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  2: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، 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
عاملان ديىن و عارفان حقيقى غواصان اين . هاى نفس است ظلمتسرياب كننده تشنگان هدايت و رهاىي جويندگان از 

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

ه ارتباط و انتقال معارف ديىن و مكارم اى است كه از ديرباز زمين 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 

، با كالم نغز »ْوِعَظِة احلََْسَنةِ َسِبيِل رَبَِّك ِباحلِْْكَمِة َو اْلمَ   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 
صاريان، مدظله العاىل، است كه گريد، جمموعه مباحث عاملانه و ارزمشند حمقق ارمجند حضرت استاد حسني ان حمرتم قرار مى

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

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

  22: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

باشد كه به منظور پربارتر ساخنت حمتواى تبليغ ديىن در جامعه و  نشر و ترويج فرهنگ غىن شيعه بر كرسى حبث ونظر مى
  .شود استفاده بيشرت طالب حمرتم علوم ديىن به زيور طبع آراسته مى
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اشت ويراستار آمده كه شرح آن در يادد  -در اين جمموعه گرانقدر، تالش شده است با تكيه بر ويرايشى رومشند و دقيق
ساختار هنرمندانه مباحث و سبك استاد در ارائه سخن از بني نرود، تا ضمن نشرفرهنگ انسان ساز آل الّله  -است

  .عليهم السالم شيوه منحصر به فرد استاد در تبيني معارف ديىن نيز حفظ شده و به مشتاقان ارائه گردد

گفتار در   25د بيست و هشتمني اثر از اين جمموعه سرتگ و دربردارنده شو  جمّلدى كه اكنون تقدمي خوانندگان گرامى مى
در حسينيه  1385هاى استاد در ماه رمضان  باشد كه مربوط به سخنراىن باب چهره ملكوتى يوسف عليه السالم مى

ران است مهداىن   .ها 

سازد، از فوايد زير خاىل  ز گفتارى مىاين مكتوب، عالوه بر در برداشنت منت سخنراىن كه الجرم سبك و سياق منت را ني
  :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  جمموعه متنوع فهرست -

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

  .سپاسگزارى مناييم

   مركز علمى حتقيقاتى دارالعرفان

   پيش گفتار مؤلف

  »احلمد هللا و الصالة على رسول اهللا و على آله آل اهللا«

ارزش . پايه گذار منرب و جلسات سخنراىن براى رشد و هدايت جامعه وجود مبارك پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله بود
سات تا جاىي بود كه خود رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله تا روز پايان عمرشان با كمال تبليغ دين از طريق منرب و جل
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پس از پيامرب، وجود مقدس . اخالص به بيان معارف دين پرداختند و در اين راه زمحات سنگيىن را متحمل شدند
ج  هاى آن حضرت در كتاب ىب امريمؤمنان عليه السالم اداى اين تكليف اهلى به عهده گرفتند كه خبشى از سخنراىن نظري 

  .البالغه موجود است

امامان معصوم، به ويژه حضرت باقر و حضرت صادق عليهما السالم نيز تا جاىي كه فرصت در اختيارشان قرار گرفت و 
هاى  تهعباس برايشان پيش نيامد اين مهم را به صورت بيان معارف اهلى و رش 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

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

  24: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، 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  جنف آبادى، آيت الّله حاج مريزا على شريازى، آيت الّله حاج مريزا على هستهالّله سيدعلى 

  ...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 ىبه قرآن و اهل بيت ادا م

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

تبليغ بيش از شش هزار سخنراىن در نزديك به پانصد موضوع خمتلف بر پايه قرآن و  در زمينه. 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

در شهر قم در جهت نشر معارف قرآىن و فرهنگ اهل بيت عليهم السالم كارهاى مهمى را در مؤسسه دارالعرفان، كه 
ها و  ها به صورت مكتوب درآيد تا در اختيار طالب حوزه دهد، بنا گذاشت منت اين سخنراىن سطح جهاىن اجنام مى
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خواهد شد در آينده منبعى براى دانشجويان و مردم عالقمند قرار گريد و اين جمموعه كه احتماًال حدود دويست جلد 
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
  .حق سبب ظهورش شدفقط لطف و رمحت 

   حسني انصاريان: فقري

  26: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   عشق پاك و ناپاك 1

  ها امهيت بررسى تاريخ انسان

  ها ران، حسينيه مهداىن

  1385رمضان 

  27: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .صّل على حممد و آله الطاهرينو 

ج البالغه مردم را دعوت مى ها انديشه كنند، تا دقايق آن را  كنند كه در تاريخ زندگى انسان آيات و روايات، خصوصاً 
  .بيابند

اى قرار دارد كه هر مطالعه   ها كه داراى دو خبش مثبت و منفى است، نكات بسيار آموزنده در تاريخ زندگى انسان
اش استفاده كند و با دقت در تاريخ گذشتگان و نكات  تواند از اين نكات به نفع خود، اطرافيان و جامعه ى مىا كننده

ا به ارزش هاى وجودى خودش بيافزايد و حىت راه قرب و لقاء به سوى حق را با كمك گرفنت از  مثبت و منفى زندگى آ
  .اهلى و انساىن برساندهاى مرتفعى از مقامات  تاريخ بپيمايد و خود را به قله

   از دانشمندان مهم ادبيات عرب است، اين طور كه از سخنانش »1«  ابوحّيان اندلسى
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______________________________  
  .، كلمه ابوحيان415 -414/ 1): دايرة املعارف اسالمى، دشىت(معارف و معاريف  -)1(

اىن يكى از ائمه لغت عرب، اصًال بربرى است، مولدش غرناطه به اثريالدين حممد بن يوسف غرناطى اندلسى جي: ابوَحّيان
مقدمات علوم را در مهان شهر آموخت و سپس به شهرهاى بلش و مارقه و مريه شد و در بالد . بوده است 654سال 

خت و پس از مزبوره به حتصيل علوم پرداخت و از آجنا به مشال آفريقا و مصر سفر كرد و نزد ابن حناس به حتصيل حنو پردا
. وى در آغاز پريو مذهب ظاهريه بود و پس از آن مذهب شافعى گرفت. وى در تدريس حنو جانشني استاد گشت

تأليفات او تنها در حنو نيست كه او را در علوم قرآن و حديث نيز مؤلفاتى است و كتاىب نيز در شصت جملد در تاريخ 
او كه بالغ بر شصت و پنج كتاب است جز ده كتاب ظاهراً باقى اندلس داشته كه در دست نيست و از كليه تأليفات 

منانده، وى شاعر نيز بوده كه قطعاتى از او نقل شده، او عالوه بر زبان عرب به زبان فارسى و تركى و حبشى نيز آشنا 
لرتك و رجز نور بوده، چنانكه منطق اخلرس ىف لسان الفرس و كتاب االفعال ىف لسان الرتك و كتاب زهو امللك ىف حنو ا

الغبش ىف السان احلبش از او است و از مؤلفات ديگر او است كتاب التذييل و التكميل من شرح التسهيل، الشذرة 
الذهبية ىف العلوم العربية و كتاب حناة اندلس، املبدع ىف التصريف، املبني ىف تاريخ اندلس، البحر احمليط ىف التفسري، شرح 

  )دهخدا. (بوده است 745سالك و كتب ديگر، وفات او به سال االلفيه موسوم به منهج ال

  28: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

شود، اهل مطالعه تاريخ بوده و به خاطر مطالعات سنگيىن كه در تاريخ داشته، نصيحت كننده خوىب شده  استفاده مى
كردن از نكات آن، بتواند افراد را خيلى خوب   ها به او قدرت داده بود كه با استفاده مطالعه در تاريخ انسان. است

  .نصيحت كند

   گريى از تاريخ گذشتگان عربت

  

ابوحيان مجله بسيار جالىب درباره تاريخ دارد كه در نصاحيش آمده است و اين مجله را زياد تكرار كرده است كه تاريخ را 
انسان با آن عقل جديد، زندگى جديدى را پيدا  دهد و حتماً مطالعه كنيد، زيرا مطالعه آن، عقل جديدى به انسان مى

  .كند مى
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كند  هاى زيادى را در خود مجع مى ها دل بدهد، ارزش انسان يعىن وقىت انسان به نكات مثبت و منفى تاريخ حيات انسان
  .شود و گاهى به تنهاىي مانند هزار نفر مى

  .شود ها و كماالت مى ، درسىتها كند و منبع پاكى نكات منفى زندگى ديگران را از خود دفع مى

   پروردگار عامل در قرآن كرمي، حضرت ابراهيم عليه السالم را به عنوان يك امت نشان

  29: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  :داده است

  »1« »ِإنَّ ِإْبراِهيَم كاَن أُمَّةً «

ره بردارى خوىب كرد و نكات  چرا؟ زيرا او از جتربه ايشان به . ها را از خود دفع كرد منفى آن انسانهاى خوب گذشتگان 
  .خاطر آشناىي با هزاران نفر در زمينه نكات با ارزش و يا منفى زندگى آنان، به تنهاىي به يك امت تبديل شد

به خاطر امهيت، عظمت، درس دهى تاريخ و تربيت گرى تاريخ، پروردگار عامل خبشى از آيات قرآن را به بيان تاريخ 
  »2« .گذشته اختصاص داده استهاى   ملت

______________________________  
  ».يك امت بود]  به تنهاىي[بدون ترديد، ابراهيم «؛ 120): 16(حنل  -)1(

ا -)2(   :نقش داستان در زندگى انسا

اى گذشتگان بيان شده  است، با توجه به اينكه قسمت بسيار مهمى از قرآن به صورت سرگذشت اقوام پيشني و داستا
  آيد كه چرا يك كتاب تربيىت و انسانساز اينهمه تاريخ و داستان دارد؟ اين سؤال براى بعضى پيش مى

  :سازد اما توجه به چند نكته علت حقيقى اين موضوع را روشن مى

ند ك تاريخ آزمايشگاه مسائل گوناگون زندگى بشر است، و آنچه را كه انسان در ذهن خود با دالئل عقلى ترسيم مى - 1
ترين معلومات آن است كه جنبه حسى داشته  يابد، و با توجه به اينكه مطمئن در صفحات تاريخ به صورت عيىن باز مى

انسان با چشم خود در صفحات تاريخ، . توان درك كرد باشد، نقش تاريخ را در نشان دادن واقعيات زندگى به خوىب مى
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بيند، و مهني گونه پريوزى درخشان  گريد مى ر اختالف و پراكندگى مىشكست مرگبارى را كه دامن يك قوم و ملت را بر اث
  .قوم ديگر را در سايه احتاد و مهبستگى

ج البالغه در نامه   :فرمايد اى به فرزندش امام جمتىب عليه السالم مى امام على عليه السالم در 

ا نظر افكندم، در اخبارشان انديشه منودم، و ام، وىل در اعمال  من هر چند عمر پيشينيان را يك جا نداشته! فرزندم« آ
ا شدم بلكه گوىي من به خاطر آنچه از  در آثارشان به سري و سياحت پرداختم، آن چنان كه گوىي مهچون يكى از آ

ا عمر كرده جتربيات تاريخ آنان دريافته   »!ام ام با اولني و آخرين آ

  ..)ه السالم به امام حسن جمتىب علي 31نامه : ج البالغه(

از اين گذشته تاريخ و داستان جاذبه خمصوصى دارد، و انسان در متام ادوار عمر خود از سن كودكى تا پريى حتت  - 2
و به مهني جهت قسمت مهمى از ادبيات جهان، و خبش بزرگى از آثار نويسندگان، را . تاثري اين جاذبه فوق العاده است

  .دهد تاريخ و داستان تشكيل مى

به ! استان و تاريخ براى مهه كس قابل فهم و درك است، بر خالف استدالالت عقلى كه مهه در آن يكسان نيستندد - 3
مهني دليل كتاىب كه جنبه عمومى و مهگاىن دارد و از عرب بياباىن بيسواد نيمه وحشى گرفته تا فيلسوف بزرگ و متفكر مهه 

ا و مثاهلا تكيه منايد بايد از آن استفاده كنند، حتما بايد روى تاريخ و   .داستا

  .307 -303/ 9: تفسري منونه

  30: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

اى از قرآن را متام و كامل به صورت تاريخ، بر پيغمرب عظيم الشأن اسالم صلى اهللا عليه و آله نازل كرد و از اين  سوره
ست؛ يعىن اين تاريخ و داستان واقعى، نيكوترين داستاىن است كه در تعبري كرده ا »1« » َأْحَسَن اْلَقَصصِ «داستان نيز به 

رت و پرنكته   »2« .تر از اين داستان ندارمي عامل اتفاق افتاده است؛ چون ما هيچ داستاىن را 

______________________________  
نا ِإَلْيَك هَذا اْلُقْرآَن َو ِإْن ُكْنَت ِمْن قـَْبِلِه َلِمَن َحنُْن نـَُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِمبا َأْوَحيْ «؛ 3): 12(يوسف  -)1(

رتين داستان را با وحى كردن اين قرآن بر تو مى» اْلغاِفِلنيَ  نسبت به اين [خربان  خوانيم و تو يقيناً پيش از آن از ىب ؛ ما 
  .بودى]  رتين داستان
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  :در تفسري منونه ذيل اين آيه شريفه آمده -)2(

را قرينه   َأْوَحْينا ِإلَْيَك هَذا اْلُقْرآنَ  اشاره به جمموعه قرآن است، و مجله ِمبا»  َأْحَسَن اْلَقَصصِ «از مفسران معتقدند كه بعضى 
در اينجا تنها به معىن داستان نيست، بلكه از نظر ريشه لغت به معىن جستجو از آثار چيزى » قصه«دانند، و  بر آن مى

گويد و از آجنا كه به هنگام شرح و بيان يك موضوع،   ر هم قرار گريد، عرب به آن قصه مىاست، و هر چيز كه پشت س
  .اند ناميده» قصه«شوند، اين كار را  ها پى در پى بيان مى كلمات و مجله

ن معاىن ترين الفاظ را با عاليرتين و عميقرتي ر حال خداوند جمموعه اين قرآن كه زيباترين شرح و بيان و فصيحرتين و بليغ
  .آميخته كه از نظر ظاهر زيبا و فوق العاده شريين و گوارا و از نظر باطن بسيار پر حمتوا است احسن القصص ناميده

كنيم كه اين تعبري در باره جمموعه قرآن به كار رفته است هر چند اين روايات به عنوان  در روايات متعددى نيز مشاهده مى
  ).دقت كنيد(ست تفسري آيه مورد حبث وارد نشده ا

  :خوانيم مثال در حديثى كه على بن ابراهيم از پيامرب صلى اهللا عليه و آله نقل كرده مى

  ).49/ 2: نور الثقلني(» .ها اين قرآن است رتين قصه«: و احسن القصص هذا القرآن

  :اى از امري مؤمنان على عليه السالم چنني نقل شده كه در خطبه» روضه كاىف«در كتاب 

ا و رساترين موعظه: احسن القصص و ابلغ املوعظة و انفع التذكر كتاب اللَّه عز ذكره ان« ها و سودمندترين  رتين داستا
  ).49/ 2: نور الثقلني(» .تذكرها كتاب خداوند متعال است

يشرت متوجه كند با آيه مورد حبث آن چنان است كه ذهن انسان ب وىل پيوند آيات آينده كه سرگذشت يوسف را بيان مى
مطالعه  ناميده است و حىت شايد براى بسيارى به هنگام»  َأْحَسَن اْلَقَصصِ «شود كه خداوند داستان يوسف را  اين معىن مى

  .آيات آغاز اين سوره غري از اين معىن چيزى به ذهن نيايد

قرآن بطور عموم احسن القصص است و امي كه مانعى ندارد اين گونه آيات براى بيان هر دو معىن باشد، هم  اما بارها گفته
  .هم داستان يوسف بطور خصوص

رتين داستان نباشد؟ با اينكه در فرازهاى هيجان   .انگيزش ترسيمى از عاليرتين درسهاى زندگى است چرا اين داستان 

  .كنيم حاكميت اراده خدا را بر مهه چيز در اين داستان به خوىب مشاهده مى
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ا را مشاهده مى بينيم، و نقشه ا چشم خود مىسر نوشت شوم حسودان را ب   .كنيم هاى نقش بر آب شده آ

بسيارند كساىن كه هنوز به . ... بينيم ننگ ىب عفىت، عظمت و شكوه پارساىي و تقوى را در البالى سطورش جمسم مى
راوت و پر گل، تنها به نگرند، مهچون چارپاياىن كه به يك باغ پر ط جالب مى داستان يوسف به عنوان يك ماجراى عشقى
  .نگرند صورت يك مشت علف براى سد جوع مى

و هنوز بسيارند كساىن كه با دادن شاخ و برگهاى دروغني به اين داستان سعى دارند از آن يك ماجراى سكسى بسازند، 
ود مجع كرده اين از عدم شايستگى و قابليت حمل است و گرنه اصل داستان مهه گونه ارزشهاى واالى انساىن را در خ

توان به آساىن از فرازهاى جامع و زيباى اين داستان گذشت، و به   است و در آينده به خواست خدا خواهيم ديد كه منى
كند كه دامنش از دست  بوى گل انسان را چنان مست مى«هاى اين داستان  گفته شاعر شريين سخن گاه در برابر جاذبه

  !.»رود مى

  .303 -301/ 9: تفسري منونه

  32: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

و . ها ها است و طرف ديگر در حضيض پسىت بينيم كه يك طرف در اوج ارزش هاى خمتلفى را مى در اين داستان، طرف
ارزشى و در پايان اين  ها قرار دارد، و طرف ديگر در اوج ىب شود كه چرا يك طرف در اوج ارزش علت آن نيز بيان مى

  .اين داستان غذاى مغز خردمندان است: فرمايد گار عامل مىداستان، پرورد 

يعىن عاقالن بايد با توان خرد و عقل خود از اين داستان استفاده بكنند، تا گرفتار پسىت افرادى مهچون افراد اين داستان 
  :مند شوند رههاى ارزش داراىن كه در اين داستان هستند،  نگردند و از مكر ايشان در امان مبانند و از ارزش

َرٌة ِألُوِيل اْألَْلبابِ «   »1« »َلَقْد كاَن ِيف َقَصِصِهْم ِعبـْ

من اين داستان را كه زيباترين داستان اتفاق افتاده در عامل است، به عنوان غذاى مغز : فرمايد خيلى عجيب است، مى
  .دهد انسانيت مشا كمك مى يعىن اين داستان به عقل، خرد، مغز، بصريت، اميان، تقوا و. خردمندان قرار دادم

   سوره مباركه يوسف زيباترين قصه تاريخ
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آن چه  . من در صدد تفسري آيه به آيه سوره مباركه يوسف نيستم، چون تفسري آيه به آيه چندين سال طول خواهد كشيد
  كه مهم است، فقط موارد عربت، پند،

______________________________  
  ».راسىت در سرگذشت آنان عربتى براى خردمندان استبه «؛ 111): 12(يوسف  -)1(

  33: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

ا را با كمك پروردگار بيان خواهم كرد   .لطائف و اشاراتى است كه آ

كند كه در عني شوهر داشنت، در  در اين داستان، خداوند متعال سخن از عشق آتشني ىب جا و خطرزاى زىن صحبت مى
خواست جواىن را كه مؤدب به مهه آداب انساىن و اهلى بود، به  نت به شوهر قرار گرفت و به خيال خودش مىميدان خيا

دار كند و خبشى از صفحات تاريخ حيات زن را  خود جذب كند، و دامن انسانيت، عصمت، عفت و كرامت او را لكه
  .از چارچوب پاك نظام خانواده به جلن بكشاند

ها را دارمي كه در قرآن و  عقلى، انساىن، آمساىن، عرشى و ملكوتى نبود؛ چون ما انواع اين عشق زىن كه عشق او طبيعى،
  .هم آمده، نه با لغت حمبت» عشق«حىت در روايات با لغت . روايات آمده است

ى و عشق؛ يعىن اوج حمبت و دلدادگى كه حكماى اهلى انواع آن را تعريف كردند، عشق ملكوتى، اهلى، انساىن، طبيع
كه عشق شهواىن ريشه آن نفس اماره، لذت گراىي و مادى فكر كردن و سراپا آلوده، ناپاك و جنس بودن و ظهور . شهواىن

  »1« .كشد اين عشق در هر كجا كه باشد، آجنا را نيز به آلودگى و ناپاكى مى

   كر و كور شدن عاشق

  

  :فرمايد مى» ج البالغه«امرياملؤمنني عليه السالم در 

  عشقى كه منبع آن نفس اّماره و هواى نفس است، دل و صاحب اين عشق را كر و

______________________________  
لس اخلامس و التسعون(، 668: األماىل للصدوق -)1( ، حديث 126، باب 158/ 70: ؛ حباراألنوار3، حديث )ا
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از امام . اللَِّه َعِن اْلِعْشِق قَاَل قـُُلوٌب َخَلْت ِمْن ذِْكِر اللَِّه فََأَذاقـََها اللَُّه ُحبَّ َغْريِهَعْن ُمَفضَِّل ْبِن ُعَمَر َقاَل َسأَْلُت أَبَا َعْبِد «؛ 1
ا چشاند: صادق عليه السالم عشق را پرسيدم فرمود ى شوند و خدا دوسىت ديگرى را به آ   ».دهلائى كه از ياد خدا 

  34: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

كند و  اى است؛ يعىن تنها چيزى كه در اين عشق حماسبه مى ديد او نسبت به زندگى، ديد كوركورانه »1« .كند كور مى
  .تواند حماسبه كند، لذتى است كه به قيمت آلوده كردن دامن خود و خانواده است غري از آن را منى

كشيده از هواى نفس و نفس اّماره آيات سوره يوسف به هر جواىن، از مرد و زن، نسبت به خطرات اين عشق شعله  
. كند اين عشق، سراپا خطر، خسارت، زيان و ضرر است و مشا را به هر گناهى آلوده مى! دهد كه بدانيد هشدار مى

  .گناهى كه پروردگار در سوره فرقان عذاب اين گناه را دو برابر گناهان ديگر اعالم كرده است

  :دشو  آياتش مفصل است و با اين آيه شروع مى

  »2« »َو ِعباُد الرَّْمحِن الَِّذيَن َميُْشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْوناً «

  .سنگيىن بار زندگى در گناه است، گرچه صغريه باشد. بار و سبكى دارند بندگان خدا، زندگى ىب

   سنگيىن بار گناه در برابر خالق

  

  :فرمايند ائمه ما در روايات مى

   شخص بزرگى كه در برابر او گناه را مرتكب به كوچكى گناه نگاه نكن، بلكه به آن

______________________________  
 َمْن َعِشَق َشْيئاً أَْعَشى َبَصَرُه َو َأْمَرَض قـَْلَبُه فـَُهَو يـَْنُظُر ِبَعْنيٍ َغْريِ َصِحيَحٍة َو َيْسَمُع ِبأُُذٍن َغْريِ «؛ 108: ج البالغه -)1(

يَعٍة َقْد َخَرَقِت الشََّهوَ  نـَْيا قـَْلَبُه َو َوِهلَْت َعَليـَْها نـَْفُسُه فـَُهَو َعْبٌد َهلَا َو ِلَمْن ِيف َيَدْيِه َشيْ مسَِ ءٌ ِمنـَْها َحْيُثَما  اُت َعْقَلُه َو َأَماَتِت الدُّ
  ». يـَتَِّعُظ ِمْنُه ِبَواِعظٍ زَاَلْت زَاَل ِإَليـَْها َو َحْيُثَما أَقْـبَـَلْت أَقْـَبَل َعَليـَْها َال يـَنـَْزِجُر ِمَن اللَِّه ِبزَاِجٍر َو َال 

  ».روند اند كه روى زمني با آرامش و فروتىن راه مى و بندگان رمحان كساىن«؛ 63): 25(فرقان  -)2(
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  35: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

ش را ندادم خورد، يا جنسى خريدم، مقدارى از قيمت يك نگاه به ناحمرم كه به جاىي بر منى: نگو »1« .شوى، نگاه كن مى
  .چيزى نيست: و طرف هم نفهميد، نگو

ها،  خورد، بلكه نگاه كن، ببني با اين برنامه من سيلى خمتصرى به صورت يك مظلوم زدم، اين كه به جاىي برمنى: نگو
  نافرماىن چه كسى را داشىت؟ چه كسى گفته است كه سيلى نزن؟ به ناحمرم نگاه نكن؟ مال مردم را كم و زياد نكن؟

  »2« »تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشياَءُهمْ ال «

  .چه كسى اين دستورها را گفته است، او را حلاظ كن

ثقل معنوى . پروردگار عامل جربئيل را مأمور كرد كه از افق اعال آيه بياورد و بر قلب پيغمرب صلى اهللا عليه و آله نازل كند
  .ت به قرآن، با مهه امت فرق داشته استآيه را بسنج؛ چون گريندگى پيامرب صلى اهللا عليه و آله نسب

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

شد، پيغمرب صلى اهللا عليه و آله براى دريافت آيه  اى نازل مى هر وقت من در كنار پيغمرب صلى اهللا عليه و آله بودم و آيه
  »3« .رفت تا مرز مرگ پيش مى

______________________________  
قال رسول اهللا صلى اهللا «؛ 1162، حديث 527: ؛ األماىل للطوسى3، حديث 4، باب 79/ 74: األنوارحبار  -)1(

  »َالتـَْنُظْر ِإَىل ِصَغِر اخلَِْطيَئِة َو َلِكِن اْنُظْر ِإَىل َمْن َعَصْيت«يا اباذر : عليه و آله

  ».از اجناس و اموال و حقوق مردم مكاهيد«؛ 85): 7(اعراف  -)2(

َو أَمَّا َكْيِفيَُّة نـُُزوِل اْلَوْحِي فـََقْد َسأََلُه «و احاديث ذيل آن؛  13، حديث 2، باب 261 -260/ 18: األنوارحبار  -)3(
َعينِّ فـََقْدَوَعْيُت َما قَاَل   َعَليَّ فـَيَـْفِصمُ احلَْاِرُث ْبُن ِهَشاٍم َكْيَف يَْأتِيَك اْلَوْحُي فـََقاَل َأْحَياناً يَْأتِيِين ِمْثُل َصْلَصَلِة اجلََْرِس َو ُهَو َأُشدُّهُ 

ْيِه اْلَوْحُي ُيْسَمُع ِعْنَد َوْجِهِه َدِويٌّ َكَدِويِّ َو َأْحَياناً يـََتَمثَُّل ِيلَ اْلَمَلُك َرُجًال فـَُيَكلُِّمِين َفَأِعي َما يـَُقوُل َو ُرِوَي أَنَُّه َكاَن ِإَذا نـََزَل َعلَ 
أَنَُّه َكاَن ِإَذا نـََزَل ُل َعَلْيِه اْلَوْحُي ِيف اْليَـْوِم الشَِّديِد اْلبَـْرِد فـَيَـْفِصُم َعْنُه َو ِإنَّ َجِبيَنهُ َليَـنـَْفِصُد َعَرقاً َو ُرِوَي النَّْحِل َو ُرِوَي أَنَُّه َكاَن يـَْنزِ 

  .ُه َو ِمْنُه يـَُقاُل بـَُرَحاءُ اْلَوْحيِ َعَلْيِه ُكِرَب ِلَذِلَك َو يـَْرَبدُّ َوْجُهُه َو َنَكَس َرْأَسُه َو َنَكَس َأْصَحابُُه رُُءوَسُهْم ِمنْ 
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ًة فـَنَـَزَل َقاَل اْبُن َعبَّاٍس َكاَن النَِّيبُّ صلى اهللا عليه و آله ِإَذا نـََزَل َعَلْيِه اْلُقْرآُن تـََلقَّاُه بِِلَساِنِه َو َشَفتَـيْ  ِه َكاَن يـَُعاِلُج ِمْن َذِلَك ِشدَّ
َعَلْيَك قـَْوًال نـََزَل َعَلْيِه اْلَوْحُي َوَجَد ِمْنُه أََلماً َشِديداً َو يـََتَصدَُّع َرْأُسُه َو جيَُِد ثِْقًال قـَْوُلهُ ِإنَّا َسنـُْلِقي  الُحتَرِّْك ِبِه ِلساَنَك َو َكاَن ِإَذا

َرئِيُل عليه السالم َعَلى َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله ِستَِّني أَ  ْعُت أَنَُّه نـََزَل َجبـْ   ».ْلَف َمرَّةٍ َثِقيًال َو مسَِ

  36: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  :حضرت جربئيل به پيغمرب صلى اهللا عليه و آله نازل شد و اين آيه را آورد

َو ُقْل ِلْلُمْؤِمناِت يـَْغُضْضَن ِمْن  *َهلُْم ِإنَّ اللََّه َخِبٌري ِمبا َيْصنـَُعونَ   ُقْل لِْلُمْؤِمِنَني يـَُغضُّوا ِمْن أَْبصارِِهْم َو َحيَْفُظوا فـُُروَجُهْم ذِلَك َأزْكى«
  »1« »أَْبصارِِهنَّ َو َحيَْفْظَن فـُُروَجُهنَّ 

به مردان ناحمرم خريه : چشم از زن ناحمرم بپوشند و از شهوت حرام بپرهيزند، به زنان با اميان بگو: به مردان مؤمن بگو
  .نشوند، دامن عفت خود را پاك نگهدارند

  :فرمايد م مىامرياملؤمنني عليه السال

  .خواست بر پيغمرب صلى اهللا عليه و آله نازل شود، حضرت را تا مرز مرگ برد وقىت اين آيه مى

اى كه گفته است نگاه نكنيد، چه   چه كسى گفته است نگاه نكنيد؟ اين آيه: بگو. يك نگاه كردن چيزى نيست: نگو
هللا عليه و آله وقت گرفنت اين آيه، چه حاىل داشته است؟ كسى براى پيغمرب صلى اهللا عليه و آله آورده و پيغمرب صلى ا

تا زناىي اتفاق نيفتد و طالق پيش نيايد و . ها، زنان و مردان، پاك مبانند براى چه آيه نازل شده است؟ براى اين كه نگاه
  :پس نگو. ها به وجود نيايد ها از بني نرود، خودكشى ها و جان عقل. بنيان خانواده سست نشود

  .گاه چيزى نيست، مهني نگاه در تاريخ بشر خيلى فاجعه به بار آورده استيك ن

  كر و كور شدن باطن زليخا

  

هاى  اى شديد و آتشني است كه شعله اين عشق، متام ارزش در اين سوره صحبت از زىن است كه داراى عشق نفس اّماره
   انساىن اين زن را سوزانده، كه ديگر نسبت
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______________________________  
از آنچه حرام است مانند ديدن زنان ناحمرم و [چشمان خود را : به مردان مؤمن بگو«؛ 31 -30): 24(نور  -)1(

تر است، قطعاً خدا به كارهاىي كه اجنام  فرو بندند، و شرمگاه خود را حفظ كنند، اين براى آنان پاكيزه]  عورت ديگران
چشمان خود را از آنچه حرام است فرو بندند، و شرمگاه خود را حفظ  : و به زنان بااميان بگو.* تدهند، آگاه اس مى

  ».كنند

  37: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .به شوهر و پاكدامىن خود، و لطمه زدن به موقعيت جنس زن حسابگر نيست

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

ديگر پاكى خودش را حلاظ . بيند، نه قيامت و نه عاقبت خود را نه خدا را مى. بيند منىعشق او را كور كرده است، 
  .مهني و بس. اين جوان بايد كام مرا برآورد: گويد در مسريى افتاده است كه فقط مى. بيند كند و حقوق شوهرش را منى منى

رتش است و اين شهوت او را به گناهى خراىب دنيا و آخ. فهمد كه اين كار خيانت به خود و شوهر است ديگر منى
مناز، روزه خوار و  در حاىل كه ىب. كشد كه اگر اين گناه اتفاق بيفتد، در قيامت عذابش دو برابر ديگر گناهان است مى

  .كند قاتل را دو برابر عذاب منى

  :روند زير بار سنگني گناه منى» عباد الرمحن«

  »1« »َن َعَلى اْألَْرِض َهْوناً َو ِإذا خاطَبَـُهُم اْجلاِهُلوَن قاُلوا َسالماً َو ِعباُد الرَّْمحِن الَِّذيَن َميُْشو «

وقىت با كسى درگريى . بينند شوند؛ چون آن درگريى را به سود خود منى كنند، درگري منى ها برخورد مى وقىت با زبان نفهم
وقىت با كسى درگريى اخالقى پيدا . شود مىاش جماب  كند، سود دارد؛ چون طرف مقابل از اشكال و شبهه علمى پيدا مى

عباد . شود دهد كه طرف مقابل خجالت زده مى كند، در آن درگريى عمًال به طرف مقابل، درس رعايت ادب مى مى
اىي كه بر ناداىن خود مصّر هستند، درگري منى واقعى خدا با زبان نفهم ما با مشا حبث و : گويند شوند و مى ها، جاهالن و آ

  .برو به سالمت. ندارمي حرىف
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______________________________  
روند، و هنگامى كه نادانان  اند كه روى زمني با آرامش و فروتىن راه مى و بندگان رمحان كساىن«؛ 63): 25(فرقان  -)1(

  ».گويند آميز مى سخناىن مساملت]  در پاسخشان[دهند  آنان را طرف خطاب قرار مى

  38: ليه السالم، صچهره ملكوتى يوسف ع

  »1« »َو ِإذا َمرُّوا ِباللَّْغِو َمرُّوا ِكراماً «

كنند و خود را در معرض مسخره  رسند، با بزرگوارى عبور مى هنر و گفتار و كردار بيهوده مى هنگامى كه به شخص ىب
  .كرامت و بزرگوارى دارند. دهند كنندگان قرار منى مسخره

  :فرمايد مشارد و مى مىبعد صفات ديگر آنان را بر 

  »َو ال يـَْزنُونَ «

تا چه وقت؟ تا وقىت جوان هستند؟ نه، تا آخر عمر؛ زيرا نگاه اهل معرفت . عباد خدا اهل رابطه نامشروع با ناحمرم نيستند
  .بينانه و درست است به مهه مسائل، نگاهى روشن

  دو برابر بودن گناه زنا

  

ا در باطن خود زنا را عذاب مضاعف و دو  منىاهل بندگى خدا، زنا را تنها زنا  بينند كه هوس كنند اجنام بدهند، بلكه آ
  .كنند بينند، لذا براى آنان هيچ لذتى ندارد، بلكه از زنا فرار مى برابر مى

  »2« »ُيضاَعْف َلُه اْلَعذاُب يـَْوَم اْلِقياَمةِ * َو ال يـَْزنُوَن َو َمْن يـَْفَعْل ذِلَك يـَْلَق أَثاماً «

  .اند كساىن كه مرتكب زنا شوند خود را درگري دوزخ و عذاب دو برابر كرده

   اما آن كسى كه. خوار، رباخور، قاتل و مانند آن يك عذاب دارند مناز، روزه ىب

______________________________  
  ».گذرند ت مىگذرند، با بزرگوارى و متان و هنگامى كه بر گفتار و كردار لغو مى«؛ 72): 25(فرقان  -)1(
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روز .* كنند؛ و كسى كه اين اعمال را مرتكب شود به كيفر سخىت برسد و زنا منى«؛ 69 -68): 25(فرقان  -)2(
  ».قيامت عذابش دو چندان شود

  39: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .شود نرو دو برابر عذاب مىكند، چون اين دامن پاك براى خدا خيلى ارزش دارد، از اي دامن پاك خود را به زنا جنس مى

  .دهد دهد و او را به اسفل سافلني جهنم سوق مى اين نوع عشق، زن را كور كرده و در جايگاه حضيض و پسىت قرار مى

ا تقليد كنند اين يك طرف داستان است، اما طرف ديگر جواىن . آيا منونه چنني زناىن لياقت دارند كه مردان و زنان از آ
  .اوج جواىن است، وىل نگاه او به زندگى و هسىت، مهان نگاهى است كه خدا دارد قرار دارد كه در

   چشم و گوش اهلى

  

نگاه حضرت يوسف عليه السالم، نگاهى از روى بصريت، معرفت، اميان و يقني به مهه موجودات بوده و در حقيقت 
  .اى از ديده حضرت حق بوده است چشم او شعبه

به نظر مشا صاحب . كرد خدا را عاريه گرفته بود و با آن چشم، عامل هسىت را نگاه مىحضرت يوسف عليه السالم چشم 
آن . اين نگاه، در جواب اين زن، چه بايد بگويد؟ او پري نبود؛ چون پانزده ساله و در اوج شكوفاىي شهوت و زيباىي بود

  .م بوده استزن نيز زيبا، جوان و در اوج هنرمندى براى ربودن دل حضرت يوسف عليه السال

  .درگريى بني بصريت و كوردىل، حق و باطل، انسانيت و حيوانيت، بسيار گزنده بوده است

  .بيند بيند و كسى كه به جز لّذت بدن چيزى را منى درگريى بني كسى كه حقايق را مى

  .هاى آن دوران ترين پست ها و پست ترين بلند مرتبه ، بني بلند مرتبه» َأْسَفَل ساِفِلنيَ «و » اعلى عليني«درگريى بني 

  رسد؟ يا آن دست خيلى كوتاه است؟ ها مى ترين انسان ها، به بلند مرتبه ترين پست آيا در اين درگريى، دست پست

  40: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص
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جامعه به مشا نرسد؛ گويد كه خود را در نقطه اوجى قرار دهيد كه دست زليخاهاى  ها مى مهني نكته را قرآن به مشا جوان
ا به مشار بسيار آسان مى چون اگر مشا حالىت، اخالقى، رفتارى، كردارى مانند پست   .شود ها پيدا كنيد، دسرتسى آ

خدا ماه رمضان را براى اين قرار داد كه ما را اوج و رفعت بدهد، باال بربد، تا جاىي كه ما از دسرتس متام شياطني جّىن و 
اين . ا از ما نااميد شوند، چنان كه زليخا از حضرت يوسف عليه السالم به طور كامل نااميد شدانسى خارج شومي و آ

  .هاى اين سوره است يكى از نكته

   عنايت خدا در يارى بندگان

  

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم در دعاى كميل مى

تو در اين دنياى پر از فساد به داد من برس و به من كمك بده كه در اوجى قرار بگريم كه از  »1« »و احفظىن برمحتك«
ا از من نااميد شوند   .دسرتس متام شياطني جّىن و انسى بريون باشم و آ

ن، ما خدايا ما هيچ چيزى ندارمي و تو مهه چيز دارى، اى دارنده خزائن غيب و شهود، درهاى خزائنت را به روى ما باز ك
ما نيامدمي به تو بگوييم اهل عمل، روزه، مناز و كارهاى خوب هستيم، ما براى گداىي . امي حمتاج هستيم و به گداىي آمده

  :امي آمده

  »2« »اهلى التؤّدبىن بعقوبتك«

______________________________  
  .51، فصل 337/ 3: اقبال األعمال -)1(

  .20، فصل 157/ 1: اقبال األعمال -)2(

  41: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

اى كه  من هر ضربه. ام، براى من كاىف است، ديگر تو عليه من نقشه نكش من عمرى است كه عليه خودم نقشه كشيده
  .مرا با چوب عقوبت خود نزن. بنا بود خبورم، خوردم، تو ديگر به من ضربه و زخم نزن، بلكه مرا معاجله كن
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   ة اهللا و بركاتهوالسالم عليكم و رمح

  42: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   حقيقت عشق 2

   سري نشدن نفس اماره

  ها ران، حسينيه مهداىن

  1385رمضان 

  45: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

ها  ها و پاكى شود كه درگريى به وجود آمده در كاخ عزيز مصر، درگريى بني ناپاكى ات سوره مباركه يوسف استفاده مىاز آي
ها كوتاه و از دسرتس آن  ها از تسلط بر آن پاكى اى قرار داشت كه دست ناپاكى ها در مرتبه صاحب پاكى. بوده است

  .خارج و بسيار دور بود

اما عشق بانوى  . ها در او مجع بود نيز عاشق بود او مجع بود، عاشق بود و آن ظرىف كه پاكىها در  آن ظرىف كه ناپاكى
كاخ، آتشى برخاسته از هواى نفس و نفس اّماره بود كه در صاحبش عالج نشده بود و ميدان تاخت و تاز در اختيارش 

جواىن بود، عشقى برگرفته از معرفت به قرار گرفته بود و عشقى كه در وجود مبارك حضرت يوسف عليه السالم، در اوج 
  .حق و حقايق بود

خطر نفس اّماره، يعىن نفسى كه در مدتى طوالىن او را . كنم در اين دو زمينه، چند آيه و روايت بسيار مهم را مطرح مى
ت قرآن، هرگز سري اى كه طبق آيا اند، معده اى بزرگ تبديل كرده اند و او را براى هر معصيىت به معده به گناه عادت داده

  .اند شود و حكماى اهلى اين معده را به جهنم تشبيه كرده منى

  :فرمايد خدا در قرآن مى
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شت و دوزخيان در وقىت در قيامت تقسيم بندى متام مى شتيان در    شود، 

  46: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  :كند شوند، پروردگار عامل به جهنم خطاب مى دوزخ مستقّر مى

  »1« »َهِل اْمَتَألْتِ «

  :گويد آيا سري شدى؟ جهنم در جواب پروردگار مى

  »َهْل ِمْن َمزِيدٍ «

  .اى هست كه در دهان من بيانداز آيا باز هم لقمه

   رحم خدا، عالج نفس اماره

  

كرده،   وقىت كسى در سالياىن طوالىن، وجود خودش را به گناه عادت بدهد، در حقيقت نفس خود را با تغذيه گناه چاق
گريد و به طور  كند و مهار انسان را نيز در اختيار مى قوت و قدرت داده و اين نفس در وجود انسان، حكومت مى

  .شود مى »َألَمَّاَرٌة بِالسُّوءِ «  پيوسته

كند و چون انسان در  است؛ يعىن با قاطعيت و قدرت به انسان براى رفنت به جانب گناه حكم مى» امر«از لفظ » اّمار«
گريد، آرامش خاطر  تواند سرپيچى كند و اگر خبواهد حكم او را اجرا نكند، مورد آزار قرار مى اسارت او است، منى

  .گذارد او آرام باشد ريزد و منى صاحب نفس را به هم مى

گر، در  خواهد و آرامش او در ارتكاب گناه است در چنني حاىل، قدرت نفس عصيان نفس عصيانگر آرامش خود را مى
  :جز با كمك رمحت خدا، جنات از اين نفس امكان ندارد: فرمايد حّدى است كه قرآن جميد مى

  »2« »ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّاَرٌة بِالسُّوِء ِإالَّ ما َرِحَم َريبِّ «

______________________________  
  »آيا زيادتر از اين هم هست؟: گويد آيا پر شدى؟ مى«؛ 30): 50(ق  -)1(
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  ».دهد مگر زماىن كه پروردگارم رحم كند گر، بسيار به بدى فرمان مى زيرا نفس طغيان«؛ 53): 12(سف يو  -)2(

  47: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

عالج آن نه كار روان شناس است، نه كار علوم امروز و نه كار خانواده، بلكه صاحب نفس اّماره بايد تصميم قاطعى 
بودن با توبه واقعى و بازگشت به پروردگار فاصله بگريد و از غذا دادن به اين معده خطرناك بگريد كه از حالت اّماره 

جهّنمى خوددارى كند، تا اين كه ضعيف شود، در حّدى كه ديگر نتواند بر انسان حكمراىن كند و انسان با مرگ نفس 
  .اّماره از شّر آن راحت شود

اقرار كرده است كه متام  -در اواخر سوره يوسف -و خود او به اين مسألهاين خاِمن كاخ شديداً دچار نفس اّماره بود 
  .اشتباهات من نسبت به حضرت يوسف عليه السالم و عشق من به او و كاجموىي از او، بر اساس نفس اماره بوده است

ار عمر، قدرت، توان و افتادن در ضعف، پريى و خ اموشى غرائز و از  البته هر گنهكارى بعد از گذشنت دوره جواىن، 
  .كند كند و در درون، وضعيت خود را ملس مى كار افتادن شهوات، به بدى و زشىت خودش در گذشته اقرار مى

شود، يا نه، به قدرى  كند و اهل جنات مى هاى اهلى جربان مى آيا در اين حال، توبه واقعى كرده و متام گذشته را طبق برنامه
  .شود است كه حال جربان كردن گذشته را نيز ندارد و به شقاوت ابدى دچار مىضعف و زبوىن باطىن بر او حاكم 

  پاداش خوف از مقام پروردگار

  

  :آيه ديگر از عجائب آيات قرآن است

  »1« » َفِإنَّ اْجلَنََّة ِهَي اْلَمْأوى*  َو أَمَّا َمْن خاَف َمقاَم رَبِِّه َو نـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلَوى«

______________________________  
اما كسى كه از مقام و م نزلت پروردگارش ترسيده و نفس را از هوا و هوس بازداشته «؛ 41 -40): 79(نازعات  -)1(

شت است پس ىب* است؛   ».ترديد جايگاه 

  48: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص
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  :اند عليه السالم در توضيح اين آيه بيان كردهمقام در اين آيه شريفه به دو معنا است كه امام صادق 

دهند و در اين دادگاه بايد در مورد آنچه كه بر او   هاى قيامت است كه انسان را در برابر پروردگار قرار مى يكى دادگاه
شصت سال نعمت بدن، چشم، گوش، : اگر به او بگويند. عذر و حجت قابل قبول بياورد. گذشته است پاسخ بدهد

ا اين . هاى ديگر را در گناه هزينه كردى، چرا؟ نه اين كه ندانند گناه او چيست دل، حال، زيباىي و نعمتزبان،  سؤال آ
  است كه چرا و به چه دليل؟

  :فرمايد آيا كسى هست كه در قيامت عذر قابل قبول بياورد؟ خدا در قرآن جميد مى

هاى خود بياورد؛ چون هر عذرخواهى را خبواهد در  اشكرىهيچ كس نيست كه بتواند عذر قابل قبوىل براى گناهان و ن
  .عذر تو قابل قبول نيست: گومي بندم و مى قيامت بياورد، با مهر استدالل و دليل دهانش را مى

ره گريى از اين نگراىن، وجود خود را از ارتباط با   معناى ديگر مقام، دوزخ است؛ يعىن كسى كه نگران دوزخ باشد و با 
  :هاى شيطاىن منع كند خواهش گناهان و

  »1« » َفِإنَّ اْجلَنََّة ِهَي اْلَمْأوى«

حسن طرف مقابل اين بود كه متام وجودش هم . عيب بانوى كاخ اين بود كه نه نگران دادگاه قيامت بود و نه نگران دوزخ
ظلمت، حق و باطل بود، وىل هاى قيامت بود و هم نگران دوزخ؛ يعىن درگريى اين دو، درگريى بني نور و  نگران دادگاه

  .رسيد تا او را بشكند و در بسرت گناه قرار دهد مقام حّق و نور در اعلى عليني بود كه دست ظلمت به اين مقام منى

   اگر در وجود اين. حضرت يوسف عليه السالم با مهه وجود از دسرتس زليخا خارج بود

______________________________  
شت است پس ىب«؛ 41): 79(نازعات  -)1(   ».ترديد جايگاه 

  49: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

با وجود . ها بود جوان كمرتين حاىل از حاالت زليخا وجود داشت، حتّقق گناه قطعى بود، اما وجود او غرق در مهه پاكى
ظرف مهه غرائز، اميال و شهوات  ها داشنت شهوت و غريزه جنسى، با اين كه ملك و فرشته نبود، بلكه مانند ديگر انسان

  .ها قرار داد تا زليخا به غرائز و شهوات او دسرتسى نداشته باشد بود، اما اين اميال را پشت مهه پاكى
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  خوف پيامرب صلى اهللا عليه و آله از سه چيز

  

هاى روزگار بود كه به  انترين انس وجود مبارك رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به فرموده امرياملؤمنني عليه السالم شجاع
  :فرمايد مى» أشجع الناس«اما اين . كنند تعبري مى »1« »أشجع الناس«

  »أخاُف على أُمىت ثالثاً «

  .آيد، ترس و نگراىن، دغدغه، دهلره، رنج باطن، ترس، بيم و وحشت دارم از سه چيز كه به سر امت من بعد از من مى

  »ضاللة األهواء«: اول

  .شود نامعقوىل كه بر امت من چريه مى هاى گمراه و خواسته

  »و اتِّباع الشََّهوات ىف الُبطُون َو الفروجِ «: دوم

ا را به نابودى و هالكت مى ها و  جزء يهودى. برد كشد و از امت من بريون مى شهوت شكم و غريزه جنسى كه آ
هاى اسالمى و تعدادى در ايران نسبت شوند؛ چون مهني كارهاىي كه بيشرت مسلمانان در كشور  هاى زمان خود مى مسيحى

  .ها در اروپا و آمريكا دارند ها، صهيونيسم و مسيحى هاىي كه اسرائيلى به شكم و شهوت دارند، مهان

______________________________  
َرُسوُل اللَِّه صلى َعْن أََنٍس قَاَل َكاَن «: ، قريب به اين روايت از انس نقل شده20، باب 232/ 16: حبار االنوار -)1(

  ».اهللا عليه و آله َأْشَجَع النَّاِس َو َأْحَسَن النَّاِس َو َأْجَوَد النَّاس

  50: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

ْعرِفة«: سوم
َ
بعد از اين كه شناخت به خدا، قيامت و اهل بيت عليهم السالم داشتند، اين شناخت  »1« »َو اْلَغْفَلُة بـَْعَد امل

ا برودرا ا   .ز دست بدهند و درگري فساد، ماّديت و دنياگراىي شوند كه دين از ياد آ

شهوت شكم و غريزه جنسى، دو خطرى است كه پيغمرب عظيم الشأن اسالم صلى اهللا عليه و آله را نسبت به امت 
  .ترسم براى امت بعد از خودم مى: ترسانده بود كه فرمود
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  :اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود در روايت ديگرى پيغمرب عظيم الشأن

  »ُيِصمُّ و يـُْعِمى  إيّاكم و اهلَوى َفاّن اهلَوى«

مشا را كور . كند هاى نامعقول شويد، مشا را كر و كور مى از پريوى هواى نفس بپرهيز، كه اگر دچار هواى نفس و خواسته
در اين عامل، غري از شكم و . شكم و شهومتگويد  فقط مى. بينيد كند، طورى كه غري از خود، هيچ چيزى را منى مى

  .بيند، نه قيامت و آينده با سعادت را اما او ديگر نه خدا را مى. شهوت، ميلياردها حقيقت وجود دارد

  شود، آن هم در بيند و خودبني مى نبوت انبيا، امامت امامان، آيات قرآن را منى

______________________________  
أخاف على أّميت «؛ 105، حديث 172: جمموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى اهللا عليه و آلهج الفصاحة،  -)1(

  ».ضاللة األهواء و اتّباع الّشهوات يف البطون و الفروج و الغفلة بعد املعرفة: من بعدي ثالثا

  :و نيز در اين زمينه در روايت آمده

قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله ِإنَّ «؛ 13حديث  ،6، باب 119/ 74: ؛ حبار االنوار62، حديث 51/ 1: اخلصال
نـَْيا َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلى أُمَِّيتَ اْهلََوى َو طُوُل اْألََمِل أَمَّا اْهلََوى فَِإنَُّه َيُصدُّ َعِن احلَْقِّ َو أَمَّا طُ  وُل اْألََمِل فـَيـُْنِسي اْآلِخَرَة َو َهِذِه الدُّ

َتُكونُوا ِمْن أَبـَْناِء اْآلِخَرِة َو ُمْدِبَرًة َو َهِذِه اْآلِخَرُة َقِد اْرَحتََلْت ُمْقِبَلًة َو ِلُكلِّ َواِحَدٍة ِمنـُْهَما بـَُنوَن فَِإِن اْسَتَطْعُتْم َأْن  َقِد اْرَحتََلتْ 
  ».َالِحَساَب َو أَنـُْتْم َغداً ِيف َداِر ِحَساٍب َو َالَعَملَ  َالَتُكونُوا ِمْن أَبـَْناِء الدُّنـَْيا َفافْـَعُلوا َفِإنَُّكُم اْليـَْوَم ِيف َداِر َعَمٍل وَ 

  51: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .حمدوده شكم و شهوت خود

كرد كه اگر اين جوان حاضر شود كام او را  ديد، حساب منى او شوهر خود را منى. بانوى كاخ، چنني گرفتارىي داشت
  .ديد او آبروى خود و اين جوان و آينده و قيامت را منى. ستجواب دهد، به شوهر خيانت كرده ا

اين كار : گفت حضرت يوسف عليه السالم هفت سال به او مى. بود» يصم و يعمى«او شنواىي و بيناىي نداشت؛ چون 
  .شنيد نامشروع، خالف انسانيت و اخالق، ظلم به شوهر و خيانت به خانواده است، اما او منى

  .كند هاى نامعقول و حرام، مشا را كور و كر مى اين خواسته »1« »ُيِصمُّ و يـُْعِمى  َفاّن اهلَوى إيّاكم و اهلَوى«
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   ازدواج نامعقول و عشق جمازى

  

خانواده . خواست ازدواجى بكند كه آن ازدواج واقعاً نامعقول بود كردند، فرزندشان مى هاىي مراجعه مى گاهى خانواده
خواست ازدواج كند كه اين دخرت با اين خانواده در هيچ موردى مهاهنگى  آنان با دخرتى مىمتدين و مؤمن، اما فرزند 

ا ىب اين. نداشتند   .دين واقعى ها ديندار واقعى، آ

متام مطالب حكيمانه، . كشيد ها چند ساعت طول مى گاهى صحبت. خواستند كه با پسر يا دخرت صحبت شود مى
ا بيان  ا سكوت داشتند، متام كه مى مىعارفانه و معنوى براى آ : گفت پرسيدم، نظر مشا چيست؟ مى شد، مى شد، اما آ

  .كر و كور بودند. خواهم من فقط مهني را مى

لرزيد تا اين ازدواج  هايش از شدت گريه مى ام، پدرى كه شانه كرد، من اشك پدران را در اين زمينه زياد ديده پدر گريه مى
  ما: گفت صورت نگريد، مى

______________________________  
  .7831، حديث 547/ 3: كنز العمال  -)1(

  52: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

رتين خانواده خانواده رتين دخرتان از  ها را حاضرند به پسر ما بدهند، اين دخرت هيچ ارزشى ندارد و يا  اى هستيم كه 
  .خواهم من فقط مهني دخرت را مى: گويد امي، اما او مى دهبه پسر خود چندين دخرت را پيشنهاد دا: گفت مى

هاى نامعقول كه  اين خواسته. اين جوان بايد پاسخ خواسته مرا بدهد: گفت داد، فقط مى زليخا نيز به هيچ حرىف گوش منى
ريد، چه خواسته گ خدا، قيامت، زمحات انبيا و ائمه عليهم السالم، ادب، نصيحت پدران و مادران را نديده و نشنيده مى

  .ملعوىن است

غري از اين نيز نبايد باشد؛ . خواهم من مهني را مى: گويد دهد و در عني حال فقط مى مهگى را در جگر سوختگى قرار مى
بعد از مدتى . خواهد خبرد، پوچ است و هيچ چيزى درونش نيست داند كه اين جنسى كه مى چون كور و كر است و منى

راه طالق دادن او : گويد آيد، مى كند، آن وقت اول نزد رفيقانش مى آتش جهنمى فروكش مى كه اين عشق غلط و اين
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او ديو بوده و تو كور بودى و . او اكنون به نظرم مانند ديو زشت شده است. چيست؟ چگونه بايد از هم جدا شومي
  .ديدى، نه اين كه تازه ديو شده باشد منى

   عشق برخاسته از هواى نفس

  

  :فرمايد درباره اين عشق برخاسته از هواى نفس مى» ج البالغه«منني عليه السالم در امرياملؤ 

  »َبَصَره و أَْمَرَض قـَْلَبه  َمْن َعَشَق شيئاً أعشى«

  كند، ها چشم را كور و دل را بيمار مى اين گونه عشق

  »فـَُهَو يـَْنُظُر ِبَعْنيٍ َغْريِ َصِحيَحةٍ «

   عاشق، ديد غريصحيح، غلط و خطابنيدر فضاى اين عشق است كه ديد 

  53: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  شود، مى

يَعةٍ «   »َو َيْسَمُع ِبُأُذٍن َغْريِ مسَِ

اين گوش او مانند گوش حيواىن است؛ چون . ها را بشنود ديگر گوش انساىن در او نيست كه با آن گوش نصحيت
  .كند ها را درك منى حكمت

  »الشَّهواُت َعْقَلهُ َقْد َخَرَقِت «

هايش را  كند؛ چون عقال وقىت خواسته كند و او را به ديوانه تبديل مى هاى عقل را پاره مى هجوم شهوات حرام متام پرده
  .او ديوانه است: گويند شنوند، مى مى

ىب ندارد كه به پدر و مادر و مرياند، ديگر قل اين حالت مادى و غريخداىي، دل او را مى »1« »َو أَماَتِت الدُّنْيا قـَْلَبهُ «
  .رحم و حمّبت درون دل است، اما او ديگر دىل ندارد. زمحات انبيا و اوليا عليهم السالم رحم كند
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  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

  .كند خواهند گريه كنند و سينه بكوبند، او هر چه خبواهد، مى پدر و مادر هر چه مى. اين دل مرده است و رمحى ندارد

ها است، امثال حضرت  ها و قارون اخالق دخرتى كه مانند اخالق زليخا است و اخالق پسرى كه مانند اخالق فرعون
ا گوش منى اند و دل زنده و  دهند؛ چون كور و كر شده يوسف و موسى بن عمران عليهما السالم هم زمحت بكشند، آ

  »2« .ساملى ندارند

______________________________  
  .، ىف بيان قدرة اللّه108خطبه : ج البالغه -)1(

  .2، حديث 10، باب 341/ 12: ؛ حبار االنوار291، حديث 229 -228/ 8: الكاىف -)2(

ْعُت أَبَا َعْبِد اللَِّه يـَُقوُل تـُْؤَتى ِباْلَمْرأَِة احلَْْسَناِء يـَْومَ « َياَمِة الَِّيت َقِد افْـتُِتَنْت ِيف ُحْسِنَها  اْلقِ َعْن َعْبِد اْألَْعَلى َمْوَىل آِل َساٍم َقاَل مسَِ
ْو َهِذِه َقْد َحسَّنَّاَها فـََلْم تـُْفَتَنتْ فـَتَـُقوُل يَا َربِّ َحسَّْنَت َخْلِقي َحىتَّ َلِقيُت َما َلِقيُت فـَُيَجاءُ ِمبَْرَميَ عليه السالم فـَيـَُقاُل أَْنِت َأْحَسُن أَ 

ُيوُسَف ِذي َقِد افْـُتِنتَ ِيف ُحْسِنِه فـَيَـُقوُل يَا َربِّ َحسَّْنَت َخْلِقي َحىتَّ َلِقيُت ِمَن النَِّساِء َما َلِقيُت فـَُيَجاءُ بِ َو ُجيَاءُ ِبالرَُّجِل احلََْسِن الَّ 
َنةُ ِيف َبَالِئِه فـَيـَُقوُل عليه السالم فـَيـَُقاُل أَْنَت َأْحَسُن َأْو َهَذا َقْد َحسَّنَّاُه فـََلْم يـُْفَتَنتْ َو ُجيَاءُ ِبَصاِحِب اْلَبَالِء الَّذِ  ي َقْد َأَصابـَْتُه اْلِفتـْ

ْدَت َعَليَّ اْلَبَالَء َحىتَّ  افْـُتِتْنُت فـَيـُْؤَتى بِأَيُّوَب عليه السالم فـَيـَُقاُل أَ بَِليَُّتَك َأَشدُّ َأْو بَِليَُّة َهَذا فـََقِد ابـُْتِلَي فـََلْم  يَا َربِّ َشدَّْدتِّ َشدَّ
  ».يـُْفَتَنتْ 

در روز رستخيز زىن را كه به سبب : فرمود از امام صادق عليه السالم شنيدم كه مى: گويد لى وابسته آل سام مىعبد االع
پس . تو مرا زيبا آفريدى و به مهني سبب به من آن رسيد كه رسيد! خدايا: گويد آن زن مى. زيباييش به گناه افتاده بياورند

آيا تو زيباترى يا او؟ ما او را زيبا آفريدمي اما او به فتنه گرفتار : بدو گويند مرمي عليها السالم را در برابرش حاضر كنند و
تو مرا زيبا آفريدى و از اين رو  ! بار خدايا: نيز مرد زيباىي را كه به سبب زيباييش به گناه افتاده بياورند و او گويد. نيامد

آيا تو زيباترى يا او؟ ما : ا نزدش حاضر كنند و بگويندپس يوسف ر . گرفتار زنان گشتم و از زنان به من آن رسيد كه رسيد
آن . اى را بياورند كه به سبب ابتاليش به گناه افتاده نيز مرد بال ديده. او را زيبا آفريدمي وىل با اين حال به گناه دامن نيالود

  .بال را بر من سخت گرداندى تا جاىي كه به گناه افتادم! بار خدايا: گويد شخص مى

تر بود يا بالى او؟ او هم گرفتار بال شد وىل به گناه دامن  آيا بالى تو سخت: وب را بياورند و بدان شخص گويندپس اي
  .نيالود
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  54: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

  خملصني، در حاشيه امن پروردگار

  

  :كند مىقرآن جميد درگريى بني زليخا و حضرت يوسف عليه السالم را با اين كلمات شروع 

ا َلْو ال َأْن َرأى«   »1« »بـُْرهاَن َربِّهِ   َو َلَقْد َمهَّْت ِبِه َو َهمَّ ِ

______________________________  
] آلود چون خود را در برابر يوسِف پاكدامن، شكست خورده ديد با حالىت خشم[بانوى كاخ «؛ 24): 12(يوسف  -)1(

نديده بود ]  كه جلوه ربوبيت و نور عصمت و بصريت است[پروردگارش را به يوسف محله كرد و يوسف هم اگر برهان 
آمد و با جمروح شدن  و در آن حال زد و خورد سخىت پيش مى[كرد  به او محله مى]  اش به قصد دفاع از شرف و پاكى[

ام بر ضد يوسف باز مى ام از شد، وىل ديدن برهان پروردگارش او را از محله بازداش بانوى كاخ، راه ا ت و راه هر گونه ا
  »].سوى بانوى كاخ بر او بسته شد

  55: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

آخر درگريى بود كه اين عاشق كر و كور، عصباىن شده بود و خيز برداشت تا به معشوق خود محله كند، براى اين كه 
  .آن حلظه بيان كرده استخواهد وادار كند، خدا اين مجله را براى  معشوق را به كارى كه مى

دانيد چرا اين جوان كه در قّله شهوت و غريزه قرار داشت، اين زن نتوانست به او  مى: فرمايد در آخر آيه پروردگار مى
  دسرتسى پيدا كند و شهوات او را حتريك كند؟

  :چون

  »1« »ِإنَُّه ِمْن ِعباِدنَا اْلُمْخَلِصنيَ «

  .معناى زيرا است علت و سبب است و در اينجا به» انّه«
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گرى،  گرى، جلوه دانيد چرا زليخا با هفت سال به دنبال حضرت يوسف عليه السالم دويدن، ناز، غمزه، طنّازى، فتنه مى
ا را اسري كند، متام  ها كاىف است كه ميليون خودآراىي و خودمناىي كه هر يك از اين ها مرد را از پا بياندازد و دل و عقل آ

دانيد كه چرا نتوانست به اين جوان دسرتسى پيدا كند؟  ا به كار برد، اما نشد، بعد با او درگري شد، اما مىهاى الزم ر  حيله
  :چون

  »ِإنَُّه ِمْن ِعباِدنَا اْلُمْخَلِصنيَ «

حضرت نوح، يعىن در سّن پانزده سالگى، مقام باطىن او مانند مقام » خمَلصني«: گويد بلكه مى»  ِمْن ِعباِدنَا اْلُمْخَلِصنيَ «نه 
  .هستند» خمَلصني«ها  ابراهيم، موسى، عيسى و مهه انبيا عليهم السالم بود؛ چون اين

______________________________  
  ».بود]  از هر گونه آلودگى ظاهرى و باطىن[زيرا او از بندگان خالص شده ما «؛ 24): 12(يوسف  -)1(

  56: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  :بود، مقامى كه شياطني در پيشگاه پروردگار قسم خوردند» خمَلصني«عليه السالم در مقام  حضرت يوسف

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

  .ندارمي توانيم دست اندازى كنيم، اّال اين كه ما به خمَلصني عامل دسرتسى ما به مهه جا مى

. سنجند ها را با وزن سنگني اين جوان مى فرداى قيامت، در ترازوى عدالت، مهه جوان. اين اوج مقام اين جوان است
  دهند؟ ها به پروردگار چه جواىب مى جوان

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  »2« .سنجند در ترازوى قيامت، وزن متام جوانان را با حضرت يوسف عليه السالم مى

   شرمندگى از ايام جواىن
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به خصوص وقىت كه به حّج . كنم سعدى شعرى دارد كه اين شعر، هنوز هم از شعرهاىي است كه در تنهاىي زمزمه مى
  :شدم، يكى از غذاهاى بسيار مطبوع باطنيم، اين شعر سعدى بود مشّرف مى

  بر در كعبه سائلى ديدم
 

  گرسىت خش كه مهى گفت و مى

 طاعتم بپذيرمن نگومي كه 
 

 «3»  قلم عفو بر گناهم كش

  

زدم و زير پرده، صورمت را  رفتم پرده كعبه را باال مى من مى. كرد در شعر، مهان خوش است، يعىن با شوق گريه مى» خش«
  گذاشتم، كسى ديگر مرا روى ديوار كعبه مى

______________________________  
  ».ات را مگر بندگان خالص شده* كنم سوگند مهه آنان را گمراه مى؛ به عزتت 83 -82): 38(ص  -)1(

  .291، حديث 228/ 8: الكاىف -)2(

  .ديوان سعدى شريازى -)3(

  57: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

او اگر رو  . دهد و گوش دادن خدا نيز مهم است آجنا خدا گوش مى. توان با پروردگار حرف زد ديد، خيلى راحت مى منى
  .دهد كند و به حرف ما گوش دهد، براى ما كارها اجنام مى

آن چيزى كه مهه اجنام . دهند اين عبادت را كه مهه اجنام مى. عبادت مرا قبول كن: ام كه بگومي ام تا كعبه نيامده من از خانه
  .دهند، ترك گناه و فرار از فتنه و فساد است منى

جواىن ما عمرى بوده كه يك بار . خواهيم است كه از جواىن خود عذر مىزنيم، حرف ما اين  ما هر وقت با تو حرف مى
  .كىن، اما ما از ايام جواىن خود شرمنده هستيم به ما دادى و بار دوم به ما مرمحت منى

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته
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  58: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   وارستگان از شهوت حرام 3

   ناپاك از ديد رواياتزنان پاك و 

  ها ران، حسينيه مهداىن

  1385رمضان 

  61: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

بني ظلمت و نور بود، كه هيچ  درگريى سخت بني حضرت يوسف عليه السالم و بانوى كاخ، در مملكت مصر، درگريى 
نور معنوى، به هر كيفيت و شكل و صورتى، شعاعى از نور . شود و خنواهد شد گاه ظلمت بر نور پريوز نشده، منى

  .ايت حضرت حّق است ىب

ظهور كامل درگريى بني نور و ظلمت، در هيجان شهوات حرام خامنى كه شوهر داشت و از حق، اخالق، اميان، عفت و 
  .ترين اميان، درسىت، معرفت، كرامت و اخالق پديدار شد مىن جدا بود، با نتيجه قوىپاكدا

  .در اين حبث به آيات و روايات بسيار مهمى در رابطه با جنس زن توجه كنيد

م اى كامل به نا حىت سوره. قرآن جميد براى زنان پاكدامن، با معرفت، با اميان و متخّلق به اخالق ارزش واالىي قائل است
  .نظريى در قرآن كرمي، به نام سوره مرمي نازل شده است زِن پاكدامن، بزرگوار و كم

هاى مانند او، خائن به اخالق، به شوهر، به  حبث رواىي ما فقط متوجه زنان هم روش زليخا، بانوى كاخ مصر است كه زن
  .ها هستند انسانيت، به كرامت و به انسان

   زمينه ببينيد، بعد متىن را از وجود مبارك يكى از آيات عجيب قرآن را در اين
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  62: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

كنم كه وجود مبارك حضرت يوسف عليه السالم در اوج  اند، طرح مى پروردگار كه پيغمرب صلى اهللا عليه و آله نقل كرده
  .جواىن، غريزه، ميل و شهوت، مصداق كامل اين منت است

   قرآندر » غاسق«تبيني كلمه 

  

  :اما آيه شريفه

  »1« »َو ِمْن َشرِّ غاِسٍق ِإذا َوَقبَ «

از آن ياد كرده است، ابن عباس شاگرد امرياملؤمنني عليه  »َشرِّ «  كه پروردگار عامل در كنار لغت» غسق غاِسٍق،«  كلمه
  :فرمايد السالم اين آيه را اين گونه معنا كرده است كه خداوند متعال به بندگانش مى

ديىن و  شّر شهوتى كه در هيجان، تاريكى و ظلمِت حمض است و خود اين تاريكى نيز به تاريكى غفلت، جهل، ىباز 
چون وقىت شهوت، اين ماده تاريك، به  »2« .خالف مهه واقعيات هسىت پيچيده شده و بايد به پروردگار عامل پناه بربيد

صاحب خود را كور و  : ى كه امرياملؤمنني عليه السالم فرمودندآيد، مهان طور  صورت حال در وجود انسان به هيجان در مى
  كر

______________________________  
كه در آن تاريكى انواع حيوانات موذى و [اش درآيد  و از زيان شب هنگامى كه با تاريكى«؛ 3): 113(فلق  -)1(

  »].اند هاى فاسق و فاجر براى ضربه زدن به انسان در كمني انسان

و من شر الليل  أي»  َو ِمْن َشرِّ غاِسٍق ِإذا َوَقبَ «... «فلق؛  3، ذيل آيه 866/ 10: جممع البيان ىف تفسري القرآن -)2(
إذا دخل بظالمه عن ابن عباس و احلسن و جماهد و على هذا فيكون املراد من شر ما حيدث يف الليل من الشر و املكروه  

اختص الليل بالذكر ألن الغالب أن الفساق يقدمون على الفساد بالليل و كذلك كما يقال أعوذ من شر هذه البلدة و إمنا 
  »....اهلوام و السباع تؤذي فيه أكثر و أصل الفسق اجلريان بالضرر و قيل إن معىن الغاسق كل هاجم بضرره كائنا ما كان 

  63: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص



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

 

خواهد، مهان كاجموىي و لّذت خواهى است و در اين هيجان، انسان  د و مىبين و تنها چيزى را كه او مى »1« كند مى
  .براى هيچ چيزى حساب باز خنواهد كرد

. كند چنانچه زليخا در كاجموىي از يوسف براى هيچ چيزى امهيت قائل نيست، نه براى شوهر، نه آبرو، نه ظلمى كه مى
  .حىت اگر اين ظلم به حضرت يوسف عليه السالم باشد

عجيب اين است  . ا چيزى كه براى او مطرح بود، فقط كاجموىي بود، آن هم كاجموىي غلط، باطل، غريمعقول و خالفتنه
  .استعمال شده است »َغسَّاقٌ «  در قرآن جميد در پايان سوره مباركه نبأ نيز به صورت »غاِسقٍ «  كه لغت

يقيناً از امرياملؤمنني عليه السالم گرفته است، غاسق كه در سوره فلق، بنا به توضيح ابن عباس كه » غاسق، غسق، غّساق«
اما در سوره نبأ به چه . خربى، ناداىن و جدا بودن از پروردگار است به معناى هيجان در شهوت، در فضاى جهل، ىب

  .در دنيا را عنايت كنيد»  غاِسقٍ «در قيامت با » غّساق«معناست؟ اين آيه را بگوييم و بعد رابطه بني 

______________________________  
  :كنيم در اين زمينه احاديث فراوان آمده كه به چند مورد اكتفاء مى -)1(

پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا «؛ 57، حديث 1/ 124: ؛ عواىل الآلىل5814، حديث 380/ 4: من الحيضره الفقيه
خطبه : ج البالغة. كند دوسىت تو نسبت به چيزى تو را كور و كر مى. ُيِصمُّ ِء يـُْعِمي َو  ُحبَُّك لِلشَّيْ : فرمايد عليه و آله مى

َمْن َعِشَق َشْيئاً َأْعَشى َبَصَرُه َو َأْمَرَض قـَْلَبُه فـَُهَو يـَْنُظُر ِبَعْنيٍ َغْريِ َصِحيَحٍة َو : فرمايد امرياملومنني عليه السالم مى«؛ 108
يَعٍة َقدْ  نـَْيا قـَْلَبُه َو َوِهلَْت َعَليـَْها نـَْفُسُه فـَُهَو َعْبٌد َهلَا َو ِلَمْن  َيْسَمُع بِأُُذٍن َغْريِ مسَِ ِيف َيَدْيِه َخَرَقِت الشََّهَواُت َعْقَلُه َو أََماَتِت الدُّ

  ».ِه ِبزَاِجٍر َو َاليـَتَِّعُظ ِمْنُه ِبَواِعظٍ ءٌ ِمنـَْها َحْيُثَما زَاَلْت زَاَل ِإَليـَْها َو َحْيُثَما أَقْـبَـَلْت أَقْـَبَل َعَليـَْها َاليـَنـَْزِجُر ِمَن اللَّ  َشيْ 

حلّب الدنيا صّمت األمساع عن مساع احلكمة، و عميت القلوب : فرمايد مهچنني مى«؛ 2523، حديث 142: غرراحلكم
  ».شود، و چشمها از ديدن نور بصريت كور به سبب دوسىت دنيا گوشها از شنيدن حكمت كر مى. عن نور البصرية

  64: يوسف عليه السالم، ص چهره ملكوتى

  

   جايگاه طغيان كنندگان در قيامت
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  :شود آيات از اينجا شروع مى

  »1« »ِإنَّ َجَهنََّم كاَنْت ِمْرصاداً «

  در كمني چه كساىن است؟. دوزخ كمينگاه است

  »2« »لِلطَّاِغَني َمآباً «

خبيل، رياكار و متكّرب است و يا طغيان ماىل گر است، انساىن كه طغيان اخالقى دارد، حسود،  در كمني هر انسان طغيان
دارد، مانند رباخوار، دزد، غارتگر، حرام خور و يا در رفتار و كردار طغيان دارد، مثًال بداخالق، فّحاش، ظلم كننده به 

ه اين ها است و يا در شهوت طغيان دارد، مانند زناكار، خود ارضا، مهجنس باز، كه مه مردم و پاميال كننده حقوق انسان
  .موارد در قرآن كرمي و معارف اهليه مطرح است

  .گراىن است اين جهنم در كمني چنني طغيان

  .يعىن بازداشتگاه؛ يعىن اينها در مهه عامل هسىت راه بازگشىت جز به جهنم خنواهند داشت» مآب«

  »3« »البِِثَني ِفيها َأْحقاباً «

  :توان درآورد را نيز از آيات ديگر مى طوالىن بودنش. ها در جهّنم، طوالىن است اقامت اين

______________________________  
  ».گاه است ترديد دوزخ كمني ىب«؛ 21): 78(نبأ  -)1(

  ».جايگاه بازگشت براى سركشان و طاغيان است«؛ 22): 78(نبأ  -)2(

  ».روزگارى دراز در آن مبانند«؛ 23): 78(نبأ  -)3(

  65: صچهره ملكوتى يوسف عليه السالم، 

  »1« »خاِلِديَن ِفيها أََبداً «
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  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

  .»2« »اليفّك أسريها«كسى كه اسري دوزخ شود، از اين اسارت جنات خنواهد داشت، 

   هاى امرياملؤمنني عليه السالم از خوف جهنم ناله

  

رخيت و به خبشى از اوضاع  جهنم با متام وجود اشك مىاى از دعاى كميل، امرياملؤمنني عليه السالم از ياد  در خبش عمده
  :گويد كند و به پروردگار مى آن اشاره مى

  تواند بكند؟ اگر چنني بالىي بر سر من بيايد، چه خواهد شد و چه كار مى

اگر  »3« .»فـَرَّْقَت بـَْيىن َو بـَْنيَ َأِحّباِئك َو أَْولياِئكفـََلِئْن َصيـَّْرَتِىن لِْلُعُقوباِت َمَع َأْعداِئَك َو َمجَْعَت بـَْيىن َو بـَْنيَ أَْهِل َبالِئك َو «
اگر : فرمايد هاى مدينه و كوفه مى هاى بيابان در مناز شب، در نيمه شب. فرداى قيامت چنني بالهاىي بر سر من بيايد

  :طبق قرآن به فرشتگانت دستور بدهى

  »4« »ُمثَّ اجلَِْحيَم َصلُّوهُ * ُخُذوُه فـَُغلُّوهُ «

   ا بگريند و به زجنريهاىي كه مربوط به قيامت است، ببندند و به جهّنممر 

______________________________  
  ».اند كه در آن جاودانه«؛ 169): 4(نساء  -)1(

  ».أال و انّه الغىن بعد النار اليفّك أسريها و اليرب أضريرها«؛ 2، حديث 216/ 2: الكاىف -)2(

  .51، فصل 335/ 3: اقبال األعمال -)3(

  ».آن گاه به دوزخش دراندازيد* و در غل و زجنريش كشيد* او را بگرييد] فرمان آيد[« ؛ 31 -30): 69(حاقه  -)4(

  66: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص
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گفت و مانند چوب خشك روى زمني  توامن بكنم؟ حضرت مى بياندازند، مِن زجنري شده افتاده در جهّنم، چه كار مى
  .افتاد مى

  آمدند ببينند كيست؟ شنيدند و مى اش را مى ها در نيمه شب ناله وقىت بعضى

آمدند،  به در خانه حضرت فاطمه زهرا عليها السالم مى. ديدند مانند چوب خشك روى زمني افتاده و گويا مرده است مى
آن . كه امرياملؤمنني عليه السالم مرده است  خواهيم خرب سنگيىن به مشا بدهيم، ديدمي مى: گفتند زدند و با تأسف مى در مى

ما به اندازه  »1« .اين كار هر شب او است. نه، او منرده است: فرمود كرد و مى وقت حضرت زهرا عليها السالم گريه مى
ا از خدا و جهّنم مى ها  ودگىاى از آل ترسيد، به ذرّه حضرت كه مى. تر هستيم ترسيم؟ نه، ما از آنان شجاع يك ميلياردم آ

  .شومي آلوده نبود، اما ما هر روز به صدها گناه آلوده مى

   محيم و غساق جهنم در انتظار آلودگان

  

اىي كه به انواع گناهان آلوده شده   اند چيست؟ سزاى آ

______________________________  
لس الثامن عشر، حديث 79: األماىل، شيخ صدوق -)1( ... أبيه عروة بن الزبري قال عن هشام بن عروة عن «؛ 9، ا

قال أبو الدرداء فأتيته فإذا هو كاخلشبة امللقاة فحركته فلم يتحرك و زويته فلم ينزو فقلت إنا هللا و إنا إليه راجعون مات و اهللا 
كان من   علي بن أيب طالب عليه السالم قال فأتيت منزله مبادرا أنعاه إليهم فقالت فاطمة عليها السالم يا أبا الدرداء ما

ا اخلرب فقالت هي و اهللا يا أبا الدرداء الغشية اليت تأخذه من خشية اهللا مث أتوه مباء فنضحوه على  شأنه و من قصته فأخرب
وجهه فأفاق و نظر إيل و أنا أبكي فقال مما بكاؤك يا أبا الدرداء فقلت مما أراه تنزله بنفسك فقال يا أبا الدرداء و لو رأيتين 

احلساب و أيقن أهل اجلرائم بالعذاب و احتوشتين مالئكة غالظ و زبانية فظاظ فوقفت بني يدي امللك اجلبار  و دعي يب إىل
قد أسلمين األحباء و رمحين أهل الدنيا لكنت أشد رمحة يل بني يدي من ال ختفى عليه خافية فقال أبو الدرداء فو اهللا ما 

  ».ه و آلهرأيت ذلك ألحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علي

  67: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »1« »ال َيُذوقُوَن ِفيها بـَْرداً َو ال َشراباً * البِِثَني ِفيها َأْحقاباً «
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ا داده منى ره مى تا ابد براى يك بار هم هواى خنك و آشاميدىن مطابق ميل به آ   :برند شود، فقط از دو آشاميدىن 

يماً َو «   »2« »َغسَّاقاً ِإالَّ محَِ

هاى بدن اهل جهّنم  هاىي كه از زخم يكى آن آىب است كه جهّنم آن را به جوش آورده است و ديگرى جمموع چرك و خون
ا را به خورد آنان مى   .دهند سرازير شده، آ

. است» ّساقغ«اش هم مهان  كند و نتيجه تعبري مى »غاِسقٍ «  ببنيد شهوت حرام چقدر كثيف است كه پروردگار از آن به
  :فرمايد بعد مى

  »َجزاًء ِوفاقاً «

  .كنم، پاداش اينها مطابق با اعمال خود آنان است من در جهّنم به مردم ظلم منى

نتيجه زنا، شهوت حرام، ظلم، غارت كردن مال و پاميال كرن حقوق مردم مهه اينها آب جوش جهنم و چرك و خون 
  .دهند هنم مىها را به خورد اهل ج شود كه مهان ها مى بدن

   جزاى معادل تكذيب آيات

  

  كارند، ميلياردها سال است كه مردم گندم مى. عامل داراى نظام منظمى است

______________________________  
باب [چشند و نه آشاميدىن  خنكى مى]  آب[در آجنا نه .* روزگارى دراز در آن مبانند«؛ 24 -23): 78(نبأ  -)1(

  »]. طبع

  »]. از بدن دوزخيان[اى  مگر آب جوشان و چركاب و خونابه«؛ 25): 78(نبأ  -)2(

  68: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .شود كه عدس بكارند، جو در بيايد اشتباهى در اين نظام هسىت پيدا منى. آيد كارند، جو در مى آيد، جو مى گندم در مى
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شت در    .شود آيد، بلكه به آتش تبديل مى منىاگر زنا، ربا و گناهان را بكارند، 

شت مى اگر خوىب   :شود ها را بكارند، 

  »1« »ِإنـَُّهْم كانُوا ال يـَْرُجوَن ِحساباً * َجزاًء ِوفاقاً «

هاى  چرا جمموعه نعمت: كردند روزى به نام روز قيامت برسد و من آنان را به حماكمه دعوت كنم و بگومي ها فكر منى اين
كردند، چون مست، تاريك، غافل و در هيجان  حساب آن روز را منى. ه كرديد؟ پس بايد به جهنم برويدمرا در گناه هزين
  :شهوات بودند

اباً « بُوا ِبآياتِنا ِكذَّ   »2« »َو َكذَّ

ها  اين حرف: با متام وجود، علناً مهه حقايقى كه به وسيله انبيا، ائمه عليهم السالم و قرآن بيان كردم، انكار كردند و گفتند
  .دروغ و ساختگى است

   عمق مفهوم تكذيب آيات

  

  :فرمايد چه كسى اين مهه قدرت علمى دارد كه مانند قرآن را بسازد؟ پروردگار در سوره اسراء مى

ْنُس َو اجلِْنُّ َعلى«   »3« »كاَن بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهرياً   َأْن يَْأُتوا ِمبِْثِل هَذا اْلُقْرآِن ال يَْأتُوَن ِمبِْثِلِه َو َلوْ   ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اْإلِ

______________________________  
  ».حساب اميدى نداشتند] روز[اينان بودند كه به .]* اعمالشان[پاداشى است مناسب «؛ 27 -26): 78(نبأ  -)1(

  ».كردند و آيات ما را به شدت و با مهه وجود انكار مى«؛ 28): 78(نبأ  -)2(

توانند مانندش را بياورند،  قطعاً اگر جّن و انس گرد آيند كه مانند اين قرآن را بياورند، منى: بگو«؛ 88): 17(اسراء  -)3(
  ».و اگر چه پشتيبان يكديگر باشند

  69: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص
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  .توانند مانند قرآن را بياورند اگر مهه جّن و انس دست به دست هم بدهند، منى

  امي، آن وقت اين هنر را دارمي كه مانند قرآن را بسازمي؟ ه عرىب خواندهما چند كلم

ما سواد درك . توانستند بسازند ها سال زنده بودند، يك آيه مانند قرآن منى اگر پيغمرب اكرم صلى اهللا عليه و آله نيز ميليون
  ها را بسازمي؟ حقيقت يك آيه را ندارمي، چگونه اين حرف

كسى خبواهد امرياملؤمنني عليه السالم را قبول كند، با مهني نيم خطى كه از : گويد مى. د بودبسيار دانشمن» جاحظ«
  كند؛ دهان مبارك ايشان طلوع كرده است، حضرت را قبول مى

  .دهد قيمت هر مرد كارى است كه آن را نيكو اجنام مى »1« »ء ماُحيِْسُنه قيمُة كلِّ امرى«

كسى قدرت . اين معجزه است. ماند اگر خبواهند چنني حرىف را بزنند داران عامل الكن مى دهاندهاِن متام : گويد جاحظ مى
  .را ندارد» ج البالغه«آوردن مانند نصف خطبه 

   نقطه خطبه ىب

  

زنيم، متامش  ما هر چه حرف مى: گفتند مجعيت گوينده به مهديگر مى. مجعيت نشسته بودند، آن هم مجعيت باسواد عرب
ها مجع كنيم و  نقطه را از كتاب مگر اين كه كلمات معنادار ىب. نقطه به هم بگوييم توانيم گفتار ىب ر است، ما منىنقطه دا

  .نقطه درست كنيم كه معنا بدهد به هم كمك بدهيم، كنار هم بچينيم تا يك خط مجله ىب

______________________________  
  .81حكمت : ج البالغه -)1(

  70: يوسف عليه السالم، صچهره ملكوتى 

  :در اين هنگام امرياملؤمنني عليه السالم باالى سر اين مجعيت رسيد و فرمود

  .نقطه كه امكان ندارد درباره سخن گفِنت ىب: كنيد؟ گفتند درباره چه حبث مى
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 .قطه نداشتحضرت مهاجنا يك ساعت سخنراىن درباره خدا، قيامت، انسان و اخالق كردند كه هيچ يك از كلمات آن ن
  .اما مهني امرياملؤمنني عليه السالم نيز قدرت ساخنت يك آيه را نداشت »1«

  :اين آياتى كه

يماً َو َغسَّاقاً * ال َيُذوقُوَن ِفيها بـَْرداً َو ال َشراباً * الِبِثَني ِفيها َأْحقاباً * لِلطَّاِغَني َمآباً * ِإنَّ َجَهنََّم كاَنْت ِمْرصاداً «   »2« »ِإالَّ محَِ

______________________________  
  510، پاورقى ص 1: السيد حسن احلسيين اللواساين/ -نور األفهام يف علم الكالم -)1(

احلمد هللا امللك احملمود، املالك الودود، مصور كل : و أما خطبته االرجتالية اخلالية من احلروف املنقطة فقوله عليه السالم
اد، و موطد األوطاد، و مرسل األمطار، و مسهل األوطار عامل األسرار ومدركها، مولود، ومئال كل مطرود، ساطح امله

ومدمر األمالك ومهلكها، ومكور الدهور ومكررها، ومورد األمور ومصدرها، عم مساحه وكمل ركامه ومهل وطاوع السؤال 
هللا ال إله لألمم سواه، وال صادع ملا واألمل، وأوسع الرمل وأرمل، أمحده محدا ممدودا مداه، وأوحده كما وحد األواه وهو ا

أرسل حممدا علما لإلسالم، وإماما للحكام، مسددا للرعاع، ومعطل أحكام ود وسواع أعلم وعلم، وحكم . عدله وسواه
أوصل اهللا له اإلكرام، وأودع روحه السالم، ورحم آله وأهله الكرام ما ملع . وأحكم، وأصل األصول، ومهد وأكد الوعود وأوعد

أصلح األعمال، واسلكوا مسالك احلالل، واطرحوا / - رعاكم اهللا/ -اعملوا. ع وسطع ساطع وطلع هالل، ومسع اهاللالم
احلرام ودعوه، وامسعوا أمر اهللا ووعوه، وصلوا األرحام وراعوها، واعصوا األهواء واردعوها وصاهروا أهل الصالح والورع، 

أسأل اهللا لكم دوام ... حرار مولدا، وأسراهم سؤددا، وأحالهم موردا وصارموا رهط اللهو والطمع، ومصاهركم أطهر األ
  .أسعاده، وأهلم كال إصالح حاله، واإلعداد آلمله ومعاده، وله احلمد السرمد، واملدح لرسوله أمحد

.* جايگاه بازگشت براى سركشان و طاغيان است.* گاه است ترديد دوزخ كمني ىب«؛ 25 -21): 78(نبأ  -)2(
مگر آب جوشان و چركاب ]*  باب طبع[چشند و نه آشاميدىن  خنكى مى]  آب[در آجنا نه .* دراز در آن مبانند روزگارى

  »] از بدن دوزخيان[اى  و خونابه

  71: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

تا . كردند غديده گريه مىرسيدند، مانند مادر دا پيغمرب صلى اهللا عليه و آله و متام ائمه عليهم السالم به اين آيات كه مى
ا اثر مى   .گذاشت اين حد اين آيات در آ
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   خطر بزرگ زنان هرزه

  

حضرت يوسف عليه السالم در برابر چه گرگ خطرناكى مقاومت كرد و چه اميان، معرفت و اخالق قوىي داشت؟ مهه مشا 
اى كه نام  در اولني سوره. ذكر كرده استشناسيد، چند بار خداوند نام او را در قرآن  حضرت داود عليه السالم را مى

  .با اين كه پيغمرب اولوالعزم نبود، خداوند متعال به او كتاب زبور را داد. ايشان آمده، سوره بقره است

  :خدا در اين كتاب خرب ظهور امام دوازدهم عليه السالم را داده است

  »1« »نَّ اْألَْرَض َيرِثُها ِعباِدَي الصَّاِحلُونَ َو َلَقْد َكَتْبنا ِيف الزَّبُوِر ِمْن بـَْعِد الذِّْكِر أَ «

  :روزى او را صدا كرده، فرمود. سليمان، پسر حضرت داود عليه السالم نيز پيغمرب شد

به دنبال شري درنده و مار كرباىي كه رنگش مانند ! پسرم »2« »يا بـَُىنَّ امِش َخْلَف االَسِد َو االسود و المتِش َخْلَف املرأة«
تر از شري است و ارتباط با او براى دين و اخالق  كدام زن؟ زىن كه درنده. ياه است برو، اما به دنبال زن ناحمرم نروقري س

  »3« .تر از مار كربا دارد و مملكت، زهرى خطرناك

______________________________  
  ».برند را بندگان شايسته ما به مرياث مىو مهانا ما پس از تورات در زبور نوشتيم كه زمني «؛ 105): 21(انبياء  -)1(

  .16700، حديث 84، باب 275/ 14: مستدرك الوسائل -)2(

  :پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله به زيد سفارش كردند -)3(

َقاَل َزْيٌد َمْن ُهنَّ قَاَل َالتـََزوََّجنَّ َشْهبَـَرًة َو َالَهلْبـََرًة َو يَا َزْيُد تـََزوَّْجَت قـُْلُت َالَقاَل تـََزوَّْج َتْسَتِعفَّ َمَع ِعفَِّتَك َو َالتـََزوََّجنَّ َمخْساً 
ا اللَّْهبـََرُة أَ َلْسُتْم َعَرباً أَمَّا الشَّْهبَـَرُة فَالزَّْرَقاءُ اْلَبِذيَُّة َو َأمَّ ) قَالَ (َالنـَْهبَـَرًة َو َالَهْيَدَرًة َو َالَلُفوتاً َقاَل َزْيٌد َما َعَرْفُت ِممَّا قـُْلَت َشْيئاً 

  .ِبَرُة َو أَمَّا اللَُّفوُت َفَذاُت اْلَوَلِد ِمْن َغْريِكَ َفالطَِّويَلُة اْلَمْهُزوَلُة َو أَمَّا النـَّْهبـََرُة َفاْلَقِصريَُة الدَِّميَمُة َو أَمَّا اْهلَْيَدَرُة فَاْلَعُجوُز اْلُمدْ 

طائفه از زنان ازدواج مكن،  5 و عفت خود را نگهدار وىل با با اين پارسائى زن بگري: اى زيد زن گرفىت گفتم نه، فرمود
ربه و هيدره و لفوت را، زيد عرض كرد: يا رسول اللَّه كيانند؟ فرمود: زيد عرض كرد يا : ازدواج مكن شهربه و هلربه و 

ب نيستيد؟ شهربه زن زاغ مگر مشا عر : اند، رسول خدا فرمود رسول اللَّه هيچ كدام را نشناختم من منيدامن اينها چه كاره
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ربه كوتاه قد بد گل است هيدره پريه زن مكاره است، لفوت زىن است كه  چشم بيشرم است هلربه زن بلند قد الغر است 
  .از ديگرى فرزند دارد

  .24964، حديث 7، باب 35/ 20: ؛ وسائل الشيعة98، حديث 1/ 316: اخلصال

  :رمايدف و هم چنني امري املومنني عليه السالم مى

يِن َخارَِجاٌت ِيف اْلِفَنتِ َيْظَهُر ِيف آِخِر الزََّماِن َو اْقِرتَاِب السَّاَعِة َو ُهَو َشرُّ اْألَْزِمَنِة ِنْسَوٌة َكاِشَفاٌت َعاِديَاٌت ُمَتبـَرِّجَ  اٌت ِمَن الدِّ
   ُت اْلُمَحرََّماِت ِيف َجَهنََّم َخاِلَداتٌ َداِخَالٌت َماِئَالٌت ِإَىل الشََّهَواِت ُمْسرَِعاٌت ِإَىل اللَّذَّاِت ُمْسَتِحالَّ 

حجابان برهنگان، خود آراستگان براى غري شوهران، رها كردگان  ىب: در آخر الزّمان نزديك به قيامت زناىن ظاهر شوند
ا قائالن بشهوات و مسائل جنسى، شتاب كنندگان بسوى لّذات و خوشگذراىن ها، حالل  آئني، داخل شدگان در آشو

  .ارندگان حمّرمات اهلى، و واردشوندگان در دوزخمش

  .24961، حديث 7، باب 20/ 35: وسائل الشيعة

  72: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

   خوف پيامرب صلى اهللا عليه و آله از شّر زنان

  

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

تر و زيانبارتر  اى را خطرناك براى مردان امت بعد از خودم، فتنه »1« »الرِّجاِل ِمَن النِّساءما تـَرَْكُت بـَْعِدى ِفتـَْنًة َأَضرَّ َعَلى «
  فهمد خورد، بعد مى چند سال كسى ربا مى. تر است يعىن از فتنه ربا خطرناك. از زنان هرزه، خرب ندارم

______________________________  
  .16792يث ، حد118، باب 306/ 14: مستدرك الوسائل -)1(

  73: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص
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  .دهد هاىي را كه از مردم گرفته است، پس مى رود و اضافه مى. كند كه كار بدى كرده است، توبه مى

اما جواىن كه به دنبال زن ناحمرم هرزه و ناپاك رفته است و لذتش را به پاى اين زن برده و بعد از چند سال دچار تب 
اى، توبه ايدز چيست؟ توبه نابود شدن جواىن است؟ توبه  ايدز گرفته: گويند دهد، مى ود آزمايش خون مىر  شود، مى مى

  مرگ آن جوان به خاطر زنا چيست؟

يا مرد زن دارى كه به دنبال چنني زناىن رفته و مهسر، دخرت و پسرش را آزرده و آبرويش بر باد رفته است، اين مهسر زمحت  
اند، توبه ظلم و سوزاندن قلب و جگر  ات سنگني، چند فرزند از اين شوهر در دامنش بزرگ شدهكشيده پاكدامن، با زمح

  .ها چيست؟ خيلى از گناهان با توبه قابل جربان است، اما گناهان روابط نامشروع گاهى قابل جربان نيست اين

زن و فرزندانش آواره شدند را با چه  اش از هم پاشيده شده و گناه مردى كه به خاطر روابط نامشروع، زندگى خانوادگى
  .توان جربان كرد اى مى توبه

  سنگيىن گناه زنا

  

  :فرمايد ها نيز نقل شده است كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى روايت ديگرى بيان كنم كه در معتربترين كتاب

ِمْن َرُجٍل قـََتَل نبياً َو إماماً أو َهَدَم الَكْعَبَة الىت َجَعَلها اهللا عز و جل َلْن يـَْعَمل ابُن آَدَم َعَمًال أْعظُم ِعْنَد اِهللا َتباَرَك َو َتعاىل «
تر از كسى كه يكى از اين چهار  در متام اين عامل، فرزند آدم عملى را سنگني »1« »ِقبلًة ِلِعباِدِه َأْو أَفْـرََغ ماَئهُ ِىف اْمرأٍة َحراماً 

   عمل

______________________________  
  .109، حديث 120/ 1: اخلصال -)1(

  74: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

اى را كه خداوند قبله  يا كعبه: كسى كه پيامرب يا امامى را كشته باشد، سوم: را مرتكب شده است، اجنام نداده است
  »1« .زنا كند يا انساىن كه با زِن ناحمرمى رابطه برقرار كرده و: بندگانش قرار داده، خراب كند، چهارم
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______________________________  
  :شود در اين زمينه روايات فراوان است براى منونه چند مورد ذكر مى -)1(

ْن َزَىن ُزِينَ ى ْبَن ِعْمرَاَن مَ َعْن َأِيب َجْعَفٍر عليه السالم َقاَل َكاَن ِفيَما َأْوَحى اللَُّه تـََعاَىل ِإَىل ُموَسى ْبِن ِعْمرَاَن عليه السالم يَا ُموسَ 
ُر َأْهِل بـَْيِتَك ِبِه َو َلْو ِيف اْلَعِقِب ِمْن بـَْعِدِه يَا ُموَسى ْبَن ِعْمرَاَن ِعفَّ َتِعفَّ َأْهُلَك يَا ُموَسى ْبَن ِعْمرَاَن ِإْن َأرَ  ْدَت َأْن َيْكثـَُر َخيـْ

  .َفِإيَّاَك َو الزِّنَا يَا ُموَسى ْبَن ِعْمرَاَن َكَما َتِديُن ُتَدان

در آن مطالىب كه خداوند متعال به موسى وحى فرستاد، يكى اين بود كه اى موسى هر كس : مام باقر عليه السالم فرمودا
زنا كند با وى مهان كار را ديگران اجنام دهند هر چند در فرزندان نسل او باشد، اى موسى عّفت پيشه خود كن تا در 

  .ر عمل كىن مهان طور جزا بيىنمورد حمارمت ديگران عّفت ورزند، اى موسى هر طو 

  .25815، حديث 31، باب 355/ 20: ؛ وسائل الشيعة4981، حديث 4/ 21: من الحيضره الفقيه

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

يُّوُث َو اْلَمْرأَُة تُوِطُئ ِفرَاَش َزْوِجَهاَثَالثٌَة َاليَُكلُِّمُهُم اللَّهُ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َو َاليـُزَكِّيِهْم َو َهلُْم َعَذاٌب أَِليٌم الشَّْيُخ الزَّ    اِين َو الدَّ

سه گروه را خداوند مورد لطف قرار ندهد و با ايشان در قيامت سخن نگويد، و بايشان نظر رمحت نيفكند، و آنان را 
ه مهسر خود غريت پاكيزه از گناه نسازد و براى ايشان عذاب و كيفرى سخت در كمني باشد، پري زناكار، و آنكه نسبت ب

  ).كنايه از زنا است. (نورزد، و آن بانوئى كه مرد اجنىب را در بسرت شوهر خويش نزد خود خبواباند

  .25522، حديث 133، باب 20/ 236: ؛ وسائل الشيعة7، حديث 537/ 5: الكاىف

  :فرمايد هم چنني مى

  .ئَِر َلْو َزَىن َلتَـَناثـََر رِيُشهُ َقاَل يـَْعُقوُب ِالبِْنِه يَا بـَُينَّ َالتـَْزِن َفِإنَّ الطَّا

اى زنا كند بال و پرش خواهد  اى پسر جامن زنا مكن كه اگر پرنده: يعقوب پيغمرب به فرزندش يوسف عليهما السالم فرمود
  .رخيت

  .4980، حديث 20/ 4: ؛ من الحيضره الفقيه8، حديث 542/ 5: الكاىف
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  75: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

اما چرا نتوانست به حضرت يوسف عليه السالم دست . تان شهوت است، كدام شهوت؟ شهوت زليخا، زن خائناين داس
  .بيابد؟ حضرت يوسف عليه السالم مگر در كجا قرار داشت؟ جواب اين سؤال را از خدا بشنويد

  لذت اشتغال به ياد خدا

  

