديدى است كه انتظار شب عروسى را مى

جنمه هم چنني است، عالقه شديدى به جوان شجاع و با صداقىت چون حنظله پيدا كرده، دقايقى را كه به طور قطع 
اند، اصرارى دارند كه حتماً  برد، خانواده طرفني نيز كه تاريخ عروسى را تعيني كرده و خواهد شد انتظار مىحنظله متعلق به ا

  .در شب معني، اين امر مهم اجنام پذيرد
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  :اند اما تارخيى كه معني شده، مصادف با شب جنگ است، دو نريوى بسيار قوى در درون قلب حنظله در مبارزه

از طرىف عشق به مهسر زيبا و ارضاى غريزه و از طرف ديگر شدت اميان و عالقه به اسالم و مانعى كه از برگزارى عروسى 
  .در شىب كه بايد فرداى آن متام مردان مؤمن به جنگ روند، در پيش دارد

اجم قرار داده بود كه وجودش سخت گرفتار شده و انگار قوه اخذ   اين دو فكر متضاد، چنان مغز و قلبش را در معرض 
  .تصميم از وى سلب گرديده بود

خواهد قبول كند كه عروسى سر بگريد و از جانب  از يك طرف، گاهى تسليم عشق و عالقه به هواى نفس شده، مى
د را به خواهد براى ظهور اوج زهد، مهه را رها كند و خو  ديگر حس اميان آتشني او پشت پا به متام عاليق دنياىي زده، مى

دامان رسول خدا صلى اهللا عليه و آله انداخته تا فردا از او جدا نگردد، مبادا كشش، جسم او را از آن چنان عظيمى 
  .بازدارد

خواهد مطمئن شود در اين شىب كه فرداى آن بايد به جنگ روند، صبح  هر چند از پدر اجازه عروسى گرفته، وىل مى
  !عروسى او چه خواهد شد؟
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كشمكش اين دو نريو چنان او را در عذاب گذاشت كه كسى را خدمت رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله باالخره،  
  !فرستاد كه براى عروسيش از حضرت اجازه خمصوص دريافت كند

نىب عزيز صلى اهللا عليه و آله، آن فرشته رمحت اهلى، اجاز داد، از شنيدن خرب اجازه برقى از شعف در چشمان حنظله 
لرزيد، در حاىل كه روحش از دستورى كه آمده بود به خشنودى نشست و ديگر  و اين بار از شدت شعف مىدرخشيد 

  .توانست مهاهنگ با جسم باشد و با آن مبارزه نكند مى

  .جنمه را به منزل او آوردند، جشن خمتصرى كه قبًال به آن اشاره رفت متام شد، مدعوين يكى يكى به خانه خود بازگشتند

   خواهد به وضع حال زفاف متام شد، دو دلداده از هم كام گرفتند، هر حلظه كه مىشب 
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دل خوش شود، ناگهان مجال فردا و وصال حمبوب ابدى و تصميمى كه نسبت به رفنت جنگ بايد بگريد در نظرش جمسم 
  .شود مى

  :گويد او با زبان حال به معشوق واقعى مى

 كند جاللت تو پست مى افالك را
 

 كند امالك را مهابت تو پست مى

  هر جا دىل كه عشق تو در وى كند نزول
 

 كند هوشش ربايد و خردش مست مى

 كند بلند مر پست را عبادت تو مى
 

 كند مر نيست را ارادت تو هست مى

  

او عزم دارد كه تا آخرين حلظه، به جنمه  كند، مبادا عيش او منغص شود، حنظله، از بيان فكر خود به جنمه احرتاز مى
  !چيزى نگويد

شوند كه دو ساعت از نيمه  گذرد، آن چنان سريع كه عّشاق، ناگهان متوجه مى حلظات خوشى و كامراىن مثل برق مى
  .شب گذشته و هنوز به راز و نياز و گفتگوى آينده، مشغولند
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  .دوزد عد ديدگان حنظله را به هم مىشود و ابتدا چشمان جنمه و ب باالخره، خستگى چريه مى

آرامش شب، به علت وجود حالت جنگ در شهر نيست، به اين حلاظ هنوز يك ساعت از خواب اين دو دلداده تازه به 
اى كه پشت در منزل برخاسته بود، حنظله را سراسيمه از خواب بيدار كرد، فوراً به  هم رسيده نگذشته كه صداى مههمه

  :كرد صدا زد از بسرت برخاست و خود را به پنجره رسانيد و شخصى را كه به شتاب عبور مى ياد ما وقع افتاد،

  !رويد؟ چه خرب است و رو به كجا مى

  خرب هسىت؟ مگر از جريان جنگ ىب

  پرسم وضع چگونه است و قشون كجا بايد بروند و مشا به كجا رهسپاريد؟ چرا خرب دارم وىل مى -

  .خواهم به ارتش اسالم ملحق شوم من هم مسلمامن و مىمقصودت از اين سؤال چيست؟ 
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ها هستم كه بايد به سرعت حركت كنم،  اند و من آخرين آن اى، مهه حركت كرده و رفته چطور، هنوز از منزل بريون نيامده
  .مبادا عقب مبامن

جازه رسول الّله صلى اهللا عليه و آله جريان زفاف خود را خدا تو را اجر دهد، من هم عازم آمدمن، وىل شب گذشته به ا
  .كنم وضع را برامي تشريح كىن، تا من هم به مشا ملحق شوم طى كردم و حاال از تو خواهش مى

گومي و از خدا خواهامن تو را توفيق جهاد  عجب مهىت، بسيار خوب، حاال كه تو اين قدر مؤمن هسىت به تو مى! به به
  .مرمحت كند

شب، ارتش اسالم به سرپرسىت حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله در حاىل كه به سه دسته مهاجر و اوس و دي
اند و چند نفرى كه عقب  خزرجى قسمت شده بودند به شكل ستون به طرف مشال حومه شهر رفته، آجنا را دور زده

  .اند ها پيوسته اند در ساعات خمتلف شب به آن مانده

از ديوارهاى شهر، عبدالّله بن اىب سلول آن رئيس منافقان با ششصد نفر يهودى در حني خروج از شهر،  در موقع خروج
ها  خدمت رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله رسيد و پيشنهاد كرد به مهراهى مسلمانان به جنگ بيايد، وىل حضرت از آن

  .كمك خدا براى من كاىف است: تشكر كرد و فرمود
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اند و حضرت  خداوند به رسول خود وحى كرده بود كه اينان به قصد ختريب و خيانت اين پيشنهاد را كردهآرى، !! عجب
  .نيز خوب جلوى آنان را گرفت

اما رئيس منافقان از اين مسئله كه آن را توهيىن تلقى كرد، برآشفت و به طرف سربازان مسلمان رفته، در بني آنان ختم 
  :گفتاضطراب و نگراىن پاشيد و  

فكر و كم ظرفيت از مدينه بريون شد، چرا مشا  من به حممد گفتم كه از مدينه خارج مشو، وىل او به حرف اشخاص ىب
اندازيد و به اين ترتيب توانست يك ثلث از ارتش را از رفنت بازدارد و ارتش اسالم  خود را به دهان يك مرگ حتمى مى

   تقريباً به هفتصد تن

  356: ص، 13 عرفان اسالمى، ج

  .رسيد و رئيس منافقان هم با فراريان از جنگ، راه مدينه را پيش گرفت

  خوب بعد چه شد؟

خواهى بشود، به قدرى مؤمنان و جماهدان اهلى، اين گروه پست و منافق ترسو را، مسخره كردند كه رسول  ديگر چه مى
  .بس است: اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

رت مى داند و از حال كساىن كه از زير بار وظيفه، شانه خاىل مى رت مىخداوند اجر نيكوكاران را  ها  داند و اين كنند 
  .روند كنند با فرار از جنگ در امن خواهند بود وىل از راه سعادت برگشته، به سوى تاريكى مى خيال مى

  ت حركت خواهند كرد؟اند، چه وق گفىت كه اكنون ارتش اسالم در مشال شهر خيمه زده! اى برادر اسالمى

اين طور مذاكره شده كه قبل از سحر حركت كنند، بنا بر اين جز چند دقيقه وقت نيست، بايد هر چه زودتر حركت كرد، 
  .مبادا عقب مبانيم

  .مردى كه اين گونه با حنظله صحبت كرد با عجله خداحافظى منود و دوان دوان به سوى جبهه حركت كرد

زند به  قلم از شرح آن عاجز است، او مانند مرغ سركنده كه در ميان خون خود دست و پا مى حنظله حالىت پيدا كرد كه
  !جوش و خروش افتاد
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گومي كه ترديد داشت آيا مباند يا به جنگ برود؟ خري، تصميم خود را از مهان حلظه اول گرفته بود، از مهان ساعىت كه  منى
  :اى ترديد به او دست نداد اما اكنون اضطرابش از دو چيز است حلظه از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله اجازه گرفت،

كند، ممكن است عقب مباند و هرگز به فيض  رود و چون چند دقيقه ديگر، قشون حركت مى اوًال فرصت از دست مى
  .عظيم مهراهى با ارتش اسالم نرسد

سل دارد، چگونه غسل نكرده به جنگ برود؟ از جانب ديگر بدنش با يك عمل حيواىن مشروع كثيف شده و احتياج به غ
  مناز خود را چگونه خبواند؟ اگر هم تيّمم كند، اما
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چگونه روح و فكرش راحت است و از كثافت تن، در عذاب نيست، چطور حمضر رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله را با 
  برسد، تكليف او با اين بدن ناپاك چيست؟اين حالت درك منايد، اگر به فيض بزرگ شهادت 

  .توانست راه حلى پيدا كند داد و از طرىف به علت نبودن آب و كمى وقت، منى اين افكار بود كه او را سخت عذاب مى

انديشيد و از  هايش در رفته باشد و به سرعت كار كند، هر آن، يك نوع مى در اين چند حلظه مغزش مانند ساعىت كه چرخ
  جهيد، چه كند؟ ر به فكر ديگر مىاين فك

 از عمر بسى مناند ما را
 

 در سر هوسى مناند ما را

 رُفتيم زدل غبار اغيار
 

 جز دوست كسى مناند ما را

  

  !شود، چگونه برود؟ خري، حتماً بايد غسل كند، آرى، وىل با چه، وقت كجاست، آب كجاست، پس غسل چطور مى

ايت  خالصه روحيه او در اين حلظه به قدرى شگفت آور بود كه قابل شرح و بيان نيست و اگر يك روانشناسى خبواهد 
  !درجه اضطراب را به صورت جتسم درآورد، بايد حالت حنظله را در اين چند دقيقه شرح بدهد

آن را دويد، يك جا كوزه آىب ديد برداشت و خواست  فكر را با عمل توام كرد، دوان دوان اين طرف و آن طرف منزل مى
هايش هم ناپاك شود و بد از بدتر گردد، در را باز كرده هراسان بريون رفت؛ وىل هنوز چند  بر سر خود بريزد، ترسيد لباس
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دانست كه در اين حواىل نه آب هست و نه محام و اگر هم محام در فاصله دورى هست با اين  قدم نرفته برگشت؛ زيرا مى
اى  رسيد، حلظه رفت و هر جا مى صد مانند ديوانگان اين طرف و آن طرف مىخورد، بدون ق وقت كم به درد او منى

  .گفت توانست تصميمى بگريد و باز آجنا را ترك مى ايستاده منى

   باالخره، در اثر رفت و آمد او جنمه از خواب بيدار شد و چشمانش را باز كرده، به

  358: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  :مرتبه حدقه از هم گشود و نگاهى به سر تا پاى او انداخته گفت حمض اين كه حنظله را ديد، يك

داىن چه خواىب است، وىل نه  ام تعريف كنم، منى اى، بيا بنشني تا خواىب كه درباره تو ديده چرا از جا برخاسته! عزيزم
چرا از جاى ! كنم، اى شوهر مهربان ترسم بگومي، خنواهم گفت، ممكن است خواب شومى باشد، نه نه باور منى مى

  اى؟ برخاسته

  .ام اى برخاسته نگران مباش، من براى اجنام وظيفه! جنمه عزيز

من هم ... داىن كه ارتش اسالم براى جنگ با دمشن از شهر بريون رفته؟ بسيار خوب باالخره، بايد به تو بگومي، آيا مى
  .ها ملحق شوم بايد بروم و به آن

اى چطور ممكن است بروى، كسى كه ديشب عروسى كرده،  مگر ديوانه شده: گفتدر اين ميان جنمه سخن او را بريده،  
  .رود، بيا و به جايت خبواب و اين افكار را از سرت بريون كن چطور در سحر زفاف خود به جنگ مى

گران دامن كه چقدر اين رفنت من بر تو سخت است، بر من هم فراق تو بسيار   جنمه، بيهوده اصرار مكن، من خودم هم مى
ها  است و تاكنون سابقه ندارد كه دامادى از حجله دامادى به صحنه جنگ برود، اما چه بايد كرد، اسالم از مهه اين

عزيزتر و نيكوتر است، جان مهه ما فداى اسالم باد، خود را راضى كن كه بروم و ان شاء الّله به زودى ارتش اسالم با فتح 
آمي و تو را در آغوش گرفته، در سايه پريوزى دين،  به خانه معشوق عزيز خود مى گردد و من هم دوان دوان و ظفر بازمى

عمرى را در خوشى و رفاه به سر خواهيم برد، كمى فكر كن، ثواب من از اين جهاد چقدر زياد خواهد بود، خود رسول 
رهالّله صلى اهللا عليه و آله با دهان مباركش مژده ثواب چند برابر فرمود، پس براى خاط برم،  اى كه از اين اقدام مى ر من و 

  .دست از اصرار باز دار
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تر، سر و جان من و مهه كسامن فداى اسالم باد،  ها كه تو گفىت صحيح است و جانب اسالم از هر چيز گرامى اين! عزيزم
  خورد و قريب هزار وىل با نرفنت تو لطمه به اسالم منى

  359: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

كنند، بگذار تو يك نفر كم باشى به عالوه شايد جنگ چندين روز طول بكشد و تو مهيشه  جنگ شركت مىتن در اين 
  .فرصت آن را خواهى داشت كه به ارتش اسالم بپيوندى

رود و ممكن است ارتباط ارتش با شهر قطع گردد،  نه، جنمه مرا منصرف مكن، اگر اكنون نروم، ديگر فرصت از دست مى
فورى موجب دلسردى و انصراف كلى خواهد شد، درست است كه من يك نفر در برابر هفتصد نفرى كه  به عالوه نرفنت

روند چيزى نيستم، وىل نسبت به وظيفه خودم چه بايد بكنم، آيا حاضرى در پيش خدا و رسول او  اكنون به جنگ مى
  شرمنده باشم؟

  .ام چند روزى با تازه عروس خود مبامن و حق داشته شب زفاف من بوده: شرمنده نيسىت، عذر خوىب دارى و خواهى گفت

رت است، به عالوه اى حمبوبه عزيز ديشب كه ! نه، نه اين حرف را نزن، حق ندارم، حق اسالم و دفاع از آن باالتر و 
بستگى رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله اجازه عروسى به من عطا فرمود، با خود عهد كردم كه به جنگ بروم و اين امر 

به اميان من دارد، چه شده كه من اميامن از ديگران كمرت باشد نه، نه ديگر حرىف نزن و مرا منصرف مكن، حتماً خواهم 
  !رفت و چنان كه گفتم، به خواست خدا با روى سفيد و دىل خوشحال به سوى تو بازگشت خواهم منود

ناپذير حنظله مواجه شد، باالخره چون از  و اراده خللجنمه چند دقيقه ديگر اصرار كرد و هر چه گفت با عزم آهنني 
  :انصراف او مأيوس گرديد، گفت

  .خواستم حركت كىن ام برايت تعريف كنم، براى خاطر مهني خواب بود كه منى روى پس بگذار خواىب را كه ديده حاال كه مى

  .رت به كار خود بيناست روى خداوند آرى، مهني خواب مرا مضطرب و پريشان كرده است، اما حاال كه مى

   ديشب در خواب ديدم شكاىف در آمسان پيدا شد و تو از روى زمني باال رفىت كه به
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  .شكاف رسيدى و داخل آن شدى و از آن هم گذشىت و به درون آمسان وارد گشىت و پس از رفنت تو، شكاف بسته شد
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خواب تعبريى داشته باشد و تعبري آن شهيد شدن تو باشد و هنوز كام از حيات برنگرفته  ترسم، مبادا اين اكنون بر تو مى
  !از آن بگريزى

آمد، حنظله سراپا گوش بود و هر سخىن كه از دهان نو  در حاىل كه كلمات جنمه راجع به خواب از دهانش بريون مى
شد و  كه در زمستان آب يخ بر تن ريزد كشيده مىداد كه اعصابش مثل كسى   رسيد وى را چنان تكان مى عروس به او مى

اى بيش نگذشت كه تبسمى بر لبان او  باالخره چون كالم معشوقه به پايان رسيد رنگ حنظله برافروخته بود، اما حلظه
  :ظاهر شد و روى به طرف جنمه كرده و خنده كنان گفت

روم چه سعادتى باالتر از اين است، مگر نه ما مهه ها  اگر خواب تو راست باشد و من اين طور به داخل آمسان! عزيزم
هاست، چرا  اى كه تو به من دادى باالترين مژده ترين كامياىب جهان است، پس مژده مسلمانان باور دارمي كه شهادت، بزرگ

  !نگراىن؟

 گر عشق رفيق راه من گردد
 

 خار ره من گل و مسن گردد

 هر گوشه ز ريگزار گل رويد
 

ن گرددهر شاخه ز خار   من 

 گنجينه روح را شود گوهر
 

 سنگى كه عقيق اين مين گردد

  

  .بسيار خوب، برو خدا به مهراهت: در اين حال جنمه گفت

حنظله، پس از اين كالم در حاىل كه چند دقيقه بود موضوع غسل را فراموش كرده بود به حمض شنيدن رخصت مهسرش به 
  :پريش گفتياد غسل افتاد و با حالىت زار و 

با اين چند دقيقه حرف زدن فرصت احتمال غسل كردن را از من سلب كردى خداوند تو را ببخشد، وىل ! اى جنمه زيبا
روم شايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله  سازى نتوان كرد، من مهني االن مى چه بايد كرد قسمت اين بود و با تقدير چاره

  .ز او طلب چاره كردم و شايد براى من دعاىي كند كه خداوند از اين گناه من درگذردرا ديدم و عذر خود را به او گفتم ا

  361: ، ص13 عرفان اسالمى، ج



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

 

در حاىل كه اين سخن را گفت قدمى جلو گذارد كه جنمه را براى آخرين بار در آغوش گرفته و با او خداحافظى كند كه 
  !ا حاضر هسىت نام من به بدنامى شهره شود؟آي! اى شوهر مهربان من! اى حنظله: ناگاه جنمه گفت

داىن اگر بر نگردى كسى از من باور خنواهد كرد كه در مهني  كىن؟ هيچ مى البته نه جنمه عزيزم اين چه سؤاىل است كه مى
ام، مردم بعد از اين به من چه خواهند گفت، آيا در معرض تري  چند ساعت زن تو شده و گوهر دوشيزگى را از دست داده

  .مالمت واقع خنواهم شد

گذرد و  رسد؟ تو را به خدا قسم زود بگو كه وقت مى جنمه ممكن است وىل چاره چيست و چه فكرى به نظرت مى
گفت، شتابان  جنمه به عجله لباسش را پوشيد و در حاىل كه قصد خود را به حنظله مى!! ترسم كه ارتش حركت كند مى

ايه را كوفت و پس از چند دقيقه، چهار نفر زن را در اطاق حاضر كرد، آن گاه از خانه بريون رفت و در خانه چند مهس
  :در برابر آنان روى به حنظله منود و گفت

  ام؟ آيا اقرار دارى كه ديشب عمل زفاف واقع شد و من زن شرعى تو شده! اى شوهر عزيز من

  !بلى، اى جنمه عفيفه و پاك: حنظله پاسخ داد

  :شاهدان كرده و گفتآن گاه جنمه روى به طرف 

ام و پيش خود تعبري آن را به شهيد شدن حنظله و  گواه باشيد و اين سخن را به ياد داشته باشيد؛ زيرا من خواىب ديده
ام، پس اگر روزى طعنه زنان و بدگويان، تري زبان آلوده خود را متوجه من كردند، مشا شاهد و   برنگشنت او از جبهه دانسته

  .اشيدگواه و مدافع من ب

ايت صداقت و حلىن كه مهراه با حتسني بود، محل شهادت را قبول كردند و در حاىل كه به شجاعت و  هر چهار نفر با 
  .انديشى جنمه، آفرين گفتند از در خارج شدند جوامنردى و اميان حنظله و عفت دوسىت و پاكى و مآل
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  :فشرد گفت فت و سر جنمه را در سينه گرفته در حاىل كه آن را به خود مىها حنظله جلو ر  پس از خروج آن
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خداحافظ، درباره من دعا كن و مرا هرگز فراموش ! اى معشوقه گرامى و اى مهسر ارمجند! اى حمبوبه عزيز! اى بنت سعد
دامن كه مرا مالمت  ام، وىل مى داشتهمكن و از ياد مرب كه من تو را از دل و جان دوست دارم، گرچه اسالم را بر تو مقدم 

  .خنواهى كرد و از اين كه رضاى خدا را بر خشنودى تو اختيار كردم، ناراضى خنواهى بود

! اگر از من گله دارى مرا ببخش، از اين كه نتوانستم كام دل تو را چنان كه معمول است برآورم، مرا عفو كن، اى عزيز
آن من خواهى بود و تا آخر عمر با لذت و سعادت زندگى خواهيم كرد و اگر به  اگر پريوز برگشتم تو براى مهيشه از

فيض شهادت رسيدم در آن دنيا مراقب تو خواهم بود و براى تو پيش خداى خود دعا خواهم كرد و طلب مغفرت خواهم 
ها مقاومت  يد بيشرت از اينكىن، يك مسلمان با منود، صرب داشته باش شكيبا باش، عزم و اراده به خرج بده، چرا گريه مى

  اى كه تو هم امت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله هسىت؟ مگر فراموش كرده! داشته باشد، مهسر عزيزم

اندازى، آن وقت ممكن است در من سسىت راه پيدا كند و اين سسىت  پس گريه نكن اگر به گريه ادامه دهى مرا هم گريه مى
  .الزم در مقابل دمشن خدا، از من ظهور نكنددل در من باقى مباند و رشادت 

ار مى گريست چون سخن اخري را از دهان حنظله شنيد خوددارى كرد و با صداىي كه نيمه بريده بود و  جنمه كه مثل ابر 
  :شد، گفت آمد و گاهى با تركيدن بغض قطع مى درست از گلو در منى

داىن كه تو را  كنم مرا ببخش، زمن و زن رقيق القلب است، به عالوه مى خدا مهراه تو باشد، از اين كه گريه مى! برو عزيزم
  .تاىب كنم بسيار دوست دارم از جان خودم بيشرت، پس حق دارم كه با از دست دادن تو، اين طور ىب
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  :فتشد، گ در اينجا حنظله خود را از آغوش جنمه خارج كرده در حاىل كه از او جدا مى

  .رود، خدا حافظ اگر اين طور خبواهيم پيش هم باشيم فرصت از دست مى! بس است عزيزم

حنظله يك كلمه ديگر با تو دارم، آيا راهى : تا پاى خود را از آستان در بريون گذاشت، جنمه به دنبال او دويده گفت
حنظله ندانست در ! من حرام استهست كه در صورت شهادت تو من هم به تو بپيوندم؛ زيرا پس از تو زندگى بر 

آيد چه بكند پس روى خود را برگرداند و در حاىل كه اشكى از شوق در گوشه  مقابل اين كالم كه از دل صادقى بريون مى
  :چشمش پيدا شده بود، گفت
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در انتظار  احلق كه اليق حنظله هسىت، خداوند تو را جزاى خري دهد، پاداش دهنده ما اوست و ان شاء الّله پاداشى كه
  .دارى خواهى گرفت، پس از آن بدون اين كه بيش از اين خود را تسليم احساسات كند دوان دوان شروع به رفنت كرد

  .خواست بال درآورد و به فاصله چند حلظه به لشكر اسالم برسد دلش مى

سنگ خورده و بر زمني افتد و افزود و هر حلظه نزديك بود پايش به  وار بر سرعت قدم هاى خود مى در حاىل كه ديوانه
اى كه تنها فكرش به  چند مرتبه نيز سكندرى خورد، سرعت حركت، جمال تفكر را از او سلب كرده بود، فقط مانند گرسنه

اى، جز رسيدن به اردوگاه نداشت و چون چراغى كه در انتهاى بياباىن ديده شود مشتاقانه فقط  سفره طعام است انديشه
  .رفت سوى آن مىديد، به  آن را مى

  .او كه در حلظات جداىي از حمبوبه، خود را نگهداشته و ابداً نگريسته بود، اكنون مانند سيل، اشك از چشمش جارى بود

خورد و حوصله نگاه كردن به اين جوان را داشت، منظره  گريست، به طورى كه اگر كسى در راه به او برمى هاى مى هاى
   ايش را فراگرفتهدر حاىل كه عرق سراپ -عجيب وى
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او  -رسيد دويد و صورتش از اشك شسته شده و بغض گلويش چنان بلند بود كه به گوش ديگران مى بود و به سرعت مى
  .كرد را مبهوت مى

ريست؟ نه، علت  گ كرد؟ آيا حاال به ياد معشوقه و جدا شدن از او افتاده بود، آيا به خاطر جنمه عزيز مى چرا گريه مى
  .گريه او اين نبود

گرديد، از  شد و با تضرع و البه به مبدأ مى آميز آغشته به اشك كه هر حلظه به سوى آمسان دوخته مى اين چشمان التماس
  !عشق جمازى چنني گريان شده بود؟

ترسيد وقىت آجنا برسد كه  ىترسد مبادا فرصت از دست رفته باشد و به موقع به ميدان نرسد، م اش از اين بود كه مى گريه
  !!قشون رفته باشد، آن وقت جواب خدا را چه خواهد داد، به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله چه خواهد گفت
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اش وضع ناپاكى بدن كه باالخره از حل كردن آن عاجز مانده بود كه چه خواهد شد، اگر چنان كه جنمه  علت ديگر گريه
شود، تكليف او با اين تن غسل نكرده، چيست؟ چطور اذن دخول به ملكوت معنوى  خواب ديده و گفته بود، كشته مى

  كنند؟ خواهد يافت، آيا او را مانند موجود پليدى طرد خنواهند كرد، آيا با بدن ناپاكش چه معامله مى

داده شود و  افزود كه زودتر به اضطرابش خامته گرفت و از يك طرف به سرعت پاهايش مى اين افكار هر حلظه شدت مى
  .كرد اش را بلندتر مى از جانب ديگر صداى گريه

باالخره، از دور صداى اذان صبح به گوشش خورد، دريافت كه صدا از لشكر اسالم است، چون اين حالت را ديد سر را 
دويدن  تر كرد و باالخره آن قدر از حالت  اش قطع شد و پا را آهسته به عالمت شكر به سوى آمسان بلند كرد، گريه

شد، چون به اردوگاه رسيد صف مناز  كاست تا به راه رفنت معموىل رسيد، عرق بدن او سرازير بود، اما كم كم خشك مى
  .خواستند عبادت خدا را به جا آورند بسته شده بود، مسلمانان پشت سر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله ايستاده، مى

  .گرفت و مناز را با خلوص كامل جباى آورد  حنظله، به عجله تيمم كرد و در صف آخر قرار
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پس از خامته مناز كه به واسطه جنگ به سرعت برگزار شد، حنظله صفوف برادران را آهسته شكافت و به سوى خيمه 
خيت، حضرت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شتافته باالخره به حضرت رسيد، در برابر حضرت سيل اشك از چشمش ر 

ايت مهرباىن دست خود را روى پيشاىن او گذارد و سرش را بلند كرد و فرمود   :با مالطفت و 

زدم كه اميان عظيم تو، تو را راحت خنواهد گذارد و باالخره  حنظله توىي، خدا تو را اجر دهد باالخره آمدى، من حدس مى
  !تو هم به جبهه حق عليه باطل، خواهى آمد

دامن تكليفم چيست؟ شرم دارم از اين كه  ام و منى بسيار پريشان و ملول و افسرده... آمدم وىل چه آمدىن! الّلهاى رسول 
  .ام و خجلم از آن كه اكنون اين طور در حضور توام در مقابل خدا ايستاده

  چرا؟ علت خجلت تو چيست؟

غسل كنم و اكنون با اين بدن ناپاك، چگونه  داىن كه ديشب، شب زفاف من بود و من آب نيافتم كه مى! اى رسول خدا
  به جهاد روم؟
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اى بر تو باكى نيست و دل چركني  داىن كه تكليف به قدر وسع است، چون آب نيافته بر خيز، مگر منى: حضرت فرمود
  .مكن

تم؟ دهى، اگر به فيض شهادت برسم از ناپاكى بدن پيش خدا مسئول نيس آيا به من اطمينان مى! پس اى رسول خدا
  !برو اطمينان داشته باش، خدا تو را بيامرزد: فرمود

مقدمات جنگ فراهم شد، برنامه در ابتداى كار به نفع مسلمانان بود، نزديك بود وضع دمشن به هم به پاشد، نسيم 
گردنه خورد، در اين وقت نريوى جناح چپ كه به فرمان مؤكد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله، حافظ   پريوزى به مشام مى

  !!عنني بودند به اشتباه بزرگى دچار شدند كه باعث تغيري سرنوشت جنگ شد

اند، براى استفاده از  ابن جبري رئيس اين قسمت به خيال اين كه ديگر پريوزى اسالم كامل شده و كفار شكست خورده
  غنيمت، تصميم گرفت به داخل ميدان بيايد و با
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  .جبنگد و سفارش اكيد رسول الّله صلى اهللا عليه و آله را داير به ماندن در آجنا، فراموش كرد و به داخل ميدان آمددمشنان 

اين اشتباه كه اشتباه عمدى بود به ضرر مسلمانان متام شد، خالد جنگجوى متهور قريشى، متوجه خاىل شدن جناح چپ 
امرب مانده بودند تاخت و پس از قتل عام آنان از پشت به مسلمانان شد، به باقى ماندگان نريوى جبري كه به سفارش پي

ى را كه مدت ها بود از ترس بر زمني مانده بود برداشت  محله كرد، در اين حال يك زن كافر به نام عمره بنت علقمه، پر
ون را حتريك منود، از طرف ها را از ترس و بزدىل سرزنش كرد و با اين كار جسارت مكيّ  و كفار را خماطب قرار داده، آن

اى  ديگر خرب شوم قتل پيامرب كه مهه جا منتشر شده بود به درهم رخيته شدن وضع مسلمانان، كمك كرد، به طورى كه عده
اى از جنگجويان جنيب و فعال و مؤمن كه از آن مجله حنظله بود در حببوحه جنگ  عده. از آنان به طرف مدينه گرخيتند

  .بت شهادت نوشيدندبه زمني افتاده، شر 

  :حنظله در حلظات آخر به حمبوب ابدى روى كرد و عرضه داشت

آمي در حاىل كه تن، ناپاك است،  با بدن پاره پاره و خونني به سوى تو مى! اى خداوند قادر متعال و اى خبشنده مهربان
  .مرا از اين حالت خواهى خبشيد: وىل رسول تو گفت
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توانستم آب بيامب تا خود را پاكيزه كنم و به اين ضيافت عظيمى كه مرا به سوى آن ن... مرا ببخش! اى خداى مهربان
  .پايان و ال يتناهى تو اميد عفو دارم خواىن بيامي، تقصري از من نبود و اگر بود از رمحت ىب مى

بول كن و مرا از اين شهادت را كه با رضايت كامل و اشتياق اجنام گرفته، ق... مرا ببخش و از رمحت خود مأيوس مساز
  .لطف و عنايت خويش حمروم مفرما

خانواده خود و اين تازه عروس را كه ديشب با يك دنيا اميد و آرزو جا گذاشتم به تو سپردم، تو براى روزى ! خداى من
  .ترى دادن و نگاهداريش شايسته
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شناسم، اين بگفت و چشم بر هم گذاشت، تا از هر چه غري  منى آمدم مرا از خود مران كه درى ديگر جز اين! اى خدا
  .اوست، چشم پوشيده باشد و تنها به وجه او نظر داشته باشد

آرى، حنظله تازه داماد كه با اين اشتياق به جانب شهادت شتافته بود، باالخره به آرزوى خودش رسيد و خواب تازه 
  .عروس او به حقيقت پيوست

الم صلى اهللا عليه و آله به ديدار جنازه پاك شهدا شتافت، پس از عبور از جلوى چند نفر چشمش به در اين حال نىب اس
حنظله افتاد، نگاهى بر او انداخته مدتى بر بدن خونني آن جوان رشيد خريه شد، پس از آن رو به طرف مؤمنان كه در 

  :اطراف حلقه زده بودند كرده فرمود

روسى كرد و از بسرت زفاف مستقيماً به ميدان جنگ شتافت و امروز او را در اين حال اين مهان جواىن است كه ديشب ع
ها در تب و تاب و التهاب گذراند كه مبادا با بدن غسل نكرده كشته  بينيد، اين جوان از شدت ورع و تقوا، مدت مى

  !!دهند شود، اما اكنون ديدم كه مالئكه بني زمني و آمسان او را غسل مى

خواست خربى از حمبوب خود بگريد جلو رسيد و چون بدن خونني آن  قت جنمه كه او هم مانند اهل مدينه مىدر اين و 
شهيد عزيز را نگريست، زانويش تاب مقاومت نياورد، به زمني نشست و نگاهى به روى او افكند و در حاىل كه 

  :گريست گفت مى

  .نه جان سپردى، چه اميان بزرگى از خود نشان دادىخدا تو را بيامرزد، چه خوب شجاعا! حمبوب من! اى حنظله
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  .كنان به سوى آن شتافىت ديدى و رقص گوىي مرگ را چون هدف روشىن در مقابل خود مى

اى جنمه به فداى تو باد، برو كه سعادمتند رفىت، وىل فراموش نكن كه به من وعده كردى كه در آن دنيا مرا از ياد نربى و 
با تو گفتم، دعا كن كه من هم به زودى به دنبال تو بيامي تا جشن عروسى خود را آجنا يعىن در مهان طور كه حني وداع 

   آاليش عامل پاك و ىب
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  .تكميل كنيم

 حضار از اين سخنراىن عاىل، تعجب كرده و از جهىت متأثر شدند و بر شجاعت و حمبت اين زن به ديده احرتام نگريستند
»1«.  

   درسهاىي از حيات اويس -358

گرفنت از اسالم، خيمه  خواجه كائنات درباره اين شرتچران ميىن كه مردى گمنام و شخصى ساده بود، وىل بر اثر درس
  :زندگى به بارگاه قدس كشيده، فرمود

رتين تابعني است به احسان و عطوفت   .اويس از 

  :فرمود مىكرد و  خواجه انبيا گاه گاهى رو به سوى مين مى

  !إّين َألِجُد نَفَس الرَّْمحِن ِمْن َجاِنِب اْلَيَمنْ 

  .رسد به حقيقت كه بوى رمحان از جانب مين به مشام جامن مى

  :فرمود و باز آن سرور كائنات مى

  .آه كه مرا چه اشتياق فراواىن به ديدار آن عزيز اهلى است

  مهه هست آرزومي كه ببينم از تو روىي
 

  كه من هم برسم به آرزوىيچه زيان تو را  
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  اى و ببينم به كسى مجال خود را ننموده
 

  مهه جا به هر زباىن بود از تو گفتگوىي

  غم و رنج و درد و حمنت مهه مستعد قتلم
 

  تو بُرب سر از تن من برب از ميانه گوىي

______________________________  
  .149/ 8: عرفان اسالمى -)1(
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ن روند و صحرا  مهه موسم تفرج به 
 

  تو قدم به چشم من نه بنشني كنار جوىي

  

  :رسول عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

اى  در امت من مردى است كه به عدد موى گوسپندان ربيعه و مضر در قيامت شفاعت كند و گويند در عرب هيچ قبيله
ما مهه بندگان خداييم : عبد من عبيد الّله، گفتند: اين كيست؟ فرمود: دو قبيله گوسپند نداشت، صحابه گفتندبه اندازه آن 

  :نام او چيست؟ فرمود

عجب چنني : به ديده ظاهر نديده، گفتند: او تو را ديده است؟ گفت: به قرن، گفتند: او كجاست؟ گفت: اويس، گفتند
يكى غلبه حال، دوم تعظيم شريعت : او را به دو حالت چنني مقامى است: فرمودعاشق تو و او به خدمت تو نشتافته؟ 

من، او را مادرى پري است كه مهانند فرزندش اميان آورده، از چشم عليل و از دست و پاى سست است، اويس به وقت 
تو او را خواهى ديد، ! جان على: كند و مزد آن، بر خود و مادر خرج كند، سپس به امرياملؤمنني فرمود روز شرت چراىن مى

  .از من او را سالم برسان و بگو بر امت من دعا كن

چون حديث رسول درباره شفاعت اويس شنيدم، آرزوى ديدار او كردم، به كوفه شدم و وى را : گويد هرم بن حيان مى
كه درباره او شنيدم   شست، وى را از صفىت گرفت و جامه مى طلب كردم تا او را در كنار فرات باز يافتم، وضو مى
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َرِمحََك الّلُه يا اَوْيُس َوَغَفَر : شناختم، سالم كردم جواب داد و در من نگريست، خواستم دستش را بگريم دست نداد، گفتم
  .»2«  َحّياَك الّلُه يا َهَرَم ْبَن َحيّانَ : اى؟ آن گاه گريستم، اويس نيز بگريست و گفت چگونه. »1«  َلكَ 

نام من و پدر من چون دانسىت و مرا به چه شناخىت  ! اى اويس: من و تو را كه به من راه منود؟ گفتم اى اى برادر چگونه
  !اى؟ كه مرا هرگز نديده

______________________________  
  .خدا تو را بيامرزد اى اويس/ -)1(

  .خدا تو را زنده بدارد اى حرم بن حيان و بيامرزد تو را/ -)2(
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عليم و خبري به من خرب داده است كه روح من روح تو را شناخت كه روح مؤمنان با يكديگر آشناست، ! اى هرم: گفت
  .اگر چه مهديگر را نديده باشند

 أُعوُذ بِالّلِه ِمنَ : اى بشنوم، دستم گرفت و گفت آيىت از قرآن بر من خبوان كه عالقه دارم از زبان تو آيه! اى اويس: گفتم
  :چنني گويد خداى تعاىل: سپس زار زار بگريست و گفت. »1«  الشَّْيطاِن الرَّجيمِ 

ْنَس ِإالَّ ِليَـْعُبُدونِ [   .] َو ما َخَلْقُت اجلِْنَّ َو اْإلِ

  .و جن و انس را جز براى اين كه مرا بپرستند نيافريدمي

نَـُهما الِعِبنيَ [   .] َو ما َخَلْقَنا السَّماَء َو اْألَْرَض َو ما بـَيـْ

  .امي و ما آمسان و زمني و آنچه را ميان آن دو قرار دارد به بازى نيافريده

  .] ما َخَلْقناُمها ِإالَّ بِاحلَْقِّ َو لِكنَّ َأْكثـََرُهْم ال يـَْعَلُمونَ [

  .معرفت و آگاهى ندارند]  به حقايق[امي، وىل بيشرتشان  ما آن دو را جز به درسىت و راسىت به وجود نياورده
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تا با تو انس  : چه تو را اينجا آورد؟ گفتم! اى پسر حيان: گاه يك بانگ كرد، پنداشتم كه عقل او زايل شد، پس گفتآن  
من هرگز ندانستم كه كسى كه خداى را بشناخت، به هيچ چيز ديگر انس تواند گرفت و به  : گريم و به تو بياسامي، گفت

  .كسى ديگر تواند آسود

دار كه برخيزى و در ُخردى گناه منگر،  مرگ را زير بالني دار، چون كه خنفىت و پيش چشم: مرا وصيىت كن، گفت: گفتم
در بزرگى آن نگر كه در وى عاصى شوى كه اگر گناه خرد دارى خداوند را خرد داشته باشى و اگر بزرگ دارى خداوند را 

  .بزرگ داشته باشى

مبرد، آدم و حوا مبرد، نوح و ابراهيم خليل مبردند، موسى  پدرت! اى پسر حيان: اويس مرا ديگر وصيىت كن، گفت: گفتم
   بن عمران و داود خليفه خداى مبردند، حممد رسول

______________________________  
  .برم به خداوند از شر شيطان رانده شده پناه مى/ -)1(
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وصيت اين است  : آن گاه صلوات فرستاد و دعاىي سبك كرد و گفت من و تو از مجله مردگانيم،: الّله مبرد، سپس گفت
گريى و يك ساعت از ياد مرگ غافل نباشى و چون به نزديك قوم و خويش رسى،  كه كتاب خداى و راه صالح فرا پيش

  .ايشان را پند ده و نصيحت از خلق خداى باز مگري

  :از سخنان اوست

  .بر تو باد بر دل. َعَلْيَك ِبَقْلِبكَ 

به اين معىن كه دامي دل حاضر دارى تا غري در او راه نيابد كه دل اگر به راه سالمت رود، مهه اعضا و جوارح به دنبال آن 
  .به راه سالمت روند و اگر دل را مرضى حاكم گردد، مهه موجودّيت انسان را به مرض كشد

  :و هم سخن اويس است كه فرمود



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

 

َوطََلْبُت  التَّواُضِع، َوطََلْبُت الرّياَسَة فـََوَجْدُتُه يف َنصيَحِة اْخلَْلِق، َوَطَلْبُت اْلُمُروََّة فـََوَجْدُتُه ِىف الصِّْدِق، َطَلْبُت الرَّفـَْعَة فـََوَجْدُتُه ِىف 
ُه ِىف اْلَقناَعِة َوطََلْبُت الرّاَحَة فـََوَجْدُتُه ِىف َوطَلَْبُت الشََّرَف فـََوَجْدتُ   اْلَفْخَر فـََوَجْدُتُه ِىف اْلَفْقِر، َوطََلْبُت النِّْسَبَة فـََوَجْدُتُه ىف التـَّْقوى

  .الزُّْهِد َوطََلْبُت اْإلْسِتْغناَء فـََوَجْدُتُه ىف التـَّوَكُّلِ 

در طلب بزرگى و شخصّيت شدم، آن را در تواضع يافتم، در جستجوى رياست شدم، آن را در نصيحت مردم يافتم، 
و باطن پيدا كردم، در طلب فخر و افتخار برآمدم، آن را در اندك مال حالل  جوامنردى خواستم، آن را در راسىت ظاهر

خود يافتم، در جستجوى نسب برآمدم آن را در پرهيزكارى ديدم، در مقام شرف برآمدم آن را در قناعت يافتم، به 
  .ضرت رب العزه يافتمنيازى برآمدم، آن را در اعتماد به ح جستجوى راحىت برخاستم آن را در زهد ديدم، در مقام ىب

  هاى پاك و گوهرهاى تابناك بر فراز اين خاك بسيارند كه مردم بايد از اين چنني چهره
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  .»1« زندگى آنان درس گرفته و از حال و وضع آنان عربت گريند

   منفعت عظيم اهل شوق و حبث -359

اى مدعى بودند كه اين ملك وقف نيست، در حاىل كه  حضورش آوردند، عدهوقىت نزاعى درباره يك قطعه ملك وقفى به 
و گروهى مدعى . اى گذاشته و در حملى خمصوص كه از هر چشمى دور بود دفن كرده بودند وقف نامه آن را در صندوقچه

حريان و سرگردان  وقف بودند وىل سند و مدركى در دست نداشتند، چند روز اين مرد بزرگ اهلى در حكم اين واقعه مادى
  .دانست به كدام طرف حكم كند، طرفني دعوا هم اصرار داشتند مسئله با حكم سيد پايان پذيرد بود و منى

رفت و آمد هر روز طرفني دعوا، براى سيد اجياد مشكل و ناراحىت كرده بود، تا روزى كسى به سوى خانه سيد رفت و در 
  كيسىت؟: زد، از افراد خانه به پشت در آمد و گفت

خواهد مشا را ببيند، درب را باز كردند، مال قلى وارد خانه شد  به آقا خرب بده مردى به نام مال قلى جوال مى: آن مرد گفت
  :و به نزد سيد رفت و گفت

دان  ام به مشا بگومي بايد از اينجا سفر كرده و شوشرت را رها منوده به جنف بروى و در آجنا براى مهيشه اقامت كىن و ب آمده
  .اى در فالن مكان دفن است كه وقف نامه ملك مورد دعوا در صندوقچه
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شناخت، از دستورهايش يكه خورد، دستور  سيد على شوشرتى، مال قلى را تا آن وقت نديده بود و او را به هيچ عنوان منى
  و قبول مرافعه دست كشيدداد موضعى كه گفته بود حفر كردند و وقف نامه را آوردند، پس از اين واقعه عجيب از قضا 

______________________________  
  .286/ 8: عرفان اسالمى -)1(
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  .و شوشرت را به دستور آن مرد اهلى ترك كرده رهسپار جنف شد تا در آجنا براى مهيشه اقامت كند

تهدين مرحوم شيخ مرتضى انصارى حاضر شد و در جنف با كمال تواضع به درس فقه استاد بزرگ، فقيه سرتك، خامت  ا
  .شد تر به درس اخالق سيد حاضر مى مرحوم شيخ هم متواضعانه

برنامه به مهني صورت ادامه داشت، تا اين كه مرحوم آخوند مال حسينقلى مهداىن به دنبال حقيقت برخاست و در طى راه 
ى نزد يكى از علما به سر برد وىل از او چيزى نيافت، به سوى دنبال هادى راه قرار گرفت، از شهر مهدان كوچ كرد، چند

جنف رخت كشيد، در حمضر شيخ انصارى و سيد على شوشرتى حاضر شد و از حمضر هر دو بزرگوار استفاده كرد و 
  .آنچه خواست نزد آن دو يافت

  .الب اصول و فقه شيخ برآمدبه هنگامى كه شيخ انصارى از دنيا رفت، آخوند مال حسينقلى مهداىن در پى نوشنت مط

اين كار تو نيست، ديگران هستند كه فقه و اصول بنويسند، مشا بايد : سيد شوشرتى وى را از اين كار منع كرد و فرمود
ها را كنار گذاشت و از اين مسئله قطع عالقه كرد و در  مستعدان در راه خدا را دريابيد، آخوند به دستور سيد، متام نوشته

  .ابلني برآمدپى تربيت ق

اى را از صبح تا طلوع آفتاب و گروهى را از طلوع خورشيد تا مقدارى از برآمدن روز و مجعى را از  آن مرد بزرگ اهلى، عده
سر شب، تا اين كه با لطف و مرمحت و عنايت حضرت ذواجلالل توانست سيصد نفر را تربيت كند به طورى كه هر يك 

  .مت اولياى اللهى رسيدندشدگان به مقام با عظ از آن تربيت

ارى، سيد امحد كربالىي، حاج مريزا جواد ملكى  از مجله تربيت شدگان مال حسينقلى مهداىن مى توان مرحوم شيخ حممد 
  .تربيزى، شيخ على زاهد قمى و سيد عبدالغفار مازندراىن را نام برد
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  :گويد ىي مىمرحوم عالمه طباطباىي درباره سيد امحد كربال» تفسري امليزان«صاحب 
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مرحوم سيد اصًال اصفهاىن بوده، وىل نشو و مناى وى در كربالى معال بود و بعد از ادراك و رشد به حتصيل ادبيات 
پرداخته و چنانچه از انواع مراسالتى كه به شاگردان و ارادت كيشان خويش نگاشته، پيداست قلمى شيوا و بياىن 

  .داشتهمعجزآسا 

پس از تكميل ادبيات وارد علوم دينيه گرديده و سراجنام به حوزه درس مرحوم آخوند مال كاظم خراساىن رضوان الّله عليه 
ذيب مرحوم آية احلق  ملحق شده و دوره تعلم علوم ظاهرى را در حتت تربيت ايشان اجنام داده و اخرياً در بوته تربيت و 

ند مال حسينقلى مهداىن قدس سره قرار گرفته و ساليان دراز در مالزمت مرحوم آخوند و استاد وقت، شيخ بزرگوار آخو 
بوده و از مهگنان گوى سبقت ربوده و باالخره در صف اول و طبقه خنستني تالمذه و تربيت يافتگان ايشان مستقر گرديد 

شت مرحوم آخوند، در عتبه مقدس و در علوم ظاهرى و باطىن مكاىن مكني و مقامى امني اشغال منود و بعد از درگذ
  .داد جنف اشرف اقامت گزيده و به درس فقه اشتغال ورزيده و در معارف اهليه و تربيت و تكميل مردم يد بيضا نشان مى

مجع كثريى از بزرگان و وارستگان به مين تربيت و تكميل آن بزرگوار، قدم در دائره كمال گذاشته، پشت پاى به بساط 
داران خلد و حمرمان حرمي قرب شدند كه از آن مجله است سيد اجل آيت حق و نادره دهر، عامل  سكان طبيعت زده و از

عابد فقيه حمدث شاعر مفلق مرحوم حاج مريزا على قاضى طباطباىي تربيزى كه در معارف اهليه و فقه و حديث و اخالق، 
  !!باشد استاد اين ناچيز مى

اين داستان عجيب دقت كنيد، عاشق شايقى مثل مال قلى جوال از سيد شوشرتى با متام وجود به ! خوانندگان ارمجند
رود، شيخ با حمبىت جانانه به درس  خواهد به جنف برو، سيد با كمال شوق و عشق به درس فقه شيخ انصارى مى مى

او با كمال شوق  .كنند رود، شيخ و سيد با آن شوق و عشق، آخوند مال حسني قلى مهداىن را تربيت مى اخالق سيد مى
  رساند، يكى از و در عني عشق سيصد نفر را تا سر حد اولياى خداىي به كمال مى
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رساند، يكى از آنان مرحوم  شود، او تعداد زيادى را در دايره شوق و عشق به مقامات اهليه مى آنان سيد امحد كربالىي مى
شود،  مى» تفسري امليزان«منايد، يكى از آنان عالمه طباطباىي صاحب  بلني را تربيت مىشود، قاضى بسيارى از قا قاضى مى

كند، تا جاىي كه  آيد، باالترين حتول را در حوزه علميه در معارف اهليه و در توجه به قرآن اجياد مى عالمه از جنف به قم مى
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ود مانند سيل، اسالم و مسلمانان را در كام خود فرو ترين شرايط يعىن در زمان هجوم مكاتب مادى كه نزديك ب در حبراىن
برد، با قدرت حكمت و دانش و بينش خود و تربيت شدگانش در برابر آن طوفان به مبارزه برخاسته و براى مهيشه خيمه 

  !چينند المذهىب و ماديگرى را از اين مرز و بوم بر مى

رود  ى تربيت كرد كه منافع وجودى آن شهيد بزرگ گمان منىعالمه شاگرداىن بزرگ چون متفكر شهيد مرحوم استاد مطهر 
ها و نزديك به هزار سخنراىن استاد، در طول سى سال در دفاع از اسالم و ملت اسالم در  بر كسى پوشيده باشد، نوشته

ه هاى آن شهيد هم چون بنياىن مرصوص به سوى ابديت را ها و سخنراىن سطح بسيار وسيعى غوغا برپا كرد، نوشته
  .پيمايند و در هر عصرى از اعصار آينده، تشنگان حقيقت را سرياب خواهد كرد مى

استاد عالمه طباطباىي نزديك به هزار نفر از مستعدان و قابالن را در مدرسه تربيىت خود به رشد و كمال رساند كه هر يك 
دم، در موقعيت و سّىن نبودم كه مستقيماً از جهاىن از علم و اخالقند، اين فرومايه ناچيز وقىت كه در قم مشغول حتصيل بو 

ره ديگرى  حمضر پر نور او درك فيض كنم، من جز ديدار او در حرم حضرت معصومه و حضرت رضا عليهما السالم 
نداشتم اما نزد تربيت شدگان آن استاد، مقدارى فقه و اصول و حكمت و عرفان خواندم و به مهني مقدار فيض كه از 

   هاى مستقيم او بردم از شكرش در پيشگاه هخرمن تربيت شد

  376: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  حضرت حق عاجزم

  گويد امرياملؤمنني عليه السالم مى -360

  :گويد و امرياملؤمنني على مى

جانب  آورد، از ديگر چراند، هرگاه كه از جاىي گوسفندان را به هم مى نيستم من و نفس من، مگر شباىن كه گوسفند را مى
  .»2« شود پراكنده مى

   من از آن عمل توبه كردم -361

  :گفت شود، چنان كه اين ضعيف، از مؤمىن شنيدم كه مى رادع قوى از نفس سلب منى امراض روحاىن هم ىب
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از من در اوايل سّن خالف شرعى واقع شد و از آن عمل توبه كردم و بعد از چند شب به خواب ديدم كه كسى نامه 
سبحان الّله من از آن عمل توبه كردم چرا در : مناياند و آن عمل در آجنا نوشته است؛ من به خود گفتم من مى عمل را به

تواىن حمو كرد به حيثّيىت كه اثر از او نباشد، توبه تو قبول است،  اگر تو اين نوشته را مى: اينجا باشد؟ آن شخص گفت
  .»3«  وگرنه، نه و اين كنايه از گريه و استغاثه است

  عربت آموز -362

ج البالغة«عالمه خوىي در    :گويد مى» شرح 

______________________________  
  .330/ 8: عرفان اسالمى -)1(

  .13/ 9: عرفان اسالمى -)2(

  .34/ 9: عرفان اسالمى -)3(

  377: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  :نالد كه چنني مى  اى را شنيد منصور دوانيقى شىب در طواف خانه كعبه بود، گوينده

به درگاه تو شكايت آرم از ظهور ستم و تباهى و از طمعى كه ميان مردم و حق سايه افكنده، منصور از ! بار خدايا
  .اى از مسجد نشست و به دنبال آن مرد فرستاد و او را پذيرفت مطاف به در آمده و در گوشه

  :سالم كرد، منصور بدو گفت آن مرد مناز خواند و پس از استالم حجر نزد منصور آمد و

اين فرياد كه از ظهور ستم و بيدادت از تو بگوشم رسيد چه بود؟ و مقصودت از طمعكار حايل ميان مردم و حق كه 
  .بود؟ به خدا هر چه گوش دادم از درد و امل سخن گفىت

منامي و خود را نگهدارم كه با  اگر بر جامن امان خبشى از ريشه هر كارت آگاه سازم و گرنه از اظهار حقيقت دريغ: گفت
  .خود كارها دارم

  :جان تو در امان است، هر چه دارى بگو، در پاسخ گفت: منصور گفت
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واى بر تو : منصور گفت. آن كه طمعش ميان مردم و حق حايل است و از اصالح ستم و تباهى مانع، خودت هسىت
هيچ  : هر ترش و شريينم فراهم است؟ در پاسخ گفت چگونه طمع به من آيد كه مهه سيم و زر جهان در دست دارم و

كس را چون تو طمع در نگرفته، فعًال قدرت، تو را سرپرست جان و مال مسلمانان ساخته و تو از كارهاى آنان به 
ها  ها از گچ و آجر برآوردى و درهاى آهنني بر آن غفلت اندرى و به چپاول اموالشان چريه و خودسر، در اين ميان پرده

ادى و دربانان مسّلح برگماشىت و خويش را در درون آن زنداىن ساخىت و كارمندانت را به گرد آوردن اموال و انباشنت آن  
اى به  گسيل منودى و با اسلحه و دژباناِن وسايل نقليه، نريومندشان ساخىت و دستور دادى جز فالن و فالن كه نام برده

نده و گرسنه و درويش و ضعيف و برهنه دريغ دارى و اينان كه حق در حضورت نرسند و از پذيرش ستمديده و درما
  !املال دارند دور نگهداشىت بيت

مهيشه آن چند نفر خمصوصانت كه از مهه رعيت برگزيده داشىت و حجاب از پيش آنان برداشىت، اموال را بگريند و گرد  
  .انداز خويش سازند كنند و انباشته و پس

  ه خدا خائن است، چرا ما به او خيانت نكنيم با اين كه مسّخر اواين مرد، خود ب: گويند

  378: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

شدمي، اينان ميان خود سازش كردند، نگذارند وضع مردم و احوال آنان به تو گوشزد شود، مگر آنچه را خبواهند و به سود 
، او را پيش تو مبغوض سازند و از در برانند و براى او خود دانند و هر كار گذارى از درت برآيد و با آنان خمالفت آغازد

  .پرونده بسازند تا از نظر بيفتد و خوار گردد

راسند و خنستني دسته چون اين وضع ميان تو و آنان گوشزد مهگان شده، مردم آنان را بزرگ مشارند و از آن اى كه به  ها 
ا هديه برند و رشوه دهند تا دست ستمشان بر سر رعايا باز باشد و ه ها بشتابند كارگزاران تو باشند كه بدان سازش با آن

ها سازش كنند تا بر ديگران ستم منايند و سراسر بالد خدا پر از طمع و  سپس مردم با نفوذ و ثرومتند از طبقه رعيت با آن
  .ستم و تباهى شود

به درگاه آيد نگذارند بر تو درآيد، اگر اگر دادخواهى . اين چند نفر با تو شريك سلطنت شده و تو در غفلت اندرى
انه اين كه براى مردم بازرس مظامل مقّرر داشىت و چون  خواهد هنگام خروج از خانه ات به تو شكايت برد مانع گماشىت، 

متظّلمى آيد هم آنان به بازرسى مظامل فرستند كه به شكايت او گوش ندهد و عرض حالش را به تو نرساند و بازرس از 
آنان و ترس تو بپذيرد و پيوسته مظلوم بيچاره نزد او رفت و آمد كند و بدو پناه برد و استغاثه منايد و او امروز و فردا   بيم
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انه برتاشد و چون به جان آيد و تو بريون آىي برابرت فرياد كشد و ناله سر دهد، دربانانت او را به سخىت بزنند و  كند و 
  .تو به چشم بنگرى و مانع نشوى، با اين وضع چگونه مسلماىن بيايدبرانند تا عربت ديگران شود و 

گريست،  كردم، در يك سفرى پادشاهشان به كرى دچار شده بود و سخت مى من در روزگار جواىن به چني مسافرت مى
  :كشانيدند، گفت دادند و به شكيباىي مى ندميانش او را دلدارى مى

: شنوم، سپس گفت شان را منى نالند و آواز ناله كنم كه مى مظلومان دربارم گريه مى من از درد به خود گريه ندارم، وىل بر
  اگر گوشم رفته چشمم برجاست، ميان مردم جار بزنيد

  379: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

 كرد تا مظلومى را به چشم خود شد و گردش مى كه جز مظلوم جامه سرخ نپوشد و مهاره بامداد و پسني بر فيل سوار مى
  .بيند و دادخواهى كند

اين مردى است مشرك به خدا كه با مشركان چنني مهربان است و از خود دريغمند و نگران، تو مردى هسىت خداپرست 
  و از خاندان نبوت، مهر تو بر مسلمانان جلو خودخواهيت را نبايد بگريد؟

شكم مادر درافتد، در روى زمني پشيزى ندارد و كىن، خدا به تو منوده است كه كودكى از  اگر براى فرزندانت مال مجع مى
بر هر ماىل دست خبيلى گذاشته است كه نگهش دارد، وىل خدا پيوسته لطف خود را شامل حال كودك سازد، تا مردم را 

كند و اگر بگوىي مجع مال  كىن، وىل خداست كه هر چه به هر كه خواهد عطا مى بدو راغب كند، تو نيسىت كه عطا مى
ويت سلطنت توست، خدا براى تو وسيله عربت از بىن اميه فراهم كرده است كه مجع زر و سيم و آماده كردن ساز براى تق

  .و برگ و لشگر و اسب و اسرت و شرت در برابر اراده اهلى به زوال ملكشان فايده نداشت

از مقام تو مقامى هست وىل ادراك تر از مقامى است كه دارى، به خدا باالتر  و اگر بگوىي مجع مال براى يك هدف عاىل
  .آن ميسر نيست مگر از راهى كه خمالف راه توست

آن پادشاهى كه به تو عطا  : نه، در پاسخ گفت: تو نگاه كن آيا خمالف خود را به بدتر از كشنت جمازات تواىن كرد؟ گفت
  .كرده است آنچه عطا كرده، گنهكار را به كشنت شكنجه ندهد
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كند و پايت به چه  چه در دل دارى و در چه كارى، چشمت به كجا است و دستت چه كار مىداند  او به خوىب مى
اى برايت دارد در موقعى كه  رود، بنگر كه هر آنچه از دنيا را خاص خود كردى، چون از دستت گرفت چه فايده سوى مى

  !تو را پاى حساب كشيد

  !ه چاره كار خود كنمچگون! كاش آفريده نبودم، واى بر تو: منصور گريست و گفت

  ها پناهنده و به گفتارشان رضا مهه مردم را رهرباىن است كه در ديانت خود بدان: گفت

  380: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

من به دنبال : ها مشورت كن، منصور گفت دهند، تو آنان را حمرمان خود بساز تا راه به تو بنمايند و در كارهايت با آن
ات را باز گذار و حجاب را  ها را به راه خودت بربى، وىل در خانه آرى، ترسيدند آن: آنان فرستادم از من گرخيتند گفت

