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  47: نسيم رمحت، ص

   هو احلق

مشسى، در حاىل كه در حوزه مقدسه قم سرگرم حتصيل بودم، با توفيق حق قدم در راه تبليغ قرآن  1348اينجانب از سال 
تبليغ، كه مايه از كتاب و سخنان پيامرب صلى اهللا عليه و آله و فرمايشات امامان معصوم عليهم السالم گذاردم، روشم در 

گرفت توجه مهگان، به خصوص نسل جوان را جلب كرد،  خدا، قرآن جميد، و پيامرب صلى اهللا عليه و آله و اهل بيت مى
حضور مجعيت از سطوح خمتلف مسئوليتم را در پى گرفنت مطالعه گسرتده در منابع اسالمى و اهلى سنگني كرد و من هم 

بردارى و انتقال مثرات مطالعامت به مردم  دن كار، اغلب اوقامت را وقف مطالعه و يادداشتبدون توجه به طاقت فرسا بو 
هاى كشور و برخى از ممالك خار كشور داشتم به وسيله برگزار كنندگان  خوشبختانه اكثر منابرى كه در استان. منودم

  .شد جلسات ضبط مى

  48: نسيم رمحت، ص

ري، كه هر دو به توفيق خداوند در مسري حتصيل علوم اسالمى و تبليغ آن نورچشمان عزيزم، حممد و ام 1376سال 
مشسى است  1379آورى نوارهاى ضبط شده چه از ايران و چه از خارج پرداختند، و هم اكنون كه سال  هستند به مجع

هاى  نوار سخنراىن تكرار در موضوعات گوناگون اسالمى مجع آورى شده و بنا دارند قريب به چهارهزار نوار سخنراىن ىب
  .آورى كنند آينده را نيز مجع

دو فرزندم، در عني اينكه اكثر نوارها در متام مناطق كشور در دسرتس مردم است براى اينكه مبلغان دين و دانشجويان 
ا بيشرت استفاده كنند بنا گذاشتند  علوم اسالمى و ساير مردم به خصوص آيندگان و نسل مهه هاى بعدى از حمتواى آ

اين موضوع . ها به صورتى منظم و بر اساس عناوين سخنراىن شده از نوار استخراج و به صورت كتاب منتشر شود سخنراىن
را با حجة االسالم جناب آقاى رجنرب در ميان گذاشتند و ايشان نيز مسئوليت اين امر سودمند را پذيرفتند، به احتمال قوى 

كنم كه دو فرزند  د جلد خواهد رسيد، از حضرت حمبوب عاجزانه درخواست مىپياده شده اين نوارها به بيش از يكص
  .عزيزم و جناب آقاى رجنرب را در پى گرفنت اين كار، توفيق خاص، عنايت فرمايد

دامن از دوست با اميان و معتقد جناب آقاى حاج اكرب قديرى،   الزم مى» من مل يشكر املخلوق مل يشكر اخلالق«از باب 
  .نه انتشار اين جمموعه، قدم عملى برداشتند، سپاسگزارى مناميكه در زمي
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  فقري

   حسني انصاريان

28 /11 /1379  

  49: نسيم رمحت، ص

  

  با نام خدا

  

   تعاىل شأنه

اين جهان مسِت، ما را چون سبو دارد به دست تا كجا برخاك ريزد، تا كجا خواهد شكست؟ و شكست، سرنوشت 
  .ماست

ا كه ها، چه » دانه«مهچنانكه  ا كه به آغوش خاك پناه برده و چه آ بر آن پيشت منوده و مهپاى و مهنفِس » مغرورانه«آ
ها در آغوش خاك، اگرچه  اما آنچه مسّلم است و در آن ِقيلى نشايد اينكه، دانه. شوند، ال َجَرم خواهند شكست باد مى

ال شدن، و به دنبال آن نيز بايد كه  كنند، اما چندان منى را جتربه مى» شكست«از مهان آغاز  سبز شدن، و در پى آن 
ها كه پشت بر خاك دارند هر چند، صباحى چند و به ظاهر، رها و آزاد  وىل آن دانه. برند درخىت تناور شدن را نصيب مى

آسياب، يا به سپارند، اما نه چندان دير، يا به زير سنگ  منايند و گاه نيز بر دوش باد سوار شده، و به هر سور َره مى مى
سبز  شكسىت كه حتفه. زير پاى آدميان، و يا به دست اطفال هوسناك، و يا ميانه منقارهاى كبوتركان، خواهند شكست

  !شدن را در پى ندارد، و نه پيامدى جز پوچى و هيچ شدن، و هرز، و هدر رفنت

را نيز داشته؛ زيرا كفورانه و ناسپاس پشت به ها، كيفر و عذاىب دردناك است، كه البته استحقاق آن  و اين، براى اين دانه
  .خواستند نيز در آن خاك منودند، خاكى كه هر چه داشتند از آن بود، و آنچه مى

  50: نسيم رمحت، ص
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شكست، بال : كنند كه اند، و نشانگر احوال ما آدميان، و در حقيقت فرياد مى» آئينه«و » آيه«ها  و تو گوىي؛ اين دانه
يد، و خواه بر او پشت كرده و و حمنت نيز بر  مشا بسته است، خواه رو به سوى خداوند منوده و دل را در گرِو او 

فته است، و اگر پشت   اعراض مناييد، جز آنكه اگر روى به سوى خداوند كنيد به دنبال بال و حمنت، رمحت و راحت 
يا آسودگى در پى باشد، و اين سزاى كار مشاست كه  آنكه سود و كرده و روى گردان شويد به احناء باليا ابتال يافته ىب

توانيد به چنگ  مهراه باد هوس شده و بر خدا پشت منوديد، خداىي كه هر چه داشته و داريد از اوست، و نيز آنچه مى
  .اوريد تنها در كِف با كفايت او خواهد بود

راه با رِجنش و غم است، كه البته اين خود حمكى رمحت خداوند ظاهرى قهرآلود داشته و مه: توان گفت و بر اين اساس مى
  .است تا مردم راحت خواهد و آسوده پسند را غربال و دور سازد

 عشق ز اول سركش و خوىن بود
 

 تا گريزد آنكه بريوىن بود

  

اده و به دنبال آن نيز مالمت جان خريدار ها را به  ها و مالمت اما آنان كه تنها براى خداوند در اين وادى گام 
  .آيند بايد كه فرشتگان رمحت و نوازش حق بر ايشان فرود مى شوند، چندان منى مى

  »ِإنَّ الَّذيَن قاُلوا َربـَُّنا اللَُّه ُمثَّ اْسَتقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكةُ «

  ها و اين جز اعجاز و هنر خداوندى چيزى ديگر نيست كه در دل تلخى

  51: نسيم رمحت، ص

  .ها، راحت و آرامش پديد آورد، مهچنانكه روز را از دل شب و رنج

  »تُوِلُج النَّهاَر ِيف اللَّْيلِ «

توان  آيد، از بال و حمنت و رنج و ماللت نيز غافل منى بنابراين، هركجا از رمحت و لطف و التفاِت حق سخن به ميان مى
  .بود
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بديل حق سخن رفته، اما از غم و اندوه و بال و ماللت هيچ   و نوازش ىبدريغ  و البته اگر در اين كتاب تنها از رمحت ىب
نگرى و عمق انديشى است كه خصيصه  كالمى به ميان نيامده، غافالنه نبوده است، بلكه خود حكايت از نوعى باطن

  .كنند مردم آخر بني است، كه هيچگاه ظواهر امور را حلاظ منى

انداز است،  انديش، مهيشه، باطن و حقيقت امور مالك و هدف و مورد چشم اقبتبني و ع بارى، در پيش چشم مردم واقع
  .بينند بينند درست خالف آن چيزى است كه مردم ظاهربني مى آنچه ايشان مى» على العموم«و اينجاست كه 

دند، اما موسى دي از باب متثيل و منونه؛ ديگران اگر چه فرعون را در جنات عدن و در اوج طراوت و حياتا و نشاط مى
فهميد و شايد  نگريست جز آتش و دود و سياهى و رسواىي چيزى ديگر منى اى كه او را مى هرگاه و هر كجا و به هرگونه

در آب غرقه : گفت مى پرسيد كه پايان كار فرعون چون و چگونه است؟ با دنياىي از آرامش و اطمينان اگر كسى از او مى
بينم و آتش را با آب  فرعون را جز آتش منى: گفت گوىي؟ مى ؟ و يا اين را از كجا مىچرا: پرسيدند و اگر مى. شود مى

   كنند، مهچنانكه آتش منرود تنها با وجود ابراهيم، كه مهچون آب مايه حيات خاموش مى

  52: نسيم رمحت، ص

  .و رمحت بود، فرو نشست

  :وتذكارى چند

عجني و آميخته و سرشار از نكاِت عاملانه و عارفانه است » ُتو به تُو -صفحه به صفحه«اين مكتوب مبارك كه ) 1
سپادر، و با دنياىي از ادب و  ره مى» ُكو به ُكو  -خانه به خانه«اى گرام و گرامنايه است كه مهواره  هاى گوينده مهانا، نغمه

آنچه از خداوند خواند است » ُرو به ُرو - چهره به چهره«وقار بر باالى منرب پيامرب نشسته و با خلِق خسته اما مشتاق 
گرد هم » نخ به نخ -رشته به رشته«گويد، كه البته، مهىت بدرقه راه شد و آنچه بود  باز مى» ُمو به ُمو -نكته به نكته«

  .آمد

م  اى سوزناك و آه و از آجنا كه پشتوانه اين سخناِن نغز سينه  - دجله به دجله«اندود، و چشماىن باراىن و اشكبار است آ
  .منايد البته، بسى تأثريگذار مى» به ُجو ُجو

دوش به «كنم كه روزى، و نه چندان بعيد و دور، ميان احباب و اصحاب صفا و مهر، مهساِن سبو  از اين رو، اذعان مى
  .خواهد شد، و مهگان بر وى حتسني و احرتام كرده و آفرين خواهند گفت» دست به دست«و بساِن قدح » دوش
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از خداوند سخن به ميان آمده است، و  » ال به ال -پرده به پرده«رو مبارك و مغتنم است كه در آن  اين كتاب از آن) 2
توان   ياد شده است، و از مهني رو مى» رحيم«و » رمن«مانند او با تعابريى مهچون  گاه نيز از رمحت ُمدام و جاودانه و ىب

  :گفت

پس، هيچ دور نيست و بلكه . كند را تداعى مى» ه الرمحن الرحيمبسم اللَّ «كرميه » خط به خط -واژه به واژه«اين كتاب 
يم، مهچنانكه مكتوب پيش از اين با نام» بسم اللَّه الرمحن الرحيم«زيبا و زيبنده نيز هست اگر آن را به تفسري     نام 

  53: نسيم رمحت، ص

  .اند ونهنيز اينگ» با هر نام و عنواىن كه دارد«و كتاب پس از اين » اخالق خوبان«

شومي   طلبد، اما به اختصار يادآور مى اينكه تفسري چيست، و چگونه است، و يا چگونه بايد باشد، كالمى كالن مى) 3
شود، قرآن كرمي داروى دردهاى جوامع  دريافت مى» به كنايت«و از آيات » به صراحت«بر اساس آنچه از روايات : كه

است كه جامه تفسري و مفسر بر قامت كسى تراز و مهساز و موزون است  و از اين رو ناگفته پيد. بشرى بوده و هست
وگرنه اگر كسى . كه از سوىي با كتاب خدا و از ديگر سوى با خلق خداوند اتصاىل نزديك و پيوندى پيوسته داشته باشد

چنانكه اگر كسى با خلق منايد، مه با كتاب حق مربوط، وىل با خلق وى مرتبط نباشد طبيعتاً از درك دردها بسى ناتوان مى
اى بعيد و دور  خدا اتصال وىل با كتاب وى وصل نبوده و مراودتى نداشته باشد از ادراك داروهاى مؤثر و معاجل فاصله

  .دارد

شود، مهچنانكه نسبت به كتاب خداوند بسى نزديك  و اين فاصله در آثار كالمى اين خطيب هيچگونه احساس منى
  :توان گفت رو، مى منايد، از اين مى

اى  ايشان دردها و داروهاى متناسب را به خوىب دريافت منوده است، و گواه اين مدعا آنكه در كنار هر حادثه وقىت به آيه
  .رود گوىي، هم اكنون و در شأن مهان حادثه نزول يافته است اشارت مى

   سبحانك اللهم وحبمدك

  سال يكهزار و سيصد و هشتاد

  حممد رضا رجنرب
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  54: رمحت، صنسيم 

  

  :شود يادآور مى

  

تابد اما  بر جمموعه فصول كتاب مى» ماه«يكى فهرست امجاىل كه مهچون : در آغاز اين كتاب دو فهرست آمده است) 1
و ديگرى فهرست تفصيلى، كه به . شعاع و روشىن آن چندان نيست كه مطالب را آنگونه كه هست منايان و آفتاىب سازد

  .سازد تابيدن است و خوانندگان را از چند و چون كتاب و نيز حمتواى فصول با خرب مى در كار» خورشيد«مانند 

ى  دايره) 2 اند حكايت خاص خود را دارند كه البته خوانندگان َفِطن  اى از سطور نشسته كه در صدر پاره«» هاى ميان 
   در مهان نگاه خنست التفات

  55: نسيم رمحت، ص

كساىن كه سبك و سياق منابر جناب استاد : شوم رح آن مايه مالل نيست توضيحاً يادآور مىكنند، اما از آجنا كه ط مى
شود و هرگز از كنار  نشني كالم خود مى افتد كه ايشان سايه دانند بسى اتفاق مى اند مى حسني انصاريان را جتربه كرده

كند،  سطحى و ساده عبور منى. گرام استمطالب، كه غالب احوال نيز اقتباس از آيات كتاب خدا و روايات معصومان  
  .كند ها نيز نثار ياران مى ها برگرفته، و خوشه بلكه توشه

خواند اما از هر درخت نيز چندى مثر چيده و به دامان ايشان  درست مثل باغباىن كه دوستان را به بوستان خود مى
  .ريزد مى

  .خبشد نشسته و كام ِخرد خوانندگان را حالوتى ديگر مىها  ها، هم اكنون، در پس مهان دايره و اين مثرات و ميوه

  تا چه نظر آيد

  56: نسيم رمحت، ص

   اشارت
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  .شود انگارد از واعظان بريون، هر چند انبياء، طرىف نبسته و پندناپذير مى ها و نصايح خرد را ناديده مى كسى كه موعظت

  .پند ناپذيرى مايه ندامت وحسرتى ماندگار است

   حكايت

  .انگيز موسى كه روزى از طريق آب به فرعون رسيد، و روزى نيز از طريق آن به شعيب شگفت: يتِ حكا. 1

  57: نسيم رمحت، ص

  

   نسيم رمحت

  

موسى عليه السالم، بيست و پنج ساِل متام، فرعون را براى خدا و به راه خدا نصيحت كرد، و پند گفت، اما هيچ تأثريى 
  .كوفت ، و بر آهن سرد مىنداشت و تو گوىي؛ خشت به دريا زده

 با سيه دل چه سود گفِنت وعظ
 

 «1»  نرود ميخ آهنني در سنگ

  

گريد، هرگز از واعظان  ها و نصايح خود ار ناديده مى برد، و موعظت اساسًا؛ كسى كه از درون فرمان عقل خويش را منى
ره   .برداى خنواهد  بريون، هرچند انبياء پاك اهلى باشند، طرىف نبسته و 

  نصيحت مهه عامل چو باد در قفس است
 

 «2»  بگوش مردم نادان، و آب در غربال

  

  :و اين حقيقىت مسّلم است كه على عليه السالم از آن ياد فرمود

  »1« »ِمْن َغْريِها َالزاِجر َوال واِعظَيُكوَن َلهُ ِمْنها واِعٌظ َوزِجٌر َملْ َيُكْن َلُه   نـَْفِسه َحىتَّ   َواْعَلُموا أنَُّه مَنْن َملْ يـَُعْن َعلى«
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  شهر ما با َعَسس و حمتسب از دزد پراست
 

شهر كه در باطن هركس  اى خوش آن
 «2»  است عسسى

  

شود كه واعظان از موعظت و  البته از ياد نربمي كه پند ناپذيرِى ديگران، به هر دليل و علت كه باشد، موجب آن منى
  .كشيده و پرهيز كنندنصيحت گوىيِ خود دست  

  گرچه داىن نشوند بگوى
 

 «3» داىن از نصيحت و پند هر چه مى

  

   وظيفه واعظان

  .بايد پذيرفت كه واعظان و نيز مردم، هر كدام، وظيفه و مسئوليت خاص خود را دارند

  .بگويند: اما وظيفه واعظان آن است كه

آيد،  خود پايبند بوده، و مهه را به كار بندند، و اينجاست كه پند به كار مىهاى  البته؛ پيشرت از آنكه بگويند بايد به گفته
  .شود، و تأثريگذار خواهد بود و كارگر مى

 پند فعلى خلق را جذابرت
 

 «4» كه رسد در جان هر باگوش و كر

  

توانند خلِق خفته  اند، و منى خفتهوگرنه واعظاىن كه به گفتار و وعظهاى خود اعتناء واهتمامى ندارند مردمى خواب آلود و 
  .و مردم خواب را بيدار كنند

 باطل است آنكه مدعى گويد
 

 ؟«1» خفته را خفته كى كند بيدار
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ره بريد كه خود به آنچه مى: فرمود كه رو موالنا على عليه السالم توصيه مى از اين گويند  در پيشگاه واعظاىن زانو زده و 
  فشرند؛ پاى مى

اما وظيفه  »2« »ِدرأيُّها النَّاُس اْسَتْصِبُحوا ِمْن ُشْعَلِة ِمْصباِح واِعٍظ ُمتَِّعْظ َواْمتاُحوا ِمْن َصْفِو َعْنيٍ َقْد ُروَِّقت ِمَن اْلكَ يا «
  .پذيرى است سپارى و نصيحت مردم، گوش

انه مگري  نصيحىت كنمت بشنو و 
 

 «3» كه هر چه ناصح مشفق بگويدت بپذير

  

  »4« »أنـُْفِسُكمْ   َواقْـبَـُلوا الَنِصيحة ِممَّن اْهَداها اَلْيِهْم َواْعِقُلوَها َعلى«

  .گويان را بپذيريد و با جان و دل بر آن بينديشيد پند نصيحت

   دره خالف

  .پذيرند خبىت نامبارك و سرنوشىت ناميمون در پيش دارند ها را منى در حقيقت مردمى كه نصيحت

______________________________  
  .حافظ) 1(

هاى خويش ار از آب زالل  چراغ دل را از شعله گفتار گويندگان با عمل روشن سازيد، و ظرف! مشا اى مردم) 2(
  .ها پاك است پر كنيد هاىي كه از آلودگى چشمه

  .حافظ) 3(

  .121خطبه : ج البالغه) 4(

  60: نسيم رمحت، ص
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  اى كه ُنصِح ناصحان را نشنوى
 

 «1»  روى بد يا ُتست هر جا مىفاِل 

  

ها و  ها را به دنبال دارد، و نيز ندامت افكند، و فسادها و تباهى پند ناپذيرى، آدمى را در درَّه خالف و خطا فرو مى
  .شود هاىي سنگني و ماندگار را موجب مى حسرت

  هر كه را ُمشك نصيحت سود نيست
 

 «2»  ال َجَرمم با بوى بد خو كردىن است

  

  :فرمود رو على عليه السالم مى از اين

  »3« »َفانَّ َمْعِصَيَة النَّاِصح الشَِّفيِق العاِمل اْلُمَجرَِّب ُتوِرُث احلَْْسَرة«

  .گمان، سرباز زدن از پند نيكخواهاِن دلسوز و آگاه و آزموده، مايه پشيماىن و حسرت است ىب

  به شادكامى دمشن كسى سزاوار نيست
 

 «4»  انديش سخن دوستان نيككه نشنود 

  

   فرعون

  .انديش را نشنيد و ناشنيده گرفت، فرعون بود از مشار كساىن كه نصيحت دوستان نيك

ره برد  نااهل ز تربيت كجا 
 

 «5»  چيىن نشود زباده، مبناِى سفال

  

   برد، و ِشكوه داشت، و شكايت خود را پيش و موسى از اين ماجرا رنج مى

______________________________  
  .216مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 1(
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  .35مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 2(

  .105ج البالغه، خطبه ) 3(

  .سعدى) 4(

  .سعدى) 5(

  61: نسيم رمحت، ص

زمينه هالك و دهد، پس  فرعون گوش شنوا ندارد، و هرگز تن به آنچه خري و صالح است منى: خداوند برد، و گفت
  !نابودى او را فراهم ساز

  پند گفنت با جهوِل خوابناك
 

  ختم افكندن بـَُود در شوره خاك

 چاك ُمحق و جهل نپذيرد رُفو
 

 «1» ختم حكمت كم دهش اى پند گو

  

  .آب و نانش را بگري: نقشه هالك و نابودى فرعون را خود پيشنهاد كن، موسى گفت! موسى: خطاب رسيد

ُشومي، و بر خود الزام و واجب  او دست از بندگى من شسته است اما من دست از خداىي منى! موسى: فرمود خداوند
  .ام كه بر مهگان عطاخبش و كرمي باشم منوده

  »2« »نـَْفِسِه الرَّْمحَةَ   َكَتَب َربُُّكْم َعلى«

يز خبشش و عطا را بر خود تكليف و و راسىت كيست جز پروردگار كه از سوىي مالك و داراى مطلق باشد و از سوىي ن
  الزام كند؟

بارى، كدام كرمي است كه اينگونه دارا باشد و دهنده، و دهندگى را بر خود ضرور و الزم و واجب كند و سند وجوب را 
  نيز در دسرتس متام خلق قرار دهد؟

   سند قرآىن
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و خود بر خود الزام و واجب منوده كه رمحن و منتهاست،  بارى؛ اين سخن كه خداوند داراى رمحت است، و رمحتش نيز ىب
  .و قرآن، كتاب مهه، و در دسرتس مهگان است. رحيم باشد، يك سخن و سند قرآىن است

   و البته، آنچه در جهان و طبيعت نيز شاهدمي سند و گواهى ديگر بر اين

______________________________  
  .2265و  2264مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 1(

  .54/ انعام) 2(

  62: نسيم رمحت، ص

وار بر مهگان، خواه دست نياز  بينيم كه فيض و فضل و رمحت او مدام، و باران زيرا به عيان و آشكار مى. حقيقت است
  .بارد دراز داشته و خواه دست از دعا و خواهش و خواسنت كشيده باشند، مى

  فيض و فضلش على الدوام متام
 

 «1»  مطلق وعامجود و لطف و عطاش 

  

  :خوانيم و در دعا مى

  »يا َمْن يـُْعطي َمْن َسئَـَلُه يا َمْن يـُْعِطي َمْن َملْ َيْسئَـْلُه تـََهنـَُناً ِمْنُه َوَرْمحَة«

هاى  شود كه افزون بر نياز ايشان بوده تا جاىي كه به سرزمني ها سرازير مى بينيد كه چنان بر آن مجعيت كثري نعمت اما مى
اى در برابر او قامت خم نكرده، و نه نامش را بر زبان  و اين در حاىل است كه حىت حلظه. كنند نيز صادر مىديگر 

و اى بسا به ذهن و خيال خود فشارها آورده تا داليلى يافته و در . دهند رانند، و نه يادش را در خاطرها خطور مى مى
  .نفى و انكار او اقامه كنند

هاى شاداب و خوش آب غرقه و ماالمال است، و مردم منكر و   ان ديار كفر آلود اروپا از ميوههاى درخت مهچنانكه شاخه
ا را به نوشيدىن كافر آن سرزمني نيز مهه را تغذيه خود مى كشند،  هاى حرام و ُمسكر بدل ساخته و باال مى كنند، و گاه آ

ا را نيز حمروم نساخته و هر ساله بيش و   .كن بيشرت از پيش ارزاىن مى وىل باز با اين مهه آ
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  ادمي زمني سفره عام اوست
 

 «2»  بر اين خوان يغما چه دمشن چه دوست

  

______________________________  
  .شيخ حممود شبسرتى) 1(

  .سعدى) 2(

  63: نسيم رمحت، ص

   سفره خاص

شناخته و هم از او عاجزانه طلب و متنا اى ديگر نيز خواهد گشود كه خاص كساىن است كه او را  البته خداوند سفره
كند و نعمت عقل و عزت و كرامت و بصريت ونور را ويژه ايشان  كنند و او نيز سخاومتندانه گشاده دسىت مى مى
  :اند كه خواسته چرا كه در متام روزگار عمر دست گداىي بلند داشته و ملتمسانه مى. سازد مى

  »1« »ًة َوِيف اْآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقنا َعذاَب النَّارِ َربَّنا آتِنا ِيف الدُّنْيا َحَسنَ «

   حمتاجان

هاى جهان، چه مرده و چه زنده، هر چند از درون و  و اگر كسى با چنني خداىي مهدست و مهداستان شود، هرگز به بت
فقري و نيازمند و حاجتمند كند، چون مهه را با مهه آنچه دارند  برون به زيورهاى ناب زينت شده باشند كمرتين التفات منى

  .داند مى

  »2« »يا أَيـَُّها النَّاُس أَنـُْتُم اْلُفَقراءُ ِإَىل اللَِّه َواللَُّه ُهَو اْلَغِينُّ احلَْميدُ «

  يك مشه زمفلسى اگر شرح دهم
 

 «3»  چندان كه خدا غىن است من حمتاجم

  

  نياز تنها ىب
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  .تواند نيازمندان را فارغ از نياز كند مىو تنها اوست كه . نياز تنها اوست بارى، ىب

  »4« »كلِّ َفقري ِعزُّ ُكلِّ َذليل وقـَوَُّة كِل َضِعيف   ِغىن«

  .خبشد نياز و هر خوار را عزيز و هر ناتوان را نريو مى اوست كه هر فقري را ىب

______________________________  
  .201/ بقره) 1(

  .15/ فاطر) 2(

اىي) 3(   .شيخ 

  .109ج البالغه، خ ) 4(

  64: نسيم رمحت، ص

  

  عزيزى خبشد آنكس را كه خوار است
 

 «1»  بزرگى خبشد آن را كه حقريست

  

  حال آيا حيف نيست كه انسان در برابر چنني خداىي ايستاده و شاخ و شانه كشد؟

  آيا حيف نيست كه دعوتش را پاسخ نگويد؟

  او شود؟آيا نبايد دل را به او سپرده و دلداده 

  راسىت؛ انسان تشنه چيست كه در خدا نيست؟

  آيا انسان جز مهر و وفا و خبشش و اعطاء حاجىت ديگر دارد؟

  ها رفع و مرتفع خواهد شد؟ و يا حاجات انسان جز از اين راه
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اران    ابر 

امات زندگى بشر كه او را مهچون غنچه در هم فرو برده است  ها و گره بارى، پيچيدگى جز با نوازِش نسيم رمحت ها و ا
انه اران مى حق، كه رمحىت بيكرانه است و به هر    .بارد، گشوده خنواهد شد اى چون ابر 

   اى از رمحت حق مشه

به حمض طلوع ماده، در ماه مبارك رمضان متام معاصى و گناهاِن گناهكاران قلم  : فرمود پيامرب مكرم صلى اهللا عليه و آله مى
  .شود كشيده مى

  آيا با چنني خداىي نبايد سر ارادت داشت؟ نبايد رفيق بود و عشق ورزيد؟ حال

  راسىت؛ ما به دنبال چه كسى راه افتاده و خبواهيم ما را ببخشايد؟

  كيست كه اختيار خبشش داشه، و يا كيست كه خبششى دائمى و پيوسته داشته باشد؟

______________________________  
  .مشس) 1(

  65: نسيم رمحت، ص

  و يا كيست كه به قدر و اندازه خدا داراد بود و خألها را پر كند؟

  .به خدا كه جز او كسى نيست كه گرِه مهه را و مهه گرهها را باز كند

اند كه اگر كسى از راه رسيد و گره از كار فرو بسته مشا را گشود بدانيد كه فرستاده خداوند است،  از اين رو ائمه ما فرموده
  ها نفر گفته و يا به صدها نفر نوشتيد اما پاسخ مشا را ندادند؟ تاكنون گشوده نشد؟ و يا به دهو گرنه چرا 

يدستند؟ ا نيز مهانند مشا نيازمند و    آيا جز اين است كه آ

ا نيز خود در كا! تواند گرهگشا باشد؟ هرگز كنيد كه هر كس منصب باال و واالىي دارد مى مشا گمان مى ر باور كنيد كه آ
  .هاىي دارند كه جز با سر سائيدن به ساحت حق گشوده خنواهد شد خود گره
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ها و مشكالت خود دست به دامان  از اينكه براى رفع دشوارى! اينجاست كه خداوند پيغام داده است كه بندگان من
  .شوم ناراحت مىدانند،  شويد، كه خود صدها گره در كار دارند و در گشايش آن حريانند و راه را منى ديگران مى

  گرهگشا

و اگر انبياء و اولياء خداوند جز . كنند ها را نيز افزون مى گشا نبوده، بل گره بپذيريد كه جز خداوند هيچكس گره! عزيزان
  .دانستند خواندند از اين رو بود كه جز او كسى را گرهگشا منى خواستند و منى خداوند را منى

  .كه جوان و در آستانه تكليف بود  و يكى از اين پيامربان پاك موسى است

و تكليف خود را در اين ديد كه از مصر گرخيته و راه بيابان را در پيش گريد تا از جور و جفاى جفاكاران دور و در امان 
  .باشد

عفيف ها را، و در ميان ايشان دو دخرت  بيند، و نيز چوپان رسد كنار چشمه انبوه گوسفندان را مى اى مى ميان راه به چشمه
   اند كه چوپانان گوسفندان خود را آب داده و چشمه را ترك اى ايستاده و با حياء كه از شدت شرم و حياء گوشه

  66: نسيم رمحت، ص

  .گويند، تا آنان نيز به دور از چشم ناحمرمان گوسفندان خود را آب داده و سرياب سازند

و  . دهد دهند و آب مى و اجازه مى. ان آنان را آب دهدخواهد تا گوسفند و در مهينجا موسى پيش رفته و اجازه مى
ا حركت مى گوسفندان سرياب شده و به راه مى   .كنند افتند، و دخرتان نيز به دنبال آ

نشيند، و تكيه  و موسى نيز كه چندى است چيزى خنورده و گرسنگى بر او غالب شده است، به كنار درخىت آمده، و مى
  .زند مى

ترين و  خانه فرعون َنشو و منا يافت، و معلمى نداشت، اما تا آجنا بصريت و بيناىي داشت كه مؤدباو با آنكه در 
  .آمد ترين مردم زمانه خود به مشار مى عاقل

  .توان موسى شد و اين خود يك پيغام است به مهه جوانان كه در موج فسادها نيز مى

  :د دست به آمسان گرفت و گفتاز اين رو به جاى آنكه به پيش خلق خدا ابراز حاجت كن
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  »َربِّ ِإينِّ ِلما أَنـْزَْلَت ِإَيلَّ ِمْن َخْريٍ َفقريٌ «

  .اى نيازمندم هاىي كه پيش از اين بر من ارزاىن داشته ها و نعمت به مهه خوىب! خدايا

  .خواهم كه جاى مادر و پدر باشد و كسى مى. خواهم خانه مى! يعىن خدايا

  .را تأمني كىنخواهم كه معيشتم  و نيز مى

  .دخرتان به خانه رسيدند

  :پدر كه شعيب نام داشت و از پيامربان پاك اهلى بود، شگفت زده پرسيد

  !امروز چه زود آمديد؟

  و. جواىن نريومند و امني در كنار چشمه بود و ما را يارى كرد! پدر: گفتند

  67: نسيم رمحت، ص

و آنان را به دنبال او . و شعيب پذيرفت. ر كار زندگى به كار گريدآنگاه هر دو از پدر خواستند كه او را خبواهد و د
  .فرستاد

  .و موسى آمد

  آىي؟ كيسىت؟ از كجا مى! جوان: شعيب پرسيد

وقىت كه من به : گفت كشتند، وىل مادرم مى در ديار ما پسران را مى: و موسى آنچه از مادر خود شنيده بود باز گفت كه
و امواج آب مرا به قصر فرعون برده، و فرعونيان . اى جاى داده، و بر آب نيل رها كرده است هام مرا در صندوقچ دنيا آمده

و در دامان . خوانند شود، و سراجنام مرا به فرزندى خويش مى نيز مرا به فرعون رسانيده، و مهسر او از كشنت من مانع مى
  .من گرخيتماى پيشامد كرد و  تا اينكه چندى پيش حادثه. شوم ايشان بزرگ مى

اى  اين جوان بايد كسى باشد، و آينده: آگاه بود، پس از شنيدن اين ماجرا با خود گفت شعيب كه پيامربى بصري و دل
  ماىن؟ پيش من مى: از اين رو، به وى رو كرده و گفت. خوش دارد
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  .آرى: موسى گفت

تواىن به  و پس از آن آزاد بوده و مى. ش باشديكى از دخرتامن براى تو، و مهريه او نيز چند ساىل كار و تال: شعيب گفت
  .هر كجا خبواهى كوچ كرده و ُسكىن گزيىن و موسى نيز پذيرفت

حال آنكه پيش از اين . و مهنشني پيامربى از پيامربان پاك اهلى شد. و مهسر اختيار كرد. و در اينجا بود كه مسكن يافت
  .در خانه ستمكارى مهچون فرعون بود

و آنچنان در عشق خدا گريست كه . شعيب كجا؟ زيرا فرعون مغضوب خدا بود وىل شعيب حمبوب خداو فرعون كجا و 
وىل باز گريسنت را آغاز كرد، و دوباره نور چشمانش . چشمانش از دست رفت، و خداوند دوباره به چشمانش نور داد

  .رفت، و براى سوم نيز مهني ماجرا تكرار شد

  68: نسيم رمحت، ص

  .پس گريه را بس كن. اطمينان خاطر داشته باش كه در قيامت با تو كارى ندارم! عيبش: خطاب رسيد

  .و در يك سخن من عاشق تو هستم. خوىف از آتش ندارم، بلكه گريه من از عشق و شيداىي است! خدايا: شعيب گفت

  سلسله موى دوست حلقه دام بالست
 

هر كه در اين حلقه نيست، فارغ از اين 
 «1»  ماجراست

______________________________  
  .سعدى) 1(

  

  69: نسيم رمحت، ص

   اشارت
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اى شايسته و مبارك است اما در دعا و خواسنت و خواهش از خداوند، بسيار ناروا و مذموم  قناعت، اگر چه خصيصه
  .است، و نبايد آن را پيشه خود ساخت

   حكايت

  .بود اما در دعا و خواسنت از خداوند هرگز كاهل نبودزكريا كه در اوج پريى و كهولت : حكايتِ . 1

  .يك سيب كه يونس را به انيسى پريچهر و زيباروى و پاكدامان رسانيد: حكايتِ . 2

  71: نسيم رمحت، ص

  

   اوج حاجت

  

  !منك طعام خود را نيز از من خبواه: خداوند به موسى فرمود

  .ترين نيازها، كه منك طعام باشد، عاجز و ناتوان است كوچكو اين، اشاره به اين حقيقت است كه انسان در رفع  

ترين حاجات خود را نيز بايد از خداوند خواست زيرا وقىت كه ناچيزترين نيازها بايد از  و هم اشاره به اين است كه درشت
  .آيد او متنا منود، نيازهاى بزرگ جاى خود داشته، و جز از داستان پر مهر او برمنى

ه چيز را، خواه كوچك و خواه بزرگ، بايد از خداوند خواست، و در اين خواسنت هيچ قانع نبوده، و هرگز بنابراين، مه
  .قناعت را پيشه خود نساخت

اى شايسته و خوب است اما در دعا و خواسنت و خواهش از خداوند بسيار مذموم و  قناعت، اگر چه خصيصه
  .نارواست

  .وند حمدود كرد، و چيزهاىي را خواست و چيزهاىي را نيز درخواست نكردهاى خود را از خدا پس، نبايست درخواست

  72: نسيم رمحت، ص
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ها در مهه جا حريص بوده و در اين وادى قناعت را  دانست كه انسان و از آجنا كه خداوند از بندگان خود آگاه بود، و مى
  :سازند، فرمود پيشه مى

  »1« »َوابـْتَـُغوا ِمْن َفْضِل اللَّهِ «

  .يد و از احسان من خبواهيدبياي

يعىن در امور مادى و معنوى به خواست و خواهش حمدود و كم قانع نباشيد، و طبيعى است كه با اين حساب هيچ ممكن 
  .نيست كسى از خداوند چيزى خبواهد و پاسخ رد بشنود

  :رو على عليه السالم فرمود از اين

  »2« »َمْن اْعِطَى الدُّعاَء َملْ ُحيَْرم اْالجابَة«

  .نصيب نيست دارد از اجابت ىب كسى كه دست به دعا برمى

  فروماندگان را به حرمت قريب
 

 «3»  كنان را به دعوت جميب تضرع

  

  :و فرمود

  »4« »ِشْئَت اْستَـْفَتْحَت بِالدُّعاء أْبواَب ِنْعَمِته  َفَمىت«

  .خود بگشا خواهى، از راه دعا، درهاى رمحت حق را بر هرگاه و هر زمان كه مى

  برگى ما را عالج كند دست دعا ىب مى
 

 «5» دست پيش مردم عاَمل چرا دارمي ما

  

   حاجات بزرگ
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رو اى بسا نيازها و جاجات سنگني و بزرگ  و از اين. كردند و انبياء اهلى جز به سوى خداوند، دست خود را دراز منى
  خود را، كه گاه ناممكن نيز

______________________________  
  .10/ مجعه) 1(

  .135ج البالغه، خ ) 2(

  .سعدى) 3(

  .31ج البالغه، نامه ) 4(

  .صائب تربيزى) 5(

  73: نسيم رمحت، ص

اما از آجنا كه . مهچنانكه زكريا، در زندگى يك َخَأل داشت، و آن نداشنت فرزند بود. ساختند منود، از اين راه مرتفع مى مى
منتهاى او را مد نظر گرفت، و در اوج  خداوند اميدوار بود دوران پريى و كهولت را ناديده، و فضل و توان ىب به

  .ساخلوردگى و كهنساىل از خداوند طلب فرزند منود

  »1« »َربَُّه ِنداًء َخِفيا  ِإْذ نادى«

  .اى خلوت و در حملى پنهاىن قرار گرفت و دست به دعا برداشت گوشه

اىن و در خلوت، حمبوب خداستاز اين    .آيه پيداست دعاى 

و در حقيت اشارتى است به اهل دعا و مناجات كه جاىي برگزينند كه خود باشند و خدا، و مانع و مزامحى در ميان 
  .نباشد

ان و  و اگر مناز شب و مناجات سحرگاهى از بيشرتين فضيلت و قداست برخوردار است از آن روست كه بيشرت در 
خيزد، و تو   و منازگزار در چنني حاىل با خداوند به جنوا برمى. پذيرد، زيرا كه بيشرت خلق خدا در خوابند وت صورت مىخل

  .گويد گوىي، با خداوند به تنهاىي سخن مى
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شنوم، ِكِسل شده و  شود، و صداى مؤذن را مى وقىت مناز شب متام مى: كسى به حضرت سيدالشهداء عليه السالم گفت
در آن هنگامه شب انگار ميان تو و خدا حمفلى دوستانه است و خداوند نيز دوست : حضرت فرمود! شوم مى ناراحت

  .گذارد ندارد پايان پذيرد، از اين رو در تو اثر مى

  .خواهد ميت واند خبواهد و در چنني حمفلى است كه آدمى هرچه مى

  طلىب اى كه كام دو جهان را زخدا مى
 

 «2» ه سحرگاه بودهر دو موقوف به يك آ

  

  .بنابراين، خلوت و پنهاىن و دور از چشم مردم بودن نعمىت عظيم و گرانبهاست

  كنيم؟ هاى خود چه مى وىل ببينيد كه ما در خلوت

  .گذارمي هاى خود مى دريغا كه ما، آنچه پليدى و نارواست براى خلوت

______________________________  
  .3/ مرمي) 1(

  .تربيزىصائب ) 2(

  74: نسيم رمحت، ص

هاى ما را  كند، و با كمال كرامت خطاها و خالف هاى ما را چه زيبا ترسيم مى بينيد كه خلوت و على عليه السالم را مى
  :دهد به خود نسبت مى

، َوَخَدَعْتِىن  بـُْعُد اَملى  َعْن نـَْفعى  َوَحَبَسىن ، اْغالىل  ، َوقـََعَدْت ىب اْعماىل  ، َوَقُصَرْت ىب ُسوءُ حاىل  ، َوافْـَرَط ىب اللُهمَّ َعُظَم َبالئى«
ْنيا، َعْنَك ُدعآئى ما َعِمْلُتهُ   ِباْلُعُقوبَِة َعلى  ، َوال ُتعاِجْلىن ِخبَِفىِّ َما اطََّلْعَت َعَلْيِه ِمْن ِسّرى  ، َوال تـَْفَضْحىن َوِفعاىل  ، ُسوءُ َعَملى الدُّ

  »1« » َوَغْفَلىت  ، وََكثْـرَِة َشَهواتى َوَجهاَلىت  ، َوَدواِم تـَْفريطى َواسآَئىت  ، ِمْن ُسوِء ِفْعلى َخَلواتى  ىف

  .خلوتى كه به من دادى آن را آلودم، و آن را با بدى و جهالت و كوتاهى و شهوت و غفلت پر كردم! خدايا: گويد مى
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  .منودند هاى خود مى اما انبياء زيباترين كارها و كردارهاى خود را موكول به خلوت

گشودند، و آمرزش گناهان و رشد و تعاىل، و   هاى كور را مى كردند، و گره ها خألهاى خود را پر مى انبياء در خلوت
  .منودند كرامت و عنايت و جّنت، طلب مى

  :زكريا، در آن خلوت خواست خود را اينگونه درخواست منود

  »قاَل اّين َوَهَن اْلَعْظم«

  .اند شده هامي پوك استخوان! خداى من

  »2« »َواْشتَـَعَل الرَّْأُس َشْيباً «

و تو گوىي؛ سپيدى پريى مهچون آتشى شعله كشيده است، و متامى موهاى . از پريى، حىت تار موىي سياه بر سر ندارم
با دار شدن، قطعًا؛ گذشته است و طبيعة  بنابراين، از وقت بچه. سياه مرا سوزانده و تبديل به خاكسرتى سپيد منوده است

  :دار شدن نيستم اما چنني سن و ساىل قادر به بچه

______________________________  
  .دعاى كميل) 1(

  .4/ مرمي) 2(

  75: نسيم رمحت، ص

  »1« »وََملْ َأُكْن ِبُدعاِئَك َربِّ َشِقيا«

  .ام تاكنون از اجابت دعا، هيچ حمروم نبوده! من، اى پروردگارم

ها و  چون خزانه. خواهم هرگز نااميد و مأيوس نيستم پريى و ناتواىن و ضعف از تو چيزى مىاز اين جهت با آنكه در اوج 
اى  ها و قوانيىن كه خود وضع كرده و تو اسري و حمبوس چارچوب. رمحت و مهر و علم و مهه چيز ديگر در پيش توست

  .نبوده و نيسىت

  »2« » ِإينِّ ِخْفُت اْلَمواِيلَ ِمْن َورائي«
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هراسم كه پس از من و با رفنت من  بلكه سخت مى. هدف نيستم خواهم انگيزه دارم، و ىب گر از تو بچه مىمن ا ! خدايا
  .خواهم كه فرزندى جاى من نشسته و كار هدايت را دنبال كند بستگامن به فساد و احنراف كشيده شوند، از اين رو مى

  »3« »عاِقراً   وَكاَنِت اْمرََأيت«

سرم نازاست به خصوص كه او نيز در آستانه كهولت و ناتواىن است، وىل با اينهمه مهچنان دامن كه مه البته، خوب مى
  .اميدوارم

  »4« »َوَيِرُث ِمْن آِل يـَْعُقوبَ   َيرِثُين* ِمْن َلُدْنَك َولِيا  فـََهْب يل«

  .ث بَرداز جانب خود مرا يار و ناصرى خبش، تا از من و پيامربان پيشني گوهِر معرفت را مريا! خدايا

  »5« »َواْجَعْلُه َربِّ َرِضيا«

  .اى باشد كه تو از وى خشنود بوده و راضى باشى اين فرزند به گونه! و خدايا

  .خداوند به دنبال اين دعا، در مهان خلوت، پاسخ او را گفت

  !كند راسىت كه خدا چه مى

______________________________  
  .4/ مرمي) 1(

  .5/ مرمي) 2(

  .5/ مرمي) 3(

  .6 -5/ مرمي) 4(

  .6/ مرمي) 5(

  76: نسيم رمحت، ص
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  »1« » يا زََكرِيَّا ِإنَّا نـَُبشُِّرَك ِبُغالٍم اْمسُُه َحيْىي«

  .كنم بزودى، فرزندى با نام حيىي به تو كرامت مى

  .و بدينسان خأل و نياز زكريا واقع شد

  :شود رفع نشود، مگر نه آنكه در قرآن خود فرمود و مگر مى

  »2« »َوأَمَّا السَّاِئَل َفال تـَنـَْهرْ «

  كند؟ حال آيا خود حمروم مى. اگر كسى از مشا چيزى خواست او را حمروم نكنيد

  !هرگز

هاى ناچيز مشا را   ها و دشوارى تواند گرفتارى خداىي كه اين گره كور و ناممكن را از زندگى زكريا گشود آيا منى! عزيزان
  گرهگشاىي كند؟

  .اى بوده كه با خود پيام دارند، و پيام آن را بايد دريافت كرد رآن قصه نيستند بلكه پيمانههاى ق اين قصه

  اند ها پيمانه اى برادر قصه

ا را از خداوند خواست ها هر چند كور و پيچيده باشند مى و پيام قصه زكريا اين است كه گره   .توان گشايش آ

  .ها، كم نيستند و از اين دست قصه

  راى ديگ قصه

  .تر از آن شب، تاريك و دريا تاريكرت، و ِشكم ماهى نيز تاريك

  !يعىن در منتهاى ظلمت و تاريكى. و يونس در شكم ماهى بود

  .او در مهاجنا دست به گداىي گرفت و با خداوند عجز و البه كرد: گويد قرآن مى
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هاى خود را از او  دامان او شود، و خواهشتواند دست به  بارى خداوند در مهه جا هست، پس انسان نيز در مهه جا مى
  .خبواهد

______________________________  
  .7/ مرمي) 1(

  .10/ ضحى) 2(

  77: نسيم رمحت، ص

  »1« »ِيف الظُُّلماِت َأْن ال ِإلَه ِإالَّ أَْنتَ   َفنادى«

  .جز تو كسى نيست، به فرياد رس: گفت در دل آن مهه تاريكى خدا را مى

  »2« »ينِّ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلمنيَ ُسْبحاَنَك إِ «

  .ام پاك توىي، و من خود بر خود ستم كرده! خدايا

  .تر از اعرتاف و عذر خواسنت نيست تر و مقبول هيچ چيز در دربار خداوند ممدوح

  اگر داىن كه بد كردارى و بد رفت
 

 «3»  بيا پيش از عقوبت عذر خواهان

  

تنها مانع اعمال خشم خداوند شده، بلكه موجبات رضا و خشنودى را نيز فراهم طلىب نه  معذرت خواهى و پوزش
  .سازد مى

 به گناه اعرتاف بايد كرد
 

 پس از آن عذر خواه گشنت زود

 نشود جز به اعرتاف و به عذر
 

 دل ساخط زجمرمان خشنود

  هر كه انكار كرد و عذر خنواست
 

 «4» دو گنه بر گناه خويش افزود
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  .دنبال اعرتاف و اعتذار يونس، خداوند به ماهى فرمان دادا كه به ساحل رفته و او را بريون رانده و بر ساحل نشاندو به 

  »5« »َوَجنَّْيناُه ِمَن اْلَغمِّ «

  .و بدينسان يونس را از اندوه رهانيدمي

  »6« »وََكذِلَك نـُْنِجي اْلُمْؤِمننيَ «

______________________________  
  .87/ ءانبيا) 1(

  .87/ انبياء) 2(

  .سعدى) 3(

  .حسن بن اسعد دهستاىن) 4(

  .88/ انبياء) 5(

  .88/ انبياء) 6(

  78: نسيم رمحت، ص

  .سازمي هاى صعب و خطرناك اينگونه رها مى و مؤمنان را نيز از دل دشوارى

ديگر سخن قناعت و يونس، مؤمن بود و خصال مؤمنان را با خود داشت، كه از مجله آن رضايت به قسمت، و به 
  .است

  .كرد، و چشم به دست كسى نداشت بارى، او به قناعت زندگى مى

  مكن سعديا ديده بر دست كس
 

  كه خبشنده پروردگار است و بس
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  اگر حق پرسىت زدرها بس است
 

  كه گر وى براند خنواهد گسست

 گر او نيكبخت كند سر برآر
 

 «1» وگرنه سِر نااميدى خبار

  

  :عليه السالم فرمودعلى 

  »2« »ِمَن الَقناَعة  ال كنـَْز اْغىن«

  .سازد نياز منى هيچ گنجى به قدر قناعت آدمى را ىب

  گاه كاف و نون بارم نظر، در جلوه چندان كه مى
 

رتست، زين مجله عني و دال  ها قاف قناعت 

  

در نزد ايشان كيمياىي است كه برتر از آن  تر از قناعت نيست، بلكه قناعت در پيش چشم عارفان هيچ متاعى خوش
  .نيست

  كيمياىي ترا كنم تعليم
 

  كه در اكسر و در صناعت نيست

  رو قناعت گزين كه در عامل
 

  كيمياىي به از قناعت نيست

  

  .شود توانگرى است كمرتين موهبىت كه از ناحيه قناعت بر آدمى ارزاىن مى

 قناعت توانگر كند مرد را
 

 «1» گرد را حريص جهان خرب كن

  

  .از اين رو توصيه عارفان، بيش از هر چيز و پيش از هر چيز، قناعت است
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  حافظ غبار فقر و قناعت زرخ مشوى
 

رت از عمل كيمياگرى است  «2»  كاين خاك 

  

ساحل آن درياى بيكران داشت، از اين رو در  و مهني كيمياى قناعت يونس را از خواهش و خواسنت از ديگران باز مى
جز به فضل بيكران حق چشم نداشت، و با آنكه گرسنگى طاقت او را بريده و بريده بود، چيزى از كسى خنواسته و به 

و در مهني ميان ديد كه . و گوش به صداى آب داد. به متاشا نشست. راه افتاد، و در ميان راه به جوىي از آب رسيد
چيزى نگذشت كه خود را به باد مالمت و . و خورد. درنگ آن را از آب گرفت د ىبگذر  و مى. غلطد سيىب بر آب مى

آمد؟ شايد كسى در  داىن از كه بود؟ و از كجا مى سيب را چرا خوردى؟ مى: گفت سرزنش گرفت، و با خود پيوسته مى
  ..!.شايد! ترهاست آن را از آب بگريد آن باالترها آن را به آب انداخته تا كسى كه در پايني

  .رو، رو به استغفار كرد، و با دنياىي از ندامت و پريشاىن به درگاه خداوند اعتذار خواست از اين

  امروز مگر تو به كند چاره، وگرنه
 

  فردا نپذيرند از او عذر ندامت

  

را از ماجرا  اما به مهني نيز بسنده نكرد بلكه برخاست و بر خالف جهت آب پيش رفت شايد صاحب آن را جبويد، و او
  .خرب كرده، و از وى طلب خبشايش كند

   رفت به باغى از سيب رسيد كه در حاشيه مهان جوى مهچنانكه پيش مى

______________________________  
  .انورى) 1(

  .سعدى) 2(

  80: نسيم رمحت، ص
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سهم خود را : باغبان گفت. داستان خود را بازگفت. وارد باغ شد. قرار داشت، دانست كه سيب از مهان باغ است
و بايد از ايشان نيز عذر . خبشم اما اين باغ مشرتك است و طبيعة خبشِش سهم شريكان به عهده خود ايشان است مى

  .خواسته و حالليت طلب كىن

  هاى ديگر چند نفرند؟ و كجا هستند؟ شريك: يونس پرسيد

من پنج فرسخ از اين آبادى دور است، و ديگرى نيز ده يكى از برادرا. و هر سه برادرمي. ما سه شريكيم: باغبان گفت
  .فرسخ با اينجا فاصله دارد

و خود را به شريك خنست رسانيد، و به حمض اينكه قصد خود را گفت، او نيز  . و به راه افتاد. ها را گرفت يونس، نشاىن
و يونس از او . مردى با وقار و با كرامت بود او نيز. و ديد. و باز به راه افتاد تا شريك ديگر را ببيند. كرميانه گذشت كرد

  !دهم هيچ رضايت منى: و گفت. وىل او نپذيرفت. و راضى باشد. نيز خواست كه نسبت به سهم خود از وى درگذرد

  .راهى پيشنهاد كن: يونس گفت

  .ا از تو درگذرمدخرتى دارم كه نابينا و ناشنواست، و نه دست دارد و نه پا، او را به مهسرى اختيار كن، ت: گفت

  .شود راهى ديگر پيشنهاد كن هاىي را ندارم، اگر مى من طاقت و توان خدمت به چنني بنده: يونس گفت

  .راه ديگرى نيست: شريك گفت

ها نيز مورد حسابند، و از سوىي آنچه مربوط به خلق است، رضايت ايشان  دانست در دربار خداوند حىت ذره يونس كه مى
وىل . رو تسليم شده و شرط را پذيرفت هم ديد كه رضات او جز از اين راه ممكن نيست، از اين شرط و الزم است، و

  .كنيم عروسى، مقدمات خود را دارد، بنابراين چند روزى وقت خود را صرف آن مى: شريك گفت

   دخرتى با اين اوصاف چه حاجت به سور و ساِت عروسى: يونس گفت

  81: نسيم رمحت، ص

  .برم كنم و با خود مى اآلن عقد مى لذا مهني! دارد

  .كه خود خداوند نيز هيچگاه در كار خود تعجيل ندارد. هيچ تعجيل مكن: شريك گفت
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  .ساخت كرد با مهان اولني گناه، كاِر ما را مى و اگر خدا در كار خود تعجيل مى

كه كارش را متام كند، و خداوند خواهند   شوند و از خداوند مى در روايت دارمي كه فرشتگان از دست انسان خسته مى
وىل خداوند . تاكنون خود را به چند صد هزار معصيت آلوده است: گويند مگر چه اندازه گناه كرده است؟ مى: پرسد مى
  .دهم، شايد آشىت كند، و برگردد او را مهلت مى: گويد مى

  .آرزو دارد گوىي اما او نيز در دل خود دخرت ما اگر چه اينگونه است كه تو مى: و گفت

  .و يونس، نيز پذيرفت

  »1« تو با خداى خود انداز و دل خوش دار«

  .كند تو گناه نكن، ببني او با توجه مى

  .كند نياز مى نياز است و هم ىب بارى، او ىب

  .اند و اين در حاىل است كه اغنياى دنيا خبيل و چشم تنگ و دست بسته

  .دهند وىل منىاغنياى دنيا دارند و از نادارى ما باخربند، 

  .اما خداوند هم داراست و هم دهنده، و دهندگى را نيز بر خود واجب و الزام كرده است

  .روز عروسى فرا رسيد

  .و عروس در ميان زنان بر ختت نشست

  .و از يونس خواستند كه در كنار عروس و بر سفره عروسى نشيند

هاى  با اوصاىف كه پيش از اين شنيده بود، بلكه ديد از حوريه عروس را ديد، اما نه. وارد اتاق شد. آرام و با وقار رفت
   با شتاب پا به. شت چيزى كم ندارد

______________________________  
  .حافظ) 1(
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  82: نسيم رمحت، ص

اد، و صاحب دخرت را گفت دخرتم : اگر پيش از اين گفتم. برگرد! نه: اشتباهى صورت گرفته است؟ و او گفت: بريون 
ناشنواست، نظرم اين بود  : و يا اگر گفتم. نابينا است، و يا چشم ندارد منظورم اين بود كه چشم ديدن ناحمرمان را ندارد

و كوتاه سخن اينكه دخرتم پاك است، تا جاىي كه تاكنون حىت براى يكبار با دست خود . شنود كه صداهاى حرام را منى
  .ه حرامى را طى كرده استناحمرمى را ملس نكرده، و نه با پاى خود را

تر كه براى  روزها و ماهها به انتظار كسى بودم كه مهچون دخرتم پاك و آراسته باشد، و چه كس از تو پاك: و آنگاه گفت
  .خواهد قسمىت از سيب ده فرسخ راه آمده، و از من حالليت مى

  83: نسيم رمحت، ص

   اشارت

ت است كه شايسته ي   .ادآورى استميان قرآن و عسل چندى مشا

  85: نسيم رمحت، ص

  

  داروى دردها

  

ت و مهانندى است   .ميان قرآن و عسل، از جهاتى فراوان، مشا

ها، عسل كوهى است، قرآن نيز در كوه فرود آمد، و بر  ترين عسل مهچنانكه عسل خنست در كوه پديد آمده و از خوش
  .قلب پاك و نازنني پيامرب با كرامت نازل گرديد

ا كه فاِمهه و توان درك و فهم و  عسل براى آنان كه ذائقهديگر آنكه  اى دارند شريين است، مهانطور كه قرآن نيز براى آ
اما براى آنان كه توفيق فهميدن و ادراك را ندارند بسيار تلخ و ناگوار . منايد دريافت دارند بسى شريين و خوشگوار مى

  .كند جلوه مى
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ر دست بشر در كار نباشد، حالت طبيعى خود را از دست نداده، و بيش از هزار هاى ديگر عسل آنكه اگ و از خصيصه
مهچنانكه قرآن بيش از هزار سال است كه مانده، و كهنگى نيافته، و فاسد . آنكه آلوده و يا فاسد شود ماند ىب سال مى

  ماند دارد، و مهواره جاودان مى نشده است بلكه فسادها را نيز از دامان بشر دور مى

  86: نسيم رمحت، ص

  .دور خواهد ماند» براساس وعده خداوند«زيرا از دست حتريف بشر دور بوده و 

  كتاب ايزد است اى مرد دانا معدن حكمت
 

 كه تا عامل به پاى است اندر اين معدن مهى پايد
«1» 

  

