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  1: تواضع و آثار آن، ص

  سخن ناشر

هاى خسته و  خبش معصومني و زمزم اليزال معارف شيعه مرهم جان در جهان پرتالطم امروز، آيات پرشور اهلى و كالم روح
عارفان حقيقى غواصان اين عاملان ديىن و . هاى نفس است سرياب كننده تشنگان هدايت و رهاىي جويندگان از ظلمت

بيت عليهم السالم را به دست آورده و به مشتاقان حقيقت  اند كه گوهرهاى ناب علوم قرآن و اهل اقيانوس بيكران معرفت
  .منايند عرضه مى

مكارم اى است كه از ديرباز زمينه ارتباط و انتقال معارف ديىن و  در اين ميان، كرسى منرب و خطابه رسانه ديرپا و سازنده
اخالقى را ميان عاملان و متعلمان فراهم كرده است و عاملان آگاه و هاديان دلسوز، كه عمر خويش را صرف تتبع و حتقيق 

نغز  ، با كالم»َسِبيِل رَبَِّك ِباحلِْْكَمِة َو اْلَمْوِعَظِة احلََْسَنةِ   ادُْع ِإىل«اند، عباد الّله را به مصداق كرميانه  در آثار علمى شيعه منوده
  .اند و لطيف خود به راه سعادت دعوت كرده

در جملدات خمتلف و موضوعات متنوع در اختيار خوانندگان » سريى در معارف اسالمى«جمموعه حاضر، كه با عنوان 
گريد، جمموعه مباحث عاملانه و ارزمشند حمقق ارمجند حضرت استاد حسني انصاريان، مدظله العاىل، است كه  حمرتم قرار مى

داران گوهر سخن در زمان خويش است كه استوارى كالم و لطافت بيان نافذشان بر اهل  ى از عاملان برجسته و مرياثيك
  .نظر پوشيده نيست

   اين گنجينه ارزمشند حاصل نيم قرن جماهدت علمى و تبليغى حضرت استاد جهت

  2: تواضع و آثار آن، ص

باشد كه به منظور پربارتر ساخنت حمتواى تبليغ ديىن در جامعه و  ىنشر و ترويج فرهنگ غىن شيعه بر كرسى حبث ونظر م
  .شود استفاده بيشرت طالب حمرتم علوم ديىن به زيور طبع آراسته مى

كه شرح آن در يادداشت ويراستار آمده   -در اين جمموعه گرانقدر، تالش شده است با تكيه بر ويرايشى رومشند و دقيق
و سبك استاد در ارائه سخن از بني نرود، تا ضمن نشرفرهنگ انسان ساز آل الّله  ساختار هنرمندانه مباحث -است

  .عليهم السالم شيوه منحصر به فرد استاد در تبيني معارف ديىن نيز حفظ شده و به مشتاقان ارائه گردد
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گفتار در   26دارنده شود بيست و هفتمني اثر از اين جمموعه سرتگ و دربر  جمّلدى كه اكنون تقدمي خوانندگان گرامى مى
در مسجد  1384هاى استاد در ماه رمضان  باشد كه مربوط به سخنراىن باب تواضع و آثار آن و مطالب گوناگون آن مى

ران است   .حضرت امري عليه السالم 

ر خاىل سازد، از فوايد زي اين مكتوب، عالوه بر در برداشنت منت سخنراىن كه الجرم سبك و سياق منت را نيز گفتارى مى
  :نيست

  .عنوان بندى مناسب و تفكيك مطالب و موضوعات -

  .نوشت استخراج مصادر آيات و روايات و ارائه مطالب متنوع ديگر در پى -

در انتخاب نام هر جملد و نيز هر گفتار غلبه موضوع مدنظر بوده است، نه انطباق  (ذكر نام مستقل براى هر حبث  -
  )كامل موضوع و حمتوا

  ...ها و  متنوع فهرستجمموعه  -

در پايان، با اميد به اين كه اين اثر مورد رضايت حضرت حق و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم و مقبول نظر 
مبلغان ديىن قرار گريد، الزم است از استاد انصاريان، دامت بركاته، كه اين فرصت مغتنم را در اختيار قرار دادند 

  .سپاسگزارى مناييم

   ى حتقيقاتى دارالعرفانمركز علم

   پيش گفتار مؤلف

  »آِلِه آل اللّه  َرُسوِل الّله َو َعلى  احلَْمُد لِّلِه َو الصَّالة على«

ارزش . پايه گذار منرب و جلسات سخنراىن براى رشد و هدايت جامعه وجود مبارك پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله بود
ىي بود كه خود رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله تا روز پايان عمرشان با كمال تبليغ دين از طريق منرب و جلسات تا جا

پس از پيامرب، وجود مقدس . اخالص به بيان معارف دين پرداختند و در اين راه زمحات سنگيىن را متحمل شدند
ج  رت در كتاب ىبهاى آن حض امريمؤمنان عليه السالم اداى اين تكليف اهلى به عهده گرفتند كه خبشى از سخنراىن نظري 

  .البالغه موجود است
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امامان معصوم، به ويژه حضرت باقر و حضرت صادق عليهما السالم نيز تا جاىي كه فرصت در اختيارشان قرار گرفت و 
هاى  عباس برايشان پيش نيامد اين مهم را به صورت بيان معارف اهلى و رشته مزامحىت از جانب حكمرانان بىن اميه و بىن

خمتلف علوم به صورتى كه حجت تا قيامت بر مهگان متام باشد به عهده گرفتند و ديگران را كه مورد اعتمادشان در علم و 
  .عمل بودند به اين مسأله تشويق كردند

عاملان خملص و باعمل شيعه براى حفظ دين خدا و تبليغ معارف اهليه بر اساس قرآن و فرهنگ اهل بيت قرن به قرن تا به 
هاىي چون شيخ مفيد، شيخ  هجرى مشسى است اين جايگاه عظيم را حفظ كردند؛ شخصيت 1387وز كه سال امر 

   صدوق، شيخ

  3: تواضع و آثار آن، ص

طوسى، عالمه حممدباقر جملسى، شيخ جعفر شوشرتى و در قرن معاصر بزرگاىن چون آيت الّله العظمى بروجردى، آيت 
اى، آيت الّله حاج مريزا على  حاج مريزا على شريازى، آيت الّله حاج مريزا على هستهالّله سيدعلى جنف آبادى، آيت الّله 

  ...فلسفى تنكابىن و 

رفتند و از اين طريق ِدين خود را  با داشنت مقام مرجعيت و مقام علمى بسيار باال در ماه رمضان و حمرم و صفر به منرب مى
  .كردند به قرآن و اهل بيت ادا مى

 انصاريان كه سالياىن از عمرم را در شهر مقدس قم، اين آشيانه اهل بيت، نزد بزرگاىن از مراجع و اساتيد اين جانب حسني
كردم رو به جانب تبليغ و تأليف آوردم و در اين راه، فقط  اى كه احساس مى ام، بر اساس وظيفه مشغول حتصيل بوده

سخنراىن در نزديك به پانصد موضوع خمتلف بر پايه قرآن و  در زمينه تبليغ بيش از شش هزار. توفيق حق رفيق راهم بود
ام و اميدوارم تا حلظات پايان عمر هم  روايات اهل بيت و تاريخ صحيح و نكاتى از حيات پاكان و اولياى اهلى پرداخته

  .چنان توفيق اداى اين وظيفه را از جانب حق داشته باشم

معارف قرآىن و فرهنگ اهل بيت عليهم السالم كارهاى مهمى را در مؤسسه دارالعرفان، كه در شهر قم در جهت نشر 
ها و  ها به صورت مكتوب درآيد تا در اختيار طالب حوزه دهد، بنا گذاشت منت اين سخنراىن سطح جهاىن اجنام مى

عى براى دانشجويان و مردم عالقمند قرار گريد و اين جمموعه كه احتماًال حدود دويست جلد خواهد شد در آينده منب
دامن به خاطر حتقق اين مهم از دو فرزندم و جناب آقاى  من پس از سپاس از حضرت حق الزم مى. مبلغان شيعه قرار گريد

حال، اين مشا و اين اثر اسالمى كه . پيمان تشكر كنم و از خوانندگان، به خصوص مبلغان گرامى، درخواست دعا منامي
  .فقط لطف و رمحت حق سبب ظهورش شد
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   حسني انصاريان: فقري

   پنج حقيقت در عبادت

   ران، مسجد حضرت امري عليه السالم

  1384رمضان 

   حقيقت عبادت 1

  

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

عبادتى است كه داراى آثار مثبت دنيا و آخرت به فرموده پروردگار و اهل بيت عليهم السالم عبادت صحيح و سامل 
شوند كه  باشد و تركيىب از پنج حقيقت است، اين پنج حقيقت وقىت كنار يكديگر قرار گرفته شوند، مهان عبادتى مى

  .كند پروردگار مهربان عامل از بندگان خود خواسته و آثار مثبت دنيا و آخرت آن عبادت يقيناً ظهور پيدا مى

حالت تسليم است، حقيقت سوم و چهارم نيت خالص و پنجم : دوم. باشد عرفان، معرفت و شناخت مى: حقيقت اول
  .هم عمل است

عمل، آن شكل عبادت و صورت عبادت است كه بّناى آن، بدن انسان است؛ يعىن در يك عبادت هم انديشه و خرد 
  .باشد و باطىن كه تواضع و نّيت خالص مى نظري قلىب، كه تسليم است و هم حالت ظاهرى در كار است و هم حالت ىب

  »1«  معرفت در عبادت

  

ى از منكر كه فرمان خدا و دستور پروردگار است، معرفت  بايد به عبادت، روزه، مناز، زكات، حّج و امر به معروف و 
  گريد مىفرمان و خواسته او براساس حكمت، رمحت، مصلحت عبد و آبادى دنيا و آخرت عبد نظم . داشته باشد
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______________________________  
ِبّياً اْلُمَفضَِّل ْبِن ُعَمَر َأنَّ أَبَا َعْبِد اللَِّه عليه السالم َكَتَب ِإلَْيِه ِكَتاباً ِفيِه َأنَّ اللََّه َملْ يـَبـَْعْث نَ «؛ 124/ 1: وسائل الشيعة -)1(

َا يـَْقَبُل اللَّهُ ِمَن اْلِعَباِد ِباْلَفرَاِئِض الَِّيت افْـتَـَرَضَها اللَُّه َعَلى حُ َقطُّ َيْدُعو ِإَىل َمْعرَِفِة اللَِّه لَْيَس َمَعَها َطا ُدوِدَها َعٌة ِيف أَْمٍر َو َالنـَْهٍي َو ِإمنَّ
جَّ َو اْعَتَمَر َو َعظََّم ُحُرَماِت اللَِّه ُكلََّها َو َمَع َمْعرَِفِة َمْن َدَعا ِإلَْيِه َو َمْن َأطَاَع َو َحرََّم احلَْرَاَم َظاِهَرُه َو بَاِطَنُه َو َصلَّى َو َصاَم َو حَ 

َزَعَم أَنَُّه حيُِلُّ احلََْالَل َو ُحيَرُِّم احلَْرَاَم ِبَغْريِ ]  َو َمنْ [َملْ َيدَْع ِمنـَْها َشْيئاً َو َعِمَل بِاْلِربِّ ُكلِِّه َو َمَكارِِم اْألَْخَالِق ُكلَِّها َو َجتَنََّب َسيِّئَـَها 
كَّى َو َحجَّ َو اْعَتَمَر َو فـََعَل َذِلَك ُكلَّهُ رَِفِة النَِّيبِّ صلى اهللا عليه و آله َملْ حيُِلَّ لِلَِّه َحَالًال َو َملْ ُحيَرِّْم َلُه َحرَاماً َو َأنَّ َمْن َصلَّى َو َز َمعْ 

َشْيئاً ِمْن َذِلَك ِإَىل َأْن قَاَل لَْيَس َلُه َصَالٌة َو ِإْن رََكَع َو ِإْن َسَجَد َو َالَلُه زََكاةٌ ِبَغْريِ َمْعرَِفِة َمِن افْـتَـَرَض اللَُّه َعَلْيِه طَاَعَتُه فـََلْم يـَْفَعْل 
َا َذِلَك ُكلُُّه َيُكوُن ِمبَْعرَِفِة َرُجٍل َمنَّ اللَُّه َعَلى َخْلِقِه ِبطَاَعِتِه َو أََمَر بِاْألَ    ».ْخِذ َعْنُه، احلَِْديثَ َو َالَحجٌّ َو ِإمنَّ

  4: تواضع و آثار آن، ص

و معرفت به اينكه خواسته پروردگار بر چه اساس و قوانني و مقّرراتى بايد اجنام بگريد، مثًال روزه از چه زماىن شروع و به  
كند، پايه اصلى  شود، و مبطالت روزه چيست؟ و چه عواملى ساختمان اين عبادت را برپا و يا خراب مى كجا ختم مى

  .ناخت استعبادت، معرفت و ش

  »1«  تسليم، عامل حتقق عبادت

  

باشد و انسان خود را با متام وجود؛ يعىن با باطن، ظاهر، قلب، عقل،  كه عامل حتّقق عبادت است، تسليم مى: پايه دوم
رتين مطلىب كه در اين زمينه گفتند، اين است كه انساِن در اختيار خدا ، روح، نفس و بدن در اختيار خدا قرار دهد، كه 

  .باشد؛ يعىن خود را به آخرين نقطه تسليم برساند مانند مّيت در اختيار غّسال مى

ا و خواسته »2« هر چه آن خسرو كند، شريين كند هاى حق قرار دهد، به حنوى   پس انسان بايد خود را در اختيار فرما
خود را در اختيار خدا بگذارد كه كه غري خدا را از تصّرف در وجود و زندگى خود حمروم و ممنوع كند؛ يعىن چنان 

دمشنان، شياطني و هواى نفس از اينكه در وجود انسان تصّرف كنند و يا فرهنگ خود را بر انسان حتميل منايند، نااميد 
  :فرمايند ارزش تسليم به قدرى است كه اهل حتقيق، بيداران، بينايان و اهل بصريت مى. شوند
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باشند، پس مغز اصل و ريشه است و  است و مهه عبادات مثر، ميوه و حمصول مغز مىتسليم در وجود انسان به منزله مغز 
مقام تسليم، به قدرى باال است كه پروردگار عامل در سوره مباركه نساء، برترين و باالترين دين را تسليم به مشار آورده 

  .است

  »3« »ُحمِْسٌن َو اتـََّبَع ِملََّة ِإْبراِهيَم َحِنيفاً َو اختَََّذ اللَُّه ِإْبراِهيَم َخِليًال  َو َمْن َأْحَسُن ِديناً ِممَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه لِلَِّه َو ُهوَ «

______________________________  
َا َيُكوُن َما أُرِيُد «؛ 18، باب 136/ 79: حبار األنوار -)1( َفِإْن َسلَّْمَت ِلَما َأْوَحى اللَُّه تـََعاَىل ِإَىل َداُوَد تُرِيُد َو أُرِيُد َو ِإمنَّ

  ».رِيدُ أُرِيُد َكَفْيُتَك َما ُترِيُد َو ِإْن َملْ ُتَسلِّْم ِلَما أُرِيُد أَتْـَعْبُتَك ِفيَما تُرِيُد ُمثَّ َالَيُكوُن ِإالَّ َما أُ 

  .مولوى -)2(

رت است از آنكه مهه وجودش را تسليم خدا كرده و «؛ 125): 4(نساء  -)3( نيكوكار است، و از و دين چه كسى 
]  گراىي، خلوص، پاكى اخالق واعمالش براى حق[گرا پريوى كرده است؟ وخدا ابراهيم را  آيني ابراهيم يكتاپرست حق

  ».دوست خود گرفت

  5: تواضع و آثار آن، ص

و اهل مهه در اين عامل دين كساىن برتر است، كه مهه وجود، ظاهر، باطن، قلب، جان، نفس و بدن را، تسليم خدا كرده 
و به مسأله خامته دهد، بلكه در  »أُفـَوُِّض أَْمِري ِإَىل اللَّهِ « :گويد ها باشد؛ يعىن در دايره تسليم حبس وجود ندارد، منى نيكى

  .شود هر عبادتى، خري و نيكى وارد مى

  فرهنگ انسان نيكوكار

  

باشد، كه اين جمموعه در   و توحيد مىفرهنگ انسان نيكوكار، عمل صاحل، مهر و حمبت، گذشت و درسىت، حق گراىي 
  .آمده است» حنيف«كلمه 

  »َو اتـََّبَع ِملََّة ِإْبراِهيَم َحِنيفاً «

  .كند پايان آيه، ما را متوجه اين نكته مى
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  »َو اختَََّذ اللَُّه ِإْبراِهيَم َخِليًال «

  :فرمايد ابراهيم، خدا را به عنوان دوست انتخاب منوده، بلكه مى: گويد منى

خدا به دوست نياز ندارد كه كارى براى او اجنام دهد، مقام تسليم و . ابراهيم را به عنوان دوست انتخاب كرده استخدا 
حمسن بودن ابراهيم عليه السالم باعث شد كه پروردگار عامل او را به عنوان دوست خود انتخاب منايد؛ يعىن ابراهيم عليه 

  .فيوضات دنيا و آخرت را به اين دوست انتقال داده استاى قرار داده، كه متام  السالم را در نقطه

   عنايات خاص پروردگار به ابراهيم عليه السالم

  

  .توانيد فيوضات پروردگار را در زندگى ابراهيم عليه السالم مشارش مناييد مشا منى

ت، توحيد و نسل صاحل،  ، رمى، قرباىن، ميهمان دارى، حمبت، لطف و گذش كعبه، مسجد احلرام، صفا، مروه، مشعر، مىن
   اى از فيوضات دنيوى گوشه

  6: تواضع و آثار آن، ص

  .باشد خداوند به ابراهيم عليه السالم مى

  »1« »َو ِإنَُّه ِيف اْآلِخَرِة َلِمَن الصَّاحلِِنيَ «

از رمحت و در روز قيامت، ايشان در صف اول شايستگان قرار دارد، چرا ابراهيم عليه السالم شايستگى آن را دارد كه 
ره فيض ىب   .مند شود؟ زيرا با متام وجود تسليم پروردگار بودند ايت اهلى 

  »ِإْذ قاَل َلُه َربُّهُ َأْسِلمْ «

  هاى من واگذار كن، با متام وجود خود را به من و فرمان! يا ابراهيم

  »قاَل َأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلعاَلِمنيَ «
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هاى تو تسليم كردم، و تا ابد راه تصّرف فرهنگ باطل را بر روى خود  رمانمن خودم را با مهه وجود به ف: جواب داد
شايد ابليس و لشكرش در هنگام قرباىن كردن امساعيل عليه السالم متام توان خود را به كار بردند تا نّيت و انديشه . بست

اختيار خدا بود و دمشن در وجود كسى كه  ابراهيم را به تصّرف خود در آورند، اما نتوانستند؛ زيرا ابراهيم عليه السالم در
  .تواند تصرف منايد در اختيار خدا باشد، منى

  »2« »َو اختَََّذ اللَُّه ِإْبراِهيَم َخِليًال «

  .ابراهيم عليه السالم را به دوسىت انتخاب كرد؛ يعىن متام فيوضات دنيا و آخرت را به ابراهيم عليه السالم عطا كرد

   حقتسليم شدن در برابر 

  

  :فرمايد در سوره بقره مى

  »3« »َمْن َأْسَلَم َوْجَههُ لِلَِّه َو ُهَو ُحمِْسٌن فـََلهُ َأْجرُُه ِعْنَد رَبِِّه َو ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم َحيَْزنُونَ   بَلى«

______________________________  
: هنگامى كه پروردگارش به او فرمود] ياد كنيدو .* [و قطعاً در آخرت از شايستگان است«؛ 130): 2(بقره  -)1(

  ».به پروردگار جهانيان تسليم شدم: گفت. تسليم باش

  ».دوست خود گرفت]  گراىي، خلوص، پاكى اخالق واعمالش براى حق[و خدا ابراهيم را «؛ 125): 4(نساء  -)2(

حاىل كه نيكوكارند، براى آنان نزد  آرى، كساىن كه مهه وجود خود را تسليم خدا كنند در«؛ 112): 2(بقره  -)3(
  ».شوند پروردگارشان پاداشى شايسته و مناسب است، نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگني مى

  7: تواضع و آثار آن، ص

باشد، چنني افرادى در دنيا و آخرت،  هاى پروردگار گردد آن دين با ارزش مى ؛ يعىن آرى، اگر انسان تسليم خواسته»بلى«
ا هجوم منى غّصه ىبترس و  ا  مورد به آ آورد و مهيشه در باطن و در كنار حمبوب خود، در امنيت و آرامش هستند؛ زيرا آ

باشند، آن كسى كه فقط دنيا را دارد  خدا را دارند و مانند اين است كه مهه چيز را دارا هستند و صاحب دنيا و آخرت مى
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كسى كه بدن، شهوت و پول دارد، عاقبت مهه اينها را از دست او . دگرين در هنگام مرگ، آن را هم از دست او مى
  .گريند مى

  .باشند اهل تسليم با مهه پاكان زميىن و آمساىن مهاهنگ مى

  »1« »َو َلُه َأْسَلَم َمْن ِيف السَّماواِت َو اْألَْرضِ «

را تسليم پروردگار كند، برترين دين را دارد آن كسى كه خود . كنند متام پاكان عامل باال و پايني، برترين دين را جستجو مى
  .باشد و مهاهنگ با كّل پاكان آمساىن و زميىن مى

ج البالغه    ريشه ياىب اسالم در 

  

  :فرمايند مى» ج البالغه«خواهند اسالم را ريشه ياىب كنند در  وقىت كه امرياملؤمنني عليه السالم مى

  »االسالم هو التسليم«

  هاى واگذار منايد، به خدا و فرماناسالم يعىن خود را 

  »والتسليم هو اليقني و اليقني هو التصديق و التصديق هو االقرار و االقرار هو االداء«

  .باشد و از لوازم تسليم، باور داشنت مهه حقايق مى

  .باور؛ يعىن تا آخر عمر، بر حقايق استوار باشد

______________________________  
و اراده [ها و زمني است از روى رغبت يا كراهت در برابر او  در حاىل كه هر كه در آمسان«؛ 83): 3(آل عمران  -)1(

  ».تسليم است]  و فرمانش

  8: تواضع و آثار آن، ص

  كند، انساىن كه در مقام يقني است، خود را براى خدا هزينه مى
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  .نتيجه مهه اين حقايق، عمل است »1« »و االداء هو العمل«

كند و در مقام تسليم است، در ماه  باشد مانند اين است كه ضّد ابليس حركت مى كه اهل تسليم و تواضع مىانساىن  
  .كند كه روزه واقعى بگريد كند و شكم، چشم و گوش خود را در برابر گناهان حفظ مى رمضان تواضع مى

   از بني رفنت روزه به وسيله پنج گناه

  

  .كند ساختمان روزه را خراب مىپنج چيز : فرمايد پيامرب مى

  »مخس خصال يفّطرن الصائم و ينقضن الوضوء«

غيبت، سخن چيىن، نگاه به ناحمرم، قسم دروغ و دروغگوىي، . برد اين گناهان روزه را باطل و نورانيت وضو را از بني مى
  .برد روزه را باطل و آثار معنوى وضو را از بني مى

واضع و داراى نيت خالص است و زندگى خود را به وسيله بدن تبديل به عبادت انساىن كه اهل معرفت، تسليم و ت
  .شود هنگامى كه مقام بندگى ارزش بيشرتى پيدا كند، فيض بيشرتى نصيب انسان مى. شود كند، عبداهللا مى مى

  »2« »اْألَْقَصىِبَعْبِدِه لَْيًال ِمَن اْلَمْسِجِد احلَْراِم ِإَىل اْلَمْسِجِد   ُسْبحاَن الَِّذي َأْسرى«

ا عطا منودم» بروحه«و يا » بنبيه«يا » برسوله«: فرمايد پروردگار در قرآن منى . يعىن بندگى عنايىت بود كه من به انسا
؛ يعىن انسان، مركب از بدن، روح، عقل و قلب است و بندگى مركب از عرفان، تسليم، تواضع، نيت خالص و »عبد«

   رساند، اين فيض من بود كه به او عنايت اين مقام ويژه مىباشد كه انسان را به  عمل مى

______________________________  
والتسليم هو اليقني و اليقني هو التصديق و التصديق هو االقرار و االقرار هو االداء و «؛ 125حكمت : ج البالغه -)1(

  ».االداء هو العمل

را از مسجداحلرام به مسجد االقصى ] 6حمّمد [اش  كه شىب بنده]  خداىي[منزّه و پاك است آن «؛ 1): 17(اسراء  -)2(
  ».داد]  و حركت[كه پريامونش را بركت دادمي، سري 

  9: تواضع و آثار آن، ص
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  ها بردم، كردم و از شهر مكه تا اعماق عامل

  »1« »لُِنرَِيهُ ِمْن آياتِنا«

شت و جهنم را ببيندتا آنچه را كه به صورت آيه قرآن نازل كرده بودم، با چ   .شم خود، خلقت، قيامت، انبيا، مالئكه، 

   مقام على عليه السالم

  

  »2« »َعْبِدنا  َو ِإْن ُكْنُتْم ِيف َرْيٍب ِممَّا نـَزَّْلنا َعلى

؛ يعىن »َعْبِدنا  َعلى« :لكن بايد بگويد» على نبينا«: پروردگار به پيامرب نفرموده، در كنار قرآن، نبوت را مطرح كند و بگويد
  .اى است كه قرآن با مهه معاىن ملكوتى به قلب ايشان نازل شود، بندگى باعث نزول قرآن شد مقام بندگى او به اندازه

  .رسالت و نبوت بعد از عبوديت است

كرامت يعىن . اند هكرامت يعىن چه؟ اهل حتقيق بسيار زيبا گفت. شود عبادت غري از پيغمربان عليهم السالم باعث كرامت مى
ا را در دنيا و آخرت اجابت مى رسيدن عبد به مقام اجابت؛ زيرا خواسته . كند هاى مثبىت كه عبد از خدا دارد، خداوند آ

باشد كه تنها در شأن خداوند است، كه اجابت  هاى مثبت مى منظور از كرامت معجزه نيست، منظور پديد آمدن خواسته
  .كند مى

   اى با كرامتاى از انسا منونه

  

اى اهل كرامت را در قرآن معرىف مى   .كند خداوند براى منونه بعضى از انسا

ا حمشور مى »3« »َجَعَلِين ِمَن اْلُمْكَرِمنيَ «   .كند خداوند مرا اهل كرامت قرار داد و با آ

______________________________  
  ».خود را به او نشان دهيم]  مت و قدرتعظ[هاِى  از نشانه]  خبشى[تا «؛ 1): 17(اسراء  -)1(
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كه وحى اهلى است يا [امي، شك داريد  نازل كرده] 9حمّمد [و اگر در آنچه ما بر بنده خود «؛ 23): 2(بقره  -)2(
  »].ساخته بشر

  ».از كرامت يافتگان قرارم داد«؛ 27): 36(يس  -)3(

  10: تواضع و آثار آن، ص

  

   عليه السالمآوردن ختت ملكه سبا براى سليمان 

  

كند اين است كه هنگامى كه سليمان عليه السالم به وسيله هدهد از ختت  يكى از كراماتى كه خداوند در قرآن بيان مى
  :ملكه كشور سبا آگاه شد، هيچ پادشاهى چنني ختىت را نداشت، به بزرگان بارگاه خود رو كرد

  »1« »يا أَيـَُّها اْلَمَألُ «

  :؛ يعىن آن افراد برجسته»مأل«بزرگان بارگاه، : نشينان من، فرمود د، اى جمموعه بارگاهسليمان عليه السالم نفرمو 

  »أَيُُّكْم يَْأتِيِين ِبَعْرِشها قـَْبَل َأْن يَْأُتوِين ُمْسِلِمنيَ «

ىن توانستند اين كار را اجنام دهند، فقط كسا تواند به فلسطني بياورد، مهه منى كدام يك از مشا ختت ملكه سبا را مى
ا را به زلف كرامت گره زده باشد مى ا از معرفت، . توانستند اين عمل را اجنام دهند كه مقام عبادت، آ چون عبادت آ

  .گريد، عبادت آثار و كاربرد فراوان دارد تسليم، تواضع و نيت خالص سرچشمه مى

  »قاَل ِعْفرِيٌت ِمَن اجلِْنِّ «

  :تفردى از جّنيان، به سليمان عليه السالم گف

  »أَنَا آتِيَك ِبِه قـَْبَل َأْن تـَُقوَم ِمْن َمقاِمكَ «



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

 

آورم، در اينجا معلوم است كه اجنام دادن اين عمل، كار  قبل از اينكه از جاى خود برخيزى، ختت ملكه سبا را به اينجا مى
رفت، ختت را از جا  مىخواست اين عمل را اجنام دهد، بايد از فلسطني خارج و به سبا  باشد؛ زيرا اگر جسم مى جسم منى
  زد و به فلسطني باز گذاشت، پر مى آورد، و روى دوش خود مى بريون مى

______________________________  
كدام يك از مشا ختت او را پيش از آنكه مهگى به حالت تسليم نزد ! اى سران و اشراف«؛ 40 -38): 27(منل  -)1(

من آن را پيش از آنكه از مسند خود برخيزى نزد تو : كاردان و تيزهوش گفتيكى از جّنيان  * آورد؟ من آيند، برامي مى
من آن را پيش از : نزد او بود گفت] لوح حمفوظ[كسى كه دانشى از كتاب * توانا و امينم] كار[آورم، و من بر اين  مى

امى كه سليمان ختت را نزد خود پس هنگ]. و آن را در مهان حلظه آورد. [آورم ات به هم خبورد، نزد تو مى آنكه پلك ديده
  ».اين از فضل و احسان پروردگار من است: پابرجا ديد، گفت

  11: تواضع و آثار آن، ص

دهد كه آوردن ختت قبل از اينكه سليمان عليه السالم بلند شود و بنشيند، فقط با قدرت عبادت  آيه نشان مى. گشت مى
به سليمان عليه  »ِعْفرِيٌت ِمَن اجلِْنِّ «  بعد مجله. ر حقيقت نداردچون سح. سحر و جادو نبوده است. پذيرد اجنام مى

  :السالم گفت

  »َو ِإينِّ َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِمنيٌ «

. شود از اميان است؛ يعىن من انسان خائىن نيستم، مؤمن خائن منى »َأِمنيٌ « .باشم من قدرت آوردن ختت را دارم و امني مى
  .شود اضع و نيت پاك است، خائن منىكسى كه اهل معرفت، تسليم، تو 

  »قاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكتابِ «

  :وجود مبارك آصف بن برخيا به سليمان عليه السالم، گفت

  »أَنَا آتِيَك ِبِه قـَْبَل َأْن يـَْرَتدَّ ِإَلْيَك َطْرُفكَ «

خواست از آثار عبادت كه كرامت است  يعىن مىآورم؛  قبل از اينكه دو پلك چشم تو به هم خبورد، ختت را به اينجا مى
استفاده منايد، كرامت؛ يعىن انسان حاجىت را از خدا خبواهد، اگرچه به زبان نياورد، خدا فوراً خواسته او را مستجاب 

ا اهل معرفت مى البته متام خواسته. كند مى   .باشند هاى اهل اميان با اجابت خدا مهاهنگ است؛ زيرا آ
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  »آُه ُمْسَتِقرا ِعْنَدهُ فـََلمَّا رَ «

اين كار آصف بن برخيا است، تنها كارى كه آصف اجنام داد، در دل : تا چشم سليمان عليه السالم به ختت افتاد، نفرمود
  خواهم به من كمك كىن اين ختت به اينجا بياورم، من از تو مى: خود به پروردگار عرض كرد

  »قاَل هذا ِمْن َفْضِل َريبِّ «

   آصف. اين نتيجه اجابت دعا به وسيله پروردگار من است: عليه السالم گفتسليمان 

  12: تواضع و آثار آن، ص

تنها كارى كه آن جّن و آصف بن . آيد اين كار، از بشر برمنى. يك بنده واقعى بود، خدا فوراً خواسته او را مستجاب كرد
ا. برخيا اجنام دادند، درخواست بود به اين سرعت جواب داده شد؟ زيرا به معناى واقعى عبادت  به چه دليل درخواست آ

  .رسيده بودند و از آثار عبادت واقعى، كرامت است

  »1«  كرامات مرحوم عالمه طباطباىي

  

كردم پدرم از درآمد  زماىن كه در جنف حتصيل مى: فرمودند» امليزان«وجود مبارك مرحوم عالمه طباطباىي صاحب تفسري 
. ها قطع شد فرستاد، روابط ايران و عراق تريه شد، مسافرت آورد خمارج مرا به جنف مى كشاورزى به دست مىخمتصرى كه از  

هنگام مطالعه، فكر و ذهن من را، نداشنت خرجى مشغول كرده بود، چه خواهد شد؟ خجالت . پول من متام شد
چشم خود را از روى كتاب برداشتم، . رخيتفكرم به هم . كشيدم دردم را به كسى بگومي، يا از كسى پول قرض كنم مى
صداى در بلند شد، رفتم در را باز كردم، يك چهره نوراىن با لباس . توانستم مطالعه خود را ادامه دهم، غرق غّصه بودم منى

  :خاّص كيسه پوىل را به من داد و گفت

آيا در اين هيجده : داد و بعد به من گفتسيدحممد حسني تا زماىن كه پول از ايران برسد، اين خرجى كفاف تو را خواهد 
باز هم فكر كردم، آيا . من شاه حسني هستم و رفت: آقا مشا؟ آن شخص گفت: سال تو را تنها گذاشتيم؟ عالمه گفت

براى . ها تعطيل شد بعد از مدتى درس. من خواب ديدم يا بيدار بودم؟ وىل يقني كردم من خواب نبودم، كيسه را گرفتم
رفتم، در تربيز نيز به قربستان  وقىت در جنف بودم، به وادى السالم براى فاحته اموات مى.. ام به تربيز آمدم هديدن خانواد

گشتم، يك سنگ قربى را ديدم كه بر روى آن شاه حسني نوشته شده بود، ايشان سيصد سال  آمدم، در ميان قربها مى
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هيجده سال؟ من كه بيست و چند : پول را به من داد، گفت بعد من فكر كردم چرا صاحب اين قرب وقىت. قبل مرده بود
  بعد. سال در جنف بودم

______________________________  
بعد از دوران طفوليت . اى اصيل متولد شد ق در تربيز در خانواده. ه 1321سيد حممدحسني طباطباىي در سال  -)1(

سيد حممدحسني براى ادامه . حممدعلى سراىب مشغول شدو گذراندن دروس مكتب به درسهاى حوزوى نزد مرحوم شيخ 
اى چون حاج مريزا على آقا قاضى رمحه اهللا به  حتصيل راهى جنف اشرف شد و در مهان روزهاى اول شخصيت وارسته

آيد خوب است عالوه بر حتصيل  كسى كه به قصد حتصيل به جنف مى: گويد سراغ وى آمده و خطاب به او اينگونه مى
  .ذيب خود غافل منانداز فكر 

سال در كنار مرقد امرياملؤمنني عليه السالم كسب علم كرده و از حمضر بزرگاىن چون آية اهللا نائيىن، سيد  11عالمه مدت 
اى، سيد ابوالقاسم خوانسارى، حجت، حاج مريزا على ايرواىن، و مريزا على اصغر  ابواحلسن اصفهاىن، سيد حسني بادكوبه

سال تدريس به قم مهاجرت  7پس از . ش به تربيز مهاجرت كرد. ه 1314عالمه در سال . دملكى كسب فيض منو 
  .سال تالش شبانه روزى عالمه است را تأليف منودند 20منوده و در اين مدت تفسري شريف امليزان كه اين كتاب مثر 

شىت، امام موسى صدر، ناصر مكارم شريا: از مجله شاگردان او زى، شهيد مفتح، مصباح يزدى، شهيد مطهرى، شهيد 
  .باشند مى... ابراهيم اميىن، جوادى عاملى، حسن زاده آملى و غريه 

  .سال عمر در جوار حرم حضرت معصومه عليها السالم رحلت كردند و مهاجنا به خاك سپرده شدند 81ايشان بعد از 

  13: تواضع و آثار آن، ص

  .ا آن وقىت كه اين پول را به من دادند هجده سال استحساب كردم، از وقىت كه لباس علما را پوشيدم ت

   آثار عبادت

  

روزه تركيىب از عرفان است كه به امر . كرامت؛ يعىن از او خبواهند و او در جواب تأخري نياندازد. آورد عبادت كرامت مى
رمان خدا واگذار كردن باشد، مبطالت و مقّومات آن چيست؟ روزه تركيىب از تسليم است، خود را به خدا و ف خدا مى
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گريم، و نيت من فقط براى تو است، و بدن خود را به ميدان  كنم و روزه را مى خورم، تواضع مى است كه بگومي غذا منى
  .وقىت روزه را گرفتيد، آثار فراواىن دارد، يكى از آن آثار تقوا است. آورم كه معرفت، تسليم، تواضع و نيت را حتقق دهد مى

  »1« »ُكُم الصِّياُم َكما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ ُكِتَب َعَليْ «

  .شود كه در پايان ماه رمضان با اين عبادت و تركيبات آن، مشا يك عبداهللا واقعى خواهيد شد روح تقوا موجب مى

   آثار روزه ماه رمضان

  

هاى مثبت خود را از خدا خبواهد، خداوند  دار در شب عيد فطر، خواسته گويند اگر روزه به خاطر اين است كه مى
روزه مال خود من » الصوم ىل«رساند و اثر ديگر آن، پروردگار فرموده  كند؛ يعىن روزه، مشا را به كرامت مى اجابت مى

پاداش روزه بر عهده  »2« »وأنا أجزى به«روزه ويژه من است، اما . است، اما در ساير عبادات، با هم شريك هستيم
باشد، حساب رسى با انبيا و مالئكه نيست؛ يعىن مشا از فيض اين  باشد، در قيامت، اجر و ثواب روزه با من مى خودم مى

ره -كه تقواى در دنيا و پاداش ويژه اهلى در آخرت است  -عبادت   مند غري از آن كرامت، 

______________________________  
روزه بر مشا مقّرر و الزم شده، مهان گونه كه بر پيشينيان مشا مقّرر و الزم شد، تا پرهيزكار «؛ 183): 2(بقره  -)1(

  ».شويد

اَل ِإنَّ َعْن َأِيب الصَّبَّاِح َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم قَ «؛ ..، باب ما جاء يف فضل الصوم و الصائم63/ 4: الكاىف -)2(
  ».اللََّه تـََباَرَك َو تـََعاَىل يـَُقوُل الصَّْوُم ِيل َو أَنَا َأْجِزي َعَلْيهِ 

  14: تواضع و آثار آن، ص

  .خواهيد شد

  خوشا آنان كه اهللا يارشان ىب
 

  كه محد و قل هو اهللا كارشان ىب

 خوشا آنان كه دائم با تو باشند
 

 «1»  شت جاودان بازارشان ىب
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  دار خوشحاىل براى روزهدو 

  

  كنند پيغمرب اسالم صلى اهللا عليه و آله از پروردگار نقل مى

  »اّن للّصائم فرحتني«

  باشد، براى روزه دار، دو خوشحاىل مى

دار خوشحال است كه امروز فرمان  باشد، روزه اولني خوشحاىل، اول اذان مغرب و وقت افطار مى »2« »اذا افطر فرح«
دهند، روزه دار در اول  آن وقىت كه اجر روزه را به او مى. خوشحاىل ديگر، در قيامت است. پروردگار را اجرا كرده است

  .باشد دار منى افطار غّصه

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
  .باباطاهر عريان -)1(

َو َقاَل صلى اهللا عليه و آله َقاَل اللَّهُ تـََباَرَك َو  - 1773«؛ 74: ، باب فضل الصيام75/ 2: من الحيضره الفقيه -)2(
ِحَني يـَْلَقى َربَُّه عز و جل َو الَِّذي نـَْفُس ُحمَمٍَّد ِبَيِدِه َخلُُلوُف تـََعاَىل الصَّْوُم ِيل َو أَنَا َأْجِزي ِبِه َو لِلصَّاِئِم فـَْرَحَتاِن ِحَني يـُْفِطُر َو 

  »َفِم الصَّاِئِم ِعْنَد اللَِّه َأْطَيُب ِمْن رِيِح اْلِمْسكِ 

  15: تواضع و آثار آن، ص

  

   غنيمت مشردن فرصت 2

  

   ران، مسجد حضرت امري عليه السالم
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  1384رمضان 

  21: تواضع و آثار آن، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

روزگار، خملوق پروردگار عامل است و كسى از ابتدا و انتهاى آن خرب ندارد، هيچ خبشى از روزگار برتر و مفيدتر از ماه 
ارك رسول خدا صلى اهللا عليه و آله كه عامل به مهه حقايق در دعاها و روايات، خبصوص از وجود مب. مبارك رمضان نيست

است؛ يعىن هيچ زمان و فرصىت باالتر از ماه مبارك  »1« »افضل الشهور«بودند، روايت شده، كه ماه مبارك رمضان 
علت . باشد، كه هر دو علت، در قرآن كرمي بيان شده است ها برتر مى به دو علت ماه رمضان بر مهه زمان. رمضان نيست

  .باشد كند، كه اين فرصت خاص و زمان ويژه، زماِن نزول قرآن جميد مى اول را خداوند در قرآن بيان مى

   زمان نزول قرآن

  

چون قبل از اينكه انسان آفريده شود، نظام خلقت، با حماسبه . دانيم نزول كل قرآن در چه زماىن بوده است البته ما منى
برپا شدن اين نظام، پروردگار عامل دوازده ماه قمرى را تقسيم در زمان كرده و نظم داده دقيق برپا شد و از مهان زمان 

  است،

َة الشُُّهوِر ِعْنَد اللَِّه اْثنا َعَشَر َشْهراً ِيف ِكتاِب اللَِّه يـَْوَم َخَلقَ «    ِإنَّ ِعدَّ

______________________________  
َعِن الرَِّضا َعْن آبَاِئِه «؛ 13494كد استحباب االجتهاد، حديث ، باب تأ18، باب 313/ 10: وسائل الشيعة -)1(

ُه َقْد أَقْـَبَل ِإلَْيُكْم َشْهُر اللَِّه َعْن َعِليٍّ عليه السالم قَاَل ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َخطَبَـَنا َذاَت يـَْوٍم فـََقاَل أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّ 
 اللََّياِيل َو َساَعاُتُه أَْفَضُل ِة َو اْلَمْغِفَرِة َشْهٌر ُهَو ِعْنَد اللَِّه أَْفَضُل الشُُّهوِر َو أَيَّاُمُه أَْفَضُل اْألَيَّاِم َو لََيالِيِه أَْفَضلُ ِباْلبَـرََكِة َو الرَّمحَْ 

َكرَاَمِة اللَِّه أَنـَْفاُسُكْم ِفيِه َتْسِبيٌح َو نـَْوُمُكْم ِفيِه ِعَباَدٌة َو   السَّاَعاِت ُهَو َشْهٌر ُدِعيُتْم ِفيِه ِإَىل ِضَياَفِة اللَِّه َو ُجِعْلُتْم ِفيِه ِمْن أَْهلِ 
  ».َعَمُلُكْم ِفيِه َمْقُبوٌل َو ُدَعاؤُُكْم ِفيِه ُمْسَتَجابٌ 

  22: تواضع و آثار آن، ص
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  »1« »السَّماواِت َو اْألَْرضَ 

، و قرآن كرمي از آمسان علم پروردگار، در كدام رمضان يعىن زماىن كه انسان خلق نشده بود، ماه رمضان وجود داشته است
اما . بر لوح حمفوظ طلوع كرد؛ يعىن از حالت سّر و پنهان به حالت آشكار در آمده است، براى كسى معلوم نيست

  :فرمايد خداوند در قرآن جميد مى

  »2« »َشْهُر َرَمضاَن الَِّذي أُْنزَِل ِفيِه اْلُقْرآنُ «

  :فرمايد مىيا در سوره قدر 

  »4« »َخيـٌْر ِمْن أَْلِف َشْهرٍ « »3« »أَنـْزَْلناُه ِيف َليـَْلِة اْلَقْدرِ «

رت است   .شب قدر از هزار ماه باالتر و 

رت است، هر ساعت آن از ساعات  روز و شب آن از روز و شب: فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى هاى ديگر 
رت مى   .روزگار را خداوند مهربان براى نزول قرآن انتخاب كرده است باشد و اين خبش از ديگر 

   داليل نزول قرآن

  

  .كند و چقدر اين بيان زيبا است براى چه خداوند قرآن را براى ما فرستاد؟ در سوره مباركه يونس بيان مى

  »5« »َقْد جاَءْتُكمْ «

  كند، مشا پياده مىبه سوى مهه مشا كتاىب آمده كه چهار برنامه را در زندگى ! اى مردم

  »َمْوِعَظةٌ ِمْن َربُِّكمْ «

______________________________  
خدا ]  علم[ها و زمني را آفريده در كتاب  ها در پيشگاه خدا از روزى كه آمسان يقيناً مشاره ماه«؛ 36): 9(توبه  -)1(

  ».دوازده ماه است
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  ».در آن نازل شدهماه رمضان كه قرآن ]  اين است[« ؛ 185): 2(بقره  -)2(

  ».ما قرآن را در شب قدر نازل كردمي«؛ 1): 97(قدر  -)3(

  ».رت از هزار ماه است«؛ 3): 97(قدر  -)4(

  ».اى آمده يقيناً از سوى پروردگارتان براى مشا پند وموعظه«؛ 57): 10(يونس  -)5(

  23: تواضع و آثار آن، ص

موعظه ممكن است به صورت عربت، داستان و . كند مشا را موعظه مى برنامه اول قرآن اين است كه از جانب پروردگار،
كسى كه بر سر مردم فرياد . پذيرد مطالب حكيمانه بيان شود كه با گفتار نيك و مهراه با رّقت قلب و دلسوزى اجنام مى

خواهد  و مى كند و حالت خشم، غضب و درندگى دارد زند، كسى كه در گفتار خود با عصبانيت به مردم نگاه مى مى
ها مهراه با صداى نرم، لّني و  داند، موعظه؛ يعىن بيان يك سلسله واقعيت مردم را تربيت كند، قرآن عمل او را موعظه منى

هاى گوناگون زياد دارد كه حلن  ها به شكل باشد، و قرآن از اين گونه موعظه آميخته با دلسوزى و مهر و حمّبت مى
ها،  باشد و موعظه، كدورت ت، لطف و عنايت است، نرم و مورد قبول گوشها مىنصيحت و وعظ پروردگار، حلن رمح

  »1« .دهد ها و خاكسرتهاى معنوى روى قلب را شستشو مى تاريكى

   هدف موعظه در قرآن

  

زياد . حاال به هر شكلى كه صورت بگريد، اگر جنبه موعظه داشته باشد، كاربرد حتمى دارد. هدف اصلى موعظه است
  :فرمايد تاده است كه با بيان يك داستان، با زبان نرم و صداى آرام انسان هدايت شود، كه خداوند در قرآن مىاتفاق اف

  »2« »َو اْغُضْض ِمْن َصْوِتكَ «

حالت مهر، حمّبت و دلسوزى در مردم اثر كرده است و زنگ كدورت و حمروميت را از قلب مستمع شستشو داده است، 
ا، بر مهني مبنا سروده شده است؛ يعىن با يك حلن گرم، دلسوزانه و با حمبت، كه شعراى گذشته ما، خبشى از  اشعار آ

  .براى پاك كردن زنگ دهلا است
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  اگر فكر دل زارى نكردى
 

  به عمر خويشنت كارى نكردى

______________________________  
َورَّاُم ْبُن َأِيب ِفرَاٍس ِيف ِكَتاِبِه «؛ 12494العطايا، حديث ، باب استحباب متابعة 40باب  458/ 9: وسائل الشيعة -)1(

ميَاِن َأْرَبُع َعَالَماٍت َوْجٌه ُمْنَبِسٌط َو ِلَساٌن َلِطيٌف    ».َو قـَْلٌب َرِحيٌم َو َيٌد ُمْعِطَيةٌ َعْن َجْعَفِر ْبِن ُحمَمٍَّد عليه السالم قَاَل ِألَْهِل اْإلِ

  ».صدايت بكاه و از«؛ 19): 31(لقمان  -)2(

  

  24: تواضع و آثار آن، ص

  

  سزاوار تو باشد حق پرسىت
 

 چرا كار سزاوارى نكردى؟

 كسى در سايه لطفت نياسود
 

  به عامل كار ديوارى نكردى

 شدى مغرور روز روشىن چند
 

  دگر فكر شب تارى نكردى

 ستمگر بر سرت زان شد مسّلط
 

  كه خود دفع ستمكارى نكردى

  باغ زندگاىن نچيىن گل ز
 

  گر از پاىي برون خارى نكردى

 بود حال تو پيدا نزد صابر
 

 «1»  به ظاهر گرچه اظهارى نكردى

  

   موعظه پروردگار به بندگان
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خواهد مردم را موعظه كند، با مهني حلن نرم، گرم، غرق در رّقت و حمّبت و دلسوزى موعظه  هنگامى كه پروردگار مى
  :كند مى

  »2« »َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكِر َو اْلبَـْغِي يَِعُظُكمْ   َو يـَْنهى  اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َو اْإلِْحساِن َو ِإيتاِء ِذي اْلُقْرىبِإنَّ «

من با حلن خود، كه مهراه با حمبت، رمحت و دلسوزى است، مشا را دعوت به عدالت، احسان و هزينه كردن مال خود، 
ى مى فقريتان مىبراى اقوام  كنم؛ زيرا مشا را دوست دارم،  كنم، مشا را موعظه مى كنم و مشا را از فحشا و منكر و بغى 

  :در موعظه حمّبت موعظه كننده به موعظه شونده بايد موج بزند

  »3« »ِلِعباِدِه اْلُكْفرَ   َو ال يـَْرضى«

  :فرمايد زنيد و در موعظه ديگر پروردگار مى دتان ضرر مىپسندم، اگر ناسپاس شويد، به خو  بندگامن، ناسپاسى مشا را منى

  »4« »ِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم ِألَنـُْفِسُكْم َو ِإْن َأَسْأُمتْ فـََلها«

ايد، و اگر بدى كنيد، باز برگشت و ضرر بدى به خودتان است، من  بندگان من اگر خوىب كنيد، به خودتان خوىب كرده
  »5« .پسندم بدى مشا را منى

______________________________  
  .صابر مهداىن -)1(

دهد، و از فحشا و  به راسىت خدا به عدالت و احسان و خبشش به خويشاوندان فرمان مى«؛ 90): 16(حنل  -)2(
ى مى منكر و ستم   ».دهد مشا را اندرز مى. كند گرى 

  ».پسندد و كفر را براى بندگانش منى«؛ 7): 39(زمر  -)3(

  ».ايد ايد، و اگر بدى كنيد به خود بدى كرده اگر نيكى كنيد به خود نيكى كرده«؛ 7): 17(اسراء  -)4(

َو ُسِئَل َعِن «؛ 13684، باب وجوب االستغفار من الذنب، حديث 85، باب 121/ 12: مستدرك الوسائل -)5(
َر َأْن َيْكثـَُر َماُلَك وَ  َر َأْن َيْكثـَُر ِعْلُمَك َو يـَْعُظَم ِحْلُمَك َو َأْن تـَُباِهَي النَّاَس  اخلَْْريِ فـََقاَل عليه السالم لَْيَس اْخلَيـْ َوَلُدَك َو َلِكنَّ اْخلَيـْ

ْدَت اللََّه َو ِإْن َأَسْأَت اْستَـْغَفْرَت اللَّهَ    ».ِبِعَباَدِة َربَِّك فَِإْن َأْحَسْنَت محَِ
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  25: تواضع و آثار آن، ص

  »1« »َو اللَُّه ال حيُِبُّ اْلَفسادَ «

  .اين يك كار قرآن است. من دوست ندارم مشا را اهل فساد ببينم

دهد، پروردگار عامل  كند، استعداد مى گرى پروردگار آماده مى كند، انسان خود را در برابر موعظه وقىت زنگ دل را پاك مى
  :فرمايد در خبش ديگر قرآن مى

  »2« »ِشفاءٌ ِلما ِيف الصُُّدورِ «

مثًال اگر كسى گرفتار بيمارى حسد . هاى باطىن مشا را درمان كند داروهاىي براى مشا در اين قرآن قرار دادم كه متام بيمارى
ام كه اين نعمت را به او عنايت كردم، مصلحت  ام ديده اين لياقت را در بنده: فرمايد است، خدا در حقيقت به حسود مى
پس . تو عنايت نكردم، نه از باب خبل، از باب اينكه فعًال به صالح تو نبوده است عنايت اين نعمت را در تو نديدم، به

ام راضى باش و نگذار آتش حسادت از درون، تو را خبورد، يا خداى نكرده اين آتش  ام داده به آن چيزى كه من به بنده
  .اى نيست اين كار، كار منصفانه. بريون بيايد و نعمت مرا بر او بسوزاند

   خبشش بذل و

  

  :دهى، گم شود ترسى پوىل را كه در راه من مى مى: فرمايد خواهد خبيل را درمان كند، مى خداى متعال وقىت كه مى

ُموا ِألَنـُْفِسُكْم ِمْن َخْريٍ جتَُِدوُه ِعْنَد اللَّهِ «   »3« »ما تـَُقدِّ

بذل و خبشش تو را به خودت بر دارم، در قيامت،  گريم و براى تو نگاه مى دهيد، من مى پوىل كه به مستحق مى
ها، زيِر زمني از خودشان هزينه  بيىن دانه كىن اگر انفاق كىن، از ثروت تو كم شود، در حاىل كه مى گردامن، يا فكر مى مى
خواهى بر  اگر مى. مانند شوند، اگر هزينه نكنند به صورت مهان دانه مى كنند و با هزينه كردن، تبديل به يك درخت مى مى
  .و آخرت تو اضافه شود، در كار خري هزينه كن دنيا

______________________________  
  ».و خدا فساد و تباهى را دوست ندارد«؛ 205): 2(بقره  -)1(
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  ».هاست در سينه]  هاى اعتقادى و اخالقى ازبيمارى[شفاست براى آنچه «؛ 57): 10(يونس  -)2(

  ».خود پيش فرستيد آن را نزد خدا خواهيد يافت آنچه از كار نيك براى«؛ 110): 2(بقره  -)3(

  26: تواضع و آثار آن، ص

كتاب من اين است كه مشا را به حالل و حرام، به : خبش سوم »2« »َو ُهدىً « »1« .كند خداوند درد تو را درمان مى
شت راهنماىي مى ها و زشىت مسائل اخالقى، توحيد خالص، شناخت انبيا و جهان، شناخت خود و خوىب   .كند ها و به 

  :و چهارم

  »َو َرْمحَةٌ ِلْلُمْؤِمِننيَ «

ره مشا را از مهه نعمت   .كند مند مى هاى پاك دنيا و آخرت 

  :فرمايد آيه بعد مىدر 

  »3« »ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َو ِبَرْمحَِتهِ «

  :اين موعظه، عالج درد، هدايت و اين رمحت طلوع احسان و رحيميت من به مشا است

  »َفِبذِلَك فـَْليَـْفَرُحوا«

  :و با قرآن من خوشحال باشيد

  »َخيـٌْر ِممَّا َجيَْمُعونَ «

رت از اين خنواهد بودكه اگر مهه دنيا را براى خودتان مجع كني مشا با مجع كردن، و با پشت سر گذاشنت قرآن، در . د 
شود، اين  كنيد وىل با اتصال به قرآن جميد سود صد در صد دنيا و آخرت نصيب مشا مى زندگى ضرر صد در صد مى

  .علت برترى ماه رمضان بر كل روزگار است
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اى كه حتماً  مهراه با روزه روزه دار، نه بدون روزه، آن هم روزهكه باز در قرآن بيان شده است، رمضان : اما علت دوم
شكم، : فرمايند شرايط معنوى در آن رعايت شود، چنانكه پيغمرب صلى اهللا عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم السالم مى

  چشم، گوش، زبان، پوست،

______________________________  
َو «؛ 136، الباب الثالث و األربعون يف السخاء و اجلود، حديث 137/ 1: إرشاد القلوب إىل الصواب، ديلمى -)1(

بـُُّهَما اللَُّه السََّخاءُ َو ُحْسُن اْخلُُلِق َو ُخُلَقاِن يـُْبِغُضُهَما اللَُّه اْلُبْخُل َو ُسوءُ اخلُْ    ».ُلقَقاَل ُخُلَقاِن حيُِ

  ».انو سراسر هدايت و رمحىت است براى مؤمن«؛ 57): 10(يونس  -)2(

به فضل و رمحت خداست، پس بايد مؤمنان به ]  اين موعظه، دارو، هدايت و رمحت: [بگو«؛ 58): 10(يونس  -)3(
رت است آن شاد شوند كه آن از مهه ثروتى كه مجع مى   ».كنند، 

  27: تواضع و آثار آن، ص

سازد كه اگر تقوا براى مشا حاصل  را مى اى كالس تقوا دست، قدم و شهوت، مهه را وارد روزه كنيد، رمضان، با چنني روزه
  »2« »َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ « »1« :شود

ترين موجودات عامل  اين كار ماه رمضان است كه مشا را تبديل به با ارزش. شويد مشا با ارزشرتين انسان نزد پروردگار مى
  .كند هسىت نزد پروردگار مى

  »3« »َو َجَعْلناُكْم ُشُعوباً َو َقباِئَل ِلَتعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقاُكمْ   ْن ذََكٍر َو أُْنثىيا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقناُكْم مِ «

سازد و ايام ديگر اين قدرت را ندارد حىت ايام حج، رجب  براى مّتصلني به خودش مى »أَْتقاُكمْ «  ماه مبارك رمضان، مقام
  .رد، اين هنر ماه مبارك رمضان استو شعبان چنني ارزشى ندا

   غنيمت مشردن ماه رمضان

  

بنابراين واجب است اهل اميان اين خبش از روزگار را به باالترين وجه غنيمت بدانند، چون اين خبش مدت آن اندك است، 
  :كردند مىرود، به اين خاطر پيغمرب صلى اهللا عليه و آله سفارش  و زودگذر است و سريع از دست انسان مى



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

 

ا متّر مّر السحاب« ّ   .شود هاى اهلى را غنيمت بدانيد كه مانند ابر زودگذر است و رد مى فرصت »4« »اغتنموا الفرص فا

آيد، يك ساعت بعد يك لّكه ابر در آمسان پيدا  كنند باران مى بينيد آمسان شهر را ابر گرفته است، مهه فكر مى صبح مى
است، آمده براى باريدن و مشا با روزه واجد شرايط باعث شويد اين ابر تا نرفته بر كّل  اين فرصت مانند ابر. شود منى

  .زندگى مشا چه باطن و چه ظاهر ببارد

______________________________  
ج البالغة -)1( ليس كم من صائم ليس له من صيامه إّالالظمآء، و كم من قائم ): أمري املؤمنني عليه السالم(و قال : يف 

  .له من قيامه إّالالعنآء، حّبذا نوم األكياس و إفطارهم

َعِليُّ ْبُن ِإبـْرَاِهيم َعْن َجاِبٍر َعْن َأِيب َجْعَفٍر عليه السالم َقاَل قَاَل «؛ 87، حديث ...، باب أدب الصائم 87/ 4: الكاىف
اِبُر َهَذا َشْهُر َرَمَضاَن َمْن َصاَم نـََهاَرُه َو قَاَم ِوْرداً ِمْن لَْيِلِه َو َعفَّ َبْطُنهُ َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله ِجلَاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه يَا جَ 

وُل اللَِّه َن َهَذا احلَِْديَث فـََقاَل َرسُ َو فـَْرُجُه َو َكفَّ ِلَسانَُه َخرََج ِمْن ُذنُوِبِه َكُخُروِجِه ِمَن الشَّْهِر فـََقاَل َجاِبٌر يَا َرُسوَل اللَِّه َما َأْحسَ 
  ».صلى اهللا عليه و آله يَا َجاِبُر َو َما َأَشدَّ َهِذِه الشُُّروطَ 

  ».پروا پيشه شويد] با پرستيدن او[تا «؛ 21): 2(بقره  -)2(

ما مشا را از يك مرد و زن آفريدمي و ملت ها و قبيله ها قرار دادمي تا يكديگر را ! اى مردم«؛ 13): 49(حجرات  -)3(
  ».ترين مشا نزد خدا پرهيزكارترين مشاست ترديد گرامى ىب. بشناسيد

اْآلِمِديُّ «، 13731، باب استحباب انتهاز فرص اخلري، حديث 90، باب 142 -141/ 12: مستدرك الوسائل -)4(
  .ِيف اْلُغَرِر، َو َعْنُه صلى اهللا عليه و آله َقاَل تـَْرُك اْلُفَرِص ُغَصٌص اْلُفَرُص َمتُرُّ َمرَّ السََّحابِ 

  .َعْن َأِمِري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم أَنَُّه َقاَل اْلُفَرُص ُخَلٌس اْلَفْوُت ُغَصصٌ 

  ).فَانـَْتِهُزوَها ِإَذا َأْمَكْنَت ِيف أَبـَْواِب اخلَْْريِ َو ِإالَّ َعاَدْت َنَدماً (َو َقاَل عليه السالم اْلُفَرُص َمتُرُّ َمرَّ السََّحاِب 

  ».َشدُّ اْلُغَصِص فـَْوُت اْلُفَرصِ َو َقاَل عليه السالم أَ 

ج البالغة ا متر مر السحاب«؛ 283/ 18: شرح    ».ِإَضاَعُة اْلُفْرَصِة ُغصَّةٌ يف املثل انتهزوا الفرص فإ

  28: تواضع و آثار آن، ص
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   بزرگرتين مصيبت براى انسان

  

يكى از انبيا، درباره غنيمت دانسنت زمان يك مطلىب را از . ترين زمان است آن را غنيمت بدانيد اين زمان كه عظيم
  .چقدر اين مطلب مهم است. بشنويد

  ما خيلى مصيبت دارمي، مصيبت مرگ عزيزان، نابود شدن مال، زلزله، سيل و طوفان،

  »أعظم املصائب فوت الوقت بالفائدة«

ماه مبارك رمضان بيايد و برود . بزرگرتين مصيبت، از دست دادن زمان است بدون اينكه آدم از آن زمان فايده برده باشد
  .و هيچ چيزى نصيب انسان نشود

  :در مجله ديگر فرمودند

  »الوقُت َأَعزُّ االشياء«

  ترين گوهر است، ترين، عزيزترين و كمياب زمان، خبصوص ماه مبارك رمضان، پرقيمت

  »َفاْشَغْلهُ بأ عّز االشياء«

  .ترين كار مشغول كن اين زمان و فرصت را به پرقيمت

  »و هو ذكر اهللا بالغفلة وفرتة«

است كه يك خبش ذكر، مهني روزه است به فرموده امام صادق عليه السالم، يك خبش ذكر، مناز،  »1« و آن ذكر خدا
ذكر، انفاق و دست به جيب بودن است، يك خبش ذكر احرتام به بزرگرت و ترّحم به كوچكرت و ذكر قرائت قرآن است، 

  .از اين ذكر در شبانه روز غافل نشويد و نگذاريد بني تو و ذكر فاصله بيفتد. مردم استيك خبش ذكر هدايت كردن 
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______________________________  
ُرِوَي «، الفصل اخلامس عشر يف الذكر؛ 55مشكاة األنوار يف غرر األخبار : در روايات انواع ذكر را بيان فرمودند -)1(

اللَِّساِن َو الرُّوِح َو النـَّْفِس َو اْلَعْقِل َو اْلَمْعرَِفِة َو السِّرِّ َو اْلَقْلِب  -قَاَل الذِّْكُر َمْقُسوٌم َعَلى َسبـَْعِة أَْعَضاءٍ َعْن بـَْعِض الصَّاِدِقَني أَنَُّه 
قْـرَاِر َو اْسِتَقاَمُة الرُّ  وِح ِصْدُق اِالْحِتَضاِر َو اْسِتَقاَمُة النـَّْفِس ِصْدُق َو ُكلُّ َواِحٍد َحيَْتاُج ِإَىل اْسِتَقاَمٍة َفاْسِتَقاَمُة اللَِّساِن ِصْدُق اْإلِ

اْلَمْعرَِفِة ِصْدُق اِالْفِتَخاِر َو اْسِتَقاَمةُ  اِالْسِتْغَفاِر َو اْسِتَقاَمُة اْلَقْلِب ِصْدُق اِالْعِتَذاِر َو اْسِتَقاَمُة اْلَعْقِل ِصْدُق اِالْعِتَباِر َو اْسِتَقاَمةُ 
َو ِذْكُر  -وِح اخلَْْوُف َو الرََّجاءُ َعاملَِ اْألَْسرَاِر َو ِذْكُر اللَِّساِن احلَْْمُد َو الثـََّناءُ َو ذِْكُر النـَّْفِس اجلُْْهُد َو اْلَعَناءُ َو ذِْكُر الرُّ السِّرِّ السُُّروُر بِ 

  ».اْلَمْعرَِفِة التَّْسِليُم َو الرَِّضا َو ِذْكُر السِّرِّ الرُّْؤَيُة َو اللَِّقاءاْلَقْلِب الصِّْدُق َو الصََّفاءُ َو ذِْكُر اْلَعْقِل التـَّْعِظيُم َو احلََْياءُ َو ذِْكُر 

ِمْن ِكَتاٍب قَاَل أَبُو َعْبِداللَِّه عليه السالم َما ابـُْتِلَي «، الفصل اخلامس عشر يف الذكر؛ 57مشكاة األنوار يف غرر األخبار 
ْنَصاِف ِمْن نـَْفِسِه َو ذِْكِر اللَِّه َكِثرياً ٍء َأَشدَّ ِمَن اْلُمَواسَ  اْلُمْؤِمُن ِبَشيْ  ُمثَّ َقاَل َأَما ِإينِّ َالأَُقوُل / -اِة ِيف َذاِت اللَِّه عز و جل َو اْإلِ

  ».ُسْبَحاَن اللَِّه َو احلَْْمُد ِللَِّه َو َلِكْن أَذُْكرُُه ِعْنَد َما َحرَّم

  29: تواضع و آثار آن، ص

  

   تعبري فوت وقت به مرگ

  

  .يك مجله حكيمانه دارند و خيلى عجيب استباز 

از دست رفنت زمان بدون غنيمت دانسنت آن، از مرگ  »1« »إّن فوت الوقت أشّد عند اصحاب احلقيقة من فوت الروح«
  تر و شديدتر است، سخت

  »ألّن فوت الروح انقطاع اخللق«

  :بعد از مرگ. خورد شود و به خدا پيوند مى هنگام مردن، انسان از خملوقات جدا مى

  »2« »ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ «

  :خوريد، اما شويد و به خدا پيوند مى وقىت مرديد از مهه جدا مى
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  »و فوت الوقت انقطاع عن احلقّ «

خيلى فرق است از خلق جدا شدن تا از حق جدا شدن، به اين . شويد اما اگر زمان را غنيمت ندانيد، از خدا جدا مى
  :اند خاطر گفته

برترين عبادات اين است كه متوجه وقت باشيد، و وقت را غنيمت بدانيد و با  »3« »اعات حفظ االوقاتأفضل الط«
  .وقت بازى نكنيد و زمان را به هلو و لعب نگذرانيد

   پشيماىن انسان نيكوكار در هنگام مرگ

  

كشد  ل تأسف است، آه مىدر حا. اش گرفته است اطرافيان ديدند خيلى چهره. انسان نيكوكارى در حال جان دادن بود
خورى؟ دنيا  كشى و غّصه مى چرا ناراحىت؟ چرا آه مى: خورد، ناراحت است، يك نفر از اطرافيان به او گفت و غّصه مى

   براى

______________________________  
وت الوقت إن ف: و من كالم بعض األكابر«؛ 179/ 8: مستدرك سفينة البحار، الشيخ على النمازى الشاهرودى -)1(

  ».أشد عند أصحاب احلقيقة من فوت الروح، ألن فوت الروح انقطاع اخللق وفوت الوقت انقطاع عن احلق

  ».شويد به سوى او بازگردانده مى«؛ 28): 2(بقره  -)2(

، الباب التاسع و 128/ 1: اصل روايت بدين مضمون پيدا نشد ولكن قريب به آن مضمون در إرشاد القلوب -)3(
  :يف املراقبة آمده است الثالثون

  ».و أفضل الطاعات مراقبة احلق سبحانه و تعاىل على دوام األوقات«

  30: تواضع و آثار آن، ص

خيال كردى براى مردن : خوابد، گفت ها مى روند، اين شرتى است كه جلوى در مهه خانه ماند، مهه از دنيا مى كسى منى
براى ساعاتى كه بيش از اندازه الزم خوابيدم كه با : خورم، اول اينكه مىمن براى سه چيز غصه . خورم خود غّصه مى

من قاتل زمان هستم، و غّصه ديگر من اين . شوم خوابيدن زيادى زمان را كشتم، من در قيامت به عنوان قاتل حماكمه مى
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، براى شكم پرسىت جنبيد روزهاىي كه بر عمر من گذشت، و مانند حيوانات به خاطر شكم دائم دهنم مى: است كه
  .ام شده است ناراحت هستم كه قسمىت از عمرم خرج جنبيدن دهن براى شكم و معده

  .ام، كه كار خري نكردم و قدم مثبىت برنداشتم هاىي است كه به ياد خدا نبوده غّصه ديگر من براى ساعت

اى را كه ما با  مال التجاره و سرمايه. استرتين فرصت ماه مبارك رمضان است، كه خداوند جماىن در اختيار ما قرار داده 
   اين سرمايه

  »1« »ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقاُكمْ «

  .ترين مقام نزد پروردگار بزرگ عامل برسيم توانيم به عاىل توانيم باشيم، مى مى

ينكه فرصت دارد از دست شد به خاطر ا شان بيشرت مى هاى آخر گريه كساىن كه ماه رمضان را فهميده بودند، شب
  .رود مى

 »2«  گذراندند، اما از روز دوم شّوال تا شش روز روزه روز عيد فطر را پيغمرب صلى اهللا عليه و آله با خوشحاىل مى
دل كندن از ماه رمضان بسيار : گرييد؟ فرمودند گرفتند، كه به پيغمرب صلى اهللا عليه و آله عرض كردند، چرا روزه مى مى

  .توامن يك مرتبه منى. خواهم جدا شوم خت است، آرام آرام مىبراى من س

   حلظه مرگ براى گناهكاران

  

   هاىي كه به غفلت گذشت، و به ياد خدا نبودم، گريه براى آن ساعت: گفت

______________________________  
  ».ترين مشا نزد خدا پرهيزكارترين مشاست ترديد گرامى ىب«؛ 13): 49(حجرات  -)1(

َو أَمَّا الصَّْوُم الَِّذي َصاِحُبُه ِفيِه بِاْخلَِياِر َفَصْوُم يـَْوِم اْجلُُمَعِة َو اخلَِْميِس َو «؛ 83: ، باب وجوه الصوم86/ 4: الكاىف -)2(
ُم يـَْوِم َعاُشورَاَء َفُكلُّ َذِلَك َصاِحُبُه ِفيِه َصْوُم اْلبِيِض َو َصْوُم ِستَِّة أَيَّاٍم ِمْن َشوَّاٍل بـَْعَد َشْهِر َرَمَضاَن َو َصْوُم يـَْوِم َعَرَفَة َو َصوْ 

  ».ِباْخلَِياِر ِإْن َشاَء َصاَم َو ِإْن َشاَء أَْفَطر
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  31: تواضع و آثار آن، ص

طبق آيات سوره مؤمنون بسيارى از مردم حلظه مرگ، قبل از اينكه ملك املوت . متأسف و ناراحت هستم. كنم مى
  :گويند كنند، با التماس به پروردگار مى رود، و وضع خود را مشاهده مى ده كنار مىجانشان را بگريد، وقىت كه پر 

  »1« »َلَعلِّي َأْعَمُل صاِحلاً ِفيما تـَرَْكتُ * َربِّ اْرِجُعونِ «

  .خدايا ما را به اول تكليف برگردان، تا ما زندگى نابود شده را جربان كنيم

  .اند، خداوند چند نفر را برگرداند؟ هيچ كس را برنگرداندند خدا كردهها نفر در هنگام مرگ اين تقاضا را از  ميليون

ا َكِلَمٌة ُهَو قائُِلها َو ِمْن َوراِئِهْم بـَْرزٌَخ ِإىل« َّ   »يـَْوِم يـُبـَْعُثونَ   َكالَّ ِإ

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
* بازگردان] براى جربان گناهان و تقصريهاىي كه از من سر زده به دنيا[مرا ! ردگاراپرو «؛ 100 -99): 23(مؤمنون  -)1(

اين :] گويند به او مى. [اى اجنام دهم ام كار شايسته واگذاشته] از عمر، مال و ثروت در دنيا[آنچه ] برابر[اميد است در 
ينده آن است، و پيش رويشان برزخى است تا فايده است كه او گو  بدون ترديد اين سخىن ىب]  گوىي كه مى[چنني نيست 

  ».شوند روزى كه برانگيخته مى

  32: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   فضيلت روزه 3

  

   ارزش و عظمت ماه رمضان

3  
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   ران، مسجد حضرت امري عليه السالم

  1384رمضان 

  37: تواضع و آثار آن، ص

   االنبياء واملرسلنياحلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع 

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

اند كه خداوند متعال  هاى مؤمن به عظمت ماه مبارك رمضان آگاه هستند، در ماه مبارك رمضان اين دعا را شنيده انسان
عظمت، كرامت و شرافت، » و هو شهر عظمته و كرمته و شرفته«به اين ماه، عظمت، كرامت و شرافت خبشيده است، 

اما در اين جامعه، كمرت به . ها، ارزش واالترى داشته باشد باشند كه سبب شده، اين ماه از مهه زمان حقايق معنوى مى
  .عظمت روزه آگاهى دارند

كه كتاب اول نوشته مرحوم حممد بن يعقوب كليىن كه حّق عظيمى بر » من الحيضره الفقيه«و » فروع كاىف«كتاب شريف 
لسالم دارد و تقريباً زماىن اين كتاب را به وجود آورد كه فرهنگ اهل بيت عليهم السالم به فرهنگ اهل بيت عليهم ا

ديد مى شد، و كتاب دوم هم نوشته وجود مبارك شيخ صدوق است كه حّق عظيم علمى بر فرهنگ اهل  نابودى كامل 
  :فرمايد ت شده كه پروردگار عامل مىدر اين دو كتاب، از قول حضرت صادق عليه السالم رواي. بيت عليهم السالم دارد

روزه ويژه من است، اختصاص، اتصال و به من ربط دارد، و پاداش آن بر عهده من  »1« »الصوم ىل وأنا اجازى عليه«
  .است

______________________________  
ْن أَبِيِه َعِن اْبِن َأِيب ُعَمْريٍ َعْن َأِيب َعْبِد َعِليُّ ْبُن ِإبـْرَاِهيَم عَ «، باب ما جاء يف فضل الصوم و الصائم؛ 63/ 4: الكاىف -)1(

  ».اللَِّه عليه السالم قَاَل ِإنَّ اللََّه تـََباَرَك َو تـََعاَىل يـَُقوُل الصَّْوُم ِيل َو أَنَا َأْجِزي َعَلْيهِ 

  38: تواضع و آثار آن، ص

  

   بيان روايت امام صادق عليه السالم
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  اى در كالم پروردگار قرار دارد؟ چه مسألهحقيقت و ذات اين دو مجله چيست؟ 

؟ مگر مهه اين موارد فرمان خداوند »اجلهاد ىل«؟ و »احلّج ىل«؟ »الصلوة ىل«مگر مناز، فرمان او نيست، چرا نفرموده 
  نيستند؟ مگر جهاد با دمشن و شهيد و جمروح شدن كه از عوارض جهاد است، فرمان خود او نيست؟

توان در اين   حتقيق شود و با يك ديد نوراىن به آن نظر شود، پنج حقيقت را مى» الصوم ىل«له رسد اگر در مج به نظر مى
  .كالم خداوند مشاهده كرد

   پنج حقيقت در روايت امام صادق عليه السالم

  

   ترك شهوات حالل: حقيقت اول

ها و ترك خبشى از  شاميدىنها و آ باشد، حىت برخى از شهوات حالل، خوردىن در هيچ عبادتى ترك شهوات حالل منى
تواند خبورد و  كه در حال جهاد، مى» جماهد ىف سبيل اهللا«مانند . لذائذ، در طول زمان عبادت، حلاظ نشده است

رمند شود گاهى پيغمرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و ياران . بياشامد و در روز جهاد از غريزه جنسى به طريق حالل 
ا قرار مى جبهه مىايشان مهسران خود را به  ا پاسدار  دادند، خيمه مى بردند، البته جاى امىن براى آ زدند و براى آ

گذاشتند، كه از خطر حمفوظ باشند و به اين طريق وجود مبارك رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از هجوم گناه به بعضى  مى
  »1« .كردند جوانان كه تقواى باالىي نداشتند، جلوگريى مى

  روزه نسبت به عبادات ديگرويژگى 

  

شود، زماىن كه حمرم است، از غريزه جنسى حمروم است، وىل در حال احرام،  هنگامى كه انسان وارد مناسك حج مى
  ترين آب را بنوشد تواند خنك مى

______________________________  
  :در فضيلت ماه رمضان آمده است -)1(
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َو َقاَل أَبُو َجْعَفٍر عليه السالم ِجلَاِبٍر يَا َجاِبُر َمْن «شهر رمضان و ثواب صيامه؛ ، باب فضل 98/ 2: من الحيضره الفقيه
وِب  َصَرُه َو َكفَّ َأَذاُه َخرََج ِمَن الذُّنُ َدَخَل َعَلْيِه َشْهُر َرَمَضاَن َفَصاَم نـََهاَرُه َو َقاَم ِوْرداً ِمْن لَْيِلِه َو َحِفَظ فـَْرَجُه َو ِلَسانَُه َو َغضَّ بَ 

  ».ا ِمْن َشْرطٍ َكيَـْوَم َوَلَدْتُه أُمُُّه قَاَل َجاِبٌر قـُْلُت َلُه ُجِعْلُت ِفَداَك َما َأْحَسَن َهَذا ِمْن َحِديٍث َقاَل َما َأَشدَّ َهذَ 

  39: تواضع و آثار آن، ص

خواهد عبادت ماىل اجنام  مىيا انساىن كه . مانع است هاى ديگر حالل براى او ىب ترين غذا را تناول كند يا لذت و خومشزه
رمند شود دهد، مى كنند كه در  اما روزه دار را دعوت مى. تواند در كنار پرداخت زكات و مخس از مهه لذائذ حالل 

  .ها، و لذائذ حالل از اذان صبح تا اذان مغرب ايستادگى منايد مقابل شهوات، خواسته

   صرب در ماه رمضان

  

صد و سه بار، به عنوان صرب و استقامت ياد شده است، از عاليرتين ارزشهاى اخالقى و اين ايستادگى در قرآن جميد يك
يك بُعد ارزش روزه به خاطر اين است كه عّلت و سبب ترك بسيارى از امور حالل است؛ زيرا در روزه، . باشد انساىن مى

كند، از  انساىن كه صرب مى. است ها، شهوات و اميال حالل در كار حبث حرام در كار نيست، در اين خبش حبث لّذت
  .طريق اين صرب به دو پاداش خواهد رسيد

  »1« »أُولِئَك يـُْؤتـَْوَن َأْجَرُهْم َمرَّتـَْنيِ ِمبا َصبَـُروا«

  .اين دو پاداش براى ما روشن نيست و از طريق صرب، به دايره حمبوبيت حق خواهد رسيد

  »2« »َو اللَُّه حيُِبُّ الصَّاِبرِينَ «

ها،  ها، اميال، شهوات، خواسته شصت سال با لّذت/ -اينكه انسان پنجاه. ك شهوات مسأله عظيمى استمسأله تر 
ها و شهوات  ها، لّذت كنند كه سى روز، با مهه خواسته ها انس داشته باشد، حاال از او دعوت مى ها و آشاميدىن خوراكى

اين كه روزه سبب اين كار عظيم . لذائذ فاصله بگريد فاصله بگريد و انسان هم در مقابل دعوت خدا خاكسارى كند و از
  .باشد است، نشان دهنده ارزش روزه مى



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

 

______________________________  
  ».كردند]  بر اميان و عمل به قرآن[اينان به علت صربى كه «؛ 54): 28(قصص  -)1(

  ».و خدا شكيبايان را دوست دارد«؛ 146): 3(آل عمران  -)2(

  40: آثار آن، صتواضع و 

   معرفت و آگاهى در گرسنگى: حقيقت دوم

ايت شرافت و ارزش، در معرفت، فهم و آگاهى انسان است   .طبق آيات قرآن، 

  »1« »يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرجاتٍ «

تواند اهل  منى »2« پرست، انسان شكم. اهل معرفت قرار دارنددر قيامت بعد از صف انبيا عليهم السالم آگاهان و 
معرفت كسىب اين است كه انسان . اين دو مورد در قرآن مطرح است. معرفت شود، چه معرفت كسىب و چه معرفت اهلامى

كند    معرفت اهلامى اين است كه كارى اجنام دهد كه لياقت پيدا. سر كالس درس برود و گوش بدهد و تغذيه علمى شود
  .كه خدا بدون معلم، يك خبشى از علم را به انسان اهلام منايد

  :فرمايند ائمه مى. باشد خورى مى راه رسيدن به معرفت كسىب و اهلامى كم

  .شود حكمت اهلى به باطن كسى كه دائم شكم او پر است، وارد منى »3« »اليدخل حكمة جوفاً مأل بطناً «

  »من أخلص هللا اربعني صباحاً «

  :ه چهل شبانه روز در مهه چيز، نه فقط در نيت، در عمل، لقمه، اخالق، برخورد، خالص شودكسى ك

دانيم، از طريق  ها مسائل عظيمى را مى ما از گرسنگان و كم خوراك »4« »جرت من قلبه على لسانه ينابيع احلكمة«
ا بيان شده است   .روايات و حكاياتى كه از زندگى آ

______________________________  
بلند  ]  عظيم و باارزش[اى و دانشمندانتان را به درجاتى  تا خدا مؤمنان از مشا را به درجه«؛ 11): 58(جمادله  -)1(

  ».گرداند
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ُة الدَّاِعي؛ 444: ؛ نوادر املواعظ و احلكم33، باب 453/ 75: حبار األنوار -)2( َأْوَحى اللَُّه تـََعاَىل ِإَىل َداُوَد عليه «؛ ُعدَّ
َوَضْعُت اْلِعْلَم ِيف اجلُْوِع َو  -َو النَّاُس َيْطلُُبونـََها ِيف َمخَْسٍة َغْريَِها َفَال جيَُِدونـََها -ِإينِّ َوَضْعُت َمخَْسًة ِيف َمخَْسةٍ  - السالم يَا َداُودُ 

َو ُهْم َيْطُلُبونَُه ِيف ِخْدَمِة السُّْلطَاِن َفَال  - ِعزَّ ِيف َطاَعِيت َوَضْعُت الْ  -َو ُهْم َيْطُلُبوَنهُ ِيف الشَِّبِع َو الرَّاَحِة َفَال جيَُِدونَهُ  -اجلَْْهدِ 
َو ُهْم  -َو َوَضْعُت ِرَضاَي ِيف َسَخِط النـَّْفسِ  -َو ُهْم َيْطُلُبونَُه ِيف َكثـَْرِة اْلَماِل َفَال جيَُِدونَهُ  - َو َوَضْعُت اْلِغَىن ِيف اْلَقَناَعةِ  - جيَُِدونَهُ 

نـَْيا َفَال جيَُِدونـََها -َو َوَضْعُت الرَّاَحَة ِيف اْجلَنَّةِ  -ِرَضا النـَّْفِس َفَال جيَُِدونَهُ  َيْطلُُبونَُه ِيف    ».َو ُهْم َيْطُلُبونـََها ِيف الدُّ

و قال عليه السالم ال تدخل احلكمة جوفا «، املسلك الثالث ىف أحاديث رواها الشيخ؛ 425/ 1: عواىل الآلىل -)3(
  ».ء طعاما ملي

ْسَناِد ِإَىل ]  عيون أخبار الرضا عليه السالم[« ، اإلخالص و معىن قربه تعاىل؛ 54، باب 242/ 67: حبار األنوار -)4( ِباْإلِ
َصَباحاً  ز و جل َأْرَبِعنيَ َدارٍِم َعِن الرَِّضا َعْن آبَاِئِه عليه السالم قَاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َما َأْخَلَص َعْبٌد لِلَِّه ع

  ».ِإالَّ َجَرْت يـََنابِيُع احلِْْكَمِة ِمْن قـَْلِبِه َعَلى ِلَسانِهِ 

  :روايت ديگرى به اين مضمون آمده

و قال عليه السالم من أخلص هللا أربعني صباحا ظهرت ينابيع «، الفصل الثاىن و اخلمسون ىف اللسان؛ 94: جامع األخبار
  ».احلكمة من قلبه على لسانه

  41: ر آن، صتواضع و آثا

  

   قناعت مرحوم شيخ انصارى

  

چرا؟ او  : ما مانند تو درس خنواندمي و استاد نديدمي، شيخ فرمود: روزى هم درس شيخ انصارى در جنف به شيخ گفت
پس تو چرا شيخ انصارى شدى و ما ماندمي، مشا جاده را رفىت و ما ماندمي، مشا صاحب بيان، مرجعيت، تأليف و : گفت

خواستيم ناهار خبورمي، پول هر دو نفر ما به  يك روز در كاشان مى: ايشان فرمودند. ره ماندمي شدى و ما ىب نورانيت باطن
هاى نزديك مدرسه، ما را  اين عطّارها و بّقال: اندازه خريد يك نان بود، بيشرت هم نداشتيم، جنابعاىل به من فرموديد
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خواهم حلوا و ارده   توامن نان خاىل خبورم، مى من منى. دهند به ما مى شناسند، براى ما احرتام قائل هستند، نسيه هم مى
  .من به تو گفتم به مهني نان خاىل قناعت كن. كاشان نسيه كنم

 اندرون از طعام خاىل دار
 

 «1»  تا در آن نور معرفت بيىن

  

تو قبول نكردى، رفىت و حلوا را نسيه  . ندارميتر است خنور، نيازى هم به نسيه  نه اينكه خنور؛ يعىن از آن چيزى كه اضافه
كردى و آوردى، من حىت لبه ناىن كه حلوا به آن ماليده شده بود، خنوردم، ما خنوردمي و شيخ انصارى شدمي، تو خوردى و 

  .هيچ چيزى نشدى

توان در  عليمات اهلى را مىمنونه ت. كند دهد و او را براى كسب تعليمات اهلى يا اهلامى مستعّد مى روزه به انسان زمينه مى
هاى دور  مساجد و جمالس مشاهده كرد، كه مردم با داشنت ضعف، گرسنگى، تشنگى، گرما و ترافيك سنگني شهر و راه

ا حوصله، شوق و توفيق مى به مساجد مى آيند و دو ساعت از وقت خود  دهد، از گوشه و كنار شهر مى آيند، روزه به آ
روند و يقيناً مشا در قيامت، صف دوم  تر از ديروز از مسجد بريون مى كنند و هر روز عامل ف مىرا براى تعليمات اهلى صر 

  قرار

______________________________  
   سعدى شريازى -)1(

  42: تواضع و آثار آن، ص

آماده گرفنت اما اگر شرايط معنوى روزه رعايت شود، واقعاً قلب مشا . مشا در حّد خود عامل هستيد. خواهيد داشت
ا عنايت شده،  حكمت اهلامى خواهد بود، من خيلى از لطائف و نكاتى كه آموختم از مهني افرادى كه حكمت اهلى به آ

  .ياد گرفتم

  »1« »َو َمْن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد أُوِيتَ َخْرياً َكِثرياً «

در اين گرسنگى و تشنگى، . دهد ان آمادگى مىپس ارزش روزه، به كاربرد علمى و حكمىت و معرفىت آن است، كه به انس
  .گريد شود و از نور معرفت، عقل و قلب صفا مى قلب به پروردگار عامل وصل مى
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  .چون خودش معلم است» الصوم ىل«: به اين علت خدا فرمود

  »2« »َعلََّم آَدَم اْألَْمساَء ُكلَّها«

  .وىل جهاد، حج، انفاق و مناز اين طور نيستروزه را زمينه اين تعليم حكمت و معرفت قرار داده است 

   شباهت صفات سلبيه خداوند با روزه: حقيقت سوم

آورند، در جهاد اسلحه به  روزه مهرنگ خدا است اما حج، جهاد و مناز مهرنگ خدا نيست، در حج مردم مناسك جبا مى
  .كنند كشند، در مناز ركوع و سجود مى روى دمشن مى

و پنهاىن است، يك امر سلىب است؛ يعىن مهرنگ با صفات سلبّيه پروردگار است و غيىب است؛ زيرا اما روزه يك امر غيىب 
آشامد، خداوند اهل شهوت نيست، روزه دار هم  آشامد، روزه دار هم منى خورد، خدا منى خورد، روزه دار هم منى خدا منى

فهمند  خواند، مهه مى ، انسان هر جاىي كه مناز مىدر زمان روزه اهل شهوت نيست، اين مهرنگى را با صفات سلبّيه دارد
  بينند كه مشغول مناسك حج است، شخص را مشغول مناز خواندن است، در مكه انسان را مى

______________________________  
  ».اند ترديد او را خري فراواىن داده و آنكه به او حكمت داده شود، ىب«؛ 269): 2(بقره  -)1(

  ».را به آدم آموخت]  ِى موجودات[ها  خدا مهه نام«؛ 31: )2(بقره  -)2(

  43: تواضع و آثار آن، ص

توانيد از روزه يكديگر با خرب شويد، اگر كسى از مشا  گريد، اما مشا منى بينند كه براى خدا اسلحه به دست مى در جبهه مى
كنيد، كارى كه حضرت يوسف عليه السالم كرد،   توانيد توريه ايد، مشا الزم نيست بگوييد من روزه هستم، مى بپرسد روزه

  :خودش جام كيل گندم را در بار برادران خود گذاشت و بعد هم گفت

  »1« »أَيـَّتـَُها اْلِعُري ِإنَُّكْم َلسارِقُونَ «

را مشا دزد هستيد اما منظور او اين نبود كه جام حكومت را دزديديد، منظور ايشان اين بود كه مشا در روز روشن يوسف 
توانيد بگوييد من  پرسد، مشا كه به مسجد آمديد روزه هستيد؟ مشا مى از دامن پدر دزديديد و برديد، حاال كسى از مشا مى
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توان روزه را آشكار نكرد و روزه در  توانيد روزه خود را نگه داريد و اعالن نكنيد، پس در ميان مجع مى مريض هستم، مى
؛ يعىن مانند من غيب و پنهان است، »الصوم ىل«: فرمايد پس اينكه مى. است غيب و پنهان بودن هم مهرنگ ذات حق

  .داراى صفت سلىب است

  روزه، اعالن حمبت واقعى به خداوند: حقيقت چهارم

روزه اعالن حمّبت واقعى به حمبوب است، آيا مناز اعالن حمبت نيست؟ خري، مناز منافقني اعالن حمبت نيست، : اما چهارم
هاى مدينه  رود، در متام ماه رمضان روند، اما هيچ منافقى در پوشش روزه منى ز كينه باشد، در پوشش مناز مىممكن است منا

كردند،  آمدند و به عنوان روزه دار اقتدا مى خوردند و بعد پشت سر پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى منافقني خمفيانه غذا مى
ها را   خواندند، و بتوانند اسرار مسلمان ، اما به خاطر نرينگ به مسلمني مناز مىخواندند چون روزه را قبول نداشتند، مناز مى

گويند  روزه خمتص مؤمن حمّب است، به مؤمن مى. گريد كشف كنند يا زمينه ضربه زدن را فراهم كنند، هيچ منافقى روزه منى
  چرا غذا

______________________________  
  »!يقيناً مشا دزد هستيد !اى كاروان«؛ 70): 12(يوسف  -)1(

  44: تواضع و آثار آن، ص

خواهد مرا به ميهماىن دعوت   خواهد يك روز مرا گرسنه و تشنه ببيند، مى حمبومب گفته خنور؛ يعىن مى: گويد خورى؟ مى منى
  .كند و از من با گرسنگى و ترك شهوات پذيراىي منايد

د، آن كسى كه عاشق صادق است، اهل روزه است، كسى كه جوش ؛ يعىن عشق و حمبت من در اين نقطه مى»الصوم ىل«
گريى كند، به عشق  عاشق نيست، اهل روزه هم نيست، عاشق شكمش است، وىل كسى كه از شكم و عوارض آن كناره

  .گريى كرده است امر حمبوب از لذايذ كناره

  روزه در مذاهب ديگر: حقيقت پنجم

امي كه عبادت كنندگان معبودهاى باطل، از روزه  امي و به هيچ حكايىت نرسيده ما در هيچ كتاب و روايىت نديده و نشنيده
دار نداشتيم، فرعون و  براى معبود باطل استفاده كرده باشند، بت پرست روزه دار در تاريخ نداشتيم، فرعون پرست روزه

پرستان  آميز و در ميان بت اند، روزه در مذاهب باطل شرك ، مريد روزه دار نداشتهگفتند خبوريد، هيچ معبود باطلى منرود مى
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. ها روزه دارند، مهه اينها ريشه در بعثت انبيا صلى اهللا عليه و آله دارند بينيد يهودى، مسيحى و بودائى اگر مى. نبوده است
ر سوء استفاده شده، قرباىن كردن براى بت كه از چيزهاى ديگ. وىل در پرستش معبودهاى باطل، روزه وجود نداشته است

يك امر مذهىب است، وىل سوء استفاده شده، يا دور بت طواف كردن، از طواف حج سوء استفاده شده است، يا در 
  .باشد انفاق كردن و نذر كردن براى بت، سوء استفاده شده است، اما روزه فقط براى خدا مى

عبادتى كه دست غارتگران، بت پرستان و باطل گرايان به آن نرسيده است، كه اين است كه تنها » الصوم ىل«اين معناى 
خواندند، اين ارزش روزه  هاى خود مناز مى ؛ زيرا مشركني مكه براى بت»الصلوة ىل«وىل . عبادت براى مِن خدا مانده است

  .است» الصوم ىل«و معناى 

  45: تواضع و آثار آن، ص

» الصوم ىل«: فرمايد داند چه مقدار است، حق مهني است كه مى ارزش روزه را فقط خدا مىبا اين حقايقى كه مطرح شد، 
  .اين اصل روزه است. روزه عبادت بكر و دست خنورده و ويژه من است كه نتوانستند از اين عبادت سوء استفاده كنند

   صف روزه داران در قيامت

  

لذا صف . هاى روزه را به خود منتقل كنيد شويد كه با اّتصال، متام ارزش مىمشا روزه داران، با وصل شدن به روزه، باعث 
اى است و خدا چه برخوردى در قيامت با روزه داران دارد،   داران در قيامت به خاطر ويژه بودن روزه، صف ويژه روزه

در هنگام پرداخت پاداش براى  اى كه براى روزه داران در قيامت، اند، كه خوشحاىل اى از آن را روايات بيان كرده گوشه
ا به وجود مى   .باشد اى است و پاداش آن هم مانند خود روزه، پاداش ويژه مى آيد، مانند خود روزه خوشحاىل ويژه آ

رتين موقعيت براى تو به خاطر اين روزه اين است   به روزه دار كه اين مهه ارزش از خودش ظهور مى دهد؛ سفارش شده 
عنوان اين شش منبع معنوى را براى مشا . ماه مبارك رمضان به شش منبع معنوى، خود را وصل كن كه در اين سى روز

  .دهم هاى ديگر توضيح مى كنم و به خواست خدا، در فرصت بيان مى

   شش منبع معنوى انسان در دنيا و آخرت

  

  .رساند اتصال به اين شش منبع معنوى انسان را در دنيا و آخرت به درجات معنوى مى
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  .باشد مى »ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ «منبع اول، 

  .است »1« »احلَْْمُد ِللَِّه َربِّ اْلعاَلِمنيَ «: منبع دوم

   اگر گفتند ده مرتبه: گفت استاد عرفان من مى» استغفر اهللا العظيم«: منبع سوم

______________________________  
ها، ويژه خدا، مالك و  مهه ستايش* اش مهيشگى و مهرباىن اندازه است كه رمحتش ىب  به نام خدا«؛ 2 -1): 1(فاحته  -)1(

  ».مرّىب جهانيان است

  46: تواضع و آثار آن، ص

مرتبه دهم است، اگر نه مرتبه » يا اهللا«بگو، نه مرتبه و يازده مرتبه نگو، زيرا گنج در » يا اهللا«در اين جهت خاص، 
  .شود شوى و چيزى نصيب تو منى يازده مرتبه بگوىي از گنج رد مىرسى و اگر  بگوىي، به گنج منى

  .باشد مى» الحول و ال قّوة اّال باهللا العلّى العظيم«: منبع چهارم

  .است »1« »ِإنَّا لِلَِّه َو ِإنَّا ِإلَْيِه راِجُعونَ «: منبع پنجم

اگر . شويد، هيچ كدام اين منابع زباىن نيست باشد، در ماه رمضان به اين منابع متصل مى» ال اله اال اهللا«: منبع ششم
. گفتم از امروز تسبيح دست بگرييد و اين شش ذكر را هر جا بوديد و رسيديد و حال داشتيد بگوييد زباىن بود كه من مى

  .مهه اين منابع ريشه روايىت و قرآىن دارد. وىل اتصال عملى به اين شش منبع الزم است

   و بركاتهوالسالم عليكم و رمحة اهللا 

______________________________  
  ».گردمي ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى او بازمى«؛ 156): 2(بقره  -)1(

  47: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت
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   وادى عشق 4

  

   وجود چهار منبع در معارف اسالمى

4  

   ران، مسجد حضرت امري عليه السالم

  1384رمضان 

  51: صتواضع و آثار آن، 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

رتين راهنما: منبع اول   »1« قرآن 

  

هاىي است كه از طرف پروردگار مهربان عامل نازل شده است  معارف دين خدا در چهار منبع بيان شده، منبع اول، كتاب
باشد، و امروز تنها كتاب صحيح و استوارى كه به عنوان  ها، يكصد و چهارده كتاب مى اين كتاب و بنا بر قول مشهور

  .باشد ها باقى است، قرآن كرمي مى حجت كامل پروردگار در ميان مهه انسان

عليه و اطالع از يكصد و سيزده كتاب ديگر، كار مشكلى نيست؛ زيرا از وجود مبارك پيامرب عظيم الشأن اسالم صلى اهللا 
ها، معارف و مسائل آن يكصد و سيزده كتاب را در قرآن كرمي منعكس كرده  آله نقل شده كه خداوند متعال حكمت

  .است

  »2« سفارش ائمه به دعا: منبع دوم
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دعاهاىي است كه از طرف پيامرب صلى اهللا عليه و آله و ائمه معصومني نقل شده است، و دعاهاىي كه از : منبع دوم
ا را نقل نكرده ها و متدينني به مكتب خدا نقل شده، البته مّلتپيامربان  اند بلكه اين دعاها به وسيله پيغمرب عظيم  ها، آ

الشأن اسالم كه عامل به مهه معامل بودند و ائمه طاهرين عليهم السالم نقل شده است و دعاهاىي كه از خود پيغمرب صلى 
   لسالم، خمصوصاً پنجاه و چهار دعاىي كه به عنواناهللا عليه و آله و از ائمه طاهرين عليهم ا

______________________________  
َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه َعْن آبَائِِه عليه السالم َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه «؛ 2، كتاب فضل القرآن، حديث 598/ 2: الكاىف -)1(

يـُْر ِبُكْم َسرِيٌع َو َقْد َرأَيـُْتُم اللَّْيَل َو النـََّهاَر َو  صلى اهللا عليه و آله أَيـَُّها النَّاُس ِإنَُّكْم ِيف  َداِر ُهْدَنٍة َو أَنـُْتْم َعَلى َظْهِر َسَفٍر َو السَّ
ِلبـُْعِد اْلَمَجاز َقاَل فـََقاَم اْلِمْقَداُد ْبُن  جلََْهازَ الشَّْمَس َو اْلَقَمَر يـُْبِلَياِن ُكلَّ َجِديٍد َو يـَُقرِّبَاِن ُكلَّ بَِعيٍد َو يَْأتَِياِن ِبُكلِّ َمْوُعوٍد َفَأِعدُّوا ا
ُكُم اْلِفَنتُ َكِقَطِع اللَّْيِل اْلُمْظِلِم فـََعَلْيُكْم اْألَْسَوِد فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه َو َما َداُر اْهلُْدَنِة َقاَل َداُر َبَالٍغ َو اْنِقطَاٍع َفِإَذا اْلتََبَسْت َعَليْ 

لِيُل ُه َشاِفٌع ُمَشفٌَّع َو َماِحٌل ُمَصدٌَّق َو َمْن َجَعَلُه أََماَمُه قَاَدُه ِإَىل اْجلَنَِّة َو َمْن َجَعَلُه َخْلَفُه َساقَ ِباْلُقْرآِن فَِإنَّ  ُه ِإَىل النَّاِر َو ُهَو الدَّ
ْلَفْصُل لَْيَس ِباْهلَْزِل َو َلُه َظْهٌر َو َبْطٌن َفَظاِهرُُه ُحْكٌم َو َيُدلُّ َعَلى َخْريِ َسِبيٍل َو ُهَو ِكَتاٌب ِفيِه تـَْفِصيٌل َو بـََياٌن َو َحتِْصيٌل َو ُهَو ا

 تـُبـَْلى َغرَائُِبُه ِفيِه َمَصابِيُح اْهلَُدى َو َمَنارُ بَاِطُنُه ِعْلٌم َظاِهرُُه أَنِيٌق َو بَاِطُنُه َعِميٌق َلُه ُجنُوٌم َو َعَلى ُجنُوِمِه ُجنُوٌم َالُحتَْصى َعَجائُِبُه َو َال 
يـَْنُج ِمْن َعَطٍب َو يـََتَخلَّْص ِمْن َنَشٍب  احلِْْكَمِة َو َدلِيٌل َعَلى اْلَمْعرَِفِة ِلَمْن َعَرَف الصَِّفَة فـَْلَيْجُل َجاٍل َبَصَرُه َو ْلُيْبِلِغ الصَِّفَة َنَظَرهُ 

  .ُلَماِت بِالنُّوِر فـََعَلْيُكْم ِحبُْسِن التََّخلُِّص َو ِقلَِّة التـَّرَبُّصِ َفِإنَّ التـََّفكَُّر َحَياُة قـَْلِب اْلَبِصِري َكَما َميِْشي اْلُمْسَتِنُري ِيف الظُّ 

ْحلَاِح َعَلى اللَِّه ِيف «؛ 8720، حديث 60/ 7: وسائل الشيعة -)2( َعاِء َو اْإلِ َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم قَاَل َعَلْيُكْم بِالدُّ
َو َشَكا ِإَىل  اللَُّه عز و جل ِفيَها بـَرّاً َو َالَفاِجراً قـُْلُت َو َأيُّ َساَعٍة ِهَي َقاَل ِهَي السَّاَعُة الَِّيت َدَعا ِفيَها أَيُّوبُ السَّاَعِة الَِّيت َالُخيَيُِّب 

يُوُسَف َو َكَشَف اللَُّه ُكْربـََتُه َو َدَعا ِفيَه ُحمَمٌَّد  اللَِّه بَِليََّتُه َفَكَشَف اللَُّه عز و جل َما ِبِه ِمْن ُضرٍّ َو َدَعا ِفيَها يـَْعُقوُب فـََردَّ اللَُّه َعَلْيهِ 
ِمٌن َأْن َالُخيَيَِّب اللَُّه ِيف صلى اهللا عليه و آله َفَكَشَف اللَُّه عز و جل ُكْربـََتُه َو َمكََّنُه ِمْن َأْكَتاِف اْلُمْشرِِكَني بـَْعَد اْلَيْأِس أَنَا َضا

ابـََتُه ِإَىل َوِيلٍّ ِمْن ِجراً اْلبَـرُّ ُيْسَتَجاُب َلُه ِيف نـَْفِسِه َو َغْريِِه َو اْلَفاِجُر ُيْسَتَجاُب َلُه ِيف َغْريِِه َو َيْصِرُف اللَُّه ِإجَ َذِلَك اْلَوْقِت بـَرّاً َو َالَفا
َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه «؛ 8721، حديث 61/ 7: و نيز در وسائل الشيعة» .أَْوِلَياِئِه َفاْغَتِنُموا الدَُّعاَء ِيف َذِلَك اْلَوْقتِ 

  ».ِننيَ السالم قَاَل َسْل َحاَجَتَك َو أَِلحَّ ِيف الطََّلِب َفِإنَّ اللََّه حيُِبُّ ِإْحلَاَح اْلُمِلحَِّني ِمْن ِعَباِدِه اْلُمْؤمِ 

  52: تواضع و آثار آن، ص

اين پنجاه و چهار دعا را امام باقر عليه  از وجود مبارك حضرت زين العابدين عليه السالم نقل شده كه» صحيفه سجاديه«
اند  شنيدند نوشتند، يك بار هم اين دعاها را حضرت صادق عليه السالم نوشته السالم به خط مبارك خود، وقىت از پدر مى

  .دعا منبع دوم ما است. اند و سفارش تعليم اين پنجاه و چهار دعا را به مردم شيعه و ائمه ما داشته
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  »1«  روايات در معارف اسالمى ارزش: منبع سوم

  

از معارف اهلى روايات و احاديث و اخبارى است كه از روزگار پيغمرب صلى اهللا عليه و آله حتت نظارت : منبع سوم
باشند و ناقل روايات پيغمرب صلى اهللا عليه و آله غري از امرياملؤمنني عليه  ايشان، وجود مبارك امرياملؤمنني عليه السالم مى

م وجود مبارك حضرت زهرا عليها السالم هستند، حضرت جمتىب و حضرت اىب عبداهللا احلسني عليه السالم و به السال
ا و از قول  تدريج هم ائمه طاهرين عليهم السالم و تربيت شدگان ائمه طاهرين عليهم السالم اين روايات را از قول آ

دوازدهم عليه السالم، شيعه چهارصد كتاب استوار و با  كردند، تا حدى كه در زمان شروع غيبت امام خود، ثبت مى
  .ارزش و حكيمانه حديثى داشته است

هاى معظم ديگرى غري از  هاى طوالىن، اين احاديث را در كتاب دانشمندان بزرگ شيعه نيز با زمحات سنگني و مسافرت
و تا روز قيامت اين جمموعه، ماندىن و آن چهارصد كتاب، مجع آورى كردند، كه يك جمموعه عظيم فرهنگى به وجود آمد 

  .باشد قابل حفظ مى

  »2«  احاديث قدسى: منبع چهارم

  

اند و يا  منبع ديگر رواياتى است كه از قول خود پروردگار نقل شده، كه اين احاديث را يا انبيا عليهم السالم نقل كرده
اند،   عليهم السالم اين روايات را از قول پروردگار ذكر منودهپيغمرب عظيم الشأن اسالم صلى اهللا عليه و آله و ائمه طاهرين 

   باشد، كه اين اند، در صد و چهارده كتاب منى باشد، مطالىب كه پروردگار فرموده كه نام خبش چهارم احاديث قدسيه مى

______________________________  
َمْن َحِفَظ ِمْن َأَحاِديِثَنا َأْربَِعَني َحِديثاً بـََعَثُه اللَُّه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعاِلماً َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل «؛ 50 - 49/ 1: الكاىف -)1(

ْعُت أَبَا َعْبِد اللَِّه عليه السالم يـَُقوُل اْعرُِفوا َمَنازَِل النَّاِس َعَلى َقْدِر ِرَوايَِتِهْم  َفِقيهاً على  و مهچنني در» .َعنَّاابن حنظََلَة قَاَل مسَِ
  ».قَاَل ِيل أَبُو َجْعَفٍر عليه السالم يَا ُفَضْيُل إن َحِديثـََنا ُحيِْيي اْلُقُلوبَ «؛ 33302، حديث 9/ 27: وسائل الشيعة

هو ما حيكي كالمه تعاىل غري : احلديث القدسى 55: حممد رضا جديدي نژاد -معجم مصطلحات الرجال والدراية -)2(
اي4الوجيزة، ص . ء منه متحدي بشي هو الكالم املنزل بألفاظ بعينها يف ترتيبها بعينه ال لغرض /: -85ة الدراية، ص ؛ 

هو كالم يوحى إىل النيب صلى اهللا عليه و آله معناه، / -)الراشحة الثامنة والثالثون( 204الرواشح السماوية، ص . اإلعجاز
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س للنيب صلى اهللا عليه و آله أن يبدهلا ألفاظا فيجري اهللا على لسانه يف العبارة عنه ألفاظا خمصوصة يف ترتيب خمصوص، لي
هو ما حيكى عنه عز و جل غري متحد / - )الراشحة الثامنة والثالثون( 205الرواشح السماوية، ص . غريها أو ترتيبا غريه

الظاهر  :20جامع املقال، ص . ء منه، والفارق بينه وبني القرآن جواز مسه وتغيري لفظه وعدم ثبوت اإلعجاز فيه دونه بشي
وأما نفس . أن حكاية احلديث القدسي داخلة يف السنة، وحكاية هذه احلكاية عنه صلوات اهللا عليه داخلة يف احلديث

والفرق بينه وبني القرآن أن القرآن هو املنزل للتحدي واإلعجاز، . احلديث القدسي فهو خارج عن السنة واحلديث والقرآن
  .خبالف احلديث القدسي

  53: آن، صتواضع و آثار 

مطالب را پروردگار به حضرت آدم، موسى بن عمران، مسيح و در شب معراج به پيغمرب عظيم الشأن اسالم فرمودند، كه 
اين هم يك منبع استوار حكيمانه بسيار قابل توجهى است كه امروز براى درك عظمت شش ذكرى كه به مهه ما سفارش 

ا اتصال پيدا كنيد، تا سعادت  دنيا و آخرت نصيب مشا شود، يك حديث از مهان احاديث قدسيه را براى مشا شده، به آ
  :فرمايند اند كه پروردگار مى هاى خمتلفى نقل كرده اين حديث را كتاب. كنم بيان مى

هر گاه من ببينم كه بنده من عمده كار و غالب زمحت و كوشش او در  »1« »اذا كان الغالب على عبدى االشتغال ىب«
ام مشاهده كنم كه خود، اخالق، فكر و رفت و آمد و مهّتش را  ا من است، هنگامى كه چنني وضعى را از بندهارتباط ب

كند،  آشامد، ازدواج مى پوشد و مى كند، مى كند، به خاطر من نگاه مى براى من قرار داده است، و براى من زندگى مى
  .دهم براى او نشان مىكند، من هم دو عكس العمل  شود، مغازه باز مى بچه دار مى

  توجه پروردگار به خمالفان خود

  

گريد، خداوند عامل، كرميى است كه اگر كسى خمالف او باشد و قدمى براى  خداوند متعال بندگانش را به بيگارى منى
او از آن  خداوند بردارد، پاداش آن قدم را به او خواهد داد، يا خمالف پروردگار، عمل مثبىت اجنام دهد، كه وجود مقدس 

  .كار مثبت رضايت داشته باشد

اگر خمالف . جواب خنواهد گذاشت در اين زمينه به دو روايت توجه مناييد كه حىت پروردگار عمل مثبت خمالف را در دنيا ىب
ديد، اما خمالف و معاند، راه پاسخ خدا را  گذاشت، در آخرت جواب عمل خود را مى راه آخرت را بر روى خود باز مى

  .رت به روى خود بسته استدر آخ
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______________________________  
  73: عوارف املعارف للسهروردى -)1(

  .إذا كان الغالب على عبدي االشتغال يب جعلت مهته ولذته يف ذكري: قال رسول اهللا حاكيا عن ربه: حديث قدسى

   ، ذكر اهللا تعاىل1، باب 162/ 90: و مهچنني در حبار األنوار

نـََقْلُت َشْهَوَتهُ ِيف  نَِّيبِّ صلى اهللا عليه و آله قَاَل َقاَل اللَُّه ُسْبَحاَنُه ِإَذا َعِلْمُت َأنَّ اْلَغاِلَب َعَلى َعْبِدَي اِالْشِتَغاَل ِيب َو َعِن ال
َنُه َو بـَْنيَ  َأْن َيْسُهَو أُوَلِئَك أَْوِلَياِئي َحّقاً أُولَِئَك اْألَْبَطاُل  َمْسأََلِيت َو ُمَناَجاِيت َفِإَذا َكاَن َعْبِدي َكَذِلَك َفَأرَاَد َأْن َيْسُهَو ُحْلُت بـَيـْ

اْألَْبطَاِل اْلَغِينَّ ِلَكرَاَمٍة َلُه َعَليَّ َو َملْ  َحّقاً أُولَِئَك الَِّذيَن ِإَذا َأَرْدُت َأْن أُْهِلَك َأْهَل اْألَْرِض ُعُقوَبًة َزَويـْتـَُها َعنـُْهْم ِمْن َأْجِل أُولَِئكَ 
  .َملْ َيْستَـْوِجِب اْألَْغِنَياءُ اْجلَنَّةَ ِقِر اْلَفِقَري ِهلََواٍن ِبِه َعَليَّ َو ُهَو ِممَّا ابـْتَـَلْيُت ِبِه اْألَْغِنَياَء بِاْلُفَقرَاِء َو َلْو َالاْلُفَقرَاءُ أُفْ 

  54: تواضع و آثار آن، ص

  .مبارك شيخ صدوق، شيخ املتقدمني است باشد، كه مؤلف اين كتاب وجود مى» علل الشرايع«حديثى در كتاب شريف 

  شفاى حاكم كافر

  

طبيبان به اين نتيجه رسيدند كه عالج اين بيمارى . دين، بيمار شد حاكمى ىب »1« :فرمايد حضرت باقر عليه السالم مى
هاىي كه پروردگار در قرآن جميد مطرح كرده است، نعمت وجود  يكى از نعمت. حاكم الئيك گوشت يك نوع ماهى است

داروى بسيارى از  آورد كه ماهى است، پروردگار عامل در خلقت خود، اين گوشت را در آن آب شور طورى به وجود مى
  .ها است بيمارى

اكنون آن ماهى كه . اى دوبار ماهى خبورد اگر كسى خبواهد مبتال به سرطان نشود، هفته »2« :گويند امروز اطبّاء مى
كند، درباريان حاكم  وىل انسان از آجناىي كه با اميد زندگى مى. آمد شفاى بيمارى حاكم بود، در آن فصل به ساحل منى

ها راهش را گم كند و به طور بيفتد و بيمارى  دستور دادند برويد در آب تور بيندازيد شايد يكى از آن ماهى به صيّادان
  .تنها خطاكار زنده در اين عامل انسان است. كند اشتباه منى. رود وىل ماهى به خطا منى. حاكم عالج شود

برو آن ماهى كه بيمارى : ار به يكى از فرشتگان فرمودصيادان تور انداختند، پروردگ: فرمايد امام باقر عليه السالم مى
  .كند، به جانب ساحل روانه كن حاكم را عالج مى
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  .دين است، به تو معرفت ندارد اين حاكم الئيك و ىب: فرشته به پروردگار عرض كرد

يكى از بندگان  اين حاكم الئيك از من طلبكار است، طلب او اين است كه يك مرتبه مشكل: خداوند به فرشته فرمود
اگر دِر آخرت به روى او باز بود، آخرت هم جربان . مؤمن مرا حل كرده است و من مزد آن كارش را بايد به او بدهم

  .كردم، آن ماهى به تور افتاد و حاكم شفا پيدا كرد مى

______________________________  
َعْن َأِيب َجْعَفٍر عليه السالم َقاَل ِإنَّ «االبتالء و االختبار؛  ، الفصل السادس يف289: مشكاة األنوار يف غرر األخبار -)1(

 اللَُّه ِإَىل َحبِْر أَيـَْلَة َأُحشُّ َمسََكًة ِإَىل َجبَّاٍر َمَلَكْنيِ َهَبَطا ِمَن السََّماِء فَاْلتَـَقَيا ِيف اْهلََواِء فـََقاَل َأَحُدمهَُا ِلَصاِحِبِه فِيَم َهَبْطَت َقاَل بـََعَثِينَ 
ُلَغ اللَُّه بِاْلَكاِفِر ِمَن اْجلََباِبَرِة َتَشهَّى َعَلْيِه َمسََكًة ِيف َذِلَك اْلَبْحِر فََأَمَرِين َأُحشُّ ِإَىل الصَّيَّاِد َمسََك َذِلَك اْلبَ  ْحِر َحىتَّ يَْأُخَذَها َلُه لَِيبـْ

فـََقاَل بـََعَثِينَ اللَّهُ ِيف َأْعَجَب ِمَن الَِّذي بـََعَثَك ِفيِه بـََعَثِين ِإَىل َعْبِدِه اْلُمْؤِمِن  َغاَيَة ُمَناُه ِيف ُكْفرِِه َو َقاَل اْآلَخُر َفِفيَم بُِعْثَت أَْنتَ 
ُلَغ الصَّاِئِم اْلَقاِئِم اْلُمْجَتِهِد اْلَمْعُروِف ُدَعاُؤُه َو َصَالتُُه ِيف السََّماِء ِألُْكِفَئ ِقْدَرُه الَِّيت طََبَخَها  ْفطَارِِه لَِيبـْ اللَّهُ ِباْلُمْؤِمِن اْلَغاَيَة ِيف ِإلِ

  ».اْخِتَباِر ِإميَانِه

داشت از امام رضا عليه السالم / -طب الرضا -)2( و من خشى الشقيقة و الشوصة «، عالج سرگيجه؛ 268طب و 
تازه هر كس از درد شقيقه متأمل است و آنكه از مرض شوصه ناراحت است خوردن ماهى . فال يؤخر اكل السمك الطرى

  ».را بتأخري نيندازد

  55: تواضع و آثار آن، ص

  .هر كسى كار مثبىت براى پروردگار اجنام دهد، پاداش، اجر و مزد آن را خواهد گرفت

  »1«  در امان ماندن كافر از آتش برزخ

  

. ديگرى كافركنند كه دو مهسايه ديوار به ديوار بودند، يكى مؤمن و  روايت دوم را حضرت صادق عليه السالم نقل مى
امشب عروسى پسرم است، فرش، ديگ، قاشق و چنگال كم : يك بار مهسايه مؤمن در خانه كافر را زد، به او گفت

بله، مشا خيالت راحت باشد، امشب من : تواىن به من كمك كىن، مهسايه كافر با خوش اخالقى گفت دارم، مشا مى
  .گذارم در ميهماىن تو چيزى كم باشد منى
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احتياجات برادران امياىن خود را : فرمايد باشد، كه مى هاىي كه در قرآن به آن اشاره شده است مهني برنامه مى امهيكى از برن
ا خبيل نباشيد،   برآورده كنيد و در كمك كردن به آ

الَِّذيَن ُهْم َعْن * فـََوْيٌل ِلْلُمَصلِّنيَ * اِم اْلِمْسِكنيِ َطع  َو ال َحيُضُّ َعلى* َفذِلَك الَِّذي َيدُعُّ اْلَيِتيمَ * أَ َرأَْيَت الَِّذي ُيَكذُِّب بِالدِّينِ «
  »2« »َو َميْنَـُعوَن اْلماُعونَ * الَِّذيَن ُهْم يُراُؤنَ * َصالِِْم ساُهونَ 

فرش خود را به . كنند ؛ يعىن هنگامى كه مهسايه، رفيق و برادران امياىن به مشا احتياج دارند، بعضى كمك منى»ماعون«
كافرى كه از دنيا رفت، : فرمايد دهد، كه جملس يا عروسى خود را برگزار منايد، بعد امام صادق عليه السالم مى ىمهسايه من

  :فرمايد بايد برزخ او از آتش پر باشد، در آيه پنجاه، سوره مؤمن، خداوند مى

  »3« »النَّاُر يـُْعَرُضوَن َعَلْيها ُغُدوا َو َعِشيا«

  :شود وىل پروردگار عامل دستور فرمود ضه مىشب و روز آتش به كفار عر 

______________________________  
َأنَّ اْليَـُهوَد َكاَن َهلُْم ُعْرٌس َفَجاُءوا ِإَىل َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َو َقاُلوا : َو ِمنـَْها«؛ 538/ 2: اخلرائج و اجلرائح -)1(

َا َو َأحلَُّوا َعَلْيهِ  َلَنا َحقُّ اجلَِْواِر فـََنْسأَُلَك َأنْ  روضة الواعظني و بصرية » .تـَبـَْعَث َفاِطَمَة ِبْنَتَك ِإَىل َدارِنَا َحىتَّ يـَْزَداَن ُعْرُسَنا ِ
يـُْؤِمُن بِاللَِّه َو اْليَـْوِم َو قَاَل عليه السالم َهْل َتْدُروَن َما َحقُّ اْجلَاِر َما َتْدُروَن ِمْن َحقِّ اْجلَاِر ِإالَّ قَِليًال َأَال َال «؛ 389/ 2: املتعظني

َذا َأَصاَبُه َشرٌّ َعزَّاُه َو َالَيْسَتِطيُل َعَلْيِه ِيف اْآلِخِر َمْن َاليـُْؤَمُن َجارُُه بـََواثَِقُه َو ِإَذا اْستَـْقَرَضُه َأْن يـُْقِرَضُه َو ِإَذا َأَصاَبُه َخيـٌْر َهنََّأُه َو إِ 
َء  َياَنُه ِمْنُه الشَّيْ الَّ ِبِإْذِنِه َو ِإَذا اْشتَـَرى فَاِكَهًة فـَْليـُْهِد َلُه َو ِإْن َملْ يـُْهِد َلُه فـَْلُيْدِخْلَها ِسرّاً َو َاليـُْعِطي ِصبْـ اْلِبَناِء َحيُْجُب َعْنُه الرِّيَح إِ 

َيانَُه ُمثَّ َقاَل َرُسوُل اللَِّه ص اجلِْريَاُن َثَالثٌَة َفِمنـُْهْم َمْن لَهُ َثَال  ْسَالِم َو َحقُّ اجلَِْواِر َو َحقُّ اْلَقرَابَِة َو يـَُغاِيُظوَن ِصبـْ ثَُة ُحُقوٍق َحقُّ اْإلِ
ْسَالِم َو َحقُّ اجلَِْواِر َو ِمنـُْهْم َمْن َلُه َحقٌّ َواِحٌد اْلَكاِفُر َلُه َحقُّ    ».اجلَِْوارِمنـُْهْم َمْن َلُه َحقَّاِن َحقُّ اْإلِ