  :حرف پروردگار است. چقدر اين روايت با لذت است

هاى بنده من سرگرم بودن باطن، دل و قلبش با من  زماىن كه اغلب برنامه »1« »الغالُب َعَلى العبِد االشتغاَل ىباذا كاَن «
من براى . چرخاند كند، زندگى را مى آيد، كسب مى رود، مى خندد، راه مى خوابد، مى شود، مى باشد؛ يعىن با من بيدار مى

  كنم؟ او چه مى

  »َتُه ِىف ِذْكرِىَجَعْلُت بـُْغَيَتُه َو َلذَّ «

  .دهم كه با ياد من غرق در لذت شود مهه لذتش را در ياد خودم قرار مى

  دادند؟ اگر اين ياد خدا لذتى نداشت، پس انبيا اين عبادات را چگونه اجنام مى

ه لذتى كردند و چ ها با خدا چه مناجاتى مى ها، از كجا طلوع كرده است؟ اين ها، ابومحزه ها، عرفه اين دعاى كميل
  .بردند مى

چرا مرا از كارم : گويد بيا چند دقيقه در كنار من بنشني، من غزل معنوىي خبوامن، به مشا مى: اما به زن بدكاره بگوييد
العابدين عليه السالم در دعاى ابومحزه برو، حضرت وقىت صورت  هاى رمضان به درب خانه امام زين بازداشىت؟ اما اين شب

  را از

______________________________  
  .1872؛ االكمال، حديث 433/ 1: كنز العمال  -)1(

  76: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص
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  .كرد كرد، خاك زير صورت مبارك ايشان از گريه ِگل شده بود، ايشان اين گونه با خدا زندگى مى خاك بلند مى

  »َعَشَقِىن َو َعَشْقتُه«

  :شوم شود و من نيز عاشق او مى در ياد خودم قرار دادم، او عاشق من مى وقىت لذت زندگى او را

  چه خوش ىب مهربوىن هر دو سر ىب
 

 «1»  كه يك سر مهربوىن دردسر ىب

  

آيد، من ده قدم  او يك قدم مى. دوستت دارم! خدايا: دوستت دارم، او نيز بگويد: ام بگومي من در خلوت شب به بنده
  .آمي مى

خدا . نيازى نداشت. يوسف عليه السالم نيازى به لذت بردن از زنا نداشت، او از لذت با خدا بودن پر بودحضرت 
  .انيس و مونس و رفيق او بود، نيازى به رفاقت با زن ناپاك و ناحمرم نداشت

   مباهات خدا بر فرشتگان به واسطه بنده مؤمن

  

اى نيز  در حاىل كه بيشرت مردم خواب و عده. زمني را نگاه كنيدفرشتگان من، فالن جاى : گويد آن وقت به مالئكه مى
يا صورتش را روى خاك  » اهلى العفو«: گويد دست خود را بلند كرده و مى. در گناه هستند، عبد و رفيق مرا نگاه كنيد

  :گويد گذاشته، مى

  »يا َلطيُف اْرَحْم َعْبَدَك الضَّعيف«

  :آن وقىت كه به مشا گفتم: فرمايد و مى كند نزد مالئكه به وجود مشا مباهات مى

   خواهى كساىن را خلق كىن كه مى: خواهم آدم را بيافرينم، به ياد داريد؟ گفتيد مى

______________________________  
  .باباطاهر عريان -)1(
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  77: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .ام چه موجودى خلق كردهريزى كنند؟ اما نگاه كنيد، ببينيد  روى زمني فساد و خون

هاى مدينه و كوفه را نگاه كنيد؟ به خصوص آن وقىت كه صورت امرياملؤمنني عليه  بيابان: چند بار به مالئكه گفته است
  :كرد السالم روى خاك بود و عرض مى

وقىت : فرمايد پيغمرب صلى اهللا عليه و آله مى »1« »َمْوالَى يا موالى انت املوىل و انا العبد و هل يرحم العبد اال املوىل«
بنده من، تو را تنها گذاشتند و : رسد بندند كه برگردند، خطاب مى گذارند و در قرب را مى ها را در قرب مى امثال اين انسان

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته »2« .رفتند؟ مبادا برتسى، من تا قيامت مونس تو هستم

______________________________  
  .، مناجات حضرت على عليه السالم در مسجد كوفه14، حديث 32، باب 109/ 91: حبار األنوار -)1(

و روي يف األحاديث املنقولة أن اهللا تعاىل ملا قبض هارون بكى موسى و «؛ 128، حديث 92/ 4: عواىل الآلىل -)2(
يدا مستوحشا فريدا فأسألك بعزتك و جاللك أن تشفعين فيه فأوحى ناجى ربه فقال يا رب أخذت أخي هارون و تركتين وح

اهللا تعاىل إليه لست بوحيد و أنا أنيسك و ال مبستوحش و أنا جليسك و ال بفريد و أنا معك و عزيت و جاليل لو شفعت 
  ».يف الثقلني لشفعتك فيهم إال قاتل احلسني بن علي فإن عليه نصف عذاب أهل النار

  78: سف عليه السالم، صچهره ملكوتى يو 

   ارزش داران عامل 4

   صاحلان، ارزش داران عامل

  ها ران، حسينيه مهداىن

  1385رمضان 

  80: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني
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  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

كردند كه خداوند  كند كه انبيا عليهم السالم از پروردگار عامل درخواست مى نوان صاحلني ياد مىاى را به ع قرآن كرمي طايفه
ا را در آن طايفه قرار دهد از باب منونه از قول وجود مبارك حضرت ابراهيم عليه السالم كه پدر اغلب انبياى . مهربان آ

  :بعد از خود است، از خدا درخواست كرد

  »1« »ُحْكماً َو َأحلِْْقِين بِالصَّاحلِِنيَ َربِّ َهْب ِيل «

ا سر و كار دارم را بشناسم و مرا به ! خدايا قلب و باطن مرا درياى حكمت قرار بده كه من حقايق مهه اشياىي كه با آ
ا باشم   .طايفه صاحلني ملحق كن كه در دنيا و آخرت با آ

  :فرمايد  عليه و آله در روايىت مىعظمت اين طايفه در حّدى است كه پيغمرب اسالم صلى اهللا

ا را بيان مى شوند و درباره صاحلني حرف مى وقىت مردم دور هم مجع مى كنند، خداوند  زنند و آثار و داستان زندگى آ
  :كند مهربان رمحتش را بر آن جملس نازل مى

______________________________  
  ».خبش، و مرا به شايستگان ملحق كن به من حكمت! پروردگارا«؛ 83): 26(شعراء  -)1(

  81: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

به قدرى نزد پروردگار حمبوب هستند كه وقىت اسم، رسم و آثار آنان گفته شود و  »1« »ِعْنِد ِذْكِر الّصاِحلني يـَْنزُِل الرَّْمحة«
  .آيد بشنوند، رمحت پروردگار بر اهل آن جملس فرود مى

هاى  كرمي، وجود مبارك حضرت يوسف عليه السالم يكى از صاحلني عامل است كه ياد، ذكر و بيان ارزش  طبق آيات قرآن
  .خورد وجود او، نازل كننده رمحت خدا در جملسى است كه با معنويت او پيوند مى

  :فرمايد پيغمرب اكرم صلى اهللا عليه و آله مى. امرياملؤمنني عليه السالم نيز مهني گونه هستند

خيلى مسأله مهمى است كه ياد امثال حضرت يوسف و . و عبادت باعث نزول رمحت است »2« »ْكُر َعلّى ِعبادةذِ «
  .كند امرياملؤمنني عليه السالم رمحت پروردگار را به جوش آورده و نازل مى
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   ارزش بودن مالك باارزش و ىب

  

رت  بشناسيم و مهچنني طرف مقابلش را كه در تاريخ كم براى اين كه حضرت يوسف عليه السالم را از نظر آثار وجودى 
  .كنيم نبوده و در زمان ما نيز كم نيستند نيز بشناسيم، مطالىب را حبث مى

______________________________  
  .15، حديث 21، باب 349/ 90: حبار األنوار -)1(

َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله ذِْكُر اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل «؛ 41، باب 370/ 36: حبار األنوار -)2(
َر اْلبَـرِّيَِّة ِإنَّ وَ ِعَباَدٌة َو ذِْكِري ِعَباَدٌة َو ِذْكُر َعِليٍّ ِعَباَدٌة َو ِذْكُر اْألَئِمَِّة ِمْن ُوْلِدِه ِعَباَدٌة َو الَِّذي بـََعَثِين  ِصيِّي  بِالنُّبـُوَِّة َو َجَعَلِين َخيـْ

مَُّة اْهلَُداُة بـَْعِدي ِِْم َحيِْبُس اللَُّه اْلَعَذاَب َعْن َألَْفَضُل اْألَْوِصَياِء َو ِإنَّهُ حلَُجَُّة اللَِّه َعَلى ِعَباِدِه َو َخِليَفُتُه َعَلى َخْلِقِه َو ِمْن ُوْلِدِه اْألَئِ 
  ».َأْهِل اْألَْرض

  82: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

عقيق، . تر است تر باشد، كمياب اند؛ چون هر چه جنس گران امثال حضرت يوسف عليه السالم در عامل كم بوده مهيشه
  .دّر، املاس و طال چون كمياب هستند، گران هستند

  .هاى قيمىت باشد هاى عامل پر از اين سنگ اين طور نيست كه معدن

ارزشى گران هستند، خيلى كمياب هستند، لذا مانند حضرت افرادى كه از حلاظ . در جامعه انساىن نيز مهني طور است
  .ارزش مانند زليخا خيلى فراوان هستند هاى پست و ىب اما شخصيت. يوسف عليه السالم در عامل خيلى كم است

   كم بودن ارزش داران

  

آن تعداد  در شش ميليارد مجعيت جهان فعلى،. چرا اين مهه براى شيعه قيمت گذارى شده است؟ چون كمياب است
  .شيعه واقعى، قابل مقايسه با كل نيست

  .شيعيان خيلى كم هستند
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  :فرمايد رسد، مى يعىن كل مردان و زنان، اما وقىت به بندگان واقعى مى» ناس«: فرمايد خدا در قرآن جميد مى

  »1« »َقِليٌل ِمْن ِعباِدَي الشَُّكورُ «

پيشگاه پروردگار به قدرى مهم است كه در حديث قدسى آمده جايگاه اين ارزش در . ارزش داران خيلى كم هستند
شت را به او مى: است دهم  اگر روز قيامت ميان اولني و آخرين يك نفر از اين ارزش داران بيشرت نداشته باشم، هشت 

  »2« .ريزم و باكى ندارم و بقيه را به جهنم مى

______________________________  
  ».ز بندگامن اندكى سپاس گزارندا«؛ 13): 34(سبأ  -)1(

  :شبيه اين در روايت آمده -)2(

فـََلو أّن عبداً بكى يف أمٍة َلَرِحَم الّلُه عز و جل تلك األمَة ... عن اىب عبدالّله عليه السالم «؛ 2، حديث 284/ 2: الكاىف
  ».ِبُبكاء ذلك العبد

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

َا ِعَباَدَة اْلُمْخَلِصَني أَْفَضَل ِمَن الشُّْكِر َعَلى ُكلِّ َحاٍل َألَْطَلَق َلْفَظُه ِفيِهْم مِ َو َلوَْكاَن ِعْنَد اللَّ  َا ِه ِعَباَدٌة تـُُعبَِّد ِ يِع اْخلَْلِق ِ ْن مجَِ
  ...َو َقِليٌل ِمْن ِعباِدَي الشَُّكور  فـََلمَّا َملْ َيُكْن أَْفَضَل ِمنـَْها َخصََّها ِمْن بـَْنيِ اْلِعَباَداِت َو َخصَّ َأْربَابـََها فـََقالَ 

پس چون . كرد در ميان خاليق تر از شكر، هر آينه او را جارى مى بود نزد خداوند عامل، عبادتى و عملى فاضل اگر مى
باِدَي َو َقِليٌل ِمْن عِ : تر از مهه است، پروردگار عامل ختصيص داد او را به ذكر كردن در قرآن عزيز، و فرمود كه شكر، فاضل

  .الشَُّكور

  .77، حديث 61، باب 52/ 68: حبار األنوار

  83: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

كنند،  اى كه دارند بناىي مى سوزد، حق هم هست، وىل خرب بدهند در خانه اگر يك قرياط از املاس گم شود، دل انسان مى
ء باارزش است و اين  س العمل روان انسان در مقابل شىشود؛ چون مهه عك ده كاميون آشغال بردند، انسان خوشحال مى

  .اى از عكس العمل پروردگار است عكس العمل شعبه
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صدها ميليارد زليخا را روز قيامت در آتش بريزد باكى ندارد، اما حضرت زهرا عليها . ارزش، دور رخيتىن هستند اشياى ىب
  .كنند ر قيامت چه كار مىخواهد وارد حمشر كند، براى ورود ايشان د السالم را مى

  ارزش يوسف عليه السالم در مقابل زليخا

  

دو مسأله آن در . ارزشى زليخا، چهار مسأله را بايد دقت بفرماييد براى يافنت ارزش حضرت يوسف عليه السالم و ىب
  .عشق و وجدان است كه از مسائل مثبت است

حدى است كه هيچ كسى تا كنون حرف آخر را درباره عظمت اين عشق و وجدان كه در قرآن نيز مطرح شده است در 
هاى حكما،  ها چه اوراقى درباره عشق و وجدان پر شده است، گويا حرف داند در كتاب خدا مى. اين دو نتوانسته بزند

  .فالسفه، اهل دل و عرفا درباره عشق و وجدان حرف اول و ابتداىي است

  84: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

ا ن اىي كه اكنون هستند مطالب جديد و پرقيمت وشته و به يادگار گذاشته و از دنيا رفتهآ ا  تر را به نوشته اند و آ هاى آ
ا نيز اين است كه عشق و وجدان دو نور، دو حقيقت و دو واقعيت ملكوتى هستند، نه زميىن و . كنند اضافه مى حرف آ

» اوىل االبصار«و »  أُوِيل اْألَْلبابِ «در وجود حكيم، با معرفت، صاحب خرد، دو فرشته عامل معنا و عامل اهلى هستند كه 
بسرت و زميىن كه اين دو گياه . كنند؛ چون عشق و وجدان تا زماىن كه انسان جاهل است، با او كارى ندارند ظهور مى

  .شوند، معرفت اهللا است ملكوتى از آن روئيده مى

ق را كه صاحب واقعى عامل است، بشناسد و بداند كه مهه كاره واقعى عامل، عارف يعىن كسى كه وجود مقدس حضرت ح
مهني مقدار خدا را بشناسد، كاىف است، نيازى . او است و متام عامل با كل موجوداتش ابزار او براى توليد خري هستند

به اين حقيقت اتصال پيدا كند كه  نيست به اندازه پيغمرب صلى اهللا عليه و آله و ائمه عليهم السالم معرفت پيدا كند، فقط
خدا، صاحب، مالك، مهه كاره و كارگردان عامل هسىت است و هيچ چيزى به عنوان وجود مستقل در اين صفحه وجود 

  .ندارد، بلكه متام موجودات ابزار او براى توليد خري هستند

  اثر معرفت به پروردگار
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ا نيز خري و بلكه باالتر از خري، يعىن عبادت استشون افرادى كه از معرفت به پروردگار برخوردار مى در . د، حىت خواب آ
  :فرمايد روايات دارمي كه پيغمرب صلى اهللا عليه و آله مى

  »1« »نـَْوُم العاملِِ ِعبادة«

______________________________  
هو يف حال  عامل عبادة أيورد أن نوم ال«؛ 78، باب 68/ 8: ؛ حبار االنوار6731، حديث 247/ 4: الفردوس -)1(

  ».ء منه يبطله يف تلك احلالة النوم يف حكم العبادة الستمرار ثواب علمه و إميانه و عدم صدور شي

َو َقاَل صلى اهللا عليه و آله يَا َعِليُّ نـَْوُم اْلَعاملِِ أَْفَضُل ِمْن أَْلِف رَْكَعٍة ُيَصلِّيَها «؛ 66، حديث 8باب  2/ 22: حبار االنوار
  ».اْلَعاِبُد يَا َعِليُّ َالفـَْقَر َأَشدُّ ِمَن اجلَْْهِل َو َالِعَباَدَة ِمْثُل التـََّفكُّرِ 

َو قَاَل صلى اهللا عليه و آله يَا َعِليُّ نـَْوُم اْلَعاملِِ أَْفَضُل ِمْن ِعَباَدِة اْلَعاِبِد يَا َعِليُّ «؛ 82، حديث 8، باب 2/ 25: حبار االنوار
  ».يِهَما اْلَعاِملُ أَْفَضُل ِمْن َسْبِعَني رَْكَعًة ُيَصلِّيَها اْلَعاِبدُ رَْكَعَتاِن ُيَصلِّ 

  85: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .خواب اهل معرفت، با اين كه در عاَمل خواب، تكليف ندارند، عبادت است

او مناز ظهر و عصر خود را خنوانده اند، اما  بيند اذان افطار را گفته شود، مى رود، بعد بيدار مى كسى كه به خواب مى
  .است گناهى بر او نيست؛ چون خواب بوده و آن وقىت كه خواب بوده، بر او تكليفى نيست

اين . نويسند اما خواب اهل معرفت نزد پروردگار به قيمت بيدارى و تكليف است و خواب او را به عنوان عبادت مى
عجب حمبوىب، وجود مقدسش جامع : گويد كند كه بعد از شناخت مى عشق از اين معرفت ظهور مى. معرفت بايد باشد

رسد و بعد اين خري را  متام كماالت است و مهه جهان براى توليد خري ابزار او هستند و هر خريى از اين اتصال از او مى
  .كند پخش مى

، اين عشق و آن وجدان بيدار چه عاشق، مهيشه داراى وجدان بيدار است. شود ها عاشق مى ها و زيباىي به اين مهه خوىب
  كند؟ مى
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يكى خودش است كه نوعى حال است، دوم معشوق است كه موضوع و متعّلق عشق است كه اگر : عشق سه طرف دارد
  .آيد و سوم عاشق است معشوق نباشد، عشق به وجود منى

  .آيد واقعاً اگر معشوق را نشناسد، عشق به وجود منى

 عشق از معشوق اول سر زند
 

 تا به عاشق جلوه ديگر كند

  

   طرف اصلى، حقيقى، واقعى، سازنده و به وجود آورنده. اين يك حقيقت است

  86: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .و ظهور دهنده عشق، معشوق است

  تا كه از جانب معشوق نباشد كششى
 

 كوشش عاشق بيچاره به جاىي نرسد

  

   آثار چشيدن مزه عشق

  

معلوم است كه مزه عشق را در حّد . شاعرش قدميى است. كنم شعر جزء اشعارى است كه در تنهاىي خودم زمزمه مى اين
در گفنت خط به خطش بايد دقت كنيد؛ . توانست اين گونه بيان كند خودش چشيده بوده؛ چون اگر نچشيده بود، منى

  .يعىن با عقل خود دنبال كنيد

 هر كه كند روى طلب سوى او
 

 له ذرّات شود كوى اوقب

  

خواهم؛ چون او را خبواهد، متام ابزار دست او كه براى توليد خري است، به طرف  من تو را مى: يكپارچه بايستد و بگويد
  .كند ترين خري را براى او توليد مى هاى ظاهرى نيز پرمايه ترين تلخى تلخ. شود او برگردانده مى
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حادثه اتفاق افتاده را كه گرفتيم، كشتيم، قطعه قطعه كردمي و : پرسد عليها السالم مى ابن زياد وقىت از حضرت زينب كربى
  :كىن؟ حضرت زينب كربى عليها السالم باطن مسأله را بيان كرد و به ابن زياد فرمود بردمي، چگونه ارزياىب مى

خدا متوجه ما شد و زيباترين مرحله  متام ابزارهاى. آن چه را كه ديدم، زيباىي مطلق است »1« »ما رأيت اّال مجيًال «
  .ها، خنجرها، تريها، مهه براى ما توليد خري كردند مششريها، نيزه. شهادت را نصيب ما كرد

   كند، راحت عبادت اگر كسى اين نگاه را پيدا كند، در متام عمر راحت زندگى مى

______________________________  
  .1، حديث 39، باب 116/ 45: حبار األنوار -)1(

  87: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  :مريد، بلكه كند و وقت مردن نيز تنها منى كند، راحت گريه عاشقانه مى مى

  »1« »تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة َأالَّ َختافُوا َو ال َحتَْزنُوا َو أَْبِشُروا ِباْجلَنَِّة الَِّيت ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ «

شت را به او  دى مالئكه را كه مالئكه رمحت هستند، مىخدا تعدا فرستد، قبل از اين كه ملك املوت جان او را بگريد، 
  .اين منت قرآن است. او را روى دست برداريد و به طرف خودم بياوريد. دار نباش نرتس و غصه: بشارت بدهند و بگويند

   ديدگاه عاشقان خدا به مرگ

  

ا مرگ را در كنار ابزار خدا براى توليد خري نگاه كردندما مرگ را در كنار بدن ن در بريون از شهر مكه . گاه كردمي، اما آ
اىي كه به اصطالح دلسوز بودند به امام حسني عليه السالم عرض كردند : فرمودند. از اين سفر منصرف شويد! آقا: آ

  .آيد چون بوى مرگ مى: چرا؟ گفتند

ه خدا قسم اشتياق من به مرگ از اشتياق حضرت يعقوب عليه السالم فراق كشيده به حضرت ب: امام عليه السالم فرمودند
آيد؟ در كنار  اين حال از كجا به دست مى. اين حال اين گونه افراد است »2« .يوسف عليه السالم گم شده بيشرت است

  آيد؛ يعىن حمبوب من، مهه ابزارها را از كنار بدن اين حال به دست منى. خدا بودن
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______________________________  
نباشيد و مشا را به مرتسيد و اندوهگني :] گويند و مى[شوند  فرشتگان بر آنان نازل مى«؛ 30): 41(فصلت  -)1(

  ».دادند، بشارت باد شىت كه وعده مى

ُخطَّ اْلَمْوُت َعَلى ُوْلِد آَدَم َخمَطَّ اْلِقَالَدِة َعَلى ِجيِد اْلَفَتاِة َو َما َأْوَهلَِين ِإَىل «؛ 29/ 2: ؛ كشف الغمة61: اللهوف -)2(
  ».َأْسَالِيف اْشِتَياَق يـَْعُقوَب ِإَىل يُوُسف

آدم مسّلم است هم چون گردن بند در گردن دخرتان جوان، چقدر مشتاقم بديدار گذشتگامن آنچنان كه مرگ بر فرزند 
  .يعقوب را بديدار يوسف اشتياق بود

  88: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

سبت به چرا من شوقم از يعقوب به يوسف عليهما السالم ن. كند كه مرا از اين خانه تنگ نزد خودش بربد متوجه من مى
  چرا؟. مرگ بيشرت نباشد

 هر كه كند روى طلب سوى او
 

 قبله ذرّات شود كوى او

  

  :هاى من از تو اين است كه يكى از خواسته! خدايا: فرمايد در زيارت امني الّله امام زين العابدين عليه السالم مى

وضعى پيدا كنم كه متام اهل آمسان و زمني . ها و زمني قرار بده مرا حمبوب متام آمسان »1« »َحمُْبوبًَة ِىف اْرِضَك َو َمسائك«
  .ها را به من بده يعىن مهه زيباىي. واقعاً عاشق من شوند

  عشق كه بازار بتان جاى اوست
 

  سلسله بر سلسله سوداى اوست

  هاى كباب است عشق آتش دل
 

  گرمى عّشاِق خراب است عشق

  وسواس بود و ىن مرضعشق نه 
 

  عشق نه سودا بود و ىن غرض

  عشق جمازى به حقيقت قوى است
 

  كوشش عاشق كشش معنوى است
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 عاشق و معشوق ز يك مصدرند
 

 شاهد عينيت يكديگرند

  گفت به جمنون صنمى در دمشق
 

  كاى شده مستغرق درياى عشق

 عشق چه و مرحله عشق چيست؟
 

 كيست؟عاشق و معشوق در اين پرده  

  عاشق يكرنگ حقيقت شناس
 

  گفت كاى حمو اميد و هراس

  نيست در اين پرده به جز عشق، كس
 

 «2»  اول و آخر مهه عشق است و بس

  

  :اين مهان معىن آيه قرآن است

______________________________  
  .13، فصل 273/ 2: اقبال األعمال -)1(

  .جامى -)2(

  89: السالم، صچهره ملكوتى يوسف عليه 

  »1« »ِإنَّا لِلَِّه َو ِإنَّا ِإلَْيِه راِجُعونَ «

  ديدگاه عاشقانه به دنيا

  

متام آنچه را كه . به سراغ خود دريا برويد، موج فكر مشا را نربد. بينيد، موج روى آب است هر چه مى: گويد جامى مى
  .شوند تركند و حمو مى ها مى متام اين حباب. بينيد، حباب روى آب است مى

عجب، پس اين : اى را كه قرب كردند، هشتاد هزار دينار طال ثروت او بود، گفت امروز مرده: به ابوسعيد در نيشابور گفتند
حال آن هشتاد هزار دينارى كه روى زمني مانده، چه ارتباطى با اين جنازه گنديده زير خاك . مرده مهان حباب تركيده است

  دارد؟
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  عشق كس نيست در اين پرده به جز
 

  اول و آخر مهه عشق است و بس

  عشق كزان مزرع جان روشن است
 

 «2»  يك شررش آتش صد خرمن است

  

  :كند ها شيعه واقعى از پريوى خودش درست مى حضرت على عليه السالم ميليون

  آب خضر گرچه ز جان خوشرت است
 

رت است   چاشىن عشق از آن 

  آتش عشق از من ديوانه پرس
 

  كوكبه مشع ز پروانه پرس

  

  امي ما كه در اين آتش سوزنده
 

  امي كشته عشقيم و به او زنده

  

كساىن كه او را از طريق معرفت يافتند و مهه ابزارهاى توليد خري را در دست او ديدند، عاشق او شدند و به او وصل 
   شدند و او نيز مهه ابزار خري را در راه حيات

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

  .جامى -)2(

  90: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

ا به كار انداخت شد؟ كدام جوان بدون عشق مانند حضرت على  وگرنه كدام دخرت مانند حضرت زهرا عليها السالم مى. آ
ديِن مشرك، مانند  شد؟ كدام ايراىن زرتشىت ىب شد؟ كدام مرد سى و دو ساله مانند قمر بىن هاشم مى اكرب عليه السالم مى

  .باشد ها معجزه عشق برخاسته از معرفت و وجدان بيدار مى شد؟ متام اين سلمان فارسى مى
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   حركت عاشق به سوى معشوق

  

كند كه اگر  البته معشوق نيز عاشق را راهنماىي مى. دهد ركت مىقدرت عشق، عاشق را براى رسيدن به معشوق ح
  :خواهى به من برسى مى

  »1« »َفَمْن كاَن يـَْرُجوا ِلقاَء رَبِِّه فـَْليَـْعَمْل َعَمًال صاِحلاً «

وجدان نيز . برو تا به او برسى: گويد دهد، مى عشق از يك طرف به عاشق حركت صعودى مى. رسى اين گونه به من مى
  .دارد كه سقوط نكند و به پسىت ننشيند و به زباله تبديل نشود طرف ديگر او را نگه مىاز 

هاى بسته بندى  زنند، شري، پنري، ماست و مهه خوردىن بندى هست، به آن ماده نگهدارنده مى هاىي كه در بسته مهه جنس
كمال اين عشق و وجدان در . نكنددهد و وجدان نگهدارنده است، كه از اين حركت عقب گرد  عشق حركت مى. شده

  .زد حضرت يوسف عليه السالم موج مى

قدرى گوشت و پوست و استخوان كه در  . كند زليخا ديگر كيست؟ حضرت يوسف عليه السالم زيباى مطلق را متاشا مى
و دندان در برابر اى رگ، عصب، ابرو، چشم، لب، دهان  اند، به نام زليخا، اين كه زيباىي ندارد؟ ذره كنار هم چيده شده

  .بيند ايشان دائم از اين زن نفرت دارد؛ چون پشت اين زيباىي ديو را مى! زيباى مطلق، چه جاى متاشاىي دارد؟

______________________________  
پروردگارش را اميد دارد، پس بايد كارى شايسته ]  پاداش و مقام قرب[پس كسى كه ديدار «؛ 110): 18(كهف   -)1(

  ».دهداجنام 

  91: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

  ذكر مناجات با پروردگار

  

  :اى نيز براى خدا و خطاب به او ذكر كنم از قول مشا شعر عاشقانه



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

 

  اى كوى تو قبله روامن
 

شت جاودامن   روى تو 

  شناسم من غري تو كس منى
 

  شوق رخ توست جسم و جامن

  از درد فراق گر غمينم
 

  وصال شادمامناز ياد 

  عشق است متام هسىت من
 

  شوق است هويت عيامن

  مفتون تو يار مهربامن
 

  جمنون تو ماه دل ستامن

  گر سوزى و گر نوازى اى دوست
 

  از درگه خويشنت مرامن

  هر چه گفتيم جز حكايت دوست
 

  در مهه عمر از آن پشيمامن

  

ها  ها را زدم، با افراد زيادى رفاقت كردم، اما مهه اين و دِر بسيارى از خانه تو شاهد بودى كه من به جاهاى زيادى رفتم
  .ضرر و خسارت بوده است

مت زده مهه يا به من ظلم كرده ها نزد تو  اند، در حاىل كه مهه خريها و خوىب اند، يا پشت سر من غيبت كرده و يا به من 
كنم، و ما  خبشم و قبول مى هاىي كه داريد، بياييد، مشا را مى ه بدىبوده است، حىت در قرآن به ما پيغام دادى كه با مه

  .حاال آمدمي

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

  92: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  بازگشت به اصل خود 5

  معرفت يوسف عليه السالم در مقابل زليخا

  ها ران، حسينيه مهداىن
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  1385رمضان 

  95: سف عليه السالم، صچهره ملكوتى يو 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

برخورد و درگريى وجود مبارك حضرت يوسف صديق عليه السالم با زليخا، برخورد عقل با هوس، حق با باطل و نور با 
ا راه ندارد، وىل هوس، باطل و ظلمت، چيزهاىي هاىي هس حق، نور و عقل واقعيت. ظلمت بود تند كه شكست در آ

  .اين عقل، نور و حق قابل حبث، موشكاىف و حتقيق هستند. شوند هستند كه مهيشه با شكست مواجه مى

وجود مبارك حضرت يوسف عليه السالم از معرفىت كامل نسبت به پروردگار مهربان عامل برخوردار بود و اين معرفت كه 
لب او را تسخري و پر كرده بود، سبب شد كه حضرت يوسف عليه السالم بتواند با چشم باطن، به متاشاى وجود مبارك ق

  .مجال مطلق نائل شود

متاشاى مجال مطلق با مهه صفات، امسا و كماالت خود، عشقى حكيمانه و عارفانه در وجود حضرت يوسف عليه السالم 
  .در زماىن كه به چاه افتاد، ظهور كردتوليد كرده بود كه آثار اين عشق 

اگر فرصىت شد، مناجات ميان چاه آن حضرت را براى مشا بيان كنم و توضيح دهم تا معلوم شود اين عشق كه خاستگاه 
  .بوده، چه آثارى براى اين عاشق داشته است» معرفت الّله«آن 

  96: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

   معرفتخواص عشق برخاسته از 

  

  .است كار اين عشق، شور و حمبت است» معرفت الّله«عشقى كه كانون و منبع آن 
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 هر كه را جامه ز عشقى چاك شد
 

 «1» او ز حرص و عيب كّلى پاك شد

  

در ظرف وجود پيغمرب باشد يا امام، وّىل الّله، حكيم و يا . كند كه اين عشق، در چه ظرىف به حّد نصاب برسد فرقى منى
  .عارف

كند يعىن اجازه  هاى غريمنطقى بيزار مى رسد كه انسان را از مهه متايالت غريمعقول و هوس عشق وقىت به حّد نصاب مى
ديگر جاى عرض اندام دروغ و باطل . هاى واقعى، باطن خود را نشان دهد ها به صورت لّذت دهد كه متايالت و هوس منى

ها با كمك اين حمبت، منطقى و معقول  كند، متام متايالت و خواسته وقىت كه اين عشق سيطره پيدا مى »2« .خنواهد بود
ديگر جاىي . بيند رسانند كه گويا خود را در اين عامل تنهاى تنها و مهه جهان را خاىل مى شوند و انسان را به جاىي مى مى

  .ّيت و كرب نشان دهدكند كه حسد و حرصى بورزد، ريا كند، غرور، من پيدا منى

______________________________  
  .مولوى -)1(

  :در اين زمينه در حديث قدسى آمده -)2(

من طلبىن فقد وجدىن، و من وجدىن فقد عرفين، و من عرفين فقد أحبىن و من أحبىن «؛ 100): كاشاىن(شرح فصوص 
  »فأنا قتلته و من قتلته فعلى ديته، و من على ديته فأنا ديته

يابد مراو هر كس يافت مرا خواهد شناخت مرا و هر كس مرا شناخت دوست من خواهد شد و   هركس طلب كند مرامى
اش بر من  رسامن و كسى را كه من بكشم ديه كسى را كه من عاشق و دوستش بدارم او را در راه خودم به شهادت مى

  .است و من خودم ديه او خواهم شد

  97: م، صچهره ملكوتى يوسف عليه السال

با اين كه اطراف او از آدميزاد پر است و افراد خمتلف از ثرومتند، زيباچهره . گريد انسان عاشق در چنني جايگاهى قرار مى
بيند، لذا   و صاحب مقام زياد هستند، اما در فضاى اين عشق، چون غري معشوق براى او مطرح نيست، گويا احدى را منى

  .براى او تكرب و ريا كند و غرور به خرج دهد كسى نيست كه به او حسد بورزد،
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. بينيد مشا پيغمرب، امام و يا ولّىي از اولياى خدا را حسود، خبيل، مغرور، متكّرب و رياكار كه بتوان عيىب در او پيدا كرد، منى
ا مى طىن، حسد، غرور و  بينند كه آنچه در اين عامل هست، ابزار خدا براى توليد خري است، لذا براى عيوب با چرا كه آ
  .هر چه هست، پاكى، كرامت، بزرگوارى و طهارت است. ماند كرب جاىي منى

ا خود را تنهاى از مهه مى ا است، فقط در انتظار وصال معشوق است آ جاده اين . بينند و روحى كه در كالبد آ
ا از بار فساد و رذائل اخالقى چقدر سبك   .است اشخاص به طرف خدا چقدر صاف و دوش آ

   عرشيان فرش نشني، و عاشقان با معرفت

  

  كنند، وىل روح آنان در حمّل اعال و در كنار با بدن خاكى خود در دنيا زندگى مى »1« :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

______________________________  
ُهْم َأْهُل اْلَفَضاِئِل َمْنِطُقُهُم الصََّواُب َو َمْلَبُسُهُم اِالْقِتَصاُد َو فَاْلُمتـَُّقوَن ِفيَها «؛ )خطبه مهام( 184خطبه : ج البالغة -)1(

 اْلَبَالِء  اِفِع َهلُْم نـُزَِّلْت أَنـُْفُسُهْم ِمنـُْهْم ِيف َمْشيـُُهُم التـََّواُضُع َغضُّوا أَْبَصاَرُهْم َعمَّا َحرََّم اللَُّه َعَلْيِهْم َو َوقـَُفوا َأْمسَاَعُهْم َعَلى اْلِعْلِم النَّ 
َأْجَساِدِهْم َطْرَفَة َعْنيٍ َشْوقاً ِإَىل الثـََّواِب َو َكالَِّيت نـُزَِّلْت ِيف الرََّخاِء َو َلْو َالاْألََجُل الَِّذي َكَتَب اللَُّه َعَلْيِهْم َملْ َتْسَتِقرَّ أَْرَواُحُهْم ِيف 

  ».َصُغَر َما ُدونَُه ِيف َأْعُيِنِهْم فـَُهْم َو اجلَْنَُّة َكَمْن َقْد َرآَهاَخْوفاً ِمَن اْلِعَقاِب َعُظَم اْخلَاِلُق ِيف أَنـُْفِسِهْم فَ 

  ».اجلاهل عبد شهوته«؛ 6962، حديث 304: غرر احلكم

  ».اجلاهل من اخندع هلواه و غروره«؛ 1177، حديث 75: غرر احلكم

  ».اجلهل فساد كل أمر«؛ 1097، حديث 73: غرر احلكم

  98: السالم، صچهره ملكوتى يوسف عليه 

اين مقدار خبور، براى رفع خستگى و  -به معناى جامع -دهند كه براى عبادت خداست و از آجنا دارند به بدن فرمان مى
. اجياد نشاط در عبادت، اين مقدار خبواب، براى هدايت كردن مردم، اين مقدار بگو، براى سبك زيسنت، اين مقدار نگو

  .اين كاِر عشق است
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اين . رسد، تنها منظرگاه او براى متاشا، جلوه معشوق است و از غري او رويگردان شده است اى مى چنني نقطهوقىت روح به 
شوند، متام برخوردهاى  رو مى ترين دمشنان روبه اين اشخاص وقىت با دمشن. گذارد مسأله به هيچ عنوان جاىي براى عيوب منى

  .عيب است آنان ىب

كند، در حاىل كه خطر صد در صد بوده است، وىل  عليه السالم با زليخا پيدا مى در آخرين درگريىي كه حضرت يوسف
  :فرمايد پروردگار مى

  »1« »بـُْرهاَن رَبِّهِ   َلْو ال َأْن َرأى«

ترين اشتباه، لغزش و عيب مقابله كرد؛ يعىن  بود، لذا در درگريى با زليخا، بدون كوچك» برهان رب«او در جايگاه متاشاى 
مت براى حضرت يوسف عليه السالم پيدا نشد به خاطر اين كه در جايگاه  اى براى اثبات ذره هيچ زمينه برهان «اى 

  .بود» رب

   جنگ آرام با هوس و هوس بازان

  

وقىت ديد اين زن به خاطر هوس سنگِني كاجموىي خيز برداشته تا محله كند، يوسف عليه السالم براى محله كردن خيز 
مت به روى آن  كرد و با آن قدرت مردانگى خود اين زن را مى اگر او نيز محله مى. كردنداشت، فقط فرار   زد، راه 

  .شد حضرت باز مى

______________________________  
  ».نديده بود]  كه جلوه ربوبيت و نور عصمت و بصريت است[اگر برهان پروردگارش را «؛ 24): 12(يوسف  -)1(

  99: لسالم، صچهره ملكوتى يوسف عليه ا

اما حضرت . دندان شكسته و بدن سياه مرا ببينيد، من مقاومت كردم تا او به من جتاوز نكند: گفت آن وقت او مى
  .عيب، سامل و اهلى بود بود، لذا برخورد او با دمشن نيز ىب» برهان رب«يوسف عليه السالم در جايگاه 

زليخا از پشت سر . او متوجه شد كه جاى درگريى نيست. رگريىاو فرار كرد، چون كه اينجا جاى فرار بود، نه جاى د
ناگهان در . لباس حضرت يوسف عليه السالم را گرفت تا او را نگهدارد، حضرت در حال رفنت بود كه لباسش پاره شد
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و به از آن وقىت كه او را به خانه آوردى، ا: چه خرب است؟ او به شوهرش گفت: گفت. باز شد و شوهر زليخا وارد شد
  .دنبال من است تا به من و تو خيانت كند

من بد كردم كه به تو نان و منك دادم و خانه خود را در اختيار تو  : شوهر زليخا به حضرت يوسف عليه السالم گفت
لباس يوسف عليه السالم را نگاه كن، ببني اگر از جلو پاره شده، زن : گذاشتم؟ كودكى عاقل مهاجنا به شوهر زليخا گفت

خواست خيانت كند و او از دست  اومت كرده تا به او خيانت نشود، اما اگر لباس از پشت پاره شده، مهسر تو مىمق
كند كه در برخورد با بدترين  عيب مى به قدرى اين معرفت و عشق انسان را ظريف و ىب. كرده است اين زن خائن فرار مى

  .دهد دمشنان، زيباترين برخورد اهلى را اجنام مى

   وت معشوق حقيقى و غريحقيقىتفا

  

معشوِق اين عشق هيچ نيازى به عشِق عاشق ندارد و در  : كند؛ چون اوًال  ها فرق مى آن وقت اين معشوق با مهه معشوق
  .گردد نيازى است و متام منافع عشِق اين عاشق به خود او برمى كمال ىب

  .بردن نداردخواهد؛ چون نيازى به منفعت  اينجا معشوق از عاشق منفعىت منى

گذارد؛ چون اهل اذيت كردن نيست، بلكه معشوق در اينجا  هرگز معشوق در اين عشق، براى عاشق كم منى: دوم اين كه
  .اهل لطف، خبشش، احسان، فضل و كرم است

  100: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .عاشق بشكند، بلكه نرم استدهد تا عظمتش در جان  در اينجا معشوق به عاشق تكّرب و غرور نشان منى

خواهى،  هر چه مى: متام درهاى خزائن خود را به روى عشق باز كند و بگويد: كار سوم او براى عاشق اين است كه
  .اين مسأله عشق است. بردار

  :آيات اين عشق را در قرآن ببينيد

  »1« »َو الَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبا لِلَّهِ «
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اىي كه راه معرفت را طى كرده؛ يعىن »آَمُنوا« بينند و متام هسىت را ابزار او  اند؛ چون او را حق مى اند و به او وابسته شده آ
  .پندارند دانند و غري اين را حاالت بيهوده مى براى توليد خري مى

ست كه هر چيزى را در ها بر اثر اين عشق، در وجودشان چنان شورى به وجود آمده ا دانيد اين آيه يعىن چه؟ يعىن اين مى
  .سنجند اين عامل با مقياس وجود معشوق مى

  .اين معشوق ترازو و معيار سنجش ما است: گويند متام كردار و رفتار ايشان بعد از سنجش اين معيار است؛ يعىن مى

حكومت كّل كره زمني دهند، اما اگر با او ميزان نباشد،  اگر اين مقياس درست باشد، اجنام مى. سنجد مهه چيز را با او مى
ا نيز لبخند مسخره است. كنند را نيز با لبخند رها مى خواهند چه  واقعاً جاى مسخره كردن دارد؛ چون كه مى. لبخند آ

  .چيزى را به جاى خدا قرار بدهند؟ اين عوض و معّوض اصًال با هم هيچ تناسىب ندارند

اين عوض و معّوض كه اصًال با . كنار زليخا قرار گرفنت عوض كن  بيا در اين كاخ، لّذت عبادت را با لّذت در: گويند مى
  .هم تناسىب نداشته و قابل مقايسه نيستند

ا قسم خورده است   :از آن طرف، قرآن به وجدان آ

______________________________  
  ».تر است اند، حمبت و عشقشان به خدا بيشرت و قوى وىل آنان كه اميان آورده«؛ 165): 2(بقره  -)1(

  101: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »1« »َو ال أُْقِسُم ِبالنـَّْفِس اللَّوَّاَمةِ «

ا از افتادن در سقوط است ا به طرف قرب پروردگار است و وجدان باعث حفظ آ هم نريوى . عشق باعث حركت آ
  .اى حضرت يوسف عليه السالم استه اين ويژگى. حمرّكه و هم نريوى حمافظ و نگهدارنده از سقوط را دارند

   جبهه مقابل عشق با معرفت

  

  .اما طرف مقابل حضرت يوسف عليه السالم، زن هوسبازى است كه كارى به عقل ندارد
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  .كرد برد، به شوهر خيانت منى اى از عقل را به كار مى اگر كارى به عقل داشت و ذرّه

با نگاه از روى معرفت به حركات خود، خدا و قيامت را حلاظ   معرفىت ندارد كه. فقط به شهوت و هوسبازى كار دارد
چراغ وجداِن او خاموش است . نشينان، بر اثر كثرت گناه نابود شده است جاهل است و وجدان او نيز در كنار كاخ. كند

  .اى اهل حماسبه نيست بنابراين در هيچ زمينه. و شهوات او ترمز ندارد

كارى به اين ندارد كه راه كاجموىي او حرام، غلط، . ت كه به كام او پاسخ داده شودخواهد اين اس آنچه كه فعًال مى
  .اين هوس، حمصول ظلمت و ميوه تلخ جهل است. او دچار جهل و ظلمت است. خيانت، ظلم و فساد است

   جلوه اعمال در روز قيامت

  

خود، توسط پيغمربان و امامان از قيامت خرب  هاى خدا در كتاب. شود قيامت نباشد باالخره روز قيامت خواهد آمد و منى
براى ترس از قيامت متام پيغمربان و امامان و زناىن مانند حضرت مرمي، خدجيه كربى، فاطمه زهرا و زينب كربى . داده است

  شود دروغ باشد؟ مگر مى. هاى عمر را گريه سوزان كردند عليهم السالم متام شب

______________________________  
  ».خورم گر قسم مى و به نفس سرزنش«؛ 2): 75(قيامت  -)1(

  102: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

 اين ذوق و مساع ما جمازى نبود
 

 كنيم، بازى نبود اين طرب كه مى

  خردان خربان بگو كاى ىب با ىب
 

 بيهوده سخن به اين درازى نبود

  

مهه كتاب از آن خرب بدهند و اين مهه پيغمربان، امامان و اوليا براى باور سخن پوچ و باطل اين طور نيست كه در اين 
  .شود قيامت حتماً برپا مى. دادنش به مردم جانفشاىن كنند
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ا مى. گردند خواهند، حىت هوس بازان نيز به دنبال جنات و پاداش مى مهه پاداش و جنات مى مشا عمر را در : گويند به آ
ا بگرييدشكم و شهوت هزينه كرديد   .اين پايان كار هوسبازان است. ، اكنون پاداش و كليد جنات را هم از آ

شت براى خود جاىي : گويند آيا در آجنا شكم و شهوت عامل جنات هستند؟ آجنا جاىي است كه به هوسبازان مى در 
  .فراهم نكرديد، پس به جهنم برويد

ا منى هتر يا اضاف ها با جهنم مساوى است، چيز كم عمل اين   .دهند ترى به آ

   آدرس واقعى جان و تن آدمى

  

ها كساىن هستند كه در دنيا آدرس روح و جان خود  اين! چه حادثه ناگوارى در اين هوسبازى براى آنان فراهم آمده است
ان را را گم كرده، وجود خود را به گناه، فساد، معصيت، شرارت، رذالت و آلودگى رهنمون كردند، اما آدرس روح و ج

  :خواهيد، اين آدرس آن است مى

  :به قدرى اين آدرس مهم است كه حد ندارد. اين آدرس را اولني بار خدا به ميلياردها مالئكه داد

  103: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »1« »َفِإذا َسوَّيـُْتُه َو نـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي«

  :متعادل درآوردم، به آن شكل متعادل دادم كه در آيه فرشتگامن، زماىن كه اين گل را به صورت قالب

  »2« »ِمْنها َخَلْقناُكمْ «

گردانند، اين آدرس اصلى بدن است و وقىت اين بدن را به شكل  خاك بودمي، از خاك ما را آفريدند و دوباره به خاك برمى
  :زيباىي آراستم، از حيات منسوب به خودم در او دميدم

  »3« »ينَ فـََقُعوا َلُه ساِجدِ «

ام، بعد از دميده شدن روح  وقىت فهميديد كه آدرس جان او من هستم و اين جان را در اين قالب قرار داده! اى مالئكه
  »4« .ترين مشا، مهه به او سجده كنيد در او، از بزرگرتين تا معموىل
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______________________________  
  ».گردامن و از روح خود در او بدممپس چون او را درست و نيكو  «؛ 29): 15(حجر  -)1(

  ».مشا را از زمني آفريدمي«؛ 55): 20(طه  -)2(

  ».براى او سجده كنان بيفتيد«؛ 29): 15(حجر  -)3(

َو َو َلَقْد َكرَّْمنا َبِين آَدَم َو َمحَْلناُهْم ِيف اْلبَـرِّ « «: فرمايد مى 70خداوند راجع كرامت و ارزش انسان در سوره اسراء آيه  -)4(
؛ به يقني فرزندان آدم را كرامت دادمي، و آنان را در »َكِثٍري ِممَّْن َخَلْقنا تـَْفِضيًال    اْلَبْحِر َو َرَزْقناُهْم ِمَن الطَّيِّباِت َو َفضَّْلناُهْم َعلى

شيدمي، سوار كردمي، و به آنان از نعمت هاى پاكيزه روزى خب]  هاىي كه در اختيارشان گذاشتيم بر مركب[خشكى و دريا 
  ».هاى خود برترى كامل دادمي وآنان را بر بسيارى از آفريده

  :فرمايد و در اين زمينه رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله نيز مى

! يا رسوَل اللّه، وال املالئكُة؟: قيلَ . ءٌ أكرُم عَلي الّله ِمن ابِن آدمَ  ما َشي«؛ 13462، حديث 193/ 12: كنز العّمال
! اى پيامرب خدا: عرض شد. تر از فرزند آدم نيست ئكُة َجمْبوروَن، مبنزلِة الّشمِس والقمِر؛ هيچ چيز نزد خدا گرامىاملال: قالَ 

  ».فرشتگان، بسان خورشيد و ماه، جمبورند: فرمود! حّىت فرشتگان؟

  104: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

   جهت حركت يوسف عليه السالم

  

است و » لّله«و » بالّله«و وجودش » من الّله«دانست كه روح  مى. دانست السالم آدرس روح را مىحضرت يوسف عليه 
اين آدرس براى او روشن بود، پس در حال حركت به جانب اين اصل بود؛ چون آدرس . باشد» ىف الّله«هايش بايد  برنامه
  .دانست را مى

بر فرض . دچار هوا و هوس نامعقول شد و به هيچ جا نرسيد. خواست بداند دانست و منى وىل زليخا آدرس روح را منى
  .رسيد افتاد، به هيچ جا منى اگر گناهى هم اتفاق مى
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اين علم، علم پرقيمىت . دانند اند و خوش به حال كساىن كه اين آدرس را مى بيچاره بشرهاىي كه آدرس جان را گم كرده
اين كمال علم و . كنيد خوانيد و از فراق جان جانان گريه مى ، مناز مىگرييد دانيد كه روزه مى مشا آدرس جان را مى. است

  .معرفت است

  ذكر مناجات با پروردگار

  

 ».يا ُعّدتى ىف ُكربىت و يا صاحىب ىف شدتى و يَا ولّىي ىف نعمىت و يا غايىت ىف رغبىت، أنت الساتر عورتى َو اآل من روعىت«
»1«  

______________________________  
اى قوت و ذخريه روز رنج و غم من و اى يار و ياور روز سخىت من اى وىل نعمت «، دعاى سحر؛ 81: اإلقبال -)1(

  ».سازى پوشاىن و از هر چه هراسان و بيمناكم امين مى من و اى منتهاى آرزوى من، توىي كه عيب و زشتيهاى مرا مى

  105: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

  و زارممن خسته و ناتوان 
 

  غري تو دِر دگر ندارم

  جز تو كِس دگر ندارم
 

  هر چند دىل سياه دارم

  دامن كه تو دست من بگريى
 

  زيرا كه فقط توىي اميدم

  

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

  106: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   نور و حرارت معنوى 6
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   تفاوت عشق زميىن و آمساىن

  ها ران، حسينيه مهداىن

  1385رمضان 

  109: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

صوىل حضرت يوسف عليه السالم و زليخا هر دو عاشق بودند، اما معشوق يوسف با معشوق زليخا با هم تفاوت ا
ارزش بودن معشوقش فرو رخيت، وىل ساختمان عشق حضرت  داشتند، لذا ساختمان عشق زليخا بعد از مدتى به خاطر ىب

  .يوسف عليه السالم سر به عامل ملكوت كشيد و درسى براى زنان و مردان روزگار شد

زليخا وجود دارد كه ريشه اين حتليل ديگرى درباره عشق يوسف و . در اين زمينه لطائف، اشارات و حقايقى بيان شد
  .مطالب در كتاب خدا، قرآن جميد و حكمت حكيمان است

اىي كه در حّد خود راه انسانيت را در كنار خدا طى كردند، بر اين اعتقادند كه  صاحب دالن، اهل خدا، سالكان و آ
  .در جهان هسىت سه نوع خورشيد وجود دارد

البته هر موجودى كه در . شود ها متوجه حرارت و روشناىي مى شود، مهه ذهن مىوقىت كلمه خورشيد به زبان كسى جارى 
اى كه نور و  كند و به اندازه ارتباط با خورشيد است، به اندازه استعداد و ظرفيت خودش از نور و حرارت او استفاده مى

  .كند حرارت خورشيد را جذب كرده، كماالت در او ظهور مى

رسد و او اين حرارت و نورى كه جذب  ت تكويىن است؛ يعىن نور و حرارت به موجود نيازمند مىالبته اين كماالت، كماال
   كند، كماالتى كه در او به صورت مى

  110: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

اده شده، به ظهور مى   .رساند استعداد 
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   تشبيه حركت معنوى انسان به رشد نباتى

  

  :شكافد كند و با اراده پروردگار، اين دانه مى خاك اين دانه را قبول مى. دهند كوچكى را به خاك مىدانه زبر سياه و بسيار  

  »1« » ِإنَّ اللََّه فاِلُق احلَْبِّ َو النَّوى«

  .شكافم من اين دانه را در تاريكى و غيب خاك و زير اين بار سنگني مى: فرمايد دهد و مى اين كار را به خود نسبت مى

از طرف ديگر، ساقه خاك را  . برد تا اين فرزند از مادر تغذيه كند رف اين دانه ريشه خود را به آغوش زمني فرو مىاز يك ط
  .آيد زند و از اين قرب به صورت زنده بريون مى كنار مى

آيد، غرق  ريون مىداند؛ يعىن وقىت كه از خاك ب داند، با شعور نيز مى خدا در قرآن جميد اين گياه را غري از اين كه زنده مى
  :دهد در شعور است؛ چون در حاِل تسبيح حركت خود را ادامه مى

  »2« »ُيَسبُِّح لِلَِّه ما ِيف السَّماواِت َو ما ِيف اْألَْرضِ «

 هر گياهى كه از زمني رويد
 

 وحده ال شريك له گويد

  

  كنيم؟ آييم، چه مى اما ما وقىت به دنيا مى. اين خرب قرآن است

  ، چهار ماه دوم،»ال اله اال الّله«گريه چهار ماه اول بچه : فرمايند صلى اهللا عليه و آله مىپيغمرب 

______________________________  
  ».ترديد خدا شكافنده دانه و هسته است ىب«؛ 95): 6(انعام  -)1(

]  از هر عيب و نقصىبه پاك بودن [آنچه در آمسان ها و آنچه در زمني است، خدا را «؛ 1): 62(مجعه  -)2(
  ».ستايند مى

  111: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص
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شهادت به رسالت و شهادت به واليت و امامت عباد خاّص پروردگار، يعىن ائمه طاهرين عليهم السالم و چهار ماه سوم 
وقىت دانه سر از خاك  »1« .دآي آيد، با ارتباط با تسبيح خدا به وجود مى هر چه به وجود مى. دعا براى پدر و مادر است

هاى دروس طبيعى اين را  در كالس. كند اينجا ديگر با خورشيد سر و كار پيدا مى. زند، ابتدا رخساره زردى دارد بريون مى
هاى او كه كلروفيل؛ يعىن سبزينه گياه است، از  كند و يكى از كمال خوانديد كه گياه نور و حرارت خورشيد را جذب مى

  .كند آن ظهور مى

كند و  ها از آن ظهور مى شود و بعد از مدتى غنچه هاى آن اضافه مى ها و برگ مهني طور در اين هزينه كردن، به ساقه
  .دهد ها را حتويل مى زيباترين گل با انواع رنگ

ايت . كاىف است مدتى جلوى نور و حرارت خورشيد را بگريند متام موجودات زنده بيمار، زرد و خشك شده و در 
  .مريند مى

  ارزش خورشيد

  

به قدرى نقش اين خورشيد مهم است كه پروردگار مهربان عامل در قرآن جميد به دو صورت از . اين يك نوع خورشيد است
اين خورشيد ياد كرده است؛ يكى به صورت خرب از وجود خورشيد كه چه جايگاهى در اين عامل دارد و يكى نيز سوگند 

قسم خورنده شخص پروردگار است؛ يعىن بايد ديد اين مسأله از چه جايگاه . روشناىي و نور آنبه خورشيد و گسرتدگى 
  .كند عظيمى برخوردار است كه پروردگار عامل به نور و حرارت گسرتده خورشيد سوگند ياد مى

______________________________  
وُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َالَتْضرِبُوا َأْطَفاَلُكْم قَاَل َرسُ «؛ 27544، حديث 63، باب 447/ 21: وسائل الشيعة -)1(

َالُة َعَلى النَِّيبِّ صلى اهللا عليه و آله َو آِلِه َعَلى ُبَكاِئِهْم َفِإنَّ ُبَكاَءُهْم َأْربـََعَة َأْشُهٍر َشَهاَدُة َأْن َالِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َو أَْربـََعَة َأْشُهٍر الصَّ 
  ».ْربـََعَة َأْشُهٍر الدَُّعاءُ ِلَواِلَدْيهعليهم السالم َو أَ 

  112: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  :فرمايد خداوند متعال در سوره مباركه حنل مى

  »َو َسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َو النَّهارَ «
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ار در ارتباط با خورشيد است » الم«ور اين آيه، يك است، يعىن مهه حم »َلُكمُ «  عمق مطلب در الم. كه خود اين ليل و 
  .است

  »1« »ٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ َو َسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َو النَّهاَر َو الشَّْمَس َو اْلَقَمَر َو النُُّجوُم ُمَسخَّراٌت ِبَأْمرِِه ِإنَّ ِيف ذِلَك َآليا«

اىي است كه حرف را مى   .ها كار ندارد فهمند؛ يعىن با نفهم اوًال روى حرف با آ

ا حرف بزند ا ارزش اين را ندارند كه خدا با آ   .گرييد فهميد ارزش داريد كه مورد خطاب قرار مى مشا كه مى. آ

ام كه قبل از اين كه مشا را به عامل بياورم، متام  يعىن من به نفع مهه مشا قرار دادم؛ يعىن چقدر مشا را دوست داشته» الم«اين 
  :اگر بناى. ما وسايل زندگى مشا را آماده كرده

  »2« »ِإينِّ جاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفةً «

ا ندارم -معنوى -توّجهى براى اين كه ميلياردها سّياره در اين عامل بود و من ىب. آفريدم را نداشتم، زمني را منى اگر . به آ
  .ها است توّجهى به زمني دارم، به خاطر مشا انسان

______________________________  
، وستارگان هم به فرمانش رام ».و شب و روز و خورشيد و ماه را نيز رام و مسّخر مشا قرار داد«؛ 12): 16(حنل  -)1(

براى گروهى كه تعّقل ] بر توحيد، ربوبّيت و قدرت خدا[هاىي است  نشانه]  حقايق[اند؛ قطعاً در اين  و مسّخر شده
  .كنند مى

  ».دهم زمني قرار مى به يقني جانشيىن در«؛ 30): 2(بقره  -)2(

  113: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

   ارزش مكان به مكني

  

  :فرمود. كعبه چقدر عظمت دارد؟ قبله ميلياردها انسان منازگزار است
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اى از مكه  حرم قطعه. به قدرى عظمت دارد كه آن در دل مسجد احلرام و در حرم قرار داده است. ام خانه »1« »بـَْيِيتَ «
  .هاى خمتلف است از مشال و جنوب و شرق و غرب، با فاصله

چقدر حرم مهم است كه . چقدر براى حرم ارزش قائل است كه اگر حمرِم، علف خشك حرم را خبواهد بكند، حرام است
اش در حرم باشد و كبوترى روى اين درخت باشد و حمرم دست تكان بدهد و كبوتر فرار كند،  سايه شاخه اگر درخىت

  .مرتكب حرام شده است

  :وىل در قرآن جميد فرموده است

َذا اْلبَـَلدِ «   »2« »ال أُْقِسُم ِ

  :قسم به اين شهر، به اين حرم و مسجد احلرام، به اين بيت، اما نه به طور مستقل

َذا اْلبَـَلدِ َو أَ «   »3« »ْنَت ِحلٌّ ِ

خواهم كعبه،  اگر تو نباشى، منى. خورم به خاطر گل مجال تو اى حبيبم كه در اين شهر هسىت، به اين شهر قسم مى
  .اين عظمت انسان است. مسجد احلرام و حرم باشد

   من اگر خورشيد را خلق. كنم كنم، به خاطر تو نگاه مى من اگر به زمني نگاه مى

______________________________  
  ».ام را خانه«؛ 125): 2(بقره  -)1(

  ».خورم به اين شهر قسم مى«؛ 1): 90(بلد  -)2(

  ».در حاىل كه تو در آن جاى دارى«؛ 2): 90(بلد  -)3(

  114: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

ها  بودن اين. قرار دادم، براى مشا زمني نشينان استكردم، براى مشاست و اگر قمر، روز، شب و ستارگان را در عامل باال 
  .در آيه است »َلُكمُ «  اين معناى. ها لياقت باالنشيىن را ندارند به خاطر تو است واال اين
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   عربت آموزى از مراحل رشد نباتات

  

شود؟ مشا هم  تبديل مىمشا اهل عقل ببينيد كه دانه بسته سياه زبر، وقىت نور و حرارت خورشيد را جذب كند، به چه چيز 
  :اگر نور و حرارت عشق را درست جذب كنيد، چه خواهيد شد؟ در هزينه و جذب عشق ادب داشته باشيد

  رخصت مچني اى در صيدگاه عشق ىب دانه
 

شت آدم به يك تقصري بريون مى  «1» رود كز 

  

  نيستيم؟ها كه كمرت  اى از زورخانه. شاعر، در اين تك بيت غوغا كرده است

خواهد شنا برود،  با اين كه ميان دار است، اما مى. كند ادب مى! رخصت: گويد خواهد ميل را بگريد، به مرشد مى مى
  .تا اين حد اينجا ادب مهم است! رخصت: گويد زند و مى كند، دور مى بعد به مهه متاشاگران رو مى! رخصت: گويد مى

  ادب در برابر پروردگار

  

دريا، صحرا، ابر، باد و باران، مهه ابزار معشوق براى توليد خري براى انسان هستند، مهه دو . است زمني، خانه معشوق
دهند و ادب ديگر اين كه خود را براى تو خرج  كنند؛ يك ادب اين كه حرف خالق را گوش مى ادب را رعايت مى

  شوى؟ كنند، اما تو دارى خرج چه كسى مى مى

______________________________  
  .صائب تربيزى -)1(

  115: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

  هر چه بر تو آيد از ظلمات و غم
 

  باكّى و گستاخى است هم اين ز ىب
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  باكى كند در راه دوست هر كه ىب
 

  رهزن مردان شد و نامرد اوست

  باكى كسوف آفتاب شد ز ىب
 

  شد عزازيلى زجرئت رّد باب

  اندر طريق باكى كند هر كه ىب
 

 «1»  شود در وادى حريت غريق مى

  

  اند؟ آيا ما را واقعاً براى غصه خوردن و زندگى در فضاى وحشت و ناامىن آفريده

  :فرمايد خدا در قرآن مى

  »2« »َفِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكْم ِمينِّ ُهدًى َفَمْن َتِبَع ُهداَي َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم َحيَْزنُونَ «

براى اين چند روزه زندگى، چقدر ظلم، گناه، فساد، . دار، با ترس، بيم و اضطراب زندگى كند خواهم يكى از مشا غّصه منى
  ايد؟ ترس و وحشت به وجود آورده

   ادب از درگاه حق رانده شدن ىب

  

  :فرمايد در خطبه قاصعه مى» ج البالغه«امرياملؤمنني عليه السالم در 

  سجده كن،: گفتند  »3« هزار سال خدا را عبادت كرد،ابليس ىب ادب، شش 

______________________________  
  .مولوى -)1(

چنانچه از سوى من هدايىت براى مشا آمد، پس كساىن كه از هدايتم پريوى كنند نه ترسى بر آنان «؛ 38): 2(بقره  -)2(
  ».است و نه اندوهگني شوند

َفاْعَتِربُوا ِمبَا َكاَن ِمْن ِفْعِل اللَِّه بِِإْبِليَس ِإْذ َأْحَبَط َعَمَلُه الطَِّويَل َو َجْهَدُه اجلَِْهيَد َو  «؛ )قاصعه( 234خطبه : ج البالغة -)3(
َدٍة َفَمْن َذا بـَْعَد ِإبِْليَس َيْسَلُم اَعٍة َواحِ َكاَن َقْد َعَبَد اللََّه ِستََّة آَالِف َسَنٍة َاليُْدَرى أَ ِمْن ِسِين الدُّنـَْيا أَْم ِمْن ِسِين اْآلِخَرِة َعْن ِكْربِ سَ 
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ِمنـَْها َمَلكاً ِإنَّ ُحْكَمُه ِيف َأْهِل السََّماِء َو َأْهِل  َعَلى اللَِّه ِمبِْثِل َمْعِصَيِتِه َكالَّ َما َكاَن اللَُّه ُسْبَحانَُه لُِيْدِخَل اْجلَنََّة َبَشراً ِبَأْمٍر َأْخرََج ِبهِ 
  ».ا بـَْنيَ اللَِّه َو بـَْنيَ َأَحٍد ِمْن َخْلِقِه َهَواَدٌة ِيف ِإبَاَحِة ِمحًى َحرََّمُه َعَلى اْلَعاَلِمنياْألَْرِض َلَواِحٌد َو مَ 

  116: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  :كنم، گفتند من سجده منى: گفت

  »1« »َفاْخرُْج ِمْنها َفِإنََّك َرِجيمٌ «

  :اى برو، تو رانده شده

ينِ   َعَلْيَك َلْعَنِيت ِإىلَو ِإنَّ «   »2« »يـَْوِم الدِّ

  .مهه شش هزار سال عبادت تو نيز باطل شد و قبول نيست

ا را در درون خود ذليل و دچار مضيقه مى. كند آبرو و خوار مى ادبان را ذليل، ىب خدا عجيب ىب كند، به طورى كه  آ
  .خواهند براى راحت كردن خود دست به خودكشى بزنند مى

  :خورد؛ چون جايگاه با عظمىت دارد خورشيدى است كه به آن قسم نيز مى اين

  »3« »َو الشَّْمِس َو ُضحاها«

  .سوگند به خورشيد و به نور گسرتده آن

  ها خورشيِد هدايتگر انسان

  

فلك را  اسم ديگر اين خورشيدِ  »َعمَّ يـََتساَءلُونَ «  سوره. اين خورشيد نيز در قرآن مطرح شده است: اما خورشيد دوم
  :گذاشته است» سراج وّهاج«

  »4« »َو َجَعْلنا ِسراجاً َوهَّاجاً «

   سوره. كند چراغ افروخته و چراغى كه نور و حرارت خود را خودش توليد مى
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______________________________  
  ».اى ترديد تو رانده شده بريون رو كه ىب]  جايگاه[از آن «؛ 77): 38(ص  -)1(

  ».لعنت من تا روز قيامت بر تو باد«؛ 78): 38(ص  -)2(

  ».اش سوگند به خورشيد و گسرتش روشىن«؛ 1): 91(مشس  -)3(

  ».زا پديد آوردمي چراغى روشن و حرارت«؛ 13): 78(نبأ  -)4(

  117: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

اند كه  تى است تا نور و حرارتى مهراه او كردهمباركه احزاب، خورشيد را كه وجود مرّىب، معّلم خريخواه، دلسوز اهلى و ملكو 
براى اين كه خواهنده اين نور بسته، سياه و كوچك است و با . اين نور و حرارت را رايگان در اختيار خواهندگان بگذارند

  :حرارت و نور اين خورشيد اهلى شكافته و شاخه انسانيت از زمني بشريت او ظهور كند تا به شجره طيّبه تبديل شود

  »1« »أَ َملْ تـََر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثًال َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلها ثاِبٌت َو فـَْرُعها ِيف السَّماءِ «

اى كمرت از يك ميلى گرم بوده و بيشرت آن نطفه نيز از بني رفته، اين نور از وجود  اين موجوِد زميِىن دربسته كه زماىن نطفه
  .خاكِى بسته، درخت انسانيت را بروياند و متام اين ِگل وجود او را به ُگل ملكوت تبديل كند اين بشر

  نظري اوصاف پيامرب صلى اهللا عليه و آله هدايتگر ىب

  

  :خواست در طول ماه رمضان فقط اين آيه را بگومي دمل مى. چه آيه عجيىب است

  »2« »َو داِعياً ِإَىل اللَِّه ِبِإْذِنِه َو ِسراجاً ُمِنرياً * َنِذيراً ِإنَّا َأْرَسْلناَك شاِهداً َو ُمَبشِّراً َو «

، درباره خورشيد فلك »ِإنَّا« :فرمايد يعىن خدا قرار داده است، اينجا مى» جعل«: مهان طور كه خورشيد و فلك را گفت
  مساى خود را در ظهور اين خورشيد به كارما، يعىن متام صفات و ا: فرمايد من، اما درباره خورشيد مرّىب اهلى مى: فرمايد مى
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______________________________  
]  كه اعتقاد واقعى به توحيد است[آيا ندانسىت كه خدا چگونه مثلى زده است؟ كلمه پاك «؛ 24): 14(ابراهيم  -)1(

  ».اش در آمسان است اش استوار و پابرجا و شاخه مانند درخت پاك است، ريشه

و تو را دعوت .* دهنده فرستادمي رسان و بيم و مژده]  بر امت[به راسىت ما تو را شاهد «؛ 46 -45): 33(احزاب  -)2(
  ».قرار دادمي]  براى هدايت جهانيان[كننده به سوى خدا به فرمان او و چراغى فروزان 

  118: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .به كار گرفتم، اما آجنا امسا و صفات رااينجا فقط قدرت، اراده و عناصر را . امي گرفته

  »ِإنَّا َأْرَسْلناَك شاِهداً «

خواهند بدانند كه عامل خداىي دارد، با  شاهد چه چيز و چه كسى؟ يعىن اگر مردم مى. ام من تو را به عنوان شاهد فرستاده
ايت، خورشيد وجود تو را نگاه كنند، تا تو   .شاهد بر خدا شوى امسا، صفات، جالل، مجال و كماالت ىب 

  »شاِهداً َو ُمَبشِّراً «

شت، مغفرت، كرم، احسان و كرامت مرا بشارت دهى كه اگر به تو  من تو را فرستاده ام تا به بندگامن رمحت، رضوان، 
ره بگريند، من مهه اين ا عطا خواهم كرد اقتدا كنند و از نور تو    .ها را به آ

  »ُمَبشِّراً َو َنِذيراً «

  .ام كه بندگامن را هشدار دهى كه خود را گرفتار جهنم و عذاب فردا نكنند رستادهتو را ف

  »َو داِعياً ِإَىل اللَّهِ «

آيا ما از شدت عشق و حمبت، دست دراز  . ام كه دست اين زمينيان را بگريى و در دست من بگذارى تو را فرستاده
با من دست : گومي ام و به مشا مى نه، من دست دراز كرده :فرمايد امي تا به ما دست بدهند؟ خدا در اين آيه مى كرده

  .بدهيد

ا را با من آشنا كىن تو را فرستاده   .ام كه روى بندگامن را به جانب من برگرداىن و آ
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مهه كارهاى خود را رايگان اجنام بده و هيچ توقعى از بندگان من نداشته : اى از اين باالتر؟ بعد از آن گفته است واسطه
شت برسان .باش   »1« .مهه را به من و به 

______________________________  
ُمتَـَعاِدِلَني ُمتَـَواِصِلَني ِفيِه بِالتـَّْقَوى ُمتَـَواِضِعَني يـَُوقـُِّروَن اْلَكِبَري َو يـَْرَمحُوَن : اوصاف پيامرب صلى اهللا عليه و آله در روايت -)1(

نيَِّ َو َحيَْفظُوَن اْلَغرِيَب فـَُقْلُت َكْيَف َكاَن ِسريَُتُه ِيف ُجَلَسائِِه فـََقاَل َكاَن َداِئَم الِْبْشِر َسْهَل اْخلُُلِق لَ  الصَِّغَري َو يـُْؤثُِروَن َذا احلَْاَجةِ 
اٍح يـَتَـَغافَ  ِمْنُه َو  ُل َعمَّا َالَيْشَتِهي َفَال يـُْؤِيسُ اجلَْاِنِب لَْيَس ِبَفظٍّ َو َالَغِليٍظ َو َالَصخَّاٍب َو َالَفحَّاٍش َو َالَعيَّاٍب َو َالَمزَّاٍح َو َالَمدَّ

نَّاَس ِمْن َثَالٍث َكاَن َالَيُذمُّ َأَحداً َو َاليـَُعيـِّرُهُ َالُخيَيُِّب ِفيِه ُمَؤمِِّليِه َقْد تـََرَك نـَْفَسهُ ِمْن َثَالٍث اْلِمرَاِء َو اْإلِْكَثاِر َو َما َاليـَْعِنيِه َو تـََرَك ال
َا َعَلى َو الَيْطُلُب َعثـَرَ  رُُءوِسِهُم الطَّيـُْر َو ِإَذا َسَكَت اتِِه َو َالَعْوَرَتُه َو َاليـََتَكلَُّم ِإالَّ ِفيَما َرَجا ثـََوابَُه ِإَذا َتَكلََّم َأْطَرَق ُجَلَساُؤُه َكَأمنَّ

  .َتَكلَُّموا

كردند و به اطفال مهرباىن  ام مىمهه از روى تقوى با هم برابر و به هم پيوسته و متواضع بودند، افراد بزرگرت را احرت 
  .دادند منودند و افراد حاجتمند را بر خود ترجيح داده و افراد غريب را پناه مى مى

  .دائما خوشرو و مالمي بوده و خوش برخورد بودند: رفتارشان با مهنشينان خود چگونه بود؟ فرمودند: پرسيدم

گفتند، در  كردند و نه محد و ثناى كسى را مى ه عيبجوئى مىگري و خشن، داد و فرياد كن و بد زبان نبودند، ن سخت
شد و  آوردند، كسى از ايشان نااميد منى داشتند، خود را به غفلت ميزدند و به روى خود منى مقابل آنچه كه دوست منى

شان مربوط حبث و جدل، زياده روى و آنچه كه به اي: سه كار را كنار گذاشته بودند. شدند آرزومندانشان حمروم منى
كسى را مذّمت و تقبيح منيكردند، لغزش ها و مسائل پنهاىن افراد را : دادند و سه كار را در مورد مردم اجنام منى. شد منى

فرمودند كه اميد ثواب داشتند، وقىت صحبت ميكردند مهه ساكت بودند و كسى   كردند و در موردى تكّلم مى دنبال منى
  .كردند ه سكوت ميفرمود، ديگران صحبت مىكوچكرتين حركىت منيكرد و هر گا

  119: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

   پاداش تبليغ پيامرب صلى اهللا عليه و آله
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ا بگو ا بساز و به آ   :زندگى ساملى براى آ

  »1« » ال َأْسئَـُلُكْم َعَلْيِه َأْجراً ِإالَّ اْلَمَودََّة ِيف اْلُقْرىب«

  :بلكه فقط پاداش من يك چيز است. خواهم منىمن هيچ پاداشى از مشا 

______________________________  
كه بنابر روايات [هيچ پاداشى جز موّدت نزديكان را ]  در برابر ابالغ رسالتم[از مشا : بگو«؛ 23): 42(شورى  -)1(

  ».خواهم را منى] هستند -عليهم السالم -بسيار اهل بيت

  120: السالم، صچهره ملكوتى يوسف عليه 

  »1« » ِإالَّ اْلَمَودََّة ِيف اْلُقْرىب«

به اهل بيتم عليهم السالم صميمانه حمبت كنيد و در عمل با آنان مهاهنگ شويد و پاداشى غري از موّدت اهل بيت عليهم 
  .خواهم السالم از مشا منى

  »2« »ما َسأَْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر فـَُهَو َلُكمْ «

يعىن اگر با اهل بيت من مهاهنگ شويد، سود دنيا و . خود مشا باشد و اين پاداش مهان قرآن استاين پاداش نيز براى 
ا را صدا كنيد، تا به فرياد مشا برسند اين براى خود مشا . آخرت آن براى خود مشا است و روزى كه از قرب درآمديد، آ

  .ها هسىت تو نيازمند اين فريادرس. باشد، من كه نيازى ندارم

  »داِعياً ِإَىل اللَِّه بِِإْذنِِه َو ِسراجاً ُمِنرياً  وَ «

مزد، ملكوتى و اهلى  ، مرّىب خريخواه، دلسوز، ىب»ِسراجاً ُمِنرياً « و »ِسراجاً َوهَّاجاً « تو خورشيد نور دهنده،! حبيب من
  .اين خورشيد نور دهنده است. هسىت

   معلِم مؤّدب به آداب روحاىن
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كند و روح او بعد از مدتى به نورى يك  كه از نور نبوت و امامت اماِم هدايت استفاده مىخورشيد سوم؛ انساىن است  
خداوند در . اى در اين زمينه ببينيد آيه. شود شود و در وجود او جلوه و مظهر كامل اين خورشيد ظاهر مى پارچه تبديل مى
  :فرمايد سوره حديد مى

______________________________  
  »].هستند - عليهم السالم -كه بنابر روايات بسيار اهل بيت[جز موّدت نزديكان را «؛ 23): 42(شورى  -)1(

  ».هر گونه پاداشى كه از مشا خواستم، آن پاداش براى خودتان«؛ 47): 34(سبأ  -)2(

  121: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »1« »يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللَّهَ «

كند؛ چون اگر نشدىن بود كه  شود اين دورى، شدىن است كه به ما امر مى معلوم مى. از مهه گناهان دور شويد! دماى مر 
  در ماه رمضان مگر از گناه دورى نكرديد؟. فرمود منى

  :شود دورى كرد پس مى

  »َو آِمُنوا ِبَرُسوِلِه يـُْؤِتُكْم ِكْفَلْنيِ ِمْن َرْمحَِتهِ «

  .كنم از طريق پيامرب زندگى دنيا و آخرت مشا را از رمحتم پر مى: د تا براى مشا سه كار كنم؛ اولبه رسول من پيوند خبوري

  »َو َجيَْعْل َلُكْم نُوراً َمتُْشوَن ِبهِ «

  .نكره است، الف و الم ندارد، نكره بودن نور داللت بر عظمت آن دارد »نُوراً «

كند تا در زندگى  آن روشناىي مانند نورافكن پيشاپيش مشا را روشن مىكنم كه  متام درون مشا را غرق در روشناىي مى: دّوم
مت و هرزه  . راه را از چاه تشخيص دهيد و گرفتار امثال زليخا نشويد با اين نور گرفتار ربا، دروغ، ياوه گوىي، غيبت، 

رتين زندگى را مى   .كنيد گوىي خنواهيد شد و 

   آمرزش، نتيجه جذب نور رسالت
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  »2« »َلُكمْ  يـَْغِفرْ «

______________________________  
  ».از خدا پروا كنيد! اى مؤمنان«؛ 28): 57(حديد  -)1(

از خدا پروا كنيد و به پيامربش اميان آوريد تا دو سهم از رمحتش را به مشا عطا  ! اى مؤمنان«؛ 28): 57(حديد  -)2(
  ».راه سپاريد و مشا را بيامرزد]  مردمدر ميان [كند، و براى مشا نورى قرار دهد كه به وسيله آن 

  122: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

آيا اين پرونده من : پرسى كنم كه در روز قيامت وقىت پرونده مشا را خبوانند، از من مى مشا را غرق در آمرزش خودم مى: سوم
  .بله، براى تو است: گومي است؟ مى

  .حرارت نور نبوت و امامت گناهانت را سوزاند و نابود كرد: گومي ؟ مىكردم كجاست پس گناهاىن كه مى: گوىي مى

حضرت يوسف عليه السالم از خورشيد وجود حضرت ابراهيم عليه السالم جّد پدر، حضرت اسحاق عليه السالم پدر 
ره گرفت   :فرموددر زندان نيز به اين معنا اشاره . پدر و حضرت يعقوب عليه السالم پدر خود، اين چنني 

  »1« »ِملََّة آباِئي ِإْبراِهيَم َو ِإْسحاَق َو يـَْعُقوبَ «

  :كند حضرت يعقوب عليه السالم نيز به اين معنا اشاره مى

  »2« »أَبـََوْيَك ِمْن قـَْبُل ِإْبراِهيَم َو ِإْسحاقَ   َكما َأَمتَّها َعلى«

ن معرفت بود و معشوق او خدا بود، اما جان و عشق او برخاسته از اي. حضرت يوسف عليه السالم خورشيد شده بود
زليخا عاشق : گويند به اشتباه مى. عاشق شد، اما معشوق او شهوت بود. زليخا چون معّلم اهلى نداشت، تاريك بود

  .حضرت يوسف عليه السالم بود، او گرفتار اشتهاى كاذب و شهوت شده بود

 هاىي كز پى رنگى بود عشق
 

 «3» عشق نبود عاقبت ننگى بود
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كشد؟ اين عشق در مقابل خود  ماند؟ پس چرا آخرش به نزاع و طالق مى ها عشق است، پس چرا منى اگر اسم اين
  .وفا و خائن دارد معشوِق پوچ، فرارى، نامرد، ىب

______________________________  
  ».آيني پدرامن ابراهيم و اسحاق و يعقوب«؛ 38): 12(يوسف  -)1(

  ».چنانكه پيش از اين بر پدرانت ابراهيم و اسحاق متام كرد«؛ 6): 12(يوسف  -)2(

  .مولوى -)3(

  123: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

شت    فرار از جهنم به سوى 

  

او پُر بود كه به قرار گرفنت در كنار زليخا اصًال نيازى . ايت بود اما عشق حضرت يوسف عليه السالم كمال و رمحت ىب
اما حضرت از آن سالن آينه كارى،  . اندازم يا جواب مرا بده، يا تو را به زندان مى: گفت زليخا مى. كرد منىاحساس 

اما چون زليخا قدرت داشت و زن . هاى رنگني فرار كرد هاى گران قيمت، سفره هاى زربفت، فرش كاشى كارى، پرده
او در اتاق تنگ، تا زندانبان درِب زندان را بست . ختخنست وزير مصر بود حضرت يوسف عليه السالم را به زندان اندا

  :و قفل كرد، گوشه اتاق زندان نشست و فرمود

  »1« »َربِّ السِّْجُن َأَحبُّ ِإَيلَّ ِممَّا َيْدُعوَنِين ِإلَْيهِ «

شت گذاشىت! خدايا يگر مزاحم اين سالن، جاى پرمضيقه و تاريكى بود، اما من در اينجا د. مرا از جهنم درآوردى و در 
  و نه سال در اين زندان ماند؟ اما خدا به او چه پاداشى داد؟. فقط من و تو هستيم. ندارم

  نامل به كويت حاىل از درد جداىي
 

  گرمي كه شايد پرده از رخ برگشاىي

  تا افكىن بر من نگاه دلرباىي
 

  من بنگرم آن حسن تو با ديده جان
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  يا رب جبز تو ياور و يارى ندارمي
 

  جز ياريت با كس سر و كارى ندارمي

  جز رمحتت با هيچ كس كارى ندارمي
 

  باز است بر بيچارگان درگاه سلطان

  

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
  ».خوانند مىتر است از عملى كه مرا به آن  زندان نزد من حمبوب! پروردگارا«؛ 33): 12(يوسف  -)1(

  124: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   تقابل پاكى و ناپاكى 7

  ها ها در مقابل ناپاكى مناينده پاكى

  ها ران، حسينيه مهداىن

  1385رمضان 

  127: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و آله الطاهرينو صّل على حممد 

ها بود، كه البته بايد هم اين گونه باشد؛ زيرا قرآن كرمي از  اگر حضرت يوسف عليه السالم مناينده پاكى، راسىت و فضيلت
  .كند، زليخا نيز مناينده آلودگى، ناپاكى، پسىت و خّست بود او به عنوان مظهر درسىت، پاكى و كرامت ياد مى

اى وجود داشت و هيچ نقطه مشرتكى در انسانيت با هم نداشتند،  تفاوت اصوىل و ريشهبني اين دو انسان، : بايد گفت
  .به جز در بشريت كه جنبه مادى انسان است
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ا أَنَا َبَشٌر ِمثْـُلُكمْ «   »ُقْل ِإمنَّ

در . در فرهنگ قرآن كرمي، فقط جنبه مادى، زميىن و جسمى انسان را در نظر دارد» َبَشرٌ «، كلمه »انسان مثلكم«نه 
چنان كه به پيغمرب صلى اهللا عليه و . زمينه بشريت، ميلياردها انسان با هم در خلقت يكسان هستند، البته نه در جرم بدن

  :فرمايد آله با آن عظمت مى

  :به اهل مّكه بگو

ا أَنَا َبَشٌر ِمثْـُلُكمْ «   »ُقْل ِإمنَّ

در . گريه، ازدواج، خوردن، آشاميدن و مردن هستماهل بيمار شدن، خواب، خنده،  . من از حيث بدىن مانند مشا هستم
  :اين جنبه من از مشا امتياز بيشرتى ندارم، اما

  128: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »1« »ِإَيلَّ   يُوحى«

امتياز من در انسانيت، عقل، روح، فطرت، وجدان، قلب و باطن من است؛ چون من در مقام قرب حضرت حق و  
اين براى جنبه انسانيت من است، نه براى جنبه بشرى من؛ چون در بشر بودن، من مانند مشا . گرينده وحى هستم

  .هستم

  .هاى بسيار شگفت انگيزى دارند متام افراد بشر داراى ماهيت واحدى هستند، وىل در انسانيت با هم تفاوت

يكسان، يك شكل و يك وزن هستند، وىل در ها در جرم بدن تفاوت دارند، بلكه در مواردى كه يك رنگ،  نه تنها انسان
ها با مناينده آلودگى و  تا ثابت شود مظهر پاكى. هاى عجيب و شگفت انگيزى هست مهني موارد چندگانه، تفاوت

ها در ميزان آفرينش چقدر اختالف و تفاوت دارند كه هم در عملكرد و هم در آثار اعمال، چه در دنيا و چه در  ناپاكى
  .ارندآخرت اختالف د

  اشرتاك لفظ انسان و تفاوت در معنا

  



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

 

  :آمده است» لنب«شري، لغت عرىب آن در قرآن كرمي : گوييم ما در فارسى مى

  »2« »لََبناً خاِلصاً سائِغاً «

برمي؛ يكى شري، شري جنگل است كه در گرسنگى محله  مهني لفظ شري را در دو جاى ديگر در ادبيات فارسى به كار مى
يك نوع . در عامل طبيعت اين يك نوع شري است. گريد خورد، آن وقت آرام مى كند و مى قطعه قطعه مى درد، كند، مى مى

هاى مادى و معنوى كودك وابسته به  شري هم در عامل طبيعت، شري مادر است كه مهه حيات، توان، قدرت و رشد برنامه
   اما اينها با هم چه تفاوتى. آن است

______________________________  
  ».شود جز اين نيست كه من هم بشرى مانند مشامي كه به من وحى مى: بگو«؛ 110): 18(كهف   -)1(

  ».شريى خالص و گوارا«؛ 66): 16(حنل  -)2(

  129: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  دارند؟

ا اين است كه يكى محله مى كند، اما  هيچ چيزى را منىخورد و حساب  كند مى درد، قطعه قطعه مى كند، مى تفاوت آ
كند،  دهد، بچه را سري مى كند، به پوست رنگ مى پروراند، اعصاب را قوى مى دهد، مغز را مى اين شري، رشد و كمال مى

  .كند تر مى ها قوى برد و قدرت دفاع بدن او را در مقابل ميكروب توان و قدرت عصىب بچه را باال مى

ها است كه به سّد، چشمه، چاه و يا رودخانه وصل شده، براى آب  ى كه در خانهيك شري هم، شري فلزى، آهىن و برجن
آورند، آلودگى را شستشو  كنند، طهارت معنوى به دست مى گريند، غسل مى آشاميدىن است كه مردم با اين شري وضو مى

فاوت در لفظ است؛ يعىن يك لفظ ها البته ت تفاوت اين. رسانند ها را به پاكى مى دهند، خانه، لباس، آشپزخانه و ظرف مى
  .گوييم با مصاديق خمتلف است، كه مهه را شري مى

  ها منشأ تفاوت بني انسان
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يكى منرود و ديگرى حضرت ابراهيم . گوييم، اما يكى فرعون و ديگرى موسى عليه السالم است ها بشر مى به مهه انسان
يكى امرياملؤمنني عليه السالم و در . ديگرى ابوجهل استيكى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و . عليه السالم است

  .مقابل او معاويه است

ا از جانب خدا، پوست، گوشت و استخوان نيست، بلكه تفاوت آنان در  تفاوت اين دو بشر در بدن، چهره نگارى آ
م اهللا است، آن اين يكى حضرت موسى بن عمران و كلي. انسانيت، عقل، قلب، اميان، وجدان، فطرت و كرامت است

  .گويند مى» ال اله اال اهللا«يكى از مؤمناىن است كه با زبان 

ا را به درخت، دار مى: فرمايد خداوند در سوره طه مى ا آ   زنند و دست و پاى آ

  130: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

زند، در حاىل كه طرف  آن يكى با خدا به طور مستقيم حرف مى »1« .گوييد مى» ال اله اال اهللا«كند كه چرا  را قطع مى
تو جادوگر، ستمكار، ساحر و به هم زننده نظام طبيعت هسىت؛ يعىن آن چه : گويد مقابل به اين سخن گوى خدا مى

ت مهچنان كه اينجا حضرت موسى عليه السالم و فرعون با يكديگر تفاو . دهد زشىت در خود اوست، به ديگرى نسبت مى
شت از چشمه سلسبيل و . بعد از مرگ نيز در جايگاه آخرتى با هم تفاوت دارند. دارند حضرت موسى عليه السالم در 

  :اى كه از چشمه

ا تـَْفِجرياً « ا ِعباُد اللَِّه يـَُفجُِّروَ   »2« »َعْيناً َيْشَرُب ِ

  :آشامد مى »َزقُّومٍ «  نامآشامد، اما فرعون در جهنم از ماده پرخوِن پرچرِك بسيار بدبوىي به  مى

  »3« »َآلِكُلوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقُّومٍ «

  كند كه خدا در سوره واقعه از آن ياد مى  »َزقُّومٍ « :پرسند وقىت از پيغمرب صلى اهللا عليه و آله مى

______________________________  
آنكه به مشا اذن دهم، به او اميان آورديد؟  آيا پيش از: گفت]  فرعون[« ؛ 71): 20(اشاره است به سوره طه  -)1(

ها و پاهايتان را يكى از راست و يكى از چپ  ترديد دست يقيناً او بزرگ مشاست كه به مشا جادو آموخته است، پس ىب
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 ] من يا خداى موسى[هاى درخت خرما خواهم آوخيت تا كامًال بدانيد كه كدام يك از ما  قطع خواهم كرد، و مشا را بر تنه
  »!تر و پايدارتر است؟ عذابش سخت

نوشند و آن را به دخلواهشان هرگونه   اى است كه مهواره بندگان خدا از آن مى آن جام از چشمه«؛ 6): 76(انسان  -)2(
  ».منايند كه خبواهند جارى مى

خواهيد ]  بدبوست و داراى مايعى جوشان و بسيار بدمزه و[قطعاً از درخىت كه از زّقوم است «؛ 52): 56(واقعه  -)3(
  ».خورد

  131: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

اى از آن را در دريا بريزند، مهه موجودات زنده زمني را نابود  اگر قطره: فرمايد چيست؟ حضرت صلى اهللا عليه و آله مى
ا نيز با گياه، گل، گلستان، مهه آ. گوييم، اسم ديگرى هم ندارند مثًال زنبور، ما مهه انواع زنبورها را مى »1« .كند مى

ا با ديگران تفاوت دارد كه شهد گياهان را مى مرغزار و جنگل خورد و در كارگاه  ها سر و كار دارند، فقط يك نوع از آ
رتين ماده غذاىي جهان به نام عسل تبديل مى   .كند وجود خود به 

ا زنبورهاى ديگر نيز مهني گياهاىن كه اين گروه مى كنند كه گاهى مردم و يا  خورند، وىل فقط سّم توليد مى نيز مى خورند، آ
  .اند خورد استفاده كرده كشند، در حاىل كه از مهه گياهاىن كه زنبور عسل مى زنند و حىت مى حيوانات ديگر را نيش مى

  ارزش زنبور عسل در ارتباط با خدا

  

وجود اين زنبورهاى عسل ساز به وحى وصل است و . كند مىخدا در قرآن فرق زنبور عسل با زنبورهاى ديگر را بيان 
  :مهني مقدار اتصال از اين حيوان كوچك باعث شده كه گياهان خورده شده به عسل تبديل شود

ِذي ِمَن اجلِْباِل بـُُيوتاً   َو َأْوحى«   »َربَُّك ِإَىل النَّْحِل َأِن اختَِّ

سرچشمه وحى در اينجا ربوبيت پروردگار است؛ يعىن . و النه بگريد ها براى خود منزل من به زنبور وحى كردم كه در كوه
  :جنبه تربيىت پروردگار
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______________________________  
و لو أن قطرة من الزقوم و الضريع ... قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله «؛ 507 -506/ 2: روضة الواعظني -)1(

ا من نتنها قال فبكى رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و بكى جربئيل عليه السالم قطرت يف شراب أهل الدنيا ملات أهل الدني
  ».فبعث اهللا إليهما ملكا فقال إن ربكما يقرئكما السالم و يقول لكما إين قد أمنتكما من أن تذنبا ذنبا أعذبكما عليه

  132: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »َو ِمَن الشََّجرِ «

  :براى خود النه بسازدها  و روى درخت

  »1« »َو ِممَّا يـَْعرُِشونَ «

براى اين كه اول بايد خمزن باشد، تا عسل ذخريه شود، اگر النه نسازد، وقىت هر جا . ها النه بساز و روى داربست باغ
  .خمزن درست كن: گويد رسد، لذا اول مى ريزد و ديگر عسل به دست كسى منى ها را مى نشست، ذره از عسل

  :گويند شناساِن جهان مىزنبور 

گريند تا كار ساخنت  زنبورها با آن مغز كوچك خود كه از ارزن كوچكرت است، چهارصد و شصت رشته علم را به كار مى
  .اين فقط كار وحى و اتصال به خدا است. خمزن، النه و عسل را اجنام دهند

ا نيز مهني كار را مى مى اگر پروردگار عامل با آن زنبورهاى زرد بزرگ رابطه وحى را برقرار كردند، اما خدا در عامل  كرد، آ
  .تكوين فقط با يك نوع زنبور اين رابطه را برقرار كرده است

  »2« »ُمثَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ الثََّمراتِ «

  بعد از خانه ساخنت، از مهه حمصوالت درختان خبور، كه چه كند؟

  »َفاْسُلِكي ُسُبَل َربِِّك ُذُلًال «

  :اى كه براى او كشيده است فروتىن و خاكسازى راه خدا را طى كن و بعد از وحى و طى جاده خدا، جاده با تواضع،
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______________________________  
كه ]  هاىي از دار بست[ها و درختان و آنچه  و پروردگارت به زنبور عسل اهلام كرد كه از كوه«؛ 68): 16(حنل  -)1(
  ».هاىي برگري ى خود خانهافرازند، برا بر مى]  مردم[

به [هاى پروردگارت كه براى تو مهوار شده  ها خبور، پس در راه آن گاه از مهه حمصوالت و ميوه«؛ 69): 16: حنل -)2(
  ».برو] سوى كندو

  133: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

ا َشرابٌ «   »1« »َخيْرُُج ِمْن بُُطوِ

  :آيد كه آشاميدنىي از شكم او بريون مى

  »ُخمَْتِلٌف أَْلوانُُه ِفيِه ِشفاءٌ لِلنَّاسِ «

شريىن خنور، وىل : گويند به بيماران مبتال به مرض قند مى. ها است اين آشاميدىن در هر رنگى كه باشد، براى متام انسان
  .اين نتيجه وحى و طى كردن راه خداست. يك قاشق عسل خبور، براى مريضى تو خوب است

   اهلى و شيطاىنارتباط انسان با وحى 

  

دهد و  هاى بزرگ نشان مى خدا در قرآن اين حشره كوچك را با عسل و خانه سازى روى دست بلند كرده و به ما انسان
  :فرمايد با قاطعيت مى

كىن؟ تو با چه كسى در ارتباط هسىت؟ به تو نيز با  اما تو چه كار مى. اين نتيجه ارتباط با وحى و طّى كردن راه خدا است
  كند؟ شود؟ چه كسى وحى مى مهه گناه و فساد وحى مىاين 

  »2« »أَْوِلياِئِهمْ   ِإنَّ الشَّياِطَني َلُيوُحوَن ِإىل«
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كنند و دوستان آنان نيز اين وحى را مرتب به كار  شياطني فرهنگ باطل، فساد و گناه را مرتب به دوستان خود وحى مى
ا با اين جثه خود با وحى شياطني تو . گريند مى خدا در مورد . كنند ليد آلودگى، پليدى، جناست اخالقى و عملى مىآ

  :فرمايد زنبور مى

______________________________  
ا «؛ 69): 16(حنل  -)1( آيد كه در آن درماىن براى مردم  هاى گوناگون بريون مى نوشيدىن با رنگ]  شهدى[از شكم آ

  ».است

  ».كنند به دوستانشان القاء مى] شبهات نارواىي را به ضد احكام خدا[قطعاً شياطني «؛ 121): 6(انعام  -)2(

  134: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  :فرمايد ها مى نزد من وزن و ارزش دارد، اما در مورد اين انسان

  »1« »َفال نُِقيُم َهلُْم يـَْوَم اْلِقياَمِة َوْزناً «

ا با اين متدن و علم، در روز قيامت ذره من زنبور را روى دست بلند  : فرمايد كجاى قرآن مى. نزد من ارزش ندارند اى آ
  كردم و به مشا نشان دادم؟

  :فرمايد در آخر آيه مى

  »2« »ِإنَّ ِيف ذِلَك َآليًَة ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ «

اىي است كه عقل دارند، مى وزن كم، با اتصال به وحى  كنند كه زنبور با اين فهمند و انديشه مى وضع زنبور، اشاره براى آ
ها با آن جثه صد كيلوىي، هفتاد سال است كه تنها جناست ساز  و طّى كردن راه خدا عسل ساز و مفيد است، اما اين

  .كود انساىن توليد كردن در اين عامل كه ارزش ندارد. هستند

، كودى كه از اين مهه فضله و الشه شري و هنر مشا در هفتاد سال مهني توليد كود بود: گويند ها مى بعد در قيامت به اين
اين مهه زمني و آمسان را معطل كودسازى . سگ و حيوانات در زمني بود، ما مشا را در دنيا براى توليد كود نياورده بودمي

  .مشا نكرده بودمي

   هاىي در تفاوت ارزشى منونه
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   آهوى خنت - 1

  دارند تا هفتاد كيلومرت در دوند، قدرت مهه آهوها زيبا و تيزرو هستند، وقىت مى

______________________________  
  ».كنيم آنان برپا منى]  حماسبه اعمال[پس روز قيامت ميزاىن براى «؛ 105): 18(كهف   -)1(

ست براى مردمى كه ] بر قدرت، لطف و رمحت خدا[اى  نشانه]  حقيقت[قطعاً در اين «؛ 69): 16(حنل  -)2(
  ».انديشند مى

  135: وتى يوسف عليه السالم، صچهره ملك

متام آهوها در ماهيت . آور است اما آهوى خنت خيلى عجيب و شگفت. مهه آهوها علف خوار هستند. ساعت بدوند
هاى دامغان، اروپا، آمريكا و آهوهاى باغ وحش مهه آهو هستند، وىل  فرق هستند، آهوى بيابان آهو بودن مساوى و ىب

  .مساوى هستند و در كاركرد با هم ديگر بسيار فرق دارندفقط در ماهيت آهو بودن 

خورد، وىل فقط سرگِني بدبوى كثيف را توليد  هاى شريين، خوب، پرقيمت و تازه را مى با اين كه علف. خورد آهو علف مى
  .كند مى

خوشبو تبديل  خورد، نه چيز ديگرى را، وىل زير ناف او علف خورده شده به مشك آهوىي ديگر نيز مهان علف را مى
ترين مواد  ترين و گران سالطني و پولدارهاى جهان عاشق اين مشك هستند؛ چون مشك آهوى خنت از قدميى. شود مى

. شود قيمت قرار گرفته است و با پول زيادى معامله مى ها به عنوان كاالىي گران خوشبوى طبيعى عامل بوده است و در مغازه
  شوند، اما آهوىي سرگني ساز كجا و آهوِى مشك ساز كجا؟ ديده مىآهوان از نظر ماهيت حيواىن، يكى 