   هفتاد رشته

م به گونههاىي است كه زنبور آن را از جنس  از اينها گذشته؛ عسل در درون خانه اى كه دانشمندان  ُموم ساخته است، آ
  :اند هاى خود نوشته امروز در نوشته

ترين ابزار هندسى  گريد، و با به كار بسنت دقيق زنبور عسل در ساخنت خانه خود چهار صد و هفتاد رشته علمى به كار مى
حىت به قدر كمرتين رقم هندسى با يكديگر گريند  ها در آن جاى مى هاى زنبور كه عسل اند كه هيچيك از النه دريافته

كه البته مهچنني دقىت تاكنون در معمارى جهان صورت نگرفته است، و كسى نتوانسته است با چنني دقىت . تفاوت ندارند
  .هاىي را بنا كند خانه

و بلند اهلى و و اين خصيصه كه در خانه و جايگاه عسل وجود دارد چه شبيه و مهانند است با معاىن و مفاهيم باال 
و تاكنون هيچكس و يا هيچ قوم و ملىت قادر به اين نبوده و . ملكوتى قرآن كه در دل كلمات و آيات جاى گرفته است

  .نيست كه مهانندى براى آن پديد آورد

  داروى دردها

ان دردهاى شود، مايه شفا و درم عسل، آنچنان كه در كتاب خدا ياد مى: هاى روشن و آشكار اينكه از ديگر شباهت
  مردم است؛
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  »2« »فيِه ِشفاءٌ لِلنَّاسِ «

  :مشار مردم است، و از آن نيز با تعبري شفاء ياد شده است هاى ىب مهچنانكه قرآن شفاخبِش دردها و بيمارى

______________________________  
  .ناصر خسرو) 1(

  .69/ منل) 2(

  87: نسيم رمحت، ص

  »1« »ُهَو ِشفاءٌ َوَرْمحَةٌ َونـُنَـزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن ما «

   رهاورد وحى

كند نه خودسرانه بلكه با اهلام خداوندى  و عسل، بر اساس آيات كتاب حكيم، رهاورد وحى است، چرا كه زنبور آنچه مى
  .انگيز، ردِّ پا دارد است، و اين اهلام در جاى جاى حيات و زندگى اين خملوق شگفت

كند، و يا اگر بر   سازد، و يا آنگونه دقيق و با ظرافت ساخت و ساز مى ر كوه مىزنبور، اگر خانه ساخته و يا خانه د
متامى مطابق وحى و فرمان خداوند ... آورد، و ها نشسته و شهدها را نوش واز آن در كارخانه تن عسل پديد مى گل

  .است

ذي ِمَن اْجلِباِل بـُُيوتاً   َوَأْوحى«   »2« »َربَُّك ِإَىل النَّْحِل َأِن اختَِّ

ىت بسيار با قرآن جميد دارد كه بر زبان رسول مكرم جارى شده است، كه هرگز از سر هوا و هوس  و اين حقيقت نيز مشا
  .نبوده، بلكه جز وحى خداى حكيم و متعاىل نبوده است

  »3« » ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوحى*  ما يـَْنِطُق َعِن اْهلَوى«

ها بشر است، سخناىن  د چگونه ممكن بود كه انساىن كه خود مهانند ديگر انسانو اساسًا، اگر پاى وحى در ميان نبو 
  !اينگونه جاودان و ماندگار بر زبان براند؟
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مانند كه  باشد، درست به كسى مى برند قرآن دور از وحى بود، و متامى سخنان شخص پيامرب مى و كساىن كه گمان مى
كار مهني حيوان : آورد به خود آن نسبت دهند، و بگويند كند و پديد مى زنبور عسل را از وحى منها منوده، و آنچه مى

  .است و بس

  و اگر كسى چنني بينديشد خود نيز حيوان است زيرا كه بسيار حمدود

______________________________  
  .82/ اسراء) 1(

  .68/ منل) 2(

  .4 -3/ جنم) 3(

  88: نسيم رمحت، ص

  .انديشد مى

  .بيند انديشه باشد، هيچ اقدام مثبىت را در اين عامل، منها از وحى و اتصال خداوند منىاگر آدمى اهل 

كند جز آنكه  و در حقيقت در هر چيز و در هر كجا رد پاى عنايت و محايت خداوند را شاهد است، و سوىي نگاه منى
  .آورد خداوند را به ياد مى

  »1« »َفأَيْنما تـَُولُّوا فـََثمَّ َوْجُه اللَّهِ «

  اى است گيىت و خوبان آن در نظر آيينه
 

  ديده نديد اندر آن جز رخ زيباى دوست

  

  راز عشق در انبياء

ديدند، و گرنه عشق بدون ديدن  كردند جز خداوند چيزى منى چرا انبياء عاشق خداوند بودند؟ چون به هر سول نظاره مى
  .كند هرگز ظهور پيدا منى
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  .ديدم، پسنديدم: گويد عاشقى جويا شويد، مى مشا ماجراى عشق را از هر

  .و لداده و عاشق شدم

  .اساسًا، عشق بدون ديدن معنا ندارد

  .دهد كند، و آنگاه دل مى و قلب، بدون ديدن عاشق خنواهد شد، بلكه خنست زيباىي را ديده، و احساس مى

  اى؟ كىن، آيا او را ديده اينقدر كه خداوند را عبادت مى: كسى به امرياملؤمنني عليه السالم گفت

  :فرمود

  »َملْ أْعُبد َربَّاً َمل اَره«

  .كنم خداىي را كه نديده باشم، در برابر او كرنش منى

   برى كه منازم كوركورانه است؟ و يا مناجات و عبادامت يعىن گمان مى

______________________________  
  .115/ بقره) 1(

  89: نسيم رمحت، ص

  .بينم بلكه مى! پذيرد؟ هرگز جهل صورت مىجهت و از سر  ىب

  .كنم بينم اينگونه افتادگى و خشوع مى و چون مى

تو روشن و آشكاراىي و هرگز زماىن نبوده است كه غايب و : كند كه سيدالشهداء عليه السالم در دعاى عرفه فرياد مى
  .ناپيدا باشى

  »1« »َدِليل  ِغْبَت حىت َحتْتاَج إىل  َمَىت «

  .اى كه براى اثبات تو حاجت به دليل باشد بودهكى و كجا 
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 اى زدل كه متنا كنم تو را كى رفته
 

فته كه پيدا كنم تو را كى بوده  اى 

 اى كه شوم طالب حضور غايب نگشته
 

 «2» اى كه هويدا كنم تو را غيبت نكرده

  

  .منتهاى تو هستم يعىن من مهه جا شاهد مجال ىب

  .كنم بينم، و آنگاه نام تو را برده و تو را صدا مى تو را مى» بسم اللَّه الرمحن الرحيم«: گومي يعىن من وقىت مى

و از مهني روست كه هيچ تأثريگذار نيست، زيرا كه اين . بينم هاى ما غيبت خداوند است چون او را منى» بسم اللَّه«بيشِرت 
  .ز سر جهل و به دور از معرفت بر زبان برانيمخود نوعى گناه است چون او خوش ندارد كه نام او را ناديده و ا

  .گذارد از سر غيبت نباشد تأثري مى» بسم اللَّه«وگرنه اگر 

ها و آثار او  بيند از آن روست كه مهه آفرينش را جلوه اينكه حضرت سيدالشهداء عليه السالم خدا را آشكارا و روشن مى
  .داند مى

  »3« »َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنَّهاِر آلَياٍت ِألُوِيل اْألَْلبابِ  ِإنَّ يف َخْلِق السَّماواِت َواْألَْرضِ «

   يعىن، آنچه هست ِفِلش به جانب خداوند است، و تنها او را نشان و نشاىن

______________________________  
  .دعاى عرفه) 1(

  .فروغى بسطامى) 2(

  .190/ آل عمران) 3(

  90: نسيم رمحت، ص

  .دهند مى
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  .كنند كه هسىت و جهان را خداىي است آنچه هست فرياد مى يعىن، مهه

  با صد هزار جلوه برون آمدى كه من
 

 «1» با صد هزار ديده متاشا كنم تو را

  

بيند، يك چشم كم، دو چشم نيز كم است، بلكه هزاران چشم را  ايت را مى وقىت كه انسان زيباىي مطلق و مجال ىب
  .نيازمند است

  :فرمايد منايد، از اين رو مى چنني زيباىي يك روز كم، دو روز كم، هزاران روز نيز اندك و ناچيز مىبراى ديدن 

  »2« »ُهْم فيها خاِلُدونَ «

  .يعىن در قيامت تا بلنداى ابديت شاهد مجال حق خواهيد بود

  .چون براى متاشاى آن مجال، يك زمان ابدى مورد حجت است

  .است خود او چقدر زيباستراسىت وقىت امساء او اينهمه زيب

  تر از غفور، غفار، راحم وجود دارد؟ آيا امسى زيباتر از رمحن، و يا رحيم سراغ داريد؟ و يا امسى دلنشني

  ايد؟ آيا تاكنون بارها و بارها غفران و رحم و رمحت او را جتربه نكرده

  ايد؟ آيا به كنه و منتهاى رمحت او پى نربده

ها به كار بسته است؟ چون ما را در منتهاى ضعف و زبوىن و نياز  نهمه رمحت در حق ما انساندانيد كه چرا او اي هيچ مى
  .كنيم كند، مهچنان كه ما بر ناتوانان رحم مى افتد، و رحم مى روست كه با ناتوان در منى و ناتواىن يافته، و از اين

مناياند، بلكه نيازها و حاجات  وه و زيباىي او را مىهاىي است كه نه تنها مجال و شك بنابراين، امساء خداوند مهچون آينه
  .منايد بشر را منعكس مى

كرمي : گوييم و يا وقىت مى. خداوند غفار است يعىن انسان به مغفرت و آمرزش حاجتمند است: گوييم يعىن وقىت مى
  است، در حقيقت نياز انسان به كرامت را
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______________________________  
  .امىفروغى بسط) 1(

  .25/ بقره) 2(

  91: نسيم رمحت، ص

  .امي كنيم، به واقع، حاجت انسان به رمحت را يادآور شده امي، مهچنان كه وقىت او را به رمحن و رحيم ياد مى ياد كرده

  .ها و حاجات بشر است صفات و امساء خداوند فهرست نيازمندى: توان گفت رو، مى از اين

  .منايد تر و شديدتر مى رمحانيت و رحيميت نيازى جدىو در ميان حاجات و نيازهاى بشر 

  .بگوييد» بسم اللَّه الرمحن الرحيم«توانيد  پس، تا مى

را بر » بسم اللَّه الرمحن الرحيم«شود كه در اجنام و اقدام به هر كار  جهت نيست كه در روايات توصيه و تأكيد مى و ىب
  .زبان داشته باشيد

  .زمزمه مدام و مستمر اولياء خداوند، هم در اين دنيا و هم در جهان آخرت است» ن الرحيمبسم اللَّه الرمح«رو  از اين

اند، به  خيزند، آن مجاعىت كه مهواره در ياد خداوند بوده در خرب آمده است كه روز قيامت وقىت كه مردگان از خاك برمى
: گويند رانند و مى زيباى خداوند را بر زبان مىند، مهچون عادت خود در دنيا نام  حمض اينكه گام بر عرصه حمشر مى

  :رسد و در مهني جاست كه خطاب مى» بسم اللَّه الرمحن الرحيم«

  .كنم، چون مرا با نام رمحن و رحيم ياد كرديد پرونده مشا را باز منى! بندگامن

  93: نسيم رمحت، ص

   اشارت

  .كنند مىاند و زندگى  چه در زمني و چه در آمسان، موجوداتى زنده

  .از ميان متامى موجودات، هيچ موجودى به قدر انسان، نيازمند و حاجتمند نبوده و نيست
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  .اوج نياز مادى انسان در َرِحم و در حالت نطفگى است

  .باشد و منتهاى نياز معنوى وى در هنگام مرگ و پس از آن مى

  95: نسيم رمحت، ص

  

  انسان منتهاى نياز

  

  .كنند اند و زندگى مى ها نيز موجوداتى زنده آمسان نه تنها در زمني، بلكه در

و نه تنها موجودات زميىن بل موجودات آمساىن نيز فقري و نيازمند و حاجتمندند، و حاجات خود را، خواسته و يا 
  .كنند ناخواسته، آگاهانه و يا ناآگاهانه، از خداوند طلب و متنا مى

  »1« او غىن است و جز او مجله فقري

  »2« »َيْسئُلُه َمْن ِىف السَّمواِت َواْألْرضِ «

  »3«  دان كه حمتاج اوست هر كس هست

اى   و از اين آيه و هم آيات ديگر به خوىب پيداست كه ذات و حقيقت موجودات هسىت عني نياز و احتياج است به گونه
   كه موجودى براى منونه

______________________________  
  .3354رت سوم، بيت مثنوى معنوى، دف) 1(

  .29/ الرمحن) 2(

  .وحشى) 3(

  96: نسيم رمحت، ص
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  :و در حقيقت بايد گفت. شود كه عارى و خاىل از نياز و نيازمندى باشد يافت منى

  .نياز، در سرنوشت متامى موجودات عجني و آميخته است

جود مبارك حضرت حق است، كه البته از نيازى و غناى مطلق تنها و تنها خمتص و  شود كه داراىي و ىب و نيز استفاده مى
آنكه خزائن او اندكى كسر و يا كم  سازد، ىب سر كرم و لطف و رمحت، متامى حاجات و نياز موجودات را رفع و مرتفع مى

  .شود

بنابراين، بايد پذيرفت كه چنني موجوداتى فقر و حاجت حمض بوده، و خداوند كه حاجت و اين فقر بسيار را رفع و 
  .باشد نيازى حمض مى سازد غناى مطلق و ىب ىبرطرف م

  آيينه نياز

  .توان در آيينه نياز و فقر و احتياج موجودات مشاهده كرد نيازى خداوند را مى ىب

  .سازد نيازى حق را بيشرت و افزونرت منايان مى هر موجود كه حاجىت بيشرت دارد ىب

  .نيازمند و حاجتمند نبوده و نيستاز ميان متامى موجودات هيچ موجودى به قدر انسان 

اى بيش نيست،  انسان، چه وقىت كه انسان است و چه وقىت كه پيش از آن نطفه بوده، و چه هنگامى كه پس از آن مرده
  .سراسر نياز و حاجت است

   نطفه

  .اوج حاجت و نياز مادى انسان در حالت و عاملَِ نطفگى است

و در حقيقت جز بوىي َعِفن و گنديده چيزى با خود . ماند و نانوشته مىانسان در اين حالت، مهچون كاغذى سپيد 
ا نيز حاجتمند است ندارد، و بيشرت به دانه   .اى شبيه است كه نه ساق دارد و نه شاخه و نه بار و نه بر، و به متام آ

   كند، يعىن هاى خود را بر او ارزاىن مى رو، خداوند اولني خبشش از اين

  97: نسيم رمحت، ص
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  .يابد خنست خون شده، و سپس استخوان و گوشت و پوست و اندام و آراستگى مى

و در مهني جاست كه مادر درد زاميان . ماند پاسخ منى خواهد كه آن نيز ىب و به دنبال آن نيز فضاىي واسع و پردامنه مى
روند تا مبادا  ها نرم شده و كنار مى اناى كه استخو  شود به گونه و در اين درد حرارتى فراوان بر بدن وارد مى. گريد مى

د كه سقف آن آمسان و سطح آن زميىن واسع و  و بدينسان، طفل به عاَلمى گام مى. هنگام والدت بر فرزند آسيىب رسد
ناست   .پر 

  »1« »واِسَعةٌ   يا ِعباِدَي الَّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َأْرضي«

هاى رنگ در  ه است كه پنج قاره دارد، و با درياهاى بسيار، و منظرهيعىن از شكم تنگ و پر ظلمت مادر به جهاىن آمد
  .تواند رنگ و پر تنوع، و به هر كجا كه عزم و ميل مهاجرت دارد مى

براين اساس، بايد گفت كه خبشى از حاجات و نيازهاى انسان در دوران باردارى مادر كه مهان ايام نطفگى است مرتفع 
  .شود مى

  .امي را ما پيش از اين پشت سر گذاشتهكه البته اين ايام 

  :فرمود گريست و مى جاست كه حضرت سيدالشهداء عليه السالم زار زار مى در مهني

  .چگونه در صلب پدران و َرِحم مادران از ما پذيراىي منودى! خدايا

داىن در آن  هيچ مى: تمادرم گف. ام را مشت كرده و بر مادرم كوفتم خود شدم و پنجه روزى از خود ىب: گويد سعدى مى
  اى كه در آغوش من دو سال متام از شريه جامن نوشيدى؟ ها كشيدم؟ فراموش كرده چند ماه كه تو را در شكم داشتم چه

ها كه خنوابيدم تا تو در خواب آرام باشى؟ حال آيا مزد اين مهه محايت و لطف اين است كه مشت را گره كرده  و چه شب
  !و بر من بكوىب؟

رو طالب مزه است، حال آيا  داند و از اين جهت محل و نوازش ما، خود را حمُِق و صاحب حق مى» مادر«گر راسىت ا 
خداوند كه ما را آفريد و از آغاز آفرينش دست محايت خود را كوتاه نكرد، و خنستني موهبت او نيز اين بود كه مادرى 

  دلسوز و
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______________________________  
  .56/ عنكبوت) 1(

  98: نسيم رمحت، ص

  !كند؟ حقى بر گردن ما پيدا منى. پرسوز حممل و جايگاه ما قرار داد

  آيا سزاوار است كه در برابر چنني خداىي مشِت گناه و معصيت را گره كرده و باال برده، و سينه سپر كنيم؟

  تواند باشد؟ آيا پاداش خوىب جز خوىب مى

  گناه و معصيت است، يا سر به خاك ساييدن و شكر و سپاس گفنت؟هاى ما   آيا جزاى تأمني حاجات و خواست

 مر خداوند جهان را بشناس و بگذار
 

  شكر او را، كه تو را، اين دو به از ملك سباست
«1» 

  

  راسىت، وقىت كه حيوانات، كه از درك و دريافت انسان دورند، شاكر و سپاسگزار حق باشند چرا انسان نباشد؟

  خدا را فاختهگويد  شكر مى
 

 «2»  بر درخت و برگ شب ناساخته

  شكر كن غره مشو بيىن مكن
 

 «3»  گوش دار و هيچ خود بيىن مكن

  

هاى خداوند بايد شكر را پيشه ساخت، مهچنان كه به دنبال هر بال  شود كه در برابر نعمت در روايات ما اكيداً تأكيد مى
  .راه استغفار را بايد پيش گرفت

 ديدى شكر كن ايثار راسعد 
 

 «4» حنس ديدى صدقه َواستغفار
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كنند آن است كه سپاس مايه مزيد موهبت و نعمت و عنايت  راز ديگر اينكه روايات بر سپاس و شكر پافشارى مى
  .خداوندى است

______________________________  
  .ناصر خسرو) 1(

  .2212مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 2(

  .3257مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 3(

  .2785مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 4(

  99: نسيم رمحت، ص

  

 جز زاهل شكر و اصحاب وفا
 

 «1» كه مر ايشان راست دولت در قفا

  نعمت آرد غفلت و شكر انتباه
 

 «2»  صيد نعمت كن به دام شكر شاه

  

  .و ممنوعيت خنواهد بود اساساً هيچ چيز به قدر ناسپاسى مايه حمروميت

 شكر خوىب و هنر گم شد از ىب
 

 كه دگر هرگز نبيند زان اثر

  

   والدت

  .ماند پاسخ منى گذارد، كه البته هيچكدام مردود و ىب و به دنبال والدت نيز حاجات ديگرى پا به ميان مى
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حاجات و نيازهاى مستمر آدمى به مشار حاجت به خورشيد، نور، آب، هوا، دارو، طبيب، حمبت، كرامت، تنها خبشى از 
  .آيند مى

  .شود شعاع نياز و حاجت خواهى او نيز افزون و افزونرت خواهد شد رود و بزرگرت مى و البته، هر چه انسان بيشرت مى

و . مخواه مى: گويد است و پيوسته مى» خواسنت«گريد واژه  اى كه انسان در كلمات خود به كار مى رو بيشرتين واژه از اين
  .كند مهني، حكايت از عمق نياز و حاجت بسيار وى مى

تر مورد نياز اوست كه مهان هدايت و  شود، بلكه حاجاتى به مراتب عظيم وىل نيازهاى انسان به مهني جا ختم و متام منى
  .فرستد هاى آمساىن را فرو مى رو، پيامربان را ارسال، و كتاب از اين. راهياىب به سوى حق و حقيقت است

  براين اساس، بايد پذيرفت كه حاجات انسان نه تنها نيازهاى مادى نيست،

______________________________  
  .1000مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 1(

  .2897مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 2(

  100: نسيم رمحت، ص

  .اند بلكه حوائج معنوى نيز او را احاطه كرده

   مرگ

  .الجرم مرگ استو به دنبال حيات 

  .و مرگ آغاز حاجت و در حقيقت منتهاى نياز معنوى، انسان است

رو، مهگان حىت كساىن كه در دوران حيات براى يكبار نيز زبان به عرض حاجت نگشوده و از خداوند طلب و  از اين
  .برند اند در آستانه مرگ دست حاجت را باال مى متناىي نكرده

  .مرگ، به جّد، نياز خود را از خداوند خنواهدبارى كسى نيست كه به هنگام 
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  .گونند البته نيازها گونه

اند، به حمض رؤيت و ديدن شواهد، و  ها روزگار عمر خود را به سياهى و تباهى، تباه كرده از آجنا كه بسيارى، از انسان
رخصىت دوباره يافته و به دنيا خواهند كه  اميان و يقني يافنت به وجود قيامت و جهان ديگر، ملتمسانه و عاجزانه مى

زيرا كه خداوند پيش از اين پيغام . شنوند اما براى خنستني بار پاسخ رد مى. بازگردند و جربان گذشته شوِم خويش را كنند
اى عمر را سپرى كنند كه به چنني نيازى نيازمند  ها بايد به گونه فرستاده بود كه پاسخ اين نياز را خنواهد داد زيرا انسان

  .نباشند، و راه آن را نيز اقدام به اعمال صاحل اعالم فرموده است

بينند كه جز اعمال صالح و صواب هيچ متاعى  گشودن به جهان آخرت مى بارى، اين قوم آلوده كه به حمض چشم
رخاش و خشِم ما را باز گردان تا كردار صاحل را توشه خود سازمي، وىل با پ: گويند مشتمرى و خريدار ندارد به صراحت مى

  !هرگز: شنوند متام مى

  »1« »َلَعلِّي َأْعَمُل صاِحلاً * َربِّ اْرِجُعونِ «

  كساىن كه در متام طول عمر حىت يكبار نام خدا را بر زبان نداشتند! شگفتا

______________________________  
  .100 - 99/ مؤمنون) 1(

  101: نسيم رمحت، ص

و اين نوشدارو خود نيش جان ايشان شده، و از آن . افتد رانند، وىل كارگر منى ان مىاكنون براى بار خنست نام او را برزب
  .هاى ايشان خواهند رسيد پس به حساب كرب، غرور و غفلت

اما مردمان پاك و . البته، مهچنانكه پيش از اين ياد شد، نياز به بازگشت به سوى دنيا حاجت مردم عامى و َشرور است
و از حضرت . منودند، و آن آمرزش و مغفرت حق است دارند كه در دنيا نيز مهواره از خداوند طلب مىصاحل نيازى ديگر 

  :گويند و عاشقانه مى. خواهند كه رمحت خويش را بدرقه ايشان فرمايد حق مى

مان را از  نيز دستان امي، اكنون هاى تن پيامرب را از ياد نربده اهلى روزگارى على را فاطمه را و حسن و حسني را و ديگر پاره
  .دامان ايشان كوتاه مكن
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شود، و مهان  منتهاى خويش دست به كار مى داند با رمحت ىب ها را صادقانه و صدق حمض مى و خداوند كه اين سخن
  .مؤمنان را جنات خواهد داد، مهچنانكه يونس را: زيرا خود در كتاب خود فرمود. خواهد كند كه ايشان مى مى

  103 :نسيم رمحت، ص

   اشارت

  .يكى روحاىن و ديگرى جسماىن: انسان داراى دو بُعد است

  .مانند حق است و در هر دو بعد نيز نيازمند رمحت ىب

  .سازد هاى بعد روحاىن را فراهم مى رمحانيت، نيازهاى بعد جسماىن را تأمني، و رحيميت نيازمندى

  105: نسيم رمحت، ص

  

   جويبار هدايت

  

  .، سجده استايت فروتىن و تواضع

  .و خداوند از فرشتگان پاك خواست كه در برابر آدم سجده كنند

  گفت اى روحانيان آمسان
 

  پيش آدم سجده آريد اين زمان

  

و مهني، رساترين گواه و شاهد برترى آدم نسبت به فرشتگان است، زيرا كه مهيشه موجود فرورت نسبت به موجود فراتر به 
  .كند مىخاك افتاده و افتادگى 
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فته و ناگفته وا ننهاده، بلكه آن را باز گفت برترى آدم در : و تعليم فرمود كه: و البته، خداوند نيز راز برترى آدم را 
  .استعداد واسع، بيناىي، بصريت و نور و كمال است

اى  و از اين مهمرت اينكه پاره. و اين برترى و واالىي تنها حمدود و منحصر به آدم نبود، بلكه به فرزندان او نيز سرايت يافت
   اى از فرزندان آدم به مقام نبوت از فرزندان آدم بر خود آدم نيز شرف و اعتبار و فضيلت بيشرتى يافتند، چرا كه پاره

  106: نسيم رمحت، ص

مى راه يافت و اى نيز مهچون رسول مكرم صلى اهللا عليه و آله از نبوت باالتر رفته و به منصب اولوالعز  دست يافته، و پاره
  .آنچنان تعاىل و اعتالء نصيب برد كه هيچ چيز و هيچ كس به منزلت وى قريب و نزديك نشد

تر به كار بست از  تر و گسرتده كه هر كس در اين درگاه استعداد خود را بيشرت و خالص: توان گفت و در يك سخن مى
  .پدر خنست خود كه آدم عليه السالم باشد باال و باالتر رفت

  و بُعدد

  .وىل از ياد نربمي كه اين مهه استعداد و بصريت و نور مهچون عزيز مصر بر ختت بدن نشسته است

شود، و  بنابراين، بشر صاحب دو بُعد است كه يكى كانون درك و دريافت و استعداد است كه به بُعد روحاىن ياد مى
  .روح در آن فرو شده است ديگرى نيز بعد جسماىن است كه به منزله گلداىن خواهد بود كه گل

   نيازهاى جان و بدن

روح و بدن، هر دو، موجوداتى نيازمندند، و نيازهاى خاص خود را دارند، و خداوند اسباب رفع نياز را براى هر كدام 
  .فراهم فرموده است

ى وى نيز واسع و عظيم اى گسرتده را گسرتانيد، زيرا ميزان نيازمند وجود مبارك او جهت رفع نيازهاى جسمى و بدىن، سفره
اد از اين. بود ا را در قرآن ياد نكرد اما به پاره. رو آنچه مورد حاجت و نياز او بود بر اين سفره  اى از  كه البته متامى آ

ا مهچون ها، درياها، درختان، گياهان، و  ها، چشمه شب، روز، خورشيد، ستارگان، گردش زمني، ابر، باران، جوى: آ
  .فرمود مثرات اشاره

  .ها انبوه، فراوان و بسيارند اين نعمت
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ا را حمتاج و حمروم مى ها بازگشت  سازند، اين به خود انسان حال، اگر غارتگران، حِق ناتوانان را از آِن خود ساخته و آ
  .دارد، و هيچ ارتباطى به عامل باال و ملكوت خنواهد داشت

  107: نسيم رمحت، ص

  .ن نيز تكليف شده است كه به اتفاق يكديگر قيام كرده و حق خود را از غارتگران خبواهندالبته، به غارت شدگان ناتوا

توان به پاى عامل اهلى نوشت، و يا به  كنند، منى بنابراين، اگر غارت شدگان از سر ترس و يا غفلت قيام و اقدامى منى
  .ها گذاشت حساب كمى و كمبود نعمت

هاى مستعد و قابل   كنند كه زمني اوانند كه غارتگران اروپا و آمريكا خود ادعا مىها به قدرى افزون و فر  چرا كه نعمت
  .كشت در اين كره خاكى تا پنجاه برابر مجعيت فعلى روى زمني را نه تنها تغذيه خواهد كرد، بلكه مسكن نيز خواهد داد

تواند سيصد ميليارد انسان  است كه مى اى باشد، و بر اساس اين ادعا سفره مجعيت فعلى كره زمني شش ميليارد انسان مى
  .را در كنار خود داشته باشد

مت و افرتاء از   ها و كمبودها را به حساب خداوند منى بنابراين، كسرى مت است، و  توان گذاشت، وگرنه افرتاء و 
  .آيد گناهان كبريه و بزرگ به مشار مى

تنها كاىف است دور هم مجع شده و قيام كنند و گرگان . خداوند به مردم گوش و چشم و عقل، و نيز سالح داده است
حرص و با تقوا قرار دهند، تا كسى   هاى قدرت را به دست مردم عال و ىب درنده كره زمني را از ميان بردارند، و صندىل

  .خامنان مناند گرسنه و يا ىب

  .و انبياء آمدند و مهني را گفتند تا مهه به حق خود برسند

  .خواهد تا كسى حق كسى را با ربا، با رشوه، با دزدى، با جتاوز، ضايع و تضييع نكند مهگان مىو قرآن نيز از 

   هاى روح نيازمندى

هاى روح جويبار هدايت خويش را، از طريق نبوت انبياء و امامت امامان و نزول قرآن جميد، سرازير   اما براى رفع نيازمندى
ره اى كه ميلياردها انسان تا قيامت مى كرد، به گونه  كرد، و در اين زمينه نيز آبشارگونه موهبت مند و  توانند از اين سفره 

  .برخوردار باشند
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  108: نسيم رمحت، ص

اى ابوذر، و يا ميىن  تواند بالل شود، و يا دهاتى ايراىن سلمان، و يا چوپان گمناِم ربذه در كنار اين سفره غاالم زاده مى
رتين انسان و باالتر از متام  اى بدبو مى اويس قرن، و يا سياه چهرهنام و نشان مالك اشرت و يا  ىب تواند َجون شود، كه 

  .آيد اصحاب انبياء و امامان به مشار مى

  .دهد توامن، يا شدىن نيست، دروغى است كه پيوسته انسان به خود گفته، و با آن خود را فريب مى شود، يا منى اين كه منى

  .ناشدىن بود براى بالل و سلمان و ابوذر نيز ممكن نبوداگر اين امر، ناممكن و 

ا در حماصره دمشن داخلى هم بودند و ما نيستيم   .تازه آ

افتد كه به دنبال شركت در اين حمافل ما را دستگري كرده و حماكمه منوده و درپى آن نيز شكنجه   يعىن هيچ شىب اتفاق منى
ا چنني مى. ايد افتاده كنند كه چرا به دنبال خدا و پيامرب به راه گرفتند، و  كردند، لذا كسى مهچون بالل را مى اما با آ

  .كوفتند وقفه بر او مى ها را ىب خواباندند، و تازيانه هاى داغ و سوزان مى عريان ساخته و او را بر روى ريگ

اده و بگويد چرا به دنبال خدا و پيامرب رفته   .ايد اما كسى نيست كه تيغ به گردن ما 

ا را با مششري مى   .داشتند زدند دست از دامان پيامرب و خدا بر منى وىل با آنكه سرهاى آ

  .بلكه جوان بوده، و يا از جواىن اين راه را پيشه خود ساختند! اند، هرگز و البته فكر نكنيد كه مهه اينها پري و كهنسال بوده

  .دام نگفتند كه با خدا بودن سخت است و دشوار و ناشدىندر كربال از طفل شش ماهه بود تا پري هشتاد ساله و هيچك

  .توان بود پس هرگز به خود تلقني و القاء نكنيم كه با خداوند منى

   نشان رمحت

و خداوند اين امداد و نصرت را بر اساس رمحت بيكرانه . شوند بنابراين، بدن و روح آدمى با مدد خداوندى امداد مى
  .دكن خويش بر انسان ارزاىن مى

  .آنچه هست نشان از رمحت خداست: توان گفت پس، مى
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  109: نسيم رمحت، ص

و رمحت خداوند به دو گونه است، يكى رمحت عام و ديگرى رمحت ويژه، كه ابدان و اجسام موجودات به ويژه انسان را 
  .سازد مشمول مى

ساس رمحت خاص و ويژه خويش كه شود مهچنانكه بر ا خداوند براساس رمحت عام و گسرتده خويش به رمحان ياد مى
  .گردد هاى بيشمار را بر روح آدمى ارزاىن فرموده است، به رحيم ياد مى نعمت ها و موهبت

  .انسان مظهر رمحن و رحيم است: توان گفت رو مى از اين

  :و به ديگر سخن وجود آدمى با متام وجود گوياى اين كرميه مبارك است

   بسم اللَّه الرمحن الرحيم

، ما از رگ گردن به ايشان نزديكرتمي، گواه بر »َحنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوريدِ «: اى از آيات كتاب خود فرمود ه در آيهاين ك
بيند كه خود جلوه  يابد و مى مهني معناست، و در حقيقت اشاره به اين حقيقت است كه اگر انسان در خود تأمل كند مى

  .است، و چيزى از خداوند رمحن و رحيم به او نزديكرت نيست» حيمر «و » رمحن«و » اللَّه«

  ها به عدد سوره

ها به كار  رو بيش از مهه واژه هاى كتاب خداست، از اين ترين واژه از مبارك» رحيم«، »رمحن«، »اللَّه«كلمات مبارك 
يكديگر و در كنار يكديگر در كرميه بسم اللَّه  اند، بلكه با اند، و نه تنها هر كدام به تنهاىي بارها و بارها تكرار شده رفته

  .اند هاى قرآن، يعىن يكصد و چهارده بار مكرر شده الرمحن الرحيم، به عدد سوره

  .است» بسم اللَّه الرمحن الرحيم«مقدسرتين آيه از آيات اين كتاب آمساىن : توان گفت رو مى از اين

   رمحن، رحيم

  .بنام اللَّه كه پديد آورنده بدن و روح آدمى است: بسم اللَّه الرمحن الرحيم يعىن

   خداوند رمحن است، يعىن نيازها و حاجات بدن را بر اساس رمحت
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  110: نسيم رمحت، ص

هاىي ويژه را در پيش روى روح و جان  و رحيم است يعىن، جهت هدايت و راهياىب، نعمت. سازد واسعه خويش مرتفع مى
  .دهد آدمى قرار مى

   رمحانيت حق

كند، خواه حيوان باشد و  در رمحت رمحانيه حق هيچگونه قيد و شرطى در ميان نيست، بلكه او رمحت خود را ارزاىن مى
  .كند كه وى آن را از خداوند خبواهد و يا خنواهد خواه انسان، و در خصوص انسان نيز هيچ تفاوت منى

پذيرم، وىل خداوند چنني   فهمم و نه مى م خدا نه مىمرا با خدا كارى نيست، و اساساً چيزى به نا: اى بسا كسى بگويد
  .گذارد دارد، و آنچه مايه حاجت اوست در اختيار مى كسى را نيز از رمحت خويش دور منى

  .خوار دوپاست و البته، چنني كسى يك علف

  »1« »أُولِئَك َكاْألَْنعامِ «

  .يعىن ايشان مهچون حيوانند

  .كند نيوى حمروم منىهاى د و خداوند حيوان را نيز از نعمت

ا و ارزشى ندارد   .زيرا اساساً آنچه در اين دنياست در پيش او 

  :لذا در كتاب خود فرمود

  »2« »َمتاعاً َلُكْم َوِألَْنعاِمُكمْ «

ره مشا و گاوان و خران و اسرتان مشاست   .اين سفره دنيا 

اىي داشت حىت لقمه داد، و هرگز از  ن را در دهان خمالف خود قرار منىاى از آ و البته، اگر اين آب و علف پيش خدا 
  .كرد خوبان و اولياء خود دريغ منى
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آورد، و با اين حال هيچ  روز چيزى به چنگ منى با متام عظمىت كه داشت گاهى تا سه شبانه 9ايد كه پيامرب  وىل شنيده
ا و ارزشى نداشت شكايت و گاليه   .اى نداشت، چون 

______________________________  
  .179/ اعراف) 1(

  .33/ نازعات) 2(

  111: نسيم رمحت، ص

  !شد؟ هرگز يافت به قيمت و حرمت او افزوده مى آيا اگر آن بزرگوار به اينها دست مى

كرد؟ و يا رشوه؟ و يا تقلب؟ و يا  بُرد كه اينها را ارزش و حرمىت نيست كجا ريا را پيشه مى و راسىت اگر انسان پى مى
  اختالس؟

   رحيميت حق

شود، بلكه آن به خواست صادقانه و قلىب انسان مشروط  رمحت رحيميه، بر خالف رمحت رمحانيه، بر مهگان ارزاىن منى
  .يابد است، و انسان تا از سر صدق خنواهد به چنني رمحىت دست منى

  .امى آدميان قرار داده استهاىي از اين رمحت مهچون عقل نيز خداوند در درون وجود مت البته، از ياد نربمي كه جلوه

  .بنابراين، مهچنانكه پيش از اين ياد شد، بسم اللَّه الرمحن الرحيم تركيب وجود ماست

  .دانند كيستند و راسىت كه متام مردم دنيا، جز اندكى، مهه از خود غافلند، و منى

  »أُولِئَك ُهُم اْلغاِفُلونَ «

  .جلوه صفات خداستشنيدند، زيرا بدن  وگرنه بوى خدا را از خود مى

  .مگر نه آنكه تا خالقى نباشد خملوق نيز معنا ندارد، پس انسان جلوه خالقيت است

  .معناست؟ پس، انسان جلوه مصورّيت حق است مگر نه آنكه تا مصور و تصويرگرى نباشد وجوِد شكل و صورت نيز ىب
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ن نيز كه پيوسته در حال رشد و پيش از رفنت مگر نه آنكه اگر رب و مرىب در كار نباشد رشد مفهومى ندارد، پس انسا
  .است جلوه ربوبيت حق خواهد بود

  112: نسيم رمحت، ص

  !بينيد؟ من در وجود مشا هستم آيا منى: لذا در كتاب خود فرمود

  شود؟ آيا نزديكرت از اين مى

  .آيا در اينجا فاصله و جداىي معنا دارد؟ هرگز

  .امي گوييم در واقع از تركيب وجود خود ياد كرده مى» الرحيمبسم اللَّه الرمحن «بنابراين، وقىت كه 

است به گناه و » بسم اللَّه الرمحن الرحيم«و راسىت كه چه ُشوم و پست و نامباركند كساىن كه وجود خود را كه تركيب 
  نشانند؟ معصيت مى

  ها كند؟ آيا حيف نيست كه كسى يك جامى زيبا از بلور را منبع كثافات و آلودگى

ابتدا : خواهيد خود را به جلن گناه جلن مال كنيد خنست مهان كنيد كه سيدالشهداء عليه السالم فرمود كه  اقل اگر مىال
  .خواهيد اجنام دهيد خود را از خدا دور كنيد و آنچه از اوست به او بازگردانيد و بعد هر چه مى

از خود جدا كنيد، و در حقيقت شناسنامه خود  -نيدتوا اگر مى -يعىن پيش از آلودن خويش، رمحانيت و رحيميت حق را
  .را عوض كنيد و بعد هر كار كرديد مانعى نيست

  .هاى حق است، و در حقيقت معناى امساء و صفات اوست اى از جلوه اى از آن جلوه وگرنه تا اين بدن هست، هرگوشه

  :رو فرمود از اين

  »1« »جاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخليَفةً «

  .جانشيىن در زمني داشته باشم تا رمحانيت و رحيميت و خالقيت و ديگر صفات من در او باشدبرآمن تا 

  را به صورت انسان درآورده و» بسم اللَّه الرمحن الرحيم«خواهم  يعىن مى
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______________________________  
  .30/ بقره) 1(

  113: نسيم رمحت، ص

  .بر زمني قرار دهم

  آمني خداوند

تواند مشمول آن رمحت  دريافتيم كه در رمحت رحيميه خواست و اراده انسان شرط اساسى است، و كسى مىبنابراين 
منتها باشد كه ُجمّدانه و صادقانه طالب باشد، و چنني كسى البته مؤمن است و در فضاى هدايت خاص اهلى  خاص و ىب

  .گريد قرار مى

خواهد و بس، و خداوند نيز بنابر  و تنها و تنها از خدا مى انسان در فضاى هدايت پيوسته دست خود را دراز كرده
  .سازد اى را هرگز مردود منى اى كه كرده است خواست چنني بنده وعده

ان آمني كند   »1« چون بنده آيد در دعا او در 

  »2« »َأْسَتِجْب َلُكمْ   اْدُعوين«

   شنيدىن

ها را از يكى از  يبا و شنيدىن است، حال يكى از اين خواستههاى انساىن كه در فضاى هدايت قرار دارد بسى ز  و خواست
  .هدايت يافتگان پاكباز حق بشنويد

  !كنيد؟ شودغ در برابرش متام قامت قيام مى چرا هر وقت فاطمه از در وارد مى: عايشه به پيامرب گفت

كنم فرمان خداست، مهچنانكه اگر بر  مىكنم، پس اگر قيام  بدون امر خداوند كارى منى: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .زمن فرمان اوست دستانش بوسه مى

  :كرد مهني فاطمه تا روز پايان عمر خود هر روز اينگونه دعا مى

  »يا َحىُّ يا قـَُيوم«
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  .دانست كه زنده است و متام جهان به وجود او پابرجاست شناخت، و مى بارى، او حمبوب خود را خوب مى

______________________________  
  .مشس) 1(

  .60/ غافر) 2(

  114: نسيم رمحت، ص

  .كرد او بسم اللَّه الرمحن الرحيم را در تركيب وجود خود به خوىب ملس مى

  .ديد كه هر چه هست از اوست، و هر چيز را بايد از او خواست و مى

  »يا َحُى يا قـَُيوم ِبَرْمحَِتَك اْسَتِغيثُ «

  .آورد ه مىفاطمه به حرمت تو پنا! خدايا

  »َفاِغيِثْيِين «

  .پناهم ِده! پس اى حمبوب من

  .بينم يعىن، در عامل، جز تو، پناهى منى

  »نـَْفِسي َطرََفَة َعٍني اَبداً   َوال َتِكْلِين إىل«

  .به قدر چشم به هم زدىن مرا به خود واگذار نكن! خدايا

  .ام چون اگر رها كىن مهه چيز را از كف داده

خواهم، و تو را به خود واگذاشتم، اينجاست كه ديگر هيچ چيز براى انسان  تو را منى: به انسان بگويدنبايد روزى كه خدا 
  .ماند منى

  .اگر خدا در زندگى نباشد هيچ خربى خنواهد بود، نه دنياست و نه آخرت! عزيزان
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  .بارى، اين، خواست فاطمه از خدا بود

  !هاىي دارد كند و از خداوند چه خواست التفات مىراسىت كه انسان در فضاى هدايت به چه واقعياتى 

  115: نسيم رمحت، ص

   اشارت

  .عاقبت اجابت دعوت پيامربان پاك اهلى

  .زنند و عقوبِت آنان كه از دعوت ايشان سرباز مى

   حكايت

جايگاه آن بانوى با مكرمت كه بر حصري بود اما از حصار جهان جهيده، و تا ملكوت عامل اوج، و در آن : حكايت. 1
  .امن، امان يافت

  117: نسيم رمحت، ص

  

   تا ملكوت

  

آمدند، پوك و پوچ و پوسيده شده، و از دست  ماندند، و از خود حركىت نشان نداده و باال منى ها در دل خاك مى اگر دانه
ا نصيىب منى مى   .بردند رفتند، و موجودات ديگر نيز از بار و مثر آ

  .آيد ماند، بلكه به رشد نشسته و ُرو به باال مى منى اى در خاك رو، هيچ دانه از اين

باشند، وىل  ها و گياهان، و درختان با جاذبه زمني نيز دست به گريبان مى و البته، اين در حاىل است كه متامى دانه
 باال هيچكدام تسليم جاذبه آن نبوده، بلكه در برابر آن جاذبه سنگني مقاومت كرده و بر خالف جهت آن به سوى عامل

  .كنند حركت مى
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يافتند، بلكه فروتر شده و مسِت عمق زمني حركت  ساييدند، رشدى منى ها در برابر جاذبه خاك سر تسليم مى اگر دانه
  هوا: ها تنها در پرتو و عناصرى مهچون آنكه به حاصل نشسته، و حمصوىل داشته باشند زيرا كه دانه كردند، ىب مى

  118: نسيم رمحت، ص

تابان ماه و ستارگان و هم گرما و سرماى فضا، توان سبز شدن و رشد يافنت و به بازنشست را دارند، و از اين  و نيز نورِ 
  .مهه هيچكدام در دل خاك وجود ندارد

رو، توصيه   از اين. شباهت با خاك نيست مانند، مهچنانكه دنيا نيز ىب ها مى ها چيزى درست شبيه به مهني دانه حال، انسان
هاىي كه دارد دل بر كنند و به سوى  هاست كه از دنيا با متام جاذبه اىن و متامى انبياء و پيشوايان دين به انسانكتاب آمس

  .عامل باال و اعلى اوج گرفته و صعود كنند

يابد، و  هاى دنيا باشد، و در آن در جا زده و توقف يابد، هرگز سبز خنواهد شد، و نه رشدى مى انسان اگر اسري جاذبه
بار و برى، زيرا در آن جز سياهى و ظلمت چيزى نيست، و نه از نور و روشناىي خربى خواهد بود، و نه از نسيم  نه

  .باشد دلنواز رمحت حق اثرى مى

   عاملَِ اْعلى

بنابراين، حمصول دعوت و تبليغ متامى پيامربان و نيز فرهنگ عرشى متامى اولياء پاك حق و كتب آمساىن اين است كه از 
ره خود را هم از عامل دنيا و هم از عاَمل باال نصيب بريد  درآييد و به سوى عامل اْعلى دنيا و تأكيد . حركت كنيد، تا 
و  . هاى كاذب و ناپايدار آن مايه زبان و خسارت و فساد خواهد بود كنند كه ماندن در دنيا و دل بسنت به جلوه مى

تواند تاريخ هم نوعان خود را مرور كند، و ببيند كه ايشان براثر  رد مىكسى كه به اين حقيقت واقف نيست و يا باور ندا
  .دلدادگى به مظاهر خاك و دنيا از كجا به كجا سقوط كرده و فرود آمدند

زد، و به دنبال آن »  انا َربُُّكم اْألْعلى«: يكى از ايشان فرعون بود، كه با تن ناتوان، و فكر حمدود و نارساى خود فرياد
  .ه چه فسادهاىي كه شدمبتال ب

ا كه دلباخته دنيا شدند، و در آن حمدود و حمبوس و اسري گشتند يا قارون شده، يا هامان، و يا بلعم باعورا، و يا  بارى، آ
  ...آتيال و يا نُِرون و يا هيلرت و يا

  .و عموماً فسق را پيش، و ظلم را شيوه خود قرار دادند
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ا كه دعوت انبياء را اجابت   ها و مظاهر كرده، و از دنيا با متام جاذبه  وىل آ

  119: نسيم رمحت، ص

دلفريب آن دل كنده و دور شدند و به طرف عامل باال كه عامل نور و ملكوت و عبادت و اطاعت و خدمت به خلق 
و  منتها ايت حق و مهر ىب است پر كشيدند، در حقيقت به فضاىي در آمدند كه در آجنا انوار ملكوت و رمحت ىب

ره كرانه او موج مى فيوضات ىب ا نيز    .ها بردند و مثرها يافتند زند، و آ

  .رو رنگ خداىي به خود گرفته، و مظهر صفات و امساء زيباى اهلى شدند و از اين

وسلمان يكى از ايشان بود، و زكريا بن آدم يكى ديگر، و مالك اشرت و كسان ديگر نيز از مهني تبار بودند، كه دعوت 
  .بياء اهلى را با متام وجود اجابت كردندان

  »1« »يا أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا اْسَتجيُبوا للَِّه َوِللرَُّسوِل ِإذا َدعاُكْم ِلما ُحيْييُكمْ «

   سه حقيقت

  هاى پاك، دل از دنيا بركند و باال رفت؟ سلمان و مالك و ديگر انسان: حال، چگونه بايد مهچون

  .چيست» بسم اللَّه الرمحن الرحيم«توان در آيه كرميه  مىپاسخ اين سخن را 

  .كند در حقيقت اين آيه از آيات اهلى راه را به روشىن متام راهنماىي مى

  .يكى اللَّه، و ديگرى رمحن، و سومى رحيم: به سه حقيقت التفات كنيد: گويد اين آيه مى

   اللَّه

و  . اى نيز هست با اين جهاىن كه در گردش است گرداننده: دريابيد كه انديشه كنيد تا: قرآن كرمي به كرّات فرموده است
هاى او را بشنويد، تا مشا نيز مطابق خواست و فرمان او به گردش در  ها و سخن گرداننده را بشناسيد، و سپس حرف

دل داده، و تنها  و در يك سخن تنها به او. آييد، مهچنان كه متامى اجزاء عامل مطابق خواست و اراده او در گردشند
  .دلداده او باشيد
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______________________________  
  .24/ انفال) 1(

  120: نسيم رمحت، ص

  .كوشد و در اين صورت است كه انسان پاك شده و ميل به باال رفنت را پيدا كرده و در جهت آن مى

  »1« »إلَْيِه َيْصَعُد الَكِلُم الطَّيِّب«

ده و حمل الوهيت و نيز عمرش عشق حضرت حق باشد الجرم ميل به باال شدن پديد بارى، وقىت كه جان آدمى پاك ش
  .داند كه در اين صورت انسان تا كجا اوج خواهد گرفت خواهد آمد، و تنها خدا مى

 پيش. پيامرب پاك و با كرامت اسالم كنار بسرت خدجيه نشسته، و خدجيه نيز در آستانه ارحتال و پيوسنت به ملكوت باال بود
از آنكه آن حادثه جانكاه رخ دهد دخرت خردسال خود، فاطمه را به آغوش گرفت و به خانه عموى خود حضرت 

چيزى به مرگ مادرش منانده است، و من هيچ دوست ندارم كه شاهد مرگ ! عمو جان: ابوطالب برد، و آهسته فرمود
  .خواهم پيش مشا مباند رو مى مادر باشد، از اين

بسرتى كه از ليف خرما و در اتاقكى حمدود، زير سقفى گلني . زگشت و خود را به بسرت خدجيه رسانيدو آنگاه شتابان با
وىل از آن مهه، . جاى داشت، و اين متام ثروت و سرمايه بانوىي بود كه روزى از ثرومتندترين مردم روزگار خود بوده است

  .جز مهني مقدار اندك، مهه را در راه خداوند خرج و صرف منود

وگرنه تا انسان در باال قرار نگريد كجا حاضر . آرى، وقىت انسان باال بيايد دست به جيب خواهد شد و خرج خواهد كرد
  .است خريى و منفعىت به كسى برساند

  .تواند ديگران را با مثرات انبوه و بسيار خود ميزباىن كند مهچنانكه دانه سيب اگر در خاك مباند و باال نيايد كجا مى

اران مى جيه باال آمده بود، و از اينو خد ره رو چون ابر    .ساخت ور مى باريد، و مهه را از ثروت خود 

  حال مهني خدجيه در حال احتضار و در آستانه مرگ است، وىل زار زار

______________________________  
  .10/ فاطر) 1(
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  121: نسيم رمحت، ص

  .گريد مى

مادر  نه براى مرگ، و نه براى تنها شدن تو، و نه براى ىب: گويد شود، و خدجيه مى جويا مىو پيامرب با شگفىت ماجرا را 
دامن حال كه به سوى خداوند  ام از اين است كه هيچ منى كنم، بلكه گريه شدن دخرتم، و نه براى هيچ چيز ديگر گريه منى

  !هد بودروم او با من چگونه است، آيا از من خشنود بوده و يا ناراضى خوا مى

خداوند فرموده است سالم مرا به خدجيه برسان و بگو من از تو كامًال راضى : در مهني ميان جربئيل فرود آمد، و گفت
  .هستم

  .يعىن نور كه با نور سر جنگ ندارد، بلكه با ظلمت است كه كنار خنواهد آمد

نيست، و در مهان حال از دنيا رفت، و چيزى اكنون در دمل جاى هيچ نگراىن ! يا رسول اللَّه: و خدجيه شاد شد و گفت
مهينكه به خانه . نگذشت كه او را به خاك سپرد، و سپس به دنبال فاطمه رفت، وا و را به دامان گرفته و به خانه بازگشت

  .مادرت درمكلوت اعلى با ملكوتيان عاَمل به پرواز است: پيامرب فرمود. مادرم كجاست! پدر: رسيد پرسيدم

   رفنت تا كجا؟راسىت، باال

  آيا از ملكوت كه جايگاه لقاء و وصال و مشاهده خداوند است چيزى برتر و باالتر خواهد بود؟

   رمحن

  .يعىن آنچه از نعمت در اختيار ماست از او بدانيم، و بس. بايد به رمحانيت حق توجه يافت

ا دستور او به دست آورده، و نيز مصرف و خرج  هاى نعمت را از او بدانيم و ب توجه به رمحانيت خداوند يعىن اينكه سفره
  .هاى او را خرج خمالفت با او نكنيم كنيم، و هرگز نعمىت از نعمت

   رحيم

  .و رحيميت، رمحت ويژه خد است و عنايت و نگاهى ديگر است
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ازيد، نه به وقىت كه گرد پريى بر سر و بديل را در مهني ايام جواىن متوجه خود س بكوشيد كه اين رمحت ممتاز و ىب! عزيزان
  .نشيند روى مشا مى

اى باشيد كه جواىن و زيباىي و توان و نريوى خود را خرج خمالفت با خدا كنيد، و وقىت كه اين مهه را از كف  مبادا به گونه
  .داده درب خانه خدا را كوفته، و هواى اطرف او را داشته باشيد

   پيغام

يت خود پيغام فرستاده است كه هر چند در كهولت، اگر طالب من شويد، با آنكه مهه چيز خود را البته او بر اساس رحيم
را به شري بدل » خوِن آلوده«ايد باز نوميد نباشيد، چون من مهان خداىي هستم كه در سينه حيوانات  در راه غري من باخته

. باشم زيرا رحيم، و كرمي، و ارحم الرامحني، و نيز تواب مى. متوامن تاريكى مشا را به نور و روشناىي تبديل كن سازم پس مى مى
  .و سابقه ندارد كه سائلى را برامن

و مشا را جنات خواهم داد، مهچنانكه قوم نوح را جنات و . بارى، اگر مشا دير آمده و ناتوانيد وىل من ناتوان نبوده و نيستم
  .رهاىي خبشيدم

اد تنها وقىت كه نوح قدم بر كش: گويد قرآن مى كه قسمىت از بسم اللَّه الرمحن الرحيم است گفت، و مهني » بسم اللَّه«ىت 
  .مايه جنات او و مهراهان وى شد

ره. اما خداى عزيز به ما متامى بسم اللَّه الرمحن الرحيم ارزاىن فرمود ور سازيد، و با  پس، از اين سفره باز اهلى خود را 
به وادى رحيميت كه نبوت و قرآن است برسانيد، و از طريق اين رحيميت با خداوند استفاده از رمحانيت حق خود را 

و البته در چنني صورتى است كه واقف . اى كه صداى او را بشنويد معيت پيدا كرده و نزديك شويد آن هم به گونه
  .شويد كه مهه چيز و مهه جا آهنگ و صداى خداست مى

  نيستشورش عشق تو در هيچ سرى نيست كه 
 

  منظر روى تو زيبا نظرى نيست كه نيست

  نيست يك مرغ دىل كش نفكندى به قفس
 

  پرى نيست كه نيست تري بيداد تو پرتاب
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  نه مهني از غم تو سينه ما صد چاك است
 

  داغ تو الله صفت بر جگرى نيست كه نيست

  به فغامن زفراق رخ و زلفت به فغان
 

كويت مهه شب تا سحرى نيست كه سگ  
  نيست

 چشم ما ديده خفاش بود ورنه تو را
 

  جلوه حسن به ديوار و درى نيست كه نيست

  

  !يعىن بنده من بعد از پنجاه سال كه سر سفره من بودى هنوز مرا نديدى؟

  !تو در خانه من بودى و مرا نديدى؟

  !و يا اكنون پرستار تو كيست؟! پرستارى كردپس چند ماهى كه در رحم مادر بودى چه كس از تو 

  !سپارند چه كسى غمخوار و پرستار تو خواهد بود؟ و آن وقىت كه تنها تو را به خاك مى

 موِسِىي نيست كه دعوى انا احلق شنود
 

  ورنه آواى تو اندر شجرى نيست كه نيست

  

  !وقت آن نرسيده است كه باز گردى؟آيد كه بنده من باز هم در گريزى؟ و  يعىن صداى تو مستمر مى

  »1« »أَ َملْ يَْأِن لِلَّذيَن آَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَّهِ «

______________________________  
  .16/ حديد) 1(
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آن نيز به انگشرتى سليمان ياد شده  آمد، و از آنچه در ملك سليمان كارگشا بود، و در حقيقت سرمايه وى به مشار مى
  .نبوده و نيست» بسم اللَّه الرمحن الرحيم«است، چيزى جز 

   حكايت

  .گشود وىل با نام فاطمه مرحوم كشمريى كه درب بسته و قفل را مى: حكايتِ . 1
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   شيوه سليماىن

  

ذات و افعال و صفات حضرت حق است، و در پاكى و  هاى وجود مبارك امام على بن ابيطالب عليه السالم ظهور جلوه
در هر كجاى قرآن كه از پاكان و صاحلان سخن : طهارت چنان است كه رسول با كرامت اسالم در باب ايشان فرمود

  .رفته است امري ايشان امرياملؤمنني على عليه السالم است

و بر عمق و ژرفاى آيات كتاب خدا آگاه نبوده و حال مهني وجود نازنني كه پس از رسول مكرم اسالم كسى به قدر ا
در ميان بندگان خداوند، از اولني تا به آخرين، كسى مهوزن رسول خدا نبوده و نيست، و او بر مهگان : فرمايد نيست، مى