مهان كه يتيم را به خشونت و * كند، ديدى؟ روز جزا را انكار مى آيا كسى كه مهواره«؛ 7 -1): 107(ماعون  -)2(
كه از منازشان غافل * پس واى بر منازگزاران* كند به طعام دادن به مستمند تشويق منى] كسى را[و * راند جفا از خود مى

و زكات، هديه و [رى زندگى وسايل و ابزار ضرو ]  دادن[و از * كنند مهانان كه مهواره ريا مى* انگارند و نسبت به آن سهل
  ».ورزند دريغ مى]  صدقه به نيازمندان

  ».شوند آتش است كه صبح و شام بر آن عرضه مى]  عذابشان[« ؛ 46): 40(غافر  -)3(

  56: تواضع و آثار آن، ص
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 »1«  ايهاتاقكى از گل نسوز براى اين كافر قرار دهيد كه از حرارت آتش در امان باشد، به خاطر آن كمكى كه به مهس
  .مؤمن خود كرد، احرتام به مؤمن، احرتام به خدا است و توهني به مؤمن توهني به پروردگار است

  :كند كوشد و زندگى مى دارد، مى هاى خود را براى من قرار داده و به خاطر من قدم بر مى ام، متام برنامه وقىت بنده

  »2« »ِه َربِّ اْلعاَلِمنيَ ِإنَّ َصالِيت َو ُنُسِكي َو َحمْياَي َو َمماِيت لِلَّ «

براى چه بالها را . دهند، به عشق خدا پرسند به عشق چه چيزى زنده هستيد؟ جواب مى هنگامى كه از اولياى خدا مى
ريزيد كه پول در  براى چه اينقدر عرق مى. كنيد؟ براى خدا براى چه مصائب را حتمل مى. كنيد؟ براى خدا حتمل مى

  .بياوريد؟ براى خدا

  »اذا كان الغالب على عبدى االشتغال ىب«

  :دهم، اكنون عكس العمل حضرت حق را مشاهده كنيد كه چقدر زيبا و سودمند است من هم دو عكس العمل نشان مى

  »جعلت ّمهه و لّذته ىف ذكرى«

  .دهم متام فكر، هّم و لّذت بنده را در ذكر خودم قرار مى

  :ذكر اول

  ،»رَِّحيمِ ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن ال«

  :ذكر دوم

  »3« »احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلعاَلِمنيَ «

  ،»استغفر اهللا العظيم«: ذكر سوم

  »الحول و ال قّوة اال باهللا العظيم«: ذكر چهارم
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______________________________  
َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقاَل ُحْسُن َو ِمْن ِكَتاِب اْلَمَحاِسِن َو َغْريِِه «؛ 215: مشكاة األنوار يف غرر األخبار -)1(

  .اجلَِْواِر زِيَاَدٌة ِيف اْألَْعَماِر َو ِعَماَرٌة ِيف الدِّيَارِ 

   َو َقاَل لَْيَس ُحْسُن اجلَِْواِر َكفُّ اْألََذى َو َلِكْن ُحْسُن اجلَِْواِر َصبـُْرَك َعَلى اْألََذى

  .َجاَرهُ بـََوائَِقُه قـُْلُت َما بـََوائُِقُه قَاَل ظُْلُمُه َو َغْشُمهُ َعْنُه َقاَل اْلُمْؤِمُن َمْن آَمَن 

َد فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه ِلَعِليٍّ َو َسْلَماَن َعْنُه عليه السالم َقاَل َشَكا َرُجٌل ِإَىل َرُسوِل اللَِّه َجاَرُه َفَأْعَرَض َعْنُه ُمثَّ َعاَد َفَأْعَرَض َعْنُه ُمثَّ َعا
  ».ٍداْذَهُبوا َو نَاُدوا َلْعَنُة اللَِّه َو اْلَمَالِئَكِة َعَلى َمْن آَذى َجاَرهَو ِمْقَدا

َو َقاَل َمْن كاَن يـُْؤِمُن ِباللَِّه َو اْليَـْوِم اْآلِخِر َفَال «؛ 214: مشكاة األنوار يف غرر األخبار: و مهچنني در روايات ديگرى آمده
  ».ُه ِجريَاٌن َثَالَثٌة ُكلُُّهْم رَاُضوَن َعْنهُ ُغِفَر َلهُ يـُْؤِذي َجاَرُه َو َقاَل َمْن َماَت َو لَ 

  ».مسلماً مناز و عبادمت و زندگى كردن و مرگم براى خدا پروردگار جهانيان است«؛ 162): 6(انعام  -)2(

دا، مالك ها، ويژه خ مهه ستايش* اش مهيشگى اندازه است و مهرباىن به نام خدا كه رمحتش ىب«؛ 2 -1): 1(فاحته  -)3(
  ».و مرّىب جهانيان است

  57: تواضع و آثار آن، ص

  :ذكر پنجم

  ،»1« »ِإنَّا لِلَِّه َو ِإنَّا ِإلَْيِه راِجُعونَ «

  .باشد مى» ال اله اال اهللا«كه مافوق مهه ذكرها است، : ذكر ششم

ِبْسِم « :هنگامى كه بيدار است بگويددهم؛ يعىن متام مهّتش اين است كه تا  متام هّم و لّذت او را در ذكر خودم قرار مى
، شاد شود و لذت بربد، آيا لذت او مانند غذا و آب خنك »ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ «  و با گفنت »اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ 

  .باشد؟ خري خوردن مى

  حاالت خمتلف ذاكر
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رود، و در مهني دنيا،  شود، ثقل ظاهر و باطن او از بني مى زى مىذاكر، حال و عملى دارد كه با اين اذكار، كامًال پاكسا
  .رسد كند و به مقام قرب مى به جانب او پرواز مى

يعاً ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َو اْلَعَمُل الصَّاِلُح يـَرْ «   »2« »فـَُعهُ َمْن كاَن يُرِيُد اْلِعزََّة َفِللَِّه اْلِعزَُّة مجَِ

بدنشان در زمني است، وىل وجودشان در حمّل اعال است؛ : فرمايد مى »3« »ج البالغه«ني عليه السالم در امرياملؤمن
ا در زمني اجنام مى دهد، طبق فرمان وجود واقعيشان است كه در كنار خدا، آن فرمان را به بدن  يعىن هر كارى كه بدن آ

  .ر عرش هستندبدن در دنيا و فرش است، وىل خودشان د. كنند صادر مى

   عشق واقعى

  

  .پاداش كسى است كه مهه چيز او براى خدا است، خداوند در اين دنيا نيز به او پاداش است

______________________________  
  ».گردمي ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى او بازمى«؛ 156): 2(بقره  -)1(

. مهه عزت ويژه خداست] بايد آن را از خدا خبواهد، زيرا[خواهد، پس  كسى كه عزت مى«؛ 10): 35(فاطر  -)2(
  ».برد رود و عمل شايسته آن را باال مى به سوى او باال مى]  هاى صحيح چون عقايد و انديشه[حقايق پاك 

ُه َعَلْيِهْم َملْ َتْسَتِقرَّ َو َلْو َالاْألََجُل الَِّذي َكَتَب اللَّ «؛ 184: و من خطبة له عليه السالم يصف فيها املتقني: البالغة ج -)3(
ُفِسِهْم َفَصُغَر َما ُدوَنُه ِيف َأْعيُِنِهْم َأْرَواُحُهْم ِيف َأْجَساِدِهْم َطْرَفَة َعْنيٍ َشْوقاً ِإَىل الثـََّواِب َو َخْوفاً ِمَن اْلِعَقاِب َعُظَم اْخلَاِلُق ِيف أَنْـ 

  ».فـَُهم

  58: تواضع و آثار آن، ص

  » ذكرىجعلت ّمهه و لّذته ىف«

زماىن كه من دغدغه و هّم و غّم و لّذت او را در » واذا جعلت مهّه و لّذته ىف ذكرى«قطعه بعدى آن خيلى ناب است 
  :ذكرم قرار دادم، با قرار دادن من
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وقىت كه : شوم كه در اينجا بايد گفت شود و من هم عاشق او مى او با مهه وجود عاشق من مى »1« »عشقىن و عشقتُه«
غّم عبد و لّذت او به وسيله خود پروردگار در ذكر قرار گرفت، بايد براى عبد يك كشف قلىب نسبت به پروردگار به هّم و 

  .وجود بيايد كه در فضاى آن كشف، مايل است مجال ازىل و ابدى را متاشا منايد كه عاشق شود

رسد؛ مانند  باشد، به نظر مى ب خيلى بعيد مىشود، عشق براى غاي تا انسان نبيند و زيباىي را نشان او ندهند، عاشق منى
  .اين است كه از غايىب مطالىب براى ما بگويند، اگر نسبت به آن غايب، عشقى حاصل شود، عشق او جزئى است

كند و از انسان غري از جلوه حق،  اگر حاصل شود، مهه وجود انسان را آب مى» عشقىن«: فرمايد عشقى كه پروردگار مى
  .كنند مى» بقاء بعد الفنا«ماند، كه از اين حالت، تعبري به  چيزى باقى منى

اى از   انبيا و ائمه طاهرين عليهم السالم به پروردگار حال خاصى داشتند، توضيحى كه حكيم و عارف بزرگ مرحوم قمشه
ال ازىل و ابدى، دهد كه اين عشق بعد از مشاهده قلىب مج دهند، مهني حقيقت را توضيح مى گودال قتلگاه أىب عبداهللا مى

كند كه در اين حالت است كه به قول حضرت  كند و تبديل به يك موجود صد در صد اهلى مى مهه وجود آدم را ذوب مى
گوشت، پوست، رگ، پى، عصب، خون، اعضاء و : فرمود» اشهد أن ال اله اال اهللا«: زهرا عليها السالم وقىت بالل گفت

شود و رهاىي و آزادى براى انسان به وجود  د؛ يعىن مهه حركات او توحيد حمض مىده جوارحم مهه به وحدانيت شهادت مى
   أحسن«آيد، خدا اين حال را روزى مهه ما كند كه  مى

______________________________  
ال يب، إذا كان الغالب على العبد االشتغ: يقول اهللا عز و جل: عنه صلى اهللا عليه و آله«؛ 972/ 2: ميزان احلكمة -)1(

جعلت بغيته ولذته يف ذكري، فإذا جعلت بغيته ولذته يف ذكري عشقين وعشقته، فإذا عشقين وعشقته رفعت احلجاب فيما 
  ».بيين وبينه، وصريت ذلك تغالبا عليه، ال يسهو إذا سها الناس، أولئك كالمهم كالم األنبياء، أولئك األبطال حقا

هول، و على تقدير صحته يكون ) أنا اجزى به(قرئ قوله تعاىل «؛ 551: التربيزي األنصارى/ -اللمعة البيضاء بصيغة ا
من أحبين عشقين ومن عشقين قتلته، ومن قتلته فأنا : (وأنا جزاء صومه، من باب ما نسب إىل احلديث القدسي: املعىن
  »).ديته

عن النيب صلى اهللا عليه وآله أنه كصحة ما روي «؛ 331: مريزا حسني النوري الطربسي/ -نفس الرمحن يف فضائل سلمان
  »).من أحبين عرفين، ومن عرفين عشقين، ومن عشقين قتلته، ومن قتلته فعلي ديته، وأنا ديته: قال اهللا تعاىل: (قال

  59: تواضع و آثار آن، ص
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  .است» احلال

   جتلى حق در گودال قتلگاه

  

  .ترمجه كرده است به گفتار أىب عبداهللا در گودال توجه مناييد، ايشان اين گونه

  ام آمب توىي باهللا اگر تشنه
 

  حبر من و موج و حبامب توىي

  ام تشنه به معراج شهود آمده
 

 «1»  ام بر لب درياى وجود آمده

  

توانند اين تشنگى را برطرف كنند، اگر اين آىب كه  دهند كه سرياب شود، وىل هفت دريا و اقيانوس، منى تشنه را آب مى
شد، ديگر از دست آب كارى بر  تر مى دادند، در آن حال تشنه كند، كنار گودال به أىب عبداهللا مى برطرف مىتشنگى را 

  .آمد منى

 آينه بشكست و رخ يار ماند
 

 اى عجب اين دل شد و دلدار ماند

  

دو چيز وجود . برد مىبيىن مششري، چوب و سنگ متام بدن را از بني  آينه يعىن بدن، كه در معرض چشم تو است، مى
  .ندارد، خود دل هم در دلدار ذوب شده، يك چيز مانده است

 نقش بشد جلوه نقاش شد
 

 سّر هواهللا ز من فاش شد

  

خواهد خدا را ببيند، كنار گودال بيايد، در آجنا ديگر بدن، نقش، قيافه، صورت، خون، پوست و گوشت،  هر كس مى
  .شود جتّلى حق در گودال ديده مى شود، به چشم عرفان، فقط ديده منى
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  »واذا عشقىن عشقته«

  .شوم ماند، من هم عاشق او مى هنگامى كه او عاشق من شد، اين عشق يك طرفه منى

  چه خوش ىب مهرباىن هر دو سر ىب
 

 «2»  كه يك سر مهرباىن دردسر ىب

  

   ارتباط عاشق و معشوق

  

شود، اما اگر   باشد، بر اضطراب، ناراحىت، غم و غصه عاشق اضافه مىاگر و معشوق هيچ ارتباطى با عاشق نداشته 
گوشه چشمى از معشوق به طرف عاشق باشد، مانند اين است كه مهه دنيا را به او دادند؛ يعىن در مهان گوشه چشم 

كند كه  هيچ چيزى ميل ندارم، و مرتب ساعت را نگاه مى: گويد معشوق اسري است، تشنگى و گرسنگى يادش رفته، مى
شود و معشوق را ببينم، كه يك لبخند به من بزند كه براى يك ماه من بس است، كه اگر يك   چه موقع بعد از ظهر مى

  .گوشه چشمى خدا به عبد كند، براى ابد كاىف است

  »واذا جعلته مهّه و لّذته ىف ذكرى عشقىن و عشقته«

آن وقت . د، در تبادل عشق و عاشقى چه پيش خواهد آمدشو  شوم، او هم عاشق من مى ام مى زماىن كه من عاشق بنده
شود و فرزندان او زينب، حسن و  شود، زهرا عليها السالم عبد مى شود و بچه او مسيح مى مرمي عليها السالم عبد مى

آن وقت يك دخرت . شود اش فاطمه زهرا مى شود و بچه شود، آن وقت پيغمرب صلى اهللا عليه و آله عبد مى حسني مى
ببينيد در اين عشق و عاشقى چه اتفاقاتى خواهد . شود شود، و فرزندش امام دوازدهم مى سيحى و مسلمان شده عبد مىم

  .افتاد

  »واذا عشقُته اليسهى اذا سهى الناس«

 زماىن كه مهه مردم دچار فراموشى هستند، مناز، روزه و حجاب يادشان. كند هاى اهلى را فراموش منى ديگر حقايق و برنامه
ا مانده، شكم و شهوت است اما بنده من، از ميان مهني مردم، مهه حقايق را يادش است و . رفته، آن چيزى كه به ياد آ

  .كند فراموش منى
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______________________________  
  .اى مهدى اهلى قمشه -)1(

  .باباطاهر عريان -)2(

  61: تواضع و آثار آن، ص

  

   هاى مؤمن ارزش كالم انسان

  

ا، ارزش سخن انبيا  كنند و سخن مى اين افراد وقىت دهان باز مى» اولئك كالمهم كالم االنبياء« گويند، ارزش سخن آ
  .عليهم السالم است

  »اولئك االبطال حقاً «

  58اى  شه

  241قمى، آيت الّله شيخ حسني 

  242، 241، 240قمى، شيخ عباس 

  186كاشى، آخوند مال حممد 

  37 كليىن، حممد بن يعقوب

  340كمال امللك 

  186گلپايگاىن، آيت الّله سيد مجال الدين 

  395مالكى 
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  466: تواضع و آثار آن، ص

  242، 240، 239جملسى، عالمه 

  411، 408، 407حممد بن مسلم 

  173حممد حنفيه 

  186مدرس، آيت الّله سيد حسن 

  345، 201، 197، 60مرمي عليها السالم ]  حضرت[

  44ها  مسيحى

  309، 206معاويه 

  382معصومه عليها السالم ]  حضرت[

  378مقبل اصفهاىن 

  362، 312مقداد 

  413، 412، 411مقدس اردبيلى، امحد 

  422، 10ملكه سبأ 

  378، 260، 259، 258، 237، 236، 204، 187، 184، 53موسى بن عمران عليه السالم 

  280، 279ميثم متار 

  360، 359، 358مريداماد 

  410، 409، 408) صاحب جواهر(شيخ حممدحسن جنفى، آيت الّله 
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  223نراقى 

  292نصاراى جنران 

  134ها  نصراىن

  279نصري الدين طوسى، خواجه 

  184نظامى 

  307منرود 

  337، 201نوح عليه السالم 

  204هارون عليه السالم 

  197حيىي عليه السالم 

  295يكصد و بيست و چهار هزار پيغمرب 

  398، 345، 309، 201، 43يوسف عليه السالم 

  134، 44ها  يهودى

  326، 307، 170، 71فهرست جاها آمريكا 

  338، 326، 170، 71اروپا 

  360، 359، 242، 186، 91اصفهان 

  338افغانستان 

  170انگليس 
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  409، 382، 344، 338، 271، 227، 171، 169، 92، 12ايران 

  261بغداد 

  220ران  -شت زهرا

  338پاكستان 

  12تربيز 

  186والد اصفهان ختت ف

، 251، 240، 233، 213، 195، 177، 163، 145، 129، 111، 97، 81، 67، 49، 35، 19، 1ران 
267 ،285 ،303 ،317 ،333 ،343 ،353 ،371 ،389 ،403 ،417  

  105، 75خراسان 

  260درياى مديرتانه 

  259رى 

  422، 10سبأ 

  393شوروى سابق 

  339شرياز 

  5صفا 

  136صفني 

  360، 359، 91اصفهان  -عاىل قاپو

  338، 227، 12عراق 
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  170فرانسه 

  10فلسطني 

  343، 296، 273، 76قربستان بقيع 

  382، 358قم 

  378، 41كاشان 

  422، 378، 279، 156، 155، 105، 85، 84، 77كربال 

  396، 307، 244، 5كعبه 

  280، 244، 243، 172، 134كوفه 

  378كوه طور 

  205مازندران 

  358حمالت 

  5حلرام مسجد ا

  88مسجد پيغمرب صلى اهللا عليه و آله 

  427مسجد جامع مهدان 

ران  ، 177، 163، 145، 129، 111، 97، 81، 67، 49، 35، 19، 1مسجد حضرت امري عليه السالم، 
195 ،213 ،233 ،251 ،267 ،285 ،303،  

  468: تواضع و آثار آن، ص

317 ،333 ،353 ،371 ،389 ،403 ،417  
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  172مسجد كوفه 

  106مسجد گوهرشاد 

  186مدرسه صدر 

  379، 313، 206، 183، 137، 113، 87، 43مدينه 

  5مروه 

  339، 240، 155مشهد 

  236، 227، 202، 201مصر 

  365، 343، 307، 279، 182، 155، 113، 105، 87، 44، 42مكه 

  5  مىن

  359، 91اصفهان  -ميدان نقش جهان

  293، 292جنران 

  411، 410، 409، 205، 203، 12جنف اشرف 

  340نيشابور 

  12وادى السالم 

  427مهدان 

  138، 137، 133مين 

  .اينان به حقيقت بندگان ويژه من هستند
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هر وقت اراده كنم كره زمني را با اهلش نابود، و مهه را دچار عذاب كنم  »1« »واذا اردت بأهل االرض عقوبًة أو عذاباً «
م فصرفت العقوبة«و آتش، سيل و زلزله فراگري بفرستم،  ا كم است در » ذكر وقىت نگاهم به بندگان با اميان كه تعداد آ

  .گردامن دم دنيا بر مىافتد به خاطر ُگل مجال بندگان مؤمن، عذاب و عقوبت را از مر  ميان اين مهه مردم مى

ايت ذكر و عشق و ذوب و فنا رسيده بود و كسى . اين ذكر خداست در ميان گودال چه حال عجيىب داشته، به آخرين 
  .آورد در عامل، حال او را با چنني موقعيىت به دست منى

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
 اللَِّه َجمَاِلُس الشَّْيِخ، ِبِإْسَناِدِه اْلُمتَـَقدِِّم ِيف بَاِب َفْضِل الصََّالِة َعْن َأِيب َذرٍّ ِفيَما أَْوَصى ِإلَْيِه َرُسولُ «؛ 80/ 37: وارحباراألن -)1(

وَن ِجبََالِيل اْلُمتَـَعلَِّقُة قـُُلوبـُُهْم بِاْلَمَساِجِد اْلُمْستَـْغِفُروَن صلى اهللا عليه و آله يَا أَبَا َذرٍّ يـَُقوُل اللَُّه تـََعاَىل ِإنَّ َأَحبَّ اْلِعَباِد ِإَيلَّ اْلُمَتَحابُّ 
ثًَة َذرٍّ ُكلُّ ُجُلوٍس ِيف اْلَمْسِجِد َلْغٌو ِإالَّ َثَال ِباْألَْسَحاِر أُولَِئَك ِإَذا أََرْدُت ِبَأْهِل اْألَْرِض ُعُقوبًَة ذََكْرتـُُهْم َفَصَرْفُت اْلُعُقوَبَة َعنـُْهْم يَا أَبَا 

  ».ِقرَاَءُة ُمَصلٍّ َأْو َذاِكُر اللَِّه تـََعاَىل َأْو َساِئٌل َعْن ِعْلمٍ 

  62: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   انديشه مرگ 5

  

  ها قطعى بودن مرگ براى مهه انسان

5  

   ران، مسجد حضرت امري عليه السالم

  1384رمضان 

  69: تواضع و آثار آن، ص
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   صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني احلمدهللا رب العاملني و

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

داند و جمّوز اقامت دائم  اى قطعى مى وجود مبارك حضرت حق در قرآن كرمي، مرگ و انتقال به عامل بعد را براى هر زنده
  .شأن اسالم است، صادر نكرده استدر دنيا براى هيچ يك از موجودات زنده حىت عزيزترين فرد وجود، كه پيغمرب عظيم ال

ايشان هم طبق فرمان پروردگار به كام مرگ افتادند و از اين عامل به جهان ديگر منتقل شدند، رسول خدا صلى اهللا عليه و 
  :آله فرمودند

راه فرار  انتقال از اين عامل به عامل ديگر، يك واقعيىت است كه احدى از آن چاره و »1« »ء البّد منه فاّن املوَت شى«
  .ندارد

  :فرمايد اند مى قرآن جميد به كساىن كه باالى سر حمتضر نشسته

ا ِإْن ُكْنُتْم صاِدِقنيَ * ِإْن ُكْنُتْم َغيـَْر َمِديِننيَ «   »2« »تـَْرِجُعوَ

ر از آن چيزى كه راه فرا. توانيد اين روحى كه به گلو رسيده و نزديك است از بدن جدا شود، مشا به بدن برگردانيد اگر مى
هر كس خبواهد مرگ را عالج كند، وقت و زمان خود را از بني  »3« :فرمايد وجود ندارد، امرياملؤمنني عليه السالم مى

  هيچ قدرتى در عامل وجود ندارد كه مرگ را از. رسد برد؛ زيرا به نتيجه منى مى

______________________________  
  :است؛ چنني آمده 52/ 15: حبار األنوار -)1(

  ».قال يا بين أيب و عشرييت من بين لوي إن املوت سبيل ال بد منه و أنا غائب عنكم«

و به گمان خود قيامىت در كار نيست و مشا را قدرتى [شويد  اگر مشا پاداش داده منى«؛ 87 -86): 56(واقعه  -)2(
  »راستگوييد؟] در ادعاى خود[گردانيد، اگر  برمنى] به بدن حمتضر[را ]  روح به گلوگاه رسيده[آن ]* بزرگ و فراتر است؟

گريز از مرگ استقبال مرگ است؛ زيرا گريز صرف نريو در وقت است كه «؛ 850/ 2: اى اصول كاىف، ترمجه كمره -)3(
خود نزديك شدن به مرگ است يا مقصود اين است كه چون ُعْمر به سر رسد هر تدبريى شود نتيجه بر عكس دهد و هر 

  ».درمان بيمارى مرگ گيج و گمراه گردد پزشك حاذقى در
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  :و روايىت در اين مورد آمده است

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و وردت األخبار عن األئمة من ذريته عليهم السالم بالتداوى، «؛ 65/ 59: حبار األنوار
  ».َواًء ِإالَّ السَّاَم َفِإنَُّه َالَدَواَء َلهُ فـََقاُلوا َتَداَوْوا َفَما أَنـَْزَل اللَُّه َداءً ِإالَّ أَنـَْزَل َمَعُه دَ 

  70: تواضع و آثار آن، ص

  .انسان برگرداند و هيچ داروىي هم وجود ندارد كه بيمارى منتهى به مرگ را عالج كند

با  ها، پوشاك و مسكن، و برخورد بنابراين نبايد در اين زمينه وقت گذاشت، البته انسان واجب است در خوراك، آشاميدىن
داشىت را براى حفظ سالمت خود رعايت كند، مهنگامى كه اجل حتمى فرا رسيد و از دنيا  ديگران، قوانني و قواعد 

  .شود كه تو با دست خود وسيله مرگ خودت را فراهم كردى جا حماكمه منى رفت، ديگر در آن

داشت در روايات و اخبار   رعايت 

  

داشىت در روايات و اخبار به  خصوص در فرهنگ اهل بيت عليهم السالم فراوان است كه اگر مشا به مقررّات قوانني 
  .باشد داشىت كه از جانب اهل بيت عليهم السالم روايت شده، مراجعه كنيد، بيش از پنج هزار روايت در اين زمينه مى

ئلى است كه به شدت در اسالم آلوده كردن هوا و آب آشاميدىن مردم، جلوگريى از تابش آفتاب به خانه مردم، اينها مسا
و . مورد توجه قرار گرفته و حرام اعالم شده، چه بسا كه در قيامت كسى را به حماكمه بكشند و بگويند مشا، قاتل هستيد

گويند، آب، هوا و شهر را آلوده كردى و  او هم بگويد من يك مورچه را هم زير پاى خود له نكردم، در جواب به او مى
هاىي كه اجياد كردى نتوانست مقاومت كند، مريض شد، وبا، حصبه و سرطان   دن در مقابل آلودگىهزار و دويست ب

ا دخيل هسىت   .گرفتند و جنابعاىل در قتل آ

متام مراكز غذا فروشى بايد از طرف مأمورين دولت، با حقوقى كه از بيت : فرمايد حىت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى
ا  ها بايد  كنند مورد بازرسى قرار بگريند، اين را هزار و پانصد سال قبل فرمودند، دولت دهند و استخدام مى مىاملال به آ

  اگر غذاى مانده، خراب، بدبو و فاسد ديدند، مهه را نابود كنند. مراكز غذاخورى را بررسى كنند

  71: تواضع و آثار آن، ص
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اطّباى اسالمى خيلى ظريف و دقيق بودند، تا جاىي كه براى انتخاب و در انتخاب هواى پاكيزه، مسلمانان و خمصوصاً 
حمل بيمارستان در كشور اسالمى، اطّباء دستور دادند اول طلوع آفتاب در مشال، جنوب، شرق و غرب شهر، در يك 

زه آوخيته شود، هاى اين چهار برّه به چهار ستون پاكي ساعت معّني چهار برّه ذبح شود و پوست را از آن جدا كنند، الشه
رت است . نزديك غروب بروند اين چهار الشه را نگاه كنند، هر كدام تر و تازه مانده، هواى آجنا براى بيمارستان ساخنت 

داشت، خودش و ديگران را در معرض مرگ قرار دهد،  اين دقت ها را داشتند، بنابراين كسى حق ندارد با رعايت نكردن 
  »1« .براى مؤمن امكان دارد بايد براى حفظ سالمت خود بكوشد اين خالف است، تا جاىي كه

   فايده روزه براى سالمىت جسم

  

اين قدر سالمىت مهم است كه پروردگار يك ماه مبارك رمضان را براى تصفيه بدن، قرار داده است، غري از آثار معنوى و 
  :فرمايند پيغمرب صلى اهللا عليه و آله مى. استهاى مردم وضع شده  پاداش روزه، روزه براى برگرداندن سالمت بدن

  .ها در امان مبانيد روزه بگرييد، تا از بيمارى »2« »صوموا تصّحوا«

اند، اول روزه گرفنت است،  اين عمل در اروپا و آمريكا باب شده است؛ يعىن به متام داروهاى بيماران، دو دارو اضافه كرده
ا كارى به ماه رمضان ندارند گويند تا پنجاه روز، هر روز يك وعده غذا خبور، يك داروى ديگرى هم  ، به بيمار مىالبته آ

كنند، وقىت  گويند، چند سال است كه اطبّاء آمريكا به آن سفارش مى به اين داروها اضافه كردند به آن گريه درماىن مى
شود بنشني گريه كن تا خوب  جاىي كه مى مشا ده، پانزده روز تا: گويند آيد، به او مى بيمار به مطب براى معاينه مى

  .بشوى

______________________________  
َمةُ اْلَكرَاُجِكيُّ ِيف َكْنِز اْلَفَوائِِد، َو َكاَن صلى اهللا عليه و آله «؛ 3468، حديث 236/ 3: مستدرك الوسائل -)1( اْلَعالَّ

 َِ ا َو َأنَّ ِمَن اْلَمْحُفوِظ َعْنُه ِيف َذِلَك قـَْوَلُه صلى اهللا عليه و آله ِإنَّ اللََّه يـُْبِغُض الرَُّجَل اْلَقاُذوَرَة َحيُثُّ أُمََّتُه َعَلى النََّظاَفِة َو يَْأُمُرُهْم 
  ».َفِقيَل َو َما اْلَقاُذوَرُة يَا َرُسوَل اللَِّه َقاَل الَِّذي يـَتَـَوقَُّف ِبِه َجِليُسهُ 

ميَاُن َمَع َصاِحِبِه ِيف َقاَل صلى اهللا عل«؛ 291/ 52: حبار األنوار ميَاِن َو اْإلِ يه و آله َختَلَُّلوا َفِإنَّهُ ِمَن النََّظاَفِة َو النَّظَاَفُة ِمَن اْإلِ
  ».اجلَْنَّةِ 
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  ».َو َعِن النَِّيبِّ صلى اهللا عليه و آله أَنَُّه قَاَل ُصوُموا َتِصحُّوا«؛ 502/ 7: مستدرك الوسائل -)2(

  72: تواضع و آثار آن، ص

  

   گريه، عالج روح و روان

  

  :ما روزه و گريه را در دينمان دارمي، گريه را در قرآن دارمي

ْمِع ِممَّا َعَرُفوا ِمَن احلَْقِّ   َترى«   »1« »َأْعيـُنَـُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ

گريه عالوه بر   »2« جوشد، براى حضرت سيدالشهداء، اين گريه است؛ يعىن از چشم بندگان با اميان، براى خدا اشك مى
باشد، حاال مهه مردم  منفعت آخرتى، منفعت دنياىي نيز دارد؛ يعىن گريه براى امنيت روان و عالج اضطراب و غّصه مى

گويند به زيارت حرم حضرت رضا عليه السالم رفتم و يك ساعت گريه كردم، سبك  گذارند، مى اسم آن را سبك شدن مى
  .و ختليه شدم

دار قبل از ماه مبارك آزمايش   روزه. دارو است، البته اگر انسان خوراك ماه رمضان را رعايت كند گريه و روزه در اسالم
بيند روزه در قند،  كامل خون و كليه بدهد، بعد از ماه مبارك رمضان با رعايت تغذيه صحيح دوباره آزمايش بدهد، مى

  . را برجا گذاشته استتريگليسريد، كلسرتول، كليه و در دستگاه تنّفسش آثار بسيار مثبىت

داشت ديگران ضربه بزنيم داشت و سالمت خود و ديگران را حفظ كنيم، و حرام است به  چرا . بنابراين واجب است 
فروش مشروب حرام است؟ زيرا براى سالمت مردم : گويد ها را حرام كرده است؟ چرا مى اسالم بعضى از خريد و فروش

بقال صد كيلو شري به . رام است؟ زيرا براى سالمت و روان و اخالق مردم ضرر داردضرر دارد، چرا فروش گوشت خوك ح
گويد فروش آن حرام است؟ زيرا از طريق  بيند در اين صد كيلو شري، فضله يك موش افتاده، چرا دين مى مغازه آورده، مى

براى اينكه لطمه به سالمت . گريدكند، ممكن است سى خانواده به واسطه آن شري طاعون ب موش طاعون انتقال پيدا مى
  .زند، لذا فروش آن حرام است مردم مى

______________________________  
  ».شود اند، لربيز از اشك مى بيىن به سبب آنچه از حق شناخته ديدگانشان را مى«؛ 83): 5(مائده  -)1(
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م ِيف َحِديٍث فـََعَلى ِمْثِل احلَُْسْنيِ فـَْلَيْبِك قَاَل الرَِّضا عليه السال«؛ 19697، حديث 504/ 14: وسائل الشيعة -)2(
َخَل َشْهُر اْلُمَحرَِّم َاليـَُرى َضاِحكاً اْلَباُكوَن فَِإنَّ اْلُبَكاَء َعَلْيِه َحيُطُّ الذُّنُوَب اْلِعظَاَم ُمثَّ َقاَل عليه السالم َكاَن َأِيب عليه السالم ِإَذا دَ 

َو ُبَكاِئِه َو يـَُقوُل ْيِه َحىتَّ َمتِْضَي َعَشَرُة أَيَّاٍم َفِإَذا َكاَن يـَْوُم اْلَعاِشِر َكاَن َذِلَك اْليـَْوُم يـَْوَم ُمِصيَبِتِه َو ُحْزِنِه َو َكاَنِت اْلَكآبَُة تـَْغِلُب َعلَ 
  ».ُهَو اْليَـْوُم الَِّذي قُِتَل ِفيِه احلَُْسْنيُ عليه السالم

اِويََة ْبِن َوْهٍب َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم ِيف َحِديٍث قَاَل ُكلُّ اجلَْزَِع َو َعْن ُمعَ «؛ 282/ 3: و مهچنني در وسائل الشيعة
  ».اْلُبَكاِء َمْكُروٌه ِسَوى اجلَْزَِع َو اْلُبَكاِء َعَلى احلَُْسْنيِ عليه السالم

  73: تواضع و آثار آن، ص

زند، منفعت اين  اسد شده، به سالمت مردم ضرر مىچرا جنس تقّلىب حرام است؟ ماست و كره تقّلىب، جنس مانده ف
اگر با اين پول خانه . باشد و اگر كسى با اين پول به حج برود و لباس احرامى خبرد، حج او باطل است جنس حرام مى

  »1« .خبرد، مناز خواندن در آن خانه تا آخر عمر باطل است

داشت    امهيت اسالم به 

  

داشىت را بيان كند، شىب ده روايت هم بگويد داشت مردم بايد حفظ شود،  حاال كسى خبواهد اين پنج هزار روايت 
داشت  كشد، در اين زمينه روايات عجيىب دارمي؛ يعىن من فكر مى كشد، پانصد شب طول مى خيلى طول مى كنم 

داشىت ندارد،  داشت مهه جهاىن كه وابسته به سازمان ملل است، به اندازه يك درصد اسالم قوانني  به قدرى اسالم روى 
داشت جهاىن به آن امهيت نداده است و در اين زمينه اسالم معجزه كرده است جانبه امهيت مى   .دهد كه هنوز 

چون من اگر دويست سال . فايده است پس حفظ سالمت واجب است اما رفنت دنبال اين معنا كه مرگ را عالج كنم ىب
ايت خستگى مىهم سالمت كامل را حفظ كنم، با تواند باز  رسد و منى الخره قلب با اين ضرباىن كه دارد، يك روزى به 

شود، ضربان قلب سامل سه ميليارد  و بسته شود، ممكن است قلب در كمال سالمت از حركت بايستد؛ يعىن عمر متام مى
كشد، اگر بعد از  هم هفتاد سال طول مىرساند و اين سه ميليارد  كند و به مهه بدن مى باشد، خون را پمپاژ مى مرتبه مى

گويند هر بيست و  هفتاد سال، انسان بيشرت عمر كند، از روى حساب لطف خدا زنده مانده است، دانشمندان مى
چهار ساعت كاركرد قلب با يك موتور آسانسور مساوى است، كه سه نفر را هر بيست و چهار ساعت صد مرت باال و 

  .برد پايني مى
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تواند در هفتاد سال سه ميليارد مرتبه باز و بسته  اگر خدا پشت اين گوشت نباشد، قلب منى. گوشت است  قلب يك تكه
  هر بيست و چهار ساعت معادل فشار. شود

______________________________  
ْنُت أَِبيُع السَّاِبِريَّ ِيف الظَِّالِل ُرِوَي َعْن ِهَشاِم ْبِن احلََْكِم أَنَُّه َقاَل كُ «؛ 3980، حديث 271/ 3: من الحيضره الفقيه -)1(

  ».ْلِغشُّ َالحيَِلُّ َفَمرَّ ِيب أَبُو احلََْسِن اْألَوَُّل عليه السالم رَاِكباً فـََقاَل ِيل يَا ِهَشاُم ِإنَّ اْلبَـْيَع ِيف الظَِّالِل ِغشٌّ َو ا

  ».نَّا َمْن َغشَّ ُمْسِلماً َو قَاَل عليه السالم لَْيَس مِ «؛ 3986، حديث 273/ 3: من الحيضره الفقيه

الصَّاِدق عليه السالم َعْن آبَائِِه عليهم السالم ِيف َحِديِث اْلَمَناِهي َعْن «؛ 22528، حديث 282/ 17: وسائل الشيعة
َو ُحيَْشُر يـَْوَم اْلِقَياَمِة َمَع اْليَـُهوِد ِألَنـَُّهْم  َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله أَنَُّه قَاَل َو َمْن َغشَّ ُمْسِلماً ِيف ِشرَاٍء َأْو بـَْيٍع فـََلْيَس ِمنَّا

  ».َأَغشُّ اْخلَْلقِ 

  74: تواضع و آثار آن، ص

  .باشد موتور آسانسورى كه سه نفر را در طول روز صد مرت باال و پايني بياورد مى

ا قلب گوسفند را ديديد، با يك قدر قوى قرار داده است، واال مش اين هم قدرت پروردگار است كه يك تكه گوشت را اين
كنند و در  شود آن را تكه تكه كرد، ناسپاس هستند كساىن كه اين قلب را خرج غري از خدا مى چاقوى ميوه خورى مى

دارند، مانند عشق  دهند و جاى آن را گرم نگه مى دهند و دمشن را به حرمي خود راه مى اختيار دمشنان خدا قرار مى
  .باشد رمان زياد است و خرج كردن حمبت براى ناحمرمان و در راه هواى نفس مىهاىي كه به ناحم ورزى

  :چه شد كه على شدى؟ فرمود: يك نفر به امرياملؤمنني عليه السالم عرض كرد

  .با اين كار على شدم. غري از صاحب دل كه خدا است، كسى را راه ندادم »1« »بِالُقُعود على قلىب«

   ت على عليه السالمسؤال قمر بىن هاشم از حضر 

  

كرد، يك  روزى قمر بىن هاشم چهار پنج ساله بود، در دامن امرياملؤمنني عليه السالم نشسته بود و به او خيلى حمبت مى
عباس جان يك قلب : بابا در سينه مشا چند قلب وجود دارد؟ امرياملؤمنني عليه السالم فرمود: مرتبه اين بچه پنج ساله گفت
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: چرا مرا در قلب خود راه دادى؟ فرمود: بله، گفت: مرا هم دوست دارى، فرمود: عباس گفت. استو آن مال خدا 
من تو را براى خدا دوست دارم؛ يعىن يك نفر در اين خانه هست، بقيه را شئون صاحب خانه قرار دادم؛ چون ! پسرم

  .حمبت به تو، حمبت به خدا است

  حّب حمبوب خدا، حّب خداست
 

  ها جدا است حمبتاين حمبت از 

  

  باشد، ها مهه لّله مى مند است، اين حمّبت اگر پيغمرب صلى اهللا عليه و آله به خانواده خود عالقه

  »احلبُّ ىف اهللا والبغض ىف اهللا«

______________________________  
حبار : خدا آمده استمستند اين مطلب پيدا نشد اما قريب به آن مضمون در مورد حضرت شعيب و حمبت به  -)1(

َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َبَكى ُشَعْيٌب عليه السالم ِمْن ُحبِّ اللَِّه عز و جل َحىتَّ َعِمَي فـََردَّ «؛ 380/ 12األنوار 
َكى َحىتَّ َعِمَي فـََردَّ اللَُّه َعَلْيِه َبَصَرُه فـََلمَّا َكاَنِت الرَّاِبَعةُ اللَُّه عز و جل َعَلْيِه َبَصَرُه ُمثَّ َبَكى َحىتَّ َعِمَي فـََردَّ اللَُّه َعَلْيِه َبَصَرهُ ُمثَّ بَ 

ِة آَجْرُتَك َو ِإْن َيُكْن َشْوقاً ِإَىل اْجلَنَّ  َأْوَحى اللَُّه ِإلَْيِه يَا ُشَعْيُب ِإَىل َمَىت َيُكوُن َهَذا أََبداً ِمْنَك ِإْن َيُكْن َهَذا َخْوفاً ِمَن النَّاِر فـََقدْ 
ِتَك َو َلِكْن َعَقَد ُحبَُّك َعَلى قـَْلِيب فـََقْد َأَحبُْتَك فقال ِإهلَِي َو َسيِِّدي أَْنَت تـَْعَلُم َأينِّ َما َبَكْيُت َخْوفاً ِمْن نَارَِك َو َالَشْوقاً ِإَىل َجنَّ 

ا َكاَن َهَذا َهَكَذا َفِمْن َأْجِل َهَذا َسُأْخِدُمَك َكِليِمي ُموَسى ْبَن ِعْمرَاَن فـََلْسُت َأْصِربُ أَْو َأرَاَك َفَأْوَحى اللَُّه َجلَّ َجَاللُُه ِإلَْيِه َأمَّا ِإذَ 
  ».َقاَل الصَُّدوُق َرِضَي اللَُّه َعْنُه يـَْعِين ِبَذِلَك َالَأزَاُل أَْبِكي َأْو َأرَاَك َقْد َقِبْلَتِين َحِبيباً 

  75: تواضع و آثار آن، ص

رتين آشنا در قلب استگويند راه دادن بيگا اين را منى   .نه در قلب، راه دادن 

 ايزدى بود آشناييهاى ما
 

 «1» آشنا داند صداى آشنا

  

اى نيست، نبايد سراغ دواى  سالمت را بايد حفظ كرد، اما باالخره با حفظ سالمت مهه جانبه، براى رهاىي از مرگ چاره
  مرگ رفت، سراغ چه چيزى بايد رفت؟
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هاى وجود مبارك رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم  كرده كه در آن باب، فرمايشيك باىب اسالم باز  
گويند بيا خودت را  جستجوگر دواى عالج مرگ باش، مى: گويند باشد، منى مى» االستعداد للموت«السالم به نام باب 

چگونه خود . نيست» االستعداد للموت«ين معناى ا. براى مرگ آماده كن؛ يعىن آيا انسان منتظر ملك املوت باشد؟ خري
  .را براى مرگ آماده كنيم

   آمادگى انسان بعد از مرگ

  

اى بود و اهل گريه و مناز شب  من در جنوب استان خراسان بودم و در منزل يكى از مؤمنني آجنا كه بسيار آدم وارسته
  .بود، اقامت داشتم

در اوايل انقالب چهار پنج . مكتىب داشت، چند كتاب ديىن در خانه او بود هاى اين مرد، با اينكه سواد يكى از ويژگى
ها را از كجا شناخىت كه  كردم، يك بار به او گفتم اين كتاب هاى او را مطالعه مى شبانه روز ميهمان او بودم، كتاب

را به خانه خود دعوت كردم، خنريدم، من چون ارادت زيادى به عاملان ربّاىن دارم، خيلى از علماى بزرگ : خريدى، گفت
ا پذيراىي مى ها  اين كتاب: گفت كردم، كه براى مردم حالل و حرام خدا را بگويند، مى در ماه رمضان و حمرم و صفر از آ

  .را عاملان رباىن به من هديه دادند

ل دل بود ديدم و يادداشت  هاىي كه در خانه اين مرد بزرگوار كه خود او اهل مطالعه و اه اين روايت را در يكى از كتاب
   روايت درباره آمادگى بعد از مرگ. كردم

______________________________  
ار  -)1(   ).مثنوى(ملك الشعراى 
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 بردند، اصل، برطرف كردن رنج مردم بود، كارى به اين اى را براى دفن به قربستان بقيع مى بود، آمادگى به چيست؟ جنازه
يدست، غري مشهور و باربر است، شخص را  نداشتند كه ميىت كه مى برند كيست؟ آيت اهللا، تاجر، كاسب، فقري، ندار، 

در نظر نداشتند، ثواب و مهراهى با مردم و تسليت دادن به كسان ميت را در نظر داشتند، مرگ مردم براى موعظه مشا  
بينيد  است، روزى هم جنازه خودتان روى دوش مردم است، مى بينيد كه اين جنازه، روى دوش مردم كاىف است، مى
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كنند و  كند، او را كفن مى ريزد و ديگرى غسل مى اند، يكى آب مى گريند و دو نفر ايستاده هاى ميت را از او مى لباس
ها در مورد مشا اجرا  گردند، روزى مهه اين برنامه گذارند و بر مى كنند، و بعد مهه تو را تنها مى عاقبت به قرب سرازير مى

  .شود مى

  .باشد اين موارد براى مشا موعظه مى

كند كه اهل گناه باشى؟ اهل ظلم و مال حرام  صرف مى. دهند كنند و به تو نشان مى وقىت در قيامت پرونده تو را باز مى
ا وجود ندارد   .باشى؟ گناهاىن كه جواىب براى آ

  مورد عتاب قرار بگريد؟كند انسان با كوچكرتين گناه،  آيا صرف مى

   عاقبت خوردن مال حرام

  

در دانشگاه بغداد استادى . گومي بعضى از مشا دانشگاهى هستيد، از كتاب يك استاد دانشگاه اين قصه را براى مشا مى
مشغول تدريس بود، خيلى هم مورد عالقه دانشجوها و اساتيد بود، آدم وزين و » أمحد أمني«باسواد و شيعه به نام 

به قدرى زيبا در اين كتاب . نوشتند» التكامل ىف االسالم«وقارى بود، ايشان يك كتاب سه جلدى به زبان عرىب به نام با
شود و  شود يا عاشق اسالم مى ديىن اين كتاب را خبواند، يا متدين مى فرهنگ خدا را مورد حتليل قرار داده است كه هر ىب

  .ها، ساختمان عجيىب دارد مهشود كه اين فرهنگ، در مهه برنا متوجه مى
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گذارند با هم از دورترين نقطه با پاى پياده به كربال براى زيارت حضرت اىب عبداهللا  دو نفر قرار مى: فرمايد ايشان مى
  .احلسني عليه السالم بيايند، و در روز اربعني كربال باشند

. كنند نشان كه درخت و دهى پيدا نبود، راه را گم مى ارد، در يك كوير ىبانسان در مسري كربال، توسل و متسك خاصى د
ا، از شدت تشنگى به حالت ضعف مى ايت گرمى بود، يكى از آ تر بوده، اين تشنه را  افتد ديگرى كه قوى هوا هم در 

كند،  م از تشنگى ضعف مىشود، خودش ه دهد، بلكه شايد به آبادى برسند، خسته مى گريد، راه را ادامه مى به دوش مى
خواند و مهاجنا با آن چوبدسىت يا  مريد، آىب براى غسل و كفن رفيق خود نداشت، بر او مناز مى خواباند و مى رفيقش را مى

  .كند كند و رفيقش را در كوير دفن مى اى كه داشته، قربى مى با وسيله
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دهند كه با اين كاروان به  دهند، جاده را هم نشان مى ىرسد و آجنا آب و نان به او م باالخره به يك آبادى كوچكى مى
  .گردد كند و بعد هم بر مى رود و براى دوستش هم زيارت مى مسري اصلى كربال برسد، تا اينكه به زيارت أىب عبداهللا مى

ياد دوست  كند، بسيار به كند و گريه مى اى را كه در شهر خود، حضرت امام حسني عليه السالم را زيارت مى شب مجعه
: گويد بيند وىل با رنگ زرد و حال زار، به او مى در عامل رؤيا دوستش را در باغى مى: گويد خود بود، استاد امحد امني مى

شت است كه مرا » روضة من رياض اجلنة«مهان طورى كه پيغمرب گفته : گويد اين باغ چيست؟ مى جاىي از جاهاى 
شت كه : گويد به او مى. آوردند گوىي، وىل هر  درست مى: گويد مى. انسان رنگ زرد و بدن الغر و پژمرده ندارددر 

گزد، دردش را بايد تا يك شبانه روز حتمل   آيد و نوك انگشت پاى مرا مى بيست و چهار ساعت يك حيوان كوچكى مى
روزى خانه يك نفر ميهمان  گويد براى اينكه من كند چرا؟ مى از او سؤال مى. كنم، بايد بسوزم تا دوباره مرا نيش بزند

   بودم، ميوه برامي آورد، يك چاقو كنار آن ميوه گذاشت كه من آن ميوه را با آن چاقو پوست بكنم، ساخت
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اين چاقو خيلى زيبا بود، به نظرم جالب آمد، چاقو را در جيبم گذاشتم و بردم، االن هم اين چاقو در شكاف خانه، 
زير فالن جنس است و صاحبش هم زنده است، تو را به جان سيدالشهداء برو اين چاقو را بگري و به  طبقه دوم،

ختلف در حقوق . تا مال به صاحبش بر نگردد، اين نيش زدن تا قيامت ادامه دارد: صاحبش برگردان، اينجا به من گفتند
داند كه انسان در عمرش چه كرده كه بيايد آدم  ى منىماند، حاال وارث گاه تبعاتش تا قيامت مى. مردم، گناه سنگيىن است

  .را جنات بدهد

اش رفتم و در را زدم و آدرس چاقو را دادم، رفتند چاقو را آوردند و من به صاحبش  بيدار شدم و به خانه: گفت
مرا دعا كرد و   برگرداندم، در فكرش بودم، شب مجعه بعد هم بعد از زيارت أىب عبداهللا احلسني او را در خواب ديدم و

» االستعداد باملوت«اين . اى كه چاقو به صاحبش برگشت ديگر كارى به كار من ندارند متام شد، از آن حلظه: گفت
  .است

پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مهواره مردم را به  »1« »كفى باملوت واعظاً «: فرمود امام على عليه السالم مى
   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته »2« .كردند قربستان تشويق مىتشييع جنازه و رفنت به 

______________________________  
َم ِيف َكْيِفيَِّة اْلُوُضوِء ِيف  «؛ 2576، حديث 436/ 2: وسائل الشيعة -)1( احلََْسُن ْبُن ُحمَمٍَّد الطُّوِسيُّ ِيف َجمَاِلِسِه ِبِإْسَناٍد تـََقدَّ
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تـَُنازُِعُكْم ِإلَْيِه أَنـُْفُسُكْم  اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم ِإَىل ُحمَمَِّد ْبِن َأِيب َبْكٍر َو أَْهِل ِمْصَر َقاَل َو َأْكِثُروا ِذْكَر اْلَمْوِت ِعْنَد َماِكَتاِب أَِمِري 
َأْصَحابَُه ِبذِْكِر اْلَمْوِت فـَيَـُقوُل َأْكِثُروا ذِْكَر اْلَمْوِت  ِمَن الشََّهَواِت َو َكَفى ِباْلَمْوِت َواِعظاً َو َكاَن َرُسوُل اللَِّه ص َكِثرياً َما يُوِصي

َنُكْم َو بـَْنيَ الشََّهَوات   ».َفِإنَُّه َهاِدُم اللَّذَّاِت َحاِئٌل بـَيـْ

َرَوى َأِيب َعْن َأِيب َعْبِد «؛ 2009، استحباب تشييع اجلنازة و الدعا، حديث 2، باب 294/ 2: مستدرك الوسائل -)2(
َرُه يـَُناَدى َأَال ِإنَّ أَوََّل ِحَباِئَك اْجلَنَُّة َو أَوََّل ِحَباءِ اللَّ  َمْن تَِبَعَك اْلَمْغِفَرُة َو َقاَل عليه السالم  ِه عليه السالم َأنَّ اْلُمْؤِمَن ِإَذا أُْدِخَل قـَبـْ

  ».َالتـَتـُْرْك َتْشِييَع َجَناَزِة اْلُمْؤِمِن َفِإنَّ ِفيِه َفْضًال َكِثرياً 

  79: ضع و آثار آن، صتوا

  ها پى نوشت

   اخالص در اعمال 6

  

   ظاهر و باطن اعمال انسان

6  

   ران، مسجد حضرت امري عليه السالم

  1384رمضان 

  83: تواضع و آثار آن، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

شود، داراى ظاهر و باطن است، ظاهر عمل، مهان شكل عمل و  حركاتى كه از هر انساىن صادر مىجمموعه اعمال و 
حركات بدىن است، و باطن عمل هم اراده و نّيت و خواسىت است كه در ظهور آن عمل دخالت داشته و علت و سبب 

  .بوده است
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كند و به عّلىت كه در قلبش  اى طرح مى نقشه شروع عمل هم از باطن است؛ يعىن ابتدا انسان در دنياى فكر و عقل خود
خواسنت، ريشه عمل است، نّيت ريشه عمل . كشد دهد و به دايره عمل مى كند و ظهور مى است، اين نقشه را اجرا مى

صاحب عمل  »1«  به مهني خاطر در قرآن كرمي و روايات آمده كه در روز قيامت هر عملى را براساس نّيت. است
  .كنند كنند و يا اينكه انسان را دچار كيفر و جرميه مى سنجند و برابر با مهان خواسته و نيت، پاداش عنايت مى مى

   بيان باب جترى در فقه

  

كه مربوط به نيت است وجود دارد، ليوان آىب روى ميز است و يك نفر به نّيت شراب » جترى«در فقه ما باىب به نام باب 
آيا كسى كه اين عمل را اجنام داده در . خورد، اما ىف الواقع مخر و شراب نبوده، بلكه آب بوده است را مىليوان آب 

   پيشگاه

______________________________  
َا ُخلَِّد َأْهُل النَّاِر ِيف النَّاِر ِألَنَّ نِيَّاِِمْ «؛ 85/ 2: الكاىف -)1( َكاَنْت ِيف الدُّنـَْيا َأْن َلْو ُخلُِّدوا ِفيَها   أَبُو َعْبِد اللَِّه عليه السالم ِإمنَّ

نـْيَ  َا ُخلَِّد َأْهُل اْجلَنَِّة ِيف اْجلَنَِّة ِألَنَّ نِيَّاِِْم َكاَنْت ِيف الدُّ ا َأْن َلْو بـَُقوا ِفيَها َأْن يُِطيُعوا اللََّه أََبداً َفِبالنـِّيَّاِت َأْن يـَْعُصوا اللََّه أََبداً َو ِإمنَّ
  ».َهُؤَالِء َو َهُؤَالِء ُمثَّ َتَال قـَْوَلُه تـََعاَىل ُقْل ُكلٌّ يـَْعَمُل َعلى شاِكَلِتِه َقاَل َعَلى نِيَِّتهِ  ُخلِّدَ 

 َعْن َعْن َأِيب َمحَْزَة َعْن َعِليِّ ْبِن احلَُْسْنيِ صلى اهللا عليه و آله قَاَل َالَعَمَل ِإالَّ بِنِيٍَّة السَُّكوِينِّ «؛ 84/ 2: و مهچنني در الكاىف
نِيَُّة اْلَكاِفِر َشرٌّ ِمْن َعَمِلِه َو  َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله نِيَُّة اْلُمْؤِمِن َخيـٌْر ِمْن َعَمِلِه َو 

  ».ُكلُّ َعاِمٍل يـَْعَمُل َعَلى نِيَِّتهِ 
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راى فقهاى ما براساس آيات و روايات ثابت است كه كيفر دارد و اين كيفر، به خاطر آن نّيت ناپاك و خدا كيفر دارد؟ ب
شود   خورد، وقىت مقدارى از آن را خورد، متوجه مى اى به نيت خوردن آب، شراب مى عكس آن هم تشنه. اش است آلوده

شود، آيا چنني انساىن با  ار ناراحت و متأثر مىگذارد و بسي كه شراب است و خوردن آن حرام است، ليوان را كنار مى
  خوردن اين مقدار مشروب كيفر دارد؟

  .فرمايند نه، به خاطر آن نيت، هيچ كيفرى ندارد مى
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   ارزش نيت در اسالم: خبش اول

  

و آله در روايىت كه از قول وجود مبارك رسول خدا صلى اهللا عليه . نيت، در پاداش و كيفر روز قيامت بسيار مؤثر است
شود، در اولني اربعني بعد از شهادت حضرت سيدالشهداء، جابر بن عبداهللا انصارى  اند، ارزش نيت مشاهده مى بيان كرده

جابر بعد از غسل كردن در فرات  »1« :گويد عطّيه مى. مهراه با عطّيه كوىف، كه دانشمند و قرآن شناس بود به كربال آمد
هاى ايشان اشكبار بود، دستش را گرفتم و به كنار قرب  م حركت كرد، در حاىل كه چشمبه طرف قرب أىب عبداهللا عليه السال

يابن رسول اهللا خوشحال هستم كه فرداى قيامت با مشا حمشور خواهم : حضرت سيدالشهداء بردم، بسيار گريه كرد و گفت
جدا شده، چگونه در قيامت با  جابر كساىن كه در اينجا دفن هستند، سر و دست از بدنشان: من به جابر گفتم. شد
من به : كرد به من گفت شويد در حاىل كه كربال نبودى، و بدن تو سامل است؟ جابر در حاىل كه گريه مى ها حمشور مى اين

دالئل خمتلفى در كربال حاضر نبودم و در پيشگاه پروردگار معذور هستم، دليل اول من اين است كه نابينا بودم، خدمت 
  :نشسته بودم، پيغمرب فرمودند پيغمرب اسالم

______________________________  
 َعِن اْألَْعَمِش َعْن َعِطيََّة اْلَعْوِيفِّ َقاَل َخَرْجُت َمَع َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه اْألَْنَصارِيِّ َرِمحَُه اللَّهُ «؛ 131/ 65: حبار األنوار -)1(

َر بِِإزَاٍر َو ْبِن َأِيب طَاِلٍب عليه السالم فـََلمَّا َوَرْدنَا َكْرَبَالَء َدنَا َجاِبٌر ِمْن َشاِطِئ اْلُفرَاِت َفاْغَتَسَل ُمثَّ ائْـتَـزَ  زَاِئَرْيِن قـَبـَْر احلَُْسْنيِ ْبِن َعِليِّ 
 ذََكَر اللََّه َحىتَّ ِإَذا َدنَا ِمَن اْلَقْربِ َقاَل أَْلِمْسِنيِه آَخَر ُمثَّ فـََتَح ُصرًَّة ِفيَها ُسْعٌد فـََنثـََرَها َعَلى َبَدِنِه ُمثَّ َملْ َخيُْط ُخْطَوًة ِإالَّ  اْرَتَدى بِ 

 ا ُحَسْنيُ َثَالثاً ُمثَّ َقاَل َحِبيٌب َالجيُِيُب َحِبيَبهُ َفَأْلَمْسُتُه َفَخرَّ َعَلى اْلَقْربِ َمْغِشّياً َعَلْيِه فـََرَشْشُت َعَلْيِه َشْيئاً ِمَن اْلَماِء َفَأَفاَق ُمثَّ قَاَل يَ 
َفَأْشَهُد أَنََّك اْبُن النَِّبيَِّني َو اْبُن  ُمثَّ َقاَل َو َأىنَّ َلَك بِاجلََْواِب َو َقْد ُشِحَطْت َأْوَداُجَك َعَلى أَثـَْباِجَك َو فـُرَِّق بـَْنيَ َبَدِنَك َو َرْأِسكَ 

َأْصَحاِب اْلِكَساِء َو اْبُن َسيِِّد النـَُّقَباِء َو اْبُن فَاِطَمَة َسيَِّدِة النَِّساِء  َسيِِّد اْلُمْؤِمِنَني َو اْبُن َحِليِف التـَّْقَوى َو َسِليُل اْهلَُدى َو َخاِمسُ 
ْتَك َكفُّ َسيِِّد اْلُمْرَسِلَني َو رُبِّيَت ِيف َحْجِر اْلُمتَِّقَني َو َرَضْعتَ  ميَاِن َو ُفِطْمَت َو َما َلَك َالَتُكوُن َهَكَذا َو َقْد َغذَّ  ِمْن َثْدِي اْإلِ

ْسَالِم َفِطْبَت َحّياً َو ِطْبَت َميِّتاً َغيـَْر َأنَّ قـُُلوَب اْلُمْؤِمِنَني َغيـُْر طَيَِّبٍة ِلِفرَاِقَك َو َالَشاكَّ بِ  ٍة ِيف اْخلِيَـَرِة َلَك فـََعَلْيَك َسَالُم اللَِّه َو اْإلِ
َىي ْبُن زََكرِيَّا ُمثَّ َجاَل بَِبَصرِِه َحْوَل اْلَقْربِ َو َقاَل السََّالُم َعَلْيُكْم أَيـَُّها ِرْضَوانُُه َو َأْشَهُد أَنََّك َمَضْيَت َعَلى َما َمَضى َعَلْيِه َأُخوَك حيَْ 

بِاْلَمْعُروِف َو نـََهْيُتْم َعِن ُم الزََّكاَة َو أََمْرُمتْ اْألَْرَواُح الَِّيت َحلَّْت ِبِفَناِء احلَُْسْنيِ َو أَنَاَخْت ِبَرْحِلِه َأْشَهُد أَنَُّكْم أََقْمُتُم الصََّالَة َو آتـَْيتُ 
قِّ َلَقْد َشارَْكَناُكْم ِفيَما َدَخْلُتْم ِفيِه َقاَل اْلُمْنَكِر َو َجاَهْدُمتُ اْلُمْلِحِديَن َو َعَبْدُمتُ اللََّه َحىتَّ أَتَاُكُم اْلَيِقُني َو الَِّذي بـََعَث ُحمَمَّداً ِباحلَْ 

ِِْم َو وََملْ نـَْهِبْط َواِدياً َو َملْ نـَْعُل َجَبًال َو َملْ َنْضِرْب ِبَسْيٍف َو اْلَقْوُم َقْد فـُرَِّق بـَْنيَ رُُءوِسِهْم َو أَبْ  َعِطيَُّة فـَُقْلُت ِجلَاِبٍر َو َكْيفَ  َدا
ْعُت َحِبيِيب َرُسوَل اللَِّه صلى ا أُوِمتَْت َأْوَالُدُهمْ  هللا عليه و آله يـَُقوُل َمْن َأَحبَّ قـَْوماً ُحِشَر َو َأْرَمَلِت اْألَْزَواُج فـََقاَل ِيل يَا َعِطيَّةُ مسَِ

 َو نِيََّة َأْصَحاِيب َعَلى َما َمَضى َعَلْيِه َمَعُهْم َو َمْن َأَحبَّ َعَمَل قـَْوٍم ُأْشرَِك ِيف َعَمِلِهْم َو الَِّذي بـََعَث ُحمَمَّداً ِباحلَْقِّ نَِبّياً ِإنَّ نِيَِّيت 
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 أَنَِّين بـَْعَد وا ِيب َحنَْو أَبـَْياِت ُكوفَاَن فـََلمَّا ِصْرنَا ِيف بـَْعِض الطَّرِيِق فـََقاَل ِيل يَا َعِطيَُّة َهْل أُوِصيَك َو َما َأُظنُّ احلَُْسْنيُ َو َأْصَحابُُه ُخذُ 
ا أَبـَْغَضُهْم َو ِإْن َكاَن َصوَّاماً قـَوَّاماً َو اْرُفْق َهِذِه السَّْفَرِة ُمَالِقيَك َأِحبَّ حمُِبَّ آِل ُحمَمٍَّد َما َأَحبـَُّهْم َو أَبِْغْض ُمْبِغَض آِل ُحمَمٍَّد مَ 

ِْم ثـََبَتْت َهلُْم ُأْخَرى ِمبََحبَِّتِهْم فَ  بـَُّهْم يـَُعوُد ِإَىل اْجلَنَِّة َو ُمْبِغَضُهْم يـَُعوُد ِإَىل ِمبُِحبِّ آِل ُحمَمٍَّد َفِإنَُّه ِإْن َتزِلَّ َهلُْم َقَدٌم ِبَكثْـَرِة ُذنُِو  ِإنَّ حمُِ
  ».النَّار

  85: تواضع و آثار آن، ص

ا  »1« »الراضى ِبِفْعِل قوٍم كالداخل فيهم معهم« هر انساىن كه به كار، عمل، منش و روش قومى راضى باشد، جزء آ
من به جهاد و مبارزه أىب عبداهللا، راضى هستم و جمموع حوادث كربال را قبول دارم، اگر معذور نبودم من هم . خواهد بود
  .شوم ا حمشور مىگومي كه يابن رسول اهللا، خوشحال هستم كه در قيامت با مش كردم، من براين اساس مى شركت مى

   حماسبه عمل و نيت در قيامت

  

هيچ عملى بدون خواسته و نيت و . كنند پس عمل و نيت را حماسبه مى »2« »اّمنا االعمال بالنيات لكل امرء ما نوى«
  .ها از اين چهار خبش خارج نيست طرح قلىب نيست، بر اين مبنا، جمموع حركات و اعمال انسان

بسيار . است، يعىن كننده كار، ظاهر و باطن عمل را وصل به وجود مقدس اهللا كرده استيا ظاهر و باطن عمل هللا 
» اهللا«خواهيد برداريد، اين قدم را به  پيوند بزنيد؛ يعىن هر قدمى كه مى »ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ « كنند كار را با سفارش مى

  .خورد، رمحانيت و رحيميت خدا، يقيناً به بدرقه اين كار خواهد آمد و معبود حق پيوند بزنيد، وقىت كار به اهللا پيوند

ظاهر كار براى خدا و . گريد اگر ظاهر و باطن انسان هللا باشد، در دنيا و آخرت براساس رمحانيت و رحيميت پاداش مى
دو ركعت است و بايد  مناز صبح: فرمايد آن منازى كه خدا خواسته، اجنام دهيد، مى. طبق خواسته پروردگار عامل باشد

مهراه با وضو، لباس و مكان مباح باشد، اول وقت خوانده شود، رو به قبله مناز خوانده شود، اين ظاهر مناز است؛ يعىن 
فقه مربوط به مناز رعايت شود، ظاهر هللا باشد، يعىن كار را براى خدا اجنام دهيم كه اگر متام مردم عامل در كار تو حاضر 

  .د، براى تو فرقى نداشته باشدو يا غايب باشن

______________________________  
اِخِل ِفيِه َمَعُهْم َو َعَلى ُكلِّ َداِخٍل ِيف «؛ 154، حكمت 449: ج البالغة -)1( َو َقاَل عليه السالم الرَّاِضي ِبِفْعِل قـَْوٍم َكالدَّ

  ».هِ بَاِطٍل ِإْمثَاِن ِإْمثُ اْلَعَمِل ِبِه َو ِإْمثُ الرَِّضى بِ 
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َا اْألَْعَماُل بِالنـِّيَّاِت َو ِلُكلِّ اْمرٍِئ «؛ 12713، حديث 10/ 13: وسائل الشيعة -)2( َقاَل َو ُرِوَي َعْنُه عليه السالم َقاَل ِإمنَّ
  ».َما نـََوى

  86: تواضع و آثار آن، ص

  

   ارزش ظاهر و باطن اعمال

  

وقىت ظاهر و باطن اين كار براى . اين كار هللا است. توجهى به حضور و غياب مردم در هنگام اجنام عمل، نداشته باشيد
خورد؛ يعىن حمال است در اين عامل،  كند كه به خاطر آن ارزش، به زلف بقا گره مى خدا اجنام گرفت، چنان ارزشى پيدا مى

ود دارد، وقىت براى خدا اجنام بگريد، ظاهر و باطن عمل به زلف بقا گره عمل نابود شود؛ زيرا امكان نابودى عمل وج
وقىت ظاهر و باطن اين عمل اندك . ولو اندك باشد. خورد هم گره مى» جنّات النعيم«خورد و عالوه بر اين، به زلف  مى

  .خورد براى خدا اجنام گرفت، به زلف بقا گره مى

  »1« »ِه ِمْسِكيناً َو يَِتيماً َو َأِسرياً ُحبِّ   َو يُْطِعُموَن الطَّعاَم َعلى«

امرياملؤمنني عليه السالم، حضرت زهرا عليها السالم، حضرت حسن عليه السالم و حضرت حسني عليه السالم روزه نذرى  
ر گرفته بودند، افطار اين سه شب را وجود مقدس حضرت زهرا عليها السالم مهيا كردند؛ يعىن امرياملؤمنني عليه السالم د

روز اول، دوم و سوم يك مقدار پشم از بازار مدينه به خانه آورد، حضرت زهرا عليها السالم با دوك پشم را تبديل به نخ  
. كردند و به صاحب پشم حتويل دادند و مزد گرفتند و برابر مزد آرد گرفتند و از اين آرد، چهار پنج نان به دست آمد

عليه السالم در را باز كرد، حضرت نان خود را به مسكني دادند، حضرت زهرا مسكيىن اول افطار در زد، امرياملؤمنني 
عليها السالم و امام حسن و امام حسني عليهما السالم پنج ساله هم نان خود را به او دادند و با آب افطار كردند، شب 

ا هم افطارى خود را انفاق كردند ا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه ال نُرِيُد « »2« :دوم يتيم آمد، شب سوم هم اسري آمد، و به آ ِإمنَّ
  »3« »ِمْنُكْم َجزاًء َو ال ُشُكوراً 

ا توقعى نداشتند   .و از آ

  :كند عمل، بقاء پيدا مى
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______________________________  
  ».كنند و غذا را در عني دوست داشتنش، به مسكني و يتيم و اسري انفاق مى«؛ 8): 76(انسان  -)1(

َعناً َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُه قـَْوُلهُ ]  تفسري فرات بن إبراهيم[« ؛ 253/ 35: حبار األنوار -)2( َعْن َجْعَفِر ْبِن ُحمَمٍَّد ُمَعنـْ
ْم زَاُروا َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َفَأْعَطى  تـََعاَىل َو يُْطِعُموَن الطَّعاَم قَاَل نـََزَلْت ِيف َعِليٍّ َو فَاِطَمَة َو َجارِيٍَة َهلَا َو َذِلَك أَنـَّهُ 

يٌّ َصاَعهُ ُمثَّ َدَخَل َعَلْيِه يَِتيٌم ِمَن ُكلَّ ِإْنَساٍن ِمنـُْهْم َصاعاً ِمَن الطََّعاِم فـََلمَّا اْنَصرَفُوا ِإَىل َمَناِزهلِِْم َجاءَ َساِئٌل َيْسَأُل َفَأْعَطى َعلِ 
يـَُقوُل  فَاِطَمُة الزَّْهرَاءُ عليه السالم َصاَعَها فـََقاَل َهلَا َعِليٌّ عليه السالم ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َكانَ اجلِْريَاِن َفَأْعطَْتُه 

َشاءُ ُمثَّ َجاءَ َأِسٌري ِمَن ُأَسرَاِء َأْهِل الشِّْرِك ِيف َقاَل اللَُّه َو ِعزَِّيت َو َجَالِيل َالُيَسكُِّن ُبَكاَءُه اْليَـْوَم َعْبٌد ِإالَّ َأْسَكْنُتُه ِمَن اجلَْنَِّة َحْيُث يَ 
ُة َو يُْطِعُموَن الطَّعاَم َعلى ُحبِِّه ِمْسِكيناً أَْيِدي اْلُمْسِلِمَني َيْسَتْطِعُم َفَأَمَر َعِليٌّ السَّْوَداَء َخاِدَمُهْم َفَأْعطَْتُه َصاَعَها فـَنَـَزَلْت ِفيِهُم اْآليَ 

ا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجزاًء َو ال ُشُكوراً َو يَِتيماً َو أَ    ».ِسرياً ِإمنَّ

كشف الغمة أَبُو َبْكِر ْبُن َمْرَدَوْيِه قـَْوُلهُ تـََعاَىل َو ُيْطِعُموَن الطَّعاَم َعلى ُحبِِّه نـََزَل ِيف َعِليٍّ «؛ 552/ 53: و نيز در حبار األنوار
  ».حلََْسِن َو احلَُْسْنيِ عليهم السالمَو َفاِطَمَة َو ا

كنيم و انتظار هيچ پاداش و  ما مشا را فقط براى خشنودى خدا اطعام مى:] گويند و مى[« ؛ 9): 76(انسان  -)3(
  ».سپاسى را از مشا ندارمي

  87: تواضع و آثار آن، ص

  »1« »أَنِْفُقوا ِممَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفَني ِفيهِ «

  .گريد باطن براى خدا اجنام مى يعىن ظاهر و

   نبودن اخالص در اعمال: خبش دوم

  

طرح ظاهر اهلى نيست، اخالص در نيت عمل . مرتبه ديگرى از عمل اين است كه ظاهر و باطن انسان براى خدا نيست
  .ظاهر و باطن، ماّدى است. وجود ندارد

  .شود بوىي از خدا و آخرت در اين عمل استشمام منى
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ْنياَمْن كاَن «   »2« »يُرِيُد َحْرَث الدُّ

دهد، نيت او اين است كه من اين پول را براى ارضاى نفس خود  پوىل را به مستحقى مى. نيت و عمل مادى است
  به فرموده پروردگار در قرآن جميد. خبشيدم، عمل و نيت مادى است

  »3« »لِكنَُّه َأْخَلَد ِإَىل اْألَْرضِ «

  .يت حاكم استبر ظاهر و باطن كار، فرهنگ مادّ 

لوان مدينه    نيت و عمل مادى 

  

لوان مدينه خرب شكست سپاه اسالم را  به مردم مدينه خرب رسيد كه سپاه اسالم شكست خورده است، هنگامى كه 
شنيد، مسّلح شد و به سرعت وارد جبهه جنگ شد و به مشركني مّكه محله كرد، امرياملؤمنني عليه السالم هم از طرف 

لوان به مدينه برگشت، سرنيزه . اه اسالم دوباره پريوز شدكرد، دلگرمى مضاعفى به سپاه فرارى داد، سپ ديگر محله مى
اين بنده خدا : پيچيد، دو نفر از مسلمانان گفتند و از درد به خود مى. دمشن به رانش خورده بود، خونريزى پيدا كرده بود

   عجب خدمىت

______________________________  
  ».آن جانشني خود قرار داده، انفاق كنيد از امواىل كه خدا مشا را در«؛ 7): 57(حديد  -)1(

  ».كسى كه زراعت دنيا را خبواهد«؛ 20): 42(شورى  -)2(

  ».هاِى زودگذِر دنياىي متايل پيدا كرد وىل او به امور ناچيز مادى و لذت«؛ 176): 7(اعراف  -)3(

  88: تواضع و آثار آن، ص

شد، حاال او جمروح است، به عيادتش برومي و تشكرى از او   كرد، با ورود او ترس به دل دمشن افتاد، سپاه دين دلگرم
باالى سر او آمدند، و به او گفتند كه عجب كارى كردى، عجب جهادى كردى، خدا در قيامت چه اجرى به تو . كنيم

هه خدا كيست، پيغمرب كيست، من براى اينها نيامدم، چند نفر از قوم و خويشامن در جب: خواهد داد، عصباىن شد، گفت
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ا آمدم، محله كردم و زخم برداشتم، اين قدر درد به او فشار آورد كه جلوى دو نفر خنجرش را  مشا بودند و به دفاع از آ
  .عمل و نيت او مادى بود. از بسرت برداشت و گردن خود را بريد و خودش را كشت

ره بزند و براى خدا جهاد كند، اين عمل هيچ جا حاضر نبود زلف عمل را به نقشه خدا گ »لِكنَُّه َأْخَلَد ِإَىل اْألَْرضِ «
  .شود، مزد و پاداشى ندارد، در بازار قيامت مشرتى ندارد حساب منى

   ظاهر معنوى و باطن مادى: خبش سوم

  

باشد، مانند جمموعه اعمال ظاهرى  اما خبش سوم و مرتبه ديگر عمل، ظاهر عمل خداىي، اما باطن عمل شيطاىن مى
آمدند، حىت خواب شريين صبح را بر خود حرام  ان، كه به مسجد پيغمرب صلى اهللا عليه و آله مىرياكاران و منافق

آمدند، با پيغمرب صلى اهللا عليه و  كردند و به جبهه مى كردند، در مناز صبح پيغمرب صلى اهللا عليه و آله هم شركت مى مى
ا از اين منازها و جهاد،  آله در جهاد شركت مى ا داردكردند، نيت آ   :جلب نظر مردم بود، قرآن اين تعبري را در حق آ

  »1« »رِئاَء النَّاسِ «

كند، اما اگر در خلوت قرار بگريد؛ يعىن اگر صبح به مسجد پيغمرب صلى اهللا عليه  عالمت منافق اين است كه عبادت مى
  خواند، اگر ظهر به مسجد و آله نرود، مناز صبح منى

______________________________  
  ».از روى ريا و خودمناىي«؛ 38): 4(نساء  -)1(

  89: تواضع و آثار آن، ص

ظاهر عمل . گريد خواند، اگر ماه مبارك رمضان به عنوان روزه خوار شناخته نشود، روزه منى نرود، مناز ظهر را در خانه منى
  .باطن عمل آلودگى دارد. اهلى است، وىل باطن عمل شيطاىن است

  .باطن شيطاىن به جبهه آمدند، ضرر كردندهنگامى كه با 

  »1« »أُولِئَك ُهُم اْخلاِسُرونَ «
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   ظاهر مادى و باطن معنوى: خبش چهارم

  

اما خبش چهارم، عملى است كه ظاهرش مادى است وىل باطنش اهلى است، چگونه ظاهرش مادى است؟ ما هزار رشته 
شش : گويند اين هزاران رشته وصل شوند، وقىت به مؤمن مى مادى براى پول درآوردن دارمي، ممكن است هزاران مؤمن به

دهد، زمني را شخم  كىن، هدف تو چيست؟ جواب مى زىن، زمني را زير و رو مى آىي، بيل و كلنگ مى صبح به بيابان مى
را تا  كنم، يك باغ ده هكتارى زمن، درخت كارى مى آورم، چاه مى كنم، از حالت سنگالخ بودن در مى زمن، متيز مى مى

هاى آن را بفروشم با پولش غذا خبورم، تا نريو بگريم و زنده مبامن و براى  خواهم ميوه آورم، مى پنج سال ديگر به وجود مى
خواهم با  اگر اضافه از خمارج سال داشتم، مى. خواهم از مثره اين باغ، براى عبادت قوت بگريم خدا عبادت كنم، من مى

خواهم ده جهيزيه كامل  هاى فقريم كمك كنم، مى خواهم به قوم و خويش را بدهم، مى فروش آن، مخس و زكات مال خود
عبداهللا عليه السالم  خواهم با پول اين باغ به زيارت أىب خواهم ساىل دو بار مشهد بروم، مى به ده خانواده آبرودار بدهم، مى

ظاهر عمل . انشگاه چهار بچه متدين را بدهمخواهم خرج د خواهم براى پسر و دخرتم زندگى آماده كنم، مى بروم، مى
   آيا ظاهر اين. مادى است اما باطن عمل اهلى است

______________________________  
  ».آنانند كه زيانكارند«؛ 27): 2(بقره  -)1(

  90: تواضع و آثار آن، ص

  كنند؟ عمل ثواب دارد يا فقط آن نيت باطن را در قيامت حساب مى

كسى كه به اين نيت به سراغ پول برود، هر قطره عرقى كه از بدنش به خاطر   »1« :فرمايد عليه و آله مى پيغمرب صلى اهللا
ريزد، ثواب قطره خون شهيد در جبهه را دارد، كسى كه به اين نيت سراغ امور مادى  اين فعاليت مادى از بدنش مى

  .كند راه خدا با دمشن مبارزه مىرود مانند جماهد ىف سبيل اهللا است كه در گرماى تابستان در  مى

شت رضوان اهللا گره مى شود و از  خورد، دو خبش ديگر هم نابود مى پس از اين چهار خبش، دو خبش آن به زلف بقا و 
  .رود بني مى

  »2« »َهباءً َمْنُثوراً «
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  :عناى اّتصال عمل بهاين م. وصل به اهللا، خبشش خدا را در دنيا و عنايت خدا را در آخرت به دنبال دارد. شود مى

  »ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ «

حاال بايد ببيىن كارى كه  »ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ «خواهى كارى شروع كىن، به اين آيه توجه كن،  است؛ يعىن وقىت مى
  .دهى قابل گره زدن به اهللا هست يا نه؟ ممكن است كار گره خنورد اجنام مى

  استفاده از اموال نامشروع در امر خريعاقبت 

  

كسى كه از مال نامشروع، مسجد، درمانگاه، بيمارستان، آب انبار، پل   »3« :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى
و محّامى را بسازد، در قيامت كل اين ساخت و سازهايش را مرتاكم كرده و بدون اينكه وزن آن كم شود، فقط حجمش را  

  .كنند بندند و او را به جهنم پرتاب مى كنند، بر پشت او مى كم مى

  عمل خود را شروع كنم، بايد دقت كنم كه آيا اين كار قابل گره خوردن به »ِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ ِبسْ «خواهم با  حاال كه مى
   اگر امكان گره. هست يا نيست »اللَّهِ «

______________________________  
ِه عليه السالم َقاَل اْلَكادُّ َعَلى ِعَياِلِه َكاْلُمَجاِهِد ِيف َسِبيِل َمحَّاِد ْبِن ُعْثَماَن َعِن اْحلََلِيبِّ َعْن َأِيب َعْبِد اللَّ «؛ 88/ 5: الكاىف -)1(

  ».اللَّهِ 

ِفْقُه الرَِّضا، عليه السالم َو اْعَلْم َأنَّ نـََفَقَتَك َعَلى نـَْفِسَك َو ِعَياِلَك َصَدَقٌة «؛ 14727، حديث 54/ 13: مستدرك الوسائل
  ».َكاْلُمَجاِهِد ِيف َسِبيِل اللَّهِ َو اْلَكادَّ َعَلى ِعَياِلِه ِمْن ِحلٍّ  

  ».غبارى پراكنده«؛ 23): 25(فرقان  -)2(

َو َقاَل عليه السالم ِإنَّ َأَحَدُكْم َليَـْرَفُع َيَدْيِه ِإَىل السََّماِء فـَيَـُقوُل يَا َربِّ يَا َربِّ َو «؛ 1/ 70: إرشاد القلوب إىل الصواب -)3(
َحرَاماً َو ِإْن  رَاٌم َفَأيُّ ُدَعاٍء ُيْسَتَجاُب ِهلََذا َو َأيُّ َعَمٍل يـُْقَبُل ِمْنُه َو ُهَو يـُْنِفُق ِمْن َغْريِ ِحلٍّ ِإْن َحجَّ َحجَّ َمْطَعُمُه َحرَاٌم َو َمْلَبُسُه حَ 

َق ِحبَرَاٍم َو ِإْن تـََزوََّج تـََزوََّج ِحبَرَاٍم َو ِإْن َصاَم أَْفَطَر َعَلى َحرَاٍم فـََيا وَ  ْحيَُه َما َعِلَم َأنَّ اللََّه طَيٌِّب َاليـَْقَبُل ِإالَّ الطَّيَِّب َو َقْد َتَصدََّق َتَصدَّ
ا يـَتَـَقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقني   ».َقاَل ِيف ِكَتاِبِه ِإمنَّ



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

 

  .ذَِّي ِباحلَْرَامِ َو قَاَل النَِّيبُّ صلى اهللا عليه و آله اْجلَنَُّة ُحمَرََّمٌة َعَلى َجَسٍد غُ «؛ 1/ 69: إرشاد القلوب إىل الصواب

  .و َقاَل َأِمُري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم لَْيَس ِمْن ِشيَعِيت َمْن َأَكَل َماَل اْمِرٍئ َحرَاماً 

  ».و َقاَل النَِّيبُّ صلى اهللا عليه و آله َالَيَشمُّ رِيَح اجلَْنَِّة َجَسٌد نـََبَت َعَلى احلَْرَام

  91: تواضع و آثار آن، ص

گره   »اللَّهِ «  وقىت به. پاداش است كار من ىب  »ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ «اگر من ده هزار مرتبه هم بگومي  خوردنش نباشد،
  .خورد خنورد، به رمحان و رحيم هم گره منى

لوان    مبارزه با نفس 

  

بازوبند و . لوان شهر استهاى مهم پايتخت،  در عصر صفويه، اصفهان پايتخت بوده است، در آن زمان يكى از چهره
لواىن در آن زمان حاكم بود. نشان دارد، آبروى دولت و پايتخت است لواىن پيدا شد، مهه . فرهنگ  بريون اصفهان 

ا امضاء گرفته، كه ما زمني  شهرها را رفته و با مهه كشىت گريها، كشىت گرفته بود، پشت مهه را به خاك خوابانده، از مهه آ
كند كه حاضرم با مهه   آيد، به دولت اعالم مى هستيم، تنها شهرى كه مانده، اصفهان بود، به اصفهان مىخورده ايشان 

لوان مانده است كه صبح روز مجعه، دولىت پشت مهه را به خاك مى. گريان اصفهان كشىت بگريم كشىت ها و  زند، فقط يك 
لواىن كه به اصفهان آمده، در مهان ميدان نقش . ا كنندخواهند در ايوان عاىل قاپو كشىت را متاش حاكم صفوى هم مى

يك روز قبل از مسابقه بريون آن اتاق و حجره نشسته بود، ديد پريزىن عصا زنان، با قدمخيده، . جهان، اتاقكى گرفته بود
لوان رسيد، پريز . مادر خبور دعا كن: گويد رسد مى يك سيىن حلوا دستش است، به هر كس كه مى لوان را به اين  ن 

  :هاى ميدان نقش جهان است، به او گفت شناخت، فكر كرد يكى از كاسب منى

لوان : مادر چه مشكلى دارى؟ گفت: لوان گفت. اى خبور و دعا كن مادر يك لقمه از اين حلوا شب مجعه پسر من 
لواىن مى گويند  لواىن به شهر ما آمده و مىدهد،  پايتخت است، زندگى من و دو خواهر و دو سه خانواده را با درآمد 

لواىن پايتخت را از دست مى دهد،  پشت مهه را به خاك خوابانده است، اگر پشت بچه مرا به خاك برساند، فرزندم 
   شود و بسيارى از افراد به حقوق پسر من قطع مى

  92: تواضع و آثار آن، ص



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

 

  .كنم مادر دعا مى: گفت. شوند مشكل دچار مى

براى خدا . خواهم براى تو كشىت بگريم خدايا عمرى است ما براى هواى نفس خود، كشىت گرفتيم، فردا مى: گفتلوان  
  .شود فوتبال و واليبال بازى كرد مى

  .خواهد از خانه بريون بيايد، نيت كند كه مهه اعمال او براى خدا باشد وقىت انسان مى

لو    :ان پايتخت كشىت گرفت، گفتفردا با هم ديگر روبه رو شدند، مقدارى با 

كشند، و آبروى من  رساند، به خاطر او هورا مى خدايا ديروز با تو يك قرار داشتم، هنگامى كه پشت مرا به خاك مى
  دارى؟ ريزد، آبروى رخيته مرا تو بر مى مى

لوان پايتخت، بسيار خو . لوان بدن خود را شل كرد و پشتش به خاك رسيد لوان و خود  وقىت هم  . شحال شدندمادر 
  :گفتند اى هم مى كشىت متام شد، عده

لوان مهني بود كرد و بعد هم به تدريج اهل  اى را با دعاى خود بلند مى اين انسان شريف بعد از كشىت، هر افتاده. لوان 
لياى خدا است،  حال شد، امسش را وىل گذاشتند، اصل شناسنامه او پوريا بود، پورياى وىل شد، يعىن اين شخص از او 

هاى مجعه سر قربش بسيار شلوغ است، مردم  اكنون قرب او در يكى از شهرهاى ايران است، شب. كارش ماندگار شد
  .شود اگر نيت هللا باشد، نيت هم هللا مى. كنند ريزند و طلب حاجت مى كنند و پول مى روند نذر مى مى

ا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه ال نُرِيُد مِ «   »1« »ْنُكْم َجزاًء َو ال ُشُكوراً ِإمنَّ

دهند، اگر مشكلى براى مردم پيدا  هاى مؤمن در حاىل كه در كمال گرسنگى هستند اما نان خود را در راه خدا مى انسان
ا را حل مى مى   .كردند شد، مشكل آ

  :كرد، گفتنديك روز مردم به در خانه امرياملؤمنني عليه السالم آمدند، على عليه السالم در را باز  

: شود، حضرت رو به فرزندش حسني عليه السالم كرد و فرمود ها نابود مى ها و باغ على جان، از وقت باران گذشته، زمني
  بيا مشكل مردم را حل كن،! حسني جان
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______________________________  
كنيم و انتظار هيچ پاداش و  مى ما مشا را فقط براى خشنودى خدا اطعام:] گويند و مى[« ؛ 9): 76(انسان  -)1(

  ».سپاسى را از مشا ندارمي

  93: تواضع و آثار آن، ص

داند كه راه بني أىب عبداهللا و راه خدا يك راه ميانرب است، ديدند أىب عبداهللا عليه السالم رو به  امرياملؤمنني عليه السالم مى
يك ساعت طول . از پروردگار طلب باران كرد براى مردم. اشك روى صورت مبارك ايشان جارى شد. پروردگار كرد

رها و گودال ها سرياب شدند، مهه از امرياملؤمنني و اىب عبداهللا  ها و زمني ها پر از آب شده، باغ نكشيد كه خرب دادند 
تالىف عليهم السالم خداحافظى كردند و رفتند، حتماً هم به دلشان گذشت با اين حمبىت كه حسني به ما كرد، انشاء اهللا 

  .مهني مردم تالىف كردند و در روز عاشورا وقىت كه بچه شش ماهه را بغل گرفت »1« .كنيم مى

  .به تالىف باران آن روز، با تري سه شعبه زهرآلود، گلوى بچه شش ماهه را هدف قرار دادند

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
ُعُيوُن اْلُمْعِجزَاِت، ِلْلُمْرَتَضى َرِمحَُه اللَُّه َعِن الصَّاِدِق عليه السالم َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه عليه «؛ 187/ 44: رحبار األنوا -)1(

فـََقاَل ِلْلُحَسْنيِ عليه / -لََنا َفَشَكْوا ِإلَْيِه ِإْمَساَك اْلَمَطِر َو َقاُلوا َلُه اْسَتْسقِ / -السالم قَاَل َجاَء َأْهُل اْلُكوَفِة ِإَىل َعِليٍّ عليه السالم
َد اللََّه َو أَثـَْىن َعَلْيِه َو َصلَّى َعَلى النَِّيبِّ / -السالم ُقْم َو اْسَتْسِق فـََقامَ  / - َو َقاَل اللَُّهمَّ ُمْعِطَي اْخلَيـْرَاِت َو ُمْنزَِل اْلبَـرََكاتِ / -َو محَِ

َنا ِمْدرَاراً َو اْسِقنَ  / -ِفَجاجاً تـُنَـفُِّس ِبِه الضَّْعَف ِمْن ِعَباِدكَ / -َواِسعاً َغَدقاً ُجمَلًِّال َسّحاً َسُفوحاً / -ا َغْيثاً ِمْغزَاراً َأْرِسِل السََّماَء َعَليـْ
َو أَقْـَبَل / -اَىل َغْيثاً بـَْغَتةً َفَما فـَرََغ عليه السالم ِمْن ُدَعاِئِه َحىتَّ َغاَث اللَُّه تـَعَ / -َو ُحتِْيي ِبِه اْلَميَِّت ِمْن ِبَالِدَك آِمَني َربَّ اْلَعاَلِمنيَ 

  ».فـََقاَل تـَرَْكُت اْألَْوِديََة َو اْآلَكاَم َميُوُج بـَْعُضَها ِيف بَعض/ -َأْعرَاِيبٌّ ِمْن بـَْعِض نـََواِحي اْلُكوَفةِ 

  94: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

  مراتب تقوا 7
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  مهاهنگى بني انسان و پروردگار

7  

   امري عليه السالمران، مسجد حضرت 

  1384رمضان 

  99: تواضع و آثار آن، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

كند، چه عبادت حق باشد و چه خدمت به خلق، و چه به كارگرفنت حسنات  جمموعه اعماىل كه از انسان ظهور پيدا مى
روابط مردم با يكديگر، هنگامى است كه صورت عمل، با طرح و نقشه حق مهاهنگ باشد؛ يعىن با  اخالقى در

هاى فقهى برابرى كند، فقهى كه در بيش از پانصد آيه قرآن مطرح است، و نزديك به هشتاد و دو عنوان فقهى در   برنامه
ايتاً عمل، عملى باشد  باطن عمل هم با نيت خالص و ىف سبيل اهللا . كتب فقهاى بزرگ مطرح است صورت بگريد و 

كه با پروردگار عامل معامله شود، اين عمل از نظر دين، عمل كامل و جامع است، آن كسى كه اين عمل را اجنام 
دهد، يقيناً تكليف اهلى خود را ادا كرده است، و از نظر فقهى تكليفى برعهده او نيست، كه فرداى قيامت از او  مى

  .هى براى او تشكيل دهندخبواهند و دادگا

دين اهلى بر عهده او بوده و به تعبري عاملانه، حّق اولوهيت و ربوبيىت كه از جانب پروردگار به عهده او بوده به عنوان عبد، 
  .گريد كه قرآن كرمي از آن منزل، به منزل قبول تعبري كرده است اين عمل ادا شده، در منزل ديگرى قرار مى. ادا كرده است

  100: ع و آثار آن، صتواض

ا يـَتَـَقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقنيَ «   »1« »ِإمنَّ

  مراتب تقوا
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عمل براساس فقه و نيت خالص، از مراتب تقوا است و . تقوا مراتب خمتلفى دارد، يك مرتبه آن هم مهني مرتبه عمل است
  .قرار بگريدشود عمل به منزل قبول حق برسد و مورد پذيرش پروردگار عامل  باعث مى

كنند؛ يعىن خداى  بعد از اينكه عمل را قبول كردند، اين عمل را در دنيا طبق آيات قرآن كرمي به رمحانيت حّق وصل مى
هاى اين عمل هم خمتلف است، اين  دهند، پاداش مهربان پاداشى براى آن قرار داده است، به اين عمل در دنيا پاداش مى

اى آبرو در ميان مردم و حمبوبيت در قلوب  شود، پاداش چنني عمل كننده ات استفاده مىطور كه از آيات قرآن و از رواي
اى وسعت و گشايش رزق، طهارت باطن و آمرزش گناهان گذشته در دنيا  اهل اميان است، پاداش چنني عمل كننده

اين عمل جامع و كامل، گناهان   مهني جا پروردگار عامل از بركت. گذارم پرونده گناه به آخرت منتقل شود است؛ يعىن منى
  »2« .آمرزد گذشته عبد را مى

   مناز اول وقت، خاموش كننده آتش جهنم

  

  :فرمودند شد، پيغمرب اكرم صلى اهللا عليه و آله به مردم مى وقىت كه نزديك وقت مناز مى

ه از گناهانتان را با اجنام اين هاى افروخته شد برخيزيد حركت كنيد و به اين مناز اول وقت رو بياوريد، براى اينكه آتش
عمل . اى براى رّد عمل وجود ندارد بعد از اينكه اين عمل جامع و كامل را قبول كردند؛ چون زمينه. عبادت خاموش كنيد

شود، اداى تكليف قطعى، قبول شدنش و وصل شدن آن  وقىت كه صورت ظاهرش اهلى است، صورت باطنش هم اهلى مى
   شود، كه جلوه امل در دنيا قطعى است و در آخرت هم عمل به رحيميت پروردگار وصل مىبه رمحانيت پروردگار ع

______________________________  
  ».پذيرد خدا فقط از پرهيزكاران مى«؛ 27): 5(مائده  -)1(

سالم َمْن تـََعلََّم اْلِعْلَم َو َعِمَل ِبِه َو َحْفِص ْبِن ِغَياٍث قَاَل َقاَل ِيل أَبُو َعْبِد اللَِّه عليه ال«؛ 6، حديث 35/ 1: الكاىف -)2(
  ».َعلََّم ِللَِّه ُدِعَي ِيف َمَلُكوِت السََّماَواِت َعِظيماً َفِقيَل تـََعلََّم لِلَِّه َو َعِمَل لِلَِّه َو َعلََّم ِللَّهِ 

اْلِعْلُم َمْقُروٌن ِإَىل اْلَعَمِل َفَمْن َعِلَم َعِمَل َو  َجاِبٍر َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم قَالَ «؛ 2، حديث 44/ 1: و نيز در الكاىف
  ».َمْن َعِمَل َعِلَم َو اْلِعْلُم يـَْهِتُف بِاْلَعَمِل َفِإْن َأَجابَُه َو ِإالَّ اْرَحتََل َعْنهُ 



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

 

ِإنَّ أَْفَضَل اْألَْعَماِل ِعْنَد اللَِّه َما ُعِمَل  يُوُنَس َرفـََعُه َقاَل َقاَل َعِليُّ ْبُن احلَُْسْنيِ عليه السالم«؛ 7، حديث 1/ 70: و نيز الكاىف
  ».ِبالسُّنَِّة َو ِإْن َقلَّ 

  101: تواضع و آثار آن، ص

شت و رضوان، من اهللا اكرب است   .اين رحيميت، 

  وفاى به عهد پروردگار

  

  :در اين زمينه از سوره مباركه توبه يك آيه را عنايت كنيد

  »1« »اْلُمْؤِمِنَني َو اْلُمْؤِمناتِ َوَعَد اللَُّه «

كنند و هنوز عمرشان خامته پيدا نكرده و  خيلى آيه عجيىب است كه خدا به مردان و زنان با اميان، كه در دنيا زندگى مى
وعده دادم و متام شد، وعده : گويد دهم، مى وارد عامل ديگر نشدند، به جاى اينكه به مؤمنني و مؤمنات بگويد وعده مى

  .روردگار هم با وفاى به عهد مهراه استپ

  »2« »ِإنَّ اللََّه ال ُخيِْلُف اْلِميعادَ «

  .دليلى ندارد كه پروردگار عامل خلف وعده كند

ارُ « ْ   »َوَعَد اللَُّه اْلُمْؤِمِنَني َو اْلُمْؤِمناِت َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَ

شت    خصوصيات مؤمن و وعده 

  

دهد مؤمن آن انساىن است كه خدا، قيامت،  مؤمن كيست؟ در آيات ديگر شرح مى: گويد ديگر مى البته در آيات
در آيات قرآن اعمال و اخالق . باشد هاى آمساىن را باور دارد و اهل عمل و اخالق هم مى فرشتگان، پيغمربان و كتاب

  .كند مؤمنني را هم بيان مى
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امياىن كه دارنده عمل صاحل و اخالق حسنه هستند، ده خصوصيت اخالقى  ظاهراً در آيه سوره بقره، مردان و زنان با
رها جارى است ا وعده دادم كه از زير درختان و قصرها  شت را به آ   .اين يك وعده است. دارند، من 

  »3« »َو َمساِكَن طَيَِّبًة ِيف َجنَّاِت َعْدنٍ «

______________________________  
شت«؛ 72): 9(توبه  -)1( رها جارى ]  درختانِ [هاىي را وعده داده كه از زيِر  خدا به مردان و زنان با اميان  آن 

  »است؟

  ».كند مسلماً خدا خلف وعده منى«؛ 9): 3(آل عمران  -)2(

شت و نيز سراهاى پاكيزه«؛ 72): 9(توبه  -)3( چنني خشنودى و رضايىت از  و هم]  وعده فرموده[هاى ابدى  اى را در 
  ».تر است؛ اين مهان كامياىب بزرگ است بزرگ] كه از مهه آن نعمت ها[وى خدا س

  102: تواضع و آثار آن، ص

ا مسكن شت به آ   :هاى جاويدان وعده دادم هاى پاكيزه و با آرامش، در 

  »َو ِرْضواٌن ِمَن اللَِّه َأْكبَـرُ «

شت و مسكن رت است رضوان از    :فرمايد آيه هم مىدر پايان . هاى طيبه باالتر و 

  »ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ «

ايت، كه با  يعىن حتقق وعده پروردگار و رسيدن مكّلف به جنات و به مساكن و به رضوان من اهللا اكرب، كه پروردگار ىب
  صفت عظيم از آن ياد كرده است، چيست؟

  عاقبت بدگماىن به پروردگار

  

اعمالش كه عمل كامل و جامع اجنام داده، نگراىن داشته باشد، و نبايد نسبت به دنيا  بنابراين هيچ مؤمىن نبايد نسبت به
من يك عمر زمحت كشيدم و پاك زيستم، اخالق حسنه داشتم، اما فكر . و آخرت خود، دچار بدگماىن به پروردگار شود
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حاىل در باطن انسان قرار بگريد، اين اگر چنني . كنم كار ما به جاىي برسد كه در روز قيامت مورد لطف قرار بگريمي منى
رسد كه دِر جنات را به  قدر اين حال مورد نفرت خدا است كه در روايات ما آمده است كه گاهى كار بدگمان به جاىي مى

انسان نبايد به خداى مستجمع مجيع صفات كمال، كه اهللا است، به خداى رمحان كه در مهرباىن او . بندد روى خود مى
شتخبشندگى وج ها ومساكن طيّبه و رضوان من اهللا اكرب را وعده داده، بدگمان باشد، اينجا  ود دارد و خداى رحيم كه 

خواهد خدا را يك  بدگمان مى. خواهد خدا را نامهربان معرىف كند بدگمان در حقيقت مى »1« .جاى بدگماىن نيست
  در لذا. اش را بدهد معرىف كند خداىي كه بنا ندارد مزد زمحت بنده

______________________________  
َظنَّ السَّْوِء َعَلْيِهْم دائَِرُة السَّْوِء َو َغِضَب اللَُّه َعَلْيِهْم َو َلَعنَـُهْم َو َأَعدَّ َهلُْم َجَهنََّم َو «ان اهللا سبحانه يقول للظاملني باهللا « -)1(

  ».»ساَءْت َمِصريا

عليه السالم الثقة باهللا و حسن الظن به حصن ال يتحصن به إال كل مؤمن  و قال أمري املؤمنني«؛ 110/ 1: إرشادالقلوب
  .و التوكل عليه جناة من كل سوء و حرز من كل عدو

الظن باهللا و رجائه له و حسن خلقه والكف  و قال الصادق عليه السالم و اهللا ما أعطي مؤمن خري الدنيا واآلخرة إال حبسن
 يعذب عبدا بعد التوبة و االستغفار إال بسوء ظنه و تقصريه يف رجائه و سوء خلقه عن أعراض الناس فإن اهللا تعاىل ال

  ».واغتيابه للمؤمنني

  103: تواضع و آثار آن، ص

دهند كه انسان را  نقل شده، در قيامت دستور مى» وسائل الشيعه«روايت بسيار مهم ما كه قسمىت از آن در جلد يازدهم 
اى تو را اجرا كردم، : گويد ، به پروردگار مىبا پرونده كامل به جهنم بربند من كه گناهى مرتكب نشدم، من كه مهه فرما

رسد  من كه اهل عبادت رب و خدمت به خلق بودم، به چه علت حكم به جهنم بردن من را صادر كردى، خطاب مى
  »1« .كنم ت با تو معامله مىكنم، در دنيا به من سوء ظن داشىت، من با مهان حال من باگمان خودت با تو معامله مى

  ارزش حسن ظن به پروردگار
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اينجا جاى اميد به پروردگار و طمع به حمبت و عنايت پروردگار است، در حاىل كه انسان هر روز و هر شب در حد 
دهد بايد گمانش به پروردگار گمان درست و خوىب باشد، يعىن حسن ظن داشته  خودش عمل جامع و كامل اجنام مى

اين روايت را در مدارك  . آمده است» حباراالنوار«و » وسائل«به قدرى حسن ظن مهم است كه در كتاب  .باشد
گردد  برند، يكى دو بار بر مى رسد گناهكار را به جهنم بربيد، در حاىل كه او را به جهنم مى ام، خطاب مى گوناگون ديده

كردم كه با اين رمحت  كند من فكر منى ردى، عرض مىگ رسد دنبال چه مى كند، خطاب مى و به پشت سر خود نگاه مى
كردم وقىت با تو برخورد كنم، از من گذشت كىن، مطلب بسيار  ايت، حكم به جهنم رفنت من بدهى، من فكر مى ىب

داند كه بدكار اهل جرميه  داند كه گناهكار اهل جهنم است، مى زيباىي است، به پروردگار بايد حسن ظن داشت، مى
يعىن اين قدر گمان خوب به  »2« روغ و كلك او را به جاى حرف راست حساب كنيد و او را به جهنم نربيد؛است، د

  .كند اش را در صحراى حمشر قبول مى پروردگار ارزش دارد، كه پروردگار عامل، مطلب اين بنده

اُر خاِلِديَن ِفيها َو َمساِكَن طَيَِّبًة ِيف َجنَّاِت َعْدٍن َو ِرْضواٌن ِمَن َوَعَد اللَُّه اْلُمْؤِمِنَني َو اْلُمْؤِمناِت َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن َحتِْتهَ « ْ ا اْألَ
   اللَِّه َأْكبَـُر ذِلكَ 

______________________________  
الظَّنَّ  اْبِن َبزِيٍع َعِن الرَِّضا عليه السالم َقاَل َأْحِسنِ ]  الكاىف[« ؛ 15، حديث 59، باب 366/ 67: حبار األنوار -)1(

  .رّاً َفَشرّاً ِباللَِّه فَِإنَّ اللََّه عز و جل يـَُقوُل أَنَا ِعْنَد ُحْسِن َظنِّ َعْبِدَي اْلُمْؤِمِن ِيب ِإْن َخْرياً َفَخْرياً َو ِإْن شَ 

و جاليل و قال رسول اهللا يقول اهللا عز و جل أخرجوا من النار من كان يف قلبه مقدار حبة من خردل إميانا مث يقول و عزيت 
ار مع من مل يؤمن يب   ».ال أجعل من آمن يب ساعة من ليل أو 

َو ُرِوَي َأنَّ اللََّه تـََعاَىل ِإَذا «؛ 20356، حديث 232/ 15: ؛ وسائل الشيعه148: عدة الداعي و جناح الساعي -)2(
َتْأُخُذُه اْلَمَالِئَكُة ِإَىل النَّاِر َو ُهَو يـَْلَتِفُت فـََيْأُمُر اللَُّه تـََعاَىل ِبَردِِّه َحاَسَب اْخلَْلَق يـَبـَْقى َرُجٌل َقْد َفَضَلْت َسيَِّئاُتُه َعَلى َحَسَناِتِه فَـ 

 َو َجَالِيل َما تـََعاَىل َمَالِئَكِيت َو ِعزَِّيت  فـَيَـُقوُل َلُه ِملَ تـَْلَتِفُت َو ُهَو َأْعَلُم ِبِه فـَيَـُقوُل يَا َربِّ َما َكاَن َهَذا ُحْسَن َظينِّ ِبَك فـَيَـُقوُل اللَّهُ 
  ».َأْحَسَن ظَنَُّه ِيب يـَْوماً َو َلِكِن اْنطَِلُقوا ِبِه ِإَىل اْجلَنَِّة ِالدَِّعائِِه ُحْسَن الظَّنِّ ِيب 

  104: تواضع و آثار آن، ص

  »1« »ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
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روايت . كنم ل براى مشا مطرح مىدرباره عمل جامع و كام» اصول كاىف«روايت بسيار مهمى را از جلد دوم كتاب شريف 
امام باقر عليه السالم از قول پروردگار نقل . از وجود مبارك حضرت باقر العلوم عليه السالم با سلسله سند نقل شده است

اند؟ زيرا مطلب بسيار مهم بوده كه پروردگار عامل در مقدمه گفتارشان  چرا پروردگار در كالم خود پنج قسم خورده. كند مى
ائى وعلّو ارتفاعى«اند،  قسم خورده پنج به عزت، جالل، عظمت، نورانيت و به بلندى » وعزّتى و جالىل وعظمىت و 

  .مقام خداىي و اهليت سوگند، كه قسم باالتر از اينها نيست

  مقدم كردن خواسته خود بر خواسته خدا

  

  سوگند براى چيست؟

به عزت، جالل، عظمت و نورانيت و به بلندى مقام الوهيت  »2« »امر الدنياٍء ِمْن  اليـُْؤِثُر عبٌد هوائى على هواه ىف شى«
دهد،  هاى خودش ترجيح منى هاى مرا بر خواسته اى از بندگان من، خواسته و ربوبيت و خداىي قسم، در زندگى دنيا، بنده

ق نيستم، خواسته مرا مقدم كند وىل چون من با ريا مواف خواهد كه مهه بفهمند او عبادت مى مثال در عبادت، دلش مى
  .خواهد چهره شود كند، اما دلش مى دهد، خدمت به مردم مى كند و عبادت اجنام مى مى

» ء من أمر الدنيا ىف شى«كند،  گومي به من خدمت كن، خواسته مرا در مهه امور دنياىي مقدم مى وىل من به او مى
من . آيد دهد عملى جامع و كامل به دست مى ى كه اجنام مىكند و عمل هاى خودش مقدم مى هاى مرا بر خواسته خواسته

  نيازى او را در ىب» جعلت غناه ىف نفسه«دهم، اول  العملى نشان مى در مقابل كار او چه عكس

______________________________  
شت«؛ 72): 9(توبه  -)1( رها جارى است؟ ]  تانِ درخ[هاىي را وعده داده كه از زيِر  خدا به مردان و زنان با اميان  آن 

شت اند، و نيز سراهاى پاكيزه در آن جاودانه چنني خشنودى و رضايىت از سوى  و هم]  وعده فرموده[هاى ابدى  اى را در 
  ».تر است؛ اين مهان كامياىب بزرگ است بزرگ] كه از مهه آن نعمت ها[خدا 

 َمحَْزَة َعْن َأِيب َجْعَفٍر عليه السالم َقاَل قَاَل اللَُّه عز و جل َو ِعزَِّيت َو اْبِن ِسَناٍن َعْن َأِيب «؛ 2، حديث 137/ 2: الكاىف -)2(
نـَْيا ِإالَّ َجَعْلُت ِغَناُه ِيف  َجَالِيل َو َعَظَمِيت َو بـََهاِئي َو ُعُلوِّ اْرتَِفاِعي َاليـُْؤِثُر َعْبٌد ُمْؤِمٌن َهَواَي َعَلى َهَواُه ِيف َشيْ   ٍء ِمْن أَْمِر الدُّ

  ».لِّ َتاِجرٍ نـَْفِسِه َو ِمهََّتُه ِيف آِخرَِتِه َو َضمَّْنُت السََّماَواِت َو اْألَْرَض ِرْزَقُه َو ُكْنُت َلُه ِمْن َورَاِء ِجتَاَرِة كُ 
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ِيت َو َجَالِيل َو َأِيب ُعبَـْيَدَة َعْن َأِيب َجْعَفٍر عليه السالم َقاَل ِإنَّ اللََّه عز و جل يـَُقوُل َو ِعزَّ «؛ 1، حديث 137/ 2: الكاىف
ُه َو َضمَّْنُت السََّماَواِت َو اْألَْرَض َعَظَمِيت َو ُعُلوِّي َو اْرِتَفاِع َمَكاِين َاليـُْؤِثُر َعْبٌد َهَواَي َعَلى َهَوى نـَْفِسِه ِإالَّ َكَفْفُت َعَلْيِه َضيـَْعتَ 

  ».ِرْزَقُه َو ُكْنُت َلُه ِمْن َورَاِء ِجتَاَرِة ُكلِّ َتاِجرٍ 

  105: ضع و آثار آن، صتوا

نياز شود، هر روز آبرو مايه بگذارد، گردن كج كند، دنبال پارتى و  دهم، تا جمبور باشد به وسيله مردم ىب خودش قرار مى
  .ام خأل حس كند كه براى پر كردن خأل، گردن كج كند و آبرو مايه بگذارد ودست دراز كند گذارم بنده مقام برود، منى

اى در مدح حضرت رضا عليه السالم گفته بودم، با خط خوب روى كاغذ عاىل نوشتم و گفتم بروم  قصيده: شاعرى گفت
رفتم،  در راه كه مى. دهد و براى حاكم خراسان خبوامن و حاكم خراسان باالخره با شنيدن اين قصيده، پول خوىب به من مى

بايد براى . م گفىت، به حاكم چه ربطى داردبه خودم گفتم مرد حساىب، اين قصيده را در مدح حضرت رضا عليه السال
يا حضرت رضا عليه السالم بعد از شنيدن اين قصيده، . برو براى خودش خبوان. خود حضرت رضا عليه السالم خبواىن

  :طبق عقيده شيعه

  »أنت َتْسَمُع كالمى و تشهد مقامى«

  .گردانند خانه خود نااميد بر منىاينها كسى را از در . كند كند؟ يا در آخرت جربان مى آيا عنايىت مى

حاجى از مكه برگشته بود، خراسان آمد، در خانه حضرت رضا عليه السالم را زد، امام عليه السالم اجازه ندادند كه در را 
حاجى : داند كه مال كدام دست و كدام نيت است؟ خودشان پشت در آمدند، گفت باز كنند، چون صداى در را مى

ام، ابن سبيل شدم، يعىن خمارجم متام شده است، در شهر خود، وضع ماىل من خوب است، در  شتههستم و از سفر برگ
  .فرستم خواستم به كس ديگر مراجعه كنم، پوىل به من بدهيد، وقىت به شهر خودم برگشتم پول را براى مشا مى اين شهر، منى

خواهد مهه پول خود را خرج كنند و  ند و دلشان مىرو  اين شخص از مكه برگشته تا مجال مشا را زيارت كند، مهه مكه مى
دادى كه نگاهى به مجال مبارك مشا  كردى و اجازه مى به كربال بروند، مشا كه االن زنده و در دنيا هسىت، در را باز مى

   كشيد و عمل من ديد خجالت مى اين شخص آبرو دارد، اگر مرا مى: بيندازد، فرمود

  106: تواضع و آثار آن، ص

  .رفت بني مى از
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  :سامل، صاف، جامع و كامل باشد، وقىت بنده من عمل كامل اجنام داد. عيب باشد عمل بايد ىب

  »جعلت غناه ىف نفسه«

  .نيازى كند كنم كه احساس ىب طورى با باطنش معامله مى

   گفنت شعر در حرم امام رضا عليه السالم و گرفنت حاجت

  

من . يابن رسول اهللا ببخشيد، ما راه را اشتباه رفتيم: عليه السالم رسيد، گفتاز وسط راه برگشت و به حرم حضرت رضا 
اين قصيده را براى مشا گفتم، و بايد نزد مشا . خواستم اين قصيده را نزد حاكم و استاندار بربم، متوجه اشتباهم شدم مى

زيارت بود، اين فرد با صداى خوىب كسى در حال . آن شخص شعر را خواند. خبوامن، يابن رسول اهللا شعر مرا گوش بده
عجب مدح جالىب است، حاال ببينيد چگونه حضرت رضا عليه السالم مشكل را حل : خواند، آن زائر گفت قصيده را مى

اين شخص بايد قصيده را خبواند و يك اهل حاىل بايد در حال زيارت باشد، قصيده را بشنود و حال زيارتش . كند مى
وقىت شاعر پول را . زمان، شش تومان به اين شاعر داد و سريع البه الى مجعيت خودش را گم كرد بيشرت شود، به پول آن

از اين به بعد هم هر  : از حضرت رضا عليه السالم تشكر كرد و گفت. ديد، متوجه شد كه خمارج دو سه ماه او است
زيارت كرد و از حرم بريون آمد، وارد . رفتم ىكنم، من اشتباه كردم كه نزد حاكم م آمي و به مشا ارائه مى كارى كردم مى

شش توماىن كه امروز حضرت رضا عليه : خواست حرم برود، به شاعر گفت مسجد گوهرشاد شد، يكى از اولياى خدا مى
خرم، شش تومان را داد، شصت تومان گرفت، ديد خرج سه چهار سال او تأمني  السالم به تو حواله كرده، ده برابر مى

   من غلط كردم: شاعر به حضرت رضا عليه السالم گفتشده است، 

  107: تواضع و آثار آن، ص

  .گومي آمي و به خودتان مى من از اين به بعد هر مشكلى داشتم مى. رفتم كه دِر خانه غري از مشا مى

وصل است، ديگر  ايت دهم كه ببيند به منبع ىب بُرم و بعد يك حاىل به او مى او را از مهه مى» جعلت غناه ىف نفسه«
  .احساس خأل و كمبود نكند

   كران پروردگار به مؤمن عنايت ىب
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  :دوم

  »و جعلُتُه مهََّتهُ ىف آخرته«

دهم كه  كنم، يعىن او را از سنگيىن حمبت دنيا و ماّدى گرى جنات مى با اين اعمال خوىب كه اجنام داده، متوجه آخرتش مى
  .ى داشته باشدا در دنيا براى ساخنت آخرت زندگى پاكيزه

  »وَضمَّْنُته له السموات و االرض«

در روايت و جتربه هم ثابت . ام ببارد گومي كه از مهه جا براى بنده دهم، مى متام آمسان و زمني را ضامن روزى او قرار مى
  .شده است

نگاه، بيمارستان،  كىن، خرج درما خرج به اين سنگيىن را از كجا تأمني مى: رفتم به يك نفر گفتم در شهرى منرب مى
كىن، زماىن كه من اين سؤال را كردم، ده سال قبل بود، شايد  ها و مراجعات مردمى را از كجا تأمني مى كتاخبانه، طلبه

اما خودش در يك خانه تريچوىب با يك زندگى و لباس معموىل زندگى . ايشان در ماه ده ميليون تومان پرداخىت داشتند
  .جواىب كه داد حمصول آيات و روايات بود. كند ندگى مىكرد، االن هم مهانطور ز  مى

  ،»1« »َو يـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال َحيَْتِسبُ * َمْن يـَتَِّق اللََّه َجيَْعْل َلُه َخمَْرجاً «

   روم، پول دنبال فالىن من دنبال پول منى: گفت» وضّمنته له السموات و االرض«

______________________________  
قرار ] از مشكالت و تنگناها را[و هر كه از خدا پروا كند، خدا براى او راه بريون شدن «؛ 3 -2): 65(طالق  -)1(

  ».دهد برد روزى مى و او را از جاىي كه گمان منى* دهد مى

  108: تواضع و آثار آن، ص

مثال شب كه به خانه . شوى ىاگر مدتى كنار من باشى متوجه م: دود، گفت چگونه پول دنبال مشا مى: گفتم. دود من مى
به حاج آقا بدهيد، رسيد هم : اند و گفتند چهار پنج كيسه، نصف گوىن، اسكناس آورده: گويد روم، مهسرم مى مى
  .خواهد منى
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  .كند معرىف هم منى

  :دهم ها و زمني را ضامن رساندن روزى به او قرار مى آمسان

  »وكنُت له من وراء جتارة كّل تاجر«

هاى توفيق  كند، اين قدر زمينه چگونه خدا براى انسان جتارت مى. كنم كنار بروند، خود من براى او جتارت مىمهه تاجرها  
زند كه در روز  هاى توفيق، اين قدر كار خري از او سر مى كند، كه انسان با فراهم شدن آن زمينه را براى انسان فراهم مى

  .هى شفاعت كن؛ زيرا نزد ما آبرو و مايه دارىخوا هر تعدادى را كه مى: گويند قيامت به او مى

ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن   باشد، به ما سفارش كردند كه در هيچ كارى بدون اين عمل نتيجه اتصال به اهللا و رمحان و رحيم مى
او مهربان . ميوارد نشويد، يعىن بدون اتصال دادن خود به اولوهيت و رمحانيت و رحيميت وارد هيچ كارى نشو   الرَِّحيمِ 

  .عجيىب است

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

  109: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   حقيقت اعمال انسان 8

  

   دوام و ثبات اعمال انسان

8  

   ران، مسجد حضرت امري عليه السالم

  1384رمضان 

  113: تواضع و آثار آن، ص
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   االنبياء واملرسلني احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

طبق آيات قرآن و روايات و اخبار اهل بيت عليهم السالم و حتقيقات گروهى از دانشمندان اهلى در شرق و غرب عامل، 
د اين هر چن. ماند و دوام دارد و مهيشگى است، عمل انسان است در قدمي و جديد عامل، آنچه كه براى انسان باقى مى

دوام، پابرجاىي و ثبات اين عمل و جاويد بودن اين عمل قطعى و يقيىن است  . عمل، عمل صاحل و يا عمل زشت باشد
  .كه روايات و اخبار بسيارى بر آن گواه و شاهد است

   معناى عمل و كيفيت و ماهيت آن

  

هاى زيادى نوشته شده  وايات، كتابعمل چيست؟ و چه كيفيت و ماهيىت دارد؟ درباره عمل، عالوه بر آيات قرآن و ر 
ها، انسان به  هاى پرقيمىت كه حمور حبث آن عمل و دانش و علم است كه در ضمن مطالعه اين گونه كتاب كتاب. است

برد، كه پانزده قرن قبل در يك شهر قدميى و بدون مدرسه،  معجزه بودن قرآن و روايات اهل بيت عليهم السالم پى مى
يك نفر هنر نوشنت نداشت، شهر : فرمايد م به دست نداشته، شهرى كه امرياملؤمنني عليه السالم مىشهرى كه يك نفر قل

قرآن كرمي و اهل بيت . ها بود ها و ملت بود، چون دور از رفت و آمد كاروان »2«  تر از مّكه كه عقب افتاده  »1«  مدينه
   ت، انسان، گذشتهعليهم السالم يك سلسله حقايقى را در رابطه با عامل، موجودا

______________________________  
  54/ 34: لغت نامه دهخدا -)1(

جا، موقعيت  اين شهر پس از مهاجرت پيغمرب اسالم از مكه به آن. از شهرهاى مهم عربستان سعودى است: شهر مدينه
خاصى پيدا كرد و نامش از يثرب به مدينة النىب تبديل يافت، مرقد حضرت رسول در اين شهر است و مطاف و زيارتگاه 

اى قرار گرفته   مدينه در واحه. كيلومرت است  425 و با جده كيلومرت  175فاصله آن تا حبر امحر . مسلمانان جهان است
در عصر پيغمرب و ابوبكر و عمر . شود بدين جهت ميوه و غالت فراوان در آجنا كاشته مى. كه آب آن نسبتاً فراوان است

