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  7: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

   عرفان اسالمى جلد دوازده

  75باب 

   در توكل

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

ا َوال يـَُفضُّ ِختاَمها االَّ اْلُمتَـوَكِّلوَن َكما قالَ   ] َو َعَلْيِه فـَْلَيتَـوَكَِّل اْلُمتَـوَكُِّلونَ [ : الّلُه َتعاىل التـَّوَكُُّل َكْأٌس َخمْتوٌم ِخبَْتِم الّلِه َفال َيْشَرُب ِ
  .»2« ] َو َعَلى اللَِّه فـَتَـوَكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ [ ،»1«

  .ْنيا وََكَلُه الَْيهاَمِن انـَْقَطَع اَىل الّلِه َكفاُه الّلُه ُكلَّ َمُؤنٍَة َويـَْرزُُقُه ِمْن َحْيُث ال َحيَْتِسُب َوَمِن انـَْقَطَع اَىل الدُّ 

َه َوَمْن َسرَُّه اْن َيكوَن اْغَىن الّناِس َمْن َسرَُّه اْن َيكوَن اقْـَوى الّناِس فـَْلَيتَـوَكَّْل َعَلى الّلِه َوَمْن َسرَُّه اْن َيكوَن اْكَرَم النّاِس فـَْلَيتَِّق اللّ 
التـَّوَكَُّل ِمْفتاَح اْالمياِن َواْالمياَن قـُْفَل التـَّوَكُِّل، َوَحقيَقُة التـَّوَكُِّل اْاليثاُر َواْصُل اْاليثاِر  َجَعلَ . فـَْلَيُكْن ِمبا ىف َيِد الّلِه اْوَثَق ِمبا ىف َيِدهِ 

  .ِء ِحبَقِّهِ  تـَْقدُمي الشَّىْ 

ِل َوُهَو اْلَكْوُن ُحِجَب بِِه، َواْن آثـََر ُمَعلَِّل ِعلَِّة الَّتَـوَكُِّل َوال يـَنـَْفكُّ اْلُمتَـوَكُِّل ىف تـَوَكُِّلِه ِمْن ايثاِر اَحَد اْاليثاَرْيِن فَاْن آثـََر َمْعلُوَل التـَّوَكُّ 
  .َوُهَو اْلبارى ُسْبحانَُه َبِقَى َمَعهُ 

  .ِت لِْلَحياةِ روِحَك َمخَْس َتْكبرياٍت َودَْع امانِيََّك ُكلَّها تـَْوديَع اْلَموْ   َفاْن اَرْدَت اْن َتكوَن ُمتَـوَكًِّال ال ُمتَـَعلًِّال َفَكبـِّْر َعلى

   َحدِّ التـَّوَكُِّل اْن ال ُتساِبَق َمْقُدوَرَك ِباْهلِمَِّة َوال ُتطاِلَع َمْقُسوَمكَ   َواْدىن

______________________________  
  .67): 12(يوسف  -)1(

  .23): 5(مائده  -)2(



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

 

  8: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

بـَْعِض ِشعاِر اْلُمتَـوَكِّلَني َحّقاً   َواْن َعَزْمَت اْن َتِقَف َعلى. ا َعْقَد امياِنَك َواْنَت ال َتْشُعرُ َوالَتْسَتْشِرَف َمْعُدوَمَك فـَتَـنـُْقَض ِباَحِدِمه 
َعْنَك اْعِطْف َعَلىَّ  َرِضَى الّلهُ : بـَْعِض اْالِئمَِّة َفقالَ   َفاْعَتِصْم ِمبَْعرَِفِة هِذِه احلِْكايَِة َوِهَى انَُّه ُرِوَى انَّ بـَْعَض اْلُمتَـوَكِّلَني َقِدَم َعلى

ِصْدِقِه فيما َسَأَل َعْنهُ ِمْن قـَْبِل   لىِجبَواِب َمْسأََلٍة ِىف التـَّوَكُِّل َواْالماُم كاَن يـَْعِرُف الرَُّجَل ِحبُْسِن التـَّوَكُِّل َوَنفيِس اْلَورَِع َواْشَرَف عَ 
ْينا ُهَو ُمْطِرٌق ِجبَواِبِه اَذا اْجتاَز ِِما َفقٌري َفاْدَخَل اْالماُم عليه السالم َيَدُه ىف َجْيِبِه فـَبَـ . َمكاَنَك َوأْنِظْرىن ساَعةً : اْبداِئِه ايّاُه َفقاَل َلهُ 

ْنُت َأْعرُِفَك قاِدراً ايـَُّها اْالماُم كُ : َفقاَل الّساِئلُ . هاِت َوَسْل َعّما َبدا َلكَ : َواْخرََج َشْيئاً َفناَوَلُه اْلَفقَري ُمثَّ اقْـَبَل َعَلى الّساِئِل َفقاَل لَهُ 
قـَْبَل َكالمى   ِلتَـْعَتِربَ اْلَمْعىن: ُمَتَمكِّناً ِمْن َجواِب َمْسئَـَلىت قـَْبَل اْن َتْستَـْنِظَرىن َفما َشْأُنَك ىف اْبطاِئَك َعّىن؟ َفقاَل اْالماُم عليه السالم

َكلََّم ِبِعْلِم اْلتَـوَكُِّل َوىف َجْيىب داِنٌق ُمثَّ َملْ حيَِلَّ ىل ذِلَك اّال بـَْعَد ايثارِِه ُمثَّ ِليَـْعَلَم اذا َملْ اُكْن اراىن ساهياً ِبِسّرى َوَرّىب ُمطَِّلٌع َعَلْيِه اْن اتَ 
  .ِبِه َفافْـَهمْ 

  .َفَشِهَق الرَُّجُل الّساِئُل َشْهَقًة َوَحَلَف اْن ال يَْأِوَى ُعْمراناً َوال يَْأَنَس بَِبَشٍر ما عاشَ 
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ا َوال يـَُفضُّ ِختاَمها االَّ اْلُمتَـوَكِّلوَن َكما قاَل الّلهُ [  ] َو َعَلْيِه فـَْلَيتَـوَكَِّل اْلُمتَـوَكُِّلونَ [ : َتعاىل التـَّوَكُُّل َكْأٌس َخمْتوٌم ِخبَْتِم الّلِه َفال َيْشَرُب ِ
َمِن انـَْقَطَع اَىل الّلِه َكفاُه الّلُه ُكلَّ َمُؤَنٍة َويـَْرزُُقهُ ِمْن َحْيُث ال َحيَْتِسُب َوَمِن . »2« ] َو َعَلى اللَِّه فـَتَـوَكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ [ ،»1«

نْيا وََكَلُه اَلْيها اِس فـَْلَيتَِّق الّلَه َوَمْن َمْن َسرَُّه اْن َيكوَن اقْـَوى الّناِس فـَْلَيتَـوَكَّْل َعَلى الّلِه َوَمْن َسرَُّه اْن َيكوَن اْكَرَم النّ . انـَْقَطَع اَىل الدُّ
َجَعَل التـَّوَكَُّل ِمْفتاَح اْالمياِن َواْالمياَن قـُْفَل التـَّوَكُِّل، َوَحقيَقةُ . َسرَُّه اْن َيكوَن اْغَىن النّاِس فـَْلَيُكْن ِمبا ىف َيِد الّلِه اْوَثَق ِمبا ىف َيِدهِ 

َوال يـَنـَْفكُّ اْلُمتَـوَكُِّل ىف تـَوَكُِّلِه ِمْن ايثاِر اَحَد اْاليثاَرْيِن فَاْن آثـََر َمْعُلوَل التـَّوَكُِّل . ِء ِحبَقِّهِ  ىْ التـَّوَكُِّل اْاليثاُر َواْصُل اْاليثاِر تـَْقدُمي الشَّ 
  .َوُهَو اْلَكْوُن ُحِجَب ِبِه، َواْن آثـََر ُمَعلَِّل ِعلَِّة الَّتَـوَكُِّل َوُهَو اْلبارى ُسْبحانَُه َبِقَى َمَعهُ 

  ]روِحَك َمخَْس َتْكبرياٍت َودَْع امانِيََّك ُكلَّها تـَْوديَع اْلَمْوِت لِْلَحياةِ   َت اْن َتكوَن ُمتَـوَكًِّال ال ُمتَـَعلًِّال َفَكبـِّْر َعلىَفاْن اَردْ 
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  10: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

   حقيقت توّكل

تصور شود، توّكل به معناى بريدن از كار و كوشش و جهد و جماهدت و زمحت و رياضت و روبه راه شدن متام امور اگر 
اى صددرصد  بدون توجه به نظام عاىل خلقت و منهاى قيام به حقوق خود و خلق است، تصّورى باطل و انديشه

  .جاهالنه و شيطاىن است

بر خود واجب فرموده به اين معنا نيست كه دست از مهه بندگان و از مهه  رزاقّيت حضرت حق و اين كه اين رزاقّيت را
اى به ذكر و تسبيح بنشني و هيچ مسؤولّيىت را نپذير و در عني اين عزلت و بريدگى به انتظار روزى  امور بردار و در گوشه

  .رسيدن و درست شدن كارها باش

  .اد و رياضت استجهان آفرينش جهان كار و فعالّيت و زمحت و كوشش و جه

ها در كار و فعالّيت اند كه اگر اين مهه كار و كوشش و  ترين كهكشان ترين امت گرفته تا گسرتده متام عناصر هسىت از كوچك
  .ماند اين مهه حركت و فعالّيت نبود از نظام هسىت خربى باقى منى

هيچ منافاتى با كار و كوشش ندارد كه دنبال  رزاقّيت و واليت و حمّبت حضرت او به عباد و به خصوص به بندگان مؤمن 
ايت اين كه اين كار و كوشش بايد براساس مقررات او و توجه  كار و كوشش رفنت و قيام به حقوق امر واجب اوست، 
به حالل و حرام و با تكيه و اعتماد بر او اجنام گريد تا امور به نتيجه ماّدى و معنوى برسد و حقيقت توّكل اين است كه 
انسان به زجنري اسارت كفر و شرك دچار نشود و پاى از جاده حق بريون ننهد و از حالل به حرام و شبهه گرفتار نيايد و 

  .از ورع و پاك دامىن و يقني و اخالص عارى نگردد

  زدند هاى حالل دست مى انبياى خدا براى به دست آوردن روزى به انواع كسب

  11: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

كردند و به هنگام محله دمشن دست به دفاع و جهاد  ت دچارشدن به مرض و درد به طبيب و دوا مراجعه مىو به وق
ايستادند و اين مهه نه اين كه با  بردند و در راه احقاق حق خود و اهل و عيال و ملّتشان از هيچ فّعالّيىت بازمنى مقّدس مى

ه حضرت حق بود و آن عني توكل بود و در عني حال آن بزرگواران و توكل منافات نداشت بلكه اعتمادشان در متام امور ب
  .هم چنني ائمه طاهرين عليهم السالم در رأس متام متوّكالن عامل بودند
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هاى صوفيان و درويشان خارج از راه را در باب توّكل كه در كتب عرفاىن اهل سنت و بعضى از   عبارات و مجالت و گفته
ها حمصول خياالت و اوهام و ضد آيات و  اى از آن گفته آمده رها كنيد كه قسمت عمدهكتب خاصه به نقل از آنان 

  .روايات است

كار و كوشش براساس دستور و مهاهنگ با قوانني حق و به شرط رعايت حالل و حرام در متام امور حيات اعم از امر 
از اجراىي و قضاىي و وضع قانون و امر  اقتصادى در ابعاد دامدارى و كشاورزى و صنعت و جتارت و امر سياسى اعم

علمى اعم از علم اديان و علم ابدان واجب است و براى به نتيجه رسيدن متام اين امور اعتماد و توكل بر حضرت دوست 
طلىب و  اوجب كه اين است توّكل و توكل را جز اين معنا نيست، معنا كردن توّكل به غري اين معىن تنبلى و سسىت و عافيت

ر از مسؤوليت است نه توّكل كه توّكل حالىت است امياىن و روحى و قلىب كه در متام امور انسان را از كفر و شرك و فرا
  .كند افتادن به چاه گناه و معصيت و ذلت و دنائت حفظ مى

و  آرى، اين عامل و اين جهان براساس نظام علت و معلول و سبب و اسباب قرار داده شده و بدون اّتصال به سبب
اسباب رسيدن به مسّبب و مسّببات حمال است، چيزى كه هست در اين زمينه بايد به دو چيز با متام وجود توّجه داشت  

   كه
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  .توجه به آن دو چيز عّلت حتقق توكل است

جان پرهيز كرد، تا وجود انسان  جان و با بايد با متام مهت از تكيه بر وسايل و علل و اسباب شيطاىن اعم از علل ىب - 1
منشأ گناه و ميدان باز كردن براى عصيان عاصى نشود و از اين طريق به ستم و ستمگر و بازشدن راه براى نفوذ شياطني  

  .كمك نگردد

شد  ها توجه داشته با اسباب و وسايل را در امور مستقل نداند و از مستقل دانسنت هر امورى بپرهيزد و در متام برنامه - 2
كه تأثري اسباب و علل فقط و فقط به دست اراده و عنايت و توجه حضرت اوست، آن جناب اگر خبواهد آتش بسوزاند 

رسد و اگر خنواهد چيزى به  روياند و جنگ به پريوزى برسد مى كند و زمني بروياند مى سوزاند و دوا اثر كند اثر مى مى
به نتيجه رساندن كار دست به دست هم بدهند، چون انسان اين دو  رسد گرچه متام عامل و عامليان براى نتيجه منى

حقيقت را در متام جهات حيات حلاظ كند، توّكل را كه حالىت رواىن و حقيقىت قلىب است در جان خود حتقق داده و در 
  .صف متوّكالن به حق قرار گرفته است
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شود و ميل به گناه و گناهكار از دل برود و چون توّكل حاصل شود، حكومت شيطان از خيمه حيات انسان برچيده 
هاى ظلم شود جنات پيدا كند  ميدان زندگى از دخالت هوا و شهوت پاك گردد و آدمى از اين كه عمله شياطني و دستگاه

  .و هم چون اولياى حق در راه زندگى قدم بردارد و به هيچ كارى بدون وكيل گرفنت حق و اعتماد بر جناب او دست نزند

   ل در قرآنتوكّ 

اند، حمصول و نتيجه متام  در باب توكل و اين كه اين حقيقت عاىل رواىن ريشه در اميان به حق دارد، بسيار گفته و نوشته
  .ها در اين چند مجله مفيد و خمتصر است آن
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، آن اندازه آيات و روايات در كند كه جهان جاى تكاپو و تالش است، به اضافه حس و عقل حّس و عقل حكم مى
شود، فقط كاىف است كه به اين آيه شريفه  ها حس منى اى هم از آن باره وارد شده است كه حىت احتياج به ذكر منونه اين

  :فرمايد توّجه شود كه مى

  .»1« ] َو َأنَّ َسْعَيُه َسْوَف يُرى  َو َأْن لَْيَس ِلْإلِْنساِن ِإالَّ ما َسعى[

ره[براى انسان جز آنچه تالش كرده و اين كه    .و اين كه تالش او به زودى ديده خواهد شد* نيست،]  اى هيچ نصيب و 

منايد، از آن طرف علل حماسبه نشده و  وجود دارد كه داللت بر حصر حقيقى مى» اّمنا«شود كه در آيه شريفه  مالحظه مى
ارد كه هيچ انساىن اگر چه متام نريوهاى فكرى فرزندان آدم را گذ نظارت خدا به موجودات و جريان استمرارى حوادث منى

اى اجياد كرده است، آن چنان قطعى بداند كه  در مغز خود جاى بدهد به طور يقني و جزم مقّدماتى را كه براى نتيجه
شناسيم   مًال مىاحتمال ختّلفى در آن نبوده باشد، آرى، ما به جهان هسىت مسّلط نيستيم، ما حدود اختيارات خود را كا

  :فرمايد كه چه اندازه كم و ناچيز است و به مهني جهت است كه خداوند مى

  .»2« ] ِإالَّ َأْن َيشاَء اللَّهُ * ٍء ِإينِّ فاِعٌل ذِلَك َغداً  َو ال تـَُقوَلنَّ ِلَشيْ [

  .واهدخدا خب] اگر: بگوىي[مگر اين كه .* دهم و هرگز درباره چيزى مگو كه من فردا آن را اجنام مى

گردد؛ زيرا در آن  و نيز روشن است كه پيوسنت حوادث و رويدادها به مشّيت خداوندى چه اندازه باعث آرامش قلىب مى
   هنگام كه مطابق تصورات انسان كارى اجنام
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______________________________  
  .40 -39): 53(جنم  -)1(

  .23): 18(كهف   -)2(
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گردد، در صورتى كه اگر متام حوادث را  رود، با يأس و نوميدى بنيان كىن مواجه مى گريد و متام مقّدمات به هدر مى منى
هاى ممكن به مشّيت خداوندى موكول منايد هنگام ختّلف از نتيجه آن اضطراب و نوميدى صورت خنواهد   پس از فعالّيت

  :فرمايد يفه چنني مىگرفت، مهني روش دوجانبه را خداوند در آيه شر 

 َو اْستَـْغِفْر َهلُْم َو شاِوْرُهْم ِيف اْألَْمِر َفِبما َرْمحٍَة ِمَن اللَِّه لِْنَت َهلُْم َو َلْو ُكْنَت َفظا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعنـُْهمْ [
  .»1« ] بُّ اْلُمتَـوَكِِّلنيَ َفِإذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه حيُِ 

پس به مهر و رمحىت از سوى خدا با آنان نرم خوى شدى، و اگر درشت خوى و سخت دل بودى از !] اى پيامرب[
شدند؛ بنابراين از آنان گذشت كن، و براى آنان آمرزش خبواه، و در كارها با آنان مشورت كن، و  پريامونت پراكنده مى

  .توكل كن؛ زيرا خدا توكل كنندگان را دوست دارد چون تصميم گرفىت بر خدا

در توّكل تكيه بر غري خدا وجود ندارد؛ زيرا فقط خداست كه طرف توّجه انسان است، البته هيچ كس منكر نيست كه 
انسان بايسىت در مهه شؤون خود خداوند را مورد توجه قرار بدهد، وىل هنگامى كه درست دّقت كنيم خواهيم ديد كه كار 

رتين وسيله توجه به خدا و اطاعت از دستور  كوشش به حسب قوانني طبيعت كه جلوه  و گاه مشّيت خداوندى است، 
رتين عبادت را  اندازد و در راه معاش خود و ديگران با تقّالىي كه مى اوست كه نريوى بازوى خدادادى را به كار مى كند 

ها خداست، بلكه سرتاپاى  ساز متام سبب داند كه سبب د با اميان مىدهد، مرد آگاه هرگز نريوپرست نيست، مر  اجنام مى
   وجود او از خدا است، بنا بر اين توّجه، چگونه

______________________________  
  .159): 3(آل عمران  -)1(
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  .»1« آميز به اعضاى دروىن و بروىن خود منايد تواند تكيِه پرستش مى
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و  88و  56و هود  71و يونس  129و  51اش در قرآن جميد در سوره مباركه توبه آيه  مسئله توّكل و شؤون خمتلفه
و آل  12و  11و ابراهيم  29و ملك  4و ممتحنه  85و يونس  89و اعراف  10و شورى  30و رعد  67يوسف 
هاى ديگر آمده   و بسيارى از سوره 13بن و تغا 10و جمادله  38و زمر  49و انفال  11و مائده  160و  122عمران 

  .كه ذكر آن آيات و تفسري و توضيحش خود كتاب مفّصلى است

   توكل در روايات

جلد دّوم » الكاىف«توانيد به كتاب با عظمت  روايات باب توّكل هم چون آيات قرآن زياد است، براى ديدن آن روايات مى
  :شود د، در اين قسمت، از باب منونه به چند روايت اشاره مىجلد شصت و هشتم مراجعه كني» حبار األنوار«و 

َمْن اْعِطَى الدُّعاَء اْعِطَى اْالجابََة، َوَمْن أُْعِطَى الشُّْكَر أُْعِطَى : َمْن اْعِطَى َثالثاً َملْ ُميَْنْع َثالثاً : َعْن اىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
 »2« ] َو َمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه فـَُهَو َحْسبُهُ [ :أَتـََلْوَت ِكتاَب الّلِه َعّزَوَجلَّ : ُمثَّ قالَ . َل أُْعِطَى اْلِكفايَةَ الزِّياَدَة، َوَمْن أُْعِطَى التـَّوَكُّ 

  .»5» «4« ] اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكمْ [ :َوقالَ  »3« ] لَِئْن َشَكْرُمتْ َألَزِيَدنَُّكمْ [ :َوقالَ 

  به هركس سه چيز عنايت شد، از سه چيز نسبت به او: دامام ششم عليه السالم فرمو 

______________________________  
  .420: تفسري و نقد و حتليل مثنوى -)1(

  .3): 65(طالق  -)2(

  .7): 14(ابراهيم  -)3(

  .60): 40(غافر  -)4(

، حديث 11، باب 213/ 15: ؛ وسائل الشيعة6، باب التفويض اىل الّله والتوكل عليه، حديث 65/ 2: الكاىف -)5(
20308.  
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ادند، به هركه شكرگزارى دادند، بر نعمتش افزودند، به هركه توّكل  رش اجابت  دريغ نشد، به هركس دعا دادند از 
را حضرت حق بس آيا خواندى قرآن را كه هركه بر خدا توّكل كند او : دادند، كفايت امور به او عطا منودند، سپس فرمود

  .است و اگر شكر كنيد بر مشا بيفزامي و مرا خبوانيد تا مشا را اجابت كنم

  ُجِعْلُت ِفداَك ما َحدُّ التـَّوَكُِّل؟: َسأَْلُت الرِّضا عليه السالم فـَُقْلُت لَهُ : َعِن احلََْسِن ْبِن اجلَْْهِم قالَ 

اْن تـُْعِطَى النَّاَس ِمْن نـَْفِسَك ما حتُِبُّ اْن يـُْعُطوَك : َفما َحدُّ التَّواُضِع؟ قالَ : تُ قـُلْ : قالَ . اْن ال َختاَف َمَع الّلِه اَحداً : َفقاَل ىل
  .»1«  ُجِعْلُت ِفداَك اْشَتهى اْن اْعَلَم َكْيَف انا ِعْنَدَك؟ َفقاَل اْنظُْر َكْيَف انا ِعْنَدكَ : قـُْلتُ : قالَ . ِمثْـَلهُ 

با تكيه بر : فدايت شوم، اندازه توكل چيست؟ فرمود: لسالم عرضه داشتمبه حضرت رضا عليه ا: گويد حسن بن جهم مى
با مردم آن گونه : حد تواضع چيست؟ فرمود: خدا و با معّيت با حضرت او از احدى در هيچ امرى نرتسى، عرضه داشتم

موقعّيت مرا : فرمود. مشا بدامن عالقه دارم موقعّيت خود را نزد: عرضه داشتم. رفتار كىن كه عالقه دارى مردم با تو رفتار كنند
  .نزد خود توجه كن تا موقعّيت خود را نزد من به دست آرى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

ها هيچ چاره و قدرتى نيست اّما ساير  پنج واقعّيت است كه وقىت در عباد حق جتّلى كند، مرا نسبت به آن: ابليس گفته
  .مردم حمكوم حكومت منند

كه با نّيت پاك بر حضرت حق پناه برد و به دامن رمحت حق متمّسك گردد و در متام امور زندگى بر خداوند كسى    - 1
  .توكل منايد

______________________________  
  .11، حديث 63، باب 134/ 68: ؛ حبار األنوار192، حديث 31، باب 49/ 2: عيون اخبار الرضا -)1(
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  .انساىن كه در شب و روز تسبيحش زياد باشد - 2

  .خواهد و هركس براى برادر مؤمنش خبواهد آنچه را براى خود مى - 3
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  .رسد جزع نكند و هركس در مصيبىت كه به او مى - 4

  .»1« و آن كس كه به قسمت خداوند راضى باشد و متام ّمهت خرج روزى نكند - 5

توجه به اين كه خملوق قدرت ضررزدن : توّكل چيست؟ پاسخ داد: ز جربييل پرسيدپيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله ا
و نفع رساندن ندارد و عطا و منع در اختيار كسى نيست و بايد از خلق مأيوس و نااميد بود كه هركس به چنني حاىل 

بندد كه  ع به كسى جز خدا منىترسد و طم بندد و از غري حق منى كند و جز به خدا اميد منى برسد، جز براى خدا كار منى
  .»2«  اين است حقيقت توكل

  :گويد فيض آن عاشق عارف مى

  ندارم خان و ماىن حسىب الّله
 

  خنواهم آب و ناىن حسىب اللّه

  من از كون و مكان بيزار گشتم
 

  شدم در المكاىن حسىب اللّه

  جهان را خط بيزارى كشيدم
 

  چو خود گشتم جهاىن حسىب اللّه

  نبسىت طرىف از جان و نه از دل
 

  نه دل خواهم نه جاىن حسىب اللّه

  مرا جانان پسند آمد خنواهم
 

  نه ايىن و نه آىن حسىب اللّه

 من آمد گريم چو در دست منى
 

  به موى او جهاىن حسىب اللّه

 در اين آتش خوشم رضوان ميارا
 

  براى من جناىن حسىب اللّه

  نعيم آتش عشقش مرا بس
 

  شت جاوداىن حسىب اللّه

______________________________  
  .18، حديث 63، باب 136/ 68: ؛ حبار األنوار37، حديث 285/ 1: اخلصال -)1(

  .23، حديث 63، باب 138/ 68: ؛ حبار األنوار1، حديث 260: معاىن األخبار -)2(
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  خاموش شو فيضچو يار آمد ز در 
 

 «1»  عيان شد هر بياىن حسىب اللّه

  

  :فرمايند امام صادق عليه السالم در روايت باب توكل مى

نوشند مگر آنان كه  كنند و از آن جام منى توّكل چون ظرىف مهر شده است به ُمهر حضرت حق كه مهر آن را باز منى
  .داراى روح توّكلند

  :فرمايد خداوند مى

  .پروردگار تكيه كنند تكيه كنندگانبه 

  :و باز فرموده

  .اگر اهل اميان هستيد به خداوند توّكل كنيد

تر، توّكل داراى نتاجيى است مانند   در آيه شريفه توّكل را كليد اميان و اميان را قفل توّكل قرار داده است و به عبارت روشن
ره منى كمال توحيد و حصول مرتبه رضا و برقرارى مقام عبودّيت برد جز آن كه در توكل  و از اين آثار ملكوتى كسى 

ثابت قدم است و برگشت توكل به اختيار و مقدم داشنت ديگرى است بر خود، يعىن ديگرى را به جاى خود انتخاب  
 كردن و امور خود را به وى واگذار منودن و ناچار شخص متوكل در برنامه توكل خود توجه به يكى از دو امر پيدا

منايد، يا توجه او به معلول و فوايد و حمصول توكل است و آن به وجود آمدن و به دست آوردن امورى است كه از  مى
شود، مانند حتصيل فوايد و منافع بيشرت و اظهار طاعت و عبوديت و اقناع نفس خود در مقابل امور  توّكل حاصل مى

  .جارى و يا آثار و لوازم معنوى ديگر
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بايد در برابر او به عبوديت و طاعت  باشد، يعىن پروردگار عزيز و بزرگى كه مى به مبدأ و عّلت العلل توكل مىو يا توجه او 
   و خضوع سرفرود آورد و از خودبيىن

______________________________  
  .فيض كاشاىن -)1(
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  .و توجه به نفس و به ديگران منصرف و منقطع گردد

ر صورت اول، اين توجه كه در حقيقت توجه به غري خداوند عزيز و برخالف اصول اخالص و توحيد است، موجب د
  .حمجوب شدن و حمدودّيت است

و صورت دوم كه توجه به عظمت و جالل حق بوده و روى حمّبت و اخالص به پيشگاه حضرت او، مهه امور به او 
حله شخص متوّكل، پيوسته متوجه و متعلق و وابسته به حق است و با بقاى واگذار است حّىت منافع توّكل و در اين مر 

  .حضرت دوست باقى خواهد ماند

بايد به متام  شود و چون خواسىت از صميم دل و روى حقيقت متوّكل باشى مى پس حقيقت توّكل در اين صورت حمّقق مى
ه از زندگى دست شسته و حيات مادى دنيوى را آرزوهاى غلط دل و عاليق قلىب خود قلم بطالن كشيده و چون كسى ك

  .هاى دنيوى توديع كىن هاى مادى و هدف كند، از برنامه توديع مى

اىي سري مكن و چون  پس در مقام توّكل و اعتماد به حق متعّلل مباش و در پى به دست آوردن علل و جهات و اغراض 
هاى نفساىن خبوان و تنها توجه خالص و پاكت به  خواهشهاى ظاهرى و  مناز ميت، پنج تكبري بر پشت سر هدف

  .پروردگار باشد و بس

  20: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

َواْنَت َحِدِمها َعْقَد امياِنَك َحدِّ التـَّوَكُِّل اْن ال ُتساِبَق َمْقُدوَرَك ِباهلِْمَِّة َوال ُتطاِلَع َمْقُسوَمَك َوالَتْشِرَف َمْعُدوَمَك فـَتَـنـُْقَض ِبا  َواْدىن[
بـَْعِض ِشعاِر اْلُمتَـوَكِّلَني َحّقاً فَاْعَتِصْم ِمبَْعرَِفِة هِذِه احلِْكايَِة َوِهَى انَُّه ُرِوَى انَّ بـَْعَض   َواْن َعَزْمَت اْن َتِقَف َعلى. ال َتْشُعرُ 

ىَّ ِجبَواِب َمْسأََلٍة ِىف التـَّوَكُِّل َواْالماُم كاَن يـَْعِرُف الرَُّجَل َرِضَى الّلُه َعْنَك اْعِطْف َعلَ : بـَْعِض اْالئِمَِّة َفقالَ   اْلُمتَـوَكِّلَني َقِدَم َعلى
فـَبَـْينا ُهَو . َمكاَنَك َوأْنِظْرىن ساَعةً : ِصْدِقِه فيما َسَأَل َعْنهُ ِمْن قـَْبِل اْبداِئِه ايّاُه َفقاَل َلهُ   ِحبُْسِن التـَّوَكُِّل َوَنفيِس اْلَورَِع َواْشَرَف َعلى
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 ُمثَّ اقْـَبَل َعَلى الّساِئِل َفقاَل ِجبَواِبِه اَذا اْجتاَز ِِما َفقٌري َفاْدَخَل اْالماُم عليه السالم َيَدهُ ىف َجْيِبِه َواْخرََج َشْيئاً فَناَوَلُه اْلَفقريَ ُمْطِرٌق 
  :َفقاَل الّساِئلُ . هاِت َوَسْل َعّما َبدا َلكَ : َلهُ 

راً ُمَتَمكِّناً ِمْن َجواِب َمْسئَـَلىت قـَْبَل اْن َتْستَـْنِظَرىن َفما َشْأُنَك ىف اْبطاِئَك َعّىن؟ َفقاَل اْالماُم عليه ايـَُّها اْالماُم ُكْنُت َأْعرُِفَك قادِ 
  :السالم

تَـوَكُِّل َوىف َجْيىب ذاِنٌق ُمثَّ َملْ حيَِلَّ ىل قـَْبَل َكالمى اذا َملْ اُكْن اراىن ساهياً ِبِسّرى َوَرّىب ُمطَِّلٌع َعَلْيِه اْن اَتَكلََّم ِبِعْلِم الْ   ِلتَـْعَتِربَ اْلَمْعىن
  ] َفَشِهَق الرَُّجُل الّساِئُل َشْهَقًة َوَحَلَف اْن ال يَْأِوَى ُعْمراناً َوال يَْأَنَس بَِبَشٍر ما عاشَ . ذِلَك اّال بـَْعَد ايثارِِه ُمثَّ ِليَـْعَلَم ِبِه َفافْـَهمْ 
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   مرز توكل

رتين مرتبه توكل اين است كه سبقت نگريى و قصد پيشرفت نداشته باشى از مقدرات خود و بريون نرفته و سرباز نزىن كم
از آنچه براى تو در امور دنيا قسمت شده و اشراف و مواجهه نداشته باشى با آنچه درباره تو امكان وقوع وجود ندارد، 

آيد، اگر نه در مرحله عمل  و نيت و تصميم اشخاص به وجود مى البته اين مسابقه و طلوع و اشراف در مرحله قصد
توان كارى كرد و چون اين معىن در مرحله قصد و نّيت است، از اين حلاظ  هرگز نسبت به مقدر و مقسوم و معدوم منى

  .رسد زند و به مرحله عصيان و ختّلف عملى منى تنها به حقيقت اميان صدمه مى

كنند در  ر اهل توّكل آگاه گردى و ببيىن كه در مقام توّكل چگونه ايثار و گذشت اختيار مىهرگاه خواسته باشى از شعا
  :حكايت آتى با كمال تدبّر بنگر

  :روايت است

اى كه در موضوع توكل  يكى از اهل اميان كه در راه توكل بود به حمضر يكى از ائمه عليهم السالم رسيد و از پاسخ مسئله
پيش از جواب چون آثار صالح و صدق و اميان و ورع را در سيماى آن مرد مشاهده فرموده،  بود سؤال كرد، آن جناب

  :به او گفت

  .ساعىت مرا مهلت بده تا بعد با هم مذاكره كنيم
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در آن مدت كه حضرت سر به زير داشت و متفّكر و ساكت بود، مرد فقريى رسيد، امام دست در جيب لباس كرد و 
خواهى، آن مرد عرضه  اظهار كن آنچه مى: فقري داد، سپس به آن مرد با اميان متوجه شد و فرموديك درهم درآورده به آن 

  خواهم بدامن چرا در جواب دادن از من مهلت خواسىت؟ داشت قبل از پرسيدن مى

  .تواند بدون فكر و بررسى هرگونه سؤاىل را پاسخ دهد زيرا معتقدم كه امام عامل است و مى
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خواستم نسبت به  براى آن بود كه معىن و حقيقت پرسش خود را از حال من پيش از مذاكره درياىب، من منى: امام فرمود
گفتم خود را روگردان ببينم، در حاىل كه پروردگار من بر حال من بينا و آگاه است و رو گرداىن از حقيقت  آنچه بايد مى

گفتم از موضوع توكل و پيش من درمهى موجود بود، پس در موضوع سؤال تو جايز  مىشود كه سخن  در صورتى واقع مى
در اينجا آن مرد . در حقيقت اين حكايت خوب دقت كن و سّر آن را بياب. نبود گفتار مگر بعد از انفاق و ايثار

  .اى زد و سپس تصميم گرفت از آبادى بريون رفته و با كسى انس نگريد صيحه

مصاحبت و معاشرت سزاوار نيست، مگر با كساىن كه انسان را به ياد حضرت حق انداخته و باعث انس و رفاقت و 
  .رشد و كمال آدمى گردند

  23: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

   باب

76  

   در اخالص
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  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  .ًىن ِمْفتاُحُه اْلَقبوُل َوتـَْوقيُعُه الرِّضااْالْخالُص َجيَْمُع َفواِضَل اْالْعماِل َوُهَو َمعْ 
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ِمبُْخِلٍص َواْن َكثـَُر َعَمُلُه اْعِتباراً ِبآَدَم عليه  َفَمْن تـََقبََّل الّلهُ ِمْنُه َوَرِضَى َعْنُه فـَُهَو اْلُمْخِلُص َواْن َقلَّ َعَمُلُه، َوَمْن ال يـُتَـَقبَّْل ِمْنُه فـََلْيسَ 
  .السالم َوابْليسَ 

  .َوَعالَمُة اْلَقبوِل وجوُد اْالْسِتقاَمِة بَِبْذِل ُكلِّ اْلَمحابِّ َمَع اصابَِة ِعْلِم ُكلِّ َحرََكٍة َوُسُكونٍ 

ا اْدَرَك ذِلَك فـََقْد اْدَرَك َمُل، ِالنَُّه اذَواْلُمْخِلُص ذاِئٌب روُحهُ َوباِذٌل ُمْهَجَتُه ىف تـَْقوِمي ما ِبِه اْلِعْلُم َواْالْعماُل َواْلعاِمُل َواْلَمْعُموُل َواْلعَ 
َهَلَك اْلعاِملوَن االَّ اْلعاِبدوَن َوَهَلَك : اْلُكلَّ َواذا فاَتُه ذِلَك فاَتُه اْلُكلُّ َوُهَو َتْصفَيُة َمعاِىن التـَّْنزيِه ِىف التـَّْوحيِد َكما قاَل اْالوَّلُ 

لّصاِدقوَن، َوَهَلَك الّصاِدقوَن، االَّ اْلُمْخِلصوَن َوَهَلَك اْلُمْخِلصوَن االَّ اْلُمتَّقوَن اْلعاِبدوَن االَّ اْلعاِلُموَن، َوَهَلَك اْلعاِلُموَن االَّ ا
  .َوَهَلَك اْلُمتَّقوَن االَّ اْلُموِقنوَن َوانَّ اْلُموِقنَني َلفى َخَطٍر َعظيمٍ 

َحدِّ اْالْخالِص َبْذُل اْلَعْبِد طاقـََتُه ُمثَّ   َواْدىن. »1« ] يَْأتَِيَك اْلَيِقنيُ َو اْعُبْد َربََّك َحىتَّ [ :ِلَنبيِِّه صلى اهللا عليه و آله  قاَل الّلُه َتعاىل
َمقاِم   اْدىنوَ . َربِِّه ُمكافاًة ِبَعَمِلِه، ِلِعْلِمِه انَُّه َلْو طالََبُه ِبَوفاِء َحقِّ اْلُعبوِديَِّة َلَعَجزَ   ال َجيَْعَل ِلِعْلِمِه ِعْنَد الّلِه َقْدراً فـَُيوِجَب ِبِه َعلى

  .اْلُمْخِلِص ِىف الدُّنْيا السَّالَمُة ِمْن َمجيِع اْآلثاِم َوِىف اْآلِخَرِة النَّجاُة ِمَن الّناِر َواْلَفْوُز بِاْجلَنَّةِ 

______________________________  
  .99): 15(حجر  -)1(
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اْن َوُهَو َمْعًىن ِمْفتاُحُه اْلَقبوُل َوتـَْوقيُعُه الرِّضا َفَمْن تـََقبََّل الّلهُ ِمْنُه َوَرِضَى َعْنُه فـَُهَو اْلُمْخِلُص وَ اْالْخالُص َجيَْمُع َفواِضَل اْالْعماِل [
َوَعالَمُة اْلَقبوِل وجوُد اْالْسِتقاَمِة . سَ َقلَّ َعَمُلُه، َوَمْن ال يـُتَـَقبَّْل ِمْنُه فـََلْيَس ِمبُْخِلٍص َواْن َكثـَُر َعَمُلُه اْعِتباراً ِبآَدَم عليه السالم َوابْلي

َواْلُمْخِلُص ذاِئٌب روُحُه َوباِذٌل ُمْهَجَتُه ىف تـَْقوِمي ما ِبِه اْلِعْلُم َواْالْعماُل . ِبَبْذِل ُكلِّ اْلَمحابِّ َمَع اصاَبِة ِعْلِم ُكلِّ َحرََكٍة َوُسُكونٍ 
  ]حيدِ اذا اْدَرَك ذِلَك فـََقْد اْدَرَك اْلُكلَّ َواذا فاَتُه ذِلَك فاَتُه اْلُكلُّ َوُهَو َتْصفَيةُ َمعاِىن التـَّْنزيِه ِىف التـَّوْ َواْلعاِمُل َواْلَمْعُموُل َواْلَعَمُل، ِالنَُّه 

   حقيقت اخالص

  .هاى روحى و عرفاىن، حقيقىت به ارزش و اعتبار اخالص نيست در بني حقايق اخالقى و واقعّيت

  :فرمايد مقّدس حضرت صادق عليه السالم مىدر اين فصل بسيار مهم وجود 

  .اخالص، مهه فضايل اعمال و مكارم اخالق را در خود مجع كرده كه فضيلت هر عمل و كمال هر كار به اخالص است
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و به عبارت ديگر، انسان اگر كارى را فقط براى خدا و به خاطر جلب رضاى حق اجنام دهد، آن كار جامع فضايل و 
  .است حاوى متام كماالت
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  .شود گردد و با رضا و خشنودى حق امضا مى اخالص حقيقىت است كه به وسيله قبول شدن عمل منكشف و معلوم مى

كسى كه اعمالش به درگاه اهلى قبول شود و خداوند متعال از او راضى گردد از خملصان است گرچه عملش اندك و فعلش 
قبول نشود از صف خملصان جداست گرچه عمل او زياد و كوشش او فوق العاده و چشمگري قليل باشد و هركس عملش 

  .باشد

اى توبه  هزار ساله بود وىل مردود حق شد و آدم را حلظه در اين زمينه آدم و ابليس بارزترين مصداقند، ابليس را عبادت شش
  !خالص وىل قبول حضرت دوست شد

آيد، مگر با گذشت كردن از آنچه حمبوب اوست در  است و استقامت به دست منىنشانه قبوىل عمل استقامت در راه خد
راه دوست و آگاهى و بصريت و درك صحت و صواب نسبت به هر حركت و سكون و به تعبري ديگر نشانه پذيرفته 

  .گردد شدن عمل با سه حقيقت معلوم مى

  .استقامت و پايدارى در عمل - 1

  .حمبوب در راه حقانقطاع از عالئق و بذل كل  - 2

  .آگاهى و اطالع كامل بر صحت و درسىت عمل - 3

اى مراقب خود و بصري به حقايق و لطايف و دقايق اعمال و جماهدات خويش است كه پندارى در اثر  خملص به اندازه
تا جماهدت و رياضت، نفس خود را گداخته و خون خويش را به راه دوست بذل منوده و در حقيقت از خود گذشته، 

بتواند روح و شعاع علم و عمل و شخصّيت عامل و معمول به عمل را از كدورات و اخالط نفسانّيه پاك كند و بازگشت 
اين تزكيه و اخالص به اين حقيقت است كه در مقام توحيد مراحل تنزيه را پيموده و نفس خود را از غّل و غش تصفيه 

  منايد مى
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الص در حقيقت طّى مراحل توحيد است و چون كسى چنني توفيقى به دست آورد، بدون شك هرگونه خري و و معىن اخ
  !ها و حقايق دور مانده است صالح و نيكوىي را به دست آورده و چنانچه از اين مراحل حمروم گردد، از متام نيكى

  :كند معنوى را اين چنني بيان مىمّال حسن فاىن كشمريى در مناجاتى سوزان با حضرت رّب العزّة، حقايق 

 اهلى آتش عشقى برافروز
 

 كه باشد مهچو داغ الله دل سوز

  بر آن آتش زند چون حسن دامان
 

  آسا شود بر ما گلستان خليل

  در آن آتش فتد چون خار هسىت
 

  دمد گل از سر دستار هسىت

  ها گر رسد بوىي از آن گل به دل
 

  كند هر ناله كار صوت بلبل

  طريق عشق بازى پيش گريمي
 

  غم او زاد راه خويش گريمي

 توان كرد در اين ره پاى از سر مى
 

 توان كرد چو كلك اين راه را سر مى

ادن از ادب نيست   در اين راه پا
 

د سالك عجب نيست   گر اينجا سر

  توان رُفت به مژگان گرد اين ره مى
 

  به مردم قاصد اشك اين خرب گفت

  خود بگذرد سالك در اين راهچو از 
 

  شود از منزل مقصود آگاه

  كند هردم طواف كعبه دل
 

  كه غري از دل ندارد يار منزل

 بر افتد پرده از چشم و دل او
 

 شود زين هر دو آسان مشكل او
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َوَهَلَك اْلعاِبدوَن االَّ اْلعاِلُموَن، َوَهَلَك اْلعاِلُموَن االَّ الّصاِدقوَن، َوَهَلَك َهَلَك اْلعاِملوَن االَّ اْلعاِبدوَن : َكما قاَل اْالوَّلُ [
  .ُموِقنَني َلفى َخَطٍر َعظيمٍ الّصاِدقوَن، االَّ اْلُمْخِلصوَن َوَهَلَك اْلُمْخِلصوَن االَّ اْلُمتَّقوَن َوَهَلَك اْلُمتَّقوَن االَّ اْلُموِقنوَن َوانَّ الْ 

  ]»1« ] َو اْعُبْد َربََّك َحىتَّ يَْأتَِيَك اْلَيِقنيُ [ :ِلَنبيِِّه صلى اهللا عليه و آله  ُه َتعاىلقاَل اللّ 

   هالكت انسان

  :امام اّول حضرت موىل املوحدين عليه السالم فرموده است

مگر آنان كه دانا و كنندگان  كنند عبادت كنندگان مگر آنان كه مشغول به بندگى و عبادتند، زيان مى شوند عمل نابود مى
كنند صادقان و درستكاران مگر آنان كه با نيت  آگاهند و هالكند دانايان مگر آنان كه مهراه صدق و حقيقتند و زيان مى

خالصند و در زيانند خملصان مگر آنان كه اهل تقوايند و زيانكارند اهل تقوى مگر آنان كه به درجه يقني رسيدند و اهل 
  .اقب خود باشند؛ زيرا مهيشه در معرض خطرنديقني بايد پيوسته مر 

  انسان بايد با متام وجود و با ّمهىت عاىل در مقام حتصيل صدق و اخالص و تقوا

______________________________  
  .99): 15(حجر  -)1(
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  :و يقني باشد، چنانچه حضرت حق فرمود

  .»1« ] تَِيَك اْلَيِقنيُ َو اْعُبْد َربََّك َحىتَّ يَأْ [

  .و پروردگارت را تا هنگامى كه تو را مرگ بيايد، بندگى كن

______________________________  
  .99): 15(حجر  -)1(
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َربِِّه ُمكافاًة ِبَعَمِلِه، ِلِعْلِمِه انَُّه َلْو طالََبهُ   َقْدراً فـَُيوِجَب ِبِه َعلىَحدِّ اْالْخالِص َبْذُل اْلَعْبِد طاقـََتُه ُمثَّ ال َجيَْعَل ِلِعْلِمِه ِعْنَد اللِّه   َواْدىن[
نْيا السَّالَمةُ ِمْن َمجيِع اْآلثاِم َوِىف اْآلِخَرِة النَّجاُة ِمَن الّناِر َواْلَفْوزُ   َواْدىن. ِبَوفاِء َحقِّ اْلُعبوِديَِّة َلَعَجزَ    ]بِاْجلَنَّةِ  َمقاِم اْلُمْخِلِص ِىف الدُّ

   مرز اخالص

كمرتين مرتبه اخالص آن است كه به اندازه استطاعت در مقام عبادت و اطاعت برآيد و آن گاه براى كوشش خود در 
اى در اثر اجنام عبادات و تكاليف متوّقع اجر و مزد باشد، خداى بزرگ  بيىن نكند؛ زيرا اگر بنده نزد حق اجر و ثواىب پيش

 درخواست اجنام كلّيه وظايف بندگى را منوده و كمرتين ختّلف و كوتاهى را به حساب تقصري و عصيان تواند متقابًال  مى
  .آورد

گونه  ها باشد و از اين بابت هيچ عبد بايد به مقتضاى حقوق بندگى در راه اطاعت و اجنام اوامر موال و عمل به مسؤولّيت
مرتين نتيجه و اثر اخالص اين است كه در دنيا از متام چشم داشت اجر و جزا از حضرت دوست نداشته باشد و ك
ره ماند و از نعمت معاصى مصون مانده و در آخرت از عذاب اهلى در امان مى شىت    .گردد ور مى هاى 

  31: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

   راه رسيدن به اخالص

يا آشناىي پيدا كرد كه اين برنامه در شرح براى شناخت و رسيدن به اخالص الزم است در مرحله اّول به متام جوانب ر 
در حد الزم توضيح داده شد و براى رسيدن به اين مقام عاىل الزم است سه مسئله در » مصباح الشريعة«حديث پنجاهم 

متام شؤون حيات رعايت گردد كه با رعايت آن سه مسئله به خواست حق و به توفيق حضرت معبود، اخالص به دست 
  .آيد مى

ره داشته  -كه اعتقاد به حق و قيامت و انبياء و كتب اهلى و مالئكه و واليت است  -ل بايد از اميان الزمعام - 1
  .باشد

  .عامل و مكّلف در اعمال خود مهاهنگ با دستورهاى شرع مطّهر باشد - 2

  .در امور عبادى و اهلى نيّتش خالص و پاك براى خدا باشد - 3
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اىي اخالص مهان طور كه حضرت صادق عليه السالم فرمودند اين است كه عمل را بدون چشم داشت به اجر و  حد 
  .مزد اجنام دهد

كنند وجود مقّدس عّالمه حبر العلوم كه شيخ جعفر   البته رسيدن به اخالص كار ساده و آساىن نيست، چنانچه حكايت مى
، بيست و پنج سال داراى چهره مغموم و كرد اش براى خشنودى حق پاك مى كبري گرد نعلني وى را با حتت احلنك عمامه

خنده امروز مشا را عّلىت مهم : ناراحت بود، پس از آن مدت طوالىن آن جناب را متبّسم ديدند، از آن حضرت پرسيدند
كردم و امروز احساس منودم به خواست  بيست و پنج سال است با ريا و بقايايش مبارزه مى: است آن چيست؟ فرمود

  .ام آن موفق شدهحضرت حق به ترك 

در عني اين كه رسيدن به مقام اخالص، يعىن مقامى كه آدمى متام كارهايش را لّله اجنام دهد بسيار سخت است، وىل هيچ 
   مكّلفى نبايد از رسيدن به اين مقام اهلى
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  .سته خواستاران و دعاى دعاكنندگان استكه مقام انبيا و اولياست نااميد باشد كه خداى مهربان اجابت كننده خوا

   اخالص در قرآن

  .دهد ها درس خلوص و اخالص مى ها و در سراسر آيات نوراىن خود به متام انسان قرآن جميد در سراسر سوره

اى، واجب است در شبانه روز ده بار با كمال توجه و مهراه با حقيقت در  بر متام مسلمانان مكّلف از هر صنف و طايفه
  :منازهاى يوميه بگويند

  .»1« ] ِإيَّاَك نـَْعُبُد َو ِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ [

  .خواهيم پرستيم وتنها از تو كمك مى تنها تو را مى!] پروردگارا[

رسد و دل از  اگر انسان مهني مجله را در شئون حيات و جوانب زندگى حتّقق دهد به توحيد ذاتى و صفاتى و افعاىل مى
اك كرده و چشم جلب توجه به كسى خنواهد دوخت كه چشم جلب توجه متام حمصول عمل را از بيخ زنگار شرك و ريا پ

  .سوزاند و بن مى
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چه خوب است كه انسان در تصفيه نيت و عمل، خود را به جاىي برساند كه مهانند بندگان خالص حق و عباد خملص 
  :پروردگار بتواند به پيشگاه مقّدس حضرت ربوىب عرضه بدارد

  .»2« ] َحنُْن َلُه ُخمِْلُصونَ  وَ [

  .ورزمي براى او اخالص مى]  در اميان، اعتقاد، طاعت و عبادت[و ما 

______________________________  
  .5): 1(فاحته  -)1(

  .139): 2(بقره  -)2(
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رضاى خدا و جلب خشنودى حق اجنام ندادند و دهد كه كارى را جز براى  تاريخ روشن و پندآموز اولياى اهلى نشان مى
در هيچ حركىت و سكوىن جز به عنايت دوست نظر نداشتند، آنان غري حق را در نيت و عمل منظور ننمودند و حىت متام 

حوادث و بالهاىي كه ديدند به حساب حق گذاشتند و در اين راه مال و جان، نثار حمّبت حمبوب و عشق معشوق منودند، 
  :قت را از لسان وحى درباره امرياملؤمنني عليه السالم بنگريداين حقي

  .»1« ]َو ِمَن النَّاِس َمْن َيْشِري نـَْفَسُه ابِْتغاَء َمْرضاِت اللَِّه َو اللَُّه َرُؤٌف بِاْلِعبادِ [

ه بندگان و خدا ب]  مانند امرياملؤمنني عليه السالم[فروشد  و از مردم كسى است كه جانش را براى خشنودى خدا مى
  .مهربان است

رت و با ارزش تر براى كسى است كه متام وجود و هوّيت خود را و به عبارت ديگر ظاهر و باطن و عمل و اخالق و  دين 
ال الَه االَّ الّله «اراده و نيت خويش را تسليم حضرت يار كند و اين براى كسى ميّسر نيست مگر اين كه هسىت را از عينك 

  :ببينيد» ة اّال ِبالّله، وال مؤثّر ىف الوجود اّال الّلهوال حول وال قوّ 

  .»2« ] َو َمْن َأْحَسُن ِديناً ِممَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه لِلَِّه َو ُهَو ُحمِْسنٌ [

رت است از آن كه مهه وجودش را تسليم خدا كرده و نيكوكار است   .و دين چه كسى 
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ن و برون يا به عبارت ديگر اصالح اخالق و عمل و تكيه بر حضرت توبه از متام گناهان ظاهر و باطن و اصالح درو 
   دوست در مهه شؤون حيات و خالصه تصفيه

______________________________  
  .207): 2(بقره  -)1(

  .125): 3(نساء  -)2(
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اىي هستند كه در جهت خملص شدن انسان، ه مهه هوّيت و وجود براى جلب عنايت حق، مهه و مهه حقايق و واقعّيت
وجود مقّدس حضرت رب از انسان خواسته است و خوشا به حال آن افرادى كه اين مسري عاىل و اين سري رباىن و سلوك 

  :اهلى را بپيمايند

  .»1« ] ِإالَّ الَِّذيَن تابُوا َو َأْصَلُحوا َو اْعَتَصُموا بِاللَِّه َو َأْخَلُصوا ِدينَـُهْم لِلَّهِ [

اصالح منودند، و به خدا متّسك جستند، وعبادتشان ] مفاسد خود را[توبه كردند، و ]  از گناه بزرگ نفاق[مگر كساىن كه 
  .را براى خدا خالص ساختند

پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله مأمور بود حقيقت اخالص خود را براى مردم اعالم كند، تا درسى اهلى براى آنان 
فرداى قيامت هيچ عذر و حّجىت براى كسى در بارگاه آن جناب نباشد و احدى نگويد كه براى من راهى به باشد و 

  :كردم سوى اخالص باز نبود و گرنه آن راه را طى مى

  .»2« ] ُت َو أَنَا أَوَُّل اْلُمْسِلِمنيَ ال َشرِيَك َلُه َو ِبذِلَك أُِمرْ * ُقْل ِإنَّ َصالِيت َو ُنُسِكي َو َحمْياَي َو َمماِيت لِلَِّه َربِّ اْلعاَلِمنيَ [

او را شريكى نيست، و به اين .* مسلماً مناز و عبادمت و زندگى كردن و مرگم براى خدا پروردگار جهانيان است: بگو
  .اومي]  ها و احكام فرمان[تسليم ]  در اين آيني[مأمورم، و خنستني كسى هستم كه ]  پرسىت يگانه[

شود كه خالص كردن نيت در امور عبادى واجب است و فرداى قيامت جز  كرميه قرآن استفاده مى  در هر صورت از آيات
  .گريد و در بازار حمشر براى رياكاران حمّلى از اعراب نيست با عمل اخالص اجر و ثواب تعّلق منى
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______________________________  
  .146): 3(نساء  -)1(

  .162 -161): 6(انعام  -)2(

  35: ، ص12 اسالمى، ج عرفان

ترين مراحل است، اگر لطف و عنايت تو در اين راه پشتيبان  ترين و سخت طى اين مرحله از مشكل! اهلى و رّىب و سّيدى
تواند خود را به سرمنزل مقصود كه رسيدن به مقام رضا و قرب و وصل  انسان نباشد آدمى چگونه و با چه قدرتى مى

  !حضرت توست برساند؟

  :گويد اى آن عاشق شيدا مى شهاهلى قم

  چون آينه حسنت جانا دل ما كردى
 

  اين آينه را عشقت معشوقه منا كردى

  از قهر تو بر مهرت بردمي پناه اى دوست
 

  ما را تو خود اى سلطان تعليم دعا كردى

  يك مشكل اگر آسان كردى ز شهنشاهان
 

  صد حاجت مسكينان از لطف روا كردى

  كن دل جانب يارى كن  مردى كن و كارى
 

  بر دامن عشق آويز چون ترك هوا كردى

  صد حيف كه در غفلت شد عمر عزيز از كف
 

  زين خواب گران برخيز بنگر كه چها كردى

  

   مقام خملصان در قرآن

را آنان كه به لطف و عنايت حق و با توجه كامل به مراحل سلوك و با قدم معرفت و عشق راه رسيدن به اخالص 
  :شود رسند كه به اهّم آن مقامات اشاره مى بپيمايند، از جانب حضرت رّب العزّه به مقاماتى مى

شىت كه به خاطر اهل تقوا قرار دادم از نظر مقام و خواسته براى آن حّد و  - 1 در جهان بعد و در روز ابدى در 
  :ما خواهد بود تر از آن نزد اى نيست، هرآنچه را خبواهند مهّياست و افزون اندازه
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  .»1« ]َهلُْم ما َيشاُؤَن ِفيها َو َلَديْنا َمزِيدٌ [

  .بيشرتى است]  نعمت هاى[در آجنا هرچه خبواهند براى آنان فراهم است، و نزد ما 

ادا كنند  از نظر انديشه و فكر و قدرت درك و عقل به جاىي برسند كه هر حرىف و شكرى و وصفى درباره حق - 2
صحيح و مطابق واقع است و از اين مقام با عظمت تعبري به مقام كشف و شهود شده، انبيا و ائمه عليهم السالم و 

قرآن جميد از اين مقام واال چنني ياد . اولياى خاص حضرت دوست به اين مقام رسيدند و اين جزاى اخالص آنان بود
  :فرموده

  .»2« ] ِإالَّ ِعباَد اللَِّه اْلُمْخَلِصنيَ * ُسْبحاَن اللَِّه َعمَّا َيِصُفونَ [

كه او را به آنچه توصيف [مگر بندگان خالص شده خدا .* كنند، منزّه است خدا از آنچه او را به آن توصيف مى
  .]كنند شايسته مقام قدس اوست مى

اخالق صادر شده در حمشر گوىي به آنچه از آنان به عنوان عمل و  بندگان خدا از هر طايفه و دسته براى پاسخ - 3
شوند مگر بندگان خملص كه آنان را حساب و كتاىب نيست، چرا كه آن بزرگواران در دنيا با كمال معرفت و  حاضر مى

  :هاى حضرت حق به حساب خود رسيدند دقت و مهاهنگ با خواسته

  .»3« ] َفِإنـَُّهْم َلُمْحَضُروَن ِإالَّ ِعباَد اللَِّه اْلُمْخَلِصنيَ [

  ]كه از هر كيفرى در امانند،[جز بندگان خالص شده خدا * خواهند بود،]  در عذاب[اً آنان از احضار شدگان يقين

______________________________  
  .35): 50(ق  -)1(

  .160 - 159): 37(صافات  -)2(

  .128 - 127): 37(صافات  -)3(
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نان را از راه خدا دور كنند و چراغ هدايت را در قلبشان خاموش كنند و ايشان را از شيطان و شؤون او از اين كه آ - 4
  :حق جدا كرده به ضاللت و گمراهى كشند به كّلى مأيوس و نااميد شوند

  .»1« ] ِإالَّ ِعباَدَك ِمنـُْهُم اْلُمْخَلِصنيَ * قاَل فَِبِعزَِّتَك َألُْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعنيَ [

  .ات را مگر بندگان خالص شده* كنم، سوگند مهه آنان را گمراه مىبه عزتت : گفت

   حكايىت در اخالص

كنند كه در آن حكايت مسائلى است كه بدون شك به كار بسنت آن، آدمى را به  در اين زمينه حكايىت بس عاىل نقل مى
  :رساند مرحله با ارزش اخالص مى

مرا وصّيىت كن، حامت در پاسخ وى  : فاى بزرگ بود رسيد و گفتشخصى اراده سفر داشت به حمضر حامت اصم كه از عر 
  :گفت

  .اگر يار و رفيق و مصاحب و دوست خواهى خدا تو را بس است

  .اگر مهراه خواهى تو را كرام الكاتبني بس

  .اگر عربت و پند خواهى تو را دنيا بس

  .اگر مونس خواهى تو را قرآن بس

  .بساگر كار و كوشش خواهى تو را عبادت 

  .اگر وعظ و واعظ خواهى تو را مرگ بس

  !ها كه گفتم تو را بس نيست پس دوزخ تو را بس و اگر اين

  :مناز چگونه گزارى؟ گفت: هم از او پرسيدند

______________________________  
  .83 -82): 38(ص  -)1(
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  38: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .ظاهر با آب و باطن با توبهچون وقت آيد وضوى ظاهر و باطن اجنام دهم، وضوى 

آن گاه به مسجد آمي و از درون مسجد با كمال بصريت مسجداحلرام را مشاهده كنم آن گاه مقام ابراهيم آن مقام معنوى 
م   .و ملكوتى در ميان دو ابرو 

رم و شت را بر راست و دوزخ را بر چپ و صراط زير قدم و ملك املوت پشت سر بينم آن وقت دل به خداى سپا
  !تكبري گومي

   اخالص در روايات

  :اى از آن روايات توجه كنيد در باب اخالص نقل شده كه به گوشه» حبار األنوار«و » الكاىف«روايات مهمى در كتاب 

  :انَّ امريَاْلُمْؤِمنَني َصَلواُت الّلِه َعَلْيِه كاَن يـَُقولُ : َعْن اِىب احلََْسِن الِّرضا عليه السالم

َعْيناُه، وََملْ يـَْنَس ِذْكَر الّلِه ِمبا َتْسَمُع اُذناُه، وََملْ َحيُْزْن َصْدَرُه ِمبا   اْخَلَص لِّلِه اْلِعباَدَة َوالدُّعاَء، وََملْ َيْشَغْل قـَْلَبُه ِمبا َترى ِلَمنْ   ُطوىب
  .»1«  اْعِطَى َغيـْرُهُ 

شت از آن كساىن است كه عبادت و : كند مى حضرت ابواحلسن الرضا عليه السالم از امرياملؤمنني عليه السالم روايت
هاى چشمشان، قلب نوراىن و پاكشان  دعايشان حمض رضاى خداست و در اين زمينه به احدى نظر ندارند، آنان كه ديده

گذارد و آواز و صداى غريحق  اى در دلشان اثر منى گرداند و زخارف و مشتهيات و ملك و مملكت دنيا ذرّه را از حق منى
ماند و آنچه از مال و  خورد، زبان و قلبشان از ياد حق باز منى ر لذات دنيا و شهوات و شبهات كه به گوششان مىو ذك

گردد نسبت به آن حساسّيت نداشته و دچار آه و حسرت و حزن و اندوه  عيش و خوشى به ديگران عنايت مى
  .گردند منى

______________________________  
  .125، حديث 8، باب 59/ 1: ؛ وسائل الشيعة3باب اإلخالص، حديث  ،16/ 2: الكاىف -)1(
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و خالصه معامله آنان با حضرت جانان در مهه شؤون و جوانب معامله خالصانه و عاشقانه است و ايشان را در امور 
  .نيست حيات نظرى و منظورى جز رسيدن به عنايت حمبوب و اتصال به دامن لطف معشوق

در عظمت اخالص و فوايد و نتايج عاىل آن روايت مهّمى به مضمون زير از حضرت رضا از پدران بزرگوارش عليهم 
  :السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله رسيده

  .»1«  ِلسانِهِ   لىما اْخَلَص َعْبٌد لِّلِه َعزََّوَجلَّ اْرَبعَني َصباحاً اّال َجَرْت يَنابيُع احلِْْكَمِة ِمْن قـَْلِبِه عَ 

  .هاى حكمت از دلش بر زبانش جارى شود اى چهل روز متام امورش را براى حق خالص كند، چشمه چون بنده

ا يـَْنُظُر اىل قـُُلوِبُكمْ   انَّ الّلَه ال يـَْنظُُر اىل: قاَل َرسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله   .»2«  ُصَورُِكْم َوَأْعماِلُكْم َوامنَّ

هاى  كند و اوست كه به حقيقت به دل ها و اعمال مشا نظر منى خداوند به صورت: صلى اهللا عليه و آله فرمودرسول خدا 
  .منايد كه دل از نظر نّيت در چه حال است مشا نظر مى

َرئيَل َعِن الّلِه َعزََّوَجلَّ انَُّه قالَ  ِمْن اْسرارى اْستَـْوَدْعُتُه قـَْلَب َمْن اْحَبْبُت اْالْخالُص ِسرٌّ : َوقاَل صلى اهللا عليه و آله ُخمِْربًا َعْن ِجبـْ
  .»3«  ِمْن ِعبادى

  جربئيل از حق تعاىل خرب داد كه اخالص سّرى از: و نيز آن حضرت فرمود

______________________________  
  .10، حديث 54، باب 242/ 67: ؛ حبار األنوار321، حديث 31، باب 69/ 2: عيون اخبار الرضا -)1(

، حديث 54، باب 248/ 67: ، الفصل السادس واخلمسون، ىف اإلخالص؛ حبار األنوار100: جامع األخبار -)2(
21.  