  .چه از نظر دانش و بينش و چه از منظر طاعت و بندگى و اخالق و عمل مقدم و ممتاز است

كران قرار  هاى ىب نيست كه خداوند در وجود يك انسان نادار و يتيم و امى اين مهه فضيلت و البته هيچ جاى شگفت هم
  .دهد

  ترين اجناس و كاالهاى اين عامل را در اساسًا، كار خدا اين است كه قيمىت
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ر كرمى كوچك، عسل را در رو، مرواريد را در صدف، ابريشم را د از اين. دهد موجوداتى به ظاهر هيچ و نازل جاى مى
اده است   !درون يك جانور ناچيز، و يا طال را در دل مقدارى سنگ 
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  سوره محد

مشارى كه بر پيامرب پاك اهلى ارزاىن شده است سوره مباركه محد است، كه با اعطاء اين سوره آن  هاى ىب از مشاِر فضيلت
ايت بزرگوارى    .را در حق او روا داشترسول با صفا را مورد كرامت قرار داد، و 

  .هاى گذشته ارزاىن نشد هاى ديگر بر هيچيك از آحاد و افراد برتر در ميان امت سوره محد، مهچون سوره

بسم «البته، در ميان آيات اين سوره، مهچنان كه امام على ىب ابيطالب عليه السالم فرموده است، تنها يك آيه كه كرميه 
  .يكى از پيامربان اهلى يعىن حضرت سليمان عليه السالم نازل شده است بر. باشد» اللَّه الرمحن الرحيم

  .و سليمان اين آيه را در آغاز نامه خود كه به يكى از پادشاهان روزگار خود نوشته، آورده است

  .كرد پادشاهى كه نامه سليمان را دريافت كرد زىن آفتاب پرست بود، كه بر سرزمني مين حكمراىن مى

آجنا كه بانوىي متعادل، خردمند، موقر، و داراى روحى انساىن بود به حمض دريافت نامه سليمان آنچه بايد  اين پادشاه از
ايت موجب شد كه دولت و ملت و ختت و خبت خويش را پشت سرگذارده، و . گرفت، گرفت مى و مهني يك آيه، در 

  .آوردبه سرزمني فلسطني آمده، و در پيشگاه سليمان تسليم شده، و اسالم 

  درباريان ناِخبرد

كه سليمان از پادشاه «و اين در حاىل بود كه درباريان ناخبرد و به دور از معرفت به حمض وقوف و آگاهى بر حمتواى نامه 
  شومي، و سليمان و ُگردان به گردان، سراپا مسلح مى: مهصدا گفتند» خواسته بود كه تسليم وى شده و به سوى او آيند
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  .مناييم سازمي، و هم سرزمني او را به سرزمني خود ملحق مى درباريانش را منكوب و نابود مى

  .هاى ناحساب و ناگفتىن را بر زبان نرانيد اين حرف: اما پادشاه گفت

مگر آنچه در اين عاَمل است سهم و مرياث مشاست و يا تنها وقف مشا . برمي مى. كوبيم مى. كشيم مى: و هرگز نگوييد
  .اند ساخته

  .كنيم يامب كه صاحب آن اهل معنا و انسانيت است، و براى اثبات اين مدعا امتحان مى من از اين نامه درمى: و افزود
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چند نفرى، هداياىي فراوان از طال، نقره، و ظروف و دستارهاى قيمىت برداشته و خود را به سليمان : و سپس فرمان داد كه
ا پذيرش هدايا از ما راضى شده و دست از ملك و مملكت ما بردارد و در اين صورت است  رسانند، و از او خبواهند كه ب

شود كه او كيست و چكاره است، زيرا اگر با ديدن هدايا دل باخت، و پذيرفت، و از ما دست   كه پيدا و آشكارا مى
اگر نپذيرد، و دلداده نشود خود  اما. شود كه در وجود او هيچ خربى نبوده، و از درون پوك و پوچ است كشيد معلوم مى

رتين گواه است كه وجود او از آنچه گفته است سرشار و ماالمال بوده، و به خداوندى كه او را با نام رمحن و رحيم ياد  
و اينجاست كه اگر دنيا را نيز در كف او قرار دهند هيچ احساسى به او دست . باشد كرده است پايبند و باورمند مى

چون دارد و داراىي او نيز اللَّه و رمحن و رحيم . ، و هرگز و هيچگاه چيزى را در اين دنيا خواهش خنواهد كردخنواهد داد
  .است

   شيوه سليماىن

به دنبال فرمان پادشاه ماموران با انبوهى از هدايا به راه افتادند، و پس از چندى به كاخ سليمان درآمدند، و هداياى خود 
  .مأموريت خود سخن گفتندرا گشوده و از ماجراى 

مهه را به سلطان خود بازگردانيد كه : هيچ احساس و اعتناء نسبت به آنچه از باب هديه با خود داشتند، فرمود سليمان ىب
  مرا حاجت به هيچيك نيست، زيرا
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رت است آنچه پروردگار من بر من ارزاىن فرمود از آنچه مشا آورده   .ايد برتر و 

  .دهند و بس هل خدا تنها به داده پروردگار دل مىا

  .باشند، و هرگز چشمداشت به كسى و چيزى ندارند اهل خدا، از خدا ماالمال و پر مى

  ...طال، نقره و يا: شوند، و نه دلباخته به مال، و نه هداياىي مهچون اهل خدا، نه دلربده شاه مى

بندگى غري خداوند كه مايه تباهى مشاست برهامن، و دستان مشا را در  غرضى جز اين ندارم كه مشا را از: و آنگاه گفت
خواهم مشا اسري و  من مى. دستان اهليت و رمحت او جاى دهم، و از اين راه و با اين كار دنيا و آخرت مشا را آباد سازم

  .هاى كاذب نبوده و نباشيد حمدود به اين زر و زيورها و مال و جاه و جالل
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اى بود كه بر اساس آيات كتاب حق  اه دلربده ختت و اقبال خود نشد، با آنكه ختت و جاه او به گونهو سليمان هيچگ
  .افتد براى هيچكس ديگر ميسور نبوده و اتفاق منى

  .در طى روزگار پادشاهى خود حىت درمهى از بيت املال را براى خود خنواست: اند آورده

گشت، و به زنبيل باىف مشغول  كه ساخته از خشت و گل بود باز مى  پس از اجنام وظايف خود از قصر به خانه خود
فروخت، تا از اين راه امرار معاش كرده، و خرج زندگى و زن و  برد، و مى هاى بافته را به بازار مى شد، و آنگاه زنبيل مى

  .فرزند خود را فراهم كند

رفت، و قامت به عبادت حق  يل به معبد مىرسيد، به جاى فروخنت زنب وقىت هم كه زمان طاعت و عبادت فرا مى
  .بست مى

و يا پادشاه اين سرزمني، . سليمامن: گفت اى؟ هرگز منى كيسىت؟ و كجاىي؟ و چكاره: پرسيد و در معبد اگر كسى از او مى
  :گفت بلكه با چشماىن پر از اشك مى

مه جاه و جاللو اين سخن كسى . ، خاك نشينم، مهچون ديگران»ِمْسكُني ِمَن اْلَمَساكني« و نريو و اقتدار،  است كه آ
   خود نساخت و سايه سياه و ُشوم او را از خود ىب
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  .غرور و خنوت را بر او نيفكند

  .شد ساز غرور و فخر باشد بايد كسى مثل سليمان غرقه در غرور مى هاى دنيا زمينه راسىت، اگر مواد و داراىي

ها و مواهب جهان  اى از نعمت ها در اين دنياست سايه ها و نعمت دانست كه آنچه از موهبت مىبارى؛ سليمان به خوىب 
  .شود باال و آخرت است، و كسى فريفته سايه كه خياىل بيش نيست، منى

  ها اندر دل است ها و ميوه باغ
 

  عكس لطف آن بر اين آب و گل است

 گر نبودى عكس آن سرو سرور
 

 دار الغرورپس خنواندى ايزدش 
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  اين غرور آن است يعىن اين خيال
 

  هست از عكس دل و جان رجال

  مجله مغروران بر اين عكس آمده
 

  كده بر گماىن كاين بود جنت

 ها گريزند از اصول باغ مى
 

 كنند آن الغها بسر خياىل مى

 چونكه خواب غفلت آيدشان به سر
 

 «1» راست ببينند و چه سود است آن نظر

  

   گنج

بارى، اين سليمان با مهه اعتبار و منزلىت كه داشت از متام قرآن تنها يك آيه بر او نازل شد، يعىن آيه بسم اللَّه الرمحن 
  .كرد الرحيم، كه در ملك او كار يك گنج را مى

  .بسم اللَّه الرمحن الرحيم، در ملك سليمان كارگشا بود

______________________________  
  .1370تا  1365معنوى، دفرت چهارم، بيت مثنوى ) 1(
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  .بسم اللَّه الرمحن الرحيم، تنها سرمايه سليمان بود

   انگشرت سليمان

سليمان انگشرتى با خود داشت كه با آن جن و پرى و ديو و َدد و يا هوا و زمني را مسخر خود : گويند اينكه مى
اشتباه نكنيد، بلكه ! منا سوار شده باشد؟ نه كنيد انگشرتى از نقره بوده كه بر آن عقيقى زيبا و خوش ساخت گمان مى مى

كرد، و هر گره كه داشت  خواست مى حيم نبود، كه با آن هر كار كه مىانگشرتى سليماىن چيزى جز بسم اللَّه الرمحن الر 
  .كرد باز مى
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يا استادم مرحوم كشمريى به خانه : گويد اى مهچون عالمه طباطباىي تربيت فرمود، مى مرحوم قاضى كه شاگردان برجسته
  !يا فاطمة الزهراء، و درب گشوده شد: موديكباره فر . رسيدمي اما درب قفل بود، و نه با ايشان و نه با من كليد مهراه نبود

گشايد، آيا بسم اللَّه كه نام مقدس موالى فاطمه است اگر بر زبان پاك سليمان  حال، وقىت كه نام فاطمه قفل بسته را مى
  !كند؟ جارى شود گرهگشاىي منى

مشارى را نيز نصيب  هاى ىب كه فضيلتشود، بل و البته بسم اللَّه الرمحن الرحيم تنها گره از كارهاى فرو بسته گشوده منى
كند، به تعداد حروف آن حسناتى  مهچنان كه در روايت آمده است براى كسى كه اين آيه را تالوت مى. منايد انسان مى

  .شود كه از دنيا و آنچه در آن است براى وى نيكوتر است اش ثبت مى در نامه
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   اشارت

  .اشارت به حقيقىت است» لَّه الرمحن الرحيمبسم ال«حرف حرِف كرميه 

  .شود فهم اشارات جز نصيب پاكان منى

  135: نسيم رمحت، ص

  

   توفيق حق

  

روند، بلكه مردان اميان و آخرت نيز از چنان  فاء تا فرحزاد مى«تنها مردم زيرك، تيزهوش و هومشند دنيا نيستند كه با شنيدن 
  .برند هاىي ديگر پى مى شنيدن هر حرف به حرففهم و ذكاوتى برخوردارند كه به حمض 

  بصري

  .شوند بارى؛ اين قوم تيزفهم با شنيدن باء در بسم اللَّه الرمحن الرحيم بصري بودن حق را يادآورد مى
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  .و بصري يعىن بينا

  .كند ارت مىخرب نبوده و نيست، بلكه پيوسته مراقبت و نظ و خداوند در مهه احوال از كار و كردار آدميان، غافل و ىب

ان و آشكارا در كار نيست، بلكه مهواره بر بندگان نظر  بارى، براى خداوند شب و روز، و يا خلوت و جلوت، و يا 
  .گريد دوخته، و هيچگاه از ايشان چشم منى

  136: نسيم رمحت، ص

  

  در بسته به روى خود ز مردم
 

 تا عيب نگسرتند ما را

  دربسته چه سود و عامل الغيب
 

ان و آشكارا  «1» داناى 

  

  »2« »َقْد َعِلَم الَسرائِر وَخبَـَر الَضمائر«

فته بر متامى پوشيده   .هاى دروىن با خرب است ها و اسرار آگاه، واز مهه 

  .باشند او با مهگان مهراه بوده، و مهگان نيز در حمضر او مى: توان گفت براين اساس، مى

سازد، در حقيقت در پيش نگاه او خود را به اين امور  آورد، يا خويش را به حرام آلوده مى مىپس اگر كسى به دروغ روى 
  .حياىي خنواهد بود شرمى و ىب آلوده است، و اين، جز منتهاى ىب

   مسيع

  .شوند و از سني نيز مسيع بودن حق را يادآور مى

شنوم پس مرا صدقه كنيد، و مرا خبوانيد،  هاى مشا را مى من مسيع و شنوامي، و سخن: گويد و تو گوىي؛ خداوند با ايشان مى
  .و تنها از من خبواهيد
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 هني از او خواهيد نه از غري او
 

 آب در َمي جو جمو در خشك مو

  

 ورخبواهى از دگر هم او دهد
 

د  «3» بر كف ميلش سخا هم او 

  

صورت پذيرد حتماً به اجابت خواهد نشست، و اين وعده و البته دعا اگر از سر درد و درك باشد، و جمدانه و پيگري 
  .خداوند است

______________________________  
  .سعدى) 1(

  .86ج البالغه، خ ) 2(

  .1138و  1182مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 3(

  137: نسيم رمحت، ص

  

  گفت حق گر فاسق و اهل صنم
 

  ها كنم چون مرا خواىن اجابت

 «1»  شغول سخت گري و مىتو دعا را 
 

 «2»  عاقبت برهاندت از دست غول

  

   سلب توفيق

كاران خواهد گرفت، و زبان آنان را از زارى و ناله و اعتذار  وىل از ياد نربمي كه خداوند توفيق دعا را از عاصيان و معصيت
  .حمروم خواهد ساخت
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 بر دهان و بر دلش قفل است و بند
 

 گزندتا ننالد با خدا وقت  

  داد مر فرعون را صد ملك و مال
 

  تا بكرد او دعوى ِعّز و جالل

 در مهه عمرش نديد او دردسر
 

 تا ننالد سوى حق آن بدگهر

  داد او را مجله ملك اين جهان
 

  حق ندادش درد و رنج و اندهان

رت از ملك جهان   درد آمد 
 

ان   تا خبواىن مر خدا را در 

  افسردگى استدرد از  خواندن ىب
 

 «3»  خواندن با درد از دل بُردگى است

  

   راز تأخري در اجابت

  توان گفت آن است كه خداوند در اجابت و در باب دعا مى: اى ديگر كه نكته

______________________________  
  .شغول، مشغول باش مى) 1(

  .757مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 2(

  .204تا  199سوم، بيت  مثنوى معنوى، دفرت) 3(

  138: نسيم رمحت، ص

  .افكند تا بندگان بيشرت او را خبوانند كند، بلكه آن را به تعمد به تأخري مى استجابت دعا تسريع منى

 گر برآرم حاجتش او وا رود
 

 هم در آن بازيچه مستغرق شود

 نالد به جان يا مستجار گرچه مى
 

 دل شكسته سينه خسته گو بزار
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 آيد مرا آواز اوخوش مهى 
 

 و آن خدايا گفنت و آن راز او

 و آنكه اندر ال به و در ماجرا
 

 فريباند به هر نوعى مرا مى

 طوطيان و بلبالن را از سپند
 

 كنند از خوش آوازى قفس در مى

  زاغ را و جغد را اندر قفس
 

 «1»  كى كنند اين خود نيامد در قصص

  

   ُحمصى

برند كه خداوند ُحمصى است، يعىن در كار حساب و كتاب است و از هيچ چيز غفلت نداشته و  مىو از ميم بسم پى 
  .غافل نيست

  »2« »َوَما اللَُّه بغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ «

   غفلت

  .و دود از آتش است، و نه از نور. اساسًا، غفلت چيزى شبيه دود است

  و زمني است معنا و ها بنابراين، غفلت در حرمي خداوند كه نور آمسان

______________________________  
  .4229تا  4224مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 1(

  .85/ بقره) 2(

  139: نسيم رمحت، ص

  .شوند، رايج و آشكار است ها كه بر اثر معصيت و گناه عني آتش مى مفهومى ندارد، و تنها در باب انسان

  جور دوران و هر آن رجنى كه هست
 

  سهلرت از بُعد حق و غفلت است
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 زآنكه اينها بگذرند آن نگذرد
 

 «1» دولت آن دارد كه جان آگه َبرد

  

  »2« »التـَْغَفْل فـََلْسَت ِمبَْغُفوٍل َعْنكَ «

  .غافل مباش زيرا كه از تو غافل نيستند

   غفلت از مرگ

  .آخرت استها، پس از غفلت از خداوند، غافل شدن از مرگ و جهان  و بدترين غفلت

ا بدن زشىت   موج و گردا
 

 تو چنني خوش خبفته در كشىت؟

  

تر و  آورند، هيچ چيز خوش از اين رو، در اين جهان ناپايدار كه حوادث، سيل آسا، به سوى انسان هجوم و محله مى
  .تر از اين نيست كه آدمى سرمه غفلت را از چشمان خود پاك سازد پسنديده

 كه امين نتوان بودبيدار شو اى ديده  
 

 «3»  زين سيل دمادم كه در اين منزل خوابست

  

  وادى معنا

  ، و مهچنني ديگر»ميم«، و »سني«و » باء«بنابراين، هر يك از حروف 

______________________________  
  .1757و  1756مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 1(

  .391ج البالغه، حكمت ) 2(

  .حافظ) 3(
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  140: رمحت، صنسيم 

توانند يادآور حقايقى زيبا باشند، كه البته درك و دريافت و فهم آن جز به توفيق حق  حروف اين آيه از كتاب اهلى مى
  .ميسور خنواهد بود

اى از بزرگان برآنند كه ورود به حوزه بسم اللَّه الرمحن الرحيم بدون عنايت و محايت حق هرگز  پاره: توضيح بيشرت آنكه
  .پذير نيست امكان

گريد، و يا به  به ديگر سخن، منظور اين بزرگواران آن است كه انسان به خودِى خود، بسم اللَّه الرمحن الرحيم را فرا منى
راند، و گرنه ميلياردها زبان بوده  دهد، و يا به دور از مشيت حق بر زبان منى خواست خود آن را به ذهن و حافظه منى

گردد، اما حىت براى يكبار نيز بسم اللَّه الرمحن الرحيم نگفته، و  ها گشته و مى ساهلا در دهانها و  وهست و هر كدام ماه
  .گويند منى

اند، بلكه عنايت ازليه حق به آنان اقبال  ها نيستند كه آن را گفته، و يا در ذهن و خاطر خود ثبت منوده بنابراين، انسان
دهند، گزينش و انتخاب كرده، و  استعداد خود را به بازار معنويت راه مى هاىي مستعد كه منوده، و از ميان ايشان انسان

. شود كه خنست توفيق ورود به وادى الفاظ يافته، و كلمات اين آيه مبارك را به ذهن داده، و بر زبان برانند مهني عامل مى
شند، و يا از اشارت و تنبيهات، و لطايف آنكه از مواد و حمتواى آمساىن آن با خرب با و در اين صورت تنها آن را گفته، ىب

  .آن خربى نصيب برند

اى ديگر است، و آن اينكه خود را از قلمرو الفاظ عبور داده، و ايشان را به وادى معنا و  اما به دنبال اين مرحله، مرحله
  .دهد مفهوم سوق و سلوك مى

ه است، و داراى مجيع خصال شايسته و نيكوكار، كه يابد با موجودى روبرو هست كه از يكسو اللَّ  و در آجناست كه درمى
ا رمحت است كه آن نيز به دو گونه است يكى رمحانيت و ديگرى رحيميت برجسته   .ترين آ

  .شود و مهينجاست كه با رؤيت كمال حق به نقص و نقصاِن خويش واقف و آگاه مى

  گريد مى مهچنانكه انسان كوتاه قامت وقىت كه مهپاى انسان بلند قامت قرار
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  .يابد به كوتاهى خود وقوف و التفات بيشرتى مى

   رنگ حق

موالى من : گويد سازد، و با خود مى كوشد، و خود را به رنگ حق مهرنگ مى و البته، چنني انساىن در رفع نقس خود مى
كند، پس من  چشمداشت احسان و نيكى مىمزد و منت و دور از هر گونه  رمحان است، و بر مهني اساس بر مهگان ىب

  .گشاست من نيز گرهگشاىي كنم نيز مهني شيوه را پيشه خود سازم، و يا اينكه او گره

  .شود هاى خود را رفع، و به كمال نزديك و نزديكرت مى و به مهني صورت نقص

   امداد حق

  .منايد ق است، جز با امداد و توفيق او ممكن منىالبته، رسيدن به اين منزلت واال كه به دنبال آن نيز عمل به فرامني ح

پذير خنواهد  و اساساً برداشنت هرگام، هر چند كوچك و ناچيز، در وادى معنا و معنويت جز با توفيق و نصرت اهلى امكان
  .بود

حقيقت اوست كه با زبان رانيد، در  اند هر بار كه بسم اللَّه الرمحن الرحيم را بر زبان مى از اين رو، بزرگاِن از علماء گفته
  .مشا نام خود را تالوت كرده است

ام، چون هرگاه مناز خواندم ديدم آنكه از زبان من مناز  تاكنون يكبار مناز خنوانده! حمبوب من: لذا فيض كاشاىن گفته است
نام مقدس تو را  گزارد جز تو كسى نيست، و گرنه ِگل وجود من چه اندازه ارزش و اعتبار دارد كه به حرف آمده، و مى

  .يادآور شود

  »اْيَن الُرتاب َوَربُّ اْألْربابْ «

  من خاكى كجا و تو كجا؟

  .بنابراين، تو مناز خواندى اما به زبان من

  .تو يا اللَّه گفىت وىل به زبان من
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  .تو خود را به متاشا نشسىت، وىل با چشمان من

. نگفته است، بلكه در اين سخن با على عليه السالم مهصدا وهم آوا شده است ها را از پيش خود البته، فيض اين حرف
  :فرمود هاى شب، در مسجد كوفه، صورت به خاك داشته و با دنياىي از سوز و گداز مى چون على عليه السالم در نيمه

  »موالَى يا َموالَى أَْنَت احلَْيُّ َوانَا اْلَميِّت«

  .هزنده توىي، و من مرد! موالى من

  .گويد ام و مرده كه سخن منى گومي، من نيستم چون مرده يعىن اگر چيزى مى

  .ام و مرده هرگز قادر به شنيدن نيست شنوى، چرا كه من مرده شنوم در حقيقت تو مى و يا اگر مى

   دل نامهربان

الرحيم را بر زبان برانيم جز عنايت و شومي كه نام خدا را گفته و يا بسم اللَّه الرمحن  بنابراين، ما اگر گاهگاهى اليق اين مى
  .توجه ويژه او خنواهد بود

و حمرومرت آنكه اين كرميه مباركه، كه . اند آن مجاعىت كه حىت از گفنت آن نام در مناز نيز حمرومند ره و چه كم توفيق و ىب
  .كنند هاى قرآن نيز قلمداد منى ترين آيات كتاب خداست را جزء سوره عظيم

ميان عاملان اهل سنت اين نزاع جدى : گويد كتاب كشاف خود كه در باب تفسري قرآن نوشته است، مىزخمشرى در  
  هاى قرآىن هست و يا نيست؟ است كه آيا بسم اللَّه الرمحن الرحيم كه در صدر و آغاز هر سوره قرار دارد جزء سوره

رو، آن را در منازهاى واجب خود قرائت  دانند، از اين منىدانند، و گروهى نيز  و آنگاه افزوده است كه مجاعىت آن را جزء مى
  .كنند كنند، و در حقيقت با چيزى كه حقيقت مهه هسىت در آن متجلى است قطع رابطه مى منى

  .و راسىت چه حمروميىت از اين باالتر كه انسان در مناز خويش اتصال به اهليت و رمحانيت و رحيميت نداشته باشد
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  .و نه چشم اشكبارى

  .باشند هاىي سخت، تلخ، ُزخمت و بداخالق مى و از مهني رو انسان

  .دانند دليل بسم اللَّه الرمحن الرحيم را جزء سوره منى خداوند اين مجاعت را نابود كند كه ىب: و امام باقر عليه السالم فرمود

  .امام عليه السالم به درد آمده است كه آنان را به نفرين گرفته است حال ببينيد چقدر قلب

  .گويد و بعد فخر رازى نظر خود را مى

  .آيد فخر رازى خود از عاملان برجسته و شايسته اين قوم به مشار مى

صد سال از روزگار او مى و جالب توجه  گذرد، هنوز كه هنوز است تفسري وى براى عاملان دين جلوه داشته امروزه كه 
  .است

  .شده است در روزگار خود نيز از برترين دانشمندان آن روزگار قلمداد مى

  .هاى دانش او بسيار باال و قابل حتسني است و از انصاف نبايد گذشت كه مايه

  :گويد داند، و از اين رو مى نظر فخر رازى آنست كه بسم اللَّه را جزء سوره مى

  .خوامن خود را بدون قرائت بسم اللَّه منىمن هيچ منازى از منازهاى 

ام كه،  ام دريافته كنم دليل دارم، و دليل من آنست كه بر اساس حتقيقى كه داشته اگر بسم اللَّه را قرائت مى: گويد و مى
ياً اماماً ىف َمن اختذ عل«: افزايد و آنگاه مى. كرده است على بن ابيطالب عليه السالم آن را در متام منازهاى خود قرائت مى

كند  هر كس كه در دين خود على را به پيشواىي بپذيرد، و آنچه او مى» دينه فقد اسَتْمَسَك بالعروة الوثقى ال انفصام هلا
پيشه خود سازد به ريسمان حمكم حق آوخيته است، ريسماىن كه هرگز انفصام و بريدگى خنواهد يافت، و در آن سقوم و 

  .احنطاط نيز معنا ندارد
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نام مبارك اللَّه مايه پاكى و طهارت جان و جسم آدمى است، و آنان كه بر حقيقت اين نام وقوف و آگاهى بيشرت داشته 
  .باشند، پاكرتند

  147: نسيم رمحت، ص

  

   طهارت

  

تر نيز  كرده، و آن سوى  گذشت، ابراهيم ادهم را ديد كه در كنار جوىي نشسته، و بر درخىت تكيه كسى از دل صحراء مى
بينم كه ميخ افسار  مى! ابراهيم: ميخ افسار اسب خويش را كه از جنس طالست در خاك فرو برده است، با شگفىت پرسيد

  .اى اسب تو از طالست حال آنكه در ميان مردم شهر به زهد و تقوا، شهره و آوازه

  .ام و نه در دل بيىن كه آن را در ِگل فرو كرده مى: تهاى خود تبسمى نشان داده و نرم و مالمي گف ابراهيم با لب

  .و اين، حقيقت زهد و تقواست

  .حقيقت تقوا و زهد اين است كه انسان به هيچ چيز جز خداوند دل نداده و دل نبندد

  ما زهل عاَلميم اما زعاَمل فارغيم
 

  از غم و شادى و نوروز و حمرم فارغيم

  

  148: نسيم رمحت، ص

  

  امي دسىت دو عاَمل را به دست آورده ىبا 
 

 «1»  امي از نقش خامت فارغيم ساده لوح افتاده
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   دل آلوده

هاىي است كه بر ِگرِد دل آلوده  هاى انسان به هر چيز و هر كس مهانند ميكروب در اين دنيا، تعلقات و دلبستگى
  .نشينند مى

  .گردد ها آلوده منى آفات و ميكروب ، پاك و سامل باشد البته به چنني»دل«وىل اگر 

  نور

  .شوند، جز با آب شود جز با نور، مهچنان كه ساير اعضاء انسان در صورت آلودگى پاك منى و دل، پاك منى

  .كند، كه آب با اعضاء آلوده انسان بنابراين، نور با دل آلوده مهان مى

  نور خداوند

  .و مقصود از نور جز خداوند نيست

  :رمودمهچنانكه خود ف

  »2« »اللَِّه نُورٌ «

  .خداوند، نور و فروغ هسىت است

  اى به روى تو، چشم جان روشن
 

  زفروغ رخت، جهان روشن

  

  »3« »َفال اله اّال ُهَو أضاَء بُِنورِه ُكلَّ َظالم«

  .ها را روشن ساخت جز او خداىي وجود ندارد، خداىي كه با نور خود متامى تاريكى

______________________________  
  .صائب تربيزى) 1(
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  .35/ نور) 2(

  .182ج البالغه، خ ) 3(

  149: نسيم رمحت، ص

   ُسفال و ِگل

  .و دىل كه از اين نور حمروم و دور باشد چيزى جز سفال و ِگل نيست

  چون نباشد نور دل دل نيست آن
 

  چون نباشد روح جز گل نيست آن

  ذواجلاللنور مصباح است داد 
 

 «1»  صنعت خلق است آن شيشه و سفال

  

  .باشد البته از ياد نربمي كه هر دىل، مستعد و قابل براى پذيرش اين نور منى

  نور يابد مستعد تيزگوش
 

  كاو نباشد عاشق ظلمت چو موش

  

   طهارت

ره و نصيب برده و  شود، مهچنان كه  پاك و پاكيزه جان مىوىل كسى كه مستعد باشد از خداوند، كه عني نور است، 
  .رسند دستان آلوده تنها در پرتو آب به طهارت و پاكى مى

  .هاست ها و فرق البته، ميان آب و نور خداوند، مهچون ماه من تا ماه گردون، فاصله

ست، و جناست آن با كند، اما نام خداوند كافر را، كه عني جناست ا ها اينكه نام آب، آلوده را پاك منى و از مجله فرق
  .سازد شود، پاك مى هفتاد دريا زدوده منى
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  چون درآيد نام پاك اندر دهان
 

 «2»  ىن پليدى ماند و ىن اْنُدهان

  

   مشارى نام مقدس خداوند، كه مهان اللَّه باشد، آثار ىب: توضيح بيشرت اينكه

______________________________  
  .2880و  2878بيت  مثنوى معنوى، دفرت پنجم،) 1(

  .188مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 2(

  150: نسيم رمحت، ص

ا تطهري و پاكى است و . اى مبتال خواهد شد زيرا انسان، بر اثر كفر، به آلودگى و پليدى مهه جانبه. دارد، كه يكى از آ
  .گى كفر نيستهاى اين عاَمل هيچ چيز قادر به رفع پليدى و آلود  كننده از سوىي در ميان پاك

بنابراين، كافر به هر كجا كه روى آورد آلوده و ناپاك است، خواه در دنيا و خواه در دوزخ، و خواه در دريا و خواه در 
و اساساً هيچ چيزى نيست كه آثار آلودگى كه زاييده از كفر است زدوده . خشكى، و خواه در سايه و خواه در آفتاب

دس اللَّه مستعد سازد، زيرا شعاع نور در آجنا تا آجناست كه هر چند اتصال، اتصال سازد، جز آنكه خود را با نام مق
ها و جناسات باطن پاكى و  ها و رِجس ظاهرى و صورى باشد، مايه پاكى خواهد بود، و به يكباره از متام آن آلودگى

  .پاكيزگى حمقق خواهد شد

  .ال اله اّال اللَّه: ست يكبار بگويدياىب به پاكى و طهارت كاىف ا رو، كافر براى دست از اين

هاى فراواىن است، كه هر كدام تأثري و خاصيت خاص خود را دارد، وىل نامى كه مايه طهارت كافر  البته براى خداوند نام
  .باشد تنها نام مقدس اللَّه خواهد بود مى

برد، و به مهان  اى منى رمحن و يا ال اله اّال الرحيم، صرفهال اله اّال ال: بگويد» ال اله اّال اللَّه«بر اين اساس، اگر كافر به جاى 
  .ماند آلودگى و جناست خود باقى مى
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و راسىت كه وقىت نام پاك اللَّه آن هم به صورت زباىن و صورى و ظاهرى اينگونه پاكى و طهارت را درپى دارد، حال اگر  
و دلدادگى ياد منايد چه پاكى و قداسىت را به دنبال  كسى خود خداوند را با زبان دل و با متام جان و مهراه با عشق

  !خواهد داشت

 اسم خواندى رو مسمى را جبو
 

 «1» مه به باال دان نه اندر آب جو

  

اند، به متاشا  هاىي كه عاشقانه نه تنها به نامش بل با حقيقتش اتصال يافته توان در انسان و چنني قداست و طهارتى را مى
  .نشست

  :هاى پاك و پاكيزه جان اينگونه ياد كرده است اين انسان و قرآن از

ا يُريُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيِت َويَُطهِّرَُكْم َتْطهرياً «   »1« »ِإمنَّ

  .هاى طاهر و پاك خود پروردگار عامل است بر اساس اين آيه كرميه فاعل و پديد آورنده طهارت در وجود انسان

  .ام، باد به تأمل نشست كه مقصود كدام پاكى است حال، اينكه فرموده است من مشا را پاك قرار داده

و . شود منظور از طهارت، طهارت نوعى است، كه متام مراحل آن را شامل مى: مرحوم عالمه طباطباىي فرموده است
  .شود ىطهارتى است كه در صاحب آن يك ميلياردِم از زن آلودگى و پليدى يافت من

   منتهاى پاكى

و اين طهارت، طهارتى است كه از ناحيه وجود مقدسى به ايشان رسيده است كه منتهاى پاكى و ُقدس و قداست 
  .است

  »2« »ُر ُسْبحاَن اللَِّه َعمَّا يُْشرُِكونَ َتَكبـِّ ُهَو اللَُّه الَّذي ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السَّالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزيُز اْجلَبَّاُر اْلمُ «

  .نقص است عيب و ىب ايت پاك و ىب قدوس، يعىن وجود مقدسى كه ىب
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كند معىن و مفهوم آن اين است كه صفات وامساء  رو، وقىت كه خود را به عنوان ُمطهِّر و پاك كننده اهل بيت ياد مى از اين
اى از وجود اين بزرگواران گرفتار كمرتين  اى كه حىت گوشه به گونه. وده استو اراده و رمحت من در وجود ايشان جلوه من

  .ظلمت و سياهى و نقص و عيب و جهل خنواهد بود، چون اين طهارت گرفته شده از ذات پاك اللَّه است

______________________________  
  .33/ احزاب) 1(

  .23/ حشر) 2(

  152: نسيم رمحت، ص

   مايه طهارت

  .اين، نام مبارك اللَّه، چه با زبان و چه با دل ادا شود، مايه قدس و طهارت استبنابر 

ها و  خواند، زيرا مهواره در معرض آلودگى و از مهني روست كه قرآن كرمي ما را پيوسته به ذكر نام مقدس خداوند مى
ا را از دامان ما شسته و زدود باشيم، و تنها چيزى كه مى ها مى پليدى   .ه منايد ذكر مهني نام مقدس استتواند آ

  اين قدر گفتيم باقى فكر كن
 

  فكر اگر جامد بـَُود رو ذكر كن

 ذكر آرد فكر را در اهتزاز
 

 «1»  ذكر را خوشيد اين افسرده

  

  مايه بال

ابتال و  و اين در حاىل است كه جز ذكر خداوند ذكر هر چيز و هر كس نه تنها مايه جنات و رهاىي نيست بلكه مايه 
  .گرفتارى است، و نيز آلودگى و پليدى بسيار در پى دارد

مرا : زنداىن خود كه در آستانه رهاىي بود گفت كند كه يوسف كه طالب آزادى بود در زندان به هم قرآن كرمي حكايت مى
ها بر زندان يوسف  البرد، و از آن پس نيز س وىل زنداىن پس از خروج از زندان يوسف را از ياد مى. پيش پادشاه ياد كن

  .گذرد مى
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اين كه رفيق زنداىن، يوسف را از ياد برد و بلكه نام و ياد يوسف را از ذهن و خيال وى زدود، : گويد جناب موالنا مى
  .حساب نبود، و اين به نشان كيفر بود ىب

ه دامان كسى جز او زد، اى از ذكر و ياد پادشاه مطلق و مالك ملك و ملكوت غافل شد، و دست ب زيرا كه يوسف حلظه
  و به جاى آنكه از او مدد خبواهد از كسى ديگر

______________________________  
  .1476و  1475مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 1(

  153: نسيم رمحت، ص

  .امداد طلبيد

  پس جزاى آنكه ديد او را بعني
 

  ماند يوسف حبس در بضع سنني

 ياد يوسف ديو از عقلش سرتد
 

 َوز دلش ديو آن سخن را ياد برد

  زين گنه كآمد از آن نيكو خصال
 

  ماند در زندان زداور چند سال

 كه چه تقصري آمد از خورشيد داد
 

 تا تو چون خفاش آفىت در سواد

  هني چه تقصري آمد از حبر و سحاب
 

  تا تو يارى خواهى از ريگ و سراب

 عام اگر خفاش طبعند وجماز
 

 تو آخر چشم بازيوسفا دارى 

 گر خفاشى رفت در كور و كبود
 

 باز سلطان ديده را بارى چه بود

 پس ادب كردش بدين جرم اوستاد
 

 «1» كه مساز از چوب پوسيده عماد

  

شود، از  كنند، و مهني مايه راحىت ايشان مى و البته مردان خدا پس از هر خطا و غفلت به خود آمده، و خدا را ياد مى
  .يوسف پس از التفات و توجه به ياد خداوند به آساىن رسيد، و سخىت و صعوبت زندان بر او سهل و آسان شد رو، اين
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______________________________  
  .3420تا  3413مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 1(

  154: نسيم رمحت، ص

  

 ليك يوسف را به خود مشغول كرد
 

 تا نيايد در دلش زآن حبس درد

  آنچنانش انس و مسىت داد حق
 

 «1»  كه نه زندان ماند پيشش نه َغَسق

  

  شرط ياد خداوند

توانند به خود آمده، و خدا را ياد كنند كه ذهن و خيال خويش را از ياد مهه چيز و  و هيچ از ياد نربمي كه تنها كساىن مى
ى كنند   .مهه كس 

ى شد ياد حق آغاز كرد  چون 
 

 «2» اِجْرىن ساز كرد يا رب و يا رب

  

ى ساخنت خيال و ذهن خويش را از غري خداوند و نيز تنها ياد و نام او را بر زبان و دل راندن كار  وكيست كه نداند كه 
  .سر و پا نبوده و نيست هر ىب

  اذكرواللَّه كار هر اوباش نيست
 

 «3»  ارجعى بر پاى هر قّالش نيست

  

دارد، كه جز خط و خال آن عزيز حكيم چيزى ديگر بر لوح دلش  آن حمبوب يكتا مشغول مىبارى، كسى دل به ياد 
  .نقش نبسته، و نه درسى جز عشق آموخته باشد
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  خط و خال تو چو بر لوح دمل نقش بست
 

  نقش هر صورت زيبنده بربد از يادم

 به جز از درس غم عشق نياموخت مرا
 

اد استادم  «4»  روز اول كه سبق پيش 

  

______________________________  
  .3415و  3414مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 1(

  .4212مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 2(

  .3072مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 3(

  .مال هادى سبزوارى) 4(

  155: نسيم رمحت، ص

   واژه اللَّه

مردان دلداده و عاشق دست يابد، خنست موعظه كتاب خدا به ايشان و كسى كه مشتاق باشد به منزلت و مرتبت اين 
  :آن است، كه خود را به رنگ آنان در آورده و پيوسته از خداوند با نام اللَّه ياد كند

  »1« »اذُْكُروا اللََّه ذِْكراً َكثرياً «

  .لق را يادآور شويدرمحن را و يا رحيم را و يا خا: اللَّه را ياد كنيد، و نفرمود: در اين آيه فرمود

كند، جز واژه اللَّه كه به  اى خاص داللت مى هاى پروردگار تنها به خصلت و خصيصه رمحن و يا رحيم و يا هر نام از نام
  .معناى ذات مقدسى است كه برخوردار از متامى كماالت و صفات برتر و برجسته است

گرنه با يك خصلت و ويژگى گره از كارهاى پر گره او    و انسان، حمتاج و نيازمند متامى اوصاف و خصال واالست، و
  .شود گشوده منى
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  مراتب ذكر

  .گوىن دارد توان گفت آن است كه ذكر خداوند مراتب گونه سخىن كه در باب ذكر مى

  .يكى از مراتب ذكر، ذكِر زباىن است، مثل اينكه انسان نام خداوند را بر زبان آورد

  .است، كه مهان اميان و باور باشد و مرتبه باالتر از اين، ذكر قلب

  .و مرتبه باالتر از اين نيز ذكر عملى است، مثل اينكه انسان قامت به مناز بسته، و طاعت خدا را گزارد

  :از اين رو فرمود

  »2« »أَِقِم الصَّالَة ِلذِْكري«

______________________________  
  .41/ احزاب) 1(

  .14/ طه) 2(

  156: نسيم رمحت، ص

  .اند ابراين، مناز خود نوعى از ذكر خداوند است، مهچنانكه ساير عبادات نيز اينگونهبن

  .گريد او نيز ذاكر است بندد و روزه مى پس كسى كه لب از طعام مى

كند او نيز به ذكر روى آورده است، زيرا صدق نوعى پاكى است، و  و يا كسى كه از دروغ پرهيز، و صدق را پيشه مى
  .پاك است، و پاك مهانا ذات مقدس حق خواهد بود، و بسپاكى يادآور 

   اذكار ممدوح

خدا را ياد كنيد، و نفرمود چگونه، و از مهني : رو در آيه كرميه فرمود متام انواع و مراتب ذكر، ممدوح و مطلوب است از اين
مى مراحل ذكر براى انسان خواهد، و به ديگر سخن، متا سخن پيداست كه متامى احناء و اقسام ذكر را از انسان مى

  .سودمند و سودآور است
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   فالح

  .رسد و اگر كسى با زبان و با دل و با عمل ذاكر حق باشد، مهچنانكه در ذيل آيه آمد، به فالح مى

  .شود و فالح چهار نعمت است كه در جهان آخرت به انسان ارزاىن مى

ا عبارتند از   4. فقر روت ىبث -3. ذلت عزت ىب -2. جهل دانش ىب -1: و آ

  .مرگ حيات ىب -

هاىي كه از اين  رساند اما چه خريات و خوىب بينيد كه ذكر خداوند آدمى را اگر چه به مشاهده و رؤيت او منى بنابراين، مى
  .رهگذر نصيب وى خواهد منود

   خداوند غايب نيست

رو،  از اين. چشم ما توان ديدار او را نداردآيد نه از آن است كه قابل رؤيت نيست، بلكه  البته، اگر خداوند به چشم منى
او غايب نيست، بلكه ابزارى براى ديدن او وجود ندارد، و گرنه او شاهد است : حضرت سيدالشهداء عليه السالم فرمود

  .و ناظر و حاضر

  157: نسيم رمحت، ص

   خداوند از هر آشكار، آشكارتر است

ها دور  به كنار رود، و خياالت آدمى عالج شود، و از حمدوده وسوسه وىل آنچه مسلم است اين است كه اگر پرده اوهام
ها مداوا شوند، در اين صورت او از هر  شده، و شياطني نيز دور شوند، و هواى نفس بر جاى خود نشسته، و ظلمت

  .شود آشكارى آشكارتر مى

  اى به ره جستجو نعره زنان دوست دوست
 

اوست َور به حرم ور به دير كيست جز او 
 «1»  اوست
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  »2« »َفأَيْنما تـَُولُّوا فـََثمَّ َوْجُه اللَّهِ «

 پس كه هست از مهه سو َوز مهه رو راه به تو
 

 به تو برگردد اگر راهروى برگردد

______________________________  
  .مال هادى سبزوارى) 1(

  .115/ بقره) 2(

  

  159: نسيم رمحت، ص

   اشارت

  .شود سه حقيقت مسّلم بر انسان آفتاىب و آشكار مى» بسم اللَّه الرمحن الرحيم«ذكر مبارك در پرتو 

   حكايت

  .حمبوب حق كه نه ناى گفنت داشت و نه پاى رفنت: حكايت. 1

  161: نسيم رمحت، ص

  

   نشان دوسىت
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محت ويژه حق است كه گويا شود، در حقيقت نشانه ر » بسم اللَّه الرمحن الرحيم«اگر دهان و قلب كسى به ذكر 
خواهد وى را با سه حقيقت عظيم آشناىي دهد، تا از اين راه جان و دلش را جذب، و سپس او را به بارگاه خاص  مى

  .هاى وى را كرميانه و سخاومتندانه پاسخ دهد خود راه داده، و خواست

   ذات مبارك اللَّه

يابد ذات مبارك اللَّه است، كه خالق  رميه و كوتاه آشناىي مىاز مجله حقايق عظيم و بزرگى كه انسان ذاكر در اين آيه ك
و در يك سخن . خلقت و هسىت خبشى هسىت است، و نيز جامع متامى خصال برجسته و شايسته جالل و مجال است

ى ا و بدون او و به دور از او هيچ نقص و نقيصه. تواند رفع و مرتفع سازد نقص است كه هرگونه نقص را مى موجودى ىب
  .تواند ناقص ديگر را به كمال رسانده و كامل كند چرا كه جز او مهه ناقصند، و ناقص منى. قابل رفع و دفع نيست

  ذات نايافته از هسىت خبش
 

  خبش كى تواند كه شود هسىت

  

دست به كار تواند  بنابراين، به كمال رسانيدن انسان تنها كار خداست، و كار خدا وقف خداست، و كسى جز او منى
  .شود

  .گرديد هرگز به آن خنواهيد رسيد پس، اگر به دنبال كارى مانند كار او مى

  .باشد تنها اوست كه قادر مطلق بوده، و در عني حال حكيم، كرمي، و رحيم مى

و چشمداشىت  پردازد، بدون آنكه توقع لذا وقىت خبواهد نقص مشا را مرتفع سازد حكيمانه، كرميانه، و رحيمانه به رفع آن مى
وىل تنها خواست او اين است كه عيوب و نقائص و نواقص خود را با توسل و متسك به . داشته، و يا مزدخواهى كند

  .وجود مقدس وى برطرف كنيد

  :خواست اى خاص اينگونه از خداوند مى رو، على عليه السالم با ناله و انابه از اين

  »نـَْفِسك  اْسَتْشِفُع اىل«

  .مشارم روا و ادا سازى دهم كه حوائج و حاجاتى كه از اين پس مى را براى خود، پيش خودت شفيع قرار مىمن تو ! خدايا
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  »ان ُتْدنَِيِين ِمْن قـُْرِبك«

  .خنست اينكه مرا از دورى از خود جنات داده و به خود نزديك سازى

  .هاىي كه مايه بُعد و دورِى من از تو شده است برطرف ساز عيب! يعىن، خدايا

  »واْن ُتوزَِعِين ُشْكَرك«

اى  و ديگر آنكه مرا توفيقى ده كه از عهده و شكر و سپاس نسبت به آن مهه موهبت و نعمت كه به من ارزاىن داشته
  .برآمي

  »واْن تـُْلِهَمين ِذْكَرك«

   خواهم كه قلب مرا با ذكر و عشق خود مهراه كىن، تا جاىي كه وجودم و مى

  163: نسيم رمحت، ص

  .اهلام تو باشدجايگاه 

رو كسى جز تو ندارم كه به شفاعت پيش تو  يعىن خدايا اين كارها تنها كار توست و جز تو كسى قادر نيست، از اين
  .تواىن به كمال مطلوب راه دهى زيرا كامل توىي و ناقصان را تنها تو مى. آورم

سازى، مرا نيز كه ناقص و ناتوان و  تبديل مىپس مهچنانكه نطفه را به انسان، و دانه را به درخت، و خون را به شري 
هاى دروىن ام را به زيباىي  عيبناك بوده به كمال رسانده و كامل كن، زيرا تنها كار توست كه ناداىن ام را به داناىي، و زشىت

  :اى بدل مناىي و اين حقيقىت است كه خود در قرآن از آن ياد كرده

ُل اللَُّه َسيِّئاِِْم َحسَ «   »1« »ناتٍ يـَُبدِّ

تواند هر انسان مستعد و  بارى، خداوندى كه توانست از ميان مردم ناقص كسى مهچون ابراهيم به كمال رساند، پس مى
  .هاى خود به كمال رسانده و كامل كند خواهان ديگر را نيز از ميان نقص
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زيست، و از نعمت پدر  پرسىت مى بت ها از مهه سو او را احاطه كرده بودند، چرا كه در ديارى ابراهيم كسى بود كه نقص
اما در ميان اين . كرد تراش مهان سرزمني بود، رشد و منو و منا مى نيز حمروم بود، و با سرپرسىت عموى خود كه او نيز بت

  .مهه نقص و نارساىي خود را به دست خداوند كه كمال مطلق است سپرد و ابراهيم شد

  .فرعون مصر بود، اما از پيامربان اولوالعزم حق شدو يا موسى كه از شري خوارگى در دامان 

  اى فرعون مسلك و ستمكار؟ شد، و يا شاهزاده آيا اگر دست تبديل حق در كار نبود، موسى پيامرب مى

  تراشى خربه و كاردان؟ شد، و يا بت نواخت، آيا او پيامرب مى و يا اگر دست نوازش حق ابراهيم را منى

  پرست، كه ابراهيم را از ميان قومى بت  راسىت جز كار حق كار كيست

______________________________  
  .70/ فرقان) 1(

  164: نسيم رمحت، ص

  .شكن به پيامربى مفتخر، و او را نيز پدر پيامربان پس از خود قرار دهد بت

شد، و موسى مرام فرعوىن را  مىو گرنه ابراهيم منرود مسلك . پس، تنها خدا بود كه ابراهيم را ابراهيم و موسى را موسى كرد
شد، نه آنكه مرىب  شد يوسف بدتر از برادران خود مى مهچنانكه اگر عنايت خداوندى دست به كار منى. گرفت پيش مى

  .ايشان باشد

حق كران  هاى ىب باالتر از مهه، چه موسى، و چه ابراهيم و چه مهه انبياء ديگر، پيامرب واال تبار اسالم است، كه اگر نوازش
يافت مگر نه آنكه يتيم بود، يتيمى كه پيش از والدت، پدر را از دست داد، و  در ميان نبود او كجا منزلت خود را مى

و بت پرسىت . مادرش در چهار يا پنج سالگى از دست داد، و در حميطى نشو و منا يافت كه خداى مهگان بت بود
هاىي پليد مهچون عباس رئيس رباخواران شهر، و ابوهلب  اش با انسان آمد، و از سوىي در خانواده عبادت مهگان به مشار مى

سردمدار اشرار آن ديار، مواجه و روبرو بود، وىل مهني يتيم، در مهان حميط، سر سلسله انبياء پيش از خود، و سرآمد 
  .خوبان هسىت گرديد
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ا در طول جواىن  و از مهان آغاز خدا را شناخته، و توسل يافته، و اگر خداوند با آنان چنني كرد از آن رو بود كه متامى آ
  .و او را به شفاعت طلبيدند و او نيز وارد كار و زندگى آنان شد

و اگر ما به جاىي نرسيدمي چون نشناختيم، و توسل نيافتيم، و خنواستيم كه در كارمان دخيل باشد، و گرنه اگر 
  .شدمي كه هستيم خواستيم اين منى مى

كند چون نظر و  مان ديگر نيز دير نيست، و اگر خبواهيم كه ما را سامان دهد، پيش آمده ومداوا مىو اكنون و هيچ ز 
  .عنايت او ابدى و دائمى است

پس از او خبواهيد و بگوييد ناقصيم و جز تو كاملى نيست، پس نقص هامان به كمال تبديل كن، مهچنانكه مهيشه مهني  
  .كىن اى و مى كرده

  .ني خواهد كرد، چرا كه از پيش اين بشارت را داده استو البته او نيز چن

  .امي راسىت ما چقدر از خدا خواسته، و چه ميزان از مهر و حمبت خود را خرج او ساخته

  165: نسيم رمحت، ص

با آن امي و يا اعتبار، و يا صندىل، و يا آن دخرت زيباروى، و  امي هزينه پول كرده مگر نه آنكه هر چه عشق و دوسىت داشته
  ...جوان دلربا و يا

   رمحت بيكران خداوند بر بندگان

  .به آن اشارت دارد رمحانيت حق است» بسم اللَّه الرمحن الرحيم«حقيقىت ديگر كه كرميه 

رساند كه آن مهه خوىب را از سر رمحت بيكران خود به بندگان  ها باشد، رمحانيت نيز مى اگر اللَّه به معناى متامى خوىب
  .بارد وار فرو مى كرانه خود را باران ها و مواهب ىب كند، مهچنانكه نعمت ارزاىن مى

شوند چون از خمارج خود  مهني اكنون كه اوضاع معيشىت و اقتصادى دشوار است درصد باالىي از مردم مخس بدهكار مى
  .آورند، و اين نشانه آن است كه پرداخت و اعطاء خداوندى افزون و فراوان است اضافه مى
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آيند حكايىت ديگر دارد، زيرا خداوند دنيا را  اگر كساىن نيز از بسيارى مواهب حمرومند، و از نيازمندان جامعه به مشار مىو 
سازند،  خورند و ميزان بندگى و ارادت خود را منايان مى خانه گذرا و موقت قرار داده، و مكاىن كه در آن بندگان حمك مى

آيند يا تن  كنند، آيا به راه حرام و خالف و خطا درمى ذارد تا ببيند يا كمبودها چه مىگ از اين رو از سفره كساىن كم مى
  .خواهد خواهند كه او مى به فرمان حق داده، و مهان مى

البته، كساىن كه در نعمتند، و هيچ كسرى و كمبودى ندارند نيز به نوعى ديگر از امتحان مشغولند، زيرا خداوند ناظر 
ا با ثروت و نظارت مىاموال اياشن است  كنند، آيا نسبت به فرودستان نوازشى دارند يا نه، و  هاى خود چه مى كند كه آ

  ...يا

 در جلب نفع گيىت خود كامه كى توان بود
 

 «1»  اين شيوه را ببايد آموخت كس ز زنده

  

  :على عليه السالم فرمود

  »2« »اْالغنياِء اْقواَت اْلُفَقراءانَّ اللََّه ُسْبحانَُه فـََرض ِىف اْمواِل «

______________________________  
  .المع) 1(

  .328ج البالغه، خ ) 2(

  166: نسيم رمحت، ص

گونه امتحان را خاِص  اى ديگر است و تو گوىي اين وىل آنچه مسلم است آن است كه خداوند با كمبودها و فقرها گونه
دهد و با  شود كه او با فقر دوسىت خود را نشان مى رود بلكه يقني مى كه گمان مى  دوستان خود قرار داده است، تا جاىي

كند، زيرا هر نعمت و موهبت در اين دنياى غفلت آفرين براى انسان، كه از ازل نادان بوده  آن دوستان خود را نوازش مى
را از توجه به خداوند دور، و به خود  تواند حجاب و مانعى باشد و انسان و ناداىن با سرنوشت او عجني بوده است، مى

اش دوستدار و طالب و عاشق باشد، او را اينگونه  و طبيعى است كه هر چه خداوند نسبت به بنده. دل مشغول منايد
ها باشند از ميان برداشته، تا انسان را به خود نزديكرت منايد، و در اين  ها را كه مهان نعمت پسندد، بلكه حجاب منى
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شىت كه تار و پودش از شادى ضنزديكى في شت خنواهد بود،  ها و لذات  هاى فراوان بر او ارزاىن دارد، كه نتيجه آن جز 
  .اند ابدى بافته

  آيا به گمان مشا حمبوبرت از پيامرب نزد خداوند كسى هست؟

  دانيد اين پيامرب حمبوب از بُعد مواهب مادى تا چه ميزان كسرى داشت؟ هيچ مى

  :ذيل اندكى از آن را بازگويدشايد حكايت 

مهه در مسجد، در صف مناز آماده بودند، وىل پيامرب بر خالف معمول حضور نيافت، مردم به على عليه السالم رو كرده 
  آيد؟ امروز پيامرب به مناز منى: و پرسيدند

پيامرب رفته و از نيامدن ايشان  و سپس كسى را مامور ساخته كه به منزل. اند دامن، و از پيش نيز چيزى نگفته منى: فرمود
  .جويا شود

آيند؟   پيامرب به مسجد منى: پرسيد. و درب را گشودند. كوبه درب را كوفت. فرستاده على عليه السالم به خانه پيامرب رسيد
آخر  مناز كه به. بيند شود و حضرت را به صورت نشسته مشغول مناز مى از خود ايشان بپرسيد، لذا وارد خانه مى: گفتند

  آوريد؟ متام مردم به صف ايستاده، و به انتظار مشا، آيا به مسجد تشريف منى! آقا: پرسد رسد مى مى

ام، از اين رو، زانوهاى من طاقت ايستادن و  روز است گرسنه سه شبانه: آمي، و آنگاه با تبسم فرمود امروز به مناز منى: فرمود
  .يا رفنت را ندارند

  167: نسيم رمحت، ص

  گفت؟ بپرسيد چرا پيامرب اين سخن را مهراه با تبسم مىشايد 

  .ديد پروردگار مى پاسخش آشكار است، چون او فقروگرسنگى ونادارى رانوازش

  .آشامد خورد و منى و نيز مهرنگى با خدا چرا كه خداوند نيز خود منى

  .ش و رمحت استدهد نوعى نواز  بنابراين، هر كسرى و كمبودى كه خداوند در زندگى انسان قرار مى
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چرا : گريست، حضرت به او فرمود رو، سخت دلگري بود و مى اش را از دست داده بود، از اين كسى فرزند چند ساله
شت به انتظار ايستاده است و هر چه به او مى اى؟ هيچ مى اينگونه مامت گرفته گويند داخل  داىن كه فرزندت در بريون 

دارد تا تو و مادرش را پس از مرگ به اتفاق وى  خواهم، و خداوند او را نگاه مى ا مىپدرم ر : گويد پذيرد و مى شود، منى
شت داخل سازد   .داىن كه اين به جربان جداىي او از مشاست و هيچ مى. به 

  !كنند؟ پس با گناهامن چه مى: آن مرد گفت

  .خبشند اند مى خباطر اينكه فرزندت را از تو گرفته: فرمود

  .كند به خري و صالح آدمى است چه مى بنابراين، او هر

  .خواهد و اساساً او مهه چيز را براى آدمى مى

  .چنانكه مهه چيز را براى آدمى آفريد، و او را بر سفره خود به مهماىن و ضيافت نشانيد

سعادت پيش  جز آنكه آدمى راه صالح و . پذيرد اين مهماىن از عهد نطفگى آغاز شده است و با پايان عمر نيز پايان مى
اى كه از چند و چون آن تنها خدا با خرب  گريد كه در اين صورت پس از مرگ نيز در ضيافت خداوند است، ضيافت ويژه