مركز  -پيش از آنكه آن حضرت كوفه را مقر حكومت سازد -و عثمان و آغاز خالفت امرياملؤمنني على عليه السالم
شدند و در عصر عباسى نيز تا سال  در حكومت امويان حكام مدينه از جانب خليفه تعيني مى. خالفت اسالمى بود

كه حممد بن عبدالّله طاهر از جانب املستعني به حكومت آن شهر تعيني شده بود جزء متصرفات عباسيان . ق. ه 428
  .آمد به مشار مى
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ثماىن آن شهر را تصرف كرد علويان از خانواده بنواالحيضر و بنو مهنا كه حكومت ع  923تا سال  250از سال 
وهابيان آن را تصرف كردند لكن حممد على واىل مصر به سال  1219در سال . جا را به دست گرفتند حكومت آن

نريوهاى شريف مكه بر آجنا دست يافت و در سال . ق. ه 1335در سال . آن شهر را از ايشان پس گرفت 1227
هاى ديگر مدينه  نام. ابن سعود آن را تصرف كرد و جزو دولت عربستان سعودى گرديد) م 1924. (ق. ه 1343

مدينة السماء، مدينه مشرفه، مدينة الرسول، مدينة النىب، مدينه منوره، مدينه طيبه، مدينه مكرمه، حرم : عبارت است از
تيد، نيدد، نيدر، موفيه، حبرية، طيبة، مسكينه، طابة، حمبة، حمبوبه، الرسول، دار اهلجرة، قرية االنصار، اثرب، يثرب، يندد، 

  .جمببة، حبيبه، مرحومه

  1011/ 35: لغت نامه دهخدا -)2(

  .ام القرى، بكه: شهر مكه

. شهر مقدس اسالمى در كشور عربستان سعودى در منطقه حجاز كه مسجداحلرام و خانه كعبه شرفها الّله در آجناست
ارتفاع آن از سطح دريا . هاى بلندى است واقع شده است شرق جده و در دره تنگى كه حماط كوه كيلومرتى  80در 

. گردد تاريخ بنا و آباداىن آن به زمان حضرت ابراهيم عليه السالم و فرزند او امساعيل عليه السالم باز مى. مرت است 330
ت نيز مركز عبادت اصنام و يكى از مراكز مهم بازرگاىن اين شهر كه زيارتگاه و قبله مسلمانان جهان است در ايام جاهلي

در اوايل . اما پس از تأسيس حكومت امويان در دمشق امهيت جتارى خود را از دست داد. عربستان در قبل از اسالم بود
و  1218بني ساهلاى . قرن چهارم هجرى قرامطه آن را خراب كردند و عثمانيان در اوايل قرن دهم به آجنا دست يافتند

استقالل آن را اعالم و خود را پادشاه . ق. ه 1335به دست وهابيان افتاد و شريف حسني به سال . ق. ه 1228
مكه به قبضه تصرف ابن سعود درآمد و از آن زمان تا امروز خاندان وى در حجاز  1343حجاز ناميد و به سال 

  .سلطنت دارند و امور مكه در عهده آنان است

اده است بلند و هر جانب كه به شهر روند تا به : فت شهر مكه آردناصر خسرو در ص شهر مكه اندر ميان كوهها 
مكه برسند نتوان ديد و بلندترين كوهى كه به مكه نزديك است كوه ابوقبيس است و آن چون گنبدى گرد است چنانكه 

كه در مسجد حرام باشند به دى ماه آفتاب اگر از پاى آن تريى بيندازند بر سر رسد و در مشرقى شهر افتاده است چنان
و مسجد حرام به ميانه آن فراخناى اندر است و گرد ... و اين عرصه كه ميان كوه است شهر است ... از سر آن برآيد 

اند و دروازه  ها و بازارها و هر كجا رخنه به ميان كوه در است، ديوار باره ساخته بر گرد مسجد حرام شهر است و كوچه
و از مسجد حرام بر جانب مشرق بازارى بزرگ كشيده است از جنوب سوى مشال و بر سر بازار از جانب ... اده بر

است و آن چنان است كه دامن كوه را مهچون درجات بزرگ  » صفا«جنوب كوه ابوقبيس است و دامن كوه ابوقبيس 
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ا روند خلق و دعا كرده گويند صفا و مروه كنند آن است و  كنند و آنچه مى  اند و سنگها به ترتيب رانده كه بر آن آستا
اند و در ميان شهر  هاى بسيار ساخته به آخر بازار از جانب مشال كوه مروه است و آن اندك باالى است و بر او خانه

 است و در اين بازار بدوند از اين سر تا بدان سر و چون كسى عمره خواهد كرد از جاى دور آيد به نيم فرسنگى مكه
  ...اند و مسجدها ساخته كه عمره را از آجنا احرام گريند  هر جا ميلها كرده

من ماه قدمي خيار و بادرنگ و بادجنان تازه ديدم آجنا  و پانزدهم فروردين قدمي ... هواى مكه عظيم گرم باشد و آخر 
به زمستان، آجنا يافت شود و هرگز خاىل  ها و اول ارديبهشت خربزه فراوان رسيده بود و خود مهه ميوه... انگور رسيده بود 

و رجوع به مهني مأخذ و معجم البلدان و نزهة القلوب ). 101 -97از سفرنامه ناصرخسرو، چاپ برلني ص . (نباشد
  .و دايرة املعارف فريدوجدى و املوسوعة العربيه شود 15 - 1چاپ ليدن ص 

  114: تواضع و آثار آن، ص

كنند كه تا االن آن مطالب مطرح شده در قرآن و روايات جلوتر از علم  هان مطرح مىجهان، ساختمان جهان و آينده ج
طور خواهد بود و عجيب اين  است، نه مطابق و مهاهنگ با علم، بلكه تا اكنون فراتر بوده است و قطعاً تا قيامت مهني

ا با صدق يكى است، است خربهاىي كه تاكنون اين بزرگواران دادند، حتقق پيدا كرده است كه دليل بر  اين است، خرب آ
آن علم را از زمان آدم تا روز ظهور » الف«باشد، » ياء«تا » الف«به ما خرب دادند كه علم و دانش اگر عناوينش از 

را به » ياء«تا » باء«ها با كمك عقل، حبث، جتربه، مطالعه و حتقيق در اختيار دارند، از  امام دوازدهم عليه السالم انسان
تر  كند، حاال علم، چشمه و درياى عظيمى است، عقول مردم از هر زماىن پخته آيد و اعالم مى هاىي دوازدمهني امام مىتن

است، خستگى مردم از فساد هر زماىن بيشرت است، با ظهور علم از ايشان و پختگى عقل و خستگى از فساد، سفره 
  .عدالت به وسيله ايشان، مهه جهان را خواهد گرفت

  .كنيم يات و روايات ما، درباره عمل، پنج حقيقت را مالحظه مىاز آ

  »1«  پنج حقيقت در اعمال انسان

  

  :حقيقت اول
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  .كند كه فكر صحيح يا باطل باشد، مستقيم يا احنراىف باشد يك حقيقت فكر است، فرقى منى

  :حقيقت دوم

  

ء تعّلق پيدا كرد،  از اينكه فكر، به يك شىخارج شدن سكون و آرامش باطن به حركت است كه به تعبري ساده، بعد 
افتد يا نه، حالت يقني براى  ء بروم يا نروم، حاال يا در ترديد مى شود، كه سراغ اين شى تاب مى قرار و ىب انسان درونش ىب
  ءاى كه فكر من به او تعلق گرفته است، آيد كه صد در صد دنبال اين شى او به وجود مى

______________________________  
مفاد آيه كرميه ما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد گفتارى از فاعل «؛ 393/ 4: درخشان پرتوى از اصول كاىف -)1(

افعال اختيارى . خمتار و مهچنني عملى صادر خنواهد شد، جز اينكه بر آن اعمال دو شاهد و رقيب و فرشته موكل هستند
شود، مهچنان كه از نظر صدور  ن روح روان سرچشمه ميگريد و ظهور ذات و ذاتيات روان انساىن معرىف مىبشر كه از كمو 

حركات خارجى مباشرى انساىن امر حمسوس است به مهني قياس مورد ختيل و نريوى خيال قرار ميگريد، يعىن فاعل خمتار از 
مهان خواهد بازگشت از مجله نريوى خيال است كه آغاز از  نظر اينكه حركات ارادى او از درون او سرچشمه گرفته باز به

اى افعال اختيارى صاحل كه  آن صادر شده و از آن حمل تنزل منوده است و به اعضاء خارجى سرايت منوده است و صور
ا عبوديت در رابطه با آفريدگار است، سبب نورانيت روح خواهد شد   .شعار آ

اى علمى و چه از نظر ادراك  نورانيت ارواح در اثر آن است كه ا ثبت شده چه از نظر ادراك صور ائى كه در آ صور
ا و حركات جوارحى عبارت از حيات و سري و سلوك جوهرى روان است و كرام كاتبني نيز بقدس ذات صورت  صور

است در روح و نقش اهل اميان نيز ثبت و ضبط منوده است و ثبت و تصوير اع مال صاحله كه توسط علمى و ادراكى آ
قوا و نريوهاى قدس و فرشتگان مقرب صورت ميگريد و نه بطور ثبت صورت و كتابت عمل صاحل خارجى است كه ثبت 

و كتابت صورت لفظى باشد مانند اينكه زيد قائم است بلكه بطور صورت حقيقى عمل صاحل كه از طريق فيلمربدارى 
و در نتيجه كتابت فرشتگان اعمال صاحله اهل اميان به صورت صورت حقيقت عمل صاحل خارجى ثبت و ضبط شود 

و رواىن روح اهل اميان يعىن به صورت فيلم و ضبط عمل صاحل خواهد درآمد، در حقيقت القاء و موهبت روح تازه  علمى
از وجود شود به وجود ثابترت  به نفس از طريق القاء صورت عمل كه سريت آن بطور صورت فيلم در روان ثبت و ضبط مى

خارجى باألخره عمل صاحل قول و فعل و حركت جوارحى حقيقت آن حركت جوهرى است باينكه مهه اعمال گرچه توأم 
ا را كرام كاتبني در روح و روان اهل اميان فاعل خمتار ثبت و ضبط مى منايد به صورت  با حتول و زوال است وىل سريت آ

خارج صورت حركات و احوال را ضبط مينمايد، مهه افعال و اعمال اختيارى  واقعى نه به وجود لفظى، مهچنان كه فيلم در
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ائى كه واقع شده، مهچنان كه فيلم در خارج صورت حركات و احوال و  اهل اميان ثبت و ضبط مى شود وىل به صور
اى علمى و حركات و احوا اصوات را ضبط مى ل بيشمارى را قبول  منايد و از نظر جترد روح است كه قابليت دارد كه صور

اى  كند و بپذيرد و مانند جسم خارجى نيست كه فقط يك صورت و يا يك فيلم بپذيرد، از اين نظر روح مصور به صور
  .بيشمارى خواهد بود و مهه سريت و صورت روح و سريت اعمال و عقايد اهل اميان است

هائى است كه در الواح و قلوب  اهل اميان مبنزله نقش باالخره آثار حاصله از احوال و افعال اختيارى در قلوب و ارواح
مياَن ناظر به آن باشد كه فعل صاحل جوارحى مهان حركات  نوشته مى ُِم اْإلِ شود و حمتمل است كرميه أُولِئَك َكَتَب ِيف قـُُلِو

ر قلوب اهل اميان ثبت اختيارى سريت آن عبارت باشد از اينكه كرام كاتبني نقش وجود كتىب مهان عمل خري و صاحل را د
ا صحائف اعمال و صورت كتىب اعمال گفته مى   ».شود و ضبط منايد كه به آ

  115: تواضع و آثار آن، ص

  .بروم

   مرحله سوم

  

كند كه دنبال  مرحله حركت ظاهر است كه حمصول آن حركت باطن است كه انسان را از درون، تشويق و حتريك مى: 
  .متعّلق فكر حركت كند

  :چهارمحقيقت 

  

  .رسيدن و نرسيدن به مراد و مقصود است

  :حقيقت پنجم

  

  .باشد آثار مثبت و منفى مى
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قرارى باطن، خواسنت و طلبيدن، حركت   گريد، ىب ءاى كه فكر به آن تعلق مى اين جمموعه در حقيقت پنج برنامه دارد، شى
  جمموعه را دركردن در مرحله ظاهر به سوى مراد و مطلوب، بعد هم ظهور آثار اين 

  .بر دارد

  فكر كردن به دنيا و ظاهر دنيا

  

كند، كه هر كدام از اين سه خبش با آيات روشىن در قرآن كرمي و  قرآن جميد، اين جمموعه را به سه خبش تقسيم بندى مى
دنيا  يك خبش اين كه اين جمموعه، يك جمموعه مادى صرف است، فكر فقط به دنيا و ظاهر . روايات ترسيم شده است

  :گويند خورد، از ابتداى زندگى و تا پايان زندگى، تا جاىي كه در سّن پريى و حماسن سپيدى هم اين گروه مى گره مى

  »1« »ما يـُْهِلُكنا ِإالَّ الدَّْهرُ «

مادى به دنيا آمدمي و مادى . مهه چيز دست ماديت و دنيا است، و دست ديگرى غري از دست دنيا در كار نيست
  شود، كر مشغول به ظاهر دنيا مىمريمي، ف مى

______________________________  
  ».كند و ما را فقط روزگار هالك مى«؛ 24): 45(جاثيه  -)1(

  116: تواضع و آثار آن، ص

  :فرمايد مى» ج البالغه«در . باطن دنيا كه البته نور و ملكوت است، حقيقت و حق است

دو ديدگاه را امرياملؤمنني عليه السالم مطرح  »1« »لدنيا اذا نظر الناس اىل ظاهرهاأال ان اولياء اهللا نظروا اىل باطن ا«
بينند كه صاحب خانه براى زندگى مردم  باشد كه اين جمموعه را يك ابزارى مى كند، ديدگاه اول، انبيا و اولياى خدا مى مى

مشا آوردمي؛ يعىن ، خري دنيا و آخرت را براى »انبيا«كنند، ما  قرار داده است كه با اين ابزار، دنيا و آخرت خود را آباد مى
  .يك سرمايه صد در صد كامل را براى مشا آوردمي

   كند و به قول امرياملؤمنني عليه السالم آن كسى كه به ظاهر دنيا نگاه مى
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يك نفر مالك . گريد بيند، كه در حقيقت در حمدوده پول دنيا قرار مى و غري از اين را منى »2« »اليبصر مما ورائها شيئاً «
  .گريد او با اين ديد فقط در حمدوده ثروت و پول قرار مى! شود ني، درياها، صحراها و معادن كه منىها، زم آمسان

   روانشناسى قرآن در مورد انسان

  

خواستند به اين حقايق برسند،  قرآن جميد و روايات روانكاوى عجيىب نسبت به انسان دارند كه متام روانشناسان دنيا اگر مى
وقىت فكر به مال گره خبورد، . آن صفحه را باز كرده و معما را حل كرده و حققيت را ظاهر كرده استوىل قر . توانستند منى

كند، البته اين مرادى  شود، در خواسنت مال، به سوى مال حركت مى قرارى، دنيا پرست مى شود، در ىب قرار مى باطن ىب
  .رسد است كه هيچ مريدى به مهه آن منى

______________________________  
نـَْيا ِإَذا َنَظَر النَّاُس ِإَىل «؛ 432حكمت : ج البالغة -)1( َو قَاَل عليه السالم ِإنَّ أَْولَِياَء اللَِّه ُهُم الَِّذيَن َنَظُروا ِإَىل بَاِطِن الدُّ

ا َما َخُشوا َأْن ُميِيتَـُهْم َو تـَرَُكوا ِمنـَْها َما َعِلُموا أَنَُّه َسَيتْـرُُكُهْم َو آِجِلَها ِإَذا اْشتَـَغَل النَّاُس ِبَعاِجِلَها َفَأَماُتوا ِمنـْهَ  َظاِهرَِها َو اْشتَـَغُلوا بِ 
َو ِبِه  ا َعاَدى النَّاُس ِِْم ُعِلَم اْلِكَتابُ َرَأُوا اْسِتْكَثاَر َغْريِِهْم ِمنـَْها اْسِتْقَالًال َو َدرََكُهْم َهلَا فـَْوتاً َأْعَداءُ َما َساَملَ النَّاُس َو َسْلُم مَ 

  ».افُونَ َعِلُموا َو ِِْم َقاَم اْلِكَتاُب َو ِبِه َقاُموا َاليـََرْوَن َمْرُجّواً فـَْوَق َما يـَْرُجوَن َو َالَخمُوفاً فـَْوَق َما خيََ 

نـَْيا ُمْنتَـَهى َبَصِر اْألَْعَمى َاليـُْبِصُر ِممَّا َورَاَءهَ «؛ 133خطبه : ج البالغة -)2( َا الدُّ ُفُذَها َبَصرُُه َو منهاَو ِإمنَّ ا َشْيئاً َو اْلَبِصُري يـَنـْ
اَرَورَاَءَها َفاْلَبِصُري ِمْنها َشاِخٌص َو اْألَْعَمى ِإَليـَْها َشاِخٌص َو اْلَبِصُري ِمنـَْها ُمتَـَزوِّ    ».ٌد َو اْألَْعَمى َهلَا ُمتَـَزوِّدٌ يـَْعَلُم َأنَّ الدَّ

  117: تواضع و آثار آن، ص

  

  »1«  انسانحرص و خبل، دو بيمارى 

  

با پديد آمدن دو بيمارى سخت و يك فرهنگ پست منحِط غلط، كه بيمارى اول، حرص است؛ يعىن زياده خواهى در 
زند كه هر چه وجود دارد، آن را ملك  باشد، يك نفر حرص مى زندگى، كسى كه چنني ديدى نسبت به دنيا دارد، قانع منى
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آيد، دِر  يك عشق صد در صد به مال، با اين حرصى كه براى او پديد مى و متعلق به خودش كند، تعبري قرآن است؛ يعىن
  .كند شود و اين زياده خواهى متام اوقات او را مشغول مى متام عبادات و خريات بسته مى

ن  بينند، از اي گذارد، گاهى فرزندان، پدر خانواده را ماه به ماه منى و براى خدا و قيامت و تربيت خانواده خود وقت منى
فتنه . كنند رود، گاهى خانواده قيافه شوهر و پدر را فراموش مى كشور به آن كشور و از اين شركت به آن شركت مى

شت بريون كند   .حرص، حضرت آدم را نيز مبتال كرد و باعث شد خداوند حضرت آدم عليه السالم را از 

وضع فرزند آدم رانده شده، در . قرار شد گرفت و ىبحضرت آدم به ميوه حرص پيدا كرد؛ يعىن فكر او به آن درخت تعلق  
شت بريون  قيامت چگونه خواهد بود؟ حضرت آدم عليه السالم با اندكى حرص به يك ميوه، باعث شد او را از 

  .بيندازند

شت، براى ابد حمروم مى   .كنند انسان حريص را در قيامت از 

ْم يـَْوَمِئٍذ َلَمْحُجو «   »2« »بُونَ ِإنـَُّهْم َعْن َرِِّ

كند،  شود، صدها ميليارد تومان مال دارد، يك لایر آن را براى كار خري خرج منى از نظر روانشناسى، حريص خبيل هم مى
كاىف است يكى از اين دو بيمارى در دل انسان باقى مباند، مهني سبب جهنمى شدن او : فرمايد پروردگار در قرآن مى

  .شود براى ابد مى

______________________________  
ْنساَن ُخِلَق َهُلوعاً ِإذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوعاً «؛ 19آيه : معارج -)1( ؛ 15607، حديث 47/ 12: وسائل الشيعة» ِإنَّ اْإلِ
ه السالم قَاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى َحيَْىي َعْن ُحمَمَِّد ْبِن آَدَم َعْن أَبِيِه َعْن َأِيب احلََْسِن الرَِّضا عليه السالم َعْن آبَاِئِه َعْن َعِليٍّ علي«

نَّهُ يـَْقُصُر ِبَك َعْن َغايَِتَك َو َالُتَشاِوَرنَّ اهللا عليه و آله يَا َعِليُّ َالُتَشاِوَرنَّ َجَباناً َفِإنَُّه ُيَضيُِّق َعَلْيَك اْلَمْخرََج َو َالُتَشاِوَرنَّ خبَِيًال فَإِ 
  ».رََّها َو اْعَلْم َأنَّ اجلُْْنبَ َو اْلُبْخَل َو احلِْْرَص َغرِيَزٌة َجيَْمُعَها ُسوءُ الظَّنِّ َحرِيصاً فَِإنَُّه يـُزَيُِّن َلَك شَ 

َعن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقاَل ُحرَِم احلَْرِيُص َخْصَلتَـْنيِ َو َلزَِمْتُه َخْصَلَتاِن ُحرَِم «؛ 6، حديث 161/ 70: حبار األنوار
  ».تَـَقَد الرَّاَحَة َو ُحرَِم الرَِّضا َفافْـتَـَقَد اْلَيِقنيَ اْلَقَناَعَة َفافْـ 

َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم قَاَل َلمَّا َهَبَط نُوٌح عليه السالم ِمَن السَِّفيَنِة أَتَاُه «؛ 71، حديث 163/ 70: حبار األنوار
ْنُه َعَليَّ ِمْنَك َدَعْوَت اللََّه َعَلى َهُؤَالِء اْلُفسَّاِق َفَأَرْحَتِين ِمنـُْهْم أَ َالأَُعلُِّمَك َخْصَلتَـْنيِ ِإبِْليُس فـََقاَل َلُه َما ِيف اْألَْرِض َرُجٌل َأْعَظَم مِ 

  ».ِإيَّاَك َو احلََْسَد فـَُهَو الَِّذي َعِمَل ِيب َما َعِمَل َو ِإيَّاَك َو احلِْْرَص فـَُهَو الَِّذي َعِمَل ِبآَدَم َما َعِمل
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  ».اند بلكه اينان در آن روز از پروردگارشان حمجوب«؛ 15): 83( مطففني -)2(

  118: تواضع و آثار آن، ص

ا ِيف َسِبيِل اللَِّه فـََبشِّْرُهْم ِبَعذاٍب أَلِيمٍ « َمْن كاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّنْيا نـُْؤِتِه « »1« »الَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َو اْلِفضََّة َو ال يـُْنِفُقوَ
  »2« »ِمْنها

شود، وقىت حالت طلب براى او پيش آمد، اين حالت طلب  كسى كه فكرش به دنيا گره خبورد، درون او دچار بيقرارى مى
گريم، وىل از جمموع دنيا اندكى در اختيار او  من جلوى او را منى: فرمايد دود، پروردگار مى او را حتريك كرده و دنبال دنيا مى

  :شود ك باعث حرص و خبل مىگذارم، كه مهان اند مى

  »َو ما َلُه ِيف اْآلِخَرِة ِمْن َنِصيبٍ «

ره آيد، اين  اى كه براى انسان به وجود مى اى ندارد، سومني مسأله انساىن كه صد در صد دنبال پول بوده، در آخرت 
ند؛ يعىن آن حالت باطىن،  ك هاى خود را براساس پول تنظيم مى شود، چون متام برنامه است كه معبود و خداى او پول مى

  .شود دهد و به پرستش دنيا وادار مى باشد، به معبود شكل مى كه حرص و خبل به پول مى

  :فرمايد امام حسني عليه السالم در اين باره مى

در : ندگوي گول دمشنان را خنوريد، اگر ال اله اال اهللا و اهللا اكرب مى  »3« »الناس عبيد الدنيا و الدين لعق على ألسنتهم«
  .حريص، خبيل و مشرك. شوند كنند؛ يعىن مشرك هم مى زبان با دين، بازى مى

  :فرمايد پيغمرب صلى اهللا عليه و آله مى

  .كنند گونه دنيا پرستان، با دست خود آخرت خود را نابود مى اين »4« »من أحّب الدنيا ذهب خوف اآلخرة«

______________________________  
كنند، به عذاب دردناكى مژده  اندوزند و آن را در راه خدا هزينه منى كساىن را كه طال و نقره مى«؛ 34): 9(توبه  -)1(

  ».ده

دهيم، وىل او را در آخرت هيچ  و كسى كه زراعت دنيا را خبواهد، اندكى از آن را به او مى«؛ 20): 42(شورى  -)2(
  ».ره و نصيىب نيست
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َعِن احلَُْسْنيِ عليه السالم ِيف ِقَصاِر َهِذِه اْلَمَعاِين َقاَل عليه «؛ ] حتف العقول[؛ 2، حديث 75/ 116: حبار األنوار -)3(
نـَْيا َقْد تـََغيـََّرْت َو تـََنكََّرْت َو َأْدبـََر َمْعُروفـَُها فـََلمْ  نَاِء َو  يـَْبَق ِمنـَْها ِإالَّ ُصَبابٌَة َكَصابَّ السالم ِيف َمِسريِِه ِإَىل َكْرَبَالَء ِإنَّ َهِذِه الدُّ ِة اْإلِ
لِيَـْرَغَب اْلُمْؤِمُن ِيف ِلَقاِء اللَِّه حمُِّقاً َفِإينِّ  َخِسيُس َعْيٍش َكاْلَمْرَعى اْلَوِبيِل أَ َالتـََرْوَن َأنَّ احلَْقَّ َاليـُْعَمُل ِبِه َو َأنَّ اْلَباِطَل َاليـُْنتَـَهى َعْنهُ 

نـَْيا َو الدِّيُن َلْعٌق َعَلى أَْلِسَنِتِهْم َحيُوطُوَنهُ مَ َالَأَرى اْلَمْوَت ِإالَّ احلََْياَة َو َالاْحلََيا ا َدرَّْت َة َمَع الظَّاِلِمَني ِإالَّ بـََرماً ِإنَّ النَّاَس َعِبيُد الدُّ
يَّانُوَن َو قَاَل عليه السالم ِلَرُجٍل اْغَتاَب ِعْنَدُه َرُجًال   يَا َهَذا ُكفَّ َعِن اْلِغيَبِة َفِإنـََّها ِإَداُم ِكَالِب َمَعاِيُشُهْم فَِإَذا ُحمُِّصوا بِاْلَبَالِء َقلَّ الدَّ

م لَْيَس َكَذِلَك َو َلِكْن َتُكوُن النَّاِر َو َقاَل ِعْنَدُه َرُجٌل ِإنَّ اْلَمْعُروَف ِإَذا ُأْسِدَي ِإَىل َغْريِ َأْهِلِه َضاَع فـََقاَل احلَُْسْنيُ عليه السال
  ».َطِر ُتِصيُب اْلبَـرَّ َو اْلَفاِجرَ الصَِّنيَعُة ِمْثَل َواِبِل اْلمَ 

ْسَالِم، َعنـُْهْم عليه السالم َعْن َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه «؛ 13461، حديث 40/ 12: مستدرك الوسائل -)4( َدَعاِئُم اْإلِ
نـَْيا َذَهَب َخْوُف اْآلِخَرِة ِمْن قـَْلِبِه َو َما آَتى ا نـَْيا ُحّباً ِإالَّ اْزَداَد اللَُّه َعَلْيِه و آله أَنَُّه َقاَل َمْن َأَحبَّ الدُّ للَُّه َعْبداً ِعْلماً َفاْزَداَد لِلدُّ

  ».َغَضبا

  119: تواضع و آثار آن، ص

  

   مراحل رسيدن به معرفت

  

انسان از طريق انبيا عليهم السالم قرآن و ائمه طاهرين عليهم السالم به قيامت معرفت پيدا كرده است، كه  »نـُْؤِتِه ِمْنها«
هاى حق است، ظهور فيوضات  بعد از اين دنيا، دنياى ديگرى وجود دارد، آن دنيا، دنياى ظهور حقايق، كماالت و جلوه

شت است اى از اين جلوه پروردگار است، گوشه   .ها، 

خورد، براى ساخنت آخرت خود كوشش  كند، فكرش به آخرت گره مى ىت كه پيدا كرده، با اينكه در دنيا زندگى مىمعرف
شود، اما به اندازه نياز  شود، پول دار مى دار مى دار و كارخانه شود، مغازه دار مى كند، بچه كند، از راه حالل ازدواج مى مى

: گويد مى. كند حىت براى خدا هم معامله منى. كند و براى آخرت معامله مى كند، بقيه آن را با پروردگار خود مصرف مى
  .كوشم براى آخرت خود بكوش كه من براى آبادى آخرت مى: فرمايد خدا آخرت را در برابر من قرار داده، خداوند مى
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دچار حرص، خبل و فرهنگ  كند، از اينكه كند، او را وادار به خدمت به خلق مى اين جمموعه، او را وادار به عبادت مى
كند، ساحل اين   شود، در اين دنيا حركت مى رود، با ابزار حالل و پاك، كشىت او آرام مى باطل نشود به طرف خدا مى

شت پياده مى شت است، سرنشينان او كنار دِر    .شوند كشىت 

  »1« »اْدُخُلوها ِبَسالٍم آِمِننيَ «

ا را راهنماىي اند، براى اينك مالئكه در آجنا ايستاده شت، به سالمت و به امنيت آ ه به اينان تعارف كنند، براى ورود به 
  .كنند مى

ا به نيكى مورد قبول قرار مى   .گريد كسى كه فكرش مشغول به آخرت شد و براى آخرت تالش كند، عمل آ

   اَن َسْعيـُُهمْ َهلا َسْعَيها َو ُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولِئَك ك  َمْن َأراَد اْآلِخَرَة َو َسعى«

______________________________  
  ».با سالمت و امنيت وارد آجنا شويد:] به آنان گويند[« ؛ 46): 15(حجر  -)1(

  120: تواضع و آثار آن، ص

  »َمْشُكوراً 

 پروردگار. كند معىن كلمه مشكور در اين آيه اين است كه خدا متام تالش او را براى آخرت به احسن وجه قبول مى
شت را نصيب تو مى ات را امضاء مى پرونده: فرمايد مى كنم و انبيا، صديقني، شهداء و صاحلني را مهنشني تو  كنم، و 
  :گويد خواهم، خدا به او مى خانواده خود را مى: گويد بعد مى. كنم مى

  »1« »َو َمْن َصَلَح ِمْن آباِئِهْم َو َأْزواِجِهْم َو ُذرِّيَّاِِمْ «

شت بياوريد او انسان اگر خانواده   .هاى خوىب هستند، آنان را نيز به 

  »3« »َمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل صاِحلاً َفأُولِئَك َيْدُخُلوَن اْجلَنََّة َو ال ُيْظَلُموَن َشْيئاً « »2« »َنْدُعوا ُكلَّ أُناٍس بِِإماِمِهمْ «

ا خبشيده مى شت مىشود و وار  از طريق توبه، گناهان دوران جواىن آ   .شوند، اين جاده آخرت است د 

  »ِإالَّ َمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل صاِحلاً فَأُولِئَك َيْدُخُلوَن اْجلَنََّة َو ال ُيْظَلُموَن َشْيئاً «
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  .اين سند قرآىن است. و كمرتين آزارى خنواهند ديد

ىن، خواسته و حركت فيزيكى دارند، يك فكر، حركت باط. گروهى هستند كه در قرآن و روايات مطرح هستند: و اما سوم
خورد؛ يعىن متعّلق فكر، خزانه  مراد و يك مطلوب هم بيشرت ندارند، اما زلف فكر اينها به شخص پروردگار گره مى

خوانيم، كه  هاى ماه رمضان هزار اسم او را در جوشن كبري مى متعّلق فكر، كسى است كه شب. باشد ايت و حّق مى ىب
صد    و نود اسم آن فقط نشان دهنده رمحت است، البته دو اسم، نشان دهنده غضب است، البته براى بيگانگان تقريباً 

______________________________  
  ».و به شايستگان از پدران و مهسران و فرزندانشان«؛ 8): 40(غافر  -)1(

  ».خوانيم با پيشوايشان مىروزى را كه هر گروهى از مردم را ]  ياد كن[« ؛ 71): 17(اسراء  -)2(

شت درآيند و  مگر آنان كه توبه كرده و اميان آورده و كار شايسته اجنام داده«؛ 60): 19(مرمي  -)3( اند، پس آنان به 
  ».گريند اى مورد ستم قرار منى ذرّه

  121: تواضع و آثار آن، ص

  .باشد ها مى و غريبه

شت را باز مى گويند جاى عاصى كنند و مى در جهنم را باز مى گويند جاى مطيع اينجا  كنند و مى اينجا است، در 
  :است

شت و جهنم را نشان دادند، على عليه  »1« »وهم واجلّنة كمن رآها و هم والنار كمن رآها« به على عليه السالم 
شت و جهنم كارى ندارم،: السالم گفت   به 

  »اهلى ما عبدُتَك خوفاً من عقابك«

شت تأث   .ريى در يك ركعت عبادت من نداردجهنم و 

شت را هم نشان من  »2« »وال طمعاً ىف ثوابك بل وجدُتك أهًال للعبادة فعبدُتك« شت تو ندارم، اگر  طمعى به 
  .داديد، مناز من، مهان مناز بود منى
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توانيم مانند على عليه  ا منىم. مهه چيز من تو هسىت: فرمايد على عليه السالم مى »3« »لو ُكِشف الغطاء ما ازددُت يقيناً «
  :فرمايد فداى خاك كف پاى أىب عبداهللا شوم، أىب عبداهللا در گودال مى. برد السالم شومي، كار باطىن و فكرى مى

 ما از تو ندارمي بغري از تو متنّا
 

  حلوا به كسى ده كه حمّبت نچشيده

  

  عاشق واقعى به خداوند

  

شت، عده على عليه . اى را از معصيت دور كن خدمت به خدا دعوت كن، با جهنم يك عدهاى را به عبادت و  با 
شت، مرا به عبادت جمبور منى جهّنم تو مرا از معصيت دور منى: فرمايد السالم مى كند، آن چيزى كه مرا از  كند و 

   معصيت نگاه

______________________________  
اِلُق ِيف أَنـُْفِسِهْم َفَصُغَر َما ُدونَُه ِيف َأْعيُِنِهْم فـَُهْم َو اجلَْنَُّة َكَمْن َقْد َرآَها فـَُهْم ِفيَها َعُظَم اخلَْ «؛ 184خطبه : ج البالغة -)1(

  ».اُدُهْم حنَِيَفٌة َو َحاَجاتـُُهمَنٌة َو َأْجسَ ُمنَـعَُّموَن َو ُهْم َو النَّاُر َكَمْن َقْد َرآَها فـَُهْم ِفيَها ُمَعذَّبُوَن قـُُلوبـُُهْم َحمُْزونٌَة َو ُشُروُرُهْم َمْأُمو 

َو َقاَل عليه السالم ِيف َمْوِضٍع آَخَر ِإهلَِي َما َعَبْدُتَك َخْوفاً ِمْن ِعَقاِبَك َو «؛ 101، باب 14/ 41: حبار األنوار -)2(
  ».َالَطَمعاً ِيف ثـََواِبَك َو َلِكْن َوَجْدُتَك أَْهًال لِْلِعَباَدِة فـََعَبْدُتكَ 

كما قال أمري املؤمنني عليه السالم إهلي ما عبدتك شوقا إىل جنتك و ال خوفا من نارك بل وجدتك أهال «؛ 128: األلفني
  ».للعبادة فعبدتك

ج البالغة -)3(   و  َو ِباْآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنونَ   اليقني و هو مقام جليل قال اهللا تعاىل«؛ 202/ 11: شرح 

  ».ف الغطاء ما ازددت يقيناقال علي بن أيب طالب عليه السالم لو كش

  122: تواضع و آثار آن، ص

  .دامن عالقه ندارى مرا در معصيت ببيىن دارد خود تو هسىت؛ زيرا اى معشوق من، مى مى
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ا درخت دهند؟ اين موارد كه مزد ما  هاى سيب، حور العني و چشمه مزد مى اين افراد در قيامت كجا هستند؟ آيا به آ
ا چنني   جاىي است؟ است، جايگاه آ

  »1« »ِيف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدرٍ «

شت اينها من هستم، على عليه السالم چگونه با خدا ارتباط  روح اين افراد در قيامت، كنار من آرامش پيدا مى كند، 
  كند؟ اجياد مى

   اوج معرفت و شناخت على عليه السالم

  

اين قسمت دعا اوج دعاى كميل است؛ يعىن قبل و بعد از اين قسمت،  »2« »صادقاً فبعزّتك يا سّيدى و موالى أقسم «
اوج معرفت، وابستگى و دلدادگى است، از اول دعا تا آخر دعا صورت ايشان روى خاك بوده است، . چنني اوجى ندارد

كند، خاك و زمني را  ىداند، اشك چشم او خاك را گل م ادىب مى شايد خواندن دعا در حالت ايستاده و نشسته را ىب
  :ديد بيند، او فقط يك نفر را مى منى

ديد كه زير چشم او   خاك را منى. بينم هيچ چيزى غري از خدا را منى »3« »ما رأيت شيئاً اال ورأيت الّله قبله و معه و بعده«
  .بيند ديد، فقط خدا را مى شود، زمني و آمسان را منى گل مى

   بركاتهوالسالم عليكم و رمحة اهللا و 

______________________________  
  ».در جايگاهى حق و پسنديده نزد پادشاهى توانا«؛ 55): 54(قمر  -)1(

  .دعاى كميل -)2(

ا «؛ 367: مفتاح الفالح -)3( ا بل من حيث إ ما رأيت شيئا إال رأيت اهللا قبله مث منه إىل أنفسهم ال من حيث ذوا
  ».همالحظة له عز و جل و منتسبة إلي

  123: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت
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   تواضع و فروتىن 9

  

  عبادت و خدمت به بندگان خدا

9  

   ران، مسجد حضرت امري عليه السالم

  1384رمضان 

  131: تواضع و آثار آن، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

ا در دو مرحله عبادت خدا و خدمت به بندگان خدا صورت مىگروهى  گريد و  از مردم داراى عمل هستند، اين عمل آ
ا به پروردگار و روز قيامت است و نيتشان هم در عمل و نيت پاك و  ا براساس آيات قرآن مبتىن بر اميان آ عمل آ

كنند و در اين عمل، هيچ انسان و  رت تالش مىشوند، براى خدا و آبادى آخ خالص است، وقىت در عمل وارد مى
  .كنند موجودى را شريك منى

كند،  اينها عملشان يقيناً داراى پاداش است و پاداشى كه خدا به عمل ايشان عنايت مى: فرمايد خداوند در قرآن جميد مى
رت و باالتر است ا    .از اصل عمل آ

   تفاوت ظاهر با باطن

  

ا، صورت اعمال شرعى و عبادى دارد، و به مردم خدمت  ظاهر عمل، عمل: گروه دوم خوىب است، گاهى اعمال آ
  :كنند، اما باطنشان، از اميان به خدا و اميان به قيامت خاىل است مى
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  َو ُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحياًة طَيَِّبةً   َمْن َعِمَل صاِحلاً ِمْن ذََكٍر َأْو أُْنثى«

  132: تواضع و آثار آن، ص

  »1« »َو َلَنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم ِبَأْحَسِن ما كانُوا يـَْعَمُلونَ 

ا باز نيست بنابراين اعماىل كه صورت زيباىي دارد . ايتاً چون ارتباطى با خدا و قيامت ندارند، راهى براى نّيت لّله براى آ
عنوان مصاحل ساخنت آخرت آباد به كار گرفته چه به شكل عبادت و چه به شكل خدمت، براى خدا اجنام نگرفته و به 

ا مزد منى: اگر كسى بگويد. نشده و از جانب پروردگار پاداش و مزدى ندارند ا نيست؟  چرا خدا به آ دهد؟ آيا ظلم به آ
نسبت اين افراد با خدا هيچ ارتباطى نداشتند، عمل را براى خدا اجنام ندادند، پاداشى بر عهده خدا : جواب اين است كه

ا نشده است ا مزد ندهد، نتيجه مى. به آنان نيست و هيچ ظلمى هم به آ گريمي كه صاحب كار  اگر خداوند متعال به آ
ا مردم و هواى نفس مى ا منافقانه و رياكارانه بوده و چهره عمل به طرف پروردگار عامل جهت. باشد آ گريى  عمل آ

  »2« .ا پاداشى كرامت كندبر عهده خدا نيست كه به آ. نداشته است

  هاى خود پريوى از هواى نفس و خواسته

  

دهند، اهل عبادت و خدمت نيستند، به قول امام صادق عليه السالم عمرى  گروهى هستند كه عمل اجنام منى: گروه سوم
  .هاى خود چرخيدند را گرد نفس و خواسته

از درآمد زندگى، فقط براى بدن، نفس، شهوت، . باشند مىبه خدا و مردم كارى ندارند، در متام عمر تنها به فكر خود 
  .كنند شكم و خانواده خود استفاده مى

  .كنند، اينها مردمى مثل طايفه دوم هستند، اما عذابشان از طايفه دوم كمرت است گرهى را از كار مردم باز منى

نّيت خالص و نّيت پاك است و الزم است ما پس عمل قابل پاداش و آباد كننده دنيا و آخرت، تنها عمل مؤمن، مهراه با 
. تا آجناىي كه فرصت دارمي، خبشى از اين نوع اعمال را چه در رابطه با پروردگار و چه در رابطه با عباد پروردگار، بشناسيم

   كنم كه اين گفتگو بسيار با ارزش است، در اين در اينجا گفتگوىي را براى مشا نقل مى
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______________________________  
از مرد و زن، هر كس كار شايسته اجنام دهد در حاىل كه مؤمن است، مسلماً او را به زندگى «؛ 97): 16(حنل  -)1(

رتين عملى كه مهواره اجنام مى اى زنده مى پاك و پاكيزه   ».دهيم اند، مى داده دارمي و پاداششان را بر پايه 

َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم أَنَُّه َقاَل ِلَعبَّاِد ْبِن  «؛ 4 -3 -2 -1، حديث ، بَاُب الرِّيَاءِ 295 -294/ 2: الكاىف -)2(
  ».َلُه اللَُّه ِإَىل َمْن َعِمَل لَهُ َكِثٍري اْلَبْصِريِّ ِيف اْلَمْسِجِد َويـَْلَك يَا َعبَّاُد ِإيَّاَك َو الرِّيَاَء َفِإنَُّه َمْن َعِمَل ِلَغْريِ اللَِّه وَكَ 

ْعُت أَبَا َعْبِد اللَِّه عليه السالم يـَُقوُل اْجَعُلوا أَْمرَُكْم َهَذا ِللَّ عَ  -« ِه َو َالَجتَْعُلوُه لِلنَّاِس َفِإنَُّه َما َكاَن ْن َعِليِّ ْبِن ُعْقَبَة َعْن أَبِيِه قَاَل مسَِ
  ».لِلَِّه فـَُهَو ِللَِّه َو َما َكاَن ِللنَّاِس َفَال َيْصَعُد ِإَىل اللَّهِ 

ْن َعِمَل لِلَِّه َكاَن ثـََوابُُه َعَلى َقاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه عليه السالم ُكلُّ رِيَاٍء ِشْرٌك ِإنَُّه َمْن َعِمَل لِلنَّاِس َكاَن ثـََوابُُه َعَلى النَّاِس َو مَ  -«
  ».اللَّهِ 

 ا لِقاَء َربِِّه فـَْليَـْعَمْل َعَمًال صاِحلاً َو ال ُيْشرِْك ِبِعباَدِة رَبِِّه َأَحداً َفَمْن كاَن يـَْرُجو   َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه ع ِيف قـَْوِل اللَِّه عز و جل -«
َا َيْطُلُب تـَزِْكَيَة النَّاِس َيْشتَ  ِذي َأْشَرَك ِهي َأْن ُيْسِمَع ِبِه النَّاَس فـََهَذا الَّ َقاَل الرَُّجُل يـَْعَمُل َشْيئاً ِمَن الثـََّواِب َالَيْطُلُب ِبِه َوْجَه اللَِّه ِإمنَّ

ْرياً َو َما ِمْن َعْبٍد ُيِسرُّ َشرّاً َفَذَهَبِت اْألَيَّاُم أََبداً ِبِعَباَدِة َربِِّه ُمثَّ َقاَل َما ِمْن َعْبٍد َأَسرَّ َخْرياً َفَذَهَبِت اْألَيَّاُم أََبداً َحىتَّ يُْظِهَر اللَُّه َلُه خَ 
  ».َحىتَّ ُيْظِهَر اللَّهُ َلُه َشرّاً 

  133: آثار آن، ص تواضع و

  .گفتگو به اعمال، حاالت و اخالق اشاره شده است، كه مربوط به مؤمنان داراى نّيت پاك و خالص است

  »1«  مقام و بزرگوارى اويس قرىن

  

اين مرد بزرگ، كه فوق العاده مورد حمبت . اين گفتگو با چهره برجسته ملكوتى و عرشى به نام اويس قرىن اجنام گرفته است
خدا صلى اهللا عليه و آله بود، با اينكه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله او را نديدند، بعد از پيغمرب صلى اهللا عليه و رسول 

هر  : فرمودند آله هم به شدت مورد توجه امرياملؤمنني عليه السالم بود، پيغمرب صلى اهللا عليه و آله در زمان خودشان مى
بعد از من او را : ساند و لباس خودشان را به امرياملؤمنني عليه السالم دادند و فرمودندكس اويس را ببيند سالم مرا به او بر 
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اويس در قيامت به اندازه دو قبيله پر : كىن اين لباس مرا به او بده، و پيغمرب صلى اهللا عليه و آله فرمودند مالقات مى
  .باشد مانند اجازه انبيا و ائمه عليهم السالم مى اى كه به او دادند كند؛ يعىن اجازه مجعيت عرب، مردم را شفاعت مى

  »2« »َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ بِِإْذنِهِ «

شود كه مردى در مين، احتماال در  گفتگو از اينجا شروع مى. دهد يعىن خداوند در قيامت به اويس اجازه شفاعت مى
مشا كه پيغمرب اسالم ! اويس: چراند، گفت د و شرتهاى مردم را مىمهان بيابان، در حاىل كه اويس مشغول شرتچراىن بو 

ره شود به من بگوىي با اينكه رسول خدا  مند شدى، مى صلى اهللا عليه و آله را نديدى وىل از دين، آيني و فرهنگ او 
  ؟از دين، آيني، فرهنگ او چه چيزى آموخته و ياد گرفىت »3« صلى اهللا عليه و آله را زيارت نكردى،

دهد كه اين شرتچران، در دين خدا فقيه بود، آگاه و عامل به دين خدا بود،  نشان مى. اويس هشت جواب به او داد
اى در جامعه دين دارند وىل دين شناس نيستند، لذا اگر دائم مراجعه به عامل رباىن نكنند،  عده. ديندار و دين شناس بود

  حق را با

______________________________  
َوقـَْولُُه ِبِذي َقاٍر َو ُهَو َجاِلٌس ِألَْخِذ اْلبَـيـَْعِة يَْأتِيُكْم ِمْن «، الباب الثالث؛ 170 -169: إعالم الورى بأعالم اهلدى -)1(

َفَجَعْلُت ُأْحِصيِهْم َفاْستَـْوفـَْيُت  ِقَبِل اْلُكوَفِة أَْلُف َرُجٍل َالَيزِيُدوَن َرُجًال َو َاليـَنْـُقُصوَن يـَُباِيُعوينِّ َعَلى اْلَمْوِت َقاَل اْبُن َعبَّاسٍ 
َنَما  َعَدَدُهْم ِتْسَعِماَئٍة َو ِتْسَعًة َو ِتْسِعَني َرُجًال ُمثَّ انـَْقَطَع جمَِي ءُ اْلَقْوِم فـَُقْلُت ِإنَّا لِلَِّه َو ِإنَّا ِإلَْيِه راِجُعوَن َما َذا َمحََلُه َعَلى َما َقاَل فـَبـَيـْ

ُفُه َو فـََرُسُه وَ أَنَا ُمتَـَفكٌِّر ِيف َذلِ  أََدَواتُُه فـََقُرَب ِمْن  َك ِإْذ رَأَْيُت َشْخصاً َقْد أَقْـَبَل َحىتَّ َدنَا فَِإَذا ُهَو َرُجٌل َعَلْيِه قـََباءُ ُصوٍف َمَعُه َسيـْ
َباِيُعِين َقاَل َعَلى السَّْمِع َو الطَّاَعِة َو اْلِقَتاِل بـَْنيَ َأِمِري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم فـََقاَل اْمُدْد َيَدَك أُبَاِيْعَك فـََقاَل عليه السالم َو َعَالَم تُـ 

َقاَل نـََعْم َقاَل قَاَل اللَُّه َأْكبَـُر َأْخبَـَرِين َيَدْيَك َحىتَّ أَُموَت َأْو يـَْفَتَح اللَُّه َعَلْيَك فـََقاَل َما اْمسَُك َقاَل أَُوْيٌس قَاَل أَْنَت أَُوْيٌس اْلَقَرِينُّ 
ْزِب اللَِّه َو َرُسوِلِه َميُوُت َعَلى َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َأينِّ أُْدرُِك َرُجًال ِمْن أُمَِّتِه يـَُقاُل َلهُ أَُوْيٌس اْلَقَرِينُّ َيُكوُن ِمْن حِ َحِبيِيب 

: و مهچنني در روضة الواعظني و بصرية املتعظني» .َي َعينِّ الشََّهاَدِة َيْدُخُل ِيف َشَفاَعِتِه ِمْثُل َرِبيَعَة َو ُمَضَر قَاَل اْبُن َعبَّاٍس َفُسرِّ 
َرِينُّ َفِإنَُّه َيْشَفُع ِمبِْثِل َقاَل النَِّيبُّ صلى اهللا عليه و آله َذاَت يـَْوٍم ِألَْصَحاِبِه أَْبِشُروا ِبَرُجٍل ِمْن أُمَِّيت يـَُقاُل َلهُ أَُوْيٌس اْلقَ «؛ 290/ 2

لُُبهُ ِيف اْلَمْوِسِم َلَعلَُّه َأْن َحيُجَّ اَل ِلُعَمَر يَا ُعَمُر ِإْن َأْدرَْكَتُه فََأْقرِْئُه ِمينِّ السََّالَم فـَبَـَلَغ ُعَمَر َمَكانُُه بِاْلُكوَفِة َفَجَعَل َيطْ َرِبيَعَة َو ُمَضَر ُمثَّ قَ 
َأَرثِِّهِم َحاًال فـََلمَّا َسَأَل َعْنُه أَْنَكُروا َذِلَك َو َقالُوا يَا أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني َحىتَّ َوَقَع ِإلَْيِه ُهَو َو َأْصَحابُُه َلُه َو ُهَو ِمْن َأَخسِِّهْم َهْيَئًة َو 

َا  َمُر َذاَك َأَحبُّ ِيل َعِبَث ِبِه الصِّبـَْياُن َقاَل عُ َتْسَأُل َعْن َرُجٍل َالَيْسَأُل َعْنُه ِمثْـُلَك َقاَل َفِلَم َقالُوا ِألَنَُّه ِعْنَدنَا َمْغُموٌر ِيف َعْقِلِه َو ُرمبَّ
يـَْقَرأُ َعَلْيَك السََّالَم َو َقْد َأْخبَـَرِين  ُمثَّ َوَقَف َعَلْيِه فـََقاَل يَا أَُوْيُس ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله أَْوَدَعِين ِإَلْيَك رَِسالََتُه َو ُهوَ 

ْيٌس َساِجداً َو َمَكَث َطِويًال َما تـَْرَقى َلُه َدْمَعٌة َحىتَّ ظَنُّوا أَنَُّه َماَت َو نَاَدْوهُ يَا أَُوْيُس َهَذا أَنََّك َتْشَفْع ِمبِْثِل رَبِيَعَة َو ُمَضَر َفَخرَّ أُوَ 
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ِيف َشَفاَعَتِك َفَأَخَذ النَّاُس ِيف طََلِبِه َو  َأْدِخْلِين َأِمُري اْلُمْؤِمِنَني فـََرَفَع َرْأَسُه ُمثَّ َقاَل يَا َأِمَري اْلُمْؤِمِنَني ا َفاِعٌل َذِلَك قَاَل نـََعْم يَا أَُوْيُس فَ 
ُعَمَر ُمثَّ قُِتَل ِبِصفَِّني ِيف الرَّجَّاَلِة َمَع َعِليِّ التََّمسُِّح ِبِه فـََقاَل يَا أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني َشَهْرَتِين َو َأْهَلْكَتِين َو َكاَن يـَُقوُل َكِثرياً َما َلِقيُت ِمْن 

  ».ْبِن َأِيب َطاِلبٍ 

  »كيست آنكه جز به اذن او در پيشگاهش شفاعت كند؟«؛ 255): 2(بقره  -)2(

يِن، ُرِوَي َعْن أَُوْيٍس اْلَقَرِينِّ َرْمحَُة اللَِّه َعَلْيِه َقاَل ِلَرُجٍل «؛ 79، حديث 81، باب 367/ 72: حبار األنوار -)3( أَْعَالُم الدِّ
يـَُبشَُّر ِباْجلَنَِّة َو َاليـَْعَمُل / - ِبحُ َو ُميِْسي يـَُقوُل َالُأصْ / -فـََقاَل َكْيَف َيُكوُن َحاُل َمْن ُيْصِبُح يـَُقوُل َالأُْمِسي/ -َسأََلُه َكْيَف َحاُلكَ 

ُر النَّاَر َو َاليـَتـُْرُك َما يُوِجبـَُها َو اللَِّه ِإنَّ اْلَمْوَت َو ُغَصَصُه َو ُكرُبَاتِهِ / -َعَمَلَها َو ِذْكَر َهْوِل اْلُمطََّلِع َو َأْهَواِل يـَْوِم / -َو ُحيَذَّ
نـَْيا فـََرحاً َو ِإنَّ ُحُقوَق اللَِّه َملْ تـُْبِق َلَنا َذَهباً َو َالِفضَّةً َملْ َتدَْع ِلْلُمْؤِمِن / -اْلِقَياَمةِ  َو ِإنَّ ِقَياَم اْلُمْؤِمِن ِباحلَْقِّ ِيف النَّاِس َملْ / -ِيف الدُّ

َو يـَْرُمونـََنا بِاجلَْرَاِئِم َو اْلَمَعاِيِب َو اْلَعَظاِئِم َو / -انَْأُمُرُهْم ِباْلَمْعُروِف َو نـَنـَْهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر فـََيْشِتُموَن َأْعرَاَضنَ / -َيدَْع َلُه َصِديقاً 
  ».ِإنَُّه َو اللَِّه َالَميْنَـُعَنا َذِلَك َأْن نـَُقوَم ِفيِهْم ِحبَقِّ اللَّه/ -جيَُِدوَن َعَلى َذِلَك َأْعَواناً ِمَن اْلَفاِسِقنيَ 

َو ُرِوَي َأنَّ َرُجًال َسَأَل أُمَّ أَُوْيٍس ِمْن أَْيَن «خلامس و العشرون؛ ، الباب ا100/ 1: و مهچنني در إرشاد القلوب إىل الصواب
َا َمْدحاً َملْ َميَْدْح ِبِه َأَحداً ِمْن َأْصحَ  آله اِبِه َهَذا َو َملْ يـََرُه النَِّيبُّ صلى اهللا عليه و ِالْبِنِك َهِذِه احلَْاَلُة اْلَعِظيَمُة الَِّيت َقْد َمَدَحُه النَِّيبُّ ِ

  ».فـََقاَلْت ِإنَّهُ ِمْن َحْيُث بـََلَغ اْعتَـزَلََنا َو َكاَن يَْأُخُذ ِيف اْلِفْكِر َو اِالْعِتَبار

  134: تواضع و آثار آن، ص

  .گريند باطل اشتباه مى

   مسأله ربا در اسالم

  

: گويد أصبغ مى. بود كند، أصبغ از تربيت شدگان ناب وجود مبارك امرياملؤمنني عليه السالم أصبغ بن نباته نقل مى
ديدند،  ها را مى گذشتند و يا كاسب امرياملؤمنني عليه السالم در ايام رياست و حكومت خود هر وقت از بازار كوفه مى

  :فرمودند مى

  »يا معشر التجار«

  :اى گروه كاسب، اى داد و ستد كنندگان
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  »الفقه مثّ املتجر«

اين يكى از مواردى است كه امرياملؤمنني عليه السالم به : فرمودند چرا؟ حضرت. اول دين شناس شويد، بعد كاسىب كنيد
  :اسم جالله پروردگار عامل سوگند خورده است

. كند ها اشاره منى چرا به قوم يهود، نصراىن و زرتشىت »1« »واهللا للرّبا ىف هذه االّمة أخفى من دبيب النمل على الصفا«
ها در چاه  تر است، ممكن است عمرى كاسب دن مورچه روى سنگ صاف پنهانواهللا ربا در اين امت از لغزي: فرمايد مى

ا را باز كنند و بگويند مشا در دنيا حرام خورديد. ربا قرار داشته باشند و نفهمند مشا با . بعد از مرگ يك مرتبه پرونده آ
  .در اين امت: فرمايد حرام سر و كار داشتيد، چرا مى

اقتصاد جهان براساس . خبصوص در زمان ما، اساس اقتصادشان بر رباى بانكى است هاى ديگر ها و مكتب چون آيني
انه شرعى براى خودشان درست مى شود، اما در اين امت يك عده ربا حماسبه مى كنند و راه فرار از ربا را پيدا  اى 

كند،  آيد كه شخص رباخورى مى ر منىكند و به نظ ربا خود را پنهان مى: فرمايد كنند كه امرياملؤمنني عليه السالم مى مى
  ها و تدبريها، ربا با طرح. من از راه شرعى وارد شدم: گويد مى

______________________________  
ْعُت َأِمَري اْلُمْؤِمِننيَ «؛ 1، باب آداب التجارة، حديث 150/ 5: الكاىف -)1(  عليه َأِيب اجلَْاُروِد َعِن اْألَْصَبِغ ْبِن نـَُباَتَة قَاَل مسَِ

 اْلَمْتَجَر َو اللَِّه َللرِّبَا ِيف َهِذِه اْألُمَِّة َأْخَفى السالم يـَُقوُل َعَلى اْلِمْنَربِ يَا َمْعَشَر التُّجَّاِر اْلِفْقَه ُمثَّ اْلَمْتَجَر اْلِفْقَه ُمثَّ اْلَمْتَجَر اْلِفْقَه ُمثَّ 
  ».ُكْم بِالصِّْدِق التَّاِجُر َفاِجٌر َو اْلَفاِجُر ِيف النَّاِر ِإالَّ َمْن َأَخَذ احلَْقَّ َو َأْعَطى احلَْقَّ ِمْن َدبِيِب النَّْمِل َعَلى الصََّفا ُشوبُوا أَْميَانَ 

  135: تواضع و آثار آن، ص

تر  كند و ربا در اقتصاد، از لغزيدن مورچه روى سنگ صاف خمفى ها پنهان مى چهره ظاهرش را پشت آن تدبريها و نقشه
ه دچار ربا نشوند، واجب است دين شناس شوند، حاال اگر نرفتند دين شناس شوند، واجب است براى اينك. است

ا كه رباى خمفى را درك  معامالت اقتصادى خود را با متخصصان قرآن شناس و روايت شناس در ميان بگذارند، تا آ
ا را راهنماىي كنند و بعد امرياملؤمنني عليه السالم فرمودند مى   :كنند، آ

  »التاجر فاجر«

  چرا معامله گران جزء بدكاران هستند؟ زيرا دچار رباى خمفى هستند،
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  »والفاجر ىف النار«

شود، كه بدكارى او مهني ربا است، ممكن است عرق خور و قمارباز نباشد، اهل فسق و فجور  تاجر بدكار وارد آتش مى
  .ر بدكار استتاجر فاجر است؛ يعىن تاجر رباخور، تاج: گويد اينكه مى. نباشد

بيند و  ديندار كه دين شناس نيست، گاهى باطل را در زندگى خود حق مى. شناس و ديندارى بود اويس هم انسان دين
بيند، ممكن است اين اشتباه تا آخر عمر با او مهراه باشد، اگر زندگى را به اهل دانش، بصريت و فقه گره  حق را باطل مى

  .نزند

  .گرفتار خواهد شد

  .از دين پيغمرب عليه السالم چه فهميدى، با اينكه پيغمرب عليه السالم را نديدى: گفت  به اويس

ها عمل كردم، هم  من هشت برنامه را فهميدم و بعد راجع به خودش صحبت كرد كه من به يكى يكى اين برنامه: گفت
  .كند ايت حمشر را تضمني مى ىبكند و هم زندگى ناحمدود قيامت و حيات  حمدوده زندگى دنيا را روشن و نوراىن مى

پذير نيست، با تكيه بر لطف خدا با مهديگر قسمت به قسمت آن را  امكان توضيح هشت برنامه در يك جلسه امكان
   كنيم و به اميد اينكه از اين گفتگوى سري مى

  136: تواضع و آثار آن، ص

. ده بود، خداوند متعال نصيىب به ما عنايت كرده استملكوتى و نوراىن كه با يك شرتچران فقيه، دين شناس و دين دار ش
البته از اين هشت قسمت، از هر كدام، اندكى به ما عنايت شده است، اگر عنايت نشده بود ما در اين حال نبودمي؛ 

ن داده شود خداوند متعال به مهه ما نظر دارد و اين حقايق را به ما نشا معلوم مى. يعىن اهل خدا و خدمت به خلق نبودمي
  .است

   حريص در عبادت و خدمت به خلق
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بينيد كه  بلكه اهل حرص باشيد، مشا در قرآن جميد مى. به ما سفارش شده كه در امور اهلى و ملكوتى اهل قناعت نباشيد
اين حرص حرام و شيطاىن نيست، اين . پروردگار پيغمرب عليه السالم را به عنوان يك انسان حريص معرىف كرده است

  :كند در اينجا به جا است، چه طور رسول خود را معرىف مىحرص 

  »1« »َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنَني َرُؤٌف َرِحيمٌ «

شت پروردگار  ها حرص دارد، براى اينكه نگذارد انسان يعىن به مهه انسان ها گرفتار عذاب فردا و دنياى فاسد و حمروم از 
  .اينجا جاى قناعت نيست. شوند

اى آفريده شده بود؟ اويس انساىن بود كه مسلمان  مگر اويس انسان ويژه! چيز مردم مملكت ما از اويس كمرت استچه 
نبود، بعد كه صداى دين پيغمرب صلى اهللا عليه و آله به او رسيد، با عقل، نگاه به اين دين و فرهنگ كرد و آن را قبول  

  .در ارتباط است، ظرفش را پر كند و پر كردكرد، بعد هم حرص زد كه از مهه حقايقى كه با آن 

در ركاب وجود مبارك امرياملؤمنني عليه السالم در جنگ . مهه چيز را از خدا گرفت، عمرش هم به زيباترين صورت متام شد
راسيد و مرگ را حمكوم كرد، چون . صّفني به شهادت رسيد اين هم پايان عمر و اول حيات آخرت بود، يعىن از مردن 

  .مريد د منىشهي

______________________________  
  ».مشا دارد، و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است]  هدايتِ [اشتياق شديدى به «؛ 128): 9(توبه  -)1(

  137: تواضع و آثار آن، ص

  »1« »َو ال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِيف َسِبيِل اللَِّه أَْمواتاً َبْل َأْحياءٌ «

  روم، روم، من در آغوش رمحت و كرامت مى من در كام تو فرو منى: كوم و دهن مرگ را بست، گفتمرگ را حم

  »2« »ِمبا َغَفَر ِيل َريبِّ َو َجَعَلِين ِمَن اْلُمْكَرِمنيَ * يا لَْيَت قـَْوِمي يـَْعَلُمونَ «

  مرگ اگر مرد است آيد پيش من
 

  تا كشم خوش در كنارش تنگ تنگ

 رنگ بو ىبمن از او جاىن برم 
 

 «3»  او ز من دلقى ستاند رنگ رنگ
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گريد، من از كام او عمر جاودان و حيات اهلى  شوم، او يك پرياهن و پوششى از من مى من با ضربه او فنا و متالشى منى
  .آورم در مى

  »طلبت الرفعة«: در پاسخ به اين مرد در خبش اول فرمود

  .كند، كلمه رفعت در قرآن زياد استعمال شده است مىگريد و پرواز  در كجا انسان اوج مى

َرِفيُع الدََّرجاِت ُذو اْلَعْرِش يـُْلِقي الرُّوَح ِمْن أَْمرِِه « »5« »يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكمْ « »4« »ِيف بـُُيوٍت أَِذَن اللَّهُ َأْن تـُْرَفعَ «
  ،»6« »َمْن َيشاءُ   َعلى

من در جستجوى رفعت، بلندى مقام و در جستجوى قّله بزرگى بودم، راه و : گفت. اد آمده استاين كلمه در روايات زي
اىي رفعت . روش زندگى را از دين و فرهنگ پيغمرب صلى اهللا عليه و آله ياد گرفتم اويس از اين راه عبور كرد و به قله 

رب صلى اهللا عليه و آله به مدينه آمد، اما پيغمرب اويس براى ديدن پيغم. گرفت اگر نرسيده بود، بوى خدا را منى. رسيد
صلى اهللا عليه و آله را زيارت نكرد، مادرش گفته بود، اجازه ندارى بيشرت از نصف روز در مدينه مباىن، از مدينه برگشت، 

غمرب صلى اهللا سه روز بعد، پيغمرب صلى اهللا عليه و آله به مدينه آمد، وقىت كه به خانه رسيد جنب مسجد ديدند چهره پي
  :عليه و آله تغيري كرد و به مين رو كرد، فرمود

______________________________  
اند و نزد  اند، بلكه زنده و هرگز گمان مرب آنان كه در راه خدا كشته شدند مرده«؛ 169): 3(آل عمران  -)1(

  ».شوند پروردگارشان روزى داده مى

به اينكه پروردگارم مرا آمرزيد و از كرامت * من معرفت و آگاهى داشتنداى كاش قوم «؛ 27 -26): 36(يس  -)2(
  ».يافتگان قرارم داد

  ).»غزل«ديوان مشس (مولوى  -)3(

ا[هاىي است كه خدا اذن داده  در خانه] اين نور[« ؛ 36): 24(نور  -)4( رفعت ] شأن و م نزلت و قدر و عظمت آ
  ».يابند
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بلند  ]  عظيم و باارزش[اى و دانشمندانتان را به درجاتى  مؤمنان از مشا را به درجهتا خدا «؛ 11): 58(جمادله  -)5(
  ».گرداند

به فرمانش به هر  ]  كه فرشته وحى است[باال برنده درجات و صاحب عرش است، روح را «؛ 15): 40(غافر  -)6(
  ».كند كس از بندگانش كه خبواهد القا مى

  138: تواضع و آثار آن، ص

خواست تو را  يك شرت چران مى: گفتند. آيد بوى خدا از جانب مين مى »1« »رائحَة الرمحن من جانب اليمن اّىن الشمُّ «
: مادرم فقط نصف روز اجازه ماندن در مدينه را داد، پيغمرب صلى اهللا عليه و آله آهى كشيد و فرمود: گفت ببيند، مى

  .كه با هم هستيم  عجب رغبت و اشتياقى به قيافه تو دارم، و اّال در باطن

  شنوم گفت امحد ز مين بوى خدا مى
 

 ميىن برقع من، بوى خدا بوى تو بود

  

   تواضع در فرهنگ پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله

  

باشم تا در باالترين جايگاه انساىن و اهلى قرار بگريم، باالخره از طريق فرهنگ  من در جستجوى معنويت مى: گفت
  .الشأن اسالم صلى اهللا عليه و آله و قرآن اين رفعت را در تواضع يافتمپيغمرب عظيم 

ا ىف التواضع«   »طلبت الرفعة فوجد

  :باشد يك رشته تواضع، تواضع به پروردگار است و فروتىن، نسبت به مردم مؤمن و مسلمان مى

  ،»2« »َو اْخِفْض َهلُما َجناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْمحَةِ «

  .ه خدا، پذيرفنت مهه اوامر حق و ضّد شيطان حركت كردن استاز آثار تواضع ب

   تكرب ورزيدن شيطان
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  »3« »َو اْسَتْكبَـَر َو كاَن ِمَن اْلكاِفرِينَ   َو ِإْذ قـُْلنا لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َأىب

تواند  ى كه در برابر پروردگار تواضع ندارد، زمني گري است، منىشيطان امتناع كرد و تكرب ورزيد و از ناسپاسان شد، آن كس
   تواند به باال برود و به رفعت برسد، منى

______________________________  
و أن أويس القرين كان يظن أهله أنه جمنون لكثرة عبادته و تضييقه على نفسه يف املطعم «؛ 154/ 1: جمموعة ورام -)1(

، باب دورهم فكان يأيت عليهم السنة و السنتان ال يرون له وجها و كان خيرج أول ء اآلخرة حىت أن رسول فبنوا له بيتا على
  ».اهللا صلى اهللا عليه و آله قال إين ألجد نفس الرمحن من جانب اليمن

آله أَنَُّه َكاَن يـَُقوُل ُرِوَي َعْن َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و «؛ 22؛ حديث 124، باب 155/ 42: و نيز در حبار األنوار
ْقرِْئُه ِمينِّ السََّالَم َفِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه َو َمْن تـَُفوُح َرَواِئُح اْجلَنَِّة ِمْن ِقَبِل قـََرٍن َوا َشْوَقاْه ِإلَْيَك يَا أَُوْيُس اْلَقَرِينُّ َأَال َو َمْن َلِقَيُه فـَْليُـ 

ِه ِمْثُل يه و آله ِإْن َغاَب َعْنُكْم َملْ تـَْفَتِقُدوُه َو ِإْن َظَهَر َلُكْم َملْ َتْكَرتِثُوا ِبِه َيْدُخُل اْجلَنََّة ِيف َشَفاَعتِ أَُوْيٌس اْلَقَرِينُّ فـََقاَل صلى اهللا عل
  ».َأِيب َطاِلٍب عليه السالم ِيف ِصفِّنيَ  َرِبيَعَة َو ُمَضَر يـُْؤِمُن ِيب َو َاليـَرَاِين َو يـُْقَتُل بـَْنيَ َيَدْي َخِليَفِيت َأِمِري اْلُمْؤِمِنَني َعِليِّ ْبنِ 

  ».و براى هر دو از روى مهر و حمبت، بال فروتىن فرود آر«؛ 24): 17(اسراء  -)2(

سجده كردند مگر ابليس  ]  پس[به آدم سجده كنيد، : هنگامى كه به فرشتگان گفتيم]  ياد كن[و «؛ 34): 2(بقره  -)3(
  ».كافران شدكه سر پيچيد و تكّرب ورزيد و از  

  139: تواضع و آثار آن، ص

  .مقامات بلند انساىن و ملكوتى برسد

ينِ   َو ِإنَّ َعَلْيَك اللَّْعَنَة ِإىل* َفاْخرُْج ِمْنها َفِإنََّك َرِجيمٌ «   »1« »يـَْوِم الدِّ

  مرا بريون كردى؟: با عصبانيت به پروردگار گفت

  »2« »فَِبِعزَِّتَك َألُْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعنيَ «
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وقىت تو انسان را به عبادت امر  . ريزم كه در برابر دستورهايت شاخ و شانه بكشند اين زهر تكرب را در مهه بندگانت مى
ا مى كنيم، حرمت ربا و  گريمي و حجاب را رعايت منى خوانيم، روزه منى كنيم، مناز منى امر تو را اطاعت منى: گويند كىن، آ

ا    .كنم كه امر تو را اطاعت نكنند را وادار مىمعاصى را قبول ندارمي، آ

  :پروردگار آرام به او فرمود

  »3« »َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمْنَك َو ِممَّْن تَِبَعَك ِمنـُْهْم َأْمجَِعنيَ «

هر كس را كه . كنم شوند، پر مى من هم هفت طبقه جهّنم را فقط از تو و كساىن كه مانند تو دچار تكّرب در برابر من مى
شود، معناى تكرب را به آرامى به خانواده،  هر كس به گمراهى تو گوش دهد، حزب و جزء تو مى. خواهى گمراه كن مى

هاى خدا، باعث خروج از مقام و لعنت ابدى و دوزخ  دوستان و به مردم بگوييد، كه تكرب در برابر دعوت خدا و خواسته
  .مهيشگى است

ا ىف التواضع ايت تواضع و فروتىن بودند و از اين نردبان به اوج رفعت  بعضى از انسان »4« »طلبُت الرفعَة فوجد ها در 
  .انساىن رسيدند

 كه آنان را ز حيواىن رهانيد
 

 به اوج قدس انساىن رسانيد

 نشان داد كه آنان را نشان زان ىب
 

 فشان داد دو چشمى در فراقش خون

 كه گفت آن عندليبان را به گلزار
 

 فكر و نكو كار نكو ذكر و نكو

______________________________  
ترديد تا  و ىب* اى بريون رو كه رانده شده]  جايگاه واال كه مقام مقربان است[از اين «؛ 35 -34): 15(حجر  -)1(

  ».روز قيامت لعنت بر تو خواهد بود

  ».كنم به عزتت سوگند مهه آنان را گمراه مى«؛ 82): 38(ص  -)2(

  ».ترديد دوزخ را از تو و آنان كه از تو پريوى كنند، از مهگى پر خواهم كرد ىب«؛ 85): 38(ص  -)3(
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  :اين روايت به نقل از اويس قرىن يافت نشد بلكه در كتب رواىي به صورت ذيل آمده است -)4(

َجمُْموَعُة الشَِّهيِد، َرْمحَُة اللَِّه «؛ 54: ؛ معارج االصول اىل معرفة آل الرسول13810، حديث 173/ 12: مستدرك الوسائل
 َو طََلْبُت اْلَعاِفَيَة فـََوَجْدتـَُها ِيف َعَلْيِه ُرِوَي َعْن َمْوَالنَا َجْعَفٍر الصَّاِدِق عليه السالم أَنَُّه َقاَل طََلْبُت اْجلَنََّة فـََوَجْدتـَُها ِيف السََّخاءِ 

اْجلَنَِّة  َوَجْدُتُه ِيف َشَهاَدِة َأْن َالِإَلَه ِإالَّ اللَُّه ُحمَمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َو طََلْبُت السُّْرَعَة ِيف الدُُّخوِل ِإَىل اْلُعْزَلِة َو طََلْبُت ثِْقَل اْلِميزَاِن فَـ 
اللَِّه َو طََلْبُت َحَالَوَة اْلِعَباَدِة فـََوَجْدتـَُها ِيف فـََوَجْدتـَُها ِيف اْلَعَمِل لِلَِّه تـََعاَىل َو َطَلْبُت ُحبَّ اْلَمْوِت فـََوَجْدُتُه ِيف تـَْقِدِمي اْلَماِل ِلَوْجِه 

ْدُتهُ ِيف التـََّفكُِّر َو اْلُبَكاِء َو َطَلْبُت تـَْرِك اْلَمْعِصَيِة َو طََلْبُت رِقََّة اْلَقْلِب فـََوَجْدتـَُها ِيف اجلُْوِع َو اْلَعَطِش َو َطَلْبُت نُوَر اْلَقْلِب فـََوجَ 
ِد فـََوَجْدُتُه ِيف اْلَكْسِب رَاِط فـََوَجْدُتهُ ِيف الصََّدَقِة َو طََلْبُت نُوَر اْلَوْجِه فـََوَجْدُتُه ِيف َصَالِة اللَّْيِل َو َطَلْبُت َفْضَل اجلَِْهااجلََْواَز َعَلى الصِّ 

الرَِّئاَسَة فـََوَجْدتـَُها ِيف النَِّصيَحِة ِلِعَباِد اللَِّه َو  ِلْلِعَياِل َو طََلْبُت ُحبَّ اللَِّه عز و جل فـََوَجْدُتُه ِيف بـُْغِض أَْهِل اْلَمَعاِصي َو َطَلْبتُ 
طََلْبُت الشََّرَف فـََوَجْدُتُه ِيف اْلِعْلِم َو َطَلْبُت فـَرَاَغ اْلَقْلِب فـََوَجْدُتهُ ِيف ِقلَِّة اْلَماِل َو َطَلْبُت َعزَاِئَم اْألُُموِر فـََوَجْدتـَُها ِيف الصَّْربِ َو 

 التـََّواُضِع َو َطَلْبُت اْلِعزَّ اَدَة فـََوَجْدتـَُها ِيف اْلَورَِع َو طََلْبُت الرَّاَحَة فـََوَجْدتـَُها ِيف الزُّْهِد َو َطَلْبُت الرِّفْـَعَة فـََوَجْدتـَُها ِيف َطَلْبُت اْلِعبَ 
َىن فـََوَجْدُتُه ِيف اْلَقَناَعِة َو طََلْبُت اْألُْنَس فـََوَجْدُتهُ ِيف ِقرَاَءِة فـََوَجْدُتُه ِيف الصِّْدِق َو َطَلْبُت الذِّلََّة فـََوَجْدتـَُها ِيف الصَّْوِم َو طََلْبُت اْلغِ 

  ».اْلَواِلَدْينِ اْلُقْرآِن َو َطَلْبُت ُصْحَبَة النَّاِس فـََوَجْدتـَُها ِيف ُحْسِن اْخلُُلِق َو طََلْبُت ِرَضى اللَِّه فـََوَجْدُتُه ِيف ِبرِّ 

  

  140: تواضع و آثار آن، ص

  

 چون آن تشنه كامان آب جستند كه
 

 «1» شب مهتاب جستند در اين تاريكْ 

  

يعاً ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َو اْلَعَمُل الصَّاِلُح يـَرْ «   »2« »فـَُعهُ َمْن كاَن يُرِيُد اْلِعزََّة َفِللَِّه اْلِعزَُّة مجَِ

  در علم، عمل و سياست منونه دارد؟آيا امرياملؤمنني عليه السالم در عامل منونه دارد؟ 

  :گفت گذاشت و مى او هر شب تا شب نوزدهم ماه رمضان، بيشرت شب را صورت روى خاك مى

  اين چه تواضعى است؟. خدايا على دست خاىل است »3« »آه من قّلة الزاد و طول السفر«
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   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
  .اى مهدى اهلى قمشه -)1(

. مهه عزت ويژه خداست] بايد آن را از خدا خبواهد، زيرا[خواهد، پس  كسى كه عزت مى«؛ 10): 35(فاطر  -)2(
  ».برد رود و عمل شايسته آن را باال مى به سوى او باال مى]  هاى صحيح چون عقايد و انديشه[حقايق پاك 

يَا ُدنـَْيا ِإلَْيِك َعينِّ أَ ِيب تـََعرَّْضِت َأْم ِإَيلَّ َتَشوَّْقِت َالَحاَن ِحيُنِك َهيـَْهاَت ُغرِّي َغْريِي يَا ُدنـَْيا «؛ 77حكمت : ج البالغة -)3(
اِد َو طُوِل الطَّرِيِق َو ِمْن ِقلَِّة الزَّ  َالَحاَجَة ِيل ِفيِك َقْد َطلَّْقت َثَالثاً َالَرْجَعَة ِفيَها فـََعْيُشِك َقِصٌري َو َخَطُرِك َيِسٌري َو أََمُلِك َحِقٌري آهِ 

  ».بـُْعِد السََّفِر َو َعِظيِم اْلَمْورِدِ 

  141: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   عمل صاحل 10

  

  آغاز كردن اعمال با ياد خدا

10  

   ران، مسجد حضرت امري عليه السالم

  1384رمضان 

  147: تواضع و آثار آن، ص

   مجيع االنبياء واملرسلني احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين
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وجود مبارك پيامرب عظيم الشأن اسالم صلى اهللا عليه و آله مردم را در متام كارها، اعمال، روابط، روش و منش، به حقايق 
  .كنند قرار داده شده دعوت مى

نيد كه براى خدا و اميد به رمحانيت خدا در دنيا، و به طمع رحيميت شروع ك »ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ « كار خود را با
فته است ها و فلسفه پروردگار در آخرت باشد، حكمت وقىت كار ريشه خداىي داشته باشد و در دايره توحيد . ها در آن 

عطاى خدا در دنيا و  اجنام بگريد، خاىل از شرك باشد، خالص براى حضرت اهللا اجنام بگريد و به اميد خبشندگى خدا و
  .آخرت اجنام بگريد، آثار فراوان دنياىي و اخروى دارد

براى انسان اجياد . كند كند، خألهاى بروىن و دروىن را جربان مى هاى رواىن را معاجله مى اين گونه اعمال، برخى از بيمارى
  .دهد دىن به انسان مىكند و توان، قدرت، نريوى باطىن و ارادى و گاهى هم توان ب امنيت و آرامش مى

   بيمارى عجله در زندگى انسان

  

كنم كه اين پنج  اى از اين آثار عنايت كنيد، من پنج آيه از قرآن جميد را براى مشا تالوت مى براى اينكه مشا عزيزان به گوشه
   آيه در توضيح اين مقدمه و در اثبات

  148: تواضع و آثار آن، ص

  .كاربرد عمل صاحل نقش مهمى دارد

  .اما آيه اول كه در سوره مباركه اسراء قرار دارد

ْنساُن َعُجوًال «   »1« »كاَن اْإلِ

انسان بر مبناى شتاب و عجله آفريده شده : گويد منى» خلق االنسان عجوال«گويد  دقت بفرماييد خداوند مهربان منى
مشا عجله و شتاب انسان را، در دو . شوند ها دچار يك حالت رواىن منفى به نام عجله و شتاب مى انسان »2« است،

بيمارى عجله و . يكى رويكرد شتابانه به ثروت و ديگرى به لّذت است. كنيد ها مالحظه مى برنامه، در مهه جوامع و ملت
هاى ماّدى و حمدود و كم  مصرف مجع مال و مصرف لّذتشود كه انسان متام نريوى خودش را در دنيا  شتاب، باعث مى

  .زمان و از بني رفتىن كند
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  راه رسيدن به خداوند

  

  :شت جاىي است كه: فرمايد خداوند در قرآن جميد مى

  »3« »ما َتْشَتِهيِه اْألَنـُْفُس َو تـََلذُّ اْألَْعُنيُ «

  .لذت استحمل هر گونه خواسته، اشتها، ميل و طلب، بدون حمدوديت و حمل 

َو الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت «. نياز به اميان و عمل صاحل دارد »ما َتْشَتِهيِه اْألَنـُْفُس َو تـََلذُّ اْألَْعُنيُ «وىل براى رسيدن به 
ف رسيدن به متام عمر و نريو را صر . كنند اى به طرف ثروت و لذت دنيوى شتاب مى اما عده »4« »َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاتٍ 

حالت رواىن عجله و شتاب ورزى، زيان سنگيىن براى . كنند كنند، نصيبشان را از آخرت قطع مى ثروت و لّذت دنياىي مى
  :فرمايد انسان دارد كه در قرآن مى

ْنساَن َلِفي ُخْسرٍ «   »5« »ِإنَّ اْإلِ

______________________________  
  ».زده و عجول است انسان بسيار شتاب«؛ 11): 17(اسراء  -)1(

ْنساُن ِمْن َعَجٍل َسُأرِيُكْم آياِيت َفال َتْستَـْعِجُلون« -)2(   ».من اآليات األنبياء ُخِلَق اْإلِ

ْعُت أَبَا َعْبِد اللَِّه عليه السالم يـَُقوُل َمَع التَّثَبُّتِ «؛ 83، باب 338/ 68: حبار األنوار  ىف اخلصال، عن أَبَاِن ْبِن تـَْغِلَب َقاَل مسَِ
  ».ِيف َغْريِ ِحيِنهِ َتُكوُن السََّالَمُة َو َمَع اْلَعَجَلِة َتُكوُن النََّداَمُة َو َمِن ابـَْتَدأَ ِبَعَمٍل ِيف َغْريِ َوْقِتِه َكاَن بـُُلوُغهُ 

حلََْسِينِّ عيون أخبار الرضا عليه السالم يل، األمايل للصدوق، َعْبِد اْلَعِظيِم ا«؛ 83، باب 338/ 68: و نيز در حبار األنوار
  ».َعَمِل يـُْؤِمُنَك ِمَن النََّدمِ َعْن َأِيب َجْعَفٍر الثَّاِين َعْن آبَائِِه عليه السالم َقاَل قَاَل أَِمُري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم التَّْدِبُري قـَْبَل الْ 

  ».ه استبرد، آماد ها از آن لّذت مى خواهد و چشم ها مى و در آجنا آنچه دل«؛ 71): 43(زخرف  -)3(

شت اند و كارهاى شايسته اجنام داده و كساىن كه اميان آورده«؛ 57): 4(نساء  -)4( هاىي كه  اند، به زودى آنان را در 
رها جارى است، وارد كنيم]  درختانِ [از زيِر    ».آن 
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  ».كارى بزرگى است ترديد انسان در زيان ىب]  كه[« ؛ 2): 103(عصر  -)5(

  149: تواضع و آثار آن، ص

  :فرمايد و مى

ْنيا* َهْل نـَُنبُِّئُكْم ِباْألَْخَسرِيَن َأْعماًال «   »1« »الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُُهْم ِيف اْحلَياِة الدُّ

. خواهند زودتر به ثروت، شهوت و لّذت برسند باشند، و مى زده مى يعىن كساىن هستند كه از نظر حركت و عمل، شتاب
  :فرمايد سالم مىدر حاىل كه امرياملؤمنني عليه ال

شت ثروتى وجود ندارد »2« »الفقر بعد اجلنة أال و إنّه ال غىن بعد النار«   :فرمايد خداوند در قرآن جميد مى. بعد از 

  »ما َتْشَتِهيِه اْألَنـُْفُس َو تـََلذُّ اْألَْعُنيُ «

شت هر ثروت و لّذتى را خبواهيد مى   .يابيد اگر در 

   عالج بيمارى عجله و شتابزدگى

  

زدگى و عجله است، انسان آرام، با ادب  انسان بايد خودش را مقّيد به عمل صاحل كند، از آثار عمل صاحل، عالج شتاب
شود و بيمارى عجوىل او هنگامى كه با مقّيد شدن به أعمال صاحله عالج شد، ديگر عمرش را صرف ثروت  و با وقار مى

  .كند و شهوات حرام منىكند و صرف لذت  كند، قناعت مى بيش از نياز منى

رود، با روى آوردن و آراسته شدن به عمل صاحل، اين  از راه حالل به سراغ ثروت و شهوت مى. كند وقار و ادب پيدا مى
شت مى شود، از بني  شود، و باعث تلف كردن عمر به خاطر پول و لّذت مى بيمارى خطرناك كه باعث از دست دادن 

  .كند را تلف و ضايع منى رود؛ يعىن انسان عمر خود مى

ْنساُن َعُجوًال «   »3« »كاَن اْإلِ



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

 

______________________________  
كساىن هستند كه  ]  آنان* آيا مشا را از زيانكارترين مردم از جهت عمل آگاه كنم؟«؛ 104 -103): 18(كهف   -)1(

  »]. و گم شده است[كوششان در زندگى دنيا به هدر رفته 

يَلَة قَاَل َقاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه عليه السالم َكاَن ِيف َوِصيَِّة َأِمِري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم «؛ 2، حديث 216/ 2: الكاىف -)2( َأِيب مجَِ
ٍد َو َفاَقٍة َفِإَذا َحَضَرْت بَِليٌَّة َفاْجَعُلوا هْ ِألَْصَحاِبِه اْعَلُموا َأنَّ اْلُقْرآَن ُهَدى اللَّْيِل َو النـََّهاِر َو نُوُر اللَّْيِل اْلُمظِْلِم َعَلى َما َكاَن ِمْن جَ 

اِلَك َمْن َهَلَك ِديُنُه َو احلَْرِيَب َمْن ُحِرَب َأْمَواَلُكْم ُدوَن أَنـُْفِسُكْم َو ِإَذا نـََزَلْت نَازَِلٌة َفاْجَعُلوا أَنـُْفَسُكْم ُدوَن ِديِنُكْم َو اْعَلُموا َأنَّ اهلَْ 
َرأُ َضرِيرُهِديُنُه َأَال َو ِإنَُّه    ».َالفـَْقَر بـَْعَد اْجلَنَِّة َأَال َو ِإنَُّه َالِغَىن بـَْعَد النَّاِر َاليـَُفكُّ َأِسريَُها َو َاليـَبـْ

  ».انسان بسيار شتاب زده و عجول است«؛ 11): 17(اسراء  -)3(

  150: تواضع و آثار آن، ص

ْنسانُ « فرمايد، منى و اين بيمارى با عمل صاحل قابل . عارضى و بيمارى است شود عجله يك امر ، معلوم مى»ُخِلَق اْإلِ
  .دهد معاجله است، انسان را از بيمارى شتابزدگى و عجوىل شفا مى

لَِّذيَن يـَْعَمُلوَن ِإنَّ هَذا اْلُقْرآَن يـَْهِدي ِللَِّيت ِهَي أَقـَْوُم َو يـَُبشُِّر اْلُمْؤِمِنَني ا« »1« »َو نـُنَـزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَو ِشفاءٌ َو َرْمحَةٌ «
  »2« »الصَّاِحلاِت َأنَّ َهلُْم َأْجراً َكِبرياً 

   بافت اصلى آفرينش انسان

  

  .مسأله آفرينش انسان مطرح است: در آيه دوم

ْنساَن ِيف َكَبدٍ «   »3« »َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

د متام عمر خود را به بطالت يعىن نباي »4« ما انسان را در چارچوب كار، كوشش، زمحت، مشقت و فعاليت آفريدمي؛
تو بايد حركت كىن و  : فرمايد پروردگار در قرآن مى. بگذراند، فعاليت و عمل جزء بافت خلقت و آفرينش انسان است

كوشش كىن، بافت وجود خود را، با كوشش، فعاليت و اطاعت از خدا و پيغمرب صلى اهللا عليه و آله گره بزن، تا زمحات، 
  .ى مشا باطل نشودها ها و كوشش فعاليت
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   ارزش عمل صاحل در زندگى

  

  .هاى انسان نابود شود ها و حركت ها، رنج گذارد فعاليت عمل صاحل منى

  »5« »يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو ال تـُْبِطُلوا َأْعماَلُكمْ «

شت است آخرت انسان را آباد مىدنيا و . كند عمل صاحل انسان را دست پر مى   .كند و عامل به دست آوردن 

______________________________  
  ».كنيم و ما از قرآن آنچه را براى مؤمنان مايه درمان ورمحت است، نازل مى«؛ 82): 17(اسراء  -)1(

مؤمناىن كه كارهاى شايسته اجنام كند، و به  ترديد اين قرآن به استوارترين آيني هدايت مى ىب«؛ 9): 17(اسراء  -)2(
  ».دهد كه براى آنان پاداشى بزرگ است دهند، مژده مى مى

  ».مهانا ما انسان را در رنج و زمحت آفريدمي«؛ 4): 90(بلد  -)3(

  223و  221و  220/ 3: احلياة با ترمجه امحد آرام -)4(

  » َو َأْن لَْيَس ِلْإلِْنساِن ِإالَّ ما َسعى«؛ 39: سوره النجم

  » لِلرِّجاِل َنِصيٌب ِممَّا اْكَتَسُبوا، َو ِللنِّساِء َنِصيٌب ِممَّا اْكَتَسْنبَ «؛ 32: سوره النساء

  .كلوا من كّد أيديكم: الّنيب صلى اهللا عليه و آله

  .عمل الّرجل بيده و كّل بيع مربور«: أّي كسب الّرجل أطيب؟ قال: سئل الّنّيب صلى اهللا عليه و آله

: سألته عن الّرجل يتقّبل العمل فال يعمل فيه و يدفعه إىل آخر، يربح فيه؟ قال: قال راوي احلديث - عليه السالماإلمام الباقر 
  .ال

و خلق له الوبر لكسوته، فكّلف ندفه و غزله و نسجه، و ... «: فرمايد امام جعفر صادق عليه السالم در اين خصوص مى
ء من األشياء موضع عمل و حركة، ملا  و ترك عليه يف كّل شي... م عليها خلق له الّشجر، فكّلف غرسها و سقيها و القيا
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ليكون لإلنسان يف ذلك شغل يكّفه عّما / -ال ينال إّالباحليلة و احلركة/ - و جعل اخلبز متعّذرا... يف ذلك من الّصالح 
  ».خيرجه إليه الفراغ من األشر و العبث

با ختلف از [اطاعت كنيد و پيامرب را اطاعت كنيد و اعمالتان را  خدا را! اى اهل اميان«؛ 33): 47(حممد  -)5(
  ».باطل مكنيد] دستورها خدا و پيامرب، شرك، نفاق، منت گذارى و ريا

  151: تواضع و آثار آن، ص

  :آيه سوم

ْنساَن ِلرَبِِّه َلَكُنودٌ «   »1« »ِإنَّ اْإلِ

هاى من،  هاى فراوان دادم، اما او با وجود نعمت نعمتاين جزو خلقت انسان نيست، يك امر عارضى است، به انسان 
كند، و در امضا، تقّلب،  از شهوت، چشم، گوش و دست در اعمال حرام استفاده مى. خيزد عليه من به ناسپاسى بر مى

كند، جاى ناسپاس كجا  دوز و كلك در اجناس مردم و اسناد مردم، قدم حرام برمى دارد، در جمالس حرام شركت مى
  »2« .باشد ؟ دوزخ مىاست

   اثرات عمل صاحل

  

اثر عمل صاحل اين است كه انسان را از . ، كافر يعىن ناسپاس، يعىن منكر واقعيات»3« »ِإنَّ َجَهنََّم َلُمِحيَطٌة بِاْلكاِفرِينَ 
  .دهد كند و در دايره شكر قرار مى ناسپاسى حفظ مى

  »4« »اْعَمُلوا آَل داُوَد ُشْكراً «

ا از . عرىب در اينجا مفعول الجله است، قاعده ادىب است كلمه شكر از نظر اى خاندان داود عمل كنيد، اى انسا
  .فرمان من اطاعت كنيد، تا شكر در مشا حتقق پيدا كند

  »5« .از آثار ديگر عمل صاحل اين است كه انسان دائماً در حال شكر است

   لزوم شكر منعم
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هاى طوالىن و گريه فراوان  پيغمرب در هنگام سحر سجده. كنيم شاكرين پاداش عنايت مى ما به »6« »َو َسَنْجزِي الشَّاِكرِينَ 
  آيا اين مقدار گريه الزم است؟ حضرت جواب او را: داشتند، به حدى كه بالل به حضرت صلى اهللا عليه و آله عرض كرد

______________________________  
  ».نسبت به پروردگارش بسيار ناسپاس است قطعاً انسان]  كه[« ؛ 6): 100(عاديات  -)1(

ْنساَن َلظَُلوٌم َكفَّارٌ   و قال تعاىل«؛ 34: سوره ابراهيم -)2(   »َو ِإْن تـَُعدُّوا ِنْعَمَت اللَِّه ال ُحتُْصوها ِإنَّ اْإلِ

َعْجَالَن َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه َجْعَفِر ْبِن الشَّْيُخ اْلُمِفيُد ِيف َأَمالِيِه، ُحمَمَِّد ْبِن «؛ 13235، حديث 11/ 35: مستدرك الوسائل
ْل نِْعَمَة اللَِّه ُكْفراً ُطوَىب لِْلُمَتَحابَِّني ِيف اللَّه   ».ُحمَمٍَّد عليه السالم َقاَل ُطوَىب ِلَمْن َملْ يـَُبدِّ

  ».أَقْـنَـُعُهْم َو َأْكَفُرُهْم لِلنـَِّعِم َأْجَشُعُهمَو َقاَل عليه السالم َأْشَكُر النَّاِس «؛ 1/ 304: اإلرشاد يف معرفة حجج اهللا على العباد

  ».و يقيناً دوزخ بر كافران احاطه دارد«؛ 49): 9(توبه  -)3(

  ».عمل كنيد]  ها حق به فرمان[به خاطر سپاس گزارى ! اى خاندان داود«؛ 13): 34(سبأ  -)4(

بن عطية عن داود بن فرقد عن أيب عبد اللَّه عليه  مالك«، الباب السابع؛ 80: اجلواهر السنية، كليات حديث قدسى -)5(
يا موسى، ما خلقت خلقا هو أحّب إّيل من عبدي : السالم أّن فيما أوحى اللَّه عز و جل إىل موسى بن عمران عليه السالم

نعمائي و لريض املؤمن و أّين إّمنا ابتليته ملا هو خري له و أنا أعلم مبا يصلح عليه عبدي، فليصرب على بالئي و ليشكر 
  ».بقضائي أكتبه يف الصّديقني عندي إذا عمل برضائي و أطاع أمرى

  ».و يقيناً سپاس گزاران را پاداش خواهيم داد«؛ 145): 3(آل عمران  -)6(

  152: تواضع و آثار آن، ص

هنگامى كه حبث به البته . شكر يعىن عمل صاحل! من بنده شاكر نباشم »1« »أفال أكون عبداً شكوراً «. گونه دادند اين
اما طبق آيات . برسد، مفّصل مسأله شكر را از قرآن و روايات براى مشا بيان خواهم كرد »احلَْْمُد ِللَِّه َربِّ اْلعاَلِمنيَ « ذكر

ى از منكر، انفاق و احسان به پدر و مادر شكر پروردگار است . قرآن، مناز، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و 
  :ل سوره لقمان هم آمدهچنانكه در اواي
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  »2« »َأِن اْشُكْر ِيل َو ِلواِلَدْيكَ «

شكر والدين هم . شكر پروردگار، عبادت پروردگار است. تو مسئول هسىت كه هم مرا و هم پدر ومادر خود را شكر كىن
  .احسان به والدين است

رار دادن او در دايره شكر پروردگار پس از آثار عمل صاحل، حفظ انسان از ناسپاسى يا جنات ناسپاس از ناسپاسى و ق
  .عزيز عامل است

  آيه چهارم در سوره يوسف است،: اما آيه چهارم

  »3« »َو ما أُبـَرُِّئ نـَْفِسي ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّاَرٌة بِالسُّوِء ِإالَّ ما َرِحَم َريبِّ «

  .توامن تربئه كنم خودم را منى

  معناى جهاد اكرب

  

خود را، از عمل صاحل، عبادت خدا و خدمت به بندگان خدا پر كنم، وارد جهاد اكرب  اگر من بيشرت اوقات زندگى
  .ام شده

هنگامى   »4« »و ما اجلهاد االكرب؟ قال جهاد النفس! يا رسول اهللا: َقَضوا اجلهاد االصغر و بقى علينا جهاد االكرب قيل«
در برابر هواى نفس موضع گرفته ايد و به يك كه مشا اوقات زندگى خود را با خدمت و عبادت پر كنيد، در حقيقت 

  كنيد، تا ايد و با عمل صاحل، ديو هواى نفس را به تدريج ضعيف مى جنگ اهلى عليه جنود شيطاىن باطن برخواسته

______________________________  
عليه السالم َو ِإَذا َرأَْيَت ُجمَْتِهداً  ِمْصَباُح الشَّرِيَعِة، قَاَل الصَّاِدقُ «؛ 12912، حديث 253/ 11: مستدرك الوسائل -)1(

ْل َهلَا زَِماماً ِمَن اْألَْمِر َو ِعَناناً ِمَن أَبـَْلَغ ِمْنَك ِيف اْجِتَهاِدِه فـََوبِّْخ نـَْفَسَك َو ُلْمَها َو َعيـِّْرَها َو ُحثـََّها َعَلى اِالْزِديَاِد َعَلْيِه َو اْجعَ 
ِإالَّ َو َقْد َصحََّح َأوََّهلَا َو آِخَرَها َو َكاَن َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا ) َخَطرُُه ِمنـَْها(َفارِِه الَِّذي َالَيْذَهُب َعَلْيِه النـَّْهِي َو ُسْقَها َكالرَّاِئِض لِلْ 

َا[ َو يـَُقوُل أَ َفَال َأُكوُن َعْبداً َشُكوراً َأرَاَد َأْن يـَْعَتِربَ ]  َقَدَماهُ [عليه و آله ُيَصلِّي َحىتَّ يـَتَـَورَُّم  أُمَُّتُه َفَال يـَْغُفُلوَن َعِن اِالْجِتَهاِد َو ] ِ
َا َو اْسَتَضأْ  َت ِبُنورَِها َملْ َتْصِربْ َعنـَْها َساَعًة َواِحَدًة َو َلْو التـََّعبُِّد َو الرِّيَاَضِة َأَال َو ِإنََّك َلْو َوَجْدَت َحَالَوَة ِعَباَدِة اللَِّه َو َرأَْيَت بـَرََكاِ

  ».ِإْرباً ِإْرباً ُقِطْعَت 
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  ».كه براى من و پدر و مادرت سپاس گزارى كن]  و سفارش كردمي[« ؛ 14): 31(لقمان  -)2(

دهد مگر  كنم؛ زيرا نفس طغيان گر، بسيار به بدى فرمان مى من خود را از گناه تربئه منى«؛ 53): 12(يوسف  -)3(
  ».زماىن كه پروردگارم رحم كند

السَُّكوِينِّ َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َأنَّ النَِّيبَّ صلى اهللا عليه و «؛ 3جوه اجلهاد، حديث ، باب و 12/ 5: الكاىف -)4(
لَِّه صلى اهللا عليه و آله بَـُر ِقيَل يَا َرُسوَل الآله بـََعَث ِبَسرِيٍَّة فـََلمَّا َرَجُعوا قَاَل َمْرَحباً ِبَقْوٍم َقَضُوا اجلَِْهاَد اْألَْصَغَر َو َبِقَي اجلَِْهاُد اْألَكْ 

  ».َو َما اجلَِْهاُد اْألَْكبَـُر قَاَل ِجَهاُد النـَّْفس

عْن َأِمِري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم قَاَل ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا «؛ 20216، حديث 163/ 15: و مهچنني در وسائل الشيعة
ا َمْرَحباً ِبَقْوٍم َقَضُوا اجلَِْهاَد اْألَْصَغَر َو َبِقَي َعَلْيِهُم اجلَِْهاُد اْألَْكبَـُر ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه َو مَ  عليه و آله بـََعَث َسرِيًَّة فـََلمَّا َرَجُعوا َقالَ 

  ».ِيت بـَْنيَ َجْنَبيهالَّ  اجلَِْهاُد اْألَْكبَـُر فـََقاَل ِجَهاُد النـَّْفِس َو َقاَل صلى اهللا عليه و آله ِإنَّ أَْفَضَل اجلَِْهاِد َمْن َجاَهَد نـَْفَسهُ 

  153: تواضع و آثار آن، ص

  .؛ يعىن آرام بگريد»مطمئّنه«. گريد و انسان آرام مى. وقىت نفس از هوا و هوس بيفتد، و تبديل به نفس مطمئّنه شود

شود و به اميد رمحانيت و  عملى كه با خدا معامله مى. است »ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ «  اين از آثار عمل بر مبناى
  .رحيميت پروردگار است

  .كند دوباره مسأله خلقت انسان را مطرح مى: آيه پنجم

ْنساُن َضِعيفاً «   »1« »ُخِلَق اْإلِ

آفريده شده است، ما  در بدو امر و ابتداى كار ناتوان. نظريى نائل شود تواند به يك توامنندى ىب ناتوان آفريده شده، اما مى
هاى خود را، با حلاظ كردن اراده، بدن و قلب حمدود و توان ضعيف انسان  هم قوانني، مقررات، حالل و حرام و فرمان

  .نظام دادمي

  »2« »يُرِيُد اللَُّه َأْن ُخيَفَِّف َعْنُكمْ «

  .من متام قوانني را آسان و سبك براى مشا قرار دادم
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خورمي، آن هم وسط روز، كه بيش از اول صبح و شب نيازمند به غذا هستيم؛ زيرا در روز   ا منىدر ماه رمضان با اينكه غذ
رت است و سبك كار و فعاليت مى   .تر هستيم كنيم، اما احوال ما غري از ماه رمضان خيلى 

از هزار گونه بار سنگني من اراده دائمى دارم كه متام پيشنهادات خود را به مشا سهل و آسان و سبك بگريم كه خود مشا را 
مشا اگر در ماه رمضان، غذاى خود را نصف ايام ديگر كنيد، يعىن سحرى و . هاى من، سبك كند و عمل به خواسته

تر هستيد و عوارضى در  بينيد كه از قبل سامل بعد از ماه رمضان به هر آزمايشگاهى مراجعه كنيد، مى. افطار را كمرت خبوريد
وزنتان سبك شده، سبك شدن وزن آثار بسيارى براى زانو و كمر و مفاصل دارد، عالوه بر اين . شود خون مشا ديده منى

   كند تا آتش را به روزه، عذاب روز قيامت را، به خاطر گناهان، سبك مى

______________________________  
  ».ه استناتوان آفريده شد]  در برابر مشكالت و شهوات جنسى[انسان «؛ 28): 4(نساء  -)1(

با تشريع ازدواج با زنان مؤمن، و ازدواج با كنيزان مؤمن، و ازدواج موقت، بار [خواهد  خدا مى«؛ 28): 4(نساء  -)2(
  ».بر مشا سبك كند] هاى روابط نامشروع جنسى را مشكالت زندگى و مشقت
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  .خاموشى بكشاند

  :اين معناى

  »ُخيَفَِّف َعْنُكمْ يُرِيُد اللَُّه َأْن «

  .است

   قدرت و اراده انسان در عبادت

  

شود و هم به قدرت روحى و ارادى  شود، هم قدرت بدىن انسان زياد مى اگر اراده انسان قوى باشد روزه گرفنت آسان مى
  .رسد مى
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  .تقدرت بدىن اس »2« »صوموا تصّحوا«قدرت اراده و قدرت عقل است،  »1« »َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ «

  :در دنيا كه بودند: فرمايد مى »ن َو اْلَقَلمِ «  ها در كمال ناتواىن است، خداوند در سوره اى از بدن روز قيامت عده

  »3« »كانُوا يُْدَعْوَن ِإَىل السُُّجودِ «

ا را دعوت به مناز و عبادت كردم، سجده در اينجا به معناى عبادت است، انسان وقىت خبورد و خبوابد و شه وتراىن  من آ
ا هم در مسري  شود؛ زيرا در عبادت مترين نداشته است و در دنيا سست بودند و ورزش كند، ضعيف مى هاى بدىن آ

اند، در قيامت جاى ورزش نيست، با مهان بدن سست و  باشد، به روح، عقل و اراده خود كارى نداشته عبادت منى
ا را شهواىن، با آن شكم پر، وارد قيامت مى   .اى در حمشر براى من اجنام دهند كنم كه فقط سجده دعوت مى شوند، آ

  :فرمايد خداوند در قرآن مى

  »4« »َفال َيْسَتِطيُعونَ «

   وىل كساىن كه مترين عبادت و خدمت داشتند، وقىت. توانند سجده كنند منى

______________________________  
  ».شويدپروا پيشه ] با پرستيدن او[تا «؛ 21): 2(بقره  -)1(

  ».َو َعِن النَِّيبِّ صلى اهللا عليه و آله أَنَُّه قَاَل ُصوُموا َتِصحُّوا«؛ 7/ 502: مستدرك الوسائل -)2(

  ».شدند دعوت مى] بر خدا[به سجده ] در دنيا[اينان «؛ 43): 68(قلم  -)3(

  »!نيابند]  سجده كردن[وىل در خود قدرت و استطاعت «؛ 42): 68(قلم  -)4(

  155: آثار آن، صتواضع و 

شت فاصله دارند، مى از قرب بريون مى   :گومي آيند، به هر مقدارى كه با 

  »1« »اْدُخُلوها ِبَسالٍم آِمِننيَ «
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ار زده و خاموش مى شت؛ مانند برقى كه در ابرهاى  شت مى از كنار قرب خود تا  چون بدن . رسند شود سريعرت به 
رود و  ده از عبادت، قدرت گرفته است، پريمرد نود ساله، مّكه، كربال و مشهد مىخلت و پاى فلجى ندارند، بدن و ارا

شب مجعه تا صبح : گويد شود كه در زيارت امام رضا چه كار كردى؟ مى حامل خوب است، از او سؤال مى: گويد مى
  .ساله مسّلط است 90حرم بودم، احلمدهللا دويست ركعت مناز قضا در حرم خواندم، توان روحى و ارادى او بر بدن 

كند و باعث قدرت  اين هم يكى از آثار عمل صاحل است كه ضعف را در ناحيه بدن، اراده، روح، قلب و باطن، كم مى
  .شود مى

   قدرت و اراده امام زين العابدين عليه السالم

  

عليه السالم با بودن در آن  نوجوان ده دوازده ساله بودم، پدرم حضرت زين العابدين: فرمايد امام باقر عليه السالم مى
كرد و روى شانه  اى را از خرما، لباس و پول پر مى برد، قسمىت از شب، كيسه ها را از بني مى حادثه عظيم كربال كه كوه

مقدارى . گشت گذاشت و بر مى هاى مسلمان شيعه و سىن و يهودى و مسيحى، مى گرفت و در خانه مستحق خود مى
خواند و بعد از  گفت ومناز صبح را مى گذراند، بعد اذان مى به مناز شب، گريه، دعا و مناجات مىخوابيد و بقيه آن را  مى

گذاشت، خاكى كه از كنار قرب أىب عبداهللا آورده بود، هزار مرتبه در سجده  مناز صبح، صورت مبارك را روى خاك مى
  :گفت مى

رفت و كشاورزى  كرد سر زمني مى تاب هم كه طلوع مىآف »2« »اهلى عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقريك بفنائك«
  كرد، و به خانه بر مى

______________________________  
  ».با سالمت و امنيت وارد آجنا شويد:] به آنان گويند[« ؛ 46): 15(حجر  -)1(

ْعُت َشْيخاً ِمْن َعْبِد  ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن ُحمَمَّدٍ ] اإلرشاد[« ؛ 66، حديث 5، باب 75/ 46: حبار األنوار -)2( التَِّميِميِّ قَاَل مسَِ
اَم ُيَصلِّي َفَصلَّى َما َشاَء اللَّهُ ُمثَّ اْلَقْيِس يـَُقوُل َقاَل َطاُوٌس َدَخْلُت احلِْْجَر ِيف اللَّْيِل فَِإَذا َعِليُّ ْبُن احلَُْسْنيِ عليه السالم َقْد َدَخَل فـَقَ 

ِكيُنَك ٌح ِمْن َأْهِل بـَْيِت اخلَْْريِ َألَْسَتِمَعنَّ ِإَىل ُدَعاِئِه َفَسِمْعُتُه يـَُقوُل ِيف ُسُجوِدِه ُعبَـْيُدَك ِبِفَناِئَك ِمسْ َسَجَد َقاَل فـَُقْلُت َرُجٌل َصالِ 
  ».ينِّ ِبِفَناِئَك َفِقريَُك ِبِفَناِئَك َسائُِلَك ِبِفَناِئَك قَاَل طَاُوٌس َفَما َدَعْوُت ِِنَّ ِيف َكْرٍب ِإالَّ فـُرَِّج عَ 
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كرد، يك روزى در اتاق را باز كردم و رفتم كنار ديوار نشستم و او را نگاه  گشت، دوباره شروع به عبادت مى مى
  .كند كردم، ديدم كه بسيار گريه مى مى

به دوش بكشد، بعد از آن ها بار  چقدر انسان بايد قدرت و توان داشته باشد، كه كربال را ببيند، و بعد از آن واقعه شب
در مناز شب گريه و هزار بار تكرار ذكر كند و بعد در طول روز مشغول كشاورزى شود و دوباره برگردد و مشغول عبادت 

  .شود

: وقىت پدر سالم مناز را داد، فرمود. كردم او مشغول عبادت بود و من هم بلند بلند گريه مى »1« :فرمايد امام باقر مى
كنيد، مگر اين بدن  سوزد، چقدر كار، خدمت، عبادت و سجده مى كىن؟ گفتم دمل براى مشا مى گريه مىفرزندم، چرا  

كتاب را آوردم و به پدر دادم، باز كرد و . عزيز دمل، روى طاقچه، كتاىب است آن را بردار بياور: چقدر انرژى دارد؟ فرمود
عزيز دمل، اگر . م على عليه السالم نوشته شده استدر اين صفحات، عبادات و خدمات جدّ : جلوى من گذاشت، فرمود
  اندازى، من كجا و على كجا؟ گوىي چقدر خودت را به زمحت مى خبواىن، آن وقت به من منى

انسان با مترين عمل صاحل، عبادات، خدمت به خلق خدا و اخالق . كند عمل صاحل، ضعف خلقىت انسان را جربان مى
وىل بايد به اين معنا آگاه باشيم كه  »2« »من كان هللا كان اهللا له«. آخرت خواهد رسيدخوش به توان عجيىب در دنيا و 

كند كه انسان نسبت به خدا و خلق خدا  ها و عبادات در صورتى از افق وجود انسان طلوع مى مهه اين امور، خدمت
نه باال نيندازيد، با كمال خاكسارى اطاعت مناز خبوانيد و روزه بگرييد، شا: فرمايد وقىت خداوند مى. متواضع و فروتن باشد

  مناييد؛ زيرا اگر مقام تواضع نباشد،

ا َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اْخلاِشِعنيَ « َّ   »3« »ِإ

كند، با كرب از جمموع  مناز، روزه، خدمت و احسان براى انسان سنگني است، وقىت سنگني شد، با داشنت تكرب قبول منى
   حمرومآثار عمل صاحل خودش را 

______________________________  
َدَخَل أَبُو َجْعَفٍر ابـُْنُه عليه السالم َعَلْيِه َفِإَذا ُهَو َقْد بـََلَغ ِمَن اْلِعَباَدِة «، الفصل الرابع؛ 260: إعالم الورى بأعالم اهلدى -)1(

ُلْغُه َأَحٌد فـََرآُه َقِد اْصَفرَّ َلْونُُه ِمَن السََّهِر  َو َرِمَدْت َعيْـَناُه ِمَن اْلُبَكاِء َو َدِبَرْت َجبـَْهُتُه ِمَن السُُّجوِد َو َورَِمْت َساَقاُه ِمَن َما َملْ يـَبـْ
َو ِإَذا ُهَو يـَُفكُِّر ِء فـََبَكْيُت َرْمحًَة َلُه اْلِقَياِم ِيف الصََّالِة فـََقاَل أَبُو َجْعَفٍر عليه السالم فـََلْم أَْمِلْك ِحَني َرأَيـُْتُه بِِتْلَك احلَْاِل ِمَن اْلُبَكا
اَدُة َعِليٍّ َفَأْعطَْيُتُه فـََقرَأَ ِمنـَْها َيِسرياً ُمثَّ َفاْلتَـَفَت ِإَيلَّ بـَْعَد ُهنَـْيَئٍة ِمْن ُدُخوِيل فـََقاَل يَا بـَُينَّ َأْعِطِين بـَْعَض تِْلَك الصُُّحِف الَِّيت ِفيَها ِعبَ 
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يـَْقَوى َعَلى ِعَباَدِة َعِليِّ ْبِن َأِيب طَاِلٍب عليه السالم َو َكاَن َعِليُّ ْبُن احلَُْسْنيِ عليه السالم ِإَذا  تـَرََكَها ِمْن َيِدِه َتَضجُّراً َو َقاَل َمنْ 
  ».َيَدْيه تـََوضَّأَ اْصَفرَّ َلْونُُه َفِقيَل َلُه َما َهَذا الَِّذي يـَْغَشاَك فـََقاَل أَ َتْدِري ِلَمْن أََتَأهَُّب لِْلِقَياِم بـَْنيَ 

  ».أنه من كان هللا كان اهللا له«؛ 36، باب 319/ 82: حبار األنوار -)2(

  ».ترديد اين كار جز بر كساىن كه در برابر حق قلىب فروتن دارند دشوار و گران است ىب«؛ 45): 2(بقره  -)3(
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  .كند مى

رهپرسد تو كه پيغمرب صلى اهللا عليه و آله را  وقىت از اويس مى اى بردى؟  نديدى، از فرهنگ، آئني و مدرسه او چه 
ره اول: گويد مى ره،  رسيدن به قّله مقام، درجات اهلى و كماالت انساىن را جستجو كردم، » طلبُت الرفعة«: هشت 

  ديدم دين و فرهنگ او مرا راهنماىي كرده،

ا ىف التواضع«   »فوجد

  .شود به دست آورد اين مقام و رفعت را با تواضع و فروتىن، مى

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

  158: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   تواضع و فروتىن 11

  

11  

   ران، مسجد حضرت امري عليه السالم
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  1384رمضان 
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   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .حممد و آله الطاهرينو صّل على 

شود مشا كه وجود مبارك رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را زيارت نكردى و به حمضر  هنگامى كه از اويس قرىن سؤال مى
ره دهد من از اين فرهنگ و دين كه او  اى گرفىت؟ پاسخ مى ملكوتى ايشان مشرف نشدى، از نبوت و رسالت او چه 

  :اما حقيقت اول. فتمتبليغ كرده، هشت حقيقت را يا

ا ىف التواضع« من در جستجوى مقام، م نزلت و شخصيت انساىن بودم، با كمك فرهنگ  »1« »طلبُت الرفعة فوجد
انسان بايد نسبت به حضرت حق و مردم، به ويژه اهل اميان . اسالم اين قّله، م نزلت و اين درجه عاىل را در تواضع يافتم

  .متواضع باشد

   يق براى رسيدن به درجات عاىلريشه و اصل حقا

  

رساند فروتىن و  حقيقت هم مهني است، ريشه و اصل حقايق كه انسان را به درجات عاىل در پيشگاه پروردگار مى
ترين مانع و حجاب در برابر پذيرفنت و عمل كردن به  تكّرب سخت. بالى تكّرب بالى سنگيىن است. خاكسارى است

   ت و مقامات از طريق پاكى باطن و عمل بهمهه درجا. هاى حّق است خواسته

______________________________  
  0آمده است  9؛ منت كامل حديث در جلسه 13810، حديث 173/ 12: مستدرك الوسائل -)1(

  166: تواضع و آثار آن، ص

به دستورهاى حق  انساىن كه متكّرب است خودش را از آن پاكى باطن و عمل. آيد هاى پروردگار به دست مى خواسته
  .كند، به خاطر نداشنت نردبان تواضع به آن درجات خنواهد رسيد حمروم مى
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امروز يكى از آيات بسيار مهم كتاب خدا را از سوره مباركه مائده كه در خبشى از اين آيه مسأله تواضع مطرح است، 
  .ش در زمينه تواضع اشاره كنمكنم و شايد بتوامن به چهار روايت بسيار مهم و با ارز  براى مشا قرائت مى

   شش نشانه براى اهل اميان

  

  :كند آيه شريفه پنجاه و چهار سوره مائده، براى اهل خدا شش نشانه و عالمت ذكر مى

   استقامت در اميان: عالمت اول

  »1« »يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنهِ «

اگر روزى برسد كه مشا از دينان دست برداريد و ! مؤمنان زمان رسول خدا است، اى اهل اميانخطاب به مسلمانان و 
هاى مال و مقام قرار بگرييد و استقامت نورزيد و گوهر دينتان غارت  ها، شهوات و جاذبه دين شويد، در برابر امواج فتنه ىب

  .دين شويد شود و ىب

   حمبت پروردگار به بندگان: عالمت دّوم

بـُُّهمْ فَ «   »َسْوَف يَْأِيت اللَُّه ِبَقْوٍم حيُِ

  .دهم كه من عاشق آن جامعه و ملت هستم آورم و قومى را ظهور مى اى را پديد مى يقيناً و قطعاً من مّلت و جامعه

______________________________  
خدا به زودى گروهى را ] رساند ا منىزياىن به خد[هر كس از مشا از دينش برگردد ! اى اهل اميان«؛ 54): 5(مائده  -)1(

  ».آورد كه آنان را دوست دارد، و آنان هم خدا را دوست دارند مى

  167: تواضع و آثار آن، ص

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى. باشد سبب منى عشق خدا به يك ملت و جامعه ىب

  »ان اهللا الينظر اىل صوركم وال اىل اموالكم«
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  :ظاهر و مال مشا ندارد خدا نگاهى به

نگاه خدا به باطن مشا است، وقىت باطن اهلى باشد، پاك باشد و از رذائل پرياسته باشد،  »1« »ولكن ينظر اىل قلوبكم«
آورم و اين ملىت را كه  قومى را كه من مى. شود كه پروردگار عامل به پاكان عشق بورزد و حمبت كند اين پاكى، سبب مى

  .عاشق آن قوم بعد از مشا هستمكنم، من  آشكار مى

بُّونَهُ «   »َو حيُِ

اگر . چون عشق يك طرفه باعث زمحت است. آن ملت عاشق من هستند، به من حمبت دارند، اين عشق دو طرفه است
شود، اما وقىت عاشق بداند و  كسى عاشق باشد وىل معشوق او را دوست نداشته باشد، فضاى زندگى براى او تاريك مى

ورزد، زندگى، فضا، خوراك، خواب و رفت و آمد يك معناى ديگر براى عاشق دارد؛  عشوق هم به او عشق مىببيند كه م
  .بيند كند معشوق به او ارادت دارد، مهه چيز را زيبا مى يعىن هنگامى كه عاشق مشاهده مى

  چه خوش ىب مهرباىن هر دو سر ىب
 

  كه يك سر مهرباىن دردسر ىب

  اى داشت شوريدهاگر جمنون دل 
 

 «2»  تر ىب دل ليلى از او شوريده

  

   تواضع: عالمت سوم

  .در آن ملت و جامعه تواضع وجود دارد

  »3« »أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ «

______________________________  
أَبَا َذرٍّ َمْن َسرَُّه َأْن َيُكوَن َأْكَرَم َو قَاَل صلى اهللا عليه و آله يَا «؛ 12951، حديث 264/ 11: مستدرك الوسائل -)1(

ْم ِعْنَد اللَِّه أَتْـَقاُكْم َلُه َو َأْجنَاُكْم ِمْن َعَذاِب اللَِّه النَّاِس فـَْلَيتَِّق اللََّه يَا أَبَا َذرٍّ َأَحبُُّكْم ِإَىل اللَِّه َجلَّ ثـََناُؤُه َأْكثـَرُُكْم ِذْكراً َلُه َو َأْكَرُمكُ 
بـَْهِة ِإَىل َأْن َقاَل يَا أَبَا  َخْوفاً َلُه يَا أَبَا َذرٍّ ِإنَّ اْلُمتَِّقَني الَِّذيَن يـَتـَُّقوَن اللََّه ِمَن الشَّيْ َأَشدُُّكْم  ِء َاليـُتـََّقى ِمْنُه َخْوفاً ِمَن الدُُّخوِل ِيف الشُّ