  .24، حديث 54، باب 249/ 67: ؛ حبار األنوار133: منية املريد -)3(
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  .دهم اى كه حمبوب من است قرار مى اسرار من است، آن را در قلب بنده
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  .»1«  اْفَضُل اْلِعباَدِة اْالْخالصُ : اىب َجْعَفٍر اجلَْواِد عليه السالم قالَ  َعنْ 

  .باالترين عبادت اخالص است: حضرت جواد عليه السالم فرمود

  اخالص در نزد عرفا

  :گويند بزرگان از عرفا مى

  .به اخالص گشت اخالص عام ترك شرك است كه چون از شركت تربّا كردند و به يگانگى وى مقر آمدند توحيد

  .باز اخالص آرد به صفات وى، بدان كه هيچ چيز را تشبيه وى نگويد و نه مثل وى به ذات و صفات و فعل

چون اعتقاد بر اين وصف خالص درآمد اين مؤمن باشد خملص، باز هر عملى كه بيارد اندر آن عمل رياى خلق و عجب 
ن عمل كه بيارد مراد وى رضاى خداوند باشد نه طمع ثواب و نفس نيارد تا عمل وى از فساد خالص گردد، باز از آ

  :كما قال الّله تعاىل. خوف عقاب

  .»2« ] اْبِتغاَء ِرْضواِن اللَّهِ [

  :و نيز فرمود

  .اْى يُريدوَن ِرضاهُ  »3« ] يُرِيُدوَن َوْجَههُ [

______________________________  
  .19، حديث 54، باب 245/ 67: ار األنوار؛ حب186، حديث 329: تفسري االمام العسكرى -)1(

  .؛ براى طلب خشنودى خدا27): 57(حديد  -)2(

  .خواهند ؛ خشنودى او را مى52): 6(انعام  -)3(

  41: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .تا اگر اندر هر دو كون هيچ مكافات نباشد چون رضاى حق يافته است بسنده باشد
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آن كه چنان كه وى حق نيست فعل وى هم حق نيست، چون بيند كه من چه كردم باز هرچه كند كرده خويش نبيند، از 
چيزى كه مهى بيند غري حق است اخالص نيست، پس تا هر دو كون و مافيها بنده از عمل برنگريد عمل وى به اخالص 

خلق را به  نگردد، اخالص معاملت بدين صعىب است، اخالص اعتقاد چگونه بود؟ از اين معناست كه حق تعاىل مهه
  :اخالص فرمود

  .»1« ] َو ما أُِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا اللََّه ُخمِْلِصَني َلُه الدِّينَ [

  .در حاىل كه فرمان نيافته بودند جز آن كه خدا را بپرستند، و اميان و عبادت را براى او از هرگونه شركى خالص كنند

  تا نقش خيال دوست با ماست
 

  متاشاستما را مهه عمر خود 

  آجنا كه وصال دوستان است
 

  و الّله كه ميان خانه صحراست

 واجنا كه مراد دل برآيد
 

 «2»  يك خار به از هزار خرماست

  

اخالص آن است كه ديدار خويش از فعل بردارى، يعىن چون فعل خويش ديدى خويشنت ديدى و خويشنت بني خداى 
  .بني نباشد

  .توحيد، يكى ديدن است و مؤمن را اخالص بايد و اخالص، يگانه بودن استموحد را توحيد بايد و 

اگر خواهيد تا موحد و خملص باشيد خويشنت و آِن خويشنت مبينيد، حق را مطيع باشيد و آن طاعت خويش مّنت حق 
اد بر تو   بينيد و از حق بينيد كه منت 

______________________________  
  .5): 98(بينه  -)1(

  .مولوى -)2(
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  .و اندر ازل تو را اين قسمت كرد، و چون پديد آمدى اهل گردانيد و چون اهل گردانيد توفيق داد

چون نظاره منت وى كردى حق بني باشى، خملص باشى، آن گاه بر تو شكرى نو واجب گردد كه تو را توفيق شكر داد، 
  . كه به ديدن خويشنت و عمل خويشنت نپردازىاندر زير نظاره مّنت چنان مباىن

ها بريون آيد و سالمت يابد، يعىن آفات تباه كننده عمل يا  آن كه از آفت: عمل خالص كدام است؟ گفت: پرسيدند
ُعجب نفس است يا رياى خلق يا طمع عوض است يا ديدن عمل است كه هر يكى از اين آفات طاعت هر دو كون را 

  .از اين آفات بريون آيد آن گاه خالص باشد ويران گرداند، چون

عمل خالص آن باشد كه نه ملك بداند تا بنويسد و نه شيطان بداند تا آن را تباه كند و نه نفس بداند تا عجب آرد و آن 
  .انقطاع بنده باشد به خداى عّز و جّل و رجوع كردن به خداى تعاىل از فعل خود

  43: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

   باب

77  

   در شناخت جهل

  45: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

وٌر، َواْلَعْبُد ُمتَـَقلٌِّب َمَعها  َحْسُبَك ِمَن اجلَْْهِل اْن َتْظَهَر ِلما َعِلْمَت اجلَْْهُل صوَرٌة رُكَِّبْت ىف ِبىن آَدَم، اْقباُهلا ظُْلَمٌة َواْدباُرها ن
  .الشَّْمسِ َكتَـَقلُِّب الظِِّل َمَع 

جتَُِدُه عاِلماً ِبِطباِعِه اَىل اْالْنساِن تاَرًة جتَُِدُه جاِهًال ِخبِصاِل نـَْفِسِه حاِمداً َهلا عارِفاً ِبَعْيِنها ىف َغْريِِه ساِخطاً َهلا، َوتاَرًة   اال َترى
َقِلٌب بـَْنيَ اْلِعْصَمِة    .َواخلِْْذالِن َفاْن قابـََلْتُه اْلِعْصَمةُ َأصاَب، َواْن قابـََلُه اخلِْْذالُن اْخطَأَ ساِخطاً َهلا حاِمداً َهلا ىف َغْريِِه فـَُهَو ِمْنُه ُمنـْ

  .َوِمْفتاُح اجلَْْهِل الرِّضا َواْالْعِتقاُد ِبِه، َوِمْفتاُح اْلِعْلِم اْالْسِتْبداُل َمَع اصاَبِة ُموافـََقِة التـَّْوفيقِ 
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  .َبال اْسِتْحقاٍق َواْوَسطُُه اجلَْْهُل بِاجلَْْهِل َواْقصاُه ُجُحوُدهُ  ِصَفِة اْجلاِهِل َدْعواُه بِاْلِعْلمِ   َواْدىن

ْنيا َواحلِْْرُص َفاْلُكلُّ ِمنْـُهْم َكواِحٍد َواْلواِحُد ِمنـُْهْم َكالْ  َولَْيَس َشىْ    .ُكلِّ ءٌ اْثباتُُه َحقيَقًة نـَْفَيُه اّال اجلَْْهُل َوالدُّ

  

  46: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

َعْبُد ُمتَـَقلٌِّب َمَعها  ِمَن اجلَْْهِل اْن َتْظَهَر ِلما َعِلْمَت اجلَْْهُل صوَرٌة رُكَِّبْت ىف ِبىن آَدَم، اْقباُهلا ظُْلَمٌة َواْدباُرها نوٌر، َوالْ َحْسُبَك [
  ] َكتَـَقلُِّب الظِِّل َمَع الشَّْمسِ 

   شناخنت جهل

  .علم كه جهل است روشن خواهد شد در جلد اول كتاب معناى علم بيان شد كه با مراجعه به آن ضد

آيد و جهل عبارت است از پوشيده  علم عبارت است از نورانّيت قلب كه از پى زمحت حتصيل در راه خدا به دست مى
  .هاى ظلماىن بودن قلب به حجاب

كتفا بينم و تنها به ترمجه اصل حديث ا  در اين فصل كه اختصاص به بيان جهل داده شده شرح مفصلى را الزم منى
  .كنم مى

  .اى است كه رو آوردنش به انسان موجب ظلمت و كدورت و دور شدنش موجب نور و معرفت است جهل مسئله

انسان مهانند روشناىي و تاريكى و سايه آفتاب كه تابع آفتاب است، مهيشه ميان اين دو حالت در تغيري و حتول است، 
و حجاب، چون آفتاب كه وقىت بيايد روشناىي به دنبال اوست و چون علم بيايد روشناىي است و چون جهل آيد تاريكى 

  .آيد چون برود ظلمت و تاريكى مى

  47: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

عاِلماً ِبِطباِعِه  جتَُِدهُ اَىل اْالْنساِن تاَرًة جتَُِدُه جاِهًال ِخبِصاِل نـَْفِسِه حاِمداً َهلا عارِفاً ِبَعْيِنها ىف َغْريِِه ساِخطاً َهلا، َوتاَرًة   اال َترى[
َقِلٌب بـَْنيَ اْلِعْصَمِة َواخلِْْذالِن َفاْن قابـََلْتُه اْلِعْصَمةُ    ]َأصاَب، َواْن قابـََلُه اخلِْْذالُن اْخطَأَ ساِخطاً َهلا حاِمداً َهلا ىف َغْريِِه فـَُهَو ِمْنُه ُمنـْ
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   غفلت از عيوب

كند و به عيوب ديگران  ني جهت از خود ستايش مىانسان به وقت حكومت جهل، از عيوب خود غافل است و به مه
  .گويد، در چنني موقعيىت وقت رو آوردن جهل است دوزد و از آنان بد مى چشم مى

انسان به وقت آراسته بودن به علم و دانش به عيوب و نقايص خود آگاه و از عيب ديگران چشم پوش است، به مهني 
ديگران مداح و ستايش كننده و اين زمان وقت روى گرداىن جهل خاطر از خود در سخط و خشم است و نسبت به 

  .است

مهيشه احوال و اطوار آدمى حايز امهيت است ميان عصمت و پاكى كه عامل بودن اوست به معايب خود و خذالن و 
  .هاى خود ذّلت كه آن جاهل بودن انسان است به عيب

توّجهى نسبت به موال،  ن متام عيوب و غفلت از عيوب مهراه ىبتوجه به عيوب مهراه با توّجه به حضرت حق، داروى درما
  ترين عّلت براى ريشه دار بزرگ

  48: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .شدن امراض روحى و قلىب است

بيىن كه آدمى گاهى به عيوب خود جاهل است و به اين عّلت به ثنا و ستايش خود برخاسته و پى گري عيب ديگران  منى
شود و گاهى به عكس است، پس آدمى در بني عصمت از خطا و خذالن و آلودگى به خطا منقلب االحوال است،  مى

راه صواب است و در آخرت اهل جنات و اگر نعوذ  گريى عيوب نفسش را به او توفيق داد، در اگر خداى مهربان پى
بالّله در پى خطوات شيطاىن و خطرات نفساىن برآيد و در پى اصالح خود نباشد و به جاسوسى عيوب ديگران برخيزد، 

  .از مجله عاصيان است و در آخرت در معرض عذاب و هالكت

  49: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  ] اْالْعِتقاُد ِبِه، َوِمْفتاُح اْلِعْلِم اْالْسِتْبداُل َمَع اصاَبِة ُموافـََقِة التـَّْوفيقِ َوِمْفتاُح اجلَْْهِل الرِّضا وَ [

   كليد جهل و علم
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كليد جهل و نادان خودپسندى و از خويش راضى بودن است و كليد علم و دانش ساده گرفنت علم خويش و براى آن 
  .قدر و ارزشى قرار ندادن است

  50: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

ءٌ اْثباتُُه َحقيَقًة نـَْفَيُه اّال  َولَْيَس َشىْ . ِصَفِة اْجلاِهِل َدْعواُه ِباْلِعْلِم َبال اْسِتْحقاٍق َواْوَسطُُه اجلَْْهُل بِاجلَْْهِل َواْقصاُه ُجُحوُدهُ   َواْدىن[
  ] ْم َكاْلُكلِ اجلَْْهُل َوالدُّنْيا َواحلِْْرُص فَاْلُكلُّ ِمنـُْهْم َكواِحٍد َواْلواِحُد ِمنـْهُ 

   مرز جهالت

ترين صفت جاهل در عني جهل اّدعاى علم داشنت و مرتبه وسط صفت جاهل جهل به جهل است كه بدين خاطر  پست
اىي از جهل آن كه، هر كجا علمى باشد انكار كند و با اهل فضل و دانش و معرفت و بينش  ادعاى علم ندارد و حّد 

  .گوىي كندپيوسته دمشىن منوده و از آنان بد 

و چيزى نيست كه اثبات وجود آن برگشت داشته باشد به نفى و نبودن آن مگر جهل و دنيا و حرص؛ زيرا توجه كردن به 
جهل خود در حقيقت علم است و هم چنني توجه به زندگى پست مادى و حيات جداى از حق و يا توجه به رذيله 

خود به خود صاحب آن قلب اسري دنيا و دچار حرص شديد هركجا جهالت حاكم باشد قلب انسان تريه و تار و 
  .شود مى

  51: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

   باب

78  

   در بزرگداشت برادر مؤمن

  53: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  .ُمصاَفَحُة اْخواِن الّديِن اْصُلها ِمْن حتَِيَِّة الّلِه َهلُمْ 
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  :اهللا عليه و آله قاَل َرسوُل الّلِه صلى

  .يـَُعوداِن َكيَـْوٍم َوَلَدتْـُهما امُُّهما  ما َتصاَفَح َأَخواِن ىف الّلِه اّال َتناثـََرْت ُذنوبـُُهما َحّىت 

اْن َيزيَد صاِحَبُه ِمْن   اىلاْعَلِمِهما ِبديِن الّلِه َتع  َوال َكثـََّر ُحبـَُّهما َوتـَْبجيَلُهما ُكلُّ واِحٍد ِلصاِحِبِه اّال كاَن َلهُ َمزيٌد َواْلواِجُب َعلى
ا َويـُْرِشَدُه اَىل اْالْسِتقاَمِة َوالرِّضا َواْلِقناَعِة َويـَُبشَِّرُه ِبَرمحَْ  ِة الّلِه َوُخيَوَِّفهُ ِمْن َعذاِبِه، َوَعَلى اْآلَخِر اْن فُنوِن اْلَفواِئِد الَّىت اْكَرَمُه الّلُه ِ

  .ذِلكَ    َعلىا َيْدُعوُه الَْيِه َوَيِعظُُه ِبِه َوَيْسَتِدلَّ ِمبا يَُدلُّهُ اَلْيِه ُمْعَتِصماً بِالّلِه َوُمْسَتعيناً ِبِه ِلتَـْوفيِقهِ يـََتباَرَك ِباْهدائِِه َويـََتَمسََّك مبِ 

ُر، َمْأُموراً ِبالطّاَعِة َمْنِهيا ال اْمِلُك ما اْرُجو َوال اْسَتطيُع ِمبا احاذِ : َكْيَف اْصَبْحَت اْنَت؟ قالَ : قيَل ِلعيسَى ْبِن َمْرَميَ عليه السالم
  .َفقرياً افْـَقَر ِمّىن   َعِن اْلَمْعِصَيِة، َفال ارى

  !الَيْدرى اُيْصِبحُ   َواذا اْمسى  َكْيَف ُيْصِبُح َرُجٌل اذا اْصَبَح ال َيْدرى اُميْسى: َكْيَف اْصَبْحَت؟ قالَ : قيَل ِالِوْيِس اْلَقَرىن

  .اْصَبْحُت اْشُكُر َرّىب َواْشُكو نـَْفسى: قاَل ابوَذرٍّ رضى اهللا عنه

ُر الّلِه فـََقْد اْصَبَح ِمَن اْخلاِسريَن اْلُمبـَْعدينَ : َوقاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله   .َمْن اْصَبَح َوَمهُُّه َغيـْ

  

  54: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  ] َهلُمْ ُمصاَفَحُة اْخواِن الّديِن اْصُلها ِمْن حتَِيَِّة الّلِه [

   مصافحه با برادران ديىن

مسئله مراعات برادران مؤمن و بزرگداشت آنان و اداى حق هر مؤمن و مسلمان را در ضمن شرح حديث پنجاه و پنج 
باب مؤاخات و حديث شصت و يك باب حسن خلق و حديث حرمت مسلمانان باب هفتاد و در طول احاديثى كه در 

شود، تنها به ترمجه حديث  ام و در اين فصل نيازى به توضيح بيشرت ديده منى داده جملدات گذشته به شرح آمد، توضيح
  .كنم قناعت مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  .مصافحه با برادران ديىن ريشه و منبعش حمّبت و عنايت پروردگار مهربان است با بندگان خود
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  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

شود، هم چون روزى كه  كنند مگر آن كه گناهان آنان رخيته مى در راه خدا با يكديگر برادرند، مصافحه منى دو برادرى كه
شود مگر آن كه پروردگار متعال مرمحت  حمّبت و بزرگداشت يكى از آنان نسبت به ديگرى زياد منى. اند از مادر متوّلد شده

تر است خبواهد كه از انواع عنايت حق كه به او عطا شده، به  اهزيادترى به او بنمايد و واجب است بر برادرى كه آگ
   برادرش نيز عطا شود و وى را به سوى استقامت داشنت و رضايت از حق و قناعت هدايت منايد و او را در صورت

  55: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .جرميه خداوندى برتسانداستقامت به مهرباىن و رمحت خداوند مژده دهد و در صورت كوتاهى از وظايف از 

وظيفه الزم ديگر اين است كه به سبب ارشاد و راهنماىي شدن از طرف برادرش خوشحال و خرسند باشد و به دّقت و به 
كند عمل منايد و در عني حال با توّجه به لطف پروردگار خود را از  احسن وجه به آنچه برادرش او را به آن هدايت مى

وظ بدارد و از جنابش يارى بطلبد، تا به وى توفيق دهد و او را براى اجنام خري و اعمال نيك و آفات و فرار از عمل حمف
  .هاى خداپسندانه هدايت فرمايد قدم

ترسم قدرت دفعش را ندارم، در  آنچه را آرزو دارم مالك نيستم و بر هرچه مى: اى؟ فرمود چگونه: به عيسى بن مرمي گفتند
  !تكاليفم و دستور دارم از منهيّات حق بپرهيزم، پس كدام نيازمندى از من نيازمندتر است؟عني حال مأمور به وظايف و 

رسد يا نه و  داند به شب مى شود منى چگونه است حال كسى كه وارد صبح مى: اى؟ فرمود چگونه: از اويس قرن پرسيدند
  !رسد يا نه؟ داند به صبح مى چون وارد شب شود منى

نم در حاىل كه از جناب حق شاكرم و از خود بيزار و شاكى، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله ك صبح مى: ابوذر فرمود
  .آن كس كه صبح كند و مهت و فكرش غري خدا باشد هر آينه از خاسران و از دور شدگان از رمحت خداست: فرمود

  57: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

   باب

79  

   در توبه
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  59: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  :لّصاِدُق عليه السالمقاَل ا

  .ُكلِّ حالٍ    َوالبُدَّ لِْلَعْبِد ِمْن ُمداَوَمِة التـَّْوبَِة َعلى. التـَّْوبَُة َحْبُل الّلِه َوَمَدُد ِعنايَِتهِ 

، َوتـَْوبَُة اْالْولِياءِ  ِمْن َتْكويِن اخلََْطراِت، َوتـَْوَبُة اْالْصِفياِء ِمَن  َفُكلُّ ِفْرَقٍة ِمَن اْلِعباِد َهلُْم تـَْوبٌَة، فـَتَـْوبَُة اْالنِْبياِء ِمِن اْضِطراِب السِّرِّ
نُوبِ    َوِلُكلِّ واِحٍد ِمنـُْهْم َمْعرَِفٌة َوِعْلٌم ىف اْصِل تـَْوبَِتِه َوُمْنَتهى. التـَّنَـفُِّس، َوتـَْوبَُة اْخلاِص ِمَن اْالْشِتغاِل ِبَغْريِ الّلِه، َوتـَْوبَُة اْلعامِّ ِمَن الذُّ

  .َيطُوُل َشْرُحُه هيُهنا اْمرِِه، َوذِلكَ 

  ، َواْخلَْوِف َعلى ما َمضى  قاِد النََّدِم َعلىَفاّما تـَْوَبُة اْلعامِّ َفاْن يـَْغِسَل باِطَنهُ ِمَن الذُّنُوِب ِمباِء احلَْياِة َواْالْعِرتاِف ِجبِنايَِتِه داِئماً، َواْعتِ 
ما فاَتُه ِمْن طاَعِة الّلِه، َوَحيِْبَس   َيْحِمَلهُ ذِلَك اَىل اْلَكَسِل، َويُدَمي اْلُبكاَء َواْألََسَف عَلىما َبِقَى ِمْن ُعْمرِِه، َوال َيْسَتْصِغَر ُذنوَبُه فَـ 

نـَْفَسُه ىف  ما َسَلَف َويـَُروضَ   َوفاِء تـَْوبَِتِه َويـَْعِصَمُه َعِن اْلعوِد اىل  ِلَيْحَفَظُه َعلى  نـَْفَسُه ِمَن الشََّهواِت َوَيْسَتغيَث اَىل الّلِه َتعاىل
َلهُ َوُيْظِمىَمْيداِن اجلُْْهِد َواْلِعباَدِة، َويـَْقِضَى َعِن اْلَفواِئِت ِمَن اْلَفراِئِض َويـَُردَّ اْلَمظاِملَ َويـَْعَتزَِل قـَُرنآَء ال اَرُه َويـَتَـَفكََّر  ّسوِء َوُيْسِهَر لَيـْ َ َء 

ًال ِمْنُه اْالْسِتعاَنَة ىف َسرّائِِه َوَضرّاِئِه َويـَْثُبَت ِعْنَد اْلِمَحِن َواْلَبالِء َكْيال َيْسُقَط َعْن َدَرَجِة سائِ   داِئماً ىف عاِقَبِتِه َوَيْسَتعَني بِالّلِه َتعاىل
 ] َصَدُقوا َو َليَـْعَلَمنَّ اْلكاِذِبنيَ  فـََليَـْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذينَ [ التـَّّوابَني َفانَّ ىف ذِلَك َطهاَرًة ِمْن ُذنوِبِه َوزياَدًة ىف َعَمِلِه َورِفْـَعًة ىف َدَرجاتِِه،

»1«.  

______________________________  
  .3): 29(عنكبوت  -)1(

  

  60: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  ] التـَّْوَبُة َحْبُل الّلِه َوَمَدُد ِعنايَِتهِ [

   حقيقت توبه
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السالم به اعظم عبادات و احسن طاعات  در اين فصل نوراىن و حقيقت ربّاىن، حضرت امام جعفر بن حمّمد الصادق عليه
و معاجل كلّيه امراض قلبيه و روحيه و ارتقا دهنده انسان به مقام كرامت و رساننده آدمى از ناسوت به الهوت و تطهري  

  :فرمايند كننده ظاهر و باطن انسان يعىن توبه و بازگشت به جناب احدّيت اشاره كرده مى

  .صرت و جذابيت و عنايت و لطف حضرت يار استتوبه، ريسمان با عظمت خداست و ن

اى در خور امهّيت است كه بايد چند جلد جداگانه در توضيح و تفسري آن به رشته حترير كشيده شود،  اين مسئله به اندازه
در حمور آيات اّما اين وجيزه كه هنوز ابواىب از آن باقى مانده اقتضاى آن را ندارد، تنها به دورمناىي از اّمهات مسائل توبه 

كند، باشد كه خداى كرمي و دادگر مهربان و  شريفه قرآنيه و روايات ملكوتّيه اهل بيت طهارت عليهم السالم اشاره مى
خالق رحيم و آفريننده حمسن، مهه ما را براى دست يافنت به اين مقام اعلى توفيق كرامت فرمايد و از ورطه خطرناك گناه، 

  .جنات خبشد و ما را به سوى طاعت خالص و قطع رابطه با هر گناهى رهنمون شودچه گناه باطىن و چه ظاهرى 

  61: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

   آثار اهلى توبه

اى نيست كه براى توبه حقيقى در قرآن جميد و روايات آثار گراىن ذكر شده  بدون شك بازگو كردن آثار توبه كار ساده
  .است

ها و قدم گذاردن در دايره سعادت و بريون رفنت از  و روى آوردن به حقايق و واقعّيت از آثار توبه جنات انسان از مهالك
  .مرز شقاوت و دنائت و پسىت است

هاى اهلى و يافنت دولت خاص و گنج  از آثار ديگر توبه حقيقى، حمبوبّيت نزد حضرت دوست و به دست آوردن ارزش
  .عّزت و مايه شرف است

شت و بسته شدن هفت در عذاب به روى انسان و خالصه شيفته شدن از ديگر آثار توبه واقعى، ب از شدن هشت در 
  .جنت و رضوان به تائب و خاموش شدن شعله نار و عذاب جهّنم است

  .از ديگر آثار توبه جلب خبشش و غفران حق و آمرزيده شدن متام گناهان گذشته آدمى است
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ه و بيدارى است و اين نيز از آثار بسيار گران توبه است كه عبد عاصى به مقدمه توبه خروج از غفلت و ورود به ديار انتبا
خود آيد و در گذشته و آينده خويش فكر كند و به اين معنا توجه پيدا منايد كه در برابر چه وجودى به عصيان و خالف 

  .برخاسته و با چه حمبوىب به ستيز و جنگ آمده است

گناهان و عزم بر ترك رابطه با معاصى و جربان گذشته و ساخنت آينده دورمناىي   پر شدن قلب از ندامت و احساس سنگيىن
  .از توبه واقعى و بازگشت حقيقى به وجود مقدس حضرت يار است

  .كمال توبه به حفظ ورع و پاكدامىن و پارساىي و سپس حماسبه نفس و قطع اميال ظاهر و جربان نقايص نفسى است
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  .گريى از حمرمات اهلى و مشتهيات نفساىن است مال توبه به حفظ و تقويت اراده براى تداوم توبه و عمل صاحل و كنارهك

كمال توبه در گرو زهد و صدق و احساس فقر و نياز نسبت به جناب دوست سپس صرب بر پيشامدها و رضا و اخالص 
  .و اعتماد بر حضرت يار است

   وجوب توبه

شيعه و سىن و مفسران عظيم القدر قرآن و عارفان روشن ضمري بر اساس آيات و روايات نوراىن توبه از گناه فقهاى بزرگ 
  .دانند را واجب دانسته و ترك و تأخري آن را حرام مى

استحباب توبه به هيچ وجه معنا ندارد و ترك و يا تأخري آن باعث شّدت امراض روحى و قلىب و عملى است و زمينه 
  .اى شّدت مرض معنوى از گناهان و بلكه از معاصى كبريه استسازى بر 

  :»1« گويند مى» جتريد االعتقاد«خواجه نصريالدين طوسى در پايان كتاب پرقيمت 

كند و بقاى بر ضرر از حمّرمات است و  توبه از واجبات است؛ زيرا در بازگشت به سوى حق، دفع ضرر عينّيت پيدا مى
قبيح و ترك هر واجب براى هر انساىن الزم است، پس بر مبناى وجوب دفع ضرر و پشيماىن از نيز پشيماىن از اجنام هر 

  .هر گناه و ترك شدن هر واجب، توبه و بازگشت به سوى حمبوب واجب است

عالمه حّلى در توضيح سخن خواجه در مقام اثبات وجوب توبه به معناى ترك هر كبريه و صغريه برآمده و اين معنا را با 
  .هان يقيىن فرموده استبر 
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______________________________  
  .، به نقل از جتريد االعتقاد42/ 6: حبار األنوار -)1(
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انسان گناهكار به هر اندازه كه گناه داشته باشد حق نااميد شدن از رمحت و عنايت حضرت حمبوب را ندارد كه نااميدى 
  :فرموده قرآن كار مردم كافر استاز رمحت بنا به 

  .»1« ] ِإنَُّه ال يـَْيَأُس ِمْن َرْوِح اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلكاِفُرونَ [

  .شوند زيرا جز مردم كافر از رمحت خدا مأيوس منى

لول نباش كه در تفاسري قرآن آمده و داستان محيد بن قحطبه كه شيخ  صدوق در  و پس از اين آيه كرميه، داستان معروف 
نقل كرده كه شصت نفر از اوالد زهرا عليها السالم را در يك شب كشته بود و روز » عيون أخبار الّرضا«كتاب پرقيمت 

  :از رمحت حق نااميدم و حضرت رضا عليه السالم فرمود: گفت خورد و مى ماه رمضان غذا مى

  .»2«  سنگني نااميدى كاىف استتر است، براى نشان دادن بار  نااميدى او از گناه آن شب وى سنگني

گناهكار چون به كتاب خدا و آيات مربوط به مغفرت و رمحت نظر كند و هم چنني وقىت به روايات باب توبه و دعاهاى 
ماند، در اين  عجيب اسالمى مانند كميل و ابومحزه و عرفه دقت منايد، به هيچ عنوان جاى نا اميدى و يأس براى وى منى

ام مهت و اراده خود را براى جربان گناهان گذشته و آزادى از ديون مردم و اداى واجبات ترك شده صورت واجب است مت
  .اى روشن به كار گريد و بناى آينده

   ها اشاره رفت و نيازى به در جلد اّول اين كتاب به دورمناىي از اين واقعّيت

______________________________  
  .87): 12(يوسف  -)1(

  .20، حديث 7، باب 176/ 48: ؛ حبار األنوار1، حديث 9، باب 108/ 1: ن اخبار الرضاعيو  -)2(
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  .شود اى از آيات و قسمىت از روايات قناعت مى بازگوىي جمّدد نيست، در اين زمينه تنها به ذكر پاره

   توبه در قرآن

  .»1« ] ُتهُ َلُكْنُتْم ِمَن اْخلاِسرِينَ فـََلْو ال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َو َرمحَْ [

  .و اگر فضل و رمحت خدا بر مشا نبود، قطعاً از زيانكاران بوديد

بدون شك براساس آيات حق و روايات معتربه، از عوامل حتميه جلب فضل و رمحت دوست، توبه واقعى از گناه و 
  .آلودگى است

  .»2« ] فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم اللَُّه َو يـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َو اللَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اللََّه [

اگر خدا را دوست داريد، پس مرا پريوى كنيد تا خدا هم مشا را دوست بدارد، و گناهانتان را بيامرزد؛ و خدا بسيار : بگو
  .آمرزنده و مهربان است

  .»3« ] نيَِّ َلُكْم َو يـَْهِدَيُكْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َو يـَُتوَب َعَلْيُكْم َو اللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ يُرِيُد اللَُّه لِيُبَـ [

كساىن كه پيش از مشا ]  پاك و صحيح[هاى  براى مشا بيان كند و مشا را به روش] احكام و مقّرراتش را[خواهد  خدا مى
  .مغفرتش را بر مشا فرو ريزد؛ و خدا دانا و حكيم است بودند، راهنماىي منايد و رمحت و

______________________________  
  .64): 2(بقره  -)1(

  .31): 3(آل عمران  -)2(

  .26): 4(نساء  -)3(
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  .»1« ]َفأُولِئَك َعَسى اللَُّه َأْن يـَْعُفَو َعنـُْهْم َو كاَن اللَُّه َعُفوا َغُفوراً [

  .پس اينانند كه اميد است خدا از آنان درگذرد؛ و خدا مهواره گذشت كننده و بسيار آمرزنده است
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  .»2« ]َه تـَوَّاباً َرِحيماً َو َلْو أَنـَُّهْم ِإْذ َظَلُموا أَنـُْفَسُهْم جاُؤَك فَاْستَـْغَفُروا اللََّه َو اْستَـْغَفَر َهلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اللَّ [

خواستند، و پيامرب هم  آمدند و از خدا آمرزش مى به خود ستم كردند، نزد تو مى]  با ارتكاب گناه[هنگامى كه و اگر آنان 
  .يافتند پذير و مهربان مى كرد، يقيناً خدا را بسيار توبه براى آنان طلب آمرزش مى

  .»3« ] أُولِئَك يـَْرُجوَن َرْمحََت اللَِّه َو اللَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو الَِّذيَن هاَجُروا َو جاَهُدوا ِيف َسِبيِل اللَّهِ [

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

   شأن نزول

  :اند در مورد نزول اين آيه شريفه گفته

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

______________________________  
  .99): 4(نساء  -)1(

  .64): 4(نساء  -)2(

  .218): 2(بقره  -)3(
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برو » زمني بني مكه و طائف«چون نامه را باز كردى تا خنله : پيماىي نامه را گشود و چنني يافت عبدالّله پس از دو روز راه
  .گزارش كنو در آجنا اوضاع قريش را زير نظر بگري و متام جريان را به ما  

رسول اهلى مرا از جمبور ساخنت مشا در اين مسري منع فرموده، : 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 
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هاى حرام بود، در مورد  چون روز آخر رجب يكى از ماه. كردند كه عمرو بن حضرمى در آن بوداى از قريش برخورد   قافله
  .ها به مشورت نشستند محله به آن

  :اى گفتند عده

ها شد، سراجنام شجاعانه به آنان محله  توان متعرض آن شوند ديگر منى اگر امروز دست از آنان بردارمي وارد حميط حرم مى
  .حضرمى را كشته و قافله او را با دو اسري به حمضر رسول خدا آوردندبردند و عمرو بن 

  :پيامرب اهلى به آنان فرمود

  هاى حرام نربد نكنيد؟ من به مشا دستور نداده بودم كه در ماه

ن آن گاه از دخالت در غنامي خوددارى فرمود، جماهدان ناراحت شدند و مؤمنان به سرزنش آنان پرداختند، مشركان نيز زبا
هاى حرام حالل مشرده آيه نازل شد   به طعن گشودند كه حمّمد صلى اهللا عليه و آله جنگ و خونريزى و اسارت را در ماه

  :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  الّله و هتك احرتام مسجداحلرام و اخراج ساكنان آن در پيشگاه خدا مهم مردم به فرهنگ حق و كفر ورزيدن نسبت به

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
   برگردانند وىل كسى كه از دين حق برگردد و در حال
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  .»1« اند و مهيشه در آن خواهند بود رود و آنان اهل جهّنم فر مبريد، متام اعمال نيك او در دنيا و آخرت بر باد مىك

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
 ]ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو الَِّذيَن هاَجُروا[  آيا اجر جماهدان را دارند يا نه؟ آيه شريفه: سيدندو از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله پر 

  .»2« نازل شد

   توبه در روايات
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  َيُكوُن الشَّْيطاُن َعْونًا َعلىَمْه يا اباُعبَـْيَدَة ال : ُجِعْلُت ِفداَك ادُْع الّلَه ىل فَانَّ ِىل ُذنُوباً َكثريًَة َفقالَ : قـُْلتُ : َعْن اىب ُعبَـْيَدَة قالَ 
  .»3« ءٌ  نـَْفِسَك، انَّ َعْفَو الّلِه ال ُيْشِبُهُه َشىْ 

آرام باش، ! اى اباعبيده: براى من دعا كنيد كه گناهامن زياد است، فرمود: به معصوم عرضه داشتم: گويد ابا عبيده مى
  .كند و او را چيزى برابرى منىشيطان تو را از رمحت و عفو حضرت حق دلسرد و مأيوس نكند كه عف

ْعُت ابا َجْعَفٍر عليه السالم يَقولُ : َعْن اىب َبصٍري قالَ    .»4« اذا َدَخَل اْهُل اجلَْنَِّة اْجلَنََّة بِاْعماهلِِْم َفاْيَن ُعَتقاءُ الّلِه ِمَن الّنارِ : مسَِ

شت بهزماىن كه : فرمود گويد از حضرت باقر عليه السالم شنيدم مى ابو بصري مى    اهل 

______________________________  
اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َوِإْخرَاُج َأْهِلِه ِمْنهُ َيْسأَلُوَنَك َعِن الشَّْهِر احلَْرَاِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبٌري َوَصدٌّ َعن َسِبيِل اللَِّه وَُكْفٌر ِبِه وَ ( -)1(

يـَُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتَطاُعوا َوَمن يـَْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه   تـَْنُة َأْكبَـُر ِمَن اْلَقْتِل َوَال يـَزَاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َحىتَّ َأْكبَـُر ِعنَد اللَِّه َواْلفِ 
نـَْيا َواْآلِخَرِة َوأُولِئَك َأصْ    .217): 2(؛ بقره )َحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ فـََيُمْت َوُهَو َكاِفٌر َفأُولِئَك َحِبَطْت َأْعَماُهلُْم ِيف اْلدُّ

  ).سوره بقره 28ذيل آيه ( 110/ 2: تفسري منونه -)2(

  .6، حديث 19، باب 5/ 6: ؛ حبار األنوار267، حديث 18، باب 99: الزهد -)3(

لس السابع، حديث 179: األماىل، شيخ طوسى -)4(   .5حديث  ،19، باب 5/ 6: ؛ حبار األنوار300، ا
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شت بروند، پس آزادشدگان حضرت الّله از آتش جهّنم كجايند؟   !سبب اعمالشان به 

ْعُت ابا َعْبِدالّلِه عليه السالم يَقولُ : َعْن ُمعاِويََة ْبِن َوَهٍب قالَ  نْيا اذا تاَب اْلَعْبُد تـَْوبًَة َنصوحاً اَحبَُّه الّلُه َفَستَـَر َعَليْ : مسَِ ِه ِىف الدُّ
  :قالَ : وََكْيَف َيْستـُُر َعَلْيهِ : فـَُقْلتُ . َواْآلِخَرةِ 

ِبقاِع اْالْرِض اْكُتمى ما كاَن يـَْعَمُل   اىل  اْكُتمى َعَلْيِه ُذنوَبُه َويُوحى: َجوارِِحهِ   اىل  َمَلَكْيِه ما َكَتبا َعَلْيِه ِمَن الذُّنوِب َويُوحى  يـَْنسى
نو    .»1«  ٍء ِمَن الذُّنوبِ  ءٌ َيْشَهُد َعَلْيِه ِبَشىْ  ِب فـَيَـْلَقى الّلُه حَني يـَْلقاُه َولَْيَس َشىْ َعَلْيَك ِمَن الذُّ
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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 خرت در پوشش حضرت حق قرار مىشود و در دنيا و آ بر آن استقامت ورزد، حمبوب خدا مى

دهد  دهد و به جوارحش فرمان مى اش فراموشى مى دو ملك نويسنده، گناه را از گناه بنده: پوشش چگونه است؟ فرمود
پس وارد  ام را بپوشان، گناهان بنده: كند ها معصيت كرده وحى مى هاىي كه در آن ام را كتمان كنيد و به زمني معاصى بنده

  !!شود، در حاىل كه شاهدى ندارد بر گناهانش شهادت دهد قيامت مى

ْعُت ابا َجْعَفٍر عليه السالم يَقولُ : َعْن اىب ُعبَـْيَدَة احلَّْذاِء قالَ  اَشدُّ فـََرًحا ِبتَـْوَبِة َعْبِدِه ِمْن َرُجٍل اَضلَّ راِحَلَتهُ   انَّ الّلَه َتعاىل: مسَِ
َلٍة ظَ    .»2« ْلماَء فـََوَجَدها َفالّلُه اَشدُّ فـََرًحا ِبتَـْوبَِة َعْبِدِه ِمْن ذِلَك الرَُّجِل ِبراِحَلِتِه حَني َوَجَدهاَوزاَدُه ىف َليـْ

______________________________  
  .21009، حديث 86، باب 71/ 16: ؛ وسائل الشيعة1، باب التوبة، حديث 430/ 2: الكاىف -)1(

  .73، حديث 20، باب 40/ 6: ؛ حبار األنوار8توبة، حديث ، باب ال435/ 2: الكاىف -)2(

  69: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

اش از مردى كه راحله خود را در  خداوند به توبه بنده: از حضرت باقر عليه السالم شنيدم فرمود: گويد اىب عبيده حّذا مى
  .تر است اش دست يافته خوشحال شب تاريك گم كرده و پس از آن به راحله

َربُِّكْم قـَْبَل اْن َمتوتوا، َوبَاِدروا بِاْألَْعماِل الزّاِكَيِة   انَّ الّلَه يـُْقِبُل تـَْوبََة َعْبِدِه ما َملْ يـَُغْرِغْر، تُوبُوا اىل: اَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آلهق
َنُكْم َوبـَيـَْنُه ِبَكثْـَرِة ذِْكرُُكمْ    .»1«  إيَّاهُ  قـَْبَل اْن َتْشَتِغلوا، َوِصلوا الَّذى بـَيـْ

پذيرد، قبل از مردن به پروردگار  اش مى تا مرگ فرا نرسيده، خداوند توبه را از بنده: پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .بازگرديد، به سوى اعمال پاكيزه شتاب كنيد تا گرفتار نشديد، و بني خود و حضرت حق را با كثرت ذكر پيوند دهيد

  .»2« ال َشفيَع اْجنَُح ِمَن اْلتـَّْوبَةِ : نَني عليه السالم قالَعن أمريِاْلُمؤمِ 

  .تر از توبه نيست شفيعى رستگار كننده: از امرياملؤمنني عليه السالم، روايت شده كه فرمود

الضَّعيَف، ويُعيُنوَن اْلُمْحِسَن، َوَيْستَـْغِفروَن  حيُِبُّوَن التّاِئب، َويـَْرَمحُونَ : يـَْلزُِم اَحلقُّ ُالمَّىت ىف أْرَبعٍ : قال النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله
  .»3«  ِلْلُمْذِنبِ 
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توبه كننده را مورد مهر و عالقه قرار دهند، : اّمتم در چهار برنامه مالزم حق باشند: پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .ش كنندبه ضعيف رمحت آورند، به نيكوكار كمك منايند، و براى گنهكار طلب آمرز 

ؤِمنني عليه السالم
ُ
   ُتوبوا اىل الّله َعزَّوَجلَّ َواْدُخُلوا ىف َحمبَّته َفانَّ الّلَه حيُِبُ : قاَل امريامل

______________________________  
  .5، حديث 20، باب 19/ 6: ؛ حبار األنوار659، حديث 237: الدعوات، راوندى -)1(

  .4965حديث ، 574/ 3: من ال حيضره الفقيه -)2(

  .10، حديث 20، باب 20/ 6: حبار األنوار -)3(

  70: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

َتَطهِّريَن َواْلُمؤِمُن تـَّوابٌ 
ُ
  .»1«  التـََّوابَني وحيُِبُّ امل

به خدا بازگرديد و در ميدان عشقش داخل شويد كه خدا تائبان و شستشو كنندگان ظاهر : امرياملؤمنني عليه السالم فرمود
  .باطن را دوست دارد و مؤمن تّواب استو 

َمَثُل اْلُمْؤِمِن ِعْنَد الّلِه َعزََّوَجلَّ َكَمَثِل َمَلٍك ُمَقرَّب : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: َعِن الرِّضا َعْن آباِئِه عليهم السالم قالَ 
  .»2« ءٌ اَحبُّ اىل الّلِه ِمْن ُمْؤِمٍن تائٍب َأْو ُمْؤِمَنٍة تائَِبةٍ  َولَْيَس شى َوانَّ اْلُمْؤِمَن ِعْنَد الّله َعزََّوَجلَّ اْعَظُم ِمْن ذِلكَ 

  :كند كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود امام رضا عليه السالم از پدران بزرگوارش روايت مى

تر است، و چيزى نزد مؤمن در پيشگاه خدا هم چون ملك مقّرب است، و هرآينه مؤمن نزد حضرت حق از اين هم باال
  .تر از مرد و زن با اميان تائب نيست خداوند حمبوب

ْنِب َكَمْن ال َذْنَب لَهُ : قاَل َرسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله   .»3«  التّاِئُب ِمَن الذَّ

  .توبه كننده از گناه مانند كسى است كه گناه نداشته باشد: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ْعُت َعلىَّ ْبَن ابيطاِلِب يَقولُ َعْن ا  اْالْسِتْغفارُ : اْلَعَجُب ِممَّْن يـَْقُنُط َوَمَعُه اْلِمْمحاُة َفقيَل َلُه َوَما اْلِمْمحاُة قالَ : لشَّْعِىبَ قاَل مسَِ
»4«.  
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   از كسى كه در حال: فرمود گويد از حضرت موال على عليه السالم شنيدم، مى شعىب مى

______________________________  
  .14، حديث 20، باب 21/ 6: حبار األنوار -)1(

  .15، حديث 20، باب 21/ 6: حبار األنوار -)2(

  .21022، حديث 86، باب 75/ 16: ؛ وسائل الشيعة347، حديث 31، باب 74/ 2: عيون اخبار الرضا -)3(

لس الثالث، حديث 88: األماىل، شيخ طوسى -)4(   .17، حديث 20، باب 21 /6: ؛ حبار األنوار134، ا

  71: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  :نوميدى است در شگفتم، در حاىل كه با او پاك كننده هست، عرضه داشتند

  .استغفار: پاك كننده چيست؟ فرمود

از مسائل بسيار مهّمى كه در باب با عظمت توبه مطرح است، اين است كه از باب فضل و رمحت و عنايت و كرم 
وبه به روى احدى از بندگان بسته نيست، هر زمان عبد عاصى به وضع ناهنجار خود آگاه شد و در حضرت حق باب ت

مقام بازگشت حقيقى به سوى موالى مهربانش برآمد، به شرطى كه با آثار مرگ و قيامت روبرو نشده باشد توبه براى او 
رت و رمحت حضرت دوست برساند و از عذاب تواند خود را به مغف صددرصد امكان دارد و بر اساس آيات و روايات مى

  .خالد و هالكت ابدى وجود خويش را برهاند

  .كند عنايت كنيد به داستان عجيىب كه شيخ طوسى نقل مى

   توبه يهودى

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى

كه حضرت او را به    اى 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  گماشت و وى را به دنبال بعضى از امور مى كارهاى ساده و آسان مى

  .فرستاد جهت هدايت آنان نامه مى



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

 

مدتى از آن جوان خربى نشد، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از حالش جويا شد، مردى به آن جناب عرضه داشت، تا 
  !جاىي كه اطالع دارم بايد بيش از امروز زنده مناند چون به مرض سخىت دچار آمده

   اى از اصحاب به مالقات وى رفتند، معنويت حضرت ختمى مرتبت با عده

  72: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

ا زدند، داد، آن جوان را صد گفتند جواب مى و كرامت و بركت و واقعّيت آن جناب چنان بود كه با هركس سخن مى
. »اْشَهُد اْن الالَه اّال الّلُه واّىن َرُسوُل اللّه«: بگو: حضرت به او فرمود» لبيك يا اباالقاسم«: ديده گشود و عرضه داشت

جوان به چهره پدرش كه يهودى متعّصىب بود نگريست و چيزى نگفت، حضرت بار دوم او را صدا زد و شهادتني را به او 
: ر كرد و چيزى نگفت، بار سّوم او را صدا زد باز از ترس پدر لب فرو بست، حضرت فرمودتلقني كرد باز به پدرش نظ

اگر ميل دارى بگو ورنه ساكت باش، جوان كه زمينه حقيقت خواهى در وى جتّلى داشت شهادتني را گفت و به عبارت 
به اين جوان : ه پدرش فرمودديگر از متام گذشته خويش به حضرت حمبوب بازگشت و سپس به كام مرگ افتاد، حضرت ب

او را غسل داده و كفن كنيد و سپس نزد من آوريد تا بر : دست مزن و كارى به او نداشته باش آن گاه به اصحابش فرمود
  :فرمود وى مناز بگزارم، آن گاه از منزل يهودى درآمد در حاىل كه مى

  .»1« آتش جنات داداى از بندگانش را از  خداى را سپاس گزارم كه به وسيله من بنده

  :از حضرت رضا عليه السالم در كتب معتربه حديث روايت شده

نْيا َواْآلِخَرِة اّال ِحبُْسِن ظَنِِّه بِالّلِه َعزََّوَجلَّ َوَرجاِئِه َله وَ  ُحْسِن ُخْلِقِه َواْلَكفِّ َعِن اْغِتياِب َوالّلِه ما اْعِطَى ُمْؤِمٌن َقطُّ َخيـَْر الدُّ
ُسوِء ُخْلِقِه َواْغِتياِبِه ال يـَُعذُِّب َعْبداً بـَْعَد التـَّْوبَِة َواْالْسِتْغفاِر اّال ِبُسْوِء ظَنِِّه َوتـَْقصريِه ىف َرجائِِه لِّلِه َعزََّوَجلَّ وَ   َوالّلهُ َتعاىلاْلُمْؤِمنَني، 

  .»2«  اْلُمْؤِمننيَ 

______________________________  
ل438: األماىل، شيخ طوسى -)1(   .27، حديث 20، باب 26/ 6: ؛ حبار األنوار980س اخلامس، حديث ، ا

؛ فقه 29، حديث 20، باب 28/ 6: ؛ حبار األنوار12898، حديث 16، باب 248/ 11: مستدرك الوسائل -)2(
  .360: الرضا
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  73: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

د، و اميدش به حضرت او و خلق خوشش رسد مگر به خوشبينيش به خداون خري دنيا و آخرت به مؤمن منى! به خدا قسم
شود مگر به بدگمانيش به  اى پس از توبه و استغفار عذاب منى و خوددارى از غيبت مردم مؤمن، به خدا قسم بنده

  .حضرت حق و كوتاه آمدنش در اميد به خدا و بداخالقى و غيبتش از مردم مؤمن

  :»1«  آمده» وسائل الشيعة«در كتاب 

هنگامى كه بنده مؤمنم دچار گناه شد و از آن گناه توبه كرد و آراسته به حياى از من : د وحى كردخداوند به حضرت داو 
كنم و از اين امور باك ندارم كه من  برم و سيّئاتش را بدل به حسنات مى آمرزم و گناهش را از ياد َحَفظه مى شد او را مى
  .ارحم الرامحينم

   توبه واقعى

فرادى كه تصور كنند توبه و بازگشت به حضرت حق با پشيماىن و يا گريه و زارى و يا قرائت  شايد باشند در ميان مردم ا
كردن مجالت دعاىي استغفار حتقق پيدا كند، وىل اينان بايد بدانند كه توبه با سه عنصر، علم و حال و عمل قابل حتقق 

  .شود استفاده مى است و اين هر سه واقعّيت به طور صريح از آيات كتاب و روايات و اخبار

توبه از هر گناه بايد متناسب با آن گناه صورت بگريد، ىف املثل توبه كسى كه مناز و روزه و حج و زكات و ساير عبادات 
   هاست و توبه كسى كه به هر عنوان مال مردم و حق عباد اهلى را برده بازگرداندن را در گذشته ترك كرده قضا كردن مهه آن

______________________________  
  .21017، حديث 86، باب 74/ 16: وسائل الشيعة -)1(

  74: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .آن مال و آن حق به مردم است و هم چنني است ساير گناهان و امورى كه از باب غفلت بر انسان گذشته است

   شرايط توبه

  :شريف است كه» ج البالغة«در 
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داىن استغفار  مادر به عزايت بنشيند، مى: حضرت فرمودند. »استغفر الّله«: السالم گفتمردى در حمضر امرياملؤمنني عليه 
  .چيست؟ استغفار درجه صاحب مقامات ملكوتى است و آن مرّكب از شش حقيقت است

  .پشيماىن از گذشته - 1

  .اراده و عزم قوى بر ترك گناه در آينده - 2

  .ين زمينه كمرتين چيزى نداشته باشداداى حق مردم در حّدى كه صفحات پرونده در ا - 3

  .جبا آوردن فرائضى كه در گذشته ترك شده - 4

  .آب كردن گوشىت كه از معصيت بر بدن روئيده - 5

  .»1« چشاندن رنج طاعت بر بدن، چنانچه لّذت معصيت را چشيد - 6

  :در روايىت آمده

هر كس توبه كند وىل : دانيم، فرمود منى: داشتنددانيد تائب كيست؟ عرضه  مى: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
حقوق مردم را ادا ننمايد و در عبادت خود نيفزايد و در لباسش تغيري ندهد و دوستانش را عوض ننمايد و جملسش را 

   و اخالق و نيّتش را برنگرداند و به فتح قلب يعىن »2« تغيري ندهد و فرش و بالشش را مبّدل نكند

______________________________  
  .417حكمت : ج البالغة -)1(

  .آنچه مربوط به تغيري مال و اثاث خانه است كنايه از بدل كردن حرام به حالل است -)2(

  75: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

م منور شدن دل به نور حقيقت نايل نگردد و دست به انفاق و خدمت ماىل نزند و آرزوها كوتاه نكند و زبان از آنچه حرا
است نبندد و به تصفيه اموالش اقدام ننمايد به حقيقت كه توبه نكرده و به حضرت دوست بازنگشته كه آراسته به اين 

  .»1«  حقايق در حقيقت تائب است
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______________________________  
؛ 52، حديث 20، باب 35/ 6: ؛ حبار األنوار13709، حديث 87، باب 131/ 12: مستدرك الوسائل -)1(

  .88: جامع االخبار

  76: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

، َوتـَْوبَُة اْالْولِياِء . ُكلِّ حالٍ    َوالبُدَّ ِلْلَعْبِد ِمْن ُمداَوَمِة التـَّْوَبِة َعلى[ َفُكلُّ ِفْرَقٍة ِمَن اْلِعباِد َهلُْم تـَْوبٌَة، فـَتَـْوبَُة اْالنِْبياِء ِمِن اْضِطراِب السِّرِّ
َوِلُكلِّ واِحٍد .  الذُّنُوبِ اِت، َوتـَْوبَُة اْالْصِفياِء ِمَن التـَّنـَفُِّس، َوتـَْوبَُة اْخلاِص ِمَن اْالْشِتغاِل ِبَغْريِ الّلِه، َوتـَْوبَُة اْلعامِّ ِمنَ ِمْن َتْكويِن اخلََْطر 

  ]ااْمرِِه، َوذِلَك َيطُوُل َشْرُحهُ هيُهن  ِمنـُْهْم َمْعرَِفٌة َوِعْلٌم ىف اْصِل تـَْوبَِتِه َوُمْنَتهى

   انواع توبه

  .اى توبه خاّصى است عبد را الزم است پيوسته در هر شأىن كه هست در حال توبه باشد و براى هر فرقه و طايفه

  .توبه پيامربان از اضطراب باطن است

  .توبه اوليا از عوارض رنگارنگ خاطر است

  .توبه اصفيا از اسرتاحت و فراغت و غفلت و كدورت است

  .بودن به غري حق است توبه خاصان از مشغول

  .توبه عوام و توده مردم از گناهان و معاصى است

براى هر كدام از اين طبقات نسبت به موضوع توبه و نتيجه آن معرفت و دانش خمصوصى است كه براى ديگرى نيست و 
  .شود اينجا جمال شرح و بسط ندارد، فقط به توبه عوام اشاره مى

  77: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  ، َواْخلَْوِف َعلى ما َمضى  ِد النََّدِم َعلىّما تـَْوَبُة اْلعامِّ َفاْن يـَْغِسَل باِطَنُه ِمَن الذُّنُوِب ِمباِء اْحلَياِة َواْالْعِرتاِف ِجبِنايَِتِه داِئماً، َواْعِتقاَفا[
ما فاَتُه ِمْن طاَعِة الّلِه، َوَحيِْبَس   ، َويُدَمي اْلُبكاَء َواْألََسَف عَلىما َبِقَى ِمْن ُعْمرِِه، َوال َيْسَتْصِغَر ُذنوَبُه فـََيْحِمَلهُ ذِلَك اَىل اْلَكَسلِ 

ما َسَلَف َويـَُروَض نـَْفَسُه ىف   َوفاِء تـَْوبَِتِه َويـَْعِصَمُه َعِن اْلعوِد اىل  ِلَيْحَفَظُه َعلى  نـَْفَسُه ِمَن الشََّهواِت َوَيْسَتغيَث اَىل الّلِه َتعاىل
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َلهُ َوُيْظِمى ِد َواْلِعباَدِة، َويـَْقِضَى َعِن اْلَفواِئِت ِمَن اْلَفراِئِض َويـَُردَّ اْلَمظاِملَ َويـَْعَتزَِل قـَُرنآَء الّسوِء َوُيْسِهرَ َمْيداِن اجلُْهْ  اَرُه َويـَتَـَفكََّر  لَيـْ َ َء 
َسرّائِِه َوَضرّاِئِه َويـَْثُبَت ِعْنَد اْلِمَحِن َواْلَبالِء َكْيال َيْسُقَط َعْن َدَرَجِة ساِئًال ِمْنُه اْالْسِتعاَنَة ىف   داِئماً ىف عاِقَبِتِه َوَيْسَتعَني بِالّلِه َتعاىل

 ] كاِذِبنيَ فـََليَـْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدُقوا َو َليَـْعَلَمنَّ الْ [ التـَّّوابَني َفانَّ ىف ذِلَك َطهاَرًة ِمْن ُذنوِبِه َوزياَدًة ىف َعَمِلِه َورِفْـَعًة ىف َدَرجاتِِه،
»1«[  

______________________________  
  .3): 29(عنكبوت  -)1(

  78: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

   توبه عوام

حقيقت توبه عوام اين است كه باطن را از معاصى به اشك ندامت بشويد و در مهه حال به تقصري و جنايت اعرتاف منايد 
اش ترسناك باشد و هرگز معصيت را   پشيمان گردد و پيوسته به آيندهو از صميم دل بر اعمال و غفلت گذشته خود 

  .اعتناىي و كسالت وى گردد كوچك نشمارد، تا موجب جرأت و ىب

هاى شيطاىن حفظ   گريه و اسف را بر عبادات از دست رفته ادامه دهد و نفس خود را از متايالت و شهوات و خواسته
شدن به وضع گذشته  كه وى را بر بساط توبه ثابت قدم بدارد و از آلودهكند و از وجود مقّدس حضرت دوست خبواهد  

  .نگاه دارد

خود را در ميدان كوشش در راه حق مترين دهد و آنچه از او فوت شده جباى آورد و هرچه از ديگران به ظلم و ستم به 
  .به صيام نوراىن كنددست آورده باز گرداند، از مهراهان ناباب كناره جويد و شب را به قيام و روز را 

در عاقبت خويش انديشه منايد و از حضرت جانان خبواهد كه او را در خوشى و ناخوشى توفيق استقامت دهد و به وقت 
آمدها موجب طهارت  شّدت و ابتال ثابت قدم مانده تا از درجه تّوابني سقوط نكند و بيدار باشد كه متام حوادث و پيش

  .مزيد درجات و علو مراتب ملكوتى و خبشودگى گناهان است و سبب

  :فرمايد خداوند در سوره مباركه عنكبوت مى
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و ما ! شوند؟ ها كاىف است و آزمايش و امتحان منى شوند و تنها اظهار و گفتار براى آن كنند كه آنان ترك مى آيا گمان مى
 راستگويان را از دروغگويان باز شناسد ها بودند به معرض آزمايش و امتحان گذاشتيم، پس خداوند آنان را كه پيش از آن

»1«.  

______________________________  
  .3و  2): 29(عنكبوت  -)1(

  79: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

   باب

80  

   در جهاد و رياضت نفس

  81: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

َد َوَمْن َهَزَم ُجْنَد نـَْفِسِه َوَهواُه َظِفَر ِبِرَضا الّلِه، َوَمْن جاَوَز َعْقُلهُ نـَْفَسُه اْالّماَرَة بِالّسوِء بِاجلَْهْ ِلَعْبٍد جاَهَد ِلّلِه نـَْفَسُه َوَهواُه،   ُطوىب
ضوِع َعلى   .فـََقْد فاَز فـَْوزاً َعظيماً   ِبساِط ِخْدَمِة الّلِه َتعاىل  َواْالْسِتكانَِة َواخلُْ

َولَْيَس ِلَقْتِلِهما َوَقْطِعِهما ِسالٌح َوآَلُة ِمْثُل اْالْفِتقاِر اَىل الّلِه    اْلَعْبِد َوبـَْنيَ الّلِه ِمَن النـَّْفِس َواْهلَوىَوال ِحجاَب اْظَلَم َواْوَحَش بـَْنيَ 
ضوِع َواجلُْوِع َوالظََّماِء بِالنَّهاِر َوالسََّهِر ِباللَّْيِل، فَاْن ماَت صاِحُبُه ماَت َشهيداً، شوِع َواخلُْ عاِقَبُتُه اَىل   َواْن عاَش َواْسَتقاَم أَّدى َواخلُْ

  .الرِّْضواِن اْالْكَربِ 

  .»1« ] َو الَِّذيَن جاَهُدوا ِفينا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلنا َو ِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِننيَ [ : قاَل الّلُه َتعاىل

بِّْخ نـَْفَسَك َوُلْمها َوَعيـِّْرها َحتْثيثاً َعَلى اْالْزدياِد َعَلْيِه َواْجَعْل َهلا زِماماً ِمَن اْالْمِر َواذا رَاْيَت ُجمَْتِهداً ابـَْلَغ ِمْنَك ِىف اْالْجِتهاِد فـَوَ 
ا اّال َوَقْد صَ  ِ   .هاحََّح اوََّهلا َواِخرَ َوِعناناً ِمَن النـَّْهِى، َوُسْقها َكالرّاِئِض لِْلفارِِه الَّذى ال َيْذَهْب َعَلْيِه ُخْطَوٌة ِمْن ُخُطوا
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ا امَُّتُه َوال : يـَتَـَورََّم َقَدماُه َويَقولُ   ُيَصّلى َحّىت : وَكاَن َرسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله أََفال اكوُن َعْبداً َشكوراً؟ اراَد ِبِه اْن تـَْعَتِربَ ِ
  يـَْغُفلوا َعِن اْالْجِتهاِد َوالتـََّعبُّدِ 

______________________________  
  .69): 29(عنكبوت  -)1(

  

  82: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .َوالرِّياَضِة ِحبالٍ 

ا َواْسَتَضْأَت بِنورِها َملْ َتْصِربْ َعْنها ساَعًة  واِحَدًة َوَلْو ُقِطْعَت اْرباً اْرباً، َفما اال َوانََّك َلْو َوَجْدَت َحالَوَة ِعباَدِة الّلِه َوَرأَْيَت بـَرَكاِ
  .ّال ِحبِْرماِن َفواِئِد السََّلِف ِمَن اْلِعْصَمَة َوالتـَّْوفيقِ اْعَرَض َمْن اْعَرَض َعْنها ا

  .ِالّىن اخاُف اْلَبياتَ : ما َلَك ال تَناُم بِاللَّْيِل؟ قالَ : قيَل ِلربيِع ْبِن ُخثـَْيمٍ 

  

  83: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  ] ِلَعْبٍد جاَهَد ِلّلِه نـَْفَسُه َوَهواُه َظِفَر ِبِرَضا الّلهِ   طوىب[

   جهاد با نفس

نامه بسيار پرمنفعت و با امهّيت جهاد با نفس و به رياضت آوردن اين منبع حّساس از ابتداى شروع زندگى در بسيط بر 
  .انديش بوده است خاك مورد توّجه عاشقان كمال و عاقالن عاقبت

فيّاض كرمي و وجود اقدس حضرت  اى كه قواعد و قوانني جهاد با نفس در زندگى انسان جتّلى كرده از جانب اّولني مرتبه
ربوىب، بوده و سپس انبيا و ائمه عليهم السالم و اوليا و عرفا، هر يك بر مبناى عشق و حمّبىت كه به انسان داشتند وى را 

در اين زمينه راهنماىي كرده و به سوى كمال مطلوب كه راه رسيدن به آن جز از طريق رياضت و جهاد نفساىن ميّسر 
  .اند منودهنيست هدايت 
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بايد دانست كه نفس با كمك مشاعر و احساسات به خصوص چشم و گوش و حّس ذائقه و المسه، اثر پذير عجيىب 
  !!است، در حّدى كه مشهور است هيچ تابلوىي در جهان آفرينش اثر پذيريش از نفس بيشرت نيست

به كمك پوست ملس كند، با متام وجود در چون به وسيله چشم ببيند و به وسيله گوش بشنود و به سبب ذائقه بچشد و 
مقام طلب و خواسنت برآيد و متام اميال و غرايز را در اين ميدان پرخطر به مهراه خود بياورد و در اين زمينه از هيچ چيز 

   باك نكند و عالقه به هيچ قاعده و قانون و چهارچوىب نشان ندهد و چون در اين صحنه

  84: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

قانون و مقررات بطلبد و جز رسيدن به آنچه خواسته چيزى را قبول نكند و با متام  چون و چرا خبواهد و ىب ا شود ىبره
قدرت به هدف خلقت و رمز آفرينش كه مقام با عظمت خليفة الّلهى است پشت پا زند و اميال و غرايز و شهوات را از 

اند بر فضاى خويش حاكم كند و عقل و  ظ كه به آن هوا نام دادهقيد تقوا و فضيلت و كرامت آزاد منايد و دودى غلي
فطرت را مغلوب منوده، صاحبش را به فضاحت و رسواىي و غفلت و شهوت در دنيا گرفتار كرده و در آخرت به عذاب 

  .اليم و آتش ابد دچار منايد

رود احتياج به شرح و بسط داشته باشد،  اوضاع اخالقى و عملى گرفتاران هوا را جتربه تلخ تاريخ نشان داده، گمان منى
هاى فردى و خانوادگى و اجتماعى در طول تاريخ براى جامعه انساىن  هاى عملى و رذايل اخالقى و گرفتارى انواع آلودگى

پيش آمده حمصول هواى نفس و آزاد گذاشنت اين عنصر قوى در ميدان حيات و عرصه زندگى است، عنصرى كه اگر 
هاى حضرت حق رشد كند سر انسان را از عرش اعال باالتر برده و از وجود آدم منبعى جوشان از خري  همهاهنگ با خواست

  .آيد و بركت و كرامت و فضيلت به وجود مى

هاى رباىن و قواعد ملكوتى است و آن عبارت است از قرار  ترين كار تربيىت بدون شك تربيت نفس براساس برنامه پرقيمت
رايز در چهارچوب تقواى اهلى كه قواعد اين تقوا و حدود اين حقيقت در آيات قرآن و روايات و دادن متام اميال و غ

اخبار جتّلى دارد و حتّقق اين تربيت از طرىف معرفت نسبت به اين قواعد الزم دارد و از طرف ديگر با عزمى راسخ و قدمى 
وتى مهان است كه قرآن جميد به طور مكّرر از آن به استوار، عمل عاشقانه بر اساس اين قواعد كه اين راه پرقيمت ملك

صراط مستقيم تعبري كرده و اعالم منوده، راهرو اين راه به مقام قرب و به لّذت وصال نايل خواهد شد و ديده دل به ديدار 
  .حمبوب منّور خواهد كرد

  85: ، ص12 عرفان اسالمى، ج
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  :به قول عارف مشتاق، حاج مريزا حبيب خراساىن

 تن هر دم آيد جان ديگر درين
 

 وزين در هر دم آيد خوان ديگر

  درين حمفل كه نزهتگاه جان است
 

 رسد هر ساعىت مهمان ديگر

  به هر يك ذرّه از ذرات امكان
 

 فته عامل امكان ديگر

  اگر انسان نكو بيند به هر دم
 

 ببيند خويش را انسان ديگر

 ببني در گلشن خاطر كه رويد
 

 گل و رحيان ديگربه هر ساعت  

  غذاى تن بود اين آب و اين نان
 

 غذاى روح آب و نان ديگر

 دو صد كشىت روان گردد در اين حبر
 

 كه هر يك راست كشتيبان ديگر

  بود سرسبز و خّرم گلشن جان
 

 ز ابر ديگر و باران ديگر

  هزاران يوسف مصرى در اين راه
 

 كه هر يك را َچه و زندان ديگر

  بيىن ديده بر راه دوصد يعقوب
 

 كه هريك را بود كنعان ديگر

  

هاى غلط دروىن و بروىن عناصر شخصّيت نفس را  با كمال دّقت بايد مسري زندگى را پيموده و مواظبت داشت كه كشش
ذيب و تربيت و تزكيه نفس  ميّسر نكوبد كه رسيدن به مقام قرب جانان و به دست آوردن حاالت عاىل ملكوتى از طريق 

  .است و بس

  :گويد بالزاك كه يكى از دانشمندان مغرب زمني است مى

پذير است، به شرط آن كه انسان در متاس خود با امور زندگى نگذارد به مهان آساىن كه   وصول به شخصّيت عاىل امكان
اگر نفس را در  !دهد، روحش پاره پاره شود گذرد از دست مى هاىي كه از آن مى گوسپند پشم خود را در خارستان
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يمه سپس حيواىن خطرناك، آن گاه درّنده و در عاقبت  خواسته ها و اميال و غرايزش رها كنيم در مرحله اّول تبديل به 
  .شيطاىن جامع مهه رذايل و مفاسد خواهد شد

   هاى غلطش آزاد بگذارمي، از لّذت عبادت حمروم و به نفس را اگر در خواسته

  86 :، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .كند گردد و آدمى را به جاده هالكت انداخته و به عذاب ابد حق گرفتار مى تدريج از امور بندگى خارج مى

دخرت شيطان كه : برمي، گفت ما از عبادت و عمل صاحل و اجنام امور خري لّذت منى: به يكى از عباد شايسته حق گفتند
اى زيارت دخرت، ناچار است به خانه دخرتش برود و او هركجا حمّبت خارج از حدود به دنياست در قلب مشاست، پدر بر 

كند، پس بني مشا و لّذت بردن از عبادت و كار خري، شيطان مانع است و مشا را راهى براى  جا خوش كند توليد فساد مى
  .جنات از اين بلّيه جز برگرداندن متايالت و غرايز به حدود اهلى نيست

شت    راه 

شت كدام است؟ فرمود: و عارفان عاشق گفتندبه يكى از بيداران    :راه 

  :مداومت بر پنج چيز

  :بازداشنت نفس از معصيت - 1

  .»1« ] َو َأمَّا َمْن خاَف َمقاَم َربِِّه َو نـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلَوى[

  .و اما كسى كه از مقام و منزلت پروردگارش ترسيده و نفس را از هوا و هوس بازداشته است

  :ليل از دنيا كه عبارت از حالل خداست رضايت داده و قناعت كند كه در خرب آمدهبه ق - 2

ْنيا   .»2« َمثَُن اْجلَنَِّة الزُّْهُد ِىف الدُّ

______________________________  
  .40): 79(نازعات  -)1(
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شت  ا و قيمت    .اطاعت خدا و ترك دنياستمسلماً 

  :بر بندگى خالصانه و عبادت عاشقانه و سلوك عارفانه حريص باشد - 3

  .»1« ] تِْلُكُم اْجلَنَُّة أُورِثـُْتُموها ِمبا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ [

شت را به ارث برديد اى كه مهواره اجنام مى به پاداش اعمال شايسته   .داديد، اين 

  :و بندگان واقعى حق كه از معرفت و عمل برخوردارند باشدعاشق صاحلان و صادقان  - 4

  .»2« ] ُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنيَ [

  .]ترينشان پيامربان و اهل بيت رسول بزرگوار اسالم هستند صادقاىن كه كامل[و با صادقان باشيد 

رتين نوع رابطه عبد با حضرت حق است و خداوند  - 5 مهربان استجابت را نتيجه دعا زياد در مقام دعا برآيد كه دعا 
  :قرار داده است

  .»3« ] اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكمْ [

  .مرا خبوانيد تا مشا را اجابت كنم

  توجهى به دنيا ىب

  عارىف بيدار دل و عاشقى سوخته پياده به سوى بيت الّله در حركت بود، شرت

______________________________  
  .43): 7(اعراف  -)1(

  .119): 9(توبه  -)2(
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  .60): 40(غافر  -)3(
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توشه؟   پياده و ىب: كجا؟ جواب داد بيت الّله، گفت: سوارى عرب كه دل به دنيا و مال و منال آن داشت به او گفت
گريم و  مىنشينم و چون نعمىت بر من آيد بر مركب شكر قرار  گفت نه، هرگاه مصيبىت به من رسيد بر مركب صرب مى

دامن كه باقى مانده كمرت از گذشته  هرگاه قضاى اهلى رسد، بر مركب رضا برآمي و چون هوا و هوسى در نفس پديد آيد، مى
! اى بيناى راه و سالك آگاه: شرت سوار گفت. بارى است است و دنبال هوا و هوس رفنت صرف ندارد و معامله خسارت

  !تو سوارى و من پياده

  ها منشأ متام لغزش

  :ها و گناهان مندرج در سه چيز است اند متام بدخبىت بيداران راه دوست با توّجه به آيات كتاب فرموده

متابعت از هواى نفس كه منشأ بدعت، ارتداد، ضاللت، شبهه، طلب شهوات و ترك عبادات است، قرآن جميد  - 1
  :فرمايد مى

  .»1« ] اللَّهِ فـَُيِضلََّك َعْن َسِبيِل   َو ال تـَتَِّبِع اْهلَوى[

  .كند و از هواى نفس پريوى مكن كه تو را از راه خدا منحرف مى

حّب دنيا و عشق خارج از حدود اهلى به ظاهر زندگى و زر و زينت از دست رفتىن كه باعث قتل، ظلم، غصب،  - 2
است، قرآن جميد غارت، سرقت، ربا، اكل مال يتيم، منع زكات، شهادت زور، حالل كردن حرام و حرام منودن حالل 

  :فرمايد مى

______________________________  
  .26): 38(ص  -)1(
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  .»1« ] َمْن كاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّنْيا نـُْؤتِِه ِمْنها َو ما َلُه ِيف اْآلِخَرِة ِمْن َنِصيبٍ [
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دهيم،  زراعت دنيا را خبواهد، اندكى از آن را به او مى افزاييم و كسى كه كسى كه زراعت آخرت را خبواهد، بر زراعتش مى
ره و نصيىب نيست   .وىل او را در آخرت هيچ 

  :و در حديث بسيار مشهور آمده

ْنيا َرْأُس ُكلِّ َخطيَئةٍ    .»2« ُحبُّ الدُّ

  .دوسىت دنيا ريشه هر لغزش و گناهى است

غريى كه در راه او نيست و با او نيست، غريى كه منشأ ديده دل از خدا برداشنت و ديده سر و دل به غري بسنت،  - 3
  :گويد شرك، نفاق، ريا، كرب و اسارت است، قرآن كرمي مى

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

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

   عبادات ظاهرى و باطىن

براى تربيت نفس و تزكيه آن و به عبارت ديگر براى قرار دادن نفس در راه رشد و كمال، الزم است او را با قدرت دو 
  .نوع عبادت مهار كرد

   قراردادن اعضاى بدن در چهارچوب: كه عبارت است از   عبادت ظاهرى - 1

______________________________  
  .20): 42(شورى  -)1(

  .20824، حديث 61، باب 9/ 16: ؛ وسائل الشيعة11، حديث ...، باب ذم الدنيا و130/ 2: الكاىف -)2(

  .48): 4(نساء  -)3(
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ى از منكر و عمل صاحل مهراه با نيت خالص و آن عمل صاحل جتّلى در مناز و روزه و حج و  جهاد و امر به معروف و 
  .مخس و زكات و ترك انواع حمرمات دارد

تقواى قلب و جان و آن تقواى قلب و جان جتّلى در اخالق محيده دارد و آن : كه عبارت است از   عبادت باطىن - 2
و جوامنردى و دورى از توبه و صرب و شكر و توّكل و توّسل و جود و كرم و سخا و فتوت : اخالق محيده مطلع الفجرش

كرب و حسد و غرور و غل و غش و ُعجب و ساير اوصاف شيطاىن است و علمى كه عبادات : ملكات رذيله هم چون
دهد علم سّر، يا علم اخالق و عرفان است و  كند فقه است و دانشى كه عبادات باطىن را توضيح مى ظاهرى را بيان مى

رت  ترين فقها و عرفا و صاحبان  ين كتب فقهى و عرفاىن و اخالقى، به وسيله بزرگبراى تفسري و تشريح هر دو عبادت 
اند كه آراسته شدن به هر دو عبادت از  اخالق به رشته حترير آمده و در آن كتب براساس آيات و روايات ثابت كرده

  .اند ال و مسئولّيتواجبات اصيل اهليه است و متام مرد و زن در روز قيامت نسبت به هر دو عبادت در معرض سؤ 

در اينجا الزم است به خبشى از آيات هر دو فصل اشاره شود، تا اين دو مسئله اهلى بيش از پيش امهّيت و ارزشش براى 
  .ما روشن گردد

   عبادات ظاهرى

  :كند، عبارت است از اما آياتى كه عبادات ظاهرى را بيان مى

  .»1« ]اْنَه َعِن اْلُمْنَكرِ أَِقِم الصَّالَة َو ْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َو [

  .مناز را برپا دار و مردم را به كار پسنديده وادار و از كار زشت بازدار

______________________________  
  .17): 31(لقمان  -)1(
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  .»1« ]َحَسناً َو أَِقيُموا الصَّالَة َو آُتوا الزَّكاَة َو أَْقِرُضوا اللََّه قـَْرضاً [

  .و مناز را برپا داريد و زكات بپردازيد و وام نيكو به خدا بدهيد
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  .»2« ]يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبالصَّْربِ َو الصَّالةِ [

كمك ]  ها و رسيدن به رمحت حق براى حل مشكالت خود و پاك ماندن از آلودگى[از صرب و مناز ! اى اهل اميان
  .خبواهيد

مثِْ َو باِطَنهُ [   .»3« ] َو َذُروا ظاِهَر اْإلِ

  .گناه آشكار و پنهان را رها كنيد

   عبادات باطىن

  :داند عبارت است از اى كه عبادات باطىن را واجب مى و آيات اهليه

يعاً أَيـَُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ [   .»4« ] َو ُتوبُوا ِإَىل اللَِّه مجَِ

  .مهگى به سوى خدا بازگرديد تا رستگار شويد! اى مؤمنان] مشا[و 

  .»5« ] يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِربُوا َو صاِبُروا َو راِبُطوا َو اتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ [

چه در حال آسايش [ديگر شكيباىي كنيد، و ديگران را هم به شكيباىي واداريد، و با يك]  در برابر حوادث! [اى اهل اميان
  پيوند]  چه در بال و گرفتارى

______________________________  
  .20): 73(مّزمل  -)1(

  .153): 2(بقره  -)2(

  .120): 6(انعام  -)3(

  .31): 24(نور  -)4(

  .200): 3(آل عمران  -)5(
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  .رستگار شويد و ارتباط برقرار كنيد و از خدا پروا مناييد تا

َر َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ [   .»1« ] َو اْعُبُدوا َربَُّكْم َو افْـَعُلوا اْخلَيـْ

  .و پروردگارتان را عبادت كنيد و كار نيك اجنام دهيد تا رستگار شويد

يم حق در اين آيات و نظايرش كه در قرآن جميد فراوان است، عبادات ظاهرى و باطىن را راه رشد و كمال و صراط مستق
  .داند و رساننده انسان به فالح و پريوزى در دنيا و آخرت مى

گردد، در آن وقت نور حمبت  ها و احواالت شيطاىن آزاد مى آرى، از طريق هر دو عبادت، نفس وارسته شده و از آلودگى
سازد كه دردش  ه مىاى وال قرار و دلداده كند و از وجود انسان عاشقى ىب و عشق و معرفت حضرت حق در درون جتلى مى

  .پذيرد جز با رسيدن به مقام وصال و به دست آوردن نقطه قرب با داروىي ديگر عالج منى

  :گويد مال امحد نراقى آن عاشق شيفته در اين زمينه مى

  مژده اى دل خيمه بريون از جهان خواهم زدن
 

  خيمه بر باالى هفتم آمسان خواهم زدن

 خواهم كشيدبارگه باالتر از كون و مكان 
 

  پنج نوبت بر فراز ال مكان خواهم زدن

  

  آشيان در شاخسار قدس خواهم ساخنت
 

  قدسيان را هم صفري از آشيان خواهم زدن

 دست ّمهت بر رخ كون و مكان خواهم فشاند
 

  پاى غريت بر سر جان و جهان خواهم زدن

______________________________  
  .77): 22(حج  -)1(
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 مهر از اين نامهربانان سر به سر خواهم بريد
 

  دست بر دامان يار مهربان خواهم زدن

  

   نسخه شفاخبش

هاى نفساىن، هم چون امراض بدىن قابل معاجله است و راه شفايافنت براى  امراض روحى و معنوى و رذايل و آلودگى
  .باشد هاى دروىن است، باز مى نفس و ناپاكىهركس كه دچار غفلت و خّفت 

  :شود كه شفا داراى سه مرحله است از آيات كرميه قرآن استفاده مى

   شفاى عام - 1

   شفاى خاص - 2

   شفاى خاّص اخلاصّ  - 3

مربوط به امراض ظاهرى است و خداوند مهربان حتقق آن را به وسيله مواد غذاىي و داروىي قرار داده : اما شفاى عام
رتين مواد غذاىي و داروىي است مى   :فرمايد است، درباره زنبور عسل كه سازنده يكى از 

َا َشرَاٌب ُخمَْتِلٌف أَْلَوانُُه ِفيِه ِشَفاءٌ لِلنَّاسِ [   .»1« ] َخيْرُُج ِمن ُبُطوِ

  .ستآيد كه در آن درماىن براى مردم ا هاى گوناگون بريون مى نوشيدىن با رنگ]  شهدى[ها  از شكم آن

مربوط به امراض نفسى و روحى است و حضرت حق حتقق آن را در معرفت به قرآن و عمل به آيات  :اّما شفاى خاص
  :آن قرار داده است

______________________________  
  .69): 16(حنل  -)1(
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  .»1« ] ُمْؤِمِننيَ َو نـُنَـزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَو ِشفاءٌ َو َرْمحٌَة ِللْ [

  .كنيم و ما از قرآن آنچه را براى مؤمنان مايه درمان ورمحت است، نازل مى

اى از  مربوط به اولياى خاص اوست كه با متام وجود عالقه دارند به مقام قرب نائل شده و شائبه :اما شفاى خاص اخلاص
شوائب ماّديت گرچه به اندازه خردل باشد در عمق باطن و سّر وجودشان مناند كه اين شائبه را گرچه ما مرض ندانيم آنان 