  .است، و بس

  .شود اين ضيافت با استقبال فرشتگان و خود خداوند آغاز مى

خواهيد كه به استقبال روند،  خود را مى رسد با شتاب و عجله فرزندان ايد وقىت كه ميهمان عزيزى براى مشا از راه مى نديده
  .پذيرد رسانيد، حال مهني برنامه زيبا و شكومهند، از سوى خداوند و فرشتگان صورت مى و آنگاه خود را نيز به او مى

  168: نسيم رمحت، ص

نيت گويند، و آنگاه خود اين نداى جاودانه  او خنست از فرشتگان مى را به گوش انسان خواهد كه بر آدمى فرود آيند و 
  .رساند مى

  »1« »َربِّكِ   ِإىل  اْرِجعي* ا أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ «
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كه به حمض ارحتال از اين عاَمل دنيا ما را نيز در باالى سر خود مشاهدت : و پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرموده است
  .كنيد مى

املوت سخن خواهم گفت، و سفارش مشا را  شود من هستم كه با ملك اولني كسى كه از احوال مشا جويا مى: و فرمود
  از پدر و مادرى مهربان با او مهربانرت خواهم بود: گويد خواهيم داشت و او مى

رسد كه  كنند، ندا درمى شود، و فرشتگان قصد بازگشت به آمسان مى وقىت بنده مومن به خاك سپرده مى: اند كه و فرموده
  .كنيد به حساب او بگذارم ام به طاعت مشغول شويد، تا آنچه مى ه و در كنار مزار بندهمهاجنا سكىن گزيد

______________________________  
  .28 - 27/ فجر) 1(

  169: نسيم رمحت، ص

   اشارت

  .پايد ماند، و آنچه به ياد او نيست منى آنچه با نام خداست مى

رضاى وى هيچ قيام و  اين است كه مهه چيز را به نام و ياد او خواستند، و ىبراز ماندگارى و جاودانگى انبياء و اولياء در 
  .اقدامى ننمودند

   حكايت

  .ايوب كه از پريى به جواىن رسيد: حكايتِ . 1

  171: نسيم رمحت، ص

  

   جاودانگى
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به نتيجه واقعى  نام و ياد خداوند آغاز شود، هرگز هر كار، هر چند مهم، اگر ىب: رسول با كرامت اسالم فرموده است
  .پذيرد خود خنواهد رسيد، بلكه سرد، خام و ناپخته صورت مى

ا به مثر منى هاى فراواىن مناز مى بينيد كه بر اين كره خاك، انسان رو، مى از اين نشيند،  گزارند، حال آنكه مناز هيچيك از آ
گردد، با  رى و پرهيز ايشان از فحشا و منكر منىپذيرد و از مهني رو مايه دو  چرا كه براى خداوند و به نام وى صورت منى

اى مناز يكى مهني است آنكه از ميوه   .هاى زيبا و پر 

  .و از اين مهمرت اينكه مناز ايشان خود به يك منكر بدل خواهد شد

  :لذا در قرآن كرمي فرمود

  »َوْيٌل ِلْلُمَطفِّفنيَ «

  172: نسيم رمحت، ص

  .گزارند مى» و نه به نام خدا و براى خدا«را رياكارانه واى بر منازگزاراىن كه مناز خود 

 در حديث آمد كه تسبيح از ريا
 

 «1» مهچو سبزه گوخلن دان اى كيا

  

  منازى كه خداوند منظور نظر دارد

چنني منازى  آورد، زيرا اما منازى كه تنها و تنها براى خداوند و به ياد و به نام خداوند اقامه شود مثراتى فراوان به بار مى
  .مهان است كه خداوند منظور نظر داشته و از بندگان خويش خواسته است

  .شنود شود، صداى خداوند را با اين سخنان مى وقىت كه موسى عليه السالم در وادى طور غرقه نور مى

  »2« »َوأَِقِم الصَّالَة ِلذِْكري  أَنَا اللَُّه ال ِإلَه ِإالَّ أَنَا َفاْعُبْدين  ِإنَّين«

  .و بدينوسيله از موسى خواست كه مناز را تنها به ياد او گزارد
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و البته چنني منازى است كه در دنيا و آخرت سودمند خواهد بود، و در دنيا سودى مهچون دورى از خطا و خالف و در 
  .آخرت نيز جنات عدن و رضوان اهلى در پى خواهد داشت

  مناز انبياء

  .كردند ن تنها با نام و ياد او اقامه مىو مناز انبياء اينگونه بود، چو 

داشتند، حمض رضاى او، و به ياد و نام  پا داشته، بلكه هر گام كه برمى و البته، آنان نه تنها مناز خود را به ياد خداوند به
  .او بود و بس

  »3« »للَِّه َربِّ اْلعاَلمنيَ   َوَحمْياَي َوَممايت  َوُنُسكي  ِإنَّ َصاليت«

   عبادت ما، و زندگى و مردگى ما تنها و تنها براى خداست، و براى يعىن مناز و

______________________________  
  .1017مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 1(

  .14/ طه) 2(

  .162/ انعام) 3(

  173: نسيم رمحت، ص

  .او و به ياد اوست

 شد رفت و مكرر مى مهه شب ذكر تو مى
 

 «1» عمر عزيزتا به افسوس به پايان نرود 

  

  .بنابراين، خدا شعار عملى و فكرى و قلىب و نيز حال و حركت و زندگى آن بزرگواران بود

  .منودند اى براى خداوند و به نام او نبود هرگز به آن اقدام منى رو، اگر برنامه از اين

  .خداوند در آن نباشدافتاد كه به كارى دست به كار شوند، كه نام و نشان  و هيچگاه هيچ اتفاق منى
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  .اى بود كه امامان معصوم نيز به تبع انبياء بزرگ اهلى پيشه خويش ساختند و اين سريه و شيوه

لوى  حق امرياملؤمنني عليه السالم تضييع، و به خانه اش نيز هجوم آورده، و ميان در و ديوار، و در اوج آتش و دود، 
ا ابوسفيان نيز به چشم مىمهسرش را شكستند، چندان نگذشت كه مجاعىت ك خورد به خانه امام آمدند، و از  ه ميان آ

حادثه گذشته اظهار تأسف كردند و از امام خواستند كه به تالىف برخيزد، و خود نيز اعالم محايت و مهراهى كردند، و  
ز آِن ماست، و نه چندان دور آنان بازمي، و در اين ماجرا پريوزى ا گفتند متام نريو و توان و سرمايه خويش را در اين راه مى

نشيىن و بر ما و بر مهه خلق حكمران و فرمانروا  كشانيم، و سپس تو بر ختت مى را از ختت حكومت به ختته تابوت مى
  .شوى مى

بينم، و هيچيك در اجنام اين كار خطري نام و ياد خداوند را  در دل هيچيك از مشا نشاىن از خداوند منى: حضرت فرمود
  .رو مرا معاف و معذور بداريد ود نداريد، از اينبا خ

______________________________  
  .سعدى) 1(

  174: نسيم رمحت، ص

  »1« چون نيست خواجه ما را معذور دار ما را

اده و اكنون با چنني پيشهادى  راسىت اگر كسى جز على بن ابيطالب عليه السالم بود، و آن حادثه جانكاه را پشت سر 
  تاخت؟ شد و مى شناخت؟ و يا به جاى دو پا هزار پا مى گفت؟ آيا سر از پا مى كرد؟ و چه مى شد چه مى روبرو مى

سازد، تنها و تنها كار مردى است مهچون على كه جز  ور مى بارى نفى و طرد اين پيشنهادها كه آتش حرص و ولع را شعله
  .رود براى خدا دستش به هيچ كارى منى

 از براى او بكارهر چه كارى، 
 

 چون اسري دوسىت اى دوستدار

  ِگرد نفِس دزد و كار او مپيچ
 

 «2»  هر چه آن نه كاِر حق، هيچ است هيچ
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بيند اين مرد و مرداىن چون او چگونه دلباخته اويند، و جز فرمان او را  رود وقىت كه مى واقعاً انسان به حريت فرو مى
  .برند منى

در نگاه اين مردان بزرگ، رياست و مقامى كه از خدا در آن نشاىن نيست هر چه باشد پوچ و  و آشكارا پيداست كه
اىي ندارد معىن و ىب ىب   .حاصل است، و در نزد ايشان حىت به قدر يك ارزن نريزيده و 

چه آبروها و ها كه فروخته، و  هاىي كه عمرى چندساله بيش ندارند، چه دين حال آنكه در مهني مملكت ما براى صندىل
  .گردد اعتبارها كه پاميال مى

  .تعداد كساىن كه مهه چيز را براى خدا خبواهند، و هيچ چيزى را منهاى خدا نپذيرند مهواره كم، اندك و نادر بوده است

اى از اين نوادر در كتاب خود ياد كرده است، ويكى از ايشان جناب ايوب بود، كه به پيامرب مكرم  و خداوند به پاره
  :رمودف

______________________________  
  .حافظ) 1(

  .1063و  1064مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 2(

  175: نسيم رمحت، ص

  »1« »َواذُْكْر َعْبَدنا أَيُّوبَ «

  .حيات و زندگى ايوب را به يادآور! حبيب من

  .ايوب، هفت سال متام در تريرس انواع و احناء بالها قرار گرفت

  .يكى اين بود كه دوازده فرزند جوانش در پيش رويش پرپر زده و مردند از مجله بالها

  .اش خراب شد ديگر آنكه خانه

  .هايش سوخت هاى او نيز به ياد رفت و خرمن و زراعت
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  .حىت اتاقى از كاه و گل نداشت كه با مهسرش زير سقف آن زندگى كند

  ...كاشانه، و گوسفند و گاو، و مزرعه و باغ، وحال آنكه پيش از اين دوازده فرزند داشت، و خانه و  

بود يافتىن نيست: و ديرى نپاييد كه خود نيز تب كرده و افتاد، و طبيبان گفتند   .حال او 

  .اش را وانگريند و از سوىي بني مردم شايع شد كه به عيادت ايوب نروند، تا بيمارى

  .د، و چادرنشني شدو ايوب ناگزى از مردم شهر فاصله گرفت، و به بيابان آم

  مگر نه آنكه تو پيامرب خدا هسىت؟! ايوب: روزى مهسر او با او گفت

  !هستم: گفت

  !مگر خدا دوستدار تو نيست؟: پرسيد

  !هست: گفت

  كند؟ او دعاى تو را اجابت منى: پرسيد

  !كند مى: گفت

  .پس دعا كن تا شفا ياىب: گفت

  امي؟ چند سال در رفاه و راحت بوده: ايوب گفت

______________________________  
  .41/ ص) 1(

  176: نسيم رمحت، ص

  .شصت و سه سال: مهسرش گفت

  !چند سال است كه رنج و درد به ما رو كرده است؟: ايوب گفت
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  .هفت سال: گفت

گومي، تا از اين ماجرا شصت و سه سال بگذرد، و آنگاه از او خواهم  من به پروردگار خود چيزى منى: ايوب گفت
  .است كه دستگريمان باشدخو 

  .ها نبوده و نيست، و براى ما مبارك و سازنده است و ديگر آنكه اين بال كمرت از آن نعمت

  هست حيواىن كه نامش اشغر است
 

  او به زخم چوب زفت و َلسرت است

 شود زىن به مى تا كه چوبش مى
 

 شود او ز زخم چوب فربه مى

  نفس مومن اشغرى آمد يقني
 

  زخم رنج زفت است و مسنيكاو به 

  زين سبب بر انبيا رنج و شكست
 

  از مهه خلق جهان افزونرت است

 شود پوست از دارو بالكش مى
 

 «1» شود چون ادمي طايفى خوش مى

  

از : رو، گفت مند است، از اين هاى مهسر خود دانست كه صبور نبوده و تو گوىي از خداوند گله وىل ايوب از نوع پرسش
فاصله گري كه مرا با تو كارى نيست، و تو با اين كارت استحقاق صد ضربه تازيانه را دارى كه اگر شفا يافتم بر تو  من

  .خواهم كوفت

  .و مهسر ايوب رفت

  اى فرو شود، چيزى نگذشت كه خداوند از ايوب خواست كه در چشمه

______________________________  
  .102و  100تا  98ت مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بي) 1(

  177: نسيم رمحت، ص
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اد، مهچون جواىن بيست و چند ساله شد، ىب و او نيز امتثال كرد، و مهني آنكه با خود  كه از چشمه پاى خود را بريون 
دردى داشته باشد و در مهان حال كه كنار چشمه نشسته، و در انديشه خود غرقه بود، مهسرش كه از كار خود پشيمان 

رو شتابان بازگشت، و  رامن، از اين آميز را بر زبان منى هاى گاليه گردم و ديگر سخن به سوى ايوب بازمى: خود گفتبود با 
شوهر بيمارى داشتم كه در مهينجا سكونت داشت، وىل اكنون او : در كنار چشمه جواىن زيباروى را ديد، و از وى پرسيد

  !بينم، و آيا مشا از وى خربى نداريد؟ را منى

  .بيمار مشا ايوب بود، و ايوب اكنون جوان شده است، و من مهان جوامن: جوان گفت

  .خواهم با تو باشم مى: هاى بسيار گفت بعد از يقني و شگفىت

  !اى تو به صد تازيانه حمكومى، چون به حمبوب من هجوم آورده و بد زباىن كرده: ايوب گفت

اى كه بر او صد  گويد از او درگذر، اما چون سوگند ياد كرده د مىخداون: و در مهني ميان جربئيل فرود آمده و گفت
اى كنار هم قرار داده و آنگاه بر روى بدن او بگذار، و با اين به  تازيانه فرود آورى، صد چوب نازك به صورت دسته

  .پذيرم سوگند خود اقدام كرده، و من نياز مى

  آيني ماندگار

خواستند و خداوند نيز از ايشان و از متامى  ود را و مهه چيز را براى خداوند و بنام او مىبنابراين، انبياء و اولياء خداوند خ
  .بندگان مهني را خواسته است

كنند به نام او كنند، زيرا تنها اوست كه ماندگار  خواهد و بر اين خواسته نيز تأكيد دارد كه بندگان هر چه مى بارى، او مى
  .ماند پايد و منى و متام شدىن است، و كارى كه جز براى او باشد نيز منىاست، و جز او هر چه باشد فاىن 

  :گويد كند اينگونه سخن مى اى كه بر پيامربش گوشزد مى بينيد كه در خنستني آيه رو مى از اين

  178: نسيم رمحت، ص

  »1« »اقْـَرأْ ِباْسِم َربِّكَ «

  .يعىن به نام خدا و به خاطر خدا خبوان
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  !ند، و چه خواندىنو پيامرب نيز خوا

زنند، و از  و چون با نام خدا خواند، آيني او نيز تاكنون برپاست، و ميلياردها نفر تاكنون و از اين پس دم بر او مى
  .كنند سخنان او ياد كرده، و از مرام و مسلك او پريوى مى

  .ماندگار و جاودانه خواهد بود بنابراين، آنچه به نام خداوند و براى او باشد و با او معامله شود مهچون خود او

آيند و  ها مى مشا ببينيد ميلياردها بچه دو ماهه، سه ماهه و چند ماهه به دنيا آمدند و رفتند، و مهني اكنون نيز روانه ميليون
ند اى با نام على اصغر آمد و رفت، وىل هزار و چ ماند، حال آنكه طفل شش ماهه روند، اما نام هيچكدام منانده و منى مى

و از اين مهمرت . رو ماندگار شد هاست، زيرا كه او را با خداوند معامله كردند، از اين صد سال است كه نامش بر زبان
  .گشايد اينكه اين كودك با مهه كوچكى باب احلوائج است، و چه گرههاى بزرگى كه مى

  .و اين، نتيجه براى خدا بودن است

  .گى استاش جاودان براى خدا بودن، كمرتين نتيجه

  .ماند ماند، و كمرتين چيز اگر خاص خدا باشد و حمض او صورت پذيرد، مى بيشرتين چيز اگر براى غري خدا باشد منى

اتريش، آملان، هلستان، مصر، شوروى، انگليس، ايتاليا، ژاپن، و خاورميانه، در جنگ : يازده سال متام ممالكى مهچون
  .جهاىن دوم سوخت

  .برانداز دوازده ميليون كشته شدنددر اين جنگ خامنان 

   حتماً در ميان اين حجم از كشته شدگان، دست كم دو ميليون دست از بدن

______________________________  
  .1/ علق) 1(

  179: نسيم رمحت، ص
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چه بود  دانيم، وىل هر  هاى جدا شده از آِن كساىن بوده است كه منى جدا شد، كه هيچ معلوم نيز نيست كه آن دست
هاى آنان يا به صورت دست مجعى به زير خروارها خاك شد و يا طعمه سگان و   گنديد و پوسيد و رفت، مهچنانكه بدن

  .نشاند گرگان ولگرد قرار گرفت، وىل در كربال دو دست از بدن جدا شد، كه مهچنان يادش دهلا را به آتش مى

  !ماند؟ مانده است، و تا بلنداى ابديت مىراسىت، چرا اين دو دست مهچنان جاودانه و پر افتخار 

  !هرگز! شد؟ آيا اگر براى خدا نبود ماندگار مى

  181: نسيم رمحت، ص

   اشارت

  .شود هاىي است كه در اين مزرعه دنيا كشت مى اعمال آدمى، هر كدام، به منزله دانه

  .و هر كشت را برداشىت است

  .هاى عمل در روزگار قيامت است و برداشِت كاشته

  183: سيم رمحت، صن

  

   دنيا كارگاه عمل

  

حساب و   كىن از سِر حكمت و داناىي است، و ىب اى حكيمى كه آنچه مى: آمده است كه روزى موسى به خداوند گفت
كتاب نبوده و نيست آيا راز اين چيست كه جهاىن پر از نقش و نگار آفريده و الجرم روزگارى، كه قيامت باشد، آن را 

و نيز انسان را كه سر سبد آفرينش است و بدين زيباىي وى را آراسته و نشو و منا ! برى؟ از ميان مىدر هم پاشيده و 
دهى سراجنام روزى، كه روز مرگ و نيسىت است، او را ناديده انگاشته، و به خاك فرو كرده، و از آن دوباره خاك  مى
  !سازى؟ مى
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سؤال تو نه از سر انكار و يا غفلت و يا هوس است، و گرنه تو  دامن كه اين پرسش و به خوىب مى! موسى: خداوند فرمود
امي، و بر آىن كه  منودم، وىل منظور تو دانسنت راز و حكمىت است كه ما آن را در آفرينش منظور كرده را آزرده و تأديب مى

اده و آنان را به سر منزل رشد و داناىي و كمال سوق ده   .ىآن را دريافته و با مردم در ميان 

  184: نسيم رمحت، ص

باشى،  رو قادر به سؤال و پرسش مى در حقيقت تو حكمت و راز هسىت و آفرينش را تا حدودى آگاه و داناىي، و از اين
  :اند بني و ظاهرانديش نادان تواناىي پرسش را ندارد، كه گفته و گرنه هر انسان صورت

  هم سؤال از علم خيزد هم جواب
 

 «1»  خاك و آب مهچنانكه خار و ُگل از

  

  .آرى، كسى كه نادان است پرسشى ندارد، مهچنانكه از طرح هر پاسخ نيز ناتوان است

  .بنابراين، سؤال و پاسخ، هر كدام، ناشى از دانش و داناىي انسان خواهد بود

دو، آگاهى و علم طلبد، وىل به هر حال سر منشأ هر  با اين تفاوت كه پرسش دانش اندك و پاسخ، داناىي افزونرتى مى
  .خواهد بود

و يا مهچون دوسىت و . شوند اى خارجى منودار و منايان مى مهچنانكه تلخى و شرييىن، هر كدام، از رطوبِت ذائقه يا ماده
  .يابد دمشىن، كه نشأت يافته از آشناىي است كه اگر در ميان نباشد نه دوسىت معنا دارد و نه دمشىن حتقق مى

  .هاىي چند در دل خاك كشت مناىي پاسخ پرسش خود را خواهى يافت به شرط آنكه دانه: ب فرمودآنگاه خداوند به جوا

ا را درو كرد، و  هاىي چند كاشت، و پس از آنكه روييده و خوشه و موسى رفت و دانه ها برآمد داسى به دست گرفته و آ
  :در مهني ميان تو گوىي؛ نداىي از جهان غيب در رسيد و موسى را گفت

  ه چرا كشىت كىن و پرورىك
 

 «2» بُرى؟ چون كماىل يافت آن را مى
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توان در انبار كاه رخيت  در اين حمصول، كاه و دانه، درهم آميخته و دانه را منى! خداى من: و موسى به پاسخ گفت
   مهچنانكه جاى دادن كاه در جايگاه

______________________________  
  .3010چهارم، بيت مثنوى معنوى، دفرت ) 1(

  .3020مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 2(

  185: نسيم رمحت، ص

  .گندم نيز كارى ناصواب و نادرست است

  نيست حكمت اين دو را آميخنت
 

 «1»  كند در بيخنت فرق واجب مى

  

  اى؟ اين دانش را از كجا آموخته، و نور اين مشع را ز كجا افروخته! موسى: خداوند فرمود

  !اين متيز و دانش را از تو يافتم و آموختم: و موسى با جهاىن ادب و وقار گفت

چگونه سزاوار است كه من اين متيز و آگاهى را به تو داده باشم، اما خود از آن حمروم بوده و يا آن را به  : خداوند فرمود
  !كار نبندم

م آميخته: و سپس افزود هاى وجود آدميان در يك  اند، و به ديگر سخن، صدف در اندرون خاليق، ارواح پاك و آلوده 
ى و پوچ بوده و حمتواىي ندارند، پس ضرور و  مرتبه نبوده و نيستند، چرا كه پاره اى از ُدر و مرواريد آكنده، و برخى نيز 

  .ها را از هم تفكيك و دور ساخته، مهچنانكه تو كاه را از گندم جدا و دور ساخىت منايد كه آن الزم مى

  هاى پاك هست در خاليق روح
 

  ى ِگلناك هست هاى تريه روح

  ها نيست در يك مرتبه اين صدف
 

  در يكى ُدر است و در ديگر َشبه
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  واجب است اظهار اين نيك و تباه
 

 «2»  ها زكاه مهچنانك اظهار گندم

  

   يك حقيقت

آيد، اين حقيقت را بيش  اى، مهچنان كه از روايات نيز مى كشيدهاز اين حكايت كه داناى روم آن را به زيباىي متام به نظم  
  .كند كه انسان چيزى مهانند دانه است از هر چيز ديگر در ذهن تداعى مى

  .آورد ها را پديد مى و دانه نيز دانه

  .شود هاى گندم پديدار مى مهچنانكه از دانه گندم دانه

   عمل

  .هاى عمل است آيد دانه و پديد مىهاىي كه از وجود انسان ظهور كرده  و دانه

  .شود اى است كه در مزرعه دنيا پاشيده و كاشته مى يابد تو گوىي دانه هر عمل كه از انسان سرزده و حتقق مى

شنود، و يا  كارد، و مهينگونه است آنچه مى بيند، در حقيقت، هر ديدن او يك دانه است كه مى پس اگر انسان مى
  .رو خواهد كردگويد، و الجرم روزى د مى

  .اى از كشاورزان است انسان يك جممع كشاورزى، و با يك جمموعه: توان گفت رو مى از اين

   پيوسته در كاشنت

شوند اما  هاى گندم در مهه وقت كاشت منى هاى ديگر مهچون گندم در اين است، كه دانه هاى عمل و دانه تفاوت دانه
  .توان كاشت ه و هر كجا مىهاى عمل حمدود به زمان نبوده، و مهيش دانه

  .امي هاى خود را كاشته رو هر كجا سخىن بگوييم و يا بشنومي در حقيقت دانه از اين

   حمصول
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ا بر نيامده و سبز منى هاى بسيارى كاشته مى ديگر اينكه در فصل كاشت اگر چه دانه شوند، حال  شوند، اما متامى آ
   هاى عمل هر چه باشند روزى آنكه دانه

______________________________  
  .3023مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 1(

  .3028تا  3026مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 2(

  187: نسيم رمحت، ص

ا توسط خود آدمى درو خواهد شد   .باال آمده و حمصول آ

  »1« »َفَمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َخْرياً يـََرهُ «

شود و آن به قدرى كوچك است كه نه با چشمان عادى و نه با دقيقرتين  امروزه به امت ياد مىذره مهان چيزى است كه 
توان مشاهده كرد، و گرنه حجم آن تنها با حماسبات علمى قابل سنجش  ابزار قابل مشاهده است، و تنها آثار آن را مى

به هر حال اين آيه از آياتى . اى گريندتوانند روى نوك سوزىن ج است، و به قدرى كوچك است كه چند ميليون آن مى
  .دهد كه حسابرسى خداوند در آن روز بسى حساس و دقيق است لرزاند و نشان مى است كه پشت را مى

شود   گريى در حسابرسى قيامت نه تنها از اين آيات بلكه از آيات گوناگون ديگر نيز به خوىب استفاده مى دقت و سخت
  .شود قيامت فوق العاده دقت و مو شكاىف مى كه در حسابرسى اعمال آدمى در

  :خوانيم در كتاب خدا از زبان لقما به فرزند خويش مى

ا ِإْن َتُك ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل فـََتُكْن يف« َّ َا اللَُّه ِإنَّ اللََّه َلطيٌف خَ   يا بـَُينَّ ِإ  »بريٌ َصْخَرٍة َأْوِيف السَّماواِت َأْوِيف اْألَْرِض يَْأِت ِ
اى از آمسان و زمني پنهان گردد،  اگر چيزى به اندازه سنگيىن دانه خردىل باشد و در دل سنگى يا در گوشه! پسرم »2«

  .آورد خداوند آن را براى حسابرسى مى

  .شود شود كه در آن حمكمه عظيم، كوچكرتين اعمال آدمى حسابرسى مى به هر حال از آيات استفاده مى

َوَمْن * َفَمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َخْرياً يـََرهُ «مسعود نقل شده است كه حمكمرتين آيات كتاب جميد مهني آياِت از عبداللَّه بن 
  .باشد مى »3« »يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َشرا يـََرهُ 
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   و راسىت كه اميان عميق به حمتواى اين آيه كاىف است كه انسان را در مسري حق

______________________________  
  .7/ زلزال) 1(

  .16/ لقمان) 2(

  .8و  7/ زلزال) 3(

  188: نسيم رمحت، ص

از مهني رو، در خرب آمده است كه كسى به حمضر پيامرب اكرم صلى . وادارد، و از هر گونه پليدى و شر و فساد دور بدارد
  :اهللا عليه و آله بار يافت و گفت

  »َعلِّْمِىن ما َعلََّمك اللَّه«

  .آنچه خداوند بر تو تعليم كرده است بر من نيز بياموزاز 

و پيامرب نيز اجابت كرد و وى را به يكى از ياران خود سپرد، و از وى خواست كه قرآن را به او بياموزد و او نيز آموخت، 
  :و آموخنت را از سوره مباركه زلزال آغاز كرد و مهينكه به اين آيه رسيد و گفت

  »َوَمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َشرا يـَرَهُ * ْثقاَل َذرٍَّة َخْرياً يـََرهُ َفَمْن يـَْعَمْل مِ «

  .مهني آيه مرا بس است» َتِكفيين هذِه اآلية«: آن مرد از جا برخاست و گفت

  .او فقيه شد» َرَجَع فقيهاً «: و پيامرب با شنيدن اين ماجرا فرمود

اى باشد مورد حماسبه و  رفتار و كردار و گفتار وى حىت اگر به قدر ذرهو اين خود حقيقىت مسلم است زيرا كسى كه بداند 
  .گريد، به حساب خود رسيده، و راه خود را مهوار خواهد ساخت مكافات قرار مى



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

 

در حق دو تن فرود » يـَرَهُ  َوَمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َشرا* َفَمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َخْرياً يـََرهُ «: كرميه: در خربى ديگر آمده است
اى از كتاب جميد مرا از اجنام امور خري باز  آيه: آمد، چرا كه يكى از ايشان دست از اجنام امور خري كشيد و گفت

  :دارد، و آن آيه اين است مى

  »1« »ُحبِّهِ   َويُْطِعُموَن الطَّعاَم َعلى«

دارم زيرا ارزشى ندارد، و مال بسيار  گر را كه دارم هيچ دوست منىو افزود كه من اين پاره نان را و يا خرما و يا هر چيز دي
  .كنند كنيم مؤاخذه منى ما را به اين گناهان ُخرد كه مى: و ديگرى نيز گفت. را نيز ندارم كه خبشش كنم

  :مهينجا بود كه اين آيات نازل شد

  و بدينسان، هر» ِمْثقاَل َذرٍَّة َشرا يـَرَهُ َوَمْن يـَْعَمْل * َفَمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َخْرياً يـََرهُ «

______________________________  
  .8/ انسان) 1(

  189: نسيم رمحت، ص

ا به راه صواب و صالح هدايت يافتند   .دوى آ

و خرما پذيرد وىل ت واى بر تو، خداى تعاىل از ما ذره مى: اند كه كسى به كس خرماىي داد و او نپذيرفت، وى را گفت آورده
  !كىن؟ را اندك مشرده و رد مى

  :و در خرب است كه كسى قرائت مهني دو آيه را از پيامرب مكرم شنيد، چون به آخر رسيد گفت

ْعُت الاباِىل بـَْعَد َهِذه اآلية أن الأْمسَُع ِمَن اْلُقرآن شيئاً «   »1« »َحْسِىب ِمَن اْلُقرآن ما مسَِ

  .ديگر را نشنوم باكى نيستمرا از قرآن مهني آيه بس، و اگر آيات 

   ميهمان خويش
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آورند نه تنها عايد صاحب آن  نشينند، و حمصوالتى از نوع خود پديد مى هاى گندم وقىت كه كاشته شده و به بار مى دانه
ره مى هاى عمل پس از آنكه در قيامت حمصول خود را به  ور خواهند شد، حال آنكه دانه شود، بلكه ديگران نيز از آن 
  .كند و نه هيچكس ديگر آورند تنها به خود آنان بازگشت مى ر مىبا

  .بارى، در آجنا هر كسى ميهمان خويش است، و بر سفره خود نشسته است

  اى اگر بار خار است خود كشته
 

 «2»  اى وگرنه پرنيان است خود رشته

  

آورند، و خود را از نور  تاريكى و پليدى چيزى به بار منىرو وقىت كه در قيامت مردم آلوده كه در دنيا جز سياهى و  از اين
خواهند كه اندكى از نور خود ايشان را  برند، عاجزانه از مؤمنان مى كنند، و با خود جز ظلمت مهراه منى خداوند حمروم مى

  :شنوند ميهمان كنند، در پاسخ مى

  »3« »اْرِجُعوا َوراءَُكْم َفاْلَتِمُسوا نُوراً «

  .يد به دنيا بازگرديد و از آجنا نور خبواهيدتوان اگر مى

______________________________  
  .8و  7/ زلزال) 1(

  .فردوسى) 2(

  .13/ حديد) 3(

  190: نسيم رمحت، ص

باشند، كه در حقيقت بازتاب مهان استهزاىي است   آميز و از سر استهزا مى اين آيه سخىن طعن: اند اى از مفسران گفته پاره
  .گرفت دنيا از سوى ايشان نسبت به مؤمنان صورت مىكه در 

بندد، مهچنانكه بدى و آلودگى هيچكس به پاى  بنابراين، در قيامت، كسى از حمصول نيك و پاك ديگران طرقى منى
  .شود، و اين نيز خود حقيقىت ديگر است كه قرآن كرمي به آن اشارت دارد ديگرى نوشته منى
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  »1« » ِإالَّ َعَلْيها َوال َتِزُر واِزَرٌة ِوْزَر أُْخرى َوال َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفسٍ «

  .كشد منى بيند، و كسى بارگناه ديگرى را بردوش هركس تنهاكيفر كارخويش رامى

اى به دنبال خود خواهد داشت، و هرگز از وى به ديگرى  كند مانند سايه دهد كه هر كسى هرچه مى و اين آيه نشان مى
  :فاد كرميهكند، و اين م جتاوز منى

  .هر كسى در گروگان عملى است كه از وى صادر شده است: فرمايد است، كه مى »2« »ُكلُّ نـَْفٍس ِمبا َكَسَبْت َرهيَنةٌ «

شت    درختان 

هاى عمل يكبار كشت شده اما براى مهيشه به بار و مثر  شوند اما دانه هاى گندم در صورت كاشت يكبار برداشت مى دانه
شت كه پديد آمده از اعمال آدمى است آمده استنشينند،  مى   :مهچنانكه در وصف درختان 

  »3« »ُأُكَلها ُكلَّ حنيٍ   تـُْؤيت«

ايت درجه بركت يك درخت اين است كه در متام دوران سال و تا ابد، در هر حلظه ميوه   .دار بوده و با مثر باشد و 

شت البته اينگونه ا دراز كنند حمروم باز منى زمان كه دست به سوى شاخه اى كه هر اند به گونه و درختان    .گردند هاى آ

______________________________  
  .164/ انعام) 1(

  .38/ مدثر) 2(

  .28/ ابراهيم) 3(

  191: نسيم رمحت، ص

   هاى پاكى دانه

رت كه دانه اى مى حال كه انسان با هر عمل خود دانه   .به كار آيد هاىي بكارد كه روزى كارد پس چه 
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  .هاى پاكى و طهارت و خري و صالح نيست توان از انباِن قرآن گرفت، كه جز دانه ها را مى و اين دانه

  :رو، على عليه السالم فرمود از اين

  »1« »ُكونُوا َحَرَثة اْلقرآن«

  .كارند هاى قرآن در وجود خود منى يعىن از كساىن باشيد كه جز دانه

شت تبديل مى و البته چنني كسى است كه   .شود خود به 

شت را با خود مى: توان گفت و بااين حساب مى   .برد، و نيز جهنم را هر كسى 

   نيازمندى

شت شدن و يا آن را با خود بردن سرمايه   .آيد اى است كه تنها در پناه قرآن به دست مى و 

يدسىت حا   .آيد صلى به بار منىمهچنانكه بدون قرآن و به دور از آن جز فقر و نيازمندى و 

  :على عليه السالم فرمود

  »2« »َواْعَلُموا أنَّه لَْيَس ِالَحٍد بـَْعَد الُقرآن ِمْن فاَقٍة َوال ِالحٍد قـَْبَل الُقرآن ِمْن ِغىن«

يدست نيست زيرا كه آنچه مى   :خواهد به روشىن متام در آن گرد آمده است، و از اين رو فرمود كسى كه با قرآن باشد 

  »3« »ءٍ  ْبياناً ِلُكلِّ َشيْ تِ «

______________________________  
  .176ج البالغه، خ ) 1(

  .176ج البالغه، خ ) 2(

  .89/ حنل) 3(

  192: نسيم رمحت، ص
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يعىن مهه چيز را بازگفته است پس چيزى نيست كه مبهم و تاريك باشد چرا كه نور است و در پرتو نور ظلمت را 
  .جايگاهى نيست

اگر كسى دست به دامان قرآن نداشته باشد در منتهاى ضاللت و گمراهى پيش خواهد رفت، مهچنانكه پيش از بعثت،  و 
  .ور بودند كه پاى اين كتاب پر فروغ در ميان نبود، مهگان در گمراهى غوطه

َضالٍل   يـُزَكِّيِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن كانُوا ِمْن قـَْبُل َلفيُهَو الَّذي بـََعَث ِيف اْألُمِّيَِّني َرُسوًال ِمنـُْهْم يـَتـُْلوا َعَلْيِهْم آياتِِه وَ «
  »ُمبنيٍ 

   مزرعه جان

هاىي قرآىن را در مزرعه جان خود كشت كند در حقيقت عاقبت انديشى كرده، و در آخرت و براى ابد بر  و كسى كه دانه
  :ست كه خداوند آن را وعده كرده استسفره حمصول خود خواهد نشست، و اين بركىت ا

  »1« »َحْرِثهِ   َمْن كاَن يُريُد َحْرَث اْآلِخَرِة َنزِْد َلُه يف«

كسى كه بر آنست كشت و حمصوىل داشته تا در آخرت به كار آيد بركت و وسعت در كار او خواهيم كرد، و حمصول او 
  .را افزون خواهيم منود

  »2« »َويـُْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجراً َعظيماً َوِإْن َتُك َحَسَنًة ُيضاِعْفها «

  .شود كه در منتهاى زيباىي است، و اين شامل واجبات اهلى و نيز مستحبات خواهد بود و حسنه به چيزى گفته مى

  .كند و البته اندازه اين فزوىن و بركت به اخالص و معرفت انسان بازگشت مى

از . لوص داشته باشد، به مهان ميزان حصول كار او پر بارتر خواهد بودپس به ميزاىن كه انسان در كار خود عرفان و خ
   رو در كتاب خداوند، گاه پاداش اين

  شود، مهچنانكه فرمود نيكى را به ده برابر ياد مى

______________________________  
  .20/ شورى) 1(
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  .40/ نساء) 2(

  193: نسيم رمحت، ص

  :چنانكه فرمودشود، مه نيكى را به ده برابر ياد مى

  »1« »فـََلُه َعْشُر أَْمثاِهلا«

  :و گاه نيز به هفتصد برابر، مهچنانكه فرمود

و گاه نيز از اين فراتر  »2« »ُكلِّ ُسْنبـَُلٍة ِماَئُة َحبَّةٍ    َسبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـَْبَتْت َسْبَع َسناِبَل يف  َمَثُل الَّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمواَهلُْم يف«
  :كند حساب را وعده مى رفته و اجر ىب

ا يـَُوىفَّ الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْريِ ِحسابٍ «   »3« »ِإمنَّ

  :و اين، از آنروست كه لطف خداوند حمدوديت ندارد

  »4« »َواللَُّه واِسٌع َعليمٌ «

   نيت نيك

دهد، هر چند نيت نيك و  بندگان را نيز حماسبه كرده و پاداش مى و اين مهه در حاىل است كه خداوند حىت نيات اينگونه
  :خري خود را عملى نكرده باشند، و اين حقيقىت است كه در خرب نيز به آن اشارت رفته است

  »إذا َهمَّ َعْبِدي حلََِسَنٍة َفاْكُتُبوها«

  .گذرد هاى بسيارى را اغماض كرده و در مى و از سوى ديگر لغزش

  »اْلَكِثري يـَْعُفو َعنِ «

  :سازد ها بدل مى ها و نيكى هاى ديگرى نيز به خوىب و لغزش

ُل اللَُّه َسيِّئاِِْم َحَسناتٍ «   »5« »َفأُْولِئَك يـَُبدِّ
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  چشم انداز

  كوشند وار مى بنابراين، اگر صاحلان و سالكان راه حق پيوسته و آشفته

______________________________  
  .160/ انعام) 1(

  .261/ هبقر ) 2(

  .10/ زمر) 3(

  .247/ بقره) 4(

  .70/ فرقان) 5(

  194: نسيم رمحت، ص

  .اند چنني چشم اندازى را نظاره كرده

  خراش تراش و مى اندرين ره مى
 

 «1»  تا دم آخر دمى فارغ مباش

  دوست دارد يار اين آشفتگى
 

 «2»  كوشش بيهوده به از خفتگى

 گرچه رخنه نيست در عاَمل پديد
 

 «3» بايد رسيد يوسف وار مىخريه 

  

آورند و به تعبري على عليه السالم كسالت و سردى  و راسىت كه چه زيانكارند كساىن كه به اينگونه زرع و زراعت روى منى
  :اند كوشند كه تو گوىي تنها چنني كوششى است كه از ايشان خواسته دهند حال آنكه در كار دنيا چنان مى نشان مى

  »4« »َحْرِث اْآلِخَرة كِسَل َكانَّ عاِمٌل َلُه واِجُب َعَليه وَكاَن ما َوَىن ِفيه ساِقُط َعْنه  إىل اْن ُدِعىَ «

   زيان
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كارند مهني بس كه از آخرت حمروم، و به دنيا نيز آنگونه كه  و زيان اين قوم دنيا خواه كه جز براى دنياى خويش منى
  :يابند اند دست مى آنچه خواستهخواهند دست نيافته بلكه تنها به خبشى از  مى

ْنيا نـُْؤِتِه ِمْنها«   »5« »َمْن كاَن يُريُد َحْرَث الدُّ

   دلباختگى

   كنند كه در آستانه زوال و اين حقيقت را آنان وقىت درك و دريافت مى

______________________________  
  .1834مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 1(

  .1831بيت مثنوى معنوى، دفرت اول، ) 2(

  .1107مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 3(

  .103ج البالغه، خ ) 4(

  .20/ شورى) 5(

  195: نسيم رمحت، ص

يدسىت خود را ملس و احساس مى   .كنند زندگى باشند، و آجناست كه حساب و كتاب خؤد را مرور كرده، و پوچى و 

  آنقدر بار كدورت به دمل آمده مجع
 

  پيچ وخم آيد بريون كه اگر پامي از اين

  لنگان در دروازه هسىت گريم لنگ
 

  نگذارم كه كسى از عدم آيد بريون

  

  .ها در حقيقت گزارش احوال مهني مردم است و اين گونه مقوله



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

 

هاى ابوالعالء َمَعرى است و يا اگر  اگر صفحات ادىب ما مردم شرق پر از مفاد و رباعيات منسوب به خيام و گفته
اى از دلباختگى حمض نسبت به  هاى آلربكامو ونظائر اوست، تنها و تنها جلوه گراىي ادىب غربيان نيز پر از پوچصفحات 

  .دنيا داشنت، و نيز آخرت را ناديده انگاشنت است

   پوچ انديشى

داوند ره اند كه پيوسته به سوى خ آيد، چرا كه باور كرده انديشى هرگز به سراغ مردم آخرت انديش منى اما اين پوچ
  :سپارند مى

ْنساُن ِإنََّك كاِدٌح ِإىل«   »1« »َربَِّك َكْدحاً َفُمالقيهِ   يا أَيـَُّها اْإلِ

  .اند كه در بارگاه خداوند مزد سعى و كوشش خود را خواهند برد و دريافته

  »2« » لَْيَس ِلْإلِْنساِن ِإالَّ ما َسعى«

ز باشد، در آجنا به حساب آمده و در كارنامه آدمى حلاظ خواهد اند كه سعى و كوشش، هر چند اندك و ناچي و هم يافته
  :شد

  »3« »َوَمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َشرا يـَرَهُ * َفَمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َخْرياً يـََرهُ «

  اى خري از دست ايشان نرود، كوشند حىت ذره و بر مهني اساس است كه مى

______________________________  
  .6/ انشقاق) 1(

  .39/ جنم) 2(

  .8 - 7/ زلزال) 3(

  196: نسيم رمحت، ص

  .اى خطا و خالف به دست آنان صورت نپذيرد و يا ذره
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   پول

كنند، زيرا حمصول آن اندك  هاى عمل خويش را هرگز در بسرت ماديت كاشت منى هاست كه دانه و در پى مهني معرفت
  .است، و آن اندك چيزى جز پول نيست

ايت به چهار خبش در زندگى تقسيم مىو  مسكن، مركب، لباس، خوراك، و اينها نيز با مرگ انسان از : شود پول نيز در 
  .دست انسان خواهد رفت

هايشان، و  كنيد نگاهى به گذشتگان خود كنيد، و ببينيد قصر شاهان كجا رفت، و لباس اگر اين را باور منى
  .هاشان هاشان، و طالها و نقره خوراك

َفما َبَكْت َعَلْيِهُم * َكذِلَك َوَأْوَرثْناها قـَْوماً آَخرينَ * َونـَْعَمٍة كانُوا فيها فاِكهنيَ * َوُزُروٍع َوَمقاٍم َكرميٍ * َكْم تـَرَُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيونٍ «
گذاشتند، و نيز كشتزارها و سارها بر جاى   ها و چشمه بعد از خود چه باغ »1« »السَّماءُ َواْألَْرُض َوما كانُوا ُمْنَظرينَ 

ها را از ايشان گرفته و به مردمى ديگر  هاىي كه در آن غرق شادماىن بودند، اما ما آن نعمت هاىي نيكو، و نعمت خانه
ا مهلت داده شد ا گريست و نه زمني، و نه به آ   .واگذاشتيم، و با اين مهه نه آمسان بر آ

  ها برترين

ا را به چنگ مى ين چيزها را از دست مىالبته پاكان با مرگ اگر چه ا   .آورند دهند اما برتر از آ

  اند، مساكن طيبه را در اختيار هاشان از دست ايشان گرفته اگر خانه

______________________________  
  .25/ دخان) 1(

  197: نسيم رمحت، ص

  گريند؛ مى

  »1« »َمساِكَن طَيَِّبة«

شت به ارمغان خواهند گرفت؛ آنان گرفتهو اگر چند درخت و يا باغچه را از    اند جنات و باغات 
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  »2« »ِيف َجنّاِت َعْدن«

شتيان است به تن مى اند جامه و اگر پوشاك ايشان را گرفته   پوشند؛ اى از حرير و ُسنُدس و اسَتربق كه ويژه 

  »3« »عالِيَـُهْم ثِياُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َوِإْسَتبـَْرقٌ «

شىت بر ايشان ارزاىن مى اند، ختت از ايشان گرفتهو اگر صندىل چوىب را    كنند؛ هاى زيباى 

  »4« »َعَلى اْألَراِئِك ُمتَِّكُؤنَ «

شت به ايشان هديَّت مى شان را با مرگ خود از دست داده و اگر زنان   كنند؛ اند، حوريان زيباى 

  »5« »َكَأْمثاِل اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنونِ * َو ُحوٌر عنيٌ «

  يابند؛ گى كوتاه و موقت و گذرا از دست ايشان رفته است، حيات جاودانه و ابدى مىو اگر زند 

  »6« »خاِلديَن فيها أََبداً «

است كه از  آن هم در زير سايه دوستاىن مهچون انبياء و اولياء و پاكان اهلى، و اين نيز جايگزين دوستان دنياىي آ
  .شان رفته است دست

______________________________  
  .71/ توبه) 1(

  .71/ توبه) 2(

  .21/ انسان) 3(

  .56/ يس) 4(

  .56/ واقعه) 5(

  .11/ طالق) 6(
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  198: نسيم رمحت، ص

  .و اينان رفيقاىن هستند كه زيباتر از آنان نيست

  »1« »َوَحُسَن اولِئَك َرِفيقا«

  .ارزد كه البته يك نگاه به ايشان به متام دنيا و آنچه در آنست مى

اى آنان را نگريست  توان حلظه جو و با بدترين سيما كه منى حاىل است كه بر جهنميان موجوداتى خشن و عربدهو اين در 
  .وىل آنان به ناچار بايد تا ابد متحمل بوده و نظاره كنند. اند و حتمل كرد، گماشته

  »2« »َعَلْيها َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشداد«

______________________________  
  .69/ نساء) 1(

  .6/ حترمي) 2(

  199: نسيم رمحت، ص

   اشارت

  .آنچه هست از آِن خداوند است

  .د اى از آدميان به وديعت مى و خداوند گاه با خبشش خويش داراىي را در پيش پاره

  .دهد، زيرا آنچه در پيش ديگران استاز آن خود اوست و از مهني روست كه فرمان زكات و انفاق را مى

   حكايت

  .سليمان كه با يك سخن فرزند خويش را افليج ساخت: تِ حكاي. 1

  .يك نيش كه در حقيقت نوش بود: حكايتِ . 2
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  .يك كالغ سياه كه مجعى را از چنگ مرگ در ربود: حكايتِ . 3

  201: نسيم رمحت، ص

  

   مالِك ُملك

  

  .مانيم هاى خود مى ها هر كدام چيزى شبيه به نام ما انسان

ا حرف و يا حرف گونههاى ما هر كدام به   نام هاىي سلب و گرفته شود معناى خنست خود را از  اى است كه اگر از آ
  .معنا شده و يا معناىي ديگر خواهند گرفت دست داده، و از آن پس يا ىب

دهد، كه با خود معناىي ديگر دارد، و  مثًال كسى كه نام سعيد را با خود دارد، حذف حرف سني واژه عيد را به دست مى
  .افتد، مهينطور است اگر حرف عني و يا حرف ديگرش حذف گردد ا شنيدن آن هرگز كسى به ياد شخص سعيد منىب

امي، لذا اگر چيزى از دست ما ربوده شود، و يا به اختيار و ميل خود بدهيم ديگر آن كسى   مهچنانكه خود ما نيز اينگونه
  .امي نيستيم كه پيش از اين بوده

يدست ا مىمثًال كسى كه ثروتش ر     دهد ديگر ثرومتند نبوده، بل 

  202: نسيم رمحت، ص

  .خواهد شد

شود، و پس از خبشش  و اين درست بر خالف خداوند است كه هرگز با اعطاء و خبشش خود از او چيزى كسر وكم منى
  .نيز مهانست كه بود

  .در حقيقت خداوند مهچون نام خود است
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با حذف و گرفنت هر حرف از آغاز آن باز مهان است كه بود، و مهچنان داللت بر  چرا كه نام اللَّه كه نام مبارك اوست
  .معنا شود و يا معناىي ديگر بيابد مهان وجود مقدس دارد، نه اينكه ىب

را با خود » خداوند«آيد، و آن نيز معناى  به دست مى» اللَّه«مهچنانكه اگر حرف الف از آغاز آن گرفته شود واژه مبارك 
  .اى است كه در كتاب خدا و در البالى آيات فراوان به كار رفته است ، و خود از كلمات مقدسه»1« دارد

  :در يكى از مهني آيات آمده است

  »2« »َوللَِّه اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِربُ «

  .مشرق و مغرب عاَمل از آِن خداوند است

شامل ساير جهات نباشد، بلكه مراد مشرق و  منظور از مشرق و مغرب در اين كرميه مباركه مشرق و مغرب نيست تا
  .مغرب نسىب است و شامل دو نيم دائره افق خواهد بود

  :رو فرمود شود از اين اى از آيات كتاب خدا مشرق و مغرب به متامى جهات اطالق مى و اساساً در پاره

  »3« »َوَمغارِبـََها َوَأْوَرثـَْنا اْلَقْوَم الَّذيَن كانُوا ُيْسَتْضَعُفوَن َمشاِرَق اْألَْرضِ «

   را در اختيار مجعيىت كه روزى ناتوان -سراسر روى زمني -شرق و غرب زمني

______________________________  
كه ُهو نيز خوانده » هُ «و اگر الم آن نيز حذف گردد كلمه مباركه » َلهُ «حذف شود واژه مبارك  مهچنانكه اگر الم للَّه) 1(

  .هر دو اشاره به وجود مقدس خداوند دارند» هو«و » َله«و پر واضح است كه آيد،  شود به دست مى مى

  .115/ بقره) 2(

  .137/ اعراف) 3(

  203: نسيم رمحت، ص

  .دهيم بودند قرار مى
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  .توان گفت متام آنچه بر زمني است از آن اوست و بس بر اين اساس، مى

  :خواهد بود، مهچنانكه فرمودهاست نيز از آن او  و بلكه باالتر، زيرا آنچه در آمسان

  »1« »للَِّه ما ِيف السَّماواِت َو اْألَْرضِ «

  ملك خداوند

  رو بايد پذيرفت كه آنچه هست ملك و سرمايه اوست، و نه هيچكس ديگر؛ و از اين

  »2« »للَِّه ُمْلُك السَّماواِت َواْألَْرضِ «

  و نه هيچكس ديگر؛تواند حكم براند و فرمان دهد تنها اوست  پس، تنها كسى كه مى

  »3« »ِإنَّ اْألَْمَر ُكلَُّه للَّهِ «

  ملك ملك اوست فرمان آِن او

  .پس هر چه نريو و توان است حمدود و موقوف به اوست

  »4« »َأنَّ اْلُقوََّة للَِّه َمجيعاً «

  .و در اين عامل چيزى نيست كه در حتت قدرت و در كف اقتدار او نباشد

شود، كمرتين سگ در اين  خواهد مى كند و آنچه مى خواهد مى كف اوست، و آنچه مىو شيطان كه امروز جهان در  
  .آيند كارى ندارد آيد، كه البته با مردمان پاك واهل خلوص كه آشنايان دربار خداوندى به مشار مى بارگاه به مشار مى

سگى داشته باشد كه در پيش خرگاهش  اگر تركماىن: گويد مهچنانكه جناب موالنا او را به سگ تركمان تشبيه منوده و مى
  سرگذاشته و تسليم باشد و نگاهباىن دهد،

______________________________  
  .1/ ص) 1(



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

 

  .14/ فتح) 2(

  .154/ آل عمران) 3(

  .165/ بقره) 4(

  204: نسيم رمحت، ص

دهند وىل سگ هرگز  د قرار مىكشند و آن را بازيچه خو  هر چند كودكان آن خانه و خرگاه گوش و يا دمش را گرفته و مى
  .دهد اى را از خود بروز مى با آنان كارى نداشته و نه مقاومت و ستيزه

 تركمان را گر سگى باشد به در
 

 بر درش بنهاده باشد رو و سر

 كشند كودكان خانه ُدمَّش مى
 

 «1» باشد اندر دست طفالن خوارمند

  

  .نشاند عبور كند، سگ به مانند شري نر هجوم آورده، و او را به خاك و خون مىاما مهينكه بيگانه و ناآشناىي از آن سو 

 اى معرب كند باز اگر بيگانه
 

 «2» محله بردى مهچو شري نر كند

  

بنابراين، شيطان با مهه نريو و تواىن كه با خود دارد خداوند او را به مانند سگى قرار داده است، تا پاسباىن بارگاه او را به 
  .عهده گريد، تا مبادا ناآشنايان و بيگانگان در آن حرم راه يابند

يىب بر  به خدا پناه آورند در حقيقت از وى مى» اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم«: اينكه مردم مأمورند با گفنت خواهند كه 
ه بتوانند راه به درگاهش يافته و سگ خويش زده تا مبادا پارس منوده و مانع ورود ايشان به درگاه خداوندى شود، باشد ك

  .در سايه جود و جاه وى رفع حاجات خود كنند

 اين اعوذ آن است كاى ترك خطا
 

 بانگ بر زن بر سگت ره برگشا
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 تا بيامي بر در خرگاه تو
 

 حاجىت خواهم زجود و جاه تو

  

   الف زنان

گو و الف زن  ُملك و مالكيت داشته باشد بسى گزافهبراين اساس، كه هر چيز از آِن خداوند است پس اگر كسى دعوى 
  .است

يد  مجله ما و من به پيش او 
 

 «1» ملك مكل اوست ملك او را دهيد

  

  :و على عليه السالم فرمود

  »2« »ال ُيضاُده ِىف ُمْلِكه اَحد«

   اعطاء ملك

ا اعطاء ملك مى وىل از ياد نربمي كه خداوند به پاره ا را مالك قرار مى كند و اى از انسا دهد، مهچنانكه در كتاب خود  آ
  :قرآن كرمي، به آن اشارت فرمود

  »3« »ُقِل اللَُّهمَّ ماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمْن َتشاءُ «

  .خبشايد بگو كه خداوند مالك ملك است و آن را به آنكه خبواهد مى

  :و على عليه السالم فرمود

  »4« »كناال َمتِْلُك إّالما َمل«

  .ما از خود چيزى ندارمي جز آنكه وى چيزى را از آن ما سازد
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داند، اين مالكيت چيزى است كه از خداوند به وديعت گرفته  رو اگر كسى چيزى را داراست و خود را مالك آن مى از اين
دهد، زيرا آنچه خود  ن مىگو  هاى گونه است، و از مهني روست كه او به بندگان دارا و ثرومتند خود فرمان زكات و خبشش

  .اوست

______________________________  
  .3156مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 1(

  .31ج البالغه، نامه ) 2(

  .36/ آل عمران) 3(

  .404/ حكمت) 4(

  206: نسيم رمحت، ص

   متاع قليل

  .ناچيز استالبته، داراىي و ملك دنيا به هر اندازه كه نصيب انسان شود قليل و اندك و 

ْنيا قَليلٌ «   »1« »َمتاُع الدُّ

  .و از سوىي نيز ناپايدار و ناماندگار است

 ملك را تو ملك غرب و شرق گري
 

 ماند تو آن را برق گري چون منى

  مناند جاودان مملكت كان مى
 

 «2»  اى دلت خفته تو آن را خراب دان

  

  .گريد دستان ديگرى قرار مىپايد كه از دست ما رفته و در  چرا كه ديرى منى

  »تِْلَك اْألَيَّاُم نُداِوُهلا بـَْنيَ النَّاسِ «
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   رود دست به دست كاين دولت ملك مى

و اين دست به دست شدن كاىف است كه آدمى را از غرور و سرورهاى كاذب رهاىي دهد، و هرگز بر دولت و اقبال خود 
  .دل نبندد، و با داشنت آن ناز و عشوه نفروشد

  به ملك نوبىت شادى مكنهني 
 

 «3»  اى نوبت آزادى مكن اى تو بسته

  

  ملك خدا

  .انتهاست، و نيز جاودانه و ماندگار ملك خداست، و بس بارى؛ تنها ملكى كه عظيم و ىب

  .پس با او پيوند زده، و مهراه شويد

______________________________  
  .77/ نساء) 1(

  .3931و  3930پنجم، بيت مثنوى معنوى، دفرت ) 2(

  .1377مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 3(

  207: نسيم رمحت، ص

م از راههاىي كه هرگز گمان منى خواهيد دست مى و در اين صورت است كه به آنچه مى   .بريد يابيد، آ

  »1« »َحيَْتِسبُ َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال * َوَمْن يـَتَِّق اللََّه َجيَْعْل َلُه َخمَْرجاً «

   تسليم

كرد اما به ناگاه از جانب  ابراهيم در منطقه شام، كه سرزميىن آباد و سرسبز از باغات فراوان بود، با مهسر خود زندگى مى
شود كه به اتفاق مهسر و نوزاد شريخواره خود سرزمني شام را ترك و به منطقه حجاز رهسپار شود،  مقدس حق مأمور مى

  .رويد آن جز سنگ و كوه نيست، و حىت گياهى نروئيده و منىاى كه در  منطقه
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خواهد كه مهسر و كودك خود را رها كرده و راه خود را پيش   اى فرود آمده و از ابراهيم مى رسند فرشته مهينكه به حجاز مى
  .گريد

  .كند و ابراهيم با ميل و عشق متام پذيرفته و چنني مى

رو هيچگونه  رسد و راهها پيش رويش گشوده خواهد شد، از اين بست منى د به بندانست هر كسى تسليم حق باش زيرا مى
  .ترس، نگراىن و ناراحىت و اضطراب و وحشىت نداشت