امل را از بن براندازى، صدقات را از راه حالل و پاك بگري و به حق و عدالت بر بردار و مهوار ساز تا مظلوم را باشى و ظ
مستحقانش پخش كن، در اين صورت من ضامنم كه رهربان حق و خملص نزد تو آيند و در اصالح كار امت به تو كمك  

  .كنند

ى خود برگشت و هر چه آن مرد را مؤذنان سر رسيدند و سالمش دادند و اعالم به مناز كردند، برخاست مناز گذارد و جبا
  .جستند نيافتند

شد از كوه جز   اين موعظه بليغ و نصيحت عميق كه به گوش منصور خوانده شد، اگر به كوه خوانده مى! خوانندگان عزيز
ا به راه ه گناهان جوى ماند، اما اين مرد پليد به بغداد برگشت و به ظلم خود ادامه داد و از خون ىب گرد و غبارى باقى منى

انداخت و دست به كشنت حضرت صادق عليه السالم آلوده كرد و ميليون ميليون درهم و دينار از حق مردم حمروم سرقت  
تر از خودش به جاى گذاشت، آرى، غرور اين صفت زشت و پليد به فرموده حضرت على  كرد و براى بازماندگان، ظامل

  »1« !!تعليه السالم حجاب بني مغرور و موعظه اهلى اس

   عدّى بن حامت و مسأله انصاف -363

  .عدى از با وفاترين ياران امرياملؤمنني عليه السالم و از عاشقان دلباخته آن حضرت بود
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روان در ركاب امام على عليه السالم براى  عدى به دست پيامرب صلى اهللا عليه و آله اميان آورد و در مجل و صفني و 
  .مجل يك چشمش را در راه خدا از دست داد اعتالى كلمه حق جنگيد و در

______________________________  
  .47/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  381: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  فرزندانت چه شدند؟: زماىن بني او و معاويه مالقات دست داد، معاويه به او گفت

تو انصاف روا نداشت كه فرزندانش زنده  على در حق: معاويه گفت. ها در ركاب على شهيد شدند مهه آن: گفت
آه كه من انصاف را در حق على رعايت نكردم كه او در : عدى گفت. ماندند، وىل فرزندان تو در ركابش كشته شدند

  !!ام حمراب عبادت شهيد شد و من هنوز زنده

مگر به خون شريفى از اشراف  اى از خون عثمان باقى است و آن قطره خوخنواهى نشود بدان كه هنوز قطره: معاويه گفت
  .مين

هاى ماست و آن  ها كه از خشم و غضب نسبت به تو آكنده بود هنوز در سينه سوگند به خداى، آن دل: عدى گفت
هاى ماست، اگر قدمى از طريق خديعت به ما نزديك شوى قدمى  جنگيدمي اكنون بر دوش ها با تو مى مششريها كه با آن

تر است از اين كه  به تو نزديك شومي، دانسته باش كه قطع حلقوم و سكرات مرگ بر ما آسانبراى ريشه كن كردن شّرت 
  .»1«  سخن نامهوار در حق حمبومبان على بشنومي

   قاضى حمكمه و انصاف -364

در عصر معتضد عباسى مأمور بيت املال از دنيا رفت و قرض بسيارى از خود به جا گذاشت، در حدى كه متام ما ترك 
  !هايش فراگري نبود به متام قرض ميت

معتضد، عبدالّله سليمان را نزد ابو حازم قاضى فرستاد كه خليفه چهل هزار دينار از مأمور طلبكار است، طلبش را از 
  .ماترك عنايت كن
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ار دينار تأديه اين چهل هز : عبدالّله پيام معتضد را به ابوحازم رساند، ابوحازم به فكر فرو رفت، سپس سر برداشت و گفت
  انصاىف است، خليفه هم يكى از به يك نفر كمال ىب

______________________________  
  .96/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  382: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

رسد، انصاف آن است كه ما ترك بني متام طلبكارها به نسبت تقسيم شود،  طلب كارهاست بايد ديد چه مقدار به او مى
  .خونت را هدر منما: متحري شد و به قاضى گفتعبدالّله 

من از طريق انصاف دورى نكنم و راه خطا نپيمامي، عبدالّله نزد معتضد آمد و جريان را بيان كرد، معتضد : قاضى گفت
ابوحازم راست گفته است كه من هم يكى از طلبكارامن، او انصاف داده من نيز از طريق : قدرى فكر كرد، سپس گفت

  .»1«  بريون نرومانصاف 

   مقاومىت شجاعانه -365

  .ابن سكيت دانشمندى بزرگ و شجاع شيعه معاصر متوّكل عباسى است، متوّكل از جانيان و بريمحان به نام روزگار است

 انداخت گناهى مى اى را به جان ىب داد، از مجله شري گرسنه متوّكل به وقت مسىت و شراخبوارى كارهاى بسيار زشىت اجنام مى
داد و بسيارى از اوقات كوزه و سبوهاى پر عقرب به گفته او در  و گاهى مار خطرناكى را در آستني افراد جاى مى

  !!ها به جان مردم بيفتند شكستند تا عقرب جملسش مى

ق ابن سّكيت از ائمه شعر و ادب و حنو و لغت و حامل لواى علوم غريبه و از ثقات و افاضل اماميه بغداد و مورد تصدي
  .و توثيق علماى رجال و ارباب سري و با خرب از علوم قرآنيه و از شاگردان فراء و ابن االعراىب و ابو عمرو شيباىن بود

ورزيد و از خواص  داراى چهارده تأليف در علوم خمتلفه است، او نسبت به امرياملؤمنني عليه السالم شديداً عشق مى
  .وداصحاب حضرت جواد و هادى عليهما السالم ب

  !پسندى يا حسن و حسني و فاطمه را؟ دو فرزند مرا بيشرت مى: يك روز متوكل از او پرسيد
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______________________________  
  .97/ 9: عرفان اسالمى -)1(
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قنرب، غالم على : دابن سّكيت در برابر اين موجود باطل و باطل گوييش با كمال شجاعت و به خاطر حفظ دينش فرياد ز 
نزد من از تو و پسرانت افضل است، متوكل دستور داد زبان از پس حلقش بريون كشند و غالمان وى را زير پاى خود 

  .لگدمال منايند

او پس از حتمل اين مصيبت به رضوان اهلى واصل شد و درس حفظ دين را گرچه به قيمت از دست رفنت دنيا متام شود 
  .»1«  ار گذاشتبراى روزگار به يادگ

   افشاگرى شجاعانه ِطرِّماح عليه باطل -366

هاى بصره بني سپاه حضرت على عليه السالم و آتش افروزان داخلى اتفاق افتاد و در پى  پس از حادثه مجل كه در بيابان
نفاق و پليدى و  آن طلحه و زبري كشته شدند و عاقبت پريوزى نصيب حق شد، پسر ابو سفيان كه منونه كاملى از عناد و 

  :اى خطاب به امام على عليه السالم به مضمون زير نوشت كفر بود و در برابر امريمؤمنان شورش داشت، نامه

به راهى رفىت كه به زيان توست و آنچه را كه به سود تو بود رها كردى و با كتاب و سنت رفتار ! اى پسر ابوطالب
ا صحابه پيامرب، طلحه و زبري آن چنان كردى، به خدا قسم تريى به صحيحى نداشىت و كار را به جاىي رساندى كه ب

سويت پرتاب كنم كه نه آب آن را فرو نشاند و نه باد برطرف سازد، چون تري برسد به هدف اصابت كند و چون در 
و آماده جنگ ور گردد، فريفته ياران و لشكريان خود مباش  هدف قرار گريد به خوىب كارگر افتد و چون كارگر شود شعله

  !شو، من با سپاهى در برابر قرار گريم كه تاب ديدارش را ندارى

اى است از بنده خدا على بن اىب طالب برادر  اين نامه: چون اين نامه به جناب موال رسيد، در پاسخش چنني نوشت
ر فرزندانش حسن و رسول خدا و پسر عم و جانشني و غسل دهنده و كفن كننده او و ادا كننده قرضش و داماد و پد

  .فرستد حسني كه براى معاويه مى

______________________________  
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پرست و جاىن تو را به ديار عدم فرستادم و عمو و داىي و جد مادرى  من مهامن كه در جنگ بدر خويشان بت! اى معاويه
ها را كشتم و هم اكنون در دست من است، امروز هم مانند روزى كه  رساندم، با آن مششري كه آنو برادرت را به قتل 

  .پيامرب آن را به دستم داد قوى دل و نريومندم و با يارى خدا هم آغوش پريوزى

لى اهللا عليه گاه پرستش بت نكردم و چيزى را از اسالم و كسى را بر پيامرب خدا حمّمد ص من مانند مشا هيچ! به خدا قسم
و آله برتر ندانستم و مششريى جز آن كه پيغمرب به من داد انتخاب نكردم، پس نيك بينديش و هر چه خواهى كن، من به 

اى، درود بر آن كس كه از حقيقت پريوى   دامن كه شيطان بر تو چريه گشته و دستخوش ناداىن و سركشى شده خوىب مى
  .كند و در انديشه عواقب وخيم باشد

رت ُمهر فرمود و به يكى از ياران خود به نام طرّماح تسليم كرد كه رهسپار شام شود و آن را شخصاً به دست معاويه حض
  .دهد

طرماح بن عدى قوى هيكل و بلند باال و سخنور بود، از پيشگاه حضرت امريمؤمنان عليه السالم رخصت طلبيد و بر شرت 
  .و با سرعت بر آمد تا وارد شام شد و يك راست به مالقات معاويه رفتخود سوار شد، آن گاه راه شام را پيش گرفت 

با ياران نزديك معاويه ابواالعور اسلمى و ابوهريره : خواهى؟ طرماح گفت كيسىت و كجاىي و كه را مى: دربان از وى پرسيد
  .و عمرو عاص و مروان حكم كار دارم

ها به باب اخلضرا رفت، چون نامربدگان طرماح را با  راى ديدار آنباشند، طرماح ب اينان در باب اخلضرا مى: دربان گفت
اى را به گفتگو و مزاح و تفريح  خوب است كه اين مرد را طلبيده حلظه: هيكل درشت و اندام بلند ديدند با خود گفتند

د تو هست كه به اطالع ما ها خربى نز  آيا از آمسان! اى اعراىب: ها رسيد، پرسيدند بگذرانيم، مهني كه طرماح به نزديك آن
  برساىن؟

  خرب نيستم، خداوند حاكم بر آمسان است و فرشته مرگ در هوا آرى، ىب: طرماح گفت

  385: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

منتظر بالىي باشيد كه هم اكنون بر سرتان ! آيد، پس اى مردم بدخبت و امرياملؤمنني على بن ابيطالب عليه السالم از قفا مى
  .آيد مىفرود 
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  .از نزد آزاد مردى پاك و پاكيزه سرشت، نيكو خصال و با اميان: آىي؟ گفت از كجا مى: گفتند

  .دانيد مالقات كنم خواهم با اين بدگهرى كه مشا او را پيشواى خود مى مى: با كه كار دارى؟ گفت: گفتند

امري ما معاويه با اطرافيان خود ! اى اعراىب: تندحضار دانستند كه وى فرستاده امريمؤمنان عليه السالم است، از اين رو گف
  .تواىن به حضور او بارياىب سرگرم مشورت در امور مملكت است و امروز منى

اى به معاويه نوشتند   خاك بر سر او كنند، او را با رسيدگى به امور مسلمانان چه كار؟ در آن وقت حضار، نامه: گفت
آمده و از طرف على بن ابيطالب حامل پيامى است براى تو، به هوش باش  كه قاصدى سخنور و حاضر جواب از كوفه 

كه در جواب او چه خواهى گفت؟ آن گاه طرماح را از شرت فرود آوردند و در جملس خود جاى دادند تا از معاويه خرب 
  .برسد

را بيارايد و آنچه الزمه  چون نامه به معاويه رسيد و از موضوع مطلع شد، فرزندش يزيد را خواست و دستور داد جملسى
  .شوكت و حشمت دربار يك سلطان مقتدر است فراهم كند

اش عالمت زمخى بود، چون جملس آراسته گرديد، طرماح را  يزيد بن معاويه صداىي گوش خراش داشت و روى بيىن و چهره
  .بار دادند تا به جملس در آيد

ها كيستند كه مثل موّكلني جهنم در تنگناى  اين: اند گفت تن كرده چون به در كاخ رسيد و ديد متام كاركنان لباس سياه به
اين تريه خبت، گردن كلفت : باشند؟ و چون چشمش به يزيد افتاد، گوىي او را شناخت، به مهني جهت گفت راه دوزخ مى

  بيىن بريده كيست؟

  386: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .يزيد شاهزاده ماستساكت باش، اين ! اى اعراىب: كاركنان كاخ گفتند

يزيد كيست؟ خداوند روزى او را زياد نگرداند و اميد او را از مهه جا قطع كند، اى واى كه او و پدرش روزى : گفت
  .اند مطرود اسالم بودند، وىل امروز بر ختت سلطنت نشسته
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، وىل چون از پدرش معاويه چون يزيد اين سخنان را از طرماح شنيد، چنان در خشم شد كه خواست او را به قتل برساند
معاويه به من دستور داده حاجت تو را . حاجت خود را بگو! اى اعراىب: اجازه نداشت خشم خود را فرو خورد و گفت

  .برآورم

حاجت من اين است كه معاويه از منصب خود دست بردارد و خالفت را به كسى كه شايسته آن است واگذار  : گفت
  .كند

حاجت من آن است كه معاويه را مالقات كنم و پيام : سودى ندارد، حاجت خود را بگو، گفت ها اين حرف: يزيد گفت
  .امرياملؤمنني على عليه السالم را به او ابالغ كنم

نعلني خود را از پا بريون : ناچار او را به جملس معاويه درآوردند، طرماح با نعلني وارد جملس شد و كنار در نشست، گفتند
  !!اينجا سرزمني مقدس است كه مانند موسى نعلني از پا درآورم مگر: آور، گفت

اى : عمروعاص كه مست مشاورت معاويه را داشت گفت! اى امري گناهكار اسالم: سپس رو به معاويه كرد و گفت
  معاويه را امري گناهكار و بزهكار خواندى و امرياملؤمنني نگفىت؟! اعراىب

  !ن ما هستيم، چه كسى معاويه را امري ما منوده؟مادرت به عزايت بنشيند، مؤمنا: گفت

  اى؟ چه پيامى براى من آورده! اى اعراىب: معاويه با خونسردى خمصوص به خود گفت

  :آن را به من بده، گفت: ام، گفت نامه خمتومى از جانب امام معصومى آورده: گفت

   و عاص تسليمبه وزير من عمر : هاى تو بگذارم، معاويه گفت خواهم قدم روى فرش منى

  387: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .دهم؛ زيرا او وزير پادشاه ظامل خائن است نه نه منى: كن تا به دست من بدهد، گفت

توانيم به فرزندش  ما كه از شيطان خشنود نيستيم چگونه مى: به فرزندم يزيد بسپار تا به من تسليم كند، گفت: گفت
  .دخلوش باشيم
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لوى تو ايستاده است، نامه را به او بده تا به من برساند، گفتغالم خاص : معاويه گفت اين غالم را با پول حرام : من 
  .دهم اى، به او هم منى اى و به كار حرام واداشته خريده

  پس چگونه اين نامه بايد به دست من برسد؟: معاويه سرگردان شده گفت

از من بگريى؛ زيرا اين نامه مردى كرمي و از آقاىي دانا و  بايد از جاى خويش برخيزى و بدون رجنش با دست خود: گفت
  .دانشمندى بردبار است كه نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است

على را در چه : معاويه ناچار از جاى برخاست و نامه را از وى گرفت و خواند، سپس طرماح را خماطب ساخت و گفت
  حاىل وداع منودى؟

شب چهارده بود و يارانش هم چون ستارگان فروزان اطرافش را گرفته بودند، ياراىن كه هرگاه  در حاىل كه مانند ماه: گفت
ى كند مهگى دورى كنند   .آنان را به كارى فرمان دهد بر يكديگر پيشى گريند و چنانچه از چيزى 

كند و طومارش را در هم على مردى دالور و سرورى برومند است، با هر سپاهى كه روبرو شود آن را درهم ش! اى معاويه
پيچد و با هر دلريى كه مواجه گردد او را به خاك هالك افكند و به ديار نيسىت فرستد و اگر دمشىن ببيند طعمه مششري 

  حسن و حسني فرزندان على در چه حاىل بودند؟: آبدار خويش سازد، معاويه گفت

دو آقاى پاك دامن و دانا و دانشمند عاقل هستند   سرشت، نيكو خصلت و سامل و ها دو جوان پاكيزه و پاك آن: گفت
  .كه سعى در اصالح امور دنيا و آخرت مسلمانان دارند

  راسىت تو! اى اعراىب: اى به فكر فرو رفت و گفت معاويه سر به زير انداخت و حلظه
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عليه السالم شرفياب شوى، سخنوران زبان آور خيلى اگر به حضور امرياملؤمنني ! اى معاويه: مرد سخنورى هسىت، گفت
ها آثار سجود منايان است، در عني حال مهني كه آتش جنگ  بيىن كه در پيشاىن آن رت از من خواهى ديد و مرداىن مى

 ها تا صبح منازگزارند و روزها روزه بدارند و ور شود، خويش را در آن آتش اندازند و سخت قوى دل باشند، شب شعله
ها را ببيىن در گرداب مرگ فرو روى و راه جنات نياىب  اگر آن! شوند، اى معاويه هيچگاه در راه خدا مورد مالمت واقع منى

  :آرى، اى معاويه
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  حرف حق گفنت و بر دار شدن پيشه ماست
 

  وامهه در شيشه ماست اين شراىب است كه ىب

  تا كه پروانه آن مشع شب افروز شدمي
 

  سوخنت انديشه ماست ساخنت چاره ما

 دل ما با دل او الفت ديرين دارد
 

  آن كه با سنگ بسازد به جهان شيشه ماست

  ساعىت نيست كه فارغ زخيالت باشيم
 

  روى و موى تو شب و روز در انديشه ماست

  مكن انديشه زدل سنگى اغيار اى دل
 

  كانچه بر سنگ اثر خبش بود تيشه ماست

  و حقيقت گوىي رجنى اين جان و سر ما
 

  حرف حق گفنت و بر دار شدن پيشه ماست

  

اگر اين مرد عرب را مورد نوازش و عطا قرار دهى، بلند نظرى تو را به : در اين هنگام عمروعاص آهسته به معاويه گفت
  .رتين وجه شرح خواهد داد

خواهم جان تو را از كالبدت  من كه مى: گفتكىن؟   اگر چيزى به تو بدهم از من قبول مى! اى اعراىب: معاويه گفت
   درآورم چگونه عطاى تو را نگريم، معاويه دستور داد ده

  389: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .اگر كم است بگو تا افزون كنم: هزار درهم به او بدهند و گفت

  .درهم ديگر بر آن افزودند ده هزار: دهى، معاويه گفت دستور بده بيشرت بدهند؛ زيرا كه تو از مال پدرت منى: گفت

دستور ده تا ده هزار درهم ديگر اضافه كنند تا سى هزار درهم گردد؛ زيرا كه خداوند يك و ! اى معاويه: طرماح گفت
  .دارد يكتاست و يك را دوست مى

با اين ! اهاى پادش: معاويه دستور داد چنني كنند، وىل طرماح هر چه انتظار كشيد از درهم خربى نشد، از اين رو گفت
  :چطور؟ گفت: كىن؟ گفت مقامى كه دارى مرا مسخره مى

  .بينيم، تو گوىي بادى بود از فراز كوهى وزيد براى اين كه گفىت عطاىي به من بدهند كه نه تو و نه من آن را منى
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عاص  معاويه دستور داد عطاى او را حاضر كردند و به وى تسليم منودند و سپس ساكت نشست، در اين وقت عمرو 
  بيىن؟ جايزه امرياملؤمنني را چگونه مى! اى اعراىب: گفت

اين مال مسلمانان است و مربوط به معاويه نيست و از خزينه اهلى است كه نصيب يكى از بندگان خدا : طرماح گفت
و اين مرد عرب، دينار را در نظر من تاريك ساخت، آن گاه كاتب را طلبيد : در اين موقع معاويه گفت. شده است

  :جواب نامه حضرت را دستور داد چنني بنويسد

فرستم كه ابتداى آن كوفه و انتهايش به ساحل دريا برسد، هزار شرت با اين لشگر خواهم  لشگرى از شام به جنگ تو مى
  .ها خردل و به عدد هر خردىل هزار مرد جنگجو باشد فرستاد كه بار آن

ديد م! اى معاويه: طرماح گفت ترساىن؟ به خدا قسم امريمؤمنان خروس  كىن؟ آيا مرغاىب را به آب مى ىعلى را به جنگ 
به خدا قسم : چيند و در چينه دان انباشته كند، معاويه گفت ها را كه گفىت به آساىن برمى بزرگى دارد كه متام اين دانه

  گويد، راست مى
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  .او مالك اشرت است

ها را برداشت و به جانب كوفه شتافت، بعد از رفنت او معاويه به اطرافيان خود   مه را گرفت و پولسراجنام طرماح جواب نا
  .اگر من آنچه را دارم به مشا بدهم يك دهم خدمىت را كه اين عرب بياباىن به على منود خنواهيد كرد: گفت

داشىت ما به مراتب بيش از اين عرب  آرى، اگر آن فضيلت و نسبىت كه على با پيغمرب دارد تو هم مى: عمروعاص گفت
  .منودمي براى تو فداكارى مى

تر از سخنان  هايت را پاره كند، به خدا قسم اين حرف تو براى من گران خداوند دهن تو را بشكند و لب: معاويه گفت
  .»1« آن عرب است و از شنيدن آن دنيا بر من تنگ شد

   رخشان در مبارزه با هواى نفساى د آخوند مال ابراهيم جنم آبادى چهره -367

ران آمده و از طلبه هاى  اى ساكن در يكى از حجره حضرت آخوند، از جنم آباد بدون اين كه كسى او را بشناسد به 
  خواهى؟ هم حجره مى: پرسد مدرسه مى
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اگر كسى : ربده، گفتديد، گمان آن كه با فردى از بزرگان علما روبروست ن وار مى پريايه و افتاده آن مرد كه ظاهرى ىب
آخوند به فروتىن و خاموشى مثل ! باشد كه به خدمت حجره مدد منوده، سبب آلودگى و فراغت من گردد خواهم ساخت

گذاشتند به حدى كه تازه وارد از حد دانش و  يك نفر خادم به كار پرداخت و دو هم حجره با يك ديگر روز و شب مى
  .بود خرب مايه مصاحب خود آگاه و ديگرى ىب

خواند دير وقت فرو ماند و حضرت آخوند را  تا آن كه شىب صاحب حجره در مطالعه كتاىب از معقول كه به درس مى
كنيد و  مشا را چيست كه امشب از مطالعه بس منى: روشىن چراغ مانع خواب آمده خسته ساخت، پس سر برآورد و فرمود

  !خوابيد منى

______________________________  
  .101/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  391: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

: تو را چه كار؟ پس از چند كلمه گفتگو كه به اين روش در ميان رفت، آخوند فرمود: اعتناىي گفت طلبه مغرور با ىب
  .خواىن اى، چه آن را غلط مى بينم كه فالن كتاب در پيش دارى و در فهم فالن عبارت درمانده مى

حال مشكل حل : و حمل اشكال را صحيح خوانده، مطلب را به بياىن روشن و واىف تقرير فرموده گفت آن گاه برخاست
شد برخيز و آسوده خبواب، اما با اين شرط و عهد كه آنچه امشب گذشت ناديده انگارى و به زبان نيارى، من مهان 

  .خادم باشم و تو مهان خمدوم كه بودى

  .خواب نكرد! فرو رفت و تا صبح در اين خيال كه اين چه حكايت بود؟بيچاره صاحب حجره در گرداب حريت 

رت و كامل تر  فردا كه از درس مقرر برگشت كتاب را نزد آن مصاحب ناشناخته خويش گذاشته تقرير روز را طلبيد و بياىن 
  .از استاد خود شنيد

نياورد مهدرسان را خرب كرد و عاقبت   از آن وقت خاضع گشته به استفاده پرداخت و آخر بر حفظ عهد خاموشى تاب
ران مشغول به تدريس  كار به آجنا كشيد كه حضرت آخوند به درس گفنت وادار و مشهور كه به تازگى ابراهيم نامى در 

  »1« !!معقول شده است

   جهانگري خان قشقاىي يا اعجوبه مبارزه با نفس -368
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  .ان قشقاىي بوداين وجود مبارك و منبع فيض و حمّل رمحت، فرزند خ

سوارى و كشاورزى و تربيت حشم و غنم پرداخت و به دنبال مجعى رفيق از طايفه خود،  در ايام جواىن به دنبال اسب
  .گذارند روزگار به خوشى مى

  در مهان ايام به تارزىن شوق وافر پيدا كرد و پس از مدتى هنر تارزدن بياموخت و در

______________________________  
  .117/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  392: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .ورزيد مجع دوستان به تارزىن اشتغال مى

شنيده بود در اصفهان در اين زمينه استاد بسيار ماهرى هست، براى فروش اجناس ايالتى و اصالح تارش كه خراب شده 
  .بود و تكميل حتصيل موسيقى به اصفهان روى آورد

جا خوشش آمد، صبح و عصر براى تفّنن به آجنا  رش به مدرسه صدر افتاد، از حال و هواى آندر بازار اصفهان گذ
  .رفت مى

پوش درويشى كه صاحب نفس بود او  گذرد، ژنده اى در جنب مدرسه مى روزى به وقت رفنت به مدرسه صدر از كنار مغازه
جهانگري، شرح حال . شود حرفت و نسب او جويا مى پوش از وطن و گردد، ژنده زند، فرزند خان وارد مغازه مى را صدا مى

رسد،  گذارد، چون گفتارش به پايان مى اش را به تكميل حتصيل موسيقى و به خصوص تار با او در ميان مى خود و عالقه
  :گويد شود و مى درويش در او خريه مى

  !هى آمدگرفتم در اين فن، فاراىب وقت شدى، وىل بدان كه مطرىب بيش، از كار در خنوا

مرا از خواب غفلت بيدار كردى، هان بگو اكنون چه بايد كرد كه خري دنيا و آخرت من در آن : جهانگري خان فرياد زد
  :باشد؟ درويش اهلى در پاسخش چنني گفت

ل ام كه تو را فضاى اين مدرسه پسند افتاده، در مهني جا حجره گرفته به حتصيل علوم اهلى مشغو  اين گونه استنباط كرده
  !باش
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  .از مهت نـََفس آن ژنده پوش و مين راهنماييش بدين مقام رسيدم: گويد جهانگري خان مى

جهانگري خان در حتصيل علوم اهلى به مقامات ارمجندى رسيد، شاگردان زيادى از حمضر پر فيضش به درجات عاىل فقهى 
  .و اخالقى و عملى رسيدند

   حاج آقا حسني بروجردى طباطباىي استيكى از شاگردان او مرحوم آيت الّله العظمى 

  393: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

كه پس از مرحوم آيت الّله حايرى به تقويت حوزه پر بركت قم برخاست و از تأثري نفس گرم او حوزه هفتصد نفرى قم 
  .هاى گوناگون علوم اسالمى شد داراى ده هزار حمّصل در رشته

هاى اهل دل را از اطراف و اكناف جهان بدين  گوش جهانيان رساند و چشم  حوزه قم پس از آن، صداى اسالم را به
  .ناحيه دوخت

  .در اين حوزه دانشمندان بزرگى در علوم فقه، اصول، ادب، كالم، تفسري، تاريخ، خطابه و نويسندگى تربيت شدند

  :گويد مرحوم فساىي درباره جهانگريخان مى

عمائم است، از لباس بزرگان ايالت از سر تا پا بريون نرفت، او مانند افراد ايل  با اين كه در مراتب علميه سرآمد ارباب 
  .كاله و زلف دارد

  .فرمودى داشىت و به حنا خضاب مى سركار خان، موى بلند مى: گويد حاج شيخ عيسى بن فتح الّله شاگرد خان مى

ل االجاره آن چهل تومان است به يك سال، زميىن دارم به قشقاىي و از ما: جناب خان به حاج شيخ عيسى فرموده بود
  .كنم زندگى خويش را تأمني مى

  :گفته استاد جالل الدين مهاىي كه به يك واسطه، شاگرد آن مرحوم بود درباره خان مى

جهانگريخان در اثر شخصيت بارز علمى و تسّلم مقام قدس و تقوا و نزاهت اخالقى و حسن تدبري حكيمانه كه مهه در 
تمع بود، حتصيل فلسفه را كه مابني علما و طالب قدمي سخت موهون و با كفر و احلاد مقرون بود از آن وجود او جم
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بدنامى به كّلى جنات داد و آن را در سرپوش درس فقه و اخالق، چندان رايج و مطلوب ساخت كه نه فقط دانسنت و 
مت نبود، بلكه مايه افتخار و مباهات م   .شد ىخواندن آن موجب ضاللت و 

گفت كه درس اولش شرح  وى معموًال يكى دو ساعت از آفتاب برآمده در مسجد جارچى سه درس پشت سر هم مى
ملعه و بعد از آن شرح منظومه و سپس درس اخالق بود و بدين ترتيب فلسفه را در حشو فقه و اخالق به خورد طالب 

  .داد مى

  394: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  :جابرى گويد

حبسش كنند تا : فرمود مسكرى يا فاعل منكرى را شبانه گرفته به مدرسه آورده براى اجراى حد، آن مرحوم مى اگر شارب
بعد خود آن جناب نيمه شب رفته او را رها و از مدرسه بريونش برده و با اندرز حكيمانه به راه راستش . به هوش آيد

  .آورد مى

سال در حمضر درسش حاضر بودم، هيچگاه دعوى شعر و شاعرى  من از جهانگريخان با اين كه چندين: وحيد گويد
ترين اشخاص بود آگاه شدم   نشنيدم و پس از رحلت وى از شاعرى و شعر وى به وسيله شيخ حممد حكيم كه به وى حمرم

  :كه اين اشعار از اوست

 تا ياد چني زلف تو شد پاى بست ما
 

 رفت اختيار عقل و سالمت ز دست ما

 چو كسى را خرب نشداز صرف نيسىت 
 

 عشقت چگونه كرد حكايت زهست ما

  اى غمگني مشو گر از ستمش دل شكسته
 

 كار زد به صدهزار درست اين شكست ما

 از دمشنان مالمت و از دوستان جفا
 

 بودست سرنوشت ز روز الست ما

  گشتم زهجر غرقه درياى اشك خويش
 

 تا ماهى وصال كى افتد به شصت ما

  

  :حممد جعفر دهاقاىن خادم مدرسه صدر در مسئله فوت خان منقول است كهاز آقا 
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بيمارى ايشان در كبد بود، مريزا مسيح خان دكرتش بود، وقىت خان بيماريش شديد شد، من رفتم دنبال دكرت مريزا مسيح 
  :مشا چه نسبىت با خان داريد؟ گفتم: خان، گفت

آمدم جريان را براى خان  . آمي كوچكى نيست، من براى عيادت مىآمي، خان آدم   من منى: خادمش هستم، دكرت گفت
  برو بگو براى عيادمت بيايد،: گفتم، خان فهميد گفت

  395: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .دامن من چاق شدىن نيستم داىن من هم مى هر چه تو مى: آن گاه طبيب به خدمتش آمد، خان تبسم كرد و به او گفت

ها  رت شافرت خارجى را آورد، دكرت شافرت نسخه نوشت، دواهاى نسخه را از مريضخانه انگليسىمريزا مسيح خان رفت، دك
  !!ها را خنورد يه كردمي، وىل خان آن

سه چهار ساعت از شب گذشته بود كه خان گفت رختخواب را رو به قبله كنيد، سپس يك ليوان آب خورد و پس از 
  .بعد از دام تن و دنيا خالص شد خوردن آن به ذكر حق مشغول شد و چند حلظه

متام علما در آن شب حاضر شدند، مجاعت انبوهى آمده بودند، تشييع مفصلى از او شد و آيت الّله آقا جنفى بر او مناز  
  .گذارد و در تكيه ترك دفنش كردند رمحة الّله عليه رمحة واسعة

برد كه هر  به پنجاه و دو نفر از شاگردان خان را نام مىنزديك » تاريخ حكما و عرفاى متأخر صدر املتأهلني«مؤلف كتاب 
يك از اعاظم مراجع تقليد و حكما و عرفا و فالسفه اهلى بوده و هر كدام منشأ آثار و بركات عظيمى در پيشربد فرهنگ 

  .»1« اهلى و نبوت انبيا و امامت امامان عليهم السالم بودند

   برهان احلق، آقاى شيخ مرتضى طالقاىن -369

ها در جنف اشرف مدرسه آقا سيد كاظم يزدى اقامت داشت و براى  اين مرد بزرگ از حكما و اولياى اهلى بود، سال
گفت، قسمىت از حاالت آن بزرگ مرد اهلى را از زبان شاگرد حكيمش  عاشقان علم، حكمت اهلى و فلسفه و معقول مى

  :آقاى حممد تقى جعفرى عنايت كنيد

______________________________  
  .118/ 9: عرفان اسالمى -)1(
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نيز ابا  - اولني كتاب حوزه -خواستندى از گفت امثله آن بزرگ به حاىل كه براى من اسفار مهى گفت، اگر از او مى
  !!فرمودى منى

كه من روزگارى دراز به طالقان شباىن مهى  : ى و مرا فرمودايّام چهارشنبه را قبول كس نكردى و خود با خود مهى گذراند
تو نامه خويش با ما فرو فرستادى، من بايد ! پروردگارا: كردم، مگر روزى به بيابان آواى قرآن شنودم و حاىل يافتم و گفتم

  تا آخر عمر آن را در نيامب؟

فهان شدم حتصيل را و پنج سال ببودم و آن گاه و در وقت در آبادى شدم و حشم و غنم مردمان با آنان سپردم و به اص
نشستم و مهى ديدم كه فايدتى از آن درس مرا متصور نيست و  به جنف شدم و چندى به درس آخوند صاحب كفايه مى

نيز شنيدم از حكيم متأله آقاى جعفرى كه من بگاه حتصيل به حضرت آقا بزرگ، روزى دو مانده بود حمرم سنه ارحتال وى، 
  :گويد دت را به خدمت او شدم و شنيدم كه مىجرى عا

  :ام گفت و چون گفتم براى درس آمده» ايد آقا بلند شويد برويد آقا، براى چه آمده«

ها  هنوز حوزه: گويد و گفتم درس متام شد، آقا پنداشتم كه آن بزرگوار از سر اين خيال كه حمرم درآمده است اين سخن مى
دامن آقا من مسافرم من مسافرم، خر طالقان رفته پاالنش باقى مانده، روح رفته جسدش مانده  مى: اند كه فرمود تعطيل نكرده

فرمايد به حاىل كه مزاج او را ادىن احنراىف  و اشك از ديده بباريد به شدت و دريافتم كه اخبار از ارحتال مى» ال اله اّال اهللا«
  .از صحبت نبود

  :حاال متوجه شديد حاال متوجه شديد و اين بيت بر خواند! رين آقا جانآف: گفت. با من سخىن فرماييد: پس گفتم

 تا رسد دستت به خود شو كارگر
 

 چون فىت از كار خواهى زد به سر

  

ليل برگرداند و نورانيىت سخت بر چهره او پديدار آمد و برخاستم و دو روز بر نيامد كه خرب ارحتال آن بزرگ بياوردند  و 
  مدرسه آقا سيد كاظم شدمي كه مقام او بود ها به وبا اسف

  397: ، ص13 عرفان اسالمى، ج
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و شنيدم كه سحرگاه عادت قدمي خويش را بربام برآمد و مناجاتى گفته و چون باز آمده است و دوگانه به درگاه يگانه  
آمده است و به  حجره برمىگذاشته به حجره شده است و ديگر بر نيامده و از آن روى كه پيوسته قبل از آفتاب باز از 

اند كه به حال مراقبه  اند و در حجره شده و ديده رفته و امروز را بر نيامده است مضطرب گشته صحن مدرسه راهى مى
تكيه فرموده است و جان با جان آفرين باز داده و عامل از او يتيم مانده است و من به مشاركت مرحوم مربور آقا سيد 

شنودم و آن پيكر پاك و نور تابناك به وادى السالم  ّله متكفل غسل شدم و عطرى شديد به مغسل مىحممد طالقاىن رمحه ال
  .»1«  ادمي

   عارف عاشق، حكيم بزرگ حاج مال هادى سبزوارى -370

  :توان گفت حاجى سبزوارى از حكما و فقها و عرفاى اسالمى بود، در حق آن بزرگ مرد اهلى مى

  .نظري است ساىن خود ساخته و مردى در ميان بزرگان اسالمى كماو از اولياى اهلى و ان

من قسمىت از احواالت آن عارف عاشق را مستقيماً از نبريه او آقاى اسرارى كه از علماى مهم سبزوارند به وقىت كه در 
م كه آن را براى اى از جلد اول عرفان را نوشتم در دو جلسه شنيد سبزوار براى تبليغ رفته بودم و مهاجنا قسمت عمده

و » تاريخ حكما و عرفاى متأخر صدراملتأهلني«، »رحيانة االدب«هاى ديگر را از كتاب  كنم و قسمت عزيزان نقل مى
  .كنم مقدمه جمموع رسايل حكيم بازگو مى

  :گويد آقاى اسرارى مى

  .عازم حج شد چون واجب احلج شد، فرزند چهار ساله خود مال حممد را نزد اقوام گذاشت و با مهسر خود

______________________________  
  .123/ 9: عرفان اسالمى -)1(
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آيد و از آجنا وارد  رود، حاجى به تنهاىي از راه آب به بندرعباس مى در بازگشت از سفر حج، مهسر مهربانش از دنيا مى
  .شود شهر كرمان مى
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كرد كه از رجال شايسته  هاى سبزوار بود، كسى آن چراغ فروزان را باور منى ند دهاتىاش مهان از آجنا كه لباس و عمامه
  .علمى و از اولياى خداست

اى كرد كه چند شىب را در آجنا  با وضعى كه داشت وارد مدرسه معصوميه كرمان شد و از خادم آجنا درخواست حجره
  .مباند، سپس به سبزوار حركت كند

ها را وقف بر طالبان علم منوده و ماندن كاسب يا فرد معموىل در اين  ين مدرسه، حجرهواقف ا: خادم عرضه داشت
مدرسه جايز نيست، مگر اين كه مشا با من عهد كىن چند روزى كه در اينجا هسىت در امور نظافت مدرسه و طالب به 

  !!من كمك دهى

  .كند ب و نظافت مدرسه اقدام مىدهد و براى تأديب نفس به كمك خادم جهت امور طال حاجى جواب مثبت مى

كن شدن هواى نفس به كار خادمى ادامه دهد، از اين جهت عزم بر ماندن  كند تا ريشه حاجى در آن مدرسه قصد مى
  .منايد مى

پرسد اگر وسيله ازدواج برايت فراهم باشد ازدواج  نه، مى: گويد عيال دارى؟ مى: پرسد گذرد خادم از او مى مّدتى كه مى
دخرتى دارم اگر ميل داشته باشى با او ازدواج كن، حاجى : گويد دهد، خادم مدرسه مى ؟ حاجى پاسخ مثبت مىكىن مى

  !كشد كند، خدمت حاجى در آن مدرسه نزديك به سه سال طول مى بدون چون و چرا با دخرت خادم ازدواج مى

  .شريازى بوددر آن زمان عامل و پيشواى روحاىن كرمان آقا سيد جواد امام مجعه 

رفت كه عالوه بر مقامات علمى و  اين امام مجعه از دانشمندان و علماى جامع علوم عقلى و نقلى عصر خود به مشار مى
  .واجديت مراتب معقول و منقول پيشواىي وارسته و روشن ضمري و دانشمندى متقى و صاحب ورع بود
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گفنت منظومه حكمت حاجى براى شاگردان بود، در حاىل كه حاجى در كار نظافت و   يك روز حاج سيد جواد مشغول
اى مهم از مسائل عاىل حكمت رسيد، آن چنان كه بايد مسئله بيان  سيد در حال درس به نكته. جاروكشى مدرسه بود

اىف نكته را شرح داد، سيد رفت حاجى در طريق منزل با بياىن و  نشد، پس از امتام درس در حاىل كه سيد به طرف منزل مى
رتين بيان ديد خادم منزل را دنبال  . ابتدا اعتناىي نكرد، وىل وقىت به منزل رفت و در آن نكته غور كرد، بيان حاجى را 

كمك خادم مدرسه فرستاد، وىل حاجى از ترس شناخته شدن با مهسر كرماىن از خادم مدرسه كه پدرزنش بود خداحافظى  
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پس از چند سال دو طلبه كرماىن براى تكميل حتصيل حكمت به سبزوار آمدند، چون وارد مدرسه شدند كرده و رفته بود، 
ت زده شدند كه آه آن فردى كه سه سال در مدرسه به عنوان شاگرد  و حكيم سبزوارى را در حمل درس حكمت ديدند 

، آنان را خواست و وضع خود را در كرمان حاجى از تغيري چهره آن دو قضيه را يافت. كرد اين مرد بود خادم خدمت مى
  !!به عنوان امانت و سْر اعالم كرد و راضى نشد آن دو نفر طلبه داستان كرمان را بازگو كنند

  عشق تو سراسر مهه سوز و مهه دردست
 

  وين شيوه به اندازه مردى است كه مردست

 آن كس كه درين صرف نكردست مهه عمر
 

  چه كردستبيچاره ندامن كه مهه عمر 

 زاهد چه عجب گر كند از عشق تو پرهيز
 

  كس لذت اين باده چه داند كه خنوردست

  عاشق كه نه گرمست چو مشع از سر سوزى
 

  گر آتش حمض است به جان تو كه سر دست

  بس شب كه بر آن در بن خاكى زضعيفى
 

  بنشستم و پنداشت رقيب تو كه گردست
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  اشكى كه بود سرخ چو رخسار تو دارمي
 

  ما را زتو تشريف نه تنها رخ زرد است

  گر هست كمال از دو جهان فرد عجب نيست
 

  اين نيز كماىل است كه آزاده و فردست

  

  :اند شرح حال حاجى را دو فرزندش آقا حممد امساعيل و آقا عبدالقيوم و عيال كرمانيش چنني بازگو كرده

ار و پاييز ثلث آخر شب را بيدار بودند و در تاريكى عبادت مى منودند  مرحوم حاجى هر شب در زمستان و تابستان و 
بردند و چهار ساعت متام در مدرسه بودند، بعد به  دو ساعت از روز گذشته به مدرسه تشريف مى. تا اول طلوع آفتاب

خوردند،  معموًال يك قرص نان بود كه معموًال يك سري بيشرت از آن منىخوردند، ناهار ايشان  خانه مراجعت كرده ناهار مى
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فرمودند دوغ آمسان گون، يعىن دوغى كه از كمى ماست به رنگ   يك كاسه دوغ كمرنگ كه خودشان در وصف آن مى
  .كبود آمساىن باشد

اسفناج بود، بعد از كمى  كردند، شام آن جناب مقدارى برنج و شب بعد از سه ساعت عبادت در تاريكى شام ميل مى
  .گذاشتند خوابيدند و متكاى غري نرمى از پنبه يا پشم زير سر مى راه رفنت در يك بسرت ناراحىت كه غالباً تشك نداشت مى

لباس مرحوم حاجى چند سال يك عباى سياه مازندراىن بود و يك قباى قدك سبز رنگى كه به قدرى آن را شسته بودند  
  .ه شده و چندين وصله برداشته بودهاى قبا پار  كه آرنج

اى نداشتند، كتاب ايشان منحصر به چند جلد   پوشيدند، كتاخبانه در زمستان قباى برك شكرى رنگ و شلوار برك مى
  !كتاب بود

يك روز از قنات عميد آباد داشتند و يك شبانه روز در قنات قصبه و باغى كه در بريون پشت : معاشش از اين راه بود
   است كه ساىل چهل تومان فايده و حاصل باغ ارك واقع
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  .گرديد بود و از دو قنات مذكور نيز سى خروار غله و ده بار پنبه عايد مى

  .منودند فرمودند و ما بقى را به فقرا ايثار و انفاق مى قسمىت از اين دخل را با كمال قناعت صرف معاش مى

خوان كريه الصوتى كه در سبزوار بود و كمرت  كردند و يك نفر روضه ر سه شب روضه خواىن مىهر سال در عشر آخر صف
دادند و نان و آبگوشت به فقراىي كه شل و   منودند و شىب پنج قران به روضه خوان مى كردند دعوت مى او را دعوت مى

د و مخس و زكات مال خود را هر سال به داشتن ها مبذول مى خورانيدند و نفرى يك قران به آن كور و عاجز بودند مى
كردند و نقد خود را  رسانيدند و در اين موقع جنس خود را وزن مى دست خود به سادات و ارباب استحقاق مى

  .مشردند مى

 اند و ىف احلقيقة هم مهه بزرگان دين باالتفاق، آن بزرگوار را به اتصاف به ورع حقيقى و ترفع از دنيا و دنياوى وصف كرده
  .اند سخن به راست گفته

  :بدين گفته از كيوان قزويىن بنگريد
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پايان، او از راه علم  هيچ كس اسباب قطبيت را مانند حاج مّال هادى نداشت، از علم و حكمت و زهد ىب: گومي اوًال مى
  .اش بود دخلى ننموده و معاشش منحصر به اجاره ملك موروثى

توفر و تسهل اسباب رياست، ترك هرگونه رياسىت منود، حىت پيش منازى نكرد و به و امتيازهاى تارخيى او آن بود كه با 
ها پيش افتد و در صدرنشيىن و سفره چيىن و جمموعه غذا گذاردن و  مهماىن نرفت و با رؤساى بلدش هم بزم نشد تا از آن

  .برداشنت و غليان و دعا كردن روضه خوان و دست بوسيدن عوام رعونىت ظاهر سازد

خودمناىي منود كه امتياز براى خود قائل نشد و هيچ استفاده از توجهات كامله مردم به خودش  آاليش ىب زندگى ساده ىب يك
  .ها را عادت به رعيىت نداد ننمود و ثروتى نيندوخت و اوالدش را متّجمًال بار نياورد و آن
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هاى جانانه او با هواى نفس و رياضات و عبادات آن بزرگوار  مات معلول مبارزهآن جناب داراى كراماتى بود كه آن كرا
  .بود

آخوند مهداىن كه از مشايخ اجازه اين افتاده مسكني است، براى اين فقري نقل كرد، زماىن كه نزد آيت الّله حاج شيخ 
خواندم عالقه عجيىب به علم كيميا پيدا   عبدالنىب نورى تلمذ داشتم فرمودند، در ايام جواىن كه در مدرسه مروى درس مى

اى از نور  كردم، در پستوى حجره كتب مربوطه را گرد آورده و سرگرم مطالعه در آن دانش بودم، پس از چندى قافله
ران آمد، از اهل قافله خواهش كردم مرا هم با خود بربند، اهل قافله پذيرفتند، در مسري  مازندران براى رفنت به مشهد به 

چون به سبزوار رسيدمي اطراق كردمي، چند نفر از اهل قافله . ه خرجى خود را برآورد كردم ديدم چند قران كم خواهم آوردرا
در شهر سبزوار مصمم به ديدن حاجى شدند، من هم مهراه آنان رفتم، به وقت خداحافظى حاجى مرا نگاه داشت،  

رتين كيميا دانش امام صادق عليه السالم خ از آنچه مى: كمبود خرجى مرا مرمحت كرده سپس فرمود واىن دست بردار كه 
  !!است

  :گويد حكيم متأله آقا سيد كاظم عصار مى

كردمى كه روزى  داشىت نقل منى از كساىن كه درك حمضر حاجى كرده بودند و ما حمضر آنان را دريافتيم و اگر تعيني منى
گفت به بلندى فرمود   ركه گرديد و حاجى با آن كه سخن كوتاه مىفقريى به حضرت آن بزرگوار شد و خواستار مقدارى س

  :كه ندارمي و فقري گفت
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ها  كىن، پرده اند كه چنني مى اى برگرفته از چشم تو پرده! اى هست و حاجى فرمود كه درويش به فالن گوشه زير زمني سركه
  !!هست كه بايد برگريندش

  :گويد اخالق فرعوىن بود مىناصر قاجار كه از متكربان دوران و داراى 

به هر شهرى كه وارد شدم صغري و كبري، عامل و عامى از من استقبال كردند، تا در شهر سبزوار كه معلوم شد مهه افراد هر 
طبقه وظيفه الزم خود را معمول داشته و فقط حاجى مّال هادى كه استقبال سهل است به ديدن شاه هم نيامده است به 

  .شناسد شاه و وزير منىعّلت اين كه او 
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  .شناسد شناسد، شاه او را مى اگر او شاه منى: من اين اخالق را پسنديدم گفتم

يك روز در حدود وقت ناهار، فقط با يك نفر پيشخدمت كه اسباب زمحت اهل علم نباشد و در آجنا ناهارى صرف  
از مشا خواهش دارم كه مرا خدمىت حمول فرماييد كه آن را اجنام : رات متفرقه گفتماى از مذاك كرده باشم رفته و پس از پاره

  .دهم

ام مشا يك زمني زراعىت داريد، خواهش  شنيده: حاجىت كرد، اصرار كردم مفيد فايده نبود، گفتم حاجى اظهار غنا و ىب
بفرماييد ناهارى بياورند تا خدمت مشا : شتمعرضه دا. آن را نيز با عذر موجهى رد منود. كنم كه ماليات آن را ندهيد مى

صرف كنم، بدون اين كه از حمل خود حركت كند، خادم خويش را امر به ناهار آوردن كرده، خادم در دم يك طبق چوبينه 
  .با منك و دوغ و چند دانه قاشق و چند قرص نان پيش دست ما گذاشت

ر رو و پيشاىن گذاشته و شكرها از ته دل به جا آورد، سپس ها را با كمال ادب بوسيده و ب حاجى خنست آن قرص نان
خبور كه نان حالل است و زراعت و : ها را ريز كرده در ميان دوغ رخيت و يك قاشق هم پيش من گذاشت و فرمود آن

  !!جفت كارى آن دسرتنج خودم است، من يك قاشق خوردم، ديدم خوردن آن ناهار از عهده من بريون است

نصف آن را : پس از رفنت پانصد تومان به خدمت حاجى فرستاد كه حاجى از قبول آن پول ابا كرد و فرمودناصر قاجار 
  »1« !!به فقرا و بقيه را به ساير مستحقان برسانيد

  مقام ابن اىب ُعَمري -371
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  :گويد مى» جامع الرواة«موىل حممد بن على اردبيلى مؤلف 

از اهاىل بغداد و در مهان شهر سكونت داشت، از ائمه طاهرين عليهم السالم اين مرد بزرگ و راوى عظيم القدر اصًال 
   سه نفر آنان را زيارت و افتخار شاگردى و نصرت و يارى آنان را داشت

______________________________  
  .126/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  404: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .داد جدّيت به ديگران تعليم مىو فرهنگ اهلى آن بزرگواران را با كمال 

از وجود مبارك حضرت ابواحلسن موسى بن جعفر امام هفتم عليه السالم با دو گوش خودش احاديثى را شنيده بود و از 
  .آن بزرگوار معارف عاىل اهليه را شنيده و تعليم گرفته بود

فضاى واليت، اسوه عبادت، حبر معرفت، او به خدمت عامل آل حمّمد، راضى به قضاى اهلى، چهره پاك امامت، مشس 
  .عامل بالّله و انسان آگاه، سّر اسرار، جامع انوار، درياى ذّخار، شجره طيّبه حضرت رضا عليه السالم رسيده بود

او با اخرت برج كرامت و سرچشمه فضيلت و كوه حلم و علم حضرت جواداالئمه مالقات داشت و از آن جناب نقل 
رجاىل در نشان دادن شخصيت پر ارزش ابن اىب عمري و تقواى آن چهره پاك و با بركت  كتب: روايت كرده است

  :اند نوشته

  .او انساىن است كه قدر و شأنش بسيار بزرگ و منزلت و موقعيتش نزد شيعه و سىن فوق العاده عظيم است

مفسران و خطبا و نويسندگان كتب او مردى است از هر جهت ثقه و مورد اطمينان كه متام علما و دانشمندان و فقها و 
  .هاست ترين انسان ترين و موثق حديث به وى اعتماد دارند و نزد خاصه و عاّمه از مطمئن

  :گويد جاحظ اديب بزرگ عرب درباره آن بزرگوار مى

و ورع از ترين بندگان و در پاكدامىن  نسبت به حضرت حق از فرمانربدارترين فرمانربداران و در عبادت و بندگى از قوى
  .رتين آنان است
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ت مطلب بسيار عجيىب در كتب رجاىل درباره آن بزرگ مرد اهلى نقل مى شود  زده مى كنند كه انسان از تعجب و حريت 
  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله كه گويد و به فرموده و به اين عظمت و بزرگى الّله اكرب مى

  .مؤمن از ملك مقرب باالتر است

  :كند و آن اين است كه ود اقرار مىبا متام وج

  405: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

آن جناب در متام امور حيات اعم از جهات اعتقادى و عملى و اخالقى و عرىف و اقتصادى و فردى و اجتماعى، انساىن 
ستود و وى  نظري در ميان مردم زمانش بود و احدى نبود مگر اين جاللت قدر و عظمت شأن او را مى تك و موجودى ىب

  .دانست نظري و منبعى اهلى و حمورى خداىي و واال مى را در مجيع جهات انساىن عنصرى كم

  :اند رجال زمان ائمه درباره اين عارف سرتگ گفته

تر و  حممد بن اىب عمري اين اسوه حسنات از يونس بن عبدالرمحن كه خود حمّدثى جليل القدر است از هر جهت شايسته
  .تر و در دانش و بينش افضل بود ن جناب در امور ديىن فقيهتر و از آ صاحل

شخصيت و آنان كه خاىل از مردانگى بودند نزد هارون از وى  انصاف و دنياپرستان ىب دين و متكربان ىب حسودان ىب
  .سعايت كردند

عليهم السالم و شيعيان فعال و او را در عني مصادره متام اموال به زندان بردند و از وى خواستند ياران و دوستداران ائمه 
  .عباس معرىف كند و براى اقرار او از هر جهت بر وى سخت گرفتند جماهدان بزرگ را به دولت ظامل بىن

در زندان از ضرب و شتم و آزار او فروگذار نكردند، به وى گرسنگى و تشنگى سخت دادند، وىل تقواى باالى وى و 
هواى نفس وى را از افشاى اسرار حفظ كرد، تا او را به حياط زندان بردند و از پا اش با  عقل مستقيم او و جهاد جانانه

نزديك بود در امتحان : گويد به وسيله طناب بني دو درخت آوخيتند و صد ضربه تازيانه سخت به او زدند تا جاىي كه مى
ها صرب كردم و از دادن اطالعات به  ضربت دادگاه قيامتت را به ياد آور، بر آن: رفوزه شوم، نداى حممد بن يونس را شنيدم

  .»1«  دولت هارون خوددارى منودم و بر اين تقوا و استقامت، خدا را شكر كردم
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______________________________  
  .134/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  406: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   مثل اعالى مبارزه با نفس -372

بر احاطه به علوم متداول عصر از علوم رياضى و طب و حكمت مّشا و اشراق و  آقا مريزا حسن كرمانشاهى، عالوه
  .فلسفه و عرفان و فقه، در عمل و اخالق فريد عصر خود بود

توجهى او به دنيا و اهل پليد آن زبانزد خاص و عام بود، با اين كه در كمال عسرت زندگى  جنابت و عفت نفس و ىب
  .منود كرد و با مهان حق تدريس مدرسه سپهساالر قدمي زندگى مى منود، از احدى پول قبول منى مى

  .ساخت ابتال به فقر و تنگدسىت شديد هرگز در روحيه او تزلزل وارد نكرد و از روزگار شكايت نداشت و با شدايد مى

اوقات كه به  گاهى در اثناى درس و ديگر: گفت شد، يكى از اكابر مى هيچ چيز مانع او از تدريس و تربيت شاگرد منى
  !!باريد آورد كه از آن نور مى كرد آهى از عمق دل برمى حال خود فكر مى

! ما افتادگان در چاه طبيعت و ماديگرى را جنات بده، اهلى! چه بندگان بزرگوار و پاكى داشىت و دارى، خداوندا! خدايا
مهجوران را از درد ! ذلت بدر آر، پروردگارا مستمندان را از! دردمندان را از در دورى از مقام قرب عالج كن، خداوندا

نشينان را به عامل پاك  خاك! كام ناكامان را از شراب عشقت پر گردان، خداوندا! هجر به مقام وصل رهنمون شو، اهلى
  .برسان

  :گويد حاج مريزا حسن كرمانشاهى اين مرد بزرگ اهلى مى

آقاى : پوش و ژوليده موى مستقيم به نزد من آمد و گفت ژندهاى  روزى در مدرسه سيد نصري الدين نشسته بودم، طلبه
كليد حجره شانزده را به من بده و از امروز منطق بوعلى برامي بگو، من خواهى خنواهى در برابر او تسليم شدم،  ! مريزا

   طلبه فاضلكليد آن حجره را به او واگذار كردم و منطق بوعلى برايش شروع منودم در حاىل كه منطق گفنت كار يك 

  407: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .ها بود از گفنت آن فارغ بودم بود و من سال
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وىل شب بعد . ام از كثرت مطالعه من ناراحت شد به ناراحىت او پاسخ نگفتم مدتى براى او درس گفتم، يك شب خانواده
چرا ! وز به من پرخاش كرد كه اى شيخمطالعه درس گفتم، يك ر  دو سه روزى ىب. هر چه دنبال منطق گشتم آن را نيافتم

در حمل رختخواب زير رختخواب سوم است، از اطالع : ام، گفت كتامب را گم كرده: گوىي؟ به او گفتم مطالعه درس مى ىب
روزى كه آمدى مستقيم به نزد من آمدى : كسى نيستم، گفتم: كيسىت؟ گفت: به او گفتم. زده شدم او به داستامن شگفت

سپس كليد حجره شانزده را كه خاىل بود از من خواسىت، آن گاه درخواست منطق بوعلى كردى و امروز از . ىتو نام مرا گف
  .عّلت نيست داستانت را بيان كن دهى و اين مهه ىب جاى كتاب خرب مى

اهل ده بر  اى هستم از اهاىل دهات شاهرود، پدرم عاملى زاهد و خدمتگزارى با واقعيت بود، متام امور ديىن طلبه: گفت
پدرم . گذراندم عهده او بود، ميل زيادى به درس خواندن من داشت، وىل من بر خالف ميل او روزگار به عيش و نوش مى

پس از گذشت مرامسش، مردم لباس او را به من پوشانده و مسجد و . پس از ساليان درازى خدمت به مردم از دنيا رفت
  .حمرابش را واگذارم منودند

مناز خواندم، سهم امام گرفتم، هداياى مردم از قبيل گوسفند و روغن و ماست و پنري و پول قبول كردم و دو سه ساىل 
غاصبانه و بدون استحقاق خوردم، مسائل ديىن را براى مردم از پيش خود گفتم، روزى به فكر فرو رفتم كه طى طريق به 

جواب حق را در برابر اين وضع . روم ادگاه برزخ و قيامت مىآيد و به د اين اشتباه تا كى؟ چند روز ديگر عمرم به سر مى
  !چه خواهم داد؟

از متام مردم دعوت كردم روز مجعه براى امر مهّمى به مسجد بيايند، مهه آمدند، به منرب شدم و وضع خود را بازگو منودم، 
از آن كتك مفّصل با لباسى پاره و  مرا از منرب به زير آوردند و تا قدرت داشتند از ضرب و شتم فروگذار نكردند، پس

   مندرس، بدون داشنت

  408: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

ران حركت كردم   .وسيله، با پاى پياده به 

ران به شخص حمرتمى كه آثار بزرگى از ناصيت او پيدا بود برخوردم با اسم مرا صدا كرد و آدرس مشا و  در سرازيرى راه 
شوم، مسئله كتاب منطق و جايش را او به من   بينم و با او هم غذا مى اكثر روزها او را مىمدرسه مشا را به من داد، من 

هاى او متعجب شده بود و آثار اهلى مبارزه با نفس و ترك هوا را در آن طلبه  گفت، مريزاى كرمانشاهى كه از گفته
در حاليكه آن جناب را نشناخته، مريزا  ديد، دريافت كه اين شخص با وجود مقدس امام عصر عليه السالم روبرو شده مى
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: اى به شرف مالقات او نايل گردم، طلبه شاهرودى گفت ممكن است از دوست خود اجازه بگريى تا حلظه: به او فرمود
  .كنم بينم و زمينه مالقات تو را با وى فراهم مى اين كار مشكلى نيست، من او را مى

  !مشا مشغول تدريس باش: من به تو سالم رساند و گفت دوست: چون روز ديگر شد طلبه شاهرودى گفت

  :اگر او را ديدى اجازه بگري من از دور مجال مباركش را زيارت كنم، گفت: به او گفتم

  »1« !!جگر كرد رفت كه اجازه بگريد، ديگر باز نگشت و مرا در حسرت ديدارش خون. مانعى ندارد

   سيد احلكما آقا مريزا ابو احلسن جلوه -373

  .سيد جلوه از اعاظم حكما و اساتيد حكمت و معقول در عصر قاجاريه بود

ران عزم سفرش به قصد اقامت تبديل  سيد به عزم رفنت سبزوار جهت استفاده از حاجى از اصفهان خارج شد، وىل در 
  .شد و ساكن مدرسه دارالشفا گشت