  شري جنگل و شري مادر - 2

خورد با شري سينه مادر يكى است؟ زنبورها مهه  درد و مى شريها از حلاظ لفظ يكسان هستند، اما آيا شري جنگل كه مى
زند و  كند و نيش مى و سم درست مىخورد  كند، با آن زنبورى كه مى خورد و عسل درست مى يكسان هستند، يكى مى
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سازد، يكسان هستند؟ اگر كسى  سازند، با آن آهوىي كه مشك مى كشد يكسان هستند؟ آهواىن كه سرگني مى يا مى
  .يكسان هستند، در اوج محاقت است: بگويد

  گلستان و شوره زار  - 3

دهد، باغ،   ت، وىل زميىن گياه و گل پرورش مىها يكى اس زمني است، ماهيت ظاهرى زمني: گويند مثًال زمني مهه جا را مى
  سازد، كه مردم با گلستان و گلزار مى

  136: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

دهد و زمني ديگر نيز  كنند، به منطقه شكل و زيباىي مى برند، رفع خستگى مى هاى آن زمني لّذت مى متاشاى پروريده
جا بدهند، به آن  حيات نبات را به آن. آورد اشاك هيچ چيزى ديگرى به بار منىزار و بيابان است و غري از خس و خ شوره

  ها يكسان هستند؟ آيا اين. كند دهد و آن را نابود مى سري منفى مى

  نيزار و ىن شكر - 4

ك نوع ىن را در خورند، اما ي ها ىن هستند و از يك نوع آب مى متام ىن. رويند ها مى نيزارها را كه با قد بلند در كنار رودخانه
آورند كه ظرف بلورى  و يك نوع ىن هم در مى. افتد خورد؛ چون كه باد در آن مى آورند كه تو خاىل است و به درد منى مى

كنند،  برند و آن را خاىل مى ميكروب، اسرتيليزه شده، سر ىن را مى آورند، با تيغ متيز، صاف، ىب قيمىت را در كنار آن مى
  ها در ماهيِت چوىب، ىن هستند، اما ىن تو خاىل كجا و ىن شكر كجا؟ مهه ىن. آورند ريون مىشكر را از داخل آن ب

   سنگ تزييىن و سنگ آىب - 5

اى از آن را در مغازه كثيف و پردود، تكه تكه و كوچك  سنگ آىب، رنگ زيبا، جذاب و قشنگ، مغازه داران قطعه
كنند، و  كنند و آن را آويزان مى د دانه از آن، نخ رد مىكنند، به قدرى رنگ اين سنگ قشنگ است، از درون ص مى

  .خيلى ارزش ندارد

آورند و به مغازه متيز و  آورند و كنار حرم حضرت رضا عليه السالم مى اما در نيشابور نيز مهني سنگ خوشرنگ را در مى
 چقدر ارزش دارد؟ هر دانه را وزن اش را وزن كن، ببني به اين ابعاد برتاش، چند دانه: گويند دهند، مى شخص هنرمند مى

خواهيم روى  اين چهار تا فريوزه مى: گويند خواهد پول آن را بدهد؟ مى چه كسى مى. ده ميليون تومان: گويد كند و مى مى
  آيا اين دو سنگ با هم يكى هستند؟. ضريح حضرت رضا عليه السالم نصب كنيم
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  137: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   احران و عصاى موسى عليه السالمچوب س - 6

اندازمي و به  ها را وسط ميدان مى در برابر چشم مردم اين چوب: جادوگران چوب در دست گرفتند، به فرعون گفتند
اندازمي  شود، بلكه ما ديد چشم را به اشتباه مى دهيم؛ يعىن تغيري در چوب حاصل منى هاى عجيب و غريب منايش مى شكل

  .موسى عليه السالم را بكوبند و دهان موسى عليه السالم را ببندندتا نبوت حضرت 

ها، با چوب دسىت موسى عليه السالم يكى است، اما چوب دسىت موسى عليه السالم به اراده و نريوى خدا  اين چوب
  :ها را به ميدان آوردند، خدا فرمود وصل است، لذا تا چوب

  »1« »أَْلِق ما ِيف َميِيِنكَ «

حضرت موسى عليه السالم . در دست تو است، اكنون به قدرت ما وصل است، آن را بر روى زمني رها كنچوىب كه 
  :چوب را رها كرد

  »2« » َفِإذا ِهَي َحيَّةٌ َتْسعى«

  :بعد خدا به موسى عليه السالم فرمود. متام جادوى جادوگران را با يك نفس بلعيد

  ها با هم يكى هستند؟ آيا اين. وب شدگرفت و ديد كه مهان چ. دوباره اژدها را بگري

   امرياملؤمنني عليه السالم و معاويه - 7

دو نفر هستند، دو انسان، هر دو آب، نان، ميوه، گوشت حالل : ها را اكنون در اين مورد به كار بگرييد اين تفاوت
كند و كارگاهى است كه با  ل مىها را به حسد، حرص، خبل، كينه، بددىل، غرور، منّيت و ريا تبدي خورند، يكى خوراك مى

  ها اين خوردىن

______________________________  
  ».آنچه را در دست راست دارى بيفكن«؛ 69): 20(طه  -)1(

  ».شتافت ناگهان مارى عظيم شد كه به سرعت مى«؛ 20): 20(طه  -)2(
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  138: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .ها است رگاه، بدن معاويهاين كا. كند ها را توليد مى كثافت

و هزار ركعت مناز با گريه در شبانه روز، » ج البالغه«ديگرى نيز مهني آب، نان، ميوه، گوشت را خورده و نتيجه آن 
  »1« ها يكى هستند؟ آيا اين. نطفه او حسنني، زينبني و قمر بىن هاشم عليهم السالم شد

   آيات قرآن در تفاوت بني دو گروه

  

  :قرآن را در فرق گذارى افراد ببينيدحال آيات 

  »2« »أَ َفَمْن كاَن ُمْؤِمناً َكَمْن كاَن فاِسقاً «

  »3« »أَ فـََنْجَعُل اْلُمْسِلِمَني َكاْلُمْجرِِمنيَ «

______________________________  
  .4617، حديث 30، باب 99/ 4: ؛ وسائل الشيعة4، حديث 517/ 2: اخلصال -)1(

  :فرمايد الم مىباقر عليه الس امام

َلِة أَْلَف رَْكَعةٍ    -َكَما َكاَن يـَْفَعُل َأِمُري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم/ -َقاَل َكاَن َعِليُّ ْبُن احلَُْسْنيِ عليه السالم ُيَصلِّي ِىف اْليَـْوِم و اللَّيـْ
َو َكاَن ِقَياُمُه ِيف / -َو َكاَن ِإَذا قَاَم ِيف َصَالِتِه َغِشَي َلْونَُه َلْوٌن آَخرُ / - تَـْنيِ َكاَنْت َلُه َمخُْسِماَئِة َخنَْلٍة َفَكاَن ُيَصلِّي ِعْنَد ُكلِّ َخنَْلٍة رَْكعَ 

لِيلِ  ي َصَالَة َو َكاَن ُيَصلِّ / -َكاَنْت أَْعَضاُؤُه تـَْرَتِعُد ِمْن َخْشَيِة اللَِّه عز و جل/ -بـَْنيَ َيَدِي اْلَمِلِك اْجلَِليلِ / -َصَالتِِه ِقَياَم اْلَعْبِد الذَّ
  .أَنَُّه َالُيَصلِّي بـَْعَدَها أََبدا/ - ُمَودٍِّع يـََرى

على بن احلسني در شبانه روز هزار ركعت مناز ميخواند مهان طور كه امري املؤمنني عليه السالم ميخواند زيرا پانصد خنله 
  .خرما داشت در كنار هر درخت دو ركعت مناز ميخواند

يري ميكرد چون بنده ذليلى در مقابل پادشاه مقتدرى ميايستاد اعضايش از خوف خدا ايستاد رنگش تغ هر وقت بنماز مى
  .ميلرزيد چنان مناز ميخواند مثل كسى كه آخرين مناز اوست ديگر بعد از اين عمر منيكند تا مناز خبواند
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  »اند؟ اند مانند كساىن هستند كه فاسق با اين حال آيا كساىن كه مؤمن«؛ 18): 32(سجده  -)2(

  »دهيم؟ را چون جمرمان قرار مى] ها و احكام خود به فرمان[آيا ما تسليم شدگان «؛ 35): 68(قلم  -)3(

  139: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »1« »َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َو الَِّذيَن ال يـَْعَلُمونَ «

  .ها هستند هستند؟ مشخص است كه براى اين تفاوتها براى چه  شت و جهنم، لعنت و رمحت، بُعد و قرب، اين

 خدا خوان، با خدا دان فرق دارد
 

 كه حيوان تا به انسان فرق دارد

  حمّقق را مقّلد كى توان گفت
 

 كه دانا تا به نادان فرق دارد

 مگو آلوده دامن هر كسى را
 

 «2» كه دامان تا به دامان فرق دارد

  

آيا مشا مردان نيز مانند حضرت . ها مهني بود كه بيان شد زليخا چه كساىن هستند؟ فرق آنحضرت يوسف عليه السالم و 
ها مانند حضرت مرمي؟ يا نه گروهى از مشا زنان مانند زليخا هستيد و   يوسف و موسى عليهما السالم هستيد؟ و مشا زن

  گروهى از مشا مردان، مثل فرعون، معاويه و يزيد هستيد؟

رسد كه مانند قمر بىن هاشم عليه السالم سى و دو ساله كه امام  مقام شخص ارزش دار، تا جاىي مى اين را بدانيد كه
  .جامن فداى تو: فرمايد گريد و به او مى شود و حالت ادب مى حسني عليه السالم در برابر او از جا بلند مى

  از آن روزى كه ما را آفريدى
 

  به غري از معصيت چيزى نديدى

  ه حق هشت و چهارتخداوندا ب
 

 «3»  ز ما بگذر شرت ديدى نديدى
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______________________________  
  »اند، يكسانند؟ ره از معرفت و دانش آيا كساىن كه معرفت و دانش دارند و كساىن كه ىب«؛ 9): 39(زمر  -)1(

  .ديوان اشعار فروغى بسطامى -)2(

  .باباطاهر عريان -)3(

  140: عليه السالم، صچهره ملكوتى يوسف 

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

   دو نگاه به زندگى 8

  جهان بيىن يوسف عليه السالم و زليخا

  ها ران، حسينيه مهداىن

  1385رمضان 

  143: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .حممد و آله الطاهرينو صّل على 

وجود مبارك حضرت يوسف عليه السالم و زليخا، دو نگاه متفاوت و خمتلف به خود، جهان و مهه حتوالت زندگى 
نگاه حضرت يوسف عليه السالم ريشه در آگاهى، معرفت و بينش ايشان و نگاه زليخا ريشه در هوى، هوس و . داشتند

  .شهوت داشت

اگر اين عينك، عينِك عقل و خرد، انديشه و . بيند انسان را نگاه كند، با مهان رنگ مىچشم با هر عينكى كه جهان و 
بيند و به  يعىن با ديد حق مى. معرفت، وحى، امامت و نبوت باشد، جهان و انسان را مهان گونه كه هستند خواهد ديد

  .شود االت بيهوده و سراب منىخورد و دچار خي فريب منى. كند كند و در زندگى، حتول پيدا مى حق نيز عمل مى
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  .خيال، سراب و فريب خوردن: فرمايد اين سه مطلىب است كه خدا در قرآن مى

ا فرمود: فرمايد در سوره يوسف مى   :يوسف عليه السالم كجاست؟ با يقني كامل گفتند: وقىت برادران برگشتند، پدر به آ

  »1« »َفَأَكَلُه الذِّْئبُ «

______________________________  
  ».پس گرگ، او را خورد«؛ 17): 12(يوسف  -)1(

  144: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  نه، گرگ او را خنورد،: حضرت يعقوب عليه السالم فرمود. گرگ او را خورد

  »1« »َبْل َسوََّلْت َلُكْم أَنـُْفُسُكمْ «

  .بلكه مشا فريب خورديد

  :زندگى كافران و بريدگان از خدا: فرمايد سوره مباركه نور مى در مورد سراب، در

  »2« »َكَسراٍب ِبِقيَعٍة َحيَْسُبُه الظَّْمآُن ماءً «

در حاىل كه قطره آىب نيز وجود . پندارد مانند سراىب در بيابان و كوير گرم است كه شخص تشنه از دور آن را آب مى
  .بيند ندارد، فقط منايشى از آب را مى

  .بينند بينند و حقيقت را منى هاى توخاىل را مى ها از زندگى منايش اين

  :فرمايد اما درباره خيال در بسيارى از آيات، از مجله در سوره مباركه اسراء مى

  »3« »ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكْم ِباْألَْخَسرِيَن َأْعماًال «

  اند، خرب بدهم؟ دگى به بدترين خسارت گرفتار شدهبه مردم بگو، مشا را به گروهى كه از نظر كار، عمل و زن! حبيب من

نْيا«   »الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُُهْم ِيف اْحلَياِة الدُّ
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ا نابود شد؛ چون وقىت وارد قيامت مى ا كساىن هستند كه در دنيا خيلى زمحت كشيدند، اما متام زمحت آ شوند، فقط با   آ
اين گوشت، پوست و استخوان و خوِن جنس  . يز ديگر ندارندهيچ چ. شوند گوشت، پوست و استخوان وارد قيامت مى
  اند، اما اند، كار كرده زمحت كشيده. كه در آن بازار قيامت قابل خريدن نيست

______________________________  
  »].تا اجنامش بر مشا آسان شود[در نظرتان آراست ] زشت را[بلكه نفس مشا كارى «؛ 18): 12(يوسف  -)1(

  ».پندارد آب مى] از دور[مانند سراىب در بياباىن مسّطح و صاف است كه تشنه، آن را «؛ 39): 24(ر نو  -)2(

  »آيا مشا را از زيانكارترين مردم از جهت عمل آگاه كنم؟«؛ 103): 18(كهف   -)3(

  145: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .گرفتار خيال بودند

  »1« »ُحيِْسُنوَن ُصْنعاً َو ُهْم َحيَْسُبوَن أَنـَُّهْم «

  .كنند كردند كه خوب زندگى مى خيال مى

  :گويند حكماى اهلى مى

رت است خواب اين ا  اقًال زماىن كه در خواب هستند، تكليف ندارند، لذا فساد و گناهى مرتكب . ها خيلى از بيدارى آ
تا زماىن كه بيدار هستند، دائم در ضرر . كنند توليد منىزنند، خطرى  اى منى كنند، ضرر و ضربه اى به پا منى شوند، فتنه منى

  .در حاىل كه خواب بيداران حقيقى، بيدارى است و خواب نيست. هستند

   ليلى از نگاه جمنون

  

شخصى به نام خليفه در قبيله عرب بىن عامر بود، با ليلى، معشوقه جمنون، چند كلمه حرف زد، چند كلمه هم جواب 
  :نظر معنا، نه ظاهر گفتگو، گفتگوى بسيار با ارزشى است اين گفتگو از. شنيد
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  گفت ليلى را خليفه كان توىي
 

  كز تو جمنون شد پريشان و غوى

  

آيا مشا ليلى هسىت كه از دست تو جمنون پريشان و سرگردان و متحري شده : گفت. ؛ يعىن متحري و سرگردان»غوى«
  است؟

  تر نيسىت از دگر خوبان فزون
 

  خاموش، چون تو جمنون نيسىت: گفت

 ديده جمنون، اگر بودى تو را
 

 «2» خطر بودى تو را هر دو عامل، ىب

  

كىن؟ چشم  با چه چشمى خود و جهان را نگاه مى. اى حرف بزن گوىي؟ ريشه چه مى: و پريشان تو شده است؟ گفت
  .بيىن خود مىتو از شعبه هوى، هوس و شهوت است و مهه چيز را ابزار شهوت و هوس 

اى كاش با عينِك . بيىن، عينك تو، عينِك هوى و هوس است حىت يوسفى كه خدا او را صّديق ناميد، تو او را اشتباه مى
تا در مهني  . دانسىت ديدى و او را ابزار زيباىي و براى سري كردن كام شهوت حرام خود منى عقل، يوسف عليه السالم را مى

نشاندند، آن وقت در آيات خدا و تاريخ  شدى كه تو را كنار مادر عيسى عليه السالم مى يل مىكاخ، از كار او به زىن تبد
اما به خاطر اشتباه نگرى، تو چقدر يوسف عليه السالم را  . خدجيه و زليخا، زينب و زليخا. مرمي و زليخا: گفتند مى

  كوچك و پست ديدى؟

اند و جهان و هر چه در آن وجود دارد، ابزار رساندن تو  فريده شدهها براى رسيدن به كمال آ ديدى كه مهه انسان اگر مى
اىي نقطه ىب است، آن وقت با اين نگاه مهه حركات و روابط خود را » اللّه«ايت و آن هم  به كماالت هستند و مقصد 

اگر اشتباه ببيىن، . ىايت خدا قرار بگري  دادى، بعد از چند سال كه عمرت متام شد، در آغوش ابدى رمحت ىب نظام مى
  .آورى از جهنم سر درمى

   ديدگاه يوسف عليه السالم
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اند كه انسان تركيىب از بدن و روح  انبيا و ائمه عليهم السالم و انديشمندان واقعى تاريخ بشر، مهه اين مسأله را ثابت كرده
  .است

  بدن كه معلوم است از كجا به وجود آمده؟

  »1« »ِمْنها َخَلْقناُكمْ «

______________________________  
  ».مشا را از زمني آفريدمي«؛ 55): 20(طه  -)1(

)2(-  

  147: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

بدن زميىن و از عامل ماده است، اما روح كجاىي است؟ آيا او نيز از زمني است كه در رحم مادر به ما پيوسته است؟ يا 
كه از عامل امر آمده است، عامل امر كجاست؟ عامل امر از :  روح را داده استاز جاى ديگرى است؟ كتاب خدا نشاىن

  .ذات حضرت حق است

  »1« »َو َيْسئَـُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبِّ «

آيا چه چيزى . نيمدا گويند؟ منى كجا را مى» رب«و  »أَْمرِ «  دانيم يعىن چه؟ كلمه منى. البته عمق آيه براى ما روشن نيست
  »2« .اين عامل روح است. داند در وجود ما هست؟ ما خزانه چه گوهرى هستيم؟ فقط خدا مى

______________________________  
  ».روح از امر پروردگار من است: پرسند، بگو و از تو درباره روح مى«؛ 85): 17(اسرا  -)1(

ابن مسعود و ابن عباس و مجاعىت  «؛ 85، ذيل آيه اسراء 200 -201/ 14: ترمجه جممع البيان يف تفسري القرآن -)2(
ا را پاسخ نداد: گويند ا از روحى كه در بدن انسان است، سؤال كردند و پيامرب آ سؤال كنندگان، گروهى از يهوديان . آ
  .بودند
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ا خوددارى كرد، اين بود كه مى است،  علت اينكه پيامرب از جواب آ خواستند، چيزى بفهمند  زيرا منىدانست به صالح آ
ا جواب مى ا افزوده مى بلكه قصدشان مزامحت و حبث و جدال بود و اگر به آ   .شد داد، بر عناد آ

  .از حممد، در باره روح سؤال كنيد: يهوديان به كفار قريش گفتند: اند گفته

اى خود، اينطور خوانده اگر مشا را پاسخ داد، پيامرب نيست و اگر پاسخ نداد، پيامرب است، زيرا خداوند به . امي ما در كتا
ا پاسخ نگويد و حل اين معّما را به عقل و فكر خودشان واگذار كند، تا دليلى بر صدق   پيامرب خود دستور داد كه به آ

  .گفتار و نبوتش باشد

كه تنها خداى من داند و احدى را بر آن راز، روح از امرى است  : بنا براين، معناى ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبِّ اين است كه
  .آگاهى نيست

  :البته دانشمندان در باره ماهيت روح، اختالف دارند

  .شود روح، جسمى رقيق و هواىي است كه در بدن حيوان وارد مى: گويند بيشرت متكلمان از مجله سيد مرتضى مى

زئى از آن حيات است، بنا بر اين، هر حيواىن جسمى هواىي است به شكل حيوان و در هر ج: على بن عيسى گويد
  .اى بدن اى از حيوانات، روح غالب است و در پاره در پاره: با اين تفاوت كه. داراى روح و بدن است

  :اند اينان نيز اختالف كرده. اند برخى روح را عرض دانسته

برخى و مجاعىت از معتزله . كند و اختيار مىروح، حياتى است كه حمل خود را شايسته قدرت و علم : فرمايد شيخ مفيد مى
  .اند بغداد نيز مهني نظر را پذيرفته

  .روح، انسان است و حيات و تكليف، براى اوست: اسوارى گويد

بينيد كه  مى. نور، خوشبوىي، بقا، حيات، علم و برترى: خداوند، روح را از شش چيز آفريده است: برخى از علما گويند
اما مهني كه روح از بدن خارج . شنود و خوشبو است بيند، مى دن است، بدن نوراىن است، مىمادامى كه روح در ب

. دهد شود و مهه مزايا را از دست مى شود و مهني كه از آن مفارقت كرد، فرسوده و متالشى مى شود، بدن بدبو مى مى
ْم يـُْرَزقُوَن « «: رمايدف روح، موجودى علوى و لطيف است، زيرا خداوند، در باره شهيدان راه حق، مى َبْل َأْحياءٌ ِعْنَد َرِِّ

ا پيش خداى خود زنده هستند و روزى مى: 170؛ آل عمران » َفرِِحنيَ  در حاىل كه اجسام » برند و شاد هستند بلكه آ
ا در خاك، پوسيده است   ».آ
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  148: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  است،» نفخه رب«آيه ديگر، عامل 

  »1« »ذا َسوَّيـُْتُه َو نـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحيَفإِ «

  .روح مشا دِم ربوىب است

  علت هبوط روح به دنيا

  

اند؟ جاى او در عامل امر خيلى عاىل بود، وىل روح در عامل امر و نفخه، فقط روح بود و از  براى چه روح را به اينجا آورده
  مهه كماالت خاىل، وىل داراى استعداد

______________________________  
  ».پس زماىن كه اندامش را درست و نيكو منودم و از روح خود در او دميدم«؛ 72): 38(ص  -)1(

  149: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

يدست، فقري و نيازمند بود: تر به عبارت خيلى ساده. مهه كماالت بود   .موجودى به متام معنا 

خانه وارد كردند كه  به اين جتارت »1«  ر و نفخه به گذرگاه عامل مادى و به تعبري امرياملؤمنني عليه السالماو را از عامل ام
باشد، فقط براى  هيچ كجاى عامل مانند اينجا كيفيت جتارت ندارد، وىل اين گذرگاه مادى جاى بقا نيست و عبورى مى

  .عامل بدن كه عامل ماده است، آوردندجتارت است، لذا از عامل امر عبورش دادند و او را به 

راه اين جتارت را نيز . ابزارى مانند چشم، گوش، زبان، عقل، فطرت، قدم، دست، شكم و شهوت در اختيار او گذاشتند
به وسيله بعثت انبيا و امامت امامان عليهم السالم، نزول كتب آمساىن، به خصوص قرآن، به او تعليم دادند كه چندين 

  :بعد به وطن اصلى كه پيشگاه خدا است، برگردد. خانه و با كمك اين ابزار جتارت كند جتارت سال در اين

  »2« »ِإنَّا لِلَِّه َو ِإنَّا ِإلَْيِه راِجُعونَ «

رت است كه با كسِب مهه ارزش وقىت به بارگاه ربوىب برگشت مى   .هاى اهلى و انساىن وارد شود كند چه 
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   ارزش تاجر آخرتى در قيامت

  »3« :فرمايد ول خدا صلى اهللا عليه و آله مىرس

______________________________  
  »األعمال يف الدنيا جتارة اآلخرة«؛ 2683، حديث 147: غرراحلكم -)1(

نـَْيا َملْ ُختَْلْق َلُكْم َداَر ُمَقاٍم َبْل خُ «؛ 132خطبه : ج البالغة ِلَقْت َلُكْم َجمَازاً ِلتَـَزوَُّدوا ِمنـَْها اْعَمُلوا لِْلَجنَِّة َعَمَلَها فَِإنَّ الدُّ
  ».اْألَْعَماَل ِإَىل َداِر اْلَقرَاِر َفُكونُوا ِمنـَْها َعَلى أَْوَفاٍز َو قـَرِّبُوا الظُُّهوَر ِللزِّيَالِ 

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

نـَْيا َو : فرمايد امى اسالم مىرسول گر «؛ 455: مكارم األخالق -)3( يَا اْبَن َمْسُعوٍد َو الَِّذي بـََعَثِين ِباحلَْقِّ نَِبّياً ِإنَّ َمْن يَدَُع الدُّ
ِهْم ِجتاَرٌة َو ال بـَْيٌع َعْن ِذْكِر اللَِّه َو ِجتَارَتِِه قَاَل اللَّهُ تـََعاَىل رِجاٌل ال تـُْلِهي[يـُْقِبُل َعَلى ِجتَاَرِة اْآلِخَرِة َفِإنَّ اللََّه تـََعاَىل يـَتَِّجُر َلُه ِمْن َورَاِء 

  ».ِإقاِم الصَّالِة َو ِإيتاِء الزَّكاِة َخيافُوَن يـَْوماً تـَتَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َو اْألَْبصارُ 

 قسم خبداىي كه مرا برانگيخت آن كس كه دنيا را رهاكند و جتارت آخرت را در پيش گريد خداوند براى او: پسر مسعود
تپد و  مرداىن كه جتارت و بيع از ياد خدا و مناز و زكاة غافلشان مسازد و از روزى كه دهلا مى: فرمايد جتارت منايد كه مى

  .ترسند مى) قيامت(ها مضطربانه دور زند  چشم

  150: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

وارد شود، يعىن از اين گذرگاه، با اين جتارت بگذرد و هاى اهلى و انساىن، اين گونه به قيامت  هر كس با كسِب مهه ارزش
در قيامت وارد شود، اگر ما صد و بيست و چهار هزار پيامرب بر روى زمني حمشر نشسته باشيم و اين تاجر بيايد از كنار 

  .شومي صف ما رد شود، متام ما به احرتام او از جا بلند مى

  :كنند؟ آيه سوره رعد ، چه مىشود فرشتگان، وقىت چنني تاجرى وارد حمشر مى

  »1« »َسالٌم َعَلْيُكمْ * َو اْلَمالِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ بابٍ «
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ا : فرمايد گفتار خدا است كه مى فرشتگامن از باالى سر، دست راست، دست چپشان، پيش رو و پشت سر آنان بر آ
  :كنند شوند و سالم مى وارد مى

ارِ  َسالٌم َعَلْيُكمْ «   »2« »ِمبا َصبَـْرُمتْ فَِنْعَم ُعْقَىب الدَّ

  .اين هم احرتام فرشتگان. چه عاقبت خوشى در اينجا براى مشا رقم خورده است

شت مى: فرمايد كند؟ مى اما خود خدا چه كار مى دهد،  شود، روى ختىت كه براى او است تكيه مى وقىت اين تاجر وارد 
شت را استشمام كرده،   :شنود كه صداى پروردگار را مى هواى اهلى 

______________________________  
  ».سالم بر مشا:] و به آنان گويند.* [و فرشتگان از هر درى بر آنان درآيند«؛ 24 -23): 13(رعد  -)1(

 در برابر عبادت، معصيت و[به پاس استقامت و صربتان . سالم بر مشا:] و به آنان گويند[« ؛ 24): 13(رعد  -)2(
  ».پس نيكوست فرجام اين سراى]  مصيبت

  151: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »1« »َسالٌم قـَْوًال ِمْن َربٍّ َرِحيمٍ «

  .كند پروردگار رحيم و رّب كرمي به تو سالم مى! بنده من

  »2«  ره بردارى از ابزار دنيوى براى جتارت اخروى

  

را بيابد، مناز خبواند، براى خدا گريه كند، با حمبت به عباد خدا نگاه كند،  با ابزار چشم، آثار حضرت حق را ببيند و حق
  .حتصيل علم كند، قرآن را ببيند و خبواند و چشم را از آنچه كه نگاه به آن حرام است، بپوشاند

ذكر خدا با زبان . با دست، اعمال شايسته اجنام دهد. با گوش، صداى حق، قرآن، علم، وحى و صداى پاكان را بشنود
  .بگويد و با مردم گفتار خوب داشته باشد

  .ها جتارت روح است اين. با قدم به جمالس خدا برود. با شهوت، اوالد صاحل به وجود بياورد. با شكم رزق خدا را خبورد
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  :كرد كرد و به پروردگار عرض مى حضرت زهرا عليها السالم، دخرت حضرت خدجيه كربى عليها السالم گريه مى

  »3« »َعل ُروحى ِىف األرواِح الراِحبَةَفاجْ «

______________________________  
  ».كه گفتارى از پروردگارى مهربان است]  خبش ى پرارزش و سالمت[با سالم «؛ 58): 36(يس  -)1(

أَْبَصْرَتُه ِبَعْيِنَك َو  يَا اْبَن َمْسُعوٍد ُكلُّ َما: پيامرب گرامى صلى اهللا عليه و آله مى فرمايد«؛ 455: مكارم األخالق -)2(
َفُد َو ما    ».ِعْنَد اللَِّه باقاْسَتْخَالُه قـَْلُبَك َفاْجَعْلهُ لِلَِّه َفَذِلَك ِجتَاَرُة اْآلِخَرِة ِألَنَّ اللََّه يـَُقوُل ما ِعْنَدُكْم يـَنـْ

رت اخروى است كه خداوند براى خدا باشد كه اين جتا بكوش تا هر چه كه با چشم ببيىن و در قلب بگذراىن: پسر مسعود
  .هر چه نزد مشاست پايان پذيرد و آنچه نزد خداست باقى مباند: (فرمايد مى

َو ِمَن اْلُمِهمَّاِت الدَُّعاءُ َعِقيَب الصََّلَواِت اخلَْْمِس اْلَمْفُروَضاِت ِمبَا َكاَنِت «؛ )تعقيبات مناز ظهر( 174: فالح السائل -)3(
شَّاِمِخ اْلُمِنيف َدُة ِنَساِء اْلَعاَلِمَني َتْدُعو ِبِه َفِمْن َذِلَك ُدَعاُؤَها َعِقيَب َفرِيَضِة الظُّْهر َو ُهَو ُسْبَحاَن ِذي اْلِعزِّ الالزَّْهرَاءُ َفاِطَمُة َسيِّ 

َو اْجَعْل نـَْفِسي ِيف اْألَنـُْفِس الصَّاحلَِِة َو  ]الراحبة[ُمثَّ ِإَذا تـََوفـَّْيَت نـَْفِسي َو قـََبْضَت ُروِحي َفاْجَعْل ُروِحي ِيف اْألَْرَواِح الرَّاِئَحِة ... 
  »....اْجَعْل َجَسِدي ِيف اْألَْجَساِد اْلُمَطهََّرِة َو اْجَعْل َعَمِلي ِيف اْألَْعَماِل اْلُمتَـَقبـََّلة 

  152: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

ا دادى روح مرا جزء روح   .، سود كامل بردندهاىي قرا بده كه با اين ابزارى كه به آ

  .حضرت خدجيه عليها السالم متام اين ابزار را چگونه به كار گرفت؟ براى كماالت روح

سه روز بعد از رحلت مادر، پيغمرب صلى اهللا عليه و آله ايشان را از . حضرت زهرا عليها السالم شاهد مرگ مادر نبود
مادر كجاست؟ : جواب مادر نيامد، به پدر گفت! مادر: صدا زدوقىت درب خانه را باز كرد، . خانه ابوطالب به خانه آورد

  .چقدر اين ابزار قيمت دارد. با ملكوتيان در پرواز است: پيغمرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

شت را مى» ربح اجلنة«با مهني ابزار    .رسند ىبرند و به لقاى خدا و مقام قرب م سودى مانند 
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اگر دزدى با چهره آشنا، رفيق و عاشق به سراغ كسى برود و چشم، گوش، زبان، عقل و فطرت، دست، شكم و 
نصيب كند و ابزار رشدش را در مسري غلط بكار گريد، روح خاموش  شهوت، قدم و انسانيت، او را از اين ابزار ىب

  .توان برگشت به خدا را نداردگردد؛ چون  افتد و ديگر به خدا برمنى شود، از قدرت مى مى

  :گرفت شنيد و متام ابزار بدن را براى كماالت روح به كار مى ديد، درست مى حضرت يوسف عليه السالم خوب مى

  »1« »ِإنَُّه ِمْن ِعباِدنَا اْلُمْخَلِصنيَ «

  .اما زليخا غارت شده هوى، هوس و شهوت بود

______________________________  
  ».بود]  از هر گونه آلودگى ظاهرى و باطىن[زيرا او از بندگان خالص شده ما «؛ 24: )12(يوسف  -)1(

  153: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

   روشن شدن حقانيت يوسف عليه السالم

  

  نُه سال قبل با اين جوان چه برخوردى داشتيد؟: ها گفت بعد از نُه سال پادشاه مصر به زليخا و آن خامن

  »1« »َخْطُبُكنَّ ما «

ا اول زليخا جواب داد، گفت   :اى پادشاه: از ميان ز

  »2« »ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّاَرٌة بِالسُّوءِ «

نظري و برحق بود؛ چون اين حرف، حرف  شدمي، اما اين جوان ىب ها دعوت مى ما كساىن بودمي كه از درون فقط به زشىت
  :السالم و جريان آن هفت سال را توضيح داد، به پادشاه گفت وقىت پاكدامىن حضرت يوسف عليه. زليخا است

  »3« »اْآلَن َحْصَحَص احلَْقُّ «
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  .اين اعرتاف دمشن و اين زن شيطان صفت است. حاال براى مهه مشا روشن شد كه يوسف حق است و ما باطل

   مناجات يوسف عليه السالم بعد از پادشاهى

  

من از زماىن كه حضرت يوسف عليه السالم : قبل در كتاىب ديدم، كه جربئيل گفتخيلى وقت . اى باقى نگذارم اينجا نكته
خورد، تا به مصريان به پول خيلى كم فروخته شد و بعد هفت سال گرفتار كاجموىي آن زن بود و  از دست برادران كتك مى

  نه سال نيز

______________________________  
  »جوىي دعوت كرديد چيست؟ مى كه يوسف را به كامداستان مشا هنگا«؛ 51): 12(يوسف  -)1(

  ».دهد زيرا نفس طغيانگر، بسيار به بدى فرمان مى«؛ 53): 12(يوسف  -)2(

  ».به خوىب آشكار شد]  پس از پنهان ماندنش[اكنون حق «؛ 51): 12(يوسف  -)3(

  154: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

صبح او را روى . بعد كه آزاد شد و روشن شد او كيست، حاكم كل مملكت شدبا قدرت شيطاىن آن زن در زندان بود، 
هاى دربار مصريان را  لباس »1« :فرمايد ختت نشاندند، حاال عزيز مصر شده، حضرت موسى بن جعفر عليه السالم مى

ن كه از ته چاه درآمده تا كردم، ببينم اكنو  من آن روز را ديدم، نگاه مى: گويد بعد از زندان به او پوشاندند، جربئيل مى
  .عزيز مصر شده است

  چه حاىل پيدا كرده است؟

اى در آن  شناختند، لباس كهنه و پاره شب شد، كاخ نشينان مهه خوابيدند، هنوز مأمورهاى بريون او را منى: گويد مى
اين حرفها را خدا نيز در . ادتاريكى شب پوشيد، از كاخ بريون آمد، به بيابان رفت، چاله خاكى را پيدا كرد، روى خاك افت

  :گويد گوش دادم، شنيدم كه مى: گويد سوره يوسف نقل كرده است، جربئيل مى

  »2« »َربِّ َقْد آتـَْيَتِين ِمَن اْلُمْلكِ «
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  ام، از تو است، اين ختىت كه امروز من روى آن نشسته

  »َو َعلَّْمَتِين ِمْن تَْأِويِل اْألَحاِديثِ «

______________________________  
  :از امام صادق عليه السالم نقل شده«؛ 89، حديث 101، سوره يوسف ذيل آيه 199/ 2: تفسري العياشي -)1(

يقول بينا رسول اللَِّه صلى اهللا عليه و آله جالس يف أهل بيته إذ قال أحب يوسف أن يستوثق لنفسه، قال فقيل مبا ذا يا 
لبس ثوبني جديدين أو قال نظيفني، و خرج إىل فالة من األرض، فصلى  رسول اهللا قال ملا عزل له عزيز مصر عن مصر

َربِّ َقْد آتـَْيَتِين ِمَن اْلُمْلِك َو َعلَّْمَتِين ِمْن تَْأِويِل اْألَحاِديِث فاِطَر السَّماواِت َو «ركعات فلما فرغ رفع يده إىل السماء فقال 
تـََوفَِّين ُمْسِلماً َو   رب«قال فهبط إليه جربئيل فقال له يا يوسف ما حاجتك فقال » ةِ اْألَْرِض أَْنَت َولِيِّي ِيف الدُّنْيا َو اْآلِخرَ 

  ».فقال أبو عبد اهللا عليه السالم خشي الفنت»  َأحلِْْقِين بِالصَّاحلِِنيَ 

به من  ها را تو خبشى از فرمانرواىي را به من عطا كردى و برخى از تعبري خواب! پروردگارا«؛ 101): 12(يوسف  -)2(
  ».آموخىت

  155: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .علم حقايق در قلب من، از تو است

  دو درخواست يوسف عليه السالم از خدا

  

اى به وجود آورنده آمسان و زمني، در اين نيمه شب و اين بيابان، با صورت روى خاك از تو دو تقاضا دارم، هيچ چيزى 
  :خواهم ديگرى منى

  »1« »السَّماواِت َو اْألَْرِض أَْنَت َولِيِّي ِيف الدُّنْيا َو اْآلِخَرِة تـََوفَِّين ُمْسِلماً فاِطَر «

تو : به صورمت نزنند و بگويند. به مرز مرگ رسيدم، دينم را نگذارم و بروم. مرا مسلمان از دنيا برب: تقاضاى اول من اين كه
  .خورى به درد ما منى: و بگويند ام را به گردمن نياندازند پرونده. عبد خدا نيسىت
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  :تقاضاى دوم من

  »2« »َو َأحلِْْقِين ِبالصَّاحلِِنيَ «

زليخا هم مظهر . اين زندگى كسى است كه با عينك معرفت، خود و عامل را ببيند. در قيامت مرا به صاحلني ملحق كن
  .ديدهاى جسمى، خود و دنيا را  زندگى كسى است كه با عينك هوى، هوس، شهوت و لذت

اما آن كسى كه او را به جانب خود كشيد، ما را هم به جانب خودش . خوش به حال حضرت يوسف عليه السالم
  .كشد مى

______________________________  
تو در دنيا و آخرت سرپرست و يار مىن در حاىل كه ! ها و زمني اى پديد آورنده آمسان«؛ 101): 12(يوسف  -)1(

  ».باشم جامن را بگري] وهاى ت فرمان[تسليم 

  ».و به شايستگان ُملحقم كن«؛ 101): 12(يوسف  -)2(

  156: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

  گر كه از جانب معشوق نباشد كششى
 

 كوشش عاشق بيچاره به جاىي نرسد

  

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

   جلوه معشوق 9

   باطلمعشوق حقيقى در برابر معشوق 

9  

  ها ران، حسينيه مهداىن
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  1385رمضان 

  159: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

نيز حضرت حق  وجود مبارك حضرت يوسف عليه السالم داراى عشقى برخاسته از معرفت و بصريت بود و معشوق او
ايت است او اين معرفت را از طريق پدر، جّد و جّد پدر كه هر سه از انبياى اهلى بودند، به . بود كه داراى كماالت ىب 

دست آورده بود و معرفت اهلى او باعث شده بود كه مجال مطلق را حس كند و براى او اين معرفت وجداىن شود و در 
  . شدن اين حقيقت، عاشق حضرت حق شودنتيجه با حّس مجال مطلق و وجداىن

  .ارزش عشق او، ارزش مطلق بود، نه مقّيد و حمدود، چرا كه معشوقش مطلق بود

ياىب  زليخا نيز عاشق بود، وىل عشق او برخاسته از هوى، هوس و لّذت گراىي بود و معشوقش در حقيقت مهان حّس لّذت
  .عشوق او استكرد حضرت يوسف عليه السالم م خودش بود و خيال مى

گرفت؛ چون به قدرى عشق، قوى  اگر واقعاً معشوق او حضرت يوسف عليه السالم بود، عاشق، رنگ آن معشوق را مى
كند تا در معشوق فاىن شود و خود معشوق شود، اخالق و رنگ معشوق را  و پرقدرت است كه عاشق را وادار مى

رهاز اين كه هفت سال از اخالق، منش، روش، كرا. بگريد اى نربد،  مت، عظمت و پاكى حضرت يوسف عليه السالم 
   شود كه معشوقش در درون خودش بوده است كه مهان معلوم مى

  160: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

كرد، نه براى جلب رضايت  براى ارضاى خودش كار مى. لّذت گراىي او بوده، او خودش را دوست داشت، نه معشوق را
  .اگر واقعاً او معشوقش بود، براى جلب رضايت معشوق حاضر بود كه هر فداكارى بكندحضرت؛ چون 

  اى گر تو در اين مرحله آسوده
 

  اى عاشق آسايش خود بوده
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  »1«  اثر كماالت معشوق در عاشق

  

عاشق خود و لّذت فهميد كه  اگر بيدار بود، مى. او در جهالت بود. من عاشق يوسف هستم: گفت اين دروغ بود كه مى
اسم معشوق خود را به غلط . خواهد كه يوسف عليه السالم ابزار ارضاى شهوت حرام او بشود براى خودش است و مى
  .روى يوسف گذاشته بود

خود حضرت يوسف عليه السالم عاشق معشوقى بود كه . كند ها به او انتقال پيدا مى ها باشد، پاكى كسى كه عاشق پاكى
و صفات عليا را داشت و حلظه به حلظه از طريق اين عشق، كماالت   الل و مجال، كماالت، امساى حسىنها، ج مهه پاكى

  .كرد معشوق را نصيب خودش مى

ارزش عشق زليخا، به ارزشى جمازى و از بني رفتىن و خاموش شدىن مقّيد بود؛ چون بعد از اين كه حضرت يوسف عليه 
اش عوض شده بود و سّن زليخا نيز باال رفته بود و آن آتش در وجودش خاموش  السالم از زندان آزاد شد، ديگر چهره

شده بود و هيچ مزامحىت براى يوسف عليه السالم نداشت؛ چون نريوى لّذت گراىي او رو به غروب رفته، در حال افول 
  .توانست كارى به كار يوسف عليه السالم داشته باشد بود، بنابراين منى

______________________________  
قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و «؛ 192، حديث 19؛ باب 83/ 1: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 2/ 83: الكاىف -)1(

نـَْيا ا فـَُهَو آله أَْفَضُل النَّاِس َمْن َعِشَق اْلِعَباَدَة فـََعانـََقَها َو َأَحبـََّها ِبَقْلِبِه َو بَاَشَرَها ِجبََسِدِه َو تـََفرََّغ هلََ  َاليـَُباِيل َعَلى َما َأْصَبَح ِمَن الدُّ
  .َعَلى ُعْسٍر أَْم َعَلى ُيْسرٍ 

  161: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

اما مالك عشق يوسف عليه السالم كه حضرت حق بود، روز به روز بر عشق، كماالت و مفاهيم انساىن او اضافه كرد و 
ايت او به وّىل خالص اهلى، الگو و داران، زيبارويان، حاكمان، امريان، معّلمان و  سرمشق براى مهه شهوت در 

داران عامل تبديل شد و نامش در كنار نام ابدّى معشوق به پاكى به جا ماند و از صفحه دنيا و آخرت پاك خنواهد  خانواده
  .شد

   عاشق در اختيار معشوق
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اين عشق عاشق و . ى عاىل سرمايه گذارى شده استعشق واقعيىت است كه در ادبيات فارسى روى آن انصافاً خيل
  .معشوق چه زيبا و عاملانه و حكيمانه در اين بيت گنجانده شده است

  اى مجله معشوق است و عاشق پرده
 

 «1»  اى زنده معشوق است و عاشق مرده

  

  »2« »ُقِل اللَُّه ُمثَّ َذْرُهمْ «

ره گرفته است  شد مجله در اين شعر به معىن كّل است، چون منى   .كلمه كّل را بياورد، از لغت مجله 

هاىي كه در بشر بوده، متام شعله سر كربيت  اين عشق. فقط خدا، غري از خدا، مهه چيز رنگ و موج و از بني رفتىن است
هاى كم ظرفيت در خاموش كردن  هاى معشوق و خاموش شدىن بوده و خاموش هم شده است؛ يعىن زمان، تغيري چهره

  .ها اثر داشته است عشق اين

باد تغيري . متام ما سوى اهللا رو بنا و حباب روى آب است كه اگر در معرض كمرتين بادها قرار بگريد، خراب شدىن است
   گرى، تقّلب و عوض شدن چهره، فتنه

______________________________  
  .مولوى -)1(

  ».خدا، سپس آنان را رها كن: بگو«؛ 91): 6(انعام  -)2(

  162: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .معشوق، پشت كردن معشوق به عاشق، زلزله، سيل، حادثه، بيمارى، آتش سوزى

او معشوق اصلى است كه فاىن . زيربنا حضرت حق است كه عامل ختريب ندارد. متام روبناها در كنار عامل ختريب هست
  .شدىن نيست
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   حال عاشق در احوال خمتلف

  

كردند و هيچ وقت عاشق ابزار نبوده و  كه به چيزى دل نبستند و مهه چيز را به عنوان ابزارى براى توحيد نگاه مىهاىي   اين
  .شدند، به خاطر معرفت آنان بوده است معطل آن منى

گى اوج لذت زند : اوج لّذت زندگى مشا و اوج حمنت زندگى مشا چه وقت بود؟ گفت: از امرياملؤمنني عليه السالم پرسيدند
من آن روزى بود كه روى دست پيغمرب صلى اهللا عليه و آله به مردم نشان داده شدم و حضرت مرا به رهربى حكومت 

  .معرىف كردند و اوج حمنت من آجناىي بود كه صداى ناله حضرت زهرا عليها السالم بني در و ديوار بلند شد

برده كه شاه شده و به قدرى به زن وابسته بود كه وقىت ديد  يعىن على عليه السالم را تا اينجا كوچك كردند كه عجب لذتى
  .مهسرش را بني در و ديوار آزرده كردند، اوج حمنت حضرت بوده است

با توجه به معرفىت كه داشت و اين كه فقط خدا زيربنا است و بقيه چيزها روبنا، حباب و خاموش شدىن است، ! واهللا قسم
ديد بني در و ديوار مهسرش آزرده شده،  اهللا عليه و آله روز غدير و حاىل كه مىحال حضرت چه روى دست پيغمرب صلى 

  .نسبت به خدا تفاوتى نداشته است

خدا به پيغمرب صلى اهللا عليه و آله تكليف كرده است كه مرا براى خدمت به دين معرىف كند و اينجا را : گفت آجنا را مى
   ا چراغ دينخدا به من تكليف كرده كه صرب كنم ت: گفت مى

  163: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

روبناها روى حضرت اثر ندارد؟ مگر او مانند ما بوده است؟ اگر كاسىب ما دو  »1« .هر دو براى خدا بود. روشن مباند
  امام على عليه السالم مگر. تواىن خداىي كىن، استعفا بده اگر منى: گوييم روز نچرخد، به خدا مى

______________________________  
؛ ...، من خطبة له عليه السالم عند خروجه لقتال أهل البصرة، و فيها حكمة مبعث الرسل 33خطبه : البالغة ج -)1(
َلُه فـََقاَل ِيل َما ِقيَمُة َهَذا نـَعْ  َقاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن َعبَّاِس َرِضَي اللَُّه َعْنُه َدَخْلُت َعَلى أَِمِري اْلُمْؤِمِنَني ع ِبِذي َقاٍر َو ُهَو َخيِْصفُ «

  »....يَم َحّقاً َأْو َأْدَفَع بَاِطال النـَّْعِل فـَُقْلُت َال ِقيَمَة َهلَا فـََقاَل عليه السالم َو اللَِّه هلََِي َأَحبُّ ِإَيلَّ ِمْن ِإْمَرِتُكْم ِإالَّ َأْن أُقِ 
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يف االعتذار من قعوده عن قتال من تآمر عليه من احتجاجه عليه السالم «؛ 190 -189/ 1: االحتجاج: و نيز آمده
روي أن أمري املؤمنني عليه السالم كان جالسا يف (األولني و قيامه إىل قتال من بغى عليه من الناكثني و القاسطني و املارقني 

روان فجرى الكالم حىت قيل له مل ال حاربت أبا بكر و عمر كما حاربت طلح ة و الزبري و بعض جمالسه بعد رجوعه من 
معاوية فقال علي ع إين كنت مل أزل مظلوما مستأثرا على حقي فقام إليه األشعث بن قيس فقال يا أمري املؤمنني مل مل 

تضرب بسيفك و مل تطلب حبقك فقال يا أشعث قد قلت قوال فامسع اجلواب و عه و استشعر احلجة إن يل أسوة بستة من 
َأينِّ َمْغُلوٌب فَانـَْتِصْر فإن قال قائل إنه قال هذا لغري خوف فقد كفر و إال فالوصي أعذر األنبياء ص أوهلم نوح حيث قال رب 

رُْكٍن َشِديٍد فإن قال قائل إنه قال هذا لغري خوف فقد كفر و إال   و ثانيهم لوط حيث قال َلْو َأنَّ ِيل ِبُكْم قـُوًَّة َأْو آِوي ِإىل
 حيث قال َو أَْعَتزُِلُكْم َو ما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه فإن قال قائل إنه قال هذا لغري فالوصي أعذر و ثالثهم إبراهيم خليل اهللا

خوف فقد كفر و إال فالوصي أعذر و رابعهم موسى عليه السالم حيث قال فـََفَرْرُت ِمْنُكْم َلمَّا ِخْفُتُكْم فإن قال قائل إنه 
خامسهم أخوه هارون حيث قال يا اْبَن أُمَّ ِإنَّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعُفوِين َو كاُدوا  قال هذا لغري خوف فقد كفر و إال فالوصي أعذر و

يـَْقتـُُلوَنِين فإن قال قائل إنه قال هذا لغري خوف فقد كفر و إال فالوصي أعذر و سادسهم أخي حممد خري البشر ص حيث 
لغري خوف فقد كفر و إال فالوصي أعذر فقام إليه ذهب إىل الغار و نومين على فراشه فإن قال قائل إنه ذهب إىل الغار 

  ».الناس بأمجعهم فقالوا يا أمري املؤمنني قد علمنا أن القول لك و حنن املذنبون التائبون و قد عذرك اهللا

  164: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

: كفن و دفن كند و بگويدمانند ما است كه وقىت حضرت زهرا عليها السالم از دستش برود، خودش غسل بدهد و  
  حال كه مهسر جوان مرا بردى، من ديگر هيچ كارى با تو ندارم؟! خدايا

  :اين نقطه، نقطه عشق اهل معرفت به وجود مقدس حق است

  اى مجله معشوق است و عاشق پرده
 

 «1»  اى زنده معشوق است و عاشق مرده

  

  »2«  فاىن بودن هر چيز غري از وجه معشوق

  

  .تر از اين حرف در باب عشق وجود ندارد راستديگر 
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  »3« »َوْجُه َربَِّك ُذو اجلَْالِل َو اْإلِْكرامِ   َو يـَْبقى* ُكلُّ َمْن َعَلْيها فانٍ «

______________________________  
  .مولوى -)1(

اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم ُحبُّ اللَِّه قَاَل أَِمُري «؛ 192: الشريعة ؛ مصباح23، حديث 43، باب 67/ 23: حبار االنوار -)2(
ءٌ ِإالَّ َغطَّاُه َو رِيُح  ٍء ِإالَّ َأَضاَء َو َسَحاُب اللَِّه َما َيْظَهُر ِمْن َحتِْتِه َشيْ  ٍء ِإالَّ اْحتَـَرَق َو نُوُر اللَِّه َالَيْطُلُع َعَلى َشيْ  نَاٌر َالَميُرُّ َعَلى َشيْ 

ٍء َفَمْن َأَحبَّ اللََّه أَْعَطاُه ُكلَّ  يـَْنُبُت ِمنـَْها ُكلُّ َشيْ  ٍء َو َأْرُض اللَّهِ  ِإالَّ َحرََّكْتُه َو َماءُ اللَِّه َحيَْيا ِبِه ُكلُّ َشيْ  ءٍ  اللَِّه َما تـَُهبُّ ِيف َشيْ 
ادق عليه عن الص«؛ 196: الشريعة ؛ مصباح24، حديث 43، باب 67/ 24: حبار االنوار» .ٍء ِمَن اْلَماِل َو اْلُمْلكِ  َشيْ 

يماً َو َال  يَْأِوي َداراً َو َالَيْسُكُن ُعْمرَاناً َو السالم اْلُمْشَتاُق َالَيْشَتِهي َطَعاماً َو َاليـَْلَتذُّ ِبَشرَاٍب َو َالَيْسَتِطيُب رَُقاداً َو َاليَْأَنُس محَِ
اً َعمَّا ِيف َاليـَْلَبُس لَيِّناً َو َاليَِقرُّ قـَرَاراً َو يـَْعُبُد اللََّه لَْيًال َو نـَهَ  اراً رَاِجياً َأْن َيِصَري ِإَىل َما اْشَتاَق ِإلَْيِه َو يـَُناِجَيهُ بِِلَساِن َشْوِقِه ُمَعربِّ

  ».َسرِيَرتِهِ 

هر كه مشتاق لقاى اهلى شد، خواهش طعام و شراب و لّذت اينها از او قطع : فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى
گريد، و در منزل و خانه  شود، و به دوست و مصاحب و رفيق، انس منى احت بر طرف مىشود، و ميل خواب و اسرت  مى

گريد، و در هيچ وقت از اوقات، از  پوشد، و به جاىي قرار منى شود، و لباس نرم منى كند، و در معموره ساكن منى مأوى منى
اى لقاى رمحت اهلى دارد، و آن چه در دل شود، و مهيشه آرزومند وصال اهلى است، و متنّ  عبادت و ذكر اهلى فارغ منى

  .مناىي كند و به ألفاظ و عبارات تعبري مى دارد از آرزوى لقاى اهلى، به زبان شوق مناجات مى

و تنها ذات باشكوه و ارمجند .* شوند مهه آنان كه روى اين زمني هستند، فاىن مى«؛ 27 -26): 55(الرمحن  -)3(
  ».ماند پروردگارت باقى مى

  165: ملكوتى يوسف عليه السالم، صچهره 

هاىي را كه  ها، زمني و متام موجودات در پرده فنا هستند و متام اين حركت مهه چيز در فنا است؛ يعىن مهني حاال آمسان
  .بينيد، متام، جلوه حّى و قّيومى او هستند مى

 پرده به عراقى بساز يا به حجازى نواز
 

 غري يكى نيست راز، خمتلف است گفتگو

  



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

 

اى روى سنگ غّساخلانه هستند كه متام اختيارات و حركاتش  مانند مرده »1« »كاملّيت بني يدى الغّسال«يعىن عاشقان او 
عاشق خود را مهچون مرده به دست معشوق رها كرده و امساء و صفات او را در خودش . را تسليم غّسال كرده است

  .ديگر پا، پاى يوسف نيست. جلوه داده است

شود، پا، دست، چشم و   ايت است، جسم نيست، شعر غري از اين سروده منى خدا نور ىب: گويند تنگى قافيه مى از
  .گوش براى يوسف نيست، بلكه براى خداست و از خدا اين مطلب را عاريه دارد

  »2«  الگو بودن بندگى يوسف عليه السالم

  

______________________________  
  .38/ 2: احلسىنشرح األمساء  -)1(

، 380/ 12: ؛ حبار االنوار1/ 171: إرشاد القلوب، ديلمى: و در احواالت حضرت شعيب عليه السالم نيز آمده -)2(
َردَّ اللَُّه ُشَعْيباً عليه السالم َبَكى َحىتَّ َعِمَي فـََردَّ اللَُّه َعَلْيِه َبَصَرُه ُمثَّ َبَكى َحىتَّ َعِمَي فَـ [ُرِوَي َأنَّ شعيب «؛ 1، حديث 11باب 

اَن َهَذا اْلُبَكاءُ ِألَْجِل اْجلَنَِّة فـََقْد َأَحبْتـَُها َلَك َو َعَلْيِه َبَصَرُه ُمثَّ َبَكى َحىتَّ َعِمَي فـََردَّ اللَُّه َعَلْيِه َبَصَرُه َفَأْوَحى اللَُّه ِإلَْيِه يَا ُشَعْيُب ِإْن كَ 
ى َها َعَلْيَك فـََقاَل َالَبْل َشْوقاً ِإلَْيَك فـََقاَل اللَُّه تـََعاَىل ِألَْجِل َهَذا َأْخَدْمُتَك نَِبيِّي َو َكِليِمي ُموسَ ِإْن َكاَن ِمْن َأْجِل النَّاِر فـََقْد َحرَّْمتُـ 

  .َعْشَر ِسِنني

كه حضرت شعيب عليه السالم بواسطه حمبت و شوق و دوسىت با خدا ) از حضرت رسول صلى اهللا عليه و آله(مرويست 
دو چشم او كورشد، خدا ديده او را بينا فرمود، و هم چنني تا سه مرتبه، در مرتبه چهارم وحى اهلى  آنقدر گريست كه

؟ اگر گريه تو از خوف )و مقصود تو از اين گريه چيست(رسيد كه يا شعيب تا كى ميگرىي و تا چند چنني خواهى بود 
شت است  آن را بتو عطا و مباح منودم، عرض كرد اهلى و جهنم است من تو را از آن امين گردانيدم، و اگر از شوق 

شت نيست بلكه دل من مبحّبت تو بسته شده است و گريه  سّيدى تو ميداىن گريه من براى ترس از جهنم و شوق 
دوسىت و حمبت است كه چشم مرا نابينا كرد، وحى رسيد حال كه گريه تو از اين راهست بزودى پيغمرب و كليم خود 

  .كند) و شباىن(را خبدمتكارى تو بفرستم كه تا ده سال خدمت موسى بن عمران 

  ».گريند و اثر شوق و حمّبت اهلى داشنت آن است كه مهه چيز شوق و حمبت آن شخص را بدل مى

  166: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص
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زند، با بودن  هوت دست و پا مىرسد كه در فاسدترين كاخ، با بودن زن ناحمرم محله كننده كه در ش كار بنده به جاىي مى
مسجد، حسينيه و مجعيت مذهىب نيز در اختيارش نبود، مصر . هاى شبانه و روزانه دربارى، يوسف شد هر نوع ميهماىن

  .وىل يوسف، يوسف شد. پرست، كاخ و زىن خائن اى ظامل، بت بود و عده

از خدا بشنويد كه عبد در اين عشق از . شود ىكند، انسان مات و مبهوت م هاىي كه پروردگار از يوسف مى از تعريف
  .شود مريد و جلوه معشوق مى منّيت خود مى

  :رسد حركت، ديدن و شنيدن خداىي كار عبد به اين حديث قدسى مى

  »ُكْنُت َمسَْعُه اّلذى َيْسَمُع ِبهِ «

ال صداى باطل شنود؛ لذا هفت س شوم، ديگر گوش، گوش يوسف نيست، گوش من است كه مى من خود گوش او مى
اين گوش، گوش او . هاى باطل و قبول اين پيشنهادهاى جنس نيست گوش من جاى اين حرف: گويد مى. زليخا را رد كرد

  كند؟ و گوش خدا باطل را قبول منى. نبود، گوش خدا بود

  167: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »ُق ِبهِ َو َبَصَرُه اّلذى يـَْبُصُر ِبِه و لسانَه الذى يـَْنطِ «

در كمال . ديد ها مى زليخا را مانند ديو سياه و وجودى مرتاكم از آلودگى. چشم ديگر، چشم يوسف نبود، چشم من بود
چشم . خواهم، امحق است كسى كه زيباىي را ببيند و بگويد منى. خواست ديد، مى اگر زيباىي مى. خواست نفرت، او را منى

شود و پاى خود را در  بيند و عاشق او مى ترين دخرت را مى منّيت است كه زشتاين چشم . ديد او باز بود و درست مى
عامل پر از خري است و اولياى خدا در عامل زندگى . خواهم در عامل فقط اين دخرت را مى: گويد كند و مى يك كفش مى

  .خواهم دنيا نباشد اگر تو نباشى، مى: گويد كنند، اما او به دخرت مى مى

  :شود زبان خداىي مى زبان يوسف هم

ا«   :دست، ديگر دست يوسف نبود، دست من بود و دست من در خري است »1« »َو َيَدُه اّلىت يـَْبِطُش 

ُر ِإنََّك َعلى«   »2« »ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشيْ    ِبَيِدَك اْخلَيـْ
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س كند و ببيند چه در آن هفت سال، حاضر نشد، سر انگشتش را روى دست زليخا بگذارد كه اين بدِن ناحمرم را مل
  :در كمال نفرت از او بود. اى دارد مزه

  اى مجله معشوق است و عاشق پرده
 

 «3»  اى زنده معشوق است و عاشق مرده

______________________________  
لسانَه الذى يـَْنِطُق ِبِه َو َيَدهُ  ُكْنُت َمسَْعُه اّلذى َيْسَمُع ِبِه َو َبَصَرُه اّلذى يـَْبُصُر ِبِه و«؛ 7، حديث 352/ 2: الكاىف -)1(

ا   ».اّلىت يـَْبِطُش 

  ».هر خريى به دست توست، يقيناً تو بر هر كارى تواناىي«؛ 26): 3(آل عمران  -)2(

  .مولوى -)3(

  

  168: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

   ذكر مناجات عاشق با معشوق

  

اين عشق  »1« »الّذاِكريَن يا َمْوُصوَف َمْن َوحََّدُه يا َحمُْبوَب َمْن َأَحبَُّه يا َغْوَث َمْن َأراَده يا َمْشُكوَر الشَّاِكريَن يَا َجِليسَ «
عشقش نيز ماندىن است؛ . عشق به او، عشقى است كه ارزش مطلق دارد؛ چون معشوقش مطلق است. چقدر زيبا است

  .چون معشوق ماندىن است

  .كند و سرد شودكند كه عشق تغيري   معشوق تغيري منى
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 شاهد اين مدعا خواهى اگر
 

 بر حسني و حالت او كن نظر

  

ها و بالها هيچ اثرى در عشق و عاشق  ها، گرسنگى ها، تشنگى ها، مضيقه ها، اسارت ها، آتش گرفنت روبناها، كشته شدن
  .و معشوق نگذاشت

تر شده بود؛ يعىن چنان لّذتى به او دست  برافروختهدر گودال قتلگاه، حلظه به حلظه رنگ رخساره حضرت : در روايت دارد
  .ترين حالت بود و وقىت تيزى خنجر مشر به گلو كشيده شد، زيباترين لبخند را زد داده بود كه رنگ او در عاىل

خند گرفت تا معىن لبخند را در عامل بدانند چيست و بفهمند كه ريشه اين لب اى كاش دوربني و فيلم بود و آن لبخند را مى
  از كجا بود؟

مگر خود در . از اين عشق دست ما خاىل است، اگر اين عشق با ما بود كه ما در مهه امور در اوج پاكى بودمي! خدايا
  :قرآن فرمان ندادى كه

______________________________  
ُبوَد اْلَعاِبِديَن يَا َمْشُكوَر الشَّاِكرِيَن يَا يَا َمْعُروَف اْلَعارِِفَني يَا َمعْ «؛ 11، حديث 5، باب 56 -55/ 99: حبار االنوار -)1(

َدُه يَا َمْوُجوَد َمْن َطَلَبُه يَا َمْوُصوَف َمْن َوحََّدُه يَا َحمُْبوَب َمنْ  اِكرِيَن يَا َحمُْموَد َمْن محَِ َأَحبَُّه يَا َغْوَث َمْن َأرَاَدُه يَا َمْقُصوَد  َجِليَس الذَّ
  ».َمْن أَنَاَب ِإلَْيه

  169: ملكوتى يوسف عليه السالم، ص چهره

  »1« »اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكمْ «

  :امرياملؤمنني عليه السالم تو را به ما اين گونه معرىف كرد! از من خبواه تا اجابت كنم؟ خدايا

اند و  پشت كرده. آيند كه عطا كىن به درگاه تو منى. دست تو براى عطا كردن باز است »2« »يا باِسَط الَيَدْيِن بِالَعِطَيةِ «
  :تو به دنبال آنان فرياد زدى. اند رفته

  »3« »َفأَْيَن َتْذَهُبونَ «
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  رويد؟ هيچ جا خربى نيست، كجا مى! بندگان من

  بود درد مو و درمومن از دوست
 

  بود وصل مو و هجرومن از دوست

  از تن واكنه پوست اگر قّصامب
 

 «4»  جدا هرگز نگرده جومن از دوست

  

  .ام كه مهه دردم توىي فهميدم چه دردى است؟ اكنون فهميده درد داشتم و منى

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
  ».مرا خبوانيد تا مشا را اجابت كنم«؛ 60): 40(غافر  -)1(

  :امام سجاد عليه السالم به فرزندش امام باقر عليه السالم فرمود«؛ 647: املصباح الكفعمي -)2(

قل عشرا يف كل ليلة عيد و كل ليلة مجعة أيضا يا دائم الفضل على الربية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب املواهب السنية 
  ».هذه العشية صل على حممد و آله خري الورى سجية و اغفر لنا يا ذا العلى يف

  »رويد؟ كجا مى]  با انكار قرآن و روى گرداندن از آن[پس «؛ 26): 81(تكوير  -)3(

  .باباطاهر -)4(

  170: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   أحسن القصص 10

  » َأْحَسَن اْلَقَصصِ «نام گذارى داستان يوسف عليه السالم به 

  ها ران، حسينيه مهداىن

  1385رمضان 
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  173: ملكوتى يوسف عليه السالم، صچهره 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

هاىي كه در داستان وجود مبارك حضرت يوسف عليه السالم قرار دارد و به خصوص برخوردى كه  ها و عربت پندها، درس
هاىي كه در تاريخ اتفاق افتاده است كه البته   امهيت و ارزش است كه در ميان اين مهه حادثه با زليخا داشتند، آن قدر حائز

  »1« » َأْحَسَن اْلَقَصصِ «ترين حوادث را بيان كرده، تنها اين داستان را به  كتاب خدا مهم

______________________________  
  :در توضيح و تفسري احسن القصص آمده 3 ، ذيل آيه يوسف332/ 6: خمزن العرفان در تفسري قرآن -)1(

ترين اسلوب و نيكوترين  اى رسول ما تو را بسبب وحى اختصاص دادمي بانزال منودن اين سوره بر تو كه مشتمل بر بديع«
ترين حكايات است زيرا كه متضمن نكات بسيار و حكمتهاى فراوان است اگر چه تو قبال متوجه به آن  بيان و عجيب

ئى نه اينكه از جاى ديگر  ه به اين كه داستان يوسف عليه السالم از راه وحى بتو رسيده و به آن دانا شدهنبودى، اشار 
ناميده براى اينست كه جامع ) احسن القصص(پيدا منوده ناشى از بعض مفسرين است كه گفته اينكه داستان يوسف را 

ها ذكر نشده از ذكر انبياء و صلحاء و مالئكه و  مطالب بسيار و منطوى بر اسرار و نكاتى است كه در باقى سوره
شياطني و جن و انس و انعام و طيور و سري و سلوك و آداب مماليك و طريق جتار و ذكر عقالء و سفهاء و اختالف 
حاالت آدمى و مكر زنان و حياء آنان و توحيد و فقه و علم تعبري خواب و آداب سياست و حسن معاشرت و تدبري 

  .جامع چنني صفات نيكو است اين است كه آن را به نيكوتر حكايات معرىف منوده معاش و چون

هائى كه گفته شد، چون متام سرگذشت يوسف عليه السالم را از كودكى او تا  و شايد داستان يوسف را اضافه بر فضيلت
پدر و برادرش جدا منودند و در آخر مقام سلطنتش بيان كرده و آن مقام گذشت و لطفش را نسبت به برادرها كه او را از 

ا چشم مى اى اندك فروختند و اضافه بر اينكه از جرم آ ا فرمود  چاه انداختند و آنرا به  ال تـَْثرِيَب َعَلْيُكُم «پوشد به آ
ا انعام منوده و در منزل خود جاى داده و نيز اعجاز او از علم تعبري رؤيا و عصمت»  اْليَـْومَ  و عفت او   و چقدر در باره آ

كه زنداىن شدن ساهلا را اجياب منوده و باقى فضائل و حمسنات اخالقى و جسماىن آن بزرگوار متاما را به طور ترتيب و 
  ».توصيف منايد) باحسن القصص(وضوح در اين مبارك سوره بيان فرموده اين است كه جاى دارد كه اين داستان را 

  174: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص
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  .ام گذارى كرده استن

اند، حضرت ابراهيم،  ها، با اين كه در بعضى از حوادث، انبياى اولوالعزم خدا حمور بوده ها و حادثه ها، اتفاق رتين قّصه
ا را  ها بني عادل و  چرا كه در آن داستان. نفرموده است»  َأْحَسَن اْلَقَصصِ «موسى بن عمران و مسيح عليهم السالم، آ

. ى بوده، اما اينجا درگريى بني متام ورع و پاكى در اوج خود، با متام آلودگى و ناپاكى در اوج خود بوده استظامل درگري 
افتد، اما مهه مردان و زنان عاَمل، تا زماىن كه شعله شهوت روشن است، با  مهيشه بني عادل و ظامل درگريى اتفاق منى

  .شهوت درگري هستند

ل سركار باشد، مانند زمان حضرت سليمان عليه السالم كه حكومت عدل و حق ممكن است در مملكىت، حكومت عد
ا است، در سايه  بود و مردم نيز از آن حكومت خيلى راضى و شاد بودند؛ چون مى دانستند هر حقى كه مربوط به آ

بني عدل و ظلم تا مّدت زيادى حضرت سليمان عليه السالم سركار بود، اما . رسند حكومت اهلى حضرت به حقشان مى
  .درگريى نبود؛ چون حكومت ظامل نبود و به انقالب مردمى هم نيازى نبود

پروردگار در قرآن . در رأس حكومت، پيغمربى با كرامت، زاهد، عابد، اهل خدا، اهل حّق و اهل عدالت وجود داشت
ت ابراهيم عليه السالم با منروديان را يا درگريى حضر . نام گذارى نكرد»  َأْحَسَن اْلَقَصصِ «داستان ايشان و ملّتش را 

  » َأْحَسَن اْلَقَصصِ «

  175: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .نگفت

  ها ها در برابر متام ناپاكى متام پاكى

  

اما اينجا، يك طرف داستان، حضرت يوسف عليه السالم مسبل زيباىي در جهان قرار داشت كه در اين درگريى در اوج 
اىي كه . خورند ها نفر شكست مى شديد غريزه شهوت بود؛ يعىن در فضاىي قرار داشت كه ميليونجواىن و هيجان  بيشرت آ

  .در اين فضا قرار گرفتند، اگر مؤمن هم بودند، چند دقيقه صرب كردند، اما اكثراً شكست خوردند

گرى و آسيب رساىن زن جواِن  گرى، فتنه وىل اين زيباى منونه، در اوج جواىن و اوج هيجان شهوات، در برابر طنّازى، حيله
  .مشرِك بريده از خدا، هفت سال، شبانه روز مقاومت كرد و دامن پاك اهلى او آلوده نشد و مارك شيطاىن به او خنورد
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شود و در زندان روحّيات عجيىب  در اوج مقاومت با قدرت ظاملانه بانوى كاخ، زن خنست وزير، نُه سال حمكوم به زندان مى
شود نه عزيز مملكت مصر، بلكه عزيِز مصِر وجود شود  شود، اليق مى كند و روزى كه آزاد مى ز عامل ملكوت كسب مىرا ا

و خداوند متعال چند هزار سال، اين داستان گم شده را از البالى تاريخ فراموش شده و از پرونده روزگار بريون بياورد و 
  .د، كتاىب كه تا قيامت جاويد خواهد ماند، نام و داستان او را بگنجاندحمور بيش از صد آيه قرارش دهد و در قرآن جمي

  .بودن اين داستان است»  َأْحَسَن اْلَقَصصِ «اين علت 

  توجه ويژه خدا به بعد از درگريى يوسف عليه السالم و زليخا

  

ر آيات قرآن كرمي است، نگاه رسد و مهه دقايق و لطايفش د بينيد، كه به نظر بسيار مهم مى آنچه را كه در اين حبث مى
مهه اين مسائل براى بعد از هيجان شهوات و درگريى حضرت با اين . پروردگار به بعد از اين جريان است، نه قبل از آن

  .زن و مقاومت هفت ساله و حفظ دامن خود در متام حيات از آلودگى است

  176: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

البته قبل از اين جريان، . ر به حضرت يوسف عليه السالم به خاطر بعد از اين جريان استمتام نگاه خاص پروردگا
پروردگار عامل به او نظر دارد، اما فقط به عنوان فرزند كوچك حضرت يعقوب عليه السالم، يعىن از زماىن كه حضرت 

هاى  و به صورت غالم زرخريدى كه مهه راه رو شد يوسف عليه السالم به دنيا آمد، تا زماىن كه با اين زن ناخواسته روبه
تواند جاىي برود و آزادى ندارد، تا زماىن كه ناخواسته او را در فضاى كاخ قرار  فرار به روى او بسته شده است و منى

  .دهند دهند و در خلوت كاخ به عنوان غالِم شوهر اين زن و خدمت كار او قرار مى مى

شود، حضرت يعقوب عليه السالم و  شود، تا آجناىي كه روزگار فراق متام مى بعد شروع مى نگاه پروردگار به او از زليخا به
گريند و او نيز در اوج كرامت و  شوند و به شّدت مورد احرتام حضرت يوسف عليه السالم قرار مى فرزندانش وارد مصر مى

  .شود كند و داستان ديگر متام مى هاى ده برادر خود گذشت مى بزرگوارى از ظلم

مرگ حضرت يوسف عليه السالم با كمال آبرو، كرامت، آقاىي، بزرگوارى، انسانيت و در حاىل كه براى مهه مرد و زن 
  .شوند رسد و ايشان از دنيا خارج مى جهان درس و الگو شده است، مى

  »1«  امهيت جذب نگاه خدا در جواىن
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   يوسف عليه السالم است كهاى از نگاه پروردگار به آيات كتاب وجود حضرت  اين گوشه

______________________________  
إّن اللَّه حيّب «؛ 800، حديث 316): جمموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى اهللا عليه و آله(ج الفصاحة  -)1(

  ».دارد برد دوست خداوند جواىن را كه عمر خود را در عبادت خدا به سر مى. الّشاب اّلذي يفين شبابه يف طاعة اللَّه

إّن اللَّه تعاىل يباهي «؛ 736، حديث 304): جمموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى اهللا عليه و آله(ج الفصاحة 
كند و  خدا جبوان عابد بر فرشتگان مباهات مى. بالّشاب العابد املالئكة، يقول أنظروا إىل عبدي ترك شهوته من أجلي

  ».ايالت خود چشم پوشيده استگويد بنده مرابنگريد كه خباطر من از مت مى

  177: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

البته اگر  -هر پريمردى از گذشته بدش پشيمان است. اين جوان، در اوج جواىن؛ چون اين نگاه، مربوط به پريى او نيست
. شود ت و مناجات مىهر پريمردى در روزگار پريى وارد مناز، عباد. شود، مگر كافر باشد و خوب مى -بد كرده باشد

كند كه توبه كرده، خودش را پاك   هر پريمردى سعى مى. كند، نه اين كه خودش خبواهد كج كند روزگار گردنش را كج مى
نگاه خدا به روزگار پريى حضرت يوسف عليه السالم نيست، بلكه به روزگار پر بودن وجودش از  . كند، بعد از دنيا برود

  .هاى ايام جواىن است كرامت

ها در اين خبش روى خدا  در اين خبش از زمان، اگر كسى نگاه خدا را به خودش جلب كند، هنر كرده است؛ چون خيلى
ها به خاطر قدرت و اوج جواىن، در مقابل  خيلى. كنند گردانند و رابطه خدا را با خودشان قطع مى را از خود برمى

  .شوند حضرت حق دچار كرب مى

جلب نگاه در . ، انسان بتواند نگاه حضرت حق را به خود جلب كند، شاهكار كرده استاگر در اين فصل از جواىن
افتم، كمرم، پامي،  ديگر دارم از كار مى: گويد پريمرد است و مى. پريى با توبه، التماس، گريه و پشيماىن كار مهمى نيست

، اقًال تو رحم كن، گذشته ما كه بسيار  كند كسى كه به ما رحم منى! سرم، چشمم و گوشم، از كار افتاده است، خدايا
  .كثيف، آلوده و ناپاك بوده، ما را ببخش، نفهميدمي، جاهل بودمي، بد كردمي

  »1«  تفاوت نگاه خدا به جواىن و كهنساىل
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______________________________  
رسول  «؛ 205 .، حديث588): جمموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى اهللا عليه و آله(ج الفصاحة  -)1(

فضل الّشاّب العابد اّلذي يعبد يف صباه على الّشيخ اّلذي يعبد بعد ما كربت : فرمايد اسالم صلى اهللا عليه و آله مى گرامى
سن بسيار يافت  سّنه كفضل املرسلني على ساير الّناس؛ فضيلت جوان عابد كه از آغاز جواىن عبادت كند بر پريى كه وقىت

ما اتى اهللا «: آمده 320/ 1الدين،  و نيز در ترمجه احياء علوم» .پيغمربان بر ساير مردم استعبادت كند چون فضيلت 
عبده علما اّال شابّا و اخلري كّله يف الّشباب؛ اى، حق تعاىل بنده خود را علم نداد مگر در جواىن، و مهه نيكى در جواىن 

  ».است

  178: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

، نه نگاه به آيات بّينات  »احسنيت«ا ببخشد، اين نگاه، نگاه ترّحم خداست، نه نگاه عظمت نگرى و اگر پريمرد ر 
  .كتاب، وجود جوان كه به كتاب هسىت آبرو داده است

اين حرف حكما است، كه حضرت يوسف عليه السالم در ايام جواىن، مهه وجود را با  »1« »عاملاً مضاهياً للعامل الَعْيىن«
  .اين نگاه و خوشحاىل در اين زمان خيلى مهم است. مهه عامل، حكيمانه، مهاهنگ و يكى كرده بود

  :ها بگومي ها، مكه و كربال رفنت ها، ندبه ها، ناله نه زمان پريى كه بعد از گريه

بعد از اين كه هزاران مقام و منزلتم را از دست دادم، حاال به عنوان غلط  . يا خدا مرا خبشيده باشدكنم كه گو  احساس مى
  .كنند اند و به من نگاه مى كرده پشيمان، خوشحال باشم كه مرا خبشيده

خود را در گناه  اين شخص جواىن » هذا تائب«زند كه  در قيامت ماركى به پيشاىن ما منى. گذارد البته خدا مّنىت روى ما منى
  .كند كنند، اما انسان در درون خودش احساس ذليلى مى گذرانده و بعد توبه كرده است، نه، اين كار را با ما منى

اى است كه  هاى مسخره هاىي كه دخرتان و پسران خارج از فضاى دين دارند، خنده بيشرت اين خنده! به خدا قسم
   به دنبال اين »2« :فرمايند امرياملؤمنني عليه السالم مى

______________________________  
  .134/ 1: شرح األمساء احلسىن -)1(
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  ...)من كالم له عليه السالم قاله بعد تالوته أَْهلاُكُم التَّكاثُر (، 212خطبه : ج البالغه -)2(

نـَْيا َو َتْضَحُك ِإلَْيِه ِيف ِظلِّ َعْيٍش  َو َشَحاَحًة بَِلْهوِهِ  ِإْن ُمِصيَبٌة نـََزَلْت ِبِه َضّناً ِبَغَضاَرِة َعْيِشهِ « َنا ُهَو َيْضَحُك ِإَىل الدُّ َو َلِعِبِه فـَبَـيـْ
ْهُر ِبِه َحَسَكُه َو نـََقَضِت اْألَيَّاُم قـَُواُه َو َنَظَرْت ِإلَْيِه اْحلُُتوُف ِمْن َكَثٍب َفَخا مٍّ َما َكاَن َلَطُه َبثٌّ َاليـَْعرِفُُه َو جنَِيُّ هَ َغُفوٍل ِإْذ َوِطَئ الدَّ

ْن َتْسِكِني احلَْارِّ بِاْلَقارِّ َو َحتْرِيِك اْلَبارِِد جيَُِدُه َو تـََولََّدْت ِفيِه فـَتَـرَاُت ِعَلٍل آَنَس َما َكاَن ِبِصحَِّتِه فـََفزَِع ِإَىل َما َكاَن َعوََّدُه اْألَِطبَّاءُ مِ 
ا ُكلَّ َذاِت اَرًة َو َالَحرََّك ِحبَارٍّ ِإالَّ َهيََّج بـُُروَدًة َو َالاْعَتَدَل ِمبَُمازٍِج لِِتْلَك الطََّباِئِع ِإالَّ أََمدَّ ِمنـْهَ ِباْحلَارِّ فـََلْم ُيْطِفْئ بَِبارٍِد ِإالَّ ثـَوََّر َحرَ 

  »....َداٍء َحىتَّ فـَتَـَر ُمَعلُِّلُه َو َذَهَل ممَُرُِّضُه َو تـََعايَا َأْهُلُه ِبِصَفِة َدائِِه 

  :به اين مضمون از رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله نقل شده و موارد ديگرى قريب

َو َقاَل عليه السالم َلْو تـَْعَلُموَن َما َأْعَلُم َلَضِحْكُتْم َقِليًال َو لََبَكْيُتْم َكِثرياً َعَلى «؛ 33/ 1: َط َط إرشاد القلوب، ديلمى
يناً أَنـُْفِسُكْم َو خلَََرْجُتْم َعَلى الصُُّعَداِت تـَْبكُ    .وَن َعَلى َأْعَماِلُكْم َو َلْو تـَْعَلُم اْلبَـَهاِئُم ِمَن اْلَمْوِت َما تـَْعَلُموَن َما َأَكْلُتْم مسَِ

َدُموَن َعَلى َلى الصُُّعَداِت تـَنْ َو َقاَل صلى اهللا عليه و آله أََما َو اللَِّه َلْو تـَْعَلُموَن َما َأْعَلُم لََبَكْيُتْم َعَلى أَنـُْفِسُكْم َو خلَََرْجُتْم عَ 
  »....َأْعَماِلُكْم َو َلتـَرَْكُتْم أَْمَواَلُكْم َالَحاِرَس َهلَا َو َالَخاِئَف َعَليـَْها 

  179: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .هاى سنگيىن قرار دارد ها، گريه خنده

  .ايت آتش جهنم استهاى عصىب، رواىن و خودكشى و در  ها، ايدز، سوزاك، سفليس، بيمارى پشت اين خنده

   شادى و گريه واقعى

  

  :گرياند خنداند و مى اما شادى واقعى كجاست؟ خدا نيز در قرآن فرموده است كه مى

  »1« » َو أَنَُّه ُهَو َأْضَحَك َو أَْبكى«

انسان را خنداند، آجناىي كه خدا  خدا، خداىي است كه مى. اى غري از آن خنده و گريه است اين منت در قرآن به گونه
  :خنداند، آجناىي است كه مى



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

 

______________________________  
  ».گرياند خنداند و مى و اين اوست كه مى«؛ 43): 53(جنم  -)1(

  180: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »1« »ِلَسْعِيها راِضَيةٌ «

  »2« »فـَُهَو ِيف ِعيَشٍة راِضَيةٍ «

اى   عليه السالم را از آن كاخ با عظمت به زندان تاريك كاهگلى، كنار عده آن خنده قيمت دارد كه وقىت حضرت يوسف
  :گويد دهد و مى اندازند، به ديوار زندان تكيه مى كافر و زبان نفهم مى

  »3« »َربِّ السِّْجُن َأَحبُّ ِإَيلَّ ِممَّا َيْدُعوَنِين ِإلَْيهِ «

اين . ، حال تو هسىت و من، پس من اينجا خوش هستممرا از آن فضاى دعوت به زنا به گوشه اين زندان انداختند
ها در جلن   زنند و مانند كرم نه فريادهاى مستانه و شبانه كه بعضى پسر و دخرتها در زندگى مى. خوشى، خوشى است

  .آن لوليدن، غري از زندگى كردن است. شود هاى جهنمىي كه به هم ساييده مى لولند و بدن گناه و شهوت جنس مى

   واقعىشادى 

  

ا شادى است، پس چرا بعد از اين جلسات رقص و گناه، وقىت به خانه مى شوند، احساس  آيند و تنها مى اگر شادى آ
ا است؟ مى   كنند كه غم متام عامل در دل آ

ا را از پا درنياورد بعد با هزار نوع قرص خود را خواب مى   .كنند كه سنگيىن اين غم آ

كند، اما بعد از گريه و حىت در حني گريه كردن، چنان  ت كه حىت ظاهراً دارد گريه مىشادى واقعى، شادى مؤمن اس
   كند كه احساس سبك بارى و شادى مى

______________________________  
  ».از تالش و كوشش خود خشنودند«؛ 9): 88(غاشيه  -)1(
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  ».اى است پس او در يك زندگى خوش و پسنديده«؛ 7): 101(قارعه  -)2(

  ».خوانند تر است از عملى كه مرا به آن مى زندان نزد من حمبوب! پروردگارا«؛ 33): 12(يوسف  -)3(

  181: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .حاضر نيست اين شادى او متام شود

هاى   پليدى بيند از مهه خندد؟ بعد از اين كه مى او كجا مى. خنده حضرت يوسف عليه السالم معىن اهلى و ملكوتى دارد
خندد كه اين خنده، آيه خداست و  اى بر دامن او ننشسته و آزاد شده، هر چند ظاهراً به زندان افتاده است مى كاخ، ذره

  .دهان حضرت، صفحه كتاب خدا

  :هاى شبانه، آرى، اينجا جاى شادى و نشاط است ها، ناله هاى طوالىن، ركوع اين جنب و جوش در زندان، سجده

  كه خود را بشكىنرقص آجنا كن  
 

 «1»  پنبه را از ريش شهوت بركىن

  

   شادى جداىي از رذايل اخالقى

  

وقىت كوزه منّيت و غرور كه مهه توخاىل است، كوزه حرص، حسد، تنگ نظرى، حقارت و كوچك بودن را شكسىت و با 
قرار گرفىت، آجنا پايكوىب كن، هيجان »  الرَّاِمحِنيَ أَْرَحُم «شكسنت آن، از مهه اين عامل مادى رها شدى و در ملكوت و وادى 

  .گريد آجنا ديگر تو را گريه منى. داشته باش و خبند

  .پنبه در جلد خشك و زبرى چسبيده است. ايد هاى پنبه كارى شده را ديده زمني

دهند تا آن را بزند و به  كنند، به كارخانه مى آورند، با انگشتان دست پنبه را از آن جلد خشك جدا مى گوى و كيسه مى
  .صورت نرم و زيباىي درآورد
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گذارند؛ يعىن بعد از كنده شدن از آن گياه خشك و زرد، افتاده و جلد  هاى گران قيمت مى اش را در ويرتين بعد منونه
خرند،  ىبينند و به قيمت گران م دار و ثرومتند مى هاى كارخانه خشك، پشت ويرتين پرقيمت باالنشني شده است و انسان

  شاهان و. كنند هاى زربفت و پرنقش و نگار تبديل مى ها و لباس ريسند و به پرده مى

______________________________  
  .مولوى -)1(

  182: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .هاى ما نصب كنيد اين نوع پرده را بياوريد روى پنجره: گويند پولداران جهان مى

  .شود نشني مى كند تا كاخ نشيىن كنده شده و حركت مىيعىن از بيابان 

اند كه اهل منيت، شهوت، خبل، حرص  اى ساخته كنند؛ يعىن سازمان خلقت انسان را به گونه ها انسان را بيچاره مى منّيت
  .و آلودگى، واقعاً حمكوم به شكست، ذليل شدن و غرق شدن هستند و هيچ راه فرارى ندارد

مبادا مرا با آتش جهنم خود ! كردند كه خدايا حضرت زين العابدين عليه السالم گريه مى »1« » بعقوبتكاهلى التـَُؤدِّْبىن«
در جهنم هر شاهى ذليل و دست بسته و هر متكربى، خوار . اى ندارد آجنا ديگر بيدارى و ادب فايده. بيدار و ادب كىن

  :زند است و هر شهوتراىن فرياد مى

  »2« »راباً يا لَْيَتِين ُكْنُت تُ «

  در آجنا ادب شدن چه سودى دارد؟. كاش مرا خلق نكرده بودى

______________________________  
: ؛ إقبال األعمال2، حديث )دعاء السحر لعلي بن احلسني ع رواه محزة الثمايل(، 6، باب 95/ 82: حبار االنوار -)1(

ِبُعُقوبَِتَك َو َالَمتُْكْر ِيب ِيف ِحيَلِتَك ِمْن أَْيَن ِيلَ اْخلَيـُْر يَا َربِّ َو َاليُوَجُد ِإالَّ ِمْن ِإهلَِي َالتـَُؤدِّْبِين «؛ 588: ؛ املصباح الكفعمي67
رََج َعْن ُقْدَرِتَك يَا َو َملْ يـُْرِضَك خَ  كِعْنِدَك َو ِمْن أَْيَن ِيلَ النََّجاُة َو َالُتْسَتَطاُع ِإالَّ ِبَك َالالَِّذي َأْحَسَن اْستَـْغَىن َعْن َعْوِنَك َو َرْمحَتِ 

  ....َربِّ يَا َربِّ يَا َرِب 
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ات به عقوبت ناگهانيت غافلگري مكن و مبتال  خدايا مرا به عقاب خود ادب مفرماو به جمازات عملم به مكر و حيله
ال در صورتى كه خري جز پيش تو نيست و از كجا راه جناتى خواهم جست و ح مگردان اى خدا كجا خريى توامن يافت

آنكه جز به لطف تو جنات ميسر نيست اى خدا نه آنكس كه نيكوكار است از يارى تو و لطف و رمحتت مستغىن است 
و به راه رضا و خوشنوديت نرفته از قدرتت بريون است اى رب من اى  باكى كرده و نه آنكه بدكار است و بر حكم تو ىب

  ».رب من اى رب من

  »!].شدم تا چنني روز سخىت را ببينم و موجودى مكّلف آفريده منى[اك بودم اى كاش من خ«؛ 40): 78(نبأ  -)2(

  183: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

اگر انسان گرفتار شود، او را نيز دوست داشته باشند، چنان به  . دهند ادىب نيز در اين دستگاه به كسى منى اجازه فكر ىب
  .ودزنند كه اگر خواب است، بيدار ش گوش او مى

  ها شكسنت منّيت

  

آيد، از آن   من يك بار فكر نكرده، چنان چوبش را خوردم كه هر وقت يادم مى. دهند اجازه فكر در منّيت را نيز به ما منى
  .خندم شوم و مى كتكى كه خوردم، شاد مى

  .دار، كه شكر خدا، اين چوب زدن را به قيامت نكشاند خنده معىن

. رفتم، وسعت داشت حملى كه در آجنا منرب مى. شهرهاى بزرگ ايران، شب آخر منربم بوددر اوج تابستان، در يكى از 
داند اين فكر نيمه كاره به ذهن من آمد كه اين سواد،  خدا مى. شب آخر، شايد نزديك به پنجاه هزار نفر پاى منرب بودند

فقط در حاىل . كر بود، اما به جاىي نكشيداين متام آن ف. بيان و منرب من است كه اين مجعيت را به اينجا آورده است
  .سخنراىن به صورت نسيم بسيار خمتصرى به ذهن من آمد و اصًال ادامه پيدا نكرد

بعد از شب آخر اين جملس، بايد از آن شهر حدود چهارصد كيلومرت به شهر ديگرى كه از شهرهاى معروف ايران و 
شد و به  هر شب كه آن منرب متام مى. اول منرب در آن شهر ثرومتند بودرفتم؛ يعىن فردا شب، شب  بسيار ثرومتند است، مى

! امشب بيست و دو نفر پاى منرب بودند، فردا شب: گفت آمدمي، پسر من كه آن وقت پنج شش ساله بود، مى خانه مى
  .هيچ كس نيامد. كار من منرب رفنت بود، كار فرزندم مشردن مستمع بود. بيست و يك نفر بودند
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شنيدم   نشستند و وقىت من بر منرب بودم، مى اين چند نفر گروه گروه كنار هم مى. آمدند نيز افراد جالىب بودند اىي كه مىه اين
  :گفت ديگرى مى. خيلى نشد، اين قدر شد: گفت امسال حمصول باغ را چقدر فروخىت؟ مى: گفتند كه به مهديگر مى

  184: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

ا گذشت. فروختماين قدر    .متام منرب من به فروش آ

يعىن خدا به من  . به سالمت: بعد از ده شب كه منرب من متام شد، از مداح معموىل نيز به من كمرت پول دادند و گفتند
مگر تو مهان شخص . تواىن، بفرما تو مى. ها در دست من است، من در آجنا پنجاه هزار نفر را پاى منرب آوردم دل: گفت

  ربى آن شهر نبودى؟ پس چه شد؟من

  :ها به دست تو است اى كسى كه دل

گوىي برو، اگر انسان در باطن خود از مسري صحيح منحرف شود، تو  تو مى »1« »يا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب َو اْالْبَصارِ «
  .گوىي نرو مى

ترين  بزرگ. ول كنيد تا مشا را باال بربنداين را قب. تو مهه چيز هسىت! اى خدا: در زندگى خيلى تواضع كنيد و دائم بگوييد
  :انسان بعد از پيامرب صلى اهللا عليه و آله، به ما ياد داده است كه چه كسى هستيم

ْسَتِكنيُ «
ُ
حال كه زنده هستيم، اين است كه حقري، ذليل، مسكني و  »2« »و أنا َعْبُدَك الضَّعيُف الَذليُل اَحلقُري املِْسِكُني امل

واى به حال آن زماىن كه جنازه ما را روى سنگ مرده شورخانه بياندازند، آجنا چه كسى هستيم؟ آجنا مستكني هستيم، 
اند، تا ما را دور  ها مهه مجع شده جاىي هست كه مهه از زن و فرزند، داماد، برادران، اقوام، دوستان، شريك و مهسايه

  .اند كه ما را نگهدارند مجع نشده. بياندازند

  ه خود را بشكىنرقص آجنا كن ك
 

  پنبه را از ريش شهوت بركىن

  

______________________________  
  .214، فصل سياقة الصلوات، حديث 132: مصباح املتهجد -)1(
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  .51، فصل 334/ 3: اقبال األعمال -)2(

  185: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

 رقص و جوالن بر سر ميدان كنند
 

 مردان كنند رقص اندر خون خود،

 چون رهند از هست خود دسىت زنند
 

 «1» چون جهند از نقص خود، رقصى كنند

  

نه در اين جمالس بيهوده و پوچ دنياىي، آجنا كه رقص و جوالن ملكوتى واقعى نيست، اين رقص و جوالن كه عني محاقت 
عصر مجعه به خدمت امام زمان عليه السالم بربند و زن و مرد با هم برقصند و خدا و مالئكه نيز ببينند و پرونده را : است

  .جگر ايشان زخم خبورد

  منشأ شادى مؤمن در دنيا

  

آيند، بايد هيجان و پايكوىب و  ها، حيواىن است وگرنه زماىن كه كمبودها و نواقص روحى و اخالقى بريون مى اين باال پريدن
  اين هيجان از كجاست؟. شادى كنند

ا مىاز مهراهى مددهاى    :گويند غيىب، مالئكه به آ

نْيا«   »2« »َحنُْن أَْولِياؤُُكْم ِيف اْحلَياِة الدُّ

كرديد؟ آن  ها مى اگر ما در دنيا دوست مشا نبودمي، مشا نيز از آن رقص. بردمي ما بودمي كه زير بازوان مشا بودمي و مشا را مى
نوازمي و در اين نواخنت ما بود كه  ز جانب خدا در باطن مشا مىما ا. آورد، از طرف ما بود نواختىن كه مشا را به هيجان مى

مشهد، : گفتيد شديد و مى در اين نواخنت ما بود كه دلكنده مى. شد شديد و اشك از چشم مشا جارى مى مشا تلطيف مى
  .خورديد نواختيم كه مشا از جاى خود تكان منى اگر ما منى. كربال، مناجات، دعاى كميل و عرفه برومي
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______________________________  
  .مولوى -)1(

  ».ما در زندگى دنيا و آخرت، ياران و دوستان مشا هستيم«؛ 31): 41(فصلت  -)2(

  186: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

 زنند مطربانش از درون دف مى
 

 «1» زنند حبرها از شورشان كف مى

  

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
  .مولوى -)1(

  187: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   لياقت و هدايت 11

   كسب فيوضات اهلى به اندازه لياقت

  ها ران، حسينيه مهداىن

  1385رمضان 

  189: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   واملرسلنياحلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء 

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين
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حضرت يوسف عليه السالم به قدرى از خويش لياقت و شايستگى نشان داد كه پروردگار مهربان عامل، ظرف وجود او را 
اى پر كرد كه البته اين احسان و عنايت را در حّق هر كسى كه از طريق معرفت و عمل لياقت نشان  از حقايق گسرتده

  .كند دهد، مى

توانست  در حّل مشكل حضرت يونس عليه السالم و جنات از تاريكى شكم ماهى در دريا كه احدى جز حضرت حق منى
  :ما او را جنات دادمي: فرمايد او را جنات بدهد، مى

  »1« »َو َكذِلَك نـُْنِجي اْلُمْؤِمِننيَ «

البته لطف پروردگار و احسان حضرت حق، به . دهيم ها و مشكالت جنات مى و به مهني صورت اهل اميان را از گرفتارى
  .رسد اندازه لياقت و شايستگى انسان به او مى

ظرف وجود حضرت يوسف عليه السالم در توان ظرفيت خود، به خاطر معرفت و عملش از فيوضات اهلى و عنايات 
  اى از آن عنايات و گوشه. حضرت حّق پر شد

______________________________  
  ».دهيم و اين گونه مؤمنان را جنات مى«؛ 88): 21(انبياء  -)1(

  190: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .الطاف را كه فقط كار اوست، نه كار پول، پارتى، قبيله، خانواده و قدرمتندان در آيات قرآن جميد ببينيد

البته رايگان و . اقت و شايستگى استمهه اين امور بعد از آن معرفت، عمل، لي »1« :فرمايد در يكى از آيات مى
  .ناگهاىن نيست، بلكه او زمحت كشيد، رنج برد، و اجازه نداد به پاكى او لكه سياهى بنشيند

   مكنت عنايت شده به بندگان خالص

  

  :فرمايد بعد از اين امور بود كه پروردگار مى

  »2« »َمكَّنَّا لُِيوُسَف ِيف اْألَْرضِ «
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ها كار  اين. ها را دادم زنداىن كشيده را متّكن، آبروى عظيم و نريوى چريگى بر مشكالت و غلبه بر دلاين به چاه افتاده و 
شود، سفره دار رمحت، قدرت، كرم،  دار حضرت حق مى متّكن، نعمت ويژه اهلى است كه كسى سفره. غري خدا نيست

   ها در آن وزىها، پري  ها، توان در حقيقت متام قدرت. عّزت، چريگى، غلبه و توان او

______________________________  
ا َلْو ال َأْن َرأى«؛ 24): 12(يوسف  -)1( بـُْرهاَن َربِِّه َكذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َو اْلَفْحشاَء إِنَُّه   َو َلَقْد َمهَّْت ِبِه َو َهمَّ ِ

به ] آلود رابر يوسِف پاكدامن، شكست خورده ديد با حالىت خشمچون خود را در ب[؛ بانوى كاخ » ِمْن ِعباِدنَا اْلُمْخَلِصنيَ 
به [نديده بود ]  كه جلوه ربوبيت و نور عصمت و بصريت است[يوسف محله كرد و يوسف هم اگر برهان پروردگارش را 

دن بانوى آمد و با جمروح ش و در آن حال زد و خورد سخىت پيش مى[كرد  به او محله مى]  اش قصد دفاع از شرف و پاكى
ام بر ضد يوسف باز مى ام از سوى  كاخ، راه ا شد، وىل ديدن برهان پروردگارش او را از محله بازداشت و راه هر گونه ا

ام مى[تا زد و خورد ]  يوسف را يارى دادمي[گونه  اين] ما]. [بانوى كاخ بر او بسته شد عمل ] نيز[و ] شد ى كه سبب ا
  .بود]  از هر گونه آلودگى ظاهرى و باطىن[بگردانيم؛ زيرا او از بندگان خالص شده ما خالف عفت آن بانو را از او 