  :و هنگام رفنت با خداى خويش اينگونه گفت

  »2« »ِبواٍد َغْريِ ذي َزرْعٍ   ِإينِّ َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَّيت«

  .شود ام كه در آن حىت علفى سبز ديده و روييده منى سكىن و جاى داده مهسر و كودكم را در سرزميىن! خداى من

شود، جز آنكه خاك آن را تعويض كرده و از جاى ديگرى  االن هم سرزمني مكه اينگونه است و هر چه بكارند سبز منى
  .بياورند

  .و كعبه. و بعدها مهان وادى، مكه شد و مسجداحلرام

______________________________  
  .3/ طالق) 1(

  .37/ ابراهيم) 2(

  208: نسيم رمحت، ص

  .آيد و هر چه روزى و رزق و بركات است بر آجنا فرود آمده و مى

  :چون ابراهيم در مهاجنا از خداوند چنني خواست

  »1« »َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الَّثَمراتِ «

  .آيد ها به چشم مى كه در آن انواع نعمت  شود، اى جملل مى مثر، مهچون سفره بارى اگر خدا خبواهد، سرزميىن ىب
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  .پس با خدا گره خوردن يعىن با مهه چيز گره خوردن، و به خدا نزديك شدن يعىن به مهه چيز نزديك شدن

البته هر چه انسان به خداوند نزديكرت باشد بايد دقت و مراقبت بيشرتى در كار خويش پيش گريد، چون خداوند او را به  
  .نگرد، و توقعى ديگر دارد اى ديگر مى گونه

   حكمت

  !ماجرا چيست؟! خدايا: رو با شگفىت پرسيد از اين. وقىت كه فرزند سليمان به دنيا آمد َلمس و افليج بود

حكمت و بدون علت  دانست كه حكيم است و كار او ىب شناخت، و مى چون او پيامرب بود و خدا را آنگونه كه بايد مى
  .و دليل خنواهد بود

وقىت كه تو با مهسر خود ازدواج كردى چيزى را در ذهن خود خطور دادى، مهچنانكه مهسر تو : فرود آمد و گفت جربئيل
اى كاش : اى كاش مهسرم جوان بود و مهسر تو نيز با خود گفت: نيز مهان را در ذهن خود خطور داد، زيرا تو گفىت

رزق و روزى بوديد، و رازق خداوند است و او بود كه مشا را حال آنكه هر يك از مشا براى ديگرى . منود شوهرم جوانرت مى
دانستيد،  حكمت نبوده و نيست، و اين را، هم تو و هم مهسر تو، به خوىب مى با يكديگر آشنا ساخت، وكارش هرگز ىب

دانيد   مىاى كاش گفنت از هر كس دور نباشد از مشا بعيد است، و از مشا توقع نيست زيرا كه ! پس چرا اى كاش گفتيد؟
  .حكمت و دليل باشد كه هر چيز در جاى خود است، و هيچ چيزى نيست كه ىب

______________________________  
  .126/ بقره) 1(

  209: نسيم رمحت، ص

. كرد حرمىت مى رسيد با سنگى و يا چوىب و يا آب دهاىن بر او ىب خواستند به دار آويزند هر كس از راه مى كسى را كه مى
اى بر او كوفت، و او چنانكه   نه آخ گفت نه آه و نه ابرو درهم كشيد، جز آنكه يكى از راه رسيد و سنگ ريزه وىل او

سنگ : مهه با شگفىت گفتند! گوىي؛ متامى دردها را يكجا به او رسيده باشد به شدت فرياد كرد و از درد آن ناليدن گرفت
آورد سنگ ريزه نبود، بلكه درد من از كسى است كه سنگ ريزه را بر  آنچه مرا به درد: گفت. ريزه كجا اينگونه درد دارد

  .گناهى من واقف بود، و از او هرگز اينگونه توقعى نداشتم من كوفت حال آنكه بر ىب
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و سليمان و مهسر او گريه كردند و از خداوند نيز گذشت و خبشش را طلبيدند، و خداوند پذيرفت و به دنبال آن، فرزند 
بود يافت نيز ناعالج   .ايشان 

بودى كه مى! عزيزان   .خواهيد از او خبواهيد، زيرا كه او تواناست وقىت كه مهگان عاجزند هر 

  مايه شفاء

ران يكى از مردان خدا بيمار شد و دكرتهاى متخصِص آن روز از مداواى وى ناتوان شدند، وىل  يادم هست كه در 
بود يافت   .چيزى نگذشت كه از بيمارى 

ديدم، در مهني ميان عقرىب  اى بني خود و مرگ منى شىب در اوج درد و ناراحىت در بسرت افتاده بودم و فاصله: گفت مى خود
تر  آيد وىل من نه ناىي داشتم كه فرياد كنم و نه پاىي كه فرار، و عقرب نيز پيوسته پيش سياه ديدم كه از دور به سراغ من مى

  .اى بعد سالمت خود را يافتم يد و نيش خود را فرو كرد، اما چند دقيقهآمد تا آنكه خود را به من رسان مى

  .دهد آرى او تواناست و داناست، و وقىت كه خبواهد حىت عقرىب را بوسيله نيش خود مايه شفاء و سالمت قرار مى

  .خبشد او اگر خبواهد پزشكان ماهر را عاجز، و عقرب ناتوان را تواناىي مى

  .دار فرستد، حىت جانوران گزنده و نيش چيز را به مدد ما مىاو اگر خبواهد مهه 

  210: نسيم رمحت، ص

   فرمانرواى عامل

ار مفصلى را ترتيب  دوستان من نقل مى كردند روزى به انفاق به جاىي رفته، در مهاجنا خود دست به كار شده، و 
ن و ظرف مى كردها  ا قسمت كنند كالغى كه از مهان باال عبور مىها ر  چينند تا آبگوشت ها را مى دهند، مهينكه سفره را 

  .كشند و مهه پس مى. ريزد ست فضله خود را به كجا در ظرف آبگوشىت فرو مى

ها عقرىب از پيش افتاده و در  خورند، وىل مهينكه آمدند آبگوشت را به دور بريزند ديدند در البالى گوشت و هيچكدام منى
  .رفتند خوردند بكجا مهه از بني مى از آن غذا مىميان غذا پخته شده است كه اگر 

  .تواند در جنات و رهاىي ما گسيل كند آرى مهه چيز حتت فرمان اوست، او مهه چيز را مى
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  .اند اى نيست، بلكه مهگان هيچكاره فرمانرواى عامل اوست و جز او كه مهه كاره است هيچكس كاره

  ازََّمُة االمور راً ِبَيِده
 

 «1»  ُمْسَتِمَدة ِمن َمَدِدهَوالكُل 

  

  .ها تنها و تنها به دست اوست، و مهه بايد از او مدد خبواهند و بس در اين عاَمل متام سررشته

  .راسىت؛ در اين عامل چيست كه در كف خداوند نيست

  .و چيست كه حتت فرمان او نباشد

  .زمني و آمساندر ذرات : گويد جناب موالنا در اين باره سخىن خوش دارد، مى

  .باشند خلىت بينديش، كه اين ذرات، متامى لشكريان و فرمانربداراِن خداوند مى

  اى كه طوفان مرگبار با لشكر عاد چه كرد؟ مگر نشنيده

  !اى كه طوفان نوح چگونه مردم تبهكار را طعمه مرگ ساخت؟ مگر نديده

  اى؟ نيدهمگر داستان فرعون و رود نيل را كه باالخره نابودش ساخت، نش

______________________________  
  .حكيم سبزوارى) 1(

  211: نسيم رمحت، ص

  مگر قارون نبود كه اين زمني بيجان او را فرو بلعيد؟

  اى؟ مگر تاكنون از پرندگان ابابيل كه پيالن سرمست ابرهه را از پاى درآوردند اطالعى به دست نياورده

  .متالشى ساخت، بياد آور داستان پشه ناچيز را كه مغز منرود را
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نه  سرگذشت سه سنگ ناچيز را كه داود بر دست گرفت و بر لشكريان دمشن افكند و بدينسان درخت زندگى آنان را از 
  .هسىت برچيد، مرور كن

  .و نيز داستان نابودى دمشنان لوط را بوسيطه سنگباران آمساىن و غوطه خوردن در آب سياه بشنو

 عادان چه كردباد را ديدى كه با 
 

 آب را ديد كه در طوفان چه كرد

  آنچه بر فرعون زد آن حبر كني
 

  و آنچه با قارون منوده است اين زمني

 و آنچه آن بابيل با آن پيل كرد
 

 ى منرود خورد و آنچه پشه كله

  و آنكه سنگ انداخت داوودى به دست
 

  گشت ششصد پاره و لشكر شكست

 لوطبارد بر اعداى  سنگ مى
 

  تا كه در آب سيه خوردند غوطه

  گر بگومي از مجادات جهان
 

  عاقالنه يارى پيغمربان

  

 مثنوى چندان شود كه چل شرت
 

 «1» گر كشد عاجز شود از بار پر

  

   شعور جلوه زبان و ىب ها كه امروز ىب از اينها باالتر مهني دست و پاى ما انسان

______________________________  
  .790تا  784مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 1(

  212: نسيم رمحت، ص

اند گزارش  كنند، فردا كه پيشگاه حقيقت شود پديد، مهچون مامورى از مأموران خداوند صادقانه از آنچه كرده مى
  .دهند مى
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 دهد دست بر كافر گواهى مى
 

 «1» د شود سر مى لشكر حق مى

  

يب مى   :گويد زند و مى و آنگاه جناب موالنا چون مهيشه 

  :گريد كه كارهاى دسىت و فكرى تو مهه و مهه در راه ضد حق صورت مى! اى انسان

چرا كه متام اجزاى وجودى تو در باطن لشكريان موافق با مشيت و خواست حق بوده، اگر . »در ميان لشكر اوىي برتس«
  .منايند نفاق مطيع و تسليم اراده تو مىچه امروز از روى 

 گر بگويد چشم را كاو را فشار
 

 درد چشم از تو برآرد صد دمار

  ور به دندان گويد او بنما َوبال
 

 «2»  پس ببيىن تو زدندان گومشال

______________________________  
  .791مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 1(

  .795و  794دفرت چهارم، بيت مثنوى معنوى، ) 2(

  

  213: نسيم رمحت، ص

   اشارت

ال را به آن نسپارد، خداوند نيز رب  هچنانكه كار خاك رشد دادن است، و اين باغبان است كه بايد هر دانه و يا هر 
كه   العاملني است و در دستگاه وى مهه چيز امكان رشد را خواهد داشت، پس بر آدميان است كه بر اعمال خويش

ال مهچون دانه   .مانند مواظبت منوده، و به ارتكاب هر عمل مبادرت نورزند ها مى ها و 

  215: نسيم رمحت، ص
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  آغوِش مهر

  

زند، بلكه دانه هر چه باشد، خواه گل و خواه خار، آن را  اى منى يك خاك خوب و مرغوب، دسِت رد به سينه هيچ دانه
  .منايد پذيرفته و سبز مى

هاى  ها را مراقبت كنند، و جز دانه خاك داراى چنني خصيصه و خاصيىت است بر كشاورزان است كه دانه و از آجنا كه
  .كنند مناسب و سودمند را به خاك ندهند، وگرنه خسارت برده و زيان مى

  آفريده خداوند

ند در آن به وديعت گشايد، از خاك نبوده بلكه خداو  اى مى بطور مسّلم اين خصيصه خاك، كه آغوش را براى هر دانه
  .اده است، زيرا چيزى نيست كه در عامل پديد آيد جز آنكه آفريدگار آن خداوند باشد

  »1« »ءٍ  اللَُّه خاِلُق ُكلِّ َشيْ «

______________________________  
  .16/ رعد) 1(

  216: نسيم رمحت، ص

  !آفريند زيباست و البته آنچه او مىهاى اوست،  رو، اين خصيصه خاك نيز خداداد است و از آفريده از اين

  »1« »ٍء َخَلَقهُ  َأْحَسَن ُكلَّ َشيْ «

  .هاى اوست زيبا خواهد بود پس، اين خصيصه نيز كه يكى از آفريده

  .ها مهه از خداوند است زيباىي: توان گفت و از آجنا كه آنچه هست آفريده اوست، و آنچه آفريده اوست زيباست، مى
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بينيم جز  چشمه زيباىي است، و هر زيباىي كه هست از آجناست و در آجناست، و بلكه آنچه ما مىو اساساً او كانون و 
اى بيش نيست، درست مثل ماه كه در آمسان است اما سايه آن در جوى آب، و يا كبوترى كه در دل آمسان به پرواز  سايه

  .است اما سايه آن بر زمني باشد

   عنايت حق

ا  ها را ىب ين خصيصه زيباى خاك، كه دانهبراين اساس، اصل و مبدأ ا هيچ استثناء و تبعيض به يك چشم ديده و ميان آ
تفاوت و فرق و امتيازى قابل نيست در وجود مبارك خداوند است، و اوست كه خنست خود برخوردار بود و آنگاه خاك 

  .را نيز از سر عنايت و لطف برخوردار ساخت

رو در قرآن مكرر با تعابريى مهچون يا  از اين. خواهد ت را گشاده و مهگان را مىاو آغوش رمح: توان گفت كه پس مى
  .خواهد كه رو به سوى او كنند دهد و از ايشان مى ايهاالناس؛ اى مردم، مهگان را مورد خطاب قرار مى

 بازآ بازآ هر آنچه هسىت باز
 

 پرسىت بازآ گر كافر و گرب و بت

  كاين درگه ما درگه نوميدى نيست
 

 صد بار اگر توبه شكسىت بازآ

  

  .بارى، هر كس كه به سوى خداوند باز آيد حمروم خنواهد بود

و از اين باالتر اينكه نه تنها هر كس بلكه هر چيز نيز كه در دستگاه خداوند جاى گريد حمروم نبوده بلكه حتت ربوبيت او 
  .منايد درآمده و رشد مى

ره نيستند، بلكه هر خوىب و بدى نيز كه در اين عامل، كه درگاه و دستگاه  در اين دربار ىب بنابراين، نه تنها خوبان و بدان
ره از رشد برده و اوج مى خداوندى است، پديد مى   .گريد آيد 

   شت، دوزخ

است كه هيچ خوىب و بدى نيست كه حتّقق يافته و پيوسته رشد نكند، و مهني پيوستگى در رشد : توان گفت رو، مى از اين
شت و بدى را به حجيم و دوزخ بدل مى ايت به    .سازد خوىب را در 



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

 

  هاى سودآور دانه

ها نيست بلكه  باشد، و از آجنا كه رشد تنها ويژه خوىب و از آجنا كه كار خداوند رشد دادن است زيرا كه رب العاملني مى
خواهد كه تقوا را پيشه   ره از عباد و بندگان خود مىيابند، توصيه مكرر خداوند بر تقواست، و مهوا ها نيز رشد مى بدى

  .هاىي بكارند كه سودآور باشد هاى نامرغوب و نامفيد گناه پرهيز كنند و تنها دانه كنند، و از دانه

ى    امر و 

ى در حقيقت مى ى توان گفت كه متامى امر و  هاىي در باب كاشنت است، يعىن به كاشنت  هاى كتاب خدا امر و 
ى مى هاىي امر، و از كاشنت دانه هدان اى است كه انسان را به كاشنت آن ترغيب و امر  كند مثًال صدق به منزله دانه هاىي 
زيرا كه كذب و آنچه مهانند آن است بدى است، . دهد اى است كه نسبت به كاشت آن پرهيز مى منايد وىل كذب دانه مى

شود، و مايه بُعد و دورى از خداوند خواهد  ز به روز افزون و افزونرت مىو بدى نيز در اين دستگاه قابل رشد است و رو 
  بود، و دورى از خداوند در حقيقت دورى از نور و روشناىي است، زيرا كه خداوند نور است و

______________________________  
  .7/ سجده) 1(

  218: نسيم رمحت، ص

  .به ظلمت و تاريكى خنواهد داشت طبيعى است كه دورى از نور حاصلى جز نزديك شدن

  .آورد هر بدى گامى در ظلمت فرو رفنت است، و به ديگر سخن نوعى از ظلمت را پديد مى: پس، بايد پذيرفت

نشيند، و  هاىي از ظلمت بر روى هم قرار گرفته و تاريكى بر تاريكى مى ها افزون و انبوه شوند تو گوىي؛ اليه و وقىت كه بدى
  .باشد ست كه هيچگونه رشد و تعاىل براى انسان متصور منىدر چنني صورتى ا

باشد، و خاك اگر در ظلمت و تاريكى مدام باشد و نورى از آمسان بر آن  زيرا انسان از خاك است و مهچون خاك مى
  .نتابد كوير خواهد شد و امكان هيچگونه رويشى خنواهد داشت

ن فرو رود، و نور خداوند بر او نتابد هيچگونه خري و خوىب از انسان نيز اگر در تاريكى و ظلمت و معاصى و گناها
  .وجود او سر خنواهد زد، و كويرى خواهد بود پر خار و خس
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ها و  دهد اين است كه آنان را از زير آواز ظلمت بر مهني اساس، خداوند خنستني كارى كه با بندگان شايسته خود اجنام مى
  :ير تابش نور پاك خود قرار دهدهاى گناه بريون كشيده و در ز  تاريكى

  »1« »اللَُّه َوِيلُّ الَّذيَن آَمُنوا ُخيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلماِت ِإَىل النُّورِ «

شود، بارى، تا نور خدا در ميان  ها از وجود آنان سر زده و پديدار مى و در اين صورت است كه انواع خريات و خوىب
  .لكه چيزى جز حمروميت، كه عني شر و بدى است، نصيب او خنواهد شدنباشد هيچ خريى از انسان متصور نيست، ب

  زند از از اين رو، بايد پذيرفت كه آنچه خوىب است و از انسان سر مى

______________________________  
  .257/ بقره) 1(

  219: نسيم رمحت، ص

  .شود از خود اوست خداوند است و نيز آنچه بدى است و از انسان ديده مى

كنند، وىل اندكى پس از آن كه  رست مثل توده ابرها، در دل افق، هنگام غروب آفتاب، كه سرخ و روشن جلوه مىد
و اين خود گواه آنست كه نور و روشناىي ابرها نه از خود كه از خورشيد . منايند شود تريه و تار مى خورشيد ناپديد مى

است و نه از ا از خود آ   .خورشيد است وىل تريگى و سياهى آ

مهچنانكه زمني وقىت كه روز است و روشن، روشىن و روز بودن آن از خورشيد بوده و وقىت كه شب است و تاريك، 
  .تاريكى آن از خود است و نه خورشيد، زيرا به خورشيد پشت كرده و در نتيجه تار و تاريك شده است

  ست و شب يا سايه گه هر كجا سايه
 

 «1»  و مهاز زمني باشد نه از افالك 

  

به هر حال انسان مهانند آهىن است كه از آتش سرخ شده باشد، كه البته آن سرخى و روشىن نه از ذات آهن است بلكه 
  .شود از آتش وام دارد، مهچنانكه با دورى از آتش، سرخى آن رفته، و تاريك و سياه مى
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منايند، چرا كه انسان نيز آنچه از خوىب و معرفت دارد از خداوند  مىهاىي است كه حقيقت انسان را به خوىب  اينها مهه مثل
  :است، و آنچه از بدى است منسوب و منتسب به خود اوست، مهچنانكه خداوند خود فرمود

  »2« »ما َأصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اللَِّه َوما َأصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة َفِمْن نـَْفِسكَ «

تابد  ها را به نام خود متام كند، مهچنانكه به قول موالنا وقىت نور از روزنه خانه مى اند خوىبتو  با اين حساب، كسى منى
و اگر در و ديوار زبان به . اين نور از خاك و گل و سنگ نيست، بلكه مستند به خورشيد فروزان است: گوىي ترديد مى ىب

   گشوده و به  اين نور از خود ماست، خورشيد نيز دهان: سخن بگشايند و بگويند

______________________________  
  .357مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 1(

  .79/ نساء) 2(

  220: نسيم رمحت، ص

  شويد؟ اگر اين نور از مشاست چرا هنگام غروب و ناپديد شدن من تريه و تار مى: آنان خنده زنان خواهد گفت

  هر در و ديوار گويد روشنم
 

  منم پرتو غريى ندارم اين

 پس بگريد آفتاب اى نارشيد
 

 «1» چونكه من غارب شوم آيد پديد

  

اگر چنني : گويد طراوت و شاداىب ما از خود ماست، تابستان به آنان مى: ها به خود ببالند و بگويند مهچنانكه اگر سبزه
  .است، پس از آنكه من گذشتم و فصل من متام شد، يكبار ديگر در خويشنت بنگريد

  ها گويند ما سبز از خودمي سبزه
 

  شاد و خندانيم و بس زيبا َخِدمي

  فصل تابستان بگويد اى امم
 

 «2»  خويش را بينيد چون من بگذرم
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: مهچنانكه بدن نيز ا گر از مجال و عظمت خود بگويد، و مهه را از آن خود بداند، روح در خطاب به آن خواهد گفت
كن تا من از تو دور شده و به پرواز آمي، و آنگاه خواهى ديد به چه روز سياهى خواهى اى مزبله كثيف كمى صرب  

ورزند، تو را كشان كشان سوى خاك سياه خواهند برد، و در گورى تاريك  اى كه آنان كه بر تو عشق مى نشست، به گونه
مست و زيباتر از نرگس تو موران،  مهدم مور و مار و حشرات موزى ديگر خواهند كرد و خواهى ديد كه از حدقه چشمان

و در يك سخن اندام زيبايت ميدان تاخت و تاز . آورند هاى گوش و بيىن سر بر مى سياحتگران، عبور كرده و از سوراخ
  و تو را خواهند. شود حشرات ريز اندام مى

______________________________  
  .3282و  3281مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 1(

  .3284و  3283ثنوى معنوى، دفرت اول، بيت م) 2(

  221: نسيم رمحت، ص

ساخت، اكنون بگذار تا مهان اندام چند  خبواب اى نازنني، اى كه انداممت هزاران انسان را سرمست خود مى: گفت كه
  .صباحى نيز به صورت مدفوع حشرات درآيد

  آمد؟ پس، كجاست آن سخنان نغز كه از زبان تو بريون مى

  كردى؟ آن شعاع لطيف كه بوسيله آن مناظر زيبا را متاشا مى و كجاست

  داد؟ هاى نازنينت كه در برابر نوازش برگ گل تأثر شديدى نشان مى و كجاست آن گونه

  :و به قول ابوالعالء معرى

َلٍة خدَّه   كم صائن عن قـُبـْ
 

  َخدِّه  َسّلَطِت االرُض َعلى

  َوحاِمُل ثِْقِل الثوى ِجيده
 

  َيْشُكو الِثقل ِمن ِعْقدهوَكان 
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گرفتند، اما اكنون  اند كه در عهد حيات گونه خود را از بوسه كنار مى در ميان به خاك خفتگان، فراواىن از زيبارويان خفته
  .نظاره كن و ببني كه چگونه خاك سياه زمني بر آنان سلطه يافته است

  .اند كردند، اكنون سنگيىن خاك را بر گردن خود مهوار كرده شكايت مىهاى ظريف كه از سنگيىن گلوبند  بارى، آن گردن

مه فعاليت هاى زيباتر خود ناشى از تابش پرتو روح بوده است، چنانكه جوشش  به هر حال، اعضاى زيباى آدمى با آ
  .آب به جهت آتشى است كه با آن در متاس است

  .دهد كه گفتيم خ مىگمان، مهان ر  و اگر متاس روح با بدن منقطع شود، ىب

  تن مهى نازد به خوىب و مجال
 

  روح پنهان كرده فر و پر و بال

  

  222: نسيم رمحت، ص

  

  گويدش اى مزبله تو كيسىت
 

  يك دو روز از پرتو من زيسىت

  غنج و نازت مى نگنجد در جهان
 

  باش تا كه من شوم از تو ِجهان

 گرم دارانت تو را گورى َكنند
 

 موران و مارانت كنندطعمه 

  بيىن از گند تو گريد آن كسى
 

  كاو به پيش تو مهى ُمردى بسى

  پرتو روح است نطق و چشم و گوش
 

 «1»  پرتو آتش بود در آب جوش

  

  حمصول رفتار



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

 

و بدى  رسد حمصول كار خود اوست، بنابراين، براساس اين آيه و نيز آيات ديگر از كتاب حق آنچه از بدى به انسان مى
  .هاى بسيار نيز هست نيز چيزى جز ظلمت و تاريكى نيست كه خود مايه حرمان و حمروميت

  :رو خداوند به آدم و حواء چنني فرمود از اين

  »2« »َوال تـَْقَربا هِذِه الشََّجَرَة فـََتُكونا ِمَن الظَّاِلمنيَ «

وىل آنان آن خالف را . افكند ر مشا سايه مىشويد، و سياهى ب گومي اجنام دهيد تاريك مى يعىن اگر خالف آنچه مى
شت دور شدند مرتكب شدند، و مهان ظلمت و تاريكى نيز بر آنان افتاد، از اين و با اين كار . رو حمروم شده و از 

شت را از دست دادند زيرا كه آجنا عاَمل نور است، و تنها نور مى ا و لذ. تواند با نور باشد و نه ظلمت لياقت حضور در 
   در اين عامل ظلماىن فرود آمدند، چرا كه ظلمت

______________________________  
  .3290تا  3285مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 1(

  .35/ بقره) 2(

  223: نسيم رمحت، ص

  .جاذب ظلمت است

  خوب خوىب را كند جذب اين بدان
 

  طيبات و طيبني بر وى خبوان

 در جهان هر چيز چيزى جذب كرد
 

 گرم گرمى را كشيد و سرد سرد

  

 كشند قسم باطل باطالن را مى
 

 باقيان از باقيان هم سر خوشند

 اند ناريان مر ناريان را جاذب
 

 اند نوريان مر نوريان را طالب
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آسيه و اگر آسيه مهسر فرعون در قيامت با فرعون نيست بر مهني اساس است زيرا كه فرعون ظلمت و سياهى است وىل 
  .خواست كه او را از فرعون رهاىي خبشد از جنس نور و روشناىي است، از اين رو از خداوند عاجزانه مى

ِمَن اْلَقْوِم   ِه َوَجنِّينِمْن ِفْرَعْوَن َوَعَملِ   ِعْنَدَك بـَْيتاً ِيف اْجلَنَِّة َوَجنِّين  يل َضَرَب اللَُّه َمَثًال لِلَّذيَن آَمُنوا اْمرََأَت ِفْرَعْوَن ِإْذ قاَلْت َربِّ اْبنِ «
د ظلماىن بود، هچنانكه فرعون در ظلمت فرو بود، و در آن حال  »1« »الظَّاِلمنيَ  آسيه پيش از آنكه گام به عرصه نور 

تافتند، تا آنكه دعوت  منود، و هيچگاه هيچكدام دورى و فاصله از يكديگر را برمنى هر يك عاشق و شيداى ديگرى مى
بدينسان آسيه نور شد و فرعون مهچنان در ظلمت  نوراىن موسى به ميان آمد، و آسيه گرويد وىل فرعون سرباز زد، و

ور بود، و مهني موجب شد كه هر كدام در چشم ديگرى منفى و منفور باشد، و اين، خصيصه نور و ظلمت  خويش غوطه
خواهد كه براى  رو از خداوند مى از اين. دهد است و نيز خاصيت نور است كه شاه راه پست و قصر را ويرانه جلوه مى

شت برپا سازد، و او را به سوى خود بطلبد، وى خانه   اى در 

______________________________  
  .11/ حترمي) 1(

  224: نسيم رمحت، ص

  .زيرا كه نور طالب و عاشق نور است

بينيد نسبت به دخرتان هرزه و هر جاىي و ناحمرم نفرت و انزجار داريد از آنروست كه هنوز به  مشا جوانان عزيز اگر مى
  .اى ندارد ايد در نتيجه ظلمت براى مشا هيچگونه كشش و جاذبه لمت مبتال نشدهظ

بريد و  و مشا دخرتان عفيف و با عفاف نيز اگر به دنبال به نور افكندن جوانان نيستيد از آنروست كه در نور به سر مى
  .جز نور چيزى براى مشا جاذب و جذاب نيست

قرار به زارى و التجاء   فرود آمدند بر خاك عرفات نشستند، و ناآرام و ىبوقىت كه آدم و حواء در اين عامل ظلماىن
  :پرداختند، كه

  »1« »َربَّنا َظَلْمنا أَنـُْفَسنا«

  .امي خدايا، ما خود بر خود ستم كرده
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  .امي ما خود، خود را تاريك كرده

  .يباىي و مجال و نور مطلق استدانستند و باور داشتند كه او ز  خدايا تو ما را تاريك منودى، چون مى: نگفتند

  .راسىت كه آدم و حواء چقدر ادب كردند و چقدر با ادب با خداوند سخن گفتند

  »2« در راه خدا مجله ادب بايد بود

  .اين ادب را از پدر و مادر خنست خود فرا گرييد، كه ادب زيباترين ارث است! هاى آدم اى مردم، اى بچه

  »الِمرياَث كاْألَدب«

  .ها و فرزنداىن كه از اين پدر و مادر ادب را به ارث برد جناب حر بن يزيد رياحى است چهيكى از ب

شت هست چرا جهنم؟   او يك حلظه به خود آمد و با خود گفت وقىت كه 

______________________________  
  .23/ اعراف) 1(

  .نقشبند دهلوى) 2(

  225: نسيم رمحت، ص

ر را فرو افكند و با دنياىي از ادب به سوى خيام حرم اىب عبداللَّه احلسني عليه السالم به راه از اين رو پا را برهنه كرد و س
  .افتاد، باشد كه رهاىي يابد

  اى ساقى باده روحاىن
 

  مستم زعاليق جسماىن

  يك جرعه شراب طهورم خبش
 

  يك ملعه ز عامل نورم خبش

  تا از سرفكنم به صد آساىن
 

  هيوالىناين كهنه حلاف 
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  .شد رفت حالت َخشَيت و خشوع او بيشرت مى و هر چه حر پيشرت مى

  !آىي با دىل از خشوع بيا هرگاه به سوى من مى: خدا به موسى فرمود

ُشوع«   »َهْب ِيل ِمْن قـَْلِبَك اخلُْ

  .و نيز بدىن افتاده و فروتن و منكسر

  »َوِمْن َبَدِنَك اُخلُضوع«

هر : شود گويد اى كه هر كس از حال او جويا مى كه با خود احساس ورشكستگى دارد، به گونهيعىن درست مثل كسى بيا  
  .و چيزى منانده است. چه داشتم رفت

  !با چشمان اشكبار بيا! موسى: و فرمود

  :و حر با چنني حاىل به سوى حرم اىب عبداللَّه راه يافت، تا اينكه خود را به امام رسانيد، و تنها يك مجله گفت

  »َهْل ِىل ِمْن توبَه«

  .توامن بازگردم مى

  :حضرت فرمود

  »اْرَفْع َرْأَسك«

  .سر خود را باال بگري! حر

  .اى، و در عاملَِ نور مهه چيز قابل ديدن و مشاهده است يعىن االن وقىت متاشاست چون وارد عاَمل نور شده

  226: نسيم رمحت، ص

  .را گشوده است و حر مهينكه سر را باال گرفت ديد حضرت آغوش خود
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 تا مرا با نقش رويش آشناىي اوفتاد
 

  بينم، به چشمم نقش ديوار آمدست هر چه مى
«1» 

  

ها  اى قدميى نشنيده. و حسني مظهر بسم اللَّه الرمحن الرحيم است. و از آن پس يزيد را نديد، چون حسني را ديد
  .شوندها از تو دور  بسم اللَّه بگو تا شيطان و جن: گفتند مى

  »2« ديو بگريزد از آن قوم كه قرآن خوانند

  .حسني بن على عليه السالم نيز مثل بسم اللَّه نور است، و هر كجا نور باشد ظلمت نيست

______________________________  
  .سعدى) 1(

  .حافظ) 2(

  227: نسيم رمحت، ص

   اشارت

ى و عارى بوده، و  اى انسان پاره   .باشند اى نيز از آن سرشار مى پارهها از رمحت و عاطفه 

  .ها هر چه افزون باشد باز اندك است زيرا خود حمدود بوده و طبيعتاً رمحت ايشان نيز حمدود خواهد بود رمحت انسان

  .منتهاست رو رمحتش نيز ىب انتهاست از اين و خداوند ىب

  229: نسيم رمحت، ص

  

   رمحت بيكرانه
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اى عاطفه، عطوفت، و  ور شوى حىت ذره و ترحم دورند، يعىن اگر در وجود ايشان غوطهها از رحم، رمحت  اى انسان پاره
  .تر از آن مانند، و بلكه سخت ياىب و به تعبري قرآن كرمي اين طايفه درست به يك ختته سنگ مى انعطاف را منى

  »1« »َكاحلِْجاَرِة َأْوَأَشدُّ َقْسَوةً «

باشند، اما حمبت و سوِز ايشان به هر اندازه كه افزون باشد باز  ت و موّدت مىاى نيز سرشار از عشق، مهر، و حمب و پاره
باشد، وىل اين حمدوديت در باب خداوند هيچ معنا و  اندك و ناچيز است، چرا كه اساساً ظرف وجود آدمى حمدود مى

و در . منتها خواهد بود ت او نيز ىبرو، رمح انتهاست از اين كرانه و ىب مانند او ىب زيرا كه ذاِت ىب. مفهومى خنواهد داشت
  .است» رمحن«يك سخن به تعبري آيات كتاب خدا 

______________________________  
  .54/ بقره) 1(

  230: نسيم رمحت، ص

  .منايد هاى خمتلف جلوه مى ها و گونه و به صورت. رمحن يعىن كسى كه رمحت او انبوه و فراوان و بسيار است

   رزق

هاى رمحانيت حضرت حق مهان موهبىت است كه به صورت رزق و روزى در اختيار موجودات، اعم از مرغان  جلوهيكى از 
  .گريد ها، چه با اميان و چه كافر، قرار مى صحرا، كبوتران هوا، حيوانات، نباتات و انسان

  ادمي زمني سفره عام اوست
 

 «1»  براين خوان يغما چه دمشن چه دوست

  

اى آخرين لقمه مقدَّر شده خويش را صرف و تناول نكند خداوند جانش  سوگند نيز ياد شده است كه تا موجود زندهو به 
  .را خنواهد گرفت

   رمحت ُمدام
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. البته، رمحت خداوند نه تنها افزون و بسيار است بلكه دوام و استمرار و پيوستگى نيز داشته، و هرگز منقطع خنواهد شد
توان او را رحيم ناميد، زيرا رحيم يعىن كسى كه رمحت او مدام و مستمر و مهيشگى  اوند است كه مىرو تنها خد از اين
  .است

   رمحت رحيميه

اى كه در اينجا قابل اهتمام و توجه است اينكه رمحت رحيميه حق كه رمحىت مدام و مهيشگى و جاودانه است نصيب  نكته
  .باشند ن منىشود، و مهگان نيز اليق و سزاوار آ مهگان منى

   نيكوكارى

  :توانند باشند از قرآن كرمي بشنويد اينكه سزاوار اين رمحت كيست و چه كساىن مى

______________________________  
  .سعدى) 1(

  231: نسيم رمحت، ص

  »ال تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض بـَْعَد ِإْصالِحها«

  .هاى صالح و سعادت مشا را فراهم منودم، هرگز به فساد برخنيزيد زمينهپس از اينكه من با فرستادن پيامربان و امامان 

  »َواْدُعوُه َخْوفاً َوَطَمعاً «

  .مهه چيز، و مهيشه، از من خبواهيد، و در من طمع كنيد

  .طمع به خداوند طمعى ممدوح و ستوده است

ميزان و تناسب طمع مشا به مشا لطف و عنايت ناپذير است، و به  توانيد به خدا طمع كنيد، زيرا خزائن او پايان هر چه مى
  .خواهد منود

  »1« »ِإنَّ َرْمحََت اللَِّه َقريٌب ِمَن اُلمْحِسننيَ «
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  .من رمحت خود را نثار نيكوكاران خواهم منود

  .پس هر چه نيكوكارتر باشيد به رمحت من نزديكرت خواهيد بود. شود، و بس يعىن رمحت من با نيكوكارى مجع مى

  ذرد عمر كم آزارى بهگ چون مى
 

  دهدت دست، نكوكارى به چون مى

  دروى چون كشته خود به دست خود مى
 

  ختمى كه نكوتر است اگر كارى به

  

   سرشار از رمحت

دهد كه چه كساىن لياقت و سزاوارى رمحت  اى ديگر آمده است كه به خوىب نشان مى در جاىي ديگر از كتاب خدا آيه
  :برخوردارندحق را 

  »فََأمَّا الَّذيَن آَمُنوا ِباللَّهِ «

  .اند كساىن كه مرا باور كرده

  »َواْعَتَصُموا ِبهِ «

  .اند و به من وابسته و دلبسته

______________________________  
  .56/ اعراف) 1(

  232: نسيم رمحت، ص

  »1« »َرْمحٍَة ِمْنُه َوَفْضلٍ   َفَسُيْدِخُلُهْم يف«

  .سازم در درياى رمحِت خود فرو برده، و سراپا از رمحت خود سرشار مىمن ايشان را 

   اطاعت و اجابت
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  :و در جاىي ديگر آمده است

  »َوَأطيُعوا اللََّه َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ «

  .خدا و پيامرب را اطاعت و اجابت و پريوى كنيد، تا مشمول رمحت بيكران حق قرار گرييد

  بندگى حيف است حيفجز خدا را 
 

  غِم او زندگى حيف است حيف ىب

  جز به درگاه رفيعش سر َمِنه
 

  ر غري افكندگى حيف است حيف

  سر زعشق و دل زغم خاىل مكن
 

  خيالش زندگى حيف است حيف ىب

  عمر و جان در ساحت حق صرف كن
 

 «2»  در جهان جز بندگى حيف است حيف

  

پريوى و اطاعت از خداوند آداب خاص خود را دارد، كه سرآمد و شرط خنست آن از خودگذشنت و و البته بندگى و 
  .دربند خويشنت نبودن است

 پس نه هر كس بنده باشد اى پسر
 

 بندگى را هست آداب دگر

  بنده آن باشد كه بند خويش نيست
 

  اش در پيش نيست جز رضاى خواجه

  

______________________________  
  .175/ نساء) 1(

  .فيض كاشاىن) 2(

  233: نسيم رمحت، ص
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  گر بربد خواجه او پا و دست
 

  دست ديگر آورد كاين نيز هست

  ور كشد تيغ او كشد گردن درست
 

  يعىن اينك گردمن در حكم تست

  ىن زخدمت مزد خواهيد ىن عوض
 

 «1»  ىن سبب جويد زامرش ىن غرض

  

   پريوى از كتاب

كساىن مشمول رمحت جاودانه حق خواهند بود كه به : و نيز در جاىي ديگر از آيات كتاب جميد چنني آمده است كه
  :پريوى آن كتاب آمساىن رو آورند

  »2« »َوهذا ِكتاٌب أَنـَْزْلناُه ُمباَرٌك فَاتَِّبُعوُه َواتـَُّقوا َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ «

آمساىن كه بر مشا زمينيان فرو فرستادمي منشأ بركاتى فراوان خواهد بود، پس آن را دنبال كنيد و از آنچه خالف اين كتاب 
  .آنست پرهيز منوده و دورى جوييد، باشد كه مشمول رمحت حق باشيد

   هاى رمحت زمينه

  :و در سوره مباركه نور فرموده است

  »3« »طيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ َوأَقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزَّكاَة َوأَ «

  .مناز را به پا داريد، و خبل نورزيده و خرج كنيد، و پريو پيامرب باشيد، اميد است كه رمحت حق مشا را دريابد

  استغفار

  :داند اى از آيات كتاب مبارك نيز استغفار را زمينه رمحت مى و در پاره

  »4« »َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ  َلْو ال َتْستـَْغِفُروَن اللَّهَ «

______________________________  
  .مثنوى طاقديس، نراقى) 1(
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  .155/ انعام) 2(

  .56/ نور) 3(

  .46/ منل) 4(

  234: نسيم رمحت، ص

  .كنيد تا رمحت خداوند بر مشا سرازير شود آيا استغفار و توبه منى

مشمول رمحت حق باشيد توبه نيكو اجنام دهيد، و به دنبال چنني توبه خواهيد  اگر مى: امام باقر عليه السالم فرمود
  .خواهيد از خداوند طلب و متنا كنيد توانيد آنچه مى اى است كه مى خالصانه

  .طلبيد، پس در دل تاريك شب دست به دامان او شويد و به جنوا و مناجات با او بپردازيد و فرمود اگر رمحت او را مى

   شرط رمحت

اگر دوست داريد رمحت خداوند بر مشا فرود آيد، بر ديگران رمحت آوريد، هر چند از : امرياملؤمنني على عليه السالم فرمود
  .جانب ايشان بر مشا ستمى رفته باشد

و آنگاه خداوند را خماطب خويش سازيد كه من با مهه ضعف و ناتواىن كه دارم از ستمكار خويش درگذشتم، حال تو نيز 
  !ى مرا ناديده گري، و از من بگذرخطاها

  :و فرمود

  »َرْمحَُة الُضَعفاء َتْستَـْنزُِل الَرَمحَة«

  .ها، و مردم ناتوان و ضعيف، رمحت آوريد، تا خداوند نيز با رمحت خويش مشا را نوازش كند بر پا برهنگان، و آستني پاره

  .دبارى، گره از كار مردم بگشاييد تا خداوند گره از كار مشا بگشاي
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گشايند، وىل چيزى كه مايه آمرزش و خبشايش او باشد  اى را مى در قيامت كارنامه بنده: امام صادق عليه السالم فرمود
انه  آيا خود چيزى را به ياد منى! بنده من: رسد كه و در مهان حال از سوى خداوند خطاب مى! يابند منى آورى كه مهان را 

  !ساخته و تو را بيامرزم؟

  .اوند بر مهه چيز آگاه و گواه است، اما دوست دارد كه با بنده خويش، هر چند گناهكار، سخن گويدالبته خد

  235: نسيم رمحت، ص

  !هيچ: گويد با دنياىي از شرمندگى و ندامت و پريشاىن مى

  !نامت چيست؟ آيا با نام يكى از دوستان من شبيه نيست؟: رسد خطاب مى

اده: گويد با حسرت و اندوه بسيار مى اند  نام من هيچ شباهىت با نام عاشقان تو ندارد، چون نامى كه پدر و مادر بر من 
  .خواند هاى پاك و آمساىن دوستان تو منى با هيچيك از نام

  !در متام طول عمر براى يكبار اتفاق نيفتاد كه بر يكى از دوستان من سالم گوىي؟: رسد خطاب مى

  !اتفاق نيفتاد: گويد مى

اى از بندگان تو قصد مناز  روزى ظرىف آب داشتم و بنده! خدايا: گويد آورد و مى  ميان چيزى به خاطر مىوىل در مهني
  .داشت، من ظرف آب را به او دادم و او نيز وضو ساخت و به مناز ايستاد

  .هاى فراوان او درگذرند اش را بسته، و از لغزش دهد كه پرونده و خداوند با شنيدن اين سخن فرمان مى

خواهى رمحت حق نصيب تو باشد، كارى كن، و براى يكبار هم كه شده گذشىت، باز كردن گرهى،  اگر مى! عزيز من
  .اى، از خود نشان بده اى انابه توبه

  رحم بر خود

  بسيار دوست دارم كه رمحت خداوند شامل حامل باشد، چه كنم؟: كسى به پيامرب صلى اهللا عليه و آله گفت

  :فرمود
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  »نـَْفسك َواْرَحم َخْلَق اللَّهاْرَحْم «

  .هم به خود رحم كن، هم به خلق خداوند

  .تواند مشمول رمحت حق باشد بارى، كسى كه نه بر خود رحم كند و نه بر خلق خداوند هرگز منى

  236: نسيم رمحت، ص

  .حال كمى از رمحت و نوازش حق بگوييم

  :در روايت چنني آمده است، كه حق َجّل و عال فرمود

ْديُوِن انّه إذا َرأى«
َ
ْيِن ِمَن البـُْعِد َفانَّه يَِفرُّ ِمْنهُ   عاَدة امل   »صاِحَب الدِّ

گريزند، چون با خود  بيند از ترس مى عادت بدهكاران اين است كه وقىت طلبكاران خود را از دور مى! بندگان من
وىل من كه طلبكار مشامي و مشا نيز ... هند و ياشايد ما را رسوا كنند، شايد حكم جلب داشته و ما را حتويل د: گويند مى

طلىب و توبه، و گريه، واندوه و زارى است،  هاى بسيار بدهكاران من هستيد، و بدهكارى مشا نيز آمرزش به دليل معصيت
  :وىل با اين حال مبادا از من بگريزيد

  »ال َتِفرُّوا ِمّين «

  .ش و آشكارا سازم، و يا مشا را رسوا مناميچون من هيچ قصد اين را ندارم كه خطاهاى مشا را فا

  »َفانَا الَِّذي اْقِضى ُديُوَنُكم«

  .هاى مشا را پرداخت كنم خواهم بدهكارى من كسى هستم كه خود مى

  »َواْغِفُر ُذنُوَبُكمْ «

  .هاى مشا را ناديده گرفته، و مجلگى بيامرزم خواهم متامى لغزش و مى
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گشايند،  بندند و بر اغنياء و دارايان مى ن و پادشاهان عاَمل درهاى خود را بر فقريان مىمتامى ثرومتندا: فرمايد و آنگاه مى
انگارند درهاى رمحت  نياز مى گشامي و بر آنان كه خود را دارا و ىب وىل كار من به عكس آنان است، زير كه بر فقريان مى

  .دارم خويش را بسته مى

  »ُدوَن اْالْغِنياء، وانَا افْـَعُل ِضدَّ ذِلك يـَْعِلُقوَن اْبوابـَُهم َعِن اْلُفَقراء«

  اميدوار

خداوند در روز قيامت به گناهكاران امتم نگاهى منوده، و : در روايىت ديگر از پيامرب با كرامت اسالم آمده است كه
  :پرسد مى

  »َهْل اْحَبْبُتم ِلقاِئى«

  237: نسيم رمحت، ص

  داريد؟ آيا مشا ديدار مرا دوست مى

  »وَن نـََعْم يا َربّ فـَيَـُقولُ «

  .امي مهگى، دوست دارمي، وىل خود به دست خويش از دربار رمحت تو دور شده! پروردگارا: گويند مى

  »وَملَِ   فـَيَـُقوُل اللَّه َتعاىل«

  !پرسد با اينهمه آلودگى و تريگى چگونه دوستدار ديدار من هستيد؟ خداوند مى

ا مى   .امي بستهما به گذشت تو اميد : گويند و آ

  .حال كه به رمحت من اميدوار هستيد من نيز رمحت خويش را بر مشا واجب منودم: رسد خطاب مى

  239: نسيم رمحت، ص

   اشارت
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  .ها را بايد شنيد حرف

ا در قرآن كرمي گرد آمده است و حرف   .هاى خداوند بسى شنيدىن است، و متامى آ

  .ستو قرآن جز دعوت به سوى خداوند رمحن و رحيم ني

ا و حرمت و ارزشى واال و ويژه مى   .يابد و آنكه اين دعوت را اجابت منايد 

   حكايت

  .شد ارزيد اگر عريان مى باليد و به هيچ منى اش مى آن مرد دارا كه به جامه: حكايتِ  - 1

  241: نسيم رمحت، ص

  

   اى آدميت

  

گذشت، ديد   آنكه دو روزى بيش از شكفنت آن منىگذشت، بنفشه را با  هاى باغ مى باغباىن به وقت صبح، از كنار گل
ن اين باغ دلگري و آزرده شده، و روى درهم   مى: كه افسرده و پژمرده است، با شگفىت پرسيد بينم كه چه زود از 

  چرا؟! اى كشيده

  ما زود رفتىن بودمي«: جواب داد كه
 

 «چرا كه زود ِفُسرده آن گلى كه زود شكفت

  شام خاك َرَهمكنون شكسته و هنگام 
 

  تو جود مرا سحر از َطْرِف باغ خواهى رُفت

  

 ام نيست، زانكه دايه دهر غم شكستگى
 

  ام از روزگار پريى گفت به روز طفلى

  



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

 

  242: نسيم رمحت، ص

  

  به ُجرم يك دو صباحى نشسنت اندر باغ
 

  هزار قرن در آغوش خاك بايد خفت

به گلشِن خو آن كسى كه چو گل، يك دو شب 
  عمر

 «1»  خنفت و شِربو ايام هر چه گفت، ِشُنفت

  

  :هاى اكيد كتاب خداست اساسًا، شنفنت و يا به ديگر سخن شنيدن، از سفارشات و توصيه

  »2« »فـََبشِّْر ِعبادى الَّذين َيْسَتِمُعوَن اْلَقول«

  .شنوند ها را مى خوشا بر احوال كساىن كه حرف

  .شنيدىن را بايد از زبان باغبان عاَمل شنيدهاى  و البته، حرف

هاىي كه مهچون بنفشه  هاى شنيدىن خود را در كتاب خود با نام قرآن كرمي گردآورده است، تا انسان و باغبان عامل حرف
ها  ها و قرن عمرى كوتاه و نايدار دارند آويزه گوش خويش سازند، باشد كه در پى پژمردگى و مردگى در اين عاَمل، و قرن

  .در دل خاك خفنت، به سود و سعادت جاودانه آخرت، دست يابند

   خواندىن

اد، و قرآن يعىن؛ خواندىن حرف . هاى خداوند عموماً شنيدىن است، ونيز خواندىن، واز مهني رو كتاب خود را به قرآن نام 
  .توانيد خبوانيد تا آجنا كه مى: و فرمود

  »3« »نَفاقْـَرءوا ما تـََيسَّر ِمَن اْلُقرآ«

  دعوت خداوند
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ها داشته، و پيوسته ايشان را  فهميم، دعوتى كه خداوند نسبت به انسان خوانيم جز دعوت چيزى منى و ما هر چه قرآن مى
  .خواند به خود مى

______________________________  
  .پروين اعتصامى) 1(

  .18/ زمر) 2(

  .20/ مزمل) 3(

  243: نسيم رمحت، ص

خواند رمحىت كه  حد و نيز رمحت پيوسته خويش مى رمحن است و رحيم، در حقيقت مهگان را به رمحت ىبو از آجنا كه او 
  .نه چشمى ديده و نه گوشى شنيده، و نه بر خيال كسى خطور كرده است: در خرب آمده است كه

  اْعَدْدُت ِلِعبادى الصاِحلني ما ال َعْنيٌ َرأت؛«

َعْت َوال َخَطر َعلى   »قـَْلِب َبَشر  َوال اُذٌن ِمسِ

   ترين حمبوب

و اگر خداوند چنني رمحت و عنايىت را جهت بندگان پاك و صاحل خود در نظر دارد از آنروست كه ايشان، به شرط اميان 
آيند، مهچنانكه خود به مهني حقيقت در كتاب  ترين موجودات آفرينش به مشار مى ترين و حمبوب و كرداش شايسته، پاك

  :اشارت فرمودآمساىن قرآن كرمي 

ُر اْلَربيَّة«   »1« »إنَّ الَّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِحلات اولِئَك ُهْم َخيـْ

  .اند از متامى جنبندگان هسىت برتر و باالترند آنانكه اميان آورده، و كرداد صاحل را پيشه كرده

   احرتام
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شود، حال آنكه ما پيامربان متامى نشسته باشيم، به  اگر يكى از اين مردم با اميان و صاحل در قيامت وارد: فرمود 9پيامرب 
  .خيزمي احرتام ايشان، متام قامت، از جا برمى

  .خبشد و اين نشان از اين دارد كه اجابت فرمان خداوند تا كجا به انسان ارزش، قداست و حرمت مى

  ار اعتبار

زى نيست كه داراى ارج و حرمت باشد، و جز و البته، به خود خداوند سوگند، در اين دنيا جز اجابت فرمان وى، چي
   اطاعت و پريوى از وى هيچ چيز به

______________________________  
  .7/ بينه) 1(

  244: نسيم رمحت، ص

اء و اعتبار منى   .خبشد انسان 

  .كرد فروخت از كنار غالمى عبور مى ثرومتندى، در حاىل كه فخر مى

دامن لباست با  نازى؟ مى به چه مى: د ثرومتنِد مغرور ايستاد، و او را صدا كرد، و گفتغالم كه دىل آگاه داشت با ديدن مر 
  !فروشى؟ تو چرا بر من فخر مى. ارزش است، پس لباست بايد بر من فخر بفروشد نه تو

اگر باارزشند،  تواند براى تو مزيت و امتيازى داشته باشد، ومهه اينها نه لباس، نه مركب، نه خانه، هيچكدام منى! عزيز من
است، و تو تنها يك خزانه ا مربوط به خود آ ا را نگهدارى مى ارزش آ كىن، البته به نشان پاداش يك راحىت  دارى كه آ

  .رسانند ورفاه خمتصر نيز به تو مى

  .بنابراين، پول، اعتبار، مسكن، وسيله، قيافه هيچكدام مايه ارزش براى انسان خنواهند بود

سان تنها به جان اوست به شرط آنكه با خدا گرفه خورده و پيوند يابد، و جز پريوى از او هيچ چيز ديگر بارى؛ ارزش ان
  .را شيوه كار خود قرار ندهد
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  تِن آدمى شريف است به جان آدميت
 

  نه مهني لباس زيباست نشان آدميت

  اگر آدمى به چشم است و دهان و گوش و بيىن
 

 «1»  آدميتچه ميان نقش ديوار و ميان 

  

   جاودانه

ا و ىب شود، و تو گوىي آدمى از رهگذر پيوند با  آسيب مى اساسًا، جان آدمى با گره خوردن به خداوند، جاودانه و پر 
سوزد و نه در  شود، كه ديگر نه در آتش شهوت مى ا بودن بريون شده، و به طالىي ناب بدل مى وى از حالت فلز ىب

  .هليب سوزان حق

______________________________  
  .سعدى) 1(

  245: نسيم رمحت، ص

  ا فلزى ىب

است، كه پيوسته كاسته، وبه  هاى بريون و درون نربيده باشد فلزى ىب اما جاىن كه اتصال با خداوند نداشته، و از بت
  .رود حتليل مى

   زنگار گناه

هاىي كه شيطان،   سازد زنگار گناه و معصيت است، معصيت فراهم مىآنچه موجبات كاسىت و به حتليل رفنت چنني جاىن را 
و گاه نيز با . دهد گاه، به صورت ربا جلوه داده، و رزق و روزى مقرر خداوند را با آن آلوده ساخته و به خورِد انسان مى

ريشه بدل  درخىت ىب ودر اين صورت انسان را به. هاى سنگني ديگر رشوه، و گاه با دزدى و خيانت، و گاه نيز معصيت
  .سازد كه هيچ قرار و آرام ندارد، و پيوسته در خطر آسيب است مى

   خداوند، شيطان

  .خورد و يا به شيطان جان انسان يا به خدا پيوند مى: توان گفت براين اساس، مى
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د، يكى خداوند و خوانن در اين عاَمل، دو كس، پيوسته، جان آدمى را به سوى خويش مى: توان گفت و به ديگر سخن مى
  .گردد كه كدام دعوت را قبول و كدام را نپذيرد ديگرى شيطان، و اين ديگر به درك و دريافت خود آدمى باز مى

  »1« »إنَّا َهَدْيناُه الَسِبيل إّما شاِكراً َوامَّا َكُفوراً «

 آيد به ضد از جهان دو بانگ مى
 

 تا كدامني را تو باشى مستعد

 اتقياءآن يكى بانگش نشور 
 

 وين دگر بانگش فريب اشقياء

  

______________________________  
  .3/ انسان) 1(

  246: نسيم رمحت، ص

  

  مجله ذرات زمني و آمسان
 

  گويند روزان و شبان با تو مى

  ما مسيعيم و بصريمي و ُهشيم
 

 «1»  با مشا ناحمرمان ما خاموشيم

  

در اين عامل دو بانگ طنني انداز است، يكى بانگ پاكان كه مهان اولياء و انبياء اهلى بنابراين، مسّلم و روشن است كه 
  .بوده، و ديگرى نيز بانگ ناپاكان كه شياطني و اشقياء باشند

   گوش عقل

حال تا آدمى  . شنوند توان شنيد، مهچنانكه صداى ناپاكان را جز با گوش نفس منى بانگ پاكان جز با گوش عقل منى
  .از اين دو گوش را فربه و آماده ساخته باشدكداميك 

   مهرنگى
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  .كوشند كه با دعوت خود انسان را هم تراِز خود ساخته، و به هرگونه پليدى و آلودگى، آلوده سازند شياطني مى

  .كنند و خدا و انبيا و پاكان نيز انسان را به رفعت و پاكى و بلندى و مقام شامخ، و انسانيت و لقاء حق دعوت مى

ا مى   .كوشند كه انسان به مرتبت و منزلىت دست يابد كه حىت فرشتگان از ارزياىب مقام ايشان در مبانند آ

هاى زندگى قدس و قداست يافته، و در يك سخن،  خواهند كه انسان به مقام و موقعيىت نيل يابد كه در متامى زمينه و مى
  .در متام مراحل زندگى مهرنگ خود آن بزرگواران باشد

   تش، آمرزشآ

______________________________  
  .1019تا  1016مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 1(

  247: نسيم رمحت، ص

خوانند، و خداوند انسان را به چه چيز رهنمون است، در يك آيه كوتاه چنني  اينكه شياطني انسان را حقيقتاً به چه مى
  :شود تصوير مى

  »اولِئَك َيْدُعوَن إىل النار«

  .خوانند شياطني انسان را به آتش مى

بنابراين، كرب، ريا، ربا، زنا، دروغ، افرتاء و متام خصال ناصواب و ناشايست ديگر، از نگاه كتاب خدا، كه به ظاهر و 
  .باطن عامل آگاه و گواه است، چيزى جز آتش نيستند

ا مى   .خوانند زيرا شياطني انسان را به سوى مهني صفات و نظائر آ

ْغِفَرِة َواْجلَنة«
َ
  »1« »َواللَّه َيْدُعوا إَىل امل

شت و آمرزش ابد مى وخداوند، انسان   .خواند ها را به 
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______________________________  
  .221/ بقره) 1(