َلِكْن يـَْنُظُر ِإَىل قـُُلوِبُكْم َو َأْعَماِلُكْم يَا أَبَا َذرٍّ ِإنَّ التـَّْقَوى َهاُهَنا َو َأَشاَر ِبَيِدِه  َذرٍّ ِإنَّ اللََّه َاليـَْنُظُر ِإَىل ُصَورُِكْم َو َالِإَىل أَْمَواِلُكْم وَ 
  ».ِإَىل َصْدرِِه اْخلَبَـرَ 
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َىل ُصَورُِكْم َو َو قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله ِإنَّ اللََّه َاليـَْنظُُر إِ «؛ 54، باب 248/ 67: و نيز در حبار األنوار
َا يـَْنُظُر ِإَىل قـُُلوِبُكم   ».َأْعَماِلُكْم َو ِإمنَّ

  .بابا طاهر عريان -)2(

  ».اند، و در برابر كافراْن سرسخت و قدرمتندند در برابر مؤمناْن فروتن«؛ 54): 5(مائده  -)3(

  168: تواضع و آثار آن، ص

باشند، متواضع، فروتن و خاكسار هستند، تلخ  و خواهران ديىن مىاين قوم، ملت و جامعه نسبت به اهل اميان كه برادران 
  .و خشن نيستند

  عزت و شجاعت در برابر دمشنان خدا: عالمت چهارم

ا باز  »أَِعزٍَّة َعَلى اْلكاِفرِينَ « در مقابل دمشنان خدا و دمشنان خودشان نريومند و پرقدرت هستند، دِر شكست بر روى آ
  .يا دمشن را نابود كنند، برنده هستنداگر شهيد شوند و . نيست

  »1« »فـَيَـْقتـُُلوَن َو يـُْقتَـُلونَ «

  .استفاده شده است» عزيز«شنويد دِر شكست به روى اين ملت و اين جامعه بسته است، از لغت  اينكه مى

  »2« »َأنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ «

پروردگار، پيغمرب صلى اهللا عليه و آله و  »3« »َو ِلَرُسوِلِه َو ِلْلُمْؤِمِننيَ َو لِلَِّه اْلِعزَُّة «. ناپذير است يعىن خدا تواناى شكست
  .ناپذير هستند اهل اميان واقعى تواناى شكست

  جماهدت در راه خدا: عالمت پنجم

ملت با جان، ، اين »جياهدون بامواهلم«: فرمايد اينجا آيه مطلق است، قيدى ندارد، منى »4« »ُجياِهُدوَن ِيف َسِبيِل اللَّهِ «
اين نوع مؤمنني اگر روى صندىل حكومت قرار بگريند فقط . كشند بدن، زبان، آبرو و با حكومت در راه خدا زمحت مى

  .كنند كوشند، در راه نفس، اقوام، حزب و اطرافيان خود كوشش منى در راه خدا مى
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ا بيايد با مال جهاد مى كنند،  اى داشته باشند با آبرو جهاد مى عادهكنند، آبروى فوق ال اين ملت اگر پول به دست آ
كنند، علم داشته باشند با علم جهاد  كنند، قلم داشته باشند، با قلم جهاد مى زبان گوياىي داشته باشند با زبان جهاد مى

  .كنند مى

______________________________  
  ».شوند شته مىك] خود در راه خدا[كشند و  مى] دمشن را[پس «؛ 111): 9(توبه  -)1(

  ».ناپذير و حكيم است تواناى شكست] در انتقام از مشا[كه خدا «؛ 209): 2(بقره  -)2(

  ».در حاىل كه عزت و اقتدار براى خدا و پيامرب او و مؤمنان است«؛ 8): 63(منافقون  -)3(

  ».ترسند اى منى كنندهكنند، و از سرزنش هيچ سرزنش   مهواره در راه خدا جهاد مى«؛ 54): 5(مائده  -)4(

  169: تواضع و آثار آن، ص

   نداشنت ترس از سرزنش بيگانه: عالمت ششم

ا را سرزنش مى البته اين ملت از مهه طرف مورد سرزنش قرار مى »َو ال َخيافُوَن َلْوَمَة الِئمٍ « كند، وىل  گريند، آشنا و غريبه آ
ما راه روشىن : گويند خواهد بگويد، مى رد، هر كس هر چه مىآن قوم و ملت هيچ ترسى از سرزنش خودى و بيگانه ندا

  .كنيم، پايان اين مسري هم پروردگار است دارمي كه قرآن و اهل بيت عليهم السالم است، مسري را حركت مى

  »2« »ذِلَك َفْضُل اللَِّه يـُْؤتِيِه َمْن َيشاءُ َو اللَّهُ واِسٌع َعِليمٌ « »1« » َربَِّك اْلُمْنَتهى  ِإىل«

  .اين شش برنامه احسان من به آن ملت است

   نور اميان در مردم ايران

  

اى است كه آيه نازل  اولني حلظه. كنم در اينجا به معناى عطاى بسيار است، من به آن ملت عطاى بسيار مى »واِسعٌ «
اگر : گويد اين كه خدا مى: آله گفتندشده و پيامرب صلى اهللا عليه و آله آيه را قرائت كرد، مردم به پيغمرب صلى اهللا عليه و 

نه، از اين آيه شريفه، خداوند : آورم، آيا منظور خدا فرزندان ما اعراب است؟ فرمودند دين شويد من يك ملىت را مى مشا ىب
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كدام ملت هستند؟ دست مبارك خود را روى شانه . متعال نسبت به نسل آينده مشا هيچ قصد و اراده و نظرى ندارد
: منظور آيه سلمان، ياران و مهوطنان سلمان است و بعد اين مجله را فرمودند: اشتند، سه مجله فرمودند، فرمودندسلمان گذ

كه از » االستيعاب«، جلد دوم »امليزان«، »نور الثقلني«، »جممع البيان«. كه اين مجله در كتب متعددى آمده است
  .ارك ديگر هم داردمهمرتين كتاب برادران و علماى اهل سنت است، البته مد

______________________________  
  ».به سوى پروردگارتوست] مهه امور[و اينكه پايان «؛ 42): 53(جنم  -)1(

  ».دهد؛ و خدا بسيار عطاكننده و داناست اين فضل خداست كه به هر كس خبواهد مى«؛ 54): 5(مائده  -)2(

  170: تواضع و آثار آن، ص

اين مجله را . منظور خدا از اين آيه، ياران و مهوطنان او است: فرمودند: شانه سلمان گذاشتندبعد از اينكه دست روى 
اى است، اين روايت شامل حال  خيلى روايت فوق العاده »1« »َلْو َكاَن الدِّيُن َيف الثـَُّريَّا َلَنالَْتُه رَِجاٌل ِمْن َهُؤَالء«: فرمودند

سركشان، بدحجاب، رباخور، شراب خور، قمارباز، ستمگر، ظامل و اختالس كننده  اى، عاصيان،  ها، جمرمني حرفه دين ىب
  .باشد كنند، منى كه در اين وطن زندگى مى

   بيزارى پيامرب صلى اهللا عليه و آله از مردم آخر الزمان

  

ا هم از من بي: پيغمرب صلى اهللا عليه و آله فرمود زار هستند، اينها با مشا من از چنني مردمى در آخرالزمان بيزار هستم، آ
سلمان، ياران : پيغمرب صلى اهللا عليه و آله فرمود. يار و مهوطن مشا هم نيستند. بيگانه هستند، يار و ياور مشا هم نيستند

غرىب است وىل در اينجا . آن كسى كه از اسالم بريده و به فرهنگ شيطان پيوسته، دمشن مشا و خدا است. و مهوطنان او
   ، فرهنگكند زندگى مى

  »2« »َغْريِ اْلَمْغُضوبِ «

  .كند است، اسرائيل است كه در اينجا زندگى مى

  »َو َال الضَّالِّنيَ «
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ا است، قرآن مى مهوطن مشا نيست، جزو دمشنان : فرمايد فرهنگ آمريكا، فرانسه، و انگليس و ساير مناطق اروپا، از آ
  .است

  :بعد فرمودند

  »لوكان الدين ىف الثريا«

  كنيد اگر دين و فرهنگ خدا به ستاره ثريا گره خورده باشد،فرض  

______________________________  
َو آَخريَن ِمنـُْهْم َلمَّا «َو ُرِوَي َأنَّ النَِّيبَّ صلى اهللا عليه و آله قـََرأَ َهِذِه اْآلَيَة «؛ 11، باب 310/ 16: حبار األنوار -)1(

َفِقيَل َلُه َمْن َهُؤَالِء فـََوَضَع َيَدُه َعَلى َكِتِف َسْلَماَن َو َقاَل َلْو َكاَن الدِّيُن َيف الثـَُّريَّا » 3مجعه » «احلَْكيم يـَْلَحُقوا ِِْم َو ُهَو اْلَعزيزُ 
  ».َلَنالَْتُه رَِجاٌل ِمْن َهُؤَالء

ج البالغة أنه قال لو كان الدين قال أبو عمر و قد روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله من وجوه «؛ 36/ 18: شرح 
  ».يف الثريا لناله سلمان و يف رواية أخرى لناله رجل من فارس

  ».اند هم آنان كه نه مورد خشم تواند و نه گمراه«؛ 7): 1(فاحته  -)2(

  171: تواضع و آثار آن، ص

  »لنالته رجال من هؤالء«

  .ن دين پايبند خواهند شدمردم ايران آن دين را از آن منطقه دور، به دست خواهند آورد و به اي

فرزندان ايران، اگر دين به ستاره ثريا گره خورده . يك بار ديگر فرمايش نوراىن پيامرب صلى اهللا عليه و آله را دقت كنيد
ها و   ها، به قدرى عاشق فضائل و درسىت آورند؛ يعىن حالت صعود و رفنت به سوى ارزش باشد، آن دين را به دست مى

گريند و به آن  روند و دين را از ثريا مى سخىت راه را براى خودشان مهوار كرده و اين سرباالىي را مىكماالت هستند كه 
  .كنند عمل مى

كسى كه در برابر خدا و مردم مؤمن فروتن است، اميان دارد و مورد حمّبت . كسى كه متواضع است طبق آيه، دين دارد
  .خدا است و خدا او را دوست دارد
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  ؤمنني عليه السالم در برابر خداوندتواضع امريامل

  

  :دامن ارزش تواضع تا چه حّدى است و كاربرد فروتىن در برابر پروردگار تا چه اندازه است كه من منى: و اما روايت

  »قال امرياملؤمنني عند موته«

  بود،وقىت امرياملؤمنني عليه السالم عرق مرگ بر پيشاىن او نشسته بود؛ يعىن متام آثار مرگ آشكار 

بر مشا باد به فروتىن و تواضع، زيرا تواضع باالترين عبادت ! اى مردم مؤمن »1« »عليك بالتواضع فانّه من أعظم العبادة«
  .است

كنيد، كه هر شب مجعه تا آخر عمر، در  آن وقت در پيشگاه پروردگار، حّد تواضع امرياملؤمنني عليه السالم را مشاهده مى
  كرد، مىدعاى كميل اعالن صادقانه 

______________________________  
قَاَل أَِمُري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم ِيف َوِصيَِّتِه ِعْنَد َمْوتِِه «؛ نـَْهُج اْلَبَالَغِة؛ 3079، حديث 296/ 11: الوسائل مستدرك -)1(

  ».َعَلْيَك بِالتـََّواُضِع َفِإنَُّه ِمْن َأْعَظِم اْلِعَباَدة

  172 :تواضع و آثار آن، ص

حّد فروتىن امرياملؤمنني در پيشگاه وجود مقدس حق اين   »1« »وأنا عبدك الضعيف الذليل احلقري الفقري املسكني املستكني«
  .باشد گونه مى

  .حّد فروتىن را در مناجات مسجد كوفه ببينيد

نا املّيت وهل يرحم املّيت اّال احلّى، موالى يا موالى أنت املالك وأنا اململوك و هل يرحم اململوك اال املالك، أنت احلّى و أ«
اين  »2« »أنت الكبري و أنا الصغري و هل يرحم الصغري اال الكبري، أنت العزيز و أنا الذليل و هل يرحم الذليل اال العزيز

  .حد تواضع امرياملؤمنني است

   تواضع امري املؤمنني عليه السالم در برابر مردم
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فكر نكنيد امرياملؤمنني عليه السالم فقط در خانه پروردگار متواضع بودند، ايشان در اخالق و و اما تواضع در برابر مردم، 
در كتاب با عظمت صلى اهللا عليه و سلم ا صلي اهللا عليه . عمل، فروتن و خاكسار بودند، نسبت به مردم متواضع بودند

  :فرمايد امام عسگرى عليه السالم مىو آله و سلم اهللا اكرب ج احلمد هللا عيد مبارك رمحهما اهللا طربسى، 

  »3« »أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنَني أَِعزٍَّة َعَلى اْلكاِفرِينَ «

سفره انداختند و غذا را آماده  . غذا بياوريد: پدر و پسر مؤمىن، ميهمان امرياملؤمنني عليه السالم شدند، حضرت فرمودند
اين پدر و پسر : فرمايند السالم غذا خوردند، امام عسگرى عليه السالم مىكردند، پدر و پسر در حمضر امرياملؤمنني عليه 

ا بلند شد و اكرام كرد و باالى اتاق نشاند و  وقىت از در اتاق وارد شدند، جدم امرياملؤمنني عليه السالم متام قد براى آ
ا نشست، اين گونه نبود كه حضرت به ديوار و خودش كمى آن طرف پشىت تكيه بدهد، تا اين پدر و  تر و روبه روى آ

  .پسر هر وقت خبواهند با حضرت صحبت بكنند، جمبور شوند سر برگردانند

   من. باشد يعىن تكيه دادن در كنار ميهمان، خارج از ادب و ميهمان دارى مى

______________________________  
  .دعاى كميل -)1(

  .م در مسجد كوفهمناجات امام على عليه السال: مفاتيح اجلنان -)2(

  ».اند، و در برابر كافراْن سرسخت و قدرمتندند در برابر مؤمناْن فروتن«؛ 54): 5(مائده  -)3(

  173: تواضع و آثار آن، ص

كم و زياد بگومي، گاهى گويندگان به مطالب شاخ و برگ  كنم عني فرمايش امام عسگرى عليه السالم را ىب سعى مى
غذا خوردن پدر و پسر متام . گومي ، مانعى هم ندارد، من عني منت روايت را براى مشا مىدهند كه مطلب زيباتر شود مى
شود با دست غذا  جلوى پدر آمد، معلوم مى. به قنرب اشاره كردند، قنرب رفت و يك آفتابه و تشت و حوله آورد. شد

م از جا بلند شد، آفتابه، تشت و حوله را از جدم امرياملؤمنني عليه السال: فرمايد امام عسگرى عليه السالم مى. خورده بود
ريزم، دستت را بشوى و بعد  دستت را در تشت بگري، من آب مى: دست قنرب گرفت و روبه روى آن پدر آمد، فرمود

توانست باور كند، على عليه  پدر از شدت حيا و خجالت كه منى. حوله را از روى دستم بردار و دستت را خشك كن
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! على جان: پدر به دست و پاى امري املؤمنني افتاد، گفت: فرمايد امام عسگرى مى. دست مرا بشويد خواهد السالم مى
بلند شو، بنشني، برادر ديىن در : حضرت فرمودند. ريزى، من چطور حتمل كنم قابل آب مى چگونه مشا بر دست مِن ىب

كنم  زم روى دستت و با اين كارى كه دارم مىخواهم آب بري بشر بودن هيچ امتيازى به تو ندارد مثل خودت هستم، مى
شت خدا خدمتگزار براى على عليه السالم قرار مى ده . دهد ها برابر تعداد مردم كره زمني و خدمت كاران كره زمني، در 

شت مى شت و خادمان  م رساند، على را به مزد چند برابر تعداد مرد من يك نگاه ديگر دارم، اين تواضع، على را به 
پدر دستش را دراز كرد، على آب رخيت، به او . دهم كه دستت را بگري و بشوى تو را به خدا قسم مى. رساند دنيا مى

. شوىي، با مهان آرامش و اطمينان دستت را بشوى با اطمينان بشوى، فكر كن دست خود را در خانه خودت مى: فرمود
! عزيز دمل: بعد به حممد حنفيه پسرش فرمود. ش را خشك كرددستش را شست و حوله را نزديك او برد، برداشت و دست
بيند و بايد براى پدر ويژگى قائل  شستم، اما خدا جملس ما را مى اگر پسر اين پدر، تنها ميهمان من بود، من دستش را مى

   ، تو جگر گوشهشد و بني پدر و پسر نبايد در اين كار مساوات برقرار كنم، من باباى تو هستم، دست پدر را من شستم

  174: تواضع و آثار آن، ص

  .اين تواضع امرياملؤمنني است »1« .من و پسر من هسىت، تو بلند شو و دست پسر را بشوى

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

لو است، شايد هم درست نفهميده باشم، كسى كه براى  »2« »من تواضع هللا رفعه اهللا« شخص به نظر من روايت دو 
خدا فروتىن كند، يا كسى كه به خاطر خدا، براى مردم فروتىن كند، مانند اين است كه براى خدا فروتىن و خاكسارى 

  .برد پروردگار عامل درجه او را باال مى» رفعه اهللا«كند،  مى

  رومى نشد از سّر على كس آگاه
 

  آرى نشد آگاه كس از سّر اله

  يك ممكن و اين مهه صفات واجب
 

 «3»  الحول و ال قّوة اال باهللا

  

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته
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______________________________  
ْسَناِد اْلُمَتَكرِِّر ذِْكرُُه َعِن احلََْسِن اْلَعْسَكِريِّ عليه السالم أَنَُّه قَالَ «؛ 461/ 2: اإلحتجاج على أهل اللجاج -)1( : َو ِباْإلِ

ْخَواِنِه فـَُهَو ِعْنَد اللَِّه ِمَن َأْعَرُف النَّاِس ِحبُُقوِق ِإْخَوانِِه َو َأَشدُُّهْم َقَضاًء َهلَا َأْعَظُمُهْم ِعْنَد اللَِّه َشْأناً َو َمْن تـََوا نـَْيا ِإلِ َضَع ِيف الدُّ
يه السالم َأَخَواِن َلُه ُمْؤِمَناِن َأٌب الصِّدِّيِقَني َو ِمْن ِشيَعِة َعِليِّ ْبِن َأِيب طَاِلٍب عليه السالم َحّقاً َو لََقْد َوَرَد َعَلى َأِمِري اْلُمْؤِمِنَني عل

َال ِمْنُه ُمثَّ َجاءَ َو َأْكَرَمُهَما َو َأْجَلَسُهَما ِيف َصْدِر َجمِْلِسِه َو َجَلَس بـَْنيَ أَْيِديِهَما ُمثَّ أََمَر ِبَطَعاٍم َفُأْحِضَر فََأكَ  َو اْبٌن فـََقاَم ِإَلْيِهَما
فـََوَثَب أَِمُري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم فََأَخَذ  قـَْنبَـٌر ِبَطْسٍت َو ِإْبرِيِق َخَشٍب َو ِمْنِديٍل ِليـُْيَبَس َو َجاءَ لَِيُصبَّ َعَلى َيِد الرَُّجِل َماءً 

ْبرِيَق لَِيُصبَّ َعَلى َيِد الرَُّجِل فـََتَمرََّغ الرَُّجُل ِيف التـُّرَاِب َو َقاَل يَا أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني اللَُّه  يـَرَاِين َو أَْنَت َتُصبُّ َعَلى َيِدي؟ َقاَل اقْـُعْد َو اْإلِ
ْدَمًة ِيف اْجلَنَِّة ِمْثَل نَّ اللََّه عز و جل يـَرَاَك َو َأُخوَك الَِّذي َاليـََتَميـَُّز ِمْنَك َو َاليـَتَـَفضَُّل َعَلْيَك َخيُْدُمَك يُرِيُد ِبَذِلَك خِ اْغِسْل َيَدَك َفإِ 

رَُّجُل فـََقاَل َلُه َعِليٌّ عليه السالم أَْقَسْمُت َعَلْيَك َعَشَرِة َأْضَعاِف َعَدِد َأْهِل الدُّنـَْيا َو َعَلى َحَسِب َذِلَك ِيف َممَاِلِكِه ِفيَها فـََقَعَد ال
 َلَك َلمَّا َغَسْلَت ُمْطَمِئّناً َكَما ُكْنَت ِبَعِظيِم َحقِّي الَِّذي َعَرفْـَتُه َو َجبَّْلَتُه َو تـََواُضِعَك لِلَِّه بَِأْن َنَدَبِين ِلَما َشرََّفَك ِبِه ِمْن ِخْدَمِيت 

ْبرِيَق ُحمَمََّد ْبَن اْحلََنِفيَِّة َو َقاَل يَا بـَُينَّ َلْو َكاَن َهَذا اِالْبُن / -لصَّابُّ َعَلْيَك قـَْنَرباً فـََفَعَل الرَُّجلُ تـَْغِسُل َلْو َكاَن ا فـََلمَّا فـَرََغ نَاَوَل اْإلِ
ْنيَ اْبٍن َو أَبِيِه ِإَذا َمجََعُهَما َمَكاٌن َلِكْن َقْد َصبَّ اْألَُب َعَلى َلَصَبْبُت َعَلى َيِدِه َو َلِكنَّ اللََّه يَْأَىب َأْن ُيَسوَّى بَـ / -َحَضَرِين ُدوَن أَبِيهِ 

َكِريُّ عليه السالم َفَمِن اتـََّبَع َعِلّياً عليه اْألَِب فـَْلَيُصبَّ اِالْبُن َعَلى اِالْبِن َفَصبَّ ُحمَمَُّد ْبُن اْحلََنِفيَِّة َعَلى اِالْبِن ُمثَّ َقاَل احلََْسُن اْلَعسْ 
  ».السالم َعَلى َذِلَك فـَُهَو الشِّيِعيُّ َحقا

اْبُن َأِيب ُعَمْريٍ َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن احلَْجَّاِج َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه «؛ 3، باب التواضع، حديث 122/ 2: الكاىف -)2(
يسٍ  ِيف َمْسِجِد قـَُبا فـََقاَل َهْل ِمْن َشرَاٍب فَأََتاُه أَْوُس ْبُن َخَوِيلٍّ  السالم قَاَل أَْفَطَر َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َعِشيََّة مخَِ

َلِكْن ا ِمْن َصاِحِبِه َالَأْشرَبُُه َو َالُأَحرُِّمُه َو اْألَْنَصاِريُّ ِبُعسِّ خمَِيٍض ِبَعَسٍل فـََلمَّا َوَضَعُه َعَلى ِفيِه َحنَّاُه ُمثَّ قَاَل َشرَابَاِن يُْكتَـَفى ِبَأَحِدِمهَ 
َر َحَرَمُه اللَُّه َو َمْن أَتـََواَضُع لِلَِّه َفِإنَّ َمْن تـََواَضَع ِللَِّه َرفـََعُه اللَُّه َو َمْن َتَكبـََّر َخَفَضُه اللَّهُ َو َمِن اقْـَتَصَد ِيف  َمِعيَشِتِه َرَزَقُه اللَُّه َو َمْن َبذَّ

  ».َأْكثـََر ذِْكَر اْلَمْوِت َأَحبَُّه اللَّهُ 

  .وىمول -)3(

  175: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   درجات تواضع 12
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  12 »1«  مرتبه و درجه انسان متواضع

   ران، مسجد حضرت امري عليه السالم

  1384رمضان 

______________________________  
َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقاَل َأْوَحى اللَُّه عز و جل ِإَىل ُموَسى عليه السالم َأْن «؛ 7، حديث 123/ 2: الكاىف -)1(

َو تـََعاَىل ِإلَْيِه َأْن يَا ُموَسى ِإينِّ  كَ يَا ُموَسى أََتْدرِي ِملَ اْصَطَفْيُتَك ِبَكَالِمي ُدوَن َخْلِقي َقاَل يَا َربِّ َو ِملَ َذاَك َقاَل َفَأْوَحى اللَّهُ تـََبارَ 
َت َوَضْعَت َخدََّك َعَلى التـُّرَاِب َأْو قـَلَّْبُت ِعَباِدي َظْهراً لَِبْطٍن فـََلْم َأِجْد ِفيِهْم َأَحداً َأَذلَّ ِيل نـَْفساً ِمْنَك يَا ُموَسى ِإنََّك ِإَذا َصلَّيْ 

  ».َقاَل َعَلى اْألَْرض

ْعُت أَبَا َجْعَفٍر عليه السالم َيْذُكُر أَنَُّه أََتى َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا «؛ 5، حديث 122/ 2: الكاىف عن ُحمَمَِّد ْبِن ُمْسِلٍم قَاَل مسَِ
َرئِيَل َو أَْوَمأَ َقاَل فـَنَ عليه و آله َمَلٌك فـََقاَل ِإنَّ اللََّه عز و جل ُخيَيـُِّرَك َأْن َتُكوَن َعْبداً َرُسوًال ُمتَـَواِضعاً َأْو َمِلكاً َرُسوًال  َظَر ِإَىل َجبـْ

َك َشْيئاً َقاَل َو َمَعهُ َمَفاتِيُح َخزَاِئِن ِبَيِدِه َأْن تـََواَضْع فـََقاَل َعْبداً ُمتَـَواِضعاً َرُسوًال فـََقاَل الرَُّسوُل َمَع أَنَُّه َاليـَنـُْقُصَك ِممَّا ِعْنَد َربِّ 
  ».اْألَْرضِ 

 َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم قَاَل ِمَن التـََّواُضِع َأْن تـَْرَضى ِباْلَمْجِلِس ُدوَن اْلَمْجِلِس السَُّكوِينِّ «؛ 6، حديث 122/ 2: الكاىف
  ».اْلِمرَاَء َو ِإْن ُكْنَت حمُِّقاً َو أَْن َالحتُِبَّ َأْن ُحتَْمَد َعَلى التـَّْقَوى َو َأْن ُتَسلَِّم َعَلى َمْن تـَْلَقى َو َأْن تـَتـُْرك

  179: تواضع و آثار آن، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

رتين و برترين ارزش اگر انسان در كنار . هاى خدا و مردم است هاى اخالقى، تواضع و فروتىن در برابر خواسته از 
گر، فخر  ا آزاد، مالك، مستغىن از حق به حساب نياورد، و نسبت به مردم هم طغيانپروردگار خود را بزرگ نداند و خود ر 

به قدرى تواضع و . فروش و با ناز و تكّرب نباشد، در پيشگاه خداوند متعال چنني انساىن مرتبه بلند و درجه باالىي دارد
رك امام صادق عليه السالم از تواضع در افتادگى مهم است و سبب آثار بسيار پرارزش دنياىي و آخرتى است كه وجود مبا
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باشد، امام ششم عليه السالم براى منونه به چهار شجره طيّبه و  حمل كشت مى. كنند وجود انسان تعبري به مزرعه مى
  .كنند شود، اشاره مى درخت پاك كه از اين مزرعه روئيده مى

  :فرمايند مى

انسان بايد نسبت به پروردگار خود افتاده باشد و در كنار  »1« »التواضع مزرعة اخلشوع واخلضوع واخلشية واحلياء«
حضرت حق براى خودش مقام، م نزلت، مرتبه، مالكيت و رياسىت قائل نباشد و نسبت به مهه بندگان خدا تواضع داشته 

 به اين معنا رسيده باشد، خود را از ديگران برتر و باالتر نداند، بلكه خود را برادر، خادم و خدمتگزار مردم بداند؛ يعىن
  باشد كه پروردگار مرا

______________________________  
قَاَل الصَّاِدُق عليه السالم التـََّواُضُع َأْصُل ُكلِّ ] مصباح الشريعة[« ؛ 12، حديث 51، باب 121/ 72: حبار األنوار -)1(

ُلَغةٌ يـَْفَهُمَها اْخلَْلُق لََنَطَق َعْن َحَقاِئِق َما ِيف َخمِْفيَّاِت اْلَعَواِقِب َو التـََّواُضُع َما َيُكوُن  َخْريٍ َنِفيٍس َو َمْرتـََبٍة َرِفيَعٍة َو َلْو َكاَن لِلتـََّواُضعِ 
ِع ِسيَماءُ يـَْعرِفـَُها َأْهُل السََّماِء ِمَن ْهِل التـََّواضُ ِيف اللَِّه َو لِلَِّه َو َما ِسَواُه َمْكٌر َو َمْن تـََواَضَع ِللَِّه َشرََّفُه اللَُّه َعَلى َكِثٍري ِمْن ِعَباِدِه َو ِألَ 

َو َأْصُل التـََّواُضِع ِمْن   َو َعَلى اْألَْعراِف رِجاٌل يـَْعرُِفوَن ُكال ِبِسيماُهمْ   اْلَمَالِئَكِة َو َأْهُل اْألَْرِض ِمَن اْلَعارِِفَني َقاَل اللَُّه عز و جل
َحِقيَقِة َو لَْيَس لِلَِّه عز و جل ِعَباَدٌة يـَْقبَـُلَها َو يـَْرَضاَها ِإالَّ َو بَابـَُها التـََّواُضُع َو َاليـَْعِرُف َما ِيف َمْعَىن َجَالِل اللَِّه َو َهْيَبِتِه َو َعَظَمِتِه 

ُد الرَّْمحِن الَِّذيَن َميُْشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْوناً َو َو ِعبا  اْلُمْسَتِقلَِّني ِبَوْحَدانِيَِّتِه َقاَل اللَُّه عز و جل]  ِمْن ِعَباِدهِ [التـََّواُضِع ِإالَّ اْلُمَقرَّبُوَن 
َو َقْد أََمَر اللَُّه عز و جل َأَعزَّ َخْلِقِه َو َسيَِّد َبرِيَِّتِه ُحمَمَّداً صلى اهللا عليه و آله ِبالتـََّواُضِع فـََقاَل  ِإذا خاَطبَـُهُم اْجلاِهُلوَن قاُلوا َسالماً 

ُضوِع َو اخلَْْشَيِة َو اْحلََياِء َو ِإنـَُّهنَّ   َك ِلَمِن اتـَّبَـَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ َو اْخِفْض َجناحَ   عز و جل ُشوِع َو اخلُْ َو التـََّواُضُع َمْزَرَعُة اخلُْ
  ».اللَِّه تـََعاَىل  َاليَْأِتَني ِإالَّ ِمنـَْها َو ِفيَها َو َالَيْسَلُم الشََّرُف التَّامُّ احلَِْقيِقيُّ ِإالَّ ِلْلُمتَـَواِضِع ِيف َذاتِ 

  180: تواضع و آثار آن، ص

  .آفريده، او را بندگى كنم و به بندگانش خدمت منامي

   معناى خشوع

  

اين حالت در . داند در پيوند با خدا خود را بنده و در پيوند با مردم، طبق آيات و روايات، خود را برادر و خادم مردم مى
خشوع يعىن چه؟ يعىن سربه زير بودن و خود را به حساب . اش خشوع است طيّبهوجود يك انسان، اولني حمصول و شجره 
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باشد، خشوع يعىن از هر نوع بازيگرى نسبت به خدا و  كنم طبق يكى از آيات قرآن كرمي مى نياوردن، اين را كه عرض مى
  .خلق خدا سامل بودن است

  :فرمايد خداوند قرآن جميد مى

  »1« »خاِشُعونَ  الَِّذيَن ُهْم ِيف َصالِِمْ «

با انگشرت،  »2« در مناز مهه حواس خود را متوجه خدا كند،: فرمايد پرسند خشوع يعىن چه؟ مى وقىت از معصوم مى
شود به نظر اولياى خدا، خشوع يعىن سامل بودن از  معلوم مى. هاى خود بازى نكند تسبيح، لباس، چشم و انگشت

ها و رأى مردم  ر، كه نفاق است و چه با شخصيت، آبرو، مال، خواستهچه بازيگرى نسبت به پروردگا. ها بازيگرى
  .بازيگرى كند، كه اين موارد پسىت و زشىت است

داند، اگر رأى مردم را  پروردگار مهه چيز مردم را در چارچوب انسانيت، حمرتم دانسته است، خدا رأى مردم را حمرتم مى
  .داد ترين و داناترين بود، منى لى اهللا عليه و آله كه عاملدانست، دستور وجوب را به پيغمرب ص حمرتم منى

  »3« »َو شاِوْرُهْم ِيف اْألَْمرِ «

در امور زندگى، كشور و در امور اجتماعى با مردم مشورت كن، يعىن رأى مثبت مردم، نزد من حمرتم است، وقىت به يك 
ا را فراموش برنامه    اى رأى دادند، رأى آ

______________________________  
  ».اند]  و به باطن با حضور قلب[فروتن ] به ظاهر[آنان كه در منازشان «؛ 2): 23(مؤمنون  -)1(

اْحلََلِيبِّ َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم قَاَل ِإَذا ُكْنَت َدَخْلَت ِيف َصَالِتَك فـََعَلْيَك «؛ 3، حديث 300/ 3: الكاىف -)2(
  ».الَِّذيَن ُهْم ِيف َصالِِْم خاِشُعونَ   قْـَباِل َعَلى َصَالِتَك َفِإنَّ اللََّه عز و جل يـَُقولُ ِبالتََّخشُِّع َو اْإلِ 

  ».و در كارها با آنان مشورت كن«؛ 159): 3(آل عمران  -)3(

  181: تواضع و آثار آن، ص
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بگذار، با مال و آبروى مردم بازى به مال مردم هم احرتام . نكن، مواظب باش كه در چاه تاريك منّيت و غرور نيفىت
بنابراين تواضع به نظر امام صادق عليه السالم يك مزرعه ملكوتى و اهلى است، كه يك شجره طيّبه اين باغ و . نكن

  .مزرعه، كشتزار خشوع است

ط به قيامت هم در آيات مربو . در قرآن زياد آمده است »ُهُزواً «  مشا در قرآن جميد به آيات كتاب اهلى دقت كنيد، كلمه
آمده است كه گروهى در قيامت براى ابد حمكوم به عذاب اليم هستند، علت آن هم اين است كه دين خدا را به بازيگرى  

هيچ كسى را در چارچوب انسانيت و آثار انسانيت نبايد به بازى گرفت، به . هيچ حقيقىت را نبايد به بازى گرفت. گرفتند
  .رونده مردم، حرام و گناه كبريه استبازى گرفنت دين، رأى، مال و پ

زدند، دندان  زدند، در حّدى كه به نظر خودشان نابود شود، كتك مى پيغمرب صلى اهللا عليه و آله را با چوب و سنگ مى
  :گفت كردند، اما در متام اين حوادث مى شكستند، يارانش را تبعيد مى و پيشاىن او را مى

م اليعلمون« ّ ا را هدايت كن. دهند خدايا مردم آگاه نيستند كه اين كارها را اجنام مى »1« »اللهم اهد قومى فا براى . آ
  .كرد كردند دعا مى زدند و يارانش را تبعيد مى براى كساىن كه او را كتك مى. كرد مردم و دمشنان دعا مى

   سزاى مسخره كردن مردم

  

 »َرْمحًَة لِْلعاَلِمنيَ « كرد، ردن منود، عليه پيغمرب بازيگرى مىشخصى پشت سر پيغمرب صلى اهللا عليه و آله شروع به مسخره ك
كرد، قاتل عموى خود را خبشيد،  كرد، شكنندگان دندان و پيشاىن خود را دعا مى است كه تبعيد كننده يارانش را دعا مى

  اما

______________________________  
ِه يـَْوَم ُحنَـْنيٍ َفَسَقَط ِإَىل  َو َذِلَك َأنَّ «؛ 3، باب 177/ 35: حبار األنوار -)1( النَِّيبَّ صلى اهللا عليه و آله ُضِرَب ِحبَْربٍَة ِيف َخدِّ

ُم َيِسيُل َعَلى ُحرِّ َوْجِهِه َفَمَسَح َوْجَهُه ُمثَّ َقالَ    ».َاليـَْعَلُمونَ  اللَُّهمَّ اْهِد قـَْوِمي َفِإنـَُّهمْ  اْألَْرِض ُمثَّ َقاَم َو َقِد اْنَكَسَرْت َربَاِعَيُتُه َو الدَّ

َو َكاَن النَِّيبُّ صلى اهللا عليه و آله يـَْرِمي َو يـَُقوُل اللَُّهمَّ اْهِد قـَْوِمي َفِإنـَُّهْم «، غزوة أحد؛ 12، باب 117/ 20: حبار األنوار
  ».َاليـَْعَلُمون

  182: تواضع و آثار آن، ص



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

 

غري طبيعى بود، پيامرب صلى اهللا عليه و آله را مسخره كسى كه با لب، دهان، ابرو و دست و پا، در حاىل كه مهه بدن او 
سزاى بازى كردن با رأى، آبرو، مال، خانواده، پدر . به مهان حال مبان، و تا آخر عمر به مهان حال ماند: كرد، فرمود مى

  »1« .به ما اجازه ندادند كه حىت با دمشن هم بازيگرى كنيم. باشد و مادر، دوست و حىت دمشن اين گونه مى

   مهر و حمبت پيامرب بر مردم مكه

  

شد، وجود  رسول خدا صلى اهللا عليه و آله وارد خانه مى. كردند در مّكه عليه پيغمرب صلى اهللا عليه و آله تبليغ سوء مى
ديد كه پدر بزرگوارشان در حاىل كه روى عمامه، شانه و لباس  مبارك حضرت زهرا عليها السالم در سن شش سالگى مى

هاى كوچك، صورت بابا را پاك  بوسيد و با دست باشد، فاطمه عليها السالم پدر را مى يشان شكمبه گوسفند مىمبارك ا
خواست مكه  كردند، هنگامى كه مى شست، در مّكه عليه پيغمرب عظيم الشأن اسالم محله مى هاى بابا را مى كرد، لباس مى

مجعيت . باشد  عليه و آله با ده هزار مسلح بريون شهر مّكه مىرا فتح كند، مردم مكه خرب نداشتند كه پيغمرب صلى اهللا
  .امروز روز انتقام گرفنت از ستمكاران مكه است» اليوم يوم امللحمة«زد،  يكصدا فرياد مى

امروز روز حمبت و   »2« »اليوم يوم املرمحة«مهه شعار بدهند . شعار را عوض كنيد: پيغمرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
گريى  كردند، خداوند متعال به پيغمرب دستور موضع مردم مكه عليه پيغمرب صلى اهللا عليه و آله بيداد مى. ستگذشت ا

هاى قمرى، چهار ماه را  به بيدادگران آتش بس بده؛ زيرا من از ماه: داد با اين حال به پيغمرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .حرام اعالن كردم

   كن  و به متام دمشنان هم اعالم

  »3« »َفِسريُوا ِيف اْألَْرضِ «

   البته اين اعالم، خدعه. خواهيد برويد، ما كارى به كارتان ندارمي هر جا مى

______________________________  
ِفيُف اْلُمْؤِمِن َو َمْوُت اْلُفَجاَءِة ختَْ / - ِإنَّ َعِليَّ ْبَن احلَُْسْنيِ عليه السالم َقاَل يـَْوماً «؛ 3، باب 46/ 27: حبار األنوار -)1(

َو ِإْن  / -َمحََلَتُه َأْن يـَُعجُِّلوا ِبهِ / -َفِإْن َكاَن َلُه ِعْنَد رَبِِّه َخيـٌْر نَاَشدَ / - َو ِإنَّ اْلُمْؤِمَن لَيَـْعِرُف َغاِسَلُه َو َحاِمَلهُ / -َأَسٌف َعَلى اْلَكاِفرِ 
/ -قـََفَز ِمَن السَّرِيِر َو َضِحَك َو َأْضَحكَ / -اَل َضْمَرُة ْبُن َمسَُرَة ِإْن َكاَن َكَما تـَُقولُ فـَقَ / -َكاَن َغيـَْر َذِلَك نَاَشَدُهْم َأْن يـَُقصُِّروا بِهِ 

َفُخْذُه َأْخَذَة َأَسٍف َفَماَت / -َضِحَك َو َأْضَحَك حلَِِديِث َرُسوِل اللَِّه ص/ -فـََقاَل عليه السالم اللَُّهمَّ ِإنَّ َضْمَرَة ْبَن َمسُرَةَ 
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ِإينِّ َألُْقِسُم َلَك ِباللَِّه َأينِّ / -فـََقاَل آَجَرَك اللَُّه ِيف َضْمَرَة َماَت ُفَجاَءةً / -َفَأَتى بـَْعَد َذِلَك َمْوًىل ِلَضْمَرَة َزْيَن اْلَعاِبِدينَ / -ُفَجاَءةً 
ْعُت َصْوَتُه َو أَنَا َأْعرِفُهُ  نْـ / -مسَِ َخَال ِمينِّ ُكلُّ / -َو ُهَو يـَُقوُل اْلَوْيُل ِلَضْمَرَة ْبِن َمسُرَةَ / -َياَكَما ُكْنُت َأْعِرُف َصْوَتُه ِيف َحَياتِِه ِيف الدُّ

يٍم َو َحَلْلُت ِبَداِر اجلَِْحيمِ  َا َمِبيِيت َو اْلَمِقيلُ / -محَِ َهَذا َأْجُر َمْن َضِحَك َو َأْضَحَك / -فـََقاَل َعِليُّ ْبُن احلَُْسْنيِ اللَّهُ َأْكبَـرُ / - َو ِ
  ».َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آلهِمْن َحِديِث 

ج البالغة  -)2( اليوم أذل اهللا قريشا فلما حاذامها رسول اهللا صلى اهللا عليه «؛ 273 -272/ 17): احلديد اىب ابن(شرح 
و آله ناداه أبو سفيان يا رسول اهللا أمرت بقتل قومك أن سعدا قال اليوم يوم امللحمة اليوم تسىب احلرمة اليوم أذل اهللا قريشا 

فأنت أبر الناس و أرحم الناس و أوصل الناس فقال عثمان بن عفان و عبد الرمحن بن عوف يا و إين أنشدك اهللا يف قومك 
رسول اهللا إنا ال نأمن سعدا أن يكون له يف قريش صولة فوقف رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و ناداه يا أبا سفيان بل اليوم 

اللواء و اختلف فيمن دفع إليه اللواء فقيل دفعه إىل علي بن أيب يوم املرمحة اليوم أعز اهللا قريشا و أرسل إىل سعد فعزله عن 
طالب عليه السالم فذهب به حىت دخل مكة فغرزه عند الركن و هو قول ضرار بن اخلطاب الفهري و قيل دفعه إىل قيس بن 

هب به حىت غرزه سعد بن عبادة و رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله أنه مل خيرجه عن سعد حيث دفعه إىل ولده فذ
ؤالء طاقة و  باحلجون قال و قال أبو سفيان للعباس ما رأيت مثل هذه الكتيبة قط و ال أخربنيه خمرب سبحان اهللا ما ألحد 

ا النبوة قال نعم قال الواقدي قال . ال يدان لقد أصبح ملك ابن أخيك يا عباس عظيما قال فقلت وحيك إنه ليس مبلك و إ
عليهم فخرج أبو سفيان حىت دخل من كداء و هو ينادي من دخل  وحيك فأدرك قومك قبل أن يدخل العباس فقلت له انج

  ».دار أيب سفيان فهو آمن و من أغلق عليه بابه فهو آمن حىت انتهى إىل هند بنت

  ».پس در زمني گردش كنيد«؛ 137): 3(آل عمران  -)3(

  183: تواضع و آثار آن، ص

ا در اين چهارم. و حيله نباشد اه حرام، اگر دمشنان در مدينه از جلوى مشا رد شدند، كسى حق ندارد با چشم تند به آ
تواضع يك شجره . نگاه كند؛ چون من در اين چهار ماه اعالن آتش بس دادم و مهه جا آزاد هستند و نبايد از مشا برتسند

  .طيّبه است

ا با خدا و با خلق، مثبت و  عباد متواضع، فروتن و خاكسار، با پروردگار و خلق خدا بازى گرى ندارند، برخوردهاى آ
  .اين معناى خشوع است. جدى است

   تفاوت خشوع با خضوع
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خضوع؛ يعىن شكل دادن به . كند خشوع با خضوع فرق مى: فرمايند حمققني مى. شجره ديگر اين مزرعه، خضوع است
  .كنيد ف زدن مشا، احساس نكند كه تكرب مىبدن، كه بيننده با ديدن شكل بدن مشا، راه رفنت، نشسنت و حر 

  »1« »ِعباُد الرَّْمحِن الَِّذيَن َميُْشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْوناً «

 »ما حّد التواضع«: آسان و سبك راه برويد، براى ديگران شاخ و شانه نكشيد، از پيامرب صلى اهللا عليه و آله پرسيدند
شويد، به هيچ عنوان از كسى توقعى نداشته باشيد كه براى تو  وقىت در جملسى وارد مى: مرز تواضع چيست؟ فرمودند »2«

  .برخيزند و به تو جا بدهند

  كىن؟ چه كار مى: رفيقش گفت. شخصى در حال قضا كردن منازهاى خود بود

ا را قضا مى. بيست سال مناز از من قضا شده است: گفت كردم و در  يست سال مناز مجاعت شركت مىكنم، من ب آ
ايستادم، يك بار براى مناز دير كردم، ديدم در صف اول جا نيست، در صف دوم ايستادم، فهميدم ايستادن  صف اول مى

ايستادم كه خوشم بيايد و ديگران مرا در صف اول  صف اول مى. در صف اول براى من بيمارى بوده، مناز نبوده است
  .از من با اخالص نبوده استببينند، پس من

______________________________  
  ».روند اند كه روى زمني با آرامش و فروتىن راه مى بندگان رمحان كساىن«؛ 63): 25(فرقان  -)1(

ٍة ِمْن َأْصَحاِبِه َعْن َعِليِّ ْبِن َأْسَباٍط عَ «؛ 13، باب التواضع، حديث 124/ 2: الكاىف -)2( ِن احلََْسِن ْبِن َعْنُه َعْن ِعدَّ
  اجلَْْهِم َعْن َأِيب احلََْسِن الرَِّضا عليه السالم قَاَل َقاَل التـََّواُضُع َأْن تـُْعِطَي النَّاَس َما حتُِبُّ َأْن تـُْعطَا

اَل التـََّواُضُع َدَرَجاٌت ِمنـَْها َأْن يـَْعِرَف اْلَمْرءُ َو ِيف َحِديٍث آَخَر َقاَل قـُْلُت َما َحدُّ التـََّواُضِع الَِّذي ِإَذا فـََعَلُه اْلَعْبُد َكاَن ُمتَـَواِضعاً فـَقَ 
 ِإلَْيِه ِإْن َرَأى َسيَِّئًة َدرََأَها بِاحلََْسَنِة َكاِظُم اْلَغْيظِ َقْدَر نـَْفِسِه فـَيـُْنزَِهلَا َمْنزَِلتَـَها ِبَقْلٍب َسِليٍم َالحيُِبُّ َأْن يَْأِيتَ ِإَىل َأَحٍد ِإالَّ ِمْثَل َما يـُْؤَتى 

  ».َعاٍف َعِن النَّاِس َو اللَُّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِنني

السَُّكوِينِّ َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه َعْن آبَاِئِه عليه السالم قَاَل ِإنَّ ِمَن التـََّواُضِع َأْن «؛ 4، حديث 465/ 72: و نيز در حبار األنوار
ُيَسلَِّم َعَلى َمْن يـَْلَقى َو َأْن يـَتـُْرَك اْلِمرَاَء َو ِإْن َكاَن حمُِّقاً َو َالحيُِبَّ َأْن ُحيَْمَد َعَلى يـَْرَضى الرَُّجُل بِاْلَمْجِلِس ُدوَن اْلَمْجِلِس َو َأْن 

  ».التـَّْقَوى
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  184: تواضع و آثار آن، ص

با هر كس مالقات كردى، اول تو سالم كن، اين حّد : فرمايند مرز تواضع چيست؟ مى! يا رسول اهللا» ما حّد التواضع«
  .تواضع است

  »1« شكافد؟ هاى تو زمني مرا مى رود، قدم هاى كوه باالتر مى گونه راه رفنت، از قله آيا سر تو با اين: فرمايد قرآن جميد مى

   نصيحت پروردگار به موسى بن عمران عليه السالم

  

روى اين زميىن كه راه » االرضيا موسى انظر اىل «پروردگار چه نصيحت جالىب به موسى بن عمران عليه السالم دارد، 
ا عن قريب قربك«روى، مرتب به زمني نگاه كن،  مى ّ كند، خانواده و مردم  به مهني زودى زمني دهان باز مى »2« »فا

  .كنند كه جنازه تو را در آن گودال بگذارند كه باد نكند و بوى جنازه مردم را اذيت نكند عجله مى

آوريد، گويا مشا مردم را آفريده و روزى  گذاريد و مردم را به حساب منى ، پا روى پا مىنشينيد غافل از خدا روى مبلها مى
  .دهيد مردم را مشا مى

شد، آن وقت كه تلويزيون نبود، پنجاه سال قبل راديو داشتند،  روزگارى اين شعر بسيار زيبا در جمالس ما خوانده مى
گشتند، براى اذان،  رفتند، وقىت بر مى كردند و سر كار مى تند، قفل مىگذاش هاىي كه راديو داشتند، آن را در كمد مى مؤمن

. كردند، مواظب بودند كه دست خانواده نيفتد كه با راديو معصيت كنند اخبار و سحر ماه رمضان راديو را روشن مى
، سناىي، ابن ميني، ها اشعار سعدى در آن زمان بر راديو، جمالس و مّداح. اكنون كه زندگى مردم مملو از معصيت است

  .نظامى و گاهى بعضى از غزليات حافظ و اشعار جالل الدين رومى حاكم بود

خوانند،  براى اهل بيت عليهم السالم شعر مى. شود و هيچ گونه ارزشى ندارد اما اكنون دويست خط شعر خوانده مى
  .كند م السالم را بسوزاند، كار ديگرى منىترين شعر و منحطرتين شعر كه جز اينكه اين شعرها، دل اهل بيت عليه پايني

اى سعدى،. است» بوستان سعدى«يكى از اشعار در باب تواضع در كتاب    كتا

______________________________  
  »ُلَغ اْجلِباَل ُطوًال َو ال َمتِْش ِيف اْألَْرِض َمَرحاً ِإنََّك َلْن َختْرَِق اْألَْرَض َو َلْن تـَبْـ «؛ 37): 17(اشاره است به سوره اسراء  -)1(
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يَا ُموَسى اْنظُْر ِإَىل اْألَْرِض َفِإنـََّها َعْن َقرِيٍب قـَبـُْرَك َو اْرَفْع «قسمىت از حديث موسى؛  8، حديث 48/ 8: الكاىف -)2(
نَـْيَك ِإَىل السََّماِء َفِإنَّ فـَْوَقَك ِفيَها َمِلكاً َعِظيماً َو اْبِك َعَلى نـَْفِسَك َما ُدْمَت ِيف  نـَْيا َو َختَوَِّف اْلَعَطَب َواْلَمَهاِلَك َو َعيـْ  الدُّ
  ».َحىتَّ أُِديَل ِمْنُه اْلَمْظُلوم َالتـَُغرَّنََّك زِيَنُة الدُّنـَْيا َو َزْهَرتـَُها َو َالتـَْرَض ِبالظُّْلِم َو َالَتُكْن َظاِلماً فَِإينِّ ِللظَّاملِِ َرِصيدٌ 

  185: تواضع و آثار آن، ص

ها را من  باشد، مهه اين كتاب مى» غزليات قدمي«و » طّيبات«، »خواتيم«، »بدايع«، »قصايد«، »سجمال«، »گلستان«
اين شعر در باب تواضع . در آن روزگار اشعار عاملانه، حكيمانه و دلسوزانه او حاكم بر جمالس بود. خواندم و سري كردم

  .است» بوستان«در كتاب 

 شنيدم كه وقىت سحرگاه عيد
 

 آمد برون بايزيدز گرمابه 

 خرب يكى تشت خاكسرتش ىب
 

 «1» فرو رخيتند از سراىي به سر

  

  »2« تواضع و فروتىن بايزيد

  

  .در زمان خود شخصيت مهمى بوده و در قرن سوم هجرى معروف و مشهور بود» بايزيد«

كردند و دور  آن را مجع مىگذاشتند و به هنگام صبح و در تاريكى خاكسرتهاى  در روزگار قدمي روى تنور كرسى مى
  .كردند رخيتند، دوباره هيزم جديد روشن مى مى

ها و سر و صورت و گردن  آيد، خيس است، لباسش من دارد، اگر خاكسرت نرم روى لباس انسان كه تازه از محام بريون مى
  .بريزد، چه اوضاعى پيش خواهد آمد

تواند در برابر نفس خود ايستادگى   راى شجره طيّبه است، مىدر اينجا چه كار بايد كرد؟ آن كسى كه اهل تواضع و دا
  .كند

  مهى گفت ژوليده دستار و موى
 

  كف دست شكرانه ماالن به روى
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  كاى نفس من در خور آتشم
 

 «3»  به خاكسرتى روى در هم كشم

  

كرد خاكسرت روى سر و گردن او اش، خاكسرت زياد بود، عمامه را به هم رخيت، وقىت عمامه را باز   دستار يعىن عمامه
  .رخيت

   ام، مرا بايد هيزم جهنم كنند، حاال براى يك ذرّه با اين پرونده: با خود گفت

______________________________  
  .سعدى شريازى -)1(

طيفور بن عيسى بن سروشان بسطامى از مشايخ صوفيه كه به سال : بايزيد بسطامى 53/ 3: معارف و معاريف -)2(
  .اند ها كرده اش مبالغه صوفيان بسى وى را ستوده و درباره. از دنيا رفت 234

بايزيد در ميان ما چون : اش گويد جنيد درباره. دويست سال به بوستان بر گذرد تا چون ما گلى در رسد: خود گويد
  .جّد وى گرب بوده است. جربئيل است در ميان مالئكه

  .سعدى شريازى -)3(

  186: ص تواضع و آثار آن،

. خاكسرت فرياد بزمن و فحش بدهم، مريدان خود را مجع كنم و بگومي خانه او را خراب كنيد، صاحب خانه را زندان كنيد
  .او را از اين كار حمروم كنيد، به او حقوق ندهيد، او را به خاك سياه بكشانيد، اين واكنش كار متكربان است

   بزرگوارى مرحوم آخوند كاشى

  

تعدادى از . قرب او در ختت فوالد اصفهان است. است »1«  بزرگرتين علماى شيعه، مرحوم آخوند مالحممد كاشىيكى از 
كه در   »2«  آيت اهللا العظمى سيدمجال الدين گلپايگاىن. برم اند و او تربيت كرد، نام مى شاگرداىن كه نزد او درس خوانده

مرحوم آيت اهللا العظمى حاج . آخوند كاشى به برزخ راه پيدا كرده بودزمان حيات، برزخ را ديده بود، مانند استاد خود 
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  مرحوم آيت اهللا حاج آقا رحيم ارباب اصفهاىن »3« شيخ مرتضى طالقاىن، مرحوم آيت اهللا شهيد سيد حسن مدّرس،
  .اينها شاگردان آخوند كاشى بودند »5« و مرحوم آيت اهللا العظمى بروجردى، »4«

  :گويد وان مدرسه صدر نشسته بود، يك نفر به او مىيك روز آخوند در اي

  من دعا كنم؟: گويد زند، مى اشك در چشمان مرحوم آخوند حلقه مى. التماس دعا

كسى بايد دعا كند كه با خدا ارتباط نزديك داشته باشد، حرف او را خبوانند، من چه چيزى دارم؟ التماس دعاكننده رفت، 
ناى صورت اشك رخيت، دعا كن، او ظاهر مرا ديده، اين حماسن و : بني بوده، كه به من گفت او به من خوش آخوند به 

  .لباس مرا ديده است

شود  شود حرف زد، نزد او منى اند، با او منى اند، يا يك صندىل به او داده اما بعضى در اين زمان دو كلمه درس خوانده
ا را گوش نكردى، دو . دارد » أَنَا َربُُّكُم اْألَْعلى«  رفت، در باطن خود ادعاى ا راه ندادى و حرف آ مهني مردمى كه به آ

  .برند كه بوى تعفن جنازه، مردم را اذيت نكند گريند و به قربستان مى آيند زير تابوت جنازه تو را مى روز ديگر مى

______________________________  
معروف به آخوند كاشى از فقيهان و حكيمان بزرگ عصر قاجار است كه در اصفهان  مّال حممد جوشقاىن -)1(

وى ساهلا در مدرسه جّده كوچك و سپس در مدرسه . سكونت داشت و از معاصران و دوستان جهانگريخان قشقاىي بود
ره   .مند شدند صدر به تدريس پرداخت و شاگردان زيادى از حمضر اين شخصيت برجسته 

در كاشان هندسه و رياضى را از حاج مّال حممدحسني نطنزى و فلسفه و حكمت را از حاج مّال حممدحسن  مّال حممد
  .اى بايد اشاره كرد مهچنني به ديگر استاد او مريزا حممدرضا قمشه. فرا گرفت) عبد عليشاه(نطنزى 

 84آخوند كاشى در سّن . داشتكرد سكونت  اى كه تدريس مى وى به علت اينكه مهسرى اختيار نكرده بود در مدرسه
  .ق دار فاىن را وداع گفت و در ختت فوالد اصفهان مدفون گشت. ه 1333سالگى به تاريخ بيستم شعبان 

؛ شرح رجال 166 -165: ؛ سيماى كاشان7 -6: ؛ تذكرة القبور، سّيد مصلح الدين مهدوى13/ 2: بزرگان كاشان
  .18: ؛ مشاهري كاشان237/ 3: ايران
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ق  1377و متوىف  1296اهللا حاج سيد مجال الدين بن سيد حسني بن حممد على موسوى گلپايگاىن متولد آيت  -)2(
اى در غيب، الرتتب، اجتهاد و تقليد، اجتماع  رساله: از اعالم فقه و مراجع تقليد جنف و داراى آثار علمى زير بوده است

ى، جواز بقا بر تقليد ميت   .عرىب دارداشعار بسيارى فارسى و . امر و 

  272/ 7: گنجينه دانشمندان

متولد شد و تا شش سالگى در اردستان بود و سپس تا ) ق. ه( 1287آيت اهللا سيد حسن مدرس در سال  -)3(
يازده سالگى در قمشه و آنگاه در اصفهان و سپس در جنف اشرف، مدتى بيش از بيست سال مشغول حتصيل بود و 

  .حدود سى سال داشتهنگامى كه از جنف مراجعت كرد، 

ران، به اين جهت او را مدرس  و ايشان را كه سى سال مشغول تدريس بود، ده سال در اصفهان، بيست سال در 
ناميدند و مرحوم آخوند خراساىن او را به عنوان جمتهد طراز اول با مهني لقب به جملش شورا معرىف كرده و تا آخر عمر هم 

  .رسه سپهساالر مدرس رمسى بوده استبه مهني لقب شهرت داشت و در مد

هاىي است كه بعد سياسى زندگى او بر بعد علمى او غالب شده و به عنوان يك  مرحوم شهيد مدرس يكى از چهره
  .روحاىن سياستمدار شناخته شده و مرتبه علمى و حوزوى وى تقريباً به فراموشى سپرده شده است

  .عامل جليل و فقيه فاضل) أرباب(ر حملى األصفهاىن املعروف به هو الشيخ آغا رحيم بن على پناه الچها -)4(

) مدرسة شاهزادها(و قرأ مقدمات العلوم ىف ) 1297(مجادى الثانية سنة  23من توابع اصفهان ىف ) چهار حمل(ولد ىف 
على » مدرسة الصدر«على السيد حممود الكيشارى، و السطوح على املريزا بديع الدرب امامى، مث قرأ احلكمة و املعقول ىف 

الشيخ جهانگريخان القشقائى، و الشيخ املوىل حممد الكاشى، و اختص باالخري فقرَا عليه العلوم الرياضية و أخذ عنه طريقه 
اى؛ مث استقل بالتدريس منذ ثالثني سنة تقريباً فكانت حوزته من  السلوك، و قرأ الفقه و األصول على السيد حممدباقر الدرچه

حلقات الدرس ىف اصفهان، بل هى منذ سنوات أكملها بدون استثناء، و ذلك ملكانته السامية ىف العلم، و  أفضل و أجل
دقة نظره ىف التحقيق، و اسلوبه السهل ىف حل املطالب الغامضة، و له ىف الفقه و األصول يد غري قصرية، و لذلك يعترب 

العالمتان املرحوم املريزا حممد هاشم الروضاتى الچهار سوقى، و فضالء اصفهان درسه ذا أمهية فائقة، و من أبرز تالميذه 
مسجد «املريزا جالل الدين اهلمائى استاذ جامعة طهران اليوم، أخذ عنه األخري خصوص الرياضيات، و هو اليوم يدرس ىف 

ع من املؤمنني و و غريها؛ و يقيم اجلماعة فيقتدى به مج» شرح التجريد«و » اجلواهر«و » الرسائل«كال من » احلكيم
الصلحاء، و هو حىت اليوم و مع مكانته و جامعيته ىف العلوم مل يرتد البزة الروحية، بل هو كاملرحوم العالمة جهانگريخان 
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الذى مل يبدل بزته القروية حىت املوت، و هو اليوم حاكم الشرع املقبول ىف اصفهان، و من أجل و ابرز علمائها حفظه الّله و 
  .نفع به

  .1174، مشاره 14، علماى قرن 722 -721/ 1: ات اعالم الشيعةطبق

حتصيالت . در بروجرد ديده به جهان گشود) ق. ه( 1292آيت اهللا العظمى سيد حسني بروجردى در سال  -)5(
 مقدماتى را در مدرسه نورخبش وطن خود به پايان رسانيد و براى ادامه حتصيالت خويش به حوزه علميه اصفهان سفر منود

اى، مالحممد كاشى، ابواملعاىل و مريزا جهانگري قشقاىي  و نه سال متام از حمضر اساتيدى چون، آقا سيدحممد باقر درچه
سالگى عازم حوزه علميه جنف اشرف گشته و خود را در برابر دانش مرجع وارسته آيت اهللا العظمى  28ها برد، او در  ره

  .حممد كاظم آخوند خراساىن قرار داد

) ق. ه( 1380ايشان در سال . رجال، حديث، فقه، اصول فقه: يفات مهم آيت اهللا بروجردى در چهار رشته استتأل
  .هجرى مشسى ديده از جهان فروبست 1340

  187: تواضع و آثار آن، ص

  

  كاى نفس من در خور آتشم
 

  به خاكسرتى روى در هم كشم

  بزرگان نكردند در خود نگاه
 

  بني خمواهخدابيىن از خويشنت 

  ز خاك آفريدت خداوند پاك
 

 «1»  تو اى بنده افتادگى كن چو خاك

  

رد، فضله  روند، گاو از روى خاك راه مى ما را از جنسى آفريده كه زير پاى مهه موجودات است، مهه از روى خاك راه مى
  .اند خاك آفريدهماند تا خاك شود، ما را از اين  اندازد، الشه حيوانات روى خاك مى هم مى

  مگر مشا چه كسى هستيد، و چقدر ارزش داريد؟: كسى نيست به اين كاخ نشينان دنيا بگويد

  حريص و جهانسوز و سركش مباش
 

  ز خاك آفريدندت چو آتش مباش
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  چو گردن كشيد آتش هولناك
 

  به بيچارگى تن بينداخت خاك

  چو آن سرفرازى منود اين كمى
 

 «2»  اين آدمىاز آن ديو كردند از 

  

  :كنم به انسان سجده منى: آن كسى كه از آتش آفريده شد، گردنكشى كرد و گفت

  »3« »َخَلْقَتِين ِمْن ناٍر َو َخَلْقَتُه ِمْن ِطنيٍ «

  .باشد عنصر آتش ابليس شد، عنصر خاك آدم، ابراهيم، موسى، عيسى و حممد صلى اهللا عليه و آله مى

 چكيديكى قطره باران ز ابرى 
 

ناى دريا بديد  خجل شد چو 

  

  كه جاىي كه درياست من كيستم
 

  گر او هست حقا كه من نيستم

 چو خود را به چشم حقارت بديد
 

 صدف در كنارش به جان پروريد

 سپهرش به جاىي رسانيد كار
 

 «4» كه شد نامور لؤلؤ شاهوار

  

  .آيد هيكل من در مقابل كل عامل چقدر به حساب مى ؟!ايت است، من كيستم واقعاً جاىي كه خداى ىب

  سخن در زمينه تواضع بسيار است، دو مورد از اين مزرعه گفته شد، دو مورد

______________________________  
  .سعدى شريازى -)1(

  .سعدى شريازى -)2(
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  ».اى و او را از ِگل آفريدى مرا از آتش پديد آورده«؛ 12): 7(اعراف  -)3(

  .سعدى شريازى -)4(

  188: تواضع و آثار آن، ص

ديگر و شش مطلب از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله، و چند مطلب بسيار مهم از امرياملؤمنني عليه السالم و سه آيه 
  .قرآن در باب تواضع باقى مانده است

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

  189: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   اخالق امام حسن عليه السالم 13

  

   نامگذارى امام حسن عليه السالم

13  

   ران، مسجد حضرت امري عليه السالم

  1384رمضان 

  197: تواضع و آثار آن، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين
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اين فرزند از نظر جّد، . اوند مهربان به خاندان رسالت و نبوت، فرزندى عنايت فرموددر پانزدهم ماه مبارك رمضان، خد
زيرا از زمان پديد آمدن انسان، هيچ فرزندى داراى . مادربرزگ، پدر، مادر، برادر و خواهر نعمت خدا بر او كامل بود

  .اى در عامل معنويت نبوده است چنني خانواده و ريشه

عليه و آله بعد از والدت اين فرزند، از خانواده خود سؤال كردند كه چه نامى براى او انتخاب   وقىت رسول خدا صلى اهللا
من : گريمي؛ رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمودند ايد، عرضه داشتند ما در نام گذارى اين فرزند، بر مشا سبقت منى كرده

  .فرزندان خود را آمساىن، ملكوتى و معنوى انتخاب كنيدگريم؛ يعىن حىت نام  در نامگذارى او از پروردگار سبقت منى

: فرمايد در قرآن خداوند به حضرت زكريا عليه السالم مى. سابقه داشته كه پروردگار عامل كساىن را نام گذارى كرده است
يا فرشتگان  »1« .كنم كه نام او را حيىي انتخاب كردم و اين نام در گذشته سابقه نداشته است فرزندى به تو عنايت مى

  :وقىت به حضرت مرمي عليها السالم بشارت تولد فرزندى را دادند، به مرمي كربى عليها السالم عرضه داشتند

______________________________  
يا َملْ َجنَْعْل َلهُ   يا زََكرِيَّا ِإنَّا نـَُبشُِّرَك ِبُغالٍم اْمسُُه َحيْىي«؛ 7): 19(اشاره است به سوره مرمي  -)1(   »ِمْن قـَْبُل مسَِ

  198: تواضع و آثار آن، ص

  »1« »ِإنَّ اللََّه يـَُبشُِّرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه اْمسُُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرميََ «

اين نام گذارى خدا است، مهان وقت امني وحى نازل شد و كلمه پاك و پاكيزه معنا دار حسن را از جانب خداوند به 
  .نام اين مولود رمضان را حسن بگذاريد: فرمايد عليه و آله اعالن كرد كه خدا مى پيغمرب صلى اهللا

پس امام حسن عليه السالم . باشد اين خمتصرى از مسأله والدت و نام گذارى و ريشه خانوادگى اهل بيت عليه السالم مى
اما نگاهى به فرهنگ حضرت . به دنيا آمدنظريى  اولني انساىن است كه در عامل، با دارا بودن چنني خانواده با عظمِت ىب

  .حسن بيندازمي

  »2«  طريقه احوالپرسى امام حسن عليه السالم

  

  .آيد مندان به وجود مبارك امام جمتىب عليه السالم، خدمت حضرت مى مردى از عالقه
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حمضر مبارك امام جمتىب كارى هم به جز احوالپرسى نداشته است، حاجت، نياز و كارى نداشت، نزد خود گفته بود، بروم 
يعىن حالتان چطور » كيف أصبحت«شود  نوعاً احوالپرسى عرب با اين مجله شروع مى. عليه السالم، احوالپرسى كنم

اش صبح است، وىل اگر خبواهند معنا كنند، معىن آن مهني احوالپرسى  در مجله قرار دارد كه ريشه »َأْصَبحَ «  است؟ كلمه
  حالتان چطور است؟» كيف أصبحت يابن رسول اهللا«: عرض كرد. شود عمومى مى

 گويند، كنند، يا مى طبيعتاً كساىن كه اهل اميان و اسالم هستند، در جواب احوالپرسى افراد، به مجله زيباى پرمغز تكيه مى
حال : گويد ضرت جمتىب عليه السالم مىاما وقىت به وجود مبارك ح. »احلَْْمُد ِللَِّه َربِّ اْلعاَلِمنيَ « گويند و يا مى »احلَْْمُد لِلَّهِ «

هاى عامل را از زمان آدم عليه السالم تا آخرين نفر در جواب  مشا چطور است؟ امام سري زيباىي از وضع كل انسان
خواهند بگويند كه حال تك تك مردان و زنان عامل از زمان آدم عليه السالم تا  كند كه در حقيقت مى احوالپرسى بيان مى

   قيامت، كه خود من همبرپا شدن 

______________________________  
اى از سوى خود كه نامش مسيح عيسى بن مرمي است مژده  يقيناً خدا تو را به كلمه«؛ 45): 3(آل عمران  -)1(

  ».دهد مى

َفِر ْبِن ُحمَمٍَّد َعْن أَبِيِه َو َرَوى اْلُمَفضَُّل ْبُن ُعَمَر َعِن الصَّاِدِق َجعْ «؛ 5873، حديث 404/ 4: من الحيضره الفقيه -)2(
َأْصَبْحُت َو ِيلَ َربٌّ فـَْوِقي َعْن َجدِِّه عليه السالم َقاَل ِقيَل لِْلُحَسْنيِ ْبِن َعِليٍّ عليه السالم َكْيَف َأْصَبْحَت يَا اْبَن َرُسوِل اللَِّه قَاَل 

ِدٌق ِيب َو أَنَا ُمْرتـََهٌن ِبَعَمِلي َالَأِجُد َما ُأِحبُّ َو َالَأْدَفُع َما َأْكَرُه َو اْألُُموُر ِبَيِد َو النَّاُر أََماِمي َو اْلَمْوُت َيْطلُُبِين َو احلَِْساُب حمُْ 
َبِين َو ِإْن َشاَء َعَفا َعينِّ فََأيُّ َفِقٍري أَفْـَقُر ِمينِّ  اين حكايت و روايت در كتب حديثى ما درباره امام » .َغْريِي َفِإْن َشاَء َعذَّ

  .يه السالم آمده استحسني عل

  199: تواضع و آثار آن، ص

ا هستم، اين   .باشد گونه مى يكى از آ

باشد؟ مسائلى در اين عامل است كه مهان است و غري از آن نيست، مانند آن است كه  اگر غري از اين است، پس چه مى
  :فرمايد خداوند در قرآن جميد مى

ا ِإهلُُكْم ِإلٌه واِحدٌ «   »1« »أَمنَّ

  :فرمايد يا مى. يكتا است و غري از اين نيستخدا 
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  »2« »ِإنَّ السَّاَعَة َآلتَِيةٌ «

در برپا شدنش . و اراده من به غِري آن تعلق خنواهد گرفت. كند و غري از اين هم نيست مسلم است كه قيامت را برپا مى
فرار بكنند يا . كنم ، من قيامت را برپا مىكل مردم عامل هم منكر قيامت شوند. هم قبوىل مردم يا رّد مردم هيچ اثرى ندارد

كنم، اين را  در قيامت من از مردم به جز پرونده نيكو قبول منى: فرمايد مى. فرار نكنند، برتسند يا نرتسند، امر قطعى است
مرد و  در دنيا به وسيله يكصد و بيست و چهار هزار پيغمرب خود اعالن كردم؛ يعىن آن زماىن كه مجعيت كل كره زمني يك

يك زن بود، و آن مرد را به پيغمربى انتخاب كردم و به او تكليف كردم مهسرت را به سوى خدا هدايت كن و به او بگو  
  .كنم اى جز پرونده اسالمى قبول منى كه در قيامت پرونده

ْسالِم ِديناً فـََلْن يـُْقَبلَ «   »3« »َو َمْن يـَْبَتِغ َغيـَْر اْإلِ

نفهمد و مبريد، در آجنا گريبان او را خواهم گرفت كه به چه علت مسائل خود را ياد نگرفىت، من اگر كسى اين حقيقت را 
  .دامن جهالت را عذر منى

  »4« » َتْشُكُرونَ  ِئَدَة َلَعلَُّكمْ َو اللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمَّهاِتُكْم ال تـَْعَلُموَن َشْيئاً َو َجَعَل َلُكُم السَّْمَع َو اْألَْبصاَر َو اْألَفْ «

______________________________  
  ».كه معبود مشا فقط خداى يكتاست«؛ 110): 18(كهف   -)1(

  ».ىب ترديد قيامت آمدىن است«؛ 85): 15(حجر  -)2(

  ».و هركه جز اسالم، ديىن طلب كند، هرگز از او پذيرفته منى شود«؛ 85): 3(آل عمران  -)3(

دا مشا راى از شكم مادرانتان بريون آورد در حاىل كه چيزى منى دانستيد، و براى مشا گوش و خ«؛ 78): 16(حنل  -)4(
  ».و چشم و قلب قرار داد تا سپاس گزارى كنيد
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   استفاده از نعمتهاى اهلى
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را براى متاشاى ناحمرم و هر به چه علت گوش را به تو عطا كردم؟ آن را براى ساز، آواز و شنيدن اباطيل ندادم، چشم 
فيلمى خلق نكردم؛ يعىن من كه اين چشم و گوش را به مشا دادم، آيا از اين اعضا من سهم ندارم؟ كه حرف مرا گوش 

دهيد، حرف انبيا و اوليا را گوش دهيد و يا حّق را مطالعه كنيد؛ يعىن من در اين گوش و چشم مشا و نريوى درك مشا به 
  م ندارم؟اندازه ارزن هم سه

ايد؟ من يك ذره راضى نيستم   گوش و چشم مشا ملك من است، اين گوش و چشم را كجا فروختيد و به چه كسى داده
  :من تو را آفريدم كه. كه اين گوش و چشم را در غري امور طبيعى و حّق هزينه كنيد

  »1« »لِتَـْعَلُموا«

  :و زنما بيشرت شنيدمي، كه هدف از خلقت مرد . عامل و دانا شويد

ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ «   ،»2« »ما َخَلْقُت اجلِْنَّ َو اْإلِ

  .داند خداوند در قرآن جميد هدف خلقت انسان را منحصر در بندگى خدا منى

من اين خاك مرده را تبديل : فرمايد من مشا را براى بندگى آفريدم و كار ديگر هم نبايد اجنام دهيد، خداوند مى: فرمايد منى
  .داناى به حقايق شود »ِلتَـْعَلُموا«ان زنده كردم، كه اين موجود زنده به انس

از امام حسن عليه السالم و حسني بن على عليه السالم علم ياد بگريد، من . من بشر را براى شاگردى على خلق كردم
ا دانا شويد هنرمند مثبت شويد، نه دكرت، مهندس، معمار و . ائمه و پيامربان را فرستادم كه مشا با وصل شدن به آ

  .كند هاى كافر تقليد مى هنرمندى كه از غرىب

   دكرت، مهندس و خمرتع شدن، ثواب دارد و هدف خدمت به جامعه بشرى

______________________________  
  ».تا بدانيد«؛ 12): 65(طالق  -)1(

  ».يدميو جن و انس را جز براى اينكه مرا بپرستند نيافر «؛ 56): 51(ذاريات  -)2(
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  .باشد مى

  »1«  اهانت به امام حسن عليه السالم

  

امام جمتىب عليه السالم سوار بر اسرت بودند، شخصى مهار مركب را گرفت و شروع به ناسزا گفنت كرد، به پدر حضرت 
مركب را نگه داشتند و خودشان مستمع كرد، امام عليه السالم سخنان او را قطع نكردند،  جمتىب عليه السالم توهني مى
  .خواست به امام حسن عليه السالم توهني كرد و چيزى براى گفنت نداشت شدند، آن مرد هر چه مى

پدران، مادران، فرزندان، معلمان و استادان به اين نكته . من مشا را آفريدم كه در هر موقعيىت موّلد زيباترين حركت باشيد
خواهيد مديران خود را انتخاب كنيد، زيباترين كار  منايند تا به اجر معنوى برسند، هنگامى كه مىتوجه كنند و به آن عمل 

  .نظرترين و دلسوزترين را براى امور مردم منصوب كنيد ترين، ىب ترين، فعال ترين، عامل را در انتخاب كنيد؛ يعىن امني

  :فرمايد زنان عامل، مرمي را انتخاب كرده است، خداوند مىبه كساىن كه خداوند انتخاب كرده، توجه كنيد، در ميان متام 

  ؛»2« »يا َمْرَميُ ِإنَّ اللََّه اْصَطفاكِ «

  يعىن زىن را انتخاب كرده كه لياقت پديد آوردن پيغمرب اولوالعزم را داشته باشد،

  »3« »عاَلِمنيَ آَدَم َو نُوحاً َو آَل ِإْبراِهيَم َو آَل ِعْمراَن َعَلى الْ   ِإنَّ اللََّه اْصَطفى«

شناسند، الزم  بيند كه كسى او را منى وقىت پادشاه مصر يوسف را از زندان آزاد كرد، يوسف نگاهى به حكومت كرد، مى
است كه خودش را معرىف كند، نه به عنوان خودمناىي، ريا و تظاهر، وجود مبارك يوسف عليه السالم از خملصني است؛ يعىن 

  ها راه ندارم، بر فكر، من بر اين انسان: پروردگار گفتاز كساىن است كه شيطان به 

______________________________  
َو ِمْن ِحْلِمِه َما َرَوى اْلُمبَـرَُّد َو اْبُن َعاِئَشَة َأنَّ َشاِمّياً َرآُه رَاِكباً َفَجَعَل يـَْلَعُنُه َو «؛ 16، باب 344/ 43: حبار األنوار -)1(

َعلََّك َشبـَّْهَت فـََلِو َلمَّا فـَرََغ أَقـَْبَل احلََْسُن عليه السالم َفَسلََّم َعَلْيِه َو َضِحَك فـََقاَل أَيـَُّها الشَّْيُخ َأظُنَُّك َغرِيباً َو لَ احلََْسُن َاليـَُردُّ فَـ 
َناَك َو َلِو اْستَـْرَشْدتـََنا َأْرَشْدنَاَك وَ  َناَك َو َلْو َسأَْلتَـَنا َأْعطَيـْ َلِو اْسَتْحَمْلتَـَنا َأْمحَْلَناَك َو ِإْن ُكْنَت َجائِعاً َأْشبـَْعَناَك َو ِإْن   اْستَـْعَتْبتَـَنا أَْعَتبـْ

َناَك َو ِإْن ُكْنَت َطرِيداً آَويـَْناَك َو ِإْن َكاَن َلَك حَ  اَجٌة َقَضيـَْناَها َلَك فـََلْو َحرَّْكَت ُكْنَت ُعْريَاناً َكَسْونَاَك َو ِإْن ُكْنَت ُحمَْتاجاً أَْغنَـيـْ
َنا َو ُكْنَت َضيـَْفَنا ِإَىل َوْقِت اْرِحتَاِلَك َكاَن َأْعَوَد َعَلْيَك ِألَنَّ َلَنا َمْوِضعاً َرْحباً َو َجاهاً َرْحلَ  َع َك ِإَليـْ َعرِيضاً َو َماًال َكِثرياً فـََلمَّا مسَِ
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للَّهُ َأْعَلُم َحْيُث َجيَْعُل رِسالََتُه َو ُكْنَت أَْنَت َو أَبُوَك أَبـَْغَض َخْلِق اللَِّه الرَُّجُل َكَالَمُه َبَكى ُمثَّ قَاَل َأْشَهُد أَنََّك َخِليَفُة اللَِّه ِيف َأْرِضِه ا
َفُه ِإَىل َأِن اْرَحتََل وَ    ». َصاَر ُمْعَتِقداً ِلَمَحبَِّتِهمِإَيلَّ َو اْآلَن أَْنَت َأَحبُّ َخْلِق اللَِّه ِإَيلَّ َو َحوََّل َرْحَلهُ ِإلَْيِه َو َكاَن َضيـْ

  ».قطعاً خدا تو را برگزيده! اى مرمي«؛ 42): 3(آل عمران  -)2(

هاى  به خاطر شايستگى[ترديد خدا آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را  ىب«؛ 33): 3(آل عمران  -)3(
  ».بر جهانيان برگزيد] اى كه در آنان بود ويژه

  202: تواضع و آثار آن، ص

كند، به خاطر تكليف اهلى  گونه تاثريى ندارم، اگر خود را به عنوان برترين معرىف مى  قلب، خون، عمل و اخالق هيچ
  .است

  :گفت

  »1« »َخزاِئِن اْألَْرِض ِإينِّ َحِفيٌظ َعِليمٌ   اْجَعْلِين َعلى«

اىي وزارت، داراىي و پول مملكت را به دست من بسپاريد، من هم حافظ مال مملكت مشا هستم، كساىن كه االن وزير دار 
باشد، وقىت  در حال حاضر مالك انتخاب، اقوام و خويشان مى »2« .هستند، مانند پادشاه مصر حفيظ و عليم نيستند
  .دهد دارد، و به ديگران چيزى منى پول سنگيىن به او رسيد، براى اطرافيان خود برمى

  نيكوترين درخواست از خداوند

  

 »أكمل االميان«: گويد گويد به من اميان عنايت كن، مى سجاديه به خدا منىامام زين العابدين عليه السالم در صحيفه 
را به من عنايت كن، هنگامى كه مشا دعاى  » أفضل اليقني«: گويد به من يقني بده، مى: گويد منى. را به من عطا كن »3«

ىن من أحسن عبيدك نصيباً عندك و واجعل«. ها رفته است بينيد كه امرياملؤمنني در جستجوى برترين خوانيد مى كميل را مى
م منزلة منك و أخّصهم زلفة لديك أحسن، أقرب و أخّص، از اهداف خلقت است، آيا مهه به اين اهداف  »4« »أقر

اهلى توجه دارند؟ اگر اين هدف را پاميال كنند در قيامت جوابگو هستند؟ اگر خبواهيد كسى را براى منصىب انتخاب مناييد، 
كنيد؟ بايد طبق طرح پروردگار عمل   كنيد يا احسن و اخص را انتخاب مى دسته، اقوام و رفقا استفاده مى از حزب، دار و

  .كنيد
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تقليد اعلم واجب است و تقليد غري اعلم واجب : گويند در امر مرجعيت شايد نود و پنج درصد از فقهاى بزرگ شيعه مى
  افرادى كه در رده مرجعيت قرار. نيست

______________________________  
  ».هاى اين سرزمني قرار ده؛ زيرا من نگهبان داناىي هستم مرا سرپرست خزانه«؛ 55): 12(يوسف  -)1(

َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه اْألَْنَصاِريِّ َقاَل قَاَل َرُسوُل ]  األمايل للصدوق[« ؛ 1، حديث 61، باب 90/ 38: حبار األنوار -)2(
ُلُهْم يَِقيناً َو و آله َعِليُّ ْبُن َأِيب طَاِلٍب عليه السالم أَْقَدُم أُمَِّيت ِسْلماً َو َأْكثـَُرُهْم ِعْلماً َو َأَصحُُّهْم ِديناً َو أَْفضَ اللَِّه صلى اهللا عليه 

َماُم َو اْخلَِليَفُة بـَْعدى    َأْحَلُمُهْم ِحْلماً َو َأْمسَُحُهْم َكّفاً َو َأْشَجُعُهْم قـَْلباً َو ُهَو اْإلِ

ذيب األحكام َو َعْنُه َعِن احلََْسِن َعْن ُزْرَعَة َعْن َمسَاَعَة َقاَل َسأَْلُتُه َعِن اْلَمْمُلوِك يـَُؤمُّ «؛ 13، حديث 29/ 3: و نيز در 
   النَّاَس فـََقاَل َالِإالَّ َأْن َيُكوَن ُهَو أَفْـَقَهُهْم َو َأْعَلَمُهم

ذيب األحكام  ُعبَـْيَدَة قَاَل َسَأْلُت أَبَا َعْبِد اللَِّه عليه السالم َعِن اْلَقْوِم ِمْن َأْصَحاِبَنا َأِيب «؛ 25، حديث 32/ 3: و نيز در 
ْم يَا ُفَالُن فـََقاَل ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا ْوَم  عليه و آله َقاَل يـَتَـَقدَُّم اْلقَ َجيَْتِمُعوَن فـََتْحُضُر الصََّالُة فـَيَـُقوُل بـَْعُضُهْم ِلبـَْعٍض تـََقدَّ

ًء َفَأْكبَـُرُهْم ِسّناً فَِإْن َكانُوا ِيف السِّنِّ َسَواءً أَقْـَرُؤُهْم ِلْلُقْرآِن فَِإْن َكانُوا ِيف اْلِقرَاَءِة َسَواًء َفَأْقَدُمُهْم ِهْجَرًة فَِإْن َكانُوا ِيف اهلِْْجَرِة َسَوا
  ».يِن َو َاليـَتَـَقدََّمنَّ َأَحدُُكُم الرَُّجَل ِيف َمْنزِِلِه َو َالَصاِحَب ُسْلطَاٍن ِيف ُسْلطَانِهفـَْليَـُؤمَُّهْم َأْعَلُمُهْم بِالسُّنَِّة َو أَفْـَقُهُهْم ِيف الدِّ 

ميَاِن، َو اْجَعْل يَِقيِين «؛ 20، دعاى 92: الصحيفة السجادية -)3( اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِلِه، َو بـَلِّْغ ِبِإميَاِين َأْكَمَل اْإلِ
  ».اْلَيِقِني، َو انـَْتِه بِِنيَِّيت ِإَىل َأْحَسِن النـِّيَّاِت، َو ِبَعَمِلي ِإَىل َأْحَسِن اْألَْعَمالِ  أَْفَضلَ 

  .دعاى كميل -)4(

  203: تواضع و آثار آن، ص

مثال بعد از در گذشت صاحب جواهر، وقىت علماى جنف حمضر شيخ . كردند داشتند مهيشه مسأله اعلم بودن را حلاظ مى
ا فقيه جامع : انصارى آمدند، گفتندمرتضى  ا هم درياى علم بودند، هر كدام از آ به نظر ما مشا اعلم هستيد، خود آ

الشرايط بودند وىل به نظر مبارك و پاكشان، شيخ انصارى اعلم و حق مرجعيت داشته است، اگر شيخ را كنار بگذارمي، 
ها باور داشتند؛  كار در قيامت بايد جهنم برومي، به اين ارزشبايد يك شخص ديگر از ميان خود انتخاب كنيم، با اين  

  .ها بودند يعىن مهيشه سراغ احسن، اعلم و اتقى و برترين
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  :فرمايد تا به حال ميلياردها كتاب نوشته شده است، اما خداوند در قرآن جميد مى

  »1« »َو اتَِّبُعوا َأْحَسَن ما أُْنزَِل ِإَلْيُكمْ «

ا قرآن است، از اين كتاب آمساىن متابعت كنيددر ميان مهه اين كت رتين آ ا، زيباترين، نيكوترين و    .ا

  .رسد با بودن احسن نوبت به تورات و اجنيل منى

. رأى مشا اين است كه من اعلم هستم، اما بني خود و خدا، رأى من اين است كه اعلم نيستم: فرمايد شيخ انصارى مى
  .داعلم كيست، معرىف كني: گفتند

على بن اىب طالب عليه السالم انساىن اعلم، اتقى، اكرب، اعبد و اعظم بودند و شخصيىت است كه بعد از پيغمرب صلى اهللا 
. عليه و آله تا قيامت رتبه او در مهه موارد باالترين است، نه به نظر قرآن و روايت، بلكه به نظر عقل هم او باالترين است

ّجت را بر ما متام كرده است، فكر كنيد كه اين مطلب در قرآن يا روايت نبوده است، آيا حال آيات قرآن در اين زمينه ح
  رها كردن احسن و اعلم و سراغ حسن رفنت، احنراف نيست؟

ا اشاره هاى خدا تكيه كنيم، انتخاب بايد به انتخاب    هاىي كه خدا در قرآن به آ

______________________________  
  ».و از نيكوترين چيزى كه از طرف پروردگارتان به سوى مشا نازل شده است پريوى كنيد«؛ 55): 39(زمر  -)1(

  204: تواضع و آثار آن، ص

  شود، كرده است، مانند انتخاب انبيا، به چه دليل وقىت موسى عليه السالم چهل شبانه روز به كوه طور دعوت مى

  »1« »ِألَِخيِه هاُروَن اْخُلْفِين   َأْمتَْمناها ِبَعْشٍر فـََتمَّ ِميقاُت رَبِِّه َأْربَِعَني َليـَْلًة َو قاَل ُموسىَثالِثَني َليـَْلًة َو   َو واَعْدنا ُموسى«

  :فرمايد دهد؟ مى چرا در ميان هفتاد هزار نفر، هارون را وصى خود قرار مى

رتين انسان بود رت از هارون پيدا . هارون بعد از موسى عليه السالم  شد بر موسى عليه السالم حرام بود كه  مىاگر 
  .هارون را انتخاب كند، چون ظلم به دين و ملت بود
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آن مرد به امام حسن جمتىب و امرياملؤمنني عليه السالم ناسزا گفت، امام جمتىب عليه السالم برترين انتخاب را در برخورد 
  :فرمايد دانند كه خداوند در قرآن مى داشتند؛ زيرا مى

  »2« »اْلَمْوَت َو احلَْياَة لَِيبـُْلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال  َخَلقَ «

من مشا را براى رفنت به سوى احسن عمل آفريدم، آيا اخالق ما در خانواده، احسن اخالق است؟ اخالق ما در كارخانه 
ا با مردم    احسن اخالق است؟و ادارات احسن اخالق است؟ آيا كساىن كه بدنه يك دولت هستند، برخورد آ

  باشد، اين وعده خدا مى. روز قيامت، روزگار عجيىب است و حماكمات بسيار سخىت دارد

  »3« »َو َمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َشرا يـََرهُ «

كسى كه در اين مسري قرار ندارد و خود را ديندار . دارند اگر در انتخاب اشتباه كنيد در روز قيامت مشا را نگه مى
  .داند، با شنيدن اين آيات مسري زندگى خود را عوض منايد مى

گفتند  امام اگر به او مى. زدند، اين عمل، انتخاب صحيحى نبود آوردند و به سينه او مى امام اگر پا از ركاب بريون مى
  .جاهل، نفهم، امحق، اين انتخاب زشت بود

______________________________  
سى شب وعده گذاشتيم و آن را با ]  براى عبادتى ويژه و دريافت تورات[با موسى و «؛ 142): 7(اعراف  -)1(
هنگامى كه به ميعادگاه [ده شب كامل كردمي، پس ميعادگاه پروردگارش به چهل شب پايان گرفت، و موسى ]  افزودن[

  ».در ميان قومم جانشني من باش: به برادرش هارون گفت]  رفت مى

  ».ه مرگ و زندگى را آفريد تا مشا را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريدآنك«؛ 2): 67(ملك  -)2(

  ».اى بدى كند، آن بدى را ببيند وزن ذره و هركس هم«؛ 8): 99(زلزله  -)3(

  205: تواضع و آثار آن، ص

: آقا اعلم كيست؟ فرمودند: بارك اهللا من اعلم هستم، اين انتخاب زشت بود، گفتند: فرمود مى »1«  اگر شيخ انصارى
ها و  ها در جنف و دانشگاه امرياملؤمنني عليه السالم با يك طلبه اهل مازندران، هم درس و هم حبث بودم، در حبث سال
رت است ديدم كه دّقت و دريافت او از من سريع ها، مى درس درس او متام شد، آب و هواى جنف با مزاج او . تر و 
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كند كه از آن مردم  در منطقه ما جنگل و دريا وجود دارد، تكليف اهلى من اقتضا مى: سازگارى نداشت، به من گفت
  .پس او اعلم است. دستگريى منامي

كه نامه به ايران برسد، شيخ كشيد   حضر تعاىل نامه بنويس كه بيايد و پرچم دار عامل تشيع شود، دو ماه طول مى: گفتند
نامه نوشتند و مهر كردند كه صاحب جواهر از دنيا رفته است و شيعه سراغ مرجع اعلم است، به من پيشنهاد مرجعيت را 

دامن و پذيرفنت اين مقام، براى من شرعى نيست، به جنف بياييد و پرچم شيعه را  دادند، من با بودن مشا، خود را اعلم منى
  .يدبه دوش بگري 

  سيد العلماء مازندراىن، نامه را خواند،

 مردان خدا پرده پندار دريدند
 

 «2» يعىن مهه جا غري خدا يار نديدند

  

اى زيبا به شيخ انصارى نوشت، قربان مشا شوم، قبول است كه من وقىت طلبه بودم و با تو مهدرس بودم،  در جواب نامه
ام، اما مشا در جنف  اما من ده سال از جنف و فضاى حبث و مباحثه دور بودهدقت و فهم من بيشرت و سريعرت بوده است، 

رت و اين حّق، حق مشا است مانده و درس و حبث را ادامه داده من اصال . ايد، به يقني اكنون دقت و دريافت تو از من 
  .داراى چنني حقى در اين عامل نيستم

: از آن مرد سؤال كرد. شعور نگفتند، فقط گوش دادند و به او امحق و ىبامام حسن عليه السالم لگد به سينه آن مرد نزد 
آيا ناسزا گفنت عليه من و باباى من متام شد؟ امام جمتىب عليه السالم چه باباى مظلومى دارد، آن مرد در عمر خود 

   امرياملؤمنني عليه السالم را نديده

______________________________  
  .آمده است 17نصارى در كتاب ارزش عمر و راه هزينه آن، جلسه شرح حال شيخ ا -)1(

   فروغى بسطامى -)2(

  206: تواضع و آثار آن، ص

  .گفت بود، اما به او ناسزا مى
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تو از ياران نزديك على عليه السالم بودى، براى من تعريف كن كه على چگونه انساىن بوده : به ضرار گفت »1«  معاويه
باشى و  دهى كه مرا نكشى؛ زيرا تو حسود مى اگر على عليه السالم را معرىف كردم آيا به من امان مى: است؟ ضرار گفت
  .حتمل آن را ندارى

  .ديگران را ندارند كه بسيار بد و ناپسند استبسيارى از مردم حتمل شنيدن متجيد از 

  .ها و ناسزاها جواب بدهد نوبت به حضرت جمتىب عليه السالم رسيد كه در برابر فحش

سؤال كرد برادر، اهل مدينه هسىت؟ جواب داد نه، پس مشا مال اين شهر نيستيد، نه، مسافر هسىت؟ بله، مسافر معموال در 
من خانه دارم، برومي تا خانه به تو بدهم، : كشد، گفت ار مناسىب پيدا كند، طول مىيك شهر غريب است، تا مكان و ك

كنم، اگر مشكل دارى، مشكل مشا را حل  اگر بدهكار هسىت، برومي بدهى تو را بدهم، اگر درد دارى، درد تو را دوا مى
ن است، هر كس هر چه خبواهد خواهى چند روز در مدينه مبانيد، من يك خانه دارم، هر روز س منامي، اگر مى مى فره من 

  .خبورد و بربد، مانعى ندارد

يابن رسول اهللا، فرهنگ : آن مرد نرم شد، بعد سر خود را پايني انداخت، مقدارى فكر كرد و سر خود را بلند كرد و گفت
هللا من يك حاجت بيشرت يابن رسول ا. من، فرهنگ شاميان است، ما را گول زدند و دروغ گفتند، مرا به گمراهى انداختند

  .تو در خانه خدا آبرو دارى، به اين زمني بگو دهن باز كند و مرا ببلعد: بگو، گفت: ندارم، فرمود

كند؛ يعىن يك مطالىب را مطرح  گويند حالت چطور است، در جواب انتخاب احسن مى امام عليه السالم وقىت به او مى
ا تا قيامت درگري اين مى   .دهد مطالب هستند، هشدار و بيدارى مى كند كه متام انسا

  :خواهيد حامل را مى» أصبحت«: فرمود

______________________________  
ِقيَل َدَخَل ِضرَاٌر َصاِحُب أَِمِري اْلُمْؤِمِنَني َعِليِّ ] كتاب الروضة[« ؛ 524، حديث 20، باب 250/ 33: حبار األنوار -)1(

َأِيب َلى ُمَعاِويََة ْبِن َأِيب ُسْفَياَن بـَْعَد َوفَاِتِه عليه السالم فـََقاَل َلُه ُمَعاِوَيُة يَا ِضرَاُر ِصْف ِيل َعِليَّ ْبَن ْبِن َأِيب َطاِلٍب عليه السالم عَ 
ميَانُ  ِمْن َجَوانِِبِه َو تـَْنِطُق احلِْْكَمُة ِمْن  َطاِلٍب َو َأْخَالَقُه اْلَمْرِضيََّة قَاَل ِضرَاٌر َكاَن َو اللَِّه بَِعيَد اْلُمَدى َشِديَد اْلُقَوى يـَنـَْفِجُر اْإلِ

َلًة ِيف ِحمْرَاِبِه َو َقْد َأْرَخى اللَّْيلُ  ُسُدوَلُه َو ُهَو قَاِئٌم ُيَصلِّي َقاِبضاً َعَلى  ِلَسانِِه يـَُقوُل َحّقاً َو َحيُْكُم َفْصًال َفأُْقِسُم َلَقْد َشاَهْدتُُه لَيـْ
ِتِه يـََتَمْلَمُل َمتَْلُملَ  ُغرِّي َغْريِي َالَحاَن ]  َتَشوَّْقتِ [السَِّليِم َو يَِئنُّ أَِنَني احلَْزِيِن َو يـَُقوُل يَا ُدنـَْيا أَ ِيب تـََعرَّْضِت َو ِإَيلَّ َتَشوَّْفِت  َلمَّ

ثاً َالَرْجَعَة ِيل ِإلَْيِك آِه ِمْن بـُْعِد الطَّرِيِق ِحيُنِك َأَجُلِك َقِصٌري َو َعْيُشِك َحِقٌري َو َقِليُلِك ِحَساٌب َو َكِثريُِك ِعَقاٌب فـََقْد طَلَّْقُتِك َثَال 
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ُن اْمَرأٍَة ُذِبَح َوَلُدَها ِيف َحْجرَِها َقاَل فـََلمَّا َو ِقلَِّة الزَّاِد َقاَل ُمَعاِويَُة َكاَن َو اللَِّه َأِمُري اْلُمْؤِمِنَني َكَذِلَك َو َكْيَف ُحْزُنَك َعَلْيِه َقاَل ُحزْ 
َع َذِلَك    ».ُمَعاِويَُة َبَكى َو َبَكى احلَْاِضُرونَ مسَِ

  207: تواضع و آثار آن، ص

  »أصبحُت وىل رّب فوقى«

  باشد، خدا، مالك، مدبّر، حميط، عامل و انتقام گرينده مى

  »والنار امامى«، »1« »والميكن الفرار من حكومتك«

ها را خاموش   شت بروم، بايد اين آتشمقابل من جهنم است، زيرا اعمال زشت، مهان آتش جهنم است، اگر خبواهم 
  .كنم

  »والنار امامى واملوُت يطلُُبىن«

  .كند دهان مرگ باز است و روزى پنج مرتبه به من نگاه مى

  »واحلساب ُحمدق ىب«

ا منى گر خدا كه متام اعمال مرا مى مأموران حساب   .توامن پنهان شوم نويسند، مرا در حماصره دارند، از دست آ

ن بعملىوأنا «   »مر

  .من در گرو اعمال خود هستم

  »2« »ُكلُّ نـَْفٍس ِمبا َكَسَبْت َرِهيَنةٌ «

  :عالوه بر اين

  »ال أِجُد ما اَحبّ «
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گذارند به دست بياورم، دوست دارم مهه دنيا مال من باشد، اما در سفره خود نان خاىل  هر چه را دوست دارم، منى
  گذارم، مى

  »و ال اْدَفُع ما اْكرَهُ «

  .توامن از خود دور كنم بال، مصيبت و رنج را منى

____________________________________________________________  
  .دعاى كميل -)1(

  ».هاى خويش است آورده هر كسى در گرو دست«؛ 38): 74(مدثر  -)2(

  208: تواضع و آثار آن، ص

  اى مرد،: و بعد فرمود

  »واالمور بيد غريى«

  شود، و باطن زندگى من، به دست غري از من اداره مى متام ظاهر

  »ان شاء عّذبىن«

  .توامن بكنم حسن بن على بايد به جهنم بروى، من چه كار مى: اگر در قيامت بگويد

  »وان شاء عفا عّىن «

  .خبشد و اگر خبواهد، مرا مى

پرسم، تو جواب  مطلىب از تو مىتو از من يك احوالپرسى كردى، اين جواب من است، اكنون من : بعد حضرت فرمود
  بده،

  »فأى فقري أفقر مّىن «
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يدست يدسىت از من    تر است؟ در اين عامل چه 

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

  209: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   سعادت و شقاوت 14

  

   معناى سعادت و شقاوت

14  

   ران، مسجد حضرت امري عليه السالم

  1384رمضان 

  215: تواضع و آثار آن، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

و از يك » سعادت«دهد، در قرآن از يك حقيقت تعبري به  قرآن كرمي در پايان سوره مباركه هود از دو حقيقت خرب مى
در فارسى سعادت به معناى خوشبخىت و شقاوت هم به معناى تريه خبىت و . منايد مى» شقاوت«نكته و حقيقت تعبري به 

  .بدخبىت است

كند كه سعادمتندان به چه سبب و علىت سعادمتند شدند  كند، بيان منى اى سعادت و شقاوت را اين گونه مطرح مى در آيه
مطلىب كه درباره اهل سعادت و شقاوت بيان و اهل شقاوت و تريه خبتان به چه علت بدخبت و تريه خبت شدند، تنها 

  .كند، عاقبت سعادمتندان و سراجنام شقاومتندان است مى
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اى سعادمتند و شقى   »1«  عاقبت انسا

  

  :فرمايد درباره سعادمتندان مى

  »2« »َو أَمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا َفِفي اْجلَنَّةِ «

شت هستند،   كساىن كه اهل سعادت شدند، در 

  »3« »الَِّذيَن َشُقوا َفِفي النَّارِ  فََأمَّا«

______________________________  
ْعُت الرَِّضا عليه السالم يـَُقوُل َجفَّ اْلَقَلُم ] قرب اإلسناد[« ؛ 4، حديث 154/ 5: حبار األنوار -)1( ْسَناِد قَاَل مسَِ بِاْإلِ

 5مهان، حديث » .َن َو اتـََّقى َو الشََّقاَوِة ِمَن اللَِّه تـََباَرَك َو تـََعاَىل ِلَمْن َكذََّب َو َعَصىِحبَِقيَقِة اْلِكَتاِب ِمَن اللَِّه بِالسََّعاَدِة ِلَمْن آمَ 
ُلهُ ِبالسََّعاَدِة  الرَُّجُل َعمَ َجْعَفِر ْبِن ُحمَمٍَّد َعْن أَبِيِه َعْن آبَائِِه َعْن َعِليٍّ عليه السالم أَنَُّه قَاَل َحِقيَقُة السََّعاَدِة َأْن ُخيَْتمَ «؛ ] اخلصال[

  ».َو َحِقيَقُة الشََّقاِء َأْن ُخيَْتَم اْلَمْرءُ َعَمُلُه بِالشَِّقاءِ 

ها و زمني پابرجاست، در  تا آمسان] اند كه به توفيق و رمحت خدا سعادت يافته[خبتان  اما نيك«؛ 108): 11(هود  -)2(
  ».اند شت جاودانه

  ».اند در آتش] اند خبىت خود بوده كه خود سبب تريه[خبتان  اما تريه«؛ 106): 11(هود  -)3(

  216: تواضع و آثار آن، ص

باشند، الزم و واجب است كه ما از طريق معارف اهلى  كساىن كه تريه خبت و بدخبت هستند، اهل آتش و دوزخ مى
اند و شقاومتندان با چه  ههاىي به اين نقطه اوج رسيد ها و حركت ها، روش آگاهى پيدا كنيم كه سعادمتندان با چه خصلت

باشند، كساىن كه در قرآن به  هاى پست در دنيا بسيار مى اند، انسان ها، روش و حركاتى به اسفل السافلني رسيده خصلت
ا پست گفته مى ا آتش جهنم مى آ   .باشد شود، جايگاه آ
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دارند، بنابر نقل شيخ صدوق، در  وجود مبارك حضرت على بن موسى الرضا عليه السالم توضيح جالىب در اين زمينه 
باشد، انسان تا از دنيا نرفته،  كه اين نقطه، دچار شدن انسان به آتش قيامت مى» عيون اخبار الرضا«كتاب پر قيمت 

رتين فرصت تغيري، ماه مبارك رمضان است   .بايد تغيري كاملى در اين زمينه اجياد كند و 

   نقطه شقاوت در انسان

  

توجه هستند، و در صريح قرآن جميد آمده است، كسى كه به آن آلوده شود، قطعاً اهل  زنان در مورد آن ىباغلب مردان و 
نقطه شقاوت، مهان ذخريه كردن، فراوان شدن مال و ماندن اين ذخريه و ماندن اين ثروت تا مرگ صاحب . جهنم است

  .باشد ثروت مى

  :فرمايد خداوند مى

  »الذََّهَب َو اْلِفضَّةَ الَِّذيَن َيْكِنُزوَن «

ادن و اضافه كردن مى كساىن كه ثروت را انباشته مى باشد و حمور متام حركات  كنند، كنز، يعىن انباشته كردن، روى هم 
ا در دنيا اضافه كردن مال است؛ يعىن بيمار مجع كردن ثروت و انباشته كردن مال هستند،   آ

ا ِيف َسِبيِل اللَّ «   »1« »هِ َو ال يـُْنِفُقوَ

______________________________  
  ».كنند اندوزند و آن را در راه خدا هزينه منى كساىن را كه طال و نقره مى«؛ 34): 9(توبه  -)1(

  217: تواضع و آثار آن، ص

پذيرفته است و  ؛ يعىن متام كارهاى خري، نكته عجيب آيه اين است كه خداوند انفاق را بر اين ثروت انباشته،»َسِبيِل اللَّهِ «
اند، زيرا انفاق به ثروت حرام تعلق  كند كه ثروت فراواىن را از مال حالل انباشته كرده داند، به كساىن اشاره مى حرام منى

گريد، كسى كه ده ميليارد رشوه گرفته است و يا مال غصىب نزد او است يا از اختالس و با دوز و كلك به دست آورده  منى
نامند، خداوند متعال تنها  را انفاق كند، اين مال، از اموال ملت است، البته مال دولت را بيت املال مى تواند آن است، منى
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خداوند فرمان انفاق، به مال . حكمى كه بر اين مال دارد، اين است كه آن اموال را به بيت املال يا به صاحبانش برگردانيد
  .كند دهد، خداوند به معصيت و گناه امر منى حرام منى

  »1« »ال يَْأُمُر بِاْلَفْحشاءِ «

  .مال حرام در انفاق، امر به فحشا و منكر است

  :در باب مال حرام، قرآن يك حكم دارد

  »2« »فـََلُكْم ُرُؤُس أَْمواِلُكْم ال َتْظِلُموَن َو ال ُتْظَلُمونَ «

ا برگردانيد،    :فرمايد پروردگار مىمال خود را از مال ديگران جدا كنيد و بقيه را به صاحبان آ

ا ِيف َسِبيِل اللَّهِ «   »َو ال يـُْنِفُقوَ

  :كند كه بعد به متام ثرومتندان اشاره مى

  »3« »فـََبشِّْرُهْم ِبَعذاٍب أَلِيمٍ «

حضرت رضا عليه السالم . كند، اين غري از عذاب است ؛ يعىن به عذاب دردناك اشاره مى»َعذاٌب أَلِيمٌ «  نه عذاب، بلكه
  :خبىت و شقاوت است، فرمودند خواهند اين نكته را روشن كنند، كه خبل و انباشنت ثروت از موارد تريه ىوقىت كه م

______________________________  
  ».دهد به كار زشت فرمان منى«؛ 28): 7(اعراف  -)1(

كه در ] ردم بازگردانيدو سودهاى گرفته شده را به م[هاى مشا براى خود مشاست  اصل سرمايه«؛ 279): 2(بقره  -)2(
  ».گرييد كنيد و نه مورد ستم قرار مى اين صورت نه ستم مى

  ».كنند، به عذاب دردناكى مژده ده و آن را در راه خدا هزينه منى«؛ 34): 9(توبه  -)3(

  218: تواضع و آثار آن، ص

  »الجيمع املال«
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  .شود ثروت نزد هيچ مرد و زىن مجع منى

   روش مجع كردن ثروت

  

  :شود، كانال اول با پنج روش ثروت ثرومتندان انباشته مى »1« »الجيمع املال اال خبصال اخلمس«

رحم است   كند، آن قدر ىب بيند اما خرج منى بسيار سخت است كه مقابل موارد ىف سبيل اهللا را مى »2« »ببخل شديد«
  .شود كه تغيريى در حال او اجياد منى

  :كانال دوم

كند كه ثروت زيادى  شود؛ يعىن در ذهن خود افكارى را طراحى مى به آرزوهاى طوالىن اميدوار مى »3« »و أمل طويل«
دهد،  اش كفاف منى رود، كه اصًال عمر او و خانواده هاى دور از دسرتس مى ها و طرح به دست بياورد، در جستجوى نقشه

پارك، شهربازى، كشىت و هواپيماى اختصاصى كه به آن ثروت برسد، قصد دارد كه در خارج از كشور با ثروت خود، 
خرد كه بعد از يك سال،  رسد، هزار هكتار زمني مى خبرد و با آن مسافر جاجبا كند، اما افسوس كه به آرزوهاى طوالىن منى

  .كند اما عمر او كفاف منى. كند شود و پول خود را خرج منى مرتى يك ميليون تومان بفروشد، دچار آرزوهاى طوالىن مى

  :كانال سوم

  »4« »و حرص غالب«

______________________________  
، حديث 28، باب 276/ 1: ؛ عيون اخبار الرضا عليه السالم27873، حديث 560/ 21: وسائل الشيعة -)1(

ْعُت الرَِّضا عليه السالم يـَُقوُل َالُجيَْمُع اْلَماُل ِإالَّ ِخبَ «؛ 13 ْمِس ِخَصاٍل بُِبْخٍل َشِديٍد َو أََمٍل َطِويٍل َو ِإْمسَاِعيَل ْبِن بَزِيٍع َقاَل مسَِ
نـَْيا َعَلى اْآلِخَرةِ    ».ِحْرٍص َغاِلٍب َو َقِطيَعِة الرَِّحِم َو ِإيَثاِر الدُّ

ِمَري َمْسَعَدَة ْبِن َصَدَقَة َعْن َجْعَفٍر َعْن آبَائِِه عليه السالم َأنَّ أَ «؛ 3 - 1، باب البخل و الشح، حديث 44/ 4: الكاىف -)2(
َع َرُجًال يـَُقوُل ِإنَّ الشَِّحيَح َأْغَدُر ِمَن الظَّاملِِ فـََقاَل َلُه َكَذبْ  َت ِإنَّ الظَّاِملَ َقْد يـَُتوُب َو َيْستَـْغِفُر َو يـَُردُّ اْلُمْؤِمِنَني َصَلَواُت اللَِّه َعَلْيِه مسَِ

زََّكاَة َو الصََّدَقَة َو ِصَلَة الرَِّحِم َو ِقَرى الضَّْيِف َو النـََّفَقَة ِيف َسِبيِل اللَِّه َو أَبـَْواَب الظَُّالَمَة َعَلى َأْهِلَها َو الشَِّحيُح ِإَذا َشحَّ َمَنَع ال
َقاَل أَِمُري اْلُمْؤِمِنَني  ِه عليه السالم قَالَ اْلِربِّ َو َحرَاٌم َعَلى اجلَْنَِّة َأْن َيْدُخَلَها َشِحيٌح، َأِيب ُعَمْريٍ َعْن بـَْعِض َأْصَحاِبِه َعْن َأِيب َعْبِد اللَّ 
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لَِّه عليه السالم َقاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه عليه السالم ِإَذا َملْ َيُكْن لِلَِّه ِيف َعْبٍد َحاَجٌة ابـَْتَالُه بِاْلُبْخِل، ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّاٍر َعْن َأِيب َعْبِد ال
َمْن َسيِّدُُكْم َقاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه َسيُِّدنَا َرُجٌل ِفيِه ُخبٌْل فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه ص َو َأيُّ  صلى اهللا عليه و آله لَِبِين َسِلَمَة يَا َبِين َسِلَمةَ 

  ».َداٍء َأْدَوى ِمَن اْلُبْخِل ُمثَّ َقاَل َبْل َسيِّدُُكْم اْألَبـَْيُض اجلََْسِد اْلبَـرَاءُ ْبُن َمْعُرورٍ 

نـَْيا  اْبنِ «؛ 17، حديث 320/ 2: الكاىف -)3( ْعُت أَبَا َعْبِد اللَِّه عليه السالم يـَُقوُل َمْن تـََعلََّق قـَْلُبُه بِالدُّ َأِيب يـَْعُفوٍر َقاَل مسَِ
  ».تـََعلََّق قـَْلُبُه بَِثَالِث ِخَصاٍل َهمٍّ َاليـَْفَىن َو أََمٍل َاليُْدَرُك َو َرَجاٍء َاليـُنَال

َا «؛ 30، حديث 128، باب 167/ 70: و نيز در حبار األنوار ِكَتاُب اْلَغارَاِت، َقاَل َخَطَب َعِليٌّ عليه السالم فـََقاَل ِإمنَّ
َلُكْم َو مهَُا ُمْهِلَكَتاِن َمْن َيُكوُن بـَْعَدُكْم أََمٌل يُـ  ْنِسي اْآلِخَرَة َو َهًوى ُيِضلُّ َعِن َأْهَلَك النَّاَس َخْصَلَتاِن مهَُا َأْهَلَكَتا َمْن َكاَن قـَبـْ

  ».السَِّبيلِ 

   َقاَل عليه السالم َمْن َجَرى ِيف ِعَنان أََمِلِه َعثـََر ِبَأَجِلهِ ] ج البالغة[« ؛ 29، حديث 166/ 70: ر حبار األنوارو د

   َو َقاَل عليه السالم َأْشَرُف اْلِغَىن تـَْرُك اْلُمَىن 

   َو َقاَل عليه السالم َمْن َأَطاَل اْألََمَل َأَساَء اْلَعَملَ 

  ».م َكْم ِمْن َأْكَلٍة َمتَْنُع َأَكَالتٍ َو َقاَل عليه السال

َعْن َسِعيِد ْبِن ِعَالَقَة َعْن أَِمِري اْلُمْؤِمِنَني عليه ]  اخلصال[« ؛ 51، 41، 31، 21حديث  162/ 70: حبار األنوار -)4(
  .السالم قَاَل ِإْظَهاُر احلِْْرِص يُوِرُث اْلَفْقرَ 

  . اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم َقاَل احلِْْرُص َمْفَقرَةٌ َعِن اْبِن نـَُباَتَة َعْن أَِمريِ ]  اخلصال[

َمُعَها ُسوءُ َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله اْعَلْم يَا َعِليُّ َأنَّ اجلُْْنبَ َو اْلُبْخَل َو احلِْْرَص َغرِيَزٌة َواِحَدٌة جيَْ ]  علل الشرائع[
  .الظَّنِّ 

ا ْعَوِر َقاَل َكاَن ِفيَما َسَأَل َعْنُه أَِمُري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم ابـَْنُه احلََْسَن عليه السالم أَنَُّه َقاَل َلهُ مَ اْحلَاِرِث اْألَ ] معاين األخبار[
  .اْلَفْقُر َقاَل احلِْْرُص َو الشََّرهُ 

  219: تواضع و آثار آن، ص
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ها مبتال شود، بسيار  روزى انسان به اين بيمارىباشد، يعىن دچار زياده خواهى شده است، خدا نكند  مجع شدن ثروت مى
  .بيمارى خطرناكى است

  :كانال چهارم

  قرآن امر دارد كه به پدر و مادر احسان كنيد، »1« »و قطيعة رحم«

  »2« » ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرىب  آَتى اْلماَل َعلى«

يدست خودتان كمك كنيد، برادر، خواهر، داماد، عمو داند در آتش فقر جگرش  و داىي دارد و مى به خويشان ناتوان و 
ا كمك منى مى   .كند سوزد، اما به آ

شت را استشمام منى كند در حاىل كه بوى  خدا علناً قاطع رحم را لعنت كرده و وعده داده است كه قاطع رحم بوى 
  :كانال پنجم  »3« .شود شت تا پانصد سال دورتر استشمام مى

  »ايثار الدنيا على االخرة«

خواست آخرت را بسازد،  رود، كارى به آخرت ندارد، اگر مى آخرت را تعطيل كرده است، فقط به سراغ دنياسازى مى
. كرد داد، كار براى چهار جوان توليد مى كرد، هر سال ده جهيزيه بايد مى داد، بايد انفاق مى مخس، زكات و صدقه مى

  .به آخرت كارى ندارد فقط دنياساز است

  :فرمايد مى. جالىب دارد قرآن مسأله

  »َحيَْسُب َأنَّ ماَلُه َأْخَلَدهُ «

گريد، آيا تاكنون هيچ ثرومتند و هيچ قاروىن منرده است؟ بابا طاهر  كند كه اين ثروت فراوان، جلوى مرگ او را مى فكر مى
  .فرمايد چقدر زيبا مى

______________________________  
يُوُنَس ْبِن رِبَاٍط َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى «؛ 5858، حديث 44/ 5: وسائل الشيعة -)1(

  ».اهللا عليه و آله َالجيَُِد رِيَح اجلَْنَِّة َعاقٌّ َو َالَقاِطُع َرِحٍم َو َالُمْرِخي اْإلِزَاِر ُخَيَالء
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ْلَقاِسِم اْلُكوِيفُّ ِيف ِكَتاِب اْألَْخَالِق، َعْن َرُسوِل اللَِّه صلى أَبُو ا«؛ 10365، حديث 106/ 9: و نيز در مستدرك الوسائل
ٍم َو َقاَل صلى اهللا عليه و آله َالَيْدُخُل اهللا عليه و آله أَنَُّه َقاَل َالُجيَاِلُسَنا قَاِطُع َرِحٍم َفِإنَّ الرَّْمحََة َالتـَْنزُِل َعَلى قـَْوٍم ِفيِهْم َقاِطُع َرحِ 

  ».اِطُع َرِحمٍ اجلَْنََّة قَ 

مال و ثروتشان را با آنكه دوست دارند به خويشان و يتيمان و درماندگان و در راه ماندگان و «؛ 177): 2(بقره  -)2(
  ».دهند بردگان مى]  در راه آزادى[سائالن و 

َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َعْنهُ الشَّْيُخ الطُّوِسيُّ ِيف ِكَتاِب اْلَغْيَبِة، «؛ 17952، حديث 185/ 15: مستدرك الوسائل -)3(
ِرَحيَها لَُيوَجُد ِمْن َمِسريَِة أَْلَفْي َعاٍم َو  عليه السالم ِيف َحِديٍث أَنَُّه َقاَل يَا َساِلَمُة ِإنَّ اللََّه َخَلَق اْجلَنََّة َفطَيَّبَـَها َو َطيََّب ِرَحيَها َو ِإنَّ 

  ».َرِحمٍ  َالجيَُِد ِرَحيَها َعاقٌّ َو َالَقاِطعُ 

َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقاَل َمْلُعوٌن َمْلُعوٌن َمْن َضَرَب َواِلَدُه َأْو َواِلَدَتهُ «؛ 99، حديث 2، باب 85/ 71: حبار األنوار
  ».َمْلُعوٌن َمْلُعوٌن َمْن َعقَّ َواِلَدْيِه َمْلُعوٌن َمْلُعوٌن قَاِطُع َرِحمٍ 

  220: تواضع و آثار آن، ص

  

  گورستان گذر كردم كم و بيشبه  
 

  مند و درويش بديدم حال دولت

 كفن ماند نه درويشى به خاكى ىب
 

 «1»  نه دولتمند برد از يك كفن بيش

  

يدست   .درويش يعىن 

  حكايىت در دفن مردى ثرومتند

  

تشييع آن جنازه بودند، در آن اى را دفن كنند، دوستان من در حال  خواستند در حرم حضرت عبدالعظيم جنازه روزى مى
  :باشد، گفت گويند قرب دويست هزار تومان مى خامن مى: زمان قرب دويست هزار تومان بوده است، به خامن ميت گفتند
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خامن، وقىت : اطرافيان گفتند. من اين مقدار پول ندارم: شت زهرا قرب چه قيمت است؟ گفتند سيصد هزار تومان، گفت
كردند، فقط سيصد سند شش دانگ منگوله دار ملكى در صندوق بوده، در بانك هم  را باز مى شوهر مشا دِر صندوق

صد ميليون پول نقد دارد خيلى : گفتند. باشد آن اموال، مال من و دو فرزندم مى: آن خامن گفت. نزديك به هشتصد اىل 
در تشييع جنازه، جنازه در . داشتغلط كرد كه عالقه : عالقه داشت كه در حرم حضرت عبدالعظيم دفن شود، گفت

  .تابوت بود، يكى كاله را از سر خود برداشت، و به مردم اعالم كرد كه پول قرب را بدهيد تا بدخبت را دفن كنيد

  اين ثروت انباشته، عامل دفع مرگ است؟

َدهُ «   »َحيَْسُب َأنَّ ماَلُه َأْخَلَدهُ * الَِّذي َمجََع ماًال َو َعدَّ

كند كه امروز چقدر اضافه شده است،  آورد و حساب مى ريزد و ماشني حساب خود را در مى وت مىمرتب ثروت روى ثر 
ها را  مشارى، هفته به هفته پول هاى خود را هر روز مى چرا پول: گويد ها اطالع دارد، خامن به او مى خدا از اين بيمارى

  گويند ها مى ان و روانشناسمتام روانكاو . توامن، هر روز بايد بشمارم منى: گويد بشمار، مى

______________________________  
  .بابا طاهر عريان -)1(

  221: تواضع و آثار آن، ص

  .بينند بينند، خواب مشردن را مى خوابند خواب پول مى ها مى كه اين افراد وقىت شب

  »َكالَّ َليـُْنَبَذنَّ ِيف احلَُْطَمةِ «

پرتاب » حطمه«سكته مغزى، معلوليت و تصادف تو را بگريد، تو را در  اين طور نيست كه ثروت جلوى مرگ، سرطان،
  :فرمايد كنند، بعد به پيغمرب صلى اهللا عليه و آله مى مى