به گفته حضرت ابراهيم كه در قرآن آمده . است اش خود حضرت يار آوردند و اينگونه شفا وسيله مرض به حساب مى
  :عنايت كنيد

  .»2« ] َو ِإذا َمِرْضُت فـَُهَو َيْشِفنيِ [

  .دهد شوم، او شفامي مى و هنگامى كه بيمار مى

شفاى هركس به اندازه درد و ظرفّيت اوست كه هر صاحب دردى واجب است در مقام عالج درد خود برآمده : خالصه
ره جبويدو از شفا و رمحت حض   .رت دوست 

  .شفاى گنهكاران در توبه و آراسته شدن به اميان و عمل صاحل و نصيب گرفنت از رمحت اوست

  .شفاى مطيعان با اجراى دستورها و روى آوردن به عبادات ظاهريّه و باطنّيه و خدمت به خلق حق است

  .حمّبت است شفاى عارفان به زيادت قربت و پيمودن راه سلوك و حركت در راه عشق و

  شفاى واجدان در رسيدن به مقام كشف و سپس روى آوردن به منزلگاه شهود

______________________________  
  .82): 17(اسراء  -)1(

  .80): 26(شعراء  -)2(
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  .و روبه رو شدن با وجه حمبوب و ديدار آن جناب با چشم دل است

  .رسيدن به لّذت مناجات و انس با حضرت جانان است شفاى عاشقان و حمبان در

   گفتارى از صدر املتأهلني در تزكيه نفس

فيلسوف بزرگ اسالم جناب مّال صدرا كه عمرى را در رياضت و سلوك و سفر در راه عشق به حق و منازل عرفان سپرى 
  :فرمايد گونه بيان مى فرموده با تكيه بر آيات كتاب و روايات وارده، راه جماهدت با نفس را بدين

  :مراتب قوه عمليه چهار مرحله است

  .كه راهش به كار گرفنت نواميس و قوانني اهلى از قيام و صيام و ساير عبادات حّقه است  ذيب ظاهر - 1

از ملكات رديّه و اخالق دنّيه است كه رياضت در اين مرحله پاكسازى تابلوى نفس براى نقاشى كردن   ذيب باطن - 2
  .وش ملكوتيه و آراستنش به صفات محيده استنق

  .و پا برجا كردن حمامد اهليه و صفات حسنه است  آراسته شدن به صور قدسيه - 3

ادن و به عبارت روشن  از خود گذشنت - 4 تر غفلت كامل از نفس و توّجه تام و متام به جانان و  و قدم در وادى فنا 
  .ملى و اخالقى استمشغول كردن متام حلظات به ذكر قلىب و ع

  .ورع، زهد، توّكل، تسليم، رضا، فنا، كشف، شهود و بقاى بالّله است: نتيجه اين چهار منزل
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آورد كه تنها راه رام كردن اين  شود و روى به جانب حضرت يار منى بدون شك منهاى طّى اين مراحْل نفس سركش رام منى
  .اهدت و رياضت استوش بسنت او به بند جم

  :گويد عاشق عارف، مرحوم نراقى مى

  گفتم ز دعاى من شب خيز حذر كن
 

  گفتا برو اظهار ورع جاى دگر كن
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م گفت   گفتم كه قدم در ره عشق تو 
 

  بگذار و ليكن قدم خويش ز سر كن

  گفتم نظرى بر رخ زيباى تو خواهم
 

  گفتا برو از هر دو جهان قطع نظر كن

 كه دمل، گفت سراغ ره ما گريگفتم  
 

  گفتم كه سرم، گفت به فرتاك نظر كن

  گفتم چكنم ره به سر كوى تو يامب
 

  گفتا كه برو خانه خود زير و زبر كن

 گفتم كه ز غم ناله كنم گفت بپرهيز
 

  گفتم ز ستم شكوه كنم گفت حذر كن

 گفتم كه صفاىي هوس وصل تو دارد
 

  در كنگفتا ز سر خود هوس خام به 

  

   مسائل ملكوتى در حمور نفس

البته بازگو كردن مطالب بسيار مهّمى كه در زمينه نفس در آيات و روايات و كتب اخالقى و عرفاىن آمده در اين جزوه 
  .شود اى از آن آثار اكتفا مى گنجد، فقط به ذكر منونه خمتصر منى

عليه و آله كه متام مقامات ملكوتى و منازل عرفاىن و مراحل سلوك را  رسول اسالم، نىب مكرّم، پيامرب عظيم القدر صلى اهللا
  :فرمايد طى كرده مى

  .ِلَمْن كاَن َعْقُلُه امريًا َونـَْفُسُه اسريًا، َوَوْيٌل ِلَمِن انـَْعَكسَ   طوىب

هلى است خوشا به حال آن انساىن كه عقلش در مملكت وجودش به امارت است و نفسش در اسارت و فرمان آن لطيفه ا
   و واى به حال آن بدخبىت كه
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  .اين واقعه در سرزمني وجودش برعكس است
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آنان كه در راه تزكيه نفس بر اثر رياضت و جماهدت به مقامات عاىل انساىن و مراتب بلند اهلى و عرش معنوّيت و 
ار باعث شكوفاشدن متام رسند، براى ديگران هم چون ابر رمحت و باران  روحانّيت مى مرمحىت هستند كه در ابتداى فصل 

  :در اين زمينه مجالت نوراىن زير را كه از رمحة للعاملني حضرت حمّمد صلى اهللا عليه و آله رسيده دّقت كنيد. نباتاتند

  .رِّ اْخرََج اْلبـُرَّ َواْن َوَقَع َعَلى اْلَبْحِر اْخرََج الدُّرَّ ِعباًدا اْجماًدا َحمَلُُّهْم َكَمَحلِّ اْلَمَطِر اْن َوَقَع َعَلى اْلبَـ   انَّ لِّلِه َتعاىل

اى است كه موقعّيت اينان در جامعه مهانند موقعّيت باران است، باراىن كه چون بر  آرى، حضرت الّله بندگان بلندمرتبه
  .بيابان ببارد گندم بروياند و چون بر دريا بريزد ُدر و گوهر خارج كند

يه تربيت بر اهل جسم بيندازند از آنان طاعت و خريات و مربّات و نيكوكارى سرزند و چون بر اهل دل اينان چون سا
  .ببارند ُدرهاى معرفت و مقام كشف و شهود از آنان به منّصه ظهور آيد

سّرى رسول بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله، آن سرور كاينات و روح موجودات و سّر حقايق در كالمى نوراىن و 
  :فرمايد سبحاىن مى

زنند و با آراسنت خويش به حمامد اخالقى و  ها مى ها و ناپاكى خداوند مهربان درباره آن كساىن كه پشت پا به آلودگى
  :روند فرموده حسنات اهلى و عبادات ظاهر و باطن به سوى آن دادرس مهيشگى مى
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َم اَىلَّ  َم اَىلَّ ِبِذراٍع تـََقدَّْمُت اَلْيِه بِباٍع َوَمْن تـََقدََّم اَىلَّ ماَمْن تـََقدَّ ْمُت الَْيِه ِبِذراٍع، َوَمْن تـََقدَّ   .»1« شياً تـََقدَّْمُت الَْيِه َهْرَوَلةً ِبِشْربٍ تـََقدَّ

طول كشيده شدن آمي و هركس يك ذراع به جانبم آيد به اندازه  آن كس كه يك وجب به سومي آيد، يك ذراع به سويش مى
  .آمي كنم و هركس يك قدم به طرفم آيد، هروله كنان به طرفش مى دو دست به سويش توجه مى

نشينند كه در  اى مى كشند بر سفره گونه افراد به مزد آن مهه زمحىت كه در راه رياضت و جماهدت جهت تربيت نفس مى اين
ه، آن معّلم اخالق و مدبّر امور و مرجع جن و انس و داراى متام آفرينش نظري ندارد، حضرت رسول صلى اهللا عليه و آل

  :فرمايد در اين باره مى  مرتبه قاب قوسني اْو ادىن

َعْت َوال َخَطَر َعلى... انَّ لِّلِه ماِئَدةً  اى است كه نه  براى حضرت الّله سفره »2« ...قـَْلِب َبَشرٍ   ما ال َعْنيٌ َرَأْت َوال اُذٌن مسَِ
  .گوشى شنيده و نه بر قلىب خطور كرده استچشمى ديده و نه  
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  :آن جناب خطاب به اهل دل فرمود

ِذْرَوِة اْلُعبوِديَِّة َوَرَزَقنا َوايّاُكُم   َوفـََّقَنا الّلُه وِايّاُكْم لِلتـََّرّقى ِمْن َحضيِض اْلَبَشرِيَِّة اىل  َواْعواىن َعَلى اْهلُدى  اْعَلموا اْخواىن ِىف التُّقى
  .ْن ِصفاِت الّناسوتِيَِّة َوالتََّجّلى ِبِصفاِت الّالهوتِيَّةِ التََّخّلى عَ 

به اين حقيقت توجه كنيد، خداوند ما و مشا را از پسىت حاالت به قّله ! برادرامن در راه تقوى و يارامن در طريق هدايت
  عبودّيت برساند و پرياسته شدن از

______________________________  
  .1175حديث  ،1كنز العمال ج   -)1(

لس الثمانون؛ حبار األنوار536: األماىل، شيخ صدوق -)2(   .1، حديث 55، باب 28/ 94: ، ا
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  .ارزش را نصيب ما فرمايد و دل و جامنان را به نور صفات الهوتى منور گرداند اوصاف ىب

ها بار  در حق را كوبيدم باز نشد مگر با دست نياز، با مهه زبان ها با مهه دست: قرار اظهار داشته عارىف شيدا و عاشقى ىب
  .ها رفتم نرسيدم مگر به قدم دل كه به منزلگاه قرب راه يافتم خواستم راه ندادند مگر با زبان اندوه، با مهه قدم

  :نيمه شىب به حمضر انورش و بارگاه مقّدسش عرضه داشتم: مردى اهلى گفته

  الَْيِك؟َكْيَف اْلَوْصُل 

  چگونه به تو برسم؟

  :گوىي با گوش جامن از حضرت رّب العزّه شنيدم

  .َطلِّْق نـَْفَسَك َثالثاً مثَُّّ ُقِل الّلهُ 

  .نفست را سه طالقه كن آن گاه از ما سخن بگو

  .گردد كه با سه طالقه شدن نفس راه رسيدن به مقام وصال و قرب آسان مى
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   راه رشد و كمال نفس

شود، اين است كه براى رسيدن به مقامات ملكوتى و خالصى  ها و راهنماىي اين راهنمايان راه استفاده مى شآنچه از فرماي
ور شدن حاالت حيواىن است   از غرايز سركش و اميال شيطاىن نفس واجب است از عوامل خطر و عللى كه باعث شعله

اين راهى براى رسيدن به حضرت دوست نيست و گرخيت و خود را با متام وجود از آن علل و عوامل حفظ كرد كه جز 
  .آن علل و عوامل در سه حمور حتّقق دارد

   و آن عبارت است از هواى نفس، دوستان  دور شدن از حومه نفوذ دمشن - 1
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  .شيطان صفت، غفلت و جهل

مل صاحل جتّلى دارد و ظلمت جهل كه معلول دور رسول خدا صلى اهللا عليه و آله درباره نور عقل كه هنگام اميان و ع
  :فرمايد بودن از حق است مى

  .»1«  بـََلِة َظالِمهِ َلْو ُصوَِّر اْلَعْقُل َالْظَلَم الشَّْمُس ىف ُشعاِع نورِِه، َوَلْو ُصوَِّر احلِْماَقُة َالضاَء اللَّْيُل َكالشَّْمِس ىف ُمقا

اش از  شود و اگر محاقت و جهل جمسم گردد، شب در برابر تاريكى تاريك مىاگر عقل جمسم شود، آفتاب در پرتو نورش 
  .تر است آفتاب روشن

  .انسان اگر از حومه نفوذ دمشن دور نگردد عاقبتش به تكذيب آيات حق خواهد كشيد

ند، به اطرافش اند كه به وقت مرگ دستور داد رختخوابش را به اطاقى در بلندى ساختمان برب  درباره عبدامللك مروان آورده
كنم، اين  آيد توبه منى ام ناراحتم، عالقه دارم توبه كنم وىل چون از تو خوشم منى از متام گذشته! اهلى: نگريست و گفت

  .سان ظاملانه سخن گفت و به قعر جهّنم افتاد

كند، دنياىي كه مهاهنگى با حالل و  دنياىي كه انسان را از حق و حقيقت دور مى بايد از جاذبه دنياى غلط گرخيت، - 2
  .حرام حق ندارد و مورث فساد اخالق است و جز ُعجب و غرور و ريا و كرب و منّيت حمصوىل ندارد
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اه  امن از مكر اللّه، حب شهوت بيجا، حب رياست، حّب مال، حّب ج: آفاتى چون بايد از حلقه آفات گرخيت، - 3
هاى اهلى نباشد، انسان را  كه هر كدام ُكشنده روح و قاتل قلب است كه هرگاه حمّبت به اشيا و عناصر مهاهنگ با برنامه

  .بندد كند و درهاى رمحت حق را به روى انسان مى به انواع معاصى و گناهان دچار مى

______________________________  
ج البالغة، ابن اىب احلدي -)1(   .با كمى اختالف 42/ 20: دشرح 
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 دريغا كه در حريت آباد دنيا
 

  ز كم مايگى نقش ديوار ماييم

  تو اى مركز فيض كن دستگريى
 

  كه سرگشته مانند پرگار ماييم

 به حمشر كه خواهند اعمال نيكو
 

  ى دست و وامانده از كار ماييم

  ندادميصفا چون به آيينه دل 
 

  به حال دل خويش غمخوار ماييم

  چو چشم دل ماست در خواب غفلت
 

  چه سود ار شب تار بيدار ماييم

  رفيقان ببستند بار قيامت
 

  مهه چاره جستند و ناچار ماييم

 طبيب دواخبش خلقيم اّما
 

  اگر بنگرى نيك بيمار ماييم

  

هاىي كه خارج از حدود اهلى است تسليمند، در حقيقت  يعىن آن خواسته هاى غلط نفس، كساىن كه در برابر متام خواسته
كنند كه در پايان كار، نفس آنان باعث  خبشند و با دست خود كارى مى به نفس قّوت و قدرت براجنام معصيت مى

  .هالكت ايشان گردد

شكلى خواهد شد و گاهى نفس وقىت در برنامه معصيت، قدرتى هم چون سگ هار پيدا كرد، عالج آن كار بسيار م
  !برگرداندنش از گناه شبيه امر حمال خواهد بود
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دنيا و لّذات آن، زينت و زيور ظاهرى، ارزش آن را ندارد كه انسان نفس نفيس خود را در معرض خطر معصيت و گناه و 
اه و معصيت هيچ اين را بايد دانست كه گن. نافرماىن از خدا و پاميال كردن حقوق حّقه عباد حضرت حق قرار دهد

سودى براى انسان نداشته و خنواهد داشت، گناهكار جز ضرر و زيان از گناه و ختّلف نديده و غري ِخْزى دنيا و عذاب 
  .آخرت چيزى نصيب خود نكرده است

هاى گوناگون به مسئله نفس و متام حاالت ملكوتى و شيطاىن آن اشاره شده، بدين  در جملدات اين كتاب به مناسبت
  .رسد اين قسمت با ترمجه اصل روايت به پايان مى جهت

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى
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اى كه در راه رضاى حضرت حق با نفس و متايالت غلط آن مبارزه كند و ارتش خطرناك و سپاه  خوشا به حال آن بنده
خشنودى جناب دوست و اطاعت از دستورهايش پريوز و موفق خوخنوار نفساىن را سركوب منايد و در راه رسيدن به 

  .باشد
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ضوِع َعلى[   .فـََقْد فاَز فـَْوزاً َعظيماً   ِبساِط ِخْدَمِة الّلِه َتعاىل  َوَمْن جاَوَز َعْقُلُه نـَْفَسُه اْالّماَرَة بِالّسوِء بِاجلَْْهَد َواْالْسِتكاَنِة َواخلُْ

َولَْيَس ِلَقْتِلِهما َوَقْطِعِهما ِسالٌح َوآَلُة ِمْثُل اْالْفِتقاِر اَىل الّلِه   اْظَلَم َواْوَحَش بـَْنيَ اْلَعْبِد َوبـَْنيَ الّلِه ِمَن النـَّْفِس َواْهلَوى َوال ِحجابَ 
ضوِع َواجلُْوِع َوالظََّماِء بِالنَّهاِر َوالسََّهِر ِباللَّْيِل، فَاْن ماتَ  شوِع َواخلُْ عاِقَبُتُه اَىل   صاِحُبُه ماَت َشهيداً، َواْن عاَش َواْسَتقاَم أَّدى َواخلُْ

  ]»1« ] َو الَِّذيَن جاَهُدوا ِفينا َلنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلنا َو ِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِننيَ [ : قاَل الّلُه َتعاىل. الرِّْضواِن اْالْكَربِ 

   عقل و نفس

در اثر رياضت و جماهدت و پايدارى و صرب و خضوع در برابر حرمي حق بر نفس و بدون ترديد كسى كه قدرت عقلش 
  .هاى غلطش مسّلط گردد البته رستگار خواهد شد خواسته

  .تر از نفس و هوا نيست تر و وحشتناك بني حق و عبد حجاىب تريه
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ر و نياز و بندگى نسبت به حضرت تر از نشان دادن فق در ميدان مبارزه و مقاتله به هواى نفس سالحى مؤثرتر و برنده
  تر از خضوع در برابر حق نيست و كارى ارزنده

______________________________  
  .69): 29(عنكبوت  -)1(
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  .باشد دارى در روز و بيدارى در شب منى جالل دوست و روزه

بدون شك روز حمشر در زمره شهداست و اگر زنده مباند و در اين هرگاه كسى در ميدان اين مبارزه و جماهدت كشته شود 
  :در قرآن جميد آمده. راه استقامت كند پايان زندگى او رضوان اكرب است

  هاى خود هدايتشان خواهيم كرد و خداوند مهيشه با نيكوكاران است كنند، البّته به راه آنان كه در راه ما جماهدت مى
»1«.  

______________________________  
  .69): 29(عنكبوت  -)1(
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َعَلْيِه َواْجَعْل َهلا زِماماً ِمَن اْالْمِر  َواذا رَاْيَت ُجمَْتِهداً ابـَْلَغ ِمْنَك ِىف اْالْجِتهاِد فـََوبِّْخ نـَْفَسَك َوُلْمها َوَعيـِّْرها َحتْثيثاً َعَلى اْالْزديادِ [
ا اّال َوَقْد َصحََّح اوََّهلا َواِخرَ َوِعناناً ِمَن النـَّهْ  ِ وَكاَن َرسوُل . هاِى، َوُسْقها َكالرّاِئِض لِْلفارِِه الَّذى ال َيْذَهْب َعَلْيِه ُخْطَوٌة ِمْن ُخُطوا

ا امَُّتُه َوال يـَْغُفلوا َعِن أََفال اكوُن َعْبداً َشكوراً؟ اراَد بِ : يـَتَـَورََّم َقَدماُه َوَيقولُ   ُيَصّلى َحّىت : الّلِه صلى اهللا عليه و آله ِه اْن تـَْعَتِربَ ِ
ا َواْسَتَضْأَت ِبنورِها َملْ َتْصِربْ َعْنها ساَعًة . اْالْجِتهاِد َوالتـََّعبُِّد َوالرِّياَضِة ِحبالٍ  اال َوانََّك َلْو َوَجْدَت َحالَوَة ِعباَدِة الّلِه َوَرأَْيَت بـَرَكاِ

: قيَل ِلربيِع ْبِن ُخثـَْيمٍ . اً اْرباً، َفما اْعَرَض َمْن اْعَرَض َعْنها اّال ِحبِْرماِن َفواِئِد السََّلِف ِمَن اْلِعْصَمَة َوالتـَّْوفيقِ واِحَدًة َوَلْو ُقِطْعَت اْرب
  ] ِالّىن اخاُف اْلَبياتَ : ما َلَك ال تَناُم ِباللَّْيِل؟ قالَ 

   مالمت نفس
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اجنام وظايف كوشش و اجتهادى باالتر از تو دارد، نفس خود را توبيخ  چون كسى را ديدى كه در مقام اداى تكليف و 
كن و وى را در معرض مالمت و سرزنش قرار بده، تا براى رياضت و جماهدت بيشرت آماده شود و بيش از پيش رغبت 

به پيشرفت در امور  به خري و عبادت و مبارزه با هوا پيدا كند و بر نفس خود زمامى از اوامر اهلى قرار ده، تا بدين سبب
  بندى از نواهى حضرت يار بر او معنوى نايل آىي و دهنه

  106: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

بزن تا از تعّدى و ختّلف و عصيان و معصيت باز ايستد، نفس خود را كه هم چون مركىب به زير پاى زندگى است چنان 
  .روى مگر آن كه ابتدا و انتهايش تصحيح شود قدمى منىاى كه گامى و  حركت بده كه گويا استادى ماهر و جتربه ديده

  :فرمود شد، آن گاه مى كرد كه پاهاى آن جناب متورم مى رسول حق آن اندازه عبادت مى

  !؟»1«  گزار نباشم آيا من بنده سپاس

عبادى و منظور آن حضرت اين بود كه امت و پريوان آن جناب بيدار باشند و از جماهدت و رياضت و كوشش در امور 
  .پرياسنت نفس كمرتين تسامح و غفلىت نورزند و در متام حاالت مواظب خود باشند

اين معىن را نيز بايد توجه داشت كه اگر كسى حالوت و لّذت مناجات با حضرت قاضى احلاجات را درك كند و از انوار 
ره ه ترك و اعراض از آن راضى خنواهد شد،  مند شود هرگز در اين مقام كوتاهى و سسىت نكرده و ساعىت ب و بركات آن 

گرچه در اين راه قطعه قطعه شود، بنابراين از جماهدت و عبادت و رياضت و مبارزه با هواى نفس، كسى دست 
خرب به سر  دارد، مگر آن كس كه از فوايد و آثار و انوار آن حمروم باشد و از خصوصّيات عاىل زندگى گذشتگان ىب برمنى
  .برد

گذشتگان به بسيارى از حقايق اين معاىن آگاه بوده و بر اثر توفيقات اهلى و حفظ و حراست دين، پيوسته در اى از   عده
  .اين مسري مراقب و كوشا بودند

  :ها اسرتاحت و خواب ندارى؟ گفت براى چه شب: به ربيع بن خثيم گفتند

  .خود گرداند ترسم در حالت غفلت و خواب دمشن بر من شبيخون زند و مرا مقهور وضع مى
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ج البالغة، ابن اىب احلديد69، حديث 326/ 1: عواىل الآلىل -)1(   .237/ 1: ؛ شرح 
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   باب

81  

  در فساد

  109: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  .اْلباِطِن، َوَمْن اْصَلَح َسريرََتُه اْصَلَح الّلُه َعالنَِيَتُه، َوَمْن خاَن الّلَه ِىف السِّرِّ َهَتَك الّلُه َعالنَِيَتهُ َفساُد الظّاِهِر ِمْن َفساِد 

  ِص َواْلِكْربِ َكما اْخبَـَر الّلُه َتعاىل، هَذا اْلَفساُد يـَتَـَولَُّد ِمْن طوِل اْالَمِل َواحلِْرْ  َواْعَظُم الَفساِد اْن يـَْرَضى اْلَعْبُد بَاْلَغْفَلِة َعِن الّلِه تعاىل
  :ىف ِقصَِّة قاروَن ىف قـَْوِلهِ 

، وَكاَنْت هِذِه اخلِْصاُل ِمْن ُصْنِع قاُروَن َواْعِتقاِدِه، َواْصُلها ِمْن »1« ] َو ال تـَْبِغ اْلَفساَد ِيف اْألَْرِض ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ [
ْنيا َومجَْ  ا َوُحبِّ اْلَمْحَمَدِة َوُموافـََقِة الشَّْيطاِن َواتِّباِع ُخُطواتِهِ ُحبِّ الدُّ ِ وَُكلُّ ذِلَك َجيَْتِمُع . ِعها َوُمتابـََعِة النـَّْفِس َوَهواها َواقاَمِة َشَهوا

  .ِحبََسِب اْلَغْفَلِة َعِن الّلِه َوِنْسياِن ِمَنِنهِ 

دُّنْيا َوَطالُق الرّاَحِة َواْالنَِقطاُع َعِن اْلعاداِت َوَقْطُع ُعروِق َمناِبِت الشََّهواِت ِبَدواِم ِذْكِر َوَعالُج ذِلَك اْلِفراُر ِمَن النّاِس َوَرْفُض ال
اذا فـََعْلَت ذِلَك فـََقْد فـََتْحَت َوَمشاَتِة اْلَعُدوِّ ِمَن اْالْهِل َواْلَوَلِد َواْلَقرابَِة، فَ   الّلِه َولُزوِم الطّاَعِة َلُه َواْحِتماِل َجفاِء اْخلَْلِق َوَمالَمِة اْلُقْرىب

َكْكَت قـَْلَبَك ِمْن اْسِر الشَّْيطاِن َعَلْيَك باَب َعْطِف الّلِه َوُحْسِن َنَظرِِه الَْيَك بِاْلَمْغِفَرِة َوالرَّْمحَِة َوَخَرْجَت َمْن ُمجَْلِة اْلغاِفلَني َوفَ 
   َسَلْكَت َمْسَلًكا َرَجْوتَ َوَقِدْمَت باَب الّلِه ىف َمْعَشِر اْلوارِديَن الَْيِه وَ 

______________________________  
  .77): 28(قصص  -)1(
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َشْرِط   َء ِبساَط اْلَمِلِك َعلى َشْرِط اْالْذِن َوَمْن َوِطى  اْالْذَن بِالدُّخوِل َعَلى اْلَمِلِك اْلَكرِمي اجلَْواِد الرَّحيِم َواْستيطاِء ِبساِطِه َعلى
  .اْالْذِن الُحيَْرُم َسالَمَتُه وََكراَمَتُه ِالنَُّه اْلَمِلُك اْلَكرُمي َواجلَْواُد الرَّحيمُ 

  111: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

 َهَتَك الّلُه َعالنَِيَتُه َواْعَظُم َفساُد الظّاِهِر ِمْن َفساِد اْلباِطِن، َوَمْن اْصَلَح َسريرََتُه اْصَلَح الّلُه َعالنِيََتُه، َوَمْن خاَن الّلَه ِىف السِّرِّ [
  ] الَفساِد اْن يـَْرَضى اْلَعْبُد بَاْلَغْفَلِة َعِن الّلِه تعاىل

   فساد ظاهر و باطن

در اين فصل، وجود مقّدس امام به حق ناطق حضرت صادق عليه السالم به مسئله خطرناك فساد و علل آن و راه معاجله 
  .فرمايند مىاين درد خسارت بار اشاره 

  :دهند و آن اين است كه در ابتداى روايت به يك نكته بسيار با امهّيت توجه مى

فساد ظاهر، يعىن فساد چشم و گوش و دست و پا و شكم و شهوت، فساد فكر و زبان و فساد اخالق و عمل در 
  .ارتباط با فساد باطن است

صفات حق و كارگردان متام موجودّيت و هويت انسان است وقىت قلب كه مركز اسرار و حمل انوار و آيينه انعكاس امسا و 
دچار غفلت گردد و روى از حضرت ذواجلالل بگرداند و به تربيت و تصفيه آن توّجه نشود و برايش جز حركت مادى 

ظاهر چيزى مناند و كارش مهان كار قلب حيوانات باشد البته صاحبش در متام شؤون و در مجيع امور دچار فساد 
  .گردد مى

تقواى قلب، توّجه به حق، اعتقاد صحيح، سوزش دل، رمحت و مرمحت، حمبت و لطف، عشق به حضرت يار و انبيا و 
   هاىي هستند كه باعث ظهور خريات و مربّات و اخالق حسنه و اعمال ائمه، پيوند معنوى با قرآن واقعّيت
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  .صاحله از انسانند
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ب، حركت اهلى و فّعالّيت معنوى دل فّعالّيت انساىن باشد، متام اعضاى وجود آدمى به متابعت از قلب اگر حركت قل
  .داراى حركت مثبت و فّعالّيت صحيح خواهند بود

نشان دهنده » خورد هر كسى آب قلبش را مى«و مثل پرمعناى » از كوزه مهان برون تراود كه در اوست«مصرع پر مغز 
  .كه در ابتداى روايت بيان شده است  مهان واقعّيىت است

براى آراسنت باطن و پرياسنت سّر، راهى جز كسب معرفت از طريق معارف اهليه كه در قرآن جميد و روايات اهل بيت 
  .عليهم السالم جتّلى دارد نيست

  :دّقت در حقايق و توجه به معارف باعث تزكيه نفس و نورانّيت قلب و در نتيجه

  .اعمال صاحله و اخالق حسنه استعّلت بروز و ظهور 

  چه كارستان كه دارى اندرين دل
 

  نگارى اندرين دل ها مى چه بت

 ار آمد زمان كشت آمد
 

  كه داند تا چه كارى اندرين دل

  حجاب عّزت ار بسىت ز بريون
 

  به غايت آشكارى اندرين دل

  

  در آب و گل فرو شد پاى طالب
 

  دل خبارى اندرين سرش را مى

  دل از افالك اگر افزون نبودى
 

  نكردى مه سوارى اندرين دل

  اگر دل نيسىت شهر معظّم
 

  نكردى شهريارى اندرين دل

  اى آمد دل از جان عجايب بيشه
 

  كه تو مري شكارى اندرين دل

 ز حبر دل هزاران موج خيزد
 

  چو جوهرها بيارى اندرين دل

 مخش كردم كه در فكرت نگنجد
 

 «1»  وصف دل مشارى اندرين دلچو 
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َو ال تـَْبِغ اْلَفساَد ِيف اْألَْرِض [ :ىف ِقصَِّة قاروَن ىف قـَْوِلهِ   هَذا اْلَفساُد يـَتَـَولَُّد ِمْن طوِل اْالَمِل َواحلِْْرِص َواْلِكْربِ َكما اْخبَـَر الّلهُ َتعاىل[
  ] وَكاَنْت هِذِه اخلِْصاُل ِمْن ُصْنِع قاُروَن َواْعِتقاِدهِ ، »1« ] ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ 

  منشأ فساد

فرمايند كه منشأ فساد سه چيز است، چه فساد در فكر، چه فساد در اخالق  امام صادق عليه السالم در منت روايت مى
  :و چه فساد در عمل

  آرزوهاى بلند - 1

   حرص - 2

  كرب  - 3

دهد و سپس به مهه  كه دچار رذايل اخالقى شد و به هرگونه فساد مبتال گشت خرب مىچنانچه در قرآن از داستان قارون  
منايد تباهكارى و بيدادگرى و تكّرب و فساد را دنبال نكنيد و در پى اين امور قدم برنداريد كه خداوند مفسدان  سفارش مى

  .را دوست ندارد

  تباهى وى گشت،روزى و  منشأ متام صفاتى كه در قارون مجع بود و باعث سيه

______________________________  
  .77): 28(قصص  -)1(
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بيند براى رسيدن به آن  گردد و مى آرى، وقىت انسان دچار آرزوهاى عجيب و غريب و آمال و اميال دور و دراز مى
رود تا به آرزوهايش  بردارد به راه فساد و افساد مى تواند دل آرزوها راه حقى وجود ندارد و از آن آمال و آروزها هم منى

برسد و در اين سري و سفر آن هم در راه باطل و مسري شيطاىن از هيچ چيز باك نكرده و از پاميال كردن هيچ حقى حىت 
  .حق حيات ديگران پروا خنواهد كرد
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مال و شهوت و مقام دچار حرص خواهد شد چنني انساىن خود به خود نسبت به متام امور ماّدى و شؤون دنياىي اعم از 
  .و چيزى جلودارش خنواهد بود و مهني حالت شيطاىن وى را به هر كار كثيف و عمل ناباىب مبتال خواهد كرد

زند و در برابر  بدون شك انساىن كه دچار آمال دور و دراز و آلوده به صفت حرص است، از قبول حق سرباز مى
اى بسيار مستعد  كرب و تكّرب زمينه. شدن به حقايق كار بسيار سنگيىن خواهد بود و آراستهورزد و براى ا حقيقت كرب مى

  .اند براى ظهور هر نوع فسادى است، تا جاىي كه رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله كرب را از اصول كفر به مشار آورده
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ا َوُحبِّ اْلَمْحَمَدِة َوُموافـََقِة الشَّْيطاِن َواتِّباِع ُخُطواتِهِ َواْصُلها ِمْن ُحبِّ الدُّنْيا َومجَْ [ ِ وَُكلُّ . ِعها َوُمتابـََعِة النـَّْفِس َوَهواها َواقاَمِة َشَهوا
  ] ذِلَك َجيَْتِمُع ِحبََسِب اْلَغْفَلِة َعِن الّلِه َوِنْسياِن ِمَنِنهِ 

  غفلت از خدا

  :فرمايند مىامام عليه السالم در دنباله روايت 

  :ريشه اين خصال و اوصاف در پنج چيز است

  .عشق به دنيا و مجع كردن زر و زيور و مال آن - 1

  .هاى غلط پريوى از هواى نفس و خواهش - 2

  .عشق به برپا داشنت شهوات و لذات - 3

  .عالقه به تعريف و متجيد مردم از خويش - 4

  .موافقت با شيطان و قدم جباى او گذاشنت - 5

  :فرمايد ادق عليه السالم مىامام ص

  .ريشه متام اين صفات رذيله و خصال ذميمه در مرض بسيار خطرناك غفلت است
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وقىت انسان خود را در حمضر حق نبيند و توجه به متام امورش نداشته باشد و از زمحات انبيا و اوليا و ائمه عليهم السالم و 
  معارف كتب مساويه و انديشه در عاقبت كار

  116: ، ص12 اسالمى، جعرفان 

شود و پس از دچار گشنت به اين پليديها به هر فسادى دست  غفلت داشته باشد، البته دچار اين رذايل و آلودگيها مى
هاى زير خواهد  زده و نظام زندگى فطرى و ديىن خويش و ديگران را برهم خواهد زد و به فرموده حضرت حق دچار برنامه

  :شد

  .از آن كه به زمحت اهل الّله اصالح شده استفساد در زمني بعد  - 1

  .قطع آنچه خداوند به وصلش دستور داده - 2

  .هالك كردن نسل - 3

  .از بني بردن زراعت - 4

  .برترى جوىي - 5

  .تفرقه اندازى بني مردم و به هم زدن وحدت جامعه - 6

  .كشنت مردم و از بني بردن نفوس حمرتمه  - 7

  .بني مردمشايع كردن گناه و معصيت در  - 8

توّجهى به حق چه طريق خسارت بارى است و عالج اين مرض چه كار  راسىت، غفلت چه مايه خطرناكى است و ىب
پرسود و چه عمل با منفعىت است، عملى كه كليد جنات و علت خري دنيا و آخرت و مايه سعادت و خوشبخىت در اين 

  .جهان و جهان آخرت است

   خطر فساد باطن
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در چند مجله زير خالصه  » جاهلّيت قرن بيستم«را دانشمند بزرگ اسالمى حممد قطب در كتاب پرارزش خطر فساد باطن 
  :كرده

جاهلّيت نوين هيچ يك از جوانب تصور بشر را بدون فساد باقى نگذاشته است زيرا كلّيه تصورات و عاليق انسان را، از 
قه به ابناء نوع، مهگى را فاسد و تباه ساخته و به يك سلسله عالقه به خالق گرفته تا عالقه به جهان هسىت و زندگى و عال

  از
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  :احنرافات تبديل كرده است

  .احنراف اصلى و اساسى در تصّور حقيقت اهلى و عالقه انسان به خدا

  .انساناحنراف در تصور جهان هسىت و عالقه آن به خدا و عالقه انسان به جهان و عالقه جهان به 

  .ها و اهداف آن احنراف در تصّور حيات و پيوستگى

احنراف در تصّور نفس بشرى و روابط انسان با انسان و فرد با اجتماع و مهسر با مهسر و به طور خالصه احنراف در كلّيه 
  .جوانب و شؤون حيات

نّيت و آرامش را به هم زده و اى است كه چون شعله كشد، تر و خشك را سوزانده و ام فساد، آتش خطرناك و سوزنده
  .سالمت باطن و ظاهر مهگان را در معرض خطر و نابودى قرار خواهد داد

قدرداىن از نعمت وجود مبارك انبيا و ائمه عليهم السالم و اوليا و سپاس نعمىت هم چون قرآن جميد و شكر واقعيّاتى هم 
قان و تعليمات معّلمان و عرفان عارفان به اين چون زمحات پاكان و شهادت شهيدان و حكمت حكيمان و صدق صدي

  .است كه مهه ما با متام وجود از هر نوع فسادى خود را بركنار بدانيم

رتين شكارگاه شيطان براى به دام انداخنت انسان است، فساد  فساد، مانع رسيدن انسان به لّذت هاى واقعى است، فساد 
  .كند اش گرفتار مى ها و اعمال صاحله و آدمى را تا حبط شدن متام خوىب زند بر خرمن عبادت و بندگى شعله سوزان مى
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منايد و در بني جامعه اجياد دوئيت، نفرت، دمشىن،   ترين مشكالت را اجياد مى ها با يكديگر سخت فساد، در روابط انسان
نابودى برده و وسايل هالكت و دهد و مّلت و مملكىت را به مرز  هاى طبيعى خامته مى كينه، سوءظن منوده و به خوشى

  .منايد خبىت فرزندان آدم را فراهم كرده و زمحات متام پاكان عامل را معّطل مى تريه

  118: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

چه نيكوست مهه ما خود را براساس معارف اهلّيه تبديل به منبع خري و كرامت كنيم و در بني جامعه به عنوان انساىن 
گشاىي عاشق جلوه كنيم كه پشيماىن بعد از فساد سودى ندارد و غم روز فقر و  شفاخبش و گره گشا و طبيىب مشكل

  .ندارى را پايان نيست

   نظر مّال صدرا در صالح و فساد انسان

  :گويد مى» مفاتيح الغيب«اين حكيم بزرگ در كتاب با ارزش 

قدرت سريش در حاالت خمتلف و گرديدنش به   انسان از ميان متامى موجودات اختصاص به يك ويژگى خاص دارد كه آن
ها و خوها است، برعكس ديگر موجودات؛ زيرا موجودات ديگر هر  هاى گوناگون و صورت پذيريش به متام صورت گونه

اى و مرزى معني و مرتبه و مقامى خمصوص فرا گرفته است و هركس به حال انسان از خنستني مراحل پديد  يك را به اندازه
  .هاى بسيارى داشته است يابد كه انتقاالت و دگرگوىن مهني جاىي كه مردمان در آن مقام دارند توجه منايد، مى آمدنش، تا

ترين مراتب است؛ زيرا  ترين حاالت و پايني خنست آن كه مّدت زماىن بر او گذشت كه چيز قابل ذكرى نبود و آن پست
 بودن اوست كه قوه خالص و پوشيدگى حمض او بوده است، تر از نبودن و عدم چيزى نيست و اين مرتبه هيوالىي پست

پوشاند، صورت مقدارى و بعد  سپس كمى از اين مقام فراتر رفته و خنستني صورتى كه بر او پوشيده شده و عرياىن او را مى
از آن صورت عنصرى، سپس صورت مجادى است كه مهان صورت مىن و نطفگى بوده كه از جهت سسىت و ضعف 

رود، به آن خداوند در آيات متعددى اشاره   ن خلق خداست، سپس به سوى نباتى و بعد از آن حيواىن باال مىتري پست
   او را شنوا و بينا گردانيدمي و آن خنستني: فرمايد كرده و مى
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باشد كه اولني  به منزله هيوال مىچيزى است كه به توسط والدت جسماىن حاصل گشته و اّولني مقام از مقامات نفس و 
داند، بعد  مقام از مقامات جسم است و او هم مانند ديگر حيوانات جز خوردن و آشاميدن و خوابيدن چيز ديگرى منى
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گردد، مانند شهوت و خشم و آز و خّست و  از آن ترّقى منوده، ديگر صفات نفس يكى پس از ديگرى در وى ظاهر مى
خدعه و جور و ديگر از اين صفات كه نتيجه پوشيدگى و حجاب و دورى از عوامل اهلى است  فريب و نرينگ و خنوت و

ها  هاى خمتلف جوراجور دروىن و انديشه و او در اين مقام به متام وجود، حيواىن است كه كارهاى گوناگون مطابق خواسته
ها غرق و در دست هوس و شهوت  تاريكىگردد، لذا او در درياى ظلمات و  و مقاصد گوناگون از او صادر و ظاهر مى

دهد؛ زيرا او در گورستان جهل و  اسري و در بند است، گاه او را شهوت كشيده و ديگر هنگامه اهرمين او را لغزش مى
  .خربى است ناداىن بوده و از جهان وحدت و يگانگى در خواب غفلت و ىب

برد   واب ناداىن بيدار و از رؤياى طبيعت بيزار و به اين راز پى مىوىل اگر درخششى از انوار رمحت اهلى او را فرا گريد از خ
  .هاى حيواىن لّذات ديگرى است كه در وراى اين حمسوسات جهاىن ديگر و برتر از خوشى

در اين هنگام است كه از پرداخنت به چيزهاى بيهوده و مزخرف روى گردانده، براى رهاىي از اين امورى كه در شرع از آن 
  .منايد به سوى پروردگار زارى و بازگشت مى ى شده

اكنون آغاز به تدبّر و تفّكر در آيات اهلى و شنيدن پند و مواعظ او منوده و انديشه در احاديث پيغمرب صلى اهللا عليه و 
ى به منايد و شروع به رها منودن زوايد دنيوى از جاه و مال و ديگر چيزها منوده و برا آله و عمل مطابق شريعت او مى

  گريى از منايد كه اگر عنايت اهلى شامل حالش شود گوشه دست آوردن كماالت اخروى اراده قوى مى
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پيوندد و به توسط سلوك از مقام نفس و هوا طى  متام مسائل شيطاىن و شيطان صفتان منوده و از دنيا بريده به خدا مى
اى غيب گشوده و تابشد. رسد مقامات كرده و به خدا مى هاى انوار  ر اين هنگام پرتو انوار ملكوت بر وى ظاهر و در 

هاى برزخى مشاهده  گردد، لذا امور پنهاىن را در صورت جهان قدس يكى بعد از ديگرى بر وى هويدا و آشكار مى
ه ذكر اهلى به طور مداوم و گريى از مردمان و شوق ب منايد و چون كمى از آن چشيد ميل به خلوت و تنهاىي و گوشه مى

  .گردد منايد و دل از مشغوليات حسى آسوده و باطنش بتمامه متوجه خداوند تعاىل مى مهيشگى پيدا مى

در اين حال علوم لدّىن و موهبىت و رازهاى اهلى بر او افاضه يافته و انوار معنوى گاه بر او آشكار و گاه ديگر پنهان و در 
مرتبه تلوين رها و به مرتبه تكوين و پابرجاىي استوار گرديده و بر او سكينه و آرامش روحى فرود  استتار گشته، تا آن كه از

آمده و داخل عوامل جربوت گشته و عقول مفارقه را مشاهده و به انوار آن عقول، متحّقق و پابرجا و از باطن آن عقول 
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يدا و درخشش انوار عظمت و كربياى اهلى بر وى نور گردد و در اين حال سلطنت احدّيت بر وى هو  نورپذير و مّنور مى
در اين حال در برابر حضرت او به سجده . سازد فزا و كوه انّيت و خودّيت او شكافته و چون غبارى پراكنده و منتشر مى

هى از  در اين مقام در نظر او هرچه جز خداست حمو و نابود گشته و نداى پادشا. افتد و اين مقام مجع و توحيد است مى
  .شنود كيست؟ خالص، خداى يگانه قّهار است را مى

در هر صورت وقىت روى دل از حق برگشت و پرده غفلت متام موجودّيت و هوّيت قلب را گرفت، آدمى در اخالق و 
رود و در متام جوانب حيات و شؤون زندگى دچار  عمل و رفتار و گفتار از چهارچوب قواعد شرع و قوانني حق بريون مى

دهد و از هر جهت منبع  شود و متام حركات خود را براساس هواى نفس و اغواى شياطني جّىن و انسى اجنام مى اد مىفس
هاى اهلى و دستورهاى انبيا و ائمه  گردد كه فساد اجنام كار و ظهوردادن حال بر خالف برنامه و موّلد فساد و افساد مى

  .عليهم السالم است
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اِبِت الشََّهواِت ِبَدواِم ذِْكِر َوَعالُج ذِلَك اْلِفراُر ِمَن النّاِس َوَرْفُض الدُّنْيا َوَطالُق الرّاَحِة َواْالنَِقطاُع َعِن اْلعاداِت َوَقْطُع ُعروِق َمن[
ْلَعُدوِّ ِمَن اْالْهِل َواْلَوَلِد َواْلَقرابَِة، َفاذا فـََعْلَت ذِلَك فـََقْد فـََتْحَت َوَمشاَتِة ا  الّلِه َولُزوِم الطّاَعِة َلُه َواْحِتماِل َجفاِء اْخلَْلِق َوَمالَمِة اْلُقْرىب

َكْكَت قـَْلَبَك ِمْن اْسِر الشَّْيطاِن َعَلْيَك باَب َعْطِف الّلِه َوُحْسِن َنَظرِِه الَْيَك بِاْلَمْغِفَرِة َوالرَّْمحَِة َوَخَرْجَت َمْن ُمجَْلِة اْلغاِفلَني َوفَ 
 اجلَْواِد الرَّحيِم َواْستيطاِء ِدْمَت باَب الّلِه ىف َمْعَشِر اْلوارِديَن الَْيِه َوَسَلْكَت َمْسَلًكا َرَجْوَت اْالْذَن بِالدُّخوِل َعَلى اْلَمِلِك اْلَكرميِ َوقَ 

  ] َسالَمَتُه وََكراَمَتُه ِالنَُّه اْلَمِلُك اْلَكرُمي َواجلَْواُد الرَّحيمُ  َشْرِط اْالْذِن الُحيَْرمُ   َء ِبساَط اْلَمِلِك َعلى َشْرِط اْالْذِن َوَمْن َوِطى  ِبساِطِه َعلى

  هاى جنات از فساد راه

  :عالج متام اين رذايل منوط به امور زير است

  .تربيت و شيطان صفت فرار از شرار ناس و جداىي از مردم ىب - 1

  .ترها كردن دنياىي كه خمّرب آخرت و جداكننده آدمى از حق اس - 2

  .پرورى را كنار گذاشنت و در مدار كوشش و جهاد درآمدن راحىت و عافيت و تن - 3
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  .عادات غلط را با رياضت و جماهدت از خود دور كردن - 4

  .منشأ شهوات و اميال و غرائز شيطاىن و حيواىن را از بيخ و بن بركندن - 5

  .و عمًال  تداوم ذكر خدا قلباً و اخالقاً  - 6

  .مالزمت و مواظبت و مداومت بر عبادت حق كه عبارت است از اداى فرائض و ترك حمرمات - 7

  .خربى ندارد ظرفيىت مردم و آزار و ايذاى آنان كه منشأىي جز حسد و كرب و ىب حتّمل كم - 8

  .باك نداشنت از مالمت مردم و خويشان - 9

  .آسان گرفنت مشاتت دمشنان و اقربا -10

ن امور دهگانه را توجه كردى و اين حقايق اهلّيه را حتّمل منودى، به يقني درى از عطوفت و شفقت اهلى را به روى چون اي
اى و قلب و دل را  خود گشوده و منظور نظر رمحت رحيم گشته و از سلك غافالن بريون آمده و در فرقه بيداران وارد شده

اى كه رونده آن با متام  ه سوى دوست ملحق شده و به راهى آمدهاز بند شيطان خالص منوده و به گروه روندگان ب
شت نصيبش مى گردد و هركه  شود و براى قدم گذاشنت به بساط مالك امللوك داراى رخصت مى سرعت، اذن ورود به 

ره   .گردد مند گشته و به كرامت اهليه آراسته مى قدم برآن بساط گذارد از سالمت از عقاب و عذاب 

  123: ، ص12 سالمى، جعرفان ا

   باب

82  

   در تقوى

  125: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم
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  .ِبالّلِه ِىف الّلِه َوُهَو تـَْرُك احلَْالِل َفْضًال َعِن الشُّبـَْهِة َوُهَو تـَْقَوى خاصِّ اْخلاصِّ   تـَْقوى: َثالَثِة اْوُجهٍ   َعلى  التـَّْقوى

  .َوُهَو تـَْرُك الشَُّبهاِت َفْضًال َعِن احلَْراِم َوُهَو تـَْقَوى اْخلاصِّ  ِمَن الّلهِ   َوتـَْقوى

  .ِمْن َخْوِف الّناِر َواْلِعقاِب َوُهَو تـَْرُك احلَْراِم َوُهَو تـَْقَوى اْلعامِّ   َوتـَْقوى

حافَِّة ذِلَك النـَّْهِر ِمْن ُكلِّ   َكاْشجاٍر َمْغروَسٍة َعلى    التـَّْقوىَكماٍء َجيْرى ىف نـَْهٍر َوَمَثُل هِذِه الطََّبقاِت الثَّالِث ىف َمْعَىن    َوَمَثُل التـَّْقوى
َقَدِر َجْوَهرِِه َوَطْعِمِه َوِلطافَِتِه وََكثافَِتِه، ُمثَّ َمناِفُع اْخلَْلِق ِمْن تِْلَك   َلْوٍن َوِجْنٍس، وَُكلُّ َشَجٍر ِمْنها َيْسَتِمصُّ ِمْن ذِلَك النـَّْهِر َعلى

  .َقَدرِها َوقيَمِتها  َوالثِّماِر َعلى اْالْشجارِ 

  .»1« ] بـَْعٍض ِيف اْألُُكلِ   ِمباٍء واِحٍد َو نـَُفضُِّل بـَْعَضها َعلى  ِصْنواٌن َو َغيـُْر ِصْنواٍن ُيْسقى[ : قاَل الّلُه َتعاىل

ا َوَطْعِمها َمَثُل َمقاديِر اْالمياِن، َفَمْن كاَن اْعلىِللطّاعاِت َكاْلماِء ِلْالْشجاِر َوَمَثُل طَباِيِع اْالْشجاِر َوالثِّماِر   َفالتـَّْقوى َدَرَجًة   ىف َلْوِ
كاَن ِعباَدتُُه اْخَلَص َواْطَهَر، َوَمْن كاَن َكذِلَك كاَن ِمَن الّلِه اقْـَرَب،    ، َوَمْن كاَن اْتقى َجْوَهرًا ِبالّروِح كاَن اْتقى  ِىف اْالمياِن َواْصفى

  : قاَل الّلُه تَعاىل. َفِهَى َهباءٌ َمْنثورٌ   ُمَؤسََّسٍة َعَلى التـَّْقوى وَُكلُّ ِعباَدٍة َغيـْرُ 

______________________________  
  .4): 13(رعد  -)1(
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ٌر َأْم َمْن َأسََّس بـُْنياَنهُ   تـَْقوى  أَ َفَمْن َأسََّس بـُْنياَنُه َعلى[   .»1« ]َشفا ُجُرٍف هارٍ   َعلى ِمَن اللَِّه َو ِرْضواٍن َخيـْ

ٍن َوِعْلٌم ِبال تـَْرُك ما َلْيَس ِبَأْخِذِه بَْأٌس َحَذرًا َعّما ِبِه بَْأٌس َوُهَو ِىف احلَْقيَقِة طاَعٌة ِبال ِعْصياٍن َوِذْكٌر ِبال ِنْسيا  َوتـَْفسُري التـَّْقوى
  .َجْهٍل، َمْقبوٌل َغيـُْر َمْردودٍ 

______________________________  
  .109): 9(توبه  -)1(
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  .تقوى باهللا ىف اهللا و هو ترك احلالل فضال عن الشبهة و هو تقوى خاص اخلاص: التقوى على ثالثة اوجه[
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  .و تقوى من اهللا و هو ترك الشبهات فضال عن احلرام و هو تقوى اخلاص

  ] هو تقوى العامو تقوى من خوف النار و العقاب و هو ترك احلرام و 

   ترين حقيقت تقوا يا عاىل

ترين چراغ و مايه خري  ترين واقعّيت و نوراىن ترين اصل و سازنده در اين فصل نوراىن، حضرت صادق عليه السالم با ارزش
ها يعىن تقوا را مورد توجه قرار داده و  دنيا و آخرت و ريشه متام سعادات و حقيقت مهه حقايق و روح مهه واقعّيت

  .فرمايند مى

  :تقوا بر سه گونه است

يعىن در راه خدا براى خدا و به عبارت ديگر از غري گذشنت و به حمبوب پيوسنت كه در اين مرتبه  تقواى بالّله ىف الّله، - 1
كنند چه رسد به شبهه و اين مرتبه اعالى تقواست و آنرا تقواى خاّص  حالل را اهل تقوا جز به اندازه ضرورت ترك منى

اش در ميان مردم بسيار كم است كه اين مرحله از تقوا كار انبيا و ائمه بزرگوار عليهم السالم و اولياى  اص گويند و زمينهاخل
  .خاّص خداست

   و اين گذشنت از شبهه است به واسطه خوف از حرام و اين تقواى من اللّه، - 2

  128: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .تقواى خاص است

باعث ترك حرام است چه حرام ماىل و چه حرام عملى و اين تقواى عام   ز خوف از عذاب جهنم كهتقواى متحقق ا - 3
  .است

  .توان يافت اى را به قيمت و ارزش تقوا منى در ميان مسائلى كه از ابتداى حيات تاكنون براى انسان مطرح شده، مسئله

لحا و اوليا و انديشمندان و دلسوزان به انسان تقوا سفارش اكيد حضرت حق و انبيا و امامان و عرفا و حكما و ص
  .است
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تقوا حافظ كاخ شخصّيت، پرورش دهنده خطوط انسانّيت، نورخبش به جان آدمّيت، اعتبار دهنده به حيثّيت، جلوه دهنده 
  .كننده نفس از رذيلت، نشان دهنده چهره حقيقت، بروز دهنده آثار واقعّيت در انسان است هوّيت، تزكيه

اغ راه، فروغ دل آگاه، نشانه امان الّله، جنات دهنده از مهوم جانكاه و مايه با ارزش سفر به سوى الّله و گرمى تقوا چر 
  .سينه پر آه و منجى آدمى از شّر ظواهر حشمت و جاه است

 ترين مشكالت بدون تقوا به دست آوردن خري دنيا و آخرت حمال است، منهاى تقوا ره سپردن به سوى دوست از سخت
  .است، بدون تقوا رهاىي از بند شيطان و دنيا و رذايل اخالقى غريممكن است

توشه قيامت تقواست، كليد جنات در دنيا و آخرت تقواست، سبب قرب به حق تقواست، مايه رشد و كمال تقواست، 
 و نور ندارد، آن كه عّلت كسب آبرو و كرامت تقواست، آن كه تقوا ندارد معرفت و علم ندارد، آن كه تقوا ندارد بيناىي

تقوا از متام  تقوا هيمه و هيزم جهّنم است، ىب تقوا اسري و حمكوم نفس است، ىب تقوا ندارد راهى به سوى حمبوب ندارد، ىب
شت راه نيست و براى موجود به دور از تقوا تقوا در پيشگاه او ملعون است، ىب فيوضات ربانيه حمروم است، ىب   تقوا را به 

  129: ، ص12 مى، جعرفان اسال

  .رمحت و مرمحت و لطف و شفقت حضرت دوست مهّيا نيست

چون تقوا نباشد دل اسري شهوات گردد و مغز از كار بيفتد و عقل معّطل ماند و زندگى به فساد و تباهى كشد و روى 
معصيت چيزى معشوق از انسان برگردد و حركات معنوى متوّقف شود و جز خور و خواب و شهوت، آن هم به ظلم و 

  .براى انسان مناند

ترين حصار براى مصون ماندن انسان از خطرات و شرور دنيا  تقواست از آفات در امان نيست، تقوا حمكم آن كس كه ىب
  !!روزگارترين مردم جهانند ترين و سيه تقوا فقريترين و بدخبت مردم ىب. و آخرت است

كرار ترك گناه و مداومت بر طاعات و استقامت بر حسنات تقوا حالىت است روحى و حقيقىت است نفسى كه با ت
  .آيد اخالقى به دست مى

حفظ انديشه از افكار آلوده و مصون داشنت نفس از رذايل و خوددارى و خودنگاهداشنت از اعمال سوء تقواى اهلى 
  .است
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متام شؤون حيات بر كسى پوشيده فرد و خانواده و جامعه به حنو وجوب نيازمند به تقوا هستند و ضرورت حتقق تقوا در 
  .نيست

كند و در كسب و كار حقوق اقتصادى را رعايت  فرد وقىت آراسته به تقوا باشد، در تشكيل خانواده مشكلى اجياد منى
  .منايد مى

  .دهد و براى جامعه منبع لطف و بركت خواهد شد خانواده وقىت تقوا داشته باشد فرزنداىن صاحل و شايسته حتويل مى

جامعه وقىت مهراه با تقوا باشد جامعه برتر و مّلىت برين و قومى باارزش و باقدرت و اسوه و سرمشق براى جوامع ديگر جتّلى 
  .خواهد كرد

گذارى جز حفظ حقوق مستضعفان و حمرومان و رشد و كمال جامعه و خري  قّوه مقنّنه وقىت آراسته به تقوا باشد در قانون
  .واهد پيموددنيا و آخرت مردم راهى خن
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  .قوه جمريه وقىت در لباس تقوا باشد، با متام وجود به اجراى قانون در جهت حفظ شؤون انساىن جامعه بر خواهد خواست

 قوه قضائيه وقىت اهل تقوا باشد، حق احدى از اهاىل مملكت پاميال خنواهد شد و امري و رعّيت را در برابر قانون يكسان
  .خواهد دانست

نريوى نظامى و انتظامى زماىن كه در كنار حقيقت تقوا به سر برد، مملكت و مردم و فرهنگ و دين از خطر اجانب و 
  .استعمارگران در امان خواهد ماند

و  انديشمندان و دانشمندان، عاملان و فقيهان وقىت با تقوا و با ورع باشند، حرمت انسان و انسانّيت حمفوظ خواهد ماند
  .اى رشيد و آگاه خواهد ماند اى حكيم و جامعه جامعه در سايه آنان جامعه

آن امنّيت و آرامش و صلح و صفا و حمّبت و وفا و يگانگى و يكرنگى كه از طريق قرآن و روايات به عنوان اوصاف اهل 
تقوا بر كل جامعه و بر متام افراد  توان در زندگى مهني دنيا به وسيله تقواى اهلى حتّقق داد كه چون ايد، مى شت شنيده

حاكم گردد، از گناه و معصيت خربى خنواهد ماند و از طاعت و خري و عبادت و فضيلت چيزى فوت خنواهد شد، در 
آن صورت به افسانه افسار گسيختگى و ديوانگى و قتل و غارت و پاميال شدن حقوق و ظلم و ستم و گناه و معصيت، 
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اسالمى آن هم در داخل مرزهاىي كه سايه لطف تقوا بر سر مهگان افتاده، پايان داده خواهد شد  حّداقل در حمدوده جامعه
  .ها درس زندگى و رمز پايندگى به حساب خواهد آمد و متام شؤون حياتش براى متام مّلت

   تقوا در انبيا و امامان معصوم عليهم السالم

هاى  كه در ابتداى نبوت و امامت دچار مصايب سخت و شكنجه  پيامربان خدا و ائمه هدى عليهم السالم در عني اين
  كن بودند و پس از هاى بنيان طاقت فرسا و طوفان
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اىي ميّسر بود، وىل نه در وقت بال يك قدم از اجراى وظيفه بازماندند و  استقرار در برنامه ها مهه چيز براى آنان در حّد 
اىي نه در وقت استقر  ار به اندازه يك ارزن آلوده به مكروه شدند چه رسد به حرام، آن بزرگواران از تقواى اهلى در حّد 

رتين درس را به يادگار گذاشته  برخوردار بودند و از تقواى شديد و عظيم خود براى جهانيان تا صبح قيامت روشن ترين و 
  .ام كردندو در اين زمينه به متام مردم تاريخ حّجت اهلى را مت

  :نقل كرده توجه كنيد» معاىن االخبار«در اين جهت به روايىت مهم كه صدوق بزرگوار در 

رت : گويد حممد بن اىب عمري مى نشنيدم و استفاده نكردم در طول معاشرمت از هشام بن حكم درباره عصمت امام كالمى 
  .از اين

  شود؟ عصمت در امام چگونه شناخته مى :آرى، گفتم: امام معصوم است؟ گفت: روزى از وى پرسيدم

  .متام گناهان در چهار منبع است و پنجمى ندارد: گفت

  .حرص - 1

  .حسد - 2

  .غضب - 3

  .شهوت - 4
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  .اين چهار خصلت از وجود امام به طور كامل دور است و هيچ يك از اين چهار برنامه در امام نيست

ن مسلمانان است در اين صورت به كدام عنصر و بر چه شيئى از اّما متام دنيا انگار زير نگني انگشرت اوست و وى خاز 
  اشيا حرص بورزد؟

   هرگز جايز نيست امام حسد بورزد كه حسد مهيشه نسبت به مافوق است

  132: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

است و حسد از و كدام انسان تا روز قيامت مافوق امام است؟ كه امام مافوق مهه در متام جهات معنوى و امور انساىن 
  .وى به هيچ وجه معنا ندارد

تر و حلم و حوصله و صربش از متام  ها گسرتده امام را جايز نيست بر كسى و چيزى غضب كند كه روح امام از آمسان
  .جهانيان بيشرت است

است بر امام جايز نيست از شهوت پريوى كند كه پريوى از شهوت مقدم داشنت دنيا بر آخرت و باطل بر حضرت حق 
  .»1«  و اين برنامه از وجود امام جداً به دور است

چه خوب است ما هم به انبيا و ائمه عليهم السالم اقتدا كرده، با به مترين گذاشنت حاالت معنوى از حرص و حسد و 
  .غضب و شهوت پرهيز كرده و به مقام امن اهلى وارد شده و خويش را از هر شّر و خطرى حفظ مناييم

  :ان حضرت موسى نقل شدهاز تورات زم

 تََّع َطويًال ، اْعتَـَزَل الّناَس َفَسِلَم، تـََرَك الشََّهواِت َفصاَر ُحرا، تـََرَك احلََْسَد َفَظَهَرْت ُمُروَّتُُه، َصبَـَر َقليًال فـََتمَ  قـََنَع اْبُن آَدَم َفاْستَـْغىن
»2«.  