  ».سرزمني مكانت و قدرت دادمي]  آن[گونه يوسف را در  اين«؛ 56): 12(يوسف ) 2(

  191: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .شود شخص قرار داده مى

ها و ارواح مهه در تسخري او است، در حاىل كه او   دل. چريه كامل استظاهراً يك نفر است، وىل قدرت جامع، غالب و 
هاى اليق،  ها و ارواح زمان خودش، بلكه براى مهه دل نه تنها دل. ها و ارواح است كانال فيوضات پروردگار براى دل

  .شايسته و قابل

يقت او در دنيا هست و به نيازمندان بدن او در دنيا نيست، وىل حق. متّكن، معنويت و آبروى او در جهان فّعال است
  .اين مهه را پروردگار عامل در يك نفر مجع كرده است. دهد عامل معنا، انرژى، پاكى، زمينه استقامت و حفظ نفس مى

  حمسنني در سايه لطف پروردگار
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عليه السالم حرف وقىت كه برادران حضرت يوسف عليه السالم به عّلىت كه در قرآن مطرح است، او را شناختند، حضرت 
ا او را به چاه انداختند و خيال مى. خيلى زيباىي به برادران زد سى سال  . كردند كه نابود شده و از بني رفته است آ

  .گذشته است، اكنون گرد و غبارش نيز از تِه چاه به باد رفته است

ا اصًال به زنده بودنش يقني نداشتند بچه كتك خورده ته چاه افتاده كنعان كجا و  .وقىت او را شناختند، مبهوت شدند. آ
  .مقام عزيز مصر كجا؟ شگفت زده و مبهوت شدند

ا گفت خيال آنان را راحت كرد كه در اين دستگاه منّظم هسىت بايد كار به  حضرت عليه السالم وقىت اين مجله را به آ
  .اينجا برسد

او وقىت . هاى ايشان حساب دارد به كلمه از حرف حضرت يوسف عليه السالم به حقيقت و بصريت وصل است و كلمه
چرا انگشت به دهان مانده، شگفت زده و غرق در : به برادرانش فرمود. زند زند، خدا از گلوى او حرف مى حرف مى

   ايد، مگر چه شده است؟ يك سري طبيعى اهلى در اين عامل اجنام گرفته تعجب شده

  192: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .است و آن اين بوده كه من از چاه تا اينجا با خدا بودم، با خدا زندگى كردم

  »1« »َفِإنَّ اللََّه ال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ «

  .كند پروردگار پاداش نيكوكاران را ضايع منى

ها  ممكن است براى بعضىچهل شبانه روز جتربه كنيد، . اين گفتار قرآن جميد را حفظ كنيد و نصب العني خود قرار دهيد
  .بينيد، فقط چهل شبانه روز باورش سخت باشد، وىل در مدت طوالىن، اثرش را مى

  هاى خدا اعتماد به وعده

  

دهد كه ما هنوز اعتماد كاملى به پروردگار  روش و اعمال ما نشان مى »2« .مشا چهل شبانه روز خدا را امتحان كنيد
  :به اين كه پروردگار اصرار دارد. هاى خدا در ترس هستيم كه مبادا اجنام نگريد ما نسبت به وعده. ندارمي
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  »3« »ِإنَّ اللََّه ال ُخيِْلُف اْلِميعادَ «

هاى پاك به مشا وعده دادم كه در دنيا نيز به  اخالق و نّيتمن خلف وعده ندارم، اگر در مقابل كارهاى نيك، حاالت، 
  .مشا احسان كنم، يقني بدانيد كه احسان خواهم كرد

ها كه عجيب مورد اعتماد هستند و سر و  آن بعضى -كنند ها نقل مى هاى بسيار برجسته شيعه كه بعضى يكى از چهره
  يكى از -سّرى با امام دوازدهم عليه السالم داشتند

______________________________  
  ».كند كه يقيناً خدا پاداش نيكوكاران را تباه منى«؛ 90): 12(يوسف  -)1(

، حديث 54، باب 242/ 67: ؛ حبار االنوار321، حديث 31، باب 2/ 69: عيون أخبار الرضا عليه السالم -)2(
ه َما َأْخَلَص َعْبٌد لِلَِّه َعزَّ َو َجلَّ َأْرَبِعَني َصَباحاً ِإالَّ َجَرْت يـََناِبيُع َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آل: در اين مورد آمده«؛ 10

  ».احلِْْكَمِة ِمْن قـَْلِبِه َعَلى ِلَسانِهِ 

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

  193: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

بغدادى در كنار حرم موسى بن جعفر عليه السالم خدمت امام زمان عليه السالم رسيده بود، اولياى اهلى به نام حاج على 
اول ايشان را نشناخت، بعد كه از نظر پنهان شد، سريى در اتفاقات به وقوع پيوسته عصر پنجشنبه و شب مجعه كرد، تا 

  .بله: م بدهى؟ عرض كردمميل دارى به دوازده امام سال: اين آقا در حرم به من فرمود: اينجا كه گفت

السالم عليك يا «: داد، تا گفتم تا امام عسگرى را كه سالم دادم، ايشان سكوت داشت و گوش مى. سالم بده: فرمود
حضرت در كنار حرم . تازه فهميد كه در حمضر ايشان بوده است» عليك السالم«: ايشان فرمود» حجة بن احلسن

ران رفىت، سالم مرا به فالىن برسان و اسم او را مى: فرمايد او مىحضرت موسى بن جعفر عليه السالم به    .برد اگر به 

   داستان از تشرف دو يهودى به اسالم
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زماىن كه در جنف بودم، كنار حرم امرياملؤمنني عليه السالم دو طلبه را ديدم كه حال، چهره : فرمودند حاج على بغدادى مى
  .ها ممتاز هستند و حرف زدن آنان، به نظرم آمد اين

هر كس در بريون هر كارى . متام رفتار ظاهرى، دليل بر وضع باطن است »1« :فرمايند امرياملؤمنني عليه السالم مى
آيا : سؤال كردم. اى دارند دار، روشن و نوراىن داد كه درون مايه ها نشان مى اين. ريزد كند، درون خود را بريون مى مى
  اهل كجا هستيد؟. يد؟ عالقه دارم مشا را بشناسمخواهيد اسم خود را بگوي مى

  منزل ما در صد و پنجاه كيلومرتى مدينه، در منطقه خيرب است و هر دو: گفتند

______________________________  
ُه َو َما َخُبَث ِلُكلِّ ظَاِهٍر بَاِطٌن َعَلى ِمثَاِلِه َفَمْن َطاَب َظاِهرُُه طَاَب بَاِطنُ «؛ 11014، حديث 479: غرر احلكم -)1(

  ».َظاِهرُُه َخُبَث بَاِطُنه

  ».ِعْنَد َفَساِد اْلَعَالنَِيِة تـَْفُسُد السَّرِيرَة«؛ 11013، حديث 479: غرراحلكم: فرمايد و مهچنني مى

  194: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

كتاخبانه خمزىن بود كه مهيشه درش قفل بود در آن  . هاى ما يهوديان قرار داشت آجنا حملى بود كه كتاب. زاده هستيم يهودى
  .كنم به هيچ قيمىت در را باز منى: كليد دار را ديدمي، گفت. من و برادرم كنجكاو شدمي. كردند و به روى احدى باز منى

  .كنم به هيچ قيمىت در را باز منى: تطميعش كردمي و پول زيادى پيشنهاد دادمي، گفت

  .او قبول كرد. هاد دادمي؛ چون وضع ماىل خانوادگى ما خيلى خوب بودتطميعش كردمي و پول زيادى پيشن

بر . كشتند گفت، مهگى ما را مى قرار پنهاىن گذاشتيم كه احدى از اين جريان مطلع نشود وگرنه اين طور كه كليد دار مى
  .سر قرار آمدمي، به دور از چشم مهه، در اتاق را باز كرد

  »1«  و امرياملؤمنني عليه السالم در تورات نام پيامرب صلى اهللا عليه و آله
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هاى بريون  متام تورات. هر چه به حضرت موسى عليه السالم نازل شد، در اين هست: به ما گفت. توراتى در آجنا بود
  .تقلىب است

______________________________  
در اين زمينه مناسب «؛ 1ديث ، ح191: ؛ األمايل، شيخ صدوق4حديث  50، باب 37/ 36: حبار االنوار -)1(

َجاءَ نـََفٌر ِمَن اْليَـُهوِد ِإَىل َرُسوِل اللَِّه : است گفتگوى مرد يهودى را با پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله بيان شود
 التـَّْورَاِة َأَمَر اللَّهُ َبِين ِإْسرَائِيَل َأْن يـَْقَتُدوا ِمبُوَسى ِفيَها َفَسأَُلوُه َعْن َمَساِئَل َفَكاَن ِفيَما َسَأُلوُه َأْخِربِْين َعْن َمخَْسِة َأْشَياءَ َمْكُتوبَاٍت ِيف 

 وِديُّ نـََعْم يَا ُحمَمَُّد َقاَل فـََقاَل النَِّيبِّ ِمْن بـَْعِدِه َقاَل النَِّيبِّ صلى اهللا عليه و آله َفأَْنَشْدُتَك ِباللَِّه ِإْن أَنَا َأْخبَـْرُتَك تُِقرُّ ِيل َقاَل اْليَـهُ 
َال َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله صلى اهللا عليه و آله أَوَُّل َما ِيف التـَّْورَاِة َمْكُتوٌب ُحمَمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َو ِهَي ِباْلِعبـْرَانِيَِّة طاب ُمثَّ تَ 

يِل َو مُ  َهِذِه اْآلَيَة جيَُِدونَهُ  جنِْ َبشِّراً ِبَرُسوٍل يَْأِيت ِمْن بـَْعِدي اْمسُُه َأْمحَُد َو ِيف السَّْطِر الثَّاِين اْسُم َوِصيِّي َمْكُتوباً ِعْنَدُهْم ِيف التـَّْوراِة َو اْإلِ
اْلَعاَلِمَني َما فَاِطَمُة َسيَِّدُة ِنَساِء َعِليُّ ْبُن َأِيب َطاِلٍب َو الثَّاِلِث َو الرَّاِبِع ِسْبَطيَّ احلََْسُن َو احلَُْسْنيُ َو ِيف السَّْطِر اْخلَاِمِس أُمُّهُ 

ورَا َفاِطَمَة عليه السالم قَاَل اْليَـُهوِديُّ َصَلَواُت اللَِّه َعَلْيِهْم َو ِيف التـَّْورَاِة اْسُم َوِصيِّي ِإْلَيا َو اْسُم السِّْبَطْنيِ َشبـََّر َو َشِبٍري َو مهَُا نُ 
  ».َصَدْقَت يَا ُحمَمَّد

  195: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

اى رسيدمي، ديدمي خداوند متعال در آيات تورات   به صفحه. ّصص زبان عربى بودمي، آن را باز كردمي و خواندميما هم متخ
شود و در آينده پيغمرب به اين اوصاف، اين نام و نشان و اخالق  كار به حضرت موسى عليه السالم متام منى: گفته است

  .گريد ه اين نام و نشان قرار مىخواهد آمد و بعد از او نيز كار در اختيار دامادش، ب

  .خواندمي و بريون آمدمي

  »1« »َفاذُْكُروِين أَذُْكرُْكمْ «

مشا قدمى به مست من بياييد، من ده قدم به طرف مشا . كنم مشا با لياقت و خواسنت مرا ياد كنيد، من هم مشا را ياد مى
  .آمي مى

حال كجا برومي و . من هم نظرم مهني است: تو چيست؟ گفتما ديگر حق ندارمي يهودى مبانيم، نظر : به برادرم گفتم
  .كنند اگر خانواده ما بفهمند، ما را نابود مى. توانيم آجنا مبانيم دين اصلى را پيدا كنيم؟ به مدينه آمدمي، ديدمي منى
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خيلى به ما حمبت كرد،  . در كاروانسراىي اتاق اجاره كردمي، مدير كاروانسرا پريمرد حماسن سفيدى بود. با هم به بغداد آمدمي
فردا صبح مشا را نزد قاضى : گفت. خواهيم مسلمان واقعى شومي اهل خيرب هستيم و مى: اهل كجا هستيد؟ گفتيم: گفت

بعد از : در پايان گفت. قاضى از اسالم، قرآن و پيغمرب صلى اهللا عليه و آله براى ما صحبت كرد. برم القضات بغداد مى
  .و آله كار به ابن اىب قحافه رسيدپيغمرب صلى اهللا عليه 

در تورات اصلى كه ما با خواندنش تشويق شدمي كه مسلمان شومي، اسم جانشني پيغمرب ! به خدا قسم! اى قاضى: گفتيم
شد، عبداهللا بن اىب قحافه  مى» طالب على بن اىب«امسى كه به عربى در تورات بود، به عرىب . صلى اهللا عليه و آله اين نبود

  .رات نبوددر تو 

  .ما را بريون كردند. اين دو رافضى خبيث را بريون كنيد: قاضى فرياد زد و گفت

  گويند؟ ناراحت و فهميدمي لفظ رافضى يعىن چه؟ به چه كسى رافضى مى منى

______________________________  
  ».پس مرا ياد كنيد تا مشا را ياد كنم«؛ 152): 2(بقره  -)1(

  196: يه السالم، صچهره ملكوتى يوسف عل

عيىب ندارد، : پريمرد مالك كاروانسرا صبح آمد و جريان را براى او گفتيم، گفت. شكسته به مهان اتاق كاروانسرا آمدمي دل
  .كنم، با مشا نرم شود برم، شفاعت مى دوباره برومي، من مشا را مى

ه و آله حق خالفت از آن عبداهللا بن اىب قحافه دوباره مصّر شد كه بعد از پيغمرب صلى اهللا علي. رفتيم و صحبت كردمي
  .باز قسم خوردمي كه اين اسم در تورات نبود. بود

  »1«  نام شيعيان در مصحف

  

از كوفه تا مدينه، يكى از . وقىت امرياملؤمنني عليه السالم شهيد شد، امام جمتىب عليه السالم به مدينه رفت: گويد حذيفه مى
  .كرد مى شرتها را حضرت خيلى مواظبت

  :كنيد؟ فرمود چرا اين شرت را اين مهه مواظبت مى: من به حضرت عرض كردم
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  .كتاىب بار اين شرت است كه نام متام شيعيان ما تا قيامت در اين كتاب ثبت است

  .دهم در مدينه نشان مى: دهيد؟ فرمود به من نشان مى: گفتم

. وعده داديد! آقا. عرض كردم. خانه حضرت جمتىب عليه السالم آوردممن سواد نداشتم، به دنبال پسر برادرم رفتم، او را به 
بله، اسم مشا : دهيد پسر برادرم ببيند كه آيا اسم من در آجنا هست يا نه؟ ورق زد و گفت من سواد ندارم، آيا اجازه مى

  .هست

به امام . زند ن نور بريون مىاسم خودم را نيز ديدم، از اسم م: چه شده است؟ گفت: گفتم. دوباره ورق زد، هيجاىن شد
او جزء هفتاد و دو نفر ياران حسني ما : زند؟ فرمود چرا از اسم برادرزاده من نور بريون مى: جمتىب عليه السالم عرض كردم

  .عليه السالم است

______________________________  
و منها َما قَاَل أَبُو َبِصٍري أَنَُّه عليه : ديث آمدهدر تاييد اين ح«؛ 121: ؛ دالئل اإلمامة2/ 636: اخلرائج و اجلرائح -)1(

َأْن تـُْعِطَيِين َعَالَمَة  السالم قَاَل ِيل َهْل تـَْعِرُف ِإَماَمَك قـُْلُت ِإي َو اللَِّه َو أَْنَت ُهَو َقاَل صلى اهللا عليه و آله َدْقَت قـُْلُت أُرِيدُ 
َماَمِة َقاَل لَْيَس بـَْعَد اْلَمْعرَِفِة عَ  َو  َالَمٌة قـُْلُت نـَْزَداُد َبِصريًَة َقاَل تـَْرِجُع ِإَىل اْلُكوَفِة َو َقْد ُوِلَد َلَك ِعيَسى َو ِمْن بـَْعِد ِعيَسى ُحمَمَّدٌ اْإلِ

ِة َو َأْمسَاِء آبَاِئِهْم َو َأْجَداِدِهْم َو ِإَذا ِهَي امَ ِمْن بـَْعِدِمهَا ابـَْنَتاِن َو ابـَْناَك ِعْنَدنَا ُمْثَبَتاِن َمَع َأْمسَاِء الشِّيَعِة َو َما يَِلُدوَن ِإَىل يـَْوِم اْلِقيَ 
  ».َصِحيَفٌة َصْفرَاءُ ُمْدَرَجة

  197: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

   دنباله داستان تشرف دو يهودى به اسالم

  

هم دين شد؟ ما دو نفر  اين. اين بار با كفش خود به ما دو برادر محله كرد، برادرم فرار كرد، وىل من كتك مفصلى خوردم
گفت،  . كرايه اتاق را بده، برومي: يهودى آمدمي كه مسلمان واقعى شومي، آن وقت بايد اين گونه ما را بزنند؟ به برادرم گفتم

  .راه افتادمي، به لب جوى آب رسيدمي و نشستيم. آورمي باالخره از جاىي سر در مى: كجا برومي؟ گفتم
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ا پرد اين . چرا؟ متام نور آن طرف است. پشت پرده و عمرى در تاريكى ماندن. زنند ه را كنار مىتو لياقت نشان بده، آ
مت و ناروا و خستگى است، اما خربها پشت پرده است   .طرف كه متامش شهوت، شكم، نزاع، فرياد، جنگ، غيبت، 

 عاملى خواهم از اين عامل بدر
 

 «1» تا كنم اندر جهان سري دگر

  

آمدمي مسلمان : اى داريد؟ گفتيم چه غّصه: جواىن با دنياىي از ادب آمد و به ما دو نفر سالم كرد و گفت .هيچ كس نبود
ا مهني طور هستند: گفت. شومي، كتك خوردمي شهرى نزديك بغداد به نام كاظمني است، آجنا حمل دفن جّد من، . آ

  . مراجعه كنيد، حكايت خود را به او بگوييدآجنا به شيخ حممد حسن آل ياسني. موسى بن جعفر عليه السالم است

. به درون خانه بياييد: آمد در را باز كرد و با حمبت گفت. در زدمي. پرسيدمي، آدرس دادند تا رسيدمي. ما به كاظمني آمدمي
وار  اهل كجا هستيد؟ حكايت خود را گفتيم تا رسيدمي به اين كه جواىن اين آدرس را داد، ناگهان برخاست، سر به دي

  .گذاشت، مانند مادر داغديده گريه كرد

   ما ديروز آن. چشم ما را بوسيد و به صورتش ماليد. ايستادمي. برخيزيد: بعد گفت

______________________________  
اىي -)1(   .شيخ 

  198: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  بوسند؟ مي كه چرا ديروز ما را زدند، اما امروز چشم ما را مىاوضاع را ديده بودمي، اما اكنون اين آقا را ديدمي، متحري شد

چرا گريه نكنم؟ اسم . چرا نبوسم؟ اين دو چشم، مجال موالى ما را ديده است: بوسيد؟ فرمود چرا چشم ما را مى: گفتيم
  .من به زبان آن آقا جارى شده است

ن كند تو لياقت نشان بده، تا براى تو نيز سفره   .اش را 

  »1« »َكذِلَك َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِيف اْألَْرضِ َو  «
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درياى علم خدا در جنف است، خدمت علماى جنف در : ما را راهنماىي كرد و گفت. ما به دست او مسلمان شدمي
  .دهم جوار حرم امرياملؤمنني عليه السالم برويد، من مهه خرج مشا را مى

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
تا زمينه فرمانرواىي وحكومتش فراهم [اين گونه يوسف را در سرزمني مصر مكانت خبشيدمي «؛ 21): 12(يوسف  -)1(

  »].شود

  199: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   عقل و ادب 12

   ساختمان انسانيت

  ها ران، حسينيه مهداىن

  1385رمضان 

  201: سف عليه السالم، صچهره ملكوتى يو 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

آن افرادى كه اين . تر از ساختمان انسانيت نيست تر و با ارزش از نظر معنويات، هيچ ساختماىن در عامل هسىت عظيم
ره گرفتند و از زماىن كه انسان را آفريدند ساختمان را ساختند، از مصاحل اهلى و  ملكوتى براى ساخنت اين ساختمان 

تاكنون، هيچ فرهنگ زميىن نتوانسته مصاحلى را به انسان ارائه بدهد كه انسان با به كار گرفنت آن مصاحل، ساختمان 
  .و پوچ بوده استانسانيت را بسازد و متام مصاحل ارائه شده، يا ناقص بوده، يا عيب داشته و يا پوك 

ماند و اصالح كننده  آن چه كه باقى مى. بيش از چند ميليون فرهنگ آمد و خرابكارى كرد و به عمر خود خامته داد
  :شود، فقط دين خدا است است و به عمرش خامته داده منى
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يَن ِعْنَد اللَِّه اْإلِْسالمُ «   »1« »ِإنَّ الدِّ

السالم ارائه شده و در طول زمان به وسيله پيامربان و به تدريج كامل شده، تا زمان و اين اسالم نيز از زمان آدم عليه 
   بعثت پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله كه به اوج كمال و جامعيتش

______________________________  
  ».ا، اسالم استنزد خد] واقعى كه مهه پيامرباْن ُمبّلغ آن بودند[مسلماً ديِن «؛ 19): 3(آل عمران  -)1(

  202: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  :رسيده و بقا خواهد داشت و نورى است كه هرگز خاموش خنواهد شد

  »1« »يُرِيُدوَن لُِيْطِفُؤا نُوَر اللَِّه بِأَْفواِهِهْم َو اللَُّه ُمِتمُّ نُورِِه َو َلْو َكرَِه اْلكاِفُرونَ «

تواند آن را خاموش كند و پروردگار عامل اين نور را كامل  اين نور خوشش نيايد، منىهر كس از : فرمايد خدا در قرآن مى
  :كند و روزى خواهد رسيد كه مى

يِن ُكلِّهِ «   »2« »لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

كند،  كند و تنها مهني فرهنگ كه سعادت دنيا و آخرت مردم را تأمني مى ها را از صفحه زندگى انسان پاك مى كل فرهنگ
  .برجا خواهد ماند

   تأمني مصاحل ساختمان انسانيت با وحى

  

هاى حكيمانه و دلسوزانه انبيا عليهم السالم از يك  نبوت پيامربان و راهنماىي. وحى، مصاحل اين ساختمان را تأمني كرد
  .طرف و امامت امامان بزرگوار نيز از طرف ديگر مصاحل اين ساختمان را تأمني كرد

مهچنني اين مصاحل  . كند تبديل مى »3« فروِش گمنام را به ساختمان عظيمى از انسانيت چون ميثم متّاراين مصاحل خرما 
   كاسب معموىل را به صفوان بن
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______________________________  
هايشان خاموش كنند در حاىل كه خدا كامل كننده نور خود است،   خواهند خدا را با دهان مى«؛ 8): 61(صف  -)1(

  ».كافران خوش نداشته باشند  گرچه

  ».تا آن را بر مهه اديان پريوز كند«؛ 9): 61(صف  -)2(

ميثم متار بنده زىن از طايفه «؛ 7، حديث 122، باب 124/ 42: ؛ حبار االنوار323/ 1: اإلرشاد؛ شيخ مفيد -)3(
: نامت چيست؟ عرض كرد: او فرمودبىن اسد بود، پس امري املؤمنني عليه السالم او را از آن زن خريد و آزادش كرده ب

اند  رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مبن خرب داده كه آن نامى كه پدر و مادرت تو را در عجم بدان ناميده: سامل، فرمود
اند و تو نيز اى امري مؤمنان راست گفىت، خبدا نام من مهني است،  خدا و رسولش راست گفته: ميثم است؟ عرض كرد

ما: فرمود ن نام كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله تو را ناميد بازگرد و نام سامل را واگذار، پس بنام ميثم بازگشت و  پس 
اد، روزى امري املؤمنني عليه الّسالم باو فرمود كنيه مهانا تو پس از من گرفتار خواهى شد و بدار آوخيته : اش را ابو سامل 

شود از سوراخهاى بيىن دهانت خون باز شود كه ) بدار كشيدنت(روز شوى و حربه بتو خواهند زد، و چون سومني 
باش، و بدر خانه عمرو بن حريث بدار آوخيته خواهى ) و رنگني شدن(ريشت را رنگني منايد پس چشم براه آن خضاب 

است، و از  تر از آنان كوتاه) كه بر آن بدارت زنند(شد، و تو دمهني نفرى كه در آجنا بدار آوخيته شوند و چوب تو 
او را (برو تا آن درخت خرمائى كه بر تنه آن بدار كشيده شوى بتو نشان دهم، . ايشان بوضوء خانه نزديكرت خواهى بود

چه فرخنده درخىت هسىت، من : آمد و مناز ميخواند و ميگفت و نشانش داد، و ميثم تا بود بپاى آن درخت مى) آورده
و مهواره با آن درخت ديدار تازه ميكرد تا آن را بريدند، و جاىي  . ن خوراك داده شوىام، و تو خباطر م براى تو آفريده شده

  ».كه بر آن او را در كوفه بدار زدند شناخت

  203: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   هاىي را در ملكوت تبديل و گمنام »2« و بزّاز گمنامى را به ابن اىب عمري »1«  حيىي

______________________________  
صفوان بن «؛ 701/ 6: ؛ معارف و معاريف20، حديث 18، باب 273/ 49: ؛ حبار االنوار88: االختصاص -)1(

حيىي جبلى كوىف مكىن به ابوحممد از ياران حضرت كاظم و امام رضا و امام جواد عليهم السالم بوده و نزد حضرت رضا 
ن حضرت و امام جواد وكيل بوده و گروه واقفه مبلغ گزاىف پول به وى عليه السالم خبصوص منزلىت عظيم داشته و ازسوى آ

حممد بن . دادند كه امامت حضرت رضا عليه السالم را منكر شود وىل شأن او واالتر از اين بود كه چنني امرى را بپذيرد
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ردم زمان خويش بود، وى صفوان بن حيىي از دانشمندان بزرگ و معترب ترين راوى حديث و پارساترين م: جعفر مودب گويد
منود و سه ماه را در سال  را ادا مى) يعىن سه بار مناز هاى واجب و نوافل شب و روز(هر روز صد و پنجاه ركعت مناز 

داد به جهت اين كه وى با دو تن از دوستان عزيزش به نامهاى عبد اهللا  داشت و زكات مال خويش را سه بار مى روزه مى
ان در مسجد احلرام عهد بستند كه هريك از آن ها كه زودتر مبريد آن كه پس از او باقى مباند بن جندب و على بن نعم

مهه اعمال واجب و مستحب وى را اجنام دهد و صفوان كه بعد از آن دو نفر زنده مانده بود اعمال آن دو را به جاى آن 
  .ها اجنام مى داد

شرت من كرايه : ام بكوفه گفت دينار بتو بدهم ميربى براى خانواده دو! ابو حمّمد: يكى از مهسايگانش در مكه باو گفت
  ».است صرب كن از صاحب شرت در مورد اين كار اجازه بگريم

؛ 15728، حديث 11، باب 402/ 13: ؛ مستدرك الوسائل2، حديث 313، باب 529/ 2: علل الشرائع -)2(
مردى بزاز بود از شخصى ده هزار درهم طلب داشت ثروت  ابن وليد از علي و او از پدرش نقل كرد كه ابن اىب عمري«

اش را بده هزار درهم فروخت و پوهلا را آورد خبانه ابن اىب عمري درب  ابن اىب عمري از دست رفت و فقري شد آن مرد خانه
  .خانه او را كوبيد

يه  . ام آوردهاين طلىب است كه از من داشىت اينك برايت : حمّمد بن اىب عمري خارج شد آن مرد گفت پرسيد از كجا 
  .ام را فروختم تا قرضم پرداخت شود نه سؤال كرد كسى بتو خبشيده، پاسخ داد نه من خانه: اى ارثى بتو رسيده؟ گفت كرده

  :ذريح حمارىب از حضرت صادق براى من نقل كرد كه فرموده است: ابن اىب عمري گفت

  »ال خيرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين«

آن ندارم با اينكه خدا شاهد است   ها را برب من احتياجى ب پول. قرض شخص نبايد خانه نشيمن خود را بفروشدبواسطه 
  ».كه هم اكنون بيك درهم آن نيازمندم وىل يكدرهم از چنني پوىل را تصرف خنواهم كرد

  204: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .آورد كه ارتفاع معنوى آن، سر از عرش بريون مىبه قدرى اين ساختمان عظيم است  . كند معروف مى

   رسيدن به اوج يقني
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شيخ كليىن شخصيت عظيمى است و كتابش چون نزديك به عصر امام عسگرى عليه السالم نوشته شده است، از اعتبار 
  :كند اى برخوردار است و اين روايت را در كتابش نقل مى ويژه

  :فرمايد  عليه و آله به حارثة بن نعمان مىوقىت بعد از مناز صبح پيغمرب صلى اهللا

  »1« »َكْيَف َأْصَبْحَت؟«

______________________________  
؛ 15728، حديث 111، باب 402/ 13: ؛ مستدرك الوسائل2، حديث 313، باب 529/ 2: علل الشرائع -)1(
ز شخصى ده هزار درهم طلب داشت ثروت ابن وليد از علي و او از پدرش نقل كرد كه ابن اىب عمري مردى بزاز بود ا«

اش را بده هزار درهم فروخت و پوهلا را آورد خبانه ابن اىب عمري درب  ابن اىب عمري از دست رفت و فقري شد آن مرد خانه
  .خانه او را كوبيد

يه  پرسيد . ام اين طلىب است كه از من داشىت اينك برايت آورده: حمّمد بن اىب عمري خارج شد آن مرد گفت از كجا 
  .ام را فروختم تا قرضم پرداخت شود نه سؤال كرد كسى بتو خبشيده، پاسخ داد نه من خانه: اى ارثى بتو رسيده؟ گفت كرده

  :ذريح حمارىب از حضرت صادق براى من نقل كرد كه فرموده است: ابن اىب عمري گفت

  »ال خيرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين«

آن ندارم با اينكه خدا شاهد است   ها را برب من احتياجى ب پول. خانه نشيمن خود را بفروشدبواسطه قرض شخص نبايد 
  ».كه هم اكنون بيك درهم آن نيازمندم وىل يكدرهم از چنني پوىل را تصرف خنواهم كرد

  205: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

اين جواب را  -شود دروغ گفت او عامل به حقيقت است منىبه پيغمرب صلى اهللا عليه و آله كه  -حال مشا چطور است؟
  :داد

  »َأْصَبْحُت يا رسوَل اللَِّه ُمْوِقناً «

  .متام حقايق عامل را كه از طريق وحى انبيا و مشا به من رسيده است، با مهه وجود باور و يقني دارم: اين حال من است
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خواهد  ن در دليل، برهان، فلسفه، حكمت و عرفان مىچهل سال درس خواندن و غلطيد. اين ادعاى خيلى مهمى است
  .رسد تا كسى به مقام باور و يقني برسد، گاهى نيز منى

  .من در اوج باور هستم و هيچ شكى نسبت به هيچ حقيقىت ندارم: او خيلى راحت گفت

  .كنيم يقني اين جوان را در كالم حضرت زهرا عليها السالم مشاهده مى

كنم كه نسبت به  خدا را شكر مى »1« »ٍء ِمْن أَمرِهِ  ٍء ِمْن كتاِبِه َو الُمَتحّرياً ىف َشى ذى َملْ َجيَْعْلىن جاِحداً ِلَشىاَحلْمُد لِلِه الَّ «
  .هيچ حقيقىت ترديد ندارم و نسبت به هيچ واقعيىت سرگردان نيستم

  .اين حاىل كه حارثة بن نعمان گفت، حال مهه انبيا و امامان عليهم السالم است

   المت اهل باور و يقنيع

  

  :رسول خدا عليها السالم در برابر مجعيت مسجد به او فرمودند

  »انَّ ِلكلِّ َيقٍني َحقيقًة َفما َحقيقُة يقيِنَك؟«

______________________________  
  .4، حديث 39، باب 66/ 83: حبار األنوار -)1(

  206: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  :برهان تو بر اين كه نسبت به مهه حقايق در اوج باور هسىت چيست؟ او عرض كرددليل، نشانه و 

  »كأّىن أَْنُظُر إىل َعْرِش َرّىب «

يعىن متام درها باز و ساختمان انسانيت من، از اين گنبد دّوار نيز باال زده و . بينم خودم را در عرش خدا مى! يا رسول اهللا
  .ه عرش رسيده استها رفته و ب به پشت اين پرده و حجاب
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هاى بيابان يكى  بينم و نزد من طال با ريگ شتيان را غرق در نعمت و دوزخيان را غرق در عذاب مى! يا رسول اهللا
خورند،  است؛ يعىن دل او به كلى از چيزى كه متام مردم دنيا بر سر آن جنگ و دعوا دارند و به خاطر آن ربا مى

  .كنند، كامًال پاك شده و آزاد است ريند و حق را ناحق و پاميال مىگ كنند، رشوه مى دزدند، غصب مى مى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به مردم رو كرده، فرمودند

هاى  مگر قلب. اين كسى است كه خدا قلب او را از نور اميان روشن كرده است »1« »هذا َعْبٌد نـَوَّر اهللاُ قـَْلَبه ِباالميان«
ا هر  ديگر چه قلىب است؟ قلب هاى ديگر توسط پول، هواى نفس، شيطان و شهوات دستكارى شده است، لذا به آ

ها خيلى  بني اين. خواهد آن چه را كه خداى من مى: گويند ها مى اما اين طرىف. خواهد دملان مى: گويند گوىي، مى چه مى
مت مى البته اين. فرق است گويند  ها مى اهان اين چيزهاىي كه اينزنند؛ چون دل به خاطر فطرت، هرگز خو  ها به دل 

  .نيست

______________________________  
  .2، حديث 53/ 2: الكاىف -)1(

  207: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

   ادىب ختريب ساختمان عقل با ىب

  

  .است از مجله كساىن كه مصاحل ساختمان انسانيت را تأمني كرد، وجود مبارك حضرت جمتىب عليه السالم

اى كاش متام مردم به مهني . اند كه در گفتارى بسيار باارزش، آمساىن و ملكوتى اين مصاحل را شرح داده و چقدر زيبا فرموده
شت و خاموش شدن آتش جهنمى كه كل جهان را فراگرفته  روايت عمل مى كردند؛ چون براى تبديل شدن زمني به 
شت پروردگار در زندگى مردم دنيا نيست و مهه جا آتش، كينه،  شانهطبق آيات و روايات، ن. باشد است، كاىف مى اى از 

  .نزاع، اختالف و پس زدن مهديگر است

  مگر جهنم غري از اين است؟. ها به حرام آلوده است اغلب سفره
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  :فرمايد حضرت جمتىب عليه السالم مى

  .كند ادب ندارد كسى كه از عقلش استفاده منى  »1« »ال أدب ملن ال عقل له«

باالترين گناهى كه بشر در تاريخ مرتكب شده است، زندان كردن، . كنند اينجا امام به جنايت تعطيل شدن عقل اشاره مى
  »2« .عقب راندن، پنهان كردن عقل و ميدان دادن به هواى نفس است

______________________________  
َال َأَدَب ِلَمْن َالَعْقَل َلُه َو َالُمُروََّة ِلَمْن «؛ 6، حديث 19، باب 111/ 75: ؛ حبار االنوار571/ 1 :كشف الغمة  -)1(

يعاً وَ َالِمهََّة َلُه َو َالَحَياَء ِلَمْن َالِديَن َلُه َو َرْأُس اْلَعْقِل ُمَعاَشَرُة النَّاِس بِاجلَِْميِل َو ِباْلَعْقِل ُتْدرَ  َمْن َحُرَم ِمَن اْلَعْقِل  ُك الدَّارَاِن مجَِ
يعاً    ».َحُرَمُهَما مجَِ

  :در اين زمينه شخصى به امام صادق عليه السالم عرضه داشت«؛ 8، حديث 11/ 1: الكاىف -)2(

َقْدِر اْلَعْقِل ِإنَّ َرُجًال ِمْن َبِين ِإْسرَائِيَل  ُفَالٌن ِمْن ِعَباَدتِِه َو ِديِنِه َو َفْضِلِه فـََقاَل َكْيَف َعْقُلُه قـُْلُت َالأَْدِري فـََقاَل ِإنَّ الثـََّواَب َعَلى 
نَّ َمَلكاً ِمَن اْلَمَالِئَكِة َمرَّ ِبِه فـََقاَل يَا َربِّ َكاَن يـَْعُبُد اللََّه ِيف َجزِيَرٍة ِمْن َجزَاِئِر اْلَبْحِر َخْضرَاَء َنِضَرٍة َكِثريَِة الشََّجِر َظاِهَرِة اْلَماِء َو إِ 

َفأَتَاُه اْلَمَلُك ِيف ُصوَرِة إِْنِسيٍّ َعْبِدَك َهَذا َفَأرَاُه اللَُّه تـََعاَىل َذِلَك َفاْستَـَقلَُّه اْلَمَلُك فََأْوَحى اللَُّه تـََعاَىل ِإلَْيِه َأِن اْصَحْبُه  َأِرِين ثـََوابَ 
 َهَذا اْلَمَكاِن َفَأتـَْيُتَك ِألَْعُبَد اللََّه َمَعَك َفَكاَن َمَعُه يـَْوَمُه َذِلَك فـََقاَل َلُه َمْن أَْنَت َقاَل أَنَا َرُجٌل َعاِبٌد بـََلَغِين َمَكاُنَك َو ِعَباَدُتَك ِيف 

َلُه َو َما ُهَو َقاَل ِإنَّ ِلَمَكانَِنا َهَذا َعْيباً فـََقاَل فـََلمَّا َأْصَبَح َقاَل َلُه اْلَمَلُك ِإنَّ َمَكاَنَك لََنزٌِه َو َما َيْصُلُح ِإالَّ ِلْلِعَباَدِة فـََقاَل َلُه اْلَعاِبُد 
َناُه ِيف َهَذا اْلَمْوِضِع َفِإنَّ َهَذا احلَِْشيَش َيِضيُع فـَقَ  ِيَمٌة فـََلْو َكاَن َلُه ِمحَاٌر َرَعيـْ اَل َلُه َذِلَك اْلَمَلُك َو َما ِلرَبَِّك ِمحَاٌر فـََقاَل لَْيَس ِلَربـَِّنا َ

َا أُثِيُبُه َعَلى َقْدِر َعْقِلهِ َلْو َكاَن َلُه ِمحَاٌر َما َكاَن َيِضيُع ِمْثُل    ».َهَذا احلَِْشيِش َفَأْوَحى اللَّهُ ِإَىل اْلَمَلِك ِإمنَّ

  208: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

اند، از زير بار سنگني آن فرار   اين طورى كه مردم با آن معامله كرده. رعايت عقل، بار سنگيىن به دوش مردم جهان است
  .برگشنت به سوى عقل را ندارندكرده و هنوز قصد 

  ترين خملوق خدا عقل، حمبوب
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پروردگار قبل از اينكه انسان را خلق كند عقل  »1« :فرمايد امام صادق عليه السالم مى. عقل، نور خدا در وجود ما است
 خدا حقيقت و نور ها، بدنه عقل هستند، بلكه خود عقل را، وقىت هاى مادى مغز، چون سلول را آفريد، البته نه اين سلول

  .ام تر از تو نيافريده در اين عامل خملوقى حمبوب: عقل را آفريد، به عقل فرمود

شت بربم، به خاطر تو است و اگر به جهنم بربم، به خاطر تو مى   .برم اگر در قيامت بندگامن را به 

شت  -با اختيار خودشان -اگر تو در وجود بندگامن برم، اما اگر غريب، تنها و اسري شوى، به  مىفعال باشى، آنان را به 
   ترين خملوق مرا به غربت و اسارت بكشد، اليق عذاب كسى كه حمبوب. برم خاطر اين جرم سنگني، آنان را به جهنم مى

______________________________  
: أقبل، فأقبل، فقال اللَّه: مثّ قال لهأدبر، فأدبر، : إّن أّول ما خلق اللَّه العقل فقال له«؛ 647: اجلواهر السنية -)1(

  ».خلقتك خلقا عظيما و كرّمتك على مجيع خلقي

  209: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .دردناك جهنم است

  :در قيامت، صداى ناله اهل جهنم از شدت عذاب، مانند صداى ناله خران رم كرده است: فرمايد لذا در قرآن مى

  »1« »تَـْنِفَرةٌ َكَأنـَُّهْم ُمحٌُر ُمسْ «

انسان با اين ساختمان عظيم، باوقار، متني و بزرگوار و مركز ثقل جهان . كند، اين آيه خيلى لطيف است انسان كه رم منى
  :فرمايد خدا در قرآن مى. و معنويت است

  »2« »َهلُْم ِفيها َزِفٌري َو َشِهيقٌ «

  .كردند اينان در دنيا نيز از من و انبياى من رم مىدر جهّنم صداى آنان مانند صداى خران رم كرده است؛ چون 

   ادبانه در برابر دعوت به دين جواب ىب

  

  .گويند؟ بعد حتليل كن عقل دارى، پس به كار بگري، ببني انبيا چه مى! اى انسان
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. گويند؟ اگر حتليل عقلى صحيح كرديد و نپسنديديد، آن وقت از دين رم كنيد ببني قرآن و ائمه عليهم السالم چه مى
كنند،  آيند، حتليل صحيحى منى يا وقىت مى. گويند آيند گوش بدهند كه خدا، انبيا و ائمه عليهم السالم چه مى اصًال منى

ها، امت و اين مهه  هاى فضاىي، اينرتنت، ماهواره ، دنياى زيردرياىي، سفينهها گذشته، دنيا ديگر از اين حرف: گويند مى
  .تكنولوژى است

ها هستند كه  ها چه ربطى به عدالت، مهر، كرم، عبادت و شكر رّب و خدمت به خلق دارد؟ اين زير درياىي و سفينه و اين
  ها با مصاحل ساختمان انسانيت هستند، اين

______________________________  
  ».اند گوىي گورخراىن وحشى و رميده«؛ 50): 74(مدثر  -)1(

  ».هاى حسرت بار و عربده و فرياد است براى آنان در آجنا ناله«؛ 106): 11(هود  -)2(

  210: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

، بايد قرآن و حالل و حرام آن زير درياىي و تكنولوژى چه تضاّدى دارند؟ چون دنيا از نظر تكنولوژى پيشرفت كرده است
  ها چه رابطه و پيوندى هست؟ تعطيل شوند؟ اصًال بني اين

كند و متام  ياىب به تكنولوژى و علوم دعوت و انسان را از جهل و ناداىن منع مى دين، حقيقىت است كه ما را به دست
و خلق، به ابزارى براى آخرت مشا  حرف دين اين است كه علم و پيشرفت مشا بايد با اخالق و رابطه صحيح با خدا

تبديل شود، نه اين كه ابزارى براى جنگ، خونريزى، غارت، جتاوز، گناهان پيشرفته و جديد، خيانت، ناامىن و در يك  
  .خوار مبدل شود كالم به ابزارى براى اينكه انسان به حيوان درنده و خون

   ادبان در جهنم جايگاه ىب

  

كنند؛ چون نبايد انسان به  تعجب مى. اند چرا مشا را به جهنم آورده: فرمايد از اهل جهنم مىخدا در قرآن در مورد سؤال 
  :دهند دوزخيان جواب مى. جهنم برود

  »1« »َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نـَْعِقُل ما ُكنَّا ِيف َأْصحاِب السَِّعريِ «
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هاى انبيا و ائمه عليهم السالم انديشه   اين آيات، حرفبيا گوش بده، در : گفتند به ما مى. ما گوش و عقل را تعطيل كردمي
  .ها ديگر متام شده است چون دنيا، دنياى زير درياىي و سفينه است و دوره اين حرف. خواهيم منى: گفتيم كن، مى

مگر در  :دوران قرآن و كالم انبيا و ائمه عليهم السالم متام شده بايد گفت: گويند مغز كه مى خردان ىب در جواب اين ىب
   شد، حاال يازده قدمي دو ضرب در دو چهار مى

______________________________  
تعّقل  ] در حقايقى كه براى ما آوردند[شنيده بودمي، يا ] خبش آنان را دعوت سعادت[اگر ما «؛ 10): 67(ملك  -)1(

  ».اهل آتش سوزان نبودمي]  آتش[كرده بودمي، در ميان 

  211: السالم، ص چهره ملكوتى يوسف عليه

  .شد تر از قرآن نيز دو ضرب در دو، چهار مى شود؟ هزاران سال قبل، خيلى قدمي مى

  .حرف عقل ديگر كهنه شده است و بايد بساط دين را مجع كرد: گويند عقلى تا جاىي رسيده است كه مى ىب

و ملكوتى اين است كه افرادى كه آن را به كار كالم امام جمتىب عليه السالم درباره عقل، اين سرمايه اهلى و اين نور خداىي 
  .گريند، در حال ساخنت ساختمان ادب هستند مى

  :گريند و كساىن كه عقل را به كار منى

  »ال أََدَب ِلَمْن الَعْقَل َلُه َو الُمُروََّة ِلَمْن الِمهََّة َلهُ «

انسان تنبل، مركز فساد است، اما اهل ّمهت، منبع . آن كسى كه اراده، مهت و تصميم قاطع و حتّرك ندارد، جوامنردى ندارد
  .جوامنردى هستند

  »َو ال َحياَء ِلَمْن ال ِديَن َلهُ «

آن كسى كه اميان به خدا و قيامت نداشته، وابستگى باطىن با حضرت حق ندارد، حيا ندارد؛ يعىن از هيچ گناهى در 
كند، به ناموس  حياىي شكم پاره مى ندارد و با ىب ظاهر و باطن روى گردان نيست، سرمست دنياست و آخرت را باور

  .كند، چون دين و اميان ندارد كند، فتنه مى مردم جتاوز مى
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   ترين درجه عقل عاىل

  

زيباتر از اين مجله در هيچ  . ام من كلمات قصار خيلى از بزرگان، دانشمندان، حكما و عرفاى شرقى و غرىب جهان را ديده
  .نشده استكجاى عامل از كسى صادر 

  :اند و آيندگان نيز خنواهند گفت، و آن اين است گذشتگان نگفته

  »َو َرْأُس الَعْقِل ُمعاَشَرُة الّناِس ِباَجلميل«

عمرى با مهسر . ها است ترين مرحله عقل عملى، زيبا معاشرت كردن با انسان آن چيزى كه در رأس عقل است؛ يعىن عاىل
  اى به او خود معاشرت كىن و ذره

  212: ره ملكوتى يوسف عليه السالم، صچه

ا  عمرى با بچه. به كمرتين چيزى دل مهديگر را نرجنانيد. رنج و آزار ندهى ها، اقوام و مردم باشى، اما به زيباىي با آ
  :فرمايد برخورد كىن، تا جاىي كه امرياملؤمنني عليه السالم مى

ها براى تو گريه كنند و جاى تو را  خنده از دنيا بروى، مهه چشمبه قدرى زيبا برخورد كن كه وقىت ُمردى، با ! حسن جان
  .در دنيا، خاىل ببينند

  .يعىن با رفتار، قلم، زبان، نگاه، قضاوت و اخالق زيبا معاشرت كن

كنند كه عقل عجب سرمايه عظيمى است و چه جتارت  امام عليه السالم سپس منفعت به كارگريى عقل را مطرح مى
  :شود اجنام داد ن عقل مىپرسودى را با اي

يعاً «   »َو بِالَعْقِل ُتْدَرُك الداران مجَِ

كسى كه . آورد عقل نه دنيا دارد و نه در آخرت چيزى به دست مى شخص ىب. آيد با عقل، دنيا و آخرت به دست مى
كند، بعد  دگى مىاى كه امسش را مسكن گذاشته و آخورى به نام آشپزخانه زن گريد، عمرى در طويله عقل را به كار منى

  .كنند كه بوى تعّفن او مهه جا را زير و رو نكند شود كه بدنش را زود در آن پنهان مى وارد قربى مى
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   عقل از دنيا و آخرت حمروميت ىب

  

 درباره. آن كسى كه از عقل خاىل شده است، از دنيا و آخرت حمروم است »1« »َو َمْن َحُرَم َعن الَعْقِل َحُرَمُهما مجيعاً «
عقل، منبع شّر است؛ چون هيچ چيزى  شخص ىب: اى از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نقل شده است كه عقل مجله ىب

  .كند را ارزياىب صحيح منى

______________________________  
  .6، حديث 19، باب 111/ 75: حبار األنوار -)1(

  213: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

عقل كسى است كه عقل خود را خراب كرده، نه كسى كه خدا به او عقل  البته ىب. مورد نفرت است عقل تا اين حد ىب
عقل واقعى كسى است كه عقل دارد، اما عقل خود را اسري هوى و هوس كرده  ىب. نداده است، او كه ديوانه نام دارد

  .است

  .شهوت است؛ يعىن عقل هيچ كاره استعقل را پس زده، شكم و شهوت را مقدم داشته و رهرب و مكتبش، شكم و 

عقل به قدرى مورد نفرت هستند كه روزى حضرت عيسى بن مرمي عليه السالم كه پيغمرب اولوالعزم است با  هاى ىب آدم
سرعت در حال فرار بود، زياد دويد، نفس نفس زنان، خسته شد، كنار ختته سنگى نشست، يكى از حواريون آمد، عرض  

  :كرد

از : كرديد؟ فرمود پس با اين وحشت از چه چيزى فرار مى: گفت. نه: مگر گرگ مشا را دنبال كرده بود؟ فرمود! يا روح اهللا
بيا حقيقت را : گوىي مى. فهمم دامن و مى من مهه چيز را مى: گويد بيا بشنو، مى: گوىي شخصى كه مى. شخص امحق

  :گويد مى. بفهم

  .معنويت كهنه شده استزير درياىي و سفينه حقيقت است، قرآن و 

اند، او  چند مسيحى به كره ماه رفته. اند، اين نفهم و امحق مغرور شده است چند نفر ارمىن و يهودى به زير درياىي رسيده
  .حرفهاى دين ديگر قابل شنيدن نيست. دنيا، دنياى فضاست: گويد مى. زند از حقيقت دم مى
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شت    عقل، مايه عبادت و كسب 

  

اصول  «روايت در . امام صادق عليه السالم درباره عقل، اين سرمايه اهلى در وجود انسان نقل شده است عجب روايىت از
  :فرمايد است مى» كاىف

  »ْما ُعِبَد ِبِه الَرْمحن: ما اْلَعْقُل؟ قال«

  عقل سبب بندگى و عبادت خداست،: عقل چيست؟ حضرت فرمود: راوى پرسيد

  214: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

شت است اى است كه با آن مى عقل مايه »1« »َو اْكُتِسَب ِبِه اَجلنانَ « شت را خريد؛ يعىن قيمتش، قيمت    .شود 

   ادب عاقالن عامل خلقت

  

  :حال به مجله اول از امام جمتىب عليه السالم برگردمي

  »ال ادب ملن ال عقل له«

. كنيد، ادب امام زين العابدين عليه السالم نسبت به خدا را ببينيددر دعاى ابومحزه دقت  . عاقل نسبت به خدا ادب دارد
چهار هزار تريانداز و بيست هزار مششريزن و نيزه به . ادب حضرت اىب عبداهللا عليه السالم را ببينيد. اين ادب عقل است

اكنون : فرمود. اعت خوانددست، آماده محله هستند، اما امام عليه السالم در اول ظهر با هجده نفر ايستاد و مناز مج
  .خوانند ها مناز منى آن وقت خيلى. وقت مناز و مناجات با خداست، بايد براى او صورت روى خاك گذاشت

اى نان افطار كرده و مناز خوانده، گريه دارد  دعا را خوانده، با تكه. ادب امام زين العابدين عليه السالم خيلى باال است
  :كند گذارد و عرض مى ، بعد از تعقيبات، صورت روى خاك مىكند صورت مباركش را زخم مى

گويد و سر از سجده  هزار بار مى »2« »ال اله اال اهللا حّقاً حّقاً ال اله اال اهللا ُعُبوديًة و رقّاً ال اله اال اهللا امياناً و صدقا«
  دارد؟ بر مى



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

 

______________________________  
  .3، حديث 11/ 1: الكاىف -)1(

  .21حديث : ؛ كتاب ثواب االعمال32: احملاسن -)2(

  215: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

  ادب امام سجاد عليه السالم در برابر پدر و مادر

  

پيغمرب صلى اهللا عليه و آله . شهادت باالترين نعمت و جهاد باالترين عبادت است. ادب به پدر و مادر نيز مهم است
  .فوق شهادت چيزى در اين عامل وجود ندارد »1« :فرمايند مى

كشد كه  بيند پدر نفس سردى مى پرسد، مى آن وقت در روز عاشورا، وقىت امام زين العابدين عليه السالم احوال پدر را مى
كار مشا با اين امت به كجا رسيد؟ امام ! پدر جان: كند زند، به پدر عرض مى از مهه جاى بدن ايشان خون بريون مى

كه زين العابدين عليه . به جنگ پرداختيم و غري از من و تو مردى باقى منانده است! عزيزم: فرمايد ني عليه السالم مىحس
  .عصا و مششري بياور، پدرم غريب شده است! عمه: زند السالم صدا مى

  .چشم: عرض كرد. مشا نبايد جبنگى! عزيز دمل: فرمايد امام حسني عليه السالم مى

: گويد شهادت در كنار تو باالترين است، بگذار من هم از اين شربت بچشم، اما چون پدر مى: گويد كه منىچيز ديگرى 
  .چشم، اين ادب است: گويد جنگ نه، پسر هم مى

ادب در مقابل مادر هم خيلى مهم است، وقىت امام زين العابدين عليه السالم به دنيا آمدند، يك ساعت بعد مادر ايشان 
امام حسني عليه السالم اين فرزند روى دست مباركش بود، داغ مهسر نيز ديده، جنازه را دفن كردند، امام . از دنيا رفت

  .زن شريده بياوريد: فرمودند

  .دادند اين فرزند مرا شري بده، حقوق به او مى: خامنى را پيدا كردند و امام فرمود
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______________________________  
ِيف «؛ 12317، حديث 1، باب 11/ 19: ؛ مستدرك الوسائل20، حديث 1، باب 97 /11: حبار االنوار -)1(

اَل ِإميَاٌن ِباللَِّه َو ِجَهاٌد ِيف َسِبيِلِه قَاَل َخَربِ َأِيب َذرٍّ أَنَُّه َسَأَل النَِّيبِّ صلى اهللا عليه و آله َأيُّ اْألَْعَماِل َأَحبُّ ِإَىل اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ فـَقَ 
  ».َأيُّ اجلَِْهاِد أَْفَضُل َقاَل َمْن ُعِقَر َجَواُدُه َو أَُهرِيَق َدُمُه ِيف َسبِيِل اللَّهِ قـُْلُت فَ 

  216: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .زد در حمصول اين شري، ادب موج مى. عجب شريى به امام زين العابدين عليه السالم داد

  .گفت حضرت به او مادر مى. رفت سى سال اين دايه امام را نگهداشت تا از دنيا

من مادرم مرده است، اما اين كسى كه به من : كنيد؟ فرمود مشا حّق مادر را تا كجا ادا مى: كسى به حضرت عرض كرد
اى را زودتر از من در نظر بگريد و خبواهد  شري داده است، حىت يك بار با او هم غذا نشدم، چرا؟ چون كه مبادا لقمه

من در قيامت حتمل جواب اين حسرت را . ر از او آن لقمه را بردارم و حسرت آن لقمه به دل او مباندبردارد، من زودت
  »1« .ندارم

  از خدا جوييم توفيق ادب
 

  ادب حمروم گشت از لطف رب ىب

 ادب تنها نه خود را داشت بد ىب
 

 «2» بلكه آتش در مهه آفاق زد

  

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
ِقيَل «؛ 31، حديث 2، باب 101/ 93: ؛ حبار االنوار30503، حديث 12، باب 264/ 24: وسائل الشيعة -)1(

نـَُها ِإلَْيِه  ْسِبقَ ِلَعِليِّ ْبِن احلَُْسْنيِ عليه السالم أَْنَت أَبـَرُّ النَّاِس بِأُمَِّك َو َالنـَرَاَك َتْأُكُل َمَعَها قَاَل َأَخاُف َأْن تَ  يَِدي ِإَىل َما َسبَـَقْت َعيـْ
  ».َفَأُكوَن َقْد َعَقْقتـَُها

  .مولوى -)2(
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  217: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   فيوضات اهلى 13

   پاداش قبوىل يوسف عليه السالم در امتحانات

  ها ران، حسينيه مهداىن

  1385رمضان 

  219: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

هاى انساىن و متخّلق به اخالق اهلى، آن  خدا، حضرت يوسف عليه السالم را منبع ارزشهاى واقعى و اصيل، داراى كرامت
انساىن كه هر نوع ابزارى را درست و صحيح به كار  . دهد هم در اوج جواىن و هيجان غرائز و شهوات و آمال نشان مى

گرفت و براى رسيدن به لقا و قرب پروردگار، طرف مقابل خود؛ يعىن زليخا را فقط موجود جسمى، مادى، عنصرى 
  .مهار است قيد و ىب ديد كه اسري شهوات و غرائز سركش و ىب مى

ا به مردم تا روز قيامت درس و پند مى دهد، كه مردان و زنان بدانند، راه يوسف عليه السالم، راه  خدا از حكايت آ
خداست و راه زليخا، راه شيطان است و بدانند كه سالكان راه شيطان، رجيم، مطرود، ملعون و منفور هستند و در 

  .شوند كه از آن رهاىي خنواهند داشت ايت، اسري آتشى مى

ترين منره قبوىل پس داد و وجود مبارك او ظاهر و  به خدا را با عاىل بعد از اين كه حضرت يوسف عليه السالم امتحان خود
  .باطن خود را از آلوده شدن در كاخ مصر حفظ كرد، پروردگار عامل متام درهاى فيوضات خود را به روى او باز كرد

وصله، ايستادگى در حقيقت حضرت يوسف عليه السالم مقامى قبل از رسيدن به اوج كرامت دارد، كه آن مقام حتّمل، ح
  ها است و مقامى نيز بعد از و حفظ خود از آلودگى

  220: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص
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  .اين مرحله كه مقام پاداش خدا در مهني دنيا به وجود مقدس او است

   راه كسب فيوضات اهلى براى مهه باز است

  

در حّد  -د، يقيناً درهاى فيوضات اهلى به روى اوهر كسى كه در راه مبارزه با نفس حداقل چهل شبانه روز صرب كن
جتربه تاريخ حيات پاكان اين معنا را نشان داده و از حقايقى است كه دليل آن با . باز خواهد شد -ظرفيت و استعدادش

  .خودش است و نيازى نيست كه از خارج براى آن دليل، برهان و حّجت اقامه شود

  آفتاب آمد دليل آفتاب
 

 «1»  آمد از وى رو متابچون دليل 

  

ها، متام درهاى فيوضات  اين وعده قطعى پروردگار است كه بعد از نشان دادن لياقت، شايستگى و قبول شدن در امتحان
  .به روى انسان باز شود

   تالش عاشقانه براى كسب فيوضات اهلى

  

  :استاين وعده را در قرآن جميد به مشا امت پيغمرب عليه السالم نيز داده 

  »َو الَِّذيَن جاَهُدوا ِفينا«

كسى كه حمض خاطر من بكوشد، قدم بردارد، با » من جاهد ىف سبيل اهللا«: گويد كسى كه به خاطر من بكوشد، منى
  :ها مبارزه كند و حركت كند ها و آلودگى پليدى

  »2« »لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلنا«

______________________________  
  .مولوى -)1(
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ترديد  كوشيدند، ىب]  با جان و مال[ما ]  به دست آوردن خشنودى[و كساىن كه براى «؛ 69): 29(عنكبوت  -)2(
شت و مقام قرب[هاى خود  آنان را به راه   ».كنيم راهنماىي مى]  راه رشد، سعادت، كمال، كرامت، 

  221: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .تركيب كرده است» نون تأكيد ثقيله«تأكيد و » الم«پروردگار اين وعده را با 

اما خود تركيب بايد مورد توجه معنا كنندگان قرار بگريد؛ چون  . آورد منى» الم و نون«ديگر » ديهم«توانست بگويد  مى
در فعل استعمال شده است و اين به جاى دو بار قسم خوردن است؛ يعىن كار دو بار » نون تأكيد ثقيله«و » الم«كه 

  .كند سم را مىق

نون تأكيد «بار دوم براى  - و حتماً  - »الم«يك بار براى  -كسى كه به خاطر خود من بكوشد و حركت كند، حتماً 
  .كنم هاى منتهى به خودم، كه در حقيقت باز كردن مهه فيوضات به روى او است را باز مى متام راه -»ثقيله

   هاى دنيوى يوسف عليه السالم پاداش

  

   قاممكنت و م - 1

هاِى دربار  اما عناياتى كه به حضرت يوسف عليه السالم بعد از آن امتحان و قبول شدن و حفظ وجود ايشان از آلودگى
  :مصر شد

  »1« »َو َكذِلَك َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِيف اْألَْرضِ «

و عنايات را براى من اين الطاف، فيوضات : فرمايد حبث، حبث عنايات خدا در دنياست؛ چون در اين آيات شريفه منى
حضرت يوسف عليه السالم اين متّكن را : فرمايد در ضمن اينجا منى. ام روز قيامت حضرت يوسف عليه السالم ذخريه كرده

به دست آورد؛ چون اين متّكن از جانب او بايد عنايت شود و اين خيلى لطيف است كه عنايت پروردگار بايد وارد ميدان 
   و برون به كمك انسان حيات انسان شود تا از درون
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______________________________  
تا زمينه فرمانرواىي وحكومتش فراهم [اين گونه يوسف را در سرزمني مصر مكانت خبشيدمي «؛ 21): 12(يوسف  -)1(

  »].شود

  222: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .برخيزند

ها بگريد و او را به حقايقى   ها و كرامت ها، صداقت عنوان پاداش درسىتاش را به  بايد خدا دست بنده: تر به عبارت ساده
يه كرده، برساند » حنن«كه ضمري متصل مجع است و به معناى » نا«را با ضمري  »َمكَّنَّا«  اين است كه فعل. كه برايش 

  .دادمي قرار» متّكن« -در مهني دنيا -ما براى يوسف عليه السالم. و ما است، به كار گرفته است

  .و متّكن يعىن نريو و توان، غلبه و چريگى، بر متام امور مادى و معنوى

  »1«  معرفت در سلوك اىل اهللا

  

شت، مناز مى بينيم براى اداى  خواند، اگر ذات منازش را حتليل كنيم، مى كسى كه به اعتبار باور داشنت قيامت، جهنم و 
نبوده، فقط جسمش را بلند كرده، نزد شري آب برده، وضو گرفته و تكليف فقط خوانده است و عشقى در اين عبادت 

خودش را در مناز كشانده و چون عجله داشته، سر و ته كار را هم آورده و سالم را داده و به مهني خاطر بعد از مناز 
شت بربند و حتماً هم مى. راحت شدم: گويد مى ن ما تكليف خود را برند، چو  اگر در قيامت عنايىت كردند كه ما را به 

  .ها به آن مبتال هستند اين يك نوع مناز است كه خيلى. زنند ادا كردمي، پس حتماً به ما چوب منى

______________________________  
امام صادق عليه السالم «؛ 135، حديث 9، باب 1/ 62: ؛ وسائل الشيعة259، حديث 188/ 1: اخلصال -)1(

  :مى فرمايد

َرَصاِء َو ُهَو الطََّمُع َو آَخُروَن يـَْعُبُدوَن اللََّه عز و جل َعَلى َثَالثَِة َأْوُجٍه َفَطبَـَقٌة يـَْعُبُدونَهُ َرْغَبًة ِيف ثـََواِبِه َفِتْلَك ِعَباَدُة احلُْ  ِإنَّ النَّاسَ 
 َأْعُبُدُه ُحّباً َلُه َعزَّ َو َجلَّ َفِتْلَك ِعَباَدُة اْلِكرَاِم َو ُهَو اْألَْمُن ِلَقْوِلِه يـَْعُبُدوَنُه َخْوفاً ِمَن النَّاِر فَِتْلَك ِعَباَدُة اْلَعِبيِد َو ِهَي َرْهَبٌة َو َلِكينِّ 
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ُه َو ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم اللَّ «، َو ِلَقْوِلِه عز و جل »89: منل» « َو ُهْم ِمْن فـَزٍَع يـَْوَمِئٍذ آِمُنونَ «عز و جل 
  9. ، َفَمْن َأَحبَّ اللََّه عز و جل َأَحبَُّه اللَُّه َو َمْن َأَحبَُّه اللَُّه تـََعاَىل َكاَن ِمَن اْآلِمِننيَ »31: آل عمران» « يـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكمْ 

  223: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .دهد ت مىيك نوع مناز ديگر منازى است كه خدا منازگزار را از باطن حرك

او چنان حال، شوق، ّمهت، عشق و معرفت باطىن به انسان . من عاشق آمدن تو، صدا و عبادت تو هستم: گويد مى
  :سه چيز در دنياى مشا حمبوب من پيغمرب صلى اهللا عليه و آله است: فرمايد دهد كه مى مى

اين هم يك نوع ديگر حال در مناز . ر چشمم در مناز استمهه دخلوشى من در اين عامل و نو  »1« »قـُرَُّة َعْيِىن ِىف الصَّالةِ «
  .است

تو تكبرية االحرام را گفىت، تو محد را خواندى، اما به : گويد خدا مى: گويد دهد و مى مهني حال را فيض كاشاىن شرح مى
راه و براى اسقاط ميلى و اك تو ركوع و سجود كردى، اما با بدن من اجنام دادى وىل منازى كه من با ىب. زبان من بود

اين مناز دوم مهاىن است  . كنند تكليف خبوامن كجا و منازى كه خدا براى من بسازد، كجا؟ اين دو مناز خيلى با هم فرق مى
  :گويند كه منازگزارانش مى

  ام به كويت احرام گرفته
 

 «2»  لبيك زنان به جستجويت

  

ا جاده رسيدن به حمبوب و پيدا رسند،  كنند و به آخر مناز مى لذا وقىت سري مى. كردن معشوق است  يعىن مناز براى آ
ا دست مى بينند متام ارواح انبيا، صلحا، صديقني و متام فرشتگان رو به روى آنان حاضر  دهد، مى مشاهده قلىب به آ

» السالم عليكم«: گويد بلكه مى» السالم عليهم«: گويد دهد، منى سالِم خطاىب مى. هستند و او در حمضر آنان است
  سالم بر مهه مشا كه من اكنون در حمضر مشا حضور

______________________________  
َعِن «؛ 1754، حديث 89، باب 143/ 2: ؛ وسائل الشيعة8، حديث 19، باب 141/ 73: حبار االنوار -)1(

نـَْيا َثَال    ».ٌث النَِّساءُ َو الطِّيُب َو قـُرَُّة َعْيِين ِيف الصََّالةِ النَِّيبِّ صلى اهللا عليه و آله َقاَل ُحبَِّب ِإَيلَّ ِمَن الدُّ
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  .نظامى گنجوى -)2(

  224: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .دارم

  :اما مناز امثال من در اين شعر است

  اى هرگز وجود حاضر و غايب شنيده
 

 «1»  من در ميان مجع و دمل جاى ديگر است

  

ها هر وقت خبوابند، يك ساعت مانده به مناز صبح،  ها به ساعت هم كارى ندارند، شب اين. اين متّكن معنوى است
ا ملكوتى . اين متّكن است. ما منتظرمي، بيا: گويند كنند و مى كسالت بلندش مى خستگى و ىب ىب مهه چيز زندگى آ

  .است

  متّكن معنوى اولياى خدا

  

ا نيز ابن عباس است اند، در اين روايت را علماى اهل سنت نقل كرده اى آنان هست و راوى آ عجيب . خيلى از كتا
هر چه ابن عباس گفته باشد، روى چشم ما است و به آن فتوا : گويند است كه اهل تسنن به ابن عباس اعتماد دارند، مى

  .دهيم هم مى

ه بود و مردم براى عمره سال شصت و يك هجرى در طواف كعبه بودم، البته حج هنوز شروع نشد: گويد ابن عباس مى
خواهد  هر كس مى: صاحب صدا را نديدم، در طواف فرياد زد. صداىي را با دو گوش خودم شنيدم. كردند طواف مى

  .دست در دست خدا بگذارد، برود دست در دست حسني بن على عليه السالم بگذارد

تو بايد حاكم مملكت باشى و در كنار بيت  :جواىن در زمان حكومت عمر بن خطّاب در مسجد احلرام نزد او آمد، گفت
  اهللا اين چنني سيلىي به صورت من بزنند؟
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كار بدى  : گفت. چند حلظه به ناحمرم نگاه كردم: چه كسى سيلى به صورت تو زد؟ مگر چه كار كردى؟ گفت: گفت
  كردى، در مسجد احلرام و دور كعبه، براى چه به ناحمرم نگاه كردى؟

______________________________  
  .سعدى شريازى -)1(

  225: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

است، » عني اهللا«او : گفت. على بن اىب طالب: حال چه كسى زده است كه بايد انتقام تو را از او بگريم؟ گفت: گفت
  »1« .متّكن استاين . توامن بكنم است، من با چشم و گوش خدا كارى منى» يد اهللا«چشم او چشم خدا و دستش نيز 

   شايستگى كسب مقام دنياىي

  

و بعد هم به حق انسان به چاه افتاده و غالم و خدمتكار نُه سال زنداىن كشيده را خيلى راحت و آسان و با التماس به 
و اين متّكن است؛ يعىن اين كار پروردگار است و اّال ته چاه و زندان تاريك كجا . رساند مقام عزيزى كّل كشور مصر مى

  عزيز مصر شدن كجا؟

البته مقام براى حضرت يوسف عليه السالم امهيت نداشت چون او نيز حال امرياملؤمنني عليه السالم را داشت، وقىت كه  
هيچ ارزشى : ارزند؟ ابن عباس عرض كرد هاى من چقدر مى اين كفش: زد، به ابن عباس فرمود هاى خود را وصله مى كفش
به خدا قسم اكنون  ! اى پسر عباس: امام عليه السالم فرمودند. مگر خود مشا بپوشى. خرد ىكفش پاره را كسى من. ندارند

گوىي هيچ قيمىت ندارد، ارزشش كمرت است، مگر  هاىي كه مى كه رئيس مملكت مشا هستم، اين مقام نزد من از اين كفش
  .اين كه با اين مقام، حّقى را زنده كنم و باطلى را مبريامن

اما زماىن كه چهل روز خود را تسويه كنيد و بعد توقع داشته باشيد كه خيلى راحت مشا را وزير و رئيس  . تمقام مهم نيس
  :فرمايد رسيد، لذا مى كنند، اين نيت، متام اين چهل روز مشا را خراب كرده، به جاىي منى

______________________________  
َحِديِث ُعَمَر ِإنَّ َرُجًال َكاَن يـَْنظُُر ِيف الطََّواِف ِإَىل َحَرِم اْلُمْسِلِمَني فـََلَطَمهُ ِيف «؛ 90، باب 340/ 39: حبار االنوار -)1(

  ».َعِليٌّ عليه السالم َفاْستَـْعَدى َعَلْيِه فـََقاَل َضَرَبَك ِحبَقٍّ َأَصابـَْتُه َعْنيٌ ِمْن ُعُيوِن اللَّهِ 
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  226: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »1« »جاَهُدوا ِفينا َو الَِّذينَ «

  .دهم اگر مهه وجود تو براى من هزينه شود، متّكن مقام دنياىي را به تو مى

   حكمت و علم، دو هديه ديگر به يوسف عليه السالم -3و  2

  :اما دو حقيقت ديگر را نيز به حضرت يوسف عليه السالم عطا كردمي

  »2« »آتـَْيناُه ُحْكماً َو ِعْلماً «

. در متام مصر كسى نبود كه حكمت بداند و به يوسف عليه السالم منتقل كند. و علم او شدمخودم معلم حكمت 
مگر ورود به اين اسرار قلىب براى انسان چه لذتى دارد؟ علم در اين آيه . حكمت در اين آيه يعىن درك اسرار حقايق عامل

  .باشد يعىن روش صحيح زيسنت، كه كم اشتباه كند، در كارها روشن و پر از نور

مشا نزد من بسيار حمرتم هستيد، عالقه دارم در اين حكومت، پسىت را : بر مهني اساس بود كه وقىت پادشاه مصر گفت
  :پست وزارت داراىي را به من بدهيد: انتخاب كنيد، حضرت فرمود

  »3« »َخزاِئِن اْألَْرِض ِإينِّ َحِفيٌظ َعِليمٌ   اْجَعْلِين َعلى«

  :اين مهان

  »4« »ْكماً َو ِعْلماً آتـَْيناُه حُ «

______________________________  
  ».كوشيدند]  با جان و مال[ما ]  به دست آوردن خشنودى[و كساىن كه براى «؛ 69): 29(عنكبوت  -)1(

  ».حكمت و دانش به او عطا كردمي«؛ 22): 12(يوسف  -)2(

  ».ده؛ زيرا من نگهبان داناىي هستممرا سرپرست خزائنه هاى اين سرزمني قرار «؛ 55): 12(يوسف  -)3(

  ».حكمت و دانش به او عطا كردمي«؛ 22): 12(يوسف  -)4(
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  227: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

جيب قدرمتندان حكومت . هاى بيهوده و اسراف نشود من نگهدار ثروت مملكت هستم كه به باد نرود، خرج: فرمود. بود
ناى ف. و خويشاوندان پر نشود من راه درآمد، خرج و هزينه را خيلى خوب . ها را ببلعند لك دهان باز نكنند و پولبه 

  .دامن مى

ها سوخت، اما آن حضرت قبل از  متام درختان و زمني. هفت سال در مصر باران نيامد. اين پست براى تو باشد: گفتند
ى، حىت صبحانه كسى و علف حيواىن  هاى قطح اين هفت سال، با كشاورزى صحيح و پول مملكت كارى كرد كه در سال

  .اين حكمت و علم است. كم نيامد

شت داشتيم، وىل . ها مانند حضرت يوسف عليه السالم بودند اى كاش در بدنه مهه حكومت آن وقت ما دنياىي منونه 
ا است كه جهان به فتنه و فساد كشيده شد متأسفانه بدنه اكثر حكومت ه است و اال ها به دست زليخاها و شوهران آ

  .دنيا از حلاظ مال، ثروت، انسان و زمني كمبود ندارد

كره زمني تواناىي اين كه به پنجاه برابر مجعيت فعلى خانه، مركب، مسكن، لباس و خوراك، : گويند دانشمندان جهان مى
پابرهنه؟ چرا؟ چون امثال زليخا اما چند ميليون نفر در زمني سري هستند و بقيه گرسنه و . آن هم در حّد رفاه بدهد را دارد

ها را جاىي راه  و شوهرش فراوان هستند و مانند يوسف عليه السالم كم هستند و مشكل ديگر اين است كه مانند يوسف
  .دهند منى

   هاى اعطاى حكمت لياقت

  

  :فرمايد در سوره بقره مى

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

   معلم حكمت و علم. خدا به هر كس حكمت بدهد، كل خري را به او داده است

______________________________  
  ».اند ترديد او را خري فراواىن داده و آنكه به او حكمت داده شود، ىب«؛ 269): 2(بقره  -)1(
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  228: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

ها از يوسف عليه السالم كنار رفته بود و او بني  د كه خدا معلم او شد؟ حجابيوسف عليه السالم خدا بود، اما چه ش
  .خود و پروردگار حجاب و مانعى نداشت، بلكه حلظه به حلظه در حال سلوك، رفنت و حركت به مست حضرت حق بود

ل، شوق و ذوق عنايت ديگرى نيز به او كرد كه حبث كاملى نياز دارد و خيلى عنايت عجيىب است كه آن عنايت حا
   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته »1« .خواهد تا انسان ثقل آن عنايت در عامل معنا را عاشقانه حتمل كند مى

______________________________  
در اين زمينه امام «؛ 20834، حديث 62، باب 16/ 13: ؛ وسائل الشيعة10، حديث 130/ 2: الكاىف -)1(

  :فرمايد مى صادق عليه السالم

نـَْيا َو فـَقََّههُ ِيف  يِن َو َبصََّرُه ُعُيوبـََها َو َمْن أُوتِيَـُهنَّ فـََقْد َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقاَل ِإَذا َأرَاَد اللَُّه ِبَعْبٍد َخْرياً َزهََّدُه ِيف الدُّ الدِّ
نـَْيا َو اْآلِخَرِة َو َقاَل َملْ َيطْ  ُلْب َأَحٌد احلَْقَّ ِبَباٍب أَْفَضَل ِمَن الزُّْهِد ِيف الدُّنـَْيا َو ُهَو ِضدٌّ ِلَما َطَلَب َأْعَداءُ احلَْقِّ قـُْلُت أُوِيتَ َخيـَْر الدُّ

َا ِهَي أَيَّاٌم َقَال  ِإنَُّه َحرَاٌم َعَلْيُكْم َأْن جتَُِدوا َطْعَم  ِئُل َأَال ُجِعْلُت ِفَداَك ِممَّا َذا َقاَل ِمَن الرَّْغَبِة ِفيَها َو َقاَل أَ َالِمْن َصبَّاٍر َكِرٍمي فَِإمنَّ
نـَْيا ميَاِن َحىتَّ تـَْزَهُدوا ِيف الدُّ   ».اْإلِ

  :فرمايد و هم چنني مى

ِإَذا َأرَاَد اللَّهُ ِبَعْبٍد َخْرياً َنَكَت «؛ 37، حديث 3، باب 1/ 201: ؛ احملاسن33، حديث 7، باب 204/ 5: حبار االنوار
  ».بـَْيَضاَء َفَجاَل اْلَقْلُب َيْطُلُب احلَْقَّ ُمثَّ ُهَو ِإَىل أَْمرُِكْم َأْسرَُع ِمَن الطَّْريِ ِإَىل وَْكرِهِ  ِيف قـَْلِبِه ُنْكَتةً 

  229: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  صدق يوسف، كيد زليخا 14

   مقام معنوى يوسف عليه السالم

14  

  ها ران، حسينيه مهداىن
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  1385رمضان 

  231: وسف عليه السالم، صچهره ملكوتى ي

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

كند كه با مهني كلمه، متام هويت  اى استعمال مى خدا در قرآن در ارتباط با وجود مبارك حضرت يوسف عليه السالم كلمه
گريد كه  اى نيز درباره زليخا، طرف مقابل او هم به كار مى البته كلمه. دهد نشان مى ظاهر و باطن يوسف عليه السالم را

  .دهد با آن كلمه هويت ظاهر و باطن اين زن را نشان مى

مطلىب كه درباره حضرت يوسف عليه السالم دارد، به سبب رفعت، م نزلت و مقام او بود و اين حقيقىت كه در آن 
ترين مرحله شد كه  رب حضرت حّق رساند، اما آنچه در زليخا بود، سبب حركت او به پستحضرت بود، او را به مقام ق

  .كند تعبري مى »َأْسَفَل ساِفِلنيَ «  در آيات ديگر قرآن جميد از اين نقطه تاريك و پرخطر به

البته من عاقبت اين . ايت ايت بود و ديگرى سبب پسىت ىب دو نكته بسيار مهم و خمالف هم كه يكى باعث رفعت ىب
براى اين كه در پيشگاه پروردگار شرعاً مسئول نباشم، دوران . دامن كه آيا بعداً خود را جنات داد يا نه زن را خرب ندارم و منى

  .درگريى او را با حضرت يوسف عليه السالم، مورد حبث قرار دادم و كارى به عاقبتش نداشتم

البته خارج از .  نيز به نقطه اتكاء و اعتمادى نسبت به عاقبت او برخنوردمبراى من معلوم نيست و در ضمن مطالعامت
   قرآن، داستان سرايان مسائلى را درباره اين زن

  232: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

ه دهد كه او عاقبت به خري شد، وىل چون سند ندارد و از امامان معصوم نقل نشد كنند كه اين مسائل نشان مى ذكر مى
  .توان كرد است، بر آن تكيه منى

حبث ما . دامن آخر و پايان كار او به كجا كشيد درباره بعد از قطع رابطه او با يوسف عليه السالم سكوت دارم؛ چون منى
متوجه اوج هيجانات شهوات اين زن است كه غري از لذت جنسى، هيچ حمورى را در زندگى نداشت و جز به بدن و 



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

 

هاى عظيمى به بندگانش داده است، البته اگر  نظرى نداشت، كه پروردگار عامل با مهني مقدار، درس عوارض مربوط به آن
  :بندگانش اهل درس گرفنت باشند

  »1« »ِلَمْن شاَء ِمْنُكْم َأْن َيْسَتِقيمَ «

   يوسف صديق

  

  .است» صدق«اى كه درباره حضرت يوسف عليه السالم دارد، كلمه  اما خدا كلمه

البته بعد از  -يعىن آن انساىن كه باطنش» صّديق«شود؛  دوست و رفيق، وقىت كه در عرىب تشديد دار مى يعىن» صديق«
يعىن هم ظاهر . اين باور را در اعمال، منش، رفتار و ظاهرش نيز ظهور دهد -معرفت به متام حقايق هسىت و باور كردن
ظاهر و باطن او افق جتلى نور . يكى و واحد شده بودروح و بدن او در اميان . حضرت مؤمن واقعى بود و هم باطن او

  »2« .اين معناى صّديق است. شده بود »نُورٍ   نُوٌر َعلى« خدا بود و

______________________________  
  ».راه مستقيم بپيمايد]  در مهه شؤون زندگى مادى و معنوى[براى هركس از مشا كه خبواهد «؛ 28): 81(تكوير  -)1(

يقُ «، لغت صدق؛ 193/ 10: العرب لسان -)2( الدائُم التَّْصِديِق، و يكون الذي ُيَصدُِّق قوَله : ، مثال الِفسَّيق الصِّدِّ
  ».بالعمل

و الصديق من يصدق بكل أمر اهللا و النيب صلى اهللا عليه و آله ال يتخاجله شك «؛ 56/ 5: و هم چنني در كتاب العني
  ».ء يف شي

  233: الم، صچهره ملكوتى يوسف عليه الس

  

   راه دست ياىب به مقام صديقني
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برد؛ يعىن اين مقام، ويژه يك نفر نيست،  توان صّديق شد؟ خدا در سوره نساء گروهى را به عنوان صّديقني نام مى آيا مى
  .بلكه اين در باز و اين فضا آماده است

  :تواند به اين مقام راه بيابد هر مرد و زىن از بندگان من خبواهد، مى

  »1« » َو الشَُّهداِء َو الصَّاحلِِنيَ َو َمْن يُِطِع اللََّه َو الرَُّسوَل فَأُولِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيَِّني َو الصِّدِّيِقنيَ «

نون تا قيامت در عباد از اك. دانيم ما عدد صّديقني عامل را منى. شود صّديقني، اسم مجع است و شامل سه نفر به باال مى
توانند بعد از معرفت به حقايق ديىن، بكوشند، آن  يعىن اين فضا براى مهه آماده است و مهه مى. شود خدا، صّديق پيدا مى

  .حقايق ديىن را در زندگى فردى و اجتماعى خود اجرا كنند كه هم بدن و هم باطن مظهر اميان شود

نظري عرب كه در سّن باال و در اوج  قهرمان ىب» عمرو بن عبدود«واىن به طرف هنگامى كه وجود مبارك امريمؤمنان در ج
قدرت بود، حركت و جهاد و مبارزه كرد، وجود مبارك رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نگاهى به امريمؤمنان انداختند و 

  :فرمودند

مياُن ُكلُّه إىل الُكفر ُكلِّه«   انسان مؤمن، بلكه خود اميان؛ يعىن امرياملؤمنني در »برز املؤمن«: نفرمود »2« »بـََرَز اْإلِ

______________________________  
و كساىن كه از خدا و پيامرب اطاعت كنند، در زمره كساىن از پيامربان و صّديقان و شهيدان و «؛ 69): 4(نساء  -)1(

  ».دهدا]  اميان، اخالق و عمل صاحل[شايستگان خواهند بود كه خدا به آنان نعمت 

  .1، حديث 70، باب 39/ 1: حبار األنوار -)2(

  234: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

يعىن دو مرحله نبود كه اول مؤمن شود، بعد على بن اىب طالب عليه السالم . جواىن بدن و باطنش مظهر اميان شده بود
برز على بن اىب «: اهللا عليه و آله نفرمودپيغمرب صلى . بلكه در اينجا دو حيثيت نيست، يكى على و يكى صفت اميان

يعىن گوشت، پوست، خون، رگ، پى، استخوان، » برز االميان«: به جاى اين كه اسم انسان را بربد، فرمود» طالب مؤمناً 
  .مو و باطن على عليه السالم خود اميان است
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باطنش هست، مؤمن است؛ يعىن بدون آن لذا هر كس معرفت به امرياملؤمنني عليه السالم دارد و وجود نورى حضرت در 
. دهد، مسلم است، نه مؤمن نور هر كس خدا، پيامرب صلى اهللا عليه و آله و قرآن را قبول دارد و مهه عبادات را اجنام مى

تواند مظهر اميان شود؛ يعىن متام بدن و باطن  آن وقت اين مؤمن مى. اگر وجود نورى حضرت در كسى باشد، مؤمن است
  .اميان شود او مظهر

   يوسف عليه السالم در اوج عزت

  

حضرت يوسف عليه السالم در اوج جواىن طبق قرآن جميد صّديق بود، يعىن باطن او مهه حقايق را باور كرده، ظاهر را نيز 
در ذات اين . اين حيثيت صّديقى براى هر كسى به وجود بيايد، شخص ميل به رفعت دارد. با آن حقايق يكى كرده بود

. اين مطلب هيچ ارتباطى به حكمت، فلسفه و عرفان ندارد. برد ايت باال مى تا ىب. ثيت، ميل به رفعت هستحي
  :فرمايد حقيقت مطلب در سوره فاطر است كه مى

  »َمْن كاَن يُرِيُد اْلِعزَّةَ «

جهان، با مهه  ناپذير شود، اگر تك مباند، متام دخرتان زيباى خواهد عزيز شود، يعىن موجود شكست كسى كه مى
  .ناپذير شده است توانند آسيىب به او بزنند چون او شكست گرى كنند، منى ها سال در برابر او عشوه ها، ده گرى عشوه

  ها و هر هاى جهان و مهه وسوسه تواند در برابر متام ثروت اگر كسى خبواهد مى

  235: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

ها، پول و مقام و  خورده پذير باشد و براى خدا مباند؛ چون نقطه شكست متام شكستنا حادثه تلخ و شرييىن شكست
  .چهارمى ندارد. شهوت است و هر چيز ديگرى كه افراد را شكست داده، از عوارض اين سه مسأله بوده است

  :انسان بايد بداند

يعاً «   »1« »َمْن كاَن يُرِيُد اْلِعزََّة َفِللَِّه اْلِعزَُّة مجَِ

  .مؤمن واقعى به او وابسته است، پس عزيز است. زت براى خدا استمهه ع
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  »2« »َو لِلَِّه اْلِعزَُّة َو ِلَرُسوِلِه َو ِلْلُمْؤِمِننيَ «

  »3« »ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيِّبُ «

  »4« .شود تا اين كه خود را به خدا برساند ها، ميل رفنت به سوى خدا را دارد و آرام منى ذات پاكى

______________________________  
  ».مهه عزت ويژه خداست] بايد آن را از خدا خبواهد، زيرا[خواهد، پس  كسى كه عزت مى«؛ 10): 35(فاطر  -)1(

  ».عزت و اقتدار براى خدا و پيامرب او و مؤمنان است«؛ 8): 63(منافقوق  -)2(

  ».رود به سوى او باال مى]  هاى صحيح هچون عقايد و انديش[حقايق پاك «؛ 10): 35(فاطر  -)3(

َالِعزَّ َأَعزُّ ِمَن التـَّْقَوى َو َالَمْعِقَل َأْحَسُن ِمَن : فرمايد امرياملومنني عليه السالم مى«؛ 371حكمت : ج البالغة -)4(
  ».اْلَورَع

  :فرمايد در جاى ديگر مى

ِإهلَِي َكَفى ِيب ِعزّاً َأْن َأُكوَن َلَك َعْبداً َو َكَفى «؛ 109/ 1: ؛ روضة الواعظني10، حديث 32، باب 94/ 91: حبار االنوار
  ».ِيب َفْخراً َأْن َتُكوَن ِيل َربّاً ِإهلَِي أَْنَت ِيل َكَما ُأِحبُّ فـََوفـِّْقِين ِلَما حتُِبُّ 

  :فرمايد و مهچنني امام صادق عليه السالم مى

  ».َذلَُّل لِلَِّه تـََباَرَك َو تـََعاَىل َو َالرِفْـَعَة ِلَمْن َملْ يـَتَـَواَضْع ِللَِّه عز و جلَال ِعزَّ ِلَمْن َاليـَتَ «؛ 337، حديث 243/ 8: الكاىف

  236: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »1« »َو اْلَعَمُل الصَّاِلُح يـَْرفـَُعهُ «

صدق است، صدق يوسف عليه السالم كه متام ظاهر و باطنش . خود اين صّديق بودن، ميل به صعود در ذاتش هست
رود تا قيامت اين حركت معنوى براى او  هنوز هم دارد مى. هاست، او را در مسري رفعت قرار داد نيز سفره مجع شدن ارزش

  .ادامه دارد
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  »2«  باز بودن پرونده خواص بعد از مرگ

  

ا بسته مى بندند و ديگر راهى براى  را مى مريند، پرونده آنان افراد معموىل وقىت مى. شود خيال نكنيد با مردن، پرونده آ
ا با مرگ بسته مى. سري ندارند   :شود آن كساىن كه حمدود، اسري و مقّيد هستند، پرونده آ

  »3« »ِإالَّ َأْصحاَب اْلَيِمنيِ * ُكلُّ نـَْفٍس ِمبا َكَسَبْت َرِهيَنةٌ «

ا بسته منى در اسارت خود مى ا  روند، مگر اصحاب ميني كه پرونده آ در حال سري و صعودند و هنوز هم در شود و آ
آيه مربوط به رسول . اش در سوره احزاب است اين حرف حكما نيست، بلكه آيه. حال گريندگى فيوضات اهلى هستند

  :خدا صلى اهللا عليه و آله

  »4« »ِإنَّ اللََّه َو َمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ «

______________________________  
  ».برد و عمل شايسته آن را باال مى«؛ 10): 35(فاطر  -)1(

ِستَّةٌ «؛ 2612، حديث 30، باب 447/ 2: ؛ وسائل الشيعة555، حديث 185/ 1: من الحيضره الفقيه -)2(
َا يـَْلَحْقَن اْلُمْؤِمَن بـَْعَد َوفَاتِِه َوَلٌد َيْستَـْغِفُر َلُه َو ُمْصَحٌف ُخيَلُِّفُه َو َغْرٌس يـَْغرُِسُه َو صَ  َدَقُة َماٍء ُجيْرِيِه َو َقِليٌب َحيِْفرُُه َو ُسنٌَّة يـُْؤَخُذ ِ

  ».ِمْن بـَْعِده

  ».مگر سعادمتندان* هاى خويش است هر كسى در گروه دست آورده«؛ 39 -38): 74(مدثر  -)3(

  ».فرستند مهانا خدا و فرشتگانش بر پيامرب درود و رمحت مى«؛ 56): 33(احزاب  -)4(

  237: يوسف عليه السالم، ص چهره ملكوتى

كه فعل مضارع است و دليل بر استمرار آن   »ُيَصلُّونَ «  به دليل. فرستند يعىن به پيامرب صلى اهللا عليه و آله دائم درود مى
شت نيز فيض  دارد، يعىن دائم و تا قيامت در حال فيض گرفنت است، وقىت وارد قيامت شود، باز هم فيض مى گريد، در 

  .ها قابل بسنت نيست گريد، اصًال پرونده اين مى
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اىي كه اسري شكم و شهو . حمدود نيست. ايت است فضاى اهلى، فضاى ىب اى حمدود دارند و به  ت هستند، پروندهآ
ا ببنديد، ديگر جا ندارد: گويد حمض اين كه روى سنگ مرده شور خانه بيفتند، خدا مى   .مهه درها را به روى آ

  خطاب خدا به سالكان راه زليخا

  

از ادات تأكيدى زبان كه جزء ادات تأكيدى ادبيات عرب است و نون تأكيد ثقيله كه باز » انّ «آيه با داشنت . اما زليخا
و با نون تشديد دار، كه اى كاش فقط مهني » انّ «دهد؟ و با  اى نشان مى عرب است، ببينيد زليخا را در اوج چه برنامه

  .بود و آن نون تشديد دار، پروردگار لغت عظيمى هم به آن اضافه كرده است كه امثال اين زنان توجه داشته باشند» انّ «

  »1« »َعِظيمٌ ِإنَّ َكْيَدُكنَّ «

انصاىف است كه فضاى اين آيه را نسبت به متام زنان باز بگذارمي، ما در  اين ىب. شود خواند اين آيه را در حق هر زىن منى
  :سوره احزاب دارمي

اِدِقَني َو الصَّاِدقاِت َو الصَّاِبرِيَن َو ِإنَّ اْلُمْسِلِمَني َو اْلُمْسِلماِت َو اْلُمْؤِمِنَني َو اْلُمْؤِمناِت َو اْلقانِِتَني َو اْلقانِتاِت َو الصَّ «
   الصَّاِبراتِ 

______________________________  
  ».ترديد نرينگ مشا بزرگ است ىب«؛ 28): 12(يوسف  -)1(

  238: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

ِقَني َو اْلُمَتَصدِّقاِت َو  الصَّائِِمَني َو الصَّاِئماِت َو اْحلاِفِظَني فـُُروَجُهْم َو اْحلاِفظاِت َو َو اْخلاِشِعَني َو اْخلاِشعاِت َو اْلُمَتَصدِّ
اِكرِيَن اللََّه َكِثرياً َو الذَّاِكراتِ    »1« »الذَّ

. ترين پاكان عامل در جنس مردان، در اسالم، اميان، يقني، ذكر، تصّدق، انفاق، قرار داده است يعىن زنان را مهدوش پاك
  :آيه. نقص نيست و مرد بودن نسبت به زن امتياز و برترى نيستزن بودن كه عيب و 

  »2« »الرِّجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النِّساءِ «
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ها، شيخ  در لغت عرب يعىن كارگردان زندگى، يعىن زن مادر باشد امثال حسنني عليهما السالم، بروجردى» قّوام«كلمه 
نه اين كه مردان . اين معناى قّوام است. گى را از نظر معيشت بگرداندها را تربيت كند، مرد نيز زند  ها، عالمه حلى انصارى

ا قوام دارد. اعلى حضرت و مالك زنان هستند   »3« .بلكه يعىن معيشت به آ

   اى از زنان پاك منونه

  

رت او از  براى زيا» سّيده نفيسه«در كشور مصر، بريون شهر متام مملكت مصر به خامنى با مهه وجود ارادت دارند به نام 
هاى وجود مبارك حضرت امام حسن عليه السالم و عروس امام صادق عليه السالم  او از نبريه. آيد كل كشور زائر مى

  .است

  دست او براى اجنام مسائل عاىل و ملكوتى باز. در مصر معّلم دين و قرآن بود

______________________________  
مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با اميان، و مردان و زنان  مسلماً خدا براى«؛ 35): 33(احزاب  -)1(

پيشه، و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شكيبا، و مردان و زنان فروتن، و مردان و زنان صدقه دهنده، و  عبادت
ه بسيار ياد خدا هاى جنسى، و مردان و زناىن ك دار، و مردان و زنان حفظ كننده خود از پليدى مردان و زنان روزه

  ».كنند مى

  ».زنانند]  زندگى[مردان، كارگزاران و تدبريكنندگاِن «؛ 34): 4(نساء  -)2(

  )زندگى نامه علماء(هاى پيوست  ورق -)3(

  239: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

چشمش كور شده بود و  اى دخرتش را آورد كه بر اثر آبله اش نشست كه وضو بگريد، خامن يهوديه كنار حوض خانه. بود
  .زيباىي او را به كمال زشىت كشيده بود

ايشان آب وضو را به صورت دخرت . نظرى به اين دخرت من بكن: او مشغول وضو گرفنت بود، زن يهوديه گريه كرد و گفت
  .پاشيد، چشم و زيباىي او برگشت
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روز . شش هزار ختم قرآن بر سر قرب خود كردخودش در آن خانه قربى كند، . بعد از رحلتش، در مهان خانه دفنش كردند
  :رحلتش، آن كسى كه باالى سرش بود، گفت

من روزه هستم . كند دوا ديگر در من كارگر نيست و غذا براى من دردى دوا منى. نه: دوا و غذا بياورم؟ گفت! عّمه جان
  .خواهم با زبان روزه خدا را مالقات كنم و مى

  :دا را مالقات كند و بعد اين آيه را خواندخواهد خ خاىل از لقمه دنيا مى

مْ «   »1« »َهلُْم داُر السَّالِم ِعْنَد َرِِّ

م را كه گفت، جان داد شوهرش، پسر امام صادق عليه . قاهره تعطيل شد، مرد و زن با گريه به تشييع جنازه آمدند: رّ
  .م و كنار پدرش امام حسن عليه السالم دفن كنمخواهم به مدينه برب  برويد، من اين جنازه را مى: السالم بود، فرمود

. اين بدن را به مدينه نياور: فرمود. شب پيغمرب اكرم صلى اهللا عليه و آله را در خواب ديد. مردم التماس و گريه كردند
  »2« .بگذار آجنا مباند كه بركات خدا به خاطر اين زن بر مردم مصر نازل شود

______________________________  
  ».براى آنان نزد پروردگارشان خانه سالمت و امن است«؛ 127): 6(انعام  -)1(

تىب عليه السالم و مهسر اسحاق بن جعفر الصادق عليه السالم معروف به : نفيسة -)2( دخرت حسن بن زيد بن احلسن ا
كه ذكر كرده، وى در مدينه نشو در م 145مؤمتن، زىن عامله و عابده و جمتهده بوده، سيد شبلنجى والدت او را به سال 

منود، سى بار به حج رفت كه اكثرش  و منا يافت، مال فراواىن داشت كه در راه كمك به مستمندان و حمتاجان صرف مى
اش  از برادر زاده. پياده بوده، در ساىل به اتفاق مهسر به زيارت ابراهيم خليل و از آجنا به مصر رفت و در آجنا اقامت گزيد

ام نفيسه را خدمت كردم هيچ شىب او را خفته و هيچ روزى او را  من چهل سال عمه: ت حيىي نقل است كه گفتزينب بن
اش قربى كنده بود و پيوسته  نقل است كه آن خمدره به دست خود در خانه. شافعى از او حديث نقل كرده. مفطر نديدم

خت تا آنكه شش هزار بار در آن قرآن ختم كرد، در ماه پردا خواند و به تالوت قرآن مى رفت و مناز مى در آن قرب مى
. جويند مصريان در حياتش بسى به وى معتقد بودند و پس از وفات به قربش تربك مى. وفات منود 208رمضان سال 

واعجبا تا به حال سى سال است از خدا : وى به هنگام احتضار روزه بود او را امر به افطار منودند، فرمود: گويند
َهلُْم «پس شروع كرد به تالوت سوره انعام و چون به آيه ! ام افطار كنم؟ خواهم به حالت روزه از دنيا بروم اكنون كه روزه مى

مْ    .رسيد جان سپرد»  داُر السَّالِم ِعْنَد َرِِّ
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  .187/ 10: معارف و معاريف

  240: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

  »1«  شدت و عظمت كيد و مكر زنان

  

  :»َعِظيمٌ «  با نون تشديد دار و لغت »ِإنَّ « با. آيه سوره يوسف خطاب به زليخا و امثال او است كه در دنيا پر هستند

  »2« »ِإنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيمٌ «

  .حيله، فريب كارى، نرينگ و نقشه خائنانه كشيدن مشا زنان براى فريب و نابود كردن دين مردان، بسيار سنگني است

  جوان است و شوهر. مّكار ميل به پسىت و تن دادن به هر كار پسىت داردطبع 

______________________________  
ِإنَّ َكْيَد « )76: نساء: (داند قرآن، كيد شيطان را ضعيف مى«يوسف؛  28، ذيل آيه 15/ 3: تفسري الصاىف -)1(

ألنّه يعلق بالقلب و يؤثّر يف الّنفس ملواجهتهّن : رده شده است چراوىل در اين آيه، كيد زنان بزرگ مش »الشَّْيطاِن كاَن َضِعيفاً 
  .به خبالف كيد الشيطان فانّه يوسوس به مسارقة

اى و غياىب و سارقانه است، وىل وسوسه زن با لطف و حمّبت و حضورى و  به خاطر آن است كه وسوسه شيطان حلظه
  ».دائمى است