  »َو ما أَْدراَك َما احلَُْطَمةُ «

 داىن حطمه چيست؟ حبيب چه مى: فرمايد كنند، بعد به پيغمرب صلى اهللا عليه و آله مى در آن شكننده خردكننده پرت مى
  :گومي من تو خرب ندارى، من به تو مى

  »ناُر اللَِّه اْلُموَقَدةُ «
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  آتشى است كه من افروختم،

  »الَِّيت َتطَِّلُع َعَلى اْألَْفِئَدةِ «

  گريد، ها را مى كه تا ذات قلب

ا َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدةٌ « َّ   »ِإ

  شود، وقىت در آتش رفتند، متام درهاى خروجى تا ابد بسته مى

َدةٍ  ِيف َعَمدٍ «   »1« »ممَُدَّ

  .هاى اين آتش چند هزار كيلومرت است ستون

باشد، در  اين مجع اموال نقطه شقاوت است، هر كس دچار اين بيمارى مى. پنج عامل سبب انباشته شدن ثروت است
  :ماه رمضان آن را از خود دور منايد، آن

______________________________  
كند كه  گمان مى.]* و ذخريه كرد[آن را مشرد ]  پى در پى[ثروتى فراهم آورده و  مهان كه«؛ 9 -2): 104(مهزه  -)1(

داىن آن شكننده  و تو چه مى* ترديد او را در آن شكننده، اندازند؛ اين چنني نيست، ىب.* ثروتش او را جاودانه خواهد كرد
كه هيچ [آتش بر آنان سربسته است  آن.* ها برآيد و چريه شود كه بر دل]  آتشى* [آتش برافروخته خداست* چيست؟

  ».هاىي بلند و كشيده در ستون]  آتشى]* [راه گريزى از آن ندارند؛

  222: تواضع و آثار آن، ص

َدهُ «   »الَِّذي َمجََع ماًال َو َعدَّ

شود، در را بشكند، و شروع به تفريق كردن آن منايد و با خدا عهد كند كه مخس و زكات خود را بدهد، ىف سبيل اهللا وارد 
  .ماه رمضان از حالت مجع اموال بريون بيايد تا نام او از پرونده اشقياء به پرونده سعادمتندان انتقال پيدا كند

   طريقه رسيدن به سعادت
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باشد كه بسيار   مى» التحصني«شود، كتاىب به نام  شود كه انسان اهل سعادت مى اما نقطه سعادت، چه عاملى موجب مى
كند كه خدا  حضرت صادق عليه السالم نقل مى. مؤلف آن وجود مبارك ابن فهد حلى است. استاى  كتاب ارزنده

  :فرمايد مى

  »اّن من أغبط اوليائى عبداً مؤمناً «

ايت بندگى و از اوليا و عاشق من هستند،»أعبد«اى در اوج بندگى من هستند،  در ميان بندگان، عده   ؛ يعىن در 

ره مىكه از   »1« »ذا حّظ من صالة« كند كه در هنگام مناز صبح، ظهر و عصر،  برند، سعى مى مناز خواندن نصيب و 
  :مغرب و عشا

  »2« »َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكرِ   تـَْنهى«

فرش و زمني حرام زير پاى او نباشد، لباس حرام به تن نكند، از آب حرام و غصىب در وضو . لقمه حرام در بدن او نباشد
ره مى ننمايد، اين و غسل استفاده كند و  برد؛ يعىن با مناز، گناهان ظاهر و پنهان را از زندگى خود دور مى گونه از مناز 

  .شود كند و مقّرب به درگاه مى كند، با مناز رضايت مرا جلب مى بندگى مى

  »3« .»الصلوة قربان كل تقىّ «

______________________________  
عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال قال اهللا تبارك و تعاىل «، القطب الثاين يف اإلذن فيها؛ 9: التحصني البن فهد احللي -)1(

إن من أغبط أوليائي عبدا مؤمنا ذا حظ من صالة أحسن عبادة ربه بالغيب و عبد اهللا يف السريرة و كان غامضا يف الناس و 
  ».املنية فقل تراثه و قلت بواكيه مل يشر إليه باألصابع و كان رزقه كفافا فصرب عليه فعجلت به

  ».دارد از كارهاى زشت، و كارهاى ناپسند باز مى«؛ 45): 29(عنكبوت  -)2(

  ».َأِيب احلََْسِن الرَِّضا عليه السالم َقاَل الصََّالُة قـُْربَاُن ُكلِّ َتِقيٍّ «؛ 6، حديث 265/ 3: الكاىف -)3(

  223: تواضع و آثار آن، ص
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   اهللا عليه و آله از مناز و عبادتلذت بردن پيامرب صلى 

  

  :بردند و فرمودند پيغمرب صلى اهللا عليه و آله از مناز لذت مى

تعداد ياران حسني  : وقىت كه عمر سعد در عصر تاسوعا دستور محله را صادر كرد و گفت »1« »و قرّة عيىن ىف الصلوة«
كنيم، آن قدر أىب   امشب به طرف كوفه حركت مىكم است، مردها را بكشيد و زنان و دخرتان را اسري مناييد، مهني

جنگ امروز بعد از ظهر را به فردا موكول كن، : عبداهللا عليه السالم عاشق مناز بود كه قمر بىن هاشم را صدا زد و فرمود
  .خواهم زنده مبامن و مناز خبوامن عباس جان من امشب مى

خدا عامل است كه حسني عاشق قرآن،  »2« »و الدعا و الصالةأحب تالوة كتابه و االستغفار «فان اهللا يعلم اّىن «
ره مى. استغفار، دعا و مناز است   .برد مناز را دوست دارد و از آن در دنيا و آخرت 

   جوان عابد و مناز راستني

  

ته و كند، حاكم شهر با دار و دس هاى معنوى شيعه است، نقل مى ، كه يكى از كتاب»طاقديس«مرحوم نراقى در كتاب 
حاكم : چرا؟ گفتند: خانواده خود به شكار رفته بودند، جواىن مشغول كندن خار بود، به او گفتند از اينجا دور شو، گفت

. معموًال صحرا باد دارد، بادى وزيد و چادر دخرت حاكم كنار رفت. چشم: رود، جوان گفت با اهل و عيال به شكار مى
چشم جوان . با حجاب بودند. پول ان و دخرتان سالطني، حكام، پولدار و ىبدر زمان قدمي ناموس مهه پوشيده بود، زن

من به : خاركن به دخرت حاكم افتاد، عاشق او شد، به فرهنگ حاكم و دربار آگاهى نداشت، به مادر خود گفت
  :روم، به خانه حاكم آمد، مأمور به جوان گفت خواستگارى مى

______________________________  
َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله ُجِعَل قـُرَُّة َعْيِين ِيف «؛ 7، حديث 321/ 5: كاىفال -)1(

  ».الصََّالِة َو َلذَِّيت ِيف النَِّساء

قلة انتفاعهم مبواعظ  قال الراوي و ملا رأى احلسني عليه السالم حرص القوم على تعجيل القتال و«؛ 89: اللهوف -)2(
الفعال و املقال قال ألخيه العباس عليه السالم إن استطعت أن تصرفهم عنا يف هذا اليوم فافعل لعلنا نصلي لربنا يف هذه 

  ».الليلة فإنه يعلم أين أحب الصالة له و تالوة كتابه
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  224: تواضع و آثار آن، ص

  چه كار دارى؟: ر گفتمن با حاكم كار دارم، مأمو : خواهى، جوان گفت چه مى

  .خواهم به خواستگارى دخرت او بروم، كتك مفصلى به او زد، و جوان را از آجنا دور كرد مى: گفت

توانست كار كند، مادر او بسيار ناراحت بود، جوان رفيقى داشت كه از  جوان ناراحت و بدحال شد، و ديگر منى
خواهى، به مسجد جامع شهر برو و مناز خبوان، به زودى مشكل  را مىاگر واقعاً دخرت : معنويت بوىي برده بود، به او گفت

  :فرمايد در مشكالت خداوند در قرآن مى. شود تو حل مى

  »1« »َو اْسَتِعيُنوا بِالصَّْربِ َو الصَّالةِ «

دت جوان به مسجد جامع شهر آمد، مدت بسيارى در آجنا مشغول مناز خواندن بود، و اين عبا. متوسل به مناز شويد
تقريباً به يك سال به طول اجناميد، و در شهر شناخته و مشهور شد كه اهل خدا است، و در مناز براى گرفتاران و 

شد، در شهر پيچيده بود كه او   كرد، اتفاقاً تعدادى از دعاهاى او مستجاب و مشكالت مردم حل مى بيماران دعا مى
توانستند او را مداوا كنند، خنست وزير   تال شد، دكرتها منىدخرت حاكم به بيمارى سخىت مب. كليد حل مشكالت است

او را : كند، حاكم گفت كند، هر مشكلى را به وسيله دعا حل مى گويند در اين شهر انسان عابدى زندگى مى مى: گفت
: د؟ گفتآوري سواد خاركن، سؤال كرد كه به دربار تشريف مى خنست وزير به مسجد رفت و از جوان ىب. نزد من بياوريد

  .ما زلفمان به زلف خدا گره خورده است، اگر شاه با ما كار دارد به اينجا بيايد. مرا با دربار كارى نيست. خري

من حاضرم جامن را براى دخرتم : اعليحضرت مشا بايد به مسجد بياييد، حاكم گفت: خنست وزير نزد حاكم آمد و گفت
جوان شفاى دخرت را از . براى دخرتم دعا كنيد تا شفا پيدا كند: فتفدا كنم، حاكم به مسجد رفت و به جوان عابد گ

   اين: چند روز بعد دخرت خوب شد، حاكم به خنست وزير گفت. خدا خواست

______________________________  
  ] ها و رسيدن به رمحت حق براى حل مشكالت خود و پاك ماندن از آلودگى[از صرب و مناز «؛ 45): 2(بقره  -)1(

  ».كمك خبواهيد

  225: تواضع و آثار آن، ص
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نزد جوان . شود رت از اين انساىن كه نزديك به خدا است پيدا منى: دخرت را به چه كسى شوهر بدهم، خنست وزير گفت
خنست وزير  . دخرت را به اينجا بياوريد: رفتند و به او گفتند كه حاكم مشا را به خاطر دخرتش طلبيده است، جوان گفت

  :گفت

من تارك دنيا : جوان گفت. خواهند او را به عقد تو در بياورند آقا اين دفعه شفا در كار نيست، دخرت خوب شده، مى
هستم، به هر حال جوان اين پيشنهاد را پذيرفت، بعد از تشريفات مراسم عروسى در شب زفاف جوان عابد با چشم  

من با چند مناز دروغني به مراد خود : جوان گفت. رويد مىكجا : دار، عروس گفت خدا نگه: گريان به دخرت حاكم گفت
  .خواهم سراغ مناز راستني بروم رسيدم، مى

ره معلوم مى» اّن من أغبط أوليائى عبداً مؤمناً ذاحّظ من صالة« و خوش به . هاى دنيا و آخرت است شود مناز منبع مهه 
  .حال مشا كه اهل مناز و جنات هستيد

  يارشان ىبخوشا آنان كه اهللا 
 

  كه محد و قل هواهللا كارشان ىب

 خوشا آنان كه دامي با تو باشند
 

  شت جاودان بازارشان ىب

  خوشا آنان كه در اين صحنه خاك
 

 چو خورشيدى درخشيدند و رفتند

  خوشا آنان كه بذر آدميت
 

 در اين ويرانه پاشيدند و رفتند

  خوشا آنان كه در ميزان وجدان
 

 سنجيدند و رفتندحساب خويش 

  خوشا آنان كه پا در وادى حق
 

 ادند و نلغزيدند و رفتند

 خوشا آنان كه بار دوسىت را
 

 «1» كشيدند و نرجنيدند و رفتند

  

  .حضرت على عليه السالم به قدرى عاشق مناز بود كه خدا مرگ او را در مناز قرار داد
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از زماىن كه در رحم مادر بود، مناز با آب و گل او . حال مناز بودند وقىت ضربت مششري به فرق ايشان اصابت كرد، در
  .عجني بود، كه خدا حمّل والدت او را قبله مناز قرار داد

 در منازم خم ابروى تا ياد آمد
 

 «2» حالىت رفت كه حمراب به فرياد آمد

  

  .مناز را بايد با ادب و آرام خبوانيم، به حالت وصل به حمبوب خبوانيم

  .آورد هاى بندگى را نيكو به جا مى انسان عاشق متام برنامه» وأحسن عبادة ربّه«: دوم

 كه گفت آن عندليبان را به گلزار
 

 «1» نكو ذكر و نكو فكر و نكوكار

  

  عبادت پنهان از خصايل عبد

  

  :كند خصلت ديگر مؤمن اين است كه در پنهان مرا عبادت مى

منظور از عبادت پنهان، اين است كه يك ساعت مانده به مناز صبح، از  »2« »ىف السريرة أحسن عبادة ربّه و عبد اهللا«
اند، اما من مرده  ها روى تشك افتاده مهه مانند مرده! خدايا. خوامب من به عشق تو منى: گويد خيزد و مى رختخواب بر مى

ها را به سوى كليدهاى گاوصندوق و  مهه دست! گذارمي، خدايا ما در نيمه شب صورت بر خاك مى! نيستم، خدايا
  .كنيم ها بردند، اما ما دست گداىي به جانب تو دراز مى دفرتچه حساب

   بعضى از خصوصيات مؤمن

  

  آيند، ها مؤمن، در كشور و شهر مشهور نيستند، معموىل و گمنام به نظر مى بعضى از انسان» و كان الغامض ىف الناس«

  »فلم يشر اليه باالصابع«
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  رود، منا نيستند، صندىل و ثروت ندارد، انگشىت به طرف او نشانه منى عه انگشتدر جام

  »وكان رزقه كفافاً و صرب عليه«

______________________________  
  .اى مهدى اهلى قمشه -)1(

اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم قَاَل َقاَل َرُسوُل «؛ 6، باب الكفاف، حديث 141/ 2: الكاىف -)2(
بِِّه َو َعَبَد اللََّه ِيف السَّرِيَرِة َو َكاَن َقاَل اللَُّه عز و جل ِإنَّ ِمْن َأْغَبِط أَْولَِياِئي ِعْنِدي َعْبداً ُمْؤِمناً َذا َحظٍّ ِمْن َصَالٍح َأْحَسَن ِعَباَدَة رَ 

  ».اِبِع َو َكاَن ِرْزُقُه َكَفافاً َفَصبَـَر َعَلْيِه فـََعجََّلْت ِبِه اْلَمِنيَُّة فـََقلَّ تـُرَاثُُه َو قـَلَّْت بـََواِكيهِ َغاِمضاً ِيف النَّاِس فـََلْم ُيَشْر ِإلَْيِه ِباْألَصَ 

  227: تواضع و آثار آن، ص

تر به او بدهم،  باشد، اگر از فضل خود اضافه اى كه زندگى او را اداره كند مى درآمد او يك درآمد حالل و به اندازه
  .آن را ذخريه آخرت من كن: گويد گرداند، مى اضافه را به خودم بر مى

  »1« »َو ما تـَُقدُِّموا ِألَنـُْفِسُكْم ِمْن َخْريٍ جتَُِدوُه ِعْنَد اللَّهِ «

حيف از او كه در اين قفس : گويد ملك املوت مى. دوست دارد هر چه زودتر به مرگ عاشقانه برسد» فعجََّلت به املنّية«
هر چه زودتر او را در آغوش بگريمي و در كنار انبيا، صديقني، شهداء و صاحلني قرار دهيم، شأن او باالتر . استخاكى 

  .از اين است كه در ميان اين مهه مجعيت نامناسب زندگى كند، براى بردن او مرگ عجله دارد

  »فـََقلَّ تراثه«

  »وقّلت بواكيه«

گوهرى پنهان، در . شناسند كنند، چون مشهور نيست و او را منى اى او گريه مىماند افراد كمى بر  ارث كم، از او باقى مى
  .باشد ميان مردم مى

  .باشد ها مى اين موارد، نقطه سعادت انسان
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أسعد «باشد، اگر ايشان  وجود مبارك امرياملؤمنني عليه السالم مى» أسعد السعداء«ها در اين عامل  از سعادمتندترين انسان
درون اين انسان را مالحظه كنيد، با آن علم، اخالق و . رسيد به شهادت منى» أشقى االشقياء«به دست  نبود» السعداء

هاى مجعه با پرياهن وصله دار  باشد، شب هاى كشور او ايران، مصر و عراق مى اميان، كه در اوج حكومت، كه استان
  .گويد مى» ...اهلى و سيدى و رىب«گذارد و  صورت روى خاك مى

   الم عليكم و رمحة اهللا و بركاتهوالس

______________________________  
  ».و آنچه از كار نيك براى خود پيش فرستيد آن را نزد خدا خواهيد يافت«؛ 110): 2(بقره  -)1(

  228: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   فضايل و رذايل اخالقى 15

  

15  

   ران، مسجد حضرت امري عليه السالم

  1384رمضان 

  235: تواضع و آثار آن، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

  معناى كرب
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اگر . هاى خمتلف ذكر شده است در قرآن كرمي به مناسبت »اْسَتْكبَـرَ  و«، *»َيْسَتْكِربُونَ « كلمه كرب و مشتقات آن، مانند
ك معناى روشن و واضحى را از كرب به دست بياورمي، بايد به آيات و روايات رجوع كنيم، كرب؛ يعىن يك نوع خبواهيم ي

وقىت كه حق به طرف . گذارد حق با مهه شئون خود در وجود انسان، آشكار شود سنگيىن شديد در باطن انسان كه منى
خورد؛ يعىن حق  داند و زلف حق، به زلف انسان گره منىگر  آيد، با داشنت حجاب و مانع، از انسان روى بر مى انسان مى

  .كند جاىي براى خودش در وجود انسان پيدا منى

ضّد كلمه كرب و مشتقات آن در معارف اهلى و در روايات، به عنوان تواضع ياد شده است كه با دقت در معناى كرب، 
  .شود معناى تواضع روشن مى

   معناى تواضع

  

بيند كه در  كند، حق مى بسيار آسان در وجود انسان كه حق با مهه شئون خود، به انسان رو مىتواضع؛ يعىن يك حالت 
اىي تواضع، . تواند قرار بگريد و طلوع كند وجود انسان مى    است كه در سوره مباركه» خشوع«به تعبري قرآن جميد، مرحله 

  236: تواضع و آثار آن، ص

  بقره آمده است،

  »1« »لصَّْربِ َو الصَّالةِ َو اْسَتِعيُنوا بِا«

  از روزه و مناز كمك بگرييد،

ا َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اْخلاِشِعنيَ « َّ   »َو ِإ

ا و  ا بسيار سنگني است، بنابراين بني آ كساىن كه در وجود خود سنگيىن كنند، كرب دارند، پذيرفنت روزه و مناز، براى آ
وىل كساىن كه از نرمى و تواضع باالىي برخوردار هستند، با مناز و  »ِإالَّ َعَلى اْخلاِشِعنيَ «. شود روزه و مناز آشىت برقرار منى

ممكن است كه اين دو حالت، از هنگامى كه انسان به دنيا . كنند روزه يك آشىت دائمى و رابطه مهيشگى برقرار مى
معلمان و اساتيد داشگاه و كساىن كه عهده دار  اش در وجود انسان وجود داشته باشد، بر پدران و مادران، آيد، مايه مى

ها را  ها عالج كنند، و آساىن، سبكى و راحت بودن در مقابل ارزش تربيت مردم و جامعه هستند، سنگيىن را از روح انسان
جامعه  در روح انسان تقويت كنند، كه وقىت بچه به تكليف رسيد، قبول تكاليف اهليه براى او سنگني نباشد، يا وقىت وارد
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ها و تكاليف بنا به آيات قرآن كرمي و  ها و عمل به قوانني براى او سنگني نباشد؛ زيرا قبول نكردن ارزش شد، قبول ارزش
  .ها است روايات، دليل بر بيمارى باطىن و روگردانان از حّق و ارزش

   تواضع؛ مقدمه رسيدن به نبوت

  

عامل، مهه انبياى خود را قبل از رسيدن به نبوت، به چنني فضاىي ممكن است به مهني خاطر باشد كه پروردگار مهربان 
خواهد روزى كليم اهللا و اولوا العزم شود، لذا زمينه را به   حضرت موسى بن عمران عليه السالم مى. هدايت كرده است

  كند كه او را از دربار و ميان مردم متكّرب و فرعون صفت مصر جدا منايد اى فراهم مى گونه

______________________________  
]  ها و رسيدن به رمحت حق براى حل مشكالت خود و پاك ماندن از آلودگى[از صرب و مناز «؛ 45): 2(بقره  -)1(

  ».ترديد اين كار جز بر كساىن كه در برابر حق قلىب فروتن دارند دشوار و گران است كمك خبواهيد و ىب

  237: تواضع و آثار آن، ص

كند، حيواناتى كه در بيابان فرار  شود و با حيوانات سر و كار پيدا مى ده سال چوپان گله مى. فرستد مىو به مدين 
گريد و نوازش  رود و بعد گوسفند فرارى را در آغوش مى كنند، حضرت موسى عليه السالم به دنبال حيوان فرارى مى مى
  .كند مى

هاى اهلى، پيغمرب شوند و در ميان  داد، تا با قبول مهه ارزش روتىن قرار مىهاى رشد دهنده ف خدا پيامربان را در برابر برنامه
  .اى ابالغ منايند كه مردم دين را در عمل و اخالق انبيا بيابند مردم دين را به گونه

   اخالق و تواضع پيامرب صلى اهللا عليه و آله

  

اى كه براى او انتخاب كردند، گوسفند  ن بودند، دايهپيغمرب عظيم الشأن اسالم صلى اهللا عليه و آله هم مدتى گوسفند چرا
دار و روستاىي بود؛ يعىن پيغمرب صلى اهللا عليه و آله را به ده فرستاد، تا در ميان مردمى كه هيچ تكّرب و استكبارى 

ه در مسأله نداشتند، زندگى كند و بعد هم او را به طرف گوسفند چراىن كشانيد و حاالت عجيىب را براى او اجياد كرد، ك
  :اخالق، خداوند در قرآن جميد اين آيه را نازل كرد
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  »1« »ُخُلٍق َعِظيمٍ   ِإنََّك َلَعلى«

اند كه تو  معىن استعالء يعىن چه؟ معموًال اين گونه ترمجه كرده. در ادبيات عرب به معىن استعالء آمده است» على«حرف 
در ادبيات عرب حلاظ شده است، معناى » على«عالء كه در حرف بر اخالق بزرگى قرار دارى، اما با توجه به معناى است

كسى به دنيا خنواهد آمد  . شود كه تو بر بلنداى خلق عظيمى قرار دارى؛ يعىن باالتر از اين اخالق وجود ندارد آن اين مى
  .دارى هاى اخالقى قرار تو در قله فروتىن، مهرورزى، گذشت، عفو و ارزش. كه فروتىن او از تو بيشرت باشد

  »ُخُلٍق َعِظيمٍ   ِإنََّك َلَعلى«

  :فرمايد خداوند در قرآن مى

______________________________  
  ».و يقيناً تو بر بلنداى سجاياى اخالقى عظيمى قرار دارى«؛ 4): 68(قلم  -)1(
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َو الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِمبا أُْنزَِل ِإلَْيَك َو ما أُْنزَِل ِمْن قـَْبِلَك َو * ِممَّا َرَزْقناُهْم يـُْنِفُقونَ الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َو يُِقيُموَن الصَّالَة َو «
ْم َو أُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ   أُولِئَك َعلى* ِباْآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنونَ    »1« »ُهدًى ِمْن َرِِّ

  .اند هاى اميان و هدايت را فتح كرده قله ها بر بلنداى هدايت هستند، متام اين انسان

   عدم پذيرش حق در متكربين

  

بينيد كه از چنان ارزشى در پيشگاه خدا برخوردار است كه  كنيد، مى هنگامى كه مسأله تواضع را در آيات قرآن بررسى مى
اى عجيىب به تواضع پروردگار عامل حداقل سه بار، در سورهاى شعرا، إسرا و لقمان به مسأله تواضع اشاره   كرده است و 

پروردگار با كلمه . اين موضوع بسيار مهم است. داده است، و خداوند رابطه خود را با هر متكّربى قطع كرده است
ا ارائه مى كند؛ يعىن بعضى انسان اين مسأله را بيان مى» كلّ « شود، چون به مانع  شود، برگردانده مى ها وقىت حق به آ

رسد اما مانند اين است كه نور به ختته سنگ اصابت  آيد و به متكّرب هم مى د، حق از جانب خدا مىكن برخورد مى
ا عبور مى كند و بر مى مى گردد،  كند، اما اگر به كوه برسد، بر مى گردد و اّال اگر نور به پارچه نازك و شيشه برسد، از آ
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گردد، بايد حّق به حالت قبول در درون قرار  كند، دوباره برمى د مىشود؛ چون به مانع برخور  حق به متام متكربان ابالغ مى
  .گريد بگريد، اما در درون متكرب قرار منى

وَن َمَع َأْن َيكُ   ِإالَّ ِإبِْليَس َأىب* َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكلُُّهْم َأْمجَُعونَ * َفِإذا َسوَّيـُْتُه َو نـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فـََقُعوا َلُه ساِجِدينَ «
  »2« »السَّاِجِدينَ 

  .وقىت كه ابليس، به سجده امر شد، امر اهلى برگشت، زيرا درون او قابليت قرار گرفنت را نداشت

______________________________  
فاق امي، ان دارند و از آنچه به آنان روزى داده آنان كه به غيب اميان دارند و مناز را بر پا مى«؛ 5 -3): 2(بقره  -)1(

آنانند كه * و آنان كه به آنچه به سوى تو و به آنچه پيش از تو نازل شده، مؤمن هستند و به آخرت يقني دارند* كنند مى
  ».اند و آنانند كه رستگارند هدايت]  راهِ [از سوى پروردگارشان بر 

بدمم، براى او سجده كنان پس چون او را درست و نيكو گردامن و از روح خود در او «؛ 31 -29): 15(حجر  -)2(
  ».كنان باشد، امتناع كرد مگر ابليس كه از اينكه با سجده* پس مهه فرشتگان بدون استثناء سجده كردند* بيفتيد

  239: تواضع و آثار آن، ص

هاى  هاى پدر و مادر، اساتيد اجتماعى، آموزش و پرورش و اساتيد حوزه مسأله تواضع بسيار عظيم است، مسئوليت
  .در اين زمينه بسيار سنگني استعلميه 

ا تقويت كنند كه به  و بايد از مهان ابتداى كودكى و نوجواىن، اين بيمارى روحى را در مردم عالج منايند و تواضع را در آ
صورت يك شجره طيّبه در بيايد، روايىت از وجود مبارك امام صادق عليه السالم نقل شده است، در ميان روايات هيچ 

ر نشان دادن تواضع به اين زيباىي ندارمي، البته بدانيد كه روايات تواضع آن قدر زياد است كه دانشمندان ما، روايىت د
رضوان اهللا تعاىل عليه كه چهارصد سال است كه تفاسري قرآن، مرجعيت، و  »1«  خمصوصاً وجود مبارك عالمه جملسى

  .جمالس شيعه مديون اين انسان واال و بزرگ است

در حبار األنوار دارند، به قدرى مهم است كه مانند باب طهارت، صالة، » باب التواضع«ب مستقلى به نام ايشان با
  .روايت بسيار عاىل است. صوم، توحيد و نبوت، باب مستقلى آورده است

   اهانت پروفسور انگليسى به عالمه جملسى
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اى بود كه از طرف يك پرفسور انگليسى به نام  ني مرتبهايشان اول. كنم مطلىب را درباره مرحوم جملسى براى مشا مطرح مى
  .برون، مورد هجوم و اهانت قرار گرفتند

  .منرب، تفسري، فهم روايات مشكل و مهه شيعيان، مديون عالمه جملسى هستند

ران ايراىن، خواست عالمه جملسى را ختريب منايد، تفسري، منرب، حمراب و شيعه را از بني بربد، بعضى از روشنفك مى» برون«
هاى عالمه جملسى را مسخره  كتاب. به تبع از پروفسور انگليسى محالت خود را عليه عالمه جملسى شروع كردند

  :فرمايد اما پروردگار در قرآن مى. كردند مى

  »2« »ِإنَّ اللََّه يُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا«

______________________________  
هجرى قمرى  1037فرزند مال حممدتقى جملسى از اجله علماى شيعه عهد صفويه است كه به سال مال حممدباقر،  -)1(
هجرى قمرى  1111و يا  1110متولد و در روز بيست و هفت رمضان سال ) يكسال قبل از مرگ شاه عباس كبري(

  .وفات يافته است و در جامع عتيق اصفهان مدفون است

اين كتاب به . اوز است و حبار األنوار ىف اخبار االئمة االطهار از مهه معروفرت استتعداد تأليفات وى از شصت جملد متج
  .باشد جلد مى 110زبان عرىب نوشته شده 

، حيوة القلوب، حتفة )در اخالق و اعمال(، مشكوة االنوار، حلية املتقني )مشتمل بر مواعظ راجع به ترك دنيا(عني احليات 
ملصابيح در تعقيبات منازهاى يوميه، ربيع االسابيع، زاد املعاد، حق اليقني را به زبان فارسى الزائر، جالء العيون، مقياس ا

  .1904/ 6): دكرت حممد معني(فرهنگ فارسى . حترير كرد و به عالوه رساالت كوچك بسيار از او باقى است

  ».كند مسلماً خدا از مؤمنان دفاع مى«؛ 38): 22(حج  -)2(

  240: تواضع و آثار آن، ص

هاى عالمه جملسى در ميان كتب علوم اسالمى مشهور و معروف  هاى با اميان هستم، هنوز كتاب من مدافع انسان
  .باشد مى
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ها شيخ عباس را  ما طلبه. كند حكايىت از پدر خود نقل مى» مفاتيح اجلنان«فرزند مرحوم حاج شيخ عباس قمى، صاحب 
الكىن «، »فوائد الرضوية«، »سفينة البحار«هاى بسيار با عظمت  كتاب  شناسيم، مرحوم حمدث قمى صاحب به مفاتيح منى

شناسيم، شايد  باشد، ما ايشان را به عنوان يك حديث شناس مى مى» منازل االخرة«و » حتفة االحباب«، »و االلقاب
بيست سال » رسفينة البحا«نوشنت مفاتيح، براى شيخ عباس قمى بيشرت از چهار ماه طول نكشيده باشد، وىل نوشنت 

  .طول كشيد

ران بود، بنده با ايشان بيش از ده سال مهسايه بودم، مطالب بسيارى را از ايشان  فرزند ايشان يكى از منربى هاى خوب 
كم و بيش معارف اسالمى . به خاطر اينكه پسر شيخ عباس قمى بودم، از جواىن منربى شدم: فرمودند شنيدم، از مجله مى

ا تبعى  بعضى انسان »1« .به تبع پدرم نيز مورد احرتام بودم. ختمشنا و روايات را مى ها شخصيت ندارند، شخصيت آ
  .هاى تبعى در مهه دنيا وجود دارد از اين نوع شخصيت. است، اگر آن منبع قطع شود، ديگر ارزشى ندارد

است، به سبب اين شخصيت هاى تبعى  شود، به علت مهني شخصيت ها و كشورها مى هاىي كه بر ملت بسيارى از ظلم
  .شوند تبعى متكّرب شده و مرتكب هر فعلى مى

ا را از كار بركنار كند مى. از ترس پشتيبان آن فرد، كسى جرأت خمالفت ندارد . ترسند كه مبادا اين شخصيت تبعى، آ
بسيارى از . د بدهندهاى تبعى بفروشند و آخرت خود را بر با باشند دين خود را به اين شخصيت ها نيز حاضر مى بعضى

ا روز قيامت آمرزيده منى   .شوند آ

دانستند من  كرد، مريدان وى به خاطر عالقه به پدرم و اينكه مى پدرم بيست سال در مشهد زندگى مى: ايشان فرمودند
   ظمىروزى آمدم خدمت آيت اهللا الع: شيخ عباس فرمودند. هم باسواد هستم، در مشهد مرا ده شب به منرب دعوت كردند

______________________________  
قمى، حاج شيخ عباس بن حممدرضا بن اىب القاسم از افاضل علماى عصر حاضر ما كه عامل فاضل كامل حمدث  -)1(

متتبع ماهر بوده و مهانا مراد اين نگارنده نيز از مجله فاضل حمدث معاصر در اين كتاب عبارت از آن جناب است و شرح 
هجرت به جنف  1316آنكه در بدايت حال در مولد خود قم به حتصيالت مقتضيه پرداخته تا در سال حال امجاىل او 

هاى  هاى بسيارى منوده و در عني حال مساعدت اشرف عازم و مالزم خدمت حاج مريزا حسني نورى بوده و استفاده
اميه كه در فقه و اصول و تفسري و كالم بسيارى در بعضى از تأليفات استاد معظم خود بكار برده و در روايت مؤلفات ام

ا دارند حتصيل اجازه كرده كه مهه آن ها را با طرقى كه در آخر مستدرك الوسائل نگارش يافته از مؤلفني  و حديث و غري آ
ا روايت منايد و در سال  هجرت بعد از وفات استاد معظم خود به موطن اصلى خود قم مراجعت و در خالل  1320آ
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ال سه مرتبه به زيارت بيت الّله احلرام مشرف و عاقبت در موطن خود قم مقيم و متامى اوقات او در تأليف و اجنام اين احو 
  :وظايف دينيه مصروف بوده و از تأليفات او است

ن ىف بيت االحزا -3الباقيات الصاحلات ىف االدعية و الصلوات املستحبات  -2االنوار البهية ىف تواريخ احلجج االهلية  - 1
احلكمة البالغة در شرح صد كلمه از كلمات حضرت  - 6التحفة الطوسية  - 5حتفة االحباب  -4مصائب سيدة النسوان 
الدرة اليتيمة ىف تتمات الدرة الثمنية كه شرح نصاب الصبيان معروف و تتمه شرح فاضل يزدى  - 7امرياملؤمنني عليه السالم 

سفينة البحار و مدينة احلكم و االثار كه به منزله فهرست و ملخص  -9م الدر النظيم ىف لغات القرآن العظي -8است 
ائى  -10جملدات حبار االنوار است  غاية  -12علم اليقني كه ملخص حق اليقني جملسى است  -11شرح وجيزه شيخ 
ا يتعلق بالشهور العربية كه الفوائد الرجبية ىف م -14الفصول العلية ىف املناقب املرتضوية  -13املرام ىف خمتصر دار السالم 

فيض العالم  -16الفوائد الرضوية ىف احوال العلماء االمامية  -15مشتمل بر وقايع ايام و مقدارى از اعمال شهور است 
قرة الباصرة ىف تاريخ احلجج الطاهرة  -18فيض القدير ىف ما يتعلق حبديث الغدير  -17ىف وقايع الشهور و عمل االيام 

مقامات  -23مفاتيح اجلنان  - 22خمتصر الشمائل  -21الكىن و االلقاب  -20ىف سرية سيد البشر  كحل البصر  -19
نفثة املصدور  -26منتهى االمال ىف مصائب النىب و االل  -25منازل االخرة  -24عليه كه خمتصر معراج السعادة است 

ا به طبع رسيدههدية الزائري - 30هدية االحباب  -29نقد الرسائل  -28نفس املهموم  -27 اند  ن و غري اينها و اغلب آ
هجرت در جنف اشرف واقع و در صحن مقدس مرتضوى نزد استاد  1359و وفات او در بيست و سوم ذحيجه سال 

  .مزبور خود مدفون گرديد

  .319 -318/ 3: رحيانة االدب

  241: تواضع و آثار آن، ص

خورم، تعبري آن چيست؟  جناسىت در مقابل من است و دارم مىديشب خواب ديدم ظرف : حاج شيخ حسني قمى، گفتم
شيخ عباس، به علت كهولت سن، ممكن است بر منرب، روايىت را كم و زياد خبواىن يا : آيت اهللا العظمى قمى فرمودند

  .دروغى به اهل بيت بسته بشود، از اين به بعد با خود كتاب برب و از روى كتاب خبوان

زنند و  لندگوها عليه اهل بيت عليهم السالم به خيال خودشان به تعريف از اهل بيت، حرفهاىي مىبعضى از افراد پشت ب
روزه ماه رمضان هم باطل . باشد تر مى خوانند كه از يك ميليون ظرف جناسىت كه شيخ عباس خواب ديد، جنس شعرهاىي مى

  .شود مى

  »1« شرك به پروردگار
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اش را براى من آوردند، به عنوان اظهار ارادت به اهل بيت عليهم السالم  جزوه اى دارد، شخصى به عنوان عرفان جزوه
  .چنني نوشته است

   ام آرى آرى من ذواجلناح اللهى

يعىن آن چيزى كه امام حسني عليه السالم سوار بر آن بود، منونه اهللا است، آيا كفر از اين باالتر؟ توهني به پروردگار از 
  اين باالتر؟

أشهد أّنك أطعت اهللا ورسوله و «ها كاذب است،  ام، پس اين زيارت ام، عباس اللهى من زينب اللهى گويند يا مى
  گوييد زينب خدا است؟ ها به اين است كه بنده خدا هستيد، بعد مشا مى مهه ارزش انسان» أمرياملؤمنني عبدت اهللا خملصاً 

گاو : گويد كىن؟ او مى ا آن گاوپرست هندى چه فرقى مىبريد؟ اگر تو ذواجلناح اللهى هسىت، ب دين خدا را به كجا مى
فرعون رّب اعالى : گويد كىن؟ او مى ها چه فرقى مى گوىي ذواجلناح خدا است، پس تو با فرعون پرست خدا است، تو مى
   گوىي زينب و حسني اهللا من است، فرق تو با فرعونيان چه من است، تو مى

______________________________  
َحَناِن ْبِن َسِديٍر َعْن أَبِيِه َقاَل قـُْلُت ِألَِيب َعْبِد اللَِّه عليه ]  رجال الكشي[« ؛ 62، حديث 298/ 25: حبار األنوار -)1(

َنا ِبَذِلَك قـُْرآناً يا أَيـَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن ال باِت َو اْعَمُلوا صاِحلاً ِإينِّ ِمبا تـَْعَمُلوَن طَّيِّ السالم ِإنَّ قـَْوماً يـَْزُعُموَن أَنَُّكْم آِهلٌَة يـَتـُْلوَن َعَليـْ
ِمنـُْهْم َو َرُسولُُه َما َهُؤَالِء َعَلى َعِليٌم َقاَل يَا َسِديُر َمسِْعي َو َبَصِري َو َشْعِري َو َبَشرِي َو حلَِْمي َو َدِمي ِمْن َهُؤَالِء ِبرَاءٌ َبِرَئ اللَُّه 

ُخزَّاُن ِعْلِم  َمُعِين َو ِإيَّاُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإالَّ ُهَو َعَلْيِهْم َساِخٌط َقاَل قـُْلُت َفَما أَنـُْتْم ُجِعْلُت ِفَداَك َقالَ ِديِين َو ِديِن آبَاِئي َو اللَِّه َالجيَْ 
ُة اْلَباِلَغُة َعَلى َمْن ُدوَن السََّماِء َو اللَِّه َو تـَرَاِمجَُة َوْحِي اللَِّه َو َحنُْن قـَْوٌم َمْعُصوُموَن أََمَر اللَُّه ِبَطاَعِتَنا َو نـََهى َعْن َمعْ  ِصَيِتَنا َحنُْن احلُْجَّ

َنا ]  رجال الكشي[« ؛ 36، حديث 299/ 25: و نيز در حبار األنوار» .فـَْوَق اْألَْرضِ  َعْبِد اللَِّه ْبِن َشرِيٍك َعْن أَبِيِه قَاَل بـَيـْ
 َة َو ِهَي أُمُّ َعْمٍرو ِإْذ أََتاُه قـَْنبـٌَر فـََقاَل ِإنَّ َعَشَرَة نـََفٍر بِاْلَباِب يـَْزُعُموَن أَنََّك َربـُُّهْم فـََقالَ َعِليٌّ عليه السالم ِعْنَد اْمرَأٍَة َلهُ ِمْن َعنـْزَ 

أَْنَت الَِّذي َرَزقْـتَـَنا فـََقاَل َويـَْلُكْم َالتـَْفَعُلوا َو  َأْدِخْلِهْم َقاَل َفَدَخُلوا َعَلْيِه فـََقاَل َهلُْم َما تـَُقولُوَن فـََقاُلوا ِإنََّك َربـَُّنا َو أَْنَت الَِّذي َخَلْقتَـَنا
َا أَنَا َخمُْلوٌق ِمثْـُلُكْم َفَأبـَْوا َأْن يـَْفَعُلوا فـََقاَل َهلُْم َويـَْلُكْم َريبِّ َو َربُُّكُم اللَُّه َويـَْلُكمْ   تُوبُوا َو اْرِجُعوا فـََقالُوا َالنـَْرِجُع َعْن َمَقالَِتَنا أَْنَت ِإمنَّ

َجاٍل َمَع الزُّبُِل َو اْلُمُروِر َفَأَمَر َأْن َحيِْفُروا َهلُْم ِيف بـَُّنا تـَْرزُقـَُنا َو أَْنَت َخَلْقتَـَنا فـََقاَل يَا قـَْنبَـُر ايِتِين ِباْلَفَعَلِة َفَخرََج قـَْنبَـٌر فَأََتاُه ِبَعَشَرِة رِ رَ 
نَّاِر َفطُرَِح َحىتَّ َصاَر نَاراً تـَتَـَوقَُّد َقاَل َهلُْم ُتوبُوا َقاُلوا َالنـَْرِجُع فـََقَذَف َعِليٌّ بـَْعَضُهْم ُمثَّ اْألَْرِض فـََلمَّا َحَفُروا َخّداً َأَمَر بِاحلََْطِب َو ال

  ».قـَْنَرباَقَذَف َبِقيَّتَـُهْم ِيف النَّاِر َقاَل َعِليٌّ عليه السالم ِإَذا أَْبَصْرُت َشْيئاً ُمْنَكراً َأْوَقْدُت نَارِي َو َدَعْوُت 
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انه مى مى   .دهيم باشد؟ چرا توحيد را مورد محله قرار دادى؟ ما با اين اشعار به دست بيگانه 

   خواب فرزند شيخ عباس قمى

  

شب سوم از يكى . رفتم كنار حرم حضرت رضا عليه السالم به عنوان پسر حاج شيخ عباس قمى منرب مى: ايشان فرمودند
رت مى: پدرم روايىت را نقل كردم، به مردم گفتمهاى  از كتاب   .باشد برداشت پدرم از جملسى 

اى كه صاحب خانه مرا براى منرب دعوت كرده بود، آمدم، شب در عامل رؤيا به حمضر مبارك پدرم  منرب متام شد، به خانه
احرتامى  منرب به جملسى توهني و ىب فرزندم بسيار از دستت نگران هستم، جملسى را آزار دادى، امشب بر: رسيدم، فرمود

  .شد، برو رضايت جملسى را به دست بياور، جملسى از بندگان ويژه خدا است

توامن در اين حمل مبامن، يك نفر ديگر را  با عرض معذرت، منى: بيدار شدم، صبح شد، به صاحبخانه گفتم: گويد ايشان مى
ار قرب عالمه جملسى گريه كردم و از او عذرخواهى كردم، شب دعوت كنيد، به اصفهان آمدم سه شب تا شب مجعه، كن

  .خدا تو را خبشيد: مجعه پدرم را در خواب ديدم، گفت

   چهار شجره طيبه در باب تواضع

  

  .روايت عجيىب است. كند اين روايت را ايشان نقل مى

در مزرعه تواضع، چهار شجره طيّبه  »1« »قال الصادق عليه السالم التواضع مزرعة اخلشوع، واخلضوع، واخلشية واحليا«
  .شود روئيده مى

______________________________  
قَاَل الصَّاِدُق عليه السالم التـََّواُضُع ] مصباح الشريعة[« ؛ 12التواضع، حديث  51، باب 121/ 72: حبار األنوار -)1(

ُشوِع َو   َحَك ِلَمِن اتـَّبَـَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ َو اْخِفْض َجنا  فـََقاَل عز و جل 0000َأْصُل ُكلِّ َخْريٍ نَِفيس  َو التـََّواُضُع َمْزَرَعُة اخلُْ
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ُضوِع َو اخلَْْشَيِة َو احلََْياِء َو ِإنـَُّهنَّ َاليَْأِتَني ِإالَّ ِمنـَْها َو ِفيَها َو َالَيْسَلُم الشََّرُف التَّامُّ  ِت اللَِّه  احلَِْقيِقيُّ ِإالَّ ِلْلُمتَـَواِضِع ِيف َذااخلُْ
  ».تـََعاَىل 

  243: تواضع و آثار آن، ص

   خشوع - 1

باشد؛ يعىن آن حالت ظاهرى و باطىن در عبادات است، هنگامى كه مشغول مناز  اولني شجره طيبه خشوع مى »1«
كنم، دمل در مناز به هر  هستم، تا آخر مناز، ادب را نسبت به پروردگار رعايت كنم، در مناز با انگشرت و تسبيح بازى منى

  .رود جا منى

   خضوع - 2

»2«  

  .كنم باشد، سينه خود را سپر منى منىكرب در وجود من » واخلضوع«

   خشيت - 3

»3«  

باشم، پروردگار حقايق را به جانب من جارى  آيد؛ زيرا وقىت من در مقابل حق مى شناسى از تواضع به وجود مى عظمت
  .آيد دهد، در اين صورت حالت خشيت براى من به وجود مى كند، شناخت خود را به من نشان مى مى

  حيا - 4

ادىب بكنم، مهه اين  كنم گناه و ىب در خلوت شرم مى. شجره چهارم تواضع، حيا از خدا و خلق خدا است» ءواحليا« »4«
  .موارد، ميوه تواضع است

شناس باشد، مسائل عجيىب در  شناس و اصطالح نكات عجيىب در آيات قرآن، در اين زمينه وجود دارد، اگر انسان لغت
  .آورد اين آيات به دست مى

   املؤمنني عليه السالم تواضع امري
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  آيد، كسى مهراه او نيست، تنها است، بيشرت حاكم مملكت، به جانب كوفه مى

______________________________  
َو ِمْن ُسَنِن ِإْدرِيَس، عليه السالم ِإَذا َدَخْلُتْم ِيف الصََّالِة َفاْصرُِفوا «؛ 4229، حديث 100/ 4: مستدرك الوسائل -)1(

ُضوٍع َو ُخُشوٍع َو َطاَعٍة َو َخَواِطرَُكْم َو أَْفَكارَُكْم َو اْدُعوا اللََّه ُدَعاًء َظاِهراً ُمنـَْفرِجاً َو اْسأَلُوُه َمَصاحلَُِكْم َو َمَناِفَعُكْم ِخبُ ِإلَيـَْها 
صلى اهللا عليه و آله أَنَُّه  َجاِمُع اْألَْخَباِر، َعِن النَِّيبِّ «؛ 4659، حديث 265/ 4: و نيز در مستدرك الوسائل» .اْسِتَكانَةٍ 

يُع َأْهِل َقاَل َمْن قـََرأَ ُكلَّ يـَْوٍم ِماَئَة آيٍَة ِيف اْلُمْصَحِف بِتَـْرتِيٍل َو ُخُشوٍع َو ُسُكوٍن َكَتَب اللَُّه َلُه ِمَن الثـَّ  َواِب ِمبِْقَداِر َما يـَْعَمُلُه مجَِ
  ».َلُه ِمَن الثـََّواِب ِمبِْقَداِر َما يـَْعَمُلُه َأْهُل السََّماِء َو َأْهُل اْألَْرضِ  اْألَْرِض َو َمْن قـََرأَ ِمائـََيتْ آيٍَة َكَتَب اللَّهُ 

َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقاَل قَاَم َرُجٌل يـَُقاُل َلُه َمهَّاٌم َو َكاَن َعاِبداً «؛ 1، حديث 230 -226/ 2: الكاىف -)2(
ُر ِإلَْيِه فـََقاَل اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم َو ُهَو َخيُْطُب فـََقاَل يَا َأِمَري اْلُمْؤِمِنَني ِصْف لََنا ِصَفَة اْلُمْؤِمِن َكأَنـََّنا نـَْنظُ  نَاِسكاً ُجمَْتِهداً ِإَىل أَِمريِ 

التـََّواُضُع َخاِضٌع ِلَربِِّه ِبَطاَعِتِه رَاٍض َعْنهُ ِيف ُكلِّ  َمْشُيهُ  0000يَا َمهَّاُم اْلُمْؤِمُن ُهَو اْلَكيُِّس اْلَفِطُن ِبْشرُُه ِيف َوْجِهِه َو ُحْزنُُه ِيف قـَْلِبه 
  ».َحاَالِتِه نِيَُّتُه َخاِلَصٌة َأْعَمالُه

َر ثَ «؛ 2، حديث 80/ 2: الكاىف -)3( َالٍث َعِليُّ ْبُن ِإبـْرَاِهيَم َعْن َأِيب َجْعَفٍر عليه السالم قَاَل ُكلُّ َعْنيٍ بَاِكَيٌة يـَْوَم اْلِقَياَمِة َغيـْ
  ».َعْنيٍ َسِهَرْت ِيف َسِبيِل اللَِّه َو َعْنيٍ َفاَضْت ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َو َعْنيٍ ُغضَّْت َعْن َحمَارِِم اللَّهِ 

اْعَمُلوا لِلَِّه ِيف قَاَل أَِمُري اْلُمْؤِمِنَني صلى اهللا عليه و آله اْخَشُوا اللََّه َخْشَيًة لَْيَسْت ِبتَـْعِذيٍر َو «؛ 17، حديث 297/ 2: الكاىف
  ».َغْريِ رِيَاٍء َو َالُمسَْعٍة َفِإنَُّه َمْن َعِمَل ِلَغْريِ اللَِّه وََكَلُه اللَُّه ِإَىل َعَمِلهِ 

 َقَدِمِه َخطَايَا ِمْن َبِين َهاِشٍم َقاَل َأْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكَمَل ِإْسَالُمُه َو َلْو َكاَن ِمْن قـَْرنِِه ِإَىل «؛ 6، حديث 56/ 2: الكاىف -)4(
  ».َملْ تـَنـُْقْصُه الصِّْدُق َو اْحلََياءُ َو ُحْسُن اْخلُُلِق َو الشُّْكرُ 

ميَاُن ِيف اْجلَنَّةِ «؛ 4و  2و  1، حديث 106/ 2: الكاىف ميَاِن َو اْإلِ   .َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقاَل اْحلََياءُ ِمَن اْإلِ

ميَانَقاَل أَبُو َعْبِد    .اللَِّه عليه السالم اْحلََياءُ َو اْلَعَفاُف َو اْلِعيُّ َأْعِين ِعيَّ اللَِّساِن َالِعيَّ اْلَقْلِب ِمَن اْإلِ

ميَاُن َمْقُرونَاِن ِيف قـََرٍن َفِإَذا َذَهَب َأحَ    .ُه َصاِحبُهُدمهَُا تَِبعَ ُمَعاِذ ْبِن َكِثٍري َعْن َأَحِدِمهَا عليه السالم قَاَل احلََْياءُ َو اْإلِ
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شناسند، اما اسم او را شنيده بودند، خليفه على بن أىب طالب  عمر خود را در مدينه سپرى كرده بود، مردم كوفه او را منى
سنگني عليه السالم است، در بيابان بار يك مسيحى از روى قاطر به زمني افتاد، اين بار براى امري املؤمنني عليه السالم 

  كند، باشد، محل مى تر مى ها، زمني و كوهها سنگني نبوده است، على عليه السالم تكليف اهلى كه از آمسان

ْنسانُ  ِإنَّا َعَرْضَنا اْألَماَنَة َعَلى السَّماواِت َو اْألَْرِض َو اْجلِباِل فَأَبـَْنيَ َأْن َحيِْمْلَنها َو َأْشَفْقَن ِمْنها وَ «   »1« »َمحََلَها اْإلِ

  .كشد بار امانت مرا، على عليه السالم به دوش مى

خيلى نريومند : كرد، گرسنه و تشنه بود، در خيرب را از جا در آورد، شخصى به او گفت هنگامى كه چشم ايشان درد مى
  .باشد اين نريو اهلى مى: هستيد، فرمود

 قوت جربيل از مطبخ نبود
 

 «2» بود از ديدار خّالق وجود

  

آقا چه كاره هستيد، على : انسان بايد به ديگران كمك كند، مسيحى گفت. را بلند كرد و روى قاطر گذاشت بار مسيحى
با هم آمدند تا به دوراهى رسيدند، امرياملؤمنني چند قدمى مسيحى را مهراهى  » عبد من عباد اهللا«عليه السالم جواب داد، 

من شاگرد پيغمرب صلى اهللا عليه و آله هستم، ايشان فرموده است : كردند، مسيحى پرسيد مگر راه مشا كوفه نيست؟ فرمود
  .شويد، هنگام خداحافظى دو سه قدم او را مشايعت كنيد وقىت كه با رفيق خود مهسفر مى

  ميسر نگردد به كس اين سعادت
 

  به كعبه والدت، به مسجد شهادت

  

امتناع كرد، آن مرد اصرار كرد، امرياملؤمنني عليه السالم نام مشا چيست؟ اول ايشان : شخص مسيحى از ايشان پرسيد
دارد، درد دردندان را على  على بار مهه را بر مى: ايشان فرمودند! على بن اىب طالب هستم، على بار مرا بلند كرد؟: فرمود

  .باشد كند، اما بار على بر دوش هيچ كس منى دوا مى

______________________________  
ها  ها و زمني و كوه بر آمسان]  كه تكاليف شرعيه سعادت خبش است[يقيناً ما امانت را «؛ 72): 33(ب احزا -)1(
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ا از به عهده گرفتنش  امتناع ورزيدند و از آن ترسيدند، و انسان ] به سبب اينكه استعدادش را نداشتند[عرضه كردمي و آ
  ».آن را پذيرفت

  .مولوى -)2(
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   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته »1« .عد آن مسيحى توسط على بن اىب طالب عليه السالم مسلمان شدب

______________________________  
َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه َعْن آبَاِئِه عليهم «؛ 5، باب حسن الصحابة و حق الصاحب يف السفر، حديث 670/ 2: الكايف -)1(

َل أُرِيُد اْلُكوَفَة فـََلمَّا َعَدَل أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم َصاَحَب َرُجًال ِذمِّّياً فـََقاَل َلهُ الذِّمِّيُّ أَْيَن ُترِيُد يَا َعْبَد اللَِّه فـََقاالسالم َأنَّ 
يُّ أَ َلْسَت َزَعْمَت أَنََّك ُترِيُد اْلُكوَفَة فـََقاَل َلُه بـََلى فـََقاَل َلهُ الطَّرِيُق ِبالذِّمِّيِّ َعَدَل َمَعُه أَِمُري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم فـََقاَل َلُه الذِّمِّ 

َلُه أَِمُري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم َهَذا  الذِّمِّيُّ فـََقْد تـَرَْكَت الطَّرِيَق فـََقاَل َلُه َقْد َعِلْمُت َقاَل فَِلَم َعَدْلَت َمِعي َو َقْد َعِلْمَت َذِلَك فـََقالَ 
ا صلى اهللا عليه و آله فـََقاَل َلُه الذِّمِّيُّ َهَكَذا ِمْن َمتَاِم ُحْسِن الصُّْحَبِة َأْن ُيَشيَِّع الرَُّجُل َصاِحَبُه ُهنَـْيَئًة ِإَذا َفاَرَقُه َو َكَذِلَك أََمَرنَا نَِبيـُّنَ 

َا تَِبَعُه َمْن تَِبعَ  ُه ِألَفْـَعاِلِه اْلَكرِميَِة فََأنَا ُأْشِهُدَك َأينِّ َعَلى ِديِنَك َو َرَجَع الذِّمِّيُّ َمَع َأِمِري اْلُمْؤِمِنَني َقاَل َقاَل نـََعْم قَاَل الذِّمِّيُّ َالَجَرَم أَمنَّ
  ».عليه السالم فـََلمَّا َعَرَفهُ َأْسَلمَ 

  246: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   شگفىت در خلقت انسان 16

  

   صورتگرى خملوقات در عامل

16  

   مسجد حضرت امري عليه السالمران، 
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  1384رمضان 

  253: تواضع و آثار آن، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

حّق باشد، در  مى» يصّور«و » صّور«كلمه صورتگر به معناى نقاش است، خداوند متعال اين كلمه و مشتقات آن را كه 
  .خود به كار برده است

  »1« »ُهَو الَِّذي ُيَصوِّرُُكْم ِيف اْألَْرحامِ «

  كند، ها، نقاشى مى خداوند صورت مشا را در رحم

  »2« »َفَأْحَسَن ُصَورَُكمْ «

كند، از ديدگاه پروردگار، هيچ نقشى را در اين عامل زشت نقاشى نكرده است، متام موجوداِت را زيبا  زيبا نّقاشى مى
  .البته انسان مسأله خوشگلى و زشىت را اعتبار كرده است. نقاشى كرده است

   زيباىي در خلقت موجودات

  

  :كند خداوند به اين معنا در قرآن اشاره مى. داند پروردگار فعل، كار و صنعت خود را در متام عامل هسىت زيبا مى

  »3« »ٍء َخَلَقهُ  الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشيْ «

______________________________  
  ».كند خواهد تصوير مى به هر گونه كه مى]  ِى مادران[ها  اوست كه مشا را در رحم«؛ 6): 3(آل عمران  -)1(

  ».هايتان را نيكو گردانيد و صورت«؛ 64): 40(غافر  -)2(

  ».مهان كسى كه آنچه را آفريد نيكو ساخت«؛ 7): 32(سجده  -)3(
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  254: آن، صتواضع و آثار 

اند، علت آن اين است كه در خود نقاش غري  ؛ يعىن مهه موجودات، بدون استثناء، زيبا و آراسته آفريده شده»ءٍ  ُكلِّ َشيْ «
  .در نّقاش احنراف در علم، تدبري، طرح، نقشه، وجود ندارد، نقص در قلم، وجود ندارد. از زيباىي وجود ندارد

در آجنا زشىت و نازيباىي . شود ايت، غري از زيباىي صادر منى ت است و از زيباى ىباي وجود مقدس پروردگار زيباى ىب
  .وجود ندارد

  جهان چون زلف و خّط و خال و ابروست
 

 «1»  كه هر چيزى به جاى خويش نيكوست

  

***  

اد  آنكه هفت اقليم عامل را 
 

 «2» هر كسى را هر چه اليق بود داد

  

***  

 اشرتى به چراابلهى ديد 
 

 «3» گفت نقشت مهه كژست چرا؟

  

هنگامى كه با ديد حمدود خود، شرت را ديد، به نظر او تناسىب در اندام شرت وجود ندارد، بلندى قّد، بزرگى شكم و طوالىن 
كرمي آورده بينيد كه اسم او را در قرآن   از ديد پروردگار شرت را مشاهده كنيد، مى. بودن گردن، او را زشت كرده است

  :فرمايد است، خداوند مى

  »4« »َو اْخلَْيَل َو اْلِبغاَل َو احلَِْمَري ِلتـَرَْكُبوها«

  .اند نام حيوانات را ذكر كرده است؛ زيرا از ديدگاه او مهه حيوانات زيبا نّقاشى شده
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  :فرمايد يا در سوره مباركه غاشيه، مى

ِبِل َكْيَف خُ «   »5« »ِلَقتْ أَ َفال يـَْنظُُروَن ِإَىل اْإلِ

  .شود اگر عقل چشم را مهراهى نكند، نگاه كردن، ابلهانه مى. باشد نظر در اصطالح قرآن نگاه كردن با چشم و عقل مى

______________________________  
  .شيخ حممود شبسرتى -)1(

  .سعدى شريازى -)2(

  .سناىي غزنوى -)3(

ا سوار شويدها ر  ها و اسرتها و االغ و اسب«؛ 8): 16(حنل  -)4(   ».ا آفريد تا بر آ

  »نگرند كه چگونه آفريده شده؟ آيا با تأمل به شرت منى«؛ 17): 88(غاشيه  -)5(

  255: تواضع و آثار آن، ص

  

   نگاه متفكرانه به خلقت انسان

  

  »1« »َأْن َيُكوَن َقِد اقْـتَـَرَب َأَجُلُهمْ   َأْن َعسى ٍء وَ  أَ َو َملْ يـَْنُظُروا ِيف َمَلُكوِت السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ما َخَلَق اللَّهُ ِمْن َشيْ 

ْنساُن ِممَّ ُخِلقَ «   »2« »فـَْليَـْنظُِر اْإلِ

با چشم، خود را نگاه كنيد، با نگاه عقل و حتقيق خلقت خود را مشاهده كنيد، كه چه عناصرى در خلقت : فرمايد منى
  .انسان به كار گرفته شده است

ناور جهان چه چ اند؟ تناسب، نظم و وزن در تركيب  يزهاىي را مجع آورى كرده است و با مهديگر تركيب كردهاز سفره 
توان اين تركيب را مشاهده كرد، چشمى الزم دارد   انسان حلاظ شده است، تا يك نطفه به وجود بيايد، با نگاه چشم منى
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ى از فعل خدا در خلقت انسان روشن هاى فيزيولوژى تركيب شود، تا اندك كه به عقل، ميكرسكوپ، علم طب و كتاب
: فرمايد باشد، لذا خداوند در قرآن جميد مى شود؛ زيرا فهم ظواهر آسان است، اما فهم حقايق باطىن بسيار مشكل مى

  پرسند، كنند و از خلقت روح مى ها به تو مراجعه مى بعضى از انسان

  »3« »َيْسئَـُلوَنَك َعِن الرُّوحِ «

ا جواب بدهيد   :به آ

  »ِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبِّ قُ «

اما در مورد ماهيت، ذات، دستگاه و حقيقت آن هيچ گونه توضيحى  »4« روح به امر پروردگار به وجود آمده است،
  .دهد منى

ا   دانش اندك براى انسا

  

  در چنني امورى خود را خسته نكنيد؛ زيرا: فرمايد بعد از آن خداوند در قرآن مى

______________________________  
ها و زمني و هر چيزى كه خدا آفريده و  بر آمسان]  و ربوبّيت[مالكّيت ] فرمانرواىي و[آيا در «؛ 185): 7(اعراف  -)1(

  »اند؟ اينكه شايد پايان عمرشان نزديك شده باشد با تأمل ننگريسته

  »چه چيز آفريده شده است؟ پس انسان بايد با تأمل بنگرد كه از«؛ 5): 86(طارق  -)2(

روح از امر پروردگار من است، و از دانش و علم جز : پرسند، بگو و از تو درباره روح مى«؛ 85): 17(اسراء  -)3(
  ».اند اندكى به مشا نداده

َيْسئَـُلوَنَك   ْوِل اللَِّه عز و جلَعْن َأِيب َبِصٍري َقاَل َسأَْلُت أَبَا َعْبِد اللَِّه عليه السالم َعْن قَـ «؛ 3، حديث 273/ 1: الكاىف -)4(
َرئِيَل َو ِميَكائِيَل َكاَن َمَع َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َو ُهَو َمَع   َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبِّ  َقاَل َخْلٌق أَْعَظُم ِمْن َجبـْ

   اْألَِئمَِّة َو ُهَو ِمَن اْلَمَلُكوتِ 

  58 -57، حديث 70 /25: حبار األنوار
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  َيْسئَـُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َريبِّ   ُحمَمٍَّد احلََْلِيبِّ َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم ِيف قـَْوِلِه عز و جل]  بصائر الدرجات[
َا الرُّوُح َخْلٌق ِمْن َخْلِقِه َلُه َبَصٌر َو قـُوٌَّة َو  َقاَل ِإنَّ اللََّه تـََباَرَك َو تـََعاَىل َأَحٌد َصَمٌد َو الصََّمُد الشَّيْ  ءُ الَِّذي لَْيَس َلُه َجْوٌف َو ِإمنَّ

  .َتْأيِيٌد َجيَْعُلُه اللَُّه ِيف قـُُلوِب الرُُّسِل َو اْلُمْؤِمِنني

 َخَلَق ُروَح اْلُقُدِس َو َملْ َخيُْلْق َخْلقاً أَقْـَرَب ِإلَْيِه ِمنـَْها َو َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم قَاَل ِإنَّ اللََّه تـََباَرَك َو تـََعاَىل ]  تفسري العياشي[
  .لَْيَسْت ِبَأْكَرِم َخْلِقِه َعَلْيِه َفِإَذا َأرَاَد َأْمراً أَْلَقاُه ِإَليـَْها فَأَْلَقاُه ِإَىل النُُّجوِم َفَجَرْت ِبه

  256: تواضع و آثار آن، ص

  :شود چيزى نصيب مشا منى

  »ما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليًال َو «

باشد و بني گذشتگان و آيندگان تقسيم  البته اين علم اندك نزد يك نفر منى. ام ها، اندكى از علم را داده من به مشا انسان
  :باشند، آن افراد از اين آيه استثنا هستند؛ يعىن جزو اى مى مگر كساىن كه داراى ظرفيت ويژه. شده است

  »َو ما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليًال «

ا داراى خري كثري مى منى   :باشند باشند، به تعبري قرآن آ

  »1« »َو َمْن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد أُوِيتَ َخْرياً َكِثرياً «

  :آيد و اين خري نزد مهه نيست، با رياضت به دست منى

  »2« »َيشاءُ ذِلَك َفْضُل اللَِّه يـُْؤتِيِه َمْن «

  :كند از دانش اين بزرگواران تعبري به اين آيه مى

  »3« »َو ما يـَْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه َو الرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلمِ «

گويد، چرا؟ زيرا علم  ها و اطباى جهان را راسخون ىف العلم منى گويند، اساتيد دانشگاه منى »4« »راسخون ىف العلم«ما را 
ا  گويند اين دارو براى بيماران ضررى ندارد، روز بعد  دائم در تغيري و حتّول است، علم ثابت و راسخ نيست، امروز مىآ
  .هاى جهان مجع آورى مناييد گويند اين دارو را از مهه داروخانه مى
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نَـُهما ِإالَّ بِاحلَْقِّ «   »5« »ما َخَلْقَنا السَّماواِت َو اْألَْرَض َو ما بـَيـْ

شود، حكيم  آيد، دچار ترديد و شك مى شود، وسوسه براى او به وجود مى لهانه وارد هر كارى شود، گرفتار مىهر كس اب
  :فرمايد مى

______________________________  
  ».اند ترديد او را خري فراواىن داده و آنكه به او حكمت داده شود، ىب«؛ 269): 2(بقره  -)1(

  ».دهد خداست كه به هر كس خبواهد مىاين فضل «؛ 54): 5(مائده  -)2(

ا را جز خدا منى«؛ 7): 3(آل عمران  -)3(   ».و استواران در دانش. داند و حال آنكه تفسري واقعى و حقيقى آ

اْألَنـَْفاُل َو لََنا  َقاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه عليه السالم َحنُْن قـَْوٌم فـََرَض اللَُّه عز و جل َطاَعتَـَنا لََنا«؛ 6، حديث 186/ 1: الكاىف -)4(
  ».اَس َعلى ما آتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلهِ َصْفُو اْلَماِل َو َحنُْن الرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم َو َحنُْن اْلَمْحُسوُدوَن الَِّذيَن َقاَل اللَُّه َأْم َحيُْسُدوَن النَّ 

َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقاَل «ئمة؛ ، باب أن الراسخني يف العلم هم األ3، حديث 213/ 1: و نيز در الكاىف
  ».الرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم َأِمُري اْلُمْؤِمِنَني َو اْألَِئمَُّة ِمْن بـَْعِدهِ 

  ».ها و زمني و آنچه را ميان آن دوتاست، جز به حق نيافريدمي و آمسان«؛ 85): 15(حجر  -)5(

  257: تواضع و آثار آن، ص

  

 اشرتى به چراابلهى ديد 
 

 گفت نقشت مهه كژ است چرا؟

 گفت اشرت كاندر اين پيكار
 

 كىن تو هشدار عيب نّقاش مى

  

   در من هيچ عيب و نقصى نيست، نقاش من زيباى مطلق است، نقاش من

  »1« »ٍء َخَلَقهُ  َأْحَسَن ُكلَّ َشيْ «
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در نقش پيدا شود، اگر تو خبواهى مرا نگاه كىن، از ابلهى باشد كه نازيباىي  باشد و هيچ عيب، نقص و احنراىف در او منى مى
  :بريون بيا، متفكرانه به قرآن نگاه كن

ِبِل َكْيَف ُخِلَقتْ «   »2« »أَ َفال يـَْنظُُروَن ِإَىل اْإلِ

آمد، شرت نشانه من  شرت، نشانه وجود من در عامل هسىت است، اگر عامل خدا نداشت، شرتى به اين صورت به وجود منى
  .، به عامل خردمندانه نگاه كن، اما بدانيد كه دانش مشا قليل استاست

  ها اعطاى دانش مطابق با ظرفيت انسان

  

ا عنايت شده است، دانش عده   اى كه نقاشى و ظرفيت ويژه دارند كثري است، كه به آ

  »3« »َو َمْن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد أُوِيتَ َخْرياً َكِثرياً «

  :فرمايد مىو در جاى ديگر 

  »4« »َو َلَقْد آتـَْينا ُلْقماَن احلِْْكَمةَ «

به او دانش كثري عطا كردم، چنني افرادى الراسخون ىف العلم هستند؛ يعىن علمشان از من گرفته شده است، در آن علم 
كند، از  رق مىوىل مهني دانش كثري، به قول فالسفه مقول به تشكيك است، علوم كثري با كثري ف. شود تغيريى اجياد منى

  كند، مانند نور، كند وىل عنصراً از نظر گسرتدگى فرق مى جهت ماهيت فرق منى

______________________________  
  ».مهان كسى كه آنچه را آفريد نيكو ساخت«؛ 7): 32(سجده  -)1(

  »نگرند كه چگونه آفريده شده؟ آيا با تأمل به شرت منى«؛ 17): 88(غاشيه  -)2(

  ».اند ترديد او را خري فراواىن داده و آنكه به او حكمت داده شود، ىب«؛ 269): 2( بقره -)3(

  ».و به راسىت ما به لقمان حكمت عطا كردمي«؛ 12): 31(لقمان  -)4(
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  258: تواضع و آثار آن، ص

و با كه شعله سر كربيت نور است، المپ كوچك نور است، و المپ بزرگ هم نور است، وىل مقوله به تشكيك است 
  .ها عنايت شده است هم تفاوت دارند، حكمت يكسان به مهه عنايت نشده است، برابر با ظرفيت

ها ادعاى معّلمى دارند و  خيلى از انسان. خداوند متعال چه كساىن را معلم و راهنماى مشا قرار داده تا مشا را هدايت كنند
ا را قبول كردند و از آن ها ىب انسانهاى زيادى را شاگرد خود كردند و آن  اين مدعيان هم انسان ها درس   حتقيق ادعاى آ

ا زندگى كردند و مردند و به جهّنم رفتند   .گرفتند و در برابر درس آ

  .هاى تاريخ انبيا و ائمه بودند ترين انسان هاى مشا چه كساىن هستند؟ متواضع معلم

   تواضع موسى بن عمران

  

از ميان : فرمايد لسالم است، به نبّوت مبعوث شده است، خداوند در قرآن مىيك مورد تواضع موسى بن عمران عليه ا
  اى نباشد، ها او را براى صحبت مستقيم انتخاب كردم كه بني من و او واسطه انسان

  »1« »َتْكِليماً   َكلََّم اللَُّه ُموسى«

سى عليه السالم در قرآن جميد دانش موسى بن عمران نور، رمحت و هدايت است، اين سه كلمه درباره علم حضرت مو 
تر از من  او داراى علم كثري و فراوان است، به وجود مقّدس پروردگار يك روز عرض كرد، امروز در كره زمني، عامل. است

  .بله: هم وجود دارد، خدا به او فرمود

پيغمرب اوىل العزم خود جواب  وقىت پروردگار به سؤال. خدايا مرا به جانب آن عامل راهنماىي كن، تا شاگردى او كنم: گفت
  !دادى تر از من وجود دارد، آن علم را به من مى براى چه عامل: گويد دهد كه عاملرت از تو وجود دارد، منى مى

______________________________  
  ».واسطه سخن گفت خدا با موسى به صورتى ويژه و ىب«؛ 164): 4(نساء  -)1(

  259: تواضع و آثار آن، ص
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است، نشاىن آن عامل اين است، » جممع البحرين«خداوند نشاىن آن عامل را داد كه منطقه زندگى آن عامل جاىي به نام 
شود، آن ماهى را دنبال كن تا به آن عامل  افتد و زنده مى خوريد، ماهى پخته سفره مشا در آب مى وقىت كنار آب غذا مى

انساىن كه قلبش مرده باشد، عقلش نيز مرده است، حيات . عامل بركت دارد شود، تا اين حد برسى، مرده در آجنا زنده مى
  .انسان به علم، داناىي و معرفت بستگى دارد

آقا امشب، شب قدر است، ما : غروب شب احيا، علماى بزرگ منطقه شهر رى خدمت شيخ صدوق آمدند و گفتند
  .مذاكرات علمى: ما باالترين عمل است؟ ايشان فرمودندروحانيون خدمت مشا رسيدمي كه از مشا بپرسيم، چه عملى براى 

شود، دست آن جامعه به سوى  شود، عدالت و قانون اجرا مى اگر جامعه فهميده باشد، شيطاىن بر آن جامعه مسلط منى
  .باشد، و آن جامعه براى مهيشه زنده است غرب دراز منى

: موسى عليه السالم در اولني برخورد با آن عامل گفتماهى در آب افتاد، معلوم شد جاى آن عامل در آجنا است، 
دانش من خيلى سنگني است، تو طاقت آن را : خواهم خدمت مشا باشم، عامل به موسى بن عمران عليه السالم فرمود مى

  ندارى،

  »1« »َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْرباً «

خدا در قرآن . و باشم، و از دانش تو استفاده كنممن دوست دارم مهراه ت: حتّمل و طاقت دانش مرا ندارى، موسى گفت
چرا : اى از علم خود را به كار برد، موسى طاقت نياورد، گريبان او را گرفت، موسى گفت آن عامل گوشه: فرمايد جميد مى

مرتبه تكرار شد و هر اين عمل سه  »َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْرباً «در اولني ارتباط، به مشا گفتم : اين كار را كردى؟ عامل گفت
اگر اسرار بعضى از . دهد؟ زيرا ظرفيت آن را ندارمي چرا خداوند اين دانش گسرتده را به ما منى. سه بار موسى طاقت نياورد

  امور را به ما

______________________________  
  ».تواىن بر مهراهى من شكيباىي ورزى تو هرگز منى«؛ 67): 18(كهف   -)1(

  260: آن، ص تواضع و آثار

كنيم، هنگامى كه آن عامل در مرتبه سوم علم خود را به اجرا در آورد، موسى عليه  شومي و حتمل منى برسانند، كافر مى
  عصباىن نشو،: السالم بسيار عصباىن شد، عامل به او گفت
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  »1« »هذا ِفراُق بـَْيِين َو بـَْيِنكَ «

كنار درياى   »2« دانش من را ندارى، ما بايد خداحافظى كنيم،باشد، تو حتمل  اين نقطه، نقطه جداىي من با تو مى
هاى جهان است، موسى عليه السالم و آن مرد عامل كنار مهني درياى مديرتانه براى  مديرتانه كه وصل به مهه اقيانوس

  .ايستند خداحافظى مى

   علم پيامرب اعظم صلى اهللا عليه و آله و على عليه السالم

  

گنجشكى مقابل آن دو آمد، و نزديك آب آمد تا جاىي كه نوك اين پرنده كوچك به آب برسد، با نوك خود يك قطره 
آب برداشت و كمى پرواز كرد، بعد نوك خود را تكان داد و قطره آب روى آب افتاد، پرنده رفت، جربئيل نازل شد، به 

به آن مرد عامل گفت، اين چه چيزى بوده . دامن منى: تاين چه چيزى بوده است؟ موسى گف: موسى عليه السالم گفت
اى خاص داشته است، باز علم خداوند در جاى  شود علم آن مرد عامل، اندازه معلوم مى. دامن منى: است؟ آن عامل گفت

ريا و اين اى مرد عامل و اى موسى، خدا مرا فرستاده تا به مشا بگومي، اين د: تا به پروردگار برسد، گفت. باشد ديگر مى
ا آخرين پيامرب است و ديگرى جانشني و وصّى او است، علم مشا  قطره را ديديد، دو نفر، در آينده مى آيند، يكى از آ

  »4« »َو فـَْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليمٌ « »3« دو نفر، به اندازه اين قطره است و علم آن دو به اندازه اين دريا است،

  .يگر باالتر استباالتر از هر عاملى، عامل د

______________________________  
  ».اكنون زمان جداىي ميان من و توست«؛ 78): 18(كهف   -)1(

َفَذَكَر ... ِإْذ قاَل ُموسى ِلَفتاُه ال أَبـْرَُح َحىتَّ أَبـُْلَغ َجمَْمَع اْلَبْحرَْينِ ]  تفسري القمي[« ؛ 1، حديث 279/ 13حبار األنوار  -)2(
الصَّْخَرِة ُهَو الَِّذي َمَكَة فـََقاَل ِلُموَسى ِإينِّ َنِسيُت اْحلُوَت َعَلى الصَّْخَرِة فـََقاَل ُموَسى َذِلَك الرَُّجُل الَِّذي رَأَيـَْناُه ِعْنَد َوِصيُُّه السَّ 

  000نُرِيُدُه فـََرَجَعا 

اَل اخلَِْضُر ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْرباً َو َكْيَف َتْصِربُ َعلى ما َملْ فـََقاَل ُموَسى َهْل أَتَِّبُعَك َعلى َأْن تـَُعلَِّمِن ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشداً فـَقَ 
َقاَل نـََعْم َفَمرُّوا َثَالثـَتـُُهْم َحىتَّ انـْتَـَهْوا ِإَىل  000حتُِْط ِبِه ُخْرباً فـََقاَل ُموَسى َسَتِجُدِين ِإْن شاَء اللَُّه صاِبراً َو ال أَْعِصي َلَك َأْمراً 

َو الطِِّني  فـََلمَّا َجَنَحِت السَِّفيَنُة ِيف اْلَبْحِر َقاَم اخلَِْضُر ِإَىل َجَواِنِب السَِّفيَنِة َفَكَسَرَها َو َحَشاَها بِاخلَِْرقِ  000ِل اْلَبْحِر َساحِ 
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َقْد ِجْئَت َشْيئاً ِإْمراً فـََقاَل َلُه اخلَِْضُر أَ َملْ فـََغِضَب ُموَسى عليه السالم َغَضباً َشِديداً َو َقاَل لِْلَخِضِر أَ َخَرقْـَتها ِلتـُْغرَِق َأْهَلها لَ 
  أَُقْإلِنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْربا

َياِن ُر ِإَىل ُغَالٍم يـَْلَعُب َقاَل ُموَسى ال تُؤاِخْذِين ِمبا َنِسيُت َو ال تـُْرِهْقِين ِمْن أَْمرِي ُعْسراً َفَخَرُجوا ِمَن السَِّفيَنِة فـََنَظَر اخلَْضِ  بـَْنيَ الصِّبـْ
َت نـَْفساً زَِكيًَّة ِبَغْريِ نـَْفٍس َلَقْد فـََتَأمََّلُه اخلَِْضُر ُمثَّ َأَخَذُه َو قـَتَـَلُه فـََوَثَب ُموَسى ِإَىل اخلَِْضِر َو َجَلَد ِبِه اْألَْرَض فـََقاَل أَ قـَتَـلْ  000

ٍء بـَْعَدها َفال  َك ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْرباً َقاَل ُموَسى ِإْن َسأَْلُتَك َعْن َشيْ ِجْئَت َشْيئاً ُنْكراً فـََقاَل اخلَِْضُر َلُه أَ َملْ أَُقْل لَ 
يـُِّفوُهْم فـََنَظَر َفاْسَتْطَعُموُهْم فـََلْم يُْطِعُموُهْم َو َملْ ُيضَ  000ُتصاِحْبِين َقْد بـََلْغَت ِمْن َلُدينِّ ُعْذراً َفاْنَطَلقا َحىتَّ ِإذا أََتيا ِباْلَعِشيِّ قـَْرَيًة 

َلْو ِشْئَت  000فـََقاَم فـََقاَل ُموَسى عليه السالم  000اخلَِْضُر عليه السالم ِإَىل َحاِئٍط َقْد زَاَل ِليَـنـَْهِدَم فـََوَضَع اخلَِْضُر َيَدُه َعَلْيِه 
بـَْيِنَك َسأُنـَبُِّئَك بَِتْأِويِل ما َملْ َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصْرباً أَمَّا السَِّفيَنُة  َالختََّْذَت َعَلْيِه َأْجراً فـََقاَل َلُه اخلَِْضُر عليه السالم هذا ِفراُق بـَْيِين وَ 

َا َما فـََعْلُت َفكاَنْت ِلَقْوٍم ِلَمساِكَني يـَْعَمُلوَن ِيف اْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْن َأِعيَبها َو َكانَ  ُكلَّ  َورَاَء السَِّفيَنِة َمِلٌك يَْأُخُذ  الَِّيت فـََعْلُت ِ
َو أَمَّا  00َفَخِشينا َأْن يـُْرِهَقُهما طُْغياناً َو ُكْفراً  000َو أَمَّا اْلُغالُم َفكاَن أََبواُه ُمْؤِمنَـْنيِ  000َسِفيَنٍة َصاحلٍَِة َغْصباً َكَذا نـََزَلْت 

ُمهااجلِْداُر الَِّذي أََقْمُتُه َفكاَن لُِغالَمْنيِ يَِتيَمْنيِ ِيف اْلَمِديَنِة َو كاَن حتَْ  ُلغا َأُشدَّ   ».َتُه َكنـٌْز َهلُما َو كاَن أَبُوُمها صاِحلاً َفَأراَد َربَُّك َأْن يـَبـْ

  ؛5، حديث 276: درر األخبار با ترمجه منت عرىب -)3(

روى احلسن البصري أن اخلضر ملّا التقى موسى فكان بينهما ما كان، جاء عصفور فأخذ قطرة من : الربسي يف مشارق األنوار
ما علمنا و علم سائر األولني و اآلخرين يف علم وصّي : يقول: ما هذا؟ فقال: فوضعها على يد موسى، فقال للخضر البحر

و روى ابن عباس عنه أنه شرح له يف ليلة واحدة من حني أقبل ظالمها حّىت أسفر . النيب األمي إّالكهذه القطرة يف هذا البحر
  .» ِبْسِم اللَّهِ «لو شئت ألوقرت أربعني بعريا من شرح : و مل يتقّدم إىل السني و قال»  ِبْسِم اللَّهِ «صباحها يف شرح الباء من 

  ».و برتر از هر صاحب دانشى، دانشمندى است«؛ 76): 12(يوسف  -)4(

  261: تواضع و آثار آن، ص

چه معّلمى را در راه مشا قرار  متوجه شديد كه خداوند مشا را در اين دنيا و در جريان زندگى، دِر كدام خانه فرستاده است؟ 
گذاشت، اگر در طول عمر خود شكر خدا كنيد كه خدا مشا را با على عليه السالم آشنا كرده، آيا شكر خدا را به جا 

  ايد؟ آورده

  شكر بايد به تناسب نعمت باشد، كدام شكر هم وزن وجود على عليه السالم است؟. خري
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   اولني جمرم از نوِع ما، قابيل است

  »1« »اْمتاُزوا اْليَـْوَم أَيـَُّها اْلُمْجرُِمونَ  وَ «

باشد، اگر امرياملؤمنني وسط حمشر بيايد و بگويد  كه برادر خود را كشت، تا آخرين جمرم كه معلوم نيست كه چه كسى مى
شت بفرسىت، كه من آن عمل را ارائه كنم، زيرا اين افراد  خدايا با چقدر عمل من حاضر هسىت، كّل اين جمرمني را به 

  .داراى چنني اخالقى هستند

خدايا مخِس اعمال : موسى بن جعفر عليه السالم در اوج سخىت زندان بغداد، چند شب مانده به شهادت ايشان، گفت
  دوره عمرم را، بردار و جزاى آن مخس را آمرزش گناهان وابستگان به ما قرار بده،

   با كرميان كارها دشوار نيست

   متسؤاىل از روز قيا

  

  :شخصى به مسجد آمد، گفت

  »يا رسول اهللا من حياسب اخللق يوم القيامة«

پيغمرب صلى . حساب و پرونده ما در قيامت دست كيست؟ پيغمرب صلى اهللا عليه و آله فرمود، اهللا، عرب خنديد و رفت
   براى اينكه: چرا خنديدى؟ گفت: اهللا عليه و آله فرمود

  »2« »الكرُمي اذا قدر عفا«

______________________________  
  ».جدا شويد]  از صف نيكان[امروز ! اى گناهكاران:] ندا آيد[و «؛ 59): 36(يس  -)1(

قال أعرايب يا رسول اهللا من حياسب اخللق يوم القيامة قال اهللا عز و جل قال «، اجلزء األول؛ 9/ 1: جمموعة ورام -)2(
  ».رايب قال ألن الكرمي إذا قدر عفاجنونا و رب الكعبة قال و كيف ذاك يا أع

  262: تواضع و آثار آن، ص
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  .كند خداوند كرمي است، كرمي در اوج قدرت گذشت مى

  .تواند متام گناهان مردم را ببخشد يك ركعت مناز على عليه السالم مى

  شكر است؟چه شكرى هم وزن على است؟ اول بايد وزن على را به دست آورد، بعد ببينيم آيا اين نعمت قابل 

اگر عمر روزگار را به من بدهى و من در متام عمر خود غري از شكر تو هيچ  ! اى خدا: فرمايد امام حسني عليه السالم مى
توامن  منى. منتظر شكِر من نباش. آمي كارى نكنم، از عهده شكر يك نعمت تو، كه پدرم على عليه السالم است، بر منى

  »1« .شاكر باشم

  اى علىدر سرم نيست جز هو 
 

  در دمل نيست جز والى على

 خرم آن دل كه مهر او دارد
 

  زنده آن جان كه شد فناى على

  اى دل ار عمر جاودان خواهى
 

  سر و جانت منا فداى على

 سر به هر دو جهان فرو آيد
 

  شهريارى كه شد گداى على

  شود كامل دين و آئني منى
 

 «2»  جز به مهر و به جز والى على

  

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
املناقب البن شهرآشوب أَبُو َجْعَفٍر «؛ 25 -16 -15 -14، حديث 29، باب 56 -54/ 24: حبار األنوار -)1(

  .َو الصِّحََّة َو َوَالَيَة َعِليِّ ْبِن َأِيب َطاِلٍب عليه السالمعليه السالم ِيف قـَْوِلِه ُمثَّ لَُتْسئَـُلنَّ يـَْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم يـَْعِين اْألَْمَن 

  .عليه السالم التـَّْنِويُر ِيف َمَعاِين التـَّْفِسِري، َعْن اْلَباِقِر َو الصَّاِدِق عليه السالم النَِّعيُم َوَالَيُة أَِمِري اْلُمْؤِمِننيَ 

َو َأْسَبَغ َعَلْيُكْم ِنَعَمُه ظاِهَرًة َو باِطَنًة َقاَل النـِّْعَمُة الظَّاِهَرُة النَِّيبُّ صلى اهللا عليه و آله َو َما َعْن اْلَباِقِر عليه السالم ِيف قـَْوِلِه تـََعاَىل 
  .دَّتَِناَجاَء ِبِه ِمْن َمْعرِفَِتِه َو تـَْوِحيِدِه َو َأمَّا النـِّْعَمُة اْلَباِطَنُة فـََوَاليـَتـَُنا أَْهَل اْلبـَْيِت َو َعْقُد َموَ 
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َعِن النَِّعيِم َو اللَِّه َما ُهَو كنز جامع الفوائد و تأويل اآليات الظاهرة عْن َجْعَفِر ْبِن ُحمَمٍَّد عليه السالم أَنَُّه َقاَل ُمثَّ لَُتْسئَـُلنَّ يـَْوَمِئٍذ 
  ».الطََّعاَم َو الشَّرَاَب َو َلِكْن َوَاليـَتـَُنا َأْهَل اْلبَـْيتِ 

  .شهريار -)2(

  263: ن، صتواضع و آثار آ

  ها پى نوشت

   عظمت خلقت انسان 17

  

   زيباىي در خلقت موجودات

17  

   ران، مسجد حضرت امري عليه السالم

  1384رمضان 

  269: تواضع و آثار آن، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

به خاطر اينكه خداوند، جامع مهه صفات كمال است و هيچ . كند را تصوير كننده معرىف مىخداوند در قرآن جميد خود 
در قرآن كرمي . دهد زيبا و كامل است عيب و نقصى در پيشگاه او وجود ندارد، هر نقشى كه براى موجودات قرار مى

  .داند ها را زيبا مى خلقت و آفرينش مهه آفريده

  »1« »ٍء َخَلَقهُ  الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشيْ «
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  .اگر در نّقاش عيب و نقص باشد، نقش او كامل خنواهد بود

حضرت حّق داراى دو نوع نّقاشى است، بنابراين بايد، داراى دو صفحه باشد، كه هر كدام از اين دو نوع نقاشى را بر 
د بر پرده تكوين و يك صفحه نّقاشى حضرت حق، پرده تكوين و طبيعت است، خداون. صفحه معّني خود نّقاشى كند

  .كند اى از اين نّقاشى را تعبري به زينت مى طبيعت، ميلياردها نقش زده است، گاهى در قرآن جميد گوشه

  »2« »ِإنَّا َزيـَّنَّا السَّماَء الدُّنْيا ِبزِيَنٍة اْلَكواِكبِ «

 اين مهه نقش عجب بر در و ديوار وجود
 

 «3» هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديوار

  

. در و ديوار وجود؛ يعىن عامل طبيعت و تكوين است. شعر از حكيم و عارف معروف، شيخ اجل سعدى شريازى است
  .اى بر اين ديوار است هاى اين نّقاشى نيست، خود او يك نقش مرده اگر انساِن اهل انديشه در نقش

هاى جهان و روى اين پرده، نقش نازيبا  شهاى از گو  كنند، در هيچ گوشه كساىن كه با ديد پروردگار، به عامل نگاه مى
  :سرايد بينند، باز شيخ اجل سعدى مى منى

  به جهان خّرم از آمن كه جهان خّرم از اوست
 

 «1»  عاشقم بر مهه عامل، كه مهه عامل از اوست

  

  :اين مهان معناى آيه شريفه

  »ٍء َخَلَقهُ  الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشيْ «

ا عامل هسىت كج و  هاى زيبا را مشاهده كند، وقىت جاهل به عامل نگاه مى تواند نقش منىكور كه . است كند، به نظر آ
شود، چرا اين موجود را خلق كرده است؟ چرا خداوند مرا خلق كرده  باشد، در باطن او چون و چرا پيدا مى نازيبا مى

  است؟

  عامل براى چه به وجود آمد؟
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جاى حبث تربّى كجا است؟ در . كند بيند، به آن نفرت پيدا مى شود، وقىت انسان زشىت را مى منى زيرا انسان عاشق نازيباىي
از دمشنان دين خدا متنفر باشيد، جايگاه نفرت از دمشنان حّق، جايگاه درسىت است وىل به ما نگفتند كه : فرمايد قرآن مى

است، به ما گفتند از روش و اخالق دمشنان  »ٍء َخَلَقهُ  ُكلَّ َشيْ َأْحَسَن  «از قيافه دمشنان متنّفر باشيد، قيافه دمشنان جزو 
  .متنّفر باشيد، واّال وجود ظاهرى دمشنان در پرده تكوين، زيبا و نيكو است

خدا به نقش ظاهر مشا كارى ندارد، در اين زمينه نفرت خمصوص هيوالى خطرناك باطن  »2« »ان اهللا الينظر اىل صوركم«
  .دمشنان است

______________________________  
  .سعدى شريازى -)1(

َو قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى «؛ 100: األخبار ، اإلخالص و معىن قربه تعاىل؛ جامع54، باب 248/ 67: حبار األنوار -)2(
َا يـَْنظُرُ    ».ِإَىل قـُُلوِبُكمْ  اهللا عليه و آله ِإنَّ اللََّه َاليـَْنُظُر ِإَىل ُصَورُِكْم َو َأْعَماِلُكْم َو ِإمنَّ

  .سعدى شريازى -)3(

  271: تواضع و آثار آن، ص

  

   حكايت عارف و متاشاى فيلم

  

اى شاد و بانشاط كه به صرف ناهار دعوت  در جلسه: فرمودند كند، ايشان مى عارىف در يكى از شهرهاى ايران زندگى مى
ا را م گفتند انسان خوش  ديدم، به من عالقمند شدند، و مى ىبودمي، دو سه نفر از ميهمانان كه براى اولني مرتبه آ

  اخالقى و خوش برخوردى است، از راه، مسلك و اعتقاد من، خربى نداشتند؟

ا بروم، آن عارف مى ميهمان: گويد فقط وقىت ميهماىن متام شد، آن عارف مى : گويد ها مرا دعوت كردند كه ناهار منزل آ
من خرب نداشتم . آيا حاضر هستيد با هم يك فيلم متاشا كنيم؟ گفتم اختيار با مشا است: بعد از صرف ناهار به من گفتند

خواهند بگذارند، يك فيلم خارجى بسيار زشت، پر از فساد و گناه را ديدم، بعد از اينكه مقدارى از فيلم را  چه فيلمى مى
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آب جوش و آب قند آوردند، از من . اموش كردندتلويزيون را خ. ديدم به گوشه سالن پذيراىي آمدم، و شروع به گريه كردم
  اند، و پروردگار من، نه، مردان و زناىن كه در اين فيلم ديدم، بسيار زيبا بوده: سؤال كردند فيلم بد بوده است؟ گفتم

  »ءٍ  َأْحَسَن ُكلَّ َشيْ «

خودشان را مطابق با نقش زيباى كنم، به خاطر اين است كه اينها چرا باطن  باشد، اينكه مثل مادر داغديده گريه مى مى
قرار دارند، سوخت كه چرا اين خواهران و  »ءٍ  َأْحَسَن ُكلَّ َشيْ «اند؟ دمل براى افرادى كه در فضاى  ظاهر نّقاشى نكرده

  و بعد هم براى مشا ناراحت شدم كه با بودن كساىن كه باطنشان،. برادران من، به طرف جهّنم رفتند

  »ءٍ  َأْحَسَن ُكلَّ َشيْ «

  ايد؟ است، چرا مشا گناهكاران را انتخاب كرده

  272: تواضع و آثار آن، ص

ا گفتم من انسان ا را انتخاب مى هاىي را مى بعد به آ گومي چه كساىن هستند؟ اگر  كرديد اما منى شناسم كه مشا بايد آ
  .بريد اجازه بدهيد من يك فيلم ويدئوىي دارم، اگر مشا ببينيد لذت مى

تفاقا فيلمى كه من داشتم، سخنراىن روز اربعني بود، و در آن جلسه مشا منرب رفته بوديد، از اول تا آخر فيلم ا: عارف گفت
توانست دست از حضرت اىب عبداهللا احلسني عليه  كرد، منى سخن از آتش جهنم بود؛ يعىن هر كس اين فيلم را نگاه مى

ا از گريه داشتند خودشان را هالك  السالم و پيغمرب صلى اهللا عليه و آله و امرياملؤمنني عليه السالم بردارد، زن و مرد آ
ايد  اش را در آن به كار گرفته، رها كرده كردند، بعد گفتم مشا اهل بيت عليهم السالم و قرآن را كه خدا متام هنر نقاشى مى

ر كامل نقاشى حّق كه على عليه مشا زيباىي پوست و مججمه را با هن. كنيد و نقاشى روى استخوان و پوست را نگاه مى
ما از اين فيلمى كه براى . جلومي را گرفتند. از جاى خود بلند شدم: گويد كنيد؟ آن عارف مى باشد معامله مى السالم مى

تو گذاشتيم، بيشرت از پنجاه عدد دارمي، مشا اين فيلم اربعني را براى ما بگذار، اين پنجاه فيلم را آتش بزنيد، ما را ادب  
  .ديد، امروز معناى زيباىي را فهميدميكر 

اگر خداوند پرده زيباى اين افراد را كنار بزند و باطنشان را نشان بدهد، مشا تا روز قيامت از ديدن باطن زشت اين افراد 
  .فرارى خواهيد شد

   علم و دانش امامان
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و ما بر اين عقيده هستيم كه . شدند ب منىاعتقاد ما اين است كه امامان ما در علم كامل بودند و اّال به امامت انتخا
  .هاى معنوى داده كه به ديگران عنايت نفرموده است خداوند متعال به امامان ما، توان

يابن رسول اهللا، فرهنگ خانواده من خالف فرهنگ مشا : اى خدمت موسى بن جعفر عليه السالم آمد، گفت جوان شيعه
ا يك مكتب ديگرى داشتند، مشا ر     ا اماماست، آ

  273: تواضع و آثار آن، ص

دانستند، قائل به امامت امرياملؤمنني عليه السالم نبودند، من راه مشا را انتخاب كردم، پدرم  دانستند، ديگران را امام مى منى
من هزار دينار از پدرت طلب داشتم، وضع خوىب هم ندارم، طلب : گويد سوزد، يك نفر مى مرده است، دمل براى او مى

باشد، نام اين  ها و دفرتهاى پدرم را ديدم كه از چه كسى طلبكار است و به چه كسى بدهكار مى را بدهيد، من نوشته ما
خواهد اگر پدرم اهل عذاب است، عذاب خوردن مال مردم   آقا نيست، من هم ناراحت هستم، چه كار كنم؟ دمل مى

ندارد، نيمه شب به قربستان بقيع برو، اين مجالت را خبوان، مانعى : گردنش نباشد، موسى بن جعفر عليه السالم فرمودند
گويد،  طلب ندارد، طلبكار دروغ مى: بيىن، از او سؤال كن، كه فالىن از تو طلب دارد يا ندارد، اگر گفت پدر خود را مى

قسيم ارث بايد گويد، از اصل مال پدر طلب او را ادا كن؛ زيرا دين، قبل از ت اگر گفت طلب دارد، طلبكار راست مى
  .جدا بشود

  »1«  اداى دْين

  

اگر زكات بدهكار است، صد هكتار زمني داشته، سى سال گندم، . دْين چيست؟ ماىل كه مّيت به مردم بدهكار است
جو و كشمش اين زمني را خورده، حّق خدا را نداده، قبل از تقسيم ارث بايد زكات مال خود را بدهد، قبل از مرگ، بايد 

داد، قبل از تقسيم ارث بايد پول حج را كنار بگذارند، مخس بدهكار است، شصت سال است پول  اجنام مىحّج واجب 
  .توانند از دو سوم مال استفاده منايند در آورده، بايد ورثه مخس اموال ميت را بپردازند، وقىت دين را ادا كردند، ورثه مى

   وارد شدن ظاهر در باطن در قيامت
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يك مرتبه در آن تاريكى قربستان بقيع، . كه از موسى بن جعفر عليه السالم ياد گرفته بود، خواندجوان رفت، مجالتى  
   هيوالى سياهى را ديد، كه شبيه هيچ حيواىن

______________________________  
ْن ُجتَّاِر َفاِرَس ِإَىل بـَْعِض َمَواِيل َأِيب ُحمَمَُّد ْبُن َيزِيَد الطََّربِيُّ َقاَل َكَتَب َرُجٌل مِ «؛ 17، حديث 139/ 4: ذيب األحكام -)1(

ْذَن ِيف اْخلُُمِس َفَكَتَب ِإلَْيِه ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحَِن الرَِّحيِم ِإنَّ   اللََّه َواِسٌع َكِرٌمي َضِمَن َعَلى اْلَعَمِل احلََْسِن الرَِّضا عليه السالم َيْسأَلُُه اْإلِ
ا َو َعَلى َمَوالِيَنا َو ْلِعَقاَب َالحيَِلُّ َماٌل ِإالَّ ِمْن َوْجٍه َأَحلَُّه اللَّهُ ِإنَّ اْخلُُمَس َعْونـَُنا َعَلى ِديِنَنا َو َعَلى ِعَياَالتِنَ الثـََّواَب َو َعَلى اخلَِْالِف ا

رُِّموا أَنـُْفَسُكْم ُدَعاَءنَا َما َقَدْرُمتْ َعَلْيِه َفِإنَّ ِإْخرَاَجُه ِمْفَتاُح َما نـَْبُذُل َو َنْشَرتِي ِمْن َأْعرَاِضَنا ِممَّْن ُختَاُف َسْطَوُتُه َفَال تـَْزُووُه َعنَّا َو َالحتَُ 
َمْن  ِمبَا َعاَهَد َعَلْيِه َو لَْيَس اْلُمْسِلمُ  ِرْزِقُكْم َو َمتِْحيُص ُذنُوِبُكْم َو َما ُمتَهُِّدوَن ِألَنـُْفِسُكْم لِيَـْوِم َفاقَِتُكْم َو اْلُمْسِلُم َمْن َيِفي لِلَّهِ 

ْعُتهُ «؛ 136/ 4: األحكام ذيب» .َأَجاَب بِاللَِّساِن َو َخاَلَف ِباْلَقْلِب َو السََّالم َأِيب َبِصٍري َعْن َأِيب َجْعَفٍر عليه السالم قَاَل مسَِ
  ».يـَُقوُل َمِن اْشتَـَرى َشْيئاً ِمَن اْخلُُمِس َملْ يـَْعَذْرُه اللَُّه اْشتَـَرى َما َالحيَِلُّ َهلُا

ذيب األحكام346/ 2: ال حيضره الفقيه، ترمجه غفارىمن  احلََْسِن ْبِن زِيَاٍد َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم «؛ 124/ 4: ؛ 
َالَلُه ِمْن َحرَاِمِه فـََقاَل َأْخرِِج ِرُف حَ َقاَل ِإنَّ َرُجًال أََتى أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم فـََقاَل يَا أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني ِإينِّ َأَصْبُت َماًال َالَأعْ 

  ». يـَْعَملُ اْخلُُمَس ِمْن َذِلَك اْلَماِل َفِإنَّ اللََّه تـََعاَىل َقْد َرِضَي ِمَن اْلَماِل بِاْخلُُمِس َو اْجَتِنْب َما َكاَن َصاِحُبهُ 

  274: تواضع و آثار آن، ص

ت نكن، من پدرت هستم، به امر موسى بن جعفر وحش: جوان وحشت كرد، هيوال گفت. باشد، شكل خاصى داشت منى
عليه السالم مرا با تو روبه رو كردند، من كه مهه چيزم را باختم، چون راه من غلط و منحرف بود، اما طلبكار راست 

رخيت بود، به هيچ حيواىن  پدرم اين شكلى نبود، خيلى ىب: گويد، خدمت موسى بن جعفر عليه السالم آمد، گفت مى
  .دشبيه نبو 

  :فرمايد جوان عزيز خداوند در قرآن مى

  »1« »يـَْوَم تـُبـَْلى السَّرائِرُ «

  .شود كنيم، هر كسى به شكل باطن خود حمشور مى در قيامت باطن را در ظاهر وارد مى

   سؤال ابراهيم عليه السالم از ملك املوت
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» شاىف«، و »واىف«دو كتاب باعظمت  تر و مستندتر، روايىت است كه وجود مبارك مرحوم فيض كاشاىن در روايت قوى
  .كند نقل مى

ا داده است،  ابراهيم قهرمان توحيد، پدر مهه انبياى بعد از خود، جّد پيغمرب و ائمه طاهرين، انساىن كه قرآن بسيار به او 
املوت بيايد  نه؛ زيرا هنگامى كه ملك : مرگ من فرا رسيده است، گفت: روزى نشسته بود، ملك املوت را ديد، به او گفت

  شود، كار متام است، و مهه چيز باطل مى

  »2« »تـََقطََّعْت ُِِم اْألَْسبابُ «

  .شود متام پيوندهاى او قطع مى

  براى چه آمدى؟: ابراهيم عليه السالم فرمود. هنوز مهلت دارى در دنيا مباىن: گفت

آىي و جانش را  با قيافه اصلى باالى سر حمتضر مىآيا : ابراهيم عليه السالم فرمود. براى ديدن تو آمدم: ملك املوت گفت
   نه، بر سر خوبان عامل به يك شكل: گريى، گفت مى

______________________________  
  ».شود روزى كه رازها فاش مى«؛ 9): 86(طارق  -)1(

  ».آويزها و پيوندها از آنان بريده شود مهه دست«؛ 166): 2(بقره  -)2(

  275: تواضع و آثار آن، ص

  :فرمايد روم، امام صادق مى اى هم به شكل ديگر مى روم و بر سر بدان حرفه مى

سرت را برگردان، تا من به : آىي، به من نشان بده، ملك املوت گفت شكلى كه باالى سر خوبان مى: ابراهيم به او گفت
  .آن شكل در آمي، ابراهيم به ملك املوت نگاه كرد و بيهوش شد

  »1« .هيچ ستمكار و گناهكارى نيازى نيست به جهنم برود، مهني قيافه براى گناهكاران كاىف است: ابراهيم فرمود
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 شىب جمنون به خلوتگاه ناز
 

 كرد ناز با خداى خويشنت مى

  كاى خدا نامم تو جمنون كردى
 

  ر يك ليلى دمل خون كردى

  اى خدا من كم نيم از بت پرست
 

  روى اّميدم به درگاه تو هست

  اى اى خدا من كم نيم از ذرّه
 

  اى عاشقم بر روى آهو برّه

 اى خدا آخر طبيب من كجاست؟
 

 ُمردم از حسرت نصيب من كجاست؟

  پس خطاب آمد كاى شوريده حال
 

  خواهى در اين درگاه بنال هر چه مى

  كار ليلى نيست اين كار من است
 

 «2»  روى خوبان عكس رخسار من است

  

رود، عكس مؤمن روى  آورد؟ ملك املوت آينه خدا است، باالى سر مؤمن كه مى آن قيافه زيبا را از كجا مى ملك املوت
ملك املوت . بيند بيند و كافر هم خودش را در ملك املوت مى افتد، مؤمن خودش را در ملك املوت مى قيافه ملك املوت مى

  .تيك چهره واقعى دارد، اين دو قيافه مال دو نوع مردم اس

  .بينند كنند، مهه را زيبا مى هاى ظاهر نگاه مى ها زيبا است، كساىن كه با ديد خود به نقش بر پرده تكوين، متام نقش

  به جهان خّرم از آمن كه خّرم از اوست
 

 «3»  عاشقم بر مهه عامل كه مهه عامل از اوست

  

  كند غّصه دار مىوقىت انسان با ديد قلىب به اطراف خود نگاه كند، شاد زندگى 

______________________________  
عوايل اللئاىل يف احلديث أن إبراهيم عليه السالم «، الفصل الثالث؛ 117: النور املبني يف قصص األنبياء و املرسلني -)1(

ا روح املؤمن قا ل نعم أعرض عين لقي ملكا فقال له من أنت قال أنا ملك املوت قال تستطيع أن تريين الصورة اليت تقبض 
فأعرض عنه فإذا هو شاب حسن الصورة حسن الثياب حسن الشمائل طيب الرائحة فقال يا ملك املوت لو مل يلق املؤمن 
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ا روح الفاجر فقال ال تطيق فقال بلى قال  إال حسن صورتك لكان حسبه مث قال هل تستطيع أن تريين الصورة اليت تقبض 
ليه فإذا هو رجل أسود قائم الشعر مننت الرائحة أسود الثياب خيرج من فيه و من مناخريه فأعرض عين فأعرض عنه مث التفت إ

النريان و الدخان فغشي على إبراهيم مث أفاق و قد عاد ملك املوت إىل حالته األوىل فقال يا ملك املوت لو مل يلق الفاجر 
  ».إال صورتك هذه لكفته

  .حممدعلى احساىن -)2(

  .سعدى شريازى -)3(

  276: تواضع و آثار آن، ص

  .كند دهد، وقىت با چشم خدا به عامل نگاه مى ها او را رنج منى شود، منظره منى

  .بيند مهه عامل خّرم و عامل زيبا است باشد، مى بيند كه كّل عامل يوسف مى مى

  به حالوت خبورم زهر كه شاهد ساقى است
 

  به ارادت بربم درد كه درمان هم از اوست

  راست مسّلم نه ملك را حاصلنه فلك 
 

  آنچه كه در سّر سويداى بىن آدم از اوست

  پادشاهى و گداىي بِر ما يكسان است
 

  كه برين در مهه را پشِت عبادت خم از اوست

  

 غم و شادى بِر عارف چه تفاوت دارد
 

  ساقيا باده بده شادى آن كاين غم از اوست
«1» 

  

  .استاين نقش ظاهر موجودات 

  به دريا بنگرم دريا تو بينم
 

  به صحرا بنگرم صحرا تو بينم



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

 

  به هر جا بنگرم كوه و در و دشت
 

 «2»  نشان از قامت رعناى تو بينم

  

  .دريا يك آينه است، صورت تو در آينه افتاده است، دريا كه چيزى نيست، اين نقش خمصوص نقاش است

   نقش سه تابلو در باطن

  

كه نّقاش در اين مرحله تابلو را جلوى مشا قرار . نقش روى پرده باطن، شخصيت و انسانيت انسان است: نقِش دوم
صورت تو را در رحم . كند خواهم، ديگر خودش نّقاشى منى من باطِن تو را مطابق اين نّقاشى مى: گويد دهد، مى مى

كند، اما نوبت  ، دهن و بيىن زيبا را نقاشى مىكند، لب كند، چشم و ابرويتان را در پرده تكوين نقاشى مى نقاشى مى
   رسد، يك تابلوى كامل نقش بر پرده تشريع كه مى

______________________________  
  .سعدى شريازى -)1(

  .باباطاهر عريان -)2(

  277: تواضع و آثار آن، ص

ال، روش و منش مشا را با اين قيافه من باطن، اخالق، ح: گويد گذارد و مى كند و روبه روى مشا مى و جامع، نقاشى مى
  .اين را در باطن خود نقاشى كن. خواهم مى

ا قرآن است، درباره قرآن فقط يك كلمه بيان مى   :كنم در اين زمينه سه تابلو كنار هم چيده شده است، اولني آ

  »2« »هُ ٍء َخَلقَ  الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشيْ « »1« »تعّلموا كتاَب اهللا فانّه أحسن احلديث«

  :فرمايد رسد مى ام، وىل به قرآن كه مى مهه را زيبا نقاشى كرده: فرمايد در پرده تكوين مى

  »فانّه أحسن احلديث«
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  .اين نّقاشى زيباترين نقاشى من است، اما چشم دل بايد آن را ببيند

توانيم خدا را ببينيم، ديده  ت، منىخدا قابل ديدن ما بندگان نيس: فرمايد مى» ج البالغه«امرياملؤمنني عليه السالم در 
  .تواند او را ببيند، وىل براى اينكه بتواند او را ببيند، در قرآن جلوه كرده است شود، هيچ چشمى منى منى

  »فانّه أحسن احلديث«

قرآن يك تابلو است، اخالق، اقتصاد، سياست، حكومت، روش و منش خودتان را با فهم اين تابلو در باطن نقاشى  
  .كنيد

  :اما تابلوى دوم، كه بايد باطن خود را از روى اين تابلو نقاشى كرد. آن تابلوى اول است

  »3« »َلَقْد كاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ «

  پيغمرب من، براى مشا انسان نيكوىي است كه اگر زندگى خود را از روى او، نّقاشى كنيد

______________________________  
ُخْطَبُتُه عليه السالم اْلَمْعُروَفُة بِالدِّيَباِج «؛ 2، حديث 14، باب 291/ 74: ، حبار األنوار109خطبه : ج البالغه -)1(

َو ُهَو َأَماٌن ِمَن النـَِّفاِق َو بـَرَاَءٌة ِمَن النَّاِر َو َتْذِكٌري  َو أَِفيُضوا ِيف ِذْكِر اللَِّه َجلَّ ذِْكرُُه فَِإنَُّه َأْحَسُن الذِّْكرِ  000احلَْْمُد ِللَِّه فَاِطِر 
  اْلُمتـَُّقوَن فَِإنَّ َوْعَد اللَِّه َأْصَدُق اْلَوْعِد وَ  ِلَصاِحِبِه ِعْنَد ُكلِّ َخْريٍ يـَْقِسُمُه اللَُّه َجلَّ َو َعزَّ َو َلُه َدِويٌّ َحتَْت اْلَعْرِش َو اْرَغُبوا ِفيَما ُوِعدَ 

َْدِي َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َفِإنَُّه أَْفَضُل اْهلَدْ  ِي َو اْستَـنُّوا ِبُسنَِّتِه فَِإنـََّها َأْشَرُف ُكلُّ َما َوَعَد فـَُهَو آٍت َكَما َوَعَد َو اقْـَتُدوا ِ
احلَِْديِث َو أَبـَْلُغ اْلَمْوِعَظِة َو تـََفقَُّهوا ِفيِه فَِإنَُّه رَبِيُع اْلُقُلوِب َو اْسَتْشُفوا  السَُّنِن َو تـََعلَُّموا ِكَتاَب اللَِّه تـََباَرَك َو تـََعاَىل فَِإنَُّه َأْحَسنُ 

َلُه َو أَْنِصُتوا َلَعلَُّكْم  ْم اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعواِبُنورِِه فَِإنَُّه ِشفاءٌ ِلما ِيف الصُُّدوِر َو َأْحِسُنوا ِتَالَوَتُه َفِإنَُّه َأْحَسُن اْلَقَصِص َو ِإذا قُرَِئ َعَلْيكُ 
  »000تـُْرَمحُوَن 

  ».مهان كسى كه آنچه را آفريد نيكو ساخت«؛ 7): 32(سجده  -)2(

پيامرب خدا الگوى نيكوىي است براى كسى كه مهواره به خدا و ] روش و رفتار[براى مشا در «؛ 21): 33(احزاب  -)3(
  ».دكن روز قيامت اميد دارد؛ و خدا را بسيار ياد مى

  278: تواضع و آثار آن، ص
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  »ِلَمْن كاَن يـَْرُجوا اللََّه َو اْليَـْوَم اْآلِخَر َو ذََكَر اللََّه َكِثرياً «

  .شويد كنيد و ذاكر هللا مى اميد مثبت و آخرت آباد پيدا مى

كند،  يل تعريف مىكند، مهه را با افعل تفض وقىت امرياملؤمنني عليه السالم از اين تابلو تعريف مى. اين يك تابلو است
رتين است: فرمايد مى   .در مهه چيز پيغمرب صلى اهللا عليه و آله 

رتين زن را در اهل بيت عليهم السالم الگو  ها مى اگر خامن. اما تابلوى سوم، اهل بيت عليهم السالم هستند خواهند 
  .عليها السالم استرتين زن در متام زنان عامل فاطمه » فاطمُة سيدة نساء العاملني«بگريند، 

كند،  اول از امام جمتىب عليه السالم تعريف مى. خواهد از على عليه السالم تعريف كند وقىت پيغمرب صلى اهللا عليه و آله مى
  :فرمايد ها هستند، مى كند، دو نفر از زيباترين بعد حضرت أىب عبداهللا احلسني را تعريف مى

شت  »1« »احلسن واحلسني سّيدا شباب أهل اجلنّة« مهه اهل جنت شباب هستند، اين دو نفر سرور جوانان اهل 
شت حسن و حسني من هستند زيباترين جاى آفرينش، زيباترين جاى عامل از نظر عنصرى . هستند، سرور جوانان اهل 

  شت است، در قيامت مهه چيز زنده است،

اَر اْآلِخَرَة هلََِي احلََْيوانُ «   »2« »ِإنَّ الدَّ

شت كه زيباترين جاى عنصرى و فيزيكى مى منى: پروردگار گفت شت به : باشد، گفت خواهى مرا آرايش كىن، 
  خواهى مرا آرايش كىن؟ خطاب رسيد مهه وجود تو را به وجود حسن، حسني و فاطمه آرايش كردم، منى

  :فرمايد بعد مى »3« »أمل أزيـّْنِك باحلسن واحلسني«

  »4« »وأبومها أفضل منهما«

______________________________  
َقاَل النَِّيبُّ صلى اهللا عليه و آله ِإنَّ َعِلّياً َوِصيِّي َو َخِليَفِيت َو َزْوَجُتهُ «؛ 5920، حديث 420/ 4: من الحيضره الفقيه -)1(

اِب َأْهِل اْجلَنَِّة َوَلَداَي َمْن َواَالُهْم فـََقْد َواَالِين َو َمْن َعاَداُهْم َفاِطَمُة َسيَِّدُة ِنَساِء اْلَعاَلِمَني ابـَْنِيت َو احلََْسُن َو احلَُْسْنيُ َسيَِّدا َشبَ 
َمْن َصَل اللَُّه َمْن َوَصَلُهْم َو َقَطَع اللَُّه فـََقْد َعاَداِين َو َمْن نَاَوَأُهْم فـََقْد نَاَوَأِين َو َمْن َجَفاُهْم فـََقْد َجَفاِين َو َمْن بـَرَُّهْم فـََقْد بـَرَِّين وَ 
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ِلَك ثـََقٌل َو َأْهُل بـَْيٍت فـََعِليٌّ َو َفاِطَمةُ َقَطَعُهْم َو َنَصَر اللَُّه َمْن َأَعانـَُهْم َو َخَذَل َمْن َخَذَهلُُم اللَُّهمَّ َمْن َكاَن َلُه ِمْن أَنِْبَياِئَك َو ُرسُ 
  ».الرِّْجَس َو َطهِّْرُهْم َتْطِهرياً يَا َربَّ اْلَعاَلِمنيَو احلََْسُن َو احلَُْسْنيُ َأْهُل بـَْيِيت َو ثـََقِلي فََأْذِهْب َعنـُْهُم 

  ».اين زندگى دنيا جز سرگرمى و بازى نيست«؛ 64): 29(عنكبوت  -)2(

َو ِمْن ِكَتاِب اْلِفْرَدْوِس َعْن َعاِئَشَة َعِن النَِّيبِّ صلى اهللا عليه و آله َقاَل َسأََلِت «؛ 12، باب 306/ 43: حبار األنوار -)3(
و جل ِإَليـَْها أَ َملْ أَُزيـِّْنِك بِاحلََْسِن َو اْلِفْرَدْوُس َربـََّها فـََقاَل َأْي َربِّ َزيـِّينِّ َفِإنَّ َأْصَحاِيب َو أَْهِلي أَْتِقَياءُ أَبـْرَاٌر َفَأْوَحى اللَُّه عز 

  ».احلَُْسْنيِ 

لسالم َأنَّ َفاِطَمَة عليه السالم َعاَدْت َرُسوَل َعْن الصَّاِدُق عليه ا«؛ 29، حديث 50، باب 37/ 60: حبار األنوار -)4(
 ِممَّا يَِليِهَما ِمْن َيِد َرُسوِل اللَِّه َحىتَّ اللَِّه صلى اهللا عليه و آله ِعْنَد َمَرِضِه الَِّذي ُعوِيفَ ِمْنُه َو َمَعَها احلََْسُن َو احلَُْسْنيُ َفَأقْـَبَال يـَْغِمزَانِ 

َلٍة َظْلَماَء ُمْدهلَِمٍَّة َذاِت َرْعٍد َو بـَْرٍق َو َقْد َأْرَخِت السََّماءُ اْضَطَجَعا َعَلى َعُضَدْيِه  َعزَاِليَـَها َفَسَطَع  َو نَاَما فـََلمَّا انـَْتبَـَها َخَرَجا ِيف لَيـْ
ثَاِن َحىتَّ أَتـََيا َحِديَقَة َبِين   النَّجَّاِر َفاْضَطَجَعا َو نَاَما فَانـَْتَبَه النَِّيبُّ صلى اهللا عليه َهلَُما نُوٌر فـََلْم يـَزَاَال َميِْشَياِن ِيف َذِلَك النُّوِر َو يـََتَحدَّ

ي َو َسيِِّدي َو َمْوَالَي َهَذاِن ِشْبَالَي و آله ِمْن نـَْوِمِه َو طََلبَـُهَما ِيف َمْنزِِل َفاِطَمَة فـََلْم َيُكونَا ِفيِه فـََقاَم َعَلى رِْجَلْيِه َو ُهَو يـَُقوُل ِإهلَِ 
َرئِيُل َن اْلَمْخَمَصِة َو اْلَمَجاَعِة اللَُّهمَّ أَْنَت وَِكيِلي َعَلْيِهَما اللَُّهمَّ ِإْن َكانَا َأَخَذا بـَرّاً َأْو َحبْراً فَ َخَرَجا مِ  اْحَفْظُهَما َو َسلِّْمُهَما فـَنَـَزَل َجبـْ

نـَْيا َو اْآلِخَرِة َو أَبُومهَُا أَْفَضُل ِمنـُْهَما مهَُا َو َقاَل ِإنَّ اللََّه يـُْقرُِئَك السََّالَم َو يـَُقوُل َلَك َالَحتَْزْن َو َالتَـ  ْغَتمَّ َهلَُما َفِإنـَُّهَما َفاِضَالِن ِيف الدُّ
  ».نَاِئَماِن ِيف َحِديَقِة َبِين النَّجَّارِ 

  279: تواضع و آثار آن، ص

  .اين هم يك تابلو است. على از اين دو باالتر است

دهد،  گذارد، قلم عمل و عقل به دست ما مى كند، سه تابلو در برابر ما مى منى پروردگار پرده شخصيت ما را نقاشى
  .باطن خود را نقاشى كن: فرمايد مى

   برخورد عاطفى امري املؤمنني عليه السالم با ميثم
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راى  خرمافروشى برده بود، يك خامن ب. يكى از افرادى كه اين سه تابلو، را نقاشى كرده است، يك خرمافروش بوده است
رفت، امرياملؤمنني  كارهاى خانه خود اين غالم را خريده بود كه كارهايش را اجنام دهد، روزى اين خامن با غالم خود راه مى

  .آمد عليه السالم از مقابل مى

سامل، فرمود نه، اسم اصليت سامل نيست، پدر و : حضرت عليه السالم رو به غالم كرد، نامت چيست؟ جواب داد
  .را ميثم گذاشتند، ايراىن بود مادرت نام تو

سلمان، ميثم، شيخ طوسى و خواجه نصري طوسى و مانند اين افراد بسيار . هاى نقاشى شده بودند ها چه انسان در ايراىن
  .است

ايراىن مواظب باش، الگو و فرهنگ تو مسيحيت و يهوديت نشود، در . از اين فرهنِگ عظيم و زيبا عقب مناىن! اى ايراىن
  خواجه نصري، ميثم »1« گرى ابن سينا، با يهودى گرى و مسيحى. فرهنگ مسيحيت و يهوديت حاكم شده استايران 