  پرداخت و تا مدت چهل و يكسال در آن مدرسه به تدريس و تربيت شاگردان مستعد

______________________________  
  .137/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  409: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .آخر عمر جمّرد زيست

مريزا مورد احرتام متام طبقات بود، وىل آن مرد بزرگ كه عمرى را براى خدا به رياضت گذراند از مقام و عنوان خويش به 
  .هيچ عنوان استفاده نكرد

قاجار در حاىل كه مريزا كراهت داشت در مهان حجره از آن سيد بزرگ ديدار كرد، در حاىل كه مريزا به بازديد او  ناصر
  .»1«  نرفت

   آقا حممد رضا اصفهاىن -374
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اين شخصيت واال كه بر بسيارى از اساتيد حكمت و عرفان برترى داشت و شاگردان بنامى در مكتب او تربيت علمى و 
ران آمد و چون كسى عملى يافتند  براى شكايت از خوانني اطراف اصفهان كه خمتصر ملك او را تصاحب كرده بودند به 

اى كه  به شكايت او ترتيب اثر نداد، به اصرار طالب در مدرسه صدر شروع به درس كرد و تا آخر عمر در مهان حجره
  .باالى آب انبار مدرسه بود سكونت اختيار منود

يل زندگى متّكن ماىل قابل توجه داشت، در اواخر عمر كه نيازش بيشرت بود به حال جترد با نان و پنري با اين كه در اوا
ره ساخت، در حاىل كه مى   .هاى مادى فراوان بربد توانست از پرتو شخصيتش 

  :اين مرد بزرگ در حاالتش آمده

شد و در بيست و چهار ساعت بيش از پنج  مىكرد و يا به عبادت مشغول  يك حلظه به غفلت نگذراند، يا تدريس مى
كرد، با آن كه دائماً در خود سري داشت و  خوابيد، اغلب روزها روزه داشت و بيشرت ساعات شب عبادت مى ساعت منى

  »2« !شد مهيشه حزن قلىب داشت، هيچگاه تبّسم از لبش دور منى

______________________________  
  .140/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  .141/ 9: عرفان اسالمى -)2(

  410: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  اى؟ آيا تو با من راست بوده -375

  :جماهد مقرى گويد

پيش ابو عمرو بن عالء بودم و او هرگز به اختيار خود امامت در مناز نكردى، در روزى او را به زور به امامى داشتند و 
  :گفتپيش فرستادند، چون پيش اندر آمد و مردم را  

چون صف گرييد راست بايستيد كه : چنان كه بر شريعت آمده است كه مصطفى صلوات الّله عليه وآله فرمود» اْسَتووا«
گاه داريد تا  ها به سجده ها اندر دوزيد تا ديو ميان مشا راه نيابد و چشم هاتان خمالف گردد و كتف هرگاه خمالف ايستيد دل

  .هاتان پراكنده نگردد دل
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بيهوش گشت و بيفتاد و تا ديگر روز به هوش نيامد، پرسيدند كه تو را چه افتاده؟  » استووا«: بوعمرو گفتپس چون ا
تو با من طرفة العيىن راست ! من مشا را گفتم كه راست بايستيد، بر دل من خاطرى آمد از حق تعاىل كه اى بنده: گفت
  »1« !اى تا خلق مرا مهى گوىي كه راست باشيد؟ بوده

   بليس دمشن آدمىا -376

  .زيباترين و رساترين كالمى كه به اين حقيقت بسيار عاىل داللت دارد، كالم وجود مقّدس حضرت حق است

َو أَنََّك ال *  ىِإنَّ َلَك َأالَّ َجتُوَع ِفيها َو ال تـَْعر *  فـَُقْلنا يا آَدُم ِإنَّ هذا َعُدوٌّ َلَك َو ِلَزْوِجَك َفال ُخيْرَِجنَُّكما ِمَن اْجلَنَِّة فـََتْشقى[
  .] َشَجَرِة اْخلُْلِد َو ُمْلٍك ال يـَْبلى  فـََوْسَوَس ِإلَْيِه الشَّْيطاُن قاَل يا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعلى*  َتْظَمُؤا ِفيها َو ال َتْضحى

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

______________________________  
  .174/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  411: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

كرد،    پس شيطان او را وسوسه.* زدگى گردى و نه در آن تشنه شوى و نه دچار آفتاب.* گرسنه شوى و نه برهنه گردى
  شود، راهنماىي كنم؟ آيا تو را به درخت جاودان و سلطنىت كه كهنه منى! اى آدم: گفت

  :فرمايد سپس قرآن جميد مى

ى شده خوردند، تا جاىي كه لباس شىت از تنشان رخيت  آدم و مهسرش به وسوسه اين دمشن غذا را از درخت  هاى 
با ساترى از برگ درختان خود را بپوشانند، آدم از خدا نافرماىن كرد  ها خواستند تا عورت آنان در نظرشان آشكار شد، آن

  .منتهاى خود حمروم نكرد، توبه او را پذيرفت پس به غوايت افتاد، وىل خداوند مهربان وى را از رمحت ىب

هاى گوناگوىن در  لباسقرآن جميد در بسيار از آيات خود متام فرزندان آدم را مهانند پدرشان از ابليس و جنود او كه در 
دارد و خالصه پند و درسش اين است كه اين دمشن نابكار و اين موجود خطرناك  كنند برحذر مى زندگى آدميان ظهور مى

  :اى از آن آيات اهلى را مالحظه كنيد تنها هدفش به هم رخينت اساس سعادت دنيا و آخرت آدميان است، در اينجا منونه
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  .] اْلَفْقَر َو يَْأُمرُُكْم ِباْلَفْحشاِء َو اللَُّه يَِعدُُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َو َفْضًال َو اللَُّه واِسٌع َعِليمٌ  الشَّْيطاُن َيِعدُُكمُ [

يدسىت و فقر مى]  به هنگام انفاق مال با ارزش[شيطان، مشا را  چون خبل وخوددارى [ترساند، و مشا را به كار زشت  از 
دهد؛ و خدا بسيار عطا كننده  كند، و خدا مشا را از سوى خود وعده آمرزش و فزوىن رزق مى امر مى]  از زكات و صدقات

  .»1«  و داناست

   داورى طاغوت -377

ِإَىل الطَّاُغوِت َو َقْد أُِمُروا َأْن  يـََتحاَكُموا أَ َملْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن يـَْزُعُموَن أَنـَُّهْم آَمُنوا ِمبا أُْنزَِل ِإلَْيَك َو ما أُْنزَِل ِمْن قـَْبِلَك يُرِيُدوَن َأنْ [
  .]َيْكُفُروا ِبِه َو يُرِيُد الشَّْيطاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضالًال بَِعيداً 

______________________________  
  .178/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  412: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

در موارد [خواهند  اند، ننگريسىت كه مى نازل شده اميان آوردهكنند به آنچه بر تو و پيش از تو  آيا به كساىن كه گمان مى
خوارى كه جز به باطل  مهان حاكمان ستمكار و قاضيان رشوه[داورى و حماكمه نزد طاغوت برند؟ ]  نزاع و اختالفشان

]  م طاغوتبا سوق دادنشان به حماك[اند به طاغوت كفر ورزند، و شيطان  در حاىل كه فرمان يافته] رانند، حكم منى
  .دچار كند] كه هرگز به رمحت خدا دست نيابند[خواهد آنان را به گمراهى دورى  مى

  :آمده» جممع البيان«در شأن نزول اين آيه در تفسري 

يكى از يهوديان مدينه، با يكى از مسلمانان منافق اختالىف داشت، قرار گذاشتند يك نفر را به داورى بني خود انتخاب  
من به داورى : نظرى رهرب اسالم صلى اهللا عليه و آله اطمينان داشت گفت ى چون به عدالت و ىبكنند، شخص يهود

تواند با  دانست كه مى پيامرب مشا راضيم، وىل مرد منافق يكى از بزرگان يهود به نام كعب بن اشرف را انتخاب كرد؛ زيرا مى
ى پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله خمالفت كرد، اين آيه هديه نظر او را به سوى خود جلب كند و به اين ترتيب با داور 

زنند به شّدت  اند و به پريوى از او به دنيا و آخرت خود لطمه مى شريفه نازل شد و چنني افرادى را كه برده شيطان
  .»1« سرزنش كرد

  راه خدا -378
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ْذ ُفالناً َخِليًال   يا َويـَْلىت* اختََّْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيًال َيَدْيِه يـَُقوُل يا لَْيَتِين   َو يـَْوَم يـََعضُّ الظَّاِملُ َعلى[ َلَقْد َأَضلَِّين َعِن * َلْيَتِين َملْ َأختَِّ
  .]الذِّْكِر بـَْعَد ِإْذ جاَءِين َو كاَن الشَّْيطاُن ِلْإلِْنساِن َخُذوًال 

  :گويد مى] و[گزد  مى]  از شدت اندوه و حسرت به دندان[و روزى كه ستمكار، دو دست خود را 

به دوسىت ] كه سبب بدخبىت من شد[اى واى، كاش من فالىن را * گرفتم، اى كاش مهراه اين پيامرب راهى به سوى حق برمى
  .ترديد مرا از قرآن پس از آن كه برامي آمد گمراه كرد ىب* گرفتم، منى

______________________________  
  .183/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  413: ، ص13 سالمى، جعرفان ا

  گذارد؛ وامى]  پس از گمراه كردنش تنها و غريب در وادى هالكت[و شيطان مهواره انسان را 

  :اند براى اين آيه شأن نزوىل به مضمون زير آورده

گان انداخت و بزر  اى مى آمد سفره در ميان مشركان مكه دو دوست بودند به نام ُعقبه و اىب، هر زمان عقبه از مسافرت مى
ره قومش را براى صرف غذا دعوت مى مند شود   كرد، در عني حال هم عالقه داشت از حمضر پيامرب صلى اهللا عليه و آله 

  .گرچه اسالم را قبول نكرده بود

روزى از سفر آمد و طبق معمول غذا آماده كرد و دوستان را براى صرف غذا وعده گرفت، در ضمن از پيامرب صلى اهللا 
  .هم دعوت كردعليه و آله 

  :وقىت غذا حاضر شد پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  !برم تا شهادت به وحدانيت حق و رسالت من ندهى دست به سفره منى

: اى؟ پاسخ داد از مسريت منحرف شده: عقبه شهادتني گفت، اين خرب به گوش دوستش اىب رسيد، نزد عقبه آمد و گفت
خورد، من شرم داشتم  ام، ولكن مردى مهمان من بود كه جز با شهادتني من غذا منى نه به خدا سوگند، من منحرف نشده

  .او گرسنه از خانه من برود به اين خاطر شهادت به حق و رسالت دادم
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  !!شوم مگر در برابر او بايسىت و آب دهن به صورتش بيندازى از تو راضى منى: اين شيطان خطرناك به عقبه گفت

ى از شيطان اين كار را كرد و مرتد شد و سراجنام هم در جنگ بدر در صف كفار كشته شد و عقبه بدخبت به پريو 
رفيقش اىب هم در جنگ احد به جهنم رفت، از پى اين واقعه آن آيات نازل شد و هشدار داد كه شيطان جز خذالن 

  .»1« آدمى چيزى خنواهد، بنابراين از اين دمشن خطرناك سخت بپرهيزيد

______________________________  
  .185/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  414: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   سعادت يا شقاوت -379

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

تعّجب است از كسى كه به كاركرد خود عجب دارد و عمل خود را با شوق و ذوق پسنديده و آن را بسيار مهم به 
  »1« !داند خامته كار او چيست، سعادت است يا شقاوت كه منى  حساب آورده، در حاىل

   باالتر از چهل سال عبادت -380

  :فرمايد حضرت رضا عليه السالم مى

بدخبىت از : مردى در بىن اسرائيل چهل سال خدا را عبادت كرد، عبادتش مقبول حضرت دوست نيفتاد، به خود گفت
از جانب حق ندا آمد، اين سرزنشى كه از خود كردى، از عبادت چهل  خود توست و عّلت منع قبوىل در وجود توست،

  .»2«  ات باالتر است ساله

   غرور به عمل -381

تر است چنني  از مثل مىن كه عبادمت از خورشيد روشن: منازت چگونه است؟ گفت: عاملى نزد عابدى رفت و از او پرسيد
ريز  چشمى اشك: ات چگونه است؟ پاسخ داد گريه: دمت، گفتسؤاىل درست است؟ من از فالن سال تاكنون مشغول عبا

رت بود كه عمل نازفروش به پيشگاه حق منى خنديدى و مى اگر مى: دارم، عامل به او گفت  رسد ترسيدى از گريه با عجبت 
»3«.  
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______________________________  
  .212/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  .216/ 9: عرفان اسالمى -)2(

  .217/ 9: عرفان اسالمى -)3(

  415: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   به وقت سه گناه -382

َفأْخِربىن ِبالذَّْنِب الَّذى اذا :  َفقاَل َلُه ُموسى: موسَى بِن ِعْمرانَ   ِء اْبليَس اىل قاَل َرُسول الّلِه صلى اهللا عليه و آله ىف حديث َجمى
  .اذا أْعَجَبْتُه نـَْفُسُه، َواْسَتْكثـََر َعَمَلُه، َوَصُغَر ىف َعْيِنِه َذنـْبُهُ : قالَ  أْذنـََبُه اْبُن آَدَم اْسَتْحوْذَت َعَلْيِه،

پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله در روايت آمدن ابليس نزد موسى و سؤال موسى از او كه در وقت چه گناهى بر فرزند 
  :گناهبه وقت سه  : ابليس به موسى گفت: كىن فرمودند آدم تسّلط پيدا مى

  .عجب - 1

  .زياد ديدن عمل - 2

  .»1«  كوچك ديدن گناه  - 3

   عيسى و شخص معجب -383

  :امام صادق عليه السالم فرمود

هايش بريون شد در حاىل كه مرد كوتاه قدى از  راه و روش عيسى در تبليغ دين گردش در شهرها بود، در يكى از گردش
  .يارانش به مهراهش بود

از روى يقني نام خدا را برد و روى آب به راه افتاد، چون آن مرد عيسى را اين چنني ديد او چون عيسى به دريا رسيد، 
  .هم با يقني كامل نام حضرت حق را به زبان جارى كرد و دنبال عيسى به روى آب به راه افتاد تا به عيسى رسيد



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

 

رود و من  ت كه به روى آب راه مىاين عيسى روح الّله اس: در اين حال عجب و خودبيىن او را گرفت، با خود گفت
به حمض اين انديشه به زير آب رفت، در آن حال عيسى را به : مهانند او، پس او را بر من چه برترى است؟ امام فرمود

  چه گفىت؟ در پاسخ عيسى،: عنوان كمك صدا زد، آن حضرت وى را از آب بريون آورده سپس به او فرمود

______________________________  
  .217/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  416: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

خود را به جاىي واداشىت جز آجنا كه : اش را بيان كرد و اين كه آلودگى عجب گريبانش را گرفت، عيسى فرمود انديشه
ادق سپس امام ص. خدايت واداشته و بدين جهت مورد خشم خدا شدى، از آنچه كه گفىت به درگاه حضرت حق توبه كن

  .»1«  آن مرد توبه كرد و به مقامى كه خدا به او داده بود بازگشت: عليه السالم فرمود

   عابد و فاسق -384

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

دو نفر وارد مسجد شدند، يكى عابد و ديگرى فاسق، پس از مدتى از مسجد خارج گشتند در حاىل كه فاسق صديق 
اين به خاطر اين بود كه عابد در مسجد به عبادتش نازيد و فاسق در مسجد بر فسقش پشيمان شده بود و عابد فاسق و 

  .»2«  شد و به راه توبه رفت

   صديقني را برتسان -385

  :از امام صادق عليه السالم روايت شده

  !چگونه؟: گناهكاران را بشارت ده و صديقان را برتسان، عرضه داشت! اى داود: خداوند به داود خطاب كرد

  :گذرم و به نيكان بگو كنم و از گناه مى توبه را قبول مى: خطاب رسيد به گناهكاران بگو

  .»3« اى نيست كه عجب او را آلوده كند مگر اين كه هالك گردد برتسيد از اين كه به اعمالتان بنازيد؛ زيرا بنده
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______________________________  
  .218/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  .219/ 9: عرفان اسالمى -)2(

  .219/ 9: عرفان اسالمى -)3(

  417: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   از متكّرب در تعّجبم -386

  :كند كه حضرت فرمود ابو محزه مثاىل از حضرت سّجاد عليه السالم نقل مى

شك دارد در  از متكّرب فخر فروش عجب دارم كه ديروز نطفه بود و فردا جيفه است، عجب از كسى كه در حق خدا
مريد و  بيند، عجب از كسى كه منكر مرگ است، در حاىل كه هر شب و روزى مى حاىل كه اين مهه خملوقات اهلى را مى

نگرد و عجب از كسى كه براى خانه فنا كار  عجب از كسى كه جهان بعد را منكر است، در حاىل كه جهان فعلى را مى
  .»1«  ترك كرده است كند، در حاىل كه عمل براى خانه بقا را مى

   مهه از آدمند و آدم از خاك -387

  .مهه از آدمند و آدم از خاك: و رسول صلى اهللا عليه و آله منع كرد از فخر نسب گفت

اين غالم سياه را چه حمل بود كه اين وى را مسلم بود؟ اين آيت بيامد  : و چون بالل بانگ مناز كرد، بزرگان قريش گفتند
  :كه

  .] َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقاُكمْ ِإنَّ [

  .»2«  ترين مشا نزد خدا پرهيزكارترين مشاست ترديد گرامى ىب

  !گفتم نه به او مى -388
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: گفته اند مى كرده نقل صحيح است كه عّالمه حّلى عليه رمحة اخلفّى واجللّى در وقت احتضار كلمات فرج به او تلقني مى
و از غايت اضطراب به جناب احديت استغاثه كرد و درخواست منود كه شيخ را افاقه  ال، پسرش بسيار مضطرب شده

   حاصل شود تا حقيقت حال ظاهر گردد، شيخ را از استغاثه پسر ىف اجلمله افاقه حاصل شد، از او پرسيد كه من

______________________________  
  .219/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  .223/ 9: عرفان اسالمى -)2(

  418: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  ال وجه اين چيست؟: گفىت كردم مى هر چند شهادتني به تو عرض مى

ال، نه به تو، هرگاه : گفتم كرد من به او مى كردى و شيطان لعني خالف او را تلقني مى تو شهادتني عرضه مى: شيخ فرمود
نداشته باشد واى به حال ديگران كه چه شود و چه عالمه حّلى با وجود مناعت شأن در آن وقت از دست او خالصى 

  »1« !خواهد شد؟

   طعام كامل -389

وقىت چهار برنامه در طعام باشد آن طعام كامل : كند امام صادق عليه السالم از قول پيامرب صلى اهللا عليه و آله نقل مى
  :است

  .»2« الّله و در پايانش محد حضرت حق باشداش زياد باشد، در ابتدايش بسم  از حالل به دست آمده باشد، خورنده

   تأثري غذا بر جوارح و جوانح -390

  :اند كه درباره موريانه نوشته

مشاهده كند با دادن غذاى خمصوص مهان عده به ) چى سرباز، انباردار، نظافت(ها  چون كمبود نفرات در يكى از قسمت
تر به  تواند با غذا به دخلواه خود فرزنداىن هوشيارتر، شجاع مى آيند و امروز اين فرضيه مطرح است كه آيا بشر وجود مى

  وجود آورد؟
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تواند با انتخاب بعضى از غذاها اوصاف  اما در اسالم اين موضوع حل شده و سابقه چهارده قرىن دارد كه انسان مى
  .خمصوصى براى فرزندان خود در نظر بگريد

اند، اين مسئله را پذيرفته  ها بلندتر شده در ممالك اسكانديناوى كه اندامنوع غذا با طول قامت نسبت و اثر خمصوص دارد، 
  و هم چنني بر روى اشخاصى كه در يك حمل جماور

______________________________  
  .225/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  .243/ 9: عرفان اسالمى -)2(

  419: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

ها آزمايش به عمل آمده و سراجنام عّلت  ها و پاتان بر روى سيك) هاى هندوستاندر مدرس از شهر (اند  يكديگر بوده
  .اند ها دانسته ها را تغذيه خمصوص آن غاىي بلندتر بودن قد سيك

ها تريوييد است كه اگر خوب كار نكند شخص كودن و  آدمى را غدد كوچكى است كه اثرات بزرگى دارند، يكى از آن
پردازد و در نقاطى كه آب و غذايشان يُد ندارد  كند و به نظافت خود منى  و عزلت رغبت مىنشيىن مخود بوده، به گوشه

  .آيد اين ابتال پيش مى

توان بر هر كدام از غدد و اعصاب به  هاست و چون مى اى اثر خمصوصى داشته و اعمال چندى از بدن با آن هر غده
  .غري قابل انكارى بر شخصيت و دگرگوىن آن دارد نوعى به وسيله غذاى خمصوصى اثرى گذاشت، لذا غذا اثر

هاى  جات دانسته و در كتاب پزشكان از افراط در خوردن شرييىن ارزش هيتلر را كارشناسان تغذيه و روان خلق و خوى ىب
د و ح به عالقه ىب... اند، مانند ظهور و سقوط رايش سوم و مذاكرات حمرمانه هيتلر و چندى كه درباره زندگى وى نوشته

  .حصرش به شرييىن اشاره گرديده است

دام عناصر آرامبخش » ب«هاى  دانيم رژمي قندى نامربده ذخاير ويتاميىن گروه ويتامني مى را از بني برده و در نتيجه با ا
  .خوىي وى بوده باشد هاى گروه ب هستند، شايد علت هيجان و ستيزه اعصاب كه قسمىت از آن ويتامني
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تزار روسيه كه در كودكى به بزرگوارى و انصاف معروف بود، پس از رسيدن به قدرت بتدريج » چهارم ايوان«ايوان خموف 
اند كه در كودكى با از دست دادن پدر كه  به عدم تعادل روحى و خوخنوارى دچار گرديد و علّتش را چنني دانسته

جات و مواد چرب آن  ر غذا بويژه شرييىنسرپرستش بود، تغذيه ساده و متناسىب داشت و پس از كسب قدرت با افراط د
رمحى و خونريزيش افزوده شد تا آن گاه كه  چنان شد كه در چهل سالگى آثار پريى در او ظاهر گشت و روز به روز بر ىب

انه اين كه    پسر خود را به قتل رسانيد به 

  420: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

اس او را جلف خوانده دفاع منوده است و باالخره در پنجاه و يك سالگى كه لب» ايوان«چرا از مهسر خود در برابر پدرش 
اند،  وفات يافت و نظاير مشاهري فوق كه هر كدام به علت تغذيه نامناسب موجبات ناراحىت اجتماع و خود را فراهم كرده

  .اند فراوان بوده

ْنساُن ِإىل[   .] َطعاِمهِ   فـَْليَـْنُظِر اْإلِ

  .»1« خوراكش با تأمل بنگردپس انسان بايد به 

  او به خاطر من ترك كرد -391

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

ام بنگريد طعام و نوشيدىن در اختيارش گذاشتم و  به بنده: فرمايد كند و مى خور مباهات مى خداوند نزد مالئكه به آدم كم
اى در  كند مگر اين كه به خاطر آن درجه اى را ترك منى مهشاهد باشيد، لق! او به خاطر من ترك كرد، اى مالئكه من

  .»2«  كنم شت به او مرمحت مى

   سه آفت پرخورى -392

  :لقمان به فرزندش فرمود

  .وقىت معده پر شد سه آفت متوجهت خواهد شد

  .ماىن از تفّكر باز مى - 1
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  .شود زبان حكمت الل مى - 2

  .»3« مانند اعضايت از عبادت باز مى - 3

______________________________  
  .245/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  .255/ 9: عرفان اسالمى -)2(

  .258/ 9: عرفان اسالمى -)3(

  421: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  ظرىف پر ضرر -393

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمودند

  .»1«  آدمى ظرىف را پر ضررتر از شكم پر نكرده

   ضرورىترك لقمه  -394

  :حضرت داود عليه السالم فرمود

  .»2«  اى ضرورى نزد من از قيام بيست شب براى عبادت حمبوبرت است ترك لقمه

   طرد از رمحت و قرب به شقاوت -395

  :حضرت عيسى عليه السالم فرمود

ارى دو مهارند هيچ مرضى براى نفس انسان دشوارتر و بدتر از عالقه به پرخورى و بغض گرسنگى نيست و اين دو بيم
  »3« !براى مطرود شدن انسان از رمحت اهلى و نزديك شدنش به شقاوت و گمراهى

  امر قرآن به سري و سفر -396
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ها و  كند به سري و سفر در روى زمني بپردازد، آن گاه با ديدن خرابه قرآن جميد با كمال شدت، از انسان دعوت مى
ها و  ها و دولت كنند، به ياد مّلت روز از آن آثار تعبري به آثار باستاىن مىهاىي كه از گذشتگان باقى مانده و ام ويرانه

   العاده برجسته بودند، وىل با اين مهه نعمت كه اقوامى بيفتد كه از نظر ماىل و سياسى و قدرت و قوت و طول عمر فوق

______________________________  
  .261/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  .261/ 9: عرفان اسالمى -)2(

  .261/ 9: عرفان اسالمى -)3(

  422: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

ها برخاسته و راه اسراف و تبذير و ظلم و فساد و جرم پيش گرفتند  بر سر سفره آنان بود به تكذيب آيات حق و واقعيت
ماغ آنان با رسيدن عذاب كردند كه بر اثر آن مهه جنايت، روزى به دست انتقام مالك ارض و مسا بيفتند و د و خيال منى

  »1« !!سخت اهلى به خاك مذّلت ماليده شود

  بينا دل نابينا -397

در اينجا الزم است از بينادىل كه دو چشم خود را در جبهه حق عليه باطل از دست داده بود و در عني نابيناىي ظاهر، 
  .توجه برتر بود ياد شود دار ىب چشماش از هزاران  داد و يك حلظه به دفاع از حق تا حلظات آخر عمر ادامه مى

او عبدالّله عفيف آن مرد عاشق و فرزانه و آن جماهد بزرگوار و كرمي است كه فيض حمضر رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله 
  .را يافته بود

حق يك پس از رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله مهاره با على مرتضى عليه السالم بود تا جاىي كه در راه محايت از 
  .چشمش را در مجل و ديده ديگرش را در صفني از دست داد

او با دل نوراىن و روشنش شب و روز در كوفه به عبادت خدا مشغول بود و از اين كه به خاطر نابيناىي نتوانست براى 
يدان يارى حضرت سيدالشهدا در كربال حاضر شود سخت ناراحت بود، وىل عاقبت در راه امام مظلومان و سرور شه

  .شهيد شد و نام مبارك خود را جاودانه كرد
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اش  پس از شهادت امام و اسارت اهل بيت عليهم السالم روزى به عادت مهيشگى: چگونگى شهادتش بدين قرار است
آن گاه پسر زياد آن جرثومه . براى عبادت به مسجد كوفه آمد، در اين وقت احساس كرد گروهى وارد مسجد شدند

   شرمى رفت و در كمال ىبآلودگى به منرب 

______________________________  
  .285/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  423: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

ستايش خداىي كه حق و اهل حق را غلبه داد و امرياملؤمنني يزيد بن معاويه را يارى كرد و دروغگو : و وقاحت چنني گفت
  !پسر دروغگو را به قتل رساند

اى دمشن ! اى فرزند مرجانه: -ترين فضاى اختناق فريادى در سخت -اين سخنان ياوه را شنيد فرياد برآورد عبدالّله چون
دهى فرزندان پيامرب  دروغگو و پسر دروغگو تو هسىت و آن كه به تو اين پست و مقام را واگذار كرد، تو دستور مى! خدا

  !كىن؟ ى مىرا بكشند سپس بر منرب مسلمانان رفته و اين چنني دهن كج

  اين گوينده كه بود؟: ابن زياد از شنيدن اين سخنان سخت ناراحت شد و فرياد زد

من بودم، آيا دودمان پاك پيامرب را كه خداوند رجس و ! پسر دروغگو! اى دروغگو! اى دمشن خدا: عبدالّله فرياد زد
كجايند فرزندان مهاجران و ! مناىي، اى داد ىرساىن و ادعاى اسالم م پليدى را از ساحت مقدس آنان دور كرده به قتل مى

  !كشند؟ انصار، چرا از اين متجاوز لعنت شده فرزند لعنت شده به زبان رسول اكرم، انتقام منى

اين سخنان، پسر زياد را تبديل به يك آتش پاره كرد، مهان وقت دستور دستگريى عبدالّله را داد، گروهى از ماموران به 
ى از طايفه عبدالّله به محايت برخاستند، با اجياد شدن كشمكش سخت، عبدالّله را از دست ا طرف او آمدند، عده

  .اش بردند ماموران جنات داده و به خانه

سراجنام حممد اشعث به دستور ابن زياد با گروهى زياد براى دستگريى او حركت كردند، در اين موقعيت گروه عبدالّله 
  !!فاجران به در خانه عبدالّله رسيدند، در را شكسته و وارد خانه شدنداى كشته شدند،  مغلوب شده و عده

  .مششري مرا بده و از هر طرف به من محله شد مرا راهنماىي كن تا شّر آنان را دفع كنم: عبدالّله به دخرت با شهامتش گفت
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با خواندن رجز به دمشن عنود  دخرت مششري پدر را به دست او داد و به راهنماىي آن مرد بينادل مشغول شد، عبدالّله
  :ور شد و به دفع جنايت آنان مششري زد، دخرت گفت محله

  424: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  جنگيدم؟ كاش مرد جنگاورى بودم تا پيش روى تو با اين فاسقان مى! اى پدر

آورى آنان را  فتگرداند و باقدرت شگ آمد او مششريش را با كمال شجاعت و قوت مى دمشن به سوى عبدالّله مى
شكر : كشت، پنجاه سوار و بيست و دو پياده كشته شدند تا دستگري شد و نزد ابن زياد قرار گرفت، ابن زياد گفت مى

اگر چشم داشتم ! به چه چيز مرا رسوا كرد، به خدا سوگند! اى دمشن خدا: خداى را كه تو را رسوا كرد، عبدالّله گفت
درباره عثمان چه ! اى عبدالّله: ن گاه پسر زياد براى جواز قتل عبدالّله چنني گفتكردم، آ جهان را بر تو تاريك مى

مرا با عثمان چه كار؟ خوب كرد يا بد، خداوند به عدل بني او و ! اى پسر مرجانه! اى ملعون: گوىي؟ عبدالّله گفت مى
  .مردم داورى خواهد كرد، تو از خودت و پدرت و يزيد و پدرش سؤال كن

  .كنم جز اين كه شربت مرگ را به تو بچشامن وجه از تو پرسشى منى به هيچ: گفتابن زياد  

ام كه فيض شهادت را نصيب من كند، در جنگ مجل و  پيش از اين كه به دنيا بياىي از خداوند خواسته: عبدالّله گفت
  .صفني از اين برنامه حمروم شدم وىل امروز دانستم كه دعاى سابقم مستجاب شده

بيت بود با كمال فصاحت انشا كرد كه مضمونش نكوهش بىن اميه و مدح اهل  29اى كه حاوى  نگام قصيدهدر اين ه
بيت عليهم السالم و امام حسني عليه السالم و ترغيب مردم به خوخنواهى حضرت حسني عليه السالم و مذمت مردم 

  .وفاى كوفه بود ىب

مبارك او را از بدن جدا كرده به دار آوخيتند، سپس دستور داد دخرت  ابن زياد بيچاره شد ديگر مهلت نداد، دستور داد سر
  .او صفيه را گرفته به زندان بربند

اين دخرت در زندان بود تا مردى به نام طارق به دستور سليمان بن صرد او را از زندان جنات داد تا آن كه حممد بن 
   سليمان با او ازدواج كرد و از او شش پسر و چهار دخرت به

  425: ، ص13 عرفان اسالمى، ج
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  .»1« وجود آمد كه مهه از شيعيان شجاع امرياملؤمنني عليه السالم بودند

   نگاه غري ضرورى -398

  :حضرت حيىي عليه السالم فرمود

رت است از نگاهى كه واجب و الزم نباشد   .»2« مرگ براى من 

   رت از اين عيادت -399

  :زىن عيادت كرده و به صورت او نگاه منوده بود گفتعبدالّله مسعود به مردى كه از 

رت از اين عيادت بود ات از بني مى اگر ديده   »3« !رفت 

   عاطفه جانوران -400

روند  ها به مشار مى كنند، بلكه به انسان و حيواناتى كه دمشن آن ورزند و حمبت مى حيوانات نه تنها به انواع خود انس مى
  .كنند حمبت مى

د كم و بيش از وفاى سگ و عالقه اسب و اطاعت گوسفند و انس گربه و عالقه كبوتر به انسان مطالىب شنيده و مهه افرا
كند، بلكه شري به بره كه طعمه اوست حمبت  اند، وىل اين تنها انسان نيست كه حيوانات را رام خويش مى يا خود ديده

  ...شود و كنند و موش با گربه هم كاسه مى ى مىورزد و سگ با روباه يا گرگ در يك جا با مساملت زندگ مى

  طرز رفتار و حركات درندگان داللت دارد كه اين جانوران ذاتاً درنده و خوخنوار نيستند،

______________________________  
  .291/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  .297/ 9: عرفان اسالمى -)2(

  .297/ 9: عرفان اسالمى -)3(

  426: ، ص13 عرفان اسالمى، ج
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  .كنند بلكه تا سر حد احتياج براى جنات خود از مرگ شكار مى

رساند، به مهني دليل  مثًال شري كه سلطان حيوانات نام گرفته، جانورى است كه به هنگام سريى به هيچ حيواىن ضرر منى
خمصوصى هستند و بر اثر  كند داراى حسّ  ها تغذيه مى حيواناتى كه از قبيل گوراسب، آهو و گورخر كه شري از گوشت آن

كنند و اال در اطراف شري به چرا مشغول  فهمند كه شري گرسنه است يا نه، اگر گرسنه باشد فرار مى غريزه يا عادت مى
  .شوند مى

ترين حيوانات است به انسان، خود دليل ديگرى است كه اگر اين درنده و ساير درندگان مهرباىن  رام شدن شري كه از قوى
باشد و  پردازند براى بقاى نسل سامل جانوران مى تر خواهند شد و اگر اين نوع حيوانات به شكار مى گربه هم رام  ببينند از

  .ادامه حيات حيوانات ضرورى است

كند حىت اگر دو سه روز رفتگر براى حتويل گرفنت  مهان طور كه انسان زباله و اشياى زايد را از حميط زندگى خود دور مى
گشايد، اگر جانوران نيز كه رفتگران دنيا هستند از بني بروند يا وظيفه خود را  ننمايد، زبان به اعرتاض مى زباله مراجعه

  .اجنام ندهند، حيات از صفحه گيىت برداشته خواهد شد

اى كنند، چون خداوند شري را طورى آفريده كه بر  كند، مسلماً گورخران مهگى فرار مى مثًال شريى به گله گورخر محله مى
  .كند كه شكار و دسرتسى به آنان آسانرت باشد تواند به سرعت بدود، مهيشه حيواىن را انتخاب مى مدت طوالىن منى

با اين ترتيب . شود دود نصيب شري مى تر است و در عقب گله مى تر و ناتوان پس در گله گورخر آن كه از مهه ضعيف
گريى جلوگريى  گردد و از انتشار بيمارى و مهه آورى مى نوعانش مجعحيوان بيمار يا لنگ و يا ضعيف و ناتوان از بني مه

  .ماند شود و نسل حيوان مورد محله، سامل مى مى

شود،  ها مى مانده شري خوراك كفتار و شغال و روباه و نظاير آن دهد، مثًال پس بعد از شكار نيز موضوعات جالىب رخ مى
   هرسند، آن گا ها فرا مى بعد الشخورها و كركس

  427: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

ماند كه كربنات   ها باقى مى كنند، تنها استخوان رسد كه حساىب اسكلت حيوانات را پاك و صاف مى نوبت به حشرات مى
  !اند به هدر خنواهد رفت اى از حيواناتى كه قرباىن گشته شود، بنابراين حّىت ذره هاى آن نصيب زمني مى كلسيم و فسفات
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رت رشد مى جاىي كه خون آنها در  علف كنند، اين رفتگران، طبيعت زمني را از آلودگى پاك كرده، از شيوع  ها رخيته است 
  .منايند رويه نسل را هم كنرتل مى كنند و ازدياد ىب ها بني انسان و حيوان جلوگريى مى بيمارى

عاطفه و فاقد حمبت  د، خويش را ىب خالصه مهان طور كه انسان با كشنت مرغ و خروس كه بر سفره رنگني خود مى
كند و عمل  داند و يا گاو و گوسفندى را كشته، خود و مهنوعان و حىت حيواناتى كه در دسرتس او هستند سري مى منى

مشرد و در حقيقت صحيح هم هست، اعمال جانوراىن كه حيوانات يا حشرات را شكار  خويش را منصفانه و عاطفى مى
توان فاقد عاطفه و حمبت دانست، به خصوص   باشد، پس حيوانات را منى انسان منطقى و درست مى كنند مانند اعمال مى

  .دارد ها را به اعجاب وامى ترين انسان ها با عاطفه كه در بعضى موارد اعمال عاطفى و مهرورزى عجيب آن

ها از موضوعات تازه و نو  نظاير آنانس سگ به گربه، شري به بره و مهر گربه به موش و پذيراىي كالغ از سگ جمروح و 
نيست كه فقط بر اثر تربيت و تعليم جانورشناسان به وجود آمده باشد، بلكه اين خوى و عادت در خلقت جانوران وجود 

  .گردد داشته و دارد و به مهني جهت در اثر تربيت زودتر منايان مى

هاى گرسنه گنجشكان ديگر را كه به عللى  ها جوجه در ميان حيوانات كمك به هم نوع زياد رايج است، مثًال گنجشك
ها با يكديگر مهكارى و معاضدت شديد  آموزند و كالغ دهند و پرواز مى اند غذا مى پدر و مادر خود را از دست داده

  .اند ها نيز چنني لك دارند، لك

ها شديداً  ه دقيقاً پرستارى كرده و به آنهاى بيگان ها را شكوفانيده و از بچه هاى يكديگر خوابيده، آن ها روى ختم پنگوئن
  .ورزند عشق مى

  428: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

كنند، حىت حشرات با هم زندگى مشرتك دارند، مانند  اى زندگى مى مجعى و قبيله گوزن، آهو و ميمون به صورت دسته
  .كنند گرى مى مسان جلوهها به قدرى زياد است كه مانند ابر مرتاكم در آ ها كه گاهى اجتماع آن پروانه

مهكارى و حمبت به هم نوع در ميان جنبندگان موضوع روشن و غري قابل انكارى است، اما آنچه بيشرت جالب است 
  .ورزى به دمشن است حمبت
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دهد و نوازشش  كند و به او شري مى سگ ماده براى بچه شري مادر مهرباىن است، از او به اندازه بچه خود پرستارى مى
گذارد و هرگز او را  د و بچه شري هم پس از اين كه بزرگ شد به سگ ماده كه برايش مادرى كرده احرتام مىده مى
  .آزارد منى

پردازند و حمبت خود را به  ها با مهديگر به بازى و تفريح مى بني مرغ هوا و خرس جنگل جتانسى نيست وىل اين حيوان
اده و هر دارنده  ىكنند و به اين وسيله به ما م مهديگر ابراز مى فهمانند كه خداوند مهربان بني مهه جانوران مهر و الفت 

  .دل را صاحب دل كرده و متام موجودات را به يكديگر پيوند داده است

  اى فروغ مجال تو خوبان
 

  پرتو خوىب تو حمبوبان

  جلوه حسن تو كجاست كه نيست
 

  جذبه عشق تو كراست كه نيست

 تواندمهه ذرات مست عشق 
 

 «1» پاى كوبان زدست عشق تواند

  

   جهاد افضل -401

  :در خرب است كه

  :تر است تا آن كنم؟ فرمود از جهادها كدام فاضل! يا رسول الّله: يكى پيش رسول صلى اهللا عليه و آله آمد گفت

______________________________  
  .313/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  429: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .بـَْنيَ َجْنبَـْيهِ   انَّ أْفَضَل اِجلهاِد َمْن جاَهَد نـَْفَسُه الَّىت

رتين جهاد، جهاد كسى است كه با متايالت غري منطقى خود مبارزه كند   .مسلماً 

  :آن عارف بزرگ گفت
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چشم خود، از  حق سبحانه و تعاىل بنده خود را هيچ عّزى ندهد وراى آن كه او داللت كند بر خوار كردن نفس خود در
  :ترين دمشنان خوانده است آن كه شرع نفس را دمشن

  .َعُدوَِّك نـَْفُسَك الَّىت بـَْنيَ َجْنبَـْيكَ   أْعدى

  .ترين دمشن تو، متايالت غري منطقى توست دمشن

  .»1«  كه مّذلت جسنت دمشن، رعايت جانب دوست و جباى آوردن حرمت حرمي حمبوب است

  آنچه خري است بياموز -402

آموزان خري را روشن  داند ياد بده، من قبور معلمان و دانش آنچه خري است بياموز و به آن كه منى: اوند به موسى فرمودخد
  .»2« كنم تا از جاى برزخى خود وحشت نكنند مى

   عابد و ذوالقرنني -403

پريمردى را ديد مشغول مناز است و به كرد،  ذوالقرنني كه نامش در قرآن جميد آمده با لشگر فراواىن از بياباىن عبور مى
چگونه با : عظمت ذوالقرنني توجهى نكرد، ذوالقرنني از بزرگى روح او در تعّجب شد، پس از متام شدن منازش به او گفت

راسيدى و در حال تو تغيريى پيدا نشد، عرضه داشت با كسى مشغول مناجات : ديدن خدم و حشم بزرگى دستگاه من 
   ايت است، ترسيدم از او منصرف لشگرش ىب بودم كه قدرت و

______________________________  
  .332/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  .356/ 9: عرفان اسالمى -)2(

  430: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  !شوم و به تو متوجه گردم از عنايتش حمروم گردم و ديگر دعامي را اجابت ننمايد

من حاضرم مهه جا با تو باشم به : كنم، عرضه داشت هايت را اجابت مى هى كىن متام خواستهاگر مرا مهرا: ذوالقرنني فرمود
  :شرط آن كه چهار چيز برامي ضمانت كىن
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  .صحىت كه هرگز بيمارى از پس آن نباشد :اول

  .نعمىت كه زوال نداشته باشد :دوم

  .جواىن و قدرتى كه پريى و سسىت در آن ديده نشود :سوم

  .حياتى كه مرگ نداشته باشد :چهارم

پس من از كسى كه متام امور در حتت قدرت اوست : مرا هرگز بر اين امور قدرت نيست، عابد گفت: ذوالقرنني گفت
  .»1«  منامي دارم و به شخصى كه مثل خود من عاجز و حمتاج به غري است تكيه منى دست برمنى

   تا از مرگ غفلت نكنيم -404

اش دفن كرده است، سبب اين كار را  رش به مردمى افتاد كه هر كس مردگان خود را جلوى خانهحضرت ذوالقرنني عبو 
ها زندگى كرده  اند و با آن براى آن است كه هر صبح و شام نظرمان بر قبور اشخاصى كه مثل ما بوده: پرسيد؛ گفتند

دانيم كه يك روزى ما هم مانند آنان مقيم  مى بودمي بيفتد تا از مرگ غفلت نكنيم و به فكر عاقبت كار خويش باشيم؛ زيرا
  !!برزخ خواهيم شد

براى آن كه بني ما دزد و خائن نيست، : از طرىف ديد منازل آنان درب ندارد، پرسيد اين چه وضع است؟ جواب دادند
ا حاكم و كند و ما ر  خداوند به هر كس هر چه عطا كرده به مهان قانع است و هرگز دست به طرف مال كسى دراز منى

  پادشاه نيست؛ زيرا مهه ما

______________________________  
  .364/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  431: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

كىن  دهد، بلكه آن قدر با هم مهربانيم كه وقىت زندگى ما را نظر مى موظف به رفع نزاعيم و از طرىف نزاعى بني ما رخ منى
كشيم و بني ما  و آن چنان بر هواى نفس غالبيم كه نفعى را به غري حق به طرف خود منى انگار مهه با هم يكى هستيم

دروغ وجود ندارد؛ زيرا دروغ مقدمه جلب نفع از براى خود و ضرر به ديگرى است و ما نفع غري را به منفعت خود ترجيح 
  .دهيم و ما پدران خود را نيز اين چنني يافتيم مى
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بينيم و مثل اين كه غم و اندوهى در بني مشا وجود ندارد،   ست كه مهه مشا را خرسند و خندان مىچگونه ا: ذوالقرنني گفت
دارد و هر   دانيم و او هم هر چه صالح ماست براى ما مقّرر مى براى اين است كه هر چه پيش آيد از خدا مى: گفتند

  .»1«  اندوهگني كس را هر چه صالح اوست پيش آيد بايد خندان و خرسند باشد نه غمناك و

   چهار وصيت به موسى عليه السالم -405

موسى عليه السالم از جانب حضرت حق به چهار چيز وصيت شد كه بر متام مردم واجب است به اين چهار حقيقت 
  :توّجه كنند

  .باشداىن خداوند تو را آمرزيده به عيوب مردم كار نداشته باش بلكه در فكر وسيله آمرزش خويش  تا منى - 1

  .رسى هاى خزائن من متام شده از براى روزى غصه خمور كه آنچه مقدر توست به آن مى داىن گنج تا منى - 2

  .داىن سلطنت و حكومت من خامته پيدا كرده به كسى اميدوار مباش تا منى - 3

  .تا خرب مرگ شيطان اين دمشن خطرناك به تو نرسيده از مكر او امين مباش - 4

  :به حضرت وحى شد

______________________________  
  .365/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  432: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .مرا دوست داشته باش و مردم را نيز به حمبت من آراسته كن

داىن كه تو را از مهه بيشرت دوست دارم، اما بندگانت را چگونه به حمبتت خبوامن؛ پاسخ آمد  تو مى: عرضه داشت
ها به  مند گردند؛ زيرا دل ام به ياد آنان آر تا قدردان نعمت شوند و از اين طريق به من عالقه ها داده ه به آنهاىي را ك نعمت

  .»1« شود احسان صيد مى

  اى موسى سائل را گرامى دار -406

  اين عبد با كدام عمل به اين مقام رسيده؟! خدايا: حضرت موسى شخصى را در سايه عرش آرميده ديد، عرضه داشت
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  :جواب شنيد به دو عمل

  .مصونيت از عقوق پدر و مادر - 1

  .نداشنت حسد - 2

فرستم تا او  بوقت بريون آمدن از قرب ملكى را مى: ثواب كسى كه عيادت مريض كند چيست؟ فرمود! اهلى: عرضه داشت
  .را در ظلمات قيامت راهنماىي كرده به حمشر واردش كند

  .آورم مهانند روز تولد از مادر وى را از گناهان بريون مى: دثواب شسنت ميت چيست؟ فرمو : عرضه داشت

  .فرستم تا وى را از قرب به حمشر مشايعت كنند مالئكه را مى: ثواب تشيع جنازه چيست؟ فرمود: عرضه داشت

اى نيست وى را در سايه عرش قرار  در قيامت كه سايه: زده چيست؟ فرمود ثواب تسليت دادن به مصيبت: عرض كرد
  .دهم مى

______________________________  
  .369/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  433: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

سائل را گرامى دار، گرچه به انفاق چيز كمى به او باشد و يا با زبان خوش او را دور كن كه گاهى ملكى را به ! اى موسى
  »1« كنند؟ ينم چه مىفرستم تا بب صورت سائل براى امتحان مردم به سوى مردم مى

   مرا به موعظه تو نيازى نيست -407

  :در حديث معترب آمده

رفت، شيطان هم به دنبالش روان بود، يكى از اعوان آن رجيم درگاه، به او   روزى موسى براى مناجات به كوه طور مى
شت راندم، اميد است كه بت: مگر به اغواى موسى هم اميد دارى؟ گفت: گفت   !!وامن وى را نيز گمراه كنمپدرش را از 
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به : هاى كالهش سؤال كرد، پاسخ داد خود را به حضرت موسى رساند، موسى وى را با كالهى هزار رنگ ديد، از رنگ
براى تو هزار و پنج كلمه نصيحت دارم، گوش كن تا برايت ! فريبم، اى موسى ها دل مردم را برده و آنان را مى اين رنگ

  .ن مواعظ منفعت هستبگومي كه تو را در اي

  :مرا به موعظه تونيازى نيست، جربئيل نازل شد و عرضه داشت: حضرت فرمودند

  .نظر كن كه در بقيه گفتارش اغوا دارد، موسى ايستاد و فرمود بگو پنج كلمه او را بشنو و از بقيه صرف

به اعوان و انصارم  پنج عمل است كه خود من در آن پنج عمل متصدى فريب و اغواى مردمم و: شيطان گفت
  .گذارم كه از عهده آن برنيايند وامنى

رسامن كه هيچ زماىن به اندازه وقت غضب تسّلط بر آنان ندارم، ممكن است به  به وقت غضب خود را به اوالد آدم مى - 1
  دو دقيقه غضب آنان را به قتل و يا گناهان ديگر

______________________________  
  .370/ 9 :عرفان اسالمى -)1(

  434: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .بيندازم، پس در حال غضب خود را حفظ كن مبادا كه به هالكت افىت

خبىت نشاند، در حدى كه رانده درگاه حق  در خود عجب و خود پسندى راه مده؛ زيرا عجب و تكرب مرا به اين تريه - 2
  .شدم و مورد لعن او و بندگانش قرار گرفتم

تواند در  گريم و كمرت كسى مى خلوت مكن كه من متام قدرمت را براى به عصيان كشيدن تو به كار مى با زن اجنبيه - 3
  .خلوت خود را حفظ كند

گذارم كسى به عهدش پاى بند  تواىن با خداى خويش عهد و نذرى مبند كه من تا جاىي كه قدرت دارم منى تا مى - 4
  .ه مورد غضب خدا هم هستباشد و خمالفت نذر عالوه بر اين كه عصيان كرد

  .»1« چون قصد دادن صدقه كردى عجله كن ورنه تو را از فضيلت آن حمروم خواهم كرد - 5
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   رتين درسها از سليمان نىب -408

سراسر زندگى پر فيضش  -دهد كه خداوند بزرگ در قرآن جميد در سوره منل از حشمت و جاللش خرب مى  -سليمان نىب
رتين    .درس استبراى هر انساىن 

خورد و هرگز عالقه  كوبيد و از آن نان به دست آورده و مى اما با مهه بزرگى و عظمتش با دست خود گندم يا جو مى
  .املال و يا زمحات ديگران ارتزاق كند نداشت از بيت

ه لباس آن حضرت در عني اين كه بر اريكه سلطنت فلسطني تكيه داشت از مو بود و به دست خويش روزى يك قطع
يه روزى مى بافت و آن را مى حصري كوچك مى رسيد به  كرد، چون شب فرا مى فروخته و از وجه آن براى خود و عيالش 
   رفت و تا صبح به تضرع و زارى به پيشگاه حق اشتغال داشت، حكومت را فقط براى دعوت به حمراب عبادت مى

______________________________  
  .371/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  435: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

خواست و عالقه داشت بىن آدم از روش او درس گرفته و پا به پاى او تا رسيدن به مقام  خداپرسىت و خدمت به خلق مى
  .»1« قرب حركت كنند

  رتين روز، ماه و عمل كدامند؟ -409

  :از ابن عباس پرسيدند

رتين ماه رتين اعمال   رتين روزها و  رتين ماه: كدام است؟ پاسخ دادها و  ها ماه رمضان،  رتين روزها روز مجعه و 
رتين اعمال منازهاى پنج   .گانه است آن هم به وقت و

شد غري  اگر از علما و حكماى مشرق و مغرب اين سؤاالت مى: چون اين مسائل به امرياملؤمنني عليه السالم رسيد فرمود
  :اين است گفتند، اما جواب من اين جواب منى

رتين ماه رتين روزها، روزى است كه  رتين عمل عملى است كه خداوند بپذيرد و  ها ماهى است كه در آن توبه كىن و 
  .»2«  مؤمن از دنيا خارج شوى
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  اينان اولياى حقند -410

  :حضرت رسول صلى اهللا عليه و آله فرمودند

شود كه رويشان چون ماه شب چهارده است، مردم در فزعند  ىها گذاشته م اى كرسى قيامت در اطراف عرش براى عّده
ها  اين! يا رسول الّله: آنان راحتند، خلق در وحشتند آنان در امانند، اينان اولياى حقند كه خوف و حزن ندارند، پرسيدند

  چه كساىن هستند؟

  »3« !آنان كه در راه خدا دوسىت داشتند: فرمود

______________________________  
  .373/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  .387/ 9: عرفان اسالمى -)2(

  .394/ 9: عرفان اسالمى -)3(

  436: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  فقط به خاطر خدا -411

  :مردى دوستش را براى خدا مالقات كرد، خدا ملكى را در راه او قرار داد، از او پرسيد

: قوم و خويش بودى؟ گفت: نه، گفت: به خاطر حاجىت؟ گفت: پرسيدبه زيارت برادرم رفته بودم، : كجا بودى؟ گفت
: فقط به خاطر خدا، گفت: پس براى چه به ديدار او شتافىت؟ گفت: نه، گفت: چيزى نزد او داشىت؟ گفت: نه، گفت

شت را برا! اى مرد ى تو واجب  خداوند مرا فرستاده كه به تو بگومي خدا به خاطر اين گونه دوسىت تو را دوست دارد و 
  .»1« كرد

  با كه معاشرت كنيم؟ -412
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با دمشىن با اهل معصيت خود را حمبوب خدا كنيد و با دورى از آنان خويش را به خدا نزديك كنيد و با : عيسى فرمود
با كسى كه ديدارش مشا را به ياد : با كه معاشرت كنيم؟ فرمود! اى روح خدا: خشم با آنان رضاى خدا را جبوييد، گفتند

  .»2« خدا اندازد و كالمش به علم مشا بيفزايد و عملش مشا را به آخرت رغبت دهد

   چه نيكوست اجر عمل كنندگان -413

  :فرمايد امام سجاد عليه السالم مى

كجايند آنان كه در راه خدا دوسىت و معاشرت : زند اى فرياد مى هنگامى كه خداوند اولني و آخرين را مجع كند ندا كننده
شت به آنان  خيزند، به آنان خطاب مى پس گروهى برمى داشتند؟ شت برويد، مالئكه در راه  كنند، بدون حساب به 

  از چه حزىب هستيد؟: پرسند شت بدون حساب، مى: گويند كجا؟ مى: پرسند كنند و مى برخورد مى

______________________________  
  .395/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  .396/ 9: ىعرفان اسالم -)2(

  437: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

در راه خدا دوسىت و دمشىن : دهند عملشان چيست؟ پاسخ مى: گويند دوسىت كنندگان در راه خدا، مى: گويند جواب مى
  .»1«  چه نيكوست اجر عمل كنندگان: گويند مالئكه مى. داشتيم

   خود را امتحان كنيم -414

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى

اگر خبواهى خود را امتحان كىن كه در تو خريى هست، به قلبت مراجعه كن، اگر عاشق اهل طاعت و دمشن اهل معصيىت 
مند به اهل معصيت در تو خريى نيست و  در تو خري هست و خداوند دوستت دارد و اگر دمشن مردم مؤمىن و عالقه

  .»2«  استمند  خداوند دمشن توست و مرد با مهان است كه به آن عالقه

  چگونه رفتار كنيم؟ -415
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ما در ميان خود و هم مذهبيان و با مردم ديگرى : به حضرت صادق عليه السالم عرض كردم: گويد معاوية بن وهب مى
  :كه با ما معاشرت دارند چگونه رفتار كنيم؟ حضرت فرمود

هاشان حاضر   را عيادت كنيد و بر جنازه مرده امانت آنان را بپردازيد، به سود و زيانشان گواهى به حق دهيد، بيمارانشان
  .»3« گرديد

  !اى شيعه آل حممد تقوا -416

  :گويد راوى مى

______________________________  
  .396/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  .397/ 9: عرفان اسالمى -)2(

  .398/ 9: عرفان اسالمى -)3(

  438: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

از حاضران پر بود، از اهل خراسان و شام و ديگر شهرها، من براى نشسنت جاىي نيافتم،  نزد حضرت صادق آمدم اطاق
  :امام صادق عليه السالم كه تكيه داده بود روى پا نشست و فرمود

راستش اين است كه از ما نيست كسى كه هنگام خشم خوددار نباشد و با دوست خود خوش ! اى شيعه آل حممد
خود خوش خلقى نكند و با كسى كه با او رفيق است رفاقت نكند و هم جوار او هم جوار  صحبىت نكند و با هم ُخلق

و ال حول وال قوة اّال «تقوا پيشه كنيد ! خود نباشد و خومشزگى نكند با كسى كه با او خومشزگى كند، اى شيعه آل حممد
  .»1« »باللّه

   با پنج نفر مهنشني مباش -417

  :كند كه به امام باقر عليه السالم فرمود ى بن احلسني عليهما السالم روايت مىامام صادق عليه السالم از عل

  .ها كيانند به من معرىف كن آن! پدر جان: با پنج كس مهنشني مباش و گفتگو مكن و رفيق راه مشو، من گفتم! فرزندم
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كند، از رفاقت با  را به تو دور مى از مهنشيىن با دروغگو بپرهيز كه چون سراب است دور را به تو نزديك و نزديك: فرمود
فروشد، با خبيل رفاقت مكن؛ زيرا او مال خود را به وقت سخىت  فاسق بپرهيز؛ زيرا او تو را به يك خوراك يا كمرت از آن مى

 رساند، با كسى كه قطع رحم خواهد به تو سود رساند، ضرر مى خرد دوسىت نداشته باش؛ زيرا مى تو از تو دريغ كند، با ىب
، سوره 25، سوره رعد 24 -23كند مهنشني مباش؛ زيرا من او را در سه جاى كتاب خدا ملعون يافتم سوره حممد  مى

  .»2« 27بقره 

______________________________  
  .398/ 9: عرفان اسالمى -)1(

  .401/ 9: عرفان اسالمى -)2(

  439: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  براى چه به اينجا آمدى؟ -418

  :آمده است» التهذيب«و » الكاىف«ر كتاب د

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

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

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

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

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

  .»1«  از مجله اصوىل است كه امرياملؤمنني عليه السالم در تثبيت و تأكيد آن كوشش فراوان كرده است

  را ناگوار داشىت؟آيا اين پيشامد  -419

ج البالغة«ابن اىب احلديد در    :اين گونه آورده است» شرح 

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

______________________________  
  .30/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  440: ص ،13 عرفان اسالمى، ج

  .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
  .ى عليه السالم به جاى خنستني بازگشتحماكمه به پايان رسيد و مّدعى از پى كار خود روان شد و عل

آمد را ناگوار  آيا اين پيش: در اين موقع عمر آثار خشمى در سيماى على عليه السالم ديد و براى كشف عّلت گفت
  .داشىت

  .آرى: على عليه السالم گفت

  .عمر موجب ناگوارى را جبست

مّدعى با ُكنيه خطاب كردى در صورتى كه حق آن موجب ناگوارى آن بود كه تو مرا در حضور : على عليه السالم گفت
  !!شدى خواندى و امتيازى ميان من و او قائل منى بود كه مرا به نام مى

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« از ظلمت به نور آورد كه خدا ما را در پرتو وجودتان هدايت فرمود و
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   آن قسمت مال مشا و اين قسمت مال من -420

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

   اى آن قسمت مال مشا و اين قسمت هديه: گفت

______________________________  
  .31/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  441: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .اند است كه مردم به من اهدا كرده

  !آورند يا نه؟ و مادرت ننشسىت تا ببيىن هديه برايت مىچرا در خانه پدر : پيغمرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  :سپس به سخن برخاست و فرمود

اى  اين قسمت مال مشا و اين قسمت هديه: گويند سازمي پس مى آورى زكات مى چگونه است كه ما مردماىن را مأمور مجع
  .برند يا نه بيند هديه برايش مىنشيند تا ب است كه به ما اهدا شده، چرا چنني مأمور در خانه پدر و مادرش منى

شود كه حتت تأثري آن  گاهى نفس انساىن در اثر جنبش و هيجان حرص و طمع دستخوش نوع خاصى از وسوسه مى
خواهد ميان گرفنت رشوه و رعايت جانب حق مجع كند، در صورتى كه چنني امرى هيچگاه ميّسر نيست؛ زيرا وقىت  مى

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

  .اللَُّهمَّ الَجتَْعْل ِلفاِجٍر َعَليَّ َيداً َوال ِمنَّةً 

  .»1«  بر ذّمه من احراز مكنبراى فاجرى حقى و منىت ! بار خدايا

   پاكى عمل -421
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دار قضاى بغداد بود، يك روز به هنگام ظهر نزد خليفه شد و تقاضا كرد   عاقبة بن يزيد كه در عصر مهدى عبّاسى عهده
درنگ صندوق اسناد و حمفظه مدارك مربوطه به ارباب دعوى و  كه ديگرى را به جاى او در منصب قضا بگمارد تا ىب

  .به او تسليم كند دفاع را

   مهدى چون سخن او بشنيد، پنداشت كه يكى از رجال دولت با وى به معارضه

______________________________  
  .33/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  442: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .برخاسته و او را آزرده خاطر و خشمگني ساخته