  ».مشا بزرگ استترديد نرينگ  ىب«؛ 28): 12(يوسف  -)2(

  241: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

راه پسىت و اسفل السافلني دارد و به هر كار پسىت . من عاشق برقرار كردن رابطه با مرد ناحمرم هستم: گويد دارد و مى
  .كند اى را توجيه مى گريد و هر وسيله اى را براى شهواتش به كار مى دهد و هر هدف و وسيله راحت تن مى
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  :آمده است» ج البالغه«از امرياملؤمنني عليه السالم درباره اين گونه زنان در 

  .زنان از نظر اميان و ارث و عقل ناقصند »1« »انَّ النساء نواِقُص االميان و نواقص احلظوظ و نواقُص العقل«

   ختريب اركان هدايت

  

  .ىل كردندچه شب تلخى براى هسىت بود، كه ظرف عامل را از چنني گوهرى خا

  :چه حمروميىت براى جهان اجياد شد، درست بود كه بني زمني و آمسان، جربئيل قسم خورد

َمْت َو اِهللا ارْكاُن اهلُدى«   .هاى هداى فرو رخيت به خدا ساختمان »2« » تـََهدَّ

اىي كه يوسف عليه السالم را رها كردند و زليخاىي شدند مى   .سوزد چقدر دمل براى آ

اىي كه عل هاى زمان خود  گرفتار ماهواره و دوسىت با معاويه. ى عليه السالم را رها كردند و كارل و ماركسى شدندآ
  .شدند

ا نيز لطفى مى اما . خواهند شوند؛ چون منى اين كه هدايت منى. شدند گشتند و هدايت مى كرد كه برمى اى كاش خدا به آ
  .شود كند كه براى متام جهانيان نور مى آن كسى كه خبواهد، چنان خدا او را زيبا هدايت مى

  :لذا سيدالشهداء عليه السالم به حّر فرمود

______________________________  
  .79خطبه : ج البالغه -)1(

  .127، باب 286/ 42: حبار األنوار -)2(

  242: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

اما گر خبواهد كه از آغوش جنس دوزخى اين مّكاران و زليخاهاى زمان جنات پيدا كند  »1« »أَْنَت ُحرٌّ ِىف الدنيا َو اآلِخَرةِ «
  .تواند و در كشور وجود، كنار عزيز مصِر وجود بنشيند، مى
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  ذكر مناجات با پروردگار

  

  :گفت يوسف به زليخا مى

  آتش زدم آن خرقه پشمينه سالوس
 

  بر سنگ زدم شيشه تقوا را و شكستم

  بازى و شيداىي و مسىترندى و نظر 
 

  چندين هنر استاد غمت داد به دستم

  از مسجد و حمراب شدم سوى خرابات
 

  تسبيح بيفكندم و زنّار ببستم

 بودم به صالح و ورع و زهد گرفتار
 

  صد شكر كه عشق آمد و زين مجله برستم

 چون فيض بريدم ز مهه خلق به يكبار
 

 «2»  برخاستم از خود به ره دوست نشستم

  

ايت ندارد . اين حبث حمبوبيت، فوق العاده مهم است كه چرا اين جوان در اوج جواىن حمبوب خدا شد؟ حمبت خدا كه 
تا كسى حمبوب خدا . كند ايىت است كه غوغا مى آن حمبىت كه حضرت يوسف عليه السالم به آن وصل شد، حمبت ىب

  .درك اين حمبت، كار دل است؛ چون دل، خانه خداست. نيست كار بدن و عقل. فهمد نشود، اين حمبت را منى

كند؟ چه كسى ما را به اين طرف و آن  چه كسى در اين دل نشسته و آن را كارگرداىن مى. نگاهى به دهلاى خود بياندازمي
ا فكر كنيم طرف مى   .كشاند؟ او كيست؟ مقدارى در حق او يا آ

   بش را به طرف خود كشيد كه هر چهدر كاخ و در اوج جواىن، چنان حمبِت حمبو 

______________________________  
  .1، حديث 37، باب 319/ 44: حبار األنوار -)1(

  .فيض كاشاىن -)2(

  243: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص
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  :زليخا به هر شكلى جلوى او جلوه كرد، با دنياىي از حال معنوى به اين زن گفت

  »1« »َمعاَذ اللَّهِ «

  :من فقط يك نفر در دمل نشسته است. خواهد حمبومب منى

  :فرمايد مگر در دعاى كميل منى »2« »القلب حرم اهللا فال تسكن حرم اهللا غري اهللا«

پول، نان، رفيق، خانه، . شوقم به تو و آن چيزى كه نزد توست، عظيم است! خدايا »3« »َعُظَم ِفيما ِعْنَدَك َرْغَبُته«
  .كنند، اين در به درى كاىف است، مرا جنات بده آرامم منى مردم، مقام و شهوات

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
  ».پناه به خدا«؛ 23): 12(يوسف  -)1(

ُتْسِكْن َحَرَم اللَِّه اْلَقْلُب َحَرُم اللَِّه َفَال «؛ 27، ذيل حديث 43، باب 25/ 67: ؛ حبار االنوار185: جامع األخبار -)2(
  ».َغيـَْر اللَّهِ 

  ».ِإْصبَـَعْنيِ ِمْن َأَصاِبِع الرَّْمحَن قـَْلُب اْلُمْؤِمِن بـَْنيَ «؛ 43، باب 39/ 67: حبار االنوار: و نيز آمده

آَدَم َفِإَذا ذََكَر اللََّه َخَنَس ِإنَّ الشَّْيَطاَن َواِضٌع َخْطَمُه َعَلى قـَْلِب اْبِن «؛ 3، باب 194/ 60: حبار االنوار: و هم چنني آمده
  ».َو ِإْن َنِسَي اللََّه اْلتَـَقَم قـَْلَبهُ 

  .51، فصل 332/ 3: اقبال األعمال -)3(

  244: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   جسم و جان يوسف عليه السالم 15

   جنبه بشرى و انساىن يوسف عليه السالم

  ها ران، حسينيه مهداىن
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  1385رمضان 

  247: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

ها، درهاى فيوضات  هاى ملكوتى و انساىن بود و به خاطر اين ارزش وجود مبارك حضرت يوسف عليه السالم ظرف ارزش
اى كه با نام خود آن حضرت است، مطرح شده  خبشى از فيوضات عنايت شده به او، در سوره. اهلى به روى او باز بود

  .است

ميلياردها سال . زليخا نيز بدن بود. آيد بدن فقط قدرت جذب مواد خوراكى زمني را دارد، كار ديگرى از دستش برمنى
اند؛ چون بدن  فعت و منزلىت پيدا نكردهاست كه شيوه زندگى حيوانات هيچ فرقى نكرده، امتيازى به دست نياورده، ر 

  .تواند با اين امور ارتباطى برقرار كند منى

و » آدم«كند، نه با كلمه  از او ياد مى *»َبشِّرِ «  كند، با كلمه لذا وقىت قرآن جميد انسان را از ناحيه بدن نگاه مى
مهان طور كه حيوانات . ه حيوانات يكى استبشر يعىن مهني بدن مادى كه متام عناصر ساختماىن آن با بدن مه. »انسان«

  .اى براى جذب فيوضات خاص ربّاىن، آمساىن و ملكوتى ندارند، بدن انسان نيز اين نريو را ندارد نريوى جاذبه

گاه انوار  كنند كه روح اهلى انسان را بر اين شرت سوار كردند تا اگر آن روح، جلوه حكماى اهلى از بدن به شرتى تعبري مى
  :ى شود، اين مركب او را تااهل

  248: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

ارُ « ْ   *»1« »َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَ

ها، شهوات و غرائز پنهان مباند و متام درهاى  هاى ظلمت هوس هدايت كند و اگر روح خاموش باشد و زير پرده
شود كه اين قرب متحرك، آن  مرده ميان قِرب بدن مى: ببندد، به تعبري قرآن جميدهاى متناسب با خود را به روى خود  فعاليت

  »2« .از آجنا به بعد نيز ديگر جاى برگشت به دنيا نيست. برد مرده را با خودش تا دوزخ مى

  تصوير دو حقيقت در يوسف و زليخا
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دارى كه بر اساس تربيت اهلى،  اذبهروح ج. حكايت حضرت يوسف عليه السالم و زليخا، حكايت اين دو حقيقت است
گاه انوار حق بود، بدن و مهه  آن روح با عظمت كه جلوه. كرد و كارگردان بدن بوده است فيوضات پروردگار را جذب مى

گاه انوار بود، متام اعضاى بدن نيز كار نوراىن، ملكوتى و اهلى  ابزار او را در تصّرف خود داشت و چون آن روح، جلوه
  .كرد مى

ا دادن به اين بدن و غرائز و شهوات آن به طور نامعقول و  بدىن كه لقمه كامل حىت يك حيوان نيست، اين مهه 
اى در اين زمان حىت يكبار به  نامشروع براى چيست؟ اين مهه نوكرى كردن براى بدن، آن هم در متام طول عمر، كه عده

  .كنند جان، باطن و روح خود نگاه منى

 .كند مان بدن نيز اين طور كه جتربه تاريخ ثابت كرده است، از چهل سالگى به بعد شروع به فرورخينت مىالبته اين ساخت
   اما فرورخينت بدن به قدرى كند است »3«

______________________________  
رها جارى است]  درختانِ [هاىي ويژه آنان است كه از زيِر  شت«؛ 25): 2(بقره  -)1(   ».آن 

َلَعلِّي َأْعَمُل صاِحلاً ِفيما * َحىتَّ ِإذا جاءَ َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قاَل َربِّ اْرِجُعونِ «سوره مومنون؛  100 -99شاره به آيات ا -)2(
ا َكِلَمٌة ُهَو قائُِلها َو ِمْن َوراِئِهْم بـَْرزٌَخ ِإىل َّ   » يـَْوِم يـُبـَْعثُونَ   تـَرَْكُت َكالَّ ِإ

قَاَل النَِّيبِّ صلى اهللا عليه و «؛ 13771، حديث 96، باب 157/ 12: الوسائل مستدرك؛ 120: جامع األخبار -)3(
ْمُتْم َو َما َذا َأخَّْرمتُْ  ُعْذَر أَبـَْناَء السِّتَِّني َهُلمُّوا ِإَىل احلَِْساِب َال  آله أَبـَْناَء اْألَْرَبِعَني َزرٌْع َقْد َدنَا َحَصاُدُه َو أَبـَْناَء اْخلَْمِسَني َما َذا َقدَّ

  ».َلُكْم أَبـَْناَء السَّْبِعَني ُعدُّوا أَنـُْفَسُكْم ِمَن اْلَمْوَتى

  249: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

شود و  گريد كه در يك حلظه قلب بسته مى فهمد، وىل از چهل به باال گاهى چنان اين فرو رفنت سرعت مى كه انسان منى
  .آيد منى رود و ديگر بريون نفس مى. شود باز منى

  .گردد آيد، ديگر برمنى يا نفس بريون مى
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كردند، تا به اين  دادند و عاقالنه به پرونده اين بدن رسيدگى مى اى كاش مردم عامل بدن را عاقالنه مورد توجه قرار مى
  نتيجه برسند كه مهه چيز را فداى اين بدن كردن براى چيست؟

   لقمان روح، خسته از هر گناه

  

  :گويد ين حكيم اهلى قرن هفتم مىدر اين شعر، ا

  جان لقمان كه گلستان خداست
 

 «1» پاى جانش خسته خوارى چراست؟

  

كىن؟ چه  ريزى و او را نابود مى لقمان را در روح تو آفريدند، اما تو با چند لقمه چه زهرى در اين پنجاه سال به كام او مى
اى كه زلفش به هزار فريب، مكر، حيله و دروغ به عباد  شوى؟ لقمه لقمه مىكىن و اسري  شود كه از لقمان بودن فرار مى مى

  .خورد اى كه اگر باطن آن لقمه را براى خوك نشان بدهند، منى لقمه. خورد خدا گره مى

اش اين  آيه. حمال است كه خوك دهان خود را باز كند و آتش خبورد. ها مانند آتش است زيرا طبق قرآن جميد، اين لقمه
  :است

ا يَْأُكُلوَن ِيف بُُطوِِْم ناراً   ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمواَل اْلَيتامى«   »2« »ظُْلماً ِإمنَّ

______________________________  
  .مولوى -)1(

  ».خورند هاى خود آتش مى خورند، فقط در شكم ترديد كساىن كه اموال يتيمان را به ستم مى ىب«؛ 10): 4(نساء  -)2(

  250: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

لقمه ناپاك، حرام، از ستم، ظلم، فريب، غصب، رشوه و ارث به ناحق مانند آتش  »1« :گويند البته چند آيه است كه مى
اين مهه لقمه حرام به خاطر ديرباورى مردم . شد اى حرام منى اگر مهه باور داشتند، هيچ لقمه. اين صريح قرآن است. است

ا گذشته است عده. تاس   »2« .ها چقدر بدخبت هستند اين. اما هنوز به كالم خدا اعتماد ندارند. اى عمرى از آ
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______________________________  
  :آيات زير از اين موارد است -)1(

ِبِه َمثَناً َقِليًال أُولِئَك ما يَْأُكُلوَن ِيف ُبُطوِِْم ِإالَّ  ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن ما أَنـَْزَل اللَُّه ِمَن اْلِكتاِب َو َيْشتَـُرونَ «؛ 147: سوره بقره
  »النَّارَ 

َا اْلبـَْيُع الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبا ال يـَُقوُموَن ِإالَّ َكما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطاُن ِمَن اْلَمسِّ ذِلَك بَِأنـَّ «؛ 275: سوره بقره ُهْم قاُلوا ِإمنَّ
فـََلُه ما َسَلَف َو أَْمرُُه ِإَىل اللَِّه َو َمْن عاَد فَأُولِئَك   ُل الرِّبا َو َأَحلَّ اللَُّه اْلبَـْيَع َو َحرََّم الرِّبا َفَمْن جاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن رَبِِّه َفانـَْتهىِمثْ 

  » َأْصحاُب النَّاِر ُهْم ِفيها خاِلُدونَ 

  » يـََتَمتـَُّعوَن َو يَْأُكُلوَن َكما َتْأُكُل اْألَْنعاُم َو النَّاُر َمْثوًى َهلُمْ َو الَِّذيَن َكَفُروا «؛ 10: سوره نساء

  :وزر و وبال لقمه حرام در روايات -)2(

َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َمْن َأَكَل «؛ 457/ 2: ؛ روضة الواعظني6، حديث 2، باب 314/ 63: حبار االنوار
ِف اْلَعْبِد َلَعَنُه ُكلُّ َمَلٍك َلى َرْأِسِه َمَلٌك َيْستَـْغِفُر َلُه َحىتَّ يـَْفرَُغ ِمْن َأْكِلِه َو َقاَل ِإَذا َوقـََعِت اللُّْقَمةُ ِمْن َحرَاٍم ِيف َجوْ احلََْالَل قَاَم عَ 

ْيِه َو َمْن َأَكَل اللُّْقَمَة ِمَن احلَْرَاِم فـََقْد باَء ِبَغَضٍب ِمَن اللَِّه ِيف السََّماَواِت َو اْألَْرِض َو َما َداَمِت اللُّْقَمُة ِيف َجْوِفِه َاليـَْنُظُر اللَُّه إِلَ 
  ».َفِإْن َتاَب َتاَب اللَُّه َعَلْيِه َو ِإْن َماَت فَالنَّاُر َأْوَىل بِهِ 

اللُّْقَمُة ِمْن قَاَل عليه السالم ِإَذا َوقـََعِت «؛ 37، حديث 25: ؛ الدعوات52، حديث 1، باب 12/ 100: حبار االنوار
  ».َحرَاٍم ِيف َجْوِف اْلَعْبِد َلَعَنُه ُكلُّ َمَلٍك ِيف السََّماَواِت َو ِيف اْألَْرضِ 

َعْن َأِيب َجْعَفٍر عليه السالم «؛ 2، حديث 21، باب 125/ 96: ؛ حبار االنوار1447، حديث 680: للطوسي األمايل
ُد ِفيِه رَُّجَل ِإَذا َأَصاَب َماًال ِمْن َحرَاٍم َملْ يـُْقَبْل ِمْنُه َحجٌّ َو َالُعْمَرٌة َو َالِصَلُة َرِحٍم َحىتَّ أَنَُّه يـَْفسُ أَنَُّه ذُِكَر ِعْنَدُه َرُجٌل فـََقاَل ِإنَّ ال

  ».اْلَفرْجُ 

  251: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

   تبديل شدن موساى چوپان به كليم الّله
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شود شخصى گليم به دوش و بيابانگرد ده ساله رابه كليم اهللا  ا فكر كند، متوجه مىاگر انسان چند دقيقه درباره كالم خد
گشتند تا او را  مگر قبل از كليم اللهى چه كسى بود؟ ايشان شخصى فرارى از مصر بود كه به دنبالش مى. تبديل كرد
  .اعدام كنند

  .البته اعدام به ناحق

  :فرمايد خدا در قرآن مى

  »1« »خائِفاً يـَتَـَرقَّبُ «

شد، وىل به دنبالش بودند كه او را  علت ترسيدن او نيز اين بود كه نبايد كشته مى. با اضطراب و ترس از جانش فرار كرد
  .بكشند

خورد كه بعد از مدتى   اى نان خشك نداشت، علف بيابان مى بني مصر و مدين حىت لقمه »2« :از ابن عباس نقل شده
  .داد گويا سبزى علف از شكم ايشان خود را نشان مى

  با. در مدين به انسان واالىي برخورد كرد به نام شعيب پيغمرب عليه السالم كه گّله دار بود

______________________________  
انتظار ] آثار و عواقب حادثه اتفاق افتاده را[با حالت بيم و نگراىن صبح كرد، در حاىل كه «؛ 18): 28(قصص  -)1(

  ».كشيد مى

عن ابن عباس أنه خرج من مصر إىل مدين و «؛ 229: ؛ قصص األنبياء للجزائري2، باب 58/ 13: حبار االنوار -)2(
مل يكن له طعام إال ورق الشجر فما وصل إليها حىت وقع خف بينهما مسرية مثان ليال و يقال حنو من كوفة إىل البصرة و 

قدميه و إن خضرة البقل ترتاءى من بطنه قالت العلماء ملا انتهى موسى إىل أرض مدين يف مثان ليال نزل يف أصل شجرة و 
ِه أُمًَّة ِمَن النَّاِس َيْسُقوَن َو َوَجَد ِمْن َو َلمَّا َوَرَد ماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَليْ «) 23: قصص(إذا حتتها بئر و هي اليت قال اهللا تعاىل 

ألنا امرأتان ضعيفتان ال  ما َخْطُبُكما قاَلتا ال َنْسِقي َحىتَّ ُيْصِدَر الرِّعاءُ  حتبسان أغنامهما فقال هلما أي  ُدوُِِم اْمَرأَتـَْنيِ َتُذودانِ 
  ».تعنيان شعيبا» َو أَبُونا َشْيٌخ َكِبريٌ   ضول حياضهمنقدر على مزامحة الرعاء فإذا سقوا مواشيهم سقينا أغنامنا من ف
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مهريه دخرت من اين است كه هشت سال حيوانات مرا به بيابان : به او گفت: فرمايد خدا در قرآن مى. هم قرارداد بستند
  .دهم ه ازدواج تو مىگرداىن، بعد از هشت سال، دخرتم را ب چراىن و برمى برى، مى مى

ارزش  آن وقت اين چوپان گليم پوش، با آن چوب دسىت ىب. گرداند برد و برمى هشت سال گاو و گوسفند به بيابان مى
ا  كند كه با خانواده چوپاىن خود، وقىت از پدر زن خود خداحافظى مى اش به مصر بيايد، در مسري، هوا سرد بود، به آ

ها و خارهاى بيابان را  بينم، مشا اينجا بنشينيد، من بروم براى مشا آتش بياورم، بعد چوب ن مىآتشى را در بيابا: گويد مى
  :مجع كنم و آتش روشن كنم

  »1« »ِإينِّ آَنْسُت ناراً َلَعلِّي آتِيُكْم ِمْنها ِخبََربٍ َأْو َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر َلَعلَُّكْم َتْصَطُلونَ «

   پيامربىبعثت چوپان ژنده پوش به 

  

به دنبال آتش رفت، وىل آن دل و آن روح چه بود كه بدن به دنبال آتش رفت، اما دل و جان او وقىت نزديك آجنا رسيد، 
  :اين صدا را شنيد

ِإنَِّين أَنَا اللَُّه ال إِلَه ِإالَّ أَنَا َفاْعُبْدِين *  يُوحىَو أَنَا اْختـَْرُتَك َفاْسَتِمْع ِلما * ِإينِّ أَنَا رَبَُّك َفاْخَلْع نـَْعَلْيَك ِإنََّك بِاْلواِد اْلُمَقدَِّس ُطوىً «
  »2« » ُكلُّ نـَْفٍس ِمبا َتْسعى   ِإنَّ السَّاَعَة آتَِيٌة َأكاُد أُْخِفيها لُِتْجزى* َو أَِقِم الصَّالَة ِلذِْكِري

______________________________  
آورم تا   اى از آتش را مى ايد خربى از آن براى مشا بياورم يا پارهش]  روم مى[من آتشى ديدم، «؛ 29): 28(قصص  -)1(

  ».گرم شويد

به يقني اين منم پروردگار تو، پس كفش خود را از پايت بيفكن؛ زيرا تو در وادى مقدس «؛ 15 - 12): 20(طه  -)2(
من خدامي كه جز من ! مهانا* .شود، گوش فرا دار برگزيدم، پس به آنچه وحى مى]  به پيامربى[و من تو را .* طوى هسىت

خواهم زمان وقوعش را پنهان بدارم،  ترديد قيامت كه مى ىب.* معبودى نيست، پس مرا بپرست و مناز را براى ياد من برپا دار
  ».كند، پاداش دهند آمدىن است، تا هر كس را برابر تالش و كوششى كه مى
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من تو را به پيغمربى انتخاب  . اى از نور من است اين آتش نيست، بلكه جلوه. زمن تم كه با تو حرف مىمن خداى تو هس
خواهى در ياد من باشى، مناز بپادار و بدان كه من قيامت  كردم، اما فعًال وظيفه تو اين است كه مرا عبادت كىن و اگر مى

  .كنم را حتماً برپا مى

  »1« »ُكلُّ نـَْفسٍ    ُجتْزى«

بعد خدا به . از اين ژنده پوش و گليم پاره چوپان، كليم اهللا بريون آمد. براى اين كه هر كسى را به پاداش اعمالش برسامن
  :او گفت

  »2« » َو ما تِْلَك ِبَيِميِنَك يا ُموسى«

  :در دست تو چيست؟ عرض كرد

ا َعلى«   »3« » َو ِيلَ ِفيها َمآِرُب ُأْخرى َغَنِمي  قاَل ِهَي َعصاَي أَتـَوَكَُّؤا َعَلْيها َو َأُهشُّ ِ

. ريزم ها برگ درخت مى رامن و براى اين حيوان دهم و گوسفندهامي را با آن مى چوبدسى و عصا است، به آن تكيه مى
  :خطاب رسيد

______________________________  
  ».دهند امروز هر كس را در برابر آنچه اجنام داده است، پاداش مى«؛ 17): 40(غافر  -)1(

  »در دست راستت چيست؟]  قطعه چوب[اين ! و اى موسى«؛ 17): 20(طه  -)2(

زمن، و با آن برگ درختان را براى گوسفندامن فرو  اين عصاى من است، بر آن تكيه مى: گفت«؛ 18): 20(طه  -)3(
  ».ريزم و مرا در آن نيازهاى ديگرى هم هست مى
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  »1« » َفَأْلقاها َفِإذا ِهَي َحيَّةٌ َتْسعى*  قاَل أَْلِقها يا ُموسى«

آمد فرار كند، خطاب . وقىت چوب روى زمني افتاد، به اژدها تبديل شد كه نظريش را نديده بود. چوبدسىت خود را رها كن
  .كنند در حمضر من، بندگان من به من پشت منى: رسيد
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  .را به طرف اژدها برد، مهان چوبدسىت شد دستش. برگرد و اين اژدها را بگري

  .اين اسلحه تو است، برو فرعون و فرعونيان و مردم خواب زده مصر را بيدار كن: خطاب رسيد

   قدرت روح در تصّرف جسم

  

بدن، ابزار روح و جان است و . كّل اين نريو و مقام را وجود مقدس حضرت يار در روح ما گذاشته است، نه در بدن ما
اى نيست، بلكه مانند شرت، مركب جان است،  بدن كاره. تواند داشته باشد گرفنت فيوضات ربّانيه جاذبه نداردو منىبراى  

  ها از كانال گناه، مكر و حيله خرج اين بدن شود؟ مگر اين شرت چقدر قيمت دارد كه عمرى مهه نعمت

ا را روح جمّسم مى. بدن انبيا و ائمه عليهم السالم بر اثر تصرّفات اهلى، روح شده بود گويند، يعىن  حكماى اهلى بدن آ
ها را استثنا كنيد، اما وقىت روح را از بدن بگريند، به مهه  جان ظاهر، مهراه جان باطن بود، آن بدن. ديگر بدن نبود

  :گويند مى

ند، اين صداها و غرورهاى تواند مقابله ك بدن را رها كن، با اشاره ملك املوت كه حىت يك نفر هم در اين عامل با او منى
  مستانه اهل دنيا مهه قالىب است و

______________________________  
پس آن را افكند، ناگهان مارى عظيم شد كه به .* آن را بيفكن! اى موسى: خدا فرمود«؛ 20 - 19): 20(طه  -)1(

  ».شتافت سرعت مى
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  .اين صداها، صداى بدن است. ارزش است مهه پوچ و ىب. باشد واقعى منى

   صداى اهلى و حيواىن
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دهد، خروس شكل  كشد، شرت طرز ديگرى صدا مى كشد، اسب شيهه مى هر حيواىن نوعى صدا دارد، شري نعره مى
شهوت، زمني،  اين صداها كه در اين دنيا است، فرياد براى پول، زن، . خواند و هر حيواىن صدائى خاص دارد ديگرى مى

  :كارخانه و مقام، صداىي مساوى با صداى خران است

  »1« »ِإنَّ أَْنَكَر اْألَْصواِت َلَصْوُت احلَِْمريِ «

  .ارزش و توخاىل است اين صداها ىب

  :خواهيد، از حلقوم امرياملؤمنني عليه السالم بشنويد اگر صدا مى

ِصفاِتَك َو اْمساِئَك َأْن َجتَْعَل أَْوقاِتى ِمَن اللَّْيِل َو النَّهاِر ِبذِْكرَِك َمْعُموَرِة َو ِخبِْدَمِتَك َمْوُصوَلِة اْسئَـُلَك ِحبَقَِّك َو ُقْدِسَك َو َأْعَظِم «
  »ِعْنَدَك َمْقُبوَلٌة َحّىت َيُكوَن َأْعماِىل َو َأْوراِدى ُكلُّها ِورداً واحداً   َو َأْعماىل

  .سو و مهواره باشدها و اورادم مهاهنگ، مه صداها و خواسته

چون مشىت پوست و گوشت و استخوان است كه خون . بدن اين چنني حال، ارزش و ثقل ندارد. اين صداى جان است
  .جنس در آن جريان دارد

  »َو حاِىل ِىف ِخْدَمِتَك َسْرَمداً «

  .و حامل در خدمت تو پاينده گردد

آمد، متام  اين صداىي است كه وقىت در مى. دهد را تكان مى ها لرزاند و آمسان اين صداىي است كه متام فرشتگان را مى
  :گويد شنيدند كه پروردگار مى فرشتگان مى

  !لبيك اى على من

______________________________  
  ».ترديد ناپسندترين صداها صداى خران است كه ىب«؛ 19): 31(لقمان  -)1(
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اى سرور من، اى آن كه بر او تكيه دارم، اى آن كه  »1« »يا َمْن إليه ُمَعوَّىل َو يا َمْن اليِه َشْكوُت اْحواىليا َسّيدى «
  .شكوه و شكايت حامل را تنها به سوى او برم

كند و به قول قرآن مانند  صداهاى ديگر فقط گوش را كر مى. كند اين صدا است صداى حقيقى كه در روح اثر مى
شود بر  گذارند كه هر چه اين صدا بيشرت مى ها مى تر از آن است كه گاهى نوارهايش را در ماشني و نكره صداى خران

  .كند تر مى شود و اين بيچارگان را تو خاىل احنراف و بدخبىت فرد افزوده مى

دگرگوىن در عامل خواهيد، ناله و صداى حضرت از دعاى كميل است كه از نظر مال و تأثري و  اما اگر صداى باارزش مى
دارترين صداها پيدا كرديد؟ اين صدا، صداى خاصى است، چون جايگاه  اگر مانند اين صدا را در ميان ارزش. نظري ندارد

  .بايد مهه مقدمات و مؤّخرات كار را حتليل كنيم، بعد صدا را بشنومي و بفهميم. و موقعيت آن خاص است

   ارزش صداهاى اهلى

  

ام كه  من شرمنده! به خدا قسم. شناسند كه چه صداىي است فهمند و مى اين صداها را مى اهل دل و افراد متخصص
  :خواهم با زبامن اين صدا را خبوامن مى

  هزار مرتبه شستم دهان به مشك و گالب
 

  ادىب است هنوز نام تو بردن كمال ىب

  

فرشتگان توانستند حقيقت اين صدا را بفهمند؟ فهمش كار البته عمق و مفهوم اين صدا را بايد گرفت، بعد ببينيد اگر متام 
ا نبوده و نيست   .آ

______________________________  
  .849: ؛ مصباح املتهجد709: اقبال األعمال -)1(
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  :گويد مى بني هفتاد و يك بدن قطعه قطعه و هشتاد و چهار ناله، در كمال آرامش، به معشوق
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زنند؟ به مشا يقني بدهم كه ما اين صدا را به   هاى توخاىل چيست كه براى مشا مى اين طبل »1« »َصرباً َعَلى َقضاِئك«
  .اين صدا از گلوى خدا است. گذارند كه در آجنا اين صدا را بشنوند ها را منى مهه گوش. شنومي كيفيىت ديگر در قيامت مى

   لياقت شنيدن صداهاى اهلى

  

  :فرمايد مگر در قرآن، در سوره بقره منى

  »2« »َو ال ُيَكلُِّمُهُم اللَُّه يـَْوَم اْلِقياَمةِ «

  .گوشى بايد باشد كه صداى مِن خدا را بشنود. رسامن ها منى من صدامي را در قيامت به مهه گوش

  »َصرباً َعَلى َقضاِئك«

كىن؟ صرب  على اصغر جان داده در آغوشم مرا امتحان مى هاشم و يارامن، در اوج سوخنت دل، با با على اكرب، قمر بىن
  .برم ايستم و لذت مى گردامن، مى از تو رو بر منى. كنم مى

  »َو الَمْعُبوَد ِسواكَ «

   جان. خواهى؟ اين ديگر اوج آن صداى جان است ديگر چه مى! حمبوب من

______________________________  
  ).احلسني عليه السالممقتل ( 82/ 3: ينابيع املودة -)1(

  ».گويد و خدا روز قيامت با آنان سخن منى«؛ 174): 2(بقره  -)2(

  258: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  گردى؟ مهه كليدها در اين جا مجع است، به دنبال چه كليدى مى

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته »1« »يا غياث املستغيثني«
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______________________________  
  ).مقتل احلسني عليه السالم( 82/ 3: ينابيع املودة -)1(

  259: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   آغوش رمحت 16

   حقيقت توبه

  ها ران، حسينيه مهداىن

  1385رمضان 

  261: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   مجيع االنبياء واملرسلنياحلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على 

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

رجوع؛ . كلمه توبه در لغت عرىب به معناى رجوع است. يقيناً براى هر مؤمن مسلماىن معناى توبه معلوم و روشن است
و معاصى به  بازگشنت از راه شيطان به راه خدا، از راه دوزخ به راه حق، از ظلمت به نور، از احنرافات. يعىن بازگشت

  .ها ها و درسىت خوىب

برند؛ چون كه در  ها، اهل گناه و معاصى، در فضاى فرهنگ فرعونيت به سر مى آلوده. دانيم مهه ما اين معناى توبه را مى
  .هاى حضرت حق، در حال تكّرب هستند و نسبت به وجود مقدس او تواضع، فروتىن و خاكسارى ندارند برابر خواسته

از . از فرعون بودن جنات پيدا كردن و موسوى شدن. فضاى فرعوىن درآمدن و در مدار كليم اللهى قرار گرفنتتوبه؛ يعىن از 
گرى مسيحى مسلك بريون  از غرق بودن در مادى. منروديت قطع رابطه كردن و به حضرت ابراهيم عليه السالم پيوسنت

هلب و ابوجهل درآمدن و در فضاى فرهنگ پيامِرب از مدار ابو . آمدن و حوارى واقعى حضرت مسيح عليه السالم شدن
از حال، عمل و اخالق يزديان . اموى مسلك بودن را رها كردن و علوى شدن. رمحت صلى اهللا عليه و آله قرار گرفنت

   خارج شدن و به فرهنگ امام حسني عليه السالم
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  262: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

. براى اين كه بدانيم توبه واقعى و حقيقى غري از اين نيست. چنني انقالب و بازگشىت، توبه واقعى است »1« .پيوسنت
هاى وجود مبارك رسول بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله درباره توبه حقيقى دقت كنيم؛ چون آنچه را كه  بايد به فرمايش

  .حى پروردگار عامل بوده استايشان در بيست و سه سال براى مردم فرمودند، حمصول و 

  تفاوت ماهيىت توبه كننده و گناهكار

  

نگاه پيغمرب صلى اهللا عليه و . اند هاى ما نظر پيغمرب اسالم صلى اهللا عليه و آله را درباره توبه نقل كرده ترين كتاب در مهم
  .ب، ابوجهل و اموى بودن درآمدنگرى، يهوديت، ابوهل آله به توبه، مهني نگاه است؛ يعىن از فرعونيت، منروديت، مادى

  »2« :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

______________________________  
  ».ء آفة و آفة هذا الدين بنو أمية عن ابن مسعود لكل شي«؛ 312: ج احلق -)1(

  :هم چنني آمده

عن زرارة و محران و حممد بن مسلم  عن احلليب«سوره اسراء؛  60، ذيل آيه 95، حديث 298 - 297/ 2: تفسريالعياشى
قال إن رسول اهللا أرى أن رجاال على املنابر يردون الناس ضالال رزيق و »  َو ما َجَعْلَنا الرُّْؤيَا الَِّيت َأَريْناكَ «قالوا سألناه عن قوله 

  ».هم بنو أمية قال» َو الشََّجَرَة اْلَمْلُعونََة ِيف اْلُقْرآنِ «زفر و قوله 

  :فرمايد ن مورد رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مىدر اي -)2(

َن يَا َبِين َعْبِد اْلُمطَِّلِب، ِإينِّ رَأَْيُت َعَلى ِمْنَربِي اثـَْينْ َعَشَر ِمْن قـُرَْيٍش، ُكلُُّهْم َضالٌّ ُمِضلٌّ َيْدُعو «؛ 907: كتاب سليم بن قيس
يِع َعَذاِِْم، َو : صِّرَاِط اْلَقْهَقَرىأُمَِّيت ِإَىل النَّاِر َو يـَرُدُّونـَُهْم َعِن ال َرُجَالِن ِمْن َحيـَّْنيِ ِمْن قـَُرْيٍش َعَلْيِهَما ِمْثُل ِإمثِْ اْألُمَِّة َو ِمْثُل مجَِ

َو ِمْن أَْهِل بـَْيِيت اثـَْنا . ِيب اْلَعاِص ْبِن أَُميَّةَ َعَشَرٌة ِمْن َبِين أَُميََّة، َرُجَالِن ِمَن اْلَعَشَرِة ِمْن ُوْلِد َحْرِب ْبِن أَُميََّة َو بَِقيَّتـُُهْم ِمْن ُوْلِد أَ 
ِإَماُمُهْم َو . َعِليٌّ َو احلََْسُن َو احلَُْسْنيُ َو ِتْسَعٌة ِمْن ُوْلِد احلَُْسْنيِ َواِحداً بـَْعَد َواِحدٍ : َعَشَر ِإَماَم ُهًدى ُكلُُّهْم َيْدُعوَن ِإَىل اْجلَنَّةِ 

  .ُهْم َمَع اْلِكَتاِب َو اْلِكَتاُب َمَعُهْم َاليـَُفارِقـُُهْم َو َاليـَُفارُِقونَُه َحىتَّ َيرُِدوا َعَليَّ احلَْْوضَ . نَا ِإَماُم َعِليٍّ َو ِإَماُمُهمْ َواِلُدُهْم َعِليٌّ، َو أَ 
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بـَْرُءوا ِمْن َعُدوِِّه َو آِزُروُه َو اْنُصُروُه َو اقْـَتُدوا ِبِه تـُْرَشُدوا َو يَا َبِين َعْبِد اْلُمطَِّلِب، َأِطيُعوا َعِلّياً َو اتَِّبُعوُه َو تـََولَّْوُه َو َالُختَاِلُفوُه َو ا
  ».تـَْهَتُدوا َو ُتْسَعُدوا

  263: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

كردند و نسبت به ارتكاب گناه دغدغه نداشتند و  به راحىت گناه مى. هاى ذكر شده، گناه بوده است اخالق مهه اين گروه
ا سخت نبود   .براى آ

  :فرمايد بعد حضرت صلى اهللا عليه و آله مى

اما ما اخالق ديگرى دارمي و آن، عمل صاحل، پاكى، درسىت، . ارتكاب اين جمموعه گناهان از اخالق دمشنان ما است
  .عبادت خدا و خدمت به بندگان او است

دانيم كه اين مدت سفر نيز كوتاه  يا مانند مسافر مىاين اخالق ما و اخالق دوستان و اولياى خداست كه خود را در دن
  .است و پايان آن، ورود به برزخ و عاقبت آن قيامت است و ما از قيامت دغدغه دارمي و از آن ترسان و نگران هستيم

   خوشحاىل مؤمن

  

  بعداً : حال مشا چگونه است؟ سلمان گفت »1« :شخصى به سلمان گفت

______________________________  
  .6312 -314: معارف و معاريف -)1(

  .يكى از مشاهري صحابه پيغمرب و از شخصيتهاى بسيار بزرگ اسالم است: سلمان فارسى

در  . است» روزبه«يا » ماهو«نام اصلى او . اصفهان يا كازرون يا رامهرمز» جى«اى از ناحيه  وى فارسى و دهقان زاده
ان شنيده بود كه ظهور پيغمرب تازه نزديك شده است خانه پدر را ترك  كودكى به دين عيسوى گرائيد و چون از كشيش

گفت و در جستجوى آن پيغمرب به سفر پرداخت چون به سوريه رسيد چندى در شام و موصل و نصيبني اقامت جست 
هر از ظهور تا آنكه در بالد عرب به اسارت بىن كلب افتاد و مردى از بىن قريظه او را خريد و به يثرب برد، در اين ش

هائى كه از كشيش مراد خود شنيده بود در آن حضرت بديد بزودى  ها و عالئم و نشانه پيغمرب آگاه شد و چون گفته
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اش خبريد و آزاد كرد، از آن موقع سلمان مالزم رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بود  رسول اكرم او را از خواجه. اسالم آورد
  .و نزد او منزلىت خاص يافت

ندگان كندن خندق در جنگى كه در تاريخ اسالم به غزوه خندق معروف است به اشارت سلمان بود و كندن اين گوي
بر طبق روايىت مشهور رسول صلى اهللا عليه و . خندق در ممانعت از جتاوز كافران به لشكرگاه مسلمانان اثرى بزرگ داشت

  .آله سلمان رااز اهل بيت مشرده است

وى در مشار اصحاب على عليه السالم و از مؤمنان به خالفت بالفصل او درآمد و نزد پس از وفات آن حضرت 
  .امرياملؤمنني على عليه السالم نيز منزلىت بزرگ داشت

روايات در فضيلت سلمان از حضرات معصومني بسيار آمده از مجله شيخ طوسى در اماىل از منصور بزرج روايت كند كه  
مگو : فرمود! شنوم ذكر سلمان فارسى را از مشا بسيار مى! موالى من: الم عرض كردمبه امام صادق عليه الس: گفت

كنم سه خصلت عظيم است كه وى بدان  سلمان فارسى بگو سلمان حممدى، و سبب آنكه من او را فراوان ياد مى
اينكه فقرا را بسيار  داشت، ديگر آراسته بوده، اول آنكه مهواره خواست على عليه السالم را بر خواست خود مقدم مى

ا را بر توانگران برمى دوست مى اّن سلمان  «داشت  گزيد، سوم آنكه وى دانش و دانشمندان را دوست مى داشت و آ
  .»كان عبدا صاحلا حنيفا مسلما و ما كان من املشركني

اهلبيت است و چه كسى را به به، سلمان از ما : از امرياملؤمنني عليه السالم درباره شخصيت سلمان سؤال شد و فرمود
  »!يابيد كه مانند لقمان حكيم و داراى علم اولني و علم آخرين باشد؟ جز او مى

  264: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

. گومي گومي، بعداً مى نه، اين را منى: گفت. يا بگو مريض هستم »احلَْْمُد لِلَّهِ « يا بگو. بعدى ندارد: گفت. گومي مى
شت شدم، آجناىي كه ديگر كسى از آن بريون منى: گوىي؟ گفت چه وقت مى: گفت آيد  وقىت كه از صراط رد شده، وارد 

گومي حامل خوب توامن ب حامل خوب است، اما اكنون منى: گومي و در آن جايگاه ابدى است، آن وقت اگر تو را ديدم، مى
  .است؛ چون زمان زيادى الزم است تا به حال خوب برسم

شوم كه انبياى خدا، صّديقني، شهدا و  برند و وارد جاىي مى حال خوب آن وقىت است كه يقني كنم مرا به دوزخ منى
   آن وقت. صاحلني در آجنا هستند
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  265: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

خواهد اعمال  شود، بعد از آن نيز كسى كه مى دامن چه مى اما اكنون نگران هستم، منى. استحامل خيلى خوب : گومي مى
يا . سنجد تر است؛ چون عمق مهه اعمال ما را مى تر و لطيف ما را بسنجد، كسى است كه سنجش او از هر زرگرى دقيق

  .پرونده تو براى خودت باشد: گويد كند و يا رد، بعد مى قبول مى

ا برسد، بعد ببينيد . درباره مردم هيچ قضاوتى نكنيد: فرمايد م صلى اهللا عليه و آله مىپيغمرب اسال بگذاريد تا حلظه مرگ آ
. آدم خوىب بود: دين مرد، آن وقت بگوييد، آدم بدى است، اما اگر ديندار مرد، آن وقت بگوييد اگر ىب. مريد چگونه مى

  »1« .آن حلظه مهم است

   مؤمنعاقبت به خريى، دغدغه 

  

كردند،  در روز مجعه آخر ماه شعبان، وقىت پيغمرب صلى اهللا عليه و آله روى منرب، ماه مبارك رمضان را براى مردم تفسري مى
شكافند و  در چنني ماهى فرق تو را مى: اواخر منرب، در ميان مجعيت به امرياملؤمنني عليه السالم نگاه كردند و فرمودند

   حماسن تو را غرق در خون

______________________________  
َأْي «؛ 91: ؛ حتف العقول)وصية أمرياملؤمنني عليه السالم للحسني عليه السالم(، 9، باب 74/ 241: حبار االنوار -)1(

َمِلِه ُمْفِسٌد ِيف آِخِر ُعُمرِِه َصاِئٌر ِإَىل النَّاِر بـَُينَّ َالتـُْؤِيْس ُمْذنِباً َفَكْم ِمْن َعاِكٍف َعَلى َذنِْبِه ُخِتَم َلُه ِخبَْريٍ َو َكْم ِمْن ُمْقِبٍل َعَلى عَ 
  ».نـَُعوذُ ِباللَِّه ِمنـَْها َأْي بـَُينَّ َكْم ِمْن َعاٍص َجنَا َو َكْم ِمْن َعاِمٍل َهَوى

  :و هم چنني آمده

يَا اْبَن آَدَم ِعْنَد اْلَمْوِت َفَأْنَت َقاَل ِإْن َجنَْوَت  َقاَل َعِليُّ ْبُن احلَُْسْنيِ «؛ 244: ؛ الدعوات108، حديث 119/ 1: اخلصال
ْن َجنَْوَت ِحَني ُحيَْمُل النَّاُس َعَلى أَْنَت َو ِإالَّ َهَلْكَت َو ِإْن َجنَْوَت يَا اْبَن آَدَم ِحَني ُتوَضُع ِيف قـَْربَِك فَأَْنَت أَْنَت َو ِإالَّ َهَلْكَت َو إِ 

 َو ِإْن َجنَْوَت ِحَني يـَُقوُم النَّاُس ِلَربِّ اْلعاَلِمَني َفَأْنَت أَْنَت َو ِإالَّ َهَلْكَت ُمثَّ َتَال َو ِمْن َوراِئِهمْ الصِّرَاِط فَأَْنَت أَْنَت َو ِإالَّ َهَلْكَت 
َر لَ  َضةٌ ِمْن رِيَاِض اْجلَنَِّة َأْو ُحْفَرٌة ِمْن ُحَفِر النَّاِر َروْ بـَْرزٌَخ ِإىل يـَْوِم يـُبـَْعُثوَن قَاَل ُهَو اْلَقبـُْر َو ِإنَّ َهلُْم ِفيِه َلَمِعيَشًة َضْنكاً َو اللَِّه ِإنَّ اْلَقبـْ

اَرْيِن ُمثَّ أَقْـَبَل َعَلى َرُجٍل ِمْن ُجَلَسائِِه فـََقاَل َلُه َلَقْد َعِلَم َساِكُن السََّماِء َساِكَن اْجلَنَِّة ِمْن َساِكِن ال نَّاِر فََأيُّ الرَُّجَلْنيِ أَْنَت َو َأيُّ الدَّ
  ».َداُرك
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  266: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .كنند مى

امرياملؤمنني عليه السالم نسبت به اصل مرگ، هيچ عكس العملى نشان ندادند، فقط به پيغمرب عظيم الشأن اسالم صلى 
  :رسد شود و مرگ من مى روزى كه فرق من شكافته مى: اهللا عليه و آله فرمودند

  .مريى بله، ديندار مى: دين؟ رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمودند مريم، يا ىب يا ديندار مىآ »1« »َأِىف َسالَمٍة ِمْن ِديىن؟«

  »2« .اين كه ديندار مبريم، مهم است. پس عيب ندارد، بزنند و فرق مرا بشكافند: حضرت على عليه السالم فرمودند

   باز بودن درب توبه تا قبل از مرگ

  

تواند  دين از دنيا رود، ديگر منى تواند از دنيا ديندار بريون رود؛ چون اگر ىب كند، مى ى مىانسان تا وقىت كه جاده عمر را ط
  :كنند ديندار شود؛ يعىن آجنا ديگر ديندار شدن او را قبول منى

  »3« » تـُْبُت اْآلنَ َو لَْيَسِت التـَّْوبَُة لِلَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السَّيِّئاِت َحىتَّ ِإذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قاَل ِإينِّ «

______________________________  
  .1135، حديث 36، باب 339/ 34: حبار األنوار -)1(

َو َوَضَع َرْأَسُه َعَلى ]  َحْولَهُ [ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َوَقَف فـََوقـَْفَنا «؛ 35، باب 338/ 34: حبار االنوار -)2(
 فـََقاَل َما يـُْبِكيَك يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل َضَغاِئُن ِيف ُصُدوِر قـَْوٍم َاليـُْبُدونـََها َلَك َحىتَّ يـَْفِقُدوِين فـََقالَ . َعَلْيِه السََّالُم َو َبَكىَرْأِس َعِليٍّ 

َقاَل أَ ِيف . َقاَل فَِإْن َصبَـْرُت َقاَل ُتَالِقي َجْهداً . يَا َرُسوَل اللَِّه أَ َفَال َأَضُع َسْيِفي َعَلى َعاِتِقي فَأُِبيَد َخْضرَاَءُهْم َقاَل َبْل َتْصِربُ 
  ».َسَالَمٍة ِمْن ِديِين قَاَل نـََعْم َقاَل فَِإذاً َالأُبَاِيلَ 

شوند، تا زماىن كه مرگ يكى از آنان فرا  و براى كساىن كه پيوسته كارهاى زشت مرتكب مى«؛ 18): 4(نساء  -)3(
  ».اكنون توبه كردم: گويد]  ها از دست رفته صتو در آن حلظه كه متام فر [رسد 
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  .شود كنم، ديگر قبول منى ها كنار رفت، اگر بگوييد توبه مى زماىن كه ملك املوت و عامل بعد را ديديد و پرده

ملك املوت، گوش و چشم آجنا با اشاره . حلظه مرگ، حلظه اصالح نيست؛ چون وقت اصالح شدن متام شده است
من ده سال مناز : ديگر چه وقىت براى اصالح كردن اعمال خود دارد كه بگويد. آيد افتد و زبان او بند مى انسان به كار مى

ام، مهه را پس  يا صد ميليون مال مردم را خورده. گريم ام، اكنون مى يا ده سال روزه نگرفته. خوامن ام، اما اكنون مى خنوانده
  .مريد دين مى آن حلظه انسان، ىب. اصًال وقت اصالح نيست. مده مى

   توبه واقعى از ديدگاه رسول گرامى اسالم

  

  :فرمايد صلى اهللا عليه و آله رسول خدا صلى اهللا عليه و آله درباره توبه واقعى مى

  »أََتْدُروَن َمِن التّاِئبِ «

  دانيد تائب كيست؟ آيا مى! امت من

  »الّلهم ال: قالوا«

  .دانيم نه، ما آن چيزى را كه در ذهن مشا هست، منى: مسلمانان گفتند

  »إذا تاَب الَعْبُد َو َملْ يـَْرَض اُخلَصماَء فـََلْيَس بِتائبٍ : قالَ «

كنم، اما مال مردم را كه به ناحق در دست اوست، پس ندهد، او تائب  توبه مى! خدايا: اگر كسى ناله بزند و بگويد
  .گناه و معصيت استنيست، بلكه هنوز در  

مال مردم را پس دهيد، گرچه : به مردم بگو: پيغمرب اكرم صلى اهللا عليه و آله حلظه رحلت به امرياملؤمنني عليه السالم فرمود
  .ريزند توانند با آن خياطى كنند و دور مى به اندازه نخ مانده ته سوزن باشد كه ديگر منى

   پيغمرب صلى اهللا عليه و آله. ه است، بايد برگردانيداگر به اين مقدار مال مردم نزد مشا ماند
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دهد، تا زنده است، خدا او را لعنت  نزد هر كسى مال مردم به ناحق مانده باشد، اگر آن مال را دارد و منى: فرمايد مى
  »1« .كند مى

   برترى حق اهللا بر حق الناس

  

تر از حق  از حق مردم است؛ چون خدا باالتر از مهه موجودات است، پس حق اهللا نيز خيلى عظيم البته حق خدا باالتر
اگرمن چند ميليون به مردم بدهكار باشم، يا دو ركعت مناز صبح بدهكار باشم، اين دو ركعت مناز صبح . الناس است

  .تر است مهم

  .دانيم و خدا ن مىحق اهللا چيزى نيست، ما خودما: گويند ها به اشتباه مى بعضى

دامن و خدا،  اينكه بگوئيم خودم مى. اما هيچ كدام از انبيا و ائمه عليهم السالم اين حرف را در دوره عمر خود نزده است
اما ما كه خود را اهل خدا، انبيا، . مگر اين كه اهل خدا و قيامت نباشيم. بايد حق خدا و مردم را ادا كنيم. معىن ندارد

  .دانيم، بايد پاك زندگى كنيم الم و قيامت مىائمه عليهم الس

  »َو َمْن تاَب َو َملْ َيزِْد ِىف الِعباَدِة فـََلْيَس ِبتائبٍ «

  .توبه كردم، اما به سراغ عبادت نرود و به عبادت خود نيافزايد، او تائب نيست: اگر بگويد

  »َو َمْن تاَب َو َملْ يـَُغيـِّْر ِلباَسُه فـََلْيَس بِتائبٍ «

  هاىي كه زنان، دخرتان و جوانان براى جلب نظر لباس: فرمايد صلى اهللا عليه و آله مىپيغمرب 

______________________________  
أقسم لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله يقول ... «، وصيته عليه السالم لكميل بن زياد؛ 175: حتف العقول -)1(

  »...سن أداء األمانة إىل الرب و الفاجر فيما جل و قل حىت اخليط و املخيط يل قبل وفاته بساعة مرارا ثالثا يا أبا احل
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پوشند،  كند و مى ا كه شهوت حرام را حتريك مىهاى بدن من پوشند، لباس روسرى، لباس، مانتو، كت و شلوارى كه زنان مى
من كه دمل پاك است، كدام : گويد گوىي، مى كند، وقىت به او مى اى؟ او هر روز دارد هزار نفر را جهنمى مى ديگر چه توبه

به كردم، تو ! خدايا: دل پاك؟ كدام توبه؟ يا جواىن كه براى جلب نظر دخرتان و زنان ناحمرم لباس پوشيده است، اگر بگويد
  .كند او دارد خدا را مسخره مى: اند اما در وضع لباس خود تغيريى ندهد، پيغمرب صلى اهللا عليه و آله فرموده

  »َو َمْن تاَب َو َملْ يـَُغيـِّْر رُفـََقاَئُه فـََلْيَس بِتائبٍ «

كنند، عوض نكىن،  اره مىاگر از اين دوستان حيوان صفت اطراف خود دور نشوى و دوستان ناباب را كه دين تو را پاره پ
  .توبه تو قبول نيست

  »َو َمْن تاَب َو فـََلْم يـَُغيـِّْر َجمِْلَسُه َو َطعاَمُه فـََلْيَس بِتائبٍ «

  .كسى كه از جلسات گناه و لقمه حرام دست برندارد، توبه او قبول نيست

  »َو َمْن تاَب َو فـََلْم يـَُغيـِّْر َفراَشُه َو َوساَدَته فـََلْيَس بِتائبٍ «

  .اگر كسى رختخواب و بسرت حرام خود را عوض نكند و باز در آن بسرت باشد، توبه نكرده است

  »َو َمْن تاَب َو فـََلْم يـَُغيـِّْر ُخلَقه َو نِيََّتُه فـََلْيَس ِبتائبٍ «

كند و نيت بدى نسبت به مردم دارد اگر از اين اخالق و  كسى كه بداخالق و عصباىن است و اوقات مهه را تلخ مى
  .نيت توبه نكند، تائب نيست

  »َو َمْن تاَب َو فـََلْم يـَْفَتْح قـَْلَبُه َو َملْ يـَُوسُِّع َكفَّه فـََلْيَس بِتائبٍ «

   رحم كسى كه حال و هواى دلش در توبه عوض نشود، مهان سنگ دل و ىب
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  .اى ندارد اش فايده مباند و كسى كه خبلش از بني نرود، توبه

  »َو َمْن تاَب فـََلْم يـَُقصِّْر اَمَلُه َو َملْ َحيَْفْظ ِلسانَُه فـََلْيَس ِبتائبٍ «
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  .اش توبه نيست زند و زبانش براى هر گناهى رها است، توبه آن كسى كه در آرزوهاى دست نيافتىن دست و پا مى

ْم َفْضَل قُوتِِه ِمْن بََدِنِه فَـ «   »َلْيَس بِتائبٍ َو َمْن تاَب َو َملْ يـَُقدِّ

اگر . هاى حرام روييده بر بدن را آب و تسويه نكند، توبه نكرده است ام، وىل گوشت توبه كرده! خدايا: اگر كسى بگويد
  :مهه اين امور را عوض كند

  .و به آن تداوم بدهد توبه كننده واقعى است »1« »َو إَذا اْستَـَقاَم َعَلى َهِذِه اِخلصاِل َفَذاَك تاِئبٌ «

  بر توبه به درگاه غفارعزم 

  

  .گريد نيت واقعى داشته باش كه از فردا خودت را عوض كىن، خدا اصًال سخت منى: گويد مى

با اين نيت، . گريى نيستم بارها خدا پيغام داده است كه من خداى سخت »2« »يا َمْن يـَْقَبُل الَيِسَري َو يـَْعُفو َعِن الَكثريِ «
كنم، من هم جدى متام گناهان گذشته تو را در  مهه چيز را جدى عوض مى: قط بگوف. مهه گذشته خود را تسويه كنيم

  .خبشم مهني حلظه مى

  :ترين شعرهاىي كه در دوره عمرم ديدم اين است يكى از قيمىت

______________________________  
  .88: ؛ جامع االخبار52، حديث 20باب : 35/ 6: حبار األنوار -)1(

  .2، حديث 6، باب 93/ 95: حبار األنوار -)2(
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  تو مگو ما را به آن شه بار نيست
 

 «1»  با كرميان كارها دشوار نيست
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فالن بزرگوار بار عام داده است، يعىن به متام : گويند بار يعىن راه دادن عمومى كه كسى جلوى ما را نگريد، وقىت مى
  .خواهد، بيايد درب را باز بگذاريد تا هر كسى كه مى: استها گفته  دربان

   باز بودن باب توبه

  

بعد از كشنت اين : هنوز حضرت سيدالشهداء عليه السالم شهيد نشده بود، به سى هزار نفر دمشن بدتر از يهودى گفت
ن اگر خون مرا بريزيد، متام درهاى توبه ايد؛ چو  البته تا خون مرا نرخيته. كند هفتاد و يك نفر، اگر توبه كنيد، خدا قبول مى

  .شود بسته مى

در جملس حضرت رضا عليه السالم : كند شيخ صدوق نقل مى »2« .شد فقط اين يك نفر بود كه اگر خونش رخيته مى
: امام هشتم عليه السالم فرمود. خدا مهه مشا را لعنت كند: صحبت از جنگ مجل شد، كسى در آجنا ناراحت شد و گفت

اىي كه توبه كردندبگو    .غري از آ

اى  اشتباه كردند، اما بعد توبه كردند و خدا توبه عده: اند، فرمود ها با امرياملؤمنني عليه السالم جنگيده اين! آقا: عرض كرد
از  اگر. خبشم، اّال كشنت حسني عليه السالم را در اين عامل هر گناهى را مى: خدا پيغام داده است. از آنان را قبول كرد

  »3« .بقيه گناهان توبه كنند، قابل خبشيدن است

______________________________  
  .مولوى -)1(

  :قريب به اين مضمون آمده«؛ 76/ 2: ؛ اإلرشاد، شيخ مفيد231: إعالم الورى -)2(

يكونوا أذل فرق من  و اهللا ال يدعوين حىت يستخرجوا هذه العلقة من جويف فإذا فعلوا ذلك سلط اهللا عليهم من يذهلم حىت
  ».األمم

  :قريب به اين مضمون آمده«؛ 218: ثواب األعمال و عقاب األعمال -)3(

اَبهُ َبَالءٌ تـََلبََّس َأَحٌد ِبَقْتِلِه ِإالَّ َأصَ  َقاَل َسِهْرُت أَنَا َو نـََفٌر َذاَت َليـَْلٍة فـََتَذاَكْرنَا قـَْتَل احلَُْسْنيِ عليه السالم فـََقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم َما
َلُه َو َأَعاَن َعَليْ  ِه َفَما َأَصاَبهُ ِإَىل اْآلِن أَْمٌر َيْكَرُهُه َفَمَقَتهُ ِيف َأْهِلِه َو َماِلِه َو نـَْفِسِه فـََقاَل َشْيٌخ ِمَن اْلَقْوِم فـَُهَو َو اللَِّه ِممَّْن َشِهَد قـَتـْ
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 طاً فـََقاَم ِإلَْيِه لُِيْصِلَحُه َفَأَخَذِت النَّاُر ِبِإْصَبِعِه فـَنَـَفَخَها َفَأَخَذْت بِِلْحَيِتِه َفَخرََج يـَُباِدُر ِإَىل اْلَقْوُم َو تـََغيـََّر السِّرَاُج َو َكاَن ُدْهُنُه نِفْ 
  ».َماَت َلَعَنُه اللَّه اْلَماِء َفأَْلَقى نـَْفَسُه ِيف النـََّهِر َو َجَعَلِت النَّاُر تـَُرْفِرُف َعَلى َرْأِسِه فَِإَذا َأْخَرَجهُ َأْحَرقـَْتُه َحىتَّ 
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  توبه، آغوش رمحت پروردگار

  

  :ها گرفته شده است ترين كتاب كسى كه توبه كرد، عكس العمل خدا چيست؟ اين روايت از قوى

  :كند مىابوبصري از امام صادق عليه السالم در مورد عكس العمل خدا نسبت به توبه كار واقعى نقل 

ؤِمن إذا أذَنَب َذنباً ! داوَد النَِّىب عليه السالم يا داود  الّلُه إىل  َأْوحى«
ُ
  »إنَّ َعبِدَى امل

  :ظرفيىت، جهل، گرفتار شدن، گناه و معصيىت كرد اگر بنده مؤمنم، به خاطر كم

  »ُمثَّ َرَجَع َو تاَب ِمْن ذِلَك الذَّنبِ «

شيمامن، اى كاش اين كار را نكرده بودم و در درون خودش ناراحت شد و غلط كردم، بد كردم، پ! خدايا: بعد گفت
  چرا منك تو را خوردم و منكدان شكستم؟: جوشيد و گفت

  »و أستحىي مّىن ِعْنَد ذِْكرِهِ «

  :افتد، شرمنده شده، سر خود را پايني انداخت تا ياد گناه خود مى

  »َغَفْرُت َلُه َو أَْنَسْيُتُه اَحلَفَظةَ «

   گريم كه ديگر آن مالئكه كرام آمرزم و گناه را از ياد نويسندگان گناه مى ىاو را م
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  .الكاتبني با نگاه حتقري به او نگاه نكنند

  »َو أَْبَدْلُتُه اَحلَسَنةَ «

گذارم و به جاى  صفحاتش را سفيد منىاش صد صفحه گناه نوشته شده باشد، متام گناهانش را پاك كرده و  اگر در پرونده
  نويسم، آن خوىب مى

  چرا؟. باكى ندارم كه بنده من كار خوب نكرده، وىل من خوىب به پاى او بنويسم »1« »َو ال اباِىل َو أَنَا َأْرَحُم الرَّاِمحنيَ «

ه السالم در دعاى ابومحزه تا جاىي كه امام زين العابدين علي. براى اين كه من از مهه رحم كنندگان رمحم بيشرت است
  »2« .كشى من گناه و خطا كردم، اما تو با من رفتارى دارى كه گويا تو از من خجالت مى: فرمايد مى

   توبه در سحر شب مجعه

  

افتد كه در ماه مبارك رمضان و حىت در طول سال به چنني شىب برخورد   اين شب قدر سه خصوصيت دارد، كم اتفاق مى
  .يژگى را داشته باشدكنيم كه اين سه و 

  :ويژگى اول

َلُة اْلَقْدِر َخيـٌْر ِمْن أَْلِف َشْهرٍ «   »3« »لَيـْ

______________________________  
  َأْوحى«؛ 30، حديث 20، باب 28/ 6: ؛ حبار األنوار21017، حديث 86، باب 74/ 16: وسائل الشيعة -)1(

نِب و أستحىي مّىن ِعْنَد إ! داوَد النَِّىب عليه السالم يا داود  الّلهُ إىل ؤِمن إذا أذَنَب َذنباً ُمثَّ َرَجَع َو تاَب ِمْن ذِلَك الذَّ
ُ
نَّ َعبِدَى امل

  ».ِذْكرِِه َغَفْرُت َلُه َو أَْنَسْيُتُه اَحلَفَظَة َو أَْبَدلُْتُه اَحلَسَنَة َو ال اباِىل َو أَنَا أَْرَحُم الرَّاِمحنيَ 

َأْسَقْطَتِين ِمْن َعْيِنَك َفَما بَالَْيُت فَِبِحْلِمَك أَْمَهْلَتِين َو ِبِسْرتَِك «؛ 587: ملتهجد؛ مصباح ا593: مصباح الكفعمى -)2(
  ».كي َملْ أَْعِصَك ِحَني َعَصْيتُ َستَـْرَتِين َحىتَّ َكأَنََّك أَْغَفْلَتِين َو ِمْن ُعُقوبَاِت اْلَمَعاِصي َجنَّْبَتِين َحىتَّ َكَأنََّك اْسَتْحيَـْيَتِين ِإهلَِ 

رت از هزار ماه است«؛ 3): 97(قدر  -)3(   ».شب قدر، 
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  274: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

ها از  فرزندان حضرت يعقوب عليه السالم وقىت از مصر آمدند، آب. خيلى مهم است. ويژگى دوم اين كه شب مجعه است
بردمي، كتك زدمي، توهني كردمي، پرياهنش را درآوردمي و درون ما يوسف را از دامن تو ربودمي، به صحرا : آسياب افتاد، گفتند

  .چاه انداختيم، تو را سى سال به فراق او مبتال كردمي و دل تو را سوزاندمي، اما تو براى ما از خدا طلب مغفرت كن

  :وقىت فرزندان يعقوب عليه السالم گفتند: فرمايد خدا در قرآن مى

  »1« »قاَل َسْوَف َأْستَـْغِفُر َلُكْم َريبِّ ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ * َلنا ُذنُوبَنا ِإنَّا ُكنَّا خاِطِئنيَ قالُوا يا أَبانَا اْستَـْغِفْر «

آينده : كنم، گفتند كنند، استغفار مى در آينده، وقىت كه دعا را رد منى: حضرت يعقوب عليه السالم قبول كرد، وىل فرمود
آن هم در صورتى كه شب از نيمه گذشته باشد چون در آن وقت خدا دعاى كسى  شب مجعه،: چه موقع است؟ گفت

اما ويژگى ديگر اين كه، شب نوزدهم، شب حضرت على عليه السالم است، البته در هيچ روايىت  »2« .كند را رد منى
   ندارمي، بلكه برعكس، در مورد شب مجعه اقًال پنجاه روايت دارمي كه

______________________________  
براى : گفت.* امي ترديد ما خطاكار بوده آمرزش گناهامنان را خبواه، ىب! اى پدر: گفتند«؛ 98 -97): 12(يوسف  -)1(

  ».مشا از پروردگارم درخواست آمرزش خواهم كرد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است

ْبِد اللَِّه عليه السالم ِيف قـَْوِلِه تـََعاَىل َسْوَف َعْن َأِيب عَ «؛ 5686، حديث 23، باب 199/ 5: مستدرك الوسائل -)2(
نَـ  َا َذنـْبـُُهْم ِفيَما بـَْيِين َو بـَيـْ   ».ُهْم َفَأْوَحى اللَُّه ِإلَْيِه ِإينِّ َقْد َغَفْرُت َهلُمَأْستَـْغِفُر َلُكْم َريبِّ فـََقاَل َأخََّرُهْم ِإَىل السََّحِر فـََقاَل يَا َربِّ ِإمنَّ

َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم ِيف قـَْوِلِه تـََعاَىل َسْوَف «: نيز آمده 5687، حديث 23، باب 200/ 5: مستدرك الوسائل
َلَة اْجلُُمَعةِ    ».َأْستَـْغِفُر َلُكْم َريبِّ َقاَل َأخََّرُهْم ِإَىل السََّحِر لَيـْ

  275: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

باكى ندارم، من خدا هستم، در كار من، چون و » ال اباىل«: خدا گفته است »1« .شب امام حسني عليه السالم است
هر كس امشب هر كجاى دنيا حسني مرا زيارت كند، متام گناهانش را : زنند امشب كه از ذات عرش فرياد مى. چرا نكنيد

  .»و أنا ارحم الرامحني«: خبشم مى



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

 

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
َو ِلَكْرَبَالَء ِيف ُكلِّ يـَْوٍم زِيَاَرٌة ِمَن اْلَمَالِئَكِة َو اجلِْنِّ َو ... َعْن َكْعِب اْألَْحَبار«؛ 46، باب 45/ 315: حبار االنوار -)1(

َلُة اْجلُُمَعِة يـَْنزُِل ِإلَيـَْها ِتْسُعوَن أَْلَف َمَلٍك يـَْبكُ  ْنِس َفِإَذا َكاَنْت لَيـْ وَن َعَلى احلَُْسْنيِ َو َيْذُكُروَن َفْضَلُه َو ِإنَُّه ُيَسمَّى ِيف السََّماِء اْإلِ
  ».ُحَسْيناً اْلَمْذبُوَح َو ِيف اْألَْرِض أَبَا َعْبِد اللَِّه اْلَمْقُتوَل َو ِيف اْلِبَحاِر اْلَفرَْخ اْألَْزَهَر اْلَمْظُلومَ 

  276: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   توبه شفاعت 17

   بررسى معنا و مصاديق شفاعت

  ها ران، حسينيه مهداىن

  1385رمضان 

  279: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

به معناى جفت » شفع«به معناى تك و فرد است و  »وتر«. اند در كتاب خدا به كار گرفته شده» شفع و وتر«كلمات 
البته معاىن خمتلفى درباره لغت شفاعت ذكر شده است   »1« .كلمه شفاعت از مهني كلمه گرفته شده است. و زوج است

  .پردازمي كه به برخى از اين معاىن مى

ت سينه مادر، مواد الزم غذاىي كودك به شفاع. متام حيات مادى و معنوى انسان در دنيا و آخرت در گرو شفاعت است
   انسان به. گريد را از سفره طبيعت مى

______________________________  
  )شفع(، لغت 183/ 8: لسان العرب -)1(
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  .خالف الَوْتر، و هو الزوج: الشفع: شفع

  .كاَن َوْتراً َفَشَفْعُته َشْفعاً : تقول

ه : و َشَفَع الَوتْـَر من الَعَدِد َشْفعاً    َزْوجاً؛صريَّ

   ما ُشِفع به، مسي باملصدر، و اجلمع ِشفاع: الشَّْفعُ 

  .و الشَّْفِع و الَوْترِ : يف التنزيل

  .الشَّْفُع يـَْوُم اَألْضحى، و الَوتْـُر يوُم َعرَفةَ : قال اَألسود بن يزيد

  .الوتْـُر هو اهللا، و الشْفع خْلقه: و قال عطاء

  .بَزْوَجِتهالَوتر آدُم ُشِفَع : و قال ابن عباس

  280: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

موجودات زنده به شفاعت خورشيد، هوا و گردش زمني به دور . آورد شفاعت درختان، هر ميوه و حمصوىل را به دست مى
مه اگر خداوند متعال اين امور را جفت انسان قرار نداده بود، زندگى كردن حمال بود و خي. خود و خورشيد زنده هستند

  .شد حيات برپا منى

شىت با شفيعان تأمني مى اگر در قيامت كسى از . شود در قيامت نيز حيات پاك و زندگى ملكوتى، اهلى، انساىن و 
اى را باز  شفاعت به اين معنا نيست كه پروردگار در قيامت اداره. شفاعت شفيعان حمروم باشد، يقيناً جنات خنواهد يافت

بلكه شفاعت در . كند بندد، يا حمو و نابود مى اى رادر آن اداره مى توبه ه و معصيت و ظلم ىبكند و پرونده هر گنا مى
  .قيامت به اين معناست كه انسان بتواند در ارتباط با شفيعان قرار بگريد

ت كسى كه اميان، با او جفت نيست و از اميان تنهاست، در آجنا جنا. يكى از شفيعان روز قيامت، اميان انسان است
  :شفيع ديگر قيامت، قرآن است. ندارد
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هاى قرآن در پرونده او  اگر پرونده انسان، با قرآن جفت نباشد، يعىن عمل به خواسته »2« »»1«  فانّه شافع مشّفع«
نباشد؛ مناز، روزه، زكات و مخس در پرونده نباشد و انسان جداى از قرآن وارد حمشر شود، درهاى جنات به روى او بسته 

  .بودخواهد 

از اول تا آخر امت را به خاطر من كارى : شفاعت قرآن به اين معنا نيست كه قرآن وارد حمشر شود و به پروردگار بگويد
   شفاعت قرآن به اين است كه قرآن. نداشته باش

______________________________  
ِإَذا اْلَتَبَسْت َعَلْيُكُم اْلِفَنتُ َكِقَطِع فَ «؛ 16، حديث 1، باب 89/ 17: ؛ حبار االنوار2، حديث 598/ 2: الكاىف -)1(

اَدُه ِإَىل اْجلَنَِّة َو َمْن َجَعَلُه َخْلَفُه َساَقُه ِإَىل اللَّْيِل اْلُمْظِلِم فـََعَلْيُكْم ِباْلُقْرآِن َفِإنَُّه َشاِفٌع ُمَشفٌَّع َو َماِحٌل ُمَصدٌَّق َو َمْن َجَعَلُه أََماَمُه قَ 
لِيُل َيُدلُّ َعَلى َخْريِ َسِبيلالنَّاِر َو ُهَو ا   ».لدَّ

  .2، حديث 598/ 2: الكاىف -)2(

  281: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .با خود مهاهنگ ببيند - در حّد خودمان -دستورهايش را در اعمال زندگى ما مشاهده كند و ما را

اگر پيغمرب صلى اهللا عليه و آله . ليه و آله هستنديكى از شفيعان ديگر قيامت نيز پيامرب عظيم الشأن اسالم صلى اهللا ع
در قيامت ما را به عنوان امت خود امضا كند و ببيند كه در پرونده ما، عمل به فرهنگ او ثبت است، اين مهان شفاعت 

  .يكى ديگر از شفيعان قيامت، امام معصوم است. شود پيغمرب صلى اهللا عليه و آله مى

   امتترين شفيع روز قي جنات خبش

  

ترين و جنات  اند، قوى در ميان متام شفيعاىن كه براى انسان قررا داده شده: فرمايد وجود مبارك امرياملؤمنني عليه السالم مى
ا توبه است خبش   :ترين آ

  .هيچ شفيعى كارگشاتر از توبه نيست »1« »الشفيع أجنح من التوبة«
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از أهّم واجبات و فرائض است؛ يعىن حقيقىت كه باالتر از مهه واجبات توبه در معارف اهل بيت عليهم السالم و قرآن كرمي 
اگر گناهكار عالقه داشته باشد كه از چارچوب گناهان جنات پيدا  . است و بر هر گناهكارى اين فريضه ثبت شده است

  .تواند به توبه متوّسل شود تا يقيناً گناهان او خبشيده شود كند، مى

  :باالتر از واجب است، در قرآن جميد آمده استاما اين كه توبه فريضه و 

  »2« »يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا تُوبُوا ِإَىل اللَِّه تـَْوبًَة َنُصوحاً «

______________________________  
  .371حكمت : ج البالغه -)1(

  »].را از بازگشت به گناه بازداردكه مشا [اى خالص  به پيشگاه خدا توبه كنيد، توبه! اى مؤمنان«؛ 8): 66(حترمي  -)2(

  282: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

اى كه امامان بزرگوار، براى ما اين گونه معىن   وىل آن توبه. اين امر خدا است و امر خدا فريضه، يعىن مافوق واجب است
اين معناى . آن گناه تا آخر عمر توبه نصوح يعىن قطع رابطه با هر گناهى كه به آن آلوده هستم و بازنگشنت به: كردند

  »1« .توبه نصوح است

______________________________  
َو ِقيَل َلُه َما التـَّْوَبُة النَُّصوُح فـََقاَل عليه «؛ 66، حديث 16، باب 48/ 75: ؛ حبار االنوار210: حتف العقول -)1(

  ».ْلَقْصُد َعَلى َأْن َاليـَُعودَ السالم نََدٌم بِاْلَقْلِب َو اْسِتْغَفاٌر بِاللَِّساِن َو ا

  :هم چنني آمده

   سوره حترمي 8، ذيل آيه 478/ 10: جممع البيان يف تفسري القرآن

و روى عكرمة عن ابن عباس قال قال معاذ بن جبل يا رسول اهللا ما التوبة النصوح قال أن يتوب التائب مث ال يرجع يف ذنب  
  .كما ال يعود اللنب إىل الضرع
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سيئة و هو يف القرآن مث تال هذه اآلية و قيل أن التوبة النصوح هي اليت  مسعود التوبة النصوح هي اليت تكفر كل و قال ابن
يناصح اإلنسان فيها نفسه بإخالص الندم مع العزم على أن ال يعود إىل مثله يف القبح و قيل هي أن يكون العبد نادما على 

ن و قيل هي الصادقة الناصحة عن قتادة و قيل هي أن يستغفر باللسان و يندم ما مضى جممعا على أن ال يعود فيه عن احلس
بالقلب و ميسك بالبدن عن الكليب و قيل هي التوبة املقبولة و ال تقبل ما مل يكن فيها ثالث خوف أن ال تقبل و رجاء أن 

زال كأنه ينظر إليه و قيل هي من تقبل و إدمان الطاعة عن سعيد بن جبري و قيل هي أن يكون الذنب نصب عينيه و ال ي
ا مجعت بينه و بني أولياء اهللا كما مجع اخلياط الثوب  النصح و هو اخلياطة ألن العصيان خيرق الدين و التوبة ترقعه و قيل أل

ا أحكمت طاعته و أوثقتها كما أحكم اخلياط الثوب و أوثقه   .و ألصق بعضه ببعض و قيل أل

  :سوره حترمي مرتجم آن گويد 8، ذيل آيه 149/ 25: ان يف تفسري القرآندر پاورقى ترمجه جممع البي

ا  اىي برجسته چون پستان ز ا صورتش مو نداشت و پستا بعضى از تفاسري و كتب آمده كه نصوح مردى بود شبيه ز
كرد و كسى از وضع او خرب نداشت و آوازه متيز كارى و زرنگى او به گوش مهه رسيده و  داشت و در محّام زنانه كار مى

ا را دّالكى كند و از او قبًال، وقت مىزنان و دخرتان رجال دولت، و اعيان و اشراف دوست د گرفتند تا  اشتند كه وى آ
نصوح وقت . روزى در اندرون شاه صحبت از او در ميان آمده دخرت شاه مايل شد كه محّام آمده و كار نصوح را ببيند

اق نصوح حبّمام آمده پس دخرت شاه با چند تن از خواص ندميانش باّتف. بدخرت شاه داده و آماده پذيراىي و نظافت او شد
و مشغول استحمام شد كه از قضا يك دانه گوهر گرانبهاىي از دخرت پادشاه در آن محّام مفقود گشت از اين امر دخرت 

  .پادشاه در غضب شده و بدو تن از خواصش فرمان داد كه مهه كارگران را تفتيش كنند تا شايد آن گوهر ارزنده پيدا شود

مهني كه نوبت به نصوح رسيد با . كارگران را يكى بعد از ديگرى مورد بازديد خود قرار دادندطبق اين دستور مأمورين،  
دانست تفتيش آنان، سراجنام كارش را به  اينكه آن بيچاره هيچگونه خربى از دانه نداشت، وىل بعد از اين جهت كه مى

ر طرىف كه م كشاند حاضر منى رسواىي مى رفتند تا دستگريش كنند او به طرف ديگر فرار  ىشد كه وى را تفتيش كنند لذا 
و از اين نظر مأمورين براى دستگريى او بيشرت . داد كه گوهر را او ربوده است كرد و اين عمل او آن طور نشان مى مى

خزينه نصوح هم تنها راه جنات را در اين ديد كه خود را در ميان خزينه محّام پنهان كند، ناچار به داخل . كردند سعى مى
رفته و مهني كه ديد مأمورين براى گرفنت او به خزينه آمدند و ديد كه ديگر كارش از كار گذشته و االن است كه رسوا شود 

  .به خداى تعاىل متوّجه و از روى اخالص توبه و از خدا خواست كه از اين غم و رسواىي جناتش دهد

آوازى بلند شد كه دست از اين بيچاره برداريد كه گوهر پيدا شد پس  به جمّرد اينكه نصوح توبه كرد ناگهان از بريون محّام
از او دست برداشتند و نصوح خسته و ناالن شكر خدا را به جا آورده و از خدمت دخرت شاه مرّخص شد و به خانه 

شهر از او دست خود رفت و هر مقدار ماىل كه از اين راه گناه حتصيل كرده بود در راه خدا به فقراء داد و چون زنان 
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توانست راز خودش را به كسى اظهار كند ناچار از شهر  و از طرىف منى. توانست در آن شهر مباند بردار نبودند ديگر منى
اّتفاقا شىب در . خارج و در كوهى كه در چند فرسخى آن شهر بود سكونت اختيار منود و به عبادت خدا مشغول گرديد

اى و حال آنكه گوشت، و پوست تو از فعل حرام روئيده  نصوح چگونه توبه كرده اى: گويد خواب ديد كسى به او مى
  .شده است

تو بايد طورى كىن كه گوشتهاى حرام از بدنت بريزد مهني كه از خواب بيدار شد با خودش قرار داد كه سنگهاى گران وزن 
  .را محل كند و بدين وسيله خودش را از گوشتهاى حرام بكاهاند

  284: يوسف عليه السالم، ص چهره ملكوتى

اش را از مال حرام قطع كند و تا روز مرگ خود، با مال حرام رابطه برقرار  يعىن اگر كسى به مال حرام آلوده است، رابطه
مناز و روزه است،  اگر كسى ىب. اش را با ظلم قطع كند و ديگر به ظلم برنگردد يا اگر كسى ظامل است، رابطه. نكند

اش را با اين گناهان قطع كند و ديگر به آن برنگردد،  پردازد، رابطه تى و ماىل پروردگار و حق خدا را منىحقوق واجب عباد
  .اين توبه نصوح است

  :شود اى اتفاق بيافتد، كه امكان اتفاق افتادنش براى مهه هست، متام گناهان او خبشيده مى اگر چنني توبه

  »1« »َسيِّئاِتُكمْ  َربُُّكْم َأْن ُيَكفَِّر َعْنُكمْ   َعسى«

اگر مشا به پيشگاه مقدس پروردگار توبه نصوح بياوريد، . در مجله عرىب گاهى به معىن صد در صد و قطعى است » َعسى«
  .شود صد در صد پرونده مشا پاك و گناهان مشا خبشيده مى

   معناى صحيح توبه نصوح

  

خدايا اشتباه  : بگومي و يا بگومي» أستغفر اهللا«به عرىب آيا قول و حرف است؟ يعىن من شب احياء  »2« اما توبه چيست؟
  كردم، متام است؟

   نيمه شب بر روى بام كاخ حاكم بلخى سر و صدا بلند شد، حاكم خيلى تعجب
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______________________________  
  ».اميد است پروردگارتان گناهانتان را از مشا حمو كند«؛ 8): 66(حترمي  -)1(

َعْن َأِيب َبِصٍري َقاَل قـُْلُت «؛ 21036، حديث 89، باب 16/ 80: ؛ وسائل الشيعة4، حديث 432/ 2: الكاىف -)2(
أَيـَُّنا َملْ  الَِّذي َاليـَُعوُد ِفيِه أََبداً قـُْلُت وَ  ِألَِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوبُوا ِإَىل اللَِّه تـَْوبًَة َنُصوحاً َقاَل ُهَو الذَّْنبُ 

  ».يـَُعْد فـََقاَل يَا أَبَا ُحمَمٍَّد ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُمَفنتََّ التـَّوَّابَ 

  285: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  سريع ببينيد چه خرب است؟: كرد كه اين سر و صدا چيست؟ با مأمورين گفت

ا مى ما شرتهاى خود را گم كرده: گويند كوبند و مى مىچند نفر بر روى بام پا : مأمورين گفتند   .گردمي امي و به دنبال آ

ها ديوانه هستند كه روى بام كاخ من به دنبال شرت خود  بام كاخ، چه ربطى به گم شدن شرتها دارد؟ اين: حاكم گفت
ا را پايني بياوريد مى ا را دست بسته پايني آورند. گردند؟ آ ا گفتحاكم . مأمورها آ چرا روى بام  ! ها اى ديوانه: به آ

ا گفتند كاخ من به دنبال شرتهاى خود مى تر تو هسىت كه روى ختت ظلم و شهوت راىن به دنبال  از ما ديوانه: گرديد؟ آ
  .گردى سعادت مى

   مراحل توبه

  

ملال به ناحق نزد من مباند، آن وقت ها تومان مال مردم و بيت ا است؟ ميليون» استغفر اهللا رىب و اتوب اليه«آيا توبه قول 
  :شود؟ بگومي با اين قول مشكل حل مى

اما باز فردا به » استغفر اهللا«: غلط كردم، باز مهه گناهاىن كه داشتم، ادامه بدهم، اين توبه صحيح است؟ امشب بگومي
مت و حتقري بروم، متام گذشته   ام با اين غلط كردم پاك شده است؟ سراغ دروغ و 

، توبه حال است؟ يعىن با شنيدن معارف اهلى پشيمان و نادم شوم و در درون خود به جوش و خروش دربيامي كه چرا يا نه
بگومي و ديگر متام » استغفر اهللا«اين مهه گناه از من سر زده است؟ آيا اين پيشماىن توبه است و كار ديگرى الزم نيست؟ 

هاى  ارى نكنم؟ يا نه، توبه، حركت و عمل است؟ اين كه متام حرامشود؟ اين توبه است كه پيشمان شوم و ديگر ك مى
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ا برگردامن، مثًال ارث به ناحق خورده را به وارثان، مغازه  ماىل و مال غصىب را از اموال خود بريون بياورم و به صاحبان آ
رگردامن، منازهاى خوانده نشده را غصىب را به مالك اصلى و پول غارت شده بيت املال را با كمال مردانگى به خزانه دولت ب

   هاى نگرفته را بگريم؟ توبه، اين خبوامن، روزه

  286: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  است؟

  بايد به سراغ قرآن و روايات برومي تا ببينيم توبه حال است يا قال و يا حركت؟

نظر قرآن و روايات اين . ها چيزى ندارمي تر از اين دين ما بر طبق قرآن و فرهنگ اهل بيت عليهم السالم است و ما اضافه
ام؟ در عمرم  اين كه من در درون خود تفكر كنم كه چه گناهى را مرتكب شده. است كه توبه در مرحله اول، حال است

ام و او در حق من چه كرده است؟ آيا او مهان كسى نبود كه در رحم مادر مرا پرورش داد و  با چه كسى خمالفت كرده
دون اين كه ناقص شوم، مرا به دنيا آورد؟ بعد از آن، حمبت پدر و مادر را متوجه من كرد كه من را با شريه جان خود ب

  پرورش دهند؟

ن كرد و صد و بيست و چهار هزار پيغمرب را براى جنات من فرستاد؟ من   او مهاىن نيست كه سفره طبيعت را براى من 
  ام؟ ام و به دستور چه وجود مقدسى گوش نداده گناه و عصيان چه كسى را مرتكب شده

   ادا كردن حق منك

  

مقدارى . دزد متام اجناس قيمىت را داخل كيسه كرد. او خواب بود و متوجه نشد. دزدى به خانه شخص ثرومتندى آمد
ء  تاريكى به شى دزد آماده بود تا اجناس را بربد، ناگهان چشم او در آن. طال، نقره، انگشرت، جواهر، گردنبند مجع شد

. آن را با انگشت خود ملس كرد، نفهميد چيست، به آن زبان زد، فهميد كه بلور منك است. برّاق روى طاقچه افتاد
  .ها را به زمني گذاشت و رفت كيسه

دزدى كه به خانه من آمده و مهه چيز را داخل  : در شهر بگويند: فردا صبح وقىت آن ثرومتند از ماجرا آگاه شد، گفت
  .يسه كرده، اما نربده، اگر ممكن است بيايد تا من او را ببينم و به او جايزه بدهمك
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دزد با كمال جرأت به خانه . هاى مدرسه نيز اسم او آمده است در كتاب. هاى معروف ايران شد آن دزد نيز بعداً از چهره
   من به خانه مشا براى: ثرومتند آمد و گفت

  287: ص چهره ملكوتى يوسف عليه السالم،

ا را نربدى؟ گفت: ثرومتند گفت. دزدى آمدم و متام اجناس قيمىت را داخل كيسه رخيتم بلور منك روى طاقچه : پس چرا آ
ما  »1« .ام، مال مشا را بربم بود، به آن زبان زدم، چون منك مشا را خوردم، مردانگى نديدم در حاىل كه منك مشا را خورده

. كنيم؟ تفكر كنيم تا واقعاً پشيمان شومي و بعد به سراغ جربان برومي خورمي و گناه مى چندين سال نان و منك خدا را مى
  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

ما را فرا گرفت بعد از اين كه پشيماىن سراسر وجود . هر گناهى توبه خاص خود را دارد »2« »َو اْحَدَث ِلُكلِّ َذنٍب توبةً «
، اين »استغفر اهللا رىب و اتوب اليه«: حال بايد بگومي. رسد و براى جربان گناهان حركت كردمي، آن وقت نوبت به قال مى

قال آخرين مرحله توبه است؛ يعىن اولني عنصر توبه حال است، دومني عنصر آن جربان و سومني عنصر طلب مغفرت 
  .است

   ل عياضتوبه واقعى حر بن يزيد و فضي

  

توبه در هر سه مرحله در آن بزرگواِر با كرامىت بود كه اول پشيمان شود و بعد از مهه حيثيىت كه در او بود؛ از مقاِم 
حكومىت و فرماندهى باطل، از رفنت به شهر و از تعلق به خانواده بريون آمد؛ يعىن حركت كردن بعد از پشيمان شدن و 

: ه چند قدمى خيمه رسيد، با چشم گريان به حضرت سيدالشهدا عليه السالم عرض كردآخرين مرحله نيز قال بود، وقىت ب
  خبشند؟ ؟ آيا مرا مى»َهْل ِىل ِمْن تُوبَةٍ «

  :امام عليه السالم آغوش خود را باز كردند و فرمودند. اين كار او بعد از حال و حركت بود

______________________________  
: آموز استاد حسني انصاريان به يعقوب ليث و حاكم سيستان است كه در كتاب عربت داستان معروف، مربوط -)1(

  .آمده است 159
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  .33، حديث 6، باب 127/ 74: حبار األنوار -)2(

  288: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .بلكه جاى رفعت و مقام استبله خدا تو را خبشيد، اينجا جاى پايني انداخنت سر نيست،  »1« »نـََعْم تاَب الّلُه َعَليكَ «

خواست به  رود و از آجنا مى اى در بغداد مى يا آن شخصى كه در سكوت نيمه شب، براى دزدى روى پشت بام خانه
آن شخص . خواند جاى ديگرى برود، صداى شخصى را شنيد كه در آن نيمه شب بيدار بود و با حال عجيىب قرآن مى

  :وقىت به اين آيه رسيد

  »2« »ْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَّهِ أَ َملْ يَ «

  شوى؟ آيا وقت آن نيامده است كه به سوى من برگردى؟ روى و از من دور مى آيا هنوز دارى مى! بنده من

  :روى پشت بام نشست و شروع به گريه كرد، گفت. زانوهاى آن دزد سست شد

در آن تاريكى نيمه شب از شهر بريون رفت، . چرا، وقت آن رسيده است، آمد و واقعاً برگشتاگر با من هسىت، ! خدايا
بلند شويد و اجناس : گويد كند، مى اى رسيد، ديد مدير قافله جتارتى دارد با عجله تاجرها را بيدار مى به كاروانسراى كهنه

سرش را به ديوار گذاشت و بلند بلند گريه  . ا نربده استرا بار كنيد، سريع برومي تا فضيل جلوى ما را نگرفته و بار ما ر 
اين توبه . ديگر نرتسيد. اند ترسيديد، امشب او را افسار كرده سگ هارى كه از آن مى! اى قافله ساالر: كرد، گفت

  .اگر آمدى، براى مهيشه بيا. توبه، مقام عليني است: فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى »3« .است

______________________________  
  .1، حديث 37، باب 319/ 44: حبار األنوار -)1(

هايشان براى ياد خدا و قرآىن كه نازل شده نرم و  آيا براى اهل اميان وقت آن نرسيده كه دل«؛ 16): 57(حديد  -)2(
  »فروتن شود؟

  .79: تذكرة االولياء -)3(

  289: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص
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   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته »1« .كردى، آشىت خود را مهيشگى كن  اگر آشىت

______________________________  
َو قَاَل عليه السالم ِلَقاِئٍل َقاَل ِحبَْضرَِتِه َأْستَـْغِفُر اللََّه َثِكَلْتَك أُمَُّك أَ َتْدِري َما اِالْسِتْغَفاُر «؛ 417حكمت : ج البالغه -)1(

 اْلَعْزُم َعَلى تـَْرِك اْلَعْوِد ِإلَْيِه أََبداً َو ِتْغَفاُر َدَرَجُة اْلِعلِّيَِّني َو ُهَو اْسٌم َواِقٌع َعَلى ِستَِّة َمَعاٍن َأوَُّهلَا النََّدُم َعَلى َما َمَضى َو الثَّاِين اِالسْ 
اللََّه أَْمَلَس لَْيَس َعَلْيَك تَِبَعٌة َو الرَّاِبُع َأْن تـَْعِمَد ِإَىل ُكلِّ َفرِيَضٍة َعَلْيَك  الثَّاِلُث َأْن تـَُؤدَِّي ِإَىل اْلَمْخُلوِقَني ُحُقوقـَُهْم َحىتَّ تـَْلَقى

ْلَد بِاْلَعْظِم َو ْحزَاِن َحىتَّ تـُْلِصَق اجلِْ َضيـَّْعتَـَها فـَتـَُؤدَِّي َحقََّها َو اْخلَاِمُس َأْن تـَْعِمَد ِإَىل اللَّْحِم الَِّذي نـََبَت َعَلى السُّْحِت فـَُتِذيَبُه ِباْألَ 
نَـُهَما حلٌَْم َجِديٌد َو السَّاِدُس َأْن تُِذيَق اجلِْْسَم َأَملَ الطَّاَعِة َكَما َأَذقْـَتُه َحَالَوَة اْلَمعْ    ».ِصَيِة َفِعْنَد َذِلَك تـَُقوُل َأْستـَْغِفُر اللَّهيـَْنَشأَ بـَيـْ

  290: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  عنايت خاص خدا 18

  رفنت فيض از خداگ

  ها ران، حسينيه مهداىن

  1385رمضان 

  293: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

وه دو شاخه عظيم معنوى در فيوضاتى كه حضرت رّب به عبد خمَلص خود، حضرت يوسف عليه السالم مرمحت فرمود، مي
ابتدا حضرت يوسف عليه السالم اين دو شاخه معنوى را از درخت وجود خود ظهور و بروز داد و اين . وجود او بود

  .اى بود كه در طبع آن، حتقق فيوضات اهليه جاى داشت شاخه
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ظهور كند، فيوضات اهليه  -شالبته با زمحت و انتخاب خود -اگر در وجود هر انساىن اين دو شاخه معنوى و ملكوتى
دريغ و بدون  اى ىب شوند و او نيز اين فيوضات رابه زندگى هر طالب، سالك و هر شايسته درياوار به سوى او جارى مى

  .دهد خبل جريان مى

به عبارت ديگر كانال بني . هاىي مانند حضرت يوسف عليه السالم هم گرينده فيض كامل هستند و هم دهنده فيض انسان
ايت، فيض بگريند و تالش خود را براى خري دنيا و  كشند كه از منبع ىب كوشند و زمحت مى مى. و خلق هستند حق

البته مردمى كه . دريغ فيوضات اهليه را در زندگى مردم جارى كنند آخرت و جذب فيوضات حق به كار بگريند و هم ىب
ا قابل خواهان آن فيوضات باشند و خود را به سنگ تبديل نكرده ب اشند، بلكه مانند خاك پاك باشند كه فيوضات در آ

  .روييدن باشد

  294: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

  كاشت در زمني وجود

  

  :فرمايد تعبري زيباىي در اين زمينه در قرآن وجود دارد كه مى

  »َو اْلبَـَلُد الطَّيُِّب َخيْرُُج نَباتُُه ِبِإْذِن َربِّهِ «

  .روياند هاى پاك و ملكوتى را در خود مى اراده و عنايت خدا، روييدىنزمني پاك، به 

  »1« »َو الَِّذي َخُبَث ال َخيْرُُج ِإالَّ َنِكداً «

اگر هم بريون بدهد، نه ارزشى دارد و نه دردى را دوا . دهد لياقت و سنگالخ است، چيزى بريون منى آن زميىن كه ىب
  .باِر سنگيىن است بلكه بر روى زمني خبيث مانند. كند مى

كه   -اين دو شاخه ملكوتى كه باعث شد تا متّكن، حكمت، علم، مقام صّديقى، مقام حمسن و خمَلص و تأويل احاديث
گذشته . يعىن راه يافنت به اسرار و حقايق، براى حضرت يوسف عليه السالم حاصل شود -در سوره يوسف مطرح است

ديگرى كه براى ايشان بيان شده است، براى هر مرد و زىن كه اين دو شاخه از دو مقام خمَلص و نبوت حضرت، هر مقام 
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دليل هم . شود معنوى را در سرزمني وجود خود و به دست خود برويانند، مهه آن مقامات، براى آنان نيز حاصل مى
  .خواهد؛ چون تاريخ زندگى پاكان عامل، اين معنا را ثابت كرده است منى

كردند در سفر اول كه از   اين ده نفر فكر مى. ر قرآن مطرح است، ابتدا با ده برادرش مطرح شداما اين دو واقعيت كه د
   اين. اند كنعان به مصر آمدند، به گداىي آمده

______________________________  
ت، جز  آيد، و زميىن كه ناپاك اس و زمني پاك است كه گياهش به اذن پروردگارش بريون مى«؛ 58): 7(اعراف  -)1(

  ».آيد سود از آن بريون منى گياهى اندك و ىب

  295: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

افراد توامنندى بودند كه روزگارى در دامدارى، كشاورزى و ثروت  »ُعْصَبةٌ « هاى برجسته و به قول قرآن جميد چهره
ا نابود شد و حّىت براى خوراك رو . غلطيدند مى   .زمرّه خود نيز حمتاج بودنداما بر اثر قحطى مهه آ

شنيدند كه بزرگوارى در مصر است كه متام انبارهاى كشور را از مواّد و آنچه را كه مردم به آن نيازمند هستند، پر كرده 
  .اين ده نفر با خوارى و ذّلت به مصر آمدند. است

   عزت يوسف عليه السالم در برابر برادران

  

اش را  دهد، بنا نيست كه خدا سينه هر كس كه سينه جلو مى. كند متكّربى را حقري منىجهت هيچ عزيزى را ذليل و  خدا ىب
  .بشكند و او را بر سر جاى خود بنشاند

  .گري است، وىل يار و ناصر دوستان و عباد خود است خدا از متكّربان انتقام

آورند در كوره  طالىي كه از معدن مى طالساز،. دهد كه مانند كوره طالساز است مدتى عباد خود را در امتحان قرار مى
اى از تعّلقات و قيود كه در وجود پاكان  سلسله. هايش گرفته شود دمد كه ناخالصى گدازند و آتش زيادى به آن مى مى

د كن ها و گرد و غبارها را پاك مى اى احنراف اجياد كند، وىل در عني حال، در امتحانات اين ناخالصى تواند ذرّه عامل نيز منى
  .ماند آورد كه تا ابد اين طال، ناب مى و طالى بيست و چهار عيار از آن در مى
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آورد كه ببيند تا چه حّدى  امتحان خدا براى اين نيست كه از حال عبدش خربدار نشود، بلكه او را در گردونه امتحان مى
در علم او بوده؛ چون علم او ازىل و  آگاهى او به مهه موجودات تا ابد، قبل از به وجود آوردن موجودات. صداقت دارد
  .شود هيچ چيزى به او اضافه و از او كم منى. ابدى است

ها در  خواهد ما را از ناخالصى خواهد با امتحان معلوم كند كه من چه كاره هستم و مشا چه كاره هستيد، بلكه مى او منى
ماند و او بعد از فرار ما، ديگر به ما كارى  ها در ما مى لصىبياورد، اما اگر حتّمل نكنيم و از كوره امتحان فرار كنيم، ناخا

  ندارد، مگر

  296: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

خواهى بدان كه  اگر مرا مى: گويد خواهيم، او هم مى ما اشتباه كردمي و واقعاً تو را مى: اين كه ما دوباره برگردمي و بگوييم
  .كنم ه ندارد، پس دوباره تو را امتحان مىها را در بارگاه ربوىب من، ناخالصى

  »1«  مهه مؤمنان در معرض آزمايش

  

  :فرمايد خدا در قرآن مى

  »2« »أَ َحِسَب النَّاُس َأْن يـُتْـرَُكوا َأْن يـَُقوُلوا آَمنَّا َو ُهْم ال يـُْفتَـُنونَ «

ا را رها مى مىكنند كه وقىت بگويند ما مؤمن هستيم، ما به قول آنان اكتفا  مردم گمان مى كنيم و  كنيم و بدون امتحان آ
  .هاى او بايد پاك شود، چه در يك مرحله، يا چند مرحله گوييد؟ مؤمن انساىن است كه ناخالصى گوييم راست مى مى

  گريد و به يك اميد پروردگار در امتحان، اميدهاى پوچ به ديگران را از ما مى

______________________________  
درباره آزمايش در روايات «؛ 3552، حديث 75، باب 252/ 3: ؛ وسائل الشيعة7، حديث 61/ 2: كاىفال -)1(