شهوات را ترك كرد، به . ن كناره گرفت در سالمت آمدنياز شد، از نابكارا فرزند آدم از حرام به حالل قناعت كرد ىب
ره طوالىن دست يافت. اش آشكار شد حسد را از خود دور داشت، مردانگى. آزادى رسيد   .مدت اندكى صرب كرد، به 

  :به قول عارف شيدا و عاشق بينا، فيض كاشاىن
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  عرصه المكان سراى من است
 

  اين كهن خاكدان چه جاى من است

  غصه خون شدى گر نهدمل از 
 

  مونس جان من خداى من است

______________________________  
  .36، حديث 215/ 1: ؛ اخلصال3، حديث 133: معاىن األخبار -)1(

ج البالغة، ابن اىب احلديد -)2(   .39/ 10: شرح 

  

  133: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  

 آن كه او خسته داردم شب و روز
 

  او مرهم و شفاى من استخود هم 

 آيد هركه زو بوى درد مى
 

  صحبتش مايه دواى من است

  هركه او از دو كون بيگانه است
 

  در ره دوست آشناى من است

  

  نصيحت گنهكار

  :آمده» جمموعة ورّام«در كتاب ارزمشند 

ام مرا  پريوى از هواى نفس دچار زنا شدهبر اثر اغواى شيطان و ! يا روح الّله: مردى به حمضر حضرت مسيح عرضه داشت
  .پاك كن
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فرياد بزنيد كسى مناند، مگر اين كه براى تطهري اين مرد بيايد، وقىت مهه مجع شدند، آن مرد  : عيسى عليه السالم فرمود
اشته هركس حّدى به گردن دارد از حّد زدن من خوددارى كند، تنها كساىن كه عالقه دارم در حّد زدن من شركت د: گفت

  .باشند مردم طاهر و پاكيزه و باتقوايند

مردم چون اين سخن شنيدند پراكنده شدند، تنها حضرت عيسى و حيىي براى حد زدن ايستادند، قبل از شروع سنگسار 
  :مرا موعظه كن، گنهكار سه مجله عاىل و سه كلمه جالب گفت: حضرت حيىي به آن گناهكار فرمود

  .اندازد كند و موجودّيت و هويّتت را به گناه مى كه تو را دچار گناه مى  بني نفس و هوا خلوت مكن - 1

  .اهل معصيت احتياج به هدايت و پاكى از آلودگى دارند  هرگز به سرزنش گناهكار اقدام مكن كه - 2

  .»1«  و فضاى با منفعت حلم و بردبارى را از دست مده  در برابر كسى غضب مكن - 3

______________________________  
  .34201، حديث 31، باب 56/ 28: ؛ وسائل الشيعة10/ 2: جمموعة ورام -)1(

  134: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

دارى و  ها فقط با قدرت تقوا و خويشنت يابيد كه آراسته شدن به آن واقعيت مشا اگر با دّقت به اين سه مجله بنگريد، مى
  .تخود نگهدارى ميّسر اس

  منافع تقوا

آنان كه براساس معرفت به حقايق اهلّيه و معارف ملكوتيه، در اين چند روزه حيات دنيا، نسبت به هر گناه و عصياىن، چه 
در امر مال چه در مرحله اخالق، چه در زمينه عمل و چه در حمور روابط خانوادگى و اجتماعى، اهل تقواى اهلى و 

ره كامل و حّظ وافر مى مشارى نصيب آنان مى ىبدارى هستند منافع  خويشنت   .برند گردد كه در دنيا و آخرت از آن منافع 

  :»1« گويد عالمه جعفرى به قسمىت از آن منافع به شرح زير اشاره كرده، مى

حمفوظ بدارند و ها  اند شخصّيت انساىن خود را از دستربد عوامل احنراف و پليدى بنا بر مفاد آيات، مردم باتقوا كه توانسته
  .باشند جنات بدهند، داراى اوصاف زير مى
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  :باشد كه عامل متييز حق از باطل و حتصيل معارف عاىل هسىت مى   هاى عاىل فهم و آگاهى - 1

  .»2« ]يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَتـَُّقوا اللََّه َجيَْعْل َلُكْم فـُْرقاناً [

براى تشخيص حق از باطل قرار ]  بيناىي و بصريتى ويژه[از خدا پروا كنيد، براى مشا ]  در مهه امورتان[اگر ! اى اهل اميان
  .دهد مى

   و شناخت برين درباره  نگرش عاىل در حتوالت و كائنات آمساىن و زميىن - 2

______________________________  
ج البالغة -)1(   .، تفسري خطبه شانزدهم259/ 3: ترمجه و تفسري 

  .29): 8(ال انف -)2(

  135: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  :دهد و اين نگرش از معلومات رمسى ساخته نيست آن موجودات كه آيات اهلى بودن را نشان مى

  .»1« ] َو اتـَُّقوا اللََّه َو يـَُعلُِّمُكُم اللَّهُ [

  .آموزد به مشا مى] احكامش را[و از خدا پروا كنيد و خدا 

  .برابر رويدادهاى زندگى ماّدى و معنوىاراده و تصميم منطقى در  - 3

گردد كه اصل مبناى  منايد وىل با اندك دّقت و تأّمل جدى روشن مى اگر چه اين صفت تقوا با نظر سطحى ناچيز مى
هاى اشخاص در زندگى اغلب اوقات متعّدد و متنوع بوده با نظر  زندگى آدمى به اراده و تصميم او بستگى دارد؛ زيرا اراده

ترين  هاىي كه دائماً در حال حتّولند، چگونگى اراده و تصميم، حساس ها در برابر رويدادها و واقعيت گريى گوىن موضعبه دگر 
ها و چگونگى استعدادهاى يك انسان را  گريى ترين نفش را به عهده دارند به طورى كه وضع رواىن و هدف و حياتى

  :كشف كردهاى او به خوىب   توان از چگونگى اراده و تصميم مى

  .»2« ]َو ِإْن َتْصِربُوا َو تـَتـَُّقوا َفِإنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُمورِ [
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اين امورى است كه .] سزاوارتر است[بپرهيزيد ]  از جتاوز از حدود اهلى[شكيباىي ورزيد و ]  در برابر آزار اينان[و اگر 
  .مالزمت بر آن از واجبات است

اين . ترين نسخه درمان دردهاى بشرى و پيامربان است كه قاطعانه   ن و كتاب آمساىناميان به خدا و معاد و فرشتگا - 4
  پذير نيست، ها امكان عقايد كه از اوصاف متقيان است، به اضافه اين كه عدالت و نظم واقعى حيات بدون آن

______________________________  
  .282): 2(بقره  -)1(

  .186): 3(آل عمران  -)2(

  136: ، ص12 المى، جعرفان اس

  .باشد گراىي در زندگى مى هاى روحى و عامل منحصر رهاىي از پوچ دهنده استعدادها و عظمت پرورش

  .كن شدن فقر و آزادى بردگان ها در راه ريشه استفاده از اندوخته - 5

اّدعاى حيات داشته  تواند اى بدون آن منى خالصه اين صفت مّتقيان تنظيم مسائل اقتصادى است كه هيچ فرد و جامعه
  .باشد

ادن ىب» ويكتور هوگو«كه به قول   برپا داشنت مناز - 6 در » خداوند«ايت بزرگ  با ىب» انسان«ايت كوچك  در متاس 
  .باشد حال معرفت مى

  .پرداخت ماليات به عنوان زكات - 7

هاىي كه فقر را در  بيان لزوم پرداخت وجود دارد اين است كه به اضافه »1«  نكته بسيار مهّمى كه در آيه مورد تقسيم
شود حقوقى كه بايد  دهد، معلوم مى سازد، زكات را مستقًال از اوصاف مّتقيان قرار مى كن مى اشكال خمتلفش ريشه

پرداخت شود يك كّمّيت معني قاطعانه به نام زكات و غريه ندارد، بلكه مقدار پرداخت بايسىت براى مرتفع ساخنت 
  .امعه كاىف باشداحتياجات مادى ج

  .عمل به تعهد و پيمان - 8
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  .ها و عوامل وحشت و ترس كه پريامون زندگى بشرى را فرا گرفته است ها و مشّقت شكيباىي در برابر ناگوارى - 9

  :عدالت -10

______________________________  
َمْغِرِب َو لِكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن بِاللَِّه َو اْليَـْوِم اْآلِخِر َو اْلَمالِئَكِة َو اْلِكتاِب لَْيَس اْلِربَّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َو الْ « -)1(

اَم الصَّالَة َو َو اْلَمساِكَني َو اْبَن السَِّبيِل َو السَّائِِلَني َو ِيف الرِّقاِب َو أَق  َو اْلَيتامى  ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرىب  َو النَِّبيَِّني َو آَتى اْلماَل َعلى
ولِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َو أُولِئَك ُهُم آَتى الزَّكاَة َو اْلُموفُوَن ِبَعْهِدِهْم ِإذا عاَهُدوا َو الصَّاِبرِيَن ِيف اْلَبْأساِء َو الضَّرَّاِء َو ِحَني اْلَبْأِس أُ 

  .177): 2(؛ بقره »اْلُمتـَُّقونَ 

  137: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] ُهَو أَقْـَرُب ِللتـَّْقوىاْعِدُلوا [

  .تر است عدالت كنيد كه آن به پرهيزكارى نزديك

اىي زندگى انسان -11   :ها در كره زمني با مّتقيان خواهد بود رهربى سرنوشت 

  .»2« ] ِإنَّ اْألَْرَض لِلَِّه يُورِثُها َمْن َيشاءُ ِمْن ِعباِدِه َو اْلعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنيَ [

خبشد، و سراجنام نيك،   در سيطره مالكّيت و فرمانرواىي خداست، آن را به هر كس از بندگانش كه خبواهد مىيقيناً زمني
  .براى پرهيزكاران است

  :طلىب و فساد كردن در روى زمني دورى از برترى -12

اُر اْآلِخَرُة َجنَْعُلها ِللَِّذيَن ال يُرِيُدوَن ُعُلوا ِيف اْألَْرِض وَ [   .»3« ] ال َفساداً َو اْلعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقنيَ  تِْلَك الدَّ

خواهند؛ و  دهيم كه در زمني هيچ برترى و تسّلط و هيچ فسادى را منى آخرت را براى كساىن قرار مى]  پرارزش[آن سراى 
  .براى پرهيزكاران است]  نيك[سراجنام 

ها و  گرى ها و چپاول گرى ها و حيله دامني فكر بازىاگر اين اوصاف نتوانند مدينه فاضله را در روى زمني اجياد كنند، ك
  !!ها اين مدينه آرماىن را به وجود خواهند آورد؟ ها و ستمكارى دروغ



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

 

  خيزيد عاشقان كه سوى آمسان رومي
 

  ديدمي اين جهان را تا آن جهان رومي

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

  .128): 7(اعراف  -)2(

  .83): 28(قصص  -)3(

  

  138: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  

ىن ىن كه اين دو باغ اگر چه خوش است و 
   خوب

  زين هر دو بگذرمي و بدان باغبان رومي

  سجده كنان رومي سوى حبر مهچو سيل
 

  زنان رومي بر روى حبر زان پس ما كف

  زين كوى تعزيت به عروسى سفر كنيم
 

  به رخ ارغوان رومي زين روى زعفران

  راهى پر از بالست وىل عشق پيشواست
 

  تعليممان دهد كه در و بر چه سان رومي

  هر چند سايه كرم شاه حافظ است
 

  در ره مهان به است كه با كاروان رومي

  جان آينه كنيم به سوداى يوسفى
 

 «1»  پيش مجال يوسف با ارمغان رومي
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   تقوا از ديدگاه عارفان

  :اند اهل دل، عاشقان حق، آراستگان به حقيقت، عارفان آگاه در معناى تقوا اين چنني فرموده

  .»2« َوَيْشُكَر َوال َيْكُفرَ   اْن ُيطاَع َوال يـَْعصى َوَيْذُكَر َوال يـَْنسى

هيچ عنوان نگذارد اى بپرهيزد، دامي به ياد حمبوب باشد و به  خداوند را به حقيقت فرمان برد و از عصيان در هر برنامه
هاى اهلى چه ظاهرى چه باطىن در مقام شكر برآيد، يعىن هر نعمىت را  فراموشى بر او عارض شود، نسبت به متام نعمت

  اند در مهان راهى كه دستور داده

______________________________  
  .مولوى -)1(

  .430/ 2: روضة الواعظني -)2(
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  .كند و از كفر و ناسپاسى جّداً بپرهيزدخرج  

  :اصل تقوا بر دو معناست

يا خوف عقاب باشد يا خوف فراق و : يكى ترسيدن و ديگر پرهيز كردن و تقواى بنده از خداى تعاىل بر دو معىن باشد
د تا نشان خوف عقاب آن است كه حكم اوامر و نواهى حق تعاىل را خالف نكند و حقوق و حدود صحبت نگاه دار 

  .مستوجب عقاب نگردد و اگر خوف فراق باشد، از دون حق تعاىل پرهيز كند و با غري وى نيارامد تا از حق جدا مناند

تقوا، يعىن چندان كه تواىن از خويشنت مهه فقر وفاقه ظاهر كن، از آن كه صفت بنده فقر و فاقت است و هركسى را آن 
  .بايد عرضه كردن كه دارد

اى كردن است و معناى اين نه آن است كه جز خداى را نداند كه انبيا غري خدايند و تا به ايشان اميان تقوا، ترك غري خد
نيارد متقى نباشد و لكن معنا آن است كه رغبت و رهبت از دون حق تعاىل بردارد، از آن كه بنده با هرچه صحبت كند 

مرتوك شد و چون ترك مادون الّله پديد آمد تقوا يا به رغبت كند يا به رهبت، چون هر دو برخاست مهه نزديك وى 
  .درست شد
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تقوا، بيزارى ستدن است و اين اخالص است، يعىن بيزارى ستاند از خويشنت و از آنچه دارد و هرچند تربّى بيشرت 
  .تر، تا عبد از خلق و از نفس تربّا نكند اخالص وى درست نگردد اخالص درست

ى كناره   .گرفنت است و از نفس جدا گشنت و بدان مقدار كه بنده از حظ نفس جدا گردد يقني بيايد تقوا و پرهيزكارى از 

ر آن كه يقني اندر غيب افتد و نفس را سكون با شاهد افتد، چو حظوظ نفس حاضر گشت با شاهد آرام   يعىن از 
غايب آرام منايد، غايب يقني  گرفت، غايب فايت گردد و يقني برخيزد، باز چون حظ نفس اندر شاهد فايت گردد با 

   گردد، دليل بر اين
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بايست، چون نفس را از اين غايب كرد،  خرب حارثه است كه چون نفس را از دنيا، خوردن و خفنت و زر و سيم مى
است و  غايب حاضر گشت تا يقني درست گشت و نيز حظوظ نفس طلب كردن دليل است كه مرا خويشنت به كار

  .دوست به كار نيست و حظوظ نفس جباى ماندن دليل است كه مرا از دوست جز دوست به كار نيست

حممد بن حممد داراىب كه در توضيح لطايف عرفاىن دست قوى دارد، عمق تقوا را در ضمن توضيح بيىت از يك غزل حافظ 
  :كند به مضمون زير بيان مى

  در مهه دير مغان نيست چو من شيداىي
 

  خرقه جاىي گرو باده و دفرت جاىي

  

مقصود از اين بيت اين است كه سالك در راه طلب بايد هيچ چيز را سّد راه مطلوب نسازد، به هر چه از دوست واماىن 
به ختصيص حمب روحاىن كه عبارت از مراتب فضل و كماالت ظاهر است و خودى و . چه زشت آن نقش و چه زيبا

اوىل قيد است به هر طريق كه باشد، زجنري اگر طال بود هم قيد است، چه آدمى را در راه طلب هيچ خودستاىي به طريق 
خودان ندهند و  تر از هسىت نيست و هيچ سّدى بدتر از خودپرسىت نيست، ساغر عشرت به جز به دست ىب حجاىب بزرگ

  .سران ننهند افسر جز بر سر ىب

 اند هر سرى را در خور مهت كالهى داده
 

 «1»  افسر ديوانگان باشد به هامون آفتاب
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مراد از دير مغان در اصطالح عرفا اولني مقام طلب است و شيداىي عبارت از مقام وله و حريت است، چه در اول وهله 
داند كه مآل كارش به كجا خواهد كشيد و خرقه عبارت از زهد و سرت است كه ظاهرپرستان معايب درويشى به  سالك منى

   پوشند كه در ديده ظاهربينان در مراتب سري و سلوك، خود را در كمال رتبه مى آن

______________________________  
  .صائب تربيزى -)1(
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وامنايند و موجب استجالب اغراض فاسده خود سازند و دفرت كنايه از علوم رمسى و دّكان خودفروشى و مراتب مّالىي و 
  .لم ظاهرى است كه حجاب روحاىن است و اشد از حجاب جسماىن و ظلماىن استع

 مغرور فضيلت از خدا باشد دور
 

  زجنري گر از طال بود هم قيد است

  

  :اند كه عرفا در اين كه رفع حجاب روحاىن اشّد از حجاب ظلماىن است تشبيهى به اين روش كرده

ايت لطافت مشحون به  انواع گل و رياحني و ازهار بوده باشد و ديوارى آلوده به كثافات سّد راه مشاهده هرگاه باغى در 
رسد كه اين سّد را بايد از پيش برداشت تا اين چنني مكان دلگشا مهيشه در نظر  چنني باغى باشد به خاطر هركس مى

هاى بسيار استادان بدايع نگار و  باشد، اما اگر ديوارى مطّال و مرّصع كه خطوط بسيار خوش بر آن نوشته باشند و سال
هنرمندان فضايل شعار، هنر خود را در آن ديوار به كار برده، در اين باب يد و بيضا منوده باشند كه به حسب مثال مانند 

تواند گذشت و چنانچه ديوار كثيف مانع از مشاهده چنني باغ  هركس از سر آن منى. فضايل ظاهرى است، حجاب باشد
  .ديوار مرّصع نيز مانع مشاهده و باعث حرمان است دلگشاست، اين

اّما مهىت بايد كه از تكّلفات ظاهريه چشم پوشيده در ختريب آن كوشيد تا بتوان متام مراتب سري و سلوك را طى كرد و به 
ق معنوى مقام قرب و وصال نايل آمد و از ملس مقامات معنوى و مراتب روحاىن لذت برد كه بر سر اين سفره آنچه از رز 

  .كنند و شراب روحاىن و درك معاىن خبواهند آماده و حاضر است و كسى را از آن منع منى
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   غرض از شريعت و طريقت و حقيقت

  :گويد در بيان حقيقت تقوا و راه آراسته شدن به آن مى» مقصد اقصى«شيخ عزيز نسفى در جزوه پرارزش 

شريعت و طريقت و حقيقت چيست؟ غرض كّلى آن است كه آدميان راست گفتار و راست كردار و داىن كه غرض از  مى
  :كىن به عبارتى ديگر بگومي نيك اخالق شوند و اگر اين عبارت را فهم منى

   عمل اهل شريعت

  :بدان غرض سه چيز است

ى از پيامرب قبول :اّول   .كنند و مأمور و منهى باشند  آن كه تا مردم هم چون حيوانات ديگر نباشند، امر و 

باشند در صحبت دانا تا آن گاه كه به يقني بدانند كه  آن كه تا به عمل و تقوا آراسته شوند و در سعى و كوشش مى :دّوم
  .خدا يكى است

  چون اين مراتب را متام. هاى جواهر اشيا را كماهى بدانند و ببينند آن كه تا بعد از شناخت خداى متام حكمت :سّيم
  .كردند، به مقام متام رسيدند و به شريعت و طريقت و حقيقت آراسته گشتند

چون دانسىت كه غرض از شريعت و طريقت و حقيقت چيست، اكنون از گفتگوى در گذر و كار كن تا به ! اى درويش
َو « رساند مىمعىن به كار نيايد، عمل است كه سالكان را به مقامات عاىل  عمل و صورت ىب جاىي برسى كه گفِت ىب

  .»اْلَعَمُل الصَّاِلُح يـَْرفـَُعهُ 
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   عمل اهل طريقت

  :و عمل اهل طريقت ده چيز است

  .طلب خداى :اّول

  .دليل راه نتوان كردن طلب داناست كه ىب :دّوم
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تر بود  هرچند كه ارادت قوى بايد سالك مريد و حمب دانا باشد كه ارادت مركب سالك است،. ارادت است به دانا :سّيم
  .تر باشد مركب قوى

فرمان بردن است، بايد كه سالك مريد و مطيع و فرمانرب دانا باشد و هر كارى كه كند دنيوى يا اخروى به دستور  :چهارم
  .دانا كند

  .»1«  َوَنواهيِهْم َوالتََّأّسى ِِْم ِىف اْالْعماِل َواْالْخالقِ اْلوِالَيُة َحمَبَُّة اْهِل اْلبَـْيِت َواتِّباُعُهْم ِىف الّديِن َواْمِتثاُل اواِمرِِهْم 

بردن از ايشان در دين و عمل به اوامر و نواهى آن  ارادت به اهل بيت كه دانايان راهند عشق به آنان است و فرمان
  .گرفنت از ايشان بزرگواران و در اعمال و اخالق رنگ

  .ا ترك فضوالت كندترك است، بايد كه به اشارت دان :پنجم

تقواست، بايد كه متقى و پرهيزكار باشد و راست كردار و راست گفتار و حالل خوار بود و شريعت را عزيز دارد و  :ششم
  .به يقني بداند كه هر گشايش كه سالك را پيدا آيد از متابعت پيامرب و آل پيدا آيد

  .كم گفنت است  :هفتم

  .كم خفنت است  :هشتم

______________________________  
  .462/ 1: جممع البحرين -)1(
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  .كم خوردن است  :م

  .عزلت از شرار خلق است و از آنان كه حاضر به قبول حق نيستند و جماهده و مبارزه با آنان كه سّد راه حقند :دهم

  .ارد در سلوكاين است عمل اهل طريقت و اين ده چيز اثرهاى قوى د

دار عاقبت به جاىي برسد، حقيقت  سالك چون در خدمت دانا بر اين ده چيز مواظبت منايد و ثبات كند كه كار ثبات
  .روى منايد و اگر يكى از ده كم باشد سلوك ميّسر نشود و سالك به جاىي نرسد
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  مهه مجال تو بينم چو چشم باز كنم
 

  مهه شراب تو نوشم چو لب فراز كنم

  حرام دارم با مردمان سخن گفنت
 

  و چون حديث تو آيد سخن دراز كنم

 هزار گونه بلنگم به هر رهم كه برند
 

  رهى كه آن به سوى توست ترك تاز كنم

  اگر به دست من آيد چو خضر آب حيات
 

 «1»  ز خاك كوى تو آن آب را طراز كنم

  

   عمل اهل حقيقت

  :چيز است عمل اهل حقيقت هم ده! اى درويش

آن كه به خداى رسيده باشد و خداى را شناخته بود و بعد از شناخت خداى متامت جواهر اشيا را كماهى دانسته  :اّول
  .و ديده بود

صلح است با مهه مؤمنان و مسلمانان و عالمت آن كه سالك به خداى رسيده آن است كه با خلق به يك بار  :دّوم
آزاد آيد و هيچ كس را دمشن ندارد، » .ر صورتى كه شرعاً جاى اعرتاض و انكار نيستد«صلح كند و از اعرتاض و انكار 

  .بلكه مهه كس را دوست دارد

______________________________  
  .مولوى -)1(
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شفقت كردن است بر مهه كس و شفقت كردن آن باشد كه با مردم چيزى گويند و چيزى كنند كه مردم چون به آن   :سّيم
كار كنند در دنيا و آخرت سود برند و اهل شفقت نصيحت و ادب كنند و اهل علم نصيحت كنند و اهل قدرت ادب  

  .كنند تا مردم از يكديگر امين باشند

  .كس نگاه كند مردم را عزيز دارد و به چشم حرمت و عزت در مهه كس، تواضع است با مهه :چهارم
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  .رضا و تسليم و آزادى و فراغت است :پنجم

  .توّكل و صرب است و حتّمل :ششم

  .طمعى است كه طمع اّم اخلبايث است ىب :هفتم

  .قناعت است كه قناعت و فراغت است كه سالك را جباىي رساند :هشتم

  .كس راحت رسانيدن به مهه آزار نارسانيدن است و :م

  .كار، متكني و استقامت و ثبات دارد! اى درويش. متكني است :دهم

اين است عالمات اهل حقيقت و اين است عمل اهل حقيقت، هركه دارد مباركش باد، سالك تا در علم و حكمت به  
  .صفات و اين اخالق در وى پيدا نيايدكمال نرسد و سري اىل الّله و سري ىف الّله را متام نكند اين عالمات و اين 

  تشنه خويش كن مده آمب
 

  عاشق خويش كن برب خوامب

  تا شب و روز در مناز آمي
 

  اى خيال خوش تو حمرامب

  گر خيال تو در فنا يامب
 

  در زمان سوى مرگ بشتامب

  رمحىت آر و پادشاهى كن
 

 «1»  تامب كاين فراق تو برمنى

  

   در اين فصل به آيات قرآن جميد كه در باب تقوا نازل شده اشاره من عالقه داشتم

______________________________  
  .مولوى -)1(
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اى از قرآن نيست مگر اين   كنم و فصلى هم از روايات مربوطه ذكر كنم، وىل وقىت به كتاب خدا مراجعه كردم ديدم صفحه
ميان آمده و باىب از روايات نيست مگر اين كه در آن ذكرى از تقوا شده، به اين نتيجه رسيدم كه  كه سخىن از تقوا به

رت اين است كه خوانندگان اين جزوه براى توجه به مسئله تقوا  اش به مسئله تقوا برمى متام آيات و روايات نتيجه گردد، پس 
جمموعة «جلد شصت و هفت و » حبار األنوار«جلد دّوم و  »الكاىف«هاىي چون  در درجه اّول به قرآن، سپس به كتاب

در . و هر كتاىب كه در حمور حديث است مراجعه منايند» حمجة البيضاء«و » ثواب االعمال«و » حتف العقول«و » ورّام
ست شود، باشد كه وجود مقّدس حضرت دو  اين جا از باب تيّمن و تربك به آيات و احاديث پرقيمت اين حمور اشاره مى

  .با لطف و عنايتش از ما دستگريى كرده و از باب رمحت و مرمحتش ما را به تقواى اهلى در مهه شؤون آراسته فرمايد

  تقوا در قرآن جميد

  :تقواىي كه علت فالح و رستگارى و فتح و پريوزى در دنيا و آخرت است

  .»1« ] َو اتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ [

  .كنيد تا رستگار شويدو از خدا پروا  

تقواىي كه اگر در فكر و عمل و اخالق حاصل شود در حقيقت مقام شكر به دست آمده و بر اثر آن هر نعمىت در 
  :جاى خودش خرج شده و سپاس هر نعمىت ادا گشته است

______________________________  
  .189): 2(بقره  -)1(
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  .»1« ] اللََّه َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َفاتـَُّقوا [

  .بنابراين از خدا پروا كنيد، باشد كه سپاس گزارى مناييد

گاه  كند و وجود مقّدس حق انيس و مونس و تكيه تقواىي كه با به دست آوردنش چهره معّيت الّله رو به انسان مى
  :شود مهيشگى انسان مى
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  .»2« ] ِقنيَ َو اْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَّ [

  .و بدانيد كه خدا با پروا پيشگان است

گردد و حصارى از عشق يار سراسر وجود انسان را  تقواىي كه اگر به دست آيد، آدمى در دنيا و آخرت حمبوب حق مى
  :گريد فرا مى

  .»3« ] َفِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ [

  .يقيناً خدا تقوا پيشگان را دوست دارد

گذارد آدمى در آن صحراى پرغوغا، در ميان آن مهه رنج و غم  ه علت سرعت حساب در روز قيامت است و منىتقواىي ك
  :و وحشت و اضطراب معطل مباند

  .»4« ] َو اتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َسرِيُع احلِْسابِ [

  .و از خدا پروا كنيد؛ زيرا خدا حسابرسى سريع است

رتين و با    :ترين زاد و توشه براى دنيا و آخرت انسان است و بدون آن راهى بر جنات خنواهد بود منفعتتقواىي كه 

______________________________  
  .123): 3(آل عمران  -)1(

  .194): 2(بقره  -)2(

  .76): 3(آل عمران  -)3(

  .4): 5(مائده  -)4(

  148: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] َو اتـَُّقوِن يا أُوِيل اْألَْلبابِ   الزَّاِد التـَّْقوىتـََزوَُّدوا فَِإنَّ َخيـَْر [
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رتين توشه، پرهيزكارى است و اى صاحباِن خرد   .از من پروا كنيد! و به نفع خود توشه برگرييد كه 

تقواىي كه براى هركس حاصل شود از كيد مكاران و خدعه خادعان و كينه دمشنان و حسد حاسدان و جنايت جانيان 
  :ظ خواهد ماندحمفو 

  .»2« ]َو ِإْن َتْصِربُوا َو تـَتـَُّقوا ال َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشْيئاً [

  .رساند و اگر شكيباىي ورزيد و پرهيزكارى كنيد، نرينگشان هيچ زياىن به مشا منى

شىت است كه عرض آن مساوات و ارض است و در آن جايگاه ملكوتى هرچه انسان  تقواىي كه باعث رساندن انسان به 
  :خبواهد، برايش فراهم است

  .»3« ] َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َو َجنٍَّة َعْرُضَها السَّماواُت َو اْألَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّقنيَ   َو سارُِعوا ِإىل[

نايش  شىت كه  شىت كه بر  آمسان]  به وسعتِ [و به سوى آمرزشى از پروردگارتان و  اى ها و زمني است بشتابيد؛ 
  .پرهيزكاران آماده شده است

ا منبعى  تقواىي كه در متام شؤون حيات و اطوار زندگى موّرث عدالت است و از وجود انسان در رابطه با حقوق مهه انسا
  :آورد گسرتى و كرامت به وجود مى خواهى و عدالت از عدالت

______________________________  
  .197): 2(بقره  -)1(

  .120): 3( آل عمران -)2(

  .133): 3(آل عمران  -)3(

  149: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] َو اتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخِبٌري ِمبا تـَْعَمُلونَ   اْعِدُلوا ُهَو أَقْـَرُب ِللتـَّْقوى[

  .هيد آگاه استد و از خدا پروا كنيد؛ زيرا خدا به آنچه اجنام مى. تر است عدالت كنيد كه آن به پرهيزكارى نزديك
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  :تقواىي كه جّداً باعث قبوىل عمل و ارزش و اعتبار كار انسان در پيشگاه حضرت حمبوب است

ا يـَتـََقبَُّل اللَّهُ ِمَن اْلُمتَِّقنيَ [   .»2« ] ِإمنَّ

  .پذيرد خدا فقط از پرهيزكاران مى

شت آثارش ادامه تقواىي كه باعث گشايش دِر بركات مساوات و ارض به سوى انسان است، بركاتى كه  تا يوم حمشر و در 
  :داشته و در آجنا حالىت ابدى و جاودانه دارد

  .»3« ] آَمُنوا َو اتـََّقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم بـَرَكاٍت ِمَن السَّماِء َو اْألَْرضِ   َو َلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقرى[

بركاتى از آمسان و زمني را بر ]  درهاىِ [كردند، يقيناً  ىآوردند و پرهيزكارى پيشه م ها اميان مى و اگر اهل شهرها و آبادى
  .گشودمي آنان مى

  :اى كشنده و قّوت و قدرتى دفع كننده عليه شياطني و وساوس آنان است تقواىي كه در وجود انسان مهانند اسلحه

   ُهمْ  ِإنَّ الَِّذيَن اتـََّقْوا ِإذا َمسَُّهْم طاِئٌف ِمَن الشَّْيطاِن َتَذكَُّروا فَِإذا[

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

  .27): 5(مائده  -)2(

  .96): 7(اعراف  -)3(

  150: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] ُمْبِصُرونَ 

هاىي از سوى  اند، هرگاه وسوسه تقوا ورزيده]  هاى ظاهرى وباطىن نسبت به گناهان، معاصى و آلودگى[مسلماً كساىن كه 
  .]هايش جنات يابند و از دام وسوسه[درنگ بينا شوند  ياد كنند، پس ىب] خدا و قيامت را[به آنان رسد  شيطان

  :تقواىي كه چون حاصل شود، باعث آمرزش و رمحت و كّفاره گناهان گذشته آدمى است
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  .»2« ] فِّْر َعْنُكْم َسيِّئاِتُكْم َو يـَْغِفْر َلُكمْ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَتـَُّقوا اللََّه َجيَْعْل َلُكْم فـُْرقاناً َو يُكَ [

براى تشخيص حق از باطل قرار ]  بيناىي و بصريتى ويژه[از خدا پروا كنيد، براى مشا ]  در مهه امورتان[اگر ! اى اهل اميان
  .آمرزد كند، و مشا را مى دهد، و گناهانتان را حمو مى مى

  :شديد قيامت در امان خنواهد ماندتقواىي كه اگر نباشد آدمى از عقاب 

  .»3« ] َو اتـَُّقوا اللََّه َو اْعَلُموا َأنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعقابِ [

  .و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه خدا سخت كيفر است

ان و اى از نتايج تقوا كه در كتاب با عظمت اهلى مطرح است، تقواىي كه سفارش حق و انبيا و امام آرى، اين است گوشه
  .هاست مصلحان و عارفان به متام انسان

  ندا آمد به جان از چرخ پروين
 

  كه باال رو چو دردى پست منشني

______________________________  
  .201): 7(اعراف  -)1(

  .29): 8(انفال  -)2(

  .196): 2(بقره  -)3(

  

  151: ، ص12 عرفان اسالمى، ج
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 مناندكسى اندر سفر چندين 
 

  جدا از شهر و از ياران پيشني

  نداى ارجعى آخر شنيدى
 

  از آن سلطان و شاهنشاه شريين

  در اين ويرانه جغدانند ساكن
 

  چه مسكن ساخىت اى باز مسكني

لو كه گردد ر   چه آسايد 
 

الني   كسى كز خار سازد او 

  چه پيوندى كند صراف و قالب
 

  شاهنيچه نسبت زاغ را با باز و 

 اى را چه آراىي به گچ ويرانه
 

  كه باال نقش دارد زير سجني

 ها خدايا در رسان جان را به جان
 

  بدان راهى كه رفتند آل ياسني

 دعاى ما و ايشان را در آميز
 

 «1»  چنان كز ما دعا وز تو حتسني

  

   تقوا در روايات

  :در روايات عاىل كتب شيعه آمده

ِنِه يُناجى الَّذى َخَلَقهُ ىف ىف نـَْفِسِه ُشْغًال َوالّناُس ِمْنُه ىف رَاَحٍة، اذا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل فـََرَش َوْجَهُه َوَسَجَد لِّلِه ِمبَكارِِم َبدَ  انَّ ِلْلُمْؤِمنِ 
  .»2« اال َفهَكذا َفكونوا. َفكاِك َرقـََبِتهِ 

ور وجود خودش در زمحت است، او را شغلى چون عبادت و به حقيقت مؤمن در حم: فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى
ره و راحتند، چون شب تار فرا رسد صورت به خاك  خدمت به خلق است، از اين جهت مردم از پاكى و خدمت او در 

د و با اعضاى با قيمتش بر حضرت رّب العزّه سجده آرد، مناجاتش با خداوند اين است كه وى را از  حرمي دوست 
  .گونه باشيد دهم كه اين هنم آزاد سازد، من به مشا هشدار مىعذاب ج

______________________________  
  .مولوى -)1(
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  .2، حديث 56، باب 282/ 67: ؛ حبار األنوار50، حديث 213/ 2: تفسري العياشى -)2(

  152: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

نْيا َواْآلِخَرُة َوَرِبَح اْلَفْوَز بِاْجلَنَّةِ خَ : ُرِوَى َعْن َرسوِل الّلِه صلى اهللا عليه و آله قالَ  َوما ِهَى يا : قيلَ . ْصَلةٌ َمْن َلزَِمها اطاَعْتُه الدُّ
  .»1«  التـَّْقوى: َرسوَل الّلِه؟ قالَ 

يك خصلت است هركس مالزم آن باشد دنيا و آخرت در : از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده كه فرمود
شت نصيب او مى ىاختيارش قرار م   .تقوا: چيست؟ فرمود: گردد، عرضه داشتند گريند و سود سرشارى چون 

اكَ : َفقالَ   ُسِئَل الّصاِدُق عليه السالم َعْن تـَْفسِري التـَّْقوى َ   .»2«  اْن ال يـَْفِقَدَك الّلُه َحْيُث اَمَرَك َوالَيراَك َحْيُث 

اين است كه خداوند تو را در ترك طاعت و آلوده به : ند فرمودتفسري تقوى را از حضرت صادق عليه السالم پرسيد
  .معصيت نبيند

  :آمده» مشكاة األنوار«در كتاب با ارزش 

اسامة بن زيد و فضل بن عباس در معّيت حضرت بودند، . سال فتح مكه رسول اهلى صلى اهللا عليه و آله وارد بيت شد
  :دپس از خروج از بيت حلقه در خانه را گرفت و فرمو 

اش وفا كرد و وى را بر متام  اش صادقانه بود و به پيمانش در جهت پريوزى بنده اش به بنده كنم خداىي را كه وعده محد مى
ها نسل آدمند و آدم از خاك  احزاب پريوز گردانيد، تكّرب و خنوتى كه عرب با تكيه بر پدرانش داشت شكست، متام انسان

  .»3«  هاست پرهيزكارترين آن ترين مردم نزد حضرت حق است و گرامى

   اتْـَقى الّناَس َمْن قاَل احلَْقَّ فيما لَهُ : َعْن امريِاْلُمْؤِمنَني عليه السالم َعِن النَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله قالَ 

______________________________  
  .7، حديث 56، باب 285/ 67: ؛ حبار األنوار10/ 2: كنز الفوائد  -)1(

  .8، حديث 56، باب 285/ 67: ؛ حبار األنوار303: الداعىعدة  -)2(

  .10، حديث 56، باب 287/ 67: ، الفصل األول ىف ذكر صفات الشيعة؛ حبار األنوار59: مشكاة األنوار -)3(
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  153: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  َوَعَلْيهِ 

گو باشد چه  پرهيزكارترين مردم كسى است كه حق: كند مىامرياملؤمنني عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نقل 
  .به سودش متام شود چه به ضررش

  .»2«  التـَّْقوى: اىُّ َعَمٍل اْفَضُل؟ قالَ : ُسِئَل عليه السالم

  .پرهيزكارى: باالترين عمل كدام است؟ فرمود: از آن حضرت پرسيدند

  .»3«  ُعْرُس اْلُمتَّقنيَ اْلِقياَمُة : َعْن اىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 

رتين وقت شادى آنان است: امام صادق عليه السالم فرمود   .قيامت روز عروسى پرهيزكاران و 

  .»4«  َعَلْيَك بِتَـْقَوى الّلِه فَانَُّه َرْأُس اْالْمِر ّكلِّهِ : ىف َوِصيَِّة النَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله ِالىب َذرٍّ 

  .بر تو باد به پرهيزكارى كه پرهيز و تقوا ريشه مهه امور است: ذر فرمود آله در سفارشش به اىب رسول خدا صلى اهللا عليه و

  :كند شيخ مفيد از كليىن روايت مى

اى كه با هم نشسته بودند به حسب و نسب افتخار  مجاعىت از اصحاب رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در جلسه
  ات كدام است؟ نسب تو چيست و اصل و ريشه: عمر به او گفت كردند، سلمان در آن جلسه شركت داشت، مى

   من سلمان پسر بنده خدامي، گمراه بودم وجود مقّدس حق به بركت: گفت

______________________________  
لس السادس، حديث 20: األماىل، شيخ صدوق -)1(   .15، حديث 56، باب 288/ 67: ؛ حبار األنوار4، ا

  .16، حديث 56، باب 288/ 67: رحبار األنوا -)2(

  .18، حديث 56، باب 288/ 67: ؛ حبار األنوار46، حديث 13/ 1: اخلصال -)3(
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  .21، حديث 56، باب 289/ 67: حبار األنوار -)4(

  154: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

آله غىن شدم، برده بودم، به رسول اهلى صلى اهللا عليه و آله مرا هدايت كرد، فقري بودم به وسيله حمّمد صلى اهللا عليه و 
  .اين است حسب و نسب من! وسيله آن جناب آزاد شدم، اى عمر

سلمان پس از آن جلسه گفتگوى بني خود و عمر را براى رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله نقل كرد، رسول خدا صلى 
اخالق حسنه مردانگى اوست، عقل  حسب مرد دين اوست،! اى مجعّيت قريش: اهللا عليه و آله رو به مردم كرد و فرمود

ترين  امي، گرامى ما مشا را از مرد و زن آفريده و براى آشناىي با يكديگر قبيله قبيله قرارتان داده: ريشه اوست، خداوند فرموده
  :مشا نزد خدا پرهيزكارترين مشاست، سپس رو به سلمان كرد فرمود

  .»1«  اگر از آنان پرهيزكارترى پس تو برترىهيچ يك از اينان بر تو جز به تقوا برترى ندارند، 

 اتَِّق الّلَه َحْيُث ُكْنَت، َوخاِلِق الّناَس َخبُْلٍق َحَسٍن َواذا َعِمْلَت َسيَِّئًة َفاْعَمْل َحَسَنًة َميْحوها: قاَل َرسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
»2«.  

را رعايت كن، با متام مردم با اخالق حسنه رفتار كن، چون به هركجا هسىت تقوا : رسول اهلى صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .ات حمو شود معصيت آلوده شدى در عوضش نيكى جباى آر، تا آن گناه از پرونده

  :گويد فيض با كرامت مى

  اى است كه خود را گمان كنم هستم كبريه
 

  خودى مستم گناه ديگر آن كز مى

______________________________  
، حديث 56، باب 289/ 67: ؛ حبار األنوار203، خطبة إلمرياملؤمنني عليه السالم، حديث 181/ 8: الكاىف -)1(

23.  

لس السابع، حديث 186: األماىل، شيخ طوسى -)2(   .24، حديث 56، باب 290/ 67: ؛ حبار األنوار312، ا
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 گناه خويش خودم دوزخ هم خود
 

  اگر ز خويش برستم ز هول پل رستم

  

 به روى من ز سوى حق گشود چندين در
 

  ز سوى خويش درى چون به روى خود بستم

 ز خود اگر نكنم خويش را رسم به خدا
 

  به وصل او نرسم تا به خويش پابستم

  مگري بر من مسكني اگر بدى كردم
 

ى دستم   كه تو كرميى و من از خرد 

  

تر از تقوا  اى براى انسان پرسودتر و مثرخبش رود، در متام هسىت سرمايه توجه به آيات و رواياتى كه گذشت گمان منىبا 
  .باشد

اوليا و عاشقان، مهيشه دنبال اين بودند كه در سري و سلوك خود و در سفر به سوى جناب دوست به قّله با عظمت تقوا 
  .برسند

آن راه پيدا كند از متام خطرات دنيا و آخرت برهد و خشنودى حضرت رّب العاملني تقوا حصن حصيىن است كه هركس به 
  .را به آن وسيله به دست آورد

زندگى بدون تقوا در معرض انواع خطرات و بالهاست و بدون قوه و قدرت پرهيزكارى رهيدن از آن خطرات كارى حمال 
  .است

  .رامنايه را با شيطان و هوا معامله ننماييد كه سراسر خسارت استاين چند روزه دنيا را با گناه سپرى نكنيد و عمر گ
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حافَِّة ذِلَك النـَّْهِر ِمْن    َكاْشجاٍر َمْغروَسٍة َعلى   َكماٍء َجيْرى ىف نـَْهٍر َوَمَثُل هِذِه الطََّبقاِت الثَّالِث ىف َمْعَىن التـَّْقوى   َوَمَثُل التـَّْقوى[
َقَدِر َجْوَهرِِه َوَطْعِمِه َوِلطافَِتِه وََكثافَِتِه، ُمثَّ َمناِفُع اْخلَْلِق ِمْن تِْلَك   ْوٍن َوِجْنٍس، وَُكلُّ َشَجٍر ِمْنها َيْسَتِمصُّ ِمْن ذِلَك النـَّْهِر َعلىُكلِّ لَ 

بـَْعٍض   ِمباٍء واِحٍد َو نـَُفضُِّل بـَْعَضها َعلى  ُر ِصْنواٍن ُيْسقىِصْنواٌن َو َغيْـ [ : قاَل الّلُه َتعاىل. َقَدرِها َوقيَمِتها  اْالْشجاِر َوالثِّماِر َعلى
  ]»1« ] ِيف اْألُُكلِ 

   َمَثل تقوى

ر كاشته  رى روان باشد و اين سه مرحله تقوا مانند درختاىن است كه بر لب آن  تقوا و پرهيزكارى مانند آىب است كه در 
ر قدرت و جوهر و نريوى جذب و لطافت و كثافت خود از آن جدول و لبه باشند، چنان كه هركدام از اين درختان به قد

شوند، هم چنني هركس به اندازه  كشند و خاليق از اين درختان به اختالىف كه در آن اشجار هست منتفع مى ر آب مى
ان اندازه كه در توان رسد و به مه اى از مراتب تقوا مى طهارت و نزاهت نفس و به قدر رياضت و جماهدت با نفس به مرتبه

ره   .شود مند مى اوست از اين شجره طيّبه 

______________________________  
  .4): 13(رعد  -)1(
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  :هاى متعدد از يك ريشه و غري صنوان يعىن شاخه: صنوان: فرمايد خداوند مى

كنند وىل در عني اين احتاد در  روى زمني از يك آب استفاده مىاى دارند در  هاىي كه هريك براى خود ريشه يعىن شاخه
هايشان فرق دارد، تقوا هم يك حقيقت است و آن روح پرهيز از گناه است وىل  منبع از نظر شكل و رنگ و طعم ميوه

ره مى و  گريند، كسى كه اميان مردم به حسب اختالف در ظرفّيت و پاكى و اميان و خلوص از آن حقيقت واحده 
تر است از تقواى اعال برخوردار است و متوّسط االميان از تقواى متوسط و آن كه در مرتبه ادناى اميان  معرفتش كامل

ره   .مند است است از تقواى ضعيف 
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ا َوَطْعِمها َمَثُل َمقاديِر اْالمياِن، َفَمْن كاَن اْعلى ِللطّاعاِت َكاْلماِء ِلْالْشجاِر َوَمَثُل طَباِيِع اْالْشجاِر َوالثِّمارِ   َفالتـَّْقوى[   ىف َلْوِ
كاَن ِعباَدتُُه اْخَلَص َواْطَهَر، َوَمْن كاَن َكذِلَك كاَن ِمَن الّلِه    ، َوَمْن كاَن اْتقى َجْوَهرًا ِبالّروِح كاَن اْتقى  َدَرَجًة ِىف اْالمياِن َواْصفى

  : قاَل الّلُه َتعاىل. َفِهَى َهباءٌ َمْنثورٌ   ُر ُمَؤسََّسٍة َعَلى التـَّْقوىاقْـَرَب، وَُكلُّ ِعباَدٍة َغيْـ 

ٌر َأْم َمْن َأسََّس بـُْنياَنُه َعلى  تـَْقوى  أَ َفَمْن َأسََّس بـُْنياَنُه َعلى[ تـَْرُك   َوتـَْفسُري التـَّْقوى. »1« ]َشفا ُجُرٍف هارٍ   ِمَن اللَِّه َو ِرْضواٍن َخيـْ
، َمْقبوٌل َغيـُْر ِذِه بَْأٌس َحَذرًا َعّما ِبِه بَْأٌس َوُهَو ِىف احلَْقيَقِة طاَعٌة ِبال ِعْصياٍن َوذِْكٌر ِبال ِنْسياٍن َوِعْلٌم ِبال َجْهلٍ ما لَْيَس ِبَأخْ 

  ]َمْردودٍ 

   تقوا در عبادات

يوه و طعم به تقوا از براى طاعات و عبادات مهچو آب است براى درختان، چنان كه اختالف درختان در طبيعت و م
   هاست، هم چنني اختالف طبقات اميان سبب اختالف در مراتب تقواست، يعىن هركس درجه حسب اختالف ظرفّيت آن

______________________________  
  .109): 9(توبه  -)1(
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ميل دارد و هركه از تقواى بيشرت برخوردار تر است بيشرت به تقوا و ترك حمّرمات  اميانش برتر است و جوهر روحش صاف
تر است قربش به حضرت دوست بيشرت است و هر عبادتى كه  تر است و هركه عبادتش خالص است عبادتش خالص

ن است، يعىن براى آن عبادت قدر و اعتبار نيست،  اساس آن بر تقوا نيست آن عبادت مثل غباريست كه در روى هوا 
  :مايدفر  چنان كه حضرت حق مى

رتست يا آن كه اساس دينش را بر كنار رودى گذاشت كه زير آن رود به  آيا كسى كه بناى دين خود را بر تقوا بنا كرد 
ى شده و جز ظاهرى سست از آن منانده است   .مرور زمان بر اثر سيل 

  .حقيقت تقوا طاعت بدون عصيان و ذكر بدون نسيان و علم منهاى جهل و قبول غري رّد است

  اگر تو عاشقى غم را رها كن
 

  عروسى بني و مامت را رها كن
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 تو دريا باش و كشىت را برانداز
 

  تو عاِمل باش و عاَمل را رها كن

  چو آدم توبه كن وارد به جّنت
 

  َچه و زندان آدم را رها كن

  برآ بر چرخ چون عيسى مرمي
 

  خر عيسى مرمي را رها كن

  بريدىو گر در عشق يوسف كف 
 

  هم او را گري و مرهم را رها كن

  و گر بيدار كردت زلف درهم
 

  خيال و خواب درهم را رها كن

  ست نفخت فيه من روحى رسيده
 

  غم بيش و غم كم را رها كن

  مسلم كن دل از هسىت مسلم
 

  اميد نامسلم را رها كن

  بگري اى شريزاده خوى شريان
 

 «1»  سگان نامعّلم را رها كن

______________________________  
  .مولوى -)1(
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   باب

83  

   در مسئله مرگ

  163: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم
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  َويُِرقُّ الطَّْبَع َوَيْكِسُر اْعالَم اْهلَوى  اْلَقْلَب ِمبَواِعِد الّلِه َتعاىلِذْكُر اْلَمْوِت ُميِيُت الشََّهواِت ِىف النـَّْفِس َويـَْقَطُع َمناِبَت اْلَغْفَلِة َويـَُقوِّى 
  .َويُْطِفُئ ناَر احلِْْرِص َوُحيَقُِّر الدُّنْيا

ْنيا َوَيُشدُّها ِفْكُر ساَعٍة َخيـٌْر ِمْن ِعباَدِة َسَنٍة َوذِلَك ِعْنَد ما حيَِلُّ : ما قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله  َوُهَو َمْعىن اْطناَب ِخياِم الدُّ
  .ِىف اْآلِخَرةِ 

ِذِه الصَِّفِة َوَمْن ال يـَْعَتِربْ ِباْلَمْوِت َوِقلَِّة حيَلِتِه وََكثْـَرِة َعْجزِِه َوطوِل ُمقاِمِه ِىف   َوال َيُشكُّ بُِنزوِل الرَّْمحَِة َعلى  اْلَقْربِ ِذْكِر اْلَمْوِت ِ
ِِه ِىف اْلِقيامَ    .ِة َفال َخيـَْر فيهِ َوَحتَريُّ

  َوما ُهَو يا َرسوَل الّلِه؟: َأْكِثروا ِذْكَر هاِدِم اللَّّذاِت، قيلَ : قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله

  .َفقاَل اْلَمْوتُ 

ٍة اّال اتََّسعَ  َواْلَمْوُت اوَُّل َمْنزٍِل ِمْن َمنازِِل اْآلِخَرِة . ْت َعَلْيهِ َفما ذََكَرُه َعْبٌد َعَلى احلَْقيَقِة ىف َسَعٍة اّال ضاَقْت َعَلْيِه الدُّنْيا َوال ىف ِشدَّ
ْنيا َفُطوىب   .ِلَمْن اْحَسَن ُمشايـََعَتهُ ىف آِخرِها  ِلَمْن كاَن اْكرَِم ِعْنَد النُّزوِل بِاوَِّهلا، َوُطوىب  َوآِخُر َمْنزٍِل ِمْن َمنازِِل الدُّ

ُه ابـَْعَد َفما اْجَرأَ اْالْنساَن َعلى نـَْفِسِه َوما اْضَعَفُه ِمْن َخْلقٍ  َواْلَمْوُت اقْـَرُب اْالْشياِء ِمْن ُوْلدِ    !آَدَم َوُهَو يـَُعدُّ

  164: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .َوِىف اْلَمْوِت َجناُة اْلُمْخِلصَني َوَهالُك اْلُمْجرِمَني َوِلذِلَك اْشتاَق َمِن اْشتاَق اَىل اْلَمْوِت وََكرَِه َمْن َكرِهَ 

  .َمْن اَحبَّ ِلقاَء الّلِه اَحبَّ الّلُه ِلقاَءُه َوَمْن َكرَِه ِلقاَء الّلِه َكرَِه الّلهُ ِلقاَءهُ : النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله قالَ 

  165: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  ] ِذْكُر اْلَمْوِت ُمييُت الشََّهواِت ِىف النـَّْفسِ [

   حقيقت مرگ

هاى حكيمانه و صادقانه انبياى اهلى و ائمه طاهرين عليهم السالم، نقطه انتقال  و گفتهمرگ كه براساس آيات كتب آمساىن 
اى على اخلصوص انسان، هرچند پيچيده به  از اين جهان به جهان آخرت است، حقيقىت است كه هيچ موجود زنده
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رتين مراحل س ترين اسلحه ها و مسّلح به قوى نريومندترين برنامه اى  المىت باشد، از افتادن در كام آن چارهها و برخوردار از 
  .ندارد

اى قابل گشودن نيست و واقعّيىت است كه بر گردن مهه امرى ثابت و پايدار  گره مرگ، گرهى است كه با هيچ سرپنجه
  .است

  از جرم حضيض خاك تا اوج زحل
 

  كردم مهه مشكالت گردون را حل

  بريون جستم ز بند هر مكر و حيل
 

 «1»  گشاده شد مگر بند اجلهر بند  

  

شود و آن كس كه در  مرگ، حقيقىت است كه طّب طبيبان و حكمت حكيمان و قدرت قدرمتندان در برابر آن باطل مى
مرز مرگ است بازگرداندن او امرى حمال و كارى غريممكن است، مرگ ضعيف و قوى، پري و جوان، شاه و گدا، فقري و 

  و سياه، شهرى و دهاتى، عروس و داماد،غىن، عامل و جاهل، سپيد 

______________________________  
  .هاى خيام نيشابورى دو بيىت -)1(

  166: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .شناسد چون وقتش فرا رسد، بر وجود انسان حاكم گشته و وى را از عامل فاىن به جهان باقى خواهد برد منى

هاىي كه هزاران سال تاب مقاومت در برابر حوادث  بسيار سخت سنگى، ساختمان هاى هاى بسيار حمكم بتوىن، برج كاخ
  .دارند، هيچ كدام چاره مرگ نيستند

  .»1« ]أَيـَْنما َتُكونُوا يُْدرِْكُكُم اْلَمْوُت َو َلْو ُكْنُتْم ِيف بـُُروٍج ُمَشيََّدةٍ [

  .يابد درمىهاى مرتفع و استوار، مرگ مشا را  هر كجا باشيد هر چند در قلعه

  .»2« ] ُكلُّ نـَْفٍس ذائَِقُة اْلَمْوِت ُمثَّ ِإلَْينا تـُْرَجُعونَ [
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  .شويد هر جاندارى چشنده مرگ خواهد بود، سپس به سوى ما بازگردانده مى

  .»3« ]الشَّهاَدةِ  عاملِِ اْلَغْيِب وَ   ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتِفرُّوَن ِمْنُه فَِإنَّهُ ُمالِقيُكْم ُمثَّ تـَُردُّوَن ِإىل[

ان و آشكار بازگردانده  ترديد مرگى را كه از آن مى ىب: بگو گريزيد با مشا ديدار خواهد كرد، سپس به سوى داناى 
  .شويد مى

مرگ پايان زندگى دنيا و ابتداى حيات آخرت است و زنده شدن پس از مرگ بنابر آيات و اعالم انبيا و ائمه عليهم 
گردد و  جّدى است، چرا كه اگر حيات بعد از مرگ نباشد جزاى نيكان و عقاب بدان متوّقف مىالسالم امرى حتمى و 

آيد و جز اين كه متام حقايق را با انكار حيات پس از مرگ وارونه كنيم  زندگى در دنيا حركىت پوچ و عبث به حساب مى
  .ماند راهى منى

  :براى توضيح مجالت باال بايد چنني گفت

______________________________  
  .78): 4(نساء  -)1(

  .57): 29(عنكبوت  -)2(

  .8): 62(مجعه  -)3(
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قوم ستمكار نوح برنده شدند و نوح با آن : اگر مرگ پايان راه باشد و پس از آن زندگى و حياتى نباشد، پس بايد گفت
شد، منرود و منروديان بردند و ابراهيم و آل ابراهيم باختند، فرعون و مهه زمحت و رنج و مشقت بدون دريافت اجر بازنده 

فرعونيان بردند و موسى و موسويان باختند، عيسى و حواريون باختند و قوم يهود ستمكار بردند، ابوسفيان و ابوهلب و 
لى اهللا عليه و آله با آن عتبه و شيبه و متام سران كفر و جنايت و خيانت و ظلم در مكه و مدينه بردند و رسول خدا ص

باختند، معاويه و خنست وزير ظامل و خاينش ... مهه صدمات و ياسر و مسّيه و عبدالّله مسعود و سلمان و ابوذر و
كشى بردند و على عليه السالم و ياران با كرامتش  ها جنايت و آلودگى و دزدى و غارت و آدم عمروعاص پس از سال

باز و  و پاكى و فضيلت و كرامت باختند، يزيد و دار و دسته شراخبوار و سگ ها عبادت و اطاعت پس از سال
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رمحانه و  هاى مهلك به فرهنگ اهلى و به خصوص كشتار ىب بازش مهراه با آن مهه جنايت در سراسر مملكت و ضربه ميمون
نظريش مهراه با  رامت با ياران ىبنظريش در كربال و مدينه و مكه بردند و حضرت سيدالشهدا آن آزادمرد تاريخ و منبع ك ىب

  ...آن محاسه جاودان باختند و

پذيرد كه خوبان  آيا وارونه كردن حقايق به نظر عقل سليم صحيح است و هيچ وجداىن در تاريخ بشريت چنني چيزى را مى
ديدند و در عامل و نيكان جهان كه تا مرز مرگ براى كمال خود و هدايت بشر آن مهه مصيبت و بال و رنج و زمحت 

برابر آن هيچ پاداشى در اين دنيا نگرفتند مرگ پايان كارشان باشد و ناپاكاىن چون قابيل و فرعون و منرود و شّداد و نرون، 
مه عياشى آن هم به قيمت پاميال ... هيتلر با آن مهه جنايتشان كه تا وقت مرگ ادامه داشت و هيچ جمازاتى در برابر آ

مه   !!دزدى و قتل و غارت نديدند نيز مرگ پايان كارشان باشد؟ شدن حقوق مردم و آ

  به آنچه در اين سطور خوانديد بيشرت دّقت كنيد، سپس به عقل و وجدان،
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  .آن گاه به معارف اهليه مراجعه كنيد تا حتمّيت جهان بعد براى مشا روشن شود

كه براثر دريوزگى از شكم و شهوت از مهه جا و از مهه چيز و حىت از خود   فيض كاشاىن آن عارف محيده خصال به آنان
  :كند اند، خطاب مى خرب مانده ىب

  تو هاى و هوى مستان را چه داىن
 

  پرستان را چه داىن تو شور مى

 درآ در حبر عشق اى قطره گم شو
 

  توىي تا قطره عمان را چه داىن

  رسد زان لب حديثى به گوشت مى
 

  آن سرچشمه جان را چه داىنتو 

ره   اى از معرفت نيست تو را چون 
 

  رموز اهل عرفان را چه داىن

  به دربانان ندارى آشناىي
 

  تو لطف و قهر سلطان را چه داىن

  چو از هجران جانانت خرب نيست
 

  تو قدر وصل جانان را چه داىن
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 تو را صبح وطن چون رفت از ياد
 

  را چه داىنغم شام غريبان 

  شرارى در دلت از عشق چون نيست
 

  هاى پنهان را چه داىن تو آتش

 يكى سنگى فتاده بر لب جو
 

  تو قدر آب حيوان را چه داىن

  به غري عشق تن عيشى نكردى
 

  نعيم عامل جان را چه داىن

  

   زنده شدن مردگان

مسئله مشكلى بود، وىل آيات كتب آمساىن به خصوص قرآن جميد و  شدن مردگان  براى بشر از دورترين ادوار، قبول زنده
ترين وجه حل كرد و بعد از حّل اين مشكل، انكار منكران انكارى است  هاى پرقيمت انبيا اين مشكل را به آسان گفته

  .عنادى و عدم پذيرش آنان دليلى بر تكّرب سخت آنان نسبت به حق و حقيقت است

انبيا و ائمه طاهرين عليهم السالم با يك مجله اين مشكل را آسان منود و آن اين كه به روزگارى كه قواعد حكيمانه وحى و 
نبوديد، سپس خداوند قادر به اراده و حكمتش مشا را آفريد توجه كنيد، به مهني گونه وقىت مرديد و به خاك كه روزگار اّول 

  مشا
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منايد، اكنون مهني  كند و براى رسيدن به جزاى اعمال آماده مى ه مهان قدرت و اراده مشا را زنده مىبود برگشتيد دوباره ب
  :يك مجله را در آيات شريفه قرآن دّقت مناييد

يٌع َبِصريٌ [   .»1« ]ما َخْلُقُكْم َو ال بـَْعُثُكْم ِإالَّ َكنَـْفٍس واِحَدٍة ِإنَّ اللََّه مسَِ

  .يك تن نيست؛ يقيناً خدا شنوا و بيناست]  آفريدن و برانگيخنت[جز مانند ] براى ما[آفريدن مشا و برانگيختنتان 

  .»2« ] َكْيَف َتْكُفُروَن ِباللَِّه َو ُكْنُتْم أَْمواتاً َفَأْحياُكْم ُمثَّ ُميِيُتُكْم ُمثَّ ُحيِْييُكْم ُمثَّ ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ [
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مرده بوديد، پس مشا را ] ز دميده شدن روح به كالبدتان تركيىب از عناصرپيش ا[ورزيد در حاىل كه  چگونه به خدا كفر مى
  .شويد كند، سپس به سوى او بازگردانده مى مرياند، آن گاه دوباره زنده مى حيات خبشيد، سپس مشا را مى

رتين راه به نظ. ببينيد استدالل و برهان و حّجىت كه آيه باال دارد چقدر طبيعى و قابل فهم و حمكم و متني است ر من 
  .گونه آيات است براى باور كردن مسئله زنده شدن مردگان دقت در مهني

شدن مردگان گرفته،  با توجه به اين كه حضرت حق وجود خود انسان را كه روزى نبود و سپس به وجود آمد دليل بر زنده
، تعّجىب امحقانه و دور از منطق و شدن مردگان در روز قيامت و يوم حساب است، اين تعّجب چه جاى تعّجب از زنده

  .خالف حكمت و خمالف استدالل و برهان عقلى و طبيعى است

  در اين زمينه به آيات عجيب اوايل سوره حج دّقت كنيد كه هيچ راهى براى انكار

______________________________  
  .28): 31(لقمان  -)1(

  .28): 2(بقره  -)2(
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  .منكر و كرب متكّرب باقى نگذاشته است

َعَلَقٍة ُمثَّ ِمْن ُمْضَغٍة ُخمَلََّقٍة َو َغْريِ ُخمَلََّقٍة  يا أَيـَُّها النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم ِيف َرْيٍب ِمَن اْلبَـْعِث فَِإنَّا َخَلْقناُكْم ِمْن ُتراٍب ُمثَّ ِمْن نُْطَفٍة ُمثَّ ِمنْ [
ُلُغوا َأُشدَُّكْم َو ِمْنُكْم َمْن يـُتَـَوىفَّ َو ِمْنُكْم َمْن يـَُردُّ   ِيف اْألَْرحاِم ما َنشاءُ ِإىلِلُنبَـنيَِّ َلُكْم َو نُِقرُّ   َأَجٍل ُمَسمى ُمثَّ ُخنْرُِجُكْم ِطْفًال ُمثَّ لَِتبـْ

َفِإذا أَنـَْزْلنا َعَليـَْها اْلماَء اْهتَـزَّْت َو َرَبْت َو أَنـَْبَتْت ِمْن ُكلِّ  َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْيال يـَْعَلَم ِمْن بـَْعِد ِعْلٍم َشْيئاً َو تـََرى اْألَْرَض هاِمَدةً   ِإىل
اللََّه  َو َأنَّ السَّاَعَة آتَِيٌة ال َرْيَب ِفيها َو َأنَّ * ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشيْ    َو أَنَُّه َعلى  ذِلَك بَِأنَّ اللََّه ُهَو احلَْقُّ َو أَنَُّه ُحيِْي اْلَمْوتى* َزْوٍج َِيجٍ 

  .»1« ]يـَبـَْعُث َمْن ِيف اْلُقُبورِ 

ما مشا را از ]  به اين واقعيت توجه كنيد كه[در ترديد هستيد، پس ]  پس از مرگ[اگر درباره برانگيخته شدن ! اى مردم
ا روشن  خاك آفريدمي، سپس از نطفه، سپس از علقه، سپس از پاره گوشىت با آفرينشى كامل يا غري كامل آفريدمي تا براى مش

كنيم؛ آن گاه مشا را  ها مستقر مى خواهيم تا مدتى معني در رحم ؛ و آنچه را مى] كه ما به برانگيخنت مردگان تواناييم[كنيم 
و برخى از مشا . آورمي تا آن كه به قدرت فكرى و نريومندى جسمى خود برسيد بريون مى] از رحم مادر[به صورت كودك 
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گردانند تا در  برمى]  كه ايام پريى است[ترين دوره عمر  شود، و برخى از مشا را به پست قبض روح مى]  پيش از فرتوتى[
خشك و افسرده ]  در زمستان[زمني را ]  هاى ديگر قدرت ما اين كه از نشانه[و . نتيجه از دانشى كه داشتند چيزى ندانند

جت انگيزى  ىجنبد و برم كنيم، مى را بر آن نازل مى]  باران[بيىن، پس چون آب  مى آيد و از هر نوع گياه تر و تازه و 
  ]بدانيد[براى اين است كه ] امور[اين ]  مهه.* [روياند مى

______________________________  
  .7 -5): 22(حج  -)1(
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و اين كه قيامت آمدىن .* واناستكند، و اين كه او بر هر كارى ت خدا مهان حق است، و اين كه او مردگان را زنده مى
  .انگيزد است، هيچ شكى در آن نيست، و اين كه خدا كساىن را كه در گورهايند، برمى

اى مسائل ديگر براى قبوالندن مسئله به اهل انكار آمده كه  سوره مباركه يس نظري مهني مسائل و پاره 81تا  77در آيات 
  .معترب مراجعه كنيدتوانيد به آن آيات و تفسريش در تفاسري  مى

شود كه مرگ دروازه ورود به جهان ديگر  با توجه به اين آيات و هم چنني با توجه به استدالالت حمكم عقلى، معلوم مى
است و مرزى است كه بدان و ناپاكان با جزاى اعمال ننگني خود روبرو و خوبان و نيكان به نتايج اعمال شايسته خود 

  .آيند قا و وصال نايل مىرسيده و به مقام با عظمت ل

  زاد و توشه آخرت در قرآن جميد

از آجنا كه جهان ديگر جهان ابدى است و زندگى و حيات در آجنا در حّدى كه انسان به آن رضايت داشته باشد و به 
آن جهان دارد  باشد احتياج به زاد و توشه و به تعبري ديگر نياز به وسايل مربوط به» عيشة راضية«فرموده قرآن كرمي داراى 

يه كرد و اين دنيا را براى آن دنيا به فرموده رسول اهلى  و بايد آن زاد و توشه و وسايل را از اين جهان براى آن جهان 
الزم است با تكيه بر قرآن و روايات به موضوع زاد و توشه آخرت اشاره شود كه بسى . صلى اهللا عليه و آله مزرعه قرار داد

  .آن براى آنان كه عاشق خري دنيا و آخرت و آبادى آن جهان هستند واجب است الزم است و دانسنت

  .ريشه و اصل اين مسئله به فرموده قرآن جميد در اميان و عمل صاحل و اخالق حسنه است
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شت عنرب سرشت است، زاد و توشه  آخرت است و اميان و اخالق و عمل كه جتسمش در قيامت رضايت حق و 
  .وسيله زندگى راحت در جهان ديگر

كنند، زاد و توشه مهان واقعيّات اهليه  قرآن جميد و انبيا و ائمه عليهم السالم وقىت مردم را به برداشنت زاد و توشه سفارش مى
ساب است كه در دنيا باعث حيات طيبه و در آخرت موجب اجر احسن و اجر عظيم و اجر غري ممنون و اجر به غري ح

  .است

  .»1« ] َو ُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحياًة طَيَِّبًة َو لََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن ما كانُوا يـَْعَمُلونَ   َمْن َعِمَل صاِحلاً ِمْن ذََكٍر َأْو أُْنثى[

اى زنده  زندگى پاك و پاكيزهاز مرد و زن، هر كس كار شايسته اجنام دهد در حاىل كه مؤمن است، مسلماً او را به 
رتين عملى كه مهواره اجنام مى مى   .دهيم اند، مى داده دارمي و پاداششان را بر پايه 

  .»2« ]َو اْلُمْؤِمُنوَن ِباللَِّه َو اْليَـْوِم اْآلِخِر أُولِئَك َسنـُْؤتِيِهْم َأْجراً َعِظيماً [

آورند آنان هستند كه  پيش از تو نازل شده اميان واقعى مى]  ربانبر پيام[مؤمنان به خدا و روز قيامت، به آنچه بر تو و 
  .يقيناً پاداش بزرگى به ايشان عطا خواهيم كرد

  .»3« ] ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َهلُْم َأْجٌر َغيـُْر َممُْنونٍ [

  .راى آنان پاداشى مهيشگى استاند، ب ترديد كساىن كه اميان آورده و كارهاى شايسته اجنام داده ىب

______________________________  
  .97): 16(حنل  -)1(

  .162): 4(نساء  -)2(

  .8): 41(فصلت  -)3(
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ا يـَُوىفَّ الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْريِ ِحسابٍ [   .»1« ] ِإمنَّ
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  .دريافت خواهند كردفقط شكيبايان پاداششان را كامل و بدون حساب 

   زاد و توشه آخرت در روايات

اين جزوه گنجايش توضيح اميان و عمل صاحل و اخالق حسنه را ندارد، توضيح اين سه مسئله متام تفاسري و كليه كتب 
  .شود، باشد كه مفيد و مؤثر افتد احاديث است، وىل براى منونه به مسائلى در اين زمينه اشاره مى

  .زباىن به يگانگى حق و رسالت انبياء و واليت ائمه معصومني عليهم السالمشهادت قلىب و  - 1

  .هاى مادى و معنوى اهلى شكر و سپاس زباىن و عملى نسبت به متام نعمت - 2

  .دائم در حال وضو و طهارت بودن - 3

  .شستشوى دهان و مسواك دندان - 4

  .با وضو به بسرت خواب رفنت - 5

  .فرو بسنت چشم از ناحمرمان - 6

  .نيكو مناز جبا آوردن و اداى زكات - 7

  .گام برداشنت به سوى مساجد جهت عبادت و آموزش حالل و حرام  - 8

  .قرائت قرآن و فهم آيات اهلى و عمل بر وفق آن - 9

  .اداى منازهاى نافله و مستحىب به خصوص مناز شب -10

  .خواندن مناز در مسجد االقصى -11

______________________________  
  .10): 39(زمر  -)1(
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  .اذان گفنت براى خدا -12

  .طول قنوت و ركوع و سجود -13

  .صلوات در ركوع و سجود -14

  .جبا آوردن سجده شكر -15

  .مراعات مناز اّول وقت -16

  .خواندن مناز مجعه -17

  .مناز جعفر طيّار -18

  .شب زنده دارى با قرائت قرآن -19

  .يبات منازهاى يوميهتعق -20

  .جبا آوردن حج -21

  .روزه ماه رمضان -22

  .هاى مستحىب در ماه رجب و شعبان گرفنت روزه  -23

  :.زيارت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم السالم به خصوص حضرت سيدالشهداء -24

  .احسان به دوستان اهل بيت عليهم السالم -25

  .ومه و حضرت عبدالعظيم احلسىنزيارت حضرت معص -26

  .ختم قرآن در مكه و در جواىن -27

  .پرهيز از گناهان كبريه -28
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  .توبه مهراه با شرمسارى و حياى از خدا -29

  .آموخنت خوىب به مردم -30

  .طلب دانش و علم به خصوص علم دين -31

  .مهنشيىن با دينداران -32

  

  175: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .درست و عمل به آن گفنت كالم  -33

  .عمل نيكى را به يادگار گذاشنت -34

  .عمل به آنچه به آن معرفت دارد -35

  .تفّقد حال يتيم و ضعيف و نيكى به ارحام -36

  .خوددارى از تعّرض به آبروى ديگران -37

  .عدالت در پيشواىي، راستگوىي در كسب، پارساىي در پريى -38

  .حفظ كردن چهل حديث -39

  .گشائى از كارشان ل كردن مردم مؤمن يا به زيارت آنان يا گرهخوشحا -40

  .ورع و زهد و حضور قلب در مناز -41

  .سري و سرياب كردن و پوشاندن مؤمن -42

  .اطعام مؤمن -43
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  .آزاد ساخنت مسلمان -44

  .قرض احلسنه دادن -45

  .صدقه دادن در پنهاىن -46

  .صدقه دادن در آشكار -47

ى دستمهلت دادن به ب -48   .دهكار 

  .خبشيدن بدهى مؤمن فقري -49

  .حفظ آبروى مؤمن -50

  .اداى حاجت مؤمن -51

  .زيارت مؤمن و مصافحه و معانقه با او -52

  .يارى دادن به مؤمن -53

  .به داد مسلمان رسيدن -54
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  .احرتام به مؤمن -55

  .رفع پريشاىن مؤمن -56

  .اندوه مؤمنبرطرف ساخنت  -57

  .خوشحال كردن مؤمن -58
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  .خوشحال كردن خانواده مؤمن -59

  .انتخاب دوست در راه خدا -60

  .مهرورزى با يكديگر -61

  .دعا در حق ديگران -62

  .به بيابان رفنت براى دعا و ياد خدا -63

  .دعا به حالت اجتماع -64

  .دعا وقت سحر -65

  .زهد و پارسائى -66

  .آخرت بودن شبانه روز به فكر -67

  .دوسىت با دوستان خدا و دمشىن با دمشنان حق -68

  .سالم به مردم مؤمن براى خدا -69

  .مهرباىن، وقار، نرخمو بودن، شكيباىي -70

  .حسن ظن به حق -71

  .اخالص در عمل -72

  .تواضع و فروتىن -73

  .گريسنت بر مبناى خشيت  -74

  .تعمري مسجد -75
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  .با عربت نظر كردن -76

  

  177: ، ص12 اسالمى، ج عرفان

  .خاموشى و سكوت از قول ناحق -77

  .دوخنت جامه و كفش و لباس خود -78

  .راستگوىي -79

يه كند براى اين كه به حرام نيفتد صرب بر آنچه كه منى -80   .تواند 

  .كسب حالل و مشروع  -81

  .جهاد در راه خدا مهراه با امام عادل -82

  .احرتام به ساخلوردگان -83

  .صرب بر تب و بيمارى -84

  .صرب بر بيمارى كودك و فرزند -85

  .عيادت بيمار -86

  .تشييع جنازه و غسل مردگان -87

  .گفنت كلمه اسرتجاع به وقت مصيبت  -88

  .تسليت دادن به مصيبت ديده -89

  .حمّبت به فرزند -90
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  .حتفه براى عيال خود بردن -91

  .حتّمل برداشنت چند دخرت -92

  .هدايت كردنگمراه را   -93

  .جاده مسلمانان را از مانع پاك كردن -94

  .از مال و منال در راه جهاد دادن -95

  .نيكى و احسان به پدر و مادر -96

  .زيارت علماء و دانشمندان -97

  .پرسيدن براى يادگرفنت -98

  

  178: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .ميانه روى در خرج كردن -99

قرآن جميد و روايات پس از اميان به خدا و روز جزا به عنوان عمل صاحل و اخالق حسنه و هم چنني امور ديگرى كه در 
ها در صورت اجنام گرفتنش در دنيا زاد و توشه آخرت و موّلد رضاى دوست و به وجود آورنده  ذكر شده كه متام اين

شت براى انسان است نعمت   !!هاى ابدى 

ترين عذاب در جهان  زندگى دنيا و اجياد مزامحت براى ديگران و مورث سختو ضد اين اعمال و حاالت، خراب كننده 
  .ديگر براى آلودگان است

آنان كه آراسته به اميان و عمل صاحل و اخالق حسنه هستند، مهراه با مرگى شريين و برزخى عاشقانه و قيامىت بسيار عاىل 
  .هستند

   مرگ عباد شايسته



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

 

ترين روايات اين باب كه توضيحى بر آن دو آيه است  اب اهلى و چند روايت از مهمدر اين باب به دو آيه از آيات كت
  .شود اشاره مى

  .»1« ] َ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 

  :گويد سدير صريىف مى

   آيا مؤمن نسبت به جان دادنش ناراحت: به حضرت صادق عليه السالم عرضه داشتم

______________________________  
  .30 - 27): 89(فجر  -)1(

  179: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

اى : گويد خيزد، ملك املوت به او مى آيد، به جزع برمى نه والّله، زماىن كه ملك املوت براى قبض روحش مى: است؟ فرمود
در كنارت ناراحت نباش، به آن خداىي كه حمّمد را به رسالت فرستاد، من به تو از پدر مهربان اگر ! وّىل خدا و يار حق
بيند رسول خدا صلى اهللا  چون ديده بگشايد مى: ترم، ديده باز كن و ببني، حضرت فرمود تر و مشفق حاضر بود مهربان

عليه و آله و امري مؤمنان و فاطمه زهرا و حسن و حسني و ائمه بعد از حسني عليهم السالم در برابر او قرار دارند، پس 
خدا صلى اهللا عليه و آله و امرياملؤمنني و فاطمه و حسن و حسني و ائمه عليهم شود، اين است رسول  به او گفته مى

نگرد كه يك منادى از جانب رّب العزّه فرياد  كند و مى السالم كه رفقا و دوستان تو در جهان بعدند، پس ديده باز مى
  :كند مى

  .»1« ] َو اْدُخِلي َجنَِّيت * فَاْدُخِلي ِيف ِعباِدي* اِضَيًة َمْرِضيَّةً َربِِّك ر   اْرِجِعي ِإىل* يا أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ [

به سوى پروردگارت در حاىل كه از او خشنودى و او هم از تو خشنود است، باز  !* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته
شتم وارد شو.* گرد   .پس در ميان بندگامن در آى و در 
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شت شو يعىن در مجع حممد و آل حممد تر از جان دادن  تر و حمبوب در اين هنگام چيزى براى او شريين. و سپس داخل 
شت نيست   .»2«  و ملحق شدن به اوليايش و ورود به 

 پشت بر روزگار بايد كرد
 

 روى در روى يار بايد كرد

______________________________  
  .29 - 27): 89(فجر  -)1(

، حديث 7، باب 196/ 6: ؛ حبار األنوار2باب أن املؤمن ال يكره على قبض روحه، حديث  ؛127/ 2: الكاىف -)2(
  .577/ 5: ؛ تفسري نورالثقلني49
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 چون ز رخسار پرده برگريد
 

 در َدَمش جان نثار بايد كرد

  پيش مشع رخش چو پروانه
 

 سوخنت اختيار بايد كرد

 بر در اواز پى يك نظاره 
 

 ها انتظار بايد كرد سال

  تا كند يار روى در رويت
 

 وار بايد كرد دلت آيينه

د بر سرت عزيزى پاى   تا 
 

 خويش چون خاك خوار بايد كرد

  ور تو خود را ز خاك به داىن
 

 خود تو را سنگسار بايد كرد

  تا دهى بوسه بر كف پايش
 

 خويشنت را غبار بايد كرد
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 دست خود فريادچون عراقى ز 
 

 «1» هر دمت صد هزار بايد كرد

  

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

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

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

   آرى، اين نتيجه اميان حمكم و عمل براساس آن اميان است، هستند مردمى كه

______________________________  
  .فخرالدين عراقى -)1(

  .32 -30): 41(فصلت  -)2(

  181: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

گريند با اميان وداع كرده و در  وقىت در برابر طوفان شهوات قرار مىزنند وىل در عمل استقامت ندارند،  دم از عشق حق مى
  .دهند افتد مهان اميان خمتصر را از دست مى شوند و هنگامى كه منافعشان به خطر مى عمل مشرك مى

اكنون  مشا گفتيد پروردگار ما الّله است،: هايش پس از تالوت اين آيه فرمود حضرت على عليه السالم در يكى از سخنراىن
بر سر اين سخن پاميردى كنيد، براجنام دستورهاى كتاب او و در راهى كه فرمان داده و در طريق پرستش شايسته او 

  .»1« استقامت به خرج دهيد، از دايره فرمانش خارج نشويد و در آيني او بدعت مگذاريد و هرگز با آن خمالفت نكنيد

ها كافر شدند، اما كسى كه اين سخن  سپس اكثر آن. اين سخن را گفتند گروهى: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .و هم چنان به آن تداوم دهد تا مرگش فرا رسد او از كساىن است كه بر آن استقامت كرده است» ربّنا الّله«: را بگويد



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

 

  :از حضرت رضا عليه السالم تفسري استقامت را پرسيدند فرمود

  .حقيقى داريد مهان روشى است كه مشا شيعيان

در حقيقت به معناى پذيرش رهربى ائمه اهل بيت عليهم السالم است كه ضامن بقاى خط توحيد و روش اصيل اسالم و 
  .ادامه عمل صاحل است

شوند و پيام اهلى را كه سراسر لطف  رسد كه در پرتو اميان و استقامت فرشتگان بر او نازل مى آرى، كار انسان به جاىي مى
  .»2« دارند ست به او اعالم مىو مرمحت ا

شت وعده داده شده براى مشاست، خرب به اين كه ما ماليكه  اعالم به اين كه نرتسيد و حمزون نباشيد، اعالم به اين كه 
  در دنيا و آخرت يار و مددكار مشاييم،

______________________________  
  .56، حديث 64باب  ،190/ 68: ؛ حبار األنوار176خطبه : ج البالغة -)1(

  .6، باب 148/ 6: حبار األنوار -)2(

  182: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

شت هرچه خبواهيد براى مشا مهياست و اعالم به اين كه نعمت شت در اختيار  اخبار به اين كه در  هاى مادى 
ها به  مهه اين نعمت: گويند مىمشاست، بلكه آنچه از مواهب معنوى خبواهيد براى مشا هست و باالخره در آخرين پيام 

  :»1« شود عنوان پذيراىي يك ميزبان از يك ميهمان گرامى از سوى خداى غفور و رحيم به مشا ارزاىن داشته مى

  .»2« ] نـُُزًال ِمْن َغُفوٍر َرِحيمٍ [

  .اى از سوى آمرزنده مهربان است رزق آماده

ها در جهان آخرت است و  ؤمن كه زاد و توشه ابدى آندر هر صورت اين است جتّسم اميان و عمل و اخالق مردم م
  .كنند خوشا به حال آنان كه به چنني مقامات و حاالت و عاقبىت برخورد مى: راسىت به فرموده قرآن جميد

  .»3« ] َهلُْم َو ُحْسُن َمآبٍ   الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت ُطوىب[
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  .شايسته اجنام دادند، براى آنان زندگى خوش و با سعادت و بازگشىت نيك استكساىن كه اميان آوردند، و كارهاى 

   احتضار مؤمن

  :در كيفّيت مرگ مؤمن در روايات بسيار عاىل و پر امهّيت ائمه معصومني عليهم السالم آمده

