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  1: نفس، 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 سرياب كننده تشنگان هدايت و رهاىي جويندگان از ظلمت

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

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

، با كالم نغز »ادع اىل سبيل ربك باحلكمة و املوعظة احلسنة«  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«ه حاضر، كه با عنوان جمموع
گريد، جمموعه مباحث عاملانه و ارزمشند حمقق ارمجند حضرت استاد حسني انصاريان، مدظله العاىل، است كه  حمرتم قرار مى

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

اين گنجينه ارزمشند حاصل نيم قرن جماهدت علمى و تبليغى حضرت استاد جهت نشر و ترويج فرهنگ غىن شيعه بر  
شرت طالب حمرتم علوم باشد كه به منظور پربارتر ساخنت حمتواى تبليغ ديىن در جامعه و استفاده بي كرسى حبث ونظر مى

  .شود ديىن به زيور طبع آراسته مى



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

 

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

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

گفتار در   23شود بيست و چهارمني اثر از اين جمموعه سرتگ و دربردارنده  جمّلدى كه اكنون تقدمي خوانندگان گرامى مى
در حسينيه هدايت  1362هاى استاد در ماه رمضان  ىنباشد كه مربوط به سخنرا باب نفس و مطالب گوناگون آن مى

  .ران است

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

  .عنوان بندى مناسب و تفكيك مطالب و موضوعات -

  .نوشت الب متنوع ديگر در پىاستخراج مصادر آيات و روايات و ارائه مط -

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 -

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

  .سپاسگزارى مناييم

   مركز علمى حتقيقاتى دارالعرفان

  »ِه آل الّلهآلِ   َرُسوِل الّله َو َعلى  احلَْمُد ِلّلِه َو الصَّالة على«پيش گفتار مؤلف 

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

پس از پيامرب، وجود مقدس . داختند و در اين راه زمحات سنگيىن را متحمل شدنداخالص به بيان معارف دين پر 
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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

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

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

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

  2: فس، صن

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

  ...فلسفى تنكابىن و 

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

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 ودهمشغول حتصيل ب

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

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

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

دانشجويان و مردم عالقمند قرار گريد و اين جمموعه كه احتماًال حدود دويست جلد خواهد شد در آينده منبعى براى 
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اى دامن به خاطر حتقق اين مهم از دو فرزندم و جناب آق من پس از سپاس از حضرت حق الزم مى. مبلغان شيعه قرار گريد
حال، اين مشا و اين اثر اسالمى كه . پيمان تشكر كنم و از خوانندگان، به خصوص مبلغان گرامى، درخواست دعا منامي

  .فقط لطف و رمحت حق سبب ظهورش شد

   حسني انصاريان: فقري

   تربيت نفس كليد رستگارى 1

  

   ران، حسينيه هدايت

  1362رمضان 

  3: نفس، ص

   صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلنياحلمدهللا رب العاملني و 

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

  :فرمايد خداى تبارك و تعاىل در سوره مباركه يس مى

  »1« »ُسْبحَن الَِّذى َخَلَق اْألَْزَو َج ُكلََّها ِممَّا تُنِبُت اْألَْرُض َو ِمْن أَنُفِسِهْم َو ِممَّا َال يـَْعَلُمونَ «

هاى مهم اهلى  هاى بسيار مهم قرآن جميد است كه در مكه معظمه نازل شده و حاوى بسيارى از مثال اين سوره از سوره
پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله از اين سوره به قلب . امهيت اين سوره به دليل مطالب موجود در آن است. است

   ت است، سوره مباركهمهان طور كه قلب براى بدن، مركز حيا »2« .اند قرآن تعبري كرده

  »يس«

آن چه انسان از . توان در اين سوره مباركه يافت هاى معارف اهلى را مى هم، خزينه معلومات قرآن جميد است كه متام گنج
  .معارف اهلى و انساىن الزم دارد، خداوند تبارك و تعاىل، در ضمن اين سوره مباركه بيان فرموده است
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خداوند تبارك و . اى براى حبث مهمى باشد كه مورد نظر است تواند مقدمه دارد كه مىدر اين آيه شريفه نكاتى وجود 
از آن چه غري خودش درباره او گفته، منزّه و پاك دانسته  »سبحان اللَّه«  تعاىل در قسمت اول آيه شريفه خود را با كلمه

  .است

______________________________  
روياند و از وجود  ها را آفريد از آنچه زمني مى است آنكه مهه زوج]  عيب و نقصى از هر[منزّه «؛ 36): 36(يس  -)1(

  ».دانند خودشان و از آنچه منى

َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َعِن النَِّيبِّ صلى اهللا عليه و آله قَاَل «؛ 4789، حديث 41؛ باب 323/ 4: مستدرك الوسائل -)2(
  111: ؛ ثواب األعمال»ْلُب اْلُقْرآِن يسٍء قـَْلباً َو قَـ  ِإنَّ ِلُكلِّ َشيْ 

  4: نفس، ص

   كليد رستگارى

ايت در  صفات ىب. نقص و داراى صفات ثبوتى مطلق است عيب، ىب سبحان اللَّه، يعىن خدا از هر جهت پاك، ىب
ه عنوان صفات علم، اراده، قدرت، حكمت، عدل، خالقّيت، رزاقّيت و آن چه در قرآن جميد ب: اند از ايت كه عبارت ىب

خداوند يا در دعاهاى مهم اسالمى، مانند دعاى جوشن كبري بيان شده كه هزار اسم و صفت از امسا و صفات اهلى 
با دقت در صفات خدا در قرآن و دعاها و روايات و اخبار، تا حّدى معرفت و شناخت انسان به خداوند بزرگ . است

  .شود ان به خدا، قسمت عمده مشكالت دنيا و آخرت انسان حل مىگردد و با تأمني شناخت و معرفت انس تأمني مى

انسان با معرفت خودش به تنهاىي تبديل به كليد حّل بسيارى از مشكالت «: فرمايد بنابربيان امرياملؤمنني عليه السالم كه مى
شود؛  به تعبري قرآن جميد، به موجودى مبارك تبديل مى »1« ».شود و قفلى بر بسيارى از درهاى گمراهى و ضاللت مى

هاىي در دامن صحرا است كه از مهه پريامونش خري سرازير است و مهانند سّدى در برابر هر  يعىن وجودى كه مهانند چشمه
ا به طرف ايستد يا مانند قفلى است بر متام درهاىي كه مى شّر و گمراهى و پسىت و بدخبىت مى جامعه بدخبىت  خواهد از آ

سرازير شود؛ مهان حالىت كه هر انسان مؤمىن در دنيا، وظيفه دارد كه به فرموده امرياملؤمنني عليه السالم كليدى براى حّل 
ا باشد و قفلى براى متام درهاىي كه گمراهان به روى مردم باز  مشكالت خلق خدا باشد، و سدى عليه دمشنان و هجوم آ

  .كنند مى
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ا در متام . دنيا، حالت انبيا، اوليا، امامان، عاشقان اهلى، مردان راه حق و حالت عارفان بوداين حالت در  متام دقت آ
دوره عمر اين بود كه كليدى براى حّل مشكالت خلق خدا بوده و سّدى براى دفاع از حقوق مردم و بندگان پروردگار 

   بزرگ

______________________________  
من خطبة له ع و هي يف بيان صفات املتقني و صفات الفساق فخرج من صفة العمى و « 86خطبه : ج البالغه -)1(

  .»...مشاركة أهل اهلوى و صار ِمن مفاتيح ابواب اهلدى و مغاليق ابواب الرَّدى 

  5: نفس، ص

  .باشند

  اقرار حضرت عيسى به عبوديت خدا

  :چنان كه در قرآن جميد بيان شده است

اى؟  پرسند كه اين طفل را از كجا آورده ار گهواره عيسى عليه السالم از مادر بزرگوارش حضرت مرمي مىوقىت مردم در كن
كنندگان اشاره   طفل يك روزه در گهواره بود، مرمي به سؤال. اين پرسش را از خود طفل بپرسيد: فرمايد خداوند متعال مى

  :مي گفتندكنندگان به مر  سؤال. كرد كه از بچه در گهواره سؤال كنيد

  »1« »َكْيَف نَُكّلُم َمن َكاَن ِىف اْلَمْهِد َصِبيا«

توان سؤال و جواب كرد، كه ناگهان وجود حضرت عيسى مسيح به سخن درآمدند   با بچه يك روزه در گهواره چگونه مى
  :كه

  »2« »ِإّىن َعْبُد اللَّهِ «

؛ يعىن موجودى تسليم حق، با معرفت به حق »ِإّىن َعْبُد اللَّهِ « .ام و موجودى صد درصد اهلى هستم من از طرف خدا آمده
خداى من اللَّه است؛ يعىن موجودى كه مستجمع مجيع . دامن و خود را عبد او مى. و انساىن كه خدا را به ربوبيت شناختم

من عقًال بايد . باشمبينم كه در برابر چنني وجودى يك بنده به متام معنا  صفات كماليه است و من خود را موظف مى
  .فرمانرب او باشم
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   اهلامات اهلى

  :در قرآن جميد آمده است. برمي، در حقيقت، فرمان بردن از خداست اين كه ما از انبيا و اوليا فرمان مى

   يا كسى »3« ».هر كه از پيامرب اطاعت كند در حقيقت از خدا اطاعت كرده است«

______________________________  
  »چگونه با كودكى كه در گهواره است، سخن بگوييم؟«؛ 29): 19(رمي م -)1(

  ».ترديد من بنده خدامي ىب«؛ 30): 19(مرمي  -)2(

  »َفَمآ َأْرَسْلنَك َعَلْيِهْم َحِفيظًا  مَّن ُيِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطَاَع اللََّه َوَمن تـََوىلَّ «؛ 80): 4(نساء  -)3(

ٍء فـَُردُّوُه ِإَىل اللَِّه  ِذيَن َءاَمُنواْ َأِطيُعواْ اللََّه َوَأِطيُعواْ الرَُّسوَل َوأُْوِىل اْألَْمِر ِمنُكْم َفِإن تَنَزْعُتْم ِىف َشىْ يَأيـَُّها الَّ «؛ 59): 4(نساء 
از ] نيز[از خدا اطاعت كنيد و ! هل اميان؛ اى ا»َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليـَْوِم اْألَِخِر َذ ِلَك َخيـٌْر َوَأْحَسُن تَْأِويًال 

و . اطاعت كنيد] باشند اند و چون پيامرب داراى مقام عصمت مى كه امامان از اهل بيت[پيامرب و صاحبان امر خودتان 
براى فيصله [نزاع داشتيد، آن را ] از احكام و امور مادى و معنوى و حكومت و جانشيىن پس از پيامرب[اگر درباره چيزى 

رت واز نظر ]  ارجاع دادن[اگر به خدا و روز قيامت اميان داريد، به خدا و پيامرب ارجاع دهيد؛ اين ]  فتنشيا براى مشا 
  .عاقبت نيكوتر است

  6: نفس، ص

فرمان خدا . كند برد يا فرمايش ائمه معصومني عليهم السالم را آويزه گوش خود مى كه از امرياملؤمنني عليه السالم فرمان مى
او در حقيقت فرمان و دستور اهلى . سازد دهد با مهان فرمان خودش را مى ده يا اگر مرجع تقليد واجب الشرايط فرمان مىبر 

  .كند را اجرا مى

كننده حكم خداست و در حقيقت، انبيا و اولياء اهلى به منزله بلندگوى  پيغمرب، امام و مرجع واجب الشرايط، ابالغ
  .ه گوش ما برسدپروردگار است تا صداى خدا ب
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چرا كه ما بدون واسطه شايستگى شنيدن صوت مقّدس او را ندارمي، چنان كه ديدن وجود مقّدس او را هم شايستگى 
توانيم  ندارمي، چون اين شايستگى در ما نيست كه صداى حمبوب را، به صورت صوت بشنومي، هر چند به صورت اهلام مى

  .در ارتباط با حضرت حق قرار بگريمي

قرآن جميد هم بر اين معنا اشاره دارد، اگر ما روى نفس كار كنيم و به فرموده امرياملؤمنني عليه السالم اگر نفس را در 
ذيب شده، اهلاماتى را از  هاى اهلى قرار دهيم، اين قابلّيت را پيدا مى ميدان رياضت كنيم كه از راه نفس زكيّه، پاك و 

  :نفس بگريميجانب آن وجود مقّدس در حّد پاكى 

  »1« »َها ل َفَأْهلََمَها ُفُجوَرَها َو تـَْقوَ * َها ل َو نـَْفٍس َو َما َسوَّ «

   اقسام اهلامات اهلى

  :اند كه اين اهلام بر دو قسم است بزرگان نوشته

ا به ما مى گاهى به صورت وحى است كه ابتدا به انبيا نازل مى ستگى رسانند و گاهى هم خود انسان، شاي شود و بعد آ
چنان كه در دوره تاريخ بشريت، پاكاىن از بندگان اهلى بودند كه راه گرفنت . كند درك يك سلسله مسائل اهلى را پيدا مى

ا به دليل پاكى نفس   .شان باز بود اهلام از جانب خدا براى آ

ا در روايات و خطبه جه هاى گوناگون و گاهى در نامه امري املؤمنني عليه السالم به وضع آ فرمايد و  البالغه اشاره مى اى 
   چون اين ياران پيش از خودشان از دنيا رفته

______________________________  
اش را به او اهلام   كارى و پرهيزكارى پس بزه* و به نفس و آنكه آن را درست و نيكو منود،«؛ 8 -7): 91(مشس  -)1(

  ».كرد

  7: نفس، ص

ا غصه  ا باارزش خوردند و اشك مى مىبودند، حضرت در نبود آ هاى جامعه و واالترين بندگان  ترين انسان رخيتند، چون آ
  .اهلى بودند

   تسليم بودن شرط بندگى
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اللَّه كه تنها مستجمع مجيع صفات كماليه است، قابل اطاعت است و غري از او بايد در برابر وجود مقّدس او تسليم 
دارمي، بلكه از راه قانوىن كه خودش به ما ابالغ كرده، اين وظيفه به عنوان يك وظيفه نه تنها ما اين وظيفه را . باشد

تكويىن، بر عهده متام موجودات عامل قرار داده شده است كه در برابر حمبوب و معبود خودشان سر تسليم فرود آورند و 
  :فرمايد متعال در اين باره در سوره الرمحن مىاين حالت تسليم تا زماىن كه موجود هستند، با آنان مهراه است، كه خداوند 

  »1« »َو النَّْجُم َو الشََّجُر َيْسُجَدانِ «

متام درختان عامل و نه فقط درختان زمني و متام ستارگان عامل، در برابر وجود اقدس او حالت سجده دارند؛ يعىن تسليم 
و موجودى هم كه مطيع حمض باشد، به  فرماست حمض او هستند و هر كجا اطاعت حمض باشد، نظم حمض هم حكم

كند، چون هر مثرى براى  بنده حمض، مثرات وجودش را آشكار مى. سوى ميوه دادن و نتيجه دادن در حركت خواهد بود
  .گردد هر موجودى، در مهني حالت تسليم، عبوديت و خضوع آشكار مى

   انسان مبارك

دليل اين كه از ابتداى تكليف واقعاً خود را ملزم به بندگى خدا  سالگى از دنيا رفت، به 97خامنى در اصفهان در سّن 
  رسد و چهل كتاب در دهد تا جاىي كه به درجه رفيع اجتهاد مى دانسته بود، در مسري اين بندگى حركت خود را ادامه مى

______________________________  
  ».كنند مى سجده] براى او[و گياه و درخت مهواره «؛ 6): 55(الرمحن  -)1(

  8: نفس، ص

اىي با خدا آشىت مى معارف عاىل اهلى تأليف مى   .دهد كند و نزديك به صد هزار زن و دخرت را در اوج 

  »1« »ِإّىن َعْبُد اللَِّه َءاتَلِىنَ اْلِكتبَ «

؛ در هر » نَِبياَو َجَعَلِىن « يعىن من قدرت نفس و پاكى نفسم به جاىي رسيده كه خداوند متعال به من كتاب عنايت كرده،
  .جا كه باشم، موجود مباركى هستم

كنيد  مشا كه شيعه ما هستيد و از ما گفتگو مى«: فرمايد موجود مبارك مهان موجودى است كه امرياملؤمنني عليه السالم مى
او را حل   اگر به يتيم، فقري برخوريد مشكل. دانيد، بايد نسبت به مشكالت كليد باشيد و خود را مسلمان و مؤمن مى
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با پدر و مادر هستيد، با بودن مشا، پدر و مادرتان، نبايد مشكل . بايد مشكل مهسايه در برخورد مشا حل شود. كنيد
در . كننده با وجود مشا حل شود و مانند كليد مشكل او را حل كنيد در اداره هستيد، بايد مشكل مراجعه. داشته باشند

اين . خواهد بر روى مردم براى رخينت شر خود باز كند نند قفل درى باشيد كه دمشن مىايد بايد مها مقابل دمشن قرار گرفته
  .انسان؛ انسان مباركى خواهد بود

   حاالت بيداران

شب را به عبادت خدا متام كنم، البته منظور از : براى سه كار: اى؟ گفت به يكى از بيداران راه خدا گفتند، براى چه زنده
عاشقان خدا از اول غروب تا اذان صبح نيست، چرا كه قرآن جميد به خنستني انساىن كه عشق او را شب در اصطالحات 

دو قسمت آن  »2« :احدى نداشته است، يعىن پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله دستور داده كه شب را سه قسمت كند
خدا دستور داده مردم را  . يعىن ثلث آخر شب منظور از شب در كالم عاشقان خدا. را خبوابد و بقيه شب را بيدار باشد

  :كه دو قسمت شب خبوابند

______________________________  
  ».ترديد من بنده خدامي، به من كتاب عطا كرده ىب«؛ 30): 19(مرمي  -)1(

ثالث  عنه ص و على العاقل أن يكون له: به اين مضمون در روايت آمده«؛ 72، حديث 296/ 3: عواىل الآلىل -)2(
ساعات ساعة يناجي فيها ربه و ساعة حياسب فيها نفسه و ساعة خيلو فيها ملطعمه و مشربه و هذه عون على تلك 

  .»الساعتني

  :از امرياملومنني عليه السالم نيز شبيه اين روايت نقل شده«؛ 1565، حديث 91: غرر احلكم

ا فيما حيل و للمؤمن ثالث ساعات ساعة يناجي فيها ربه و ساعة حياسب فيها ن فسه و ساعة خيلي بني نفسه و لذ
  .»جيمل

دهد، و از فحشا و منكر و  ؛ به راسىت خدا به عدالت و احسان و خبشش به خويشاوندان فرمان مى90): 16(حنل 
ى مى ستم هاى اهلى، ضامن سعادت دنيا و  كه فرمان[شويد ]  اين حقيقت[دهد تا متذّكر  مشا را اندرز مى. كند گرى 

  .].خرت مشاستآ

  9: نفس، ص
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  »1« »َو َجَعْلَنا نـَْوَمُكْم ُسَباتًا«

زيرا آن چه از اعصاب در روز مصرف شده، به واسطه خواب بازگردد و نريوى مصرف شده تأمني شود، اما بقيه شب 
  .العاده مؤثر است بيدار باشد و اين بيدارى شب، در آبرو پيدا كردن در پيشگاه خدا فوق

  .در پيدا كردن معنوّيت، در قلب و نفس بسيار مؤثر استدر وسعت روزى، 

كه از ياران نزديك امام   »2«  در احواالت ابو عبداللَّه سبيعى. اند كه در اين زمينه عجيب بانشاط بودند افرادى بوده
  :اند العابدين عليه السالم است، نوشته زين

يك علت زنده بودن من : گفت. گريه و بيدارى شب خواندايشان چهل سال متام مناز صبح خود را با وضوى مناز شب و  
هاى عمر من است، چون شب، زمان پر قيمىت است، اما دليل ديگر زنده بودن من هم اين است كه روز  به دليل شب
ت هاىي كه به روز مربوط است، مانند سركشى به يتيم، كسب روزى حالل و غريه و عل هاى خدا باشم، برنامه فرمانرب برنامه

ديگر زنده بودن من هم اين است كه در اختيار مردم باشم و هر مشكلى كه دارند تا جاىي كه توان داشته باشم، 
  .اى به بودن و ادامه حيات نداشتم اگر اين سه برنامه نبود، هيچ عالقه. مشكالتشان را حل كنم

   اهلامات اهلى مردى در توران

اين اصطالحات و حقايق را شخص از راه وحى و اهلامات . موجود مباركى بوددر توران مردى عاشق و داراى كرامت و 
مهواره در گوشم اين : گفت آمد، مى صبح كه از منزل بريون مى. تواند بگريد و خود را به اين واقعيات تبديل كند اهلى مى

  :داد كه سخن پيامرب صلى اهللا عليه و آله طنني مى

سِلمَني فـََليَس ِمبُسِلمٍ َيهَتمَّ بِا َمن أصَبَح وَملَْ «
ُ
  »3« »موِر امل

  .كسى كه صبح كند و به فكر امور مسلمانان نباشد مسلمان نيست

______________________________  
  ».قرار دادمي]  و متّدد اعصاب[و خوابتان را مايه اسرتاحت و آرامش «؛ 9): 78(نبأ  -)1(

  :كتاب شريف اختصاص اين گونه بيان شده؛ درباره عبداهللا السبيعى در  83: االختصاص -)2(
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روى حممد بن جعفر املؤدب أن أبا إسحاق و امسه عمرو بن عبد اهللا السبيعي أنه صلى أربعني سنة صالة الغداة بوضوء «
العتمة و كان خيتم القرآن يف كل ليلة و مل يكن يف زمانه أعبد منه و ال أوثق يف احلديث عند اخلاص و العام و كان من 

ت علي بن احلسني ع و ولد يف الليلة اليت قتل فيها أمري املؤمنني ص و قبض و له تسعون سنة و هو من مهدان امسه ثقا
زياد بن املنذر . عمرو بن عبد اهللا بن علي بن ذي محري بن السبيع بن يبلع اهلمداين و نسب إىل السبيع ألنه نزل فيهم

و هو أبو عبيدة احلذاء و زياد بن سوقة و زياد موىل أيب جعفر ع و زياد بن األعمى و هو أبو اجلارود و زياد بن أيب رجاء 
أيب زياد املنقري و زياد األحالم من أصحاب أيب جعفر ع و من أصحابه أبو بصري ليث بن البخرتي املرادي و أبو بصري حيىي 

  .»ىن بأيب حممدبن أيب القاسم مكفوف موىل لبين أسد و اسم أيب القاسم إسحاق و أبو بصري كان يك

، حديث 18، باب 336/ 16: ، حديث؛ وسائل الشيعه163/ 2: ؛ الكاىف275/ 3: مكاتيب الرسول -)3(
21701.  

  10: نفس، ص

روى مهت، اراده و نيت تو بر اين باشد كه هر مشكلى را مردم داشتند، با شوق و نشاط حل كىن،  از خانه كه بريون مى
  .ها نيسىت اگر نه از ما مسلمان

امروز  : پرسيد. نه: اى برخنوردى؟ گفت به حادثه: از او پرسيد. شىب به منزل آمد، مهسرش ديد كه خيلى ناراحت است
  .كاسىب نكردى؟ خوب كاسىب كردم

از صبح امروز تا االن كه وارد منزل شدم كار خري اجنام : خواىب؟ گفت خورى، منى آيا شام منى! پس چرا ناراحىت: پرسيد
  .وز بدى بودبسيار ر . ندادم

كند،  ها گرم مى روزى را كه پروردگار به خاطر زمني، نباتات و رسيدن ميوه. دانند ها روز بسيار گرم را روز بدى مى بعضى
اى كه براى من مطرح شده،  فعًال اّولني مسئله: چه خرب از برزخ؟ گفت: دوستش را خواب ديد، پرسيد. دانند روز بدى مى

پرسند كه كدام يك از سرما و گرماى ما،  از من مى. عجب هواى گرمى: عمرم، يك روز گفتماين است كه در متام دوره 
البته اگر درجات روحى ! كردمي، چرا گفىت كه عجب هواى گرمى حكمت و بدون عدالت بود؟ ما كه به حكمت كار مى ىب

گريى انسان، انتظارهاى وجود  ناسب اوجبه ت. شود ها گسرتده مى كند، برنامه انسان قوى شده، باال برود، تكاليف فرق مى
  .گريد مقّدس پروردگار هم در مورد انسان اوج مى

  :فرمودند امرياملؤمنني عليه السالم مى
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ممكن است مهسايه سري خبوابد و قيامت به او نگويند، چرا، اما اگر من سري . خوامب، چون تكليف ندارم سري خبوامب سري منى
  »1« .شوم اى باشد، در قيامت مسئول او مى خبوامب و در مرز كشور گرسنه

   حكايت يكى از مردان اهلى

ران كه هنوز شاگردانش در جامعه هستند و خيلى هم خدمتگزار انقالب بود تكاليف سنگيىن را در  يكى از مردان بزرگ 
  :فرمودند اند، ايشان مى دوره عمرشان با توجه به مكّلف بودنشان اجنام داده

______________________________  
َهيـَْهاَت َأْن يـَْغِلَبِين َهَواَي َو يـَُقوَدِين «؛ )من كتاب له ع إىل عثمان بن حنيف األنصاري( 45نامه : ج البالغه -)1(

َعْهَد َلُه بِالشَِّبِع َأْو أَبِيَت ِمْبطَاناً َو َحْوِيل َجَشِعي ِإَىل َختَريُِّ اْألَْطِعَمِة َو َلَعلَّ بِاحلَِْجاِز َأْو اْلَيَماَمِة َمْن َالَطَمَع َلهُ ِيف اْلُقْرِص َو َال 
َأْكَباٌد حتَِنُّ ِإَىل اْلِقدِّ أَ أَقْـَنُع ِمْن  ُبطُوٌن َغْرَثى َو َأْكَباٌد َحرَّى َأْو َأُكوَن َكَما َقاَل اْلَقاِئُل َو َحْسُبَك َداًء َأْن تَِبيَت بِِبْطَنٍة َو َحْوَلكَ 

َفَما ُخِلْقُت لَِيْشَغَلِين  َهَذا َأِمُري اْلُمْؤِمِنَني َو َالُأَشارُِكُهْم ِيف َمَكارِِه الدَّْهِر َأْو َأُكوَن ُأْسَوًة َهلُْم ِيف ُجُشوبَِة اْلَعْيشِ  نـَْفِسي بَِأْن يـَُقالَ 
َا َأْو أُتْـَرَك َأْكُل الطَّيَِّباِت َكاْلَبِهيَمِة اْلَمْربُوَطِة َمهَُّها َعَلُفَها َأِو اْلُمْرَسَلِة ُشغُُلَها  تـََقمُُّمَها َتْكَرتُِش ِمْن أَْعَالِفَها َو تـَْلُهو َعمَّا يـُرَاُد ِ

طَاِلٍب  يـَُقوُل ِإَذا َكاَن َهَذا ُقوُت اْبِن َأِيب ُسًدى َأْو ُأْمهََل َعاِبثاً َأْو َأُجرَّ َحْبَل الضََّالَلِة أَْو َأْعَتِسَف َطرِيَق اْلَمَتاَهِة َو َكَأينِّ ِبَقائِِلُكْم 
ْصَلُب ُعوداً َو الرََّواِتَع اخلَِْضَرَة َأَرقُّ ُجُلوداً َو فـََقْد قـََعَد ِبِه الضَّْعُف َعْن ِقَتاِل اْألَقْـرَاِن َو ُمَنازََلِة الشُّْجَعاِن َأَال َو ِإنَّ الشََّجَرَة اْلبَـرِّيََّة أَ 

  .»وداً النَّابَِتاِت اْلِعْذيََة أَقْـَوى َوقُوداً َو أَْبَطأُ مخُُ 

  11: نفس، ص

آمدم،  رفتم و مى هاىي را كه چهل سال مى يك شب ساعت دوازده بيدار شدم تا براى وضو گرفنت آماده شوم، اما پله«
هر چه فكر كردم كه امروز از وجود مقّدس . ام شكست مهان شب از پله اول تا آخر با سر به حياط پرت شدم و پيشاىن

  .كردى، چيزى به نظرم نيامدام   تو چيزى كم گذاشتم كه جرميه

كند و خيلى هم زود  كند، بلكه مهني جا بيدار و پاكشان مى خداوند متعال جرميه عاشقانش را به پس از مرگ حمّول منى
  .خواهد حسابشان به قيامت برود كند، چون عاشق اينهاست و منى بيدار مى

ام كه به جايش با شكسنت پيشاىن آن را  ه كم گذاشتهمن هر چه فكر كردم كه امروز از وجود مقّدس تو چ! خدايا: گفت
هاى صبح به خواب  نزديكى. مناز شبم را خواندم، خيلى گريه كردم. وضومي را گرفتم. پر كردى، چيزى به نظرم نيامد

شيخ امروز بعد از : پيش از اذان صبح چرت خمتصرى مرا فرا گرفت، در خواب شخصى به من گفت. سنگيىن فرو رفتم
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مشا كه «: فرمودند البته به يارانشان مى. ه جملس عروسى رفته بودى، تو چرا بستىن خوردى؟ امرياملؤمنني تكليفى داشتظهر ب
اما . نوش جانتان: هزاران نفر ممكن است بستىن خبورند، خداوند هم بگويد» .در حّد من نيستيد، اين تكاليف را نداريد

ر بفرمايد تو چرا؟ ممكن است كسى لباسى را بپوشد، و كامًال حالل باشد، ممكن است يك نفر هم بستىن خبورد و پروردگا
  .من اين توّقع را از تو ندارم. حمبوب من، بنده من تو چرا؟ اين لباس، لباس تو نيست: اما پروردگار بفرمايد

   سزاى توهني به بالل

امرياملؤمنني . السالم به ديدنش آمد، حالش خيلى بد بودامرياملؤمنني عليه . مردى به بالل توهني كرد، بعد مارى او را گزيد
داىن چرا اين مار تو را   تو شيعه مىن، انساىن مؤمن و خوب هسىت، اما مى: عليه السالم اشك در چشمش مجع شد، فرمود

   گزيد؟ فقط به دليل

  12: نفس، ص

  »1« .وىل زود آگاه و بيدارت كرد. توهني كىنپسندد كه تو با زبانت به يك عاشق خدا  توهيىن كه به بالل كردى، خدا منى

   تربيت نفس امرياملؤمنني عليه السالم

  :امرياملؤمنني به امام جمتىب عليه السالم فرمود

اين يك ساله دائم به نفسم  . خبورم) نه كباب شده(حسن جان يكسال است كه ميل دارم يك مقدار جگر گوسفند پخته «
. فقط در دنيا خودم را آماده كردم كه نفسم را تربيت كنم: فرمود امرياملؤمنني عليه السالم مى. صرب كن، صرب كن: گفتم

! خورد خدا ماه رمضان را براى چه آفريده، براى اين كه ما مهرنگ خدا شومي، نه اين كه خودش منى. فقط صرب كن
  .تا سال ديگر اين رنگ روى ما باشد دلش خواسته يك ماه مهرنگ خودش باشيم و. هيچ كار مادى ندارد! آشامد منى

در مهني . رنگ شدمي ها را شستيم و پاكش كردمي و دوباره ىب حال بگذرمي از اين كه هر سال پس از ماه رمضان اين رنگ
اكنون دوباره ما را زنده گذاشته، ماه رمضان آمده و ما را پذيرفته كه . رنگى، شيطان به ما رنگ زد و ما شيطاىن شدمي ىب

  :مرتبه رنگ او به ما خبورددو 

  »2« »ِصبـَْغَة اللَِّه َو َمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصبـَْغةً «
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بندگان من، من عاشق مشامي، مشا هم بياييد رنگ من شويد، خنوريد، نياشاميد، نپوشيد، نگوييد، نبينيد، ما به خدا چه 
  :گوييم گوييم، مى مى

  »3« »ْغِفرَةِ َو َأْهُل اْلمَ   ُهَو َأْهُل التـَّْقَوى«

ما بايد كليد حل مشكالت شومي، بايد بر درهاى گمراهى . ما اين رنگ را بايد بگريمي» اى خداىي كه اهل تقوا و مغفرتى«
  .قفل باشيم

   ابتدا امام. بله: بابا جگر را فراهم كنم، فرمود: امام جمتىب عليه السالم عرض كرد

______________________________  
و نيز «؛ .4697، حديث 23، باب 278/ 4: ؛ مستدرك الوسائل27: ؛ عدة الداعى101/ 2: ورامجمموعة  -)1(

  :درباره بالل آمده

ِيف َكَالِمِه َو ُفَالٌن َم ُفَالناً َفَجَعَل يـَْلَحُن َجاَء َرُجٌل ِإَىل َأِمِري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم فـََقاَل يَاأَِمَري اْلُمْؤِمِنَني ِإنَّ ِبَالًال َكاَن يـَُناِظُر اْليـَوْ 
َا يـُرَاُد ِإْعرَاُب اْلَكَالِم َو تـَْقوِميُُه لِيـُقَ  َفُع ُفَالناً يـُْعِرُب َو َيْضَحُك ِمْن ُفَالٍن فـََقاَل َأِمُري اْلُمْؤِمِنَني ع ِإمنَّ بـََها َما يـَنـْ وَِّم اْألَْعَماَل َو يـَُهذِّ

َبًة لُُه َمْلُحونًَة أَقْـَبَح حلٍَْن َو َما َذا َيُضرُّ ِبَالًال حلَُْنُه ِإَذا َكاَنْت أَفْـَعاُلُه ُمَقوََّمًة َأْحَسَن تـَْقِوميٍ ِإْعرَابُُه َو تـَْقوِميُُه ِإَذا َكاَنْت أَفـَْعا  َو ُمَهذَّ
  .َأْحَسَن تـَْهِذيب

اظ وى ملحون كند و الف بالل با فالىن مناظره مى: مردى نزد امرياملؤمنني عليه السالم آمد و بدان حضرت عرض كرد كه
اى بنده خدا اعراب و تقومي كالم براى : امام فرمود. خندد است و آنكه عباراتش معرب و صحيح است و به بالل مى

ذيب اعمال است، آن كس را اگر افعال او نادرست باشد اعراب كالمش سودى ندهد، و بالل را كه افعالش  تقومي و 
  .»دبدرسىت آراسته است حلن الفاظش زياىن نرسان

  »و چه كسى رنگش نيكوتر از رنگ خداست؟] كه اسالم است، انتخاب كنيد[رنگ خدا را «؛ 138): 2(بقره  -)2(

  ».او سزاوار است كه از وى پروا كنند، و سزاوار است كه به آمرزشش اميد بندند«؛ 56): 74(مدثر  -)3(

  13: نفس، ص
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ها  اى بدهد، چون بچه كننده خواست خرب خوشحال مى. ا صدا زدخواهرها و برادرها ر . جمتىب عليه السالم وارد اتاق شد
كند، مبادا اهل  بندد و ُمهر مى گذارد، درش را مى بينند كه امام چند نان جوين را در يك دانه كيسه مى يك عمر سال مى

رماست و يا شري آن باالترين خورش سفره على عليه السالم هم، يا منك و خ. خانه به اين نان جو آب بپاشند تا نرم شود
هاى اضافه بريزد و مردم سبك شوند تا بتوانند پرواز كنند، چرا   براى اين كه گوشت. خوردند هم يك دانه كه در سحر مى

به . اى خبورد خواهد غذاى خومشزه برادرها، خواهرها پدر امروز مى: صدا زد. توان حركت كرد كه در حالت سنگيىن منى
  .آب پز كردند و وسط يك نان نرم گذاشتند. جگر خريد مغازه قصاىب رفت و مقدارى

. كنند ها مهه نگاه مى وقىت با ترس و لرز جلوى امرياملؤمنني گذاشت، بچه. امام جمتىب عليه السالم برداشت و حركت كرد
! حسن جان: يك نگاهى كرد و فرمود. اين نان را گرفت و از روى جگر بلند كرد. امام جمتىب مؤّدب گوشه اتاق ايستاده

! حسن جان: فرمود. ممكن است! پدر جان: توان يافت كه از اين غذا خنورده باشد؟ عرض كرد اى را مى در كوفه خانه
ا بده تا خبورند، زيرا در روز  جان من، اين غذا را بردار و به حمله فقرا برب و ببني چه كسى از اين غذا تاكنون خنورده، به آ

  .ندارمقيامت طاقت حماكمه خدا را 

اى را هم به ما بچشاند،  عزيزان از اين حمبىت كه به خدا داشتيد، از خدا خبواهيد تا از اين درياىي كه به مشا چشاند، قطره
گذرد كه ما اين  فهميم، خيلى به ما سخت مى خربى را مى اكنون اين ىب. معرفت و ظاملانه زندگى كردمي چون ما عمرى ىب

  .اى خدا، از عبادمتان اصًال راضى نيستيم. ندميمدت عمرمان را چقدر بد گذرا

  .حال گناهش در جاى خودش حمفوظ است

  بر در كعبه سائلى ديدم
 

  كه مهى گفت و ميگرسىت خوش

 مى نگومي كه طاعتم بپذير
 

 «1»  قلم عفو بر گناهامن كش

  

با مهمان . حاال مهمان تو هستيم. كندتواند عبادت و بندگى   بدون شناخت كه انسان منى. كدام عبادت و كدام اطاعت
آمدند، ناراحت بودند،  چنني افرادى شب كه به منزل مى. از مهمان چگونه بايد پذيراىي كرد. چگونه بايد معامله كرد

  :گفتند مى
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. دميامروز كارى براى خدا نكر . امي امروز دردى را دوا نكرده. امروز كار خري نصيب ما نشده است و مشكلى را حل نكردمي
  .اين درباره اهل معرفت است

پاك و منزه از هر عيب و نقصى است و دنباله آيه، مسائل » سبحان«: كند پروردگار در ابتداى آيه، خودش را تعظيم مى
  .بسيار مهمى است كه در حبث آينده خواهد آمد

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
  ).2حكايت (ن، سعدى شريازى گلستا  -)1(

  15: نفس، ص

  ها پى نوشت

   خلقت احسن انسان و هدف از بعثت پيامربان 2

  

   ران، حسينيه هدايت

  1362رمضان 

  21: نفس، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

  :فرمايد مىخداوند تبارك و تعاىل 

  »1« »ُسْبحَن الَِّذى َخَلَق اْألَْزَو َج ُكلََّها ِممَّا تُنِبُت اْألَْرُض َو ِمْن أَنُفِسِهْم َو ِممَّا َال يـَْعَلُمونَ «
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سپس . كنند خداوند تبارك و تعاىل در ابتداى آيه با بيان سبحان اللَّه خود را منزه از هر عيب و نقصى معرىف مى
عيب و نقص است،  خداىي كه ىب. عيب و نقص هر چيزى را در اين عامل خلقت جفت آفريد خداى ىباين «: فرمايد مى

  .آفريند عيب و نقص مى هر چيز را ىب

موجودات عامل خلقت كه هر موجودى را در حّد خودش كامل و جامع آفريده است كه قدرت ناقص كردن و معيوب  
د از به دست موجود او گرفته شده و هم نريوى كامل كردن موجود از هم نريوى ناقص كردن موجو . كردن خودش را ندارد

دارد و متام  وجود مقّدس او متام موجودات خانه خلقت را از هر عيب و نقص منزه نگاه مى. موجود داده نشده است
است، هدايت مى   .كند موجودات خانه خلقت را به سوى كماىل كه در خور آ

______________________________  
روياند و از وجود  ها را آفريد از آنچه زمني مى است آنكه مهه زوج]  از هر عيب و نقصى[منزّه «؛ 36): 36(يس  -)1(

  ».دانند خودشان و از آنچه منى

  22: نفس، ص

   خليفه خدا در زمني

ز به انسان عنايت در جنب اين قدرت، اراده ني. به تنها موجودى كه در ميان موجودات قدرت عنايت شده، انسان است
  :چرا، چون خود پروردگار در مقام خلقت انسان به مالئكه ملكوت و عامل فرمود. شده است

  »1« »ِإىنِّ َجاِعٌل ِىف اْألَْرِض َخِليَفةً «

از آن جا كه كلمه خليفه در مورد هيچ موجودى در قرآن . من اراده كردم كه در روى زمني موجودى منونه خودم قرار دهم
ها با آن مهه عظمت و نه زمني با اين مهه  نه آمسان. شود كه هيچ موجودى منونه خدا نيست تعمال نشده، معلوم مىجميد اس

  .برند برند و نه موجوداتى غري از انسان كه در زمني به سر مى ها به سر مى حيثيت و نه موجوداتى كه در آمسان

اراده آزاد است، در ميان موجودات عامل ما هيچ موجودى را  اين كه انسان منونه خداست، منونه بودنش از راه قدرت و
تنها كسى  . دهم دهم و هر چه خنواهم اجنام منى يابيم كه براى اجنام كارى آزاد باشد و بگويد كه هر چه خبواهم اجنام مى منى

  :تواند چنني حرىف بزند، خداوند است كه مى

  »2« »ِإنَّ َربََّك فـَعَّاٌل ّلَما يُرِيدُ «
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  :دهى دهى و هر چه را خبواهى اجنام ندهى، منى  كه هر چه را خبواهى اجنام دهى، مىتوىي

َآ أَْمرُهُ «   »3« »و ُكن فـََيُكونُ  و ِإَذآ َأرَاَد َشًيا َأن يـَُقوَل لَهُ  ِإمنَّ

   حاكمّيت خداوند بر مهه قوانني و مقررات

   كنم، و آن مىچيزى را كه خبواهد بشود اراده . مهه امور در كف اراده من است

______________________________  
  ».مسلماً من جانشيىن در زمني قرار خواهم داد«؛ 30): 2(بقره  -)1(

  ».دهد كند، اجنام مى ترديد پروردگارت هر چه را اراده مى ىب«؛ 107): 11(هود  -)2(

باش، پس : گويد فقط به آن مىشأن او اين است كه چون پديد آمدن چيزى را اراده كند، «؛ 82): 36(يس  -)3(
  ».شود درنگ موجود مى ىب

  23: نفس، ص

هيچ حمدوديىت هم در اين زمينه براى وجود مقّدس او نيست، و اين چهار چوب مقرراتى است كه در . شود چيز موجود مى
  .كنيد متام عامل مشاهده مى

اين طور نيست كه .  و مقررات عامل حاكميت داردخداوند تبارك و تعاىل حمدود بر اين مقررات نيست، بلكه بر اين قوانني
براى به وجود آمدن يك موجود، اين اصل جزئى كه بايد يك نر و ماده وجود داشته باشد، مانع شود، خدا بر اين قانون 

را نداشته باشد، مانند ) نر و ماده(تواند موجودى را بيافريند، در حاىل كه يك طرف  اگر خبواهد مى. حاكميت دارد
  .مانند ناقه صاحل »1« حضرت عيسى عليه السالم و اگر خبواهد موجودى را بيافريند كه دو طرف را نداشته باشد،

اين طور نيست كه آتشى را كه  »2« .دهد كند كه شرت زنده بريون بده، دل كوه شرت زنده بريون مى به دل كوه اشاره مى
  .سوزاند ه وجود مقّدس او نباشد، منىآفريده، مهه جا سوزندگى داشته باشد، بلكه اگر اراد

ها نيست وقىت مأموران فرعون وارد خانه مادر موسى عليه السالم شدند، بچه در  خداوند متعال حبس در مقررات و سنت
دامن مادر بود، خواهر و خاله و عمه نشسته بودند، بچه تازه به دنيا آمده بود، اهل خانه از به دنيا آمدن اين طفل 

دند، وىل وقىت صداى مأموران فرعون بلند شد، يكى از افراد خانه، اين بچه كوچك چند روزه را به آشپزخانه خوشحال بو 



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

 

اى از آمدن مأموران به اضطراب افتاده بود كه گوىي بيناىي چشم و حس المسه را از دست  آورد، اعصاب اين زن به اندازه
  .درب تنور را بست و برگشت. آتش از آن تنور فروزان بود: رمايدف قرآن جميد مى. بچه را داخل تنور انداخت. داده بود

اگر در زمان فرعون . گزارش داده شده كه داخل اين خانه پسرى متولد شده است: مأموران كنار در اتاق آمدند و گفتند
خانه را بگرديد،  : گفتندبه مأموران  . بريدند شد، به اعدام حمكوم بود و سر او را مى اسرائيل پسرى متولد مى در قوم بىن

  از خانه كه بريون رفتند، خامنى كه بچه را در تنور انداخته بود،. اى را نديدند گشتند، اما بچه

______________________________  
  59): 3(سوره آل عمران  -)1(

  »ُكْن فـََيُكون  ِإنَّ َمَثَل عيسى ِعْنَد اللَِّه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتراٍب ُمثَّ قاَل َلهُ «

او را از خاك آفريد، سپس به ] پيكر[مانند داستان آدم است كه ]  از نظر چگونگى آفرينش[قطعاً داستان عيسى نزد خدا 
  .شد]  موجود زنده[درنگ  باش؛ پس ىب]  موجود زنده: [او فرمود

  54، حديث 20/ 2: تفسريالعياشى -)2(

َرئِيَل َكْيَف َكاَن َمْهِلُك قـَْوِم َصاِلح فَـ َعْن َأِيب َمحَْزَة الثَُّماِيلِّ َعْن أَ  َقاَل ِيب َجْعَفٍر ُحمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ ع قَاَل ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه ص َسَأَل َجبـْ
َك ِعْنَدُه َقاَل فَاْنطََلَق َو اْنطََلُقوا َمَعهُ َهلُْم َصاِلٌح َسُلوِين َما ِشْئُتْم فـََقاُلوا اْنطَِلْق بَِنا ِإَىل َهَذا اْجلََبِل َو َجَبٍل َقرِيٍب ِمْنُه َحىتَّ َنْسأَلَ 

اَقًة َمحْرَاَء َشْقرَاءَ َوبـْرَاَء ُعَشرَاَء َو ِيف ِرَوايَِة فـََلمَّا انـْتَـَهْوا ِإَىل اجلََْبِل قَاُلوا يَا َصاِلُح اْسَأْل َربََّك َأْن ُخيْرَِج لََنا السَّاَعَة ِمْن َهَذا اجلََْبِل نَ 
 َفَسَأَل اللََّه َذِلَك َفاْنَصدََع َنْصٍر َمحْرَاَء َشْعرَاَء بـَْنيَ َجْنبَـيـَْها ِميٌل َقاَل َقْد َسأَْلُتُموِين َشْيئاً يـَْعُظُم َعَليَّ َو يـَُهوُن َعَلى َريبِّ  ُحمَمَِّد ْبنِ 

ُعوا َصْوَتُه َقاَل َو اْضَطرَ  َب اجلََْبُل َكَما َتْضَطِرُب اْلَمْرأَُة ِعْنَد اْلَمَخاِض ُمثَّ َملْ يـَْفَجْأُهْم اجلََْبُل َصْدعاً َكاَدْت َتِطُري ِمْنُه اْلُعُقوُل َلمَّا مسَِ
ْرِض  َسائُِر َجَسِدَها ُمثَّ اْستَـَوْت َعَلى اْألَ ِإالَّ َو َرْأُسَها َقْد َطَلَع َعَلْيِهْم ِمْن َذِلَك الصَّدِْع َفَما اْسُتِتمَّْت َرقـََبتـَُها َحىتَّ اْجتَـرَّْت ُمثَّ َخرَجَ 

   َقاِئَمًة فـََلمَّا َرَأْوا َذِلَك قَاُلوا يَا َصاِلُح َما َأْسرََع َما َأَجاَبك

  24: نفس، ص

كند كه فرياد  خداوند براى پيامرب صلى اهللا عليه و آله تعريف مى »1« .تازه خربدار شد كه چه عملى را اجنام داده است
آيند، درب تنور را   كنان مادر و خواهر و خاله سر تنور مى گريه. واى كه اين موجود را به دست خودمان نابود كردمي: زد
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كشد و بچه مانند كسى كه وسط باغ و گلستان باشد، در وسط آتش خوابيده بود بچه را  زنند، آتش شعله مى كنار مى
  :آورند بريون مى

  »2« »ِإنَّ َربََّك فـَعَّاٌل ّلَما يُرِيدُ «

ها براى پروردگار امهيىت ندارد، آن چه هست خود او و اراده و فعل و خواست  فلسفه. ها براى پروردگار امهيىت ندارد علت
اى در زمني براى خود بسازم، از اين جهت، انسان منونه خدا، اراده  خواهم منونه اى مالئكه، مى: اوست؛ از اين رو فرمود

  .و قدرت آزاد دارد

   لقاى حق، كمال اليق انسان

موجودات عامل را منزه از عيب و نقص آفريد و دست قدرت معيوب كردن را از مهه موجوداتى  خداى منزه، چنان كه متام
كه خود را معيوب كنند، قطع كرد و دست قدرت به كمال رساندن موجودات را به واسطه خود موجودات از موجودات  

  :عيب و نقص است عيب آفريد، چون خودش خالق ىب گرفت، انسان را هم ىب

  »3« »ِذى َخَلَق اْألَْزَو َج ُكلََّها ِممَّا تُنِبُت اْألَْرُض َو ِمْن أَنُفِسِهْم َو ِممَّا َال يـَْعَلُمونَ ُسْبحَن الَّ «

  »4« »ُيَسّبُح لِلَِّه َما ِىف السَّمَو ِت َو َما ِىف اْألَْرِض اْلَمِلِك اْلُقدُّوِس اْلَعزِيِز احلَِْكيمِ «

در قدرت و اراده قرار داد، به او اراده آزاد داد تا بتواند خودش را با تصميم و عيب و نقص را منونه خودش  وىل انسان ىب
  اش، به كماىل كه شايسته آن است، اراده

______________________________  
  227 -228: القصص للجزائرى -)1(

ا و كانت قابلة من القوابل مصافية هلا فلما « ا الطلق أرسلت إليها فأتتها و عن ابن عباس أن أم موسى ملا تقارب والد ضر
قبلتها فلما وقع موسى ع باألرض هاهلا نور بني عيين موسى فارتعش كل مفصل منها و دخل حبه يف قلبها و ملا خرجت 

القابلة من عندها أبصرها بعض العيون فجاءوا ليدخلوا على أم موسى فقالت أخته هذا احلرس بالباب فطاش عقلها فلفته يف 
عته يف التنور و هو مسجور فدخلوا فإذا التنور مسجور و مل يروا شيئا و خرجوا من عنده فرجع إليها عقلها خرقة و وض

فقالت ألخت موسى فأين الصيب قالت ال أدري فسمعت بكاء الصيب من التنور فانطلقت إليه و قد جعل اهللا النار عليه بردا 
  ».و سالما فاحتملته
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  ».دهد كند، اجنام مى پروردگارت هر چه را اراده مى ترديد ىب«؛ 107): 11(هود  -)2(

روياند و از وجود  ها را آفريد از آنچه زمني مى است آنكه مهه زوج]  از هر عيب و نقصى[منزّه «؛ 36): 36(يس  -)3(
  ».دانند خودشان و از آنچه منى

]  بودن از هر عيب و نقصى به پاك[آنچه در آمسان ها و آنچه در زمني است، خدا را «؛ 1): 62(مجعه  -)4(
  ».ناپذير و حكيم است ايت پاكيزه و تواناى شكست ستايند، خداىي كه فرمانرواى هسىت و ىب مى

  25: نفس، ص

رسيدن به جاىي كه . اين كمال از مهه كماالتش برتر است. برساند و كمال شايسته انسان، تنها رسيدن به لقاى حق است
سلمان به . ام نورى، حجاىب باقى مناند؛ البته هر كسى به اندازه استعداد و ظرفيىت كه داردميان او و وجود مقّدسش در مق

  .اندازه استعداد خودش، پيامربان و اولياى خدا به اندازه استعدادى كه دارند، ما هم به اندازه استعدادى كه دارمي

   هدف از بعثت پيامربان

واقعى خود صرف شود، بعثت پيامربان الزم است، چون ما با وجود مقّدس  براى اين كه اين اراده و قدرت انسان در مسري
عيب و نقص را منونه خودش در قدرت و اراده قرار داد تا او با اراده آزاد  او ارتباط مستقيم نداشتيم؛ از اين رو، انسان ىب

برسد اين كمال از مهه كماالت  بتواند با تصميم و اراده خودش، به كمال الزم خود كه مهان رسيدن به لقاى حق است،
رسيدن به جاىي كه ميان او و وجود مقّدسش، در مقام نوعى، حجاىب باقى مناند؛ البته هر كسى به اندازه . برتر است

  .استعداد و ظرفيىت كه دارد

ّدسش را به شنيد، او صداى مق از آجنا كه ما با وجود مقّدس او ارتباط مستقيم نداشتيم و گوش ما صداى او را هم منى
انبيا رساند تا انبيا صداى خود را به ما برسانند و ما هم شنيدمي و حرف پروردگار هم اين بود كه براى منونه اين قدرت و 

در مهني جا . اراده از توست، به كار بينداز تا از اين جلد و خانه مادى، آزاد شوى و به يك نورى خالص، تبديل گردى
ا فروزان مى اهل خدا وقىت وارد حمشر مىدر قرآن جميد آمده است كه  در روايات آمده  »1« .شود شوند، نور از وجود آ

دهند و انبيا، ائمه و  شوم، پايه و منربى از نور برامي قرار مى وقىت وارد قيامت مى: است كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
شت است، براى. شود متام وجود روشن مىشوند، حمشر از ورود ما به  پريوان ما وقىت وارد حمشر مى    نورى هم كه در 
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______________________________  
  35): 24(نور  -)1(

ا  « َّ ِمْن َشَجَرٍة َكوَْكٌب ُدرِّيٌّ يُوَقُد اللَُّه نُوُر السَّماواِت َو اْألَْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشكاٍة فيها ِمْصباٌح اْلِمْصباُح يف ُزجاَجٍة الزُّجاَجُة َكَأ
ءُ َو َلْو َملْ َمتَْسْسهُ ناٌر نُوٌر َعلى نُوٍر يـَْهِدي اللَُّه ِلُنورِِه َمْن َيشاءُ َو َيْضِرُب اللَّهُ  ُمبارََكٍة َزيـُْتونٍَة ال َشْرِقيٍَّة َو ال َغْربِيٍَّة َيكاُد َزيـُْتها ُيضي

ها و زمني است؛ وصف نورش مانند چراغداىن است كه در آن،  خدا نور آمسان؛ »ٍء َعليمٌ  اْألَْمثاَل ِللنَّاِس َو اللَُّه ِبُكلِّ َشيْ 
و آن [چراغ پر فروغى است، و آن چراغ در ميان قنديل بلوريىن است، كه آن قنديل بلورين گوىي ستاره تاباىن است، 

]  از پاكى و صاىف[ن آن روغ] و[شود،  درخت زيتوىن پربركت كه نه شرقى است و نه غرىب افروخته مى]  روغن[از ]  چراغ
نزديك است روشىن بدهد گرچه آتشى به آن نرسيده باشد، نورى است بر فراز نورى؛ خدا هر كس را خبواهد به سوى نور 

  .و خدا به مهه چيز داناست] تا حقايق را بفهمند[زند  ها مى كند، و خدا براى مردم مثل خود هدايت مى

  26: نفس، ص

  »1« .فقط مال خود مردم استخورشيد و ماه نيست، بلكه 

   ميدان پرواز براى انسان

انسان با اراده و قدرت آزاد كه منونه خداست، با لبيك گفنت دعوت خدا، اگر براى رسيدن به كماىل شايسته، اين اراده و 
  .شود به موجودى نورى به متام معنا تبديل مى. قدرت را به كار گريد

  »2« »واْ ُخيْرُِجُهم ّمَن الظُُّلمِت ِإَىل النُّورِ اللَُّه َوِىلُّ الَِّذيَن ءَاَمنُ «

رسد كه پروردگار عامل به متام عوامل آفرينش  شود و در آن مقامات باال به جاىي مى حىت بدن آدم هم بدىن نورى مى
  .كند كه در مسري اراده بنده من قرار گرييد خطاب مى

خواهد  خواهد فردا و آينده را ببيند، مى بنده من مى. ن باز كنيدكند كه راه را براى بنده م به موجودات عامل خطاب مى
انسان در برابر چنني حركىت، . بنده من بايد ميداىن به وسعت مهه آفرينش براى پرواز داشته باشد. بتواند گذشته را ببيند
  .ر بربدتواند داشته باشد كه مهني قدرت و اراده را براى ناقص كردن خودش به كا حركت منفى نيز مى

گريد، به هر  هاى عامل قرار مى هر كسى خودش را ناقص كند، در صف ملعون: فرمايد پيغمرب اكرم صلى اهللا عليه و آله مى
  .شود مقدارى كه خودش را ناقص كند، به مهان تناسب هم درى از درهاى خدا بر روى او بسته مى
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 :است خداىي كه از هر چيزى كه در اين عامل است، جفت آفريده استعيب و منزّه  ؛ ىب»ُسْبحَن الَِّذى َخَلَق اْألَْزَو جَ «
  :رويد ؛ از آن چه از زمني مى»ِممَّا تُنِبُت اْألَْرضُ «

ها از آن  ؛ و از آن چه انسان»3« »َو ِممَّا َال يـَْعَلُمونَ « :؛ و از مشا موجوداتى كه داراى نفس زنده هستند»َو ِمْن أَنُفِسِهمْ «
  »ِممَّا تُنِبُت اْألَْرضُ «  كه. اطالعى ندارند

______________________________  
  59، حديث 21، باب 51/ 8: ؛ حبار األنوار403، حديث 298: تفسري فرات -)1(

ْثِين « ِتَك ِحبَ َعِن الصَّاِدِق عليه السالم َقاَل َجاِبٌر ِألَِيب َجْعَفٍر عليه السالم ُجِعْلُت ِفَداَك يَا اْبَن َرُسوِل اللَِّه َحدِّ ِديٍث ِيف َفْضِل َجدَّ
َثِين َأِيب َعْن َجدِّي َعْن رَ  ْثُت ِبِه الشِّيَعَة َفرُِحوا ِبَذِلَك َقاَل أَبُو َجْعَفٍر ع َحدَّ ُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َقاَل َفاِطَمَة ِإَذا أَنَا َحدَّ

ُسِل َمَناِبُر ِمْن نُوٍر فـََيُكوُن ِمْنَربِي َأْعَلى َمَناِبرِِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُمثَّ يـَُقوُل اللَُّه يَا ُحمَمَُّد ِإَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة ُنِصَب ِلْألَنِْبَياِء َو الرُّ 
اِبُر ِمْن نُوٍر َو يـُْنَصُب ِلَوِصيِّي َعِليِّ  َمنَ اْخُطْب َفَأْخُطُب ِخبُْطَبٍة َملْ َيْسَمْع َأَحٌد ِمَن اْألَنِْبَياِء َو الرُُّسِل ِمبِْثِلَها ُمثَّ يـُْنَصُب ِلْألَْوِصَياءِ 

َعِليُّ اْخُطْب فـََيْخُطُب ِخبُْطَبٍة َملْ َيْسَمْع  ْبِن َأِيب َطاِلٍب ِيف أَْوَساِطِهْم ِمْنبَـٌر ِمْن نُوٍر فـََيُكوُن ِمْنبَـرُهُ َأْعَلى َمَناِبرِِهْم ُمثَّ يـَُقوُل اللَُّه يَا
َو َرْحيَانـََيتَّ أَيَّاَم َحَياِيت ِمْنبَـٌر ْثِلَها ُمثَّ يـُْنَصُب ِألَْوَالِد اْألَنِْبَياِء َو اْلُمْرَسِلَني َمَناِبُر ِمْن نُوٍر فـََيُكوُن ِالبـَْينَّ َو ِسْبَطيَّ َأَحٌد ِمَن اْألَْوِصَياِء مبِِ 

َحٌد ِمْن َأْوَالِد اْألَنِْبَياِء َو اْلُمْرَسِلَني ِمبِْثِلَها ُمثَّ يـَُناِدي اْلُمَناِدي َو ُهَو ِمْن نُوٍر ُمثَّ يـَُقاُل َهلَُما اْخطَُبا فـََيْخطَُباِن ِخبُْطَبتَـْنيِ َملْ َيْسَمْع أَ 
َرئِيُل عليه السالم أَْيَن فَاِطَمُة بِْنُت ُحمَمٍَّد أَْيَن َخِدَجيةُ ِبْنُت ُخَويِْلٍد أَْيَن َمْرَميُ بِْنُت ِعْمرَانَ  ٍم أَْيَن أُمُّ ُكْلثُوٍم أَْيَن آِسَيُة ِبْنُت ُمزَاحِ  َجبـْ

  .»...أُمُّ َحيَْىي 

ى جهل، شرك، [ها  اند؛ آنان را از تاريكى خدا سرپرست و يار كساىن است كه اميان آورده«؛ 257): 2(بقره  -)2(
  ».برد بريون مى] اميان، اخالق حسنه و تقوا[به سوى نوِر ] فسق وفجور

  ».دانند و از آنچه منى«؛ 36): 36(يس  -)3(

  27: س، صنف

  .است

   بندى موجودات تقسيم
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اگر خبواهيم . اند در عامل باال متام موجوداتى كه قرار دارند، جفت آفريده شده. اند معادن و نباتات مهه جفت آفريده شده
  .توان رسيد مهه عامل را تقسيم بندى كنيم كه چند نوع موجود در اين عامل است، به بيش از سه تقسيم منى

گياهان و نباتات از   »ِممَّا تُنِبُت اْألَْرضُ «  سلسله موجودات، موجوداتى هستند كه حس و شعور ندارند كه دسته اّول، يك
  .آن دسته است

دسته دوم، موجوداتى هستند كه حس و شعور دارند و به دليل حفظ شعور خود، قّوه جاذبه، دافعه، هاضمه و قّوه ماسكه 
اىي كه در كتابدارند و در حد خودشان قدرشناس و ضرر ش ا حتقيق شده است ناس هستند، مهه آ   .هاى علمى از آ

ا ذاتى است، مانند حيوانات و بسيارى از انسان ها كه متام  موجودات شعورى، موجوداتى هستند كه شعور و درك آ
ا جزء هايشان شبيه برنامه برنامه   .هستند »َو ِمْن أَنُفِسِهمْ « هاى حيوانات است، و آ

  .جفت هستند، نر و ماده دارند، گياهان، نباتات، معادن و متام عوامل باال »ا تُنِبُت اْألَْرضُ ِممَّ «

ا هم مهه جفت آفريده شده»َو ِمْن أَنُفِسِهمْ «   .اند ، موجوداتى كه زنده هستند و شعور و درك جزئى دارند، آ

ا كلى است انسان »َو ِممَّا َاليـَْعَلُمونَ « به خدا و . اند ، بدين معنا كه به حقايق عاىل عامل راه پيدا كردههاىي هستند كه درك آ
ا چگونه است. اند اند، به انبيا، اوليا و ائمه عليهم السالم راه پيدا كرده معاد راه پيدا كرده َخَلَق اْألَْزَو « :اين جفت بودن آ

  .»َج ُكلََّها

است، به دليل دركى كه از حقايق عامل پيدا كردند و »َو ِممَّا َاليـَْعَلُمونَ « :فرمايد دسته سوم، كه خدا مى ، منظور ارزش آ
   قدرت و اراده آزاد خود را در چهارچوب

  28: نفس، ص

ا  اين درك و شعور عاىل قرار دادند، خود را به جاىي رساندند كه اگر متام عامل علم خود را روى هم بگذارند و خبواهند آ
ا ارزش تعيني كنند خدا چه قدر ارزش دارد؟ ىبتوانند برا را ارزياىب كنند، منى ايت است، على و فاطمه چه قدر ارزش  ى آ

  :فرمايد ايت، سلمان چه قدر ارزش دارد؟ پيغمرب مى دارند؟ ىب

  »1« »َسْلماُن مّنا اهل البيت«
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  .ايت ارزش دارد ايت، سلمان هم ىب ارزد، ىب چه قدر مى

ا مشا و مهه افراد انسان: فرمايد مىبنابراين، قرآن جميد  علم كسى به مقام و ارزش . هستند »َو ِممَّا َال يـَْعَلُمونَ «  نسبت به آ
ا منى ا چه قدر ارزش دارند كسى منى. رسد و واالىي آ ا در اتصال به مقام ربوبيت و در اتصال به متام شئون . داند آ آ

  .ين نور هم خود وجود مقّدس حق استمعاد، موجودى نورى شدند و منبع و مبدأ ا

. جتّلى خداوند، مانند شعاع آفتاب است »2« .در حقيقت، اينها به تعبري امام باقر عليه السالم جتّلى خدا در عامل هستند
در حقيقت، شعاع آفتاب، خود آفتاب است، جتّلى خداوند، نور خداست اين كه در قرآن جميد مشا كلمه نور را اضافه به 

  .بينيد، از مهني قبيل است مى »الّله نُوُر السَّماواِت َو اْالْرض«  هاللَّ 

  :فرمايد امام حسني عليه السالم مى

چون قدرتى در عامل براى خاموش كردن نور من پيدا  »3« نبايد كسى در دنيا در مقام خاموش كردن نور من برآيد،
هاشم نور اللَّه بود، ابوذر نور اللَّه بود، مرمي عليها  قمر بىن. شود شود، چون من نور اللَّه هستم و نور اللَّه خاموش منى منى

ا را ندارد. السالم نور اللَّه بود اين موجودات نوراىن را خدا براى . آنان موجوداتى نورى هستند كه احدى قدرت ارزياىب آ
براى چه امام باشند؟ براى  »4« »لِلنَّاِس ِإَماًماِإّىن َجاِعُلَك « :براى اين كه امام ما باشند. چه در ميان ما قرار داده است

ا بشومي ا شومي، در مهان ارزشى قرار مى. اين كه ما مأموم آ ا قرار گرفته ما اگر مأموم آ اند؛ از اين رو وجود ما  گريمي كه آ
  اگر. است »َو ِممَّا َاليـَْعَلُمونَ « شود كه داخل در فراز به وجودى تبديل مى

______________________________  
  .282، حديث 31، باب 64/ 2: ؛ عيون أخبار الرضا عليه السالم85/ 1: املناقب، ابن شهرآشوب -)1(

  :شبيه اين آمده 2، ذيل حديث 9، باب 107/ 89: در حبار األنوار -)2(

  .»َلِكنـَُّهْم َاليـُْبِصُرون َو َقاَل الصَّاِدُق عليه السالم َلَقْد َجتَلَّى اللَُّه ِخلَْلِقِه ِيف َكَالِمِه وَ «

  21379، حديث 8، باب 291/ 17: ؛ مستدرك الوسائل296/ 2: االحتجاج -)3(

ِبِشيَعِتَنا َما َقْد  الطَّاِغَيَة َقْد َصَنَع ِبَنا وَ  فـََقاَم احلَُْسْنيُ عليه السالم ِفيِهْم َخِطيباً َفَحِمَد اللََّه َو أَثـَْىن َعَلْيِه ُمثَّ َقاَل َأمَّا بـَْعُد َفِإنَّ َهَذا«
بُوِين اْمسَُعوا َعِلْمُتْم َو َرأَيـُْتْم َو َشِهْدُمتْ َو بـََلَغُكْم َو ِإينِّ أُرِيُد َأْن َأْسَأَلُكْم َعْن َأْشَياَء َفِإْن َصَدْقُت َفَصدِّ  ُقوِين َو ِإْن َكَذْبُت َفَكذِّ
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ِرَس َصارُِكْم َو قـََبائِِلُكْم َمْن أَِمْنُتْم َو َوِثْقُتْم ِبِه َفاْدُعوُهْم ِإَىل َما تـَْعَلُموَن َفِإينِّ َأَخاُف َأْن يـَْندَ َمَقاَلِيت َو اْكُتُموا قـَْوِيل ُمثَّ اْرِجُعوا ِإَىل أَمْ 
  .»َهَذا احلَْقُّ َو َيْذَهَب َو اللَُّه ُمِتمُّ نُورِِه َو َلْو َكرَِه اْلكاِفُرونَ 

  ».مهه مردم پيشوا و امام قرار دادممن تو را براى : فرمود«؛ 124): 2(بقره  -)4(

  29: نفس، ص

  .كسى خبواهد ما را ارزياىب كند، ديگر قدرت ارزياىب كردن ندارد

  :فرمايد وقىت پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى

  »1« »َضرَبُة ِعلىٍّ يَوَم اخلَنَدِق أفَضُل ِمن ِعباَدِة ثِْقَلنيِ «

ثقلني است، خود على چه قدر مقام دارد، يا خود پيامرب صلى اهللا عليه و آله  يك عمل على عليه السالم باالتر از عبادت 
  .كه در قرآن جميد دورمناى مقامشان را پروردگار بزرگ عامل بيان كرده است

   هاى وجودى انسان جنبه

  :انسان داراى دو جنبه است

  .جنبه ديگر هم جنبه عقلى و نورى اوست. يك جنبه انسان، جنبه نفسى اوست

  .دأ جنبه نفسى، يعىن جنبه حيواىن و مادى انسان، نطفه پدر و رحم مادر استمب

. »َخَلَق اْألَْزَو َج ُكلََّها« كار اول نطفه صلب پدر و رحم مادر است،. منتهاى جنبه نفسى انسان نيز مرگ و احنالل است
اى از نطفه  قطعه. ه مادر استسه قسمت موجوديت ما در جنبه نفس و مادى، مربوط به پدر و يك قسمت آن مربوط ب

حركت . امي ، ساختمان بدن ما را تشكيل داده است و ما وارد دنيا شده»َخَلَق اْألَْزَو َج ُكلََّها« اى هم از مادر پدر، قطعه
كند، چيزى را كه ما در هفتاد يا هشتاد  مرگ كه رسيد، اين ساختمان مادى را منحل مى. كنيم تا وقىت كه مرگ برسد مى

  .كند اش را تفريق مى امي و به بدن، استخوان، گوشت و پوست تبديل شده، مهه مجع كرده سال

در اين جنبه، مبدأ و . كنيم جنبه ديگر ما جنبه عقلى و نورى ماست كه ما از آن راه با عامل ربوبيت ارتباط برقرار مى
امي، آن جا كه بودمي، فقط به صورت  اين جا براى چه چيزى آمده. »2« »ِإنَّا لِلَِّه َو ِإنَّآ ِإلَْيِه َر ِجُعونَ « :منتهاى ما خداست
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از عامل اهلى ما را به يك بدن . ترين مقامات را به دست آورمي توانستيم عاىل استعداد بودمي؛ يعىن نريوىي نوراىن بودمي كه مى
بدِن من، در جنبه بدىن من  مسافرت دادند، مِن انسان در حقيقت، اين بدن نيست، موجوديت من، مِن اهلِى است، منِ 

   كارى

______________________________  
  ).با كمى اختالف( 5، حديث 412/ 1: ؛ ينابيع املوده287/ 2: شجرة طوىب -)1(

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

  30: نفس، ص

  .ندارد

هر انساىن را اگر جتزيه و حتليل كنند، يك قالب معموىل آب از اين بدن به دست  بدن: اند كه هاى علمى نوشته در كتاب
آيد، از آهن بدن   آيد، از گوگرد بدن هفت سر كربيت به دست مى آيد، از چرىب بدن هفت قالب صابون به دست مى مى

دن به اندازه النه مرغى كه از امالح ب. آيد كه از مواد اسفنجى كاهوىي گرفته شده، هفت عدد ميخ معموىل به دست مى
اگر جمموع اينها را . آيد اى يك مغز مداد كربن به دست مى از كربن بدن به اندازه. آيد كند، گچ به دست مى قدقد مى

  .خرند براى فروش به بازار بربند، بيست تومان بيشرت منى

وانات بيشرت است؛ مثًال اگر بدن فيل ارزش حيوانات از او بيشرت است، چون تركيبات بدن حي: اگر كسى چنني فكر كند
خيلى كه پروردگار به بدن ما احرتام بگذارد، ديه ما را هزار . شود را جتزيه كنند و به بازار بربند، قيمت آن چند برابر مى

عاً ما واق. او باقى به بقاى اهلى است. شود ديه بدن نه ديه يك زال و فرتوت، زال كه كشته منى. مثقال طال قرار داده است
حركت  » ِمَن اللَّه«لكن  »ِإلَْيِه َر ِجُعونَ « وطن اصلى و آخر ما كجاست؟ خدا؛ »ِإنَّا لِلَّهِ « از چه كسى هستيم؟ از خدا؛

 ارزم، اگر اين حركت را ادامه دهم و در انتهاى اين حركت به دامنه معشوق بيفتم، چه قدر مى. كردم آخر ِمْن عند اللَّه
  .داند كسى منى  ؛ هيچ»َاليـَْعَلُمونَ «

به مردم بگو كه اگر كسى به يك مؤمن واقعى در روى زمني ناسزا بگويد، گويا به من  : خداوند به موسى عليه السالم فرمود
 ارزد او نيست، من هستم، چه قدر اين موجود مى. اگر با يك مؤمن جبنگد، با من جنگيده است. گفته است

داند چرا خودم را در  كسى ارزش جتّلى انسان را منى. داند ر كسى ارزش انسان را مىداند، مگ است، كسى منى »َاليـَْعَلُمونَ «
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اگر در بند . چرا جتّلى خدا نشوم. بند شيطان بيندازم و بعد هم در بند شيطان در فكر به بند انداخنت ديگران باشم
  نند، بيست تومان بيشرتشيطان باشم، چه ارزشى خواهم داشت؟ هيچ ارزشى ندارم، اگر فقط بدمن را جتزيه ك

  31: نفس، ص

توامن در بند شيطان بيفتم و هم در فكر به بند انداخنت ديگران باشم اما براى آن كه در آغوش شيطان  من هم مى. ارزد منى
صد و بيست و چهار هزار واسطه، دوازده امام، حمرم، صفر، رمضان، شب مجعه، ليلة . نيفتم بايد در آغوش اهلى بيفتم

 »ِعَباِدى َعّىن « :دائماً صداى پروردگار بلند است كه. دعا، مناز، روزه، حج، جهاد متام اينها آغوش اهلى است القدر،
ما دو تا از يك طرف، هم . مشا براى من هستيد و من براى مشا. بندگان من پيش من بياييد، مشا مال من هستيد »1«

بُّونَهُ حيُِ « :اين سخن پروردگار است كه. عاشقيم و هم معشوق هم من عاشق تو هستم و هم تو عاشق من،  »2« »بـُُّهْم َوحيُِ
  .هم من معشوق تو هستم و هم تو معشوق من

من قبًال فقط به صورت . اگر مرا به اين دنيا آوردى، تنها به اين دليل بوده است كه اين استعداد من به فعليت برسد
در عامل علم اهلى، به صورت وجود نورى بودمي و اين وجود نورى ما به  استعداد بودم، نه اين كه خيال كىن تازه متولد شده

  .صورت قدرت و استعداد حمض بود

وقىت . خدا اين استعداد را به اين بدن منتقل كرد تا با علم و عمل، خود را به فعلّيت برساند و به جتّلى اهلى تبديل شود
رسد آن زماىن است   نفس مطمئنه، نفس راضى و نفس مرضيه مىرسد، به حالت  جتّلى اهلى شد، به خدا و لقاى خدا مى

گويد، در آن حس و حال، اين من  آن گاه كه انسان يا اللَّه مى: كه  »3« فرمايد كه خود پروردگار در مناجات شعبانيه مى
زند، نوبت او  ىاو نيست كه با من حرف م. كنم نه او گومي نه او، من هستم كه با او مناجات مى هستم كه يا اللَّه مى

  .ديگر متام شد

. زمن دهم، منم كه حرف مى اى انسان، تو كار خودت را كردى، حال من هستم كه جواب تو را مى: فرمايد خداوند مى
  .اين اللَّه اللَّه تو، اللَّه اللَّه خود من است. كنم منم كه مناجات مى

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
  ».هنگامى كه بندگامن از تو درباره من بپرسند«؛ 186): 2(بقره  -)1(
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  ».آنان را دوست دارد، و آنان هم خدا را دوست دارند«؛ 54): 5(مائده  -)2(

  ).مناجات شعبانيه( 685: اإلقبال -)3(

  32: نفس، ص

  ها پى نوشت

   حقيقت نفس 3

  

   ران، حسينيه هدايت

  1362رمضان 

  37: صنفس، 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

  :فرمايد خداى تبارك و تعاىل مى

  »1« »ُسْبحَن الَِّذى َخَلَق اْألَْزَو َج ُكلََّها ِممَّا تُنِبُت اْألَْرُض َو ِمْن أَنُفِسِهْم َو ِممَّا َال يـَْعَلُمونَ «

حبث درباره عقل . اّول عقل و دّوم نـَْفس: موضوع در وجود انسان از زمان بعثت خنستني پيامرب تاكنون حبث شده استدو 
نسبت به نـَْفس بسيار كمرت بوده، اما آن چه درباره نـَْفس گفته شده، بسيار زياد است، چراكه اساس و منشأ بسيارى از 

  .شده استهاى انسان، نـَْفس معرىف  ها و بدخبىت خوشبخىت

اوًال، كارگردان حركات، اعمال و اخالق انسان است و فعاليت او در . نـَْفس تابلوى بسيار مهمى در وجود انسان است
چنني تابلوىي است كه خداوند متعال به مصلحت حيات انسان، متام غرايز، اميال،  تر است؛ هم وجود انسان از مهه گسرتده

هاى گوناگون نبود، زندگى براى انسان معنا  اند و اگر اين تابلو با اين نقش نقاشى كرده ها را بر اين تابلو شهوات و خواسته
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شد، اما به دليل اين صفحه پر نقش و نگار اهلى، انسان موجودّيت  كرد و انسان درجنس مالئكه مى و مفهومى پيدا منى
  اهلى قرارديگرى غري از موجودّيت ملك و حيوان پيدا كرده است، اگر نـَْفس در مسري 

______________________________  
روياند و از وجود  ها را آفريد از آنچه زمني مى است آنكه مهه زوج]  از هر عيب و نقصى[منزّه «؛ 36) 36(يس  -)1(

  ».دانند خودشان و از آنچه منى

  38: نفس، ص

نساىن و اهلى براى مهه اعضا و جوارح او هاى مثبت و حركات عاىل ا گريد، در وجود انسان و زندگى او، ميدان فعالّيت
عقل ما، عواطف ما، مشاعر ما، احساسات ما، اعضا و جوارح ما، در صورتى براى خدا كار خواهند كرد . باز خواهد بود

ا فعاليت بامنفعت خواهد بود كه نـَْفس در مسري اهلى باشد و فعاليت   .هاى آ

دود و حمدوده خودش باشد، به تعبري قرآن جميد، از مرزهاىي كه خدا برايش قرار هاى نـَْفس بايد در ح فعالّيت: به تعبري ديگر
كشد و  داده، طغيان نكند و خارج نشود كه اگر مسريش غري مسري اهلى شود، مهه اعضا و جوارح را به اسارت مى