ُموَسى ْبَن ِعْمرَاَن َما  َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َأنَّ ِفيَما َأْوَحى اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ ِإَىل ُموَسى ْبِن ِعْمرَاَن عليه السالم يَا: آمده
ٌر َلُه َو أَُعاِفيِه ِلَما ُهوَ َخَلْقُت خَ  َا أَبـَْتِليِه ِلَما ُهَو َخيـْ ٌر َلُه َو َأْزِوي َعْنُه َما ُهَو َشرٌّ َلهُ  ْلقاً َأَحبَّ ِإَيلَّ ِمْن َعْبِدَي اْلُمْؤِمِن فَِإينِّ ِإمنَّ َخيـْ

ٌر َلُه َو أَنَا َأْعَلُم ِمبَا َيْصُلُح َعَلْيِه َعْبِدي فـَْلَيصْ  ِربْ َعَلى َبَالِئي َو ْلَيْشُكْر نـَْعَماِئي َو ْليَـْرَض ِبَقَضاِئي َأْكتُْبُه ِيف الصِّدِّيِقَني ِلَما ُهَو َخيـْ
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، باب 44/ 1: ؛ علل الشرائع29، حديث 259/ 2: الكاىف: هم چنني آمده» .ِعْنِدي ِإَذا َعِمَل ِبِرَضاِئي َو َأطَاَع أَْمرِي
يه السالم قَاَل ِإنَّ ِيف ِكَتاِب َعِليٍّ عليه السالم َأنَّ َأَشدَّ النَّاِس َبَالًء النَِّبيُّوَن ُمثَّ اْلَوِصيُّوَن َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عل«؛ 1، حديث 40

َا يـُْبتَـَلى اْلُمْؤِمُن َعَلى َقْدِر َأْعَماِلِه احلََْسَنِة َفَمْن َصحَّ ِديُنُه وَ  ُلُه اْشَتدَّ َبَالُؤُه َو َذِلَك َأنَّ اللََّه عز  َحُسَن َعمَ ُمثَّ اْألَْمَثُل فَاْألَْمَثُل َو ِإمنَّ
نـَْيا ثـََواباً ِلُمْؤِمٍن َو َالُعُقوبًَة ِلَكاِفٍر َو َمْن َسُخَف ِديُنُه َو َضُعَف َعَمُلُه َقلَّ بَ  َالُؤُه َو َأنَّ اْلَبَالَء َأْسرَُع ِإَىل اْلُمْؤِمِن و جل َملْ َجيَْعِل الدُّ

  ».ِر ِإَىل قـَرَاِر اْألَْرضِ التَِّقيِّ ِمَن اْلَمطَ 

به وسيله جان، [شوند و آنان  اميان آوردمي، رها مى: اند، مهني كه بگويند آيا مردم گمان كرده«؛ 2): 29(عنكبوت  -)2(
  »گريند؟ مورد آزمايش قرار منى]  مال، اوالد و حوادث

  297: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .خورد فقط به زلف اميد به خودش گره مىكند كه آن اميد  حقيقى تبديل مى

  .گريد و يك آرزو براى ما قرار دهد كه خوِد خدا را آرزو كند آرزوهاى دور و دراز را از ما مى

گذارد كه در  گريد و فقط يك رشته عبادت پاك مى هاى ما نسبت به ديگران را از ما مى ها و تعظيم در امتحان، بندگى
كند تا به رابطه ما با  كردمي قطع مى بطه ما را با كساىن كه خيلى روى آنان حساب باز مىرا. مقابل خودش تعظيم كنيم

  .خودش اضافه كند

كند؛ با جواىن، زيباىي، نگاه، لبخند، آبرو، پول، تلفن، نامه، صندِىل مقام، مردم، اقوام و  ما را با مهه چيز امتحان مى
  .هاى ما برطرف شود سوزاند كه ناخالصى ىكند و به قدرى در كوره م قدرت ما را امتحان مى

ا منى ا او را : دانند آ آن كسى كه عزيز مصر شده است، طالى بيست و چهار عيار خدا است و مهان كسى است كه آ
  .كردند كه نابود شده و بيش از سى سال است كه مرده است زدند، حتقري كردند، در چاه انداختند و واقعاً فكر مى

هاى علمى، فلسفه  متّدن، علم، مدرسه، نويسنده، رشته. داراى متّدن قدميى نزديك به شش هزار سال است كشور مصر نيز
  .و حكمت قوىي در اسكندريه داشته و دانشمندان بزرگى نظري فلوطني را داشت

   درخواست عاجزانه برادران از يوسف عليه السالم
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بارى با عظمت و با قدرت و با مقام و از دربارهاىي بوده كه در توان و در . اين ده نفر، گرسنه و فقري به دربار مصر آمدند
اين ده برادر در مقابل : فرمايد خدا در قرآن مى. با زمحت خود را به مصر رسانده بودند. زد علم و متدن حرف اول را مى

  :عزيز مصر چه گردىن كج كردند و چه خوارى و ذّلىت نشان دادند

  »َمسَّنا َو َأْهَلَنا الضُّرُّ  يا أَيـَُّها اْلَعزِيزُ «

  298: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

يدسىت رسيده است   :به ما و خانواده ما مصيبت فقر، ندارى و 

  »1« »َو ِجْئنا بِِبضاَعٍة ُمْزجاةٍ «

. توان ما با ما حساب كناما تو اين غذاها را به اندازه . دانيم كه هر كيل از غذاىي كه به ما بدهى، خيلى ارزش دارد ما مى
ما براى هر كيل يك تومان پول دارمي و نُه تومان بقيه : گفتند ها مى شود، اين فرض كنيد به آن روزگار هر كيلى ده تومان مى

  .كنيم را ما از تو گداىي مى

   با خدا باش، پادشاه باش

  

  :حقيقت استاين در زندگى خودم نيز جتربه شده و راست و : گويد چقدر حافظ عاىل مى

 تو با خداى خود انداز كار و دل خوش دار
 

 كه رحم نكند اگر مدعى، خدا بكند

 ز ملك تو ملكوتش حجاب بردارند
 

 هر آنكه خدمت جام جهان منا بكند

  طبيب عشق مسيحا دم است و مشفق ليك
 

 «2» چو درد در تو نبيند كه را دوا بكند

  

ايد كه به مشا چند برابرش را برگرداند؟ من  كه براى مشا كار كند؟ پوىل در راهش خرج كردهايد   آيا با او سر و كار پيدا كرده
   ام، اما اين را با چشم خودم كارى نكرده
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______________________________  
براى [به ما و خانواده ما گزند و آسيب رسيده و ]  قحطى و خشكساىل[از سخىت ! عزيزا«؛ 88): 12(يوسف  -)1(

  ».امي مال ناچيزى آورده]  افت آذوقهدري

  .حافظ شريازى -)2(

  299: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .ام خودم ديده

ا اين بوده كه من به ناحق و ىب آمدند و به . تقصري، با خاك سياه يكسان شوم گاهى گروهى با هم متحد شدند و نّيت آ
من به كساىن كه خرب آوردند اطمينان داشتم و آثار ظلم را . دارنداين طور طرح و نقشه و مكر و حيله : من گفتند

  :در اين حادثه وكيل من خدا است: گفتم ديدم، فقط مى مى

  »1« »َعَلى اللَِّه فـَْلَيتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ «

ا گروه چند نفرى بودند و با متام توان مى رهاى سنگيىن دارند ديدم كه در هر قدمى، چه ضر  تاختند و من در سكومت مى آ
  :فهمند كنند و منى مى

  »2« »ِمْن َحْيُث ال َيْشُعُرونَ «

  .كنند ضرر مى

  اگر تيغ عامل جبنبد ز جاى
 

  نربد رگى گر خنواهد خداى

  

  :گويد چقدر باباطاهر زيبا مى. رود اگر واقعاً به اين حقيقت مطمئمن شومي، با اطمينان كار ما جلو مى

  و من مست شب تاريك و سنگستان
 

  قدح از دست من افتاد و نشكست
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  اش نيكو نگه داشت نگهدارنده
 

 «3»  وگرنه صد قدح نفتاده بشكست

  

   دفاع خدا از مؤمنان

  

  دامن، حىت اگر مشا خود اگر واقعاً به اين آيه پيوند خبوريد، من مشا را مؤمن مى

______________________________  
  ».مؤمنان بايد فقط بر خدا توكل كنند«؛ 122): 3(آل عمران  -)1(

  ».از جاىي كه پى نربدند«؛ 26): 16(حنل  -)2(

  .باباطاهر -)3(

  300: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى. را مؤمن ندانيد؛ چون مشا ممكن است به خود علم نداشته باشيد

كند، بداند كه مشا مؤمن  ممكن است ديگرى كه از بريون به مشا نگاه مى »1« »َمْن ُهَو أَفْـَقُه ِمنهُربَّ حاِمل فقٍه اىل «
  :مشا مؤمن هستيد، پس به اين آيه دخلوش باشيد. هستيد، اما مشا از مؤمن بودن خود نااميد باشيد

  »2« »ِإنَّ اللََّه يُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا«

مشا نسبت به تاخت و تاز . تواند، عليه مشا بتازد هر كسى هر چقدر مى. مهني كاىف است. ني هستممن دفاع كننده از مؤمن
مت نزنيد، معصيت را مانند اسلحه نكنيد، آن وقت ببينيد پروردگار چگونه از مشا دفاع  ا گناه و غيبت نكنيد،  آ

  .كند مى

   به ذلت كشيده شدن برادران يوسف
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  :گفتند آن ده نفر مى

______________________________  
َقاَل َرُسوُل اللَِّه «؛ 25، حديث 66/ 4: ؛ عواىل الآلىل21361، حديث 8، باب 285/ 17: مستدرك الوسائل -)1(

ُلْغُه ُربَّ َحاِمِل فِ  َع َمَقاَلِيت فـََوَعاَها َو بـَلََّغَها َمْن َملْ تـَبـْ ْقٍه َغْريِ َفِقيٍه َو ُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه ِإَىل صلى اهللا عليه و آله َنَصَر اللَُّه َعْبداً مسَِ
  .َمْن ُهَو أَفْـَقُه ِمْنهُ 

اى را كه مقاله و گفتار مرا بشنود و آن را حفظ و  خدا تر و تازه و نيكو گرداند بنده: پيغمرب صلى اهللا عليه و آله فرموده
پس بسا ) آن را تغيري نداده و دگرگون نكند(پس دهد ) آنچنان كه شنيده و نگهدارى منوده بديگرى(نگهدارى منايد و 
آن احكام نيست، و بسا كسى كه حامل  فقه و علم باحكام شرعّيه كه خود فقيه و داناى ب) داناى به(حامل و بردارنده 

  ».فقه است براى كسى كه او افقه و داناتر از او است باحكام شرعّيه

  ».كند ىمسلماً خدا از مؤمنان دفاع م«؛ 38): 22(حج  -)2(

  301: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »1« »َحنُْن ُعْصَبةٌ «

ا در پرده كرب، به حضرت يعقوب . ما نريومند و قدرمتند هستيم يوسف و يعقوب كيستند؟ در قرآن جميد آمده است كه آ
  .عقلش كم است: گفتند پيغمرب عليه السالم مى

  .پيغمرب و عامل ربّاىن است كردند كه پدر ما در حاىل كه بايد افتخار مى

  :آن روزى كه در سفر سوم حضرت يعقوب عليه السالم به آن ده نفر فرمود

  »2« »نَ ِح اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلكاِفُرو يا َبِينَّ اْذَهُبوا فـََتَحسَُّسوا ِمْن يُوُسَف َو َأِخيِه َو ال تـَْيَأُسوا ِمْن َرْوِح اللَِّه ِإنَُّه ال يـَْيَأُس ِمْن َروْ «

ا گفتند سى سال قبل فرزندت در چاه عميق افتاده و ! اى بيچاره! نگفتيم اين پدر ما عقلش را از دست داده است: آ
  :گوىي مهاجنا از بني رفته است، حال تو مى
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  برويد به دنبال يوسف بگرديد؟

اىي كه مى اند،  اند و گردن كج آمده دراز كرده قدرت و نريوى ما چنني و چنان است، با گداىي دست: گفتند اما اكنون آ
  :گويند مى

  »3« »يا أَيـَُّها اْلَعزِيُز َمسَّنا َو َأْهَلَنا الضُّرُّ َو ِجْئنا بِِبضاَعٍة ُمْزجاةٍ «

در مقابل قيمت واقعى، با ما طورى حساب كن  . اى نان نزد تو آمدمي به ما و خانواده ما صدمه فقر خورده و براى لقمه
  تو. صدقه به حساب بياور »َعَلْيناَتَصدَّْق «  كه

______________________________  
  ».ما گروه نريومندمي«؛ 8): 12(يوسف  -)1(

برويد آن گاه از يوسف و برادرش جستجو كنيد و از رمحت خدا مأيوس نباشيد؛ ! اى پسرامن«؛ 87): 12(يوسف  -)2(
  ».شوند زيرا جز مردم كافر از رمحت خدا مأيوس منى

براى [به ما و خانواده ما گزند و آسيب رسيده و ]  قحطى و خشكساىل[از سخىت ! عزيزا«؛ 88): 12(يوسف  -)3(
  ».امي، پس پيمانه ما را كامل بده و بر ما صدقه خبش مال ناچيزى آورده]  دريافت آذوقه

  302: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  بايد بكىن؟ ببينيد چگونه خدا دمشن را ذليل كرد؟داىن كه چه كار  عزيز مصر هسىت و در حق ما مى

   گرفتارى يونس عليه السالم در شكم ماهى

  

اى  بايد معده. نگى عظيم بوده است: گويند حضرت يونس عليه السالم در شكم ماهى افتاد، هر نوع ماهىي بود، مى
  .داشته باشد كه حضرت يونس عليه السالم را جا بدهد

نگ تاريك شد نگ در جاىي بود كه نور به آجنا منى: فرمايد بعد قرآن مى. نگ درون دريا رفت   .رفت، لذا دِل 
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  توانست حضرت يونس عليه السالم را پيدا كند و او را جنات بدهد؟ حال چه كسى مى

نگ را پيدا كنند، بعد از تاريكى دريا بريون بياورند، بعد آن ر . هيچ كس ا به تور يعىن جنات حضرت به اين بود كه 
نگ را پاره كند كه حضرت يونس عليه السالم  بياندازند و بعد به ساحل بياورند، شخصى متخصص بيايد، طورى شكم 

  .صدمه نبيند

  .رسيد كه حضرت زنده باشد اصًال كسى به فكرش منى

اگر رها كرد، براى جرميه  . يار او بود و نبايد بندگان خود را رها كند. اما خدا حضرت يونس عليه السالم را دوست داشت
نگ برود جرميه. كردن او بود نگ زنده مباند كسى فكر منى. اش اين بود كه در شكم    .كرد كه او در معده 

   استجابت دعاى يونس عليه السالم

  

نگ گفتيم: فرمايد قرآن مى ضم كن خورى، ه حضرت يونس عليه السالم را سامل نگهدار، اما غذاهاىي كه مى: ما به معده 
  .معده در آن واحد هم كار بكند و هم كار نكند. تا او سامل مباند و هضم نشود

   ِيف الظُُّلماِت َأْن ال ِإلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبحاَنَك ِإينِّ ُكْنُت ِمنَ   َفنادى«

  303: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »1« »الظَّاِلِمنيَ 

شكم ماهى كه از . خدا كه مهه جا يار مهه ما است: گفت. مناجات كردحضرت يونس عليه السالم شكم ماهى را حمل 
نگ او را سوزاند و خالص كرد كه گفت. يارى او خاىل نيست خدا فقط توىي؛ يعىن به هر چه : چنان در اين كوره معده 

نگ به مهه دنيا اميد ببندم، چه كسى مى. اميد ببندمي، غلط است هستم و هيچ كسى داند من كجا  اگر من در معده 
  اى دارد؟ كند كه من زنده هستم؟ اين اميد چه فايده فكر منى

نگ مرا صدا بزند و من جوابش را ندهم؟   كسى در تاريكى دريا و درون معده 

  رمحى هستم؟ يعىن من خداى ىب
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  »2« »َفاْسَتَجْبنا َلهُ «

نگ گفتم: فرمايد پروردگار مى و به ساحل برو و ميهمان مرا آرام روى ساحل  بريون بيا: من جواب او را دادم و به 
سريع رشد كن و سايه بان درست كن؛ چون بدن ميهمان من چند شبانه روز : در كنار ساحل به بوته كدو گفتم. بگذار

نگ نرم شده و آفتاب ممكن است بدن او را بيازارد   .غذاى او را تأمني كن! اى كدو. است كه در معده 

  ا به درگاه خداجنات مؤمنان با التج

  

______________________________  
ندا داد كه معبودى جز تو نيست تو از ]  ى شب، زير آب، و دل ماهى[ها  پس در تاريكى«؛ 87): 21(انبياء  -)1(

  ».هر عيب و نقصى منّزهى، مهانا من از ستمكارامن

  ».پس ندايش را اجابت كردمي«؛ 88): 21(انبياء  -)2(

  304: يوسف عليه السالم، صچهره ملكوتى 

گويد، افتادن در  اين مجله در قرآن فقط يك بار آمده است؛ يعىن داستان پيچيده حضرت يونس عليه السالم را متاماً مى
نگ و شب، كسى فكر منى نگ، تاريكى دريا، دل  كند كه او هنوز زنده است، بر فرض كه فكر كنند او زنده  معده 

نگه است، در دريا ميليون نگ حضرت يونس عليه السالم را گرفته است؟ مهه  نگ وجود دارد كدام  ها را بكشند تا  ا 
  .كشد او پيدا شود؟ تا خبواهند اين كار را بكنند، صد سال طول مى

نگ و حضرت يونس عليه السالم ديديد، : فرمايد آن وقت به مشا مردم مؤمن مى اين حادثه پيچيده را در اقيانوس، معده 
  .قرآن وحى اهللا است، ديديد من حضرت يونس عليه السالم را چگونه جنات دادم

  »1« »َكذِلَك نـُْنِجي اْلُمْؤِمِننيَ «

  .دهم، اما مشا بايد با من باشيد مشا مردم مؤمن را اين گونه جنات مى

   اى از رمحت خدا در يوسف عليه السالم نشانه



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

 

  

  :ارى گفتندبرادران حضرت يوسف عليه السالم با ذلت و خو 

ْق َعَلْينا ِإنَّ اللََّه َجيْزِي اْلُمَتَصدِِّقنيَ «   »2« »َتَصدَّ

به ما صدقه بده، خدا : گفتند. كردند او مانند فرعون مصر است و دين ندارد خيال مى. به ما صدقه بده! اى عزيز مصر
  .ما با اميدى آمدمي. ما را گرسنه و دست خاىل برنگردان. به تو مزد دهد

هر چه ظرف آوردند پر كنيد و هر چه پول دادند، : يوسف عليه السالم به كارگردانان انبارهاى مواد غذاىي گفتحضرت 
  .ها را ببنديد كه نفهمند هاى آنان بگذاريد و درب ظرف روى ظرف

ا كتك زدند، اما حضرت حمبت كرد اين نشانه   .اى از رمحت خدا است؛ چون آ

______________________________  
  ».دهيم اين گونه مؤمنان را جنات مى«؛ 88): 21(انبياء  -)1(

  ».دهد بر ما صدقه خبش؛ زيرا خدا صدقه دهندگان را پاداش مى«؛ 88): 12(يوسف  -)2(

  305: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

ا پرياهن او را درآوردند، او ظرف ا پول دادند، اما او پول را برگرداند و جنس .هاى آنان را پر كرد آ   .ها را به رايگان داد آ

ا برگشتند، وقىت سر ظرف   .اند ها را باز كردند، ديدند كه مهه پوهلا را پس داده آ

  او ديگر كيست؟ او كجا تربيت شده است؟. عجب انساىن است: به پدر خود گفتند

  .سفر دوم نيز آمدند

ا گفتهاى  در سفر سوم كه ظرف   :آنان را پر كرد، بعد خيلى با حمبت به آ

  »1« »َهْل َعِلْمُتْم ما فـََعْلُتْم بُِيوُسَف َو َأِخيِه ِإْذ أَنـُْتْم جاِهُلونَ «
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مشا آن وقىت كه از حقايق خرب نداشتيد، جوان بوديد و حال و هواى منّيت داشتيد، آيا به ياد داريد كه با يوسف چه  
ترين  عاقل. شناسد؟ يوسف كه سى سال قبل در چاه نابود شد ه كردند كه او يوسف را از كجا مىها به هم نگا كرديد؟ اين

  :آنان كه يهودا بود، گفت

  »2« »ِإنََّك َألَْنَت يُوُسفُ «

  :تو يوسف نيسىت؟ گفت

  »3« »أَنَا يُوُسُف َو هذا َأِخي َقْد َمنَّ اللَُّه َعَلْينا«

ات داد و بعد توضيح داد كه چه جرياناتى در اين كاخ به او گذشته كه يك خدا به ما منت گذشت و ما را از چاه جن
  .اتفاق آن اين بود كه نُه سال در زندان بودم

______________________________  
  »آيا زماىن كه نادان بوديد، دانستيد با يوسف و برادرش چه كرديد؟«؛ 89): 12(يوسف  -)1(

  »تو خود يوسفى؟ آيا! شگفتا«؛ 90): 12(يوسف  -)2(

اده است«؛ 90): 12(يوسف  -)3(   ».من يوسفم و اين برادر من است، مهانا خدا بر ما منت 

  306: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

   دو شاخه عظيم معنوى در يوسف عليه السالم

  

  :مِن در چاه افتاده و زندان رفته، چرا عزيز مصر شدم؟ به دو علت! وىل برادران
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تلخ است؟ بله، تلخ و سخت . دامنم را از گناه، آلودگى و كثافت كارى نگهداشتم »2« .تقوا: يكى »1« »يـَتَّقِ  َمنْ «
گر رو به رو  است كه انسان در معرض شهوت بسيار لذيذ قرار بگريد، آن هم رايگان، با چهره زيباى غّماز، طنّاز و عشوه

  .پسندد كه با تو باشم حمبوب من منى: يدشود، تازه خود طرف التماس كند و انسان به او بگو 

گوييم، اما مهني حتّمل سخىت است كه او را عزيز مصر و درهاى فيوضات را باز  ما خيلى ساده مى. خيلى سخت است
  .اين دليل اول است. كند مى

ها قرار گرفتم،  سخىتاست يعىن صرب كردن و قهر نكردن چون من زير بار انواع  »3« »َو َيْصِربْ « :دليل دوم عزيز شدن من
تازيانه هر بال . خواهى به من بچشاىن، بچشان هر تلخىي كه مى. مامن در كنار تو مى! خدايا: گفتم. اما با خدا قهر نكردم

  »4« .كنم من تو را رها منى. خواهى به من بزىن، بزن و امتحاىن كه مى

______________________________  
  ».رهيزكارى كندهر كس پ«؛ 90): 12(يوسف  -)1(

ِإنَّ التـَّْقَوى ِيف اْليَـْوِم احلِْْرُز َو اْجلُنَُّة َو ِيف َغٍد الطَّرِيُق ِإَىل اْجلَنَِّة َمْسَلُكَها َواِضٌح َو «؛ 6012، حديث 274: غرر احلكم -)2(
  ».َساِلُكَها رَاِبح

َسَداٍد َو َذِخريَُة َمَعاٍد َو ِعْتٌق ِمْن ُكلِّ َمَلَكٍة َو َجنَاةٌ  ِإنَّ تـَْقَوى اللَِّه ِمْفَتاحُ «؛ 5942، حديث 272: غرر احلكم: و نيز آمده
َا يـَْنُجو اْهلَاِرُب َو تـُْنَجُح اْلَمطَاِلُب َو تـَُناُل الرََّغاِئبُ    ».ِمْن ُكلِّ َهَلَكٍة ِ

  ».شكيباىي ورزد«؛ 90): 12(يوسف  -)3(

قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى «؛ 20373، حديث 19باب ، 237/ 15: ؛ وسائل الشيعة15، حديث 91/ 2: الكاىف -)4(
ُر َثَالثٌَة َصبـٌْر ِعْنَد اْلُمِصيَبِة َو َصبـٌْر َعَلى الطَّاَعِة َو َصبـٌْر َعِن اْلَمْعِصَيِة َفَمنْ  َصبَـَر َعَلى اْلُمِصيَبِة َحىتَّ يـَُردََّها  اهللا عليه و آله الصَّبـْ

َرَجِة َكَما بـَْنيَ السََّماِء ِإَىل اْألَْرِض َو َمْن َصبَـَر َعَلى ِحبُْسِن َعزَاِئَها َكَتَب اللَُّه َلهُ  َرَجِة ِإَىل الدَّ الطَّاَعِة َكَتَب  َثَالَمثِاَئِة َدَرَجٍة َما بـَْنيَ الدَّ
َرَجِة ِإَىل الدََّرَجِة َكَما بـَْنيَ ُختُوِم اْألَْرِض ِإَىل   اْلَعْرِش َو َمْن َصبَـَر َعِن اْلَمْعِصَيِة َكَتَب اللَّهُ َلهُ اللَّهُ َلُه ِستَِّماَئِة َدَرَجٍة َما بـَْنيَ الدَّ

َرَجِة َكَما بـَْنيَ ُختُوِم اْألَْرِض ِإَىل ُمْنتَـَهى اْلَعْرشِ  َرَجِة ِإَىل الدَّ   ».ِتْسَعِماَئِة َدَرَجٍة َما بـَْنيَ الدَّ

َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه «؛ 6، حديث 125، باب 188/ 42: ؛ حبار االنوار9، حديث 90/ 2: الكاىف: و هم چنني آمده
َحزِيٍن فـََقاَل َلهُ َأِمُري  عليه السالم قَاَل َدَخَل أَِمُري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم اْلَمْسِجَد فَِإَذا ُهَو ِبَرُجٍل َعَلى بَاِب اْلَمْسِجِد َكِئيبٍ 

َو َأِخي َو َأْخَشى َأْن َأُكوَن َقْد َوِجْلُت فـََقاَل َلهُ َأِمُري ]  َو أُمِّي[ِنَني ُأِصْبُت ِبَأِيب اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم َما َلَك َقاَل يَا َأِمَري اْلُمْؤمِ 
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َسِد فَِإَذا َفاَرَق الرَّْأُس زَِلِة الرَّْأِس ِمَن اجلَْ اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم َعَلْيَك ِبتَـْقَوى اللَِّه َو الصَّْربِ تـَْقَدْم َعَلْيِه َغداً َو الصَّبـُْر ِيف اْألُُموِر ِمبَنْ 
  ».اجلََْسَد َفَسَد اجلََْسُد َو ِإَذا َفاَرَق الصَّبـُْر اْألُُموَر َفَسَدِت اْألُُمورُ 

  307: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

 آن كس كه تو را شناخت جان را چه كند
 

 فرزند و عيال و خامنان را چه كند

  ديوانه كىن هر دو جهانش خبشى
 

 «1» ديوانه تو هر دو جهان را چه كند

  

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
  .مولوى -)1(

  308: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  دايره حب و بغض خدا 19

   حمبوب و مبغوض در قرآن

  ها ران، حسينيه مهداىن

  1385رمضان 

  311: عليه السالم، صچهره ملكوتى يوسف 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين
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  :كند، با مجله زيباى هاىي را به عنوان حمبوب خود معرىف مى خدا در قرآن گروه

  »1« »ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ «

  .در اين زمينه بيش از ده آيه در قرآن كرمي آمده است .ترديد خدا به بعضى از بندگان عالقه دارد ىب

  :داند، با مجله هاىي را نيز از دايره حمبت خود خارج مى مهچنني گروه

  »2« »ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ «

كند، تا بندگانش بدانند كه پروردگار مهربان  علت حمبت را بيان مى »ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ «  در آيات. خدا دوست و عالقه ندارد
كند كه باز بندگانش بدانند بدون علت كسى  نيز بيان مى »ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ «  در آيات. ورزد علت به كسى عشق منى عامل، ىب

  .داند را از دايره حمبت خود خارج منى

يه اگر كسى حمبوب خدا شود، معلوم است كه حمبّ     براى حمبوب خود 

______________________________  
  ».دوست دارد... كه يقيناً خدا«؛ 195): 2(بقره  -)1(

  ».دوست ندارد... كه خدا«؛ 190): 2(بقره  -)2(

  312: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .تندآيند و نه متام شدىن هس بيند، كه اين فيوضات نه به مشاره مى فيوضاتى را مى

در اين حمبت، امور ظاهرى هيچ دخالىت ندارند، . هاى ديگر جدا است واقعاً اين حمبت از حمبت. اين از آثار حمبت است
  .اى شود؛ چون ارزشى ندارند البته الزم نيست به امور ظاهرى اشاره

بود، و  »ال حيُِبُّ «  وجود مبارك حضرت يوسف عليه السالم حمبوب خدا بود و طرف مقابل او، آن زن مصرى در فضاى
  :به خاطر اسراف بر نفسش بود »ال حيُِبُّ «  اين

  »1« »ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ «
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عمل، منش و رفتار شخص، نشان دهنده اسراف . نيازى نبوده است تا فرد فرد را اسم بربد كه چه كسى مسرف است
  .ند كه آيا حمبوب خدا است يا از دايره حمبت او بريون استتواند با درك معناى اسراف خود را حمك بز  انسان مى. است

كنند كه اسراف مربوط به لباس، غذا،  بيشرت مردم فكر مى. در قرآن آيات اسراف بر نفس، داراى نكات جالىب است
در اسراف بر نفس كه . پارچه، خانه، مركب و مسكن است، وىل هر چيزى در اين عامل، اسراف مربوط به خود را دارد

  :قرآن مطرح است

  »2« »أَنـُْفِسِهمْ   َأْسَرُفوا َعلى«

ال «  اگر كسى اين گونه هزينه شود، در فضاى. خواهد پسندد و منى يعىن هزينه كردن خود در امورى كه پروردگار عامل منى
 »ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ «  رود، اما اگر مانند حضرت يوسف عليه السالم علت حمبت را در خود حتقق بدهد، در فضاى مى »حيُِبُّ 
  .رود مى

  شود در اين آيه صرحياً  اى از سوره مباركه آل عمران به عنوان مقدمه ذكر مى آيه

______________________________  
  ».كه قطعاً خدا اسراف كنندگان را دوست ندارد«؛ 141): 6(انعام  -)1(

  »!روى كرديد بر خود زياده]  با ارتكاب گناه[كه «؛ 53): 39(زمر  -)2(

  313: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

علت حمبوبيت امثال ايشان بيان شده است، تا به سراغ اين علت در وجود حضرت يوسف عليه السالم برومي كه در زمان 
  .خود در اوج بود

  .تر است ها اين علت تلخ است، وىل براى اهل معرفت از عسل شريين براى خيلى

  :ركه آل عمراناما آيه سوره مبا

بُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم اللَّهُ «   »1« »ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِ
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نباشد، خدا مشا را  »َفاتَِّبُعوِين « اگر. »ُحيِْبْبُكُم اللَّهُ « تا »َفاتَِّبُعوِين «  است؛ يعىن »َفاتَِّبُعوِين «  مربوط به »ُحيِْبْبُكُم اللَّهُ «  مهه
برد،  آنچه كه انسان را به حمضر و حرمي مقدس او مى. خواهد، بايد ارزش داشته باشد ا هر چيزى را كه مىخد. خواهد منى

  .بايد لياقت حرمي او را داشته باشد

» مىن«دهيد، به  خريد، با شرايط رساله وفق مى مثًال گوسفندى مى. ها توجه كنيد ترين برنامه مشا اين مسأله را در جزئى
قبول . كنم گذارند كه به امر خدا، براى حّج اين گوسفند را قرباىن مى خوابانيد، بر باطنش مى قبله مىبريد، رو به  مى
  .كنند مى

  .چرا؟ چون اين گوسفند هم به حّج گره خورده و هم به نّيت درست كه به امر خدا است

اين اتصاىل كه  . كنند قبول مىپس به عنوان عمل مربوط به حج . از سه طرف ارزش، اين گوسفند را حماصره كرده است
  .گوسفند به اين سه حقيقت پيدا كرده است، صاحب آن را اليق قرار گرفنت در حرمي خدا كرده است

دهد و آن  گريد، فشار مى اما اگر شرتى خبريد، نيت نيز قرباىن كردن براى حّج به امر خدا است، اما اگر گردن شرت را مى
  ن ديگرشود، اي كند، ميته مى را خفه مى

______________________________  
  ».اگر خدا را دوست داريد، پس مرا پريوى كنيد تا خدا هم مشا را دوست بدارد: بگو«؛ 31): 3(آل عمران  -)1(

  314: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .اليق حرمي حق نيست، چون جنس است

نباشم، يعىن اقتدا كننده  »َفاتَِّبُعوِين «  من اگر در دايره. عرضه كنيم ما بايد آنچه كه اليق حرمي وجود مقدس او است، به او
به انبيا و وحى و ائمه عليهم السالم نباشم، هر عملى از من سر بزند، مانند آن ميته جنس است و لياقت حرمي او را 

  .ندارد

  پول و درآمد حمبوب خدا
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دهان خود را از حرف درباره پول پر كنند، حضرت موسى بن  فكر كرده بودند كه اگر. به كوچكى عمل نيز نگاه نكنيد
بارى از ! يابن رسول الّله: شود، لذا به امام موسى بن جعفر عليه السالم عرض كرد جعفر عليه السالم خيلى خوشحال مى

هاىي كه  پولدر جمموع : پول آوردند، پنجاه هزار درهم نقره، سى هزار دينار طال، چند هزار مرت پارچه، مشا فرموديد
  است، آن را بده و »1«  ايد، دو درهم نقره كه براى خامن چرخريس آورده

______________________________  
اْجَتَمَعْت ... «؛ 100، حديث 4، باب 73/ 48: ؛ حبار االنوار292 -291/ 4: املناقب، ابن شهر آشوب -)1(

ًة ِمَن ُحمَمََّد ْبَن َعِليٍّ النـَّْيَسابُوِريَّ َفَدفـَُعوا ِإلَْيِه َثَالِثَني أَْلَف ِديَناٍر َو َمخِْسَني أَْلَف ِدْرَهٍم َو ِشقَّ ِعَصابَُة الشِّيَعِة بِنَـْيَسابُوَر َو اْخَتاُروا 
َلْت ِإنَّ اللََّه ال َيْسَتْحِيي ِمَن احلَْق الثـَِّياِب َو أََتْت َشِطيَطُة ِبِدْرَهٍم َصِحيٍح َو ِشقَِّة َخاٍم ِمْن َغْزِل َيِدَها ُتَساِوي َأْربـََعَة َدرَاِهَم فـََقا

احلَْقِّ فـَبَـلََّغَها َسَالَمُه َو َأْعَطاَها ُصرََّتهُ  فـََلمَّا َواَىف ُخرَاَساَن َوَجَد الَِّذيَن َردَّ َعَلْيِهْم أَْمَواَهلُْم اْرَتدُّوا ِإَىل اْلَفَطِحيَِّة َو َشِطيَطُة َعَلى... 
َماُم َعَلى بَِعٍري َلُه فـََلمَّا فـَرََغ ِمْن َجتِْهيزَِها َر َو ِشقََّتُه فـََعاَشْت كَ  ِكَب بَِعريَُه َو انـْثـََىن َما َقاَل عليه السالم فـََلمَّا تـُُوفـَِّيْت َشِطيَطُة َجاءَ اْإلِ

 َو َمْن َجيِْري َجمْرَاَي ِمَن اْألَِئمَِّة َالبُدَّ َلَنا ِمْن ُحُضوِر َحنَْو اْلبَـرِّيَِّة َو َقاَل َعرِّْف َأْصَحاَبَك َو أَْقرِئْـُهْم ِمينِّ السََّالَم َو ُقْل َهلُْم ِإينِّ 
  ».َجَنائِزُِكْم ِيف َأيِّ بـََلٍد ُكْنُتْم َفاتـَُّقوا اللََّه ِيف أَنـُْفِسُكمْ 

ائى كه اموالشان را برگردانده مهه فطحى مذهب شده م امام اند فقط شطيطه پايدار مانده سال وقىت به خراسان رسيد ديد آ
وقىت شطيطه مرد امام عليه السالم كه سوار . را رساند و پوهلا و پارچه كفن را داد مهان نوزده روز كه فرموده بود زنده ماند

مبحمد بن على فرمود . از كار جتهيز و مناز شطيطه كه فارغ شد سوار شرت شده راه بيابان را گرفت. شرتى بود از راه رسيد
ى مشا حاضر شوند در هر  برسان و بگو بر من و ساير امامان در هر زمان الزم است كه بر جنازهبدوستان خود سالم مرا 

  .باشيد از خدا بپرهيزيد و قدر خويش را بدانيد جا كه

  315: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

كند، فقط  كه خدا امضا مى  چون آنچه از اين جمموعه را: چرا؟ حضرت فرمودند. بقيه را برگردان و به صاحبانشان پس بده
  .مهني دو درهم است

اىي به امام عصر عليه السالم عرض كرد آمي و  گاهى در فالن مغازه مسسارى مى: شود مشا را ديد؟ فرمود كجا مى: شيخ 
  .چرا؟ مگر اين مسسار كيست؟ گفت بنشني و متاشا كن: عرض كرد. روم مى

اين : به مغازه اول ارائه داد، صاحب مغازه گفت. د و مشكل خود را حل كندزىن به بازار مسسارها آمد تا جنسى را بفروش
اى  اين را به گوشه. دهم چيز قيمت دارى نيست، اما براى اين كه مشكل مشا حل شود، مثًال ده تومان به مشا مى
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توانست قيمت جنس را  مى به مغازه دوم آمد، او نيز تا. نه: آن زن گفت. اندازمي، معلوم نيست كسى آن را از ما خبرد مى
  .دهيم اگر خيلى بيارزد، ده تومان است، حال ما يازده تومان به تو مى: پايني جلوه داد و گفت

مشكل : خواهى آن را بفروشى؟ گفت چرا مى: خريد؟ گفت اين جنس را چند مى: به مغازه مسسارى ديگرى رفت، گفت
ارزد؛ چون عتيقه است و  كىن، اين جنس دو هزار تومان مى  دهم تا مشكل خود را حل من به تو پول مى: گفت. دارم

آمي اين است كه او در طول  علت اين كه من به مغازه اين شخص مى: امام عصر عليه السالم فرمودند. خيلى خريدار دارد
  .عمرش، سر خود و ديگران را كاله نگذاشته است

  .حمبوب خدا شد »ُكُم اللَّهُ ُحيِْببْ «  حضرت يوسف عليه السالم در اوج متابعت بود، پس

  :هايش زد اين حرف را در زندان هم به هم سلوىل

  316: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »1« »َو اتـَّبَـْعُت ِملََّة آباِئي ِإْبراِهيَم َو ِإْسحاَق َو يـَْعُقوبَ «

بُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم اللَّهُ «   »2« »ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِ

شخص ديندار، : فرمايد خدا در قرآن به ما مى. من تابع دين حضرت ابراهيم، اسحاق و يعقوب عليهم السالم هستم
گرديد، مقدارى صرب   اگر به دنبال آثار اين حمبت مى. حمبوب خدا است و اين نعمت را خدا به او عنايت كرده است

  بينيد كه آثار حمبت چيست؟ ده بردند، آن وقت مىكنيد، تا پرده كنار رود، وقىت مشا را به آن طرف پر 

   ارزش حمبت پروردگار در برابر پادشاهى عامل

  

آيا عالقه دارى تو را برگردانيم؟ : گويند رود، مى به هر مؤمىن كه از دنيا مى: روايىت لطيف را ديدم كه خيلى جالب است
مرا حىت : گويد مى. دهيم هى مهه كره زمني را فقط به تو مىپادشا: گويند مرا برگردانيد تا چه كار كنم؟ مى: كند سؤال مى

بيند اين پادشاهى در مقابل كمرتين آثار  پادشاهى مهه كره زمني، مى: گويند اى برنگردانيد؛ چون كه آجنا وقىت به او مى حلظه
  .حمبت پروردگار، هيچ ارزشى ندارد
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برزخ مقدمه قيامت . هست، در موقعيىت مناسب حبث كنيم الزم است ما در مطالىب كه در قرآن و روايات درباره برزخ
ا كه جاى خود را دارد. داند كه در برزِخ خوبان عامل چه خرب است است و خدا مى   .قيامت آ

  :پس ملت؛ يعىن دين

  »َو اتـَّبَـْعُت ِملََّة آباِئي ِإْبراِهيَم َو ِإْسحاَق َو يـَْعُقوبَ «

______________________________  
  ».از آيني پدرامن ابراهيم و اسحاق و يعقوب پريوى كرده ام] از ابتدا[و «؛ 38): 12(يوسف  -)1(

  ».اگر خدا راى دوست داريد، پس مرا پريوى كنيد تا خدا هم مشا راى دوست بدارد: بگو«؛ 31): 3(آل عمران  -)2(

  317: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

اند كه پروردگار در اواخر سوره  ابراهيم عليه السالم كيست؟ در اينجا سه آيه را مطرح كردهاما الزم است بدانيم كه حضرت 
شود كه اين شخص چقدر حمبت خدا را به  انسان مبهوت مى. دهد مباركه حنل، حضرت ابراهيم عليه السالم را نشان مى

  طرف خود جلب كرده است كه خدا اين مهه به او عنايت فرموده است؟

اين . كند اين متابعت، روح را به نور تبديل مى: دارى و اقتداى به انبيا و وحى اين است كه ثار حمبِت اين دينيكى از آ
  .كنم مسأله خيلى لطيف است، دو مورد از داليل آن را بيان مى

  هاى متابعت از خدا رشته

  

  :هاى متابعت، مناز است يكى از رشته

  :هاى ديگر متابعت رشته »1« »الصالة نور«

گردد؛ چون آن چيزى كه در باطن حقيقت دارد، روح است و  اين نور با اقتداى ما، به باطن ما برمى »2« »الوضوء نور«
شود و اين نور به روح  شود، در آن زمان به نور تبديل مى اين ابزار وقىت كه به عبادات وصل مى. ابزار روح، بدن است

  .گردد برمى
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   اثر نور در قلب و روح مؤمن

  

  سعه صدر - 1

  :فرمايد كند؟ رسول خدا عليه السالم مى اين نور چه مى

______________________________  
  .4019، حديث 286/ 2: كنز العمال  -)1(

  .8، حديث 8، باب 265/ 1: وسائل الشيعة -)2(

  318: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »انـَْفَسحَ  َفإّن النوَر إذا َوَقَع ِىف الَقْلِب اْنَشرََح وَ «

  .كند به درسىت كه هر زمان نور تو در قلب و باطن قرار گريد باطن گنجايش پيدا مى

رت نديده اولني بار اين روايت را پيغمرب صلى اهللا عليه و آله در مناز . ام من در طول عمر خود در اين زمينه از اين روايت 
  .گريد مى نور؛ يعىن متابعت كه از مهني اعمال شكل. مجعه فرمودند

گردد و به جاىي  شود و به باطن برمى بينيم كه چه نور عظيمى توليد مى امي، اگر پرده را كنار بزنند، مى اكنون كه نشسته
  .آيد كند و از مضيقه در مى گردد، باطن گنجايش پيدا مى نور وقىت به باطن برمى. شود رسد كه به خدا نزديك مى مى

  :، به پيغمرب صلى اهللا عليه و آله عرض كردشخصى در خطبه مناز مجعه برخاست

  »فـََهْل ِلذلَك ِمْن َعالمٍة؟«

  كند؟ اى دارد تا ما بفهميم كه اين نور گشايش اجياد مى آيا اين گشايش نشانه

  :بله، چهار نشانه دارد: حضرت صلى اهللا عليه و آله فرمودند
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  »التَّجاِىف َعْن داِر الُغُرورِ «

دار  مانند صندِىل مقام، پول. كند كند، قطع مى هاىي كه او را بيهوده از باد غرور پر مى متام برنامه آن نور رابطه انسان را با
  .دار غرور: فرمايد شدن، زيباىي و چيزهاى ديگرى كه فقط براى دنيا و اهل دنيا ارزش است؛ چون مى

  مقام دنياىي در نظر بندگان خدا

  

  :فرمايد وسف عليه السالم داد، اما ايشان مىاى از مقام دنياىي را به حضرت ي خدا گوشه

  319: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »1« »َربِّ َقْد آتـَْيَتِين ِمَن اْلُمْلكِ «

اى و اين ابزارى است كه با آن، مردم و  اين صندىل مقام، مقدارى از حكومت است، اما تو آن را به من عنايت كرده
  .بندگان تو را به حق خود برسامن

از نظر جالل و شكوه، مانند آن حكومت نيامده و : فرمايد حال به سراغ حكومىت ديگر برومي كه خدا در قرآن جميد مى
آن حكومىت كه آن حضرت داشت، بايد باد غرورش از مهه شاهان  »2« .آن حكومت حضرت سليمان عليه السالم بود

هاى فقرينشني  آمد، معبدى در حمله از حمل حكومت بريون مىعامل و رئيس مجهوران بيشرت باشد، اما ايشان هنگام عصر، 
ديد اين شخص جديدى  شد، نفر كنارى او مى شناختند، داخل صف عبادت كنندگان مى كرد، مهه نيز او را منى پيدا مى

ه، بل: فرمود اهل اينجا هستيد؟ مى: كرد داد و عرض مى به او دست مى. عجب انسان خاكسارى است. بيند است كه مى
كار، گرفتارى : پرسيد مى. مسكيىن هستم كه دوست دارم با مساكني زندگى كنم: فرمود مشا چه كاره هستيد؟ مى: پرسيد مى

  فروشم و با بافم و مى بازوى ساملى دارم، در خانه زنبيل مى. نه: فرمود و مشكلى ندارى؟ مى

______________________________  
  ».تو خبشى از فرمانرواىي را به من عطا كردى! راپروردگا«؛ 101): 12(يوسف  -)1(
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قَاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن َعبَّاِس َرِضَي اللَُّه َعْنُه َدَخْلُت َعَلى أَِمِري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم ِبِذي َقاٍر َو «؛ 33خطبه : ج البالغه -)2(
َم النـَّْعِل فـَُقْلُت َالِقيَمَة َهلَا فـََقاَل عليه السالم َو اللَِّه هلََِي َأَحبُّ ِإَيلَّ ِمْن ِإْمرَِتُكْم ِإالَّ َأْن أُِقيُهَو َخيِْصُف نـَْعَلُه فـََقاَل ِيل َما ِقيَمُة َهَذا 

  ».َحّقاً َأْو أَْدَفَع بَاِطًال ُمثَّ 

  :هم چنني آمده

ُكْم ِخَيارَُكْم َو َأْغِنَياؤُُكْم ُمسََحاءَُكْم َو ِإَذا َكاَن أَُمرَاُؤ «؛ 14، حديث 7، باب 74/ 141: ؛ حبار االنوار36: حتف العقول
ٌر َلُكْم ِمْن َبْطِنَها َو ِإَذا َكاَن أَُمرَاؤُُكْم ِشرَارَُكْم َو َأغْ  َنُكْم َفَظْهُر اْألَْرِض َخيـْ ِنَياؤُُكْم ُخبََالءَُكْم َو أُُمورُُكْم ِإَىل ِنَساِئُكْم أَْمرُُكْم ُشوَرى بـَيـْ

ٌر َلُكْم ِمْن َظْهرَِها فـََبْطُن اْألَْرضِ    ».َخيـْ

  320: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »1« .كنم مهان خودم را اداره مى

  حال بندگان خاص خدا

  

  كىن؟ چرا گريه مى! اى پريمرد: عبداهللا عليهما السالم پرسيدند امام حسن و حضرت اىب

او نه آدرس خانه خود را داده و : پريمرد جواب داديار تو كيست؟ : پرسيدند. دو شب است كه يارم نيامده است: گفت
  .عبداهللا: فرمود اسم مشا چيست؟ مى: گفتم نه اسم خود را گفته است، من نابينا هستم، هر چه به او مى

شود، ديگر پول من، زمني من، ملك  شود و منّيت براى مهيشه فراموش مى با اين جتاىف دل انسان از ابزار غرور كنده مى
ا را بربد شود كه حاضر منى من، صندىل من، چنان نزد انسان پوچ مى من، علم   .شود اسم آ

كه براى هزار و دويست سال قبل است و كتاب خيلى مهمى است نقل » حتف العقول«حسن بن شعبه حرّاىن در كتاب 
  :كند مى

  مشا چگونه هستيد؟: شخصى در كوچه به حضرت اىب عبداهللا عليه السالم عرض كرد

يدست: عليه السالم فرمودند امام يدستان،    وقىت انسان با خدا. تر هستم من از مهه 
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______________________________  
روي أن سليمان عليه السالم مر يف موكبه بعابد من عباد بين إسرائيل فقال و اهللا «؛ 364: قصص األنبياء للجزائرى -)1(

معه سليمان فقال لتسبيحة يف صحيفة املؤمن خري مما أعطي ابن داود ما أعطي ابن يا ابن داود لقد آتاك اهللا ملكا عظيما فس
ء إىل املساكني و  و كان سليمان إذا أصبح تصفح وجوه األغنياء و األشراف حىت جيي. داود يذهب و إن التسبيحة تبقى

جنه الليل شد يديه إىل عنقه فال  يقعد معهم و يقول مسكني من املساكني و كان مع ما فيه من امللك يلبس الشعر و إذا
و كان إذا . يزال قائما حىت يصبح باكيا و كان قوته من سفائف اخلوص يعملها بيده و إمنا سألك امللك ليقهر ملوك الكفر

ركب محل أهله و حشمه و خدمه و كتابه و قد اختذ مطابخ و خمابز حيمل فيها تنانري احلديد و قدور عظام يسع كل قدر 
ر و قد اختذ ميادين للدواب أمامه فيبخ الطباخون و خيبز اخلبازون و جتري الدواب بني يديه بني السماء و األرض عشر جزائ

م وي    ».و الريح 

  321: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

علم  پول من، زمني من، ملك من،: باشد، حاضر نيست براى شخصيت نشان دادن، خود را به چيز ديگرى ببندد، بگويد
  .اين عالمت نور است. من، صندىل من

اگر من توبه كنم، : اى از امام صادق عليه السالم پرسيد آن مرد وقىت به هدايت امام صادق عليه السالم به توسط واسطه
شت را ضمانت مى: به او بگو: اى دارد؟ حضرت عليه السالم فرمودند چه فايده . كنم اگر توبه كىن، من ورود تو به 

  .قول مشا را قبول دارم: به امام صادق عليه السالم بگو :گفت

ها را به جاى خودش برگرداند، بعد به شخص واسطه بني خود و امام  هاى حرام دنيا بريون آمد، آن مال وقىت از مهه مال
به بريون بروم، يا من ديگر پوىل برامي منانده است، حىت يك لباس كه بتوامن بپوشم و روزها از خرا: صادق عليه السالم گفت
  .يك دست لباس به من بدهيد. به خانه كسى بروم، ندارم

از آن مهه مال حرام، فقط يك پرياهن مانده  : حال تو چگونه است؟ گفت: روزى شخص واسطه او را ديد و به او گفت
ام و  تعّلقات دنياىي دور شدهيعىن از متام . خواهم يك پرياهن به من بدهيد، ديگر چيزى منى. كه به تن من وزن كوه را دارد

ام، اما اين لباس هنوز مقدارى دل مرا به خود مشغول كرده است، لباس ديگرى به من بدهيد تا اين لباس را رد   دل كنده
  كند، كه مزاحم تعّلق به معشوق شده است؟ ها سنگيىن مى ببينيد تعّلقات دنيا چقدر به اين. كنم

   شوق رحلت به سوى آخرت - 2
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  وم آن نور چيست؟عالمت د

  »و اإلنابَُة إىل داِر اخلُُلود«

   برگشنت بسوى عامل آخرت

  چه زماىن در: گويد خواهد در آغوش دنياى بعد برود، مى اين انسان مهيشه مى

  322: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .م و پاكان را ببينمكنند كه ما را راه بدهند؟ كه به آجنا برومي تا انبيا و ائمه عليهم السال را باز مى

روحانيت عجيىب . ام تا كنون منونه او را نديده -كه از دنيا رفته است  -زماىن كه من دوازده ساله بودم، معلمى داشتم
بعد از مردن ايشان به جاى . رفتم من فقط به جلسه احياى او مى. رخيت در هر سه شب احيا به شدت اشك مى. داشت

  .رفتم، اما مانند او نبود هاى احيا نزد او مى بته شخص ديگرى پيدا شد كه شبتوانستم بروم، ال ديگرى منى

اعمال حج . مرگ و قرب مرا در اين شهر قرار نده! ترسم، خدايا من از اين شهر و اين زمني مى! خدايا: گفت ايشان مى
هنوز . شدم اشتم نفس گري مىد. مردن او خيلى روى من اثر گذاشت. دعاى او مستجاب شد. خود را اجنام داد، بعد مرد

  .خيلى عجيب بود. ديدم خورم و در خواب او را زياد مى در نبود او غصه مى

وقىت تو به آن طرف دنيا رفىت، آيا امام حسني عليه السالم را : روزى خيلى ناراحت بودم، در خواب او را ديدم، گفتم
  .اند تا كنون صدها بار مرا نزد ايشان برده: گفت. اشتاى؟ چون او به اىب عبداهللا عليه السالم خيلى عالقه د ديده

تسليم خدا . شود و مهيشه منتظر است كه به آجنا برود نشانه اين نور اين است كه انسان عجيب، عاشق عامل بعد مى
دنيا  اين. خواهد از اين شهر به شهر حمبوب برود مى. خواهد مرگش جلو بيافتد، اما از اين دنيا دلتنگ است است و منى
  .گذرد به ما در اينجا سخت مى. ها ها، قتل ها، غارت ها، ظلم ها، رباها، دزدى ها است؛ سينماها، ماهواره شهر شيطان

   آمادگى براى برزخ و قيامت - 3

  :نشانه سوم آن نور

  323: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص
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  .ه برداشنت براى برزخ است و آمادگى قبل از مرگتوش »1« »َو االستعداِد ِلْلَمْوِت قـَْبَل نـُُزوِل الَفْوتِ «

خواهم امشب خنوابيد، بعد از  مى: فرمود خواباند و مى حضرت زهرا عليها السالم بعد از ظهر حسنني عليهما السالم را مى
  .ظهر خبوابيد تا شب بيست و سوم بيدار باشيد

  .سىتتو ميهمان خودم ه: خيلى شريين است كه سلطان هسىت به گدا بگويد

  .مهه گدايان شب بيست و سوم بيايند: كنند، اما او فرموده سالطني، گدا را دعوت منى

آمرزم، گناهان مشا  گوييم كه ما را بيامرزد؛ چون خودش گفته است كه مشا را مى ما منى. خواهد ما را بيامرزد چرا؟ چون مى
  .بارم كنم و به روح مشا نور مى مىدل مشا را روشن . خبشم تر نيز به مشا مى كنم و اضافه را پاك مى

  :هاى ديگر است ام سى هزار برابر شب اين شب، بركت سفره

َلُة اْلَقْدِر َخيـٌْر ِمْن أَْلِف َشْهرٍ «   »2« »لَيـْ

  مگر چقدر ما را دوست دارد؟. اندازم برابر با سى هزار شب براى مشا سفره مى. رت از هزار ماه

او تا كنون با من خوب نبوده و : بله، فرمود: شناسى؟ عرض كرد فالن شخص را مى :به حضرت موسى عليه السالم فرمود
لذت مناجات : چه بالىي؟ خطاب رسيد! خدايا: من بالىي به سرش آوردم كه منونه ندارد، عرض كرد. توبه نيز نكرده است

  چه بالىي از اين باالتر؟. را از او گرفتم

______________________________  
فَإّن النوَر إذا َوَقَع ِىف الَقْلِب اْنَشرََح َو انـَْفَسَح فـََهْل ِلذلَك ِمْن َعالمٍة؟ «؛ 1، حديث 5، باب 95/ 74: ار األنوارحب -)1(

  ».التَّجاِىف َعْن داِر الُغُروِر و اإلناَبةُ إىل داِر اخلُُلود َو االستعداِد لِْلَمْوِت قـَْبَل نـُُزوِل الَفْوتِ 

رت از هزار ماه است«؛ 3): 97(قدر  -)2(   ».شب قدر، 

  324: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته
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   گناهان، قاتل قلب

   آلوده شدن قلب و فطرت با گناه

20  

  ها ران، حسينيه مهداىن

  1385رمضان 

  327: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   هللا على مجيع االنبياء واملرسلنياحلمدهللا رب العاملني و صّلى ا

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

گناه منشأ و مايه خمالفت انسان با وجود مبارك پروردگار است كه در اكثر مردم در اثر غفلت، جهل و فراموشى اجياد 
  .لسالم آمده استهاى انبيا و ائمه عليهم ا توضيحات بسيار مهمى در اين رابطه در آيات قرآن و فرمايش. شود مى

دودى   »1« .كند اى كه به شدت در حال دود كردن است، تعبري مى حضرت عيسى بن مرمي عليه السالم از گناه به كنده
كند  دهد و اين سه منبع را از نور حمروم مى خيزد و ابر غليظى به دور عقل، وجدان و فطرت تشكيل مى كه از باطن برمى

اش را با نورانيت عقل، وجدان  اين دود، با تكرار گناه مبارزه. ماند ص خري و شّر باز مىو انسان در آن تاريكى، از تشخي
  .دهد، تا هر سه را بكشد و فطرت ادامه مى

 -ايشان بر اساس آن تواضع و خاكسارى -شود هاى وجود مبارك حضرت زين العابدين عليه السالم استفاده مى از فرمايش
  :كنند به پروردگار عرض مى

  »اَت قَلىب َعظيَم جناَيىتأَم«

______________________________  
ِإهلَِي أَْلَبَسْتِين اخلَْطَايَا ثـَْوَب َمَذلَِّيت َو َجلََّلِين التََّباُعُد ِمْنَك لَِباَس َمْسَكَنِيت َو «؛ 32، باب 142/ 91: حبار االنوار -)1(

َيِيت فـََو ِعزَِّتَك َما َأِجُد ِلُذنُوِيب ِسَواَك َغاِفراَأَماَت قـَْلِيب َعِظيَم ِجَناَيِيت َفَأْحِيِه ِبتَـْوبَ    ».ٍة ِمْنَك يَا أََمِلي َو بـُْغَيِيت َو يَا ُسْؤِيل َو ُمنـْ
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  328: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

از . ئت ندارمآثار مرگ در قلبم پيدا شده است؛ ميلى به تو، به عبادت، به كار خري و اوليا. اند گناهان من قاتل قلبم شده
  .قلبم مرده است و قاتل آن، گناهامن بوده است. شوم شنيدن مسائل دين فوق العاده كسل و خسته مى

   توبه، زنده كننده قلب

  

  :فرمايد فرمايد كه خيلى زيباست، مى بعد به لطف عظيم پروردگار اشاره مى

  .مرده بدمد، تا زنده شود و آن توبه است اى كه به اين مانند حضرت عيسى عليه السالم براى من راهى قرار داده

اى  خودم قدرت توبه كردن را ندارم، تو دست مرا بگري كه توبه كنم و در فضاى توبه، جاذبه »1« »َفَأْحِيِه بِتَـْوبٍة ِمْنكَ «
  .گريى كند اجياد كن كه من از گناه متنّفر شوم و ميل، رغبت و شوق به طرف تو جهت

هاى عامل گناه داشته باشيم، امكان توبه  شود كه اگر به اندازه كوه ين عليه السالم معلوم مىاز گفتار حضرت زين العابد
آمرزند، رسول خدا  مرا منى: براى ما فراهم است؛ چون در روايت دارمي كه گنهكار به پيغمرب صلى اهللا عليه و آله عرض كرد

  گوىي؟ چه مى: صلى اهللا عليه و آله فرمودند

گناهان من، : گناهان تو بزرگرت است، يا درياها؟ گفت: گناهان من، فرمودند: ها؟ گفت است، يا كوه گناهان تو بزرگرت
گناهان تو بزرگرت است، يا عفو : گناهان من، فرمودند: ها و زمني؟ گفت تر است، يا آمسان گناهان تو سنگني: فرمودند

   گناهان من؛ چون اگر اين گونهتوانست بگويد   ديگر منى. خدا؟ آن شخص سر خود را پايني انداخت

______________________________  
  .32، حديث 18، باب 201/ 98: حبار األنوار -)1(

  329: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص
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كنيم، اگر جّدى توبه كنيم و واقعاً مدتى با اين توبه دست از گناه  هاىي كه ما مى حىت اين توبه »1« .گفت، دروغ بود مى
. دهند گردمي، باز ما را راه مى شكنيم؛ يعىن با هر توبه شكستىن، دوباره برمى شيم، اگر چه دوباره و بارها توبه را مىبك

   پروردگار پيغام داده است كه

______________________________  
لى رسول اهللا عن عبدالرمحن بن غنم الدوسي قال دخل معاذ بن جبل ع... «؛ 3، حديث 42: األماىل للصدوق -)1(

صلى اهللا عليه و آله باكيا فسلم فرد صلى اهللا عليه و آله مث قال ما يبكيك يا معاذ فقال يا رسول اهللا إن بالباب شابا طري 
اجلسد نقي اللون حسن الصورة يبكي على شبابه بكاء الثكلى على ولدها يريد الدخول عليك فقال النيب صلى اهللا عليه و 

يا معاذ فأدخله عليه فسلم فرد صلى اهللا عليه و آله مث قال ما يبكيك يا شاب قال كيف ال أبكي و آله أدخل علي الشاب 
ا و ال يغفر يل أبدا فقال رسول  قد ركبت ذنوبا إن أخذين اهللا عز و جل ببعضها أدخلين نار جهنم و ال أراين إال سيأخذين 

ذ باهللا أن أشرك بريب شيئا قال أقتلت النفس اليت حرم اهللا قال ال فقال اهللا صلى اهللا عليه و آله هل أشركت باهللا شيئا قال أعو 
ا أعظم من اجلبال الرواسي  النيب صلى اهللا عليه و آله يغفر اهللا لك ذنوبك و إن كانت مثل اجلبال الرواسي قال الشاب فإ

بع و حبارها و رماهلا و أشجارها و ما فيها فقال النيب صلى اهللا عليه و آله يغفر اهللا لك ذنوبك و إن كانت مثل األرضني الس
ا أعظم من األرضني السبع و حبارها و رماهلا و أشجارها و ما فيها من اخللق فقال النيب صلى اهللا عليه و  من اخللق قال فإ

ا أعظم من ذلك قال فنظر  آله يغفر اهللا لك ذنوبك و إن كانت مثل السموات و جنومها و مثل العرش و الكرسي قال فإ
النيب صلى اهللا عليه و آله كهيئة الغضبان مث قال وحيك يا شاب ذنوبك أعظم أم ربك فخر الشاب لوجهه و هو يقول 

ء أعظم من ريب ريب أعظم يا نيب اهللا من كل عظيم فقال النيب صلى اهللا عليه و آله فهل يغفر الذنب  سبحان اهللا ريب ما شي
  ».... و اهللا يا رسول اهللا مث سكت الشاب العظيم إال الرب العظيم قال الشاب ال

قال أعرايب يا رسول اهللا من حياسب اخللق يوم القيامة قال اهللا عز و جل قال جنونا و «؛ 9/ 1: جمموعة ورام: هم چنني آمده
  ».رب الكعبة قال و كيف ذاك يا أعرايب قال ألن الكرمي إذا قدر عفا

أمري املؤمنني عليه السالم إن اهللا تعاىل يسألكم معشر عباده عن الصغرية من كما قال «؛ 247: أعالم الدين: و نيزآمده
  ».أعمالكم و الكبرية و الظاهرة و املستورة فإن يعذب فأنتم أظلم و إن يعفو فهو أكرم

  330: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .دهم مشا را راه مى
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   مسمومّيت روح با سّم گناه

  

پوشاند و قلب را  اى است كه چهره مبارك عقل، وجدان و فطرت را مى مانند كنده دودكننده »1«  گناه و دنياپرسىت
  .مرياند مى

نياز به توضيح نيست  . وجود مبارك رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از گناه و دنياپرسىت به سّم خطرناك تعبري كرده است
اين طور نيست كه وقىت هر بدىن . تر است  از آن خطرناككند؟ سّم باطىن سّم ظاهرى با بدن چه مى. كند كه زهر چه مى

  .شود اما هر روحى، با سّم گناه دچار جداىي مى. مبريد، از خدا جدا شود

شوند،  ها به جاىي كه در آن دفن مى افتند و خيلى از بدن مريند، از ارزش زمان حيات خود منى ها وقىت مى خيلى از بدن
  :دهند ارزش مى

هاى پاك آنان  از وقىت كه بدن. بدون امام حسني عليه السالم كربال قيمىت نداشت »2« »ْرُض الَّىت ِفيها ُدِفْنُتمْ َو طاَبِت اال«
اى خاك كربال كه حرام بود، با دفن آن عزيزان به داروى  را در اين سرزمني دفن كردند، آجنا قيمت پيدا كرد كه خوردن ذره

  .شفا خبش تبديل شد

شوند، دچار جداىي از حضرت  ش زمان حيات خود را دارند، اما ارواحى كه با گناه به اسارت گرفته مىها ارز  خيلى از بدن
  :شوند حق مى

ْم يـَْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُونَ «   »3« »ِإنـَُّهْم َعْن َرِِّ

ا و پروردگار جداىي مى   ترين و خسارت بارترين چيز در افتد كه سنگني بني آ

______________________________  
َا َمَثُل الدُّنـَْيا َكَمَثِل اْحلَيَِّة «؛ 22، حديث 136/ 2: الكاىف -)1( َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم قَاَل ِإنَّ ِيف ِكَتاِب َعِليٍّ ص ِإمنَّ

  ».ي ِإلَيـَْها الصَِّيبُّ اجلَْاِهلُ َما أَْلَنيَ َمسََّها َو ِيف َجْوِفَها السَّمُّ النَّاِقُع َحيَْذُرَها الرَُّجُل اْلَعاِقُل َو يـَْهوِ 

  .32، حديث 18، باب 201/ 98: حبار األنوار -)2(

  ».اند بلكه اينان در آن روز از پروردگارشان حمبوب«؛ 15): 83(مطففني  -)3(
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  331: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .اين كار گناه است. داشتاگر كسى از او جدا مباند، هيچ چيزى خنواهد . عامل، جداىي از او است

   گناه، خمالفت با نظام هسىت

  

  :اى از قرآن توجه كنيد اين تعريف يعىن چه؟ به آيه. خمالفت با جمموع نظام هسىت: اند اى گناه را اين گونه تعريف كرده عده

  »1« »ُمَسخَّراٌت ِبَأْمرِهِ َسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َو النَّهاَر َو الشَّْمَس َو اْلَقَمَر َو النُُّجوُم «

شب، روز، خورشيد، ماه، ستارگان، مهه را رام مشا قرار داد كه براى مشا كار كنند، مشا زنده مبانيد و روزى خبوريد، وىل اگر 
ا زبان داشتند، به مشا مى   :گفتند آ

  .كنيم كه مشا نيز خود را براى خدا هزينه كنيد ما خود را براى مشا هزينه مى

كنيم، اما دست شيطان را  شويد تا ما براى خدا هزينه شومي، مشا را خرج مى اى موجوداتى كه براى ما هزينه مى: يعىنگناه 
  .اين گناه و معصيت است. بوسيم مى

  :تعبري ديگرى در تأويل آيه ديگرى از قرآن درباره گناه وجود دارد

  »2« »ُخيْرِبُوَن بـُُيوتـَُهْم بِأَْيِديِهمْ «

من ديگر در ! خدايا: ا دست خود كلنگ برداشنت و ساختمان انسانيت را ختريب كردن كه پايان كار بگوميگناه يعىن ب
  :نظر خدا چيست. مدار انسان بودن نيستم، حال تو هر نظرى دارى، داشته باش

______________________________  
مشا قرار داد، و ستارگان هم به فرمانش رام و شب و روز و خورشيد و ماه را نيز رام و مسّخر «؛ 12): 16(حنل  -)1(

  ».اند مسّخر شده

  ».هايشان را به دست خود و به دست مؤمنان ويران كردند اى كه خانه به گونه«؛ 2): 59(حشر  -)2(
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  332: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »1« »أُولِئَك َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ «

  :اى از امرياملؤمنني عليه السالم بشنويد مجله. ماند شود، چيزى از انسان منى اگر ساختمان انسانيت خراب

حال ما هستيم و كوهى از گناهان خمتلف كه هر كدام به تناسب  »2« »فالصُّوَرُة ُصوَرُة إنساٍن َو الَقْلُب قـَْلُب حيوان«
  كند؟ اى مى خدا با ما چه معامله. امي وضع خود مرتكب شده

  كرم خداشعاع رمحت و  

  

صد و نود اسم  معرىف كرده» أكرم االكرمني«تو خود را : به پروردگار بگوييم اى، در اين هزار اسم در دعاى جوشن كبري، 
خواهى به ما  يعىن مى. فقط شعاع رمحت تو را معرىف كرده است و اسامى داراى شعاع غضب تو انگشت مشار است

  :بگوىي

دهم  شوم، هر چه گناه بكنيد، باز با مشا هستم، آب و نان و ماحيتاج مشا را مى  منىبه اين راحىت من از دست مشا عصباىن
اين معناى . دهم مرا خبوانيد، جواب مى. دهم اگر مريض شويد، شفا مى. كنم باز مشا را كمك مى. كنم و مشا را حفظ مى

  .اسامى خدا در دعاى جوشن كبري است

ايت هسىت،   تو كرمي با كرم ىب. هستم، كرم در ذات تو است، نه صفت تو» منيأكرم االكر «تو گفىت من : به خدا بگوييم
  خواهى؟ چه مى: پرسد اى، بلكه مى پرسد كه چه آورده كرمي از گدا منى

______________________________  
  ».ترند آنان مانند چهارپايانند بلكه گمراه«؛ 179): 7(اعراف  -)1(

  .86خطبه : ج البالغه -)2(

  333: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص
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ما دور افتاده بودمي، حاال . خواهيم، خود تو است امي، ما اولني چيزى كه مى ما براى پول، خانه، زمني و مقام نيامده
  :مهه جا رفتيم، اما ديدمي خربى نيست. از تو فرار كرده بودمي، اما برگشتيم. امي آمده

  امي مدهما بدين در نه پى حشمت و جاه آ
 

 «1»  امي از بد حادثه اينجا به پناه آمده

  

  :ما تو را داشته باشيم، در دنيا و آخرت مهه چيز دارمي. نزد هر كس رفتيم، ديدمي او چيزى نيست

 ما از تو ندارمي به غري از تو متنّا
 

 «2»  حلوا به كسى ده كه حمبت نچشيدست

  

   آله بر حسابرسى امت در قيامتدرخواست پيامرب صلى اهللا عليه و 

  

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

ا اين بود كه گفتم تو به من خيلى عالقه دارى، مرا ! حمبوب من: من شخصاً از خدا چند حاجت خواستم، يكى از آ
 .ه خودم واگذار كنام اين است كه در قيامت، حساب امتم را ب كىن، خواسته خيلى دوست دارى، خواسته مرا رد منى

ا رسيدگى كنم »3« نه هر . امت پيغمرب صلى اهللا عليه و آله يعىن مشا. يعىن من از جانب تو وكيل باشم كه به حساب آ
امي، غفلت داشتيم، مريض و  امي، اما نه به عنوان خمالفت، بلكه فراموش كرده ما گناه كرده. ىب سر و پاى متكّرب و خمالفى

   جاهل بودمي، آن

______________________________  
  .حافظ شريازى -)1(

  .ديوان اشعار، سعدى شريازى -)2(
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سألت اللَّه أن جيعل حساب أّميت «؛ 1715، حديث 517: ج الفصاحة جمموعه كلمات قصار حضرت رسول -)3(
ا عنك لئال تفتضح يا حمّمد بل أنا أحاسبهم فإن  : إّىل لئّال تفتضح عند االمم، فأوحى اللَّه عز و جل إىلّ  كان منهم زّلة سرت

  .عندك

از خدا خواستم كه حساب امت مرا مبن واگذارد تا پيش امتهاى ديگر رسوا نشود، پس خداى عز و جل به من وحى كرد 
ا سر زده از تو پوشيده مى   ».دارم كه پيش تو نيز رسوا نشود اى حممد نه، بلكه من حسابشان را مريسم و اگر گناهى از آ

  334: هره ملكوتى يوسف عليه السالم، صچ

  .خواستيم تو را ناراحت كنيم كردمي، منى وقت كه گناه مى

تو پيامرب ! حبيب من: در اين حاجت خود مصّر بودم، خدا هم جواب مرا داد، فرمود: پيغمرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
  :ان هسىت و آنان را دوست دارىرمحىت، حق دارى اين حاجت را خبواهى؛ چون به امت خود خيلى مهرب

  »1« »َو ما َأْرَسْلناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِْلعاَلِمنيَ «

   رد درخواست پيامرب صلى اهللا عليه و آله و علت آن

  

اگر من ورقى . نيسىت» أرحم الرامحني«اما با اين مهه مهر، عشق، دوسىت و حمبت تو نسبت به اميد خود، هنوز مانند من 
ا بيزار مىاز پرونده بعضى  ا را ببيىن، از آ   .شوى از اين امت را جلوى تو باز كنم و تو قسمىت از گناهان آ

ا چه كار كرده! حبيب من اند، بگذار آبروى آنان نزد كسى غري از من  اين درخواست را نكن، بگذار فقط من بدامن كه آ
چنان پنهان كه تو نيز به . كنم ا خودم رسيدگى مىكنم و در قيامت حساب اين امت ر  اين درخواست تو را رّد مى. نرود

ا آگاه نشوى   .يكى از آ

آيا به ياد دارى كه در فالن وقت، فالن جا، در : گومي ام مى در گوش بنده: اند گفته. اما رسيدگى پنهان خدا در روايات
را پايني انداخىت؟ آن وقت كه  براى چه سر خود : رسد خطاب مى. اندازد آن خلوت، چه كردى؟ عبد سر خود را پايني مى

خبشم كه بداىن كه با تو چه  كردى، من تو را عذاب نكردم، آن وقت در قيامت تو را عذاب كنم؟ من مى گناه مى
  .كنم اى مى معامله
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ا هسىت، من . ها مهر و رمحت رسالىت دارى، من مهر و رمحت خداىي دارم اگر تو به اين! حبيب من اگر تو پيغمرب آ
  .ا هستمخداى آ

______________________________  
  ».و تو را جز رمحىت براى جهانيان نفرستادمي«؛ 107): 21(انبيا  -)1(

  335: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

   نااميد نكردن بت پرست

  

  :است را ذكر كنمنقل كرده » فاحتة الكتاب«روايىت را كه يكى از علماى معاصر فيض كاشاىن، در كتاب كم نظري تفسري 

متام  . معرىف شده است »1« » َشِديُد اْلُقوى«  گويد، جربئيل در قرآن به عنوان شنود كه پروردگار دارد لبيك مى جربئيل مى
  .كره زمني و كرات ديگر مانند ورق كاغذى در برابر او است، تا اين حد عظيم است

اى است كه خدا جواب او را  ببيند در نيمه شب، چه بندهكند،  بعد از شنيدن اين صدا فورى متام زمني را نگاه مى
يا صنم، يا صنم، : گويد كند و مى بيند در گوشه خلوت و تاريكى، كسى در برابر بت خود نشسته و گريه مى دهد، مى مى

  .يا صنم

  :فرمايد دهى؟ مى جواب چه كسى را دارى مى! خدايا: كند جربئيل عرض مى

گر چه او بت خود را : رسد زند، خطاب مى او كه تو را صدا منى! خدايا: كند عرض مى. دهم جواب اين بت پرست را مى
شود و  ام نااميد مى دهم، اگر من جواب او را ندهم، بنده دهد، اما من جواب او را مى زند، وىل بت كه جواب منى صدا مى

  .ام را نااميد ببينم خواهد بنده من دمل منى

   و بركاتهوالسالم عليكم و رمحة اهللا 
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______________________________  
  .» َعلََّمُه َشِديُد اْلُقوى«؛ 5): 53(جنم  -)1(

  336: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  آيينه وجود 21

  منشأ بينش و بصريت بندگان خدا

  ها ران، حسينيه مهداىن

  1385رمضان 

  339: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلنياحلمدهللا رب 

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

ها گفته بود اين آگاهى  وجود مبارك حضرت يوسف عليه السالم اهل آگاهى، بصريت و بينش بود كه در زندان، به زنداىن
د كه در عمق روح، جان و قلب او اين آگاهى و بصريت، نور فروزاىن بو . و بصريت را از كجا به دست آورده است

تا جاىي  . ايت بزرگ شد شد و از اين طريق، جان و روح او ىب درخشيد و درخشش اين نور حلظه به حلظه اضافه مى مى
  .كه ظرف جهان، گنجايش او را نداشت

  .گنجيد گرفت و در آجنا مى بايد در مقام قرب حق و در جايگاه خمَلصني قرار مى

نه گنجايش بدن او را، بدن كه در حمدوده كوچكى . رسد كه جهان گنجايش او را نداشته باشد ىانسان به جاىي م
شود، در حقيقت اين نور ربط بني روح و حضرت حّق  گنجد، وىل روح است كه وقىت چراغ آن پرنور و پرفروغ مى مى

  .دهد ايت بزرگ شدن، قرار مى است و روح را در مقام ىب
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روحى كه زخم خورده . انوى كاخ بود كه از آگاهى، بينش و بصريت حمروم بود و در روح او خلل بوداما طرف مقابل او، ب
ايت كوچك شدن در  غريزه جنسى، بيمار هوى و هوس و افكار ناپسند و اسري قربى به نام بدن بود و به طرف ىب

  .حركت بود

  .داشت از مىكرد و از حركت ب كاهيد و كوچك و ناتوان مى بيمارى، روح را مى

  340: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

   كم وزىن حمرومان از بينش اهلى

  

رسد كه براى اين افراد، در قيامت ترازوى سنجشى خنواهند   گاهى كوچكى شخصيت به جاىي مى: فرمايد خدا در قرآن مى
  :مايه هستند پوچ و توخاىل و مانند حباب، ىب. گذاشت؛ چون ارزشى ندارند كه آن را بسنجند

  »1« »َفال نُِقيُم َهلُْم يـَْوَم اْلِقياَمِة َوْزناً «

ا برپا كنم؟ براى پر كاه كه ترازو منى . كنند براى ذرّه معلق در هوا، ترازو را معطل منى. گذارند چرا ترازوىي براى كشيدن آ
كه براى هر كسى به ميدان بياورمي؛ چون در   اين ترازوىي نيست. كنيم كه وزن داشته باشند اين ترازو را براى كساىن برپا مى

  .ايت ارزش دارد قيامت اين ترازو ىب

هر كسى را با . كنند؛ ترازوى اول براى وزن كردن، خود قرآن كرمي است سه ترازوى قيامت را قرآن جميد و روايات بيان مى
ا را نشان بدهدسنجند كه در اين حرمي راه داشته باشد و بيارز  سنجند، كسى را مى قرآن منى   »2« .د و وزن باالى آ

______________________________  
  ».كنيم آنان برپا منى]  حماسبه اعمال[پس روز قيامت ميزاىن براى «؛ 105): 18(كهف   -)1(

آله يـُْؤَتى ِبَرُجٍل يـَْوَم  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و«؛ 10، باب 245/ 7: حبار االنوار -)2(
َطايَاُه َو ُذنُوبُُه فـَُتوَضُع ِيف ِكفَِّة اْلِميزَاِن اْلِقَياَمِة ِإَىل اْلِميزَاِن َو يـُْؤَتى َلهُ ِتْسَعٌة َو ِتْسُعوَن ِسِجال ُكلُّ ِسِجلٍّ ِمنـَْها َمدَّ اْلَبَصِر ِفيَها خَ 

  ».ِفيَها َشَهاَدُة َأْن َالإَِلَه ِإالَّ اللَُّه َو َأنَّ ُحمَمَّداً َعْبُدُه َو َرُسوُلُه فـَُيوَضُع ِيف اْآلَخِر فـَيـَُرجَّحُ ُمثَّ َخيْرُُج َلُه ِقْرطَاٌس َكاْألَْمنَُلِة 
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  ».َو ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َعمَّا يُوَزُن يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـََقاَل الصُُّحفُ «: هم چنني آمده

قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله ُحيبِّ َو ُحبُّ َأْهِل بـَْيِيت نَاِفٌع ِيف َسبـَْعِة َمَواِطَن «؛ 10، باب 248/ 7: حبار االنوار
  ».ِميزَاِن َو ِعْنَد الصِّرَاطِعْنَد الْ  َأْهَواُهلُنَّ َعِظيَمٌة ِعْنَد اْلَوَفاِة َو ِيف اْلَقْربِ َو ِعْنَد النُُّشوِر َو ِعْنَد اْلِكَتاِب َو ِعْنَد احلَِْساِب وَ 

َعْن ِهَشاِم ْبِن َساملٍِ «؛ 6، حديث 10، باب 249/ 7: ؛ حبار االنوار1، حديث 31: األخبار معاين: و نيز آمده
ْوِم اْلِقياَمِة َفال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيئاً قَاَل َسَأْلُت أَبَا َعْبِد اللَِّه عليه السالم َعْن قـَْوِل اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َو َنَضُع اْلَموازِيَن اْلِقْسَط لِيَـ  َقالَ 

  ».ُهُم اْألَْنِبَياءُ َو اْألَْوِصَياءُ عليهم السالم

ذكر فيه أقوال أحدها أن   َو اْلَوْزُن يـَْوَمِئٍذ احلَْقُ   قال الطربسي رمحه اهللا يف قوله تعاىل«؛ 244 -243/ 7: و در حبار االنوار
و ثانيها أن اهللا ينصب ميزانا له لسان و كفتان يوم القيامة . آلخرة و أنه ال ظلم فيها على أحدالوزن عبارة عن العدل يف ا

و ثالثها أن املراد بالوزن ظهور مقدار املؤمن يف العظم و مقدار الكافر يف ... فتوزن به أعمال العباد احلسنات و السيئات
يعظم قدره فقد أفلح و من  فمن أتى بالعمل الصاحل الذي يثقل وزنه أي ِقياَمِة َوْزناً َفال نُِقيُم َهلُْم يـَْوَم الْ   الذلة كما قال سبحانه

أتى بالعمل السيئ الذي ال وزن له و ال قيمة فقد خسر َفَمْن ثـَُقَلْت َموازِيُنُه إمنا مجع املوازين ألنه جيوز أن يكون لكل نوع من 
ميزان صنفا من أصناف أعماله و يؤيد هذا ما جاء يف اخلرب أن الصالة أنواع الطاعات يوم القيامة ميزان و جيوز أن يكون كل 

  ».ميزان فمن وىف استوىف

  341: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

تكه گوشت گنديده متعّفن و پر از . كنند سنجند كه آبروى ترازو را در قيامت حفظ مى مانند سلمان و ابوذر را با قرآن مى
ترين ترازو در عامل وجود است كه بر چهره اين ترازو  مت با كجاى قرآن بسنجند؟ خود اين ترازو پاكميكروب گناه را در قيا

  .غبارى راه ندارد

هر كسى در قيامت وزىن . سنجند ، مقداد، سلمان و ابوذر را با اين ترازو مى»اْلُمَطهَُّرونَ « سنجد؟ پاكان، چه كسى مى
  :نيستند دارد، حىت انبياى خدا نيز در وزن، برابر

  »1« »بـَْعضٍ   تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلنا بـَْعَضُهْم َعلى«
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ما نيز براى خود وزىن دارمي، در حدى كه آيات قرآن به . كند كه ما نگران روز قيامت خود نباشيم خيال ما را راحت مى
حقيقت آيات خودش را كه قرآن جميد در . صورت مناز، عبادت و عشق به معبود و گريه و كار خري در ما در جريان است

  در ما

______________________________  
  ».از آن فرستادگان برخى را بر برخى برترى خبشيدمي«؛ 253): 2(بقره  -)1(

  342: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

. رسند ار ما مىدهد و بعد از نشان دادن وزن، به ك خيلى سريع وزن ما را نشان مى. سنجند حالت عمل و حال دارد، مى
  .كنند ما را آن قدر معطل منى

   سرعت حسابرسى مؤمنان در قيامت

  

متام معطلى مؤمن در قيامت، با هر وزىن كه دارد، كمرت از زمان برقى است كه از ابر : فرمايد پيغمرب صلى اهللا عليه و آله مى
  :شود جهد و خاموش مى مى

  »1« »ِإنَّ اللََّه َسرِيُع احلِْسابِ «

  .كلمه سريع براى ما كاىف استمهني  

عمق اين كلمه را بايد . در اين آيه خيلى مهم است »َسرِيعُ «  كلمه. ايتش در حسابرسى سرعت دارد خدا با قدرت ىب
  »2« .سرعت حسابرسى وجود پروردگار براى ما قابل درك نيست. درك كرد

______________________________  
  ».ناً خدا حسابرسى سريع استيقي«؛ 199): 3(آل عمران  -)1(

ُسِئَل عليه السالم َكْيَف ُحيَاِسُب اللَُّه اْخلَْلَق َعَلى َكثْـَرِِْم فـََقاَل عليه السالم َكَما يـَْرزُقـُُهْم «؛ 300حكمت : ج البالغه -)2(
  ».ا يـَْرزُقـُُهْم َو َاليـََرْوَنهُ َعَلى َكثْـَرِِْم َفِقيَل َكْيَف ُحيَاِسبـُُهْم َو َاليـََرْونَُه فـََقاَل عليه السالم َكمَ 
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أن اهللا سبحانه حياسب اخلالئق كلهم يف مقدار ملح البصر و روي «؛ 11، باب 253/ 7: حبار االنوار: و هم چنني آمده
و ثالثها أن . بقدر حلب شاه و روي عن أمري املؤمنني عليه السالم أنه قال معناه أنه حياسب اخللق دفعة كما يرزقهم دفعة

اه أنه سبحانه سريع القبول لدعاء هؤالء و اإلجابة هلم من غري احتباس فيه و حبث عن املقدار الذي يستحقه كل داع و معن
  ».يقرب منه

در تفسري آيه  -...َو اللَُّه َسرِيُع احلِْساِب «: آمده است 261 -262/ 2: و نيز در ترمجه جممع البيان ىف تفسري القرآن
  :اند گفتهبقره وجوهى   202

ا نزديك است و از نظر مضمون مانند آيه  خداوند زود پاداش نيكوكاران را مى - 1 َو ما أَْمُر «دهد و زمان پاداش آ
م زدن يا كمرت از آن» السَّاَعِة ِإالَّ َكَلْمِح اْلَبَصِر، َأْو ُهَو أَقْـَربُ    .؛ و نيست كار قيامت در سرعت مگر باندازه يك چشم 

  .پاداش اعمال به حساب تعبري كرده اينست كه درست، پاداش برابر با عمل و به مقدار آن است علت اينكه از

خداوند حساب مهه مردم را در قيامت در مدتى كوتاه بررسى مينمايد بدون اينكه حساب يكى از مردم مزاحم  - 2
نع از رسيدگى بكار ديگر در است و رسيدگى بيك كار ما» ال يشغله شأن عن شان«حساب ديگرى گردد زيرا خداوند 

  .آن خنواهد بود

م زدن اجنام ميدهد   .در روايت آمده است كه خداوند حساب متام خملوقات را در مدت يك چشم 

نيازمند بوسيله و ابزار ) مثًال (اين مطلب شاهد ديگرى است بر اينكه خداوند جسم نيست و اينكه در سخن گفنت 
ه و يا ابزار مادى كار ميكرد و سخن ميگفت امكان نداشت كه در يك وقت با دو نفر  دانيم اگر جسم بود باشد و مى منى

اند دو خماطبه و تكلم خمتلف داشته باشد طبعاً خطاب يكى، از خطاب به ديگرى مانع  كه در دو نقطه و مكان خمتلف
ا طوالىن باشد شد و الزم مى مى   .آمد كه مدت حساب مردم باندازه زمان اعمال آ

خداوند مهانطور كه مهه مردم را در زمان واحد روزى ميدهد : ضرت امري املؤمنني عليه السالم نقل شده است كه فرموداز ح
  .كند در يك زمان هم به حسابشان رسيدگى مى

ا را زود بر مى - 3 آورد بدون معطلى و صرف وقت براى بدست  خداوند دعاى اين گروه را فورى اجابت كرد و خواسته آ
ا نه آن چنان كه مردم در برآوردن خواسته آوردن ا مى مقدار استحقاق آ   .منايند هاى ديگران مدتى صرف بررسى وضع آ

  :گويد قريب به مهني مضمون از ابن عباس نقل شده است كه در معناى آيه مى
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اى اعمال مردم ه كند روى تفّضل است نه حساب و در روز قيامت نامه منظور اين است كه خداوند آنچه عنايت مى
ا داده شده و ب ا گفته مى بدست راست آ اين گناهان مشا است كه مورد عفو، قرار گرفت و اين اعمال نيك مشا : شود آ

  .گرييد است كه دو برابر پاداش مى

  343: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

متام موجودات زمني، : يعىن چه؟ حضرت فرمودفهمم اين سريع  من منى: عرىب از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله پرسيد
ها، زنده و غريقابل رؤيت  هاى خاىل و در بيابان دريا، هوا، جنگل و بيابان را در نظر بگري، حىت موجوداتى كه در اين تپه

   هستند كه

  344: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

ا منى ها خملوط شوند و بعد اگر شش ميليارد مجعيت روى زمني با اين ا  خبواهند از هم جدا شوند، آ فهمند كه چيزى به آ
  .اضافه يا كم شد

رسد و به مهه  ها را مى مهه اين موجودات را در نظر بگري، هر روز حساب روزى اين: پيغمرب صلى اهللا عليه و آله فرمودند
  .در حسابرسى خدا را بيان فرمود البته پيغمرب صلى اهللا عليه و آله به اندازه فهم اين عرب، سرعت. دهد روزى مى

اگر سرعت در حسابرسى نبود، از هر نوع از موجودات، روزى چند ميليارد مانند برگ درخت از گرسنگى روى زمني 
  مردند، وىل هر حلظه در اين عامل، رزق و روزى هر موجودى حساب شده در كنارش هست، اين معناى رخيتند و مى مى
  .ن خدا استبود *»َسرِيُع احلِْسابِ «

مگر تعداد ما نسبت به متام موجودات زنده چقدر . در قيامت كه متام اين موجودات نيستند، فقط ما هستيم و طايفه جنّ 
  است كه خدا خبواهد اهل اميان و رفقاى خود را معّطل كند؟

شت    نور، هدايت كننده مؤمنان به 

  

  :فرمايد ده، مطلىب نيز در حق مؤمنان دارد، در سوره حديد مىنامي *َسرِيُع احلِْسابِ  اتفاقاً غري از اين خودش را
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  »1« »نُوُرُهْم بـَْنيَ أَْيِديِهْم َو ِبَأْمياِِمْ   يـَْوَم تـََرى اْلُمْؤِمِنَني َو اْلُمْؤِمناِت َيْسعى«

آنان  بيىن كه نور وجودشان پيشاپيش و از مست راست در قيامت با چشم خود، مؤمنني و مؤمنات را مى! حبيب من
  .شتابان است

______________________________  
بيىن كه نورشان  كه مردان و زنان بااميان را مى]  است[روزى ] اين پاداش نيكو و باارزش در[« ؛ 12): 57(حديد  -)1(

  ».كند پيش رو و از جانب راستشان شتابان حركت مى

  345: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

ارُ ُبْشراُكُم « ْ   »1« »اْليَـْوَم َجنَّاٌت َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَ

ا مى شت مى: گويند به آ   :رويد در اين حركت شتابان نورى به طرف 

  »2« »ذِلَك َفْضُل اللَِّه يـُْؤتِيِه َمْن َيشاءُ «

شت برسيد: فرمايد در جاى ديگر قرآن مى   :اين احسان من به مشا است كه به 

  »3« »اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ ذِلَك ُهَو «

  .دانيم اين عظيم چيست؟ قرآن يكى از ترازوهاى روز قيامت است عظيم، ما چه مى: خدا كه بگويد

   گناه يوسف عليه السالم شاهد ىب

  

كرد، مردى  وقىت كه حضرت يوسف عليه السالم عزيز مصر شد، روزى در كنار پنجره نشسته بود و بريون را نگاه مى
  .دامن كيست نه، منى: شناسى؟ گفت آيا او را مى: كرد، جربييل آمد، گفت لباس كهنه و پاره از جاده عبور مى پابرهنه، با

آمي، او خيز برداشت كه گريبان تو را بگريد و تو  منى: گفىت بيا و تو مى: گفت وقىت تو با زليخا درگري بودى، او مى: گفت
فت و پرياهن تو پاره شد، بعد شوهر آن زليخا درب سالن را باز كرد و فرار كردى، در حال فرار پرياهنت را از پشت گر 
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او را آوردى در كاخ : چه خرب است؟ هنوز حرفش متام نشده بود كه زليخا گفت! اى يوسف: آمد، اوضاع را ديد، گفت
   تا نان و آبش را بدهى و تربيتش كىن، در اين كاخ مهه نوع

______________________________  
شت:] گويند به آنان مى[« ؛ 12): 57(حديد  -)1( رها جارى ]  درختانِ [هاىي كه از زيِر  امروز مشا را مژده باد به  آن 

  ».است

  ».دهد اين فضل خداست كه به هر كس خبواهد مى«؛ 54): 5(مائده  -)2(

  ».اين مهان كامياىب بزرگ است«؛ 72): 9(توبه  -)3(

  346: صچهره ملكوتى يوسف عليه السالم، 

  .خنست وزير مملكت بود و باالخره قدرت داشت. وسايل براى او فراهم كىن، آخرش به مهسر عزيز مصر خيانت كند

  :فرمايد خدا در قرآن مى

  »1« »َو َشِهَد شاِهٌد ِمْن َأْهِلها«

خيانت  فورى نگو كه يوسف به مهسر من چشم: بچه بود، به عزيز مصر گفت: گويند ناگهان شاهدى كه روايات مى
ا را نگاه كن، اگر پرياهن يوسف از جلو پاره شده باشد، يعىن يوسف خيز برداشته تا به او محله   داشته است، پرياهن آ

خواسته فرار كند و زليخا  خواسته خيانت كند و مى كند، اما اگر پرياهن يوسف از پشت سر پاره شده باشد، يعىن او منى
  .به دنبال او بوده است

  :گفت  »2« .يوسف نگاه كرد، ديد جلوى پرياهنش سامل است وىل از پشت سر پرياهنش پاره شده استبه پرياهن 

  »3« »يُوُسُف َأْعِرْض َعْن هذا«

  .گر و مفسد است از اين زن رويگردان باش، او فتنه! اى يوسف
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ام جنات داداين مرد با اين لباس كهنه و پاى برهنه مهان شاهدى است كه تو را ! اى يوسف: جربييل گفت حضرت . از ا
براى او لباس و كفش بياوريد، به او پول و شغل متناسب با عقل : او را آورد، گفت. برو او را بياور: به مأمور خود گفت

  .و فهمش بدهيد و حقوقى نيز براى او قرار بدهيد

______________________________  
  ».داورى كرد گواهى از خاندان بانو چنني«؛ 26): 12(يوسف  -)1(

  .178: ؛ قصص األنبياء للجزائرى41، باب 49 -48/ 1: علل الشرائع -)2(

  ».اين داستان را نديده بگري! يوسفا«؛ 29): 12(يوسف  -)3(

  347: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

   ارزش دهى خدا به اعمال در قيامت

  

ادم برآمد؛ چون  : گفتچه شد؟  : جربئيل تعجب كرد، حضرت يوسف عليه السالم گفت كرم خدا مرا متحري كرد، آه از 
أشهد أن «: گويند كسى كه براى تو شهادت به حق داده، ببني براى او چه كار كردى؟ آن وقت بندگانش كه عمرى مى

ا مى به وحدانيت او شهادت مى» ال اله اال اهللا   خواهد چه كند؟ دهند، در قيامت براى آ

ِإيَّاَك نـَْعُبُد َو ِإيَّاَك « و »ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ « خواندمي و در آن اين شهادت بوده، د مىاين منازى كه در عمر خو 
ها،  ها، گريه كنيد در ترازوى قيامت كه قران است، چقدر سنگني است؟ روزه سجده و ركوع داشته، فكر مى »َنْسَتِعنيُ 

  است؟رعايت خانواده و حمبت به مردم چقدر سنگني 

خواهم در مسائل طورى وارد شوم كه خداى نكرده دل مشا به قدرى دلگرم شود كه در عمل كم  من به خاطر فتنه زمان منى
  .بگذاريد، مشا را به خدا دلگرمى بيش از اندازه پيدا نكنيد

  :فرمايد ام صادق عليه السالم مىام
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. دهد اش را باز نكنيد، مهني دو ركعت مناز او را جنات مى ندهفرمايد كه پرو  دو ركعت مناز مشا را خدا قبول كند، دستور مى
براى مشا بايد ترازو بگذارند، نه براى ديو سريتان، اهل ستم و  »1« .است» وسائل الشيعة«حديث در كتاب شريف 

  .گريند هاىي كه دين را به مسخره مى نفهم

______________________________  
َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم «؛ 4439، حديث 8، باب 33/ 4: ؛ وسائل الشيعة11، حديث 266/ 3: الكايف -)1(

ْبُه َو َمْن قَِبَل ِمْنُه َحَسَنًة َملْ يـَُعذِّْبهُ    ».َقاَل َمْن قَِبَل اللَُّه ِمْنُه َصَالًة َواِحَدًة َملْ يـَُعذِّ

  348: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

شت، بدون     حسابرسىورود به 

  

ها را در روز قيامت از شّدت  بعضى: فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى. حضرت يوسف عليه السالم خيلى وزن دارد
وزن اين آدم به اندازه خود ترازو يعىن قرآن است، ديگر نيازى به وزن كردن او : گويند كنند؛ چون مى سنگيىن وزن منى

  .نيست

امرياملؤمنني عليه . اند كنند؟ در روايىت آمده است كه اين روايت را اهل سنت نيز نقل كرده ىاما اينكه چه كساىن را وزن م
ها به سنگيىن ترازو  كنند؛ چون اين در قيامت فرزندم حسني عليه السالم و هفتاد و دو نفر يار او را وزن منى: السالم فرمود

ا برخورد مى» بغري حساب«اى را  ر قيامت عدهد: فرمايد زند و مى قرآن نيز چنني حرىف را مى »1« .هستند كنم و  با آ
ا را حماسبه منى ا خود حساب، نور و حقيقت هستند پرونده آ   .كنم؛ چون آ

  آدمى كو مى نگنجد در جهان
 

ان  «2»  در سر خارى مهى گردد 

  

اين زليخا . مقام قرب گنجايش او را دارديعىن اين آدم به قدرى عظيم شده است كه جهان گنجايش او را ندارد، بلكه 
  است كه از ديدگاه خدا در حدى است كه بر سر
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______________________________  
َعْن ُجَوْيرَِيَة ْبِن ُمْسِهٍر اْلَعْبِديِّ «؛ 332/ 1: ؛ اإلرشاد، شيخ مفيد6، حديث 114، باب 286/ 41: حبار االنوار -)1(

 َنَظَر َميِيناً َو ِمشَاًال َع أَِمِري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم ِإَىل ِصفَِّني فـَبَـَلْغَنا ُطُفوَف َكْرَبَالَء َوَقَف نَاِحَيًة ِمَن اْلُمَعْسَكِر ُمثَّ َقاَل َلمَّا تـََوجَّْهَنا مَ 
يَا َأِمَري اْلُمْؤِمِنَني َما َهَذا اْلَمْوِضُع فـََقاَل َهَذا َكْرَبَالءُ يـُْقَتُل ِفيِه  َو اْستَـْعبَـَر ُمثَّ َقاَل َهَذا َو اللَِّه ُمَناُخ رَِكاِِْم َو َمْوِضُع َمِنيَِّتِهْم َفِقيَل لَهُ 

َصَلَواُت  ِليٍّ ِبَغْريِ ِحساٍب ُمثَّ َساَر َو َكاَن النَّاُس َاليـَْعرِفُوَن َتْأِويَل َما َقاَل َحىتَّ َكاَن ِمْن أَْمِر احلَُْسْنيِ ْبِن عَ ... قـَْوٌم َيْدُخُلوَن اْجلَنََّة 
  ».اللَِّه َعَلْيِهَما َو َأْصَحاِبِه ِبالطَّفِّ َما َكانَ 