  مثل عبدى كه در برابر مواليش حاضر: فرمايد خداوند به ملك املوت مى

______________________________  
  .269/ 20: تفسري منونه -)1(

  .32): 41(فصلت  -)2(

  .29): 13(رعد  -)3(

  183: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  :شود در برابر بنده حمتضر من حاضر شو و از جانب من به او سالم برسان و بگو مى

راضى شد او را قبض روح كن ورنه وى را رها كن  حضرت احدّيت در انتظار مالقات با روح توست، اگر عبدم به مرگ
  .تا به وسيله ديگر رضايت او را فراهم كنم

من : گويد چون ملك املوت به بالني حمتضر آيد و سالم حمبوب را به وى ابالغ منايد و از او اجازه قبض روح خواهد، مى
ت خواسته عبد را به حضرت رب عرضه ميل دارم در دنيا مبامن و به عبادت حضرت دوست مشغول باشم، ملك املو 

  :فرمايد دارد، خداى مهربان مى مى

شىت و ديدن  شت دسته گلى به دستش بده و پرده از نظر او برگري تا جايش را ببيند، اگر به بوى گل  از جاى وى در 
  !!هم آورمجايگاهش راضى به آمدن شد وى را قبض روح كن ورنه دست از او بردار تا وسيله ديگر برايش فرا

چون ملك اهلى به دستورهاى حضرت دوست عمل كرد و باز مؤمن اجازه قبض روح نداد و ملك املوت جباى خويش 
  .ام برو كه در اين نوبت با متام وجود به مرگ خود راضى است رسد اين بار به بالني بنده برگشت، خطاب مى
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در دست راست و على مرتضى در طرف چپ و حسن و  بيند خامت انبيا آيد مى چون ملك املوت به بالني حمتضر مى
حسني از دو طرف پاى حمتضر و فاطمه عليها السالم و ساير ائمه عليهم السالم بلكه اصحاب مانند سلمان و ابوذر و 

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، حمتضر  اند، اگر اجازه دهى تو را قبض روح كنم كه با آن و اوصياى او به ديدنت آمده آله ها در 
   زود مرا قبض روح منا؛ زيرا با تشريف فرماىي مواليان عزيزم موت بر من گواراست، پس ملك املوت در كمال: گويد مى

  184: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  !!»1« كند را قبض روح مىسهولت و آساىن وى 

  اى وصل تو آب زندگاىن
 

  تدبري خالص ما تو داىن

  از ديده برون مشو كه نورى
 

  وز سينه جدا مشو كه جاىن

ان شوى ز چشمم   آن دم كه 
 

اىن مى   نالد جان من 

  من خود چه كسم كه وصل جومي
 

  كشاىن از لطف توام مهى

  پرسيد يكى كه عاشقى چيست
 

  كه مپرس از اين معاىن  گفتم

  آن گه كه چو من شوى ببيىن
 

 «2»  آنگه كه خبواندت خبواىن

  

   مؤمن در عامل برزخ

شود و در توضيح آن آيات،  وجود عامل برزخ، يعىن جهاىن بني دنيا و آخرت به طور صريح از آيات قرآن جميد استفاده مى
  .معتربترين كتب اسالمى رسيده استرواياتى از ائمه معصومني عليهم السالم در 

  .»3« ] يـَْوِم يـُبـَْعُثونَ   َو ِمْن َوراِئِهْم بـَْرزٌَخ ِإىل[

  .شوند و پيش رويشان برزخى است تا روزى كه برانگيخته مى
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  .»4« ] َأَشدَّ اْلَعذابِ النَّاُر يـُْعَرُضوَن َعَلْيها ُغُدوا َو َعِشيا َو يـَْوَم تـَُقوُم السَّاَعُة أَْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن [

   شوند، و روزى كه آتش است كه صبح و شام بر آن عرضه مى]  عذابشان[

______________________________  
  .114: اسرار معراج -)1(

  .مولوى -)2(

  .100): 23(مؤمنون  -)3(

  .46): 40(غافر  -)4(

  185: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .ترين عذاب در آوريد ان را در سختفرعوني:] ندا رسد[قيامت برپا شود 

  .»1«  اْلَقبـُْر َرْوَضٌة ِمْن رِياِض اْجلَنَِّة اْو ُحْفَرٌة َمْن ُحَفِر الّنريانِ : قاَل َرسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

شت يا گوداىل از گودال برزخ هركس يا باغى از باغ   .استهاى جهّنم  هاى 

  .»2« َواعوذُ ِبَك ِمْن َعذاِب اْلَقْربِ : كاَن يَقوُل ىف آِخِر َصالتِهِ 

از عذاب قرب به تو : داشت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مهيشه در پايان منازهايش به پيشگاه حضرت حق عرضه مى
  .برم پناه مى

  :دارد حضرت سجاد عليه السالم در دعاى ابومحزه عرضه مى

كنم براى وقت  كنم براى تنگى حلد، گريه مى كنم براى تاريكى قرب، گريه مى دادن، گريه مى براى روز جانكنم  گريه مى
  ...سؤال نكري و منكر
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  :اى به حممد بن ابوبكر نوشت امرياملؤمنني عليه السالم در نامه

  .»3«  يا ِعباَد الّلِه ما بـَْعَد اْلَمْوِت ِلَمْن اليـُْغَفُر َلُه اَشدُّ ِمَن اْلَمْوتِ 

  .تر از اصل مرگ است پس از مردن براى كسى كه به آمرزش حق نرسد، خيلى سخت! اى بندگان خدا

در هر صورت عامل برزخ بنا بر آيات قرآن و روايات حقيقىت است مسّلم و جزء ضروريات مذهب است كه انكار آن 
  .مساوى با كفر به جناب حق است

كنند، براى منونه به  خوش و وضع او را در آن عامل وضعى بسيار عاىل توصيف مىآيات و رواياْت برزخ مؤمن را برزخى 
  .شود چند آيه و روايت اشاره مى

______________________________  
  .8، باب 205/ 6: ، الباب الثامن عشر؛ حبار األنوار74/ 1: ارشاد القلوب -)1(

  .8، باب 205/ 6: حبار األنوار -)2(

  .264: ؛ االماىل، شيخ مفيد27: ؛ االماىل، شيخ طوسى13، حديث 8، باب 218/ 6: رحبار األنوا -)3(

  186: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

ْم يـُْرَزُقونَ [ َو َيْسَتْبِشُروَن بِالَِّذيَن  َفرِِحَني ِمبا آتاُهُم اللَّهُ ِمْن َفْضِلهِ * َ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 

  .»1« ] اْلُمْؤِمِننيَ 

در .* شوند اند و نزد پروردگارشان روزى داده مى اند، بلكه زنده اه خدا كشته شدند مردهو هرگز گمان مرب آنان كه در ر 
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 

كه نه بيمى بر آنان است ونه اندوهگني   كنند 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

  .مضمون و حمتواى آيات باال تعميم دارد و شامل متام شهداى راه حق است
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  :اند عّلت نزول اين آيات را چنني نوشته

ها  كند كه خداوند به ارواح شهيدان احد خطاب كرد و از آن د از رسول اهلى صلى اهللا عليه و آله نقل مىابن مسعو 
هاى  توانيم داشته باشيم كه غرق نعمت ما باالتر از اين چه آرزوىي مى! پروردگارا: ها گفتند چه آرزوىي داريد؟ آن: پرسيد

قاضاى ما اين است كه بار ديگر به جهان برگردمي و جمدداً در راه تو جاويدان توامي و در سايه عرشت مسكن دارمي، تنها ت
باشد  حاال كه چنني مى: فرمان غريقابل تغيري من است كه كسى به دنيا برنگردد، عرض كردند: شهيد شومي، خداوند فرمود

  ها و از وضع ما به آنتقاضاى ما اين است كه سالم ما را به پيامرب برساىن و به بازماندگامنان حال ما را بگوىي 

______________________________  
  .171 -169): 3(آل عمران  -)1(

  187: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .گونه نگران نباشند، در اين هنگام آيات فوق نازل شد بشارت دهى كه هيچ

تان و بستگان خود كه در نشستند و بر دوس 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
  .اند و دستشان از مهه جا كوتاه است ا خوابيدهفرزندان ما در قربه

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 هرگز گمان مرب آن! 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 
ارد، بسيارى ديگر از مردم نيز داراى حيات برزخى جسماىن و مادى، گرچه زندگى برزخى اختصاصى به شهيدان ند

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 د كه گويا زندگى ساير برزخيان در مقابل آنهستن

ها خبشيده است خوشحالند، يكى ديگر از خوشحاىل  هاى فراواىن كه خداوند از فضل خود به آن ها به خاطر نعمت آن
   هاست ها به خاطر برادران جماهد آن آن

  188: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

ها را در آن  هاى آن اند؛ زيرا مقامات و پاداش ها ملحق نشده اند و به آن ننوشيدهكه در ميدان جنگ شربت شهادت 
  .شوند بينند و از اين جهت شاد مى جهان به خوىب مى

ها، پس از مرگ هيچ گونه اندوهى نسبت به آنچه در دنيا   كنند كه برادران جماهد آن شهيدان در عامل برزخ احساس مى
  .گونه ترسى از روز رستاخيز و حوادث وحشتناك آن چاند ندارند و نه هي گذرانده

  .»1« كند بينند كه خدا پاداش مؤمنان و شهيدان و جماهدان راستيىن را كه شربت شهادت ننوشيدند ضايع منى ها مى آن

  :كند كه امام صادق از پدرانش عليهم السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نقل مى

شت در حاىل كه صاحبش معّذب به عذاب برزخى بود، پس از مّدتى به آن قرب گذشت عيسى بن مرمي به قربى گذ
  :عرضه داشت. صاحبش را آزاد از عذاب ديد

اى روح : بينم، خطاب رسيد سال گذشته بر اين قرب گذشتم صاحبش را در عذاب ديدم، امسال او را راحت مى! خدايا
ى رفت و آمد مردم ساخت و يتيمى را سرپرسىت كرد، به خاطر عمل فرزندش او را فرزندى شايسته بود كه راهى را برا! الّله

  .»2«  او را آمرزيدم

  :كند كه موسى بن جعفر عليهما السالم از حضرت صادق عليه السالم نقل مى

ز وى آيند و ا كنند، چون در قرب قرار گريد نكري و منكر مى چون مؤمن مبريد هفتاد هزار ملك او را تا قربش مشايعت مى
كند وسيع  دهد، پس قربش را تا چشم كار مى كنند او مهه را به درسىت جواب مى درباره خدا و رسول و دينش سؤال مى

  منايند مى
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______________________________  
  ).سوره آل عمران 169ذيل آيه ( 195/ 3: تفسري منونه -)1(

  .15، حديث 8، باب 220/ 6: وار؛ حبار األن12، باب فضل الولد، حديث 3/ 6: الكاىف -)2(

  189: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

شت طعام مى   .»1« كنند آورند و َرْوح و رحيان بر او عرضه مى و برايش از 

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   داً َفريداً َوَتركوَك ىف ظُلَمِة القِرب َوَقد َعَصْيَتىنَعْبدى بَقيَت َوحي
  .»2« الَواِلدٍة ِبَوَلِدها

ايشان معصيت من تو را در تاريكى قرب ترك كردند و در حاىل كه تو به خاطر ]  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 و    .ارد شودبگشاييد تا اين كه نسيم 

  :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 و ديگرى در مست چپ و مى يكى جلوى رو و ديگرى پشت سر و يكى  باشد، يكى از آن صور

  .گريد باالى سر و ديگرى پايني پا قرار مى

______________________________  
لس الثامن واألربعون، حديث 290: األماىل، شيخ صدوق -)1(   .22، حديث 222/ 6: ؛ حبار األنوار12، ا

  .450/ 2: شجرة طوىب -)2(
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  190: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

منازم، دست چپ : گويد پرسد مشا كيستيد؟ صورت دست راست مى ها مى صورت باالى سر از ساير صورتپس 
  :گويد زكامت، صورت جلوى رو مى: گويد مى

  :گويد ام، صورت پايني پا مى حّج و عمره: گويد ام، صورت پشت سر مى روزه

من عشق و : گويد ما خوشروتر و خوشبوترى؟ مى پرسند تو كيسىت كه از ام، پس مهه از صورت باالى سر مى نيكى و خوىب
  .»1«  حمّبت و دوسىت و واليت آل حمّمدم

  :فرمايند امام صادق عليه السالم مى

شت عامل برزخ مشغول خوردن و آشاميدن مى كنند و به خداوند  هاى آن استفاده مى باشند و از نعمت ارواح مؤمنان در 
  .»2«  هاى خود وفا كن و بازماندگان ما را به ما ملحق گردان تر برسان و به وعدهقيامت را براى ما زود: دارند عرضه مى

  :از حّبه ُعرىن نقل شده» الكاىف«در 

ديدم،  اّما من كسى را منى. با على عليه السالم از كوفه خارج شدم ناگاه ديدم حضرت شروع كرد با اشخاصى سخن گفنت
از خستگى نشستم، از نشسنت هم خسته شدم، برخاستم و عباى خود را روى اى سرپا ايستادم كه خسته شدم،  به اندازه

گوييد  براى رفع خستگى بنشينيد با كه سخن مى. از طول قيام مشا متأثّر شدم! موالى من: زمني انداختم و عرضه داشتم
رواح مؤمنان در اين سرزمني ديدى كه ا شد مى اگر پرده از چشم تو برداشته مى! اى حّبه: بينم فرمودند من كه كسى را منى

باشم، هيچ مؤمىن نيست كه  آمد مى ها مشغول خوش گويند و من با آن اند و با هم سخن مى حلقه به حلقه گردهم نشسته
  در شرق و يا غرب زمني مبريد مگر آن كه به روح او

______________________________  
  .50، حديث 8، باب 234/ 6: نوار؛ حبار األ432، حديث 46، باب 288/ 1: احملاسن -)1(

  .122، حديث 8، باب 269/ 6: ؛ حبار األنوار4، باب ىف أرواح املؤمنني، حديث 244/ 3: الكاىف -)2(

  191: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

شت عدن گفته شود ملحق شو به وادى السالم زيرا اين زمني بقعه   .»1«  اى است از 
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   برزخ و مقامات اهل دل

   راقى و برزخمالمهدى ن

  :گويد مى -كه از اعاظم علما و فالسفه و عرفاى شيعه است  - مال مهدى نراقى

اى سنگني  من داراى عايله. اى پيش آمد كه مجعى از مردم از گرسنگى تلف شدند ساىل در جنف اشرف قحطى فوق العاده
ى السالم به زيارت قبور مؤمنان رفتم، بودم و امر معاش بر من خيلى سخت شد، روزى از براى رفع هم و غم خود در واد

من مشغول گردش و زيارت قبور بودم كه ناگاه باغ با . 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 

  .آب زالل در زير اشجار مثمره آن جارى بود رهاى

در اين هنگام ختىت مرّصع به جواهرات ديدم و جواىن در كمال حسن صورت بر روى آن ختت مشاهده كردم، چون مرا 
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! آلن دفن كردندباشم كه ا مى
اند، احوال مرا  پدر و مادرم با بعضى از اقوام و ارحامم كه از دنيا رفته بودند در كمال خشنودى و مسرت كنار هم نشسته

  :پرسيدند، گفتم

  :گذرد، پدرم اشاره به اطاقى كرد و گفت ىاز فقر و بيچارگى به ما بسيار سخت م

______________________________  
  .117، حديث 8، باب 267/ 6: ؛ حبار األنوار1، باب ىف أرواح املؤمنني، حديث 243/ 3: الكاىف -)1(

  192: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .ها بردار و براى عياالت خود برب خواهى از آن برنج هرچه مى

ن كردم و از برنج هرچه خواستم برداشتم و از شّدت  اطاق شدم در آن برنجچون وارد  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  سر من اصرار كرد اين برنج را از كجا آوردى كه هرچه مصرف مىشد، تا اين كه مه كردمي و متام منى از آن استفاده مى
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اى از آن  شود، پس از اصرار زياد قّصه عجيب كشف شدن برزخ را براى خود گفتم وىل پس از نقل داستان حّبه متام منى
  !!برنج باقى مناند

   اى ديگر از عامل برزخ مسئله

  :گويد مى - المت و تقوا، چشم برزخى پيدا كرده بودكه از شّدت ورع و پاكى و س  - مال مهدى نراقى

  :اى ايستادم و گفتم روز عيدى به قربستان به زيارت اموات رفتم، بر سر قرب مرده

  عيدى من كو؟

فردا كنار قرب من بيا تا تو را عيدى : اى باصفا و نوراىن را در عامل خواب مشاهده كردم به من گفت شب آن روز چهره
  .دهم

آن خواب رفتم، چون به سر آن قرب رسيدم عامل برزخ براى من كشف شد، در اين هنگام باغى عجيب با دار صبح از پى 
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: بدو گفتم قصر دعوت كردند، چون وارد شدم شخصى با عظمت بر ختىت مرصع ديدم،
: از كجا به اين مقام رسيدى؟ گفت: از قصابان منطقه نراق، بدو گفتم: كيسىت؟ جواب داد: كنندگان، گفتم گروه عبادت

  !!سالمت در كسب و مناز مجاعت اّول وقت

  193: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

   م در برزخجملسى رمحه اهللا و حاج مريزا حممود شيخ االسال

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

من اينجا ماندىن هستم، دوستانش متوجه نشدند چه : در سّن هفتاد سالگى به مّكه مشرف شد، شىب به دوستانش گفت
  .يار كه ديار ابراهيم و ميعادگاه عاشقان است از دنيا رفت و در قربستان ابوطالب دفن شدگويد، تا در آن د مى

جملسى رمحه اهللا،  : شىب باغى عجيب در خواب ديدم پرسيدم از كيست؟ گفتند: گويد يكى از مشايخ و اهل دل تربيز مى
: د سؤال كردم اين باغ از كيست؟ گفتندكنار آن باغى ديدم مهّم داراى درى بلورى، قصرى در ميان آن روضه باصفا بو 
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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   .هاى مردم مقام رفيع علمى و ديگر صرب بر توهني و 

راىن در برزخ    حاج مريزا خليل 

  :كند نقل مى» دار السالم«ترين حمّدثان جهان تشّيع است در كتاب  م حاج مريزا حسني نورى كه از بزرگمرحو 

حاج مريزا خليل طهراىن در اوايل طلبگى در شهر قم در مدرسه دارالشفا به حتصيل اشتغال داشت و از حيث فقر و 
  .خوابيد ىها را گرسنه م 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 
  :گويد ها مى نشسته و با چشم گريان به آن

  194: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

يه كنم ممكن نشد، مى   !!آغوش من از سرما تلف شويد ترسم امشب در من به هركجا رفتم كه منزل گرمى از براى مشا 

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
هايش را از خطر تلف شدن برهامن، چون چاره نديدم فوراً به مدرسه بازگشتم و چند جلد كتاب نفيسى   جان اين زن و بچه

يه كردم و به كه داشتم  به كتاب فروشى بردم و به هر قيمت كه او خواست به او فروختم، با پول آن چند من ذغال 
يه كرده آن زن و بچه مسافرخانه هايش را  اى كه نزديك مدرسه بود بردم و اطاقى با رختخواب و كرسى گرم در آن مكان 

دارى منوده براى آن بندگان خدا بردم و گفتم كه تا فردا عصر به آجنا منتقل كردم، سپس قدرى غذاى گرم با مهان پول خري
  .اين اطاق در اختيار مشاست، جاىي نرويد تا باز من 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 
مريضى دارمي كه به دل درد سخت مبتالست، معاجله به او فايده : و به نزد من آمده گفتند چراغ دسىت وارد مدرسه شدند

نداده، اكنون از حياتش نااميد شده به ما گفته يكى از طّالب را باالى سرش بربمي شايد از بركت قدم و دعاى او شفا 
مشا، تقاضا دارمي زودتر به بالني آن مريض بگريد، ما به مدرسه آمدمي ديدمي متام حجرات چراغش خاموش است مگر حجره 

اين حديث ! بياييد و در حق او دعا كنيد، من به اتّفاق آن دو نفر به بالني مريض رفتم و حالش را بسيار سخت ديدم
شريف به نظرم آمد كه حضرت جمتىب عليه السالم در طفولّيت دچار ناراحىت سخىت شد، حضرت زهرا عليها السالم او را 
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قدح آىب بياوريد، چون آوردند چهل مرتبه سوره محد بر آن : پدر برد و از آن جناب چاره خواست، حضرت فرمود به نزد
   خواندند و آب آن را به فرزند دلبندش پاشيدند بالفاصله تب قطع

  195: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

بودى در وى ظاهر گشت، من هم قدح آىب طلبيدم و مهان برنامه را اجرا كردم و به اطاقك خود در مدرسه  شد و آثار 
  !بازگشتم

از بركت دعاى مشا مريض ما : طوىل نكشيد كه باز ديدم آن دو نفر به مدرسه آمدند و وجه قابلى به من دادند و گفتند
از  اى شفا يافت و اين وجه را او براى مشا فرستاده، من از آن روز در فكر حتصيل علم طب افتادم و پس از گذراندن دوره

اى نصيبم شد، تا اين كه براى زيارت عتبات به  علوم طب، مطىب در شهر قم باز كردم و از آن راه ثروت قابل مالحظه
  .عراق رفتم، جاذبه و معنوّيت حضرت موال مرا وادار به اقامت در جنف كرد

  .يماران پرداختمدر آجنا هم به حتصيل علوم دينيه مشغول شدم و هم با بازكردن مطّىب منظم به مداواى ب

روزى زىن علويه به مطب آمد و از كسالت خود سخن گفت، من پس از معاينه وى اعالم كردم عالج بيمارى تو از 
ام نتيجه رهانيدن يك  اختيار من خارج است، بناگاه به اين حقيقت متوجه شدم كه دانش طب من و ثروت دنياىي و ماّدى

كنم، دنبالش  را اين زن علويه را نااميد كنم، با تكيه بر فضل حق او را معاجله مىاش در قم بود، چ زن و فرزندان سرمازده
  :دويدم و وى را به مطب بازگردانده به او گفتم

گرچه عالج بيمارى مشا براى من خيلى سخت است، وىل اميدوارم بتوامن مشا را معاجله كنم گرچه خمارج عالج مشا از طرف 
با خريدن داروهاى گران قيمت از پول خودم او را معاجله كردم چون از بيمارى سختش  خودم پرداخت شود، پس از مدتى

بودى رسيد به من گفت شوم و از  من از جربان خدمات تو عاجزم اكنون به حرم جّدم على عليه السالم مشرف مى: به 
  .كنم وى تقاضاى عوض دنيا و آخرت براى مشا مى

  رگاه به مرض سخت و دردخود من ه: گويد حاج مريزا خليل مى

  196: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

رفت و  دادم امروز وقت تالىف است، او به حرم مى فرستادم و پيغام مى شدم دنبال آن علويه مى صعب العالجى دچار مى
  .يافتم كرد و من شفا مى در حق من دعا مى
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! داشت خدايا از دعا و طلب مغفرت عرضه مىآمد و پس  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 
جواىن را با صورتى بسيار زيبا از حاج مريزا خليل، نزديك قصر آمد : به قصرى زيبا افتاد، پرسيد اين قصر از كيست؟ گفتند

حق دارى مرا نشناسى، من حاج مريزا خليلم كه بر : سيما گفت مشاهده كرد، از او سراغ حاجى را گرفت، آن جوان خوش
  !!كنم كه حّقاً خدمت مرا تالىف كردى اثر دعاى تو و كارهاى خريم به اين مقام رسيدم و به تو اعالم مى

   خشنودى باهيه در برزخ

  :آمده است كه» روض الرّياحني«كتاب در  

رفت و از براى او و اهل قربستان  هاى مجعه به زيارت قربش مى زىن بود به نام باهيه، چون از دنيا رفت، فرزندش متام شب
از اوضاع مرگ برامي ! اى مادر: خواند، تا شىب مادر را در خواب ديد و حال او را بسيار خوب يافت، گفت قرآن مى

مرگ را عقباتى سخت است، اما من بر اثر عبادت راحت گذشتم و اكنون در عامل برزخ در ! اى پسر: ر گفتبگو، ماد
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

  .شوم دست برمدار؛ زيرا من به آمدن تو خوشحال مى

  197: ، ص12 ، جعرفان اسالمى

   عّالمه جملسى رمحه اهللا در برزخ

  :كند كه از عامل بزرگوار سيد نعمت الّله جزايرى نقل مى» منتخب«حاج مال هاشم در 

مجيع افعال و گفتار مشا مورد رضاى : در ايام اقامتم در اصفهان به حضور استاد عزيزم عّالمه جملسى رمحه اهللا عرضه داشتم
ايد قبل از رفنت به مسجد  باشد، مشا دستور داده آن مقّيد بودن مشا به تشريفات و رياست مى من است مگر يك صفت و

و موقع ورود به بازار شخصى در جلو مشا آيه نور را خبواند و با اين برنامه متام مردم را متوجه منايند كه هنگام ورود مشا 
  !ىن آن هم از شخصى چون مشا ناراحتمهايشان بايستند تا مشا عبور كنيد، من از اين مع درب مغازه
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من عالقمند به مقام و رياست نيستم، منظور من از اين برنامه نشان دادن عظمت مقام : عّالمه جملسى رمحه اهللا فرمودند
علم در بني مردم است، تا بدين وسيله بتوامن حقى را اجرا و باطلى را از بني بربم كه بدون قدرت احقاق حق و زدودن 

  .ارى حمال استباطل ك

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

استادم جملسى رمحه اهللا زودتر از من از دنيا رفت، در مدت يكسال غالباً بر سر مزارش رفتم و جهت او قرآن خواندم و از 
حق به : اى كه بني من و او بود پرسيدم، جواب داد القات كردم، شىب وى را در خواب ديدم و از مسئلهوى تقاضاى م

اشكال است و بلكه  جانب من بود؛ زيرا دنبال رياست رفنت براى اداى حق و از بني بردن باطل از نظر شرع مطّهر ىب
اى؟  ئكه اهلى از طرف حق خطاب شد چه آوردهممدوح و پسنديده است، چون مرا در قرب گذاشتند پس از سؤاالت مال

   من متام تأليفات
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اى از بندگانت در شكنجه  بنده: و صدقات و خريات خود را بازگو كردم، سؤال شد ديگر چه آوردى؟ عرضه داشتم
ستم و سپس آنچه را مديون قدرت بر طلبكار بود، با قدرتى كه داشتم وى را جنات دادم و از طلبكار براى وى مهلت خوا

ادا نداشت من از مال خودم پرداختم، ديگر از من سؤاىل نشد وپس از آن مورد عنايت واقع شدم، اگر من آن عظمت را 
  !!شد آمد و اكنون اين مهه عنايت نصيبم منى نداشتم براى حل مشكالت مردم كارى از دستم برمنى

  :گويد اهلى آن شيفته مجال ازل مى

  سيد عمر به پنجاه و پنج يا شش سالر 
 

  گشاى ديده اهلى كنون ز خواب و خيال

  

 زند به اوج سعادت مهاى جان شهپر
 

  اگر روان رهد از دام حّس و وهم و خيال

 تازد مسند نفس به صحراى طبع مى
 

  براق عقل رساند تو را به عرش وصال
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 روى اى دل به كوى صدق و صفا چرا منى
 

  پرى اى جان ز دام جهل و ضالل منىچرا 

 چو جان ز دام حوادث رود به ملك بقا
 

  رهد مسيح جتّرد ز فتنه دّجال

 خوش آن زمان كه ز دام جهان كنم پرواز
 

  زند به باغ ابد مرغ جان من پر و بال

 از اين سرا مهه ياران و مهرهان سفر
 

  شتافتند به ملك ابد ز شوق وصال
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  خوشا دمى كه ز غوغاى اين جهان من هم
 

  به كوى دوست روم زين سراى رنج و مالل

 گذشت عمر و رفيقان و دوستان رفتند
 

  گشاى ديده اهلى كنون ز خواب و خيال

  

نشاطى عجيب و حاىل  پس از پايان برزخ نوبت به قيامت و حمشر است، مؤمن براساس صدها آيه قرآن و روايات مهم با
شود و مورد استقبال مالئكه و  هاىي كه مربوط به آن روز است وارد قيامت مى اهلى، بدون برخورد با فزع اكرب و ناراحىت

شت  گردد و بدون حساب، يا با حساب يسري، در كنار اوليايش مهراه با خوش مردم مؤمن واقع مى آمدگوىي مالئكه وارد 
ره مىشود و در آجنا بدو  مى جويد و به شكر و محد پروردگارش مشغول  ن حمدودّيت زماىن از هر نعمىت كه خبواهد 
  !!گردد مى

آرى، اين است سفرى كه مؤمن در پيش دارد، سفرى اهلى و مسافرتى مبارك و سريى كه در آن سري جز خوشى و رضايت 
  .مه ديگر نيستو لّذت و معنوّيت و در يك كلمه جز رسيدن به مقام لقا و وصال برنا

  .گنجد و شرح كامل آن نيازمند جملدات مستقل است توضيح مقامات اهل دل در قيامت در اين خمتصر منى

   پيشگان مرگ ستم
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آنان كه از اميان و عمل و از ارتباط با حضرت حق و اجنام خريات عارى هستند و كارى جز پر كردن شكم و اعمال 
  .اند پيشه فجور ندارند، از نظر قرآن جميد ستمشهوت و نشست و برخاست با اهل فسق و 

   دانند لّذت خواهى و پريوى از شهوات و اميال شيطاىن اينان آنچه را جّدى مى
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گريند و واقعّيات اهلى و  اند كه حقايق اصيل عامل را به مسخره مى است و آن قدر از نظر فكرى و روحى پست و بدخبت
شوند و زمحات انبيا و اوليا را قدر  آيند، نصيحت ناصحان را منى را باور نداشته و بلكه با آن از در ستيز درمىملكوتى 

  .كنند دانند و به كتاب حضرت حق كه قانون اساسى حيات است توّجهى منى منى

عملشان شيطاىن و جز اند و مست باده غرور و شهوت، اخالقشان حيواىن و رفتارشان َسُبعى و  دچار غفلت و كوردىل
كنند، گمراهند و گمراه كننده، گناهكارند و تشويق   ظلم و پاميال كردن حقوق مردم و ارضاى شهوت و شكم كارى منى

  .اند كننده به گناه، عاصيند و عاصى پرور، به حق و حقيقت پشت كرده و به شيطان و شيطان صفتان رو آورده

ى خطرناك و قيامىت مهراه با عذاب ابد و مهيشگى روبرو هستند، در اين سه اينان با مرگ و مردىن بسيار سخت و برزخ
  :زمينه به آياتى از قرآن و رواياتى از اهل بيت توجه كنيد

   پيشگان در قرآن مرگ ستم

ِإِذ   ءٌ َو َمْن قاَل َسأُْنزُِل ِمْثَل ما أَنـَْزَل اللَُّه َو َلْو َترى َعَلى اللَِّه َكِذباً َأْو قاَل أُوِحَي ِإَيلَّ َو َملْ يُوَح ِإلَْيِه َشيْ   َو َمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـَرتى[
 اْهلُوِن ِمبا ُكْنُتْم تـَُقولُوَن َعَلى اللَِّه الظَّاِلُموَن ِيف َغَمراِت اْلَمْوِت َو اْلَمالِئَكُة باِسُطوا أَْيِديِهْم َأْخرُِجوا أَنـُْفَسُكُم اْليَـْوَم ُجتَْزْوَن َعذابَ 

َكما َخَلْقناُكْم أَوََّل َمرٍَّة َو تـَرَْكُتْم ما َخوَّْلناُكْم َوراَء ُظُهورُِكْم َو ما    َو َلَقْد ِجْئُتُمونا ُفرادى.* احلَْقِّ َو ُكْنُتْم َعْن آياتِِه َتْسَتْكِربُونَ  َغيـْرَ 
َنُكْم َو َضلَّ َعْنُكمْ َمَعُكْم ُشَفعاءَُكُم الَِّذيَن َزَعْمُتْم أَنـَُّهْم ِفيُكْم ُشرَكاءُ َلَقْد   َنرى    تـََقطََّع بـَيـْ
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  .»1« ] ما ُكْنُتْم تـَْزُعُمونَ 

به من وحى شده؛ در حاىل كه چيزى به او : گويد بندد، يا مى چه كسى ستمكارتر از كسى است كه به خدا دروغ مى
اى كاش ستمكاران را ! كنم؟ من به زودى مانند آنچه خدا نازل كرده نازل مى: وحى نشده است، و نيز كسى كه بگويد
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و فرياد [گشوده ]  به سوى آنان[هاى خود را  فرشتگان دست اند ببيىن در حاىل كه ها و شدايد مرگ هنگامى كه در سخىت
به سبب سخناىن كه به ناحق درباره خدا ]  كه روز وارد شدن به جهان ديگر است[جانتان را بريون كنيد، امروز ] زنند مى
ود به جهان ديگر به حلظه ور [و .* شويد اى جمازات مى كرديد، به عذاب خواركننده گفتيد واز پذيرفنت آيات او تكّرب مى مى

آفريدمي، اكنون هم ] در رحم مادر تنها و دست خاىل از مهه چيز[گونه كه مشا را خنستني بار  مهان:] شود آنان خطاب مى
تنها به نزد ما آمديد، و آنچه را در دنيا به مشا داده بودمي پشت سر گذاشته و مهه را از دست داديد، و شفيعانتان را كه 

بريده، و آنچه را ] با مهه چيز[بينيم، يقيناً پيوندهاى مشا  پنداشتيد، مهراه مشا منى شريك مى] بادت مادر ربوبّيت و ع[
  .كرديد از دستتان رفته و گم شده است شريكان خدا گمان مى

  :گويد پس از ذكر اين آيه چنني مى» معادشناسى«كتاب با ارزش 

ها نابود  عتماد و اتكاى انسان در دنيا بود، به وقت مرگ مهه آنكند كه متام جهاتى را كه مورد ا اين آيات بيان مى
  .شود مى

  :عمده اتكا و اعتماد انسان در دنيا به دو چيز است

______________________________  
  .94 - 93): 6(انعام  -)1(
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ها كه انسان با  هاى مسكوىن و امثال اين به مال است از طال و نقره و مركب و جتارت و درهم و دينار و خانه :يكى
  .منايد ها رفع حوايج مى آن

  .شود ها متوّسل مى فرزند و زن و رفيق و آشنا و قوم و خويش و شريك كه براى برآوردن نيازهاى خود به آن :دّوم

وست حاجىت ديگر، از مادر متنّاىي، از زن و فرزند خواهشى، از رئيس و حاكم مطلىب، از از اين رفيق حاجىت، از آن د
  :گويند اى، به وقت مرگ به او مى ثرومتند و قدرمتند برنامه

  .»1« ]َكما َخَلْقناُكْم أَوََّل َمرَّةٍ    َو َلَقْد ِجْئُتُمونا ُفرادى[

  .آفريدمي، اكنون هم تنها به نزد ما آمديد] و دست خاىل از مهه چيزدر رحم مادر تنها [گونه كه مشا را خنستني بار  مهان
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خواستيم مشا را به دنيا بياورمي تنها بوديد، وقىت از رحم  اين دو دسته را پشت سر انداخته و تنها آمديد، چنانكه وقىت مى
يد نه مادر نه برادر نه حاكم نه رئيس شناخت مادر به دنيا آمديد نه مال داشتيد نه خانه و نه زراعت و نه جتارت، نه پدر مى

نه مرؤوس نه مطيع نه ُمطاع پاك بوديد و پاك، چون دست به زندگى زديد بر خالف موازين حق عمل كرديد و خود را به 
  !ها را رها كرده و تنها به سوى ما حركت كنيد خواهيد به جهان ديگر بياييد بايد متام آن آلودگى زديد، حال كه مى

زديد و اساس زندگى را بر آن  اى كه مورد اعتماد مشا بود ثروت و مال بود كه بر آن تكيه مى دو دسته يكى از آن
  :ها را ترك گفتيد اديد وىل در حال حاضر مهه را پشت سر انداخته و با نداى وداع آن مى

  .»2« ] َو تـَرَْكُتْم ما َخوَّْلناُكْم َوراَء ُظُهورُِكمْ [

______________________________  
  .94): 6(انعام  -)1(

  .94): 6(انعام  -)2(
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  .و آنچه را در دنيا به مشا داده بودمي پشت سر گذاشته و مهه را از دست داديد

رقى و آنچه مال به مشا دادمي به خاطر اين بود كه از آن فايده صحيح بربيد و آن را در مصاحل خود صرف مناييد و در راه ت
تكامل خود به خرج بگذاريد، مشا از آن سوء استفاده منوده، آنرا در راه گناه و معصيت و امور بيهوده و باطله خرج كرديد 

  .و به وسيله آن خود را به مهلكه انداختيد و اكنون مهه آن را ترك كرديد، اين حساب اموال مشا

داديد و توقع داشتيد به وقت ضرورت و عسرت به  ها تكيه مى ه به آنها و رفيقان و آشناياىن ك اّما ياران و فرزندان و زن
آمديد مشا را كمك كنند، اكنون با مشا نيامده و ما هيچ يك از  مدد برخيزند و نسبت به كارهاىي كه به تنهاىي از عهده برمنى

  .بينيم ها را در اين وقت سخت و ساعت نگراىن با مشا منى آن

  .»1« ]َفعاءَُكُم الَِّذيَن َزَعْمُتْم أَنـَُّهْم ِفيُكْم ُشرَكاءُ َمَعُكْم شُ   َو ما نَرى[

  .بينيم پنداشتيد، مهراه مشا منى شريك مى] در ربوبّيت و عبادت ما[و شفيعانتان را كه 
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با مشا ها نيامدند، چرا پدر و مادر و زن و فرزند و معتمد حمّل و رئيس و معاون را با خود نياورديد، چرا شريك مشا  چرا آن
  بينيم؟ كنيم كسى را با مشا منى نيامد، چرا ما هرچه نظاره مى

اينجا براى مشا جهان تنهاىي است تنهاىي به متام معىن، آرى، در اين وقت و در اين موقعّيت تك و تنها و غريب و 
  !!كسيد ىب

  تواند مال و ياران خود را با خود آن گاه فرشتگان عّلت و سبب آن كه انسان منى

______________________________  
  .94): 6(انعام  -)1(

  204: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  :كنند از اين جهان به آن جهان كوچ دهد بيان مى

َنُكمْ [   .»1« ] َلَقْد تـََقطََّع بـَيـْ

  .بريده] با مهه چيز[يقيناً پيوندهاى مشا 

رويد كه در  كنيد، از اين ديار به ديار ديگر مى ديگر كوچ مىها جداىي افتاد، چون مشا از اين نشئه به نشئه  بني مشا و آن
  .شود و رسوم و عادات اينجا در آجنا رخنه و راه ندارد آن اسباب و آالت دنيا وارد منى

آن عامل، عامل ملكوت است، اين عامل، عامل ُملك، آن عامل، عامل ِعلوى و اين عامل، عامل ِسفلى است، آخرت خانه 
خانه جماز، آجنا حمل استقرار است، اينجا حمّل عبور، در جهان ديگر بر اساس حقايق با انسان معامله  حقيقت است دنيا

شود، اينجا عامل اعتبار و مصلحت انديشى و حمافظه كارى است، آجنا جاى حتقق و اينجا جاى آرزو و ختّيل، آجنا  مى
بدون عمل و دنيا جاى عمل بدون حساب است، بنابراين  عامل فعلّيت و دنيا عامل استعداد و قابلّيت، آجنا جهان حساب

چون اين عامل با آن عامل موضوعاً و حكماً تفاوت دارد، بني مشا و اساس اعتبارات مشا در اين عامل جداىي حاصل شده 
  .است

  .»2« ] َو َضلَّ َعْنُكْم ما ُكْنُتْم تـَْزُعُمونَ [

  .رفته و گم شده استكرديد از دستتان  و آنچه را شريكان خدا گمان مى
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پنداشتيد در اينجا دسىت از مشا بگريد ُگم شد و اثرى از آن براى اين كه به فرياد مشا برسد منانده است،  آنچه در دنيا مى
  .ها زينت دنياى غرور بود نه اساس عامل ملكوت آن

  فرزندان صاحل، صدقات جاريه، انفاق به فقرا و مستمندان، دستگريى از

______________________________  
  .94): 6(انعام  -)1(

  .94): 6(انعام  -)2(
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براى ... دردمندان، رسيدگى به يتيمان، نشر علم و فضيلت، تقوا و عفت، مناز و روزه، تدبر در قرآن، جهاد در راه حق و
  .جهان آخرت مفيد است نه مال و اوالد زياد

باشد، فرشش استقرار در حمّل امن  سقفش سپر آتش جهنم است و آن اجتناب از حمّرمات مى آرى، آخرت منزىل است كه
شت و نسيم  اش صفاى باطن است تا جلوه است و آن تقوا و پرهيزكارى است، آيينه گاه امسا و صفات شود، گلشنش 
راىن و  و غرور و شهوت خربى و غفلت و جهالت پيشگان كه عمرى را به ىب معّطرش رمحت جناب اهلى است و ستم

ره و نصيىب خنواهند داشت شكم   .پرسىت و جنايت و ترك واجب و فريضه گذراندند از اين مواهب هيچ 

   پيشگان در روايات مرگ ستم

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم درباره وضع مرگ اينگونه افراد مى

دارند و براى خاطر حضرت حق به اندرز  خالف خود برمنىاى دست از كارهاى  كننده به جهت مالحظه خدا، به منع منع
بينند افرادى را كه به عّلت فريب دنيا گرفتار و بازداشت شدند،  شوند، در حاىل كه مى پذير منى اى نصيحت اندرزدهنده

م زنند و نه مى چنان بازداشىت كه نه مى   !!اجعت منايندتوانند بازگشت منوده و مر  توانند كارهاى خود را فسخ منوده و 

چگونه در آستان زندگى فرود آمد امرى كه آمدن آن را باور نداشتيد و به متام معىن جاهل بودند و فرا گرفت از فراق و 
هاىي كه داده  وداع دنيا آنچه را كه از آن در اميىن و امان بودند و وارد شدند بر آخرت با مالحظه و مشاهده آن، با وعده

  .هاى بعد از موت در وصف نگنجد هاى موت و عذاب ها از شدايد و سخىت آنچه وارد شد بر آنشده بودند، بنابراين 
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ها پديدار گشت، يكى سكرات و بيهوشى مرگ و ديگر پشيماىن و حسرت از  دو چيز با يكديگر ناگهان به هم در آن
ّيه زاد و توشه سفر آخر  اى شديد بود كه از ورود آن اعضا و  ت و اين سكرات به اندازهدست دادن فرصت و موقعّيت 

ها تغيري كرد، پس مرگ حلظه به حلظه شروع كرد به زياد شدن و پيكر  هاى سيما و بدن آن جوارحشان سست شد و رنگ
شنود،  ىهايش م بيند و با گوش ها را فرا گرفنت، پس بني او و گفتارش جداىي و بريدگى حاصل شد، با ديدگانش مى آن

  .عقلش نيز متام و صحيح است و ادراكاتش جبا و به موقع است

اى  در اين حال در عاملى از فكر فرو مى رود كه در چه چيزهاىي عمر گرامى خود را به باد داده و به چه امورى روزگار پر
راه به دست آوردن آن دّقت و آورد اموال خود را كه چگونه انباشته و در  خود را به پايان رسانيده است و به خاطر مى

ناك بوده، از هرجا به  ها را از مواردى كه ِحلّيت آن روشن بوده و از مواردى كه شبهه تأّمل نكرده و سرسرى پنداشته و آن
  .دستش رسيده گرد آورده است

اموال وارد شده است،  آرى، آثار و عواقب اين اموال براى جان او الزم و غري منفك گرديده و در آستانه وداع و فراق اين
كند كه اين اموال را گذارده تا براى ديگران باشد و از پس مرگ از آن استفاده كنند و بدان وسيله در  به خوىب درك مى

ره ها گريند و بنابراين عيش گران براى آنان و بار گران ِوزر و وبال برعهده اوست و چنان بسته شده  نعمت فرو روند و 
  .رسد اموال است كه خالصى از آن متعّذر و حمال به نظر مى زجنريهاى گرو آن

هاى مرگ به خوىب پديدار شده، به شّدت انگشت ندامت خود را در برابر عمر از دست داده به  در اين حال كه نشانه
  .است اعتناىي به آنچه سزاوار بود در ايّام عمرش بدان رغبت داشته باشد سخت نگران گزد و در برابر ىب دندان مى

   د تا جاىي آيد و در تصّرف در بدن او قدمى فراتر مى تر مى كم پيش مرگ نيز كم
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كند و گوشش به پريوى از زبانش كه قدرت خود را از دست داده و از گفتار افتاده بود از  كه بر گوش او هم غلبه مى
اند به طورى  در اين حال در ميان اهل خود كه اطراف او گرد آمده. دهد مىافتد و شنواىي خود را از دست  قدرت مى

تواند سخن بگويد و نه با گوش سخىن بشنود، وىل با چشمش كه هنوز از كار نيفتاده است دامياً  است كه نه با زبان مى
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ها  داند و آنچه را آنگر  كند و پيوسته ديدگان خود را به اين طرف و آن طرف مى در چهره اطرافيان خود نگاه مى
  .شنود ها را با گوش منى بيند، وىل برگشت صداى آن ها را با چشم مى هاى آن گويند، حركت زبان مى

كند، تا آن كه چشم او نيز به دنبال گوشش بسته  گذارد و با او چسبندگى بيشرتى پيدا مى مرگ پيوسته قدم جلوتر مى
آيد، به طورى كه متام اهل و  ه صورت مردارى در بني اهل خود در مىرود و ب شود و جانش از كالبدش بريون مى مى

تواند با گريه خود به گريه آنان   شوند و آن مرده مسكني نيز منى افتند و از كنار او دور مى نزديكان او از او به وحشت مى
  !!منايند پاسخ گويد مىكمك دهد و جواب سخن يكى از آنان كه در سوگ او به ناله و فغان سخناىن را خطاب به او 

سپارند و از او  برند و او را در دل زمني به عملش مى َكنند مى دارند، به سوى گورى كه براى او مى سپس جنازه او را برمى
  .»1« گردند شوند و از زيارت و ديدار او منقطع مى دور مى

كوىن از حضرت صادق عليه السالم روايت از على بن ابراهيم از پدرش از نوفلى از سَ » الكاىف«خ كليىن در كتاب شي
  :كند كه مى

رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به عيادت آن جناب آمد و ديد از . چشم دردى عارض امرياملؤمنني عليه السالم شد
  جزع و فزع دارى يا! يا على: كشد، فرمودند شّدت درد فرياد مى

______________________________  
  .33، حديث 6، باب 164/ 6: ؛ حبار األنوار109خطبه : ج البالغة -)1(
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  شّدت درد و ناراحىت تو را بدين صورت درآورده؟

يا : به مّدت عمرم به دردى به اين شدت مبتال نشده بودم، پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود! يا رسول اللّه: عرضه داشت
از آتش است و با آن سفود روحش را قبض  »1«  قبض روح كافر حاضر شود با او َسفودىچون ملك املوت براى ! على
  !!آيد گونه قبض روح براى كافر آن چنان دشوار است كه از شدت آن، جهّنم به فرياد مى كند و اين مى

من تكرار كن، اين   اين حديث را براى! يا رسول الّله: امرياملؤمنني عليه السالم از جاى برخاست و نشست و عرض كرد
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؟
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ظلم حاكمى كه بر مردم ستم روا دارد، كسى كه مال يتيم را به : آرى، به سه دسته: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .»2« بربد و شاهدى كه در حمكمه قاضى به باطل و دروغ گواهى دهد

   كشف برزخى براى حمّدث قمى

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  فته بودم، در اين ميان از ناحيهروزى در جنف اشرف براى زيارت اهل قبور و ارواح مؤمنان ر 
السالم از  خواهند او را داغ كنند بلند شد، به طورى كه انگار متام زمني وادى ايستاده بودم صداى شرتى كه گوىي مى

   صداى نعره او متزلزل و مرتعش بود، من براى استخالص آن شرت به سرعت بدان

______________________________  
  .سفود آهىن است كه گوشت را با آن بريان كنند: سفود -)1(

  .46، حديث 6، باب 170/ 6: ؛ حبار األنوار10، باب النوادر، حديث 253/ 3: الكاىف -)2(
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اين جنازه بلند است و  اند و اين نعره از اى را براى دفن آورده جهت رفتم، چون نزديك شدم ديدم شرت نيست، بلكه جنازه
  .آن افرادى كه متصّدى دفن او بودند ابداً اّطالعى نداشته و با كمال خونسردى و آرامش مشغول 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 
  .صور برزخّيه وحشتناك گرديده و فرياد برآورده استقبل از دفن و عذاب قرب از ديدن 

  چون سكندر را مسّخر شد جهان
 

  وقت مرگ او درآمد ناگهان

ر من   گفت تابوتى كنيد از 
 

  اى سازيد پيش شهر من دمخه

 كف گشاده دست من بريون كنيد
 

 نوحه بر من هر زمان افزون كنيد
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  تا ز مال و لشگر و ملك و شهى
 

ىخلق    بربينند دست من 

  گر جهان در دست من بود آن زمان
 

ى دسىت برفتم از جهان   در 

  ملك و مال اين جهان جز پيچ نيست
 

 «1»  گر مهه ياىب چون من جز هيچ نيست

  

   الدين گلپايگاىن كشف برزخى براى آقا سيد مجال

مراجع بزرگ اواسط قرن چهاردهم بود، در علمّيت و عمل و از الدين گلپايگاىن از علما و  الّله آقا سيد مجال مرحوم آيت
جهت قدر و كرامت و پاكى نفس و تقوا مورد تصديق مهگان بود و در مقامات معنوى وى احدى ترديد نداشت، آن 

ن هاى نيمه شبش مهسايگا 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

______________________________  
  ).مصيبت نامه(مثنوى، عطار نيشابورى  -)1(
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مباحثه بود  درس و هم الّله العظمى حاج آقا حسني بروجردى هم آيتمنود و با مرحوم  در زمان جواىن در اصفهان حتصيل مى
هاىي به ايشان  و آيت الّله بروجردى چه در زماىن كه در بروجرد بودند و چه وقىت كه در قم سكونت داشتند، نامه

  !!منودند نوشتند و درباره بعضى از مسائل غامضه و حوادث واقعه استمداد مى مى

  :ودندفرم اين مرد بزرگ مى

من در دوران جواىن كه در اصفهان بودم نزد دو استاد بزرگ مرحوم آخوند كاشى و جهانگريخان قشقاىي درس اخالق و 
  .ها در اين امور مرّىب من بودند آموختم و آن سري و سلوك مى
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بروم و قدرى در عامل فوالد  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 رفتم و مقدار يكى دو ساعت در بني قربها و در مقربه عادت من اين بود كه شب پنج شنبه و مجعه مى
خاستم آن گاه مناز صبح را  و مناجات برمى منودم و بعد از چند ساعت اسرتاحت كرده، سپس براى منازشب و تفّكر مى

  .كردم خوانده به اصفهان مراجعت مى

آمد، من براى تفّكر در ارواح و ساكنان وادى آن عامل از  هاى زمستان هوا بسيار سرد بود، برف هم مى شىب از شب
اى  ا باز كرده چند لقمهاصفهان حركت كرده و به ختت فوالد آمدم و در يكى از حجرات رفتم، خواستم دستمال خود ر 

  .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  در اين حال درب مقربه را زدند، تا جنازه
   ّدىبگذارند و شخص قارى قرآن كه متص
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  .مقربه بود مشغول تالوت قرآن شود و آنان صبح بازگشته و جنازه را دفن كنند

  .آن مجاعت جنازه را گذاردند و رفتند و قارى قرآن مشغول تالوت آيات حق شد

مشغول عذاب كردن آن مّيت مهني كه من سفره خود را باز كردم تا مشغول غذاخوردن شوم ديدم مالئكه عذاب آمدند و 
  .شدند

كشيد و  زدند كه آتش به آمسان زبانه مى چنان گرزهاى آتشني بر سر او مى: عني عبارت مرحوم گلپايگاىن اين است
دامن اهل چه معصيىت بود؟ از  كرد، منى خاست كه گوىي متام اين قربستان عظيم را متزلزل مى فريادهاىي از اين مرده برمى

و ابداً قارى قرآن اطالعى نداشت؛ آرام بر سر جنازه نشسته و ! ظامل بود كه اينطور مستحق عذاب بود؟ حاكمان جاير و
  .به تالوت قرآن اشتغال داشت

كنم كه در را باز كن من  من از مشاهده اين منظره از حال رفتم، بدمن لرزيد، رنگم پريد، هرچه به صاحب مقربه اشاره مى
كرد، باالخره به او فهماندم، چفت  خواستم بگومي زبامن بند آمده بود و حركت منى د، هرچه مىفهمي خواهم بروم او منى مى
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آقا هوا سرد است، برف روى زمني را پوشانيده، در راه گرگ هست تو را آسيب : خواهم بروم، گفت در را باز كن من مى
  .كرد ادراك منىخواستم به او بفهمامن كه من طاقت ماندن ندارم او  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 
به سخىت خود را به شهر رساندم، در مسري راه چندين مرتبه زمني خوردم، به حجره مدرسه آمدم، يك هفته مريض بودم 

دادند، جهانگريخان براى  آمدند و از من پذيراىي كرده براى عالجم به من دوا مى به اطاقم مىمرحوم آخوند و جهانگريخان 
بودى حاصل شد پخت و به زور به حلق من مى من گوشت مى   !!كرد تا كم كم قّوه گرفتم و برامي 

   روزى در هواى بسيار گرم براى فاحته اهل قبور به: فرمودند و نيز آن جناب مى

  212: ، ص12 ى، جعرفان اسالم

وادى الّسالم جنف رفتم، براى فرار از گرما به زير طاقى نشستم، عمامه را برداشته و عبا را كنار زدم كه قدرى اسرتاحت  
هاى پاره و مندرس و وضعى بسيار كثيف به سوى من آمدند و از من  كرده برگردم، در اين حال مجاعىت از مردگان با لباس

  !وضع ما بد است، از خداوند خبواه ما را عفو كند كردند كه طلب شفاعت مى

هرچه در دنيا به مشا گفتند گوش نكرديد و حاال كه كار از كار گذشته طلب عفو : من به ايشان پرخاش كردم و گفتم
 كردند اين مردگان شيوخى از عرب بودند كه در دنيا مستكربانه زندگى مى: كنيد؟ برويد اى مستكربان، سپس فرمودند مى

  !!و قبورشان در اطراف قربى بود كه من روى آن نشسته بودم

پيشگان در عامل برزخ و اّما آنچه در قيامت به عنوان جزاى عمل خواهند ديد در  اى از احوال متكّربان و ستم اين بود مشه
و معاندان و روايات بسيار توانيد در اين زمينه به آيات مربوط به قيامت كفار  باشد، مشا مى اين جزوه قابل بازگوكردن منى

  .مهمى كه از اهل بيت طاهرين عليهم السالم رسيده مراجعه كنيد

  من بلبل عشق تو در اين گلستامن
 

  آتش زند داغ فراقت آشيامن

 مرغى شكسته بامل از بيداد صيّاد
 

  رحم اى خداى دادگر بر جسم و جامن

  ام در كوه و صحراى فراقت آواره
 

  نشامن خضر ىبموسى صفت جوياى 
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  هفتاد رفت از عمر و دل را دنىي دون
 

  گريد به بازى باز و پندارد جوامن

 آه از شب تار فراقت ماه رويا
 

  كو روز وصلت تا به شادى جان فشامن

  خون شد دمل از جور و بيداد زمانه
 

  مژده بده وصلى كه آسايد روامن

  

  نتوان ز صيّادان در اين صحرا شد امين
 

  اّال كه خبشد چشم پرنازت امامن

  آزادى و امن و سالمت خواهى اى دل
 

  در ملك عشق است و ديار دلستامن

 گاهى اهلى را ز غم چون مشع سوزد
 

 «1»  تاب و توامن سازد دل پروانه ىب

  

  َويُِرقُّ الطَّْبَع َوَيْكِسُر اْعالَم اْهلَوى  َويـَُقوِّى اْلَقْلَب ِمبَواِعِد الّلِه َتعاىلِذْكُر اْلَمْوِت ُميِيُت الشََّهواِت ِىف النـَّْفِس َويـَْقَطُع َمناِبَت اْلَغْفَلِة [
  .َويُْطِفُئ ناَر احلِْْرِص َوُحيَقُِّر الدُّنْيا

ْنيا َوَيُشدُّها ِفْكُر ساَعٍة َخيـٌْر ِمْن ِعباَدِة َسَنٍة َوذِلَك ِعْنَد : ما قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله  َوُهَو َمْعىن ما حيَِلُّ اْطناَب ِخياِم الدُّ
  .ِىف اْآلِخَرةِ 

ِذِه الصَِّفِة َوَمْن ال يـَْعَتِربْ ِباْلَمْوِت َوِقلَِّة حيَلِتِه وََكثْـَرِة َعْجزِِه َوطوِل ُمقاِمِه ِىف   َوال َيُشكُّ بُِنزوِل الرَّْمحَِة َعلى  اْلَقْربِ ِذْكِر اْلَمْوِت ِ
ِِه ِىف    ]  اْلِقياَمِة َفال َخيـَْر فيهِ َوَحتَريُّ

   توجه به مرگ

  :نقل شد عنايت كنيد» مصباح الشريعة«در پايان اين خبش به ترمجه اصل روايت باب مرگ كه از 

توجه به مرگ از بني برنده شهوات غلط نفس و ريشه كن كننده علل غفلت از حق و تقويت كننده دل به مواعيد حق و 
اعتبار كننده قدر دنيا در نظر انسان است و مهني  آثار هوا و خاموش كننده آتش حرص و ىب نرم كننده طبع و شكننده

  :است تفسري كالم رسول خدا صلى اهللا عليه و آله كه فرمود
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رت است و آن فكر مردن و كوچ كردن از دنيا به آخرت و بركندن خيمه حيات از  يك ساعت فكر از يكسال عبادت 
  .مه در آن جهان استاين جهان و زدن آن خي

______________________________  
  .اى اهلى قمشه -)1(

  214: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

اش در  شكى نيست كه انديشه در مرگ سبب نزول رمحت حق به سوى آدمى است، كسى كه به فكر مرگ و عدم چاره
تعّجبش در قيامت نيست، خريى در حيات آن زمان و عجز و انكسارش در آن وقت و طول اقامتش در قرب و حريت و 

  .و زندگى ندارد

  215: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

َفما ذََكَرُه َعْبٌد َعَلى . َوما ُهَو يا َرسوَل الّلِه؟ َفقاَل اْلَمْوتُ : َأْكِثروا ِذْكَر هاِدِم اللَّّذاِت، قيلَ : قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله[
ٍة اّال اتََّسَعْت َعَلْيهِ  احلَْقيَقِة ىف َسَعٍة اّال  ْنيا َوال ىف ِشدَّ   .ضاَقْت َعَلْيِه الدُّ

ِلَمْن اْحَسَن   ِلَمْن كاَن اْكرَِم ِعْنَد النُّزوِل بِاوَِّهلا، َوُطوىب  َواْلَمْوُت اوَُّل َمْنزٍِل ِمْن َمنازِِل اْآلِخَرِة َوآِخُر َمْنزٍِل ِمْن َمنازِِل الدُّنْيا َفُطوىب
!  ِمْن َخْلقٍ َواْلَمْوُت اقْـَرُب اْالْشياِء ِمْن ُوْلِد آَدَم َوُهَو يـَُعدُّهُ ابـَْعَد َفما اْجَرأَ اْالْنساَن َعلى نـَْفِسِه َوما اْضَعَفهُ . ىف آِخرِها ُمشايـََعَتهُ 

قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و . ِت وََكرَِه َمْن َكرِهَ َوِىف اْلَمْوِت َجناُة اْلُمْخِلصَني َوَهالُك اْلُمْجرِمَني َوِلذِلَك اْشتاَق َمِن اْشتاَق اَىل اْلَموْ 
  ] َمْن اَحبَّ ِلقاَء الّلِه اَحبَّ الّلهُ ِلقاَءُه َوَمْن َكرَِه ِلقاَء الّلِه َكرَِه الّلُه ِلقاَءهُ : آله

   ياد مرگ

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .مرگ: ها چيست؟ فرمود ننده لّذتحموك: گفتند. ها را زياد ياد كنيد حموكننده لّذت

اندازد و آن كس كه در تنگناى زندگى است انديشه  كسى كه در حال وسعت در عيش است، ياد مرگ او را به تنگنا مى
  .كند مردن او را از رنج و زمحت در زندگى آزاد مى



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

 

  216: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

ل دنياست، خوشا به حال كسى كه در وقت ورود به اول منزل مورد مرگ اولني منزل از منازل آخرت و آخرين منزل از مناز 
  .تر است هاى گذشته كه در دنيا داشت خوش كرامت قرار بگريد و بيايد كه مرگ براى او از متام خوشى

پندارد، انسان با وجود ضعف بنيه چه جرأت  تر است در حاىل كه آدمى آن را دور مى موت از هر چيزى به انسان نزديك
  ىت بر خود دارد، به اين معىن كه با نزديك بودن مرگ به وجودش، چرا به فكر عاقبت نيست؟سخ

مرگ، عّلت جنات پاكان از زمحت دنيا و موجب شقاوت و هالكت براى گناهكاران است، از اين جهت خملصان و 
  .عارفان عاشق مرگ و بدكاران و آلودگان در وحشت و ترس از مردنند

  :عليه و آله فرمودرسول خدا صلى اهللا 

هركس لقاى حق را دوست دارد خدا هم لقاى وى را عاشق است و هركس از قرب و لقا كراهت دارد، حضرت حق هم 
  .لقاى او را كراهت دارد

  217: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

   باب

84  

   در حساب
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  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

َوَفضيَحُة َهْتِك السِّْرتِ َعَلى اْلَمْخِفّياِت حلََقَّ لِْلَمْرِء اْن ال يـَْهِبَط ِمْن   ِلْلِحساِب َمْهَوَلٌة اّال َحياءُ اْلَعْرِض َعَلى الّلِه َتعاىلَلْو َملْ َيُكْن 
تَِّصٍل ِبالتـََّلِف َوِمْثُل ذِلَك يـَْفَعُل َمْن يـََرى اْلقياَمَة ُرُؤوِس اجلِْباِل َوال يَْأِوَى ُعمرانًا َوال يَْأُكَل َوال َيْشَرَب َواليَناَم اّال َعِن اْضِطراٍر مُ 

  نـَْفَسُه بِاْلُمحاَسَبِة َكانَُّه اىل ِباْهواِهلا َوَشداِئِدها قاِئَمًة ىف ُكلِّ نـَْفٍس َويُعاِيُن ِباْلَقْلِب اْلُوقوِف بـَْنيَ َيَدِى اجلَّْباِر حيَنِئٍذ يَْأُخذُ 
ا َمْدُعوٌّ َوىف ا َمْسؤولٌ  َعَرصاِ ِ   .َغَمرا
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ا َو َكفى[ : قاَل الّلُه َتعاىل   .»1« ] ِبنا حاِسِبنيَ   َو ِإْن كاَن ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَتـَْينا ِ

  .حاِسبوا انـُْفَسُكْم قـَْبَل اْن ُحتاَسبوا َو زِنوا اْعماَلُكْم قـَْبَل اْن ُتوَزنوا: َوقاَل بـَْعُض اْالئِمَّةِ 

  .بـَْنيَ َمْوتـَْنيِ   ِذْكُر اْجلَنَِّة َمْوٌت َوذِْكُر النّاِر َمْوٌت، فَيا َعَجًبا ِلَمْن َحيْىي: رضى اهللا عنه قاَل ابوَذرٍّ 

ُذُه النـَّْوُم ُمثَّ يَقوُل ِعْنَد َلَتُه َوال يَْأخُ ُرِوَى انَّ َحيَْىي ْبَن زََكريّا عليهما السالم كاَن يـَُفكُِّر ىف طوِل اللَّْيِل ىف اْمِر اْجلَنَِّة َوالنّاِر فـَُيْسِهُر لَيْـ 
  :الصَّباحِ 

؟ اللَُّهمَّ اَلْيكَ    .اللَُّهمَّ اْيَن اْلَمَفرُّ َواْيَن اْلُمْستَـَقرُّ

______________________________  
  .47): 21(انبياء  -)1(
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َوَفضيَحُة َهْتِك السِّْرتِ َعَلى اْلَمْخفيّاِت حلََقَّ ِلْلَمْرِء اْن ال يـَْهِبَط   اْلَعْرِض َعَلى الّلِه َتعاىلَلْو َملْ َيُكْن ِلْلِحساِب َمْهَوَلُة اّال َحياءُ [
ْفَعُل َمْن يـََرى َوِمْثُل ذِلَك يَـ  ِمْن ُرؤوِس اْجلِباِل َوال يَْأِوَى ُعمرانًا َوال يَْأُكَل َوال َيْشَرَب َواليَناَم اّال َعِن اْضِطراٍر ُمتَِّصٍل ِبالتـََّلفِ 

  ٍذ يَْأُخُذ نـَْفَسهُ ِباْلُمحاَسَبِة َكانَُّه اىلاْلقياَمَة ِباْهواِهلا َوَشداِئِدها قاِئَمًة ىف ُكلِّ نـَْفٍس َويُعاِيُن بِاْلَقْلِب اْلُوقوِف بـَْنيَ َيَدِى اجلَّْباِر حيَنئِ 
ا َمْسؤولٌ  ِ ا َمْدُعوٌّ َوىف َغَمرا   ] َعَرصاِ

   مسئله حساب

گر براى حساب روز قيامت هيچ هول و خوىف جز آثار خجالت عرضه افعال و اعمال به جناب احدّيت و رسواىي و ا 
شدن پرده سرت كه بر گناهان پنهاىن است نباشد، جاى آن دارد كه انسان از قله كوه به زير نيايد و در آبادى جا  دريده

مان ترس از تلف شدن خنوابد و چنني بودند انبيا و اوليا و كساىن  نكند و جز به وقت اضطرار خنورد و نياشامد و به غري ز 
كردند و در معاش از حّد ضرورت جتاوز  ديدند، به كمرتين لباس قناعت مى كه عقبات آخرت را با چشم دل مى

حقند و كردند به حنوى كه گويا قيامت برپاست و خاليق نزد  منودند، در هر نفس قيامت و اهوال آن را مشاهده مى منى
  !!ترين حساب خواهد آن هم دقيق پروردگار از گفتار و كردارشان حساب مى



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

 

  221: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

از مسائلى كه بر هركس الزم است در متام حلظات حيات و آنات زندگى به آن توجه داشته باشد، مسئله برخورد با 
ى كه در زندگى دنيا بر انسان گذشته است اعمال حساب روز قيامت است كه از جانب حضرت حق نسبت به متام امور 

  .شود مى

امر حساب و مسئله رسيدگى به اعمال چه اعمال ظاهريه چه باطنيه، چه كبريه، چه صغريه امرى حتمى و واقعّيىت غري 
  .قابل اجتناب است

 آنان به عنوان رقيب و عتيداى كه از اعمال انسان به حكم حضرت حق به وسيله مالئكه اهلى كه در قرآن جميد از  پرونده
  .شود هاى آن با انسان معامله مى شود و مهاهنگ با برنامه نام برده شده تنظيم مى »2«  و يا كرام كاتبني »1«

و زمني و رسول خدا صلى اهللا عليه و  »4«  و پوست بدن و گوش و چشم »3« بر اساس آيات كتاب حق دست و پا
گونه رّد و  شاهد بر پرونده اعمال انسانند و جاى هيچ »6«  و خود حضرت حق »5«  آله و ائمه طاهرين عليهم السالم

  .انكارى نسبت به پرونده تنظيم شده براى انسان نيست

شود  برد، يعىن روزى كه متام اعمال ظاهرى و باطىن بندگان حماسبه مى قرآن جميد از روز قيامت به عنوان روز حساب نام مى
  :گردد ان معامله مىو براساس آن حساب با آن

   فـَُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَِّه ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َهلُمْ   َو ال تـَتَِّبِع اْهلَوى[

______________________________  
  .18): 50(ق  -)1(

  .11): 82(انفطار  -)2(

  .65): 36(يس  -)3(

  .20): 41(فصلت  -)4(

  .105 ):9(توبه  -)5(
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  .»1« ] َعذاٌب َشِديٌد ِمبا َنُسوا يـَْوَم احلِْسابِ 

شوند، چون  ترديد كساىن كه از راه خدا منحرف مى ىب. كند و از هواى نفس پريوى مكن كه تو را از راه خدا منحرف مى
  .اند، عذاىب سخت دارند روز حساب را فراموش كرده

شوند و آن قدر حساب آن روز  آرى، روز حساب روزى است كه اميان و اخالق و اعمال آدمى به حماسبه كشيده مى
ت   .شوند زده مى دقيق و ظريف است كه متام افراد انسان 

ا اْلِكتاِب ال يُغاِدُر َصِغريًَة َو ال َكِبريًَة ِإالَّ َأْحصاها َو ُوِضَع اْلِكتاُب فـَتَـَرى اْلُمْجرِِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّا ِفيِه َو يـَُقولُوَن يا َويـَْلَتنا ما ِهلذَ [
  .»2« ]َو َوَجُدوا ما َعِمُلوا حاِضراً َو ال َيْظِلُم َربَُّك َأَحداً 

بيىن كه از آنچه در آن است هراسان و  شود، پس جمرمان را مى اده مى]  در برابر ديدگانش[هر كسى ]  اعمال[كتاب 
اى واى بر ما، اين چه كتاىب است كه هيچ عمل كوچك و بزرگى را فرو نگذاشته است مگر آن كه : گويند بيمناكند و مى

  .يابند، و پروردگارت به هيچ كس ستم خنواهدكرد اند، حاضر مى و هر عملى را اجنام داده! آن را به حساب آورده؟

  .يابد مهه و مهه در برابر صاحبانش جتسم مىها  ها و خيانت ها، هرزگى ها و عدل ها، ظلم ها و بدى آرى، خوىب

توانند گله كنند جز از  اند، بنابراين از چه كسى مى گريد كارهاىي است كه در دنيا اجنام داده ها را مى آنچه دامن آن
  .خودشان

______________________________  
  .26): 38(ص  -)1(

  .49): 18(كهف   -)2(

  223: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى
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  .شود خبوان دهند، سپس گفته مى هنگامى كه روز قيامت شود، نامه اعمال آدمى را به دست او مى

  آورد؟ شناسد و به خاطر مى آيا آنچه را در نامه است مى: از حضرت پرسيدم: گويد راوى خرب مى

  :امام فرمود

اى، جاجبا كردن قدمى و خالصه هر كارى اجنام داده است و لذا  ، كلمهآورد هر چشم به هم زدىن 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

  .»1«  را احصا و مشاره كرده است

   وضع حماسبات در قيامت

كه براساس اعمال انسان پنج گونه حماسبه در صحراى با عظمت حمشر وجود دارد و   شود از آيات قرآن جميد استفاده مى
  :آن عبارت است از

  .بغري حساب - 1

  .سريع احلساب - 2

  .حساب يسري - 3

  .حساب شديد - 4

  .سوء حساب - 5

______________________________  
  .10، حديث 16، باب 315/ 7: ؛ حبار األنوار34، حديث 328/ 2: تفسري العياشى -)1(

  

  224: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

   بغري حساب - 1
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ْنيا َحَسَنٌة َو َأْرُض اللَِّه واسِ [ ا يـَُوىفَّ الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْريِ ُقْل يا ِعباِد الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا َربَُّكْم ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا ِيف هِذِه الدُّ َعٌة ِإمنَّ
  .»1« ] ِحسابٍ 

اند، پاداش نيكى  براى كساىن كه در اين دنيا اعمال شايسته اجنام داده. از پروردگارتان پروا كنيد! اى بندگان مؤمنم: بگو
]. بر مشاست از سرزميىن كه دچار مضيقه ديىن هستيد به سرزميىن ديگر مهاجرت كنيد[است و زمني خدا گسرتده است 

  .افت خواهند كردفقط شكيبايان پاداششان را كامل و بدون حساب دري

اى از مردان راه حق است  حساب بودن طايفه به معناى ىب »2« »امليزان«تعبري بغري حساب بنابر حتقيقات علمى صاحب 
شت بدون اين كه پرونده او را باز كنند و  و به عبارت ديگر عبارت است از ورود مؤمن به حمشر و بالفاصله ورودش به 

  !ترازوىي براى سنجش اعمالش قرار دهند

خود و پابرجاىي فرهنگ اهلى در تاريخ، در برابر انواع هاى باكرامىت هستند كه براى حفظ اميان و دين  اينان مهان انسان
ها صرب و استقامت و پاميردى و پايدارى كردند و در اين زمينه از بذل جان و مال دريغ  ها و مشّقت مصايب و رنج

  .نورزيدند تا جاىي كه به شرف لقا و وصال حضرت دوست نايل شدند

شود حساب خاصى است كه به تعبري قرآن بغري حساب  خملص مىخود اين برخوردى كه از جانب حضرت حق با عباد 
  .است

______________________________  
  .10): 39(زمر  -)1(

  .258/ 17: امليزان -)2(

  225: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

ا آرى، مردان راه و عاشقان مجال و عارفان معارف و بيداردالن باحال و سوختگان كوى عشق امتيازى براى متام  انسا
  .دارند

اينان در متام حلظات حيات از حضرت دوست غفلت نداشتند، وذكر و ِوردى جز ذكر يار بر لب جان و زبان قلبشان 
  .نبوده و هيچ عملى را جز به رضاى حق اجنام ندادند و قدمى جز براى جلب خشنودى معشوق بر نداشتند
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 كسى كه بر مرض عشق مبتال گردد
 