  .كند هاى عقالىن، روحاىن و معنوى انسان را تعطيل مى فعاليت

   مسري حركت نفس

  :فرمايد قرآن جميد مى

شود كه شّرش از چهارپايان و مهه حيوانات روى زمني بيشرت و خطرش   آن گاه از وجود انساْن موجودى ساخته مى
براى اين كه نـَْفس در مسري اهلى قرار گريد، انبياى خدا، امامان و كتب آمساىن، به ويژه قرآن  »1« .تر خواهد شد گسرتده

ترين وظايف عاىل و تكاليف بسيار واجب انسان است كه اين تابلو را با  از مهم كند كه جميد سريى را براى نفس بيان مى
مبدأ و منشأ اين سري براى مسافر كه به . هاىي كه به روى آن نقاشى شده، در اين مسري تعيني شده حركت دهد متام نقش

ني پيامرب، چه پيامربان و چه كتب اى كه از زمان خنست طور طبيعى خيلى ارزنده است، فكر و انديشه است، فكر و انديشه
انسان اگر از اين نور استفاده كند و آن را . فكر در وجود انسان مهانند نور است. اند آمساىن بر آن پافشارى فراواىن داشته

د، براى توان در اين دنيا به هر كارى فكر كر  تواند عاقبت هر كارى را ببيند؛ البته به تنهاىي هم منى به كار گريد، با آن مى
  .تواند مهه ابعادى را كه انسان بايد ببيند به انسان بنماياند اين كه چراغ انديشه منى
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  خداوند متعال هم از باب لطف، عنايت و حمّبت به كمك چراغ انديشه آمده و

______________________________  
  179): 7(اعراف  -)1(

ِ َو َلَقْد َذَرأْنا جلََِهنََّم َكثرياً ِمَن اجلِْ  ا َو َهلُْم آذاٌن ال َيْسَمُعوَن  ا َو َهلُْم َأْعُنيٌ ال يـُْبِصُروَن ِ ْنِس َهلُْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن ِ ا نِّ َو اْإلِ
آنان را ] زيرا[امي  أُولِئَك َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولِئَك ُهُم اْلغاِفُلون؛ و مسلماً بسيارى از جّنيان و آدميان را براى دوزخ آفريده

] هاى حق را حقايق و نشانه[يابند، و چشماىن است كه توسط آن  در منى] معارف اهلى را[هاىي است كه به وسيله آن  دل
ترند؛  شنوند، آنان مانند چهارپايانند بلكه گمراه منى] سخن خدا و پيامربان را[هاىي است كه به وسيله آن  بينند، و گوش منى

  .اند]  ازمعارف و آيات خداى[و غافل خرب  اينانند كه ىب

  44): 25(و مهچنني سوره فرقان 

سخن حق [كىن بيشرت آنان  ان مىَأْم َحتَْسُب َأنَّ َأْكثـََرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو يـَْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسبيال؛ آيا گم
  !ترند د؟ آنان جز مانند چهارپايان نيستند بلكه آنان گمراهانديشن مى]  در حقايق[شنوند، يا  مى] را

  39: نفس، ص

تعليمات وحى، حمصول عقل كلى و مطلق . كمكى كه براى چراغ فكر قرار داده شده، مهني تعليمات وحى است
كارى را   است اما عقل ما عقل جزئى است، اگر اين عقل جزئى به عقل مطلق عاَمل وصل شود، به راحىت عاقبت هر عاملَ 
  .تواند ببيند كه آيا شّر است يا خري، به نفع انسان يا به ضرر او است مى

تنها راه اتصال اين عقل جزئى به عقل كلى عاَمل مهني خط و مسري وحى و تعليمات آمساىن است كه فعًال در قرآن جميد و 
يعىن كتاب خدا به صراحت آن روايات و در روايات و اخبارى كه در ارتباط مستقيم با قرآن جميد است منعكس است؛ 

  .كند اخبار را از نظر سالمت و صّحت امضا مى

   انديشه در نفس

  :فرمايد در سوره روم مى. كند قرآن جميد به انديشيدن امر مى
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نَـُهَمآ إِ « الَّ ِباحلَّْق َو َأَجٍل مَُّسمى َو ِإنَّ َكِثريًا ّمَن النَّاِس َأَو َملْ يـَتـََفكَُّرواْ ِىف أَنُفِسِهم مَّا َخَلَق اللَُّه السَّمَو ِت َو اْألَْرَض َو َما بـَيـْ
ِّْم َلكِفُرونَ    »1« »ِبِلَقآِى َر

ها و زميىن كه خداوند متعال  كنند، آيا در اين آمسان شان فكر نكردند و فكر و انديشه منى آيا مردم در خويشنت و در نفس
كنند؟ فكر  ها و زمني آفريده شده و فقط براساس حّق آفريده شده، فكر منى كنند؟ آيا آن چه بني آمسان آفريده، فكر منى

كنند كه جزء  كنند كه هر چه در اين عاَمل هست، رنگ خداىي دارد، حق است، يك واقعيت ثابت است، فكر منى منى
عاَمل حق است و رنگ  جزء اين عاَمل، قدم به قدم اين عاَمل، عنصر به عنصر اين عاَمل، آن به آن و حلظه به حلظه اين

ِّْم َلكِفُرونَ « خداىي دارد و براى هدف و واقعيىت آفريده شده است؟ اگر مردم فكر و انديشه  »ِإنَّ َكِثريًا ّمَن النَّاِس بِِلَقآِى َر
د حجاب  را تعطيل كنند، اگر با ديد پر نور عقل به عاَمل نگاه نكنند، ميان خودشان و لقاى پروردگار پرده انداخته و اجيا

   كساىن كه. اند كرده

______________________________  
است،  خدا آمسان]  كه[اند؟  درون خود نينديشيده]  خلوت[آيا در «؛ 8): 30(روم  -)1( ها و زمني و آنچه را ميان آ

اسبه اعمال به قيامت و حم[جز به حّق و راسىت و براى مدتى معني نيافريده است؛ و مهانا بسيارى از مردم به ديدار 
  ».پروردگارشان كافرند]  وسيله

  40: نفس، ص

ا در غربت  منى انديشند، ديگر منتظر رسيدن به لقاى او و رسيدن به دوسىت و حمبت و عشق و رفاقت او نباشند، آ
  .اند بسيار خطرناكى قرار گرفته

  :»1« فرمايد قرآن جميد در اين باره مى

تر است، چون در اين جا باز به خيال خودشان دلشان را به پول، خانه، به  خطرناك غربت روز قيامت از غربت امروزشان
اند، اما در روز قيامت به هيچ عنوان اين گونه مردم، نه شفيعى، نه يارى، نه ياورى، نه دادرسى،  اى خوش كرده زن و بّچه

نگام عذاب با خود فكر كنند كه با عجز كارى، خنواهند داشت، البته آن جا هم ممكن است به ه نه فريادرسى و نه كمك
و ناله در پيشگاه مقّدس حق، او به داد ما خواهد رسيد، وىل پروردگار در قرآن فرموده است كه اگر هم فرياد بزنند، در 

ا را جواب منى ا شود كه دهان آ دهم، حىت براى اين كه فرياد نزنند، در جهنم دستور داده مى قيامت خوِد من هم فرياد آ
  .براى ابد دوخته شود
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   آثار تفّكر در نفس

كنيد؟ اگر انسان در نفس خود فكر كند به دو نتيجه  تان فكر منى آيا در اين نـَْفسِ  »...َأَو َملْ يـَتـََفكَُّرواْ ِىف أَنُفِسِهم «
هاى بديع و عجيىب كه روى اين تابلو  يكى اين كه انسان از خودش ياد كند كه اين نـَْفس و اين تابلوى پر از نقش: رسد مى

اند، پدرم اگر كارى هم اجنام داده  را نساخته ام، پدر و مادرم هم كه او است، از كجا آمده است؟ خودم كه او را نساخته
اى بوده كه من از حالت خاكى در كارگاه وجود او به نطفه تبديل شوم و مرا به طور امانت حتويل مادر  باشد، فقط واسطه

  .ام، هيچ دستگاهى، حىت در دنيا قدرت ديدن مرا نداشت بدهد، من هم كه در َرِحم مادر، در ظلمات ثالث بوده

  .اش را ادامه داد، اما در ساخنت من دخالىت نداشت م نيز تنها كارى كه كرد اين بود كه زندگى طبيعىمادر 

______________________________  
  :اشاره به آيات زير دارد -)1(

ْنيا َو يـَْومَ «؛ 58): 2(بقره  اْلِقياَمِة يـَُردُّوَن ِإىل َأَشدِّ اْلَعذاِب َو َما اللَّهُ  َفما َجزاءُ َمْن يـَْفَعُل ذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِيف اْحلَياِة الدُّ
  »ِبغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلون

َنُكْم َو اللَُّه ِمبا تـَْعَمُلوَن َبصري«؛ 3): 60(ممتحنه  َفَعُكْم أَْرحاُمُكْم َو ال َأْوالدُُكْم يـَْوَم اْلِقياَمِة يـَْفِصُل بـَيـْ   »َلْن تـَنـْ

ُهَو ا ما ِشْئُتْم ِمْن ُدونِِه ُقْل ِإنَّ اْخلاِسريَن الَّذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم َو َأْهليِهْم يـَْوَم اْلِقياَمِة َأال ذِلَك َفاْعُبُدو «؛ 15): 39(زمر 
ْسراُن اْلُمبني   .»اخلُْ

  41: نفس، ص

حكيم و عادىل، مواد در اين ظلمات سه گانه هم كه بودم، عوامل بريوىن عاَمل دخالت خلقى نداشتند، فقط به اراده عاِمل، 
شده و مقدارى از آن غذا با تبديل شدن به ماده ديگرى در َرِحم، به درد ساختمان وجود من خورده  بريوىن غذاى مادر مى

ام، جمبورم  كنم و اگر هم نعوذ باللَّه بگومي كه خالقى نداشته با فكر كردن در نـَْفس، خالق را پيدا مى. رسيد و به من مى
خواست، اما  خود به خود به وجود آمده است كه در اين صورت، خوب بوده و ديگر به وجود آوردن منى بگومي كه نـَْفس

هاى عاَمل به  ترين انسان دامن كه نـَْفس خود خبود به وجود نيامده و براى من روشن است كه از پدر و مادرم كه نزديك من مى
  .اين معناى پيدا كردن خدا از درون خود است. خالىت نداشتندمن هستند، گرفته تا عوامل بريوىن، در ساخنت نـَْفس من د
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ترين  خدا نـَْفس را آفريد و سپس در اختيار من قرار داد، به عنوان يكى از بزرگ. حاال معلوم شد كه خدا خالق است
  .هايش اين نـَْفس را در اختيار من قرار داد نعمت

هاى عاىل حياتى به روى آن نقش زده،  اين تابلوىي كه اين مهه نقشاز اين كه خالق من اين نعمت را به من عنايت كرده و 
  كردم؟ شود، به اين كه اگر چشم نبود چه مى انديشم حامل بد مى شوم كه آن را دارم، چون وقىت به ضّدش مى خوشحال مى

، بلكه يك نـَْفس ها را نداشتم شدم و اميال و غرايز و خواسته شدم و دو دست نداشتم؟ اگر متولد مى اگر متولد مى
ها را خالقم به من داد،  كردم؟ اما االن كه اين نعمت داد كه فقط باشم، اما هيچ چيز را خنواهم، چه مى رنگى به من مى ىب

  .ها خوشحال هستم از داشنت اين نعمت

فكر است،  يك مقدار مسري را انسان طى كرده و نـَْفس را مسافرت برده، اين سفر امسش سفر اىل اللَّه است، مبدأش
سوره روم آن  8منتهايش هم وجود مقّدس خودش است؛ يعىن ما با مركب فكر بايد جناب نـَْفس را بردارمي و براساس آيه 

اى تبديل نكند كه  را به مالقات خدا بربمي كه اگر كسى نـَْفس را به مالقات خدا نربد و در حّد قدرت خودش، به گونه
  :نتوان به او گفت

  42: نفس، ص

  »1« »َرّبِك رَاِضَيًة مَّْرِضيَّةً   اْرِجِعى ِإَىل * تـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِلنَّةُ يأَيـَّ «

گويد مرا به خدا برسان، انسان به فرياد و  باالترين ظلم را در اين عاَمل مرتكب شده است آن مسافرى كه فطرتش مى
  .اش گوش ندهد ناله

   ناله نفس

  :پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمودند در منابع شيعه و كتب اهل سّنت آمده كه

اگر مسلمى صداى ناله فريادخواه مظلومى را بشنود، اگرچه فريادكننده در مغرب عاَمل باشد و او بتواند ناله او را جواب 
  دهد و مشكلش را حل كند و نكند،

  »2« »فـََلْيَس ِمبُْسِلمْ «
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اش   وِد ما باشد و نزديك ما باشد و با ما باشد و اگر انسان به نالهمسلمان نيست، چه برسد به اين كه اين فرياد ميان خ
آيا مشا دوست داريد كسى بيايد كربيت به مشا بزند تا آتش بگرييد؟ . خواهم گويد كه من جهّنم منى گوش بدهد، ذاتش مى

د و غرقتان كند؟ نه، دلتان خواهد كسى بيايد مشا را در درياىي فرو برب  نه، اين مهان خنواسنت نـَْفس است، آيا دلتان مى
خواهد   خواهد به جهّنم برود، منى خواهد سنگى از آمسان بيفتد و مشا را له كند؟ نه، اين ذات و طبيعت نـَْفس است، منى مى

خواهد پول در راه خدا ندهد، اگر انسان به  خواهد به ميدان جهاد نرود، منى خواهد اهل زنا شود، منى گمراه شود، منى
  .شود، لذا بايد به دادش رسيد ها گرفتار مى ش ندهد، به متام آن آلودگىفريادش گو 

   تربيت نفس

گويد كه به فرياد دردمند برسيد، براى چيست؟ براى اين   كند و مى اين كه خداوند در قرآن به حماسبه و مراقبه سفارش مى
مهراه انسان است، خوِد او را هم با مهه شود و چون  ها دچار مى كه اگر انسان غافل و خواب مباند به متام بدخبىت

   اين طور نيست كه در قيامت خدا نـَْفس گمراه را از وجود انسان. كند ها يكى مى بدخبىت

______________________________  
به سوى پروردگارت در حاىل كه از او خشنودى و !* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته«؛ 28 - 27): 89(فجر  -)1(

  ».هم از تو خشنود است، باز گرداو 

  ).20باب ( 120، حديث 339/ 74: ؛ حبار األنوار5، حديث 164/ 2: الكاىف -)2(

  43: نفس، ص

دربياورد، او را در آتش بيندازد و به انسان بگويد كه تو خودت برو، چون مسئوليت او با ماست، بلكه متام تكاليف 
س را در حالت اّماره بگذارمي، ما بايد او را از منزل اّماره دربياورمي و داخل منزل مربوط به نـَْفس متوجه ماست، ما نبايد نـَفْ 

لّوامه كنيم، از حالت لّوامه به حالت ُمْلَهمه، از حالت ملهمه به حالت عاقله، از عاقله به حالت مطمئنّه، از مطمئّنه به 
  .بودن كه رسيد، زمان لقاء اللَّه است حالت راضّيه و از راضّيه به حالت مرضّيه تبديل كنيم، به مرضيّه

ماند، ديگر سايه  شود، آن جا جايگاهى است كه غري بنده و غري معشوق هيچ كس منى در آن جا حجاب برطرف مى
افتد كه انسان را دنبال خودش بكشد، آن جا سايه فقط ظل الّله است، در آن منزل، جاذبه  هيچ چيزى در زندگى منى

در آن منزل است كه اگر مهه دنيا را يك دفعه به انسان بدهند، متام دنيا را عاشقانه يك لقمه  فقط جاذبه اهلى است،
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چشد، با اين كه گرسنه  گذارد، خودش هم منى كند و به عشق حمبوبش در دهان هر كسى كه حمبوبش بگويد مى مى
  .چشد دنياست، اما منى

خواهم افطار  هست كه من ده قرص نان در منزل دارم و مى يك وقت. خواهد؟ غذا شخصى كه روزه گرفته، افطار چه مى
كنم، اما گاهى يك قرص نان بيشرت  گويد به من كمك كن، من دو قرص نان به او كمك مى آيد و مى كنم، كسى مى

ّيه كنم قدرمت منى ندارم كه تنها خودم را سري مى . ّيه كنمرسد كه بيش از يك قرص نان  كند و بعداً هم اگر خبواهم نان 
  .اين دو فرض با هم فرق دارند

  نفس مرضيه در مرحله لقاء

اگر اول افطار شخصى از كار افتاده، كسى كه قدرت كار ندارد، تواناىي پول درآوردن ندارد در خانه امرياملؤمنني عليه 
كند،  خودش را مجع مىآيد سر سفره نان  السالم برود و آن حضرت در را باز كند و او بگويد كه نان ندارم خبورم، مى

  هيچ چيز ديگر هم سر سفره نيست، بلكه يك قرص نان است، آن هم نان جو، نان جوىي كه غري از

  44: نفس، ص

  .شود، كوچك است نان گندم است، مخريش باز منى

برم و  او مىبرى؟ بفرمايد كه دِم در مسكني آمده، براى  آقا نان را كجا مى: گويد آن گاه فاطمه زهرا عليها السالم مى
بگويد كه بابا جان، ) حسن و حسني(اند  هاىي كه هنوز تكليف نشده بّچه »1« حضرت زهرا بگويند كه نان مرا هم بده،

شود، چون در مرحله لقاست و هيچ  نان ما را هم بده، مهه دنيا را هم اگر در آن وقت به نـَْفس مرضّيه بدهند، غافل منى
تواند  نده كه حمبوب ديده نشود، اين قدر نور شديد است كه هيچ چيز در اين نور منىچيز ميان او و حمبوبش سايه نيفك

  .سوزد شود، خود و خودّيت مى سايه داشته باشد، هر چه جلو بيايد، در آتش اين نور سوخته، فاِىن فاىن مى

يك . كنند ني كار را مىاگر مهه دنيا هم در دست انسان باشد، در مرحله لقاء فاِىن فاىن است، شب دوم و سوم هم مه
كند،  زند، چهار روز از مدينه دور بود تا دخرت پيامرب صلى اهللا عليه و آله در را باز مى گردد، در مى بار هم به مدينه برمى

هامي سه روز است كه حىت يك لقمه غذا  على جان من و بّچه: كند چرا رنگت پريده است؟ عرض مى: فرمايد مى
توانست بگويد كه ما غذا ندارمي، مگر عاشق خدا حاضر است عّفت خانه و آبروى شوهرش را  منىبه بابا . امي خنورده

آن حضرت . ماند، در آن جا هيچ چيز سايه ندارد بشكند، اصًال حجاىب بني عاشق و معشوق در وقت لقاء و وصال منى
پول را  . بله: ن قرض بدهى؟ گفتدو درهم پول دارى به م: برگشت يكى از دوستان خملص و مؤمنش را ديد و فرمود
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اين جا چرا : گرفت خواست برود و طعام خبرد كه مقداد بن اسود را ديد كه كنار ديوار ايستاده است حضرت پرسيد
  :اى؟ گفت ايستاده

سه شبانه روز : اى؟ گفت شود، حتماً دردى دارى كه اين جا ايستاده مهني جورى كه منى: گفت: ام مهني جورى ايستاده
. من پول دارم، بگري: فرمود. كشم به خانه بروم مان نيست، خجالت مى ام هيچ چيز در خانه كارى به دست نياوردهاست  

افتد، فوراً كنار آن سايه  اى مى اين ما هستيم كه تا چشممان به هر سايه. اى در اين جا نيست اصًال حجاب و سايه
  .نشينيم مى

______________________________  
َو يُْطِعُموَن الطَّعاَم َعلى ُحبِِّه ِمْسكيناً َو يَتيماً َو «: باشد ن آيه شريفه شأن نزول انفاق حضرت على عليه السالم مىاي -)1(

  .8): 76(؛ انسان .كنند ؛ و غذا را در عني دوست داشتنش، به مسكني و يتيم و اسري انفاق مى»َأسرياً 

  45: نفس، ص

اىي كه در نور مطلقند، متام سايهشهوت، ميل، غريزه، پول، رفيق، ريا ها را با  ست، صندىل، حمراب و منرب سايه دارد، اما آ
  .اند رسيدن به آن جا فنا كرده

امرياملؤمنني عليه السالم به مسجد آمد، صف پنجم يا : بالل اذان مغرب را گفت. مقداد رفت، خودش آن جا ايستاد
فرمايد كه خانه خودتان  آقا جان خدا مى: ئيل آمد و به پيامرب گفتششم نشست، سالم مغرب پيامرب كه متام شد، جرب 

  .بله، يا رسول اللَّه: عرض كرد! على جان: نرو، امشب خانه على برو، رويش را از حمراب برگرداند و فرمود

خانه رسيدند،  امرياملؤمنني بسيار خوشحال بود، درِ . در حال آمدن به خانه بودند. رومي بنشني با هم به خانه مى: فرمود
در زدند، زهرا عليها السالم در را باز كرد، چشمش به پيامرب افتاد، نگاهى به امرياملؤمنني كرد، حاكى از اين كه ما هيچ 

على و پيامرب و حسن و حسني عليهما السالم در اتاق نشسته بودند  . بفرماييد: اى؟ گفت چيزى ندارمي چرا مهمان آورده
بيىن كه ما  اى خودت پذيراىي كن، مى موالى من، حاال كه مهمان آورده: گفت. اتاق ديگر رفتكه دخرت پيامرب هم به 

  .هيچ چيزى ندارمي، ما هر چه دارمي توىي

فاطمه : اى جلوى زهرا عليها السالم افتاد، برداشت و پيش بابايش آورد، بابا نگاهى به اين سفره كرد، صدا زد آن گاه سفره
ِّْم َلكِفُرونَ « ،»1« جان، جان من قربان تو چه قدر بدخبت هستند كساىن كه ميان خود و « »ِإنَّ َكِثريًا ّمَن النَّاِس بِِلَقآِى َر
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ام، اما اينها پرده  گويد كه من متام عوامل ديدن خودم را براى مشا آماده كرده ، خدا مى»اند تا خدا را نبينند خدا پرده انداخته
  .اند كه او را نبينند انداخته

شود كه خالقش را پيدا كرده، از  از يك طرف، انسان خوشحال مى. نـَْفس نعمت است، و لقاء حق، نعمت خداست
شود كه خالْق، اين نعمت را در اختيار او گذاشته است؛ حال اين جا مكّلف است كه اين  طرف ديگر، خوشحال مى

اىي برساند، حق ندارد به اين خوشحاىل عادى  خدا به من هم . قناعت كند كه احلمد للَّه رب العاملنيخوشحاىل را به اوج 
   نعمت نـَْفس داده است، او بايد اين خوشحاىل را به

______________________________  
َعْن َأِيب َجْعَفٍر عليه السالم َقاَل ِإنَّ َفاِطَمَة . 402: ؛ قصص االنبياء، جزائرى45، حديث 171/ 1: تفسريالعياشى -)1(

ه السالم َما َكاَن الم َضِمَنْت ِلَعِليٍّ عليه السالم َعَمَل اْلبـَْيِت َو اْلَعِجَني َو اْخلُبـَْز َو َقمَّ اْلبَـْيِت َو َضِمَن َهلَا َعِليٌّ عليعليها الس
ءٌ َقاَلْت َو الَِّذي َعظََّم َحقََّك َما َكاَن  َشيْ  َء ِبالطََّعاِم فـََقاَل َهلَا يـَْوماً يَا فَاِطَمُة َهْل ِعْنَدكِ  َخْلَف اْلَباِب نـَْقَل احلََْطِب َو َأْن جيَِي

ئاً ءٌ نـَْقرِيَك ِبِه قَاَل أَ َفَال َأْخبَـْرِتِين قَاَلْت َكاَن َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله نـََهاِين َأْن َأْسَأَلَك َشيْ  ِعْنَدنَا ُمْنُذ َثَالَثِة أَيَّاٍم َشيْ 
َو ِإالَّ َفَال َتْسأَلِيِه َقاَل َفَخرََج عليه السالم فـََلِقَي َرُجًال َفاْستَـْقَرَض ِمْنهُ ] َعْفوٍ [ٍء  مِِّك َشْيئاً ِإْن َجاَءِك ِبَشيْ فـََقاَل َالَتْسأَِلَني اْبَن عَ 

ِيف َهِذِه السَّاَعِة َقاَل اْجلُوُع َو الَِّذي َعظََّم  ِديَناراً ُمثَّ أَقْـَبَل ِبِه َو َقْد أَْمَسى فـََلِقَي ِمْقَداَد ْبَن اْألَْسَوِد فـََقاَل ِلْلِمْقَداِد َما َأْخَرَجكَ 
 َو َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا َحقََّك يَا أَِمريَاْلُمْؤِمِنَني قَاَل قـُْلُت ِألَِيب َجْعَفٍر عليه السالم َو َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َحيٌّ َقالَ 

َقِد اْستَـْقَرْضُت ِديَناراً َو َسُأوثُِرَك ِبِه َفَدفـََعهُ ِإلَْيِه فَأَقْـَبَل فـََوَجَد َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه و  عليه و آله َحيٌّ َقاَل فـَُهَو َأْخَرَجِين وَ 
نَـُهَما َشيْ  ْن ُخْبٍز َو حلٍَْم َقاَل يَا فَاِطَمةُ َء َفِإَذا َجْفَنٌة مِ  ءٌ ُمَغطى فـََلمَّا فـََرَغْت اْجتَـرَّْت َذِلَك الشَّيْ  آله َجاِلساً َو َفاِطَمُة ُتَصلِّي َو بـَيـْ

ُثَك ِمبََثِلَك َو َأىنَّ َلِك َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْرُزُق َمْن َيشاءُ ِبَغْريِ ِحساٍب فـََقاَل َلُه َرُسوُل ال لَِّه عليه السالم َأَال ُأَحدِّ
ِمْن  ُل زََكرِيَّا ِإَذا َدَخَل َعَلى َمْرَميَ اْلِمْحرَاَب فـََوَجَد ِعْنَدها ِرْزقاً قاَل يا َمْرَميُ َأىنَّ َلِك هذا قاَلْت ُهوَ َمَثِلَها قَاَل بـََلى َقاَل َمثـَُلَك َمثَ 

  ُكُل ِمنـَْها اْلَقاِئُم ع َو ِهَي ِعْنَدنَاِعْنِد اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْرُزُق َمْن َيشاءُ ِبَغْريِ ِحساٍب َفَأَكُلوا ِمنـَْها َشْهراً َو ِهَي اجلَْْفَنُة الَِّيت يَأْ 

  :امام حمّمد باقر عليه السالم فرمايد

حضرت فاطمه عليها السالم به على عليه السالم تعهد داد كه متام كارهاى داخل خانه را از قبيل مخري كردن آرد، پخنت 
يه نان، نظافت منزل و غريه را اجنام دهد و على عليه السالم نيز تعهد منود   كه امور خارج از خانه مانند آوردن هيزم و 

  .طعام را اجنام دهد

  آيا در خانه چيزى دارى؟! اى فاطمه: در يكى از روزها على عليه السالم به فاطمه عليها السالم گفت
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آن را برايت سوگند به آن خداىي كه حّق تو را بزرگ قرار داده، مّدت سه روز است كه چيزى ندارمي تا بتوامن : فاطمه گفت
ى : چرا اين امر را به من خرب ندادى؟ فاطمه گفت: على عليه السالم فرمود. بياورم رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مرا 

اگر على چيزى براى تو آورد بپذير و در غري اين صورت هرگز از او : منوده از اينكه چيزى از تو خبواهم و فرموده است
  .چيزى خمواه

پس على عليه السالم از خانه خارج شد و در بني راه فردى را مالقات منوده و يك دينار از او : ه السالم گويدامام باقر علي
قرض كرد تا طعامى براى خانه فراهم كند، در راه بازگشت با مقداد بن اسود روبرو گرديد و از او سؤال كرد كه به چه دليل 

به حّق آن خداىي كه حّق تو را بر ذّمه ما عظيم  ! اى امريمؤمنان: خ داداز خانه خارج شده و به دنبال چيست؟ مقداد پاس
  .كرده، گرسنگى موجب خروج من از منزل شده است

آرى : آيا در آن زمان پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله زنده بودند؟ امام فرمود: به امام باقر عليه السالم گفتم: راوى گويد
  :زنده بودند و ادامه دادند

يه طعام يك دينار قرض كرده من نيز به مهني عّلت از خانه خارج شده: ى عليه السالم به مقداد گفتعل ام و  ام و براى 
و آن دينار را به مقداد داده و به طرف خانه خود بازگشت، و هنگامى كه وارد خانه گرديد . دهم اكنون آن را به تو مى

ه نشسته و فاطمه عليها السالم در مصّالى خويش مشغول مناز است و يك مشاهده منود كه پيامرب صلى اهللا عليه و آل
ظرف سر پوشيده نيز در ميان ايشان قرار دارد، پس فاطمه عليها السالم از مناز فارغ شد، آن ظرف را جلو كشيد و چون 

  غذا از كجاست؟اين ! اى فاطمه: على عليه السالم گفت. اى پر از نان و گوشت است نگاه كردند ديدند كه كاسه

اى : و پيامرب اسالم به او فرمود. حساب دهد از طرف خدا آمده، مهانا خداوند هر كه را خبواهد رزق ىب: فاطمه گفت
  آيا دوست دارى برايت بگومي مثل تو و فاطمه چيست؟! على

ىت در مصّالى مرمي تو مانند حضرت زكريا هسىت زيرا آن حضرت هم وق: رسول خدا فرمود. آرى: على عليه السالم گفت
از طرف خدا آمده، و خداوند هر كه را : غذاىي ديد، از او پرسيد كه آن غذا را از كجا آورده و مرمي در جواب او گفت

  .دهد خبواهد بدون حساب رزق و روزى مى

مهان است كه شد، آن كاسه  خوردند و متام منى على و فاطمه مّدت يك ماه از آن غذا مى: امام باقر عليه السالم گويد
  .حضرت قائم عليه السالم نيز از آن خواهد خورد، و آن، هم اكنون نزد ماست
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اىي برساند، پس چه بايد بكند؟ بايد از وجود مقّدس خالق بپرسد كه من بايد اين نعمت تو را كجا مصرف كنم؟  اوج 
دهد كه اين نعمت مرا براى اين   نم؟ خدا دستور مىاين تابلو را با اين مهه خطوطى كه روى آن نقش زدى، كجا مصرف ك

ا راه مصرفش را كه  كه در مسري اصلى اش مصرف شود، در مسري راهنماىي انبيا، امامان و قرآن و عاشقان من قرار بده، آ
ا آموخت و نـَْفس را در مهان راهى مصرف ك. گويند اند به تو مى از من آموخته رد كه از وقىت انسان راه مصرف را از آ

ا نشان داده   :رسد، راه مصرف اين است اند، به لقاى حق مى جانب خدا به آ

َآ أَنَا َبَشٌر ّمثْـُلُكْم يُوَحى« َآ ِإهلُُكْم ِإلٌه َو ِحٌد َفَمن َكاَن يـَْرُجواْ ِلَقآَء رَبّهِ   ُقْل ِإمنَّ ِة ى فـَْليَـْعَمْل َعَمًال صِلًحا َو َالُيْشرِْك ِبِعَبادَ  ِإَىلَّ َأمنَّ
  »1« »َربِّه َأَحَدا

  :كند خداى متعال در سوره روم به شدت از دست اكثر مردم تاريخ شكايت مى

ِّْم َلكِفُرونَ « ى فـَْليَـْعَمْل َعَمًال  َكاَن يـَْرُجواْ ِلَقآَء رَبّهِ    َفَمن« :فرمايد اما در اين آيه شريفه مى »2« »ِإنَّ َكِثريًا ّمَن النَّاِس بِِلَقآِى َر
  .»ى َأَحَدا صِلًحا َو َالُيْشرِْك ِبِعَباَدِة رَبّهِ 

  .»ى َأَحَدا َو َاليُْشرِْك ِبِعَباَدِة َربّهِ « :تان سايه بيندازد نگذاريد چيزى غري از خدا در زندگى

   راه مصرف نفس از نظر قرآن

در آن جا از راه قرآن به . نـَْفس، مسائل بسيار مهمى وجود دارد كه در حبث بعدى مطرح خواهد شددرباره راه مصرف 
كند تا به روحى كه قرآن  اين نتيجه خواهيم رسيد كه اگر نـَْفس در آن مسريى كه او فرموده قرار بگريد، شايستگى پيدا مى

يّام خلقت مربوط نيست، بلكه به پس از ايام خلقت نـَْفس مربوط جميد از آن به روح اللَّه تعبري كرده، اتصال يابد، اين به ا
  .كند شود كه قرآن از آن به روح اللَّه تعبري مى شود؛ يعىن مسريى كه به نفس، روح خاصى عنايت مى مى

______________________________  
شود كه معبود مشا  وحى مىجز اين نيست كه من هم بشرى مانند مشامي كه به من : بگو«. 110): 18(كهف   -)1(

پروردگارش را اميد دارد، پس بايد كارى شايسته اجنام ]  پاداش و مقام قرب[فقط خداى يكتاست؛ پس كسى كه ديدار 
  ».دهد و هيچ كس را در پرستش پروردگارش شريك نكند

  ».پروردگارشان كافرند]  قيامت و حماسبه اعمال به وسيله[و مهانا بسيارى از مردم به ديدار «؛ 8): 30(روم  -)2(
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تواند كارهاى خارج از مرزهاى طبيعى اجنام دهد كه يك  هر كسى آن روح را دارا باشد، به اندازه استعداد و قدرت خود مى
  .به مورد آن اشاره خواهيم كرد

  امام راحل و رسيدن نفس به لقاء

ودند، دچار فشار اقتصادى بسيار شديدى شده بود؛ از اين رو به  اى در قم در ايّامى كه امام راحل رمحه اهللا طلبه ب طلبه
شناسى، به ايشان بگو به من   تو مرا مى: گفت منود و به او مى داد، مراجعه مى كسى كه كارهاى منزل امام را اجنام مى

كمك كنيد، اما   گويد بنابر خواست آن طلبه به امام عرض كردم لطفاً به فالن طلبه كار خانه مى اين خدمت. كمك كند
  گفىت؟: در راه مهان طلبه را ديدم، پرسيد. ايشان جواىب ندادند

  .دوباره گفتم، اما باز ايشان جواىب ندادند. بله، اما دوباره خواهم گفت: گفتم

كنار دستشان نشستم، عرض كردم فالن . بگو: زماىن كه ايشان به مدرسه فيضّيه آمدند، طلبه به من اشاره كرد و گفت
منزل به من گفىت، در بني راه هم گفىت، اين جا : ايشان فرمودند. اش خوب نيست، نياز به كمك دارد وضع اقتصادى طلبه

هم گفىت، من هم شنيدم، سالم مرا به آن طلبه برسان و بگو در فالن جيب لباست دوازده هزار تومان پول هست، آن را 
  .خواهم كرد مصرف كن، هر گاه متام شد، باز هم نيازمند بودى كمك

روند، حداقل اين  ها در حّد خودش كنار مى انسان اگر نفسش به لقاء برسد، ديگر در تاريكى و سايه خنواهد بود و پرده
كند؛ يعىن اگر نـَْفس به آن مرحله برسد كه ديگر با حرام متاسى نداشته  گريى مى مرحله اين است كه انسان از حرام كناره

شود كه هم  هاى خاصى براى او اجياد مى رسد كه جال، صفا، روشناىي و نورانّيت ه مىباشد، حداكثرش به اين مرحل
  .كند كند و هم ديد ديگرى پيدا مى هاى غري كتاىب زيادى از مغزش شروع به جوشيدن مى حرف

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

  48: نفس، ص

  ها پى نوشت

   رابطه نفس با سعادت و شقاوت انسان 4
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   ران، حسينيه هدايت

  1362رمضان 
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   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

ذيب او مطرح بوده، انبيا، كتب آمساىن، حكيمان و عارفان به  از زمان خنستني پيامرب تاكنون كه مسئله تربيت انسان و 
اند، زيرا به نظر مهه آنان، اساس  اند، از هيچ مسأله ديگرى حبث نكرده كه درباره نـَْفس انسان سخن به ميان آوردهاى   اندازه

  .گردد ها به وضع نـَْفس انسان برمى ها و خوشبخىت متام بدخبىت

  :خداوند متعال در قرآن كرمي اين معنا را به صراحت در سوره مباركه مشس بيان فرموده است

  »1« »َو َقْد َخاَب َمن َدسَّلَها* َقْد أَفْـَلَح َمن زَكَّلَها* َها ل َفَأْهلََمَها ُفُجوَرَها َو تـَْقوَ * َها ل َو َما َسوَّ  َو نـَْفس«

ها شست و شو  خبىت رسيد آن انساىن كه نـَْفس خود را از آلودگى خبىت و سعادت و خوش رستگار شد، پريوز شد، به نيك
نـَْفس مالقات كرد كه اين طهارت و پاكى نـَْفس بنا به فرموده قرآن جميد، علت لقاى نفسى، داد و با طهارت و پاكى 

منظور از لقاى حق هم رسيدن به اوج رضايت خداوند متعال . روحى و معنوى انسان با وجود مقّدس حضرت حق است
  .در متام نواحى زندگى انسان باشد

   اره شد، حمكوم شد آن كسى كه بهبدخبت شد، بيچ »َو َقْد َخاَب َمن َدسَّلَها«

______________________________  
اش را به او اهلام  كارى و پرهيزكارى پس بزه* و به نفس و آنكه آن را درست و نيكو منود،«؛ 10 -7): 91(مشس  -)1(

ها و امور  به آلودگى[و كسى كه آن را .* رشد داد، رستگار شد] از آلودگى پاك كرد و[ترديد كسى كه نفس را  ىب.* كرد
  ».نوميد شد]  از رمحت حق[بيالود ] بازدارنده از رشد
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  .معيوب كردن و ناقص كردن نـَْفس خود اقدام منود

بيچاره آن كسى كه . »نـََقصَ «يا » نـَقَّصَ «، يعىن »دسَّ «. ، به معناى ناقص كردن آمده است»سني«با » دسّ «كلمه 
ناقص كردن نـَْفس هم فقط و فقط با كلنگ گناه و . س و وجه ربّاىن نـَْفس را ناقص كردحيات نـَْفس، و چهره اهلى نـَفْ 

دارد و به خانه با عظمت  خمالفت پروردگار بزرگ عامل است كه اين كلنگ را خوِد انسان با شهوات، غرايز و اميالش برمى
  .كند نـَْفس محله كرده، آن را خراب مى

حسى به او  منى كند؟ به اين دليل كه اين انسان مانند مريضى است كه آمپول ىب چرا انسان درد اين خراىب را احساس
كند؟ دليلش اين است كه فعًال از مسىت و شوق گناه و از آن پوششى   چطور درد را حس منى. اش كنند اند تا جراحى زده

  .كند كه از لذت گناه به روى چهره زندگى او خورده، درد ناقص شدن را حس منى

   نفس از ديدگاه على صلى اهللا عليه و آلهحقيقت 

 »1« ها كه به پايان برسد و آخرت انسان از هنگام مرگ او شروع شود، دوران لذت: فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى
كند كه اين دردها به صورت عذاب جهّنم و غل و زجنريهاى جهّنم و  هاى گوناگون ظهور مى دردها به تدريج به صورت

  .مبدأ اين سري فكر است. انسان بايد اين نـَْفس را در مسري اهلى سري دهد. شود و سالسل آشكار مى اغالل

انسان درباره نـَْفس اين حقيقت و ماهّيت وجود و اين انديشه انسان درباره اين كارگردان باعظمت وجود كه متام عناصر و 
در اختيار اوست، كه اين موجود با عظمت منشأ و هاى گوناگونش در مدت عمر  ابزار موجودّيت انسان براى حركت

رسد و  كند به وجود مقّدس حضرت حّق تعاىل مى مبدأش در اين عامل كيست؟ وقىت انسان درباره نقطه مبدأ نـَْفس فكر مى
ىن بيند كه نـَْفس در وجود انسان جتّلى و جانشني حق است و مهان گونه كه در كل عامل وجوْد حيات، قدرت و كارگردا مى

  از آِن خداست،

______________________________  
  .122، باب 39/ 70: ؛ حبار األنوار48، حديث 73/ 4: عواىل الآلىل -)1(

  .»النَّاُس نَِياٌم َفِإَذا َماُتوا انـَْتبَـُهوا«

  55: نفس، ص
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عقل چراغ . است نه عقل در عامل وجود انساىن نيز به جانشيىن از وجود مقّدس حضرت اهلى، كارگردان مهه كاره نـَْفس
ها به نـَْفس مربوط است، حيات و مرگ هم به نـَْفس مربوط است نه  ها و اثردهى ها، اثرگريى ها، فعاليت است، متام حركت

  .عقل

  »1« »َقُة اْلَمْوتِ  ل ُكلُّ نـَْفٍس َذآ«

مه مرگ يا موت در قرآن مرگ از آِن كسى است كه حيات از آِن او است و حيات و مرگ از آِن نـَْفس است؛ البته كل
موت يك پل و . جميد به معناى فنا و عدم نيست، چرا كه عدم به معناى نبود است، وىل موت به معناى انتقال است

  .كند دروازه است كه نـَْفس را از جهاىن به جهان ديگر منتقل مى

م جزئى از اجزاى آن هستيم، خدا در وجود و مملكت هسىت ما نـَْفس ما رّب ماست، چنان كه در مملكت آفرينش كه ما ه
او جتّلى . رّب آفرينش است؛ يعىن مالك و كارگردان است و اين واقعّيت بر شخصّيت، عظمت و بزرگى نـَْفس داللت دارد

در اين كوه است و خداوند   گاه هستيم، بدن ما به منزله كوه طور و نـَْفس و روان ما به منزله موسى خداست و ما جتّلى
  .اين كوه به صورت نـَْفس جتّلى كرده است متعال هم بر

   نعمت نفس

مطلب ديگر اين كه اين وجود با عظمت نـَْفس از جانب خدا به چه عنوان به انسان داده شده است؟ اگر به عنوان 
  نعمت است، قدر اين نعمت چه اندازه است؟

  :فرمايد پيغمرب اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

اند كه متام سعادت انسان در پرتو نـَْفس به دست انسان  دانشمندان عاشق حق فرموده نعمت بسيار بزرگى است، چون
  تواند در او قدرت خالقّيت، كنار زدن زمان و نگريسنت عميق دارد و مى. رسد؛ بنابراين، قدرت نـَْفس بسيار زياد است مى

______________________________  
  ».چشد مى هر كسى مرگ را«؛ 185): 3(آل عمران  -)1(

  56: نفس، ص

  .العاده فراواىن اجنام دهد، اين نعمت است ارتباط با حقيقت كلى عاَمل، كارهاى فوق
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  :از اين كه انسان داراى اين نعمت است، بايد خوشحاىل دو چندان داشته باشد

كه اين نعمت در ابتدا از پروردگارش خوشحال بشود كه اين نعمت را به او داده و سپس از اصل نعمت خوشحال باشد  
اىي برساند؛ يعىن چه كار كند؟ بايد از صاحب اين نعمت . اختيارش است سري را ادامه دهد و اين خوشحاىل را به اوج 

بپرسد كه اى موالى من، اى سّيد من، اى رّب من، اى آقاى من، اين نعمت عظيمى كه به من عنايت كردى، من با اين 
مشا اين نعمت را با متام  »1« »ى فـَْليَـْعَمْل َعَمًال صِلًحا َفَمن َكاَن يـَْرُجواْ ِلَقآءَ َربّهِ « :هدد نعمت چه كنم؟ پروردگار جواب مى

ابزارى كه در اختيارت است، در گردونه عمل صاحل بينداز، كارى كن كه اين نعمت و آن چه طبع اين نعمت است كه 
ها و احساسات و مشاعر است، در مسري اهلى  استهچشم و گوش و دست و پا و شكم و شهوت و اميال و غرايز و خو 

قرار بگريد، نـَْفس وقىت در يك چنني خّطى شروع به سري كردن كرد، چنان كه ثابت شده، خيلى زود به مالقات حضرت 
  .شود حق نايل مى

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

كند، عظمت  و عظمت واقعى آن عظيم را درك مى »2« بيند در نايل شدن به اين مالقات، تنها چيزى را كه عظيم مى
شوند تا زماىن كه در دنيا هستند، در برابر  در آن جا خودش و متام ابزارش با متاشاى عظمت او فقط وادار مى. خداست

عظمت او سجده كنند، آن هم سجده عام، نه اين كه بدن خاكى سرش را روى مهر بگذارد و بلند كند و پروردگار 
او بايد با متام وجود سجده كند و غري حق را آن چنان كوچك . دهى كىن و سجده دروغني اجنام مى ه تقّلب مىبگويد ك

  .ببيند كه وقىت او را دعوت به سجده كردن از خود كند، به او خبندد

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

  ».اجنام دهد

  147خطبه : ج البالغه -)2(

َواَضُعوا َلُه َو َسَالَمَة الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َما َال يـَْنَبِغي ِلَمْن َعَرَف َعَظَمَة اللَِّه َأْن يـَتَـَعظََّم َفِإنَّ رِفْـَعَة الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َما َعَظَمُتهُ َأْن يـَتَـ 
  .لسََّقمِ ْدَرُتُه َأْن َيْسَتْسِلُموا َلُه َفَال تـَْنِفُروا ِمَن احلَْقِّ نَِفاَر الصَِّحيِح ِمَن اْألَْجَرِب َو اْلَباِرِئ ِمْن ِذي اقُ 

ما رأيت شيئا إال رأيت : فرمايد رسد كه امرياملومنني عليه السالم مى و وقىت خدا را شناخت و عظمت او را ديد به جاىي مى
  .لهاهللا قب
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  )اين طور آمده ما رايت شيئا اال و رايت اهللا معه وقبله و بعده( 150/ 1: ؛ نوراالفهام368: مفتاح الفالح

  57: نفس، ص

  نفس سليم و نفس پليد

اين شش نفر در عراق . حكيم را ندانيد  شايد خيلى از مشا علت كشته شدن شش نفر از خاندان مرحوم آية الّله العظمى
دو فتوا از اين شش نفر . باسواد و مورد احرتام مؤمنان و متدينان عراق اعم از شيعى و سّىن بودندبسيار آبرومند، 

يكى اين كه با خّط خودشان بنويسند كه امام مخيىن رمحه اهللا مسلمان نيست، يعىن مهان كارى كه معاويه درباره : خواستند
ا  آن مرد با عظمىت كه  -وجود مقّدس ُحجر بن عدى قرار داشتامرياملؤمنني عليه السالم كرد كه از شش نفر در رأس آ

از زماىن كه مادرت متولد شدى تا كنون كه هشتاد و چهار ساله : »1« حضرت سّيدالشهدا عليه السالم به معاويه نوشتند
غري از كشنت  ات نبود اى، اما اگر هيچ گناهى در اين عامل در پرونده هسىت، هر چه گناه در اين عامل بوده، مرتكب شده

اينها . با پنج نفر از رفقايش از اينها خواستند اقرار كنند كه على مسلمان نيست -حجر، براى به جهّنم رفتنت كاىف بود
مهني حرف را آنان در زندان بغداد زدند كه اگر اميان . هم گفتند كه در كره زمني مسلمان واقعى غري از على كسى نيست

  .دل امام مخيىن رمحه اهللا است واقعى در اين عامل هست، در

مطلب ديگرى كه از ايشان درخواست كردند اين بود كه بنويسند جنگ عراق و ايران، جنگ اسالم عراق، با كفر زردشىت 
ترين   ترين اهل حق در ايران با كثيف نويسيم جنگ ايران و عراق، جنگ حق ايراىن است اما آنان جواب دادند كه ما مى

  .بعد هم هر شش نفر را جلوى چشم پدر و عمويشان تّكه پاره كردند. كافر در دنياست

گويند، اما كسى هم در عراق در لباس روحاىن بود كه در هر بيست و  اين را سجده در برابر عظمت حضرت حق مى
جمتىب و اىب چهار ساعت، يك ساعت راديو عراق در اختيارش است تا آن چه معاويه و يزيد درباره امرياملؤمنني و حضرت 

اين را هم نـَْفس ناقص، پليد و به تعبري قرآن، نـَْفس شرير و . عبدالّله عليهم السالم اين آقا درباره امام راحل رمحه اهللا بگويد
  .گويند نـَْفس بدتر از حيوان مى

   رسد و عظمت دوست نـَْفس اگر در مسري خودش حركت كند به لقاى يار مى

______________________________  
  297/ 2: االحتجاج -)1(
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أ لست قاتل حجر بن عدي أخي كندة و أصحابه الصاحلني املطيعني العابدين كانوا ينكرون الظلم و يستعظمون املنكر و 
البدع و يؤثرون حكم الكتاب و ال خيافون يف اهللا لومة الئم فقتلتهم ظلما و عدوانا بعد ما كنت أعطيتهم األميان املغلظة و 

  .ؤكدة ال تأخذهم حبدث كان بينك و بينهم و ال بإحنة جتدها يف صدرك عليهماملواثيق امل

  58: نفس، ص

كند، اما اگر نـَْفس در   شود، وقىت عظمت دوست كشف شد، در برابر اين عظمت با متام وجود سجده مى كشف مى
حال،  گرفت، آن چنان افسرده، ىبهاى بدىن قرار   گراىي ها و لذت ها، خودپرسىت گردونه شهوات، اميال، غرايز، خودخواهى

  .شود شود كه در برابر يك لایر حاضر به سجده مى ناتوان، كوچك و بيچاره و بدخبت مى

كند متام موجودات عامل  رسد كه حس مى اگر نـَْفس به حركت خود ادامه دهد، به جاىي مى. اينها مهان سجده كردن است
  .دزبان دارند، جان دارند و در حال حرف زدن هستن

  ما مسيعيم و بصريمي و خوشيم
 

 «1»  با مشا ناحمرمان ما خامشيم

  

  »2« »...ٍء ِإالَّ ُيَسّبُح ِحبَْمِدِه  َو ِإن ّمن َشىْ «

  »3« »ُيَسّبُح لِلَِّه َما ِىف السَّمَو ِت َو َما ِىف اْألَْرِض اْلَمِلِك اْلُقدُّوِس اْلَعزِيِز احلَِْكيمِ «

رسانند كه در برابر ما سجده نكنيد، ما خودمان هم در  نـَْفس، صدايشان را به گوش آدم مىمتام موجودات در حركت 
زند، بيچاره چرا در برابر من  خانه فرياد مى برابر كس ديگرى دارمي در حال سجده كردن هستيم، آن وقت است كه بت بت

كنم، چون  هستم، خوِد من به ديگرى سجده مى »...ِدِه ٍء ِإالَّ ُيَسّبُح ِحبَمْ  َو ِإن ّمن َشىْ « :كىن من خودم جزء سجده مى
تر سجده  تر از من هسىت، تو چرا در برابر مِن كوچك هيچ چيزى ندارم، تو باز موجودّيىت دارى، نفسى دارى، تو كه بزرگ

  .شنود كىن؟ آن وقت است كه شخص صداى هسىت را مى مى

ذيب نفس آخوند كاشى    حاصل 

نصف شب به طور اتفاقى بلند شدم با خودم فكر كردم كه امشب مناز شىب : گويد صفهان مىاى در مدرسه صدر ا طلبه
  براى وضو گرفنت حركت كردم،. خبوامن
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______________________________  
  .مثنوى معنوى مولوى -)1(

  »گويد وهيچ چيزى نيست مگر اينكه مهراه با ستايش، تسبيح او مى«؛ 44): 17(اسراء  -)2(

]  به پاك بودن از هر عيب و نقصى[آنچه در آمسان ها و آنچه در زمني است، خدا را «؛ 1): 62(عه مج -)3(
  ».ناپذير و حكيم است ايت پاكيزه و تواناى شكست ستايند، خداىي كه فرمانرواى هسىت و ىب مى

  59: نفس، ص

ريزه  ديوار مدرسه است، هر چه سنگوضومي كه متام شد، ديدم هر چه برگ به درختان مدرسه است، هر چه خشت به 
  :گويند در حياط مدرسه است، مهه با هم براساس آيات قرآن مى

الِئَكِة َوالّروحِ «
َ
  »1« »ُسّبوٌح ُقّدوٌس َربُّ امل

وليكن مثل اين كه متام ! چه خرب شده؟! مدرسه هستم يا بريون از اين شهر؟! در دنيا هستم يا در آخرت؟! كجا هستم؟
هاى  از پلّه. گويند گوى حق هستند، دنبال شخص ديگر، تسبيح حق مى گويد، تسبيح عناصرى كه قرآن مىاين اجزا و 

وى از اساتيد ايّام جواىن مرحوم آية اللَّه بروجردى و حاج آقا  -طبقه اول به باال رفتم در ايوان مدرسه آخوند كاشى را ديدم
: كه فرمود  -باب كه سى سال در خدمت ايشان بود، را شنيدمرحيم ارباب بود و من از خود مرحوم حاج آقا رحيم ار 

  :گويد ريزد، اوست كه در سجده مى ديدم آخوند كاشى كه حماسنش روى خاك است، مانند ابر اشك مى

  »ُسّبوٌح ُقّدوسٌ «

  :گويند ، متام اجزاى مدرسه هم دنبالش مى

  »ُسّبوٌح ُقّدوسٌ «

   اين. 

  »ُسّبوٌح ُقّدوسٌ «

  :آمد وقىت به حال آمدم كه صداى مؤّذن مى. من جتّلى كرد كه از وحشت غش كردم چنان حقيقتش براى
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  »أشَهُد أن ال إلَه إّالاللَّهُ «

   ، ديدم اين

  »ال إلَه إّالاللَّهُ «

  شنوم، به شكلى ديگر است، طرحى ديگر دارد، اين ذكر را جور ديگرى مى

  »سبحان اللَّه«

   جور ديگرى است، اين

  »اللَُّه اكبَـرُ «

   اىل ديگر دارد، اينح

  »ال إلَه إّالاللَّهُ «

  .حال ديگرى دارد

  ها در دنيا خيلى

  »يا أبا َعبِد اللَّه«

كنيد، نسبت به حضرت حق  خورد چه حاىل پيدا مى گريد، وىل به گوش مشا كه مى خورد اما هيچ تأثري منى به گوششان مى
مهني كه اسم مرا  »2« »...ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم « :يدگو  اگر ما كمى باالتر بياييم، قرآن جميد مى. هم مهني است
ا مى بيند، جهاد و  خواهد قفسه سينه را بشكافد و بريون بيايد و انسان عاَمل را جور ديگرى مى برند، قلب مى پيش آ

  :فردا صبح در گوشه خلوتى آخوند را ديدم و گفتم: بيند، گفت مششري زدن را به شكل ديگرى مى

   مشا ديشب

  »ُسّبوٌح ُقّدوسٌ «
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  :نگاهى به چهره من انداخت و گفت. دادند ها جوابتان را مى ريزه ها و سنگ برگگفىت؟ متام اين  مى

  »ُسّبوٌح ُقّدوس«

  گفنت من كه در برابر

______________________________  
  .199: ؛ مصباح املتهجد)باب نوادر( 1، حديث 483/ 3: الكاىف -)1(

  ».شود هايشان ترسان مى خدا شود، دل مؤمنان، فقط كساىن هستند كه چون ياد«؛ 2): 8(انفال  -)2(

  60: نفس، ص

  :عظمت او چيزى نبوده، چه شده كه گوش تو را باز كردند و صداها را شنيدى؟ اين حرف مهه موجودات است

  ما مسيعيم و بصريمي و خوشيم
 

 «1»  با مشا ناحمرمان ما خامشيم

  

هفتاد و دو نفر در برابر حق تسليم بودند، و به حق رسيدند و توان ديد كه  منونه اين مهه عظمت را در شب عاشورا مى
جاودان ماند اّما در آن طرف حدود سى هزار نفر پشت هر جمسمه شيطان و در لشكر يزيد بودند و متام دنيا و آخرت 

  .خود را به آتش كشاندند

   مصاحبه با يك جمروم جنگى

  :ديدى، چه بود؟ گفتاز مسائل مهمى كه در جبهه : از جمروح جنگى پرسيدند

. بيا سريع كارى بكن و برو: شخصى در كنار من زمخى شده بود، من در محله دو سه قدم رّد شدم، مرا صدا زد و گفت
شود، چشم باز  آرى، گوش باز مى. آيد بيىن كه آقا مى مرا به طرف كربال برگردان، مگر منى: چه كار كنم؟ گفت: گفتم

زند، على عليه السالم با او حرف  زنند، اىب عبدالّله عليه السالم با انسان حرف مى مى شود، موجودات با انسان حرف مى
  .زند مى

  كرامت پروردگار
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به جاى اين كه تو با من مناجات كىن، من با تو . زمن فرمايد كه خودم با تو حرف مى پروردگار در تاريكى خلوت شب مى
ايت او را ببني كه با اين  حبس شود، اما لطف، كرامت و آقاىي ىب نبايد نفس در اين قفس خاكى بدن. كنم مناجات مى

  .كند مهه سى عظيم انساىن، حىت بندگان متمّرد و گناهكار خويش را نيز فراموش منى

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

______________________________  
  .مثنوى معنوى مولوى -)1(

  61: نفس، ص

  »1« »جيَفٌة وطالُِبها ِكالبٌ الدُّنيا «

توامن سگ گرسنه را ببينم و  اند كه دنبال مردار و استخوانند و مِن خدا منى كساىن كه دنبال دنيا هستند، مانند سگاىن
  .چيزى جلويش نيندازم

ود راه از اين كه دو تكه نان در دست دمشنان من است، وحشت نكنيد، و ترديد به خ: فرمايد به مهني دليل به ما مى
  .ندهيد، و اضطراب نداشته باشيد

  :موسى بن عمران عليه السالم به پروردگار عرض كرد

خطاب رسيد، . خدايا روزى او را قطع كن، تا مبريد: چيست؟ گفت: ام، خدا فرمود راهى براى نابودى فرعون پيدا كرده
  .دهم وقىت بايد مباند، آب و نانش را مىدارم، تا  موسى، چون او بنده من است، دست از خداىي خود در حق او برمنى

  اى كرميى كه از خزانه غيب
 

  گرب و ترسا وظيفه خور دارى

  دوستان را كجا كىن حمروم
 

 «2»  تو كه با دمشنان نظر دارى

  

متعال در  خداوند . اند چه عنايىت دارى كىن، پس آنانكه عبوديت تو را پذيرفته كند به او لطف مى خدايا آن بندگى منى
  :فرمايد كالمى اميدخبش به پيامرب خود مى
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َعْت وال َخَطَر َعلى   »3« .قـَْلِب َبَشرٍ   أْعَدْدُت ِلِعباِدَي الّصاِحلَني ما ال َعٌني َرَأت َو ال اُذٌن مسَِ

چشمى ديده،  ام كه اگر به من برسيد به مشا خواهم داد، چيزهاىي كه نه به بندگان عاشقم بگو چيزهاىي برايتان آماده كرده
  .نه گوشى شنيده و نه عقلى درك كرده است

  .است كه در قرآن وعده فرموده است »4« »َو ِممَّا َاليـَْعَلُمونَ «  و اين از مهان

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
  .83ديث ، ذيل ح12، باب 289/ 84: ؛ حبار األنوار138: مصباح الشريعة -)1(

  .سعدى شريازى -)2(

  .23، باب 92/ 8: ؛ حبار األنوار109: عدة الداعى -)3(

  ».دانند و از آنچه منى«؛ 36): 36(يس  -)4(

  62: نفس، ص

  ها پى نوشت

   نفس و مراحل سري آن 5

  

   ران، حسينيه هدايت

  1362رمضان 

  66: نفس، ص

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

ها و  داند؛ هم چنني نقطه ناپاكى ها و سعادت دنيا و آخرت را نـَْفس مى ها، پريوزى ها، درسىت قرآن جميد، نقطه آغاز پاكى
هنگامى   انسان. در حقيقت، گوىي انسان نسبت به نفس بر سر دو راهى قرار گرفته است. داند ها را نيز نـَْفس مى بدخبىت

اگر در . گريد ها در مسريى قرار مى ها و بدى شود رنگى ندارد تا اين كه نفس هنگام متييز خوىب كه از مادر متولد مى
كم آراسته به رنگ خداىي خواهد شد؛ يعىن داراى صفاتى اهلى خواهد شد و  مسري درسىت و پاكى قرار گرفت، انسان كم

  .گريد ار گرفت، رنگ تاريكى، ظلمت، شيطنت، شّر، پليدى و پسىت به خود مىها قر  اگر نفس در مسري رذايل و ناپاكى

  )اسفار اربعه( »1«  مراحل سري نفس

كند، اگر  پيمايد، او را ارزياىب مى پردازد، با توجه به دو مسريى كه نفس مى قرآن جميد هم آن گاه كه به ارزياىب انسان مى
كند و ارزش اين موجود اهلى را هم  از انسان به عنوان موجودى اهلى ياد مىدر مسري پاكى، درسىت و فضيلت قرار بگريد، 

داند، آن هم نه  ها او را از حيوان كمرت مى داند، اما اگر در مسري نادرسىت و ناپاكى قرار گرفت، در ارزياىب تنها خوِد او مى
  حيواناتى كه در زندگى انسان نقش و قيمت دارند،

______________________________  
: ؛ يوسف»ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّاَرٌة ِبالسُّوِء ِإالَّ ما َرِحَم َريبِّ ِإنَّ َريبِّ َغُفوٌر َرحيمٌ « :در آيات چنني آمده است :مراحل نفس -)1(

53  

  2: ؛ قيامه»َو ال أُْقِسُم ِبالنـَّْفِس اللَّوَّاَمةِ «

  8 -7: ؛ مشس»تـَْقواهاَفَأْهلََمها ُفُجوَرها َو * َو نـَْفٍس َو ما َسوَّاها«

  27: ؛ فجر»يا أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ «

  :در روايات چنني آمده است

ا «؛ 12644، حديث 1، باب 138/ 11: مستدرك الوسائل النفس األمارة و اللوامة و امللهمة و املطمئنة حبسب درجا
  و املستفاد حبسب مراتبها يف ألالعلم و املعرفةو مراتبها يف الطاعة و العقل اهليوالين بامللكة و بالفعل 
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ْلِدِه َو ِشيَعِتِه ِعْنَد َوَفاتِِه َو ِهَي َطِويَلةٌ َعْن َعِليِّ ْبِن احلَُْسْنيِ َو ُحمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ عليه السالم أَنـَُّهَما ذََكرَا َوِصيََّة أَِمِري اْلُمْؤِمِنَني ع ِلوُ 
السُّوِء ِإالَّ ما َرِحَم َريبِّ  اجلَِْهاِد ِلْألَنـُْفِس َفِهَي َأْعَدى اْلَعُدوِّ َلُكْم ِإنَُّه تـََباَرَك َو تـََعاَىل قَاَل ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّاَرٌة بِ َو ِفيَها َو اللََّه اللََّه ِيف 

  .»َو ِإنَّ أَوََّل اْلَمَعاِصي َتْصِديُق النـَّْفِس َو الرُُّكوُن ِإَىل اْهلََوى

اىب َعْبِد اللَِّه ع ِيف قـَْوِل اللَِّه عز و جل َو ما كاَن اللَُّه لُِيِضلَّ قـَْوماً بـَْعَد ِإْذ َهداُهْم َحىتَّ يـُبَـنيَِّ «؛ 3حديث ، 163/ 1: الكاىف
َقاَل بـَنيََّ َهلَا َما تَْأِيت َو َما تـَتـُْرُك َو َقاَل َهلُْم ما يـَتـَُّقوَن َقاَل َحىتَّ يـَُعرِّفـَُهْم َما يـُْرِضيِه َو َما يُْسِخطُُه َو َقاَل َفَأْهلََمها ُفُجوَرها َو تـَْقواها 

ِلِه َو أَمَّا َمثُوُد فـََهَدْيناُهْم َفاْسَتَحبُّوا اْلَعمى ِإنَّا َهَديْناُه السَِّبيَل ِإمَّا شاِكراً َو ِإمَّا َكُفوراً َقاَل َعرَّفْـَناُه ِإمَّا آِخٌذ َو ِإمَّا َتارٌِك َو َعْن قـَوْ 
  .»َقاَل َعرَّفْـَناُهْم َفاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اْهلَُدى َو ُهْم يـَْعرِفُوَن َو ِيف ِرَواَيٍة بـَيـَّنَّا َهلُمْ  َعَلى اْهلُدى

يا أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة اْرِجِعي ِإىل َربِِّك راِضَيًة َمْرِضيًَّة ]  تفسري القمي[« ؛ 11، حديث 7، باب 182/ 6: حبار األنوار
ي راِضَيًة ِبوَِالِء َعِليٍّ َمْرِضيًَّة بِالثـََّواِب َقاَل ِإَذا َحَضَر اْلُمْؤِمَن اْلَوَفاُة نَاَدى ُمَناٍد ِمْن ِعْنِد اللَِّه يا أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة اْرِجعِ 

  .»اللُُّحوُق بِالنَِّداءِ  َفاْدُخِلي ِيف ِعباِدي َو اْدُخِلي َجنَِّيت َفَال َيُكوُن َلُه ِمهٌَّة ِإالَّ 

  68: نفس، ص

اش را  خواسته خداوند بزرگ اين است كه انسان نفس. اند و هيچ نقشى در زندگى انسان ندارند بلكه حيواناتى كه درّنده
  .اند در مسريى قرار دهد كه قرآن جميد و روايات از آن مسري به مسري إىل اللَّه يا سري اىل اللَّه تعبري كرده

اند كه آخرين مرحله نفس لقاى حّق  ين كه نفس در سري اىل اللَّه قرار گريد، بيداران راه خدا چهار سفر قائل شدهبراى ا
اكنون كه به من رسيدى به خلق برگرد و . دهد كه سفر آخر را طى كند است، خداوند تبارك و تعاىل به او مأموريت مى
ا هم به من برسند   .خلق را هم دعوت كن تا آ

از مرحله . كند قيقت، اين سري آخر، مهان واقعيىت است كه قرآن جميد از آن، به رسالت و نبّوت و امامت تعبري مىدر ح
ى از منكر تعبري مى نه تنها » ِمَن احلق اىل اخللق«كند، كه در اين برگشت  نازله نبوت و امامت هم، به امر به معروف و 

ترى و  العاده شود، بلكه در اين سفر آخر، نورانّيت بيشرتى، قدرت فوق نفس از وجود مقّدس حمبوب و معشوق دور منى
ترى خواهد رسيد تا اين سري آخر متام شود و از  كند و به مقامات بسيار مهم ترى را كسب مى تر و پسنديده اوصاف عاىل

  :فرمايد رآن مىناپذيرى برسد كه ق اين خانه طبيعى، قفس بدن را بشكند و خارج شود و به مقام باعظمت درك

  »1« »َو اْدُخِلى َجنَِّىت * َفاْدُخِلى ِىف ِعبِدى* َرّبِك رَاِضَيًة مَّْرِضيَّةً   اْرِجِعى ِإَىل «
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شىت است كه مرتب در قرآن جميد از اهل اميان و » ياء«كه در آيه شريفه با   »َجنَِّىت «  اين نسبت بيان شده، غري از آن 
از آِن بندگان ممتاز و خاّصان درگاه است، به  »َجنَِّىت «  اين. خود را به آن برسانند كند تا دارندگان عمل صاحل دعوت مى

است و باز به تعبري خوِد قرآن جميد، از آِن اولياى  »2« »الّسابقون الّسابقون«  تعبري قرآن جميد، از آِن مقرّبان است، از آنِ 
   هاى ديگرى هم به دليل آن مقامات عاىل خداست كه نام

______________________________  
به سوى پروردگارت در حاىل كه از او خشنودى و او هم از تو خشنود است، باز  «؛ 30 - 28): 89(فجر  -)1(

شتم وارد شو* پس در ميان بندگامن درآى.* گرد   ».و در 

  ».اند]  و آمرزش به رمحت[كه پيشى گريندگان ]  به اعمال نيك[و پيشى گريندگان «؛ 10): 56(واقعه  -)2(

  69: نفس، ص

ا ياد كرده كه چون اين سه عنوان توضيح الزم دارد، در آينده  نفساىن دارند كه قرآن جميد حتت سه عنوان بسيار مهم از آ
ا حبث خواهيم كرد كه خداوند متعال از اين گونه مسافران به سوى خودش، با چه عناوين مهمى ياد فرموده است و  از آ

است، با اعتبارات خمتلف » من اللَّه اىل اللَّه«دادن اين نفس در چهار سري و سفر كه در حقيقت، يك سري  براى حركت
، از »من احلّق باحلقّ «، از خدا به خدا و »من احلّق اىل احلقّ «ياد كرده است كه يك سري آن بسيار باعظمت است؛ يعىن 

  .است» من احلّق اىل اخللق«و آخرين آن هم » من اخللق اىل احلقّ «خدا در خدا و 

اند، يك حقيقت است، وىل در چهار قسمت و چهار  براى دستگريى و جنات كساىن كه در اين چاه طبيعت گرفتار شده
كه اگر خبواهيم روى » من احلق اىل اخللق«و » من احلق ىف احلق«، »من احلق اىل احلق«، »من اخللق اىل احلق«مرحله 

امي، چون هنوز گرفتار  امي بايد بگوييم، هيچ كدامش را نرفته دام يك از اين چهار سفر را رفتهخودمان حساب باز كنيم كه ك
اسري هوا و گناه هستيم، اسري گناهان گوناگون اعضا و جوارح خودمان هستيم، اسري برخوردها . و اسري خلق هستيم

  .هستيم

  :سفر اول

  .و به خدا پيوسنت استبه كّلى از مهه بريدن » من اخللق اىل احلقّ «سفر اول 
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اگر كسى از جامعه جدا شد و گوشه . منظور اين نيست كه كسى جامعه را رها كند و در گوشه خلوتى عزلت گزيند
اگر مهه عمرش را در آن گوشه خلوت به روزه و : فرمايد خلوتى را انتخاب كرد، پيامرب صلى اهللا عليه و آله درباره او مى

  :يونس پيامرب يك حلظه از خلق عصباىن شد و خلق را رها كرد: فرمايد قرآن مى. ّنم استجه »1«  مناز متام كند، اهل

  »2« »َو َذا النُّوِن ِإذ ذََّهَب ُمغِضًبا«

______________________________  
؛ 2303، حديث 60، باب 401/ 2: الوسائل مستدرك: فرمايد پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله درباره رهبانيت مى -)1(
ْثَماَن ْبِن َمْظُعوٍن َو اْشَتدَّ ُحْزنُُه َعَلْيِه َو ِبِإْسَناِدِه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َوْهٍب اْلِمْصِريِّ يـَْرفـَُعُه ِإَىل أََنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل تـُُويفَِّ اْبٌن ِلعُ «

َنا الرَّْهَبانِيََّة َحىتَّ اختَََّذ ِيف َدارِِه َمْسِجداً يـَتَـَعبَُّد ِفيِه فـَبَـَلَغ َذِلَك إِ  َىل َرُسوِل اللَِّه ص فـََقاَل يَا ُعْثَماَن ْبَن َمْظُعوٍن ِإنَّ اللََّه َملْ َيْكُتْب َعَليـْ
َا َرْهَبانِيَّةُ أُمَِّيت اجلَِْهاُد ِيف َسِبيِل اللَِّه يَا ُعْثَماُن ِإنَّ ِلْلَجنَِّة َمثَانَِيَة أَبـَْواٍب َو ِللنَّ  أَبـَْواٍب َفَما َيُسرَُّك َأالَّ تَْأِيتَ بَاباً ِمنـَْها ِإالَّ اِر َسبـَْعَة ِإمنَّ

فـََرِطَنا َما ِلُعْثَماَن َقاَل نـََعْم ِلَمْن َوَجْدَت ابـَْنَك ِإَىل َجْنِبَك آِخٌذ ِحبُْجَزِتَك َيْشَفُع ِبَك ِإَىل َربَِّك َقاَل بـََلى َقاَل اْلُمْسِلُموَن َو لََنا ِيف 
  .»َصبَـَر ِمْنُكم

  :چنني آمده و هم

َعْن َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله أَنَُّه نـََهى َعِن التـََّرهُِّب َو «؛ 16352، حديث 2، باب 155/ 14: الوسائل مستدرك
  .»...َقاَل َالَرْهَبانِيََّة ِيف اْإلِْسَالِم 

  ».رفت]  از ميان قومش[ زماىن كه خشمناك]  ياد كن[را ]  حضرت يونس[و صاحب ماهى «؛ 87): 21(انبياء  -)2(

  70: نفس، ص

منظور از اين خلوت، . اش، خدا او را چهل شبانه روز در شكم ماهى حبس كرد براى پاك كردن مهان يك حلظه از پرونده
  :عقيده از غري خدا بايد كنده شود؛ يعىن انسان به اين نتيجه و حقيقت برسد كه. خلوت اعتقاد است

  »1« »ّال اللَّهُ ال ُمؤثـَِّر ِىف الُوجوِد إ«

، هر چه هست خداست، هر تقديرى براى من هست، دست پاك وجود مقّدس اوست، هر قلمى كه دارد براى من 
ها، از شهرها و از كسب  خلوت در عقيده و دل است نه اينكه خلوت از تن. نويسد، قلم و اراده وجود مقّدس اوست مى

  .و كار باشد
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   معاشرت با مردم

  

براى درمان دل گرفتگى خودت چه فكرى  : صلى اهللا عليه و آله عرض كرد كه دمل گرفته است، فرمودشخصى به پيامرب 
اى  هاى مدينه تا آخر عمر زندگى كنم و ديگر داخل شهر نيامي و با مردم رابطه گليمى را بردارم و در كوه: كردى؟ گفت
  .نداشته باشم

م است، انسان بايد در ميان مردم باشد، وىل براى خدا در مردم باشد، كار تو حرا: »2« پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .اش را عمل كند تا مهه عاَمل به او آفرين بگويند نه در مردم به خاطر مردم، انسان بايد وظيفه اهلى

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

، »3«  و در كارت يك مرده بادهايشان را هم جا ندهيك نفر را هم در خودت راه نده، متام عاَمل هم بگويند مرده باد، ت
است كه ديگر انسان ابزار و بازيچه مردم » من اخللق اىل احلقّ «اين معناى سفر . بلكه در ميان خلق تنها مأمور خدا باش

ر مردم خو  هاى خودش و مردم نباشد، انسان محّاِل وزر و وبال مردم نباشد، انسان روزى نباشد، انسان در گردونه هوس
من اخللق اىل «. نباشد كه براى اضافه كردن پولش متمّلق باشد، براى گرفنت مقام، خودش و دينش را با مردم معامله كند

   شود، كه پس از اين از خلق به سوى حق سفر كند كه پس از پايان اين سفر، اهل معرفت مى» احلقّ 

______________________________  
ج احلق5، باب 150 /5: حبار األنوار -)1(   .101: ؛ 

َعْن «؛ 19922، حديث 1، باب 17/ 15: ؛ وسائل الشيعة5، حديث 54، باب 122/ 6: األحكام ذيب -)2(
اْجلَِباِل َقاَل يَا ُعْثَماُن َأحلََْق بِ  ُعْثَماَن ْبِن َمْظُعوٍن قَاَل قـُْلُت ِلَرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله ِإنَّ نـَْفِسي ُحتَدُِّثِين بِالسَِّياَحِة َو َأنْ 

  .َالتـَْفَعْل َفِإنَّ ِسَياَحَة أُمَِّيت اْلَغْزُو َو اجلَِْهادُ 

  :گويد ؛ لقمان حكيم در حديثى به فرزندش مى27، حديث 18، باب 434/ 13: حبار األنوار -)3(

ْق قـَْلَبَك ِبِرَضا النَّاِس َو َمْدِحِهْم َو َذمِِّهْم َفِإنَّ َذِلَك َالَحيُْصُل َو َلْو بَاَلَغ ُرِوَي َأنَّ لُْقَماَن احلَِْكيَم قَاَل ِلَوَلِدِه ِيف َوِصيَِّتِه َالتـَُعلِّ «
ْنَساُن ِيف َحتِْصيِلِه ِبَغايَِة ُقْدَرِتِه فـََقاَل َوَلُدُه َما َمْعَناُه ُأِحبُّ َأْن أََرى ِلَذِلَك ِمَثاًال َأْو فِ  ُه َأْخرُُج أَنَا َو أَْنَت َعاًال َأْو َمَقاًال فـََقاَل لَ اْإلِ
ا َهَذا َشْيٌخ َقاِسي اْلَقْلِب َقِليُل الرَّْمحَِة َفَخَرَجا َو َمَعُهَما َِيَمٌة فـَرَِكَبُه ُلْقَماُن َو تـََرَك َوَلَدُه َميِْشي َورَاَءُه َفاْجَتاُزوا َعَلى قـَْوٍم فـََقاُلو 
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ابََّة َو ُهَو أَقْـَوى ِمْن َهذَ  ْعَت قَـ يـَرَْكُب ُهَو الدَّ ْوَهلُْم َو ا الصَِّيبِّ َو يـَتـُْرُك َهَذا الصَِّيبَّ َميِْشي َورَاَءُه َو ِإنَّ َهَذا ِبْئَس التَّْدِبُري فـََقاَل ِلَوَلِدِه مسَِ
َلُدُه َو َمَشى ُلْقَماُن فَاْجَتاُزوا َعَلى ِإْنَكاَرُهْم ِلرُُكوِيب َو َمْشِيَك فـََقاَل نـََعْم فـََقاَل ارَْكْب أَْنَت يَا َوَلِدي َحىتَّ أَْمِشَي أَنَا فـَرَِكَب وَ 

ابََّة َو يـَتـُْرَك َواِلَدُه َميِْشي َمجَاَعٍة ُأْخَرى فـََقالُوا َهَذا ِبْئَس اْلَواِلُد َو َهَذا ِبْئَس اْلَوَلُد َأمَّا أَبُوُه فَِإنَّهُ َما َأدََّب َهَذا الصَّ  ِيبَّ َحىتَّ يـَرَْكَب الدَّ
َِذِه احلَْاِل َفِكَالمهَُا َأَساءَ َورَاَءُه َو اْلَوالِ  ا ِيف اْلِفَعاِل فـََقاَل ُلْقَماُن ِلَوَلِدِه ُد َأَحقُّ ِباِالْحِرتَاِم َو الرُُّكوِب َو أَمَّا اْلَوَلُد َفِإنَُّه َعقَّ َواِلَدهُ ِ