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

  در اين صورت علت استعفا چيست؟: مهدى گفت

ر يك اى دشوار به حمضر قضا حاضر شدند و ه 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

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

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 

فصلى ميسور نيست فراهم ساخت و با پرداخنت چند درهم رشوه، دربان سراى را بر آن داشت كه طبق نيز در چنني 
اد و گفت اين هديه فالن است، من از مشاهده : رطب را نزد من آورد، در اين هنگام دربان طبق را در برابر من بر زمني 

مت براندم و ظرف رطب را به آورنده آن خاطر و خشمگني شدم، چندان كه دربان را از خد آن وضع سخت آزرده
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بازگرداندم وىل روز ديگر چون متداعيان حمضر قضا در آمدند نتوانستم آن دو را به يك 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

   ديش تا اگر آن را پذيرفته بودم و كام خويش را با آن شريين ساخته بودم حالاكنون بين

  443: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  !من بر چه منوال بود؟

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

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

   در لباس ديوانگانعاقلى  -422

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 شغل خطري در فشار قرار داد ناگزير خود را به ديوانگى زد و بر ىن پاره

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

اد نظرش را در كار خويش خبواست، خر  منا   دمند ديوانهمرد به حكم سوگندى كه 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

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

  از سر راه اسب من به يك سو شو كه لگد: چوبني را به جنبش آورد و گفت آن گاه مركب
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  .34/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  444: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .بر تو ننوازد

  .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: د ديوانه منا گفتخردمن خواستند تا دين مرا تباه كنند اّما من تباهى عقل خويش را 
  .»1«  حمفوظ دارم

   سالمت دين -423

خليفه دوم، عمرو بن العاص حاكم مصر را فرمان داد تا كعب بن ضّنه را به مقام قضاى آن سامان بگمارد، حاكم مصر 
  .خليفه را دريافت كرد عني نامه را نزد كعب فرستاد چون فرمان

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

   استاين مرد ديوانه  -424

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: چون موضوع را بديد گفترخيت و در چنني وضع و حالت نزد حاكم شد، حاكم 

______________________________  
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  »1« !مقام قضا نيست، سپس فرمان داد تا او را از حضور برانند

  تا چند ياراى شنا كردن دارد؟ -425

وقىت حاكم عراق ابو قالبه را براى تصّدى كرسى قضاى بغداد فرا خواند، ابو قالبه دعوت حاكم را نپذيرفت و در پنهاىن 
  .به سرزمني شام گرخيت

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  چنان در بيابان و از شام متوارى شد و هم

  .پوشيده داشت تا اوضاع دگرگون شد و خاطرش از خطر بياسود و بار ديگر آهنگ عراق كرد

بسىت و  ن بكار مىپذيرفىت تا عدالت را در ميان ايشا چه بودى اگر منصب قضاى مسلمانان را مى: يكى از دوستان گفت
  :اندوخىت، ابوقالبه گفت از اين رهگذر اجر و ثواب مى

  .»2« چون شناورى به دريا درافتد تا چند ياراى شنا كردن دارد

  فرزندم هالك شد -426

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

  .] لَِّه َو ِإنَّا ِإلَْيِه راِجُعونَ ِإنَّا لِ [

  .گردمي ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى او بازمى

  .»3« فرزندم هالك شد و خلق را نيز به مهلكه افكند

______________________________  
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  446: ، ص13 مى، جعرفان اسال

   ام دين خود را فروخته -427

قاضى شريك در روزگار مهدى عباسى به اصرار او منصب قضا را پذيرفت، نوبىت چند براى مطالبه ماهانه خود با صرّاف 
  .گريى اى كه چنني سخت مى تو در مقابل اين نقدينه قماش نفروخته: گريى كرد، صرّاف گفت شهر سخت

اتر از قماش فروخته !اى مردم: شريك گفت من در برابر اين نقدينه دين خود را ! ام، اى مرد قسم به خدا كاالىي گران 
  »1« !!ام فروخته

  كدام عمل باالتر است؟  -428

كدام عمل باالتر است؟ حضرت ! اى رسول خدا: مردى مهار دابّه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را گرفت و گفت
  .»2«  گريى از مستمندان و دردمندان و بيچارگان و سخن پاكيزه گفنتخوراندن غذا و دست: فرمود

  زينت ما باشيد -429

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

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

رت است؟  -430   كداميك 

  :در روايت مهّمى آمده

______________________________  
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رت است؟ حضرت فرمود: السالم پرسيدنداز حضرت سّجاد عليه    :كداميك از سكوت و كالم 

رت است. هر كدام را آفاتى است   .وقىت هر دو از آفت سامل باشند گفتار از سكوت 

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

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

   داستاىن عجيب از انساىن عجيب -431

  :از ابوالقاسم قشريى نقل شده

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

  .] يـَْعَلُمونَ َو ُقْل َسالٌم َفَسْوَف [

] 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: م و گفتمبه او سالم كرد

  .] َمْن يـَْهِد اللَُّه َفما َلُه ِمْن ُمِضلٍ [

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

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

______________________________  
  .44/ 10: عرفان اسالمى -)1(



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

 

  448: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  :جّىن يا آدم؟ جواب داد: گفتم

  .]يا َبِين آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ [

را متناسب با آن عمل و مادى و معنوى خود [در هر مسجدى، آرايش و زينِت ] هنگام هر مناز و! [اى فرزندان آدم
  .مهراه خود برگرييد]  مكان

  .از قرائت اين آيه درك كردم كه از آدميان است

  :آىي؟ پاسخ داد از كجا مى: گفتم

  .]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

  .]َو ِللَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطاَع ِإلَْيِه َسِبيًال [

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] مسري از جهت سالمت جسمى و توامنندى ماىل و باز بودن[

  .فهميدم قصد خانه خدا دارد

  :اى؟ پاسخ داد چند روز است حركت كرده: گفتم

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

  .، و هيچ رنج و درماندگى به ما نرسيدهاست در شش روز آفريدمي مهانا ما آمسان ها و زمني و آنچه را ميان آن
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  .رود فهميدم شش روز است از شهر خود حركت كرده و به سوى مكه معّظمه مى

  :اى؟ جواب داد غذا خورده: پرسيدم

  .] َو ما َجَعْلناُهْم َجَسداً ال يَْأُكُلوَن الطَّعامَ [
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  .].كه از دنيا نروند[ندادمي، و جاويدان هم نبودند و آنان را جسدهاىي كه غذا خنورند قرار 

  .پى بردم كه در اين چند روز غذا خنورده است

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

  .]ال ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعها[

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

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

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

  .]َلْو كاَن ِفيِهما آِهلٌَة ِإالَّ اللَُّه لََفَسَدتا[

  .شد ترديد آن دو تباه مى اگر در آمسان و زمني معبوداىن جز خدا بود ىب

س بدن زن و مرد در يك مركب يا يك خانه يا يك حمل موجب فساد است، به مهني خاطر از مركب معلومم شد كه متا
  .پياده شدم

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

  :چون بر مركب قرار گرفت گفت

  .] ُسْبحاَن الَِّذي َسخََّر لَنا هذا َو ما ُكنَّا َلُه ُمْقرِِننيَ [
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را براى ما مسّخر و رام كرد، در حاىل كه ما را قدرت ]  وسايل سوارى[است كسى كه اين ]  نقصىاز هر عيب و [منزّه 
  .ها نبود مسّخر كردن آن

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

  :جواب داددر اين قافله آشناىي دارى : وقىت به قافله رسيدمي گفتم

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

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

  .]ُخِذ اْلِكتاَب ِبُقوَّةٍ   يا َحيْىي[
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  .ومندى بگريكتاب را به قوت و نري ! اى حيىي

  .] ِإينِّ أَنَا اللَّهُ   يا ُموسى[

  .يقيناً منم خدا پروردگار جهانيان! اى موسى

  .] يا داُوُد ِإنَّا َجَعْلناَك َخِليَفًة ِيف اْألَْرضِ [

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

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

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

  .]اْلماُل َو اْلبَـُنوَن زِيَنُة اْحلَياِة الدُّنْيا[

  .مال و فرزندان، آرايش و زيور زندگى دنيا هستند

  .فهميدم اين چهار نفر پسران اويند
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  :به آنان گفت

  .] ِت اْسَتْأِجْرهُ ِإنَّ َخيـَْر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْألَِمنيُ يا أَبَ [

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

  .كشيده امني مزد بدهيد  به اين مرد زمحت: گويد از قرائت اين آيه فهميدم به فرزندانش مى

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

  .]َو اللَُّه ُيضاِعُف ِلَمْن َيشاءُ [

  .كند و خدا براى هر كه خبواهد چند برابر مى

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

  !!از قرآن سخن نگفته است

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

   درياى تعّجب -432

با كمال تأسف بسيارى از شعرا كه از نظر هنر شعرى بسيار عاىل بودند، مغز خدا داده خود را جباى اين كه صرف 
ترين  هاى خداوندى كنند، صرف مدح شاهان و امريان و دبريان و وزيراىن كردند كه يا از بزرگ ى و حكمتمعارف بلند اهل

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



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

 

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

گسرت، خليفه اهلى، موجود مافوق موجودات،  اشعار خود آنان را سايه خدا، مالك رقاب خلق، موجود عدالتاينان در 
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  ا كمال ذلت برده نفس خويش و ظلمدر حاىل كه آنان يا سايه شيطان يا خود شيطان بودند و ب
  !كشيد هاى منفى را به دنبال منى آمدند كه عمل و كردارشان جز اين عنوان مادون حيوان و خمّرب دين خدا به حساب مى

______________________________  
  .48/ 10: عرفان اسالمى -)1(
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هاى ظلم و ستم نداشته از قول  ى منونه، مدح يكى از شاهان را كه در ستمكارى دست كمى از اسطورهالزم است برا
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 جسته به درياى تعّجب غرق مىراسىت، انسان در برابر اين مهه ذلت و پسىت از يك شاعر بر 

  اى كه قباى سلطنت بر قد توست در جهان
 

  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
 

  در خور ملك مصر و چني خسرو عادل جهان

  

 شاه شجاع تاجور قبله نصرت و ظفر
 

  كرده به سوى او نظر دولت و خبت هر زمان



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

 

  فرق عدو شكافىت پنجه خصم تافىت
 

  مهچو مسيح يافىت دولت و عمر جاودان

 شد تيغ تو هم چو الله شد اشك عدو چو ژاله
 

  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 در هر بيت اين قصيده دقت كنيد، سراسر دروغ و چاپلوسى و متّلق است و كلمه

  453: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

ممدوح نيست، مطالب قصيده سراسر بوى شرك و كفر و نفاق دارد و گاهى مسائلى در آن اين مدح، زيبنده آن شاه 
  .است كه تنها در خور حضرت حّق است و بس

  :رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

ابَ    .اذا رأَيُتم اْلَمّداِحَني َفاْحثوا ىف ُوجوِهِهُم الرتُّ

  .»1« دچون ستايشگران را ديديد، خاك بر صورتشان بپاشي

   خدايا تو داناترى -433

  :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 تو از من بر من داناترى و من از آنان بر خود آگاه! خدايا مرا به آنچه بر من گمان دارند 
  .»2«  دانند بر من ببخش ن منىآنچه از م

  با هم به ستيز برخنيزيد -434

  .عدم پذيرش حق نوعى از تكّرب است و مراء و جدال مستلزم چنني حالىت است
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  :از اىب دردا و واثله و انس روايت شده

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

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

  جوىي گرفتار احنطاط و نابودى شدند، از هاىي پيش از مشا به عّلت جدال و ستيزه مّلت

______________________________  
  .72/ 10: اسالمىعرفان  -)1(

  .75/ 10: عرفان اسالمى -)2(

  454: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

جو  جوىي نكنيد، چون ستيزه خيزد، ستيزه جوىي برمنى اين عمل دست برداريد؛ زيرا يك فرد با اميان با كسى به جدال و ستيزه
  .كنم فاعت و وساطت منىگر ش سخت زيانكار است، جدال را كنار بگذاريد؛ زيرا من در روز قيامت از ستيزه

هاى  با هم به ستيز برخنيزيد، چون من براى كسى كه از جدال گرچه حق با اوست دست بردارد سه خانه در بوستان
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   .»1«  دم استجوىي با مر  آن 

  بندد چه كسى با من پيمان مى -435

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

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

كنم، سپس آن پيامرب سخن و پيشنهاد خود را تكرار كرد، باز  تعهدى را قبول مىمن چنني : يكى از جوانان جملس گفت
گريم و او عمًال نسبت به تعهدش وفادار ماند، وقىت آن  من اين مسؤولّيت انساىن را به عهده مى: هم آن جوان گفت
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نىب است كه متكفل و متعهد  پيامرب از دنيا رفت، جوان مذكور به مقام و مرتبت او نايل شد و آن جوان مهان ذوالكفل
  .»2« شد غضب نكند و به تعهدش نيز وفادار ماند

   قهر و جداىي -436

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

______________________________  
  .91/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  .94/ 10: عرفان اسالمى -)2(

  455: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

ها مستوجب برائت و بيزارى از خداوند و  كنند مگر آن كه يكى از آن ز هم قهر و دورى منىهيچ وقت دو فرد مسلمان ا
  .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! ت بايد كيفر ببيند؟ديگرى كه مظلوم اس

اگر دو : فرمود چون او برادرش را به ارتباط و آشىت دعوت نكرد و از سخنش چشم پوشى ننمود، از پدرم شنيدم كه مى
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

  :و بگويدبازگردد و به ا

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

   واى بر من كه نابود شدم -437

  :روايت كردهابو بصري از امام صادق عليه السالم 
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رسند و  جويند شيطان مهواره خرسند و شادمان است و وقىت به هم مى 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

  كند شيطان هم از او استقبال منى -438

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

______________________________  
  .97/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  .97/ 10: عرفان اسالمى -)2(

  456: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

مؤمن مطالىب را بازگو كند كه بدان وسيله آبروى او را از ميان بربد و حيثيت او را لكه دار سازد تا آن  اگر كسى راجع به 
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 ال منىسازد و شيطان هم از او استقب واليت و دوسىت شيطان وارد مى

  مقامى از مقامات اوليا -439

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

  :نويسد ىمرحوم مريزا حممد تنكابىن م

  :نوشته است» مقابيس«شيخ اسدالّله كاظميىن در مقدمه 

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
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از بركات آن حضرت  چون خداوند مهربان توفيق زيارت حضرت امرياملؤمنني عليه السالم را به من عنايت فرمود،
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  رچهعليهما السالم پارچه سبزى از پا هاى 

االمر را ديدم كه روى بر جانب در نشسته و بر قرب تكيه زده است، پس چون چشمم بر آن حضرت  حضرت صاحب
   افتاد با صداى بلند، مانند مّداحان به خواندن

______________________________  
  .98/ 10: رفان اسالمىع -)1(

  457: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

جامن به فدايت، ! خوب زيارتى است، عرض كردم موالى من: زيارت جامعه شروع كردم، چون متام كردم آن حضرت فرمود
بلى داخل شو، چون داخل شدم نزديك در ايستادم، : زيارت جّد مشاست و اشاره به سوى قرب كردم، آن حضرت فرمود

  :رمودحضرت ف

چون ما اذن : آن جناب فرمود!! ترس آن دارم كه ترك ادب شود و به خاطر ترك ادب كافر شوم: پيش بيا، عرضه داشتم
  .لرزيدم دهيم ترك ادب نيست، پس اندكى پيش رفتم در حاىل كه از شدت ترس و هيبت بر خود مى

  :فرمود. 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 بزرگوار : ترسم، فرمود مى: عرض كردم. بنشني
اى و باجلمله از آن جناب نسبت  اى و پياده و پاى برهنه آمده راحت باش و چهار زانو بنشني كه تو زمحت كشيده: فرمود

لطيفه واقع شد كه اكثر آنرا فراموش منودم، چون از آن حالت به خود آمدم مهان به اين بنده الطاف عظيمه و مكاملات 
روز اسباب زيارت و تشّرف به سامرّا فراهم شد با آن كه مّدتى بود كه راه مسدود بود، پس من با پاى برهنه و پياده به 

هاى عظيمه و  در اثناى راه كرامتزيارت آن جناب مشرف شدم و شىب در روضه مقّدسه مكرر زيارت جامعه را خواندم و 
  !!معجزات غريبه ظاهر شد

توان به مقام قرب رسيد  راسىت، مگر بدون اداى واجبات و به خصوص ترك حمّرمات و منهاى تزكيه نفس و جتليه وجود، مى
  »1« و شرييىن وصال را چشيد؟
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  دم عيسوى اوليا -440

  :گويد فاضل تنكابىن مى

______________________________  
  .115/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  458: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

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

اند، اگر ممكن است در اين زمينه عالجى كنيد،  اند و آسايش مرا سلب كرده خوارى و هلو و لعب مشغول صبح به شراب
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

  :اش كه سردسته اشرار و اوباش بود گفت مهماىن خواست، مهسايهآن مرد ايشان را به 

فعًال چنني پيش آمده، آنان از دعوتش به گرمى استقبال كردند، : چه شد كه تو نيز به جرگه ما و حلقه ما درآمدى؟ گفت
اى قرار   شهپس آن شخص، آخوند مال حممد تقى را خرب كرد و آخوند پيش از مهه آنان به خانه آن شخص رفت و در گو 

  !گرفت

اى نشسته ناراحت شد، چرا كه  مهني كه سردسته اوباش با دوستانش وارد شد و چشمش به آخوند افتاد كه در گوشه
شد، اما به حكم اجبار با دوستانش نشستند و  آخوند هم مسلك آنان نبود و وجودش باعث منغص شدن عيش آنان مى

رت  راهى كه مشا در پيش گرفته: صحبت را اين چنني باز كرد و گفت براى اين كه آخوند را از آن جملس براند سر ايد 
  اى كه ما دارمي؟ است يا شيوه

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 
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سخن به حّقى گفىت، يكى از اوصاف ما اين است كه چون ما منك كسى را انصاف دادى و : 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

است؛ زيرا اين امر  مورد انكار مشا ىب: آن شخص گفت. من حرف تو را به هيچ وجه قبول ندارم كه مشا اين چنني هستيد
  پرسم آيا اگر چنني است من از مشا مى: از مسّلمات اين طايفه است، آخوند فرمود

  459: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  !ايد؟ مشا هرگز منك خدا را خورده

  .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 : كار بدتر شد؛ زيرا اينان به قهر از خانه من رفتند، آن جناب فرمود: ه به آخوند عرض كردصاحب خان
  شود؟ اينجا كشيد، صرب كن ببينيم در آينده چه مى

: 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  كارم، غسل كرده و به خدمت آمده ديشب مشا سخت در من اثر گذاشت و خواب از چشمم ربود، اكنون توبه سخن

  .»1« يافتگان به راه خدا گرديد تا شرايع دين را به من بياموزى و پس از آن از خملصان حّق و هدايت

  داستاىن عجيب از اوليا -441

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

، او در آن كشاند وجود مبارك مردى چون حضرت آيت الّله آخوند مالعلى معصومى كه به حقيقت از اولياى اهلى بود
احلسنه و  شهر منشأ آثار بسيار مهمى از قبيل مسجد، كتاخبانه، مدرسه علوم دينيه، درمانگاه، بيمارستان، صندوق قرض

منود و در جنب مدارس علميه آن جناب،  دارااليتام بود و وجودش براى مردم آن ناحيه مشعى پرفروغ در راه هدايت اهلى مى
ت علمى و اخالقى رسيدند كه هر كدام به هر ناحيه كه رفتند منشأ بركات شدند، آن صدها حمصل علوم ديىن به كماال

   مرد بزرگ به سال هزار و سيصد و پنجاه و هفت به جوار رمحت حقّ 

______________________________  
  .117/ 10: عرفان اسالمى -)1(
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  460: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .مقدسش حمروم كرد رمحة الّله عليه رمحة واسعةشتافت و سراسر آن نواحى را از وجود 

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 

  .زى نبودچي

شد به بيان معارف اهلّيه و مسائل ربانّيه و  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

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

ى از منكر دست ديد، از ام رسيد و هر موضوعى را مى گذاشت، به هركس كه مى به هرجا قدم مى ر به معروف و 
كنندگان ترس و اضطراب و رجنى به خود راه  داشت و در اين زمينه از هيچ كس پروا نداشت و از مالمت مالمت 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 
  .كر كردى از من

اى طرح كردند و آن اين بود كه  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  

ه بايد در اختيار اوباش باشد، چنانچه افشاى سّر كند به بالى سخت دچار  كه خانه در آن شب بدون صاحب خان
  .گردد، صاحب خانه ترسو براى شب مجعه از آن مرد بزرگ اهلى دعوت كرد و خود از خانه رفت

  جملسى به دعوت آن مرد مؤمن به آن خانه آمد، اما صاحب خانه را نديد، جلسه از

  461: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

اى جهت او كشيده شده، از نقشه خرب نداشت وىل  سردسته آنان تشكيل شده بود، جملسى دانست كه نقشه اشرار و
گر و مطربه با روى باز و لباس رقص وارد جملس شود و با زدن و   نقشه اين بود كه چون جملس آراسته شد، زىن عشوه
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حمّله را خرب كند تا بيايند وضع آن روحاىن را كوبيدن آالت موسيقى به رقص مشغول شود، آن گاه يكى از اوباش مردم 
ى از منكر بسته شود   !!ببينند، چون مردم بيايند آبرويش برود و زبانش از 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
 

 تغيري ده قضا راپسندى  گر تو منى

  

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

  پسندى تغيري ده قضا را گر تو منى

و به خاك افتاد و به يارب يارب مشغول شده و در مقام ناگهان ديدند آن زن پرده اطاق را به در آورد و بر خود پيچيد 
توبه و انابه برآمد و به دنبال او مهه اوباش سر به خاك گذاشته و به درگاه دوست ناليدند و مهه آنان به دست آن مرد اهلى 

  »1« !توبه كردند و از صلحاى زمان شدند

   رابطه اوليا با عامل غيب -442

  :گويد مى جملسى اّول موال حمّمد تقى

اىي به زيارت قرب بابا ركن الدين در مقربه ختت فوالد اصفهان رفته بودمي كه ناگاه شيخ صداىي  روزى به مهراه استادم شيخ 
  :شنود، شيخ رو به من كرد و گفت از قرب بابا مى

______________________________  
  .119/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  462: ، ص13 عرفان اسالمى، ج
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نه، شيخ شروع به گريه و ناله كرد، پس از اين كه اصرار فراواىن كردمي كه چه صداىي شنيديد؟ : اين صدا را شنيديد؟ گفتيم
به من هشدار داد كه مرگم نزديك است وبايد آماده سفر آخرت باشم و اين جريان شش ماه پيش از وفات آن : فرمود

  .بزرگوار اتفاق افتاد

  :گويد حمّدث نورى مى

  :آنچه شيخ شنيده بود اين مجله بوده است: بعضى از افراد با اطّالع شنيدم كه گفت از

  .»1«  در فكر خود باش! شيخنا

  قدرت معنوى اوليا -443

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

جنف فرستاده شد كه آن حضرت براى زندگى و به دست  هاى مفّصلى براى جناب آقا باقر به  از طرف بزرگان ايران نامه
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 شاگرد او، عّالمه حبرالعلوم مى

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

من مشا را به ! ما شش نفر را به حرم مطهر حضرت امرياملؤمنني عليه السالم برد و به ما شش نفر خطاب كرد، اى ياران
ام را بپرسم چنانچه مرا امر به رفنت  ام تا در حضور مشا از حضرت موال وظيفه م مقدس آوردهعنوان گواه عادل به اين حر 

  .هاى ايران بنويسم خواهم گواهى مشا را در پاسخ نامه فرمودند بروم ورنه مبامن و من مى

______________________________  
  .122/ 10: عرفان اسالمى -)1(
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! گاه دنيا و آخرت من اى سيد من و موالى من و تكيه: عرضه داشت. گاه به طرف حضرت موىل املوحدين توجه كردآن  
هاى زيادى براى من آمده و مصرّانه از من درخواست شده به آن ناحيه بروم و من در مسئله تكليف و وظيفه  از ايران نامه

  لم نىب نديدم، تكليف من چيست كه سخت سرگردامن؟اى جز رجوع به باب ع خود مرّدد و دودل هستم، چاره

  :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: چه فرمود؟ عرضه داشتيمشنيديد موالى من : 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 

و 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
  .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
»1«.  

  از غيبت برحذر باشيد -444

  كند از غيبت برحذر باشيد كه غيبت از زنا شديدتر است، مرد زنا مى: فرمودپيامرب صلى اهللا عليه و آله 

______________________________  
  .123/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  464: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

راضى كننده تا غيبت شونده را  پذيرد، اما غيبت گردد و خدا وى را مى و از عملش سخت پشيمان شده به خداوند باز مى
  .»1« شود نكند آمرزيده منى

  كردند اينان غيبت مى -445
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زنند و روى  هاى خود چنگ به صورت مى شب معراج گروهى را ديدم كه با ناخن: فرمايد پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى
  :اينان كيانند؟ گفت: به جربائيل گفتم. دهند خود را خراش مى

  .»2« دادند و عرض مردم را به باد مىكردند  كساىن هستند كه از مردم غيبت مى

   از وى غيبت نكن -446

: چيزى به من بياموز كه نفع خداىي برم، حضرت فرمود: به پيامرب صلى اهللا عليه و آله عرض كردم: گويد سليم بن جابر مى
ن خلق روبرو چيزى از خوىب را كوچك مشمار گرچه رخينت جرعه آىب از دلوت در ظرف تشنه باشد و با برادرت با ُحس

  .»3«  شو و چون غايب شد از وى غيبت مكن

   داستاىن عجيب از غيبت -447

روزى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله امر به روزه فرمود و دستور داد كسى بدون اجازه من افطار : گويد انس بن مالك مى
  .نكند

  .ضر آن جناب آمد و آن حضرت اجازه افطار داددارى براى اجازه افطار به حم مردم روزه گرفتند، چون غروب شد هر روزه

______________________________  
  .127/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  .127/ 10: عرفان اسالمى -)2(

  .127/ 10: عرفان اسالمى -)3(

  465: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

كنند اجازه  ز آمدن به حمضر مشا حيا مىاند و ا 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
گو استفراغ كنند، آن مرد به خانه رفت و دستور استفراغ داد، آن دو استفراغ كردند در حاىل كه از دهان هر و به هر دو ب
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اى از خون بسته بريون آمد، آن مرد در حال تعجب به حمضر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آمد و داستان را   يك قطعه
اين گناه غيبت بر آنان باقى مانده بود اهل آتش به آن كسى كه جامن در دست اوست اگر : گفت، حضرت فرمود

  »1« !!بودند

   بوى بد غيبت -448

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  : جيفه بد بو را؟ حضرت فرموداين : عرضه داشتند. نيش بزنيد: اى را آورد و به هر دو گفت گوشت مردار گنديده

  »2« !!كه مشا كرديد گند و بويش از اين بدتر بود

اى سفيدى -449   !عجب دندا

  :عيسى با حواريون بر مرده سگى گذشتند، حواريون گفتند: گويد مالك دينار مى

ريون را از بدگوىي خواست حوا هاى سفيدى در دهان اوست، انگار مى عجب دندان: عجب بوى بدى دارد، عيسى فرمود
   از سگ منع كرده و به آنان تعليم دهد كه مهيشه

______________________________  
  .127/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  .128/ 10: عرفان اسالمى -)2(

  466: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .»1« هاى خلق را بگوييد خوىب

  ...اگر توبه كند -450

شت مى: فرمود خداوند عّزوجل به موسى بن عمران شود و اگر  غيبت كننده اگر توبه كند آخرين كسى است كه وارد 
  .»2« رود توبه نكند اول كسى است كه به آتش جهنم مى

  !پس ستاره آفرين كجا شد؟ -451
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  كىن؟ حيا منى: جواىن شب هنگام به دامن زىن در آوخيت، زن گفت: گويد غزاىل مى

پس ستاره آفرين كجا : زن گفت. ن آمسان كسى چشم بر ما ندوخته استاز كه؟ كه جبز ستارگان چشمك ز : گفت
  »3« !!شد؟

   گوىي دروغ مى -452

اندر آن كه طاعت خداى تعاىل كىن و رياى : يكى پرسيد از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله كه رستگارى چيست؟ گفت
جان خود اندر راه حق تعاىل فدا  : ى؟ گويدچه طاعت دار : روز قيامت يكى را بياورند و گويند: مردمان نكىن و گفت

  :ام تا اندر غزا مرا بكشتند، گويند كرده

  .فالن مرد مردانه است، بگرييد و وى را به دوزخ بريد: دروغ گوىي براى آن كردى تا گويند

ن بكردى تا دروغ گوىي براى آ: هر چه داشتم به صدقه بدادم، گويد: چه طاعت دارى؟ گويد: ديگرى را بياورند و گويند
   فالن مرد سخى است، بگرييد وى را به: بگويند

______________________________  
  .129/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  .134/ 10: عرفان اسالمى -)2(

  .143/ 10: عرفان اسالمى -)3(

  467: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .دوزخ بريد

دروغگوىي، براى آن : و قرآن بياموختم و رنج بسيار بردم، گويند علم: چه طاعت دارى؟ گويد: ديگرى را بياورند و گويند
  .»1« فالن مرد عامل است، بگرييد وى را به دوزخ بربيد: آموخىت تا گويند

  اى ريا ذره -453
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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 : از رسول صلى اهللا عليه و آله شنيدم اندك ريا شرك است و گفت: ؟ گفتمهى گرىي

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

  چرا مهى گرىي؟ -454

مهى : چرا مهى گرىي؟ گفت! يا رسول اللّه: گفتم. ول صلى اهللا عليه و آله را ديدم كه مهى گريسترس: شداد بن اوس گويد
  .»3« ترسم كه امت من شرك آورند نه آن كه بت پرستند يا ماه و آفتاب ليكن عبادت بر او به ريا كنند

   حديثى عجيب در عبادت خالصانه -455

: ىل زمني را بيافريد بلرزيد كوه را بيافريد تا وى را فروگرفت ماليك گفتندچون حق تعا: رسول صلى اهللا عليه و آله گفت
  .تر از كوه هيچ چيز نيافريد حق تعاىل قوى

  تر است، آتش را بيافريد تا آهن را آهن قوى: پس آهن رابيافريد تا كوه رابربيد، گفتند

______________________________  
  .146/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  .147/ 10: عرفان اسالمى -)2(

  .148/ 10: عرفان اسالمى -)3(

  468: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

پس ماليك خالف كردند و  . بگداخت، پس آب را بيافريد تا آتش را بكشت، پس باد را بفرمود تا آب را برجاى بداشت
آدمى كه صدقه بدهد : يست؟ گفتتر ن هاى تو كه هيچ چيز از آن قوى بپرسيم از حق تعاىل كه چيست از آفريده: گفتند

  .»1«  ام تر از وى نيست و نيافريده اى قوى به دست راست كه دست چپ وى خرب ندارد، هيچ آفريده

   روايىت مهم در عبادت ناخالص -456
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از ها بيافريد، پس  كه حّق عّزوجّل هفت فرشته پيش از آفريدن آمسان: معاذ مهى گويد كه رسول صلى اهللا عليه و آله گفت
  .ها بيافريد و هر يك را كرد موّكل بر آمساىن و درباىن آن آمسان به وى داد آن آمسان

اند عمل بنده كه از بامداد تا شب كرده باشد رفع كنند تا آمسان  چون فرشتگان زمني كه كردار خلق نويسند و آنان حفظه
ه نور وى چون نور آفتاب بود آن فرشته كه اول برند و بر طاعت وى ثناى بسيار گويند و چندان عبادت كرده باشد ك

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

بربيد و بر روى وى باز زنيد كه اين براى : فرشته گويد پس عمل ديگر رفع كنند كه غيبت نكرده باشد تا به آمسان دوم آن
  .اند كه عمل وى را منع كنم دنيا كرده است و اندر جمالس بر مردمان فخر كرده است و مرا فرموده

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: آن فرشته گويدآمسان سيم رسد 

______________________________  
  .149/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  469: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

ب نبودى نگذارم كه من موكل ُعجبم و عمل وى بر عج: پس عمل ديگرى رفع كنند تا به آمسان چهارم آن فرشته گويد
  .عمل وى از من بگذرد

پس عمل ديگرى رفع كنند و آن عمل چون عروسى بود كه به شوهر تسليم خواهند كرد تا به آمسان پنجم برند آن فرشته  
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 

  !!دىاو را حسد كر 

اين عمل بربيد و بر روى وى باز زنيد كه : پس عمل ديگرى رفع كنند و هيچ منع نبود تا به آمسان ششم آن فرشته گويد
اند تا عمل  وى بر هيچ كس كه وى را بالىي و رجنى رسيدى رمحت نكردى بلكه شادى كردى و من فرشته رمحتم مرا فرموده

  .رحم منع كنم ىب
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ها افتاده باشد و هيچ كس منع نتواند كرد  ه نور وى چون نور آفتاب بود و بانگ آن در آمسانپس عمل ديگرى رفع كنند ك
اين عمل بر روى وى باز زنيد كه وى بدين عمل خداى را خنواست بلكه : چون به آمسان هفتم رسد آن فرشته گويد

د ريا باشد و خداى تعاىل عمل مقصود وى حشمت بود نزديك علما و نام و بانگ بود اندر شهرها و هر چه چنني بو 
  .مرائى نپذيرد

پس عمل ديگرى رفع كنند و از آمسان هفتم بر گذرانند و اندر وى مهه ُخلق نيكو بود و ذكر و تسبيح ومهه فرشتگان 
مشا نگهبان عمليد و من نگاهبان دل، وى : آمسان گواهى دهند كه اين عمل پاك است و به اخالص است حق تعاىل گويد

را نه براى من كرده است و اندر دل نّيت ديگرى داشت، لعنت من كه خدامي بر وى باد، فرشتگان مهه لعنت   اين عمل
لعنت ما بر وى باد و هفت آمسان و هر چه اندر هفت : ها گويند آمسان. لعنت تو و لعنت ما بر وى باد: گويند و گويند

  .»1«  استآمسان است بر وى لعنت كنند و امثال اين اندر ريا بسيار 

______________________________  
  .148/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  470: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   از شدت خوشحاىل خنديدم -457

عالمه حبرالعلوم بيست و پنج سال خنده نكرد و شاگردان آن بزرگوار در مهه حال وى را مغموم و مهموم : كنند كه نقل مى
پنج سال تبّسمى بر لبان مباركشان نقش بست، يكى از شاگردان كه حمرم سّر بود از سبب آن ديدند، پس از بيست و  مى

بيست وپنج سال براى ريشه كن كردن ريا از خانه قلب در : تبّسم پس از بيست وپنج سال پرسيد؛ آن جناب جواب داد
شه اين رذيلت از قلبم كنده شده، بدين تالش بودم تا امروز به توفيق خدا و به كمك عنايت و رمحت او متوجه شدم كه ري

  .»1«  سبب از شّدت خوشحاىل خنديدم

   اى جز زيان و خسارت سودى نربده -458

سفره غذا بياور كه  : عابدى مهمان امري شهر شد، چون از مهماىن برگشت به فرزندش گفت: گويد سعدى در گلستان مى
  پدر مگر در خانه امري غذا خنوردى؟: گفت. ام گرسنه

خور  پدر به قضاى متام عباداتت اقدام كن كه در جملس كم خوردى تا بگويند كم: گفت. چرا وىل به اندازه خنوردم: فتگ
  »2« !اى است و زياد عبادت كردى تا بگويند عابد است و تو در اين مسري جز زيان و خسارت سودى نربده
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  كدام بنده خملص؟  -459

شهر مقدس مشهد مسجدى بنا شد و در آن مسجد مناز و جلسات مذهىب  در: كرد يكى از دوستان اهل علم نقل مى
بر پاگشت، وىل مسجد از فرش الزم و وسايل مورد نياز جلسات خاىل بود، در يك نيمه شب كه متام مردم حمل، خواب 

رتين فرش زينت كرده و  بودند و خادم مسجد در آن شب در مسجد نبود، شخصى مى    بهآيد و متام مسجد را با 

______________________________  
  .151/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  .154/ 10: عرفان اسالمى -)2(

  471: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

رود و عاقبت هم بر كسى معلوم نگشت كه اين عمل خري  گذارد و مى اندازه نياز چهارصد نفر وسايل در آن مسجد مى
  »1« !كار كدام خّري خالص و بنده خملص بوده؟

  اهل ريا -460

  :آيند، عرضه داشتند آتش و اهل آن از اهل ريا به فرياد مى: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»2« حرارت و داغى آن كه مردم به آن معّذبند: فرياد آتش چگونه است؟ فرمود

  مناز خملوط با ريا -461

براى ! اى پروردگارم: دارد آورند كه داراى مناز است، عرضه مى ت مىاى را روز قيام 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

»3«.  

   بشارت آخرتى -462

ستايند، حضرت  دهد و مردم وى را به آن خري مى مىمردى عمل خريى اجنام : به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله گفتند
  :اين خري گوىي مردم بشارت دنياىي اوست، بشارت آخرتش دراين آيه شريفه است: فرمودند
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ارُ [ ْ   .]ُبْشراُكُم اْليَـْوَم َجنَّاٌت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَ

شت:] گويند به آنان مى[ رها جارى است]  درختانِ [ِر هاىي كه از زي امروز مشا را مژده باد به    .»4«  آن 

______________________________  
  .156/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  .158/ 10: عرفان اسالمى -)2(

  .158/ 10: عرفان اسالمى -)3(

  .159/ 10: عرفان اسالمى -)4(

  472: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  بيمارى حسد -463

  :فرمايد مى -كه در حقيقت متام عبادش را موعظه منوده  -كند نصيحت مىخداوند بزرگ به موسى بن عمران 

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
بني بندگامن ام  رو نفس مباش كه حسود بر نعمت من خشمناك است و بر قسمت من مانع، قسمىت كه به اراده دنباله

  .»1«  ام تقسيم كرده

   دو صفت هم سنگ شرك -464

بني مردم حسد و جتاوز از حدود اهلى بيندازيد كه اين دو : گويد ابليس به لشگرش مى: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
  .»2«  سنگ شرك است صفت نزد خداوند هم

   اين مهه بال و مصيبت -465

صادق عليه السالم پرسيدم، مردم زمان امام على عليه السالم پس از مرگ پيامرب  از حضرت: گويد هشام بن حكم مى
صلى اهللا عليه و آله تا شهادت موال آيا آن جناب را به عنوان اعلم و اقضى و اعدل و احكم و اشجع و اعبد و ازهد 

  شناختند؟ منى
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معنوى و اهلى براى متام مردمان زمان از سقيفه چرا، وجود مقدس حضرت موال در كماالت : امام صادق عليه السالم فرمود
روان به طور كامل شناخته شده بود، هشام مى   :گويد تا 

پس چرا اين مهه بال و مصيبت كه در حقيقت مصيبت و بال براى اسالم و مردم : به امام صادق عليه السالم عرضه داشتم
  تاريخ تا روز قيامت بود به سر آن حضرت آوردند؟ حضرت در

______________________________  
  .171/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  .172/ 10: عرفان اسالمى -)2(

  473: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  »1« !حسد: پاسخ من گفتند

   بالى غري قابل جربان -466

اّصش طمع، شراب شيطان است كه به دست آن دمشن خطرناك به كام دوستان خ: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
آيد تا در جهنم و عذاب اليم حق، در كنار شيطان ديده  شود و هر كس از اين شراب مست شود، به هوش منى رخيته مى

  .»2«  بگشايد و به هوش آيد و معلومش گردد كه چه بالى غري قابل جرباىن بسرش آمده

  !بيعت كنيد -467

بيعت كنيد با رسول خداى،  : هفت يا هشت كس گفتنزديك رسول صلى اهللا عليه و آله بودمي : عوف بن مالك گفت
بيعت كنيد كه خداى را بپرستيد و پنج مناز بپاى داريد و هر چه فرمايد به مسع و : بر چه بيعت كنيم؟ گفت: گفتيم

و از هيچ كس سؤال مكنيد و اين قوم پس از آن چنان بودند كه اگر تازيانه : طاعت پيش رويد و يك سخن آهسته گفت
  .»3«  ايشان بيفتادى فراكس نگفتندى كه به من دهاز دست 

  !بيعت كنيد -468

كه : آن كه قناعت بكند بدانچه من دهم، گفت: يا رّب از بندگان تو كه توانگرتر؟ گفت: موسى عليه السالم گفت
  .»4« آن كه انصاف از خود بدهد: تر؟ گفت عادل
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______________________________  
  .173/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  .187/ 10: عرفان اسالمى -)2(

  .191/ 10: عرفان اسالمى -)3(

  .192/ 10: عرفان اسالمى -)4(

  474: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  آموز از طمعكار داستاىن عربت -469

از : بكشم و خبورم، گفت: مرا چه خواهى كرد؟ گفت: صيادى گنجشكى بگرفت، گفت: شعىب رمحة الّله عليه مهى گويد
رت از خوردن من، گفتخور  يك : بگوى، مرغ گفت: دن من چيزى نيايد، اگر مرا رها كىن سه سخن به تو آموزم كه تو را 

هر : اّول بگوىي، گفت: گفت. سخن در دست تو بگومي و يكى آن وقت كه مرا رها كىن و يكى آن وقت كه بر كوه شوم
  :شست گفتچه از دست تو بشد بدان حسرت خمور، رها كرد و بر درخت ن

اگر مرا بكشىت اندر شكم ! اى بدخبت: حمال هرگز باور مكن و پريد بر سر كوه نشست و گفت: گفت. ديگرى بگوى
  .شدى كه هرگز درويشى به تو راه نيافىت من دو دانه مرواريد بود هر يكى بيست مثقال، توانگر مى

  :گفت. گوىبارى ب: مرد انگشت در دندان گرفت و دريغ و حسرت مهى خورد و گفت

بر گذشته اندوه خمور و حمال باور مكن، بدان كه پر و بال و گوشت : تو آن دو سخن فراموش كردى چه كىن؟ تو را گفتم
من ده مثقال نباشد اندر شكم من دو مرواريد چهل مثقال چگونه صورت بندد و اگر بودى چون از دست تو بشد غم 

َثل براى آن گفته مهى آيد تا معلوم شود كه چون طمع پديد آيد مهه حماالت اين بگفت و بپريد و اين مَ . خوردن چه فايده
  .»1« باور كند

   اميان بر من تعليم كن -470
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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 : خداى من به خاطر پنج صفت كه در اوست او را خبشيداو را نكشيد كه : اسرا رسيد، حضرت فرمود

  .لسان، ُحسن خلق، غريت بر ناموس، شجاعت

______________________________  
  .192/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  475: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

بر من تعليم كن، حضرت وى را به  اميان: اسري از اين معنا تعجب كرد، به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله عرضه داشت
ها در ركاب پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله به شرف  عرصه اسالم هدايت كرد، پس از مدتى در يكى از جنگ

  .»1« شهادت نايل شد

   ورع و عفت نفس -471

ى بود از فقر شديد خا نواده 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

كرد براى آن خانواده به توسط آن  يك روز مبلغ بيست و پنج تومان كه در آن روز خمارج چند روز يك خانواده را اداره مى
دانستم با داشنت عايله سنگني به آن حمتاج  ظه آن مقدار را برگرداند، در حاىل كه مىمرد پاك فرستادم وىل پس از چند حل

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 اكدامىن و ورع و عفت نفس و ديگر دوسىت چه مىراسىت، پ
»2«.  

   عّزت نفس -472

ها و  هاى اين روزگار بود، در بناى بسيارى از مساجد و بيمارستان گشاىي از زبده دوسىت داشتم كه در كار خري و گره
هر شب : گفت هاى علميه سهم به سزاىي داشت، مى ان و مشاهد مشرفه و حوزهها براى مستحقّ  سازى مدارس و خانه

   مجعه براى رسيدگى به
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______________________________  
  .214/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  .225/ 10: عرفان اسالمى -)2(

  476: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

ها خانواده مطلع شدم، براى هر يك به  و آمد از فقر ده رفتم، در اين رفت بناهاىي كه در جهت خري داشتم به قم مى
گرفت، يكى از خادمان  زىن سراغم را مى اى نزديك حرم نشسته بودم، پريه شنبه فراخور حالشان سهمى قرار دادم، عصر پنج

هاىي هستم   دهمن از آن خانوا: چيست؟ پاسخ داد: حرم وى را به سوى من هدايت كرد، يازده لایر به من داد، به او گفتم
خرجى بودم، ديروز پسرم از سربازى آمد و  كه از اعطاى مشا سهم دارد، با زمحت به شناخت مشا نايل شدم، تا ديروز ىب

مهان ديروز سركار رفت و شب با گرفنت مزد به خانه آمد اين يازده لایر از كمك مشا باقى مانده بود كه من با كمك پسرم 
  »1« !!ج كردن آن را حرام دانستم، به اين خاطر پس آوردم تا به مستحق ديگر برسدنياز شدم، خر  نسبت به آن ىب

  برو عصباىن نشو -473

ره مرا موعظه: به حضرت صادق عليه السالم عرضه داشتم: گويد عبداالعلى مى مردى : فرمود. مند شوم اى كن كه از آن 
برو و عصباىن مشو، برگشت و دوباره : كرد حضرت فرمودخدمت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله رسيد و مهني سؤال را  

سؤالش را تكرار كرد، حضرت فرمود؛ برو و عصباىن مشو، دوباره آمد مهان سؤال را كرد حضرت بار سوم مهان پاسخ را 
  .»2« داد

   به مهان موعظه اكتفا كردم -474

چيزى به من ياد بده، حضرت : و آله عرضه داشتمردى به پيامرب صلى اهللا عليه : فرمايند حضرت باقر عليه السالم مى
  .برو و عصباىن مشو: فرمود

   به مهان موعظه اكتفا كرده به سوى اهلم روانه شدم، مدتى گذشت: گويد آن مرد مى

______________________________  
  .226/ 10: عرفان اسالمى -)1(
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براى قبيله آن مرد جنگى پيش آمد، آماده كارزار شدند، آن مرد هم سالح برداشته به ميان قوم آمد، ناگهان سخن رسول 
  .از خشم و غضب بپرهيز: خدا صلى اهللا عليه و آله به يادش آمد كه فرمود

فني نيست، من بر ذمه سالح را گذاشت و به ميان دمشن آمد و فرياد زد، از زخم و قتل و زدن اثر و سودى براى طر 
گوىي ما به آن سزاوارترمي،  آنچه تو مى: گريم كه از مال و منامل به مشا بدهم، تا دست از درگريى برداريد، دمشن گفت مى

  .»1« آن گاه هر دو قوم با هم آشىت كرده و آتش غضب بني آنان خاموش شد

  پس تو كه باشى؟ -475

اگر موجب مفاخرت تو بر من اين : غالم حكيمى افتخار منود، غالم گفتيكى از رؤساى يونان بر : حكايت كنند كه
اى، حسن و زينت در جامه است نه در تو و اگر موجب فضل تو اين  هاى نيكوست كه خويشنت را بدان آراسته جامه

اى، چابكى و فراهت در اسب است نه در تو و اگر فضل پدران است، صاحب فضل  اسب را است كه بر او نشسته
اند نه تو و چون از اين فضايل هيچ كدام حق تو نيست، اگر صاحب هر يكى حّظ خويش اسرتداد كند بلكه  ايشان بوده

  »2« خود فضيلت هيچ كدام از او به تو انتقال نكرده است تا بر او حاجت افتد پس تو كه باشى؟

   جهل -476

ّدت مباهات منودى، در اثناى حماوره خواست كه حكيمى نزد صاحب ثروتى بود كه به زينت و جتمل و كثرت مال و ع
آب دهن بيفكند از راست و چپ نگريست موضعى نيافت كه آن را شايد بزاقى كه در دهن مجع كرده بود به روى 

  صاحب خانه افكند،

______________________________  
  .272/ 10: عرفان اسالمى -)1(
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ادب نه چنان بود كه آب دهن به اخس و اقبح مواضع افكنند، من : حاضران عتاب و مالزمت منودند، حكيم گفت
  تر از روى اين شخص كه جهل موسوم است نيافتم تر و قبيح چندان كه از چپ و راست نگاه كردم هيچ موضع خسيس

»1«.  

   حلم خواجه نصريالدين طوسى -477

افضل حكما و متكّلمني، سلطان علما و حمّققان بزرگ وزير : گويد مى» سفينة البحار«ر كتاب پر ارزش حمّدث قمى د
خواجه نصري املّلة والدين قدس الّله روحه در اخالق و بردبارى و در حلم و حوصله اقتداى به حضرت باقر العلوم عليه 

نه، من بقر نيستم باقرم،  : انت بقر؟ حضرت فرمود: فتجناب گ السالم كرده، آجنا كه يك مرد نصراىن در رهگذر به آن
  :گفت. اشتباه كردى: تو پسر زىن هسىت كه شغلش نانواىي است، حضرت فرمود: گفت

گوىي خدا تو  گوىي خدا مادرم را رمحت كند، اگر دروغ مى اگر راست مى: تو فرزند زن سياه چهره بد زباىن، حضرت فرمود
  .حلم و بردبارى حضرت مسلمان شدرا بيامرزد، نصراىن از شّدت 

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  جناب جواب نوشت اين موضوعى كه براى من نوشته آن! پسر سگ! خطاب شده بود اى سگ

هاى بزرگ است وىل من قامتم موزون، پوستم روشن، ناخنم   ارس كننده و داراى ناخنسگ از حيوانات چهار پاست و پ
كوتاه و داراى نطق و ضحكم و اين از امتيازات انسان است، خواجه در جواب آن مرد يك كلمه زشت ننوشت، به مهني 

خواجه طوسى برترين فرد شيخ ما : اش براى خواجه نوشت خاطر است كه عالمه حلى آن بزرگ مرد جهان دانش در اجازه
  اهل زمان در

______________________________  
  .276/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  479: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

ترين   علوم عقليه و نقليه است، در علوم فلسفى و احكام شرعى بر وفق مذهب اماميه داراى تأليفات زيادى است، شريف
  .»1« ام اوست، خداوند قربش را نوراىن كند هكسى كه در اين زمان در اخالق ديد

   حلم آيت اللَّه اصفهاىن -478
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حضرت آيت الّله العظمى سيد ابواحلسن اصفهاىن از مراجع بزرگ تقليد و مقيم جنف اشرف بود، از شاگردان آن جناب 
  .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
يكى از فضالى جنف را خواست، براى او اجازه مفّصلى در علم و دانش و فقه و بينش نوشت و از شيعيان آن سامان 

اى جّدى رو به سيد   امل منت اجازه را خواند، سپس با چهرهدرخواست كرد كه وجود آن عامل بزرگ را مغتنم بشمارند، آن ع
روم اما اگر از من مسئله مرجع تقليد را بپرسند من ديگرى را براى  بدان كه من از جانب تو به بالد هند مى: كرد و گفت

  !دامن كنم؛ زيرا مشا را اعلم منى مرجعيت معرىف مى

فرستم نه براى  را جهت تبليغ اسالم و حالل و حرام خدا به هندوستان مىسيد با كمال متانت و بردبارى فرمودند، من مشا 
  .تبليغ شخصيت و مرجعيت خودم

  اى خوش آن سر كه در او نشئه سوداىي هست
 

  داغ آشوب از او بر دل شيداىي هست

______________________________  
  .279/ 10: عرفان اسالمى -)1(
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  نيكبخت آن دل آشفته كه از روزن داغ
 

  بر گلستان غمش چشم متّناىي هست

 مژده اى خار ره عشق كه اين شيفته را
 

  طرف داماىن اگر نيست كف پاىي هست

 طلبد اجل اينك بسرم تاخته جان مى
 

  نا اميدش نكنم گر زتو امياىي هست

 جلوه حسىن نكشد ناز وجود عشق ىب
 

  هر جا كه زليخاىي هستيوسفى هست به 
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جناب رجوع كرد، آن حضرت به او وعده كمك داد، در بني مناز عشاى  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 ار به دنبال جنازه فرزندش حركت كرد، آن طلبه مىتشييع جنازه متام شهر جنف تعطيل شد، سيد بزرگو 
تشييع شركت داشته و درد خود را فراموش كرده بودم عبور جنازه به رهگذرى تنگ افتاد كه جاى عبور دو سه نفر بيشرت 

فهمد كمك الزم را نبود، ناگهان با سّيد بزرگوار كه داغى سنگني بر جگرش نشسته بود مواجه شدم، بدون اين كه كسى ب
نسبت به من رعايت فرمود، از قدرت صرب و حوصله و مقاومت و بردبارى آن حضرت تعجب كردم كه با چنني مصيبت 

  !!سنگيىن چگونه آرامش و حلم خود را حفظ كرده است؟

اند بني آنان و تو  اى منى آرى، جتّلى اميان و قدرت معرفت و اوصاف حسنه در اولياى اهلى چنان قوى است كه هيچ حادثه
  !بني حقايق حجاب شود

  با مهرش از دام عاليق دل گسستم
 

  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

  

  481: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  

  ديدى كه چون رنج مخارم ديد ساقى
 

  داد از كرم جامى زصهباى الستم

 ديدى كه لطفش حاجت ما را روا كرد
 

  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
چيزى در بساط من براى كمك به تو نيست، عرب به آن حضرت پرخاش كرد و ناسزا گفت و در عني اكنون : به او فرمود

  .خشم و غضب خانه سيد را ترك كرد

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؟ سيد فرمود: عرب به پشت درآمد و گفت

اى با او كار دارم، زن پيغام آن مرد بزرگ را رساند، عرب  ابواحلسنم، اگر آقاى مشا در خانه هست به او بگوييد چند حلظه
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 

د و از نداشنت آن روز عذرخواهى كرد، عرب از خواب غفلت بيدار شد، خنجرى چند حلظه، كمك قابل توجهى به او منو 
شكافم، سيد آنچه اصرار كرد،  ام را مى يا با پاى كفشدار بر صورمت بگذار يا با اين خنجر سينه: آورد و به سيد گفت

  »1« !!عرب نپذيرفت براى حفظ جان عرب آهسته به صورتش پاى گذاشت آن گاه از خانه او رفت

  بردبارى مرحوم كاشف الغطا -479

ترين فقهاى شيعه و از علماى به نام مكتب اسالم است، او در دانش فقه مردى كم نظري و  كاشف الغطا از بزرگ
  .شدگان آن فقيه بزرگ و عامل سرتگ هستند بسيارى از فقها و دانشمندان از شاگردان و تربيت. بديل بود دانشمندى ىب

______________________________  
  .280/ 10: عرفان اسالمى -)1(
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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  يهاز فطر : فقر و ندارى كارد به استخوانش رسيده بود به حمضر او آمد و اظهار حاجت كرد و گفت

  .اند به من كمك كن كه سخت حمتاجم آورده

ها را به حمّل خودش رساندم و اكنون از آن پول چيزى نزد من نيست، نيازمند دچار  من متام فطريه: جناب فرمود آن
اين  تو كه از كمك به هم چون مىن عاجزى چرا بر: عصبانيت شد، آب دهن به روى آن مرجع بزرگ انداخت و گفت

  !اى؟ مسند نشسته
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كاشف الغطا آب دهان آن مرد را به روى و به حماسن خود كشيد، آن گاه برخاست و عبا از دوش خويش برداشت و 
هر كس مرا دوست دارد به اندازه وسعش در اين عبا پول بريزد، آن گاه خود آن : روى به جانب منازگزاران كرد و گفت

  »1« !!آن فقري كمك قابل توجهى از مردم گرفت جناب در صف منازگزاران گشت و براى

   بردبارى مال مهدى نراقى -480

هاى آن در مناطق  را در اخالق نوشت و نسخه» جامع السعادات«پس از آن كه مال مهدى كتاب با ارزش 
لعلوم  اى از آن كتاب به دست بزرگ مرد شيعه، جامع فضايل و كماالت سيد مهدى حبرا 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 سيد از ديدن آن كتاب در شگفت شد و آرزو كرد روزى به ديدار مؤلف آن گنجينه

   سوخت، از خداى بزرگ مال مهدى نراقى در آتش اشتياق زيارت ائمه طاهرين عليهم السالم مى

______________________________  
  .283/ 10: عرفان اسالمى -)1(
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  .خواست كه به اعتاب مقدسه مشرف شود، حضرت حق توفيق زيارت عتبات عاليات را نصيب آن عبد صاحل كرد مى

دانشمندان و طّالب، از آن حضرت  آن انسان واال و وارسته وارد جنف شد، بر اساس رسوم ديرينه متام مراجع و علما و
  !!ديدن كردند و آن جناب به بازديد مهه شتافت، تنها كسى كه از آن جمّسمه اخالق ديدن نكرد سيد مهدى حبرالعلوم بود

  !پرسيدند كه عّلت اين كه حبرالعلوم به ديدن نراقى نرفت چه بود؟ جنف از اين واقعه شگفت زده شده بود، مهه از هم مى

بر ما الزم است از اين بزرگ مرد علم و : رگوار احوال سيد را پرسيد و از خانه او نشاىن خواست و سپس فرمودنراقى بز 
  .عمل ديدن كنيم

خواست به ديدن حبرالعلوم برود مهه تعجب كردند، آن جناب به منزل سيد رفت، در آجنا مجعى از علما  از اين كه نراقى مى
جملس شد مهه ورود او را گرامى داشتند وىل حبرالعلوم به نراقى توجهى نكرد و حىت از  و طّالب حضور داشتند، نراقى وارد

  !!جهت احرتام در برابر او از جاى خود برخناست و تا پايان جملس نسبت به نراقى از رعايت احرتام و ادب خوددارى كرد
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د خداحافظى كرد و به خانه خود رفت، قضيه نراقى با رعايت دقت و موقعيت جملس بدون اين كه خم به ابرو بياورد از سي
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 سابقه بسيار سنگني بود، تنها كسى كه از آن جملس كم ىب

د حبرالعلوم خربى نشد، باز وجود مبارك نراقى به ديدار او شتافت و سيد به گونه جملس اّول و پس از چند روز كه از بازدي
شايد كمى سردتر با نراقى برخورد كرد، جملس دوم هم بدون اين كه در نراقى اثر سوء بگذارد متام شد، باز هم سيد به 

  .بازديد نراقى نرفت

ت و حريت بود، نراقى درسفر نراقى رو به پايان بود، جنف از آن پيش آم   د در 

  484: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

روزهاى آخر سفر باز هم به ديدار سيد ميل كرد و براى بار سوم به زيارت آن مرد اهلى شتافت، چون وارد منزل شد علما 
اى در برابر  بنده و طالب ديدند سيد حبرالعلوم با حاىل عجيب تا درب منزل به استقبال نراقى شتافت و آن جناب را چون

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 
  .چون شاگردى در برابر استاد مقابل نراقى نشست و در كمال خضوع و تواضع از آن حضرت پذيراىي كرد

من كتاب : ا از عّالمه حبرالعلوم پرسيدند، آن جناب جواب دادپس از پايان جملس سبب برخوردهاى اول و برخورد اخري ر 
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«

لس امتحان كردم كه آيا آنچه در آن كتاب در باب فضايل اخالقى نوشته در خود او هست يا نه كه وى را در آن دو جم
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

احرتام و ادب و خشوع و خضوع را نسبت به وى مراعات كردم كه او مرد دين و پيكره اخالق و جمسمه عمل صاحل 
  .»1«  است

   هشيطان تو را گيج كرد -481

  .كنم از دست برادرم عاصم بن زياد به تو شكايت مى! يا امرياملؤمنني: گويد عالء مى
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او را : فرمود. عباىي پوشيده و از دنيا كناره گرفته است: عاصم چه كرده است؟ عرض كرد: امرياملؤمنني عليه السالم فرمود
آيا به خانواده ! اى دمشن جان خود: آمد حضرت فرمودنزد من بياوريد، هنگامى كه عاصم به نزد امرياملؤمنني عليه السالم 

  .»2«  ها سرباز زدى، شيطان تو را گيج كرده خود رحم نكردى از خدمت آن

______________________________  
  .284/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  .298/ 10: عرفان اسالمى -)2(

  485: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   دستت را بشوى -482

دو برادر مؤمن يك پدر و يك پسر به عنوان مهمان وارد بر امرياملؤمنني عليه السالم شدند، با آنان غذا : مدهدر حديث آ
اى آورد، تا  چون از غذا فارغ شدند، قنرب طشت و ابريق و حوله. خورد و اين برنامه در عصر رياست حضرت بود

: از قنرب گرفت و به طرف پدر آمد و فرمود مهمانان دست خود را بشويند، حضرت از جا برخاست و ظرف آب را
تو با اين عظمت و من با اين مسكنت، چگونه ! يا على: دستت را بشوى، آن مرد سر به زير انداخت و عرضه داشت

  دستم را بگريم و تو آب بريزى؟

سته و به اين بنشني و دستت را بشوى كه خداوند ناظر اين معناست كه برادرى به خدمت برادرش برخا: 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
موال دست خود را شست، سپس ابريق و  ريزد، باالخره آن مرد با كمك حضرت بشوى كه انگار قنرب بر دستت آب مى

شستم اما خداوند دوست ندارد بني  اگر پسر به تنهاىي مهمامن بود دستش را مى: طشت را به حمّمد حنفيه داد و فرمود
  .پسر و پدر فرقى نگذارم، پدرت دست آن پدر را آب رخيت، تو دست پسر را آب بريز

  :فرمايد كند مى ل مىامام عسكرى عليه السالم كه اين داستان را نق

  .»1«  هر كسى در تواضع و فروتىن از على پريوى كند به حق كه شيعه واقعى است
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   رسول خدا و تواضع -483