، حديث 22، باب 224/ 10: ؛ مستدرك الوسائل46، حديث 2، باب 251/ 97: حبار االنوار: و هم چنني آمده
  ».َيْدُخُلوَن اْجلَنََّة ِبَغْريِ ِحَسابٍ  ُحيَْشُر ِمْن َظْهِر اْلُكوَفِة َسبـُْعوَن أَْلفاً َعَلى ُغرَِّة الشَّْمِس َو اْلَقَمرِ «؛ 11902

  .مولوى -)2(

  349: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

با اين مهه خارى كه سر راه روح . تر و گنجايش آن بيشرت است شود؛ يعىن آن خار بيابان از او وزين خار بيابان نيز گم مى
  .خود رخيته است

بيچاره را از روى خارهاى خطرناكى مثل زنا، ربا، دروغ، فتنه و فساد عبور اين مهه افراد، عمرى است كه دارند روح 
اى بر سر يك خارى   هر قطعه. ماند كنند لذا ديگر براى اين روح چيزى منى دهند و روح خود را تكه تكه و جمروح مى مى

  .شود كند و تكه تكه مى گري مى

   بينش آگاهان با نور اهلى

  

  .دهند روح را چراغدان نور خدا قرار مى آگاهان، اهل بينش و بصريت،

  .است» كاىف«روايت در كتاب شريف . اين نور از باطن ما تا خدا وصل است »1« :فرمايد امام رضا عليه السالم مى

  .يابيم كنيم و مى هر چه را خبواهيم بيابيم، در اين نور نگاه مى: فرمايد حضرت مى
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كردند، سر قرب  اى آمدند كه چند نفر تشييع مى اده شدند و به دنبال جنازهوقىت حضرت رضا عليه السالم در نيشابور پي
بند كفن ميت را باز كردند، . جنازه را به من بدهيد: بريون بيا، خود حضرت داخل رفت و فرمود: مّيت به قرب َكن فرمود

  .ديدند حضرت رضا عليه السالم خم شد، صورت ميت را بوسيد، بعد در قرب را بست

شناختيد؟ حضرت  آييد، مگر آن مرده را مى مشا اولني بار است كه به شهر ما مى: ز اهاىل نيشابور عرض كردشخصى ا
ما الزم نيست جاىي برومي كه . شناسم خودش و پدران و مادرانش را تا زمان حضرت آدم عليه السالم مهه را مى: فرمود

  مردم را بشناسيم،

______________________________  
به اين مضمون «؛ 9، حديث 3، باب 173: ؛ بصائرالدرجات17، حديث 7، باب 123/ 26: حبار االنوار -)1(

َنا أَنَُّه َكَتَب ِإلَْيِه ِيف رَِساَلٍة َأنَّ ِشيَعتَـَنا َمْكُتوبُوَن بَِأْمسَاِئِهْم َو َأْمسَاِء آبَاِئِهْم َأَخَذ اللَّ : َعْن َأِيب احلََْسِن الرَِّضا عليه السالم: آمده ُه َعَليـْ
ْسَالِم َغيـْرُنَا َو َغيْـ    ».ُرُهمْ َو َعَلْيِهُم اْلِميثَاَق َيرُِدوَن َمْورَِدنَا َو َيْدُخُلوَن َمْدَخَلَنا لَْيَس َعَلى ِملَِّة اْإلِ

  350: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

ا را مى اى از نور است، هر چه را خبواهيم، خدا  رابطهشناسم، بني ما و خدا  من متام شيعيامن و پدر و مادر و فرزندان آ
  »1« .دهد در آن نور نشان مى

  منبع كسب نور

  

ا فرمود اين نور را حضرت يوسف عليه السالم نيز داشت، اما از كجا آورده بود؟ در گفتگوى او با هم زنداىن . هايش به آ
ا غرق در حريت بودند   اين چه فرهنگى است؟. آ

  كند؟ او چقدر ادب، وزانت و كرامت دارد، او كيست؟ ا فرق مىه چرا با متام مصرى

ا فرمود   :براى رفع جهل آ

  »َو اتـَّبَـْعتُ «
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روند؟ براى اين كه متابعت  روند، براى چه مى كساىن كه به جهنم مى. متام حرف در مهني مجله است! به خدا قسم
  ها چه كساىن هستند؟ ؟ مگر اينما براى چه بايد به اين افراد اقتدا كنيم: گفتند نداشتند، مى

  :فرمايد اما حضرت يوسف عليه السالم با آن عظمت مى

  »2« »َو اتـَّبَـْعُت ِملََّة آباِئي ِإْبراِهيَم َو ِإْسحاَق َو يـَْعُقوبَ «

ملت ايران، اما كلمه : گوييم كنيم، مثًال مى ما اين لغت را نسبت به مجع مردم استعمال مى. ملت؛ يعىن دين و فرهنگ
  :ام؟ چون سه معلم دارم مِن يوسف چرا اين گونه شده. ملت در قرآن يعىن فرهنگ و دين

______________________________  
َعِن احلََْسِن ْبِن اجلَْْهِم َعِن الرَِّضا عليه السالم َقاَل ِإنَّ اللََّه عز و «؛ 1، حديث 46، باب 200/ 2: عيون أخبارالرضا -)1(

 عليه و آله َو ِهَي َمَع ٍح ِمْنُه ُمَقدََّسٍة ُمَطهََّرٍة لَْيَسْت ِمبََلٍك َملْ َتُكْن َمَع َأَحٍد ِممَّْن َمَضى ِإالَّ َمَع َرُسوِل اللَِّه صلى اهللاجل أَيََّدنَا ِبُرو 
نَـَنا َو بـَْنيَ اللَّهِ  ُدُهْم َو تـَُوفـُِّقُهْم َو ُهَو َعُموٌد ِمْن نُوٍر بـَيـْ   ».َعزَّ َو َجلَّ اْخلَبَـرَ  اْألَِئمَِّة ِمنَّا ُتَسدِّ

  ».ام از آيني پدرامن ابراهيم و اسحاق و يعقوب پريوى كرده] از ابتدا[و «؛ 38): 12(يوسف  -)2(

  351: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »َو اتـَّبَـْعُت ِملََّة آباِئي ِإْبراِهيَم َو ِإْسحاَق َو يـَْعُقوبَ «

  گوش بودم و بعد اقتدا منودم،من در كنار فرهنگ سه پيغمرب، سراپا  

  »1« »ءٍ  ما كاَن لَنا َأْن ُنْشرَِك بِاللَِّه ِمْن َشيْ «

  .اين خيلى حرف است. اى احنراف در اعتقاد به خدا ندارمي ما ذرّه

  گرفنت آينه وجود به طرف خدا

  

پشت به مجال ازل و ابد نكردمي   ما پيغمربان را از جنس آينه آفريدند، ما! ها هم سلوىل: تر بگومي اين قسمت آيه را فارسى
  .كه در ما نتابد، بلكه ما روى وجود خود را در برابر او گرفتيم و او با امسا و صفاتش در ما تابيد
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پشت آينه وجود ما، بدن است، بدن چيزى . دهد پر شده است، پشت آن كه چيزى را نشان منى» جيوه«ها با  پشت آينه
  :ح را ببينيددهد، اما اين آيه رو  را نشان منى

  »2« »َو َمْن ُيْسِلْم َوْجَهُه ِإَىل اللَّهِ «

ايت است، وىل در جيوه چيزى  وجه؛ يعىن كسى چهره واقعى وجود خود را رو به خدا بگريد، خداىي كه قدرت و نور ىب
ا به طرف پروردگار است كه  ديده منى هيچ چيزى در شود، بيشرت مردم دنيا، پشت به خدا هستند، يعىن جيوه وجود آ
لذا در خود و مهه جا، . اند اى وجود خود را رو به پروردگار گرفته شود، اما اينان آن صورت آينه ها منعكس منى وجود آن

  :بينند فقط خدا را مى

  »3« »َفَأيـَْنما تـَُولُّوا فـََثمَّ َوْجُه اللَّهِ «

______________________________  
  ».يسته نيست كه چيزى را شريك خدا قرار دهيمبراى ما شا«؛ 38): 12(يوسف  -)1(

  ».و هر كس مهه وجود خود را به سوى خدا كند«؛ 22): 31(لقمان  -)2(

  ».پس به هر كجا رو كنيد آجنا روى خداست«؛ 115): 2(بقره  -)3(

  352: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

  اى است گيىت و خوبان آن در نظر آينه
 

  جز رخ زيباى دوست ديده نديدند در آن

  

   فضل خدا بر بندگان خاص

  

  :به طرف خداست - حضرت يوسف عليه السالم -اين كه روى منِ 

  »ذِلَك ِمْن َفْضِل اللَِّه َعَلْينا َو َعَلى النَّاسِ «
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داده  اى اين لطف خدا به حضرت ابراهيم، اسحاق، يعقوب عليهم السالم و من است، به تك تك مردم عامل نيز روى آينه
  :است

  »1« »َو لِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال َيْشُكُرونَ «

افتد،  اند و اين مناظر و تصوير عناصر پست دنياىي در اين آينه مى وىل نود درصد مردم آينه را به طرف عناصر دنيا گرفته
ه كرده است، وىل حاضر كنند كه اين عشق مانند سرطان، متام بندهاى روحى آنان را پار  حس مى. لذا عاشق دنيا هستند

نيستند چند كلمه براى ثروتشان وصيت بنويسند كه مثًال يك سوم آن را كه مال خود او است، بعد از مرگ خرج آخرت 
از نوشنت يك خط در راه خدا و براى خدا ابا دارد؛ چون پايبند به دنيا . مريد كند و مى من كنيد چون باز هم باور منى

  .بيند و مهيشه دنيا در آن منعكس است طرف دنيا است و اصًال غري از دنيا را منىآينه وجودش به . شده است

اى آن را  ها اين احسان را كرده است كه آينه آنان را خلقت كرده، وىل ايشان، طرف جيوه حضرت پروردگار به متام انسان
  .اند، لذا نور خدا به آن پرقدرتى، در جيوه پيدا نيست به طرف خدا گرفته

______________________________  
  ».اين از فضل خدا بر ما و بر مردم است، وىل بيشرت مردم ناسپاسند«؛ 38): 12(يوسف  -)1(

  353: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  :آيه ديگر

  »1« »َو َمْن َأْحَسُن ِديناً ِممَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه لِلَِّه َو ُهَو ُحمِْسنٌ «

  رت از آن انساىن است كه وجه؛ يعىن آينه وجودى خود را رو به خدا گرفته است؟از نظر دين چه كسى 

  »2« »َو ُهَو ُحمِْسٌن َو اتـََّبَع ِملََّة ِإْبراِهيَم َحِنيفاً «

كند؛ يعىن حضرت يوسف عليه  او كسى است كه نيكوكار است و به فرهنگ حضرت ابراهيم عليه السالم اقتدا مى
  :السالم

  »3« »اللَُّه ِإْبراِهيَم َخِليًال َو اختَََّذ «



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

 

من : حضرت يوسف عليه السالم فرمود. خدا حضرت ابراهيم عليه السالم را به عنوان رفيق صميمى خود انتخاب كرد
در وجود زليخا به جز شهوت جنس چه . دست به دامن چنني كساىن دارم، اما دست زليخا به كجا بند بود؟ هيچ جا

  چيزى جريان داشت؟

   زادى از جهنم، عيدى بندگانبرات آ

  

شود، روز بعد از آن عيد است، خدا به بندگان خود، عيدى يك  وقىت ماه مبارك رمضان متام مى: پيغمرب عليه السالم فرمود
ا را مى   :دهد ماه عبادت آ

  »4« »جعلته للمسلمني عيداً «

______________________________  
  ».رت است از آنكه مهه وجودش را تسليم خدا كرده و نيكوكار استو دين چه كسى «؛ 125): 4(نساء  -)1(

  »گرا پريوى كرده است؟ و نيكوكار است، و از آيني ابراهيم يكتاپرست حق«؛ 125): 4(نساء  -)2(

  ».دوست خود گرفت]  گراىي، خلوص، پاكى اخالق واعمالش براى حق[و خدا ابراهيم را «؛ 125): 4(نساء  -)3(

اللَُّهمَّ أَْهَل اْلِكْربِيَاِء َو اْلَعَظَمِة َو َأْهَل اْجلُوِد َو اجلَْبَـُروِت َو «؛ 9881، حديث 26، باب 468/ 7: الشيعةوسائل  -)4(
ِعيداً َو ِلُمَحمٍَّد صلى اهللا عليه و  ْسِلِمنيَ َأْهَل اْلَعْفِو َو الرَّْمحَِة َو َأْهَل التـَّْقَوى َو اْلَمْغِفَرِة َأْسأَُلَك ِيف َهَذا اْليَـْوِم الَِّذي َجَعْلَتُه ِلْلمُ 

  ».آله ُذْخراً َو َمزِيداً َأْن ُتَصلَِّي َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمَّدٍ 

  354: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

ا اى از عيدى او اين است كه آزادى از دوزخ را براى مش گوشه: فرمايد دهد؟ امام سجاد عليه السالم مى چقدر عيدى مى
اگر هيچ چيزى به ما ندهند و فقط مهني برات را بدهند، . برات آزادى از آتش جهنم چيز كمى نيست. كند امضا مى

  .براى ما كاىف است

   داستان اعمش و زيارت امام حسني عليه السالم
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   در مهسايگى ما شخص بداخالقى بود كه من او را دوست »1« :گويد مى» أعمش«

______________________________  
الشَّْيُخ ُحمَمَُّد ْبُن اْلَمْشَهِديِّ ِيف اْلَمزَاِر، «؛ 12046، حديث 42، باب 296 -295/ 10: مستدرك الوسائل -)1(

َلُة اجلُُْمَعِة فـَُقْلُت َلهُ َما تـَُقوُل  َكاَنْت ِبِإْسَناِدِه ِإَىل اْألَْعَمِش قَاَل ُكْنُت نَازًِال بِاْلُكوَفِة َو َكاَن ِيل َجاٌر َكِثرياً َما ُكْنُت أَقـُْعُد ِإلَْيِه وَ  لَيـْ
ُت ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َو أَنَا ُممَْتِلٌئ َغَضباً ِيف زِيَاَرِة احلَُْسْنيِ عليه السالم فـََقاَل ِيل ِبْدَعٌة َو ُكلُّ ِبْدَعٍة َضَالَلٌة َو ُكلُّ َضَالَلٍة ِيف النَّاِر فـَُقمْ 

ثـُْتُه ِمْن َفَضاِئِل أَِمِري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم َما ُيْسِخُن اللَُّه ِبِه َعيْـنَـْيِه قَاَل َفَأتَـ َو قـُْلُت ِإَذا َكاَن السََّحُر  ْيُتُه َو قـََرْعُت أَتـَْيُتُه َو َحدَّ
ْيِل َفَخَرْجُت ُمْسرِعاً َفَأتـَْيُت احلَْيـَْر فَِإَذا أَنَا بِالشَّْيِخ َعَلْيِه اْلَباَب فَِإَذا أَنَا ِبَصْوٍت ِمْن َورَاِء اْلَباِب أَنَُّه َقْد َقَصَد الزِّيَاَرَة ِيف أَوَِّل اللَّ 

 ُكلُّ َضَالَلٍة ِيف النَّاِر َو اْليَـْوَم تـَُزورُهُ َساِجٌد َالَميَلُّ ِمَن السُُّجوِد َو الرُُّكوِع فـَُقْلُت َلهُ ِباْألَْمِس تـَُقوُل ِيل ِبْدَعٌة َو ُكلُّ ِبْدَعٍة َضَالَلٌة وَ 
َلِيت َهِذِه َرأَْيُت ُرْؤيَا َأْرَعَبْتِين فـَُقْلُت َما اَل ِيل يَا ُسَلْيَماُن َالتـَُلْمِين َفِإينِّ َما ُكْنُت أُثِْبُت ِألَْهِل َهَذا اْلبَـْيِت ِإَماَمًة َحىتَّ ِإَذا َكاَنْت َليْـ فـَقَ 

ِصِق َالأُْحِسُن َأِصُفُه ِمْن ُحْسِنِه َو بـََهائِِه َو َمَعُه أَقْـَواٌم َرأَْيَت أَيـَُّها الشَّْيُخ َقاَل َرأَْيُت َرُجًال َالبِالطَِّويِل الشَّ  اِهِق َو َالبِاْلَقِصِري الالَّ
ءُ َمِسريََة  رُْكٍن َجْوَهَرٌة ُتِضيبـََعُة أَرَْكاٍن ِيف ُكلِّ َحيُفُّوَنُه َحِفيفاً َو َيزِفُّونَُه َزفّاً بـَْنيَ َيَدْيِه َفاِرٌس َعَلى فـََرٍس َذنُوٍب َعَلى َرْأِسِه تَاٌج لِلتَّاِج َأرْ 

آله فـَُقْلُت َو اْآلَخُر فـََقاُلوا َوِصيُّهُ  َثَالثَِة أَيَّاٍم فـَُقْلُت َمْن َهَذا فـََقاُلوا َهَذا ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب صلى اهللا عليه و
ِذِه ِين َفِإَذا أَنَا بَِناَقٍة ِمْن نُوٍر َعَليـَْها َهْوَدٌج ِمْن نُوٍر َتِطُري بـَْنيَ السََّماِء َو اْألَْرِض فـَُقْلُت ِلَمْن هَ ع ُمثَّ َمَدْدُت َعيْ  َعِليُّ ْبُن َأِيب َطاِلبٍ 

َعِليٍّ قـُْلُت َفأَْيَن يُرِيُدوَن َقاَل َميُْضوَن النَّاَقُة َقاُلوا ِخلَِدَجيَة بِْنِت ُخَويِْلٍد َو َفاِطَمَة بِْنِت ُحمَمٍَّد ص قـُْلُت َو اْلُغَالُم َقاُلوا احلََْسُن ْبُن 
َج َو ِإَذا أَنَا ِبرِقَاٍع َتَساَقُط ِمَن السََّماِء َأَماناً ِبَأْمجَِعِهْم ِإَىل زِيَاَرِة اْلَمْقُتوِل ظُْلماً الشَِّهيِد ِبَكْرَبَالَء احلَُْسْنيِ ْبِن َعِليٍّ ُمثَّ َقَصْدُت اْهلَْودَ 

لدََّرَجِة اْلُعْلَيا ِمَن اْجلَنَِّة َو اللَِّه يَا ذِْكرُُه ِلُزوَّاِر احلَُْسْنيِ ْبِن َعِليٍّ َليـَْلَة اجلُُْمَعِة ُمثَّ َهَتَف بَِنا َهاِتٌف َأَال ِإنَّا َو ِشيَعتَـَنا ِيف ا ِمَن اللَِّه َجلَّ 
  ».ُسَلْيَماُن َالأَُفاِرُق َهَذا اْلَمَكاَن َحىتَّ يـَُفاِرَق ُروِحي َجَسِدي

  355: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  نظر مشا در مورد زيارت سيد الشهدا عليه السالم چيست؟: روزى از او سؤال كردم. نداشتم

اند، آن  شخصى با يارانش را كشته. اى ندارد و عمل پوچى است اين زيارت، ساخته مشا است، هيچ فايده: به من گفت
  .كنيد، اما هيچ يك از اعمال مشا ارزشى ندارد رويد، نذر مى مىوقت مشا سواره و پياده به زيارت او 

زمن، وقىت بريون آمد، او را با خنجر تكه تكه  آمي در مى بگذار مردم خبوابند، وقىت هنگام سحر شد، مى: با خود گفتم
تل را به خدا كشم و در قيامت جواب اين ق كنم، آيا زيارت امام حسني عليه السالم ساختگى است؟ من او را مى مى
  .دهم مى
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. نيمه شب رفت: شوهر مشا كجاست؟ گفت: سحر آمدم در زدم، مهسرش آمد، گفتم. برد از شدت ناراحىت خوامب منى
  :گفتم. به كربال: كجا رفته است؟ گفت: گفتم

  .براى زيارت: كربال براى چه؟ گفت

  .ى استربط و ساختگ ها ىب گفت اين حرف او كه تا ديروز صبح مى: با خود گفتم

به  . چرا نصف شب رفته است؟ من هم با سرعت رفتم، اما او را پيدا نكردم. كرد تا آفتاب بزند و بعد برود اقًال صرب مى
  .كربال رسيدم، وارد صحن و حرم شدم

كنارش نشستم، مزامحش نشدم . مرا ببخشيد: گويد ديدم آن مهسايه، ضريح حضرت اىب عبداهللا عليه السالم را گرفته، مى
  .تا حرف خود را با امام عليه السالم زد و گريه كرد

اى؟   پس چطور شد كه به زيارت آمده: گفتم. چرا، من منكر بودم: تو مگر ديروز منكر زيارت نبودى؟ گفت: گفتم
هاىي را  ها ورقه از يكى از آن حممل. آيد هاىي از آمسان پايني مى ديشب كه شب مجعه بود، خواب ديدم كه حممل: گفت

: روند؟ گفتند به كجا مى: گفتم. خدجيه و فاطمه عليهما السالم: اين حممل كيست؟ گفتند: كنند، سؤال كردم ش مىپخ
  .روند شب مجعه است، دارند به كربال و حرم اىب عبداهللا عليه السالم مى

  356: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

ها برات آزادى از  اين» امان من النار لزّوار احلسني«: ته شده بوداى را ديدم كه نوش ها چيست؟ روى ورقه اين ورقه: گفتم
  .جهنم است كه براى زائران اىب عبداهللا عليه السالم است

به نزديك حممل . مادر حضرت اىب عبداهللا عليه السالم است: كند؟ گفتند ها را پخش مى چه كسى دارد اين برگه: پرسيدم
تو كه زيارت فرزندم حسني عليه السالم را قبول : صداى خامنى آمد كه فرمود. يداى نيز به من بده ورقه: آمدم، گفتم

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته »1« .از خواب بيدار شدم و با پاى برهنه تا كربال دويدم. ندارى

______________________________  
  .12، حديث 50، باب 401/ 45: حبار األنوار -)1(

  357: يوسف عليه السالم، ص چهره ملكوتى
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   مقايسه روح با بدن 22

   مقام خليفة اللهى انسان

  ها ران، حسينيه مهداىن

  1385رمضان 

  359: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

آورد و  ايت را از كجا به دست مى ارتباط با اين بود كه حضرت يوسف عليه السالم اين عظمت ىبدر مقدمه مطلب، در 
  ايىت عظمت در رابطه با كدام ناحيه از وجود انسان است؟ اين ىب

ين خواهد، اما مشا بايد در ا بيان اين فلسفه زماىن طوالىن مى. آيد اين مطلب با توجه به فلسفه خلقت انسان به دست مى
  :حبث به عناويىن عنايت كنيد

  »1« »ِإينِّ جاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفةً «

اين خليفة اللهى هيچ ارتباطى به بدن ندارد، چون اين اسكلت، گوش، عصب، خون و شهوت با توّجه به اين كه ذاتاً 
. نسان نيز بوده و اكنون نيز هستها نوع در زمني بودند و بعد از خلقت ا اند، قبل از انسان، ميليون حمدود آفريده شده

موجودات ديگرى كه از مشا : فرمايد ها با طول، عرض، حجم و وزن بيشرت هستند كه پروردگار عامل مى حىت بعضى از بدن
  .تر در جهت بدىن باشند، زياد هستند تر و بزرگ تر، با بنيان قوى

______________________________  
  ».دهم جانشيىن در زمني قرار مى به يقني«؛ 30): 2(بقره  -)1(

  360: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص
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مهچنني . اگر منظور از اين نيابت از خدا كه در آيه مطرح است، بدن بود، خدا كه جسم نيست كه از بدن نايب خبواهد
خواهم بكنم، اين كار جديدى نبود؛ چون حيوانات، قبل از ما در  اگر اين بود كه من كار جديدى در جهت عنصرى مى

اط دارد؟ با توجه به اين كه آيات قرآن جميد جلوه علم، حكمت، پس اين خالفت به كجاى وجود آدم ارتب. دنيا پر بودند
عدل و رمحت پروردگار است، و استوارى و استحكام آيات قرآن، قابل ترديد نيست، اگر خبواهيم بگوييم نيابت از او با 

  .سازد گريد، با آيه و طبيعت عامل منى بدن صورت مى

   امساى مورد تعليم آدم

  

  »1« »ْمساَء ُكلَّهاَعلََّم آَدَم اْألَ «

نه اين كه متام اين . امساى حسناى پروردگار است »اْألَْمساءَ ُكلَّها« به حتقيق خودم، تقريباً به اين نتيجه رسيدم كه منظور از
ا نشان دادم، گفتم گذارى را كه بعد از خلقت و  نام اين حيوان شرت است، آن يكى گاو است، اين نام: حيواناتى كه به آ

روى آن  » ديوار«توانست اجنام بدهد، مهان طور كه خشت و آجر روى هم چيده را خود ما اسم  زندگى خودش مىشروع 
  .گذاشتيم، پروردگار نيز اين اعتبار امسى را از ما قبول كرده است

  :فرمايد كند، مى وقىت در قرآن جميد داستان حضرت موسى عليه السالم و آن مرد عاِمل را بيان مى

  »2« »أَمَّا اجلِْداُر َفكاَن ِلُغالَمْنيِ َو «

______________________________  
  ».را به آدم آموخت]  ِى موجودات[ها  مهه نام«؛ 31): 2(بقره  -)1(

  ».و اما آن ديوار از دو نوجوان يتيم در اين شهر بود«؛ 82): 18(كهف   -)2(

  361: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

اسم اين را به ياد داشته باش، : خداوند متعال ديوار را كه نشان آدم نداده بود و بگويد. دو پسر بچه بودديوار در ملك 
  .وقىت رفىت زندگى را شروع كىن، بدان كه اسم اين ديوار است
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  :گويند به ياد داشته باش، اين را مى: يا هر چيزى را جداگانه نشان داده و گفته

از روز اول اسم گذارى كردمي، . امي امي و به اصطالح وضع كرده ها را ما دور هم مجع شده ينا. پرياهن، سبزى، علف و غريه
  .اعتبار كردمي كه به هر چيزى چه بگوييم

بر او سجده كنيد، چون او نائب من و ظرف امساء است؟ داناىي به اسم : فرمايد پس چه داستاىن بوده كه به فرشتگان مى
يلياردها فرشته شد؟ اين كه قابل قبول نيست كه صفحه وجود آدم را از اسامى حيوانات و حيوانات و اشيا باعث سجده م

  .به خاطر اين علم، واقعاً موجود عظيمى است، پس به او سجده كنيد: اشيا پر كرده و بعد بگويد

  .ها نيز داشتند اين رشته علم را خود آن. ها را آشنا بودند مالئكه نيز خيلى از اسم

  :پس

  »َم آَدَم اْألَْمساَء ُكلَّهاَعلَّ «

اين امساء، امساى حسناى پروردگار بوده و منظور حضرت حق نيز نقش اسم لفظى بر مغز يا نفس آدم نبوده است كه ما 
  .شده باشد» ...رمحن، كرمي، باسط، قابض، معطى و «نقش الفاظ را بر او زدمي كه 

ها را كه نور و حيات حمض بوده، به انسان آموخته است؛ چون  لغت را بر صفحه نفس او نقش نزدمي، بلكه مفاهيم اسم
اين علمى كه به تو دادم، : فرمايد به حضرت آدم عليه السالم مى. كند را مجع مذكر ذكر مى» امساء«در آيات بعد ضمري 
  :به فرشتگان خرب بده

  362: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »1« »أَنِْبئـُْهْم بَِأْمسائِِهمْ «

  .جلوه حقايق نورى: شود كه اين امساء عبارت است از علوم مىم

   متخّلق شدن انسان به اخالق اهلى
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اين موجود، متخّلق به : تر به عبارت ساده. فلسفه تعليم حقايق امسا اين بوده كه روح آدم رنگ متام امسا را به خودش بگريد
روحى با موجودات ديگر عامل مساواتى نيست، بلكه اين  اخالق اهلى شود كه در اين ختّلق، ديگر بني انسان در جهت

  .شده است» افضل من ملك مقّرب«شده و » امساء اهللا«از طريق » اخالق اهللا«انسان جتّلى دهنده 

رسد كه وزن  كند، تا به پيغمرب صلى اهللا عليه و آله مى طبق روايىت كه حضرت رضا عليه السالم از پدران بزرگوارش نقل مى
  .چنني انساىن، از جربييل و ميكائيل نيز بيشرت استو ارزش 

ها شده است؟ استخوان، غري از  اين تعليم امساء، مربوط به كجاى بدن ما است؟ يعىن تزريق حقيقت امساء به استخوان
  كند؟ آيا گوشت در بدن اين جاذبه را دارد؟ او چه چيزى را جذب مى. گريد شريه مواد غذاىي، چيز ديگرى را منى

اش نيز جنس و متعّفن است  هاىي كه در معده هضم شده است و براى رسيدن به اعضاى بدن، متيز و پاكيزه و اضافه انمه
  .كند و بدن از خودش بريون مى

   قدرت روح در رشد انسان

  

   اين غري از آن زماىن است كه. در طبيعت بدىن، بدن كارى باالتر از اين را ندارد

______________________________  
  ».هاى آنان خرب ده فرشتگان را از نام«؛ 33): 2(بقره  -)1(

  363: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .بدن مسّخر روح شده است و روح نيز مسّخر امساء و امساء نيز جلوه حق است

  .گريى نيست دازهروح حدود، باال، پايني، پس و پيش، اندازه و ظرفيت ندارد و قابل ان

  زير و باال، پيش و پس وصف تن است
 

  ها ذات جان روشن است جهت ىب
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بدن ما بعد از چهل سالگى . بقا به روح مربوط است، نه بدن. وقىت مفاهيم امساء تعليم شد، روح حد و حدود ندارد
رود، ديگر نه  ساختمان رو به خراىب مىشكند، اين  خورد، سرش مى اين كوزه ترك مى. كند شروع به شكسته شدن مى

  :گويند مرده متحركى هستيم كه خانواده مى. اى چشمى دارمي، نه گوشى و نه معده

  .ديگر مرگش را برسان! خدايا

هاى امساى اهلى  بله، اگر بدن در استخدام روح در بيايد، روحى كه در استخدام جلوه. در اين ناحيه ما چيزى نيستيم
  .ايت هستيم ايت است، در آن جهت ما هم ىب امسائى كه در ارتباط با حضرت حمبوب و ىب هاى است و جلوه

ها به خاطر آزادى روح از بدن است واال اگر روح اسري بدن باشد، يعىن زندانىي كه در تاريكى است؛ چون  متام روشناىي
نيمكره شرقى تاريكى حمض است، چشم چشم نور زمني براى خورشيد است، اگر خورشيد در نيمكره غرىب طلوع كند، در 

  .متام بدن ما از عناصر اين خانه تاريك است. بيند را منى

  .سازد، نه بدن مى» كليم اهللا«طلوع امساى اهليه است و  »َمْطَلِع اْلَفْجرِ «  روح

فتاد سال در دنيا سازد، آن هم تا اندازه معّيىن، يعىن ما اگر ه چون اگر غذا به بدن بدهيم، طول و عرض و حجم مى
  .شومي كشيم و با خوردن چاق مى باشيم، در حّد معيىن قد مى

  »1«  مقايسه روح با بدن

  

______________________________  
  :رابطه ذاتى روح با بدن 374 -372/ 2): سيد حممد حسيىن مهداىن(درخشان پرتوى از اصول كاىف  -)1(

روح با بدن عنصرى رابطه ذاتى و ناگسستىن است در اثر احتاد وجودى كه دارند رابطه روح با بدن رابطه ذاتى است رابطه 
و بدن و اعضاء و جوارح حتت تدبري روح قرار گرفته اين عالقه و رابطه هرگز زوال پذير خنواهد بود هم چنان كه گفته شده 

فس ماده از براى نفس نيست باينكه بدن به جمرد فساد خاك شده و بصورت غري بدن خواهد درآمد و بعد از قطع ن
نسبت نفس بعد از رجوع بعامل قدس باين بدن و ساير ابدان على السواء است چون ارتباط بني نفس و بدن از دو طرف 

است عالقه نفس ببدن و ارتباطش اجياىب و از ناحيه بدن اعدادى است در وقىت تركيب بدن منحل شد هر عنصر و 
ماند از اين اشكال پاسخ گفته شده است باينكه روح كه در  و زمينه براى تعلق نفس منى منايد اى رجوع باصل خود مى ماده
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آغاز امر قوه حمض بوده هنگام نوزادى و در اثر بكار بردن نريوهاى ظاهرى و فكرى و دروىن خود ملكاتى بدست آورده و 
وده است نتيجه آن رابطه ذاتى ناگسستىن دار خود بشعار عبودّيت معرىف من اعضاء و جوارح خود را در مدت زندگى دامنه

ميان روح و اعضاء و جوارح خواهد حتقق پذيرفت با اين رابطه ذاتى چگونه پس از قطع روح عالقه تدبريى خود را از بدن 
  .با ساير اعضاء افراد ديگر يكسان خواهد بود و اين خالف وجدان است

اهره آنان پس از ساهلاامين از هر گونه تغيريات جّوى و دروىن است از هم چنان كه شهداء و مقتولني در راه اسالم ابدان ط
ا است كه بدن عنصرى خودشان را نيز تدبري مى منايند و از فساد و زوال تا حدى جلوگريى  نظر قدرت روح و صفاء آ

  .منايند مى

دوم را هنگام تعمري مشاهده منوده هم چنان كه مرحوم آية اللَّه آقا على شبسرتى قدس سره از جسد مقدس مرحوم صدوق 
صد سال از رحلت او گذشته بوده است كه بدن مقدس او  1306منايد در سال  چنني حكايت مى هجرى كه زياده بر 

سامل بوده است با مشاهده عيىن اين در اثر ارتباط خاصى است كه ارواح قويه و كامله اهل اميان نسبت ببدن عنصرى 
زمت ساهلا بعبادت و اداء وظايف اهلى چگونه ميتوان گفت كه پس از قطع تدبري روح از بدن خود دارند خالصه با مال

شود و با مهه اعضاء افراد ديگر  عنصرى مهه شئون و آثارى كه ساهلا در اعضاء جوارح خود كسب منوده يك بار قطع مى
د داشت نه تدبري طبيعى بلكه تدبريى كه يكسان خواهند بود بلكه رابطه معنوى ناگسستىن روح با بدن عنصرى خود خواه

منايد مانند سري خاك  در تصفيه خاك بدن خود و از صفاء و نورانيت آن كه در طريقه شعار عبوديت سري منوده كسب مى
است بسوى طال و فريوزج نه سري و حتول خاك بدن اهل اميان بصورت نباتى و حيواىن كه سري طبيعى است بلكه غرض از 

پيمايد مانند سنگ و خاك   آنست كه بدن و يا خاك بدن طريق صفاء و نورانيت را مى در اثر جاذبه روح ب سري و حركت
  .آيد كه در اعماق زمني در اثر فشارها بصورت نقره و سيم و زر و طال و ساير فلزات قيمىت درمى

رانيت و هر چه از جماهدات و قيام خالصه از نظر اينكه جاذبه روح بدن و يا خاك اعضاء خود را بسوى شعار صفاء و نو 
اده است مهان نريوى و شعار عبوديت حتكيم و به تكامل مريساند   .و قعود اداء وظايف عبوديت در بدن بوديعت 

خالصه عالقه تدبري روح نسبت ببدن و يا خاك آن سري و تدبري طبيعى نيست كه بصورت نباتى و يا حيواىن درآيد بلكه 
مان طريق كه روح در تكامل اى است كه  غرض جذبه خود روح در اثر سري و تكامل بدن و يا خاك بدن خود را نيز 
منايد مهان گونه جذبه او بظهور مريسد يعىن در طريقه عبوديت كه ذرات  را در باره خاك بدن خود تكميل مى است مهان

اند و اين سري و تكامل غري  سرزمني پراكندهخاك بدن اهل اميان كامل مانند ذرات طال و سيم و زر و فريوزج است كه در 
از تغريات جوى و طبيعى است كه خاك اعضاء اهل اميان بصورت نبات و غريه درآيند آن سري طبيعى است و منظور در 

  .منايد اين سري در اثر جذبه و كششى است كه روح بدن و خاك بدن خود را در طريق عبوديت جذب مى
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  365: الم، صچهره ملكوتى يوسف عليه الس

كار ديگرى . دهيم تا خبورد آورمي و به او مى هاى بدن در ارتباط با مهني عناصرى است كه از خاك در مى متام فعاليت
خدا چه احتياجى داشت كه در كره زمني به اين مهه . دادند اين كار را كه قبل از ما، مهه حيوانات اجنام مى. كنيم منى

هاى ديگر، بيشرت لگد بزند و دندانش  د؟ آن هم حيواناتى كه با اسري كردن روح، از حيوانحيوان، دوباره حيوان اضافه كن
  .از گرگ تيزتر شود

اند، آرام بود و در آن جنگ،  هائى كه روح را به اسارت گرفته حيوانات كه به اندازه بودند، كره زمني قبل از اين بدن
  .خونريزى، مبباران، ختريب، و اين حرفها نبود

زمني آرام و راحت بود و . يك حيوان شراب خود و آجبو خور نبود. ها، زناى حمصنه و ديگر گناهان نبود از اين بدنقبل 
   اما اكنون. متام حيوانات نيز راحت بودند

  366: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

ا را مى خورند، مانند خوك، با اين كه  مى كنند و كشند و تكه تكه مى گريند و مى حيوانات هم گرفتار هستند، چون آ
خدا گوشت آن را حرام كرده است، امنيت ندارد، حىت مار، سگ، گربه، ميمون، قورباغه، خرچنگ، حىت حشرات نيز از 

  .هاى حرام خور امنيت ندارند دست اين انسان

ها  چيىن. در چني بدتر است .ها هر نوع گوشىت خبواهيد هست، مار، سگ، بوزينه مشا وقىت به اروپا برويد، در فروشگاه
قطار، هواپيما و كشىت، هر چيز ديگرى در اين زمني : توانيم خبورمي خورمي؛ چون منى ما فقط سه چيز را منى: گويند مى

  .شود بيشرت امراض جهان نيز از آجنا پخش مى. خورند سوسك، كرم خاكى، بوزينه، گربه و سگ را مى. خورند هست، مى

اما حاال از دست اين دو جنس دو پا دائم زجر . ها اسري بودند، حيوانات نيز راحت بودند بدن قبل از اين زماىن كه
ببني چگونه كشىت تو به گل ! اين چه موجودى است كه خلق كردى؟ اى انسان! خدايا: گويند كشند و به خدا مى مى

ا دارند شب و روز از ما به جاى اين كه ما از آ. نشسته است كه حيوان بيچاره از دست تو امنيت ندارد ا بناليم، آ
  .نالند مى

   مذموم بودن كار بدن منهاى روح
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ها، سگ و خوك  هاى خمرب، عرق فروشى ها، سايت زا، ماهواره كند؟ متام مراكز فحشا، سينماهاى شهوت اين بدن چه مى
آيد كه اسم اين  دا عارش مىها، به خاطر جلام گسيختگى بدن است، آن گاه اين خليفه خدا است؟ خ و حشره خورى

  :فرمايد خواهد اسم گذارى كند، مى خدا مى. موجودات را بربد

  »1« »َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ «

______________________________  
  ».ترند مانند چهارپايانند بلكه گمراه«؛ 179): 7(اعراف  -)1(

  367: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »1« »َفَمثـَُلهُ َكَمَثِل اْلَكْلبِ «

  »2« »َمَثُل الَِّذيَن ُمحُِّلوا التـَّْوراَة ُمثَّ َملْ َحيِْمُلوها َكَمَثِل احلِْمارِ «

  »3« »َكَأنـَُّهْم ُمحٌُر ُمْستَـْنِفَرةٌ «

  :فرمايد ببينيد اين بدن چه بساطى در عامل راه انداخته است؟ خدا مى. اين بدن است

  »4« »ِيف اْلبَـرِّ َو اْلَبْحِر ِمبا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاسِ  َظَهَر اْلَفسادُ «

  »5« »تـَبَّْت َيدا َأِيب َهلٍَب َو َتبَّ «

  »6« »ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن ال يـَْعِقُلونَ «

  :اما بدىن كه در اختيار و ابزار روح و جان است

  پس وصف تن است زير و باال، پيش و
 

 «7»  ها ذات جان روشن است جهت ىب
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  .روح قد، پس و پيش، زير و باال، طول و عرض و حجم ندارد

   باالترين وصف روح

  

______________________________  
  ».پس داستانش چون داستان سگ است«؛ 176): 7(اعراف  -)1(

تورات به آنان تكليف شده است، آن گاه به آن عمل نكردند، وصف كساىن كه عمل كردن به «؛ 5): 62(مجعه  -)2(
  »...مانند دراز گوشى است كه 

  ».اند گوىي گورخراىن وحشى و رميده«؛ 50): 74(مدثر  -)3(

در خشكى و دريا به سبب اعمال زشىت كه مردم به دست خود مرتكب شدند، فساد و تباهى «؛ 41): 30(روم  -)4(
  ».منودار شده است

  ».نابود باد قدرت ابوهلب، و نابود باد خودش«؛ 1): 111(سد م -)5(

هستند كه ]  از گفنت حق[و الالِن ]  از شنيدن حق[قطعاً بدترين ُجنبندگان نزد خدا، كراِن «؛ 22): 8(انفال  -)6(
  »!انديشند منى] كالم حق را[

  .مولوى -)7(

  368: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  :اين است -توانيم بفهميم البته ذات روح را منى -تعريف كنيم اگر روح را خبواهيم

  »1« »َو نـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي«

  نسبت آورده و به خودش نسبت داده است؟» ياء«به كجا وصل است؟ در قرآن چه چيزهاىي را با 

  »2« »َأْن َطهِّرا بـَْيِيتَ «
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كه ميلياردها دالر خرج ساخنت آن شده است و در قرآن اهلش ام كه چهار ديوارى سنگى است نه كاخ سفيد آمريكا   خانه
داند و فرداى قيامت هر دينار  كند و آن خانه و هر كاخى را كه براى ظلم ساخته شده باشد خانه لعنت مى را لعنت مى

  .دينارش را بايد جواب بدهند

ه به روح خداىي وصل بوده ساختند و روحى  اى كه حضرت ابراهيم و امساعيل عليهما السالم ساختند، با دسىت ك اما خانه
كه جلوه گاه امساى خدا بوده، امسائى كه به پروردگار عامل و حىت به ذات پروردگار ربط دارند، آن دست كه اين خانه را 

  .چون روح حضرت ابراهيم و امساعيل عليهما السالم در آن جتلى دارد »بـَْيِيتَ « :گويد ساخت، خدا آن خانه را مى

   هاى مسّخر روح بدنارزش 

  

  :گاهى در منازها سوره فجر را خبوانيد: بنا به فرموده امام صادق عليه السالم كه سفارش كردند

______________________________  
  ».و از روح خود در او بدمم«؛ 29): 15(حجر  -)1(

  ».پاكيزه كنيد]  از هر آلودگى ظاهرى و باطىن... [ام را كه خانه«؛ 125): 2(بقره  -)2(

  369: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »1« »َو لَياٍل َعْشرٍ * َو اْلَفْجرِ «

چون آيه آخرش گفتگوى خدا با امام حسني عليه السالم است و اين سوره دو اسم دارد؛ : فرمايد حضرت علتش را مى
  :آيه آخر را نگاه كنيد »2« »سورة احلسني«و » سورة الفجر«

  »3« »َو اْدُخِلي َجنَِّيت * َفاْدُخِلي ِيف ِعباِدي* َربِِّك راِضَيًة َمْرِضيَّةً   اْرِجِعي ِإىل* ا النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ يا أَيـَّتـُهَ «

  .نزد خودم بيا! حسني من

شتم: اضافه كردن به خودش آن وقت مهني بدن مسّخر شده روح را در . ها در تسخري روح است اينجا بدن. بندگامن، 
   رومي، در آن قرب كه روح كنيم، ما بر سر قرب ايشان مى كنند، ما كه روح ايشان را زيارت منى ت ما، در خراسان دفن مىمملك
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______________________________  
  ».هاى ده گانه و به شب* سوگند به سپيده دم«؛ 2 -1): 89(فجر  -)1(

احلََْسُن ْبُن َحمُْبوٍب َعْن َصْنَدٍل َعِن اْبِن فـَْرَقٍد َقاَل َقاَل أَبُو َعْبِد  َو َرَوى«؛ 6، حديث 34، باب 24/ 93: حبار االنوار -)2(
ُأَساَمَة  ا ِفيَها َرِمحَُكُم اللَُّه فـََقاَل َلُه أَبُواللَِّه عليه السالم اقْـَرُءوا ُسوَرَة اْلَفْجِر ِيف فـَرَاِئِضُكْم َو نـََواِفِلُكْم َفِإنـََّها ُسوَرُة احلَُْسْنيِ َو اْرَغُبو 

قـَْوِلِه تـََعاَىل يا أَيـَّتـَُها النـَّْفُس َو َكاَن َحاِضَر اْلَمْجِلِس َكْيَف َصاَرْت َهِذِه السُّوَرُة لِْلُحَسْنيِ عليه السالم َخاصًَّة فـََقاَل أَ َالَتْسَمُع ِإَىل 
َا يـَْعِين احلَُْسْنيَ ْبَن َعِليٍّ َصَلَواُت اللَِّه َعَلْيِهَما اْلُمْطَمِئنَُّة اْرِجِعي ِإىل َربِِّك راِضَيًة َمْرِضيًَّة فَاْدُخِلي ِيف ِعب اِدي َو اْدُخِلي َجنَِّيت ِإمنَّ

ِن اللَِّه يـَْوَم عَ ]  ُهُم الرَّاُضونَ [ْم الرضوان فـَُهَو ُذو النـَّْفِس اْلُمْطَمِئنَِّة الرَّاِضَيِة اْلَمْرِضيَِّة َو َأْصَحابُُه ِمْن آِل ُحمَمٍَّد َصَلَواُت اللَِّه َعَلْيهِ 
ُحمَمٍَّد َخاصًَّة َفَمْن َأْدَمَن ِقرَاَءَة اْلِقَياَمِة َو ُهَو رَاٍض َعنـُْهْم َو َهِذِه السُّوَرُة ِيف احلَُْسْنيِ ْبِن َعِليٍّ عليه السالم َو ِشيَعِتِه َو ِشيعِة آِل 

  ».نَِّة ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ اْلَفْجِر َكاَن َمَع احلَُْسْنيِ عليه السالم ِيف َدَرَجِتِه ِيف اجلَْ 

به سوى پروردگارت در حاىل كه از او خشنودى و !* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته«؛ 30 - 27): 89(فجر  -)3(
شتم وارد شو* پس در ميان بندگامن درآى.* او هم از تو خشنود است، باز گرد   ».و در 

  370: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .نيست، بدن است، روح حدود ندارد كه در آجنا جا بگريد

كنيم، ايشان نيز در قرب هست، يا بدن ايشان  رومي، قرب را زيارت مى ما به كربال مى: به امام صادق عليه السالم عرض كرد
دانيم يعىن  ما منى »1« .است »ِعْنِد اللَّهِ « مشا برويد زيارت كنيد، حسني ما: فقط در قرب است؟ امام عليه السالم فرمود

ما وقىت از شيخ . كند اين را شيخ طوسى نقل مى. ها است كه در تسخري روح است چه؟ آن وقت اين بدىن از آن بدن
   گوييم چون علماى بزرگ شيعه صد سال جرأت گوييم؛ يعىن حرف صد در صد صحيح مى طوسى حديثى مى

______________________________  
َياَن َو اْلُمَفضَُّل ْبُن ُعَمَر «؛ 2، حديث 576 -575/ 4: الكاىف -)1( َعِن احلَُْسْنيِ ْبِن ثـَُوْيٍر قَاَل ُكْنُت أَنَا َو يُوُنُس ْبُن ظَبـْ

بَـَرنَا ِسّناً فـََقاَل َلُه ُجِعْلُت ِفَداَك  َأكْ َو أَبُو َسَلَمَة السَّرَّاُج ُجُلوساً ِعْنَد َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َو َكاَن اْلُمَتَكلُِّم ِمنَّا يُوُنَس َو َكانَ 
ُقِل اللَُّهمَّ َأرِنَا الرََّخاَء َو السُُّروَر فَِإنََّك تَْأِيت ِإينِّ َأْحُضُر َجمِْلَس َهُؤَالِء اْلَقْوِم يـَْعِين ُوْلَد اْلَعبَّاِس َفَما أَقُوُل فـََقاَل ِإَذا َحَضْرَت َفَذَكْرتـََنا فَـ 

ٍء أَقُوُل فـََقاَل ُقْل َصلَّى اللَُّه َعَلْيَك يَا أَبَا َعْبِد  فـَُقْلُت ُجِعْلُت ِفَداَك ِإينِّ َكِثرياً َما أَذُْكُر احلَُْسْنيَ عليه السالم َفَأيَّ َشيْ َعَلى َما ُترِيُد 
َقاَل ِإنَّ أَبَا َعْبِد اللَِّه احلَُْسْنيَ عليه السالم َلمَّا َقَضى َبَكْت  اللَِّه ُتِعيُد َذِلَك َثَالثاً َفِإنَّ السََّالَم َيِصُل ِإلَْيِه ِمْن َقرِيٍب َو ِمْن بَِعيٍد ُمثَّ 

َقِلُب ِيف اْجلَنَّ  نَـُهنَّ َو َمْن يـَنـْ َما  ِة َو النَّاِر ِمْن َخْلِق َربـَِّنا َو َما يـَُرى وَ َعَلْيِه السََّماَواُت السَّْبُع َو اْألََرُضوَن السَّْبُع َو َما ِفيِهنَّ َو َما بـَيـْ
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اَك َو َما َهِذِه الثََّالثَُة اْألَْشَياِء َبَكى َعَلى َأِيب َعْبِد اللَِّه احلَُْسْنيِ عليه السالم ِإالَّ َثَالَثَة َأْشَياءَ َملْ تـَْبِك َعَلْيِه قـُْلُت ُجِعْلُت ِفدَ  َاليـَُرى
َعَلْيِهْم َلْعَنُة اللَِّه قـُْلُت ُجِعْلُت ِفَداَك ِإينِّ أُرِيُد َأْن َأُزوَرُه َفَكْيَف أَقُوُل َو َكْيَف  َقاَل َملْ تـَْبِك َعَلْيِه الَْبْصَرُة َو َالِدَمْشُق َو َالآُل ُعْثَمانَ 

  .َأْصَنُع َقاَل ِإَذا أَتـَْيت

َأْشَهُد أَنََّك َوتْـُر اللَِّه ... ُزوَّاَر قـَْربِ اْبِن َنِيبِّ اللَّهِ تـَُقوُل السََّالُم َعَلْيَك يَا ُحجََّة اللَِّه َو اْبَن ُحجَِّتِه السََّالُم َعَلْيُكْم يَا َمَالِئَكَة اللَِّه َو 
ْدَت ِيف َسِبيِل اللَِّه َو َمَضْيَت اْلَمْوُتوُر ِيف السََّماَواِت َو اْألَْرِض َو َأْشَهُد أَنََّك َقْد بـَلَّْغَت َو َنَصْحَت َو َوفـَْيَت َو َأْوفـَْيَت َو َجاهَ 

َك أَْلَتِمُس َكَماَل ِه َشِهيداً َو ُمْسَتْشَهداً َو َشاِهداً َو َمْشُهوداً أَنَا َعْبُد اللَِّه َو َمْوَالَك َو ِيف َطاَعِتَك َو اْلَواِفُد ِإَليْ ِللَِّذي ُكْنَت َعَليْ 
  ».اْلَمْنزَِلِة ِعْنَد اللَِّه َو ثـََباَت اْلَقَدِم ِيف اهلِْْجَرِة ِإلَْيك

  :هم چنني قريب به اين مضمون آمده

َعِن اْألََصمِّ َعِن اْبِن ُبَكْريٍ َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم ِيف «؛ 19706، حديث 66، باب 508/ 14: وسائل الشيعة
َيْسَأُل أَبَاُه اِالْسِتْغَفاَر َلُه َو َلُه َو َحِديٍث َطِويٍل َيْذُكُر ِفيِه َحاَل احلَُْسْنيِ عليه السالم قَاَل َو ِإنَُّه َليَـْنظُُر ِإَىل َمْن يـَْبِكيِه فـََيْستَـْغِفُر 

  ».ُر َلُه ِمْن ُكلِّ َذْنٍب َو َخِطيَئةٍ يـَُقوُل أَيـَُّها اْلَباِكي َلْو َعِلْمَت َما َأَعدَّ اللَُّه َلَك َلَفرِْحَت َأْكثـََر ِممَّا َحزِْنَت َو ِإنَُّه لََيْستَـْغفِ 

  371: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .هر چه شيخ گفته است مورد قبول است: گفتند هاى شيخ را رد كنند و حرىف بزنند، مى كه كتاب  علمى نداشتند

   هاى مسّخر روح ا دادن خدا به بدن

  

ام، گفتم خودم بيامي از مشا بپرسم؛ چون  چيزى شنيده: راوى به حضرت جواد عليه السالم عرض كرد: كند شيخ نقل مى
  . استقبول كردن آن براى من خيلى سنگني

هر كس به مدينه برود و پيغمرب صلى اهللا عليه و آله، حضرت : گويند از قول مشا مى: اى؟ عرض كرد چه شنيده: فرمودند
زهرا عليها السالم، امام حسن، حضرت سجاد، امام باقر، حضرت صادق عليهم السالم را زيارت كند، بعد به جنف بيايد 

بعد در كربال امام حسني عليه السالم، را زيارت كند، بعد در كاظمني حضرت و حضرت على عليه السالم را زيارت كند، 
نويسند، اما هر كس فقط به مشهد بيايد و  موسى بن جعفر عليه السالم را زيارت كند، چقدر ثواب در نامه عملش مى

  ها باالتر است؟ پدر مشا را زيارت كند، ثواب آن از متام اين زيارت
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شود؟ اين بدن امام رضا عليه  اش كم مى كنيد كرم خدا حمدود است، يا از خزانه خيال مى »1« .ما بله، من گفته: فرمود
  .متام عامل فداى اين بدن. السالم است

______________________________  
َعِن أَبُو َعِليٍّ اْألَْشَعِريُّ «؛ 19834، حديث 87، باب 565/ 14: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 584/ 4: الكاىف -)1(

قَاَل َسَأْلُت أَبَا َجْعَفٍر عليه السالم احلََْسِن ْبِن َعِليٍّ اْلُكوِيفِّ َعِن احلَُْسْنيِ ْبِن َسْيٍف َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َأْسَلَم َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ُسَلْيَماَن 
ْسَالِم َفَدَخَل ُمَتَمتِّعاً بِاْلُعْمَرِة ِإَىل احلَْ  جِّ َفَأَعاَنُه اللَُّه َعَلى ُعْمرَتِِه َو َحجِِّه ُمثَّ أََتى اْلَمِديَنَة َفَسلََّم َعَلى النَِّيبِّ َعْن َرُجٍل َحجَّ َحجََّة اْإلِ

َك ُمثَّ أََتى أَبَا َعْبِد ى ِمْنُه َفَسلََّم َعَليْ صلى اهللا عليه و آله ُمثَّ أَتَاَك َعارِفاً ِحبَقَِّك يـَْعَلُم أَنََّك ُحجَُّة اللَِّه َعَلى َخْلِقِه َو بَابُُه الَِّذي يـُْؤتَ 
َرَف ِإَىل ِبَالِدِه فـََلمَّا َكاَن ِيف َوْقِت اللَِّه احلَُْسْنيَ ص َفَسلََّم َعَلْيِه ُمثَّ أََتى بـَْغَداَد َو َسلََّم َعَلى َأِيب احلََْسِن ُموَسى عليه السالم ُمثَّ اْنصَ 

ْسَالِم يـَْرِجُع أَْيضاً فـََيُحجُّ َأْو َخيْرُُج ِإَىل ُخرَاَساَن ِإَىل أَبِيَك َعلِ احلَْجِّ َرَزَقُه اللَُّه احلَْجَّ َفَأيـُُّهَما أَْفضَ  يِّ ُل َهَذا الَِّذي َقْد َحجَّ َحجََّة اْإلِ
َضُل َو ْلَيُكْن َذِلَك ِيف َرَجٍب فْ ْبِن ُموَسى عليه السالم فـَُيَسلُِّم َعَلْيِه قَاَل َالَبْل يَْأِيت ُخرَاَساَن فـَُيَسلُِّم َعَلى َأِيب احلََْسِن عليه السالم أَ 

َعةً  َنا َو َعَلْيُكْم ِمَن السُّْلطَاِن ُشنـْ   ».َو َاليـَْنَبِغي َأْن تـَْفَعُلوا ِيف َهَذا اْليَـْوِم َفِإنَّ َعَليـْ

  372: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

را خرج اين قربى كه اين بدن در آن  كنيد؟ متام عامل چه خرب است؟ چرا اين مهه داريد خرج مى: گويند ها مى جاهل
ها اليق حرمي اين بدن است؟ روح كه  اين. اند؟ اين كه چيزى نيست مگر چه كار كرده. اند هست، بكنند، كارى نكرده

  .حساب ديگرى دارد

روح كه . كند هاى مجعه هفتاد بار پروردگار امام حسني عليه السالم را زيارت مى شب: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
  »1« .جاى خود دارد

شت به خاطر بدن    رانده شدن از 

  

شود، اگر كسى هنوز اسري بدن است، كارى كند كه زودتر دِر اين زندان را باز كند و اين مرغ باغ  ماه رمضان متام مى
  .ملكوت را جنات دهد

  طاير گلشن عشقم چه دهم شرح فراق
 

  كه در اين دامگه حادثه چون افتادم
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 ملك بودم و فردوس برين جامي بودمن 
 

 «2»  آدم آورد در اين دير خراب آبادم

  

  خواهى خبور، فقط اين شكم، چقدر اصرار كردند كه هر چه مى

  »3« »َو ُكال ِمْنها َرَغداً َحْيُث ِشْئُتما«

  :خواهى، خبور، اين هزاران درخت، اين آب، اين چشمه، اما هر چه مى

______________________________  
؛ 32، حديث 9، باب 60/ 98: ؛ حبار األنوار4، حديث 112: كامل الزيارات: روايت به اين كيفيت آمده -)1(
َرَة َهْل َلَك ِيف قـَْربِ احلَُْسْنيِ قـُْلُت َو تـَُزورُُه ُجِعْلُت ِفَدا« َقاَل َو َكْيَف َالَأُزورُُه َو اللَّهُ يـَُزورُُه َك أَبُو َعْبِد اللَِّه عليه السالم َلمَّا أََتى احلَْيـْ

َلِة ُمجَْعٍة يـَْهِبُط َمَع اْلَمَالِئَكِة ِإلَْيِه َو اْألَنِْبَياءُ َو اْألَْوِصَياءُ َو ُحمَمٌَّد أَْفَضُل ا ْألَنِْبَياِء َو َحنُْن أَْفَضُل اْألَْوِصَياِء فـََقاَل َصْفَواُن ِيف ُكلِّ لَيـْ
  ».قـَْربِ احلَُْسْني فـَنَـُزورُُه ِيف ُكلِّ ُمجَُعٍة َحىتَّ نُْدرَِك زِيَاَرَة الرَّبِّ قَاَل نـََعْم يَا َصْفَواُن اْلَزْم ُتْكَتُب َلَك زِيَاَرُة  ُجِعْلُت ِفَداكَ 

  .حافظ شريازى -)2(

  ».و از هر جاى آنكه خواستيد فراوان و گوارا خبوريد«؛ 35): 2(بقره  -)3(

  373: السالم، صچهره ملكوتى يوسف عليه 

  »1« »َو ال تـَْقَربا هِذِه الشََّجَرَة فـََتُكونا ِمَن الظَّاِلِمنيَ «

آنان : هاى آنان كنده شد و خطاب رسيد تازه سري خنورد، تا شروع كرد لقمه اول را خبورد، لباس. به اين درخت دست نزن
  .را بريون كنيد

. كند در استخدام بگريد، در حقيقت روح است كه سجده مى اما اگر روح به امسا و اخالق او وصل شود، بدن را نيز
ها در سردخانه  گذارد، پيشاىن روى مهر، در استخدام او است واال اين بدن را سال اگر بدن، پيشاىن روى مهر مى

  .گندد بدن بدون روح الل، كور و كر است و مى. گويد منى» يا رب«كند، يك  بگذاريد، سجده منى

  .كند، فقط بايد بدن را به استخدام آن درآورد رى مىروح است كه هر كا
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   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
  ».از ستمكاران خواهيد شد] اگر نزديك شويد[و به اين درخت نزديك نشويد كه «؛ 35): 2(بقره  -)1(

  374: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   روحپايبندى  23

   متايالت نفس

  ها ران، حسينيه مهداىن

  1385رمضان 

  377: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

مبارزه روح با بدن و حاالت ملكوتى مبارزه وجود مبارك حضرت يوسف عليه السالم با بانوى كاخ خامن شوهردار جوان، 
  .ايت كوچك بود ايت بزرگ با ىب باطن با متايالت حمدود بدن و ىب

به . رسيد كه حتليل حبث در ارتباط با اين مبارزه متام شود، اما مسائل مهمى در آن هست، كه بايد حبث گردد به نظر مى
  :قول سعدى

 جملس متام گشت و به آخر رسيد
 

  امي ر اول وصف تو ماندهما هنوز اند
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مطالىب باقى مانده است كه حاوى لطائف، اشارات و مسائل بسيار مهمى است كه در ضمن اين برخورد، نه در تفاسري 
هاىي كه براى اين داستان مستقًال نوشته شده است، بلكه خداوند مهربان توفيقم داد تا در  بينيد و نه در كتاب قرآن مى

طوالىن، به اين نكات بسيار باارزش، در سايه خود سوره و نورانيت آن برخورد كردم كه فوق العاده مفيد، ضمن مطالعات 
  .راهگشا و راهنما است

  .اند كه اين متايالت طبيعى است اى از متايالت، بدن را حماصره كرده جمموعه

امنندى و سالمت، كه اين متايالت بايد در اين متايالت را حكيمانه به بدن دادند، مانند ميل به غذا، خواب، لذت، تو 
  حّدى پاسخ داده شوند كه بدن را آماده كنند تا

  378: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .روح بتواند آن را به سوى خدا بكشد

   توان روح در حركت دادن بدن

  

كند و به فرموده امرياملؤمنني عليه البته چراغ معرفت به حضرت حق بايد در باطن روشن شود كه روح به مقصد خود توجه  
با تغذيه عبادت، حركت به سوى مقام قرب را شروع كند و با حفظ تعادل در ارضاى متايالت بدن، به  »1« :السالم

  اگر اين متايالت از. وسيله روح به جانب خدا كشيده شود

______________________________  
َعِن اْألَْصَبِغ «؛ 20630، حديث 46، باب 321/ 15: وسائل الشيعة؛ 16، حديث 284 -281/ 2: الكاىف -)1(

يَا َأِمَري اْلُمْؤِمِنَني ِإنَّ نَاساً َزَعُموا َأنَّ اْلَعْبَد َاليـَْزِين َو ُهَو ُمْؤِمٌن َو  ْبِن نـَُباَتَة قَاَل َجاَء َرُجٌل ِإَىل أَِمِري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم فـََقالَ 
َم احلَْرَ َالَيْسرُِق َو هُ  اَم َو ُهَو ُمْؤِمٌن فـََقْد ثـَُقَل َو ُمْؤِمٌن َو َالَيْشَرُب اخلَْْمَر َو ُهَو ُمْؤِمٌن َو َاليَْأُكُل الرِّبَا َو ُهَو ُمْؤِمٌن َو َالَيْسِفُك الدَّ

َيْدُعو ُدَعاِئي َو يـَُناِكُحِين َو أُنَاِكُحُه َو يـَُوارُِثِين َو أَُوارِثُهُ  َعَليَّ َهَذا َو َحرَِج ِمْنُه َصْدرِي ِحَني َأْزُعُم َأنَّ َهَذا اْلَعْبَد ُيَصلِّي َصَالِيت وَ 
ميَاِن ِمْن َأْجِل َذْنٍب َيِسٍري َأَصابَُه فـََقاَل َأِمُري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم َصَدْقَت مسَِ  ْعُت َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه َو َقْد َخرََج ِمَن اْإلِ

لِيُل َعَلْيِه ِكَتاُب اللَِّه َخَلَق اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ النَّاَس َعَلى َثَالِث َطبَـَقاٍت َو أَنـَْزَهلُْم َثَالَث مَ  و آله يـَُقوُل وَ  َنازَِل َو َذِلَك قـَْوُل اللَِّه الدَّ
َفَأمَّا َما ذََكَر ِمْن أَْمِر السَّاِبِقَني َفِإنـَُّهْم أَنِْبَياءُ ُمْرَسُلوَن  َعزَّ َو َجلَّ ِيف اْلِكَتاِب َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة َو َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة َو السَّاِبُقونَ 

ميَاِن َو ُروَح اْلُقوَِّة َو رُ  ْلُقُدِس وَح الشَّْهَوِة َو ُروَح اْلَبَدِن َفِربُوِح اَو َغيـُْر ُمْرَسِلَني َجَعَل اللَُّه ِفيِهْم َمخَْسَة َأْرَواٍح ُروَح اْلُقُدِس َو ُروَح اْإلِ
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ميَاِن َعَبُدوا اللَّهَ  َا َعِلُموا اْألَْشَياَء َو ِبُروِح اْإلِ َو َملْ يُْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً َو ِبُروِح اْلُقوَِّة َجاَهُدوا  بُِعثُوا أَنِْبَياءَ ُمْرَسِلَني َو َغيـَْر ُمْرَسِلَني َو ِ
ِة َأَصابُوا َلِذيَذ الطََّعاِم َو َنَكُحوا احلََْالَل ِمْن َشَباِب النَِّساِء َو ِبُروِح اْلَبَدِن َدبُّوا َو َدَرُجوا َعُدوَُّهْم َو َعاجلَُوا َمَعاَشُهْم َو ِبُروِح الشَّْهوَ 

ِْم ُمثَّ َقاَل َقاَل اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلنا بَـ  لى بـَْعٍض ِمنـُْهْم َمْن َكلََّم اللَُّه َو ْعَضُهْم عَ فـََهُؤَالِء َمْغُفوٌر َهلُْم َمْصُفوٌح َعْن ُذنُِو
اَعِتِهْم َو أَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه يـَُقوُل َرَفَع بـَْعَضُهْم َدَرجاٍت َو آتـَْينا ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ اْلبـَيِّناِت َو أَيَّْدناُه ِبُروِح اْلُقُدِس ُمثَّ قَاَل ِيف مجََ 

َا فـََفضََّلُهْم َعَلى ِْم ُمثَّ ذََكَر َأْصَحاَب اْلَمْيَمَنِة َو ُهُم اْلُمْؤمِ  َأْكَرَمُهْم ِ ُنوَن َحّقاً َمْن ِسَواُهْم فـََهُؤَالِء َمْغُفوٌر َهلُْم َمْصُفوٌح َعْن ُذنُِو
ميَاِن َو ُروَح اْلُقوَِّة َو ُروَح الشَّْهَوةِ  َو ُروَح اْلَبَدِن َفَال يـَزَاُل اْلَعْبُدَيْسَتْكِمُل َهِذِه اْألَْرَواَح  ِبَأْعَياِِْم َجَعَل اللَُّه ِفيِهْم َأْربـََعَة أَْرَواٍح ُروَح اْإلِ

  ».اْألَْربـََعَة َحىتَّ تَْأِيتَ َعَلْيِه َحاَالتٌ 

  379: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

بادت و بندگِى بندند و خط ع مهار شوند، به صورت زجنريهاى سنگني، بدن را به عامل طبيعت مى تعادل در بيايند و ىب
تواند بدن را به جانب خدا  شود و منى شود و روح در غربت بدن اسري مى كنند، بدن از روح جدا مى انسان را كور مى

  .حركت دهد

خدا در سوره مباركه اعراف . ام من در اين زمينه چند آيه بيان كنم كه در ضمن بدانيد اين لطايف را از قرآن كرمي گرفته
  :فرمايد مى

  »1« »ْو ِشْئنا َلَرفـَْعناهُ َو لَ «

و روح  -توانست برود كه مى  -رفت داد، يعىن به دنبال معرفت نسبت به حضرت حق مى اگر آن شخص لياقت نشان مى
داشت كه بدن سبك وزن باشد، روح بتواند او را با  داد، متايالت بدىن را نيز در حّد متعادل نگه مى را در عبادت قرار مى

  .دادم تا به قرب من برسد خودم او را كمك مى »َلَرفـَْعناهُ « پروردگار بربد، خود به معراج قرب

   پايبندى روح در متايالت بدىن

  

  اما داستانش چه شد؟

  »َو لِكنَُّه َأْخَلَد ِإَىل اْألَْرضِ «
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را چه كسى اجياد كرد؟  »َأْخَلدَ «  بايد ببينم اين. ، اخالد از خلود است؛ يعىن مهيشگى»َأْخَلدَ « اين تعبري عجيىب است،
  مهار او، متايالت ىب: منت آيه شريفه دارد

  »2« »َو اتـََّبَع َهواهُ «

______________________________  
  ».بردمي به وسيله آن آيات باال مى] درجات و مقاماتش را[خواستيم  و اگر مى«؛ 176): 7(اعراف  -)1(

هاِى زودگذِر دنياى متايل پيدا كرد و از هواى نفسش  دى و لذتوىل او به امور ناچيز ما«؛ 176): 7(اعراف  -)2(
  ».پريوى منود

  380: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

شود، انسان را به عامل طبيعت  ها به زجنريهاى سنگني تبديل مى مهار كه اين يعىن جمموعه متايالت ىب *»1« »َهواهُ «  كلمه
دين،  اين شخص، ىب. تواند اين بدن به زجنري كشيده به طبيعت را به جانب خدا حركت دهد چسباند و روح، ديگر منى مى
  .كند كه براى بدن بدود ا مىشود، اما عجيب ّمهت پيد ميل به خدا و از عبادت فرارى مى ىب

دو، سه، : گويد در پول مى. دهد مهار است؛ يعىن بدن نه در شكم و نه در شهوت، اصًال سريى نشان منى متايالت ىب
اند كه گاهى بعضى از شاهان، در حرم  ها نوشته دو، سه، چهار، پنج زن، در كتاب: گويد در زن مى. پنج، ده ميليارد

بر فرض كه بدن با . شد گزاف، باالى هزار زن جوان داشتند و چه ظلمى به اين زنان جوان مىسراهاى خود با آن خرج  
شد، آن هم زن  مهارش با هر زىن يك بار بتواند باشد، هزار زن، يعىن هر سه سال يكبار نوبت هر زن مى اين متايالت ىب

  »2« .مهار است اين جنايت بدن و متايالت ىب. جوان

______________________________  
قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه «؛ 2، حديث 3، باب 107/ 101: ؛ حبار االنوار54، حديث 223/ 1: اخلصال -)1(

نـَْيا َو اتـَِّباِع اْهلََوى    ».اْلَبْطِن َو َشْهَوِة اْلَفرْجَو َشْهَوِة و آله َمْن َسِلَم ِمْن أُمَِّيت ِمْن َأْرَبِع ِخَصاٍل فـََلُه اْجلَنَُّة ِمَن الدُُّخوِل ِيف الدُّ

قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله ِإنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلى أُمَِّيتَ «؛ 62، حديث 51/ 1: اخلصال: هم چنني آمده
  ».ِل فـَيـُْنِسي اْآلِخرَةاْهلََوى َو ُطوُل اْألََمِل أَمَّا اْهلََوى َفِإنَُّه َيُصدُّ َعِن احلَْقِّ َو أَمَّا طُوُل اْألَمَ 
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قـُْلُت ِألَِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َما َحقُّ اْلَمْرأَِة َعَلى َزْوِجَها َقاَل َيُسدُّ َجْوَعتَـَها َو «؛ 5، حديث 511/ 5: الكاىف -)2(
َقاَل  دَّى َحقََّها قـُْلُت َفالدُّْهُن قَاَل ِغّباً يـَْوٌم َو يـَْوٌم َالقـُْلُت فَاللَّْحمُ َيْستـُُر َعْوَرتـََها َو َاليـَُقبُِّح َهلَا َوْجهاً َفِإَذا فـََعَل َذِلَك فـََقْد َو اللَِّه أَ 

 ُكلِّ ُكلِّ ِستَِّة َأْشُهٍر َو َيْكُسوَها ِيف   ِيف ُكلِّ َثَالثٍَة فـََيُكوُن ِيف الشَّْهِر َعْشَر َمرَّاٍت َالَأْكثـََر ِمْن َذِلَك قـُْلُت َفالصِّْبُغ َقاَل َو الصِّْبُغ ِيف 
َتاِء َو ثـَْوبـَْنيِ لِلصَّْيِف َو َاليـَْنَبِغي َأْن يـُْفِقَر بـَْيَتُه ِمْن َثَال  ثَِة َأْشَياَء ُدْهِن الرَّْأِس َو اخلَْلِّ َو الزَّْيِت َو َسَنٍة أَْربـََعَة أَثـَْواٍب ثـَْوبـَْنيِ لِلشِّ

ْر ِلُكلِّ ِإْنَساٍن ِمنـُْهْم ُقوَتُه َفِإْن َشاءَ َأَكَلُه َو ِإْن َشاَء َوَهَبُه َو ِإْن َشاَء َتَصدََّق يـَُقوتـُُهنَّ ِباْلُمدِّ فَِإينِّ أَقُوُت ِبِه نـَْفِسي َو ِعَيا ِيل َو ْليـَُقدِّ
َعاِم َأْن ُيَسينَِّ ِمْن َذِلَك َشْيئاً ِيف الطَّ  ِبِه َو َالَتُكوُن فَاِكَهٌة َعامٌَّة ِإالَّ َأْطَعَم ِعَياَلُه ِمنـَْها َو َالَيدَْع َأْن َيُكوَن ِلْلِعيِد ِعْنَدُهْم َفْضلٌ 

  ».َالُيَسينِّ َهلُْم ِيف َساِئِر اْألَيَّامِ 

  381: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  :گويد يا مى

ِمْ « يعاً ما أَلَّْفَت بـَْنيَ قـُُلِو   »1« »َلْو أَنـَْفْقَت ما ِيف اْألَْرِض مجَِ

ا آرام منىها بدهى، د متام ثروت روى زمني را به اين   .شود ل آ

   طمع و متايالت ىب حد انسان

  

من دو رودخانه دارم كه ! بنده من: ها بگومي اگر من به هر يك از انسان: فرمايد پروردگار مى: كنند مرحوم نراقى نقل مى
و نقره دارند به تو هزاران سال، هر چه طال : گومي ريزند، من نيز به اين دو رودخانه مى سيل وار طال و نقره در دامن تو مى

  .بدهند

: فرمايد شود؟ پروردگار مى حساب كنيد اگر هزار سال دو رودخانه طال و نقره بريزند، چقدر طال و نقره براى او مجع مى
ىب  »2« .قدرت تو كه حمدود نيست، دو رودخانه ديگر نيز براى من درست كن: گويد بعد از مدت كوتاهى به من مى

شود، بدن تو كه با دو سه مرت پارچه پوشيده  اى پنري سري مى ى؟ شكم تو كه با نصف نان و ذرهخواه براى چه مى! مروت
  شود و در دو اتاق نيز زندگى تو مى
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______________________________  
هايشان الفت  توانسىت ميان دل كردى منى اگر مهه آنچه را در روى زمني است، هزينه مى«؛ 63): 8(انفال  -)1(

  ».اندازى

قال رسول اللَِّه صلى اهللا عليه و آله لو كان البن آدم واديان «؛ 429/ 2: ؛ روضة الواعظني163/ 1: جمموعة ورام -)2(
  ».من ذهب البتغى وراءمها ثالثا و ال ميأل جوف ابن آدم إال الرتاب و يتوب على من تاب

  382: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

. ى من كه كرمي نيسىت، هر چه به تو بدهم، به اندازه بدن خود بردارى و بقيه را با من معامله كىنرود، مانند انبيا به سر مى
  خواهى؟ آن اخالق را كه ندارى، پس براى چه مى

من با يك روانشناس بسيار . قرآن در روانكاوى انسان خيلى عجيب است. اين آيه از نظر روانكاوى خيلى جالب است
گوييد؟ بيش از  مشا چه مى! آقاى روانشناس: لى بزرگ است، يك ساعت صحبت كردم، گفتمقوىي كه اسم او نيز خي

  .اند، در كتاخبانه ايشان بود هاى بسيار مهم كه در آمريكا و اروپا نوشته دويست كتاب روانشناسى، از روانشناس

امل، انسان را در شش دوره روانكاوى  من آيه بيست سوره حديد را كه پروردگار ع: گوييد مشا درباره اين آيه چه مى: گفتم
  :كرده است، براى مشا بگومي

َنُكْم َو َتكاثـٌُر ِيف اْألَْمواِل َو اْألَ « َا اْحلَياُة الدُّنْيا َلِعٌب َو َهلٌْو َو زِيَنٌة َو َتفاُخٌر بـَيـْ  »ْوالِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر نَباتُهُ اْعَلُموا َأمنَّ
»1«  

  .گوييم دامن ما چه مى مشا روانشناسى كاملى داريد، منى: گفت. توضيح دادم بعد براى او

هاى درجه اول اروپا و آمريكا و  ها و دانشگاه مشا با اين مهه روانكاوى، هر چه دانشمند در دنيا داريد، از مدرسه: گفتم
مشا با انسان . تر هستيد هم درنده دهيد، از حيوانات درنده در بعضى از كشورهاى مشرق و كشورهاى آزاد شده بريون مى

  كنيد؟ چه مى

   رسول خدا صلى اهللا عليه و آله سيزده سال انواع بالها را از دست مردم: آن وقت مشا ببينيد
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______________________________  
ى است، ىي كه دارنده[بدانيد كه زندگى دنيا «؛ 20): 57(حديد  -)1( سرگرمى و  فقط بازى و] اش از اميان و عمل 

مانند باراىن است كه حمصول ]  چنني دنياىي[آرايش و فخرفروشيتان به يكديگر، و افزون خواهى در اموال و اوالد است، 
  ».كشاورزان را به شگفىت آورد]  اش سبز و خوش منظره[

  383: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

ف و مناز و سعى و صفا و مروه را اجنام داد و فرمود تا جارچى مكه كشيد، اما وقىت با صد هزار نريو وارد مكه شد، طوا
اى : ها از ترس پريده بود، در مقابل اين قدرت باال، اما فرمود جار بزند كه متام اهل مكه به مسجد احلرام بيايند، رنگ

نه روز در شعب اىب طالب مرا هاىي كه خوردم، افرادم را كشتيد، هزار شبا ام كه انتقام سيزده سال كتك من نيامده! مردم مكه
ام به مهه مشا حرىف كه برادرم حضرت يوسف عليه السالم به برادرانش گفت،  زنداىن كرديد را بگريم و تالىف كنم، بلكه آمده

  :بگومي

  »1« »ال تـَْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَـْومَ «

  :كنم هيچ گناهى بر مشا بار منى

  كنيد؟ هاىي تربيت مى حال، مشا در اين دنيا چه انسان: گفتم. مهه مشا آزاد هستيد! دبروي »2« »إْذَهُبوا انـُْتُم الطَُلقاءُ «

   پايبندى روح در بدن، وابسته به متايالت نفس

  

  :اين آيه عجيب روانكاوى كرده است

  »3« »َو لِكنَُّه َأْخَلَد ِإَىل اْألَْرضِ «

   است و يكزجنريهاى متايالِت رها، او را براى ابد به طبيعت عنصرى بسته 

______________________________  
  ».امروز هيچ مالمت و سرزنشى بر مشا نيست«؛ 92): 12(يوسف  -)1(
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ِإنَّ أَْهَل الطَّاِئِف َأْسَلُموا َفَأْعتَـَقُهْم َرُسوُل اللَِّه «؛ 6، حديث 9، باب 97/ 59: ؛ حبار االنوار170: قرب اإلسناد -)2(
ليه و آله َجَعَل َعَلْيِهُم اْلُعْشَر َو ِنْصَف اْلُعْشِر َو َأْهُل َمكََّة َكانُوا ُأَسرَاَء َفَأْعتَـَقُهْم َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عصلى اهللا عليه و آله َو 

  ».َو َقاَل أَنـُْتُم الطَُّلَقاءُ 

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

  384: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .چشم به هم زدن روح، توان كشيدن اين بدن به جانب خدا را ندارد؛ چون خود روح نيز اسري شده است

  :فرمايد آيه ديگر، خدا در قرآن مى

  »1« »اثَّاقـَْلُتْم ِإَىل اْألَْرضِ «

ايد كه فرماِن من خدا  قدرى روى زمني سنگني بار شده يعىن به. اين آيه در سوره توبه است. يعىن سنگيىن» ثقل«: گفتم
  .دهد نيز يك قدم مشا را تكان منى

كدام مخس و : گوييد مخس و زكات بده، مى: گومي گوييد، مناز چيست؟ مى مناز به نفع خود مشا است، مى: گومي مى
: گوييد را در نظر داشته باشيد، مىقيامت : گومي اخالق چيست؟ مى: گوييد اخالق را رعايت كنيد، مى: گومي زكات؟ مى

  .چه كسى رفته تا از آجنا خرب بياورد

  سبك بال شدن براى پرواز

  

  :پيغمربم را فرستادم تا شش كار كند، يكى اين است: فرمايد آيه سوم، در سوره مباركه اعراف است، مى

  »2« »َو َيَضُع َعنـُْهْم ِإْصَرُهمْ «

  :آنان حتميل كرده است، از دوش وجود آنان بردارد تا براى پرواز سبك بال شوند بارهاى سنگيىن كه شيطان و متايالت بر

  »َو اْألَْغالَل الَِّيت كاَنْت َعَلْيِهمْ «
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______________________________  
  »!].كنيد؟ و به دنيا و شهواتش ميل مى[گراييد  به سسىت و كاهلى مى«؛ 38): 9(توبه  -)1(

كه بر دوش عقل ] خربى و بدعت را ِى جهل، ىب[ها  ارهاى تكاليف سنگني و زجنريهو ب«؛ 157): 7(اعراف  -)2(
  ».دارد وجان آنان است برمى

  385: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  .غل و زجنريهاىي كه از طريق شكم و شهوت مشا را به طبيعت بسته است، باز كند كه بشود روح مشا را نزد من بياورد

السالم كه متام وجودش به جانب خدا در حركت بود، پروازش قوى و سريع بود و حىت يك چشم بر حضرت يوسف عليه 
  :خواست با متايالت بدن كه اين جمموع متايالت، زليخا را به شد، زليخا مى هم زدن از اين سفر متوقف منى

  »اثَّاقـَْلُتْم ِإَىل اْألَْرضِ «

  :و به

  »َو لِكنَُّه َأْخَلَد ِإَىل اْألَْرضِ «

  :و به

  »َو اْألَْغالَل الَِّيت كاَنْت َعَلْيِهمْ «

رفت، به مست خود و  تبديل كرده بود، اين مسافِر به جانب حضرت حق را كه روح و مهه موجوديت او به جانب خدا مى
بدىن، كند جاذبه شهوت  جاذبه يكى از آن متايالت را گرفته، در مقابل جاذبه اهللا، فكر مى. به طرف زمني جذب كند

  !!شود كند و حضرت يوسف عليه السالم ذليل شهوت او مى جاذبه حضرت حق را خنثى مى

اى به طرف گله بيايد، پارس كند و اگر چوپان  طبع سگ اين است كه اگر غريبه. ايد گله و چوپان و سگ گله را ديده
يد، تا سگ پارس كند، بني چوپان و سگ آ اى را پاره كند، اما آشناى چوپان مى اشاره كند، خيز بردارد و شكم بيگانه

  .شود اى قابل فهم است، با آن اشاره سگ آرام مى اشاره
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ها را  درست است كه سگ هارى مانند شيطان در كنار زندگى مشاست، اما اين سگ هار، شكم غريبه: فرمايد خدا مى
. كنم كه تو براى مهيشه براى من مباىن مى كند، توىي كه آشناى من هسىت، با يك اشاره، چنان او را از تو دورش پاره مى

  گويد، امي، به سگ چيزى منى اگر ما را بربند، يعىن هنوز آشناى خدا نشده

  386: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

خواهى با او بكن، لقمه حرام در شكمش بريز، رابطه با ناحمرم براى او برقرار كن، گوش و  هر كارى كه مى! يعىن اى سگ
  .او را از گناه پر كن چشم

   جاذبه اهلى در مبارزه با نفس

  

هر . اش ادامه داد اى به اين سگ نفس كرد كه هفت سال حضرت يوسف عليه السالم در كمال آرامش به مبارزه اشاره
من در حوزه جاذبه . ام من بيامي؟ يكى ديگر به من گفته است بيا، من جمذوب او شده: بيا، گفت: وقت به او گفت

  گرى هستم، تو مگر در مقابل آن جاذبه چقدر جاذبه دارى؟دي

 نيست بر لوح دمل جز الف قامت يار
 

 «1»  چكنم حرف دگر ياد نداد استادم

  

شومي و  كنيم، اصًال از مهه چيز دل كنده مى داند اگر خودش را در باطن به ما نشان بدهد، ما چه حاىل پيدا مى خدا مى
هيچ . رومي، كه دوست ندارمي اصًال برگردمي دهيم كه ما دارمي به طرف كسى مى بعد به مهه نشان مىبندمي و  به او دل مى

كنند، خيلى نرم  وقىت ما را به امور غري خدا دعوت مى. شود كنيم، اوقات ما هيچ گاه تلخ منى وقت با كسى دعوا منى
  .بيا و حمبوب ما را ببني خواهى بياىي، رومي، مى اند، دارمي مى ما را جذب كرده: گوييم مى

دهد كه دعوا كنم، چنانچه به حضرت يوسف  دعوا ندارمي؛ چون حمبوب من اجازه منى. شود اگر به دل جتلى كند، نوراىن مى
  :عليه السالم اجازه نداد كه زليخا را بزند

ا َلْو ال َأْن َرأى«   »2« »بـُْرهاَن رَبِّهِ   َو َهمَّ ِ
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______________________________  
  .حافظ -)1(

]  كه جلوه ربوبيت و نور عصمت و بصريت است[و يوسف هم اگر برهان پروردگارش را «؛ 24): 12(يوسف  -)2(
  ».كرد به او محله مى]  اش به قصد دفاع از شرف و پاكى[نديده بود 

  387: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

اى هسىت كه  تو در جاذبه. درگري نشو، بگذار درخواستش را بگويداصًال با او : من به حضرت يوسف عليه السالم گفتم
  .تواند تو را به مست خود بكشد قدرت جاذبه تاريك او صفر است و منى

 دىل كو با تو مهراهست و مهرب
 

 چگونه مهر بندد جاى ديگر

  

  دىل كو را تو هم جاىن و هم هوش
 

 «1»  از آن دل چون شود يادت فراموش

  

   هاىي از سبك باالن عامل منونه

  

   حكايت آيت اهللا حائرى و آيت اهللا حجت - 1

وجود مبارك آيت اهللا العظمى حائرى، وقىت به دعوت بزرگان زمان خود، به خصوص مرحوم شيخ حممد تقى بافقى از اراك 
بودند، مانند آيت اهللا فيض، آيت اهللا  به قم آمد و حوزه علميه را تأسيس كرد، چند مرجع بزگوار ديگر در آن زمان در قم 

  .كبري، آيت اهللا سيد حممدتقى خوانسارى، آيت اهللا صدر الدين صدر، آيت اهللا حجت

به شخصيىت مأموريت داد كه . هاى وجوهات به جانب ايشان رفت متام پول. ايشان وقىت به قم آمد، حمور متام مراجع شد
مشا آنچه نياز داريد بفرماييد، من با كمال ميل اجنام : كند ا ارادت به مشا عرض مىعبدالكرمي ب: نزد بزرگان دين برود، بگويد

  .دهم مى
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آقا فرمودند به مشا عرض كنم كه اگر كارى، پوىل، مشكلى داريد، : مناينده ايشان خدمت آيت اهللا حجت آمد، گفت
اين سري روح . رومي ى عبدالكرمي، نزد خود كرمي مىما به جا: سالم مرا به ايشان برسانيد و بگوييد: ايشان فرمودند. بفرماييد

  .است

______________________________  
  .فخرالدين اسعد گرگاىن: ويس و رامني -)1(

  388: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

دور اتاق آمدند، . چند نفر از علماى بزرگ قم را بگو بيايند: صبح بعد آيت اهللا حجت، داماد خود را صدا زد و گفت
  :نشستند، مهرش را از گردنش درآورد و گفت

بشكنيد، : زنيد؟ گفت ها و رسيدهاى سهم امام مى اين مهر را مشا به نامه: گفتند. جلوى چشم من اين مهر را بشكنيد
  .مهر را شكستند. معطل نكنيد

  :من امروز وقىت به سراغ قرآن رفتم، اول صفحه را باز كردم، آمده بود: فرمود

  »1« »َدْعَوُة احلَْقِّ  َلهُ «

. هر چه آوردند، خنورد. حمبوب مرا خواسته است. مريم، مرا خواستند و دعوتنامه براى من آمده است من تا اذان ظهر مى
  .نه چاىي، نه نان، نه پنري

اى از  ذرّه. اوريدام، آن را بي از كنار قرب حضرت اىب عبداهللا عليه السالم تربت آورده: فهميد كه بايد برود، گفت خودش مى
. كه آخرين لقمه من در اين دنيا، تربت موالمي اىب عبداهللا احلسني عليه السالم بود  !احلَْْمُد لِلَّهِ  :آن را در آب رخيت و گفت

  .گفت و رفت  »ال إِلَه ِإالَّ اللَّهُ « بعد

 نيست بر لوح دمل جز الف قامت يار
 

 «2»  چه كنم حرف دگر ياد نداد استادم

  

  عجني بودن مبارزه با نفس با انواع بالها
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  .خود را آماده كنيد

  گذرى اى كه در كوچه معشوقه ما مى
 

 «3»  شكند ديوارش برحذر باش كه سر مى

  

  .از اين حرفها خود من خيلى شنيدم، خيلى شريين است. آماده باشيد

______________________________  
  ».فقط ويژه خداست]  كه اجابتش مايه سعادت دنيا و آخرت است[دعوت حق «؛ 14): 13(رعد  -)1(

  .حافظ -)2(

  .ديوان اشعار حافظ شريازى -)3(

  389: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  :خواستم بروم طلبه بشوم، ثرومتندى نزديك ما گفت ها كه من مى آن وقت

  :فهميد اى كاش معىن درست اين مجله را مى. خواهى بروى گدا شوى؟ او چيز ديگرى در ذهنش بود مى! بدخبت

  »1« »يا أَيـَُّها النَّاُس أَنـُْتُم اْلُفَقراءُ ِإَىل اللَّهِ «

  :فرمايند شوم؟ بعد فهميدم كه پيغمرب صلى اهللا عليه و آله مى دانستم كه دارم گداى چه كسى مى البته خودم نيز خوب منى

من گداى آن كسى هستم كه متام انبيا . داىن كه من گداى چه كسى هستم من گدا هستم، اما تو منى »2« »أَْلَفْقُر َفْخرِى«
  .كنند و ائمه و اوليا عليهم السالم به گداىي دِر خانه او افتخار مى

است حضرت نگاهى به او كرد و ديد او ر . مشا را دوست دارم! على جان» احّبك«: به امرياملؤمنني عليه السالم عرض كرد
  :فرمود. گويد مى
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اگر به تو سنگ بزنند، به تو بدخبت، ديوانه و . ها خودت را آماده كن ها و گرفتارى براى انواع مضيقه »3« »َأِعدَّ لِْلَفْقرِ «
البته بالى مشا به اندازه . آن كسى كه عاشق ما شده است، بايد مانند خود ما بالكش باشد. جمنون بگويند، آماده باش

مت مى. ما ظرفيت ائمه عليهم السالم را ندارمي. ستبالى ما ني گويند،  ربط مى هاى ىب زنند، حرف وىل وقىت به ما 
دانيم نيز صرب  به مواليان ما خيلى تندتر از اين حرفها را گفتند و آنان صرب كردند، ما كه خود را عاشق آنان مى: گوييم مى
  .كنيم مى

______________________________  
  ».مشاييد نيازمندان به خدا! اى مردم«؛ 15): 35(فاطر  -)1(

  .26، حديث 94، باب 30/ 69: حبار األنوار -)2(

  .33، حديث 1، باب 87/ 27: حبار األنوار -)3(

  390: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

مگر : گفتند مردم به هم مى به حمض اين كه خرب شهادت امرياملؤمنني عليه السالم پخش شد، در بيش از نيمى از مملكت،
هاى عشق  اين درگريى، درگريى روح و بدن، شعله. خواند؟ به مسجد رفته بود كه چه كار كند؟ آماده باشيد على مناز مى

شت و جهنم و خدا و ابليس بود   اما چه كسى در اين درگريى برنده شد؟. خدا با متايالت شهوات، 

   قطع كردن پا در حني ذكر گفنت - 2

  :طبيب پاى او را معاينه كرد، گفت: كند نقل مى» روح البيان«آن چيزى كه  طبق

قطع كن، حمبوب ما خواسته است كه : گفت. كشد زند و مى سياه و فاسد شده است، اگر آن را قطع نكنيم، به قلب مى
  .پا كه براى ما نيست. مِن دو پا را با يك پا ببيند

  براى چه؟: گفت. حسى بزنيم ىب بايد: طبيب گفت. وسايل بريدن آماده شد

  .مشا تيزى چاقو را گذاشىت، به من خرب بده. كشم من درد منى: خيلى درد دارد، گفت: گفت. خواهد، قطع كن منى
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پا را . كنم، كار كه متام شد، مرا خرب كن را شروع مى» يا رب يا رب«من نيز : ام كه بربم، گفت من آماده: طبيب گفت
جراحى متام : به زمحت او را از باال برگرداندند، گفتند. گفت مى» يا رب يا رب«متام شد و او هنوز  بريد و پانسمان كرد و

  .شده است

  يار را روى دل به سوى من است
 

  منبع لطف رو به روى من است

 نظر لطف هر كجا فكند
 

  گوشه چشم او به سوى من است

  اى شنوى اى گر ز خسته ناله
 

  هوى من استآن صداىي ز هاى و 

  سخنم گفتگوى اوست مدام
 

 «1»  سخنش نيز گفتگوى من است

  

  .»لبيك«: گويد گومي، او مى مى» يا رب، يا اهللا، يا ارحم الرامحني«من 

______________________________  
  .مال حمسن فيض كاشاىن -)1(

  391: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

  كار من جستجوى او دائم
 

  كار او نيز جستجوى من است

  

  .گردم گردى، من نيز دنبال تو مى نه فقط تو دنبال من مى! بنده من

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

  392: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص
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   مركب روح 24

   به كارگريى بدن و مال براى آخرت

  ها ران، حسينيه مهداىن

  1385رمضان 

  395: ملكوتى يوسف عليه السالم، صچهره 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

ترين سوار و سواركار عامل، يعىن  كنند كه با ارزش دانند، بلكه از بدن به مركب تعبري مى اهل خدا، بدن را اصل و ريشه منى
. كنند از بدن به ابزار آن سوار عرشى و ملكوتى تعبري مى. م پروردگار است، بر اين مركب سوار استروح كه نفخه مستقي

بايد دفنش كنند تا جتزيه و خاك شود و به مادرش كه كره . اين مركب و ابزار بدون او مّيت است و قابل نگهداشنت نيست
فقط به خاطر اين كه در مهه امور مثبت و منفى روح  زمني است، برگردد و در قيامت اين مركب را به روح برگردانند،

  .مهكارى كرده است

شت برسد، به هر دو بايد برسد و اگر . رسد هر چه كه در قيامت بايد به روح برسد، به اين مركب نيز مى اگر بناست 
  .بناست دوزخ برسد، به هر دو بايد برسد

آيد  كه از اين خاك، در مدتى كه حيات و راكب دارد، به دست مى  اين بدن حمدود است و بايد به خاك برگردد، اما آنچه
  .خواهد باشد هر چه مى. و اضافه از نياز او است، بايد براى عاِمل خاك بگذارد و برود

اگر اين بدن براى به دست آوردن ثروت دنيا به كار گرفته شود، وقىت روح آن را رها كند، چنان كه خودش بايد دفن شود 
به هر نوع، صورت و . ديگر مالِك عناصرى كه مجع كرده نيست. برگردد، درآمدها را نيز بايد براى زمني بگذاردو به خاك 

   فقط فرداى قيامت بايد جواب بدهد كه. شود اش با آن عناصر قطع مى شكلى، رابطه

  396: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص
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  »1« ها، كارى نكرد؟ ذاشت و رفت؟ يعىن چرا با اين دارائىها را كه به دست آورد، از كجا آورد و چرا گ اين

   مجع آورى خريات تا هنگام مرگ

  

  :امر پروردگار عامل در قرآن است كه

  »2« »َو افْـَعُلوا اْخلَيـْرَ «

اگر خودم اين مجع  . انباشنت ثروت به نظر خدا بدى است. تا زماىن كه زنده هستيد، كارهاى خوب و نيك اجنام دهيد
چرا كه او مجع كردن و  . خواند كنم؛ چون اين خوب دانسنت من با امر پروردگار عامل منى دامن، اشتباه مى را خوب مىكردن 

  :داند گذاشنت و رفنت را در صورتى كه به كار خري نبندم، بسيار بد مى

ا ِيف َسِبيِل اللَّ «   »3« »ِه فـََبشِّْرُهْم ِبَعذاٍب أَِليمٍ َو الَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َو اْلِفضََّة َو ال يـُْنِفُقوَ

______________________________  
قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله «؛ 3، حديث 11، باب 259/ 7: ؛ حبار االنوار20/ 2: تفسري القمى -)1(

 َيْسأََلُه َعْن َأْربَِع ِخَصاٍل ُعُمرَِك ِفيَما أَفْـنَـْيَتُه َو َجَسِدَك ِفيَما أَبـَْلْيَتُه َو َماِلَك َالتـَُزوُل َقَدَما َعْبٍد يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن بـَْنيِ َيَدِي اللَِّه َحىتَّ 
  ».ِمْن أَْيَن َكَسْبَتُه َو أَْيَن َوَضْعَتُه َو َعْن ُحبـَِّنا َأْهَل اْلبَـْيتِ 

اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم َقاَل ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا َعْن أَِمِري «؛ 7904، حديث 1، باب 157/ 7: هم چنني آمده مستدرك الوسائل
َم َو َقاَلِت النَّاُس َما َأخََّر فـََقدُِّموا َفْضًال َيُكْن َلُكْم َو َالتـَُؤخُِّروا   ُكال َيُكْن َعَلْيُكْم َفِإنَّ اْلَمْحُروَم َمْن َماَت قَاَلِت اْلَمَالِئَكةُ َما َقدَّ

َا ِمَهاَدُه َو َطيََّب عَ ُحرَِم َخيـَْر َماِلِه َو  َا اْلَمْغُبوَط َمْن ثـَقََّل بِالصََّدقَاِت َو اْخلَيـْرَاِت َمَوازِيَنهُ َو َأْحَسَن ِيف اْجلَنََّة ِ َلى الصِّرَاِط ِ
  ».َمْسَلَكه

  ».و كار نيك اجنام دهيد«؛ 77): 22(حج  -)2(

كنند، به عذاب دردناكى مژده  آن را در راه خدا هزينه منى اندوزند و كساىن را كه طال و نقره مى«؛ 34): 9(توبه  -)3(
  ».ده

  397: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص
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برند، اقتضا  يا اگر به خاطر بدن، به سراغ غارت حق ديگران بروم، ممكن است خودم را خوب بدامن، بگومي مهه دارند مى
اما پروردگار عامل اين غارتگرى را بسيار بد و  »1« .ز بايد خبورمخورند، من ني كند كه من نيز بربم، يا مهه دارند مى مى

  »3« »َو َمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َشرا يـََرهُ « »2« :كند داند و به انسان اعالم مى زشت مى

  .اى شّر در مشا بندگامن باشد، چه برسد به اين كه انسان براى خاطر بدن، غارتگرى كند خواهم ذرّه منى

اَث َأْكًال َلماَو «   »4« »َتْأُكُلوَن الرتُّ

خواهد براى بدن خانه دويست  مى. دارد؟ براى بدن براى چه كسى برمى. گرى بردارد ارثى كه حق ديگران است، با فتنه
 قيمت كند، در مراكز خوش آب و هوا ويالى چند ميليارد توماىن خبرد، اين مرتى را هزار مرت كند، ماشني معموىل را گران

ران به لندن و پاريس بربد، در آجنا به بدن خوشگذراىن بدهد   .بدن را جاجبا كند و از 

______________________________  
  ».َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقاَل َمْن َقِنَع ِمبَا َرزََقُه اللَُّه فـَُهَو ِمْن أَْغَىن النَّاس«؛ 9، حديث 139/ 2: الكاىف -)1(