ابََّة فـَرَِكَبا َمعاً َفاْجَتازَ  ْعَت فـََقاَل نـََعْم فـََقاَل نـَرَْكُب َمعاً الدَّ ا َعَلى َمجَاَعٍة فـََقالُوا َما ِيف قـَْلِب َهَذْيِن الرَّاِكبَـْنيِ َرْمحٌَة َو َالِعْنَدُهْم ِمَن مسَِ
َا َما َالُتِطيُق َلْو َكاَن َقْد رَِكَب وَ  ابََّة يـَْقَطَعاِن َظْهَرَها َو َحيِْمَالِ َلَح َو َأْجَوَد اِحٌد َو َمَشى َواِحٌد َكاَن َأصْ اللَِّه َخيـٌْر يـَرَْكَباِن َمعاً الدَّ

ابَّ  ابََّة َمتِْشي َخالَِيًة ِمْن رُُكوِبَنا َفَساقا الدَّ ْعَت فـََقاَل نـََعْم فـََقاَل َهاِت َحىتَّ نـَتـُْرَك الدَّ َة بـَْنيَ أَْيِديِهَما َو مهَُا َميِْشَياِن َفاْجَتازَا فـََقاَل مسَِ
ْخَصْنيِ يـَتْـرَُكاِن َدابًَّة فَارَِغًة َمتِْشي ِبَغْريِ رَاِكٍب َو َميِْشَياِن َو َذمُّومهَُا َعَلى َذِلَك َكَما َعَلى َمجَاَعٍة فـََقالُوا َهَذا َعِجيٌب ِمْن َهَذْيِن الشَّ 

ْل ِبِرَضا اللَِّه َجلَّ َجَالُلهُ ِهْم َو اْشَتغِ َذمُّوُمهَا َعَلى ُكلِّ َماَكاَن فـََقاَل ِلَوَلِدِه تـََرى ِيف َحتِْصيِل ِرَضاُهْم ِحيَلًة ِلُمْحَتاٍل َفَال تـَْلَتِفْت ِإَليْ 
نـَْيا َو يـَْوِم احلَِْساِب َو السَُّؤالِ  َفِفيِه ُشُغلٌ    .»َشاِغٌل َو َسَعاَدٌة َو ِإقْـَباٌل ِيف الدُّ

  71: نفس، ص

  .؛ خواهد شد»من احلق اىل احلق«معرفت اهل كشف، يعىن 

  :سفر دوم

است؛ يعىن موجودّيت خودش هم بايد در رسيدن به وجود مقّدس ؛ از خدا به سوى خدا »من احلّق إىل احلقّ «سفر بعدى 
پس از سفر سوم، هيچ . ، فاىن در حّق شود»من احلق إىل احلقّ «. حضرت حق بسوزد و هيچ چيز ديگر غري از خدا مناند

مباركه دهر  شود، اين منت قرآن است كه در آخرين آيه سوره اش اراده اللَّه مى ماند، اراده چيز ديگر براى مسافر منى
  .كنند مگر آن چيزى را كه خدا اراده كرده است اراده منى »1« »...َو َما َتَشآُءوَن ِإآلَّ َأن َيَشآَء اللَُّه « :فرمايد مى

ا اراده خداست   :يعىن اراده آ

  زمن من تيغ از پى حّق مى
 

  بنده حّقم نه مأمور تنم

  

***  
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  از على آموز اخالص عمل
 

  دان منزّه از دغلشري حق را 

لواىن دست يافت   در قضا بر 
 

  زود مششريى برآورد و درشتافت

  او خدو انداخت بر روىي كه ماه
 

  گاه سجده آرد پيش او در سجده

  

خواست سر دمشن را جدا كند از حضرت پرسيد، چرا وقىت آب دهان به صورتت انداختم سر مرا نربيدى،  تا جاىي كه مى
  :فرمود

  زمن تيغ از پى حّق مى من
 

 «2»  بنده حّقم نه مأمور تنم

  

  .ماند شود و ديگر هيچ چيز از آدم منى ، اين جا اراده اراده خدا مى»من احلّق ىف احلقّ «

  :سفر سوم

  سفر بعد

  »من احلق باحلق«

  .است

______________________________  
  ».خواست؛ يقيناً خدا مهواره دانا و حكيم است و تا خدا خنواهد، خنواهيد«؛ 30): 76(انسان  -)1(

  .مثنوى معنوى مولوى -)2(

  72: نفس، ص

  .اين حكايت را خودم در منزل مرحوم شهيد صدوقى از آن شهيد بزرگوار شنيدم
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  :ايشان فرمودند

ربيع االول، استاد بزرگوار در دوران طلبگى مهراه با امام راحل رمحه اهللا در شب والدت پيامرب صلى اهللا عليه و آله، هفدهم 
هاى قم مراسم جشىن  يكى از حمله: كند، فرمودند ما آيت الّله شيخ عبدالكرمي حائرى يزدى كه امام از او به عظمت ياد مى

خود من مهراه حاج شيخ حركت كردم، وقىت نشستيم، . به مهني مناسبت برقرار است، اگر مايليد در آن جشن شركت كنيم
جملس بسيار خوىب است، دوست داشتم سّيد على اصغر اراكى كه در صد كيلومرتى قم زندگى : ودندشيخ بزرگوار فرم

اش قصيده اديب املمالك  كرد تا با آن صداى گرم اهلى خالصانه كند، امشب اين جا بود و در اين مراسم شركت مى مى
، قصيده بسيار -قصيده را حفظ هستمخوِد من آن  -اين قصيده در حدود صد و سى بند است. خواند فراهاىن را مى
اند،  ها از زمان والدت پيامرب صلى اهللا عليه و آله تا االن شعرى به اين زيباىي در مورد پيامرب نگفته ايراىن. مهمى است

اى، مهه صد و  در شب خمصوصى در جلسه. شعرى كه بسيار شريين هم است، اما فرصت نيست تا آن را براى مشا خبوامن
  :ام، شعرى است كه به اين شكل شروع شده است خوانده سى خط را

  برخيز شرتبانا بربند كجاوه
 

  كز چرخ مهى گشت عيان رايت كاوه

  وز شاخ شجر برخاست آواى چكاوه
 

  وز طول سفر حسرت من گشت عالوه

  بگذر به شتاب اندر از رود مساوه
 

  در ديده من بنگر درياچه ساوه

  

  پارس منودار ام آتشكده وز سينه

  از رود مساوه ز ره جند و ميامه
 

امه   بشتاب و گذر كن به سوى ارض 

  بردار پس آنگه گهر افشان سر خامه
 

  اين واقعه را نقش منا زود به نامه

  در ُمْلك عجم بفرست با پّر محامه
 

  تا مجله ز سر گريند دستار و عمامه

  

ن كبك به كوهسار   جوشند چو بلبل به 
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  بنويس يكى نامه به شاپور ذو االكتاف
 

  كز اين َعَربان كتف نـَُرب نايژه مشكاف

  هشدار كه سلطان عرب داور انصاف
 

ناى زمني دامن الطاف   گسرتده به 

  لطفش بگرفته مهه قاف اندر تا قاف
 

  اينك ِبَدَرْد خشمش پشت و جگر و ناف

  

. كند متام حوادث پيش از والدت پيامرب صلى اهللا عليه و آله را بيان مى »1« پنداراش از ُعجب و ز  وآن را كه َدَرْد نامه
هاى مسلمانان، به ويژه در زمان رضا  پردازد و سپس به متام بدخبىت بعد هم به عظمت مسلمانان پس از بعثت پيامرب مى

  .كند خان خبيث اشاره مى

اصغر اراكى امشب در اين جملْس بود و قصيده اديب را در مهني كه حاج شيخ عبدالكرمي گفت كه اى كاش سّيد على 
خواند، يك مرتبه سّيد على اصغر از در وارد شد و عصايش را به ديوار تكيه داد و هر  مدح پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى

ه چيز ما هم زدمي تا مه اى كاش ما هم كار خود را با خدا گره مى. صد و سى بند را خواند و شيخ را بسيار شاد كرد
  .شد خداىي مى

ماند و خاكسرت منّيت انسان در  و فناى در اوست، ديگر چيزى از انسان باقى منى» من احلّق باحلقّ «اين سفر سوم؛ سفر 
شود، فنا كه بيايد،  در اين سفر است كه ته مانده متام رذايل پاك مى. ماند رود و انـّّيىت براى انسان منى اين سفر به باد مى

من كه ديگر خودم . ماند كه چيزى را ببيند تا غرور پيدا كند يا چيزى را بر ديگران ببيند تا حسد پيدا كند خودى منىديگر 
نيستم تا چيزى را ببينم، ُخبل بورزم يا چيزى را در دست ديگران ببينم، طمع من ُگل كند، ديگر خودم نيستم كه علمم را 

  .را جاهل، ببينم ببينم، خودم را عاِمل متاشا كنم و ديگرى

كجا . آقا جان اراك: آقا سّيد كجا بودى؟ گفت: مرحوم حاج شيخ مهان جا سّيد على اصغر اراكى را صدا زد و پرسيد
ران مى اين جا براى چه آمدى؟ آقا جان سر مهني پل قم كه رسيدمي ماشينمان خراب شد، به راننده گفتم كه چه . رفىت؟ 

  ام، چهار يا پنج ساعت، گفتم من تا اين جا آمده: گفتكشد تا درست شود،   قدر طول مى

______________________________  
  .اديب املمالك فرهاىن -)1(

  74: نفس، ص
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شدم كه متوجه جشن شدم، گفتم سرى به  از اين كوچه رد مى. چه خوب است كه حاج شيخ عبد الكرمي حائرى را ببينم
تر از شعر  من كه مشا را ديدم، با خود گفتم كه هيچ شعرى در حمضر عاِمل مناسباين جشن پيامرب صلى اهللا عليه و آله بز 

  .اديب نيست، چه خوب است كه آن شعرها را خبوامن

رود، سر  اش از دلش بريون مى اين مرد اهلِى فاِىن خدا، خواسته. گذشت مهه اينها مهان چيزى بود كه در دل حاج شيخ مى
كند و به داخل كوچه  شود و سّيد را سوار مى خواباند، خواسته او مركب مى را مى زند و آن پل به موتور ماشني مى

  .خط شعر را خبواند 130كند تا او  آورد، وارد جشن مى مى

ا شومي اگر با خلق خدا برخورد كنيم، براى خدا برخورد كنيم و در اين برخوردمان . چرا ما محّال، ابزار و بازيچه دست آ
ها، صرب، حتّمل و  ها و ناراحىت ها، مشّقت هاى مردم، آزارها، رنج ظرفيىت مبان دستور دارمي در برابر كمنيز از جانب حمبو 

  .مقاومت كنيم

ايستادن به معناى ثابت بودن در خدا و . ايستادن و نايستادن: امام حسني عليه السالم دو درس به مردم داده است
 معّطل نشومي كه هيچ خربى در اين عامل نيست، هر خربى هست فقط نايستادن به معناى اين كه هيچ جا در اين عاملَ 

  .پيش اوست

  عبدامللك مروان در حال احتضار

  

االن معناى اين آيه قرآن را  : ساله هسىت، اكنون حالت چطور است؟ گفت 84نزديِك مرگ به عبد امللك مروان گفتند كه 
  :فرمايد كه مى

  »1« »َكما َخَلَقُكْم اوََّل َمرَّة  َوَلَقْد ِجْئُتُمونَا فـَُر َدى«

. االن برامي روشن شد كه متام اين جاه و جالىل كه در اختيار ما است خياىل بيش نيست »2« .كنم خوب درك مى
   دوست داشتم به جاى اين كه شاه اين مملكت

______________________________  
در [گونه كه مشا را خنستني بار  مهان:] شود آنان خطاب مىحلظه ورود به جهان ديگر به [و «؛ 94): 6(انعام  -)1(

  ».اكنون هم تنها به نزد ما آمديد. آفريدمي] رحم مادر تنها و دست خاىل از مهه چيز



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

 

  281/ 1: جمموعة ورّام -)2(

عبد امللك و و ملا حضر عبدامللك بن مروان الوفاة نظر إىل غسال جبانب دمشق يلوي ثوبا بيده مث يضرب به املغسلة فقال 
اهللا ليتين كنت غساال آلكل كسب يدي يوما بيوم و مل أل من أمر الناس شيئا فبلغ ذلك أبا حازم فقال احلمد هللا الذي 

و قيل لعبد امللك بن مروان يف مرضه كيف جتدك يا أمري املؤمنني قال أجدىن  . جعلهم إذا حضرهم الوفاة يتمنون ما حنن فيه
  .َقْد ِجْئُتُمونا ُفرادى َكما َخَلْقناُكْم أَوََّل َمرٍَّة َو تـَرَْكُتْم ما َخوَّْلناُكْم َوراَء ُظُهورُِكمَو لَ : كما قال اهللا تعاىل

  75: نفس، ص

  .كردم باشم، دو عدد گوسفند داشتم و در بيابان گوسفند چراىن مى

  :سفر چهارم

گرداند، در حاىل   خدا انسان را به ميان مردم برمىاست كه » من احلّق اىل اخللق«سفر آخر هم پس از فناى ىف اللَّه، سفر 
من اخللق «اّول به مقّدمات سفر اول، يعىن سفر . كه از جانب خدا مأموريت دارد كه مردم را به طرف خدا حركت دهد

ى از منكر » اىل احلقّ  اىي نبوت و امامت است، مرحله بعدش هم مسئوليت امر به معروف و  مرحله چهارم هم اوج 
اىياس كند و بعد از او در كساىن كه در راه  اش در نبوِد پيغمرب و غيبت امام، در رهرب واجد شرايط جتّلى مى ت كه اوج 

البته ما با شنيدن اين مسائل از خودمان نااميد نشومي كه ميان ما و  »1« »...َالُيَكّلُف اللَُّه نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها « او هستند
ها نيست، فقط يك مانع دارمي و آن وجود  اى ميان ما و اين هدف سيار زيادى است، هيچ فاصلهها فاصله ب اين هدف

  .ها كنار رود خود ماست، بايد از خودمان بگذرمي تا مهه پرده

مقّدمات مسئله هم در خواب براى انسان روشن شده و پس از خواب هم اگر قدرت پيدا كند، در بيدارى آشكار 
خواهيم بياييم، اعالم هم كنيم كه اى  قدم به سوى خدا بردارمي؛ يعىن اعالم كنيم كه ما هم مىاگر فقط يك . شود مى

ايد بيا، يا نشنيدمي، يا  سى ساله يا چهل ساله هستيم، بارها گفته. موالى من، حاضر شدمي كه دعوت تو را پاسخ دهيم
ت كه انسان واقعاً اعالم رفنت كند، اّول بيدارى، بيناىي، در مهني گام خنس. خواهيم بياييم شنيدمي و نشنيده گرفتيم، حاال مى

  .شود بصريت، روشناىي و كشف واقعيّات آغاز مى

   منونه پاكى نفس
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   منونه مثرات گام خنست را خدا و انبيا و ائّمه در آيات و روايات فراوان بيان

______________________________  
  »...كند  اش تكليف منى ز به اندازه تواناىيخدا هيچ كس را ج«؛ 286): 2(بقره  -)1(

  76: نفس، ص

  .كنم براى منونه يك روايت را برايتان بيان مى. اند كرده

رسد كه اى كاش  كنم به نظرم مى ام، االن وقىت فكر مى كند كه زنا كرده مردى نزد عيسى بن مرمي عليه السالم عرض مى
  .شدم منىخلق نشده بودم تا به چنني نكبىت گرفتار 

من ديگر آن پاكى و قدس و . خواسته مرا در چنني حالىت ببيند، اما ديد دامن كه خدا از من بدش آمده، چون خدا منى مى
خواهم توبه كنم، توبه من هم آن گونه كه خوِد پروردگار به مشا فرموده اين  صفا و سالمت ساختمامن را شكستم، حاال مى

  ام؛ صنه كردهاست كه سنگسار شوم، چون زناى حم

اند،  اگر گناه كرده: دانسته، چون پروردگار به انبيا فرموده است كه به گنهكاران بگوييد البته توبه ديگر هم داشته كه او منى
نيازى نيست كه بگويند تا حّد و . خبشم حىت پيش مشا هم نيايند كه اقرار كنند، به آرامى نزد خوِد من توبه كنند، من مى

  .و كشته شوند، نگذاريد بندگان من آبرويشان را پيش مشا هم بربند تازيانه خبورند

دامن كه اگر اين جا مرا سنگسار كنيد، ديگر خدا  خواهد مبامن، چون مى پاكم كن، ديگر دمل منى: گفت   به حضرت عيسى
  .پس از مرگ با من كارى ندارد

، براى سنگسار كردن اين گنهكار بيايد و اعالم  عيسى بن مرمي عليه السالم اعالم كردند كه هر كسى در منطقه ماست
  .ها را پوشاندند و آمدند مهه صورت. ها پيدا باشد هايشان را بپوشانند و فقط چشم كردند كه مهه صورت

كردند، مهه آمدند، گوداىل را كندند و اين گنهكار را تا شكم داخل آن   چهارصد يا پانصد نفر در آن خبش زندگى مى
ايد تا مرا پاك كنيد و  اى مردمى كه آمده: وقىت در گودال افتاد، گفت. تا سنگ به آن بزنند كه نابود شود گودال انداختند

سنگسارم كنيد، هر كدامتان كه حّد خداىي به گردنتان هست به من سنگ نزند، فقط كساىن كه پاكند به من سنگ بزنند، 
اى به من سنگ پرتاب بكند، وقىت مردم  خواهم دست آلوده و منى ام ام، خود آلوده من اآلن در پيشگاه پروردگارم ايستاده

  »1« .اين سخن را از آن گنهكار شنيدند مهه رفتند
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______________________________  
  34201، حديث 31، باب 56/ 28: وسائل الشيعة -)1(

َميَ عليه السالم فـََقاَل َلُه يَا ُروَح اللَِّه ِإينِّ َزنـَْيُت َفَطهِّْرِين فََأَمَر ِعيَسى َو َقاَل الصَّاِدُق عليه السالم ِإنَّ َرُجًال َجاَء ِإَىل ِعيَسى اْبِن َمرْ 
َدى َو َصاَر الرَُّجُل ِيف اْحلُْفَرِة نَاعليه السالم َأْن يـَُناَدى ِيف النَّاِس َاليـَبـَْقى َأَحٌد ِإالَّ َخرََج لَِتْطِهِري ُفَالٍن فـََلمَّا اْجَتَمَع َو اْجَتَمُعوا 

ِين َمْن لِلَِّه ِيف َجْنِبِه َحدٌّ َفاْنَصَرَف النَّاُس ُكلُُّهْم ِإالَّ َحيَْىي َو ِعيَسى عليه السالم فَ  َدنَا ِمْنُه َحيَْىي عليه السالم فـََقاَل َلهُ الرَُّجُل َالَحيُدَّ
اَها فـَتـُْرِدَيَك َقاَل زِْدِين َقاَل َالتـَُعيـَِّرنَّ َخاِطئاً ِخبَِطيَئٍة َقاَل زِْدِين َقاَل يَا ُمْذِنُب ِعْظِين فـََقاَل َلُه َالُختَلَِّنيَّ بـَْنيَ نـَْفِسَك َو بـَْنيَ َهوَ 

   َالتـَْغَضْب َقاَل َحْسِيب 

  77: نفس، ص

هايتان را بپوشانيد، براى اين كه مردم آبرويشان پيش هم ديگر  در اين جا دليل اين مسئله معلوم شد كه چرا گفت صورت
  .نرود

 شود كه مست گريندگر حكم 
 

 «1» در شهر هر آن كه هست گريند

  

در قيامت پرده از كار ! اند كه به ويژه در خلوت شب التماس كنيد كه خدايا به مهني دليل ائمه عليهم السالم به ما ياد داده
مگر مهني يك . ما را نريزما برندار، آبروى ما را نرب، مهني كه پيش خودت آبروميان رفته، بس است، لذا پيش مردم آبروى 

افتيم كه سر سفره تو نشستيم، تو ما را خلق كردى، نه  ما هر وقت به ياد تو مى. جاىي كه آبروى ما رفته، دردش كم است
ماه در رحم مادر پذيراىي كردى، سامل ما را متولد كردى، اين مهه به ما حمبت كردى، وىل ما هيچ آبروىي پيش تو براى 

پيش تو كه آبروى ما برود، . امي، بگذار مهني يك درد را بكشيم، ديگر آبروى ما را پيش مردم ضايع نكن خودمان نگذاشته
ا  ا برود، حتّمل كنند، مردم اگر آبروى كسى پيش آ تو كرميى، آقاىي، اما مردم چنني نيستند كه اگر آبروى كسى پيش آ

  .كىن كنند، اما تو اين كارها را منى بريون مىگويند،  دهند، بد مى كنند، فحش مى بارانش مى برود، سنگ

پيش از اين  . خواهند مرتكب بعضى گناهان شوند كه پيش خدا خيلى آبروريزى است مردم مى: در دعاى كميل آمده است
  .گويد كه عبد مرا يك ساعت تنها بگذاريد كه بنده آن گناه را اجنام دهد، خدا به رقيب و عتيد مى

  :گويد سالم مىامرياملؤمنني عليه ال
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  .روند تا پيش بنده نباشند كنند و مى رقيب و عتيد هم مأمور هستند، اورارها مى

اگر پيش من رفت، مال . خوب شد كه آبرويش پيش آن دو َمَلك نرفت: گويد كند، خدا مى بنده آغاز به گناه كردن مى
ا غريبه است م، پس چرا ما تو را براى خودمان قرار ندادمي، اگر ما اين قدر براى تو هستي. خودم است، اما نسبت به آ

  چرا با تو

______________________________  
  .امثال و حكم دهخدا -)1(

  78: نفس، ص

  .كنيم معامله به مثل نكردمي، كارهاىي كه تو با ما كردى، چرا ما با تو منى

  :گويد است، مى» حلقّ من اخللق اىل ا«روشناىي اين گنهكار را ببينيد، در مهني گام خنست كه 

  » َطهِّْرىن«

فقط، عيسى بن مرمي و . كند شود، نور شروع به تابش مى يك مرتبه قلب باز مى. پاكم كن تا به طرف پروردگار بروم
هيچ كس ديگر نيست، به هر دو نفرشان گفت شروع كنيد اين قدر به من سنگ . اند حضرت حيىي عليهما السالم مانده

من االن به نصيحت : گفت. بله: داىن كه من پيامرب هستم؟ گفت آقا مى: وم، حيىي جلو آمد و گفتبزنيد تا من نابود ش
گويد، به جوان گنهكار، ما رمز اين معّما را چه  آرى حيىي به چه كسى مى. تو احتياج دارم، مقدارى مرا نصيحت كن

م به او رو كرده است، اين االن چيزهاى فراواىن داند اين كسى كه رو به جانب خدا كرده، االن خدا ه دانيم، حيىي مى مى
  .داند، غرق نور است مى

برو بگرد ببني : گرفتارم، چه دعاىي كنم كه مشكلم حل شود؟ خطاب رسيد: شخصى به حضرت موسى عليه السالم گفت
مرا : گفت. كنم كند، دامنش را بگري و بگو براى تو دعا كند، من دعاى او را مستجاب مى چه گنهكارى توبه مى

سه مطلب گفت كه اين سه مطلب فقط براى قلب يك پيامرب يا امام است، براى قلىب نوراىن و بيدار است، . نصيحت كن
  :براى قلىب است كه خدا در آن جتّلى كرده است

  »1« »َمْن تـََقرََّب إَىلَّ ِشْرباً تـََقرَّْبُت إلَْيه ِذراعاً «
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  .آمي مىبنده من تو يك قدم بيا، من ده قدم 

حيىي ميان خود و هواى نفس خلوت نكن، نگذار نـَْفس هوا پيدا كند كه اگر اجازه بدهى دچار هوا شود، تو را هم : گفت
وش تبديل شده كه االن لگدش را . كند مانند من بدخبت مى من نفس را آزاد گذاشتم، نفس را رها كردم، به حيواىن 

  :گفت. خورم مى

  » زِْدىن«

رو شدى، گنهكار را سرزنش نكن، شخصيّتش را خرد نكن،   حيىي با هر گنهكارى كه روبه: گفت. نصيحت كنبيشرت مرا 
باز : گفت. گناه او را به ُرخش نكش، توى سرش نزن، فقط راه آشىت با خدا را يادش بده، مبادا توى سر گنهكار بزىن

   حيىي در متام برخوردهايت با بندگان: هم مرا نصيحت كن، گفت

______________________________  
  81، حديث 56/ 1: الآلىل ؛ عواىل5910، حديث 7، باب 298/ 5: الوسائل مستدرك -)1(

ْيُتُه َهْرَوَلًة َو َمْن أَتَاِين ِبِقرَاِب  َمْن أََتاِين َمْشياً أَتَـ َمْن تـََقرََّب ِإَيلَّ ِشْرباً تـََقرَّْبُت ِإلَْيِه ِذرَاعاً َو َمْن تـََقرََّب ِإَيلَّ ِذرَاعاً تـََقرَّْبُت ِإلَْيِه بَاعاً وَ 
  اْألَْرِض َخِطيَئًة أَتـَْيُتُه ِمبِْثِلَها َمْغِفَرًة َما َملْ ُيْشرِْك ِيب َشْيئاً 

  79: نفس، ص

اى كه عمرى گناه  خدا غضب نكن، خشم نكن، انسان بردبار و صبور و حليمى باش، از خدا ياد بگري، ببني بنده
مرا بس است، آن وقت گنهكار حاىل ديگر پيدا كرده بود، مانند ابر : حيىي گفت. كند رب و حوصله مىكند، اما خدا ص مى

  .رخيت، به عيسى و حيىي گفت كه ديگر معطّلم نكنيد، مرا روانه كنيد ار اشك مى

ما هم . برودگويد كه بنده مرا از اين دام دربياور، اين حيف است از دنيا  خدا مى! اى عيسى: جربئيل آمد و گفت
گوئيم اهلى، دست ما را هم بگري، حيف است ما از بني برومي، اگر ما را نگه دارى ما بنده تو خواهيم بود، حيف  مى

  .است با مششري هواى نفس كشته شومي، حيف است شيطان در اين چاله زندگى ما را نابود كند

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

  80: نفس، ص



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

 

  ها پى نوشت

   آراستگى و پرياستگى نفس 6

  

   ران، حسينيه هدايت

  1362رمضان 

  87: نفس، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

گو صادر شده  راستهاىي است كه از يك متكّلم به متام معنا صادق و  هاىي كه در قرآن جميد آمده قسم سوگند و قسم
ها از يك جهت، نشان دهنده عظمت و امهّيت موضوعى هستند كه خداوند متعال براى آن موضوع قسم  اين قسم. است

هاىي كه به طور طبيعى انسان  ياد كرده است؛ مثًال در باب مسئوليت، تكليف، وظيفه و به عبارت ديگر، جمموع بدهكارى
ه به تكليف و مسئوليت و وظيفه و امانت اهلى بر دوش انسان تعبري شده و خدا به خدا و خلق دارد كه از اين جمموع

  .قسم ياد كرده است

قسم در باب مسئوليت هم نه به خورشيد است، نه ماه، نه زمني، نه آمسان، بلكه به طور مستقيم وجود مقّدس حضرت 
  :حق به خودش قسم خورده و اين باالترين قسم قرآن است

  »1« »َعمَّا َكانُواْ يـَْعَمُلونَ * َسَلنـَُّهْم َأْمجَِعنيَ فـََوَرّبَك لَنَ «

گذارم مرد و زىن قدم از قدم  به مالكت قسم، به رّبت قسم، به پروردگار و خدايت قسم كه روز قيامت منى! اى پيامرب من
ا بازپرسى و سؤ  بردارند، مگر اين ا سر زده، از آ ال شود كه براى چه اين كه از اول تكليف تا حلظه مردن آن چه از آ

  عمل را
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______________________________  
از اعماىل كه مهواره اجنام .* كنيم به پروردگارت سوگند، قطعاً از مهه آنان بازخواست مى«؛ 93 -92): 15(حجر  -)1(

  ».اند داده مى

  88: نفس، ص

  دادى؟ اجنام دادى؟ براى چه كسى اين عمل را اجنام دادى؟ به چه نّيىت اجنام

هاىي كه  ها و هدف حمّرك تو در اين عمل چه كسى بوده؟ و هدف تو از اين عمل چه بود؟ حىت از به هم خوردن پلك
  :ها را هم كه فقط خدا عاِمل است كنم، حالت نگاه كردن ها داشتند، سؤال مى مردم از به هم زدن پلك

  »1« »َنَة اْألَْعُنيِ َو َما ُختِْفى الصُُّدورُ  ل يـَْعَلُم َخآ«

دانند كه نگاه ما به چه حاىل در  مردم چه مى. تواند هدف نگاه انسان را خبواند كند، هيچ كسى منى وقىت انسان نگاه مى
هوت است كنيم يا براى شيطان، حمّرك نگاه ما ش برون ما بسته است؟ به حال اهلى يا شيطاىن است، براى خدا نگاه مى

  يا نه؟

داند كه آيا چشم در حال خيانت است يا نه، مهه  او مى »...َنَة اْألَْعُنيِ  ل يـَْعَلُم َخآ« هدف از نگاه كردن ما كيست؟
اند؟  اند؟ براى چه كشيده كند كه در چه حاىل كشيده ِكشند حساب مى هاىي را كه مردم مى كند، نـََفس چيز را حساب مى

َعمَّا َكانُواْ * فـََوَرّبَك لََنَسَلنـَُّهْم َأْمجَِعنيَ « كشيدند؟ اى من سامل مبانند يا براى گناه من، براى چه نفس مىكردند كه بر  تنّفس مى
گويند  به پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى. شود، بايد براى خدا باشد خورد تا كشته مى سرباز وقىت در جبهه تري مى »يـَْعَمُلونَ 

دامن،  خوامن، اما او را شهيد منى من مناز مى: فرمايند حضرت مى. اييد مناز خبوانيم تا دفنش كنيمكه يك نفر شهيد شده، بي
ها  دانند كه در دل ديگران چه مى »َنَة اْألَْعُنيِ َو َما ُختِْفى الصُُّدورُ  ل يـَْعَلُم َخآ« :چون به نّيت خدا در جبهه نبوده است

تر  ، مهه دليل بر اين است كه هيچ چيزى در اين عامل از خدا به بنده نزديكداند و اين آيات گذرد، تنها او مى چه مى
  :نيست

  تر از من به من است دوست نزديك
 

 «2»  تر كه من از او دورم اين عجب
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فهميم كه واقعاً حساب ما حساب  هم چنني در باب مسئوليت ما در قرآن جميد آمده است كه با خواندن اين آيه مى
  .روشىن استبسيار 

  »3« »َولََنَسَلنَّ اْلُمْرَسِلنيَ «

______________________________  
دارند،  ها پنهان مى نگرد و آنچه را سينه مى]  به ناحمرمان[هاىي را كه به خيانت  چشم] او[« ؛ 19): 40(غافر  -)1(

  ».داند مى

  .سعدى شريازى -)2(

  ».به طور يقني پرسش خواهيم كرد]  ره تبليغ ديندربا[و از شخص پيامربان «؛ 6): 7(اعراف  -)3(

  89: نفس، ص

ا سؤال مى دارم و از مسئوليت من در روز قيامت مهه انبيا را هم نگه مى پس يك جهت قسم در قرآن جميد . كنم هاى آ
بلكه خوردند،  امهّيت موضوع پس از قسم است كه اگر موضوع، براى وجود مقّدس حضرت حق عادى بود، قسم منى

  .شدند فرمودند و رد مى عادى مى

وجود مقّدس حضرت حق هم در گفتارشان به طور عادى با آن برخورد كردند، وىل . جريانات فراواىن در عامل عادى است
اند يا به خودشان قسم  اند، يا با تأكيد حرف زده جريانات زيادى از امهّيت برخوردارند، در آن جا عادى برخورد نكرده

  .د يا در قرآن به جان پيامربش قسم خورده يا به موجودات ديگر قسم خورده استان خورده

  هاى خداوند عظمت قسم

  .اما جهت ديگر در قسم، نشان دهنده عظمت خوِد آن موجودى است كه پروردگار به او قسم ياد كرده است

است؛ البته يك جا هم به نـَْفس انسان از مجله اشياىي كه خداوند بزرگ در قرآن جميد به آن قسم خورده، نـَْفس انسان 
بينيد كه پروردگار  مشا اگر در قرآن كرمي كه حمصول اراده خدا نسبت به انسان است، دقت كنيد مى. قسم خنورده است

خواهد بگويد كه موضوع پس از قسم در  در يك جهت مى. بزرگ عامل چند جا در قرآن به نـَْفس قسم ياد كرده است
خواهد بگويد كه نـَْفس نزد من بسيار عزيز است كه او را جزء  مهم است، و در يك جهت هم مى زندگى انسان بسيار
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به خودش قسم خورده، به پيامربش قسم خورده، به نفس من و مشا هم قسم خورده، . ام ابزار قسم در قرآن جميد آورده
وان است، در مرحله قدرت است، ما مكّلف هستيم  بنابراين، نـَْفس مقام بزرگى دارد، البته اين مقام در مرحله استعداد و ت

  ما بايد. نفس استعداد دارد كه جانشني خدا باشد. كه اين مقام را از حالت استعداد به حالت فعلّيت بياورمي

  90: نفس، ص

وييم كه ما با توانيم به خدا بگ اين جانشيىن را براى نـَْفس به وجود بياورمي، اگر به وجود نياورمي و قيامت شود، باز هم مى
توانيم به حضرت او بگوييم كه ما در  توانيم به وجود مقّدس او بگوييم كه بنده تو هستيم؟ مى تو مهاهنگ هستيم؟ مى

بردمي؟ اگر اين استعداد به فعلّيت نرسد؛ يعىن نـَْفس، به اخالق خدا  اى كه در دنيا بودمي، در حال انس با تو به سر مى دوره
تواند بگويد من  تواند بگويد كه من با خدا انس دارم؟ مى سليم در وجود مقّدس او نگريد؛ آيا مىمتخّلق نشود و حالت ت

  تسليم حضرت حق هستم؟

   نسخه جالينوس حكيم

نويسم زود برو دارويش را برامي بگري و  به يكى از دوستانش گفت كه يك نسخه مى. جالينوس، طبيب بسيار مهمى بود
  .بياور

شناخت، وقىت نسخه را از جالينوس گرفت و خواند، ديد كه  شناخت، دكرت داروفروش را هم مى مىشاگرد داروها را 
از جالينوس . جالينوس حكيم، با آن عظمت مقامش، داروى خوب شدن از مرض ديوانگى را در اين نسخه نوشته است

  خواهيد؟ ايد براى خودتان مى اين داروىي را كه مشا در اين نسخه نوشته: پرسيد

  .بله: گفت

خواهيد؟ مشا امروز در  دهند كه خوب بشوند، مشا براى چه مى ها مى هاست اين را به ديوانه اين دارو كه براى ديوانه: پرسيد
  شناسند؟ يونان در رأس عاقالن قرار داريد و مهه، مشا را به ادب و تربيت و عقل و حكمت و عظمت و كرامت مى

  .استنه، اين دارو براى من الزم : فرمود

  چرا؟: پرسيد
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اى در آن حمّل بود كه در ميان مهه افرادى كه آن جا بودند فقط نزد من  براى اين كه ديروز در حمّلى بودم، ديوانه: گفت
   نشست، يك ساعت هم با من بود، هم به

  91: نفس، ص

ان من و آن ديوانه اگر يك رشته از ديوانگى او در من نبود كه مي. من خنديد، هم حرف زد، هم به من انس گرفت
اگر انسان عمرى را با شيطان . جنسى ميان من و آن ديوانه هست شود كه يك رشته هم شد، معلوم مى جتانسى برقرار منى

  .تواند به خدا بگويد كه من مال تو هستم جنس باشد، آيا در قيامت مى مأنوس و هم

   هاى دوران بدترين ديوانه

نگِى بازى با شيطان را بگريمي و به پروردگار بگوييم كه اى موال با دست حمّبت بياييد از خدا داروى خوب شدن ديوا
هاميان،  اين مسئله از حرف. خودت چهره نـَْفس ما را به طرف خودت برگردان، چون نـَْفس ما واقعاً به تو پشت كرده است

  .ميان معلوم استها هاميان و از سسىت هاميان، از قضاوت كردن هاميان، از گوش دادن از نگاه كردن

هاى دوران خلقت كه ابليس و شاگردان پليدش باشد، بيشرت انس دارد تا با عقل كلى عامل، با  اين نفس با بدترين ديوانه
براى . اگر هم به اينها ميل و انس داشته باشد، ميلش بسيار ضعيف است. حكمت كلى عامل و با حقيقت كلى عامل

كند؛ از اين رو، يك شب مانده  ميل تفاوت مى رمضان چند ساعت است؟ اما براى ىبكند كه روزه ماه  عاشق تفاوتى منى
پرسد كه از اذان صبح تا افطار چند ساعت است؟ آيا چند ساعت بايد روزه گرفت، اين كه كشنده  به اول ماه رمضان مى

ت و گرما و سرما، هيچ پرسد كه ماه رمضان چه موقع است؟ وىل از ساع عاشق فقط مى. است، وىل عاشق چنني نيست
پرسد كه مهماىن خاص چه موقع است؟ دمل تنگ است، شب عيد فطر كه مهه شرييىن  عاشق مى. آورد حرىف به بيان منى

هاميان را گرفتيم، تازه  گويند كه ماه رمضان متام شد و روزه مى خورند و احلمد للَّه برند و مى هايشان مى خرند و به خانه مى
  !اش بلند است كه چرا ماه رمضان متام شد ه السالم صداى گريهزين العابدين علي

  ام دل كجا رفىت كه رفت از ديده
 

  به دنبال غمت منزل به منزل

  كجا رفىت كه خومن خورد هجران
 

  كجا رفىت كه كارم گشت مشكل

 به درياىي فكندى خويشنت را
 

  آيد به ساحل كز آن موجى منى
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  كجاىي اى انيس دل كجاىي
 

 «1»  پرسى تو از حال من و دل منى

  

   چشم دل پيامرب، حريان مجال معشوق

روز به ماه رمضان مانده بود كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله  59ماه رمضان هنوز نيامده بود، روز اول ماه رجب بود و 
خواهم به  مى: فرمود گرييد؟ مى مىكردند آقا امروز روز اول رجب است، چرا روزه  عرض مى. كرد شروع به روزه گرفنت مى

عاشق از ِهى ِهى چوپان نرتسد كه حاال . شصت روز روزه براى ورود به ماه رمضان »2« .استقبال ماه رمضان بروم
  .خواهد به من بدهد خواهد به گردن من بگذارد، چه تكليفى مى معشوق من چه مى

رت، جانانه سخت »3« .تر باشد، لذت هم بيشرت است هر چه تكليف سنگني: فرمود امرياملؤمنني عليه السالم مى تر،  تر 
  .شوم تر، آرام نيستم تا وقىت كه به وصال برسم، به لقا برسم، آن جا كه رسيدم، آرام مى ام نزديك به مقام قرب برنامه

. از دروازه ده رسيدندها طى كردند تا به دهى بريون  منزل. بارها را ببنديد تا برومي: آن راهرب بزرگ به شاگردانش گفت
پياده شويد، مهه پياده شدند، سه اىل : اين ده معروف به دِر دوست است، گفت: اسم اين ده چيست؟ گفتند: پرسيد

عمرى انسان بايد بدود تا به دِر دوست برسد، ما حاال : چهار روز گذشت، آمدند و گفتند كه آقا بار ببنديد برومي، گفت
  رسيدمي، كجا برومي؟

اصًال چيزى . كردند كردند، در اصال آن نگاه منى دانستند، به هر چه نگاه مى زمان را براى خود جملس معشوق مى زمني و
سال در اين دنيا بود، حىت يك بار  63پيامرب صلى اهللا عليه و آله : فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى. كردند را نگاه منى

   هم براى متاشا كردن

______________________________  
  .عماد خراساىن -)1(

  .»كان رمبا صام رجب و شعبان و رمضان يصلهن«؛ 284/ 1: اإلسالم دعائم -)2(

  :هم چنني آمده
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َفِإنَّ َمْن َعَرَف .... َعْن َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله أَنَُّه َقال «؛ 8850، حديث 26، باب 545/ 7: مستدرك الوسائل
  .»َو َشْعَباَن َو َوَصَلُهَما ِبَشْهِر َرَمَضاَن َشْهِر اللَِّه اْألَْعَظِم َشِهَدْت َلُه َهِذِه الشُُّهوُر يـَْوَم اْلِقَياَمة ُحْرَمَة َرَجبٍ 

  :و نيز آمده

روي عن أمري املؤمنني عليه السالم أنه يصومه و يقول رجب شهري و شعبان شهر رسول اهللا صلى «؛ 82: جامع األخبار
  .»آله و رمضان شهر اهللاهللا عليه و 

ُكلََّما َكاَنِت اْلبَـْلَوى َو اِالْخِتَباُر َأْعَظَم َكاَنِت اْلَمثُوبَُة َو اجلَْزَاءُ َأْجَزَل َأَال تـََرْوَن «؛ )القاصعة( 234خطبه : ج البالغه -)3(
َفُع َو َالتـُْبِصُر َو َأنَّ اللََّه ُسْبَحانَُه اْخَتبَـَر اْألَوَِّلَني ِمْن َلُدْن آَدَم عليه السالم إِ  َىل اْآلِخرِيَن ِمْن َهَذا اْلَعاملَِ ِبَأْحَجاٍر َالَتُضرُّ َو َالتـَنـْ

نـْيَ َالَتْسَمُع َفَجَعَلَها بـَْيَتُه احلَْرَاَم الَِّذي َجَعَلُه لِلنَّاِس ِقَياماً ُمثَّ وَضَعُه بَِأْوَعِر ِبَقاِع اْألَْرِض حَ  ا َمَدراً َو َأْضَيِق َجراً َو أََقلِّ نـََتاِئِق الدُّ
َا ُخفٌّ َو َالَحاِفٌر َو َالِظْلٌف ُبطُوِن اْألَْوِدَيِة ُقْطراً بـَْنيَ ِجَباٍل َخِشَنٍة َو رَِماٍل َدِمَثٍة َو ُعُيوٍن َوِشَلٍة َو قـًُرى ُمنـَْقِطَعٍة َاليـَزْكُ    .»...و ِ

  92: نفس، ص

سال تنها و تنها  63ه را نگاه كرد، گذرى رد شد، متام اين چيزى چشمش را باز نكرد، اصًال حالت متاشا نگرفت، هر چ
  :با چشم دل، حريان مجال معشوق بود و بس، آن قدر در برابر خدا عبادت كرد كه جربئيل اين آيات را در قرآن آورد

  »1« » َمآ أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرَءاَن لَِتْشَقى* طه«

خواهى بروى، كجا  سنگني نساز، تو پيش من هسىت، ديگر كجا مىحبيب من، اين قدر عبادت را بر خود سخت و 
اى كه خطاب به موسى هنگام وادى طور  دامن به چه مقامى رسيده بود كه مهواره به آيه خواهى بياىي؟ شب معراج منى مى

  :نازل شد، توجه داشت

  »2« »َفاْخَلْع نـَْعَلْيَك ِإنََّك بِاْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطًوى«

خواست خم . هاى پا را دربياورم هايت را دربياور، اين نعلني م را ادب كنم پيش از اين كه به من بگويند كفشخود: گفت
. كنم اى، خبورد، من به تو افتخار مى هايت باشد تا گرد و غبار آن به حمّلى كه آمده بگذار كفش: شود كه خطاب رسيد

  :گفت ش او، خودش مىديگر مكان مطرح نبود، مهه جا پيش او بود و مهيشه پي

  »3« » وُيْسقيىن  ُيْطِعُمىن  أبيُت ِعْنَد رّىب «
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پيش او . آشاماند خوراند و مى گريد، به من مى گذارد، ظرف آب لب دهامن مى پيش او هستم، غذا داخل دهامن مى
  :هستم، البته اين غذا غذاى ديگرى است

  اين وطن مصر و عراق و شام نيست
 

 «4»  كانرا نام نيستاين وطن شهريست است  

  

   ارزش نفس

اين نفس از نظر استعداد بسيار . اين قدر نـَْفس مهم است كه خداوند عزيز در قرآن جميد به نفس قسم خورده است
  :باعظمت است

______________________________  
  ».افىتما قرآن را بر تو نازل نكردمي تا به مشقت و زمحت * طه«؛ 2 -1): 20(طه  -)1(

به يقني اين منم پروردگار تو، پس كفش خود را از پايت بيفكن؛ زيرا تو در وادى مقدس طوى «؛ 12): 20(طه  -)2(
  ».هسىت

  .11، باب 390/ 16: ؛ حبار األنوار1، حديث 233/ 2: عواىل الآلىل -)3(

اىي -)4(   .شيخ 

  93: نفس، ص

  

 َو َحتْسب أّنَك ِجْرٌم َصغريٌ 
 

 العاَملُ األكبَـرُ وفيك انطوى 

بُني اّلذى
ُ
  وأَْنَت الِكتاُب امل

 
ضَمرُ 

ُ
 «1» بَأْحرُِفِه َيْظَهُر امل
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براى اين كه اين نفس از حالت استعداد به فعلّيت برسد؛ يعىن با نفسى كه شايستگى دارد مهمان ابدى موال شود، چه  
هاى شيعه است، نزديك به شانزده  كاىف كه از كتابآيه در قرآن است، در جمموعه كتاب شريف   6666كار بايد كرد؟ 

هزار صفحه روايت در حبار األنوار عالمه  45چهارده هزار صفحه روايت در وسائل الشيعه است، . هزار روايت وارد است
برد   جملسى است، پانزده هزار صفحه روايت حتقيقى در مرآةالعقول عالمه جملسى است، انسان با دقت در مهه اينها پى مى

  .دهند كه راه را فقط مهني قرآن و روايات نشان مى

عقل . هاىي كه خدا به مشا عطا منوده، فقط براى اين است كه آن را براى رسيدن به كمال بكار بربيد گويند متام قدرت مى
دهيد، جهادى  خوريد، كار و ورزشى را كه اجنام مى كنيد، غذاىي را كه مى را، وجدان را، فطرت را، علمى را كه كسب مى

نفس بسيار گرسنه . خوانيد، هر چه در اختيار مشاست، مهه را بايد خرج كمال نفس كنيد رويد، منازى را كه مى را كه مى
آفريده شده، مشا تا هستيد بايد سريش كنيد، سري شدن نفس هم به اين است كه وجود مقّدس حمبوبش را به او بدهند، با 

در آيات و روايات آمده است  . ه دريافت و كشف معشوق و حمبوبش را برايش باز بگذارندحمبوبش آشنا كنند و بعد هم را
شود كه هر  اش نسبت به حمبوب عاَمل، به چاهى مانند جهّنم تبديل مى كه اگر اين كار را نكنند، نفس با اين مهه گرسنگى

  .شود شود، سري و سرياب منى چه گناه در آن بريزند، خاطرش آسوده منى

   نفس مهار

شود، انواع مواّد  اى خاىل براى خاىل شدن انواع مشروبات الكلى تبديل مى اگر كسى به داد نـَْفس خود نرسد، نـَْفس به مخره
   كشد، اگر كسى به داد نفس خمدر را مى

______________________________  
  .57): منسوب به امام على عليه السالم(ديوان  -)1(
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شود، اگر كسى به داد  دهان بدن براى نفس تبديل به تنورى خاىل براى خاىل كردن حرامى در اين دنيا مىخود نرسد، 
كشاند، اگر كسى به داد نفس خود نرسد،  ساعت متام اين بدن را به رفتارهاى نامشروع مى 24نفس خود نرسد، هر 

نصد قيافه زن و دخرت ناحمرم را از راه چشم به ذهن رود تا شب پا ممكن است حىت با زبان روزه صبح كه از خانه بريون مى
  .تر است خودش برگرداند؛ بنابراين، براى به داد نـَْفس رسيدن از مهه حمتاج
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به داد نـَْفس برسيد كه اگر كسى به داد نفس نرسد، نفس  »1« »َعَلْيُكْم أَنُفَسُكمْ « :زند به مهني دليل، قرآن جميد فرياد مى
چگونه بايد به داد نفس رسيد؟ بايد نفس را رام كرد و ميان نفس و وجود مقّدس انبيا و امامان  بيداد خواهد كرد، اما

هاى واجد شرايط كه مرّىب و معّلم هستند، ارتباط  ارتباط برقرار منود، ميان نفس و حكيمان و عاشقان و عارفان و انسان
  .برقرار كرد

   آراستگى و پرياستگى نفس

در . ى باشد كه نفس جّداً از راه اين ارتباط اثرپذير باشد، آن هم دو نوع اثر؛ آراستگى و پرياستگىاين ارتباط بايد ارتباط
  :آراستگى نفس بايد متخّلق به اخالق خدا بشود و در پرياستگى بايد از مهه ُخلقيّات ضّد خدا پاك شود

  »2« .»ُمْستَـَنًة ِبُسَنِن أوِلياِئَك ُمفارَِقًة ِألَخالِق أْعداِئكَ «

  .استناد به سّنت اولياى تو و جداىي كامل از اخالق دمشنان خدا است

  :در اين جا دو مسئله براى آراسته و پرياسته شدن الزم است

يكى اين كه انسان بايد از منابع فيض اهلى كسب معرفت كند، به خصوص دو چيز را؛ يكى معرفت حقايق كه خدا  
  كيست؟ معاد چيست؟ مرگ چه ماهّيىت دارد؟

شت و جهنم چيست؟   برزخ چيست؟ حساب كدام است؟ 

   در دومى پاى عمل به ميان. يكى هم كسب معارف و شناخت حالل و حرام

______________________________  
  ».خود باشيد]  هاى معنوىِ  اميان و ارزش[مراقِب ! اى اهل اميان«؛ 105): 5(مائده  -)1(

  .8، باب 177/ 99: ؛ حبار األنوار738: جد؛ مصباح املته481: مصباح الكفعمى -)2(
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اى به كار بندد، با متريىن   آيد تا آن حقايقى را كه كسب كرده، با كمال قدرت و شجاعت و بدون توجه به هيچ برنامه مى
راموش ف. كند، البته اين نوع علم براى آبادى دنيا واجب است كند؛ يعىن علمى كه كسب علم مى كه در اين مسري مى
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بندد، خود به  كند؛ يعىن علم توحيد، معاد، احكام، حالل و حرام، آن را به كار مى نكنيد كه اين نوع علمى كه كسب مى
اىي را   گريى از خنواسته ها و در يك رشته، كناره گريد؛ در يك رشته، اجراى خواسته خود در دو رشته برنامه قرار مى ها، آ

كنيد  زنند، اول كه نگاه مى رود، مانند آن قّالىب كه به طاق براى بسنت لوسرت مى جلو مى خواهد، در اين جاده به كه منى
كند، اين قدر جا باز  كنند، جا باز مى زنند و شروع به پيچ دادن از داخل مى بسته بسته است، اما وقىت به طاق مى

آن  . از كرده و بسيار حمكم شده استگويد، اين هر چه قدر جا داشت، جا ب كند كه برق كار به صاحب خانه مى مى
خواهد قدم بردارد، بسيار بسته  در اين مسري خنست كه انسان مى. كنند گاه لوسرتى را با دويست المپ به آن آويزان مى

گذارد، اخالق اهلى را كسب  باشد، اما مهني گونه كه واجبات را به اجرا مى و تنگ است و تنگ حوصله و سخت مى
  :فرمايد كند تا جاىي كه خدا مى كند، جا باز مى گريى مى مات كنارهكند و از حمرّ  مى

  »1« »...يـُثَّبُت اللَُّه الَِّذيَن ءَاَمُنواْ بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت «

نـَْيا َو ِىف اْألَِخَرِة « :يا به تعبري ديگر   »2« .»...ِىف اْحلََيوِة الدُّ

  :من شوندكنند تا به من برسند و معّلق  اين قدر جا باز مى

  »3« »َالانِفَصاَم َهلَا  فـََقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى«

   وصل بدون جداىي

توانند از من جدايش كنند، اما تا  هر كس به من رسيد و به من وصل شد، اگر مهه عامل مجع شوند منى: فرمايد خداوند مى
  وقىت كه انسان راه نيفتاده و نرسيده، هر

______________________________  
خدا مؤمنان را به سبب اعتقاد و اميانشان در زندگى دنيا و آخرت ثابت قدم و پابرجا «؛ 27): 14(ابراهيم  -)1(

  ».دارد مى

  »...در زندگى دنيا و آخرت «؛ 27): 14(ابراهيم  -)2(

ر ورزد و به خدا اميان كف]  كه شيطان، بت و هر طغيان گرى است[پس هر كه به طاغوت «؛ 256): 2(بقره  -)3(
  ».ترين دستگريه كه آن را گسسنت نيست، چنگ زده است ترديد به حمكم بياورد، ىب
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گويد كه من كه  اول مى »َرِفيُع الدََّرجتِ « :كشند، حاال سبك و كلمات آيه را ببينيد كمندى به گردن او بيندازند، او را مى
ى  يـُْلِقى الرُّوَح ِمْن أَْمرِهِ « :؛ صاحب عرش هستم»ُذو اْلَعْرشِ « ، باالترين باالترهاها هستم هستم؛ من سقف مافوق مهه سقف

كساىن كه با پيوند به انبيا و امامان و فقهاى جامع الشرائط در مسري   »1« »ى ِلُينِذَر يـَْوَم التََّالقِ  َمن َيَشآءُ ِمْن ِعَباِدهِ   َعَلى
كنند تا به من  منايند، جا باز مى گريى مى كنند و از گناه كناره ى من اقدام مىها گريند، به اجراى خواسته من قرار مى

وقىت . روند تا به حمبوب برسند شكافند و مى برسند، زمان، مكان، پول، شهوت، قدرت، ميز، صندىل، منّيت و مهه را مى
ا مژده مى ا قرار مى به من رسيدند به آ دهم، آن گاه آن جا اسم آدم عوض  دهم، از جانب خودم روحى خصوصى در آ

ا مالئكه مى مى ا اولياى خدا هستند. گويند شود و به آ ا چه كساىن هستند؟ آ َأَآل ِإنَّ أَْولَِيآَء اللَِّه َال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو « :آ
  .»2« »َالُهْم َحيَْزنُونَ 

   حكايت مسلم بن عوسجه

به مهني دليل، شب عاشورا بريون خيمه به . غّصه و ترسى برايشان وجود ندارداند كه هيچ عامل  اولياى اهلى به جاىي رسيده
بينم كه حالت رقص به  ام، االن مى مسلم بن عوسجه ندا رسيد كه واى هفتاد سال است كه فقط ادب خاىل از تو ديده

  :اى، چه خرب است؟ مسلم گفت خودت گرفته

  در رقص درآيد فلك از زمزمه عشق
 

 «3» شنود آواز ُهدى راچونان كه شرت ب

  

شنوم، چگونه مِن انسان به رقص نيامي؟ تو  آيد، صداى خدا را مى زند، به رقص درمى رفيق براى شرت زنگ مى: به او گفت
شنود و ناله  امشب چه به كام ما رخيت؟ آرى، آن كه نام حق را كه معشوق حقيقى است مى) حسني(داىن ساقى  مى
  .زند ديوانه نيست مى

______________________________  
به فرمانش به هر  ]  كه فرشته وحى است[باال برنده درجات و صاحب عرش است، روح را «؛ 15): 40(غافر  -)1(

  ».بيم دهد]  كه روز رستاخيز است[كند تا مردم را از روز مالقات  كس از بندگانش كه خبواهد القا مى
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  ».شوند يقيناً دوستان خدا نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگني مى! آگاه باشيد«؛ 62): 10(يونس  -)2(

  .وحدت كرمانشاهى -)3(

  98: نفس، ص

زند، به يك ژوليده پا برهنه كه شروع  هاى عشق و حمّبت مى اى كه مهه نشسته بودند و حرف موسى عليه السالم در جلسه
دار مهني يكى  فرمايد كه دل خدا مى: ئيل آمد و گفتجرب . خورد ساكت باش، جملس به هم مى: به داد كشيدن كرد، گفت

اى موسى، او به متاشاى مجال من . گوىي كه ساكت باشد؟ اين به جاىي رسيده كه بايد داد بزند است، چرا به او مى
، موسى، چشمى را كه دنيا پر كرده، آخرت ندارد. تواند صدايش درنيايد رسيده، بر اثر وجدى كه از من پيدا كرده منى

، فقط  چشمى را هم كه آخرت پر كرده، مرا ندارد؛ بنابراين سعى كن كه چشمت را تنها موال پر كند، نه دنيا، نه عقىب
  زىن؟ چه كسى به تو ديوانه گفت؟ چرا داد منى. خواهد دنيا باشد يا نباشد موال، مى

  در رقص درآيد فلك از زمزمه عشق
 

 چونان كه شرت بشنود آواز ُهدى را

  

   لبيك گفنت جوان در سفر حج

مهه تلبيه . رخيت بود و اشك مى »1«  در سفر حّج، در حال پوشيدن لباس احرام، جواىن را گوشه ميقات ديدم كه ايستاده
چه كار  ... لبّيك گفنت خيلى راحت است : گوىي؟ گفت ، به او گفتم كه چرا لبّيك منى»لبّيك اللهم لّبيك«: گفتند مى

  كنم؟

اى است، گفنت من كه مهم نيست، من هزار بار  ترسم لّبيك بگومي، مگر لّبيك گفنت آسان است، كار ساده مىترسم،  مى
مگر ما چه قيمىت دارمي كه لّبيك به او . گومي، اما مهم اين است كه يك بار هم او جواب بدهد هم امشب لبّيك مى

  .ما بوده، ِكى ما تاكنون در برابر او لبّيك گفتيم بگوييم، كدام لبّيك؟ هر چه تاكنون لبّيك بوده، از طرف او به

اى خداىي  : گويد اى از عرفات مى ديدم در گوشه. فردا شب عرفات او را ديدم، اما جلو نرفتم، گفتم به حال خودش باشد
ام را  رابطهرساند، اى خدا، دستم را براى طاعت بگري،  كند، گناه بنده به تو آزارى منى كه طاعت بنده تو را خوشحال منى

  با
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______________________________  
  :اشاره به اين روايت دارد -)1(

ْعُت «؛ 1، حديث 4، باب 16/ 47: ؛ حبار األنوار2، حديث 169: األماىل للصدوق َعْن ُحمَمَِّد ْبِن زِيَاٍد اْألَْزِديِّ َقاَل مسَِ
ًة َو يـَْعِرُف ِيل َقْدراً َو َماِلَك ْبَن أََنٍس َفِقيَه اْلَمِديَنِة يـَُقوُل ُكْنُت أَ  ُم ِيل ِخمَدَّ ْدُخُل ِإَىل الصَّاِدِق َجْعَفِر ْبِن ُحمَمٍَّد عليه السالم فـَيـَُقدِّ

ِإْحَدى َثَالِث ِخَصاٍل   َالَخيُْلو ِمنْ يـَُقوُل يَا َماِلُك ِإينِّ ُأِحبَُّك َفُكْنُت أَُسرُّ ِبَذِلَك َو َأْمحَُد اللََّه َعَلْيِه َقاَل َو َكاَن عليه السالم َرُجًال 
َشْوَن اللََّه عز و جل َو َكاَن َكِثَري احلَِْديِث ِإمَّا َصاِئماً َو ِإمَّا قَاِئماً َو ِإمَّا َذاِكراً َو َكاَن ِمْن ُعَظَماِء اْلِعَباِد َو َأَكاِبِر الزُّهَّاِد الَِّذيَن خيَْ 

قَاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله اْخَضرَّ َمرًَّة َو اْصَفرَّ ُأْخَرى َحىتَّ يـُْنِكَرُه َمْن َكاَن َطيَِّب اْلُمَجاَلَسِة َكِثَري اْلَفَواِئِد َفِإَذا 
ْحرَاِم َكاَن ُكلََّما َهمَّ بِال َطَع الصَّْوُت ِيف َحْلِقِه َو َكاَد َأْن تـَّْلِبَيِة انـْقَ يـَْعرُِفُه َو َلَقْد َحَجْجُت َمَعُه َسَنًة فـََلمَّا اْستَـَوْت ِبِه رَاِحَلُتُه ِعْنَد اْإلِ

اِمٍر َكْيَف َأْجُسُر َأْن أَُقوَل َلبـَّْيَك اللَُّهمَّ خيَِرَّ ِمْن رَاِحَلِتِه فـَُقْلُت ُقْل يَا اْبَن َرُسوِل اللَِّه َو َالبُدَّ َلَك ِمْن َأْن تـَُقوَل فـََقاَل يَا اْبَن َأِيب عَ 
  .»عز و جل ِيل َاللَبـَّْيَك َو َالَسْعَدْيكَ  َلبـَّْيَك َو َأْخَشى َأْن يـَُقولَ 

  :چنني درباره صلوات بر پيامرب و آلش آمده و هم

عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله ذات يوم «؛ 63: ؛ جامع األخبار157: ثواب األعمال
ي فإنك مل تزل مبشرا بكل خري فقال أخربين جربائيل آنفا ألمرياملؤمنني عليه السالم أال أبشرك قال بلى بأيب أنت و أم

بالعجب فقال أمرياملؤمنني عليه السالم و ما الذي أخربك يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله قال أخربين أن الرجل من أميت إذا 
ة و أنه للذنب حطا مث صلى علي و أتبع بالصالة على أهل بييت فتحت له أبواب السماء و صلت عليه املالئكة سبعني صال

حتاتت عنه الذنوب كما حتاتت الورق من الشجر و يقول اهللا تبارك و تعاىل لبيك عبدي و سعديك يا مالئكيت أنتم تصلون 
عليه سبعني صالة و أنا أصلي عليه سبعمائة صالة فإذا صلى علي و مل يتبع بالصالة على أهل بييت كان بينها و بني السماء 

يقول اهللا جل جالله ال لبيك و ال سعديك يا مالئكيت ال تصعدوا دعاءه إال أن يلحق بالنيب عرتته فال يزال سبعون حجابا و 
  .»حمجوبا

  99: نفس، ص

روز در . وقىت شب به مشعر آمدمي، مراقبش بودم. گوش به زنگ بودم، تا مراسم وقوف در عرفات متام شد. گناه قطع كن
زدند، اما او به  ها به ديوار مجرات سنگ مى اى؟ مهه حاجى ديدم، اما چه رمى مجرهاش را  منا مهراهش بودم، رمى مجره

. زد كه بگذار اول من خودم را دور كنم كه خودم مانع جتّلى خداوند هستم، اول بگذار خودم را دور كنم خودش سنگ مى
از پشت سرش گفتم به قربانگاه بروم كه . ام، مانع آمدنت من هستم من سر راه تو ايستاده. آىي اگر من كنار بروم، تو مى
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اللهم اغفر «، » اللهم اغفر ىل«، » اللهم اغفر ىل«: گفت هايش فقط يك حرف شده بود، فقط مى در منا راه افتادم، حرف
: خواهد گوسفند خبرد؟ گفت به منا رسيد، ديدم كه كيسه پول هم ندارد، فقط احرام است، اى خدا، پس از كجا مى»  ىل

اند تا برايت قرباىن   االن در منا مهه گوسفند آورده! حمبوب من: آمد، هنوز حمرم بود، رو به قبله كرد و آهسته گفتمنا كه 
خواهم قربانت كنم، يك يا اللَّه گفت و روى زمني افتاد و از دنيا  كنند، وىل گوسفند كه شايسته تو نيست، من خودم را مى

خورد، بگذار خودم بيامي، خودم را راه بده، خودم را  گوسفند به چه درد تو مىخواهم قربانت كنم،   من خودم را مى. رفت
  .آرى اين حقيقت عشق و اخالص در عبوديت است. قربانت كن

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

  100: نفس، ص

  ها پى نوشت

   مبارزه با نفس اماره 7

  

   ران، حسينيه هدايت

  1362رمضان 

  105: نفس، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

   معناى رب
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دو معنا » ربّ «. است» ربّ «از كلماتى كه در قرآن جميد و روايات، به ويژه در دعاها زياد استعمال شده، كلمه شريفه 
انتهاست، اما مهني مفهوم مطلق  ابتدا و ىب فهومى مطلق و ىبم» ربّ «دارد، البته نسبت به وجود حضرت حق مفهوم 

  :نسبت به حضرت دوست دو معنا دارد

   يك معنا عبارت است از مالك بودن و صاحب بودن

  .و معناى ديگر عبارت است از مرّىب بودن و پرورش دهنده

ص وجود مقّدسى است كه مالك، مرّىب و رّب العاملني، معنايش اين است كه ستايش خمصو  احلمد للَّه: گويد وقىت عبد مى
  .هيچ موجودى از دايره مالكّيت، پرورش و تربيت و نظر و توجه و عنايت او خارج نيست. پرورش دهنده آدمى است

» ربّ «شدند، با كلمه  كند كه هر وقت متوسل به حضرت حق مى در باب توسل به پروردگار از انبياى اهلى قرآن نقل مى
كند كه وقىت طلب آمرزش كرد و مشكل  كردند؛ مثًال قرآن جميد از حضرت آدم عليه السالم نقل مى مىبه حق توسل پيدا 

شت حق بريون بيايد و ميل داشت دو مرتبه به  ى شده و باعث شده بود كه از  نزديك شدن به درخىت كه از آن 
   رضوان خدا برگردد، از مهني در وارد شد و با مهني كليد قفل

  106: نفس، ص

  :مشكل خود و مهسرش را گشود و عرضه داشت

  »1« »َربـََّنا َظَلْمَنآ أَنُفَسَنا َوِإن ملَّْ تـَْغِفْر لََنا َو تـَْرَمحَْنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْخلِسرِينَ «

اى مرّىب من، اگر من و مهسرم را نبخشى و به من و به اين زن كه مملوك و در گردونه پرورش تو هستيم، ! اى مالك من
  .حم نكىن، متام هسىت خود را با عدم آمرزش و رمحت تو باختيمر 

  »2« .فرق دارد» ضرر«در قرآن جميد، يعىن نابودى آن چه در اختيار انسان است كه با كلمه » خسران«كلمه 

  معناى ضرر

  .استعمال هر دو جاى خمصوص دارد. ضرر هم مانند خسران لغت عرىب است
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گذارد،  كند و هيچ وقت ضرر را به جاى خسارت منى عرب ضرر را استعمال مى آن جا كه بايد ضرر استعمال شود،
اگر عرب به كسى بگويد، خسارت ديده؛ يعىن اصل سرمايه را باخته و از . كند خسارت را هم به جاى ضرر استعمال منى

ِإالَّ الَِّذيَن ءَاَمُنواْ َو «  يه در مقابلاز مهني قبيل است، چون اين آ »ِإنَّ اْإلِنسَن َلِفى ُخْسرٍ « :دست داده و نابود شده است
ا كه اين طرف سوره هستند، مهه چيز دارند،  »3« »َعِمُلواْ الصِلحِت َو تـََواَصْواْ ِباحلَّْق َو تـََواَصْواْ ِبالصَّْربِ  قرار گرفته است آ

ا كه آن طرف سوره هستند، هيچ چيزى ندارند، بلكه يك بدن دارند كه مهني بدن را  ا آ هم قيامت خدا به آ
گرداند، چون متام شرييىن، كرامت، شرافت، عظمت و بزرگى و آبروى انسان به آن نفس زكّيه و مطمئّنه اوست و آن  برمى

شت مى شت ندارند. برد است كه انسان را به  مهني بدن خشك و خاىل را مثل هيزم خشك در تنور . اينها جاىي در 
  .اندازند جهّنم مى

 بر چوب درختان ىببسوزند 
 

 «4» برى را سزا خود مهني است مر ىب

  

گويند ما رئيس هستيم و مقام و قدرت از ماست، متام  بر دنياىي كه دارند و مى. خود به خودشان مغرور هستند اينها ىب
  .خودى است اين غرورشان ىب

داشت، اما يك درخت خشك خشك بود، ارّه  ها سبز بود و ميوه حكايت شده است كه باغباىن وارد باغ شد، متام درخت
  .آورد، شروع كرد به بريدن درخت

ام چرا مرا  خواست به باغبان بگويد كه من راست ايستاده كشيد، صداى درخت بلند مى شد، درخت مى ارّه را كه مى
رگ خشكت مزاحم اين راست ايستادن تو چه سودى براى اين باغ دارد، تو جز اين كه شاخ و ب: برى؟ باغبان گفت مى

تو مزامحى، مغرور به راست ايستادن خودت هم هسىت؟ . اى ندارى رسيدن نور آفتاب به درختان ديگر شده است، فايده
  .اين رياسىت كه اهل ماّديت در دنيا دارند، براى مزامحت است. اين قدرت، قدرت اجياد مزامحت است

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

اين بدِن زيباىي كه اينها : فرمايد هم چنني مى. ر دست اهل مادّيت است، مال نيست، ماده شهوات استاين ماىل كه د
اين قيافه، لباس، انگشرت، موى سر، اين طراوت چهره، مهه عامل . دارند، انسانّيت نيست، بلكه تابلوى مجع گناه است

  .اين انسانّيت و آدمّيت نيست. جنايت است
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  :دالشهداء عليه السالم فرمودندوجود مقّدس حضرت سيّ 

اند كه با متام شئونشان در سرازيرى رسيدن به عذاب خدا قرار   اين گونه افراد آن چنان عقل اهلى خود را از دست داده
متام اعمال و رفتار و كردارشان باعث رنج، زجر و زمحت ديگران است، وىل فعًال . فهمند و بيدار نيستند اند و منى گرفته

: فرمايد پيغمرب مى. كنند كنند، خودشان دردى احساس منى هاىي كه اجياد مى اند، از اين رنج اهلى را تعطيل كرده چون عقل
هاى خطرناكى  وىل متام اين حاالت و اخالقّياتشان از برزخ تا قيامت و از قيامت تا ابدّيت تبديل به مارها و عقرب

  اين مار و. گردد اند، به خودشان برمى كردهشوند كه هر كدامشان به تناسب رجنى كه اجياد   مى

______________________________  
ما بر خود ستم ورزيدمي، و اگر ما را نيامرزى و به ما رحم نكىن مسلماً از ! پروردگارا: گفتند«؛ 23): 7(اعراف  -)1(

  ».زيانكاران خواهيم بود

  :عصر آمدهسوره  2، ذيل آيه 296و  295/ 27: در تفسري منونه -)2(

به معىن كم شدن سرمايه است، گاه به انسان : گويد چنان كه راغب در مفردات مى» خسران«و ) بر وزن عسر(» خسر«
  :گويند شود و مى گويند فالن كس زيان كرد، و گاه به خود عمل نسبت داده مى شود و مى نسبت داده مى

هاى دروىن مانند  رود، و گاه در سرمايه انند مال و مقام به كار مىهاى بروىن م جتارتش زيان كرد، اين واژه غالبا در سرمايه
از ) زيان آشكار(» خسران مبني«صحت و سالمت و عقل و اميان و ثواب و اين مهان است كه خداوند متعال به عنوان 

ْسراُن اْلُمِبنيُ ِإنَّ اْخلاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم َوَأْهلِ «: گويد آن ياد فرموده آجنا كه مى ؛ »يِهْم يـَْوَم اْلِقياَمِة َأال ذِلَك ُهَو اخلُْ
دهند، بدانيد خسران مبني  زيانكاران واقعى كساىن هستند سرمايه وجود خود و خانواده خويش را در قيامت از دست مى

  .15: زمر. مهني است

  :كند كه حاصلش چنني است فخر رازى در تفسري اين آيه سخىن نقل مى

ارمحوا من يذوب : گفت زد و مى فروشى آموختم، فرياد مى معىن اين سوره را من از مرد يخ: گويد ز بزرگان پيشني مىيكى ا
اش  شود، رحم كنيد به كسى كه سرمايه اش ذوب مى رحم كنيد به كسى كه سرمايه!: رأس ماله ارمحوا من يذوب رأس ماله

ْنساَن َلِفي ُخْسرٍ ِإنَّ ا«پيش خود گفتم اين است معىن ! شود ذوب مى گذرد و عمرش پايان  عصر و زمان بر او مى: »ْإلِ
  .كند و در اين حال زيانكار است گريد، و ثواىب كسب منى مى
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بيىن اسالم دنيا يك بازار جتارت است مهانگونه كه در حديثى از امام هادى عليه السالم على بن  به هر حال از نظر جهان
  :حممد النقى آمده است

برند و مجع  دنيا بازارى است كه مجعى در آن سود مى: »الدنيا سوق ربح فيها قوم و خسر آخرون«؛ 361: عقولحتف ال
  .ديگرى زيان

  .3 - 1): 103(عصر  -)3(

  .ديوان اشعار ناصر خسرو -)4(

  108: نفس، ص

ا را نيش مى است، مهني االن هم آ فهمد، اينها اهل  دردش را منىكنند،  زند، وىل حس منى عقرب االن در دندان خوِد آ
مگر پروردگار بزرگ عامل در بازار قيامت چند كيلو استخوان و گوشت و پوست را . خسران هستند، هيچ چيزى ندارند

خواهد چه كند؟ اگر خريدار گوشت و پوست و استخوان باشند كه متام اين حيوانات جنگل را در كل عاَمل زنده  مى
  كنند؟ هاىي معرىف مى بينيد خودشان را مشرتى چه برنامه دارند، در حاىل كه مى ىكنند و براى خودشان برم مى

   خداوند، مشرتى جان انسان

َن َوْعًدا َعَلْيِه َحقا ِىف تَـُلو ِمَن اْلُمْؤِمِنَني أَنُفَسُهْم َو َأْمَو َهلُم بَِأنَّ َهلُُم اْجلَنََّة يُقِتُلوَن ِىف َسِبيِل اللَِّه فـَيَـْقتـُُلوَن َو يـُقْ   ِإنَّ اللََّه اْشتَـَرى«
ِجنيِل َو اْلُقْرَءاِن َو َمْن َأْوىفَ    »1« »َو َذ ِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  ِمَن اللَِّه َفاْسَتْبِشُرواْ ِببـَْيِعُكُم الَِّذى بَايـَْعُتم بِهِ  ِبَعْهِدهِ   التـَّْورِة َو اْإلِ

  .خرم عامل هستم، غري از جان هيچ چيزى را منىيعىن من مشرتى جان مشا هستم، چرا كه خودم جان 

  »2« .»...اللَُّه َآلِإلَه ِإالَّ ُهَو احلَْىُّ « :گويد خوِد او مى

  .تو جان عاَلمى، چون خودش جان عاَمل است

رنگ گوشت و پوست و  او كه جسم نيست، هم. خرد رنگ خودش است، او را مى آن كه با خودش تناسب دارد و هم
من در بازار قيامت، خريدار قلب سليم : فرمايد بلكه خريدار جان و مال است، اما ىف سبيل اللَّه، يا مى استخوان نيست،

  .هستم
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اين گوشت . ، يعىن آن حقيقت و واقعّيت جان، آن جا كه خانه خودم بوده، بيت اللَّه، وجودت مال من است»3«  قلب
شت با اين بدن   بردى، حاال از بربى، چنان كه در دنيا با اين بدن لذت مى و پوست و استخوان هم مال خودت كه به 

______________________________  
شت براى آنان باشد خريده؛ مهان   يقيناً خدا از مؤمنان جان«؛ 111): 9(توبه  -)1( اى آنكه  ها و اموالشان را به 

بر ] خدا آنان را[شوند  كشته مى] در راه خدا خود[كشند و  مى] دمشن را[كنند، پس  كساىن كه در راه خدا پيكار مى
شت داده است[عهده خود در تورات و اجنيل و قرآن  اى حق؛ و چه كسى به عهد و پيمانش از خدا  وعده]  وعده 

ايد، خوشحال و شاد باشيد؛ و اين است كامياىب  به اين داد و ستدى كه اجنام داده!] اى مؤمنان[وفادارتر است؟ پس 
  ».بزرگ

و مّدبر و برپا دارنده و نگه [خداى يكتا كه جز او هيچ معبودى نيست، زنده و قائم به ذات «؛ 255): 2(بقره  -)2(
  ».است]  دارنده مهه خملوقات

  »ِإالَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليم«؛ 89): 26(شعراء  -)3(

  :فرمايد امام معصوم عليه السالم درباره قلب سليم مى

َقاَل َسأَْلُتُه َعْن قـَْوِل اللَِّه عز و جل ... «؛ 127، حديث 8، باب 60/ 1: ؛ وسائل الشيعة5، حديث 16/ 2: الكاىف
ٌك َأْو َشكٌّ فـَُهَو َقاَل َو ُكلُّ قـَْلٍب ِفيِه ِشرْ ِإالَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم َقاَل اْلَقْلُب السَِّليُم الَِّذي يـَْلَقى رَبَُّه َو لَْيَس ِفيِه َأَحٌد ِسَواُه 

نـَْيا ِلتـَْفرَُغ قـُُلوبـُُهْم ِلْآلِخر َا َأرَاُدوا الزُّْهَد ِيف الدُّ   .»َساِقٌط َو ِإمنَّ

  109: نفس، ص

شت، لذت دريافت رضايت من است نعمت شت لذت برب، اما باالتر از لذت بدنت در  َوِرْضَو ٌن ّمَن اللَِّه « :هاى 
  .خورد ها مى ت مال جان است كه بوىي از آن لذت در دنيا به مشام بعضىآن حقيقت لذت »1« .»َأْكبَـرُ 

بينيد كه كنار حرم حضرت سّيد  بينند كه كنار حرم امام هشتم عليه السالم هستند، يك شب مى ها، يك شب مى بعضى
زند، ضّجه  له مىريزد نا كند، اشك مى بيند كه در عبادتند و گريه مى هاىي هم مى الشهداء عليه السالم هستند، شب

رتين لذت دوره عمرش را  اند و بنا مى گويد، و چنانچه روزى كه مهه دور هم نشسته كند، يا اللَّه مى مى شود هر كسى 
گويد باالترين لذت  ام بود، آن لذت لذت بدىن و حيواىن بود، منى گويد كه باالترين لذت من شب عروسى تعريف كند، منى
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ترين غذا را خوردمي، بلكه  د كه با تعدادى مجع شدمي و به جاى بسيار خنكى رفتيم و خومشزهمن يك روز بسيار گرمى بو 
  .توامن بگومي چه شىب بود، واقعاً قدرتش را ندارم گويد من شىب را با خدا گذراندم كه منى مى

  دامن چه شىب بود؟ گويد يك شب عرفات تا صبح راز و نياز كردم كه منى مى

كه شىب بود كه بيست سال است حسرت : گويد گويد چه شىب داشت، اما مى نشيند، منى دوستانش مىگاهى هم پيش 
حاال در اين بيست ساله چه قدر . خواهد يك شب ديگر مثل آن شب بيايد، اما نيامده است خوردم و مى آن شب را مى