  :در ذيل آيه شريفه» تفسري منهج«مال فتح الّله كاشاىن در 

______________________________  
  .317/ 10: عرفان اسالمى -)1(
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  .] ُخُلٍق َعِظيمٍ   َو ِإنََّك َلَعلى[

  .و يقيناً تو بر بلنداى سجاياى اخالقى عظيمى قرار دارى

  :كند نقل مى

  .پريزىن چادرنشني كه راهش به مدينه منوره دور بود عالقه عجيىب به اسالم و پيامرب صلى اهللا عليه و آله داشت

به شرف زيارت حمبوب خدا، رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله مشّرف  چند بار به فرزندانش گفته بود مرا به مدينه بربيد تا
سوخت و در  شوم، وىل فرزندان او موّفق به اين سفر نشده بودند، پريزن در آتش فراق رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

  .برد اشتياق ديدار پيامرب صلى اهللا عليه و آله در حسرت و اندوه و غم و غصه به سر مى

شت برين مىديدا رتين عبادت به حساب  ر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را براى خود  دانست و زيارت حضرتش را 
  .آورد مى

  .كشيد، وىل راه جباىي نداشت دلش آرام نداشت، قلبش مضطرب بود، آتش عشقش هر حلظه زبانه بيشرت مى

يه وسايل اسرت  فرزندانش هر روز به صحرا مى كوشيد و در قلب خود  احت و فراهم آوردن آب و غذا مىرفتند و او 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  حاب از آن منطقه عبور مىآله با دو سه نفر از ياران و اص
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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 وش من بردارى برايت دعا مىاگر اين زمحت را از د: چاه به كمك تو آب بريون بياورم، پريزن در پاسخ گفت

  487: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

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 
شده بود، ياران به  كرد، بار سنگني بود، عرق بر پيشاىن رسول خدا صلى اهللا عليه و آله جارى 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

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: روشن شد، به آن جناب عرضه داشتندصلى اهللا عليه و آله 

آن  ! مادر: مباركتان را زيارت كند، او مشا را نشناخته، حضرت برگشتند، فرزندان آن زن به سوى وى دويدند و فرياد زدند
تو رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بود، پريزن  كه براى آب كشيدن از چاه و آوردن به خيمه به تو كمك كرد حمبوب

ى كند، به حمضر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله رسيد و خداى را بر اين نعمت  نزديك بود از شوق اين خرب قالب 
  »1« !آمساىن و معنوى و ملكوتى شكر كرد

   رسول خدا و يهودى -484

رسيد، رسول اهلى رفت و  كه بسيارى از اوقات خدمت رسول خدا مى  جواىن بود يهودى: فرمايند امام باقر عليه السالم مى
اى را به جانب قوم يهود  فرستاد يا به وسيله او نامه گرفت و چه بسا او را دنبال كارى مى آمد زيادش را مشكل منى

  .فرستاد مى

______________________________  
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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 عمرش باشد

گفت مگر  منىاى از يارانش به عيادت جوان آمد، از بركات وجود نازنني پيامرب اين بود كه با كسى سخن  پيامرب با عّده
لبيك يا ابا القاسم، فرمودند : اش را گشود و گفت داد، پيامرب جوان را صدا زد، جوان دو ديده اينكه جواب حضرت را مى

  .»اشهد ان ال اله االَّ اللَّه و اىن رسول اللَّه«: بگو

ني كرد، باز هم به چهره جوان نظرى به چهره عبوس پدرش انداخت و چيزى نگفت، پيامرب دوباره او را دعوت به شهادت
پدرش نگريست و سكوت كرد، رسول خدا براى مرتبه سوم او را دعوت به توبه از يهودّيت و قبول شهادتني كرد، جوان 

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! ع پدر، شهادتني گفت و از دنيا رفتميل و بدون مالحظه كردن وض

سپس به اصحاب دستور داد او را غسل دهيد و كفن كنيد و نزد من آوريد تا بر او مناز خبوامن، آنگاه از خانه يهودى 
  »1« !به وسيله من از آتش جهنم جنات داد گومي كه امروز انساىن را خدا را سپاس مى: گفت خارج شد در حاىل كه مى

   رسول خدا و كنيز گريان -485

حبيب خدا پوىل در اختيار يكى از اصحاب گذاشت كه براى آن حضرت پرياهىن خبرد، او به بازار رفت و براى پيامرب 
الزم نيست، بدن را با پارچه پرياهن دوازده درمهى : صلى اهللا عليه و آله يك پرياهن به دوازده درهم خبريد، حضرت فرمودند

  !توان پوشاند تر هم مى ارزان

______________________________  
  .323/ 10: عرفان اسالمى -)1(
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خود به بازار رفتند و پرياهن را با يك پرياهن چهار درمهى عوض كرده و هشت درهم بقّيه را پس گرفتند، در مسري راه به  0
نيازمندى رسيدند كه لباس نداشت چهار درهم براى خريد يك پرياهن به او مرمحت فرمودند و گذشتند، در اثناى حركت 

خامن خانه چهار : كند، سبب اندوه و ناله او را پرسيدند، پاسخ داد اى نشسته و گريه مى به كنيزى برخوردند كه در گوشه
ام، حضرت جهت خريد چهار درهم باقى مانده را به او عنايت   م گم كردهدرهم در اختيارم گذاشت كه براى خانه خريد كن
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با من تا درب منزل اربامب بيا و براى من : چه كنم؟ گفت: احسان خود را درباره من كامل كنيد، فرمود: كرد، عرضه داشت
كنيز رسيد، زن خانه در   به خاطر دير كردن شفاعت كن، حضرت در كماِل فروتىن با او مهراه شد تا به درب خانه ارباب

من كجا و مشا، چه شد كه به درب اين خانه قدم رجنه  : به روى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله گشود و عرضه داشت
من : او را به مشا خبشيدم، حضرت رو به كنيز فرمود: كنيزت دير كرده وى را ببخش، عرضه داشت: كرديد، حضرت فرمود

چه پول با بركىت بود، بدن من و يك مستحق را پوشاند و : دم، سپس در حال برگشنت فرمودهم تو را در راه خدا آزاد كر 
  .»1« اى را در راه خدا آزاد كرد برده

   فروتىن آيت اللَّه بروجردى -486

  .ترين علما و مراجع ديىن عصر اخري است آيت الّله العظمى بروجردى از بزرگ

اصول و رجال و فلسفه برخوردار بود و آثار با منفعت زيادى از تأليف و  آن جناب در زمان خود از اعلميت در فقه و
  .چاپ كتب بزرگان و بيمارستان و مسجد و مدرسه از آن حضرت باقى ماند

   در هر صورت آيت الّله بروجردى در عني قدرت و سطوت و در عني تكيه داشنت به

______________________________  
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  .مقام مرجعيت از حاالت اخالقى برخوردار و در كمال تواضع و فروتىن بود

اى از طّالب به آن حضرت عرضه داشت كه مشكالت اقتصادى مرا  جناب به سوى درس، طلبه روزى در مسري حركت آن
پس از درس به من مراجعه كن، باشد كه گره از كارت : ددر فشار قرار داده و كارد به استخوامن رسيده، آن جناب فرمودن

  .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 نايت مىجناب به هر كدام پاسخ مناسىب ع فرماست شاگردان در مقام رّد و ايراد درس برآمدند و آن

كه اظهار حاجت كرده بود، اشكاىل به درس كرد، از آجنا كه قوه شنواىي آيت الّله بروجردى ضعيف بود، به خيال اين كه 
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گفتم بعد از درس، طالب تعجب كردند، يكى از آنان كه جلوى  : آن طلبه يادآورى حاجتش را منود با كمى تلخى فرمود
ايشان اشكال علمى كردند و پاسخ اشكال جايش مهني جاست نه بعد از درس، ايشان : ه داشتكرسى درس بود عرض

متوجه شدند كه برداشتشان صحيح نبوده درس را خامته داده و پس از درس به ميان مجعيت طالب رفتند تا به آن طلبه 
آن جناب دست داد، ناگهان طالب  رسيدند و دست مبارك خود را به عنوان مصافحه به سوى او دراز كردند، او هم به

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 
  »1« !!خانه برد و به دور از چشم ديگران مشكل او را حل كرد و حاجت وى را روا فرمود

   از دو حالت هراسامن -487

   حارث مهداىن كه از حمبان و عاشقان امريمؤمنان است و اكثر اوقات: در روايت آمده

______________________________  
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من از دو حالت ترسان و هراسامن، يكى حالت نزع و جان : در مالزمت آن منبع سعادت بود، به آن جناب عرضه داشت
  .ديگر حالت گذشنت از صراطدادن، 

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
شناسند و من شفيع آنان باشم و به آتش دوزخ گومي   شناسم و آنان نيز مرا مى خود را به ايشان رسامن كه من ايشان را مى

شت است رسامنكه ايشان را بگذار ك   .»1«  ه از حمبان و خملصان منند و آنان را به مقصدشان كه 

   شت عاشق چهار زن است -488

مرمي دخرت عمران، آسيه دخرت مزاحم مهسر : شت اهلى عاشق چهار زن است: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .»2«  اطمه دخرت حمّمد صلى اهللا عليه و آلهفرعون، خدجيه دخرت خويلد مهسر رسول خدا در دنيا و آخرت و ف

   ادب از كه آموخىت -489
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از پروردگارم فرا گرفتم، به اين صورت كه موالمي به من قوتى در عقل : ادب از كه آموخىت؟ گفت: از حممد حنفيه پرسيدند
ر هر چه از صاحبان بينش دهم، به مهني خاط و روح كرامت كرد كه با آن قوت بني حق و باطل و خوب و بد را متيز مى

كنم و هر چه از  دهم و به روش پاك و پسنديده آنان اقتدا مى بينم مهان را درس عمل براى خود قرار مى و بصريت مى
آيد به مهني خاطر از وضع آنان در عني نفرت دورى  كنم به نظرم ناپسند و قبيح مى خربان مشاهده مى جاهالن و ىب

   حق از اين راه به منامي و من به لطف حضرت مى

______________________________  
  .331/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  .348/ 10: عرفان اسالمى -)2(

  492: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  ام هاى دانش رسيده خزانه

  از آنان بگذر -490

از آنان گذشت كن كه گذشت  :اش به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شكايت برد، حضرت فرمود مردى از آزار خدمه
  .»2« برو از آنان بگذر: فرمود. ادىب متفاوتند در ىب: باعث اصالح دل آنان است، عرض كرد

  مالك اشرت و مسأله عفو -491

او انساىن واال و موجودى اهلى و وجودى ملكوتى و جمّسمه اعتقاد و اخالق و عمل صاحل بود و آنچه امرياملؤمنني عليه 
  .مت و بزرگوارى آن جناب فرموده درباره كمرت كسى گفته شده استالسالم در كرا

به هنگامى كه در اوج قدرت واقتدار و عظمت بود و فرماندهى لشگر عراق را به عهده داشت و نام مباركش لرزه به تن 
ه شدن نداشت در انداخت وارد بازار كوفه شد، چون مهيشه در لباس مساكني و فقرا بود و نشاىن براى شناخت خمالفان مى

  .گرفت شناختند مورد توجه قرار منى مجع كساىن كه او را منى
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شخصى براى بازيگرى و خنداندن ديگران آن جناب را مورد اذيت و آزار و توهني قرار داد، آن مرد با كرامت و صاحب 
ن شخص بود جلو آمد و وى را  تربيىت آ 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 اين انسان ىب: نه، گفت: اين شخص را شناخىت؟ گفت: گفت

______________________________  
  .362/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  .380/ 10: عرفان اسالمى -)2(

  493: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

مالك روان شد و از هر كس كه امكان داشت خط سري مالك را پرسيد تا آن منبع فيض را در خنعى بود، آزاركننده از پى 
اسائه ادب مرا : مسجد يافت كه مشغول مناز است، صرب كرد تا مالك به منازش خامته داد، به حمضرش عرضه داشت

نگراىن ندارم چون آن عمل حتقري  من از تو : ببخش و بر من كرم منوده از من گذشت كن، مالك در برابر اصرار او فرمود
كننده را اجنام دادى و بر تو گناه بود، من به اين مسجد آمدم و اين دو ركعت مناز را حمض جلب رضاى حق و غفران 

  »1« !!اهلى به سوى تو جبا آوردم

   مرا برگردان -492

: ن برگرداندم در باطن سنگ نوشته بودمرا برگردان، چو : سنگى را ديدم كه روى آن نوشته بود: عيسى عليه السالم فرمود
داند براى او شوم است و دنبال كردن علم براى او سودى ندارد كه  هركه برآنچه دانسته عمل نكرد، طلب آنچه را منى

  .»2«  عمل مردود و بدون اجر و مزد است زمحت حتصيل علم ىب

   عمل عذاب عامل ىب -493

تر است و آن اين  دارم از هفتاد شكل عذاب باطىن سخت عمل روا مى عامل ىب ترين عذاىب كه بر آسان: به داود خطاب شد
  .»3«  گريم است كه شرييىن ياد خود را از او مى

   حّق خدا بر بندگان -494

  :از آن حضرت پرسيدم: زرارة بن اعني از حضرت امام باقر عليه السالم چنني روايت كرده است
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  حق خداوند متعال بر بندگانش چيست؟

______________________________  
  .381/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  .409/ 10: عرفان اسالمى -)2(

  .409/ 10: عرفان اسالمى -)3(

  494: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

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

  خواهد قلبم از هم بشكافد مى -495

خواهد قلبم  آورم مى شنيدم به ياد مى هر زمان حديثى را كه از جعفر بن حممد مى: گويد اىب شربمه فقيه بزرگ اهل سنت مى
  :از هم بشكافد كه آن حضرت فرمود

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  - 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 
ابه را شناساىي نكرده، دست به صدور فتوا ندانسته به مردم فتوا دهد و با آن كه احكام ناسخ و منسوخ و حمكم و متش

  .»2« آورد زند، موجبات هالكت و نابودى خود و ديگران را فراهم مى

  حساسيت فتوا -496

ها از اصحاب و  من حمضر صد و بيست نفر از انصار را درك كردم كه مهگى آن: اند كه گفت از يكى تابعني چنني آورده
كرد اين يكى به آن ديگرى و آن ديگر به  اى پرسش مى آنان از ديگرى درباره مسئلهياران رسول خدا بودند، اگر يكى از 

  .گشت داد، تا آن گاه كه اداى پاسخ به مهان فرد اول باز مى شخص ديگر پاسخ اين پرسش را ارجاع مى



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

 

ها  ز آنمن در مهني مسجد صد و بيست نفر از اصحاب رسول خدا را درك منودم، هيچ يك ا: كند هم او اضافه مى
  مند بود برادر كرد مگر آن كه عالقه حديثى را بازگو منى

______________________________  
  .433/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  .434/ 10: عرفان اسالمى -)2(

  495: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

خواست برادر امياىن او پاسخ  كرد مگر آن كه مى ديىن او جباى او سخن بگويد و هيچ كسى نيز راجع به فتواىي پرسش منى
  .آن فتوا را بيان كند

  :گويد براء مى

اى به سر  ها به گونه من سيصد نفر از ياران پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله را در جنگ بدر ديدم، مهه آن
  .»1« ها فتوا صادر كند بردند كه مايل بودند يار و رفيقش به جاى آن مى

   دهخويشنت را جنات  -497

آيد و  دهى، آن گاه كه شخصى نزد تو مى بينم كه به مردم فتوا مى چنان مى: يكى از بزرگان به يكى از اصحاب فتوا گفت
كند، اهتمام و كوشش تو نبايد در اين جهت حمدود و مصروف گردد كه او را صرفاً از آن  اى از تو سؤال مى درباره مسئله

كه بايد سعى و مهت تو در آن جهت صرف گردد كه خويشنت را نيز از آنچه حالىت كه دچار آن است رهاىي خبشى، بل
  »2« !راجع به آن سؤال شده جنات دهى

   لرزه بر اندام -498

ها راجع به موضوعى سؤال  من گروهى از بزرگان دين را چنني يافته بودم كه اگر از آن: عطاء بن سائب تابعى گفته است
  .»3« فتادا كردند اندامشان به لرزه مى مى

  دروغ بسنت بر خدا -499
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  ممكن است كسى بگويد خداوند چنني دستور: گفت از عبدالّله بن مسعود است كه مى

______________________________  
  .434/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  .435/ 10: عرفان اسالمى -)2(

  .436/ 10: عرفان اسالمى -)3(

  496: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  »1« !گوىي دروغ مى: وىل خدا به او بگويدداده است 

  مرا سامل نگاه دار -500

بار : گفت كرد مگر آن كه مى سعيد بن مسيب هرگز فتواىي صادر منى: گفت از حيىي بن سعيد نقل شده است كه مى
  .»2« مرا سامل نگهدار و حفظ كن، ديگران را نيز از لغزش و نادرسىت رأمي و نظرم حفظ بفرما! خدايا

   دامن منى -501

  :ها گفته بود از مالك بن انس درباره چهل و هشت مسئله سؤال شد در پاسخ آن

  .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   درباره مسئلهخواهد  مى اى پاسخ ايراد كند شايسته است پيش از ايراد جواب، خويشنت را بر 

  .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
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در حمدوده و حوزه : دهى؟ انس خشمگني شد و گفت ئله ساده و آساىن است، چرا پاسخ منىمس: به وى گفتند. دامن منى
  :علم و دانش هيچ مسئله ساده و آساىن وجود ندارد، مگر گفتار خداوند به گوش تو نرسيده كه فرمود

  .]ِإنَّا َسنـُْلِقي َعَلْيَك قـَْوًال َثِقيًال [

______________________________  
  .436/ 10: اسالمىعرفان  -)1(

  .436/ 10: عرفان اسالمى -)2(

  497: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .به تو القا خواهيم كرد]  چون آيات قرآن[به يقني ما به زودى گفتارى سنگني 

  .»1« باشد بنابراين علم و دانش و دين اصوًال سنگني و متام قسمت آن مشكل و دشوار مى

  ...كنند  اگر زبامن را از بيخ و بن بر -502

  :درباره مطلىب سؤال كردند، وى گفت -كه يكى از فقهاى مدينه بوده  -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

كه من پاسخ ! به خداوند متعال قسم. و كثرت مردم در پريامون من منگربه طول حليه و بلندى حماسن : قاسم گفت
  .دامن پرسش تو را منى

برادرزاده در كنار اين شخص بنشني و جواب مسئله را براى او : در اين اثنا يكى از بزرگان افراد ساملند قريش به او گفت
تر و دانشورتر از تو  مشاهده كردم، كسى را فاضلبيان كن، سوگند به خداوند در هر جملسى كه تو را در مجع ديگران 

  .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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  علم حمدود -503

  :اند كه ادى چنني آوردهدرباره حسن بن حممد بن شرف شاه اسرتآب

   روزى زىن بر او وارد شد و راجع به مسائل مشكل و پيچيده حيض و عادت ماهانه

______________________________  
  .436/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  .437/ 10: عرفان اسالمى -)2(

  498: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

هاى عمامه تو به كمرت رسيده، لكن از  پته: ن به حسن گفتسؤاالتى مطرح ساخت وىل او نتوانست پاسخ دهد، آن ز 
  :ايراد پاسخ به سؤال يك زن عاجز هسىت؟ حسن به او گفت

نورديد و به ژرفاى آن راه  هاى عمامه من قعر زمني را نيز درمى دانستم پته اى را مى اگر من پاسخ هر مسئله! اى خاله
  »1« !!يافت مى

  مسأله فتواها -504

  :فقهاى بزرگ را به خواب ديدند و از كيفيت حالش پرسيدنديكى از 

يكى نوشنت كتاىب در دو : كرد دو چيز براى سرعت جنات من كمك كرد و گرنه مسئله فتواها مرا معّطل مى: جواب داد
  هزار دليل بر حقانيت واليت و خالفت بالفصل حضرت موىل املوّحدين و دوم زيارت حضرت سيدالشهدا عليه السالم

»2«.  

   قول و عمل -505

ره: سفيان بن ُعيَـيـَْنه گفت مند شوند در حاىل كه نفس من از آن منتفع نباشد و به آنچه  از دانش من ديگران چگونه 
  »3« كنم؟ گومي عمل منى مى
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   اى خود را هالك كرده -506

  شناسى؟ مىناسخ و منسوخ قرآن و حديث را : امرياملؤمنني عليه السالم از يك قاضى پرسيد

   اى، هم آنان را كه به فتوايت هم خود را هالك كرده: نه، حضرت هم فرمود: قاضى گفت

______________________________  
  .438/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  .441/ 10: عرفان اسالمى -)2(

  .443/ 10: عرفان اسالمى -)3(

  499: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .»1« كنند عمل مى

  از خود گذشت  -507

  :دو قدم: راه به سوى خدا كدام است؟ جواب داد: از بعضى عرفاى بزرگ پرسيدند

آنچه را خدا كوتاه  : تر رسيد فرمود تر و عاشق چون اين پاسخ به عارىف با معرفت. قدمى بر سر نفس و قدمى بر سر دنيا
دنيا به واسطه نفس حجاب بني عبد  كرده طوالىن كردند، راه رسيدن به خدا يك قدم است و آن هم گذشت از خود كه

  .»2« شود و حق مى

  شود وىل مستجاب منى -508

ى از منكر كنيد و گرنه بدان و اشرار بر مشا مسّلط : رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود حتماً امر به معروف و 
  .»3« شود كنند وىل مستجاب منى شوند، در آن وقت خوبان مشا دعا مى مى

   ى ندارميا چاره -509

  :در ميان كوچه و حمل رفت و آمد مردم منشينيد، مگر با رعايت سه خصلت: پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمودند
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  .َغضُّ اْألَبصار وردُّ الّسالم واْرشاُد الضالّ 

  .»4«  چشم فرو انداخنت از حرام و سالم كردن به مردم و راهنماىي گمراهان

______________________________  
  .444/ 10: عرفان اسالمى -)1(

  .17/ 11: عرفان اسالمى -)2(

  .24/ 11: عرفان اسالمى -)3(

  .25/ 11: عرفان اسالمى -)4(

  500: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   نه به سودش -510

سودش مگر امر به متام سخنان فرزندان آدم به ضرر اوست نه به : و نيز پيغمرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
ى از منكر و ذكر خدا   .»1« معروف و 

  براى چه؟ -511

آيا خداوند حمّلى را كه در آن عباد شايسته هستند هالك و نابود : به پيامرب صلى اهللا عليه و آله گفتند: گويد ابن عباس مى
  .»2«  ر برابر معاصىبه خاطر سسىت و سكوت ايشان د: براى چه؟ فرمود: آرى، عرضه داشتند: كند؟ فرمود مى

  خوبان چرا؟ -512

  :از حضرت باقر عليه السالم آمده» الكاىف«در پاياِن يك روايت طوالىن به نقل 

  :خداوند به شعيب پيغمرب فرمود
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اشرار : كنم، چهل هزار نفر اشرار و شصت هزار نفر از اخيار و خوبان، عرضه داشت صدهزار نفر از قوم تو را عذاب مى
ى منى: خوبان را چرا؟ خطاب رسيد جباى خود اما كنند و اشرار را نصيحت  به خاطر اين كه خوبان از بدى بدان 

  .»3« گريند منايند و بر آنان چون من خشم منى منى

  به آنچه مشا را امر كردم عمل كنيد -513

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

______________________________  
  .25/ 11 :عرفان اسالمى -)1(

  .36/ 11: عرفان اسالمى -)2(

  .26/ 11: عرفان اسالمى -)3(

  501: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

خداوند دو ملك را مأمور زير و رو كردن شهرى فرمود، چون به آخر آن شهر رسيدند مردى را در حال دعا و زارى 
اى  من گوشم بدهكار به هيچ مسئله: تاين دعاكننده را متاشا كن، آن ديگرى گف: ديدند، يكى از آن دو ملك گفت

زمن تا از حضرت حق  من دست به كارى منى: نيست، براى من آنچه مهم است امر اهلى است، آن ملك ديگر گفت
  :ات را در حال دعا و زارى ديدم، خطاب رسيد فالن بنده! خداوندا: بپرسم، سپس عرضه داشت

كاران به خشم و غضب تغيري صورت  مردى است كه هيچ گاه در برابر معصيتبه آنچه مشا را امر كردم عمل كنيد؛ زيرا او 
  »1« !نداد

   برترين و بدترين عمل در اسالم -514

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  برترين برنامه اسالم چيست؟: مردى از خثعم خدمت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آمد گفت



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

 

ى : بعد از آن؟ فرمود: عرضه داشت. صله رحم: پس از آن؟ فرمود :عرضه داشت. اميان به خدا: فرمود امر به معروف و 
  .از منكر

  :شرك به خدا، عرضه داشت: چه عملى بدترين عمل است؟ فرمود: آن مرد گفت

ى از معروف: پس از آن؟ فرمود: قطع رحم، عرضه داشت: بعد از آن؟ فرمود   .»2«  امر به منكر و 

   معصيت برخورد با اهل -515

   پيامرب ما را امر فرمود با اهل معصيت با چهره گرفته و عبوس: امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

______________________________  
  .26/ 11: عرفان اسالمى -)1(

  .27/ 11: عرفان اسالمى -)2(

  502: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  روبرو شومي

  دو خملوق خدا -516

ى از منكر دو خملوق خداوندند، هركس آنان را يارى كند، خدا او : فرمايد ليه السالم مىامام صادق ع امر به معروف و 
  .»2« كند منايد و هركس آنان را خوار كند، خداوند او را خوار مى را عزيز مى

  تقواى خدا را رعايت كنيد -517

ديد  گذشت و آنان را در خصومت و دعوا مى كنند كه وقىت به مجعى مى از حضرت صادق عليه السالم حكايت مى
  .»3« تقواى خدا را مراعات كنيد: زد گذشت تا سه مرتبه فرياد مى منى

   دين مؤمن ىب -518
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كسى كه : دين كيست؟ فرمود مؤمن ىب: دين است، گفتند خداوند دمشن مؤمن ضعيف ىب: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .»4« كند ى از منكر منى

   به حال اول خود برگشت -519

______________________________  
  .27/ 11: عرفان اسالمى -)1(

  .28/ 11: عرفان اسالمى -)2(

  .28/ 11: عرفان اسالمى -)3(

  .28/ 11: عرفان اسالمى -)4(

  503: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

چند روزى در اوقات : مناز به او تعليم داد و گفت عابدى تارك الصالتى را به مواعظ و نصايح ترغيب به مناز كرد و آداب
. مناز با من باش و وظايف واجبات سنن با من به جاى آر تا خوب به آداب مناز از جهت علمى و عملى باخرب شوى

  .آن شخص قبول كرد

ز ايستاد، بعد از مناز اّول طلوع فجر كه شد تائب را بيدار كرد كه برخيز مناز كن، تائب از خواب برخاست و با عابد به منا
  .او را به تعقيب مناز مشغول كرد تا قريب به چاشت شد، تائب برخاست تا بر سر كارى رود و حتصيل معاشى كند

تائب كار را ناقص گذاشته به . بيا كه وقت مناز است! هنوز كارى فيصل نداده بود كه پيشني شد، آواز داد كه اى تائب
مناز نافله مشغول كرد و بعد از نافله به واجب و بعد از واجب به سّنت عصر و بعد از  عابد او را به. خدمت عابد آمد

  .ها تا قريب به نصف شب آن به واجب و بعد به تعقيب تا قريب پسني شده و هم چنني مغرب و نافله

  .ش باز ماندحاصل آن كه مجيع كارهاى تائب منحصر شد به مناز و تعقيب و اوراد و از ساير كارها و حتصيل معا

اين بگفت و عابد را . گونه عبادت ندارم مناز كار بيكاران است نه كار من كه من طاقت اين: در اين وقت به عابد گفت
  .»1«  منازى بود برگشت رها كرد و به حال اول خود كه ىب
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   رود و اين به تىب كه آن به شىب مى  -520

رود و اين به تىب و هم چنني است امر در ساير شؤون و  ه شىب مىبه مال و مجال خود مبال كه آن ب: اند حكما گفته
  :اند اعتبارات دنيوى كه گفته

  به عّزت مبال وز ذّلت منال
 

 «2»  كه اين هر دو را زود باشد زوال

______________________________  
  .34/ 11: عرفان اسالمى -)1(

  .45/ 11: عرفان اسالمى -)2(

  

  504: ، ص13 اسالمى، جعرفان 

   ترين مردم بدخبت -521

ترين مردم كسى است كه در ميان مردم مشهور به علم است وىل از نظر عمل  ترين و بدخبت شقى: عيسى بن مرمي فرمود
  .»1«  حال است بني خود و خدا سست و تنبل و ىب

  شود اولني كسى كه در قيامت وارد مى -522

شود من  اولني كسى كه در قيامت بر خدا وارد مى: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود: فرمايد مىامام باقر عليه السالم 
  »2« !پرسم كه با كتاب خدا و اهل بيتم چه كرديد؟ هستم، سپس كتاب خدا و اهل بيتم آن گاه اّمتم، از امت مى

   از ماست -523

از : گذرد، گويند شود، چون بر مسلمانان مى رين صورت وارد قيامت مىقرآن جميد به زيبات: فرمايد امام باقر عليه السالم مى
از ماست، تا به پيشگاه حضرت عّزت : گذرد، گويند از ماست، بر مالئكه مقرب مى: گذرد، گويند ماست، بر انبيا مى
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ه سر برد و فالن فالن پسر فالن تابستان بسيار گرم را روزه گرفت و شب را به بيدارى در عبادت ب: رسد، عرضه بدارد
  :رسد پسر فالن تابستان را به نافرماىن گذراند، شب را به خواب به پايان برد، خطاب مى

شت در جاى خمصوص خودش قرار بده كند و مردم مؤمن به دنبال او،  قرآن در آن وقت حركت مى. هر مطيعى را در 
شت باال: گويد سپس به مؤمن مى خواند و براساس اندازه معرفت و  برو، پس مؤمن مى مرا خبوان و به منازل و درجات 

شت را طى مى   .»3« گريد كند و خالصه هركس در جاى معني خودش با كمك قرآن قرار مى عملش به قرآن، درجات 

______________________________  
  .46/ 11: عرفان اسالمى -)1(

  .68/ 11: عرفان اسالمى -)2(

  .71/ 11: عرفان اسالمى -)3(

  505: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  خربند وىل از مفهوم آن ىب -524

آن چنان كن كه خدايت تو را در ديوان قرّاء ضبط نكند، قرّاىي كه ظاهر قرآن را : گفت زيد بن ثابت به فرزندش مى
  .»1« خربند خوانند وىل از باطن و مفهوم قرآن ىب مى

   ظاهرشان با باطنشان يكى نيست -525

  :م صلى اهللا عليه و آله فرمودپيامرب اسال

رت از معاشرت با اوست، چرا كه  روزگارى بر امتم مى رت از ديدن اوست و وى را ببيىن  آيد كه اسم كسى را بشنوى 
  .»2«  ظاهر اكثر مردم با باطنشان يكى نيست

  كنند خوانند و عمل منى قرآن مى -526
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خوانند عمل  منافقان و دوزخيان امت من قاريانند كه آنچه از قرآن مىبيشرت : رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمودند
َفاْسَتِقْم َكما [ :كنند و گفتارشان موافق كردارشان نيست، سعى كن كردارت موافق گفتارت باشد و به مضمون آيه شريفه منى

  .»3«  عمل كىن ] أُِمْرتَ 

   ترين كالم عرب راست -527

ٍء ما ِسَوى الّلِه  اال ُكلُّ َشىْ : ترين سخىن كه عرب گفته كالم لبيد شاعر است راست: آله فرمودپيامرب اسالم صلى اهللا عليه و 
   باِطٌل وَُكلُّ نَعيٍم ال َحماَلَة زاِئلٌ 

به حقيقت بدانيد كه هر چيز جز خدا باطل و ضايع است و هر چه از نعمت در عرصه حيات و ميدان زندگى است در 
  .معرض زوال است

______________________________  
  .80/ 11: عرفان اسالمى -)1(

  .81/ 11: عرفان اسالمى -)2(

  .81/ 11: عرفان اسالمى -)3(

  506: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  پس چرا بايد دل به چيزى ببندى كه از ثبات و بقا عارى و دل بسنت به آن موجب دورى از جناب اهلى است

   واقعياتيوسف در آيينه  -528

يوسف چون به چاه شد به نقل حسن بن حمبوب، از حسن بن عماره، از ِمسَمع اىب سّيار از امام صادق عليه السالم در 
  :آن تاريكى و خلوت و وحشت چاه با كمال اميان و اطمينان به اهلام حضرت دوست عرضه داشت

ّناُن، َبديُع السَّماواِت َو اْالْرِض ُذواجلَْالِل َواْالْكراِم اْن ُتَصّلَى َعلى الّلُهَم اّىن اْسئَـُلَك بِانَّ َلَك احلَْْمُد ال الَه اّال ا
َ
ْنَت اَحلنّاُن امل

  .ال اْحَتِسبُ ُحمَمٍَّد َوآِل ُحمَمٍَّد َو اْن َجتَْعَل ىل ِمْن اْمرى فـََرجاً َخمَْرجاً َو تـَْرزَُقىن ِمْن َحْيُث اْحَتِسُب َو ِمْن َحْيُث 
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خوامن به اين كه سپاس و شكر خمصوص توست، معبودى جز تو، مهربان و نيكى دهنده وجود ندارد،  مى تو را! پروردگارا
بر حمّمد و آل حممد درود فرست و در كار من گشايشى آر ! ها و زميىن، اى صاحب جالل و اكرام به وجود آورنده آمسان

  .و مرا از جاىي كه گمان دارم و ندارم روزى خبش

از چاه بريون كشيدند خود را معرىف نكرد و نگفت كه من يوسف پسر يعقومب و منزل و مكامن در مهني  چون كاروان وى را
نزديكى است، بلكه سكوت كرد و خود را تسليم كاروانيان منود؛ زيرا با فراست امياىن و نور قلىب دريافته بود كه اين بال و 

اى ملكوتى  عاقبتش شريين و اهلى است و اين آزمايش مقدمهمصيبت و اين ابتال و آزمايش گرچه ظاهرى تلخ دارد وىل 
  !هاى تاريخ حلاظ شده است براى رسيدن به مقامى اهلى است كه در آن مقام خري او و مّلت

  روح با عظمت او در عني اين كه كودكى چند ساله بود از قبول تزوير، تلبيس، متويه،

______________________________  
  .116/ 11: مىعرفان اسال -)1(

  507: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .ختيالت، دروغ، حيله، مكر، كيد، تومهات و تسويالت نفسانيه با كمال قدرت ابا داشت

هاى خطرناك آن زن زيباى مصرى در كاخ عزيز و در خلوت خانه كاخ قرار گرفت و هجوم و  چون در برابر وسوسه
در آن ايام يوسف به بلوغ رسيده بود، در برابر او بر اساس قرآن جميد هاى او به مّدت هفت سال طول كشيد و  وسوسه

  .معاذ الّله: فقط گفت

اى است، معناى اين كلمه اين است كه خيال نكىن من از ترس آبرومي در دنيا، يا جرميه شدن به خاطر جرم،  عجيب كلمه
بلكه از اين خواسته تو فقط و فقط به خاطر  شوم يا به زندان افتادن، يا به عذاب آخرت دچار شدن به تو نزديك منى

زمن و حمال است در اين زمينه حّىت فكرى آلوده در قلب پاك من خطور   عزيزم و حمبومب و معشوقم حضرت الّله سرباز مى
  .كند

  :گويد ابن عباس شاگرد امرياملؤمنني عليه السالم مى
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ه خود يوسف را در شديدترين مضيقه قرار داد وىل آن بزرگان براى ما حكايت كردند كه زليخا هفت سال براى خواست
يك بار ديده به سومي : حضرت يك بار به چهره او چشم ندوخت، روزى در كمال زارى به آن حضرت عرضه داشت

  !شوم اگر تو را ببينم از ديدن حق حمروم و كور مى: بردار، پاسخ داد

  !ضوى است كه در خانه تاريك قرب بر رومي فرو ريزداّول ع: چه چشم زيباىي دارى، جواب داد! اى يوسف: گفت

پس از سه روز از مرگم چون قربم را باز كىن به شدت از بوى تعفن جنازه فرار : چه بوى خوشى دارى، گفت: گفت
  .كىن مى

  !نزديكى به تو باعث دورى از خدا است: شوى، پاسخ داد چرا به من نزديك منى: گفت

   اگر به: برخيز و حاجتم را بر آور، جواب دادفرشم از حرير خالص است : گفت

  508: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

شت اهلى از دست مى خواسته   .دهم ات عمل كنم نصيبم را در 

در آن وقت است كه خداوند مهربان و موالى عزيزم مرا : سپارم، جواب داد گران زندان مى تو را به شكنجه: گفت
  .خرد مى

  :داشت چون به زندان افتاد عرضه

  .] َربِّ السِّْجُن َأَحبُّ ِإَيلَّ ِممَّا َيْدُعوَنِين ِإلَْيهِ [

  .خوانند تر است از عملى كه مرا به آن مى زندان نزد من حمبوب! پروردگارا: يوسف گفت

امروز : چون پس از نُه سال به عللى كه قرآن ذكر كرده از زندان آزاد شد و سلطان مصر به وى احرتام كرد و به او گفت
من فرزند يعقومب و منزل ما شهر  : توانست بگويد مقامت نزد ما معلوم شد و تو در اين دستگاه امني و صاحب منزلىت، مى

كنعان است؛ اكنون اسب تيز پاىي به من بده تا به ديار خود روم و به ديدار پدر و مادرم خوشحال شوم، وىل اين معنا را 
: شينان ديد و عباد خدا را دچار مردم ظامل و ستمگر مشاهده كرد، پيش خود گفتنگفت؛ زيرا ملت مصر را اسري كاخ ن

در اين دستگاه نفوذ كنم، باشد كه روزى در سايه به دست آوردن آبروى مردمى و قدرت بتوامن اين جامعه شيطان زده و  
  !!گرفتار طاغوت و طاغوتيان را جنات دهم
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  :به عزيز مصر گفت

  .] ِن اْألَْرِض ِإينِّ َحِفيٌظ َعِليمٌ َخزائِ   اْجَعْلِين َعلى[

  .هاى اين سرزمني قرار ده؛ زيرا من نگهبان داناىي هستم مرا سرپرست خزانه: يوسف گفت

چون مدتى در آن ُپست خدمت كرد و امانت و لياقت و كفايت خود را نشان داد به مقام رهربى مملكت مصر رسيد و 
  :فرمايد شد، در اين زمينه قرآن جميد مىبه متام اوضاع و احوال آن مملكت مسّلط 

  :] َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ َو َكذِلَك َمكَّنَّا لُِيوُسَف ِيف اْألَْرِض يـََتبَـوَّأُ ِمْنها َحْيُث َيشاءُ ُنِصيُب ِبَرْمحَِتنا َمْن َنشاءُ َو ال ُنِضيُع [

  509: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .قدرت دادمي كه هر جاى آن خبواهد اقامت منايد سرزمني مكانت و]  آن[گونه يوسف را در  اين

  .كنيم رسانيم و پاداش نيكوكاران را تباه منى رمحت خود را به هر كس كه خبواهيم مى

چون برادران در سفر سّوم به حضورش رسيدند براى اين كه از شدت شرم و خجالت آنان بكاهد و بار سنگني روح آنان 
  :د به آنان فرمودرا از عملى كه كرده بودند كم كن

  .] َهْل َعِلْمُتْم ما فـََعْلُتْم بُِيوُسَف َو َأِخيِه ِإْذ أَنـُْتْم جاِهُلونَ [

  آيا زماىن كه نادان بوديد، دانستيد با يوسف و برادرش چه كرديد؟: گفت

  :آنان ناگهان به خود آمده و پس از اندكى تأمل گفتند

  خطاى ما شدى؟آيا تو مهان يوسف هسىت كه چهل سال قبل دچار 

آرى، من يوسفم و اين برادر من است، اين خداوند مهربان است كه بر ما منت گذاشت و به خاطر تقوا و صرب، : گفت
  .كند ما را به اين مقام و منزلت رساند كه خداوند عزيز اجر و مزد نيكوكاران را ضايع منى

برگزيد و ما در » لك و عّزت و عقل و حسن و كمالمُ «به خداوند قسم كه حضرت حق تو را بر ما به : برادران گفتند
  .عدم شناخت حق تو، مقصر و خطاكارمي
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  :يوسف عزيز با كمال مهرباىن در برابر آن مهه ظلم و ستم برادران فرمود

  .] ال تـَْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَـْوَم يـَْغِفُر اللَُّه َلُكْم َو ُهَو َأْرَحُم الرَّاِمحِنيَ [

  .ترين مهربانان است آمرزد و او مهربان المت و سرزنشى بر مشا نيست، خدا مشا را مىامروز هيچ م: گفت

يوسف عزيز بر اثر پاكى جان و نور قلب، چون خود را در واالترين مقام در روى زمني ديد به پيشگاه مقدس حضرت 
  :حق عرضه داشت

ْنيا َو اْآلِخَرِة تـََوفَِّين َربِّ َقْد آتـَْيَتِين ِمَن اْلُمْلِك َو َعلَّْمَتِين ِمْن تَأْ [ ِويِل اْألَحاِديِث فاِطَر السَّماواِت َو اْألَْرِض أَْنَت َوِليِّي ِيف الدُّ
  .] ُمْسِلماً َو َأحلِْْقِين بِالصَّاحلِِنيَ 

   ها را به من تو خبشى از فرمانرواىي را به من عطا كردى و برخى از تعبري خواب! پروردگارا

  510: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

] هاى تو فرمان[تو در دنيا و آخرت سرپرست و يار مىن در حاىل كه تسليم ! ها و زمني اى پديد آورنده آمسان. آموخىت
  .»1«  باشم جامن را بگري، و به شايستگان ُملحقم كن

   اهل گورستان -529

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم براى عربت گرفنت از گذشتگان مى

هاى آشناىي  روند، نسبت گريند و دوستاىن كه به ديدار يكديگر منى مهسايگاىن هستند كه با هم انس منىاهل گورستان 
كسند و در عني اين   ها بريده شده است، با اين كه مهه در يك جا مجعند تنها و ىب هاى برادرى از آن بينشان كهنه و سبب

شناسند، هر يك از شب و روز كه در آن   بح شب منىكه دوستان هم بودند از هم دورند، براى شب صبح و براى ص
  .اند برايشان مهيشگى است كوچ كرده

منودند  تر از آنچه تصور مى ترسيدند مشاهده كردند و آثار آن جهان را بزرگ تر از آنچه مى هاى آن جهان را سخت سخىت
هاى  اند بيان كنند، اگر چه نشانه ده و دريافتهتوانستند آنچه را به چشم دي آمدند، منى ديدند، اگر بعد از مرگ به زبان مى

شنود   ها مى هاى خرد از آن نگرد و گوش پذير، آنان را مى هاى عربت آنان ناپديد شده و خربهايشان قطع گرديده، وىل چشم
  :گويند كه از راه غري گوياىي يعىن به زبان عربت مى
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هاى كهنه و پاره  جان افتاده، جامه هاى نرم و نازك ىب بدنهاى شكفته و شاداب بسيار گرفته و زشت شد و آن  آن چهره
هاى  و كفن پوسيده در بردارمي و تنگى گور ما را سخت به مشقت انداخته، وحشت و ترس را به ارث بردمي و منزل

  .خاموش به روى ما خراب شد

  هاى خوش آب و رنگ ما زشت و اقامت ما در قبور اندام نيكوى ما نابود و صورت

______________________________  
  .162/ 11: عرفان اسالمى -)1(

  511: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  !ترسناك طوالىن شد، از اندوه، رهاىي و از تنگى، فراخى نيافتيم

آورى را خورده است كه در دنيا متنّعم به نعمت و پرورده خوشگذراىن  زمني چه بسيار بدن ارمجند و صاحب رنگ شگفت
گراييده و به جهت خبل ورزيدن به نيكوىي و حرص به كارهاى بيهوده و  وارى بوده، هنگام اندوه به شادى مىو بزرگ

منود، پس  گشت متوّجه لذت و خوشى شده خود را از اندوه منصرف مى بازيچه، چون مصيبت و اندوهى به او وارد مى
زندگاىن كه مهراه با بسيارى غفلت بود، ناگهان روزگار او را خنديد، در سايه خوشى  در حاىل كه او به دنيا و دنيا به او مى

كرد، پس او  با خار خود لگدكوب كرد و قوايش را درهم شكست و از نزديك ابزار مرگ و علل موت به سويش نگاه مى
ها  بر اثر بيمارىبه اندوهى آميخته شد كه با آن آشنا نبود و با رنج پنهاىن مهراز گشت كه پيش از اين آن را نيافته بود و 

بودى خود انس و اطمينان كامل داشت و هراسان رو  ضعف و سسىت بسيار در او به وجود آمد، در اين حال هم به 
آورد به آنچه اطّبا او را به آن عادت داده بودند از قبيل عالج گرمى به سردى و برطرف شدن سردى به گرمى، پس داروى 

بودى نداده، جز آن كه آن را  سرد، بيمارى گرمى را خاموش نساخت و بلكه به آن افزود و داروى گرم بيمارى سردى را 
به هيجان آورده سخت كرد، با داروى مناسب كه با طبايع و اخالط درآميخت مزاج معتدل نگشت مگر آن كه طبايع هر 

و را فراموش كرد و زن و فرزند و افزود، تا اين كه طبيب او سست شد و از كار افتاد و پرستارش ا دردى را كمك كرده مى
آورى كه  غمخوارش از بيان درد او خسته شدند و در پاسخ پرسش كنندگان حال او گنگ گشتند و نزد او از خرب اندوه

حال او مهني است كه هست و ديگرى به خوب شدن او : گفت منودند با يكديگر گفتگو كردند، يكى مى پنهان مى
داد، در حاىل كه پريوى از گذشتگاِن پيش از آن بيمار را به  بر مرگ او دلداريشان مىكرد و ديگرى  اميدوارشان مى

  .آورد كه آنان رفتند ما هم بايد برومي يادشان مى

   پس در اثناى اين كه او با اين حال بر بال مفارقت دنيا و دورى دوستان سوار است ناگاه
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  512: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

هاى او سرگردان مانده از كار بيفتد و رطوبت زبانش  ها و انديشه به او هجوم آورد، پس زيركىهايش  اندوهى از اندوه
خشك شود و چه بسيار پاسخ پرسش مهمى را دانسته وىل از بيان آن عاجز و ناتوان است و چه بسيار آواز سخىن كه 

منوده يا  سخن از بزرگى است كه او را احرتام مى مناياند و آن آواز يا شنود، وىل خود را كر مى كند مى دل او را دردناك مى
  .از خردساىل كه به او مهربان بوده است

ها بيان شود يا عقول مردم دنيا آن را درك كرده و  هاىي است كه دشوارتر است از آن كه مهه آن به حقيقت مرگ را سخىت
  .»1« بپذيرد

   بشارت سليمان نىب به پيامرب اسالم -530

اينجا شهر هجرت پيامرب : سليمان در مسريش به مين به مدينه طيّبه رسيد، به مهراهانش گفت: گويد كعب االحبار مى
  .آخر زمان است، خوشا حبال كسى كه به او مؤمن شود و از وى پريوى كرده، در متام امور حيات به او اقتدا كند

اوند يارى كنندگانش را يارى دهد، دور و نزديك رود، خد پيامرب عرىب از اين شهر به مدينه مى: وقىت به مّكه گذشت گفت
  .در پيشگاه حضرت او در مسئله حق مساويند، در راه حق از مالمت كنندگان باك ندارد

  .آيني حنيف: دين او چيست؟ فرمود! اى پسر داود: گفتند

ر مشا واجب است به ديگران بيش از هزار سال، من به مشا بگومي و ب: بني ما و او چه زماىن فاصله است؟ فرمود: پرسيدند
  .برسانيد كه او آقاى مهه انبيا و خامت رسوالن است و نامش در كتب انبيا ثبت است

   چون سليمان از مكه گذشت، فرياد مكه به جانب حق برخاست، خطاب رسيد سبب

______________________________  
  .177/ 11: عرفان اسالمى -)1(

  513: ، ص13 عرفان اسالمى، ج
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رت مى! اهلى: ات چيست؟ عرضه داشت ريهگ داىن كه سليمان يكى از رسوالن توست، بر من گذشت و براى مناز و  تو 
در آينده نزديك تو را : هاى بت پرستامن، خداوند وحى فرمود عبادت پياده نشد و به نزد من ذكر تو نگفت، من دچار بت

ترين پيامربان  ر تو نازل كنم، پيامربى در كنار تو مبعوث كنم كه حمبوباز سجده كنندگان پُر كنم، قرآن را در ابتداى امر د
من است، قومى را در تو قرار دهم كه مرا عبادت كنند، واجباتى بر عبادم تكليف كنم كه براى اجنامش در نزد تو با 

انند ناله ناقه براى فرزندش و  ها به سومي برخيزد، مه ها و نوبه ها و ضّجه سرعت زياد به سويت بشتابند و در كنار تو ناله
  .»1«  اش، دامنت را از بت و بت پرسىت پاك كنم و تو را براى متام جهانيان از بركت پيامربم قبله سازم كبوتر براى جوجه

   مهچون يك امت -531

  :گويد مى» البيان و التبيني«جاحظ، دانشمند و اديب بسيار مشهور عرب در كتاب 

در قسمم دروغگو : علما و حكماى بزرگ عصر جاهلّيت بود، در ميان مردم قسم خورد و گفت ُقّس بن ساعده ايادى از
رت از ديىن كه براى مشاست   .نيستم، براى خدا ديىن است 

گويند عمر درازى بر او   او با آن كه رسول اسالم را درك نكرد وىل اميان به او را در عصر جاهليت اعالم داشت، مى
داد، اهل تقوا  شناخت، خرب بعثتش را به مردم بشارت مى صلى اهللا عليه و آله را به اسم و نسب مىگذشت، نىب اسالم 

گفت كه عوام از درك آن مطالب عاجز بودند، جز خواص از عقال  كرد، مطالىب مى بود و مردم را به تقوا دعوت مى
   روز قيامت هم: كرد و فرمود  فهميدند، پيامرب بعد از ظهور رسالت و بعثتش به وى دعا سخنانش را منى

______________________________  
  .189/ 11: عرفان اسالمى -)1(

  514: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .»1« آيد چون يك امت به حمشر مى

   كرامىت از آيت اللَّه حائرى  -532
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قم شنيدم كه در شب والدت  از يكى از شاگردان مؤمن و با تقواى حضرت آيت الّله العظمى حايرى مؤّسس حوزه علميه
رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله شب هفدهم ربيع االول جملس جشىن در يكى از حمالت قم برپا بود، آيت الّله حايرى 

  :در آن جملس شرف حضور داشت، آهى از دل پرشوق كشيد و گفت

وازش اشعار اديب املمالك را در در اين جملس جاى حاج سيد على اصغر اراكى خاىل است كه با آن صداى گرم و دلن
والدت رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله خبواند و به جملس حال و نورانيت ببخشد، ساعىت نگذشت كه حاج سيد على 

تو  : اصغر وارد جملس شد، به حمضر آيت الّله حايرى سالم كرد و والدت خامت انبيا را تربيك گفت، آيت الّله حايرى فرمود
  !!و اين جملس؟كجا و شهر قم 

ران داشتم، چون ماشني به قم رسيد خراب شد، راننده گفت: عرضه داشت احتماًال تا صبح در قم مبانيم، : از اراك قصد 
من بسيار خوشحال شدم پيش خود گفتم در اين شب والدت به زيارت بروم سپس جملس جشن و سرورى را پيدا كرده در 

رهآجنا شركت كنم تا از معنويت پيامرب  اين مهه از فضل و : مند شوم، آيت الّله حايرى فرمود اسالم صلى اهللا عليه و آله 
  »2« !!عنايت خداست برخيز و ميالديه اديب را در اين جملس خبوان

   معجزه اهلى پيامرب در نوزادى -533

   وقىت حليمه سعديه پس از والدت از آمنه وى را براى شري دادن به دامن پاكش گذاشت

______________________________  
  .190/ 11: عرفان اسالمى -)1(

  .192/ 11: عرفان اسالمى -)2(

  515: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

اش وى را شري بدهد چون طرف راستش ساليان دراز بود خشك شده بود شري نگرفت،  و خواست از طرف چپ سينه
آن طرف به عّلت مرض از بني رفته،  : شريش بده، جواب داداز طرف راست : اش برد، به او گفتند چون شكوه به خانواده

مهان طرف خشك را در دهانش بگذار، باشد تا با گرفنت آن به گرفنت طرف ديگر ميل پيدا كند، چون او را : گفتند
ار شري شريين جوشيدن گرفت، با اين  برگرداند دهان مبارك به سينه خشك شده گذاشت، ناگهان مانند چشمه اول 

  :زه اهلى خواست سه مطلب را به جهانيان اعالم كندمعج
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يدستان جهان را غىن كنم كه من نيازمند به مشا نيستم، وىل مشا  ام تا چيزى از كسى بگريم، آمده من نيامده - 1 ام تا مشا 
  !ها حمتاج من هستيد در متام زمينه

  !ت و در اين راه راهرب و راهنماميگرا نيستم، راهم از هم اكنون راه راست و صراط مستقيم اس من چپ - 2

ات سري و سرياب شود و با يك جانب سينه فقط يك  فرزندى نوزاد است كه بايد از سينه! مشا را اى حليمه سعديه - 3
ام تا حقوق به  اى باشد پاميال كنم كه من آمده ام حق كسى را گرچه به اندازه ذرّه توان اداره كرد، من نيامده نوزاد را مى

  »1« !!ها را به صاحبان حق برگردامن رفته مهه انسانغارت 

  هاىي از اخالق پيامرب گوشه  -534

هاى متعدد و كتب حديث از قول امرياملؤمنني و فاطمه زهرا و حسن و حسني عليهم  قسمىت از اخالق اهلى او را سريه
  :اند السالم و سلمان و مقداد و ابوذر چنني نقل كرده

اش دست مباركش  ترين مردم دهر بود، در متام مدت عمر شصت و سه ساله ترين و عفيف و عادل ترين بردبارترين و شجاع
  .ناحمرمى را ملس نكرد

______________________________  
  .200/ 11: عرفان اسالمى -)1(
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او منانده بود، اگر شب مريسيد و درمهى نزد او آمد درهم و دينارى نزد  ترين مردم روزگار بود، چون به خانه مى او سخى
  .خواست بپردازد رفت تا آن را در جاىي كه خدا مى مانده بود، به خانه منى

كرد، كسى در متام  دوخت، در كار و برنامه خانه به زن و فرزند كمك مى زد، لباسش را مى پارگى كفشش را وصله مى
كرد، هديه مردم را گرچه  دوخت، دعوت آزاد و بنده را قبول مى سى منىروزگار باحياتر از او نبود، چشم به صورت ك

كرد و از  فرمود، از مال صدقه مصرف منى كرد و به نيكوترين صورت تالىف مى پذيرفت و ميل مى اى شري بود مى جرعه
  .اجابت دعوت مسكني و كنيز تكّرب نداشت
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به خاطر خودش خشمگني نشد، بر حّق پافشارى داشت اگر  آمد وىل در متام عمرش براى يك بار براى خدا به خشم مى
ها از طرف مشركان پيشنهاد يارى و   ها و تنهاىي شد، بسيار اتّفاق افتاد كه در سخىت چه به ضرر خود و يارانش متام مى

 بست و هرگز خم به كمك به او شد وىل نپذيرفت، گاهى از شّدت گرسنگى و نيافنت خوراك سنگ به شكم مبارك مى
كرد، از حالل خدا بدون علت پرهيز  خورد وگرنه صرب و حوصله مى يافت مى آورد، اگر چيزى از حالل مى ابرو منى

يافت  ها را منى كرد، خوراكش يا خرماى تنها يا شري، يا نان جو يا شرييىن يا عسل بود و اگر مدتى هيچ كدام از آن منى
  !!كرد فقط خدا را عاشقانه شكر مى

شد و بدون پاسدار در  كرد، به تشييع جنازه حاضر مى وليمه والدت يا عروسى، يا خانه، يا سفر را قبول مىدعوت براى 
تر از او كسى نبود، بدون كرب  داد، متواضع بني مردم رفت و آمد داشت و در اين زمينه از دمشنانش هراسى به خود راه منى

  .باريد هره پاكش صفا و صميميت و خوىب مىبا مردم نشست و برخاست داشت، خوش رفتار بود و از چ

پوشيد، مركب سوارى  يافت مى كرد، از لباس حالل آنچه مى چيزى از امور دنيا وى را دستپاچه و مضطرب و هولناك منى
  .شد يافت سوار مى براى او تفاوت نداشت كه چه باشد، اسرت يا اسب يا االغ، هر كدام را مى
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  .كرد، بوى خوش را دوست داشت و از بوى نامناسب در كراهت بود ر دورترين نقطه شهر از مريض عيادت مىد

كرد و دل اهل شرف  شد، اهل فضل را سخت احرتام مى سفره مى عشق عجيىب در نشسنت با فقرا داشت و با مساكني هم
كرد و در صله رحم امتيازى براى كسى قائل  يدن مىشد، اقوام را د را با نيكى به آنان به دست آورده با آنان رفيق مى

  .پذيرفت داشت و عذر معذرت خواه را با كمال بزرگوارى مى نبود، بر احدى جفا روامنى

كرد، در خنده از قهقهه پرهيز داشت، آن قدر عزيز و كرمي و بزرگوار بود   خوش گفتار و خومشزه بود، وىل از حق جتاوز منى
داد، چون بر سرش به خاطر عدم معرفت و ادب  كرد و با آنان مسابقه مى و ورزش شركت مىكه با اصحابش در بازى 

  .فرمود كرد و حوصله مى كشيدند صرب مى داد مى

جست، در لباس و خوراك بني  دوشيد و با اهل خانه در خوردن آن شركت مى داراى بز و گوسپند بود، خود شريش را مى
  .گذاشت خود و كلفت و نوكر فرق منى

كرد، به  رفت و قلب آنان را خوشحال مى كرد، به باغ دوستانش در مدينه مى وقت خود را در غري رضاى خدا صرف منى
  .نگريست و از صاحب قدرتى يك ذرّه ترس نداشت احدى به خصوص فقرا و مساكني به چشم حقارت منى
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اى گوسپند چران  راى فقر و در ميان عدهدرس خنوانده بود و چيزى حىت يك كلمه ننوشته بود، در سرزمني جهل و صح
نشو و منا كرده بود، وىل خداوند عزيز وى را به مجيع حماسن اخالقى و طرق محيده و اخبار اولني و آخرين و آنچه مايه 

  .جنات و فوز در آخرت و صالح و سداد در دنيا است آراسته فرموده بود

نشست، چون دست به  ساخت از پاى منى سى را برطرف منىجست، تا حاجت و نياز ك در سالم به مهگان پيشى مى
كشيد تا طرف مقابل دست از دستش بردارد، در مصافحه و معانقه پيش قدم  داد، دست مباركش را منى دست ياران مى

   بود، نشست و برخاستش
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ضرت در حال مناز بود، منازش را خفيف كرده و زود متام شد و آن ح توأم با ياد خدا بود، وقىت كسى به آن جناب وارد مى
  تو را نياز و حاجىت است؟: فرمود كرد و به وارد مى مى

  .گشت كرد و دوباره به مناز برمى مند بود، حاجتش را روا مى اگر حاجت

ن مى به هر واردى احرتام مى جملسش براى مهه  كرد، گذاشت تا جاىي كه عبا يا ردا يا لباسش را براى نشسنت وارد 
كرد از طرف آن جناب بيشرتين احرتام و اكرام به او شده، جملس او جملس حيا  يكسان بود، در حدى كه كسى تصور مى

احرتامى روا نداشت، از خشم مربّا و  كرد و هرگز نسبت به كسى ىب و تواضع و امانت بود، مردم را با كنيه و لقب صدا مى
رتين و با منفعتنسبت به مقصر سريع الرضا بود ترين مردم براى مردم بود،  ، رّقت قلبش را نسبت به مردم كسى نداشت، 

  :گفت خاست مى هرگاه از جاى خود برمى

  .ُسْبحاَنَك الّلُهمَّ َوِحبَْمِدَك، اْشَهُد اْن الالَه اّال اْنَت اْستَـْغِفُرَك َواتُوُب اَلْيكَ 

دهم كه غري از تو خداىي نيست، طلب آمرزش دارم از تو و به سوى تو  منزهى تو و سزاوار ستايشى اى خدا، شهادت مى
  .كنم توبه و بازگشت مى

  .اين دعا را امني وحى به من تعليم داد: فرمود مى

  :اند ترين مردم روزگار بود، تا جاىي كه نوشته ترين و بليغ فصيح

شت به زبان او سخن مى   .گويند اهل 
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گنجاند، بدون نياز سخن  خواست بگويد در مهان كالم خمتصر مى بود و هر چه مى كالمش كوتاه و پر مغز و پر معىن
  .گفت و ابتداى به كالم نداشت، هرگز بد نگفت و در رضا و غضب از حق گوىي جتاوز نكرد منى

ر ترين و د ترين و با تقواترين و داناترين و در طاعت و صرب بر عبادت قوى آن حضرت نسبت به پروردگارش با خشيت
  .ترين و در زهد از غري دوست زاهدترين مردم بود عشق به رب عاشق