  .كنيم و سلمان پيدا منى »2«

آقا من اين غالم : نام تو را ميثم گذاشتند، خامن وقىت اين برخورد عاطفى را بني امرياملؤمنني عليه السالم و ميثم ديد، گفت
  .به مشا خبشيدمخواهم، او را  را منى

من از غالمى اين زن آزاد شدم، على جان : ميثم گفت. تو هم در راه خدا آزاد هسىت: امرياملؤمنني عليه السالم فرمود
حتت تربيت امرياملؤمنني قرار گرفت، به قدرى خود را زيبا نقاشى كرد، كه ميثم به مكه آمده بود، . خواهم غالم تو شوم مى

  .سالم را زيارت كند، مهان ساىل كه امام كربال آمدعبداهللا عليه ال تا أىب

______________________________  
  .آمده است 15شرح حال ابن سينا در كتاب ارزش عمر و راه هزينه آن، جلسه  -)1(

  .آمده است 16ها، جلسه  شرح حال ميثم متار در كتاب مرگ و فرصت -)2(

  280: تواضع و آثار آن، ص

بريون : خواهم مالقات كنم، ام سلمه گفت امام حسني را مى: لمه مهسر پيغمرب پشت در آمد، گفتميثم در زد، ام س
خواهم به كوفه بروم، چوبه دار  هنگامى كه تشريف آوردند سالم مرا به ايشان برسان، مى: شهر رفته است، ميثم گفت

  .بايستمتوامن  خواهند مرا به دار بكشند، من منى به عشق على مى. منتظر من است
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هاى زيادى را ديده بودم كه پيغمرب عليه السالم با گريه  شب: ميثم، ام سلمه گفت: چه كسى هسىت؟ گفت: ام سلمه گفت
   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته »1« .كرد براى تو دعا مى

______________________________  
َو ِمْن َذِلَك َما َرَوْوُه َأنَّ ِميَثَم التَّمَّاِر َكاَن َعْبداً ِالْمَرأٍَة ِمْن َبِين «؛ 324/ 1: اإلرشاد يف معرفة حجج اهللا على العباد -)1(

َك الَِّذي ْخبَـَرِين َرُسوُل اللَِّه ص َأنَّ امسَْ َأَسٍد َفاْشتَـرَاُه َأِمُري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم ِمنـَْها َو َأْعتـََقُه َو َقاَل َلهُ َما اْمسَُك َقاَل َساِملٌ َقاَل أَ 
ِه ِإنَُّه َالمسِْي قَاَل َفاْرِجْع ِإَىل امسَِْك َمسَّاَك ِبِه أَبـََواَك ِيف اْلَعَجِم ِميَثٌم َقاَل َصَدَق اللَُّه َو َرُسوُلُه َو َصَدْقَت يَا َأِمَري اْلُمْؤِمِنَني َو اللَّ 

اِلماً فـََرَجَع ِإَىل ِميَثٍم َو اْكتَـَىن بَِأِيب َساملٍِ فـََقاَل َلُه َعِليٌّ عليه السالم َذاَت الَِّذي َمسَّاَك ِبِه َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َو دَْع سَ 
فَانـَْتِظْر َذِلَك  َفُمَك َدماً فـَُيْخَضُب ِحلَْيُتكَ  يـَْوٍم ِإنََّك تـُْؤَخُذ بـَْعِدي فـَُتْصَلُب َو ُتْطَعُن ِحبَْربٍَة َفِإَذا َكاَن اْليَـْوُم الثَّاِلُث ابـَْتَدَر َمْنِخرَاَك وَ 

َن اْلَمْطَهَرِة َو اْمِض َحىتَّ اخلَِْضاَب َو ُتْصَلُب َعَلى، باب َداِر َعْمِرو ْبِن ُحَرْيٍث َعاِشَر َعَشَرٍة أَْنَت أَْقَصُرُهْم َخَشَبًة َو أَقْـَربـُُهْم مِ 
َكاَن ِميَثٌم يَْأتِيَها فـَُيَصلِّي ِعْنَدَها َو يـَُقوُل بُورِْكِت ِمْن َخنَْلٍة َلِك ُخِلْقُت َو ِيل أُرَِيَك النَّْخَلَة الَِّيت ُتْصَلُب َعَلى ِجْذِعَها َفَأرَاُه ِإيَّاَها فَ 

يِت َو َملْ يـََزْل يـَتَـَعاَهُدَها َحىتَّ ُقِطَعْت َو َحىتَّ َعَرَف اْلَمْوِضَع الَِّذي ُيْصَلُب َعَليـَْها بِاْلُكوَفِة قَ  ْبَن ُحَرْيٍث  اَل َو َكاَن يـَْلَقى َعْمَروُغذِّ
َأْو َداَر اْبِن َحِكيٍم َو ُهَو َاليـَْعَلُم َما  فـَيَـُقوُل َلُه ِإينِّ ُجمَاِوُرَك َفَأْحِسْن ِجَواِري فـَيَـُقوُل َلُه َعْمٌرو أَ ُترِيُد َأْن َتْشَرتَِي َداَر اْبِن َمْسُعودٍ 

  .يُرِيدُ 

ْعُت َو َحجَّ ِيف السََّنِة الَِّيت قُِتَل ِفيَها َفَدَخَل َعلَ  َا مسَِ ى أُمِّ َسَلَمَة َرِضَي اللَُّه َعنْـَها فـََقاَلْت َمْن أَْنَت َقاَل أَنَا ِميَثٌم َقاَلْت َو اللَِّه َلُرمبَّ
ُه قَاَل َأْخِربِيِه َأينِّ َقْد اِئٍط لَ َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله يُوِصي ِبَك َعِليّاً ِيف َجْوِف اللَّْيِل َفَسَأَهلَا َعِن احلَُْسْنيِ قَاَلْت ُهَو ِيف حَ 

يََّبْت ِحلَْيَتُه َو َقاَلت َلُه أََما ِإنـََّها َأْحَبْبُت السََّالَم َعَلْيِه َو َحنُْن ُمْلتـَُقوَن ِعْنَد َربِّ اْلَعاَلِمَني ِإْن َشاَء اللَِّه َفَدَعْت َلُه ِبِطيٍب َفطَ 
  ».َسُتْخَضُب ِبَدمٍ 

  281: تواضع و آثار آن، ص

  ها شتپى نو 

   پيوند با اهل بيت عليهم السالم 18

  

   وجود دو پيوند در دو عامل

18  
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   ران، مسجد حضرت امري عليه السالم

  1384رمضان 

  287: تواضع و آثار آن، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

دارد، اولني پيوند، پيوندى است كه در عامل طبيعت، و پيوند ديگر در عامل معنويت، صورت در عامل دو پيوند وجود 
پيوندى كه در عامل ماّدى صورت . هر كدام از اين پيوندها، به ويژه براى انسان داراى آثار با بركىت است. گريد مى
ميوه فراوان به بار بياورد، و عمر درخت و گل اى دارد، براى اينكه رشد اجياد شود،  گريد، براى كشاورزان ارزش ويژه مى

زنند، اين شاخه ضعيف و ناتوان با پيوند  اى را به تنه درخىت پيوند مى كنند، شاخه تر شود، اين پيوند را برقرار مى طوالىن
  .دهد ار مىشود و ميوه فراواىن در اختيار كشاورز قر  گريد، خّرم و سرسبز مى خوردن به درخت توامنند، قدرت و توان مى

دهد، آيات قرآن، روايات و معارف اهلى، درباره اين پيوند مسائل فوق  در عامل معنويت هم پيوند مهني كار را اجنام مى
اند، تا جاىي كه پروردگار در قرآن جميد قطع كننده پيوند را ملعون و از رمحت خدا حمروم دانسته  العاده مهمى را مطرح كرده
  »1« .قطع كننده پيوند را اهل خسارت معرىف كرده است است و در يكى از آيات،

______________________________  
ِإينِّ َتارٌِك ِفيُكُم الثـََّقَلْنيِ َما : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله نصا فـََقالَ «؛ 380/ 2: اإلحتجاج على أهل اللجاج -)1(

عليه و ِكَتاَب اللَِّه َو ِعتـَْرِيت َأْهَل بـَْيِيت َفِإنـَُّهَما َلْن يـَْفَرتَِقا َحىتَّ َيرَِدا َعَليَّ احلَْْوَض قـَْولُُه صلى اهللا   ِإْن َمتَسَّْكُتْم َِِما َلْن َتِضلُّوا بـَْعِدي
َا َمَثُل َأْهِل بـَْيِيت َكَمَثِل َسِفيَنِة نُوٍح َمْن رَِكبَـَها َجنَا َو َمْن َختَلََّف َعنـَْها َغِرَق َو َمْن تَـ  َمَها َمَرَق َو َمْن َلزَِمَها حلََِق فاملتمسك آله ِإمنَّ َقدَّ

  ».و املتمسك بغريها ضال مضل/ -بأهل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله هاد مهتد بشهادة من الرسول

اللَِّه َو ِعتـَْرِيت َأْهَل بـَْيِيت َو َما ِإْن َمتَسَّْكُتْم ِبِه َلْن َتِضلُّوا أََبداً ِكَتاَب «، حكاية اجلاثليق؛ 306/ 2: إرشاد القلوب إىل الصواب
َحْبٌل َممُْدوٌد ِمَن السََّماِء ِإَىل اْألَْرِض َسَبٌب بِأَْيِديُكْم َو َسَبٌب ِبَيِد اللَِّه عز و جل َو / -مهَُا الثـََّقَالِن ِكَتاُب اللَِّه الثـََّقُل اْألَْكبَـرُ 

ُموُهْم فـََتْمَزُقوا َو َالَتْأُخُذوا َعْن َغْريِِهْم فتَـَعْطبَـُوا َو َالتـَُعلُِّموُهْم َفِإنـَُّهْم أَ ِإنـَُّهَما َلْن يـَْفَرتَِقا َحىتَّ َيرَِدا َعَليَّ ا ْعَلُم حلَْْوَض َفَال تـَتَـَقدَّ
  ».ِمْنك



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

 

َيِة َأْهِل قاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َمْلُعوٌن َمْلُعوٌن َمْن أكمه َأْعَمى َعْن َوَال «؛ 132، حديث 129/ 1: اخلصال
  ».بـَْيِيت 

  288: تواضع و آثار آن، ص

  

   معناى خسران در قرآن

  

كلمه ضرر . خسران غري از ضرر است. كلمه خسران، در قرآن جميد به معناى تباه شدن مهه سرمايه وجودى انسان است
از . كار گرفته شده استهم در قرآن جميد استعمال شده، اما در موارد خاّص، اما لغت خسارت در اكثر آيات قرآن به  

است كه پروردگار عامل براى  »َو اْلَعْصرِ «  هاىي كه در قرآن كلمه خسارت را به كار گرفته است، سوره مباركه آخرين سوره
  .بيان اين خسارت، سوگند و قسم ياد كرده است

ْنساَن َلِفي ُخْسرٍ «   »1« »ِإنَّ اْإلِ

ها در روايات ما و اهل  ه روزگار عدالت جهاىن امام دوازدهم قسم، اين تأويلبه زمان، به روزگار، به عصر نبّوت پيامرب، ب
رت اين است كه به جمموعه اين زمان ْنساَن َلِفي ُخْسرٍ «ها قسم ياد شود،  سنت، آمده است، و  ترديد  يقيناً و ىب »ِإنَّ اْإلِ

تا جاىي كه چيزى از . قلىب، روحى و نفسى هم موجوديت عقلى،. انسان در نقطه نابودى متام موجودّيت خود قرار دارد
  .وجود او براى وزن كردن در قيامت باقى مناند

  :فرمايد خداوند در قرآن مى

  »2« »َفال نُِقيُم َهلُْم يـَْوَم اْلِقياَمِة َوْزناً «

روح، عمل،  از باب عقل، وجدان، فطرت،. شوند اما چيزى براى ارزياىب و پاداش گرفنت ندارند اى وارد قيامت مى عّده
  .اخالق و بدن، هيچ چيزى براى ارزياىب ندارند

  :ارزياىب پروردگار، براى كساىن است كه مايه و سرمايه دارند، اما كساىن كه به عنوان
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______________________________  
  ».كارى بزرگى است ترديد انسان در زيان ىب]  كه[« ؛ 2): 103(عصر  -)1(

  ».كنيم آنان برپا منى]  حماسبه اعمال[روز قيامت ميزاىن براى پس «؛ 105): 18(كهف   -)2(
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  »1« »َلِفي ُخْسرٍ «

  يا

  »2« »أُولِئَك ُهُم اْخلاِسُرونَ «

  يا

  »3« »ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكْم ِباْألَْخَسرِيَن َأْعماًال «

ا باز كنند ندارند، كه حّىت روزنهكند، كساىن هستند كه در قيامت چيزى قابل ارزياىب  معرىف مى شت را به روى آ . اى از 
  :كنندگان پيوند را بسيار عجيب است كه قرآن، قطع. در ظاهر و باطن از رمحت خدا دور هستند

  »أُولِئَك ُهُم اْخلاِسُرونَ «

  .معرىف كرده است

  قطع پيوند با پروردگار

  

  كنند كه اين قاطع پيوند، مىوقىت از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله سؤال 

  »4« »يـَْقَطُعوَن ما َأَمَر اللَُّه ِبِه َأْن يُوَصلَ «

  :يعىن قطع كننده پيوند، و به عبارت ديگر »يـَْقَطُعونَ « يعىن پيوند، »يُوَصلَ «
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ا دادن به آيد كه  جرياىن در زندگى او بوجود مى. برد خورد، يا اگر پيوند خبورد، پيوند را قيچى كرده و مى پيوند منى براى 
ممكن است يك جريان تلخ، مانند امتحانات اهلى، يا يك جريان شريين، مانند پول، . كند آن جريان، پيوند را قطع مى

تواند به پول، صندىل و شهوت برسد، لذا پيوند را قطع  شهوت و صندىل موجب شود كه پيوند را ادامه ندهد؛ زيرا منى
  .منايد مى

  باشد كه با حفظ اين پيوند، از مى »5«  يوند در جنگ مجليكى از موارد قطع، پ

______________________________  
  ».كارى بزرگى است در زيان«؛ 2): 103(عصر  -)1(

  ».آنانند كه زيانكارند«؛ 27): 2(بقره  -)2(

  »آيا مشا را از زيانكارترين مردم از جهت عمل آگاه كنم؟: بگو«؛ 103): 18(كهف   -)3(

اى آمساىن [و آنچه را خدا پيوند خوردن به آن را فرمان داده است «؛ 27): 2(قره ب -)4( مانند پيوند با پيامربان و كتا
  ».منايند قطع مى]  و اهل بيت طاهرين و خويشان

شكىن اقدام كردند، گروه  اّولني گروهى كه به مبارزه علىن و بيعت«جنگ مجل؛  704): قصص قرآن(قصص األنبياء  -)5(
ا خود را وّىل دم و منتقم خليفه سّوم ناميدند، در حاىل كه خود در قتل عثمان ن اكثني يا پريوان طلحه و زبري بودند، آ

انه اجنام حّج عمره از مدينه خارج شده و به جانب بصره رفتند و در آجنا بر عليه امام شورش كردند  ا به  دخيل بودند، آ
جلوه دادن خويش عايشه مهسر پيامرب صلى اهللا عليه و آله را نيز فريب داده و با خود و براى مهراه كردن مردم و موّجه 

اده و عايشه را بر آن سوار كردند و به سوى  ّيه كرده و هودجى بر آن  ا شرتى قوى هيكل و سرخ مو  مهرأى منودند، آ
قبل از اقدام به خروج بر ) ه، زبري، عايشهطلح(دهد هر يك از اين افراد  بصره حركت منودند، تاريخ جنگ مجل نشان مى

ا را بر ادامه اين روند تشويق مى ا را برطرف  امري مؤمنان بارها دچار ترديد شدند، اّما دستهاى پنهاىن آ كرد و ترديد آ
واقع با پنهان  منود، در اين رابطه نقش عبد اللَّه بن زبري، حمّمد بن طلحه و مروان بن حكم انكار ناپذير است، اينان در مى

هاى خوشنام، چون صحابه پيامرب و مهسر او قصد داشتند از پشت به اسالم ضربه بزنند و با خود   شدن پشت چهره
آورمي و اگر شكست  اگر اصحاب مجل پريوز شوند ما امتيازات از دست رفته دوران خليفه سّوم را بدست مى: گفتند

ا را كساىن مى مىخبورند هيبت هر دو طرف، در مقابل مردم فرو  پندارند كه در راه رسيدن به منافع شخصى  ريزد و مردم آ
  !اند و خالفت به جان هم افتاده
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ا در بصره علم خمالفت برافراشتند، امام عليه  سراجنام توطئه پشت پرده امويان بدست اصحاب مجل جامه حتّقق پوشيد و آ
ا سپاه خود را بسيج كر  اى راهگشا با مهه آنان امتام  د و عازم بصره گشت و در آغاز نربد با خطابهالسالم براى مقابله با آ

ا را به حكمّيت قرآن فرا خواند، اّما سپاه  حّجت منود، آنگاه يكى از افراد خود را با قرآن بسوى سپاه مجل فرستاد تا آ
ا به بصره او را كشتند، پس از اين ماجرا امام فرمان نربد را صادر فرمود، جنگ تا س ه روز ادامه يافت، ياران امام رشاد

خرج دادند و سراجنام سردمداران جنگ، طلحه و زبري به هالكت رسيدند و شرت حامل عايشه كه پرچم جنگ هم بر فراز 
هودج او بود، بر زمني افتاد و آتش جنگ فرو نشست، آنگاه امام فرمان داد، فراريان را تعقيب نكنند و جمروحان را 

ها قدم نگذارند و هر كس كه سالح خود را بر زمني گذارد در امان است، سپس عايشه را با مركب و  به خانهنكشند و 
توشه كاىف به سوى مدينه رهسپار منود و حمّمد بن ابو بكر برادر عايشه را به مهراه چهل زن كه لباس مردانه پوشيده بودند 

به جانشيىن خود در بصره منصوب كرد و با پريوزى كامل به سوى  براى مهراهى عايشه گسيل داشت، آنگاه ابن عباس را 
  ».كوفه بازگشت

  290: تواضع و آثار آن، ص

رسيدند؛  بر فرض اگر به صندىل و مقام مى. براى اينكه به اهداف خود برسند، پيوند را بريدند. صندىل و مقام خربى نبود
ادند؛ زيرا عقيده امرياملؤمنني عليه السالم اين بود كه اگر هر دو د چون هر دو پري بودند، به حمض رسيدن آن را از دست مى

ا ديگرى را  به اين مقام مى رسيدند، در باطن خود طرح و نقشه داشتند، وقىت كه مقام را به دست آوردند، يكى از آ
ريزد، در بريدن  مى بكشد و بر صندىل حكومت بنشيند؛ يعىن هنگامى كه پيوند قطع شد، متام تعادل فكرى و روحى به هم

  .كند نشني و به تدريج اخالق حيوانات درنده را پيدا مى هاى اهلى در وجود انسان ته پيوند، مايه

  :فرمايد خداوند در قرآن مى

  »1« »َفَمثـَُلهُ َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َحتِْمْل َعَلْيِه يـَْلَهْث َأْو تـَتْـرُْكُه يـَْلَهثْ «

  اى است؟ كه بايد پيوند خبورد، چه شاخهاى   اكنون طبق آيات قرآن شاخه

  »2« »الَِّذيَن يـَنـُْقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمْن بـَْعِد ِميثاِقِه َو يـَْقَطُعوَن ما َأَمَر اللَُّه ِبِه َأْن يُوَصلَ «

ن قوى باشد، مگر انسا اى كه بايد پيوند خبورد، وجود انسان مى چرا شاخه نازك، بايد در عامل مادى پيوند خبورد؟ شاخه
  .نيست؟ نه
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   ناتوان بودن انسان

  

  .انسان در ناتواىن قرار دارد: فرمايد خداوند در قرآن مى

ْنساُن َضِعيفاً «   »3« »ُخِلَق اْإلِ

كنم، در  تواند خودش را اداره كند، به وسيله ناف او را تقويت مى از نظر بدىن ناتوان است، وقىت در رحم مادر است، منى
  .شود تبديل مىرحم مادر به سه كيلو 

  .دهند او را با سينه مادر پيوند مى. آيد باز هم ضعيف است وقىت انسان به دنيا مى

   دهند، آب، نان، ميوه و گوشت بعد از دو سال او را به سفره طبيعت پيوند مى

______________________________  
او هجوم برى، زبان از كام بريون  اگر به]  كه[پس داستانش چون داستان سگ است «؛ 176): 7(اعراف  -)1(

  ».آورد زبان از كام بريون مى]  باز هم[آورد، واگر به حال خودش واگذارى  مى

با [اش  پس از استوارى]  كه توحيد و وحى و نبوت است[آنان كساىن هستند كه پيمان خدا را «؛ 27): 2(بقره  -)2(
شكنند و آنچه را خدا پيوند خوردن به آن را فرمان داده  مى]  نداليل عقلى و علمى و براهني منطقى با عدم وفاى به آ

اى آمساىن و اهل بيت طاهرين و خويشان[است    ».منايند قطع مى]  مانند پيوند با پيامربان و كتا

  ».ناتوان آفريده شده است]  در برابر مشكالت و شهوات جنسى[انسان «؛ 28): 4(نساء  -)3(

  291: تواضع و آثار آن، ص

  .باشد شود، مهه از آثار پيوندها مى شود، يا در جبهه شري بيشه شجاعت مى شود، قهرمان جهان مى خورد، بزرگ مى مى

  در عامل عقل، نفس، جان و قلب هم ضعيف است، آيا ضعيف نيست؟

  »1« »َو اللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمَّهاِتُكْم ال تـَْعَلُموَن َشْيئاً «
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  !آيا ناداىن ضعف و ناتواىن نيست؟. در به دنيا آمديد نفهم بوديدهنگامى كه از ما

  :پيغمرب صلى اهللا عليه و آله به امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

حال ضعف عقلى را چگونه بايد تقويت كرد؟ بايد . تر از ناداىن نيست فقر مادى سنگني »2« »ال فقر أشّد من اجلهل«
اگر انسان را . شود عد از اينكه به منابع علمى پيوند خورد، استاد، دكرت، مهندس و خمرتع مىب. او را به مدرسه پيوند بدهند

  .به منابع علمى پيوند نزنند، هر چه در اين دنيا عمر كند و هر مكاىن زندگى كند، مهان نادان است

 خر عيسى گرش به مّكه برند
 

 «3» چون بيايد هنوز خر باشد

  

  .باشد پيوند خوردن به منابع علمى مىالزمه پيشرفت انسان، 

  »َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمَّهاِتُكْم ال تـَْعَلُموَن َشْيئاً «

اد، ىب به چه چيزى . ارزش بود، بايد پيوند خبورد تا تبديل به نفس زكّيه شود رنگ و ىب از هنگامى كه نْفس مشا در دنيا پا 
هيچ فقري و ضعيفى حاضر نيست در فقر . زيرا انسان فقر و ضعف حمض است پيوند خبورد؟ چرا انسان بايد پيوند خبورد؟

  .و ضعف مباند، مهه از ضعف و فقر فرارى هستند، پس واجب است انسان پيوند خبورد

  به چه دليل خداوند مسأله پيوند را در قرآن خدا مطرح كرده و قاطع پيوند را

______________________________  
  ».دانستيد و خدا مشا را از شكم مادرانتان بريون آورد در حاىل كه چيزى منى«؛ 78): 16(حنل  -)1(

َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله يَا َعِليُّ َالفـَْقَر «؛ 25، حديث 25/ 1: الكاىف -)2(
  ».اْلَعْقلِ  َأَشدُّ ِمَن اجلَْْهِل َو َالَماَل أَْعَوُد ِمنَ 

  .سعدى شريازى -)3(
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  ملعون و اهل خسارت دانسته است؟ چه كسى بايد پيوند خبورد و به چه دليل؟

چه . بايد به من و على متصل شويد: فرمايد انسان بايد به خاطر فقر مهه جانبه پيوند خبورد، پيغمرب صلى اهللا عليه و آله مى
  .است؟ خدا كسى پيوند را داده

  :فرمايد خداوند در قرآن مى

ا َولِيُُّكُم اللَُّه َو َرُسولُُه َو الَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َو يـُْؤتُوَن الزَّكاَة َو ُهْم ر «   »1« »اِكُعونَ ِإمنَّ

ا«   .يعىن براى رهاىي از فقر معنوى و اخالقى بايد به خداوند پيوند خبورمي »ِإمنَّ

  باشد؛ زيرا فقط يك خدا در عامل وجود دارد، آيه شريفه، اهللا مفرد مى در

  »2« »ال ِإلَه ِإالَّ اللَّهُ «

مفرد  »َرُسولُهُ «  باشد و حق اين است كه در اين آيه آخرين پيامرب يك نفر مى. اين عبارت در قرآن يك بار آمده است
به صورت مجع ذكر شده است و طبق روايات امرياملؤمنني عليه اما منبع سوم كه انسان بايد به آن پيوند خبورد، . باشد

  .باشد السالم مى

  چرا در آيه منبع سوم را مجع ذكر كرده است؟

، »آَمُنوا« باشد، مانند هاى فعلى آن مجع مى گويند منظور مشا در اين آيه على بن أىب طالب است، اما صيغه به ما مى
كنيد؟ آيا مشا ظامل  زنيد و در معناى آيات تصّرف مى خالف قرآن حرف مى -شيعيان -چرا مشا. »يـُْؤتُونَ « و »يُِقيُمونَ «

  .گريند كنيد؟ اين ايراد را ديگران به ما مى نيستيد و خالف قرآن حركت منى

ا مى   كنيد؟ هاى قرآىن و روايات خود اين آيه را چگونه معنا مى گوييم مشا در جمموع كتاب به آ

  »3« »فـَُقْل َتعاَلْوا«

گويد خداوند بر او عذاب نازل كند، چه   كنيم هر كس حق منى اى پيامرب به نصاراى جنران بگو، از خداوند تقاضا مى
  كساىن بايد بيايند؟ طرح پروردگار
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______________________________  
كه ] اند البط مانند على بن اىب[سرپرست و دوست مشا فقط خدا و رسول اوست و مؤمناىن «؛ 55): 5(مائده  -)1(

يدستان[دارند و در حاىل كه در ركوعند  مهواره مناز را برپا مى   ».دهند زكات مى]  به 

  ».معبودى جز خدا نيست«؛ 35): 37(صافات  -)2(

بياييد ما پسرامنان را و مشا پسرانتان را، و ما زنامنان را و مشا زنانتان را، و ما نفومسان : بگو«؛ 61): 3(آل عمران  -)3(
  ».و مشا نفوستان را دعوت كنيم را
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  است، به جمموع مسيحيان جنران بگو،

  »فـَُقْل َتعاَلْوا«

  .در اين جلسه شركت كنند

  »َنْدُع أَْبناَءنا َو أَْبناءَُكمْ «

مجع است، بگو مهه » أبناء«آورمي،  هر چه فرزند در منطقه جنران است، بياوريد، ما هم هرچه فرزند دارمي به ميدان مى
  آورمي، فرزندان خود را بياوريد، ما هم مهه را مى

  »َو ِنساَءنا َو ِنساءَُكمْ «

آورمي، اگر بنا به نابودى باشد، بگذاريد  هر چه زن در منطقه جنران است، بياوريد، ما هم هر چه زن در منطقه هست، مى
  مهه ما نابود شومي،

  »َو أَنـُْفَسنا َو أَنـُْفَسُكمْ «

  .آورمي هر چه مرد در منطقه داريد بياوريد و ما هم مهه مردان خود را مىمشا 

از نظر عرىب مجع نيست، مگر مجع از سه نفر به باالتر » أبناء«اى دانشمندان، مفسرّين و پريوان غري شيعه، مگر كلمه 
است؛ يعىن پيغمرب صلى اهللا  نيست، مگر در كتاب هاى خود ننوشتيد، كه پيغمرب به جلسه آمد، اما فقط فاطمه را آورده
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از ميان مهه . عليه و آله خالف حرف خدا رفتار كرده است؟ پيغمرب صلى اهللا عليه و آله از نقشه خدا ختلف كرده است
طبق نوشته مشا، مگر معىن آن اين نيست كه حسن و حسني مهه نسل عامل . مردان فقط امرياملؤمنني عليه السالم را آورد

  :هاى عامل است، على به تنهاىي مهه مردان عامل است، مهني حرف را ما در آيه تنهاىي مهه زنهستند، فاطمه به 

ا َولِيُُّكُم اللَُّه َو َرُسولُُه َو الَِّذيَن آَمُنوا«   »ِإمنَّ

  گوييد گويد، مشا مى گوييم اين آيه در مرتبه سوم على عليه السالم را مى زنيم، اگر مى مى
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اى خود نوشتيد پيامرب يك نفر را آورد اشتباه معىن مى   .در اينجا هم آيه مجع است. كنيد، آيه مجع است، مشا در كتا

معناى آن اين است كه به مهه انبيا و به مردان درست عامل پيوند  »1« اگر به على نزديك شويد. معىن اين پيوند اين است
  .ايد ه عقل، اميان، اخالق و نعمت كامل پيوند خوردهايد، اگر به على پيوند خبوريد، ب خورده

   لزوم پيوند با امري املؤمنني عليه السالم

  

قبول ندارم، اگر على در ميان نباشد، باز شاخه درخت : فرمايد شود ما فقط به خدا و پيغمرب پيوند خبورمي؟ خدا مى آيا مى
ام،  گوىي من به خدا و پيغمرب پيوند خورده تو مى. منبع پيوند خبوريدبايد به سه : فرمايد خداوند مى. وجود تو ارزشى ندارد

با على كار ندارم، اگر اين را بگوىي، مانند اين است كه با پيغمرب و با على كارى ندارى، ادعاى مشا دروغ است كه با 
  .در پيوند با خدا و رسول، على تا ابد وجود دارد. ايد خدا و رسول پيوند خورده

  :رمودپيامرب ف

  »اذا كان يوم القيامة«

  :هنگامى كه قيامت بر پا شد

  »و فرغ اهللا من حساب اَخلالئق«

  ها را مهر كند و ببندد، كسى براى حساب و كتاب نبود، و خدا مهه پرونده
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شت و جهنم را به من واگذار كرد،  »2« »دفع اخلالق عز و جل مفاتيح اجلنة والنار إىلّ « من » فأقول لك«متام كليدهاى 
شت بروند و چه كساىن وارد جهّنم شوند. تو حكم كن» أحكم«گومي،  هم در قيامت به تو مى پيوند با . چه كساىن به 

شت است، قطع با   على عليه السالم، موجب باز شدن درهاى 

______________________________  
  ؛6 -4، حديث 247/ 39: حبار األنوار -)1(

 َعَلى اْبِن َعبَّاٍس َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َقاَل اللَُّه َجلَّ َجَاللُُه َلِو اْجَتَمَع النَّاُس ُكلُُّهمْ ]  األمايل للصدوق[« 
  .َوَالَيِة َعِليٍّ َما َخَلْقُت النَّارَ 

ُه َو َلَعَن اللَُّه َمْن َقاَل النَِّيبُّ صلى اهللا عليه و آله َحُرَمِت النَّاُر َعلَ ]  األمايل للشيخ الطوسي[ ى َمْن آَمَن ِيب َو َأَحبَّ َعِلّياً َو تـََوالَّ
  .َماَرى َعِلّياً َو نَاَواُه َعِليٌّ ِمينِّ َكِجْلَدِة َما بـَْنيَ اْلَعْنيِ َو احلَْاِجبِ 

ْعُت النَِّيبَّ صلى اهللا عليه و آله يَـ  ُقوُل َمْن َأَحبَّ َأْن ُجيَاِوَر اْجلَِليَل ِيف َدارِِه َو يَْأَمَن َحرَّ نَارِِه َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه اْألَْنَصاِريِّ قَاَل مسَِ
  ».فـَْلَيتَـَولَّ َعِليَّ ْبَن َأِيب طَاِلبٍ 

  ؛25، حديث 17، باب 338/ 7: ؛ حبار األنوار9، حديث 84، باب 198/ 39: حبار األنوار -)2(

ْعِبٍل َعِن الرَِّضا َعْن آبَاِئِه َعْن أَِمِري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم قَاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى ِبِإْسَناِد َأِخي دِ ]  األمايل للشيخ الطوسي[« 
ِر ِإَيلَّ فََأْدفـَُعَها يَح اْجلَنَِّة َو النَّااهللا عليه و آله ِإَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة َو فـَرََغ اللَّهُ ِمْن ِحَساِب اخلََْالِئِق َدَفَع اْخلَاِلُق عز و جل َمَفاتِ 

 ِمنـَْها ِشيَعِيت َو أَْهُل بـَْيِيت َو ِمْن باب ِإلَْيَك َفأَقُوُل َلَك اْحُكْم َقاَل َعِليٌّ َو اللَِّه ِإنَّ لِْلَجنَِّة ِإْحَدى َو َسْبِعَني بَاباً َيْدُخُل ِمْن َسْبِعنيَ 
  ».َواِحٍد َساِئُر النَّاسِ 

  295: تواضع و آثار آن، ص

  .عليه السالم، رفنت به جهنم استعلى 

  :فرمايد پيغمرب صلى اهللا عليه و آله با على عليه السالم است، امرياملؤمنني مى »1« »على مع احلق واحلق مع على«

  »واهللا اّن للجنة احدى و سبعني باباً «

شت هفتاد و يك در است، من اولني بار بود كه اين روايت را ديده   ام، براى 
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  »عني منها ِشيعىت و اهُل بيىتيدخل من سب«

  .شوند شيعه من از هفتاد در مهراه با اهل بيت من وارد مى

  »ومن باب واحد سائر الناس«

  .شوند بسيارى از مردم در زمان يكصد و بيست و چهار هزار پيغمرب، از در ديگر وارد مى

  بيت عليهم السالم ذكر كرده است؟ چرا شيعه را قبل از اهل

شت بروميما طاقت ندارمي   . جلوتر از مشا به 

كرم در اينجا، كرم خدا است، وىل افق طلوعش على است، رمحت در اينجا، رمحت   »2«  با كرميان كارها دشوار نيست
  .خدا است، وىل افق طلوعش على است

  كتاب فضل تو را آب حبر كاىف نيست
 

  كه تر كنم سر انگشت و صفحه بشمارم

 فلك را عمر بسيار ببايد پدر پري
 

 كه دگر مادر گيىت چو تو فرزند بزايد

  

   لزوم امام شناسى در اسالم

  

  كسى كه امام خود را نشناسد،: پيغمرب فرمود. شناسى واجب شرعى است على

______________________________  
و آله قَاَل َعِليٌّ َمَع احلَْقِّ َو احلَْقُّ َمَع َعِليٍّ َو َأْمجَُعوا َأنَّ النَِّيبَّ صلى اهللا عليه «؛ 26، باب 450/ 10: حبار األنوار -)1(

  ».َيُدوُر َحْيُثَما َدارَ 

اىي -)2(    شيخ 
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  و مبريد،

  .اند خوشبختانه اين روايت را بيشرت اهل تسنن هم نقل كرده. مريد وار مى ابوهلب »1« »مات ميتة جاهلية«

حمّبت و واليت على . شناس بزرگ كنيد بچه هاى خود را امام. ى و پيغمربشناسى واجب استشناسى، مانند خداشناس امام
ا را رشد بدهد را به فرزندان خود ارث بدهيد، سرمايه   .اى را به ارث بگذاريد كه ماندىن باشد، تا آ

   ارادت پيامرب صلى اهللا عليه و آله به امرياملؤمنني عليه السالم

  

در . دست من در دست پيغمرب صلى اهللا عليه و آله بود: فرمايد ، امرياملؤمنني عليه السالم مى»2« »ْم نِْعَمِيت َأْمتَْمُت َعَلْيكُ 
: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود. بردند اى را روى ختته انداخته و به بقيع مى كردمي، چهار كارگر، جنازه مسريى حركت مى

هفت هشت قدم جلو رفتيم، : فرمايد جلو تابوت را بگري، امرياملؤمنني مى: فرمودبعد . على جان به تشييع جنازه برومي
  .على جان، اكنون هر دو عقب جنازه را بگريمي، تا به قربستان بقيع رسيدمي: ايشان فرمودند

متام شد، غسل . دهم، على جان تو آب بريز خودم او را غسل مى: پيغمرب صلى اهللا عليه و آله به اين چهار كارگر فرمود
هنگام دفن، پيغمرب وارد قرب . كنم من در پرياهن خودم او را كفن مى: ميت را كفن كردند، پيغمرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

از قربستان . صورت ميت را روى خاك گذاشت، او را بوسيد و بريون آمد. على جان، جنازه را به من بده: شد، فرمود
ا دادن به اين ميت براى چيست؟ گفتمعلى : بقيع بريون آمدمي، فرمود آقا براى چه : جان، از من نپرسيدى كه اين مهه 

   من. اى كه جنازه را ديدم، ديدم قلب او پر از عشق تو است آمدمي، اولني مرتبه در كوچه كه مى: باشد؟ فرمود مى

______________________________  
ِن اْلُمِغريَِة قَاَل قـُْلُت ِألَِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا احلَْاِرِث بْ «؛ 3، حديث 377/ 1: الكاىف -)1(

َجاِهِليََّة  يًَّة َاليـَْعِرُف ِإَماَمُه َقاَل عليه و آله َمْن َماَت َاليـَْعِرُف ِإَماَمُه َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة َقاَل نـََعْم قـُْلُت َجاِهِليًَّة َجْهَالَء َأْو َجاِهلِ 
  ».ُكْفٍر َو نَِفاٍق َو َضَالل

  ».و نعمتم را بر مشا متام كردم«؛ 3): 5(مائده  -)2(
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  .ام به خاطر تو اين كارها را اجنام داده

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته
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  ها پى نوشت

   علم و معرفت 19

  

   مملوكمالك و 

19  

   ران، مسجد حضرت امري عليه السالم

  1384رمضان 
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   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

مهه امور زندگى دارد، و  از حاالت بسيار با ارزشى كه براى هر انساىن وجودش ضرورى و الزم است، و كاربرد مهّمى در
تواضع را چگونه بايد به دست . براى آن، آثار عظيمى در قيامت ظهور خواهد كرد، حاِل تواضع، فروتىن و انكسار است

  .آورد؟ در اين زمينه يقيناً پدران، مادران، معّلمان، مربّيان و خود انسان نقش مهمى در اين زمينه دارند

  .ر معناى حقيقى و واقعى تواضع را به انسان القاء كننداين جمموعه بايد با كمك يكديگ
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انسان ذاتاً مملوك است و داراى مالك، مالك او هم هيچ كدام از موجودات نيستند، انسان، جّن، فرشته و هيچ موجود 
ا مملوك و خملوق هستند، مملوك و خملوق منى ديگرى مالك انسان منى ت كند، اگر اّدعا  تواند اّدعاى مالكي باشند؛ زيرا مهه آ

كند، اّدعاى او به دليل وجود خودش باطل است و به انسان اين حق داده نشده كه خملوق را به عنوان مالك انتخاب 
انسان مانند مهه موجودات عامل مالك او آفريننده و به وجود . پايه است منايد، و اگر انتخاب كند، اين انتخاب، باطل و ىب

  .آورنده او است

يدسىت او ذاتى استمملوك؛ ي    مملوك؛ موجودى. عىن موجودى كه فقر و 
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دهد و مهان هم روزى او را در  برد، ديگرى به او روزى مى است كه ديگرى او را به وجود آورده و مهان هم او را از دنيا مى
  .كند آخرين حلظات حيات قطع مى

د در هيچ امرى از خود ندارد، آن مقدار اختيارى كه دارد، مالك به او واگذار  مملوك موجودى است كه اختيار صد در ص
  .تواند مملوك را از اراده و اختيار سلب كند و نريوى اختيارش را از كار بيندازد مالك، مى. كرده است

  »1« »ءٍ  َشيْ   َعْبداً َممُْلوكاً ال يـَْقِدُر َعلى«

  :يا در آن مجله كه فرمودند

  »ىف يده كان ملوالهالعبد و ما «

اگر عبد و مملوك مالك واقعى بود، انتقال ملك  »2« .باشد عبد و مملوك و آن چه كه در اختيار او است، ملك موال مى
  .شود از او حمال است، چنانچه انتقال ملكيت بر هسىت، هرگز از پروردگار سلب منى

اما مملوك، مالكيّتش حمدود، . او با مملوك، قطع شودخدا مالك است و مالك كّل هسىت است، حمال است رابطه مالكيت 
. قابل سلب و انتقال به غري است، انسان اگر توّجه به اين مملوكيت خود داشته باشد، حمال است گرفتار غرور و تكّرب شود

در انتظار او  به حيات، كه مرگ. به چه دليل مملوك تكّرب كند؟ به چه چيزى تكّرب كند؟ به اموال، كه از دست رفتىن است
زيباىي ظاهرى كه پريى در راه است، به علم، كه در خطر فراموشى است و علمى كه مال خودش نيست، علم از . است

آيا به توان و قدرت خود تكرب كند؟ كه توان و قدرت انسان از بسيارى از . اساتيد قبل به انسان انتقال پيدا كرده است
  .موجودات زمني كمرت است
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كشد گاهى آن دانه و حشره، هشتاد  اى را به طرف النه مى مورچه دانه يا الشه حشره. از مورچه كمرت است توان انسان
تواند چند برابر وزن خود را بردارد و محل كند، انسان از نظر توان از مورچه هم  و انسان منى. برابر وزن مورچه است

  تر ضعيف

______________________________  
  ».برده زر خريدى كه بر هيچ كارى قدرت ندارد«؛ 75: )16(حنل  -)1(

ْبَل احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َملْ َتْسِبْق َلُه َحاٌل َحاًال فـََيُكوَن َأوًَّال قـَْبَل َأْن َيُكوَن آِخراً َو َيُكوَن َظاِهراً قَـ «؛ 64خطبه : ج البالغة -)2(
َرُه َممُْلوٌك وَ َأْن َيُكوَن بَاِطناً ُكلُّ ُمَسمى بِاْلَوْحدَ  َرُه َذلِيٌل َو ُكلُّ َقِويٍّ َغيْـَرُه َضِعيٌف َو ُكلُّ َماِلٍك َغيـْ َرُه َقِليٌل َو ُكلُّ َعزِيٍز َغيـْ  ُكلُّ ِة َغيـْ

َرُه يـَْقِدُر َو يـَْعَجزُ  َرُه ُمتـََعلٌِّم َو ُكلُّ َقاِدٍر َغيـْ   ».َعاملٍِ َغيـْ

ُسَلْيَماَن ْبِن ِمْهرَاَن َقاَل َسأَْلُت أَبَا َعْبِد اللَِّه عليه السالم َعْن ] التوحيد[ «؛ 3، حديث 1، باب 4/ 2: و نيز در حبار األنوار
يعاً قـَْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقياَمِة فـََقاَل يـَْعِين ِمْلَكُه َالَميِْلُكَها َمَعهُ َأحَ   َمْوِضٍع ٌد َو اْلَقْبُض ِمَن اللَِّه تـََعاَىل ِيف قـَْوِل اللَِّه عز و جل َو اْألَْرُض مجَِ

ْعطَاءُ َو التـَّْوِسيُع َكَما َقاَل عز و جل يـَْعِين يـُْعِطي َو يـَُوسُِّع   َو اللَُّه يـَْقِبُض َو يـَْبُصُط َو ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ   آَخَر اْلَمْنُع َو اْلَبْسُط ِمْنُه اْإلِ
ْخُذ ِيف َوْجِه اْلَقُبوِل ِمْنُه َكَما َقاَل َو يَْأُخُذ الصََّدقاِت َأْي يـَْقبَـُلَها ِمْن َو َميَْنُع َو ُيَضيُِّق َو اْلَقْبُض ِمْنُه عز و جل ِيف َوْجٍه آَخَر اْألَ 

يـَُقوُل عز و َقاَل اْلَيِمُني اْلَيُد َو اْلَيُد اْلُقْدَرُة َو اْلُقوَُّة   َو السَّماواُت َمْطِويَّاٌت ِبَيِميِنهِ   َأْهِلَها َو يُِثيُب َعَليـَْها قـُْلُت فـََقْولُُه عز و جل
  ». َعمَّا ُيْشرُِكونَ   ُسْبحاَنُه َو َتعاىل  بقدرته َو قـُوَّتِهِ   َو السَّماواُت َمْطِويَّاتٌ   جل
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  چرا انسان بايد غرور و تكرب داشته باشد؟. است

كند، كه اين رشد را اطّباء نام آن  انسان در مقابل يك سّلوىل كه در بدن او، خارج از حّد معمول شروع به رشد كردن مى
انسان با . كند انسان از بيدار ماندن عاجز است و خواب بر او غلبه مى. را سرطان گذاشتند، از مداواى آن عاجز هستند

انسان در مقابل باد و طوفان، سيل و زلزله، . خورد خوردن يك غذاى ناباب، تعادل بدن و تعادل خون او به هم مى
مگر وزش يك طوفان، شهرى را در آمريكا زير طوفان و آب . جريانات تلخ اجتماعى كامًال عاجز است حوادث طبيعى و
  .خامنان نكرد؟ مهه اين موارد نشانه عجز بشر است هاى زيادى را ىب نربد؟ مگر انسان



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

 

به كعبه محله كرد، خداوند ها  ها نابود نكرد؟ وقىت كه ابرهه با فيل مگر خداوند متعال منرود و منروديان را به وسيله پشه
ا از سرزمني مّكه » طري أبابيل«متعال به  ا را نابود كنند، كه آن پرندگان از گنجشك بزرگرت هستند، آ فرمان داد آ
ا مى اى برداشتند و بر سر سپاه ابرهه انداختند، هر سنگ ريزه سنگريزه   :خورد اىي كه به سر آ

  »1« »َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْأُكولٍ «

  آيا مهه اينها نشانه ضعف انسان نيست؟. شدند مانند گوشت كوبيده شده، خملوط مى

گاه براى  غري از خدا، كدام تكيه. گاه مطمئىن در اين عامل ندارد آيا جاى تكرب و غرور است؟ انسان منهاى خدا تكيه
  انسان مطمئن است؟

. ازن، كّل هواى كره زمني هم نامطمئن شده استبا سوراخ شدن اليه . هوا در شهرهاى بزرگ نامطمئن شده است
چه اطميناىن داريد از اينكه شب مهه خواب باشيد و من صبح مشا را به زير زمني منتقل  : فرمايد خداوند در قرآن جميد مى

   تر بسازيد، من چه اعتمادى داريد؟ مشا هر چه ساختمان هاى خود را قوى. كرده باشم

______________________________  
  ».سراجنام مهه آنان را چون كاه جويده شده قرار داد«؛ 5): 105(فيل  -)1(

  308: تواضع و آثار آن، ص

  .برم ريشرت زمني لرزه را باالتر مى

  :فرمايد باشند، باد اگر طبيعى بوزد، خدا در قرآن مى ها از مهني قبيل مى طوفان

قطب و مشال و جنوب است كه هواى زمني معتدل شود، حاال اگر  براى جاجباىي ابرها است، براى جاجباىي گرما و سرماى
  .توانيد داشته باشيد مشا در مقابل من چه مقاومىت مى. شود ها خراب مى پيچ وزيدن باد زياد شود، با مهان وزيدن ساختمان

افتد، ملس  ى بدن از كار مىها رود، با پاره شدن مويرگ مغز، كل دستگاه بينيد، از بني مى بدن مشا در مقابل ميكرىب كه منى
هاى مغز را حفظ كنيد، مشا چه تكيه گاه مطمئىن داريد، غرور مشا براى چيست؟  توانيد مهه مويرگ مشا كه منى. شويد مى

  تكّرب و سينه سپر كردن براى چيست؟

  ها لزوم تواضع براى انسان
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دست هم بدهند، اين مسأله را به انسان القاء كنند   اگر مربّيان، معلمان، اساتيد، پدران و مادران و خود انسان، دست به
آيد،  كه تو مملوك هسىت، و داراى يك مالك، وقىت انسان احساس كند مملوك است، ديگر غرور و تكّرب به سراغ او منى

 .ندما خواهد، ظرف آن انسان نادان است، وقىت انسان بفهمد مملوك است، ديگر براى تكّرب ظرىف منى چون تكّرب ظرف مى
كند؛ يعىن جاىي كه نور علم و فهم  ظرف غرور جهل است، وقىت من عامل و دانا باشم، غرور در من راه پيدا منى »1«

  .تواند جا باز كند باشد، كرب منى

ها يا حق است و يا باطل، يا اهللا است و يا ابليس، يا نور است يا ظلمت، يا دنيا است  مهه برنامه: فرمايد رسول خدا مى
اگر نور در باطن . تواند مشا را وسوسه كند اگر خدا با مشا باشد، ابليس منى. ديگر ضّد هستند رت، مهه اينها با هميا آخ

  تواند مشا است، راهى براى ظلمت وجود ندارد، اگر حّق در مشا است، باطل منى

______________________________  
َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقاَل اْلِكبـُْر رَِداءُ اللَِّه َفَمْن نَازََع اللََّه َشْيئاً عن َأِيب «؛ 5 -6، حديث 311 -310/ 2: الكاىف -)1(

َذرٍَّة ِمْن   ُل اْجلَنََّة َمْن ِيف قـَْلِبِه ِمثْـَقالُ ِمْن َذِلَك َأَكبَُّه اللَّهُ ِيف النَّاِر ُزرَاَرَة َعْن َأِيب َجْعَفٍر َو َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقاَال َالَيْدخُ 
  ».ِكْربٍ 

 النَّاَس قـُْلُت َو َما َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقاَل قـُْلُت َلُه َما اْلِكبـُْر فـََقاَل أَْعَظُم اْلِكْربِ َأْن َتْسَفَه احلَْقَّ َو تـَْغِمصَ «؛ 12حديث 
  ».َسَفُه احلَْقِّ َقاَل َجيَْهُل احلَْقَّ َو َيْطُعُن َعَلى َأْهِلهِ 
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  .در مشا نفوذ كند

خدا دو طرفه بودن را قبول ندارد كه يك روز با شيطان باشيم، يك روز با خدا، يك روز با معاويه باشيم، يك روز با 
  .امرياملؤمنني، يك روز با خودم باشم، يك روز با خدا

   معناى خمِلصني و خمَلصني
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اما خمِلصني گروه . باشند اى هستند، انبيا و ائمه مى ت، خمَلصني يك گروه خاص و ويژهكلمه خمِلصني در قرآن زياد آمده اس
كندو  اى نيستند، خمِلصني؛ يعىن پاك از دو گانگى، در اين زمينه خداى متعال از ابراهيم عليه السالم تعريف مى ويژه
  .وراهه و دو گانه نبوديكتاگرا و يكتابني بود، د. احنراف بود او حنيف بود؛ يعىن ىب: فرمايد مى

  :مسري او، فقط مسري حق بود

  »1« »َوجَّْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر السَّماواِت َو اْألَْرَض َحِنيفاً َو ما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ «

  :گفت يوسف در زندان به زندانيان مى. من هيچ احنراىف را قبول ندارم، در هيچ احنراىف هم نيستم

  »2« »ُمتَـَفرِّقُوَن َخيـٌْر أَِم اللَُّه اْلواِحُد اْلَقهَّارُ  أَ َأْربابٌ «

  .كشند باشيد كه هر كدام، مشا را به يك طرف و يك فرهنگ مى هاى گوناگون مى مشا اسري ارباب

  تواضع در برابر اوامر پروردگار

  

   وقىت انسان اين معنا را درك كند و بفهمد كه مملوك است، و متوجه شود كه

______________________________  
ها و زمني را آفريد،  گرا مهه وجودم را به سوى كسى كه آمسان من به دور از احنراف و با قلىب حق«؛ 79): 6(انعام  -)1(

  ».متوجه كردم و از مشركان نيستم

رت است يا خداى يگانه مقتدر؟«؛ 39): 12(يوسف  -)2(   »آيا معبودان متعدد و متفرق 

  310: آن، صتواضع و آثار 

بيشرت از يك مالك واقعى ندارد و آن حّق است، با فهم مملوك بودن، مالِك عزيز، كرمي، رمحن، رحيم، ودود و غفور، 
انسان را به هر چه دعوت كند دعوت او عاملانه و حكيمانه است، به خاطر فهم مملوك بودن خويش كه سبب تواضع 

پذيرد،  و با كمال ميل، دعوت موال و مالك را مى. تواضع نشان بدهد هاى او ها و دعوت است، انسان نسبت به فرمان
اگر مالكى، غري از خدا تكيه گاه مطمئن  . خوامن، يعىن من مملوك نيستم، خودم مالك هستم مناز منى: گويد آن كسى كه مى
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ها بگو  الكى به ميكرباگر م. كجا است؟ دِر هر ضررى به روى تو باز است، اگر مالكى به هوا بگو هرگز طوفاىن نشود
ها بگو واژگون نشوند، به زمني بگو زلزله نياورد، مالك چه چيزى  ها بگو پايني نيفتند، به ماشني به تو محله نكنند، به طياره

  هسىت؟

   عشق و اخالص امري املؤمنني عليه السالم

  

  :گفت امرياملؤمنني عليه السالم با مهه وجود به پروردگار مى

اين كلمات يك دنيا معنا دارد، ضعيف و ذليل غري از حقري  »1« »عيف الذليل احلقري املسكني املستكنيو أنا عبدك الض«
  .است، مسكني غري از ذليل است، مسكني غري از مستكني است

توانست  براى جربان حقري بودن و ذليل بودن، به تكيه گاه مطمئن ازىل و ابدى تكيه كرده بود و به هيچ عنوان، كسى منى
  .لى را از خدا جدا كندع

  :گويد جالل الدين مى

  گومي به قدر فهم تست اين چه مى
 

 «2»  مردم اندر حسرت فهم درست

  

   حمور فهم و درك انسان

  

  كند؟ حمور جمالس خود را علم و معرفت قرار چه چيزى انسان را فهميده مى

______________________________  
  .دعاى كميل -)1(

  .مولوى -)2(
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  311: تواضع و آثار آن، ص

هاى علميه  قبل از شعر از يك عامل مورد تأييد حوزه. دهيد، اگر بنا است شعر قرار بدهيد، شعر عاملانه و حكيمانه باشد
  .كنيد دعوت كنيد تا يك ساعت معرفت به مشا تغذيه كند؛ زيرا اگر در دنيا نفهم باشيد در آخرت هم ضرر مى

  گويند چرا به جهنم آمديد؟ ر جهّنم به جهّنميان مىوقىت مأموران خدا د

  :گويند گويند مناز خنواندمي، روزه نگرفتيم، مخس و زكات ندادمي، بلكه به مأموران خدا در جهّنم مى منى

  »1« »َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نـَْعِقُل ما ُكنَّا ِيف َأْصحاِب السَِّعريِ «

  .آمدمي اگر فهميده بودمي به جهّنم منى

  .فهمد من يك شعر عاملانه خبوامن، اگر كسى حكمت، اصول و عرفان خنوانده باشد اين شعر را منى

  ما مهه شريان وىل شري علم
 

  مان از باد باشد دم به دم محله

 مان از باد و ناپيداست باد محله
 

 «2» جان فداى آن كه ناپيداست باد

  

***  

  از مجادى ُمردم و نامى شدم
 

 «3»  مردم به حيوان سر زدموز منا 

  

***  

  وجود اندر كمال خويش سارى است
 

  ها امورى اعتبارى است تعني

  برو يك نقطه آتش بگردان
 

  كه بيىن دايره از سرعت آن
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  سيه روىي ز ممكن در دو عامل
 

 «4»  جدا هرگز نشد واهللا اعلم

  

داند، اين شعرها را مالصدرا بايد بيايد براى ملت خبواند و  فهمد و منى منىاگر كسى درس خنوانده باشد، اين شعرها را 
  .توضيح بدهد

  .خواندند شد و عاملان هم مى اى كاش شعرهاى عاملانه خوانده مى

______________________________  
تعّقل  ] راى ما آوردنددر حقايقى كه ب[شنيده بودمي، يا ] خبش آنان را دعوت سعادت[اگر ما «؛ 11): 67(ملك  -)1(

  ».اهل آتش سوزان نبودمي]  آتش[كرده بودمي، در ميان 

  .مريزا حممدتقى حجةاالسالم -)2(

  .مولوى -)3(

  .شيخ حممود شبسرتى -)4(

  312: تواضع و آثار آن، ص

  

  شىب در حمفلى با آه و سوزى
 

  شنيدستم كه مرد پاره دوزى

  گفت با پري عجوزى چنني مى
 

  محّام روزى گل خوشبوى در

  

   رسيد از دست حمبوىب به دستم

  گرفتم آن گل و كردم مخريى
 

  مخريى نرم و نيكو چون حريرى
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  معطّر بود و خوب و دلپذيرى
 

  بدو گفتم كه ُمشكى يا عبريى

  

   كه از بوى دآلويز تو مستم

  هاى عامل آزمودم مهه گل
 

  نديدم چون تو و عربت منودم

  اين گفت و شنودمچو گل بشنيد 
 

  بگفتا من گلى ناچيز بودم

  

   ولكن مدتى با گل نشستم

 گل اندر زير پا خود گسرتده پر كرد
 

 مرا با هم نشيىن مفتخر كرد

  

 چو عمرم مدتى با گل گذر كرد
 

 كمال مهنشني در من اثر كرد

  

  بر حمور مهني مطالب كتاىب به نام معاشرت نوشتم، چه كسى شعر را خبواند؟ »1«  وگرنه من مهان خاكم كه هستم

  .كجا و براى چه كسى خبواند

   سؤال دوزخ از گناهكاران
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: گويند گويد چرا به جهنم آمديد؟ مى به خدا اين مسأله بسيار مهم است در سوره ملك، كه مأموران دوزخ به دوزخيان مى
ده بودمي مانند امرياملؤمنني عليه السالم، امام حسني عليه السالم، سلمان، مقداد و عّمار به خاطر نفهميدن، اگر ما فهمي

شت بودمي   .در 

ا فهميده بودند كه مملوك هستند، سينه سپر نكردند، شصت سال پيشاىن خود را در خانه اين مالك روى خاك گذاشتند  آ
، با ادب در مقابل حق ايستادند به »يف ارحم عبدك الضعيفيا لط«: ، گفتند»سبحان رىب االعلى و حبمده«: و گفتند

  :خاطر فهمشان گفتند

______________________________  
ار -)1(   .ملك الشعراى 

  313: تواضع و آثار آن، ص

  »1« »اْهِدنَا الصِّراَط اْلُمْسَتِقيمَ «

: گويند ها مى شود، نفهم چرا ماه رمضان متام مىدو شب مانده به متام شدن ماه رمضان، مثل مادر داغديده گريه كردند كه 
  چرا ماه رمضان آمد؟

  »2« »َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َو الَِّذيَن ال يـَْعَلُمونَ «

چون من حسينم و : گويد چرا مناز خبوامن، چرا زكات بدهم؟ اما هيچ وقت أىب عبداهللا منى. چرا روزه بگريم: گويد نادان مى
كند، چون  خورم، اين كار را منى ام مى آورم، خودم و خانواده هاى مدينه به دست مى هستم، پس هر چه از باغعزيز خدا 

  خوانيم، فهميده است، در زيارت ايشان مى

  »أشهد أّنك قد أقمت الصالة و آتيت الزكاة«

  .فهميد چون مى

كنيد،  اى عبور مى ه اعالن كرده اگر از كوچهتا جاىي كه آمد »3« اسالم احرتام زيادى به مردم فهميده گذاشته است،
اگر عاملى از كنار قربستاىن عبور  . خانه يك عامل ربّاىن در يك كوچه هست، نگاه كردن به در خانه آن عامل ثواب دارد
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 كند، خدا به احرتام او عذاب را از كّل اهاىل قربستان كند، از اول قربستان تا آخر، تا اين عامل در آجنا حركت مى
  .باشد ها به خاطر فهم، علم و معرفت، او مى مهه اين. دارد برمى

   وجود آداب نادرست در جمالس ختم

  

فقط يك خوش صدا قرآن و شعر . شود گردد به تدريج از عامل ربّاىن خاىل مى هاىي كه برگزار مى با يك دنيا تأسف ختم
حساب و كتاب در  ها را ىب شود، بسيارى از مرده ار مىها مراسم برگز  خواند و در اوج تعريف از مّيت و صاحب مرده مى

  برند، كنند، آيا قارى و خواننده خوش صدا ميت را به فردوس مى جهّنم وارد مى

______________________________  
  ».ما را به راِه راست راهنماىي كن«؛ 6): 1(فاحته  -)1(

  »اند، يكسانند؟ ره از معرفت و دانش و كساىن كه ىب آيا كساىن كه معرفت و دانش دارند«؛ 9): 39(زمر  -)2(

عْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقاَل َكاَن أَِمُري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم يـَُقوُل ِإنَّ «؛ 2 -1، حديث 39 - 37/ 1: الكاىف -)3(
يعاً َو ُخصَُّه بِالتَِّحيَِّة ِمْن َحقِّ اْلَعاملِِ َأْن َالُتْكِثَر َعَلْيِه السَُّؤاَل َو َالَتْأخُ  َذ بِثـَْوِبِه َو ِإَذا َدَخْلَت َعَلْيِه َو ِعْنَدُه قـَْوٌم َفَسلِّْم َعَلْيِهْم مجَِ

اَل ُفَالٌن َو َقاَل ُفَالٌن ِخَالفاً َن اْلَقْوِل قَ ُدونـَُهْم َو اْجِلْس بـَْنيَ َيَدْيِه َو َالَجتِْلْس َخْلَفُه َو َالتـَْغِمْز ِبَعْيِنَك َو َالُتِشْر بَِيِدَك َو َالُتْكِثْر مِ 
َا َمَثُل اْلَعاملِِ َمَثُل النَّْخَلِة تـَْنَتِظرَُها َحىتَّ َيْسُقَط عَ  ءٌ َو اْلَعاِملُ َأْعَظُم َأْجراً ِمَن  َلْيَك ِمنـَْها َشيْ ِلَقْوِلِه َو َالَتْضَجْر ِبطُوِل ُصْحبَِتِه َفِإمنَّ

  . َسِبيِل اللَّهِ الصَّاِئِم اْلَقاِئِم اْلَغاِزي ِيف 

  .اِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم قَاَل َما ِمْن َأَحٍد َميُوُت ِمَن اْلُمْؤِمِنَني َأَحبَّ ِإَىل ِإْبِليَس ِمْن َمْوِت َفِقيهٍ 

  ».ْن ُحمَاَدثَِة اجلَْاِهِل َعَلى الزَّرَاِىبِّ عْن َأِيب احلََْسِن ُموَسى ْبِن َجْعَفٍر عليه السالم قَاَل ُحمَاَدَثُة اْلَعاملِِ َعَلى اْلَمزَاِبِل َخيـٌْر مِ 

  314: تواضع و آثار آن، ص

  :فرمايد خداوند در قرآن مى

  »1« »َفأَْيَن َتْذَهُبونَ «
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  كنيد؟ يعىن رفنت، به چه مسىت عبور مى» ذهاب«

  تواضع سر رفعت اندازدت
 

 «2»  تكّرب به خاك اندر اندازدت

  

   و بركاتهوالسالم عليكم و رمحة اهللا 

______________________________  
  »رويد؟ كجا مى]  با انكار قرآن و روى گرداندن از آن[پس «؛ 26): 81(تكوير  -)1(

  .سعدى شريازى -)2(

  315: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   خودشناسى -20

  

   تشبيه انسان به زمني

20  

   ران، مسجد حضرت امري عليه السالم

  1384رمضان 

  319: تواضع و آثار آن، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني
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  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

در مرحله اول حقيقت آفرينش انسان از زمني است، . اند وجود مبارك رسول مطّهر اسالم، انسان را مانند زمني معرىف كرده
به تعبري . شود كند و حيات آشكار مى رسد كه از درون زمني، روح ظهور مى اى مى نقطهكند، به  در رحم مادر رشد مى

ا، مانند زمني هستند، در برابر زمني وجودشان، به دو گروه تقسيم  وجود مبارك پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله مهه انسا
نظر آثار و نتايج ببينند، يا كنار زمني وجود اند، تا مهه مردم برخورد خودشان را نسبت به زمني وجودشان، از  شده

  .به معناى ديدن است »يـََرهُ « اين دو تعبري در قرآن است،. خودشان بنشينند و به اين آثار وصل شوند

  »1« »َجزاًء ِمبا كانُوا يـَْعَمُلونَ «گردد،  باشد كه به انسان بر مى هاء مى»  يـَرَهُ «ضمري 

   معناى اصحاب ميني

  

ا تعبري به اصحاب ميني مى  يكى از اين دو كند، اصحاب ميني يك  گروه را پروردگار عامل در سوره مباركه واقعه از آ
باشند، اصحاب ميني، نسبت  خبتان است بلكه به معناى سعادمتندان مى راسىت و نيك باشد، نه به معناى دست اصطالح مى

خودشناس واقعى از مدرسه انبيا و . دشناس خوىب شدندبه وجود خودشان، عارفان خوىب شدند، يا به تعبري روايات، خو 
   ائمه طاهرين به دست

______________________________  
  ».دادند پاداشى است در برابر اعماىل كه مهواره اجنام مى«؛ 24): 56(واقعه  -)1(

  320: تواضع و آثار آن، ص

ا كامل و جامع بودانبياء و ائمه عليهم السالم در معرفت به خود و . آيد مى   .خودشناسى، علم آ

   تعليم خودشناسى از طريق انبيا و ائمه عليهم السالم

  



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

 

ا تبليغ منودند و به ديگران انتقال دادند، به جز اين راه، انسان منى و . تواند خودشناس واقعى شود دانش خودشناسى را آ
سوره مباركه حشر، پروردگار عامل به مؤمنني هشدار داده فراموشى از خود و خودنشناخنت، گناه بسيار بزرگى است كه در 

  .است

  »1« »َو ال َتُكونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا اللََّه َفأَْنساُهْم أَنـُْفَسُهمْ «

اند، جرميه فراموش كردن خدا بسيار سنگني است، و جرميه آن فراموش كردن  جزو كساىن نباشيد كه خدا را فراموش كرده
انسان خود را از ياد بربد، كه مملوك و خملوق بوده است، نود درصد از اختيار خود را ندارم، اندك وقىت . باشد خود مى

در خلقت، گذشنت عمر، پري شدن، مردن و زنده . اند باشد؛ زيرا آن را به من عطا كرده اختيارى كه دارم، خمصوص من منى
  .موارد ذكر شده را فراموش كندام، اگر انسان مهه اين  شدن بعد از مرِگ خود، دخالىت نداشته

  »َفأَْنساُهْم أَنـُْفَسُهمْ «

  .شود مانند حيوانات مى

  شود، بعد از اينكه مانند حيوانات شد، وارد دايره ظلم و جتاوز مى

  »2« »َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولِئَك ُهُم اْلغاِفُلونَ «

ا هستند، غافالن عامل هستند؛  خربان، از هيچ چيزى خرب ندارند، از خدا،  يعىن ىبكساىن كه مانند حيوانات و بدتر از آ
  .خرب هستند هسىت و حقيقت خود ىب

______________________________  
و مانند كساىن مباشيد كه خدا را فراموش كردند، پس خدا هم آنان را دچار خودفراموشى  «؛ 19): 59(حشر  -)1(

  ».كرد

  ».اند]  ازمعارف و آيات خداى[خرب و غافل  انند كه ىبترند؛ اين بلكه گمراه«؛ 179): 7(اعراف  -)2(
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ا   غفلت در انسا

  

يه ابزار براى شكم و شهوت كه علم نيست . خرب داشنت از شكم و شهوت كه علم نيست، اين را مهه حيوانات دارند، 
  :زيرا »1« علم؛يه ابزار براى شكم و شهوت فضل است نه : فرمايد امام صادق مى

ايد، براى اينكه بر  اين فضل است؛ يعىن مقدارى بيشرت از حيوانات ياد گرفته »2« »العلم نور يقذفه اهللا ىف قلب من يشاء«
يه كنيد   .اساس متّدن براى شكم و شهوت ابزار 

خود چيزى به كنند، در طول عمر  حيوانات در يك چارچوب خاص النه، خانه، خوراك و شهوت خود را انتخاب مى
ا اضافه منى كنند تا آخر عمر هيچ  شود، حيواناتى كه در غار، النه، وسط درختها و در روى كوهها زندگى مى زندگى آ

ا به وجود منى   .در خوراك و شهوت افراط ندارند. آيد تغيريى در زندگى آ

رت از حيوانات مسكن آماده كنم، از اين علم نيست ك. توانيد حيواىن كه در شهوت افراط كند، پيدا كنيد مشا منى ه من 
ايت در قصر و كاخ زندگى   غارنشيىن به چادرنشيىن، از چادر نشيىن به خانه گلى، از خانه گلى به خانه آجرى و در 

تر بودن و زيباىي  تر بودن و منظم كنم، مسكن براى حيوان غار است، اما براى غافل كاخ است، فرق غار با كاخ، وسيع
  .باشد آن مى

در امر شهوت حيوانات به ماده خاص خودشان قانع هستند، اما غافالن قانع نيستند، شخصى مهسر دارد، اما چشم او 
چنانكه در اروپا رسم است، كه مرد براى شهوتراىن سراغ مرد  »3« باشد، دنبال زنان و دخرتان و ناموس ديگران مى

  »4« .باشد دانند اين گونه اعمال از موارد غفلت مى ىگريد و گناه من رود، و كسى به آن ايراد منى مى

______________________________  
َأِيب احلََْسِن ُموَسى عليه السالم قَاَل َدَخَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه «؛ 1، باب صفة العلم، حديث 32/ 1: الكاىف -)1(

َمُة فـََقاُلوا َلُه َأْعَلُم النَّاِس بِأَْنَساِب اْلَعرَ و آله اْلَمْسِجَد َفِإَذا َمجَاَعٌة َقْد َأطَاُفوا بِ  َمٌة فـََقاَل َو َما اْلَعالَّ ِب َرُجٍل فـََقاَل َما َهَذا َفِقيَل َعالَّ
َفُع َمْن عِ  َو َوَقائِِعَها َو أَيَّاِم اجلَْاِهِليَِّة َو اْألَْشَعاِر اْلَعَربِيَِّة َقاَل فـََقاَل النَِّيبُّ صلى اهللا عليه و آله َذاكَ  ْلٌم َالَيُضرُّ َمْن َجِهَلُه َو َاليـَنـْ
َا اْلِعْلُم َثَالثٌَة آَيٌة ُحمَْكَمةٌ َأْو َفرِيَضٌة َعاِدَلةٌ أَ    ».ْو ُسنٌَّة َقائَِمٌة َو َما َخَالُهنَّ فـَُهَو َفْضلٌ َعِلَمُه ُمثَّ َقاَل النَِّيبُّ صلى اهللا عليه و آله ِإمنَّ

ل الصادق عليه السالم ليس العلم بكثرة التعلم و إمنا هو نور يقذفه اهللا تعاىل يف قلب من يريد قا«؛ 167: منية املريد -)2(
  ».اهللا أن يهديه
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ِبِإْسَناِدِه َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِسَناٍن َعِن الرَِّضا عليه السالم ِفيَما َكَتَب ِإلَْيِه «؛ 25699، حديث 311/ 20: وسائل الشيعة -)3(
بَِيِة ِلْألَْطَفاِل َو َفَساِد ئِِلِه َو َحرََّم اللَُّه الزِّنَا ِلَما ِفيِه ِمَن اْلَفَساِد ِمْن قـَْتِل النـَّْفِس َو َذَهاِب اْألَْنَساِب َو تـَْرِك التـَّرْ ِمْن َجَواِب َمَسا

  ».اْلَمَوارِيِث َو َما َأْشَبَه َذِلَك ِمْن ُوُجوِه اْلَفَسادِ 

َعْن َجْعَفِر ْبِن ُحمَمٍَّد َعْن آبَاِئِه عليه السالم ِيف َحِديِث اْلَمَناِهي َقاَل َو َمْن «؛ 25412، حديث 196/ 20: وسائل الشيعة
نَـْيِه ِمْن َحرَاٍم َمَألَ اللَُّه َعيْـنَـْيِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن النَّاِر ِإالَّ َأْن يـَتُوَب َو يـَْرِجَع وَ  َرأًَة َحتُْرُم َعَلْيِه َقاَل عليه السالم َو َمْن َصاَفَح امْ  َمَألَ َعيـْ

  ».ٍن فـَيـُْقَذفَاِن ِيف النَّارِ فـََقْد بَاَء ِبَسَخٍط ِمَن اللَِّه عز و جل َو َمِن اْلتَـَزَم اْمَرأًَة َحرَاماً ُقرَِن ِيف ِسْلِسَلٍة ِمْن نَاٍر َمَع َشْيَطا

ْعُتُه يـَُقوُل ُحْرَمةُ َعْن َأِيب َعْبِد اللَّ «؛ 2و  1، باب اللواط، حديث 544 -553/ 5: الكاىف -)4( ِه عليه السالم َقاَل مسَِ
بُِر أَْعَظُم ِمْن ُحْرَمِة اْلَفرِْج ِإنَّ اللََّه َأْهَلَك أُمًَّة ِحبُْرَمِة الدُّبُِر َو َملْ يـُْهِلْك َأَحداً ِحبُرْ    .َمِة اْلَفرْجِ الدُّ

صلى اهللا عليه و آله َمْن َجاَمَع ُغَالماً َجاَء ُجنُباً يـَْوَم اْلِقَياَمِة َاليـُنـَقِّيِه َماءُ  َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقاَل قَاَل َرُسوُل اللَّهِ 
نـَْيا َو َغِضَب اللَُّه َعَلْيِه َو َلَعَنُه َو َأَعدَّ َلُه َجَهنََّم َو َساَءْت َمِصرياً ُمثَّ َقاَل ِإنَّ الذََّكَر لَ  ْلَعْرُش ِلَذِلَك َو ِإنَّ يَـرَْكُب الذََّكَر فـَيَـْهتَـزُّ االدُّ

َا الرَُّجَل لَيـُْؤَتى ِيف َحَقِبِه فـََيْحِبُسُه اللَُّه َعَلى ِجْسِر َجَهنََّم َحىتَّ يـَْفرَُغ ِمْن ِحَساِب اخلََْالِئِق ُمثَّ  يـُْؤَمُر ِبِه ِإَىل َجَهنََّم فـَيـَُعذَُّب ِبطَبَـَقاِ
  ».َها َو َالَخيْرُُج ِمنـَْهاَطبَـَقًة َطبَـَقًة َحىتَّ يـَُردَّ ِإَىل َأْسَفلِ 
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اصحاب ميني دانش خودشناسى را از انبياى خدا و ائمه طاهرين آموختند و به اين واقعيت رسيدند كه شخصيت و وجود 
ا، جلوه اراده، حكمت، عدل و علم اهلى، به صورت خليفة اهللا است و هم عرض حيوانات منى   .باشند آ

   قت انسانجايگاه خل

  

باشد، در عرض آمسان و زمني  به اين حقيقت رسيدند كه انسان در طول حضرت حق است و در عرض هيچ كس منى
باشد و مادون پروردگار است؛ يعىن استعداداً جايگاه  نيست، متام موجودات مادون انسان هستند، و انسان مافوق مهه مى

  .آيد در مسري ظهور اين ارزش است وقىت كه به دنيا مى. باشد غري خدا مى تر از خدا است، و باالتر از او در خلقت پايني
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شناسد، خداوند ما را در چه  انسان جايگاه خود را به وسيله انبيا و ائمه عليهم السالم مى. اين خودشناسى است
مني و موجودات ديگر، ها و ز  باشد، اگر آمسان انسان مادون اهللا، و مافوق ماسوى اهللا مى! جايگاهى قرار داده است؟

  :فرمودند مقام انسان را دارا بودند، پروردگار منى

ها و زمني گنجايش مرا ندارند، زيرا بسيار كوچك  آمسان »1« »اليسعىن ارضى و المسائى ولكن يسعىن قلب عبدى املؤمن«
  هستند،

در نيستم آن را براى مشا توضيح معناى آن بسيار لطيف و پيچيده است و من قا. اما دل بنده مؤمن گنجايش مرا دارد
  :فرمايد پيغمرب صلى اهللا عليه و آله مى. دهم

  .گومي دورمناىي، از اين روايت براى مشا مى »2« »رّب حامل فقه اىل من هو أفقه منه«

   توحيد پيامربان و ائمه عليهم السالم

  

   اينآيا توحيد پيغمرب عظيم الشأن اسالم و پيامربان و ائمه كامل بوده است؟ 

______________________________  
احلديث القدسي يقول اهللا عز و جل ال يسعين أرضي و ال مسائي و لكن  يف«؛ 7، حديث 4/ 7: عواىل الآلىل -)1(

  ».يسعين قلب عبدي املؤمن

ِين َمسَاِئي َو َالَأْرِضي َو َوِسَعِين قـَْلُب َو ُرِوَي أَْيضاً ِيف احلَِْديِث اْلُقْدِسيِّ َملْ َيَسعْ «؛ 4، باب 39/ 55: و نيز در حبار األنوار
  ».َعْبِدي اْلُمْؤِمنِ 

عْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َأنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َخَطَب النَّاَس ِيف «؛ 1، حديث 403/ 1: الكاىف -)2(
َع  ُر َفِقيٍه َو ُربَّ َمْسِجِد اْخلَْيِف فـََقاَل َنضََّر اللَُّه َعْبداً مسَِ َمَقاَلِيت فـََوَعاَها َو َحِفَظَها َو بـَلََّغَها َمْن َملْ َيْسَمْعَها فـَُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه َغيـْ

ِصيَحُة ِألَِئمَِّة اْلُمْسِلِمَني َو ِه َو النَّ َحاِمِل ِفْقٍه ِإَىل َمْن ُهَو أَفْـَقُه ِمْنهُ َثَالٌث َاليُِغلُّ َعَلْيِهنَّ قـَْلُب اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ِإْخَالُص اْلَعَمِل لِلَّ 
يَطٌة ِمْن َورَاِئِهْم اْلُمْسِلُموَن ِإْخَوٌة تـََتَكاَفأُ ِدَماُؤُهْم وَ    ».َيْسَعى ِبِذمَِّتِهْم أَْدنَاُهمْ  اللُُّزوُم جلََِماَعِتِهْم َفِإنَّ َدْعَوتـَُهْم حمُِ
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  :فرمايد قرآن مراجعه كنيم، خداوند در آخرين آيه سوره بقره مى مطلب را بايد جستجو كنيم، بايد به

  »1« »آَمَن الرَُّسوُل ِمبا أُْنزَِل ِإلَْيِه ِمْن رَبِّهِ «

مربوط به توحيد است، آيا رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آيه توحيد را به طور كامل درك كرده است؟  »أُْنزَِل ِإلَْيِه ِمْن رَبِّهِ «
و اين امر بر خداى حكيم، قبيح است،  . ه بود پس خداى حكيم يك پيغمرب ناقص براى ما فرستاده استاگر درك نكرد

آيا امكان دارد ناقص، بتواند ناقصان را كامل . ها بفرستد و امر كند ناقصان را كامل كن كه ناقصى را به سوى انسان
يدستان ر  يدست بگويند، برو    .ا غىن كنمنايد؟ مانند اين است به فقري و 

احدى در اين عامل  »2« :آيا پيغمرب صلى اهللا عليه و آله به طور كامل خدا را شناخته است؟ در روايت آمده است كه
  چقدر خدا را يافته بود؟. مانند پيغمرب، خدا را نيافته بود

ىف را درباره من قبول كنيد  دهد حىت فالسفه، تنها حر  گويد بوى شرك مى هر كس، هر چه درباره من مى: فرمايد پروردگار مى
  .شنويد كه از زبان عباد خملص من مى

ا مرا نيافته  »ِإالَّ ِعباَد اللَِّه اْلُمْخَلِصنيَ «اند،  در شناخت من، به هيچ استاد، عامل و فيلسوىف در اين عامل تكيه نكنيد، آ
هاى كامل را براى ما فرستاده،   خداوند انسان. اند انبيا و پيغمرب صد در صد مرا يافته: فرمايد خداوند در اين آيه مى »3«

  .عامل را فرستاده، كه ما جاهالن را عامل كند. كه ما ناقصان را كامل كنند

  »ولكن يسعىن قلب عبدى املؤمن«

  .ها و زمني گنجايش مرا ندارند آمسان. قلب بنده مؤمن من، گنجايش مرا دارد

  .يد، از مهه موجودات برتر هستيدشود مشا از آمسان و زمني باالتر هست معلوم مى

هاى فهميده بسيار  كنم، انسان مشا مافوق مهه موجودات و فقط مادون پروردگار هستيد، يك رباعى از بابا طاهر مطرح مى
  .گريند از اين مسائل در فشار قرار مى

______________________________  
  ».ه او نازل شده، اميان آوردهپيامرب به آنچه از پروردگارش ب«؛ 285): 2(بقره  -)1(
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ْعُتهُ ]  إكمال الدين[« ؛ 2، حديث 5، باب 136/ 51: حبار األنوار -)2( َعِن الثَُّماِيلِّ َعْن َأِيب َجْعَفٍر عليه السالم َقاَل مسَِ
مٌَّد َو اْألَِئمَُّة َصَلَواُت اللَِّه َعَلْيِهْم َأْمجَِعَني فَاْدُخُلوا أَْيَن يـَُقوُل ِإنَّ أَقْـَرَب النَّاِس ِإَىل اللَِّه عز و جل َو َأْعَلَمُهْم َو َأْرأَفـَُهْم بِالنَّاِس حمَُ 

ا ْوِصَياءُ َو ِمنـُْهُم اْألَِئمَُّة فَأَْيَن مَ َدَخُلوا َو َفارُِقوا َمْن َفاَرُقوا َأْعِين ِبَذِلَك ُحَسْيناً َو ُوْلَدُه عليه السالم َفِإنَّ احلَْقَّ ِفيِهْم َو ُهُم اْألَ 
ِيت ُكْنُتْم َعَليـَْها َفاتَِّبُعوَها َو َأِحبُّوا َمْن ُكْنُتْم َرأَيـُْتُموُهْم َفِإْن َأْصَبْحُتْم يـَْوماً َالتـََرْوَن ِمنـُْهْم َأَحداً َفاْسَتِعيُنوا بِاللَِّه َو اْنُظُروا السُّنََّة الَّ 

بُّوَن َو أَْبِغُضوا َمْن ُكْنُتْم تـُْبِغُضوَن َفَما َأْسرَ    ».َع َما يَْأتِيُكُم اْلَفرَجُ حتُِ

وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله أعلم الناس مجيعا «؛ 227/ 5: شرح أصول الكاىف، مويل حممد صاحل املازندراين
أين : إين ألعلمكم باهللا وأيضا قال: باتفاق األمة ؤدلت عليه روايات العامة أيضا، روى مسلم أنه صلى اهللا عليه و آله قال

  ».لمهم باهللا وأشدهم خشيةأع

  »].كه از هر كيفرى در امانند،[جز بندگان خالص شده خدا «؛ 40): 37(صافات  -)3(

  324: تواضع و آثار آن، ص

گويد، غري از اين رباعيات، نزديك چهار  دانست كه چه مى انسان عامل و عارىف بود، درس خوانده و مى »1« بابا طاهر
حكيم و فيلسوف بر اين كلمات شرح نوشتند و هنوز هم  50صد كلمه قصار دارد، تا جاىي كه من حتقيق كردم بيش از 

  .جاى شرح دارد

  دال غافل ز سبحاىن چه حاصل
 

  ه حاصلمطيع نفس و شيطاىن چ

  بود قدر تو افزون از مالئك
 

 «2»  داىن چه حاصل تو قدر خود منى

  

فرعون وقىت خود را شناخت كه در حال : فرمايد خواهى خود را بشناسى، خداوند در سوره مباركه يونس مى چه موقع مى
  .جان دادن در ميان امواج آب بود

  :به خدا اعالن كرد، پروردگار هم جواب او را داد

  »3« »آْآلَن َو َقْد َعَصْيَت قـَْبلُ «

  .امي، اكنون وقت خودشناسى نيست اكنون خودت را شناخىت، مهه روابط تو را با اين عامل قطع كرده
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از نظر ادىب الف و الم استغراق است، به معناى كل » الف و الم«، »كل الناس«يعىن » الناس«: فرمايد امرياملؤمنني مى
فرمايش امرياملؤمنني عليه السالم بسيار عجيب  »4« »الناس نيام«استثناء دارد، اما بسيار حمدود، ها  است، البته اين كل

  :فرمايد يابد، منى است، تا كسى به ادبيات عرب وارد نباشد، ظرافت اين سخنان را منى

خواب هستند؛ يعىن  مردم خود» الناس نيام«: فرمايد مردم خوابشان برده است، على عليه السالم مى» الناس نائمون«
  .شوند خواب با ذاتشان وحدت پيدا كرده است، اگر اين طورى باشند، با هيچ تلنگرى بيدار منى

ا هدايت نشدند، كه خداوند در قرآن  به قدرى پيغمرب صلى اهللا عليه و آله براى بيدار كردن مردم سعى كرد، اما آ
  :فرمايد مى

______________________________  
  .آمده است 6رح حال باباطاهر عريان در كتاب ارزش عمر و راه هزينه آن، جلسه ش -)1(

  .باباطاهر عريان -)2(

كه به نابودى خود يقني دارى و زمان بازگشت به خدا سپرى شده [اكنون :] به اوگفته شد[« ؛ 91): 10(يونس  -)3(
  ».ورزيدى در حاىل كه پيش از اين عصيان مى!] آورى؟ اميان مى

قَاَل النَِّيبُّ صلى اهللا عليه و آله النَّاُس نَِياٌم فَِإَذا َماتُوا «؛ 5، باب 43/ 4، و نيز 3، باب 134/ 50: حبار األنوار -)4(
  .انـَْتبَـُهوا

  ».َقاَل على عليه السالم النَّاُس نَِياٌم َفِإَذا َماُتوا انـَْتبَـُهوا

  325: تواضع و آثار آن، ص

  »1« »ْيِهْم َحَسراتٍ َفال َتْذَهْب نـَْفُسَك َعلَ «

  :خدا به او فرمود. رود از غّصه بيدار كردن مردم، دارد جان تو از دست مى

  »2« »َذْرُهمْ «

   مرگ و پايان فرصت
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  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى. كند كدام تلنگر اين افراد را بيدار مى

  »فإذا ماتوا انتبهوا«

ا را بيدار مى دو ملكى كه براى سؤال مىبعد از مرگ، صداى خدا، برزخ و قيامت و  شوند   تازه متوجه مى. كند فرستد آ
  .كه وقت متام شده است

شوند كه  شوند، وقىت بيدار مى باشند، در آجنا بيدار مى فهمند كه مافوق مهه موجودات و مادون خدا مى در هنگام مرگ مى
ند سقوط كردند و از نظر ارزش آخرين نقطه موجودات هستند  بينند مادون كّل موجودات هستند، يعىن از آن جايگاه بل مى

ا ارزش دهم: فرمايد كه خدا در قرآن مى ا را ذكر كنم يا به آ   .نزد من ارزشى ندارند كه آ

ا در دنيا چه بوده، مادون اهللا و مافوق سوى اهللا، بعد از مردن مى بينند كه از اين مادون اهللا و  وقىت فهميدند جايگاه آ
  اند، فوق سوى اهللا سقوط كردهما

  »3« »ُمثَّ َرَدْدناُه َأْسَفَل ساِفِلنيَ «

  .تر از آن نبوده كه به آجنا بروند، به يك رباعى از باباطاهر توجه كنيد يعىن پايني

ند تنگ   امان روزى كه در قربم 
 

ند خشت و گل و سنگ   به بالينم 

  نه پاى آنگه بگريزم به جاىي
 

 «4»  موران كنم جنگ نه دست آنگه با

  

  ها بچه. تواند بكند گريند، حركىت منى حىت براى دفع يك كرم توان انسان را مى

______________________________  
  ».خورى از بني برود هاىي كه بر آنان مى پس مبادا جانت به سبب حسرت«؛ 8): 35(فاطر  -)1(

  ».آنان را رها كن«؛ 91): 6(انعام  -)2(
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  ».تريِن َپستان بازگرداندمي پست]  مرحله[به ]  به سبب گناهكارى[آن گاه او را «؛ 5): 95(تني  -)3(

  .باباطاهر عريان -)4(

  326: تواضع و آثار آن، ص

  .در روزگار قدمي اين رباعيات را بلد بودند، مهه اين اشعار، حكيمانه و عاملانه است

در اين دادگاه از او سؤال . برند قيامت اولني دادگاهى كه انسان را مى در: فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى
  :كنند مى

اى؟ آيا ارزش دارد كه انسان به  امي، در كجا صرف كرده آن مقدار زماىن كه به تو داده »1« »عن عمرك فيما أفنيت«
خاطر شكم و شهوت آخرت خود را فنا كند؟ مهه عمر خود را در راه شكم و شهوت حرام سپرى كنند، اروپا و آمريكا 

  .نسان از اين حلظات استفاده نكرده استمن ميلياردها چرخ را در اين عامل گرداندم، اما ا. كنند براى ما فرهنگ سازى مى

   سؤال و جواب در روز قيامت

  

خدايا مقدارى از آن را : گوييد دهيد، مى ايد؟ در آن دادگاه مشا دو سه جواب منطقى مى عمر خود را در كجا هزينه كرده
اين عبادت : گويند دمي، مىگويند كارى به آن مقدار ندارمي، مقدارى را در عبادت هزينه كر  هزينه كسب حالل كردمي، مى

بسيار پرقيمت خرج شده : گويند ام، مى مقدارى از عمر خود را براى اهل بيت عليهم السالم كرده. بسيار ارزش دارد
  .است

قيامت پنجاه دادگاه دارد، بعد ما را براى دادگاه دوم . ام گونه خرج كرده ديگر جواىب براى گفنت ندارم، هفتاد سال را اين
  گويند؟ رسيم، بعد از اين دادگاه به ما چه مى ها ما به دادگاه دوم منى با اين جواب برند، مى

شت پيغمرب صلى اهللا عليه و آله و على عليه السالم منتظر تو هستند، جام آىب از حوض كوثر براى تو : گويند مى قبل از 
شت به ما. اند آماده كرده   اين آب را براى چه قبل از 

______________________________  
و روي عن اإلمام سيد العابدين علي بن احلسني عليه السالم موعظته عليه السالم لسائر «؛ 249: حتف العقول -)1(



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

 

أصحابه و شيعته و تذكريه إياهم كل يوم مجعة أيها الناس اتقوا اهللا و اعلموا أنكم إليه راجعون فتجد كل نفس ما عملت من 
قبض امللك روحك و صريت إىل قربك وحيدا فرد إليك روحك و اقتحم عليك  000و ما عملت من سوء تود  خري حمضرا

ملكاك منكر و نكري ملساءلتك و شديد امتحانك أال و إن أول ما يسأالنك عن ربك الذي كنت تعبده و عن نبيك الذي 
عن إمامك الذي كنت تتواله و عن عمرك  أرسل إليك وعن دينك الذي كنت تدين به و عن كتابك الذي كنت تتلوه و

  ».فيما أفنيت و عن مالك من أين اكتسبته و فيما أنفقته

  327: تواضع و آثار آن، ص

  دهند؟ براى اينكه اگر سياهى در قلب ما باشد به وسيله اين آب از بني برود، مى

  »1« »نـََزْعنا ما ِيف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ «

دهند كه دل ما هم مانند دل على، پاك شود،  پيغمرب صلى اهللا عليه و آله يك شربت به ما مىبا دست على عليه السالم و 
  اما ديگران چه جواىب بايد به خدا بدهند؟ در قيامت چه كار بايد بكنند؟

عمر خود را در چه راهى صرف كردى؟ جاسوسى، به هم زدن زندگى، ظلم، پاميال كردن حّق و : گويند در دادگاه اول مى
چقدر پست . هستند »َأْسَفَل ساِفِلنيَ « خينت آبروى مردم، يا مسخره كردن انبيا، مسجد، مؤمنني و عامل ربّاىن، اين افرادر 

اى؟ مگر ابراهيم عليه السالم، پيغمرب اسالم صلى اهللا عليه و آله، على عليه السالم مسخره  بودى، انبياى مرا مسخره كرده
ره كردى؟ به مهني راحىت، موها و سينه خود را ظاهر كردى، چه كسى را مسخره كردى؟ داشتند؟ چادر فاطمه زهرا را مسخ

  فاطمه مرا مسخره كردى؟

  »2« »يا َحْسَرًة َعَلى اْلِعباِد ما يَْأتِيِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ كانُوا ِبِه َيْستَـْهزُِؤنَ «

ا را با داشنت عّفت، عصمت، پاكدامىن و حجاب، نپذيرفتيد و سرمشق خود را  زهرا و خدجيه را استهزا كردى؟ يعىن آ
  زنان و دخرتان لندن و پاريس قرار داديد؟

  :باشد حاال نوبت من مى

  »3« »اللَُّه َيْستَـْهِزُئ ِِمْ «

 امان روزى كه قاضيمان خدا بود
 

 سر پّل صراطم ماجرا بود
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  به نوبت بگذرند پري و جوانان
 

 «4» امان وقىت كه نوبت آِن ما بود

  

   اينان خود را شناختند، با شناخت خود، از انبيا نسبت به تكليف خود كسب

______________________________  
  ».امي هايشان بوده بركنده آنچه از دمشىن و كينه در سينه«؛ 47): 15(حجر  -)1(

آمد مگر اينكه او را  منىاى دريغ و افسوس بر اين بندگان كه هيچ پيامربى براى هدايتشان «؛ 30): 36(يس  -)2(
  »!كردند مسخره مى

  ».عذاب خواهد كرد]  به كيفر اين كار منافقانه در دنيا و آخرت[خدا آنان را «؛ 15): 2(بقره  -)3(

  .باباطاهر عريان -)4(

  328: تواضع و آثار آن، ص

عت، عبادت، اخالص و خدمت معرفت كردند، بذر معرفت را در اين زمني، پاشيدند، بعد از پاشيدن بذر معرفت، با طا
  .»جنة اهللا«و  »ِرْضواَن اللَّهِ « ،»َرْمحَِة اللَّهِ « به خلق خدا اين بذرها را آبيارى كردند و وجودشان تبديل به سه حقيقت شد،

گروه دوم كه خود را نشناختند و عمل خوىب روى اين زمني اجنام ندادند تا زمني جلنزار، متعّفن و بدبو شد، گنديدند و 
  .شدند »ناُر اللَّهِ « و» غضب اهللا«، »سخط اهللا«ردند و رفتند و تبديل به م

  گر مباندمي زنده بردوزمي
 

  اى كز فراق چاك شده جامه

 ور مبردمي عذر ما بپذير
 

 «1»  اى بسا آرزو كه خاك شده

  

آمد كه مهه ما را در پيشگاه  كسى ماندىن نيست، به مهني زودى خواهد. كند چراغ بدىن مانند ما، اعالن خاموشى مى
  .ها جواب داديد و عبور كرديد دارند، مشا كه خيالتان راحت است و به پرسش خدا نگاه مى
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   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
ائى -)1(   .شيخ 

  329: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

  فاعليت پروردگار 21

  

   فى در رابطه با پروردگار و موجوداتاحباث فلس

21  

   ران، مسجد حضرت امري عليه السالم

  1384رمضان 

  335: تواضع و آثار آن، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

اند، از مجله حبث فاعل و قابل  هاى خود تدوين كرده حكما و فالسفه در حّد خود، مباحث قابل توجهى را در كتاب
ا اين حبث را در رابطه با پروردگار و موجودات عامل هسىت مطرح مى. است ا اين است كه  البته آ كنند، و معناى حبث آ

ى يا ترسيم نقشى باشد، اگر صفحه در برابر ترسيم او قرار بگريد، او  هر قدرت و هر توامنندى كه داراى هنر ترسيم فعل
دهد، مثاىل كه اين مطلب را آسان  اگر ترسيم فعلى باشد، ترسيم فعلى را صورت مى. كار ترسيمش را صورت خواهد داد

  .ّجنار و ختته است: توان دريافت كرد، مانند مى



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

 

ا به جنار فاعل مى تواند كارى را از خودش ظهور دهد، صفحه و تابلوىي   امنند و قدرمتندى كه مىگويند؛ يعىن تو  در دانش آ
باشد، ختته است، او اين هنر را دارد كه ترسيم عملى اجنام بدهد؛ يعىن نقش عملى به وجود  كه براى جنار هنرمند مى

كند آن  جنار است، شروع مىگريى و منّبت كارى را دارد، نقشى كه در باطن  اى كه قابليت شكل بياورد، بر روى ختته
اى چهارگوش در انبار افتاده كه هيچ شكلى ندارد، هيچ نقشى ندارد، بعد از مدتى آن را  كند، ختته نقش را آشكار مى

  .ها را دارد ها و منّبت ها، نقش ها، صورت ها، شكل كند، كه انواع خم تبديل به يك مبل و صندىل زيباىي مى

  336: تواضع و آثار آن، ص

آيد وقت،  ّجنار هم فاعل عاقل است، منى. آمد خواست، در منى ر ختته اين قابليت ذاتى را نداشت، به شكلى كه جنار مىاگ
  .فعل، قلم و نقشى كه در باطن دارد جاىي به كار بربد كه لياقىت وجود ندارد

رديدهاىي كه نسبت به عامل ها و ت اين حبث را به خاطر خدا مطرح كردند، اين حبث يك سلسله مشكالت فكرى، وسوسه
البته مايه اين حبث، از مدرسه انبياى اهلى گرفته شده است، لذا ما زيباترين . و حّق وجود داشته است، معاجله كرده است

از اين . شود كنيم كه در فرهنگ انبياى خدا يافت مى مطالب را در هر كتاىب ببينيم و ريشه ياىب كنيم، مشاهده مى
  .ره گرفتندفرهنگ، مهه علوم 

كنيد؟ خداوند متعال حدود بيست و پنج پيامرب را در قرآن  كنيد، آيا در آيات آن دقت مى وقىت آيات قرآن را قرائت مى
ا را بيان مى برد، و هنرمندى نام مى شود قبل از آن  كند، معلوم مى كند و جالب اين است كه هنرى را كه بيان مى هاى آ

  .دهد ته است، پروردگار تعليم هنر را به خود نسبت مىپيامرب اين هنر وجود نداش

   هنرمندى پيامربان

  

  :فرمايد آورد، مى در قرآن وقىت كه سخن از ادريس به ميان مى

  »1« »َعلَّْمناُه َصنـَْعَة لَُبوسٍ «

پارچه و طراحى لباس در ارتباط با سوزن، نخ، »  لَُبوسٍ «شود هنر خياطى قبل از اين پيامرب نبوده است، صنعت  معلوم مى
شناختند، به هنر خيّاطى و مد لباس آشنا  است، قبل از حضرت ادريس عليه السالم مردم سوزن، نخ و پارچه را منى

انداختند، جمموع  بستند و به صورت يك روپوش روى دوش مى نبودند، پوست حيوانات را به صورت يك لنگ به خود مى
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كند كه مشا بشرها از پوست حيوانات، براى خود خانه، چادر،  قرآن اشاره مى لباس انسان اين گونه بوده است كه در
   خيمه و لباس

______________________________  
  ».هاى دفاعى را به او آموختيم و به سود مشا صنعِت ساخِنت پوشش«؛ 80): 21(انبياء  -)1(

  337: تواضع و آثار آن، ص

به صورت يك صنعت بسيار مهم در جهان مطرح است، ريشه از يك پيغمرب اهلى هنر بافندگى كه امروز . كنيد درست مى
  .دارد

هنر شكل دادن به آهن براى ابزار مبارزه و دفع ظلم دمشن، اين هنر حضرت داود عليه السالم بوده است كه در قرآن 
ند تا پشت آن آب مجع مطرح است، هنر سّد سازى صنعىت، نه اينكه فقط يك مقدار خاك را جلوى يك رودخانه بريز 

شود، بلكه سّدى كه فلز آب كرده در آن به كار رفته است و بني دو كوه عظيم اين سّد زده شده، خراب هم نشد، فشار 
قبل از حضرت نوح عليه . دهد حوادث هم نتوانسته آن را خراب كند، اين هنر را خداوند در قرآن به ذوالقرنني نسبت مى

  :به نوح دستور دادمي: فرمايد كردند، خداوند در قرآن مى ها زندگى مى ت، مردم در خشكىالسالم سفر آىب وجود نداش

  »1« »َو اْصَنِع اْلُفْلَك ِبَأْعيُِننا«

هاى  دهيم كه زير نظر ما كشىت درست كىن، مردم كشىت نديده بودند، مهه سفرهاى درياىي و كشىت ما به تو آموزش مى
ترين  ها هم منك به حرام گريد، كًال متّدن جهان برگرفته شده از انبيا است و انسان عظيم، ريشه از نبوت يك پيامرب مى

  .موجودات نسبت به انبيا هستند

شد، اگر چوب  آمد، درب، پنجره و صندىل پيدا منى اگر ختته و چوب لياقت ذاتى نداشت، جنّارى در جهان به وجود منى
  .كردند هاى خود را درست مى ها و پنجره دم چگونه در خانهداد، مر  گريى لياقت ذاتى منى را خدا براى شكل

اين حيوانات حالل گوشت، مرغ، خروس، حيواناتى كه در : فرمايد دهد، خداوند مى خداوند مهه را به خود نسبت مى
ا تعبري مى   .باشند ، رام بودىن كه در اوج رامى مى»َذلُولٌ «  كند به زندگى مشا نقش مهمى را بر عهده دارند، از آ

  ها سال در توانست ميليون شرت با اين هيكل قوى اگر رام بشر نبود، چه كسى مى
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______________________________  
  ».وحى ما ِكشىت را بساز]  بر اساس[و با نظارت ما و «؛ 37): 11(هود  -)1(

  338: تواضع و آثار آن، ص

رام است كه اگر به يك موش ياد بدهند كه از كاشان تا كرمان به قدرى شرت . در و پيكر بار جاجبا كند اين كويرهاى ىب
اين كوير را بايد طى كرد، مهار شرت را به موش بدهند و بگويند با دهان خود اين نِخ ابريشمى كه بسته به افسار شرت 

رود، لكن اگر  مىافتد و تا كرمان  شود و دنبال موش راه مى بگري، يك تكان بده، شرت با تكان دادن دهان موش بلند مى
  .كرد خواست مهارش را بگريد او را پاره پاره مى اين حيوان، رام نبود با آن هيكل قوى اولني انساىن كه مى

االغ رام است با اينكه قوّى است، مرغ و خروس رام هستند با اينكه پر قوى . گاو رام انسان است با اينكه شاخ دارد
  .كردند كه به ملت بدهند ها را با هزار ترفند اسري مى هاى صنعىت بايد مرغ ين مرغدارىواّال اگر رام نبودند، متام ا. دارند

  :فرمايد مهه حيوانات قابل خوردن و قابل باربرى، رام بشر هستند، خداوند مى

  »1« .ترين موجود آفرينش نسبت به خدا مهني بشر است رام مشا قرار دادم وىل قدر نشناس

   هاى صاحل كم بودن انسان

  

  .قدرشناسان، حال، گذشته و آينده بسيار كم هستند، خداوند اين آيه را براى مهيشه نازل كرده است

  »2« »َو َقِليٌل ِمْن ِعباِدَي الشَُّكورُ «

  .كنند قدر شناسان كم هستند، حىت كساىن كه ادعاى ديندارى مى

هاى مجعه دعاى ندبه است، در مهه شهرها  صبحاگر قدر شناسان زياد بودند، امام عصر ظهور كرده بود، در مهه كشور ما 
هاى ايران، عراق، شيعيان  اندازند؛ يعىن اين جمموعه ندبه خوان شود و در بيابان فرش مى هاىي كه گاهى جا منى با مجعيت

  افغان، پاكستان و اروپا، سيصد و سيزده نفر صاحل واقعى پيدا
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______________________________  
ا سوار شويد، «؛ 79ه سوره غافر آيه اشاره است ب -)1( خداست كه چهارپايان را براى مشا پديد آورد تا بر بعضى از آ

ا خبوريد]  گوشت[و از    ».بعضى از آ

   انقياد احليوانات املسخرة لإلنسان و سببه«؛ 100: توحيد املفضل

ُة رَِجاٍل َلِو اْستَـْعَصى َكْيَف   أَ َما تـََرى احلَِْماَر َكْيَف يَِذلُّ لِلطَّْحِن َو احلَُْموَلِة وَ  ُهَو يـََرى اْلَفَرَس ُموَدعاً ُمنَـعَّماً َو اْلَبِعَري َالُيِطيُقُه ِعدَّ
َقاُد لِلصَِّيبِّ َو الثـَّْوَر الشَِّديَد َكْيَف َكاَن يُْذِعُن ِلَصاِحِبِه َحىتَّ َيَضَع النَِّري َعَلى ُعُنِقِه وَ  َرَس اْلَكِرَمي يـَرَْكُب  َحيِْرَث ِبِه َو اْلفَ َكاَن يـَنـْ

َغَنُم َفَأَخَذ ُكلُّ َواِحٍد ِمنـَْها ِيف نَاِحَيٍة َملْ السُُّيوَف َو اْألَِسنََّة ِباْلُمَواَتاِة ِلَفارِِسِه َو اْلَقِطيَع ِمَن اْلَغَنِم يـَْرَعاُه َواِحٌد َو َلْو تـََفرََّقِت الْ 
يُع اْألَْصَناِف الْ  ُل َو ُمَسخََّرِة ِلْإلِْنَساِن َكاَنْت َكَذِلَك ِإالَّ ِبَأنـََّها ُعِدَمِت اْلَعْقَل َو الرَِّويََّة فَِإنـََّها َلْو َكاَنْت تـَْعقِ يـَْلَحْقَها َو َكَذِلَك مجَِ

ْنَساِن ِيف َكِثٍري ِمْن َمآرِِبِه َحىتَّ َميَْتِنَع  اجلََْمُل َعَلى قَاِئِدِه َو الثـَّْوُر َعَلى َصاِحِبِه َو تـَتَـَروَّى ِيف اْألُُموِر َكاَنْت َخِليَقًة َأْن تـَْلَتِوَي َعَلى اْإلِ
  ».تـَتَـَفرَُّق اْلَغَنُم َعْن رَاِعيَها َو َأْشَباُه َهَذا ِمَن اْألُُمور

  ».و از بندگامن اندكى سپاس گزارند«؛ 13): 34(سبأ  -)2(

  339: تواضع و آثار آن، ص

مگر . شوى مانند پدران خود كشته مى. گفته در زمني تأمني جاىن ندارىآيد؟ زيرا خدا به او   چرا ايشان منى. شود؟ خري منى
  يازده امام قبلى را نكشتند؟

ها و كساىن كه ادعاى ديندارى  شود كه حلظه ظهورش است، در مهه مجعيت شىب كه خدا به او تأمني جاىن دهد، متوجه مى
  .هستند دين شويد كه ىب كنيد متوجه مى دارند اكثرشان را كه ارزياىب مى

  »َو َقِليٌل ِمْن ِعباِدَي الشَُّكورُ «

. سومني شهر كشور است، اول مشهد و بعد شرياز و بعد، آن شهر است »1« در شهرى بودم كه در داشنت موقوفات،
آن  رفتم، مدير مؤمن، مطمئن، توامنند كه مورد تأييد مهه بود؛ يعىن عاملان و مردم مدير اوقاف، آن ساىل كه من آجنا منرب مى

موقوفات اين شهر حدوداً به سيصد، چهارصد سال قبل بر : گفت مى. شهر، او را قبول داشتند، انسان بزرگوارى بود
زماىن كه به اين شهر آمدم، اول مهه موقوفات اين شهر را شناساىي كردم، درآمد اين موقوفات را : گفت مى. گردد مى

است، درآمد آن بسيار كم است؛ يعىن كساىن كه موقوفات را اجاره  ارزياىب كردم، ديدم امسال كه سال اول مسؤليت من
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دادند اين زد و بندها بني مدعيان آن شهر بود، من در آن شهر قيمت واقعى را  كرده بودند، اجاره سى سال قبل را مى
هاى آن شهر  ىنها و س ها، ارمىن حلاظ كردم تا حق مردم شهر ضايع نشود، اين رشوه خوارى و پارتى بازى بني يهودى

  .نبوده؛ زيرا در آجنا يهودى، ارمىن و سىن ندارد، اين مال مردم خوارى در ميان مدعيان مسلمان بود

امام عصر عليه السالم اگر وارد آن شهر شود و بگويد درآمد موقوفات بايد سه ميليارد باشد، مهاجنا كنار دروازه شهر 
آيد به متام مستأجران موقوفه دار بفرمايد هيچ اجاره ندهيد، به   عليه السالم مىمردم توقع دارند امام زمان . برند سرش را مى

  .اين توقع فعلى جامعه است. را به مشا خبشيدم »2«  سهم امام و مخس: كّل ملت هم بفرمايد

______________________________  
فَّاُرِإَىل َأِيب ُحمَمٍَّد عليه السالم ِيف اْلُوقُوِف َو َما ُرِوَي ِفيَها َو َكَتَب ُحمَمَُّد ْبُن احلََْسِن الصَّ «؛ 130/ 9: ذيب األحكام -)1(

  ».فـََوقََّع عليه السالم اْلُوُقوُف َعَلى َحَسِب َما يُوِقُفَها َأْهُلَها ِإْن َشاَء اللَّهُ 

ِفَداَك اْشتَـَرْيُت َأْرضاً ِإَىل َجْنِب  َسَأْلُت أَبَا احلََْسِن عليه السالم قـُْلُت ُجِعْلتُ «؛ 35، حديث 37/ 7: و نيز در الكاىف
َعِيت بِأَْلَفْي ِدْرَهٍم فـََلمَّا َوفـَّْيُت اْلَماَل ُخبـِّْرُت َأنَّ اْألَْرَض َوْقٌف فـََقاَل َالَجيُوُز ِشرَاءُ اْلَوقْ  ِف َو َالُتْدِخِل اْلَغلََّة ِيف َماِلَك اْدفـَْعَها ِإَىل َضيـْ

ْق ِبَغلَِّتَهاَمْن أُوِقَفْت َعَلْيِه قـُْلُت    ».َالَأْعِرُف َهلَا َربّاً َقاَل َتَصدَّ

َكَتْبُت ِإَىل َأِيب َجْعَفٍر عليه السالم اْخلُُمُس ُأْخرُِجُه قـَْبَل اْلَمُئونَِة َأْو بـَْعَد «؛ 13 -14، حديث 545/ 1: الكاىف -)2(
  .اْلَمُئوَنِة َفَكَتَب بـَْعَد اْلَمُئونَة

ٍء ُقوِتَل َعَلْيِه َعَلى َشَهاَدِة َأْن َالإَِلَه ِإالَّ اللَُّه َو َأنَّ ُحمَمَّداً َرُسوُل اللَِّه فَِإنَّ  َجْعَفٍر عليه السالم َقاَل ُكلُّ َشيْ عن َأِيب َبِصٍري َعْن َأِيب 
َنا َحقَّنَ    ».اَلَنا ُمخَُسُه َو َالحيَِلُّ ِألََحٍد َأْن َيْشَرتَِي ِمَن اْخلُُمِس َشْيئاً َحىتَّ َيِصَل ِإلَيـْ

  340: تواضع و آثار آن، ص

روند، گردن كج  كنند، نزد مرجع تقليد مى دهند، كساىن كه پرداخت مى اكثر مردم پول امام عصر عليه السالم را منى
مقدارى از آن را به ما : گويند كنند، كاسىب رونق نداشته، در انتقال دولت به دولت مهه چيز ما به هم رخيته است، مى مى

  .ببخشيد

گويند،  پس به جنار فاعل عامل مى. شد به ختته قابليت ذاتى نداده بودند، يك پنجره چهارسانىت در اين دنيا پيدا منىاگر 
آورد، ترسيم فعلى و عملى است، وىل هنر نقاش با قابليت  زند و ترسيمى را به وجود مى وقىت فاعل هنرمند نقشى را مى
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ها بگريند، كل  آمد، يا اگر قابليت را از ختته ته نباشد ّجنار اصًال به وجود منىذاتى ختته به هم گره دارد، اگر قابليت در خت
  .شوند، بايد شغل عوض كنند جنارها بيكار مى

  »1«  خالقيت كمال امللك

  

كرد و بعد كه قاجاريه منقرض شدند،  كمال امللك غفارى يك نقاِش بسيار هنرمند ايراىن است كه براى قاجاريه كار مى
  .حتمل اين هنرمند كم نظري را نداشت، او را به نيشابور تبعيد كرد و در مهاجنا رحلت كردرضاخان 

كشند، هر سال  هاى پانصد سال قبل خود را به رخ دنيا مى استعمارگران دائم نقاش. باشد هر نوكر استعمارى اين گونه مى
ا را باال مى ا اين است كه عاملان و  ر مىبرند، نوكرهاىي در كشورها خمتلف قرا قيمت تابلوهاى آ دهند، يكى از اهداف آ

ا گرم شود، اخالق مردم را فاسد كنند،   هنرمندان را سرزنش كنند، مسائل حقيقى را تعطيل كنند، با دوز و كلك بازار آ
ا اين گونه است   .كار آ

مانند اين بود كه انسان طبيعت را  كشيد كمال امللك نقاش بسيار قابل و كاملى بود، نقاش فاعلى بود، وقىت نقش را مى
كرد، آب كه قابليت  اى كه قابليت آن را داشت، روى آب كه نقاشى منى كرد؟ روى صفحه كند، كجا نقاشى مى نگاه مى

  كرد، پذيرش نقش را ندارد، روى ديوار، پارچه خمصوص، در و پنجره نقاشى مى

______________________________  
ابن مريزا بزرگ كاشاىن، از مفاخر هنر نقاشى ايران والدت در قريه كله ) وب به ابوذر غفارىمنس(حممد غفارى  -)1(
وى پس از طى حتصيالت مقدماتى در  . ش. ه 1319مرداد ماه  27وفات در نيشابور  -ق. ه 1264) كاشان(

ران عزميت كرد و در مدرسه دارالفنون به كسب دانش پرداخت و در نقاشى كه هن اش بود به  ر مورد عالقهكاشان به 
  .هاى بزرگى نايل آمد موفقيت

يه تابلوها و اجياد آثار نفيس پرداخت و بر اثر  ا در كاخ گلستان به  حممد غفارى به دربار ناصرالدين شاه راه يافت و مد
لك با هزينه كمال امل. به لقب كمال امللك مفتخر گرديد) ق. ه( 1310استعداد شگرىف كه از خود نشان داد در سال 

. ه 1329وى در سال . شخصى به اروپا مسافرت كرد و پس از سه سال مطالعه در آثار نقاشان اروپا به ايران برگشت
ران افتتاح كرد و در آن مدرسه شاگردان هنرمندى پرورش داد، در سال  ش . ه 1307ق مدرسه صنايع مستظرفه را در 

جا از يك   آباد نيشابور رفت و تا آخر عمر به انزوا گذرانيد و در آناز كار كناره گرفت و به ملك شخصى خود حسني
  .چشم نابينا شد
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زرگر «، »يهودى فالگري بغدادى«از آثار مهم او تابلوهاى . مدفن وى در جوار آرامگاه شيخ عطار در نيشابور است
، »صورت خود نقاش«، »ىصورت سردار اسعد خبتيار «، »عرب خوابيده«، »ميدان كربال«، »بغدادى و شاگردانش

  .را بايد بام برد» باغچه و حوض كاخ گلستان«، »شكارچى«، »نوازندگان دربار قاجار«

  341: تواضع و آثار آن، ص

  .كرد برد، صفحه قابل هم نقش فاعل را قبول مى كرد، قلم خود را در آجنا به كار مى يعىن هر صفحه قابلى را كه پيدا مى

آيد؟ زيرا قابليت در مردم به وجود نيامده است كه بيايد نقش تربيىت، اهلى و  چرا امام زمان منى اين حبث را فالسفه دارند،
  .اين حبث در مهه جا جريان دارد. ملكوتى خود را به صورت فعلى در بياورد

   عامل اصلى بال و مصيبت

  

كند، آيا فاعل ناتوان  و كمبودها را قطع منى ها ها، گراىن ها، زلزله كند؟ طوفان چرا پروردگار بزرگ عامل بالها را قطع منى
  :فرمايد ها مى است؟ خري، فاعل توانا است، وىل در قرآن به انسان

  »1« »ِإنَّ اللََّه ال يـَُغيـُِّر ما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغيـُِّروا ما ِبَأنـُْفِسِهمْ «

توامن نقش  آلودگى و كثافت گرفته است، من منىمشا از خود لياقت نشان دهيد، من لياقت ذاتى به مشا دادم وىل روى آن را 
  :فرمايد خداوند مى. كنم رمحت خود را روى جلن بزمن، مشا لياقت نشان بدهيد، من به موقع باران نازل مى

  »2« »يا قـَْوِم اْستَـْغِفُروا َربَُّكْم ُمثَّ تُوبُوا ِإلَْيِه يـُْرِسلِ «

اى زمني سرسبز شود و روئيدىن بروياند، باراىن كه سيل نشود، خاك را ه باران به موقع كه در دامن اين بارش، مهه خشكى
  .هاى مشا را خراب نكند، شهرها را زير آب نربد هاى كوهها را سرازير نكند، خانه از بني نربد، سنگ

  »يـُْرِسِل السَّماَء َعَلْيُكْم ِمْدراراً «

  :است كهدر معارف ما آمده . كنم مشا زنا نكنيد، من زلزله را تعطيل مى

  »3« »اذا فشا الزنا ظهرت الزلزلة«
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______________________________  
دهد تا  تغيري منى]  به سوى بال، نكبت، شكست و شقاوت[يقيناً خدا سرنوشت هيچ ملىت را «؛ 11): 13(رعد  -)1(

  ».ها و گناه تغيري دهند ىتدر وجودشان قرار دارد به زش]  از صفات خوب و رفتارشايسته و پسنديده[آنكه آنان آنچه را 

براى مشا باران ] تا[از پروردگارتان آمرزش خبواهيد، آن گاه به سوى او بازگرديد، ! اى قوم من«؛ 52): 11(هود  -)2(
  ».فراوان و پى در پى فرستد

َرْت َأْربـََعٌة ِإَذا َفَشا الزِّنَا َظَهَرِت الزَّْلزََلُة َقاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه عليه السالم ِإَذا َفَشا َأْربـََعٌة َظهَ «؛ 3، حديث 448/ 2: الكاىف -)3(
ْسَالِم َو ِإَذا ُمِنَعِت الزََّكاُة َظَهَرِت َو ِإَذا َفَشا اجلَْْوُر ِيف احلُْْكِم اْحُتِبَس اْلَقْطُر َو ِإَذا ُخِفَرِت الذِّمَّةُ أُِديَل ِألَْهِل الشِّْرِك ِمْن َأْهلِ   اْإلِ

  احلَْاَجةُ 

قَاَل أَبُو ِإبـْرَاِهيَم عليه السالم اتَِّق الزِّنَا َفِإنَُّه َميَْحُق «؛ 2/ - 4/ -6، باب الزاىن، حديث 541 - 542/ 5: ر الكاىفو نيز د
ينَ    .الرِّْزَق َو يـُْبِطُل الدِّ

صلى اهللا عليه و آله ِإَذا َكثـَُر الزِّنَا ِمْن  عْن َأِيب َجْعَفٍر عليه السالم َقاَل َوَجْدنَا ِيف ِكَتاِب َعِليٍّ عليه السالم َقاَل َرُسوُل اللَّهِ 
  .بـَْعِدي َكثـَُر َمْوُت اْلَفْجَأةِ 

يَا َعِليُّ فـَيـُْعِجُبِين النََّظُر ِإلَيـَْها فـََقاَل ِيل َعِليِّ ْبِن ُسَوْيٍد قَاَل قـُْلُت ِألَِيب احلََْسِن عليه السالم ِإينِّ ُمْبتَـًلى بِالنََّظِر ِإَىل اْلَمْرأَِة اجلَِْميَلِة 
ينَ َالبَْأَس ِإَذا َعَرَف اللَُّه ِمْن نِيَِّتَك الصِّْدَق َو ِإيَّاَك َو الزِّنَا فَِإنَُّه َميَْحُق اْلبَـرََكَة َو يـُْهِلُك ال   ».دِّ

  342: تواضع و آثار آن، ص

برد، وقىت زمني  ا را پايني مىكند و آ زنا كه فراوان شود، زمني طاقت نگه داشنت گنهكاران و بدكاران را ندارد، دهن باز مى
ا پايني برود كند، كسى كه زنا كار نيست وىل در ميان زناكاران است و امر به معروف منى دهن باز مى او . كرده بايد با آ

  .مشا قابليت نشان بدهيد. هم مقّصر است

اراً َو ُميِْددُْكْم بَِأْمواٍل َو * يـُْرِسِل السَّماَء َعَلْيُكْم ِمْدراراً « ْ   »1« »بَِنَني َو َجيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َو َجيَْعْل َلُكْم َأ

رها و دره   .هاى خشك زمني را براى مشا پر آب كنم تا متام شيارها و 
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مهه مشا را ثرومتند كنم و مشا را فرزنداىن بدهم كه يارتان باشد، نه فرزندى كه به او بگوىي سيگار نكش، در جواب به تو 
هاى بد معاشرت نكن، به تو ربطى ندارد، دخرتى كه در كوچه پيدا كردى، آداب زندگى  با اين رفيق! تو چه، به: بگويد

  .كنم و به كسى ربطى ندارد با او ازدواج مى: گويد خانواده او با ما سازگارى ندارد، در جواب مى

َو ُميِْددُْكْم «باشد،  ه اين بالها خود انسان مىفرزندى كه سيلى به پدر و مادر بزند، پدر را از خانه بريون كند، سرآمد مه
  »ِبَأْمواٍل َو بَِننيَ 

. كنم كنم، و مشا را فرزندان پاك، نيك و آراسته و داراى عمل صاحل عطا مى مشا قابليت نشان بدهيد، من مشا را ثرومتند مى
ان گره خورده است، لياقتش را از دست متام بالها و مصائب، به زلف ناقابلى جامعه در جه: فرمايد خداوند در قرآن مى

كنم، مشا مؤمن بشويد، مهه  داديد، اگر لياقت داشته باشيد، من كه خداى خبيلى نيستم، مهه نوع نعمىت به مشا عنايت مى
  .شوند ها بيكار مى شود، مهه دادگسرتى ها تعطيل مى زندان

______________________________  
و مشا را با اموال و فرزندان يارى  * بر مشا از آمسان باران پى در پى و با بركت فرستدتا «؛ 12 - 11): 71(نوح  -)1(