َقاَل َرُسوُل اللَِّه «؛ 20962، حديث 78، باب 53/ 16: ؛ وسائل الشيعة56، حديث 364/ 1:  الآلىلعواىل -)2(
 َو اخلَْْريِ ْعَماِلِه الَِّيت يـَْعَمُلَها ِمَن اْلِربِّ صلى اهللا عليه و آله َمِن اقْـَتَطَع َماَل ُمْؤِمٍن َغْصباً ِبَغْريِ َحقِِّه َملْ يـََزِل اللَُّه ُمْعِرضاً َعْنُه َماِقتاً ِألَ 

  ».َاليـُْثِبتـَُها ِيف َحَسَناتِِه َحىتَّ يـَُتوَب َو يـَُردَّ اْلَماَل الَِّذي َأَخَذُه ِإَىل َصاِحِبهِ 

ْعُت أَبَا َعْبِد اللَِّه عليه السالم «؛ 20960، حديث 78، باب 53/ 16: وسائل الشيعة: و نيز آمده َعْن َأِيب َبِصٍري َقاَل مسَِ
  ».َكَل ِمْن َماِل َأِخيِه ظُْلماً َو َملْ يـَُردَُّه ِإلَْيِه َأَكَل َجْذَوًة ِمَن النَّاِر يـَْوَم اْلِقَياَمةِ يـَُقوُل َمْن أَ 

  ».اى بدى كند، آن بدى را ببيند وزن ذره و هر كس هم«؛ 8): 99(زلزله  -)3(

  ».خوريد جا و كامل مى يك]  ودنشتوجه به حالل وحرام ب با مرياث ديگران ىب[و مرياث خود را «؛ 89): 89(فجر  -)4(

  398: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

شود؛ يعىن وقىت متام نگاه و توجه  در اين كارها روح به غربت كشيده مى. خواهد، نه براى روح اين غارت را براى بدن مى
ه مهان نگاه حيوانات است؛ آن وقت اين نگا. انسان به سراغ بدن معطوف باشد و روح فراموش شود، گويا وجود ندارد

  .كنند كنند، براى بدن مى هر كارى مى. چون افق ديد حيوانات بيشرت از بدن نيست
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گر،   وقىت نگاه كامًال به بدن معطوف باشد و به روح ديگر نتواند نگاه كند، انسان غاصب، ظامل، فرعون، منرود، فتنه
  .شود گناهكار و معصيت كار به گناهان كبريه مى

   هاى نامشروع با خواسته مقابله

  

ارزد؟  مگر حق بدن چقدر است و بدن چقدر مى: فرمايند مهه انبيا و ائمه طاهرين عليهم السالم در اين موارد مى
اگر غذاىي از گندم و عسل خالص هر روز خبواهم براى خود فراهم كنم، امكان دارد، : فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

توامن با دو لقمه از نان جو و مقدارى دوغ، خرما، شري و اين چيزهاىي كه معموًال  توان بدمن را مى وىل براى چه؟ من كه
  غذاى حضرت بود، تأمني كنم، چرا بيش از اين مقدار را به بدن بدهم؟

به من  تر از حالل را نيز خواهم به بدن بدهم، خدا از حالل مقّرر كرده است و اضافه اى كه مى مقدار لباس و كاشانه
  .اجازه نداده است، چون كه اسراف است

براى چه بيش از حد به بدن برسم؟ . با زكات، مخس و انفاق آن را حرث كن: حالل خالص را نيز پروردگار فرموده است
  .اينجا نقطه جهاد اكرب است

هم بدون اسراف، جواب تو خبواه، من كه خواسته تو را به غري از مقدار حالل، آن : گويد شود، مى با بدن درگري مى
  .تو زبانت دراز است و اگر تو را رها كنم، حىت در حالل نيز به حّد معني قناعت خنواهى كرد. دهم منى

رتين سفره رنگني را براى خود بياندازى مى   يا. خواهى هر روز و هر شب 

  399: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

خواهى،  خود مى برى آن باشد، اما ىب پول دكوربندى آن و ختت خارجى و گچ خواهى در اتاقى خبواىب كه چند ميليون مى
هاى آن چناىن خارجى را  خواهى در قرب بروى، اين مهه گچ كارى و آينه كارى و سالن و ختت تو چند روز ديگر مى

  دهى؟ ارزد كه ماشني چند ميليوىن به آن مى خواهى بربى؟ مگر بدن چقدر مى چگونه مى

  .بالهاىي كه در چهره ظاهرى، خوش سيما است. كند رها كىن، تو را گرفتار مهه بالها مىاگر او را 



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

 

اين زمني به اين پرقيمىت، كه خدا از آن، انسان و موجودات را . آن وقت حاضر نيست با كفش روى زمني راه برود
  .كف كفش او به زمني خنورد  سازد، حتماً بايد سر راهش فرش بياورند بياندازند كه از روى فرش راه برود كه مى

ها به خاطر نگاه كردن ِصرف به بدن است كه حيات، زندگى، خوشى، لذت بردن، پول، ازدواج،  اين! اى انسان بيچاره
چرخد و هر روز جناست  قدرى گوشت و پوست و خون جنسى كه مى. لعنت بر اين بدن. خانه و مركب براى بدن باشد

  زنند؟ كه اين مهه سنگ را به سينه مى  ارزد كند، مگر چقدر مى سازى مى

  زير و باال پيش و پس وصف تن است
 

 «1»  ها ذات جان روشن است جهت ىب

  

  ها در حّد نياز هزينه كردن نعمت

  

اندازند، روح را مانند  اما آن افرادى كه به اصل انسان، به سوار اين مركب نگاه دارند، واقعاً وقىت به بدن و به روح نظر مى
  .بينند و بدن را مانند خر عيسى حضرت عيسى عليه السالم مى

چقدر بايد خرج اين مركب كرد؟ چه اندازه براى اين مركب بايد كوشيد؟ مركب را بايد آب و نان داد كه براى روح كار  
  بايد تقويتش كرد كه روزه بگريد، مناز. كند

______________________________  
  .مولوى -)1(

  400: يوسف عليه السالم، ص چهره ملكوتى

  .واجب را خبواند، صبح برخيزد و صورت روى خاك بگذارد و با پروردگار خود مناجات كند

  اگر لذت ترك لذت بداىن
 

 «1»  دگر لذت نفس لذت خنواىن
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. زنند را مىكشند، حرف اول  هاىي كه از بدن مى ها طبق آيات قرآن و روايات در خلوت خود، خوىب عجيب است كه اين
مردم آزادند كه . كنند به قدرى خالص هستند كه ابداً در مسري گوش دادن به قضاوت مردم نيستند كه چه نوع قضاوتى مى

  .خواهند بكنند هر قضاوتى مى

   خمفى بودن اوليا در قالب بدن

  

جره فوالد قدمي و صحن كهنه شود و تقريباً رو به روى پن اى كه دربش درون صحن حضرت رضا عليه السالم باز مى مدرسه
اسم اين مدرسه، مدرسه مريزا جعفر است كه به دانشگاه رضوى تبديل . است، صحن معروف به سّقاخانه امساعيل طال

حياتش باغچه، درخت و سنگ فرش بود و در دو طبقه نيز حجره داشت . قبًال حوزه علميه پانصد ساله بود. شده است
  .و خيلى كهنه بود

اى را در اينجا قبول كنيد و آن طلبه چگونه بايد درس خبواند و  اش نوشته بود كه چه نوع طلبه ه در وقفنامهسازنده مدرس
  .اى در ايام طلبگى در اينجا مرد، پاى مهان حجره دفنش كنيد اگر طلبه

  .در بيست قدمى حرم حضرت رضا عليه السالم، من مدرسه قدميى و قربها را ديده بودم

چقدر زندگى . خواند رفتم كه يكى از اولياى خدا آجنا مناز مى و عشامي را در سفرهاى مشهد به آجنا مى بيشرت مناز مغرب
  .دهد، اما بدىن نيست خدا آب و نان بدن را مى. خدا اهل افراد بدىن نيست. با خدا لذت دارد

______________________________  
  .سعدى شريازى -)1(

  401: م، صچهره ملكوتى يوسف عليه السال

  :نگاه خدا به روح مشا است

ا يـَْنُظُر إىل: قال َرسول الّله صلى اهللا عليه و آله« متام نگاه خدا  »1« »قـُُلوِبُكم  إنَّ الّلَه َاليـَْنُظُر إىل ُصَورِكم َو َأْعماِلُكْم َو ِإمنَّ
به باطن مشا است؛ چون باطن، جاى اميان، عشق و عالقه به خدا، انبيا و ائمه عليهم السالم است، جاى حمبت به 

اما بدن . خيلى روشن و صاف است. حد و مرز ندارد. باطن ما جهاىن عجيب و خارق العاده است. اولياى خدا است
اين  »2« .شود كند، باطن حسود، رياكار، طمع كار، حريص و متكرب مى ىاندازد و آن را مانند ديو م روى آن سايه مى
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حاالت روح آلوده است كه بدن آن را آلوده كرده است و اّال حسد براى روح امر اصيلى نيست، بلكه به روح عارض 
  .شود مى

  .كند خيلى سسىت مىبه يكى از اين چند نفر بدبني بودند كه در عبادت . خواندند چند نفر طلبه در آجنا درس مى

   عبادات خمفيانه اوليا به دور از طعن مردم

  

مردم هر . آورد، ظاهرش را بياورد خيلى جالب است كه كسى بدنش را نيز در پنهان كارى بربد و وقىت در مقابل مردم مى
  .خواهند بگويند، بگويند چه مى

  .رسد كه حاال مانند بيمار يا خسته به نظر مىهاىي داشته است   دانند كه اين بدن ديشب با حمبوب چه برنامه منى

______________________________  
  .21، ذيل حديث 54، باب 248/ 67: حبار األنوار -)1(

ِشيَعتَـَنا ِيف بَاِطِن السُّوِر الَِّذي : فرمايد امام باقر عليه السالم مى«؛ 62، حديث 63، باب 276/ 24: حبار االنوار -)2(
ا َو َعُدوُُّكْم ِمَن اْلَباِب الَِّذي ِيف ُة َو النُّوُر َو ُيَصيـُِّر َعُدوَّنَا َو اْلُكفَّاَر ِيف َظاِهِر السُّوِر الَِّذي ِفيِه الظُّْلَمُة فـَيـَُناِديُكْم َعُدوُّنَ ِفيِه الرَّمحَْ 

  ».السُّوِر ِمْن َظاِهرِهِ 

  402: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  :فرمايد مى امرياملؤمنني عليه السالم

  .معلوم نيست بيچاره چه كاره است. حتماً معتاد است: گويند مردم مى »1« »َو َما ِباْلَقْوِم ِمْن َمَرضٍ   فـََيْحَسبـُُهم َمْرَضى«

امي،  پنج شنبه و مجعه كه درس تعطيل است، ما نان و پنري و سبزى آماده كرده: هايش به او گفتند روزى، مهدرسى
. دعوت مؤمن را بايد اجابت كرد: آييد برومي؟ گفت هاى بريون از مشهد برومي، مشا مى انه طرقبه و باغخواهيم كنار رودخ مى
  .آمي مى

  .خبوابيم: شام خوردند و مقدارى نشستند و حرف زدند، بعد گفتند. شب مجعه بود
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دهد كه  سرش زده، وىل نشان منىخواىب به  مهه خوابيدند فقط در آن تاريكى يكى از آنان ىب. او نيز كنار درخىت خوابيد
  .ها به طرف آب پيچيد از الى درخت. آهسته برخاست. نصف شب بود. خواب نيست

   حسن ظّن به مردم

  

رود؟ پابرهنه، آرام، پشت سرش آمد و  او اين وقت شب كجا مى: خواىب به سرش زده بود، با خود گفت اى كه ىب اين طلبه
  .ماليدن به صورت و دستنه آب . ديد او وضو گرفت، چه وضوىي

  من مهاندم كه وضو ساختم از چشمه عشق
 

  چهار تكبري زدم يكسره بر هر چه كه هست
«2» 

  

اى آمد و يازده ركعت مناز شب را خواند كه عبادات شب امرياملؤمنني و امام زين العابدين  به گوشه. وضوى او متام شد
ها نگاه كرد، ديد صبح صادق شده است، مناز صبح را خواند، بعد  به ستارهبعد تا . انداخت عليه السالم را به ذهن مى

بقيه يكى يكى بيدار شدند و منازها را . سريع آمد، روى آن تشكچه رفت و رواندازش را روى خود كشيد و خوابيد
  .عه استشب مجعه و صبح مج! او را ببني، مانند جنازه افتاده است، اى بدخبت: خواندند و به يكديگر گفتند

ا گفتند. خوابيد تا آفتاب زد. به ما كه نگفته است بيدارش كنيم، ما نيز وظيفه ندارمي او را بيدار كنيم تو ! اى بدخبت: آ
  طلبه هسىت؟ آمدى درس خبواىن و بعد بروى مردم را مناز خوان كىن، آن وقت خودت مناز صبح را خنواندى؟

ا كه به حجره. عصر مجعه برگشتند ود رفتند، اين كسى كه در شب او را ديده بود، بعد از مناز مغرب و عشا هاى خ آ
من وظيفه ندارم راحت : نشيىن؟ گفت چرا راحت منى! اى شيخ: او گفت. آمد، با دنياىي از ادب رو به روى او نشست

  ام، غالمى چيست؟ لبهاى؟ من هم مانند تو ط مگر ديوانه شده: گفت. ام تا تو مرا به غالمى قبول كىن بنشينم، من آمده

كردمي كه تو  ما خيال مى. ما را ببخش. امي؟ ما در حق تو بدبني بودمي كىن ما در حق تو كم گناه كرده خيال مى: گفت
خواهم غالم تو  من مى. پشت سر تو آمدم و خيلى گريه كردم. من ديشب بيدار بودم. خواىن حىت مناز صبح را نيز منى

  .باشم
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سّر ما روى آب افتاد، تا مهني جا كاىف ! يا بن رسول اهللا: پشت پنجره فوالد آمد و گفت. بيامي باشد، بنشني تا: گفت
  .برگشت، خوابيد و بعد هم مرد. دعوتى كن از من تا بيامي. است

______________________________  
اِح يـَْنُظُر ِإَلْيِهُم النَّاِظُر فـََيْحَسبـُُهْم َمْرَضى َو َما بِاْلَقْوِم َقْد بـَرَاُهُم اخلَْْوُف بـَْرَي اْلِقدَ «؛ )َمهَّام( 184خطبه : ج البالغه -)1(

َيْسَتْكِثُروَن اْلَكِثَري فـَُهْم ِألَنـُْفِسِهْم ِمْن َمَرٍض َو يـَُقوُل َلَقْد ُخوِلُطوا َو َلَقْد َخاَلَطُهْم َأْمٌر َعِظيٌم َاليـَْرَضْوَن ِمْن َأْعَماهلُِِم اْلَقِليَل َو َال 
  ».ِهُموَن َو ِمْن َأْعَماهلِِْم ُمْشِفُقونُمتَّ 

  .حافظ شريازى -)2(

  404: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  

  شب مردان خدا روز جهان افروز است
 

 «1»  روشنان را به حقيقت شب ظلماىن نيست

  

  اوليا در غربت دنيا

  

  :فرمايد دعاى ابومحزه مى گوييم كه امام زين العابدين عليه السالم در ما مهاىن را مى

نْيا ُغْرَبىت«   .خدايا به غربتم در اين دنيا رحم كن »2« »َفاْرَحْم ِىف هِذِه الدُّ

خواهيم با تو باشيم، يار ندارمي، بيشرت مردم به دنبال غري خدا، بدن، زمني و ملك و پول هستند، بر ما عيب  ما مى
خواهند بگويند، مگر به پيغمرب صلى اهللا عليه و آله جمنون، كّذاب و ساحر  مىهر چه ! ها قدميى! ها اى بيچاره: كنند مى
   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته »3« .گفتند منى

______________________________  
  .مواعظ، سعدى شريازى -)1(
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ت فمن أعدل منك يف احلكم و إن عذب] بالعفو[إهلي إن عفوت فمن أوىل منك بالغفران «؛ 73: إقبال األعمال -)2(
اللهم فارحم يف هذه الدنيا غربيت و عند املوت كربيت و يف القرب وحديت و يف اللحد وحشيت و إذا نشرت للحساب بني يديك 

  ».ذل موقفي و اغفر يل ما خفي على اآلدميني من عملي و أدم يل ما به سرتتين

  :دادند به وجود مقدس پيامرب صلى اهللا عليه و آله مىهاى زير نسبت جمنون و ساحر  در آيات متعدد سوره -)3(

  » َو يـَُقولُوَن أَ ِإنَّا لَتارُِكوا آِهلَِتنا ِلشاِعٍر َجمُْنونٍ « 36: صافات

  » ُمثَّ تـََولَّْوا َعْنُه َو قاُلوا ُمَعلٌَّم َجمُْنونٌ « 14: دخان

  » وٍل ِإالَّ قالُوا ساِحٌر َأْو َجمُْنونٌ َكذِلَك ما أََتى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْن َرسُ « 52: ذاريات

  » فـَتَـَوىلَّ ِبرُْكِنِه َو قاَل ساِحٌر َأْو َجمُْنونٌ « 39: ذاريات

  405: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   روح يوسف 25

  تفاوت روحيه يوسف عليه السالم و زليخا

  ها ران، حسينيه مهداىن

  1385رمضان 

  407: السالم، صچهره ملكوتى يوسف عليه 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

تفاوت بسيار مهمى كه بني وجود مبارك حضرت يوسف عليه السالم و زليخا بود، اين است كه متايالت مربوط به بدن، 
ه بود و هيچ گاه ميل، غريزه و خواسته مربوط به بدن در ايشان رها در حضرت يوسف عليه السالم به طور كامل كنرتل شد
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اين متايالت به وسيله روح حضرت، كه غرق در معرفت و به حضرت حق و عشق به پروردگار و نگاه به . مهار نبود و ىب
  .ودقيامت بود، در كنرتل كامل بود، لذا متام حركات اعضا و جوارح بدن ايشان در اوج عبادت و بندگى ب

در حقيقت روح او كه از طريق نور معرفت و عشق به عبادت به حضرت حق وصل بود، اين توان را داشت كه بدن را در 
مهار  حركت به سوى پروردگار سري دهد، اما بانوى كاخ كه روحش مرده بود، آنچه در وجود او فعال بود، متايالت ىب

ا را آزاد كرده بود   .مربوط به بدن بود كه آ

بينيد كه متايالت رهاى اين زن، هيچ احرتامى به حق شوهر نداشت و زشىت را با مهه وجودش خريده و  آيات قرآن مىدر 
خيانت به شوهر را راحت پذيرفته بود و آنچه كه براى او مهم بود، اين بود كه اين بدن، به آن لذتى كه . قبول كرده بود

  .خواهد، برسد مى

  408: م، صچهره ملكوتى يوسف عليه السال

  

   مهار انسان خواهى متايالت ىب زياده

  

خواه است و زياده خواهى آن نيز  مهار در ارتباط با بدن، زياده اى را مهه ما توجه كنيم كه متايالت ىب در اينجا بايد مسأله
  .مرزى ندارد

ايت  اى كه معده اين ىب مايهايت خواه است، اما  به عبارت حكيمان اهلى، متايالت مربوط به بدن در اين دنيا، ىب
  .علت آن نيز اين است كه حمل زندگى بشر در كره زمني است. خواهى را سري كند، هرگز فراهم شدىن نيست

خواهد، پول، مسكن، زمني، مقام و ارضاى غريزه شهوت است و در اينجا هم  آنچه كه در ارتباط با متايالت بدىن مى
  .ها زمني حمدود است، هم خواسته

بعد از : كند، ثانياً  هر درى را به روى آدم باز منى: اى است كه اوًال  اين شعله. مان ارضاى غريزه شهوت نيز كوتاه استز 
شود و اين گونه نبوده است كه هر مرد و زىن نسبت به شهوت جنسى، بتواند زياده خواه باشد و به  مدتى خاموش مى

  .خواهد برسد آنچه كه مى
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سى از پول، زمني، مسكن، خوراك، مركب و لباس نيز بني شش ميليارد نفر مجعيت جهان تقسيم اين مقدار حمدوديت جن
تشريف بياوريد و : اين طور نيست كه مهه درهاى اميال را باز بگذارند و به هر نفر از افراد زياده خواه بگويند. شده است

  .كند يه خودش صادر منىاصًال چنني حكمى را هيچ كس عل. هر چه ميل داريد، برداريد و بربيد

شود كه  مهار، اجناس مقابلش نيز فوق العاده حمدود است كه يا در حّد كوشش پاك نصيب شخص مى در متايالت ىب
ا نيز خيلى  حالل است، يا نه، او با ارتباط برقرار كردن با معصيت، فتنه، فساد و تقّلب به مقدارى از آن مى رسد كه آ

  .حمدود هستند

  409: يوسف عليه السالم، ص چهره ملكوتى

  

   تقسيم بندى ثروت به جا مانده

  

اترين مجالت حضرت است كه . امرياملؤمنني عليه السالم مجله جالىب دارند كه خيلى قابل دقت است اين مجله از پر
برد،  ين مال را مىشود، يا وارثى ندارى، كه دولت ا ثروت به دست آورده كه در كنار آن ثروت، عمر مشا متام مى: فرمايد مى

ماند اين است كه  شود و آن چه براى تو مى و يا وارث دارى و وارث، ثروتت را مالك مى »1« چه سودى براى تو دارد؟
  :در قيامت در دادگاه تو را نگهدارند و به تو بگويند

آن ثروت را از كجا به دست آوردى؟ آيا حالل بود، يا حرام؟ اين پوىل كه از تو ماند،  »2« »ِمْن أَْيَن اْكَتَسْبَت ماَلكَ «
  :دليل بر خبل تو بوده و خبيل بايد به جهنم برود

ا ِيف َسِبيِل اللَِّه فـََبشِّْرُهْم ِبَعذاٍب أَِليمٍ «   »3« »َو الَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َو اْلِفضََّة َو ال يـُْنِفُقوَ

______________________________  
نـَْيا : فرمايد امري املؤمنني عليه السالم مى«؛ 192و  191حكمت : ج البالغه -)1( َا اْلَمْرءُ ِيف الدُّ َو َقاَل عليه السالم ِإمنَّ

ِيف ُكلِّ َأْكَلٍة َغَصٌص َو َاليـََناُل اْلَعْبُد ِنْعَمًة ِإالَّ  َغَرٌض تـَْنَتِضُل ِفيِه اْلَمَنايَا َو نـَْهٌب تـَُباِدرُُه اْلَمَصاِئُب َو َمَع ُكلِّ ُجْرَعٍة َشَرٌق وَ 
َو أَنـُْفُسَنا َنْصُب اْحلُُتوِف َفِمْن أَْيَن  ِبِفرَاِق أُْخَرى َو َالَيْستَـْقِبُل يـَْوماً ِمْن ُعُمرِِه ِإالَّ ِبِفرَاِق آَخَر ِمْن َأَجِلِه فـََنْحُن َأْعَواُن اْلَمُنونِ 

  ».ٍء َشَرفاً ِإالَّ َأْسَرَعا اْلَكرََّة ِيف َهْدِم َما بـَنَـَيا َو تـَْفرِيِق َما َمجََعا اَء َو َهَذا اللَّْيُل َو النـََّهاُر َملْ يـَْرفـََعا ِمْن َشيْ نـَْرُجو اْلبَـقَ 
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  ».ِلَغْريِكَ  َو قَاَل عليه السالم يَا اْبَن آَدَم َما َكَسْبَت فـَْوَق ُقوِتَك فََأْنَت ِفيِه َخازِنٌ «: فرمايد و نيز مى

قاَل َمْن َأْخرََج ِمْن َماِلِه الزََّكاَة َتامًَّة فـََوَضَعَها ِيف : َعْن َأِيب احلََْسِن ُموَسى عليه السالم«؛ 4، حديث 39/ 4: الكاىف -)2(
  ».َمْوِضِعَها َملْ ُيْسَأْل ِمْن أَْيَن اْكَتَسْبَت َماَلكَ 

كنند، به عذاب دردناكى مژده  اندوزند و آن را در راه خدا هزينه منى مى و كساىن را كه طال و نقره«؛ 34): 9(توبه  -)3(
  ».ده

  410: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

پس اگر در حالل خبيل بودى، بايد به جهنم بروى، در حرام كه جهنمى شدن تو حتمى . اين حكم قطعى پروردگار است
  .است

  .ورت بايد به جهنم بروى، چه حالل باشد و در آن خبيل باشى، چه حراموارثى كه دو صورت داشت و در هر دو ص يا ىب

ا : پرسند و يا وارث دارى كه مى وارث تو كيست؟ اگر وارثانت باادب و با تربيت و اهل خدا باشند، بعد از مردن تو به آ
كنيم  ادى، زندگى خود را اداره مىبه اندازه ع. خواهيم به دوش بكشيم ها را منى ما كه بار اين پول: گويند رسيده است، مى

  .كند؟ پول كس ديگر را، نه پول خودش را پول چه كسى را خرج خدا مى. كنيم اش را نيز خرج خدا مى و بقيه

   سود بردن ديگران از ارث

  

زمني و حدود پنج هزار مرت . رفتم، بعد از متام شدن سخنراىن، حوزه علميه آجنا را به من نشان دادند در شهرى منرب مى
چند هزار مرت . ساختماىن كه براى اهل علم و درس خواندن بود و خيلى هزينه شده بود. چهارده هزار مرت ساختمان بود
  .ساختمان، با متام لوازم آن زمان

ام كه  گفته من مگر ديوانه. متام اين مدرسه را خامنى ساخته است كه اين ثروت از پدرش به او ارث رسيده است: گفتند
  .كنم ها را در راه خدا هزينه مى ها را نگهدارم و بعد از من به ديگران برسد؟ متام اين پول د پدرم پولمانن
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يا آن وارث، چنني وارثى است، كه در اين صورت در قيامت جلوى چشم تو، وارث تو : فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى
شت  برند و حضر تعاىل را جلوى چشم وارث به عنوان خبيل به  مىرا كه با پول تو رضاى خدا را جلب كرده است، به 

  .برند جهنم مى

  گرى هستند كه بعد از مردن تو، با دين و فتنه تربيت، ىب يا نه، وارثانت افراد ىب

  411: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

گذراىن و معصيت و  ا در دنيا به خوشچشى و وارثانت با رفق برند و تو در برزخ عذاب و درد خبلت را مى پول تو لذت مى
كند، آن گاه تو را در قيامت دو  تر مى كنند و پول تو را خرج اين شكم جنس و شهوت جنس در جلسات شبانه شركت مى

اين آخر  »1« .كنند، عذاب اول براى خبل تو است، عذاب دوم اين كه با پول خود، به گناه كمك كردى برابر عذاب مى
مهار، در مقابل خودش جنسى به اندازه معده خودش  شود، وىل اين متايالت ىب مهار مى گرچه ىب. است و عاقبت متايالت

  .را ندارد

   بصريت بزرگان در برخورد با متايالت دنيوى

  

او عاقل، منصف و با وجدان و بيدار بود، لذا متام متايالت . ديد دانست و مى ها را مى حضرت يوسف عليه السالم مهه اين
پنجاه سال نيز در اين دنيا صرب كرد و بعد او را از اين دنيا به آن دنيا بردند، در آن . هاى اهلى حمدود كرد را به برنامه بدن

  .كنند، كمربندهاى متايالت مهني دين است دنيا چون حدود و مرز وجود ندارد، كمربندهاى متايالت را در آجنا باز مى

شود، مطابق اين  ايت مى الت مربوط به بدن كمربندهايشان را كه باز كردند، ىبمتاي. اين متايالت مربوط به بدن است
  ايت وجود ايت، جنس ىب معده ىب

______________________________  
نـْيَ «؛ 416حكمت : ج البالغة -)1( ا َفِإنََّك َختَلُِّفُه ِألََحِد َو قَاَل ِالبِْنِه احلََْسِن عليه السالم َالُختَلَِّفنَّ َورَاَءَك َشْيئاً ِمَن الدُّ

 اللَِّه َفَشِقَي ِمبَا َمجَْعَت َلُه َفُكْنَت َعْوناً َلهُ َرُجَلْنيِ ِإمَّا َرُجٌل َعِمَل ِفيِه ِبَطاَعِة اللَِّه َفَسِعَد ِمبَا َشِقيَت ِبِه َو ِإمَّا َرُجٌل َعِمَل ِفيِه ِمبَْعِصَيةِ 
بـَْعُد  َذْيِن َحِقيقاً َأْن تـُْؤثَِرُه َعَلى نـَْفِسَك َقاَل الرَِّضيُّ َو يـُْرَوى َهَذا اْلَكَالُم َعَلى َوْجٍه آَخَر َو ُهَو أَمَّاَعَلى َمْعِصَيِتِه َو لَْيَس َأَحُد هَ 

نـَْيا َقْد َكاَن َلُه َأْهٌل قـَبـَْلَك َو ُهَو َصائٌِر ِإَىل َأْهٍل بـَْعَدَك َو ِإمنََّ  ا أَْنَت َجاِمٌع ِألََحِد َرُجَلْنيِ َرُجٍل َعِمَل َفِإنَّ الَِّذي ِيف َيِدَك ِمَن الدُّ
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َمجَْعَت َلُه َو لَْيَس َأَحُد َهَذْيِن َأْهًال َأْن  ِفيَما َمجَْعَتُه ِبَطاَعِة اللَِّه َفَسِعَد ِمبَا َشِقيَت ِبِه َأْو َرُجٍل َعِمَل ِفيِه ِمبَْعِصَيِة اللَِّه َفَشِقيَت ِمبَا
  ».َو َال َأْن َحتِْمَل َلُه َعَلى َظْهرَِك فَارُْج ِلَمْن َمَضى َرْمحََة اللَِّه َو ِلَمْن بَِقَي ِرْزَق اللَّهِ  تـُْؤثَِرُه َعَلى نـَْفِسكَ 

  412: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  :ايت هست روح كه ديگر خودش ىب. دارد

اُر خاِلِديَن ِفيها َو َمساِكَن طَيَِّبًة ِيف َجنَّاِت َعْدٍن َو ِرْضواٌن ِمَن َوَعَد اللَُّه اْلُمْؤِمِنَني َو اْلُمْؤِمناِت َجنَّاٍت َجتِْري « ْ ِمْن َحتِْتَها اْألَ
  »1« »اللَِّه َأْكبَـرُ 

  ايت وجود دارد، ايت مشا، نعمت ىب براى متايالت ىب

  »2« »ِفيها ما َتْشَتِهيِه اْألَنـُْفُس َو تـََلذُّ اْألَْعُنيُ «

اين طور نيست كه مِن خدا در . ايت زيبا وجود دارد ى مشا، براى لذت بردن از مناظر، مناظر ىبو براى متايالت چشم
قيامت كه دار تكليف و جاى حرام و حالل . خود را حمدود كنيد، در قيامت نيز بگومي حمدود كنيد: اينجا به مشا بگومي

  .نيست

امروز روز عمل است نه حساب و فردا  »3« »َغداً ِىف داِر ِحساٍب َو الَعَملإنَُّكْم الَيوم ىف داِر َعَمٍل َو الِحساٍب َو أنُتْم «
  .روز حساب است نه عمل

ها براى حضرت يوسف عليه السالم مانند آفتاب روشن بود و باور داشت، لذا در اوج جواىن و لذت خواهى،  متام اين
 عاقالنه به قرآن و فرهنگ اهل بيت عليهم السالم شود ما نيز خود را كامًال  آيا مى. دعوت به گناه را پاسخ مثبت نداد

  حمدود كنيم؟

______________________________  
شت«؛ 72): 9(توبه  -)1( رها جارى است؟ ]  درختانِ [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 بزرگ] كه از مهه آن نعمت ها[خدا 

  ».برد، آماده است ها از آن لّذت مى خواهد و چشم ها مى در آجنا آنچه دل«؛ 71): 43(زخرف  -)2(
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  .63، حديث 122، باب 91/ 70: حبار األنوار -)3(

  413: لسالم، صچهره ملكوتى يوسف عليه ا

  

   حاجى سبزوارى و كشيدن مهار نفس

  

ا را مى! كردند اولياى اهلى گاهى براى حمدود كردن خود، چه مى ت زده مى كه وقىت داستان آ من در اين . شومي خوانيم، 
تعريف  خواهم نقل كنم، واسطه سوم هستم؛ چون نبريه دخرتى مرحوم حاج مالهادى سبزوارى براى خودم  اى كه مى قضيه

  .كرد و با دست خودش نيز نوشته بود و لطف كرد و به من داد

به مهسر بزرگوارش كه از او داراى يك پسر چهار ساله به . شود هاى پدرش واجب احلج مى حاجى از فروش زمني: گفت
حج در . آيند عباس مىاز كوير سبزوار به بندر . اين بچه را در سبزوار بگذارمي و به حج برومي: گويد نام مّالحممد بود، مى

  .كشيد آن زمان حداقل هشت ماه طول مى

. دهند اعمال حج را اجنام مى. آيند روند و به مكه مى شوند، دو ماه روى آب بودند تا به جده مى در بندر سوار كشىت مى
  .زماىن كه در مكه نه برقى بوده و نه آىب، و تعداد حجاج بسيار كم بود

مهاجنا در . مريد شود و مى آيند كه برگردند، در مسري برگشت مهسرش مريض مى ن راه را مىشود، مها اعمال حج متام مى
  .كنند دهند، كفن و دفن مى بيابان، با كمك زناىن كه در سفر بودند، غسل مى

. ودنداولياى خدا مهيشه سبك بار و سبك بال ب. شود، متام بار او نيز يك بقچه بود آيد، پياده مى حاجى تا بندرعباس مى
شان خيلى معموىل بود  خانه و زندگى. به اين خاطر مردن آنان نيز خيلى راحت بود؛ چون چيزى نبود كه از آن دل بكنند

  .كرد و هرگز دلبستگى اجياد منى

  .چيزى نبود كه دل آنان را بربد. كرد حاجى هر هشت ساىل يك عبا عوض مى

آيد كه از راه   از بندر به كرمان مى. دىل نداشتند كه جاى ديگرى بربند ديگر. تنها چيزى كه دل آنان را برده بود، خدا بود
   حدود عصر به كرمان. كوير به سبزوار بيايد
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  .هاى سبزوار، حالت عادى داشت عمامه حاجى مانند روحانيون ديگر نبود، بلكه شبيه عمامه روستاىي. رسد مى

جا : گويد كند و مى خادم نگاهى به او مى. به من جا بده: گويد آيد، به خادم مى ها مى ه مدرسه طلبهبا مهني بقچه ب
  .توانند در اينجا خبوابند ها مى ندارمي، چون در وقفنامه اين مدرسه نوشته شده بود كه فقط اهل علم و طلبه

   خدمتگزارى حاجى سبزوارى در حوزه علميه كرمان

  

دهم كه مرا راه بدهى  من به تو راه شرعى نشان مى! اى خادم: گويد مت و عرفان بود، به او مىحاجى، كشىت علم، حك
ها را  شومي و دستشوىي ها را مى كشم و لباس طلبه مامن، براى كمك تو جارو مى و آن اين است كه چند روزى كه اينجا مى

  .كند خادم قبول مى. كنم متيز مى

توانست نزد مرجع تقليد شهر برود، بگويد كه من  او مى. ، گويا اصًال متايالتى نداشتندكردند چنان متايالت را حمدود مى
هاى او بر اسفار صدراملتأهلني را درس  چه كسى هستم، كسى كه در متام ايران كتاب منظومه حكمت و منطق و حاشيه

ل كرامت بود و با خدا خوب دهند، تا آن مرجع كرماىن، خاك كف پاى او را روى چشمش بگذارد؛ چون حاجى اه مى
  .زندگى و رفتار كرده بود

اىي بود كه راحت مى من شصت سال است كه حرف تو را گوش دادم، يك بار تو : توانست به خدا بگويد حاجى از آ
  .حرفم را گوش بده، خدا نيز قبول كند

  »1« »َعْبدى اِطْعىن اْجَعُلَك ِمْثلى«

______________________________  
ورد يف احلديث القدسّي عن «؛ 709: ؛ اجلواهر السنية، كليات حديث قدسى12، جملس 33/ 1: شجره طوىب -)1(

عبدي أطعين أجعلك مثلي، أنا حّي ال اموت اجعلك حّيا ال متوت، أنا غّين ال أفتقر أجعلك غنّيا ال : الرّب العلّي أنّه يقول
  ».تفتقر، أنا مهما أشاء يكون أجعلك مهما تشاء يكون

  415: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص



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

 

شود، تو هم بگو باش،  گومي، باش، مى من به موجودى مى. بنده من، با من باش، تا من تو را منونه خودم قرار دهم
  .شود مى

يشرت بيند بايد بيشرت مباند تا اين نفس ب شويد، مى ها را مى كشد، لباس طلبه چند روز در مدرسه جارو مى. خادم قبول كرد
ها  كرد، گاهى طلبه ها را جارو مى حياط و اتاق طلبه. سه سال در كرمان، خادم آن مدرسه بود. ادب شده، حمدودتر شود

  :گفت هاى ما را شستشو كن، مى برو ناىن براى من بگري و بياور، لباس: گفتند مى

  .چشم

  :آدرس ما را قرآن داده است: اهل كجا هسىت؟ گفت: روزى خادم به او گفت

  »1« »ِمْنها َخَلْقناُكمْ «

  :گفت. مهسرم مرده است: آيا زن دارى؟ گفت: گفت. اهل خاك هستيم

  :گفت. كنم كسى با اين وضع به ما زن بدهد فكر منى: خواهى ازدواج كىن؟ گفت منى

ازدواج  تو بيا با او . برد من دخرتى دارم، دم خبت است، وىل چون زشت است، در خانه مانده است و كسى او را منى
  .كن

نوريه و : حاجى بعدها از اين دخرت، دو پسر و دو دخرت پيدا كرد. كند است، قبول مى» هللا«بيند اين شهوت  حاجى مى
  .حوريه خامن، عبدالقيوم و يك پسر ديگر كه هر چهار نفر فيلسوف، عارف، حكيم و مفسر قرآن شدند

   پاسخ آيت اهللا كرماىن توسط حاجى سبزوارى

  

منظومه «ها كتاب  ، براى طلبه»2«  كرد، ديد آيت اهللا سيد جواد كرماىن سال، روزى حياط را جارو مىبعد از سه 
   چون: گويد خود حاجى را مى» حكمت

____________________________________________________________  
  ».مشا را از زمني آفريدمي«؛ 55): 20(طه  -)1(
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ن فحول العلماء املتبحرين كان من املروجني للدين و الذابني عن حياضه و الداحضني لبدع م: السيد جواد الكرماىن -)2(
و وصفه بقوله عامل رباىن و اوحدى بالثاىن و  153صفحه » املآثر و اآلثار«املبطلني اظهر قبائح احلاج كرمي خان ترمجه ىف 

انه من ارحام سيدنا االستاذ املريزا حممد حسن » تكملةال«مدرسة ىف كرمان و قال سيدنا ىف . ذكر ان السلطان بىن الصحابه
، مشاره 317/ 1: طبقات اعالم الشيعة. (الشريازى و له مصنفات و له ابن عم انغمر ىف علوم احلكمة و توىف بعد الثلمائة

651(  

  416: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

استاد گوش داد، ببيند استاد كتاب او را كه در سبزوار  كرد، به درس مهان طور كه جارو مى. كتابش، كتاب درسى بود
  .دهد نوشته است، چگونه درس مى

حاجى . اشكال درسىي به وجود آمد، حل نشد، درس متام شد، آيت اهللا سيد جواد از مدرسه بريون آمد كه به خانه برود
كنم و  ها را متيز مى كش هستم، توالتدرست است كه من خادم مدرسه و جارو ! آيت اهللا: به دنبالش تا كوچه آمد، گفت

دادى پديد آمد، من خادم هستم، ممكن  شومي، اين اشكاىل كه در درس، در اين كتاىب كه درس مى ها را مى لباس طلبه
  .كنم جوابش اين باشد است قبول نكنيد، اما فكر مى

  ؟خادم را به علم فلسفه و حكمت متعاليه چه كار. برو آقا، برو جارو بكش: گفت

آيا : گويد با خود مى. بيند اين جواب، جواب مالصدرا است كند، مى رود و در مورد آن جواب فكر مى بعد به خانه مى
  سواد اين خادم به اندازه مالصدرا و حاج مالهادى سبزوارى است؟

آيت اهللا . تبار را بست و رف. خواهم با مهسر به شهر سبزوار بروم من مى: از آن طرف، حاجى آمد و به خادم گفت
سريع به مدرسه برو و اين خادم را بردار و بياور، ببينم او كجا درس خوانده : سيد جواد، خادم خود را فرستاد، گفت

: كرد كجاست؟ گفت آن خادمى كه به تو كمك مى: خادم آيت اهللا سيد جواد آمد و به خادم مدرسه گفت. است
  .مهسرش را برداشت و رفت

  417: السالم، ص چهره ملكوتى يوسف عليه

  

   كرامات اخالقى حاجى سبزوارى
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گذارند كه به سبزوار بيايند و  شود، با هم قرا مى هاى مهان مدرسه درسشان در كرمان متام مى سه سال بعد، دو تن از طلبه
روند،  مىشوند و به مدرسه آجنا  روزى كه وارد سبزوار مى. ادامه درس را در خدمت حاج مالهادى سبزوارى خبوانند

بينند اين مهاىن  كنند، مى نگاه مى. دهد هاست، حاجى نشسته و دارد درس مى بينند عجب شور و نشاطى بني طلبه مى
ا توالت ا به او مى شست و جارو مى ها را مى است كه سه سال در مدرسه آ   .برو نان بگري و بياور: گفتند كرد و آ

ا اشاره  . ديدند سبزوار هم رو به حاجى بودند، آن دو نفر را منىهاى  طلبه. حاجى پشت به ديوار نشسته بود حاجى به آ
ا را در آغوش گرفت و احوال مهه طلبه. كرد كه مهاجنا بنشينيد بعد به . ها را پرسيد درس كه متام شد، آمد و هر دوى آ

ا گفت ا ايستادم تا اين نفس سركش را ادب  من آجن. ام، راضى نيستم كه از قضيه كرمان به احدى حرىف بزنيد تا زنده: آ
  خواهيد بگوييد؟ به چه كسى مى. اين كار من نيز تعريف كردن ندارد. كنم

من ده روز، هر روز از صبح تا اذان ظهر بر سر . رود تر به طرف خدا مى اين بدن، با اين روح، از سرعت نور نيز سريع
آورند، با انگشت،   هاى مريض خود را كنار قرب حاجى مى ها بچه ديدم از روستاهاى دور سبزوار، خامن رفتم، مى قربش مى

  :گفتند مى! به خدا قسم. ماليدند داشتند و به مريض خود مى گرد و غبار روى قرب حاجى را برمى

  .شد تا به روستا برومي، مريض ما خوب شده است و خوب هم مى

 آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند
 

 «1» به ما كنندآيا شود كه گوشه چشمى 

  

  .خواهيم كه ما را طال كند ما مانند فلز مس هستيم، كه نظرى كيمياىي مى

______________________________  
  .حافظ شريازى -)1(
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  حسن ظن به استجابت دعا
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  .خدا، ابليس استترين دمشنان  دمشن: فرمايد امام زين العابدين عليه السالم مى

  :اى از تو دارم، دعا كرد، گفت من خواسته: ابليس دست خود را دراز كرد و گفت: خدا در قرآن فرموده: فرمايد مى

َعثُونَ   أَْنِظْرِين ِإىل«   »1« »يـَْوِم يـُبـْ

امام عليه  بعد. دعاى تو را مستجاب كردم، عمر تو طوالىن شد: عمر مرا تا قيامت ادامه بده، من منريم، خطاب رسيد
والسالم  »2« كىن؟ ترين دمشنانت را مستجاب كردى، دعاى ما را مستجاب منى تو كه دعاى دمشن: فرمايد السالم مى

   عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
  ».برانگيخته شوند، مهلت ده]  مردگان[مرا تا روزى كه «؛ 14): 7(اعراف  -)1(

  :كند امام على عليه السالم به امام حسن عليه السالم سفارش مى«؛ 1، حديث 8، باب 205/ 74: نوارحبار اال -)2(

َجابَ  َيَك َو ُهَو ِتَك َو َأَمَرَك َأْن َتْسأََلهُ ِليـُْعطِ َو اْعَلْم َأنَّ الَِّذي ِبَيِدِه َخزَاِئُن َمَلُكوِت الدُّنـَْيا َو اْآلِخَرِة َقْد أَِذَن ِلُدَعاِئَك َو َتَكفََّل ِإلِ
َنَك َو بـَيـَْنُه َمْن َحيُْجْبَك َعْنُه َو َملْ يـُْلِجْئَك ِإَىل َمْن َيْشَفُع َلَك ِإلَْيهِ   َو َملْ َميْنَـْعَك َأْن َأَسْأَت ِمَن التـَّْوبَِة َو َملْ َرِحيٌم َكِرميٌ َملْ َجيَْعْل بـَيـْ

نَابَِة َو َملْ يـَُعاِجْلَك بِالنـِّْقمَ   ِة َو َملْ يـَْفَضْحَك َحْيُث تـََعرَّْضَت ِلْلَفِضيَحِة َو َملْ يـَُناِقْشَك بِاجلَْرِميَِة َو َملْ يـُْؤِيْسَك ِمَن الرَّْمحَةِ يـَُعيـِّْرَك ِباْإلِ
ْنِب َو َحَسَب َسيَِّئَتَك َواِحَدًة وَ  ْد َعَلْيَك ِيف التـَّْوبَِة َفَجَعَل تـَْوبـََتَك التـََّورَُّع َعِن الذَّ َنَتَك َعْشراً َو فـََتَح َلَك بَاَب َحسَ  َو َملْ ُيَشدِّ

َع ِنَداَك َو َجنَْواَك َفأَْفَضْيَت ِإلَْيِه ِحبَاَجِتك   ».اْلَمَتاِب َو اِالْسِتْعَتاِب َفَمَىت ِشْئَت مسَِ

 َعْبِد اللَِّه عليه َعْن ُمَيسِِّر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز َعْن َأِيب «؛ 3، حديث 466/ 2: الكاىف: فرمايد و نيز امام صادق عليه السالم مى
 َمْنزَِلًة َالتـَُناُل ِإالَّ ِمبَْسأََلٍة َو َلْو َأنَّ َعْبداً السالم قَاَل َقاَل ِيل يَا ُمَيسُِّر ادُْع َو َالتـَُقْل ِإنَّ اْألَْمَر َقْد فُرَِغ ِمْنُه ِإنَّ ِعْنَد اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ 

  ».ْيئاً َفَسْل تـُْعَط يَا ُمَيسُِّر ِإنَُّه لَْيَس ِمْن بَاٍب يـُْقرَُع ِإالَّ يُوِشُك َأْن يـُْفَتَح ِلَصاِحِبهِ َسدَّ َفاُه َو َملْ َيْسَأْل َملْ يـُْعَط شَ 

َعِن الرَِّضا عليه السالم أَنَُّه َكاَن يـَُقوُل ِألَْصَحاِبِه َعَلْيُكْم ِبِسَالِح اْألَنِْبَياِء «؛ 5، حديث 468/ 2: الكاىف: و هم چنني آمده
  ».َفِقيَل َو َما ِسَالُح اْألَنِْبَياِء َقاَل الدَُّعاءُ 

  419: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص
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  ها فهرست

  

  420: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   فهرست آيات

   آيه

   مشاره آيه صفحه

  )1(فاحته . 

  »ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ «

1  

347  

  »ِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ ِإيَّاَك نـَْعُبُد َو «

5  

347  

  )2(بقره . 

رُ « ْ   »َجنٍت َجتْرِى ِمن َحتِْتَها اْألَ

25  
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248  

  »ِإىنِّ َجاِعٌل ِىف اْألَْرِض َخِليَفةً «

30  

112 ،359  

  »َعلََّم َءاَدَم اْألَْمسَآَء ُكلََّها«

31  

360 ،361  

  »أَنِبئـُْهم بَِأْمسَآِئِهمْ «

33  

362  

  »َحْيُث ِشْئَتماَو ُكَال ِمنـَْها َرَغًدا «

35  

372  

  »َو َالتـَْقرَبَا هِذِه الشََّجَرَة فـََتُكونَا ِمَن الظِلِمنيَ «

35  

373  

  »َفِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكم ّمّىن ُهًدى َفَمن َتِبَع ُهَداَى َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو َالُهْم َحيَْزنُونَ «
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38  

115  

  »َفَأيـَْنما تـَُولُّواْ فـََثمَّ َوْجُه اللَّهِ «

115  

351  

  »َأن َطّهرَا بـَْيِىتَ «

125  

113 ،368  

  »َفاذُْكُروِىن أَذُْكرُْكمْ «

152  

195  

  »ِإنَّا لِلَِّه َو ِإنَّآ ِإلَْيِه َر ِجُعونَ «

156  

89 ،149  

  »َو الَِّذيَن ءَاَمُنواْ َأَشدُّ ُحبا لّلَّهِ «

165  

100  
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  »َو َالُيَكّلُمُهُم اللَُّه يـَْوَم اْلِقيَمةِ «

174  

257  

  422: ملكوتى يوسف عليه السالم، صچهره 

  »ِإنَّ اللََّه َالحيُِبُّ «

190  

311  

  »ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ «

195  

311 ،312  

  »بـَْعضٍ   تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلى«

253  

341  

  »َوَمن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد أُوِتَى َخيـْرًا َكِثريًا«

269  

227  

  )3(آل عمران . 
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  »اللََّه َالُخيِْلُف اْلِميَعادَ ِإنَّ «

9  

192  

ْسلمُ «   »ِإنَّ الّديَن ِعنَد اللَِّه اْإلِ

19  

201  

ُر ِإنََّك َعَلى«   »ٍء َقِديرٌ  ُكّل َشىْ    ِبَيِدَك اْخلَيـْ

26  

167  

بُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعوِىن ُحيِْبْبُكُم اللَّهُ «   »ُقْل ِإن ُكنُتْم حتُِ

31  

313 ،314 ،315 ،316  

  »اللَِّه فـَْلَيتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ َعَلى «

122  

299  

  »ِإنَّ اللََّه َسرِيُع احلَِْسابِ «

199  
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342  

  )4(نساء . 

  »ظُْلًما  ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمَو َل اْلَيتَمى«

10  

249  

  »...َولَْيَسِت التـَّْوبَُة ِللَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السََّياتِ «

18  

266  

  »وَن َعَلى الّنَسآءِ الرَّجاُل قـَوَّ مُ «

34  

238  

  »...َوَمن ُيِطِع اللََّه َوالرَُّسوَل فَأُْولِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اللَّهُ «

69  

233  

  »...َوَمْن َأْحَسُن ِديًنا ّممَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه لِلَّهِ «

125  

353  
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  »خِلِديَن ِفيَهآ أََبًدا«

169  

65  

  )5(مائده . 

  »يـُْؤتِيِه َمن َيَشآءُ  َذ ِلَك َفْضُل اللَّهِ «

54  

345  

  )6(انعام . 

  »ُقِل اللَُّه ُمثَّ َذْرُهمْ «

91  

161  

  423: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  » ِإنَّ اللََّه َفاِلُق احلَّْب َوالنـََّوى«

95  

110  

  »َأْولَِياِءِهمْ   ِإنَّ الشَّيِطَني لَُيوُحوَن ِإَىل «

121  
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133  

ِّمْ َهلُْم َداُر السَّلِم ِعن«   »َد َر

127  

239  

  »ِإنَُّه َالحيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ «

141  

312  

  )7(اعراف . 

َعثُونَ   أَنِظْرِىن ِإَىل «   »يـَْوِم يـُبـْ

14  

418  

  »ِبِإْذِن رَبِّه َوالَِّذى َخُبَث َالَخيْرُُج ِإالَّ َنِكًدا َواْلبَـَلُد الطَّّيُب َخيْرُُج نـََباتُهُ «

58  

294  

  »النَّاَس َأْشَيآَءُهمْ َالتـَْبَخُسواْ «

85  

35  
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  »َوَيَضُع َعنـُْهْم ِإْصَرُهْم َواْألْغلَل الَِّىت َكاَنْت َعَلْيِهمْ «

157  

384 ،385  

ا َولِكنَُّه َأْخَلَد ِإَىل اْألْرِض َواتـََّبَع َهَويهُ « َنا َلَرفـَْعنُه ِ   »َوَلْو ِشئـْ

176  

383 ،385 ،379  

  »َفَمثـَُلهُ َكَمَثِل اْلَكْلبِ «

176  

367  

  »أُْولِئَك َكاْألْنعِم َبْل ُهْم َأَضلُّ «

179  

332 ،366  

  )8(انفال . 

  »ِإنَّ َشرَّ الدََّوآّب ِعنَد اللَِّه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن َاليـَْعِقُلونَ «

22  

367  

ِمْ « يًعا مَّآ أَلَّْفَت بـَْنيَ قـُُلِو   »َلْو أَنَفْقَت َما ِىف اْألْرِض مجَِ
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63  

381  

  )9(توبه . 

  »َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوَال يُنِفُقونـََها ِىف َسِبيِل اللَِّه فـََبّشْرُهم ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ «

34  

396 ،409  

  »اثَّاقـَْلُتْم ِإَىل اْألْرضِ «

38  

384 ،385  

رُ َوَعَد اللَُّه اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمنِت َجنٍت َجتْرِى ِمن َحتِْتَها « ْ   »َذ ِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ ... اْأل

72  

412 ،345  

  424: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  )11(هود . 

  »َهلُْم ِفيَها َزِفٌري َو َشِهيقٌ «

106  

209  
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  )12(يوسف . 

  »أَبـََوْيَك ِمن قـَْبُل ِإبـَْر ِهيَم َو ِإْسحقَ   َكَمآ َأَمتََّها َعَلى«

6  

122  

  »ُعْصَبةٌ َحنُْن «

8  

301  

  »َفَأَكَلُه الذِّْئبُ «

17  

143  

  »َبْل َسوََّلْت َلُكْم أَنُفُسُكمْ «

18  

144  

  »َو َكَذ ِلَك َمكَّنَّا لُِيوُسَف ِىف اْألَْرضِ «

21  

198 ،221  

  »َءاتـَْينُه ُحْكًما َو ِعْلًما«
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22  

226  

  »َمَعاَذ اللَّهِ «

23  

243  

َا «   »َلْوَآل َأن رََّءا بـُْرهَن رَبّهِ َو َلَقْد َمهَّْت ِبِه َوَهمَّ ِ

24  

54 ،98 ،386  

  »ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدنَا اُلمْخَلِصنيَ «

24  

55 ،152  

  »َوَشِهَد َشاِهٌد ّمْن َأْهِلَهآ«

26  

346  

  »ِإنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيمٌ «

28  

237 ،240  
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  »يُوُسُف َأْعِرْض َعْن هَذا«

29  

346  

  »َيْدُعوَنِىن ِإلَْيهِ َرّب الّسْجُن َأَحبُّ ِإَىلَّ ِممَّا «

33  

123 ،180  

  »َو اتـَّبَـْعُت ِملََّة َءابَآِءى ِإبـَْر ِهيَم َو ِإْسحَق َويـَْعُقوبَ «

38  

122 ،316 ،350 ،351  

  »ءٍ  َما َكاَن لََنآ َأن نُّْشرَِك بِاللَِّه ِمن َشىْ «

38  

351  

َنا َو َعَلى النَّاِس َو لِكنَّ «   »َأْكثـََر النَّاِس َالَيْشُكُرونَ َذ ِلَك ِمن َفْضِل اللَِّه َعَليـْ

38  

352  

  »َما َخْطُبُكنَّ «

51  
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153  

  »الَن َحْصَحَص احلَْقُّ «

51  

153  

  »ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّاَرُة بِالسُّوِء ِإالَّ َما َرِحَم َرّىب «

53  

46 ،153  

  »َخزَاِئِن اْألَْرِض ِإّىن َحِفيٌظ َعِليمٌ   اْجَعْلِىن َعَلى«

55  

226  

  »ُيوُسَف ِىف اْألَْرضِ َمكَّنَّا لِ «

56  

190  

  425: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »ِح اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلكِفُرونَ يَبِىنَّ اْذَهُبواْ فـََتَحسَُّسواْ ِمن يُوُسَف َو َأِخيِه َو َالتَاَْيُسواْ ِمن رَّْوِح اللَِّه ِإنَُّه َاليَاَْيُس ِمن رَّوْ «

87  

301  
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َنا بِِبضَعٍة مُّْزَجيةٍ يأَيـَُّها «   »اْلَعزِيُز َمسََّنا َو َأْهَلَنا الضُّرُّ َو ِجئـْ

88  

297 ،298 ،301  

َنآ ِإنَّ اللََّه َجيِْزى اْلُمَتَصّدِقنيَ « ْق َعَليـْ   »َتَصدَّ

88  

301 ،304  

  »َهْل َعِلْمُتم مَّا فـََعْلُتم بُِيوُسَف َو َأِخيِه ِإْذ أَنُتْم جِهُلونَ «

89  

305  

  »فَِإنَّ اللََّه َالُيِضيُع َأْجَر اُلمْحِسِننيَ ... أَِءنََّك َألَنَت يُوُسفُ «

90  

305  

  »َالتـَْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليـَْومَ «

92  

383  

  »َقالُواْ يأَبَانَا اْستَـْغِفْر َلَنا ُذنُوبـََنآ ِإنَّا ُكنَّا خِطنيَ «

97  
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274  

  »َو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ َقاَل َسْوَف َأْستَـْغِفُر َلُكْم َرّىب ِإنَُّه هُ «

98  

274  

  »َو َأحلِْْقِىن بِالصِلِحنيَ ... َرّب َقْد َءاتـَْيَتِىن ِمَن اْلُمْلكِ «

101  

154 ،155 ،319  

َرٌة ِالُْوِىل اْألَْلببِ «   »َلَقْد َكاَن ِىف َقَصِصِهْم ِعبـْ

111  

32  

  )13(رعد . 

  »َلُه َدْعَوُة احلَْقّ «

14  

388  

  »َيْدُخُلوَن َعَلْيِهم ّمن ُكّل بَابٍ َواْلَملِئَكة «

23  

150  



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

 

ارِ «   »َسلٌم َعَلْيُكم ِمبَا َصبَـْرُمتْ فَِنْعَم ُعْقَىب الدَّ

24  

150  

  )14(ابراهيم . 

  »َأَملْ تـَرََكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثًال َكِلَمًة طَيَّبًة َكَشَجَرٍة طَيَّبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َو فـَْرُعَها ِىف السََّمآءِ «

24  

117  

  )15(حجر . 

  »َفِإَذا َسوَّيـُْتُه َو نـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى«

29  

103 ،368  

  »فـََقُعواْ َلُه سِجِدينَ «

29  

103  

  426: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  )16(حنل . 

  »ِبَأْمرِِه ِإنَّ ِىف َذ ِلَك َألَيٍت لَّقْوٍم يـَْعِقُلونَ َوَسخََّر َلُكُم الَّْيَل َو النـََّهاَر َو الشَّْمَس َو اْلَقَمَر َو النُُّجوُم ُمَسخََّر ُت «
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12  

112 ،331  

  »ِمْن َحْيُث َالَيْشُعُرونَ «

26  

299  

  »لَّبَـًنا َخاِلًصا َساِءًغا«

66  

128  

ِذى ِمَن اجلَِْباِل بـُُيوًتا َو ِمَن الشََّجِر َو ِممَّا يـَْعرِشُ   َو َأْوَحى«   »ونَ َربَُّك ِإَىل النَّْحِل َأِن اختَِّ

68  

132  

  »ِإنَّ ِىف َذ ِلَك َألَيًَة لَّقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ ... ُمثَّ ُكِلى ِمن ُكّل الَّثَمَر تِ «

69  

132- 134  

  »ِإنَّ ِإبـَْر ِهيَم َكاَن أُمَّةً «

120  

29  
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  )17(اسراء . 

  »َو َيَسُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َرّىب «

85  

147  

نُس َو اجلِْنُّ َعَلىُقل لَِئن اْجَتمَ «   »...َأن يَْأُتواْ   َعِت اْإلِ

88  

68  

  )18(كهف . 

  »َو أَمَّا اجلَِْداُر َفَكاَن ِلُغلَمْنيِ «

82  

360  

  »ُقْل َهْل نـَُنّبُئُكم ِباْألَْخَسرِيَن َأْعمًال «

103  

144  

نـَْيا«   »الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُُهْم ِىف اْحلََيوِة الدُّ

104  

144  
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  »َحيَْسُبوَن أَنـَُّهْم ُحيِْسُنوَن ُصنـًْعاَو ُهْم «

104  

145  

  »َفَال نُِقيُم َهلُْم يـَْوَم اْلِقيَمِة َوْزنًا«

105  

134 ،340  

َآ أَنَا َبَشٌر ّمثْـُلُكْم يُوَحى«   »فـَْليَـْعَمْل َعَمًال صِلًحا... ِإَىلَّ   ُقْل ِإمنَّ

110  

90 ،127 ،128  

  )20(طه . 

  »نـَْعَلْيَك ِإنََّك بِاْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطًوى ِإّىن أَنَا رَبَُّك َفاْخَلعْ «

12  

252  

  » َو أَنَا اْختَـْرُتَك َفاْسَتِمْع ِلَما يُوَحى«

13  

252  

  427: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص
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  »ِإنَِّىن أَنَا اللَُّه َآلإِلَه ِإآلَّ أَنَا َفاْعُبْدِىن َو أَِقِم الصََّلوَة ِلذِْكرِى«

14  

252  

  » ُكلُّ نـَْفِس ِمبَا َتْسَعى   السَّاَعَة َءاتَِيةٌ َأَكاُد ُأْخِفيَها لُِتْجَزى ِإنَّ «

15  

252  

  » َوَما تِْلَك ِبَيِميِنَك ميُوَسى«

17  

253  

َا َعَلى«   » َغَنِمى َو ِىلَ ِفيَها َماِرُب ُأْخَرى  َقاَل ِهَى َعَصاَى أَتـَوَكَُّؤاْ َعَليـَْها َوَأُهشُّ ِ

18  

253  

  » أَْلِقَها ميُوَسىَقاَل «

19  

254  

  » فَأَْلَقاَها فَِإَذا ِهَى َحيٌَّة َتْسَعى«

20  
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137 ،254  

  »ِمنـَْها َخَلْقنُكمْ «

55  

103 ،146 ،415  

  »أَْلِق َما ِىف َميِيِنكَ «

69  

137  

  )21(انبياء . 

ِإلَه ِإآلَّ أَنَت ُسْبحَنَك ِإّىن ُكنُت ِمَن   فـََناَدى«   »الظِلِمنيَ ِىف الظُُّلمِت َأن آلَّ

87  

303  

  »َفاْسَتَجبـَْنا َلهُ «

88  

303  

  »َو َكَذ ِلَك نُنِجى اْلُمْؤِمِننيَ «

88  

189 ،304  
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َنا ِىف الزَّبُوِر ِمن بـَْعِد الذّْكِر َأنَّ اْألَْرَض َيرِثـَُها ِعَباِدَى الصِلُحونَ «   »َو َلَقْد َكَتبـْ

105  

71  

  »َو َمآ َأْرَسْلنَك ِإالَّ َرْمحًَة لّْلعَلِمنيَ «

107  

334  

  )22(حج . 

  »ِإنَّ اللََّه يَُد ِفُع َعِن الَِّذيَن َءاَمُنواْ «

38  

300  

  »َو افْـَعُلواْ اْخلَيـْرَ «

77  

396  

  )24(نور . 

  »...ُقل لّْلُمْؤِمِنَني يـَُغضُّواْ ِمْن أَْبصرِِهْم َو َحيَْفُظواْ فـُُروَجُهمْ «

30  

36  
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  428: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »لّْلُمْؤِمنِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبصرِِهنَّ َوَحيَْفْظَن فـُُروَجُهنَّ َو ُقل «

31  

36  

  »َكَسرَاِب ِبِقيَعٍة َحيَْسُبُه الظََّماُن َمآءً «

39  

144  

  )25(فرقان . 

  »لًماَو ِعَباُد الرَّْمحِن الَِّذيَن َميُْشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْونًا َو ِإَذا َخاطَبَـُهُم اْجلِهُلوَن قَاُلواْ سَ «

63  

34 ،37  

  »َو َاليـَْزنُوَن َوَمن يـَْفَعْل َذ ِلَك يـَْلَق أَثَاًما«

68  

38  

  »ُيضَعْف َلُه اْلَعَذاُب يـَْوَم اْلِقيَمةِ «

69  

38  
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  »َو ِإَذا َمرُّواْ ِباللَّْغِو َمرُّواْ ِكرَاًما«

72  

38  

  )26(شعراء . 

  »َرّب َهْب ِىل ُحْكًما َو َأحلِْْقِىن بِالصِلِحنيَ «

83  

80  

  )28(قصص . 

  »َخاِءًفا يـَتَـَرقَّبُ «

18  

251  

  »...ِإّىن َءاَنْسُت نَارًا لََّعّلى َءاتِيُكم ّمنـَْها ِخبََربٍ َأْو َجْذَوةٍ «

29  

252  

  )29(عنكبوت . 

  »َأَحِسَب النَّاُس َأن يـُتـْرَُكواْ َأن يـَُقوُلواْ َءاَمنَّا َو ُهْم َاليـُْفتَـُنونَ «

2  
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296  

  »ِفيَنا َلنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلَناَو الَِّذيَن جَهُدواْ «

69  

220 ،226  

  )30(روم . 

  »َظَهَر اْلَفَساُد ِىف اْلبَـّر َو اْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت أَْيِدى النَّاسِ «

41  

367  

  )31(لقمان . 

  »ِإنَّ أَنَكَر اْألَْصَو ِت َلَصْوُت احلَِْمريِ «

19  

255  

  429: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »ُيْسِلْم َوْجَهُه ِإَىل اللَّهِ  َو َمن«

22  

351  

  )32(سجده . 
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  »أََفَمن َكاَن ُمْؤِمًنا َكَمن َكاَن َفاِسًقا«

18  

138  

  )33(احزاب . 

  »...ِإنَّ اْلُمْسِلِمَني َو اْلُمْسِلمِت َو اْلُمْؤِمِنَني َو اْلُمْؤِمنتِ «

35  

238  

  »ِإنَّآ َأْرَسْلنَك شِهًدا َو ُمَبّشرًا َو َنِذيرًا«

45  

117 ،118  

  »َو ِسرَاًجا مُِّنريًا َو َداِعًيا ِإَىل اللَِّه بِِإْذنِهِ «

46  

117 ،118 ،120  

  »ِإنَّ اللََّه َو َملِلَكَتهُ ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّىبّ «

56  

236  

  )34(سبأ . 
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  »َقِليٌل ّمْن ِعَباِدَى الشَُّكورُ «

13  

82  

  »َما َسأَْلُتُكم ّمْن َأْجٍر فـَُهَو َلُكمْ «

47  

120  

  )35(فاطر . 

يًعا«   »َو اْلَعَمُل الصِلُح يـَْرفـَُعهُ ... َمن َكاَن يُرِيُد اْلِعزََّة َفِللَِّه اْلِعزَُّة مجَِ

10  

234 ،235 ،236  

  »يأَيـَُّها النَّاُس أَنُتُم اْلُفَقَرآءُ ِإَىل اللَّهِ «

15  

389  

  )36(يس . 

  »َسلٌم قـَْوًال ّمن رَّّب رَِّحيمٍ «

58  

151  
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  )38(ص . 

  »َو نـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى َفِإَذا َسوَّيـُْتهُ «

72  

148  

  »َفاْخرُْج ِمنـَْها فَِإنََّك َرِجيمٌ «

77  

116  

  »يـَْوِم الّدينِ   َو ِإنَّ َعَلْيَك َلْعَنِىت ِإَىل «

78  

116  

  430: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »َقاَل فَِبِعزَِّتَك َألُْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعنيَ «

  

56  

  »ِإالَّ ِعَباَدَك ِمنـُْهُم اُلمْخَلِصنيَ «

83  

56  
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  )39(زمر . 

  »َهْل َيْسَتِوى الَِّذيَن يْعَلُموَن َو الَِّذيَن َاليـَْعَلُمونَ «

9  

139  

  »أَنُفِسِهمْ   َأْسَرُفواْ َعَلى«

53  

312  

  )40(غافر . 

  »ُكلُّ نـَْفسِ    ُجتَْزى«

17  

253  

  »اْدُعوِىن َأْسَتِجْب َلُكمْ «

60  

169  

  )41(فصلت . 

  »...تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَملِئَكة َأالَّ َختَاُفواْ َو َالَحتَْزنُواْ «

30  
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87  

نـَْيا«   »َحنُْن أَْولَِيآؤُُكْم ِىف احلََْيوِة الدُّ

31  

185  

  )42(شورى . 

َأَسُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِىف اْلُقْرَىب «   » آلَّ

23  

119 ،120  

  )43(زخرف . 

  »ِفيَها َما َتْشَتِهيِه اْألَنُفُس َو تـََلذُّ اْألَْعُنيُ «

71  

412  

  )50(ق . 

  »َهِل اْمَتْألتِ «

30  

46  

  »َهْل ِمن مَّزِيدٍ «
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30  

46  

  )53(جنم . 

  » َو أَنَُّه ُهَو َأْضَحَك َو أَْبَكى«

43  

179  

  431: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  )55(الرمحن . 

  »َفانٍ ُكلُّ َمْن َعَليـَْها «

26  

164  

  »َوْجُه َرّبَك ُذو اجلَْلِل َو اْإلِْكرَامِ   َو يـَبـَْقى«

27  

164  

  )56(واقعه . 

  »َألَِكُلوَن ِمن َشَجٍر ّمن َزقُّومٍ «

52  
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130  

  )57(حديد . 

رُ ... نُوُرُهم  يـَْوَم تـََرى اْلُمْؤِمِنَني َو اْلُمْؤِمنِت َيْسَعى« ْ   »َجنٌت َجتِْرى ِمن َحتِْتَها اْألَ

12  

344 ،345  

  »َأَملْ يَْأِن ِللَِّذيَن َءاَمُنواْ َأن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَّهِ «

16  

288  

نـَْيا َلِعٌب َو َهلٌْو َو زِيَنٌة َو تـََفاُخرُ « َا اْحلََيوُة الدُّ   »...اْعَلُمواْ َأمنَّ

20  

382  

  »ُكمْ يـَْغِفْر لَ ... يأَيـَُّها الَِّذيَن ءَاَمُنواْ اتـَُّقواْ اللَّهَ «

28  

121  

  )59(حشر . 

  »ُخيْرِبُوَن بـُُيوتـَُهم بِأَْيِديِهمْ «

2  
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331  

  )61(صف . 

  »...يُرِيُدوَن لُِيْطُفواْ نُوَر اللَِّه بِأَفْـَو ِهِهْم َو اللَُّه ُمِتمُّ نُورِهِ «

8  

202  

  »لُِيْظِهَرُه َعَلى الّديِن ُكلِّهِ «

9  

202  

  )62(مجعه . 

  »السَّمَو ِت َو َما ِىف اْألَْرضِ ُيَسّبُح لِلَِّه َما ِىف «

1  

110  

  »َمَثُل الَِّذيَن ُمحُّلواْ التـَّْورَة ُمثَّ َملْ َحيِْمُلوَها َكَمَثِل احلَِْمارِ «

5  

367  

  )63(منافقون . 

  »َو ِلْلُمْؤِمِننيَ  َو لِلَِّه اْلِعزَُّة َو ِلَرُسولِهِ «
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8  

235  

  432: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  )66(حترمي . 

  »يأَيـَُّها الَِّذيَن ءَاَمُنواْ تُوبُواْ ِإَىل اللَِّه تـَْوَبًة نَُّصوًحا«

8  

281  

  »َربُُّكْم َأن ُيَكّفَر َعنُكْم َسَياِتُكمْ   َعَسى«

8  

284  

  )67(ملك . 

  »َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نـَْعِقُل َما ُكنَّا ِىف َأْصحِب السَِّعريِ «

10  

210  

  )68(قلم . 

  »أَفـََنْجَعُل اْلُمْسِلِمَني َكاُلمْجرِِمنيَ «

35  
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138  

  )69(حاقه . 

  »ُخُذوُه فـَُغلُّوهُ «

30  

65  

  »ُمثَّ اجلَِْحيَم َصلُّوهُ «

31  

65  

  )74(مدثر . 

  »ُكلُّ نـَْفِس ِمبَا َكَسَبْت َرِهيَنةٌ «

38  

236  

  »ِإآلَّ َأْصحَب الَيِمنيِ «

39  

236  

  »َكَأنـَُّهْم ُمحٌُر مُّْسَتنِفَرةٌ «

50  
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209 ،367  

  )75(قيامت . 

  »َو َآلأُْقِسُم بِالنـَّْفِس اللَّوَّاَمةِ «

2  

101  

  )76(انسان . 

َا ِعَباُد اللَِّه يـَُفّجُرونـََها تـَْفِجريًا« ًنا َيْشَرُب ِ   »َعيـْ

6  

130  

  )78(نبأ . 

  »َو َجَعْلَنا ِسرَاًجا َوهَّاًجا«

13  

116  

  433: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصاًداِإنَّ «

21  

64 ،70  
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  »لّلطِغَني َمابًا«

22  

64 ،70  

  »لِبِثَني ِفيَهآ َأْحَقابًا«

23  

64 ،67 ،70  

َيُذوُقوَن ِفيَها بـَْرًدا َو َالَشرَابًا«   »الَّ

24  

67 ،70  

ًيما َو َغسَّاًقا«   »ِإالَّ محَِ

25  

67 ،70  

  »َجَزآًء ِوفَاًقا«

26  

67 ،68  

  »اْ َاليـَْرُجوَن ِحَسابًاِإنـَُّهْم َكانُو «

27  
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67 ،68  

ابًا« بُواْ بَايِتَنا ِكذَّ   »َو َكذَّ

28  

68  

  »يَلْيَتِىن ُكنُت تـَُر بَا«

40  

182  

  )79(نازعات . 

  » َو أَمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم رَبِّه َو نـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلََوى«

40  

47  

  » َفِإنَّ اْجلَنََّة ِهَى اْلَمْأَوى«

41  

47 ،48  

  )81(تكوير . 

  »َفأَْيَن َتْذَهُبونَ «

26  
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169  

  »ِلَمن َشآَء ِمنُكْم َأن َيْسَتِقيمَ «

28  

232  

  )83(مطّففني . 

ِّْم يـَْوَمِئٍذ َلمْحُجوبُونَ «   »ِإنـَُّهْم َعن رَّ

15  

330  

  )88(غاشيه . 

  »ّلَسْعِيَها رَاِضَيةٌ «

9  

180  

  )89(فجر . 

  »َو اْلَفْجرِ «

1  

369  

  »َو لََياٍل َعْشرٍ «
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2  

369  

  434: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »يأَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ «

27  

369  

  »َرّبِك رَاِضَيًة مَّْرِضيَّةً   اْرِجِعى ِإَىل «

28  

369  

  »َفاْدُخِلى ِىف ِعبِدى«

29  

369  

  »َو اْدُخِلى َجنَِّىت «

30  

369  

  »َو َتْأُكُلوَن التـُّرَاَث َأْكًال لَّما«

89  
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397  

  )90(بلد . 

َذا اْلبَـَلدِ «   »َآلأُْقِسُم ِ

1  

113  

َذا اْلبَـَلدِ «   »َو أَنَت ِحلُّ ِ

2  

113  

  )91(مشس . 

  »َو الشَّْمِس َو ُضحَها«

1  

116  

  )97(قدر . 

َلُة اْلَقْدِر َخيـٌْر ّمْن أَْلِف َشْهرٍ «   »لَيـْ

3  

273 ،323  

  )99(زلزله . 
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  »يـََرهُ َو َمن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َشرا «

8  

397  

  )101(قارعه . 

  »فـَُهَو ِىف ِعيَشٍة رَّاِضَيةٍ «

8  

180  

  )111(مسد . 

  »تـَبَّْت يََدآ َأِىب َهلٍَب َو َتبَّ «

1  

367  

  )113(فلق . 

  »َو ِمن َشّر َغاِسٍق ِإَذا َوَقبَ «

23 6  

   فهرست روايات

   روايت

   معصوم
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   صفحه

  »...إذا تاَب الَعْبُد َو َملْ يـَْرَض اُخلَصماءَ : لَ قا. الّلهم ال: أََتْدُروَن َمِن التّاِئِب قالوا«

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

267- 270  

ْعرِفة«
َ
  »أخاُف على أُمىت ثالثاً ضاللة األهواء و اتِّباع الشََّهوات ىف الُبطُون َو الفروِج َو اْلَغْفَلُة بـَْعَد امل

   امرياملؤمنني عليه السالم

49- 50  

  »َعَشَقِىن َو َعَشْقُته... الغالُب َعَلى العبِد االشتغاَل ىباذا كاَن «

   حديث قدسى

75- 76  

  »إْذَهُبوا انـُْتُم الطَُلقاءُ «

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

383  

  »اْسئَـُلَك ِحبَقَِّك َو ُقْدِسَك َو َأْعَظِم ِصفاِتَك َو اْمساِئكَ «

   دعاى كميل

255  

  »َأِعدَّ لِْلَفْقرِ «
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   امرياملؤمنني عليه السالم

389  

  »َأِىف َسالَمٍة ِمْن ِديىن؟«

   امرياملؤمنني عليه السالم

266  

  »اهلى التؤّدبىن بعقوبتك«

   دعاى سحر ماه رمضان

40 ،182  

  »أَماَت قَلىب َعظيَم جناَيىت َفَأْحِيِه بِتَـْوبٍة ِمْنكَ «

   امام زين العابدين عليه السالم

327- 328  

  » الدنيا َو اآلِخَرةِ أَْنَت ُحرٌّ ِىف «

   امام حسني عليه السالم

242  

ا يـَْنُظُر إىل«   »قـُُلوِبُكم  إنَّ الّلَه َاليـَْنظُُر إىل ُصَورِكم َو َأْعماِلُكْم َو ِإمنَّ

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

401  
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  »الَعَملإنَُّكْم الَيوم ىف داِر َعَمٍل َو الِحساٍب َو أنُتْم َغداً ِىف داِر ِحساٍب َو «

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

412  

  »انَّ النساء نواِقُص االميان و نواقص احلظوظ و نواقُص العقل«

   امرياملؤمنني عليه السالم

241  

  436: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

ؤِمن إذا أ! داوَد النَِّىب عليه السالم يا داود  الّلُه إىل  َأْوحى«
ُ
  »َو ال اباِىل َو أَنَا أَْرَحُم الرَّاِمحنيَ ... ذَنَب َذنباً إنَّ َعبِدَى امل

   امام صادق عليه السالم

272- 273 ،275  

  »ُيِصمُّ و يـُْعِمى  إيّاكم و اهلَوى َفاّن اهلَوى«

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

50 ،51  

مياُن ُكلُّه إىل الُكفر ُكلِّه«   »بـََرَز اْإلِ

   و آله رسول الّله صلى اهللا عليه

233  

َمْت َو اِهللا ارْكاُن اهلُدى«   » تـََهدَّ
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   امرياملؤمنني عليه السالم

241  

  »جعلته للمسلمني عيداً «

  دعاى عيد فطر

353  

  »...ٍء ِمْن كتابِهِ  اَحلْمُد لِلِه الَّذى َملْ َجيَْعْلىن جاِحداً ِلَشى«

   حضرت زهرا عليها السالم

205  

  »ذِْكُر َعلّى ِعبادة«

   صلى اهللا عليه و آلهرسول الّله 

81  

  »ُربَّ حاِمل فقٍه اىل َمْن ُهَو أَفْـَقُه ِمنه«

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

300  

  »َصرباً َعَلى َقضاِئك َو الَمْعُبوَد ِسواكَ «

   امام حسني عليه السالم

257  
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  »الصالة نور«

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

317  

  »ْثلىَعْبدى اِطْعىن اْجَعُلَك مِ «

   حديث قدسى

414  

  »َعُظَم ِفيما ِعْنَدَك َرْغَبُته«

   دعاى كميل

243  

  »ِعْنِد ِذْكِر الّصاِحلني يـَْنزُِل الرَّْمحة«

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

81  

  »لَفْوتِ َو االستعداِد لِْلَمْوِت قـَْبَل نـُُزوِل ا... َفإّن النوَر إذا َوَقَع ِىف الَقْلِب اْنَشرََح َو انـَْفَسحَ «

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

318- 323  

  »فانّه شافع مشّفع«

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله
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280  

  »َفاْجَعل ُروحى ِىف األرواِح الراِحبَة«

   حضرت زهرا عليها السالم

151  

نْيا ُغْرَبىت«   »َفاْرَحْم ِىف هِذِه الدُّ

   دعاى ابومحزه مثاىل

404  

  »ُصوَرُة إنساٍن َو الَقْلُب قـَْلُب حيوانفالصُّوَرُة «

   امرياملؤمنني عليه السالم

332  

  »أَْلَفْقُر َفْخرِى«

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

389  

  »...فـََلِئْن َصيـَّْرَتِىن لِْلُعُقوباِت َمَع َأْعداِئَك َو َمجَْعَت بـَْيىن َو بـَْنيَ أَْهِل َبالِئك َو فـَرَّْقتَ «

   دعاى كميل

65  

  »َو َما ِباْلَقْوِم ِمْن َمَرضٍ   فـََيْحَسبـُُهم َمْرَضى«
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   امرياملؤمنني عليه السالم

402  

  »قـُرَُّة َعْيِىن ِىف الصَّالةِ «

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

223  

  »القلب حرم اهللا فال تسكن حرم اهللا غري اهللا«

   امام صادق عليه السالم

243  

  »ء ماُحيِْسُنه قيمُة كلِّ امرى«

   امرياملؤمنني عليه السالم

69  

  437: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »كان رسول الّله صلى اهللا عليه و آله أشجع الناس«

   امرياملؤمنني عليه السالم

49  

ا... ُكْنُت َمسَْعُه اّلذى َيْسَمُع ِبهِ «   »َو َيَدُه اّلىت يـَْبِطُش 

   حديث قدسى
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166- 167  

  ...َأْصَبْحُت يا رسوَل اللَِّه ُمْوِقناً : قالَكْيَف َأْصَبْحَت؟ «

  »هذا َعْبٌد نـَوَّر اهللاُ قـَْلَبه ِباالميان

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

204- 206  

  »َو َمْن َحُرَم َعن الَعْقِل َحُرَمُهما مجيعاً ... ال أََدَب ِلَمْن الَعْقَل َلُه َو الُمُروََّة ِلَمْن الِمهََّة َلهُ «

   حسن عليه السالمامام 

207- 212 ،214  

  »ال اله اال اهللا حّقاً حّقاً ال اله اال اهللا ُعُبوديًة و رقّاً ال اله اال اهللا امياناً و صدقا«

   دعاى

   امام زين العابدين عليه السالم

214  

  »الشفيع أجنح من التوبة«

   امرياملؤمنني عليه السالم

281  

  »اليفّك أسريها«

   لسالمامرياملؤمنني عليه ا
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65  

  »...َلْن يـَْعَمل ابُن آَدَم َعَمًال أْعظُم ِعْنَد اِهللا َتباَرَك َو َتعاىل ِمْن َرُجٍل قـََتَل نبياً َو إماماً «

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

73  

  »ما تـَرَْكُت بـَْعِدى ِفتـَْنًة َأَضرَّ َعَلى الرِّجاِل ِمَن النِّساء«

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

72  

  »ما رأيت اّال مجيًال «

   حضرت زينب عليها السالم

86  

  »ْما ُعِبَد ِبِه الَرْمحن َو اْكُتِسَب ِبِه اجلَنانَ : ما اْلَعْقُل؟ قال«

   امام صادق عليه السالم

213- 214  

  »َحمُْبوبًَة ِىف اْرِضَك َو َمسائك«

   زيارت امني الّله

88  

  »ِمْن أَْيَن اْكَتَسْبَت ماَلكَ «
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   عليه السالم امام رضا

409  

نْيا قـَْلَبهُ ... َبَصَره و أَْمَرَض قـَْلَبه  َمْن َعَشَق شيئاً أعشى«   »َو أَماَتِت الدُّ

   امرياملؤمنني عليه السالم

52- 53  

  »َمْوالَى يا موالى انت املوىل و انا العبد و هل يرحم العبد اال املوىل«

   امرياملؤمنني عليه السالم

77  

  »بادةنـَْوُم العاملِِ عِ «

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

84  

  »َو اْحَدَث ِلُكلِّ َذنٍب توبةً «

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

287  

  »َو إَذا اْستَـَقاَم َعَلى َهِذِه اِخلصاِل َفَذاَك تاِئبٌ «

   دعاى سحر ماه رمضان

270  
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ْسَتِكنيُ و أنا َعْبُدَك الضَّعيُف الَذليُل اَحلقُري املِْسِكُني «
ُ
  »امل

   دعاى كميل

184  

  »َو حاِىل ِىف ِخْدَمِتَك َسْرَمداً «

   دعاى كميل

255  

  438: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  »و احفظىن برمحتك«

   دعاى كميل

40  

  »الوضوء نور«

   امام صادق عليه السالم

317  

  »َو طاَبِت االْرُض الَّىت ِفيها ُدِفْنُتمْ «

   لسالمزيارت امام حسني عليه ا

330  

  »َهْل ِىل ِمْن تُوَبٍة نـََعْم تاَب الّلُه َعَليكَ «
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   امام حسني عليه السالم

287- 288  

  »يا باِسَط الَيَدْيِن بِالَعِطَيةِ «

   امرياملؤمنني عليه السالم

169  

  »يا بـَُىنَّ امِش َخْلَف االَسِد َو االسود و المتِش َخْلَف املرأة«

   داود عليه السالم

71  

  »َسّيدى يا َمْن إليه ُمَعوَّىل َو يا َمْن اليِه َشْكوُت اْحواىليا «

   دعاى كميل

256  

  »يا ُعّدتى ىف ُكربىت و يا صاحىب ىف شدتى و يَا ولّىي ىف نعمىت«

   دعاى سحر ماه رمضان

104  

  »يا غياث املستغيثني«

   دعاى كميل

258  



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

 

  »يا َلطيُف اْرَحْم َعْبَدَك الضَّعيف«

   حديث قدسى

76  

  »...َمْشُكوَر الشَّاِكريَن يَا َجِليسَ  يا«

   زيارت امام رضا عليه السالم

168  

  »يا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب َو اْالْبَصارِ «

   دعاى نافله شب

184  

  »يا َمْن يـَْقَبُل الَيِسَري َو يـَْعُفو َعِن الَكثريِ «

  270؟ 

  فهرست اشعار

   مصرع اول

   سراينده

   صفحه

   استآب خضر گرچه ز جان خوشرت 

  89؟ 
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   آتش زدم آن خرقه پشمينه سالوس

   فيض كاشاىن

242  

   آدمى كو مى نگنجد در جهان

   مولوى

348  

   آفتاب آمد دليل آفتاب

   مولوى

220  

  آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند

   حافظ شريازى

417  

  آن كس كه تو را شناخت جان را چه كند

   مولوى

307  

   ام به كويت احرام گرفته

   ىنظامى گنجو 
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223  

   از آن روزى كه ما را آفريدى

   باباطاهر عريان

139  

   از خدا جوييم توفيق ادب

   مولوى

216  

   تر نيسىت از دگر خوبان فزون

   مولوى

145  

   اگر تيغ عامل جبنبد ز جاى

  299؟ 

   اگر لذت ترك لذت بداىن

   سعدى شريازى

400  

   اى كوى تو قبله روامن

  91؟ 
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   گذرى مىاى كه در كوچه معشوقه ما 

   حافظ شريازى

388  

  اين ذوق و مساع ما جمازى نبود

  102؟ 

   بر در كعبه سائلى ديدم

   سعدى شريازى

56  

   بود درد مو و درمومن از دوست

   باطاهر عريان

169  

  پرده به عراقى بساز يا به حجازى نواز

  165؟ 

   تا كه از جانب معشوق نباشد كششى

  86؟ 

  خوش دارتو با خداى خود انداز كار و دل 

   حافظ شريازى
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298  

  440: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

   تو مگو ما را به آن شه بار نيست

   مولوى

271  

   جان لقمان كه گلستان خداست

   مولوى

249  

   اى مجله معشوق است و عاشق پرده

   مولوى

161 ،164 ،167  

   چه خوش ىب مهربوىن هر دو سر ىب

   باباطاهر عريان

76  

  با خدا دان فرق داردخدا خوان، 

   فروغى بسطامى

139  
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   رخصت مچني اى در صيدگاه عشق ىب دانه

   صائب تربيزى

114  

  دىل كو با تو مهراهست و مهرب

   فخرالدين

   اسعد گرگاىن

387  

   رقص آجنا كن كه خود را بشكىن

   مولوى

181 ،184  

  رقص و جوالن بر سر ميدان كنند

   مولوى

185  

   تن استزير و باال، پيش و پس وصف 

   مولوى

363 ،367 ،399  

  شاهد اين مدعا خواهى اگر
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  168؟ 

   شب تاريك و سنگستان و من مست

   باباطاهر عريان

299  

   شب مردان خدا روز جهان افروز است

   سعدى شريازى

404  

   طاير گلشن عشقم چه دهم شرح فراق

   حافظ شريازى

372  

  عاملى خواهم از اين عامل بدر

اىي    شيخ 

197  

  معشوق اول سر زند عشق از

  85؟ 

   عشق كه بازار بتان جاى اوست

   جامى
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88  

  هاىي كز پى رنگى بود عشق

   مولوى

122  

   كار من جستجوى او دائم

  391؟ 

   اى گر تو در اين مرحله آسوده

  160؟ 

   گر كه از جانب معشوق نباشد كششى

  156؟ 

   گفت ليلى را خليفه كان توىي

  145؟ 

   اى است آينهگيىت و خوبان آن در نظر 

  352؟ 

  ما از تو ندارمي به غري از تو متنّا

   سعدى شريازى

333  
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   امي ما بدين در نه پى حشمت و جاه آمده

   حافظ شريازى

333  

  جملس متام گشت و به آخر رسيد

   سعدى شريازى

377  

  441: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  زنند مطربانش از درون دف مى

   مولوى

186  

   ناتوان و زارممن خسته و 

  105؟ 

   من مهاندم كه وضو ساختم از چشمه عشق

   حافظ شريازى

402  

   نامل به كويت حاىل از درد جداىي

  123؟ 
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  نيست بر لوح دمل جز الف قامت يار

   حافظ شريازى

386 ،388  

   نيست در اين پرده به جز عشق كس

   جامى

89  

   هر چه بر تو آيد از ظلمات و غم

   مولوى

115  

  جامه ز عشقى چاك شد هر كه را

   مولوى

96  

  هر كه كند روى طلب سوى او

  88، 86؟ 

   اى هرگز وجود حاضر و غايب شنيده

   سعدى شريازى

224  
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  هر گياهى كه از زمني رويد

  110؟ 

   هزار مرتبه شستم دهان به مشك و گالب

  256؟ 

   يار را روى دل به سوى من است

   فيض كاشاىن

390  

  442: السالم، صچهره ملكوتى يوسف عليه 

   فهرست اعالم

  361، 201آدم عليه السالم 

، 95، 84، 80، 71، 68، 61، 53، 52، 50، 45، 34، 27آل حممد، اهل بيت، ائمه معصومني عليهم السالم 
101 ،109 ،111 ،120 ،127 ،143 ،146 ،149 ،159 ،173 ،189 ،201 ،202 ،205 ،209 ،
210 ،219 ،231 ،247 ،254 ،261 ،268 ،279 ،281 ،286 ،293 ،311 ،314 ،322 ،327 ،
339 ،359 ،377 ،389 ،395 ،398 ،401 ،407 ،412  

  197آل ياسني، شيخ حممدحسن 

، 353، 352، 351، 350، 317، 316، 261، 174، 129، 122، 80، 55، 29، 28ابراهيم عليه السالم 
368  

  203ابن اىب عمري 

  251، 225، 224، 63، 62ابن عباس 
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  272ابوبصري 

  195ابوبكر بن اىب قحافه 

  262، 261ابوجهل 

  75ابومحزه 

  28، 27ابوحيان اندلسى 

  341ابوذر 

  89ابوسعيد 

  152ابوطالب عليه السالم 

  262، 261ابوهلب 

  352، 351، 350، 316، 122اسحاق عليه السالم 

  49ها  اسرائيلى

  368امساعيل عليه السالم 

  354أعمش 

  371امام جواد عليه السالم 

  204، 193ام حسن عسكرى عليه السالم ام

  371، 320، 239، 238، 214، 212، 211، 207، 196امام حسن جمتىب عليه السالم 

، 261، 241، 224، 215، 214، 196، 168، 139، 87امام حسني، سيدالشهداء، اباعبدالّله عليه السالم 
271 ،275 ،287 ،320 ،322 ،330 ،348 ،354 ،355 ،356 ،369 ،370 ،372 ،388  
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  400، 371، 362، 349، 271، 136امام رضا عليه السالم 

، 354، 328، 327، 273، 216، 215، 214، 182، 88، 75امام زين العابدين، امام سجاد عليه السالم 
371 ،403 ،404 ،418  

، 370، 369، 368، 347، 321، 272، 262، 239، 238، 213، 208، 56، 48امام صادق عليه السالم 
371، 372  

  444: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

، 77، 70، 69، 66، 65، 63، 62، 53، 52، 49، 40، 37، 36، 35، 33امام على، امرياملؤمنني عليه السالم 
81 ،89 ،97 ،115 ،129 ،137 ،149 ،152 ،162 ،163 ،169 ،178 ،193 ،194 ،195 ،198 ،

212 ،225 ،233 ،234 ،241 ،255 ،265 ،266 ،267 ،271 ،274 ،281 ،288 ،332 ،348 ،
371 ،378 ،389 ،390 ،398 ،402 ،403 ،409 ،410  

  371، 314، 197، 193، 154امام كاظم، موسى بن جعفر عليه السالم 

  371امام حممدباقر عليه السالم 

  315، 193، 192، 185، 71امام مهدى، امام دوازدهم، امام عصر، امام زمان عليه السالم 

  220پيغمرب صلى اهللا عليه و آله امت 

، 202، 201، 159، 150، 146، 101، 80، 75، 68، 55، 53، 52، 50انبياء، پيامربان عليهم السالم 
205 ،210 ،223 ،254 ،264 ،268 ،286 ،314 ،317 ،322 ،327 ،351 ،382 ،389 ،398 ،
401  

  224اهل سنت 

  387بافقى، آيت الّله شيخ حممدتقى 

  يخازل/ بانوى كاخ
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  299باباطاهر عريان 

  238بروجردى، آيت الّله 

  193بغدادى، حاج على 

  145بىن عامر 

  314) خامن چرخريس(ىب شطيطه  ىب

، 71، 69، 62، 61، 50، 49، 45، 36، 35، 30، 27پيامرب اسالم، حممد، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله 
72 ،73 ،77 ،80 ،81 ،84 ،95 ،109 ،110 ،117 ،119 ،127 ،129 ،130 ،143 ،149 ،152 ،

159 ،162 ،173 ،184 ،189 ،194 ،195 ،196 ،201 ،204 ،205 ،206 ،212 ،219 ،220 ،
223 ،231 ،233 ،234 ،236 ،237 ،239 ،247 ،261 ،262 ،263 ،265 ،266 ،267 ،268 ،
269 ،279 ،281 ،287 ،293 ،300 ،311 ،317 ،318 ،327 ،328 ،330 ،333 ،334 ،339 ،
342 ،343 ،344 ،353 ،359 ،362 ،371 ،377 ،382 ،384 ،389 ،395 ،401 ،404 ،407  

  89جامى 

  387حائرى، آيت الّله شيخ عبدالكرمي 

  205، 204حارثة بن نعمان 

  298حافظ 

  388، 387حجت، آيت الّله 

  320حرّاىن، حسن بن شعبه 

  287، 242، 241حر بن يزيد رياحى 

  323، 238، 138حسنني عليهما السالم 
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  238حلى، عالمه 

  213حواريون 

  415حوريه دخرت مالهادى سبزوارى 

  355، 152، 151، 146، 101خدجيه عليها السالم ]  حضرت[

  387خوانسارى، آيت الّله سيد حممدتقى 

  272، 71داود عليه السالم 

  ،95، 93، 90، 83، 82، 75، 63، 61، 55، 54، 53، 52، 51، 49، 48، 45، 40، 39، 36زليخا 

  445: ملكوتى يوسف عليه السالم، ص چهره

98 ،99 ،100 ،101 ،104 ،109 ،122 ،123 ،127 ،139 ،141 ،143 ،146 ،152 ،153 ،155 ،
159 ،160 ،166 ،167 ،173 ،175 ،176 ،219 ،229 ،231 ،237 ،240 ،241 ،242 ،243 ،
247 ،248 ،339 ،345 ،346 ،348 ،353 ،377 ،385 ،386 ،405 ،407  

  215، 146، 101، 86ليها السالم زينب كربى ع

  138زينبني عليهما السالم 

  417، 416، 415، 414، 413سبزوارى، مال هادى 

  56سعدى 

  341، 263، 90سلمان فارسى 

  319، 174سليمان عليه السالم 

  251شعيب عليه السالم 
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  168مشر 

  99شوهر زليخا 

  238شيخ انصارى 

اىي    315شيخ 

  371، 370شيخ طوسى 

  387الّله سيد صدر الدين  صدر، آيت

  416، 414صدراملتأهلني 

   انبيا، پيامربان عليهم السالم/ صد و بيست و چهار هزار پيامرب

  203، 202صفوان بن حيىي 

  49صهيونيسم 

  415عبدالقيوم فرزند مال هادى سبزوارى 

  196، 195عبداهللا بن اىب قحافه 

  346، 345، 306، 301، 242، 226، 225، 191، 175، 154، 153، 45) پادشاه مصر(عزيز مصر 

  257على اصغر عليه السالم 

  257، 90على اكرب عليه السالم 

  224عمر بن خطاب 

  233عمرو بن عبدود 
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  399، 328، 327، 261، 213، 174، 146، 55عيسى عليه السالم 

، 356، 355، 323، 205، 163، 162، 152، 151، 101، 83، 66فاطمه زهرا عليها السالم ]  حضرت[
371  

  415فرزندان مال هادى سبزوارى 

  383، 306، 304، 300، 297، 294، 274) برادران يوسف عليه السالم(فرزندان يعقوب عليه السالم 

  398، 262، 254، 139، 130، 129، 53فرعون 

  288، 287فضيل عياض 

  297فلوطني 

  387فيض، آيت الّله 

  335، 223فيض كاشاىن 

  53قارون 

  257، 139، 138ليه السالم قمر بىن هاشم ع

  241كارل 

  387كبري، آيت الّله 

  416، 415، 414كرماىن، آيت الّله سيدجواد 

   موسى عليه السالم/ كليم الّله

  204كليىن، ثقة االسالم 

  249لقمان 
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  145ليلى 

  145جمنون 

  446: چهره ملكوتى يوسف عليه السالم، ص

  413حممد، فرزند مال هادى سبزوارى 

  213، 146، 139، 101مرمي عليها السالم ]  حضرت[

   عيسى عليه السالم/ مسيح عليه السالم

  139، 138، 137، 129معاويه 

   صدراملتأهلني/ مال صدرا

، 254، 253، 251، 195، 194، 174، 139، 137، 130، 129، 55، 53موسى بن عمران عليه السالم 
261 ،323 ،360 ،363  

  202ميثم متار 

  381نراقى 

  238) عروس امام صادق عليه السالم(سيده  نفيسه،

  398، 262، 129منرود 

  174منروديان 

  55نوح عليه السالم 

  415نوريه دخرت مال هادى سبزوارى 

  139يزيد 
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  352، 351، 350، 316، 301، 274، 176، 144، 122، 87يعقوب عليه السالم 

، 81، 76، 75، 71، 63، 62، 61، 56، 55، 54، 53، 51، 48، 47، 45، 40، 39يوسف عليه السالم 
82 ،83 ،87 ،88 ،90 ،93 ،95 ،98 ،99 ،101 ،104 ،109 ،122 ،123 ،127 ،139 ،141 ،

143 ،146 ،152 ،153 ،155 ،159 ،160 ،161 ،165 ،166 ،167 ،171 ،173 ،175 ،176 ،
177 ،178 ،180 ،181 ،189 ،191 ،219 ،221 ،222 ،225 ،226 ،227 ،228 ،229 ،231 ،
232 ،234 ،236 ،240 ،241 ،242 ،245 ،247 ،248 ،274 ،293 ،294 ،295 ،300 ،301 ،
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