 فا گرددبود حمال كه مستوجب ش

  بندم نظر ز چشم سيه مست وى منى
 

 گر استخوان من از غصه توتيا گردد

ر تالىف يك دقيقه هجر  كم است 
 

 هزار سال فلك گر به كام ما گردد

 فروغ مهر نبينم به دور چرخ بلند
 

 بلى چراغ مخوش است و آسيا گردد

  بريز باده كه قلب سيه ز صيقل عشق
 

 منا گردد جهانرسيده وقت كه جام 

 اگر به كوچه زلفت صبا گذار آرد
 

 دچار دزد شب و رهزن بال گردد

  من آن نيم كه ز درد فراق ناله كنم
 

 «1» اگر كه بند به بندم ز هم جدا گردد

  

   سريع احلساب - 2

أُولِئَك َهلُْم َنِصيٌب ِممَّا َكَسُبوا َو اللَُّه َسرِيُع * َحَسَنًة َو ِقنا َعذاَب النَّارِ َو ِمنـُْهْم َمْن يـَُقوُل َربَّنا آتِنا ِيف الدُّنْيا َحَسَنًة َو ِيف اْآلِخَرِة [
  .»2« ] احلِْسابِ 

به ما در دنيا نيكى و در آخرت هم نيكى عطا كن، و ما را از عذاب آتش نگاه ! پروردگارا: گويند و گروهى از آنان مى
ره فراواىن دارند، و خدا حسابرسى سريع استا اينانند كه از آنچه به دست آورده.* دار   .ند، نصيب و 

______________________________  
  .صفاى اصفهاىن -)1(

  .202 -201): 2(بقره  -)2(

  226: ، ص12 عرفان اسالمى، ج
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و مسكن و اى از مردم جز امور مادى و مسائل ظاهرى هدىف ندارند، اينان از متام حيات به غري از خوراك و پوشاك  دسته
مركب چيزى نصيبشان نيست، وىل عده ديگر مردمى هستند كه از پى معرفت و اميان، انديشه و افكارشان حمدود به 

خواهند و براى آخرتشان  مسائل مادى حمض نيست، بلكه شؤون دنياىي را به عنوان مقدمه رشد و تكامل معنوى مى
سازد و كساىن را كه  الم را در مسائل مادى و معنوى مشّخص مىسعادت ابدى و مهيشگى و اين آيه كرميه منطق عاىل اس

  .سازد ورند حمكوم مى تنها در ماّديات غوطه

   معاىن حسنه در روايات

اى از روايات در  گريد، پاره حسنه در آيه شريفه داراى مفهومى وسيع است و متام مواهب مادى و معنوى را در بر مى
  .اشاره كرده است توضيح حسنه به بعضى از مصاديق آن

اْمِر ُدْنياُه َوآِخرَِتِه فـََقْد اوِتَى ِىف   َمْن اوِتَى قـَْلًبا شاِكرًا َوِلسانًا ذاِكرًا َوَزْوَجًة ُمْؤِمَنًة تُعيُنُه َعلى: قاَل َرسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
ْنيا َحَسَنًة َوِىف اْآلِخَرِة َحَسَنًة َوُوِقَى َعذاَب النّارِ    .»1« الدُّ

گزار و زباىن آراسته به ياد حق و مهسرى با اميان كه وى را در امر دنيا و آخرت يارى   آن كس كه خداوند به او قلىب سپاس
  .كند ببخشد نيكى دنيا و آخرت نصيبش شده و از عذاب آتش بازداشته شده است

ره مى اينان از آنچه كسب كرده احلساب از امسا حضرت اوست و چون سريع . برند كه خداوند سريع احلساب است اند 
   وجود مقّدسش مستجمع مجيع صفات

______________________________  
  ...، باب ىف ذكر ايام التشريق يكون فيها299/ 1: فقه القرآن -)1(

  227: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

حساب خاليق حىت در يك كمال است و براى حضرتش حمدودّيىت در هسىت و قدرت نيست از اين جهت رسيدگى به 
  :در حديث آمده. حلظه براى جنابش امر سخىت نيست

  .»1« انَّ الّلَه سبحانه ُحياِسُب اخلَْالِئَق ُكلَُّهْم ىف ِمْقداِر َلْمِح اْلَبَصرِ 
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  .رسد خداوند به اندازه يك چشم به هم زدن به حساب مهه خاليق مى

هاست نه در ارتباط با ضعف حسابگر، آنانكه در دنيا  طه با اعمال آنمعطّلى افراد در روز قيامت در امر حماسبه در راب
حقوق حق و حقوق خلق را معّطل كردند، البته در آخرت در مرحله حساب معّطل خواهند شد كه گاهى هزاران سال 

دنيا به اجنام اى از روايات بر اين مهّم داللت دارد، وىل آنان كه در  كشد، چنانچه پاره آخرتى، معطّلى آنان طول مى
فرايض اقدام كردند و از حمّرمات روى گرداندند و حق احدى از مردم را معّطل ننمودند، البته در قيامت در معرض نسيم 

شت مى هاىي هستند كه در  روند، اينان مهان انسان رمحت سريع احلساب قرار گرفته و يك چشم به هم زدىن از قيامت به 
به منبع بركت، چشمه فيض، انسان مؤمن، چراغ راه و موجودى اهلى شده است، آن بزرگواراىن   ها تعبري معارف اهليه از آن

كه در متام طول زندگى جز خدا و خشنودى او نظرى نداشتند و تالش آنان فقط و فقط به خاطر تأمني سعادت جاوداىن 
  .بود و حمور عشقى جز حضرت دوست نداشتند

  حساب يسري - 3

  .»2« ]َفَسْوَف ُحياَسُب ِحساباً َيِسرياً * أُوِيتَ ِكتابَُه بَِيِميِنهِ َفَأمَّا َمْن [

______________________________  
  .11، باب 253/ 7: حبار األنوار -)1(

  .8 -7): 83(انشقاق  -)2(

  228: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .به حسابش رسيدگى شودبه زودى با حساىب آسان * اما كسى كه نامه اعمالش را به دست راستش دهند،

اند، در روز قيامت از عفو و رمحت، از  آرى، اصحاب ميني كه مهان مردم با اميان و دارنده اخالق حسنه و اعمال صاحله
  .شود مهان حساب يسري است شوند كه اين واقعّيت كه نصيب آنان مى لطف و عنايت، از حمّبت و مرمحت برخوردار مى

  حساب شديد - 4

ْبناها َعذاباً ُنْكراً  َو َكَأيِّنْ [ ا َو ُرُسِلِه َفحاَسْبناها ِحساباً َشِديداً َو َعذَّ   .»1« ]ِمْن قـَْرَيٍة َعَتْت َعْن أَْمِر َرِّ
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از فرمان پروردگارشان و فرستادگانش روى برگرداندند، پس ما آنان را به حساب سخىت ]  اهلش[ها كه  چه بسيار آبادى
  .شديدى عذاب منودمي حماسبه كردمي و به عذاب بسيار

  .منظور از حساب سخت حمرومّيت بدكاران از گذشت و عفو و مرمحت و لطف حضرت اوست

   سوء حساب - 5

َو َخياُفوَن ُسوءَ  َو الَِّذيَن َيِصُلوَن ما أََمَر اللَُّه ِبِه َأْن يُوَصَل َو َخيَْشْوَن َربـَُّهمْ * الَِّذيَن يُوفُوَن ِبَعْهِد اللَِّه َو ال يـَنْـُقُضوَن اْلِميثاقَ [
  .»2« ] احلِْسابِ 

  كنند و پيمان را وفا مى]  كه مهانا قرآن است[مهان كساىن كه به عهد خدا 

______________________________  
  .8): 65(طالق  -)1(

  .21 -20): 13(رعد  -)2(

  229: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

پروردگارشان مهواره در هراسند ]  عظمت و جالل[دهند و از  يوند، مىو آنچه را خدا به پيوند آن فرمان داده پ.* شكنند منى
  .و از حساب سخت و دشوار بيم دارند

آرى، وقىت يار در صحنه باعظمت قيامت روى به جانب انسان ندارد و از لطف و مرمحت و عنايتش به خاطر متام 
هاى سخت  كند و سر و كار جمرم با دادگاه از منىآلودگى انسان دريغ دارد و هيچ شافع و ناصرى براى جنات انسان لب ب

  !!گويند سوء احلساب و مالئكه عذاب و عامالن غضب و خشم اهلى است، اين را مى

  :گويد فيض آن عارف وارسته و عاشق دل خسته در اين زمينه مى

 هشدار كه هر ذرّه حساب است در اينجا
 

 ديوان حساب است و كتاب است در اينجا

  نشورست و صراط است و قيامتحشرست و 
 

 ميزان ثواب است و عقاب است در اينجا
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 فردوس برين است يكى را و يكى را
 

 آزار و جحيم است و عذاب است در اينجا

  آن را كه حساب عملش حلظه به حلظه است
 

 با دوست خطاب است و عتاب است در اينجا

  آن را كه گشودست ز دل چشم بصريت
 

است و چه كتاب است در بيند چه حساب 
 اينجا

  بيند مهه پاداش عمل تاره به تاره
 

 با خويش مر آن را كه حساب است در اينجا

  با زاهدش ار هست خطاىب به قيامت
 

 با ماش هم امروز خطاب است در اينجا

  

مهراه با مراقبه و حماسبه به سر ما اگر به دستور قرآن جميد و انبياى عظام و امامان گرامى عليهم السالم حلظات خود را 
حسابان، ورنه در ورطه حمشر دچار حساب  حسابان به حساب خواهيم آمد يا جزء خوش برمي، در فرداى قيامت يا جزء ىب

  .شديد و يا سوء حساب خواهيم شد

   حماسبه اعمال

دارد و در هر سخىن كه  برمى اگر انسان باحساب زندگى كند، يعىن در متام امور و در كلّيه شؤون و در هر قدمى كه
خواهد اجنام دهد خدا و قيامت را در نظر داشته باشد و عمل و   خواهد بگويد و يا بشنود و خالصه هركارى كه مى مى

رتين حال و  كارش را مهاهنگ با خواسته هاى حق و اوامر و نواهى انبيا و ائمه عليهم السالم اجنام دهد، در حقيقت در 
  .ت استترين موقعيّ  عاىل

اى را از مقامات معنوى نقل  حماسبه از واالترين منازل عرفاىن و كار با قيمت اهل سري و سلوك است، در اين زمينه مقدمه
  :كنم مى

َمْت ِلَغدٍ [   .»1« ]يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َو ْلتَـْنظُْر نـَْفٌس ما َقدَّ

  .هر كسى بايد با تأمل بنگرد كه براى فرداى خود چه چيزى پيش فرستاده استاز خدا پروا كنيد؛ و ! اى اهل اميان



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

 

  چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست
 

 «2»  كه خدمىت به سزا برنيامد از دستم

  

  :فرمايد خداى بزرگ مى

______________________________  
  .18): 59(حشر  -)1(

  .حافظ شريازى -)2(

  231: ص، 12 عرفان اسالمى، ج

َنا احلِْسابُ [ ا َعَلْيَك اْلَبالُغ َو َعَليـْ   .»1« ] َفِإمنَّ

  .است و حسابرسى بر عهده ماست]  وحى[تنها وظيفه تو ابالغ ]  در هر صورت

ها را دارد و در  شوند، خداى متعال حساب آن آنچه از خوب و بد، زشت و زيبا، صواب و خطا، بندگان مرتكب مى
  .كشد از آنان حساب مى قيامت برابر با آن حساب

  .»2« ] هذا ِكتابُنا يـَْنِطُق َعَلْيُكْم ِباحلَْقِّ ِإنَّا ُكنَّا َنْستَـْنِسُخ ما ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ [

  .نوشتيم داديد، مى گويد؛ زيرا ما آنچه را مهواره اجنام مى اين نوشته ماست كه بر پايه حّق و درسىت بر ضد مشا سخن مى

  .ك از مملوك يا معبود از عبد دارد، عبد نيز بايد داراى حساب باشداين حساىب است كه مال

  :املوحدين امام عارفان امرياملؤمنني عليه السالم فرمايد حضرت موىل چه خوش مى

  .»3« ِعباَد الّلِه زِنوا انـُْفَسُكْم ِمْن قـَْبِل اْن ُتوَزنوا َوحاِسبوها ِمْن قـَْبِل اْن ُحتاَسبوا

زمايش و امتحان كنيد و در ترازوى حق و حقيقت بسنجيد، قبل از اين كه مشا را در ميزان قيامت خود را آ! بندگان خدا
  .بسنجند و به حساب خود برسيد قبل از اين كه به حساب مشا برسند
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 رسند، اگر نفس خطاىي كند فوراً عليه او به عتاب برخاسته و آن سالكني اىل الّله اهل حسابند، پيوسته به حساب خود مى
   را تقبيح و توبيخ كنند و با عملى

______________________________  
  .40): 13(رعد  -)1(

  .29): 45(جاثيه  -)2(

  .38، حديث 4، باب 310/ 4: ؛ حبار األنوار90خطبه : ج البالغة -)3(

  232: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .بازگردانند مثبت و امرى عبادى آن را سركوب منايند و به مدار عبادت و تقوا

كند و مادامى كه اثر عمل باقى است قلب گرفته و  گذارد و قلب را كدر و تاريك مى عمل خالف در قلب اثر مى
خواهد كه از او بگذرد و از  كند و از خدا مى منقبض است و سالك براى جربان عمل خالف، به برنامه خري مبادرت مى

  .قلبش رفع كدورت كند

خالف نباشد و حماسبه نداشته باشد و سّيئات را با حسنات جربان نكند، سيّئات رو به فزوىن سالك اگر متوجه اعمال 
رسد كه اثر سوء اعمال خالف، او را سرد و از سري و سلوك باز  شود و كار به جاىي مى رود و كدورت قلب زياد مى مى
  .اى او نسبت به اعمال خري و صواب نيستشود و ديگر رغبىت بر  دارد و در اين موقع حال طلب هم از او گرفته مى مى

تاجر و كاسب براى اين كه حساب سرمايه خود را داشته باشند چند دفرت دارند، دفرت باطله، دفرت روزنامه، دفرت كل، دفرت 
صندوق، دفرت انبار، دفرت اموال و بعضى دفاتر ديگر، يك تاجر حساىب مهه اين دفاتر را دارد، براى اين كه حساب او 

  .شن باشدرو 

دهد، دفرت انبار صادرات و واردات جنسى را، دفرت كّل بدهكارى و  دفرت صندوق صادرات و واردات نقدى را نشان مى
  .بستانكارى را، دفرت روزنامه عملّيات روزانه را

 دهد تاجر در چه حال است، تاجر وقىت گردد، اين صفحه نشان مى يك صفحه در دفرت كل سود و زيان در آن ثبت مى
  گردد؟ ببيند زيان بر سود غلبه دارد و بدهكارى نسبت به بستانكارى افزون است چقدر مضطرب مى
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سالك نيز بايد مانند تاجر مهه نوع حساب داشته باشد، حساب چشمش حساب گوشش و حساب زبان و قلبش و 
   حساب دست و پايش برايش معلوم

  233: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

اش  رود، عالقه گويد، به كدام ناحيه توجه دارد، به كجا مى شنود، چه مى بيند، چه مى دارد، چه مىباشد، بداند چه عملى 
به چيست، با كه معاشرت دارد، مقصودش كيست، حساب مهه امور را داشته باشد، اگر اهل حساب و حماسبه نباشد 

  .چون تاجرى است كه دفرت حساب و كتاب ندارد و باالخره ورشكست است

گذارد و واضح است وقىت ضرر دامنگري كسى شد، در هر امرى باشد با  بعد از عقد توبه در طريق حماسبه قدم مىسالك 
كند چه وقت جربان  رود، تاجر وقىت ضررى متوجه او شد حساب ضرر خود را دارد، مهيشه حساب مى احتياط پيش مى

و سپس توبه منود، حساب خالف و نافرماىن خود را  آن كه به واسطه ارتكاب به امر خالف دور افتاد. شود ضرر او مى
  .دارد كه ديگر مرتكب آن نشود، روى مهني اصل حماسبه بعد از عقد توبه است

   سالك و حماسبه سه اصل

  .در امر حماسبه سالك بايد سه اصل را به دّقت مورد بررسى قرار دهد و از آن سه موقعّيت به نفع خود استفاده كند

هاى خود و نعمىت كه از طرف حق تعاىل بدو رسيده نظر افكند، اين دو را مقابل هم قرار  نايات و نافرماىنبه ج :اصل اّول
تواند در مقام مقايسه برآيد، تشخيص  ره است و سوء ظن به نفس ندارد، منى دهد، مسّلماً آن كه از نور حكمت ىب

استدراج صورتاً احسان وىل در . سيار امر مشكلى استنعمت از فتنه يعىن آن نعمىت كه جهت آزمايش و امتحان است ب
هاىي است كه حق متعال بدو داده،  حقيقت خذالن است، در استدراج شخص مست َبَطر است، يعىن سرگرم نعمت

نعمت او را از ياد خداوند غافل منوده است، ازدياد نعمت موجب ازدياد دورى از حق شده، اين مهان فتنه و آزمايش با 
  .تنعمت اس

  234: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

بُوا ِبآياتِنا َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ال يـَْعَلُمونَ [   .»1« ] َو الَِّذيَن َكذَّ

كشانيم تا عاقبت به  به ورطه سقوط و هالكت مى[دانند  و كساىن كه آيات ما را تكذيب كردند، به تدريج ازجاىي كه منى
  .]عذاب دنيا و آخرت دچار شوند
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اين است كه سالك بفهمد آنچه از طاعات و عبادات به عهده اوست مّنىت است از حق بر او و بداند  :اصل دّوم
شود جزاىي استحقاقاً بر او مرتتب  اصالح حال او با اجنام فرايض است و آنچه از او به عنوان طاعت و عبادت صادر مى

  .ح حال استنيست، چه قيام به عبوديت واجب و اجنام طاعات براى اصال

دهد، طبيب به مريض مّنت دارد، اگر مريض دستور طبيب را عملى منود آيا بايد بر طبيب مّنت  طبيب به مريض نسخه مى
  !بگذارد؟

سازند، اگر كسى براى رفع مرض خود به طاعات  طاعات و عبادات دواهاىي هستند كه مرض غفلت و جهل را برطرف مى
  حق مّنت بگذارد؟و عبادات قيام كرد آيا بايد بر 

  :گروهى بر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به واسطه قبوىل دين اسالم مّنت گذاردند، خطاب رسيد

  .»2« ] ِقنيَ مياِن ِإْن ُكْنُتْم صادِ َميُنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا ُقْل ال َمتُنُّوا َعَليَّ ِإْسالَمُكْم َبِل اللَُّه َميُنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهداُكْم ِلْإلِ [

راستگوييد، بر من از اسالم آوردن ]  در ادعاى مؤمن بودن[اگر : گذارند؛ بگو اند بر تو منت مى از اين كه اسالم آورده
  .خود منت نگذاريد، بلكه خداست كه با هدايت مشا به اميان بر مشا منت دارد

______________________________  
  .182): 8(اعراف  -)1(

  .17): 49(حجرات  -)2(

  235: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .خداوند بر ما مّنت گذارده كه ما را به طاعت و عبادت خود امر منوده است: گويند بندگان حقيقى حضرت حق مى

  .دهد اظهار رضايت نكند و از عمل خود خرسند نباشد اين كه سالك نسبت به عملى كه اجنام مى :اصل سّوم

قيام منود بايد هيچ گاه از آن امر راضى و خشنود نباشد، چه وقىت نفس از اجنام امرى راضى شد، سالك اگر به اجنام امرى 
  .كند رضايت نفس نتيجه را عكس مى

  :اند به مهني جهت فرموده. امرى كه نفس راضى باشد حق راضى نيست، امرى كه حق راضى باشد نفس راضى نيست
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  .»1«  ْنبَـْيكَ َعُدوَِّك نـَْفُسَك الَّىت بـَْنيَ جَ   اْعدى

  .ترين دمشن تو، متايالت غري منطقى توست دمشن

سالك وقىت از اجنام عملى اظهار رضايت منود آن اظهار رضايت حاكى از آن است كه سالك هنوز به مقام معبود و عّزت 
  .داند كسى نتواند حق عبادت و بندگى او را به جاى آورد كربياىي او آشناىي حاصل نكرده و منى

  :عاكفان كعبه جاللش به تقصري معرتف كه: گويد مىسعدى 

  .»2«  ما َعَبْدناَك َحقَّ ِعباَدِتكَ 

  .آنگونه كه شايسته است تو را عبادت نكردمي

  :و واصفان ِحْليه مجالش به حتّري منسوب كه

______________________________  
  .1، حديث 45اب ، ب64/ 67: ، باب العتاب؛ حبار األنوار59/ 1: جمموعة ورام -)1(

  .61، باب 23/ 68: حبار األنوار -)2(

  236: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  ما َعَرْفناَك َحقَّ َمْعرَِفِتكَ 

  .آنگونه كه بايسته است تو را نشناختيم

است و  ام خود را مستحق جزا و پاداش داند، با اين كه اين نظر مردود  سالك اگر مدعى باشد من خدمىت بسزا اجنام داده
  .دارد كند و ابراز منى گفته شده كه عارف سالك هرگز چنني مطلىب را اظهار منى

خداى را سپاس گزارم كه توفيق به من عنايت كرد  : اگر رضايت سالك نسبت به اجنام فرايض روى اين نظر باشد كه بگويد
مقام كربياىي و مقبول درگاه اهلى نيست، كه بتوامن نسبت به اداى وظايف قيام كنم، با توجه به اين كه عمل من شايسته 

ضرر وقىت است كه سالك به عمل خود نظر داشته باشد و آن را در . رساند اين اظهار رضايت ظاهراً به سالك ضررى منى
  .خور مقام كربياىي اهلى بداند
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______________________________  
  .61، باب 23/ 68: ؛ حبار األنوار227، حديث 132/ 4: عواىل الآلىل -)1(

  237: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

ا َو َكفى[ : قاَل الّلُه َتعاىل[ حاِسبوا انـُْفَسُكْم : َوقاَل بـَْعُض اْالئِمَّةِ . »1« ] ِبنا حاِسِبنيَ   َو ِإْن كاَن ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَتـَْينا ِ
  ِذْكُر اْجلَنَِّة َمْوٌت َوِذْكُر الّناِر َمْوٌت، فَيا َعَجًبا ِلَمْن َحيْىي: قاَل ابوَذرٍّ رضى اهللا عنه. نواقـَْبَل اْن ُحتاَسبوا َوزِنوا اْعماَلُكْم قـَْبَل اْن ُتوزَ 

َلَتُه َوال يَْأُخُذُه النـَّْوُم ُمثَّ ُرِوَى انَّ َحيَْىي ْبَن زََكريّا عليهما السالم كاَن يـَُفكُِّر ىف طوِل اللَّْيِل ىف اْمِر اْجلَنَِّة َوالّناِر فـَُيْسِهُر َليْـ . بـَْنيَ َمْوتـَْنيِ 
؟ اللَُّهمَّ الَْيكَ : َيقوُل ِعْنَد الصَّباحِ    ] اللَُّهمَّ اْيَن اْلَمَفرُّ َواْيَن اْلُمْستـََقرُّ

   كّمّيت و كيفيت اعمال

  :خداوند متعال در قرآن فرموده

كنيم هرچند به اندازه ارزىن  ز ايشان بازخواست مىما كه به كّمّيت و كيفّيت متام اعمال بندگان آگاهيم مهه آن اعمال را ا
شود كه به حساب نيايد و به ترازوى عدالت سنجيده  باشد و هيچ فعل و عملى از هركه باشد خواه كم خواه زياد، منى

  .نشود

  :اند بعضى از ائمه عليهم السالم فرموده

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

  238: ، ص12 اسالمى، جعرفان 

  .حساب خويش را برسيد، قبل از اين كه به حسابتان برسند و اعمال خود را بسنجيد قبل از آن كه اعمالتان را بسنجند

  :فرمود ابوذر مى

شت و دوزخ در حقيقت مردن است، چرا كه رسيدن به آن دو پس از مرگ ميّسر است و اى عجب از انساىن كه  ياد 
  .داشنت مرگ از مردن غافل استبا وجود حقيقت 
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  :نقل شده كه

شت و دوزخ بود، چون صبح مى گريزگاه كجاست و قرارگاه در ! اهلى: گفت رسيد مى حضرت حيىي متام شب را به فكر 
  :گفت چه جاىي است؟ پس از آن مى

  .گريز به سوى توست و مفّر و مأمن من توىي! خدايا

  239: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

   باب

85  

   ُحسن ظنّ  در

  241: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الُصاِدُق عليه السالم

ُكلَّ ما َنَظَر الَْيِه ِبَعْنيِ الطَّهاَرِة َواْلَفْضِل ِمْن َحْيُث    ُحْسُن الظَّنِّ اْصُلُه ِمْن ُحْسِن امياِن اْلَمْرِء َوَسالَمِة َصْدرِِه َوَعالَمُتُه اْن يَرى
  .اْحلَياِء َواْالمانَِة َوالّصياَنِة َوالصِّْدقِ  رُكَِّب فيِه َوُقِذُف ِمنَ 

ا َصفاَء اْلَقْلِب َونَقاَء الطَّْبعِ : قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله   .اْحِسنوا ظُنوَنُكْم ِباْخواِنُكْم تـَْغَتِنُموا ِ

ا ِمْنُه فـََتَأوَُّلوها َسْبعَني تَْأويًال َفاَذا اْطَمأَنَّْت قُلوُبُكْم َعلىاذا رَأَيـُْتْم اَحَد اْخواِنُكْم ىف َخْصَلٍة َتْستَـْنكِ : قاَل اَىبُّ ْبُن َكْعبٍ  اَحِدها   ُروَ
ُروُه ىف َخْصَلٍة َيْستـُُرها َعَلْيِه َسْبعوَن تَْأويًال َوانـُْتْم اْوىل   .انـُْفِسُكْم ِمْنهُ   ِباْالْنكاِر َعلى  َواّال فـَُلوُموا انـُْفَسُكْم َحْيُث َملْ تـَُعذِّ

ذَكِّْر ِعبادى آالئى َونـَْعمائى َفانـَُّهْم َملْ يـََرْوا ِمّىن االَّ احلََْسَن اجلَْميَل لَِئّال َيظُنُّوا ِىف : داُوَد عليه السالم  اىل  اْوَحى الّلُه َتباَرَك َوَتعاىل
ِىف اْلَمْعِصَيِة َويـََتمىنَّ اْلَمْغِفَرَة َوال   اْلِعباَدِة َواْلَمْغروُر يـََتمادىُحْسِن   اْلباقى اّال ِمْثَل الَّذى َسَلَف ِمّىن اَلْيِهْم، َوُحْسُن الظَّنِّ َيْدعو اىل

  .َيكوُن ُحْسُن الظَّنِّ ىف َخْلِق الّلِه االَّ اْلُمطيُع َلُه يـَْرُجو َثوابَُه َوَخياُف ِعقابَهُ 
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ْنَد ُحْسِن َظنِّ َعْبدى ىب يا ُحمَمَُّد َفَمْن زاَغ َعْن َوفاِء َحقيَقِة انا عِ :  َحيْكى َعْن َربِِّه َتعاىل: قاَل َرسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
  .نـَْفِسِه وَكاَن ِمَن اْلَمْخُدوعَني ىف اْسِر َهواهُ   ُموِجباِت ظَنِِّه ِبرَبِِّه فـََقْد اْعَظَم احلُْجََّة َعلى
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ُكلَّ ما َنَظَر الَْيِه ِبَعْنيِ الطَّهاَرِة َواْلَفْضِل ِمْن َحْيُث    اِن اْلَمْرِء َوَسالَمِة َصْدرِِه َوَعالَمُتهُ اْن َيرىُحْسُن الظَّنِّ اْصُلهُ ِمْن ُحْسِن امي[
  .رُكَِّب فيِه َوُقِذُف ِمَن اْحلَياِء َواْالمانَِة َوالّصياَنِة َوالصِّْدقِ 

ا َصفاَء اْلَقْلِب َونَقاَء الطَّْبعِ اْحِسنوا ظُنوَنكُ : قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله اذا َرأَيـُْتْم : قاَل اَىبُّ ْبُن َكْعبٍ . ْم ِباْخواِنُكْم تـَْغَتِنُموا ِ
ا ِمْنُه فـََتَأوَُّلوها َسْبعَني تَْأويًال فَاَذا اْطَمَأنَّْت قُلوُبُكْم َعلى وُموا انـُْفَسُكْم َحْيُث اَحِدها َواّال فـَلُ   اَحَد اْخواِنُكْم ىف َخْصَلٍة َتْستَـْنِكُروَ

ُروُه ىف َخْصَلٍة َيْستـُُرها َعَلْيِه َسْبعوَن تَْأويًال َوانـُْتْم اْوىل   ] انـُْفِسُكْم ِمْنهُ   ِباْالْنكاِر َعلى  َملْ تـَُعذِّ

   حسن ظنّ 

  .استترين مسائل اهلى و اسالمى  مسئله حسن ظّن با به عبارت ديگر خوش گماىن به حق و به عباد حق از مهم

خوش گماىن به حضرت حق و به عنايات و الطاف حضرت او البته پس از اميان و عمل واقعّيىت است كه از طرف 
خداوند و انبيا و اوليا به انسان سفارش شده كه هركس آراسته به چنني حاىل شود، شوق و ذوق او نسبت به عبادت و 

منايد، بدگماىن نسبت به  به آراسنت و پرياسنت خود اقدام مى شود و بيش از پيش سفر به سوى دوست فوق العاده زياد مى
  .اى جز كسالت نسبت به عبادت و نااميدى از رمحت حضرت دوست ندارد جناب حق مثره
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ر گرو خوش گماىن و حسن ظّن به مردم امرى الزم و حقيقىت واجب است، چرا كه اعتبار و آبروى مردم و خلق خداوند د
بيند به  ترين كارى كه از مردم مى حسن ظن و خوش گماىن انسان به مردم است، اگر بنا باشد انسان در كمرتين و كوچك

مردم بدگمان شود و حممل صّحىت براى كار مردم نسازد، پس چه آبرو و اعتبارى براى مردم و افراد در بني خودشان 
  خواهد ماند؟
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چه اين كه گمان بد خود را اظهار كنند و يا ابراز ننمايند از نظر شارع مقّدس گنهكارند  آنان كه نسبت به مردم بدگمانند
  !!شود و در ميزان قيامت به حماسبه گذاشته خواهد شد و بدگماىن آنان نسبت به مردم در پرونده ايشان ثبت مى

  :فرمايند امام صادق عليه السالم درباره حسن ظّن به خلق مى

خوش گماىن اميان قوى و نيكوى انسان و سامل بودن سينه و دل اوست از اخالق سوء و عالمت آن  مايه و اصل و ريشه
كند با چشم پاك و نظر فضيلت باشد و اين حقيقت به خاطر آن است كه در وجود  اين است كه به هر چيزى نظر مى

ها حسن ظن پيدا   بيعت و اقتضاى آنهاىي به وديعت گذارده شده كه ط او صفات و حاالتى تركيب شده و در قلبش مايه
توّجهى به آن صفات و به كار نگرفنت آن اوصاف عني ظلم به خود و به ديگران است و آن صفات  كردن است كه ىب

  .حيا و امانت و صيانت و صدق: عبارت است از صفت

هم چنني امانت داشنت و گماىن و شرم داشنت از پيدا كردن بدبيىن و بدگماىن است و  نظر و خوش مقتضاى حياى حسن
امن خاطر بر خالف خيانت و تعّدى به حقوق ديگران است و درسىت و صدق باطن، خواهان صفا و صميمّيت و 

 خمالف كردار و گفتار و پندار نادرست است و هم چنني است صفت حفظ و نگهدارى خود از معايب و نواقص و نقاط
  .ىن آلوده شودگذارد آدمى به عيب سوءظن و بدگما ضعف كه منى
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خوش گماىن نتيجه مهّذب بودن دل از صفات رذيله و آرايش آن با صفات محيده است و بدون اين دو مقدمه هرگز 
قلىب كه صفت خبل يا حسد يا كرب يا عجب يا عالقه به دنيا و متايالت . پذير نيست آدمى داراى حسن ظن شود امكان

بني و خريخواه و با حمّبت بوده و خري و  سوخ كرده است چگونه امكان دارد كه نسبت به ديگران خوشنفساىن در آن ر 
  سعادت و نفع و بزرگى آنان را خبواهد؟

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .هاى مشا صفا و طهارت پيدا كند در حق برادران ديىن خود گمان نيكو داشته باشيد تا دل

چون يكى از برادران ديىن خودتان را در يك حالت ناپسند و يا عملى مكروه ديديد، تا هفتاد مرتبه : فتاّىب بن كعب گ
هاى مشا آرامش پيدا نكرد البّته خود  فعل او را تأويل به خوىب و محل بر معناى مطلوب كنيد و اگر بعد از اين تأويل باز دل
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از يك فرد مسلمان ديديد و تا هفتاد مرتبه جاى تأويل داشت را مالمت و سرزنش كنيد كه نتوانستيد خصلىت را كه 
  .پوشى كرده و او را معذور بداريد، پس مشا با اين نفس مضطرب سزاوارتر به مالمت هستيد پرده

  سوء ظن در قرآن جميد

  .»1« ]َو ِإْمثاً ُمِبيناً َو َمْن َيْكِسْب َخِطيَئًة أَْو ِإْمثاً ُمثَّ يـَْرِم ِبِه َبرِيئاً فـََقِد اْحَتَمَل بـُْهتاناً [

تان و گناهى آشكار بر دوش   گناهى نسبت دهد، ىب و هر كس مرتكب خطا يا گناهى شود، سپس آن را به ىب ترديد 
  .گرفته است

______________________________  
  .112): 4(نساء  -)1(
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مت نازل شده،  تعبري لطيفى به كار برده شده و آن اين كه گناه را به منزله تري قرار داده و انتساب در اين آيه كه در مورد 
اشاره به اين كه مهان طور كه ترياندازى به سوى ديگرى ممكن است آبروى . آن را به ديگرى به منزله پرتاب به سوى هدف

مت زده باقى بديهى است ِوزر و وبال اين كا. او را كه به منزله خون اوست از بني بربد ر براى مهيشه بر دوش فردى كه 
  .خواهد ماند

  .»1« ]َو ال تـَْقُف ما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َو اْلَبَصَر َو اْلُفؤاَد ُكلُّ أُولِئَك كاَن َعْنُه َمْسُؤًال [

پريوى مكن؛ زيرا گوش ]  و اوهام است ها، خياالت نگرى ها، ساده بلكه برگرفته از شنيده[و از چيزى كه به آن علم ندارى 
  .مورِد بازخواست اند] اند كه ابزار علم و شناخت واقعى[و چشم و دل 

ْعُتُموهُ َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت بِأَنـُْفِسِهْم َخْرياً َو قاُلوا هذا ِإْفٌك ُمِبنيٌ [ داَء فَِإْذ َملْ َلْو ال جاُؤ َعَلْيِه بَِأْربـََعِة ُشهَ * َلْو ال ِإْذ مسَِ
نْيا َو اْآلِخَرِة َلَمسَُّكْم ِفيما أََفْضُتْم ِفيِه * يَْأُتوا بِالشَُّهداِء َفأُولِئَك ِعْنَد اللَِّه ُهُم اْلكاِذبُونَ  َو َلْو ال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َو َرْمحَُتهُ ِيف الدُّ

  .»2« ] ُقولُوَن ِبأَْفواِهُكْم ما لَْيَس َلُكْم ِبِه ِعْلٌم َو َحتَْسُبونَُه َهيِّناً َو ُهَو ِعْنَد اللَِّه َعِظيمٌ ِإْذ تـََلقَّْوَنُه بِأَْلِسَنِتُكْم َو تَـ * َعذاٌب َعِظيمٌ 

مت كار اهل [را شنيديد، مردان و زنان مؤمن به خودشان گمان نيك نربدند ]  مت بزرگ[چرا هنگامى كه آن  كه اين 
  :و نگفتند]  اميان نيست
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مىت چرا ]* خواهند در ميان اهل اميان فتنه و آشوب و بدبيىن اجياد كنند كه مى! [است؟]  از سوى منافقان[آشكار  اين 
مت، چهار شاهد   بر آن 

______________________________  
  .36): 17(اسرا  -)1(

  .15 -12): 24(نور  -)2(
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و اگر فضل و رمحت خدا در دنيا * اند؛ ند، پس خود آنان نزد خدا حمكوم به دروغگوىينياوردند؟ و چون شاهدان را نياورد
مت بزرگى كه در آن وارد شديد، عذاىب بزرگ به مشا مى كه [چون .* رسيد و آخرت بر مشا نبود، به يقني به خاطر آن 

مت بزرگ را گفتيد كه هيچ معرفت و شناخىت به آن  ىهايتان چيزى م گرفتيد و با دهان زبان به زبان از يكديگر مى] آن 
  .پنداشتيد و در حاىل كه نزد خدا بزرگ بود ناچيز و سبك مى]  عملى[نداشتيد و آن را 

  .»1« ]يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثرياً ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بـَْعَض الظَّنِّ ِإْمثٌ َو ال َجتَسَُّسوا[

در امورى كه مردم [بپرهيزيد؛ زيرا برخى از گمان ها گناه است، و ]  در حّق مردم[ى از گمان ها از بسيار ! اى اهل اميان
  .جوىي نكنيد تفحص و پى] پنهان ماندنش را خواهانند

   سوء ظن در روايات

  .»2«  اْلبـُْهتاُن َعَلى اْلَربِىِّ اثـَْقُل ِمَن اْجلِباِل الرّاِسياتِ : َعِن الّصاِدِق عليه السالم

هاى سر به فلك كشيده بارش در پيشگاه خدا  مت زدن بر پاك دامن، از كوه: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
  !!تر است سنگني

  :حضرت على عليه السالم فرمود

   منايد و وى را سركوب كند و به خيانت منى مؤمن با برادر مؤمنش حيله منى
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______________________________  
  .12): 49(حجرات  -)1(

لس الثالث واألربعون، حديث 244: األماىل، شيخ صدوق -)2( ، حديث 62، باب 194/ 72: ؛ حبار األنوار1، ا
3.  
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مت منى منى   .گويد از تو بيزارم زند و به او منى كند و به او 

نيافىت آنقدر سعى كن تا عذرى بياىب، سوء ظن به اگر چيزى از برادر مؤمنت ديدى عذرى برايش اقامه كن، اگر عذرى 
ى كرده است   .»1«  مردم را كه مادر بسيارى از گناهان است رها كنيد كه خداى عّزوجّل از آن 

َتلٍّ ِمْن   يـَْوَم اْلِقياَمِة َعلى  اىلَمْن بـََهَت ُمْؤِمًنا اْو ُمْؤِمَنًة اْو قاَل فيِه ما لَْيَس فيِه اقاَمُه الّلُه َتع: قاَل َرسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
  .»2«  َخيْرَُج ِممّا قاَلُه فيهِ   ناٍر َحّىت 

تان بزند و در حق آنان مسئله: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود اى را مطرح كند كه  كسى كه به مرد و زن مؤمن 
، تا از آنچه در حق ديگران گفته و باعث آبروى دهد در آنان نيست، خداوند در قيامت او را بر تّلى از آتش قرار مى

  !!آنان شده تربئه شود

  .»3«  ايّاُكْم َوالظَّنَّ، َفانَّ الظَّنَّ اْكَذُب اْلَكِذبِ : قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله

  .ىن استها بدگما ترين دروغ از بدگماىن در حق مردم بپرهيزيد كه دروغ: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  فاصله بني حق و باطل چه اندازه است؟: از امرياملؤمنني عليه السالم پرسيدند

ات ببيند حق است  آنچه را ديده: آن گاه دست خود را بني گوش و چشم خويش قرار داد و فرمود. چهار انگشت: فرمود
  .»4«  و آنچه را گوشت بشنود اكثرش باطل است

______________________________  
  .4، حديث 62، باب 194/ 72: ؛ حبار األنوار10، حديث 622/ 2: اخلصال -)1(
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  .5، حديث 62، باب 194/ 72: ؛ حبار األنوار63، حديث 31، باب 33/ 2: عيون اخبار الرضا -)2(

  .33192، حديث 6، باب 59/ 27: ؛ وسائل الشيعة15: قرب اإلسناد -)3(

  .9، حديث 62، باب 195/ 72: نوار؛ حبار األ78، حديث 236/ 1: اخلصال -)4(
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  .»1« اَذا اتـََّهَم اْلُمْؤِمُن َأخاهُ إْمناَث اْالمياُن ىف قـَْلِبِه َكما يـَْنماُث اْلِمْلُح ِىف اْلماءِ : َعْن اىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 

  .شود م كند، اميان در قلبش چون منك در آب، آب مىهرگاه مؤمن برادرش را مّته: امام صادق عليه السالم فرمود

  .باشد آيات و رواياتى كه در اين زمينه نقل شد براى كسى كه خبواهد از اين گناه عظيم دست بردارد كاىف مى

هاى غري قابل  راسىت، قلب به هنگامى كه از مسري اهلى منحرف شود و پس از احنرافش زبان را به استخدام بگريد چه ضربه
  !زند گناه منى رباىن كه به مردم آبرودار و افراد مظلوم و ىبج

اگر لطف دوست و عنايت يار دستگري انسان نباشد آدمى براى ابد روى سعادت را خنواهد ديد و به وصال حضرت حق 
  .نايل خنواهد شد و از فيوضات ربّانّيه فيض خنواهد برد

______________________________  
، حديث 161، باب 302/ 12: ؛ وسائل الشيعة1، باب التهمة وسوء الظن، حديث 361 /2: الكاىف -)1(

16359.  
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لَِئّال َيظُنُّوا ِىف ذَكِّْر ِعبادى آالئى َونـَْعمائى فَانـَُّهْم َملْ يـََرْوا ِمّىن االَّ احلََْسَن اجلَْميَل : داُوَد عليه السالم  اىل  اْوَحى الّلُه َتباَرَك َوَتعاىل[
ِىف اْلَمْعِصَيِة َويـََتمىنَّ اْلَمْغِفَرَة َوال   ُحْسِن اْلِعباَدِة َواْلَمْغروُر يـََتمادى  اْلباقى اّال ِمْثَل الَّذى َسَلَف ِمّىن اَلْيِهْم، َوُحْسُن الظَّنِّ َيْدعو اىل

َحيْكى َعْن َربِِّه : قاَل َرسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله. يـَْرُجو َثوابَُه َوَخياُف ِعقابَهُ َيكوُن ُحْسُن الظَّنِّ ىف َخْلِق الّلِه االَّ اْلُمطيُع َلُه 
كاَن نـَْفِسِه وَ   جََّة َعلىانا ِعْنَد ُحْسِن َظنِّ َعْبدى ىب يا ُحمَمَُّد َفَمْن زاَغ َعْن َوفاِء َحقيَقِة ُموِجباِت ظَنِِّه ِبرَبِِّه فـََقْد اْعَظَم احلُْ :  َتعاىل

  ] ِمَن اْلَمْخدوعَني ىف اْسِر َهواهُ 
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   حسن ظن به خداوند متعال

  :فرمايند كنند و مى امام صادق عليه السالم به مسئله حسن ظن به حضرت حق اشاره مى

هاست خرب ده؛  هاى ظاهرى و باطىن من كه شامل حال آن بندگان مرا از نعمت: خداوند متعال به حضرت داود وحى كرد
اند، تا براى آينده و جهان ديگر نيز چيزى را غري  در طول زندگى خودشان غري از احسان و خوىب از من نديدهزيرا آنان 

  .از احسان و خوىب از جانب من منتظر نباشند

گزارى و  هاى او بيشرت سپاس حسن ظن داشنت به پروردگار متعال مقتضى آن است كه انسان در مقابل احسان و نعمت
   ضاى فريب خوردن از نفسعبادت كند و مقت

  250: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

و مغرور شدن به خود آن است كه انسان از خداى خود غفلت كرده و از عصيان و خالف خوددارى نكند و در عني 
آلودگى توقع مغفرت و آمرزش داشته باشد كه اين معىن از مفهوم حسن ظّن داشنت بريون است، مهه بايد بدانند كه حسن 

  .پس از اميان و عمل صاحل صحيح است چنانكه آيات كتاب خدا بر آن داللت داردظن 

حسن ظن از كسى حقيقت و واقعّيت دارد و از انساىن درست و صحيح است كه خود را در برابر انتظار و توقعى كه 
ر عني اين كه پس از نسبت به احسان و نعمت و رمحت حق دارد وادار به طاعت و سپاسگزارى و اجنام وظايف منايد و د

  .اميان و عملش حسن ظن دارد، پيوسته از عذاب و قهر اهلى و از عصيان و خالف ترسناك باشد

  :كند رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از حضرت حق نقل مى

ود كنم و هرگاه كسى به مقتضاى حسن ظن خ ام هستم و برابر گمان نيكوى او با او معامله مى من مهراه حسن ظّن بنده
عمل نكرده و از وفا كردن به لوازم گمان خود كوتاهى كند، هرآينه به ضرر خود قدم برداشته و برخالف دعوا و اظهار 
خود سلوك كرده و حّجت و دليل بر عليه او اقامه شده و از مجله كساىن خواهد بود كه فريب خورده و پريوى هوا و 

  .غفلت و هوس خويش منوده است
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   باب
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   در تفويض

  253: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

َكما قاَل    ُكلِّ ِمهَِّة دوَن الّلِه َتعاىلاْلُمَفوُِّض اْمَرُه اَىل الّلِه ىف راَحِة اْالَبِد َواْلَعْيِش اْلداِئِم الرََّغِد، َواْلُمَفوُِّض َحّقاً ُهَو اْلعاىل َعْن  
  :اْلُمْؤِمنَني عليه السالمامريُ 

  َرضيُت ِمبا َقسََّم الّلُه ىل
 

  خاِلقى  َوفـَوَّْضُت اْمرى اىل

  َكما اْحَسَن الّلُه فيما َمضى
 

 «1»  َكذِلَك ُحيِْسُن فيما بَقى

  

  :ِىف اْلُمؤِمِن ِمْن آِل ِفْرَعْونَ   قاَل الّلُه َتعاىل

  .»2« ] فـََوقاُه اللَُّه َسيِّئاِت ما َمَكُروا َو حاَق ِبآِل ِفْرَعْوَن ُسوءُ اْلَعذابِ * ِإنَّ اللََّه َبِصٌري ِباْلِعبادِ َو أُفـَوُِّض أَْمِري ِإَىل اللَِّه [

  .ِبهِ   ِباْحكاِمِه فـََقْد اتى  َوالتـَّْفويُض َمخَْسُة اْحُرٍف ِلُكلِّ َحْرٍف ِمْنها ُحْكٌم َفَمْن اتى

َر الّلِه َتعاىلالّتاءُ ِمْن تـَْرِك التَّْدبِري  ، َواْلواُو ِمْن َوفاِء اْلَعْهِد َوَتْصديِق اْلَوْعِد، َواْلياءُ ِمَن اْلَيْأِس  ِىف الدُّنْيا، َواْلفاءُ ِمْن فَناِء ُكلِّ ِمهٍَّة َغيـْ
  .ِمْن نـَْفِسَك َواْلَيقِني ِبَربَِّك، َوالّضاُد ِمْن الضَّمِري الّصاىف لِّلِه َوالَضرورَِة اَلْيهِ 

  .ُمَفوُِّض الُيْصِبُح اّال ساِلماً ِمْن َمجيِع اْآلفاِت َوال ُميْسى اّال ُمعاِىفَ ِبديِنهِ َوالْ 

______________________________  
  .مولوى -)1(

  .45 -44): 40(غافر  -)2(
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َكما قاَل    ِئِم الرََّغِد، َواْلُمَفوُِّض َحّقاً ُهَو اْلعاىل َعْن ُكلِّ ِمهَِّة دوَن الّلِه َتعاىلاْلُمَفوُِّض اْمَرُه اَىل الّلِه ىف راَحِة اْالَبِد َواْلَعْيِش اْلدا[
  :امريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم

  َرضيُت ِمبا َقسََّم الّلُه ىل
 

  خاِلقى  َوفـَوَّْضُت اْمرى اىل

  َكما اْحَسَن الّلُه فيما َمضى
 

  َكذِلَك ُحيِْسُن فيما بَقى

  

  :ِىف اْلُمؤِمِن ِمْن آِل ِفْرَعْونَ   قاَل الّلُه َتعاىل

  ]»1« ] فـََوقاُه اللَُّه َسيِّئاِت ما َمَكُروا َو حاَق ِبآِل ِفْرَعْوَن ُسوءُ اْلَعذابِ * َو أُفـَوُِّض أَْمِري ِإَىل اللَِّه ِإنَّ اللََّه َبِصٌري ِباْلِعبادِ [

   حقيقت تفويض

رتين حاالت استبرنامه واگذارى متام    .امور به حضرت دوست از مهم ترين مسائل و از 

رتين معناى  هاى حق و برنامه تفويض به معناى واگذارى متام شؤون حيات به نقشه هاى انبيا و اولياى اهلى است، اين 
  .شود تفويض است، چنان كه از روايت حضرت صادق عليه السالم استفاده مى

   كند، در راحت مهيشگى ضرت حق واگذار مىكسى كه امور خود را به ح

______________________________  
  .45 -44): 40(غافر  -)1(
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  .و معيشت وسيع داميى است
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هاى اهلى را كه منعكس در قرآن و گفتار انبيا و ائمه عليهم السالم است با جان و دل پذيرفت  آرى، وقىت كسى متام نقشه
ها و واقعّيات به زندگى ادامه داد از هر جهت راضى و راحت و زندگيش  تسليم حقايق اهليه شد و بر اساس آن نقشهو 
  .دردسر خواهد بود دغدغه و ىب ىب

بست و رنج و ناراحىت قرار خواهد گرفت و جز  آن كس كه به تدبري خود و تدبري غري حق زندگى كند، بدون شك در بن
  .ر شدن به رذايل اخالقى و شقاوت و نكبت حمصوىل نصيب او خنواهد شدضايع كردن عمر و دچا

تفويض كننده واقعى كسى است كه قصد و ّمهت او از مهه مطالب و مقاصدى كه غري حق است باالتر باشد و در راه 
  .خدا و براى حضرت او از متام امور و موضوعات كه به تدبري نفساىن خود و غري است صرفنظر كند

  :فرمايد ؤمنني عليه السالم مىامريامل

  .راضى شدم به آنچه خداوند براى من مقرر فرموده و امور خود را به حضرت او واگذاشتم

  .خداىي كه در گذشته به من احسان كرد، هم چنان در آينده به من احسان خواهد فرمود

  دل چو بستم به خدا حسىب الّله و كفى
 

  نروم سوى سوا حسىب الّله و كفى

  تن من خاك رهش دل من جلوه گهش
 

  سر و جامن به فدا حسىب الّله و كفى

دم   او چو دردى دهدم يا كه داغى 
 

  نربم نام دوا حسىب الّله و كفى
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 مهه نورست و ضيا مهه روى است و صفا
 

  مهه مهرست و وفا حسىب الّله و كفى

 كنم جور و جفااو كند مهر و وفا من  
 

  من مرض اوست شفا حسىب الّله و كفى



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

 

  گر خبواند بدوم ور براند نروم
 

  چون توان رفت كجا حسىب الّله و كفى

  گونه بگوى در غم دوست مبوى فيض از اين
 

 «1»  ورد جان ساز دال حسىب الّله و كفى

  

پروردگار و منظور از امور آن موضوعاتى است كه خارج از در معناى ديگر، تفويض واگذار كردن امور خود است به 
  .كند، خواه حوادث آمساىن باشد خواه زميىن اختيار انسان بوده و براى او پيشآمد مى

گريد كه انسان با چشم دل خداى جهان را عامل و حميط و قادر و مهربان ببيند، يعىن  حقيقت تفويض آن گاه صورت مى
  .راى او حاصل شود نه از راه تصور علمى و برهان معموىلمعرفت توحيدى مشاهدًة ب

هاى خود  چون سالك راه توحيد به اين مقام نايل شد، قهراً در مقابل شهود عظمت و جالل و مجال حق تعاىل از خواسته
از هر  بيند كه جريان امور خود را اختيار مى خاىل شده و چنان خود را ضعيف و فقري و حمتاج و عاجز و حمدود و ىب

كند و كمال مرتبه تفويض آن است كه انسان چنان غرق  جهت چه دنيوى و چه اخروى به خداوند عزيز واگذار مى
خرب و غافل شود و به جز او چيزى مشاهده نكند و هرچه  وحدت و فناى عظمت و حمو نور حقيقت گردد كه از خود ىب

   دارد در راه جلوه

______________________________  
  .فيض كاشاىن -)1(

  257: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .»1« مجال و جالل از دست بدهد و چيزى براى خود خنواهد

   مؤمن آل فرعون و تفويض امور به حق

مؤمن آل فرعون مردى بود از فرعونيان كه به نوشته كتب مذهىب پسر عمو، يا پسر خاله فرعون بود و تعبري به آل فرعون را 
  .»2« اند بر اين معنا گرفتهدر قرآن نيز شاهد 

ترين حلظات به موسى بن عمران پيامرب بر حق خدا اميان آورد و براى حفظ و حراست جان موسى و پيشرفت  او در حبراىن
  .قدم بود گام و پيش فرهنگ حضرت حق در عني بودن مشكالت فراوان پيش
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هاى اهلى موسى در  ها جهت پيشرفت برنامه ن برنامهتري كارى مذهىب دست به عاىل او مدتى در سنگر اهلى تقيه و پنهان
ها را كنار زد و آنچه گفتىن بود به  ميان فرعونيان و دربار طاغوت زمان زد وىل در آخرين مرحله بنا به فرموده قرآن جميد پرده

  .طور صريح گفت و دمشنان هم درباره او تصميمات خطرناكى گرفتند

برابر سخنان اين مرد شجاع و با اميان سكوت نكردند و متقابًال در جهت شرك و  آن قوم جلوج و مغرور و خودخواه در
  .پرسىت سخن گفتند دعوت او به بت

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 ا را به هدايت مىطلبم و مشا بدخبىت مرا، من مش سعادت مشا را مى

هاىي كه به آن علم ندارم براى حضرت حق قرار دهم، در  كنيد كه به خداى يگانه كافر شوم و شريك مشا مرا دعوت مى
  .كنم حاىل كه من مشا را به سوى خداوند عزيز غّفار دعوت مى

______________________________  
  .386: وىشرح مصباح مصطف -)1(

  .28): 40(مؤمن  -)2(

  258: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

ها يادآورى كرد كه دعوت مشا دعوت به سوى شرك است، چيزى كه حّداقل  مؤمن آل فرعون در يك مقايسه روشن به آن
توانا، راه دليلى بر آن وجود ندارد و راهى است تاريك و خطرناك، اما من مشا را به راهى روشن، راه خداوند عزيز و 

  .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
از   اى، خالصه نه گرهى گويند، نه رسوالىن دارند و نه دادگاه و حمكمه اند و خنواهند بود، نه سخىن مى مبدأ حركىت نبوده

  .توانند گرهى در كار كسى بزنند گشايند نه مى كار كسى مى

ا  به مهني دليل بايد بدانيد، تنها بازگشت ما در قيامت به سوى خداست، اوست كه رسوالن خود را براى هدايت انسا
ران و متجاوزان اهل دهد و نيز بايد بدانيد كه اسرافكا ها را در برابر اعمالشان پاداش و كيفر مى فرستاده و اوست كه آن

  .دوزخند
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به اين ترتيب مؤمن آل فرعون سراجنام اميان خود را آشكار ساخت و خط توحيدى خويش را از خط شرك آلود آن قوم 
  .جدا كرد، دست رّد به سينه ناحمرمان زد و يك تنه با منطق گويايش در برابر متام كفر ايستاد

ديدى پرمعىن گفت گومي به خاطر خواهيد آورد و هنگامى   دى آنچه را من امروز به مشا مىبه زو : 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

 اما افسوس كه آن زمان دير است، اگر در آخرت باشد راه بازگشت وجود ندارد و اگر در دنيا باشد به هنگام نزول
  .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

  259: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ]َو أُفـَوُِّض أَْمِري ِإَىل اللَِّه ِإنَّ اللََّه َبِصٌري ِباْلِعبادِ [

  .گذارم؛ زيرا خدا به بندگان بيناست خدا وامىو من كارم را به 

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 
  .انتهاست و از حال بندگانش به خوىب آگاه است ام كه قدرتش ىب خود را به كسى سپرده

رحم گرفتار بود، تقاضاىي بود از  اى بود از اين مرد با اميان كه در چنگال قومى زورمند و ىب بانهاين تعبري ضمناً دعاى مؤد
  .پيشگاه پروردگار كه در اين شرايط او را در كنف محايت خويش قرار دهد

هاى  ز نقشهخوانيم خداوند او را ا خداوند مهربان هم اين بنده مؤمن جماهد را تنها نگذاشت و چنانچه در قرآن جميد مى
  .ها حفظ فرمود شوم و سوء آن

  .»2« ] فـََوقاُه اللَُّه َسيِّئاِت ما َمَكُروا َو حاَق ِبآِل ِفْرَعْوَن ُسوءُ اْلَعذابِ [

  .زدند، نگه داشت و عذاب سخىت فرعونيان را احاطه كرد هاى آنچه بر ضد او نرينگ مى پس خدا او را از آسيب
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ها چه بود؟ قرآن  هاى خمتلف بر ضد او چيدند اما اين توطئه دهد كه امجاًال توطئه ان مىنش »َسيِّئاِت ما َمَكُروا« تعبري
ا و شكنجه ها را  ها و سراجنام قتل و اعدام بوده است، اما لطف اهلى مهه آن سربسته بيان كرده است، طبعاً انواع جمازا

  .»3« خنثى كرد

  :آمده كه» جممع البيان«در 

______________________________  
  .44): 40(مؤمن  -)1(

  .45): 40(مؤمن  -)2(

  ).سوره مؤمن 45و  44ذيل آيات ( 110/ 20: تفسري منونه -)3(

  260: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .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«  بر قتل او گرفتند به كوهى متوارى شد و از نظرها پنهان گشتوقىت تصميم 

   معناى عرفاىن تفويض

هاى اختيارى و غري اختيارى به خداوند متعال است، به وجهى كه از واگذار كننده سلب  تفويض امر، واگذارى متام برنامه
  .اختيار و نظر شود

سبب و تفويض در قبل و در بعد از سبب است، به اين معىن كه  فرق توّكل با تفويض اين است كه توّكل بعد از وقوع
كند، تفويض واگذارى امور است به حق متعال بدون وجود عّلت و  آيد متوّكل به خدا توّكل مى علت و سبىب پيش مى

  .سبب

ر كند، وىل مفّوض تواند از خود سلب اختيا اى از تسليم است، متوّكل در مقام توّكل منى تفويض عني تسليم و توّكل شعبه
  .منايد در تفويض از خود سلب اختيار مى
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  :گويد مفّوض مى

  در دايره قسمت ما نقطه تسليميم
 

  لطف آنچه تو انديشى حكم آنچه تو فرماىي
«2» 

  

   درجات تفويض

  :است تر و بر سه درجه تر و از حلاظ اشاره لطيف تفويض از توّكل به حلاظ معىن وسيع

______________________________  
  ).سوره مؤمن 45و  44ذيل آيات ( 676/ 7: جممع البيان -)1(

  .حافظ -)2(

  261: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

آن است كه سالك بر نّيت و قصد خود تكيه، از مكر حق امين و از يارى او مأيوس نباشد، بداند  :درجه اّول تفويض
  .اگر حق متعال بدو قدرت ندهد بر هيچ عملى قادر نيست

كننده او  دهنده او و گناه او هالك بيند كه عمل او جنات با مشاهده اضطرار است، سالك مضطراً مى :درجه دّوم تفويض
گردد، مسّبب است كه امور به يد  ل منجى و هيچ گناهى مهلك نيست و سبب موجب اشتغال كسى منىنيست، هيچ عم

  .قدرت اليزاىل اوست

بيند عمل او ىف نفسه موجب جنات  كشاند اين است كه سالك مى چيزى كه مضطراً سالك را در اين مقام به تفويض مى
ر به عنايت به او نظر شود عمل ناقابل او قابل تلّقى شده او را به گردد، اگ او نبوده و گناه او خبصوصه سبب هالك او منى

رساند، اگر به سبب خالف و نافرماىن مورد مؤاخذه واقع شود مطرود حق تعاىل خواهد بود، چه   فالح و رستگارى مى
است بلكه  كسى نيست كه بتواند حق نعمت و بندگى حق را جباى آرد، پس رّد و قبول حق نه به سبب اعمال و افعال

  .با نظر لطف و قهر اوست
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  چون حسن عاقبت نه به رندى و زاهدى است
 

 «1» آن به كه كار خود به عنايت رها كند

  

بيند هر حركت و سكوىن و هر قبض و بسطى  با مشاهده انفراد حق متعال است در حكم، سالك مى :درجه سّوم تفويض
يابد كه انصراف از مجع به تفرقه يا از تفرقه به مجع به اراده ذات كربياىي اهلى  حتت حكم و امر حق تعاىل است و درمى

  .است

______________________________  
  .حافظ -)1(

  262: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

 *»ُكْن فـََيُكونُ « يابد كه بود و نبود در حتت امر اين درجه از تفويض حّد اعالى تفويض است، سالك وقىت به شهود درمى
است و جز ذات اقدس اهلى در اراده عامل حاكم و مؤثّرى نيست و موجودات حمكوم به حكم و مأمور به امر او هستند، 

  .»1«  گريد، اين تفويض اضطرارى و قهرى است اراده از او سلب و تفويض خود به خود صورت مى

______________________________  
  .19/ 2: مقامات معنوى -)1(

  263: ، ص12 مى، جعرفان اسال

  .ِبهِ   ِباْحكاِمِه فـََقْد اتى  َوالتـَّْفويُض َمخَْسُة اْحُرٍف ِلُكلِّ َحْرٍف ِمْنها ُحْكٌم َفَمْن اتى[

َر الّلِه َتعاىل َوَتْصديِق اْلَوْعِد، َواْلياءُ ِمَن اْلَيْأِس  ، َواْلواُو ِمْن َوفاِء اْلَعْهدِ  الّتاءُ ِمْن تـَْرِك التَّْدبِري ِىف الدُّنْيا، َواْلفاءُ ِمْن فَناِء ُكلِّ ِمهٍَّة َغيـْ
َواْلُمَفوُِّض الُيْصِبُح اّال ساِلماً ِمْن َمجيِع اْآلفاِت َوال . ِمْن نـَْفِسَك َواْلَيقِني ِبَربَِّك، َوالّضاُد ِمْن الضَّمِري الّصاىف لِّلِه َوالَضرورَِة اَلْيهِ 

  ] ُميْسى اّال ُمعاِىفَ ِبديِنهِ 

   تركيب تفويض

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در دنباله روايت مى
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تفويض مركب از پنج حرف است و از براى هر حرىف داللىت و حكمى است و هرگاه انساىن به مقتضاى داللت اين 
  .حروف عمل كند هرآينه حقيقت تفويض را جبا آورده است

  .ها به مقّدرات حضرت دوست آمدهاى دنيوى و واگذاردن آن داللت دارد به ترك تدبريات براى پيش -تا

  .اشاره است به فاىن شدن هرگونه قصد در امورى كه وجهه اهلى ندارد -فا

  .داللت دارد به وفاكردن و اجراى وعد و پيمان بني عبد و حق -واو

   خود يا زيردست ديگران است داللت دارد بر يأس از آنچه در حتت قدرت -يا

  264: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .و يقني و اطمينان به پروردگار عامل

  .كند بر ضمري صاف و پاك و ضرورت و احتياج و توجه كامل به سوى حق داللت مى - ضاد

تالئات حمفوظ كند در حالىت كه از هرگونه آفات و اب و كسى كه امور خود را به خداوند تفويض كرد، پيوسته صبح مى
  .كند با عافيت و سالمىت در متام جهات ديىن و روحى است و شام مى

  مشغله عشق چيست خانه برانداخنت
 

  فتنه برانگيخنت بر سر دل تاخنت

  سروسامان شدن حاصل عّشاق ازو ىب
 

  سوخنت از تاب درد با غم دل ساخنت

  شعله زند گر چنني آتش عشق از درون
 

  چاره ز بگداخنت نيست مرا مشع وار

  آورى هر كه زند نرد عشق با چو تو نقش
 

  چاره ندارد مگر هسىت خود باخنت

  از مهه كار جهان ما به تو پرداختيم
 

  عمر تلف كردنست جز به تو پرداخنت

  جز به توام با كسى نيست تعّلق كه هست
 

  شرط شناساييت غري تو نشناخنت
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  خنستناظر روى تو را شرط بود از 
 

  پيش نظر هرچه هست از نظر انداخنت

  دل كه بربدى سزد گر بنوازى كه هست
 

  قاعده دلربى بردن و بنواخنت

اد بر خط حكم تو سر  هركه چو عربت 
 

  نيست روا بر سرش تيغ جفا آخنت

  

  265: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

   باب

87  

   در يقني

  267: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  :الّصاِدُق عليه السالمقاَل 

ُكلِّ حاٍل َسىنٍّ َوَمقاٍم َعجيٍب اْخبَـَر َرسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َعْن ِعَظِم َشْأِن اْلَيقِني حَني ذُِكَر    اْلَيقُني يُوِصُل اْلَعْبَد اىل
ذا انَّ رَُتَب اْالنْبياِء . ِىف اْهلَواءِ   َلِو اْزداَد َيقيُنهُ َلَمشى: ِعْنَدُه انَّ عيَسى ْبَن َمْرَميَ عليه السالم كاَن َميْشى َعَلى اْلماِء َفقالَ  َفَدلَّ ِ

  .َحقيَقِة اْلَيقِني ال َغيـْرُ   عليهم السالم َمَع َجالَلِة َحمَلِِّهْم ِمَن الّلِه كاَنْت تـََتفاَضُل َعلى

اَيَة ِلزياَدِة اْلَيقِني َعَلى اْالبَدِ  اْيضاً ُمَتفاِوتوَن ىف قـُوَِّة اْلَيقِني َوَضْعِفِه َفَمْن َقِوَى ِمنـُْهْم َيقيُنُه فـََعالَمُتُه التَّبَـّرى ِمَن َواْلُمْؤِمنوَن . َوال ِ
َواْلَعَدِم َوالزّياَدِة َوالنـُّْقصاِن  اْمِر الّلِه َوِعباَدِتِه ظاِهراً َوباِطناً َقِد اْستَـَوْت ِعْنَدُه حالََتا الُوجودِ   احلَْْوِل َواْلُقوَِّة اّال بِالّلِه َواْالْسِتقاَمُة َعلى

مِّ َواْلِعزِّ َوالذُّلِّ ِالنَُّه يَرى   .ُكلَّها ِمْن َعْنيٍ واِحَدةٍ    َواْلَمْدِح َوالذَّ

قيَقٍة َوالسَّْعَى ىف اموِر الدُّنْيا َوَمْن َضُعَف يَقيُنُه تـََعلََّق ِباْالْسباِب َوَرخََّص لِنَـْفِسِه ِبذِلَك َواتـََّبَع اْلعاداِت َواقاويَل النّاِس ِبَغْريِ حَ 
َوانَّ اْلَعْبَد ال ُيصيُب اّال ما ُرِزَق َوُقِسَم َلُه َواجلَْْهُد ال ِيزيُد   َوَمجِْعها َواْمساِكها، يُِقرُّ بِاللِّساِن انَُّه ال ماِنَع َوال ُمْعِطَى االَّ الّلهُ َتعاىل

  .قـَْلِبهِ ِىف الرِّْزِق َويـُْنِكُر ذِلَك ِبِفْعِلِه وَ 
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  : قاَل الّلُه َتعاىل

  

  268: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

ِْم َو اللَّهُ َأْعَلُم ِمبا َيْكُتُمونَ [   .»1« ] يـَُقولُوَن ِبأَْفواِهِهْم ما لَْيَس ِيف قـُُلِو

ا َعَطَف الّلُه َتعاىل ْوا ُحدوَدُه َوال يـَتـْرُُكوا َفراِئَضُه َوُسَنَن ِلِعباِدِه َحْيُث اِذَن َهلُْم ِىف اْلَكْسِب َواحلَْرَكاِت ىف باِب الْ   َوامنَّ َعْيِش ماَملْ يـَتَـَعدَّ
ْرِص، َواّما اذا َنُسوا ذِلَك نَبيِِّه صلى اهللا عليه و آله ىف َمجيِع َحرَكاِِْم َوال يـَْعِدُلوا َعْن َحمَجَِّة التـَّوَكُِّل َوال َيِقفوا ىف َمْيداِن احلِْ 

وَُكلُّ ُمْكَتِسٍب الَيُكوُن . دََّهلُم كانُوا ِمَن اْهلاِلكَني الَّذيَن لَْيَس َمَعُهْم ِمَن اْحلاِصِل اّال الدَّعاِوى اْلكاِذبَةُ َواْرتـََبُطوا ِخبِالِف ما حَ 
ْن َكْسِبِه َوَجيُوَع َويـُْنِفَق ىف َسبيِل نـَْفِسِه اّال َحراماً َوُشبـَْهًة، َوَعالَمُتُه اْن يـُْؤثَِر ما َحيُْصُل مِ   ُمتَـوَكًِّال َفال َيْسَتْجِلُب ِمْن َكْسِبِه اىل

  .الّديِن َوال ُميِْسك

ِه َكاْالمِني عاِلماً ِبانَّ َكْوَن ذِلَك ِعْنَدهُ َواْلَمْأذوُن ِىف اْلَكْسِب َمْن كاِن ِبنَـْفِسِه ُمَتَكسِّباً َوِبَقْلِبِه ُمتَـوَكًِّال َواْن َكثـَُر اْلماُل ِعْنَدُه قاَم في
  .ءٌ اْن اْمَسَك اْمَسَك لِّلِه َواْن انـَْفَق انـَْفَق فيما اَمَرُه الّلُه َعزََّوَجلَّ َوَيُكوُن َمنـُْعُه َواْعطاُؤُه ِىف الّلهِ َوفـَْوَتُه َسوا

______________________________  
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َسىنٍّ َوَمقاٍم َعجيٍب اْخبَـَر َرسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َعْن ِعَظِم َشْأِن اْلَيقِني حَني ذُِكَر ُكلِّ حاٍل    اْلَيقُني يُوِصُل اْلَعْبَد اىل[
ذا انَّ رَُتبَ . ِىف اْهلَواءِ   َلِو اْزداَد َيقيُنهُ َلَمشى: ِعْنَدُه انَّ عيَسى ْبَن َمْرَميَ عليه السالم كاَن َميْشى َعَلى اْلماِء َفقالَ  اْالنْبياِء  َفَدلَّ ِ

  ]َحقيَقِة اْلَيقِني ال َغيـْرُ   عليهم السالم َمَع َجالَلِة َحمَلِِّهْم ِمَن الّلِه كاَنْت تـََتفاَضُل َعلى

   حقيقت يقني
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درباره يقني از ديدگاه قرآن و روايات و مسائل عرفاىن مطالىب نگاشته شد، در اين فصل » مصباح الشريعة«در جلد اّول 
گردد و از حضرت دوست متواضعانه درخواست  شود، تنها به ترمجه روايت اكتفا مى بيشرت ديده منىنيازى به توضيح 

هاى مهه ما را به نور يقني روشن كند كه يقني به جناب او موّرث بندگى خالص و ترك حمرّمات و يقني به  شود كه دل مى
حذر از عذاب آخرت و يقني به نبوت و رزّاقّيت حضرتش سبب ترك حرص و طمع و دست برداشنت از مال حرام و 

امامت عّلت مهرنگ شدن با اخالق انبيا و ائمه عليهم السالم و يقني به مرگ موّرث زهد و ورع و پارساىي و پاكدامىن و 
راحىت و امنّيت است و راه حتصيل اين مهه يقني انس با قرآن و معارف اهل بيت عليهم السالم و مطالعه در اوضاع و 

   ان و جهانيان است كه دارنده يقني حمبوب حقيقى را بر ما سوا ترجيح داده و در زندگيش جز وقار و متانتاحوال جه

  270: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .شود و صالح و سداد و پاكى و طهارت و عشق به مجال و كمال چيزى ديده منى

رساند، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله  آور مى اى بلند و باال و مقامى شگفت صفت يقني به هر حال آدمى را به مرتبه
هرگاه يقني او از اين مرتبه نيز باالتر : وقىت از حاالت عيسى عليه السالم و مسئله از روى آب رفنت وى گفتگو كرد فرمود

  !!كرد رفت روى هوا حركت مى مى

ك از آنان تنها به صفت يقني بر مهديگر شود كه مراتب و مقامات انبيا با جاللت و بزرگوارى هري از اين سخن معلوم مى
  .كرد برترى پيدا مى

  271: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

اَيَة ِلزياَدِة اْلَيقِني َعَلى اْالبَدِ [ ى ِمَن َواْلُمْؤِمنوَن اْيضاً ُمَتفاِوتوَن ىف قـُوَِّة اْلَيقِني َوَضْعِفِه َفَمْن َقِوَى ِمنـُْهْم َيقيُنُه فـََعالَمُتُه التَّبَـرّ . َوال ِ
اْمِر الّلِه َوِعباَدِتِه ظاِهراً َوباِطناً َقِد اْستَـَوْت ِعْنَدُه حالََتا الُوجوِد َواْلَعَدِم َوالزّياَدِة َوالنـُّْقصاِن   احلَْْوِل َواْلُقوَِّة اّال بِالّلِه َواْالْسِتقاَمُة َعلى