  در متام عمرش به جنگ ابتدا نكرد، وىل در هر ميداىن كه براى رزم قدم گذاشت سر
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  :كرد سوزىن از حق روى گردان نشد و يارانش را نيز سفارش مى

اى ظلم از مشا نسبت به دمشن سر نزند، آن وجود مبارك  بت كنيد كه ذرهجنگ را براى خدا اجنام دهيد و سخت مواظ
  .»1«  دانست جهادى را باالتر از جهاد با هواى نفس منى

   شهادت حق -535

كسى كه براى زنده شدن حق يك مسلمان به شهادت حّقى اقدام كند، روز : رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمودند
درخشد كه متام مردم به وسيله آن نور وى را به اسم و  اش مى كند نورى از چهره خاليق كار مىقيامت تا جاىي كه چشم 

  .»2« شناسند نسب مى

   هجرت -536

هجرت چيست؟ : هجرت، عرضه داشتند: چه امياىن افضل است؟ فرمود: به رسول اهلى صلى اهللا عليه و آله عرضه داشتند
  .»3« جهاد: هجرتى افضل است؟ فرمودچه : دست برداشنت از بدى، گفتند: فرمود

   سلمان فارسى -537

او انسان با كرامىت است كه از سرزمني ايران به عشق رسيدن به حقيقت به عنايت و هدايت حق به مدينه آمد و در آجنا 
ك مراحل اميان اش به نور اسالم منّور و پس از مدتى اند به حمضر منّور رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مشّرف و قلب اهلى

  .و منازل عرفان را طى كرد و به حقايق قرآن جميد آراسته شد
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  .202/ 11: عرفان اسالمى -)1(

  .211/ 11: عرفان اسالمى -)2(

  .211/ 11: عرفان اسالمى -)3(
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  :د اهلى فرمودپيامرب بزرگ صلى اهللا عليه و آله درباره آن مر 

  .َسْلماُن َمنَّا اْهَل اْلبَـْيتِ 

  .سلمان از ما اهل بيت است

  :و نيز در روح او و شخصيت واالى قلىب و فكريش فرمود

  .َسْلماُن َحبٌْر ال يـُنـَْزُف وََكنـٌْز ال يـَنـَْفدُ 

  .شود سلمان درياىي است كه خشك شدىن نيست و گنجى است كه متام منى

  .م او را لقمان امت و حضرت صادق عليه السالم وى را برتر از لقمان حكيم دانسته استامرياملؤمنني عليه السال

از براى اميان ده درجه است و سلمان وجود خود را به درجه دهم رساند و مقامى برتر از مقام اصحاب مهه انبيا به دست 
  .آورد

اسالم صلى اهللا عليه و آله سالم حضرت احدّيت را به  براى او علم باليا و منايا بود و بارها امني وحى به وسيله پيامرب
  .وى ابالغ كرد

او در راه اميان به انواع شدايد و حوادث و بالها دچار شد، وىل خم به ابرو نياورده و در راه دوست با متام وجود صرب كرد 
  .و استقامت ورزيد

  :فرموداو وقىت در مجعى نسبت به اصل و نسبش مورد پرسش واقع شد در جواب 
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من سلمان فرزند بنده خدامي، گمراه بودم به بركت حمّمد هدايت يافتم، فقري بودم به بركت حممد غىن شدم، برده بودم به 
  »1« !بركت حمّمد آزاد شدم، اين است حسب و نسب من

   ابوذر غفارى -538

   آن جناب جزء آن چهار نفرى است كه خداوند عزيز، پيامربش را به عشق و حمبت آنان

______________________________  
  .214/ 11: عرفان اسالمى -)1(
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  :امر فرموده است و آن چهار نفر عبارتند از

  .امرياملؤمنني عليه السالم، سلمان، ابوذر، مقداد

  .حساب آورده استرسول اسالم صلى اهللا عليه و آله وى را صّديق امت و در زهد شبيه عيسى بن مرمي به 

  :گويد مّال حممد باقر جملسى رمحه اهللا مى

  .پس از معصومني، در ميان اّمت كسى به جاللت قدر سلمان و ابوذر و مقداد نيست

  :فرمايد امام كاظم حضرت موسى بن جعفر عليهما السالم مى

د بن عبدالّله كه بر طريقه او مستقيم كجايند حواريون و خملصون حمم: در روز قيامت منادى از جانب رّب العزّه ندا كند
  .بودند و پيمان وى را نشكستند؟ پس سلمان و ابوذر و مقداد برخيزند

  :پيغمرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .به زهد و تقواى ابوذر نظر كند. خواهد به زهد عيسى بن مرمي نگاه كند هر كس مى

ى از منكر و مبارزه جانانه با معاويه و معرىف شخصيت  او چندى در شهر شام و اطراف آن به امر به معروف و 
  .كه گروهى به داللت او به شرف تشيع نايل آمدند امرياملؤمنني عليه السالم مشغول بود، تا جائى
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ى از منكر و مبارزه با خالفكارى جنا به داغ هاى دستگاه سلطنت عثمان به َرَبذه تبعيد و در آ او بر اثر امر به معروف و 
آىب و گرسنگى به شرف لقاء الّله مشرف و به  فرزندش َذر كه بر اثر گرسنگى و تشنگى ُمرد مبتال و خود او هم از فرط ىب

دست پاك مالك اشرت خنعى عاشق امرياملؤمنني عليه السالم با آب زمزم غسل داده شد و سپس دفن گرديد، من به زيارت 
  »1« !!ر خدا را از آن قرب به جانب عرش در حركت ديدمقرب او مشرف و در حلظه تشّرف نو 

______________________________  
  .216/ 11: عرفان اسالمى -)1(
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   بالل حبشى -539

  .تر از ستارگان فروزان است از سابقني در اسالم و در عظمت قدر و جاللت شأن فروزنده

  :حق او فرمودامام صادق عليه السالم در 

  .ورزيد و او بنده صاحل بود خدا رمحت كند بالل را كه به ما اهل بيت عشق مى

چون اذان از جانب حق نازل شد، پيامرب بزرگ صلى اهللا عليه و آله اعالمش را به آن جناب واگذار كرد و در طرد آنان  
  !در حق او نازل شد ] ِإنَّ َأْكَرَمُكمْ [  خواستند صداى او را بشنوند آيه شريفه كه منى

آن جناب پس از وفات رسول خدا صلى اهللا عليه و آله حاضر به اذان گفنت نشد؛ زيرا اذان گفنت خود را كمك به ستم 
تنها يك بار به درخواست دخرت گرامى پيامرب اسالم اذان گفت و سپس به شام هجرت كرده ! دانست ستمگران دوران مى
  .و در آجنا درگذشت

  .»1«  ام و از آن قرب با حقيقت تربك جستم اب را در باب صغري واقع در بريون شهر شام زيارت كردهمن قرب آن جن

   جابر بن عبداللَّه انصارى -540

آن جناب صحاىب جليل القدر و از اصحاب بدر است، در مدح و ثنايش روايات زيادى وارد شده و هم اوست كه سالم 
امام باقر عليه السالم رساند و آن جناب اّول كسى است كه در روز اربعني به زيارت  رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را به
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حضرت سيدالشهدا موفق شد و هم آن بزرگوار است كه لوح آمساىن را كه نص امامت ائمه عليهم السالم در اوست نزد 
  .حضرت زهرا عليها السالم زيارت كرد و از آن نسخه برداشت

______________________________  
  .217/ 11: عرفان اسالمى -)1(

  523: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

امام سجاد عليه السالم با فرزندش حضرت باقر عليه السالم كه در آن وقت طفلى خردسال بود به ديدن جابر رفتند، چون  
  :كنار او نشستند، امام سجاد عليه السالم به حضرت باقر عليه السالم فرمود

  اين كيست؟: ببوس، چون امام سر جابر را بوسيد عرضه داشتسر عمويت را 

حمّمد رسول ! يا حممد: فرزندم حممد، پس جابر آن حضرت را به آغوش گرفت و گفت: حضرت سجاد عليه السالم فرمود
  .ضامن شفاعت من شويد، حضرت پذيرفتند: خدا تو را سالم رساند، آن گاه به حضرت باقر عليه السالم عرضه داشت

بر در بسيارى از غزوات رسول خدا صلى اهللا عليه و آله حاضر بود و در غزوه صفني حضرت موىل املوحدين را مهراهى  جا
منود و در   اى از متابعت امام عارفان درنگ نكرد و پيوسته مردم را به حمبت و عشق آن حضرت ترغيب مى كرد و حلظه

  :خواند كوچه و بازار عبور كرده با صداى بلند مى

ُر اْلَبَشر َفَمْن اىبعَ «   »فـََقْد َكَفر  ِلىٌّ َخيـْ

رتين بشر است پس كسى كه از او برگردد كافر است   .»1«  على عليه السالم 

   فاطمه زهرا عليها السالم -541

نظري چون خدجيه كربى كه روايات  دخرت گرامى نىب اسالم در شب بيستم مجادى الثاىن به سال پنجم بعثت از مادرى ىب
  .ارى در مدحش از پيامرب و ائمه عليهم السالم رسيده متولد شدبسي

فاطمه عليها السالم براساس آيه تطهري داراى مقام عصمت و براساس آيات سوره انسان از نظر اميان و عمل و اخالق بر 
  .متام زنان آفرينش يگانه و يكتاست



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

 

   گار و در پيشگاه حضرت حقدخرت رسول اسالم عليها السالم در دانش و بينش سرآمد زنان روز 

______________________________  
  .218/ 11: عرفان اسالمى -)1(

  524: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .ها برخوردار است از اعتبار و ارزشى مافوق متام اعتبارات و ارزش

  :در مسئله والدت آن جناب در روايات چنني آمده

على عليه السالم و عّمار و محزه و منذر و عباس و ديگر صحابه در ابطح نشسته پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله مهراه 
هايش مشرق و مغرب را پُر كرده بود بر حضرت نازل شد و ندا  بود، ناگاه جربييل به صورت اصلى خود در حاىل كه بال

  .ه دورى كنكند چهل شبانه روز از خدجي رساند و امر مى تو را سالم مى  علّى اعلى! يا حمّمد: داد

ها را تا صبح به عبادت  داشت و شب آن حضرت در آن چهل شبانه روز به امر حضرت رّب العزّه روزها را روزه مى
  .مشغول بود

در آن هنگام به خدجيه مرضيه پيام داد كه نيامدن من نزد تو به دستور خداست، بر خود گمان بد مرب كه خداوند عزيز 
  !!منايد مالئكه مباهات مىروزى چند بار به وجود تو بر 

  :چون چهل شبانه روز متام شد امني وحى نزد آن جناب آمد و عرضه داشت

براى حتفه و كرامت من مهيا شو، پس ميكاييل بر آن حضرت نازل شد و طبقى : فرمايد رساند و مى خداوندت سالم مى
شت روى آن بود و عرضه داشت آورد كه پارچه امشب به اين طعام افطار كن، على : فرمايد ىپروردگار م: اى از ُسندس 

دادند هركس  شد، پيامرب صلى اهللا عليه و آله اجازه مى در آن چهل شب هرگاه وقت افطار مى: فرمايد عليه السالم مى
كنار در خانه بنشني و از ورود افراد ممانعت كن كه ! يا على: خبواهد آن حضرت را مالقات منايد وىل در شب چهلم فرمود

اى از خرما و انگور و جامى از آب  اين طعام بر غري من حرام است، چون افطار شد طبق را گشود و در ميان آن خوشه
شت دستش را شست سپس به آن جناب گفت امشب وظيفه : ديد، به اندازه الزم ميل فرمود، آن گاه جربييل به آب 

رسيد  در آن چهل شب با تنهاىي ساختم، چون شب مىمن : گويد دارى به منزل خدجيه بروى، از آن طرف خدجيه مى
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خوابيدم، شب چهلم خوابيده بودم كه صداى  آوخيتم و چراغ را خاموش و پس از عبادت مى بستم و پرده را مى درها را مى
  :در بلند شد، برخاستم و گفتم

  525: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

ناگهان صداى دلنواز رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله را شنيدم كه  كيست كه جز حمّمد را نيايد دِر اين خانه را بزند كه
با عجله در را باز كرده و از آن جناب استقبال كردم و مهان شب به نور مقدس دخرتم زهرا منّور ! خدجيه منم: گويد مى

  !شده و حامل آن امانت بزرگ اهلى شدم

  :كند كه شيخ صدوق به سند معترب از مفضل روايت مى

خدجيه با رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله ازدواج كرد، زنان مكه بر اثر عداوتى كه با پيامرب صلى اهللا عليه و آله  چون
از اين جهت در غم و غصه   داشتند از خدجيه جدا شدند و رفت و آمد با آن حسنه روزگار را ترك كردند، خدجيه كربى

ادى عجيىب براى او آمد و با محل خود به انس نشست و اين معنا را از بود تا به زهرا حامله شد، از آن وقت به بعد ش
  .داشت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله پنهان مى

گفىت؟ عرضه  با كه سخن مى: گويد، پرسيد روزى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بر او وارد شد، شنيد خدجيه سخن مى
اينك جربييل به من خرب داد كه اين طفلى كه در ! آرى، اى خدجيه: با فرزندى كه در شكم دارم، حضرت فرمود: داشت

آورد و از او امامان  رحم دارى دخرت است و اوست نسل طاهر با ميمنت و بركت كه خداوند نسل مرا از او به وجود مى
  .هاى خود گرداند و پيشوايان دين به هم رسند و حق تعاىل پس از انقطاع وحى آنان را خليفه

به دنيا آمدن فاطمه رسيد، خدجيه كربى به سوى زنان قريش فرستاد تا نزد او حاضر شوند، ايشان در جواب   چون موقع
ما را با تو كارى نيست، چون مهسر يتيم فقريى هسىت، خدجيه از جواب متكربان دوران سخت اندوهگني شد، در : گفتند

مرتس كه ما رسوالن پروردگارمي، منم ساره : ايشان گفتنداين حالت چهار زن را نزد خود ديد، از ديدن آنان وحشت كرد، 
شت است، سوم مرمي دخرت عمران، چهارم كلثوم خواهر موسى بن  زوجه ابراهيم، دوم آسيه بنت مزاحم كه رفيق تو در 

ويت او را خداوند، ما را براى كمك به تو فرستاده، در آن وقت زهرا عليها السالم متولد شد، در حاىل كه متام ه. عمران
   پاكى و پاكيزگى گرفته بود و نورى از او درخشيدن داشت كه متام جهان را روشن كرد، پس آن جناب به

  526: ، ص13 عرفان اسالمى، ج
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  :سخن آمد و گفت

  .اْالْوِصياِء َوُوْلدى ساَدُة اْالْسباطِ اْشَهُد اْن ال الَه اّال الّلُه َوانَّ اىب َرُسوُل الّلِه َسيُِّد اْالنِْبياِء َوانَّ بـَْعلى َسيُِّد 

دهم كه خداىي جز خداى يگانه نيست، مسلماً پدرم رسول خدا سرور مهه پيامربان دست و مهسرم سرور مهه  شهادت مى
  .ها هستند اوصياست و فرزندامن سرور مهه نسل

  :كند كه ابن بابويه از حضرت صادق عليه السالم روايت مى

  :حق نُه نام استفاطمه را نزد حضرت 

  .فاطمه، صديقه، مباركه، طاهره، زكّيه، راضيه، مرضيه، حمّدثه، زهرا

  :امام صادق عليه السالم به يونس بن ظبيان فرمود

  :مرا خرب دهيد، فرمود: داىن تفسري فاطمه چيست؟ عرضه داشت مى

  .ُفِطَمْت ِمَن الشَّرِّ 

  .هاى باطن و ظاهر بريده شده از متام آلودگى

  :رت فرمودسپس حض

  .كرد برايش در متام جهان كفو و نظريى نبود اگر امرياملؤمنني عليه السالم او را تزويج منى

  :عالمه جملسى رمحه اهللا در ترمجه اسامى آن حضرت فرموده

  .معصومه :صّديقه

  .دارنده كماالت و معجزات و اوالد كرام :مباركه

  .پاكيزه از نقايص :طاهره

  .منوكننده در كماالت :زكّيه



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

 

  .خشنود به قضاى حق :راضيه

  .اسوه مردان راه حق و پسنديده اولياى اهلى :مرضيه

ثه   .كسى كه هم سخن با ملك است  :حمدَّ

  527: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .نوراىن به نور صورى و معنوى :زهرا

  :ليه و آله فرموداند كه رسول خدا صلى اهللا ع شيخ مفيد و شيخ طوسى از عاّمه روايت كرده

  .فاطمه پاره تن من است، هر كه او را شاد گرداند مرا شاد گردانده و هر كه او را بيازارد مرا آزرده

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

  :كند شيخ طوسى از عايشه نقل مى

عليه و آله نديدم، چون فاطمه به نزد پيامرب صلى اهللا تر از زهرا به رسول خدا صلى اهللا  كسى را در گفتار و سخن شبيه
  .نشاند بوسيد و وى را جباى خود مى هاى زهرا را مى گفت و دست آمد او را خوش آمد مى عليه و آله مى

  :كند ابن بابويه از حضرت جمتىب عليه السالم نقل مى

تا صبح طالع شد، دائم براى مؤمنني و مؤمنات  شب مجعه مادرم را در حمراب عبادت ديدم، پيوسته در ركوع و سجود بود
  :كىن فرمود چرا براى خود دعا منى: كرد، به مادر گفتم به اسم دعا مى

  .يا بـَُىنَّ اْجلاُر ُمثَّ الّدارُ 

  .اّول مهسايه سپس خود! اى فرزندم

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى
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هايش را در حال آسيا   اش را از ُجل شرت ديد و دست مد، جامهروزى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به خانه فاطمه آ
! اى دخرت با ارزشم: اش را در حال شريدادن، اشك چشم رسول خدا صلى اهللا عليه و آله جارى شد و فرمود كردن و بچه

  .هاى امروز دنيا را براى به دست آوردن حالوت آخرت بچش تلخى

  :حضرت زهرا عليها السالم عرضه داشت

  528: ، ص13 ن اسالمى، جعرفا

  كنم بر كرامت هايش؛ هايش و شكر مى كنم بر نعمت خدا را محد مى! يا رسول اللّه

  :پس خداوند اين آيه را فرستاد

  .»1« ] َو َلَسْوَف يـُْعِطيَك َربَُّك فـَتَـْرضى[

  .و به زودى پروردگارت خبششى به تو خواهد كرد تا خشنود شوى

  :گويد حسن بصرى مى

  !كرد ايستاد تا پاى مباركش ورم مى قدر برپاى مى عليها السالم عابدترين فرد اّمت بود، در عبادت حق آنفاطمه 

رت است؟ عرضه داشت: وقىت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به او فرمود نبيند مردى را و نبيند : براى زن چه چيزى 
  :مردى او را، حضرت وى را به سينه گرفت و فرمود

  .»2« ] ًة بـَْعُضها ِمْن بـَْعضٍ ُذرِّيَّ [

  .برخى ديگرند]  آنان از نسل[برخى از 

  :از امرياملؤمنني عليه السالم آورده» نوادر«راوندى در 

: شخص نابيناىي از دخرت پيامرب اذن خواست وارد خانه شود، زهرا خود را از او پوشاند، پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
اگر او كور است وىل من بينا هستم، عالوه اگر در : مستور كردى او كه كور بود؟ عرض كرد به چه سبب خود را از او

  .»3«  دهم كه تو پاره تن مىن شهادت مى: منايد، حضرت فرمود پرده نباشم راحيه مرا استشمام مى
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   قرآن مالك زندگى -542

  ه خانه رفت،مردى از سر كار بازار ب: در روايات بسيار مهم در كتب معترب آمده كه

______________________________  
  .8، حديث 4، باب 85/ 43: ؛ حبار األنوار342/ 3: املناقب -)1(

  .7، حديث 4، باب 84/ 43: ؛ حبار األنوار341/ 3: املناقب -)2(

  .219/ 11: عرفان اسالمى -)3(

  529: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

امروز در : اش آشكار بود پرسيد، در پاسخ زن گفت وى را كه از چهرهمهسرش وى را پريشان حال ديد، سبب پريشاىن 
شت يا جهنم؟ برامي معلوم : ميان مغازه براى مّدتى به فكر عاقبت و قيامت خود افتادم كه در آن روز جاى من كجاست

خواهم مرا از  ز تو مىام و ا نشد، مرا سخت افسرده كرد، اكنون با اضطراب و وحشت و پريشاىن و ناراحىت به خانه آمده
  آيد؟ از دست من براى تو چه كارى برمى: اين رنج جنات دهى، زن به مهسرش گفت

  !نزد حضرت زهرا عليها السالم برو كه آن خمّدره عامل به حقايق است و از آن حضرت عاقبت مرا بپرس: جواب داد

ن بانوى عصمت عرضه داشت، حضرت در زن به خانه حضرت زهرا عليها السالم رفت و عني گفتار شوهرش را به آ
اگر در امور حيات مادى و معنوى مهاهنگ با قرآن زندگى كرده باشى مسلماً اهل : به مهسرت بگو: پاسخ وى گفت

  .»1« شت ورنه به عذاب اهلى دچار خواهى شد

  اولوا االمر چه كساىن هستند؟ -543

و فيض كاشاىن در » اكمال الّدين«و شيخ صدوق در » ةينابيع املودّ «شيخ سليمان بلخى حنفى در كتاب پر قيمت 
  :كنند كه گفت با سند متني و حمكم از جابر بن عبدالّله انصارى نقل مى» علم اليقني«

  :وقىت آيه شريفه

  .] يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو أُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكمْ [
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اند و چون پيامرب  كه امامان از اهل بيت[از پيامرب و صاحبان امر خودتان ] نيز[از خدا اطاعت كنيد و ! امياناى اهل 
  .اطاعت كنيد] باشند داراى مقام عصمت مى

______________________________  
  .231/ 11: عرفان اسالمى -)1(

  530: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

االمرى كه در اين آيه پروردگار  خدا و رسول را شناختيم، اوىل: آن حضرت عرضه داشتمبر پيامرب بزرگ نازل شد، من به 
  عامل طاعتشان را با طاعت از رسول يكى قرار داده كيستند؟

  :اينان جانشينان من و رهربان جامعه اسالمى پس از من هستند اّول آنان: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

حسني و على بن احلسني و حممد بن على در تورات معروف به باقر كه اى جابر او را على ابن ابيطالب و حسن و 
  .بيىن و چون ديدى سالمم را به او برسان مى

  .بن حممد و حسن بن على سپس صادق جعفر بن حممد و موسى بن جعفر و علّى بن موسى و حمّمد بن على و علىّ 

  .ّيت عباد پسر حسن بن على استسپس هم نام و هم كنيت من حجت خدا در زمني و بق

شود، او از شيعيان و دوستدارانش غايب است و آن كه  ياد و نام خدا به دست او در مشارق و مغارب طنني انداز مى
  .خدا دلش را به اميان امتحان كرده بر امامتش اقرار دارد

به آن  : برند؟ فرمود غيبت از او سود مىشيعيانش در زمان : از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله پرسيدم: گويد جابر مى
ره مى ره  گريند و از رهربيش سود مى كسى كه مرا به رسالت فرستاده از نورش  برند، چنانچه مردم از آفتاب پشت ابر 

  »1« !برند مى

  !انصاف اهل انصاف -544

   من از ميان صدها كتاب علمى و حتقيقى و رواىي و تارخيى كه در امر واليت و امامت
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و جانشيىن پس از پيامرب صلى اهللا عليه و آله نوشته شده فقط يك سخن از حضرت على بن موسى الرضا عامل آل حممد 
  .كنم باشد كه اهل انصاف به انصاف خود تكيه كنند عليهم السالم نقل مى

  :گويد عبدالعزيز بن مسلم كه از ياران و ارادمتندان و خملصان حضرت رضاست مى

در ابتداى ورودمان به مرو در خدمت امام رضا عليه السالم در روز مجعه در جامع مرو بودمي، بني مردم در امر امامت 
ني مردم در مسئله امامت بود مورد پس از پيامرب صلى اهللا عليه و آله سخنان زيادى رد و بدل شد و اختالف زيادى كه ب

مذاكره قرار گرفت پس از آن جلسه به خدمت موالمي حضرت رضا عليه السالم رسيدم و داستان مردم را بازگو كردم، 
اين مردم جاهل و نادانند و در رأى و عقيده خود كاله سرشان رفته، به ! اى عبدالعزيز: حضرت لبخندى زد و فرمود

جان رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را نگرفت مگر اين كه دين را براى او كامل كرد و قرآىن به  حقيقت خداوند عّزوجلّ 
او عنايت فرمود كه شرح هر چيز در آن است، حالل و حرام و حدود و احكام و آنچه مردم بدان نياز دارند مهه را در 

  :آن بيان كرد و فرمود

  .]ءٍ  ما فـَرَّْطنا ِيف اْلِكتاِب ِمْن َشيْ [

  .امي فروگذار نكرده]  هاى آفرينش تكوين از نظر ثبت جريانات هسىت و برنامه[ما چيزى را در كتاب 

  :در سفر حجة الوداع كه آخر عمر پيامرب صلى اهللا عليه و آله بود آيه سوم سوره مائده را نازل كرد

ْسالَم ِديناً اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو أَْمتَْمُت َعَلْيُكْم [   .]ِنْعَمِيت َو َرِضيُت َلُكُم اْإلِ

دينتان را براى مشا كامل، و نعمتم را ]  طالب به واليت، امامت، حكومت و فرمانرواىي بر امت با نصِب على بن اىب[امروز 
  .بر مشا متام كردم، و اسالم را برايتان به عنوان دين پسنديدم

لى اهللا عليه و آله از دنيا نرفت تا براى مهگان مهه معامل دين را بيان كرد و راه را امر امامت از متام نعمت است، پيامرب ص
ها را بر جاده حق واداشت و على عليه السالم را بر آنان رهرب و پيشوا منود و از چيزى كه  براى آنان روشن ساخت و آن
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كند كه خداوند دينش را كامل نكرده، كتاب مورد نياز امت باشد صرف نظر نكرد مگر اين كه بيان فرمود، هر كه خيال  
   خدا را رد منوده و هركس
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  !!كتاب خدا را رد كند به آن كافر است

  !دانند تا اختيار و انتخاب آنان در آن روا باشد؟ آيا قدر و موقعيت امامت را در امت مى

تر و ژرفاىي فروتر از آن دارد كه مردم با  تر و آستاىن منيع و موقعى ارزندهاى فراتر و مقامى واالتر  امامت اندازه! به راسىت
  .عقل خود به آن رسند، يا با رأى و نظر خود درك كنند يا به انتخاب خود امامى بگمارند

امامت مقامى است كه حضرت ابراهيم پس از آن كه مقام نبوت و ُخّلت را پابرجا كرد بدان رسيد، اين امامت سومني 
  :درجه و فضيلىت بود كه خدايش بدان مشرف كرد و نامش را به وسيله آن بلند منود و فرمود

  .]ِإينِّ جاِعُلَك لِلنَّاِس ِإماماً [

  .من تو را براى مهه مردم پيشوا و امام قرار دادم

  :خليل از شادماىن به اين نعمت عرضه داشت

  اين مقام در ذرّيه و نژاد من هم هست؟

  :خداوند فرمود

  .] ال يَناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ [

  .رسد به ستمكاران منى]  كه امامت و پيشواىي است[پيمان من 

  .»1«  اين آيه امامت و رهربى هر ظاملى را تا روز قيامت باطل ساخت و آن را خمصوص برگزيدگان پاك ساخت

  !هيچ باكى از مرگ نداشتم -545
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بر رسول خدا وارد : به سند صحيح از سلمان فارسى رضى اهللا عنه كه گفتروايت شده : امام صادق عليه السالم فرمود
  خداوند پيامربى را! اى سلمان: شدم، به من توجه فرمود و چنني گفت

______________________________  
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ام،  اين حقيقت را از پريوان تورات و اجنيل شنيده: است، عرضه داشتم نفرستاد مگر اين كه براى او دوازده نقيب بوده
گانه مرا كه خداوند متعال آنان را براى مقام امامت و وصايت انتخاب فرموده  آيا نقباى دوازده! اى سلمان: فرمود

  شناسى؟ مى

  .ترند خدا و رسول او به اين حقيقت آگاه: گفتم

صاف خود به وجود آورد و سپس مرا براى اطاعت و بندگى خود دعوت كرد و من خداوند مرا از نور خالص و : فرمود
اجابت منودم و از نور من على بن ابيطالب را آفريد و او را به مقام اطاعت و پريوى خود خواند و او قبول كرد و از نور 

او پذيرفت و از نور من و على بن من و على، دخرتم فاطمه را آفريد و او را نيز به اطاعت دستورهاى خود دعوت منود و 
ها نيز دعوت حق را به اطاعت اجابت منودند و از اين  ابيطالب و فاطمه دخرتم، حسن و حسني فرزندامن را آفريد و آن

  .جهت ما را با پنج اسم از امساى خود ناميد

است و خداوند فاطر و پس خداوند متعال حممود و من حممد هستم و او على و بلند مقام و اين پسر عمومي على 
شكافنده حق از باطل و نور از ظلمت است و دخرتم فاطمه قطع كننده و جدا سازنده است و حضرت او صاحب 

  !ها و احسان و فرزندم حسن است و ديگرى حسني نيكى

و اطاعت اوامر و خداوند بزرگ از نور فرزندم حسني نُه فرزند آفريد كه پيشوايان دين من هستند و ايشان را براى بندگى 
خود دعوت فرمود و آنان قبول كردند و اين برنامه پيش از آفرينش خلق بود و در آن وقت ساختمان آمسان و گسرتش 

زمني و وجود هوا و َمَلك و انسان صورت نگرفته بود، ما در آن هنگام انوارى بودمي كه پروردگار بزرگ را تسبيح و تقديس  
  .منودمي وى مىكرده و فرمان او را شنيده و پري 
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يا رسول اللَّه، پدر و مادرم به فدايت، براى كسى كه ايشان را آن طور كه بايد بشناسد چه پاداشى : گفتم: سلمان گويد
هر كس آنان را آن طور كه بايد، بشناسد و از آنان پريوى كند و آنان را دوست بدارد و از ! اى سلمان: است؟ فرمودند

   دمشنانشان بيزارى جويد، به
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  .شود، هر جا ما ساكن شومي سكونت كند خدا سوگند از ماست، هر جا ما وارد شومي وارد مى

پس از او على سيدالعابدين است و بعد از او فرزندش حممد كه شكافنده علوم اولني و آخرين از ميان انبيا و : فرمود
ن صادق پروردگار خواهد شد و بعد از او فرزندش موسى است كه مرسلني است، و سپس فرزندش جعفر است كه لسا

باشد از حلاظ صرب و بردبارى در راه پروردگار و پس از او فرزندش على الرضاست كه  فرد برنده خشم و غضب خويش مى
  .هاى اهلى كه پوشيده است راضى است در برابر تقدير و حكم

وست و پس از او فرزندش على است كه هدايت كننده به سوى خداست بعد از او فرزندش حممد است كه برگزيده خلق ا
و سپس فرزند او حسن است كه صامت و نگهدارنده و امني اسرار اهلى است و بعد از او فرزندش فالن است كه نام او 

  .را ذكر فرمودند و او گوينده به حق و قيام كننده در راه اهلى است

  آيا من تا زمان آنان باقى خواهم بود؟! يا رسول اللَّه: ضه داشتممن گريه كردم و سپس عر : سلمان گفت

انگيزيد در دو مرحله و در روى  اسرائيل كه هر آينه فساد و شر برمى و حكم كردمي به بىن«: خبوان آيه شريفه را: فرمودند
ا كه شدت و حّدت دارند، كنيم بندگاىن ر  طلبيد و چون وعده مرحله اول فرا رسيد، مبعوث مى زمني بزرگى و بلندى مى

گردانيم قوت و  ها، و وعده پروردگار متعال واقع و حمقق خواهد شد، سپس برمى كنند در خالل حموطه پس نفوذ مى
دهيم مشا را  كنيم مشا را به اموال و فرزندان و قرار مى كنيم مشا را بر ديگران و تأييد مى عظمت و بلندىب مشا را و مسلط مى

  .ها وهترين گر  پرمجعيت

آيا اين جريان و ! يا رسول اللَّه: ام شديد شد و شوقم به ديدار آن اوليا اهلى بيشرت گشت، عرض كردم گريه: سلمان گفت
  باشد؟ مغلوبيت و مظلوميت با سابقه عهدى خود مشا مى
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ن و على بن اىب طالب و دخرتم فاطمه و فرزندامن آرى، سوگند به خداوند بزرگ اين جريان را با سابقه عهدى م: فرمودند
باشد و  حسن و حسني و نُه فرزند از اوالد فرزندم حسني و آن كسى كه از ماست و هر شخصى كه در راه ما مظلوم مى

  !هر كسى كه به مرتبه خلوص اميان نائل باشد، صورت گرفته است

ابليس و پريوان و . آيد شود و روى كار مى مرحله دوم حاضر مىآرى، سوگند به پروردگار بزرگ اى سلمان، پس از اين در 
گريد،  اند، و در پايان اين مرحله باز خداوند آنان را مى ياران او و آن كساىن كه عناد و كفر خود را به درجه كامل رسانيده

ب منايند و خداوند هرگز و در مقابل اعمال ناشايست و كفر و احلاد و جتاوز و عصيان، آنان را مؤاخذه و قصاص و عقا
  .دارد به كسى ستم روا منى

اند در روى زمني و  خواهيم احسان كنيم به آن كساىن كه ضعيف شده ما مى«: و ما هستيم مصداق تأويل اين آيه شريفه
كرده و برقرار   آنان را پيشوايان مردم قرار داده و پس از هالك ديگران وارثني آنان گردند، و ما آنان را در روى زمني نريومند

ا را نشان مى مى   .»كردند دهيم آنچه را كه وحشت داشته و از آن پرهيز مى كنيم، و فرعون و هامان و پريوان آ

گونه باك نداشته  اى غرق فكر و انديشه شدم كه هيچ من از خدمت حضرت رسول برخاستم، وىل به اندازه: سلمان گفت
  »1« !رسد، يا من به چه هنگام به مرگ خواهم رسيد؟ مرا مىو متوجه نبودم كه مرگ در كجا و چه وقت 

   مقام با عظمت خالفت -546

ها و  دوران با عظمت رسالت و نبوت پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله در ميان درياىي از مصايب و شدايد و سخىت
  هاى سهمگني اجتماعى، مهراه با هشتاد و چند بالها و طوفان

______________________________  
  .251/ 11: عرفان اسالمى -)1(

  536: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .جنگ به حجة الوداع رسيد

در آن برهه طاقت فرسا كه مهاهنگ با بيست و سه سال زمان بود، رسول بزرگ اهلى صلى اهللا عليه و آله به توفيق 
  .اى ظاهرى و باطىن اسالم شده حضرت رب االرباب موّفق به ابالغ متام واقعيت
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  .اش را سپرى كرده به مالقات حضرت حمبوب نايل گردد گردد، تا يكى دو ماه باقيمانده عمر گرامنايه اكنون از حج برمى

فرسايش را كه امىت مسلمان و جوان است و هم چنني  كند كه حمصول زمحات طاقت در مرحله اّول عقل سليم حكم مى
نظري عامل ملكوت است بدست كسى بسپارد كه هم چون خود او داراى روحى بلند و قلىب سليم  سرمايه ىبقرآن جميد را كه 

اى اهلى باشد و در مرحله بعد متام معارف و آثار شرعى و به خصوص آيات كتاب چنني مسئله  و عقلى فعال و اراده
كند و  ، امت را پس از خود دچار اختالف مىكند، او اگر دست به چنني برنامه بسيار مهمى نزند مهمى را اقتضا مى

هاى جربان ناپذيرى به  آمد را به دنبال خود براى امت خواهد آورد و از اين رهگذر ضربه اختالف، هزاران حادثه و پى
  !مسؤوليت او متوجه قرآن و جامعه اسالمى خواهد گشت و جامعه او از احنراف مصون خنواهند ماند

افروز  زگشت از حجة الوداع غرق در اين انديشه اهلى است كه در آينده نزديك كه خورشيد جهانبه مهني خاطر در راه با
تواند حافظ اين مهه قوانني و  وجودش در پس ابرهاى تريه و تار مرگ از ديدگان پنهان خواهد شد، بعد از او چه كسى مى

  تگارى باشد؟سنن بوده، اداره كننده و رهرب توده عظيم انسانيت به سوى كمال و رس

ذيب اخالق را به  آيا آن كس كه بعد از او با پاك ترين سابقه قومى و نژادى و گذشته نيالوده به شرك و گناه، وظيفه 
  عهده خواهد گرفت كيست و شخصى كه در ميان مردم به حق و عدالت قضاوت خواهد كرد كدام است؟

   شد، از آِن چه كسى استآيا آن فكر بلندى كه از سرچشمه علم اهلى سرياب خواهد 
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و آن روح قوى و منطق بليغى كه افكار مردم را به خدا و روز جزا سوق خواهد داد و در نشر تعليمات دين و اعتالى 
  اسالم حقيقى خواهد كوشيد به كدام انسان واقعى متعّلق است؟

  مناى او در ميان قوم باشد كيست؟ آيا آن كس كه پس از او خواهد توانست آيينه متام

اى كه در ارحام و اصالب پاك پرورش يافته، داراى سرشىت با صفا و روحى تابناك چونان خودش  آيا آن عنصر شايسته
  پذيراى حقايق است پيشواى خلق خواهد بود؟

  و سراجنام جانشني و خليفه او كدام انسان كامل است؟
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داند كه جامه  است كه پس از او سزاوار رهربى و پيشواىي كيست و خوب مىهرچند براى وى از روز روشن آشكارتر 
امامت بر چه اندامى برازنده و رساست، با اين حال منتظر فرمان اهلى است و چشم به راه رسول پروردگار است كه به 

  .نص صريح خداوند اين موضوع را براى اجتماع مسلمانان آشكار كند

نزول وحى، مسلم است كه پروردگارش در اين موضوع مهم او را بالتكليف خنواهد گذاشت و براى براى او به سابقه قبلى 
اى شايسته و كاردان انتخاب خواهد كرد،  دهنده پرورش درخت برومند و بارآور دين باغباىن كارآزموده و جمّرب و پرورش

ى و خداوند به اقتضاى حكمت هر كه را داند منصب عاىل خالفت مهانند مقام شامخ نبوت موهبىت است اهل چون مى
  .شايسته داند براى آن برخواهد گزيد و وظيفه مسلمانان را پس از وى در مورد امام و رهرب با نزول وحى معني خواهد كرد

نام دارد و اين جايگاهى است كه از آجنا راه اهل مدينه و مصريان و » غديرخم«اند كه  اى نزديك شده اينك به ناحيه
  .شود ان از يكديگر جدا مىعراقي

هاى خويش است، دل بر مبدأ وحى گمارده و چشم به سوى  پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله هم چنان سرگرم انديشه
ام ملكوت دوخته و با ديدگان جذاب خود كه دنياىي از عواطف و بشر دوسىت و آثار جهان آميز  بيىن در بردارد، به دامنه ا

  .و گوىي از مشرق انوار وحى منتظر فرماىن بزرگ و امرى خطري استنگرد  افق خريه مى
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ترين موضوع اساسى اسالم را كه پيامربش  پايد، خداوند خواسته حبيبش را برآورده آخرين و مهم انتظار حمّمد چندان منى
  .كند شكار مىهاست چشم به راه اعالم آن از جانب خداست با فرستادن وحى آ مّدت

هايش  شود، پلك بينند كه ناگهان چهره گردآلود او برافروخته مى در اين گريودار اطرافيان پيامرب صلى اهللا عليه و آله نيك مى
چكد و ناگهان چون   هاى عرق از پيشاىن بلندش فرو مى گردد دانه گذارد، سنگيىن خمصوصى بر او چريه مى را برهم مى

كند، اين حالت نزول وحى است كه به حممد  تد و در اين حال كلماتى را زير لب زمزمه مىايس كوهى در جاى خود مى
  .دست داده است

شنوند كه اين نغمه آمساىن را  شود، اطرافيانش به خوىب مى خوابانند، صدايش كم كم بلند مى به اشاره او شرتش را مى
  :كند و حمكم خويش تالوت مىجربييل امني فرشته وحى بر او نازل كرده است با هلجه گريا 

  .] ْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ يا أَيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ ما أُْنزَِل ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك َو ِإْن َملْ تـَْفَعْل َفما بـَلَّْغَت رِساَلَتُه َو اللَّهُ يَـ [
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بر تو نازل شده ]  ؤمنني عليه السالمطالب امريامل درباره واليت و رهربى على بن أىب[آنچه از سوى پروردگارت ! اى پيامرب
دارد؛ قطعاً خدا گروه   مردم نگه مى] آسيب و گزند[و خدا تو را از . اى ابالغ كن؛ و اگر اجنام ندهى پيام خدا را نرسانده

  .كند كافران را هدايت منى

و امامت و خالفت بالفصل على  گويد كه آنچه درباره واليت فرشته وحى به امر خداوند به پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى
بن اىب طالب عليه السالم و واجب بودن پريويش بر هر فرد مسلمان بر او نازل شده است به مهه بگويد و به دستور 

  .خداوند بزرگ على را فرد شاخص و پايگاه عاىل دين و رهرب مطلق مسلمانان جهان بگرداند

ها آميخته  خته است، هياهوىي كه با شيهه اسبان عرىب و زنگ شرتان قافلهاى در ميان كاروانيان برپا سا توقف حممد مههمه
  است، سرها از هرسو كشيده و مجالتى بني افراد رد
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  :شود و بدل مى

  چه اتفاقى افتاده است؟

  !اينجا؟ اينجا كه جاى فرود آمدن نيست

آب و علف، در  كشد در اين كوهسار تفتيده، در اين بيابان ىب زبانه مىزا كه از تابش آفتاب سراسر آن  اين بيابان آتش
  اند؟ خواهند بكنند، براى چه توقف كرده اينجا چه مى

  .هاىي كه در پيش است برخوردار شومي و به منزلگاه مناسىب برسيم كاش زودتر به راه ادامه دهيم شايد از نسيم دشت

  ار كرده است ما را در اين سرزمني ملتهب و ظهر گرمابار امر به توقف دهد؟آيا چه پيش آمده كه حممد مهربان را واد

  آيا باز چه فرماىن از خداوند بر حمّمد نازل گشته است؟

اند  در اين هنگام از مجعّيىت كه با پيغمرب اكرم صلى اهللا عليه و آله مهراهند جلودارانشان مسافىت از صحراى جحفه را پيموده
گردانند  اند بازمى ا نقطه توقف او فاصله دارند، به فرمان پيامرب صلى اهللا عليه و آله آنان را كه جلو رفتهداران هنوز ب و عقب

  .گردد دارند و حمل اجتماع نزديك بر كه غدير معّني مى رسند نگاه مى و آنان را كه از عقب مى
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آورند و پس از فراغ از مناز براى ابالغ امر  ن جباى مىنىب اكرم صلى اهللا عليه و آله مناز ظهر را با افراد كاروان از مرد و ز 
دهد كه  مهّمى كه خداوند او را براى آن مأمور به توقف در اين سرزمني كرده است به وسيله منادياىن چند مردم را خرب مى

  .مهگى گرد او مجع شوند

  :كند خن مىحممد بر جهاز به پا خاسته و در برابر ديدگان هزاران تن مسلمان چنني آغاز س

  .كنيم آورمي و بر او توّكل مى خواهيم و به او اميان مى سپاس و ستايش خمصوص خداوند است و ما از او كمك مى

   برمي، او خداوندى هاى كردارمان به پروردگار خود پناه مى هاى نفس و زشىت ما از بدى
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اى خنواهد  كننده يابد و اگر كسى را هدايت كند آن كس گمراه نماىي منىاست كه اگر كسى را گمراه كند آن كس راه
دهم كه حممد  دهم كه معبودى نيست جز آفريدگار يكتا كه خبشنده و مهربان است و شهادت مى داشت و من گواهى مى
  .بنده و فرستاده اوست

دامن نزديك  سّنىت است كه از آن جهت مى خداى مهربان آگاه مرا خرب داده است كه عمر هر پيغمرب طبق! بارى اى مردم
كنم در پيشگاه  است مرا داعى اهلى و پيك اجل در رسد، من مسؤومل و مشا نيز مسؤوليت داريد، از مشا سؤال مى

  ام؟ ام و مشا را به راه راست و دين خدا فرا خوانده خداوند، درباره من چه خواهيد گفت؟ آيا وظيفه رسالت را ادا كرده

اى، خداوند به تو  اى و اندرز گفىت و فراوان كوشيده دهيم كه تو مهانا تبليغ كرده ما گواهى مى: آواز جواب دادندمردم يك 
  .پاداش خري دهد

مهتا نيست و حممد  دهيد كه معبودى جز خداى يكتا و ىب آيا مشا شهادت منى: گويد بار ديگر براى توضيح و تأييد مى
شت و دوزخ   و مرگ و قيامت حق و مسلم است و بدون شك و ترديد خواهد آمد؟ بنده و رسول اوست و 

  :گويد دهيم، پيامرب صلى اهللا عليه و آله در آن حال مى ها گواهى مى چرا به اين: گويند باز مهگى مى

  شنوند؟ مهگى سخن مرا مى: دهد سپس گفتارش را چنني ادامه مى. گواه باش! خداوندا

  .آرى -
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ناور كه  پيش از مشا كنار حوض كوثر مىمن در رستاخيز : بدانيد رسم، مشا بر من وارد خواهيد شد و آن حوضى است 
  .مشارى است هاى ىب بر لب جام

بايست روز قيامت به پيامرب خود ملحق شويد ببينيد، نگاه كنيد   اكنون كه داستان چنني است و روز پاداشى در پيش و مى
  !كنيد؟ گذارم چگونه رفتار مى  كه ميان مشا مىء گرانقدر و دو جانشيىن كه در مورد دو شى

   اى حمّمد اين دو جانشني: كشد در اين هنگام از ميان انبوه مجعيت شخصى فرياد مى
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  :دهد گوىي چيست؟ پيامرب صلى اهللا عليه و آله پاسخ مى كه مى

وست و از سر ديگر به دست مشا، پس به كتاب خدا اى است پيوسته از يك سر به دست ا كتاب خداوند كه رشته
  .چنگ زنيد و عرتت و خانواده من

قرآن جميد و عرتت من هرگز از يكديگر جدا خنواهند  : ء گران ارج پروردگار مهربان آگاه مرا خرب داده است كه اين دو شى
لوى كوثر بر من وارد شوند و من نيز مهني را آرزو داشته ا ام، پس به  ز خداوند بزرگ درخواست كردهگشت تا در قيامت 

كنم كه اين دو امانت گرامنايه و پرارج را پشت سر مگذاريد كه به هالكت و شقاوت خواهيد رسيد و از  مشا سفارش مى
  .آن دو نيز فاصله مگرييد كه سراجنامى بد خواهيد داشت

رساى او در فضاى دره غدير هم چون نواهاى  در هر صورت كالم نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله و طنني آهنگ حمكم و
  .ساخت هاى ملتهب را خنك و شادمان مى لرزاند و مانند آب زالىل جان ها را مى آمساىن دل

خطبه آن حضرت نزديك به چهار ساعت طول كشيد و در فاصله اين مدت امور خمتلفى را يادآور شد و آيات بسيارى از 
ت كرد، سپس اندكى درنگ منود و در حاىل كه به اطراف خود در ميان توده مردم قرآن را به مناسبت مطالب خود قرائ

تر از خويش بر فراز منرب نشاند و خطاب به  نگريست به آواز بلند على را نزد خود فرا خواند و او را ابتدا يك پله پايني مى
  :مجعيت كرده چنني گفت

انب خداوند به من وحى آورد كه متام انبياى پيش از تو خلفا و تاكنون سه نوبت جربييل امني از ج! اى گروه مسلمانان
اند و چون در اين روز واليت و امامت على از طرف آفريدگار كاينات بر متام موجودات عامل  جانشينان خود را معرىف كرده

  .عرضه شده است تو نيز بايد واليت و پيشواىي او را به مردم ابالغ كىن
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يا [ :بسيار و مؤمن يكدل كم است در اجراى اين فرمان خداوند سه مرتبه عذر آوردم تا اين آيهدامن منافق  وىل چون مى
  هم اكنون بر من نازل شد و مرا جمبور كرد تا ] أَيـَُّها الرَُّسولُ 
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  .مشا را آگاه كنم كه خليفه و موال و امري بعد از من على است

العاده او را بر فراز سر  جود كهولت سن و خستگى سفر كمربند على را گرفت و با نريوىي فوقسپس پيشواى اسالم با و 
بلند كرد و در حاىل كه زانوهاى على حماذى با سينه پيامرب صلى اهللا عليه و آله قرار گرفت و سپيدى زير بغل او منايان شد 

  :آن گاه به دنبال سخنان خود چنني فرمود

  ها كيست؟ نسبت به مؤمنان حىت از خودشان سزاوارتر به تصرف در امور و سنجش مصلحت: رسمپ از مشا مى! اى مردم

  .خدا و رسول داناترند: مردم يك آواز جواب دادند

  .آيا من سزاوارتر به مشا از خود مشا نيستم؟ چنني است

  :آن گاه منشور آمساىن خالفت را خواند

   الّلُهمَّ واِل َمْن واالُه َوعاِد َمْن عاداهُ  َمْن ُكْنُت َمْوالُه َفهذا َعِلىٌّ َمْوالهُ 

  .َواْنُصْر َمْن َنَصَرُه َواْخُذْل َمْن َخَذَلهُ 

دوسىت كن با آن كس كه على را دوست دارد و پريو باشد، دمشن ! هركس من موالى اومي، على موالى اوست، پروردگارا
  .ياريش گذارد يارى مكن كسى را كه ىب يارى كن هركس ياريش كند! بدار آن را كه على را دمشن بدارد

پيامرب عزيز صلى اهللا عليه و آله نزديك به يك ساعت على را هم چنان بر سر دست داشت و با متام خصوصيات و 
مشخصات به مردم معرىف كرد، پيامرب صلى اهللا عليه و آله ضمن بياناتش در حدود هفتاد و سه مرتبه مردم را به عنوان 

رد خطاب قرار داد و آنان را از خمالفت با على ترسانيد و پى در پى خمالفان او را به عذاب دردناك ابدى معاشر الناس مو 
شت موعود را ضمانت كرد و مهى يادآور شد كه  و قهر و خشم خداوندى بيم داد و براى دوستانش سعادت جاوداىن و 

جهاىن دين اسالم مسلم است و گرنه جز تباهى و  ماند و اعتالى در پريوى على بزرگى و سيادت مسلمانان مصون مى
   هاى غلط و دورى از علوم قرآن فساد اجتماع و روش
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  .و حمروميت از تربيت صحيح چيز ديگر عايدشان خنواهد گشت

موضوع خطري خالفت و رسول اهلى صلى اهللا عليه و آله طى اين سخنراىن چند ساعته خود حجت را بر امت متام كرد و 
اش   امامت را از جانب خداوند به مردم ابالغ منود، تا آجنا كه خطبه او به پايان نزديك شد و هنوز درياى مجعيت احاطه

  :كرده بود كه فرشته وحى اين آيه را فرود آورد و او را مأمور ساخت كه براى مردم خبواند

ْسالَم ِديناً اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو أَمتَْ [   .]ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِيت َو َرِضيُت َلُكُم اْإلِ

دينتان را براى مشا كامل، و نعمتم را ]  طالب به واليت، امامت، حكومت و فرمانرواىي بر امت با نصِب على بن اىب[امروز 
  .بر مشا متام كردم، و اسالم را برايتان به عنوان دين پسنديدم

دين كامل گشت، نعمت خداوند امتام » الّله اكرب«خاست فرياد كشيد  وىي از اعماق طبيعت بر مىسپس با صداىي كه گ
  .پذيرفت و پروردگار به رسالت من و امامت على پس از من خشنود شد

آن گاه در برابر گروهى متجاوز از صد و بيست هزار نفر مسلمان از منرب فرود آمد در حالىت كه به قول يكى از فصحاى 
ترين وظيفه را اجنام  ب كه در آن روز حاضر بود، حمّمد در حال پايني آمدن به قدرى شادمان و فرحناك بود كه گفىت مهمعر 

  .ترين فرمان اهلى را ابالغ كرده است داده و بزرگ

هاى  ترين مرد نامى دنياى اسالم يعىن فاتح جنگ بدين ترتيب فصل نويىن در تاريخ اسالم گشوده شد؛ زيرا با شخصيت
خيرب و بدر و خندق، يار وفادار و شجاع رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و پسر عم و داماد او، دِر شهر علم نبوى و 

مناى اخالق نىب معظم صلى اهللا عليه و آله، از امروز تاج امامت را به فرمان پروردگار عامليان به ابالغ رسولش  جمّسمه متام
  .گردد پيامرب صلى اهللا عليه و آله بدو تفويض مىگذارد و منرب و حمراب  بر سر مى

ترين انساىن است كه سزاوار است بر كرسى جانشني نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله جاى گريد و بر مسند  آرى، او شايسته
  .رهربى مسلمانان تكيه زند

  544: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .بزرگ و چه انتخاىب شايستهاى  على به پيشواىي مسلمانان برگزيده شد، چه مژده
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  .فشردند رسيدند و دست مردانه او را به عنوان پيشواىي خويش مى در اين هنگام دسته دسته مردم به حضورش مى

نيت مى رؤساى قبايل، سران عشاير و طوايف و بزرگان مهاجر و انصار به خدمتش بار مى   .گفتند يافتند و رهربيش را 

  !كردند قحافه، طلحه، زبري و عمر بن خطاب از امامتش اظهار خوشوقىت مى كساىن هم چون ابوبكر بن اىب

  :كردند خمصوصاً ابوبكر و عمر به وى چنني اظهار مى

  .نيت باد تو را كه موالى ما و موالى هر مرد و زن مؤمن شدى! به به اى پسر ابوطالب

  :گفت حّسان شاعر معروف پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى

دهم كه واليت و امامت على ثابت  من پس از بيعت در حضور پيامرب صلى اهللا عليه و آله گواهى مى! ن قريشاى بزرگا
شد، آن گاه به عرض رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله رسانيد كه اجازه دهيد اشعارى درباره على بگومي و مشا بشنويد، با  

شيواىي مهان هنگام به مباركى آن روز فرخنده سرود و در برابر  كسب اجازه از رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله قصيده
َفَمْن َمْوالُكُم َونَِبيُُّكُم َفقالوا وََملْ : يُناديِهْم يـَْوَم اْلَغديِر نَِبيـُُّهْم ِخبُمٍّ َواْمسَْع ِبالرَّسوِل ُمناِديا َفقالَ : مجع خواند و در آن قصيده گفت

دى اماماً َمْوالنا َواْنَت نَِبيُّنا وََملْ تـَْلَق ِمّنا ِىف اْلوِالَيِة عاِصيا َفقاَل َلُه ُقْم يا َعِلىُّ َفانَّىن َرضيُتَك ِمْن بـَعْ يـُْبدوا ُهناَك التَّعاِميا اهلَُك 
  َعِليا ُمعاِديا  وَُكْن ِللَّذى عادى َوهاِديا َفَمْن ُكْنُت َمْوالُه َفهذا َولِيُُّه َفكونوا َلُه اْتباَع ِصْدٍق ُموالِيا ُهناَك َدَعا الّلُهمَّ واِل َولِيَّه

  :مضمون اين اشعار به فارسى چنني است

   چگونه گفتارش را به گوش! پيامرب صلى اهللا عليه و آله روز غدير به آواز رسا آنان را فراخواند و شگفتا

  545: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .مهگان رسانيد

د كه تو در پناه آفريدگارى از دمشنان مرتس و امر واليت را كه خدا بر تو مهانا فرشته وحى به امر خداوند بر او نازل ش
  .نازل كرده ابالغ كن

  :او در كنار بر كه غدير بپا ايستاد و دست على را گرفت و بلند كرد و به آوازى بلند از مردم پرسيد
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امى گفتند دون هيچسرپرست مشا و سزاوار مشا كيست؟ پيشوا و راهنمايتان چه كسى است؟ در آجنا مهه ب خداى : گونه ا
تو موالى ماست و تو پيغمرب و رهرب ما هسىت و هرگز كسى نسبت به تو عصيان خنواهد ورزيد و از گفته تو سر باز 

  .خنواهد زد

برخيز و در برابر مردم بايست، چون مهانا دوست دارم و خشنودم كه تو بعد از من امام و رهرب : آن گاه به على گفت
نسبت به على ياراىن وفادار و ! پس هر كس من موالى اومي مهانا اين على موال و وىل اوست و مشا اى مسلمانانباشى، 

  .صادق باشيد و از سر صدق و دوسىت او را يارى كنيد

  .دوست على را دوست بدار و با آن كس كه با على دمشىن كند دمشن باش! در آجنا دعا كرد كه خداوندا

عنوان آيينه منعكس كننده خالفت و امامت و رهربى على عليه السالم از روز غدير راويان و حمدثان و حديث غدير را به 
ترين كتب خود نقل كرده و در حمور اين حديث كتىب   مورخان و مفسران و اديبان و حكيمان و شاعران تا به امروز در مهم

  .اند گران و جاويد نوشته

عالمه » الغدير«كتب آنان متجاوز از هفتصد نفر است كه در مستدركات و اضافات   مشار اين راويان و بازگوكنندگان و
  .اميىن آمده است
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   مورخان اهل سنت

   كتاب نام وفات

   انساب االشراف 279حافظ بالذرى 

  الوالية ىف طرق حديث الغدير 310حافظ طربى 

   قتاريخ ابن زوال 387حافظ ابن زوالق مصرى 

  تاريخ بغداد 463حافظ خطيب بغدادى 

   االستيعاب 463حافظ ابن عبد الّرب ُقرُطىب 
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   املَِلل والنحل 548ابوالفتح شهرستاىن 

  التاريخ الكبري 571حافظ ابن عساكر دمشقى 

  معجم االدباء 626ياقوت محوى 

  اسد الغابة 630حافظ ابواحلسن ابن اثري 

   وفيات االعيان 681ابن خّلكان 

  تتمة املختصر 749الدين شافعى  زين

  البداية و النهاية 774حافظ ابن كثري شامى 

   مقدمة التاريخ 808ابن خلدون اشبيلى 

  االصابة 852ابن حجر عسقالىن 

   جواهر العقدين 911نورالدين مسهودى 

   اخبار الدول 1019ابوالعباس قرماىن 

   سرية احللبيه 1044نورالدين حلىب 

   اسعاف الراغبني 1026ابوالعرفان صبان 

   فتوحات االسالميه 1304زيىن دحالن مكى 

  شيخ يوسف نبهاىن معاصر شرف املؤبّد

  547: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   حمّدثان
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   كتاب نام وفات

  اسد الغابة 124حممد بن مسلم ُزهرى 

  مسند امحد 133حافظ ابوهشام 

   زين الفىت 145حيىي بن سعيد تـَْيمى 

  مسند امحد 145عرزمى حافظ عبدامللك 

  البداية و النهاية 153حافظ ابو عروه ازدى 

  البداية و النهاية 160حافظ شعبة بن حجاج 

   كفاية الطالب  162حافظ ابو يوسف َسبيعى 

  مسند امحد 167حافظ ابو سلمه بصرى 

  البداية و النهاية 174حافظ ابو عبدالرمحن مصرى 

  مسند امحد 199حافظ ابو هشام خارىف 

  مسند امحد 203حافظ ابو امحد زبريى 

  البداية و النهاية 203حافظ ابو زكريا قرشى 

  اية ابن اثري 204حممد بن ادريس شافعى 

  مسند امحد 206حافظ ابو عمرو فزارى 

  البداية و النهاية 211حافظ عبدالرزاق صنعاىن 

   الكشف و البيان 217حافظ ابو حممد امناطى 
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   و مناقبمسند  241امحد بن حنبل 

   تاريخ خبارى 256حافظ خبارى 

   سنن ابن ماجه 273حافظ ابن ماجه 

   صحيح ترمذى 279حافظ ترمذى 
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   خصايص و سنن 303حافظ نساىي 

  مسند الكبري 307حافظ ابويعلى موصلى 

   معجم احلديث 317حافظ ابوالقاسم بـََغوى 

  اءالكىن و االمس 320ابوِبشر دوالىب 

  مشكل اآلثار 321حافظ ابو جعفر طحاوى 

  معجم الكبري 360حافظ ابوالقاسم طرباىن 

   االبانه 387حافظ ابن بطّه ُعكربى 

   ما نزل من القرآن ىف امرياملؤمنني 407حافظ ابوبكر امحد فارسى 

   سنن الكربى 458حافظ ابوبكر بيهقى 

   املناقب 483ابن مغازىل 

  فضايل الصحابة 562حافظ ابو سعد مسعاىن 

   فصول املختاره 643حافظ ضياء الدين مقدسى 
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   كفاية الطالب  658حافظ گنجى شافعى 

   رياض الصاحلني 676حافظ نـََووى 

   رياض النضره 696حافظ حمب الدين طربى 

   فرائد السمطني 722شيخ االسالم محويىن 

   حتفة االشراف 742حافظ ابواحلجاج شافعى 

   نظم ُدَرر السِّمطني 750حدود حافظ مجال الدين زرندى 

   موّدة القرىب 786ابن شهاب مهداىن 

  جممع الزوائد 807حافظ ابواحلسن هيثمى 

   شرح صحيح مسلم 827ابو عبدالّله وشتاىن 

   عمدة القارى 855قاضى بدرالدين عيىن 

  549: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   شرح صحيح مسلم 895ابو عبدالّله َسنوسى 

   مواهب 926الىن ابو العباس قسط

   كنز العّمال  975متقى هندى 

   االربعني 1000مجال الدين شريازى 

  املِرقاة 1014قارى هروى 

  فيض القدير 1031زين الدين مناوى 
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   نسيم الرياض 1069شهاب الدين خفاجى 

   فتوحات وهبيه 1106برهان الدين مصرى 

   البيان و التعريف 1120ابن محزه حرّاىن 

   شرح مواهب 1122رقاىن مصرى ابو عبدالّله ز 

   اسىن املطالب 1276شيخ حممد بريوىن شافعى 

   حافظ ناصر السنة معاصر تشنيف اآلذان

   مفسران، عقايد شناسان و ساير دانشمندان

   كتاب نام وفات

  التمهيد 403قاضى ابوبكر باقالىن 

   الكشف و البيان 427ابو اسحاق ثعلىب 

   النزولاسباب  468ابواحلسن واحدى 

  التفسري الكبري 567ابن سعدون قرطىب 

   مفاتيح الغيب 606فخر رازى 

  طوالع األنوار 685قاضى بيضاوى 

   شرح قصيده تائيه 700سعد الدين فرغاىن حدود 

  550: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   املواقف 756قاضى عبدالرمحن اجيى 
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  شرح املقاصد 792سعد الدين تفتازاىن 

   بديع املعاىن 876ن جنم الدين ابن عجلو 

  شرح التجريد 879عالء الدين قوشجى 

  السراج املنري 977شربيىن قاهرى 

   ملعات 1052عبداحلق دهلوى 

   الصالة الفاخره 1171حامد عمادى دمشقى 

  ازالة اخلفا 1176عبدالعزيز دهلوى 

  فتح القدير 1250قاضى حممد شوكاىن 

   اصول االميان 13مولوى حممد سامل سده 

  املنار 1323مد عبده مصرى شيخ حم

   نثر الآلىل 1324آلوسى بغدادى 

  دكرت امحد فريد رفاعى معاصر تعليقات معجم االدباء

   دكرت امحد زكى مصرى معاصر تعليقات اغاىن

  استاد امحد نسيم مصرى معاصر تعليقات ديوان مهيار

   استاد رافعى مصرى معاصر شرح هامشيات كميت

   معاصر شرح هامشياتاستاد حممد شاكر نابلسى 

  استاد عبدالفتاح مقصود معاصر تقريظ الغدير
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  دكرت صفا خلوصى معاصر تقريظ الغدير
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   اسناد حديث غدير نزد بزرگان شيعه

  :و اينك ناقالن حديث غدير و نص پيامرب صلى اهللا عليه و آله بر رهربى و امامت موال على از بزرگان شيعه

   ابوعبدالّله حممد بن امحد مفّجع

   ابوجعفر حممد بن جرير بن رستم

   شيخ شيعه ابوجعفر الصدوق

  »ج البالغة«شريف رضى صاحب 

  معلم امت شيخ مفيد

   شريف مرتضى علم اهلدى

   شيخ عبيدالّله بن عبداللّه

   شيخ طوسى

   ابوالفتوح خزاعى رازى

   شيخ فّتال نيشابورى

   ىابوعلى فضل بن حسن طربس

   ابن شهرآشوب

   ابو زكريا حيىي بن حسن حّلى
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   رضى الدين على بن طاووس

   اء الدين اربلى

   عماد الدين طربى

   شيخ يوسف بن اىب حامت شامى

   قاضى نورالّله مرعشى

   موالنا احملقق مّال حمسن فيض كاشاىن

  552: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .»احلدائق«حبراىن صاحب 

حمدثان و مورخان و مفسران و عقايدشناسان شيعه كه كتب آنان در اين زمينه اگر يك جا مجع شود  و صدها نفر ديگر از 
  .كتاخبانه عظيمى خواهد شد

آور است كه با بودن هزاران راوى در اين خرب عظيم و هزاران كتاب موثق و مطمئن و صحيح در اين  براى من تعجب
ن در امر رهربى و امامت و به خصوص شرايط اهلى آن، چرا گروهى كثري از تر با بودن آياتى در قرآ داستان و از مهه مهم

اده و از صراط مستقيم حضرت حق منحرف  امت اسالم به رهربى و پيشواىي غري على و فرزندان معصوم او گردن 
  !!اند؟ شده

گرفت، بدون شك پس  اگر پس از درگذشت پيامرب، حكومت و واليت و رهربى امت به دست على عليه السالم قرار مى
شدند و احزاىب چون سقيفه و حزب اموى و عباسى  از مرگ پيامرب تا به امروز مّلت اسالم اين مهه دچار بال و مصيبت منى

اى كثيف به نام  گشتند و پديده بند و بار بر سر مردم مسلمان مسّلط منى دين و ىب هاى ىب و عاملان دربارى و دولت
  !!گشت ها حاكم منى ن و ناموس و فرهنگ مّلتاستعمار و استثمار به جا

گذاشتند حضرت موىل املوحدين كه اعلم و اشجع و اتقى و اعدل و اعبد و ازهد امت بود مهان طورى كه رسول  اگر مى
! گرفت به حق حق قسم اكرم صلى اهللا عليه و آله از جانب حق وى را به زمامدارى معرىف كرد زمام امور را به دست مى
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در كره زمني مّلىت به جز ملت اسالم و فرهنگى به جز فرهنگ قرآن حاكم نبود، اما افسوس كه دنياپرستان براى امروز 
  !رياست چند روزه با كنار زدن على، جهان بشريت را تا ظهور مهدى از فيوضات اهليه و خري دنيا و آخرت حمروم كردند

   ترمجه خطبه شقشقيه

  متام شرايط رهربى بود و لياقت آن وجود مقدس را براى امرحضرت على عليه السالم كه واجد 
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امامت خداى بزرگ امضا كرده بود، درد جانگداز غارت حكومت و واليت را به دست آنان كه از اوصاف امامت عارى 
به شقشقيه كه علماى اهل سنت ترين ضربه را به پيكر اسالم و وحدت امت تا قيامت زد، در خط بودند و عملشان سخت

تا بدانيد . كند، چه نيكوست كه در ترمجه اين خطبه دّقت شود اند بازگو مى و شيعه در معتربترين كتب خود نقل كرده
  دخالت غري متخصص در امور اهلى و انساىن و به خصوص امر حكومت و واليت چه بالى غري قابل جرباىن است

»1«!  