گويد آن  ريزد، فقط مى اما مهه را دور مىغذاى خومشزه خورده، چه قدر با رفقا نشست و برخاست كرده، چه سفرها رفته، 
  .شىب كه حمبوب مرا راه داده بود، عجب شىب بود، عجب ساعىت بود، عجب حاىل بود

  .نه با ازدواج از غصه درآمدم، نه با پول، نه با دنيا، هيچ چيز نتوانست مرا معاجله و آرام كند

  :و حافظ چه زيبا گفته است

 ددوش وقت سحر از غصه جنامت دادن
 

 واندر آن ظلمت شب آب حيامت دادند

  چه مبارك سحرى بود و چه فرخنده شىب
 

 «2» آن شب قدر كه اين تازه برامت دادند

  

كند، مهان شب و  ها و مهان حلظات است كه يك مرتبه زندگى انسان را زير و رو مى مهان شب. آن شب چه شىب بود
كند، مهان شب، مهان خلوت، مهان اتصال،  جانبه در زندگى انسان اجياد مىحلظات است كه يك مرتبه يك انقالب مهه 

گذارد هيچ كس اين خلوت را ببيند، حمرم آن خلوت  شود كه خدا منى كه گاهى در مهان خلوتى وارد مى اشك است مهان
  .فقط خودش است، حىت مالئكه هم نيستند

  :در روايات آمده است

قيافه و وضعش : گويند بريد؟ مى رسد او را كجا مى كشند، خطاب مى گريند، و مى مىمالئكه در قيامت گريبان يكى را 
شت مى خطاب مى. دهد بايد به جهّنم برود نشان مى عرض . كند رسد صرب كنيد، يك چيزى پيش من دارد كه او را اهل 

آن چيزى كه : رسد دانند؟ خطاب مى دانند، حافظان عمل هم منى دانيم؟ رقيب و عتيد هم منى كنند چه دارد كه ما منى مى
آن گاه اين لذت . ام كه بسيار قيمىت است و آن خلوت شب و اشك چشمش است ام پنهان كرده پيش من دارد، در خزانه
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خسارت از آِن  . گردد، لذتى كه غري از لذت بدن است شود و به صورت ميوه رسيده به انسان برمى در قيامت دائمى مى
  »1« .بدن سروكار داشته باشند و كارى به آن جاِن وجود نداشته باشند كساىن است كه فقط با

   دعاى نوح عليه السالم

خواست زمني را از شّر مردم  سال كه مى 950كه بعد از   »2« كند قرآن جميد از قول حضرت نوح عليه السالم نقل مى
  :تربيت جنات دهد، عرض كرد ىب

  »3« »اْلكِفرِيَن َديَّارًارَّّب َالَتَذْر َعَلى اْألَْرِض ِمَن «

   اى مرّىب من، ديگر از اين مردم ناپاك روى زمني كسى را باقى! اى مالك من

______________________________  
  :شبيه اين در روايات آمده -)1(

 و روي أن اهللا تعاىل إذا حاسب اخللق يبقى رجل قد فضلت سيئاته على«؛ 148: ؛ عدة الداعى256: أعالم الدين
حسناته فتأخذه املالئكة إىل النار و هو يتلفت فيأمر اهللا برده فيقول له مل تتلفت و هو أعلم به فيقول يا رب ما كان هذا 
حسن ظين بك فيقول اهللا تعاىل مالئكيت و عزيت و جاليل ما أحسن هذا عبدي ظنه يب يوما و لكن انطلقوا به إىل اجلنة 

  .الدعائه حسن الظن

َكاَن نُوٌح عليه «؛ 3876، حديث 35، باب 400/ 3: ؛ مستدرك الوسائل421، حديث 280/ 8: الكايف -)2(
َعَلى َظْهِر اْلَماِء َقاَل َو لَِبَث نُوٌح السالم َرُجًال َجنَّاراً َفَجَعَلُه اللَُّه عز و جل نَِبّياً َو انـَْتَجَبُه َو نُوٌح ع أَوَُّل َمْن َعِمَل َسِفيَنًة َجتْرِي 

َرَأى َذِلَك ِمنـُْهْم َدَعا ِه أَْلَف َسَنٍة ِإالَّ َمخِْسَني َعاماً َيْدُعوُهْم ِإَىل اللَِّه عز و جل فـَيَـْهَزُءوَن ِبِه َو َيْسَخُروَن ِمْنُه فـََلمَّا ع ِيف قـَْومِ 
  .»ُيِضلُّوا ِعباَدَك َو ال يَِلُدوا ِإالَّ فاِجراً َكفَّارا َعَلْيِهْم فـََقاَل َربِّ ال َتَذْر َعَلى اْألَْرِض ِمَن اْلكاِفرِيَن َديَّاراً ِإنََّك ِإْن َتَذْرُهمْ 

  ).قصه نوح( 326 - 325/ 1: تفسري القمى

  ».هيچ يك از كافران را بر روى زمني باقى مگذار! پروردگارا: و نوح گفت«؛ 26): 71(نوح  -)3(

  111: نفس، ص
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اگر جاِن آدم دعا كند كه خدايا مرا پاك كن؛ يعىن . دخداوند هم زمني را با باريدن باران و جوشاندن آب پاك كر . نگذار
در اين زمني كافران زيادى هستند كه حاضر نيستند مسلمان شوند، تو مالك من هسىت، تو ! اى خدا: نوح وجود او بگويد

م، نوِح مهني آد. رسد گويد كه ديگر قدرمت منى مرّىب من هسىت، من مملوك تو هستم، پس من چه كار كنم؟ نوح در آخر مى
درست است كه تو به ما گفىت خوب شو، ما هم دوست . ما ديگر قدرت ندارمي! اى خدا: گويد وجود او به پروردگار مى

آمي، اما ما آن  تو گفىت هر كس يك قدم به طرف من بيايد، من ده قدم به طرف او مى. دارمي خوب شومي، اما تواناىي ندارمي
  .يا اين ده قدم خودت را يازده قدم كن، آن يك قدم را هم خودت بياتوانيم بياييم، ب يك قدم را هم منى

اين نوِح وجود ما دعا كند كه در اين سرزمني وجود ما كه كافر در آن زياد است، آن هم چه كافرهاىي، حسد، غرور، كرب، 
اين توىي اى خدا، . آورند بياورند، منىكنيم كه اينها اميان  ريا، عجب، خودبيىن اينها مهه كّفارى هستند كه ما هر كارى مى

  :فرمايد كند، چون در احاديث قدسّيه مى پاك هم مى. باران عنايتت را بفرست و اين سرزمني وجود ما را پاك كن

اگر دعا كند، جوابش را . كند آيد، كسى است كه دعا منى در بني اين مردم مؤمن و متديّن تنها كسى كه از او خوشم منى
خواهى؟ اگر دهانش را ببندد و چيزى نگويد  زند، بايد صدامي كند تا بگومي چه مى كند، مرا صدا منى ا دعا منىدهم، ام مى

بر  »ِمَن اْلكِفرِيَن َديَّارًا» «...َالَتَذْر َعَلى اْألَْرِض « :اى نوح وجود انسان بايد دعا كند كه. دهم من هم چيزى به او منى
بريون گناهم را ببخش، از درون نور در من اجياد كن، مهني كارى كه در زمان نوح كردى  زميىن وجود كفرى باقى نگذار، از

آن گاه كه حضرت ابراهيم خواست به . تواىن بكىن و از آمسان باران فرستادى، از دل زمني هم جوشاندى، اين كار را مى
َربـََّنا َو * تـََقبَّْل ِمنَّآ ِإنََّك أَنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ َربـََّنا « :پيشگاه مقّدس حق عرض ادب كند، به ديوار كعبه تكيه داد و گفت

   اْجَعْلَنا ُمْسِلَمْنيِ َلكَ 

  112: نفس، ص

  »1« »َو َأرِنَا َمَناِسَكَنا َو ُتْب َعَلْينآ ِإنََّك أَنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ 

باريد، هيچ  و علف آورد، از آمسان آتش مى آب يا آن گاه كه دست هاجر و امساعيل شريخوار را گرفت و به بيابان ىب
  :شد، جربئيل آمد و گفت چيزى هم پيدا منى

  :چشم، اما سرش را بلند كرد و گفت: گفت. فرمايد كه اين زن و بّچه را مهني جا بگذار و برو پروردگار مى

  »َربـََّنا«
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  ؛ اى مالك ما، يعىن آيا اين زن و بّچه با بودن تو تنها هستند؟

كرد،   گويد، كنار دريا جواىن را ديدم كه سرش را پايني اندخته بود، حاىل داشت و حركت مى نام ادهم مىشخصى به 
چطور غريب نيسىت، در حاىل كه : پرسيدم. اى غريب اهل كجاىي؟ گفت غريب خودت هسىت، من غريب نيستم: گفتم

يا با بودن خدا اين زن و اين بّچه تنها خدا با من است، غريب كسى است كه خدا با او نباشد، پس آ: تنهاىي؟ گفت
  هستند؟

  »2« »...ِإّىن َأْسَكنُت ِمن ُذرّيَِّىت ِبَواٍد َغْريِ ِذى َزرٍْع ِعنَد بـَْيِتَك اْلُمَحرَِّم «

حمصول مانده است، اگر خدا عنايت كند اين امساعيل وجود ما كارش در اين  امساعيل وجود ما كنار اين بدن خاكى ىب
شود، زمني وجود  شود، مسجد احلرام درست مى رسد كه در زمني بدن ما كعبه درست مى دن به جاىي مىسرزمني خشك ب

  .شود ما، حرم امن و حمّل عبادت مى

شوند كه فقط دور  هاىي مى هاى ما مهه حاجى زمني وجود ما، دست ما، چشم ما، گوش ما، زبان ما، پوست ما، سلول
گذارند، بت نفس،  بت كار مى 360اگر امساعيل نيايد، يا مبريد، در مهني خانه  گردند، اما قلىب كه خانه خداست، مى

آن روز مّكه يك بتخانه داشت، اما . هاىي كه االن در دنيا فراوانند بت شهوت، بت مال، بت ميز، بت صندىل، مهني بت
  .ورت بسيار كم استامروز ميلياردها بتخانه روى اين زمني، بتخانه متحرك هستند و ديگر بتخانه به آن ص

______________________________  
و به [بردند  هاى خانه كعبه را باال مى زماىن كه ابراهيم و امساعيل پايه] ياد كنيد[و «؛ 128 -127): 2(بقره  -)1(

تسليم ] مهه وجود با[ما را ! پروردگارا* از ما بپذير كه تو شنوا و داناىي،] اين عمل را! [پروردگارا:] گفتند پيشگاه حق مى
خود قرار ده، و نيز از دودمان ما امىت كه تسليم تو باشند پديد آر، و راه و رسم عبادمتان را به ما نشان ده، و توبه ما را 

  ».پذير و مهرباىن بپذير، كه تو بسيار توبه

نزد خانه حمرتمت سكونت دادم كشت و زرع  اى ىب من برخى از فرزندامن را در درّه! پروردگارا«؛ 37): 14(ابراهيم  -)2(
...«  
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ابراهيِم وجود بايد امساعيلى را در . خدايا اين امساعيِل وجود ما را بيدار كن. اند ها به اين صورت درست شده امروزه بتخانه
آمده باشد كه به معناى » ِصِله«اگر كلمه صالة از . تا ما را به تو متصل كند »لُِيِقيُمواْ الصََّلوةَ « اين سرزمني بگذارد،

  .اتصال است

  موسى بن عمران در آغوش پروردگار

اى نان بود،  خواست به دِر خانه حّق برود، در آن حلظه حمتاج لقمه موسى بن عمران آن گاه كه مى: فرمايد امرياملؤمنني مى
َرّب ِإّىن ِلَمآ «: درآيد، گفتاما نداشت، اين قدر علف بيابان خورده بود كه نزديك بود پوست شكمش به رنگ سبز 

خواهى بكىن؟  اى مرّىب من، يك فقري االن پيش تو آمده، با اين فقري چه مى! اى مالك من »1« »أَنَزْلَت ِإَىلَّ ِمْن َخْريٍ َفِقريٌ 
ند به خواست زدند، مى مالك من توىي، كجا بروم، تو مالك من هسىت، مرّىب من هسىت، بيداران عاَمل واقعاً خوب حرف مى

خدا بگويند كه بر فرض اگر ما تو كه مالك و مرّىب ما هسىت، رها كنيم و به دِر خانه ديگرى برومي، آيا خوشحال 
  شوى؟ مى

در حال حرف زدن با . اى مالك من، اى مرّىب من. ديگرى كه مالك من نيست، ديگران هم مثل من مملوك هستند
درم با تو كار دارد؟ تعجب كرد كه در اين منطقه غربت كه احدى او را اى جوان، پ: پروردگار بود كه خامنى آمد و گفت

وقىت بلند شد و . گردند كه اعدامش كنند، دخرتى آمده و گفته كه پدرم با تو كار دارد شناسد، مصر هم دنبالش مى منى
  .ظر مشاستمنزل ما اين جاست، پدرم در اين خانه منت: حركت كرد و به شهر مدين رسيد، آن دخرت خامن گفت

  وقىت وارد خانه شد، به آقاى بزرگوارى كه وجود مقّدس حضرت شعيب پيغمرب

______________________________  
  :قصة موسى و شعيب» .كىن، نيازمندم به آنچه از خري بر من نازل مى! پروردگارا«؛ 24): 28(قصص  -)1(

و مر حنو مدين و كان بينه و بني مدين «؛ 2ديث ، ح2، باب 28/ 13: ؛ حبار األنوار138 -137/ 2: تفسريالقمى
م فقعد ناحية و مل يكن أكل منذ ثالثة  مسرية ثالثة أيام فلما بلغ باب مدين رأى بئرا يستقي الناس منها ألغنامهم و دوا

قالتا كما حكى  نأيام شيئا، فنظر إىل جاريتني يف ناحية و معهما غنيمات ال تدنوان من البئر، فقال هلما ما لكما ال تستقيا
لوا و لكم اهللا ال َنْسِقي َحىتَّ ُيْصِدَر الرِّعاءُ َو أَبُونا َشْيٌخ َكِبٌري فرمحهما موسى و دنا من البئر فقال ملن على البئر أستقي يل د
َوىلَّ ِإَىل الظِّلِّ دلوا و كان الدلو ميده عشرة رجال، فاستقى وحده دلوا ملن على البئر و دلوا لبنيت شعيب و سقى أغنامهما ُمثَّ تَـ 

و قال أمري املؤمنني ع إن موسى كليم اهللا حيث سقى هلما مث . َفقاَل َربِّ ِإينِّ ِلما أَنـَْزْلَت ِإَيلَّ ِمْن َخْريٍ َفِقٌري و كان شديد اجلوع
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أكل بقلة األرض و لقد توىل إىل الظل فقال رب إين ملا أنزلت إيل من خري فقري و اهللا ما سأل اهللا إال خبزا يأكله ألنه كان ي
  .»...رأوا خضرة البقل يف صفاق بطنه من هزاله 

  114: نفس، ص

هشت يا ده سال پيش شعيب . در خانه شعيب زندگى خوىب داشت، شعيب دخرتش را به عقد او ة درآورد. بود، برخورد
در . مدن به وادى سينا رسيددر راه آ. بود، بعد هم وضع ماىل خوىب پيدا كرد، از شعيب خداحافظى كرد و به مصر رفت

وقىت وارد منطقه سينا شد، ديد كه از . صرب كنيد تا مبدأ اين نور را پيدا كنم: اش گفت آن جا نورى را ديد، به زن و بّچه
خوبست كه ما هم چه . ؛ يعىن موسى در آغوش من هسىت»1« »ِإنَِّىن أَنَا اللَُّه َآلِإلَه ِإآلَّ أَنَا َفاْعُبْدِىن «: آيد مهه عاَمل صدا مى

خواهيم، ما  ما گداى خري هستيم، ما از تو چيز ديگرى منى» َرّب ِإّىن ِلَمآ أَنَزْلَت ِإَىلَّ ِمْن َخْريٍ َفِقريٌ «: اين حرف را بزنيم كه
  .شعيب ما االن امام زمان عليه السالم است. را در اين بيابان به شعيىب برسان

  ودمبارزه حضرت يوسف عليه السالم با نفس خ

وجود مقّدس يوسف در اولني شب حكومتش، مدتى در چاه بوده، مدتى در كاخ عزيز با ديو خطرناك شهوت مبارزه كرد، 
  .و سپس حاكم بر نفس خودش شد، نُه سال در زندان بوده، بعد وزير داراىي شده، و حاال رئيس مملكت مصر شده است

شب كه مهه خوابيدند برخاست و از كاخ عزيز مصر بريون آمد، . استامروز مهه به او رأى دادند، كّل مصر در اختيارش 
َرّب َقْد «: اى پوشيد، بريون شهر داخل گوداىل در بيابان شد، صورتش را روى خاك گذاشت و گفت لباس پاره كهنه

 »2« .»اْألَْرِض تـََوفَِّىن ُمْسِلًما َو َأحلِْْقِىن بِالصِلِحنيَ  َءاتـَْيَتِىن ِمَن اْلُمْلِك َو َعلَّْمَتِىن ِمن تَْأِويِل اْألََحاِديِث فَاِطَر السَّمَو ِت وَ 
در چاه افتادى، اين كار را نكردى، در كاخ عزيز گرفتار آن زن شدى، اين كار را نكردى، نه سال : جربئيل آمد و گفت

اى : سف عليه السالم گفتاى؟ يو  اى، چرا به اين حالت درآمده زندان بودى اين كار را نكردى، امروز كه رئيس مصر شده
  ام تا امشب در اين چاله آمده. ترين مششري شيطان است ام، رياست خطرناك جربئيل رئيس شده

______________________________  
  ».من خدامي كه جز من معبودى نيست، پس مرا بپرست و مناز را براى ياد من برپا دار! مهانا«؛ 14): 20(طه  -)1(



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

 

ها را به من  تو خبشى از فرمانرواىي را به من عطا كردى و برخى از تعبري خواب! پروردگارا«؛ 101): 12(يوسف  -)2(
] هاى تو فرمان[تو در دنيا و آخرت سرپرست و يار مىن در حاىل كه تسليم ! ها و زمني اى پديد آورنده آمسان. آموخىت

  :هدر ذيل آيه آمد» .باشم جامن را بگري، و به شايستگان ُملحقم كن

عن عباس بن يزيد قال «؛ 148، حديث 9، باب 320/ 12: ؛ حبار األنوار89، حديث 199/ 2: تفسريالعياشى
مسعت أبا عبد اهللا ع يقول بينا رسول اهللا ص جالس يف أهل بيته إذ قال أحب يوسف أن يستوثق لنفسه، قال فقيل مبا ذا يا 

جديدين أو قال نظيفني، و خرج إىل فالة من األرض، فصلى  رسول اهللا قال ملا عزل له عزيز مصر عن مصر لبس ثوبني
َربِّ َقْد آتـَْيَتِين ِمَن اْلُمْلِك َو َعلَّْمَتِين ِمْن تَْأِويِل اْألَحاِديِث فاِطَر السَّماواِت َو «ركعات فلما فرغ رفع يده إىل السماء فقال 

رب تـََوفَِّين ُمْسِلماً َو «هبط إليه جربئيل فقال له يا يوسف ما حاجتك فقال قال ف» اْألَْرِض أَْنَت َولِيِّي ِيف الدُّنْيا َو اْآلِخَرةِ 
  .»فقال أبوعبداهللا عليه السالم خشي الفنت» َأحلِْْقِين بِالصَّاحلِِنيَ 
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توست، اين مششري را از دست دمشن بگريم، خلع سالحش كنم، به پروردگارم بگومي كه من رئيس نيستم، اين رياست از آِن 
؛ آن چيزى هم  »َعلَّْمَتِىن ِمن َتْأِويِل اْألََحاِديثِ «: ؛ من كه خودم چيزى ندارم»َقْد َءاتـَْيَتِىن ِمَن اْلُمْلكِ «: من مناينده تو هستم

بيىن كه در رياست من خطرى هست، امشب جان مرا بگري   ؛ اگر مى»تـََوفَِّىن ُمْسِلًما« :ام، تو به من آموخىت كه تعليم ديده
  .ات قرار ده مرا جزء بندگان شايسته »َو َأحلِْْقِىن ِبالصِلِحنيَ « :مسلمان مبريم كه

خواهد بگويد كه اگر منزل به منزل كه حركت كرديد، و خدا به مشا توفيق داد، كه اهل  خواهد بگويد؟ مى اين آيه چه مى
شد، توفيقات ربّاىن پيدا كرديد، بيدارى هاى عاىل متصل  معرفت شديد، و اهل بيناىي شديد، دستتان به دستگريه عبادت

اين صريح قرآن و معارف . شب نصيبتان كرد، هيچ كدامش مشا را گول نزند، مغرورتان نكند، مهه را بدانيد كه كار اوست
اندازم،  ه مىكىن، من هستم كه تو را به گري ؛ يعىن، بنده من وقىت گريه مى»1« » و ُهَو َأْضَحَك َو أَْبَكى َو أَنَّهُ « :دين ماست

ا مال من  ات مال من است، گريه خندامن، خنده خندى، من هستم كه تو را مى وقىت مى ات هم مال من است، هر دوى آ
من هيچ چيزى : يوسف گفت. منازت هم مال من است، شكرت هم مال من است، خودت هيچ چيزى ندارى. هستند

  .اردداد مهه چيز د ندارم، در حاىل كه ظاهر امر نشان مى

؛ اين سلطنت و حكومت معنوى را، اين نورانّيت و روشناىي را، و اين عشق را تو به من »َرّب َقْد َءاتـَْيَتِىن ِمَن اْلُمْلكِ «
من آدم بسيار : روزى نشود به خودم نگاه كنم و بگومي. دادى، خودم هيچ چيزى ندارم، نبايد اينها باعث بدخبىت من شود

اگر . خوامن به دليل بدىن است كه دارم ؛ من چيزى ندارم، دو ركعت مناز هم كه مى»ِىن ِمَن اْلُمْلكِ َقْد َءاتـَْيتَ « .خوىب هستم
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توامن بكنم، متام هسىت من  افتم، كارى منى شود، مثل يك گوشت مرده روى رختخواب مى تو اشاره كىن، بدن من فلج مى
  .تعّلق به تو دارد

______________________________  
  ».گرياند خنداند و مى و اين اوست كه مى«؛ 43): 53(م جن -)1(

  116: نفس، ص

  درخواست زكريّا

َو اْشتَـَعَل الرَّْأُس « :، تا اين كه نوبت به زكريّا رسيد، اما او پري شده بود، به پروردگار عرض كرد»ربّ «: گفت يوسف مى
  :اوالد مبامن خواهد ىب خدايا من دمل منى. دهنده جواىن من باشد، ندارم ديگر حىت يك موى سياه كه نشان »1« »َشْيًبا

ُر اْلَو رِِثنيَ « رّب، اى مالك عاَمل، اى مرّىب عاَمل، تو كه كليد حّل مهه مشكالت در  »2« »َرّب َالَتَذْرِىن فـَْرًدا َو أَنَت َخيـْ
  .امي، فرزندى عنايت فرما ري شدهدست توست، به من و زمن كه هر دو پ

آنگاه او و مهسرش داراى فرزندى نبودند و تو خري الوارثني . حيىي را در ايّام پريى به زكريّا عنايت كردمي: فرمايد قرآن جميد مى
  .هسىت

  :به خدا بگوييد: فرمايد زين العابدين عليه السالم مى. ما هم مهني را به پروردگار بگوييم

هاىي نباشند   از بّچه. اى قرار نده كه نتوانيم سر بلند كنيم هاىي كه به ما دادى، اينها را دنيا و آخرت به گونه هاين بچّ ! خدايا
  .مان دمشن تو شده است شان را خبورمي، عمرى هم در ناراحىت و آتش بسوزمي كه چرا بّچه كه به طور دائم غصه

يك بّچه . اند هايشان در دفاع از دين خدا شهيد شده كر كنند كه بّچهبنابراين، پدران و مادران شهيد داده بايد خدا را ش
رود و جانش را با خدا  شود، اما جواىن ديگر به دستور امام و رهربش به جبهه مى در دمشىن با خدا در زندان اعدام مى

  .رود كند و به جهّنم مى اى هم عليه واليت فقيه اقدام مسّلحانه مى كند و بّچه معامله مى

  .اوالدهاى ما را نور چشم ما قرار بده! خدايا

   توسل پيامرب اسالم و ائّمه
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  :پيغمرب گفت. ماند وقىت هم كه نوبت پيغمرب شد، او هم متوّسل به رّب شد، اما اين جا انسان متحري مى

  »4« .»3« »ربِّ اْغِفْر َواْرَحْم وأنَت َخيـُْر الرّامحني«

   رَّبّ «: گفت

______________________________  
  ».سرم از پريى سپيد گشته]  موىِ [و «؛ 4): 19(مرمي  -)1(

رتين وارثاىن] فرزند و ىب[مرا تنها ! پروردگارا«؛ 89): 21(انبياء  -)2(   ».مگذار؛ و تو 

ََذا َو زََكرِيَّا َلمَّا َأرَاَد ِمَن اللَِّه تـََعاَىل . 5855، حديث 62، باب 280/ 5: مستدرك الوسائل -)3( اْلَوَلَد َدَعا اللََّه تـََعاَىل ِ
َوَسيُِّد ُوْلِد آَدَم ُحمَمٌَّد َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا  اِالْسِم َقاَل َربِّ ال َتَذْرِين فـَْرداً َو أَْنَت َخيـُْر اْلوارِِثَني َفَأَجاَبُه اللَّهُ تـََعاَىل َو َوَهَب َلُه َحيَْىي 

ََذا اِالْسِم َقاَل َربِّ اْغِفْر َو اْرَحْم َو أَْنَت َخيـُْر الرَّاِمحَِني َفَأَجاَبُه اللَُّه تـََعاَىل َو َقاَل ِليَـْغفِ  عليه و آله َدَعا اللََّه تـََعاَىل  َر َلَك اللَُّه ما ِ
َم ِمْن َذنِْبَك َو ما تََأخََّر َو الصَّاِحلُوَن ِمْن أُمَِّته    تـََقدَّ

رتين رحم كنندگاىن]  بر من[بيامرز و ] مرا! [اپروردگار : و بگو«؛ 118): 23(مؤمنون  -)4(   ».رحم كن و تو 

  117: نفس، ص

  »1« .»َو َأحلِْْقِىن بِالصِلِحنيَ » «زِْدِىن ِعْلًما

سال  47. نوبت سّيد الشهداء و امام جمتىب شد. گويد امريمؤمنان عليه السالم در دعاى كميل چه قدر يا رّب يا رّب مى
وقىت كه . عبداللَّه عليه السالم براى خاطر يا رّب يا رّب گفنت تا غروب تاسوعا زندگى كردند سال اىب 57حضرت جمتىب و 

خواهيم  برو از اينها مهلت بگري، امشب را تا صبح با ما جننگند، مى: هاشم فرمود عمر سعد دستور محله داد، به قمر بىن
  .ّمه مهني طور بودندمهه ائ. با قاضى احلاجات مناجات كنيم و يا رّب يا رّب بگوييم

حق، رّب، نسبت به كل آفرينش، جان . آفرينش متام قدرتش به صورت ربوبّيت حضرت اهلى در حضرت رّب متمركز است
متام حركات عاَمل نتيجه حّى بودن حق و جان عاَمل . آفرينش است، چون حيات آفرينش به حّى بودن او وابسته است

و اراده و حكم و دستور و فتوا متمركز در پيغمرب آن اّمت سپس در وجود امام متام قدرت و مسئوليت . است كه خداست
مهه . معصوم و سپس در فقيه جامع الشرائط متمركز است، االن متام قواى كشور ما متمركز در وجود واليت فقيه است
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وجود ما متام قوا و قدرت متمركز  گردد و در كشور گردد، فتواها به او برمى ها به او بر مى گردد، حكم ها به او برمى حركت
  .در نفس ماست

  :در فلسفه يك حبث مفّصل و مستدل مهني حبث است

ا ُكلُّ الُقوى«   »2« ،» النَّفُس يف َوحَدِ

در مهه آفرينش جاْن خداست، در امت جان پيغمرب است، در نبود او امام است، در نبود او فقيه جامع الشرائط است و 
حقيقت و جان و ريشه نفس است، پس نـَْفس در وجود ما كار خدا را در آفرينش، كار نىب را در  در كشور ما هم اصل و

  .دهد اّمت و كار رهرب را در اّمت اجنام مى

ما هستيم كه مهه قوا را بايد متمركز حفظ اين نفس كنيم كه اين كارگردان اگر در وجود ما جانشني خدا شود، چنان كه در  
اگر نفس ما رنگ خداىي بگريد، در . شود است، در اعمال و رفتار و اخالق ما هم نظم برقرار مى كّل عاَمل نظم برقرار

   مملكت

______________________________  
  .101): 12(يوسف  -)1(

  .68/ 58: حبار األنوار -)2(

  118: نفس، ص

نـَْفس ما در وجود ما كار خدا . بينيم  مىهر چه ببينيم َحَسنات، خري و درسىت. وجود ما ديگر خربى از رذايل خنواهد بود
ا اين است كه اين حمتاج تربيت است و تغذيه تربيىت كند، كار پيغمرب و امام را اجنام مى را مى اش هم بايد  دهد، فرقش با آ

ا ارتباط داد تا رنگ خدا و نبوت و اما ا شود؛ يعىن اين نفس را بايد با آ ا باشد تا مهرنگ آ مت و مرجعّيت از جانب آ
شود، آيا تاكنون چنني بوده يا نه؟  وقىت مهه وجود ما را به فعالّيت واداشت، مهه فعالّيت ما خداىي مى. را به خودش بگريد

كرده يا مناينده شيطان بوده  هر كسى خودش جواب خودش را بدهد؛ يعىن نفس در وجود ما مناينده خدا بوده و كار مى
باشد؟ مناينده امام بوده يا مناينده  ده يا مناينده ديو است؟ مناينده پيغمرب بوده يا مناينده ابوجهل مىاست؟ آيا مناينده فرشته بو 

  معاويه است؟
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   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

  119: نفس، ص

  ها پى نوشت

  اعراض نفس از خدا 8

  

   ران، حسينيه هدايت

  1362رمضان 

  125: نفس، ص

   صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني احلمدهللا رب العاملني و

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

اين اعراض از حق . گريد كنندگان از حق قرار مى شود كه در صف اعراض نـَْفس گاهى به چنان شقاوت و ذّلىت گرفتار مى
  .هم به دليل جهل صاحب نـَْفس به حق نيست

گرداىن  عني روشن و آشكار بودن حق، نـَْفس حالت اعراض و روى حق براى صاحب نفس روشن و آشكار است، اما در
  .كند به حالىت دچار است كه حق را قبول منى. دارد

  :فرمايد قرآن جميد مى

سوره مباركه يس خداوند تبارك  46در آيه . اگر كار انسان به اين جا برسد به آخرين نقطه بدخبىت و شقاوت رسيده است
  :كنند نني بيان مىو تعاىل مسئله اعراض را چ

ِّْم ِإالَّ َكانُواْ َعنـَْها ُمْعِرِضنيَ «   »1« »َو َما تَْأتِيِهم ّمْن َءايٍَة ّمْن ءَايِت َر



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

 

اگر بنا شود به انسان آيه حق برسد و انسان آيه را نفهمد و به هيچ عنوان متوجه آيه نشود، داستان اعراض ديگر داستان 
عقل برسد، به كسى برسد كه فكر و انديشه ندارد و قبول نكند، آن  ديوانه و ىب بله، اگر آيات حق به يك. درسىت نيست

   گويد، چراكه ديوانه و جمنون تكليف ندارند، اعراض هم درباره جا را قرآن اعراض منى

______________________________  
  ».مد مگر آنكه از آن روى گردانيدندهاى پروردگارشان براى آنان نيا اى از نشانه و هيچ نشانه«؛ 4): 6(انعام  -)1(

  126: نفس، ص

ا صدق منى ا نيست، تكليف متوجه عاقل، بالغ و صاحب قدرت است؛ يعىن كسى كه  آ كند، چون آيه واقعاً متوّجه آ
اين . كند فهمد و هم از آن اعراض مى انسان هم آيه را مى. بتواند تكليف را ادا كند، آيات حق متوجه او خواهد بود

آيات حق گاهى به صورت قوانني . خرين نقطه بدخبىت انسان است، و بعد از اين منزىل در شقاوت و بدخبىت وجود نداردآ
ى  ى خدا، مواضع پروردگار، مصاحل خداوند و اين قوانني و امر و  پروردگار است، به صورت حالل و حرام خدا، امر و 

تواند نگاهش   تر است، چون آفتاب چيزى است كه انسان منى انسان روشنو حالل و حرام پروردگار جّداً از آفتاب براى 
  .كند، اما قانون حق چيزى است كه ذاتاً براى انسان قابل درك است

   اعراض بعد از فهم و درك

 اين موضوعات هم فقط درباره بعثت پيغمرب. كنند شش موضوع را نقل مى »1«  پروردگار عامل در آيه نود سوره مباركه حنل
هيچ كس هم در تاريخ عامل نبوده كه بگويد چون . ما نبوده، بلكه از اول به انسان اين شش موضوع توجه داده شده است

ا اعراض مى كردم، اعراض مال كسى نيست كه نفهمد اعراض در مورد كسى است   من اين شش موضوع را نفهميدم از آ
  .كند كند اّما قبول منى كه درك مى

نقطه بدخبىت است كه موىل املواىل و سّيد سادات و عبد مطلق، علم مطلق، كرم مطلق، عظمت مطلق و از البته اين آخرين 
گاهى انسان روى از زن و . تر با انسان به نفع انسان حرف بزند و انسان هم خوب بفهمد، وىل اعراض كند روز روشن
گرداند  ى از پدر و مادر، گاهى از دوستانش روى بر مىگويد كه ديگر كارى با مشا ندارم، گاهى رو  گرداند و مى بّچه برمى

  .گرداند تأّسف آن است كه گاهى انسان از حضرت حق روى برمى
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______________________________  
نَكِر َو اْلبَـْغِى َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َعِن اْلَفْحَشآِء َواْلمُ   َو يـَنـَْهى  ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر ِباْلَعْدِل َو اْإلِْحسِن َو ِإيَتآِى ِذى اْلُقْرَىب « -)1(

گرى  دهد، و از فحشا و منكر و ستم ؛ به راسىت خدا به عدالت و احسان و خبشش به خويشاوندان فرمان مى»َتَذكَُّرونَ 
هاى اهلى، ضامن سعادت دنيا و آخرت  كه فرمان[شويد ]  اين حقيقت[دهد تا متذّكر  مشا را اندرز مى. كند ى مى

  .90): 16(؛ حنل .]تمشاس

  127: نفس، ص

  »1«  اعراض ابوجهل

فهميد، و در اين اعراِض از حق،  يكى از كساىن كه واقعاً اعراض از حق داشت، در حاىل كه حق را مثل بقّيه خوب مى
  .چهارده سال انواع بالها را به سر پيغمرب آورد، ابوجهل بود

پيغمرب از : داد كىن؟ جواب مى ا پيغمرب اين قدر خمالفت و دمشىن مىدر اين چهارده سال هر وقت از او پرسيدند، چرا ب
گويد، پيغمربى از قبيله ما براى ما بفرستد، ما زير بار  قبيله قريش است؛ مثًال ما از قبيله ُمزِيل هستيم، خدا اگر راست مى

  .رومي پيغمربى كه از قريش است، منى

داد مثل اين كه مردم شهرها بگويند كه  اساس مى پايه و ىب ري منطقى و ىبجوابش در اين چهارده ساله مهني بود، جواىب غ
گويد اين مرجع تقليدى كه االن در بني مشاست واجد شرايط براى رسيدن به من است، از او تقليد كنيد، وىل  خدا مى

  .كنيم مردم به خدا بگويند چون هم شهرى ما نيست از او تقليد منى

 راىب داردهر كه آمد به جهان نقش خ
 

 «2»  در خرابات بگوييد كه هشيار كجاست

  

اصًال كسى كه اعتماد به شئون اعتبارى كند از يك . بايد بر اساس عقل رفاقت كرد، فعل اعتبارى را بايد ناديده گرفت
  .اى را كه اسالم خيلى سخت با آن خمالفت كرده است، مسئله تعصب است مسئله. جهت كافر به پروردگار است

ترين مقامات انساىن، يعىن پيغمربى رسيده، حاال از قبيله قريش است، چه اشكال  انساىن كه سري اىل اللَّه كرده و به عاىل
اش شومي، از قبيله ما پيغمربى براى ما  خواهد ما بنده نه، اگر خدا مى: دارد، هيچ، وىل ابوجهل زير بار نرفت، گفت

  .د، كارى ندارميبفرستد، ما با پيغمربى كه از قريش باش
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______________________________  
؛ وسائل 5، حديث 649/ 2: الكاىف: كنيم درباره خباثت ابوجهل در روايات فراوان آمده كه به دو منونه اشاره مى -)1(

َد ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن َأِيب َنْصٍر أَبُو َعِليٍّ اْألَْشَعِريُّ َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َساملٍِ َعْن َأمحَْ «؛ 15692، حديث 49، باب 79/ 12: الشيعة
ٌم ِمْن قـَُرْيٍش َفَدَخُلوا َعَلى َأِيب َعْن َعْمِرو ْبِن ِمشٍْر َعْن َجاِبٍر َعْن َأِيب َجْعَفٍر عليه السالم َقاَل أَقْـَبَل أَبُو َجْهِل ْبُن ِهَشاٍم َو َمَعُه قـَوْ 

آَذى آِهلَتَـَنا َفاْدُعُه َو ُمْرُه فـَْلَيُكفَّ َعْن آِهلَِتَنا َو َنُكفُّ َعْن ِإهلَِِه قَاَل فـَبَـَعَث أَبُو طَاِلٍب ِإَىل  َطاِلٍب فـََقاُلوا ِإنَّ اْبَن َأِخيَك َقْد آَذانَا وَ 
كاً فـََقاَل السََّالُم َعَلى َمِن ْشِر َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َفَدَعاُه فـََلمَّا َدَخَل النَِّيبُّ صلى اهللا عليه و آله َملْ يـََر ِيف اْلبَـْيِت ِإالَّ مُ 

َا اْلَعَرَب َو َيطَُئوَن اتـََّبَع اْهلَُدى ُمثَّ َجَلَس َفَخبـََّرُه أَبُو طَاِلٍب ِمبَا َجاُءوا َلُه فـََقاَل أَ َو َهْل َهلُْم ِيف َكِلَمٍة َخْريٍ هلَُ  ْم ِمْن َهَذا َيُسوُدوَن ِ
ِِْم َو َخَرجُ َأْعَناقـَُهْم فـََقاَل أَبُو َجْهٍل نـََعْم  وا ُهرَّاباً َو َو َما َهِذِه اْلَكِلَمُة فـََقاَل تـَُقولُوَن َالِإلََه ِإالَّ اللَُّه قَاَل فـََوَضُعوا َأَصاِبَعُهْم ِيف آَذا

ذا ِيف اْلِملَِّة اْآلِخَرِة ِإْن هذا ِإالَّ اْخِتالٌق فَأَنـَْزَل اللَّهُ تـََعاَىل ِيف  ْعنا ِ  قـَْوهلِِْم ص َو اْلُقْرآِن ِذي الذِّْكِر ِإَىل قـَْوِلِه ِإالَّ ُهْم يـَُقولُوَن ما مسَِ
  .اْخِتالق

  :آرى دمشىن تا آن جا رساندند كه تصميم بر قتل پيامرب گرفتند

لس السادس عشر؛ حبار األنوار1031، حديث 465: األماىل للطوسى فـََقاَل ... «؛ 18، حديث 61 -59/ 19: ، ا
 ُتَسلُِّحوُه ُحَساماً َعْضباً َو أََرى َلُكْم َأْن تـََعمَُّدوا ِإَىل قـََبائِِلُكُم اْلَعَشَرِة فـَتَـْنَتِدبُوا ِمْن ُكلِّ قَِبيَلٍة ِمنـَْها َرُجًال َجنْداً ُمثَّ  َلُه أَبُو َجْهٍل َلِكنْ 

يعاً َفَال َيْسَتِطيُع بـَُنو َهاِشٍم َو َمتَهََّد اْلِفتـَْيُة َحىتَّ ِإَذا َغَسَق اللَّْيُل َو َغوََّر بـَيَُّتوا بِاْبِن َأِيب َكْبشَ  َة بـََياتاً فـََيْذَهُب َدُمُه ِيف قـََباِئِل قـَُرْيٍش مجَِ
َكِم ُمثَّ أَقْـَبَل َرْأِيِهْم َأَصْبَت يَا بَا احلَْ  بـَُنو اْلُمطَِّلِب ُمَناَهَضَة قـََباِئِل قـُرَْيٍش ِيف َصاِحِبِهْم فـَيَـْرَضْوَن ِحيَنِئٍذ بِاْلَعْقِل ِمنـُْهْم فـََقاَل َصاِحبُ 

ْمرُُكْم َفَخرََج اْلَقْوُم ِعزِيَن َو َسبَـَقُهْم بِاْلَوْحِي َعَلْيِهْم فـََقاَل َهَذا الرَّْأُي َفَال تـَْعِدُلنَّ ِبِه رَأْياً َو َأوِْكُئوا ِيف َذِلَك أَفْـَواَهُكْم َحىتَّ َيْسَتِتبَّ أَ 
َرئيُل عليه السال م فـََتَال َهِذِه اْآلَيَة َعَلى َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َو ِإْذ َميُْكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا ِمبَا َكاَن ِمْن َكْيِدِهْم َجبـْ

َرئِيُل ِليُْثِبُتوَك َأْو يـَْقتـُُلوَك َأْو ُخيْرُِجوَك َو َميُْكُروَن َو َميُْكُر اللَُّه َو اللَُّه َخيـُْر اْلماِكرِيَن فـََلمَّا أَ  بَِأْمِر اللَِّه ِيف َذِلَك َو َوْحِيِه َو َما ْخبـََرُه َجبـْ
َِذِه  َعَزَم َلُه ِمَن اهلِْْجَرِة َدَعا َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َعِليَّ ْبَن َأِيب َطاِلٍب ِلَوقِْتِه فـََقاَل َلُه يَا َعِليُّ ِإنَّ الرُّوَح َهَبَط َعَليَّ ِ

َو َأْن  َرْيشاً اْجَتَمَعْت َعَلى اْلَمْكِر ِيب َو قـَْتِلي َو ِإنَّهُ أُوِحَي ِإَيلَّ َعْن َريبِّ عز و جل َأْن َأْهُجَر َداَر قـَْوِمياْآلَيِة آِنفاً ُخيِْربُِين َأنَّ قُـ 
ْضَجِعي لُِتْخِفَي ِمبَِبيِتَك َعلَْيِه أَثَِري َفَما أَْنطَِلَق ِإَىل َغاِر ثـَْوٍر َحتَْت َليـَْلِيت َو أَنَُّه أََمَرِين َأْن آُمَرَك بِاْلَمِبيِت َعَلى ِضَجاِعي َأْو َقاَل مَ 

َتَبسََّم َعِليٌّ عليه السالم َضاِحكاً َو أَْنَت قَاِئٌل َو َصاِنٌع فـََقاَل َعِليٌّ عليه السالم أَ َو َتْسَلَمنَّ ِمبَِبيِيت ُهَناَك يَا َنِيبَّ اللَِّه َقاَل نـََعْم فَـ 
ْكراً ِلَما أَنـَْبَأُه ِبِه َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله ِمْن َسَالَمِتِه َفَكاَن َعِليٌّ عليه السالم أَوََّل َمْن َأْهَوى ِإَىل اْألَْرِض َساِجداً شُ 

صلى اهللا عليه و آله فـََلمَّا   اللَّهِ َسَجَد لِلَِّه ُشْكراً َو َأوََّل َمْن َوَضَع َوْجَهُه َعَلى اْألَْرِض بـَْعَد َسْجَدتِِه ِمْن َهِذِه اْألُمَِّة بـَْعَد َرُسولِ 
ْن ِفيِه َكَمَسرَِّتَك َواِقٌع ِمْنُه ِحبَْيُث َرَفَع َرْأَسُه َقاَل َلُه اْمِض ِلَما أُِمْرَت ِفَداَك َمسِْعي َو َبَصرِي َو ُسَوْيَداءُ قـَْلِيب َو ُمْرِين ِمبَا ِشْئَت َأكُ 

 َل َو َأْن أُْلِقَي َعَلْيَك ِشْبهٌ ِمينِّ أَْو َقاَل ِشْبِهي َقاَل ِإْن َميْنَـْعِين نـََعْم َقاَل فَاْرُقْد َعَلى ِفرَاِشي وَ ُمرَاُدَك َو ِإْن تـَْوِفيِقي ِإالَّ بِاللَِّه َو َقا
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ِِْم َو َمَناِزهلِِْم ِمْن ِديِنِه َفَأَشدُّ النَّاِس َقدْ  اْشَتِمْل ِببـُْرِدَي احلَْْضَرِميِّ ُمثَّ ِإينِّ ُأْخِربَُك يَا َعِليُّ ِإنَّ اللََّه تـََعاَىل َميَْتِحُن َأْولَِياَءُه َعَلى ِر ِإميَا
  .ِبِه َخِليَلُه ِإبـْرَاِهيَم عليه السالم اْمَتَحنَ َبَالًء اْألَنِْبَياءُ ُمثَّ اْألَْمَثُل َفاْألَْمَثُل َو َقِد اْمَتَحَنَك يَا اْبَن أُمِّ َو اْمَتَحَنِين ِفيَك ِمبِْثِل َما

  .ر حافظ شريازىديوان اشعا -)2(

  128: نفس، ص

  درخواست و سفارش خدا به سه چيز

  :فرمايد سوره حنل مى 90در آيه . اعراض كنندگان از حق علت منطقى و عقلى نداشتند

  »1« »...اْلبَـْغِى يَِعُظُكْم  َعِن اْلَفْحَشآِء َواْلُمنَكِر وَ   َو يـَنـَْهى  ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َو اْإلِْحسِن َو ِإيَتآِى ِذى اْلُقْرَىب «

يكى اين كه عدالت را در مهه امور مراعات كنيد، در : خواهد كه حتماً عمل كنيد ها مى خدا سه چيز را از مشا انسان
  .خوردن، آشاميدن، حرف زدن، كسب، حىت در برخورد با بدترين دمشنانتان عدالت را مراعات كنيد

   ملجم ا ابنبرخورد امرياملؤمنني عليه السالم ب

  :امرياملؤمنني عليه السالم به فرزندانش فرمودند

با اين ضربىت كه پسر مرادى به من زده، اگر من كشته شدم و مشا خواستيد انتقام بگرييد، كلمه ابن ملجم براى مشا دهان 
ز اين كه او را بكشيد،  اش كنيد، يا قبل ا پر كن نباشد كه ده پانزده نفرى با خنجر و مششري به جانش بيفتيد و تكه تكه

  .كتكش بزنيد، يا اين كه زبانتان آزاد شود و به او ناسزا بگوييد

وقىت هم كه روز نوزدهم از . تان هم بربيد دهيد، براى زنداىن اوًال، تا زنده است مهان صبحانه و ناهار و شامى كه به من مى
آوردند، چون ابن ملجم هم مسافر بود، از بريون آمده مسجد او را به منزل برگرداندند، بالفاصله براى حضرت ظرف شري 

زنداىن را از ياد نربيد، و شري خودشان را به : حضرت به امام جمتىب عليه السالم فرمودند. بود تا امام را بكشد و فرار كند
م نگوييد خون علّى به او هم تنها يك ضربت بزنيد، بعد ه: ملجم دادند، چون او از راه رسيده و گرسنه بوده فرمودند ابن

   بن اىب

______________________________  
دهد، و از فحشا و  به راسىت خدا به عدالت و احسان و خبشش به خويشاوندان فرمان مى«؛ 90): 16(حنل  -)1(
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ى مى منكر و ستم ادت هاى اهلى، ضامن سع كه فرمان[شويد ]  اين حقيقت[دهد تا متذّكر  مشا را اندرز مى. كند گرى 
  ».]دنيا و آخرت مشاست

  129: نفس، ص

خواهيد به جهّنم برويد،  طالب رخيته شده، پس بگذار به جاى على دو هزار نفر از افراد جامعه را قتل عام بكنيم، مگر مى
درست است كه من و او از نظر ارزش قابل مقايسه نيستيم، اما من يك نفر هستم، او هم يك نفر، او فقط مرا كشته و 

  »1« .س ديگرى مششري نزده استبه ك

   عدالت در سخن گفنت

  :فرمايد خداوند متعال در قرآن كرمي چند سفارش مى

؛ در حرف زدن عدالت در گفتار را مراعات بكنيد، درباره كسى حرف نزنيد، »2« »ِإَذا قـُْلُتْم َفاْعِدُلواْ « :سفارش اّول
: فرمايد حضرت مى. دانيد او بدى ندارد نچسبانيد، در حاىل كه مىخودى درباره كسى قضاوت نكنيد، بدى به كسى  ىب

  .اش قتل نوشته شده است بيند كه در پرونده دهند، مى در قيامت پرونده كسى را به دستش مى

ام چطور در  خودت شاهدى كه در متام عمرم، حىت يك مرغ را، كه حالل بوده، در خانه سر نربيده! خدايا: كند عرض مى
  ن كشنت آدم نوشته شده است؟پرونده م

حرىف از دهانت درباره فالن شخصى كه كشته شده درآمد، دهان به دهان و گوش به گوش و سراجنام : رسد خطاب مى
نفر در روز  72باعث كدورت شديد و قتل او شد، مثل تبليغاتى كه بىن صدر خائن عليه ياران خدا كرد و باعث شد 

شىت  مهه مى. اتل اول بود، اما اسلحه آخر مبب بودزبان ق. هفتم تري در آتش بسوزند دانند كه قاتل مرحوم شهيد مظلوم 
  .زبان بود نه مششري، زبان كشنده است

  :خوانيم در زيارت حضرت رضا مى

  »3« »َواَأللُسنِ   قـََتَل اللَُّه َمْن قـَتَـَلَك ِباألَيِدى«

  .نشدى، اول زبان تو را كشتاى على بن موسى الرضا تو فقط با زهر دست مأمون كشته 
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اگر مردم دور او مجع . الرضا نفوذ پيدا كند، خطرناك است  اگر اين على بن موسى: آمدند دور مأمون نشستند و گفتند
به عدالت  »ِإَذا قـُْلُتْم َفاْعِدلُواْ « :فرمايد از اين رو قرآن مى. اول زبان بود كه امام هشتم را كشت! شوند شوند، از تو دور مى

   سخن

______________________________  
  )من وصية له عليه السالم للحسن و احلسني عليهم السالم ملا ضربه ابن ملجم لعنه اهللا( 47نامه : ج البالغه -)1(

قُِتَل َأِمُري اْلُمْؤِمِنَني َأَال َالتـَْقتـُُلنَّ ِيب ِإالَّ َقاتِِلي  ُمثَّ َقاَل يَا َبِين َعْبِد اْلُمطَِّلِب َالأُْلِفيَـنَُّكْم َختُوُضوَن ِدَماَء اْلُمْسِلِمَني َخْوضاً تـَُقولُونَ 
ْعُت َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله يـَُقوُل اْنُظُروا ِإَذا أَنَا ِمتُّ ِمْن َضْربَِتِه َهِذِه َفاْضرِبُوُه َضْرَبًة ِبَضْرَبٍة َو َالُمتَثـُِّلوا ِبالرَُّجِل َفِإينِّ مسَِ 

  .ْم َو اْلُمثْـَلَة َو َلْو بِاْلَكْلِب اْلَعُقورِ ِإيَّاكُ 

  ».و هنگامى كه سخن گوييد، عدالت ورزيد«؛ 152): 6(انعام  -)2(

  .1، حديث 5، باب 45/ 99: ؛ حبار األنوار102، باب 313: كامل الزيارات  -)3(

  130: نفس، ص

  .بگوييد

   عدالت در خريد و فروش

بايد به . ندارد در خريدن ارزش جنس را پايني بياورد و در فروخنت آن را باال بربدكاسب حق : فرمايد زين العابدين مى
  .خرمي عدالت خبريد، اما ما به عدالت منى

اگر جنسى را به قيمت زياد خريده و االن ناچار است مثًال براى درمان فرزندش بفروشد اگر كمرت از قيمت واقعى خبرند، 
  .ن اعراض از خداستآن خريد از ظامل و خائن است و اي

   اعراض نفس از عدالت

ام، اما نفْس از عدالت كه حكِم  اى از من به مردم رسيده كه در آن عدالت را به مردم حكم كرده آيه: فرمايد خداوند مى
شود و  شود، بالفاصله ذهن مردم متوجه ستمگران تاريخ مى كلمه عدل و ظلم هم كه حبث مى. كند من است، اعراض مى

  :ندگوي مى
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عادل نبوده، و ظامل بوده، اما خودش را كه تاكنون به مدت سى سال جنس دست دوم را به قيمت يك سوم از مردم 
  .داند خريده، ظامل منى

فيلى را سر چشمه بردند تا به او آب بدهند، تا نگاهش به چشمه افتاد، چون آب بسيار صاىف بود، به سرعت به عقب 
  .چشمه آورد، وىل باز دوباره تا نگاهش به آب افتاد، به عقب برگشت صاحبش دوباره او را سر. برگشت

خورد؟ دليلش اين  داىن چرا آب منى چرا، فيلت كه خيلى تشنه بود، آيا مى: خورد، پرسيد فيل من آب منى: به يكى گفت
آلود كن  گل  يك چوب بردار و آب را. ترسد آيد و مى بيند و از خودش سخت بدش مى است كه خودش را در چشمه مى

اگر دست ما را بگريند و در برابر پروردگار يا قرآن قرار دهند و خودمان را در آن چشمه صاف ببينيم، . تا خودش را نبيند
   كنيم و به وحشت از دست خودمان فرار مى

  131: نفس، ص

خرمي، دويست تومان را  تومان مىدو هزار تومان را دويست . بينيم آلود كردمي و منى افتيم، اما فعًال آب زندگى را گل مى
مت مى خرمي، پشت سر هر كسى هم كه دملان خبواهد، حرف مى بيست تومان مى   .زنيم زنيم، به هر كس خبواهيم، 

  .احسان به معناى نيكوكارى است، يعىن عمل تو عمل خري باشد. سفارش دوم حق در اين آيه احسان است

  .قوم و خويش فقريتان را رسيدگى كنيد، به افراد نيازمندتان برسيد » َو ِإيَتآِى ِذى اْلُقْرَىب « :سفارش سوم

ى مى   كند خداوند از سه كار 

ى فرموده است   :قرآن كرمي از سه كار 

احتياج به توضيح ندارد، يك . هاى شهواىن است ، فحشا به معناى مهني معاصى مربوط به لذت»َعِن اْلَفْحَشآءِ   يـَنـَْهى«
 »َو اْلبَـْغىِ « هاى ديگر تان و در جامعه كار بد نكنيد، و رشته يعىن در زندگى »َواْلُمنَكرِ « هاى ديگر شتهر . اش زناست رشته

  .اين به عهده خود مشاست »يَِعُظُكمْ « .يعىن جتاوز از حق و قانون هم نداشته باشيد

بسيار هم روشن و . حرام است كنند، به صورت قوانني و مقررات حالل و گاهى آيات خدا كه معِرضني از آن اعراض مى
َنُكم بِاْلبِطِل ِإآلَّ َأن َتُكوَن ِجتَرًة َعن تـَرَاضٍ « :معلوم است اصل بعضى از  »1« .»يَأيـَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ َالَتْأُكُلواْ َأْمَو َلُكم بـَيـْ

نيست، دزدى، احتكار مواّد » عن تراض«نيست، دزدى جتارت » عن تراض«نيست، ربا جتارت » عن تراض«ها  جتارت



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

 

نيستند، راضى نيست كه » عن تراض«غذاىي، به زور مال كسى را بردارند و ارزش جنس مردم را پايني بياورند، جتارت 
َو َما َتْأتِيِهم ّمْن ءَاَيٍة ّمْن « :اين آيه روشن خداست. نيست» عن تراض«ت چهار هزار تومان را هزار تومان بفروشد، جتار 

  آياتى كه من براى مشا فرستادم، كامًال واضح است و »َءايتِ 

______________________________  
خموريد، مگر ]  نامشروعو از راه حرام و [اموال يكديگر را در ميان خود به باطل ! اى اهل اميان«؛ 29): 4(نساء  -)1(

و خودكشى نكنيد؛ زيرا خدا مهواره به مشا مهربان . آنكه جتارتى از روى خشنودى و رضايت ميان خودتان اجنام گرفته باشد
  ».است

ءُ  ْنَدُه الشَّيْ َعْن َسَلَمَة َقاَل قـُْلُت ِألَِيب َعْبِد اللَِّه ع الرَُّجُل ِمنَّا َيُكوُن عِ «؛ 8، حديث 18، باب 185/ 6: ذيب األحكام
ْو َيْستَـْقِرُض َعَلى َظْهرِِه ِيف ُخْبِث الزََّماِن َو يـََتبَـلَُّغ ِبِه َو َعَلْيِه َدْيٌن أَ يُْطِعُمُه ِعَياَلُه َحىتَّ يَْأِيتَ اللَُّه عز و جل بُِيْسرِِه فـَيَـْقِضَي َديـَْنُه أَ 

ِة اْلَمَكاِسِب َأْو يـَْقَبُل الصََّدَقَة َقاَل يـَقْ  ِضي ِمبَا ِعْنَدُه َديـَْنُه َو َاليَْأُكْل َأْمَواَل النَّاِس ِإالَّ َو ِعْنَدُه َما يـَُؤدِّي ِإَلْيِهْم ُحُقوقـَُهْم ِإنَّ ِشدَّ
َنُكْم ِباْلباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِجتاَرًة َعْن َتراٍض ِمْنُكْم  ْستَـْقِرْض َعَلى َظْهرِِه ِإالَّ َو ِعْنَدُه َو َاليَ اللََّه تـََعاَىل يـَُقوُل ال َتْأُكُلوا َأْمواَلُكْم بـَيـْ

ِإالَّ َأْن َيُكوَن َلُه َوِيلٌّ يـَْقِضي ِمْن بـَْعِدِه َو لَْيَس َوَفاءٌ َو َلْو طَاَف َعَلى أَبـَْواِب النَّاِس فـَُردُّوُه بِاللُّْقَمِة َو اللُّْقَمتَـْنيِ َو التَّْمَرِة َو التَّْمَرتـَْنيِ 
  .»َميُوُت ِإالَّ َجَعَل اللَُّه عز و جل َلُه َولِيّاً يـَُقوُم ِيف ِعَدتِِه َو َديِْنِه فـَيَـْقِضي ِعَدَتُه َو َديـَْنهُ ِمنَّا ِمْن َميٍِّت 

  132: نفس، ص

امى ندارند امى ندارند، حالل و حرام خدا هيچ ا   .ا

  »1«  رعايت حق مردم

ران زندگى مى شايد از مرحوم آية اللَّه بروجردى هم اجازه  . دنيا رفت كرد، چند سال پيش از مردى كه ادارى بود و در 
هاى آن زمان براى كار كردن در اداره دولت، از مرجع تقليد خود اجازه  چون متديّن. گرفته بود كه وارد اداره شود

  .اى فاسق و ستمگر بود گرفتند، چون حكومت در دست عده مى

اش به هزار  ار تومان بود، اما اتفاق نيفتاد كه اين در چك حقوقىحداكثر حقوقى كه آن زمان گرفته بود، حدود دو هز 
كرد،  اى حماسبه مى آورد، يك ربع بيست دقيقه اش را درمى آمد، اول دفرتچه بغلى تومان برسد، هر وقت به بانك ملى مى

  :نوشت آمد و مى يك برج مى. تومان و دو لایر 1822: نوشت اش مى بعد در چك ورودى

  .يك لایر تومان و 1911
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به خدا اين بازى نيست، اين عني حق : اى؟ گفت ها از او پرسيدند كه اين چه بازى است كه تو درآورده يك روز بانكى
. است، اوًال، من از مرجع تقليد اجازه گرفتم و به اداره مشا آمدم، ثانياً، قانون اداره است كه من هشت ساعت كار كنم

گريم، يك  اين حقوقى هم كه مى. كنم ن دولت را قبول ندارم، من براى مردم كار مىكنم، چو  من براى دولت هم كار منى
قسمتش مال نفت است، يك قسمتش هم مال ماليات، هم نفت مال مردم است هم ماليات، مردم از من هشت ساعت  

ت ساعت و يك ام، آن روزهاىي كه پنج يا شش يا هف خواهند، من هم در برج هر روز هشت ساعت كار نكرده كار مى
ام، از  كنم و سر برج به مقدارى كه كار نكرده ربع شده، يا هشت ساعت و ده دقيقه كم شده، مهه را يادداشت مى

  كنم، چون طلب ندارم، اين حق است، حقوقم كسر مى

   كنند كه جاى من كارت اما چه قدر بوده و هستند كه به رفيقشان سفارش مى

______________________________  
، حديث 480: غرر احلكم: فرمايد رعايت حقوق مردم آن قدر مهم است كه امرياملومنني عليه السالم مى -)1(

فمن قام حبقوق عباد اهللا كان ذلك مؤديا إىل ]  على حقوقه[جعل اهللا سبحانه حقوق عباده مقدمة حلقوقه «؛ 11039
  .القيام حبقوق اهللا
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اين دزدى و جتاوز . گرفتند كارى هم مى رفتند، بعد آخر كار اضافه هيجده روز سر كار منى. حضور و غياب را وارد كن
َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذى أُنزَِل ِفيِه اْلُقْرَءاُن ُهًدى لّلنَّاِس َو « :مهه آيات حق روشن هستند، قرآن جميد براى مهه روشن است. است

  »1« .»َواْلُفْرقَانِ   بـَّينٍت ّمَن اْهلَُدى

   راه شناخت حق

  كنند كه راه سري و سلوك چيست؟ گاهى سؤال مى

كنيد كه عارف شدن  كنيد راهى غري از قرآن جميد دارد؟ فكر مى راه عارف شدن و عاشق شدن چيست؟ مشا خيال مى
  استادى غري از خدا و انبيا و امامان دارد؟

  عارف شومي؟ مشا اگر سؤال بفرماييد كه ما در مكتب كدام عارف تسليم بشومي تا

  .شناسيم خدا، انبيا و ائّمه، ما كس ديگرى را منى: گومي من مى
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ما در عصر متام انبيا و دوازده امام جاىي را براى تكامل به نام خانقاه نداشتيم، مركز تكامل مسجد بود، معّلم عرفان 
دعاى عرفه سّيد الشهداست، خداست، كتاب عرفان قرآن است، توضيح عرفان دعاى ابو محزه مثاىل است، خّط عرفان 

مغز عرفان دعاى كميل است، پري طريقت هم در اسالم پيغمرب اكرم صلى اهللا عليه و آله است و موسى و ابراهيم و 
  .تواند به مقامات عاليه اهلى بدون عمل كردن به قرآن برسد يوسف و عيسى و ائمه عليهم السالم مگر انسان مى

  َو يـَنـَْهى  ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َو اْإلِْحسِن َو ِإيَتآِى ِذى اْلُقْرَىب « :فرمايد را عمل كند كه مىسوره حنل  90اگر كسى مهني آيه 
گاهى آيات خدا مهني عناصر و اجزاى . شود ، عارف مى»2« »َعِن اْلَفْحَشآِء َواْلُمنَكِر َو اْلبـَْغِى يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

مشا در اين آيات آفرينش من و در  »3« »يـََتبَـنيََّ َهلُْم أَنَُّه احلَْقُّ   َسُنرِيِهْم َءايِتَنا ِىف اْألَفَاِق َو ِىف أَنُفِسِهْم َحىتَّ « :دخلقت هستن
ظهور  ؛ من براى مشا»يـََتبَـنيََّ َهلُْم أَنَُّه احلَْقُّ « :آيه نفس وجود خودتان غرق در انديشه شويد، پايان اين انديشه من هستم

  كنم، آشكار مى

______________________________  
ماه رمضان كه قرآن در آن نازل شده، قرآىن كه سراسرش هدايتگر مردم است و ]  اين است[« ؛ 185): 2(بقره  -)1(

  ».است]  حق از باطل[باشد، و مايه جداىي  داراى داليلى روشن و آشكار از هدايت مى

دهد، و از فحشا و  ىت خدا به عدالت و احسان و خبشش به خويشاوندان فرمان مىبه راس«؛ 90): 16(حنل  -)2(
ى مى منكر و ستم هاى اهلى، ضامن سعادت  كه فرمان[شويد ]  اين حقيقت[دهد تا متذّكر  مشا را اندرز مى. كند گرى 

  ».]دنيا و آخرت مشاست

و اطراف جهان و در نفوس خودشان به آنان نشان ها  هاى خود را در كرانه به زودى نشانه«؛ 53): 41(فصلت  -)3(
با ظاهر كردن حقايق و [آيا كاىف نيست كه پروردگارت . ترديد او حق است خواهيم داد تا براى آنان روشن شود كه ىب

  ».]نياز است و غري او خملوق و از هر جهت نيازمند به اوست كه تنها او آفريننده و ىب[بر مهه چيز گواه است ]  داليل
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پرده، بدون نقاب و حجاب، از در و ديوار در متجّلى است، يا اوىل االبصار، اگر گوش  به خدا قسم كه يار ىب. شوم مى
  :آيد باز شود، اين صدا از مهه جاى عامل مى

 كه يكى هست و هيچ نيست جز او
 

 «1» وحده ال اله اّال هو
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  جايگاه خدا

بندگان من دنبال من : اگر نزد تو آمدند و گفتند كه خدا كجاست؟ بگو: گويد پيغمرب مىصريح قرآن جميد است كه به 
؛ بگو »َفِإّىن َقرِيبٌ «  خواهيم اگر آمدند و از تو پرسيدند كه خدا را مى »َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدى َعّىن « :نگرديد، من جاىي نيستم

خواهيد باورتان بيايد يك يا اللَّه بگوييد، خواهيد ديد كه  اگر مى »2« »اعِ ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ « :پيش مشا هستم، با مشا هستم
  .دهم تا بفهميد كه پيش مشا هستم جوابتان را مى

كند،  گذارد، انساىن كه با زبانش مردم را اذيت مى انساىن كه مهواره در خريد جنس به عنوان دست دوم كاله سر مردم مى
گويد و انتظار شنيدن جواب از او دارد، و اگر جواب نشنود ناراحت  ر يا اللَّه مىزند، بعد هم شب هزار با مت مى

  شنود، خواند، جواىب منى است كه چرا با اين كه بيست سال خدا را مى

بايد گفت كه تو بيست سال است جواب خدا را در قرآن ندادى، اين مهه تو را دعوت به عدالت، احسان، معامالت 
، جواب ندادى، حال چگونه انتظار دارى با يك يا اللَّه، آن هم با اين بدن و جان و نفس و روح صحيح، نيكوكارى كرد

خواهى جوابت را بدهد، از هر كارى كه در عمرت اجنام  و عقلى كه پر از تاريكى است، جوابت را بدهد؟ بله، اگر مى
دهد، اما كسى كه پشت به خدا كرده و يا  وابت را مىاى، توبه كن، بعد يا اللَّه بگو، آن گاه خواهى ديد كه چگونه ج داده

شود  كسى كه هر روز از خدا دور مى. بايد رو جانب به خدا كرد و يا اللَّه گفت. گويد، اينها جواىب ندارد اللَّه يا اللَّه مى
قتلگاه گفت، هنوز هم جوابش از اما آن يا اللَّه را كه امام حسني عليه السالم در گودال . يا اللَّه گفنت او هيچ معناىي ندارد

  .شود مهه عامل شنيده مى

______________________________  
  .ديوان اشعار هاتف اصفهاىن -)1(

  ».پس بايد دعومت را بپذيرند«؛ 186): 2(بقره  -)2(

  :درباره حقوق خداوند پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى فرمايد

يَا أَبَا َذرٍّ ِإنَّ ُحُقوَق اللَِّه َجلَّ ثـََناُؤُه َأْعَظُم ِمْن َأْن «؛ 3، حديث 4، باب 78 /74: ؛ حبار األنوار460: مكارم األخالق
َا اْلِعَباُد َو ِإنَّ نَِعَم اللَِّه َأْكثـَُر ِمْن َأْن ُحيِْصيَـَها اْلِعَباُد َو َلِكْن أَْمَسْوا َو َأْصَبُحوا    .»تَائِِبنييـَُقوَم ِ

  135: نفس، ص
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   عليه السالم يا اللَّه مهه عامل يا اِهللا حسني

  :فرمايد امام زين العابدين عليه السالم مى

 »1« .آمد كردمي، از زير آن خون بريون مى تا چهل روز بعد از شهادت پدرم، هر سنگى را كه از روى زمني بلند مى
گويند، مهه  گويند، مهه مالئكه يا اللَّه مى ىگفت انگار مهه عامل يا اللَّه م حسني عليه السالم مهه عامل بود، وقىت يا اللَّه مى

  .گاهى هم آيات حق، به صورت معجزات انبيا و كرامات اولياست. اين يا اللَّه جواب دارد. گويد وجود يا اللَّه مى

يك دسته از مردم به عللى نفسشان در برابر وجود مقّدس حضرت دوست حالت اعراض دارد و اين حالت اعراضى هم  
آن گاه كه . كند سه علت دارد، هر سه علتش را قرآن به طور پراكنده در چند سوره بيان مى: فرمايد يد مىكه قرآن جم

تر  شود، در اين صورت، اگر آيات حق از روز مهم روشن رسد، دچار سه علت مى انسان مريض است، سه علت به او مى
  .پردازمي توضيحاتى دارد كه در جلسه بعدى به آن مىاين سه علت آياتى دارد، . گرداند به او برسد با تلخى رو برمى

اما كساىن كه گرفتار اين سه علت نيستند، در اين فضاى عامل معنا، در اين فضاى عامل عرفان و عامل ملكوت و اهلى 
ا وقىت يا اللَّه و يا رّب مى برخوردشان شنوند، عملشان، اخالقشان، رفتارشان،  گويند، جّداً جواب خدا را مى آزادند، آ

شان مهان جواب يا اللَّه شان است، آن مناز، روزه، جهاد و  آن اخالق و عمل اهلى. شنوند باالترين جواىب است كه مى
  .هايشان است هاى يا اللَّه شهادتشان، جواب

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
  220: اعالم الورى -)1(

قال أول ما عرف الزهري تكلم يف جملس الوليد بن عبد امللك فقال الوليد أيكم يعلم ما فعلت أحجار بيت عن معروف 
  .املقدس يوم قتل احلسني بن علي فقال الزهري بلغين أنه مل يقلب حجرا إال و حتته دم عبيط

  136: نفس، ص

  ها پى نوشت

   لطافت نفس 9
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   ران، حسينيه هدايت

  1362رمضان 

   رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني احلمدهللا

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

درباره ارزش، قيمت و موقعيت نفس در وجود مطالىب بيان شد و دانستيم كه نفس در وجود انسان از موقعّيت مهمى 
هاى صاحب نفس كه  راهنماىي نفس داراى انواع استعدادهاى بسيار مهم است كه اگر انسان با. برخوردار است

خداست، به آن استعدادها برسد و به تعبري پيغمرب اسالم آن استعدادها را مؤّدب به آداب خدا كند، از انسان وجود 
  .آيد باارزشى، حىت مافوق مالئكه و عرش خدا به وجود مى

ه اعراض نفس از حق و روگرداىن كه در آيات متعددى در قرآن جميد آمده است، مسأل» اعراض«حبث ديگرى حتت عنوان 
  .باشد ها مى آن از واقعّيت

  :فرمايد خداوند متعال مى

ِّْم ِإالَّ َكانُواْ َعنـَْها ُمْعِرِضنيَ «   »1« »َو َما تَْأتِيِهم ّمْن َءايٍَة ّمْن ءَايِت َر

ا اعراض كردند و اعراض به معناى روگر  آيه داىن است، به معناى پشت  اى از آيات ما نيامد، مگر اين كه گروهى از آ
كردن به حق است، و اين اعراض، در وجود انسان معموًال كار نفس است و وقىت نفس اعراض كند، ارتش اين نفس كه 

ا هم اعراض خواهند كرد، چون وضع نفس    عبارت است از اعضا و جوارح انسان، مهه آ

______________________________  
  .»گردانند آيد مگر اينكه از آن روى مى اى از آيات پروردگارشان براى آنان منى آيهو هيچ «؛ 46): 36(يس  -)1(

  137: نفس، ص
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ها متمركز در او هستند و اوست كه اگر متخّلق به اخالق  در وجود ما مانند يك فرمانده كل است؛ متام نريوها و قدرت
  :ه شده است كهدستور شديد هم به اين معنا داد. اهلى شود، مشكالت حل خواهد شد

تان را متخّلق به اخالق خدا و مؤدب به آداب اهل  نفس »2« »َوتَأدَّبُوا بآداِب الصَّاِحلنيَ « »1« »َختَلَُّقوا ِبأخالِق اللَّهِ «
  .صاحل كنيد

منظور از صاحلني در اين گفتار پيغمرب اكرم، بندگان شايسته خدا هستند، بندگان حقيقى خدا در هر لباسى كه هستند، 
ا لطيف فرادى هستند كه در حقشان مىا ا دارند،  ترين و نوراىن توان گفت آ ترين موجود عاَمل هستند، البته اين نورى كه آ

  .نور معنوى است

______________________________  
، حديث 17/ 8: الكاىف. »لَّهِ أَنَُّه قَاَل عليه السالم َختَلَُّقوا ِبَأْخَالِق ال«؛ 129/ 58: حبار األنوار: در روايت آمده -)1(
  .»َو َتَأدَّبُوا ِبآَداِب الصَّاحلِِنيَ «؛ 204: ؛ األماىل للمفيد2

  .204: ؛ األماىل للمفيد2، حديث 17/ 8: الكاىف -)2(

  138: نفس، ص

   لطافت نفس

  :فرمايد قرآن جميد مى

مسئله منزّه شدن نفس به نور اهلى و به . كند اين قدر اين نور شديد است كه در قيامت خودش را آشكار و ظاهر مى
  .كند، پرداخته خواهد شد ترين حقيقت عاَمل مى آيات اهلى در اين زمينه و بسيارى از مسائل مهمى كه نفس را لطيف

آن چه در اين جا . خدا به مهه ما لطف كند، چون مهه ما سخت حمتاج هستيم: بيان اين مسائل منوط به اين است كه
هاست، اما اگر خوِد انسان به آن لطافت و به آن نورانّيت برسد، در صريح قرآن جميد است كه به   تابشود از ك بيان مى

خيلى از مسائل است كه فقط با لطيف شدن قابل درك است و خطاىب . كشف بسيارى از حقايق عاىل نايل خواهد شد
  :گويد حافظ مى. نيست
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  بشوى اوراق اگر مهدرس ماىي
 

 «3» نباشد كه علم عشق در دفرت

  

  چگونه لطيف شومي؟

كند كه چگونه لطيف شومي؟ چون قدرت پرواز نفس بسيار زياد است، اگر او برود، عقل را براى اّتصال  قرآن راهنماىي مى
گذارد اصًال كار كند، چون بسيار قوى است، هم  كند و منى برد و اگر نرود، عقل را زنداىن مى به عقل مطلق با خودش مى

  .طرف مثبت قدرت زيادى براى پرواز دارد و هم در طرف منفى قدرت زيادى براى بدخبت شدن دارددر 

ا اشاره خواهد شد، آزاد شود ممكن است بگوييم كه متام تابعانش را با خود  بنابراين، اگر او از زندان هاىي كه به سه تاى آ
اگر كسى به لطافت كامل برسد، در روى مهني زمني به . اين بردن، بردن معنوى است نه اين كه خياىل باشد. برد مى

ترين عارف عاَمل كه سرحلقه مهه  ها با ما متاس نداشتند، مهم لطافت خواهيد رسيد مگر انبيا كجا بودند؟ انبيا كه از آمسان
ه او را در زمني باشد، مگر ايشان كجا بودند؟ مهني جا، اما با اين ك عارفان بوده و هست، وجود مقّدس امرياملؤمنني مى

انگار فكر . ديدند، وجود مقّدسشان فناى در حق بود؛ يعىن پيوستگى كاملى با نور حضرت حق پيدا كرده بود مى
ديدند، بلكه خدا را در آيينه اين  بني داشتند، ديگر على را منى كردى كه ديگر على نيست، كساىن كه چشم حقيقت مى

ا با علىّ . ديدند انسان در جتّلى مى   .كردند طالب به عنوان يك انسان معموىل معامله منى بن اىب آ

  »1«  سخنراىن سلمان در مدح على

او اين سخنراىن را در . سلمان يك سخنراىن دارد كه مرحوم طربسى در كتاب بسيار مهم احتجاج آن را نقل كرده است
ترين  من حرىف دارم كه خمالف: كند كه مى در اين سخنراىن به اين مطلب اشاره. مدينه در مسجد براى مردم بيان كرد

   خمالفان

______________________________  
َعْن َسْلَماَن «؛ 31، حديث 2، باب 339/ 54: حبار األنوار: فرمايد شبيه اين روايت از سلمان نقل شده كه مى -)1(

َشْيئاً ِمْن ُمْعِجزَاِت اْألَْنِبَياِء فـَُقْلُت َلُه يَا َسيِِّدي ُأِحبُّ َأْن ُترَِيِين نَاَقَة َمثُوَد َو  َقاَل ُكنَّا َمَع َأِمِري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم َو َحنُْن َنْذُكرُ 
ُض َو قـََلْنُسَوٌة بـَْيَضاءُ َو نَاَدى َلْيِه قـََباءٌ أَبـْيَ َشْيئاً ِمْن ُمْعِجزَاِتَك قَاَل أَفْـَعُل ُمثَّ َوَثَب َفَدَخَل َمْنزَِلُه َو َخرََج ِإَيلَّ َو َحتَْتُه فـََرٌس أَْدَهُم َو عَ 