  249: نسيم رمحت، ص

   اشارت

كنند كه چشمى بينا  مىهاى حق مهه سوى جهان طبيعت را فرا گفته است، وىل كساىن درك و دريافت  آيات و نشانه
  .داشته باشند

  .و چشم بينا از آِن مردم خداست

   حكايت

  .جربئيل كه چندين بار براى تسالى مردى پليد و آلوده دامان فرود آمد: حكايتِ  - 1

  251: نسيم رمحت، ص

  

  شِب مردان خدا

  

اى منود،  ه بود، رو به نرگس پژمردهاى كه تازه از آب و ِگل بريون، و از حالت غنچگى خارج، و شكفته و شكوفا شد الله
  :و گفت

  »1« !بني كه ما رخساره، چون افروختيم

بيىن؟ و يا چنني مجال و رعناىي را در كسى سراغ دارى؟ آيا هيچ سراغ دارى كسى مثل ما از  آيا زيباىي و مجال ما را مى
  شكل و مشايلى چنني موزون و خوش قامت برخوردار باشد؟
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انديشيدمي كه تو  و مهني مى! ما نيز روزى مهني بودمي كه تو هسىت: ت و وقار و افتادگى گفتنرگس با دنياىي متان
  .وىل مهه خواب و خياىل بيش نبود، و مثل كف كه بر آب است و دوامى ندارد، متامى از كف رفت! انديشى مى

______________________________  
  .پروين اعتصامى) 1(

  252: نسيم رمحت، ص

  

  بدل نيز آن متاع ىب گفت ما
 

 «1»  شب خريدمي و سحر بفروختيم

 آنچه ديدى بر قرار خود مناند
 

 «2» و آنچه بيىن هم مناند بر قرار

  

اى  و تو گوىي كه جهان رودخانه. آيد به مهني ناپايدارى متهم است و آنچه در آن نيز پديد مى. اين جهان، ناپايدار است
پس از مهني روز انديشه آن روز را با خود . برد رود خروشان مرگ سرازير شده و مهه را با خود مىرا ماَند كه الجرم روزى 

  .جاى تو خواهد بود داشته باش، كه مهني باعث زدودن غرور ىب

اين كه به دنبال شادى و نشاط، پژمردگى و افسردگى است، مهان حقيقىت است كه ما آموختيم، و بر تو نيز : و نيز افزود
  .خواهند آموخت

 آمسان روزى بياموزد تو را
 

  هاىي را كه ما آموختيم نكته

  

   سكه جواىن

دانيم كه آيا الله مغرور سخن نرگس پژمرده را شنيد و يا نشنيده گرفت، البته دانسنت اين معنا نيز چندان براى  و ما هيچ منى
  .شود كه ما نيز نپذيرفته، و نياموزمي هيچ دليل آن منىما سود و حاصلى ندارد، اگر او نپذيرفته و نياموخته است 
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پس، بياييد بپذيرمي كه سكه نشاط روى ديگرى نيز دارد و آن مامت و اندوه است، مهچنانكه سكه جواىن، سوى ديگرش 
  .پريى و فرسودگى است، و يا سكه زندگى كه به دنبالش مرگ و مردن است

______________________________  
  .وين اعتصامىپر ) 1(

  .سعدى) 2(

  253: نسيم رمحت، ص

   جمارى درك

كنند، كه جمارى فهم و درك و دريافت خود را از دست  البته، اذعان بايد كرد كه اين حقايق را كساىن درك و دريافت مى
اند    بدل ساختهچرا كه به تعبري واالى امام على عليه السالم كساىن هستند كه قلب خويش را به قلىب حيواىن. نداده باشند

  .كه طبيعتاً قادر به فهم حقايق نبوده و نيستند، هرچند صورت ايشان مهچون آدميزادگان است

  »1« بسيار نقش آدمى ديدم كه بود آن اژدها

  »2« »َفالُصوَرُة ُصوَرُة انساٍن واْلَقْلُب قـَْلُب َحْيوانٍ «

 هاى نيكو مردمانند به صورت
 

 «3»  هاى بد گرگ بيابان به سريت

  

امي به مشار مى آيند، زيرا از دنيا و حيات و  به تعبري قرآن كرمي اين مجاعت بر خالف صورت خود در رديف حيوانات و 
فهمند، از اين رو شيوه كار خويش چيزى جز خوردن، و خواب و شهوت، قرار  فهمند كه حيوانات مى زندگى مهان مى

  .دهند منى

  »4« »تَْأُكُل اْألَنـَْعامُ َويَْأُكُلوَن َكَما «

شنوند جز لذائذ  بينند جز مسائل مربوط به شكم و شهوت، و منى اين حيوانات دو پا و راست قامت از دنيا چيزى منى
  .سازند بدن و قواى شهواىن خود، و خانه دل خويش را نيز كانون مهر و عالقه به مهني امور نازل و پست مى
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آنكه التفات كنند كه اين دنيا يك خانه بوده، و داراى  زنند ىب ه ظاهِر دنيا گره مىاين مجاعت نادان دل خويش را ب
  صاحب، و صاحب آن نيز پروردگار عزيز

______________________________  
  .مشس) 1(

  .78ج البالغه، خ ) 2(

  .ناصر خسرو) 3(

  .12/ حممد) 4(

  254: نسيم رمحت، ص

ا نيز اوست و در پديد آوردن آنان و نيز اين جهان رنگارنگ هدىف نيكو و مهچنانكه پديد آورنده . عاَمل است خود آ
  .مقدس دارد

گاه او بوده، و افق طلوِع امساء و  اينان هرگز قادر به فهميدن اين نكته نيستند كه خداوند انسان را آفريد تا آئينه و جلوه
  .صفات زيباى خود سازد

  .دنيا را عبث و خود را نيز بيهوده قلمداد كنندو اين نافهميدن به آجنا اجناميد كه 

  ها نشانه

انگاشتند كاىف بود كه به خود آمده، و هدايت يابند، زيرا كه خداوند آيات و  اينان اگر خود را و يا دنيا را بيهوده منى
  .هاى خود را در انسان و هم در دنيا و طبيعت قرار داده است نشانه

طبيعت كه غافل نيست، بلكه پيوسته به آن مشغول و درگري است، پس اگر گوش شنوا  اگر انسان از خود غافل است از
  .هاى صادقانه آن را بشنود، و راه را از برياهه فهم كند تواند حرف داشته باشد مى

   زبان عمل
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و قابل توجه هاىي كه با خود دارم، عيوب و معايب سنگني  من با متام شگفىت: گويد طبيعت، صادقانه و با زبان عمل مى
هاى من غافل  ها و منقصت اساس من اسري شده، و از نقص هاى ظاهرى و ىب ها و زيباىي نيز دارم، پس مبادا در دام آرايش

اگر نسيم جان نواز و روح افزاى . بينيد مهه را ببينيد، زيرا مهه با هم است، و از هم گسسته و جدا نيست اگر مى. شويد
زى و شادى و نشاط حاكم بر طبيعت را هرگز نيز فارموش نكنيد كه اينهمه آبسنت روزهاى بينيد و سرسب ارى مرا مى

و از اين رهگذر دريابيد كه زيباىي و ظرافت و آرايش من نيز ماندىن و ماندگار نبوده . سخت و تلخ خزان و زمستان است
درست به مانند ماه كه . تار در پى دارد ماند، بلكه پاياىن مهچون هيوالى شب مهچنانكه طلعت زيباى روز منى. و نيست

  .پذيرد به دنبال متام شدن و كمال يافنت رو به نقص رفته و پيوسته كاسىت مى

  255: نسيم رمحت، ص

  .شود رسد كه تاريِك تاريك مى و باالتر از ماه خود خورشيد است كه مهيشه روشىن را با خود ندارد بلكه روزى در مى

  »1« »تْ ِإَذا الشَّْمُس ُكوِّرَ «

و باالتر از ماه و خورشيد خود انسان است، كه روزى به صورت كودكى زيبا روى، خوش سخن، و مايه دلبستگى است 
اما روزى ديگر در اوج كهولت و پريى، فرسودگى، و مخيدگى، زشىت و ناتواىن است، تا جاىي كه جاى رغبت نيست كه  

  .كسى به اندام او نظرى هرچند كوتاه افكند

  .بندد او مهان كودك دلبند ديروز است كه امروز هيچكس به او دل منىآرى، 

گذارد، و به دنبال هر هنر،  به هر حال اينها حقايقى است كه دنيا از سر صدق و با زبان عمل با ما آدميان در ميان مى
  .مناياند، باشد كه چشمان بينا ببينند عيب آن را نيز مى

و به تعبري قربن كرمي، اينان، در هر . شوند اند، از اين رو گرفتار آمده و اسري مى ره م و ىبحمرو » بيناىي«وىل بسيارى از اين 
  .شأن و شرائطى كه باشند اهل تباهى و سياهى و فساد خواهند شد

  .شوند اگر حاكم شوند، فرعون مى

  »2« »ِإنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدينَ «

  .شوند و اگر تاجر شوند، قارون مى
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  »3« »َفَخَسْفَنا ِبِه َوِبَدارِِه اْألَْرضَ «

  .هاى خود در زمني فرو كردمي ها و داشته او را به مهراه ثروت

  .و اگر دانشمند، بلعم باعورا خواهند شد

______________________________  
  .1/ تكوير) 1(

  .4/ قصص) 2(

  .81/ قصص) 3(

  256: نسيم رمحت، ص

  »1« »اْلَكْلِب ِإن َحتِْمْل َعَلْيِه يـَْلَهْث َأْو تـَتْـرُْكُه يـَْلَهثْ َفَمثـَُلهُ َكَمَثِل «

  .كند او مهچون سگى است كه پيوسته و مهواره پارس مى

  چشم بينا

  .باشند، ماجراى ايشان را نيز بايد شنيد ره منى اما كساىن كه از چشم بينا و گوش شنوا ىب

ار ار قرار مى رسند، آن را وسيله مى اين مردان اهلى وقىت كه به فصلى مهچون    .دهند اى براى رسيدن به صانع و سازنده 

 برگ درختان سبز در نظر هوشيار
 

 هر ورقش دفرتى است معرفت كردگار

  

ار و هر چيز ديگر خنست خدا را مى   .بينند اينان مثل امام امري املؤمنني عليه السالم در كنار 

  »َوَرأْيُت اللَّه َمَعهما رايت شيئاً اّال «
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ار را مى ار را متاشا مى بنابراين، اگر    .پردازند كنند، و به حتسني و تسبيح او مى بينند در كنار آن نيز آفريدگار 

  سايه طوىب و دجلوىي حور و لِب حوض
 

  به هواى سر كوى تو برفت از يادم

  

كنند، از مهني رو مشع و شراب و  چنني فصلى نيز از خداوند غفلت مى بينند، در اما آنان كه خدا را در كنار هر چيز منى
  .دهند هاى مستانه را سر مى كنند، و بيش از مهيشه عربده ساقى با خود برداشته و خود را در دل باغات گم مى

   زمزمه

  .به هر حال مهه چيز براى اين قوم يادآور خدا، و ياد آورد كالم اوست

______________________________  
  .176/ اعراف) 1(

  257: نسيم رمحت، ص

  :كنند زند، با خود كالم حمبوب را زمزمه مى از اين رو، مهينكه طلعت روز مى

  »1« »َوَجَعْلَنا النـََّهاَر َمَعاشاً «

خود گويند روز شد، و حمبوب آن را براى اين قرار داد كه به دنبال معيشت باشيم، و يك روزى و رزق حالل را براى  مى
دست و پا كنيم، چرا كه مطابق كالم موالنا على عليه السالم اگرچه خداوند روزى بندگان خويش را تضمني فرموده است 

  :اما ما را نيز به عمل و كار و كوشش خوانده است

  »2« »َقْد َتَكفََّل َلُكْم بِالرِّْزِق َواَمْرُمتْ بِاْلَعَمل«

 گمان برسد رزق هر چند ىب
 

 «3» جسنت از درهاشرط عقل است 
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  .اساسًا، رزق و آدمى هر دو در پى يكديگرند، و بايد به راه افتاده، و بكوشند، تا يكديگر را بيابند

  گردمي ما و اين رزق مقَدر پى هم مى
 

 «4»  تا كجا دست بيابيم به وقت معلوم

  

كنند، در  كوشند، و يا سسىت و تسامح مى منىياىب به روزى خويش  شوند و جهت دست كساىن كه دست به كار منى
  .دارند حقيقت خود را از روزى مقسوم حق حمروم و دور مى

 تري چون از كمان سست آيد
 

 «5» از كجا بر هدف درست آيد

  

______________________________  
  .11/ نبأ) 1(

  .114ج البالغه، خ ) 2(

  .سعدى) 3(

  .شهريار) 4(

  .اوحدى) 5(

  258: رمحت، ص نسيم

  .بارى بايد كوشيد، و در كوشش خويش نيز كوتاهى نكرد

 مشو غافل ز گرديدن كه روزى در قدم باشد
 

 «1»  آيد ز سنگ آسيا بريون مهني آوازه مى

  



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

 

اند كه  كوشند، زيرا كه اين حقيقت را به كمك فطرت خويش به خوىب فهم كرده مهچنانكه كودكان با مهه كودكى خويش مى
  .براى رسيدن به رزق مقدَّر خداوند تكاپوىي بايد كرد

 گرچه يزدان آفريند مادر و پستان و شري
 

 كودكان را شري مادر خود مهى بايد مكيد

  

   مناجات

خواهند، بلكه در كنار آن نيز باز  رسند سياهى آن را براى سياهكارى خود منى و اين مردم پاك و اهلى مهينكه به شب مى
مشارند، از اين رو با دعا و راز و نياز خود آن را چنان  خدا داده، و آن را براى بندگى و مناجات با وى مغتنم مىدل به 

  .روند خبشند كه مالئك آمسن به حريت فرو مى روشىن مى

  آنان كه شب آرام نگريند ز فكرت
 

 چون صبح پديدست كه صادق نـََفسانند

 و آنان كه به ديدار چنان ميل ندارند
 

 عقل و خسانند سوگند توان خورد كه ىب

  

  :و اين مهان چيزى است كه خداوند از پيامرب خود خواهان بود

  »2« »ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ َقِليًال * يَا أَيـَُّها اْلُمزَّمِّلُ «

  .شب، جز اندكى از آن، بيدار بوده و به سوى من بيا، و با من به جنوا باش! حبيب من

______________________________  
  .صائب) 1(

  .2، 1/ مزمل) 2(

  259: نسيم رمحت، ص
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 كشم من ناز تو خود بيا كه مى
 

 عرش و فرشم مجله پا انداز تو

  

خواهند، و شب را براى مناجات، از اين رو شىب برايشان  اساسًا، عارفان، و عاشقان مجال يار دنيا را براى شِب آن مى
  .جز آنكه پا در ركاب بندگى و عبادت حق داشته باشندگذرد  منى

  .شوند كنند اما شب را تا به صبح در خواب فرو مى اى دعوِى عاشقى مى چگونه پاره: در خرب آمده است

  »1«  عاشقى كار سرى نيست كه بر بالني است

نزد عباس فرستاد كه از دمشن مهان  شب عاشورا، وقىت كه از زبان خواهر بزرگوارش شنيد دمشن قصد هجوم دارد، او را به
  .شب را مهلت خبواهد زيرا بندگى و عبادت و مناجات و استغفار و تالوت در شب را دوست دارد

  :فرمود

  »واللَّه يـَْعَلُم اىنَّ اِحبُّ َتالَوَة ِكتاِبه«

  .خدا شاهد است كه من عاشق تالوت قرآمن

  .اند خواست، و البته پريوان او نيز اينگونه ها مىحسني بن على عليه السالم زندگى را براى مهني چيز 

خواهد آن را به انرژى بدل منوده، و انرژى را  نشيند تا طعامى تناول كند از آنروست كه مى اى بر سفره مى او اگر چند دقيقه
  .نيز به مناز، به روزه، به تالوت كتاب خدا، و به اخالق شايسته و انساىن بدل منايد

   طوائف دوم

  .اى نيز از آن حمرومند اى داراى چشم بينا، و طائفه طائفه: اند بنابراين، مردم دو طايفه

  !امي؟ حال، راسىت ما جزء كداميك از اين دو طائفه
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______________________________  
  .پروين اعتصامى) 1(

  260: نسيم رمحت، ص

  آيا چشم ما نيز بيناست، و يا در مشاِر مردم نابينايانيم؟

  .هاى هيچيك از اين دو طايفه را ندارمي برم كه ما نشانه گمان مى  من

يعىن نه مثل طائفه خنست بوده كه در مهه احوال خدا را در ياد خود داشته باشيم، و نه از مشار طائفه ديگرمي كه در متام 
  .خرب باشيم حاالت از خداى خويش غافل و ىب

  .هم دارمي اما حمدودپس، بايد پذيرفت كه چشم دارمي اما ضعيف، و ف

رت از دعا و خواسنت از پروردگار نيست   .و براى بريون شدن از اين حمدوديت و ضعف هيچ راهى 

  »1«  زان كه خواص دعا دفع بال كردن است

  .كنم خواهيد خبواهيد، من اجابت مى مگر نه آنكه او فرموده است هر چه مى

  .اجت داشته باشيم، كه در اين صورت اجابت مسّلم استپس، از او خبواهيم، و در اين خواسنت اصرار و مس

  گفت حق گر فاسقى َو اهِل َصَنم
 

  ها كنم چون مرا خوىن اجابت

  تو مشو هيچ از دعا كردن ملول
 

 «2»  عاقبت برهاندت، از دست غول

  

  :اى از مناجات كميل فرمود على عليه السالم در فقره

  »َوَضِمْنَت َهلُُم اْالجابةاَمْرتـَُهْم ِبُدعاِئَك «

  .تو بندگان خود را به دعا خواندى، و هم ضمانت فرمودى كه دعاى ايشان را اجابت فرماىي! خدايا
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______________________________  
  .فروغى بسطامى) 1(

  .757و  756مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 2(

  261: نسيم رمحت، ص

   اعرتاف

خواهيم،  ما به نقص و ضعف و حمدوديت خود اعرتاف كنيم، و مهني جاست كه به آنچه مىبنابراين، كاىف است كه 
  .توانيم رسيد مى

  كيميا

است، و مايه طهارت و پاكى از هرچه عيب و نقص به مشار  اساسًا، اعرتاف و اقرار در دستگاه خداوند كيمياىي پر 
  .آيد، خواهد بود مى

   بازگشت

  .خواست نرسيد اه اقرار و اعرتاف كرد، و به آنچه مىچه كسى صادقانه در اين بارگ

  .شويد اعرتاف چيزى است كه حىت گناهان سنگني را مى

كسى كه در جنگ احد عموى پيامرب را قطعه قطعه كرد، شكمش را پاره پاره ساخت، و چشمانش را از كاسه در آورد، 
  .و دستانش را بريد، و به مكه گرخيت

براى پيامرب با كرامت اسالم صلى اهللا عليه و آله سنگني و جانكاه بود كه هفت سال متام هرگاه به اى  اين حادثه به گونه
  .گريست آورد زار زار مى نشست و آنرا به ياد مى باالى منرب مى

اى بدست پيامرب رسيد، نامه از كسى بود كه عموى پيامرب به دست او قطعه  پس از هفت سال، از مكه به مدينه نامه
ه شده بود، و در نامه آورده بود كه من از كار خود نادم و پشيمامن و به جرم و جنايت خود اعرتاف دارم، و دوست قطع

  .سازد اى در كتاب خدا هست كه مانع از بازگشت من است، و سخت مرا نوميد مى دارم بازگردم اما آيه
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  :و آيه اين است

   آَخَر َوَال يـَْقتـُُلونَ  َوالَِّذيَن َال َيْدُعوَن َمَع اللََّه ِإهلاً «

  262: نسيم رمحت، ص

  »1« »النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ ِباحلَْقِّ َوَال يـَْزنُونَ 

  .ام و من مهه اين معاصى سنگني را مرتكب شده

  :اين آيه را براى ايشان به پاسخ بنويس: در مهان حال جربئيل فرود آمد و گفت

  »2« »َوَعِمَل َعَمًال َصاِحلاً  ِإالَّ َمن َتاَب َوآَمنَ «

  .خبشم يعىن، اگر توبه كرده، و اميان يافته و عمل صاحل را پيشه خود سازى، متام گذشته هايت را مى

  .و راسىت كه عجب خداىي دارمي

 اى ديگر نوشت مبىن بر اينكه شرائط آيه سنگني است، و ممكن است من نتوامن نامه به دست قاتل رسيد، وىل باز نامه
  .مصداق آن باشم

  :اين آيه را به پاسخ او بنويس: مهينكه نامه به دست پيامرب رسيد، جربئيل فرود آمد و گفت

  »3« »ِإنَّ اللََّه َال يـَْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن ذِلَك ِلَمن َيَشاءُ «

كند كه چه گناهى اجنام داده باشد، به  تفاوتى منىخبشايد، و براى او هيچ  خداوند هر كسى را كه دوست داشته باشد مى
  .شرط آنكه شرك نورزيده باشد

خداوند هر كس را كه خبواهد : در آيه آمده است: نامه وقىت كه به دست قاتل رسيد، باز آرام نگرفت، و با خود گفت
  .آمرزد، پس شايد خداوند آمرزش مرا خنواهد مى

  .امرب نوشتاز اين رو، مهني را مايوسانه براى پي
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  :خداوند فرموده است اين آيه را به پاسخ او بنويس: با رسيدن نامه باز جربئيل فرود آمد، و گفت

______________________________  
  .68/ فرقان) 1(

  .70/ فرقان) 2(

  .48/ نساء) 3(

  263: نسيم رمحت، ص

  »تـَْقَنُطوا ِمن َرْمحَِة اللَّهَ  أَنُفِسِهْم َال   ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى«

  .هر معصيىت كه كرده باشيد از من نااميد و دلسرد نباشيد! بندگامن

يعاً «   »ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ

  .خبشم من مهه گناهان را مى

  »1« »ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ «

  .يوسف را و فضيل را و مشركان مكه را من آسيه مهسر فرعون را خبشيدم، و حر را، و برادران

______________________________  
  .53/ زمر) 1(

  265: نسيم رمحت، ص

   اشارت

  .رشد شايسته انسان تنها با اتصال و ارتباط با حق ميسور است

  .ارتباط و اتصال با حق مايه ظهور صفات اهلى در آدمى است



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

 

   حكايت

  .ران جفا كار ناز نكرد، بلكه نوازش فرموديكوسف كه در برابر براد: حكايتِ . 1

  .اى را به امر خداوند مادرى كرد آن فرشته كه جوان تر دامن و آلوده: حكايتِ . 2

  267: نسيم رمحت، ص

  

  مثِر ارتباط

  

  .آمده است» اللَّه«هيچ استثناء، نام مبارك  ها، ىب از آغاز تا پايان كتاب خدا، در متامى سوره

وجود با كرامىت است كه برخوردار از متامى اوصاف و صفات كمال است، كه هر كدام از صفات آن وجود اللَّه، به معناى 
  .مرز را با خود دارد منتها و ىب مبارك، معنا و حمتواىي ىب

   توقف

دگان با آيد از آنروست كه بن اينكه واژه مبارك اللَّه با معناى واسع و گسرتده آن در جاْى جاِى كتاب خداوند به چشم مى
عقل و قلب و باطن خويش به آن التفات و توجه يافته، و از رهگذر آن نيز خود را به سايه آن سپرده، تا متامى 

احساسات و مشاعر و استعدادهاى خود را به مثر بنشانند، وگرنه بدون وجود مبارك او و به دور از نور تابان ذات پاك و 
  مقدس او هيچ چيز به رشد شايسته خود

  268: رمحت، ص نسيم

  .خنواهد رسيد، بكه درجا زده و متوقف نيز خواهد شد

   رشد شايسته
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اينكه انسان تنها با ارتباط و اتصال به نور حق رشد شايسته خويش را يافته، وگرنه به ركود و توقف خواهد اجناميد، در  
  :گويد ت، او مىكالم شاعرانه پروين در قالب گفتگوى گوهر و سنگ به زيباىي متام متثيل شده اس

  شنيدستم كه اندر معىن تنگ
 

 «1»  سخن گفتند با هم گوهر و سنگ

  

  .گويد هاى هر كدام را باز مى و آنگاه سخن

ها را  ها را خريه و دل آب و رنگ، روشناىي، پاكيزه روىي، و فروزندگى و درخشندگى تو چشم: پرسد سنگ، گوهر را مى
  چرا؟! مسخر خود ساخته است

  تاريك جا جز تريگى نيست در اين
 

 به تاريكى درون، اين روشىن چيست؟

  هاست به هر تاِب تو بس رخشندگى
 

  هاست در اين يك قطره، آِب زندگى

  مرا آن پسىت ديرينه برجاست
 

 «2»  فروغ پاكى از چهِر تو پيداست

  

ميكند، كه در باب من و تو عدل و يكسان نگرى و آنگاه به جاى آنكه خود را قاصر و متهم بداند خورشيد را شكايت 
  !را فرو گذارده، و تو را با چشمى ديگر نگريسته است

  بدين روشندىل خورشيد تابان
 

 چرا با من تباهى كرد زينسان؟

  

______________________________  
  .پروين اعتصامى) 1(

  .پروين اعتصامى) 2(
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  269: نسيم رمحت، ص

  

  روزه بگداختمرا از تابش هر 
 

 «1»  تو را آخر متاِع گروهى ساخت

  اگر عدل است كار چرخ گردان
 

 چرا من سنگم و تو لعِل َرخشان؟

 نه ما را دايه ايام پرورد؟
 

 چرا با من چنني، با تو چنان كرد؟

  مرا نقصان، تو را افزوىن آموخت
 

  تو را افروخت رخسار مرا سوخت

 فريوزمن اينسان واژگون طالع، تو 
 

 «2» تو زينسان دلفروز و من بدين روز

  

خورشيد تنها يك سوى سكه بوده، و كارش تنها تابيدن است، اما  ! جان من: و گوهر، با نرمى و آرامى، سنگ را گفت
ره خرده اى، بنابراين، بر خورشيد هيچ  ورى از تابش اوست، و اين مهان كارى است كه تو در آن كوتاهى منوده كار ما 

  !مگري

  »3« تو خود حجاب خودى حافظ از ميان برخيز

وگرنه كار خورشيد رشد دادن است، و او بايد چيزى ببيند تا رشد دهد؛ . اشكال كار را در خود جستجو كن! جان من
  .مثل طبيىب كه بايد درد را در تو ببيند تا دست به كار درمان شود

  »4« چو درد در تو نبيند كه را دوا بكند

  تابد، اما شرِط سبز شدن تنها تابش خورشيد مهچنانكه خورشيد بر خاك مى

______________________________  
  .پروين اعتصامى) 1(

  .پروين اعتصامى) 2(
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  .حافظ) 3(

  .حافظ) 4(

  270: نسيم رمحت، ص

است، گناه آن به پاى پس اگر زميىن خشك و برهوت . اى داشته باشد نيست، بلكه بايد خاك نيز در درون خود دانه
اد و طينت خود بازگرد، و آن را اصالح و مايه. توان نوشت خورشيد منى   .ور كن بنابراين، به 

فته پرتوى بود  مرا در دل، 
 

 فروزان ِمهر، آن پرتو بيفزود

  بود پاكى كمى در اصل من مى
 

  شد آن پاكى در آخر تابناكى

  چو طبعم اقتضاى برترى داشت
 

 «1»  برترى آخر برافراشتمرا آن 

  

ورى دروِىن و نيز تابش آفتاب در اين كار، كارساز نيست، بلكه بايد صرب و  و البته هيچ فراموش مكن كه تنها مايه
  .شكيباىي و مقاومت را نيز از ياد نربى

  از آن ره خبت با من كرد يارى
 

  كه در سخىت منودم استوارى

  ها ز خاك و آب ديدم زبوىن
 

  ز مهر و ماه، ِمنّتها كشيدم

 اگر چه كار بر من بود دشوار
 

 نشمردمى كار به خود دشوار مى

  بسى پاكان شدند آلوده دامن
 

  بسى برزيگران را سوخت خرمن

  بسى برگشت، راه و رسِم گردون
 

  كه پا نگذاشتم ز اندازه بريون
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______________________________  
  .اعتصامىپروين ) 1(

  271: نسيم رمحت، ص

  

  چو ديدندم چنان در خط تسليم
 

 «1»  ها كردند تعليم مرا بس نكته

  

   تقوا و طهارت

هيچ حاجت به شرح و توضيح به خوىب پيداست كه حكايت ما چيزى درست شبيه به حكايت سنگ و گوهر  و البته، ىب
مايه داشته باشد، و آنگاه رو به آفتاب كرده و در اين راه نيز شود جز آنكه از خود  منى» گوهر«مهچنانكه سنگ، . است

مقاومت و استقامت الزم را داشته باشد، ما نيز از مرحله حيوانيت به مرتبه انسانيت خنواهيم رسيد جز آنكه خنست تقوا و 
و زمني است منائيم، و در ها  طهارتى هر چند اندك و نازل براى خود دست و پا كنيم و آنگاه رو به خداوند كه نور آمسان

وار بر ما فرود  اين ماجرا نيز پيوسته ثابت قدم باشيم، و البته به دنبال اين ثبات و پايدارى است كه صفات انساىن فرشته
  .رسانند آيند، و ما را به كمال مطلوب مى مى

  »2« »اْلَمَالِئَكةُ  الَِّذيَن قَاُلوا َربـَُّنا اللَّهُ ُمثَّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهمُ «

   محايت حق

ور نباشيم، و يا استمرار و  اگر عنايت و محايت حق در ميان نباشد، و يا ما از درون مايه: توان گفت بر اين اساس مى
استقامت به كار نبندمي، به مرتبت واالى انساىن نيل نيافته، بلكه در وادى حيواىن و حيوانيت قفل شده و متوقف 

  .مانيم مى

  افراط

د، و حالت افراط و اسراف  ماند، بلكه مهواره رشد يافته، و رو به وسعت مى البته، در چنني صورتى حيوانيت حمدود منى
   گريد، و به مهان ميزان اهل تعدى و جتاوز خواهد بود، و به هيچ مرز و حدى قناعت و تبذير به خود مى
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______________________________  
  .مىپروين اعتصا) 1(

  .30/ فصلت) 2(

  272: نسيم رمحت، ص

  .ورزد منى

   روح متجاوزانه

سازد  شود، بلكه افراط و زيادت خواهى را شيوه و پيشه خود مى اينكه در صورت حيوانيت، انسان به اندك قانع منى
  .گذارد اى با پيامرب خود در ميان مى حقيقىت مسّلم است كه خداوند در ضمن آيه

  »1« »َفْلَنا قـَْلَبُه َعن ِذْكرِنَا َواتـََّبَع َهَواُه وََكاَن أَْمرُُه فـُُرطاً َالُتِطْع َمْن أَغْ «

خواهد، و به جاى متابعت از من جمموعه  كسى را كه در گرو ياد من نيست، و مرا تكيه گاه خود منى! حبيب من
وىي در كار خويش افراط و زياده كند، و از س هاى من است پريوى مى هاى درون خود را كه در خمالفت با خواسته خواسته

  !روى مكن گريد، هرگز دنباله روى را پيش مى

  .اى كه دارد متجاوز خواهد بود گمان چنني كسى به ميزان اختيار و امكانات و دامنه ىب

 و اگر فضا و ميدان و تواىن در اختيارش نباشد، روح متجاوزانه خواهد داشت، و پيوسته مرتصد فرصىت است كه جتاوزات
  .خود را حتقق خبشد

  .بنابراين، اين وضع كسى است كه از پروردگار خود دور و جداست

  .اما كسى كه اتصال و ارتباط و پيوند او با خداست، جز اخالق و مرام و صفات خدا را با خود ندارد

  .دارد اى در حق بندگان خويش ستم روا منى و از مجله خصال و صفات خداوند آنست كه ذره

ٍم لِْلَعِبيدِ َأنَّ ا«   »2« »للََّه لَْيَس ِبَظالَّ
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  .خداوند هرگز به بندگان خود كمرتين ستمى خنواهد كرد

______________________________  
  .28/ كهف) 1(

  .51/ انفال) 2(

  273: نسيم رمحت، ص

  .يعىن در وجود مقدس اللَّه مايه ظلم وجود ندارد كه به كار بسته شود

  274: نسيم رمحت، ص

  .دارد جاى ديگر آمده است كه خداوند در قيامت بر هيچيك از بندگان خود هيچگونه ستمى را روا منىدر 

  »1« »َال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيئاً «

  .شود ء گفته مى شود شىي به كوچكرتين جزء در اين عامل كه با چشم مسلح نيز ديده منى

  .واهد كردخداوند به مهان اندازه نيز بر كسى ستم خن: گويد و آيه مى

  .شود به ميزان يزيد بودن خود عقاب خواهد شد، و نه بيشرت بنابراين، اگر يزيد عقاب مى

شت اينگونه نيست   .و البته در مسئله ثواب و پاداش و 

  :من پاداش اعمال نيكوى مشا را به اندازه آن اعمال خنواهم داد: در قرآن جميد اعالم فرمود

  »2« »م ِبَأْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرهُ «

گشته است، اما  از اين رو كسى كه پنجاه سال بندگى خداوند را داشته است، اگر چه سود و نفع آن به خود وى باز مى
  .فرمايد در عني حال خداوند پاداشى جاودانه و ابدى بر ايشان عنايت مى

  .فرمود ادت بايسىت پنجاه سال به ايشان نعمت ارزاىن مىو اين در حاىل است كه در برابر پنجاه سال عب
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  :كند اى است كه خود از آن اينگونه ياد مى پاداشى كه خداوند در برابر اعمال ناچيز بندگان در نظر دارد به گونه

  »3« »َونِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنيَ «

  .چه زيباست پاداش كساىن كه كارشان كارهاى مثبت و مطلوب بوده است

______________________________  
  .47/ انبياء) 1(

  .97/ حنل) 2(

  .136/ آل عمران) 3(

  275: نسيم رمحت، ص

   لطيف

بنابراين، انساىن كه در باطن مربوط و متكى به اوست و او را اميان آورده و باور كرده است اخالق حضرت او را خواهد 
  .اى ستم روا بدارد خود ندارد كه خبواهد نسبت به كسى حىت به قدر ذرهداشت، يعىن چنني كسى نيز اساساً مايه ظلم را با 

  .شود بارى، كسى كه با خدا مرتبط باشد مثل خود او عادل، لطيف و مهربان و اهل گذشت مى

   يوسف

اوند  هاى مردمى بودند كه با خداوند ربط و ارتباط داشتند، و كساىن بودند كه هيچگاه بر بندگان خد انبياء اهلى منونه
م در اوج توان و استيالء   .كمرتين جفا و اجحاف نكردند، حىت بر بندگان ظلوم و جفاكار، آ

  .يكى از اين بزرگواران جناب يوسف است

وقىت كه برادران او را شناختند و رفتار گذشته خود را يادآور شدند كه از سن هفت سالگى يوسف را از آغوش گرم و 
را با ضرب و شتم به درون چاهى افكندند به خود لرزيدند كه اكنون يوسف با ايشان چه مهربان پدر دور ساخته و او 

  :گويد خواهد كرد، اما ناگهان ناباورانه شنيدند كه يوسف با ايشان چنني مى
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  »1« »َال تـَْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَـْومَ «

  .بر مشا مالمىت نيست، و مشا آزاديد، و من از خطاى مشا درگذشتم

  .تواند باشد و يوسف چون با او در ربط و ارتباط است اخالق او نيز جز اخالق حق منى. اخالق حق است و گذشت،

پرسيد كه  چرا از من منى! برادران: و بعد نيز براى اينكه براداران در كنار اين خبشش فشار روحى و وجداىن نبينند، گفت
   چگونه به اين مقام و موقعيت

______________________________  
  .92/ يوسف) 1(

  276: نسيم رمحت، ص

  دست يافتم؟

  .و برادران مهني را پرسيدند

آورد، و من نيز هم  رسيد و مرا به اينجا منى افكنديد، و كارواىن از راه در منى اگر مشا مرا به درون چاه منى: و يوسف گفت
  .ايد نقش بزرگى داشتهاكنون يكى مثل مشا بودم، پس مشا در رسيدن من به اين منزلت و مقام 

  .رويد پدرم را از احوال من با خرب سازيد و او را با خود به اينجا بياوريد حال كه به كنعان مى: و آنگاه به برادران گفت

  .و پدر پس از سى سال فرزند خود را زيارت كرد. و برادران نيز چنني كردند، و پدر را با خود به مصر آوردند

توامن تو را در خلوت ببينم؟ و يوسف با جان و دل استقبال كرد  مى! فرزندم: پدر به يوسف گفت هاى ورود در مهان حلظه
من از ! پدرم: برادرانت با تو چه كردند و بر تو چه گذشت؟ يوسف گفت! پسرم: پدر پرسيد. اى رفتند و با هم به گوشه

و در حقيقت،  . كه من خبواهم آن را بازگو كنمو ديگر معصيىت دامنگري ايشان نيست  . ايشان درگذشتم و خدا نيز گذشت
  .اند گوىي؛ اينان كارى نكرده

  .و بدينسان يوسف برادران خود را پناه داد

  .اى داشته باشد و پناه دادن، صفت خداست، و صفت هر كسى كه با خدا ربط و رابطه
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   نوازش حق

  :حال يك منونه نيز از پناه دادن خدا بگوييم

هاى مسجد گوهرشاد  شدم، كه در يكى از شبستان از حرم امام على بن موسى الرضا خارج مى سى سال پيش، نيمه شىب
  .مجعيت قابل توجهى، مشغول قرائت كميل بودند

داند   سواد بود، كه حق عظيمى بر مردم خراسان دارد، زيرا خدا مى خواند يك كاسب شيشه فروش ىب كسى كه كميل را مى
  ديار راكه چند هزار نفر از اهاىل آن 

  277: نسيم رمحت، ص

  .با خدا آشنا ساخته، و آشىت داده است

او با سودى كه از طريق شيشه فروشى به دست آورد چهارده مدرسه براى طالب ساخت كه هر كدام به نام مبارك يكى 
  .از معصومني بود، كه اكنون نيز هست

  .امي راسىت ما براى خدا و دين خدا چه كرده

شت است و يا نرفنت به جهنم، كه در  تيم، اگر روزه دار مىايس اگر به مناز مى شومي، اگر انفاقى دارمي، يا براى رفنت به 
دهيم،  و ربطى به خدا ندارد، و در يك سخن اينها را به عشق خود اجنام مى. شود هر صورت نيز به سود خود ما متام مى

  !دهيم چيست؟ اما كارى كه به عشق خداوند صورت داده و مى

  !كنيم در حاىل كه خوِد خدا در آن سهيم نيست راسىت كه عجيب بندگى كرده و مى

جواىن فساد را از حد گذرانيد : اين مرد اهلى آن شب در ميان دعا اين حكايت را به نقل از امام صادق عليه السالم گفت
ها در بيابان بود، تا اينكه به  و شبو مردم شهر او را به زير ضرب و شتم گرفته و از شهر خارج منودند، و جوان روزها 

خود آمد، و از خود نيز به تنگ آمده، و رو به خدا كرده، و از پشيماىن خود گفت، و از عفو او خواست، و خواست  
  .دست من خاىل است، دست تو كه خاىل نيست، من ناتوامن تو كه ناتوان نيسىت! خدايا: كه پناهش دهد، و گفت

  .قشنگ هاى زيبا و اى فداى حرف
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  .ها را تو بر زبان ما بگذارى مگر اين حرف! خدايا

  هاى دقيق ياد ده ما را سخن
 

  كه ترا رحم آورد آن اى رفيق

  گر خطا گفتيم اصالحش تو كن
 

  مصلحى تو اى تو سلطاِن سخن

  كيميا دارى كه تبدليش كىن
 

  گر چه جوى خون بود نيلش كىن

  

  278: نسيم رمحت، ص

  

  ها كاِر تست ميناگرىاين چنني 
 

 «1»  اين چنني اكسريها اسرار ُتست

  

شدم مادرم باالى سرم بود، وىل االن جز  و مهيشه وقىت كه بيمار مى. بيمارم. ام گرسنه. ام خسته! خدايا: و بعد گفت
  .بينم سنگ و خاشاك چيزى منى

باشد، و بر زمني فرود آيد و سر او را به دامان گرفته او را اى فرمان داد كه به شكل مادرش  در مهني ميان خداوند به فرشته
  .حمبت كند

  !پذيرفت فرق او با مردم در چه بود و بدينسان خدا او را پذيرفت و اگر منى

  .پذيرم اگر كسى مشا را نپذيرد من مى. خواهم گويد اگر كسى مشا را خنواهد من مشا را مى و در واقع دارد به ما مى

______________________________  
  .698تا  695مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 1(
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   اشارت

  .اى ظاهر نگر و مجاعىت باطن بني اند، پاره مردم دو طائفه

بينند، اما مردم باطن انديش مهه چيز روشن و آفتاىب و در جاى خود و زيبا  مردم ظاهربني مهه چيز را مبهم، و معماوار مى
  .نگرند مى

  281: نسيم رمحت، ص

  

   سوِد باطن بيىن

  

  .هسته به ظاهر از ميوه است، و ميوه از شاخه، و شاخه از تنه، و تنه از ريشه، و ريشه از دانه، و دانه از خاك

 هر چه دارد از خاك است، و طبيعتاً هر چه خبواهد نيز بايد از خاك خبواهد،» هسته«از اين رو در ديد مردم واقع نگر 
  .خواهد و طالب است، و مطلوب اوست، برساند تواند او را به آنچه مى زيرا كه هيچ چيز جز خاك منى

  .براى هسته پناه بردن به هر چيز جز خاك، جز تضييع و ضايع شدن رهاوردى ندارد

  .منهاى خاك، يعىن منهاى مهه چيز» هسته«و در يك سخن، 

باشد، چرا كه يك انسان اگر چه به ظاهر از پدر و مادر است و  مى و اين، حكايت انسان كه هسته آفرينش است نيز
ا نيز از آدم و حوا، وىل آدم و حواء از امر مستقيم پروردگار پديد آمده اند، از  پدر و مادر نيز از پدر مادرهاى ديگر، و آ

  اين رو

  282: نسيم رمحت، ص

خواهد نيز جز از طريق  دارد از خداست، و به آنچه مىهر انسان نيز در پيش چشم اهل نظر آفريده خداست، و آنچه 
  .پذير خنواهد بود خداوند امكان
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  .بارى، براى انسان جز خداوند، هر چيز كه باشد، مايه هالك و تباهى است

مهچنانكه هسته در . اگر خدا از زندگى انسان منها شود، با هر چيز كه مجع شود، سود و سعادتى در پى خنواهد داشت
  .شود ورى از خاك هيچ بوده و پوچ مىصورت د

  كند كه به سوى او بازگردند؛ ها را تاكيد و توصيه مى از اين رو خداوند انسان

  »1« »تُوبُوا ِإَىل اللَّهَ «

و از آجنا كه روزگار عمر آدميان نامعلوم بود، و ثبات و پايدارى نداشته، و هر حلظه امكان و احتمال متام شدن و پايان 
  :فرمايد دارد، لذا قرآن كرمي به تاكيد مىيافنت را 

  »2« »ِفرُّْوا ِإَىل اللَّهَ «

  .پا را به فرار گذاشته و از هر چيز جز خدا بگريزيد، و با شور و شتاب به سوى او روانه شويد

  غبار قافله عمر چون منايان نيست
 

ار را درياب  «3»  دو اسبه رفنت ليل و 

  

ره مىحال كه نه روزگار  رت از اغتنام فرصت، و    .ها نيست ورى از فرصت ماند و نه روِز كار، از اين رو هيچ چيز 

  »4«  وقت بسيار عزيزست گرامى دارش

   كشد، و چه ها كه مى و كسى كه آن را بيهوده و رايگان از كف بدهد چه رنج

______________________________  
  .31/ نور) 1(

  .50/ ذاريات) 2(

  .صائب) 3(
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  .صائب) 4(
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  .برد ها كه مى زيان

  رايگان «1» بدخبت آنكه فرصت خود داد
 

  رجنى كشيد و سود نربد و زيان گرفت

  

   ترفند موثر شيطان

انه فردا، امروز را از دست آدمى مى و از ترفندها و حيله كه دور وىل آنان  . ربايد ها و مكرهاى موثر شيطاىن آنست كه به 
  .كنند نگرند و اهل حساب، هرگز به اين شگرد و شيوه رايج او وقعى ننهاده، و التفاتى منى

  خود حسابان نگذارند به فردا كارى
 

 «2» عيد اين طايفه روزى است كه حمشر باشد

  

اندوه و حسرت و غم، باقى اند كه با رفنت امروز و از دست شدن آن، براى فردا چيزى جز مامت و  اينان خوب فهم كرده
  .رود ماند، كه البته با آن نيز كارى به پيش منى منى

 وقت غنيمت مشر ورنه چو فرصت مناند
 

 «3» ناله كه را داشت سود گريه كى آمد به كار

  

  فرصت را غنيمت مشريد

كار شده، و فرصت را غنيمت مشرده، و شتابان خواهيد بايد مهني امروز دست به   تاثِري فردا را منى بنابراين، اگر گريه و ناله ىب
به سوى خدا رفته، و به او پناه بربيد، كه پناهى خوشرت از آنست، و در پناه دادن وى نيز ترديدى خنواهد بود، چرا كه او  

 و اين. سازد ها و دردها را برطرف مى ها و رنج و از اين رهگذر شدت. دهد اى را پناه مى كسى است كه هر پناهنده
  .واقعيىت است كه جتربه خلقت آن را نشان داده است، و چنان روشن است كه هيچ حاجت به دليل و برهان نيز ندارد
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______________________________  
  .رجاء اصفهاىن) 1(

  .صائب) 2(

  .جمد) 3(
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   قضاوت مردم ظاهربني

اما به ظاهر گره از كار او گشوده نشده است، اگر به ديده حتقيق نظر  البته، اگر در جاىي نيز كسى به او پناه برده است،
و اين، تنها قضاوت مردم ظاهربني است كه  . اى ديگر رفع و مرتفع گرديده است كند كه مشكل او به گونه افكند فهم مى

  .برند گره از كار او گشوده نشده است گمان مى

   مهر حق

گويد كه در ديار انطاكيه گرفتار يك مشكل و مضيقه  مردان خدا را باز مىحكايت مردى از » يس«در سوره مباركه 
اما در مهان حال و در اوج سخىت و حمنت، . اجتماعى شد و در فشار قرار گرفت، از اين رو به پروردگار عامل پناه برد

  :كه گفتجان داد و پس از جان دادن، و ورود به جهان آخرت، چنان مورد مهر و نوازش حق قرار گرفت  

  »1« »يَا لَْيَت قـَْوِمي يـَْعَلُمونَ «

دانستند كه با پناه بردن به خداوند به چه جاى و جايگاهى  مردمى كه مرا در تنگناى مشكالت فرو بردند مى! اى كاش
  .ام بار يافته

ه، از پناهندگى حال در ديد مردم ظاهربني چنني كسى كه در اوج مشقات خود به خداوند پناه برده، و راه به جاىي نربد
نگر وى به برتر از  اما در ديد مردم واقع. زيرا نه تنها رهاىي نيافت بلكه در مهلكه مرگ نيز افتاد. خود طرىف نبسته است

آنچه خواسته است رسيده است چرا كه او رهاىي از قوم نادان خود خواست اما خداوند او را از متام مردم نادان مهروزگار 
بودى مى. رهاىي داد خود و پس از آن نيز خواست كه آن در دنيا مثل خود دنيا مقطعى و گذراست اما  و يا سالمت و 

  .خداوند سالم و سالمت جاودانه و ابدى به او كرامت فرمود
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  .26/ يس) 1(

  285: نسيم رمحت، ص

   تفاوت دوگونه نگريسنت

گرا، از كجاست تا به  ديد و دو گونه نگريسنت، يكى نگاه ظاهربينانه و ديگرى نگاه واقع بنابراين، ببينيد كه تفاوت اين دو
  !كجا

نگرد به چه حقايقى رهنمون  يازد، و كسى كه واقع را مى بيند به چه خطاىي دست مى بينيد كسى كه ظاهر را مى و مى
  !شود مى

ان جهان را ان بني   به چشم 
 

ان   «1» راكه چشم عيان بني نبيند 

  

  خصلت مردان خدا

  .بني باشيد، و نه ظاهر نگر پس، مشا نيز واقع

داند، و در  نگرى را سريه و خصلت مردان خدا و اولياء اهلى مى بيىن و واقع امام املتقني، امري املؤمنني عليه السالم، واقع
  :فرمايد وصف ايشان مى

  »2« »ظاِهرها  باطن الُدنيا اذا َنَظَر النَّاَس اىل  اىلاال انَّ اولياء اللَّه ُهُم الَِّذين َنَظروا «

  فريب دانه نتواند مرا در دام آوردن
 

  بينم كه از آغاز هر كار آخر آن كار مى

 گردد حجاب بينش من پرده ظاهر منى
 

  بينم كه در سر هرچه نرگس دارد از دستار مى

 سراجنام دل سرگشته حريان چه خواهد شد
 

  بينم پرگار مى طه را بسيار ىبكه من اين نق
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  بينند اولياء جز زيباىي منى

تفاوت اولياء خدا از غري ايشان در مهني است و مهني جاست كه اولياء خداوند به دليل نظر داشنت به باطن و حقايق 
  ها و امور، و درك و دريافت علت

______________________________  
  .ناصر خسرو) 1(

  .432البالغه، حكمت ج ) 2(
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بينند، حال آنكه غري ايشان به دليل ظاهربيىن و غفلت از آن سوى سكه  ها، جز زيباىي و مجال چيزى منى حكمت
ام زندگى را طى مى ها ىب حوادث، از علل و حكمت   .كنند خرب مانده، و مهواره با دنياىي از سؤال و ا

  به جمنون گفت روزى عيبجوىي
 

  كه پيدا كن ِبه از ليلى نكوىي

  كه ليلى گرچه در چشم تو حور است
 

  به هر عضوى ز اعضايش قصور است

  ز گفت عيبجو جمنون برآشفت
 

  در آن آشفتگى خندان شد و گفت

  كه گر بر ديده جمنون نشيىن
 

  به غري از خوىب ليلى نبيىن

  

ام    امواج ا

امات پديد آمده و به سوى ما محلهبنابراين، اگر خبواهيم به  شوند،  ور مى ظواهر امور نظر داشته باشيم امواج سئواالت و ا
  .شومي كه در برابر هر سئوال چرا گفته، و مهه چراها را نيز متوجه وجود مقدس او كنيم و در نتيجه وادار مى
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بن على عليه السالم پيش از ظاهر، باطن را اما كسى كه چنني نگرشى به حوادث و امورات دنيا ندارد، بلكه چون حسني 
مه فجايع سنگني  گذراند، هرگز سؤال ندارد، و هيچگاه چرا منى از نظر مى گويد، بلكه با ميل و عشق متام بعد از آ

  :خواهد گفت

  »اهلى ِرضاً بقضائك«

  اى به نام چرا واژه

ا هرگز اين واژه را حىت براى يكبار در برابر خداوند به  . فتتوان يا منى» چرا«اى به نام  اساسًا، در قاموس مردان اهلى واژه آ
  .بندند كار منى

  رسد، اگرچه حنظل باشد خرما بارى، آنچه از سوى خداوند به ايشان مى

  287: نسيم رمحت، ص

  .دهند چون و چرا آن را اجنام مى منايد، و سراپا تسليم بوده، و ىب مى

   شنيدن و اطاعت

ا هر چه از » چشم«آيد، و چشمگري است خود واژه  اى كه به چشم مى ان تنها واژهدر قاموس اين پاكباز  است، آ
و يا َمسْعاً و طاعة؛ شنيدمي و اطاعت . به چشم: گويند رانند مهني است كه مى شنوند تنها سخىن كه بر زبان مى خداوند مى

  .كنيم مى

   كار مردان رفنت است

  .درنگ ىب. توقف رفنت به سوى خداوند ىب.  استكار اين مردان ماندن نيست، بلكه رفنت

  »1« »َريبِّ   ِإينِّ َذاِهٌب ِإَىل «

و بلكه هر چه بر سر ايشان خراب كنند از آن پل ساخته و عبور . شود و هيچ چيز براى اين رفنت، مانع ايشان منى
تواند آنان را قفل، و در خود نگاه  ديگر منىكنند، از اين رو، نه فرزند، و نه مهسر، و نه جان و نه مال و نه هيچ چيز  مى
  .دارد
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  .شوند و در يك سخن اين پاكباختگان جز خدا فداىي هيچ چيز منى

  .شدمي ما هم فداى او مى! اى كاش

  .وىل ما كيستيم كه فداىي او باشيم و فداى او شومي

  .ها از ما هرگز لياقت اين را ندارد كه فداى تو باشد ميليون! خدايا

  !جان را فداى تو كنيم، جاىن كه خود داده و از آِن خود توست؟ ما كدام

اده» يا اللَّه«با كدام زبان    اى؟ بگوييم، با مهان زبان كه تو در دهان ما 

  .ما كه چيزى ندارمي! توانيم فداى تو شد؟ پس، چگونه مى

  !راسىت، ما چه دارمي؟

دهد،  باشد، و در واقع متامى سرمايه ما را در برابر خدا تشكيل مىشود داشته  البته، آن كه ما دا مي و خدا ندارد، و منى
  .است» نادارى«

______________________________  
  .99/ صافات) 1(
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  .و بر اين نادارى و فقر نيز آگاه و واقفيم

ها، و  ا به پول به زن و زندگى و بچهكردمي، زيرا دل خود ر  ديدمي هرگز به سوى او رو منى وگرنه اگر خود را نادار منى
  .داشتيم اعتبارات كاذب و كذاىي دنيا مشغول مى

  .و چقدر بايد خدا را شاكر باشيم كه مهني حقيقت را به ما تعليم و تفهيم فرموده است

  .خواهيم فقري مبانيم، بلكه دوست دارمي دارا و ثرومتند باشيم وىل ما منى
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  .نياز نيست جز پناه بردن به غىن و ىبو براى ثرومتند شدن فقري راهى 

  .تواند باشد نياز و غىن كسى جز خداوند منى و ىب

  »1« »اللََّه ُهَو اْلَغِينُّ «

يدستان كه كسى به غنا و ىب   .رسد نيازى منى وگرنه با رفنت به سوى فقريان و درويشان و 

  »2«  نشايد خواست از درويش پاداش

پس ما نيز نبايست جز در برابر ! يابان فقريى در برابر فقريى دست را دراز كند؟ هرگزمشا هيچوقت ديديد كه در گوشه خ
  .نياز تنها اوست خداوند، كه غىن و ىب

  .و در يك سخن بگوييم خدا و هر چيز مهه كس را رها كنيم

  »ُقِل اللَُّه ُمثَّ َذْرُهمْ «

  .و جز خدا هيچكس و هيچ چيز ديگر را بر لوح دل خود نقش نزنيم

كنند كه پس از آنكه يوسف بر ختِت خبت و اقبال نشست مهگان از مهه سو به سوى او آمدند و با هداياى خود  نقل مى
رياستش را تربيك گفته، اما در اين ميان كسى كه يوسف به انتظار آمدنش بود نيامد، تا اينكه پس از چند روز او را در  

  در اين چند روز متام شهر مصر را زيرو: گفت  !چرا اينهمه دير؟: كاخ خود ديدار كرد و پرسيد

______________________________  
  .26/ لقمان) 1(

  .پروين اعتصامى) 2(
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رتين  رو كردم تا شايد هديه اى در خور تو بيامب و نيافتم، وىل امروز چيزى خباطرم رسيد ديدم شايد از ميان هداياى ديگر 
به جيب برده و يك آينه كوچوك را بريون آورده و به وى تقدمي كرد، و خواست كه خود را در آن  باشد، و آنگاه دست

  .ببيند

بلكه تنها چيزى كه اليق اوست وجود مبارك خود او . هيچ چيز ارزش خدا را ندارد كه ما آن را جايگزين خدا كنيم! عزيزان
تا آئينه باشد، و عكس مجال او در آئينه دِل ما بيفتد، و او در پس، بياييد جان خود را آنچنان صيقل بزنيم . خواهد بود

  .ما خود را ببيند

  آينه توست دل تابناك
 

 «1» ِبْسُرت از اين آينه زنگار را

  

  .و در چنني صورت است كه ما دارا خواهيم بود

  .خدا دارمي: خواهيم گفتهاى خود گفت، ما نيز  و در چنني صورت است كه اگر كسى كنار ما نشست و از داراىي

  .و آنكه خدا را ندارد هيچ چيز ندارد. هر كس خدا دارد مهه چيز دارد

  .يعىن برو اى كسى كه خدا را ندارى! برو هيچى ندار: گفتند خواستند به كسى بد بگويند مى ها كه مى قدمي

م دنيا و هم آخرت، هم اميان و هم و هر كه خدا را داشته باشد يعىن مهه چيز را داراست؛ ه. پس خدا يعىن مهه چيز
  .عشق، و چه رفيقاىن كه در پشت پرده عاَمل در انتظار او هستند

اى زينب كربى سالم  عصر تاسوعا در حاىل كه بر خاك نشسته و سر را بر زانو داشت به خواب رفت، پس از چند حلظه
به خواب ديدم كه متام درهاى ملكوت به : با تبسمى گفتاللَّه عليها به بالني وى آمد و او را صدا كرد، امام بيدار شد، و 

  .بيا: گويند طرف من باز شده است، و ديدم كه پيامربان و مؤمنان و فرشتگان مهه رو به من دارند و مى

______________________________  
  .پروين اعتصامى) 1(
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رت از انبياء و پاكان، آي رت از ايشان مىراسىت، چه رفيقاىن    .شود ا مونس و انيسى 

  .خواهيد كه چنني رفيقاىن داشته باشيد جز به آغوش خدا پناه نربيد اگر مشا نيز مى! جوانان، عزيزان

ا، مهه مشا را به سوى آتش فرا مى: گويد هاى ديگر پناه بربيد كه قرآن مى مبادا به آغوش   .خوانند آ

  .نگاهداريد، و پس از آن عمرى آسوده و راحت باشيدپس، چند روزى صرب كنيد و خود را 

 سر شكسته نيست اين سر را نبند
 

 «1» يك دو روزى صرب كن باقى خبند

  