رها قرار دهد كند، و برايتان باغ   ».ها و 

  343: تواضع و آثار آن، ص

  

   وجود فرهنگ غرب در جامعه

  

جامعه قاچاقچى، هرزه، اشرار و وقىت در مملكىت مردم به دادگاه و كالنرتى نروند، نياز به زندان نداشته باشند، در ميان 
اند سه جوان، خامن جوان شوهردارى را در ماشني  هاى نوشته شود، در روزنامه بدحجاب نباشد درهاى رمحت خدا باز مى

ران در يك باغ بردند، هرچه التماس كرده من شوهر دارم، چاقو كشيدند،  انداختند، به مناطق دور يكى از حاشيه هاى 
فتند، هر سه به او جتاوز كردند، بعد هم او رها كردند، اين بال كه قابل عالج نيست، دامن اين زن لّكه طالهاى او را گر 

قيافه اين زن زيبا با اين مو، بريون افتاده ما : دار شده است، اين سه نفر را دستگري كردند، چرا اين كار را كرديد؟ گفتند
  .بردند جاب بود او را منىهاى خياباىن است، اگر باح خيال كردمي از اين زن



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

 

ها نيمه عريان بريون بيايند، اين عالمت متدن  زن: اند بيگانگان گفته »1« .زن پوشش داشته باشد: فرمايد خدا در قرآن مى
  .است

 ايد، مهه جا براى اين افراد امن است وىل براى خوبان ها، قاتالن، جنايتكاران و رباخواران كرده جهان را خانه اشرار، هرزه
  .عامل هيچ جا امن نيست

   مظلوميت شيعه

  

خواهيد در بقيع براى چهار امام  رويد، در زيارت امنيت نداريد، مى مشا شيعه امرياملؤمنني عليه السالم هستيد مكه مى
ه مگر در اينجا مهه ما راحت هستيم؟ با بودن اين مه. مظلومتان گريه كنيد اما امنيت نداريد، هيچ جاى دنيا امنيت نداريد

  ها، اعمال نفوذها، مشا چه امنيىت داريد؟ دزد و دزدهاى ميلياردى جاجبا كردن پرونده

  آيا ما لياقت فضل خداوند را دارمي؟

   ها جمبوريد تا روز مرگتان ميان مشا مؤمن »2« :فرمايد امام زين العابدين عليه السالم مى

______________________________  
يا أَيـَُّها النَِّيبُّ ُقْل ِألَْزواِجَك َو بَناِتَك َو ِنساِء اْلُمْؤِمِنَني يُْدِنَني َعَلْيِهنَّ ِمْن َجَالِبيِبِهنَّ   ل تعاىلقا«؛ 59): 33(احزاب  -)1(

  »َأْن يـُْعرَْفَن َفال يـُْؤَذْيَن َو كاَن اللَُّه َغُفوراً َرِحيماً   ذِلَك َأْدىن

ِيف َخَربِ اْلَمَناِهي َأنَّ النَِّيبَّ صلى اهللا عليه و آله نـََهى َأْن ]  للصدوق األمايل[« ؛ 1، حديث 33 -32/ 101: حبار األنوار
  .َهلَا ِمْنهُ  تـََتَكلََّم اْلَمْرأَُة ِعْنَد َغْريِ َزْوِجَها َو َغْريِ ِذي َحمَْرٍم ِمنـَْها َأْكثـََر ِمْن َمخِْس َكِلَماٍت ِممَّا َالبُدَّ 

ُكْحُل و ِد َعْن َأِيب َجْعَفٍر عليه السالم ِيف قـَْوِلِه َو ال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإالَّ ما َظَهَر ِمْنها َفِهَي الثـَِّياُب َو الْ َو ِيف ِرَوايَِة َأِيب اْجلَاُرو / -
لزَّْوِج فََأمَّا زِيَنُة النَّاِس فـََقْد ذََكْرنَا َو أَمَّا زِيَنةُ اْخلَاَمتُ َو ِخَضاُب اْلَكفِّ َو السَِّواُر َو الزِّيَنُة َثَالٌث زِيَنٌة لِلنَّاِس َو زِيَنةٌ ِلْلَمْحَرِم َو زِيَنٌة لِ 
ْمُلُج َو َما ُدونَُه َو اْخلَْلَخاُل َو َما َأْسَفَل ِمْنُه َو أَمَّا زِينَ  وِيل ُة الزَّْوِج َفاجلََْسُد ُكلُُّه َأِو التَّاِبِعَني َغْريِ أُ اْلَمْحَرِم اْلِقَالَدُة َفَما فـَْوقـََها َو الدُّ
ْرَبِة ِمَن الرِّجاِل فـَُهَو الشَّْيُخ اْلَكِبُري اْلَفاِين الَِّذي َالَحاَجَة َلُه ِيف النَِّساِء أَِو الطِّْفِل الَّذِ  يَن َملْ َيْظَهُروا َعلى َعْوراِت النِّساِء َو ال اْإلِ

  ».َو َالَتْضِرُب ِإْحَدى رِْجَليـَْها ِباْألُْخَرى لِتَـْقرََع اْخلَْلَخاَل بِاْخلَْلَخالِ  َيْضرِْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ ِليـُْعَلَم ما ُخيِْفَني ِمْن زِيَنِتِهنَّ يـَُقولُ 
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ُزرَارََة ْبِن َأْوَىف َقاَل َدَخْلُت َعَلى َعِليِّ ْبِن احلَُْسْنيِ عليه السالم «؛ 32، حديث 12، باب 226/ 64: حبار األنوار -)2(
َيا انَِنا َعَلى ِستِّ طَبَـَقاٍت َأَسٍد َو ِذْئٍب َو ثـَْعَلٍب َو َكْلٍب َو ِخْنزِيٍر َو َشاٍة َفَأمَّا اْألََسُد َفُمُلوُك الدُّنْـ فـََقاَل يَا ُزرَاَرُة النَّاُس ِيف َزمَ 

ْئُب فـَُتجَّارُُكْم يَُذمُّوَن ِإَذا اْشتَـَرْوا َو َميَْدحُ  َن ِإَذا بَاُعوا َو أَمَّا الثـَّْعَلُب فـََهُؤَالِء الَِّذيَن و حيُِبُّ ُكلُّ َواِحٍد َأْن يـَْغِلَب َو َاليـُْغَلَب َو أَمَّا الذِّ
ِْم َما َيِصُفوَن بِأَْلِسَنِتِهْم َو َأمَّا اْلَكْلُب يَِهرُّ َعَلى ال ِِْم َو َالَيُكوُن ِيف قـُُلِو نَّاِس بِِلَسانِِه َو َيْكَرُهُه النَّاُس ِمْن ِشرَِّة يَْأُكُلوَن بَِأْديَا

اُة فَالَِّذيَن ُجتَرُّ ُشُعوُرُهْم َو يـُؤَْكُل مَّا اْخلِْنزِيُر فـََهُؤَالِء اْلُمَخنَّثُوَن َو َأْشَباُهُهْم َاليُْدَعْوَن ِإَىل فَاِحَشٍة ِإالَّ َأَجابُوا َو أَمَّا الشَّ ِلَسانِِه َو أَ 
  ».ٍب َو ثـَْعَلٍب َو َكْلٍب َو ِخْنزِيرٍ حلُُوُمُهْم َو ُيْكَسُر َعْظُمُهْم َفَكْيَف َتْصَنُع الشَّاةُ بـَْنيَ َأَسٍد َو ِذئْ 
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شش حيوان درنده زندگى كنيد، كه شري، گرگ، سگ، روباه و خوك و گوسفند است كه در جامعه جهاىن فقط اين پنج 
روز امنيت كنند، يك  حيوان جاى مانور دارند، و متدينني و شيعيان ما مانند گوسفندى كه گوشت او را تكه تكه مى

  .ندارد

  .اى ندارمي تا در دنيا هستيم، بالها مهراه ما هستند، مگر مهه خوب شوند كه بالىي وجود نداشته باشد ما چاره

شود و جواب داده  در اين حبث فاعل و قابل كّل مسائل طبيعى، مذهىب، اعتقادى، بالها و مصائب، بسيار زيبا مطرح مى
ها،  ها و رسانه آيد، در متام روزنامه آيد، زلزله، طوفان و سيل مى اى مى قىت حادثهمن از مردم گاليه دارم و . شود مى

  بالى طبيعى است، كدام بالى طبيعى؟: گويند هاى مذهىب و غري مذهىب مى انسان

اين مصائب به گوييد كه  هاى پيغمرب صلى اهللا عليه و آله و ائمه عليهم السالم را منى بيىن چرا پيش. بريد چرا از گناه اسم منى
  .آيد خاطر چه گناهاىن بر سر مردم مى

رفتم خدا شاهد است، بعضى از مناطقى كه زلزله نود درصد  من در بعضى از مناطق ايران كه دچار حادثه شده، منرب مى
وردند و خ هاى با صفا عرق مى رفتند، در باغ ها زير درختان مى ختريىب آمده و منطقه كشاورزى بوده، اكثر مردم آجنا، شب

چرا زلزله، سيل، مصيبت و گراىن . كرد كردند و روابط نامشروع هم بيداد مى رخيتند و قمار مى مازاد عرق را زير درخت مى
  نيايد؟

واهللا گراىن، كمبود، كسادى و زلزله عّلت خداىي دارد، اينها را براى مردم بگوييد، بگذاريد مردم بيدار شوند، تا از حوادث  
  .كم شود
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  فاعليت پروردگارچگونگى 

  

كنم، خداوند متعال، فاعل، عامل، حكيم، رمحان، ودود، غفور، كرمي، قّدوس، مؤمن، مهيمن و  مطالب را مجع بندى مى
  ملك است، فاعليت خدا را مشا در

  345: تواضع و آثار آن، ص

قلم نّقاشى عملى قلم نّقاشيش فعلى است؛ يعىن عملى است، . دعاى جوشن كبري مشاهده كنيد، چنني فاعلى است
است؛ يعىن كار او انسان سازى است، حمدودتر بگومي، از كلمه انسان بريون بيامي، خدا فاعل ابراهيم ساز و يوسف ساز 

است، خدا در جنس زن، فاعل مرمي ساز، فاطمه زهرا ساز است، خدا در جنس مرد، فاعل على ساز است، اين فاعليت 
ا در طول فاعليت خدا است، يك فاعل كامل و فاعالن دي گرى را هم در كنار خود قرار داده است كه فاعليت براى آ

ها هم لياقت و قابليت داده است كه خود و انبيا و ائمه  به متام انسان. انبيا و ائمه طاهرين عليه السالم: حّق است مانند
ا دارمي كه اين سه فاعل، روى وجود ما با را به شكل على و فاطمه در اِشل كوچكرت بسازد؛ يعىن ما اين لياقت و قابليت ر 

قرآن، با قال رسول اهللا، با قال الصادق و قال الباقر كار كنند، و ما در يك اِشل كوچكرت، زنامنان و دخرتامنان فاطمه شوند 
  .و ما هم على شومي

ايت  اگر كسى قابليت را تعطيل كند، و بگويد مرا بسازيد، به ارزش پشت كردن به خدا و هاى خود پشت كرده كه 
  .ها، رو كردن به انسان مادى است ارزش

   مايه قابليت انسان

  

مايه اين قابليت، چيست؟ تواضع است؛ يعىن نرم بودن در مقابل خدا و انبياء و ائمه عليه السالم، و به زبان ديگر كه 
  :كند خدا در قرآن بيان مى

  »1« »يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيهِ «
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رود، مهه صلوات  ندارم، اين در مملكت ما پر است، عامل منرب مى »َصلُّوا َعَلْيهِ «  اين را من مالك نگرفتم، كارى به اين
ا مى شود، مهه صلوات مى فرستند، منرب متام مى مى دهند،  آيد تا صحبت كند، مهه صلوات مى دهند، يك وكيل به شهر آ

  ها فرستند، امام مجعه زند، سى تا صلوات مى رئيس مجهور حرف مى

______________________________  
  ».بر او درود فرستيد و آن گونه كه شايسته است، تسليم او باشيد! اى اهل اميان«؛ 56): 33(احزاب  -)1(
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  .آن دومى مهم است. اى ندارد، يك چرخش زبان است كه مايه  »َصلُّوا َعَلْيهِ « فرستند، زنند، ملت صلوات مى حرف مى

  »َو َسلُِّموا َتْسِليماً «

وجهه وجود خود را به پيغمرب من واگذار كنيد، مشا در يك اِشل كوچك على شويد و ناموس مشا هم فاطمه شود، اين  مهه
  .فرستند ها هم مى حجاب صلوات را ىب

رت است، گفت چقدر : دهيد ما مسيحى شومي؟ گفت چقدر مى: كشيش به كسى گفت بيا مسيحى شو، دين ما 
: من مسيحى، چه كار بايد كنم؟ گفت: دهيم، گفت ، گفت ما سه ميليون به تو مىدو ميليون: خواهى؟ كشيش گفت مى

چشم، يك : خواهد و اين اوراد را بايد خبواىن، يك شنبه هم به كليسا بيا تا تو را معرىف كنيم، گفت مى »1« غسل تعميد
مهه جا را سكوت فرا گرفته . قطع شد شنبه به كليسا آمد، خواستند او را معرىف كنند، برق رفت، كليسا تاريك شد، بلندگو

بود، بعد از پنج دقيقه برق آمد، اين مسلمان مسيحى شده، صلوات بلندى فرستاد، كشيش سيلى بر صورت او زد،  
آيد ما صلوات  رود و بعد مى دامن عادت ما اين گونه است وقىت برق مى من منى: مگر تو ارمىن نشدى؟ گفت: گفت

  .فرستيم مى

  .ندارد صلوات كه كارى

  :آيه از قول حضرت ابراهيم عليه السالم است. كند يك آيه براى مشا خبوامن كه حبث امروز را اين آيه صد در صد كامل مى

  »2« »َوجَّْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر السَّماواِت َو اْألَْرَض َحِنيفاً َو ما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ «

  .در كلمات قرآن دقت كند، به معناى مهه وجود است، ظاهر و باطن است وجه در اينجا صورت نيست، اگر كسى
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______________________________  
در عصر والدت على عليه السالم دين حق و كيش درست آئني عيسى و «؛ 13/ 2: اى خصال، ترمجه كمره -)1(

در زير نظر كشيش و پيشواى مذهىب با آب دستورات اجنيل بود در آئني عيسى بايست هر كودكى كه از مادر زائيده شود 
مقدس تعميد كه بزردى رنگني بود او را غسل دهند و با اين غسل تعميد پايه پرورش ديىن او را استوار كنند تا در دين 

اين دستور با والدت على عليه السالم تبديل شد على عليه السالم از خاك پاك كعبه مقدس در . مسيح ثابت قدم باشد
مستقيم حق تعميد يافت و نور اميان سراپاى كوچك و نازنني او را فرا گرفت و افتخار تشريع شستشوى با خاك را  زير نظر

او افتتاح كرد و پيغمرب صّلى اللَّه عليه و آله و سلم بزرگ سپس بدان باليد و اين دستور آمساىن را صادر كرد جعلت ) تيمم(
مقام امهيت آن در زندگاىن بشر تا تاريخ پيدايش اسالم نامعلوم بود و بشر با ىل االرض مسجدا و طهورا رمز اسرار خاك و 

ره بردارى از آن را افتتاح كرد    »..چشمى اهانت آميز بدان مينگريست وىل اسالم با اين قانون بزرگ 

ها و زمني را آفريد،  گرا مهه وجودم را به سوى كسى كه آمسان من به دور از احنراف و با قلىب حق«؛ 79): 6(انعام  -)2(
  ».متوجه كردم و از مشركان نيستم
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  .متام هسىت خود را به جانب خدا گرفتم و از خدا به سراغ بت خنواهم رفت

  !خدا هم آن را نقاشى كرد، زيرا مهه وجود را به طرف نقاش ازل و ابد گرفت، چه چيزى ساخت؟

ان انبيا عليهم السالم دارد، مقام اول را پيغمرب عظيم الشأن اسالم دارا است، خدا به او دانيد كه مقام دوم را در مي مى
آيد، و به اين مطلب در آيات سوره بقره اشاره كرده است، و او نفر دوم در ميان  فرموده بود كه باالتر از تو در آينده مى

  .مهه انبيا است

  .ساخته شد، كه منرود استاما كسى ديگر پشت به خدا كرد و توسط شيطان 

چوپان چوب به دست، رو به خدا كرد، خدا او را ساخت، كليم اهللا شد، فرعون پشت به خدا كرد، ابليس هم او را 
  .ساخت و فرعون شد

  اى بر گردمن افكنده دوست رشته
 

 «1»  كشد هر جا كه خاطرخواه اوست مى
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   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
  .مولوى -)1(
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  ها پى نوشت

  تكرب، پرتگاه سقوط 22

  

   منطق متكرب و متواضع

22  

   ران، مسجد حضرت امري عليه السالم

  1384رمضان 
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   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

فروتىن و تواضع از حاالت بسيار مهمى است كه در ميان مهه انبياى خدا، ائمه طاهرين عليهم السالم و اولياى اهلى به 
هاى حكيمانه  طور كامل وجود داشته و مهني مايه ارزشى سبب شد كه مهه آن بزرگواران به آساىن و به راحىت تسليم خواسته

  .ر عامل شدند و به درجات و مقاماتى كه در قرآن بيان شده رسيدندپروردگا
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امرياملؤمنني عليه السالم در . تواضع يك حركت مثبت انساىن و منطقى است و تكرب يك حركت منفى و شيطاىن است
كند و  ه سپر مىايستد و سين اى مى متكرب، غريعاقالنه و غريمنطقى در برابر حق در هر زمينه: فرمايد مى» ج البالغه«

كساىن كه داراى تواضع هستند، يقيناً دِر مهه   »1« .كند دليل رد مى جهت و ىب حقى را كه منطقى، عقلى و ديىن است، ىب
ا باز است، چون هر حقى را قبول مى كنند  در زمينه اعتقاد و اميان حق را قبول مى. پذيرند كنند و مى فيوضات به روى آ

دارند، يا آن حال امياىن دروىن كه  به مهني خاطر هر قدم مثبىت كه بر مى. نيز آن را قبول دارند و در زمينه عمل و اجرا
ا عطا مى ا پاداش ساز است، پاداشى كه به عنايت خود پروردگار به آ   .شود دارند، براى آ

پروردگار دارد، و حالت  هاى هر متواضعى در اين عامل وجود، در حّد ظرفيت خود با اين حالت تسليمى كه به خواسته
  تسليمى كه در مقابل هر حقى دارد، درِ 

______________________________  
َأَال َفاحلََْذَر احلََْذَر ِمْن َطاَعِة َساَداِتُكْم َو ُكبَـرَاِئُكْم الَِّذيَن َتَكبـَُّروا َعْن َحَسِبِهْم َو «؛ )قاصعه( 234خطبه : ج البالغة -)1(

َغالََبًة ِآلَالئِِه فَِإنـَُّهْم قـََواِعُد َنَسِبِهْم َو أَْلَقُوا اْهلَِجيَنَة َعَلى َربِِّه َو َجاَحُدوا اللََّه َعَلى َما َصَنَع ِِْم ُمَكابـََرًة ِلَقَضائِِه َو مُ  تـََرفـَُّعوا فـَْوقَ 
ِهِليَِّة َفاتـَُّقوا اللََّه َو َالَتُكونُوا لِِنَعِمِه َعَلْيُكْم َأْضَداداً َو َالِلَفْضِلِه ِعْنَدُكْم َأَساِس اْلَعَصِبيَِّة َو َدَعاِئُم أَرَْكاِن اْلِفتـَْنِة َو ُسُيوُف اْعِتزَاِء اجلَْا

ُكْم بَاِطَلُهْم َو ُهْم َو َأْدَخْلُتْم ِيف َحقِّ ُحسَّاداً َو َالُتِطيُعوا اْألَْدِعَياَء الَِّذيَن َشرِبـُْتْم ِبَصْفوُِكْم َكَدَرُهْم َو َخَلْطُتْم ِبِصحَِّتُكْم َمَرَضُهْم 
 تـَرَاِمجًَة يـَْنِطُق َعَلى أَْلِسَنِتِهْم َأَساُس اْلُفُسوِق َو َأْحَالُس اْلُعُقوِق اختَََّذُهْم ِإبِْليُس َمطَايَا َضَالٍل َو ُجْنداً ِِْم َيُصوُل َعَلى النَّاِس وَ 

  ».اً ِيف َأْمسَاِعُكْم َفَجَعَلُكْم َمْرَمى نـَْبِلِه َو َمْوِطَئ َقَدِمِه َو َمْأَخَذ َيِدهِ اْسِرتَاقاً ِلُعُقوِلُكْم َو ُدُخوًال ِيف ُعُيوِنُكْم َو نـَْفث
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فيوضات به روى او باز است، اما هر متكربى، در مهه فيوضات به روى او بسته است؛ زيرا متكرب فقط باركش هواى نفس 
  به او برسد؟و باركش ابليس است، چه فيضى از خدا 

  »1«  پريوى از هواى نفس

  

كسى كه در دنيا براى هواى نفس خود، محّاىل كند، كسى كه در دنيا باربر ابليس است، چه فيضى از پروردگار عامل 
نصيب او شود؟ كساىن كه باربر هواى نفس و ابليس هستند، مشرك هستند، به علت اينكه معبودى را در درون خود، در 

  :يدندبرابر خدا تراش
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  »2« »أَ فـََرأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإهلَُه َهواهُ «

  .اندازد معبود؛ يعىن آن موجودى كه بند اطاعت از خود را به گردن انسان مى

كند، طبيعتاً بايد گوش به حرف حضرت  انساىن را كه پروردگار آفريده و او را كارگرداىن مى. البته به صورت اختيارى است
شود؛ يعىن  مطيع هواى نفس مى. شود گرداند و مطيع غري خدا مى آيد رو از خدا بر مى مىحق باشد، اما حاال 

ا را اطاعت مى هاى ىب خواسته كند، او مشرك است؛ يعىن آمده است در برابر  مهارى كه در ميدان باطن خود دارد، آ
  .پروردگار معبود ديگرى قرار داده است

   سزاى اطاعت از شيطان

كند، در برابر خدا انتخاب بت كرده است، نه فيضى در اختيار هواى نفس است و نه فيضى در  ت مىاز شياطني اطاع
  .كار هواى نفس اجياد ضربه به انسان است. اختيار شياطني است

ْنيا*  فََأمَّا َمْن َطغى«   »3« » فَِإنَّ اجلَِْحيَم ِهَي اْلَمْأوى* َو آثـََر احلَْياَة الدُّ

______________________________  
قَاَل أَِمُري اْلُمْؤِمِنَني َعِليٌّ عليه السالم ِإينِّ َأَخاُف َعَلْيُكُم اثـْنَـْنيِ «؛ 11و  9، حديث 78 -77/ 67: حبار األنوار -)1(

قَاَل اجلََْواُد عليه السالم َمْن . ْألََمِل فـَيـُْنِسي اْآلِخَرةَ اتـَِّباَع اْهلََوى َو طُوَل اْألََمِل َفَأمَّا اتـَِّباُع اْهلََوى َفِإنَُّه يـَُردُّ َعِن احلَْقِّ َو أَمَّا ُطوُل ا
قَاَل «؛ 449حكمت : ج البالغة» .َأطَاَع َهَواُه َأْعَطى َعُدوَُّه ُمَناُه َو َقاَل عليه السالم رَاِكُب الشََّهَواِت َالُتْستَـَقاَل َلُه َعثـَْرةٌ 

َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه «، باب اخلوف و الرجاء؛ 70/ 2: الكاىف» .اَنْت َعَلْيِه َشْهَوتُهُ عليه السالم َمْن َكُرَمْت َعَلْيِه نـَْفُسُه هَ 
هُ ِمْن َما يـَُقوُل َو يـَْعَلُم َما يـَْعَملُ  السالم ِيف قـَْوِل اللَِّه عز و جل َو ِلَمْن خاَف َمقاَم رَبِِّه َجنَّتاِن َقاَل َمْن َعِلَم َأنَّ اللََّه يـَرَاُه َو َيْسَمعُ 

  ».ْفَس َعِن اْهلََوىَخْريٍ َأْو َشرٍّ فـََيْحُجزُُه َذِلَك َعِن اْلَقِبيِح ِمَن اْألَْعَماِل َفَذِلَك الَِّذي َخاَف َمَقاَم َربِِّه َو نـََهى النـَّ 

  »پس آيا كسى كه معبودش را هواى نفسش قرار داده ديدى؟«؛ 23): 45(جاثيه  -)2(

بر زندگى ابد و جاويد [و زندگى دنيا را * اما كسى كه طغيان و سركشى كرده و«؛ 39 -37): 79(نازعات  -)3(
  ».ترديد جايگاهش دوزخ است پس ىب* ترجيح داده]  آخرت
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  .كار شياطني اين است كه قرآن سند داده است
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  »1« »أُولِئَك َيْدُعوَن ِإَىل النَّارِ «

كند، براى دوزخ خود را  كنند؛ يعىن آن كسى كه دعوت شياطني را اطاعت مى مى ها را به سوى دوزخ شياطني، انسان
  .كند كند، براى خود، ضرر و زيان فراهم مى مهار باطن خود را اطاعت مى هاى ىب كند كسى كه خواسته آماده مى

  آثار تواضع و تكرب

  

رسد كه متواضع، موّحد و  كند، به اين حقيقت مىاگر انسان از طريق آيات قرآن و روايات در آثار تواضع و تكرب توجه  
متواضع موّلد منفعت است و متكرب موّلد خسارت . متواضع موّلد خري است، متكّرب موّلد شّر است. متكّرب مشرك است

  .حلاظ كردن تواضع و تكرب در برابر وجود مقدس پروردگار بسيار مهم است. است

دين در مقابل چه كسى متواضع است؟ در  اين تواضع براى او سودى ندارد، ىب دين تواضع داشته باشد، اما ممكن است ىب
مقابل پولدار، صاحبان قدرت، به خاطر ترس متواضع است، اما ديندار يك روى تواضع او به جانب پروردگار عامل است  

كه به خاطر تواضع، خود هاى حق را بپذيرد و روى ديگر تواضع، به مردم مؤمن است   شود به آساىن خواسته كه باعث مى
  .داند را باالتر و برتر از كسى منى

   نگاه انسان متواضع به مردم

  

سن مردم يا : گويد كند، مى هنگامى كه انسان متواضع مهه مردم را نگاه مى »2« :فرمايد امام زين العابدين عليه السالم مى
كسى  : گويد كند، مى ج نيست، نزد خود ارزياىب مىاز من بيشرت است و يا از من كوچكرت هستند، از اين دو حالت خار 

  اش نوشته شده است؛ زيرا زودتر از من به دنيا كه سن او از من بيشرت است، خري بيشرتى در پرونده

______________________________  
  ».خوانند سوى آتش مىبه ] رمحانه زن و فرزند خود را كه مشركند، نه تنها مردم، بلكه ىب[اينان «؛ 221): 2(بقره  -)1(

َدَخَل ُحمَمَُّد ْبُن ُمْسِلِم : َأنَّ ُحمَمََّد ْبَن َعِليٍّ اْلَباِقَر عليه السالم َقالَ «؛ 320/ -321/ 2: اإلحتجاج على أهل اللجاج -)2(
ُه َزْيُن اْلَعاِبِديَن عليه السالم َما بَاُلَك َمْغُموماً؟ َعَلى َعِليِّ ْبِن احلَُْسْنيِ عليه السالم َو ُهَو َكِئيٌب َحزِيٌن فـََقاَل لَ  ْبِن ِشَهاٍب الزُّْهرِيُ 
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قَاَل َعِليُّ ْبُن احلَُْسْنيِ عليه السالم َهيـَْهاَت َهيـَْهاَت ِإيَّاَك َأْن تـُْعَجَب ِمْن  000َقاَل يَا اْبَن َرُسوِل اللَِّه ُغُموٌم َو ُمهُوٌم تـَتَـَواَىل َعَلي 
َلِة َواِلِدَك َو َجتَْعَل يَا زُْهِريُّ َأَما َعَلْيَك َأْن َجتَْعَل اْلُمْسِلِمَني ِمْنَك ِمبَْنزَِلِة َأْهِل بـَْيِتَك فـََتْجَعَل َكِبريَُهْم ِمبَْنزِ  ُمثَّ َقالَ  000نـَْفِسَك ِبَذِلَك 

حتُِبُّ َأْن َتْظِلَم َو َأيُّ َهُؤَالِء حتُِبُّ َأْن َتْدُعَو َعَلْيِه َو َأيُّ  َصِغريَُهْم ِمبَْنزَِلِة َوَلِدَك َو َجتَْعَل ِتْرَبَك ِمنـُْهْم ِمبَْنزَِلِة َأِخيَك؟ فََأيَّ َهُؤَالءِ 
َرُه َو ِإْن َعَرَض َلَك ِإبِْليُس َلَعَنُه اللَُّه بَِأنَّ َلَك َفْضًال َعَلى َأَحٍد ِمنْ  َلِة فَاْنُظْر ِإْن َكاَن َأْكبَـ َهُؤَالِء حتُِبُّ َأْن تـَْهِتَك ِستـْ َر  أَْهِل اْلِقبـْ
ميَاِن َو اْلَعَمِل الصَّاِلِح فـَُهَو َخيـٌْر ِمينِّ َو ِإْن َكاَن َأْصَغَر ِمْنَك فـَُقْل  َقْد َسبَـْقُتُه بِاْلَمَعاِصي َو الذُّنُوِب فـَُهَو ِمْنَك فـَُقْل َقْد َسبَـَقِين بِاْإلِ

َو ِيف َشكٍّ ِمْن أَْمرِِه َفَما ِيل أَدَُع يَِقيِين ِلَشكِّي َو ِإْن رَأَْيَت اْلُمْسِلِمَني َخيـٌْر ِمينِّ َو ِإْن َكاَن تِْرَبَك فـَُقْل أَنَا َعَلى يَِقٍني ِمْن َذْنِيب 
ثـُْتهُ ِقَباضاً فـَُقْل َهَذا ِلَذْنٍب َأْحدَ يـَُعظُِّموَنَك َو يـَُوقـُِّروَنَك َو يـَُبجُِّلوَنَك فـَُقْل َهَذا َفْضٌل َأَخُذوا ِبِه َو ِإْن َرأَْيَت ِمنـُْهْم َجَفاًء َو انْ 

000.«  
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آمده است، در پرونده اعمال او اهللا اكرب و ال اله اال اهللا بيشرت بوده است، آن كسى كه سن او از من كمرت است، ديرتر 
رت  ا از من بيشرت است، از من  به دنيا آمده است، ممكن است يك گناه از من كمرت داشته باشد، پس كساىن كه سن آ

رت هستند، پس جاى تكرب باقى منىهس ا از من كمرت است، از من  ماند، كه من بگومي از مهه  تند و كساىن كه سن آ
ا بيشرت از اوست يا كمرت است خرب دارد؟   باالتر هستم؟ به چه دليل؟ مگر متكرب از پرونده مهه مردم كه سن آ

من از مهه برترم، برترى : گويد خطا و اشتباه بّني دارد، مىكه نسبت به خود . پس متكرب يك اشتباه كار و خطاكار است
متكرب اوراق پرونده مهه مردم را خنوانده . به عقل، علم و عمل صاحل است، يا هم به اخالق و خدمت بيشرت به مردم است

رت و باالتر هستم است كه مى   .گويد من از مهه 

  شخصيت علمى مريداماد

  

اگر خبواهيد در يك كلمه بدانيد مريداماد كيست، استاد صدراملتأهلني . فرهنگ ما مريداماد استهاى برجسته  يكى از چهره
. است؛ يعىن صدراملتأهلني كه شهرت جهاىن دارد يك خبش دانش و رشد فكرى او مديون مريداماد است »1«  شريازى

و نزد استاد اين كتاب را خبواند، است، تا كسى به اميان كامل و درون پاك جمّهز نباشد ول» قبسات«صاحب كتاب 
ضت و اين مسائل : فرمودند حضرت امام مى. خواندن اين كتاب براى او ضرر دارد آن وقىت كه هنوز خربى از انقالب و 

هاى قم شروع شود، من  نبود، تابستان، قم گرم بود، به حمّالت رفته بودم، چند روز مانده بود كه تابستان متام شود و درس
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مهان وقت  : ايشان فرمودند. را درس بدهم »2« ريزى كرده بودم وقىت به قم برگشتم، فقه، اصول و قبسات مريداماد برنامه
ها  كتاب مرا درس نده، ظرفيت: كه تصميم به درس دادن اين كتاب گرفتم، شب مريداماد را در خواب ديدم به من گفت

   و من از درس دادن آن. باال نيست

______________________________  
  .آمده است 15شرح حال صدراملتأهلني در كتاب ارزش عمر و راه هزينه آن، جلسه  -)1(

  .2069/ 6): دكرت حممد معني(فرهنگ فارسى  -)2(

از فالسفه و .) ق. ه 1041يا  1040. ف(» مريداماد«مريحممد باقر بن حممد اسرتآبادى مشهور به : مريداماد
منشأش اسرتآباد و حمل حتصيلش مشهد . كه مورد توجه خمصوص شاه عباس بوده است  دانشمندان معروف عصر صفويه

وى از تالمذه شيخ حسني عاملى و شيخ عبدالعاىل و بعضى از اكابر . بود و بيشرت عمر خود را در اصفهان به سر برد
: و از آن مجله است. د داردمريداماد در فقه و حكمت تأليفات متعد. مالصدراى شريازى از شاگردان وى بود. ديگر بود

  ...الصراط املستقيم، قبسات، امنوذج العلوم، التقديسات و 

  .سروده است» مشرق االنوار«يك مثنوى به نام . كرده است ختلص مى» اشراق«مريداماد شاعر نيز بوده است و در شعر 
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  .دست برداشتم

قاپو در ميدان نقش  مملكىت، مذهىب و فرهنگى از طرف شاه عباس صفوى به عاىلگاهى مريداماد براى مشورت در امور 
  .مشورت كردن كار مثبت، عاقالنه و منطقى است. شد جهان اصفهان دعوت مى

   مشورت امرى مهم در جامعه

  

  :كند خداوند در قرآن جميد به پيغمرب صلى اهللا عليه و آله امر مى

  »1« »شاِوْرُهْم ِيف اْألَْمرِ «



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

 

  :فرمايد ملت با اميان را مى و

نَـُهمْ   أَْمُرُهْم ُشورى«   »2« »بـَيـْ

اند، اما حرف اين است كه با چه كساىن بايد مشورت  از يكصد و چهارده سوره قرآن، يك سوره را شورى نامگذارى كرده
اد، كارخانه و اداره. كرد دهند و بعد عقايد اى هفت هشت نفر دور هم مجع شوند و يك اجنمن و شورا تشكيل  در يك 
: فرمايد منطق خود را بر امور حتميل كنند، اين امور را دين قبول ندارد، با چه كساىن مشورت كنيم؟ وقىت به پيغمرب مى ىب
طرف مشورت  »3« كرد؟ پيغمرب اكرم صلى اهللا عليه و آله چه كساىن را براى مشورت انتخاب مى »شاِوْرُهْم ِيف اْألَْمرِ «

ه بايد يك انسان عاقل، سرد و گرم روزگار چشيده باشد كه بتواند مرا در اين كارى كه براى من نامعلوم بسيار مهم است ك
اگر شاه . اين نكته بسيار مهم است. شود در دنيا براى انتخاب مشاوران مالكهاى اسالمى حلاظ منى. است، هدايت كند

اى برجسته، عامل و آگاه را انتخاب كرده خواهد مشورت كن عباس صفوى در امور فرهنگى، علمى و سياسى مى د، انسا
ا جواب مشورت را. خواهد با او مشورت كند كه كيسه خود را پر كند و او را به مقام برساند است، منى   آ

______________________________  
  ».و در كارها با آنان مشورت كن«؛ 159): 3(آل عمران  -)1(

  ».كارشان در ميان خودشان بر پايه مشورت استو  «؛ 38): 42(شورى  -)2(

َعْن َعْمِرو ْبِن ُمجَْيٍع َعْن َأِمِري اْلُمْؤِمِنَني عليه ]  تفسري العياشي[« ؛ 38 -35، حديث 104/ 72: حبار األنوار -)3(
  .السالم قَاَل َمْن َملْ َيْسَتِشْر يـَْنَدمْ 

هللا عليه و آله أَنَُّه قَاَل َمِن اْسَتَشاَرُه َأُخوُه اْلُمْؤِمُن فـََلْم َميَْحْضُه النَِّصيَحَة َسَلَبُه اللَّهُ عْن َعِليٍّ عليه السالم َعْن َرُسوِل اللَِّه صلى ا
  .لُبَّهُ 

اْرِجتَاَل اْلَكَالِم َو َالُتِشْر َعَلى  نَّبِ الدُّرَُّة اْلَباِهَرُة، قَاَل الصَّاِدُق عليه السالم َالَتُكوَننَّ َأوََّل ُمِشٍري َو ِإيَّاَك َو الرَّْأَي اْلَفِطَري َو جتََ 
ْلُمْسَتِشِري فَِإنَّ اْلِتَماَس ُمَوافـََقِتِه لُْؤٌم َو ُمْسَتِبدٍّ ِبرَأِْيِه َو َالَعَلى َوْغٍد َو َالَعَلى ُمتَـَلوٍِّن َو َالَعَلى َجلُوٍج َو َخِف اللََّه ِيف ُمَوافـََقِة َهَوى ا

  .نَةٌ ُسوَء اِالْسِتَماِع ِمْنُه ِخَيا

  ».راً َو َقاَل ُموَسى ْبُن َجْعَفٍر عليه السالم َمِن اْسَتَشاَر َملْ يـَْعَدْم ِعْنَد الصََّواِب َماِدحاً َو ِعْنَد اخلََْطاِء َعاذِ 

  ».قَاَل أَِمُري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم َالَظِهَري َكاْلُمَشاَورَةِ «؛ 54حكمت : ج البالغة
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  ».َقاَل عليه السالم َمِن اْسَتَبدَّ ِبرَأِْيِه َهَلَك َو َمْن َشاَوَر الرَِّجاَل َشارََكَها ِيف ُعُقوِهلَا وَ «؛ 161حكمت : ج البالغة

  360: تواضع و آثار آن، ص

  .كنند از دربار هيچ پوىل را قبول منى. دهند و با مهان نان و پنري خود قانع هستند مى

ائى يكى از طرف نويسند، گاهى بعد از جلسه  بود كه ايشان در احواالت خود مى »1«  هاى مشورت حكومت، شيخ 
خواستم به طرف خانه بروم، در بازار اصفهان يك سال دود   آمدم يا از مدرسه مى شاه عباس از عاىل قاپوكه بريون مى

ندارد، خائن،  با او بايد مشورت كرد كه هواى نفس. خورد و زمينه خوردن يك كباب برامي فراهم نبود كباب به مشامم مى
  .پيچاند جاسوس، منافق و خودخواه نيست و جواب غريمنطقى را الى زرورق منى

ا بگريد، و با مهني  مريداماد وقىت به دربار مى رفت، دربار صفويه را خادم خودشان كرده بودند، بدون اينكه چيزى از آ
لكت ريشه دار كنند كه تا قيامت اين درخت در ها توانستند درخت فرهنگ اهل بيت عليهم السالم را در اين مم مشورت

  .اين كشور از ريشه كنده خنواهد شد

ا را نصيحت  خواست سر درس برود، در مسري كنار اراذل و اوباش مى آمد يا مى مريداماد وقىت به دربار مى ايستاد و آ
  .را هدايت كرد و تبديل به آدم حساىب كردداند تا زماىن كه در اصفهان زندگى كرد چند نفر از اين افراد  كرد، خدا مى مى

كردند، و جاسوسان دربار بودند، به قول مردم  كساىن كه اخبار مردم را به دربار منتقل مى. افرادى نوراىن و متدين شدند
شاه  زمان قاجاريه ُخفيه نويسان، كساىن كه مأمور بودند بدون اينكه در مردم شناخته شوند گزارش كار بدهند، چند بار به
عباس گزارش نوشتند كه اين مريداماد كه امروز شخص عظيمى است، عامل و طرف مشورت دربار براى امور مملكىت و 

نشيند  ها مى ها و با اين كبوتربازها و الت اى كند، با اين قهوه خانه فرهنگى و مذهىب است، رعايت عظمت خودش را منى
گفتند،  هاى عادل و متواضعى بودند، اهل تعارف نبودند، راست مى انسان اين افراد. خورد، بگو و خبند دارد و چاىي مى

  .ها دروغ است خيلى از تعارف

   اگر كسى به او تعارف كرد دعوت. گويد شخصيىت مانند مريداماد دروغ منى

______________________________  
  .161/ 10: دائرة املعارف تشيع -)1(
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اىي  لدين حممد بن عز الدين حسني بن عبدالصمد حارثى مهداىن جبعى، ملقب به شيخ اء ا): ق 1031 - 953(شيخ 
اىي و عناوين شيخ االسالم و ابوالفضائل، عامل و دانشمند متبحر در مجيع علوم روزگار، فقيه، جمتهد، حمدث، عارف، 

  .شاعر شيعى قرن يازدهم هجرى

اء امللة و احلق و الدين و علم االئمة و االعالم ملقب اش،  شاگردانش به مناسبت تقدير از مراتب و فضائل علمى وى را 
اىي ناميدند   .ساختند و از آن پس وى را شيخ 

پدرش، حسني بن عبدالصمد حارثى عاملى، حمدث، فقيه و مفسرى . اى اهل علم ديده به جهان گشود وى در خانواده
عز الدين حسني از نوادگان حارث مهداىن منسوب به قبيله  .آمده است دانشمند بود واز شاگردان شهيد ثاىن به مشار مى

. شد مهدان بود كه در جنگ صفني از حاميان وفادار موال على عليه السالم و در زمره صديقان آن حضرت شناخته مى
كماالت علمى و فضائلش چنان بود كه خنستني لقب شيخ االسالمى قزوين، پايتخت صفويان، مشهد مقدس و هرات را 

اىي در غروب روز . آن وى ساخت از پس از چندى اقامت در جبل عامل، عازم بعلبك شد و در اين شهر بود كه شيخ 
اد 953چهارشنبه به سال    .ق گام به دنيا 

اىي موجود . او هفت يا سيزده ساله بود كه به مهراه خانواده رهسپار ايران شد اقوال فراواىن در تعيني تاريخ وفات شيخ 
ق در اصفهان ثبت كرده  1031ليكن مجهور تذكرة نويسان، قول نظام الدين ساوجى را كه سال وفات وى را . است

مكان قرب . اى وفات خود را ختمني زده بود گويند طى مكاشفه. اىي بعد از يازده روز بيمارى درگذشت. پذيرند است، مى
  .ر حرم رضوى استوى اكنون در مست پايني ضريح امام رضا عليه السالم در جوا

  361: تواضع و آثار آن، ص

چند بار است كه به من گزارش دادند كه يكى از بزرگان كشور و از عاملان : شاه عباس به او گفت. كند ديگران را رد منى
و  ها رفت و آمد و بگو و خبند اى خانه ها و قهوه برجسته آب و خاك من، آن هم در انظار مردم با اين كبوتربازان و الت

من چند سال است كه با اينها رفت و آمد دارم، شخصيت بزرگى را از : نشست و برخاست دارد، مريداماد فرمودند
گرفتيد، من عامل، بزرگ و شخصيىت را  اتفاقا گزارش آن را از خود من مى: مملكت مشا در ميان اين افراد نديدم، گفت

  .ام نديده

ما با دو كلمه سواد، بزرگ و عظيم هستيم، با دو خط كتاب خواندن عامل  كىن، خيال كردى يعىن اعليحضرت چه فكر مى
  .باشيم مى
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كه در عني عامل بودن، جاهل   »1« :گويد وجود مبارك حضرت سيدالشهداء عليه السالم در دعاى عرفه به پروردگار مى
ى دارم جاهل هستم، من از هستم، واى در عني جاهل بودن، آجنا چه هستم؟ با اين مقدار علمى كه مِن حسني بن عل

  .مهه اسرار خرب ندارم و به آن جاهل هستم

  .باشد علت شكوفا شدن تواضع علم و عمل مى: فرمايد امام زين العابدين عليه السالم مى. اين تواضع نسبت به حق است

   سفارش پروردگار به تواضع

  

پيغمرب صلى اهللا عليه و آله تواضع كنيد، اهل اميان كه در كند كه به  دامن مطالب را متوجه شديد، به اهل اميان امر منى منى
به كساىن كه آمدند و اهل اميان : فرمايد مقابل او تواضع كردند كه اهل اميان شدند، به پيغمرب صلى اهللا عليه و آله مى

  .شدند تواضع و فروتىن كن

ا نگاه نكن كه در نگاه تو خبوانند و برداشت كنند كه پيغمرب ا هسىتطورى به آ   . آ

رفته باالتر، لغت تواضع را قرآن به كار » تواَضع«: فرمايد تعبريات قرآن بسيار عجيب است، منى. من مشا را با اميان كردم
  كند نگرفته است، پروردگار به رسولش امر مى

______________________________  
يَا َربِّ ِإهلَِي أَنَا اْلَفِقُري ِيف ِغَناَي َفَكْيَف َالَأُكوُن َفِقرياً ِيف فـَْقِري  يَا َربِّ يَا َربِّ «، دعاى عرفه؛ 225/ 95: حبار األنوار -)1(

  ».ِإهلَِي أَنَا اْجلَاِهُل ِيف ِعْلِمي َفَكْيَف َالَأُكوُن َجُهوًال ِيف َجْهلِ 

  362: تواضع و آثار آن، ص

  » َو اْخِفضْ «

  ست،در برابر رفع است، مثل حق كه در برابر باطل ه» خفض«

  »1« »خاِفَضٌة راِفَعةٌ «
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كند و يا او را در كمال پسىت قرار  يك كار قيامت اين است كه انسان را بلند مرتبه مى: فرمايد در سوره واقعه است، مى
  :فرمايد اين كلمه را قرآن به كار گرفته است، به پيغمرب صلى اهللا عليه و آله مى »خاِفَضٌة راِفَعةٌ «. دهد مى

  »2« »َجناَحَك ِلَمِن اتـَّبَـَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ َو اْخِفْض «

در آن حمبت، مهر، خرج كردن عاطفه به كار  » خفض«به علت اينكه كلمه » تواضع ملن اتبعك من املؤمنني«: چرا نگفت
ا شود؛ يعىن تواضع از روى حمبت، مهر، لطف و مهرباىن كه مردم مؤمن واقعاً حس كنند كه تو از پدر برا گرفته مى ى آ

. اى كه دل مردم را شاد كند فروتىن. تواضعى كه دل مردم را خوش كند. ترين تكيه گاه دنيا و آخرت هسىت رت و مطمئن
پريو تو  »اتـَّبَـَعكَ «تواضعى كه طبيعى باشد و اين تواضع در آن حمبت، مهر و عاطفه موج بزند، آن را نسبت به مؤمناىن كه 

  .هستند حلاظ كن

چون ممكن است يك مردمى در اطراف تو باشند و تابع تو نباشند، مناز  »ِلَمِن اتـَّبَـَعكَ «ر آيه عنايت كنيد اين مجله را د
ا پيشنهاد مى آيند، روزه مى مى ا هنوز آدم نشده كىن، پيشنهاد را پشت گوش مى گريند، وقىت به آ   .اند اندازند، آ

نشست،  شد، تا فاطمه ننشسته بود منى شد، متام قد بلند مى رد مىبوسيد، وقىت فاطمه عليها السالم وا دست زهرا را مى
نسبت به امرياملؤمنني عليه السالم كمال فروتىن و تواضع را داشت، نسبت به سلمان، مقداد، عّمار و ابوذر كمال فروتىن را 

  .بودند »ِلَمِن اتـَّبَـَعكَ «داشت؛ زيرا اينها 

  :ها السالم به او ايراد گرفتند، فرمودوقىت درباره تواضع نسبت به حضرت زهرا علي

______________________________  
  ».است]  مؤمنان[و رفعت دهنده ]  كافران[پست كننده «؛ 3): 56(واقعه  -)1(

  ».كنند بگسرت خود را براى مؤمناىن كه از تو پريوى مى]  فروتىن و تواضع[و پر و بال «؛ 215): 26(شعراء  -)2(

  363: ، صتواضع و آثار آن

ايت فروتىن» خفض«كنم، كلمه  دهم به امر خدا مى كارهاىي كه من اجنام مى   .يعىن 

  تواضع در برابر پدر و مادر
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  »1« »َلَقْد كاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ 

  .وظيفه ماست كه نسبت به مردم مؤمن تواضع كنيم، تواضع مهراه با حمبت و مهر و عاطفه

شود  رسد مثًال مناينده، وزير، رئيس، دكرت، مهندس و تاجر مى هنگامى كه انسان به مقام و يا موقعيت شغلى مناسب مى
ا باشد، تكرب موجب نشود كه به پدر و مادر خود  وقىت به عيادت پدر و مادر خود مى رود متواضع باشد و خاكسار آ

ا را فراموش كند ىب   .احرتامى كند و آ

  »2« »ْض َهلُما َجناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْمحَةِ َو اْخفِ «

ها نسبت به پدر و مادر كرده  خيلى عجيب است، آن امرى كه به پيامرب شده، بسيار خفيفرت از آن امرى است كه به بچه
  :آجنا به پيغمرب صلى اهللا عليه و آله فرمود. تر است است، اين امر خيلى سنگني

  »3« »اتـَّبَـَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ  َو اْخِفْض َجناَحَك ِلَمنِ «

  :فرمايد اما در اينجا مى

  »َو اْخِفْض َهلُما َجناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْمحَةِ «

  .در كمال ذليلى و خوارى در مقابل پدر و مادر قرار بگري

  :عاطفه بايد در وجود تو موج بزند

  »َو ُقْل َربِّ اْرَمحُْهما«

______________________________  
  ».پيامرب خدا الگوى نيكوىي است] روش و رفتار[يقيناً براى مشا در «؛ 21): 33(احزاب  -)1(

آنان را به پاس ! پروردگارا: و براى هر دو از روى مهر و حمبت، بال فروتىن فرود آر و بگو«؛ 24): 17(اسراء  -)2(
  ».آنكه مرا در كودكى تربيت كردند، مورد رمحت قرار ده

  ».كنند بگسرت خود را براى مؤمناىن كه از تو پريوى مى]  فروتىن و تواضع[و پر و بال «؛ 215): 26(شعراء  -)3(
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  364: تواضع و آثار آن، ص

  »َكما رَبَّياِين َصِغرياً «خدايا به اين مادر و پدر پريم رمحت خود را نازل كن، 

   تكرب در برابر مردم

  

ى . در اين جا امر به تواضع است   :فرمايد زيباىي هم از تكّرب دارد، خداوند در سوره مباركه لقمان مىقرآن يك 

  »1« »َو ال ُتَصعِّْر َخدََّك لِلنَّاسِ «

اين آيه بيشرت متوجه صاحبان . متكربانه صورت خود را از مردم برنگردان؛ زيرا هيچ كس نيسىت و به هيچ چيزى بند نيسىت
گرداند،  كند و سر خود را بر مى د دو كلمه حرف بزند، او اخم مىآي مقام و منصب است، هنگامى كه ارباب رجوع مى

داىن؟ كسى كه به تو مراجعه كرده، شايد از رفيقان ويژه خدا باشد، اگر يك آه بكشد مهه چيز تو را به باد  تو چه مى
  .كشد او خيلى آقا است كه آه منى. دهد مى

  .خواهند باشند، روى متكّربانه از مردم برنگردان مردم هر كس كه مى» للمؤمنني« نه »لِلنَّاسِ » «َو ال ُتَصعِّْر َخدََّك لِلنَّاسِ «

هاى خود را  سى پنج سال قبل براى كار خري نزد يك تاجر رفتم، آن شخص واقعاً مستحق بود، رفتم و نشستم، حرف
  .در وجود من مانده استهنوز آن تلخى . ما از اين پوهلا ندارمي به كسى بدهيم: زدم، با كمال تلخى برگشت و گفت

فالىن را : مدتى قبل يكى از ّجتار حمرتم بازار به من تلفن زد، من كنار حرم حضرت رضا عليه السالم بودم، گفت
: براى او دعا كن، گفتم. مشكلى دارد: سال قبل يك بار دِر جتارختانه او را زيارت كردم، گفت 35شناسى، گفتم  مى

به اين راحىت نيست كه خدا مشكلش را حل كند، يك دعاى قوى آن هم در : تچشم، خدا مشكلش را حل كند، گف
  .براى اينكه متام مال و داراىي او به باد فنا رفت: براى چه؟ گفت: حرم، با گريه و زارى نياز دارد، گفتم

______________________________  
  ».متكربانه روى از مردم برمگردان«؛ 18): 31(لقمان  -)1(

  365: و آثار آن، صتواضع 
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حتما . كند ها را مى هاىي دارد خدا كه اين سفارش دل مردم را نسوزانيد، متكربانه رو از مردم برنگردانيد، يك حساب
ا آتشى به زندگى مشا خواهد انداخت مى من به پروردگار . داند كه اگر روى از مردم مظلوم و نيازمند برداريد، سوز دل آ

ا مرا نابود كندعرض كردم، مرا جزء اف   .رادى قرار نده كه سوز دل آ

وىل سوز دل ديگران را چگونه بايد جربان كرد؟ اگر اين آتش در . من راضى نيستم كه يك پر كاه از زندگى او كم باشد
 دل پدر و مادر مردم مؤمن و عامل رباىن عليه انسان روشن شود و اگر اين آتش در قلب امام زمان عليه السالم وپيغمرب

  روشن شود و در ملكوت شعله ور شود، انسان چه خواهد كرد؟

اى ديگر تالىف كند كه هيچ كارى  حساب مال خود را با امام زمان عليه السالم تسويه كنيد، تا مبادا خداوند به گونه
  .توانيم بكنيم منى

ختته خورد وضع تو عوض شد، قبل از ماه رمضان به شخصى گفتم به ياد دارى كه وضع زندگى تو خوب نبود، درى به 
  .پانصد ميليون تومان از راه مشروع به تو رسيده است

نه : چرا مكه نرفىت؟ چرا مخس مال خود را ندادى، به ياد روز بدخبىت خود بيفت كه روز و شب نداشىت، گفت: به او گفتم
  .مخسى هم نيستم. اى نيستم من مكه

  .صحبت كردى، دو ضرر سنگني خوردهفالىن را كه با او : ديروز يك نفر به من گفت

اى  آيد بدهم، اما نگو ما مخسى و مكه دامن مخس بدهكارم، دمل منى او بلد است چگونه تالىف كند، الاقل به خدا بگو مى
  .نيستيم

بگو خدايا نوكر تو هستم، حال ندارم مناز خبوامن، . گناهكار متواضع از گناهكار متكرب به رمحت خدا نزديكرت است
  گونه نگو چه كسى گفته مناز؟ مناز چيست؟ اين

كىن، وسط اوج گناه يك كلمه هم به خدا بگو  در گناه خاكسار باش، وقىت گناه مى. الاقل در گناه خود متواضع باش
  .كشم كنم از تو خجالت مى دامن چه غلطى مى مى

  هاى خود را صاف كنيد، مرگ خرب با تواضع با خدا و خلق خدا، حساب

  366: ر آن، صتواضع و آثا
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  .كند، تاريخ آن را هم ندارمي كه اگر مرگ آمد، با خداوند، امام زمان عليه السالم، با خلق خدا، حساىب نداشته باشيم منى

  »َو ال ُتَصعِّْر َخدََّك لِلنَّاسِ «

  ؛ يعىن متكربانه روى از مردم برنگردان،»ُتَصعِّرْ «

  »1« »َو ال َمتِْش ِيف اْألَْرِض َمَرحاً «

  كرب و غرور روى زمني راه نرو،با  

  »2« »ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمْتاٍل َفُخورٍ «

ا عالقه ندارد. خدا هيچ كرب فروش فخركننده با ناز را دوست ندارد   .به آ

  آموز اگر طالب فيضى افتادگى
 

 «3»  هرگز خنورد آب زميىن كه بلند است

  

   بركاتهوالسالم عليكم و رمحة اهللا و 

______________________________  
  ».و در زمني، با تكّرب و سرمسىت راه مرو«؛ 37): 17(اسراء  -)1(

  ».مهانا خدا هيچ خودپسند فخرفروش را دوست ندارد«؛ 18): 31(لقمان  -)2(

  .سعدى -)3(

  367: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   تواضع اهل بيت عليهم السالم 23
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   ت انسانمقام و عظم

23  

   ران، مسجد حضرت امري عليه السالم

  1384رمضان 

  368: تواضع و آثار آن، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

مهه مالئكه اهلى، انبياء، ائمه  ترين و زيباترين حاالت براى انسان است، انسان متواضع خود را با حال تواضع از با ارزش
در آيات قرآن كرمي مالحظه كرديد كه متام . طاهرين عليهم السالم و با مهه موجودات عامل مهراه و مهاهنگ كرده است

فرشتگان بعد از اينكه دعوت شدند نسبت به خليفة اهللا حضرت آدم احرتام، فروتىن و خاكسارى كنند، امر پروردگار عامل 
ا بودرا اطاعت كر  ا بر آدم، فزوىن معرفت آدم بر آ . اين مسأله صرحياً در آيات قرآن مطرح است. دند، علت سجده آ

هاى خدا نرمى، سهولت و تواضع كند، و آن خواسته را بپذيرد و به اجرا بگذارد، صد  هر انساىن هم كه در برابر خواسته
شود، اما وقىت ابليس نرمى و سهولت نشان نداد،  كه مىها به نفع جمرى است، مهرنگ مالئ در صد اجراى آن خواسته

به او رسيد؛ يعىن از اين جايگاه با عظمت و مقامى   »اْخرُجْ «  تكّرب ورزيد، سوره مباركه اعراف را مالحظه كرديد، خطاب
  .كه دارى

مهه . كه داشت، عريان شد  اى شيطان از ارزش شش هزار ساله »1« :فرمايد مى» ج البالغه«امرياملؤمنني عليه السالم در 
و بعد هم او را دچار لعنت  »2« »َمْذُؤماً َمْدُحوراً « از دستش گرفته شد و بعد هم دو عنوان را خدا در حقش به كار برد،

  خودش كرد،

______________________________  
ِفْعِل اللَِّه بِِإبِْليَس ِإْذ َأْحَبَط َعَمَلُه الطَِّويَل َو  َفاْعَتِربُوا ِمبَا َكاَن ِمنْ «، طلب العربة؛ )قاصعه( 234خطبه : ج البالغه -)1(
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نـَْيا أَْم ِمْن ِسِين اآلْ  ِخَرِة َعْن ِكْربِ َساَعٍة َواِحَدٍة َفَمْن َذا َجْهَدُه اجلَِْهيَد َو َكاَن َقْد َعَبَد اللََّه ِستََّة آَالِف َسَنٍة َاليُْدَرى أَ ِمْن ِسِين الدُّ
رََج ِبِه ِمنـَْها َمَلكاً ِإنَّ ُحْكَمُه ِيف َيْسَلُم َعَلى اللَِّه ِمبِْثِل َمْعِصَيِتِه َكالَّ َما َكاَن اللَُّه ُسْبَحانَُه لُِيْدِخَل اْجلَنََّة َبَشراً بَِأْمٍر َأخْ  بـَْعَد ِإبِْليسَ 

  ».ٍد ِمْن َخْلِقِه َهَواَدٌة ِيف ِإبَاَحِة ِمحًى َحرََّمُه َعَلى اْلَعاَلِمنيَ َأْهِل السََّماِء َو َأْهِل اْألَْرِض َلَواِحٌد َو َما بـَْنيَ اللَِّه َو بـَْنيَ َأحَ 

  ».نكوهيده و مطرود«؛ 18): 7(اعراف  -)2(

  369: تواضع و آثار آن، ص

  »1« »يـَْوِم الدِّينِ   َعَلْيَك َلْعَنِيت ِإىل«

ايتاً هم به او فرمود هر متكربى كه در . كنم يعىن هر متكربى، پر مى »َعكَ ِممَّْن تَبِ « من در قيامت دوزخ را از تو و: و 
  .مقابل من بايستد

در آيات قرآن حدود پانصد آيه درباره انبياى خدا نازل شده است، اگر خبواهيم در جمموع اين پانصد آيه دقت كامل كنيم  
كه . آيه زيباىي است. قرار بدهيمكه حمور اصلى حرف خدا راجع به انبيا چيست؟ اين آيه را در سوره انبيا بايد مورد توجه 

ا مى   :فرمايد پروردگار عزيز عامل در حّق آ

  »2« »َجَعْلناُهْم أَئِمًَّة يـَْهُدوَن ِبَأْمرِنا«

  :مهني براى ما كاىف است كه تواضع انبياى اهلى را ببينيم، اوامر خدا را اطاعت كردند

  »َو َأْوَحْينا ِإلَْيِهْم ِفْعَل اخلَْْرياتِ «

  به امر حق، به عنوان عبادت حق،. كمرتين خريى از انبيا فوت نشد. خواستم -استثنا ىب -ا اجنام هر خريى رامن از آ

  »َو ِإقاَم الصَّالِة َو ِإيتاَء الزَّكاةِ «

َو ِإيتاءَ « معلوم است در كمال تواضع است، »ِإقاَم الصَّالةِ « كسى كه عمرى را صورت دِر خانه خدا روى خاك بگذارد،
كند، براى حّل مشكالت  در عني اينكه حمبت به پول، براى انسان طبيعى است وىل به امر اهللا دل از اين حمبت مى »الزَّكاةِ 

انبيا من، بنده، فرمان بردار و  »َو كانُوا لَنا عاِبِدينَ «شود، معلوم است كه در كمال تواضع است،  مردم دست به جيب مى
  .كرد سان متواضع غري از مالئكه خودش را مهرنگ انبيا مىان. مطيع من بودند
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______________________________  
  ».لعنت من تا روز قيامت بر تو باد«؛ 78): 38(ص  -)1(

كردند، و اجنام دادن   هدايت مى] مردم را[و آنان را پيشواياىن قرار دادمي كه به فرمان ما «؛ 73): 21(انبياء  -)2(
  ».برپا داشنت مناز و پرداخت زكات را به آنان وحى كردميكارهاى نيك و 

  370: تواضع و آثار آن، ص

  

  »1« اطاعت موجودات از خداوند

  

  »2« »َو النَّْجُم َو الشََّجُر َيْسُجدانِ «

ا چيست؟ » شجر«، يعىن مهه گياهان، »جنم« يعىن مهه درختان عامل در پيشگاه من سر به سجده دارند، سجده آ
هواى زمني را از . كنم بشكاف، ريشه و شاخه بده، به بشر اين مقدار ميوه بده ر، به دانه در زير زمني امر مىاطاعت ام

  .آلودگى تسويه كن، آثار ديگر خود را به موجودات هديه كن

خوردن  هاى اين علف را بعد از گريد، مشا فرآورده آيد و در اختيار گوسفند و گاو قرار مى به امر خدا علف سبز در مى
توانيد حساب كنيد كه در قرآن جميد به آن اشاره شده است، اين علفى كه به امر من روئيده  حيوانات حالل گوشت، مى

شده، و به امر من در اختيار حيوانات حالل گوشت قرار دارد، براى انواِع منافع مشا، گوشت، پشم و پوست به مشا 
  .ازه به انسان كمك كرده استدهد، فقط شري او را حساب كنيد تا چه اند مى

  .اگر موجودات تواضع نداشتند، هيچ چيزى سر سفره ما نبود

  »َو النَّْجُم َو الشََّجُر َيْسُجدانِ «

  :سرايد در اينجا پروين زيبا مى
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 رود اى كز جويبارى مى قطره
 

 رود از پى اجنام كارى مى

  سوزن ما دوخت هر جا هرچه دوخت
 

 «3»  سوختآتش ما سوخت هر جا هر چه 

  

متام موجودات عامل در مقابل حمبوب ازل و ابد، فرمانرب هستند؛ يعىن متواضع هستند، . مهه موجودات فرمانرب هستند
به قول جالل . انسان متواضع هم مهرنگ مالئكه و ائمه است. گذارند كنند و به اجرا مى خواسته حمبوب را آسان قبول مى

  :الدين

______________________________  
اسرا »  ُيَسبُِّح َلهُ َمْن ِيف السَّماواِت َو اْألَْرِض َو الطَّيـُْر َصافَّاٍت ُكلٌّ َقْد َعِلَم َصالَتُه َو َتْسِبيَحهُ «؛ 41): 24(نور  -)1(
  » َتْسِبيَحُهمْ ٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِحبَْمِدِه َو لِكْن ال تـَْفَقُهوَن  َو ِإْن ِمْن َشيْ «؛ 44): 17(

َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقاَل َما ُيَصاُد ِمَن الطَّْريِ ِإالَّ َما «؛ 22/ -21، حديث 49/ - 47/ -46/ 61: حبار األنوار
  .َضيََّع التَّْسِبيحَ 

َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله يَا ُحمَمَُّد َأْخِربِْين َما يـَُقوُل َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه َعْن آبَائِِه عليه السالم َقاَل قَاَل َرُجٌل ِمَن اْليَـُهوِد لِ 
ِيِقِه َو َما يـَُقوُل اْلَفَرُس ِيف َصِهيِلِه َو َما يـَُقوُل الدُّرَّاُج ِيف َصْوِتِه َو َما تـَُقوُل اْلُقنْ  َ َا َو َما يـَُقوُل الضِّْفدُِع ِيف احلَِْماُر ِيف  بـَُرةُ ِيف َصْوِ

يَا يـَُهوِديُّ َقاَل فََأَعاَد فـََقاَل  يِقِه َو َما يـَُقوُل اْهلُْدُهُد ِيف َصْوتِِه َقاَل فََأْطَرَق َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله ُمثَّ قَاَل َأِعْد َعَليَّ َنقِ 
َرُس فـَيَـُقوُل اْلُمْلُك لِلَِّه اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر َو أَمَّا الدُّرَّاُج فـَيَـُقوُل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله أَمَّا احلَِْماُر فـَيَـْلَعُن اْلَعشَّاَر َو َأمَّا اْلفَ 

ا الضِّْفدُِع فـَيَـُقوُل اذُْكُروا اللََّه يَ الرَّْمحُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتوى َو أَمَّا الدِّيُك فـَيَـُقوُل ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس َربُّ اْلَمَالِئَكِة َو الرُّوِح َو َأمَّا 
ُة فـَيَـُقوُل َلَعَن اللَُّه َمْن يـُْبِغُض َأْهَل بـَْيِت َغاِفِلَني َو َأمَّا اْهلُْدُهُد فـَيَـُقوُل َرِمحََك اللَُّه يَا َداُوُد يـَْعِين ُسَلْيَماَن ْبَن َداُوَد َو َأمَّا اْلُقْنبـُرَ 

  .َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله

اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َالَتُسبُّوا الضِّْفدَِع َفِإنَّ َصْوَتُه َتْسِبيٌح َو تـَْقِديٌس َو َتْكِبٌري ِإنَّ اْلبَـَهاِئَم َو َعْن أََنٍس قَاَل َقاَل َرُسوُل 
  ».ُه ِحبَرِّ النَّاِر اْلَماءَ ا اللَّ اْسَتْأَذَنْت َربـََّها ِيف َأْن ُتْطِفَئ النَّاَر َعْن ِإبـْرَاِهيَم َفَأِذَن لِلضََّفادِِع فـَتَـرَاَكَبْت َعَلْيِه َفَأْبَدهلََ 

  ».كنند سجده مى] براى او[و گياه و درخت مهواره «؛ 6): 55(رمحن  -)2(
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  .پروين اعتصامى -)3(

  371: تواضع و آثار آن، ص

  

  ذرّه ذرّه كاندر اين عرض و مساست
 

 «1»  جنس خود را مهچون كاه و كهرباست

  

شت    مقام انسان در 

  

شود جمذوب فرشتگان است، اتوماتيك،  متواضع وقىت وارد حمشر مى »3« » اْخلَِبيثاُت لِْلَخِبيِثنيَ « »2« »لِلطَّيِِّبنيَ  َو الطَّيِّباتُ 
ا و از آن طايفه است، فرشتگان به متواضع وارد شده در قيامت، كمال تواضع را مى كنند، به سوره رعد توجه   زيرا جزو آ

  كنيد،

ارِ * َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ بابٍ َو اْلَمالِئَكُة «   »4« »َسالٌم َعَلْيُكْم ِمبا َصبَـْرُمتْ َفِنْعَم ُعْقَىب الدَّ

شت  متام فرشتگان به او سالم مى كنند، اين سالم اول است، سالم دوم هم در سوره يس است، وقىت متواضعان وارد 
  شنوند، پروردگار را مىها نشستند و تكيه دادند، صداى خود  شدند و روى ختت

  »5« »َسالٌم قـَْوًال ِمْن َربٍّ َرِحيمٍ «

  .سالمى از پروردگار مهربان

  شوند، اين آيه را در سوره نساء مشاهده كنيد، شوند جمذوب طايفه انبيا، ائمه و پاكان مى وقىت وارد حمشر مى

  ؛»َمْن ُيِطِع اللََّه َو الرَُّسولَ «

  ردگار،يعىن انسان متواضع در برابر پرو 
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  »6« »َحُسَن أُولِئَك َرِفيقاً  َفأُولِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيَِّني َو الصِّدِّيِقَني َو الشَُّهداِء َو الصَّاحلَِِني وَ «

   شوند، متام زند، متام متكربان با ابليس حمشور مى قرآن بسيار روشن حرف مى

______________________________  
  .مولوى -)1(

  ».و زنان پاك براى مردان پاك«؛ 26): 24(نور  -)2(

  ».زنان پليد براى مردان پليد«؛ 26): 24(نور  -)3(

سالم بر مشا به پاس :] و به آنان گويند* [و فرشتگان از هر درى بر آنان درآيند«؛ 24 -23): 13(رعد  -)4(
  ».پس نيكوست فرجام اين سراى]  و مصيبتدر برابر عبادت، معصيت [استقامت و صربتان 

  ».كه گفتارى از پروردگارى مهربان است]  خبش ى پرارزش و سالمت[با سالم «؛ 58): 36(يس  -)5(

كساىن كه از خدا و پيامرب اطاعت كنند، در زمره كساىن از پيامربان و صّديقان و شهيدان و «؛ 69): 4(نساء  -)6(
  ».داده؛ و اينان نيكو رفيقاىن هستند]  اميان، اخالق و عمل صاحل[ه آنان نعمت شايستگان خواهند بود كه خدا ب
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  .شوند متواضعان هم با مالئكه، انبيا، ائمه، صديقني و شهدا حمشور مى

لقمه حالل  جلوى شهوات حالل خود را بگري، در طول روز: فرمايد يك ماه به خدا تواضع كرديد، خداوند به انسان مى
خود را خنور و روزه بگري، مناز خبوان، اگر حّق و حقوقى با مردم، با خانواده خود، در ذمه تو است، تا شب احيا نيامده، 
ا تسويه كن، گناهاىن بني خود و من دارى، من هم خداى مهرباىن هستم، چه از من خبواهى و خنواهى، من مهه   به مهه آ

  .خبشم گناهان تو را مى

رابر حق اين تواضع است، يك تواضع هم در مقابل مردم است كه حبث مفّصل آن در گذشته مطرح شد، دو روايت در ب
  .كنم بسيار ناب از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و امرياملؤمنني عليه السالم در مورد تواضع اولياى دين براى مشا نقل مى

   حمبت موجودات به امام حسني عليه السالم
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قلبمان از عشق به أىب عبداهللا عليه السالم موج  -شود پيدا كرد هيچ عامل ديگرى را منى -ما فقط به لطف پروردگارمهه 
  :كنند كه پيغمرب صلى اهللا عليه و آله به عايشه فرمود زند، برادران، بزرگان و عاملان حمرتم اهل تسنن نقل مى مى

شود خداوند متعال حمّبت حسني مرا  هر مؤمىن كه آفريده مى! اى عايشه »1« »اّن للحسني ىف قلوب املؤمنني حمّبًة مكنونةً «
دانيم كه وجود مبارك حضرت سيدالشهدا عليه السالم چهره عظيمى در ميان متام  مهه مى. كند در ِگل او مخري مى

اهللا عليه و آله و ائمه  دانيم پيغمرب صلى دانيم انبيا به ايشان متوسل شدند، مهه مى موجودات عامل هسىت دارد، مهه مى
باريد و خشكساىل بود، امرياملؤمنني عليه السالم به ايشان  عليهم السالم به ايشان متوسل شدند، وقىت كه باران منى

  .دانست راه بني حسني و خدا ميان بر است گفت برو مناز باران خبوان، چون مى دعا كن، منى »2« :فرمود مى

______________________________  
واإلمام احلسني عليه السالم له «؛ 588: احلق املبني يف معرفة املعصومني عليهم السالم، الشيخ علي الكوراين العاملي -)1(

  ».إن للحسني حمبة مكنونة يف قلوب املؤمنني: جاذبية خاصة يف القلوب مبجرد ذكر امسه

َأنَّ النَِّيبَّ صلى اهللا عليه و آله َخرََج ِيف َطَلِب احلََْسِن ]  حاخلرائج و اجلرائ[« ؛ 93، حديث 272/ 43: و نيز در حبار األنوار
النَِّيبِّ صلى اهللا عليه و آله قَاَمْت َو َو احلَُْسْنيِ َو َقْد َخَرَجا ِمَن اْلبَـْيِت َو أَنَا َمَعُه فـََرأَْيُت أَفْـًعى َعَلى اْألَْرِض فـََلمَّا َأَحسَّْت ِبَوْطِء 

للَِّه صلى اهللا عليه و َأْعَلى ِمَن النَّْخَلِة َو َأْضَخَم ِمَن اْلَبْكِر َخيْرُُج ِمْن ِفيَها النَّاُر فـََهاَلِين َذِلَك فـََلمَّا َرَأْت َرُسوَل اَنَظَرْت َو َكاَنْت 
َما تـَُقوُل َهِذِه يَا َأَخا ِكْنَدَة قـُْلُت اللَُّه َو آله َصاَرْت َكَأنـََّها َخْيٌط َفاْلتَـَفَت ِإَيلَّ َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله فـََقاَل أَ َالَتْدِري 
َو َجَرْت ِيف الرَّْمِل َرْمِل الشَِّعاِب فـََنَظْرُت  َرُسوُلهُ َأْعَلُم َقاَل قَاَلِت احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َملْ ُميِْتِين َحىتَّ َجَعَلِين َحارِساً ِالبـَْينْ َرُسوِل اللَّهِ 

 اْليَـْوِم َأْطُلُب الشََّجَرَة رِفـَُها ِبَذِلَك اْلَمْوِضِع ِألَينِّ َما َرأَْيُت ِفيِه َشَجَرًة َقطُّ قـَْبَل يـَْوِمي َذِلَك َو َلَقْد أَتـَْيُت بـَْعَد َذِلكَ ِإَىل َشَجَرٍة َالَأعْ 
نَـُهَما  فـََبَدأَ ِباحلَُْسْنيِ فـََوَضَع َرْأَسُه َعَلى َفِخِذِه اْألَْميَِن ُمثَّ َوَضَع َرْأَس فـََلْم َأِجْدَها َو َكاَنِت الشََّجَرةُ َأظَلَّتـُْهَما ِبَوَرٍق َو َجَلَس النَِّيبُّ بـَيـْ

احلََْسُن َو  أََبِت ُمثَّ َعاَد ِيف نـَْوِمِه فَانـَْتَبهَ احلََْسِن َعَلى َفِخِذِه اْألَْيَسِر ُمثَّ َجَعَل يـُْرِخي ِلَسانَُه ِيف َفِم احلَُْسْنيِ فَانـَْتَبَه احلَُْسْنيُ فـََقاَل يَا 
ُحَسْنيِ ِيف بـََواِطِن اْلُمْؤِمِنَني َمْعرَِفًة َقاَل يَا أََبِت َو َعاَد ِيف نـَْوِمِه فـَُقْلُت َكَأنَّ احلَُْسْنيَ َأْكبَـُر فـََقاَل النَِّيبُّ صلى اهللا عليه و آله ِإنَّ ِللْ 

  ».َمْكُتوَمة

ِه ُعيُوُن «؛ 25، حديث 25، باب 187/ 44: حبار األنوار -)2( اْلُمْعِجزَاِت، َعِن الصَّاِدِق عليه السالم َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ
فـََقاَل لِْلُحَسْنيِ / -َفَشَكْوا ِإلَْيِه ِإْمَساَك اْلَمَطِر َو قَاُلوا َلُه اْسَتْسِق لَنَا/ - عليه السالم قَاَل َجاَء َأْهُل اْلُكوَفِة ِإَىل َعِليٍّ عليه السالم

َد اللََّه َو أَثـَْىن َعَلْيِه َو َصلَّى َعَلى النَِّيبِّ / -َتْسِق فـََقامَ عليه السالم ُقْم َو اسْ  َو َقاَل اللَُّهمَّ ُمْعِطَي اْخلَيـْرَاِت َو ُمْنزَِل / -َو محَِ
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َنا ِمْدرَاراً َو اْسِقَنا َغْيثاً ِمْغزَاراً / - اْلبَـرََكاتِ  ِفَجاجاً تـُنَـفُِّس ِبِه الضَّْعَف ِمْن / -َسّحاً َسُفوحاً َواِسعاً َغَدقاً ُجمَلًِّال / -َأْرِسِل السََّماَء َعَليـْ
- َفَما فـَرََغ عليه السالم ِمْن ُدَعائِِه َحىتَّ َغاَث اللَُّه تـََعاَىل َغْيثاً بـَْغَتةً / - َو ُحتِْيي ِبِه اْلَميَِّت ِمْن ِبَالِدَك آِمَني َربَّ اْلَعاَلِمنيَ / -ِعَباِدكَ 

  ».فـََقاَل تـَرَْكُت اْألَْوِديََة َو اْآلَكاَم َميُوُج بـَْعُضَها ِيف بـَْعض/ -ْن بـَْعِض نـََواِحي اْلُكوَفةِ َو أَقْـَبَل َأْعرَاِيبٌّ مِ / 
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سى و هفت ساىل كه برادرم در عصر پدرم امرياملؤمنني بود يكبار پدرم او را به يا : فرمايد زينب كربى عليها السالم مى
شد، يك حالت ادب  خواست او صدا كند، امرياملؤمنني عليه السالم متام قد از جا بلند مى وقت مى حسني صدا نزد، هر

  .گفت نام او را منى» اّىل يا ابا عبداهللا«: گفت گرفت و آرام مى به خود مى

  :گويد مى. كه قربش در كاشان است  »1«  بارك اهللا به مقبل اصفهاىن

 بلند مرتبه شاهى كه ز صدر زين افتاد
 

 «2» اگر غلط نكنم عرش بر زمني افتاد

  

كردمي كه هيچ اشتباهى نكرديد، بسيار  هيچ اشتباهى نكردى، اگر در اين جلسه بوديد ما با قرآن و روايت ثابت مى! مقبل
  .درست گفتيد

   مقام و عظمت امام حسني عليه السالم

  

است، اين وجود مبارك كه پيغمرب صلى اهللا عليه و آله اين وجود مبارك كه از رمحت، علم، لطف و از فيوضات خدا پر 
باشند، آقاى مهه شهيدان، شهداى كربال هستند و آقاى شهداى كربال  آقاى متام اولني و آخرين شهيدان مى: فرمايد مى

كه   »كامل الزيارات«دانيم كتاب با عظمت  مهه مى. حسني من است؛ يعىن شهيدى به آقاىي أىب عبداهللا در عامل نيست
گويند ما سند و راوى نقل كننده را  خواهند يك روايت از آن كتاب نقل كنند مى بعضى از مراجع تقليد وقىت مى

دهيم، در اين كتاب امام صادق عليه السالم  خواهيم، مهني كه در اين كتاب اين روايت آمده ما به آن فتوا مى منى
دامن زيارت خدا چگونه است؟ يعىن  البته من منى. كند زيارت مى پروردگار هر شب مجعه هفتاد بار حسني را: فرمايد مى

  .كند، مهان چيزى كه حضرت موسى عليه السالم در كوه طور خواست جلوه به قلب ايشان مى
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______________________________  
ادرى از ايران گرخيته نامش آقا حممد شيخا معروف به مريزا مقبل مردى با كمال و با وجد و حال بوده و در عصر ن -)1(

هجرى  1157گذرانيد و هم در آن سامان در سنه  به هندوستان رفت و در گجرات نزد مؤمن خان ناظم آن ديار مى
  :اين شعر از اوست. قمرى درگذشت طبع خوشى داشته

  چو تري غمزه بندد سوى من ابرو كمان من
 

  غبار نيسىت برخيزد از نام و نشان من

  

  .1387: جاويدانگلزار 

  .مقبل اصفهاىن -)2(
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  »1«  تواضع امام حسني عليه السالم

  

شود، چهار پنج كارگر، مناز ظهر خود را خوانده و روى  اين انسان سوار بر يك قاطر است، از يك حملى در مدينه رد مى
ن كرده بودند و يك مقدار  خاك چشم . خواهند غذا خبورند نان خشك رخيته بودند و مىهاى كوچه نشسته و يك پارچه 

ا به أىب عبداهللا عليه السالم افتاد، گفت صرب كنيد من بروم اگر امام حسني عليه السالم ناهار خنورده، او را : يكى از آ
  .دعوت كنم بيايد با ما ناهار خبورد

غالم حلقه به گوش حسني عليه السالم است، از او  تا اين را گفت، بقيه كارگرها گفتند، عقلت كم است، آمسان و زمني
بلند شد دويد و جلوى . شناسيد رفقا مشا حسني را منى: ها بنشيند، گفت و روى خاك! دعوت كنيم با ما ناهار خبورد؟

  .نه: ايد؟ فرمود حسني جان غذا خورده: مركب آمد، گفت
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: ميل به غذا دارى، فرمود: گويند، گفت و خود راست مى گويند به خدا، خانواده، به مردم اولياى خدا مهيشه راست مى
ا كه متام شد، : آييد با ما ناهار خبوريد، فرمود مى: بله، گفت بله، از قاطر پياده شدند، روى خاك نشستند، غذاى آ

، با كمال يابن رسول اهللا: گفتند. كنيد من دعوت مشا را اجابت كردم، حاال من اگر مشا را دعوت كنم اجابت مى: فرمود
  كنيم، ميل اطاعت مى

  بدين مژده گر ديده خواهى رواست
 

 «2»  كاين مژده آسايش جان ماست

  

پول و لباس، به اين بزرگواران بده، : فردا مهه مشا خانه ما دعوت هستيد، يك غذاى خوىب پخت، بعد به قنرب فرمود: فرمود
  .اينها ميهمانان من هستند

   تاثري تواضع بر جامعه

  

   كند، اگر هفتاد ميليون نريو اضافه مى. آورد تواضع مهر، عبادت و رفاقت مى

______________________________  
اْلَعيَّاِشيُّ ِيف تـَْفِسريِِه َعْن َمْسَعَدَة َقاَل َمرَّ احلَُْسْنيُ ْبُن «؛ 30603، حديث 28، باب 300/ 24: وسائل الشيعة -)1(

ُمثَّ َتَال ِإنَّهُ ) رِْجَلُه َو نـََزلَ (َني َقْد َبَسُطوا ِكَساًء َهلُْم َفأَْلَقْوا َعَلْيِه ِكَسراً فـََقاُلوا َهُلمَّ يَا اْبَن َرُسوِل اللَِّه فـَثـََىن َعِليٍّ عليه السالم ِمبََساكِ 
ُسوِل اللَِّه َو قَاُموا َمَعُه َحىتَّ أَتـَْوا َمْنزَِلُه فـََقاَل ِللرَّبَاِب َأْخرِِجي ال حيُِبُّ اْلُمْسَتْكِربِيَن ُمثَّ َقاَل َقْد َأَجْبُتُكْم َفَأِجيُبوِين َقاُلوا نـََعْم يَا اْبَن رَ 

الكاىف، ِهَشاِم ْبِن َساملٍِ َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم «؛ 2، حديث 5، باب 55/ 46: حبار األنوار» .َما ُكْنِت َتدَِّخرِينَ 
َفَدَعْوُه ِإَىل اْلَغَداِء / -َوُهَو رَاِكٌب ِمحَاَرُه َو ُهْم يـَتَـَغدَّْونَ / - َصَلَواُت اللَِّه َعَلْيِهَما َعَلى اْلَمْجُذوِمنيَ  َقاَل َمرَّ َعِليُّ ْبُن احلَُْسْنيِ 

  ».َمَر َأْن يـَتَـنَـوَُّقواَو أَ / -فـََلمَّا َصاَر ِإَىل َمْنزِِلِه أََمَر ِبَطَعاٍم َفُصِنعَ / -َأَما ِإينِّ َلْو َالَأينِّ َصاِئٌم َلَفَعْلتُ / -فـََقالَ 

  .ابوالقاسم فردوسى -)2(
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متام مشكالت يك . اهل يك مملكت متواضع باشند، چه در جهت خدا و خلق، آن مملكت هيچ مشكلى خنواهد داشت
ايت تكّربها است مهرى ها، طغيان، ىب مملكت به خاطر سرپيچى دا و كشور شوند، هيچ اگر مهه تسليم قانون خ. ها و در 

  .شوند ها به خاطر نداشنت ارباب رجوع بيكار مى دادگسرتى. مشكلى خنواهيم داشت

خوانند  شوند، صبح مهه دو صفحه رساله و يك قرائت قرآن مى ها بيكار مى متام كالنرتى. شود از دولت بار مهمى كم مى
ا متام مى   .شود و كار آ

   يه السالمصرب و تواضع امام زين العابدين عل

  

  .كاربردترين حال اخالقى تواضع است

عموزاده در مسجد به امام زين العابدين عليه السالم توهني كرد، مردم به طرف او هجوم آوردند و از امام خواستند كه او 
روم تالىف  مى. كنم صرب منى: فرمود. تربيىت را ديدى ادىب و ىب خواهى صرب كىن؟ ىب تا كى مى: را ادب كنند، به امام گفتم

  .كنم مى

العابدين عليه السالم رفتند تا از امام محايت   ها گره شد، پنج شش نفر دنبال زين ها به طرف خنجرها رفت و مشت دست
زند، ديدند  كند، هركس حرىف مى در مسجد صداى خود را بلند مى. كند به امام توهني مى: گفتند كنند، مردم با خود مى
اى دارد؟ اما بعد متوجه شدند كه امام با خود اين آيه را  زند، ايشان چه نقشه الم زير لب حرفهاىي مىزين العابدين عليه الس

  كند، تالوت مى

  »1« »َو اْلكاِظِمَني اْلَغْيَظ َو اْلعاِفَني َعِن النَّاِس َو اللَُّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ «

ام  عمو زاده: السالم، در زدند، خادم در را باز كرد، فرمودجلوى در خانه عموزاده رسيدند، پسر حضرت جمتىب عليه 
عموزاده جان، آنچه در : شود او را صدا كنيد، امام عليه السالم فرمود اگر مى: بله، فرمود: تشريف دارند، عرض كرد

   مسجد فرمودى اگر در من

______________________________  
گذرند؛ و خدا نيكوكاران را  مردم در مى]  خطاهاىِ [برند، و از  و مىو خشم خود را فر «؛ 134): 3(آل عمران  -)1(

  ».دوست دارد
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به دست و پاى زين العابدين افتاد،  »1« .هست، خدا مرا ببخشد، اگر در من نيست، اشتباه شده، خدا مشا را ببخشد
  .دهد ه سپر نكردن بسيار خوب جواب مىتواضع و سين. من اشتباه كردم: حضرت او را بلند كرد، گفت

  .شوم خوامن و رد مى دهم، فقط منت را مى به فرمايش رسول خدا توجه كنيد، من توضيح منى

  كسى كه با خدا معامله كند، هم براى خدا تواضع كند و هم براى مردم،

سينه سپر كند، خدا پوزه او را به خاك  كسى كه براى خدا و مردم  »2« »من تواضع لّله رفعه اهللا ومن تكّرب َخَفَضُه اهللا«
  :ها را به خاك ماليده است مالد، و تا به حال خيلى مى

  »ومن اقتصد ىف معيشته رزقه اهللا«

: فرمايد ها، افراط و تفريط نكند، پيغمرب صلى اهللا عليه و آله مى كسى كه در زندگى مادى ميانه رو باشد، در خرج و هزينه
  :باز استدِر روزى خدا به روى او 

  »ومن َبذََّر حرمه اهللا«

خواهى رزق و روزى مرا حرام كىن، به چه  حاال كه مى: فرمايد مى. شود كسى كه اهل اسراف است، خدا هم از او جدا مى
  :گريم دليل به تو بدهم، جلوى او را مى

  »ومن أكثر ذكر املوت أحّبه اهللا«

  .شود خدا مى و هر كس زياد به ياد دنياى بعد از خود باشد، حمبوب

   جوىي از ديگران مذمت عيب

  

  خدا به ما. روايت از امرياملؤمنني عليه السالم است، اين روايت از طرف شيعه است
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______________________________  
قَاُلوا َوَقَف َعَلى َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َجْعَفٍر َو َغْريِِه ] اإلرشاد] [ إعالم الورى[« ؛ 1، حديث 5، باب 54/ 46: حبار األنوار -)1(

ْعُتْم َما قَاَل َهَذا الرَُّجُل َو أَنَا َعِليِّ ْبِن احلَُْسْنيِ َرُجٌل ِمْن َأْهِل بـَْيِتِه فََأْمسََعُه َو َشَتَمُه فـََلْم ُيَكلِّْمُه فـََلمَّا اْنَصَرَف َقاَل جلُِ  َلَساِئِه َلَقْد مسَِ
 نـَْعَلْيِه َو َتْسَمُعوا ِمينِّ َردِّي َعَلْيِه َقاَل فـََقاُلوا َلُه نـَْفَعُل َو َلَقْد ُكنَّا حنُِبُّ َأْن يـَُقوَل َلُه َو يـَُقوَل َفَأَخذَ ُأِحبُّ َأْن تـَبـُْلُغوا َمِعي ِإلَْيِه َحىتَّ 

   َمَشى َو ُهَو يـَُقوُل َو اْلكاِظِمَني اْلَغْيَظ َو اْلعاِفَني َعِن النَّاِس َو اللَّهُ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ 

َنا ِلْمَنا أَنَُّه َاليـَُقوُل َلُه َشْيئاً قَاَل َفَخرََج َحىتَّ أََتى َمْنزَِل الرَُّجِل َفَصرََخ ِبِه فـََقاَل قُوُلوا َلُه َهذَ فـَعَ  ا َعِليُّ ْبُن احلَُْسْنيِ َقاَل َفَخرََج ِإلَيـْ
َا َجاَء ُمَكاِفئاً لَ  ُه َعَلى بـَْعِض َما َكاَن ِمْنُه فـََقاَل َلُه َعِليُّ ْبُن احلَُْسْنيِ يَا َأِخي ِإنََّك ُكْنَت َقْد ُمتَـَوثِّباً لِلشَّرِّ َو ُهَو َالَيُشكُّ أَنَُّه ِإمنَّ

ُه َلَك َقاَل فـََقبََّل َما لَْيَس ِيفَّ فـََغَفَر اللَّ  َوقـَْفَت َعَليَّ آنِفاً فـَُقْلَت َو قـُْلَت َفِإْن ُكْنَت قـُْلَت َما ِيفَّ َفَأْستَـْغِفُر اللََّه ِمْنُه َو ِإْن ُكْنَت قـُْلتَ 
نَـْيِه َو َقاَل َبْل قـُْلُت ِفيَك َما لَْيَس ِفيَك َو أَنَا َأَحقُّ ِبِه َقاَل الرَّاِوي لِْلَحِديِث َو  الرَُّجُل ُهَو احلََْسُن ْبُن احلََْسِن َرِضَي الرَُّجُل بـَْنيَ َعيـْ

  ».اللَُّه َعْنهُ 

َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقاَل أَْفَطَر َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و «؛ 3، باب تواضع، حديث 122/ 2: الكاىف -)2(
يٍس ِيف َمْسِجِد قـَُبا فـََقاَل َهْل ِمْن َشرَاٍب فَأََتاُه أَْوُس ْبُن َخَوِيلٍّ اْألَْنَصاِريُّ ِبُعسِّ خمَِ  يٍض بَِعَسٍل فـََلمَّا َوَضَعُه َعَلى ِفيِه آله َعِشيََّة مخَِ

لَِّه فَِإنَّ َمْن تـََواَضَع ِللَِّه َرفـََعُه اللَُّه َو َمْن اُه ُمثَّ َقاَل َشرَابَاِن ُيْكتَـَفى بَِأَحِدِمهَا ِمْن َصاِحِبِه َالَأْشرَبُُه َو َالُأَحرُِّمُه َو َلِكْن أَتـََواَضُع لِ َحنَّ 
َر َحَرَمُه اللَُّه َو َمْن َأْكثـََر ِذْكَر اْلَمْوِت َأَحبَُّه اللَّهُ  َتَكبـََّر َخَفَضُه اللَُّه َو َمِن اقْـَتَصَد ِيف َمِعيَشِتِه َرزََقهُ    ».اللَُّه َو َمْن َبذَّ

  382: تواضع و آثار آن، ص

  .توفيق دهد كه قدر اين پيغمرب و ائمه را بدانيم كه چگونه براى ما دل سوزاندند

هاى خودش  ى كه تا آخر عمر، درگري رد كردن عيبخوش به حال كس »1« »طوىب ملن َشَغَلُه َعْيُبُه عن عيوب الناس«
  .جوىي از بندگان خدا نگذاشته است است، و وقت براى عيب

خواهى خامن خود را طالق بدهى،   شنيدمي مى: به شخصى گفتند. كند زبان او نسبت به مردم، به آلودگى حركت منى
ا هم ديدند كه راست مىك مشا چه حقى دارى در چارچوب ناموس خانه ديگران، جستجو مى: گفت گويد، به  نيد؟ آ

يك . كنند، خامن خود را طالق داد، خامن بعد از عّده رفت شوهر كرد اينها چه مربوط كه در اسرار زن مردم پى جوىي مى
او زن من نيست، ناموس مردم است، به من اجازه حرف : به چه دليل زن خود را طالق دادى، گفت: روز به او گفتند

هاى خودش، وقت پرداخنت به عيوب  خوش به حال كسى كه با پرداخنت به عيب. ّق ناموس مردم را ندادندزدن در ح
  .ديگران را نداشته باشد
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  »وتواضع من غري َمنـَْقَصةٍ «

كند، در عني اينكه قوى و غىن است اما متواضع است،  خوش به حال كسى كه بدون نياز و كمبود به ديگران تواضع مى
  .ر و عامل بودن متواضع استدر عني پولدا

  تواضع و فروتىن علما

  

بود، من تا به حال نديدم كسى در اين  »2«  يكى از بزرگرتين مراجع ما، مرحوم آيت اهللا العظمى سيدعبداهلادى شريازى
مرجع تقليد  »3«  بعد از آيت اهللا بروجردى. مرجع هم بود. مسأله ترديدى داشته باشد، كه ايشان يقيناً از اولياى خدا بود

  بود، يك بار به ايران آمد، و براى زيارت حضرت معصومه عليها السالم به قم رفت،،

______________________________  
َعْن َأِمِري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم أَيـَُّها النَّاُس ُطوَىب ِلَمْن ]  تفسري القمي[« ؛ 4، حديث 4، باب 199/ 1: حبار األنوار -)1(

ْهَل الذُّلِّ َو اْلَمْسَكَنِة َو أَنـَْفَق ُه َعْيُبُه َعْن ُعُيوِب النَّاِس َو تـََواَضَع ِمْن َغْريِ َمنـَْقَصٍة َو َجاَلَس أَْهَل اْلِفْقِه َو الرَّْمحَِة َو َخاَلَط أَ َشَغلَ 
  ».َماًال َمجََعُه ِيف َغْريِ َمْعِصَيٍة اْخلَبَـرَ 

النَّاُس ُطوَىب ِلَمْن َشَغَلُه َعْيُبهُ َعْن ُعُيوِب النَّاِس َو ُطوَىب ِلَمْن َلزَِم بـَْيَتُه َو َأَكَل قُوَتُه َو يَا أَيـَُّها «؛ 175خطبه : ج البالغة
  ».اْشتَـَغَل ِبَطاَعِة رَبِِّه َو َبَكى َعَلى َخِطيَئِتِه َفَكاَن ِمْن نـَْفِسِه ِيف ُشُغٍل َو النَّاُس ِمْنُه ِيف رَاَحةٍ 

سيد عبداهلادى بن العالمة االريب احلاج مريزا امساعيل شريازى بعد از فوت مرحوم آية الّله بروجردى به  آية الّله حاج -)2(
  .هجرى قمرى وفات منود 1381زعامت و رياست حوزه جنف رسيد، وىل بيش از يك سال طول نكشيد و در سال 

  .271/ 7: گنجينه دانشمندان

  .بيان شده استمهني كتاب  12شرح حال ايشان در جلسه  -)3(

  383: تواضع و آثار آن، ص
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مراجع به ديدن ايشان آمدند، آيت اهللا العظمى بروجردى هم به ديدن ايشان آمدند، وقىت آيت اهللا العظمى بروجردى 
كار : كىن؟ فرمود چه مى: گفتند. خواست برود، به سرعت كفشهاى آيت اهللا بروجردى را جفت كرد و بلند كرد بوسيد مى

  .اجنام دادمدرسىت 

  »تواضع من غري َمنـَْقَصةٍ «

يك بار من خدمت آيت اهللا بروجردى رسيده بودم، به يكى از شاگردانشان در منرب تند شدند، شنواىي گوش ايشان 
كردند آن را  ضعيف بود، آن شاگرد از استاد ايراد گرفتند، ايشان خيال كردند كه يك مطلىب كه ديروز صحبت مى

آقاى بروجردى وسط درس بودند، . جاى اين مطلب در اينجا نيست، او ساكت شد: رب فرمودندگويد، از روى من مى
درجا درس را قطع كرد، از منرب پايني آمدند، به جاى اينكه طرف در بروند، در ميان شاگردان آمدند، به آن مرد رسيدند، 

  .دند و رفتنددست خود را دراز كردند به آن مرد دست دادند، خم شدند دست طرف را بوسي

آقا جان مشا حق حيات : من ديروز عصباىن شده بودم، مرا ببخش، گفت: آفتاب نزده جلوى در خانه آن مرد رفتند، گفتند
ام  به جّده: فرمود. چه چيزى را بايد ببخشم. به من داريد، مشا استاد من هستيد، مشا پسر فاطمه زهرا عليها السالم هستيد

: به خادمش گفت. و بعد به خانه آمد. خدايا من حسني بروجردى خطاكار را خبشيدم: ا بگوزهرا جلوى من برگرد به خد
خدايا : از امشب براى من سحرى خمتصر درست كن، يك سال متام، در گرماى چهل و پنج درجه قم روزه گرفت، گفت

  .من خودم را براى آن عصبانيت جرميه كردم، تو ديگر در قيامت مرا جرميه نكن

   عليكم و رمحة اهللا و بركاته والسالم

  384: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   فطرت انسان 24

  

   ريشه عبادات و خريات

24  
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   ران، مسجد حضرت امري عليه السالم

  1384رمضان 

  391: تواضع و آثار آن، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .الطاهرين و صّل على حممد و آله

تواضع كليد شگفت آورى . تواضع براى خدا و نسبت به عباد خدا، عبادت است و بلكه ريشه عبادات و خريات است
  .توان مهه درهاى رمحت خدا، فضل، احسان و فيوضات خدا را به روى خود باز كرد است كه با اين كليد مى

ه از سوره مباركه لقمان، مائده و يوسف، توجه كرد و بعد از براى اينكه معناى تواضع براى ما روشن شود بايد به سه آي
  .گريد آن آيات، كالمى از وجود مبارك حضرت موىل املوحدين كه در رأس متواضعان عامل است، مورد دقت قرار مى

لقمان، پروردگار  اين سه آيه با گفتار امرياملؤمنني عليه السالم در رابطه با تواضع، ارتباِط مستقيمى دارد، در سوره مباركه
  :فرمايد عامل مى

  »1« »َو باِطَنةً أَ َملْ تـََرْوا َأنَّ اللََّه َسخََّر َلُكْم ما ِيف السَّماواِت َو ما ِيف اْألَْرِض َو َأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظاِهَرًة «

است؛ زيرا خطاب آيه به مهه آيه بسيار عجيىب است، آيه بر اساس آگاهى باطن انسان و دانش طبيعى دروىن ذكر شده 
  .باشد دين مى مردم عامل است كه در هر كشور، ملت و طايفه متدين و ىب

______________________________  
ها و آنچه را در زمني است، مسّخر و رام مشا كرده،  ايد كه خدا آنچه را در آمسان آيا ندانسته«؛ 20): 31(لقمان  -)1(

انش   ».را بر مشا فراوان و كامل ارزاىن داشته و نعمت هاى آشكار و 

  392: تواضع و آثار آن، ص
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   ها و زمني در تسخري انسان آمسان

  

  :فرمايد خداوند در ابتداى آيه مى

  »أَ َملْ تـََرْوا«

ا روشن است كه ا است؛ يعىن براى انسا ما ِيف السَّماواِت َو ما ِيف «  آيا ندانستيد؛ اين آيه اشاره به آگاهى باطن انسا
ا است، عبارت ساده اين آيه، در شعر سعدى است »اْألَْرضِ  سعدى تا جاىي كه توانسته آيات و روايات را . در تسخري آ

  .هاى ديگر خود، در يك جلد به نام كليّات، ترمجه كرده است در گلستان، بوستان و در كتاب

 ارندابر و باد و مه و خورشيد و فلك در ك
 

 «1»  تا تو ناىن به كف آرّى و به غفلت خنورى

  

   آگاهى و فطرت وجودى انسان

  

ديىن  هاى باطىن وجود دارد كه ىب در انسان آگاهى. كند انسان حس و درك مى: فرمايد خدا مى. اين معناى تسخري است
  .ها را خاموش كند تواند چراغ آن آگاهى هم منى

  پرستان سؤال كن، از مهه بت: فرمايد پيغمرب صلى اهللا عليه و آله مىخداوند در قرآن جميد به 

  »2« »َمْن َخَلَق السَّماواِت َو اْألَْرضَ «

  ها و زمني را چه كسى آفريده است؟ آمسان

  »لَيَـُقوُلنَّ اللَّهُ «

  دهند كه اين عامل را يك وجودى كه از هر نظر كامل است، جواب قطعى مى
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______________________________  
  .سعدى شريازى -)1(

  ».خدا: ترديد خواهند گفت ىب... ها و زمني را آفريده  چه كسى آمسان«؛ 61): 29(عنكبوت  -)2(

  393: تواضع و آثار آن، ص

د دارد كه  دانند كه آفرينش كار بت نبوده، اين آگاهى در فطرت، ضمري و باطن خود انسان وجو  خلق كرده است؛ زيرا مى
  .ايت نزد او است كارگاه هسىت علم، حساب، حكمت، عدل و حقيقت، به صورت ىب

  نظريه دانشمندان كمونيست درباره وجود خدا

  

گفتند مهه عامل آفرينش چيزى به نام ماّده ازىل و ابدى كه  هاى باسواد شوروى سابق مى چنانكه هفتاد سال كمونيست
  .باشد مىشكل، قيافه، و صورت ندارد، 

  .ازىل؛ يعىن بوده و به وجود نيامده، كسى هم آن را به وجود نياورده است

نپرسيد چه كسى آن را به : گفت زيربناى مهه آفرينش ماده ازىل است؛ يعىن مى: گفتند لذا در پاسخ سؤال كنندگان مى
  .شود وجود آورده است، به وجود نيامده، بوده و بعد هم هست و نابود منى

  گويند، كه خدا پرستان هم مىاين را  

  .بالآخر است: فرمايد اما اين اوىل است كه امام زين العابدين عليه السالم مى »1« »يا اول االولني و يا آخر االخرين«

  »االول بال اول و اآلخر بال آخر«

ا چاره ماده، : گويند  بگويند، مىاى جز اين نداشتند كه از آگاهى باطىن و فطرى استفاده كنند، وىل به جاى اينكه اهللا آ
  :فرمايد وىل پروردگار در قرآن مى. اش هم مادى است حتماً به وجود آورنده: گفتند مى

  »2« »ءٌ  لَْيَس َكِمْثِلِه َشيْ «
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اند؛ زيرا در وجود صاحب عامل شّك وجود  شايد بسيارى به اين نكته توجه نداشته باشند كه انبيا براى اثبات خدا نيامده
  .ندارد

______________________________  
  .دعاى كميل -)1(

  ».هيچ چيزى مانند او نيست«؛ 11): 42(شورى  -)2(

  394: تواضع و آثار آن، ص

  »1« »أَ ِيف اللَِّه َشكٌّ «

آن  اند خدا را به كسى بدهند، مهه خدا را دارند وىل در دريافت انبيا آمدند عقايد مردم را پاكسازى كنند؛ اما انبيا نيامده
  .كنند اشتباه مى

  دهد، گويند اين ماده شكل ندارد وىل شكل مى پرسيد كه اين ماده چه شكلى است، مى وقىت از دانشمندان كمونيست مى

  »أَ َملْ تـََرْوا َأنَّ اللََّه َسخََّر َلُكْم ما ِيف السَّماواِت َو ما ِيف اْألَْرضِ « »2« »ُهَو الَِّذي ُيَصوِّرُُكْم ِيف اْألَْرحامِ «

ها  ها و زمني و هر چه در اين دو است مسّخر مشا انسان دانيد كه متام آمسان اين آيه اشاره به مهني آگاهى باطن است، منى
  .در اين زمينه در عامل جاهل وجود ندارد، مهه عامل هستند. است

  :فرمايد خدا در سوره بقره مى

  »3« »َو أَنـُْتْم تـَْعَلُمونَ «

  :فرمايد بعد از اين آيه مى. مربوط به موارد ديگر است مهه مشا عامل هستيد، جهل

  »َو َأْسَبَغ َعَلْيُكْم ِنَعَمُه ظاِهَرًة َو باِطَنةً «

وىل اين نعمت مادى و معنوى با كوشش و تالش به دست . هاى مادى و معنوى را در مسري مشا قرار دادم مهه نعمت
  .رسيم بدون تالش وفعاليت به هيچ چيزى منى. آيد مى
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   هاى مادى و معنوى كامل بودن نعمت

  

  »َو َأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظاِهَرًة َو باِطَنةً 

______________________________  
  »ها و زمني است، شكى هست؟ آيا در خدا كه آفريننده آمسان«؛ 10): 14(ابراهيم  -)1(

  ».كند خواهد تصوير مى به هر گونه كه مى]  مادرانِى [ها  اوست كه مشا را در رحم«؛ 6): 3(آل عمران  -)2(

  »].براى خدا در آفريدن و روزى دادن، شريك و مهتاىي وجود ندارد[دانيد  در حاىل كه مى«؛ 22): 2(بقره  -)3(

  395: تواضع و آثار آن، ص

  .سفره مادى و معنوى كامل و متام است» أمتّ «، »أكمل«؛ يعىن »اسباغ«كلمه 

من مهيشه . قرآن بسيار زيبا است. كند شود؟ دو آيه بعد به آن اشاره مى كامل مادى و معنوى داده مىبه چه كسى نعمت  
وقىت اين . نسل آينده ما عارف به قرآن شوند. اين آرزو را داشتم كه يك روزى بيايد كه مهه ملت ايران عارف به قرآن شوند

آيد و هر چه وسوسه و خطا، در فكر ما   عجيىب به دست مىدهيم، معاىن هاى خمتلف كنار هم قرار مى آيات را از سوره
  .كند نسبت به خدا و عامل دارمي، قرآن معاجله مى

البته دو مورد را توضيح داده و توضيح . كند سه كار معنوى را بيان مى »1« اما خداى متعال در آيه ششم از سوره مائده،
قرار داد، كار اول وضو است، كار دوم غسل است، كار سوم تيمم  مورد ديگر را به عهده پيغمرب صلى اهللا عليه و آله

كند كه اين سه حقيقت از دِل وضو و غسل  بعد از بيان وضو، غسل و تيمم، سه حقيقت بسيار عظيم را بيان مى. است
يدست و بدخبت از اين سه حقيقت است و تيمم در مى ا انسان    .آيد، يعىن بدون آ

تواند سه حقيقت بسيار مهم را براى ما  ثري در اين حقايق دارد؟ آيا مقدارى آب و خاك مىوضو، غسل و تيمم چه تا
  روشن كند؟ دين، ما را امر به پرسيدن كرده است،

  »2« »َفْسئَـُلوا َأْهَل الذِّْكرِ «
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  .سؤال كردن حرام است: گويد بپرسيد، غري شيعه مى

: مناسك حج را مهاهنگ با چه كسى بايد اجنام بدهم؟ گفتمن در مسجد احلرام به يكى از علماى اهل سنت گفتم 
  .مهاهنگ با چهار مذهب اجنام بدهيد، صحيح است

   من يك: مطابق با فتواى ابوحنيفه، مالكى، شافعى و حنبلى اجنام دهيد، گفتم

______________________________  
ْم ِإَىل الصَّالِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َو أَْيِدَيُكْم ِإَىل اْلَمراِفِق َو اْمَسُحوا ِبُرُؤِسُكْم يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا ُقْمتُ «؛ 6): 5(مائده  -)1(

غاِئِط َأْو الَمْسُتُم َسَفٍر َأْو جاءَ َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن الْ   َأْو َعلى  َو َأْرُجَلُكْم ِإَىل اْلَكْعبَـْنيِ َو ِإْن ُكْنُتْم ُجُنباً فَاطَّهَُّروا َو ِإْن ُكْنُتْم َمْرضى
ُه لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرٍَج َو لِكْن النِّساَء فـََلْم جتَُِدوا ماًء فـَتَـَيمَُّموا َصِعيداً طَيِّباً فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َو أَْيِديُكْم ِمْنهُ ما يُرِيُد اللَّ 

  »َعلَُّكْم َتْشُكُرونَ يُرِيُد لُِيَطهِّرَُكْم َو ِلُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم لَ 

اى به رسالت نازل نشده  تا ديگر نگوييد كه چرا فرشته[از اهل دانش و اطالع بپرسيد «؛ 43): 16(حنل  -)2(
  »!].است؟

  396: تواضع و آثار آن، ص

عليهم  طالب داماد پيغمرب صلى اهللا عليه و آله، امام حسن و امام حسني على بن أىب: گفتم. بپرس: سؤال هم دارم، گفت
هاى پيغمرب، چه جرمى دارند كه نبايد  ها و نبريه السالم، دو نوه پيغمرب، امام باقر و امام صادق عليهم السالم، نواده

ا عمل كرد؟ به من گفت   .داىن كه پرسش حرام است تو منى» ا مل تعلم أن السؤال حرام«: مناسك حج را به فتواى آ

خدايا، امامان در اين عامل چقدر مظلوم هستند كه به اندازه : ردم و گفتمصورت خود را به طرف كعبه ك. ساكت باش
ا را گوش بدهند   .ابوحنيفه ارزش نداشتند كه حرف آ

ترين ماّده غذاىي آفرينش، نه اينكه  مهم. مكتب پرسش و انتقاد صحيح است. مكتب ما، مكتب علم، عقل و سؤال است
شت هم اين ماده ر  باالترين ماّده غذاىي : برد، چيست؟ امرياملؤمنني عليه السالم فرمود ا خدا نام مىدر كره زمني بلكه در 

اى در اين عامل باالتر از  جهان عسل است، امروز هم دانشمندان با جتزيه و با ابزار علمى به اين واقعيت رسيدند كه ماده
  .يوان كوچك قرار داده استعسل نيست، خداوند اين ماّده عظيِم پر ويتامني و شفاخبش را در شكم يك ح
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دهد، از آب  آورد، مهان كسى كه از اين آب براى مملكت برق به تو مى او از يك ذرّه آب سه حقيقت را به وجود مى
  .شود هاى خمتلف گرفته مى خورند و از شري آن فرآورده آورد، گوسفند و گاو از آب مى علف بريون مى

اش هم لعاب  ماّده. ، خداوند كارخانه آن را در دهان يك كرم قرار داده استباالترين پوشاك در اين عامل ابريشم است
  .دهان آن كرم است

  :آيد فقط به خاطر اين است كه اين سه حقيقىت كه از مقدارى آب به وجود مى

وز دوش ها هر ر  و اّال خارجى. كننده كار؛ يعىن وضوگرينده، غسل كننده و تيّمم كننده، امر موال را اطاعت كرده است
كنند، وىل حقيقىت در آن وجود ندارد، پس وضو كمّيت حمدودى دارد، اما كيفيت آن وصل به  گريند و در دريا شنا مى مى

   در اين يك استكان. اطاعت امر باعث اين سه حقيقت عظيم است. پروردگار است

  397: تواضع و آثار آن، ص

  .آيد آب، سه نوع عسل به وجود مى

مائده توجه كنيد، تيمم را براى چه گذاشتند، وقىت كه يكى از اين سه طهارت را گرفتيد، يك مناز براى  به پايان آيه سوره
  :من خبوانيد

  »َو لِكْن يُرِيُد لُِيَطهِّرَُكمْ «

  هاى ظاهرى و باطىن متيز كنم، خواهم با اين عمل جسم و جان مشا را از كثافت مى

  »َو لِيُِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكمْ «

هاى مادى و معنوى خود را به مشا  وضو، تيمم و غسل و منازى كه برخاسته از تواضع مشا نسبت به من است، نعمتبا 
  رسامن، مى

  »َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ «

  .كنم با وضو، غسل و تيمم و مناز مشا را شاكر حساب مى
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بگريد، غسل و تيمم كند و بعد از آن مناز خبواند هر كس وضو : فرمايد گريم و خداوند مى و در قيامت گريبان مشا را منى
  .شاكر است، شكر مهني كارهاى مشا است

ها، عمل صاحل الزم است، از اعمال صاحله، وضو،  هاى مادى و معنوى كامل است براى رسيدن به اين نعمت پس نعمت
  .باشد غسل، تيمم، مناز و روزه و اعمال نيك مى

   چگونگى قبوىل طاعات وعبادات

  

توانيم وارد مناز و روزه شومي، كسى كه يك ماه روزه گرفته است، حتماً خدا روزه او را  ا خداوند اعمال ما را قبول نكند منىت
  .قبول كرد: به جاى خدا قبول كند بگوييد. از اول قبول كرده است

  398: تواضع و آثار آن، ص

  :كىن، گفت چرا گريه مى: كرد، امام صادق عليه السالم فرمود پريمردى بسيار گريه مى

 .شيعه ما نبايد برتسد: با متام وجود، فرمود: شيعه هستيد، گفت: فرمود. ترسم ناراحت هستم و مى. مرگ من نزديك است
تر باالى  ترسى، عزرائيل از پدرتان مهربان از بدهيبىت عزرائيل مى. ترسى، شيعه ما فشار قرب ندارد اگر از فشار قرب مى »1«

ا نيست كه باالى سر مشا مى اگر از زشىت دو ملك برزخ مى. دآي سر مشا مى بعد از اينكه سؤال  . آيد ترسى، زيباتر از آ
اندازند كه منونه آن رختخواب را هيچ  كردند و ما هم مشا را براى جواب كمك كردمي، در برزخ يك رختخواب براى مشا مى

ها  كنند كه به حمشر وارد شويد، آيا از اين خواب بيدار مى دامادى و شاهى در دنيا نداشته است، مالئكه مشا را از
  .ترسى مى

  وضو و عمل بعد از وضو براى چيست؟

  »2« »َو لِكْن يُرِيُد لُِيَطهِّرَُكمْ «

  .كند خواهم با مقدارى آب، ظاهر و باطن مشا را پاك كنم، نه اينكه وضو پاك مى من مى: فرمايد خداوند مى

  »َعَلْيُكمْ  َو لِيُِتمَّ ِنْعَمَتهُ «
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  .كنم من از كانال اين وضو نعمت خودم را بر مشا كامل مى

  »َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ «

اند،  پدر خواب ديدم يازده ستاره، خورشيد و ماه به من سجده كرده: وقىت كه حضرت يوسف عليه السالم به پدر گفت
  :پدر به ايشان فرمودند

  »3« »َكذِلَك َجيَْتِبيَك َربُّكَ «

  :كند تو درست است، در آينده خدا تو را براى امور مهم انتخاب مى خواب

______________________________  
َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َوْهٍب َقاَل  ... األمايل للشيخ الطوسي َعِن اْلُمِفيدِ «؛ 37، حديث 15، باب 22/ 65: حبار األنوار -)1(

بُو ٍد عليه السالم ِإْذ َجاَء َشْيٌخ َقِد اْحنََىن ِمَن اْلِكَربِ فـََقاَل السََّالُم َعَلْيَك َو َرْمحَُة اللَِّه فـََقاَل َلُه أَ ُكْنُت َجاِلساً ِعْنَد َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ 
َقاَل َلُه أَبُو َعْبِد اللَِّه عليه السالم َو َما َعْبِد اللَِّه َو َعَلْيَك السََّالُم َو َرْمحَُة اللَِّه يَا َشْيُخ اْدُن ِمينِّ َفَدنَا ِمْنُه َو قـَبََّل َيَدُه َو َبَكى فَـ 

ٍة أَُقوُل َهِذِه السََّنَة َو َهَذا الشَّْهَر َو يـُْبِكيَك يَا َشْيُخ َقاَل َلُه يَا اْبَن َرُسوِل اللَِّه أَنَا ُمِقيٌم َعَلى َرَجاٍء ِمْنُكْم ُمْنُذ َحنٍْو ِمْن ِماَئِة َسنَ 
ُتَك ُكْنَت َمَعَنا َو ِفيُكْم فـَتَـُلوُمِين َأْن أَْبِكَي قَاَل فـََبَكى أَبُو َعْبِد اللَِّه عليه السالم ُمثَّ قَاَل يَا َشْيُخ ِإْن ُأخَِّرْت َمِنيَّ  َهَذا اْليَـْوَم َو َالَأرَاهُ 

ُخ َما أُبَاِيل َما َفاَتِين بـَْعَد َهَذا يَا اْبَن َرُسوِل اللَِّه ِإْن ُعجَِّلْت ُكْنَت يـَْوَم اْلِقَياَمِة َمَع ثـََقِل َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله فـََقاَل الشَّيْ 
ُم الثـََّقَلْنيِ َما ِإْن َمتَسَّْكُتْم َِِما فـََقاَل َلُه أَبُو َعْبِد اللَِّه عليه السالم يَا َشْيُخ ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله قَاَل ِإينِّ تَارٌِك ِفيكُ 

  ».ءُ َو أَْنَت َمَعَنا يـَْوَم اْلِقَياَمِة اْخلَبَـرَ  جنَِي/ -ِكَتاَب اللَِّه اْلُمنـَْزَل َو ِعتـَْرِيت َأْهَل بـَْيِيت َلْن َتِضلُّوا  

  ».پاك كند و نعمتش را بر مشا متام منايد، تا سپاس گزاريد] ها از آلودگى[خواهد مشا را  بلكه مى«؛ 6): 5(مائده  -)2(

آموزد، و نعمتش را بر  ها به تو مى گزيند و از تفسري خواب چنني پروردگارت تو را برمىو اين «؛ 6): 12(يوسف  -)3(
كند، چنانكه پيش از اين بر پدرانت ابراهيم و اسحاق متام كرد؛ يقيناً پروردگارت دانا و حكيم  تو و بر آل يعقوب متام مى

  ».است

  399: تواضع و آثار آن، ص

  »ْألَحاِديثِ َو يـَُعلُِّمَك ِمْن تَْأِويِل ا«
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يعّلمك «: فرمايد دهد، احاديث در اينجا به معناى خواب تنها نيست، مجع است، منى دانش و فهم واقعيّات را به تو مى
ريشه حقايق را  »َو يـَُعلُِّمَك ِمْن تَْأِويِل اْألَحاِديثِ «: فرمايد كند، خدا مى تو را معّرب خواب مى: فرمايد ، بلكه مى»تأويل النوم

  دهد، كىن، تفسري واقعى حقايق را به تو ياد مى با اين مسريى كه تو طى مى. دهد اد مىبه تو ي

  »َو يُِتمُّ نِْعَمَتُه َعَلْيكَ «

  شود، هاى مثبت عملى و اخالقى نعمت خدا بر تو متام مى در آينده با قدم »يُِتمُّ ِنْعَمَتُه َعَلْيكَ «ها  بعد از حتمل سخىت

  »أَبـََوْيَك ِمْن قـَْبُل ِإْبراِهيَم َو ِإْسحاَق ِإنَّ َربََّك َعِليٌم َحِكيمٌ   ما َأَمتَّها َعلىآِل يـَْعُقوَب كَ   َو َعلى«

  .هاى مادى و معنوى خدا است اين سه آيه در كامل بودن نعمت

  به كالم امرياملؤمنني عليه السالم توجه كنيد،

تا خداوند در دنيا و آخرت نعمت مادى و معنوى خود  در برابر خدا و مردم متواضع باشيد، »1« »بالتواضع تتّم النعمة«
به عّزت خود قسم، هر كس در باطن او به وزن دانه ارزن تكّرب نسبت به من : فرمايد خداوند مى. را بر مشا كامل كند

ر بد اگر متكّرب بوديد، متواضع شويد، اگ. شود ها حمروم مى اندازم، از مهه نعمت باشد، در قيامت او را در جهنم مى
  .بوديد، خوب شويد، يك حّر بن يزيد در پنج شش دقيقه تبديل به حّر بن يزيد شد

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
ْفَضاِل َو َقاَل عليه السالم ِبَكثْـَرِة الصَّْمِت َتُكوُن اْهلَْيَبُة َو بِالنََّصَفِة َيكْ «؛ 224خطبه : ج البالغة -)1( ثـُُر اْلُمَواِصُلوَن َو ِباْإلِ

اِدَلِة يـُْقَهُر اْلُمَناِوُئ َو بِاحلِْْلِم َعِن السَِّفيِه تـَْعُظُم اْألَْقَداُر َو ِبالتـََّواُضِع َتِتمُّ النـِّْعَمُة َو بِاْحِتَماِل اْلُمَؤِن جيَُِب السُّْؤُدُد َو بِالسِّريَِة اْلعَ 
  ».َتْكثـُُر اْألَْنَصاُر َعَلْيهِ 

  400: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   توجه ائمه عليهم السالم به شيعيان 25
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25  

   ران، مسجد حضرت امري عليه السالم

  1384رمضان 

  405: تواضع و آثار آن، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

بسيار مهم اخالقى كه در آيات قرآن و روايات مطرح است، مسأله تواضع و فروتىن است، ضّد آن هم در  از مسائل 
  .كتاب خدا و روايات حتت عنوان كرب مطرح كرده است