ِه قَاَل َسْلَماُن فـَرَِكْبُتُه َفِإَذا َلُه َجَناَحاِن يَا قـَْنبَـُر َأْخرِْج ِإَيلَّ َذِلَك اْلَفَرَس َفَأْخرََج فـََرساً َأَغرَّ أَْدَهَم فـََقاَل ِيلَ ارَْكْب يَا أَبَا َعْبِد اللَّ 
َماُم فـََتَحلََّق ِيف اْهلََواِء َو ُكْنُت َأْمسَُع َخِفيَق َأْجِنَحِة اْلَمَالِئَكِة َحتَْت اْلَعْرِش ُمثَّ َخطَ ُمْلَتِصَقاِن ِإَىل َجْنِبِه َفَصا  ْرنَا َعَلى َساِحِل َح ِبِه اْإلِ
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َماُم َشْزراً َفَسَكَن اْلَبْحُر فـَُقْلُت يَا سَ  يِِّدي َسَكَن اْلَبْحُر ِمْن َغَلَياِنِه ِمْن َنَظرَِك ِإلَْيِه فـََقاَل َحبٍْر َعجَّاٍج ُمْغَطِمِط اْألَْمَواِج فـََنَظَر ِإلَْيِه اْإلِ
ْتبَـَعانَِنا َاليـَُقوُدمهَُا َأَحٌد فـََو اللَِّه َما يَا َسْلَماُن َحِسَبِين َأينِّ آُمُر ِفيِه بَِأْمٍر ُمثَّ قـََبَض َعَلى َيِدي َو َساَر َعَلى َوْجِه اْلَماِء َو اْلَفَرَساِن يَـ 

َو اْألَْمثَاِر َو اْألَْطَياِر َو اْألَنـَْهاِر َو ِإَذا  لَّْت أَْقَداُمَنا َو َالَحَواِفُر اْخلَْيِل فـََعبَـْرنَا َذِلَك اْلَبْحَر َو َوقـَْعَنا ِإَىل َجزِيَرٍة َكِثريَِة اْألَْشَجارِ ابـْتَـ 
ٍب َكاَن ِيف َيِدِه فَاْنَشقَّْت َو َخرََج ِمنـَْها نَاَقٌة ُطوُهلَا َمثَانُوَن ِذرَاعاً َو َعْرُضَها َشَجَرٌة َعِظيَمٌة ِبَال َمثٍَر َبْل َوْرٍد َو َزْهٍر فـََهزََّها بَِقِضي

شَّْهِد َو يُت َو َكاَن َأْعَذَب ِمَن الَأْربـَُعوَن ِذرَاعاً َخْلَفَها َفِصيٌل فـََقاَل ِيلَ اْدُن ِمنـَْها َو اْشَرْب ِمْن لََبِنَها َفَدنـَْوُت َو َشرِْبُت َحىتَّ َروِ 
   أَْلَنيَ ِمَن الزُّْبِد َو َقِد اْكتَـَفْيُت قَاَل َهَذا َحَسٌن قـُْلُت َحَسٌن يَا َسيِِّدى

  .ديوان اشعار حافظ شريازى -)3(

  139: نفس، ص

تواند منكر اين حرف شود، چون مهه مشا حقيقت اين حرف مرا با چشم و گوش و وجودتان در زمان پيغمرب  مشا هم منى
  .ايد ملس كرده

تواند بگويد درست نيست و آن  زىن، درست نيست، بايد در دهانش زد، چون منى اگر كسى بگويد اين حرىف كه تو مى
مشا بعد از مرگ پيغمرب دست از على عليه السالم برداشتيد، در حاىل كه اين حرف من مثل روز روشن : اين است كه

خالقى و عملى پيدا كند، اگر كنار دريا برود، خبواهد از اين طرف دريا ابيطالب اّحتاد ارادى، ا بن است كه اگر كسى با على
گويد و از روى آب مثل برق رد  مى» يا على«شود، بلكه يك  به آن طرف برود و قايق و كشىت نباشد، معّطل كشىت منى

  .شود مى

كه آدم فرو برود، از كشىت   از روى آب دريا بدون اين» يا على«كدامتان منكر اين حرف هستيد كه با گفنت يك : گفت
انسان هر مرغ حالل گوشىت را اراده كند  » يا على«با گفنت يك : گفت. شود؟ مهه سرها را پايني انداختند تر رد مى سريع

خوَرد  كند مى آيد، او را ذبح مى كشد و به اتاق مى اش بنشيند، خوِد آن مرغ اگر در هندوستان باشد، پر مى كه در خانه
بگويد و اراده » يا على«كدام يك از مشا منكر اين حرف هستيد؟ اگر كسى . آورد ادت خدا را به جاى مىو بعد هم عب

ديدند، اگر كسى به اين لطافت برسد،  رسد، كساىن كه چشم باز داشتند، على را دور مى كند به خدا برسد، به خدا مى
  .توفيق حق نصيب او شده است

اى از  تواند اين مسائل را قبول كند و اين مسائل مافوق علم است، علم جمموعه منى حاال اگر كسى بگويد كه قواعد علمى
روابط بني عناصر است، علم كارى به عاَمل معنا ندارد، بلكه روابط نبات را با ازت و اكسيژن و هيدروژن و خاك و امالِح 

دارد، چه دليلى اصًال بني روابط نباتات و عاَمل براى كند و اين ارتباطى به حركت انسان براى فناى ىف اللَّه ن آىب را بيان مى
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هاست؟ بايد گفت كه آيا اصل علم را قبول ندارى؟ آيا اين علم  اين موضوع هست؟ اصل اين علم غريبه از اين حرف
  هاست؟ دنيا قبول ندارد، دنيا غريبه از آخرت است؟ دنيا غريبه از غيب و غريبه از اين حرف
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  .اى از روابط عناصر با مهديگر است ؟ علوم مادى جمموعهباطن است

هاى ما را تأييد كند، تا قيامت هم درى براى  ما هر چقدر هم معّطل بنشينيم تا قواعد مربوط به اكسيژن و هيدروژن حرف
اگر . استكه علم عشق در دفرت نباشد، صاحب جاى ديگر : هاست كند، چون اصًال بيگانه از اين حرف تأييد باز منى

موسى بن عمران چوب خشكى را در بيابان طبق . كند حبث درباره دنيا باشد، انسان علوم خوِد دنيا را درباره دنيا حبث مى
گاهى . توانند سنگ را روى زمني حركت دهند صريح قرآن به سنگى تبديل كرد كه به زمني نچسبيده اما بيست نفر مى

دانستيم، اما موسى چنان با عصا حمكم به سنگ زد كه  آب بود و ما منىگوييم زيرش  سنگى در دل زمني است، مى
دانسته و چوىب به سنگ  شكافت و آب بريون زد اين هيچ چيز نيست؟ آب بوده و سنگ روى آن بوده و كسى منى

م ممكن خورده، آب بريون زد و اين تري به تاريكى زدن است؟ اين اصل مهمى نيست؟ آيا يك ارمىن، يهودى، يا مشرك ه
است در حال كشاورزى كلنگش به سنگ خبورد و يك مرتبه آب فوران كند، پس اين لطف شده كه اين كار را كرده، اين  

  كه نـَْفسش جمسمه شيطان است، چه لطافىت دارد؟

ا منى رزمندگان در زمان جنگ هم گاهى در جبهه جنوب درگري مى رسيد، هوا هم خيلى گرم بود، در  شدند، آب به آ
نه اين كه گراگرفته باشند و بدانند كه . گرها دهانشان خشك شده بود، نزديك به مرگ بودند، من هم در آن جا بودمسن

زدند  كيلومرتى آن جا را مى  60و  45هاى  دادند كه نريو باشد، اما با توپ حتماً در اين جا نريو هست، البته احتمال مى
مني به دليل شّدت توپ دهان باز كرد و آب بسيار عاىل شروع به كه ناگهان توپى آمد و در آن منطقه خورد و ز 

  !جوشيدن كرد، آيا بايد گفت كه آن سرباز عراقى لطيف شده بود؟

   چوب خشك موسى و سنگ

   گويد كه چوب خشكش را به سنگى كه زيرش هم هيچ چيزى خدا در قرآن مى
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پس گفتم چوب در دستت را به سنگ بزن، روح لطيف است، ارتباط  »1« »فـَُقْلَنا اْضِرب بـَّعَصاَك احلََْجرَ « :زند نبود، مى
  هم دارد، ارتباطش هم از

  »قـُْلَنا اْضِرب«

  .پيداست

آيد؟ قواعد جنارى بايد اين حرف را  دست ديگر دست موسى نبود، دست خدا بود واّال از چوب خشك چه كارى برمى
  .، چرا كه بيگانه از اين حرف است، قواعد فيزيكى بايد اين حرف را قبول كندتأييد كند

اين كه بيگانه از اين حرف است را عقل انسان بايد بپذيرد، كسى با يك خرده مغز به اندازه مغز گوسفند در سر او  
رست است، هر چه را قبول ندارد، گومي د ارتباط هر چه را در عاَمل قبول دارد، مى حركت و ىب گذاشته شده با مهان مغز ىب

  .گويد نادرست است مى

اما بايد گفت كه تو اصًال بيگانه از مهه جا هسىت، تو نبايد بگوىي، بلكه آشنا بايد بگويد كه چه چيزى درست است، 
چه كسى آشناتر از مهه در عاَمل به موجودات است؟ چه كسى . گويد درست است آشناترين آشناها هم خداست كه مى

از آن يك سنگ دوازده  »َفانَفَجَرْت ِمْنُه اثـَْنَتا َعْشَرَة َعيْـًنا« :تر است؟ چوب را به سنگ زد تر است، چه كسى رفيق زديكن
. رسد كه مثل موسى شود در باطن اين عاَمل خربهاست، وىل اين خربها تنها در صورتى به او مى. چشمه آب بريون آمد

رسيدمي؟ اين خربها را  دادند، آيا ما هم به باطن عاَمل مى دادند، دست ما مىاى را كه دست موسى  اگر چنني اسلحه
  دانند چه خرب است؟ خردان چه مى ىب. دانند چه خرب است خربها كه منى دانند، ىب خربدارها مى

. مي نهترسم بگو  گويند مى جرأت انكار هيچ چيز را ندارم، هر چه به من مى: گفت اش مى ابن سينا با مهه عظمت علمى
لوان لوانان علم در كره زمني ابن سيناست يكى از    .ترين 

صدر املتأهلني بيست درصد دانشش را، پنجاه سال پيش . اش ابن سينا را قبول دارد صدر املتأهلني با آن يد بيضاى علمى
   استاد خوانده بود، هشتاد درصدش را هم

______________________________  
  ».عصايت را به اين سنگ بزن: پس گفتيم«؛ 60): 2(بقره  -)1(
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بينيد كه  كند، در بيشرت صفحاتش مى هاى مهم او مراجعه مى وقىت انسان به كتاب. از طريق لطافت به دست آورده بود
  .»حقيقٌة عرشيّه«: زند يك عنوان مى

دانيد از   آن چه را برايتان نوشتم مى: گويد مىگويد كه در هيچ كتاىب نوشته نشده است، بعد در پايان هم  چيزهاىي مى
برهاٌن نيـٌّر «نويسد  بينيد مى كنم؟ خداوند دستم را گرفت، نشامن داد و من در كتاب آوردم، يك جا مى كجا نقل مى

هيچ كدام از اين . ام ام و در كتاب آورده ام، آن جا ديده گويد اين حرف مال فرش نيست، تا آن جا رفته ، مى»عرشى
  .ها هستند تواند اينها را تأييد يا نفى كند، چون قواعد علمى بيگانه از اين حرف اعد علمى نه مىقو 

نظري باشد و بگويد كه  داىن در ايران در خاورميانه ىب ممكن است دكرتى در ايران از نظر جراحى نظري نداشته باشد، فيزيك
ها جاهل حمض هسىت، قرآن  اى، تو نسبت به اين حرف به غريبهكند، براى اين كه تو غري ها را علم من قبول منى اين حرف

نـَْيا« :گويد جاهل هسىت هم مى  :ات خيلى باال است گويد سواد دنياىي قرآن مى »1« .»يـَْعَلُموَن ظِهرًا ّمَن اْحلََيوِة الدُّ
اما يك هزارم  »َو ُهْم َعِن اْألَِخَرِة ُهْم غِفُلونَ « :دفهم ، بله، ظاهر در و ديوار را خوب مى»يـَْعَلُموَن ظِهرًا ّمَن احلََْيوِة الدُّنـَْيا«

كند، وىل بايد اين پرده را شكافت، بايد اين ديوار را خراب كرد، بايد  مرت از پشت پرده اطالع ندارد و آن را درك منى ميلى
  بد مينوىي عاَمل چه خربهاست؟از اين زندان بريون آمد تا ببيىن كه بريون از زندان چه مملكىت است؟ تا ببيىن پشت اين گن

   مقام و منزلت سلمان

دهيد از اين گنبدى كه روى ماست به نام  حالت چطور است؟ گفت اجازه مى: پيغمرب بعد از مناز صبح به يك نفر فرمود
هاىي را كه در مسجد  دهيد كه اين قيافه دنيا، سرم را بريون كنم از آن پشت خرب بدهم كه چه خرب است؟ اجازه مى

ا خرب دهم كه در چه طبقه نشسته   اى از جهّنم قرار دارند؟ كدام را اند، از تك تك آ

______________________________  
كه سراى ابدى و [شناسند و آنان از آخرت  از زندگى دنيا را مى]  حمسوس[ظاهرى ] تنها[« ؛ 7): 30(روم  -)1(

  ».ربندخ ىب]  داراى نعمت هاى جاوداىن و حيات سرمدى است
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شت مى نه، وىل حال : دهيد خّطهاى داخل قلب اين مردم را برايتان خبوامن كه چيست؟ فرمود بينم؟ اجازه مى در كجاى 
اى را كه نبايد گفت، اهل خرب كجا  داىن، اما هر دانسته دامن كه مى خودت را بگو، به حال مردم كار نداشته باش، مى

پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله به سلمان  »1« ها چه بگوىي؟ خواهى پيش ناحمرم د، تو مىها كجا هستن هستند، حمرم



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

 

ها چه خربهاىي از عاَمل گرفته بودند؟ اگر ابوذر  چيزهاى مربوط به خودت را براى ابوذر تعريف نكن؟ بعضى: گفت مى
گوييم ما را  ه صورت را باز كردمي و به مهه مىناحمرم سلمان باشد، واى به حال ما، ما كه به مهه ناحمرم هستيم و آن گا

متاشا كنيد، يا رسول اللَّه، ما را ببني، يا حسني، ما را ببني، يا على، ما را ببني، از مهه بدتر اى خدا، ما را ببني، خودش كه  
اه بعد از آن كه حمرم گفته به ناحمرم نگاه نكنيد، خودش قانون خودش را بشكند، من بايد حمرم شوم تا مرا راه دهند، آن گ

  :شود، اگر حمرم شدى، بايد بيش از گذشته مراقب زبان و دهانت باشى شدى، كار بسيار سخت مى

  چو حمرم شدى واقف خويش باش
 

 كه حمرم به يك نقطه جمرم شود

  

َفاْخرُْج ِمنـَْها َفِإنََّك « :شود كه اى، آن گاه فريادش بلند مى مهني كه حمرم شدى، يك حلظه به درخت خودبيىن نزديك شده
  .»2« »َرِجيمٌ 

  خواست اسم اعظم را بياموزد مردى كه مى

  :مردى پيش استاد رفت تا اسم اعظم را بياموزد

  »3« »اْسَم األعَظمْ   َعلِّْمىن«

ت دو مدتى گذش. استاد اين مهه ما پيش تو درس خواندمي، اسم اعظم را به ما ياد بده، استاد هيچ چيزى نگفت: گفت. 
  .مرتبه به استاد التماس كرد، استاد اسم اعظم را ياد بده، استاد هيچ چيز نگفت

   بيست سال است پيش: اى را به شاگردش داد و گفت روزى استاد جعبه دربسته

______________________________  
ْعُت عْن ِإْسحَ «؛ 17، حديث 52، باب 159/ 67: ؛ حبار األنوار2، حديث 53/ 2: الكاىف -)1( اَق ْبِن َعمَّاٍر قَاَل مسَِ

َشابٍّ ِيف اْلَمْسِجِد َو ُهَو  أَبَا َعْبِد اللَِّه عليه السالم يـَُقوُل ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َصلَّى ِبالنَّاِس الصُّْبَح فـََنَظَر ِإَىل 
َناُه ِيف َرْأِسِه فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َكْيَف َخيِْفُق َو يـَْهِوي ِبرَْأِسِه ُمْصَفرّاً َلْونُُه َقْد حنََِف جِ  ْسُمُه َو َغاَرْت َعيـْ

ِه َو َقاَل ِإنَّ ِلُكلِّ َيِقٍني َأْصَبْحَت يَا ُفَالُن َقاَل َأْصَبْحُت يَا َرُسوَل اللَِّه ُموِقناً فـََعِجَب َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله ِمْن قـَْولِ 
 َأْظَمأَ َهَواِجِري فـََعَزَفْت نـَْفِسي َعِن َحِقيَقًة َفَما َحِقيَقةُ يَِقيِنَك فـََقاَل ِإنَّ يَِقيِين يَا َرُسوَل اللَِّه ُهَو الَِّذي َأْحَزَنِين َو َأْسَهَر َلْيِلي وَ 

نـَْيا َو َما ِفيَها َحىتَّ َكَأينِّ أَْنُظُر ِإَىل َعْرِش َريبِّ َو َقْد ُنِصَب  لِْلِحَساِب َو ُحِشَر اخلََْالِئُق ِلَذِلَك َو أَنَا ِفيِهْم َو َكَأينِّ أَْنُظُر ِإَىل َأْهِل الدُّ
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بُ اجلَْنَِّة يـَتَـنَـعَُّموَن ِيف اْجلَنَِّة َو يـَتَـَعارَفُوَن َو َعَلى اْألَرَاِئِك ُمتَِّكُئوَن َو َكَأينِّ أَْنُظُر ِإَىل َأهْ  وَن ُمْصَطرُِخوَن َو َكَأينِّ ِل النَّاِر َو ُهْم ِفيَها ُمَعذَّ
ميَاِن ُمثَّ َقاَل اْآلَن َأْمسَُع َزِفَري النَّاِر َيُدوُر ِيف َمَساِمِعي فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله ِألَْصَحاِبِه َهَذا َعْبدٌ   نـَوََّر اللَُّه قـَْلَبُه بِاْإلِ

ادُْع اللََّه ِيل يَا َرُسوَل اللَِّه َأْن أُْرَزَق الشََّهاَدَة َمَعَك َفَدَعا َلُه َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله  َلُه اْلَزْم َما أَْنَت َعَلْيِه فـََقاَل الشَّابُّ 
  .»َعاِشرَ ُهَو الْ فـََلْم يـَْلَبْث َأْن َخرََج ِيف بـَْعِض َغَزَواِت النَِّيبِّ صلى اهللا عليه و آله فَاْسُتْشِهَد بـَْعَد ِتْسَعة نـََفٍر َو َكاَن 

  ».اى بريون رو كه رانده شده]  جايگاه واال كه مقام مقربان است[از اين : گفت] خدا[« ؛ 34): 15(حجر  -)2(

  :درباره اسم اعظم از رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله سئوال شد فرمودند -)3(

فـََقاَل صلى اهللا عليه و آله تـََوضَِّئي فـَتَـَوضََّأْت ُمثَّ َقاَل اْدِعي َحىتَّ َأْمسََع فـََفَعَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه َعلِّْمِين اْسَم اللَِّه اْألَْعَظَم ... 
َك اْلَعِظيِم اْألَعْ فـََقاَلِت اللَُّهمَّ ِإينِّ َأْسأَُلَك بَِأْمسَاِئَك احلُْْسَىن ُكلَِّها َما َعِلْمُت ِمنـَْها َو َما َملْ َأْعَلْم َو َأْسأَلُ  َظِم اْلَكِبِري اْألَْكَربِ َك بِامسِْ

   فـََقاَل صلى اهللا عليه و آله َأَصْبِتِه َو الَِّذي بـََعَثِين بِاحلَْقِ 

  .318: ؛ مهج الدعوات11، باب 225/ 90: حبار األنوار

  151: نفس، ص

ده، من اسم خواىن، خيلى هم به تو عالقه دارم، بسيار هم آدم خوىب هسىت، اين يك كار را براى من اجنام ب من درس مى
  .دهم جامن را مى: گفت. آموزم اعظم را به تو مى

اى نوراىن دارد، مؤّدب و متخّلق است، اهل حال  برى به فالن روستا، در آجنا مرد بزرگوارى كه قيافه اين جعبه را مى: گفت
  .است به او حتويل بده و برگرد

بنشينم قدرى رفع خستگى كنم، : بود، به خود گفتلب رودخانه رسيد، خسته شده . گذشت مسري روستا از رودخانه مى
اما بعد وسوسه شد كه دِر جعبه را باز كند تا ببيند چه چيزى داخل آن است؟ دِر جعبه را باز كرد، موشى داخل آن بود، 

  .با خود گفت كه ديگر براى چه به آن ده بروم، برگشت. پريد داخل رودخانه و آب او را برد

  رساندى؟چه شد، : استاد پرسيد

  .نه، لب رودخانه نشستم تا خستگى در كنم، در جعبه را باز كردم، موشى كه داخل آن بود، فرار كرد: گفت
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خواىن، هنوز نـَْفس تو قدرت حفظ  تو االن چهل ساله هسىت، بيست سال هم هست كه پيش من درس مى: استاد گفت
  .تو بگومي، بدان كه هنوز ناحمرم هسىتسّر يك جعبه را ندارد، چه طور انتظار دارى اسم اعظم را به 

از كلمه به كلمه اين مجالت . اش سِر خود من هم هست براى من هم گفنت برخى مسائل سخت است، زيرا بدخبىت
  :گومي كشم، گاهى به پروردگار مى خجالت مى

چرا قاصر بايد چنني  : گفت. فتمر  فهميدم، سراغ پوشيدن اين لباس انبيا منى فهمم، قبًال مى اگر اين مقدارى را كه االن مى
  .كشم كارى را اجنام دهد؟ از چهره يكايك مشا هم خجالت مى

  :گويد بند به دهانش بزنند، مى آورند تا دهنه قيامت كسى را مى: پيغمرب فرمود

ا خوب حرف: گويند خدايا من چه كار كردم؟ مى    هاى خوب را براى مردم زدى، آ

  152: نفس، ص

  .يچ چيزى نشدىشدند، اما خودت ه

هاى اىب عبدالّله گوش دهيد پناه به خدا، ببنيد او چه قدر حمرم است و ما چه قدر ناحمرم هستيم، اگر اين  حاال به حرف
شود؟ حمرم اصًال نيايد جلو، بني من و حمرم عاَمل يكى نشود، من ناحمرم مبامن و او حمرم، وقىت  تضاّد ادامه پيدا كند چه مى

توان ديد، تو هم مرا نبني، آن گاه چه  هستم، او هم قيافه ناحمرمى بگريد و بگويد حاال كه تو را منىببيند من ناحمرم 
  .شود؟ اّول حمرمّيت خدا را به اىب عبدالّله بگوئيم و بعد ناحمرمى ناحمرمان را بگوئيم مى

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

  153: نفس، ص

  ها پى نوشت

   فسهاى تغذيه ن راه 10

  

   هران، حسينيه هدايت
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  1362رمضان 

  157: نفس، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

ترين  مهان طور كه نفس در طرف مثبت مسريش به عاىل. از مباحث مهم كتاب خدا مسأله اعراض نـَْفس از حق است
ها  ها و خسارت ترين بدخبىت فرمايد كه به سخت كند، در طرف منفى مسريش نيز قرآن جميد مى پيدا مىها دست  سرمايه

  .شود دچار مى

معروف است كه انسان در مدت چهار ماهى كه در رحم مادر . تواند موجود باشد و زندگى كند انسان بدون نفس منى
تاه چهار ماه، متام ابزار الزم را براى زندگى، از عقل و خداوند متعال در آن مدت كو . است، داراى روح و نفس نيست

كند، وىل جمموع اين ابزارها در مدت آن چهار ماه قابل به كار   هاى دست و پا به انسان عنايت مى مغز گرفته تا ناخن
و مبدأ حيات انسان شبيه به يك مرده است، تا وقىت كه نفخه روح در او دميده و اين نفس كه منشأ، منبع . گرفنت نيست

  .شود هاست، به او عنايت مى و حركت

در حقيقت، نفس كارفرماى اصلى . شوند ترين عنصر وجود انسان به كار گرفته مى آمدن نفس، متام ابزار، از عقل تا جزئى
ها از حركت عقلى انسان گرفته تا  متام حركت. و حمرك واقعى مهه اعضا و جوارح و ابزار و عناصر وجود انسان است

  .گردد هاى مادى معموىل به او برمى حركت

  158: نفس، ص

  .ها به نفس نسبت داده است ها و خوىب ها را به عنوان كسب و كار و كوشش و فعاليت يا بدى قرآن جميد هم متام برنامه

مقّدس اين نفس است كه اگر انسان رويش را به جانب خدا كند و به او بفهماند كه قبله اصلى و هدف واقعى، وجود 
حضرت حق است و او را از اين قضيه بسيار مهم آگاه كند كه معشوق و حمبوب فقط خداست، نفس نيز با عوامل و 

كند، وقىت  كند، به سوى وجود مقّدس حق، حركىت معنوى و روحاىن و ملكوتى مى عللى كه در مسري اهلى به او كمك مى
اختيار از  اراده و ىب و ابزار و عناصرى كه در اختيار اوست، ىب كنيد كه متام اعضا و جوارح كند فكر مى نفس حركت مى

  .كنند روى اجبار دنبال او حركت مى
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  .گرينده در وجود انسان نفس است حق هم مهني است كه خمتار، مريد و تصميم

خطرات راه را نشان عقل به منزله چراغ راه براى او است، البته نورش كم است و براى اين كه مهه جاده را روشن كند، متام 
اش را به كمك عقل و قّوه دريافت انسان، مبعوث  دهد و متام منافع الزم را در اختيار بگذارد، خداوند بزرگ انبياى گرامى

  :كند به رسالت مى

  :فرمايد امام كاظم عليه السالم در اين زمينه مى

اِطَنٌة، أمَّا الظّاِهرَُة َفالرُُّسُل َواألنِبياءُ َواألِئمَُّة َعَليِهُم السَّالُم، أمَّا الباِطَنةُ ُحَجٌة ظاِهَرٌة َوُحجٌَّة ب: إّن لِلَِّه َعَلى الّناس حجََّتنيِ 
  »1« .َفالُعُقولُ 

خداوند دو حجت بر مردم دارد يكى حجت ظاهرى به نام پيامربان و انبيا و ائمه عليهم السالم و يك حّجت باطىن به 
  .نام عقل

اگر در . كنندگان به بّر و تقوا هستند، و ِبّر و تقوا مربوط به نفس است به نفس هستند، كمككنندگان  اينها مهه كمك
  .آيات قرآن جميد دقت كنيد، مهه اين مسائل را خداوند متعال در كتابش روشن بيان كرده است

______________________________  
مهچنني در روايات متعدد درباره . 29، ذيل حديث 4، باب 137/ 1: ؛ حبار األنوار12، حديث 16/ 1: الكاىف -)1(

  :امهيت عقل آمده

َعْن َأِيب َعْبِداللَِّه عليه السالم َقاَل قَاَل «؛ 20294و حديث  20295، حديث 8، باب 208/ 15: وسائل الشيعة
  .»َوُد ِمَن اْلَعْقلِ َرُسوُل اللَِّه عليه السالم يَا َعِليُّ َالفـَْقَر َأَشدُّ ِمَن اجلَْْهِل َو َالَماَل أَعْ 

  :فرمايد و نيز مى

َعْن َأِيب «؛ 1، حديث 6، باب 4/ 1: ؛ علل الشرائع20298، حديث 8، باب 210 - 209/ 15: وسائل الشيعة
ُه أَْدِبْر َفَأْدبـََر فـََقاَل َو ِعزَِّيت َو َجَالِيل َما َعْبِداللَِّه عليه السالم َقاَل َلمَّا َخَلَق اللَُّه اْلَعْقَل اْستَـْنطََقُه ُمثَّ َقاَل َلُه أَْقِبْل َفَأقْـَبَل فـََقاَل لَ 

َقاَل َسأَْلُت أَبَا َعْبِد اللَِّه َجْعَفَر َخَلْقُت َخْلقاً ُهَو َأَحبُّ ِإَيلَّ ِمْنَك ِبَك آُخُذ َو ِبَك أُْعِطي َو َعَلْيَك أُثِيُب َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ِسَناٍن 
عليه السالم ِإنَّ  عليه السالم فـَُقْلُت اْلَمَالِئَكةُ أَْفَضُل أَْم بـَُنو آَدَم فـََقاَل َقاَل أَِمُري اْلُمْؤِمِنَني َعِليُّ ْبُن َأِيب طَاِلبٍ ْبَن ُحمَمٍَّد الصَّاِدَق 
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كََّب ِيف َبِين آَدَم ِكْلتَـْيِهَما َفَمْن َغَلَب َعْقُلُه َشْهَوَتُه اللََّه رَكََّب ِيف اْلَمَالِئَكِة َعْقًال ِبَال َشْهَوٍة َو رَكََّب ِيف اْلبَـَهاِئِم َشْهَوًة ِبَال َعْقٍل َو َر 
  .»فـَُهَو َخيـٌْر ِمَن اْلَمَالِئَكِة َو َمْن َغَلَب َشْهَوتُُه َعْقَلُه فـَُهَو َشرٌّ ِمَن اْلبَـَهاِئمِ 

  159: نفس، ص

هر چه به او بدهند . كننده او هستيم غذيهاين نفس در خانه وجود انسان، از اختيار و اراده برخوردار است، آن گاه ما ت
منايد، اگر بار منفى به  كند و بر مبناى مهان قدرت هم حركتش را تنظيم مى از آن چه به او داده شده، كسب قدرت مى

شوند و وقىت از آن طريق  ها قدرت حركت نفس مى ها، مهان ها، ناپاكى نفس خورانده شود، از قبيل رذايل اخالقى، آلودگى
  .بـََرد مهه اعضا و جوارح را هم دنبال خودش مى. كند گريد، در مهان طريق هم شروع به حركت كردن مى رت مىقد

   هاى تغذيه نفس راه

گوش و چشم راههاى تغذيه نفس هستند؛ گوش براى اين كه . كند اگر نفس تغذيه مثبت و سامل شود، قضيه فرق مى
گريد و  حقايق اهلى و نفس گوش است، البته عقل قّوه دريافت است كه مى حقايق اهلى را به نفس برساند، چون رابط بني

  .كند بعد در صفحه نفس منعكس مى

. كند ها راه پيدا مى ها، پندها و موعظه فرمايد انسان از طريق آثار به عربت چشم براى ديدن آثار اهلى است، كه قرآن مى
كند و وقىت شروع به حركت   مهان قدرت را خرج پرواز و حركتش مىگريد و  شود، قدرت مى نفس از اين دو طريق تغذيه مى

  .است »َرّبِك رَاِضَيًة مَّْرِضيَّةً   اْرِجِعى ِإَىل «  پايان اين راه هم. برد كند، متام اعضا و جوارح را هم با خود مى كردن مى

  :خوانيم در آخرين آيه سوره مباركه فجر مى. خطاب اصلى اين آيه نفس است

  اى نفس »َو اْدُخِلى* ِىف ِعبِدى«  اى نفس »...َفاْدُخِلى * َرّبِك رَاِضَيًة مَّْرِضيَّةً   اْرِجِعى ِإَىل * َها النـَّْفُس اْلُمْطَمِلنَّةُ يأَيـَّتُـ «
شت »1« »َجنَِّىت «   .هاىي است كه در قرآن جميد آمده است، اين را انسان بايد برسد تا بفهمد شت خودم كه غري از 

  :فرمايد اكرم صلى اهللا عليه و آله مىپيغمرب 

   فهمد گرچه اوصاف و آثارش را برايش اين واقعيّات را االن از طريق گوش منى
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______________________________  
به سوى پروردگارت در حاىل كه از او خشنودى و !* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته«؛ 30 - 27): 89(فجر  -)1(

شتم وارد شو* پس در ميان بندگامن درآى.* ود است، باز گرداو هم از تو خشن   ».و در 

  160: نفس، ص

طور در سوره يس خداوند بيان فرموده  گريد، مهان تعريف كنند؟ اين نفس گاهى در برابر آيات حق، حالت اعراض مى
ِّْم ِإالَّ َكانُواْ عَ « :است كه   »1« .»نـَْها ُمْعِرِضنيَ َو َما تَْأتِيِهم ّمْن َءايٍَة ّمْن ءَايِت َر

   آيات خدا بر سه قسم است

  :آيات خدا بر سه قسم است

  .يك قسمت آيات آفاقى حق است، قسمت دّوم آيات انفسى حق است، قسمت سوم هم آيات شرعى حق است

  :اند از متام موجودات جهان كه هر موجودى يك آيه است آيات آفاقى عبارت

 برگ درختان سبز در نظر هوشيار
 

 «2» هر ورقش دفرتى است معرفت كردگار

  

تواند يك برگ را هم نردبان رسيدن به حق قرار دهد، چرا كه آثار  انسان اگر واقعاً اهل حركت به سوى خدا باشد مى
قدرت و علم و حكمت و عنايت و مرمحت و عشق و لطف او در مهان يك برگ قابل خواندن و مطالعه و معرفت پيدا  

ها و آن  ها، صحاىب ها، زمني، ستارگان، كهكشان چه رسد به اين كه موفق شود به مطالعه وضع عاَمل، آمسانكردن است تا 
چه به عنوان مساوات و ارض بيان شده است، كه اگر با ديد عارفانه عاشقان كل جهان ديده شود، كامًال مثل آيينه 

  :گويند عارفان چنني مى. استماند، هر طرف اين آيينه را كه نگاه كنيد، خدا در آن پيد مى

  يار در اين اجنمن يوسف سيمني بدن
 

 «3»  آينه خان جهان او به مهه روبروست
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  كل عامل آيينه است و يك عكس هم بيشرت در آن پيدا نيست، عكس روى يار است فقط

  »لَيَس ِيف الّداِر َغريُُه َديَّارٌ «

  .گفتند اين واقعّيىت است كه مهه انبيا هم مى

  :رفتند تنها حرفشان به مردم اين بود كه شدند تا زماىن كه از دنيا مى از زماىن كه مبعوث مى

  »4« ؛»قُوُلواْ ال إلَه إّالاللَّهُ «

  غري از يار واقعاً در عاَمل هيچ چيز ديگرى نيست،

______________________________  
  ».گردانند آيد مگر اينكه از آن روى مى اى آنان منىاى از آيات پروردگارشان بر  و هيچ آيه«؛ 46): 36(يس  -)1(

  .ديوان اشعار سعدى شريازى -)2(

  .مالهادى سبزوارى -)3(

فـَبَـَعَث اْألَنِْبَياءَ ِإَىل قـَْوِمِهْم ... «؛ 30، حديث 30، باب 85/ 66: ؛ حبار األنوار1، حديث 28/ 2: الكاىف -)4(
قْـرَاِر ِمبَا َجاَء ِبَشَهاَدِة َأْن َالِإَلَه ِإالَّ اللَُّه  ِمْن ِعْنِد اللَِّه َفَمْن آَمَن ُخمِْلصاً َو َماَت َعَلى َذِلَك أَْدَخَلُه اللَُّه اْجلَنََّة ِبَذِلَك َو ]  بِهِ [َو اْإلِ

ٍم لِْلَعِبيد   .»َذِلَك َأنَّ اللََّه لَْيَس ِبَظالَّ

  161: نفس، ص

  .توانند ببينند مردم بتوانند او را ببينند، چون خودش را كه منىجهان هم آينه است، اين آينه را هم قرار داده تا 

  درخواست موسى براى ديدن خدا

  :موسى بن عمران عليه السالم هم روى آن عشق پاكش عرض كرد

جتّلى نورى  -است» طه«آياتش در سوره  -به كوه روبرويت نگاه كن: توان ديد؟ خطاب رسيد وجود تو را مى! حمبوب من
. كوه با آن عظمت در منطقه سينا، كوهى كه در زمني ريشه دارد و از اين طرف سر به فلك كشيده است  به كوه شد،
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َو « :موسى بن عمران عليه السالم در يك حلظه ديد كه كوه مثل پنبه كنار زه حّالج، به فضا زده شد و خوِد موسى هم
ها افتاده بود كه بعد وجود اقدس حضرت حق به او  د، مدتمرده روى زمني طور افتا »2« مانند »1« »َصِعًقا  َخرَّ ُموَسى

اى بوده؟ جتّلى ذات كه نبوده، اگر جتّلى ذات  اى كه به اين كوه شده، چه جتّلى عنايت كرد، او را بلند كرد، تازه اين جتّلى
  .بود كه كل عاَمل را مثل پنبه زده و از بني برده بود

از آن جتّلى . قرآن جميد هم جتّلى نورى دارد كه بعد از جتّلى علم اصلى است. زول بوداين جتّلى مثل خوِد قرآن جميد، جتّلى ن
نورى در لوح حمفوظ جتّلى كرده، از لوح حمفوظ به جربئيل جتّلى كرده، از جربئيل در قالب الفاظ جتّلى كرده، الفاظ به قلب 

ما رسيده، ما هم طاقت شنيدن و فهميدنش را دارمي،  پيغمرب آمده، از قلب به زبان پيغمرب آمده، از زبان پيغمرب به گوش
توان در  اما اگر خبواهيم به اصل آن نگاه كنيم طاقت نظر و طاقت فهميدن ندارمي، اما در آينه جهان كه رخسار يار را مى

توان  در قلب مىتوان ديد يا جالل و مجال او را  توان متاشا كرد، خودش را منى آن ديد، مثل اين كه آفتاب را در آينه مى
  .متاشا كرد

شناسى؟ در  شخصى به يك نفر گفت كه آيا فالن كس را مى. توان ديد، معرفت به ذات هم كه حمال است ذات را كه منى
  ام، پنجاه و پنج سال عمر كرده: جواب گفت

______________________________  
  ».هوش شد و موسى ىب«؛ 143): 7(اعراف  -)1(

  :اعراف پرسيدند فرمود 143؛ از امام رضا عليه السالم درباره آيه 429/ 2: االحتجاج -)2(

قاَل َلْن َتراِين اآلية كيف  يا ابن رسول اهللا فما معىن قول اهللا َو َلمَّا جاَء ُموسى ِلِميقاتِنا َو َكلََّمُه َربُُّه قاَل َربِّ أَِرِين أَْنُظْر ِإلَْيكَ «
علم أن اهللا تعاىل ذكره ال جيوز عليه الرؤية حىت يسأله هذا السؤال فقال الرضا عليه يكون كليم اهللا موسى بن عمران ال ي

السالم إن كليم اهللا موسى بن عمران علم أن اهللا جل عن أن يرى باألبصار و لكنه ملا كلمه اهللا تعاىل و قربه جنيا رجع إىل 
 نسمع كالمه كما مسعت و كان القوم سبعمائة ألف قومه فأخربهم أن اهللا عز و جل كلمه و قربه فقالوا لن نؤمن لك حىت

رجل فاختار منهم سبعني ألفا مث اختار منهم سبعة آالف مث اختار منهم سبعمائة مث اختار منهم سبعني رجال مليقات ربه 
م إىل طور سيناء فأقامهم يف سفح اجلبل و صعد موسى إىل الطور و سأل اهللا عز و جل أن يكلمه و يسمعهم   فخرج 

كالمه فكلمه اهللا تعاىل و مسعوا كالمه من فوق و أسفل و ميني و مشال و وراء و أمام ألن اهللا عز و جل أحدثه يف الشجرة 
مث جعله منبعثا منها حىت مسعوه من مجيع الوجوه فقالوا لن نؤمن لك بأن هذا الذي مسعناه كالم اهللا حىت نرى اهللا جهرة فلما 

م بظلمهم فماتوا فقال موسى يا رب ما أقول لبين قالوا هذا القول العظيم و اس تكربوا و عتوا بعث اهللا عليهم صاعقة فأخذ
م فقتلتهم ألنك مل تكن صادقا فيما ادعيت من مناجاة اهللا إياك فأحياهم اهللا  إسرائيل إذا رجعت إليهم و قالوا إنك ذهبت 
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جابك و كنت ختربنا كيف هو فنعرفه حق معرفته فقال موسى يا و بعثهم معه فقالوا إنك لو سألت اهللا أن يريك تنظر إليه أل
آياته و يعلم بعالماته فقالوا لن نؤمن لك حىت تسأله فقال موسى  قوم إن اهللا ال يرى باألبصار و ال كيفية له و إمنا يعرف ب

سلين ما سألوك فلن رب إنك قد مسعت مقالة بين إسرائيل و أنت أعلم بصالحهم فأوحى اهللا جل جالله إليه يا موسى 
تَـَقرَّ َمكانَُه و هو أؤاخذك جبهلهم فعند ذلك قال موسى َربِّ أَِرِين أَْنُظْر ِإلَْيَك قاَل َلْن َتراِين َو لِكِن اْنظُْر ِإَىل اجلََْبِل فَِإِن اسْ 

َخرَّ ُموسى َصِعقاً فـََلمَّا أَفاَق قاَل ُسْبحاَنَك تـُْبُت ِإَلْيَك  يهوي َفَسْوَف َتراِين فـََلمَّا َجتَلَّى رَبُُّه لِْلَجَبِل بآية من آياته َجَعَلُه دَكا وَ 
  .»يقول رجعت إىل معرفيت بك عن جهل قومي َو أَنَا َأوَُّل اْلُمْؤِمِنَني منهم بأنك ال ترى فقال املأمون هللا درك

  162: نفس، ص

  !شناسم؟ پرسى كه غري از خودم را مى ام، حال تو مى هنوز خودم را نشناخته

   صفاى وجه اللَّه

سخن قرآن كرمي نيز مهني است، عارفان عاشق هم مسئله آيينه بودن جهان و پيدا بودن عكس روى يار را از قرآن  
  :به هر طرىف كه بگرديد خدا مهان جاست »1« »فَأَيـَْنَما تـَُولُّواْ فـََثمَّ َوْجُه اللَّهِ « :فرمايد قرآن به صراحت مى. اند گرفته

 مهه سو وز مهه رو راه به توبس كه هست از 
 

 به تو برگردد اگر راهروى برگردد

  

  .ها هم شديد و ضعيف دارند البته اين آيينه »َفَأيـَْنَما تـَُولُّواْ فـََثمَّ َوْجُه اللَّهِ «

طاهرين هستند كه توانند نشان دهند، وجود مقّدس پيغمرب و ائّمه  هاىي كه جالل و مجال را به طور كامل مى شديدترين آيينه
  :فرمايد شود كه منظور از وجه خدا در آيه چيست؟ حضرت مى وقىت از امام باقر سؤال مى

وجه اضافه به اللَّه است، مثل نور كه اضافه به . چون خوِد خدا كه نيستند بلكه وجه خدا هستند. وجه رّب، ما هستيم
شود نور غري از خداست، وجه  نور اضافه به اللَّه است، معلوم مى »2« »هِ يُرِيُدوَن لُِيْطُفواْ نُوَر اللَّ « لغت اللَّه قرآن است،

  :خوانيم ، لذا در جامعه كبريه مى»3« »َوْجُه َرّبكَ   َو يـَبـَْقى« هم مهني طور

  من عرفهم فقد«
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  »4« »عرف اهللا

تواند ببيند،  ا در مشا مىتواند بشناسد، چون خدا ر  يعىن هر كس بيايد پيش مشا اهل بيت عليهم السالم خدا را خوب مى
كند، وقىت حركت كرد، مهه موجودّيت او حركت  شود، وقىت عاشق شود، حركت مى شناسد، عاشق مى وقىت ببيند مى

: فرمايد اين يك آيينه، آفاق منعكس كننده مجال، جالل، صفات و علم و حكمت هستند، اما قرآن جميد مى: كند مى
؛ گة  « :گردانند كه در اين آيينه او را ننگرند مىاى هستند كه روى از خدا را بر  عده ِّْم ِإإلَّ َو َما َتْأتِيِهم ّمْن ءَاَيٍة ّمْن َءايِت َر

  .مسئله توبه هم بيش از روبرگرداندن نيست »5« »َكانُواْ َعنـَْها ُمْعِرِضنيَ 

اى مردمى كه روى نفس را از متاشاى من برگردانديد و : وبه بندگان من بگ »...أَنُفِسِهْم   ُقْل يِعَباِدَى الَِّذيَن َأْسَرُفواْ َعَلى«
نفس مشا اعراض از ديدن من كرده، برگرديد مرا ببينيد، چشمتان را از من نبنديد، روى نفس را از من برنگردانيد، اين مدتى 

از اين كه برگرديد نااميد نباشيد،  »... َالتـَْقَنطُواْ ِمن رَّْمحَِة اللَّهِ « كرديد، هم كه رويتان را برگردانده بوديد و مرا متاشا منى
يًعا« :بينيد بينيم، بلكه مى نگوييد كه اگر برگردمي ديگر او را منى هايتان را  من مهه تاريكى »6« »ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ

  .دهم وقىت برگرديد در روشناىي كامل قرار مى

  .در روشناىي كامل، مجال يار از آفاق پيداست

زدند، مطالب بسيار  هاى بسيار عجيىب مى شان حرف كردند، به دليل توبه واقعى اى كه توبه مى آن گاه گنهكاران حرفه
  .زدند بلندى و عاىل مى

  اش خننديد مردى كه سى سال بعد از توبه

پسرت مرده اش كسى خنده به لب او نديده بود، مگر روزى كه گفتند  كسى كه توبه كرده بود، سى سال بعد از توبه
در اين سى سال چرا خننديدى؟ گفت در اين سى سال هنوز در خجالت بودم، امروز كه : پرسيدند. است، آن گاه خنديد
ديدم و  شود كه نظر به من داشته، خوشحال شدم از اين كه او به من نظر داشته است، مى پسرم مرده معلوم مى

خندى؟ مگر خنده دارد؟ تو چهل سال در آلودگى  براى چه مىكشيدم كه اگر خبندم بگويد  خنديدم، خجالت مى منى
ام پاك شد، چرا نفس  ام آلودگى شود كه اين آخرين ِسّر مسئله است، با مردن بچه خندم، چون معلوم مى اما االن مى! بودى

  كند؟ از اين آيات آفاقى و انفسى اعراض مى

كنند كه انسان به هر   ده شده و با هشت آيه از آيات قرآن اثبات مىبه قول امرياملؤمنني در وجود انسان عاَمل كبري قرار دا
   كجا كه خبواهد برسد، از درون خودش
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______________________________  
  ».پس به هر كجا رو كنيد آجنا روى خداست«؛ 115): 2(بقره  -)1(

  ».هايشان خاموش كنند خواهند نور خدا را با دهان مى«؛ 8): 61(صف  -)2(

  ».ماند و تنها ذات باشكوه و ارمجند پروردگارت باقى مى«؛ 27): 55(رمحن  -)3(

  ).زيارت جامعة( 505: ؛ مصباح الكفعمى2، حديث 102/ 6: ذيب األحكام -)4(

  .46): 36(يس  -)5(

  ».آمرزد يقيناً خدا مهه گناهان را مى«؛ 53): 39(زمر  -)6(

  164: نفس، ص

  .تواند برسد مى

حىت از اين آيات در صفحه عاَمل : گويد هاى اهلى است كه قرآن جميد مى ون انسان دارنده انواع قدرتشود در  معلوم مى
دانند چه كسى هستند؟ از خودشان  گريند، اما منى اى كه در غفلِت از خودشان قرار مى كنند، به گونه نفس هم اعراض مى

دانند، غافل  برند، منى خود را از ياد مى »1« »لُهْم أَنُفَسُهمْ فَأَنسَ « :بينند گردانند و حّىت خودشان را منى هم روى برمى
ا مايه گرفنت علوم اهلى و هدايت را دارد، قدرت پرواز به سوى حق را دارد، مى تواند اين قدر  هستند، از اين كه نفس آ

ا عبور كند   .لطيف شود كه در لطافتش به حقايقى برسد و از حجا

   قاتلشيخ هاشم قزويىن و معرىف 

ُكشد، بيست سال دنبال قاتل  هاى قزوين بر سِر اختالف ِملكى با بيل طرفش را مى شخصى در يكى از دهات
اين استاد بزرگ مرحوم حاج شيخ هاشم قزويىن براى ديدن اقوامشان از مشهد به . كردند گشتند، اما او را پيدا منى مى

برند مهه براى ديدن و  ل قبل آن قتل واقع شده بود تشريف مىكند و يك روز هم به آن دهى كه بيست سا قزوين سفر مى
رود،  فرمايد كه اين نفر آخر كه از اتاق به بريون مى بعد از اين كه مهه خداحافظى كردند، ايشان مى. آيند بوسى مى دست

كنند بعد هم  مىاو را كه دستگري . چون بيست سال قبل كسى را بر سِر اختالف ِملكى كشته است. او را دستگري كنند
  .ام كند كه من كشته قاتل اقرار مى
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كنند، مشا از كجا فهميديد   كنند كه بيست سال است كه در اين منطقه دنبال قاتل بودند، پيدايش منى از ايشان سؤال مى
ال  در ح. بيست سال پيش از حرم امام هشتم كه خارج شدم، خودم را در اين ده قرار دادم: كه اين قاتل است؟ فرمود

كنار دعواى اين دو نفر رسيدم، ديدم كه آن شخص با بيل آن مرد مظلوم را كشت و حاال كه . ديدم گردش، اوضاع را مى
   به اين جا آمدم، ديدم كه قاتل خودش به ديدن من آمده

______________________________  
  ».پس خدا هم آنان را دچار خودفراموشى كرد«؛ 19): 59(حشر  -)1(

  :سوره حشر از امام رضا عليه السالم سؤال شد فرمودند 19تفسري آيه در 

سألت الرضا عليه السالم عن قول اهللا عز و جل «؛ 1، حديث 16، باب 160: ؛ التوحيد5، حديث 14: معاىن األخبار
املخلوق احملدث أال تسمعه عز و َنُسوا اللََّه فـََنِسيَـُهْم فقال إن اهللا تبارك و تعاىل ال ينسى و ال يسهو و إمنا ينسى و يسهو 

جل يقول َو ما كاَن َربَُّك َنِسيا و إمنا جيازي من نسيه و نسي لقاء يومه بأن ينسيهم أنفسهم كما قال عز و جل َو ال َتُكونُوا  
  .»َكالَِّذيَن َنُسوا اللََّه فَأَْنساُهْم أَنـُْفَسُهْم أُولِئَك ُهُم اْلفاِسُقون

  165: نفس، ص

  .است

   نفس لطافت

خواهم به سفر بروم آن گاه به مّكه،   مهني جا باش كه من مى: گفت گاهى هم نفس اين قدر لطيف بود كه به بدن مى
كرد، اين قدر  شد، بدن را به لطافت اهلى بلند مى گشت و به بدن ملحق مى رفت و باز مى كربال، مشهد و ديدن اوليا مى

پياده شود، كارش را اجنام دهد و برگردد و مهان رابطه تعّلقى را دو مرتبه برقرار  تواند قدرت پيدا كند كه راحت از مركبش  مى
شود كه چه قدرتى دارد و چه  هاى خودش غافل مى كند؛ يعىن از متام قدرت گاهى انسان از اين آيات، اعراض مى. كند

  .اى است موجود شايسته

فهميم كه چه  رود و ما مى ها باال مى آن جا پرده. ميده استنا» يوم احلسرة«خداوند متعال يكى از اسامى روز قيامت را 
. آن جا به حسرت و غّصه و رنج دچار خواهيم شد. موجود واالىي بودمي و چه قدر خودمان را پست نگه داشتيم

موجوديت ما فقط اين گوشت و پوست و استخوان نيست، اينها را حيوانات هم دارند، لكن ما موجودى اهلى و نورى 
  .يمهست
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نفس در . دادند اند و اگر حبث تكامل نفس در كار نبود، بدن را به ما منى اين بدن را تنها به علت تكامل نفس به ما داده
اند مهه مسافرمي و جاى  مهان عاَمل امرى خودش بود، ما پيش حق بودمي، اما به صورت استعداد، حاال ما را به اين جا آورده

نيا غريبيم، صاحب ما منتظر ماست كه ما خودمان را به او برسانيم، ما يك مسافرمي، اين ما اين جا نيست، ما در اين د
قدر دمشنان نيايند پا روى اين بدن ما بگذارند كه ما را در اين جا حبس كنند، صاحب ما منتظر ماست، به مالئكه هم  

ها به خدا بگويند، پس چه شد، چرا نيامدند، بايد  فرشتهكارى نكنيم كه   »1« »ِإىنِّ َجاِعٌل ِىف اْألَْرِض َخِليَفةً « :گفته است
  خودمان را بشناسيم، گول هيچ چيز را خنورمي، جذب هيچ چيز

______________________________  
  ».دهم به يقني جانشيىن در زمني قرار مى«؛ 30): 2(بقره  -)1(

  166: نفس، ص

آنان مانع حركات ما نشود، فكر نكنيم كه وقىت ما را داخل قرب  گريمي، حاالت  نشومي، در مقابل ديگران كه قرار مى
خدا . اند اند؟ مالئكه جواب دهند يك ظرف آلودگى را آورده اش پرسيد كه چه كسى را آورده گذاشتند و خدا از مالئكه

واهيم، چه كسى من خريدار نيستم، درى از جهّنم به روى قربش باز كنيد، آن گاه در قرب از چه كسى جنات خب: هم بگويد
  .رسد به فرياد ما مى

   آيات شرعى

آيه و  6666سوره قرآن، در حدود  114اند از  آيات شرعى خدا عبارت. آيات ديگر قرآن، آيات احكام شرعى است
سال از زمان پيغمرب تا امام حسن عسگرى صادر شده، از سال اول بعثت كه پيامرب  260سخناىن كه در طول نزديك به 

  .م شروع به سخن گفنت كردند، تا غيبت امام عصر عليه السالم اين جمموعه و قرآن جميد آيات خداستعزيز اسال

گردانند؟ مگر آيات من عيب  گردانند، چرا روى برمى رسد، روى برمى اى وقىت آيه ما به ايشان مى عده: فرمايد قرآن مى
اين زمني زيبا  »1« »ا َزيـَّنَّا السََّمآَء الدُّنـَْيا ِبزِيَنٍة اْلَكَواِكبِ ِإنَّ « :دارد؟ مگر آيات من زيباىي ندارد؟ اين جهان زيبا نيست

اين نفس خودتان كه مهرنگ من است و زيباىي او را هيچ چيز ندارد، زيبا ! آيا آثار من در اين عاَمل زيبا نيست؟! نيست؟
تا بگوييم علت روى گرداندن مشا جهل گردانيد؟ جهل هم كه نداريد  چرا روى برمى! اين قرآن من زيبا نيست؟! نيست؟

كنيم كه عاَمل آيينه مجال دوست  كنيم؟ حس منى است، آيا ما جاهل هستيم؟ ما در حّد خودمان زيباىي عاَمل را حس منى
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كنيم كه اين قرآن سخنان معشوق و حمبوب ماست؟ چرا  كنيم كه خود ما خليفه يار هستيم؟ حس منى است؟ حّس منى
  !؟گردانيم روى برمى

______________________________  
  ».مهانا ما آمسان دنيا را به زيور ستارگان آراستيم«؛ 6): 37(صافات  -)1(

  167: نفس، ص

   علل اعراض نفس از نظر قرآن كرمي

  :كه اين سه علت يك مقدار قابل حبث است: كند قرآن جميد سه علت براى اعراض نفس از آيات ذكر مى

  بردوزميگر مباندمي زنده 
 

  اى كز فراق چاك شده جامه

 ور مبُردمي عذر ما بپذير
 

 «1»  اى بسا آرزو كه خاك شده

  

اى كه حركت نفس به طرف حمبوب عظيم است، به مهني اندازه اعراض  اين اعراض خيلى خطرناك است، به مهان اندازه
  .خطرناك است، چون اعراض كامًال در مقابل حركت قرار گرفته است

هر كس از اين طرف . رسند اند، به هيچ كجا هم منى اى پشت به حمبوب كرده خواهند به حمبوب برسند، عده اى مى عده
به آخر خط كه رسيده، فريادش بلند شده  . رفته، به جاىي رسيده، اما هر كس از آن طرف رفته، به هيچ كجا نرسيده است

  :كه

نـَْيا َو اْألَِخرَةَ «   . دنيا از دستم رفت، آخرت هم كه ندارميعىن »2« »َخِسَر الدُّ

   شهيد مطهرى و استادش

  :فرمودند مرحوم شهيد مطهرى مى
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وارد جلسه درس در اصفهان شدمي، آن روز حكيم بزرگ، عارف عاىل مقدار، آن اهلى حقيقى، آن انساىن كه وقىت براى ما 
دش اين يك ساعته كنار رفته و به جايش روح على كردمي كه روح خو  كردمي، فكر مى داد، ما حس مى ج البالغه درس مى

ج عليه السالم آمده است، گويا خود امريمؤمنان عليه السالم از گلوى او حرف مى البالغه را باز كردمي درس به جاى  زند، 
ج زار گريه  دهم و شروع كرد زار  امروز درس منى: البالغه را بست و گفت بسيار شريين و عاىل رسيده بود، وىل ايشان 

  :شاگردان گفتند. كردن

______________________________  
اىي -)1(   .شيخ 

  ».اند، و اين است مهان زيان آشكار دنيا و آخرت را از دست داده«؛ 11): 22(حّج  -)2(

  168: نفس، ص

اول اين صد سال كره  او يكى از پاكان درجه. دهم درس منى: مهه به انتظار كلمه به كلمه درس مشا هستند؟ گفت! استاد
  .زمني بوده است

كردند تا ده روز در قم منزل  نوشتند و دعوتش مى هر سال مرحوم آية اللَّه العظمى بروجردى خودشان به اصفهان نامه مى
كشيد،  گفت تا آخر منرب كه يك ساعت طول مى نشست و بسم اللَّه مى وقىت روى منرب مى: گفتند مى. ايشان منرب برود

ار اشك مىمرحوم آ كرد  خود آية اللَّه بروجردى به هنگام مرگ گريه مى. [رخيتند ية اللَّه بروجردى و هر مستمعى مثل ابر 
  آقا چه شده؟: شنبه دوم يا سوم شوال گفتند صبح پنج

ل عمرم سا 82ام؟ از اين  شوم، جواب پيغمرب را چه بگومي؟ من چه كار كرده رو مى چند حلظه ديگر با پيغمرب روبه: گفت
ره گرفته آن طور كه خدا مى   .]كشم پيغمرب را ببينم من خجالت مى! ام؟ خواست 

ديشب خواب . كنم ام خوامب را برايتان تعريف مى گومي فقط يك خواىب ديشب ديده من امروز درس منى: استاد ما فرمود
مريد، مهه دنيا را از دست  ه كه انسان مىآن گا. كنند ام نشسته و گريه مى ام دور جنازه ديدم از دنيا رفتم، زن و بچه

دهد، اگر عمل صاحلى هم اجنام نداده باشد، آخرت هم ندارد، كسى هم كه آخرت ندارد، به حمبوب راه ندارد؛ يعىن  مى
اول پاك شو و سپس  »1« »َو الطَّّيبُت ِللطَّّيِبنيَ « :خواهد؟ مگر خود حمبوب در قرآن نگفته است كه ديگر حمبوب منى

خواهى پيش من بياىي بايد اليق من باشى، بايد بوى مرا بدهى كه قبولت كنند، اگر نه، كجا  ه بر آن پاك انداز، اگر مىديد
  .انسان را قبول كنند
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ايد، مشا را به خدا قسم، كدام وقت جلوى مهماىن كه دعوت كرديد و دوستش  آيا در دوره عمرتان مهمان دعوت كرده
كنند، ميوه كال در  ايد؟ قبوملان منى يد؟ كدام يك از مشا ميوه كال جلوى مهمانتان گذاشتها داشتيد، ميوه كال گذاشته

برند، آن جا بزم مهماىن كربياىي است، در آن جا  بشقاب قرب نرب، خودت را برب كه اين ميوه كال را مالئكه پيش خدا منى
  هاىي مثل حضرت على، فاطمه، حسن، ميوه

______________________________  
  ».اند و زنان پاك براى مردان پاك و مردان پاك براى زنان پاك«؛ 26): 24(نور  -)1(

  169: نفس، ص

ها پيش خدا  ما بايد به حّدى برسيم كه ما را كنار آن ميوه. چينند حسني عليه السالم، ابراهيم، موسى جلوى خدا مى
  :سيده را ببيند، به مالئكه بگويدهاى ر  بچينند كه وقىت اين ميوه

  »1« » َرِضيُت ِمْن ِعباِدى«

؛ زجنريش كنيد، از »2« »ُخُذوُه فـَُغلُّوهُ « :آيد، نه اين كه تا آدم را به آن جا بربند يك مرتبه خدا بگويد كه ؛ خوشم مى
  .اين خيلى خطرناك است. جلوى من دور كنيد، او را به جهّنم بربيد تا او را نبينم

كنند، مردم اصفهان باخرب شدند و تشييع  ما گفت در خواب ديدم كه زن و بچه دور بدمن مجع شدند، گريه مى استاد
با اينكه يك روز در دوره عمرش حاضر شد در اين مسجد امام اصفهان بيايد و مناز خبواند، از . جنازه باشكوهى برپا شد

سابقه نداشت . اند براى مناز مشا آمده: چه خرب است؟ گفتند: يداند، پرس راه كه رسيد، ديد داخل خيابان مجعيت ايستاده
  .مسجد امام اصفهان اين قدر مجعّيت بيايند

هر چه مسجد در اين اطراف است به خاطر اين مناز خلوت شده و اين ظلم : ايشان از وسط راه برگشتند و فرمودند
  .خوامن است و من اين مناز ظاملانه را منى

اين مناز ظاملانه است، اين : گفت. شومي كه انگار خدا هستيم كنند، چنان مغرور مى و نفر به ما سالم مىاّما ما مهني كه د
در خواب ديدم تشييع جنازه شلوغ : گفت. حمراب نيست كه من در آن مناز خبوامن، اين سجده بر خويشنت است نه خدا

ديدم كه بدمن را  شتند، دِر تابوت را باز كردند، خودم مىبود و جنازه مرا به ختت فوالد آوردند، تابوت را كنار قرب گذا
  .برداشتند و سرازير ميان قرب گذاشتند
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سگ سياهى هم دنبال بدمن وارد قرب شد، هر چه فرياد زدم، برادران، مشا كه پاى منرب من بوديد، مشا كه به من عالقه 
داد، دِر قرب را بستند و  ن قرب بيايد، هيچ كس گوش منىكنيد، نگذاريد اين سگ در اي داشتيد، مشا كه مرا اين جا دفن مى

  .رفتند

اى، حاال  من اعمال بد خودت هستم كه در متام مدت عمرت اجنام داده: از سگ سياه پرسيدم تو از كجا آمدى؟ گفت
 روشن از قيافه آن سگ وحشت كردم، شروع به گريه كردن كردم، ديدم متام قرب. ام به اين صورت شده و پيش تو آمده

  يك نفر. شد

______________________________  
  :اشاره به اين حديث دارد -)1(

لس الثاىن و التسعون؛ حبار األنوار4، حديث 632: األماىل للصدوق قَاَل «؛ 58، حديث 7، باب 128/ 23: ، ا
َعِة َو ِمنـَْها ِإَىل ِسْدَرِة اْلُمْنتَـَهى َو ِمَن السِّْدَرِة ِإَىل ُحُجِب النُّوِر َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َلمَّا ُعرَِج ِيب ِإَىل السََّماِء السَّابِ 

َرِضيُت يَّ فـَتَـوَكَّْل َو ِيب َفِثْق فَِإينِّ َقْد نَاَداِينَ َريبِّ َجلَّ َجَالُلُه يَا ُحمَمَُّد أَْنَت َعْبِدي َو أَنَا َربَُّك َفِلي َفاْخَضْع َو ِإيَّاَي َفاْعُبْد َو َعلَ 
َماٌم ِخلَْلِقي ِبِه يـُْعَرُف أَْولَِياِئي ِمْن ِبَك َعْبداً َو َحِبيباً َو َرُسوًال َو نَِبيّاً َو ِبَأِخيَك َعِليٍّ َخِليَفًة َو بَاباً فـَُهَو ُحجَِّيت َعَلى ِعَباِدي َو إِ 

َفُذ َأْحَكاِمي َو ِبَك َو ِبِه َو ِباْألَئِمَِّة ِمْن ُوْلِدِه َأْعَداِئي َو ِبِه ُميَيـَُّز ِحْزُب الشَّْيطَاِن ِمْن ِحْزِيب َو ِبِه يـُقَ  اُم ِديِين َو ُحتَْفُظ ُحُدوِدي َو تـُنـْ
هُِّر اْألَْرَض ي َو َمتِْجيِدي َو ِبِه أُطَ َأْرَحُم ِعَباِدي َو ِإَماِئي َو ِباْلَقاِئِم ِمْنُكْم َأْعُمُر َأْرِضي بَِتْسِبيِحي َو تـَْقِديِسي َو تـَْهِليِلي َو َتْكِبريِ 

َيا َو ِبِه ُأْحِيي ِعَباِدي َو ِبَالِدي ِبِعْلِمي َو َلهُ ِمْن َأْعَداِئي َو أُورِثـَُها أَْولَِياِئي َو ِبِه َأْجَعُل َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروا ِيبَ السُّْفَلى َو َكِلَمِيتَ اْلُعلْ 
ُه ِمبََالِئَكِيت ِلتـَُؤيَِّدُه َعَلى ِإنـَْفاِذ أَْمرِ ُأْظِهُر اْلُكُنوَز َو الذََّخائَِر ِمبَِشيَِّيت َو ِإيَّ  ي َو اُه أُْظِهُر َعَلى اْألَْسرَاِر َو الضََّماِئِر ِبِإرَاَدِيت َو أُِمدُّ

  .ِإْعَالِن ِديِين َو َذِلَك َولِيِّي َحّقاً َو َمْهِديُّ ِعَباِدي ِصْدقاً 

  ».غل و زجنريش كشيد او را بگرييد و در] فرمان آيد[« ؛ 30): 36(حاقة  -)2(

  170: نفس، ص

اول حرىف كه زدم،  . وارد قربم شد تا چشم سگ به او افتاد، چنان قرب را شكافت و فرار كرد كه حىت سايه او را هم نديدم
بيدار . ام تا قيامت خيال تو را راحت كنم آقا چه كسى هسىت؟ گفت من امام حسني عليه السالم هستم، آمده: گفتم

  .هاى ما بسيار بزرگ هستند كساىن را دوست دارمي؟ سرمايهباشيم كه چه  

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته
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  171: نفس، ص

  ها پى نوشت

   منازل اميان 11

  

  اعراض نفس از آيات خدا

11  

   ران، حسينيه هدايت

  1362رمضان 

  177: نفس، ص

   واملرسلنياحلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء 

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

  :فرمايد كه مى» يس«سوره مباركه  46براساس آيه . حبث در مسئله اعراض نـَْفس از آيات خدا بود

ِّْم ِإالَّ َكانُواْ َعنـَْها ُمْعِرِضنيَ «   »1« »َو َما تَْأتِيِهم ّمْن َءايٍَة ّمْن ءَايِت َر

گردانند و از قبول آيه حق خوددارى  كنند، روى برمى اى از آن اعراض مى ين كه عدهآيد، مگر ا اى از آيات خدا منى آيه
براى شناخت كلى توحيد براى يك انسان باانصاف يك آيه . هاى حق در عاَمل هستند گاهى آيات خدا نشانه. كنند مى

  .هم كاىف است

ا با يك حركت نورى حّىت . ج به آيه نداردالبته براى كساىن كه داراى مقامات عاىل نفسى هستند، شناخت خدا احتيا  آ
بيند،  انساىن كه با چشم سر مى. رسند كنند و به عبارت عارفان، به مقام شهود مى در اول عمرشان، خدا را كشف مى
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ا هم كه از طريق قلب مى اگر قطعه قطعه بينند، آن گونه خدا مشاهده  اش كنند، قلباً برايش قابل انكار نيست، براى آ
  :رود ها كنار مى شود و پرده ىم

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن َءاَمُنواْ ِباللَِّه َو َرُسوِلهِ «   »2« »ى ُمثَّ َملْ يـَْرتَابُواْ  ِإمنَّ

   اند، اين قدر قيمت دارند كه اين گونه افرادكه به مقام شهود و كشف رسيده

______________________________  
  ».گردانند آيد مگر اينكه از آن روى مى اى از آيات پروردگارشان براى آنان منى آيهو هيچ «؛ 46): 36(يس  -)1(

در حّقانّيت آنچه به [اند، آن گاه  اند كه به خدا و پيامربش اميان آورده مؤمنان فقط كساىن«؛ 15): 49(حجرات  -)2(
  ».شك ننموده] اند آن اميان آورده

  178: نفس، ص

ها از روى قصد يا اشتباه به من كافر شوند و فقط يك نفر از  گر در متام كره زمني متام انسانا : اند خداوند متعال فرموده
در حديث ديگرى از احاديث قدسّيه آمده است كه  »1« .اين گونه افراد باقى مباند، مهان يك نفر براى من كاىف است

  :فرمايد مى

كنم  من اميان داشته باشد، من روز قيامت را به يقني برپا مىاگر كل خلق عاَمل به من كافر شوند و فقط يك نفر مؤمن به 
شت بفرستم، هيچ باكى ندارم، چون مهان يك نفر  و از اين كه مهه را به جهّنم داخل كنم و فقط مهان يك نفر را به 

ق را از او قيمت دارد، البته قيمت مهان يك نفر هم به دليل خوِد حضرت حق است كه در او جتّلى دارد واّال اگر ح
هاى ديگر پا  هاى ديگر اين است كه هيزم شود، فرق افراد جهّنمى با هيزم شود، هيزم خشك مى قيمت مى بگريند، او هم ىب

  .خوَرد رود، دهان هم دارد و مى ندارند، راه بروند، اما اين هيزم پا دارد، راه مى

   حركت قلىب و علمى

ا حسابشان جداست ا براى يافنت وجود. آ مقّدس او حركت قلىب دارند نه حركت علمى، البته بعد از حركت علمى  آ
عشق براى يافنت خدا . اند نه حركت قلىب توان حركت قلىب كرد، اما اكثر خداپرستان خدا را از طريق حركت علمى يافته مى

  .رجه ممتاز قرار داردتوحيد علمى در درجه دوم قرار دارد، توحيد كشفى در درجه اول و د. از طريق حركت قلىب است
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توحيد ديگر هم توحيد عوام مردم است كه نه قدرت كشش مسائل علمى را دارند و نه قدرت كشش مسائل قلىب را، اگر 
ها هم هستند كه حوصله يافنت حقايق را از طريق علم ندارند، بلكه  خيلى. تواند اش را اصًال منى اش را نتواند، قلىب علمى

اند كه، عاَمل خدا دارد و يك دليل  شان شنيده اند، از پدر و مادر و معلم مدرسه راه گوش قانع شده فقط به مهني شنيدن از
   بسيار ساده هم كنار اين مسئله برايشان

______________________________  
اىن به خدا زي[اگر مشا و مهه مردم روى زمني كافر شويد : گفت]  اسرائيل به بىن[و موسى «؛ 8): 14(ابراهيم  -)1(

  ».نياز و ستوده است ؛ زيرا خدا ىب]رسد منى

  179: نفس، ص

شود، تا آخر عمرشان هم با مهني حالت  شود، عاَمل هم بناىي است كه بدون بّنا منى اند كه هيچ بناىي بدون بنّا منى گذاشته
  .برند به سر مى

. شوند، اما صاحب مقام نيستند اهل جنات هم مىاى هم دارند، در هر صورت، بعد از توبه  عبادتى دارند، گناه و توبه
اى هم كه حوصله علمى دارند، دنبال  عّده. هاى زيباىي به رويشان خورده است اند كه نّقاشى جاىن اينها مانند تابلوى ىب

اين . شوند روند و از اين طريق به خدا مؤمن مى روند، دنبال كالم و فلسفه مى روند، دنبال برهان و حّجت مى دليل مى
  .اميان اوىل اميان عوامى بود. اميان، اميان علمى است

   چهار منزل در اميان قلىب

رسند كه  باشد كه متام حرف قرآن روى مهني اميان قلىب است كه از طريق تصفيه به مقام شهود مى اميان ديگر اميان قلىب مى
  :اند از ارتخوِد اين مسئله، يعىن رسيدن به توحيد شهودى چهار منزل دارد كه عب

مرحله حتليه، ختليه، جتليه و مرحله چهارم هم مرحله فناست كه بقاى اصلى بعد از رسيدن به اين مرحله چهارم به دست 
با پيمودن اين چهار . آورد كه آن جا خربهاى عجيىب است آيد؛ يعىن در فناء ىف اللَّه انسان از بقاى باللَّه سر درمى مى

دهد كه متام اين منازل هم در قرآن جميد  منزل مثبت عبور مى 999انسان نفس را از ) ه و فناءحتليه، ختليه، جتلي(مرحله 
اين توحيد، توحيد كشفى است كه با طّى . هزار منزل بر مبناى مسائل خوِد حضرت حق است. پايه، ريشه و اساس دارند

نفر يك روزه اين جاده را طى كند، يكى ممكن است يك . كشد آيد و زمانش هم بسيار طول منى اين منازل به دست مى
  »1« .هم استعدادش آن قدر قوى باشد كه در يك ساعت اين جاده را طى كند و به مقام شهود برسد
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   توصيه انبياء و ائمه

  گوييد؟ ابراهيم چند سالگى به مقام شهود مشا درباره توحيد انبيا و ائّمه چه مى

______________________________  
  :تكميل اين مطلب بايد گفت در -)1(

باشد و كتاىب است كه جامع متام   -كلى و جزئى  -انسان كامل حقيقى كسى است كه جامع متام عوامل اهلى و كوىن
اى اهلى و كوىن است ا(پس از جهت روح و عقلش كتاىب عقلى است كه به نام ام الكتاب . كتا ناميده ) اصل كتا

پس او صحف و كتب ارمجند  . فوظ است و از جهت نفسش كتاب حمو و اثباتشده، و از جهت قلبش كتاب لوح حم
يعىن رها شدگان از  - رسد و رازهاى شگفت آن و شگفتيهايش را جز پاكان گرانبها و پاكى است كه دست بدان منى

نسبت روح  بنا بر اين، نسبت عقل اول به عامل كبري و حقايق آن، بعينه. كنند ادراك منى -حجاب و پوششهاى ظلماىن
از اين . انساىن است به بدن و قواى آن، و نفس كلى قلب عامل كبري است، مهان گونه كه نفس ناطقه قلب انسان است

  ).تعريفات(جهت است كه عامل انسان، كبري ناميده شده است 

: ه مرتبت استانسان عامل صغري است كه مشتمل بر س: گويد  - در بيان حقيقت انسان -صدر املتأهلني در كتاب اسفار
مرتبه اشرف و اعالى آن نفس است و مرتبه پايني و أخس آن بدن است، و كليه موجوداتى كه در عامل كبري متحققند در 

و انسان هر گاه در مرتبه علم و عمل به كمال ) و فيك انطوى العامل األكرب(باشند  عامل صغري كه انسان باشد منطوى مى
اى برسد كه عقل مستفاد شود و به عقل فعال متصل گردد و در مرتبه عمل  فس به مرتبهممكن خود برسد و در مقام علم ن

پس از ختليه و حتليه و جتليه، مراتب اسفار چهارگانه به سوى خدا را در مقام سري و سلوك طى كرده باشد، وى را انسان  
  .كامل و خليفه اهلى بر روى زمني گويند

  .)در پاورقى( 93: ترمجه كتاب الفكوك

  180: نفس، ص

ابراهيم جواىن بود كه بسيار هم در بني مردم معموىل بود و موسى بن عمران نيز اينگونه : فرمايد رسيد؟ قرآن در اين باره مى
شود   بنابراين، معلوم مى. يوسف بزرگوار هم جواىن بود كه تازه به سّن بلوغ رسيده بود، اما در مقام توحيد شهودى بود. بود

: اش را در او صد درصد به كار گرفته، به چنني مقامى رسيده است، چون فرمود داوند متعال قلم زيباىيكه جواىن كه خ
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ها است و خدا در  ها، ستارگان و شكل عاَمل يك درصد زيباىي ها، درخت هاى عاَمل را اگر با صد نسبت بگرييد، گل زيباىي
ا را خرج كرد 99ساخنت يوسف    .درصد آ

رو بود، بعد از هفت سال در زندان تريه و تنگ و تاريك  مصر هفت سال با زيباترين زن مصرى روبهچنني آدمى در كاخ 
وقىت هم در آن . اين توحيد شهودى است. در آن هفت ساىل كه در كاخ بود، نّيت گناه هم نكرد: گويد قرآن مى. افتاد

وارهاى خراب، زمني منناك، اتاق كوچك و حمّل زندان سخت افتاد، مهني كه زندانبان در زندان را بست، زنداىن با دي
. آه كه بعد از هفت سال مصيبت چه راحت شدم »1« »...َرّب الّسْجُن َأَحبُّ ِإَىلَّ ِممَّا َيْدُعوَنِىن ِإلَْيِه «: گويد تاريك، مى

  .اين توحيد شهودى است

يان به توحيد شهودى برسيم، بلكه تا آخر هاى موى سر و صورمتان سفيد شد، در پا چنني نيست كه وقىت متام دانه دانه
  .توان به توحيد شهودى رسيد ماه رمضان نشده مى

   قدرت توحيد قلىب و شهودى

هاى مهمى كه در ُكُتب از قول حضرت جمتىب عليه السالم درباره ماه  اند، اين حرف بركاتى كه پيغمرب براى ماه رمضان مشرده
توحيد علمى . رسد ى به كار گريد، در حّد استعداد خودش به توحيد قلىب مىرمضان و مسائل نفسى، وارد شده، اگر كس

   خوب

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

رتند و آ! آرى ا پاك و معصومند از هر پليدى و گناهى هرگز اراده گناه صغريه و  متام انبياء و رسل و ائمه از مالئكه 
ا منى ا امان براى مردم زمني هستند كبريه خنواهند كرد و مرتكب آ   .چنانچه ستارگان امان براى اهل آمسانند. شوند و آ

  181: نفس، ص

حيد شهودى است، در توحيد شهودى رساند، تو  است، وىل قدرت زيادى ندارد، آن توحيدى كه انسان را به حمبوبش مى
  .كند خوِد خدا به طرف انسان حركت مى



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

 

هاى متعّددى به طرف مشا باز  كنيد وىل من قدم مشا يك قدم براى من كوشش مى: فرمايد خداوند متعال در قرآن جميد مى
كند، گاهى نشانه حق است، هر  گويد، نـَْفس از او اعراض مى اى كه خدا مى اين آيه »1« »لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلَنا« :كنم مى

  :گويد قرآن جميد چه مى »2« »أنَُّه واِحدُ   ٍء َلُه آيٌة َتُدلُّ َعلى ويف ُكلِّ َشىْ « :موجودى در عاَمل آيه حق است

  »3« »ى ِإنَّ ِىف َذ ِلَك َألَيٍت لَّقْوٍم يـَْعِقُلونَ  النُُّجوُم ُمَسخََّر ُت ِبَأْمرِهِ  َوَسخََّر َلُكُم الَّْيَل َو النـََّهاَر َو الشَّْمَس َو اْلَقَمَر وَ «