به جاى اينكه به آغوش اين و آن بنشينيد و به زير سايه اين و آن پناه بربيد، اندكى با خود باشيد و در تامل فرو رويد،  
  .گزينيد خداوند را بر منىكه به دنبال چنني تاملى جز 

  اى سايه نشني هر درخىت
 

  بنشني به كنار خويش خلىت

  

  !اى دارد دانيد خدا چه مزه به خدا كه منى

______________________________  
  .985مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 1(
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   اشارت

  .پرتو خداوند ميسور و ممكن خواهد بودسود و سعادت، و رشد و تعاىل، تنها در پناه و 
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   پناِه حق

  

شوند جز چيزى ناچيز و نازل و اندك، ارزاِىن ديگران  بزرگان عاَمل، وقىت كه به قصد كرامت و موهبت دست به جيب مى
دهند  بلكه در ازاء آنچه مىدهند،  كنند، و البته اين خبشش و انفاق را نيز به دور از چشمداشت و طمع صورت منى منى

  .كنند چند مقابل متنا و آرزو مى

 بزرگى داد يك درهم گدا را
 

 كه هنگام دعا ياد آر ما را

 يكى خنديد و گفت اين درهم خرد
 

 ارزيد اين بيع شرا را منى

  چه دادى جز يكى درهم كه خواهى
 

 «1» شت نعمِت ارض و مسا را

  

هاىي   ها و كمبودها و امورات ناچيز و حقري، موهبت او مهواره در برابر كم. اى ديگر است گونهاما مشرب و شيوه خداوند  
  .دارد كثري، فراوان، و انبوه اعطاء و ارزاىن مى

  »يا َمْن يـُْعِطى اْلَكِثري بالقليل«

  .كىن اى كه بسيار را در برابر كم ارزاىن مى

  هاى كثري موهبت

برد در حقيقت به چيزهاىي كم، حمدود و پايني پناه برده  ه به غري خداوند پناه مىكسى ك: توان گفت بر اين اساس مى
  .هاىي كثري، وافر، و فراوان رو منوده است ها و موهبت شود به نعمت است، اما آنكه به خداوند پناهنده مى

  اقبال خداوند
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كه هر كسى در هر شان و شرائطى كه باشد اى خاص نبوده و نيست، بل و پناه بردن به خداوند حمدود به قشر و يا قبيله
  .تواند به او پناه آورده و پناهنده شود مى

  .ترديد، از حماالت حمسوب است كه كسى به او پناه آورد و او پشت كرده و اقبال و استقبال نكند و ىب

   ايت خزانه ىب

يشان دارد، زيرا يا توان الزم نداشته و يا آلوده به دهند ريشه در نقص و كمبود و نادارى ا ها يكديگر را پناه منى اينكه انسان
باشند، در حاىل كه اينگونه معايب در وجود مقدس پروردگار راه ندارد، بلكه او قادر و قاهر است  ها مى خبل و حمدوديت

او نيز به وى  از اين رو هر كس كه به او پناه آورد. ايت است و از سوىي كرم و رمحت و رافت و لطف و نيز خزانه او ىب
و چيزى به نام . كند هاى او را رفع و گرهگشاىي مى پناه خواهد داد و در پرتو آن متامى اشكاالت و مشكالت و گره

  .گذارد ها و كمبودها براى او باقى منى دردها و رنج

   حال براى منونه، يكى از پناهندگان به حق را يادآور شومي كه چگونه

______________________________  
  .پروين اعتصامى) 1(
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  .خداوند او را پناه داده، و نيز نواقص و نقائص وى را مرتفع ساخت

  .كرد كند كه در كنار مهسر با كرامت خود با نام عمران زندگى مى قرآن كرمي از بانوىي ياد مى

  .عمران و مهسر خود ساكن فلسطني بودند

  .ت و تباهى و گناه بودو فلسطني مهد فساد، غفلت، شهو 

مهسر عمران كه در حد خود پروردگار جهان را به خوىب شناخته و با قلب پاك خود حق را ملس و احساس كرده بود، وقىت  
دهد، و  اى به قلب خود راه منى بيند كه فرزند دخرت است هيچ دغدغه و ترديد و وسوسه آيد و مى كه فرزندش به دنيا مى

ذات پاك حق يافته و به او پناه برده و از او مدد خواسته، و از او سالمت و سعادت فرزند را طلب در مهاجنا توسل به 
  :منايد مى
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  »1« »ِإينِّ أُِعيُذَها ِبَك َوُذرِّيـَّتَـَها ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجيمِ «

  .باشندخواهم تا از ناحيِت شيطان رجيم در امان  اين فرزند و فرزندان او به پناه تو مى! خدايا

  .آورد شيطان از َشَطن و آن به معناى موجودى است كه جز شر و شرارت چيزى از خود پديد منى

  .بر اين اساس هر عاملى كه منبع شر باشد شيطان است

داند توان و قدرت خداوند حمدود و كم نيست، از اين رو  و اين نشان از اميان و گسرتدگى فهم مهسر عمران است، كه مى
  .آيد به پناه او خبواهم دهم بگذار متام نسلى كه از نيز پديد مى حال كه او را به پناه خداوند مى: گويد با خود مى

روم پس از چه رو كم خبواهم، و براى يك نفر خواهش كنم؟ حال كه او مالك هسىت  يعىن من كه به در خانه كرمي مى
  :است

  »2« »ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلكِ «

______________________________  
  .36/ آل عمران) 1(

  .26/ آل عمران) 2(
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  .و حال كه او به هيچ چيز حاجت نداشته، زيرا كم و كمبودى ندارد

  »1« »اللََّه ُهَو اْلَغِينُّ «

  :تواند و از سوىي هر چه خبواهد مى

  »2« »ُكونُ ِإَذا َأرَاَد َشْيئاً َأن يـَُقوَل َلُه ُكن فـَيَ «

  .خواهم خواهم و براى مهه نيز مى پس از او مى
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  .حال ببينيد كه عكس العمل پروردگار در برابر اين مادر پاك چگونه بود

كند كه  البته اين را بدانيد كه هر كس به سوى خداوند رو كند عكس العمل حق يكسان است، يعىن با هر كسى مهان مى
  .با آن مادر پاكدامن منود

  .كند كند تا گزارش كند با بندگان خود چگونه است و چه مى ر روز كه خدا آيه نازل منىوگرنه ه

  »3« »ُكلَّ يـَْوٍم ُهَو ِيف َشْأنٍ «

يعىن خداوند پيوسته در كار خداىي خود است، و خداىي او حمصور به يك زمان و يا مكان و يا يك انسان معني و 
  .مشخص نبوده و نيست

  .كند ديروز و امروز، و يا امروز و فردا هيچ تفاوتى منىبارى، براى خداوند 

  .باشد و در يك سخن فعل و كار خداوند ازًال و ابداً يكسان و واحد مى

و اساساً اينكه خداوند داستان اين بانوى پاك را بازگفته است تنها به اين منظور است كه مردم اطمينان يابند كه هر كسى 
  .شود كه پريامون آن بانو اتفاق افتاد اه خواست سرنوشت وى نيز مهان مىبه حق توسل يافت و از او پن

البته، توسل در صورتى كارساز و چاره ساز است و چنني سرنوشىت را به دنبال دارد كه انسان از سر صدق و راسىت و 
  .درسىت و يكدىل و يكرنگى به او اقبال منوده و پناه آورد

 راسىت كن كه راستان رستند
 

 ان راستان قوى دستنددر جه

  

در اين دنيا اگر راسىت مهيشه سودآور نيست، و يا اگر دروغ با خود نفع و منفعىت به مهراه دارد، در جهان آخرت هرگز 
  .اينگونه خنواهد بود، بلكه در آجنا آنچه سودخبش است تنها و تنها صدق و راسىت است

  »1« »يـَْوُم يَنَفُع الصَّاِدِقَني ِصْدقـُُهمْ «

  .يعىن كه در بازار قيامت هيچ كاالىي سود ِدهى صدق را با خود ندارد
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از اين رو اگر كسى در اين دنيا به بندگى و طاعت خداوند تن در دهد اما نه از سر صدق بل از سر ريا و تظاهر، هرگز 
  .برد از طاعت خود سودى منى

  .را با خود نداشته باشد هرگز نافع و سودمند خنواهد بوداساساً هر چيزى كه آميخته به صدق نباشد، و رنگ زيباى آن 

  راسىت كن مهه كه در دو جهان
 

اند  جبز از راستيت نر

 سخت بيدار باش در مهه كار
 

 پيش از آن كت قضا خبسباند

  

  نيك رو، بد مرو، كه نيك و بداست
 

 «2» ماند كه ز ما يادگار مى

  

  .كرامت خواست، پذيرفتو خداوند آنچه آن بانوى با  

  !راسىت كه خداوند چه برخوردهاى زيباىي كه با اهل صدق دارد

  .و آنچه او خواست اين بود كه خداوند دخرتش را در پناه خود پناه دهد

  »3« »فـَتَـَقبـََّلَها َربـَُّها ِبَقُبوٍل َحَسنٍ «

ابيد، و از آن پس نيز با ربوبيت خود دست به كار ي ها كه اگر به او پناه آوريد، پناه مى و اين پيغامى است به مهه انسان
  هاى رشد و بالندگى مشا را شود و زمينه مى

______________________________  
  .119/ مائده) 1(

  .مسعود سعيد سلمان) 2(

  .37/ آل عمران) 3(
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اى آلوده و جنس به  سازد، و يا نطفه ل بدل مىاى ريز به زيباترين گ مهچنانكه او با ربوبيت خود دانه. كند فراهم مى
  .كند اى جنس از انسان به حكيم و عارف تبديل مى طاووسى زيبا و رنگ در رنگ بدل ساخته، و يا نطفه

  !سپاريد؟ مشا فرزندان خود را به كه مى! عزيزان

  .سازد مشا فرزند خود را به هر كس كه بسپاريد بدانيد كه او را مهرنگ خود مى

  .نكه اگر به خدا بسپاريد مهرنگ خود خواهد ساختمهچنا

  .خنست مرمحىت كه خداوند به فرزند آن بانو منود اين بود كه پيامربى از پيامربان خود بر كار تربيتش مامور ساخت

  »1« »َكفََّلَها زََكرِيَّا«

كه اليق استماع كالم حق شد، و   نشيىن با وقار ساخت، از اين رو آنچنان تعاىل و رشد يافت و زكريا از وجود وى سجاده
نزارى بدل گرديد كه تنها گلى رعنا و زيبا با خود كم داشت و آن نيز خداوند وعده كرد، و وعده خويش را نيز  ديگر به 

  .آنكه آغوش مهسرى را ملس كرده باشد جامه عمل پوشيد، و بدينسان مسيح را به او ارزاىن داشت ىب

______________________________  
  .37/ آل عمران) 1(
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   اشارت

  .ترين چيزها معرفت خداوند است نافع

شود كه امساء خداوند با ُمَسمَّا بوده و به ديگر سخن خداوند عني ذات خويش  در سايه معرفت حق منايان و آفتاىب مى
  .آن نيست است، پس اگر نامش رمحن است در حقيقت نيز جز
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  مانند رمحت ىب

  

  .ربايد زمانه، هر حلظه در كار ربودن است، و عمر گرامنايه را از ما مى

  »1«  كسى كاين رمز داند اوستاد است

نشيند، بلكه او نيز دست به كار شده و فرصت را غنيمت مشرده و از  خيال به متاشا منى و چنني كسى هرگز آسوده و ىب
ره حلظهحلظه    .برد ها مى هاى عمر 

  »2« دزد شد گيىت تو نيز از وى ِبدزد

ره   .تر از گوهر معرفت و شناخت نسبت به ذات حق خنواهد بود تر و پر منفعت اى نافع و هيچ 

  رو گهرى جوى كه وقت فروش
 

 «3» خريه كند مردم بازار را

  

______________________________  
  .اعتصامىپروين ) 1(

  .پروين اعتصامى) 2(

  .پروين اعتصامى) 3(
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   هاى كاذب مسىت
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ره نافع و گوهر گرامنايه، در مهه وقت، و براى مهگان، ميسور و ميسر نيست پس هر كجا كه فرصت . و كسب اين 
ترين  ست كه ساعات جواىن خوشو اگر ايام جواىن مغتنم و مبارك است تنها و تنها از مهني رو . دست داد غنيمت است

هاى شريف را به بطالت و  توان به آن معرفت بلند دست يافت، از اين رو نبايست آن حلظه ها و آناتى است كه مى حلظه
  .هاى كاذب سپرى ساخت غفلت و مسىت

  در مهه جا راه تو مهوار نيست
 

 «1» مست مپوى اين ره مهوار را

  

   بر خالف اسم آدميان

شنود كه از  به ديگر سخن، اگر مى. آموزد تطبيق اسم با ُمسماست سايه معرفت خداوند خنستني چيزى كه آدمى مىدر 
كنند، رمحت را  بيند كه او را به رمحن و رحيم ياد مى يابد، و اگر مى امساء مبارك خداوند كرمي است، كرامت را نيز در او مى

  .كند نيز در او مشاهدت مى

اده است اما در ظلم و  هاىي است كه آدميان بر خود مى سمو اين بر خالف ا ند، اى بسا كسى نام خود را عادل 
  .و يا با خود نام حسن را داشته، اما زشتكارى پيشه او باشد. بديل باشد ستمكارى ىب

  .تواند دل داد، و دل بست، و دل خوش داشت ها منى بنابراين، به نام

  مرمي بسى به نام بود لكن
 

 «2» تبت يكى است مرمي َعذراء رار 

  

   بارى، تنها نام خداوند است كه از سر صدق بوده و نيز آنانكه به وى اتصال

______________________________  
  .پروين اعتصامى) 1(

  .پروين اعتصامى) 2(
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  .يافته و ارتباط دارند

نيز بر خود مسّلم فرموده و اگر نام كرمي را بر خود گزيده، كرامت را نيز بر او اگر نام خود را رمحن داده است رمحت را 
  .خود الزام و ضرور منوده است

  :شود سند اين سخن نيز در كتاب خداست كه ذيًال ياد مى

  »1« »ِسِه الرَّْمحَةَ نـَفْ   َوِإَذا َجاَءَك الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِبآيَاتَِنا فـَُقْل َسَالٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َربُُّكْم َعَلى«

يابند به  وقىت كه مومنان به حضور تو بار مى: فرمايد بارى، خداوند در اين كرمي مبارك پيامرب را خماطب خود قرار داده و مى
  .ايشان سالم گوى

ا انگيز است، زيرا كه در آداب ديىن ما آمده است كه شخص وارد شونده سالم گويد، اما در اينج و اين، بسيار شگفت
  .دارد كه وى بر وارد شنوندگان سالم كند پيامرب خود را موظف مى

  .خداوند رمحت را بر خويش واجب كرده است: دهد كه به آنان بگوى و آنگاه فرمان مى

  :فرمايد و افزون بر اين نيز مى

  »2« »نَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ أَنَُّه َمْن َعِمَل ِمنُكْم ُسوءاً ِجبََهاَلٍة ُمثَّ َتاَب ِمن بـَْعِدِه َوَأْصَلَح َفأَ «

اگر بر اساس جهل، غفلت و اشتباه، گناه و معصيىت مرتكب شديد وىل به دنبال آن پشيمان شده و بازگشته و تدارك 
  .منوديد، خداوند مشا را خواهد آمرزيد، و نسبت به مشا از سر رحم و عطوفت رفتار خواهد كرد

  .زيبا را براى خود خنواسته است هاى فلسفه اين نام علت و ىب بنابراين، او ىب

  مانند رمحت ىب

   كسى، كه خود مسيحى بود، به حمضر امام صادق عليه السالم باريافت، و به ُمينِ 

______________________________  
  .54/ انعام) 1(
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  .54/ انعام) 2(
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بازگشت، و بنابر سفارشات اما صادق عليه السالم از آن مهنشيىن با وى، صادقانه، اسالم را پذيرفت، و مسلمان به خانه 
شود،  امروز تو را چه مى! فرزندم: كرد، تا جاىي كه مادر با شگفىت پرسيد پس با كمال مهر و مهرباىن با مادرش رفتار مى

م او درآمدم، و با امام صادق عليه السالم نشستم، و به كيش و مرا! مادر: اى؟ گفت اين ادب را از كه و از كجا آموخته
پاى رفتنم نيست، ! فرزندم: و مادر كه سخت شيفته اين مرام و آيني پاك شده بود گفت. سالم را با جان و دل پذيرا شدم

توامن خود به حضورش باريامب تو ايشان را درياب و خبواه كه مرا نيز به كيش  يافتم، حال كه منى وگرنه خود به حمضرش بار مى
  .مسلماىن بپذيرد

به او سالم برسان : فرزند شتابان خود را به امام رسانيد، وماجراى مادر خود را گفت، و امام صادق عليه السالم فرمودو 
  .و بگو مشا را نيز پذيرفتيم

و فرزند به سوى مادر آمد، و از قبول امام گفت، و مادر شاد و شادمان شده اما ساعىت نگذشت كه از دنيا رفت، و 
ان خود را به امام رسانيده و از مرگ مادر گفت، و افسوس خورد از اينكه مادرش كمرت از ساعىت به جوان با چشمان گري

  .او از ماست، يعىن خدا او را پذيرفته است: وىل امام فرمود! اسالم در آمد

  بر طاعت و خري خود نبايد نگريست
 

 «1» در رمحت و فضل او نگه بايد كرد

  

  .كند جهت رمحت خويش را جارى مى رمحن و رحيم لقب نداده است، اگر چه ىبجهت خود را  بارى، او ىب

   خدمىت علىت ىب رمحىت ىب

  .ريزد كه پاى اشك به چشمان انسان باز شود و زارى و اندوه وى باال گريد و البته، اين رمحت وقىت آبشاروار فرو مى

______________________________  
  .ابو سعيد اىب اخلري) 1(
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  اى است زارى و گريه قوى سرمايه
 

  اى است تر دايه رمحت كلى قوى

انه جو بود  دايه و مادر 
 

 تا كه كى آن طفل او گريان شود

 طفِل حاجات مشا را آفريد
 

 تا بناليد و شود شريش پديدژ

  زارى مباش گفت ادعوا اللَّه ىب
 

 «1»  تا جبوشد شريهاى مهرهاش

  بگريامن جبوشد رمحتمچون 
 

  آن خروشنده بنوشد نعمتم

  گر خنواهم داد خود ننماميش
 

  ُچوْنش كردم بسته دل بگشاميش

  هاست رمحتم موقوف آَّ خوش گريه
 

ر رمحت موج خاست  «2»  چون گريست از 

  

  .دريا رمحت استجهت نام رمحن و رحيم بر خود ننهاده است، بلكه دريا  بينيد كه او ىب بنابراين، مى

  .هاى غري قابل هضم براى بشر است و به خود او سوگند كه رمحتش از شگفىت

   باب توبه گشوده است

آن : در جملس حضرت رضا عليه السالم سخن از جنگ مجل به ميان آمد، و هر كسى چيزى گفت، يكى گفت
  ناجوامنردان بر وجود نازنني على عليه السالم مششري

______________________________  
  .1954تا  1951مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 1(

  .375تا  373مثنوى معنوى، دفرت دوم بيت ) 2(
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جنگ با على جنگ با من، و جنگ با : كشيدند حال آنكه او مظهر عدل و حق بود، و پيامرب در باب او فرموده بود
و امام ! خداوند متامى آنان را لعنت كند: مهني ميان يكى آشفته شد و به فرياد آمد و گفتمن جنگ با خداست، در 

اى از آنان تائب  داىن پاره كىن؟ هيچ مى از چه متامى آنان را نفرين و لعن مى: عليه السالم با شنيدن اين سخن فرمود
  .شدند

يقت بنا بر فرمايش رسول خدا جنگ با خود اوست يعىن رمحت خداوند تا آجناست كه براى جنگ با على نيز كه در حق
  .باب توبه را گشوده است

  .بنابراين، هرگز هيچ گناهكارى را از خود نرانده و نرجنانيد

  .مبادا كسى را از خداوند نااميد كنيد، وگرنه او درهاى رمحت خويش را بر خود مشا خواهد بست

  .ند آشىت كنندتوانيد ديگران را تشويق كنيد كه با خداو  پس تا مى

ا بگوييد كه اين نام   .هاى مبارك حق بيهوده انتخاب نشده است، بلكه متامى حق است و حقيقت دارد به آ

ترين  ها سنگني ها و سال اگر كسى سال: توانيد از رمحت و مغفرت خداوند بگوييد، و به آنان بگوييد براى آنان تا مى
باره صادقانه تصميم به بازگشت داشته باشد، هر چند پس از تصميم معاصى و گناهان را مرتكب شده باشد، اگر يك

توفيق جربان نيفاته و مرگ گريبان او را بگريد، بر اساس روايات و سخنان بزرگان دين چنني كسى آمرزيده و خبشيده 
  .خواهد شد

  .ايد چه خواهد كرد بوده كند با مشا كه عمرى دست به دامان او حال مشا ببينيد وقىت خداوند با چنني كسى چنني مى

  307: نسيم رمحت، ص

   اشارت

و به ديگر سخن ايشان خويش را تنها با . بزرگان آنچه از بزرگى دارند در پرتو مهرنگى و مهاهنگى با حضرت حق است
  .اند اخالق و صفات وى آراسته
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   طريق خوب شدن

  

  !كارى كن كه اين چوب در دستان من اژدها شود: گفت  كسى چوىب به دست داشت و به حضور مسيح آمد و

و اگر شنيدى كه موسى از . شود، و نه چوب اژدها نه اژدها چوب مى. و چوب، چوب. اژدها، اژدهاست: مسيح گفت
تواند، و از اين رو نيز  زيرا به خداوند اتصال داشت، و خداوند آنچه خبواهد مى. ساخت، چون موسى بود چوب اژدها مى

  .پس تو نيز به جاى آنكه چوب خود را اژدها كىن خود را موسى كن. توانست خواست مى موسى آنچه را كه مى

   اگر موِسى شوى هر كوه طور است

  .تواند اژدها باشد و نيز هر چوب مى

  .شود بارى، بدون موسى شدن چوب اژدها منى

  .مهچنانكه بدون ابراهيم شدن آتش گلستان خنواهد شد

  .تواند بود عيسى شدن دِم دهان مايه حيات و احياء مردگان مىو نه بدون 
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م به   اى كه سى تن در گشوند و بسنت آن دست داشتند، بر باالى دست قرار منى و نه بدون على شدن درب قلعه گريد آ
  .اى كه ديگران با اسب و اسرت و سالح و لوازم خود بر آن عبور كنند گونه

   شيوه

خواهد موسى شود، و يا عيسى، و يا ابراهيم، و يا على، بايد رّد پاى ايشان را تعقيب كند، و ببيند كه آنان  كسى كه مىو  
  .چگونه بودند و آنگاه خود را نيز به آن شيوه و سبك آرايش داده و آراسته سازد
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   پوشيدن عيوب

نبال كردند مهرنگى و مهاهنگى با خداوند در متام شئون آنچه اين بزرگواران پيشه خود ساخته و تا به آخر نيز مهان را د
  .حيات و زندگى بود، و در يك سخن اخالق اهلى را اخالق خود و رفتار او را روش كار خود ساختند

كند، و با آنان از  هاى آدميان كرميانه عبور مى ها و عيوب و منقصت آنان وقىت كه ديدند خداوند از كنار خطاها و لغزش
خود را نيز به اين خصلت زيبا آراستند، و هرگز در صدد عيوب خلق . منايد و اغماض و عيب پوشى رفتار مىسرگذشت 

  .بر نيامده، بلكه عيب آنان را نيز پوشش دادند

 پرده از عيب كسان برداشنت نبود هنر
 

 «1»  گر نيارى پاك شسنت عيبشان بارى بپوش

  

  :فرموداين سخن على عليه السالم است كه 

  »2« »يا َعْبَداللَّه التـَْعَجل ِىف َعْيِب اَحٍد ِبَذنِْبه«

  .در افشاى عيوب كسى تعجيل مكن! اى بنده خدا

______________________________  
  .جامى) 1(

  .140ج البالغه، خ ) 2(
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  گر عيىب اندر آن نگرى عيب پوش باش
 

 «1» ردزيرا تو زود بگذرى اين نيز بگذ

  



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

 

و اين در حاىل است كه خود، به . اند اى به اَسف نه تنها عيب پوش نبوده بلكه عيب جوىي را نيز مرام خويش ساخته پاره
  .اند عيوىب سنگني آلوده

  »2« »اْكَرب العيب اْن َتِعْيَب ماِفيَك ِمثُله«

  .بزرگرتين عيب آنست كه آنچه را كه خود دارى بر ديگران عيب مشارى

  عيب خويش يك ديده مناىي به
 

 «3»  به عيب ديگران صد صد گشاىي

  

  .دار بوده و با خوب و زشت كسان كار ندارند خوشا بر احوال كساىن كه خويشنت

  كسى خوشرت از خويشتندار نيست
 

 «4»  كه با خوب و زشت كسش كار نيست

  

خود دارند، و مهواره عيوب خويش را مد نظر داشته، و مهني، و اينان كساىن هستند كه پاى بر گليم و سر در گريبان 
  .باعث غفلت ايشان از عيوب ديگران شده است

  »5« »َمْن َنَظر ِىف َعْيِب نـَْفِسه اْشتـََغل َعْن َعيِب َغْريه«

  .هر كه در عيب خود نگرد عيب جوىي ديگران از نظرش برود

  »6« »َمْن اْبَصَر َعْيَب نـَْفِسه َملْ َيِعْب اَحداً «

  .كسى كه به عيب خود بنگرد، به احدى عيب نگريد

______________________________  
ار) 1(   .ملك الشعراء 

  .353ج البالغه، حكمت ) 2(
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  .جامى) 3(

  .سعدى) 4(

  .420/ 2، العقد الفريد 32، االعجاز واالجياز، 349ج البالغه، حكمت ) 5(

  .729/ 188/ 2غرر احلكم ودر الكلم، ) 6(
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  گر به عيب خويشنت دانا شوى
 

 «1»  كى به عيب ديگران بينا شوى

  

  »2« »اْعَقُل الناس َمْن كاَن بَعْيِبه َبْصرياً َوَعْن َعْيِب َغْريِه َضرْيراً «

  .بيناى عيب خويش و نابيناى عيب ديگران باشد كه خردمندترين مردم كسى است

گويد، خود نشانه آنست كه از معايب خود چشم پوشيده و يا غافل و نادان است،   عيوب ديگران مىاساساً كسى كه از 
  .آيد كه البته اين خود باالترين ذنوب و گناهان به مشار مى

  »3« »َجْهُل اْلَمرِء ِبُعُيوِبه ِمْن اْعَظِم ُذنُوِبه«

  .آيد ار مىجاهل بودن انسان به عيوب و معايب خود از بزرگرتين گناهان به مش

  »4« »َعَلْيه ُعُيوبُه  ِمْن اشدِّ ُعيوِب اْلَمرء ان ُختْفى«

  .هايش بر وى خمفى باشد هاى انسان آن است كه عيب هاى و منقصت از بدترين عيب

ها، آگاهى به عيوب خويش  ها و شناخت ترين و سودمندترين دانش و طبيعًة، مهچنانكه در خرب آمده است، از خوب
  .است
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  »5« »َفُة اْلَمرء ِبُعُيوِبه انـَْفُع اْلَمعاِرفَمْعرِ «

  :و نيز آمده است

  »6« »تـََفقُِّد ُعُيوِبَك َكَعُدوِّك  َكْن ِىف اِحلْرِص َعلى«

______________________________  
  .عطار) 1(

  .409/ 201/ 1. غرر احلكم، و درر الكلم) 2(

  .279/ 1كنز الفوائد، ) 3(

  .42/ 249، 2، غرر احلكم ودرر الكلم) 4(

  .138/ 286، 2غرر احلكم و درر الكلم ) 5(

  .305، 2. ابن اىب احلديد) 6(

  313: نسيم رمحت، ص

  .براى پيدا كردن عيبهاى خود مثل يافنت دمشن حريص باش

  از اين رو، دوستدارترين انسان كسى است كه دمشن انسان، كه عيوب و

  314: نسيم رمحت، ص

  .دهد معايب باشند، به انسان نشان

  »1« »َمْن أباَن َلَك َعْن ُعُيوِبَك فـَُهَو َوُدوُدك«

  .كسى كه عيوب تو را براى تو آشكارا بگويد، پس او دوست واقعى توست
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ا را براى كس و يا كسان ديگر  پرده عيوب انسان را براى انسان باز مى اساسًا، كسى كه ىب گويد، در غياب وى هرگز آ
  .منايد بازگو منى

  »2« »َفَك ِىف َعْيِبَك َحِفَظَك ِىف َغْيِبكَ َمْن كاشَ «

هاى تو خنواهد   هاى تو را بگويد، در غياب، آبروى تو را حفظ خواهد كرد، و از بدى پرده و پيش رو عيب كسى كه ىب
  .گفت

مو مهچنانكه اگر كسى عيب انسان را در پيش رو كتمان منوده و نگويد، به حتم در پشت رو آن را صد چندان منوده و 
  .به مو براى ديگران خواهد گفت

  »3« »ما َحِفَظَك َغْيَبَك َمْن َحِفَظ َعْيَبك«

  .كسى كه عيب تو را حفظ منايد و باز نگويد، غيب تو را نيز حفظ خنواهد كرد، و آن را براى ديگران باز خواهد گفت

گويند، و مهني نشان آنست   از مىصدق آنست كه عيب ديگران را پيش روى انسان ب و نشانه اين دوستان ناراست و ىب
  .ترديد عيب انسان را نيز پيش روى ديگران خواهند گفت كه ىب

 هر آنكه بَرد نام مردم به عار
 

 تو چشم نكو گوىي از وى مدار

  كه اندر قفاى تو گويد مهان
 

 «4»  كه پيش تو گفت از پس مردمان

  

______________________________  
  .565/ 179، 2ودرر الكلم غرر احلكم ) 1(

  .614/ 182، 2غرر احلكم و درر الكلم ) 2(

  .260/ 277، 2غرر احلكم و درر الكلم ) 3(

  .سعدى) 4(
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  315: نسيم رمحت، ص

  اخالق خداوند

بنابراين، راه موسى شدن يا به ديگر سخن راه مهه كاره شدن مهانا تطبيق و مطابقت دادن منش و رفتار خود با خداوند 
بافند جز بر اساس  باف كه چشمى به نقشه دارند و چشمى به بافته خويش، و منى يعىن درست به مانند مردم قاىلاست 
اى كه در پيش رو دارند، انسان نيز بايد چشم به رفتار و اخالق خداوند داشته و تار و پود صفات خود را بر اساس  نقشه

  .آن سازد

  :و مهني حقيقت نيز در روايات ياد شده است

  »َختَلَُّقوا ِباخالِق اللَّه«

  .خويش را به اخالق خداوند بياراييد

  .مهچنانكه پيامرب با عظمت اسالم اينگونه بود

  .لذا از آجنا كه خداوند خود رحيم است پيامرب نيز چنني بود

  »1« »َحرِيٌص َعَلْيُكم بِاْلُمْؤِمِنَني َرُؤوٌف َرِحيمٌ «

  :ه داردو يا مهچنانكه خداوند خود رمحت واسع

  »ء َوِسَعْت َرْمحَُة ُكلِّ َشى«

  .پيامرب نيز از رمحىت به وسعت متام هسىت برخوردار است

  »2« »َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِْلَعاَلِمنيَ «

   جزاى اعمال
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موسى و ابراهيم شود كه  وقىت كه اخالق انسان با اخالق خداوند مهسان و مهانند باشد، در دنيا دستماييه چنان تواىن مى
اند، و در آخرت نيز به شراب طهور، و جنات عدن، و رضوان حق بدل خواهد  و عيسى و على از آن برخوردار بوده

  .شد

اده    و اين حقيقىت است كه خداوند در فراواىن از آيات خود بر آن انگشت 

______________________________  
  .128/ توبه) 1(

  .107/ انبياء) 2(

  316: محت، صنسيم ر 

شت و آنچه در آنست حمصول صفات و اخالق نيكوى مشا بوده، و در حقيقت جزاى كردار و  و يادآور شده است كه 
  .رفتار مشاست

  »1« »َجزَاًء ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلونَ «

شت و پاداش اخروى است سخن از انسان و جزاى اعمال اوست   .اساسًا، هر كجا سخن از 

______________________________  
  .17/ سجده) 1(

  318: نسيم رمحت، ص

   اشارت

  .امر هدايت، عظيم و بزرگ است، و آن را جز از بزرگان دين خواسنت، مايه گم شدن و گمراهى است

  .و بزرگان مهانا انبياء و امامان گرامند، و جز ايشان هر كه باشد و هر چه باشد، كوچك و حقري و ناتوان است

  319 :نسيم رمحت، ص
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  دعاء

  

از خبت و اقبال دور شده و از ختت شاهى فرود آمده و براى مهيشه حكومت و حكمراىن را از كف » َسْنَجر«روزى كه 
مه جاه و جالل، و حشمت و شكوه، و سپاه و قشون، و نيز توان و اقتدار، چرا مهه : داده بود، كسى از او پرسيد با آ

  !هاى ثروت و مكنت و قدرت را از دست دادى؟ مهه خزانهچيز از دست شد، و به خزان نشسته، و 

در كار خود دو خطا كردم؛ خطاى خنست من اين بود كه كارهاى بزرگ را : سنجر كه يكپارچه حسرت و اندوه بود گفت
  .هاى كوچك سپردم به دست انسان

هاى بزرگ سپردم،  چك را به انساناز اين رو، كارها، مهه، ضايع شد و هيچكدام به سامان نرسيد، و از سوىي كارهاى كو 
ا نيز از آجنام آن سلسله كارها عار داشته و سرباز زدند   .و در نتيجه هيچ كارى، نه كوچك و نه بزرگ، صورت نگرفت. آ

دادم،  هاى بزرگ حوالت و ارجاع مى هاى كوچك، و كارهاى بزرگ را به انسان من اگر كارهاى كوچك را به انسان: و افزود
  .كشيد م به اينجا منىهرگز كار 

  320: نسيم رمحت، ص

   حقيقت مسّلم

و البته، اين يك حقيقىت مسلَّم و اصلى مورد اهتمام است، و نه تنها در امورات دنياىي، و سياسى، و حكومت دارى بايد 
  .حلاظ داشت، بلكه در وادى معنوى و اخروى نيز بايد نسبت به آن پايبند بود

  .هاى بزرگ خنواهد، بس خجلت كه از اين حاصل ايام بـََرد انسان كارهاى بزرگ را از انسانبلكه در امورات معنوى اگر 

  .از اين رو خداوند جهت هدايت خلق، انبياء و امامان را گسيل داشت

هاىي جز انبياء و امامان خواسنت، مهچون خواسنت كارهاى  زيرا كه هدايت امرى عظيم و بزرگ است، و آن را از انسان
  .اى جز سقوط و احنطاط در پى ندارد مردم كوچك است، كه نتيجه بزرگ از
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هدايت و راهياىب و دستگريى، بسيار خرد و كوچك و : ها، هر چند بزرگ باشند در خصوص امورات ديىن مهچون انسان
كه البته، از . آيد هاىي نيز به چشم مى هاى صواب ايشان لغزش بينيد كه گاه در كنار سخن از اين رو مى. منايند ناچيز مى

گر باشند، و تنها چيزى كه چشم انسان را مسلح  يابند كه با چشم مسلح نظاره هاى ايشان تنها كساىن التفات مى لغزش
  .كند كتاب خدا قرآن جميد است مى

م لغزش هاى ظريف و حساس هرگز به چشم منى اساسًا، بدون اين كتاب آمساىن، لغزش ا  هاىي كه گاه يكى از آ آيد، آ
مهچنانكه ويروسى ريز و . كاىف است براى مهيشه انسان را هر چند برجسته و شايسته و مستعد باشد زمينگري سازد

  ژ. افكند اى قوى و نريومند را به بسرت ناتواىن مى ناديدىن گاه جثه

  خطاىي آشكار

از كنار اين بيت جناب موالنا به عنوان منونه كسى كه چشم خويش را با آيات كتاب خدا مسّلح نساخته است، وقىت كه 
  :كند، كه عبور مى

 شناسم ز اوليا قوم ديگر مى
 

 «1» كه دهانشان بسته باشد از دعا

  

بني داشته،  شايد به وجد آمده، و آن را نيز حتسني كند، حال آنكه مهني بيت و مهني سخن براى كسى كه چشم حقيقت
  .بسيار ناروا و ناصواب خواهد بودكند  و مهه چيز را از منظر كتاب خدا نظاره مى

اين اولياء كسيتند؟ و هر كه : پرسد آنكه در كمند مهابت و شكوه موالنا اسري و گرفتار آيد جسورانه مى چنني كسى ىب
باشند و هر چه باشند آيا از انبياء و امامان باالترند؟ حال آنكه آنچه از دعا و نياز خواهى داشته و دارمي از مهني بزرگان 

  .ست، و از طريق ايشان به ما رسيده استا

اند، و در آن هدايت به صراط مستقيم را از خداوند  اين اولياء كيستند؟ آيا تاكنون ركعىت از مناز را اقامه نكرده: پرسد و مى
  اند؟ و آيا هدايت خواهى به صراط مستقيم دعا نيست؟ خنواسته

خواهند از  گشايند؟ آيا جز اين است كه مى و بسته، و لب به دعا منىاين اولياء كيستند؟ و از چه رو دم فر : پرسد و مى
اين رهگذر تسليم و رضايت خويش را نسبت به آنچه خداوند تقدير و تدبري كرده است نشان داده باشند، مهچنانكه 

  :جناب موالنا خود اشارتى به اين معنا كرده است
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  از رضا كه هست رام آن كرام
 

 «2»  حرامجسنت دفع قضاشان شد 

 پس چرا البه كند او يا دعا
 

 «3» كه بگردان اى خداوند اين قضا

  

   وىل از جناب موالنا بايد پرسيد كه از اين حضرات اولياء جويا شود، كه

______________________________  
  .1882مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 1(

  .1881مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 2(

  .1916مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 3(

  322: نسيم رمحت، ص

  :چگونه تسليم خداوند هستند، امام تسليم كالم او نيستند، مگر نه آنكه او خود فرمود

  »اْدُعوِىن «

  .دست به دعا برداريد«

  .مگر نه آنكه او در جاْى جاى كتاب خود از ما خواست كه از وى خبواهيم

  ترغيب به دعاء

توان گذشت، كه جناب موالنا خود در مواضعى از مثنوى شريف به امر دعا و خواهش و خواسنت از  انصاف منىالبته، از 
  :خداى بزرگ را تشويق و ترغيب منوده است

  جز تو پيش ِكى بر آرد بنده دست
 

  هم دعا و هم اجابت از تو است
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 هم ز اول تو دهى ميل دعا
 

 تو دهى آخر دعاها را جزا

  وىي ما در مياناول و آخر ت
 

 «1»  هيچ هيچى كه نيايد در بيان

  هني جبو كه ركن دولت جسنت است
 

  هر گشادى در دل اندر بسنت است

  از مهه كار جهان پرداخته
 

  گو به جان چون فاخته كو و كو مى

  نيك بنگر اندر اين اى حمتجب
 

 «2»  كه دعا را بست حق بر استجب

  

______________________________  
  .3401تا  3399مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 1(

  .2304تا  2302مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 2(

  323: نسيم رمحت، ص

  زلف اولياء

 كند كه جناب موالنا و يا هر كس ديگرى، چه در باب دعا و يا هر موضوع ديگرى، سخن البته، براى ما هيچ تفاوت منى
بگويند و يا نگويند، و يا تاييد كرده و يا مردود مشارند، زيرا دين و آئني ما گره خورده به زلف اولياىي است كه خداوند 

خود هر يك از ايشان را به عنوان وىل و دوستدار خود ياد كرده است، و خواسته است كه جز از ايشان پريوى و تأسى 
  .ننماييم

  :ن دست كم يكى از آن بزرگواران در باب دعا بشنوميو در اينجا خوشرت آنست كه سخنا

  .هاى خود را تنها و تنها از خداوند خبواهيد دست به دعا داشته و حاجت و نيازمندى: على عليه السالم فرمود

  »1« »الَتْسأْل َغيـَْر اللَّه َفانَُّه اْن اْعطاَك اْغناكَ «
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  .نياز خواهد منود ىب از غري خدا حاجت خمواه زيرا اگر او به تو اعطاء كند

  .در نزد خداوند هيچ چيز خوشرت و حمبوبرت از آن نيست كه از وى چيزى خبواهند: و فرمود

  »2« »ء اَحبُّ اَىل اللَّه ُسبحانَه ِمْن اْن ُيْسأل ما ِمْن شى«

  .چيزى نزد خداوند حمبوبرت از آن نيست كه از او سئوال و خواسته شود

  .خواهد تر و آشناتر است، بيشرتين خواست را از او داشته، و از مهه نيز بيشرت مى د آگاهآنكه نسبت به خداون: و فرمود

  »3« »اْعَلُم الناِس بِاللَِّه اْكثـَُرُهْم َلهُ َمْسأَلةً «

  .داناترين مردم به خداوند كسى است كه بيشرت از او درخواست كند

  زيرا خواسنت ازدر مهه وقت دست به دعا داشته و از او خبواهيد، : و فرمود

______________________________  
  .309، 20ابن اىب احلديد ) 1(

  .152/ 267، 2غرر احلكم و درر الكلم ) 2(

  .434/ 203، 1غرر احلكم ودرر الكلم ) 3(

  324: نسيم رمحت، ص

توان   از اين رو منى. بودخداوند وقف بيماران و گرفتاران نبوده، و نه منحصر به وقت بيمارى و گرفتارى و ابتال خواهد 
  .آنكه در چنگ بال گرفتار آمده است به دعا و خواسنت نيازمندتر است: گفت

   ما ِمْن اَحٍد ابـَْتلى َواْن َعُظَمْت بـَْلَواهُ «

  »1« »اليَأَمُن الَبالء  الَِّذى  ِبأَحّق بِالُدعاِء ِمَن اْلُمعاىف
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خواهد بايد از سر صفا و اخالص باشد،  كند و از او چيزى مى ىو انسان، چه سامل و چه گرفتار، در هر حال كه دعا م
  .از مهه چيز و از مهگان قطع اميد منوده و تنها دل به كرم او داشته باشد

ى شو چون ُجباب   »2«  پاك ساز از غري دل وز خود 

َسأَله ِلَربِّك«
  »3« »واْخِلص ِىف امل

  .هنگام درخواست، خالصانه، دعا كن

  ست بايد برداشتاميد ز هر چه ه
 

  دل ز آنچه جبز حق است، بايد برداشت

  

  در وقت دعاست دست برداشتنت
 

  برداشت «4» رمزى، كه ز مجله دست بايد

  

  .منايد و البته، براى اخالص فوائد و منافعى فراوان است از مجله اينكه اجابت را تسريع مى

  »5«  برو جان بابا در اخالص پيچ

  »6« »ِباْخالِص الدُّعاِء َفانَُّه اْخَلُق بِاْالجابَةَعَلْيَك «

______________________________  
ج البالغه، ) 1(   .169مستدرك 

  .وحشى بافقى) 2(

  .31ج البالغه، نامه ) 3(

  .واعظ قزويىن) 4(

  .سعدى) 5(
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  .11/ 18، 2غرر احلكم ودرر الكلم ) 6(

  325: نسيم رمحت، ص

  .در دعا، زيرا دعاى خالص سزاوارتر به اجابت استبر تو باد به اخالص 

هاى انسان جز اخالص، پاكى و طهارت و پرهيز از معاصى و گناهان  و هيچ ناگفته مناند كه در اجابت دعا و خواست
  .نيز شرط مسّلم است

  هر كه را دل پاك شد از اعتالل
 

 «1»  رود تا ذواجلالل آن، دعايش مى

  

  .خط خطا و كج باشد، به هنگام شام و سحر دست به دعا داشنت هيچ فايدتى نداردوگرنه اگر پاى در 

  پاى تو مهواره به راه كج است
 

  دست تو هر شام و سحر بر دعاست

  چشم تو بر دفرت حتقيق، ليك
 

 «2»  گوش تو بر بيهده و ناسزاست

  

شود، و اين نبايد مايه نوميدى و يأس  دعا تاخري مىو هيچ، از ياد نربمي كه بر اساس حكمت و مصلحت گاه در اجابِت 
  .باشد

  »3« »اليـُْقِنطَنََّك اْن اْبطََأْت َعَلْيَك اْالجابَه«

  .اگر دعايت دير به اجابت رسيد نوميد مباش

ا اخَِّرْت َعْنَك اْالجاَبة ِلَيُكوَن أْطَوُل ِلْلَمْسأََلِة َوَأجزُل لِْلَعِطيَّة«   »4« »َرمبَّ
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سؤال و خواست و دعاى انسان به تاخري افتد تا زماىن بشرت صرف دعا و مناجات با حق كند، و پاداش  اى بسا اجابت
از اين گذشته خداوند حالت حاجت و نياز خواهى بندگان خويش را بسيار . تر و واالتر به ارمغان گريد اى عاىل و عطيه

  .خوش دارد

______________________________  
  .2305دفرت سوم، بيت مثنوى معنوى، ) 1(

  .پروين اعتصامى) 2(

  .75دستور معامل احلكمه ) 3(

  .27/ 2عيون االخبار ) 4(

  326: نسيم رمحت، ص

  

 اى بسا خملص كه نالد در دعا
 

 تا رود دود خلوصش بر مسا

  تا رود باالى اين سقف برين
 

  بوى ِجمَْمر از انُني املذنبني

 پس ماليك با خدا نالند زار
 

 جميب هر دعا َوْى مستجاركاى 

 كند بنده مومن تضرع مى
 

 داند به جز تو مستند او منى

  دهى تو عطا بيگانگان را مى
 

  از تو دارد آرزو هر مشتهى

  حق بفرمايد نه از خوارى اوست
 

  عني تاخري عطا يارى اوست

  حاجت آوردش ز غفلت سوى من
 

  آن كشيدش موكشان در كوى من

 او وا رود گر برآرم حاجتش
 

 هم در آن بازيچه مستغرق شود
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 نالد به جان يا مستجار گرچه مى
 

 دل شكسته سينه خسته گو بزار

 كند هم بدين فن دار دارش مى
 

 كند وز ره پنهان شكارش مى

 خوش مهى آيد مرا آواز او
 

 و آن خدايا گفنت و آن راز او

 مرادى مومنان از نيك و بد ىب
 

 «1» ر اين بوددان كه  تو يقني مى

  

وىل گاه انسان از سر ناداىن و جهل و عاقبت ناانديشى از خداوند مسئلت و حاجىت دارد كه هيچ به مصلحت نيست، از 
اى ديگر نوازش  رساند، اما به حرمت دعاىي كه داشته است او را به گونه اين رو خداوند آن را به هدف اجابت منى

  .باشد خواهد منود كه صالح و مصلحت وى مىكند، و موهبىت به او  مى

ا َسأَلَت الَشى   »2« »َء فـََلْم تـُْعَطُه َواْعِطَيَت َخْرياً ِمْنه ُرمبَّ

رت از آن به تو عطا گرديد   .چه بسا چيزى از خدا خواسىت كه به تو داده نشد و 

 دزدَِكى از مارگريى مار برد
 

لى، آن را غنيمت مى  مشرد زا

 مارگري از زخم ماروارهيد آن 
 

 مار ُكشت آن دزد او را زار زار

  مارگريش ديد پس بشناختش
 

  گفت از جان مار من پرداختش

 خواسىت جامن از او در دعا مى
 

 كش بيامي مار بستامن ازو

  

 شكر حق را كان دعا مردود شد
 

 من زيان پنداشتم و آن سود شد

  بس دعاها كان زيانست و هالك
 

 «3»  نشنود يزدان پاك مىوز كرم 
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  اساسًا، بنابر آنچه در خرب آمده است براى چنني كساىن كه از خواست خود

______________________________  
  .4237تا  4217مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 1(

  .104/ 378، 1غرر احلكم ودرر الكلم ) 2(

  .140تا  135مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 3(

  328: نسيم رمحت، ص

  :شود شوند يكى از اين سه موهبت ارزاىن مى حمروم مى

  »1« »َذْنٌب يـُْغَفر اْو َخيـٌْر يـَُعجَُّل اْو َشٌر يُؤجَّل«

شود، و يا به زودى خريى به او رسيده، و يا شرى از او دفع خواهد شد، كه دفع شر و بال يكى از  يا گناهش خبشيده مى
  :از اين رو فرمود. دعاستآثار مسّلم و حمتوم 

  »2« »بِاْلُدعاء ُتْصِرُف الَبليَّه«

  .شوند با دعا، بالها برگردانده مى

  »3« »بِاْلُدعا َيْستدَفُع الَبالء«

  .گردد با دعا بال دفع مى

  »4« »َواْدفـَُعوا اْمواَج اْلَبالِء ِبالُدعاء«

  .يدها را با دعا دفع و از خود دور ساز  امواج بال و حمنت و مصيبت

  ام مدعيان را هالك من به دعا كرده
 

 «5»  زان كه خواص دعا دفع بال كردن است
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  .ماند، به ويژه آنكه اگر با نام اللَّه و رمحن و رحيم آغاز شود پاسخ منى بنابراين، هيچ دعاىي ىب

  »اليُردُّ ُدعاءٌ اوَُّله بسم اللَّه الرمحن الرحيم«

  .الرحيم آغاز شود مردود خنواهد شد دعاىي كه با بسم اللَّه الرمحن

   حسنه

  .حال، كه چنني است دعاء را از مهني اكنون آغاز كنيم

رت از آنچه خداوند در كتاب خود آورده است   .و چه دعاىي 

______________________________  
  .276، 20ابن اىب احلديد ) 1(

ج البالغه، ) 2(   .186مستدرك 

  .26/ 293، 1 غرر احلكم ودرر الكلم) 3(

  .146ج البالغه، حكمت ) 4(

  .فروغى بسطامى) 5(

  329: نسيم رمحت، ص

  .دانيم داند كه حاجت ما به چيست، وىل ما منى زيرا او عامل است و ما نادان، و او مى

  :از دعاهاىي كه به صالح و سود ماست، و در كتاب خداوند آمده است، يكى اين است

  »بسم اللَّه الرمحن الرحيم«

  »َربَّنا آتِنا ِىف الُدنْيا َحَسنه«

  .آيد بر ما ارزاىن فرما در دنيا آنچه در پيش تو خري و نيكو و َحَسنه به مشار مى! خدايا
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  :در دنيا دو چيز است» َحَسنه«: امام صادق عليه السالم فرمود

ا در پيش روى زن و فرزند خجل يكى گشايش در زندگى مادى، تا مبادا نسبت به مردِم بددل و خبيل حاجتمند شومي، و ي
  .شده و شرمگني باشيم

و ديگرى آنكه اخالق ما نيكو باشد، يعىن شريين، باصفا و با حمبت باشيم، و در سينه ما خبل، كينه، بد دىل، دمشىن 
  .نباشد

  »َوِىف االخرة َحَسنه«

  .و در آخرت نيز آنچه خري است بر ما فرو فرست

شت و حسنه در آخرت دو چيز است، يكى   .رضوان حق و ديگرى 

  331: نسيم رمحت، ص

   اشارت

  .ارزش آدمى به دانش و داناىي است

  .بيند، حىت از كتاب خداوند كه تنها جهت هدايت فرود آمده است انسان منهاى شناخت و معرفت از مهه سو زيان مى

   حكايت

  .صفوان كه پيوسته احوال آخرت را در پيش رو داشت: حكايتِ . 1

  333: رمحت، صنسيم 

  

   مراحل اميان
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هيچ چيز به قدر دانش، داناىي و معرفت براى آدمى سودمند و سودآور نيست، و نه چيزى به اندازه آن مايه اعتبار و 
  .شود بزرگى مى

  فضل است كه سرمايه بزرگى است
 

  علم است كه بنياد افتخار است

  فضل است چراغى كه دلفروز است
 

ارى كه   «1»  خزان است ىبعلم است 

  

بارى؛ چه در ميان زنان و چه در ميان مردان، هر كسى به جاىي رسيد و يا جايگاه و منزلىت معترب يافت جز در پرتو گوهر 
  .دانش نبوده و نيست

 چه زن چه مرد، كسى شد بزرگ و كامروا
 

  اى از باغ علم در دامان كه داشت ميوه

 پوشداى  كسى است زند كه از فضل جامه
 

  نه آنكه هيچ نريزد اگر شود عريان

  اى است گرانرت ز ِحليِت دانش چه ُحله
 

  اى است نكوتر ز ديبه عرفان چه ديبه

چو آب و رنگ فضيلت به چهره نيست چه 
  سود

 «1»  ز رنگ جامه زر َبفت و زيور رخشان

  

  .شرافت ياد شده است، مهانا علم و آگاهى است اساسًا، آنچه در ديِد دين و ديدگاه پيشوايان آمساىن به َشَرف و

 مرد بايد كه دانش آموزد
 

 «2» تر باشد تا ز هر كس شريف

  

  :موالنا على عليه السالم فرمود

  »الَشَرَف َكالِعلم«
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  .شرافىت چون دانش نيست

  خامت ملك سليمان است علم
 

 «3»  مجله عاَمل صورت و جان است علم

  

دانند، نسبت داده شود، شادمان شده و بر آن  مهني بس كه اگر به نادانان و آنان كه آن را نيكو منىو از شرافت علم 
  :كنند فخر مى

ِعيِه َمْن الُحيِسُنُه َويـَْفرَُح بِه  كفى«   »4« »اذاُنِسَب الَيه ِبالِعْلم َشَرفاًانَُّه َيدَّ

   حمروم

   نيز دور و حمروم بنابراين، كسى كه علم و آگاهى ندارد از شرافت و ارزش

______________________________  
  .پروين اعتصامى) 1(

  .هارون جويىن) 2(

  .مشس تربيز) 3(

  .24/ دستور معامل احلكم) 4(

  335: نسيم رمحت، ص

ى و عارى است است، و بلكه از مهه ارزش   :ها 

  »1« »ٍء ماَت َمْن اْدَرَك اْلِعلم َشىَبْل اىُّ ! ِء أْدَرَك َمْن ماَتُه اْلِعْلم لَْيَت ِشْعِرى اىُّ َشى«

دانستم كسى كه  و يا مى! دانستم كسى كه گوهر دانش از وى فوت شده چه چيزى به دست آورده است اى كاش مى
  !صاحب دانش است و آن را به چنگ آورده است چه چيزى را از دست داده است
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  نشانه تكرمي خداوند

  :كند نصيب مهگان منىو البته اين شرافت و فضيلت را خداوند 

  »2« »اذا اْرَزَل اللَُّه َعْبداً َحَظَر َعَلْيِه الِعْلم«

مقدار باشد راه حتصيل و دانش و آگاهى را بر او بر  پست و ىب» بر اثر معاصى«اى در پيش خداوند  هر گاه بنده
  .بندد مى

خداوند وى را مكرم داشته، و طبيعًة مورد و از اينجا پيداست كه اگر كسى به زيور دانش آراسته شد، نشان آن است كه 
ره: اعتناء و اهتمام اوست، از اين رو در خرب آمده است كه ور است به چشم  هرگز كسى را كه از موهبت دانش 

  حقارت و كوچكى ننگريد؛

  »3« »إيَّاهُ الَحتْرَِقنَّ َعْبَداً آتاه اللَّه ِعْلمًا، فَانَّ اللَّه تعاىل َملْ َحيِْقرُه ِحَني آتاهُ «

   باتالق ناداىن

كنند،  و اگر اين گونه روايات و هر چه از اين دست هست ما را به سوى فضل و دانش اندوزى ترغيب و بلكه وادار مى
  .شومي از آنروست كه بدون آن هيچ بوده و در باتالق جهل و ناداىن فرو مى

______________________________  
  .289/ 20ابن اىب احلديد ) 1(

  .288ج البالغه، حكمت ) 2(

  .319/ 1كنز الفوائد ) 3(

  336: نسيم رمحت، ص

  

  معرفت جان است و انسان جسم وى
 

 «1» «ء شى«نه » ء ال شى«معرفت  آدم ىب
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   گمراهى

مهه  نصيب باشيم هرگز سود و سيادت خنواهيم يافت، و از مهه سو و از اگر پاى جهل در ميان باشد و از نور معرفت ىب
شود، از مهني رو، قرآن كه   بارد، و حىت چيزهاىي كه نافع و سودمند است به ضرر و زيان ما منتهى مى جا بر ما زيان مى

  :كانون نور و هدايت است براى بسيارى ظلمت و ضاللت و گمراهى را در پى دارد

  »2« »ُيِضلُّ ِبِه َكِثرياً «

  زآنكه از قرآن بسى گمره شدند

  .كه خود مايه حيات و زندگى است، اما براى فرعون مايه هالك و فناء و نابودى شددرست مهانند آب  

   غرور به رمحت حق

بيند به جاى آنكه مايه شتاب و  معرفت و نادان وقىت كه انبوه آيات قرآىن را در باب رمحت حق مى به عنوان منونه انسان ىب
دهد، تنها به اين دليل كه خداوند رمحن  ن پس تن به هر خالف مىايستد، و از آ تالش او باشد، در مهاجنا قفل كرده و مى

  .باشد است و رحيم، و رمحتش پايدار، و جاودانه، و نيز شامل مهگان مى

كه رمحت وى مايه غرور مشا نباشد، . و اين در حاىل است كه خود خداوند در كتاب كرمي، پيشاپيش، هشدار داده است
  .و نه جوازى براى هر خطا و خالف

از اين رو، كسى كه رمحت خداوند را دستاويز خود قرار داده، و بر اين اساس از اجنام اوامر اهلى دور، و به انواع معاصى 
  .آلوده شود، مرتكب معصيت كبريه است

______________________________  
  .مشس تربيز) 1(

  .26/ بقره) 2(

  337: نسيم رمحت، ص
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  .شود كرمي پريامون آن، به صراحت، وعده عذاب داده مىمعصيت كبريه گناهى است در قرآن  

از اين رو، در يكى از آيات اين كتاب كرمي بر مردمى كه از رمحت خداوند برداشت ناصواب منوده، و به كرم و رمحت وى 
يب مى   .زند غرور يافته، و از مهني رو دامن خود را به بسيارى از معاصى آلودند، 