   ت موىل املوحدينفروغى از شخصيت حضر  -547

  .بيان شخصيت معنوى امرياملؤمنني عليه السالم فقط و فقط در قدرت خدا و رسول گرامى اوست

  !كسى تو را جز خدا و من نشناخت! يا على

او انسان واالىي است كه در خزانه آفرينش گوهرى يكتا و در صدف خلقت لؤلؤى واالست، در خرابه جهان چون او  
  .شود خ حيات هم چون او انساىن يافت منىگنجى نيست و در تاري

  :متام فضايل و حسنات در او مجع است و به قول خليل بن امحد

  !نيازى او از كّل و احتياج كّل به او دليل بر اين است كه او امام كّل است ىب

ها از متاشاى  ن و چشماش شكسته و دفرت هسىت از بازگو كردن شخصيتش ناتوا ها در ترمجه ها از تعريفش عاجز و قلم زبان
  .نور است نورش ىب

  .يك شب خوابيدن او در بسرت پيامرب مساوى با مرضات الّله و يك ضربت مششريش در راه اسالم افضل از عبادت ثقلني
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ها و قلبش  محتش در راه اسالم مافوق طاقت و عبادتش در پيشگاه حق مافوق مهه عبادتيقينش به حقايق افضل يقني و ز 
  !مركز مهه اسرار و روحش جامع مهه ارواح است

  من ار به قبله رو كنم به عشق روى او كنم
 

  اقامه صالة را به گفتگوى او كنم

  گر از وطن سفر كنم سفر به سوى او كنم
 

  او كنمز حج بيت بگذرم طواف كوى 

  

   حرم شدست حمرتم كز احرتام مولدش

 اال كه رمحت آيىت ز رمحت على بود
 

 مهه كتاب انبيا حكايت على بود

 شت و هرچه اندرو عنايت على بود
 

 اجّل نعمت خدا واليت على بود

  

   در اين وال بگو نـََعم كه هست اعظم ِنَعم

شته شت من على بود شت را   ام 
 

شت منجلىعلى   بود است آن كه از رخش 

 به غْري ديده داشنت نشان اْحوىل بود
 

 كسى است عاشق وىل كه ناظر وىل بود

  

   به دست ديگران دهد كليد گلشن ارم
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او گرچه از ازل در علم حق اول مسلمان حقيقى بود، در ظاهر حيات هم در برگشت رسول اهلى از غار حرا به روز اّول 
ار از عمر گرامنايه او بيشرت نگذشته بعثت اول  شخص از مردان بود كه به رهرب اسالم تسليم شد و در آن وقت سيزده 

  .بود

  ترين اميان و باورش شديدترين باور و در برابر اميانش به خدا و رسول و معاد خالص
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ترين مردم و به پيامرب و معنويت او  كلمه الّله پرزمحتترين انسان و در اعتالى   هيبت و عظمت حضرت حق خائف
ترين مؤمن و در  ترين بشر و در سابقه خدمت به دين خدا پرسابقه ترين موجود و در آراستگى به مناقب آراسته نزديك

امرب عزيز ترين خملوق خدا پس از پي نظري و از كرامت نفسى كرمي درجات انساىن واالترين بنده حق و در قدر و منزلت ىب
  .اسالم صلى اهللا عليه و آله بود

  امي بر خاك درگهت به ارادت نشسته
 

  امي در انتظار چشم عنايت نشسته

 شاهان عامليم و گدايان كوى تو
 

  امي رندانه بر سرير قناعت نشسته

  امي چشم طمع به غري تو از غري بسته
 

  امي تا در قصور عّز و مناعت نشسته

  سليمان نياز نيست ما را به بارگاه
 

  امي ما ديو نفس كشته و راحت نشسته

  ما تشنگان چشمه فيض واليتيم
 

  امي با اشتياق جام واليت نشسته

  در آستان مهر و والى تو يا على
 

  امي عمريست مستحق كرامت نشسته

  در دادگاه عدل از اعمال زشت خويش
 

ر شفاعت نشسته شرمنده   امي امي و 

  امي به جانان ز جان و دل سپردهما سر 
 

  امي در پاش تا قيام قيامت نشسته
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ايستادند او فرياد  كرد و وقىت مهه از سخن گفنت در راه خدا باز مى نشستند او قيام مى آن زمان كه مهه از كمك به حق مى
ترين و  گفت، كالمش حمكم منىكرد، سخن بيجا  شدند او با كمك نور حق حركت مى زد و هرگاه مهه متوقف مى مى

رتين رأى و از متام جهانيان در شجاعت قلب شجاع پرمنفعت تر و عملش نيكوترين عمل و از متام  ترين كالم بود، رأيش 
  !!تر بود هاى تاريخ به امور ظاهر و باطن عارف انسان

مردم مؤمن پدرى مهربان و براى برداشنت بار پادشاه ملك دين بود، ايستادگيش براى كمك به حق از مهه بيشرت بود، براى 
  .ضعيفان انساىن دلسوز و چون او كسى حامى و حافظ منافع مردم مستضعف نبود

   بر مردم كافر و معاند عذاب سخت و براى اهل اميان باران رمحت و بر پويندگان راه
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رتين را   .هنما بودحّجىت قوى و براى سالكان مسلك عشق 

از نظر بدن معموىل بود : او كوهى بود كه هيچ طوفان و بادى وى را نلرزاند و به فرموده رسول خدا صلى اهللا عليه و آله
مشرد وىل در پيشگاه حق بسيار بزرگ بود، زمني  خود را كوچك مى. كرد وىل در امر حق بسيار قوى و نريومند جلوه مى

كرد و پناه طمع زورمندان و زورگويان  تر از او به ياد نداشت، در كار حق امهال منى زرگمهماىن عزيزتر و از نظر معنويت ب
جهت  نشست قوى عزيز كه ىب گرفت از پاى منى نبود، ضعيف ذليل نزدش قوى و عزيز بود و تا حقش را از ستمگر منى

كرد، نزديك و دور نزدش مساوى بودند،  ستاند او را رها منى منود و تا حق مظلوم را از وى منى قوى بود نزدش ذليل مى
شخصيت آن حضرت حق و صدق و رفق بود، قولش حكمت و كارش بردبارى و احتياط و رأيش دانش و بينش و براى 

رتين تكيه رتين حّالل و براى خاموش كردن شعله اسالم  ترين  ديىن قوى هاى سركش كفر و ىب گاه و براى حّل مشكالت 
  .اميان و اسالم و مردم مؤمن پناهگاه و براى دمشنان غيظ و غلظت بودخاموش كننده و براى 

  هركس تو را شناخت غم از جان و سر نداشت
 

  سر داد و سر زپاى تو يك حلظه برنداشت

 قرار عشق رخت به خرمن عشاق ىب
 

  افروخت آتشى كه مخوشى دگر نداشت

 داند خدا كه شعله عشق تو گر نبود
 

  هسىت شرر نداشتكانون پر شراره 
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 اى ماه من زمانه پس از ختم انبيا
 

  رت ز ذات پاك تو ديگر پسر نداشت

  باشد خدا علّى و تو را نيز نام اوست
 

  تر نداشت شاخ حيات از تو گلى خوب

  

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به او فرمود

احدى از بندگانش را زينت نداده آن هم زينىت كه از هر زينىت در نزد او آن چنان كه خداوند تو را مزيّن فرموده، ! يا على
  .تر است حمبوب

رغبىت آراسته و آن چنان دنيا را مبغوض تو قرار داده، فقرا و  نسبت به دنياىي كه نردبان آخرت نيست قلبت را به زهد و ىب
كه دل  زياد كوتاه است حمبوب تو قرار داده، تا جائىنيازمندان و حمتاجان و آنان را كه دستشان از به دست آوردن دنياى 

نورانيت به داشنت چنان پريواىن كه دنبال حرام نيستند و هم چون خود تو زاهدند خوشحال و قلب آنان نيز از داشنت 
  .چون تو امامى خشنود است

و واى به حال كساىن كه دمشن تواند خوشا به حال آنان كه عاشق تواند و با تو برخوردى صادقانه و راستني دارند ! يا على
شت، دمشنانت در  و آنان را با تو برخوردى غري صادقانه است، عاشقانت برادران ديىن تواند و در مهنشيىن با تو در 

  .»1«  قيامت در جايگاه دروغگويانند و اهل عذاب

   زهد امرياملؤمنني عليه السالم -548

ى نبود و در امر فالحت و جتارت سرآمد مردم روزگار مىحضرت على عليه السالم با اين كه دستش  منود و  از مال دنيا 
مدتى كه رهربى جامعه را به عهده داشت خزانه مملكتش انباشته از درهم و دينار بود، در عني حال از نظر پوشاك و 

حضرت دوست نصيبش  گذراند و آنچه از فضل رغبىت به لذايذ جسمى مى خوراك، روزگارش را در كمال سادگى و ىب
  .كرد شد پس از قناعت كردن به ضرورى زندگى با دوست معامله مى مى

  :گويد عبدالّله بن اىب هذيل مى

______________________________  
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رسيد، چون رها  كشيد به سر انگشتان مى نش را مىارزشى را بر تن مباركش ديدم، چون آستي قدر و قيمت و ىب پرياهن ىب
  !پوشاند كرد تا نصف بازويش را بيشرت منى مى

  :گفت عمر بن عبدالعزيز كه سعى داشت در ميان مردم منايانگر زهد باشد، مى

  .پس از پيامرب در اين امت زاهدتر از على نيست

  :گويد ُسَويد بن َغَفله مى

نشسته ديدم و در برابرش ظرىف ماست ترشيده كه از شّدت ترشى بويش به مشام به حمضر انور على رسيدم، او را 
هاى جوى آن نان به صورتش پاشيده بود، با دستش آن نان جوين  رسيد، در دست مباركش نان جويىن بود كه پوست مى

شكست و در آن  مىرسيد كه تكه كردنش كار دست نبود با زانويش آن را  كرد و چون به جاى حمكم نان مى را تكه مى
  !ام رخيت، به من تعارف كرد كه بيا با من هم غذا شو، عرضه داشتم روزه ماست مى

از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شنيدم هرگاه روزه كسى را از غذاىي كه به آن اشتها دارد باز بدارد، بر خداست  : فرمود
شت سرياب منايد شت خبوراند و از آب    .كه وى را از طعام 

من از آن غذا آن هم براى رهربحكومت غرق حريت شده بودم و از طرف ديگر عصباىن، بر سر فضه خادمه آن حضرت 
كىن تا نان نرمى نصيب آن  كىن؟ چرا آردى را الك منى آيا نسبت به اين پريمرد از خدا پروا منى! واى بر تو: فرياد زدم

حضرت موال اجازه الك كردن آرد به : ضه در پاسخ من گفتحضرت شود؟ اين چه ناىن است كه پر از سبوس است؟ ف
  !دهد ما منى

پدر و مادرم فداى آن انسان با  : به فضه چه گفىت؟ گفتارم را بازگو كردم، امام فرمود: در آن هنگام حضرت به من فرمود
ن خاىل سري شود، تا مرغ كرامىت كه به عمرش آرد برايش الك نشد و اتفاق نيفتاد كه سه روز متواىل شكم مباركش از نا

  !جانش به سوى معبودش به پرواز آمد
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  چه شود كه اى شه الفىت نظرى به جانب ما كىن
 

  كه به كيمياى نظاره مس قلب تريه طال كىن

ن از رخ تو روايىت   مين از عقيق تو آيىت 
 

  شكر از لب تو حكايىت اگرش چو غنچه واكىن

  مناز لب تو تكّلمى به مناز غنچه تو تبّسمىبه 
 

  به تكّلمى و تبسمى مهه دردها تو دوا كىن

  تو شه سرير واليىت تو مه منري هدايىت
 

  چه شود گهى به عنايىت نگهى به سوى گدا كىن

رتى   تو به شهر علم نىب درى تو ز انبيا مهه 
 

تو غضنفرى و تو صفدرى چه ميان معركه جا  
  كىن

  زىن به دوش نىب قدم فكىن بتان مهه از حرم تو
 

  حرم از وجود تو حمرتم تو لواى دين بپراكىن

 بنگر وفاىي با خطا مهه حرف او بود از خدا
 

كه مباد دست وى از رجا ز عطاى خويش رها 
  كىن

  

پرياهىن را براى پوشيدن به سه وجود مقّدسش به بازار آمد، در حاىل كه رياست جامعه اسالمى در كف با كفايت او بود، 
اين آستني را مهان طور كه به دست من است : درهم و نيم خريد، در مهان بازار پوشيد، آستينش بلند بود، به خياط فرمود

از تن بريون كنيد تا سر : با قيچى كوتاه كن، خياط هر دو آستني را با قيچى بريد، سپس به حضرت عرضه داشت
يا على مهني : احتياج نيست، سپس به حركت آمد و در حال حركت دوبار به خود خطاب كرد: رمودها را بدوزم، ف آستني

  !!پرياهن با اين وضع براى تو كاىف است

پوششى : دارى به تن داشت، به آن حضرت ايراد گرفتند، در پاسخ انتقادكنندگان فرمود روزى از خانه درآمد، پرياهن وصله
   و مؤمن را با ديدندهد  است كه به قلب خشوع مى
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  .منايد امامش در پوشيدن چنني لباسى راحت مى
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خرد؟ مششريى كه  چه كسى اين مششري را از من مى: روزى به بازار آمد و مششريش را در معرض فروش گذاشت و فرياد زد
  .فروختم اى خريد يك پرياهن بود، اين مششري را منىدر طول اين مدت غم و غصه از چهره پيامرب زدود، اگر نزد من پوىل بر 

  :گويد هارون بن غنرته مى

اى به بدن نداشت و از شدت سرما  پدرم براى من حكايت كرد، در قريه َخَوْرَنق خدمت موال رسيدم جز قطيفه كهنه
  !!لرزيد مى

به : گريى؟ فرمود به خود سخت مىبراى تو و عيالت در اين بيت املال حق وسيعى است چرا اين چنني : عرضه داشتم
كنم و فعًال جز  ام، اين قطيفه را از خانه خود در مدينه برداشته و از آن استفاده مى خدا قسم دست به بيت املال مشا نربده

  !!اين لباسى ندارم

  :نويسد واحدى در تفسريش مى

لستان اجري مردم شد، چون آن مقدار جو از سر شب تا صبح در مقابل مقدارى جو به عنوان اجرت براى آب دادن به خن
را دريافت كرد يك ثلث آن را آرد كرده و طعام درست كرد، چون طعام حاضر شد مسكيىن به طلب طعام در زد، آن 

حضرت مهه طعام را به مسكني خبشيد، يك سوم ديگر را مبدل به طعام كرد، يتيمى به در خانه آمد باز غذا را در راه خدا 
م فرمود و يك ثلث باقى مانده را شب سوم به اسري مرمحت كرد و اين تنها غذاى خودش نبود كه به مسكني عنايت به يتي

و يتيم و اسري داد، بلكه به دنبال او حضرت زهرا و حسن و حسني عليهم السالم هم در راه دوست غذاى خود را ايثار  
م دادند، خداوند مهربان هم آياتى در اين زمينه در قرآن كردند، آنان اين برنامه را بدون چشمداشت به جزا و تشكر اجنا

جميد به وصف آنان نازل فرمود و ايشان را به احسان خود خمصوص كرد و نام مباركشان را در دفرت هسىت جاويد و بلند 
شت و حور و ولدان نصيب آن اهل كرامت منود كه يكى از آن آيات آيه شري   :فهآوازه فرمود و به عوض آن، طعام 
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  .كنند و غذا را در عني دوست داشتنش، به مسكني و يتيم و اسري انفاق مى

  .در سوره مباركه دهر است
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 تا صورت پيوند جهان بود على بود
 

 بود على بودتا نقش زمني بود و زمان 

 شاهى كه وىل بود و وصى بود على بود
 

 سلطان سخا و كرم و جود على بود

 مسجود مالئك كه شد آدم ز على بود
 

 آدم چو يكى قبله و مسجود على بود

  هم آدم و هم شيث و هم ايوب و هم ادريس
 

 هم يوسف و هم يونس و هم هود على بود

  سهم موسى و هم عيسى و هم خضر و هم اليا
 

 هم صاحل پيغمرب و داوود على بود

ر طمع نفس   آن شري دالور كه ز 
 

 در خوان جهان پنجه نيالود على بود

  آن كاشف قرآن كه خدا در مهه قرآن
 

 كردش صفت عصمت و بستود على بود

 آن عارف سّجاد كه خاك درش از قدر
 

 از كنگره عرش برافزود على بود

  اسالمآن شاه سرافراز كه اندر ره 
 

 تا كار نشد راست نياسود على بود
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 آن قلعه گشاىي كه در قلعه خيرب
 

 بركند به يك محله و بگشود على بود

  چندان كه در آفاق نظر كردم و ديدم
 

 از راه يقني در مهه موجود على بود

  

  اين كفر نباشد سخن كفر نه اين است
 

 على باشد و تا بود على بودتا هست 

  سّر دو جهان مجله ز پيدا و ز پنهان
 

 مشس احلق تربيز كه بنمود على بود
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  :نويسد واحدى باز در تفسريش مى

چهار درهم نصيب على عليه السالم شد، يك درمهش را شب و يك درمهش را روز و يك درهم را در پنهاىن و درهم ديگر 
  :صدقه داد، از پى اين واقعيت كه مهراه با نّيىت صادقانه و اهلى بود اين آيت نازل گشت را آشكار به راه خداوند

ْم َو ال خَ [   .] ْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم َحيَْزنُونَ الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن َأْمواَهلُْم بِاللَّْيِل َو النَّهاِر ِسرا َو َعالنَِيًة فـََلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرِِّ

كنند، براى آنان  اموالشان را در شب و روز و پنهان و آشكار انفاق مى]  طالب عليه السالم چون على بن أىب[ كه كساىن
  .شوند نزد پروردگارشان پاداشى شايسته و مناسب است؛ و نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگني مى

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

در علمش و نوح را در فهمش و حيىي بن زكريا را در زهدش و موسى را در شجاعت و دلرييش  خواهد آدم را هركس كه مى
  .بنگرد، پس بايد به على نظر كند

  :امام جمتىب عليه السالم يك روز پس از درگذشت آن حضرت در بني مردم حاضر شد و فرمود

   و در عمل ديروز مردى از ميان مشا رفت كه در علم و دانش در سابقني نظري نداشت
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فرستاد، در حاىل كه جربييل در طرف  و كوشش در آيندگان منونه خنواهد داشت، پيامرب او را براى جنگ با دمشنان مى
  .منود گشت تا پريوزى را نصيب اسالم مى كردند، او از جبهه برمنى راستش و ميكاييل در طرف چپ او حركت مى

و بينش پس از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله، يگانه دستگاه با عظمت خلقت بود، دانشى كه از  آن جناب در دانش
اى  بيىن نشانه در توحيد و جهان» ج البالغة«ساحل بود، خطبه اّول  جانب حق به او عطا شده بود هم چون درياى ىب

  .نظري او نسبت به حقايق عامل خلقت و صاحب آفرينش است از علم ىب

  :كند وق بزرگوار از اصبغ بن نُباته نقل مىصد
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چون امر خالفت بر او مستقر شد عمامه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به سر گذاشت و بُرد آن جناب را پوشيد و 
نعلني آن حضرت را به پا كرد و مششري آن بزرگ مرد اهلى به كمر بست، سپس به مسجد آمد و بر منرب قرار گرفت و 

  :فرمود

خواهيد از من بپرسيد، به خدا قسم اگر خبواهم اهل تورات را از تورات فتوا  اولني و آخرين نزد من است آنچه مى دانش
دهم تا جاىي كه تورات بگويد حرف راست در جنب من از على است و اگر خبواهم اهل اجنيل را از اجنيل  دهم فتوا مى

دهم تا  يست و اگر خبواهم اهل قرآن را از قرآن حكم دهم، حكم مىدهم تا جاىي كه اجنيل بگويد حق با عل فتوا دهم، مى
خوانيد، آيا در ميان مشا كسى هست كه ادعا كند  حدى كه قرآن فرياد بزند على راستگوست، مشا شب و روز قرآن مى

  !فهمد؟ قرآن مى

به پا شدن قيامت خرب دارم و اى در كتاب خدا نيست مگر آن كه به وسيله آن از ماكان و مايكون و ماهو كائن تا  آيه
  :آن آيه

  .] َميُْحوا اللَُّه ما َيشاءُ َو يـُْثِبُت َو ِعْنَدُه أُمُّ اْلِكتابِ [

  .نزد اوست" اّم الكتاب" منايد، و كند و هر چه را خبواهد ثابت و پابرجا مى خدا هر چه را خبواهد حمو مى
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اى از آيات قرآن از  بيد از من بپرسيد به خداىي كه دانه را شكافت و انسان را آفريد اگر از آيهقبل از آن كه مرا نيا. است
من سؤال كنيد كه شب نازل شده يا روز، مّكى است يا مدىن، در حضر آمده يا در سفر، ناسخ است يا منسوخ، حمكم 

  .دهم است يا متشابه، تأويلى است يا تنزيلى خرب مى

  :اى فرمود آورده، در خطبه» خبارمعاىن اال«صدوق در 

گاه هر ضعيف و پناه هر ترسومي، راهرب مؤمنان به  من هادمي، من مهدمي، پدر يتيمان و مساكني و شوهر بيوه زنامن، تكيه
ام، جنب الّلهى هستم كه در  شت و ريسمان حمكم خدامي، عروة الوثقى و كلمه تقوامي، عني الّله و لسان الّله و يد الّله

  :رآن فرمودهق

  .] ما فـَرَّْطُت ِيف َجْنِب اللَّهِ   َعلى  َأْن تـَُقوَل نـَْفٌس يا َحْسَرتى[
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  .كارى و تقصريى كه درباره خدا كردم دريغ و افسوس بر امهال: تا مبادا آن كه كسى بگويد

خدايش را شناخته؛ ام، هر كس مرا و حّقم را شناخت  من باب حطّه. من دستگاه گشاده رمحت و مغفرت خدا بر بندگامن
كند مگر آن كس كه خدا و رسولش را منكر  زيرا من وصى پيامرب در روى زمني و حّجت خدا بر خلقم، مرا انكار منى

  !!شود

رت حضرت مى االمام «و » حبار األنوار«و » عبقات«و » الغدير«و » احقاق احلق«توانيد به كتب  مشا براى شناخت 
ج البالغة«جرج جرداق و » ةصوت العدال«عبدالفتاح و » على به خصوص مقدمه ابن اىب احلديد و صدها  » شروح 

اى از شخصيت امام على عليه السالم براى مشا روشن شود و معلوم   كتاب معروف و مشهور ديگر مراجعه كنيد، تا گوشه
ى رهربى مسلمانان تا قيامت جهت و بدون دستور وى را برا گردد كه در روز غدير، پيامرب بزرگ صلى اهللا عليه و آله ىب

معرىف نكرد، آرى، تنها او از مهه جهت و از هر حيث اليق جانشيىن رسول اعظم صلى اهللا عليه و آله و امامت و رهربى 
دار سرپرسىت امت شود،  بود و معقول و منطقى نبود كه با بودن او ديگرى پس از مرگ پيامرب صلى اهللا عليه و آله عهده

رهدر حاىل كه نه ا   !مند بود ز قرآن جميد كه قانون اساسى اسالم بود آگاهى داشت و نه از علم عادى 
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گويند كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله براى بعد از خود جانشني معني نكرد و امر خالفت را به انتخاب ملت   آنان كه مى
ن منونه اين دروغ را نشنيده است و بعد از اين هم خنواهد شنيد و بدون گويند كه گوش آفرينش تاكنو  گذاشت، دروغى مى

شود به   شك آنچه ظلم و جنايت و خيانت و گناه پس از پيامرب صلى اهللا عليه و آله در متام جهان تا قيامت واقع مى
در اينان چه مقدار  دامن كورى چشم و كرى گوش و سنگيىن و تاريكى قلب نظري است، من منى هاى ىب گردن آن دروغ زن

اند ما هم مانند آنان دروغ   اند كه اگر بگوييم نديده است، آيا اينان اين هزاران كتاب شيعه و سّىن را در اين زمينه نديده
اند وىل به خدا قسم از شّدت حسد و كينه و نفاق نسبت به حق و حقيقت بدون شك و ترديد عناد  امي، ديده گفته
  !!ورزند مى

حسنات و فضايل و كماالت و حقايق در على عليه السالم جتلى دارد در امامان بعد از او كه يازده فرزند اويند آنچه از 
توانيد به كتب مربوطه مراجعه كنيد كه اين جزوه ناچيز استعداد  جتّلى دارد، مشا براى متاشاى چهره نوراىن آن بزرگواران مى

  .بازگو كردن شخصيت واالى آنان را ندارد
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 حقيقت جان ندارد هركسى جانان ندارد در
 

 هركسى جانان ندارد در حقيقت جان ندارد

 عشقش دىل تسكني نيابد كيست دلرب آن كه ىب
 

 مهرش كسى اميان ندارد كيست جانان آن كه ىب

 مرتضى شاه واليت شري يزدان زوج زهرا
 

 كامسان بّني چو رويش افسرى تابان ندارد

  بود نزد طبيبان درد جسم است آن كه درمانش
 

 درد روح اّال توالى على درمان ندارد

  زانبيا و اوليا و اوصياى پاك دامن
 

 كيست آن كه مرتضى را دست بر دامان ندارد
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  على فلك بشر غرق است در حبر طبيعت ىب
 

 رسد كشىت كه كشتيبان ندارد كى به ساحل مى

ر امحدراسىت بعد از   قضاياى غدير از 
 

 هر كه نشناسد على را جانشني وجدان ندارد
«1» 

  

   حق مؤمن بر مؤمن -549

  :گويد ابو املأمون حارثى مى

  حق مؤمن بر مؤمن چيست؟: به حضرت صادق عليه السالم عرضه داشتم

  :حضرت فرمود

اش  او در مال مهراهى منايد و به جاى او از خانواده به راسىت از حق مؤمن بر مؤمن اين است كه او قلباً دوست دارد و با
سرپرسىت كند و بر كسى كه بر برادر مؤمنش ستم كرده به خاطر يارى برادرش بتازد تا ستمش دفع شود و اگر غنيمىت در 
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ره او را دريافت كند و چون مبريد قربش را زيارت منايد، به او ستم ر  وا ندارد،  مسلمانان دارد و برادرش حاضر نيست، 
گولش نزند، به او خيانت نورزد، وى را در شدايد و غري شدايد وانگذارد، او را تكذيب نكند، به وى اف نگويد كه اگر 

دمشن مىن، كافر شود و هر زمان وى را متهم سازد، اميان : حرف اف بگويد رابطه معنويش بريده شود، هرگاه به او بگويد
  »2« !!و از بني بروددر دلش هم چون منك در آب حل شود 

  پس چگونه شيعه هستند؟ -550

  :گويد حممد بن عجالن مى

______________________________  
  .285/ 11: عرفان اسالمى -)1(

  .308/ 11: عرفان اسالمى -)2(
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برادراىن كه دنبال : و پرسيددر خدمت حضرت صادق عليه السالم بودم، مردى وارد شد و سالم كرد، آن حضرت از ا
: اند؟ آن مرد مهشهريانش را ستود و به پاكى ياد كرد و از آنان تعريف زيادى منود، حضرت فرمود خود گذاردى چگونه

توانگرشان از نيازمندشان چه اندازه سركشى و بازرسى : اندك، فرمود: ثرومتندان آنان از بينوايان چگونه ديدار كنند؟ گفت
مشا اخالقى را يادآورى : پولدارشان از مستمندانشان چقدر دستگريى كند؟ جواب داد: كم، فرمود: داشتمنايد؟ عرضه 

پس تو چگونه معتقدى كه آنان به راسىت : كنيد كه بسيار كم است، آن هم در مردمى كه ما دارمي، حضرت فرمود مى
  »1« !!شيعه هستند؟

   مادرت -551

  :به حمضر پيامرب صلى اهللا عليه و آله آمد و عرضه داشت مردى: امام صادق عليه السالم فرمود

  به كه نيكى كنم؟: دوباره پرسيد. مادرت: به چه كسى نيكى كنم؟ فرمود! يا رسول اللّه

  .»2«  پدرت: به چه كسى نيكى منامي؟ فرمود: سپس پرسيد. مادرت: به كه خوىب كنم؟ فرمود: باز پرسيد. مادرت: فرمود
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   مادرتبرگرد نزد  -552

جوان بانشاطى هستم و عاشق جهاد وىل مادرى دارم كه از : مردى به پيامرب صلى اهللا عليه و آله گفت: گويد جابر مى
برگرد نزد مادرت، به آن خداىي كه مرا به حق مبعوث كرد، انس يك شب او به تو : جهت رفنت من ناراحت است، فرمود

رت اس   .»3«  تاز جهاد يك سال در راه خدا براى تو 

______________________________  
  .309/ 11: عرفان اسالمى -)1(

  .330/ 11: عرفان اسالمى -)2(

  .331/ 11: عرفان اسالمى -)3(
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   داستان عجيب ُجَريح -553

  :همنايد ك پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله در روايىت به دورمناىي از وضع جريح اشاره مى

مادرش وى را صدا زد و او در مناز بود و از جواب مادر سرباز زد، دوباره صدا زد و او پاسخ نداد و به مهني خاطر دچار 
  .اى شد و آن جرميه پاسخ ندادن به مادر بود زن بدكاره

است پاسخ مادر را فقهاى عظام عقيده دارند اگر انسان به مناز مستحىب ايستاد و در آن هنگام مادر او را صدا زد الزم 
  .بدهد

  :از امام باقر عليه السالم به سند معترب روايت شده كه

اش مشغول عبادت بود، مادرش به نزد وى آمد و او را طلبيد، او  اسرائيل، در صومعه جريح عابدى بود در جامعه بىن
جواب خوددارى كرد، مادر فرياد  جواب نداد، مادر دوباره وى را خواست او پاسخ نداد، بار سوم او را صدا زد و او از

  !خواهم تو را از ياريش حمروم كند از خداوند مى: زد

  :چون روز ديگر شد زن زناكارى به كنار صومعه او آمد و در آجنا وضع محل كرد و گفت
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ا به دار كرد خود آلوده به زنا شد، امر شد وى ر  كسى كه ما را از زنا منع مى! آه: اين بچه از جريح است، مردم گفتند
آرام باش كه من از اثر ! اى مادر: زد، جريح گفت زنند، در اين وقت مادر آمد در حاىل كه طپانچه به صورت خود مى

طفل را بياوريد؟ چون آوردند : گوىي؟ گفت نفرين تو به اين بال مبتال شدم، مردم به او گفتند كه از كجا بدانيم راست مى
رد، آن كودك به قدرت اهلى به سخن آمد و خود را از جريح نفى كرد، چون از جريح از خدا خواست طفل را به زبان بياو 

  .»1« اى درنگ نكند رّد افرتا شد جنات پيدا كرد و سوگند خورد كه از خدمت به مادر حلظه

______________________________  
  .331/ 11: عرفان اسالمى -)1(
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   مادر، خشنودى حق استخشنودى  -554

بوسيد، روزى ديرتر از موقع معني به نزد  شخصى با فضيلت كه از بندگان خالص حق بود هر روز پاى مادر خود را مى
  كردى كه دير آمدى؟ چه مى: برادران خود رفت، گفتند

شت زير پاى مادران اس در باغ: جواب داد شت غلطان بودم؛ زيرا به ما رسيده است كه  ت كه خداوند به هاى 
به مادر نيكى كن و هفت مرتبه ! حضرت موسى سه هزار و پانصد كلمه سخن گفت، آخر كالمش اين بود كه اى موسى

خشنودى مادر خشنودى من است ! اى موسى: مرا كفايت كرد، پس از آن فرمود: اين سفارش تكرار شد، عرضه داشت
  »1« !!و غضب او غضب من است

  سبب قطع پا -555

به هنگام كودكى گنجشكى را به دست آوردم و پرهايش را  : خمشرى پرسيدند كه عّلت قطع پاى تو چه بود؟ گفتاز ز 
كندم و سپس به پايش خنى بستم، روزى گنجشك فرار كرد و در سوراخى فرو رفت، از پى او دويدم مقدارى از نخ باقى 

قطع شد، مادرم چون اين داستان را بديد برآشفت و  مانده بود، آن را گرفتم و آن قدر كشيدم كه يك پاى آن حيوان 
  !گناه را قطع كردى خداوند پايت را قطع كند چنان كه پاى اين زبان بسته ىب: گفت

چون به سن جواىن رسيدم در سفر خبارا از اسب فرو افتادم و پامي شكست، هرچند معاجله كردم فايده نبخشيد ناگزير به 
  .»2«  قطع پا شدم
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  ه مادرخدمت ب -556

   در باب احسان به پدر و مادر از زكريا بن ابراهيم» الكاىف«شيخ كليىن در كتاب شريف 

______________________________  
  .334/ 11: عرفان اسالمى -)1(

  .339/ 11: عرفان اسالمى -)2(

  570: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  :كند كه زكريا گفت نقل مى

به : حج رفتم و خدمت امام صادق عليه السالم رسيدم و به آن حضرت گفتم من نصراىن بودم مسلمان شدم و به
در اسالم چه خوىب ديدى و چه دليلى : حقيقت من به كيش ترسايان بودم و از روى صدق و راسىت مسلمان شدم، فرمود

  :قول خداى عّزوجل را: را در اسالم مشاهده كردى كه آن را بر آيني ترسا برگزيدى؟ گفتم

مياُن َو لِكْن َجَعْلناُه نُوراً نـَْهِدي ِبِه َمْن َنشاءُ ما ُكنْ [   .]َت َتْدِري َما اْلِكتاُب َو َال اْإلِ

را نورى قرار دادمي كه هر كس از بندگامنان را خبواهيم ]  كتاب[دانسىت كتاب و اميان چيست؟ وىل آن  منى]  پيش از اين[تو 
  .مناىي به راهى راست هدايت مى] را مردم[ترديد تو  كنيم؛ ىب به وسيله آن هدايت مى

  :امام صادق عليه السالم فرمود

اى پسر : او را هدايت فرما؟ آن گاه بدو گفت! خداوندا: به راسىت كه خدا تو را هدايت كرده است، سپس سه بار فرمود
  .از هرچه خواهى بپرس! جامن

  ها غذا خبورم؟ ها باشم و در ظرف آن من با آن پدر و مادرم و فاميلم مهه ترسا هستند و مادرم نابينا است،: گفتم

  :فرمود. زنند نه، بلكه به آن دست منى: خورند؟ گفتم ها گوشت خوك مى آن: فرمود

باكى نيست به مادرت توجه كن و به او احسان كن و چون مبريد او را به ديگرى وامگذار و خودت به كارهاى او قيام  
  .به نزد من آىي ان شاء الّله  اى تا در ِمىن ى خرب مده كه مرا ديدهكن و وسايل وى را فراهم آور و به كس
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او هم به مانند يك معلم كودكان با آنان رفتار . در مىن نزد آن حضرت رفتم، مردم دورش مجع بودند: گويد زكريا مى
كردم و به دست  مىپرسيد، چون به كوفه برگشتم به مادرم مهرباىن  كرد و آن يك چيزى مى كرد، اين يك پرسش مى مى

   العاده منودم و به او خدمت فوق كردم و جانوران را دور مى دادم و جامه و سر او را جستجو مى خودم به او خوراك مى

  571: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

كردى آن زمان كه هم كيش من بودى، پس اين چه  تو با من چنني رفتار منى! پسر جامن: داشتم، مادرم به من گفت
  بينم، آيا به خاطر هجرت تو و متدين شدنت به آيني اسالم است؟ فتارى است كه از تو مىخوشر 

. نه پيامرب زاده است: اين مرد پيغمرب است؟ گفتم: گفت! يكى از فرزندان پيغمرب به ما چنني دستور داده است: گفتم
مسئله اين است كه پس از پيغمرب  !مادر جان: هاى انبياست، گفتم ها سفارش او پيغمرب است اين! پسر جامن: گفت

رتين دين است آن را به من عرضه كن، ! پسر جامن: گفت. اسالم پيامربى نيست، وىل اين پسر آن پيامرب است دين تو 
من دستورهاى اسالم را به او آموختم و او مناز ظهر و عصر و مغرب و . من آن را به او عرضه كردم و او هم اسالم آورد

من . آنچه را بر من آموخىت برامي اعاده كن! پسرم: اى رخ داد، به من گفت د، سپس در شب براى او عارضهعشاء را خوان
چون صبح شد مهان مسلمانان كه او را غسل دادند و مهان بودم  . براى او باز گفتم و او بدان اعرتاف كرد و از دنيا رفت

  .»1«  كه بر او مناز خواندم و دفنش كردم

   ت و فداكاريش در راه اعالى حقابن سّكي -557

وجود مبارك ابويوسف يعقوب بن اسحاق دورقى اهوازى از بزرگان طايفه اماميه و از دانشمندان بنام علوم عربّيت و 
  .معروف به ابن سكّيت است

  .دانند بزرگان دين وى را مردى موّثق و از اصحاب حضرت امام جواد و امام هادى عليهما السالم مى

د   .ار علم عربّيت و ادب و شعر و لغت و حنو بود و تأليفات زيادى در آن علوم داشتاو پر

  :روزى از وى پرسيد. متوّكل عباسى وى را به جرب و زور وادار به تعليم فرزندانش كرد

______________________________  
  .339/ 11: عرفان اسالمى -)1(
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  572: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  عزيزترند يا حسن و حسني عليهما السالم؟دو پسرم نزد تو 

  :ابن سكّيت با توجه به قّوت اميان و قدرت تقوا و اين كه جملس جاى اظهار حق و كوبيدن باطل است فرياد زد

رت از تو و دو فرزند تو معتز و مؤيّد است اين جواب جانانه و به موقع !! به خدا قسم، قنرب خادم على بن اىب طالب 
بياييد و زبانش را از پس  : عباس فرود آمد، متوّكل پست و متكّرب فرياد زد بود كه بر سر متوّكل و دستگاه بىن مهانند پتكى

گردنش بريون بكشيد، غالمان متوّكل مرتكب آن جنايت عظيم شدند و آن مرد بزرگ در راه اظهار حق به ملكوت اعال 
  .پيوست

سّكيت براى حفظ جانش از اظهار حق  جاى تقيه بود و الزم بود ابن ممكن است بعضى گفته باشند، يا بگويند كه اينجا
  .خوددارى كند

  :گويد عامل بزرگ مّال حمّمد تقى جملسى رمحه اهللا در جواب اينان مى

گونه موارد آن چنان در برابر باطل  دانستند، وىل در اين گونه مردان بزرگ، مسئله تقيه و وجوب آن را خيلى خوب مى اين
دادند و  رفت و حتّمل شنيدن اباطيل مردم پست را عليه حق از دست مى آمدند كه گوىي اختيار از كفشان مى ىبه غضب م

سّكيت  منودند چنان كه ابن شود، اقدام به بيان حق مى دانستند دفاع آنان از حق منجر به شهادت آنان مى در حاليكه مى
  .اقدام كرد

  :كند اىن آن فقيه بزرگ نقل مىاز شهيد ث» روضات اجلّنات«كتاب گرانقدر 

خود را در راه خدا به اختيار در معرض كشته شدن قرار دادن، در حاىل كه اين قتل سبب سربلندى و عّزت اسالم باشد 
  .هاى نيكوست از برنامه

آجنا كه دين و اصول آن در معرض خطر است، يا آجنا كه مقاومت انسان سبب تداوم فرهنگ حق و كرامت اسالم است 
ى از منكر و ترك صلح و سازش است، در اين زمينه روايت مهّمى وارد  جاى تقّيه نيست، بلكه جاى امر به معروف و 

  :شده به اين مضمون

  573: ، ص13 عرفان اسالمى، ج
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ِىف اْالْرِض َوُهْم ُسُكوٌت ُمْذِعنوَن ال يَْأُمُروَن   ِذْكرُُه َملْ يـَْرَض ِمْن اْولِياِئِه اْن يـُْعصى  انَّ الّلَه َتعاىل: قاَل امريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم
  .ِمبَْعروٍف َوال يـَنـَْهْوَن َعْن ُمْنَكرٍ 

ى از منكر را : امرياملؤمنني عليه السالم فرموده خداوند تعاىل، به اوليايش سكوت در برابر گناه و ترك امر به معروف و 
  .»1«  رضايت نداده است

   دث قمى در قلوبهاى حم اثر عجيب موعظه -558

ران كه ساليان دراز در زمان مرجعّيت حضرت آيت الّله حاج شيخ عبدالكرمي حايرى در قم مشرف بود،  يكى از علماى 
  :براى اين فقري حكايت كرد

به قم آمد، مرحوم حاج شيخ براى ده شب از وى جهت سخنراىن » سفينه«و » مفاتيح«زماىن كه حمّدث قمى صاحب 
ها در صحن  مناز مغرب و عشا دعوت كرد و آن مرد شايسته و با تقوا دعوت آن جناب را پذيرفت و شببراى بعد از 

  .حرم حضرت معصومه جهت مردم و طّالب به وعظ و موعظه پرداخت

  به خدمت مرحوم حايرى عرضه داشتند كه نظر مشا نسبت به منابر حاج شيخ عباس چيست؟

را كنار منرب او ببينم و نشسنت او را پاى موعظه حمّدث مشاهده كنم تا سه روز اى  هر طلبه: با يك دنيا ادب فرمودند
 !كند؟ حاضرم متام منازهاى واجب خود را به او اقتدا كنم؛ زيرا منابر و مواعظ اين مرد در شنونده اجياد روح عدالت مى

»2«  

   حكايىت عجيب از شهيد ثالث درباره تأثري يك ناله پاك -559

ائّيت در -ز شهيد ثالثيكى از علما ا   مدفون در قزوين كه به دست ناپاك حزب ننگني 

______________________________  
  .352/ 11: عرفان اسالمى -)1(

  .355/ 11: عرفان اسالمى -)2(

  574: ، ص13 عرفان اسالمى، ج
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  :كنند كه حكايت مى -حمراب عبادت به وقت سحر به شرف شهادت رسيد

وارد قزوين شد، به منزل برادرم حاج مّال حممد صاحل منزل كرد و آن  - معروف به كاشف الغطا -وقىت شيخ جعفر كبري
  .مكان بستان بزرگى بود

چون پاسى از شب گذشت، حس كردم . مهمانان هر يك در جاىي خوابيدند، من هم در گوشه باغ به اسرتاحت پرداختم
خيزم، پس شيخ از من گذشت و من ديگر بار  عرضه داشتم كه برمىدهد كه برخيز و مناز شب جباى آر،  شيخ مرا آواز مى

چشمم گرم شد، ناگاه حس كردم احوامل متغّري شد و گوىي درد دىل عارض من گشت، از شّدت درد برخاستم، معلومم 
رسيدم، شنوم، از پى آن صدا و آواز روانه شدم، چون به نزديك منبع صدا  شد اين تغيري حال به جهت آوازى است كه مى

ايت خضوع و خشوع و تضرع به مناجات با قاضى احلاجات مشغول است، ناله پاك  ديدم شيخ جعفر كاشف الغطا با 
خيزم و با حضرت  او آن چنان در قلب من اثر كرد كه مدت بيست و پنج سال است از پى آن ناله، به نيمه شب برمى

  »1« !!نشينم دوست به مناجات مى

  ز كودكى بيدارسرگذشىت عجيب ا -560

  :شنيدم كه -رفت كه مردى وارسته و دانشمند بود و در سن هشتاد سالگى منرب مى  -از حمّقق خراساىن

اى كه منظور داشت آراسته  واتيكان براى تبليغ مسيحّيت مبّلغان فراواىن تربيت كرد و هر يك را به زبان خمصوص منطقه
اى را در ده  مرزهاى مشاىل ايران فرستاد، قبل از رسيدن آن مبّلغ مسيحى، خانهمنود، يكى از آن مبّلغان را براى يكى از 

  .مرزى خريدارى كرده و به عنوان كليسا قرار داده بود تا مبّلغ پس از ورودش به حمل براى تبليغاتش جا و مكان داشته باشد

______________________________  
  .357/ 11: عرفان اسالمى -)1(

  575: ، ص13 ى، جعرفان اسالم

كودكى سيزده، چهارده ساله با تعدادى گوسپند رهسپار صحرا بود، كشيش با او . مبّلغ مسيحى به حدود ده رسيد
آفرين : آميز كرد و آدرس كليسا را در ده از او خواست، كودك آدرس حمل را به او داد، كشيش گفت برخوردى حمّبت

كنم به وقت غروب به كليسا بيا تو را زيارت كنم، نوجوان  ، من از تو دعوت مىفرزندم، چه نوجوان عزيز و با كرامىت هسىت
شت را به تو نشان دهم، كودك نظرى به چهره كشيش انداخت و گفت: براى چه؟ گفت: پرسيد برو : براى اين كه راه 
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خواسىت چگونه قدرت دارى بيچاره بدخبت، تو كه از پيدا كردن كليسا در گوشه يك ده عاجز بودى و آدرس آن را از من 
شت حق را كه در فضاىي ىب   !ايت از معنويت است در اختيار من بگذارى؟ آدرس 

كشيش با قوت فراست دريافت كه عاملى بيدار و ناصحى دلسوز و واعظى بينا بر اين ده اشراف دارد و با بودن او امكان 
  .»1«  تبليغ مسيحّيت نيست، از مهاجنا بازگشت

   عجيب يك مجله نصيحت و موعظه تأثري -561

نظري بود  و مردى كه در مدّرسان خراسان كم» بيان الفرقان«عامل رباىن مرحوم حاج شيخ جمتىب قزويىن صاحب كتاب 
  :فرمودند مى

زماىن كه مريزا مهدى اصفهاىن به مشهد مشرف شدند و درس معارف اهلى را بر مذاق قرآن و اهل بيت عليهم السالم 
  .، مهدرسى خود آقا شيخ هاشم قزويىن را به آن جلسه با بركت و پرفيض دعوت كردمشروع كردند

به جملس درس آمد، وىل آن جملس وى را جذب نكرد، چون جلسه درس مريزا را آسان و ساده گرفت، ديگر ميل به آمدن 
كرد، مريزا يك  ريزا اشكال مىاو در آن درس نداشتم، وىل او پس از مدتى به درس آمد، در بني درس بيش از اندازه به م

   شب وسط درس

______________________________  
  .358/ 11: عرفان اسالمى -)1(

  576: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .»راِقِب الّله«: به او خطاب كرد

س مريزا من از آمدن مشا به در ! آقا مريزا هاشم: شيخ هاشم به كّلى آرام شد، چون از جلسه بريون آمدمي به او گفتم
  .گرفىت استاد با كاردى به تو محله كرد و سرت را بريد مهدى كراهت داشتم؛ زيرا در خواب ديدم زياد به استاد ايراد مى

  .دارد برد و انسان را از حركات غري خداىي باز مى آرى، كارد مراقبت، سر هواى نفس را مى

  :فرمود شيخ هاشم در اواخر عمر مى
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  !هاى غري حق بازداشته شب مريزا مهدى پنجاه سال است مرا از برنامهآن » راِقِب اللّه«مجله 

يب اهلى، پنجاه سال يك انسان را در  راسىت، نفس پاك عجب تأثريى بر قلوب مستعده و ارواح آماده دارد كه با يك 
  .»1« كنند مدار حق حفظ مى

   توان گرفت از حيوان هم پند مى -562

  :اند كه آورده

ران عازم زيارت حضرت رضا عليه السالم شد و مجعى از علما و طّالب با واعظ عامل حاج  شيخ جعفر شوشرتى از 
  .اجازه وى، او را در آن سفر مهراهى كردند

قافله حركت كرد، به مسجدى رسيدند كه كار بناىي آن مسجد نيمه متام بود و كارگران در آجنا مشغول كار بودند، ناگهان 
به اينجا كه : اش را پرسيدند، فرمود از او سبب گريه. زمني نشست و شديداً مشغول گريه شدديدند شيخ جعفر روى 

   رسيدم، ديدم كارگران بار االغى را كه سنگ و خاك بود خاىل كردند و پاالن آن االغ را از پشت االغ جهت اسرتاحت

______________________________  
  .360/ 11: عرفان اسالمى -)1(

  577: ، ص13 مى، جعرفان اسال

االغ روى زمني دراز كشيد و به خاراندن بدن خود به وسيله حركاتش بر زمني مشغول شد و در اين . آن حيوان برداشتند
من بار صاحبم را به منزل و مقصد رساندم، تو كه بيش از پنجاه سال از ! آشيخ: ميان به من نظر انداخت و فرياد زد

اى يا نه؟ از اين هشدارى كه اين حيوان به من داد  صاحبت حضرت حق را به منزل رساندهگذرد آيا بار امانت  عمرت مى
  »1« !!طاقت شدم و نتوانستم از گريه خوددارى كنم ىب

   حكايىت غريب از فقيه خراساىن -563

عاملى بزرگوار ها در ايام والدت حضرت حسني عليه السالم جهت سخنراىن دعوت داشتم، در آجنا با  در يكى از شهرستان
گفت و گاهى به مسائلى  آشنا شده و با وى تا پايان اقامتم مهصحبت بودم، نكات ارزنده توحيدى و اخالقى برامي مى

  .كرد كه جنبه پند و موعظه داشت اشاره مى
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د را از من نام مبارك حاج شيخ غالمرضاى يزدى معروف به فقيه خراساىن را زياد شنيده بودم و اوصاف آن مر : فرمود مى
زبان اهل دين يافته بودم كه وى مردى بزرگ، با حال و خدمتگزار به اسالم بود و به خصوص در ايام حمرم و صفر و ماه 

رمضان براى وعظ و تبليغ با اسب و قاطر و يا االغ به مناطق دوردست يزد و جندق و بيابانك و كرمان و سريجان و 
رفت و گاهى خمارج سفر و حىت جلسه وعظ و تبليغ را از خود مرمحت  ه بود مىخالصه مناطقى كه پاى عامل به آجنا نرسيد

فرمود، علت سفرش با مركب حيواىن به اين خاطر بود كه در روزگار وى در آن مناطق ماشني نبود، يا به قدرى كم بود   مى
  .كرد كه رفع حاجت منى

  شد، تا رفيق راه منى عالقه داشتم آن بزرگ انسان با فضيلت را زيارت كنم، وىل توفيق

______________________________  
  .365/ 11: عرفان اسالمى -)1(

  578: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

اوندى در مسجد گوهرشاد مجعّيىت را ديدم كه  سفرى به مشهد مقّدس مشرف شدم، يك شب پس از زيارت در شبستان 
گوينده و واعظ  : شكار بود توجه دارند، از خادم شبستان پرسيدماش آ با جان و دل به سخنان مردى كه نور خدا از چهره

  :كيست؟ پاسخ داد

  .حاج شيخ غالمرضا يزدى معروف به فقيه خراساىن

در آن جملس پرفيض شركت كردم، با هلجه شريين يزدى در حاىل كه گاهى اشك از ديدگان مباركش بر چهره نورانيش 
  :ه اين حكايت را نقل كردشد مشغول موعظه بود در حال موعظ جارى مى

با مردى در يزد آشنا بودم كه از هر جهت مورد اعتمادم بود، يك شب مرا به منزلش جهت صرف شام دعوت كرد، به 
عّلت اين دعوت اين است كه در امر كسب طرىف در كرمان دارم براى رسيدگى به حساب به يزد آمده و در : من گفت

پس از مناز و منرب خواهم آمد، چون برنامه : دارد مشا را زيارت كند، به او گفتم خانه من مهمان است و شديداً عالقه
ها پر از گل و الى بود، وارد   آمد كوچه مسجد متام شد، سوار االغ شدم و به طرف خانه آن مرد حركت كردم، باران مى

ه زمني افتادم و عمامه و عبامي گل رفت فرو رفت و من ب كوچه معهود شدم، پاى االغ به سوراخى كه آب باران در آن مى
ام عمامه و عبا آوردند و مهماىن را طى كردم و نزديك  فرستادم از خانه. شد، صاحبخانه آمد مرا كمك كرد و به خانه برد

ام بازگشتم، يكسال از اين ماجرا گذشت دوباره دوستم مرا دعوت كرد و اين بار به عروسى پسرش،  نيمه شب به خانه
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پس از مناز مغرب و عشا و وعظ و موعظه با مهان االغ به سوى خانه . ذهىب و فوق العاده باتقوا بود پذيرفتمچون مردى م
آن مرد حركت كردم، وقىت به سر كوچه رسيدم االغ از ادامه راه ايستاد، هرچه كردم داخل كوچه نرفت ناگاه به اين 

ر درافتادن در سوراخ آب به زمني افتاد و اكنون با ديدن  حقيقت پى بردم كه سال گذشته االغ من در اين كوچه به خاط
  .كند كوچه به ياد خطر سال گذشته افتاده و به مهني عّلت از رفنت به داخل كوچه خوددارى مى

  579: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

خطر، پس از حيواىن با توجه به برخورد به يك : چون اين حكايت را گفت با چشم گريان خطاب به مردم كرد و فرمود
بريد و دامن به  يك سال امتناع از حركت داشت، مشا با ديدن اين مهه ضرر گناه و زيان معصيت بازهم دست به گناه مى

  »1« !!مناييد؟ معصيت آلوده مى

   آنچه آرزو دارم مالك نيستم -564

ترسم قدرت دفعش را ندارم، در  مى آنچه را آرزو دارم مالك نيستم و بر هرچه: اى؟ فرمود چگونه: به عيسى بن مرمي گفتند
 !عني حال مأمور به وظايف و تكاليفم و دستور دارم از منهيّات حق بپرهيزم، پس كدام نيازمندى از من نيازمندتر است؟

»2«  

  اى؟ چگونه -565

يا نه و رسد  داند به شب مى شود منى چگونه است حال كسى كه وارد صبح مى: اى؟ فرمود چگونه: از اويس قرن پرسيدند
  »3« !رسد يا نه؟ داند به صبح مى چون وارد شب شود منى

  از حق شاكرم و از خود بيزار -566

كنم در حاىل كه از جناب حق شاكرم و از خود بيزار و شاكى، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله  صبح مى: ابوذر فرمود
  آن كس كه صبح كند و مهت و فكرش غري خدا باشد هر آينه از: فرمود

______________________________  
  .366/ 11: عرفان اسالمى -)1(

  .55/ 12: عرفان اسالمى -)2(
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  .55/ 12: عرفان اسالمى -)3(

  580: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  خاسران و از دور شدگان از رمحت خداست

   داستاىن جالب -567

  .] وا ِيف َسِبيِل اللَِّه أُولِئَك يـَْرُجوَن َرْمحََت اللَِّه َو اللَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو الَِّذيَن هاَجُروا َو جاَهدُ [

يقيناً كساىن كه اميان آورده، و آنان كه هجرت كرده و در راه خدا به جهاد برخاستند، به رمحت خدا اميد دارند؛ و خدا 
  .بسيار آمرزنده و مهربان است