   معناى شب

اگر كسى خبواهد معناى شب را بفهمد، حداقل بايد هزار صفحه كتاب علمى مطالعه كند كه شب در عاَمل چه موقعّيىت 
ام كه  ن در مهني زمينه نزديك به شصت كتاب را ديدهخود م. هاى مادى شب است است؟ اين هزار صفحه هم موقعّيت

  .اى به مسأله شب دارد البته هر كدام از اينها هم اشاره

اند، آثار مادى شب را  هاىي هم كه درباره شب نوشته هاى خداست، آيينه رخسار اوست، تازه كتاب شب از آيات و نشانه
اين قدر كه خدا از شب حرف زده، از روز حرف نزده . را ببينيد اند، اما براى آثار معنوى شب، بايد قرآن جميد نوشته
  :است

چهل شب او را دعوت كردم تا مهمان  »4« »...َوأَْمتَْمنَها بَِعْشٍر « »اراً «نه  »...ثَلِثَني َليـَْلًة   َوَو َعْدنَا ُموَسى«
  .ر شب بوده استام شود، چون هر حركىت از عباِد من بوده، بيشرت در شب بوده، معراج د خصوصى

شود كه شب داراى رمز و رازى  امشب را به ما مهلت بده، معلوم مى: امام حسني عليه السالم نيز به عمر سعد فرمود
  .است

______________________________  
شت و مقام قرب[هاى خود  ترديد آنان را به راه ىب«؛ 69): 29(عنكبوت  -)1( ]  راه رشد، سعادت، كمال، كرامت، 

  ».كنيم راهنماىي مى

  .331: ؛ مصباح الكفعمى321: عّدة الّداعى -)2(

و شب و روز و خورشيد و ماه را نيز رام و مسّخر مشا قرار داد، وستارگان هم به فرمانش رام و «؛ 12): 16(حنل  -)3(
راى گروهى كه تعّقل ب] بر توحيد، ربوبّيت و قدرت خدا[هاىي است  نشانه]  حقايق[اند؛ قطعاً در اين  مسّخر شده

  ».كنند مى
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  »...ده شب كامل كردمي ]  افزودن[و آن را با «؛ 142): 7(اعراف  -)4(

  182: نفس، ص

من سخت مريض بودم، اما از سر شب تا صبح ماننِد كنار كندوى عسل كه از : فرمايد العابدين عليه السالم مى امام زين
  .آمد خدا اينگونه صداى زمزمه مىها پدرم در حمضر  آيد، از خيمه آن زمزمه مى

  »1« »ِإنّا انـَْزْلَناُه ِىف َليـَْلِة اْلَقْدرِ «

  .حىت قبل از خلقت عاَمل، قبل از تنظيم شدن اوضاع، شب خيلى مهم است

وقت مهماىن است و بايد آماده رفنت : گفتند شدند و مى كرد، اولياى خدا بسيار خوشحال مى مهني كه آفتاب غروب مى
  :شومي

  »2« »َجَعْلَنا النـََّهاَر َمَعاًشا وَ «

هاىي كه در دفاع مقدس رزمندگان بزرگوار و با كرامت ما به دست  بيشرت اين پريزوى. در روز سراغ كسب و كار برويد
. ها در شب بوده است ها و مناجات ها در شب بوده، متام گريه اند، چون مهه محله اند، از بركت شب به دست آورده آورده

هم در جبهه هر چيزى ديده كه نبايد بگويد، شب ديده، گفتىن نيست، اسرار بايد حفظ شود، چون  هر كسى
هاى اين مسائل را نسبت به ديگران سست  خيزند، انكار، پايه ها به انكار برمى هاى مهه باال نيامده، كم ظرفيت ظرفيت

  .كند، خودش سر جاى خودش اصل است مى

َو « :روز از آيات من است، خورشيد آيه من است، ماه آيه من است »النـََّهاَر َو الشَّْمَس َو اْلَقَمرَ الَّْيَل َو « :فرمايد خدا مى
مهه اينها نشانه من هستند، يك آيه از آيات مرا كه ديدى براى  »3« »...ى ِإنَّ ِىف َذ ِلَك َألَيٍت  النُُّجوُم ُمَسخََّر ُت بَِأْمرِهِ 

  .يافنت من كاىف است

اش برسى، اول مسّلح به سالح معرفت علمى شو، بعد آن گاه كساىن   اش بيا تا به جاده قلىب ده علمى و فكرىحاال به جا
  تعداد زيادى از بزرگان دين ما بودند كه شاگرد را. گذارند كه اهل اسرار هستند، اسرار حركات قلىب را در اختيارت مى

______________________________  
  ».ما قرآن را در شب قدر نازل كردمي«؛ 1): 97(قدر  -)1(
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  ».و روز را وسيله معاش مقّرر كردمي«؛ 11): 78(نبأ  -)2(

بر [هاىي است  نشانه]  حقايق[اند؛ قطعاً در اين  وستارگان هم به فرمانش رام و مسّخر شده«؛ 12): 16(حنل  -)3(
  ».كنند براى گروهى كه تعّقل مى] توحيد، ربوبّيت و قدرت خدا

  183 :نفس، ص

ا امتحان مى امتحان و قبول مى درس : فرمودند كردند، مى گرفتند و سپس قبولشان مى كردند و به مهان كساىن هم كه از آ
  .دهيم، اما در ضمن درس هر كسى حتّمل نداشت، شركت او در درس حرام شرعى است مى

   امرياملؤمنني عليه السالم گوش شنوا براى گفنت مطالبش نداشت

اولياى خدا گاهى  »1« .در اين دنيا كسى را ندارم تا مطالىب را كه دارم به او بگومي: فرمود رخيت و مى امرياملؤمنني اشك مى
چرا مردم در اين چهارچوب عاَمل طبيعى حبس هستند؟ چرا باال : گفتند ها فريادشان بلند بود و مى در بعضى از زمان

كند،  گريد، سؤال مى ها بزنند؟ گاهى هم كه انسان با اولياى اهلى متاس مى آن آيند تا اولياى خدا حرفشان را به منى
خودم چيزى ندارم؛ يعىن چيزى مطابق با ظرفيت تو : گويند ها مراجعه كنيد، خودت حرىف بزن، مى گويند به كتاب مى

شته باشند كه به ما بدهند، تا اين نااليقى انسان چه قدر بايد طول بكشد كه آنان چيزى مطابق با ظرفيت ما ندا. ندارم
  دانند؟ چه زماىن ما را ناحمرم مى

  كنند اى كه از آن اعراض مى نـَْفس، آيه

  :فرمايد پروردگار مى

برند، پيش من و دائم با  كنند، عمرى را در غفلت به سر مى هاى خداوند باز هم اعراض مى انسان با وجود نشانه
يك آيه، آيه نفس است كه عاَمل كبري است، عاَمل اهلى . فلت، ُمْعرض هستندهاى من هستند، اما خوابند و در غ نشانه

ها  ها و جاذبه هاست، مركز عشق و حمبت است، مركز كشش است، مركز غوغاى متام حقايق عاَمل است، مركز مهه لطافت
  .كند سازد كه مواردش را قرآن بيان مى هاست، اين عاَمل چيزهاىي از وجود انسان مى و دافعه

   خداوند درباره اين. ترين آيات اهلى است، اعراض دارند اى از مهم از نفس كه آيه
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______________________________  
  :؛ اشاره به اين كالم امرياملؤمنني دارد كه فرمود208: ج البالغه -)1(

ْغَضْيُت َعَلى اْلَقَذى َو َجرِْعُت رِيِقي َعَلى الشََّجا َو َصبَـْرُت ِمْن َكْظِم َالُمَساِعٌد ِإالَّ َأْهَل بـَْيِيت َفَضنَـْنُت ِِْم َعِن اْلَمِنيَِّة فَأَ ... «
  .»اْلَغْيِظ َعَلى أََمرَّ ِمَن اْلَعْلَقِم َو آَملَ لِْلَقْلِب ِمْن َوْخِز الشَِّفارِ 

  ...سلوىن قبل ان تفقدوىن : و در مظلوميت آن حضرت مهني بس كه وقىت آن حضرت كه فرمود

كننده صد تن، يا راهنماى صد تن باشند  پرسيد پيش از آنكه مرا نيابيد، پس خبدا سوگند از هيچ گروهى كه گمراهاز من ب
از من نپرسيد جز اينكه مشا را آگاه كنم از آواز دهنده و خواننده بايشان، و سردار آنان تا بروز قيامت پس مردى 

خبدا دوست مهربان : من است؟ امرياملؤمنني عليه السالم فرمود مرا آگاه كن چند دانه مو در سر و ريش: برخاست و گفت
ايست   در بن هر موئى از موهاى سرت فرشته: من رسول خدا صلى اهللا عليه و آله اين پرسش تو را مبن خرب داد و فرمود

پسر بچه است  دهد، و در خانه تو  كه تو را لعنت ميكند، و بر هر موئى از ريشت شيطاىن است كه تو را از جاى جنبش
درسىت آن چيزيست كه تو را ) و موى سر و ريش تو(كه پسر پيغمرب را ميكشد و نشانه راستگوئى من در لعنت فرشته 

اش مهان است كه بتو خرب  بدان آگاه كردم و اگر اثبات كردن آنچه پرسيدى دشوار نبود هر آينه بتو ميگفتم وىل نشانه
كننده پدرش سعد بوده  كه مهان عمر بن سعد معروف است و پرسش(ر ملعونت دادم از لعنت فرشتگان و از داستان پس

رفت، و چون داستان كربالى حسني عليه  و پسر او در آن زمان كودكى خردسال بود كه با دست و پا راه مى). است
  .بودالسالم پيش آمد كشنت آن حضرت را گردن گرفت و مهان طور شد كه امرياملؤمنني عليه السالم فرموده 

  .330/ 1: اإلرشاد، شيخ مفيد

  184: نفس، ص

  :فرمايد نفس مى

توانيد به شناخت بسيارى  تان مى از طريق نفس. ها برسيد ها و زمني توانيد به حقيقت آمسان از طريق نفس خودتان، حىت مى
كنند خودمان  اعالم مى شوند كه اعراض به چه معناست؟ به اين معنا كه اين قدر بدخبت مى. از واقعّيات دست پيدا كنيد

  .خواهيم هم خودمان را منى

خواهيم خلقت را ببينيم،  گويند منى كنند و مى از يك طرف، از آياتى كه نشان دهنده حق است در خلقت اعراض مى
كنند و خودشان را  شوند كه از نفس خودشان هم اعراض مى از طرف ديگر، اين قدر بيچاره مى. بگذار كور زندگى كنيم
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تر از خوِد انسان به انسان نيست، اما ديگر خودش را هم  بينند، كور هستند با اين كه هيچ كس نزديك يگر منىهم د
  .خواهد منى

ُكشد، البته كسى كه به خود  زند و خودش را مى خودكشى اينها بسيار باالتر از آن كسى است كه چاقو به خودش مى
شود و تا ابد هم معّذب است، اما عذاب كسى  مرگش، گرفتار عذاب مى خورد، بالفاصله بعد از زند يا زهر مى چاقو مى

  .كند خواهد، بسيار فرق مى كند و خودش را منى ُكشد با عذاب كسى كه اعراض از خود مى كه با زهر خودش را مى

اين قطعه كوتاه  »1« »ِإيَّاَك نـَْعُبُد َو ِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ «  در ذيل آيه - تفسري هشت صد سال پيش -در يك تفسري قرآىن
اى براى خريد غالم رفتم،  به مغازه: شد، گفت روزگارى بود كه غالم و كنيز خريد و فروش مى: آموزنده را نقل كرده كه

  .اسالم ريشه اين مسئله را برچيد. فروختند هفت يا هشت غالم داشت، عني جنس را به مردم مى

آورد تبديل به  غالم كافر را مى. عباد خدا بود، هيچ هدف ديگرى نداشتغالم و كنيز فروشى فقط براى اصالح و تربيت 
  .كرد انساىن به متام معنا اهلى مى

   پوش حكايت مرد ژوليده و ژنده

  .آمد در مدينه قحطى شده بود و باران منى: گويد ُزهرى از علماى اهل سّنت مى

______________________________  
  ».فرمانرواى روز پاداش و كيفر است مالك و«؛ 4): 1(فاحته  -)1(

  185: نفس، ص

روز دوم دعا كردند، مناز خواندند، باز هم . روز اول مناز خواندند، دعا كردند، وىل باران نيامد. مردم براى مناز باران رفتند
يك تّپه خاكى مرد ژوليده مهه در حال برگشنت بودند كه كنار . روز سوم دعا كردند و مناز خواندند، باران نيامد. باران نيامد

  .پوشى را ديدم كه صورتش روى خاك است و از حال خودش خارج است و ژنده

دارم تا باران  من كه آبرو ندارم، اما اين صورمت را هم از خاك برمنى! موالى من: گويد پشت تّپه گوش دادم، ديدم كه مى
  .بفرسىت

  :گفت كرد و مى ع، گريه مىدر عني ذّلت و تواض. با خدا بسيار خودماىن شده بود
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ابر شد و باران گرفت، خدا را شكر كرد و بلند شد كه . كنم ام را قطع منى تا باران نيايد، تا آمسان گريه نكند، من گريه
  .اش را پيدا كرده و نوكرش شوم برود، به آرامى دنبالش رفتم، تا خانه

كردمي، چند  نبودمي باز تواضعى داشتيم، باز سالمى به مردم مى اى دارد؟ آن گاه كه عاملِ  اين علمى كه ما دارمي چه فايده
  روزه كه رفتيم علم آموختيم، اين علم مهه دردى براى ما آورد، درد ريا، تكّرب، دوروىي، غرور، ُعجب، اين چه علمى بود؟

بودمي، دانشگاه را نديده بودمي، تر بودمي، آن گاه كه قم را نديده بودمي، دبريستان را نديده  آن گاه كه عاِمل نبودمي، سامل
مان نبود و جواىن عادى بودمي بسيار خوب بودمي،  تر بودمي، آن گاه كه لباس تن تر بودمي، پاك مدرسه را نديده بودمي، صاف

هاى اسارت  اين چه علمى بود؟ چه مقامى بود؟ ابتدا قصد داشتيم مقام بگريمي، از مقامم مششري تيزى براى بريدن طناب
امي، اين چه مقامى بود؟  اى را اسري كرده ها درست بكنيم، االن به جاىي رسيديدم كه هم خود اسري شديدم و هم عده انسان

  .واى بر ما، اگر نفهميم كه ديروز سامل بودمي و امروز مريض شدمي

اى  چند حلظه .دنبال او رفتم، متوجه شدم كه به خانه زين العابدين رفته است، در زد و داخل شد: گويد زهرى مى
: ما غالم ندارمي، يكى از اين غالمانتان را به ما ببخشيد، فرمود! ايستادم، بعد در زدم، به حضرت عرض كردم آقا جان

  .عيىب ندارد

  186: نفس، ص

خواهم در بني  خواهم آن كسى كه من مى هيچ كدام را منى: خواهى؟ گفتم كدام يك را مى: دستور داد مهه آمدند، فرمود
ها و  يك غالم هم دارمي كه از اول خودش كار تيمار اسب: نيست، آيا غالمى غري از اين چند نفرنداريد؟ فرمود اينها

  .تا بريون آمد. به او هم بگو بيايد: حيوانات را قبول كرده است، به يكى از غالمان فرمود

دا گفت تا آمسانت به زمني گريه زهرى ديد كه مهان كسى است كه زمني را به آمسان دوخت، مهان كسى است كه به خ
. خواهم تو را به اين آقا ببخشم مى: حضرت به آن غالم فرمود. خواهم اين را مى: گفت. آيد ام بند منى نكند، من گريه

ام اين جا  مريم، آخر من هر چه يافته اگر مرا از اين خانه بريون كنيد، مى: روى دست و پاى زين العابدين افتاد و گفت
. زهرى او را رها كن: فرمود. ام ام، اين جا كاسىب كرده ام، هر چه كاسىب كرده ام، از اين جا رسيده ، به هر جا رسيدهام يافته

  :زهرى به او گفت

ام، بربم، مهه چيز را به  خواهم تو را به خانه خواهم تو را بربم آزادت كنم، بعد خودم بنده تو شوم، مى واللَّه باللَّه مى! غالم
  .هاى تو را بگريم، خودم بپوشم لباس تو بدهم،
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  .برو آقا جان: گفت

خواهيم، ما بايد گريه كنيم و بگوييم برو، بگذار  انسان بايد با حمبوبش چنني باشد، مهه دنيا هم كه به آدم بگويند تو را مى
ها و  هايتان كنار آستني نههاىي كه نشا ها، اى مقام اى لباس. ما پيش حمبومبان مبانيم، بگذار مهان جاىي كه هستيم باشيم

ها به ما رحم كنيد، ما را از حمبومبان نگرييد، اى  ها و وزارت ها خورده، ما را از حمبومبان نگرييد، اى عنوان وكالت روى شانه
  .عنوان فرماندهى، اى عنوان حّجت االسالمى، ما را از حمبومبان نگري

ا را پسنديدم آقا جان آمدم خبرم چند غالم را به من نشان دادند يكى: گفت  -.ِخبَر. خواهم تو را خبرم من مى! از آ
چه  -.فالن غذا -خورى؟ چه مى -.ده ساعت -كىن؟ در روز چه قدر كار مى -امسش را گفت، پرسيدم -امست چيست؟

  -پوشى؟ مى

  187: نفس، ص

  -.بله -خواهم، به مغازه ديگرى آمد، آقا غالم داريد؟ تو را منى: گفت. فالن پارچه

  .خواهم يك غالم مى

ا را پسنديدم -   امست؟ -.شش يا هفت غالم را در حمل ديد گذاشت، يكى از آ

خواهم، به مغازه ديگرى آمدم، آقا  تو را منى. فالن لباس -پوشى؟ چه مى -.فالن غذا -خورى؟ چه مى - نامش را گفت -
ا بود كه بسيار پسنديدم، پرسيدم اى چهره -.شش يا هفت غالم را در حمل ديد گذاشت -.بله -غالم داريد؟ اين : بني آ

من اسم ندارم، . هر چه موال مرا صدا بزند: اسم تو چيست؟ نگاهى كرد و به من گفت: گفتم. بله: فروشى است؟ گفت
موالى من دوست دارد مرا چه صدا بزند، فقط . رسم ندارم، تو دوست دارى مرا چه صدا بزىن، اسم من مهان است

بينم مهه را  زند ومن در قيامت معّطل هستم، مى اگر نباشم ديگر صدامي منى! قيامت به من بگويد عبدم دوست دارد در
على بيا، فاطمه بيا، حسن بيا، حسني بيا، ابراهيم بيا، موسى بيا، اما : گويد برد، به مهه مى كند، اما اسم مرا منى صدا مى

  !كند؟ دهم، مرا صدا منى هر چه گوش مى

ادامه پيدا كند و اصًال صدامي نكند و در حمشر تك و تنها مبامن و مالئكه عذاب بيايند و بگويند بفرماييد، آن گاه اگر 
من : گويد او موالى تو نيست، در قرآن مى: گويند مى. بريد؟ بگذاريد موالى من مرا هم صدا كند كجا مرا مى: گومي مى

   ديگران »1« »اَمُنواْ اللَُّه َوِىلُّ الَِّذيَن ءَ « :كه موالى مهه نيستم
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  »َموالُهُم النَّارُ «

است، مواليشان صدايشان مى   َتْصَلى« :شود كه فرياد از آتش جهّنم بلند مى: گويد كند، آن گاه قرآن مى آتش موالى آ
ن گاه چه  كند، آ هايش را مجع مى زند، متام مشرتى زند يك سرى به حمشر مى شعله از جهّنم بريون مى »2« »نَارًا َحاِمَيةً 
  :رسد كه تواند فرار كند، در آن جا آن گاه انسان به اين حقيقت مى كسى مى

  »3« »وال ُميِْكُن الِفراُر ِمْن ُحُكوَمِتكَ «

اما اگر خبواهى در قيامت ما را صدا بزىن، دير است، مهني جا يك دفعه ما را صدا بزن كه به قول خواجه هرات عبداهللا 
  :انصارى

______________________________  
  ».اند خدا سرپرست و يار كساىن است كه اميان آورده«؛ 257): 2(بقره  -)1(

اده شده است قدح]  هايش در كنار چشمه[و «؛ 14): 88(غاشيه  -)2(   ».ها 

  ).دعاى كميل( 844: ؛ مصباح املتهجد555: مصباح الكفعمى -)3(

  188: نفس، ص

  

  ده مناگر يك بار گوىي بن
 

 «1»  تا عرش رود خنده من

  

يك بار صدا بزن، عمرى را خواب بودم و نفهميدم، تو را نشناختم، با اين كه مهه جا بودى، با اين كه متام موجودات عاَمل 
بيابان در مظهر جتلى تو بودند، با اينكه رخسار زيباى تو در آينه عاَمل براى مهه پيدا بود، يك شب بلند شويد برويد در 

ا در : فرمايد ها چه صداهاىي از اين حيوانات بلند است، امام مى ها، در اين رودخانه ها، در اين چشمه اين آب مهه آ
  گويند، مشا در چه حاىل هستيد؟ گويند، يا اللَّه يا اللَّه مى گويند، يا رّب يا رّب مى شب تسبيح خدا مى
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پرسند،  عبد آن است كه اسم نداشته باشد، عبد آن است كه وقىت از او مى. آقا جان من اسم ندارم، رسم ندارم: گفت
عبد اللَّه، من امسى ندارم، من نوكر هستم، مطيع هستم، از خودم امسى ندارم، امسى هم كه پدر و : امست چيست، بگويد
شدم، امسى نداشتم، از دنيا هم   وقىت متولد. ها اشتباه نشود اند، براى اين بود كه در خانه بني بچه مادرم روى من گذاشته

كنند كه  ها در قربستان قربم را نگاه مى خورد، باز هم اسم ندارم، خيلى روم، بعد از چند روز كه سنگ قربم پا مى كه مى
هاىي كه ما روى  دانند كه من امسى ندارم، چه امسى، اين اسم اين بيچاره كيست؟ مى: گويند سنگ است، مى خراب و ىب
  - .است ايد، گروه و حزب و دسته و هيئت، مهه قالىب امي، مهه قالىب است، اين تابلوهاىي كه درست كرده شتهخودمان گذا

  .هرچه موال مرا صدا كند -چيست؟ امست -.عبداللَّه -چيست؟ امست

  پوشى چه نوع لباسى است؟ آقا جان اسم ندارى، رسم ندارى، لباس كه مى: گفتم  -

من نه اهل رنگ هستم، نه اهل رخيت و نه اهل پارچه، تو چه عنايت . من عنايت كندهر لباسى كه موال به : گفت  -
  كىن؟ مى

  خورى؟ چه مى: پرسيد -

  .هر چه عنايت موال باشد: گفت  -

______________________________  
  .خواجه عبداهللا انصارى -)1(

  189: نفس، ص

و بُرد، لباس خودمان را به او بپوشانيم، لباس او را به اين را بايد خريد . اين معناى عبد را فهميده است: گفت  -
  ....خودمان، اين آقا كيست كه ناشناخته بني غالمان افتاده است؟ 

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

  190: نفس، ص

  ها پى نوشت
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   قدرت نفس 12

  

   قدرت در وجود انسان

   ران، حسينيه هدايت

  1362رمضان 

  195: نفس، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

  :فرمايد خداوند تبارك و تعاىل مى

ِّْم ِإالَّ َكانُواْ َعنـَْها ُمْعِرِضنيَ «   »1« »َو َما تَْأتِيِهم ّمْن َءايٍَة ّمْن ءَايِت َر

هاى وجود انسان در سيطره او قرار دارد، حىت اوست   د انسان است كه متام برنامهها در وجو  ترين قدرت نـَْفس، يكى از مهم
كه اگر از او مواظبت شود، ميدان براى فعالّيت عقل هم باز خواهد ماند و اگر چهره ظاملانه پيدا كند و به تعبري قرآن  

  .كرمي دچار هوا شود، عقل را هم از فعالّيت خواهد انداخت

مسأله اعراض از حق يا غفلت از حق باز به اين دليل است كه نفس سايه تاريك خطرناكى را به روى چهره به تعبري قرآن 
گريد، هر راهى را كه  نفس حالت اعراض و غفلت مى. شود اندازد و عقل از متاشاى عاقبت مسائل حمروم مى عقل مى

  .برد موجوديت انسان را دنبال خودش مىانسان به روى نفس باز كند و نفس را در آن راه قرار دهد، نفس مهه 

كند، كار يك  اگر حركت در اين راه حركت مثبىت باشد، راه هم صراط مستقيم باشد تنها كارى كه عقل در اين حركت مى
  .توانيم ببينيم سالك است و اين عمده كارى است كه ما در چهره نبوت و امامت و رهربى صحيح مى

______________________________  
  ».گردانند آيد مگر اينكه از آن روى مى اى از آيات پروردگارشان براى آنان منى و هيچ آيه«؛ 46): 36(يس  -)1(
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  196: نفس، ص

كند، نفس مهه چيز وجود انسان را،  اگر در راه غري خدا قرار بگريد كه خدا از اين راه به راه شيطان و راه ضاللت تعبري مى
اين طور نيست كه وقىت در راه غلط بيفتد، عضوى را به نفع انسان جا . برد د با خودش مىبا آن كشش پرقدرتى كه دار 

بگذارد، چون اعضا و جوارح، برون و درون ما نسبت به نفس، نسبت سايه به شعاع خورشيد است و نسبت سايه به 
اش را بربد،  گذارد، بقّيه را منىاش  كند، هيچ گاه يك قطعه صاحب سايه است، سايه كسى كه روى زمني افتاده و حركت مى

برد، هيچ  خورشيد هم به هر طرف حركت كند، شعاعش را دنبال خودش مى. كند مهه سايه دنبال صاحب سايه حركت مى
  .گذارد چيزى را باقى منى

برد،  ىبلكه مهه را م! اين طور نيست كه وقىت شب شود، خورشيد دلش بسوزد و بگويد كه يك ذرّه نورم را بگذارم مباند
  .چون مهه نور با وجود او متحد است

اعضا و جوارح هم با نفس مّتحد هستند، چون نفس، جان اعضا و جوارح است و به عنوان كارفرما و قّوه اصلى است، 
  .اى است، اين بدن، اعضا و جوارح سرنشينان نريوى او هستند به منزله راننده

   قرآن بيشرت به نفس توّجه دارد تا عقل

گويد مردم به عقلشان برسند، مردم باالخره در  خيلى منى. جميد نسبت به مسئله نفس بيش از مسئله عقل عنايت داردقرآن 
كنند، البته تنها غذاى مناسب عقِل انسان علم است، علم هم اين   حّد الزم در مسري زندگى به معلوماتى دست پيدا مى

. آن حوصله وسيع داشته باشند، علمى هم هست كه واجب عيىن استگونه نيست كه مهه مردم عاَمل نسبت به فرا گرفنت 
هيچ فقيهى حكم نداده كه . عقايد هم الزم نيست كه تفصيلى باشد. يك مقدار علم حالل و حرام و علم عقايد است

شت و جهّنم، متام جزئيات و  علم عقايد بايد تفصيلى باشد، بر من واجب باشد، از اول مردن تا تقسيم مردم به 
   هايش را بفهمم، بلكه كاىف است كه از طريق كارى ريزه

  197: نفس، ص

مهني مقدار در . شود، بدكار عقاب دارد، نيكوكار اجر دارد قرآن اعتقاد داشته باشم كه بعد از اين دنيا جهاىن برپا مى
  .اند اكثريت فقيهان هم به اين مسئله حكم داده. مسئله معاد كاىف است
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خواهد،  د كه عاَمل خدا دارد، صاحب و مالك دارد و مالك عاَمل هم كامل است و از انسان تكليف مىيا اگر كسى بدان
  .تكليف را هم در حّد خودش بداند، كاىف است

اما در مسئله نـَْفس اگر كسى عقلش را به طور كامل تغذيه نكند، چهل سال درس خنواند، مهه معلوماتش حّىت معلوماتى  
ه روز كسب كند، اين معلوم نيست كه در روز قيامت مورد سؤال قرار بگريد كه چرا چهل سال كه واجب عيىن است، د

در آن حّدى كه براى تو توحيد الزم است معلومات كسب نكردى، البته توحيد عاميانه، در آن حّدى كه بايد به نبوت 
ها پريوى كنيم، روزى هم به نام  ز اين معلمهزار پيامرب اهلى معلم ما هستند، بر ما واجب است ا 124آگاهى پيدا كند كه 

  .شود اگر من تفصيًال اين مسائل را ندامن، عيىب ندارد روز قيامت حتماً برپا مى

اگر كسى براى رسيدن به حق بيست سال وقتش را صرف معلومات فلسفِى عاَمل نكند، در قيامت با او كار ندارند، اما با  
، با منافق كار دارند، كسى كه پى برده كه عاَمل صاحب دارد و از او تكليف كافر كار دارند، با مشرك كار دارند

  .خواهد، بس است مى

تغذيه عقل به مقدار واجب عيىن در علم دين كاىف است، در علوم ديگر نيز، اگر كسى هر علم خوىب را انتخاب كرد، 
خواهد استاد  خواهد جرّاح شود، يكى مى خواهد بّنا شود، يكى مى خواهد پزشك شود، يكى مى عيىب ندارد، يكى مى

  .دانشگاه شود، فقدان هيچ كدام از اينها در انسان مسئوليت آخرتى ندارد

فروشى است، بيشرت از اين هم ميل به دنيا ندارد و به تعبري پيغمرب اكرم صلى اهللا عليه و آله فقط  كسى كه شغلش دست
دراز نيست، اين طور نيست كه قيامت گريبانش را بگريند و دستش پيش كسى  »1« در حّد حفظ آبرو درآمد دارد،

  .بپرسند كه مشا چرا استاد نشدى كه درآمد زيادترى داشته باشى، كارى در اين زمينه با او ندارند

______________________________  
نـَْيا َو َقاَل ال«؛ 122، باب 16، ذيل حديث 27/ 70: ؛ حبار األنوار153/ 1: جمموعة ورام -)1( نَِّيبُّ ص َمْن طََلَب الدُّ

 ِصَياَنًة ِلنَـْفِسِه َجاَء يـَْوَم اْلِقَياَمِة َو َحَالًال ُمَكاِثراً ُمَفاِخراً َلِقَي اللََّه َو ُهَو َعَلْيِه َغْضَباُن َو َمْن طََلبَـَها اْسِتْعَفافاً َعِن اْلَمْسأََلِة وَ 
  .»َوْجُهُه َكاْلَقَمِر َليـَْلَة اْلَبْدرِ 

طلىب و فخرفروشى خبواهد، خدا را مالقات خواهد كرد در حاىل كه از او خشمناك است،  كس حالل دنيا را براى فزونهر  
اش چون ماه  بطلبد، روزقيامت، در حاىل كه چهره -به منظور حفظ آبرو از دريوزگى و خويشنت دارى -و هر كس آن را
  .درخشد شب چهارده مى
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  :كرد گونه زندگى مى  و امرياملومنني عليه السالم اين

  .»َو ُرِوَي َأنَّ أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم َكاَن َأْكُلُه قـُْرَص الشَِّعِري َو اْلِمْلَح اجلَْرِيش«؛ 154 -153/ 1: جمموعة ورام

  .كرد امرياملؤمنني عليه السالم نان جوين و منك ناساييده ميل مى

  :چنني بودند سلمان و ابوذر رمحه اهللا و هم

َو أَنَُّه َوَرَد َأنَّ أَبَا َذرٍّ َرِمحَُه اللَُّه اْسَتَضاَفُه فـََقدََّم َلُه ُخبـَْز َشِعٍري َو / -َأنَّ َسْلَماَن اْلَفارِِسيَّ َملْ ُحيَْضْر بـَْنيَ َيَدْيِه َطَعاٌم َعَلْيِه ِإَداَماِن َقطُّ 
رَْكَوَتُه َعَلى َذِلَك فـََلمَّا فـََرَغا ِمَن اْألَْكِل َقاَل أَبُو َذراحلَْْمُد لِلَِّه َعَلى اْلَقَناَعِة فـََقاَل ِمْلحاً قَاَل زِْدنَا َخال َو بـَْقًال فـََرَهَن َسْلَماُن 

  .َسْلَماُن َلْو ُكْنَت قَِنْعَت َلَما َكاَنْت رَْكَوِيت َمْرُهونَة

: با مقدارى منك سر سفره آورد، او گفتابوذر را به مهماىن خواند، و نان جويىن  - خدايش بيامرزد -اند كه سلمان آورده
ا به گرو گذاشت، بعد از غذا ابو ذر  ! مقدارى سركه و سبزى هم اضافه كن يه آ سلمان ظرف آبكشى خود را براى 

اگر قناعت داشىت، ظرف آب خورى من به گرو نرفته : خدا را شكر كه به ما قناعت داد، حضرت سلمان گفت: گفت
  .دانند ين دو شخصيت بزرگوار با عظمت چگونه سركه و سبزى را زيادى مىبود، حال نگاه كن به ا

  198: نفس، ص

  :فرمايد اما قرآن جميد مى

هر كسى هم كه . تان را ناقص به عاَمل بعد منتقل نكنيد كه اگر آن را ناقص بياوريد، كار زيادى با مشا خواهند داشت نفس
يا دهاتى، مرجع تقليد يا رئيس مجهور، وكيل يا وزير، متام اينها هنگام  خواهى باش، مرد يا زن، سياه يا سپيد، شهرى مى

شود، اينها به باد رفتىن است، عناوين تا لِب گور با انسان هستند، توانگرى نه به مال است،  مردن از وجود آدم سلب مى
  .ن دنياىي تا لِب گور استنه به جاه، نه به مقام، نه به رياست و نه به عنوان، نزد اهل كمال مال و مهه عناوي

  به گورستان گذر كردم كم و بيش
 

  بديدم حال دولتمند و درويش

 كفن ماند نه درويشى به خاكى ىب
 

 «1»  نه دولتمند بُرد از يك كفن بيش
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   زنداىن عناوين نشومي

شت زهرا رئيس مجهور حمبوب عاىل رئيس ديوان عاىل كشور، مثل مرحوم قدر دارمي، خنست وزير دانشمند دارمي،  االن در 
هاى قدرتى مملكت بودند، فقري گمنام  قدرمتند دارمي كه وقىت زنده بودند، در رأس اهرم 72شىت دارمي، وزير و وكيل دارمي، 

ران ُمرد يك نفر نبود كه جنازه دفن  اش را بردارد، كارگران شهردارى آمدند، جنازه را برداشتند و  هم دارمي كه وقىت در 
  .كردند

شت زهرا خوابيده تا اين كارگر گمنام، هر دو پرياهىن كه از اين جا بردند، يكسان بود، نه او در  از رئيس مجهورى كه در 
پرونده : رو شدند خدا به هر دو گفت هر دو با خدا كه روبه. آن جا رئيس مجهور است و نه اين كارگر عنوان كارگرى دارد

  پرسد كه با چه ُپست و مقامى آمدى؟ ايد؟ كسى منى تان چيست؟ چه آورده عملى

ات نگو در مست فرماندهى  بايد عناوين را دور بريزمي؛ يعىن حبس در عناوين نشومي، اسري در عناوين نشومي، به بغل دسىت
   مطرحتو كه هسىت؟ اگر تو هم . عاىل هستم، اين شرك است؛ يعىن يك موجودى در عاَمل دارمي به نام خدا، يكى هم من

______________________________  
  .باباطاهر -)1(

  199: نفس، ص

درست » ال إله اّال اللَّه«درست است، چون » ال إله اّال اللَّه«غلط بود، وىل » ال إله اّال اللَّه«بودى، ديگر كلمه طيّبه 
باشد، اصًال خودت هم وجود تو نيسىت تا عنوانت . كىن است، پس عنوان تو نادرست است، تو اّدعاى بيخودى مى

. قيام تو به قّيومّيت اوست، حيات تو به حّى بودن اوست، علم تو وابسته به علم اوست، اميان تو به بودن اوست. ندارى
ال إله «يعىن يكى خدا يكى هم من، پس هر چه . اصًال خودت وجود ندارى چه برسد به عناوينت، تا با آن قيافه بگريى

  :گويد كه هيچ شأىن جز خدا در عاَمل قائل نباشد را راست مى» ال إله اّال اللَّه«وىي، دروغ است، كسى گ مى» اّال اللَّه

 يكى هست و هيچ نيست جز او
 

 «1» وحده ال إله اّال هو

  

   خداوند مهه جا حّى و حاضر است
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  »2« »و ٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَههُ  ُكلُّ َشىْ «

  »3« »َقُة اْلَمْوتِ  ل ُكلُّ نـَْفٍس َذآ«

  :فرمايد امرياملؤمنني مى

  :ايد، منتظر نباشيد كه مرگ را بچشيد، مهني االن مّيت هستيد مرگ را مهني حال مهه مشا چشيده

َيِّتُ «
  »4« »َموالَى يا َموالَى، أنَت اَحلىُّ َوأنا امل

ن عاَمل غايب ديدمي، مگر عاَمل را از او خلوت ؛ مهني اآلن ُمردم، اظهار وجود در مقابل وجود مقّدس او، مگر او را در اي
ديدمي، مگر جاى خلوتى را پيدا كردمي كه او نباشد تا شروع به عرض اندام كردن كنيم كه بله، ما هم هستيم، چنني مقامى 

روى، مناز  آن گاه اول ظهر هم مى. كنم اگر تكان هم خبورى، به خاطر مقامى كه دارم، زير و رويت مى. هم دارمي
  .اى، معامله تو با بندگان خدا معامله خوىب نبوده است خواىن، تو قبل از مناز در مقابل قيام كرده مى

______________________________  
  .هاتف اصفهاىن -)1(

  ».هر چيزى مگر ذات او هالك شدىن است«؛ 88): 28(قصص  -)2(

  ».چشد هر كسى مرگ را مى«؛ 185): 3(آل عمران  -)3(

  .378: تيح اجلنان، مناجات حضرت امري عليه السالم در مسجد كوفه؛ البلد األمنيمفا -)4(

  200: نفس، ص

خواهد،  آيد كه عرق جبينش را تبديل به يك تومان پول كرده و جنسى را مى اش مظلوم حمتاجى مى كاسىب كه در مغازه
گويد، ندارم، حضرت سّيدالشهداء  دهد، وقىت مى منىجنس را پنهان كرده تا چند برابر به دوستانش بفروشد، به اين غريبه 

  :فرمايد هر چند شيعه من باشد، خدا به مالئكه مى: فرمايد عليه السالم مى

  :گو است و از من نيست، چون حضرت در راه به يك نفر برخورد كرد، پرسيد دروغ
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ندارد، مهني احلمدللهى كه گفىت،  اگر قلبت غّل و غش و دغلى: فرمود. خومب احلمد للَّه: حالت چطور است؟ گفت
كند، كمى با بندگان خدا مدارا  كسى كه به سوى او حركت مى. گويد احلمد للَّه دارم اما مى. دروغ گفت: خداوند فرمود

رسد كه  گريد، چنان به زير دستش مى گذارد، مسلمان مظلوم را خوب حتويل مى كند، به بندگان خدا احرتام مى مى
براى خودش خودّيىت قائل نيست، اما كسى كه نسبت به مردم حالت دفاعى دارد، پنجاه سال بعد  حساب ندارد، چون

كند موّحد است، وىل غرق  يكى خدا يكى هم من، پنجاه سال هم هست خيال مى: گويد دهد كه مى واقعيّتش نشان مى
  .اى است العاده توحيد مسئله فوق. در شرك است

   توحيد واقعى

اين توحيد هم توحيد خياىل است كه پنجاه، . ها اعراض از توحيد دارند وحيد واقعى دارد؟ بيشرت نفسچه كسى روى به ت
بينم از اصل تا  خواهم منتقل شوم، تازه آن جا مى رسد مى كردم با خدا هستم، حاال كه مرگم مى شصت سال خيال مى

رود، خودّيىت هم كه براى خودم فرض  دارد به فنا مى حال كه خودّيت خودم. ام ام، بلكه با خودم بوده حاال با خدا نبوده
گذارند، حالت مجعم را تبديل به تفريق  حاال مرا در قرب مى. كردم اين بدن بود كه چه قدر زمحت كشيدم مجعش كردم مى
  .كنند مى

ريزد،  بعد موى سرم مىخورند،  هاى گوشم را مى آورند، بعد الله خورند، بعد چشمم را درمى هامي را مى ها ابتدا گوشت كرم
   ام از اين اعضا و جوارح عارى مججمه

  201: نفس، ص

كند تا معلوم شود كه آن خودّيىت را  شود، چنان در قرب مرا تفريقم مى كند و باز مى پوسد، شكمم باد مى شود، زبامن مى مى
  .كردم قّالىب بوده، نبوده است هم كه خيال مى

يب بزند . چنني گرفتار خدعه نفس شود و نفس اين گونه كاله سر انسان بگذاردواى به حال آن وقىت كه انسان اين  ِهى 
هسىت و بعد معلوم شود كه نبودم، كاله سرم بگذارد كه تو اهل توحيد هسىت، راحت باش، بعد معلوم شود كه اهل شرك 

  .هستم

ر وجود انسان ناپيدا و ضعيف است كه از به قدرى خّط كثيف شرك گاهى د: فرمود پيغمرب اسالم صلى اهللا عليه و آله مى
كند موّحِد موّحد است، پاِك پاك  انسان خيال مى »1« .تر است رّد پاى مورچه روى سنگ سياه در شب تاريك خمفى

  .است اّما گاهى شرك خفى دارد
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  خواهد راه خدا، معلم مى

  :فرمايد حضرت زين العابدين عليه السالم مى

  »2« :معّلم داشته باشيد، دائم بپرسيد، بگذاريد آگاهان مشا را ِببَـَرند، خودتان نرويدخودتان مسري را نرويد، يك 

  طّى اين مرحله ىب مهرهى خضر مكن
 

 «3»  ظلمات است برتس از خطر گمراهى

  

  :بنابراين، بايد از سالك راه پرسيد. در اين راه ظلمات و تاريكى است، از خطر گمراهى برتس

  آرامگه يار كجاستاى نسيم سحر 
 

 «4»  كش عّيار كجاست منزل آن مه عاشق

  

  :گفت لقمان به پسرش مى. زندگى جّداً شب تاريك است

  »5« »بـَُىنَّ، الدُّنيا َحبٌْر َعميٌق َقْد َغَرَق فيها عاَملٌ َكثريٌ «

كشىت حركت نكن، درياى  الزم دارى، ىباند، كشىت  ها در اين دريا غرق شده كىن، عامل ميان يك دريا زندگى مى! عزيز دمل
  :خطرناكى است

______________________________  
  .سوره انعام 108، ذيل آيه 213/ 1: ؛ تفسري القمى21501، حديث 36، باب 254/ 16: وسائل الشيعة -)1(

  »ظَْلَماءَ  ِإنَّ الشِّْرَك َأْخَفى ِمْن َدبِيِب النَّْمِل َعَلى َصَفاٍة َسْوَداءَ ِيف َليـَْلةٍ «

  :فرمايد العابدين عليه السالم درباره راهنمايان بشر مى امام زين -)2(
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ْعُت َعِليَّ ْبَن احلَُْسْنيِ عليه «؛ 145، حديث 202/ 54: ؛ حبار األنوار6، حديث 530/ 1: الكاىف َعْن َأِيب َمحَْزَة َقاَل مسَِ
َل َعِلّياً َو َأَحَد َعَشَر ِمْن ُوْلِدِه ِمْن نُوِر َعَظَمِتِه فََأَقاَمُهْم َأْشَباحاً ِيف ِضَياِء نُورِِه يـَْعُبُدونَُه قـَبْ السالم يـَُقوُل ِإنَّ اللََّه َخَلَق ُحمَمَّداً َو 

  .»َخْلِق اْخلَْلِق يَُسبُِّحوَن اللََّه َو يـَُقدُِّسونَُه َو ُهُم اْألَِئمَُّة ِمْن ُوْلِد َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله

را از نور عظمت خويش آفريد در وقىت كه آنان، ارواحى بودند در ) دين(داى تعاىل حممد و على و يازده نفر پيشوايان خ
منودند، و اينان پيشوايان راهنما  كردند، و تسبيح و تقديس او مى روشناىي نور او كه خدا را پيش از ساير خلق عبادت مى

  .باشند از آل حممد عليهم السالم مى

  .ديوان اشعار حافظ شريازى -)3(

  .مهان -)4(

  .20291، حديث 207/ 15: ؛ وسائل الشيعه12، حديث 16/ 1: الكاىف -)5(

  202: نفس، ص

  »1« »َوَسفيَنُة النَّجاةِ   إنَّ اُحلَسَني ِمصباُح اهلُدى«

  .با كشىت حركت كن

داند، وىل اگر  بشكافيم، خودش منىگويد اگر ذات كافر را هم  قرآن جميد مى. هدف كه معلوم است، هدف خداست
زند كه خدا كجاست، وىل چون دست به دامن معلم نزده، راه را گم كرده و  ذاتش را بشكافيم آن عمِق وجودش فرياد مى

  :فرمايد امرياملؤمنني مى. رود برياهه مى

َع ُحْكماً فـََوعى«   »2« » ، وَأَخَذ ِحبُْجَزِة هاٍد فـََنجى َرِحَم اللَُّه اْمَرءاً مسَِ

  .شويد ؛ دست به دامن مردان خدا بزنيد واّال هالك مى

  نفس مّكار و كالهربدار

دزدترين : فرمود پيغمرب اكرم صلى اهللا عليه و آله مى. نفس هم كالهربدار عجيىب است، مّكارتر از نفس در عاَمل نيست
ما مهه از مادر  . دزدد را با شهوت مى گذارد بفهمى، عصمت تو دزدد، منى دزدها در عاَمل نفس است، مهه وجودت را مى
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كه متولد شدمي، مقام عصمت داشتيم، درست است كه االن توبه كردمي، اما اگر پرده را بلند كند، خودمان را به خودمان 
فرق ما االن با انبيا و ائّمه . مانيم كه هزار دفعه شكسته و ُمدام بند خورده است نشان دهد، مانند يك ظرف چيىن مى

ا را نشان دهند، مانند چيىن متام عيار سامل هستند، اما اگر ما را به خودمان نشان . است مهني اگر پرده را كنار بزنند، آ
دهند، مهه جاى ما بند خورده است، لذا بيشرت از اين نگذارمي بشكنيم و بند خبورمي، چراكه اگر اين دفعه بشكنيم، مهه 

  .شكند جوره مى

  :رسد كه قابل بند زدن نيست ه جاىي مىديگر ب: فرمايد قرآن مى

  »3« »و َفُأْولِلَك َأْصحُب النَّاِر ُهْم ِفيَها خِلُدونَ  ى َخِطَيتُهُ  َمن َكَسَب َسيَّئًة َو َأحَطْت بِهِ   بـََلى«

  .بسيار بايد مواظب نفس بود. گر عجيىب است نفس بسيار خطرناك است، كالهربدار، مّكار و خدعه

______________________________  
  .1080، حديث 52/ 4: مدينة املعاجز -)1(

  .43، حديث 15، باب 425/ 74: ؛ حبار األنوار111: خصائص األئمة -)2(

بلكه كساىن كه مرتكب گناه شدند وآثار گناه، سراسر وجودشان ] گوييد نه چنني است كه مى[« ؛ 81): 2(بقره  -)3(
  ».اند انهرا فرا گرفت، آنان اهل آتشند و در آن جاود

  203: نفس، ص

   بيان حاالت نفس در قرآن

  :گويد قرآن جميد مى

نفس حاالتى دارد، قرآن مهه حاالتش . ترين حاالت نفس است يك حالت نفس حالت تسويل است كه يكى از خطرناك
حالت تسويل  حالت ديگر آن،. كند از آن ياد مى» قيامت«را مشرده يك حالىت دارد به عنوان اّماره كه قرآن در سوره 

به آن » يس«حالت ديگر، حالت اعراض است كه در سوره مباركه . كند از آن ياد مى» يوسف«است كه در سوره 
. هاى قرآن به آن پرداخته شده است حالت ديگر، حالت خدعه و مكر و شيطنت است كه در بيشرت سوره. پردازد مى



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

 

ترين  حالت ديگر، حالت اعتداست كه از خطرناك. كند اد مىحالت بعد، حالت عناد است كه در آيات متعّددى از آن ي
  .حاالت نفس است و در قرآن آمده است

   مراقبت و مواظبت از نفس

ما چه . ما با اين جّثه كوچك خود در حماصره انواع خطرها هستيم و تا آخر عمر هم مهني طور است! برادران و خواهران
اين خطرها به نفس نچسبند، هر خطرى هم كه به نفس خبورد، زمخش به زودى قدر بايد در زندگى مواظب خود باشيم تا 

زماىن كه دستمان در دست مادرامنان  »1« چه زماىن به ما گفتند كه نگاه كردن به ناحمرم حرام است،. خوب شدىن نيست
  :گفت كرد و مى رب گريه مىآيد كه بّچه كوچكى بودمي، آن واعظ روى من آوردند، يادتان مى بود، ما را به اين جمالس مى

  »2« »ُقل لّْلُمْؤِمِنَني يـَُغضُّواْ ِمْن أَْبصرِِهمْ «

يادتان است بچه بودمي در اين جمالس شنيدمي كه امرياملؤمنني فرموده . به مردم مؤمن بگو چشم از ناحمرم بپوشيد! حبيب من
  :است

  »3« »النََّظُر ُشْعَبةٌ ِمَن الزِّنا«

  ______________________________؛
؛ 52، حديث 34، باب 41/ 101: ؛ حبار األنوار16683، حديث 81، باب 269/ 14: مستدرك الوسائل -)1(
َو  يـَُغضُّوا ِمْن أَْبصارِِهْم َقاَل النَِّيبُّ صلى اهللا عليه و آله ُغضُّوا أَْبَصارَُكْم تـََرْوَن اْلَعَجاِئَب َو َقاَل اللَُّه عز و جل ُقْل ِلْلُمْؤِمِننيَ «

  .»ُه َبْذُر الشََّهَواِت َو نـََباُت اْلِفْسقِ َحيَْفُظوا فـُُروَجُهْم َو َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ لِْلَحَوارِيَِّني ِإيَّاُكْم َو النََّظَر ِإَىل اْلَمْحُذورَاِت َفِإنَّ 

و خداوند متعال فرموده . كنيدچشم از حمرمات بپوشانيد تا امور عجيب مشاهده  : رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود
و حضرت عيسى عليه السالم به . بگوى به مؤمنني كه چشمهاى خود را بپوشانند و فروج خود را حفظ كنند: است

پرهيز كنيد از نظر به سوى حمذورات و آنچه ممنوع شده است، زيرا اين چنني نظر ختم شهوات : حواريان خود فرموده است
  .فجور استبوده و فرع و شاخه فسق و 

  :در توضيح بيشرت بايد گفت

فرمانده و حاكم چشم مانند قواى ظاهرى ديگر بدن قلب است، و قلب نيز در حتت سيطره و حكومت و نفوذ پروردگار 
پس قلب اگر در مقابل عظمت . كند جهان كه حكومت بر مهه قواى مادى و معنوى و نريوهاى جهاىن دارد، كار مى
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فرمانربدار و مطيع گشت، حكومت و فرمان او نيز از حميط خواست و رضايت و دستور خداوند پروردگار متعال خاشع و 
متعال خارج خنواهد شد و در صورتى كه قلب انسان منزل شيطان و حمل نفوذ و وحى و تصرف ابليس قرار گرفت، قهرا 

و حتت نفوذ و اراده و تصرف چشم و گوش و زبان و دست و پاى انسان نيز مقهور و مغلوب هوى و هوسهاى شيطاىن 
  .و حكومت جنود ابليسى واقع خواهد شد

چشم گذشته از آنكه وسيله بروز صفات قلىب و آلت درك و احساس است، موجب شدت تريگى و امتداد حمجوبيت قلب 
  .بوده، و سبب مزيد فسق و فجور و شهوتراىن خواهد بود

گريد، و در عني حال مهني نظر  ه دستور و اراده قلب صورت مىنظر اول چشم به اقتضاى باطن و ب: و به عبارت ديگر
  .كند مقام اقتضاء و قوه باطىن را به مرتبه فعليت آورده، و حتريك و تشديد و تقويت و متديد مى

از آنچه حرام است مانند ديدن زنان ناحمرم و عورت [چشمان خود را : به مردان مؤمن بگو«؛ 30): 24(نور  -)2(
  ».و بندندفر ]  ديگران

  :مواردى ديگر قريب به مضمون حديث در روايات متعدد آمده است -)3(

قَاَل َعِليٌّ «؛ 25503، حديث 127، باب 230/ 20: ؛ وسائل الشيعة4505، حديث 436/ 3: من الحيضره الفقيه
  .»َن الزِّنَاعليه السالم ُمَباَشَرُة اْلَمْرأَِة ابـَْنتَـَها ِإَذا بـََلَغْت ِستَّ ِسِنَني ُشْعَبٌة مِ 

  .اى از زنا است اش شعبه مباشرت زن با دخرت شش ساله

  :و مهچنني در روايت آمده

  :َعْن َأِيب َجْعَفٍر َو َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقاَال «؛ 11، حديث 559/ 5: الكاىف

نَـْنيِ  َق اْلَفرُْج َذِلَك أَْم  َما ِمْن َأَحٍد ِإالَّ َو ُهَو ُيِصيُب َحظّاً ِمَن الزَِّىن َفِزَىن اْلَعيـْ  النََّظُر َو ِزَىن اْلَفِم اْلُقبـَْلُة َو ِزَىن اْلَيَدْيِن اللَّْمُس َصدَّ
  .»َكذَّبَ 

ره زناى چشم نگاه كردن و زناى دهان بوسيدن و زناى دست . اى دارد هيچ كس از زنا مصون نيست و هر كس از آن 
  .بگويد و يا دروغ خواهد راست ملس كردن است، در اين جا دامن مى

  :و نيز نقل شده
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ْعُتُه يـَُقوُل النََّظُر َسْهٌم ِمْن ِسَهاِم ِإبِْليَس َمْسُموٌم ... «؛ 12، حديث 559/ 5: الكاىف َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقاَل مسَِ
  .»َو َكْم ِمْن َنْظَرٍة َأْوَرَثْت َحْسَرًة َطِويَلةً 

، حسرت و اندوه طوالىن را به مهراه داشته )كوتاه(لود ابليس است، و چه بسا يك نگاه نگاه، تريى از تريهاى زهر آ
  .باشد

  204: نفس، ص

اند نگاه به ناحمرم حرام است؟ ببينيم هر كدام چند  چند سال است كه به ما گفته. اى از زنا كردن است نگاه كردن رشته
  .ساله هستيم

هم . ها هم شصت سال ها پنجاه سال است، بعضى اند، بعضى هم شنيده اند، مرتب ها چهل سال است كه شنيده بعضى
كنيم؟ به اين دليل كه زمخى كه به نفس خورده،  اند كه گناه بسيار بدى است، اما چرا باز هم نگاه مى چنني شنيده

سى يا چهل روز  بنابراين، از ابتدا نگذارمي كه نفس زخم خبورد، اين زخم، زخِم بدن نيست كه. اش آسان نيست معاجله
توان با يك حلظه تصميم اين كار را اجنام داد؛ يعىن  به خدا مى. توان يك دفعه اين مهه زخم را خوب كرد منى. خوب شود

  .ها را خوب كند تواند زخم اگر كسى اآلن سر تا به پاى نفسش زخم داشته باشد، مهني اآلن مى

را خوب كند؟ از ميدان تا خيمه، يك وجودى بود متاِم اعراض را هايش  حّر بن يزيد چه قدر طول كشيد كه توانست زخم
داشت، مهني وجود كارى كرد كه متام توبه را اجياد كرد، واقعاً مهه موجوديّتش را از شيطان و خود برگرداند و چند قدم آمد 

  :و صدا زد

  »1« »َهل يل ِمْن توبة! يا أبا َعبِداللَّهِ «

هايت را خوب   وقىت كه از ميدان قصد كردى بياىي پيش ما مهان جا مهه زخم: ت؟ امام فرمودندام قبول اس آيا اگر بيامي، توبه
  .درجه، يك توبه واقعى، يك يا حسني راست، يك يا اللَّه واقعى گفت و رستگار شد 180كردم، يك چرخش 

  شب تاريك و ره وادى امين در پيش
 

  آتش طور كجاست وعده ديدار كجاست

 جهان نقش خراىب داردهر كه آمد به 
 

  در خرابات بگوييد كه هشيار كجاست
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  هر سر موى مرابا تو هزاران كار است
 

  كار كجاست گر ىب ما كجاييم و مالمت

  باز پرسيد كه گيسوى شكن در شكنش
 

  كني دل سر شده گم گشته گرفتار كجاست

  ساقى و مطرب و مى مجله مهيّاست وىل
 

  يار كجاستيار مهّيا نشود  عيش ىب

ن دهر مرنج   حافظ از باد خزان در 
 

 «2»  خار كجاست فكر معقول بفرما گل ىب

______________________________  
  :اشاره به توبه حر است -)1(

َجاَز َعْسَكَر َفَضَرَب اْحلُرُّ ْبُن يَزِيَد فـََرَسُه َو «؛ 159: ؛ اماىل، شيخ صدوق1، حديث 37، باب 319/ 44: حبار األنوار
ُتْب َعَليَّ فـََقْد َأْرَعْبُت قـُُلوَب ُعَمَر ْبِن َسْعٍد ِإَىل َعْسَكِر احلَُْسْنيِ ع َواِضعاً َيَدُه َعَلى َرْأِسِه َو ُهَو يـَُقوُل اللَُّهمَّ ِإَلْيَك أُنِيُب فَـ 

تـَْوبٍَة َقاَل نـََعْم َتاَب اللَُّه َعَلْيَك َقاَل يَا اْبَن َرُسوِل اللَِّه اْئَذْن ِيل َفأُقَاِتَل َعْنَك أَْوِلَياِئَك َو َأْوَالَد نَِبيَِّك يَا اْبَن َرُسوِل اللَِّه َهْل ِيل ِمْن 
َعَشَر َرُجًال ُمثَّ قُِتَل فَأََتاهُ  ِمنـُْهْم َمثَانَِيَة َفَأِذَن َلُه فـَبَـَرَز َو ُهَو يـَُقوُل َأْضِرُب ِيف َأْعَناِقُكْم بِالسَّْيِف َعْن َخْريِ َمْن َحلَّ ِبَالَد اْخلَْيِف فَقَتلَ 

نـَْيا َو اْآلِخَرة   .»احلَُْسْنيُ ع َو َدُمهُ َيْشَخُب فـََقاَل َبْخ َبْخ يَا ُحرُّ أَْنَت ُحرٌّ َكَما ُمسِّيَت ِيف الدُّ

  .ديوان اشعار حافظ شريازى -)2(

  

  205: نفس، ص

   اصرار بر مواظبت از نفس در روايات

  :اين قدر كه اصرار دارند مواظب نفس باشيم، اصرار دارند كهمعصومان در راويات 

  »1« »َفحاِسُبوا أنُفَسُكْم قـَْبَل َأْن ُحتاَسُبوا«

  :اصرار دارند كه
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   تَأدَّبُوا ِبآدابِ «

  »الصَّاِحلني

  »َختَلَّقوا ِبأخالِق اللَّهِ « ،

  :اصرار دارند كه

ا بُِعْثُت ِألَُمتَِّم َمكارَِم األخالقِ «   »2« »إمنَّ

نفس را بايد تصفيه كرد، بايد پاك كرد، اما چگونه؟ فعًال اولني قدمش را االن حبث . ، نسبت به هيچ چيز اصرار ندارند
توان بدون  منى. اين هم تازه قدم ظاهرى است، نه عمقى، اما تا اين قدم را برندارمي، به عمق برنامه خنواهيم رسيد. كنيم مى

  .دم به قدم طى مراحل كرداين قدم به قدم دوم رسيد، بايد ق

   مراحل رسيدن به حمبوب و معشوق

كنند اين است كه فقه را هر كسى برابر با تكليفش به  قدم اول كه متام انبيا، امامان و عرفاى بزرگ قابل قبول راهنماىي مى
  .يكى در قسمت عبادات و ديگر در قسمت معامالت: اجرا بگذارد، فقهى را كه در دو قسمت است

ات فقط با مال حالل  در قسمت معامالت هم رابطه دنياىي. مت عبادات واجبات را جبا بياور، حمرّمات را ترك كندر قس
گويند كه  اين قدم اول است؛ يعىن اين قدم را هر كسى بردارد تازه به او مى. باشد، با مال حرام هم به كّلى قطع رابطه كن

ها انسان بريون است، در بيابان است،  كنند واّال منهاى اين حرف ز مىآماده قبول شدن يار شده است و حاال در را با
  .شود زده است، به هيچ حنوى هم آرام منى در باغ و گلزار و گلستان نيست، دور است، سرگردان و حريت

شود؛  شود اما راحت منى كنم، راحت مى شود؛ ازدواج مى خرد، اما راحت منى شوم، مى خرم راحت مى خانه مى: گويد مى
   شوم، مغازه خرم، راحت مى شود؛ مغازه مى شود، اما راحت منى دار مى شوم، بچه شوم، راحت مى دار مى بچه

______________________________  
  .38، حديث 36: ؛ اماىل، شيخ طوسى108، حديث 143/ 8: الكاىف -)1(

  ).مقدمه( 8: ؛ مكارم االخالق9، باب 210/ 16: حبار األنوار -)2(
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كند، خانه دارد، ماشني دارد، زن و بچه دارد، عروس و  بيىن چشمش را باز مى شود، يك زمان مى گريد، اما راحت منى مى
كند، راه را هنوز پيدا نكرده، بايد  داماد دارد، حماسن سفيد نزديك مرگ است اما آرام نشده، اين هنوز در بيابان زندگى مى

توامن دروغ است، چون هر چه را كه انسان نتواند خدا به او  توانيم، هر كسى بگويد منى نگوييد منىحمّرمات را ترك كنيد، 
  :فرمود توانسىت خدا منى توامن جلوى شهوت خودم را بگريم، اگر منى كند، كسى نگويد كه منى تكليف منى

  »1« »َو ْلَيْستَـْعِفِف الَِّذيَن َالجيَُِدوَن ِنَكاًحا«

عّفت نفسش را حفظ كند، اگر  »َو ْلَيْستَـْعِففِ « آيد،  ازدواج ندارد، وقىت كه پاى شهوت حرام مىجواىن كه تواناىي
 تواىن كه دعوتت كرده، شيشه عصمتت را نشكن، نفس را زمخى نكن، اين امر كرد، مى توانسىت كه مواليت دعوتت منى منى
تواند مال حرام خنورد، به اين دليل  كاسب هم مهني طور، مىبه  . ها دعوت حمبوب و معشوق است به جوان »َو ْلَيْستَـْعِففِ «

  :گويد حمبوب مى

َنُكم ِباْلبِطلِ «   »2« »َوَال َتْأُكُلواْ َأْمَو َلُكم بـَيـْ

  .اين اولني قدم است. تر ز مو اين جاست هزار نكته باريك

  :چهار برنامه را بايد اجرا كرد

كل اين چهار برنامه تنها يك قدم است، آن هم قدمى . ز حراماداى واجبات، ترك حمّرمات، خوردن حالل، بريدن ا
خواهم اين قدم را بردارم، هنوز  از مهني اآلن به پروردگار بگو مى. بيىن ظاهرى، تو اين قدم را بردار، بعد ببني چه مى

ه، مواليت ريزد، چه شد بيىن اشكت مى بيىن، هيچ چيز نگفته مى اى، صبح نشده مهني امشب ببني چه مى برنداشته
شود،  شود، چشمت عوض مى خواهد با تو مصافحه كند، دستش را دراز كرده تا زير بغل تو را بگريد، حالت عوض مى مى

   شوى، بشقاب خواهى خبورى پنج اىل شش لقمه كه خوردى، سري مى ديگر غذا كه مى

______________________________  
  ».يابند بايد پاكدامىن پيشه كنند ازدواجى منى]  وسيله[و كساىن كه «؛ 33): 24(نور  -)1(

  ».و اموالتان را در ميان خود به باطل و ناحق خموريد«؛ 188): 2(بقره  -)2(
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گم شده پيدا شد، ديگر نوبت . اند كشد، چرا كه ميلت را به جاى ديگر جهت داده هم پر است، وىل ديگر ميلت منى
احىت شروع شد، ديگر موال نقاب از چهره برداشت، چه حاىل پيدا كردى، با اين كه هيچ اطمينان و آرامش رسيد، ديگر ر 

گوىي، امشب كه تصميم تو عوض  بنده من، تو هيچ چيزى منى: گويد دهد، مى گوىي، اما خوِد پروردگار خرب مى چيزى منى
  .ام كنم، با تو خلوت كرده شده، من از درونت با تو مناجات مى

  از خدا يارى ندارميما عاشقان غري 
 

  اش حاجت به ديّارى ندارمي با يارى

  با هر چه پيش آيد به عاَمل شادكاميم
 

  غري غمش بر دوش جان بارى ندارمي

 نور ُرخش تا در دل ما شد پديدار
 

  آيينه يارمي و زنگارى ندارمي

 خار عاَمل به چشم ما گلستاىن است ىب
 

  اّال غمش بر پاى دل خوارى ندارمي

 افتاد بارى كار ما با او صد شكر
 

  زين پس دگر با هيچ كس كارى ندارمي

  

  بر ما فقريان رمحى اى سلطان كه در دل
 

 «1»  هيچ آرزو جز فيض ديدارى ندارمي

  

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
  .اى اهلى قمشه -)1(

  208: نفس، ص

  ها نوشتپى 
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   حاالت نفس 13

  

   نفس نورى

   ران، حسينيه هدايت

  1362رمضان 

  215: نفس، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

ا   نفس انسان داراى حاالت گوناگوىن است كه اين حاالت در اثر يك سلسله روابط و مسائل گوناگوىن كه انسان با آ
ا به حاالت اهلى . شود كند، براى نفس ساخته مى سروكار پيدا مى يك سلسله حاالتى براى نفس هست كه بايد از آ

هاى عملى با عاَمل  هاى فكرى و چه فعالّيت تعبري كرد و آن زماىن است كه نـَْفس بر اثر فعالّيت خوِد انسان، چه فعالّيت
كند  كند و بر اثر اين رابطه از باطن و عمق عاَمل، از حقيقت عاَمل كسب فيض مى برقرار مى قدس و عاَمل ملكوت ارتباط

  .كند و به تعبري قرآن كرمي، كسب نور مى

اش  شود، چون نفس با مهه اعضا و جوارح در رابطه است و رابطه رسد، در خوِد نفس حبس منى اين نور وقىت به نفس مى
به ناچار اين نورى را كه از عامل قدس و . مهه اعضا و جوارح بسته به حركت نفس است حتّرك. هم رابطه فرماندهى است

كند، چون در اين حالت نفس كه حالت نورى  كند، با متام رفقا، شركا و دوستانش يك جا خرج مى ملكوت كسب مى
از باب لطف، از باب  اوست، خبل وجود ندارد، مثل اين كه خوِد وجود مقّدس حضرت حق فّياض است و از باب كرم،

نفس هم در ارتباط با مبدأ فيض عامل نسبت . رساند عنايت، از باب فضل، هر چه را كه موجودات الزم داشته باشند مى
   اى شود، چشمه به مهه فرمانربهايش مبدأ فيض و فّياض مى

  216: نفس، ص

  .رساند فرمان او هستند، مىگريد، به اعضا و جوارحى كه حتت  شود كه آن چه را از باطن عاَمل مى مى
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   نفس نورى از ديدگاه پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله

شود، چشم، گوش، دست، پوست و  كسى كه داراى نفس نورى مى  »1« :فرمايد پيغمرب اسالم صلى اهللا عليه و آله مى
كه از طريق نفس اين نور را   شوند و معناى آن هم معلوم است، يك دست منّور به نور حق موى او مهه غرق در نور مى

گريد، يا يك پاى منّور به نور حق، يك عقل منوّر به نور حق، يك چشم منّور به نور اهلى، يا يك قلب روشن به انوار  مى
  .حضرت بارى تعاىل

نه . بيند چنني انساىن فقط خدا را مالك مى. عملش عمل اهلى است، راهش راه اهلى است، حركاتش حركات اهلى است
  .داند داند، نه مالك مالش و نه عاِمل علمش و نه خودش را حمّرك خودش مى ود را مالك خودش مىخ

سرنشني ماشني و . در حقيقت، مانند سرنشيىن است كه مهه اختيارش در اختيار آن مركب است و خودش كارى ندارد
خواهد نّيت  خواهد كارى كنيم، ديگر منى منى اگر ما خودمان را به اين حالت نورى برسانيم، ديگر. اند هواپيما فقط نشسته

امي، آن وقت فقط  در آن زمان ديگر هيچ كاره. شود و اراده كنيم، بلكه فقط بنشينيم و فيض بگريمي، فيض خودش خرج مى
بلكه ما  -نعوذ باللَّه -كند، نه اين كه ما خدا شده باشيم نويسد، حركت مى شنود، مى بيند، مى خداست، خداست كه مى

توانيم  در هيچ چيزى منى» من«ديگر . آييم زنيم، درمى دم مى» من«هاى قّالىب كه حتت عنوان كلمه  از اين استقالل
و هيچ كارى را به خود نسبت . ماند گفنت ديگر براى ما منى» من«قدرت . گوييم خدا بگوييم، آن وقت فقط مى

  .دهد منى

ديگر نيازى نيست كه هيچ كارى بكند، مهه كارها را آن مركب نورى اجنام انسان اگر خودش را به اين حال نورى برساند، 
  :دهد مى

______________________________  
  :شبيه اين روايت آمده -)1(

وُر ُكلِّ ِإنَّ النـَّْفَس نُ ... َمَواِعُظ اْلَمِسيِح عليه السالم ِيف اْإلِجنِْيِل َو َغْريِِه «؛ 16، حديث 21، باب 315/ 14: حبار األنوار
  .»ٍء َو ِإنَّ احلِْْكَمَة نُوُر ُكلِّ قـَْلب َشيْ 

  :فرمايد هم چنني امام صادق عليه السالم درباره مومن و كافر مى

َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه «؛ 5، حديث 108 - 107/ 1: ؛ علل الشرائع4، حديث 1، باب 118 -117/ 6: حبار األنوار
َا َصاَر ا ْنَساُن يَْأُكُل َو َيْشَرُب بِالنَّاِر َو يـُْبِصُر َو يـَْعَمُل ِبالنُّوِر َو َيْسَمُع َو َيَشمُّ ِبالرِّيِح َو جيَُِد العليه السالم قَاَل ِإمنَّ طََّعاَم َو ْإلِ
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ْنَساُن ُخِلَق ِمنْ  نـَْيا َو َشْأِن اْآلِخَرِة َفِإَذا َمجََع  الشَّرَاَب بِاْلَماِء َو يـََتَحرَُّك بِالرُّوِح َو َساَق احلَِْديَث ِإَىل َأْن َقاَل فـََهَكَذا اْإلِ َشْأِن الدُّ
نـَْيا فَِإَذا فـَرََّق  نَـُهَما َصاَرْت َحَياتُُه ِيف اْألَْرِض ِألَنَُّه نـََزَل ِمْن َشْأِن السََّماِء ِإَىل الدُّ نَـُهَما َصاَرْت تِْلَك اْلُفْرَقُة اْلَمْوَت تـَُردُّ اللَّهُ بـَيـْ اللَّهُ بـَيـْ

يـَُفرَُّق بـَْنيَ اْألَْرَواِح َو اجلََْسِد فـَُردَِّت الرُّوُح َو النُّوُر  ْخَرى ِإَىل السََّماِء فَاحلََْياُة ِيف اْألَْرِض َو اْلَمْوُت ِيف السََّماِء َو َذِلَك أَنَّهَشْأَن اْألُ 
نـَْيا ِألَنَّ الرِّيَح تـَُنشُِّف اْلَماَء فـَيَـْيَبُس اْألُوَىل َو ُترَِك اجلََْسُد ِألَنَُّه ِمْن َشْأِن الدُّ ]  اْلُقُدسِ [ِإَىل اْلُقْدَرِة  َا َفَسَد اجلََْسُد ِيف الدُّ نـَْيا َو ِإمنَّ

َما َكاَن ِمْن نـَْفِس ُكلٌّ ِإَىل َجْوَهرِِه اْألَوَِّل َو َحتَرََّكِت الرُّوُح بِالنـَّْفِس َحرََكتَـَها ِمَن الرِّيِح فَ  فـََيبـَْقى الطُِّني فـََيِصُري رَُفاتاً َو يـَبـَْلى َو يـَْرِجع
 ُصوَرُة نَاٍر َو َهِذِه ُصوَرُة نُوٍر َو اْلَمْوُت اْلُمْؤِمِن فـَُهَو نُوٌر ُمَؤيٌَّد ِباْلَعْقِل َو َما َكاَن ِمْن نـَْفِس اْلَكاِفِر فـَُهَو نَاٌر ُمَؤيٌَّد بِالنُّْكِر فـََهِذهِ 

  .»َمٌة َعَلى اْلَكاِفرِينَ َرْمحٌَة ِمَن اللَِّه ِلِعَباِدِه اْلُمْؤِمِنَني َو َنقِ 

  217: نفس، ص

يًعا«   »1« »َمن َكاَن يُرِيُد اْلِعزََّة َفِللَِّه اْلِعزَُّة مجَِ

در مقابل : فرمايد شود؟ پيغمرب مى به مقام نيز عزيز منى! شود؟ بر مبناى ارزياىب صاحب عاَمل، انسان به علم عزيز منى
هاى اسالمى، در مقابل يك وكيل، يك وزير، يا هر مقام كشورى و  مقام صاحبان مقام و مال كه قرار گرفىت، حىت صاحب

با مهان سالم ثلث : فرمايد اش، به خاطر مقامش حضرت مى لشگرى اگر به او سالم بكىن به دليل مالش، براى درجه
يًعا« .دينت نابود شده است   :مجيع عّزت پيش اوست »فَِللَِّه اْلِعزَُّة مجَِ

  »2« »اْلَكِلُم الطَّّيبُ ِإلَْيِه َيْصَعُد «

بايد َكِلم طّيب شومي تا بتوانيم  »ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّّيبُ « مشا اگر خبواهيد كسب عّزت كنيد بايد حركت صعودى پيدا كنيد
شود، بنشني  كىن، بلكه مشا سرنشني مركب نور هسىت، ديگر خيالت راحت مى حركت كنيم، آن گاه ديگر مشا حركت منى

توانيد دست تكان دهيد، خوِد پروردگار دستش از  خواهد دست تكان دهيد؛ يعىن ديگر منى ا مركب نور مشا را بربد، منىت
خواهد راه بروى، بنشني و راحت باش، امنّيت هم  كند، ديگر مشا منى آيد، دست اوست كه حركت مى آستني مشا درمى

  :داشته باش چون خدا مهراه انسان است

  »3« »َعَلْيِهْم َو َالُهْم َحيَْزنُونَ َال َخْوٌف «

برمي و كسل و شاد و  خورمي، رنج مى االن كه ناراحت هستيم و غّصه مى. اى به خود وحشت راه نده از هيچ حادثه
  .شومي و در داراىي خوشحال هستيم شومي، در ندارى رجنيده مى حوصله و با حوصله مى ىب
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خواهيم كار كنيم، خودمان هم حمدود، كوچك هستيم، كار ما را خسته  دمان مىمتام اين دردها مربوط به اين است كه خو 
گريند، هوا ما را  كند، چهار نفر كه دورمان را مى كند، داراىي ما را خوشحال مى كند، ندارى ما را ناراحت مى مى

  دارد، برمى

______________________________  
  ».مهه عزت ويژه خداست] بايد آن را از خدا خبواهد، زيرا[، پس خواهد كسى كه عزت مى«؛ 10): 35(فاطر  -)1(

  ».رود به سوى او باال مى]  هاى صحيح چون عقايد و انديشه[حقايق پاك «؛ 10): 35(فاطر  -)2(

  ».پس كساىن كه از هدايتم پريوى كنند نه ترسى بر آنان است و نه اندوهگني شوند«؛ 38): 2(بقره  -)3(

  218: نفس، ص

دهد،  اما اگر خود را به اين حالت نور برسانيم، هر كارى را، خدا اجنام مى. شومي شوند ناراحت مى دور ما كه دور مىاز 
  .خوانيم، مشا ديگر خيالت راحت باشد خواند، ما منى خوانيم خدا مى مناز هم كه مى

بيند، ديگر جبهه را بيابان  ا خدا مىروى، اگر انسان به اين حالت نورى برسيد، ديگر مهه چيز ر  آن وقت هر جا كه مى
وقىت از مركب  »1« :فرمايد آن گاه حضرت مى. كند شنود، درد گلوله را حس منى بيند، صداى گلوله منى بيند، چادر منى منى

كند يك نفر تري خورده، بايد  روى؟ عرض مى رسد كجا مى كند، خطاب مى افتد، ملك املوت حركت مى روى زمني مى
خواهم روحش را  ت گرفنت جان را به من واگذار كردى، خودت گفىت ملك املوت، من مالك مرگ هستم، مىمبريد، ملكيّ 

  .خواهد شهيد شود رختخواىب كه نيست، مى: رسد خطاب مى. بگريم

حىت دست قدرت تو حق ندارد روح شهيد را ملس كند، شهيد را خودم : رسد پس چه كار كنم؟ خطاب مى: كند عرض مى
آن جا ديگر خوف نيست، مقام شوق است، چون مقام خوف را   »2« »أُْولِلَك َهلُُم اْألَْمنُ «. را بگريم بايد جانش

  .شود گذرانده، آن جا مقام، مقام شوق است، البته آن جا گريه انسان هم بسيار زياد مى

  .چشمش كور شد: فرمايد اين قدر گريه كرد كه حضرت مى -پيغمرب خدا -شعيب

نگفت چشم مرا به من برگردان، چون ديگر راحت نشسته بود، اصًال چشم مال او نبود كه به خدا بگويد  به پروردگار هم
  :چشمم را بده
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  »3« »ُكْنُت َلُه َمسَْعُه الَّذى َيْسَمُع ِبِه َو َبَصَرُه الَّذي يـُْبِصُر ِبهِ «

  :؛ چشم او من هستم

 «اْهِدنَا الصَِّر طَ «گان  اى رهنماى گمشده
 

 «4» «اْهِدنَا الصَِّر طَ «راهروان اى چشم 

  

دوباره . كشد تا انسان بر اثر گريه نابينا شود چند سال طول مى. خداوند چشم را به او بازگرداند، وىل باز هم گريه كرد
   اين. چشمش را بازگرداند، اما باز هم گريه كرد