نَساُن َما َغرََّك ِبَربَِّك اْلَكِرميِ يَا أَيـَُّها «   »1« »اْإلِ

   معناى كرمي

آاليد، زيرا كرمي  ها منى اساسًا، اگر كسى معناى كرم و كرمي را فهم كند غرور نيافته و هرگز از اين رهگذر خود را به آلودگى
  .به معناى كسى است كه صاحب سفره گشاده است

يكى سفره دنيا كه كوتاه و مقطعى است، و ديگرى سفره : فره را گشوده استها دو س و خداوند كرمي نيز براى انسان
  .زوال و جاودانه است پايان و ىب آخرت كه ىب

  سفره دنيا

ره  اما سفره دنيا مهگاىن است و از آِن مهگان است، و چه دوست و چه دمشن، و چه مومنان و چه كافرين از آن 
  .برند مى

  ادمي زمني سفره عام اوست
 

 «2»  ر اين خواِن يغما چه دمشن چه دوستب

  

  .اما سفره آخرت تنها و تنها از آن دوستان خداوند است

  .و دوستان خداوند كساىن هستند كه وى از ايشان خشنودى و رضايت تام و متام دارد

   و او، آنچنانكه در كتاب خود آورده است، از كساىن راضى و خشنود است

______________________________  
  .6/ انفطار) 1(
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  .سعدى) 2(

  338: نسيم رمحت، ص

  .كه برخوردار از اميان و اعمال صاحل باشند

   ارزش انسان

ا و ارزش انسان به ميزان اميان و باور اوست كه البته مهان رهاوردى مهچون اعمال صاحله را در پى دارد ىب   .ترديد، 

  »1« »اْلَمرءُ بِاميانِه«

  .و امان و جنات و رهاىي نيز در گرِو اميان است

  »2« »الّنجاُة َمَع اْالميان«

  .و نه چيزى به قدر و اندازه آن راه رهاىي را در پيش پاى انسان خواهد گشود

َلَة اْجنَُح ِمَن اْالميان«   »3« »الَوِسيـْ

  .داده استره است در حقيقت راه جنات را از كف  بنابراين، كسى كه از آن ىب

  »4« »ال ِجناَة ِلَمْن الامياَن َله«

  آگاهى خداوند

آنچه مسلَّم است اميان به معناى گرايش و گرويد و باورمندى است، اما اينكه باور و اعتقاد بايد به چه چيزى متعلق و 
  :شنومي مربوط باشد از كتاب خدا مى

ا اميان به خداوند و نيز صفات  بنابر آنچه در قرآن كرمي آمده است، بايد به چند چيز تصديق و باور داشت كه خنستني آ
  .باشد وى مى

  .و از صفات خداوند، يكى شهيد است
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  .باشد و شهيد يعىن كسى كه بر مهه چيز شاهد و آگاه و گواه مى

______________________________  
  .62/ 1غرر احلكم ودرر الكلم، آُمدى، ) 1(

  .224/ 1غرر احلكم و درر الِكَلم . مهراه اميان استجنات و رستگارى قرين و ) 2(

  .384/ 1غرر احلكم و درر الكلم، . اى براى جنات و رستگارى سودمندتر از اميان نيست هيچ وسيله) 3(

  .402/ 6غرر احلكم و درر الكلم، . براى كسى كه اميان ندارد جنات و رهاىي نيست) 4(

  339: نسيم رمحت، ص

  »ٍء َشِهيدٌ  ُكلِّ َشيْ    ىِإنَّ اللََّه َعلَ «

  هر جا روند جز سر كوى نگار نيست
 

ند يار مهاجنا بود نگار  «1» هر جا 

  

  .اساسًا، جاىي نيست كه حتت نگاه و نظارت او نباشد

  »2«  مهمه جا خانه يار است كه يارم مهه جاست

   عليم

  .بر مهني اساس از ديگر صفات وى عليم است

  .از مهه چيز، از مهه كس، از مهه جاو عليم يعىن داناست، 

  »3« »ٍء َعِليمٌ  َأنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشيْ «

  راز پوشيد گرچه هست بسى
 

 «4»  بر تو پوشيده نيست راز كسى
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  .پس، نه در ظاهر و نه در باطن چيزى نيست كه از چشم او دور و پوشيده باشد

  »5« » يـَْعَلُم اجلَْْهَر َوَما َخيَْفى«

 داىن تو من دواش مى درد دل
 

 داىن تو سوز دل من سزاش مى

  من غرق گنه پرده عصيان در پيش
 

 «6» داىن تو پنهان چه كنم كه فاش مى

  

______________________________  
  .امام مخيىن رمحه اهللا) 1(

  .امام مخيىن رمحه اهللا) 2(

  .231/ بقره) 3(

  .نظامى) 4(

  .7/ اعلى) 5(

  .ابو اخلريابو سعيد ) 6(

  340: نسيم رمحت، ص

   راز آلودن خويش

وكسى  . بنابراين، كسى از گوهر اميان برخوردار است كه خنست خداوند را شهيد و عليم، و آگاه و دانا بر مهه چيز بداند
 .اليدآ زند، و نه دست را به هر آلودگى مى كه اينگونه باشد، و اينگونه بينديشد دست به هر كار ناروا و ناصواب منى

  .يابد دست مى» حياء«و تو گوىي، آدمى از رهگذر اميان به گوهرى گرامنايه مهچون  »1«
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  »2« »احلَْياء ِمَن اْالميان«

  .پس، هيچ ممكن نيست كه حياء باشد و اميان نه، و يا اميان باشد و حياء نه

  »3« »احلَْياءُ َواالميان َقرِنا َمجيعاً َفاذا رُِفَع اَحُدُمها رُِفَع اآلخر«

  .رود حياء و اميان قرين يكديگرند اگر يكى از ميان برخاست ديگرى هم مى

اگر پاى حياء در ميان باشد از معصيت و گناه خربى نيست، و وقىت كه بساط گناه مجع و پيچيده : توان دريافت و مى
   خواهد منود؛ماند طاعت و بندگى خداوند است، و به ديگر سخن دين است كه رخ مناىي شود آنچه هست و مى

  »4« »احلَْياءُ ُهو الديُن ُكلُّه«

باشد در يك سخن؛ چيزى است كه سراسر خري و رمحت و بركت را براى انسان با خود به مهراه  و دين كه رهاورد حياء مى
  دارد؛

  »5« »احلَْياءُ َخيـٌْر ُكلُّه«

   جهان آخرت

  .به آن نيز معتقد و باورمند بود جهان آخرت استبايست نسبت  و ديگر از مواردى كه بنابر آيات كتاب خدا مى

______________________________  
وقىت حيا ندارى هر كار مسى خواهى بكن، و اين گواه آنست  » اذا َملْ َتْسَتْحِى َفاْصَنع ما شئتَ «: در خرب آمده است) 1(

  .سازد كه وقىت حيا در ميان نباشد آدمى خود را به هر چيز آلوده مى

  .ج الفصاحه) 2(

  .ج الفصاحه) 3(

  .ج الفصاحه) 4(

  .ج الفصاحه) 5(
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  341: نسيم رمحت، ص

  

  اين سراىي است كه البته خلل خواهد يافت
 

 «1» خنك آن قوم كه در بند سراى دگرند

  

  .باشدو نشان اميان و يقني به آخرت آنست كه انسان نسبت به دنيا دلبستگى نداشته و از آن روى گردان 

  »2« »َمْن ايـَْقَن ِباالِخَرَة اْعَرَضَعِن الُدنيا«

از اين رو، هيچگاه حريصانه نسبت به هيچ چيز دنيا نظر ندارد، و نه با َوَلع و طمع چيزى از آن را تعقيب كرده و 
  .شود خواهان مى

  »3« »َمْن ايـَْقَن ِباالِخَرة َملْ َحيِْرْص َعَلى الُدنيا«

  .ورزد ا دارد بر دنيا حرص منىكسى كه يقني به روز جز 

و در حقيقت حرص ايشان متامى مصروف آخرت است، و نسبت به مهه چيز آن طامع و حريص خواهد بود، و البته به 
ا نيز دست خواهد يافت   .آ

  »4« »َمْن َحَرَص َعَلى اآلِخَرة َمِلكَ «

  .رسد كسى كه براى رسيدن به آخرت حرص ورزد مالك آن گشته و بدان مى

  شوند ها گشوده مى گره

شود كه دنيا نيز نسبت به انسان پشت كرده و  البته حرص نسبت به آخرت، و نيز رو گرداىن نسبت به دنيا، موجب آن منى
هاى مادى و دنياى وى نيز به  روى گردان شود، بلكه دنيا خود، زبونانه، به دنبال چنني كسى راه افتاد، و از اين رو گره

  .گشوده  آساِىن متام خواهد

  »5« »َعَلْيَك ِباالِخَرة َتأتيَك الدُّنيا صاِغَرة«
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______________________________  
  .سعدى) 1(

  .291/ 5غرر احلكم و درر الكلم، آمدى، . كسى كه يقني به آخرت دارد از دنيا روى بگرداند) 2(

  .260/ 5غرر احلكم و درر الكلم، آُمدى ) 3(

  .294/ 5مدى غرر احلكم و درر الكلم، آ) 4(

  .284/ 4غرر احلكم و درر الكلم، آمدى . بر تو باد به آخرت و عمل براى آن زيرا دنيا زبونانه نزد تو خواهد آمد) 5(

  342: نسيم رمحت، ص

   توشه

كوشند و راه آن  شود كه مومنان از كار آخرت درمانده و يا دور مبانند، بلكه پيوسته مى اما اقبال دنيا هيچ موجب آن منى
  .سازند جهاىن را مهوار، و توشه آن را نيز فراهم مى

  »1« »َمْن ايـَْقَن بِاْلَمعاِد اْسَتْكثـََر ِمَن الزاد«

  اى مرِد سدر در طلب زاد سفر باش
 

  بشكن َشَبه شهوت و غواص ُدَرر باش

  از عشرت سلمان چه خورى حسرت و راهش
 

  بپذير و تو خود بوذر و سلمان دگر باش

 ابرهه نفس، َعَلم زددر مكه دين 
 

  تو طري ابابيل ورا زخم َحَجر باش

  

 منرود هوى خانه باطن ِز ُبت آكند
 

 «2»  او رفت سوى عيد تو در كار تـََرب باش
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   انگيزه مومنان

  .ياىب و اصالح امورات آخرت خود را ندارند اساسًا، مومنان در دنيا هيچ انگيزه و غرضى جز توشه

  »3« »اْلُموِمن اْصالُح اْلَمعادغرُض «

  .هدف مومن اصالح معاد و روز واپسني است

  .از اين رو پيوسته از ذكر و ياد آن غافل نبوده و نيست

   و بر اساس آنچه در خرب آمده است اين يادآورى براى انسان مومن مايه

______________________________  
  .281/ 5غرر احلكم ودرر الكلم، آُمدى، . ر برگريدكسى كه يقني به معاد دارد توشه بسيا) 1(

  .سنائى غزنوى) 2(

  .387/ 4غرر احلكم ودرر الكلم، آمدى، ) 3(

  343: نسيم رمحت، ص

  .درمان و شفاء و سالمت است

  »1« »ذِْكُر اآلِخَرة َدواءٌ َوِشفاء«

  .ياد آخرت دارو و درمان است

  .يابد باشد، از بيمارى گناهان در امان بوده، و كمرت ابتالء مىاز مهني رو، به ميزاىن كه انسان يادآور آخرت 

  »2« »َمْن اْكثـََر ِمْن ِذْكِر اْآلِخَرة قـَلَّْت َمعِصيُته«

  .كسى كه زياد به ياد آخرت باشد نافرماىن و گناهش اندك شود

  .و در امان خواهد بود و طبيعى است، كسى كه در مهه احوال به ياد آخرت باشد، در مهه احوال نيز از معصيت مصون
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  قيامت را اينگونه ببينيد

  .اعمال حج صفوان بن حيىي متام شده بود، و قصد عزميت به ديار خود، شهر كوفه را، داشت

  .صفوان از اصحاب با صفاى حضرت رضا و امام جواد و امام هادى عليهم السالم است

  .رسيده است مردم مهروزگار خود منىاند كه كسى به پاكى و طهارت او در ميان  در خصوص وى نوشته

باشم، اما اسباب بازگشت فراهم نيست از مهني  من نيز از اهاىل كوفه مى: در مهني ميان كسى به حمضر او رسيد و گفت
  .ام برسانيد رو تاخري خواهم داشت، خواستم زمحت كشيده و اين كيسه پول را با خود برده و به دست خانواده

  .گردم اى ديگر باز مى پيش خود نگاه دار، چند دقيقه پول را: صفوان فرمود

   حال، براى بردن كيسه پول: اى چند بازگشت، و فرمود و پس از دقيقه. و رفت

______________________________  
  .30/ 4غرر احلكم ودرر الكلم، آمدى، ) 1(

  .365/ 5غرر احلكم و درر الكلم، آُمدى، ) 2(

  344: نسيم رمحت، ص

اين مرَكب از آِن من نيست و آن را از  : مگر پيش از اين آماده نبوديد؟ گفت: صاحب پول با شگفىت پرسيد. ام آماده
ام، و كسى كه اين مركب از آِن اوست اكنون در ميان حجاج است، از اين رو رفتم و او را يافتم و از او  كسى كرايه منوده

اى پرداخت   ارد، با خود بربم، و اگر راضى نيست بابت آن نيز كرايهاجازه خواستم كه پول مشا را هر چند وزىن ناچيز د
گرفتم در قيامت مايه  زيرا پيش از اين، مركب را جهت خود و بار خود اجاره منوده بودم، و اگر اين اجازه را منى. كنم

  .افتادم دردسر بود، و به زمحت مى

  .اينگونه ببيندچقدر خوب است كه انسان در دنيا، قيامت و آخرت را 

  .بينيم، و اين، از رفتار اقتصادى و اخالقى ما به خوىب پيداست وىل ما مردم هرگز قيامت را اينگونه منى
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   فرشتگان

  .ديگر از موارد اميان، اميان و يقني به وجود فرشتگان خداست

  .اميان به فرشتگان نيز مايه امان از آلودگى و ناپاكى است

كنند، و چه خوب و  باشد كه فرشتگان مثًال در كنار انسا نشسته و بر سخن وى نظارت مى بارى، كسى كه باور داشته
كنند، آيا هر سخىن خواهد گفت؟ و  چه بد، و چه زشت و چه زيبا، هر چه باشد آن را در كتاب خود ثبت و درج مى

  يا آيا كسى از ناحيه زبان و سخن كسى آسيب خواهد ديد؟

  .اهان فرزند آدم از زبان اوستبيشرت گن: در خرب آمده است

  »1« »اْكثـَُر َخطايا ابِن آَدَم ِىف ِلسانِه«

  .از اين رو، نيكوترين اعمال آدمى مهانا حفظ زبان خويش است

  »2« »اَحبُّ اْالْعماِل اَىل اللَِّه ِحْفُظ اللِّسان«

  و تاكيد شده است كه زبان را در دهان خويش به زجنري كشيد و حبس و

______________________________  
  .ج الفصاحه) 1(

  .ج الفصاحه) 2(

  345: نسيم رمحت، ص

  .تر از زبان نبوده و نيست اسري كنيد، كه هيچ چيز به زندان و اسارت شايسته

  »1« »َء اَحقُّ ِبالِسْجِن ِمَن الِلسان ال شى

  . خوش و سالمت داردو كسى كه به اين امر مبادرت كرد و مالك زبان خود باشد عاقبىت
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  »2« »ِلَمْن َمَلَك ِلسانَه  ُطوىب

  .و كسى كه مالك زبان خويش باشد، از حقيقت اميان و يقني برخوردار است

  »3« »ال َيْسَتْكِمُل اَحدُُكْم حقيقَة اْالْمياِن حىت َخيُْزَن ِلسانَه

  .خويش را نگاه داردهيچكس از مشا حقيقت اميان را به كمال برخوردار نيست مگر آنكه زبان 

   پيامربان پاك

اند نه از سر خود و نه  گفته و از موارد و مصاديق ديگر اميان، اميان و يقني به عموم پيامربان پاك اهلى است، كه آنچه مى
  .گفتند از سر هوا، بلكه از سوى خداوند بوده است، و تنها سخنان او را باز مى

   دولت جاودانه

حقيقت مسّلم اميان داشته باشند مشمول عنايت و رضايت حق بوده و در قيامت نيز بر خواِن   و كساىن كه بر اين چهار
  .كرم وى خواهند نشست، و دولىت جاودانه خواهند داشت

   زيان بزرگ

كنند، و درست مثل  هاىي برخوردار نباشند راه به جاىي نربده و متامى عمر خود را زيان مى و مجاعىت كه از چنني اميان
  ى كه متام سرمايه خود راتاجر 

______________________________  
  .ج الفصاحه) 1(

  .ج الفصاحه) 2(

  .ج الفصاحه) 3(
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باخته و رو به سوى خانه شود، ايشان نيز متامى سرمايه عمر عزيز را باخته و در سايه آن چيزى دريافت نكرده، و راهِى 
  .شوند خانه گور مى

خواهد كه روى وى از قبله  گريند خداوند از فرشتگان مى خرب آمده است كه وقىت چنني كساىن در گور جاى مىو در 
شت خود را داده، و جهنم ابد را خريدار شده. بگردانند و آنگاه به حساب وى رسيدگى منايند   .اند زيرا سهم 

شت قرار داده، اما پاره ه دنيا مىبارى، در روايىت رسيده است كه خداوند براى هر كس كه پا به عرص اى  د سهمى از 
سازند، مهچنانكه دوستاىن بساِن انبياء و صاحلان و پاكان را از   بر اثر گناه آن را از دست داده و جهنم را از آن خود مى

  .اند كف داده و فرعون و هامان و منرود و شيطان را رفيق او ساخته

ز اين باالتر كه خداوند انسان را اليق رفاقت با انبياء قرار دهد، و نيز مكاىن مهچون چه خسارتى ا! براداران و خواهران
  .شت را جايگاه وى سازد، اما بر اساس گناه و معصيت مهه را از دست بدهد

  347: نسيم رمحت، ص

   اشارت

  .دنيا و آخرت، هر كدام، ظاهر و باطىن دارند

  .وافق يكديگر نيستظاهر و باطن دنيا و آخرت، هرگز مطابق و م

  .و اين حقيقت در قيامت منايان خواهد شد

  349: نسيم رمحت، ص

  

   دنيا آخرت
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پادشاهى، دو غالم خريدارى كرد؛ يكى چون روز، روشن و تابان و پر فروغ، و زيبا و : كند كه جناب موالنا حكايت مى
و از آجنا كه پادشاه دانا و . ظر و سياه دنداندلربا و زيرك و شريين گفتار، و ديگرى مهچون شب، سياه و زشت و بد من

آگاه بود هر دو را نگاه داشت، وىل غالم زيبا را فرمان داد كه به گرمابه رود تا آنچه از گرد و غبار بر چهره دارد زدوده و 
  :پرسيدو خنست . مجالش آنگونه كه هست منايان گردد، و غالم سياه را به پيش خود خواند و وى را به گفتگو خواست

وفا،  دوست زيبا روِى تو كه به گرمابه فرستادم چگونه است، خوش سريت و يا بد سريت، خائن يا خادم، وفادار يا ىب
  راستگو يا دروغزن؟

  :روى و سياه دندان پاسخ داد غالم زشت

 گفت پيوسته بُد است او راستگو
 

 راستگوتر كس نديدستم از او

ادش خلقىت است   راستگوىي در 
 

ى است   هرچه گويد، من نگومي آن 

  

كىن حال آنكه او در وصف تو  چگونه تو وى را اينگونه وصف مى: كرد، گفت پادشاه كه خود را شگفت زده وامنود مى
  دهد؛ آنچه ناسزاست و پليدى است بر زبان رانده و تو را نسبت مى

  گفت او دزد و كژ است و كژ نشني
 

  و چننيِهيز و نامرد و چنان است 

  

ها هيچ رجنيده نشده و بر گفتار پيشني خويش اصرار ورزيده و ديگر بار در خوش صفاتى وى  اما غالم سياه از اين نسبت
  :داد سخن داد و گفت

 كژ ندامن آن نكو انديش را
 

 متهم دارم وجود خويش را
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ها حلم و صبورى و خويشتندارى خويش را  نارواىيها و  راسىت كه چقدر شايسته است كه آدمى با ديدن و شنيدن پليدى
  .از كف ندهد

  با تو گومي كه چيست غايت حكم
 

  هر كه زهرت دهد شكر خبشش

  كم مباش از درخت سايه فكن
 

  هر كه سنگت زند مثر خبشش

  

  .هاى رفيق را باز گويد پرده عيب پادشاه دوباره و مصرانه از غالم خواست كه ىب

 هاى او بگو عيبگفت اكنون 
 

 آنچنانكه گفت او از عيب تو

  

ها را   و اگر او در باب من اين سخن. حاصل است، چرا كه من از وى خطاىي سراغ ندارم اصرار ىب: و غالم سياه گفت
 هاى اى است شفاف و زالل، از اين رو توانسته است نارواىي گفته است هيچ گزاف گوىي نكرده است، بلكه او چون آيينه

  مرا

  351: نسيم رمحت، ص

بازگويد، و البته من نيز در خويش جتديد نظر خواهم كرد، و آنچه از عيوب پريامون من بر مشرده است اصالح منوده، و 
گومي و از گفته خويش نيز دلشادم كه او انساىن باصفا،  هاى وى را از ياد خنواهم برد، و باز هم مى ها و حمبت هرگز خوىب

  .نيكوست و نيز با صفاتى

  دامن ز وصف آن ندمي آنچه مى
 

  باورت نايد، چه گومي اى كرمي

  

  .اساسًا، هيچ چيز خوشرت از خوش گماىن نيست، زيرا هم آرامش دل و هم سالمت دين را در پى دارد
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  »1« »ُحْسُن الظَّنِّ راحة الَقْلب َوَسالمة الدين«

  .بدگماىن است، كه مايه تباه شدن دين استمهچنانكه ناخوشايندترين خصلت و خصيصه آدمى نيز 

  »2« »آَفُة الدين ُسوءُ الظَّن«

  :تا جاىي كه آمده است

  »3« »ء الظَّن الِديَن ِلُمسى«

د، از آن مجله اينكه انسان را به بدى و شرور وا  البته، بدگماىن و يا سوء ظن تبعات ناميموىن نيز از خود به جاى مى
  دارد؛ مى

  »4« »يـُْفِسُد اْالُموَر َويـَبـَْعُث َعلى الُشرور ُسوَء الظَّنِّ «

  .ربايد شود، و توان تصميم و اراده را از انسان مى و ديگر آنكه مايه درنگ و تاخري در كارها مى

______________________________  
  .384/ 3غرر احلكم و درر الكلم، آمدى ) 1(

  .101/ 3غرر احلكم و درر الكلم، آمدى ) 2(

  .358/ 6ر احلكم ودرر الكلم، آمدى غر ) 3(

  .132/ 4غرر احلكم ودرر الكلم، آمدى . انگيزد ها بر مى بدگماىن، كارها را تباه كرده، و انسان را بر شرور و بدى) 4(

  352: نسيم رمحت، ص

  »1« »َمْن ساَء ظنُُّه تَامَّلَ «

  .كند كسى كه بدگمان باشد در كارها درنگ مى

  پى دارد؛ و ديگر آنكه بدخياىل در
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  »2« »َمْن ساَء ظَنُُّه ساَء َوْمهُهُ «

  .كسى كه بدگمان باشد بدخيال نيز خواهد بود

  رماند؛ اى از خود مى و ديگر آنكه دوستان خويش را هر يك به گونه

َنه وبـَْنيَ َخليل ُصْلحاً «   »3« »َمْن َغَلَب َعلَيه ُسوءُ الظَّنِّ َملْ يـَتـُْرك بـَيـْ

  .ماند لب شود، صلح و سازشى ميان او و دوستان وى بر جاى منىكسى كه بدگماىن بر او غا

شود كه خيانىت را روا نكرده است، و از ديگر سوى نسبت به كسى كه  و ديگر آنكه چنني كسى گاه به كسى بدگمان مى
  .بني خواهد شد بر وى خيانىت كرده است خوش گمان و خوش

  »4« »ُه ِمبا الَيُكونَمْن ساء ظَنَُّه ِمبَْن الَخيُون ُحُسَن ظَنُّ «

با اينهمه، پادشاه از اصرار خويش دست نكشيد و از غالم خواست كه به هر صورتى كه هست از معايب دوست خود 
  .بگويد

ترين عيوب و نيز  و راسىت كه چه بد و نامباركه است كه آدمى در پى افشاى معايب ديگران باشد، و اين خود از زشت
  .استبدترين گناهان و معاصى 

  »5« »تـََتبُُّع الُعُيوب ِمْن اقْـَبِح الُعيوِب َوَشرِّ السَّيئات«

  .و در خرب آمده است كه چنني مردمى كه در پى درك عيوب و معايب ديگران هستند از خود برانيد

______________________________  
  .136/ 5غرر احلكم ودرر الكلم، آمدى ) 1(

  .117/ 5 غرر احلكم ودرر الكلم، آمدى) 2(

  .406/ 5غرر احلكم ودرر الكلم، آمدى ) 3(

  .371/ 5غرر احلكم ودرر الكلم، آمدى ) 4(
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غرر احلكم ودرر الكلم، آُمدى، . ها و بدترين گناهان است ترين عيب هاى ديگران زشت جستجو و تفحص در عيب) 5(
3 /318.  

  353: نسيم رمحت، ص

  »1« »ُهْم منَك اْطَلبَـُهم ِلَمعاِيب الناسلَِيُكْن ابـَْغُض النَّاس الَْيَك َوابـَْعدُ «

ا از تو كسى باشد كه بيشرت از ديگران در جستجوى عيب بايد مبغوض   .هاى مردم است ترين مردم نزد تو و دورترين آ

  :تر از يار خويش ياد كرد تر و صادقانه بارى، اين بار نيز اصرار پادشاه راه به جاىي نربد، جز آنكه غالم صميمانه

  هاش گفت اى شه من بگومي عيب
 

  گرچه او هست مر مرا خوش خواجه تاش

  عيب او مهر و وفا و مردمى
 

  عيب او صدق و ذكاء و مهدمى

 كمرتين عيبش جوامنردى و داد
 

 آن جوامنردى كه جان را هم بداد

 عيب ديگر آنكه خود بني نيست او
 

 هست او در هسىت خود عيب جو

  خود بُد استجوى  گوى و عيب عيب
 

  به مهه نيكو و با خود َبد بُده است

  

  .بارى، آن غالم سياه و پريشان احوال اينگونه با حسن ظن خويش از مهراه و رفيق خود ياد منود

آمده است كه اگر كسى به مشا خوش بينانه نظر داشت، كارى كنيد كه خوش بيىن وى از دست نشود، پس اگر آنگونه 
  .انديشيده است آن پس مهان باشيد كه او مىايد از  نبوده

  »2« »َمْن َظنَّ ِبَك َخْرياً َفَصدِّق ظَنَّه«

  .كسى كه به تو گمان خري داشت، گمانش را راست گردان
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______________________________  
  .50/ 5غرر احلكم ودرر الكلم، آمدى، ) 1(

  .219/ 5غرر احلكم ودرر الكلم، آمدى ) 2(

  354: نسيم رمحت، ص

  .اى پاك و زربفت و زيبا به پيشگاه پادشاه درآمد و در مهني ميان آن غالم زيباروى در جامه

 زنگارهاست در دل آلودگان دهر
 

 «1»  هر پاك جامه را نتوان گفت پارساست

  

: غالم كرده و گفتو پادشاه او را به كنار خود خواست و غالم سياه روى را نيز به دنبال كارى فرستاد، و آنگاه رو به 
مه عيب و نقص كه دوست تو در تو ديده و از  بسى خوش رو و خوش صفاتى، و نيز اليق تكرمي و احرتام، اما اگر آ
ا ياد مى   .ارزيدى، و اليقرت و سزاوارتر از آن بودى كه هسىت كرد با خود نداشىت به جهاىن مى آ

  اى دريغا گر نبودى در تو، آن
 

  تو فالنكه مهى گويد براى 

  شاد گشىت هر كه رويت ديدئى
 

  ديدنت ملك جهان ارزيدئى

  

روى و سياه دندان چه گفته كه از قدر و منزلت من در  آن دوست زشت! اى شاه: غالم دست به دندان گزيده و گفت
  پيشگاه مشا كاسته است؟

آنچه در ظاهر : گفت دانست، و مى ناموافق مىاو از تو بسيار گفته است، از مجله اينكه تو را رفيقى : پادشاه گفت
مناىي به واقع و در پنهان دردى جانسوز و جانكاه به  مناىي در حقيقت عكس آن هسىت، يعىن اگر به ظاهر درمان مى مى

  .آىي مشار مى

 گفت اول وصف دو ُروئيت كرد
 

 كاشكارا تو دواىي، ُخفيه درد
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  دانست نثار يار چه از ناسزا مىو در مهينجا، غالم خشمگني شده و هر 

______________________________  
  .پروين اعتصامى) 1(

  355: نسيم رمحت، ص

  :غايب كرد

  كف برآورد آن غالم و سرخ گشت
 

  تا كه موج مهجوار از حد گذشت

  

يب و پرخاش غالم را گفت ظرافىت كه با خود دارى اما خاموش باش كه با وجود زيباىي و : و شاه نيز به خروش آمد و با 
روى اگر چه   زند، حال آنكه غالم زشت صفاتى در تو موج مى جان تو بسى گنديده است و هزار آفت حسد و كژى و ىب

  .منايد تر و دلپذيرتر مى گنديده دهان است اما در صفات آدميت از تو بسى برتر و شايسته

  .»1«  بارى، اگر او گنديده دهان است تو گنديده جاىن

  چون دمادم كرد مهجوش چون جرس
 

  دست بر لب زد شهنشاهش كه بس

  گفت دانستم ترا از وى، بدان
 

  از تو جان گنده است َوز يارت دهان

  

   دنيا و آخرت

اى ديگر، خود حقيقىت است كه  اى است و واقعيت و حقيقت امر به گونه در اين كه ظاهر اشياء و اشخاص گاه به گونه
  .كند موالنا در مواردى چند در قالب متثيل و حكايت به زيباىي متام روايت مىجناب 
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وار حقايقى را انعكاس دهند،  توانند آئينه نام نشان ديگر مى متثيالت و حكايات چه از جناب موالنا و چه از هر حكيم ىب
كه دنيا و آخرت نيز مهچون دو غالم،    زيرا. باشد مهچنانكه مهني حكايِت غالمان پادشاه يادآور حقيقت دنيا و آخرت مى

   مهچنانكه اين دو غالم نيز يكى. اند كمر به خدمت آدميان بسته

______________________________  
در بصره پريمردى را ديدم كه مشايل زيباىي داشت و بر او بود لباسهاى فاخر، خواستم عقل او را : اصمعى گويد) 1(

ابو عبداللَّه الرمحان الرحيم مالك : ، كنيه آقاى ما چيست؟ گفت»ما َكنيُة سيِّدنا«: گفتم  بسنجم، پس به او سالم كردم و
  .يوم الدين، پس خنديدم و دانستم كه عقل او كم است

  356: نسيم رمحت، ص

كريه انگيز و زشت و   به ظاهر زيبا، فريبا، جذاب و بلند آوازه است، و ديگرى نيز براى اهل ظاهر، ظاهرى خوفناك و هول
  .و قابل انكار دارد، وىل هيچيك از اين دو غالم، ظاهرى موافق با باطن خود ندارد

آن غالمى كه ظاهرى زيبا و خوش منظر دارد دنياست، وىل مهني دنيا در درون خود فنا و زوال و نابودى را با خود دارد، 
  .ستماند، مهچنانكه براى ديگران منانده و نپاييده ا و هرگز نپاييده و منى

  اى گور ببني اى ديده اگر كور نه
 

  وين عامل پر فتنه و پرشور ببني

 شاهان و سران و سروران زير ِگلند
 

 «1»  روهاِى چو َمه در دهن مور بني

  

  .اساسًا، اگر پاى نيسىت، نابودى و مرگ در ميان نبود، هيچكس آنچه اكنون به چنگ دارد، در دست نداشت

در حضور انوشريوان بودند، و انوشريوان خواست َشأن و منزلت بوذرمجهر و ميزان دانش و فضيلت سفريان چندين پادشاه 
جناب بوذرمجهر، در نگاه مشا آنچه در : ايشان را بر آنان نيز آفتاىب و منايان سازد، از اين رو از وى پرسشى منوده و گفت

سه چيز، يكى زن، و آن ديگرى : درنگ گفت ىب تر از هر چيز ديگر است، چيست؟ و بوذرمجهر اين دنيا با فضيلت
  .مرگ، و سومى نيز احتياج
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آمد؟ و اگر مرگ نبود اين دولت و ملك  اگر زن نبود پادشاهى مهچون تو كجا پديد مى: چرا؟ به پاسخ گفت: پرسيد
  بست؟ رسيد؟ و اگر احتياج نبود حكيمى چون من كجا كمر به خدمت تو مى چگونه از پدر به تو مى

و به ديگر سخن . شود مهني فناء و زوال و مرگ است بنابراين؛ آنچه موجب دست به دست شدن دولت و اقبال دنيا مى
  .حمكمرتين برهان بر ناپايدارى و ناماندگارى دنيا مهني چيزهاىي است كه در دسرتس و اختيار ماست

______________________________  
  .خيام) 1(

  357: نسيم رمحت، ص

ماند و اگر مباند براى ما ماندىن نيست، مهچانكه خود ما ماندگار نبوده، و يكى از پس ديگرى  هيچ چيز منى بارى،
  .شومي رهسپار به سوى جهان ديگر مى

  اين پنج روز مهلت ايام آدمى
 

 بر خاك ديگران به تكرب چرا رود

  اى دوست بر جنازه دمشن چو بگذرى
 

 رودشادى مكن كه بر تو مهني ماجرا 

  رود امروز بر زمني دامن كشان كه مى
 

 رود فردا غبار كالبدش بر هوا مى

  خاكت در استخوان رود اى نفس شوخ چشم
 

 «1» مانند سرمه دان كه در آن توتيا رود

  

فته و و ارشاد اولياء دين نيز مهواره مهني بوده است كه در پس پرده زيباى زندگى و حيات، حقيقىت به نام مرگ و  ُمردگى 
  .ان است، كه هيچكس نيز از آن استثناء نشده و مستثىن خنواهد بود

  »2« »ُكلِّ َحىِّ    اْلَموُت يَأِتى َعلى«

  .اى در آيد مرگ بر هر موجود زنده

  .اى است كه پيوسته مالزم و مهپا و مهراه آدمى است و تو گوىي كه مرگ مهچون سايه
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  »3« »ِظلُِّكْم َواْمَلُك ِبُكْم ِمْن انـُْفِسُكمْ اْلَموُت اْلَزُم َلُكْم ِمْن «

  .مرگ از سايه مشا به مشا نزديكرت، و از خودتان به مشا فرمانرواتر است

خرب بوده، و مستانه روزهاى زندگى را به شب   و البته بسيار غافالنه است كه كسى از اين مهسايه نزديكرت از سايه ىب
  .كشاند

______________________________  
  .سعدى) 1(

  .290/ 1غرر احلكم ودرر الكلم، آمدى، ) 2(

  .91/ 2غرر احلكم و درر الكلم، آمدى، ) 3(

  358: نسيم رمحت، ص

  .راسىت، وقىت كه مرگ از ما غافل نيست چرا ما از آن باشيم

  .و ما كه نسبت به هيچ چيز غافل نيستيم، چرا از مرگ در غفلت به سر بربمي

  !توانيم با آن كنار آييم؟ ىآيا گمان دارمي كه م

  !شومي؟ يا گمان دارمي كه بر آن فاتح و پريوز مى

  .اگر پريوزى بر مرگ براى آدميان ميسور و ميسر بود هيچيك از سركشاِن گذشته عامل، چهره در نقاب خاك نداشتند

  !راسىت كجايند سركشان و فرزندان سركش ايشان؟

  »1« »اجلَْباِبَرةاْيَن اْجلَباِبَرة َوابْناءُ «

ا كه گفتند   چه كسى از ما نريومندتر و مجعيتش از ما بزرگرت و افزونرت است؟: كجايند آ

  »2« »اْيَن الَِّذين قالُوا َمْن اَشدُّ ِمنَّا قـُوًَّة َواْعَظُم َمجْعاً «
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ا كه لشكرها را منهزم و فرارى ساختند و به هر سو روانه مى و نريو به مهراهى ايشان رهسپار شدند هزاران سوار  كجايند آ
  !شد مى

  »3« »اْيَن الَِّذْيَن َهَزُموا اجلُُيوَش َوساُروا ِباالَلوفِ «

ا كه كوشا بوده، و آماده و مهيا ساخته، و در تالش و كوشش هيچ كوتاهى نكردند؟   كجايند آ

  »4« »واْجتَـَهد َواَعدَّ َواْحَتَشد  اْيَن َمْن َسَعى«

  ا منوده و حمكم كردند، و فرش منوده و گسرتدند، و گرد آورده و آماده ساختند؟و كجايند آنان كه بن

  »5« »َوَشيََّد َوفـََرَش َوَمهََّد َوَمجََع َوَعدَّد  اْيَن َمْن بـََىن «

______________________________  
  .351/ 2غرر احلكم ودرر الكلم، آمدى، ) 1(

  .356/ 2غرر احلكم ودرر الكلم، آمدى، ) 2(

  .358/ 2غرر احلكم ودرر الكلم، آمدى، ) 3(

  .358/ 2غرر احلكم ودرر الكلم، آمدى، ) 4(

  .359/ 2غرر احلكم ودرر الكلم، آمدى، ) 5(

  359: نسيم رمحت، ص

  شان بسيار شد؟ كجايند آنانكه اندوخته كرده و حساب كردند، و مال بر روى مال انباشته و داراىي

  »1« »اْلمال َفاْكثـَرَ   َد َوَمجََع اْلماَل علىاْيَن َمْن ادََّخَر َواْعتَـقَ «

كجايند آنانكه انباشته و زياد كردند، و ذخريه منوده و به حساب در آوردند، و به پندار خويش براى فرزندان خود عاقبت 
  انديشى كردند؟



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

 

  »2« »اْيَن َمْن َمجََع َفاْكثـََر َواْحتَـَقَب َواْعتـََقَد َوَنَظَر بـََزْعِمِه لِْلَوَلد«

  تر بود؟ كجايند آنان كه عمرشان از مشا درازتر و آثارشان از مشا بزرگ

  »3« »اْيَن َمْن كاَن ِمْنُكم اْطَول اْعماراً َواْعَظُم آثاراً «

  كجايند آنانكه مالك دورترين نقاط دنيا شدند؟

  »4« »اْيَن الَِّذيَن َمَلُكوا ِمَن الدُّنيا اقَّاِصيها«

ايت  ا كه به    هاى خود در دنيا رسيدند؟ و منتهاى مهتكجايند آ

  »5« »اْيَن الَِّذْيَن بـََلُغوا ِمَن الُدنيا اقاِصَى اهلَِْمم«

  باطىن دلپذير

اما غالم ديگر كه آخرت نام دارد اگر چه به ظاهر براى بسيارى ناخوشايند، و ناميمون و نامبارك است اما باطىن زيبا و 
  .دلپذير و مقبول و خوشايند دارد

فته است مهانا رمحت ويژه و خاص و استثناىي خداوند است كه  مشار زيباىياز  ان و  هاىي كه در درون و حقيقت آخرت 
  .باشد، و از مهني رو مهه گري و مهگاىن نبوده و نيست با رمحت دنياىي وى بسيار متفاوت و متمايز مى

  .منايد نصيب منى داشته و هيچكس را ىبيعىن درست بر خالف رمحت دنياىي خداوند است كه مهگان را سهيم 

______________________________  
  .359/ 2غرر احلكم ودرر الكلم، آمدى، ) 1(

  .359/ 2غرر احلكم ودرر الكلم، آمدى، ) 2(

  .360/ 2غرر احلكم ودرر الكلم، آمدى، ) 3(

  .361/ 2غرر احلكم ودرر الكلم، آمدى، ) 4(
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  .361/ 2آمدى، غرر احلكم ودرر الكلم، ) 5(

  360: نسيم رمحت، ص

اء  و كساىن كه گمان مى برند رمحت خداوند در آخرت نيز مشمول مهگان خواهد بود يا غافلند و يا مهچون جناب شيخ 
  :گويند كنند كه مى الدين عاملى مزاح مى

  تا منزل آدمى سراى دنياست
 

  كارش مهه جرم و كار حق لطف و عطاست

 چنني خواهد بودخوش باش كه آن سرا 
 

ارش پيداست   ساىل كه نكوست از 

  

ار آخرت نيست، تا از نيكوىي آن پى به نيكوىي آخرت بربمي   .اساسًا، دنيا 

  .حاصل است اگر اينگونه باشد دعوت انبياء، متامى، ىب

كس در اينجا پذيراى شود كه آخرت سفر نيست بلكه سفره است، و هر   بارى؛ از اينكه ايشان دعوت منودند معلوم مى
يه و تدارك وى را خواهند ديد اى بود گشوده و براى مهگان، چه جاى دعوت  وگرنه اگر سفره. دعوت شود، در آجنا نيز 

  .و هدايت خواهد بود

بنابراين، حكايت دنيا و آخرت را حكايىت ديگر بدانيد و رمحت آخرت را با رمحت دنيا يكى ندانيد، وگرنه با اين قياس 
  .سپاريد رسيد و آن اينكه دل را به رمحت حق دخلوش ساخته و تن به هر آلودگى مى اى باطل مى ن به نتيجهباط

ياد شده و از آن نيز منع شده » االمن من مكر اللَّه«و اين دخلوشى مهانست كه در قرآن كرمي با صراحت متام حتت عنوان 
  .است

  .ست خود را از عذاب اهلى معاف و آزاد و رهيده بدانددر اينجا به معناى عذاب است و هيچكس نباي» مكر«

! فرزندم: وجود مبارك امام على بن ابيطالب عليه السالم به فرزند گرامنايه خويش حضرت حسن بن على عليه السالم فرمود
  .باشند هيچكس حىت خوبان عامل را در امان از عذاب اهلى مدان، زيرا اى بسا پايان كار، كارى كنند كه مستوجب آتش
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  361: نسيم رمحت، ص

  »1«  كس را وقوف نيست كه پايان كار چيست

  .از بدترين مردم عامل نيز نوميد نباش، اى بسا در عاقبت از عقوبت اهلى رهيده و رها شوند: و نيز فرمود

  »2«  حكم مستورى و مسىت مهه بر عاقبت است

مه فجايع به بار آورد عاقبت سر به دامان  كه در آغاز، راه را» حر«بينيد كسى مهانند  از اين رو، مى بر امام بست و آ
امام داشت و زندگى و حيات را وداع گفت، وىل كسى مهچون ضحاِك مشرقى كه از مكه با امام بودو تا ساعىت پيش از 

 دلتنگ شده براى زن و فرزندامن: آورد، يكباره به حمضر امام رسيد و گفت شهادت امام نيز مششري بر سپاه خصم فرود مى
  .شود خواهم بازگردم، و امام نيز اجازه داده، و بدينسان آتش ابدى را خريدار مى و اجازه مى

  .بنابراين، هيچس از خوبان اميدوار نباشند، و نه از بدان كسى نوميد، زيرا مالك، عاقبت امور است

  »3« »ِمالُك اْالُمور ُحسُن اَخلوامتِ «

ِسلم، پايان كار و عاقبت است، پس خردمند كسى است كه چشم از احوال كنوىن برگريد حال كه مالك خوىب و پاكى و 
  .و تنها نگران آتيه و آينده خويش باشد

  »4« »اْعَقُل النَّاس اْنَظُرُهْم ِىف الَعواِقب«

  .يابد ها اميىن و جنات مى و كسى كه چشم آخربني و عاقبت انديش داشته باشد از دام هالكت

  »5« »ِىف اْلُعواِقِب تُؤَمُن اْلَمعاِطبِبالنََّظِر 

______________________________  
  .حافظ) 1(

  .حافظ) 2(

  .119/ 6غرر احلكم ودرر الكلم، آمدى، . مالك و معيار كارها، خوىب سراجنام است) 3(
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  .484/ 2غرر احلكم ودرر الكلم، آمدى، ) 4(

  .239/ 3غرر احلكم ودرر الكلم، آمدى، ) 5(

  362: ت، صنسيم رمح

آمدهاى ناگوار به  رهد؛ و نيز از پيش ها اميىن يافته و مى بارى، با نگرش و دقت در سراجنام امور است كه آدمى از هالكت
  .غلطد هاى سقوط فرو مى ماند، و نه در جايگاه سالمت مى

   زيانكاران

  .داند ى منىبنابراين، اگر كسى عاقبت انديش باشد هرگز خود را مامون از مكر و عذاب اهل

اما اگر پاى پايان نگرى و عاقبت انديشى در ميان نباشد آدمى خود را امين دانسته و گام به هر وادى خطا و خالف 
جز خاسرين و زيانكاران : شود، و بر مهني اساس است كه قرآن كرمي فرمود د، و از اين رو زيان كرده و زيانكار مى مى

  .دانند خود را امين منى

  »1« »ْأَمُن َمْكَر اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْخلَاِسُرونَ َفَال يَ «

اگر عمرم ! خداى من: فرمايد توان خود را امين دانست حال آنكه كسى مهچون امام سجاد عليه السالم مى راسىت كجا مى
ترين غذاهاى  مزه ىبترين، شورترين و  اى از غذاى دخلواهن نصيب من نشود، بلكه تلخ به درازاى دنيا باشد، و حىت لقمه

هاى من آب آلوده به خاكسرت سوخته باشد، و از سوىي آنچنان اشك ببارم كه  روى زمني روزِى من بوده، و حىت نوشيدىن
هاى صورمت فرو ريزد، و آنقدر زبان به ذكر تو بگشامي كه از گفنت ناتوان شده و الل شوم، با  چشمامن آب شده و از گونه

  .از گناهان دوران عمرم خنواهد شد اينهمه، جربان يك گناه

توانند، پس جربان كار ما چه خواهد بود   سوز، جربان يك گناه را منى هاى طاقت حال نباى از خود بپرسيم كه اگر اين جرميه
  !كنيم؟ كه روزانه گناه بر گناه، و معصيت بر معصيت انباشته مى

  :فرمود آيا سراجنام ما مهان نيست كه امام املقتني عليه السالم

______________________________  
  .99/ اعراف) 1(
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  363: نسيم رمحت، ص

َل َعَلْيها اْهُلها َوُخِلَعْت جلُُُمها َفاْوَرَدتْـُهُم النَّار«   »1« »اال َوانَّ اَخلطايا َخْيٌل ُمشُس محُِ

هاشان را   د سوار كرده و جلامهاى سركشى هستند كه گناهكاران را بر خو  آگاه باشيد كه خطاها و گناهان مهچون مركب
ا را به دوزخ در آورند   .گسيخته و مهچنان بروند تا آ

  .سازد البته، گناه آسيب و تبعات فراواىن در پى دارد، كمرتين آن اين است كه طاعات انسان را حمو و تباه مى

  »2« »آَفُة الطَّاَعِة الِعْصيان«

  .شوند هاى حق دامنه يافته و بسى بسيار مى ها و نافرماىن صيتو از سوىي وقىت كه طاعات كم و كمرنگ شوند، مع

  »3« »اذا قـَلَِّت الطاعاُت َكثـَُرِت السَّيِّئات«

  .و سّيئات و گناهان نيز جز شقاوت و هالكت و بدخبىت چيزى ديگر درپى ندارند

ْعِصيَِّة َتُكوُن الشِّقاء«
َ
  »4« »ِبامل

شود، و خواسته يا ناخواسته وى را به سوى انواع  بر گردان آدمى آوخيته مىاى است كه  و تو گوىي؛ معصيت و گناه قالده
  .كشاند، پس، چه بد قالده و افسارى است ها مى بليات و احناء رنج

  »5« »بِْئَس الَقالده قالدٌة اآلثام«

  .نتيجه آنكه حاصل معاصى و دستاورد آن عني نابودى و از دست شدن است

______________________________  
  .334/ 2غرر احلكم و درر الكلم، آمدى، ) 1(

  .98/ 3غرر احلكم و درر الكلم، آمدى، . آفت طاعت و بندگى حق تعاىل، معصيت و نافرماىن است) 2(

  .13/ 3غرر احلكم و درر الكلم، آمدى، . هنگامى كه فرمانربدارى و اطاعت اندك شود گناهان بسيار گردد) 3(
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  .215/ 3لم، آمدى، غرر احلكم و درر الك) 4(

  .252/ 3غرر احلكم و درر الكلم، آمدى، ) 5(

  364: نسيم رمحت، ص

عاِصى التـََّلف«
َ
  »1« »حاِصُل امل

   توصيه شيطان

اساساً گناه فرمان و توصيه و خواست شيطان است، و كسى كه فرمانربدار شيطان باشد در حقيقت او را به واليت و 
  .چه زيان و خسارت آشكارى است كه آدمى خدا را كنار زده و شيطان را برگزيندو اين، . سرپرسىت خود خواسته است

  »2« »َوَمن يـَتَِّخِذ الشَّْيطَاَن َولِّياً ِمن ُدوِن اللَِّه فـََقْد َخِسَر ُخْسرَاناً ُمِبيناً «

ار شد و سفره را  در مكه، كسى به نام ُعقبه، پيامرب را به مهراه مجعى دعوت منود، و پيامرب نيز اجابت كرد، وقت 
  .نشينم پرستان منى پرست بوده و من بر سفره بت مشا بت: چرا؟ فرمود: گشودند، اما پيامرب بر سفره ننشست، عقبه پرسيد

  .دانند و اين خود يك پيامب است براى آنان كه پيامرب را الگوى مرام و منش خود مى

  »3« »َسَنةٌ َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة حَ «

شود آلوده به انواع حمرمات اهلى است، پس نبايد  نود و نه درصد جمالس عقد و عروسى كه در اين روزگار ما برگزار مى
  .شركت منود

  !اگر شركت نكنيم آبروميان خواهد رفت: گويند اى مى پاره

  !بر فرض كه چنني باشد آيا پيش مردم آبرو بايد داشت، اما پيش خدا نه؟

  !كنيد؟ َزِهى خسارت اقوام و بستگان و خويشان و نزديكان خويش خجالت كشيده و حكم خدا را پاميال مىآيا از 

عقبه گفت براى من بسيار دشوار و سنگني است كه مشا در خانه ما باشيد و سفره نيز گشاده باشد، اما مشا در كنار آن 
  .نباشيد
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و عقبه . توان آسان منود، به شرط آنكه تسليم خدا شده و اسالم آورى ىاين دشوار را م: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
   و مسلمان شدن وى به. و مسلمان شد. نيز پذيرفت

______________________________  
  .407/ 3غرر احلكم و درر الكلم، آمدى، ) 1(

  .119/ نساء) 2(

  .21/ احزاب) 3(

  365: نسيم رمحت، ص

اين رو مهينكه وارد برزن و بازار شد هيچيك از دوستان قدمي او را حتويل نگرفتند و با  از. پرستان مكه رسيد گوش بت
  !چرا تسليم پيامرب شده و دين او را دين خود ساخته است؟: پرسيدند پرخاش مى

اگر : گفتند. و آشنا، و رفت و آمد. خواهم من دوست مى. از من دست نكشيد: عقبه كه اوضاع را چنني ديد گفت
  .با ماست پس دست از او بردارِدلت 

  .و پذيرفت زيرا ديد با پيامرب بودن تنهاىي، غربت، سرزنش و مالمت در پى دارد

اى از مسجد احلرام ايستاده و به  شرط ديگر نيز در ميان است و آن اينكه بايد در گوشه: وىل دوستان نپذيرفتند و گفتند
  !انت كىنحمض ورود پيامرب بر صورت وى آب دهان رخيته و اه

  .و مهني كار نيز كرد

  .و اين سراجنام كسى است كه شيطان را بر خدا برگزيده و او را وىل خود خبواهد

  :و در مهني ميان خداوند به تسالى پيامرب آمده و اين آيه را فرود آورد

  »1« »الرَُّسوِل َسِبيًال َيَدْيِه يـَُقوُل يَالَْيَتِين اختََّْذُت َمَع   َويـَْوَم يـََعضُّ الظَّاِملُ َعَلى«
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گزد و  يعىن، روزى كه روزگار قيامت است، عقبه كه با اين كار بر خود ستم كرد، از شدت حسرت دست را به دهان مى
  .زد كرد و از مهنشيىن با تو سرباز منى خورد كه اى كاش با تو اين رفتار منى افسوس مى

ْذ ُفَالناً َخِليًال   يَا َويـَْلَىت * ُقوُل يَالَْيَتِين اختََّْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيًال َيَدْيِه يَـ   َويـَْوَم يـََعضُّ الظَّاِملُ َعَلى«   »2« »َلْيَتِين َملْ َأختَِّ

ا بودند كه پس از التفات به دين  پرست خويش رفاقت منى خورد كه اى كاش با دوستان بت و نيز حسرت مى منودم، زيرا آ
  .مهچون شيطان گمراهم منودند، شيطاىن كه مايه خوارى و رسوائى آدمى است و اسالم آوردن مانع راهم شده و

   دارد كه البته، شيطان كار را چنان متهيد و زمينه را آنگونه فراهم و مهوار مى

______________________________  
  .27/ فرقان) 1(

  .29، 28/ فرقان) 2(

  366: نسيم رمحت، ص

  .كند زيرا او مهيشه از كم شروع كرده اما هرگز به كم اكتفا منىبرد،  آدمى گمان رسواىي نيز منى

ابو هاشم جعفرى از راويان بسيار بزرگوار است، و عمر خويش را با سه امام عظيم القدر مهچون امام رضا، و امام جواد، 
ره گرفت   .و امام هادى عليهم السالم سپرى كرد، و چه خوب 

ا عليه السالم باريافتم، و سالم كردم، وىل پاسخ امام سرد بود، و مايه تأثر و تاسف روزى به حضور امام رض: گويد وى مى
جامن فداى مشا : تا اينكه به تنگ آمده و پرسيدم! برخورد امام چرا اينگونه است؟: گفتم من شد، و پيوسته با خود مى

دخرتى به تو موهبت شد اما نامى  سه روز پيش: امام عليه السالم فرمود. كنم خطامي چيست، و كجاست؟ اصالحش مى
ادى كه جزء نام   .هاى ما نيست بر آن 

شود بلكه فردا عكس، و روز ديگر  كند، وىل به مهينجا ختم منى بارى؛ كار شيطان مهني است كه امروز از اسم شروع مى
  .سكس و روز ديگر رابطه و سراجنام رسواىي در پيشگاه خداوند

خواهيد پس خدا را و كتاب خدا را به شيطان و آنچه خواسته اوست نفروشيد، كه سودى  ىاگر اين رسواىي را من! عزيزان
  .در پى ندارد
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 بار مفروش به دنيا كه بسى سود نكرد
 

 «1» آنكه يوسف به زر ناسره بفروخهت بود

  

  زنند چه سرنوشت شومى دارند؛ اى مى و كساىن كه دست به چنني معامله

ِِْم َمثَناً َقِليًال  الَِّذيَن َيْشتَـُرونَ «   »ِبَعْهِد اللَِّه َوَأْميَا

كاسىن كه بيايند قرآن و نبوت انبياء و امامت امامان، و حالل و حرام دين مرا با دنياى بسيار كم و نازل معامله كنند تا 
  :ينكهدر چند روز دنيا بدن ايشان در خوشى و راحت باشد به انتظار چندين بال و حمنت سنگني باشند خنست ا

  »أُولِئَك َال َخَالَق َهلُْم ِيف اآلِخَرةِ «

______________________________  
  .حافظ) 1(

  367: نسيم رمحت، ص

شت و نعمت و نيز از ديدار اولياى من، ذره وقىت كه سر از خاك گور بر مى   .اى، نصيب ايشان خنواهد شد دارند از 

  كشد؟ اىي در چنگ نباشد كار انسان به كجا مىه راسىت در چنني بازارى وقىت كه چنني سرمايه

  .روزگار سخىت در پيش است كمى مواظب و حمتاط زندگى كنيد! عزيزان

  .گريند ما كه جاى خود دارمي آن روز روزى است كه پيامربان نيز مورد حماكمه و بازخواست اهلى قرار مى

  »َولََنْسئَـَلنَّ اْلُمْرَسِلنيَ «

با دىل آرام و قلىب مطمئن و ضمريى شاد به فضل و رمحت خداوند به سوى : نامه خود نوشتامام رمحه اهللا كه در وصيت
مهينقد بدانيد كه اين : گويد خواهد و مى اى پيش از مرگ خانواده خود را مى شوم، چند دقيقه جايگاه ابدى رهسپار مى
  .سفر بسيار سخت است
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  .هاى آخر نگران بود، كه كار به كجا خواهد كشيد حلظهآرى، او كه هشتاد و هشت سال كمر به خدمت خدا بست در 

م به اين اميد كه خداوند كرمي است؟ آيا با اين حساب مى   !شود راحت زندگى كرد آ

  .آرى، كرمي هست اما نه براى هر كس

  :ديگر اينكه

  »َوَال ُيَكلُِّمُهُم اللَّهُ «

  .شنوند منىكنند اما پاسخى  اينان در قيامت خداوند را صدا مى

  :و سوم آنكه

  »َوَال يـَْنُظُر ِإلَْيِهمْ «

  .حىت بر ايشان نگاه نيز خنواهد كرد

  دايند براى برپاىي اين دين تا كجا هزينه كرده است؟ و راسىت چرا اينگونه برخورد نكند، و اينگونه سخت نگريد، هيچ مى

  368: نسيم رمحت، ص

  را ناجوامنردانه بريدند؟ مگر به خاطر مهني دين نبود كه سرهاى پيامربان

  مگر كنار مهني دين نبود كه عزيزترين ياران خداوند را قطعه قطعه ساختند؟

  !آيا كربال براى خداوند كم خرج برداشته است؟

  !حال، با اينهمه، در قيامت، به جمرمان دست مريزاد هم بگويد؟

  »َوَال يـُزَكِّيِهمْ «

  .و از عذاب نيز تربئه خنواهند شد



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

 

  »1« »َوَهلُْم َعَذاٌب أَِليمٌ «

  .و عذاىب دردناك در انتظار ايشان است

______________________________  
  .77/ آل عمران) 1(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