  :اند گفتهدر مورد نزول اين آيه شريفه  

اى به او داد و حدود هشت  قبل از وقوع واقعه بدر، پيامرب بزرگ صلى اهللا عليه و آله عبداللّه بن َجحش را خواست و نامه
  .نفر از مهاجران را مهراه وى منود و به او دستور داد پس از دو روز راه پيمودن نامه را بگشايد و بر اساس آن عمل كند

برو » زمني بني مكه و طائف«چون نامه را باز كردى تا خنله : پيماىي نامه را گشود و چنني يافت اهعبدالّله پس از دو روز ر 
  .و در آجنا اوضاع قريش را زير نظر بگري و متام جريان را به ما گزارش كن

مسري منع فرموده، رسول اهلى مرا از جمبور ساخنت مشا در اين : عبدالّله جريان را با دوستانش در ميان گذاشت و اضافه كرد
بنابراين هركس آماده شهادت است با من بيايد و ديگران بازگردند، مهه با او حركت كردند، وقىت كه به خنله رسيدند به 

هاى حرام بود، در مورد  چون روز آخر رجب يكى از ماه. اى از قريش برخورد كردند كه عمرو بن حضرمى در آن بود قافله
  .نشستندها به مشورت  محله به آن

______________________________  
  .55/ 12: عرفان اسالمى -)1(

  581: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  :اى گفتند عده
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ها شد، سراجنام شجاعانه به آنان محله  توان متعرض آن شوند ديگر منى اگر امروز دست از آنان بردارمي وارد حميط حرم مى
  .او را با دو اسري به حمضر رسول خدا آوردندبردند و عمرو بن حضرمى را كشته و قافله 

  :پيامرب اهلى به آنان فرمود

  هاى حرام نربد نكنيد؟ من به مشا دستور نداده بودم كه در ماه

آن گاه از دخالت در غنامي خوددارى فرمود، جماهدان ناراحت شدند و مؤمنان به سرزنش آنان پرداختند، مشركان نيز زبان 
هاى حرام حالل مشرده آيه نازل شد   د صلى اهللا عليه و آله جنگ و خونريزى و اسارت را در ماهبه طعن گشودند كه حممّ 

  :كه

جنگ در آن گناه بزرگى است، وىل جلوگريى از راه خدا و گرايش : پرسند، بگو از تو درباره جنگ كردن در ماه حرام مى
تر  جداحلرام و اخراج ساكنان آن در پيشگاه خدا مهممردم به فرهنگ حق و كفر ورزيدن نسبت به الّله و هتك احرتام مس

جنگند، تا اگر بتوانند مشا را از آيني خود  مشركان پيوسته با مشا مى. از آن است و اجياد فتنه حىت از قتل باالتر است
رود و آنان  مى برگردانند وىل كسى كه از دين حق برگردد و در حال كفر مبريد، متام اعمال نيك او در دنيا و آخرت بر باد

  .اند و مهيشه در آن خواهند بود اهل جهّنم

امي  ما براى درك ثواب، در اين راه جهاد كرده: پس از اين كه آيه مفصل باال نازل شد عبدالّله بن جحش و مهراهانش گفتند
 ]نَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو الَِّذيَن هاَجُرواإِ [  آيا اجر جماهدان را دارند يا نه؟ آيه شريفه: و از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله پرسيدند

  .نازل شد

انصاىف  چه اندازه ىب! راسىت سر و كار گنهكاران با چه وجود مبارك و مقدس و غفور و ودود و كرمي و رحيمى است
  »1« !!خواهد كه انسان براى جربان گناهانش به درگاه رمحت او بازنگردد مى

______________________________  
  .65/ 12: عرفان اسالمى -)1(

  582: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  شاهدى ندارد بر گناهش شهادت دهد -568
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اى كه  به هنگامى كه عبد توبه خالص كند توبه: فرمود از حضرت صادق عليه السالم شنيدم مى: گويد معاويه بن وهب مى
اين : گريد، عرضه داشتم ش حضرت حق قرار مىشود و در دنيا و آخرت در پوش بر آن استقامت ورزد، حمبوب خدا مى

  :پوشش چگونه است؟ فرمود

ام را كتمان كنيد و به  دهد معاصى بنده دهد و به جوارحش فرمان مى اش فراموشى مى دو ملك نويسنده، گناه را از گناه بنده
  :كند ها معصيت كرده وحى مى هاىي كه در آن زمني

  »1« !!شود، در حاىل كه شاهدى ندارد بر گناهانش شهادت دهد يامت مىام را بپوشان، پس وارد ق گناهان بنده

   حقيقىت عجيب در باب توبه -569

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى

اى كه حضرت او را به   شود، به اندازه جواىن بود يهودى كه بسيارى از اوقات به حمضر مبارك رسول اهلى مشرف مى
فرستاد و چه بسا به وسيله او براى قوم يهود  و وى را به دنبال بعضى از امور مىگماشت  كارهاى ساده و آسان مى

  .فرستاد جهت هدايت آنان نامه مى

مدتى از آن جوان خربى نشد، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از حالش جويا شد، مردى به آن جناب عرضه داشت، تا 
  !چون به مرض سخىت دچار آمدهجاىي كه اطالع دارم بايد بيش از امروز زنده مناند 

اى از اصحاب به مالقات وى رفتند، معنويت و كرامت و بركت و واقعّيت آن جناب چنان  حضرت ختمى مرتبت با عده
» لبيك يا اباالقاسم«: داد، آن جوان را صدا زدند، ديده گشود و عرضه داشت گفتند جواب مى بود كه با هركس سخن مى

  :حضرت به او فرمود

______________________________  
  .68/ 12: عرفان اسالمى -)1(

  583: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

جوان به چهره پدرش كه يهودى متعّصىب بود نگريست و چيزى نگفت، . »اْشَهُد اْن الالَه اّال الّلُه واّىن َرُسوُل الّله«: بگو
د باز به پدرش نظر كرد و چيزى نگفت، بار سّوم او را صدا زد حضرت بار دوم او را صدا زد و شهادتني را به او تلقني كر 
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اگر ميل دارى بگو ورنه ساكت باش، جوان كه زمينه حقيقت خواهى در : باز از ترس پدر لب فرو بست، حضرت فرمود
وى جتّلى داشت شهادتني را گفت و به عبارت ديگر از متام گذشته خويش به حضرت حمبوب بازگشت و سپس به كام 

او را : به اين جوان دست مزن و كارى به او نداشته باش آن گاه به اصحابش فرمود: رگ افتاد، حضرت به پدرش فرمودم
  :فرمود غسل داده و كفن كنيد و سپس نزد من آوريد تا بر وى مناز بگزارم، آن گاه از منزل يهودى درآمد در حاىل كه مى

  .»1« ز بندگانش را از آتش جنات داداى ا خداى را سپاس گزارم كه به وسيله من بنده

   اى بسيار آموزنده قطعه -570

عارىف بيدار دل و عاشقى سوخته پياده به سوى بيت الّله در حركت بود، شرت سوارى عرب كه دل به دنيا و مال و منال 
  :كجا؟ جواب داد بيت الّله، گفت: آن داشت به او گفت

نشينم و چون نعمىت بر من آيد بر مركب شكر قرار  به من رسيد بر مركب صرب مىتوشه؟ گفت نه، هرگاه مصيبىت  پياده و ىب
دامن كه باقى مانده   گريم و هرگاه قضاى اهلى رسد، بر مركب رضا برآمي و چون هوا و هوسى در نفس پديد آيد، مى مى

اى بيناى راه : سوار گفتشرت . بارى است كمرت از گذشته است و دنبال هوا و هوس رفنت صرف ندارد و معامله خسارت
  »2« !تو سوارى و من پياده! و سالك آگاه

______________________________  
  .69/ 12: عرفان اسالمى -)1(

  .87/ 12: عرفان اسالمى -)2(

  584: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

   پس تو برترى -571

  :كند شيخ مفيد از كليىن روايت مى

اى كه با هم نشسته بودند به حسب و نسب افتخار  عليه و آله در جلسه مجاعىت از اصحاب رسول خدا صلى اهللا
  ات كدام است؟ نسب تو چيست و اصل و ريشه: كردند، سلمان در آن جلسه شركت داشت، عمر به او گفت مى
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ت  من سلمان پسر بنده خدامي، گمراه بودم وجود مقّدس حق به بركت رسول اهلى صلى اهللا عليه و آله مرا هداي: گفت
اين ! كرد، فقري بودم به وسيله حمّمد صلى اهللا عليه و آله غىن شدم، برده بودم، به وسيله آن جناب آزاد شدم، اى عمر

  .است حسب و نسب من

سلمان پس از آن جلسه گفتگوى بني خود و عمر را براى رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله نقل كرد، رسول خدا صلى 
حسب مرد دين اوست، اخالق حسنه مردانگى اوست، عقل ! اى مجعّيت قريش: م كرد و فرموداهللا عليه و آله رو به مرد

ترين  امي، گرامى ما مشا را از مرد و زن آفريده و براى آشناىي با يكديگر قبيله قبيله قرارتان داده: ريشه اوست، خداوند فرموده
هيچ يك از اينان بر تو جز به تقوا برترى ندارند، اگر از  :مشا نزد خدا پرهيزكارترين مشاست، سپس رو به سلمان كرد فرمود

  .»1«  آنان پرهيزكارترى پس تو برترى

   حالت احتضار و مرگ عباد شايسته -572

ترين روايات اين باب كه توضيحى بر آن دو آيه است  در اين باب به دو آيه از آيات كتاب اهلى و چند روايت از مهم
  .شود اشاره مى

  .] َو اْدُخِلي َجنَِّيت * فَاْدُخِلي ِيف ِعباِدي* َربِِّك راِضَيًة َمْرِضيَّةً   اْرِجِعي ِإىل* َها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ يا أَيـَّتُـ [

______________________________  
  .153/ 12: عرفان اسالمى -)1(

  585: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

پروردگارت در حاىل كه از او خشنودى و او هم از تو خشنود است، باز  به سوى !* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته
شتم وارد شو.* گرد   .پس در ميان بندگامن در آى و در 

  :گويد سدير صريىف مى

  آيا مؤمن نسبت به جان دادنش ناراحت است؟: به حضرت صادق عليه السالم عرضه داشتم

اى وّىل : گويد خيزد، ملك املوت به او مى آيد، به جزع برمى روحش مىنه واللّه، زماىن كه ملك املوت براى قبض : فرمود
ناراحت نباش، به آن خداىي كه حمّمد را به رسالت فرستاد، من به تو از پدر مهربان اگر در كنارت حاضر ! خدا و يار حق
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سول خدا صلى اهللا عليه و آله بيند ر  چون ديده بگشايد مى: ترم، ديده باز كن و ببني، حضرت فرمود تر و مشفق بود مهربان
و امري مؤمنان و فاطمه زهرا و حسن و حسني و ائمه بعد از حسني عليهم السالم در برابر او قرار دارند، پس به او گفته 

شود، اين است رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و امرياملؤمنني و فاطمه و حسن و حسني و ائمه عليهم السالم كه رفقا  مى
  :كند نگرد كه يك منادى از جانب رّب العزّه فرياد مى كند و مى تو در جهان بعدند، پس ديده باز مىو دوستان 

  .] َو اْدُخِلي َجنَِّيت * فَاْدُخِلي ِيف ِعباِدي* َربِِّك راِضَيًة َمْرِضيَّةً   اْرِجِعي ِإىل* يا أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ [

به سوى پروردگارت در حاىل كه از او خشنودى و او هم از تو خشنود است، باز  !* يافتهاى جان آرام گرفته و اطمينان 
شتم وارد شو.* گرد   .پس در ميان بندگامن در آى و در 

شت شو تر از جان دادن  تر و حمبوب در اين هنگام چيزى براى او شريين. يعىن در مجع حممد و آل حممد و سپس داخل 
شت نيستو ملحق شدن به اوليايش    .»1«  و ورود به 

   كيفيت مرگ مؤمن  -573

  :در كيفّيت مرگ مؤمن در روايات بسيار عاىل و پر امهّيت ائمه معصومني عليهم السالم آمده

______________________________  
  .178/ 12: عرفان اسالمى -)1(

  586: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

شود در برابر بنده حمتضر من حاضر شو و از  كه در برابر مواليش حاضر مى  مثل عبدى: فرمايد خداوند به ملك املوت مى
حضرت احدّيت در انتظار مالقات با روح توست، اگر عبدم به مرگ راضى شد او : جانب من به او سالم برسان و بگو

  .را قبض روح كن ورنه وى را رها كن تا به وسيله ديگر رضايت او را فراهم كنم

من : گويد ه بالني حمتضر آيد و سالم حمبوب را به وى ابالغ منايد و از او اجازه قبض روح خواهد، مىچون ملك املوت ب
ميل دارم در دنيا مبامن و به عبادت حضرت دوست مشغول باشم، ملك املوت خواسته عبد را به حضرت رب عرضه 

  :فرمايد دارد، خداى مهربان مى مى
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شت دسته گلى به دستش  شىت و ديدن از جاى وى در  بده و پرده از نظر او برگري تا جايش را ببيند، اگر به بوى گل 
  !!جايگاهش راضى به آمدن شد وى را قبض روح كن ورنه دست از او بردار تا وسيله ديگر برايش فراهم آورم

خويش  چون ملك اهلى به دستورهاى حضرت دوست عمل كرد و باز مؤمن اجازه قبض روح نداد و ملك املوت جباى
  .ام برو كه در اين نوبت با متام وجود به مرگ خود راضى است رسد اين بار به بالني بنده برگشت، خطاب مى

بيند خامت انبيا در دست راست و على مرتضى در طرف چپ و حسن و  آيد مى چون ملك املوت به بالني حمتضر مى
ه عليهم السالم بلكه اصحاب مانند سلمان و ابوذر و حسني از دو طرف پاى حمتضر و فاطمه عليها السالم و ساير ائم

خوشا به حال تو اى مؤمن كه رسول خدا صلى اهللا عليه و : گويد اند، ملك املوت مى امثال آنان به دور حمتضر صف زده
شت برين قدم گذارى، اند، اگر اجازه دهى تو را قبض روح كنم كه با آن آله و اوصياى او به ديدنت آمده حمتضر  ها در 

   زود مرا قبض روح منا؛ زيرا با تشريف فرماىي مواليان عزيزم موت بر من: گويد مى

  587: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  »1« !!كند گواراست، پس ملك املوت در كمال سهولت و آساىن وى را قبض روح مى

  چه آرزوىي داريد؟ -574

كنند، براى منونه به  آن عامل وضعى بسيار عاىل توصيف مىآيات و رواياْت برزخ مؤمن را برزخى خوش و وضع او را در 
  .شود چند آيه و روايت اشاره مى

ْم يـُْرَزُقونَ [ َن بِالَِّذيَن َفرِِحَني ِمبا آتاُهُم اللَّهُ ِمْن َفْضِلِه َو َيْسَتْبِشُرو * َو ال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِيف َسِبيِل اللَِّه أَْمواتاً َبْل َأْحياءٌ ِعْنَد َرِِّ
َيْسَتْبِشُروَن بِِنْعَمٍة ِمَن اللَِّه َو َفْضٍل َو َأنَّ اللََّه ال ُيِضيُع َأْجَر * َملْ يـَْلَحُقوا ِِْم ِمْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم َحيَْزنُونَ 

  .] اْلُمْؤِمِننيَ 

در .* شوند اند و نزد پروردگارشان روزى داده مى اند، بلكه زنده مردهو هرگز گمان مرب آنان كه در راه خدا كشته شدند 
حاىل كه خدا به آنچه از خبشش و احسان خود به آنان عطا كرده شادمانند، و براى كساىن كه از پى ايشانند و هنوز به 

ان است ونه اندوهگني كنند كه نه بيمى بر آن شادى مى] شوند و سراجنام به شرف شهادت نايل مى[اند  آنان نپيوسته
  .كند، شادمان و مسرورند به نعمت و فضلى از سوى خدا و اين كه خدا پاداش مؤمنان را تباه منى]  شهيدان.* [شوند مى

  :اند عّلت نزول اين آيات را چنني نوشته. مضمون و حمتواى آيات باال تعميم دارد و شامل متام شهداى راه حق است
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ها  كند كه خداوند به ارواح شهيدان احد خطاب كرد و از آن ى اهللا عليه و آله نقل مىابن مسعود از رسول اهلى صل
هاى  توانيم داشته باشيم كه غرق نعمت ما باالتر از اين چه آرزوىي مى! پروردگارا: ها گفتند چه آرزوىي داريد؟ آن: پرسيد

كه بار ديگر به جهان برگردمي و جمدداً در راه تو جاويدان توامي و در سايه عرشت مسكن دارمي، تنها تقاضاى ما اين است  
  شهيد

______________________________  
  .182/ 12: عرفان اسالمى -)1(

  588: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

باشد  حاال كه چنني مى: فرمان غريقابل تغيري من است كه كسى به دنيا برنگردد، عرض كردند: شومي، خداوند فرمود
ها بشارت  ست كه سالم ما را به پيامرب برساىن و به بازماندگامنان حال ما را بگوىي و از وضع ما به آنتقاضاى ما اين ا

  .گونه نگران نباشند، در اين هنگام آيات فوق نازل شد دهى كه هيچ

ه در نشستند و بر دوستان و بستگان خود ك رسد كه مجعى از افراد سست اميان بعد از حادثه احد مى چنني به نظر مى
رسيدند و  ها مردند و نابود شدند، خمصوصاً هنگامى كه به نعمىت مى خوردند كه چرا آن احد شهيد شده بودند تأّسف مى

ما اين چنني در ناز و نعمتيم اما برادران و : گفتند شدند، با خود مى ديدند بيشرت ناراحت مى ها را خاىل مى جاى آن
  .تشان از مهه جا كوتاه استاند و دس فرزندان ما در قربها خوابيده

اثر  كرد، در تضعيف روحيه بازماندگان ىب اين گونه افكار و سخنان عالوه بر اين كه نادرست بود و با واقعّيت تطبيق منى
  .نبود

  .آيات فوق خط بطالن بر اينگونه افكار كشيده و مقام شامخ و بلند شهيدان را ياد كرده است

  .اند و نزد پروردگارشان متنّعمند ها زنده اند، بلكه آن ها كه در راه خدا كشته شدند مرده آنهرگز گمان مرب ! اى پيامرب

منظور از حيات و زندگى در اينجا مهان حيات و زندگى برزخى است كه ارواح در عامل پس از مرگ دارند، نه زندگى 
گر از مردم نيز داراى حيات برزخى جسماىن و مادى، گرچه زندگى برزخى اختصاصى به شهيدان ندارد، بسيارى دي

هاى معنوى است و به عالوه  هستند، وىل از آجنا كه حيات شهيدان يك حيات فوق العاده عاىل و آميخته با انواع نعمت
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ها به قدرى غرق مواهب حيات معنوى  ها برده شده است، آن ها هستند تنها نام از آن چون موضوع سخن در آيه آن
  .ها چيزى نيست ى ساير برزخيان در مقابل آنهستند كه گويا زندگ

   ها خبشيده است هاى فراواىن كه خداوند از فضل خود به آن ها به خاطر نعمت آن

  589: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

هاست كه در ميدان جنگ شربت شهادت  ها به خاطر برادران جماهد آن خوشحالند، يكى ديگر از خوشحاىل آن
بينند و از اين جهت  ها را در آن جهان به خوىب مى هاى آن اند؛ زيرا مقامات و پاداش ملحق نشده ها اند و به آن ننوشيده
  .شوند شاد مى

ها، پس از مرگ هيچ گونه اندوهى نسبت به آنچه در دنيا   كنند كه برادران جماهد آن شهيدان در عامل برزخ احساس مى
  .اخيز و حوادث وحشتناك آنگونه ترسى از روز رست اند ندارند و نه هيچ گذرانده

  .»1« كند بينند كه خدا پاداش مؤمنان و شهيدان و جماهدان راستيىن را كه شربت شهادت ننوشيدند ضايع منى ها مى آن

   به خاطر فرزندش او را خبشيدم -575

  :كند كه امام صادق از پدرانش عليهم السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نقل مى

مرمي به قربى گذشت در حاىل كه صاحبش معّذب به عذاب برزخى بود، پس از مّدتى به آن قرب گذشت عيسى بن 
سال گذشته بر اين قرب گذشتم صاحبش را در عذاب ديدم، امسال ! خدايا: عرضه داشت. صاحبش را آزاد از عذاب ديد

كه راهى را براى رفت و آمد مردم ساخت و   او را فرزندى شايسته بود! اى روح الّله: بينم، خطاب رسيد او را راحت مى
  .»2«  يتيمى را سرپرسىت كرد، به خاطر عمل فرزندش او را آمرزيدم

  كنند َروح و رحيان بر او عرضه مى -576

  :كند كه موسى بن جعفر عليهما السالم از حضرت صادق عليه السالم نقل مى

  كنند، چون در قرب قرار ىچون مؤمن مبريد هفتاد هزار ملك او را تا قربش مشايعت م
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______________________________  
  .185/ 12: عرفان اسالمى -)1(

  .188/ 12: عرفان اسالمى -)2(

  590: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

دهد، پس  كنند او مهه را به درسىت جواب مى آيند و از وى درباره خدا و رسول و دينش سؤال مى گريد نكري و منكر مى
شت طعام مى كند وسيع مى شم كار مىقربش را تا چ   .»1« كنند آورند و َرْوح و رحيان بر او عرضه مى منايند و برايش از 

  به سوى بنده من برويد -577

چون مؤمن را در قرب گذاردند و روى او را بپوشانند و تشييع كنندگان برگردند و مؤمن تنها ماند ذات حق به او خطاب  
  :كند

ِألجِلِهم اْرَمحَك رمحًة يـَتَـَعجَُّب ِمنها اَخلالِئق َوانا اْشَفُق َعَلْيَك ِمَن   اً َفريداً َوَتركوَك ىف ظُلَمِة القِرب َوَقد َعَصْيَتىنَعْبدى بَقيَت َوحيد
  .الَواِلدٍة ِبَوَلِدها

معصيت من  تو را در تاريكى قرب ترك كردند و در حاىل كه تو به خاطر ايشان]  دوستانت[بنده من تنهاى تنها شدى و 
  .تر به تو هستم از مادر به فرزند كنم به تو رمحى كه خملوقات حريت زده شوند و من مهربان كردى، رحم مى مى

شت به سوى قرب او  سپس خداوند به مالئكه خطاب مى كند به سوى بنده من برويد و او را تسّلى دهيد و درى از 
شىت در قرب او وارد ش   .»2« ودبگشاييد تا اين كه نسيم 

   دوسىت اهل بيت -578

  :كند از امام صادق عليه السالم به روايت ابوبصري نقل مى» احملاسن«برقى در كتاب با قيمت 

بوتر  ها از مهه نيكوتر و خوش شوند كه يكى از آن هرگاه مّيت را در قرب بگذارند، شش صورت مهراه وى وارد قرب مى
ا در طرف راست  مى و ديگرى در مست چپ و يكى جلوى رو و ديگرى پشت سر و يكى باشد، يكى از آن صور

  .گريد باالى سر و ديگرى پايني پا قرار مى
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منازم، دست چپ : گويد كيستيد؟ صورت دست راست مىپرسد مشا   ها مى پس صورت باالى سر از ساير صورت
: گويد ام، صورت پايني پا مى حّج و عمره: گويد ام، صورت پشت سر مى روزه: گويد زكامت، صورت جلوى رو مى: گويد مى

  پرسند تو كيسىت كه از ما خوشروتر و خوشبوترى؟ ام، پس مهه از صورت باالى سر مى نيكى و خوىب

  .»1«  حمّبت و دوسىت و واليت آل حمّمدممن عشق و : گويد مى

شت عدن بقعه -579    اى از 

  :از حّبه ُعرىن نقل شده» الكاىف«در 

  .با على عليه السالم از كوفه خارج شدم ناگاه ديدم حضرت شروع كرد با اشخاصى سخن گفنت

تم، از نشسنت هم خسته شدم، اى سرپا ايستادم كه خسته شدم، از خستگى نشس ديدم، به اندازه اّما من كسى را منى
  :برخاستم و عباى خود را روى زمني انداختم و عرضه داشتم

: بينم فرمودند گوييد من كه كسى را منى براى رفع خستگى بنشينيد با كه سخن مى. از طول قيام مشا متأثّر شدم! موالى من
اند و  در اين سرزمني حلقه به حلقه گردهم نشستهديدى كه ارواح مؤمنان  شد مى اگر پرده از چشم تو برداشته مى! اى حّبه

باشم، هيچ مؤمىن نيست كه در شرق و يا غرب زمني مبريد مگر  آمد مى ها مشغول خوش گويند و من با آن با هم سخن مى
شت عدن آن كه به روح او گفته شود ملحق شو به وادى السالم زيرا اين زمني بقعه   .»2«  اى است از 

   جيب از مال مهدى نراقى در مسأله برزخداستاىن ع -580

  :گويد مى -كه از اعاظم علما و فالسفه و عرفاى شيعه است  - مال مهدى نراقى
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اى سنگني  من داراى عايله. پيش آمد كه مجعى از مردم از گرسنگى تلف شدنداى  ساىل در جنف اشرف قحطى فوق العاده
بودم و امر معاش بر من خيلى سخت شد، روزى از براى رفع هم و غم خود در وادى السالم به زيارت قبور مؤمنان رفتم، 

زيارت قبور بودم كه ناگاه باغ با من مشغول گردش و . اى را آوردند و در وادى دفن منودند و رفتند در اين اثنا ديدم جنازه
عظمىت كه وصف آن به زبان ممكن نيست به نظرم آمد در آن باغ مشغول گردش شدم از هر جهت آنرا آراسته ديدم و 

  .رهاى آب زالل در زير اشجار مثمره آن جارى بود

ت مشاهده كردم، چون مرا در اين هنگام ختىت مرّصع به جواهرات ديدم و جواىن در كمال حسن صورت بر روى آن خت
من صاحب آن جنازه : فرمود. نه: شناسى؟ گفتم مرا منى: ديد از من استقبال منود و بسيار احرتام كرد، به من گفت

زنند چون نظر كردم ديدم  از او گذشتم مشغول گردش بودم ناگاه شنيدم مرا به اسم صدا مى! باشم كه اآلن دفن كردند مى
اند، احوال مرا  اقوام و ارحامم كه از دنيا رفته بودند در كمال خشنودى و مسرت كنار هم نشسته پدر و مادرم با بعضى از

خواهى از آن  هرچه مى: گذرد، پدرم اشاره به اطاقى كرد و گفت از فقر و بيچارگى به ما بسيار سخت مى: پرسيدند، گفتم
  .ها بردار و براى عياالت خود برب برنج

ن كردم و از برنج هرچه خواستم برداشتم و از شّدت  ن برنجچون وارد اطاق شدم در آ هاى خوب ديدم، عباى خود را 
السالم ديدم در حالىت كه عبامي پر برنج بود، آن را به خانه آوردم و مدت زيادى  شوق از باغ بريون آمدم خود را در وادى

كنيم  كرد اين برنج را از كجا آوردى كه هرچه مصرف مىشد، تا اين كه مهسر من اصرار   كردمي و متام منى از آن استفاده مى
  شود، پس از اصرار زياد قّصه عجيب كشف شدن برزخ را براى خود متام منى

  593: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  »1« !!اى از آن برنج باقى مناند گفتم وىل پس از نقل داستان حبّه

   اى مهم از عامل برزخ مسأله -581
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  :گويد مى - از شّدت ورع و پاكى و سالمت و تقوا، چشم برزخى پيدا كرده بودكه   - مال مهدى نراقى

  عيدى من كو؟: اى ايستادم و گفتم روز عيدى به قربستان به زيارت اموات رفتم، بر سر قرب مرده

ا عيدى فردا كنار قرب من بيا تا تو ر : اى باصفا و نوراىن را در عامل خواب مشاهده كردم به من گفت شب آن روز چهره
  .دهم

صبح از پى آن خواب رفتم، چون به سر آن قرب رسيدم عامل برزخ براى من كشف شد، در اين هنگام باغى عجيب با دار 
مرا به درون . و درخىت كه هرگز چشمم نظريش را نديده بود مشاهده كردم، وسط باغ قصرى بسيار با عظمت قرار داشت

از  : اى؟ پاسخ داد از كدام طايفه: ظمت بر ختىت مرصع ديدم، بدو گفتمقصر دعوت كردند، چون وارد شدم شخصى با ع
: از كجا به اين مقام رسيدى؟ گفت: از قصابان منطقه نراق، بدو گفتم: كيسىت؟ جواب داد: كنندگان، گفتم گروه عبادت

  »2« !!سالمت در كسب و مناز مجاعت اّول وقت

   برزخجملسى و حاج مريزا حممود شيخ االسالم در  -582

ترين علماى آن ناحيه در شهر تربيز بود و داراى يازده   حاج مريزا حممود شيخ االسالم از سادات حمرتم آذرباجيان و از بزرگ
  .كتاب علمى

______________________________  
  .191/ 12: عرفان اسالمى -)1(

  .192/ 12: عرفان اسالمى -)2(

  594: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

من اينجا ماندىن هستم، دوستانش متوجه نشدند چه : هفتاد سالگى به مّكه مشرف شد، شىب به دوستانش گفتدر سّن 
  .گويد، تا در آن ديار كه ديار ابراهيم و ميعادگاه عاشقان است از دنيا رفت و در قربستان ابوطالب دفن شد مى

جملسى رمحه اهللا،  : يدم پرسيدم از كيست؟ گفتندشىب باغى عجيب در خواب د: گويد يكى از مشايخ و اهل دل تربيز مى
: كنار آن باغى ديدم مّهم داراى درى بلورى، قصرى در ميان آن روضه باصفا بود سؤال كردم اين باغ از كيست؟ گفتند
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حاج مريزا حممود از كجا به اين : حاج مريزا حممود شيخ االسالم و آن كسى كه كنار اوست جملسى رمحه اهللا است، گفتم
مت و غيبت: مقام رسيده؟ گفتند   .»1«  هاى مردم مقام رفيع علمى و ديگر صرب بر توهني و 

راىن در برزخ -583    حاج مريزا خليل 

  :كند نقل مى» دار السالم«ترين حمّدثان جهان تشّيع است در كتاب  مرحوم حاج مريزا حسني نورى كه از بزرگ

شهر قم در مدرسه دارالشفا به حتصيل اشتغال داشت و از حيث فقر و  حاج مريزا خليل طهراىن در اوايل طلبگى در
  .خوابيد ها را گرسنه مى يدسىت در سخىت و مضيقه بود، به طورى كه بعضى شب

يه كند، به خامنى برخورد كه با دو بچه كوچك كنار كوچه  شىب در فصل زمستان از مدرسه بريون رفت تا قدرى ذغال 
يه كنم ممكن نشد، مى: گويد ها مى ن به آننشسته و با چشم گريا ترسم  من به هركجا رفتم كه منزل گرمى از براى مشا 

  !!امشب در آغوش من از سرما تلف شويد

از ديدن وضع آن زن زانوهامي از كار افتاد و به ديوار كوچه تكيه دادم و به فكر شدم كه چگونه : گويد حاج مريزا خليل مى
  ش را از خطر تلف شدن برهامن،هاي جان اين زن و بچه

______________________________  
  .193/ 12: عرفان اسالمى -)1(

  595: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

چون چاره نديدم فوراً به مدرسه بازگشتم و چند جلد كتاب نفيسى كه داشتم به كتاب فروشى بردم و به هر قيمت كه او 
يه كردم و به مسافرخانه خواست به او فروختم، با پول آن چند من اى كه نزديك مدرسه بود بردم و اطاقى با  ذغال 

يه كرده آن زن و بچه هايش را به آجنا منتقل كردم، سپس قدرى غذاى گرم با مهان  رختخواب و كرسى گرم در آن مكان 
ر مشاست، جاىي نرويد تا باز من پول خريدارى منوده براى آن بندگان خدا بردم و گفتم كه تا فردا عصر اين اطاق در اختيا

  .به سراغ مشا بيامي

آن گاه به حجره بازگشتم و مقدارى از ذغال را كه آورده بودم براى كرسى خود روشن كردم، در اين حال ديدم دو نفر با 
  :چراغ دسىت وارد مدرسه شدند و به نزد من آمده گفتند
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و فايده نداده، اكنون از حياتش نااميد شده به ما گفته يكى از مريضى دارمي كه به دل درد سخت مبتالست، معاجله به ا
طّالب را باالى سرش بربمي شايد از بركت قدم و دعاى او شفا بگريد، ما به مدرسه آمدمي ديدمي متام حجرات چراغش 

اتّفاق آن دو نفر خاموش است مگر حجره مشا، تقاضا دارمي زودتر به بالني آن مريض بياييد و در حق او دعا كنيد، من به 
اين حديث شريف به نظرم آمد كه حضرت جمتىب عليه السالم در ! به بالني مريض رفتم و حالش را بسيار سخت ديدم

طفولّيت دچار ناراحىت سخىت شد، حضرت زهرا عليها السالم او را به نزد پدر برد و از آن جناب چاره خواست، حضرت 
چهل مرتبه سوره محد بر آن خواندند و آب آن را به فرزند دلبندش پاشيدند بالفاصله قدح آىب بياوريد، چون آوردند : فرمود

بودى در وى ظاهر گشت، من هم قدح آىب طلبيدم و مهان برنامه را اجرا كردم و به اطاقك خود در  تب قطع شد و آثار 
  !مدرسه بازگشتم

  :ى به من دادند و گفتندطوىل نكشيد كه باز ديدم آن دو نفر به مدرسه آمدند و وجه قابل

از بركت دعاى مشا مريض ما شفا يافت و اين وجه را او براى مشا فرستاده، من از آن روز در فكر حتصيل علم طب افتادم 
اى نصيبم شد، تا اين   اى از علوم طب، مطىب در شهر قم باز كردم و از آن راه ثروت قابل مالحظه و پس از گذراندن دوره

   بات بهكه براى زيارت عت

  596: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  .عراق رفتم، جاذبه و معنوّيت حضرت موال مرا وادار به اقامت در جنف كرد

  .در آجنا هم به حتصيل علوم دينيه مشغول شدم و هم با بازكردن مطّىب منظم به مداواى بيماران پرداختم

معاينه وى اعالم كردم عالج بيمارى تو از  روزى زىن علويه به مطب آمد و از كسالت خود سخن گفت، من پس از
ام نتيجه رهانيدن يك  اختيار من خارج است، بناگاه به اين حقيقت متوجه شدم كه دانش طب من و ثروت دنياىي و ماّدى

لش كنم، دنبا اش در قم بود، چرا اين زن علويه را نااميد كنم، با تكيه بر فضل حق او را معاجله مى زن و فرزندان سرمازده
گرچه عالج بيمارى مشا براى من خيلى سخت است، وىل اميدوارم بتوامن : دويدم و وى را به مطب بازگردانده به او گفتم

مشا را معاجله كنم گرچه خمارج عالج مشا از طرف خودم پرداخت شود، پس از مدتى با خريدن داروهاى گران قيمت از پول 
بودى رسيد به من گفتخودم او را معاجله كردم چون از بيمارى سخ من از جربان خدمات تو عاجزم اكنون به : تش به 

  .كنم شوم و از وى تقاضاى عوض دنيا و آخرت براى مشا مى حرم جّدم على عليه السالم مشرف مى
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شدم دنبال آن علويه  خود من هرگاه به مرض سخت و درد صعب العالجى دچار مى: گويد حاج مريزا خليل مى
  .يافتم كرد و من شفا مى رفت و در حق من دعا مى دادم امروز وقت تالىف است، او به حرم مى پيغام مىفرستادم و  مى

! داشت خدايا آمد و پس از دعا و طلب مغفرت عرضه مى پس از فوت حاج مريزا خليل، آن زن علويه بر سر مزارش مى
  !مقام حاجى را به من بنمايان

شت عنرب سرشت، مهراه با قصرهاى عاىل است، چشمش پس از مّدتى خواب ديد وارد وادى  السالم شده و آجنا مهانند 
  به قصرى زيبا افتاد، پرسيد اين قصر از كيست؟

از حاج مريزا خليل، نزديك قصر آمد جواىن را با صورتى بسيار زيبا مشاهده كرد، از او سراغ حاجى را گرفت، آن : گفتند
   شناسى، من حاجحق دارى مرا ن: سيما گفت جوان خوش

  597: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

 !!كنم كه حّقاً خدمت مرا تالىف كردى مريزا خليلم كه بر اثر دعاى تو و كارهاى خريم به اين مقام رسيدم و به تو اعالم مى
»1«  

   داستان خشنودى باهيه در جهان برزخ -584

  :آمده است كه» روض الرّياحني«در كتاب 

رفت و از براى او و اهل قربستان  هاى مجعه به زيارت قربش مى ، چون از دنيا رفت، فرزندش متام شبزىن بود به نام باهيه
از اوضاع مرگ برامي ! اى مادر: خواند، تا شىب مادر را در خواب ديد و حال او را بسيار خوب يافت، گفت قرآن مى

ادت راحت گذشتم و اكنون در عامل برزخ در مرگ را عقباتى سخت است، اما من بر اثر عب! اى پسر: بگو، مادر گفت
از زيارت قرب من و دعا و قرآن ! هاى ابريشمى مفروش است، پسرم بستاىن هستم كه از هر جهت راحتم و حمل من به فرش

  .»2«  شوم دست برمدار؛ زيرا من به آمدن تو خوشحال مى

   داستان سيد جزايرى با عالمه جملسى در رابطه با برزخ -585

  :كند كه از عامل بزرگوار سيد نعمت الّله جزايرى نقل مى» منتخب«ال هاشم در حاج م

  :در ايام اقامتم در اصفهان به حضور استاد عزيزم عّالمه جملسى رمحه اهللا عرضه داشتم
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باشد، مشا  مجيع افعال و گفتار مشا مورد رضاى من است مگر يك صفت و آن مقّيد بودن مشا به تشريفات و رياست مى
ايد قبل از رفنت به مسجد و موقع ورود به بازار شخصى در جلو مشا آيه نور را خبواند و با اين برنامه متام مردم  ستور دادهد

  هايشان بايستند تا مشا عبور كنيد، من از اين معىن آن هم از را متوجه منايند كه هنگام ورود مشا درب مغازه

______________________________  
  .193/ 12: ن اسالمىعرفا -)1(

  .196/ 12: عرفان اسالمى -)2(

  598: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

  !شخصى چون مشا ناراحتم

من عالقمند به مقام و رياست نيستم، منظور من از اين برنامه نشان دادن عظمت مقام : عّالمه جملسى رمحه اهللا فرمودند
اجرا و باطلى را از بني بربم كه بدون قدرت احقاق حق و زدودن علم در بني مردم است، تا بدين وسيله بتوامن حقى را 

  .باطل كارى حمال است

من به سخنان استاد قانع نشدم، با يكديگر قرار گذاشتيم هريك زودتر از دنيا رفت ديگرى را به توسط خواب از اوضاع 
  .خود آگاه كند

ال غالباً بر سر مزارش رفتم و جهت او قرآن خواندم و از استادم جملسى رمحه اهللا زودتر از من از دنيا رفت، در مدت يكس
حق به : اى كه بني من و او بود پرسيدم، جواب داد وى تقاضاى مالقات كردم، شىب وى را در خواب ديدم و از مسئله

لكه اشكال است و ب جانب من بود؛ زيرا دنبال رياست رفنت براى اداى حق و از بني بردن باطل از نظر شرع مطّهر ىب
اى؟  ممدوح و پسنديده است، چون مرا در قرب گذاشتند پس از سؤاالت مالئكه اهلى از طرف حق خطاب شد چه آورده

اى از بندگانت  بنده: من متام تأليفات و صدقات و خريات خود را بازگو كردم، سؤال شد ديگر چه آوردى؟ عرضه داشتم
ات دادم و از طلبكار براى وى مهلت خواستم و سپس آنچه را در شكنجه طلبكار بود، با قدرتى كه داشتم وى را جن

مديون قدرت بر ادا نداشت من از مال خودم پرداختم، ديگر از من سؤاىل نشد وپس از آن مورد عنايت واقع شدم، اگر 
  »1« !!شد آمد و اكنون اين مهه عنايت نصيبم منى من آن عظمت را نداشتم براى حل مشكالت مردم كارى از دستم برمنى

   درد خود را فراموش كردم -586
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  از على بن ابراهيم از پدرش از نوفلى از َسكوىن از» الكاىف«شيخ كليىن در كتاب 

______________________________  
  .197/ 12: عرفان اسالمى -)1(
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  :كند كه حضرت صادق عليه السالم روايت مى

رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به عيادت آن جناب آمد و ديد از . ؤمنني عليه السالم شدچشم دردى عارض امريامل
  جزع و فزع دارى يا شّدت درد و ناراحىت تو را بدين صورت درآورده؟! يا على: كشد، فرمودند شّدت درد فرياد مى

يا : م، پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمودبه مّدت عمرم به دردى به اين شدت مبتال نشده بود! يا رسول اللّه: عرضه داشت
چون ملك املوت براى قبض روح كافر حاضر شود با او َسفودى از آتش است و با آن سفود روحش را قبض ! على
  !!آيد گونه قبض روح براى كافر آن چنان دشوار است كه از شدت آن، جهّنم به فرياد مى كند و اين مى

اين حديث را براى من تكرار كن، اين  ! يا رسول الّله: جاى برخاست و نشست و عرض كردامرياملؤمنني عليه السالم از 
آيا اين گونه قبض روح اختصاص به كافر دارد يا به  : گفتارت موجب شد كه درد خود را فراموش كردم و سپس عرض كرد

  كسى از امت تو ممكن است برسد؟

حاكمى كه بر مردم ستم روا دارد، كسى كه مال يتيم را به ظلم : دسته آرى، به سه: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .»1« بربد و شاهدى كه در حمكمه قاضى به باطل و دروغ گواهى دهد

   كشفى برزخى براى حمدث قمى  -587

به افراد مورد اطمينان  -كه در ورع و تقوا و صداقت و پاكى زبانزد خاص و عام است  -مرحوم حاج شيخ عّباس قمى
  :اند فرموده

اى دور نسبت به جاىي كه  روزى در جنف اشرف براى زيارت اهل قبور و ارواح مؤمنان رفته بودم، در اين ميان از ناحيه
   خواهند او را داغ ايستاده بودم صداى شرتى كه گوىي مى
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السالم از صداى نعره او متزلزل و مرتعش بود، من براى استخالص آن  كنند بلند شد، به طورى كه انگار متام زمني وادى
اند و اين نعره از  اى را براى دفن آورده شرت به سرعت بدان جهت رفتم، چون نزديك شدم ديدم شرت نيست، بلكه جنازه

دفن او بودند ابداً اّطالعى نداشته و با كمال خونسردى و آرامش مشغول  اين جنازه بلند است و آن افرادى كه متصّدى 
  .كار خود بودند

بدون شك صاحب جنازه مرد ظامل و ستمگرى بوده كه در اولني وهله از ارحتال به چنني عقوبىت دچار شده است، يعىن 
  .»1«  است قبل از دفن و عذاب قرب از ديدن صور برزخّيه وحشتناك گرديده و فرياد برآورده

   كشف مهم برزخى براى آيت اللَّه سيد مجال الدين گلپايگاىن  -588

الدين گلپايگاىن از علما و مراجع بزرگ اواسط قرن چهاردهم بود، در علمّيت و عمل و از  الّله آقا سيد مجال مرحوم آيت
ى احدى ترديد نداشت، آن جهت قدر و كرامت و پاكى نفس و تقوا مورد تصديق مهگان بود و در مقامات معنوى و 

هاى نيمه شبش مهسايگان  جناب در امر مراقبت نفس و اجتناب از هوا مقام اّول را حايز بود، از صداى مناجات و گريه
مأنوس بود، آهش سوزان، اشكش روان و سخنش مؤثّر و دىل سوخته » صحيفه سجاديه«وى حكاياتى دارند، مهيشه با 

  .داشت

مباحثه بود  درس و هم الّله العظمى حاج آقا حسني بروجردى هم منود و با مرحوم آيت ن حتصيل مىدر زمان جواىن در اصفها
هاىي به ايشان  و آيت الّله بروجردى چه در زماىن كه در بروجرد بودند و چه وقىت كه در قم سكونت داشتند، نامه

  !!ودندمن نوشتند و درباره بعضى از مسائل غامضه و حوادث واقعه استمداد مى مى

______________________________  
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  :فرمودند اين مرد بزرگ مى
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من در دوران جواىن كه در اصفهان بودم نزد دو استاد بزرگ مرحوم آخوند كاشى و جهانگريخان قشقاىي درس اخالق و 
  .ن امور مرّىب من بودندها در اي آموختم و آن سري و سلوك مى

فوالد بروم و قدرى در عامل  شنبه و مجعه به بريون شهر اصفهان به قربستان ختت هاى پنج به من دستور داده بودند كه شب
  .مرگ و ارواح تفّكر كرده و مقدارى هم به عبادت بپردازم و صبح برگردم

كردم  ها حركت مى دو ساعت در بني قربها و در مقربه رفتم و مقدار يكى عادت من اين بود كه شب پنج شنبه و مجعه مى
خاستم آن گاه مناز صبح را  منودم و بعد از چند ساعت اسرتاحت كرده، سپس براى منازشب و مناجات برمى و تفّكر مى

  .كردم خوانده به اصفهان مراجعت مى

ر ارواح و ساكنان وادى آن عامل از آمد، من براى تفّكر د هاى زمستان هوا بسيار سرد بود، برف هم مى شىب از شب
اى  اصفهان حركت كرده و به ختت فوالد آمدم و در يكى از حجرات رفتم، خواستم دستمال خود را باز كرده چند لقمه

  .غذا خبورم و بعد خبوامب تا در حدود نيمه شب بيدار شده، مشغول كارهاى خود از عبادت و مناجات شوم

اى را كه از ارحام و بستگان صاحب مقربه بود و از اصفهان آورده بودند آجنا  زدند، تا جنازهدر اين حال درب مقربه را 
  .بگذارند و شخص قارى قرآن كه متصّدى مقربه بود مشغول تالوت قرآن شود و آنان صبح بازگشته و جنازه را دفن كنند

  .شد آن مجاعت جنازه را گذاردند و رفتند و قارى قرآن مشغول تالوت آيات حق

مهني كه من سفره خود را باز كردم تا مشغول غذاخوردن شوم ديدم مالئكه عذاب آمدند و مشغول عذاب كردن آن مّيت 
  .شدند

   زدند كه چنان گرزهاى آتشني بر سر او مى: عني عبارت مرحوم گلپايگاىن اين است

  602: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

كرد،  خاست كه گوىي متام اين قربستان عظيم را متزلزل مى اين مرده برمى كشيد و فريادهاىي از آتش به آمسان زبانه مى
و ابداً قارى قرآن اطالعى ! دامن اهل چه معصيىت بود؟ از حاكمان جاير و ظامل بود كه اينطور مستحق عذاب بود؟ منى

  .نداشت؛ آرام بر سر جنازه نشسته و به تالوت قرآن اشتغال داشت
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كنم كه در را باز كن من  از حال رفتم، بدمن لرزيد، رنگم پريد، هرچه به صاحب مقربه اشاره مىمن از مشاهده اين منظره 
كرد، باالخره به او فهماندم، چفت  خواستم بگومي زبامن بند آمده بود و حركت منى فهميد، هرچه مى خواهم بروم او منى مى

وى زمني را پوشانيده، در راه گرگ هست تو را آسيب آقا هوا سرد است، برف ر : خواهم بروم، گفت در را باز كن من مى
  .كرد خواستم به او بفهمامن كه من طاقت ماندن ندارم او ادراك منى رساند، هرچه مى مى

به ناچار خود را به در اطاق كشاندم، قارى قرآن در را باز كرد و من بريون آمدم، با آن كه تا اصفهان مسافت زيادى نبود 
شهر رساندم، در مسري راه چندين مرتبه زمني خوردم، به حجره مدرسه آمدم، يك هفته مريض بودم  به سخىت خود را به

دادند، جهانگريخان براى  آمدند و از من پذيراىي كرده براى عالجم به من دوا مى مرحوم آخوند و جهانگريخان به اطاقم مى
بودى حاصل شدكرد تا كم كم قّوه گرف پخت و به زور به حلق من مى من گوشت مى   !!تم و برامي 

روزى در هواى بسيار گرم براى فاحته اهل قبور به وادى الّسالم جنف رفتم، براى فرار از گرما : فرمودند و نيز آن جناب مى
به زير طاقى نشستم، عمامه را برداشته و عبا را كنار زدم كه قدرى اسرتاحت كرده برگردم، در اين حال مجاعىت از مردگان با 

كردند كه وضع ما بد  هاى پاره و مندرس و وضعى بسيار كثيف به سوى من آمدند و از من طلب شفاعت مى باسل
  !است، از خداوند خبواه ما را عفو كند

   هرچه در دنيا به مشا گفتند گوش نكرديد و حاال كه: من به ايشان پرخاش كردم و گفتم

  603: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

اين مردگان شيوخى از عرب بودند كه در : كنيد؟ برويد اى مستكربان، سپس فرمودند ب عفو مىكار از كار گذشته طل
  »1« !!كردند و قبورشان در اطراف قربى بود كه من روى آن نشسته بودم دنيا مستكربانه زندگى مى

  شود فريادشان بلند مى -589

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  .شود خبوان دهند، سپس گفته مى امه اعمال آدمى را به دست او مىهنگامى كه روز قيامت شود، ن

  آورد؟ شناسد و به خاطر مى آيا آنچه را در نامه است مى: از حضرت پرسيدم: گويد راوى خرب مى

  :امام فرمود
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و لذا اى، جاجبا كردن قدمى و خالصه هر كارى اجنام داده است  آورد هر چشم به هم زدىن، كلمه مهه را به خاطر مى
اين چه كتاىب است كه هيچ كار كوچك و بزرگى نيست مگر آن كه آن ! اى واى بر ما: گويند شود و مى فريادشان بلند مى

  .»2«  را احصا و مشاره كرده است

   داستان مؤمن آل فرعون و تفويض امورش به حق -590

يا پسر خاله فرعون بود و تعبري به آل فرعون را مؤمن آل فرعون مردى بود از فرعونيان كه به نوشته كتب مذهىب پسر عمو، 
  .اند در قرآن نيز شاهد بر اين معنا گرفته

   ترين حلظات به موسى بن عمران پيامرب بر حق خدا اميان آورد و براى او در حبراىن

______________________________  
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  604: ، ص13 اسالمى، جعرفان 

  .قدم بود گام و پيش حفظ و حراست جان موسى و پيشرفت فرهنگ حضرت حق در عني بودن مشكالت فراوان پيش

هاى اهلى موسى در  ها جهت پيشرفت برنامه ترين برنامه كارى مذهىب دست به عاىل او مدتى در سنگر اهلى تقيه و پنهان
ها را كنار زد و آنچه گفتىن بود به  وىل در آخرين مرحله بنا به فرموده قرآن جميد پرده ميان فرعونيان و دربار طاغوت زمان زد

  .طور صريح گفت و دمشنان هم درباره او تصميمات خطرناكى گرفتند

آن قوم جلوج و مغرور و خودخواه در برابر سخنان اين مرد شجاع و با اميان سكوت نكردند و متقابًال در جهت شرك و 
  .پرسىت سخن گفتند ه بتدعوت او ب

خوانيد، من  كنم اما مشا مرا به سوى آتش مى چرا من مشا را به سوى جنات دعوت مى! اى قوم: او با متام وجود فرياد زد
  .راهه خوامن و مشا مرا به ىب طلبم و مشا بدخبىت مرا، من مشا را به هدايت مى سعادت مشا را مى

هاىي كه به آن علم ندارم براى حضرت حق قرار دهم، در  ه كافر شوم و شريككنيد كه به خداى يگان مشا مرا دعوت مى
  .كنم حاىل كه من مشا را به سوى خداوند عزيز غّفار دعوت مى
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ها يادآورى كرد كه دعوت مشا دعوت به سوى شرك است، چيزى كه حّداقل  مؤمن آل فرعون در يك مقايسه روشن به آن
ست تاريك و خطرناك، اما من مشا را به راهى روشن، راه خداوند عزيز و توانا، راه دليلى بر آن وجود ندارد و راهى ا

  .كنم خداوند غفار و خبشنده دعوت مى

حّس و شعور هرگز  كنيد صاحب هيچ دعوتى در دنيا و آخرت نيستند، اين موجودات ىب هاىي كه مرا به آن دعوت مى بت
اى، خالصه نه گرهى از   گويند، نه رسوالىن دارند و نه دادگاه و حمكمه مى اند و خنواهند بود، نه سخىن مبدأ حركىت نبوده

  .توانند گرهى در كار كسى بزنند گشايند نه مى كار كسى مى

  605: ، ص13 عرفان اسالمى، ج

ا  به مهني دليل بايد بدانيد، تنها بازگشت ما در قيامت به سوى خداست، اوست كه رسوالن خود را براى هدايت انسا
دهد و نيز بايد بدانيد كه اسرافكاران و متجاوزان اهل  ها را در برابر اعمالشان پاداش و كيفر مى فرستاده و اوست كه آن

  .دوزخند

به اين ترتيب مؤمن آل فرعون سراجنام اميان خود را آشكار ساخت و خط توحيدى خويش را از خط شرك آلود آن قوم 
  .د و يك تنه با منطق گويايش در برابر متام كفر ايستادجدا كرد، دست رّد به سينه ناحمرمان ز 

ديدى پرمعىن گفت گومي به خاطر خواهيد آورد و هنگامى   به زودى آنچه را من امروز به مشا مى: در آخرين سخنش با 
  .بريد گريد به صدق گفتار من پى مى كه آتش خشم و غضب اهلى دامنتان را در اين جهان و آن جهان مى

س كه آن زمان دير است، اگر در آخرت باشد راه بازگشت وجود ندارد و اگر در دنيا باشد به هنگام نزول اما افسو 
  .شود عذاب متام درهاى توبه بسته مى

  .كنم كه او نسبت به بندگانش بيناست من متام كارهاى خود را به خداوند يگانه يكتا واگذار مى: آن گاه افزود

  .]اللَِّه ِإنَّ اللََّه َبِصٌري ِباْلِعبادِ  َو أُفـَوُِّض أَْمِري ِإَىل [

  .گذارم؛ زيرا خدا به بندگان بيناست و من كارم را به خدا وامى

ديدهاى مشا مى افكند، چرا كه سر تا پا  ترسم و نه كثرت و قدرت مشا و تنهاىي من مرا به وحشت مى به مهني دليل نه از 
  .ت و از حال بندگانش به خوىب آگاه استانتهاس ام كه قدرتش ىب خود را به كسى سپرده
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رحم گرفتار بود، تقاضاىي بود از  اى بود از اين مرد با اميان كه در چنگال قومى زورمند و ىب اين تعبري ضمناً دعاى مؤدبانه
  .پيشگاه پروردگار كه در اين شرايط او را در كنف محايت خويش قرار دهد

  را تنها نگذاشت و چنانچه در قرآن جميدخداوند مهربان هم اين بنده مؤمن جماهد 
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  .ها حفظ فرمود هاى شوم و سوء آن خوانيم خداوند او را از نقشه مى

  .] فـََوقاُه اللَُّه َسيِّئاِت ما َمَكُروا َو حاَق ِبآِل ِفْرَعْوَن ُسوءُ اْلَعذابِ [

  .زدند، نگه داشت و عذاب سخىت فرعونيان را احاطه كرد مىهاى آنچه بر ضد او نرينگ  پس خدا او را از آسيب

ها چه بود؟ قرآن  هاى خمتلف بر ضد او چيدند اما اين توطئه دهد كه امجاًال توطئه نشان مى» َسيّئاِت ما َمَكروا«تعبري 
ا و شكنجه ها را  طف اهلى مهه آنها و سراجنام قتل و اعدام بوده است، اما ل سربسته بيان كرده است، طبعاً انواع جمازا

  .خنثى كرد

  :آمده كه» جممع البيان«در 

  .او با استفاده از يك فرصت مناسب خود را به حضرت موسى رسانيد و مهراه بىن اسرائيل از دريا عبور كرد

  :اند و نيز گفته

  .»1«  وقىت تصميم بر قتل او گرفتند به كوهى متوارى شد و از نظرها پنهان گشت

  هى؟خوا چه مى -591

خواهم كه مرا هيچ خواست نباشد و اراده  مى. »أُريُد أَْن ال أُريدَ «: خواهى؟ فرمود چه مى» ما ُتريدُ «از عارىف پرسيدند كه 
  .»2« من در اراده الّله حمو باشد تا مراد من مراد حق باشد

  رمحت بر اباذر -592

  :به حضرت امام حسن عليه السالم عرضه داشتند كه اباذر فرموده
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رت از تندرسىت استنز  رت از توانگرى و بيمارى     امام فرمود كه. د من درويشى 

______________________________  
  .257/ 12: عرفان اسالمى -)1(

  .292/ 12: عرفان اسالمى -)2(
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هرگز متنّا نكند جز آنچه را كه خدا از براى او گومي كه هر كه كار خويش با خدا گذارد،  رمحت بر اباذر باد، اّما من مى
  .»1«  اختيار فرموده است

   احسنت يا غالم -593

  :اند كه آورده

داند،  داند؟ استاد فرمود كه منى داند كه حضرت حق از وى راضى است يا منى شاگردى از استاد خود پرسيد كه بنده مى
داند؟ شاگرد   چگونه مى: داند، استاد گفت ى حق در خود مىچون رضاى حق امر غيىب است، شاگرد گفت كه بنده رضا

  يابد، بايد بداند كه حق از او راضى است، استاد فرمود كه احسنت يا غالم هرگاه كه بنده خود را از حق راضى مى: گفت
»2«.  

  داستاىن عجيب از صرب براى خدا -594

  :از يكى از بزرگان دين نقل شده كه

  :خواند بدين مضمون زىن را ديدم ميان چند قرب نشسته و اشعارى مىگذشتم،  از گورستاىن مى

  تاىب كنم؟ تاىب بر من سزاوار است كه من ىب دامن عاىل است، آيا ىب صرب كردم در حاىل كه عاقبت صرب را مى

ارد شد، اشك به چشمامن و . گرديد شد متزلزل مى هاى شرورى وارد مى صرب كردم بر امرى كه اگر قسمىت از آن به كوه
  .ها را به ديدگان خود بر گرداندم و اكنون در قلب گريامن سپس آن اشك
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  .292/ 12: عرفان اسالمى -)1(

  .293/ 12: عرفان اسالمى -)2(
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گوىي صربى كه كردم در عهده  يده كه مىاز آن زن پرسيدم بر تو چه شده و چه مصيبىت وارد گرد: گويد آن مرد دين مى
  .مهه كس نيست

اى پرتاب كرد و از منزل  روزى شوهرم گوسپندى را براى كودكامن ذبح منود و پس از آن كارد را به گوشه: در جواب گفت
و به او  تر بود به تقليد شوهرم دست و پاى برادر كوچك خود را بسته و خوابانيد  خارج شد، يكى از دو فرزندم كه بزرگ

تر را بريد و  تر سر برادر كوچك خواهم به تو نشان دهم كه پدرم اين طور گوسپند ذبح كرد، در نتيجه برادر بزرگ مى: گفت
من پس از اين كه كار از كار گذشته بود فهميدم، از دست پسرم سخت خشمگني شدم به او محله بردم كه وى را بزمن به 

نه برگشت و از جريان آگاه شد به دنبال پسر رفت و او را در بيابان دچار محله بيابان فرار كرد، چون شوهرم به خا
حيوانات ديد كه مرده است، جنازه او را به زمحت به خانه آورد و از شّدت عطش و رنج جان سپرد، من خود را سراسيمه 

رساند و ديگ  حال جوش بود مى به جنازه شوهر و پسرم رساندم، در اين اثنا كودك خردسامل خود را به ديگ غذا كه در
ام را از دست دادم، در اين حال  خالصه من در ظرف يك روز متام اعضاى خانواده. كشد به روى او واژگون شده او را مى

آن گاه دنباله اشعار شعرى را به مضمون . فكر كردم كه اگر براى خدا در اين حوادث عظيم صرب كنم مأجور خواهم بود
  :زير خواند

  .»1«  امور از جانب خداست و واگذار به اوست و هيچ امرى واگذار به عبد نيستمتام 

   نه دنيا نه عقىب -595

: خدا گويد! پوشى در جملس موساى كليم نعره كشيد، موسى از سر تندى بر وى بانگ زد، جربئيل آمد كه اى موسى ژنده
   در جملس تو صاحب درد و خداوند دل مهان يك

______________________________  
  .334/ 12: عرفان اسالمى -)1(
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اده امي  مرد بود كه براى ما به جملس تو آمد، تو بانگ بر وى زدى، هرچند عزيزى و كليمى اّما سّرى كه ما در زير گليم 
هاشان در عامل خوف  ورد، تقاضاى مجال ماست كه دلشود، آن اشتياق به مجال ماست كه دوستان را به وجد آ ديده منى

در وى   و رجا و قبض و بسط كشد، هر ديده كه از دنيا پر شد صفت عقىب در وى نگنجد و هر ديده كه صفت عقىب
  .»1« خرب بود، نه دنيا و نه عقىب بلكه وصال موال قرار گرفت از جالل قرب ما و عّز وصال ىب

______________________________  
  .380/ 12: عرفان اسالمى -)1(
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