______________________________  
  :به بعد سوره فصلت دارد كه در تفسري قمى آمده 34اشاره به تفسري آيات  -)1(

   حضور املعصومني عليه السالم عند املوت

مث ذكر املؤمنني من شيعة أمرياملؤمنني عليه «؛ 8، حديث 181 -180/ 6: ؛ حبار األنوار266 - 265/ 2: تفسري القمى
قال على والية أمرياملؤمنني عليه السالم قوله تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة قال عند السالم فقال ِإنَّ الَِّذيَن قاُلوا َربـَُّنا اللَّهُ ُمثَّ اْسَتقاُموا 

نْيا قال كنا حنرسكم من الشياطني املوت َأالَّ َختاُفوا َو ال َحتَْزنُوا َو أَْبِشُروا بِاْجلَنَِّة الَِّيت ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن َحنُْن َأْولِياؤُُكْم ِيف احلَْ  َو ياِة الدُّ
  .»عند املوت َو َلُكْم ِفيها ما َتْشَتِهي أَنـُْفُسُكْم َو َلُكْم ِفيها ما َتدَُّعوَن يعين يف اجلنة نـُُزًال ِمْن َغُفوٍر َرِحيمٍ  ِيف اْآلِخَرِة أي

  :فرمايد و نيز امام صادق عليه السالم مى

ُه َرُسوُل اللَِّه ص َو َأِمُري اْلُمْؤِمِنَني َو احلََْسن َو احلَُْسْنيُ َصَلَواُت اللَِّه َعَلْيِهْم َما َميُوُت ُمَواٍل لََنا ُمْبِغٌض ِألَْعَدائَِنا ِإالَّ َو َحيُْضرُ «
ِليُل َعَلى َذِلَك قـَوْ  حلَِاِرٍث : يه السالمُل َأِمريِاْلُمْؤِمِنَني علفـَيَـَرْونَُه َو يـَُبشُِّرونَُه َو ِإْن َكاَن َغيـَْر ُمَواٍل لََنا يـَرَاُهْم ِحبَْيُث َيُسوُؤُه َو الدَّ

  .»اْهلَْمَداِينِّ يَا َحار َمهَْداَن َمْن َميُْت يـََرِين ِمْن ُمْؤِمٍن َأْو ُمَناِفٍق قـُُبال

به فرموده پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله انسان بوسيله ! آرى» .و آنان راه يافتگانند«؛ 82): 6(انعام  -)2(
  !شود گريد و اگر حبيب خدا شد مهه رفتار، گفتار و كردارش خدائى مى ى قرار مىتقرب به نوافل در مسري حبيب الله

قَاَل َرُسوُل اللَِّه ص َقاَل اللَُّه عز و جل َمْن «؛ 443، حديث 47، باب 291/ 1: ؛ احملاسن7، حديث 352/ 2: الكاىف
ٍء َأَحبَّ ِإَيلَّ ِممَّا افْـتَـَرْضُت َعَلْيِه َو ِإنَّهُ لََيتَـَقرَُّب ِإَيلَّ بِالنَّاِفَلِة َحىتَّ   َعْبٌد ِبَشيْ َأَهاَن ِيل َولِّياً فـََقْد َأْرَصَد ِلُمَحارََبِيت َو َما تـََقرََّب ِإَيلَّ 
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َا ِإْن َدَعاِين ْنِطُق بِ ُأِحبَُّه فَِإَذا َأْحَبْبُتُه ُكْنُت َمسَْعُه الَِّذي َيْسَمُع ِبِه َو َبَصَرُه الَِّذي يـُْبِصُر ِبِه َو ِلَسانَُه الَِّذي يَـ  ِه َو َيَدُه الَِّيت يـَْبِطُش ِ
  .»ٍء أَنَا َفاِعُلُه َكتَـَردُِّدي َعْن َمْوِت اْلُمْؤِمِن َيْكَرُه اْلَمْوَت َو َأْكَرُه َمَساَءَتهُ  َأَجْبُتُه َو ِإْن َسأََلِين َأْعطَْيُتُه َو َما تـََردَّْدُت َعْن َشيْ 

  .367: مفتاح الفالح -)3(

  .اشاىنفيض ك -)4(

  219: نفس، ص

اگر ! شعيب: سومني بار است كه كور شد، دوباره چشمش را بازگرداند، اين بار كه چشمش باز شد، خطاب رسيد
شتم را به تو عطا كردم اگر از جهّنم ناراحت هسىت،  كىن به آن جا برسى، عاىل خواهى و گريه مى شتم را مى ترين مقام 

  .تا چه رسد خودت، ديگر گريه نكن رسد اصًال بوى تو به جهّنم منى

شت و جهّنم كارى ندارم، مى! موالى من: گفت شت بربى يا جهّنم، فرقى منى من به  من عبد  »1« كند، خواهى مرا 
برم، فقط لذت  گومي َچشم، لذت هم مى برو جهّنم، مى! شعيب: هستم، قيامت هم مثل دنيا اگر موالى من بگويد

روم تا موالمي راضى  آيد تو را در عذاب ببينم، مى  است، چون آقاى من به من گفته كه خوشم مىمولوّيت تو براى من كاىف
  !اين ديگر چه حاىل است؟. شود

اگر . هاى ملكوتى را از اولياى خدا بشنومي، حال خدا يك نردبان صد پّله جلوى ما گذاشته است حال بگذاريد اين حرف
شود و چيزهاى  گذاريد روى پّله اولش برومي، مقدارى كه باال برومي، ديدمان باز مىنتوانستيم پّله صدم برومي، دست كم ب

ها جور  كنيم، زن خورمي، جور ديگر كاسىب مى شنومي، جور ديگر مى بينيم، جور ديگر مى بينيم، جور ديگر مى ديگرى مى
كنند، مهه  دارى مى ر ديگرى بچهكنند، پدر و مادرها جو  دارى مى كنند، مردها جور ديگرى زن ديگرى شوهردارى مى

  ِإَىل « است، »2« » ِعنَد ِسْدَرِة اْلُمنتَـَهى« شود، اگر به پّله صدم برسند كه آن جا ديگر چيزشان با مهان يك پّله عوض مى
توانيم به  آن جا ديگر دو نور نيست، يك نور است، فقط حق مطلق است، اما مهه ما مى. است »3« » َرّبَك اْلُمنتَـَهى

ين مقامات برسيم، حاال اگر به دليل سسىت به اين مقامات خودمان را نرسانيم، حّداقّل حركىت در ما اجياد شود، دست  ا
ا را دربياورمي، اداى اولياى خدا را  اش را برومي، بياييد اگر ذاتاً آن كسى كه مى كم يك پلّه خواهد نشدمي، منايش آ

  .اورميدربياورمي، اداى عباد شايسته حق را دربي

______________________________  
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله بكى شعيب عليه السالم من حب اهللا عز و جل حىت عمي فرد اهللا عز و جل  -)1(
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عليه بصره مث بكى حىت عمي فرد اهللا عليه بصره مث بكى حىت عمي فرد اهللا عليه بصره فلما كانت الرابعة أوحى اهللا إليه يا 
شعيب إىل مىت يكون هذا أبدا منك إن يكن هذا خوفا من النار فقد أجرتك و إن يكن شوقا إىل اجلنة فقد أحبتك قال إهلي 

و سيدي أنت تعلم أين ما بكيت خوفا من نارك و ال شوقا إىل جنتك و لكن عقد حبك على قليب فلست أصرب أو أراك 
  .فمن أجل هذا سأخدمك كليمي موسى بن عمرانفأوحى اهللا جل جالله إليه أما إذا كان هذا هكذا 

  .171/ 1: ؛ إرشاد القلوب، ديلمى1، حديث 51، باب 57/ 1: علل الشرائع

  ».نزد سدرة املنتهى«؛ 14): 53(جنم  -)2(

  ».به سوى پروردگارتوست] مهه امور[و اينكه پايان «؛ 42): 53(جنم  -)3(

  220: نفس، ص

گوىي هر كس براى امام حسني گريه كند،  گريد، مشا هم كه مى ام منى خر من گريهآ: شخصى امام صادق عليه السالم گفت
: گريد، يابن رسول اللَّه، چه كنم؟ حضرت فرمود ام منى اى است كه گريه شت بر او واجب است، من هم طبيعتم به گونه

شت بر تو واجب مى خودت را به شكل گريه گريد، خودت را به شكل   ات منى يهاگر گر  »1« .شود كنان دربياور، باز هم 
ا را دربياورمي كنان دربياور اگر منى گريه ا تبديل شومي، اداى آ حاال در ظاهر اگر گناه سراغ ما آمد؛ بدىن گناه . توانيم به آ

ا ر  نكنيم، اگر قلىب نتوانيم، اگر فكرى نتوانيم، اگر عمقى نتوانيم، اما ظاهراً كه مى ا توانيم با بدن اداى آ ا دربياورمي، آ
  .رنگ اوليا شومي توان مرتكب زنا نشد تا هم توانيم نكنيم، مى حاال اگر نّيت زنا منى. كردند، ما زنا نكنيم نّيت زنا منى

گويد، فعًال هم اختيارش را ندارمي، اختيارش دست نفس است،  تواند دروغ نگويد، قلب دروغ مى قلب ما در ذاتش منى
نفس حاكم ما نيست، سلطان ما نيست، خودمان مهه كاره هستيم، اين بدن . دست ماستالبته اختيار نفس هم 

ما هستيم كه بايد به او راه دهيم، او را تغذيه كنيم، تا دروغ . اى است كه نفس هم جزئى از اين جمموعه است جمموعه
دارى و رفتار و كردارش، اداى ظواهر وجود دارى و شوهر  تواند باطناً زهرا عليها السالم شود، در خانه نگوييم، حاال زن منى

  .زهرا را دربياورد

  حكايت زنبور و آتش منرود

  روى؟ كجا مى: زنبور پروازكنان به سرعت در حال رفنت بود، جربئيل از او پرسيد
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دانيم كه  مىرا در آتش بسوزانند ما هم ) ابراهيم را(خواهند او  خدا به مهه دنيا خرب داده كه يك عاشق دارم كه مى: گفت
گوىي؟ تو با اين جّثه   چه مى: پرسيد. خواهم روى آتش منرود بريزم ام و مى كند، دهامن را آب كرده آتش را آب خاموش مى

  تواىن آب در دهانت جا بدهى و آن را روى آتش بريزى؟ زنبور كوچك، چه قدر مى

______________________________  
  .27، ذيل حديث 34، باب 288/ 44: ؛ حبار األنوار10: اللهوف -)1(

نَُّة َو َمْن َبَكى َو أَْبَكى َمخِْسَني َقاَل اْبُن طَاُوٍس ُرِوَي َعْن آِل الرَُّسوِل عليه السالم أَنـَُّهْم َقاُلوا َمْن َبَكى َو أَْبَكى ِفيَنا ِماَئًة فـََلُه اجلَْ 
اْجلَنَُّة َو َمْن َبَكى َو أَْبَكى ِعْشرِيَن فـََلُه اْجلَنَُّة َو َمْن َبَكى َو أَْبَكى َعَشَرًة فـََلُه اْجلَنَُّة َو  فـََلُه اْجلَنَُّة َو َمْن َبَكى َو أَْبَكى َثَالِثَني فـََلهُ 

  َمْن َبَكى َو أَْبَكى َواِحداً فـََلُه اجلَْنَُّة َو َمْن تـََباَكى فـََلُه اْجلَنَّةُ 

گريه زدن براى اباعبداهللا احلسني عليه السالم شد اين روايت   اكنون كه سخن از فضيلت گريه كردن و گرياندن و خودرا به
  :كنيم شنيدىن و جالب رانقل مى

شخصى از بىن اسرائيل حضرت موسى را در حاىل ديد كه عجله داشت، رنگش زرد شده بود، بدنش ضعيف بود، 
  .مفصلهايش ميلرزيد، جسم شريفش لرزان بود، چشمان مقدسش فرو رفته و حنيف شده بود

آن . كرد ين حالت موقعى از خوف خدا به موسى عليه السالم دست ميداد كه خدا او را براى مناجات دعوت مىا
  :شخص بىن اسرائيلى كه مبوسى اميان آورده بود آن حضرت را به اين عالئم شناخت و به آن بزرگوار گفت

  .سى اين تقاضا را پذيرفتام، تو از خدا خبواه كه مرا عفو فرمايد و مو  من يك گناه كرده! يا موسى

  :موقعى كه حضرت موسى با خدا مشغول مناجات شد گفت

هر سؤاىل بكىن : گرچه قبل از پرسش من از تقاضامي آگاهى وىل آيا اجازه ميدهى كه سؤاىل بكنم؟ خطاب آمد! پروردگارا
  .بتو عطا ميكنم، چه حاجىت دارى تا برايت روا كنم

  .يلى تو گناه كرده و از تو انتظار عفو داردفالن بنده اسرائ! بار خدايا: گفت

  .هر كسى كه از من طلب مغفرت كند او را عفو مينمامي، غري از قاتل حسني! يا موسى: خطاب رسيد

  ؟!اين حسني كيست! پروردگارا: حضرت موسى گفت
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  .حسني مهان كسى است كه در كوه طور براى تو شرح دادم: خطاب شد

امت جدش كه ظامل هستند او را در زمني كربال شهيد : خطاب شد! قاتل حسني كيست! پروردگارا: حضرت موسى گفت
  الظليمة الظليمة من امة قتلت ابن بنت نبيها: اسب حسني رم و مههمه ميكند و فرياد ميزند و ميگويد. مينمايند

  .يعىن فرياد از ظلم و ستم امىت كه پسر دخرت پيغمرب خود را شهيد منودند

دون غسل و كفن روى خاكها خواهد ماند، اموال او را به يغما ميربند، زنان وى را در شهرها اسري سپس بدن حسني ب
  .ها بلند خواهند كرد كنند، سر آنان را با سر حسني بر فراز نيزه مينمايند، ياوران او را شهيد مى

  .جريون و ال خافرصغريهم مييته العطش، و كبريهم جلده منكمش، يستغيثون و ال ناصر، و يست! يا موسى

شود، استغاثه ميكنند وىل  تشنگى افراد كوچك ايشان را ميكشد، پوست بدن بزرگان آنان درهم كشيده مى! يعىن اى موسى
  .گاهى خنواهند داشت فريادرسى خنواهد بود، پناهنده ميشوند وىل پناه

  هد بود؟هاى حسني چگونه خوا عذاب قاتل! پروردگارا: سپس حضرت موسى گريان شد و گفت

رمحت . عذاب آنان بقدرى شديد است كه اهل جهنم از آن به آتش جهنم پناهنده خواهند شد! اى موسى: خطاب آمد
  .هاى وى را فرو ميربد اگر براى خاطر او نبود زمني قاتل! من و شفاعت جد حسني نصيب ايشان خنواهد شد

  .ايشان راضى باشد بيزارممن از ايشان و كسى كه به جنايت ! بار خدايا: حضرت موسى گفت

بدان، كسى كه براى حسني گريان . ام من رمحت خود را براى پريوان حسني واجب منوده! يا موسى: خداى سبحان فرمود
  .منامي كنندگان منايد جسدش را به آتش جهنم حرام مى شود، يا ديگران را بگرياند يا خود را شبيه به گريه

  .36، باب 308/ 44: حبار األنوار

  221: نفس، ص

 .من به اندازه استعدادم مكّلف به خاموش كردن اين آتش هستم، بايد كمك كنم، اگر نكنم قيامت مسئول هستم: گفت
  .توامن دربياورم منايش كه مى. كنندگان به حساب آورند خواهم مرا هم جزء خاموش مى »1«
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اگر خودمان جزء اولياى خدا نشومي، اداى اوليا را كه حال . ما بايد در خاموش كردن گناهان اداى اوليا را كه دربياورمي
گشاىي باال بزنيم، كارى كنيم، منازى كه ظاهرش مؤّدبانه باشد،  شىب را بيدار مبانيم، دسىت براى گره. توانيم دربياورمي مى

  .خبوانيم، كمكى كه ظاهرش به درد خور باشد، به دين داشته باشيم

  اگر هم گفت كه چرا باالتر نيامدى؟. ودش با مهني ادا خدا از ما راضى مى

باالخره . راه براى باالتر بود، اما ما تنبلى كردمي، ما را ببخش، كار بدى كردمي، اما در صف دمشنان تو نرفتيم: گوييم مى
ما از وقت مرگ به بعد هم خيلى با او حرف . هاميان با خدا مانده خدا زبان را براى حرف زدن به ما داده و ما حرف

  .هايش را در روز قيامت به ما بزند حال شايد بعضى از حرف. هاى زيادى دارد دارمي، او هم با ما حرف

شت مى مشا گفتيد شهداء ىب: شخصى به به پيغمرب صلى اهللا عليه و آله گفت بله، صابران : روند؟ فرمود حساب به 
شت مى ىب شت  تنها مهني دو طايفه ىب. روند حساب به  كارى كه توبه كرده و با  نه، گناه: روند؟ فرمود مىحساب به 

اش را به او  گويد پرونده زده نشود، خدا مى در روز قيامت فقط به دليل اين كه خجالت »2« حفظ توبه مرده باشد،
شت كنيد تا شرمنده نشود. ندهيد   .وارد قيامت شد، او را وارد 

ابتدا بايد به اين خّط نورى اتصال پيدا كرد كه در اتصال به اين  »3« .»َمُل الصِلُح يـَْرفـَُعهُ ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّّيُب َو اْلعَ «
  :نور، نفس در مملكت وجود كار خدا را در مملكت عاَمل خواهد كرد

  »4« »الُعبوِديَُّة َجوَهَرٌة ُكنُهها الرُّبوبِيَّةُ «

   كار اهلى اجنام. دهد كار خداىي اجنام مى  رسد كه شود، بلكه به مقامى مى نه اين كه آدم خدا مى. 

______________________________  
  :در اين باره رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله فرموده -)1(

قورباغه را كسى «؛ 19345، حديث 28، باب 122/ 16: ؛ مستدرك الوسائل18، حديث 327/ 1: اخلصال
ن ابراهيم برافروخته شد مهه حشرات زمني به خداوند شكايت منودند و اجازه براى آنكه چون آتش براى سوزاند!! نكشد

خواستند كه آب بر آن آتش بريزند و خداى عز و جل به هيچ يك از آنان اجازه نفرمود مگر به قورباغه كه در راه اجنام 
  .اش باقى ماند اين وظيفه دو سوم از پيكر او سوخت و يك سوم
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ْتُه َأْن َتُصبَّ نَُّه َلمَّا ُأْضرَِمِت النَّاُر َعَلى ِإبـْرَاِهيَم عليه السالم َشَكْت َهَوامُّ اْألَْرِض ِإَىل اللَِّه عز و جل َو اْسَتْأَذنَـ َأمَّا الضِّْفدُِع َفإِ [
  .».]لَُثاِن َو بَِقَي ِمْنُه الثـُُّلثٍء ِمنـَْها ِإالَّ لِلضِّْفدِِع فَاْحتَـَرَق ِمْنُه الثـُّ  َعَليـَْها اْلَماَء فـََلْم يَْأَذِن اللَُّه عز و جل ِلَشيْ 

  :قريب به اين روايت درباره توبه كننده از رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله نقل شده كه فرمودند -)2(

َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و «؛ 462: ؛ مكارم األخالق13672، حديث 83، باب 117/ 12: مستدرك الوسائل
ْنَب فـََيْدُخُل ِبَذنِْبِه َذِلَك اْجلَنََّة قـُْلُت َو َكْيَف َذِلَك يَا َرُسوَل اليَا أَ : آله ْنُب بَا َذرٍّ ِإنَّ اْلَعْبَد َلُيْذِنُب الذَّ لَِّه َقاَل َيُكوُن َذِلَك الذَّ

نَـْيِه تَائِباً (َنْصَب    .»َحىتَّ َيْدُخَل اجلَْنَّة]  ِإَىل اللَّهِ [ِمْنُه َفارّاً ) َعيـْ

رود و عمل شايسته آن را  به سوى او باال مى]  هاى صحيح چون عقايد و انديشه[حقايق پاك «؛ 10): 35(فاطر  -)3(
  ».برد باال مى

  .فصلت 53، ذيل آيه 1121/ 2: تفسري األصفى -)4(

  :آورمي براى استفاده بيشرت عني مطلب كتاب را در ذيل مى

كفك شهادة ربك على كل شئ دليال عليه، وهذا للخواص الذين أو مل ي): أو مل يكف بربك أنه على كل شئ شهيد(« 
العبودية جوهرة كنهها الربوبية، فما فقد من العبودية وجد يف : (ورد. يستشهدون باهللا على اهللا، وهلذا خصه به يف اخلطاب

ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه سنريهم آياتنا يف اآلفاق :) الربوبية، وما خفي عن الربوبية أصيب يف العبودية، قال اهللا تعاىل
  .»)موجود يف غيبتك و حضرتك: أي(احلق أو مل يكف بربك أنه على كل شئ شهيد 

  222: نفس، ص

  .دهد، اين حاالت مثبت نفس است كه داستانش مفّصل است مى

   حاالت شيطاىن نفس

رنگ خوردن نفس در هر دو مهان طور كه در آن طرف حاالت اهلى داشت، . نفس، داراى حاالت شيطاىن نيز هست
طرف، چه رنگ اهلى خوردنش، چه رنگ شيطاىن خوردنش در اختيار خوِد ماست، مهه چيز در دست انسان است، بعداً 

. شود كاره ما او مى كاره بودن دست بردارمي، مهه اگر از اين مهه. شود كاره مى شومي و او مهه كاره مى كه به او رسيدمي، هيچ
ماند  تنها كارى كه در دست او باقى مى. كاره است كاره باشيم، او ديگر در زندگى ما هيچ آخر مههاگر ما خودمان تا 
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اين است كه آب و غذاى مرا بدهد، چون اراده كرده كه من شصت سال زنده باشم و اين زنده بودن من هم به اين 
  .بستگى دارد كه آب و غذا به من برسد، آن هم آب و غذا برايش قيمىت ندارد

يكى از . در جنگل ميلياردها ميليارد حيوان وجود دارد. حال در روى زمني چند ميليون االغ و گاو و شرت و قاطر دارد
ا هم من هستم تنها مهني كار . دهم دهم، به اين هم يك مقدار آب و نان مى به خر و گاو كه علف مى: گويد مى. آ
ماند، اين است  كاره بدامن، تنها كارى كه براى خدا مى وم و خودم را مههكاره ش اگر من خودم مهه. ماند فقط براى خدا مى

  .هاى بد درنيايد كه با آب و غذا دهامن را پر كند تا صدامي براى حرف

در . تابد كند و هيچ نورى به من منى در اين صورت، چه قدر بدخبت هستم كه از عاَمل ملكوت هيچ چشمى مرا نگاه منى
يطاىن خواهم بود و موجودى هستم كه امام و پيغمرب و خدا از من راضى نيستند، اوليا و مؤمنان اين زمان در عامل ش

   راضى نيستند، واقعاً وجودى به متام معنا مزاحم خواهم بود كه امرياملؤمنني عليه السالم

  223: نفس، ص

ا مى: فرمايد مى روى منرب  . تشان راحت شوند، مرگ استرسد تا مهه از دس اين وجودهاى مزاحم باالترين چيزى كه به آ
  :كوفه هم چنني نفريىن به مردم زمان خودش كرد و گفت

  »1« »قاتـََلُكُم اللَّهُ «

  .؛ خدا مشا را بكشد كه دمل از دست مشا خون شد

ه در دايره تسليم نسبت ب: گويد از متام عاَمل صداى دعوت بلند است، قرآن جميد مى! اما عاَمل نور چه عاَلمى است؟
يك لبّيك گفنت جواب به مهه عاَمل است و اين جواب به . كنند دوست هستند و مهه ذاتاً انسان را دعوت به سوى خدا مى

  .اندازه گسرتدگى عاَمل قيمت دارد

اگر بگوييم كه صداى . توانيم ادعا كنيم كه نفس ظلماىن دارمي توانيم ادعا كنيم كه نفس نورى دارمي، اما راحت مى ما منى
آيد كه اگر تو نور دارى، پس اين ِكْرب و تكرب براى چيست؟ اين غرورت چيست؟ اين  نورى دارمي، صداى موال درمى نفس

متت براى چيست؟ اين زنا، اين روى هم رخينت با ناحمرمانت چيست؟ اين  مال مردم خوردنت چيست؟ اين غيبتت و 
  .من نفس نورى دارم؟ ما جرأت ندارمي چنني حرىف بزنيمنارضايىت پدر و مادرت چيست؟ چه كسى جرأت دارد بگويد كه 
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هاى دنياىي مشغول هستيم و سن ما هم مطرح نيست، چراكه  بازى هاىي كه با اسباب ها، يعىن بچه ها و پايني دست ما بچه
هاى خمتلف دارمي، يكى بّچه بيست ساله است، يكى بيست و پنج ساله، يكى سى ساله، يكى پنجاه ساله، يكى  سن

هاى اهلى موجودّيت ما را  ها هستيم و قويّاً كشش بازى ما كه سرگرم اسباب. شصت ساله و يكى هم هفتاد ساله است
  .توانيم ادعا كنيم كه داراى نفس ظلماىن هستيم كشند، راحت مى منى

   دو نوع عذاب براى نفس ظلماىن

  براى عالج اين ظلمت خطرناك هم كه بدترين خطرش حمجوب بودن از

______________________________  
  .70خطبه : ج البالغه -)1(

  224: نفس، ص

  :يكى جهنم است و ديگرى: قيامت دو جور عذاب دارم: گويد موالست، قرآن مى

ِّْم يـَْوَمِلٍذ لََّمْحُجوبُونَ «   »1« ،»ِإنـَُّهْم َعن رَّ

سوزاند، چه   سوزاند، ذات را مى فراق، جان را مىسوزاند، اما  آتش بدن را مى. عذاب فراق كه غري از عذاب آتش است
  .كند كنيم كه با اين ظلمت مبارزه كنيم؟ كارى كه پيغمرب از آن به جهاد اكرب ياد مى

   راه مبارزه با نفس ظلماىن

  :راوى از پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله پرسيد

  »2« و ما اجلهاد األكرب؟

  جهاد اكرب كدام است؟

اما به . هاى خدا و انبيا است چه كنيم؟ چند منزل را بايد طى كنيم؟ اينها مهه حرف). مبارزه با نفس(الّنفس جهاد : فرمود
ات را ادامه بده، به ويژه كلمه  پوشى پرده: گويد شرطى كه كار خوىب هم خدا در حق ما بكند و آن اين كه زين العابدين مى

  .شود ات را ادامه بده، نشان نده واّال موجب شرمندگى مى پوشى ادامه را حضرت در ابومحزه دارد كه پرده
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 در كنار دجله سلطان بايزيد
 

 بود روزى فارغ از قيد مريد

 ناگه آوازى ز بام كربيا
 

 خورد بر گوشش كه اى شيخ ريا

  آنچه دارى در ميان كهنه دلق
 

  ميل آن دارى كه بنمامي به خلق

 تا خاليق قصد آزارت كنند
 

 سر دارت كنند پاى كوبان بر

  بعد صد تعظيم و تكرمي و جالل
 

  شيخ گفتا در جواب ذواجلالل

  گفت يارب ميل آن دارى تو هم
 

  اى از رمحتت سازم رقم مشّه

 تا خاليق از عبادت كم كنند
 

 از مناز و روزه و حّج رم كنند

  

______________________________  
  ».اند در آن روز از پروردگارشان حمجوب بلكه اينان«؛ 15): 83(مطففني  -)1(

  .20208، حديث 1، باب 161/ 15: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 12/ 5: الكاىف -)2(

  225: نفس، ص

  

 چونكه گفت اين راز با حّق بايزيد
 

  ديد حّق حرىف بس متني است و ثقيل

  پس جوابش گفت ذات ذوالكرم
 

  ِىن ز ما و ِىن ز تو رو َدم مزن
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دانيم كه تو چه هسىت؟  برم، تو هم از َكَرم من زياد براى مردم حرف نزن، چيزى نگو، ما چه مى من آبروى تو را منى: گفت
  :توانيم تو را بشناسيم؟ نه، تو خودت اگر خودت را به ما بشناساىن مى

  »1« »نـَْفَسكَ   الّلُهمَّ َعرِّفىن«

ها برطرف شود؟ ما منزىل را بايد طى كنيم كه امسش  ايد كرد كه اين تاريكىچه ب. خدايا خود را به من بشناسان تا ما بياييم
بعد منزل ديگرى را بايد طى كنيم به نام ختليه، اين جاده را كه متام كردمي بايد . اند، قدم اول است را منزل جتليه گذاشته

اند كه اين  يد كه امسش را حالت فنا گذاشتهمنزل سومى را طى كنيم به نام حتليه، اين را كه طى كردمي به حالىت خواهيم رس
  .پردازمي فناى در افعال، فناى در صفات و فناى در ذات كه در جلسات بعدى به آن مى: فنا سه مرحله دارد

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
  .6ديث ، ح166: ؛ الغيبة للنعماىن5، حديث 337/ 1: الكاىف -)1(

اى به فرمايش و سفارش امام صادق عليه السالم به صحاىب گراميش زراره درباره  اشاره) اللَُّهمَّ َعرِّْفِين نـَْفَسكَ (به تناسب مجله 
  :منائيم مى) عجل الّله تعاىل فرجه الشريف(آخر الزمان و غيبة امام اْلُمْنَتَظر 

ْعُت أَبَا َعْبِد اللَّ  ِنِه ُمثَّ قَاَل ِه ع يـَُقوُل ِإنَّ ِلْلُغَالِم َغْيَبًة قـَْبَل َأْن يـَُقوَم َقاَل قـُْلُت َو ِملَ َقاَل َخيَاُف َو أَْوَمأَ ِبَيِدِه ِإَىل َبطْ َعْن ُزرَاَرَة َقاَل مسَِ
ِبَال َخَلٍف َو ِمنـُْهْم َمْن يـَُقوُل َمحٌْل َو ِمنـُْهْم َمْن يَا ُزرَاَرُة َو ُهَو اْلُمْنَتَظُر َو ُهَو الَِّذي ُيَشكُّ ِيف ِوَالَدتِِه ِمنـُْهْم َمْن يـَُقوُل َماَت أَبُوُه 

َتِحَن الشِّيَعَة َفِعْنَد َذِلَك يـَْرتَاُب اْلُمْبِطُلوَن يـَُقوُل ِإنَُّه ُوِلَد قـَْبَل َمْوِت أَبِيِه ِبَسَنتَـْنيِ َو ُهَو اْلُمْنَتَظُر َغيـَْر َأنَّ اللََّه عز و جل حيُِبُّ َأْن ميَْ 
ََذا الدَُّعاِء  َرُة َقاَل قـُْلُت ُجِعْلُت ِفَداَك ِإْن َأْدرَْكُت َذِلَك الزََّماَن َأيَّ َشيْ يَا ُزرَا ٍء أَْعَمُل َقاَل يَا ُزرَاَرُة ِإَذا أَْدرَْكَت َهَذا الزََّماَن فَادُْع ِ

ْف نَِبيََّك اللَُّهمَّ َعرِّْفِين َرُسوَلَك َفِإنََّك ِإْن َملْ تـَُعرِّْفِين َرُسوَلَك َملْ َأْعِرْف اللَُّهمَّ َعرِّْفِين نـَْفَسَك فَِإنََّك ِإْن َملْ تـَُعرِّْفِين نـَْفَسَك َملْ َأْعرِ 
ُغَالٍم بِاْلَمِديَنِة قـُْلُت اَرُة َالبُدَّ ِمْن قـَْتِل ُحجََّتَك اللَُّهمَّ َعرِّْفِين ُحجََّتَك فَِإنََّك ِإْن َملْ تـَُعرِّْفِين ُحجََّتَك َضَلْلُت َعْن ِديِين ُمثَّ َقاَل يَا ُزرَ 
ءُ َحىتَّ َيْدُخَل اْلَمِديَنَة فـََيْأُخُذ اْلُغَالَم  ُجِعْلُت ِفَداَك أَ لَْيَس يـَْقتـُُلُه َجْيُش السُّْفَياِينِّ قَاَل َالَو َلِكْن يـَْقتـُُلُه َجْيُش آِل َبِين ُفَالٍن جيَِي

  .َو ظُْلماً َالُميَْهُلوَن َفِعْنَد َذِلَك تـََوقُُّع اْلَفرَِج ِإْن َشاَء اللَّهُ فـَيَـْقتـُُلُه فَِإَذا قـَتَـَلُه ْغياً َو ُعْدَواناً 
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  ها پى نوشت
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   هاى اهلى و آثار آن نفخه 14

  

   ران، حسينيه هدايت

  1362رمضان 
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   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .آله الطاهرين و صّل على حممد و

  :فرمايد خداوند تبارك و تعاىل مى

ِّْم يَنِسُلونَ   َو نُِفَخ ِىف الصُّوِر فَِإَذا ُهم ّمَن اْألَْجَداِث ِإَىل «   »1« »َر

مجله . باشد است و به معناى قرب مى» جدث«مجع و مفرد آن » اجداث«كلمه . به معناى دميدن است» نفخ«كلمه 
هاى  البته ظاهر آيه شريفه يكى از نفخه. به معناى به سوى خدا به سرعت حركت كردن است »يَنِسُلونَ «  آخر آيه شريفه
كند، نفخه مربوط به روز قيامت كه وقىت از طرف وجود مقّدس حضرت حق دميده شود، متام قربها  اهلّيه را بيان مى

آيند و به طرف حضرت حق به سرعت  شكافد و هر چه در قربهاى عاَمل بوده از زمان آدم تا آخرين قرب بريون مى مى
كنند كه در آيات بعد، عاقبت و نتايج اين حركت و منافع يا ضررهاىي كه در پِس اين حركت متوجه انسان  حركت مى

ها و  ها و اين دم هاى ديگرى هم دارد كه تعداد اين نفخه كند، اما خداوند بزرگ غري از اين نفخه، نفخه است، بيان مى
اى از  احدى از افراد بشر به جز خاّصان واقعى درگاه اهلى روشن نيست، اما هر َدم و دميدىن و هر نفخهها براى  دميدن

ها  دم. آورد هاىي را به وجود مى هاى ربانّيه در اين عاَمل وجود و در اين كارگاه با عظمت آفرينش برنامه هاى اهلّيه و نفخه دم
  هاىي كه در ارتباط با و دميدن

______________________________  
  ».شتابند و در صور دميده شود، ناگاه مهه آنان از قربها به سوى پروردگارشان مى«؛ 51): 36(يس  -)1(
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شود و اين دم و دميدن و  ها قبًال مطّلع و آگاه باشد كه اين دم به او زده مى انسان است، اگر انسان از قسمىت از آن دم
ها استثنا نيست، اين دم را با علم به دم و نفخه غنيمت  خواهد شد و هيچ انساىن از اين نفخه نفخه حتماً متوجه او

هاى هنگفت ابدى و جاويد كسب خواهد   خواهد مشرد و از فرصت دميدن دم اهلّيه و پديدار شدن نفخه رمحانّيه سرمايه
  .كرد

آن چه سرمايه در . برند ند و از برزخ هم به قيامت مىآن چه سرمايه در اختيار انبيا بوده با خودشان به عامل برزخ برد
اختيار اوليا و ائّمه بوده، در اختيار عاشقان و عارفان بوده و با خودشان به برزخ بردند، از برزخ هم به قيامت منتقل 

شت پروردگار بزرگ عاَمل است كه حمصول به غنيمت كنند و انتقال اين سرمايه مى مشردن اين  ها به قيامت مهان هشت 
ا را غنيمت بشمارد، چون در چهارچوب جمبور بودن  ها نفخه هاست، البته قسمىت از نفخه نفخه هاىي نيست كه انسان آ

  »1« .رسد و آن زمان زماىن نيست كه انسان بتواند آن دم اهلّيه و آن نفخه رمحانّيه را غنيمت بشمارد انسان به انسان مى

   نفخه خلقت

شود عبارت است از نفخه اراده او، فعل او، عنايت او، لطف او، توجه او و  اى كه دميده مى هاى اهلّيه يك نفخه از نفخه
  :آيد رمحانّيت او در دنيا، انسان از نيسىت با آن دم اهلّيه و با آن ُكِن تكويىن است كه به وجود مى

َآ أَْمرُهُ «   »2« »ُكونُ و ُكن فـَيَ  و ِإَذآ َأرَاَد َشًيا َأن يـَُقوَل لَهُ  ِإمنَّ

  »3« »َأَو َاليَْذُكُر اْإلِنسُن أَنَّا َخَلْقنهُ ِمن قـَْبُل َو َملْ َيُك َشًيا«

ره و اين دم و نفخه اول او را تا صورت گرفنت بدرقه مى كند، زمانش هم از بريون آمدن از نيسىت  مند مى كند، از هسىت 
  شود تا وقىت كه در رحم مادر شروع مى

______________________________  
  :ها آمده سوره حج اين نفخه 5در آيه  -)1(

ٍة ُمثَّ ِمن مُّْضَغٍة خمَُّلََّقٍة َو َغْريِ ُخمَلََّقٍة يأَيـَُّها النَّاُس ِإن ُكنُتْم ِىف َرْيٍب ّمَن اْلبَـْعِث َفِإنَّا َخَلْقنُكم ّمن تـُرَاٍب ُمثَّ ِمن نُّْطَفٍة ُمثَّ ِمْن َعَلقَ «
ُلُغواْ َأُشدَُّكْم َو ِمنُكم مَّن يـُتَـَوىفَّ   َو نُِقرُّ ِىف اْألَْرَحاِم َما َنَشآءُ ِإَىل لُّنبَـّنيَ َلُكْم  َو ِمنُكم مَّن يـَُردُّ   َأَجٍل مَُّسمى ُمثَّ ُخنْرُِجُكْم ِطْفًال ُمثَّ لَِتبـْ

ْرَض َهاِمَدًة َفِإَذآ أَنزَْلَنا َعَليـَْها اْلَمآَء اْهتَـزَّْت َو َرَبْت َو أَنَبَتْت ِمن ُكّل َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْيَال يـَْعَلَم ِمن بـَْعِد ِعْلٍم َشًيا َو تـََرى اْألَ   ِإَىل 
  »َزْوِج َِيجٍ 
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ما مشا را از ]  به اين واقعيت توجه كنيد كه[در ترديد هستيد، پس ]  پس از مرگ[اگر درباره برانگيخته شدن ! اى مردم
قه، سپس از پاره گوشىت با آفرينشى كامل يا غري كامل آفريدمي تا براى مشا روشن  خاك آفريدمي، سپس از نطفه، سپس از عل

كنيم؛ آن گاه مشا را  ها مستقر مى خواهيم تا مدتى معني در رحم ؛ و آنچه را مى] كه ما به برانگيخنت مردگان تواناييم[كنيم 
و برخى از مشا . نريومندى جسمى خود برسيدآورمي تا آنكه به قدرت فكرى و  بريون مى] از رحم مادر[به صورت كودك 

گردانند تا در  برمى]  كه ايام پريى است[ترين دوره عمر  شود، و برخى از مشا را به پست قبض روح مى]  پيش از فرتوتى[
ه خشك و افسرد]  در زمستان[زمني را ]  هاى ديگر قدرت ما اينكه از نشانه[و . نتيجه از دانشى كه داشتند چيزى ندانند

جت انگيزى  جنبد و برمى كنيم، مى را بر آن نازل مى]  باران[بيىن، پس چون آب  مى آيد و از هر نوع گياه تر و تازه و 
  .روياند مى

پس ىب . باش: گويد شأن او اين است كه چون پديد آمدن چيزى را اراده كند، فقط به آن مى«؛ 82): 36(يس  -)2(
  ».شود درنگ موجود مى

كه ما او را پيش از اين در حاىل كه چيزى نبود، ] و توجه ندارد[آورد  آيا انسان به ياد منى«؛ 67): 19(مرمي  -)3(
  ».آفريدمي
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  .اين يك دم است. گريد شكل انساىن انسان به خودش مى

   نفخه حمرّكه

در اين . دهد احساسات مىدهد،  دهد، مشاعر مى دهد، حس مى دم ديگر نفخه و دمى است كه به انسان حركت مى
آيد، چشمش قدرت ديدن، گوشش قدرت شنيدن، بدنش قدرت ملس   نفخه يك مرتبه جنني در رحم مادر به حركت درمى

  »1« .كند كه بعد از چهار ماه آن چه در رحم دارد به حركت درآمده است مادر هم حس مى. كند كردن پيدا مى

   نفخه عقليه

كند، گرچه در حداقّل  شود كه انسان قوه متييز پيدا مى ربانّيه است زماىن در انسان دميده مى دم سوم كه دم رمحانّيه و نفخه
شود تا صورت   تواند خوب و بد را تشخيص دهد اما در نفخه اول كه انسان از نيسىت خارج مى انسان مى. ظهور باشد

. گني است، هيچ دركى از عاَمل نداردگرفنت آدمى شبيه يك انسان، در خواب سنگني است، آدمى هم كه در خواب سن
كند، زماىن است كه روح و نفس  حركت، از قرب خواب شديد و سنگني بيدار مى جان و ىب نفخه دوم كه انسان را از قرب ىب
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مثل يك آدم حريان و سرگردان  »2« »...َو نـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى « :به فرموده قرآن جميد. شود در انسان دميده مى
كند، كودك  در حالىت است كه در اطراف خود هيچ چيزى را حس منى. ماند كه از خواب شديد بيدار شده است مى

خورد،  خندد، مى كند، مى جنباند، گريه مى كند، در گهواره دست و پا مى دهد، فقط حركت مى فهمد، متييز منى است، منى
  .كند وىل معناى هيچ يك از اين مسائل را درك منى

نفخه عقلى است كه وجود مقّدس حضرت دوست اين موجود بيدار شده از خواب را، با نفخه خودش اليق  نفخه سوم
   بيند او را شايسته به درك مطلق عامل مى

______________________________  
  :سوره مباركه مومنون چنني آمده 14 -12در آيات  -)1(

ْنساَن ِمْن ُسالَلٍة « ُمثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة * ُمثَّ َجَعْلناُه نُْطَفًة يف َقراٍر َمكنيٍ * ِمْن طنيٍ َو َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
  »نيَ اِلقَفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظاماً َفَكَسْونَا اْلِعظاَم حلَْماً ُمثَّ أَْنَشْأناُه َخْلقاً آَخَر فـََتباَرَك اللَّهُ َأْحَسُن اخلْ 

] چون رحم مادر[اى در قرارگاهى استوار  سپس آن را نطفه* اى از ِگل آفريدمي، چكيده] عصاره و[و يقيناً ما انسان را از 
گوشت را  گوشىت درآوردمي، پس آن پاره آن گاه آن نطفه را علقه گرداندمي، پس آن علقه را به صورت پاره.* قرار دادمي
ها گوشت پوشاندمي، سپس او را با آفرينشى ديگر پديد آوردمي؛ پس مهيشه سودمند و  نهاىي ساختيم و بر استخوا استخوان

  .بابركت است خدا كه نيكوترين آفرينندگان است

  ».و از روح خود در او بدمم«؛ 29): 15(حجر  -)2(
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كند، قدرت  كر پيدا مىدر اين جاست كه انسان عشق به علم و قدرت ف. بيند وصل و پيوند به عقل مطلق عامل مى
  .دهد ها را تشخيص مى ها و بدى كند، خوىب ارزياىب پيدا مى

فرصت را غنيمت دانسنت از مهني جا بايد شروع شود؛ يعىن از نفخه سوم كه نفخه نزديك شدن به تكليف و مسئوليت 
كند و  ه روى او باز مىشود، در حقيقت، مهماخنانه خصوصى خدا درى را ب آن گاه كه انسان نزديك تكليف مى. است

ها نيست، جاى تو جاىي نيست كه فقط يك حركت  گويد كه ديگر جاى تو بني حيوانات و خبور خبواب به آدم مى
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تو بايد پيش خودم بياىي، در كنار رمحانّيت من، رحيمّيت من، عنايت و لطف من، شرع و . شكمى و شهواىن داشته باشى
  .ن، و در كنار عاشقان من باشىدين من، انبياء و ائّمه و اولياى م

   آثار نفخات اهلى

چه كسى بود . كند هر كسى كه فرصت دميدن اين نفخه را غنيمت بداند، در ابتداى كار دنبال دمنده نفخه حركت مى
 مرا به وجود آورد؟ چه كسى دم به اين عاَمل زد و مرا از نيسىت به هسىت كشاند؟ چه كسى به من عقل داد؟ به وجود مقّدس

  .براى خودم تو را آوردم: گويد براى چه مرا آوردى؟ وجود مقّدس او مى: گويد او مى

هاى ديگر اهلى به  شود، دم حال براى اين كه با تو معّيت پيدا كنم چه كنم؟ تكاليف و حالل و حرام براى انسان بيان مى
يغمرب و امامان، به صورت دستورهاى ديىن  هاى پ شود، به صورت قرآن كرمي، گفته صورت اهلامات قلىب و نفسى دميده مى

  .شود كه از ناحيه فقهاى جامع الشرائط است دميده مى

اين . شوند ها عالقه داشته باشد از پس مهديگر مثل سيل و دريا به طرف او عنايت مى وقىت عبد خبواهد، به اين نفخه
لق، از دنيا به آخرت، از خويش به خدا جاست كه عبد از حالت جهل به حالت علم، از حالت سوء ُخلق به ُحسن خُ 

   شروع به
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  »1« .تواند سفر كند كند و تا لقاى حق و قرب به پروردگار مى حركت كردن و مسافرت كردن مى

   توجهى به نفخات اهلى سراجنام ىب

رمحانّيه را كنار بزند، بايد وىل اگر كسى اين نفخه، يعىن نفخه عقل، نفخه قرآن، نفخه اهلامات نفسى، دم اهلّيه و دم 
خوارى، ربا، تقّلب،  عمرش را در راه شكم و شهوت و در كنار ظلم، ستم، غارتگرى، دزدى، جنايت، زنا، مشروب

مت به سر برد تا عمرش متام شود   .خدعه، حيله، مكر، دروغ، غيبت، 

  سراجنام كساىن كه نفخه سوم را غنيمت بدانند

  :گويد مى 51آيات بعد از آيه 

  :درباره كساىن كه نفخه سوم را غنيمت بدانند
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  »2« »َسلٌم قـَْوًال ّمن رَّّب رَِّحيمٍ * َهلُْم ِفيَها فِكَهةٌ َو َهلُم مَّا َيدَُّعونَ * ِك ُمتَُّكونَ  ل ُهْم َو َأْزَو ُجُهْم ِىف ِظلٍل َعَلى اْألََرآ«

ا سالم مىبه حمض رسيدْن : فرمايد رسند، قرآن جميد مى و وقىت كه به لقا مى   :كند، خوِد پروردگار است اولني كسى كه به آ

ارِ «   »3« »َسلٌم َعَلْيُكْم ِمبَا َصبَـْرُمتْ فَِنْعَم ُعْقَىب الدَّ

  .سالٌم عليكم! رفيقامن! دوستامن! يارامن

   عاقبت غافالن

شود خوِد پروردگار  قيامت مىاما كساىن كه در اين قرب طبيعت ماندند تا خفه شدند و گنديدند و بوى بد گرفتند، مهني كه 
  خواهد اينها در حمشر هم منى

______________________________  
  :كند سوره مومنون، هدف از بيان اين آيات را چنني بيان مى 5، ذيل آيه 18 -17/ 14: تفسري منونه -)1(

و كار دارند و پيوسته با چشم خود هاى معاد را كه مردم در مهني زندگى دنيا با آن سر  خواهد صحنه در حقيقت قرآن مى
ا تشريح كند تا بدانند زندگى بعد از مرگ نه تنها امر غري ممكىن نيست، بلكه دائما  مى بينند و از آن غافلند براى آ

  .كنند هاى مشابه آن را در زندگى روزمره با چشم خود مشاهده مى صحنه

ا را خماطب ساخته مى اگر در رستاخيز ترديد داريد به اين نكته توجه كنيد كه ما مشا را ! اى مردم: گويد خنست مهه انسا
از خاك آفريدمي، سپس از نطفه، و بعد از خون بسته شد، و پس از آن از چيزى شبيه به گوشت جويده كه بعضى داراى 

َفِإنَّا َخَلْقناُكْم ِمْن ُتراٍب ُمثَّ ِمْن ُنْطَفٍة  يا أَيـَُّها النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم ِيف َرْيٍب ِمَن اْلبَـْعثِ (شكل و خلقت است و بعضى بدون شكل 
  ).ُمثَّ ِمْن َعَلَقٍة ُمثَّ ِمْن ُمْضَغٍة ُخمَلََّقٍة َو َغْريِ ُخمَلََّقةٍ 

  ).ِلُنبَـنيَِّ َلُكمْ (مهه اينها به خاطر آن است كه اين حقيقت را براى مشا آشكار سازمي كه ما بر هر كار قادر و توانا هستيم 

دهيم تا دوران تكاملى خود را طى كنند، و آنچه را  نهاىي را كه خبواهيم تا مدت معيىن در رحم مادران قرار مىو جني
  ).َو نُِقرُّ ِيف اْألَْرحاِم ما َنشاءُ ِإىل َأَجٍل ُمَسمى(سازمي  كنيم و از نيمه راه از مدار خارجش مى خبواهيم ساقط مى

ُمثَّ ُخنْرُِجُكْم (فرستيم  شود و ما مشا را به صورت طفل از شكم مادر بريون مى مى از آن پس يك دوران انقالىب جديد آغاز
  ).ِطْفًال 
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پذيرد، و قدم به حميطى وسيعرت، مملو از نور و صفا  به اين ترتيب دوران زندگى حمدود و وابسته مشا در شكم مادر پايان مى
  .گذاريد و امكانات بسيار فزونرت مى

دهيد سپس هدف اين  شود، و هم چنان سريع در اين راه به پيشروى ادامه مى ملى مشا متوقف منىباز چرخهاى حركت تكا
ُلُغوا َأُشدَُّكمْ (است كه به حد رشد و بلوغ و كمال جسم و عقل برسيد    ).ُمثَّ لَِتبـْ

يك لقمه به معىن جويدن است و اين واژه به معىن مقدار كمى گوشت است كه انسان در » مضغ«از ماده » مضغه«
  .تواند آن را جبود و اين تشبيه جالىب است براى جنني در دوران بعد از علقه بودن مى

]  آراسته چون حجله عروس[هاىي  بر ختت]  خبش آرام[هاىي  آنان و مهسرانشان در زير سايه«؛ 58 -56): 36(يس  -)2(
ى پرارزش و [با سالم .* ه دلشان خبواهد فراهم استو آنچ]  ى عاىل و مطبوع[ها  براى آنان در آجنا ميوه.* زنند تكيه مى
  ».كه گفتارى از پروردگارى مهربان است]  خبش سالمت

در برابر عبادت، معصيت و [سالم بر مشا به پاس استقامت و صربتان :] و به آنان گويند[« ؛ 24): 13(رعد  -)3(
  ».پس نيكوست فرجام اين سراى]  مصيبت

  238: نفس، ص

به آتش جهنم اينها را  »2« »َصلُّوهُ   ُمثَّ اجلَِْحيمَ « به اينها زجنري ببنديد، »1« »ُخُذوُه فـَُغلُّوهُ « :كند طاب مىمبانند، لذا خ
  :بكشانيد كه در صحراى حمشر نباشند

ت را برگرداندى، مِن چه جرمى از اين باالتر كه مِن خدا به تو روى كردم و تو روي »3« »َو اْمتُزواْ اْليَـْوَم أَيـَُّها اْلُمْجرُِمونَ «
  .خواهم خدا به واسطه انبيا و ائّمه به دنبال تو آمدم، گفتم به سوى من بيا و تو گفىت من تو را منى

مرادى را نزد من بياور، ابن ملجم را كنار : وقىت امرياملؤمنني عليه السالم ضربت خوردند به امام جمتىب عليه السالم فرمود
كه رنگ به صورت على منانده، زخم كار خودش را كرده است، على در معرض شهادت حمراب آوردند، ابن ملجم ديد  

اى پسر مرادى آيا من امام بدى براى تو : امي، چشمش را باز كرد و فرمود قرار گرفته است، عرض كردند بابا قاتل را آورده
ا دم رمحاىن به تو روى كردم، تو بودم، چه جرمى داشتم كه به من ضربت مششري زدى؟ خدا هم حرفش مهني است كه من ب

: حاال هم برو كه روى من از تو برگشته است» َو اْمتُزواْ اْليَـْوَم أَيـَُّها اْلُمْجرُِمونَ «به چه عنوان رويت را از من برگرداندى؟ 
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بَارٍِد َوَال َكِرٍمي منتظر َكَرم من نباش، من َكَرمم شامل حال تو منى اين جا جمرم . استآن جا ديگر عذاب خالص . شود الَّ
  :اش زير كولر برود، شب را راحت خبوابد، اما آن جا ديگر اين خربها نيست تواند داخل خانه مى

چه روىي از من ! ها كردى يعىن آيا يادت هست چه جنايت »4« »ِإنـَُّهْم َكانُواْ قـَْبَل َذ ِلَك ُمتـَْرِفنيَ * الَّ بَارٍِد َوَال َكِرميٍ «
مهه : چه موقع با خدا آشىت كنم؟ فرمود: به پيغمرب گفت. هم منتظرت بودم تا بياىي، اما نيامدى تا آخر عمرت! برگرداندى

  .وقت وقِت آشىت است، اما اينها هيچ وقت آشىت نكردند

خواهد، دليل خواستنش عمل كردن به قرآن است، عمل كردن به حالل و حرام قرآن  موال را خنواستند، كسى كه موال را مى
  قرآن، چه در خبش خانوادگى،آيات . است

______________________________  
  ».او را بگرييد و در غل و زجنريش كشيد] فرمان آيد[« ؛ 30): 69(حاقه  -)1(

  ».آن گاه به دوزخش دراندازيد«؛ 31): 69(حاقه  -)2(

  :كنيم ديث طوالىن اشاره مىاى از اين ح اين آيه اشاره به قبض روح كفار و طريق ورودشان به جهنم است كه به گوشه

َعْن َجاِبٍر اْجلُْعِفيِّ َعْن َأِيب َجْعَفٍر عليه «؛ 99، حديث 24، باب 319/ 8: ؛ حبار األنوار361 -360: االختصاص
  .ُدوِّيالسالم قَاَل ِإَذا َأرَاَد اللَُّه قـَْبَض اْلَكاِفِر َقاَل يَا َمَلَك اْلَمْوِت اْنَطِلْق أَْنَت َو َأْعَواُنَك ِإَىل عَ 

اَل فـََيْبَتِدرُُه لِتَـْعِظيِم قـَْوِل اللَِّه َسبـُْعوَن أَْلَف فـَيَـُقوُل اللَُّه ُدقَّ ُعنـَُقُه َو اْكِسْر ُصْلَبُه َو ُشدَّ نَاِصَيَتُه ِإَىل َقَدَمْيِه ُمثَّ يـَُقوُل ُخُذوُه فـَُغلُّوُه قَ 
َو ِمنـُْهْم َمْن َحيِْطُم ِعظَاَمُه قَاَل فـَيَـُقوُل أَ َما تـَْرَمحُوِين قَاَل فـَيَـُقولُوَن يَا َشِقيُّ َكْيَف  َمَلٍك ِغَالٍظ ِشَداٍد َفِمنـُْهْم َمْن يـَْنِتُف ِحلَْيَتهُ 

َكْيَف َلْو َقْد َطَرْحَناَك ِيف وَن يَا َشِقيُّ َو  نـَْرَمحَُك َو َاليـَْرَمحَُك َأْرَحُم الرَّاِمحَِني أَفـَيـُْؤِذيَك َهَذا َقاَل فـَيَـُقوُل نـََعْم َأَشدَّ اْألََذى َقاَل فـَيَـُقولُ 
َطْعَنا اللََّه َو َأَطْعَنا الرَُّسوَال َقاَل فـَيَـْقُرُن النَّاِر قَاَل فـََيْدفـَُعُه اْلَمَلُك ِيف َصْدرِِه َدفْـَعًة فـَيَـْهِوي َسْبِعَني أَْلَف َعاٍم َقاَل فـَيَـُقولُوَن يا لَْيَتنا أَ 

بـَُعوَن ٌن َعْن َيَسارِِه َحَجُر ِكْربِيٍت ِمْن نَاٍر َيْشَتِعُل ِيف َوْجِهِه َو َخيُْلُق اللَُّه َلُه َسْبِعَني ِجْلداً ِغَلُظُه َأرْ َمَعُه َحَجٌر َعْن َميِيِنِه َو َشْيطَا
َىل اجلِْْلِد َحيَّاٌت َو َعَقاِرُب ِمْن نَاٍر َو ِديَداٌن ِمْن ِذرَاعاً ِبِذرَاِع اْلَمَلِك الَِّذي يـَُعذِّبُُه بـَْنيَ اجلِْْلِد ِإَىل اجلِْْلِد أَْربـَُعوَن ِذرَاعاً بـَْنيَ اجلِْْلِد إِ 

َوُل ِمْن ِمْشَفِر اْلِفيِل فـََيْسَحُبُه َسْحباً َو نَاٍر َرْأُسُه ِمْثُل اجلََْبِل اْلَعِظيِم َو َفِخَذاُه ِمْثُل َجَبِل َورَِقاَن َو ُهَو َجَبٌل ِباْلَمِديَنِة ِمْشَفرُهُ َأطْ 
نَـُهَما ُسرَاِدٌق ِمْن نَاٍر َتْشَتِعُل َقْد َأْطَلَعِت النَّاُر ِمْن ُدبُرِِه َعَلى فـَُؤاِدهِ أُُذنَاُه َعُضو    .»َضاِن بـَيـْ

  :اشاره به اين روايت است» .جدا شويد]  از صف نيكان[امروز ! اى گناهكاران:] ندا آيد[و «؛ 59): 36(يس  -)3(
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َو َضَرَب أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني ... «؛ 8، حديث 128، باب 308/ 42: ر؛ حبار األنوا13/ 1: اإلرشاد، شيخ مفيد رمحه اهللا
َء ِبِه ِإَىل أَِمريِاْلُمْؤِمِنَني ع فـََقاَل َلُه َو اللَِّه َلَقْد ُكْنُت َأْصَنُع ِبَك َما َأْصَنُع َو  عليه السالم قُِبَض َعَلْيِه َو َقْد َخرََج ِمَن اْلَمْسِجِد َفِجي

  .»نََّك قَاتِِلي َو َلِكْن ُكْنُت أَفْـَعُل َذِلَك ِبَك ِألَْسَتْظِهَر بِاللَِّه َعَلْيكأَنَا أَْعَلُم أَ 

اينان پيش از اين از نازپروردگان خودكامه و سركش * نه خنك است و نه آرام خبش،«؛ 45 -44): 56(واقعه  -)4(
  ».بودند

  239: نفس، ص

اخالق، چه در خبش عقايد و چه در خبش اعمال، هر كسى چه در خبش اجتماعى، چه در خبش سياسى، چه در خبش 
خواهد، نشانه خواستنش، قرآىن بودن اوست، حمّمدى بودن اوست، علوى و فاطمى بودنش است واّال اگر  مواليش را مى

  .اش دروغ و قّالىب است خواهم و هيچ در اين مسريها نكند، آن خواسته خبواهد بگويد كه من حمبومب را مى

   دى و معنوى لقاء اللَّهحاالت ما

  :گفت. بندگامن را با من آشىت بده! داوود: پروردگار عزيز به پيامربش داوود فرمود

هايشان را بزن، در كوچه ايشان را ببني، در  بلند شو برو دِر خانه: چه كنم كه با تو آشىت كنند؟ خطاب رسيد! موال جان
ا را مسجد ايشان را ببني، هر كجا مى ا نشان بده، حمبت شود برو آ هاىي را كه تاكنون در  ببني، صدايشان بزن، به آ

ام، چه شده است؟ دورى تا   ام، آقاىي كرده ام، به يادشان بياور، بگو من عمرى است به مشا حمبت و َكَرم كرده شان كرده حق
  !كجا، چه قدر بايد دور شد؟

دايش را بشنومي واّال اگر دورى زياد شود، ديگر صداىي را حداقل به قدرى از خدا دور شومي كه وقىت صداميان بزند، ص
اش بايد   دل را با خدا يكى كنيد، به قرآن خدا عمل كنيد، اگر انسان اين دم سوم را غنيمت بداند، درباره. شنومي منى

  :گفت

با خدا و عشق با  عاَمل درخت است، انسان ميوه آن درخت، آن نفخه عقلى اهلّيه كه آدم را وارد تكليف و وارد رفاقت
عقل نظرى،  : گويند كند، ميوه درخت وجود انسان است كه مى خدا و آشىت با خدا و عمل به حالل و حرام خدا مى

با توجه به . ميوه عقل نظرى روح ملكوتى و روح قدسى است »1« »َأْصُلَها ثَاِبٌت َو فـَْرُعَها ِىف السََّمآءِ « كلمه طيّبه است،



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

 

كند و اين روح تازه خودش  اد گرفنت تكاليف و عمل كردن، انسان روح اهلى و خداىي پيدا مىاين عقل نظرى، يعىن ي
   يكى به: شود درخت است و ميوه اين درخت لقاء اللَّه است، لقاء اللَّه هم در قيامت در دو قيافه آشكار مى

______________________________  
  ».اش در آمسان است ابرجا و شاخهاش استوار و پ ريشه«؛ 24): 14(ابراهيم  -)1(

  240: نفس، ص

شت مى شت كه مال بدن ماست، كه در  نشينيم، در كاخ  كنيم، روى ختت مى آشاميم، ازدواج مى خورمي و مى صورت 
رها از كنار ختت ها قدم مى گريمي، كنار چشمه ها قرار مى رومي، زير درخت مى هاميان جارى است، اين حالت مادى  زنيم، 

شت روى ختت تكيه  »1« »َوِرْضَو ٌن ّمَن اللَِّه َأْكبَـرُ «  حالت معنوى آن هم. لقاء اللَّه است است و آن زماىن كه اهل 
از مهه مشا راضى ! عباد من: فرمود شنوند، مثل موسى كه در دنيا صداى حق را شنيد كه مى اند و صداى خدا را مى داده

كنم كه در دنيا زمحت كشيديد، بيدار مانديد، گريه كرديد، مناز  مهه مشا تشكر مىاز ! هستم، و از اين باالتر عباد من
  .كند خدا شكر مى. خوانديد، جهاد كرديد، از مهه مشا متشكرم

كند، مدتى حركت كردمي تا  كند، مدتى ما سالم كردمي، بعد او به ما سالم مى مدتى ما شكر كردمي، بعد او شكر ما را مى
  .ها را غنيمت بدانيم كند، اين نفخه گريد، با ما معّيت پيدا مى د او خودش كنار ما قرار مىرفيق او شومي، بع

   نفخه عيسى عليه السالم به ِگل

  :فرمايد خداوند متعال در سوره آل عمران مى

  :گفت زد و مى كرد، ِگل روى زمني و حواريّون و مردم را صدا مى عيسى يك انسان بود، مقدارى ِگل مجع مى

زمن، با نفخه دهامن اين   دمم، نفخه مى بياييد ببينيد كه من با دهامن به اين ِگل مى »2« »أَنُفُخ ِفيِه فـََيُكوُن َطيـْرَا ِبِإْذِن اللَّهِ فَ «
و در هوا » فـََيُكوُن َطيـْرَا«: كند كند، گوش پيدا مى كند، چشم پيدا مى كند، سر پيدا مى آورد، خون پيدا مى ِگل پر درمى

  .رود كند و مى پرواز مى

با هم به خدا عرض كنيم خدايا، . كنم زمن، گل را زنده مى من با دهامن نفخه به گل مى: گويد سوره آل عمران شفاف مى
   ها را از اين قرب هواى دمى به ما بزن، ما ُمرده
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______________________________  
  ».تر است بزرگ] كه از مهه آن نعمت ها[چنني خشنودى و رضايىت از سوى خدا  و هم«؛ 72): 9(توبه  -)1(

َدمم كه به اراده و مشّيت  سازم و در آن مى من از ِگل براى مشا چيزى به شكل پرنده مى«؛ 49): 3(آل عمران  -)2(
  ».شود مى] زنده و قادر به پرواز[اى  خدا پرنده

  7، حديث 2، باب 296/ 17: ؛ حبار األنوار225/ 1: االحتجاج

وقىت يهودى از امرياملومنني على عليه السالم درباره اين آيه سخن به ميان آورد كه درباره معجزه عيسى عليه در روايت آمده 
براى . آرى درست است، و پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله هم شبيه اين معجزات داشته است: السالم است فرمود

  :كنيم استفاده بيشرت به قسمىت از آن روايت اشاره مى

ُفُخ ِفيِه فـََيكُ  ... وُن َطْرياً بِِإْذِن اللَِّه عز و جل فـََقاَل َلُه َقاَل َلُه اْليَـُهوِديُّ َفِإنَّ ِعيَسى يـَْزُعُموَن أَنَُّه َخَلَق ِمَن الطِِّني َكَهْيَئِة الطَّْريِ فـَيَـنـْ
ََذا َأَخَذ يـَْوَم ُحنَـْنيٍ َحَجراً َفَسِمْعَنا لِْلَحَجِر َتْسِبيحاً َو َعِليٌّ عليه السالم َلَقْد َكاَن َكَذِلَك َو ُحمَمٌَّد ص َقْد فـََعَل َما ُهَو شَ  ِبيٌه ِ

َمُع ِلْألُْخَرى َو َلَقْد بـََعَث ِإَىل َشَجَرٍة تـَْقِديساً ُمثَّ َقاَل ص ِلْلَحَجِر انـَْفِلْق َفانـَْفَلَق َثَالَث ِفَلٍق َنْسَمُع ِلُكلِّ ِفْلَقٍة ِمنـَْها َتْسِبيحاً َالُيسْ 
اْنَشقَّْت ِنْصَفْنيِ ُمثَّ َقاَل َهلَا اْلَتزِِقي يـَْوَم اْلَبْطَحاِء َفَأَجابـَْتُه َو ِلُكلِّ ُغْصٍن ِمنـَْها َتْسِبيٌح َو تـَْهِليٌل َو تـَْقِديٌس ُمثَّ َقاَل َهلَا اْنَشقِّي فَ 

اَل َهلَا اْرِجِعي ِإَىل َمَكاِنِك بِالتَّْسِبيِح َو التـَّْهِليِل َو التـَّْقِديِس فـََفَعَلْت َو َكاَن َفاْلتَـَزَقْت ُمثَّ قَاَل َهلَا اْشَهِدي ِيل بِالنُّبـُوَِّة َفَشِهَدْت ُمثَّ قَ 
  ...َمْوِضُعَها ِجبَْنِب اجلَْزَّارِيَن ِمبَكَّة 

حضرت حممد صلى اهللا عليه و آله نيز شبيه اين را اجنام داده در جنگ حنني سنگى را بدست گرفت ما صداى تسبيح و 
ديس سنگ را شنيدمي سپس به سنگ فرمود شكافته شو، سنگ سه پاره گرديد از هر كدام صداى تسبيحى غري تسبيح تق

  .شنيدمي ديگرى مى

ليل و تقديسى داشت بعد فرمود  از پى درخىت فرستاد در جريان بطحاء درخت فرمان پذير شد و هر شاخه او تسبيح و 
م پيوست بعد فرمود گواهى به نبوت من بده گواهى به دو پاره شو درخت از ميان نصف گرديد ب از فرمود به هم بپيوند 

ليل و تقديس مهان كار را كرد جايگاه درخت در حمل سّالخ خانه بود  داد سپس فرمود برگرد به جايگاه خود با تسبيح و 
  .در مكه
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ها جنات بده، اى  ها و گرفتارى ها را از اين بدخبىت ر، ما ُمردهها را از اين قرب خودخواهى بريون بياو  نفس زنده كن، ما ُمرده
زد، گل زنده  كنيم، تو كه از عيسى كمرت نيسىت، عيسى به يك خرده گل نفخه مى خدا، ما را ببخش كه جسارت مى

ات است؟ از  ا مهني نفخهاين روحى كه در قرآن گفىت، آي »1« »...تـَنَـزَُّل اْلَملِلَكُة َو الرُّوُح «: شد، خودت مگر نگفىت مى
خواهى آن را بفرسىت تا طلوع صبح به او بگو به عّزت و جاللت كه به ما هم ِبَدَمد، فقط دنبال خوبان  اول سحر كه مى

ِّْم   َو نُِفَخ ِىف الصُّوِر فَِإَذا ُهم ّمَن اْألَْجَداِث ِإَىل « :ها را، هم نگاه كن هاى مسكني و اين بيچاره و خاّصان نرود، اين بنده َر
بيىن كه از صبح فردا چنان به سرعت به طرف تو بدومي كه َگرد هيچ  كه اين نفخه را اگر به ما ِبَدمى، مى  »2« »يَنِسُلونَ 

ِّْم يَنِسُلونَ   ِإَىل « :سريعى به ما نرسد نفخه عقل، نفخه فكر، نفخه تكليف، دم رمحاىن، دم . اين هم يك نفخه. »َر
  :بوبّيت، دم عشق و اين دم مهه جا هست، چشم بايد باز باشد و آغوش بگريدمهماىن، دم حمّبت، دم حم

 فلك جز عشق حمراىب ندارد
 

 جهان ىب خاك عشق آىب ندارد

  غالم عشق شو كانديشه اين است
 

  مهه صاحبدالن را پيشه اين است

  سازى جهان عشق است و ديگر زرق
 

 «3»  مهه بازى است اّال عشق بازى

  

آن مجال زيبايت را به ما نشان بده كه ما عاشق تو . هاى قّالىب دربياورى شود دمى به ما ِبَدميد، و ما را از اين حمّبت مىآيا 
كند كه فارسى دعا  اند فرقى منى اند كه دعا كنيد، اما به ما گفته شومي، بياييم، با تو حرف بزنيم، چون انبيا و ائّمه به ما گفته

ما در . مريمي كنيم و مى ما از غصه تو اگر خودت را به ما نشان ندهى، به ما نرساىن، دّق مى! كنيد يا عرىب، خدايا
  .قربهاى زيادى گرفتارمي، احتياج به زنده شدن دارمي

 َو نُِفَخ ِىف الصُّوِر َفِإَذا« :شود، تو بايد بدمى كه زنده شود گويند كه خودت زنده شو، مرده كه خودش زنده منى به مرده منى
ِّْم يَنِسُلونَ   ُهم ّمَن اْألَْجَداِث ِإَىل    .»َر

______________________________  
هر كارى نازل ]  تقدير و تنظيم[فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان براى «؛ 4): 97(قدر  -)1(

  ».شوند مى
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  ».شتابند وى پروردگارشان مىو در صور دميده شود، ناگاه مهه آنان از قربها به س«؛ 51): 36(يس  -)2(

  .نظامى گنجوى -)3(
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   نفخه توبه

از طرف . نفخه اهلى ديگرى هم كه نفخه بسيار مهمى است و قرآن كراراً از اين نفخه اسم برده است، نفخه توبه است
اىي اين نفخه و : فرمايد مىامرياملؤمنني . افتيم دمد، بعد َدمش كه به ما گرفت، يك مرتبه به حركت مى او هم مى آن حّد 

اى كه امسش توبه است كه انسان را از گورستان گناه به گلستان عبادت  آن نفخه اهليّه. آن قدرت آخرش در اين آيه است
الى َبدان و ديوان و  دهد، از البه دهد، از گورستان بغض و كينه حقايق به گلستان عشق و حمبت حركت مى حركت مى

بيند كه عجيب و  قبل از اين نفخه، انسان را در جاهاىي مى. برد ها مى دهد و بني انسان را حركت مى ددان انسان
بيند، حسن، حسني عليهما السالم را  رسد كه على عليه السالم را مى بعد از اين نفخه انسان به جاىي مى. اند غريب

  .ما اصل نفخه بايد از طرف او دميده شودكند، ا بيند، با اينها پرواز مى هاشم را مى بيند، قمر بىن مى

  :فرمايد امرياملؤمنني مى

اى در قرآن  مشا اگر خبواهيد به خدا تكيه كنيد، در توبه كردن به چه آيه: پرسند جتّلى در اين آيه دارد، چون از حضرت مى
  :به آيه »تُوبُواْ ِإَىل اللَّهِ «  كنيد؟ به آيه تكيه مى

  »1« »ُنواْ تُوبُواْ ِإَىل اللَِّه تـَْوَبًة نَُّصوًحايأَيـَُّها الَِّذيَن ءَامَ «

أَنُفِسِهْم   ُقْل يِعَباِدَى الَِّذيَن َأْسَرُفواْ َعَلى« »2« :مان به اين آيه است گاه نه، ما ائّمه در مسئله توبه تكيه: حضرت فرمود
َالتـَْقَنُطواْ ِمن «: خواهم يد بلند شويد، بياييد من مشا را مىبه بندگان من بگو هر چه گناه دار  »3« »َالتـَْقَنطُواْ ِمن رَّْمحَِة اللَّهِ 

يًعا« :چند تا گناه كردى؟ چند سال گناه كردى؟ به او بگو بيايد» رَّْمحَِة اللَّهِ  من مهه گناهان تو را  »ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ
  هايش را ببخشم، خبشم، نه اين كه بعضى مى
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______________________________  
  ».بازدارد]  از بازگشت به گناه[اى كه مشا را  به پيشگاه خدا توبه كنيد، توبه! اى مؤمنان«؛ 8): 66(حترمي  -)1(

/ 2: شواهد التنزيل: منايد شبيه اين روايت را حممد بن حنفيه از امرياملومنني عليه السالم به اين صورت بيان مى -)2(
بن احلنفية، عن أبيه علي بن أيب طالب قال قال رسول اهللا ص أشفع ألميت حىت حممد «؛ 1112، حديث 447 -446

  .ينادي ريب رضيت يا حممد فأقول رب رضيت

 َرْمحَِة اللَِّه مث قال إنكم معشر أهل العراق تقولون إن أرجى آية يف القرآن يا ِعباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعلى أَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنُطوا ِمنْ 
َو َلَسْوَف يـُْعِطيَك َربَُّك فـَتَـْرضى ]  قوله تعاىل[قال و لكنا أهل البيت، نقول إن أرجى آية يف كتاب اهللا . إنا لنقول ذلك قلت

  .»و هي الشفاعة

از رمحت خدا نوميد ! بر خود زياده روى كرديد]  با ارتكاب گناه[اى بندگان من كه : بگو«؛ 53): 39(زمر  -)3(
  ».آمرزد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است ه گناهان را مىنشويد، يقيناً خدا مه
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گرچه براى انسان سخت است، عيىب ! چه آمرزيدىن »و ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ  ِإنَّهُ « :كنم هايش مباند، بلكه تو را پاك مى بعضى
  .شومي ترك گناه بسيار سخت است، اما بگذار تركش كنيم، بگذار شسته. ندارد

  گناه جنني در شكم مادر

كند، اما گناه او گناه تكويىن است، گناه تكليفى و اختيارى ندارد، گناه  جنني هم كه در رحم مادر است، واقعاً گناه مى
شىت نيست كند   آيد، زار زار گريه مى خواهم، وقىت هم كه بريون مى منى: گويد بريون بيا، مى: گويند به او مى. جهّنمى و 

خبشد، تنگى رحم را برايش تبديل به  چرا مرا از اين جا بريون آورديد، اما وقىت كه از رحم بريون آمد، خدا گناهش را مىكه 
كند، اين خبشش خداست، چه قدر درخت، چه قدر دريا و آمسان و زمني و هوا و ستارگان، اينها را  فضاى باز عاَمل مى

  .دست برداشىت، من مهه اينها را به تو خبشيدم خبشد كه آفرين كه از آن جاى تنگ به بچه مى

خوردى، اما از  ها بود، از طريق بند ناف مى ترين خون آن جا كه بودى، غذايت چه بود؟ خون حيض كه جنس! اى جنني
 دهم؛ يعىن آن گناه تو را خبشيدم، آن گاه كه آن خون جنس دست برداشىت، در دنيا آمدى، االن شري پاك مادر را به تو مى

در رحم در ظلمات ثالث، در سه تاريكى بودى، با اين كه سختت بود، دست برداشىت، و قابله زمحت كشيد تا تو متولد 
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خبشم، بيا در روشناىي، ببني در اين جا  شدى، حاال كه به دنيا آمدى، به دليل دست برداشنت از آن سه تاريكى تو را مى
  .، نور على عليهم السالم، نور قرآن، بيا تا تو را ببخشمشود، نور فاطمه، نور حسني چه نورهاىي پيدا مى

بياييد از رحم تنگ و تاريك گناه با اين كه سخت است، خودمان را متولد كنيم و به فضاى باز ربّاىن و ! اى گنهكاران
   ملكوتى بربمي كه اگر توبه كنيم، ما را از دامن

  244: نفس، ص

برند، ما را از  برند، ما را از خوردن حرام به طرف خوردن حالل مى وت مىايت ملك سخت و تنگ شيطان به فضاى ىب
  »1« .»يـَُبّدُل اللَُّه َسَياِِْم َحَسنتٍ «  كشند، اين است معناى ها مى ها به پاكى آلودگى

  :فتشد بلكه متولد شد كه گ خواست مبريد كه ناراحت مى امريمؤمنان عليه السالم با شهادتش متولد شد چون اگر مى

  »2« »فـُْزُت َوَربِّ الَكعَبةِ «

خواهيم  خواهيم چه كار، مگر چه قدر مى ، بياييد ما هم متولد شومي، ديگربس است، هر گناهى را جتربه كردمي، ديگر مى
خواهند  لذت دروغ را بچشيم، لّذت غيبت را بچشيم، كساىن كه هنوز شهوتران هستند، لذت شهوت را تا چه موقع مى

  .بچشند

اى كه پدر  زند، مثل بچه امي كه بياييم، او هم االن با ما حرف مى جان آماده هسىت ما را قبول كىن، ما آماده شدهموال 
آرى، موال : گويد هايت را گرفىت؟ مى تصميم: گويد بابا در را باز كن، بابا مى: گويد بريونش كرده، حاال آمده دِم در مى

امي ما را راه بده، تا از بندگان  ايد؟ آرى گرفته هايتان را گرفته گوىي تصميم ؟ مىگوىي گوىي؟ االن چه مى جان، چه به ما مى
  .ات باشم شايسته

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
  ».و خدا بسيار آمرزنده و مهربان است«؛ 70): 25(فرقان  -)1(

  .4، حديث 13، باب 147/ 4: ؛ حبار األنوار119/ 2: املناقب -)2(

  245: نفس، ص



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

 

  ها پى نوشت

  ها اعراض نفس از حق، علت مهه بدخبىت 15

  