پدران، مادران، معلمان و كساىن كه با انسان سر و كار دارند، وظيفه دارند كه از ابتدا روحيه تواضع را در انسان رشد 
اى در وجود انسان كنند كه تا انسان زنده است، از مثرات اين  اين حالت عاىل اخالقى را تبديل به شجره طيّبهدهند، و 
ره   .مند شود شجره 

  حقوق فرزند بر پدر و مادر

  

 هاى الزم براى ظهور حسنات اخالقى در وجود انسان قرار داده شده، حتّقق اين حسنات ابتدا بر عهده پدر البته متام مايه
امرياملؤمنني عليه السالم وقىت حّق فرزند را بر عهده پدر بيان . باشد و مادر و خانه است، بعد هم به عهده جامعه مى

  :فرمايد كند، مى مى

  »1« »حّق الولد على الوالد أن حيّسن امسه وادبه و أن يعّلمه القرآن«
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______________________________  
قَاَل عليه السالم ِإنَّ لِْلَوَلِد َعَلى اْلَواِلِد َحّقاً َو ِإنَّ لِْلَواِلِد َعَلى اْلَوَلِد َحّقاً َفَحقُّ اْلَواِلِد  وَ «؛ 399حكمت : ج البالغة -)1(

ُحيَسَِّن اْمسَُه َو ُحيَسَِّن أََدبَُه َو يـَُعلَِّمهُ ٍء ِإالَّ ِيف َمْعِصَيِة اللَِّه ُسْبَحانَُه َو َحقُّ اْلَوَلِد َعَلى اْلَواِلِد َأْن  َعَلى اْلَوَلِد َأْن يُِطيَعُه ِيف ُكلِّ َشيْ 
  ».اْلُقْرآنَ 

  406: تواضع و آثار آن، ص

  .اين حق، الزم است، كه خدا بر عهده پدر قرار داده است، پدر در قيامت بايد پاسخگو باشد

   نام نيك - 1

هاىي كه نور ندارد، از  معناى خوىب ندارد، از نامهاىي كه  از نام. حّق اول اين است كه نام نيكو براى فرزندش انتخاب منايد
ها،  نامى انتخاب كند كه هم براى پدر و فرزند يادآور انسان. هاىي كه نام حيوانات و ستمگران تاريخ است، پرهيز منايد نام

  .ها باشد هاى مثبت حيات آن انسان و جريان

   تربيت صحيح - 2

البته در گرو اين است كه خود پدر منش و روش او . اب انساىن تربيت كندبر پدر واجب است اوالد خود را مؤّدب به آد
تضاّد براى او به وجود . كند، فرزند آن آداب را در پدر ببيند آداب انساىن باشد؛ يعىن هنگامى كه براى فرزند بيان مى

  .زند چرا در خود او نيست هاى خوىب كه پدر مى نيايد كه اين حرف

   تعليم قرآن - 3

زمينه آگاهى به قرآن را براى فرزند خود آماده و فراهم كند، اگر خود انسان قرآن » أن يعّلمه القرآن«ّق ديگر ح »1«
البته . تواند قرآن خبواند بايد فرزند خود را به مراكز قرآىن بفرستد داند، بايد آن را به اوالد خود انتقال دهد، و اما اگر منى مى

  .دهد جتربه شده است كه اين امور جواب خوىب مى. ا حمّبت الزم استتشويق، ترغيب، جايزه و معّلم ب

بعد از . پس بر پدران و بر خانواده الزم است كه موارد حسنات اخالقى خبصوص تواضع را در اوالد خود تقويت كنند
   اينكه اوالد به سن بلوغ رسيد و توانست
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______________________________  
َو ِبِإْسَناِدِه َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقاَل َقاَل َرُسوُل «؛ 3اب َفْضِل َحاِمِل اْلُقْرآن، حديث ، ب603/ 2: الكاىف -)1(

يلٍ  فـَيَـُقوُل َلُه اْلُقْرآُن أَنَا  َشاِحِب اللَّْونِ  اللَِّه صلى اهللا عليه و آله تـََعلَُّموا اْلُقْرآَن فَِإنَّهُ يَْأِيت يـَْوَم اْلِقَياَمِة َصاِحَبُه ِيف ُصوَرِة َشابٍّ مجَِ
ُثَما أُْلَت َو ُكلُّ تَاِجٍر ِمْن َورَاِء الَِّذي ُكْنُت َأْسَهْرُت َليـَْلَك َو َأْظَمْأُت َهَواِجَرَك َو َأْجَفْفُت رِيَقَك َو َأَسْلُت َدْمَعَتَك َأُؤوُل َمَعَك َحيْ 

 ِة ُكلِّ َتاِجٍر َو َسَيْأتِيَك َكرَاَمةٌ ِمَن اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ فَأَْبِشْر فـَيـُْؤَتى ِبَتاٍج فـَُيوَضُع َعَلى َرْأِسِه وَ ِجتَاَرِتِه َو أَنَا اْليَـْوَم َلَك ِمْن َورَاِء ِجتَارَ 
ْه َفُكلََّما قـََرأَ آيًَة َصِعَد َدَرَجًة َو ُيْكَسى ْرقَ يـُْعَطى اْألََماَن ِبَيِميِنِه َو اْخلُْلَد ِيف اْجلَِناِن بَِيَسارِِه َو يُْكَسى ُحلَّتَـْنيِ ُمثَّ يـَُقاُل َلُه اقْـَرأْ َو ا

الصَّبَّاِح ْبِن َسَيابََة َقاَل «؛ 607/ 2: و نيز در الكاىف» .أَبـََواُه ُحلَّتَـْنيِ ِإْن َكانَا ُمْؤِمنَـْنيِ ُمثَّ يـَُقاُل َهلَُما َهَذا ِلَما َعلَّْمُتَماُه اْلُقْرآنَ 
ْعُت أَبَا َعْبِد اللَِّه علي َد َعَلْيِه ِيف اْلُقْرآِن َكاَن َلهُ َأْجرَاِن َو َمْن ُيسَِّر َعَلْيِه َكاَن َمَع اْألَوَِّلنيَ مسَِ   .ه السالم يـَُقوُل َمْن ُشدِّ

  ».تـَْعِليِمهِ ِيف  َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقاَل يـَْنَبِغي ِلْلُمْؤِمِن َأْن َالَميُوَت َحىتَّ يـَتَـَعلََّم اْلُقْرآَن َأْو َيُكونَ 

  407: تواضع و آثار آن، ص

شود كه كمبودهاى اخالقى خود را با مصاحبت آگاهان، عمًال  با غري پدر و خانه متاس برقرار كند، بر او واجب مى
  .برطرف كند و حقايق اخالقى را حتّقق دهد

كه اين بزرگواران نقاط روشن اخالقى را شويد   مشا اگر به برخورد انبيا و ائّمه طاهرين عليهم السالم دقت كنيد، متوجه مى
كردند  با افرادى مواجه بودند كه در خانه تربيت شده بودند، وىل كمبود داشتند، كمبود خود را تأمني مى. اند داده انتقال مى

ا هم كمبود خود را تأمني مى. و افرادى كه خاىل از مسائل عاىل اخالقى بودند   .ن بودندكردند البته اگر اهل قبول كرد آ

   شخصيت حممد بن مسلم

  

رسد روايت بسيار مهّمى باشد كه داللت بر حّساسيت بسيار باالى اهل بيت  روايىت در اين زمينه وارد شده كه به نظر مى
  .عليهم السالم نسبت به مردم در امر اخالق دارد

: به عبداهللا بن حممد بن خالد گفتم من روزى: گويد اى باشد، شخصى به نام ابوالنصر مى شايد براى بعضى روايت تازه
دوستان واقعى دنيا و آخرت پدرم : فرمايند حممد بن مسلم چگونه آدمى بود؟ امام صادق عليه السالم در يك روايىت مى

ا حممد بن مسلم است   .حضرت باقر عليه السالم چهار نفر هستند، يكى از آ
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  :له را جواب دادبه او گفتم حممد بن مسلم را چگونه ديدى؟ اين يك مج

حممد بن مسلم مرد شرافتمندى بود و از نظر ماّدى وضع خوىب ! اى ابوالنصر: گفت  »1« »كان رجًال شريفاً موسراً «
  .هاى امياىن، اخالقى و عملى را دارا بود داشت؛ يعىن مهه ارزش

اند، البته تكّرب ايشان در رابطه  شده روزى امام حممد باقر عليه السالم احساس كردند كه اين مرد اهلى و ملكوتى دچار تكرب
  .با پروردگار نبوده است، شايد به خاطر ثروت او بوده است

______________________________  
ُحمَمَِّد ْبِن َمْسُعوٍد َعْن أَبِيِه َقاَل َسأَْلُت َعْبَد اللَِّه ]  اإلختصاص[« ؛ 112 -111، حديث 390/ 47: حبار األنوار -)1(

ْع يَا ُحمَمَُّد فـََلمَّا اْنَصَرَف ِإَىل ُحمَمَِّد ْبِن َخاِلٍد َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ُمْسِلٍم َقاَل َكاَن َرُجًال َشرِيفاً ُموِسراً فـََقاَل َلُه أَبُو َجْعَفٍر تـََواضَ ْبَن 
جلَْاِمِع َو َجَعَل يـَُناِدي َعَلْيِه َفأَتَاُه قـَْوُمُه فـََقالُوا َلُه َفَضْحتَـَنا اْلُكوَفِة َأَخَذ قـَْوَسَرًة ِمْن َمتٍْر َمَع اْلِميزَاِن َو َجَلَس َعَلى، باب َمْسِجِد ا

بـَْيَت ِإالَّ َأْن َقْوَسَرِة فـََقاَل َلُه قـَْوُمُه أَمَّا ِإْذ أَ فـََقاَل ِإنَّ َمْوَالَي أََمَرِين ِبَأْمٍر فـََلْن ُأَخاِلَفُه َو َلْن أَبـْرََح َحىتَّ أَفـْرَُغ ِمْن بـَْيِع َما ِيف َهِذِه الْ 
ْطَحُن َو ذََكَر أَبُو ُحمَمٍَّد َعْبُد اللَِّه ْبُن َتْشَتِغَل ِببَـْيٍع َو ِشًرى فَاقْـُعْد ِيف الطَّحَّاِنَني فـََقَعَد ِيف الطَّحَّاِنَني فـََهيَّأَ َرًحى َو َمجًَال َو َجَعَل يَ 

  .ِيف اْلِعَباَدِة َو َكاَن ِمَن اْلُعبَّاِد ِيف َزَمانِهِ  ُحمَمَِّد ْبِن َخاِلٍد اْلبَـْرِقيُّ أَنَُّه َكاَن َمْشُهوراً 

ْعُت أَبَا َعْبِد اللَِّه عليه السالم يـَُقوُل َما َأَحٌد َأْحَيا ذِْكَرنَا َو َأَحاِديَث أَ ]  اإلختصاص/ [- ِيب ِإالَّ ُزرَاَرُة َو ُسَلْيَماَن ْبِن َخاِلٍد َقاَل مسَِ
يِن َو أَُمَناءُ ُحمَمَُّد ْبُن ُمْسِلٍم َو بـَُرْيُد ْبُن ُمَعاِويََة َو َلْو َالَهُؤَالِء َما َكاَن َأَحٌد َيْستَـْنِبُط ُهًدى َهُؤَالِء ُحفَّ أَبُو َبِصٍري اْلُمرَاِديُّ َو  اُظ الدِّ

نـَْيا َو ِيف اْآلِخَرةِ    ».َأِيب َعَلى َحَالِل اللَِّه َو َحرَاِمِه َو ُهُم السَّاِبُقوَن ِإَليـَْنا ِيف الدُّ

  408: تواضع و آثار آن، ص

امام باقر عليه السالم به هيچ عنوان حتّمل ختريب شخصيت مردم را نداشتند، حممد بن مسلم را صدا زدند فقط به او 
حممد بن مسلم چهره مشهور و خانواده دار، بعد از . ؛ يعىن فروتىن و خاكسارى كن، متواضع باش»تواضع«: فرمودند

، سبدى را پر از خرما كرد، كنار در مسجد جامع نشست، سبد خرما را »تواضع«: لسالم فرموداينكه امام باقر عليه ا
  .زد خرما دارم، خرماى خوىب دارم، بياييد خرما خبريد مقابل خود گذاشت و فرياد مى

ان با عظمت، اين انس. شود تكرب بايد ريشه كن شود واّال تقويت مى. براى شكسنت ديوار تكّرب بايد اين گونه تواضع كرد
كرد، قطعاً از اعلم مراجع شيعه بود؛ زيرا خبش مهّمى از روايات فقه از ايشان به مراجع رسيده  اگر در زمان ما زندگى مى
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وقىت قوم و خويشان او خربدار شدند، فكر كردند رواىن شده است؛ زيرا با عقل سازگارى . است و او كنار سرچشمه بود
  .عامل و آگاه، مقابل مسجد جامع خرما بفروشدندارد كه يك انسان با عظمت، 

با اين كار تو، آبروى : بزرگان و اقوام به مسجد آمدند، مشاهده كردند كه حممد بن مسلم رواىن نشده است، به او گفتند
ا گفت. طايفه ما رفته است ا كارى به آبروى مش. امام باقر عليه السالم به من امر فرموده است: حممد بن مسلم به آ

ا اجنام مسائل اهلى دشوار بود. ندارم   .اينكه مردم حتّمل انبيا و ائمه را نداشتند، به خاطر اين بود كه براى آ

  شاگرد متقلب صاحب جواهر

  

مرحوم صاحب : با گريه بسيار داستاىن را براى من تعريف كردند، ايشان فرمودند »1«  مرحوم آيت اهللا العظمى اراكى
د بودند، مرحوم آيت اهللا العظمى شيخ حممد حسن جنفى مؤّلف كتاب جواهر، كه از سن بيست مرجع تقلي »2« جواهر

   سالگى شروع به نوشنت كردند، و گاهى هواى جنف به قدرى گرم بود كه ايشان متام

______________________________  
االسالم حاج امحد آقا از علماى ق در حمله عباس آباد شهر اراك به دنيا آمد پدرش حجة . ه 1312در سال  -)1(

  .مشهور آن سامان بود، مادرش نيز از نوادگان امامزاده سيد حسن واقف است

دروس سطح حوزه را نزد آيت الّله سيد حممد تقى خوانسارى گذراند و ساهلا . ايشان در نوجواىن وارد حوزه علميه اراك شد
. رد و به دنبال هجرت ايشان به قم وارد حوزه علميه قم شددر درس آيت الّله شيخ عبدالكرمي حائرى يزدى شركت ك

سال تدريس در حوزه علميه قم  35آيت الّله اراكى در طول بيش از . ايشان در اين ساهلا با امام مخيىن رمحه اهللا آشنا شد
وىل از وى به يادگار اثر فقهى و اص 12كرد و بيش از  ترين مباحث علمى را با گفتارى شيوا و بياىن رسا مطرح مى پيچيده

  .مانده كه تقريرات فقه و اصول مرحوم مؤسس حوزه علميه از آن مجله است

  .ش دار فاىن را وداع گفت و در حرم حضرت معصومه عليها السالم به خاك سپرده شد. ه 1373ايشان در سال 

  )فقه(، آشناىي با علوم اسالمى 20: جمموعه آثار شهيد مطهرى -)2(

. توان آن را دائرة املعارف فقه شيعه خواند احب كتاب جواهر الكالم كه شرح شرايع حمقق است و مىشيخ حممدحسن، ص
  .داند نياز منى اكنون هيچ فقيهى خود را از صاحب جواهر ىب
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صاحب جواهر عرب . صاحب جواهر، شاگرد كاشف الغطا و شاگرد شاگرد او سيد جواد، صاحب مفتاح الكرامة است
  .كه اوايل جلوس ناصر الدين شاه در ايران بود، درگذشت  1266مرجعيت عام يافت و در سال  در زمان خود. است

  409: تواضع و آثار آن، ص

  .بست تا بتواند كتاب بنويسد آورد و لنگ به خود مى هاى خود را در مى لباس

  .زمحات بسيارى براى اين فرهنگ كشيدند

  :آقازاده بزرگوار مشا از دنيا رفته است، فقط گفت: گفتندايشان در حال نوشنت كتاب بودند كه به او  

  »1« »ِإنَّا لِلَِّه َو ِإنَّا ِإلَْيِه راِجُعونَ «

دهد وقت خود را در تشييع و كفن و دفن بگذرامن، زيرا  خدا به من اجازه منى: و دوباره به نوشنت خود ادامه داد، گفت
  .ا مرگ بّچه هم نبايد عوض كردترسيدند كه عمرشان كفاف ندهد، كار خري را ب مى

رود؛ زيرا از ابزار اصلى مرجعيت شيعه  يقيناً تا ظهور امام زمان از بني منى. پنجاه سال نوشنت اين كتاب حتقيقى طول كشيد
  .است

يك روحاىن برجسته نزد صاحب جواهر بسيار خوب درس خوانده بود، وقىت : مرحوم آيت اهللا العظمى اراكى فرمودند
گونه  يك اجازه نامه به من بدهيد، در روحانيت شيعه اين: به ايران برگردد، نزد صاحب جواهر آمد، گفت خواست مى

ا داده مى اجازه خواهم به  من مى: شود، گفت ها وجود دارد، اجازه امور حسبيه، روايت و اجتهاد، به تناسب علم، به آ
اجازه علمى براى او نوشتند، آن روحاىن به خانه آمد و كلمه ايشان يك . ايران بروم، مشا يك اجازه علمى به من بدهيد

ا به جنف رفته و بسيار خوب درس خوانده است، شهر . جمتهد را اضافه كرد مردم شهر هم خرب داشتند كسى از شهر آ
ا به ديدن او تعطيل شد و استقبال عجيىب از ايشان شده بود و علما، بزرگان و فرماندار شهر به ديدن او آمدند، بعد علم

در هر صورت خدا به ما توفيق داده در درس صاحب جواهر شركت كنيم : آمدند، اجازه صاحب جواهر را در آورد، گفت
  .اما صاحب جواهر كلمه جمتهد را ننوشته بود. و ما جمتهد هستيم

______________________________  
  ».گردمي او بازمى ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى«؛ 156): 2(بقره  -)1(
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  .كردند گذاشتند و مجعيت زيادى در مناز او شركت مى ترين مسجد شهر را به او دادند، مردم شهر به او احرتام مى مهم

  :دوزى رفت و به او سالم كرد، پينه دوز به او گفت خواست به خانه خود برگردد به طرف مغازه پينه هنگامى كه مى

  »السالم عليك ايّها املدّلس«

گونه  دوز اين كنند، چرا پينه بوسند، تعظيم و تكرمي مى با خود گفت در اينجا مهه دست من را مى. سالم بر تو اى متقّلب
  :او در جواب گفت. دوز آمد، به پينه دوز سالم كرد فردا دوباره نزد پينه. به من جواب داده است؟ شايد رواىن باشد

دانيد   شناسم منى مى: گفت. شناسيد مشا مرا منى: شاگرد صاحب جواهر در مغازه آمد، گفت» ك ايّها املدّلسالسالم علي«
  :كىن؟ گفت دامن، چرا در برخورد با ما آبروريزى مى مى: دوز گفت ام؟ پينه كه من آيت اهللا شدم و در جنف درس خوانده

. اين شيخ نزد تو آمد و سالم كرد، اين گونه به او جواب بده امام عصر به من فرموده است وقىت. كنم من آبروريزى منى
ايشان به من . شوم اى يك مرتبه خدمت امام زمان عليه السالم شرفياب مى من هفته» السالم عليك أيها املدّلس«: بگو

  .ايد فرموده است كه مشا در نامه صاحب جواهر تقلب كرده

  خواب بودم سخن عشق تو بيدارم كرد

  :بله، حجاىب بني من و آقا نيست، گفت: بيىن، گفت آقا را مى: وز گفتبه پينه د

ها يا نفوس خود را با اميان و عمل به جانب  به آقا بگو چگونه از اين چاهى كه براى خودم كندم بريون بيامي؟ زيرا انسان
  .شوند مى كنند، كه در اين چاه سرنگون دهند، يا در باطن، براى خودشان چاه مى خدا پِر پرواز مى

پرسم كه مشكل مشا  دو سه روز صرب كن، تا وعده مالقات من برسد، از آقا مى: چه كار كنم؟ پينه دوز گفت: گفت
  شود؟ چگونه حل مى
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ن گريى و از آيت اهللا بود اگر خبواهى از تو راضى شوم، يك رساله در دست مى: آقا فرمودند: چند روز بعد به شيخ گفت
يك مدتى اين عمل را . گوىي روى و براى شيعيان ناآگاه ما مسأله فقهى مى آىي، به روستاها مى ها بريون مى و اين مقام

  .اجنام بده، تا ما از تو راضى شومي و روى آن كلمه خط بكش

:  دارمي، گفتبرى، ما در جامعه، عظمىت و شخصيىت تو دارى آبروى ما را مى: قوم و خويشان به حممد بن مسلم گفتند
  .من به آبروى مشا كارى ندارم، امام به من امر فرموده است تواضع كن

   توجه امام عصر عليه السالم به شيعيان

  

وجود مبارك امام عصر عليه السالم نگران ما است كه در اميان، عمل و اخالق ما . امامان نگران ما شيعيان هستند
خواهد ما عيب و نقص داشته باشيم،  خداوند متعال منى. كشد خورد و رنج مى مىاى وجود نداشته باشد، غّصه  خدشه

اند، به خاطر اين بوده كه رذائل اخالقى ما را در دنيا معاجله كنند يا نگذارند كه ما دچار  متام عباداتى كه بر ما واجب كرده
رتين عضو بدن آن شومي، مناز براى چيست؟ براى اينكه يك پولدار، وكيل، وزير و رئيس مج هور، در هر ركعت دو مرتبه 

  .شود متكّرب نشومي گذارد، كه اگر متكرب هستيم، عالج بشود، مناز باعث مى را روى خاك مى

انفاق، معاجله كننده خبل است، انكسار و تواضع زمينه . شود مناز عيب دارد كند، معلوم مى اگر مناز كرب ما را عالج منى
  .ن استرشد حقايق در وجود انسا

  »1«  عظمت و بزرگوارى مقدس اردبيلى

  

مرجعيت شيعه به وجود مبارك مقّدس اردبيلى رسيده بود، شخصى مشكلى . كنم، بسيار زيبا است تواضع زيباىي را نقل مى
   اى نوشت، شاه داشت، مقّدس اردبيلى از جنف به شاه طهماسب صفوى كه از شاهان قدرمتند اين طايفه بوده، نامه

______________________________  
امحد بن حممد اردبيلى، معروف به مقدس ). فقه(، آشناىي با علوم اسالمى 20جلد : جمموعه آثار شهيد مطهرى -)1(
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. حمقق اردبيلى در جنف سكىن گزيد. اردبيلى ضرب املثل زهد و تقواست و در عني حال از حمققان فقهاى شيعه است
  .اس اصرار داشت كه به اصفهان بيايد، حاضر نشدگويند شاه عب. معاصر صفويه است

. امتناع مقدس اردبيلى از آمدن به ايران سبب شد كه حوزه جنف به عنوان مركز ديگر در مقابل حوزه اصفهان احيا شود
  .در جنف درگذشته است 993مقدس اردبيلى در سال 

  .ات دقيق او مورد توجه فقهاستنظر . كتاب فقهى معروف او يكى شرح ارشاد است و ديگرى آيات االحكام

  412: تواضع و آثار آن، ص

نامه مقّدس را در كفن . كفن مرا بياوريد: گويد گذارد، مى بوسد و روى چشم مى بيند مى طهماسب نامه مقدس را كه مى
ا مى مى حمّبت قرار داده  گومي مقّدس اردبيلى مرا مورد گذارد، بعد از مردن هنگامى كه فرشتگان خدا سراغ من آمدند، به آ

اكثر صندىل داران . زدند شاهان دنيا به هر حّقى لگد مى. چنني شخصيىت بوده است. است، مشا هم به من حمّبت كنيد
  .مشا بايد وجهه مقّدس را از نظر عظمت با اين كار شاه طهماسب عنايت بفرماييد. زدند عامل به هر حّقى لگد مى

گره كار . گره كار من در دست شاه عباس است، بايد از من گذشت كند: گويد مىآيد و  گرفتار نزد مقدس اردبيلى مى
يعىن حكومىت  » باىن ملك عارتى، عباس«: نويسد من، به گذشت شاه عباس بستگى دارد، مقّدس اردبيلى به شاه عباس مى

  .گريد شود و جان تو را مى كه در دست تو است، امانت است، مهني روزها ملك املوت پيدا مى

صاحب نامه اگر قبًال ظامل بوده اكنون خود را مظلوم نشان داد، مشكل اين شخص را حل كن، بنده شاه واليت امحد «
  .»اردبيلى

اين نامه را براى شاه عباس آوردند، هنگامى كه شاه عباس نامه را ديد، در جواب به مقّدس اردبيلى نوشت، فرمان مشا را 
ادم، و به آن عمل كردم،   .»كلب آستان على عباس« روى چشم 

   تواضع مقدس اردبيلى
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هاى كثيف در دست او بود، مقدس  خواست به حرم امرياملؤمنني عليه السالم برود، بقچه لباس زائرى به جنف آمده بود، مى
مرد   بله، آن: فرمايد كىن؟ مقدس اردبيلى مى كار مى: كند كه كارگر است، به ايشان گفت بيند، خيال مى اردبيلى را مى

  :گفت

  .كنم هاى مرا بگري، و خوب براى من بشور، هر چه مزد تو شد پرداخت مى لباس

  .چشم: مقدس گفت

  413: تواضع و آثار آن، ص

اى در  ها نگاه كرد كه لّكه هاى او را با تأىن شست، به لباس ها را شستشو كرد، لباس اى لباس كنار آب آمد، با هر وسيله
ا منانده باشد، چهار  ها و  گشت مهان موقع بود كه طلبه ها را شست، هنگامى كه آن مرد از حرم برمى پنج بار لباسآ

خواستند آن مرد را ادب كنند؛ زيرا آن مرد با اين كار به مقدس اردبيلى اهانت   ها مى خواستند به مناز بروند، طلبه بزرگان مى
حقوقى كه برادران مؤمن بر » أكثر من أن يقابل غسل ثياب ان حقوق اخواننا املؤمنني«: كرده بود، مقدس اردبيلى فرمود

  .باشد عهده ما دارند، بسيار بيشرت از شسنت يك لباس مى

  .رساند سبب، به درجات عاىل انساىن و اهلى منى علت و ىب پروردگار كسى را ىب

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

  414: تواضع و آثار آن، ص

  ها پى نوشت

   هاى غيىبامداد 26

  

  ها ياران حقيقى انسان

26  
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   ران، مسجد حضرت امري عليه السالم

  1384رمضان 

  419: تواضع و آثار آن، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

شد و كمرت هم به آن اشاره شده، اين است كه خداوند با حقيقت بسيار مهمى كه شايد از نظر بسيارى از مردم پنهان مى
ها قرار داده كه بر اين ياران واجب است، انسان را يارى كنند و واجب است كه  مهربان در مهني دنيا ياراىن را براى انسان

گز از هزينه كردن كنند، و هر  ياران با كرامت و بزرگوار، به اين واجب اهلى عمل مى. نصرت خود را براى انسان هزينه كنند
ها، چه افرادى از يارى و نصرت اين بزرگواران  يارى خود رويگردان نيستند، اما مهم اين است كه بدانيم در ميان انسان

  .شوند مند مى ره

ا، نسبت به انسان از اول دنيا شروع شده، و آثار آن در آخرت  از آيات قرآن استفاده مى شود كه يارى و نصرت آ
ا حمروم هستند و تنها مى مشاهده مى باشند و كسى  مانند، در دنيا و آخرت تنها مى شود، افرادى كه از يارى و نصرت آ

ا را كمك منى   .كند آ

   بدترين حالت در دنيا و آخرت

  

ترين  وحشتناكها وجود دارد، كه تنهاىي  در باب حكمت» ج البالغه«هاى امرياملؤمنني عليه السالم كه در  از فرمايش
   البته كساىن كه »1« باشد، حالت در دنيا و آخرت مى

______________________________  
َو َقْد َرَجَع ِمْن ِصفَِّني َفَأْشَرَف َعَلى اْلُقُبوِر ِبَظاِهِر اْلُكوَفِة يَا َأْهَل : َو قَاَل عليه السالم«؛ 492حكمت : ج البالغة -)1(

يَاِر اْلُموِحَشةِ  يَا َأْهَل اْلَوْحَشِة أَنـُْتْم لََنا فـََرٌط  َو اْلَمَحالِّ اْلُمْقِفَرِة َو اْلُقُبوِر اْلُمْظِلَمِة يَا َأْهَل التـُّْربَِة يَا َأْهَل اْلُغْربَِة يَا َأْهَل اْلَوْحَدةِ  الدِّ
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ْزَواُج فـََقْد ُنِكَحْت َو َأمَّا اْألَْمَواُل فـََقْد ُقِسَمْت َهَذا َخبَـُر َما ِعْنَدنَا َساِبٌق َو َحنُْن َلُكْم تـََبٌع َالِحٌق َأمَّا الدُّوُر فـََقْد ُسِكَنْت َو َأمَّا اْألَ 
  ».ْقوىَو اللَِّه َلْو أُِذَن َهلُْم ِيف اْلَكَالِم َألَْخبَـُروُكْم َأنَّ َخيـَْر الزَّاِد التـَّ [َفَما َخبَـُر َما ِعْنَدُكْم ُمثَّ اْلتـََفَت ِإَىل َأْصَحاِبِه فـََقاَل أََما 

  420: تواضع و آثار آن، ص

ا  تنها مى مانند ممكن است تلخى و زيان اين تنهاىي را در دنيا حس نكنند، به خاطر اينكه تعدادى اطرافشان هستند و آ
ا مى را از تنهاىي ظاهر در مى  هنگامى كه بيداران به اين افراد. باشند آورند، مانند، خانواده و دوستاىن كه هم اخالق آ

اين نگاه را از آيات . كنند كه اينها با وجود داشنت خانواده و اطرافيان باز هم تنها هستند كنند، كامًال حس مى نگاه مى
  :فرمايد اند كه پروردگار مى سوره تغابن پيدا كرده

  »1« »ِإنَّ ِمْن أَْزواِجُكْم َو َأْوالدُِكْم َعُدوا َلُكمْ «

ا دمشن دارند و دمشىن كه در آستني خود، پرورش داده خيال نكنند كه با داشنت فرزندان و   .اند خانواده يار و ياور دارند، آ

ا هستند، اين  »ِمْن َأْزواِجُكمْ « :فرمايد بايد به اين نكته توجه كرد كه مى بعضى از مهسران و فرزندان، به طور يقني دمشن آ
كنند كه  به شكلى اين مرد را حماصره مى: فرمايد ر قرآن مىخدا د. اى نيست كه بتوانند آن را حس كنند دمشىن به گونه

ا خيال مى كنند تنها نيستند، وىل  نتواند اين حماصره را بشكند و به سوى خدا، كار خري و عمل صاحل حركت كند، آ
  .تنهاى تنها هستند

   تواضع ريشه رسيدن به مقامات معنوى

  

ب پروردگار هستند، اگر در آيات و روايات دّقت شود، متواضعان هستند كه هاىي كه مورد يارى، اولياى اهلى از جان انسان
تكّرب نكردند و . اند هاى حضرت حق را پذيرفته و قبول كرده اند و برنامه با تواضع خود نسبت به پروردگار نرمى نشان داده

ا تواضع بوده بعد از پذيرفنت هم به اجرا گذاشتند؛ يعىن به هر جاىي از مقامات اهلّيه كه رسيدن د، ريشه اين رسيدن آ
ا يارى مى. كنند است، و مهچنني به عباد خدا هم تواضع مى دهند و  اينها ياراىن دارند كه اين ياران به طور پيوسته به آ

ا واجب است، حّق تعطيل كردن اين يارى دادن را   اين يارى دادن هم بر آ
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______________________________  
هاى خدا و  به علت بازداشنت مشا از اجراى فرمان[به راسىت برخى از مهسران و فرزندانتان «؛ 14): 64(تغابن  -)1(

  ».دمشن مشايند] پيامرب

  421: تواضع و آثار آن، ص

  .ندارند

ا نباشد و از نظر ظاهر تك و تنها باشند، در حماصره ياران ىب  ادىب بنابراين متواضعان عامل، گرچه يك نفر در كنار آ
ا را يارى مى هستند كه آن ياران ىب بينيم هم در تاريخ و هم در اين روزگار، در مقابل هجوم  رسانند، لذا مى ادب مرتب آ

گذارد كه بريون بروند، اگر از  شود يارى ياران منى معلوم مى. روند هاى اهلى بريون منى پرفشار اين مهه فساد، از مدار برنامه
  .شدند ند، با محله اولني فساد، نابود مىآن ياران دور و تنها بود

اگر خبواهم مهه ياران را از قرآن براى مشا بيان كنم، در يك درس امكان ندارد، لكن آيات و روايات در اين زمينه بسيار 
يارى ام كه اين سه آيه به مهديگر متصل است، خداوند متعال در اين آيات  زياد است، سه آيه را براى مشا انتخاب كرده

كنيم متواضعان مهرنگ آن  كند، عالوه بر اينكه از توضيح هر سه آيه استفاده مى اين ياران را به مردم متواضع بيان مى
  .ياران هستند و مهني مهرنگى باعث عشق و عامل يارى رساندن ياران به متواضعان است

كنم در عامل  وردار هستند؛ يعىن من فكر منىاين يارى دهندگان از قدرت باالىي برخ. آيات در سوره مباركه غافر است
  .تر از اين ياران در ذهن كسى بيايد هسىت، قوى

   معناى عرش

  

  »1« »الَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرشَ 

  :فرمايد ًال عرش چيست؟ كلمه عرش به فارسى؛ يعىن كرسى و ختت، خدا در سوره مباركه منل مى

  »2« »أَيُُّكْم يَْأتِيِين ِبَعْرِشها«
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______________________________  
  ».فرشتگاىن كه عرش راى محل مى كنند«؛ 7): 40(غافر  -)1(

كدام يك از مشا ختت او راى پيش از آنكه مهگى به حالت تسليم نزد من آيند، برامي مى «؛ 38): 27(منل  -)2(
  »آورد؟

  422: تواضع و آثار آن، ص

 »الَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرشَ «كرسى است، اين چه نوع كرسى و ختىت است،   يعىن ختت ملكه سبا، اين لغت عرش كه به معىن
عرش طبق هدايت و توضيحات اهل بيت  »1« آن فرشتگاىن كه قدرت دارند عرش خدا را محل كنند، اين عرش چيست؟

ايِت او به كّل  ت ىبعليهم السالم، مقام فرمانرواىي پروردگار عامل با علم، حكمت، عدل، ربوبيت، رمحانيت و رحيمي
  .آفرينش است

ايت، كه جمرى اين  البته براى ما قابل حّس نيست، عرش؛ يعىن مقام فرمانرواىي حضرت حّق بر كل هسىت با صفات ىب
  .اراده و كارگردان آن، فرشتگان حامل اين فرمانرواىي هستند

ا را كسى منىفرشتگان حا »الَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َو َمْن َحْوَلهُ « قرآن هم بيان نكرده . داند مالن عرش اهلى هستند، تعداد آ
امام صادق » كامل الزيارات«است، وىل فرشتگان به قدرى تعدادشان زياد است كه قابل مشارش نيستند، بنا به نقل كتاب 

اند، هر شب هفتاد هزار فرشته  از روزى كه أىب عبداهللا احلسني عليه السالم در كربال دفن شده: فرمايد عليه السالم مى
  »2« .مأمور هستند از اول شب تا صبح به زيارت ايشان بيايند

  دال غافل ز سبحاىن چه حاصل
 

  مطيع نفس شيطاىن چه حاصل

  بود قدر تو افزون از مالئك
 

 «3»  داىن چه حاصل تو قدر خود منى

  

  .أىب عبداهللا برونداند كه به زيارت  به فرشتگان فقط يك بار اجازه داده

ا واجب است، مشا را يارى كنند، ياران مشا به خاطر تواضع، مشا را يارى كردند   .ياران خود را مشاهده كنيد بر آ
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مْ «   »4« »الَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َو َمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن ِحبَْمِد َرِِّ

  .حتميدگو هستندگوى خدا و  اين افراد حامالن عرش و تسبيح

______________________________  
َسَأَل اجلَْاثَِليُق َأِمَري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم فـََقاَل َأْخِربِْين َعِن «؛ 1، باب العرش و الكرسى، حديث 129/ 1: الكاىف -)1(

ُمْؤِمِنَني عليه السالم اللَُّه عز و جل َحاِمُل اْلَعْرِش َو السََّماَواِت َو اللَِّه عز و جل َحيِْمُل اْلَعْرَش أَِم اْلَعْرُش َحيِْمُلُه فـََقاَل َأِمُري الْ 
نَـُهَما َو َذِلَك قـَْوُل اللَِّه عز و جل ِإنَّ اللَّهَ  ُميِْسُك السَّماواِت َو اْألَْرَض َأْن تـَُزوال َو لَِئْن زاَلتا ِإْن   اْألَْرِض َو َما ِفيِهَما َو َما بـَيـْ

َفَكْيَف َقاَل  َو َحيِْمُل َعْرَش َربَِّك فـَْوقـَُهْم يـَْوَمِئٍذ َمثانَِيةٌ   َقاَل َفَأْخِربِْين َعْن قـَْولِهِ  ْن َأَحٍد ِمْن بـَْعِدِه ِإنَُّه كاَن َحِليماً َغُفوراً أَْمَسَكُهما مِ 
ْلُمْؤِمِنَني عليه السالم ِإنَّ اْلَعْرَش َخَلَقُه اللَُّه تـََعاَىل ِمْن أَنـَْواٍر َذِلَك َو قـُْلَت ِإنَُّه َحيِْمُل اْلَعْرَش َو السََّماَواِت َو اْألَْرَض فـََقاَل َأِمُري ا

ْضَرُة َو نُوٍر َأْصَفَر ِمنْ  ُه ابـَْيضَّ ُه اْصَفرَِّت الصُّْفَرُة َو نُوٍر أَبـَْيَض ِمنْ َأْربـََعٍة نُوٍر َأْمحََر ِمْنُه اْمحَرَِّت احلُْْمَرُة َو نُوٍر َأْخَضَر ِمْنُه اْخَضرَِّت اخلُْ
أَْبَصَر قـُُلوُب اْلُمْؤِمِنَني َو ِبَعَظَمِتِه َو نُورِِه اْلبَـَياُض َو ُهَو اْلِعْلُم الَِّذي َمحََّلُه اللَُّه احلََْمَلَة َو َذِلَك نُوٌر ِمْن َعَظَمِتِه َفِبَعَظَمِتِه َو نُورِِه 

يِع َخَالئِِقِه ِإلَْيِه اْلَوِسيَلَة ِباْألَْعَماِل اْلُمْخَتِلَفِة َو َعاَداُه اجلَْاِهُلوَن َو ِبَعَظَمِتِه َو نُورِِه ابـْتَـَغى  َمْن ِيف السََّماَواِت َو اْألَْرِض ِمْن مجَِ
َالنـَْفعاً َو َالَمْوتاً َو َالَحَياًة َو َالُنُشوراً  ِسِه َضرّاً وَ اْألَْديَاِن اْلُمْشَتِبَهِة َفُكلُّ َحمُْموٍل َحيِْمُلُه اللَُّه بُِنورِِه َو َعَظَمِتِه َو ُقْدَرِتِه َالَيْسَتِطيُع ِلنَـفْ 

ٍء َو نُوُر ُكلِّ  ٍء َو ُهَو َحَياُة ُكلِّ َشيْ  ٍء َحمُْموٌل َو اللَُّه تـََباَرَك َو تـََعاَىل اْلُمْمِسُك َهلَُما َأْن تـَُزوَال َو اْلُمِحيُط َِِما ِمْن َشيْ  َفُكلُّ َشيْ 
َني عليه السالم ُهَو َىل َعمَّا يـَُقولُوَن ُعُلّواً َكِبرياً َقاَل َلُه َفَأْخِربِْين َعِن اللَِّه عز و جل أَْيَن ُهَو فـََقاَل َأِمُري اْلُمْؤِمنِ ٍء ُسْبَحاَنُه َو تـََعا َشيْ 

الثٍَة ِإالَّ ُهَو راِبُعُهْم َو ال َمخَْسٍة ِإالَّ ُهَو َهاُهَنا َو َهاُهَنا َو فـَْوُق َو َحتُْت َو حمُِيٌط ِبَنا َو َمَعَنا َو ُهَو قـَْوُلُه ما َيُكوُن ِمْن َجنْوى ثَ 
يٌط بِالسََّماَواتِ  نَـُهَما َو َما ساِدُسُهْم َو ال َأْدىن ِمْن ذِلَك َو ال َأْكثـََر ِإالَّ ُهَو َمَعُهْم أَْيَن ما كانُوا َفاْلُكْرِسيُّ حمُِ  َو اْألَْرِض َو َما بـَيـْ

ال يـَُؤُدهُ  بِاْلَقْوِل فَِإنَُّه يـَْعَلُم السِّرَّ َو َأْخَفى َو َذِلَك قـَْوُلُه تـََعاَىل َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّماواِت َو اْألَْرَض وَ  َحتَْت الثـََّرى َو ِإْن َجتَْهرْ 
ءٌ  لَُّه ِعْلَمُه َو لَْيَس َخيْرُُج َعْن َهِذِه اْألَْربـََعِة َشيْ ِحْفُظُهما َو ُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم َفالَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش ُهُم اْلُعَلَماءُ الَِّذيَن َمحََّلُهُم ال

ي ِإْبراِهيَم َمَلُكوَت السَّماواِت َو َخَلَق اللَُّه ِيف َمَلُكوتِِه الَِّذي َأرَاُه اللَُّه َأْصِفَياَءُه َو َأرَاُه َخِليَلُه عليه السالم فـََقاَل َو َكذِلَك نُرِ 
  ».َىل َمْعرِفَِتهِ َن اْلُموِقِنَني َو َكْيَف َحيِْمُل َمحََلُة اْلَعْرِش اللََّه َو ِحبََياتِِه َحِيَيْت قـُُلوبـُُهْم َو ِبُنورِِه اْهَتَدْوا إِ اْألَْرِض َو ِلَيُكوَن مِ 

قـَْوِل اللَِّه َجلَّ َو َعزَّ  اْلُفَضْيِل ْبِن َيَساٍر قَاَل َسَأْلُت أَبَا َعْبِد اللَِّه عليه السالم َعنْ «؛ 3، حديث 132/ 1: و نيز در الكاىف
  ».ٍء ِيف اْلُكْرِسيِ  ٍء ِيف اْلُكْرِسيِّ السََّماَواُت َو اْألَْرُض َو ُكلُّ َشيْ  َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّماواِت َو اْألَْرَض فـََقاَل يَا ُفَضْيُل ُكلُّ َشيْ 

ْعُتهُ يـَُقوُل وَكََّل اللَُّه ِبَقْربِ احلَُْسْنيِ  َعْن َأِيب َعْبدِ «، الباب الثاين و األربعون؛ 121: كامل الزيارات  -)2( اللَِّه عليه السالم قَاَل مسَِ
تـَْعِدُل أَْلَف َصَالٍة ِمْن َصَالِة  ْبِن َعِليٍّ عليه السالم َسْبِعَني أَْلَف َمَلٍك يـَْعُبُدوَن اللََّه ِعْنَدُه الصََّالةُ اْلَواِحَدُة ِمْن َصَالِة َأَحِدِهمْ 
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اْلَمالِئَكِة َو النَّاِس َأْمجَِعَني أََبَد  َني َيُكوُن ثـََواُب َصَالِِْم ِلُزوَّاِر قـَْربِ احلَُْسْنيِ ْبِن َعِليٍّ عليه السالم َو َعَلى َقاتِِلِه َلْعَنُة اللَِّه وَ اْآلَدِميِّ 
  ».اْآلِبِدين

من زار قرب : ّرضا عليه السالم قالعن ال«؛ 27، حديث 4، باب 249/ 2: و نيز در مسند اإلمام الرضا عليه السالم
ال، هي حّجة الّضعيف حىت يقوى و حيّج : يطرح عنه حّجة اإلسالم قال: قلت: احلسني عليه السالم فقد حّج و اعتمر، قال

إىل بيت الّله احلرام، أما علمت أّن البيت يطوف به كّل يوم سبعون ألف ملك حىت إذا أدركهم الليل صعدوا و نزلوا غريهم 
افوا بالبيت حّىت الصبّاح، و إّن احلسني عليه السالم ألكرم على الّله من البيت و أنّه يف وقت كل صلواة لينزل عليه سبعون فط

  ».ألف ملك، شعث غرب ال تقع عليهم النوبة إىل يوم القيمة

  .باباطاهر عريان -)3(

مون آن هستند، مهراه سپاس و ستايش، كنند و آنان كه پريا فرشتگاىن كه عرش را محل مى«؛ 7): 40(غافر  -)4(
  ».گويند پروردگارشان را تسبيح مى

  423: تواضع و آثار آن، ص

رتين عضو بدن خود را، روى  »الَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرشَ «مشا  هستيد؛ يعىن مشا اين تشابه را با فرشتگان عرش داريد؛ زيرا 
، يعىن به خدا عرض كرديد كه ما »سبحان رىب االعلى و حبمده«گوييد،  ايد و در هر ركعت مناز دو مرتبه مى خاك گذاشته

  .كنيم در خاكسارى كامل، تو را تسبيح و محد مى

  »1« »َو يـُْؤِمُنوَن ِبهِ «

ما قصد قهر كردن با خدا، . مالئكه عرش و مقامات بعد از آن، به پروردگار اميان دارند، چند سال است كه مؤمن هستيد
  .پيغمرب و قرآن را ندارمي، اين هم يك شباهت مشا با مالئكه عرش است

  :رسانند مسّبحني، حتميدكنندگان و مؤمنان واقعى به مشا يارى مى

  »ِللَِّذيَن آَمُنوا َو َيْستَـْغِفُرونَ «

  .اهل اميان را كه به ما شباهت دارند، در آمرزش خود غرق كن! كنند خدايا يعىن از پروردگار درخواست مى
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  »2« »ٍء َرْمحًَة َو ِعْلماً  َربَّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشيْ «

گسرتش دادى، تو به مؤمنان   تو علم و رمحت خود را در متام هسىت قرار دادى و هسىت را با علم و رمحت خود! پروردگارا
ا را بيامرز، آيا دعاى مالئكه عرش مستجاب است؟. ها آگاه هسىت و به گناهان انسان   آ

  :گويد حافظ مى. شوم، زيرا ما ظرفيت ياد گرفنت اين اسرار ندارمي ظرايف آيه را متذكر منى

از اسرار را بدهد؛ زيرا ظرفيت بسيار مهم خداوند بايد به ما ظرفيت فهم برخى  »3«  آسوده شىب بايد و خوش مهتاىب
  .است

______________________________  
  ».طلبند و به او اميان دارند و براى اهل اميان آمرزش مى«؛ 7): 40(غافر  -)1(

  ».اى از روى رمحت و دانش مهه چيز را فرا گرفته! پروردگارا«؛ 7): 40(غافر  -)2(

  .حافظ شريازى -)3(

  424: آن، صتواضع و آثار 

  

   اسم اعظم و ظرفيت دانسنت آن

  

اسم : تالش كن تا تو را ياد دهم، بعد از مدتى گفت: اسم اعظم را به من ياد بده، گفت: شخصى به استاد خود گفت
شوم، تو  من دارم پري مى: تالش كن تا ياد تو دهم، بعد از مدتى به استاد خود گفت: اعظم را به من ياد بده، دوباره گفت

اين جعبه را به روستاى پايني برب و به مشهدى حسن بده، : استاد گفت. مريى، اسم اعظم را به من ياد بده دارى مى هم
اى در جعبه بود،  در جعبه را باز كنم و ببينم درون آن چيست؟ در جعبه را باز كرد، پرنده: در مسري راه، با خود گفت

چه  : جعبه را بگري، استاد گفت: سن نربد، برگشت و به استاد خود گفتبريون پريد و پرواز كرد، جعبه را نزد مشهدى ح
تو ظرفيت نگه داشنت يك پرنده : در جعبه را باز كردم، پرنده از جعبه بريون پريد، استاد گفت: كار كردى؟ شاگرد گفت

  را نداشىت، آن هم امانت بود، آيا ظرفيت اسم اعظم را دارى؟
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  .شود اسرار آن را فاش كرد ت و منىبعضى از آيات قرآن پر از سّر اس

  »1«  تقاضاى فرشتگان عرش

  

  :گويد از پروردگار با گردن كج و عذرخواهى مى

  »2« »َفاْغِفْر ِللَِّذيَن تابُوا«

  .اى گناهكار بودند و توبه كردند عده! خدايا

  »َو اتـَّبَـُعوا َسِبيَلكَ «

  در راه تو قرار گرفتند و ديگر در راه شيطان نيستند،

  »ِقِهْم َعذاَب اجلَِْحيمِ  وَ «

ا را خدايا از تو درخواست مى ا را بيامرز و از افتادن در عذاب جهنم آ   كنم آ

______________________________  
َعْرُش ُمْلَتِصٌق بِاْلُكْرِسيِّ َو َعْن َوْهٍب َقاَل ِإنَّ اللََّه تـََعاَىل َخَلَق اْلَعْرَش َو اْلُكْرِسيَّ ِمْن نُورِِه َو الْ «؛ 55/ 17: حبار األنوار -)1(

ْن نَاٍر تـَتَـَلظَّى َو نـََهٌر ِمْن ثـَْلٍج أَبـَْيَض َو اْلَمَالِئَكُة ِيف َجْوِف اْلُكْرِسيِّ َو َحْوَل اْلَعْرِش َأْربـََعُة أَنـَْهاٍر نـََهٌر ِمْن نُوٍر يـََتَألَْألُ َو نـََهٌر مِ 
ْلِق ُكلِِّهْم فـَُهَو َماٍء َو اْلَمَالِئَكُة ِقَياٌم ِيف تِْلَك اْألَنـَْهاِر ُيَسبُِّحوَن اللََّه َو لِْلَعْرِش أَْلِسَنٌة ِبَعَدِد أَْلِسَنِة اخلَْ  تـَْلَتِمُع ِمْنُه اْألَْبَصاُر َو نـََهٌر ِمنْ 

اٍس ِيف قـَْوِلِه َو َحيِْمُل َعْرَش َربَِّك فـَْوقـَُهْم َو َعِن اْبِن َعبَّ «؛ 21/ 55: و نيز در حبار األنوار» .ُيَسبُِّح اللََّه َو َيْذُكرُُه بِِتْلَك اْألَْلِسَنةِ 
تـَُهْم ِإالَّ اللَُّه َو يـَُقالُ  َمثَانَِيُة أَْمَالٍك رُُءوُسُهْم َحتَْت اْلَعْرِش ِيف  يـَْوَمِئٍذ َمثانَِيٌة َقاَل يـَُقاُل َمثَانَِيُة ُصُفوٍف ِمَن اْلَمَالِئَكِة َاليـَْعَلُم ِعدَّ

  ».َىل ُمْنتَـَهاُه َمخُْسِماَئِة َعامٍ َعِة َو أَْقَداُمُهْم ِيف اْألَْرِض السُّْفَلى َو َهلُْم قـُُروٌن َكُقُروِن اْلَوْعَلِة َما بـَْنيَ َأْصِل قـَْرِن َأَحِدِهْم إِ السََّماِء السَّابِ 

ا از عذاب دوزخ نگه اند بيامرز، و آنان ر  اند و راه تو را پريوى منوده پس آنان را كه توبه كرده«؛ 7): 40(غافر  -)2(
  ».دار
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  .اين يارى تا قيامت ادامه دارد. حفظ كن

  »َربَّنا َو أَْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّيت َوَعْدتـَُهمْ «

شت! خدايا اينها را خواهيم  هاى ابدى بربى، ما از تو مى به مردم مؤمن و به توبه كنندگان وعده دادى كه اينها را در 
ا وعده دادى، اينها دو تكيه شت كىن و خودت هم به آ شود،  گاه دارند، يكى وعده تو است كه از آن ختّلف منى وارد 

  .ديگرى هم درخواست ما است

شت تنها مگذار، اينها در دنيا با پدر، مادر، مهسرشان و فرزندان انس داشتند، خدايا! خدايا   !اينها را در 

  »َح ِمْن آباِئِهمْ َو َمْن َصلَ «

شت كنار دست آنان قرار بده، ا را در    پدران آ

  »َو َأْزواِجِهمْ «

ا را هم كنارشان قرار بده   .مهسران خوب آ

  »َو ُذرِّيَّاِِمْ «

ا به دنيا مى نسل صاحلشان از اوالد ىب ا قرار بده واسطه تا هر چه بچه تا قيامت از آ شت نزد آ ا را هم در    .آيد، آ

  »1« »َو َمْن َصَلَح ِمْن آباِئِهْم َو َأْزواِجِهْم َو ُذرِّيَّاِِْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ «

ا اجنام بدهى، و تو حكيم هسىت و كار بيهوده منى»عزيز«   .كىن ؛ يعىن تو خداىي هسىت كه قدرت دارى اين كار را براى آ

  » َو ِقِهُم السَّيِّئاتِ «

______________________________  
شت هاى جاوداىن كه به آنان و به شايستگان از پدران و مهسران و ! پروردگارا«؛ 8): 40(غافر  -)1( و آنان راى در 

  ».فرزندانشان وعده داده اى در آور؛ يقينا تو تواناى شكست ناپذير و حكيمى
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كه كار ما به كجا خواهد اجناميد، اينها را از : گويند و اينكه در درون خود مى خدايا از ترسيدن و شك كردن در حمشر،
شوند، يقني صد در صد كنند كه رنج و ناراحىت خنواهند داشت و به  اين مسائل دور نگاه دار كه وقىت وارد قيامت مى

  .روند شت مى

  »َو َمْن َتِق السَّيِّئاِت يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرِمحَْتهُ «

  .كىن، بدون هيچگونه نگراىن رمحت خود را نصيب او كردى هر كس را از قرب وارد حمشر مى! خدايا

من مهه دعاهاى مشا را در حّق : فرمايد باشد و حرف فرشتگان عرش نيست، خدا مى ظاهراً آخر آيه مربوط به پروردگار مى
ا قبول كردم، فرشتگان، مؤمنا   ن و تائبان بدانيد،مردم مؤمن و تائبان براى دنيا و آخرت آ

  »1« »َو ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ «

  .از جانب من كار عظيمى براى مشا اجنام گرفته است

شود و مشا در قيامت، هيچ مشكلى خنواهيد  تنها نگراىن كه براى بعضى افراد وجود دارد در شب و روز مجعه برطرف مى
  .داشت

   دو مشكل مهم در تكاليف

  

پول، جنس،  »2« كند يكى ديِن ماىل به مردم، كه به اختيار خود ادا نكرده باشد، مسأله مشكل پيدا مىانسان در دو 
زمني و مال مردم را گرفته و پس نداده است، اين موارد از اين سه آيه خارج هستند، مگر اينكه با مردم تسويه حساب كند 

وجود دارد كه در اين مسأله وسوسه گران نامرد خالف آيه، اى در صريح قرآن  تا بتواند وارد اين سه آيه شود، مسأله
  كنند، به پيغمرب صلى اهللا عليه و آله و اهل بيت عليهم السالم بدهكار وسوسه مى

______________________________  
رديد او را ت ها نگه دارى ىب ها نگه دار، و هر كه را در آن روز از عقوبت و آنان را از عقوبت«؛ 9): 40(غافر  -)1(

  ».اى؛ و اين مهان كامياىب بزرگ است مورد رمحت قرار داده
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َعْن َأِيب َجْعَفٍر عليه السالم قَاَل َمْن أَقْـَرَض َرُجًال َورِقاً َفَال َيْشَرتِْط ِإالَّ «؛ 11، حديث 203/ 6: ذيب األحكام -)2(
  ».يَْأُخْذ َأَحٌد ِمْنُكْم رُُكوَب َدابٍَّة أَْو َعارِيََّة َمَتاٍع َيْشَرتُِطهُ ِمْن َأْجِل قـَْرِض َورِِقهِ ِمثْـَلَها فَِإْن ُجوِزَي َأْجَوَد ِمنـَْها فـَْليَـْقَبْل َو َال 

ذيب األحكام َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم قَاَل َسأَْلُتُه َعِن الرَُّجِل َيُكوُن ِعْنَدُه «؛ 257، حديث 384/ 6: و نيز در 
 يَْأُخَذ بـَْعَضُه َو يـُْربَِئُه ِممَّا َكاَن َتاِم َفَال يـَْقِضيِهْم َحىتَّ يـَْهِلُكوا فـََيْأتِيِه َوارِثـُُهْم َأْو وَِكيُلُهْم فـَُيَصاِحلُُه َعَلى َأْن َيَضَع بـَْعَضُه وَ اْلَماُل ِلْألَيْـ 

َرأُ ِمْنُه قَاَل نـََعْم َو َعِن الرَُّجِل َيُكوُن لِلرَُّجِل ِعْندَ  ُه اْلَماُل ِإمَّا بـَْيٌع َو ِإمَّا قـَْرٌض فـََيُموُت َو َملْ يـَْقِضِه ِإيَّاُه فـََيتـُْرُك أَيـَْتاماً َعَلْيِه أَ يـَبـْ
  ».ِهمْ اَن نـََوى َأْن يـَُؤدَِّي ِإَليْ ِصَغاراً فـََيبـَْقى َهلُْم َعَلْيِه َاليـَْقِضيِهْم أَ َيُكوُن ِممَّْن يَْأُكُل َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلماً َقاَل َالِإَذا كَ 

َا ُمْؤِمٍن َحَبَس ُمْؤِمناً َعْن َماِلِه َو ُهَو «؛ 218421، حديث 390/ 16: وسائل الشيعة َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقاَل َأميُّ
  ».ُحمَْتاٌج ِإلَْيِه َملْ يُِذْقُه اللَُّه ِمْن َطَعاِم اْجلَنَِّة َو َالَيْشَرُب ِمَن الرَِّحيِق اْلَمْخُتومِ 
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بدهكاران مخس در قيامت : فرمايد خدا اسم آن را مخس گذاشت، امام زمان عليه السالم مى. است، بدهكارى ماىل است
  .با خشم ما روبه رو خواهند شد

ين دو با نبود ا. اگر كسى اين دو مشكل را دارد در مهني دنيا آن را برطرف كند، كه در قيامت راه براى ما باز شود
  .مشكل، به آيات قرآن قسم، مهه مشا اهل جنات هستيد

ْم َو يـُْؤِمُنوَن ِبِه َو َيْستَـْغِفُروَن ِللَّ « ٍء َرْمحًَة َو  ِذيَن آَمُنوا َربَّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشيْ الَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َو َمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن ِحبَْمِد َرِِّ
َربَّنا َو َأْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّيت َوَعْدتـَُهْم َو َمْن َصَلَح ِمْن * لَِّذيَن تابُوا َو اتـَّبَـُعوا َسِبيَلَك َو ِقِهْم َعذاَب اجلَِْحيمِ ِعْلماً َفاْغِفْر لِ 

  »1« »آبائِِهْم َو َأْزواِجِهْم َو ُذرِّيَّاِِْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 

  .از فرمايش امرياملؤمنني لّذت بربيد. ه كنيدگفتار خدا را مشاهد

رود خدا به او  من از ديگران دو مطلب را ياد گرفتم، هر وقت گدا دِر خانه خدا مى »2« »اللهّم ومن أرادىن بسوء فأرده«
  :فرمايد خدا در قرآن مى. خواهد خواهى؟ خدا كه از گدا چيزى منى چه مى: گويد چه آوردى، مى: فرمايد منى

  »3« »َربَّنا آتِنا ِيف الدُّنْيا َحَسَنًة َو ِيف اْآلِخَرِة َحَسَنًة َو ِقنا َعذاَب النَّارِ «
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خواندم، خيلى جلسه آتشيىن بود در  اما مطلب دوم اين بود، كه يك شب در مسجد جامع شهر مهدان، دعاى كميل مى
  :دعاى كميل، گفتم

آمي، آن  هر كس يك قدم، به طرف من بيايد، من ده قدم به طرف تو مى »4« »من تقّرب اّىل شرباً تقرّبُت اليه ذراعاً «
  اين يك قدم را! بگو خدايا: چه بگومي، گفت: مشا اين گونه نگو، گفتم: شخص به من گفت

______________________________  
راه سپاس و ستايش، كنند و آنان كه پريامون آن هستند، مه فرشتگاىن كه عرش را محل مى«؛ 8 -7): 40(غافر  -)1(

از روى ! پروردگارا:] گويند و مى[طلبند،  گويند و به او اميان دارند و براى اهل اميان آمرزش مى پروردگارشان را تسبيح مى
اند بيامرز، و آنان را از عذاب  اند و راه تو را پريوى منوده اى، پس آنان را كه توبه كرده رمحت و دانش مهه چيز را فرا گرفته

شت! پروردگارا.* نگه دار دوزخ هاى جاوداىن كه به آنان و به شايستگان از پدران و مهسران و فرزندانشان  و آنان را در 
  ».ناپذير و حكيمى اى در آور؛ يقيناً تو تواناى شكست وعده داده

  .دعاى كميل -)2(

كن، و ما را از عذاب آتش نگاه   به ما در دنيا نيكى و در آخرت هم نيكى عطا! پروردگارا«؛ 201): 2(بقره  -)3(
  ».دار

الشَّْيُخ أَبُو اْلُفُتوِح ِيف تـَْفِسريِِه، ِإنَّ اللََّه تـََعاَىل أَنـَْزَل ِيف بـَْعِض ُكتُِبِه «؛ 5910 -4، حديث 5/ 298: مستدرك الوسائل -)4(
َزَلِة أَنَا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي فـَْلَيُظنَّ ِيب َما َشاَء َو أَنَا َمعَ  َعْبِدي ِإَذا ذََكَرِين َفَمْن ذََكَرِين ِيف نـَْفِسِه ذََكْرتُُه ِيف نـَْفِسي َو َمْن ذََكَرِين ِيف  اْلُمنـْ

لَْيِه بَاعاً َو َمْن أََتاِين َمْشياً ِإَيلَّ ِذرَاعاً تـََقرَّْبُت إِ َمَإلٍ ذََكْرُتهُ ِيف َمَإلٍ َخْريٍ ِمْنُه َو َمْن تـََقرََّب ِإَيلَّ ِشْرباً تـََقرَّْبُت ِإلَْيِه ِذرَاعاً َو َمْن تـََقرََّب 
  ».َشْيئاأَتـَْيُتُه َهْرَوَلًة َو َمْن أََتاِين ِبِقرَاِب اْألَْرِض َخِطيَئًة أَتـَْيُتُه ِمبِْثِلَها َمْغِفَرًة َما َملْ ُيْشرِْك ِيب 

  428: تواضع و آثار آن، ص

  .رف ما بيااين يك قدم را هم تو به ط: توامن به طرف تو بيامي، بگو هم منى

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

  429: تواضع و آثار آن، ص



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

 

  ها پى نوشت

  ها فهرست -

  

   فهرست آيات

   آيه

   مشاره آيه

   صفحه

  )1(فاحته . 

  »ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ «

1  

45 ،56 ،85 ،90 ،91 ،108 ،147 ،153  

  »احلَْْمُد لِلَِّه َرّب اْلعَلِمنيَ «

2  

45 ،56 ،142  

  »اْهِدنَا الصَِّر َط اْلُمْسَتِقيمَ «

6  

313  
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  »َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َو َال الضَّالِّنيَ «

7  

170  

  )2(بقره . 

  »...الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َو يُِقيُموَن الصََّالَة َو ِممَّا«

3  

238  

  »...َوَمآ أُنزَِل ِمن قـَْبِلكَ َو الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِمبَآ أُنزَِل ِإلَْيَك «

4  

238  

ِّمْ   ُهًدى أُْولِئَك َعَلى  أُْولِئَك َعَلى«   »...ُهًدى ّمن رَّ

5  

238  

  »اللَُّه َيْستَـْهِزُئ ِِمْ «

15  

327  

  »َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ «
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21  

27 ،154  

  »َو أَنُتْم تـَْعَلُمونَ «

22  

394  

  »َعْبِدنَا  نـَزَّْلَنا َعَلىَو ِإن ُكنُتْم ِىف َرْيٍب ّممَّا «

23  

9  

  »الَِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمن بـَْعِد ِميثِقِه َو يـَْقَطُعوَن َمآ أََمَر اللَُّه بِِه َأن يُوَصلَ «

27  

289 ،290  

  »أُْولِئَك ُهُم اْخلِسُرونَ «

27  

89 ،289  

  436: تواضع و آثار آن، ص

  »ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ «

28  
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29  

  »َءاَدَم اْألَْمسَآَء ُكلََّها َعلَّمَ «

31  

42  

  »َو اْسَتْكبَـَر َو َكاَن ِمَن اْلكِفرِينَ   َو ِإْذ قـُْلَنا ِلْلَملِئَكة اْسُجُدواْ ِألََدَم َفَسَجُدواْ ِإآلَّ ِإبِْليَس َأَىب «

34  

138  

  »َو اْسَتِعيُنواْ بِالصَّْربِ َو الصََّلوةِ «

45  

224 ،236  

  »الَّ َعَلى اْخلِشِعنيَ َو ِإنـََّها َلَكِبريَةٌ إِ «

45  

156 ،236  

  »َو َما تـَُقّدُمواْ ِألَنُفِسُكم ّمْن َخْريٍ جتَُِدوُه ِعنَد اللَّهِ «

110  

25 ،227  

  »َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه لِلَِّه َوُهَو ُحمِْسٌن فـََلهُ َأْجرُُه ِعنَد رَبِّه َو َال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو َالُهْم َحيَْزنُونَ   بـََلى«
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112  

6  

  »َو ِإنَُّه ِىف اْألَِخَرِة َلِمَن الصِلِحنيَ «

130  

6  

  »ِإْذ قَاَل َلُه َربُّهُ َأْسِلْم َقاَل َأْسَلْمُت ِلَرّب اْلعَلِمنيَ «

131  

6  

  »ِإنَّا لِلَِّه َو ِإنَّآ ِإلَْيِه َر ِجُعونَ «

156  

46 ،57 ،409  

  »تـََقطََّعْت ُِِم اْألَْسَبابُ «

166  

274  

  » َذِوى اْلُقْرَىب  ُحّبهِ   َعَلىَءاَتى اْلَماَل «

177  

219  



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

 

  »ُكِتَب َعَلْيُكُم الّصَياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ «

183  

13  

  »َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذى أُنزَِل ِفيِه اْلُقْرَءانُ «

185  

22  

نـَْيا َحَسَنًة َوِىف ا«   »ْألَِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ َربـََّنآ َءاتَِنا ِىف الدُّ

201  

427  

  »َواللَُّه َالحيُِبُّ اْلَفَسادَ «

205  

25  

  »َأنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ «

209  

168  

  »أُْولِئَك َيْدُعوَن ِإَىل النَّارِ «

221  
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357  

  »فـََلُكْم رُُءوُس أَْمَو ِلُكْم َالَتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُمونَ «

279  

217  

  »َمن َذا الَِّذى َيْشَفُع ِعنَدُه ِإالَّ بِِإْذنِهِ «

255  

133  

  »َوَمن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد أُوِتَى َخيـْرًا َكِثريًا«

269  

42 ،256 ،257  

  »َءاَمَن الرَُّسوُل ِمبَآ أُنزَِل ِإلَْيِه ِمن رَّبّهِ «

285  

323  

  437: تواضع و آثار آن، ص

  )3(آل عمران . 

  »ُيَصّورُُكْم ِىف اْألَْرَحامِ ُهَو الَِّذى «

6  
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253 ،394  

  »َوَما يـَْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه َوالرَّ ِسُخوَن ِىف اْلِعْلمِ «

7  

256  

  »ِإنَّ اللََّه َالُخيِْلُف اْلِميَعادَ «

9  

101  

  »ْلعَلِمنيَ َءاَدَم َونُوًحا َوَءاَل ِإبـَْر ِهيَم َوَءاَل ِعْمَر َن َعَلى ا  ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى«

33  

201  

  »ميَْرَميُ ِإنَّ اللََّه اْصَطفكِ «

42  

201  

  »ِإنَّ اللََّه يـَُبّشُرِك ِبَكِلَمٍة ّمْنُه اْمسُُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرميََ «

45  

198  

  »َوأَنُفَسُكمْ فـَُقْل تـََعاَلْواْ َنْدُع أَبـَْنآَءنَا َوأَبـَْنآءَُكْم َوِنَسآَءنَا َوِنَسآءَُكْم َوأَنُفَسَنا «
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61  

292 ،293  

  »َوَلُه َأْسَلَم َمن ِىف السَّمَو ِت َواْألَْرضِ «

83  

7  

ْسلِم ِديًنا فـََلن يـُْقَبلَ «   »َوَمن يـَْبَتِغ َغيـَْر اْإلِ

85  

199  

  »َواْلكِظِمَني اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَني َعِن النَّاِس َواللَُّه حيُِبُّ اُلمْحِسِننيَ «

134  

380  

  »اْألَْرضِ َفِسريُواْ ِىف «

137  

182  

  »َوَسَنْجِزى الشِكرِينَ «

145  

151  
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  »َواللَُّه حيُِبُّ الصِربِينَ «

146  

39  

  »َوَشاِوْرُهْم ِىف اْألَْمرِ «

159  

180 ،359  

  »َوَال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلواْ ِىف َسِبيِل اللَِّه َأْمَو َتا َبْل َأْحَيآءٌ «

169  

137  

  )4(نساء . 

  »َأن ُخيَّفَف َعنُكمْ يُرِيُد اللَُّه «

28  

153 ،154  

  »ُخِلَق اْإلِنسُن َضِعيًفا«

28  

153 ،290  

  »رَِئآَء النَّاسِ «
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38  

88  

  »َوالَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَعِمُلواْ الصِلحِت َسُنْدِخُلُهْم َجنتٍ «

57  

148  

  »...ِهم ّمَن النَّبِّيَني َوالّصّديِقَني َوالشَُّهَدآِء َوالصِلِحنيَ َمن ُيِطِع اللََّه َوالرَُّسوَل َفأُْولِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اللَُّه َعَليْ «

69  

376  

  438: تواضع و آثار آن، ص

  »اللَُّه ِإبـَْر ِهيَم َخِليًال َوَمْن َأْحَسُن ِديًنا ّممَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه لِلَِّه َوُهَو ُحمِْسٌن َواتـََّبَع ِملََّة ِإبـَْر ِهيَم َحِنيًفا َواختَََّذ «

125  

4 ،5 ،6  

  »َتْكِلًيما  َكلََّم اللَُّه ُموَسى«

164  

258  

  )5(مائده . 

  »َأْمتَْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِىت «
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3  

296  

  »َولِكن يُرِيُد ِلُيَطّهرَُكْم َولُِيِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ «

6  

397 ،398  

َا يـَتَـَقبَُّل اللَُّه ِمَن «   »اْلُمتَِّقنيَ ِإمنَّ

27  

100  

بـُُّهمْ «   »يأَيـَُّها الَِّذيَن ءَاَمُنواْ َمن يـَْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأِتى اللَُّه ِبَقْوٍم حيُِ

54  

166  

بُّوَنُه أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنَني َأِعزٍَّة َعَلى اْلكِفرِينَ «   »َوحيُِ

54  

167 ،168 ،172  

  »ِل اللَّهِ ُجيِهُدوَن ِىف َسِبي«

54  

168  
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  »َوَال َخيَاُفوَن َلْوَمَة َآلملٍِ «

54  

169  

  »َذ ِلَك َفْضُل اللَِّه يـُْؤتِيِه َمن َيَشآءُ َواللَُّه َو ِسٌع َعِليمٌ «

54  

169 ،256  

َا َولِيُُّكُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن َءاَمُنواْ الَِّذيَن يُِقيُموَن الصََّلوَة َويـُْؤتُوَن «   »الزََّكوَة َوُهْم َر ِكُعونَ ِإمنَّ

55  

292 ،293  

  »َأْعيـُنَـُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع ِممَّا َعَرُفواْ ِمَن احلَْقّ   تـََرى«

83  

72  

  )6(انعام . 

  »...َوجَّْهُت َوْجِهَى ِللَِّذى َفَطَر السَّمَو ِت َواْألَْرَض َحِنيًفا «

79  

309 ،346  

  »َذْرُهمْ «
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91  

325  

  »َوُنُسِكى َوَحمَْياَى َوَممَاِتى لِلَِّه َرّب اْلعَلِمنيَ ِإنَّ َصَالِتى «

162  

56  

  )7(اعراف . 

  »َخَلْقَتِىن ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطنيٍ «

12  

187  

  439: تواضع و آثار آن، ص

  »َمْذُءوًما مَّْدُحورًا«

18  

373  

  »َاليَْأُمُر ِباْلَفْحَشآءِ «

28  

217  

  »...َليـَْلًة َوَأْمتَْمنَها ِبَعْشٍر فـََتمَّ ثَلِثَني   َوَو َعْدنَا ُموَسى«
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142  

204  

  »لِكنَُّه َأْخَلَد ِإَىل اْألْرضِ «

176  

87 ،88  

  »َفَمثـَُلهُ َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإن َحتِْمْل َعَلْيِه يـَْلَهْث َأْو تـَتْـرُْكُه يـَْلَهث«

176  

290  

  »َبْل ُهْم َأَضلُّ أُْولِئَك ُهُم اْلغِفُلونَ «

179  

320  

  »...َملْ يَنُظُرواْ ِىف َمَلُكوِت السَّمَو ِت َواْألْرضِ َأَو «

185  

255  

  )9(توبه . 

  »الَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوَال يُنِفُقونـََها ِىف َسِبيِل اللَِّه فـََبّشْرُهم ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ «

34  
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118 ،216 ،217  

َة الشُُّهوِر ِعنَد اللَِّه اثـَْنا«   »َعَشَر َشْهرًا ِىف ِكتِب اللَِّه يـَْوَم َخَلَق السَّمَو ِت َواْألْرضَ  ِإنَّ ِعدَّ

36  

22  

  »ِإنَّ َجَهنََّم ُلمِحيَطةُ ِباْلكِفرِينَ «

49  

151  

رُ « ْ   »َذ ِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ ... َوَعَد اللَُّه اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمنِت َجنٍت َجتْرِى ِمن َحتِْتَها اْأل

72  

101 ،102 ،104  

  »فـَيَـْقتـُُلوَن َو يـُْقتَـُلونَ «

111  

168  

  »َحرِيٌص َعَلْيُكم بِاْلُمْؤِمِنَني َرُءوٌف رَِّحيمٌ «

128  

136  

  )10(يونس . 
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  »َقْد َجآَءْتُكم مَّْوِعَظٌة ّمن رَّّبُكْم َو ِشَفآءٌ ّلَما ِىف الصُُّدوِر َو ُهًدى َو َرْمحٌَة لّْلُمْؤِمِننيَ «

57  

22 ،25 ،26  

  »ْل ِبَفْضِل اللَِّه َو ِبَرْمحَِتِه فَِبَذ ِلَك فـَْليَـْفَرُحواْ ُهَو َخيـٌْر ّممَّا َجيَْمُعونَ قُ «

58  

26  

  »ءاالَن َو َقْد َعَصْيَت قـَْبلُ «

91  

324  

  440: تواضع و آثار آن، ص

  )11(هود . 

  »َو اْصَنِع اْلُفْلَك ِبَأْعيُِنَنا«

37  

337  

  »ُمثَّ ُتوبُواْ ِإلَْيِه يـُْرِسلِ يَقْوِم اْستَـْغِفُرواْ َربَُّكْم «

52  

341  
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  »فََأمَّا الَِّذيَن َشُقواْ َفِفى النَّارِ «

106  

215  

  »َو أَمَّا الَِّذيَن ُسِعُدواْ َفِفى اْجلَنَّةِ «

108  

215  

  )12(يوسف . 

  »ِإنَّ رَبََّك َعِليٌم َحِكيمٌ ... َعَلْيكَ  َكَذ ِلَك َجيَْتِبيَك َربَُّك َو يـَُعّلُمَك ِمن تَْأِويِل اْألََحاِديِث َو يُِتمُّ ِنْعَمَتهُ «

6  

398 ،399  

  »َءأَْربَاٌب مُّتَـَفرّقُوَن َخيـٌْر أَِم اللَُّه اْلَو ِحُد اْلَقهَّارُ «

39  

309  

  »َو َمآ أُبـَّرُئ نـَْفِسى ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّاَرُة بِالسُّوِء ِإالَّ َما َرِحَم َرّىب «

53  

152  

  »ِن اْألَْرِض ِإّىن َحِفيٌظ َعِليمٌ َخزَاءِ   اْجَعْلِىن َعَلى«
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55  

202  

  »أَيـَّتـَُها اْلِعُري ِإنَُّكْم َلسرِقُونَ «

70  

43  

  »َو فـَْوَق ُكّل ِذى ِعْلٍم َعِليمٌ «

76  

260  

  )13(رعد . 

  »يـَُغيـُّرواْ َما بِأَنُفِسِهمْ   ِإنَّ اللََّه َاليـَُغيـُّر َما ِبَقْوٍم َحىتَّ «

11  

341  

  »َيْدُخُلوَن َعَلْيِهم ّمن ُكّل بَابٍ َواْلَملِئَكة «

23  

376  

ارِ «   »َسلٌم َعَلْيُكم ِمبَا َصبَـْرُمتْ فَِنْعَم ُعْقَىب الدَّ

24  
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376  

  )14(ابراهيم . 

  »َأِىف اللَِّه َشكٌّ «

10  

394  

  )15(حجر . 

  »َفِإَذا َسوَّيـُْتُه َو نـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى فـََقُعواْ َلُه سِجِدينَ «

29  

238  

  »َفَسَجَد اْلَملِئَكة ُكلُُّهْم َأْمجَُعونَ «

30  

238  

  »َأن َيُكوَن َمَع السِجِدينَ   ِإآلَّ ِإبِْليَس َأَىب «

31  

238  

  441: تواضع و آثار آن، ص

  »َفاْخرُْج ِمنـَْها فَِإنََّك َرِجيمٌ «
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34  

139  

  »َو ِإنَّ َعَلْيَك اللَّْعَنَة ِإَىل يـَْوِم الّدينِ «

35  

139  

  »ِبَسلٍم ءَاِمِننيَ اْدُخُلوَها «

46  

119 ،155  

  »نـََزْعَنا َما ِىف ُصُدورِِهم ّمْن ِغلٍّ «

47  

327  

نَـُهَمآ ِإالَّ ِباحلَْقّ «   »َما َخَلْقَنا السَّمَو ِت َو اْألَْرَض َو َما بـَيـْ

85  

256  

  »ِإنَّ السَّاَعَة َألَتَِيةٌ «

85  

199  
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  )16(حنل . 

  »لِتَـرَْكُبوَهاَو اْخلَْيَل َو اْلِبَغاَل َواحلَِْمَري «

8  

254  

  »َفَسُلواْ َأْهَل الذّْكرِ «

43  

395  

يـَْقِدُر َعَلى«   »ءٍ  َشىْ   َعْبًدا ممَُّْلوًكا الَّ

75  

306  

  »ُرونَ َعلَُّكْم َتْشكُ َواللَُّه َأْخَرَجُكم ّمن بُطُوِن أُمَّهِتُكْم َالتـَْعَلُموَن َشًيا َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َو اْألَْبصَر َو اْألَِفَدَة لَ «

78  

199 ،291  

  » ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َو اْإلِْحسِن َو ِإيَتآِى ِذى اْلُقْرَىب «

90  

24  

  »َو ُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَيوًة طَيَّبةً   َمْن َعِمَل صِلًحا ّمن ذََكٍر َأْو أُنَثى«
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97  

132  

  )17(اسراء . 

  ...ِبَعْبِدِه لَْيًال ّمَن اْلَمْسِجِد احلَْرَامِ   ُسْبحَن الَِّذى َأْسَرى«

  »ِلُنرِيَُه ِمْن َءايِتَنآ

1  

8 ،9  

  »ِإْن َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم ِألَنُفِسُكْم َو ِإْن َأَسْأُمتْ فـََلَها«

7  

24  

  »ِإنَّ هَذا اْلُقْرَءاَن يـَْهِدى لِلَِّىت ِهَى أَقْـَوُم َو يـَُبّشُر اْلُمْؤِمِننيَ «

9  

150  

  »اْإلِنسُن َعُجوًال  َكانَ «

11  

148 ،149  

  »َهلَا َسْعيَـَها َو ُهَو ُمْؤِمنٌ   َمْن َأرَاَد اْألَِخَرَة َو َسَعى«
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19  

120  

ّل ِمَن الرَّْمحَِة َو ُقل رَّّب اْرَمحُْهَما َكَما َربـََّياِىن َصِغريًا«   »َو اْخِفْض َهلَُما َجَناَح الذُّ

24  

138 ،363 ،364  

  »اْألَْرِض َمَرًحاَو َالَمتِْش ِىف «

37  

366  

  442: تواضع و آثار آن، ص

  »َنْدُعواْ ُكلَّ أُنَاِس ِبِإممِِهمْ «

71  

120  

  »َو نـُنَـّزُل ِمَن اْلُقْرَءاِن َما ُهَو ِشَفآءٌ َو َرْمحَةٌ «

82  

150  

  »ِإالَّ َقِليًال َيَسُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َرّىب َو َمآ أُوتِيُتم ّمَن اْلِعْلِم «

85  
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255 ،256  

  )18(كهف . 

  »َلن َتْسَتِطيَع َمِعَى َصبـْرًا«

67  

259  

  »هَذا ِفرَاُق بـَْيِىن َو بـَْيِنكَ «

78  

260  

  »ُقْل َهْل نـَُنّبُئُكم ِباْألَْخَسرِيَن َأْعمًال «

103  

149 ،289  

نـَْيا«   »الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُُهْم ِىف اْحلََيوِة الدُّ

104  

149  

  »نُِقيُم َهلُْم يـَْوَم اْلِقيَمِة َوْزنًاَفَال «

105  

2  
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َآ ِإهلُُكْم إِلٌه َو ِحدٌ «   »َأمنَّ

110  

199  

  )19(مرمي . 

  »ِإالَّ َمن َتاَب َو ءَاَمَن َوَعِمَل صِلًحا فَأُْولِئَك َيْدُخُلوَن اْجلَنََّة َو َاليُْظَلُموَن َشًيا«

60  

120  

  )21(انبياء . 

َنآ ِإلَْيِهْم ِفْعَل اْخلَيـَْر ِت َو ِإقَاَم الصََّلوِة َو ِإيَتآَء الزََّكوِة َو َكانُواْ َو َجَعْلنُهْم أَِئمًَّة «   »لََنا عِبِدينَ يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َو َأْوَحيـْ

73  

374  

  »َعلَّْمنُه َصنـَْعَة لَُبوسٍ «

80  

336  

  )22(حج . 

  »ِإنَّ اللََّه يَُد ِفُع َعِن الَِّذيَن َءاَمُنواْ «

38  
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239  

  )23(مؤمنون . 

  »الَِّذيَن ُهْم ِىف َصَالِِْم خِشُعونَ «

2  

180  

  443: تواضع و آثار آن، ص

  »َرّب اْرِجُعونِ «

99  

31  

  »َلَعّلى َأْعَمُل صِلًحا ِفَيما تـَرَْكتُ 

100  

31  

  »َكآلَّ ِإنـََّها َكِلَمٌة ُهَو َقاِءُهلَا َو ِمن َورَاِءِهم بـَْرزَخٌ «

100  

31  

  )24(نور . 

  »ِلْلَخِبيِثنيَ  اْخلَِبيثتُ «
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26  

376  

  »َو الطَّيّبُت لِلطَّيِّبنيَ «

26  

376  

  »ِىف بـُُيوٍت أَِذَن اللَّهُ َأن تـُْرَفعَ «

36  

137  

  )25(فرقان . 

  »َهَبآًء مَّنُثورًا«

23  

90  

  »ِعَباُد الرَّْمحِن الَِّذيَن َميُْشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْونًا«

63  

183  

  )26(شعراء . 

  »ِلَمِن اتـَّبَـَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ  َو اْخِفْض َجَناَحكَ «
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215  

362 ،363  

  )27(منل . 

  »يأَيـَُّها اْلَمَلُؤاْ أَيُُّكْم يَْأتِيِىن ِبَعْرِشَها قـَْبَل َأن يَْأُتوِىن ُمْسِلِمنيَ «

38  

10 ،421  

  » َعَلْيِه َلَقِوىٌّ أَِمنيٌ قـَْبَل َأن تـَُقوَم ِمن مََّقاِمَك َو ِإىنّ  َقاَل ِعْفرِيٌت ّمَن اجلِّْن أَنَا َءاتِيَك ِبهِ «

39  

10 ،11  

  »قـَْبَل َأن يـَْرَتدَّ ِإلَْيَك َطْرُفكَ  َقاَل الَِّذى ِعنَدُه ِعْلٌم ّمَن اْلِكتِب أَنَا َءاتِيَك بِهِ «

40  

11  

  »فـََلمَّا َرَءاُه ُمْسَتِقرا ِعنَدُه َقاَل هَذا ِمن َفْضِل َرّىب «

40  

11  

  )28(قصص . 

  »َأْجَرُهم مَّرَّتـَْنيِ ِمبَا َصبَـُرواْ  أُْولِئَك يـُْؤتـَْونَ «
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54  

39  

  444: تواضع و آثار آن، ص

  )29(عنكبوت . 

  »َعِن اْلَفْحَشآِء َو اْلُمنَكرِ   تـَنـَْهى«

45  

222  

  »مَّْن َخَلَق السَّمَو ِت َواْألَْرضَ «

61  

392  

  »لَيَـُقوُلنَّ اللَّهُ «

61  

392  

اَر اْألَِخَرَة هلََِى «   »احلَْيَـَوانُ ِإنَّ الدَّ

64  

278  

  )31(لقمان . 
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  »َوَلَقْد َءاتـَيـَْنا ُلْقمَن احلِْْكَمةَ «

13  

257  

  »َأِن اْشُكْر ِىل َو ِلَو ِلَدْيكَ «

14  

152  

  »َوَال ُتَصّعْر َخدََّك لِلنَّاس«

18  

364 ،366  

  »ِإنَّ اللََّه َالحيُِبُّ ُكلَّ ُخمَْتاٍل َفُخورٍ «

18  

366  

  »َواْغُضْض ِمن َصْوِتكَ «

19  

23  

  »َو بَاِطَنةً  َأَملْ تـََرْواْ َأنَّ اللََّه َسخََّر َلُكم مَّا ِىف السَّمَو ِت َو َما ِىف اْألَْرِض َو َأْسَبَغ َعَلْيُكْم ِنَعَمُه ظِهَرةً «

20  
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391 ،392 ،394  

  )32(سجده . 

  »ٍء َخَلَقهُ  الَِّذى َأْحَسَن ُكلَّ َشىْ «

7  

253 ،257 ،269 ،270 ،271 ،277  

  )33(احزاب . 

  »لََّقْد َكاَن َلُكْم ِىف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ «

21  

277 ،363  

  »ّلَمن َكاَن يـَْرُجواْ اللََّه َو اْليَـْوَم اْألَِخَر َو ذََكَر اللََّه َكِثريًا«

21  

278  

  »يأَيـَُّها الَِّذيَن ءَاَمُنواْ َصلُّواْ َعَلْيهِ «

56  

345  

  »َو َسّلُمواْ َتْسِلًيما«

56  
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346  

  »ِإنَّا َعَرْضَنا اْألََماَنَة َعَلى السَّمَو ِت َو اْألَْرِض َو اجلَِْبالِ «

72  

244  

  445: تواضع و آثار آن، ص

  )34(سبأ . 

  »اْعَمُلواْ َءاَل َداُوَد ُشْكرًا«

13  

151  

  »َو َقِليٌل ّمْن ِعَباِدَى الشَُّكورُ «

13  

338 ،339  

  )35(فاطر . 

  »َعَلْيِهْم َحَسَر تٍ َفَال َتْذَهْب نـَْفُسَك «

8  

325  

يًعا ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّّيُب َو اْلَعَمُل الصِلُح يـَْرفـَعُ «   »هُ َمن َكاَن يُرِيُد اْلِعزََّة َفِللَِّه اْلِعزَُّة مجَِ
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10  

57 ،140  

  )36(يس . 

  »يَلْيَت قـَْوِمى يـَْعَلُمونَ «

26  

137  

  »َن اْلُمْكَرِمنيَ ِمبَا َغَفَر ِىل َرّىب َو َجَعَلِىن مِ «

27  

9 ،137  

  »َحيْسَرًة َعَلى اْلِعَباِد َما يَْأتِيِهم ّمن رَُّسوٍل ِإالَّ َكانُواْ ِبِه َيْستَـْهزُِءونَ «

30  

327  

  »َسلٌم قـَْوًال ّمن رَّّب رَِّحيمٍ «

58  

376  

  »َو اْمتُزواْ اْليَـْوَم أَيـَُّها اُلمْجرُِمونَ «

59  
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261  

  )37(صافات . 

نـَْيا ِبزِيَنٍة اْلَكَواِكبِ ِإنَّا «   »َزيـَّنَّا السََّمآَء الدُّ

6  

269  

  »َآلِإلَه ِإالَّ اللَّهُ «

35  

292  

  »ِإالَّ ِعَباَد اللَِّه اُلمْخَلِصنيَ «

40  

323  

  )38(ص . 

  »يـَْوِم الّدينِ   َعَلْيَك َلْعَنِىت ِإَىل «

78  

374  

  »فَِبِعزَِّتَك َألُْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعنيَ «

82  
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139  

  »ْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمنَك َو ِممَّن تَِبَعَك ِمنـُْهْم َأْمجَِعنيَ َألَ «

85  

139  

  446: تواضع و آثار آن، ص

  )39(زمر . 

  »ِلِعَباِدِه اْلُكْفرَ   َو َاليـَْرَضى«

7  

24  

  »َهْل َيْسَتِوى الَِّذيَن يْعَلُموَن َو الَِّذيَن َاليـَْعَلُمونَ «

9  

313  

  »أُنزَِل ِإلَْيُكمَو اتَِّبُعواْ َأْحَسَن َمآ «

55  

203  

  )40(غافر . 

ِّْم َويـُْؤِمُنوَن ِبهِ «   »َوِقِهْم َعَذاَب اجلَِْحيمِ ... الَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َو َمْن َحْوَلُه ُيَسّبُحوَن ِحبَْمِد َر
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7  

421 ،422 ،423 ،424 ،427  

  »ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ . ..َربـََّنا َو َأْدِخْلُهْم َجنِت َعْدٍن الَِّىت َوَعدتـَُّهمْ «

8  

120 ،425 ،427  

  »َو ِقِهُم السََّياِت َو َمن َتِق السََّياِت يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرِمحَْتُه َو َذ ِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ «

9  

425 ،426  

  »َرِفيُع الدََّرجِت ُذو اْلَعْرِش يـُْلِقى الرُّوَح ِمْن أَْمرِهِ «

15  

137  

  »اُر يـُْعَرُضوَن َعَليـَْها ُغُدوا َو َعِشياالنَّ «

46  

55  

  »َفَأْحَسَن ُصَورَُكمْ «

64  

253  
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  )42(شورى . 

  »ءٌ  َشىْ  لَْيَس َكِمْثِلهِ «

11  

393  

نـَْيا نـُْؤتِِه ِمنـَْها َو َما َلُه ِىف اْألَِخَرِة ِمن نَِّصيبٍ «   »َمن َكاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّ

20  

87 ،118 ،119  

نَـُهمْ   ُشوَرى أَْمُرُهمْ «   »بـَيـْ

38  

359  

  )43(زخرف . 

  »َما َتْشَتِهيِه اْألَنُفُس َو تـََلذُّ اْألَْعُنيُ «

71  

148 ،149  

  )45(جاثيه . 

  »أَفـََرَءْيَت َمِن اختَََّذ ِإهلَُه َهَويهُ «

23  
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356  

  447: تواضع و آثار آن، ص

  »َما يـُْهِلُكَنآ ِإالَّ الدَّْهرُ «

24  

115  

  )47(حممد . 

  »يأَيـَُّها الَِّذيَن ءَاَمُنواْ َأِطيُعواْ اللََّه َو َأِطيُعواْ الرَُّسوَل َو َالتـُْبِطُلواْ َأْعمَلُكمْ «

33  

150  

  )49(حجرات . 

  »َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتْـَقلُكمْ َو َجَعْلنُكْم ُشُعوبًا َو قـََباِءَل لِتَـَعاَرُفواْ ِإنَّ   يأَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقنُكم ّمن ذََكٍر َو أُنَثى«

30  

27 ،30  

  )51(ذاريات . 

نَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ «   »َما َخَلْقُت اجلِْنَّ َو اْإلِ

56  

200  
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  )53(جنم . 

  » َرّبَك اْلُمنتَـَهى  ِإَىل «

42  

169  

  )54(قمر . 

  »ِىف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍك مُّْقَتِدرِ «

55  

122  

  )55(الرمحن . 

  »َو النَّْجُم َو الشََّجُر َيْسُجَدانِ «

6  

375  

  )56(واقعه . 

  »َخاِفَضٌة رَّاِفَعةٌ «

3  

362  

  »َجَزآَء ِمبَا َكانُواْ يـَْعَمُلونَ «
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24  

319  

  »ِإن ُكنُتْم َغيـَْر َمِديِننيَ «

86  

69  

  »تـَْرِجُعونـََهآ ِإن ُكنُتْم صِدِقنيَ «

87  

69  

  448: تواضع و آثار آن، ص

  )57(حديد . 

  »أَنِفُقواْ ِممَّا َجَعَلُكم مُّْسَتْخَلِفَني ِفيهِ «

7  

87  

  )58(جمادله . 

  »يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن ءَاَمُنواْ ِمنُكْم َو الَِّذيَن أُوُتواْ اْلِعْلَم َدَرجتٍ «

11  

40 ،137  
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  )59(حشر . 

  »َو َالَتُكونُواْ َكالَِّذيَن َنُسواْ اللََّه فَأَنَسيُهْم أَنُفَسُهمْ «

19  

320  

  )63(منافقون . 

  »َو لِلَِّه اْلِعزَُّة َو ِلَرُسوِلِه َو ِلْلُمْؤِمِننيَ «

8  

168  

  )64(تغابن . 

  »ِإنَّ ِمْن َأْزَو ِجُكْم َو أَْولدُِكْم َعُدوا لَُّكمْ «

14  

420  

  )65(طالق . 

  »َمن يـَتَِّق اللََّه َجيَْعل لَُّه َخمَْرًجا«

2  

107  

  »َالَحيَْتِسبُ َو يـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث 
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3  

107  

  »لِتَـْعَلُمواْ «

12  

200  

  )67(ملك . 

  »َخَلَق اْلَمْوَت َو احلََْيوَة لَِيبـُْلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال «

2  

204  

  »َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نـَْعِقُل َما ُكنَّا ِىف َأْصحِب السَِّعريِ «

11  

311  

  )68(قلم . 

  »ُخُلٍق َعِظيمٍ   ِإنََّك َلَعَلى«

4  

237  

  449: تواضع و آثار آن، ص
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  »َفَال َيْسَتِطيُعونَ «

42  

154  

  »َكانُواْ يُْدَعْوَن ِإَىل السُُّجودِ «

43  

154  

  )71(نوح . 

  »يـُْرِسِل السََّمآَء َعَلْيُكم ّمْدرَارًا«

11  

341 ،342  

  »َو ُميِْددُْكم بَِأْمَو ٍل َو بَِنَني َو َجيَْعل لَُّكْم َجنتٍ «

12  

342  

  )74(مدثر . 

  »ُكلُّ نـَْفِس ِمبَا َكَسَبْت َرِهيَنةٌ «

38  

207  
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  )76(انسان . 

  »ِمْسِكيًنا َو يَِتًيما َو َأِسريًا ُحّبهِ   َو يُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى«

8  

86  

َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه َالنُرِيُد ِمنُكْم َجَزآًء َو َالُشُكورًا«   »ِإمنَّ

9  

86 ،92  

  )79(نازعات . 

  » َأمَّا َمن َطَغىفَ «

37  

356  

نـَْيا«   »َو َءاثـََر اْحلََيوَة الدُّ

38  

356  

  » َفِإنَّ اجلَِْحيَم ِهَى اْلَمْأَوى«

40  

356  
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  )81(تكوير . 

  »َفأَْيَن َتْذَهُبونَ «

26  

314  

  )83(مطّففني . 

ِّْم يـَْوَمِئٍذ َلمْحُجوبُونَ «   »ِإنـَُّهْم َعن رَّ

15  

117  

  )86(طارق . 

  »اْإلِنسُن ِممَّ ُخِلقَ فـَْلَينُظِر «

5  

255  

  450: تواضع و آثار آن، ص

  »يـَْوَم تـُبـَْلى السَّرائِرُ «

9  

274  

  )88(غاشيه . 
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ِبِل َكْيَف ُخِلَقتْ «   »أََفَال يَنُظُروَن ِإَىل اْإلِ

17  

254 ،257  

  )90(بلد . 

  »َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِنسَن ِىف َكَبدٍ «

4  

150  

  )95(تني . 

  »َأْسَفَل سِفِلنيَ ُمثَّ َرَدْدنهُ «

5  

325  

  )97(قدر . 

  »أَنزَْلنُه ِىف َليـَْلِة اْلَقْدرِ «

1  

22  

  »َخيـٌْر ّمْن أَْلِف َشْهرٍ «

3  
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22  

  )99(زلزله . 

  »َو َمن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َشرا يـََرهُ «

8  

204  

  )100(عاديات . 

نسَن ِلرَبِّه َلَكُنودٌ «   »ِإنَّ اْإلِ

6  

151  

  )103(عصر . 

نسَن َلِفى ُخْسرٍ ِإنَّ «   »اْإلِ

2  

148 ،288 ،289  

  )104(مهزه . 

َدهُ «   »الَِّذى َمجََع َماًال َو َعدَّ

2  

220 ،222  
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  »َحيَْسُب َأنَّ َماَلُه َأْخَلَدهُ «

3  

219 ،220  

  451: تواضع و آثار آن، ص

  »َكالَّ َليُنَبَذنَّ ِىف احلَُْطَمةِ «

4  

221  

  »َو َمآ َأْدرَيَك َما احلَُْطَمةُ «

5  

221  

  »نَاُر اللَِّه اْلُموَقَدةُ «

6  

221  

  »الَِّىت َتطَِّلُع َعَلى اْألَِفَدةِ «

7  

221  

  »ِإنـََّها َعَلْيِهم مُّْؤَصَدةٌ «
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8  

221  

َدةِ « دَّ   »ِىف َعَمٍد ممَُّ

9  

221  

  )105(فيل . 

  »َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف مَّْأُكولِ «

5  

307  

  )107(ماعون . 

  »بِالّدينِ َأرََءْيَت الَِّذى ُيَكّذُب «

1  

55  

  »َفَذ ِلَك الَِّذى يَدُعُّ اْلَيِتيمَ «

2  

55  

  »َطَعاِم اْلِمْسِكنيِ   َو َالَحيُضُّ َعَلى«
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3  

55  

  »فـََوْيٌل لّْلُمَصّلنيَ «

4  

55  

  »الَِّذيَن ُهْم َعن َصَالِِْم َساُهونَ «

5  

55  

  »الَِّذيَن ُهْم يـَُرآُءونَ «

6  

55  

  »َو َميْنَـُعوَن اْلَماُعونَ «

7  

55  

  452: تواضع و آثار آن، ص

   فهرست روايات

   روايت
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   معصوم

   صفحه

  »آه من قّلة الزاد و طول السفر«

   امرياملؤمنني عليه السالم

140  

  »اذا فشا الزنا ظهرت الزلزلة«

   امام صادق عليه السالم

341  

   اولئك االبطال... اذا كان الغالب على عبدى االشتغال ىب «

  »حقاً 

   حديث قدسى

53 ،56 ،58،  

59 ،60 ،61  

   اذا كان يوم القيامة و فرغ اهللا من حساب اَخلالئق دفع«

  ومن باب واحد سائر... اخلالق عز و جل مفاتيح اجلنة والنار إّىل 

  »الناس

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله
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294 ،295  

  »االسالم هو التسليم«

   امرياملؤمنني عليه السالم

7  

   أصبحُت وىل ربّ :] قالكيف أصبحت يابن رسول اهللا [« 

  »فأى فقري أفقر مّىن ... فوقى والنار أمامى

  ،207، 198؟ 

208  

ا متّر مّر السحاب« ّ   »اغتنموا الفرص فا

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

27  

م اليعلمون« ّ   »اللهم اهد قومى فا

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

181  

  »اللهّم ومن أرادىن بسوء فأرده«

   دعاى كميل

427  
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  »االول بال اول و اآلخر بال آخر«

   امام سجاد عليه السالم

393  

  »افضل الشهور«

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

21  

  »اهلى عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقريك بفنائك«

   امام سجاد عليه السالم

155  

   اهلى ما عبدُتَك خوفاً من عقابك وال طمعاً ىف ثوابك بل«

  »دُتك أهًال للعبادة فعبدُتكوج

   امرياملؤمنني عليه السالم

121  

   ان اهللا الينظر اىل صوركم وال اىل اموالكم ولكن ينظر اىل«

  »قلوبكم

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

167 ،270  
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  454: تواضع و آثار آن، ص

  »اّن للحسني ىف قلوب املؤمنني حمّبًة مكنونةً «

   عليه و آلهرسول الّله صلى اهللا 

377  

  »اّن للّصائم فرحتني اذا افطر فرح«

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

14  

  ...اّن من أغبط اوليائى عبداً مؤمناً ذا حّظ من صالة«

  »وقّلت بواكيه

   امام صادق عليه السالم

222 ،225،  

226 ،227  

  »اّمنا االعمال بالنيات لكل امرء ما نوى«

   ه و آلهرسول الّله صلى اهللا علي

85  

  »اّىن الشمُّ رائحَة الرمحن من جانب اليمن«

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله
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1  

  »أشهد أّنك قد أقمت الصالة و آتيت الزكاة«

   زيارت امام حسني عليه السالم

313  

  »أعظم املصائب فوت الوقت بالفائدة«

  28؟ 

  »أفال أكون عبداً شكوراً «

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

152  

   أال ان اولياء اهللا نظروا اىل باطن الدنيا اذا نظر الناس اىل«

  »ظاهرها

   امرياملؤمنني عليه السالم

116  

  »أمل أزيـّْنِك باحلسن واحلسني«

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

278  

  »أنت َتْسَمُع كالمى و تشهد مقامى«
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   زيارت امام رضا عليه السالم

105  

  »النعمةبالتواضع تتّم «

   ج البالغه

399  

  »بِالُقُعود على قلىب«

   امرياملؤمنني عليه السالم

74  

  »بلِّغ بامياىن أكمل االميان واجِعل يقيىن افضل اليقني«

   امام سجاد عليه السالم

202  

  »تعّلموا كتاَب اهللا فانّه أحسن احلديث«

   ج البالغه

277  

  »ياالتواضع مزرعة اخلشوع، واخلضوع، واخلشية واحل«

   امام صادق عليه السالم

179 ،242  
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  »احلسن واحلسني سّيدا شباب أهل اجلنّة«

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

278  

   حّق الولد على الوالد أن حيّسن امسه وادبه و أن يعّلمه«

  »القرآن

   امرياملؤمنني عليه السالم

405 ،406  

  »مخس خصال يفّطرن الصائم و ينقضن الوضوء«

   الّله صلى اهللا عليه و آلهرسول 

8  

  »الراضى ِبِفْعِل قوٍم كالداخل فيهم معهم«

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

85  

  »رّب حامل فقه اىل من هو أفقه منه«

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

322  

  »روضة من رياض اجلنة«
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   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

77  

  »الصلوة قربان كل تقىّ «

   ول الّله صلى اهللا عليه و آلهرس

222  

  »الصوم ىل وأنا اجازى عليه«

   امام صادق عليه السالم

37  

  455: تواضع و آثار آن، ص

  »الصوم ىل وأنا أجزى به«

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

13  

  »صوموا تصّحوا«

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

71 ،154  

ا ىف «   »التواضعطلبُت الرفعَة فوجد

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله
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137 ،138 ،139 ،157 ،165  

  طوىب ملن َشَغَلُه َعْيُبُه عن عيوب الناس وتواضع من غري«

  »َمنـَْقَصةٍ 

   امرياملؤمنني عليه السالم

382 ،383  

  »العلم نور يقذفه اهللا ىف قلب من يشاء«

   امام صادق عليه السالم

321  

  »أعظم العبادة عليك بالتواضع فانّه من«

   امرياملؤمنني عليه السالم

171  

  »عن عمرك فيما أفنيت«

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

326  

  »فاطمُة سيدة نساء العاملني«

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

278  
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  أحب تالوة كتابه و االستغفار و الدعا(فان اهللا يعلم اّىن «

  »)و الصالة

   امام حسني عليه السالم

223  

  »ء البّد منه فاّن املوَت شى«

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

69  

  »فبعزّتك يا سّيدى و موالى أقسم صادقاً «

   دعاى كميل

122  

  يا: َقَضوا اجلهاد االصغر و بقى علينا جهاد االكرب قيل«

  »و ما اجلهاد االكرب؟ قال جهاد النفس! رسول اهللا

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

152  

  »تواضع يا حممد... كان رجًال شريفاً موسراً «

   امام صادق عليه السالم

407 ،408  
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  »كفى باملوت واعظاً «

   امرياملؤمنني عليه السالم

78  

  »ال فقر أشّد من اجلهل«

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

291  

  »الفقر بعد اجلنة أال و إنّه ال غىن بعد النار«

   مامرياملؤمنني عليه السال

149  

  »اليبصر مما ورائها شيئاً «

   ج البالغه

116  

  و ايثار... الجيمع املال اال خبصال اخلمس ببخل شديد«

  »الدنيا على االخرة

   امام رضا عليه السالم

218 ،219  

  »اليدخل حكمة جوفاً مأل بطناً «
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   امام صادق عليه السالم

40  

   اليسعىن ارضى و المسائى ولكن يسعىن قلب عبدى«

  »املؤمن

   حديث قدسى

322 ،323  

  »َلْو َكاَن الدِّيُن َيف الثـَُّريَّا َلَنالَْتُه رَِجاٌل ِمْن َهُؤَالء«

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

170 ،171  

  456: تواضع و آثار آن، ص

  »لو ُكِشف الغطاء ما ازددُت يقيناً «

   امرياملؤمنني عليه السالم

121  

  »ما حّد التواضع«

   الّله صلى اهللا عليه و آلهرسول 

183 ،184  

  »ما رأيت شيئاً اال ورأيت الّله قبله و معه و بعده«
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   امرياملؤمنني عليه السالم

122  

  »مات ميتة جاهلية«

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

296  

  »من أحّب الدنيا ذهب خوف اآلخرة«

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

118  

   اربعني صباحاً جرت من قلبه على لسانهمن أخلص هللا «

  »ينابيع احلكمة

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

40  

  »من تقّرب اّىل شرباً تقرّبُت اليه ذراعاً «

   حديث قدسى

427  

  ومن أكثر... من تواضع لّله رفعه اهللا ومن تكّرب َخَفَضُه اهللا«

  »ذكر املوت أحّبه اهللا
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   هرسول الّله صلى اهللا عليه و آل

174 ،381  

  »من كان هللا كان اهللا له«

  156؟ 

   موالى يا موالى أنت املالك وأنا اململوك و هل يرحم«

  »اململوك اال املالك

   مناجات امري املؤمنني عليه السالم

   در مسجد كوفه

172  

  »الناس عبيد الدنيا و الدين لعق على ألسنتهم«

   امام حسني عليه السالم

118  

  »ماتوا انتبهواالناس نيام فإذا «

   امرياملؤمنني عليه السالم

324 ،325  

م منزلة«   واجعلىن من أحسن عبيدك نصيباً عندك و أقر

  »منك و أخّصهم زلفة لديك
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   دعاى كميل

202  

م فصرفت«    واذا اردت بأهل االرض عقوبًة أو عذاباً ذكر

  »العقوبة

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

61  

  و االداء هو... و اليقني هو التصديقوالتسليم هو اليقني «

  »العمل

   امرياملؤمنني عليه السالم

7 ،8  

  »وأبومها أفضل منهما«

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

278  

   وأنا عبدك الضعيف الذليل احلقري الفقري املسكني«

  »املستكني

   دعاى كميل

172 ،310  
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ائى وعلّو ارتفاعى اليُـ «   ْؤثِرُ وعزّتى و جالىل وعظمىت و 

  »وكنت له من وراء جتارة كل تاجر... عبٌد هوائى على هواه 

   حديث قدسى

104 ،106،  

107 ،108  

  457: تواضع و آثار آن، ص

   الوقُت َأَعزُّ االشياء َفاْشَغْلهُ بأ عّز االشياء و هو ذكر اهللا«

  »بالغفلة وفرتة

  28؟ 

  »و قرّة عيىن ىف الصالة«

   آلهرسول الّله صلى اهللا عليه و 

223  

  »والميكن الفرار من حكومتك«

   دعاى كميل

207  

  »وهم واجلّنة كمن رآها و هم والنار كمن رآها«

   ج البالغه
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121  

  »و هو شهر عّظمته وكرّمته و شرّفته«

  دعاى فطر

37  

  »يا اول االولني و يا آخر االخرين«

   دعاى كميل

393  

  ُمي اذاالكر ... يا رسول اهللا من حياسب اخللق يوم القيامة«

  »قدر عفا

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

261  

  ...يا معشر التجار الفقه مثّ املتجر واهللا للرّبا ىف هذه االّمة«

  »والفاجر ىف النار

   امرياملؤمنني عليه السالم

134 ،135  

ا عن قريب قربك« ّ   »يا موسى انظر اىل االرض فا

   حديث قدسى
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184  

  »اليوم يوم املرمحة«

   الّله صلى اهللا عليه و آلهرسول 

182  

  »اليوم يوم امللحمة«

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

182  

  458: تواضع و آثار آن، ص

   فهرست اشعار مصرع اول

   سراينده

   صفحه

   آسوده شىب بايد و خوش مهتاىب

   حافظ شريازى

423  

اد   آنكه هفت اقليم عامل را 

   سعدى شريازى

254  
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  يار ماندآينه بشكست و رخ 

  59؟ 

  ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند

   سعدى شريازى

392  

  ابلهى ديد اشرتى به چرا

   سناىي غزنوى

254  

   از مجادى ُمردم و نامى شدم

   مولوى

311  

   آموز اگر طالب فيضى افتادگى

   سعدى شريازى

366  

   اگر فكر دل زارى نكردى

   صابر مهداىن

23- 24  
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   ند تنگ امان روزى كه در قربم

   باباطاهر عريان

325  

  امان روزى كه قاضيمان خدا بود

   باباطاهر عريان

327  

  اندرون از طعام خاىل دار

   سعدى شريازى

41  

  ايزدى بود آشناييهاى ما

ار   ملك الشعراى 

75  

   گومي به قدر فهم تست اين چه مى

   مولوى

310  

  اين مهه نقش عجب بر در و ديوار وجود

   سعدى شريازى
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269  

   با كرميان كارها دشوار نيست

اىي    شيخ 

261 ،295  

   ام آمب توىي باهللا اگر تشنه

   اى مهدى اهلى قمشه

59  

   بدين مژده گر ديده خواهى رواست

   فردوسى ابوالقاسم

379  

  بلند مرتبه شاهى كه ز صدر زين افتاد

   مقبل اصفهاىن

378  

   به جهان خّرم از آمن كه جهان خّرم از اوست

   شريازىسعدى 

270  

   به جهان خّرم از آمن كه خّرم از اوست
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   سعدى شريازى

275  

  460: تواضع و آثار آن، ص

   به حالوت خبورم زهر كه شاهد ساقى است

   سعدى شريازى

276  

   به دريا بنگرم دريا تو بينم

   باباطاهر عريان

276  

   به گورستان گذر كردم كم و بيش

   باباطاهر عريان

220  

   اندازدتتواضع سر رفعت 

   سعدى شريازى

314  

   جهان چون زلف و خّط و خال و ابروست

   شيخ حممود شبسرتى
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254  

   چه خوش ىب مهرباىن هر دو سر ىب

   باباطاهر عريان

59  

   چه خوش ىب مهرباىن هر دو سر ىب

   باباطاهر عريان

167  

   حّب حمبوب خدا، حّب خداست

  74؟ 

   حريص و جهانسوز و سركش مباش

   سعدى شريازى

187  

  خر عيسى گرش به مّكه برند

   سعدى شريازى

291  

  خواب بودم سخن عشق تو بيدارم كرد

  410؟ 
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   خوشا آنان كه اهللا يارشان ىب

   باباطاهر عريان

14  

   خوشا آنان كه اهللا يارشان ىب

   باباطاهر عريان

225  

   در سرم نيست جز هواى على

  شهريار

262  

  در منازم خم ابروى تا ياد آمد

   شريازىحافظ 

225  

   دال غافل ز سبحاىن چه حاصل

   باباطاهر عريان

324  

   دال غافل ز سبحاىن چه حاصل

   باباطاهر عريان
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422  

   ذرّه ذرّه كاندر اين عرض و مساست

   مولوى

376  

   اى بر گردمن افكنده دوست رشته

   مولوى

347  

   رومى نشد از سّر على كس آگاه

   مولوى

174  

   سوزىشىب در حمفلى با آه و 

  ار الشعراى ملك

312  

  شىب جمنون به خلوتگاه ناز

   حممدعلى احساىن

275  

  شنيدم كه وقىت سحرگاه عيد
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   سعدى شريازى

185  

  رود اى كز جويبارى مى قطره

   پروين اعتصامى

375  

  قوت جربيل از مطبخ نبود

   مولوى

244  

   كاى نفس من در خور آتشم

   سعدى شريازى

187  

   كاىف نيستكتاب فضل تو را آب حبر  

  295؟ 

  461: تواضع و آثار آن، ص

  كه آنان را ز حيواىن رهانيد

   اى اهلى قمشه

139- 140  
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  كه گفت آن عندليبان را به گلزار

   اى اهلى قمشه

226  

   گر مباندمي زنده بردوزمي

ائى    شيخ 

328  

   شنوم گفت امحد ز مين بوى خدا مى

  138؟ 

  ما از تو ندارمي بغري از تو متنّا

  121؟ 

   ما مهه شريان وىل شري علم

   مريزا حممدتقى

   حجةاالسالم

311  

  مردان خدا پرده پندار دريدند

   فروغى بسطامى

205  
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   مرگ اگر مرد است آيد پيش من

   مولوى

137  

   ميسر نگردد به كس اين سعادت

  244؟ 

   وجود اندر كمال خويش سارى است

   حممودشبسرتى شيخ

311  

  هر چه آن خسرو كند شريين كند

   مولوى

4  

   مهى گفت ژوليده دستار و موى

   سعدى شريازى

185  

  يكى قطره باران ز ابرى چكيد

   سعدى شريازى

187  
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  462: تواضع و آثار آن، ص

   فهرست اعالم

  373، 201، 198، 187، 117، 53آدم عليه السالم 

  12، 11آصف بن برخيا 

  201آل ابراهيم عليهم السالم 

  201آل عمران عليهم السالم 

، 99، 83، 75، 70، 69، 58، 52، 51، 37، 26، 21، 3حممد، اهل بيت، ائمه طاهرين عليهم السالم آل 
113 ،131 ،133 ،147 ،165 ،169 ،179 ،184 ،197 ،198 ،200 ،215 ،235 ،253 ،258 ،
269 ،272 ،274 ،278 ،287 ،295 ،305 ،319 ،320 ،322 ،326 ،344 ،345 ،355 ،360 ،
373 ،376 ،377 ،382، 391 ،403 ،405 ،407 ،419 ،422 ،426  

  399، 346، 345، 327، 309، 275، 274، 187، 6، 5ابراهيم عليه السالم 

  307ابرهه 

  279ابن سينا 

  222ابن فهد حلى 

  184ابن ميني 

  396، 395ابوحنيفه 

  362ابوذر 

  296ابوهلب 
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  407ابوالنصر 

  77، 76أمحد أمني 

  336ادريس عليه السالم 

  409، 408ّله اراكى، آيت ال

  186ارباب اصفهاىن، آيت الّله آقارحيم 

  399اسحاق عليه السالم 

  6امساعيل عليه السالم 

  134اصبغ بن نباته 

  408، 407، 396، 156، 155، 104، 54، 52امام باقر عليه السالم 

  174، 172امام حسن عسكرى عليه السالم 

، 118، 93، 92، 89، 86، 84، 78، 77، 72، 60، 59، 52امام حسني، اباعبدالّله، سيدالشهداء عليه السالم 
121 ،155 ،200 ،223 ،241 ،262 ،272 ،278 ،279 ،280 ،293 ،312 ،313 ،361 ،377 ،
378 ،379 ،396 ،422  

   امام مهدى عليه السالم/ امام دوازدهم عليه السالم

  364، 242، 217، 216، 155، 106، 105، 72امام رضا عليه السالم 

  393، 381، 380، 361، 357، 343، 202، 156، 155، 52سجاد، زين العابدين عليه السالم امام 

  ،321، 275، 242، 239، 222، 181، 179، 132، 55، 52، 38، 37، 28امام صادق عليه السالم 

  464: تواضع و آثار آن، ص
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378 ،396 ،398 ،407 ،422  

  274، 273، 272، 261امام كاظم، موسى بن جعفر عليه السالم 

، 121، 116، 113، 93، 92، 87، 86، 78، 74، 69، 57، 52، 9، 7امام على، امرياملؤمنني عليه السالم 
122 ،133 ،134 ،135 ،136 ،140 ،149 ،156 ،171 ،172 ،173 ،174 ،188 ،200 ،201 ،
202 ،203 ،204 ،205 ،206 ،225 ،227 ،243 ،244 ،245 ،260 ،261 ،262 ،272 ،273 ،
277 ،278 ،279 ،280 ،290 ،291 ،292 ،293 ،294 ،295 ،296 ،309 ،310 ،312 ،324 ،
325 ،326 ،327 ،335 ،343 ،345 ،346 ،355 ،362 ،373 ،377 ،378 ،381 ،391 ،396 ،
399 ،405 ،412 ،419 ،427  

، 293، 278، 208، 206، 205، 204، 201، 200، 198، 86، 60، 52امام حسن جمتىب عليه السالم 
380، 396  

  427، 411، 410، 366، 365، 340، 339، 114، 52امام مهدى، امام عصر، امام زمان عليه السالم 

  280ام سلمه 

، 237، 204، 200، 133، 119، 116، 101، 61، 58، 52، 44، 40، 9انبياء، پيغمربان عليهم السالم 
258 ،319 ،320 ،322 ،336 ،337 ،345 ،347 ،355 ،373 ،374 ،376 ،377 ،393 ،394 ،
407  

  165، 157، 137، 136، 135، 133اويس قرىن 

  325، 324، 219بابا طاهر 

  185بايزيد 

  383، 382، 186بروجردى، آيت اهللا 

  239برون انگليسى 
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  151بالل 

  44ها  بودائى

  202، 201پادشاه مصر 

  375پروين اعتصامى 

  92پورياى وىل 

، 43، 38، 37، 30، 27، 26، 22، 21، 14، 8، 3يه و آله پيامرب اكرم، رسول خدا، امحد، حممد صلى اهللا عل
51 ،52 ،60 ،69 ،70 ،71 ،75 ،78 ،83 ،84 ،88 ،90 ،99 ،100 ،113 ،118 ،119 ،131 ،

133 ،135 ،136 ،137 ،138 ،147 ،150 ،151 ،152 ،157 ،165 ،166 ،167 ،168 ،169 ،
170 ،171 ،174 ،179 ،180 ،181 ،182 ،183 ،184 ،187 ،188 ،197 ،203 ،215 ،221 ،
223 ،235 ،237 ،241 ،253 ،260 ،261 ،269 ،272 ،274 ،277 ،278 ،280 ،287 ،289 ،
291 ،292 ،293 ،294 ،295 ،296 ،305 ،319 ،322 ،323 ،324 ،326 ،327 ،335 ،344 ،
347 ،355 ،359 ،361 ،362 ،363 ،373 ،377 ،378 ،381 ،382 ،391 ،392 ،395 ،396 ،
405 ،407، 419 ،426  

  84جابر بن عبداهللا انصارى 

  423، 184حافظ 

  105حاكم خراسان 

  399حر بن يزيد رياحى 

  424حسن، مشهدى 

  465: تواضع و آثار آن، ص

  395حنبلى 
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  327خدجيه عليها السالم ]  حضرت[

  358مخيىن، امام 

  337داود عليه السالم 

  340رضاخان 

  375، 184، 174رومى، جالل الدين 

  134ها  زرتشىت

  197زكريا عليه السالم 

  378، 241، 60زينب كربى عليها السالم ]  حضرت[

  ميثم متار/ سامل

  392، 270، 184سعدى 

  362، 312، 279، 170، 169سلمان 

  11، 10سليمان عليه السالم 

  184سناىي 

  205سيد العلماء مازندراىن 

  395شافعى 

  206شاميان 

  12شاه حسني 



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

 

  412، 411شاه طهماسب صفوى 

  412، 361، 360، 359شاه عباس صفوى 

  205، 203، 41شيخ انصارى 

اىي    360شيخ 

  259، 216، 54شيخ صدوق 

  279شيخ طوسى 

  378شهداى كربال 

  382شريازى، آيت الّله سيد عبداهلادى 

  358صدر املتأهلني شريازى، مال صدرا 

  206ضرار 

  186طالقاىن، آيت الّله شيخ مرتضى 

  12طباطبائى، عالمه 

  172طربسى 

  377عايشه 

  241، 223، 74عباس، قمر بىن هاشم عليه السالم ]  حضرت[

  220عبدالعظيم عليه السالم ]  حضرت[

  407عبدالّله بن حممد بن خالد 
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  84عطيه كوىف 

  169علماى اهل سنت 

  362، 312عمار 

  181عموى پيغمرب 

  187، 53عيسى مسيح عليه السالم 

  383، 362، 346، 345، 327، 293، 278، 182، 86، 60، 58، 52م فاطمه زهرا عليها السال]  حضرت[

  347، 236فرعون 

  241فرعونيان 

  274فيض كاشاىن 

  261قابيل 

  219قارون 
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