مِّ َواْلِعزِّ َوالذُّلِّ ِالنَُّه يَرى َوَمْن َضُعَف يَقيُنُه تـََعلََّق ِباْالْسباِب َوَرخََّص لِنَـْفِسِه ِبذِلَك َواتـََّبَع . ها ِمْن َعْنيٍ واِحَدةٍ ُكلَّ    َواْلَمْدِح َوالذَّ
  ْعِطَى االَّ الّلُه َتعاىلُه ال ماِنَع َوال مُ اْلعاداِت َواقاويَل النّاِس ِبَغْريِ َحقيَقٍة َوالسَّْعَى ىف اموِر الدُّنْيا َوَمجِْعها َواْمساِكها، يُِقرُّ بِاللِّساِن انَّ 

يـَُقوُلوَن ِبَأْفواِهِهْم [ : قاَل الّلُه َتعاىل. ِبهِ َوانَّ اْلَعْبَد ال ُيصيُب اّال ما ُرِزَق َوُقِسَم َلُه َواجلَْْهُد ال ِيزيُد ِىف الرِّْزِق َويـُْنِكُر ذِلَك ِبِفْعِلِه َوقـَلْ 
ِْم َو اللَّهُ َأْعَلُم مبِ    ]»1« ] ا َيْكُتُمونَ ما لَْيَس ِيف قـُُلِو

   مراتب يقني



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

 

مشار است و افراد مؤمن و اولياى حق از جهت دارابودن اين مرتبه  بايد توجه داشت كه مراتب يقني و درجات آن ىب
   كسى كه در حّد اعالى. شوند متفاوت مى

______________________________  
  .167): 3(آل عمران  -)1(
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تر است اثر و عالمتش اين است كه حول و قوتى در برابر اراده و عظمت  يقني است و اين صفت در قلبش فوق العاده
حضرت حق براى خود قايل نيست و در وظايف بندگى و اجنام اوامر اهلى پيوسته كوشا و مستقيم باشد و ظاهراً و باطناً 

مدح و ذم و عزت و ذّلت در نظرش يكسان است؛ زيرا اين مهه عبادت حق جبا آورد و بود و نبود و زيادى و كمى و 
  .حاالت خمتلف از يك سرچشمه سرازير و در جريان است

كسى كه يقني او ضعيف و سست باشد، پيوسته در متام امور متوجه وسايل و اسباب شده و بدون توجه به مسببّيت 
اين معىن را پيش خود جايز دانسته و صحيح تصور  كند و مطلق حق به آن اسباب و وسايل توّسل و متّسك پيدا مى

آورد و در متام امور زندگى بدون دّقت و تكيه بر حق از رسوم و  منايد و خالف اخالص و توحيد به حساب منى مى
  .مشارد عادات مردم هر چند غلط باشد پريوى كرده و گفتار و اقوال ديگران را معترب مى

ر حّد خودكشى سعى منوده و در مجع دنيا و نگهدارى و امساك آن سخت اهتمام در امور مربوط به زندگى ماّدى د
  .ورزد مى

رسد مگر آنچه مقرر شده و  اى جز حق نيست و به هيچ كس منى دارد كه مانع و معطى و دهنده و گرينده او اظهار مى
چنانچه در . هاست لف اين گفتهسعى و كوشش اثرى در تغيري مقّدرات و در زيادى قسمت ندارد، اما باطن و قلبش خما

  :فرمايد قرآن مى

  .دارند آگاه است كنند آنچه در قلوبشان نيست و خدا به آنچه پنهان مى با زبان اظهار مى
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ا َعَطَف الّلُه َتعاىل[ ْوا ُحدوَدُه َوال يـَتـْرُُكوا َفراِئَضهُ ِلِعباِدِه َحْيُث اِذَن َهلُْم ِىف اْلَكْسِب َواحلَْرَكاِت ىف باِب اْلعَ   َوامنَّ ْيِش ماَملْ يـَتَـَعدَّ
داِن احلِْْرِص، َواّما اذا َنُسوا ذِلَك َوُسَنَن نَبيِِّه صلى اهللا عليه و آله ىف َمجيِع َحرَكاِِْم َوال يـَْعِدُلوا َعْن َحمَجَِّة التـَّوَكُِّل َوال يَِقفوا ىف َميْ 

وَُكلُّ ُمْكَتِسٍب الَيُكوُن . َهلُم كانُوا ِمَن اْهلاِلكَني الَّذيَن لَْيَس َمَعُهْم ِمَن اْحلاِصِل اّال الدَّعاِوى اْلكاِذبَةُ َواْرتـََبُطوا ِخبِالِف ما َحدَّ 
َكْسِبِه َوَجيُوَع َويـُْنِفَق ىف َسبيِل   نـَْفِسِه اّال َحراماً َوُشبـَْهًة، َوَعالَمُتُه اْن يـُْؤثَِر ما َحيُْصُل ِمنْ   ُمتَـوَكًِّال َفال َيْسَتْجِلُب ِمْن َكْسِبِه اىل

ِه َكاْالمِني عاِلماً َواْلَمْأذوُن ِىف اْلَكْسِب َمْن كاِن ِبنَـْفِسِه ُمَتَكسِّباً َوِبَقْلِبِه ُمتَـوَكًِّال َواْن َكثـَُر اْلماُل ِعْنَدُه قاَم في. الّديِن َوال ُميِْسك
  ] اْن اْمَسَك اْمَسَك لِّلِه َواْن انـَْفَق انـَْفَق فيما اَمَرُه الّلُه َعزََّوَجلَّ َوَيُكوُن َمنـُْعُه َواْعطاُؤُه ِىف الّلهِ  ِبانَّ َكْوَن ذِلَك ِعْنَدُه َوفـَْوَتُه َسواءٌ 

   يقني و توكل

حضرت حق از باب مهر و حمّبت به بندگان خود اذن داده براى زندگى ماّدى به كسب و كار اشتغال ورزند، البته به شرط 
   حدود اهلى جتاوز نكرده و در متام حركات و اعمال و جمارى كسب و كار رضاى او را منظور كنند و به حضرت اين كه از
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  .شدن به حرص و طمع بپرهيزند وى اعتماد منايند و از آلوده

توّكل بگريزند و به حرص و طمع دچار  چون اين حقايق را فراموش كنند يعىن در اتصال به دنيا از حدود حق فرا روند و از 
  .اى ندارند گردند از طايفه هالكني شوند و از زمره كساىن به حساب آيند كه جز ادعاى دروغ مايه

ناك براى  آنان كه در رشته كسب و كار بدون توّكلند و مطيع دستورهاى دوست نيستند جز مال حرام و اندوخته شبهه
ست كه در بذل مال امساك نداشته، بلكه ديگران را بر خود مقّدم كرده و از ايثار و انفاق آنان مناند، عالمت متوّكل اين ا

  .اى در قلبش نيايد خدشه

مّتكى به حضرت حق بدنش در كسب و كار و قلبش در خضوع و خشوع نسبت به جناب اوست، چون حتصيل ثروت  
مال تصّرف كند و باقى بودن و فاىن شدن مال در كرد خود را امني حق بيند و بر اين اساس طبق رضاى صاحب مال در 

نظرش يكسان گردد، در چنني حال بذل و انفاق و امساك و منعش براى خداست و هرگونه تصرّفش در ثروت و مال بر 
  .هاى يار است طبق برنامه

 زنده آن باشد كه از خود رسته شد
 

 اى پيوسته شد در وجود زنده
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  چيست پيوسنت به او دل باخنت
 

  خويش را در پاى او انداخنت

  دست از تدبري خود برداشنت
 

  اختيار خود به او بگذاشنت

 گر مهى خواهى حيات خوش گوار
 

 اختيار خود برو با او گذار
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   باب

88  

  در خوف و رجا
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  :قاَل الصاِدُق عليه السالم

، َيطُري َِِما اْلَعْبُد َرقيُب اْلَقْلِب َوالرَّجاءُ َشفيُع النـَّْفِس، َوَمْن كاَن بِالّلِه عارِفاً كاَن ِمَن الّلِه خاِئفاً، َوُمها َجناَحا اْالميانِ اخلَْْوُف 
َوَوعيِدِه َواخلَْْوُف طاِلُع َعْدِل الّلِه ِباتِّقاِء َوعيِدِه،   َوْعِد الّلِه َتعاىل  ، َوَعينا َعْقِلِه يـُْبِصُر ِِما اىل ِرْضواِن الّلِه َتعاىل  اْلُمَحقُِّق اىل

  .َوالرَّجاءُ داعى َفْضِل الّلِه َوُهَو ُحيِْىي اْلَقْلَب َواخلَْْوُف ُمييُت النـَّْفسَ 

، َخْوِف ما َمضى: قاَل َرسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله   .َوَخْوِف ماَبقىَ   اْلُمْؤِمُن بـَْنيَ َخْوفـَْنيِ

ميزاِن اْخلَوِف َوالرَّجاِء الَيِضلُّ َوَيِصُل   َوَمْن َعَبَد الّلَه َعلى. َوِمبَْوِت النـَّْفِس َتكوُن َحياُة اْلَقْلِب َوِحبياِة اْلَقْلِب اْلُبلوُغ اىل اْالْسِتقاَمةِ 
  .َمْأمولِهِ   اىل

،  َشىْ   ُتُه َوال َلُه َعَمٌل يـَتَـَوصَُّل ِبِه اْسِتْحقاقاً َوال ُقْدَرَة َلُه َعلىوََكْيَف ال َخياُف اْلَعْبُد َوُهَو َغيـُْر عاملٍِ ِمبا ُخيَْتُم َصحيفَ  ٍء َوال َمَفرَّ
  .َوال تـَُعدُّ   صىوََكْيَف ال يـَْرُجو َوُهَو يـَْعِرُف نـَْفَسُه بِاْلَعْجِز َوُهَو َغريٌق ىف َحبِْر آالِء الّلِه َونـَْعمائِِه ِمْن َحْيُث ال حتُْ 
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َقْد : قاَل اَوْيٌس ِهلَرِِم ْبِن َحّيانَ . ، َوالزّاِهُد يـَْعُبُد َعَلى اخلَْْوفِ »1« يـَْعُبُد َربَُّه َعَلى الرَّجاِء ِمبُشاَهَدِة اْحواِلِه ِبَعْنيِ َسَهرٍ َفاْلُمِحبُّ 
  .نـَْعَمْل َعَلى اخلَْْوفِ : َعِمَل الّناُس َعَلى الرَّجاِء، َتعالَ 

______________________________  
  .آمده است» ِبَغْريِ ُمتَِّهمٍ «در نسخه عبدالرزاق الهيجى  -)1(
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  .فَالثّاِبُت ِمَن اخلَْْوِف يوِرُث الرَّجاءَ َواْلُمعاِرُض ِمْنُه يوِرُث َخْوفاً ثابِتاً . َواخلَْْوُف َخْوفاِن ثاِبٌت َوُمعاِرضٌ 

  .فَاْلعاِكُف ِمْنُه يـَُقّوى ِنْسَبَة اْلَمَحبَِّة، َواْلبادى ِمْنُه ُيَصحُِّح اْصَل اْلَعْجِز َوالتـَّْقصِري َواحلَْياءِ . َوالرَّجاءُ َرجاءاِن عاِكٌف َوبادٍ 
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اً، َوُمها َجناَحا اْالمياِن، َيطُري َِِما اْلَعْبُد اخلَْْوُف َرقيُب اْلَقْلِب َوالرَّجاءُ َشفيُع النـَّْفِس َوَمْن كاَن بِالّلِه عارِفاً كاَن ِمَن الّلِه خاِئف[
َوَوعيِدِه َواخلَْْوُف طاِلُع َعْدِل الّلِه ِباتِّقاِء َوعيِدِه،   َوْعِد الّلِه َتعاىل  ، َوَعينا َعْقِلِه يـُْبِصُر ِِما اىل ِرْضواِن الّلِه َتعاىل  اْلُمَحقُِّق اىل

  ] ُهَو ُحيِْىي اْلَقْلَب َواخلَْْوُف ُمييُت النـَّْفسَ َوالرَّجاءُ داعى َفْضِل الّلِه وَ 

  حقيقت خوف و رجا

مسئله خوف و رجا كه به فرموده امام صادق عليه السالم براى هر انسان عابدى به منزله دو بال پرواز است در جلد اّول  
ث قرار گرفت بدين جهت فقط به كتاب با متام توابعش از طريق قرآن و روايات و دعاهاى مأثوره به طور مشروح مورد حب

  .شود ترمجه روايت اكتفا مى

بان دل و حمافظ وجود از افعال و اعمال زشت  ترس از مقام حق و يا از عذاب قيامت كه معلول انواع گناهان است ديده
است و اميد و رجا نسبت به رمحت دوست شفيع نفس در پيشگاه حضرت حق است كه هرچند آلودگى و گناهت زياد 

  .رسى كه چيزى با كرم و عنايت يار برابر نيست باشد در صورت توبه به عرصه آمرزش مى
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باشد،  حاصل اين كه چنانچه حق به وفور عفو و رمحت و مشول لطف و مكرمت كه مشعر رجا و اميد است موصوف مى
  هم چنني بارگاه حرمي او به جنود قهر

  280: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

خوف و بيم است حمقوف است، پس بايد در بندگان اميد و بيم يكسان بوده و هيچ يك بر ديگرى و سطوت كه موّرث 
  :اند زيادت نكند، چنانچه فرموده

نور بيم و نور اميد كه اگر وزن شوند هيچ يك بر ديگرى : هيچ بنده مؤمىن نيست مگر آن كه در قلب او دو نور است
  .»1« زيادتى نكند

سبت به حق برخوردار است خوفش بيشرت است، خوف و رجا دو بال اميانند كه مؤمن با اين هركس از معرفت بيشرتى ن
پرد و اميد و خوف دو چشم عقلند كه با اين دو چشم وعده و وعيد حق يعىن بشارت به  دو بال به سوى رضوان مى

باعث حيات قلب و جنات دل از  خواند و اميد، هر عبدى را به جانب كرم مى. كند شت و انذار از جهّنم را متاشا مى
  .باشد افسردگى است و خوف باعث مرگ شهوات و هواهاى نفس مى

______________________________  
  .164/ 2: تفسري القمى -)1(
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، َخْوِف ما َمضى: قاَل َرسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله[ َوِمبَْوِت النـَّْفِس َتكوُن َحياُة اْلَقْلِب . َخْوِف مابَقىَ وَ   اْلُمْؤِمُن بـَْنيَ َخْوفـَْنيِ
وََكْيَف ال َخياُف اْلَعْبُد . َمْأمولِهِ   ميزاِن اْخلَوِف َوالرَّجاِء الَيِضلُّ َوَيِصُل اىل  َوَمْن َعَبَد الّلَه َعلى. َوِحبياِة اْلَقْلِب اْلُبلوُغ اىل اْالْسِتقاَمةِ 

، وََكْيَف ال يـَْرُجو َوُهَو يـَْعِرُف  َشىْ   ا ُخيَْتُم َصحيَفُتُه َوال َلُه َعَمٌل يـَتَـَوصَُّل ِبِه اْسِتْحقاقاً َوال ُقْدَرَة َلُه َعلىَوُهَو َغيـُْر عاملٍِ مبِ  ٍء َوال َمَفرَّ
َفاْلُمِحبُّ يـَْعُبُد َربَُّه َعَلى الرَّجاِء ِمبُشاَهَدِة . َوال تـَُعدُّ   نـَْفَسُه بِاْلَعْجِز َوُهَو َغريٌق ىف َحبِْر آالِء الّلِه َونـَْعماِئِه ِمْن َحْيُث ال ُحتْصى

  ] اْحواِلِه ِبَعْنيِ َسَهٍر، َوالزّاِهُد يـَْعُبُد َعَلى اخلَْْوفِ 

   خوف مؤمن

  :رسول اهلى صلى اهللا عليه و آله فرمود
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ست نگذشته باشد و خوف از گذشته به اين كه مبادا آنچه از عمر گذشت موافق رضاى دو : مؤمن بني دو خوف است
  .خوف از آينده كه مبادا به هوا و هوس بگذرد و حاصل و مثرى برابر با ميل يار به بار نياورد

  .گريد شود و زندگى به سبب حيات دل بر استقامت در عمل و اخالق قدرت مى به موت نفس اّماره دل زنده مى

  گزهركس حضرت معبود را بر اساس خوف و رجاى مساوى عبادت كند هر 
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رسد، چرا كه اميد زياد به حالت خطرناك امن از عذاب و مكر  شود و به اميدى كه دارد به رمحت جناب يار مى گمراه منى
  .كشد و اضافه هر يك بر ديگرى خطر عظيم است رسد و خوف زياد به يأس از رمحت دوست مى مى

شود يا به شقاوت، از طرف  عاقبت خود را خرب ندارد كه به سعادت ختم مىچرا براى عبد خوف نباشد؟ در حاىل كه 
ديگر عمل و كوششى كه بتواند به آن تكيه كند و به استناد آن مستحق نتيجه مطلوب و ثواب مجيل باشد، خنواهد 

ود او با نريو و داشت؛ زيرا اگر توفيق عملى به دست آيد، با توجه و عنايت اوست و باز بايد متوجه باشد كه هرگز خ
توانست كار خوىب اجنام داده و يا از عمل بدى پرهيز كند؛ زيرا حول و قوه فقط و فقط از حضرت حق است  قدرتش منى

  .و بس و عبد غرق در آالء و نعماى اوست، آالء و نعماىي كه حد و حصر و عدد و مشاره ندارد

سوب است، اميد مسلك عاشق است و عاشق مهيشه خوف و اميد هر كدام مسلك خاّصى هستند و هريك به كسى من
  !در اين احساس است كه معشوق چه وقت به آزار و عذاب عاشق راضى است؟

و خوف مسلك زاهد است كه موالى خود را به عنوان سلطان قهر اخذ كرده و از اين جهت در مجيع حركات و سكنات 
  .شوداز او خايف و هراسان است كه مبادا خالف ميل دوست واقع 
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  .نـَْعَمْل َعَلى اخلَْْوفِ : َقْد َعِمَل الّناُس َعَلى الرَّجاِء، َتعالَ : قاَل اَوْيٌس ِهلَرِِم ْبِن َحيّانَ [

فاً ثابِتاً َوالرَّجاءُ َرجاءاِن عاِكٌف فَالثّاِبُت ِمَن اخلَْْوِف يوِرُث الرَّجاءَ َواْلُمعاِرُض ِمْنُه يوِرُث َخوْ . َواخلَْْوُف َخْوفاِن ثاِبٌت َوُمعاِرضٌ 
  ]فَاْلعاِكُف ِمْنُه يـَُقّوى ِنْسَبَة اْلَمَحبَِّة، َواْلبادى ِمْنُه ُيَصحُِّح اْصَل اْلَعْجِز َوالتـَّْقصِري َواحلَْياءِ . َوبادٍ 



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

 

   نصيحت اويس قرن درباره خوف

به َهرِم بن حيّان   - شق و بيداردالن واصل استكه از بزرگان قوم و از خواص حضرت موال و از عارفان عا  - اويس قرن
  :گفت

دهند، بيا تا من و تو بر مقتضاى خوف عمل كنيم   مردمان كار به خود آسان كرده، بندگى خدا را بر اساس اميد اجنام مى
  .كه به احتياط در دين نزديكرت است

  :خوف دو خوف است

  .خوف ثابت - 1

  .خوف معارض - 2

گريد و مساحمه كه از توابع رجا  ست و به مقتضاى آن اتيان اوامر و اجتناب از نواهى اجنام مىكه مركوز طبع ا   خوف ثابت
م منى است از او ناشى منى    رساند و اينچنني خوف بدون شك شود و به سبب معارضه خوف با رجا تزلزل و اضطراب 
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  .عامل مغفرت است

م مى رچندگاه معارضه با اميد مىخوىف است كه ه  خوف معارض رساند،  كند و به سبب معارضه در اساس خوف تزلزل 
  .گردد كند و مانند خوف ثابت سبب جنات مى اّما به مالحظه مرّجحات خوف برگشت به خوف ثابت مى

  :اميد هم دو اميد است

  .اميد ثابت

  .اميد مسافر

صفىت است راسخ و اين اميد موجب قّوت عشق و حمّبت نسبت از براى صاحب اميد ملكه و فطرى است و   اميد ثابت
  .به حمبوب است
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در مرحله حال است و به مرتبه رسوخ نرسيده و اين اميد مصّحح عجز و تقصري و حياست به   اميد مسافر يا غري ثابت
اين معىن كه دارنده آن به عجز و تقصريش راه برده و دانسته كه كفايت متام مهمات فقط به دست حضرت اوست و 

رت و نيكوتر  ش در آخرت با بندها جنابش وقىت در دنيا با بنده اميدوارش به نيكى معامله كند به طريق اوىل معامله اش 
  .است
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  89باب 

  در مسئله رضا

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  .ِصَفُة الرِّضا اْن يـَْرَضى اْلَمْحبوَب َواْلَمْكروهَ 

َوالرَِّضا اْسٌم َجيَْتِمُع فيِه َمعاِىن . قيَقًة ُهَو اْلَمْرِضىُّ َعْنهُ َوالرِّضا ُشعاُع نوِر اْلَمْعرَِفِة، َوالرّاضى فاٍن َعْن ْمجيِع اْختيارِِه، َوالرّاضى حَ 
  .اْلُعُبوِديَّةِ 

ْعُت اىب ُحمَمَّداً اْلباِقَر عليه السالم يَقولُ  َواْعَجُب . تـََعلُُّق اْلَقْلِب بِاْلَمْوُجوِد ِشْرٌك َوِباْلَمْفُقوِد ُكْفٌر َوُمها خارِجاِن َعْن ُسنَِّة الرِّضا: مسَِ
  .ِممَّْن َيدَِّعى اْلُعُبوِديََّة لِّلِه َكْيَف يُنازُِعُه ىف َمْقُدوراتِِه؟ حاشا الرّاضَني اْلعارِفنيَ 
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  ] ِصَفُة الرِّضا اْن يـَْرَضى اْلَمْحبوَب َواْلَمْكروهَ [

   رضا و خشنودى از حق

اى گوناگون به مسئله رضاى عبد از معبود و عاشق از معشوق اشاره شده ه گرچه در ضمن جمّلدات گذشته، به مناسبت
  .وىل به خاطر امهّيت مسئله الزم است در اين فصل به توضيح بيشرتى در اين زمينه اقدام شود
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بايد دانست كه رضاى از حضرت دوست فرع معرفت به وجود مقّدس او و شؤون او و قضا و قدر او و مصلحت 
  .عبد استخواهيش نسبت به 

رضا اگر مهراه با معرفت باشد رضاى اختيارى است و از ارزش و قيمت برخوردار و موّرث اجر عظيم اخروى است ورنه 
  :گويد آمدها و حوادث مى چندان اجرى بر آن مرتّتب نيست، كسى كه از نور معرفت حمروم است و در برخورد با پيش

اى جز تسليم و رضا نيست، اين تسليم و رضا كه از عرصه گاه شوق و  چاره: گويد اگر راضى نباشم چه كنم؟ و يا مى
  .عشق و حمّبت و معرفت خارج است فاقد ارزش و اعتبار است و در حرمي حرم حضرت يار قابل توّجه نيست

م عبد بايد به مقررات شرعيه اهليه و تكاليف اخالقيه و عمليه كه از جانب حضرت حق به مصلحت دنيا و آخرت او تنظي
  .ها بپردازد شده راضى باشد و با كمال شوق و ذوق به اداى آن

  عبد بايد به مقدرات حق در باب خلقت و آفرينشش و صورت و سريتش در
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  .گريش جبا و عني حكمت و عدل و لطف و مرمحت است كمال رضايت باشد كه نقاش ازل نقاشى و صورت

آورد راضى و تسليم و قانع  اندازه روزى و رزقش كه از طريق كار معمول و كسب مشروع به دست مىعبد بايد نسبت به 
  .و شاكر باشد

عبد بايد به داشنت زن و فرزند و پدر و مادر و خواهر و برادر كه حضرت دوست برايش مقرر فرموده راضى و خشنود 
زندگى با آنان چه سخت چه راحت به كمال خود بيفزايد و با ظرفّيىت يا پرظرفّيىت آنان بسازد و در جنب  باشد و به كم

  .صرب و استقامت در كنار آنان خود را به خشنودى حق برساند

عبد بايد به صّحت و سالمت و به مرض و نقاهت و به فقر و ثروت و به مكروه و حمنت و به راحت و امنّيت و به 
رسد راضى و راحت باشد و خالصه  ها به رشد و كمال مى اين اندوه و شادى كه در صورت صحيح برخورد كردن با مهه

رسد، چه داراى شرييىن ظاهر و يا تلخى ظاهر باشد راضى بوده و  به آنچه در ظاهر و باطن از جانب دوست به او مى
  .قلباً اعالم خشنودى و تسليم كند
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ها  حوادث و ابتالئات و راحتيها و سخىتعبد را با چون و چرا نسبت به دستگاه حق و اوضاع آفرينش و پيش آمدها و 
  :زند اصًال كارى نيست، او را حالىت است كه بر اثر آن حالت متام هوّيت و وجودش فرياد مى

  پسندم آنچه را جانان پسندند

  :گويد اى آن مرد پاكباز و آن طاير حرمي راز مى اهلى قمشه

  تا چند اهلى از جهان ناىل
 

  خوش باش كه ايزدست سلطانش

  گر زشت بود كنون جهان نقشش
 

  زيبا نگرى به چشم عرفانش

  در ديده عاشق است گلزارى
 

  خارى كه برويد از بيابانش

  ايزد مهه را كتاب عشق آموخت
 

  در مكتب اين بزرگ كيهانش
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 بس نيست شگفت اگر به ياد آرد
 

  اين كودك خردسال نادانش

 مشو كه بس گل اميدنوميد 
 

  بشكفته ز خاطر پريشانش

  بالّله نتواند آن كه بندد كس
 

  آن در كه گشود لطف يزدانش

  خلقى اگرش عدوست هست امين
 

  آن كس كه خدا بود نگهبانش

  

   رضا از ديدگاه عرفان
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  :شبسرتى نقل شدهالهيجى كه در توضيح مسائل عرفاىن قدرتى به سزا داشت در شرح اين بيت كه از عارف 

  ارادت با رضاى حق شوم ضم
 

  رود چون موسى اندر باب اعظم

  

ارادت و خواست سالك ساير به جانب حق، با رضاى حق منضم شود و اصًال غري رضاى حق در هيچ امرى : گويد مى
باشد نه به حّظ نفس خود و طلب ننمايد و ارادت خود از ميانه بردارد و در مجيع اقوال و افعال نظرش بر رضاى اهلى 

  :ارادت و رضاى او در ارادت و رضاى حق حمو و متالشى گشته، خواست اهلى شده باشد، قوله تعاىل

  .»1« ]َربِِّك راِضَيًة َمْرِضيَّةً   اْرِجِعي ِإىل[

  .به سوى پروردگارت در حاىل كه از او خشنودى و او هم از تو خشنود است، باز گرد

گوييا اين . است بر آن كه سري رجوعى مشروط به رضاست و به انتفاى شرط انتفاى مشروط الزم استاشارت با بشارتى 
معنا دارد كه راه به رجوع به جانب حق نيست مگر به رضا رود چون موسى اندر باب اعظم، يعىن چون ارادت او با 

   رضاى

______________________________  
  .28): 89(فجر  -)1(
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  .حق منضم شد، مهچو موسى پيغمرب در باب اعظم يعىن در مقام رضا بازگشت به جانب اهلى منايد

  :اند مشايخ كبار فرموده

نْيا   .الرِّضا باُب الّلِه اْالْعَظُم َوَجنَُّتُه الدُّ

  .وليت استمقام رضا باب اعظم خداوند است و باغستان مقام رضا، دنياست كه عرصه گاه تكليف و مسئ
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و حتقق به مقام رضا به حضرت موسى عليه السالم غالب بوده و قّصه آن حضرت داللت بر اين معىن دارد كه از ابتدا تا 
  :انتها در رضا يد و بيضا منوده است و اين آيه كرميه مؤيد مهني است

  .»1« ] َو َعِجْلُت ِإَلْيَك َربِّ ِلتَـْرضىأَثَِري   قاَل ُهْم أُوالِء َعلى*  َو ما َأْعَجَلَك َعْن قـَْوِمَك يا ُموسى[

من به ! پروردگارا: گفت* پيشى گرفىت؟] در آمدن به كوه طور[چه چيز تو را شتابان كرد كه قبل از قوم خود ! اى موسى
  .آيند آنان گروهى هستند كه اينك به دنبال من مى. سوى تو شتافتم تا خشنود شوى

از رضاى خود به دخول در رضاى حمبوب و راضى شدن به هرچه حضرت خداوند و حقيقت رضا بريون آمدن بنده است 
  .درباره وى اراده آن چيز منوده باشد، به حيثّيىت كه هيچ اراده و داعيه او بر خالف اراده الّله نباشد

  .»2« ] َو ما َتشاُؤَن ِإالَّ َأْن َيشاَء اللَّهُ [

______________________________  
  .84 - 83 ):20(طه  -)1(

  .30): 76(انسان . و تا خدا خنواهد، خنواهيد خواست -)2(
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  .»أُريُد أَْن ال أُريدَ «: خواهى؟ فرمود چه مى» ما ُتريدُ «از عارىف پرسيدند كه 

  .خواهم كه مرا هيچ خواست نباشد و اراده من در اراده الّله حمو باشد تا مراد من مراد حق باشد مى

بنده كى به : از آن سالك راه پرسيدند. راضى به حق آن كس را توان گفت كه او را بر تقديرات اهلى اصًال اعرتاضى نباشد
وقىت رسد كه در مصيبت و بال چنان فرحناك و خوشدل باشد كه در هنگام نعمت و سرور : مقام رضا رسد؟ فرمود

  .خوشدل است

استقبال احكام اهلى به فرح و شادماىن مناىي و ميان مكروه و مرغوب فرقى  رضا آن است كه: گويد اىب حممد رومي مى
  .ننهى

  :آن مرد عارف گفت
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  .الرِّضا َرْفُع اْالْختيارِ 

  .رضا آن است كه اين كس اختيار خود را از ميان مرتفع گرداند و هرچه براى وى خواسته باشد بدان راضى بـَُود

  :داشتند كه اباذر فرمودهبه حضرت امام حسن عليه السالم عرضه 

رت از تندرسىت است رت از توانگرى و بيمارى  گومي كه هر   امام فرمود كه رمحت بر اباذر باد، اّما من مى. نزد من درويشى 
  .»1«  كه كار خويش با خدا گذارد، هرگز متنّا نكند جز آنچه را كه خدا از براى او اختيار فرموده است

  :ته كهشيخ ابوتراب نورخبشى گف

  .رسد كسى كه دنيا را در دل وى مقدارى و وقعى بوده باشد به مرتبه رضا منى

  :نقل است كه

______________________________  
ج البالغة، ابن اىب احلديد -)1(   .، نبذ من كالم احلكماء ىف مدح القناعة156/ 3: شرح 
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كىن تو را دوست دارم و اگر  اگر مرا عذاب مى! گفت كه اهلى بود تا وقت صبح، مهني مى عتبه غالم يك شب بپا ايستاده
  .دارم رمحت كىن هم دوست مى

 تر اى جفاى تو ز دولت خوب
 

 تر و انتقام تو ز جان حمبوب

 عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد
 

 «1» بوالعجب من عاشق و اين هر دو ضد

  

  :آن است كه بنده از حق راضى باشد كهو عالمت رضاى حق از بنده 

  .»2« ] َرِضَي اللَُّه َعنـُْهْم َو َرُضوا َعْنهُ [
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  .خدا از آنان خشنود است و آنان هم از خدا خشنودند

  علم به رضا

  :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؟ چگونه مى: داند، استاد گفت چون رضاى حق امر غيىب است، شاگرد گفت كه بنده رضاى حق در خود مى

يابد، بايد بداند كه حق از او راضى است، استاد فرمود كه احسنت  هرگاه كه بنده خود را از حق راضى مى: شاگرد گفت
  .يا غالم

تساوى نعمت و بال و شّدت و رخا است موسوم به باب الّله االعظم از آن  و مقام رضا كه عبارت از رفع اختيار بنده و
  .جهت شده كه مفتاح مغالق ابواب باقى مقاماتست و ىف احلقيقة اشق منازل سالكان راهست

  :گويد عارف معارف اهليه، عاشق دلباخته حاجى سبزوارى مى

______________________________  
  .مثنوى معنوى، مولوى -)1(

  .22): 58(جمادله  -)2(

  294: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  

 تشنه نوش لبت چشمه حيوان چكند
 

 خفته خاك درت روضه رضوان چكند

  آن كه از خاك نشيناِن دِر اهل دل است
 

 ختت جم كى نگرد ملك سليمان چكند

 هركه گرديد به دور حرم اهل صفا
 

 ننگرد صف صفا قطع بيابان چكند
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 كرم داد مرا فيض حضورگريم آن شه ز  
 

 دل به اين تريگى و موجب حرمان چكند

  

رضا خشنودى است و آن مثره حمّبت است و مقتضى عدم انكار است، چه به ظاهر و چه در باطن و چه در دل و چه 
  .در قول و چه در عمل

  .امين شوندو اهل ظاهر را مطلوب آن باشد كه خدا از ايشان راضى باشد تا از خشم و عقاب او 

و اهل حقيقت را مطلوب آن باشد كه از خداى تعاىل راضى باشند و آن چنان بود كه ايشان هيچ حال از احوال خمتلف 
مانند مرگ و زندگاىن و بقا و فنا و رنج و راحت و سعادت و سالمت و مرض و مشّقت و غنا و فقر خمالف طبع نباشد 

شند كه صدور مهه از بارى تعاىل است و حمّبت او در طبايع ايشان راسخ شده و يكى بر ديگر ترجيح ننهند، چه دانسته با
  .پس بر ارادت و مراد او هيچ مزيدى نطلبند و به هرچه پيش آيد راضى باشند. باشد

پس مادام كه كسى را اعرتاضى بر امرى از امور واقع، كائناً من ما كان در خاطر آيد يا ممكن باشد كه در خاطر آورد از 
  .نصيب باشد تبه رضا ىبمر 

و صاحب مرتبه رضا مهيشه در آسايش باشد، چه او بايست و نبايست نباشد، بل نبايست و بايست او مهه بايست 
شت را رضوان خوانده »1« ]َو ِرْضواٌن ِمَن اللَِّه َأْكبَـرُ [ باشد   .اند دربان 

  :راضى در هرچه نگه كند به نور رمحت اهلى نگرد

______________________________  
  .72): 9(توبه  -)1(

  295: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .اْلُمْؤِمُن يـَْنُظُر ِبنوِر الّلهِ 

  .كند مؤمن با نور اهلى نگاه مى
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چه بارى تعاىل را كه موجد مهه موجودات است اگر بر هر امرى از امور انكار باشد آن امر را وجود حمال باشد و چون بر 
  .امر او را انكار نباشد پس از مهه راضى باشد نه بر هيچ فايت متأّسف شود و نه به هيچ حادث مبتهج گرددهيچ 

  .»1« ]ِإنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُمورِ [

  .كه اينها از امورى است كه مالزمت بر آن از واجبات است

ى قضا و ترك اختيار است پيش از قضا و رضا در دىل است كه در او غبار نفاق نبود و رضا شاد بودن است در تلخ
  .تلخى نايافنت بعد از قضا و جوش زدن دوسىت در عني بال

رضا رفع اختيار است و بال را نعمت مشردن، بايد كه در رضا جباىي رسى كه اگر هفت طبقه دوزخ در چشم راست تو 
  .در حتت جمارى احكام ند، در خاطر تو نگذرد كه چرا در چشم چپ ننهادند، رضا آرام گرفنت است

ار برين در دِر ديگر نزىن   ز
 

  وز درگه او خيمه فراتر نزىن

  

 هرگز نشوى سواره بر اسب مراد
 

  تا دست به فرتاك رضا در نزىن

  

و راضى بايد كه مستقبل و ماضى آزاد آيد و بر سر كوى حال نشيند و هرچه آيد از حمبوب بيند كه هرچه دوست كند 
  .دوست حمبوب استمهچو 

و رضا بريون آمدن است از رضاى نفس خود و درآمدن به رضاى حق تعاىل به تسليم احكام ازلّيه و تفويض امور كّلى و 
  .جزىي به حضرت مقدِّر تقدير تدبري ابديّه بال اعراض و اعرتاض

______________________________  
  .17): 31(لقمان  -)1(
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  .و بدان كه رضا به ترك اعرتاض است به افعال و اقوال حمبوب با پاكى نفس به قضا و قدر

   رضا در روايات

فيما َرْأُس طاَعِة الّلِه الصَّبـُْر َوالرِّضا َعِن الّلِه فيما اَحبَّ اْلَعْبُد اْو َكرَِه َوال يـَْرضا َعْبٌد َعِن الّلِه : َعْن اىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
  .»1«  اَحبَّ اْو َكرَِه اّال كاَن َخْرياً َلُه فيما اَحبَّ اْو َكرِهَ 

ريشه طاعت خدا صرب است و خشنودى عبد از حق نسبت به آنچه بنده را خوش آيد و : امام صادق عليه السالم فرمود
رت است هم در آنچه اى از خدا راضى نباشد در آنچه خوش دارد و بد دارد جز آن كه براى  بد آيد و هيچ بنده او 

  .خوش دارد و هم در آنچه بد دارد

  .»2«  انَّ اْعَلَم الّناِس بِالّلِه اْرضاُهْم ِبَقضاِء الّلِه َعزََّوَجلَ : َوَعْنُه عليه السالم قالَ 

  .ترين آنان است به قضاى حقّ  به راسىت داناترين مردم به خدا، راضى: و نيز آن حضرت فرمود

  :كند كه خداوند عّزوجّل فرمود السالم از رسول خدا نقل مىامام باقر عليه 

هاى مؤمنم افرادى هستند كه امر دينشان برايشان درست نشود جز با توانگرى و وسعت در  به حقيقت كه بعضى از بنده
   ها را به آن زندگى و تندرسىت، پس آن

______________________________  
  .3555، حديث 75، باب 253/ 2: ؛ وسائل الشيعة1بالقضاء، حديث  ، باب الرضاء60/ 2: الكاىف -)1(

  .19، حديث 119، باب 333/ 69: ؛ حبار األنوار2، باب الرضاء بالقضاء، حديث 60/ 2: الكاىف -)2(
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  .امور بيازمامي تا دين بر آنان استوار آيد

و مستمندى و بيمارى، من آنان را به اين امور مبتال كنم تا دين بر آنان و بعضى امر دينشان درست نشود جز با ندارى 
  .درست آيد
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من داناترم به آنچه امر دين بندگان مؤمنم به آن درست شود، به راسىت بعضى از آنان در پرستش من كوشش كنند و رنج 
ند و خود را در عبادت به مشّقت برند و از خواب و بسرت با لّذت خود برخيزند و در شبها براى من مناز شب خوان

اندازند و من يك شب دو شب چرت را بر آنان به كار زمن براى خري خواهى و آنان تا بامداد خبوابند، از خواب كه 
برخيزند خود را دمشن داشته و زبون شناسند، اگر آنان را براى هر آنچه از عبادت خواهند رها كنم خودبني شوند و 

  .فتنه دچار سازد و از اين راه به حاىل برسند كه سبب هالك آنان گرددخودبيىن آنان را به 

خودبيىن و عجب كار آنان را به آجنا رساند كه گمان برند از عابدان برترى گرفته و از تقصري در عبادت وارهيده، در اين 
ال خود تكيه كنند، مهان اعماىل  ها كه اهل عملند، نبايد به اعم آن. صورت از من دور گردد و گمان دارند كه نزديك شوند

دهند؛ زيرا اگر آنان متام عمر خود را خرج عبادت كنند باز هم در طاعت من  كه براى درك ثواب از من اجنام مى
تقصريكارند و به كنه عبادت من نرسند، بايد به رمحت من اعتماد كنند و به فضل و خبشش من راضى باشند و به حسن 

ها برسد، رضوان  مينان كنند؛ زيرا در اين صورت رمحت من آنان را جربان كند و خبشش من به آنبيىن به من اط ظن و خوش
  .»1«  ام و آمرزش من به آنان جامه عفو در پوشد؛ زيرا منم خداى خبشاينده و مهربان و بدان صفت ناميده شده

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

______________________________  
  .12، حديث 119، باب 327/ 69: ؛ حبار األنوار4، باب الرضا بالقضاء، حديث 60/ 2: لكاىفا -)1(
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تر باشد از بنده مؤمنم، به راسىت او را گرفتار  اى را نيافريدم كه نزد من حمبوب من هيچ آفريده: به موسى بن عمران وحى شد
دهم بر آنچه سود اوست و آنچه براى او مضر است از وى دريغ دارم باز  يت مىكنم بر آنچه كه خري اوست و عاف مى

شود، بايد بر بالمي صرب كند و به نعمت هامي شكر منايد و به  هم به نفع او، من داناترم بدانچه بنده من به آن اصالح مى
  .»1« ند و امرم را اطاعت منايدقضامي راضى باشد، تا او را نزد خود در مشار صديقان نويسم وقىت به رضامي كار ك

يا َعْبَدالّلِه َكْيَف َيكوُن اْلُمْؤِمُن : َلِقَى احلََْسُن ْبُن َعِلىٍّ عليهما السالم َعْبَدالّلِه ْبَن َجْعَفٍر َفقالَ : َعْن اىب َعبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
اِكُم َعَلْيِه الّلُه َوانَا الّضاِمُن ِلَمْن َملْ يـَْهِجْس ىف قـَْلِبِه اّال الرِّضا اْن َيْدُعَو الّلَه ُمْؤِمناً َوُهَو َيْسَخُط ِقْسَمُه َوُحيَقُِّر َمْنزِلََتُه َواحلْ 

  .»2«  فـَُيْسَتجاَب َلهُ 
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! اى عبدالّله: حسن بن على عليهما السالم به عبدالّله بن جعفر برخورد و به او فرمود: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
ن باشد با اين كه از قسمت مقدر خود خشمگني است و خود را زبون يابد با اين كه خدا بر او چنني چگونه مؤمن مؤم

  .حكمى كرده است، من ضامنم كه هركه در پندار دلش جز رضا نباشد به درگاه خدا هر دعا كند مستجاب شود

  :ُم اْلُمْؤِمُن ِبانَُّه ُمْؤِمٌن؟ قالَ ٍء يـَْعلَ  بِاىِّ َشىْ : قـُْلُت َلهُ : َعْن اىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 

______________________________  
  .36، حديث 11، باب 348/ 13: ؛ حبار األنوار7، باب الرضا بالقضاء، حديث 61/ 2: الكاىف -)1(

  .3549، حديث 75، باب 251/ 3: ؛ وسائل الشيعة11، باب الرضا بالقضاء، حديث 62/ 2: الكاىف -)2(
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  .»1« ِبالتَّْسليُم لِّلِه َوالرِّضا فيما َوَرَد َعَلْيِه ِمْن ُسروٍر اْو َسَخطٍ 

  :چگونه مؤمن بداند مؤمن است؟ فرمود: شخصى از حضرت صادق عليه السالم پرسيد

  .با تسليم در برابر خدا و رضا به آنچه بر او وارد آيد از مايه شادى يا خشم

  .ه رضا و خشنودى از حق كه در آيات و روايات و كلمات حكيمانه ارباب عشق بر آن تكيه شده استاين است مسئل

______________________________  
  .24، حديث 119، باب 336/ 69: ؛ حبار األنوار12، باب الرضا بالقضاء، حديث 62/ 2: الكاىف -)1(
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َوالرِّضا ُشعاُع نوِر اْلَمْعرَِفِة، َوالرّاضى فاٍن َعْن ْمجيِع اْختيارِِه، َوالرّاضى َحقيَقًة ُهَو . يـَْرَضى اْلَمْحبوَب َواْلَمْكروهَ ِصَفُة الرِّضا اْن [
  .َوالرَِّضا اْسٌم َجيَْتِمُع فيِه َمعاِىن اْلُعُبوِديَّةِ . اْلَمْرِضىُّ َعْنهُ 
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ْعُت اىب ُحمَمَّداً اْلباِقَر عليه الس َواْعَجُب . تـََعلُُّق اْلَقْلِب بِاْلَمْوُجوِد ِشْرٌك َوِباْلَمْفُقوِد ُكْفٌر َوُمها خارِجاِن َعْن ُسنَِّة الرِّضا: الم يَقولُ مسَِ
  ] ِممَّْن َيدَِّعى اْلُعُبوِديََّة لِّلِه َكْيَف يُنازُِعُه ىف َمْقُدوراتِِه؟ حاشا الرّاضَني اْلعارِفنيَ 

   رضايت به حمبوب و مكروه

ضا آن است كه انسان راضى باشد از حمبوب و مكروه نفسش آن حمبوب و مكروهى كه از جانب دوست به مصلحت ر 
هاى خود  رسد، رضا شعاعى است از نور معرفت و بينش و شخص راضى مهيشه از متايالت و خواهش او به او مى

راضى شده، در حقيقت مورد رضاى  كند، شخصى كه هاى يار فاىن مى منصرف شده و ميل خود را در برابر خواسته
  .دوست نيز واقع شده است

  .رضا عنواىن است كه جامع متام مراتب عبوديت و بندگى در برابر حضرت حق است

  :از پدرم حضرت باقر عليه السالم شنيدم

   عالقه دل به چيزى كه موجود است از امور ظاهريه شرك و به آنچه حاضر نيست
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كنم از كسى كه دعوى بندگى  و مفقود است كفر است و اين هر دو معىن از طريقت رضا بريون است و تعّجب مى
كند، چگونه منازعت و خالف دارد در تقديرات و كارهاى حضرت حكيم، دور و منّزهند از اينان اشخاصى كه در  مى

  .اند مقام رضا بوده و اهل معرفت

  گر مرد رهى چو رهروان باش
 

ان باش   در پرده راز خود 

 بنگر كه چگونه ره سپردند
 

  گر راهروى تو هم چنان باش

 از بند نصيب خويش برخيز
 

  در بند نصيب ديگران باش

  فاىن شو از اين وجود فاىن
 

  زنده به حيات جاودان باش

  خواهى كه وصال دوست بيىن
 

  ناديده درآ به آستان باش
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 نيز در يك قدم اين جهان و آن
 

  بگذار جهان و در جهان باش

 عطار ز مّدعى بپرهيز
 

 «1»  رو گوشه گزين و در ميان باش

______________________________  
  .عطار نيشابورى -)1(
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   باب

90  

  در بال
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  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  . اْالميانِ َزْيُن اْلُمْؤِمِن وََكراَمٌة ِلَمْن َعَقَل ِالنَّ ىف ُمباَشرَِتِه َوالصَّْربِ َعَلْيِه َوالثَّباِت ِعْنَدُه َتْصحيَح ِنْسَبةِ اْلَبالءُ 

َوَمْن ذاَق َطْعَم اْلَبالِء َحتَْت . ْالْمَثلَ َحنُْن َمعاِشَر اْالنِْبياِء اَشدُّ الّناِس َبالًء َواْلُمْؤِمنوَن اْالْمَثَل َفا: قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله
ِذِه ِبالنـِّْعَمِة َواْشتاَق الَْيِه اذا فـََقَدُه ِالنَّ َحتَْت نرياِن اْلَبالِء َوالْ   ِسرِّ ِحْفِظ الّلِه َتعاىل ِمْحَنِة اْنواَر النـِّْعَمِة َلُه تـََلذََّذ ِبِه اْكثـََر ِمْن تـََلذُّ

َعْبٍد   َعلى  َوما اثـَْىن الّلُه َتعاىل. ِة نرياَن اْلَبالِء َواْلِمْحَنِة َوَقْد يـَْنُجو ِمَن اْلَبالِء َكثٌري َوَقْد يـَْهِلُك ِمَن النـِّْعَمِة َكثريٌ َوَحتَْت اْنواِر النـِّْعمَ 
  َفكراماُت الّلِه َتعاىل. َوفاِء َحّق اْلُعُبوِديَِّة فيهِ ُحمَمٍَّد صلى اهللا عليه و آله اّال بـَْعَد ابِْتالئِِه وَ   ِمْن ِعباِدِه ِمْن َلُدْن آَدَم عليه السالم اىل

اياتـَُها اْلَبالءُ  اياٌت ِبداياتـَُها الَْبالءُ َوِبداياٌت ِ َ   .ِىف احلَْقيَقِة 
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َمها ُجِعَل َسراَج اْلُمْؤِمنَني َوموِنَس اْلُمَقرَّبَني َوَدليَل اْلقاِصديَن َوال  َوَمْن َخرََج ِمْن َشَبَكِة اْلبَـْلوى  َخيـَْر ىف َعْبٍد َشكا ِمْن ِحمَْنٍة تـََقدَّ
َوَمْن ال يـَْقضى َحقَّ الصَّْربِ ِىف اْلَبالِء ُحرَِم َقضاَء الشُّْكِر ِىف النـَّْعماِء َكذِلَك َمْن ال يـَُؤّدى َحقَّ . آالُف ِنْعَمِة َواتـَّبَـَعها آالُف راَحةٍ 

  .ْربِ ِىف اْلَبالِء، َوَمْن ُحرَِمُهما فـَُهَو ِمَن اْلَمْطرودينَ الشُّْكِر ِىف النـَّْعماِء ُحيَْرُم َقضاَء الصَّ 

اْلَبالءُ ِلْلُمْؤِمِن َكالشِّكاِل : َوقاَل َوَهبٌ . َعَلىَّ َسبـُْعوَن ِىف اْلَبالءِ   َعَلىَّ َسبـُْعوَن ِىف الرَّخاِء َواتى  اللَُّهمَّ َقْد اتى: َوقاَل ايّوُب ىف ُدعائِهِ 
َوَرْأُس الصَّْربِ اْلَبالُء، َوما يـَْعِقُلها اّال . الصَّبـُْر ِمَن اْالمياِن َكالرَّْأِس ِمَن اجلََْسدِ : ِل ِلْالِبِل َوقاَل امريُاْلُمْؤمِنَني عليه السالمِللّدابَِّة َواْلِعقا

  .اْلعاِلُمونَ 
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قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا . نَّ ىف ُمباَشرَِتِه َوالصَّْربِ َعَلْيِه َوالثَّباِت ِعْنَدُه َتْصحيَح ِنْسَبِة اْالميانِ اْلَبالءُ َزْيُن اْلُمْؤِمِن وََكراَمٌة ِلَمْن َعَقَل ِال [
  ِسرِّ ِحْفِظ الّلِه َتعاىلَوَمْن ذاَق َطْعَم اْلَبالِء َحتَْت . َحنُْن َمعاِشَر اْالنِْبياِء اَشدُّ الّناِس َبالًء َواْلُمْؤِمنوَن اْالْمَثَل َفاْالْمَثلَ : عليه و آله

ِذِه ِبالنـِّْعَمِة َواْشتاَق الَْيِه اذا فـََقَدُه ِالنَّ َحتَْت نرياِن اْلَبالِء َوالْ  ِمْحَنِة اْنواَر النـِّْعَمِة َوَحتَْت اْنواِر النـِّْعَمِة نرياَن َلُه تـََلذََّذ ِبِه اْكثـََر ِمْن تـََلذُّ
  ]و ِمَن اْلَبالِء َكثٌري َوَقْد يـَْهِلُك ِمَن النـِّْعَمِة َكثريٌ اْلَبالِء َواْلِمْحَنِة َوَقْد يـَْنجُ 

   ابتال و آزمايش

فرمايند كه هيچ كس در مدت  حضرت صادق عليه السالم در اين فصل به حقيقىت حتت عنوان بال و آزمايش اشاره مى
  .عمرش از دچار شدن به آن چاره ندارد

، شخصّيت، علم، مصيبت فرزند، مصيبت بر جان، فقر، جهاد، پيش آمدن امتحانات اهلى به وسايلى هم چون مال، آبرو
ى از منكر و بسيارى از امور ديگر در جهت رشد و پرورش استعدادها و براى كسب فضايل و  زمينه امر به معروف و 

  .آيد دور شدن از رذايل براى انسان پيش مى

كس را از امتحان و آزمايش استثنا نكرده  كه خداوند بزرگ هيچ  در قرآن جميد و روايات و اخبار به اين نكته گوشزد شده
  و مردم نبايد دعا كنند خداوند آنان را
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  .آزمايش نكند، بلكه بايد خبواهند راه موفّقيت در امتحان را پيش پاى آنان بگذارد

دد امتحان و آزمايش بداند و سعى كند براساس احواالت گر  انسان بايد هر امرى از امور كه از جانب حق برايش مقرر مى
اهلى درون و مهاهنگ با رهنمودهاى اهلى در قرآن و هدايت انبيا و امامان عليهم السالم در اخبار از عهده آزمايش و 

  .امتحان برآيد تا از شقاوت و بدخبىت دور شده و به سعادت ابدى و لّذت سرمدى برسد

اين كتاب رؤوس و اّمهات مسائل ابتال و آزمايش ذكر شده است، در اينجا تنها به ترمجه اصل از آجنا كه در جلد ششم 
  .شود روايت اكتفا مى

رسد براى مؤمن زينت و براى اهل عقل و تدبّر كرامت است؛ زيرا  هاىي كه از جانب دوست مى ابتال و آزمايش و گرفتارى
  .كم شدن اميان و نوراىن شدن باطن اوستدچارشدن به آزمايش مهراه با صرب و ثبات وسيله حم

تر به ما از اين جهت مردم  ما انبيا از حلاظ آزمايش و ابتال شديدترين مردميم و سپس نزديك: اشرف موجودات فرمود
  ...مؤمن و به مهني ترتيب

ى است كه متنّعم كسى كه در سايه توجه و مراقبت حّق طعم ابتال را چشيد، هر آينه لذت و خوشى او بيش از آن افراد
مندند و مشتاق  اند و حنوه لّذت آنان در برخورد به آزمايش به صورتى است كه مهيشه به رسيدن ابتال عالقه به لذات مادى

  .برخورد به آزمايشند

ها انوار نعمت و رمحت فروزان است و برعكس در كنار انوار نعمت و وسعت مادى  آرى، در سايه ابتالئات اهلى و سخىت
  .اند هاى ابتال قرار داده شده و در اين دو مرحله بسيار كم هستند آنان كه جنات يافته و به نتيجه دخلواه رسيده آتش
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بـَْعَد ابِْتالئِِه َوَوفاِء َحّق  ُحمَمٍَّد صلى اهللا عليه و آله اّال   َعْبٍد ِمْن ِعباِدِه ِمْن َلُدْن آَدَم عليه السالم اىل  َعلى  َوما اثـَْىن الّلُه َتعاىل[
  .اْلُعُبوِديَِّة فيهِ 

اياتـَُها اْلَبالءُ   َفكراماُت لّلِه َتعاىل اياٌت ِبداياتـَُها اْلَبالءُ َوِبداياٌت ِ َ ُجِعَل َسراَج   َوَمْن َخرََج ِمْن َشَبَكِة اْلبَـْلوى. ِىف احلَْقيَقِة 
َمها آالُف ِنْعَمِة َواتـَّبَـَعها آالُف راَحةٍ اْلُمْؤِمنَني َوموِنَس اْلُمَقرَّبَني    .َوَدليَل اْلقاِصديَن َوال َخيـَْر ىف َعْبٍد َشكا ِمْن ِحمَْنٍة تـََقدَّ
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ِء ُحيَْرُم َقضاءَ  ِىف النـَّْعماَوَمْن ال يـَْقضى َحقَّ الصَّْربِ ِىف اْلَبالِء ُحرَِم َقضاَء الشُّْكِر ِىف النـَّْعماِء َكذِلَك َمْن ال يـَُؤّدى َحقَّ الشُّْكرِ 
  ] الصَّْربِ ِىف اْلَبالِء، َوَمْن ُحرَِمُهما فـَُهَو ِمَن اْلَمْطرودينَ 

  ستايش خداوند بعد از ابتال

ها و پس از  اى را مورد ستايش قرار نداده مگر بعد از ابتال و آزمايش او با سخىت خداى مهربان از زمان آدم تا خامت، بنده
ها و ابتالئات  رسد نتيجه و آثار آزمايش هاىي كه از جانب دوست مى پس مقامات و كرامتوفا و عمل به وظايف بندگى، 

ايات آن   .هاست ها ابتالئات و سخىت و بدايات و مقّدماتى است كه 

شود و راهنماى  انسان مؤمىن كه از ميدان ابتال سرفراز بريون آمده، چراغ اهل اميان و رفيق و انيس بندگان مقّرب حق مى
اىي دارندآنا   .ن كه قصد سفر و سلوك معنوى و وصول به منزل 
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كند خريى نيست، آزمايشى كه قبل از آن هزاران رمحت و نعمت بوده و هم  اى كه از آزمايش شكايت مى در آن بنده
  .هزاران رمحت و نعمت پس از ابتال به او روى خواهد آورد

ردن آزمايش صرب و ثبات از خود نيارد، در موارد نعمت هم حق شكر و سپاس جباى نياورد و كسى كه به هنگام رو آو 
البته هركس از صرب در بال و شكر در نعمت حمروم گشت به طور مسّلم از طرد شدگان و واماندگان در مسري حق خواهد 

  .بود
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البالء للمؤمن  : و قال وهب. سبعون ىف الرخاء و اتى على سبعون ىف البالءاللهم قد اتى على : و قال ايوب ىف دعائه[
  :كالشكال للدابة و العقال لالبل و قال امرياملؤمنني عليه السالم

  ] و رأس الصرب البالء، و ما يعقلها اال العاملون. الصرب من االميان كالرأس من اجلسد

  صرب در بال

  :داشت ها برآمد در دعاى خود عرضه مى تال شد و از عهده مهه آنها مب حضرت ايوب كه به انواع آزمايش
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ها را حتّمل كرده و به رنگ ديگر  هفتاد سال در زندگى من راحت و نعمت روى آورد تا هفتاد سال ديگر سخىت! اهلا
  .زندگى صابر باشم

  :وهب بن منّبه گفت

  .ندى است براى شرتبال براى شخص مؤمن چون كالىف است براى جانداران و مانند زانوب

  :امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

  .فهمند اين معنا را مگر اهل بصريت و فهم صرب از اميان چون سر است از جسد و سر صرب هم آزمايش و بالست و منى
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  بال در كالم عرفا

  :گويد عارف اهلى جناب شيخ حسن مصطفوى در توضيح ابتال مى

كند و چون سخن در اين مباحث  آمد مى هاى خمالف و ناگوار است كه در جمرا و مسري زندگى انسان پيش جريانبال 
باشد كه در سري و سلوك انسان  آمدهاىي مى ها و پيش مربوط به سالك راه اهلى و مؤمن است قهراً مقصود از بال آن جريان

كند كه برنامه آن راه از جهت متايالت و اعمال و  ريى سلوك مىشود و چون سالك اهلى در مس و در راه روحاىن ديده مى
  .افكار و اخالق بر خالف روش زندگى ماّدى است، خواه و ناخواه اختالىف پيدا خواهد شد

از جهت مقتضيات نفساىن و متايالت ماّدى شخصى و از : كند سالك صراط روحاىن از دو جهت برخالف سري مى
  .و برنامه زندگى دنيوى ساير مردم جهت متايالت ماّدى ديگران

بايد از پريوى قواى شهوت، غضب، حرص، طمع، جهل، غفلت، خودپرسىت، خودمناىي، خودخواهى،  مى: در مرحله اول
هوسراىن، اعمال سوء، بدخواهى، بدبيىن و آنچه مربوط به امور نفساىن و دنيوى است پرهيز كند، پس در مسري روحاىن 

هاى خود دعوت   بدخواه آدمى از داخل خود او و نفس حيواىن اوست كه پيوسته او را به خواستهاّول دمشن و خمالف و 
  .كند كرده و سخت با روش و برنامه زندگى روحاىن او خمالفت مى
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ور در خوابيدن و  راىن كند، اعمال زور و ظلم و جتاوز و هوسراىن منايد و غوطه خواهد شهوت آدمى به طبيعت خود مى
اذات مادى بشود، عنوان و شهرت و اسم و رسم پيدا كند، مال و ملك و ثروت و قدرت ظاهرى داشته باشد، ساير التذ

   پابند به حدود و قيود و احكام نباشد، پس خمالفت با اين متايالت و سلوك به
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گذشنت از اين مراحل و عبور از اين منازل و هاست بسيار سخت و ناراحت كننده بوده و   طريقىت كه خالف اين برنامه
  .عقبات ابتال و گرفتارى بزرگى است

ها ديده شود حتمل كند و  بايد خود را از اغلب طبقات مردم كنار كشيده و اگر مزامحت و خمالفىت از آن مى: در مرحله دّوم
ا از قّلت مهراهان نينديشيده و از كثرت در سلوك راه معنوى خود متام سعى و كمال استقامت را داشته و از تنهاىي و ي

هاى  خمالفان و از سرزنش و مالمت مردم عادى و از دمشىن و عداوت افراد مادى وحشت نكرده و با تظاهر و جلوه
  .زندگى دنيوى در برنامه روحاىن خود متزلزل و سست نشود

طبيعى و قهرى و روى قاعده و به اقتضاى جريان كند،  آمد مى هاىي كه در اين مرحله پيش ها و ناراحىت ابتالئات و سخىت
عادى است و گاهى اجنام دادن و عمل به وظيفه و دستور و حكم خمصوصى، شخص سالك روحاىن را به خمالفت و 

آورد و اين رقم از  دمشىن و آزار مردم واداشته و ناراحىت كّلى و اختالف شديد و جماهدات و مبارزات سخىت را پيش مى
كند و البته  براى انبياى اهلى و پيشوايان روحاىن كه جنبه تبليغاتى و هدايت افراد را به عهده دارند پيش آمد مى ابتال اغلب

تر باشد حمتاج به حتّمل و استقامت و فعالّيت بيشرتى خواهد داشت و تا اين حتّمل و  تر و وسيع هر چه مأموريت عميق
د، سالك مستوجب كرامات اهلى و مقامات معنوى روحاىن خنواهد شد و استقامت و ايستادگى و صرب در نامالميات نباش

باز معلوم شد كه در نتيجه كرامات و حصول مقامات، تكاليف سخت و وظايف سنگيىن متوجه خواهد شد كه اجنام 
  .هاى شديد و استقامت حمكم و طوالىن خواهد بود ها حمتاج به مبارزت دادن آن

  نيستجز ديدن روى تو مرا راى دگر 
 

  جز وصل توام هيچ متّناى دگر نيست

  

  313: ، ص12 عرفان اسالمى، ج
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  اين چشم جهان بني مرا در مهه عامل
 

  جز بر سر كوى تو متاشاى دگر نيست

  وين جان من سوخته را جز سر زلفت
 

  اندر مهه گيىت سر سوداى دگر نيست

 نشود دور يك حلظه غمت از دل من مى
 

  را جز از اين راى دگر نيستگوىي كه غمت 

 هستند تو را مجله جهان واله و شيدا
 

  ليكن چو منت واله و شيداى دگر نيست

 عشاق تو گرچه مهه شريين سخنانند
 

 «1»  ليكن چو عراقيت شكر خاى دگر نيست

______________________________  
  .فخرالدين عراقى -)1(
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   باب

91  

  در صرب
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  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

ُر ُيْظِهُر ما ىف بَواِطِن اْلِعباِد ِمَن الّنوِر َوالصَّفاِء، َواجلَْزَُع يُْظِهُر ما ىف َبواِطِنِهْم ِمَن الظُّْلَمةِ    . َواْلَوْحَشةِ الصَّبـْ

َواجلَْزَُع يـُْنِكرُُه ُكلُّ اَحٍد َوُهَو ابـَْنيُ َعَلى اْلُمناِفقَني ِالنَّ نُزوَل اْلِمْحَنِة . ُت ِعْنَدُه االَّ اْلُمْخِبتونَ َوالصَّبـُْر َيدَّعيِه ُكلُّ اَحٍد َوما يـَْثبُ 
  .َواْلُمصيَبِة ُخيِْربُ َعِن الّصاِدِق َواْلكاِذبِ 

  .َصْرباً   َسّمىَوتـَْفسُري الصَّْربِ ما َيْسَتِمرُّ َمذاقُُه، َوما كاَن َعِن اْضِطراٍب ال يُ 
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  .َوتـَْفسُري اجلَْزَِع اْضِطراُب اْلَقْلِب َوَحتَزُُّن الشَّْخِص َوتـَْغيِري اللَّْوِن َوتـَْغيِري اْحلالِ 

  .وَُكلُّ نازَِلٍة َخَلْت اوائُِلها ِمَن اْالْخباِت َواْالنابَِة َوالتََّضرُِّع اَىل الّلِه َفصاِحُبها َجُزوٌع َغيـُْر صاِبرٍ 

َل، َوَمْن َدَخَلُه ِمْن اوائِِلِه فـََقْد ما اوَُّلهُ ُمرٌّ َوآِخرُُه ُحْلٌو ِلَقْوٍم، َوِلَقْوٍم اوَّلُُه َوآِخرُُه ُحْلٌو، َفَمْن َدَخَلُه ِمْن اواِخرِِه فـََقْد َدخَ  َوالصَّبـْرُ 
  .َخرَجَ 

َو َكْيَف [ :نَبيِّنا َوَعَلْيِهَما السَّالمُ   َواخلِْْضِر َعلى  ىف ِقصَِّة موسى  عاىلَوَمْن َعَرَف َقْدَر الصَّْربِ ال َيْصِربُ َعّما ِمْنُه الصَّبـُْر، قاَل الّلُه تَ 
  .»1« ]ما َملْ حتُِْط ِبِه ُخْرباً   َتْصِربُ َعلى

______________________________  
  .68): 18(كهف   -)1(
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َْتِك ِسْرتِِه فـَُهَو ِمَن اْلعامِّ َوَنصيُبُه ما قاَل الّلُه َتعاىلَفَمْن َصبَـَر ُكْرهاً وََملْ َيْشُك اَىل  اْى  »1« ] َو َبشِِّر الصَّاِبرِينَ [ : اْخلَْلِق وََملْ َجيْزَْع ِ
  .ِباْجلَنَِّة َواْلَمْغِفَرةِ 

 ] ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبرِينَ [ : اصِّ َوَنصيُبهُ ما قاَل الّلُه َتعاىلَسكيَنٍة َوَوقاٍر فـَُهَو ِمَن اخلْ   َوَمِن اْستـَْقَبَل اْلَبالَء بِالرَّْحِب َوَصبَـَر َعلى
»2«.  

______________________________  
  .155): 2(بقره  -)1(

  .153): 2(بقره  -)2(
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ُر ُيْظِهُر ما ىف َبواِطِن اْلِعباِد ِمَن الّنوِر َوالصَّفاءِ [   ]الصَّبـْ

  صرب حقيقت

ترين مسائل روحى كه ضامن حفظ فضايل و زمحات عبادى  حضرت صادق عليه السالم در اين فصل به يكى از مهم
  .فرمايند انسان در راه خدا است، يعىن صرب اشاره مى

گرچه دمشنان اسالم و در رأس آنان استعمارگران پليد از صدها سال پيش سعى كردند مفهوم اين واقعيت و بسيارى از 
رود كسى كه اندك  هاى هولناك به پيكر اسالم و مسلمانان بزنند، وىل گمان منى ها را تغيري داده و از اين راه ضربه واقعّيت

  .تأّمل در آيات قرآن و روايات بنمايد، معناى حقيقى اين حقيقت بر او پوشيده مباند

ها استعمال كرده و آن را  هجوم مصايب و سخىت قرآن جميد صرب را در آيات مربوط به جهاد و عبادات و ترك حمّرمات و
  .داند از مهمرتين عوامل فالح و پريوزى و عّلت حتصيل تقواى اهلى مى

بنابراين، صرب يعىن پايدارى در راه خدا براى حفظ شخصّيت انساىن خويش و پايدارى در برابر دمشنان براى تداوم فرهنگ 
غلط جهت حفظ حاالت اهلى و پايدارى در هر كار مثبىت كه به نفع انسان  اهلى و ايستادگى در برابر متايالت و شهوات

ها مانند اقوام و دوستان و ساير  ظرفّيت و خانواده و جامعه اوست و هم چنني به معناى حتّمل و خوددارى در برابر آزار كم
   مردم است، تا از اين راه و به خصوص
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  .نان جهت تأديب ايشان و متخّلق شدنشان به اخالق اولياى عاشقانعفو و گذشت از آ

رّد پاى صرب را در مهه طاعات و عبادات و ترك گناهان و حتّمل شدايد و مصايب كه به خاطر رشد شخصّيت : بايد گفت
  .توان ديد رسد مى و شكوفاىي استعدادها از جانب حضرت حق به انسان مى

روحى نسبت به طاعات و ترك حمرمات و برخورد با شدايد و مصايب بر كنار و عارى  كسى كه صرب ندارد و از حتّمل
ره و حمروم و از فيوضات ربانيه و نفحات اهليه ممنوع است   .است، از عنايات دنياىي و آخرتى حضرت دوست ىب 

رتين معّلم و هاى حيات بايد از انبيا و ائمه عليهم السالم و اوليا آ صرب و مقاومت را در متام زمينه موخت كه آن بزرگواران 
  .راهنما در متام امور، خمصوصاً در مسئله صربند
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دهيم، باشد   دهد، صرب را از نظر قرآن و روايات و مباحث عرفاىن مورد بررسى قرار مى در حّدى كه اين خمتصر اجازه مى
شود و از اين طريق به عنايات و الطاف خاّصه كه از اين منابع فيض اهلى چنان كه بايد نصيىب عايد و واصل ما مهجوران 

  .حضرت يار برسيم

  صرب در قرآن جميد

  :فرمايد قرآن كرمي مى

هاى شكننده دروىن و بروىن و مصايب كمرشكن و آنچه   براى دست يافنت به روح حتّمل در برابر حوادث سخت و طوفان
مك خبواهيد، صرب و حوصله در برابر طاعات و عبادات كه براى دين و اميان و شخصّيت مشا ضرر دارد، از صرب و مناز ك
   كند در حّدى كه و ترك حمرمات و حوادث به تدريج در انسان حالىت قوى اجياد مى

  321: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

مانند كوه استوار گردد و مناز روح و انديشه و قلب را ملكوتى منوده و آدمى را به معراج عشق و صفا و قرب و وصال 
برد و انسان را از ميدان فحشا و منكرات دور منوده، به عرصه فضايل و معنويات نزديك و بلكه در درياى حسنات  ىم

  .منايد غرق مى

  .»1« ]َو اْسَتِعيُنوا بِالصَّْربِ َو الصَّالةِ [

  .كمك خبواهيد]  ها و رسيدن به رمحت حق براى حل مشكالت خود و پاك ماندن از آلودگى[از صرب و مناز 

  :فرمايد قرآن عظيم مى

خداوند مهربان در مهه جا و در مهه حال با صربكنندگان است و اين معّيت حق با صابران واقعاً مسئله بزرگ و عظيمى 
  .آيد است و نعمىت است كه شكرش از عهده هيچ كس برمنى

  .»2« ] ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبرِينَ [

  .خدا با صابران است
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شود كه عمده مشكالتى كه در راه خدا و به خصوص به هنگام جنگ با دمشنان توليد  كتاب استفاده مىاز مفهوم آيات  
  .شود، ترس و گرسنگى و از بني رفنت اموال و نفوس آدمى و اوالد اوست مى

ه، براى در آيات صد و پنجاه و هفت به بعد سوره بقره كه مسائل باال در آن ذكر شده، حبث از صابران را به ميان آورد
 نكته اصلى لزوم صرب را روشن سازد و :ثالثاً  ها بياموزد و كيفّيت صرب را به آن  :ثانياً  ها بشارت دهد، به آن :اوًال   اين كه

  :رابعاً 

______________________________  
  .45): 2(بقره  -)1(

  .153): 2(بقره  -)2(

  322: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .ها شرح دهد رمحت و هدايت خداست براى آنجزاى عمومى آن كه درود و 

دهد كه صابران را بشارت دهد، اما به چه چيز بشارت دهد؟ اين معنا در آيه ذكر نشده و  ابتدا به پيامربش دستور مى
سربسته گذارده شده است، براى اين كه عظمت آن را بيشرت جمسم سازد؛ زيرا هرچه هست باالخره از طرف خداست و 

ها اشخاصى هستند كه  كند كه آن عاىل است و خداوند هم آن را تضمني منوده، سپس صابران را معرىف مى حتماً خوب و
  :گويند هنگام مصيبت مى

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

  .گردمي ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى او بازمى

باشد، بلكه  ت، هم چنان كه منظور تنها عبور دادن معىن آن از خاطر منىبديهى است كه منظور تنها گفنت اين مجله نيس
مقصود متلّبس شدن به حقيقت معىن آن است، يعىن انسان خود را مملوك واقعى حق بداند و معتقد باشد كه بازگشت او 

برابر حوادث به دست  ترين درجات صرب را در به سوى خداست، البته كسى كه واقعاً به اين دو حقيقت اميان دارد عاىل
  .شود كن مى تاىب و غفلت به كّلى از كانون دل او ريشه خواهد آورد و جزع و ىب

ْم َو َرْمحٌَة َو أُولِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدونَ [   .»2« ] أُولِئَك َعَلْيِهْم َصَلواٌت ِمْن َرِِّ
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  .اند هدايت يافته آنانند كه درودها و رمحىت از سوى پروردگارشان بر آنان است و آنانند كه

  َو الصَّاِبرِيَن ِيف اْلَبْأساِء َو الضَّرَّاِء َو ِحَني اْلَبْأِس أُولِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا[

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

  .157): 2(بقره  -)2(

  323: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] َو أُولِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ 

يدسىت و رنج و بيمارى و هنگام جنگ شكيبايند؛ اينانند كه و در  راست  ]  دارى و پريوى از حق در دين[تنگدسىت و 
  .گفتند، و اينانند كه پرهيزكارند

  .»2« ] َو اللَُّه حيُِبُّ الصَّاِبرِينَ [

  .و خدا شكيبايان را دوست دارد

  .»3« ]يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِربُوا َو صاِبُروا[

  .شكيباىي كنيد، و ديگران را هم به شكيباىي واداريد]  در برابر حوادث! [اى اهل اميان

  .»4« ]َبِين ِإْسرائِيَل ِمبا َصبَـُروا  َعلى  َو َمتَّْت َكِلَمُت َربَِّك احلُْْسىن[

  .كردند حتّقق يافت] اها و باله بر سخىت[صربى كه ]  پاداش[و وعده نيكوتر و زيباتر پروردگارت بر بىن اسرائيل به 

  .»5« ] َفاْصِربْ ِإنَّ اْلعاِقَبَة ِلْلُمتَِّقنيَ [

  .براى پرهيزكاران است]  نيك[شكيباىي ورز؛ يقيناً فرجام 

  .»6« ] ِإنَُّه َمْن يـَتَِّق َو َيْصِربْ َفِإنَّ اللََّه ال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ [
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  ؛]يابد پاداش شايسته مى[رزد، ترديد هر كس پرهيزكارى كند و شكيباىي و  ىب

______________________________  
  .177): 2(بقره  -)1(

  .146): 3(آل عمران  -)2(

  .200): 3(آل عمران  -)3(

  .137): 7(اعراف  -)4(

  .49): 11(هود  -)5(

  .90): 12(يوسف  -)6(

  324: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .كند زيرا خدا پاداش نيكوكاران را تباه منى

  .»1« ]أُولِئَك يـُْؤتـَْوَن َأْجَرُهْم َمرَّتـَْنيِ ِمبا َصبَـُروا[

كنند و از آنچه  را با نيكى و خوىب خود دفع مى]  مردم[كردند و بدى ]  بر اميان و عمل به قرآن[اينان به علت صربى كه 
  .دهند منايند، دوبار پاداششان مى امي، انفاق مى به آنان روزى كرده

   صرب در روايات

خواهد، در اين  ها كتاىب جداگانه مى ر زمينه صرب در كتب با عظمت رواىي به قدرى روايت وارد شده كه ذكر مهه آند
شود، باشد كه مهان روايات چراغى فروزان در راه زندگى ما و راهنماىي در سري و  قسمت به ذكر چند روايت اكتفا مى

فيض  » الواىف«و » مستدرك الوسائل«، »حبار األنوار«، »الكاىف«در  توانيد جمموع روايات باب صرب را مى. سلوك ما گردد
  .كاشاىن ببينيد

  .»2«  الصَّبـُْر َرْأُس اْالميانِ : َعْن اىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
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  .صرب، سر اميان است: امام صادق عليه السالم فرمود

  :كند گونه مطلب را دنبال مى و در روايت ديگر بدين

  رود، هم چنان صرب كه برود اميان از دست خواهد رفت ان چون سر است به تن، هرگاه سر برود، تن هم مىصرب از امي
»3«.  

______________________________  
  .54): 28(قصص  -)1(

  .3568، حديث 76، باب 257/ 3: ؛ وسائل الشيعة1، باب الصرب، حديث 87/ 2: الكاىف -)2(

  .17، حديث 62، باب 81/ 68: ؛ حبار األنوار2الصرب، حديث ، باب 87/ 2: الكاىف -)3(

  325: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  :گويد ابوبصري مى

به راسىت آزاده در هرحال آزاد است، اگر گرفتارى برايش رخ دهد در : فرمود از حضرت صادق عليه السالم شنيدم كه مى
نشكنند و اگر چه اسري و مقهور گردد و به جاى رفاه به او برابر آن صرب كند و اگر مصايب بر او هجوم آورند او را 

سخىت رسد، چنانچه يوسف صديق امني چنني بود، اين كه او را به بردگى گرفتند و اسري و مقهور شد آزاديش را لكه دار 
اد و آن جّبار سركش ر  ا بنده او ساخت نكرد و تاريكى چاه و هراس آن به او زياىن نرساند، تا اين كه خدا بر او مّنت 

پس از آن كه مالك او بود، وى را رسول خود منود و به وسيله او بر اّمىت رحم كرد، آرى، اين چنني است صرب كه خري به 
  .»1« دنبال دارد، مشا هم صرب كنيد و به آن دل دهيد تا اجر بربيد

َوَجَهنَُّم َحمُْفوَفةٌ . َوالصَّْربِ، َفَمْن َصبَـَر َعَلى اْلَمكارِِه ِىف الدُّنْيا َدَخَل اْجلَنَّةَ  اْجلَنَُّة َحمْفوَفٌة بِاْلَمكارِهِ : َعْن اىب َجْعَفٍر عليه السالم قالَ 
ا َدَخَل النّارَ   ِباللَّّذاِت َوالشََّهواِت َفَمْن اْعطى ا َوَشْهَوَ َ   .»2« نـَْفَسها َلذَّ

شت  است، هركس در دنيا بر ناگوارىها و صرب  شت در ميان ناگوارى: امام باقر عليه السالم فرمود ها صرب كرد به 
  .رود و دوزخ در ميان لّذات و شهواِت غلط است هركه به دنبال شهوت و لذت رود اهل جهّنم است مى

  :امام صادق عليه السالم فرمود
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ناراحىت؟ عرضه  امرياملؤمنني عليه السالم به مسجد آمد، مردى را بر مسجد غمناك و سر به گريبان ديد، فرمود، چرا
   ترسم اند و من مى پدر و مادر و برادرم مرده: داشت

______________________________  
  .3، حديث 62، باب 69/ 68: ؛ حبار األنوار6، باب الصرب، حديث 89/ 2: الكاىف -)1(

  .20600، حديث 42، باب 309/ 15: ؛ وسائل الشيعة7، باب الصرب، حديث 89/ 2: الكاىف -)2(

  326: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

بر تو باد به تقوا و به صرب، تا فردا پيش وى روى، صرب در امور چون سر است از : زهر ترك شوم، حضرت به او فرمود
  .»1« تن، چون سر از تن جدا شود، تن فاسد گردد و چون در كارها صرب نباشد مهه كارها فاسد شود

َصبـٌْر ِعْنَد اْلُمصيَبِة َحَسٌن َمجيٌل، َواْحَسُن ِمْن ذِلَك الصَّبْـُر ِعْنَد ما َحرََّم الّلهُ : الصَّبـُْر َصْربانِ  :قاَل امريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم
 َم َعَلْيَك فـََيُكوَن حاِجزاً َوالذِّْكُر ِذْكراِن ِذْكُر الّلِه َعزََّوَجلَّ ِعْنَد اْلُمصيَبِة، َواْفَضُل ِمْن ذِلَك ِذْكُر الّلِه ِعْنَدما َحرَّ . َعزََّوَجلَّ َعَلْيكَ 

»2«.  

رت از آن صربى : صرب، دو صرب است: امرياملؤمنني عليه السالم فرمود صرب در مصيبت كه خوب و خوشايند است و 
ذكر در وقت مصيبت و برتر از آن ذكر خدا در برابر : است كه در برابر حرام اهلى به خرج دهى و ذكر دو ذكر است

  .كه بني تو و حرام مانع شود و تو به وسيله آن ذكر پاكدامن مباىن  حرام است به حنوى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .صرب بر مصيبت و صرب بر طاعت و صرب بر گناه: صرب بر سه مرحله است

درجه تا  هركه در مصيبت صرب كند تا آن را به تسلى خوب پاسخ گويد، خداوند برايش سيصد درجه بنويسد كه ميان هر
  .درجه ديگر به مانند آمسان تا زمني است

  .اى تا درجه ديگر از عمق زمني است تا عرش هركه بر طاعت صرب كند برايش ششصد درجه نويسد كه ميان درجه

صد درجه نويسد كه ميان هر درجه تا درجه  و هركه در برابر معصيت صرب كند، يعىن خويشنت را از گناه حفظ كند برايش 
  .»3«  از عمق زمني تا پايان عرش استديگر 
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______________________________  
  .6، حديث 62، باب 73/ 68: ؛ حبار األنوار9، باب الصرب، حديث 90/ 2: الكاىف -)1(

  .، الفصل اخلامس ىف الصرب22: ؛ مشكاة األنوار11، باب الصرب، حديث 90/ 2: الكاىف -)2(

  .12، حديث 62، باب 77/ 68: ؛ حبار األنوار15حديث ، باب الصرب، 91/ 2: الكاىف -)3(

  327: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .»1« انَّ الصَّبـَْر َوُحْسَن اْخلُْلِق َواْلِربَّ َواْحلِْلَم ِمْن اْخالِق اْالنْبياءِ : قاَل امريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم

  .و نيكى و حلم از اخالق پيامربان است به حقيقت صرب و خوش اخالقى: امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

اْلِفْقهُ ِىف الّديِن، َوالصَّبـُْر َعَلى اْلَمصاِئِب، : َيكوَن فيِه َثالُث ِخصالٍ   ال يَذوُق اْلَمْرءُ ِمْن َحقيَقِة اْالمياِن َحّىت : َوَعْنُه عليه السالم
  .»2«  َوُحْسُن التـَّْقديِر ِىف اْلَمعاشِ 

شناسى، صرب بر مصايب، اندازه  دين: چشد مگر سه خصلت در او باشد از حقيقت اميان منى مرد: و نيز آن جناب فرمود
  .نيكو نگاه داشنت در زندگى

  .»3«  َعذاِب اْلَقْربِ، َمْن َصبَـَر َعَلى الّلِه َوَصَل الَْيهِ   َحمارِِم الّلِه اْيَسُر ِمْن َصْربَِك َعلى  َصبـُْرَك َعلى: َوَعْنُه عليه السالم

توان با كمى صرب  تر از صربت بر عذاب قرب است، اينجا مى ايستادگى و صربت بر حمرمات آسان: آن حضرت فرمود و نيز
  .رسد توان با متام حتمل بر عذاب خدا صرب كرد، هركس براى او صرب كند به او مى از گناه مصون ماند، آجنا منى

  دال موافق آن زلف عنربافشان باش
 

  پريشان باشسياه روز و سراسيمه و 

 به معىن ار نتواىن به رنگ ياران شد
 

  برو به عامل صورت شبيه ايشان باش

 خبر به جان گرامنايه وصل جانان را
 

  وگرنه تا به ابد مستعد هجران باش

  به عمر اگر عملى غري عشق كردسىت
 

  حاصلت پشيمان باش كنون ز كرده ىب
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______________________________  
  .46، حديث 62، باب 92/ 68: ، الفصل احلادى والسبعون ىف الصرب؛ حبار األنوار116: جامع األخبار -)1(

  .29، حديث 62، باب 85/ 68: ؛ حبار األنوار46: قرب اإلسناد -)2(

  .60، حديث 62، باب 95/ 68: ؛ حبار األنوار39، حديث 292: الدعوات، راوندى -)3(

  

  328 :، ص12 عرفان اسالمى، ج

  

  غالم عامل تركيب تا به كى باشى
 

  طلسم را بشكن شاه عامل جان باش

  به زير بار طبيبان شهر نتوان رفت
 

  به درد خو كن و آسوده دل ز درمان باش

  

  توان كردن نظر به دامن گلچني منى
 

  به خار سر كن و فارغ ز سري بستان باش

 نصيب خضر خدا كرد آب حيوان را
 

 «1»  سكندر ظلمت دويده حريان باشبگو 

  

   صرب در آيينه عرفان

  :صرب بر سه نوع باشد
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صرب عام و آن جنس نفس باشد بر سبيل جتّلد و اظهار ثبات در حتّمل، تا ظاهر حال او به نزديك عاقالن و عموم  :اّول
  .مردمان مرضى باشد

  .صرب زّهاد و عّباد و اهل تقوا و ارباب حلم از جهت توقع ثواب آخرت :دّوم

صرب عارفان، چه بعضى از ايشان التذاذ يابند به مكروه از جهت تصور آن كه معبود ايشان را به آن مكروه از ديگر  :سّيم
  .اند بندگان خاص گردانيده و ملحوظ نظر او شده

و مداومت بر طلب انس و حمافظت بر طاعات و استقصاى در  و عالمت صرب حبس نفس است و استحكام درس
ها و روى  واجبات و صدق در معامالت و طول قيام در جماهدات و اصالح جنايات و ترك شكايات و فرو خوردن تلخى

  .ترش ناكردن

  .و صرب آن است كه فرق نكند ميان حال نعمت و حمنت و سكون نفس در بال و بال را به مهت توان كشيد

  ايد اگر بالى َكوَنني بر تو گمارند در آن آه نكىن و اگر حمنت عاَلَمني بر تو فرودب

______________________________  
  .فروغى بسطامى -)1(

  329: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .آيد به جز كوى صرب جنوىي و در بال درآمدن هم چنان باشى كه از بال بريون آمدن

  .»1« ] َصبـُْرَك ِإالَّ ِباللَّهِ َو اْصِربْ َو ما [

  .و شكيباىي كن، و شكيباىي تو جز به توفيق خدا نيست

  اقسام صرب

  :اند ها به چند قسم تقسيم كرده صرب را روى حاالت صابران و حنوه صرب آن

  .صرب لّله، صرب ىف اللّه، صرب مع الّله، صرب عن الّله، صرب بالّله
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  .جزع است در موقع وقوع در امرى مكروه، يا موقع فوت شدن امرى مطلوب عبارت از حبس نفس از :صرب لّله - 1

  .ثبات و استقامت در راه حق متعال است به جهت حتّمل بلّيات، ترك لّذات و دفع موانع :صرب ىف الّله - 2

  .آيد ىصرب اهل دل و اهل حضور است كه در وقت بروز موانع و ظهور آثار نفس براى آنان پيش م :صرب مع الّله - 3

به دو قسمت تقسيم شده يكى اختصاص به فّساق دارد، يكى اختصاص به عّشاق دارد، در قسم اّول  :صرب عن الّله - 4
در معىن اّول هرچه فاسق در فسقش صابرتر باشد . كند، در قسم دّوم حكايت از قرب حكايت از بُعد و دورى مى

تر است، صرب در معىن اّول مربوط به اهل جفا و حجاب  مقّربتر است، در معىن دّوم هرچه عاشق صابرتر باشد  بدحال
  .است و در معىن دّوم مربوط به اهل عيان و مشاهده

  .آيد صرب موّحدان و صرب اهل متكني است كه در مقام استقامت در امر حق متعال پيش مى :صرب بالّله - 5

______________________________  
  .127): 16(حنل  -)1(

  330: ، ص12 مى، جعرفان اسال

  درجات صرب

صرب براى عاّمه . صرب عبارت است از حبس نفس از جزع كه اظهار آن داّل بر ِشكوه و شكايت است: گويد خواجه مى
  :ترين موقف است و بر سه درجه است ترين مقام و براى موّحدان نازل ترين منزل، براى اهل حمّبت خموف سخت

صرب از معصيت است كه براى بقاى اميان و دورى از عذاب است و با مطالعه وعيد اهلى حاصل  :درجه اّول از صرب
گردد، در اين مقام اگر موجبات صرب انفعال و شرمندگى باشد و حياى از حق موجب شود كه سالك از معاصى   مى

  .تر است گريى منايد اين حنوه صرب عاىل كناره

  .كه به حمافظت طاعت، رعايت طاعت و به تقسيم طاعت حاصل است  صرب بر طاعت است :درجه دّوم از صرب

  .حتسني طاعت به علم، رعايت طاعت به اخالص و حمافظت طاعت به دوام طاعت است
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صرب در باليا و مصايب است كه براى رسيدن به حسن جزاى اهلى است، حتّمل اين صرب با انتظار  :درجه سّوم از صرب
ها با ياد خدا و متذكر شدن  سبك گردانيدن مصايب و سهل مشردن آن. گردد آسان مى فرج از طرف حق متعال سهل و

  .»1« كند نعم اوست، آن كه متذّكر حق متعال است زير بار مصايب احساس ناراحىت منى

______________________________  
  .39/ 2: مقامات معنوى -)1(

  331: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

ُر ُيْظِهُر [ َوالصَّبـُْر َيدَّعيِه ُكلُّ اَحٍد . ما ىف َبواِطِن اْلِعباِد ِمَن الّنوِر َوالصَّفاِء، َواجلَْزَُع يُْظِهُر ما ىف َبواِطِنِهْم ِمَن الظُّْلَمِة َواْلَوْحَشةِ الصَّبـْ
اْلُمناِفقَني ِالنَّ نُزوَل اْلِمْحَنِة َواْلُمصيَبِة ُخيِْربُ َعِن الّصاِدِق  َواجلَْزَُع يـُْنِكرُُه ُكلُّ اَحٍد َوُهَو ابـَْنيُ َعَلى. َوما يـَْثُبُت ِعْنَدُه االَّ اْلُمْخِبتونَ 

َوتـَْفسُري اْجلَزَِع اْضِطراُب اْلَقْلِب َوَحتَزُُّن . َصْرباً   َوتـَْفسُري الصَّْربِ ما َيْسَتِمرُّ َمذاقُُه، َوما كاَن َعِن اْضِطراٍب ال ُيَسّمى. َواْلكاِذبِ 
وَُكلُّ نازَِلٍة َخَلْت اوائُِلها ِمَن اْالْخباِت َواْالناَبِة َوالتََّضرُِّع اَىل الّلِه َفصاِحُبها َجُزوٌع َغيـُْر . اللَّْوِن َوتـَْغيِري اْحلالِ  الشَّْخِص َوتـَْغيريِ 

  ]صاِبرٍ 

   معناى صرب و جزع

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

كند و جزع آنچه را در قلب آدمى  نورانّيت و صفاست آشكار مىصرب آنچه را كه در باطن انسان از صفات نيكو و 
  .دهد است از ضعف و تاريكى و اضطراب و وحشت بروز مى

كنند، اما صابر كسى است كه در مقابل عظمت حق و فرمان  كنند صابرند و جزع و فزع را از خود نفى مى مهه ادعا مى
اده رت مى. او گردن  توان ديد، چون ابتالىي براى آنان پيش آيد اضطراب و ترديد و وحشت و  مفهوم جزع را در منافقان 

   تريگى

  332: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

دهند و دروغ بودن اّدعايشان  شود، در قدم اول اطمينان و تظاهر به اميان و ثبات قدم را از دست مى باطن آنان ظاهر مى
  .شود آشكار مى
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خى و سخىت بر قرار و ثابت قدم باشد، پس قيد سخىت و قبول آن در مفهوم حقيقت صرب آن است كه در پيش آمدن تل
صرب مأخوذ است، در صورتى كه امرى ناگوار نباشد، يا روى اضطراب و ناراحىت بر امرى ايستادگى كند از مفهوم صرب 

  .خارج است

ناراحىت قلب و متغري شدن حالت جزع برعكس صرب است، ادامه دادن امرى يا حالىت است كه توأم با اضطراب و اندوه و 
  .و رنگ و سيماست

معلوم شد كه صرب ممدوح آغاز آن قريِن خضوع و خشوع و تسليم و توجه به حق و سپس ادامه دادن آن عادت روحى 
  .است و چون توأم با اين قيود نگردد جزع است

  333: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

ِلِه فـََقْد ْلٌو ِلَقْوٍم، َوِلَقْوٍم اوَّلُُه َوآِخرُُه ُحْلٌو، َفَمْن َدَخَلهُ ِمْن اواِخرِِه فـََقْد َدَخَل، َوَمْن َدَخَلُه ِمْن اوائِ َوالصَّبـُْر ما اوَّلُُه ُمرٌّ َوآِخرُُه حُ [
  :نَبيِّنا َوَعَلْيِهَما السَّالمُ   ْضِر َعلىَواخلِْ   ىف ِقصَِّة موسى  َوَمْن َعَرَف َقْدَر الصَّْربِ ال َيْصِربُ َعّما ِمْنُه الصَّبـُْر، قاَل الّلُه تَعاىل. َخرَجَ 

َْتِك ِسْرتِِه فـَُهَو ِمَن اْلعامِّ َوَنصيُبهُ . »1« ]ما َملْ حتُِْط ِبِه ُخْرباً   َو َكْيَف َتْصِربُ َعلى[ َفَمْن َصبَـَر ُكْرهاً وََملْ َيْشُك اَىل اْخلَْلِق وََملْ َجيْزَْع ِ
َسكيَنٍة َوَوقاٍر فـَُهَو   َوَمِن اْستَـْقَبَل اْلَبالَء بِالرَّْحِب َوَصبَـَر َعلى. اْى بِاْجلَنَِّة َواْلَمْغِفرَةِ  »2« ] الصَّاِبرِينَ  َو َبشِّرِ [ : ما قاَل الّلُه َتعاىل

  : ِمَن اْخلاصِّ َوَنصيُبُه ما قاَل الّلُه َتعاىل

  ]»3« ] ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبرِينَ [

   صابران واقعى

غاز آن تلخ است و پايانش شريين و براى مجعى ديگر اّولش و آخرش تلخ است، پس كسى كه وارد صرب براى مجعى آ
گريد به طور مسّلم از صابران است و توفيق به دست آوردن نتيجه  شود و پايان و نتيجه آن را در نظر مى مسري صرب مى

   مطلوب به

______________________________  
  .68): 18(كهف   -)1(

  .155): 2(بقره  -)2(
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  .153): 2(بقره  -)3(

  334: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  .صرب را پيدا خواهد كرد

كسى كه توّجه او به تلخى آغاز و ابتداى آنست هرگز مصداق صابر و صرب نيست و چون كسى مقام و منزلت اين كار 
  .خود را آماده نسازدرا شناخت هرگز راضى خنواهد بود كه در موجبات صرب توقف و تسامح ورزيده و 

  :فرمايد خداوند متعال در قصه موسى و خضر مى

  تواىن صرب كىن برآنچه احاطه ندارى؟ چگونه مى

پس آن كسى كه روى كراهت و ناچارى صرب ورزيده و در عني حال مواظب است كه گله و شكايىت نكند و باطن خود را 
ست و از جهت نصيب و حظ مشمول فرمايش خداست كه با اضطراب و جزع آشكار ننمايد از صربكنندگان عمومى ا

  :فرمايد مى

شت و مغفرت و رمحت   .بشارت بده صابران را به 

اما اگر از جان و دل به استقبال بال رفت و بدون كمرتين جزع و فزعى صرب كرد و با كمال اطمينان خاطر و آرامش دل 
  :آيد و مشمول قول حق قرار خواهد گرفت كه فرمودو وقار و ثبات استقامت ورزيد از خواص صابران به حساب 

  .»1« ] ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبرِينَ [

  .خدا با صابران است

  صرب يك زن براى خدا

  :از يكى از بزرگان دين نقل شده كه

  :خواند بدين مضمون گذشتم، زىن را ديدم ميان چند قرب نشسته و اشعارى مى از گورستاىن مى
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______________________________  
  .153): 2(بقره  -)1(

  335: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  تاىب كنم؟ تاىب بر من سزاوار است كه من ىب دامن عاىل است، آيا ىب صرب كردم در حاىل كه عاقبت صرب را مى

وارد شد، اشك به چشمامن . 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

گوىي صربى كه كردم در عهده  از آن زن پرسيدم بر تو چه شده و چه مصيبىت وارد گرديده كه مى: گويد آن مرد دين مى
  .مهه كس نيست

اى پرتاب كرد و از منزل  آن كارد را به گوشه روزى شوهرم گوسپندى را براى كودكامن ذبح منود و پس از: در جواب گفت
تر بود به تقليد شوهرم دست و پاى برادر كوچك خود را بسته و خوابانيد و به او   خارج شد، يكى از دو فرزندم كه بزرگ

  :گفت

ريد و من تر را ب تر سر برادر كوچك خواهم به تو نشان دهم كه پدرم اين طور گوسپند ذبح كرد، در نتيجه برادر بزرگ مى
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 

بيابان فرار كرد، چون شوهرم به خانه برگشت و از جريان آگاه شد به دنبال پسر رفت و او را در بيابان دچار محله 
زمحت به خانه آورد و از شّدت عطش و رنج جان سپرد، من خود را سراسيمه حيوانات ديد كه مرده است، جنازه او را به 

رساند و ديگ  به جنازه شوهر و پسرم رساندم، در اين اثنا كودك خردسامل خود را به ديگ غذا كه در حال جوش بود مى
دست دادم، در اين حال  ام را از 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«  متام امور از جانب خداست و واگذار به اوست و هيچ امرى واگذار به عبد نيست

______________________________  
  .10: و وجدان اميان -)1(
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  337: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

   باب

92  

   در حزن و اندوه

  339: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  .اْسرارِِهْم َوطوِل ُمباهاِِْم َحتَْت ِسرِّ اْلِكْربياءِ   احلُْْزُن ِمْن ِشعاِر اْلعارِفَني ِلَكثـَْرِة وارِداِت اْلَغْيِب َعلى

  . َوَمَع الّلِه َعْيَش اْلُقْرىب  َواْلَمْحُزوُن ظاِهرُُه قـَْبٌض َوباِطُنُه َبْسٌط، يَعيُش َمَع اْخلَْلِق َعْيَش اْلَمْرضى

ُر اْلُمتـََفكِِّر ِالنَّ اْلُمتَـَفكَِّر ُمَتَكلٌِّف َواْلَمْحزوُن َمْطبوٌع، َواحلُْْزُن يـَْبُدو ِمَن اْلبا ْلِفْكُر يـَْبُدو ِمْن ُرْؤيَِة اْلُمْحَدثاِت ِطِن َواَواْلَمْحُزوُن َغيـْ
نَـُهما فـَْرقٌ  ا َأْشُكوا بـَثِّي َو ُحْزِين ِإَىل اللَِّه َو َأْعَلُم ِمَن اللَِّه ما ال [ :قاَل الّلُه َعزََّوَجلَّ ىف ِقصَِّة يـَْعقوَب عليه السالم. َوبـَيـْ ِإمنَّ

َوَميُني احلُْْزِن اْالْنِكساُر َوِمشالُُه الصَّْمُت، َواْحلُْزُن . ِالّىن َمْطلوبٌ : َلَك َمْهُموماً؟ قالَ  ما: َوقيَل ِلرَبيِع ْبِن ُخثـَْيمٍ  »1« ] تـَْعَلُمونَ 
  .، َوالتـََّفكُُّر َيْشَرتُِك فيِه اْخلاصُّ َواْلعامُّ  َخيَْتصُّ ِبِه اْلعارِفوَن لِّلِه َتعاىل

َالْسَتغاثُوا، َوَلْو ُوِضَع ىف قُلوِب َغْريِِهْم َالْستَـْنَكُروُه، َفاْحلُْزُن اوَُّل ثانيِه اْالْمُن َواْلِبشاَرةُ  َوَلْو ُحِجَب اْحلُْزُن َعْن قُلوِب اْلعارِفَني ساَعةً 
  .ِبطََلِب النَّجاةِ   َوالتـََّفكُُّر ثاٍن اوَّلُُه َتْصحيُح اْالمياِن َوثالِثُُه اْالْفِتقاُر اَىل الّلِه َتعاىل

  .َوِلُكلِّ واِحٍد ِمنـُْهما حاٌل َوِعْلٌم َوطريٌق َوِعْلٌم َوَمْشَربٌ . اْلُمتَـَفكُِّر ُمْعَتِربٌ َواحلَْزيُن ُمتَـَفكٌِّر وَ 

______________________________  
  .86): 12(يوسف  -)1(
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َواْلَمْحُزوُن ظاِهرُُه قـَْبٌض . َوطوِل ُمباهاِِْم َحتَْت ِسرِّ اْلِكْربياءِ  اْسرارِِهمْ   احلُْْزُن ِمْن ِشعاِر اْلعارِفَني ِلَكثـَْرِة وارِداِت اْلَغْيِب َعلى[
ُر اْلُمتَـَفكِِّر ِالنَّ اْلُمتَـَفكَِّر ُمَتَكلٌِّف َواْلَمْحزوُن .  َوَمَع الّلِه َعْيَش اْلُقْرىب  َوباِطُنُه َبْسٌط، يَعيُش َمَع اْخلَْلِق َعْيَش اْلَمْرضى َواْلَمْحُزوُن َغيـْ

نَـُهما فـَْرقٌ  قاَل الّلُه َعزََّوَجلَّ ىف ِقصَِّة يـَْعقوَب عليه . َمْطبوٌع، َواْحلُْزُن يـَْبُدو ِمَن اْلباِطِن َواْلِفْكُر يـَْبُدو ِمْن ُرْؤَيِة اْلُمْحَدثاِت َوبـَيـْ
ا َأْشُكوا بـَثِّي َو ُحْزِين ِإَىل اللَِّه َو َأْعَلُم ِمَن اللَِّه ما ال تـَعْ [ :السالم   ]»1« ] َلُمونَ ِإمنَّ

   حزن شعار اهل عرفان

هاى مادى باشد، از نظر قرآن جميد، مردود و صاحبش از فيوضات  حزن اگر به خاطر فوت شدن امور ظاهر و برنامه
  .حمروم است

منظور از اين حزن و اندوه در روايت مورد ترمجه، حزىن است كه از احساس كوچكى خود نسبت به عظمت حضرت حق 
دهد و حزىن است كه بر اثر رسيدن به مقام شهود نسبت به واقعيّات و اين كه چرا آدمى در عني آن  ت مىبه انسان دس

   گردد و حزىن است مهه اميان و عمل باز فوق العاده حقري و فقري است عارض انسان مى

______________________________  
  .86): 12(يوسف  -)1(
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شود و اين حزن كه خود عّلت  معاينه قيامت و حساب و كتاب و هول نسبت به آن روزگار به انسان متوجه مىكه از 
  .حركت و سري و سلوك بيشرت به سوى حضرت يار است حزىن است پسنديده و حممود و از اوصاف عارفان بالّله است

ه ميان آمده، در اينجا احتياج به شرح مفصل در طول جملدات سابق به هر مناسبىت كه پيش آمد در اين زمينه سخن ب
  .شود بينم تنها به ترمجه اصل روايت اكتفا مى منى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

حزن و اندوه، شعار اهل عرفان است و آن بر اثر واردات غيىب بر قلوب ايشان و به سبب امتداد افتخار درك سايه و 
  .ن استپوشش عنايت و بزرگوارى حق بر آنا
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حاالن  شخص حمزون از حلاظ ظاهر گرفته، وىل در باطن داراى عاملى وسيع و گسرتده است، او با مردم چون بيماران و ىب
  .كند و با خداى خود مهانند اهل قرب و بدون قيد و خالصه خصوصى و عاشقانه زندگى مى

كند، وىل حزن جوشش درون است، ديگر  مى شخص حمزون با متفكر فرق دارد، متفّكر با زمحت در قلب خود اجياد فكر
  .شود كند، وىل تفّكر در اثر برخورد با امور خارجى حمقق مى آن كه حزن از باطن در ظاهر خودمناىي مى

كند، من شدت حزن و اندوه خود را به پيشگاه پروردگارم اظهار  خداوند متعال در جريان قصه يعقوب از زبان او نقل مى
  .برم و آنچه را من از جانب او آگاهم مشا اى فرزندان من آگاه نيستيد ت مىداشته و به او شكاي
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  .ِالّىن َمْطلوبٌ : ما َلَك َمْهُمومًا؟ قالَ : َوقيَل ِلرَبيِع ْبِن ُخثـَْيمٍ [

َوَلْو ُحِجَب . ، َوالتـََّفكُُّر َيْشَرتُِك فيِه اْخلاصُّ َواْلعامُّ  اْلعارِفوَن لِّلِه َتعاىلَوَميُني احلُْْزِن اْالْنِكساُر َوِمشاُلُه الصَّْمُت، َواحلُْْزُن َخيَْتصُّ ِبِه 
تـََّفكُُّر ُل ثانيِه اْالْمُن َواْلِبشاَرُة َوالاحلُْْزُن َعْن قُلوِب اْلعارِفَني ساَعًة َالْسَتغاثُوا، َوَلْو ُوِضَع ىف قُلوِب َغْريِِهْم َالْستَـْنَكُروُه، فَاحلُْْزُن اوَّ 

َوِلُكلِّ واِحٍد ِمنـُْهما . َواحلَْزيُن ُمتَـَفكٌِّر َواْلُمتَـَفكُِّر ُمْعَتِربٌ . ِبَطَلِب النَّجاةِ   ثاٍن اوَُّلهُ َتْصحيُح اْالمياِن َوثالُِثُه اْالْفِتقاُر اَىل الّلِه َتعاىل
  ] حاٌل َوِعْلٌم َوطريٌق َوِعْلٌم َوَمْشَربٌ 

   حزن عارفان

به خاطر اين كه مسئولّيىت بزرگ بر عهده من است و پيوسته من : چرا حمزون و مهمومى؟ گفت: خثيم گفتندبه ربيع بن 
  .مورد درخواست و بازخواستم

جانب راست حزن فروتىن در برابر حق و جانب چپ آن خاموشى است و حقيقت حزن بدون اين دو صفت ميّسر 
  .شود منى

  .تفّكر مشرتك ميان عارف و عامى است حزن صفىت است خمصوص به اهل معرفت، وىل

اگر حزن نسبت به حضرت حق ساعىت از قلوب عارفان برداشته شود هر آينه به ناله و استغاثه برخيزند و هرگاه به ديگرى 
   عطا شود، به خاطر فقدانش در وجودشان
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  .به كراهت آيند

  .امن از قهر و غضب اهلى و بشارت به رمحت و فيوضات معنوى استحزن در حقيقت مقامى است كه نتيجه آن 

تفّكر در پشت سر اميان واقعى و اعتقاد ثابت پيدا شده و نتيجه تفّكر، احساس فقر و احتياج و نيازمندى به درگاه او 
وسبب درخواست جنات و استخالص از جناب اوست و هر شخص حمزوىن قهراً متفّكر است و هر متفّكرى 

  .آموزست تعرب 

  .براى هريك از اين دو دسته حاالت خمصوص و معارف و علوم و روش و مشرب خاصّى است

  :احواىل كه اختصاص به صاحب حزن دارد عبارت است از

  .وصول به مرتبه يقني - 1

  .معاينه ديدن احوال قيامت از سؤال و كتاب و حشر و نشر - 2

  .ق است به خملوقآگاهى صاحب حزن از عّلت است به معلول، از ح - 3

  .علم صاحب حزن گاهى عطائى است/ - 4

  .مشرب حمزون سوز و گداز و درد و نياز است - 5
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  93باب 

  در حيا

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

احلَْياءُ : رُُه التـَّْوحيُد َواْلَمْعرَِفُة، قاَل النَّىبُّ صلى اهللا عليه و آلهٍء يـُْنكِ  احلَْياءُ نوٌر َجْوَهرُُه َصْدُر اْالمياِن َوتـَْفسريُُه التَّثَبُُّت ِعْنَد ُكلِّ َشىْ 
  .ِمْن اْالمياِن َواْالمياُن ِباْحلَياءِ 
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ىف ساحاِت َهْيَبِة الّلِه بِاحلَياِء ِمْنهُ َتَخطَّا َوصاِحُب احلَْياِء َخيـٌْر ُكلُُّه، َوَمْن ُحرَِم احلَياَء فـَُهَو َشرُّ ُكلُُّه َواْن تـََعبََّد َوتـََورََّع، َوانَّ ُخْطَوًة تَـ 
  .َواْلَوقاَحُة َصْدُر النِّفاِق َوَصْدُر النِّفاِق اْلُكْفرُ . اَلْيِه َخٌري ِمْن ِعباَدِة َسْبعَني َسَنةً 

ُكلُّ ما َعِمْلَت ِمْن َخْريٍ َوَشرٍّ َفاْنَت اْى اذا فاَرْقَت اْحلياَء فَ . اذا َملْ َتْسَتِح َفاْعَمْل ما ِشْئتَ : قاَل َرسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
  .ِبِه ُمعاَقبٌ 

ّناِس َواحلَْياءُ َمْسَكُن اخلَْشَيِة َواحلَْياءُ اوَّلُهُ اْهلَْيَبُة َوصاِحُب اْحلَياِء ُمْشَتِغٌل ِبَشْأنِِه، ُمْعَتزٌِل ِمَن ال. َوقـُوَُّة احلَْياِء ِمَن احلُْْزِن َواْخلَْوفِ 
اذا اراَد الّلُه ِبَعْبٍد َخْرياً اْهلاُه : قاَل َرسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله. َعّما ُهْم فيِه َوَلْو ُترَِك صاِحُب اْحلَياِء ما جاَلَس اَحداً ُمْزَدِجٌر 

نَـْيِه وََكرََّهُه ُجماَلَسَة اْلُمعِرضَني َعْن ِذْكِر الّلِه  َحياءُ َذْنٍب، َوَحياءُ : َواْحلَياءُ َمخَْسُة اْنواعٍ .  َتعاىلَعْن َحماِسِنِه َوَجَعَل َمساِوَيُه بـَْنيَ َعيـْ
، َوَحياءُ َهْيَبٍة، َوِلُكلِّ واِحٍد ِمْن ذلَك اْهٌل، َوِالْهِلِه َمْرتـََبٌة َعلى   .ِحَدةٍ   تـَْقصٍري َوَحياءُ َكراَمٍة، َوَحياءُ ُحبٍّ
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  ] ُر اْالميانِ احلَْياءُ نوٌر َجْوَهرُُه َصدْ [

  حقيقت حيا

حيا حالىت است معنوى و ملكوتى كه بر اثر معرفت انسان به حضرت حق و توّجه به امسا و صفات جناب او در وجود 
  .آيد و باعث حفظ انسان از گناه و عّلت حركت به سوى طاعت و عبادت است آدمى پديد مى

  .عبادت، آگاهى و دانش، صفا و بينش برخوردارندحياداران عامل، از وقار و سكون، ادب و عظمت، تربيت و 

حياداران، نسبت به حقايق چشمى باز و قلىب آگاه و روحى در حال پرواز دارند و اگر آنان را ذرّه ذرّه كنند، حمال است 
دانند دست به آلودگى بزنند و از عبادت و اطاعت جناب حق  در حمضر دوست كه خود را مهيشه در آن حمضر حاضر مى

  .م بگذارندك

در جمّلدات قبل به مسئله حيا اشاره رفته و تا جاىي كه الزم بوده به شرح اين حقيقت عاىل اقدام شده، در اين جا فقط به 
  .شود چند روايت و ترمجه اصل منت اكتفا مى
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   حيا در روايات

  .»1« ْالمياِن َواْالمياُن ِىف اْجلَنَّةِ اْحلَياءُ ِمَن ا: َعْن اىب َعْبِدالّلِه عليه السالم

شت است: امام صادق عليه السالم فرمود   .حيا معلول اميان است و اميان در 

  .»2«  ِمَن اْالميانِ  -اْعىن َعىَّ اللِّساِن ال َعىَّ اْلَقْلبِ  - اْحلَياءُ َواْلِعفاُف َواْلَعىُّ : قاَل ابوَعْبِدالّلِه عليه السالم

  .مهه از اميان است -يعىن كندى زبان نه كندى دل -حيا و عفت و كم گوىي: السالم فرمود امام صادق عليه

  .»3«  احلَْياءُ َواْالمياُن َمْقروناِن ىف قـََرٍن فَاذا َذَهَب اَحُدُمها َتِبَعُه صاِحبُهُ : َعْن اَحِدِمها عليهما السالم قالَ 

اند، چون  حيا و اميان مهراهند و در يك رشته بسته: فرمود) محضرت باقر و امام صادق عليهما السال(يكى از دو امام 
  .رود ها برود، ديگرى هم مى يكى از آن

  .»4«  ال امياَن ِلَمْن ال َحياَء لَهُ : َعْن اىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 

  .اميان نيست براى كسى كه حيا ندارد: امام صادق عليه السالم فرمود

   اْرَبٌع َمْن ُكنَّ فيِه وَكاَن ِمْن قـَْرِنِه اىل: قاَل َرسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: عليه السالم قالَ َعْن اىب َعْبِدالّلِه 

______________________________  
  .15970، حديث 110، باب 166/ 12: ؛ وسائل الشيعة1، باب احلياء، حديث 106/ 2: الكاىف -)1(

  .2، حديث 81، باب 329/ 68: ؛ حبار األنوار2حديث  ، باب احلياء،106/ 2: الكاىف -)2(

  .15969، حديث 110، باب 166/ 12: ؛ وسائل الشيعة4، باب احلياء، حديث 106/ 2: الكاىف -)3(

  .5، حديث 81، باب 331/ 68: ؛ حبار األنوار5، باب احلياء، حديث 106/ 2: الكاىف -)4(
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َهلَا الّلُه َحَسناتٍ  َقَدِمِه ُذنوباً    .»1« الصِّْدُق َواْحلَياءُ َوُحْسُن اْخلُْلِق َوالشُّْكرُ : َبدَّ
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چهار چيزند در هركس باشد و از سر تا پايش را  : رسول خدا صلى اهللا عليه و آله گفت: امام صادق عليه السالم فرمود
  .خلقى و شكرگزارى تگوىي و حيا و خوشگناه گرفته باشد، خداوند مهه آن گناهان را به حسنه تبديل كند، راس

   تبديل سيئه به حسنه

  :گويد عالمه جملسى رمحه اهللا مى

  :در اين تبديل سيّئه به حسنه وجوهى ذكر شده

  .ها طاعت آينده آيد گناهان پيشني به توبه حمو شود و جباى آن  - 1

  .ها حمو شود و روحيه طاعت جباى آن نشيند روحيه گناهكارى از آن - 2

  .دا توفيق كارهاىي به او دهد كه ضّد كارهاى پيشني او باشدخ - 3

  .»2« جباى هر كيفرى ثواىب براى او ثبت كند - 4

  .ها مراجعه كنيد توانيد به آن هاى گذشته نقل شده، مى هاى مهّمى از اهل حيا در قسمت داستان

محقانه و ضربه مهلكى است بر سعادت در اينجا ذكر اين مطلب الزم است كه حيا و شرم در امور مثبته حالىت است ا
دنيا و آخرت انسان و بايد توجه داشت كه حيا در هنگام گناه و طاعت بايد به كار گرفته شود به اين معىن كه اگر زمينه 
منكر و فحشاىي براى انسان فراهم شد، از حضرت حق خجالت كشيده و از گناه كناره گريد و چون زمينه عبادت پيش 

  .ن شرم كندآيد از ترك آ

______________________________  
  .15973، حديث 110، باب 167/ 12: ؛ وسائل الشيعة7، باب احلياء، حديث 107/ 2: الكاىف -)1(

  .7، ذيل حديث 81، باب 332/ 68: حبار األنوار -)2(
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اند، وجود  ، نقل كرده»حبار األنوار«، »حتف العقول«، »الكاىف«در روايت بسيار مّهمى كه اكثر كتب حديث از مجله 
  .اند مقّدس حضرت موسى بن جعفر عليهما السالم حيا را از جنود عقل معّرىف كرده
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  :اند اى فرموده رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در حديث پرمايه

  .»1«  هركجا عقل باشد حيا و اميان مهاجناست

و مسائل اهلى به تقويت عقل و در نتيجه به رشد اميان و حيا برخيزد، در ميدان صفا  انسان وقىت در سايه معرفت به حق
گريد و از خود موجودى اهلى و با بركت خواهد ساخت و مصداق  و عرصه طاعت و عبادت و خدمت به خلق قرار مى

ور   آتش عشق و شوق شعلهحقيقى خليفة الّله و انسان كامل خواهد شد و در اين وقت است كه از عقل و حيا و اميان 
  .گشته و جز با رسيدن به مقام لقا و وصل آدمى قانع خنواهد شد

______________________________  
  .، عالمات العقل وجنوده3، حديث 4، باب 107/ 1: ، جنود العقل واجلهل؛ حبار األنوار401: حتف العقول -)1(
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احلَْياءُ : ٍء يـُْنِكرُُه التـَّْوحيُد َواْلَمْعرَِفُة، قاَل النَّىبُّ صلى اهللا عليه و آله َهرُُه َصْدُر اْالمياِن َوتـَْفسريُُه التَّثَبُُّت ِعْنَد ُكلِّ َشىْ احلَْياءُ نوٌر َجوْ [
فـَُهَو َشرُّ ُكلُُّه َواْن تـََعبََّد َوتـََورََّع، َوانَّ ُخْطَوًة تـََتَخطَّا ىف َوصاِحُب اْحلَياِء َخيـٌْر ُكلُُّه، َوَمْن ُحرَِم اَحلياَء . ِمْن اْالمياِن َواْالمياُن ِباْحلَياءِ 

قاَل َرسوُل الّلِه . َواْلَوقاَحُة َصْدُر النِّفاِق َوَصْدُر النِّفاِق اْلُكْفرُ . ساحاِت َهْيَبِة الّلِه بِاَحلياِء ِمْنُه الَْيِه َخٌري ِمْن ِعباَدِة َسْبعَني َسَنةً 
  ] اْى اذا فاَرْقَت اْحلياَء َفُكلُّ ما َعِمْلَت ِمْن َخْريٍ َوَشرٍّ َفاْنَت ِبِه ُمعاَقبٌ . اذا َملْ َتْسَتِح َفاْعَمْل ما ِشْئتَ : ليه و آلهصلى اهللا ع

   حيا ريشه اميان

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در منت روايت باب حيا مى

ميان است به اين معىن كه عمده اجزاى اميان حياست و اميان  حيا نورى است كه جوهر آن نور و حقيقت ذاتش صدر ا
  .كامل، معلول آن صفت معنوى و ملكوتى است

  :معناى حيا توّقف در هر كارى است كه مناىف توحيد و معرفت است، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .حيا از اميان است و استحكام اميان از حياست

   هاست، وهركه از اين حقيقت دارنده مهه خوىب هركه صاحب حيا و آزرم است
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  .هاست، هرچند اهل عبادت و ورع باشد حمروم است صاحب مهه بدى

گذارد، در فضاى هيبت اهلى و در پيشگاه حق عزيزتر است از هفتاد سال عبادت كه بدون  يك گام كه صاحب حيا مى
  .حيا باشد

  :ان هر نفاق و نفاق اصل و ريشه كفر است، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمودىب حياىي اساس و بني

رتين مانع از گناه است در تو نباشد، پس هرچه خواهى كن كه گويا از دفرت بندگى حق بريوىن و  هرگاه حالت حيا كه 
  .خوىب و بديت به خاطر فقد صفت حيا موجب عقاب اهلى است
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ّناِس َواحلَْياءُ َمْسَكُن اخلَْشَيِة َواْحلَياءُ اوَّلُُه اْهلَْيَبُة َوصاِحُب اْحلَياِء ُمْشَتِغٌل ِبَشْأنِِه، ُمْعَتزٌِل ِمَن ال. َوقـُوَُّة احلَْياِء ِمَن احلُْْزِن َواخلَْْوفِ [
اذا اراَد الّلُه ِبَعْبٍد َخْرياً اْهلاُه : قاَل َرسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله. اَحداً ُمْزَدِجٌر َعّما ُهْم فيِه َوَلْو ُترَِك صاِحُب اْحلَياِء ما جاَلَس 

نَـْيِه وََكرََّهُه ُجماَلَسَة اْلُمعِرضَني َعْن ِذْكِر الّلِه َتعاىل ياءُ َحياءُ َذْنٍب، َوحَ : َواْحلَياءُ َمخَْسُة اْنواعٍ .  َعْن َحماِسِنِه َوَجَعَل َمساِوَيُه بـَْنيَ َعيـْ
، َوَحياءُ َهْيَبٍة، َوِلُكلِّ واِحٍد ِمْن ذلَك اْهٌل، َوِالْهِلِه َمْرتـََبٌة َعلى   ]ِحَدةٍ   تـَْقصٍري َوَحياءُ َكراَمٍة، َوَحياءُ ُحبٍّ

  مراحل حيا

تر است حيايش بيشرت است،  آن كس كه حزن و اندوه برگذشته و بر تقصريش در بندگى و خوف از عاقبت و عذاب قوى
  .صه گاه خشيت و ابتدايش جتّلى هيبت و عظمت او در قلب استحيا عر 

صاحب حيا به خود و به كار خود كه مهه طاعت و بندگى است مشغول است و هرگز از ياد حق غافل نيست، از 
گري است و از كارهاى غري اهلى مردم سخت متنّفر است و اگر  مردمى كه هيچ سود نسبت به امور معنوى ندارند كناره

  .را به حال خود گذارند هيچ رغبىت به مهنشيىن كسى نداردوى 

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
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هايش را در ميدان مغزش رژه دهد و  هايش را از چشم او بپوشد و بدى هرگاه خداوند براى كسى خري خبواهد، خوىب
  .منايد مهنشيىن با اهل غفلت را به نظر او ناپسند

  :حيا را پنج مرحله است

  .و اين مرتبه نازله حيا و بلكه حياى عوام النّاس است  حياىي كه مانع از گناه است - 1

  .به اين معىن كه شرمش آيد مرتكب كارى شود كه مشتمل بر تقصري است هرچند ترك اوىل باشد حياى تقصري، - 2

  .ع اين است كه مرتكب خالف رضاى او شوديعىن بزرگوارى و عزت حضرت دوست مان حياى كرامت، - 3

يعىن انوار حمّبت حضرت او چنان بر سراسر وجودش تابيده كه جمال خمالفىت براى عاشق در جنب  حياى حمّبت، - 4
  .معشوق نگذاشته است

  .و اين حيا علت خشيت است چنانچه حياى حمّبت باعث اميد و رجاست حياى هيبت، - 5

  .اى جداگانه است مقامى است كه شرحش موكول به جزوه و هريك از اين پنج مرحله را

به انوار جالل و اوصاف مجال و ذات مستجمع مجيع صفات كمالت ما را به اين مراتب عاليه از حيا آراسته فرما و ! اهلى
  .متام تقصريات و گناهان گذشته ما را كه معلول غفلت و جهل بوده ببخش و بيامرز
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   باب

94  

  در دعوى و اّدعا
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  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم
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النُُّسَك َوُهَو َعَلى احلَْقيَقِة   ِباحلَْقيَقِة ِلْالنْبياِء َواْالئِمَِّة َوالصِّّديقَني َوامَّا اْلُمدَّعى ِبَغْريِ واِجٍب فـَُهَو َكاْبليَس اللَّعِني ادَّعى  الدَّْعوى
  .اْظَهَر اْلِكْذَب َواْلكاِذُب ال َيكوُن اميناً   ُمنازٌِع ِلرَبِِّه ُخماِلٌف ِالْمرِِه، َفَمِن ادَّعى

ّصاِدُق ال يُقاُل َواْلُمدَّعى ُيطاَلُب ِباْلبـَيـَِّنِة ال َحماَلَة َوُهَو ُمْفِلٌس فـَيَـْفَتِضُح َوال.  فيما ال حيَِلُّ َلُه فـََتَح َعَلْيِه اْبواَب اْلبَـْلوى  َوَمِن ادَّعى
  .ملَِ : َلهُ 

  .الّصاِدُق ال َيراُه اَحٌد اّال هاَبهُ : قاَل امريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم
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النُُّسَك َوُهَو َعَلى احلَْقيَقِة   لَّعِني ادَّعىِباحلَْقيَقِة ِلْالنْبياِء َواْالِئمَِّة َوالصِّّديقَني َوامَّا اْلُمدَّعى ِبَغْريِ واِجٍب فـَُهَو َكاْبليَس ال  الدَّْعوى[
  ]اْظَهَر اْلِكْذَب َواْلكاِذُب ال َيكوُن اميناً   ُمنازٌِع ِلرَبِِّه ُخماِلٌف ِالْمرِِه، َفَمِن ادَّعى

   مسئله دعوى كاذب و صادق

ها نفر را در بسرت  و وبال ميليوندر باب آنان كه در طول تاريخ به اّدعا برخاستند و وزر » عرفان اسالمى«در جلد دّوم 
حيات به گردن گرفتند، در حاىل كه در آن اّدعا صادق نبودند به طور مفّصل مطالىب عنوان شد و نيز در جملدات ديگر به 

ها و شؤون زندگى  هاى خمتلف به اين مسئله اشاره رفت و به اثبات رسيد كه اگر جامعه انساىن در متام زمينه مناسبت
گذاشتند، هرگز بشر دچار اين مهه  ب نداشت و مدعيان هواپرست و دروغگو جايگاه مدعيان صادق را باز مىمّدعى كاذ

هاى در لباس ميش، حق را به حقدار  شد، اّما اين گرگ ها و عواقب سوء و خطرناك منى بست مشكالت گوناگون و بن
كرده و با آن بزرگواران و پريوانشان به جنگ و ستيز و    نگذاشتند و بلكه در برابر مّدعيان صادق و فرستادگان اهلى قد علم

  .هاى هولناك به پيكر حيات زدند كشت و كشتار برخاستند و در پى ادعاهاى خويش چه در شرق و چه در غرب ضربه

مرام بوداىي  ها و گاو و غرق شدن در تثليث و ها نفر را به آتش پرسىت و ميلياردها نفر را به تعظيم در برابر بت اينان ميليون
   و هندوىي و كمونيسىت و المذهىب
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كشيدند و عباد حق را از شكوفا شدن استعدادهايشان در عرصه گاه توحيد و وحى و نبوت و امامت مانع شدند و چه 
  !!ميزان عدل انگيز است وضع اين بدعت گزاران در روز قيامت و در ميدان حمشر و به هنگام بر پا شدن حريت

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

اى بلندتر از آنچه كه  ادعا شايسته نيست مگر از انبيا و ائمه عليهم السالم و صّديقان، كسى كه دعوى بيجا كند و مرتبه
 هست براى خود بپندارد و القا منايد هم چون ابليس لعني است كه به دعواى عبادت بسيار و اين كه از آتش است

تواند صاحب ديانت  خداى را نافرماىن كرد و مستحق عذاب ابد شد، اين چنني انسان چون در ادعايش دروغگوست منى
  .و امانت باشد و از خدعه و فريب شيطان تا در اين حالت است خالصى ندارد
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  . اْلبَـْلوى فيما ال حيَِلُّ َلُه فـََتَح َعَلْيِه اْبوابَ   َوَمِن ادَّعى[

الّصاِدُق ال : قاَل امريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم. ملَِ : َواْلُمدَّعى ُيطاَلُب ِباْلبَـيـَِّنِة ال َحماَلَة َوُهَو ُمْفِلٌس فـَيَـْفَتِضُح َوالّصاِدُق ال يُقاُل َلهُ 
  ] َيراُه اَحٌد اّال هاَبهُ 

   مّدعى صادق

را به روى خود گشوده و چون از وى مطالبه حّجت و بيّنه كنند عاجز  آن كس كه ادعاى بيجا دارد، درهاى بال و رنج
كنند، اگر هم  گردد وىل از مّدعى صادق اهل انصاف و وجدان و عقل و دانش، طلب حّجت منى شده و رسوا مى

  .خواهان بيّنه باشند از ارائه دليل و بينه عاجز نيست

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

  .گويند، چرا چنني دعوا كردى ى خود صادق است هيبىت از وى در دل مستمعان است كه به او منىهركس در دعو 

آرى، ادعاى ناجبا مربوط به گرفتاران در بند هوا و شهوات است و هم اينانند كه در معارف اهلى از آنان تعبري به دزدان 
  .سر راه عباد خدا شده است
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  95باب 

   در معرفت

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

َطْرَفَة َعْنيٍ َلماَت َشْوقاً الَْيِه، َواْلعاِرُف امُني َوداِئِع   ، َوَلْو َسها قـَْلُبُه َعِن الّلِه َتعاىل اْلعاِرُف َشْخُصهُ َمَع اْخلَْلِق َوقـَْلُبهُ َمَع الّلِه َتعاىل
  .َخْلِقِه َوَمِطيَّةُ ُعلوِمِه َوميزاُن َفْضِلِه َوَعْدلِهِ   نُورِِه َوَدليُل َرْمحَِتِه َعلى وََكنـُْز اْسرارِِه َوَمْعِدنُ   الّلِه َتعاىل

ِولِّلِه َوِمَن الّلِه   َوالدُّنْيا َفال ُموِنَس َلُه ِسَوى الّلِه َوال ُنْطَق َوال اشاَرَة َوال نـََفَس اّال بِالّلِه َتعاىل »1« َوَقْد َغِىنَ َعِن اْخلَْلِق َواْلُمرادِ 
  .َواْلَمْعرَِفُة اْصٌل فـَْرُعُه اْالميانُ . َوَمَع الّلِه فـَُهَو ىف رِياِض ُقْدِسِه ُمتَـَردُِّد َوِمْن َلطاِئِف َفْضِلِه ُمتَـَزوِّدٌ 

______________________________  
  .آمده است» املرات«در نسخه عبدالرزاق الهيجى  -)1(
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، َواْلعاِرُف امُني َوداِئِع َطْرَفَة َعْنيٍ َلماَت َشْوقاً الَْيهِ   ، َوَلْو َسها قـَْلُبُه َعِن الّلِه َتعاىل اْلعاِرُف َشْخُصُه َمَع اْخلَْلِق َوقـَْلُبُه َمَع الّلِه َتعاىل[
  ] َخْلِقِه َوَمِطيَّةُ ُعلوِمِه َوميزاُن َفْضِلِه َوَعْدلِهِ   وََكنـُْز اْسرارِِه َوَمْعِدُن نُورِِه َوَدليُل َرْمحَِتِه َعلى  الّلِه َتعاىل

   عرفان و معرفت و عارف

اند، به ترمجه منت  صاص به اوصاف عرفا دادهرا اخت» مصباح الشريعة«از آجنا كه حضرت صادق عليه السالم حديث اّول 
روايت پرداخته و مشا را براى يافنت خصوصيّات يك عارف حقيقى به مطالعه حديث اول كتاب در جلد اول دعوت 

  .كنم مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى
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به نور شناخت حق و  عارف معارف و آن كس كه قلبش بر اثر كوشش در راه علم دين و جماهدت و رياضت نفساىن
گويد و اگر  خواهد و منى بيند و منى شؤونش منور شد، جسمش در بني مردم وىل قلبش با خداست، چيزى غري دوست منى

ى مى بر فرض حلظه   !!كند اى از حمبوب غفلت كند از شدت شوق او به وقت توجه به او قالب 

  اى راحت روح هر شكسته
 

  خبشاى به لطف بر شكسته

 جان من شكسته رحم آربر 
 

  كاشكسته ترم ز هر شكسته

  پيوسته ز غم شكسته بودم
 

  اين حلظه شدم برت شكسته
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  اى بار غمت شكسته پشتم
 

  تو رخ ز شكسته بر شكسته

 بر سنگ مزن تو سينه ما
 

  ىب قدر شود گهر شكسته

  اى تري غمت رسيده بر دل
 

  تو در جگر شكستهپيكان 

 لطف تو كى درست گردد ىب
 

  جانا دل من به سر شكسته

  آمد به درت نديده رويت
 

  زان شد دل من مگر شكسته

 در كوى تو جان سپرد دگر بار
 

  آن مرغك بال و پر شكسته

  دل بنده توست در مهه حال
 

 «1»  گر غمزده است و گر شكسته
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گردانده و علوم و معارفش را به وى سپرده تا خلق از او طلب دانش و بينش كنند و نيز   جناب عزت، عارف را امني خود
عارف را گنج اسرار خود و منبع نور خويش و دليل بر رمحت ىب منتها و هادى و رهنما و حامل علوم خود منوده است و 

  .او را ترازوى فضل و عدل قرار داده است

______________________________  
  .فخرالدين عراقى -)1(
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ِولِّلِه َوِمَن الّلِه َوَمَع الّلِه   ِبالّلِه َتعاىل َوَقْد َغِىنَ َعِن اْخلَْلِق َواْلُمراِد َوالدُّنْيا َفال ُموِنَس َلُه ِسَوى الّلِه َوال نُْطَق َوال اشاَرَة َوال نـََفَس اّال [
  .تَـَردُِّد َوِمْن َلطاِئِف َفْضِلِه ُمتَـَزوِّدٌ فـَُهَو ىف رِياِض ُقْدِسِه مُ 

  ] َواْلَمْعرَِفُة اْصٌل فـَْرُعُه اْالميانُ 

   معناى معرفت

عارف، غّىن از خلق و مراد و دنياست و مونسى جز حضرت الّله ندارد و نگويد و نشنود و صاحب اشاره و نفس نباشد 
  .چني است ر بوستان قدس مرتّدد و از لطايف فضل دوست خوشهمگر براى او و در راه او، پس چنني وجود با عظمىت د

  .آرى، معرفت، ريشه و بنيان اميان و اميان فرع و مثره معرفت است

  :هر حرف معرفت دليل بر حقيقىت است: اند ام كه فرموده در گذشته، در بعضى از كتب ديده

  .مقت نفس يعىن مبارزه با هوا تا سرحد نابودى اين حالت خطرناك -م

  .عبادت رب به اخالص -ع

  .رغبت به دوست -ر

  .تفويض امر به حضرت او -ف

  .تسليم حمض به جناب اللّه -ت
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   وظايف عارف

  :اند و نيز فرموده

  :پس از معرفت چهار وظيفه بسيار مهّم شامل حال عارف است

  .عمل بر اساس معرفت - 1

  .عملاخالص در حّد عاىل به وقت  - 2

  .ثابت ماندن بر عمل و اخالص تا حلظه آخر عمر - 3

  .ابالغ حقايق و معارف با زبان و مال و جهاد در راه حق براى بيدارى عباد حق - 4

  آمد به درت اميدوارى
 

  كو را به جز از تو نيست يارى

  اى نيازمندى حمنت زده
 

  اى گناهكارى خجلت زده

  از گفته خود سياه روىي
 

  خويش شرمسارىوز كرده 

  از يار جدا فتاده عمرى
 

  وز دوست مبانده روزگارى

  بوده به درت چنان عزيزى
 

  دور از تو چنني مبانده خوارى

 خرسند ز خاك درگه تو
 

  بيچاره به بوى يا غبارى

 شايد ز در تو باز گردد
 

  نوميد چنني اميدوارى

  زيبد كه شود به كام دمشن
 

  دوستدارىاز دوسىت تو 
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  خبشاى ز لطف بر عراقى
 

 «1»  كاو مانده كنون و زينهارى

______________________________  
  .فخرالدين عراقى -)1(
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   باب

96  

   در حّب ىف اللّه

  373: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  .»1«  ِسرِّ َعْبٍد اْخالُه َعْن ُكلِّ شاِغٍل وَُكلِّ ِذْكٍر ِسَوى الّلِه َتعاىل  اضاَء َعلىُحبُّ الّلِه اذا 

  .َواْصَدقـُُهْم قـَْوًال َواْوفاُهْم َعْهداً َوازْكاُهْم َعَمًال َواْصفاُهْم ِذْكراً َواْعَبُدُهْم نـَْفساً   َواْلُمِحبُّ اْخَلُص الّناِس ِسرا لِّلِه َتعاىل

ِبُرْؤيَِتِه َوِبِه يـَْعُمُر الّلُه ِبالَدُه َوِبَكراَمِتِه ُيْكرُِم ِعباَدُه، يـُْعطيِهْم اذا َسَأُلوا ِحبَقِِّه  »2« ى اْلَمالِئَكُة ِبِه ِعْنَد ُمناجاِتِه َوتـَْفَتِخرُ يـََتَباهَ 
  .اّال ِبُرتاِب َقَدَمْيهِ   الّلِه َوَمْنزِلَُتُه َلَدْيِه ما تـََقرَّبوا اَىل الّلِه َتعاىل َوَيْدَفُع َعنـُْهُم اْلَباليا ِبَرْمحَِتِه، فـََلْو َعِلَم اْخلَْلُق ما َحمَلُُّه ِعْندَ 

ِه ٍء اّال اضاَء، َوَمساءُ اللّ  َشىْ   ٍء االَّ اْحتَـَرَق، َونوُر الّلِه ال ُيْطِلُع َعلى َشىْ   ُحبُّ الّلِه ناٌر ال َميُرُّ َعلى: َوقاَل امريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم
ٍء، َواْرُض الّلِه يـُْنِبُت  ٍء اّال َحرََّكْتُه َوماءُ الّلِه ُحيْىي ِبِه ُكلَّ َشىْ  ءٌ اّال اْعطاُه اْلَفْيَض، َوريُح الّلِه ما تـَُهبُّ ىف َشىْ  ما َظَهَر ِمْن َحتِْتِه َشىْ 

  .ِك َواْلمالِ ٍء ِمَن اْلُملْ  َفَمْن اَحبَُّه الّلُه اْعطاُه ُكلَّ َشىْ . ءٍ  ِمْنها ُكلَّ َشىْ 
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قـُُلوِب اْصفيائِه َواْرواِح مالِئَكِتِه َوُسّكاِن َعْرِشِه َحمَبََّتهُ   َقَذَف ىف  إذا اَحبَّ الّلُه عبداً ِمْن امَّىت: قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله
  .اْلقياَمةِ  َلُه َوَلُه َشفاَعٌة ِعْنَد الّلِه يـَْومَ   ِلُيِحبُّوُه َفذِلَك اْلُمِحبُّ َحقا طوىب

______________________________  
  .»وَُكلُّ ذِْكِر ِسوى الّلِه ظُْلَمهُ «: در نسخه عبدالرزاق الهيجى عبارت چنني آمده است -)1(

  .آمده است» يـَْفَخرُ «در نسخه عبدالرزاق الهيجى  -)2(
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  ] اْخالُه َعْن ُكلِّ شاِغٍل وَُكلِّ ذِْكٍر ِسَوى الّلِه َتعاىلِسرِّ َعْبٍد   ُحبُّ الّلِه اذا اضاَء َعلى[

   عشق به حق

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  .چون عشق حق بر قلب بتابد از هر شغلى و ذكرى جز حضرت او خاىل شود

او و تفّكر و انديشه گرچه مسئله عشق به حق و حمّبت به جناب الّله كه منشأ و علّتش معرفت به امسا و صفات حضرت 
ايت در عرصه گاه خلقت و هسىت است در جلد اّول به طور مفّصل و در جمّلدات  در آالء و نَعما و آثار آن وجود ىب

ديگر به اقتضاى حال و مقال آمده، وىل به خاطر عظمت مسئله و موقفى كه در حركت انسان به سوى رشد و كمال و 
  .شود ين فصل تا جاىي كه جمال هست به لطايفى ديگر از اين حقيقت اشاره مىسعادت دنيوى و اخروى دارد، در ا

اى از دعاى عارفان و درخواست نيازمندان و  قبل از بيان برخى از حقايق اين باب كه باب الّله االعظم است به قطعه
عجز و خشوع از جناب  هاىي كه با كمال دردمندان دل سوخته از پيشگاه مقّدس حضرت دوست توّجه مناييد، درخواست

رسد كه مهراه با رياضت  ها آراستند كه خواسنت، هنگامى به آراسنت مى حق خواستند و با متام وجود خود را به آن خواسته
  .و عبادت و طاعت و حقيقت و ترك حرام و معصيت و تقوا و فضيلت و علم و معرفت باشد
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ِبُلْطِفَك َونـَوِّْر قـُُلوبَنا وبَنا ِبنوِر ِحْكَمِتَك، َوثـَبِّْت قـُُلوبَنا ِبَدواِم ِذْكرَِك َوَحالَوِة ُمناجاِتَك َوِلذَِّة َكالِمَك، َوَروِّْح اْرواَحنا اللَُّهمَّ نـَوِّْر قـُلُ 
  .ما َتشاءُ َقديرٌ   َعلى ِبنوِر قـُْرِبَك، َوقـَرِّْر ُعُيونَنا ِمبََحبَِّتَك، َوَطيِّْب اْمساَعنا بَِلذاِئِذ ُمناجاِتَك انَّكَ 
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َعْل لَنا ِمْن ِعْنِدَك َمْوِقفاً اللَُّهمَّ َروِّْح قـُُلوبَنا ِمبُشاَهَدِة َجالِلَك َوارِنا َعجاِئَب َمَلكوِتَك َواْجَعْل َلنا َحظّاً ِمْن َنصيِب اْنِسَك َواجْ 
  .ذِلَك ُكلِِّه يا اْرَحَم الرّاِمحنيَ  تـَُقرِّبُنا ِمْن نـَْفِسَك َوتـُْؤِنُسنا بَاْنِسَك َوال ُختَيِّْبنا ِمنْ 

هاى ما را به نور حكمتت روشن فرما و قلوب ما را به تداوم يادت و شرييىن مناجاتت و لّذت سخنت  دل! بار پروردگارا
ان را به هاميان را به نور مقام قربت منّور گردان، ديدگامن ثابت و پابرجا بدار، ارواح ما را به لطفت َرْوح و رحيان خبش و دل

  .اى قدرت دارى هاى مناجاتت پاكيزه كن كه تو بر هر برنامه نور عشقت روشىن ده و گومشان را به شرييىن

قلوب ما را به مشاهده جاللت نوازش ده و عجايب و اسرار ملكوت آفرينش را به ما بنمايان، از انس با خود ما را ! اهلى
قعّيىت قرار ده كه به مقام قرب و وصالت برسيم و با حضرتت مأنوس نصيب ده و براى ما از پيشگاه لطف و مرمحتت مو 

  .از آنچه از جنابت خواستيم ما را حمروم و نااميد مگردان، اى ارحم الرّامحني! شومي، اهلى

آرى، وقىت انسان با حاىل خاضعانه و دىل پر از خشوع و قلىب سوخته و شوقى كثري، اين حقايق را از حضرت حمبوب 
رسد و در آن نقطه چشمه  براى آراسته شدن به اين واقعّيات با متام وجود بكوشد، به آجنا كه بايد برسد مى خبواهد و

پيوندد و در آن  گريد و از ما سوى الّله بريده و به حضرت الّله مى عشق و حمّبت به يار از متام جوانب قلبش جوشيدن مى
  وقت فقط و فقط او را خواسته و هرچه را خبواهد

  376: ، ص12 فان اسالمى، جعر 

كه اين است صراط مستقيم و راهى كه متام انبيا و اوليا طى    »1« ] َو ما َتشاُؤَن ِإالَّ َأْن َيشاَء اللَّهُ [  براى او خواهد خواست
اش در دل روشن شود غري معشوق را سوزانده و از هسىت  كردند و اين است عشق حقيقى و حمّبت واقعى كه چون شعله

  .، غري مقام فناى ىف الّله و بقاى بالّله چيزى خنواهد گذاشتانسان

رتين ميوه عامل ملكوت    عشق يا 

ايت است حمصول حركت انسان در وادى معرفت  ايت در ىب عشق به جناب حق و آن وجود مقّدسى كه زيباىي ىب
  .ديقاناست و آن وادى عبارت است از باطن قرآن و سخنان پرارزش انبيا و اوليا و ص

كسى كه در اين وادى و در اين عرصه معنوى و روحاىن قدم نگذارد و با چشم دل و ذات جان و ديده وجدان آيات 
تواند از اين حقيقت نصيب بربد، در اين صورت حيوان خطرناكى است كه به صورت انسان در بني  اهلى را خنواند، منى
ا زندگى مى   .اى خنواهد داشت نوعان نتيجه مكند و جز زمحت و مزامحت براى ه انسا
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كند و در درون امنّيت   منايد و دل را در درياى طهارت غرق مى كند و جان را منور مى آن حقيقىت كه نفس را تزكيه مى
سازد و از انسان موجودى ملكوتى و اهلى و با بركت و خدمتگزار و صادق و عابد و زاهد و شاهد و  كامل برقرار مى
آورد عشق به حق  ا آگاهى و بينش و كمال و فضيلت و شرافت و اصالت و درسىت و حقيقت به وجود مىباتقوا و مهراه ب

ها راهى جز اتصال به عشق وجود ندارد كه هركس راهى غري اين راه  است و بس و بدون ترديد براى رسيدن به اين واقعّيت
  اّدعا

______________________________  
  .30): 76(واهيد خواست؛ انسان و تا خدا خنواهد، خن -)1(

  377: ، ص12 عرفان اسالمى، ج

رتين ميوه  كند دروغگو و دزد راه عباد خداست و به مهني خاطر است كه در عنوان موضوع از اين عشق تعبري به 
  .ملكوت شد

براى او و به چون عشقى حقيقى از جانب معشوق واقعى در باطن جان و ذات قلب پرتوافكن شود، آدمى در راه او و 
خاطر او و براى رسيدن به وصال او سر از پا خنواهد شناخت و مهه چيز خود را فداى آن حمبوب حمبان و عشق عاشقان 

  .خواهد كرد

هاى آمساىن آن را پيش  هاى بزرگ و جلوه الزم است ما درباره صفات و فيوضات اين عشق خداىي كمى فكر كنيم و قدرت
ان است خود تصور و تصوير مناييم؛   .زيرا كه اين عشق خداىي در ذات جان و روان هر انساىن موجود وىل 

كند و آن گاه  تفّكر و تصور در آن باب، ختم آن عشق را كه خداوند با اراده خود در زمني روح ما افكنده است بيدار مى
  .سازد ما را هيچ نباشد، از وجود خود به وسيله نورى و حرارتى و جنبشى آگاه مى
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