   ران، حسينيه هدايت

  1362رمضان 

  253: نفس، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

  :فرمايد خداوند تعاىل مى

ِّْم ِإالَّ َكانُواْ َعنـَْها ُمْعِرِضنيَ َو َما «   »1« »تَْأتِيِهم ّمْن َءايٍَة ّمْن ءَايِت َر

نفس در وجود انسان واقعّيىت . هاى ذاتى و عمقى انسان، اعراض نفس از حق است ها و بدخبىت عّلت متام عقب ماندگى
مسري اهلى قرار بگريد، انسان موجوديتش را  كشد كه اگر چنان چه در است كه متام موجودّيت آدمى را به دنبال خود مى

كند، البته بر اساس بسيارى از  برد، اما اگر در راه غري خدا قرار گريد، مهه موجوديتش را خرج غري خدا مى به سوى خدا مى
دى آيات و روايات، آن جا كه نفس با متام ابزار و وسايلش در راه خدا صرف شود، انسان به جتارت سودمند و پر درآم

  :دست زده كه منافع اين جتارت و سود اين معامله براى آدمى ابدى خواهد بود

ى َوُجتِهُدوَن ِىف َسِبيِل اللَِّه بَِأْمَو ِلُكْم  تـُْؤِمُنوَن ِباللَِّه َو َرُسوِلهِ * ِجتَرٍة تُنِجيُكم ّمْن َعَذاٍب أَِليمٍ   يأَيـَُّها الَِّذيَن ءَاَمُنواْ َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى«
  »2« »أَنُفِسُكمْ  وَ 

داللت  »5« »َهلُم َأْجٌر َعِظيمٌ « »4« ،»َذ ِلَك اْلَفْوُز اْلَكِبريُ « »3« ،»َذ ِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ « :مجالتى در قرآن جميد نظري
   دارد بر موقعّيت نفسى كه با پروردگار بزرگ عاَمل معامله
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______________________________  
  ».گردانند آيد مگر اينكه از آن روى مى اى از آيات پروردگارشان براى آنان منى هيچ آيه و«؛ 46): 36(يس  -)1(

آيا مشا را به جتارتى راهنماىي كنم كه مشا را از عذاىب دردناك جنات ! اى اهل اميان«؛ 11 -10): 61(صف  -)2(
  ».خدا جهاد كنيدهايتان در راه  به خدا و پيامربش اميان آوريد، و با اموال و جان* دهد؟ مى

  ».و آن است كامياىب بزرگ«؛ 13): 4(نساء  -)3(

  ».اين است كامياىب بزرگ«؛ 11): 85(بروج  -)4(

  ».براى آنان آمرزش و پاداشى بزرگ است«؛ 3): 5(مائده  -)5(

  254: نفس، ص

نه معامالت انسان بر كرده، البته ممكن است شروع اين معامله، در مذاق انسان تلخ و سخت بيايد، چراكه در اين گو 
ها و مشتهيات و لّذات نفس، بايد حركت كند، حركىت كه خستگى دارد، رنج و مشّقت دارد، ناراحىت و  خالف خواسته

  .دلزدگى دارد

خواهد مهني نيمه راهى را هم كه رفته با آن مهه  منايد كه مى كند و بعد چنان برايش دشوار مى انسان تا نيمه راه حركت مى
هاست از آب غايب بوده، به اين درياى ماّدّيت برسد  ىت كه كشيده، رها كند و مانند يك شناگر ماهر كه مدترنج و زمح

اگر يك . ها ندهد ها و ناراحىت ها و رنج ها و حمدوديت ها و سخىت و با متام وجود شنا كند، اما بايد گوش به اين كسالت
ها و  گريد و وقىت در اختيار حمبوب قرار گرفت، متام رنج مى مقدار ديگر حركت كند، نفس در اختيار حمبوبش قرار

، از خواندن مناز، از گرفنت روزه، از رفنت به جهاد، »اللَّه اكرب«شود، آن گاه انسان از گفنت  ها مى ها تبديل به لذت مشّقت
  »1« .دهد و سري او به سوى حمبوب سري خمصوصى خواهد شد نشاط عجيىب به او دست مى

   رحوم آخوند كاشىحكايت م

آورد، قبل از شروع به مناز تا خروج  كنند كه ايشان هر مناز واجىب را كه به جا مى در احواالت مرحوم آخوند كاشى نقل مى
از مناز غرق در مسىت و شادى و گريه و زارى و اشك رخينت بود و تا آخر عمرشان اين گونه مناز خواندن او ادامه داشت، 

خوانيد و مناز  يك بار از ايشان پرسيدند كه مشا مناز اولتان را با آن كيفيت مى. خواند ى مناز ديگرى مىوىل بعد از هر مناز 
شوم، اما ممكن است نفس از آن  من كه متوجه منى: فرمودند خوانيد، دليل آن چيست؟ مى دومتان را معموىل و عادى مى
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كه موالى من آن مناز را روز قيامت قبول كند، من احتياطاً يك نوع مناز با آن كيفّيت خودش لذتى بربد و آن لذت نگذارد  
   خوامن كه اگر آن منازها را قبول مناز ديگر هم مى

______________________________  
توان تنها گذاشنت اهل بيت پيامرب صلى اهللا  ها است از آن مجله مى آرى اعراض نفس از حق سرچشمه متام بدخبىت -)1(

خباطر هواى نفسشان دامن اهل بيت را رها كردند با اين كه بارها امرياملومنني على عليه السالم  نام برد كه عليه و آله را
  :هشدار داده بودند كه در روايات آمده

َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم قَاَل َقاَل «؛ 52، حديث 67، باب 330/ 24: ؛ حبار األنوار664: تأويل اآليات الظاهرة
ِيت َدلَّ َعَليـَْها ِيف ِكَتاِبِه فـََقاَل يا أَيـَُّها الَِّذيَن ِمُري اْلُمْؤِمِنَني َصَلَواُت اللَِّه َعَلْيِه أَنَا التَِّجاَرُة اْلُمْرِحبَُة اْلُمْنِجَيةُ ِمَن اْلَعَذاِب اْألَِليِم الَّ أَ 

  .»ِليمٍ آَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعلى ِجتاَرٍة تـُْنِجيُكْم ِمْن َعذاٍب أَ 

و مهچنني زماىن كه امرياملؤمنني عليه السالم اسالم را در خطر ديد و آماده جنگ با معاويه شد براى مردم خطبه خواند و 
  :كنيم خطر اعراض ازحق را به آنان تذكر داده و با آنان امتام حجت كرد كه به گزيدهائى از آن اشاره مى

ِمْن َكَالِم َأِمِري اْلُمْؤِمِنَني عليه «؛ 360، حديث 11، باب 390 - 387/ 32: ؛ حبار األنوار260 -264/ 1: اإلرشاد
َناِء َعَلْيِه َو الصََّالِة َعَلى َرُسوِل اللَِّه السالم َلمَّا َعَمَد اْلَمِسَري ِإَىل الشَّاِم ِلِقَتاِل ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِيب ُسْفَياَن قَاَل بـَْعَد َمحِْد اللَِّه َو الثـَّ 

َماِم اْلَعاِدِل َأَال َو ِإنَّ الرَِّعيََّة ليه و آله اتـَُّقوا اللََّه ِعَباَد اللَِّه َو َأِطيُعوُه َو َأِطيُعوا ِإَماَمُكْم َفِإنَّ الرَِّعيََّة الصَّاحلََِة تـَْنُجو بِ صلى اهللا ع اْإلِ
َماِم اْلَفاِجِر َو َقْد َأْصَبَح ُمَعاِوَيُة َغاصِ    .»باً ِلَما ِيف يََدْيِه ِمْن َحقِّي نَاِكثاً لِبَـيـَْعِيت َطاِعناً ِيف ِديِن اللَِّه عز و جلاْلَفاِجَرَة تـُْهَلُك ِباْإلِ

  :فرمايد در فراز ديگر مى

ْعُتْم قـَْوَل َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله يـَْوَم اْلَغِديِر ِيف َوَالَيِيت َو ُمَواَالِيت فَاتـَُّقوا اللَّهَ ...  اْلُمْسِلُموَن َو َحتَاثُّوا َعَلى   أَيـَُّهاأََما مسَِ
ِه اْلُمنـَْزِل َعَلى نَِبيِِّه اْلُمْرَسِل ِلَتتَِّعُظوا ِجَهاِد ُمَعاِويََة النَّاِكِث اْلَقاِسِط َو َأْصَحاِبِه اْلَقاِسِطَني َو اْمسَُعوا َما أَتْـُلو َعَلْيُكْم ِمْن ِكَتاِب اللَّ 

عليه و آله أَ َملْ ِمبََواِعِظ اللَِّه َو اْزَدِجُروا َعْن َمَعاِصي اللَِّه فـََقْد َوَعَظُكُم اللَُّه ِبَغْريُِكْم فـََقاَل لَِنِبيِِّه صلى اهللا َفِإنَُّه ِعَظٌة َلُكْم فَانـَْتِفُعوا 
نُقاِتْل ِيف َسِبيِل اللَِّه قاَل َهْل َعَسْيُتْم ِإْن ُكِتَب ِإْسرائِيَل ِمْن بـَْعِد ُموسى ِإْذ قاُلوا لَِنِيبٍّ َهلُُم ابـَْعْث َلنا َمِلكاً  تـََر ِإَىل اْلَمَإلِ ِمْن َبِين 

َو أَبْنائِنا فـََلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقتاُل تـََولَّْوا  َعَلْيُكُم اْلِقتاُل َأالَّ ُتقاتُِلوا قاُلوا َو ما لَنا َأالَّ نُقاِتَل ِيف َسِبيِل اللَِّه َو َقْد ُأْخرِْجنا ِمْن ِديارِنا
  .َقِليًال ِمنـُْهمْ  ِإالَّ 

  255: نفس، ص



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

 

  .كردند اين گونه ذخريه مى. نكرد، اين منازها را قبول كند

كنند تا ماه  ها هستند كه هر روز به تقومي نگاه مى برد، خيلى ها رنج مى اكنون نفس ما در حالىت است كه از عبادت
گرفتند، تازه پيغمرب اكرم  رمضان، نود روز روزه مى ها هم بودند كه از اول ماه رجب تا پايان ماه رمضان متام شود؟ خيلى

اند كه شش روز بعد از ماه رمضان منهاى روز  هاى فقهى نوشته روز عيد فطر را كه حرام بود روزه نبودند، وىل در كتاب
  :كردند گرفتند كه به حضرت عرض مى عيد فطر را هم روزه مى

ام، هنوز چسبيده به  هنوز آماده خروج از ماه رمضان نشده: رمودندف گرييد، براى چيست؟ مى اين شش روزى كه روزه مى
فرمودند كه هنوز  ام، با اين كه از ماه رمضان هم بريون آمده بودند، وىل باز مى ماه رمضان هستم، هنوز قطع رابطه نكرده

  .هنوز در ماه رمضان هستم. ام قطع نشده است رابطه

   فراز و نشيب سري و سلوك امتحان است

اش  هاى اهلى از بنده ترين امتحان ها در مسري سلوك، يكى از پرهنگامه ها و گاهى دلسردى ها، كسالت ها، مشّقت ين رنجا
گريد، حىت ممكن است دچار وسوسه و حاالت  است كه گاهى در مسري و در حال سلوك شديداً حتت فشار قرار مى

  .، از بني رفنت و متام شدن استمنفى نفساىن شود، وىل اينها منزل به منزل قابل رد شدن

كند، بايد  وقىت اين حاالت منفى خودش را در وجود ظاهر مى. سالك اصًال نبايد گوشش به اين حاالت منفى باشد
ا عبور كند، نبايد برگردد، اگر برگردد به دست آورده دهد، بايد عبور كند، وقىت عبور كرد  ها را هم از دست مى انسان از آ

  .ماند رود؛ يعىن ديگر كسالت و رنج و تلخى و مشّقت منى بريون مى از اين منزل

دقيقاً مثل عمل كردن به نسخه دكرت . هاى نفس است حركت اىل اللَّه خالف طبيعت و خواسته. اول برنامه اين طور است
  وقىت عمل كرد وآيد، اما  است كه انسان نه از شربتش، نه از آمپولش، نه از قرصش، از هيچ چيز ديگرش خوشش منى

  256: نفس، ص

بيند كه از مصرف اين داروهاى تلخ كه مطابق با  كند و مى سالمتش را به دست آورد، متام وجودش از طبيب تشكر مى
نقطه حركت نفس با متام اعضا و جوارح به  »1« .ميلش نبوده، چه لّذتى برايش پديد آمد كه لّذت سالمىت و نشاط باشد

شروع سعادت و خري است، شروع به دست آوردن منفعت ابدى و مهيشگى است، اما اگر  سوى وجود مقّدس دوست،
اى نيست، چراكه ما در قرآن جميد  انسان اعراض كند؛ يعىن دستورها را حتّمل نكند، چون رسيدن به موال كار ساده
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متعال است، كبري و  ء است، ذوالعرش است، على اعالست، خوانيم موالى ما رفيع الدرجات است، فوق كّل شى مى
  :عظيم است

ايت  ايت در ىب است، لذا اگر انسان خبواهد به چنني مقامى كه عظمت و بلندى آن ىب »2« »ءٌ  لَْيَس َكِمْثِلِه َشىْ «
  .اى نيست است، برسد كار ساده

   پرواز فضاىي سليمان

ايد قبل از ميالد مسيح دانشمندان به اين فكر مسئله پرواز در هوا و سفر هواىي، ريشه در هزاران سال فكر دارد؛ يعىن ش
يكى از دانشمندان يونان آن طور كه در  . بودند كه ما عالوه بر راه دريا و زمني، راهى هم براى سفرها از جّو باز كنيم

ا بتواند حركت كند و از شهرى به شهرى ديگر برود،  ها نقل مى كتاب اما كنند، دو بال درست كرده بود كه شايد با آ
  .وسايلش فراهم نبود، البته پرواز فضاىي را خدا به سليمان ياد داده بود

قرآن جميد . كرد اى را درست كرده بود كه با آن پرواز فضاىي مى در آيه صريح قرآن جميد آمده است كه سليمان وسيله
افرت كند، ايشان يك روزه رفت به اندازه يك ماه كه از مسريى به مسريى مس از صبح تا شب كه راه مى: فرمايد مى
وىل بشر براى به دست آوردن هواپيما چه قدر زمحت كشيد؟ چند هزار سال فكر كرد؟ اكنون كه موفق به  »3« رفت، مى

  هزار پا 37تواند بيش از  پرواز شده، خيلى كه اوج بگريد منى

______________________________  
): 47(حممد . شود يات فراوان دارمي كه بعنوان منونه به چند مورد اكتفا مىدرباره فلسفه آزمايش انسان آيات و روا -)1(

كنيم تا جماهدان  ؛ به يقني ما مشا را امتحان مى»َو لََنبـُْلَونَُّكْم َحىتَّ نـَْعَلَم اْلُمجاِهديَن ِمْنُكْم َو الصَّاِبريَن َو نـَبـُْلَوا َأْخبارَُكمْ « 31
تا صدق و كذب مشا را [آزماييم  مى]  كه اعمال و اسرار مشاست[اخبار مشا را نيز از مشا و صابران را مشخص مناييم، و 

  .]در مهه امور معلوم بدارمي

  :روايات

  :فرمايد امرياملومنني على عليه السالم مى

َأْخَفْوُه ِمْن َمُصوِن َأْسرَارِِهْم َو َمْكُنوِن َأَال ِإنَّ اللََّه تـََعاَىل َقْد َكَشَف اْخلَْلَق َكْشَفًة َالأَنَُّه َجِهَل َما «؛ 144خطبه : ج البالغه
ُلَوُهْم أَيـُُّهْم َأْحَسُن َعَمًال فـََيُكوَن الثـََّواُب َجزَاءً َو اْلِعَقاُب بـََواءً    .»َضَماِئرِِهْم َو َلِكْن لَِيبـْ
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  :فرمايد و هم چنني مى

فقر و البالء فإن الذهب جيرب بالنار و املؤمن ال تفرح بالغناء و الرخاء و ال تغتم بال«؛ 1716، حديث 99: غرر احلكم
  .»جيرب بالبالء

  :فرمايد و نيز امام صادق عليه السالم مى

َما ِمْن قـَْبٍض َو َالَبْسٍط ِإالَّ َو لِلَِّه ِفيِه «؛ 403، حديث 40، باب 279/ 1: ؛ احملاسن1، حديث 152/ 1: الكاىف
  .»َمِشيَئٌة َو َقَضاءٌ َو اْبِتَالءٌ 

  ».هيچ چيزى مانند«؛ 11): 42(شورى  -)2(

گاهش  ، كه رفنت صبح] مسّخر و رام كردمي[؛ و باد را براى سليمان »َو ِلُسَلْيماَن الرِّيَح ُغُدوُّها َشْهٌر َو َرواُحها َشْهرٌ « -)3(
  .12): 34(؛ سبأ .يك ماه بود]  به اندازه[يك ماه و رفنت شام گاهش ]  به اندازه[

  257: نفس، ص

  .هزار پا چيزى نيست 37. رود، آن هم در هواىي كه نزديك ماست باالتر

   هاى رسيدن به مقام قرب اهلى مشقت

ها را  ترين مشّقت ها و گسرتده ترين زمحت اگر انسان خبواهد به مقام قرب موال برسد، موالىي كه رفيع الدرجات است، سخت
يك تنه بايد در . معنوى دست يازد و به مقام قدس و قرب برسدبايد براى موجوديّتش حتّمل كند تا بتواند به چنني پرواز 

ميداىن به گسرتدگى آفرينش مبارزه كرد، در خوراك، پوشاك، نگاه، شنيدن، گفنت، فكر كردن، در استعمال موارد اخالقى و 
واهد، مراقبه و خ بيدارى كامل مى. شود عاطفى، اين قدر هم جاده لطيف است كه با برخورد به كمرتين مانع متوّقف مى

اى گسرتده  خواهد، گذشىت مهه جانبه و مبارزه خواهد، بصريت مى خواهد، بيناىي مى خواهد، توبه دائم مى حماسبه مى
  .خواهد مى

با   »1« »َآلِإلَه ِإالَّ اللَّهُ « :دهد خدا كجاست؟ خودش آدرس مى. اين قدر هم وجود مقّدس او راحت در دسرتس نيست
توان مرا پيدا كرد، اما با روى كردن به  يابيد، اين طور مى ىن پشت كردن به ماسواى اللَّه مرا مىكنار زدن غري من، يع

  :»2« توان به وجود مقّدس او رسيد ماسواى اللَّه منى
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 هرگز نربى راه به سر منزل مقصود
 

 «3» تا مرحله پيما نشوى وادى ما را

  

طلبد تا انسان  اللَّه برسد و اين يك گذشت مهه جانبه از خود و مهه عاَمل را مىرا طى كند تا به » ال إله«بايد انسان جاده 
اين گذشت چگونه است؟ چه طور بايد گذشت كرد؟ آيا بايد خنورد، خنوابيد، نپوشيد،  . بتواند مجال حمبوب را زيارت كند

  :حرام شده است كار نكرد، به گوشه بياباىن پناه برد؟ قطعاً اگر كسى اين كارها را بكند، مرتكب

يَْأُكُلوَن الطََّعاَم «   »4« »...َو َما َجَعْلنُهْم َجَسًدا الَّ

______________________________  
  ».كردند معبودى جز خدا نيست، تكّرب مى«؛ 35): 37(صافات  -)1(

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى -)2(

  .»َلى اْلَمْرءُ َعَلى َقْدِر ُحبِّهِ يـُْبتَـ «؛ 2401، حديث 65، باب 438/ 2: مستدرك الوسائل

  :فرمايد و نيز امام صادق عليه السالم مى

َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه ع َقاَل ِإنَّ ِيف  «؛ 3591، حديث 77، باب 262/ 3: ؛ وسائل الشيعة29، حديث 259/ 2: الكاىف
َا يـُْبتَـَلى اْلُمْؤِمُن َعَلى َقْدِر َأْعَماِلِه ِكَتاِب َعِليٍّ عليه السالم َأنَّ َأَشدَّ النَّاِس َبَالًء النَِّبيُّ  وَن ُمثَّ اْلَوِصيُّوَن ُمثَّ اْألَْمَثُل فَاْألَْمَثُل َو ِإمنَّ

نـْيَ  ْؤِمٍن َو َالُعُقوبًَة ِلَكاِفٍر َو ا ثـََواباً ِلمُ احلََْسَنِة َفَمْن َصحَّ ِديُنُه َو َحُسَن َعَمُلُه اْشَتدَّ َبَالُؤُه َو َذِلَك َأنَّ اللََّه عز و جل َملْ َجيَْعِل الدُّ
  .»ِر ِإَىل قـَرَاِر اْألَْرضِ َمْن َسُخَف ِديُنُه َو َضُعَف َعَمُلُه َقلَّ َبَالُؤُه َو َأنَّ اْلَبَالَء َأْسرَُع ِإَىل اْلُمْؤِمِن التَِّقيِّ ِمَن اْلَمطَ 

ا مانند و پس مانندتر بالكش است برتتيب، و مهانا مؤمن باندازه كارهاى خويش بال   ترين مردم پيغمربانند، وانگه هر كه بدا
كشد، و هر كه دينش درست و كردارش نيك است باليش سخت باشد براى آنكه خدا عز و جل دنيا را نه پاداش مؤمن 
ساخته و نه كيفر كافر، و هر كه دينش سبك و عملش سست است باليش كم است، و راسىت بال شتابانرت است بسوى 

  .قوى از باران بقرارگاه زمنيمؤمن با ت

  .وحدت كرمانشاهى -)3(
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  ».]كه از دنيا نروند[و آنان را جسدهاىي كه غذا خنورند قرار ندادمي، و جاويدان هم نبودند «؛ 8): 21(انبياء  -)4(

  258: نفس، ص

ى منى بايد انسان بپوشد،  »1« ،»...واْ صِلًحا ُكُلواْ ِمَن الطَّيّبِت َو اْعَملُ « كند، بايد انسان خبورد، اما به دستور از خوردن 
  رو باشد اما در پوشيدن ميانه

   َمْلَبُسُهمُ «

  »االْقِتصاد

  بايد بني مردم باشد، اما

  »2« »َمْشيـُُهُم التَّواُضعُ «

  نه با تكّرب و فخرفروشى، بايد انسان حرف بزند، اما به لسان صدق، بايد گوش بدهد، اما

  »3« »هلَُّمَعَلى الِعْلِم الّناِفِع «

، بايد ازدواج كند، براى اين كه به حرام نيفتد و براى اين كه نسل تداوم پيدا كند، هيچ كدام از امور طبيعى را كسى حق 
  .ندارد به عنوان رياضت ترك كند

از هاى قبل  ما رياضت شرعى به اين شكل ندارمي و اسالم رياضت هيچ مكتىب را براى تصفيه نفس قبول ندارد، نه مكتب
به جبهه : فرمود. خواهد رياضت بكشم دمل مى: شخصى از پيغمرب پرسيد. هاى بعد از خودش را خودش را و نه مكتب
گريى ندارد، اگر خبواهد بلند شود، گوشه خلوتى را پيدا كند و امسش را بريدن از ماسوى اللَّه بگذارد،  برو، كسى حق كناره

آن جا ديگر مبارزه هم الزم ندارد، نه ناحمرمى هست كه انسان از . ل نداردشود عبادت منفى كه اسالم آن را قبو  آن مى
در . ديدن او خوددارى كند، نه مال حرامى هست كه با آن مبارزه كند، نه مقامى هست كه خود را در آن حفظ كند

  .نشني نبود خلوت و تنهاىي زمينه رشد و كمال اصًال وجود ندارد، هيچ پيغمرب و امامى هم خلوت

  موالى عارفان جداى از اجتماع نبود
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ترين عاِلمان امرياملؤمنني است، وىل  سرحلقه متام عارفان عاَمل امرياملؤمنني است، رئيس مهه عاشقان امرياملؤمنني است، عاملِ 
 ايشان در مدت عمرشان، هشتاد و پنج مرتبه يا مقدارى بيشرت به جبهه جنگ رفتند، در بازار بودند، كشاورزى داشتند،
جتارت داشتند، امام مسلمانان بودند متام مقامات عاَمل را داشتند، وىل براى يك بار هم نگذاشتند احساسى از آن مقام 

   واللَّه رياست براى: خورد كردند كه مقام براى مشا چيست؟ قسم جالله مى اگر از على سؤال مى. به ايشان دست بدهد

______________________________  
هاى پاكيزه خبوريد و كار شايسته اجنام دهيد؛ مسلماً من به آنچه  از خوردىن! اى پيامربان«؛ 51): 23(ون مؤمن -)1(

  ».دهيد، دانامي اجنام مى

  ).معروف به مهام درباره صفات متقني( 184خطبه : ج البالغه -)2(

  ).معروف به مهام درباره صفات متقني( 184خطبه : ج البالغه -)3(

  259: نفس، ص

  .من وهم و خيال است، عينّيت و حقيقت ندارد

  :در متام مسائل اجتماعى هم امرياملؤمنني وارد بود، در عني حال، جداى از ماسوى اللَّه بود، مطلقاً حقِّ حق بود

  »1« »َعِلٌى َمَع اَحلقِّ َواَحلقُّ َمَع َعِلىٍّ َيدوُر َحيُث ما دارَ «

  ديد، هيچ چيزى را هم غري از خدا منى. 

  »ما رأيُت اللََّه َشْيئاً «

  بينم، هيچ چيزى را منى

  »2« »اللََّه َقبَلُه وَمَعُه وَبعَدهُ  إّال َو َرأَيتَ «

كند، از چيزى لّذت  چون هيچ چيزى براى من مجال و جذبه ندارد، چيزى مرا قانع منى. بينم ، اصًال هيچ چيزى را منى
به » ال اله«وجود ندارد كه من سرگرم متاشاى او شوم، فقط خدا، يعىن از  كند، مورد متاشاىي هم برم، چيزى مرا سري منى منى

  .رسيده بود، او رفيع الدرجات است» اّال اللَّه«طور كّلى گذشته بود و به 
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اگر انسان خبواهد از كسالت در عبادت دلزدگى پيدا كند و از يك مقدار بيدارى، خسته و از يك مقدار عبادت رجنيده 
است، چه موقع » ال إله«ها، مشتهيات و هواهاى نفس مبارزه كند و اينها را پس زند كه جزء  با خواهششود و نتواند 

  تواند به حضرت دوست برسد؟ مى

  .بدن در اين جا حركت دارد، اما روح ندارد، اين جا جاى حركت روح نيست

دند، بلكه با دوست و حمبوب و معشوق روح در فضاى ربوبّيت در حركت بود، بدن اين جا بود، اما خودشان اين جا نبو 
اى به اندازه يك ارزن آلوده به غري  مقام عصمت، يعىن چه؟ يعىن مقامى كه نگذاشت عاشقان خدا در هيچ برنامه. بودند

  .خدا شوند

   ترين ساعت لّذت خبش

يك : گفت. تر بود خبش ا لذته اى كه زنده بودى تا االن چه ساعىت براى تو از مهه ساعت در متام دوره: از عارىف پرسيدند
ا به گوشم مى روز باالى پشت بام خانه    رسيد، چون مان نشسته بودم، زن و شوهر مهسايه دعوايشان شد، البته صداى آ

______________________________  
  .159: ؛ اعالم الورى26، باب 432/ 10: حبار األنوار -)1(

  .368: ؛ مفتاح الفالح24 -23، حديث 5، باب 44/ 4: حبار األنوار -)2(

  260: نفس، ص

هايشان تا قبل از آمدن سلسله خبيثه طاغوت زمان، صد درصد اسالمى بودند،  ها هندسه و مهندسى خانه مسلمان
ديد، مقدارى از  اى بودند كه به هيچ عنوان به هم مشرف نبودند، هيچ چشمى خانه مهسايه را منى ها به گونه ساختمان

  .كرد هاى زمان ما فرق مى هاى مردم با مهماىن مهماىن. اىن بايد از طريق خانه حفظ شودصفات عاىل انس

ها وارد خانه شوند، ابتدا اگر لباس زنانه  كردند، قبل از اين كه مهمان هاى وقىت مهمان دعوت مى در ايام سابق پدربزرگ
  .آوردند كردند و بعد مهمان مى ها بود، مجع مى اتاقكردند، اگر كفش زنانه در داالن و نزديك  روى بند بود، مجع مى

آوردند،  آوردند، حىت عروس را هم منى كردند، دخرت و زن را به بازار منى گذشتگان وقىت براى زن و دخرتشان خريد مى
پسنديد، مهان را نگه  آوردند، عروس هر كدام را مى چهار يا پنج جفت گوشواره و كفش، هشت يا نه شكل لباس مى
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هيچ وقت بدن و هيكل و قامت ناموس اسالمى را در معرض ديد فروشنده، حىت زير . دادند داشتند و پولش را مى مى
  .دادند چادر قرار منى

  راه رسيدن به موال

اينها مهه فضاى شيطان است، فضاى اهلى، فضاى ديگرى . رسد هاى ىب قيد و بند كسى به خدا منى با اين زندگى كردن
رود داخل اتاق دهم، دِر حياط را  خواهد مناز خبواند مى را فرض كن، ده اتاق پشت سر هم دارد، خامن مىاى  خانه. است

مى را قفل مى قفل مى روى  خواند، آن هم روبه كند و داخل اتاق آخر مناز مى كند، دِر اتاق اوىل، دومى و حىت 
خواهد مناز خبواند،  ق را هم زده، در مهان تاريكى كه مىها هم تاريك هستند، هيچ كس هم نيست، كنتور بر  پروردگار، اتاق

  .مواليش به او گفته روبه روى من هم كه ايستادى، اگر يك تار مويت پيدا باشد، منازت باطل است

  261: نفس، ص

زن نبايد يك تار مويش پيدا . روى عّفت تا آن جا بايد در پيشگاه موال حفظ شود، تو در پيشگاه خداى خودت مى
تو به مهان ناحمرم رسيدى، ديگر  . شود به اين راحىت در اختيار ناحمرم باشد و خبواهد به خدا برسد ، حال چطور مىشود

  :جانبه گذشت كرد و ماسوى اللَّه را كنار زد تواىن بروى، بايد مهه كاىف است، طرف ديگر منى

  نفى من شد باعث اثبات من
 

 «1»  خواجه در الى من اّالى من است

  

دار شوم، بايد  بايد مبريم تا زنده شوم، بايد كشته شوم تا زنده شوم، بايد كور شوم تا بينا شوم، بايد كر شوم تا گوش
اول  »2« »َخَلَق اْلَمْوَت َو اْحلََيوةَ « :حس شوم تا حس پيدا كنم اّول بايد دروازه گناه را به روى چشم و گوش ببندمي ىب

مبرييد تا زنده شويد، بدون مردن حيات معنا ندارد، مهه را رها كنيد تا مرا بيابيد و اگر اين مهه رنج و زمحت و مشّقت براى 
ها  ها و گذشت ها و مبارزه يافنت او نبود، ارزش نداشت، متام ارزش به دليل زمحت و رنج است، متام ارزش براى اين حركت

  .تاى نيس گذشت كار ساده. است

ج هاى ضّد خداىي نفس بگذرد،  ها و هوس كسى كه از مشتهيات نفس و خواهش: فرمايد البالغه مى امرياملؤمنني در 
  .ارزش وثوابش در پيشگاه پروردگار از شهيد در راه خدا بيشرت است

  .تواند به او برسد خورد منى اى كه انسان مى اين سفر سنگيىن است، با هر لقمه
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گذارى، بسيار خومشزه باشد و به دليل خومشزگى آن  اى كه در دهانت مى اگر لقمه: داوود پيغمرب گفتخداوند متعال به 
آن جا  »3« .كنم مرا از ياد بربى و آن لقمه را فرو دهى، به مقدار مهان لقمه لذت مناجات و حمّبتم را از تو كم مى

اى بسم اللَّه بگو، براى اين  اى، حىت براى هر لقمه هگويند اگر سر سفره نشست اين كه مى. داستان، داستان ديگرى است
  است كه لقمه يك وقت نفس تو را از

______________________________  
  .وحدت كرمانشاهى -)1(

  ».آنكه مرگ و زندگى را آفريد«؛ 2): 67(ملك  -)2(

  :شبيه اين روايت از امام كاظم عليه السالم خطاب به هشام نقل شده -)3(

يَا «؛ 29، حديث 4، باب 154/ 1: ؛ حبار األنوار13210، ذيل حديث 42، باب 340/ 11: الوسائلمستدرك 
نـَْيا قـُُلو ] يَا َداُودُ [ِهَشاُم َأْوَحى اللَُّه ِإَىل َداُوَد  ْر َو أَْنِذْر َأْصَحاَبَك َعْن ُحبِّ الشََّهَواِت فَِإنَّ اْلُمَعلََّقَة قـُُلوبـُُهْم ِبَشَهَواِت الدُّ بـُُهْم َحذِّ

  .»َحمُْجوَبٌة َعينِّ 

  262: نفس، ص

گويند در هنگام خواب بسم اللَّه بگو، براى اينكه رختخواب انسان را از خدا جدا نكند،  حركت باز ندارد، اين كه مى
خواهى از خانه بريون بروى، بسم اللَّه بگو، براى اين كه شيطان بريون در داخل اداره و بازار دو طرف تو  وقىت كه مى

اى برسى، سگ گّله خبواهد به تو محله كند، چه كار  صف كشيده، اعوذ باللَّه بگو، چرا كه اگر به بيابان بروى، به گلّه
يب چوپان سگ را رد مى كىن؟ سريع به آغوش چوپان پناهنده مى مى اين گّله عاَمل سگش : گويد كند و مى شوى، يك 

يب به سگ بزند تا آرام شود و تو را رها   ها هستند، مهيشه در آغوش خدا باش كه سگ شيطان به تو محله نكند، يك 
! امي؟ خواهى از محله سگ در امان مباىن؟ مگر بدون او تاكنون در امان هم مانده كند و برود، واّال بدون او چگونه مى

  .مانيم بدون او هرگز در امان منى

   حكايت ليلى و جمنون

وقىت به ليلى گفتند كه جمنون آمده، ليلى . كشيد تا باالخره يك بار به خانه ليلى رسيد  بيچاره جمنون اين قدر رنج: گويند مى
  :شد هم داشت ديوانه مى
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  ز بوى زلف تو مفتومن اى گل
 

  ز رنگ روى تو دخلومن اى گل

  مِن عاشق ز عشقت بيقرارم
 

 «1»  تو چون ليلى و من جمنومن اى گل

  

: پرسيدند. ها گفت كه او را به اتاق ديگر راهنماىي كنند نگذاريد داخل اتاق بيايد، به كلفت: وىل او را راه نداد و گفت
. جمنون بيچاره رنج زيادى كشيده تا به تو رسيده، بگذار بيايد يك نگاه تو را ببيند! مرييد مشا دو نفر كه براى مهديگر مى

  :گفت

از آن حمّلى  : چرا؟ گفت: پرسيدند. ق مباند، بعداً او را خواهم ديدچند روز بايد در اتا: چرا؟ گفت: پرسيدند. امكان ندارد
هاىي كه در  ها و عكس دانيد چقدر در چشمش قيافه ناحمرم رفته است بايد متام آن صورت كه براى ديدن من راه افتاده مى

   چشمش است كامًال پاك و حمو شود و در اين چشم ديگر هيچ چيز مناند تا آماده

______________________________  
  .ديوان اشعار باباطاهر -)1(

  263: نفس، ص

خواهم چشمى كه پر از غريبه است مرا ببيند، گوشى كه پر از صداى غريبه است، صداى مرا بشنود،  ديدن من شود، منى
  .زباىن كه پر از آلودگى است، اسم مرا تلفظ كند

   ترين ساعت ادامه لّذت خبش

: زن به مردش گفت. تند، باالترين لذت زندگى من مهان ساعىت بود كه روى پشت بام بودمزن و شوهر دعوا داش: گفت
ام، با داشنت تو ساختم، به نداشنت تو هم ساختم، به بودن و نبودنت در خانه  پنجاه سال است كه با تو ازدواج كرده

م، فقط به اين اميد كه بياىي و مرا ها دير آمدى، به انتظارت نشست ات ساختم، خيلى وقت ساختم، با سالمت و مريضى
اى؟ از امروز به بعد ديگر اين زندگى و تو را  اى و در زندگى من زن ديگرى را آورده ببيىن، اما امروز شنيدم كه ازدواج كرده

  :روى پشت بام يّكه خوردم و به ياد اين آيه افتادم: گفت. خواهم منى
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  »1« »...ى َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذ ِلَك ِلَمن َيَشآءُ  هِ ِإنَّ اللََّه َاليـَْغِفُر َأن ُيْشَرَك بِ «

خبشم، بايد تنها خودم را خبواهى، فقط مرا ببيىن،  خبشم، اّما اگر شريك براى من قائل شوى هرگز منى مهه گناهان تو را مى
امرياملؤمنني را ببينم، خواهم بنشينم  اى براى متاشاى ديگرى نظر از من برندارى، اين حرف درست نيست كه من مى حلظه

على ديدن غري خدا ديدن نيست كه پيغمرب . خواهد خدا را ببيند، على عليه السالم را ببيند هر كس مى: چون پيغمرب فرمود
  .خواهد خدا را زيارت كند به كربال برود حسني عليه السالم مرا زيارت كند هر كس مى: فرمود

ها و جتارتى است كه  هاست، اما روى آوردن به حق نقطه متام خوشبخىت گىها و بيچار  اعراض از حق شروع مهه بدخبىت
  .سود آن ابدى است

______________________________  
آمرزد، و غري آن را براى هر كس كه خبواهد  مسلماً خدا اين را كه به او شرك ورزيده شود منى«؛ 48): 4(نساء  -)1(

  ».آمرزد مى

  264: نفس، ص

   گانه منازل شش

فنا هم به فناى در افعال، . بنا بود درباره چند مسئله توضيح داده شود از مجله مسئله جتليه، ختليه، حتليه و سراجنام مقام فنا
شود، اما براى حركت در اين شش منزل  شود كه روى هم رفته شش مسئله مى فناى در صفات و فناى در ذات تقسيم مى

دار دارمي كه ابتدا بايد خودمان را به اين مقدمه برسانيم كه اين مقدمه عبارت است  اى بسيار عميق و ريشه نياز به مقدمه
دامن امسش را چه بگذارمي، در هر صورت، اين  منى. آشكار كردن، ظاهر كردن، اجياد كردن، ظهور دادن و جتّلى دادن: از

  .مقدمه عبارت است از اين كه دل مركز عشق به وجود مقّدس او شود

اگر به كسى كه خدا را . براى حتصيل يا جتّلى دادن عشق بايد منزل علم و به تعبري عرفا، منزل معرفت را طى كردالبته 
توان گفت كه عاشق خدا  تواند، به كسى كه خدا را نشناخته منى شناسد بگوييم كه به خدا حمّبت پيدا كن، واقعاً منى منى

اين عشق بايد عشق اختيارى باشد و به دست آوردن . سى را عاشق موال كردتوان ك تواند، با زور هم كه منى شو، زيرا منى
  .اين علم و معرفت هم مشكل نيست
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كاره ما  رسيد كه مهه كند، دقت مناييد به اين نتيجه مى اگر به سلسله آياتى كه در قرآن جميد چهره مقّدس او را معّرىف مى
ر ما، پريوزكننده ما، شوق ما، عشق ما، حمّبت ما، حمور ما، حمبوب ما، در عاَمل اوست، او خالق ما، رازق ما، ناصر و ياو 
  .امي معشوق ما، بارع ما، مصّور ماست و ما هيچ كاره

اى  دهند، خودشان كاره اند و فقط به اشاره او ميوه مى كنند، هيچ كاره هاى ما را رنگني مى اى كه سفره مهني درختان ميوه
ني مقدار معرفت پيدا كنيم كه او نور ما، كمال ما و مهه چيز ماست، خود به خود به او ما مه. كاره اوست نيستند، مهه

  :شود اين عشق اگر از طريق معرفت بيايد، موتور حركت نفس ما به طرف آن شش منزل مى. كنيم عشق پيدا مى

 هر كه كند روى طلب سوى او
 

 قبله ذرات شود كوى او

  عشق كه بازار بتان جاى اوست
 

  سلسله بر سلسله سوداى اوست

  

  عشق نه وسواس بود ِىن غرض
 

  عشق نه جوهر بود و ِىن َعَرض

  گفت به جمنون صنمى در دمشق
 

  ِكى شده مستغرق درياى عشق

  عشق چه و مرتبه عشق چيست
 

  عاشق و معشوق در اين پرده كيست

  عاشق يكرنگ حقيقت شناس
 

  گفت كه اى حمو اميد و هراس

  نيست در اين پرده به جز عشق كس
 

  اول و آخر مهه عشق است و بس

 عاشق و معشوق ز يك مصدرند
 

 شاهد عينّيت يكديگرند

  عشق كز آن مزرع جان روشن است
 

  يك شررش آتش صد خرمن است

  امي ما كه در اين آتش سوزنده
 

  امي كشته عشقيم و به او زنده

  آب خزر گر چه ز جان خوشرت است
 

  چاشىن عشق از آن خوشرت است
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  عشق و شكايت ز مالمت كه چه
 

  عاشقى و زهد و سالمت كه چه

 اهل مالمت كه سالمت روند
 

 راه سالمت به مالمت روند

  اى گر تو در اين مرحله آسوده
 

 «1»  اى عاشق آسايش خود بوده

  

» اللَّه اكرب«امرياملؤمنني شصت و سه سال از نصف شب تا  »2« .تواند براى رسيدن به او راحت باشد چه كسى مى
  هاى مدينه و كوفه مثل آدم مار گزيده به خودش پيچيد در بيابان: اند كه اش نوشته درباره. صبح ناله كرد

  »3« »يـََتَمْلَمُل َكَتَمْلُمِل السَّليمِ «

  :، اشك رخيت و فرياد زد

  »4« »آه ِمن ِقلَِّة الزّاد وبـُْعِد السََّفر«

چه چيزى . آمي و چيزى براى تو نياوردم ديدى عمرم متام شد و كارى براى تو نكردم، به سوى تو مى! اى حمبوب من
برد؟ چه چيزى چشيده بود كه وقىت صبح  پيچيد، چه چيزى چشيده بود كه خوابش منى چشيده بود كه مثل مار گزيده مى

هر دوى ما شصت و سه سال است، بيدار : ى به افق كرد و گفتروز نوزدهم رمضان باالى بام مسجد كوفه آمد، نگاه
   شومي، اما من هر وقت بيدار شدم، تو خواب بودى، چه چيزى مى

______________________________  
  .هامشى دهلوى -)1(

ره بربمي -)2(   :در پايان مناسب است اشاره به اين حديث شريف و توضيح آن بنمائيم تابيشرت 

پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله فرموده «؛ 59 -58/ 8: ، سيد حممد صادق عارف)ترمجه احملجة البيضاء(راه روشن 
  .شود، هواى نفس است دمشنرتين معبودى كه در زمني پرستش مى: است
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شت مى: و به مهني سبب فرموده است   شود، و معناى اخالص خالص هر كس از روى اخالص ال إله إّالاهللا بگويد وارد 
. كردن دل براى خداست به طورى كه غري خدا در آن شركت نداشته و خداوند حمبوب و معبود و مقصود او باشد و بس
كسى كه حالش بدين گونه باشد، دنيا زندان اوست، زيرا دنيا مانع آن است كه حمبوبش را مشاهده كند و مرگ براى او 

رت حال كسى كه او را جز يك حمبوب نيست و شوق او به در اين صو . رهاىي از اين زندان و ورود بر حمبوب است
اش به درازا كشيده هرگاه از اين زندان برهد و امكان ديدار حمبوبش حاصل شود و بتواند  ديدارش طوالىن شده و ايام زنداىن

  .ابد االباد به انس با او آسودگى يابد چگونه خواهد بود

دهلا قّوت حمّبت دنياست كه از مجله آن حمّبت زن و فرزند و نزديكان و  بنابراين يكى از اسباب ضعف حمّبت خداوند در
مال و اثاث و باغ و تفرحيگاه است تا آن جا كه اگر كسى به آواز خوش مرغان و نسيم روحبخش سحرگاهان تفرّج كند 

اى كه با دنيا  خته و به اندازهبه نعيم دنيا توّجه كرده و از اين راه موجبات نقصان حمّبت خود را نسبت به خداوند فراهم سا
شود، جز اين كه به اندازه آن  انس گرفته از انس او با خدا كاسته شده است، زيرا هيچ چيزى در دنيا به آدمى داده منى

شود، ناگزير به مهان اندازه از مغرب دور  اى كه به مشرق نزديك مى يابد، چنان كه انسان به اندازه آخرت او نقصان مى
شود، چه دنيا و آخرت  شود، جز اين كه به مهان اندازه دل هووى او غمگني مى و دل زن از شوهرش خشنود منىگردد  مى

اين مطلب در نزد ارباب قلوب معلوم و از ديدن چيزى با چشم سر روشنرت . هووى يكديگر و مهچون مشرق و مغربند
يشه كردن صرب و انقياد از اين دو در سايه خوف و است، اّما طريق بر كندن حمّبت دنيا از دل سلوك در راه زهد و پ

مقاماتى كه ما پيش از اين ذكر كردمي مانند توبه، صرب، زهد، خوف و رجا مهگى مقّدماتى براى به دست آوردن . رجاست
يكى از دو ركن حمّبت است كه عبارت از ختليه دل از غري خدا است و سر آغاز آن اميان به حق تعاىل و روز جزا و 

آنگاه  . آيد شود و از اين دو توبه و صرب بر اينها به وجود مى شت و دوزخ است، سپس از آن خوف و رجا منشعب مى
ره ا و از هر  هاى دنيوى مى كار به زهد در دنيا و ىب ميلى نسبت به جاه و مقام و مهه لّذات و  اجنامد تا دل از مهه آ

اينها مهه . ابلّيت يابد كه معرفت حق تعاىل و حمّبت او در آن فرود آيدچه غري خداست پاك شود و از آن پس وسعت و ق
  .»مقّدمات پاكيزه كردن دل است

ج البالغه حكمت 111/ 1:  شجرة طوىب -)3(   .77؛ 

  .مهان -)4(

  266: نفس، ص
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چشم پوشيده بود، چشيده بود؟ چه عشقى در او روشن بود و جتّلى داشت كه از ماسوى اللَّه از مهان سن سيزده سالگى 
  .خواست شنيد و غري خدا منى ديد، غري خدا منى غري خدا منى

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

  267: نفس، ص

  ها پى نوشت

  نفس و معامله با خداوند 16

  

   ران، حسينيه هدايت

  1362رمضان 

  275: نفس، ص

   واملرسلنياحلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء 

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

  :فرمايد خداوند تبارك و تعاىل در قرآن كرمي مى

  »1« »َو اْلَعَذاَب ِباْلَمْغِفَرِة َفَمآ َأْصبَـَرُهْم َعَلى النَّارِ   أُْولِلَك الَِّذيَن اْشتَـَرُواْ الضَّلَلَة ِباْهلَُدى«

بارى شدند و خود  دنيا در مهه عمر دچار معامله خطرناك و خسارت گويد كه در خداوند در اين آيه از كساىن سخن مى
  .اند، ندارند را به جاىي رساندند كه توان جربان خسارتى را كه از اين معامله كرده

  :قرآن جميد اينگونه مردم را بر دو دسته تقسيم كرده است

   گروه اّول
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دهند، از عقلشان، وجدانشان،  در مسري هدايت قرار مى كنند و خود را اى متام عمر خود را با خدا معامله مى دسته
كنند و خود را از طريق پيغمربان خدا، ائّمه طاهرين و  طبيعتشان، فطرتشان و از نظام عاىل جهان خلقت استفاده مى

، دانند كه مهه انبيا از زمان حضرت آدم دچار بالها عاشقان راه، تسليم صاحب خلقت منايند و در اين مسري هم مى
  ها بودند و هر مؤمىن هم دچار ها، سخىت ها، مشّقت رنج

______________________________  
چه ! اند، شگفتا اينانند كه گمراهى را به جاى هدايت، و عذاب را به عوض آمرزش خريده«؛ 175): 2(بقره  -)1(

  ».شكيبايند بر آتش

  276: نفس، ص

ها در  ها و مشّقت عزيز اسالم و امرياملؤمنني پرواىي از برخورد به سخىت هاست، وىل به تعبري پيغمرب آن مشكالت و سخىت
  »1« .مسري هدايت ندارند

  جهاد

ا بوده،  يكى از مشّقت هاى مهمى كه در راه هدايت نصيب اهل هدايت بوده و روزى واجب و حتمى خدا براى آ
  :مسئله جهاد است

  »2« »ينَ َن َكِثٌري َفَما َوَهُنواْ ِلَمآ َأَصابـَُهْم ِىف َسِبيِل اللَِّه َوَما َضُعُفواْ َوَما اْسَتَكانُواْ َواللَُّه حيُِبُّ الصربِِ و رِبـّيُّو  وََكأَيّن ّمن نَِّىبّ قَتَل َمَعهُ «

اى از عمر گرانبهاى خودشان را در جبهه جنگ با دمشنان اسالم  اند، قسمت عمده عاشقان حق كه اهل اميان و هدايت
هايشان خراب شد،  دست و پا و چشم دادند، بدن دادند، خانه »َوَهُنواْ ِلَمآ َأَصابـَُهْم ِىف َسِبيِل اللَّهِ َما « .به سر بردند

براى اهل معرفت سسىت معنا ندارد، براى كساىن  . نزديكانشان شهيد شدند، اما سست نشدند، چون اهل معرفت بودند
ترين سود قرار   معنا ندارد، براى چه در اين معامله كه عاىلكنند و تسليم خداوند هستند، سسىت كه با هدايت معامله مى

  دارد، سست شوند؟

رت است كه يك بار در رختخواب مبريم، خدا نكند در : فرمودند امرياملؤمنني مى اگر هزار بار در جبهه كشته شوم 
  .رختخواب مبريم، من از مردن در رختخواب متنّفرم
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شت را از من خبواهد نزديكهر كسى آ: فرمايد امرياملؤمنني مى شت زير سايه اسلحه درس  اول خدا . هاست ترين آدرس 
كند و در آن جا هم شربت شريين شهادت را به كامش  كند و جذب جبهه مى شود، بعد او را انتخاب مى عاشقش مى

  ريزد، مى

  »3« »أوليائِهِ إنَّ اِجلهاَد باٌب ِمن أبواِب اجلَنَِّة فـََتَحُه اللَُّه ِخلاصَِّة «

   به درسىت كه

______________________________  
  :فرمايد پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله در اين زمينه مى -)1(

اْلَواِلَدُة َوَلَدَها ِإنَّ اللََّه َليـَُغذِّي َعْبَدُه اْلُمْؤِمَن بِاْلَبَالِء َكَما تـَُغذِّي «؛ 1، باب 195/ 78: ؛ حبار األنوار277: أعالم الدين
نَُّه ِإَذا نـََزَل َبَالءٌ ِمَن السََّماِء َبَدأَ ِباْألَنِْبَياِء ُمثَّ ِباللََّنبِ َو ِإنَّ اْلَبَالءَ ِإَىل اْلُمْؤِمِن َأْسرَُع ِمَن السَّْيِل ِإَىل اْلِوَهاِد َو ِمْن رَْكِض اْلبَـرَاِذيِن َو إِ 

نـَْيا ِلَمْن حيُِبُّ َو يـُْبِغُض َو َاليـُْعِطي اْآلِخَرَة ِإالَّ َأْهَل َصفْ ِباْألَْوِصَياِء ُمثَّ اْألَْمَثِل  َوتِِه َو َحمَبَِّتِه َو ِإنَّهُ َفاْألَْمَثِل َو ِإنَُّه ُسْبَحانَُه يـُْعِطي الدُّ
نـَْيايـَُقوُل ُسْبَحاَنُه َو تـََعاَىل ِلَيْحَذْر َعْبِدَي الَِّذي َيْسَتْبِطُئ ِرْزِقي َأْن أَْغَضَب فَ    .»َأفْـَتَح َعَلْيِه بَاباً ِمَن الدُّ

به مهراه آنان جنگيدند، پس در برابر ]  و كامالن در دينِ [انبوهى دانشمنداِن اهلى مسلك «؛ 146): 3(آل عمران  -)2(
د سر تسليم و فروتىن فرو ]  در برابر دمشن[هاىي كه در راه خدا به آنان رسيد، سسىت نكردند و ناتوان نشدند و  آسيب

  ».نياوردند؛ و خدا شكيبايان را دوست دارد

ج البالغه6، حديث 4/ 5: الكاىف -)3(   .27خطبه : ؛ 

  277: نفس، ص

شت كه خدا آن را به روى بندگان خاّصش مى   .گشايد جهاد درى است درهاى 

يزى شود، به خصوص خواهد انسان بايد با سر به طرف حمبوب بدود، اصًال نبايد معّطل هيچ چ وقىت كه خدا مشرتى مى
گذارند، اما باطن  اين مصائب در راه هدايت هم هست، البته امسشان را مصيبت مى. اگر اسالم نياز به دفاع داشته باشد

كنند، با علم  اين دسته از مردم كه هدايت را قبول مى. آن مصيبت نيست، بلكه جتارتى است كه سود ابدى و جاويد دارد
ار مىبه اين كه در مسري هدايتْ  تعدادى از اينها هم نسبت . بارد، اما زير اين باران بال، خوش هستند ، بال، مانند باران 

  :آورند به بال دم درمنى
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  از درد مناليد كه مردان ره دوست
 

 «1» با درد بسازند و خنواهند دوا را

  

   گروه دّوم

كنند و به تعبري  هاى اهلى را رها مى كنند، نسخه ائّمه را رها مىكنند،  كنند، انبيا را رها مى اما دسته ديگر خدا را رها مى
 ،»َو اْلَعَذاَب ِباْلَمْغِفَرةِ « :خرند شوند، ضاللت را به جاى هدايت مى سوره بقره دچار ضاللت مى 175قرآن جميد در آيه 

َفَمآ َأْصبـََرُهْم َعَلى « :فرمايد خوِد پروردگار مى. زنند خرند و مغفرت و رمحت و عنايت خدا را كنار مى جهّنم را مى »2«
  خواهند صرب كنند و طاقت بياورند؟ اينها چگونه در آتش من مى »3« »النَّارِ 

   مقايسه خورشيد با جهنم

  :اند هايشان نوشته دانشمندان بزرگ علم هيئت در كتاب

هاى آن شانزده هزار كيلومرت بلندى  اند، بعضى از شعله هاىي كه از خورشيد گرفته عكس. خورشيد يك كره آتشني است
ران تا مشهد شعله اين آتش است   آتش خورشيد چيست كه شانزده هزار كيلومرت. دارد؛ يعىن شانزده هزار برابر مسافت 

______________________________  
  .نشاهىوحدت كرما -)1(

  ».اند و عذاب را به عوض آمرزش خريده«؛ 175): 2(بقره  -)2(

  .مهان -)3(

  278: نفس، ص

  .شعله آن است
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اين خورشيد ما كه يك ميليون و : اند كه بعد نوشته. سطح خارجى خورشيد بيست ميليون درجه حرارت دارد: اند كه نوشته
ا چه قدر . خورشيدها مانند يك ارزن در برابر يك هندوانه بزرگ استسيصد هزار برابر زمني است، در مقابل بعضى از  آ

  .هاى ديگر هستند شعله و حرارت دارند تا برسد به خورشيدهاىي كه در آمسان

ها منظومه دارد، منظومه ما تنها  ها كهكشان دارد، ميليون هفت آمسان و زمني كه آمسان اول با اين مهه عظمت كه ميليون
  .در برابر آمسان دوم است اش يك منظومه

  اگر آتش جهنم را رها كىن،: فرمايند امرياملؤمنني مى

  »1« »ما ال َتقوُم َلُه السموات واالرض«

اش، با چند كيلو گوشت و پوست و  شوند، اين بدن با اين ضعف و ناتواىن ها و زمني نابود مى ، يك مرتبه مهه آمسان
مشا چرا   »َفَمآ َأْصبـََرُهْم َعَلى النَّارِ « :فرمايد خدا در قرآن مى. جهنم مقاومت كندخواهد در مقابل آتش  استخوان چگونه مى

  كنيد؟ خريد و عذاب را با مغفرت معامله مى گمراهى را به هدايت مى

   چهار برنامه اهلى براى بنده

  .رددر اين جا مسائلى در باب هدايت و ضاللت از قول اولياى خدا نقل شده كه امهيت بسيارى دا

  :فرمايند پيامرب بزرگ مى

  »أرَبُع ِخصاٍل جارياٌت َعَلْيُكم ِمَن الرَّمحانِ «

  :كند االن كه در دنيا هستيد، خدا چهار برنامه در حق مشا اجرا مى

  »َمَع ظُْلِمُكم انـُْفِسُكم«

  :اى از مشا اهل گناه و معصيت هستيد، اما با اين كه عده

1 -  

  »ُر َعَلْيُكمَو َخطاياُكم امَّا ِرْزُقُه فدا«
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ار و شام مشا را قطع منى. دهد ؛ روزى مشا را مى   .كند با اين مهه گناه صبحانه و 

2 -  

  »َو امَّا َرْمحَُتُه فـََغُري َحمْجوبٍَة َعْنُكم«

َأن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم َأَملْ يَْأِن ِللَِّذيَن َءاَمُنواْ « :گويد بنده من ، با اين مهه گناه دِر رمحت او باز است تا زنده هستيد مرّتب مى
  ِلذِْكرِ 

______________________________  
  ).دعاى كميل( 847: ؛ مصباح املتهجد334/ 3: إقبال األعمال -)1(

  279: نفس، ص

  .ام، هنوز منتظر برگشت تو هستم من هنوز درها را نبسته! خواهى با من آشىت كىن؟ چه موقع مى »1« .»...اللَِّه 

3 -  

  »ِستْـرُُه َفشايٌع َعَلْيُكمواّما «

  ايد؟ داند چه كار كرده هيچ كس منى. ، اين مهه گناه كرديد، سابقه نداشت كه خدا يك بار آبرويتان را بربد

  :فرمايد العابدين عليه السالم در دعاى ابومحزه مى امام زين

پدر و مادرم بفهمند كه من چه كاره من در خانه پدر و مادرم بودم، بيست سال، سى سال، يك دفعه نگذاشىت ! خدايا
خيلى متدّين است، خيلى خوب است، اما پدر و : هستم، هر كس از پدر و مادرم پرسيد بّچه مشا چطور است؟ گفتند

داىن، وىل آبروى مرا نربدى، واّال اگر پرده از كارم بردارى و مردم شكل  دانند كه من چه هستم، فقط تو مى مادرم چه مى
ما در كوچه يا جنگل . كنند ينند، دل مرا ببينند، روح مرا ببينند كه به شكل چند جور حيوان است، حتّمل منىواقعى مرا بب

پوست رويت را بلند كن، ببني : فرمايد كنيم، اما حضرت سجاد مى ترسيم، فرار مى كنيم، از آن مى به حيواىن برخورد مى
  »2« ،»...َفِفرُّواْ ِإَىل اللَِّه « :كىن دفعه از خودت فرار منىچند شكل حيوان در خودت مشغول تغذيه هستند، چرا يك 

4 -  



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

 

  »واّما ِعقابُُه فـََلم يـَْعَجل َعَلْيُكم«

  .كند تواند در كنار هر گناهى گريبانتان را بگريد و نابودتان كند، وىل اين كار را منى ، خدا مى

خدايا چه موقع وقتش است؟ : گويند جا كه مالئكه مىكند، تا آن  عبد سيصد هزار مرتبه گناه مى: در روايات آمده كه
رسد، مالئكه  تعداد گناه به ششصد هزار مى. دوست دارم باز هم به او مهلت بدهم، شايد آشىت كند: رسد خطاب مى

عجله نكنيد، باز هم به او مهلت بدهيد، بنده من ضعيف و ناتوان : رسد خيلى بد شده، خطاب مى! اى خدا: گويند مى
صد هزار، نزديك يك ميليون مى. بدخبت است، شايد برگردد و با من آشىت كنداست،  رسد، يك ميليون  تعداد گناه به 

  :گويد ات چه كنيم؟ آن گاه خدا مى خدايا با اين بنده: كنند كند، عرض مى بار خمالفت خدا مى

______________________________  
وقت آن نرسيده كه دل هايشان براى ياد خدا و قرآىن كه نازل شده نرم و  آيا براى اهل اميان«؛ 16): 57(حديد  -)1(

  »...فروتن شود؟ 

  »...پس به سوى خدا بگريزيد «؛ 50): 51(ذاريات  -)2(

  280: نفس، ص

بنده من با تو چه كار كنم؟ تو كه باز هم حاضر نشدى با من آشىت كىن، االن با تو چه كنم؟ امشب صدايت را شنيدمي  
  .گوىي بيامرز ما را، ما بد كردمي كه مى

   اميد به كرامت خدا در قيامت

  :كند خدا چهار برنامه را در حق مشا اعمال مى

  »إِهلُكم  وأنُتم َمَع ذِلَك َجتْتَـُروَن َعلى«

  :، اما مشا باز هم جرأت گناه داريد

  »أنُتُم الَيوَم تـََتَكلَُّمونَ «

  :فرمايد پيغمرب مى. 
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  :كنيد زباىن مى خوب مهه مشا االن بلبل

  »واللَُّه ساِكٌت َعْنُكم«

  :گويد ، اما خدا هيچ چيزى به مشا منى

  »فـَُيوَشُك أن يـََتَكلََّم وَتْسُكُتونَ «

آن گاه انسان  »1« ،»أَفْـَو ِهِهمْ   اْليَـْوَم َخنِْتُم َعَلى« :، اما اگر نوبت حرف زدن خدا برسد، چنان دِر دهان مشا را ببندد
  .تواند حرف بزند اند، منى بند به آدم زده خدايا بد كردم، دهنه: بگويد خواهد زور بزند مى

برند البته با خدا آشنا بوده، مسلمان  رسد كه از پيش من دورش كنيد، او را بربيد، او را به جهّنم مى آن گاه خطاب مى
دارند، صدا  بند را از دهانش برمى دهنهماند، بعد  مدتى هم در عذاب مى. تواند بكند برند، كارى هم منى بوده، اما او را مى

جربئيل او را . آيد، او را بياور ام از ته جهنم مى جربئيل صداى ناله بنده: رسد موالى من، بس است، خطاب مى: زند مى
بنده من، چرا اين كار را كردى كه من تو را به جهّنم : كند خداوند خودش خطاب مى: فرمايد آورد، پيغمرب مى بريون مى

  .مبرب 

وقىت او را : فرمايد ات بسيار بد است، و قابل قبول نيسىت، دوباره او را به جهّنم برگردانيد، پيغمرب مى حاال هم پرونده
چه شده چرا پشت سرت را نگاه : رسد خطاب مى. رود كند و مى گردد پشت سرش را نگاه مى گردانند مدام برمى برمى
  كىن؟ مى

اى : رسد خطاب مى. كردم مرا بريون بياورى و دوباره برگرداىن تو كرميى، من گمان منى در دنيا گفته بودند كه: گويد مى
شت بربيد مالئكه، راست مى   .گويد، او را به 

   كند، با اين حرف پيغمرب اين است كه با اين چهار كارى كه خدا در حق مشا مى

______________________________  
يم دهانامروز بر «؛ 65): 36(يس  -)1(   ».هايشان ُمهر خاموشى 

  281: نفس، ص

  :مهه گناه، مشا هم خجالت بكشيد
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  »ُمثّ َيسوُر ِمْن َأعماِلُكم ُدخاٌن َتْسَودُّ ِمْنُه الُوجوهُ «

  :، كارى نكنيد كه در صحراى حمشر، دودى از اعمال مشا بلند شود كه روى اهل حمشر را سياه كند

  »ُمثَّ َتال«

  :بلند گريه كرد و اين آيه را خواند ، سپس پيغمرب با صداى

  »2» «1« »ُكلُّ نـَْفٍس مَّا َكَسَبْت َوُهْم َال ُيْظَلُمونَ    َواتـَُّقواْ يـَْوًما تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَىل اللَِّه ُمثَّ تـَُوىفَّ «

د، بدنتان مشا طاقت جهنم مرا نداري: فرمايد گمراهى بد است، ضاللت بد است، عذاب بد است، خوِد پروردگار هم مى
  .ضعيف است

   معناى علم از ديدگاه على عليه السالم

  كسى پيش امرياملؤمنني آمد و

ؤِمنَني َعِن الِعْلم«
ُ
  »ُسِئَل أمريُامل

  :من خودم در مهه دوره عمرم علم را در چهار كلمه ديدم: علم چيست؟ حضرت فرمودند! على جان: گفت. 

  »يهِ أْن تـَْعُبَد اللََّه ِبَقدِر حاَجِتَك إلَ «

تا چه زماىن به خدا احتياج دارى؟ مهيشه، اين جا حمتاج . اى كه به خدا احتياج دارى، حرفش را گوش بده ؛ به اندازه
تر هستيم، وقىت كه بدن ما را بلند  رومي، دِم مردن حمتاج شود، هر چه جلوتر مى هستيم، احتياج ما هم هر روز بيشرت مى

گردند بسيار بيشرت حمتاج  پوشانند و مهه برمى تر خواهيم بود، وقىت روى قرب را مى جگذارند، حمتا  كنند و داخل قرب مى مى
  .هستيم

  »وأن تـَْعِصَيُه ِبَقدِر َصْربَِك َعَلى الّنارِ «

اى كه طاقت جهنم  چه قدر ما طاقت عذاب را دارمي؟ به اندازه. آن قدر كه طاقت جهنم را دارى، گناه كن: ؛ كلمه دوم
  :ّما چقدر انسان حريص در گناه كردن استا. دارى، گناه كن
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  »وأْن تـَْعَمَل ِلُدنياَك ِبَقدِر ُعْمرَِك فيها«

  :مهه وجودت را به دنيا نفروش. خواهى در آن باشى، زمحت بكش اى كه مى ؛ براى دنياى خود به اندازه

  »3« »وأْن تـَْعَمَل آلِخَرِتك ِبَقدر بَقاِئَك فيها«

   آيا ادب و تربيت و عرفان از اين باالتر قابل. خواهى مباىن، كار كن كه مى  اى ؛ و براى آخرتت به اندازه

______________________________  
شويد، سپس به هر كس آنچه اجنام  و پروا كنيد از روزى كه در آن به سوى خدا بازگردانده مى«؛ 281): 2(بقره  -)1(

كنند، جتّسِم عيىن اعمال خود  زيرا هر چه را دريافت مى[گريند  ار منىشود؛ و آنان مورد ستم قر  داده به طور كامل داده مى
  »]. آنان است

  .34/ 2: جمموعة ورّام -)2(

  .37/ 2: جمموعة ورام -)3(

  282: نفس، ص

  .اين روح و مغز عرفان است. تصور است

   باالترين انسان از نظر پيامرب صلى اهللا عليه و آله

بگوييد يا رسول الّله : ها در اين دنيا كيانند؟ مردم گفتند باالترين انسان: آله روزى بر منرب فرمودپيامرب اكرم صلى اهللا عليه و 
  :فرمود. صلى اهللا عليه و آله

  »1« »َمْن َعَشَق الِعباَدةَ «

گويند كه لغت عشق را استعمال نكنيد، كلمه عشق را در دهان نياوريد، حىت  ها مى بعضى. ، كسى كه عاشق بندگى است
در روايات ما عشق : گويند گويند كه روى منرب هم اسم عشق را نربيد، عشق اصطالح شرعى نيست، مى ها مى بعضى

عشق تقصري ندارد، آن كسى كه عشق را نديده و . نيامده، اما بايد گفت كه عشق در روايات ما بسيار آمده است
  .نچشيده، مقصر است
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   خواب ديدن امرياملؤمنني در جنگ صفني

ِإنَّا « :املؤمنني آماده رفنت به جنگ صّفني بود، يك جا روى اسب خوابش بُرد، يك مرتبه از خواب بيدار شد و فرمودامري 
: آقا جان اين آيه در اين جا تناسب داشت؟ فرمود: كسى كه در كنار حضرت بود، گفت  »2« »لِلَِّه َو ِإنَّآ ِإلَْيِه َر ِجُعونَ 

  :آيد كه بله، اين جا كه رسيدم خوامب برد، خواب ديدم كنار درياى خوىن هستم، صداىي از ميان اين درياى خون مى

  »3« »َهْل ِمْن ناِصٍر يـَْنُصُرين«

در اين موج خون اسب دواندم و به صاحب صدا رسيدم، ديدم . در خواب مأمور شدم كه صاحب صدا را يارى كنم. 
  :گويد غلتد و مى فرزندم حسني عليه السالم است كه در خون مى

  »َهْل ِمْن ناِصٍر يـَْنُصُرين«

. سلمان نقل كرده آن گاه خوِد امرياملؤمنني به مهان جاىي كه اىب عبداللَّه عليه السالم از اسب افتاد، با دستش اشاره كرد
توان   هاست، منى توامن بگومي اين جا حمّل افتادن مسلمان منى: اند كه امرياملؤمنني فرمود اهل تسّنن و رجال شيعه نقل كرده

   توان گفت حمّل افتادن مؤمنان هاست، منى گفت حمّل افتادن متديّن

______________________________  
  .192، حديث 19باب  ،83/ 1: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 83/ 2: الكاىف -)1(

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

  .47: كتاب الزهد  -)3(

  283: نفس، ص

  :است، بايد بگومي

  »1« »هذا َمصارُِع ُعّشاقٍ «

  :اين جا جاى كشته شدن عاشقان است
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  ملت عشق از مهه دينها جداست
 

 «2»  عاشقان را ملت و مذهب خداست

  

  »أفَضُل الّناِس َمن َعَشَق الِعباَدَة َفعانـََقها بِنَـْفِسهِ «

رتين مردم كسى است كه عاشق عبادت خداست و عبادت را بغل بگريد؛ يعىن وقىت وارد مناز مى : شود، با خود بگويد ؛ 
شود، بگويد چه  ميدان جهاد مىوقىت وارد . گريد، با خود بگويد چه قدر خوشحال هستم وقىت روزه مى. چه لذتى دارد

  :قدر خوشحال هستم

  »أفَضُل الّناس َمن َعَشَق الِعبادَة َفعانـََقها بِنَـْفِسِه وباَشَرها ِجبََسِدهِ «

  :خواهد بشود بدنش را در عبادت بيندازد، هر چه مى

  »تـََفرََّغ َهلا«

  :قلبش را فقط براى عبادت قرار بدهد

  »3« »ُعْسٍر أو ُيْسرٍ   ِمَن الدُّنيا َعلى ما أصَبحَ   فـَُهَو ال يُبايل َعلى«

كند، اين چند   گذرد؟ دارد يا ندارد، فرقى منى اش چگونه مى چنني انساىن برايش مهم نيست كه زندگى: فرمايد پيغمرب مى
  .كلمه نشان دهنده خط كلى هدايت است

   بشارت به نااميدان

اند و در خيال باطل و  ند و از رمحت اهلى مأيوس شدهاين حديث فقط براى كساىن است كه از خودشان نااميد هست
شب قدر به : حضرت فرمود. هنوز هم با اين بار سنگني معلوم نيست كه خدا ما را راه بدهد: گويند فاسد هستند و مى

. مرزدهاى روى زمني باشد، حمال است خدا آن را نيا هاى بيابان و كوه دِر خانه خدا برويد كه اگر گناه به اندازه ريگ
  !آيد؟ داند خدا از گناه بدش مى مى: آقا اگر كسى توفيق توبه پيدا نكند، چطور؟ حضرت فرمود: شخصى عرض كرد

  .بله: عرض كرد
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  !تواند او را با گناهش بگريد؟ داند خدا مى مى: فرمود

  .داند بله، اين را هم مى: عرض كرد

______________________________  
  .18، حديث 114، باب 295 /41: حبار االنوار -)1(

  .مثنوى معنوى مولوى -)2(

  .192، حديث 19، باب 83/ 1: ؛ وسائل الشيعه3، حديث 83/ 2: الكاىف -)3(

  284: نفس، ص

  »1« .آمرزد به خاطر مهني حالش او را هم مى: فرمود

   حكايت مرد عرب

  »َمن يَلي ِحساَب اخلَْلقِ ! إنَّ أعرابّياً قاَل يا رسوَل اللَّهِ «

يغمرب صلى اهللا عليه و آله در مسجد بود، مجعّيت هم نشسته بودند، مرد عرىب وارد شد، ايستاد، چون عجله داشت و پ
خواهد پرونده ما را بررسى كند؟ نگاهى به قيافه  خواست زود برگرد قيامت حساب ما با چه كسى است؟ چه كسى مى مى

  :اين عرب كرد و فرمود

  » اللَُّه تباَرَك وَتعاىل«

  :عرض كرد. ها قيامت دست خدا است پرونده ؛

  »ُهَو ِبنَـْفِسه«

  .بيند ؛ فرمود خود خدا فقط مى

  »فـََتَبسََّم األعرايبُّ «
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  :، عرب گفت

  ؟»ِممَّ َضِحْكَت يا أعرايبُّ : فقاَل َرسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله«

  :دار شنيدى؟ عرب گفت خندى؟ مگر حرف خنده براى چه مى: پيامرب فرمود

  »إّن الَكرَمي إذا َقَدَر َعفا«

  :كند ام گرفت از اين كه چون خدا كرمي است، كرمي وقت قدرتش گذشت مى خنده

  »وإذا حاَسَب ساَمحَ «

  :كند پوشى مى بيند، مساحمه و چشم ها را كه مى ؛ پرونده را كه به دستش بدهند، يك مقدار كمبودها و نقص

  »َصَدَق األعرايبُّ : َفقاَل النَّيبُّ «

  :گويد ؛ بله، اى ياران من اين عرب راست مى

  »َأال كرَمي أكَرُم ِمَن اللَّهِ «

  :تر از خدا نيست ؛ كرميى كرمي

  »2« »فـََقَه األعرايبُّ : ُهَو أكَرُم األكرِمَني ُمثَّ قالَ «

  .عرب خوب فهميد: ، فرمود

   خوشحاىل خداوند از توبه بنده

   مردى: فرمايد پيغمرب مى

  »َدِويٍَّة ُمْهِلَكةنـََزَل يف أرٍض «

  شود، كند، وارد مى نشاىن گري مى جاده و ىب در و پيكر و ىب آب و علف، ىب ؛ در يك بيابان ىب
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  »َمَعُه راِحَلُتُه َعَليها«

  :؛ خورجينش به پشتش بود

  »َطعاُمُه وَشرابُه«

  :، غذا و آب خوردنش هم در خورجينش بود

  »فـََوَضَع رأَسُه فَناَم نـَْوَمةً «

  :رود خوابد و خواب مى گذارد و در آن بيابان مى را روى زمني مى؛ سرش 

  »َفاْستَـيْـَقظَ «

   شود، حاال سخت گرسنه ؛ بيدار مى

______________________________  
  .192، حديث 19، باب 83/ 1: ؛ وسائل الشيعه3، حديث 83/ 2: الكاىف -)1(

  .9/ 1: ؛ جمموعة ورّام185/ 12: احياء العلوم -)2(

  285: نفس، ص

  :خواهد است، آب هم مى

  »َو َقْد َذَهَبْت راِحَلُته«

  :بيند كه خورجينش نيست ؛ مى

  »َفطَِلَبها«

  :كند رود، خورجني را پيدا منى رود، دست راست مى اين طرف و آن طرف بيابان مى: گويد ؛ پيغمرب مى

  »ادركه والَعَطُش مث قال  حّىت «
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  :گويد گردد و مى ود؛ مرد برمىش ؛ گرسنگى و تشنگى بر او شديد مى

  »أُموتَ   ُكْنُت ِفيه َفأناُم َحّىت    َمكاين اّلذى  أرِجع إىل«

  :ام ؛ بروم مهان جاىي كه پياده شده بودم تا دراز بكشم و مبريم، چون آب و نامن را كه گم كرده

  »ساِعِدِه ِلَيُموتَ   فـََوَضَع رأَسُه َعلى«

  خوابد تا مبريد؛ ؛ مى

  »َفاْستَـيْـَقظَ «

  :پرد يك مرتبه از خوابش مى

  »َو ِعَندُه راِحَلُتُه وَعَليها زاُدُه و َطعامه َو َشرابُهُ «

داند، آن گاه  شود؟ هيچ كس منى افتد، به نظر مشا چه قدر خوشحال مى ؛ چشمش به خورجني با آب و غذايش مى
  :حضرت فرمود

ؤِمِن ِمنْ «
ُ
  »1« »هذا ِبراِحَلِتِه عنده عليها زاده فاللَّهُ أشدُّ فـََرحاً بَِتوبَِة الَعْبِد امل

  .اش را يافته است اش از آن كسى كه راحله تر است به توبه بنده ؛ پس خداوند خوشحال

توانيم با تو حرف بزنيم، خودت به ما ياد بده كه چگونه با تو حرف بزنيم؟ اين خبش از حرف پيامرب بسيار  خداوندا ما منى
  .كند مهم است كه وقىت عبد توبه مى

  :رسد خطاب مى

  »أنا ربَُّك وأنَت َعْبدي«

اش كه وارد ساحل توبه شده است به انسان  براسىت اين كالم خدا با بنده. حاال من مال تو هستم، تو هم ماِل من هسىت
  .دهد حالت شوق و پرواز مى
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   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
  .383/ 1: ؛ مسند امحد بن حنبل324: الطرائف -)1(

  286: نفس، ص

  ها پى نوشت

   شب قدر و مهار نفس 17

  

   ران، حسينيه هدايت

  1362رمضان 

  291: نفس، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

  .»1« »ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ التـَّوَّ ِبَني َوحيُِبُّ اْلُمَتَطّهرِينَ « :فرمايد خداوند تبارك و تعاىل مى

گرچه اولياى ما از پيغمرب عزيز تا امام عصر و حىت صاحبان سّر و اهل حال و كساىن كه تا حّدى از باطن عاَمل خرب 
شب است، اما حاِل اهل حال و اند كه شب قدر كدام يك از اين سه  اند، به طور قوى و قاطع براى ما نفرموده داشته

دهد كه به شب بيست و يكم و بيست و سوم نظر بيشرتى  هاى آن بزرگواران نشان مى وضع پيغمرب و ائّمه طاهرين و گفته
براى دخرت  . فرمودند در اين دو شب هم به شب بيست و سوم، بيش از شب بيست و يكم توجه مى »2« .اند داشته

برد،  ها يا زناىن كه مهمان بودند، خوابشان مى ب نوزدهم يا بيست و يكم، كدام يك از بچهگرامى پيغمرب مهم نبود كه ش
هاى كوچك  شان را، حىت بچه به اين خاطر خانواده. اما شب بيست و سّوم براى فاطمه زهرا عليها السالم بسيار مهم بود

ا كم مىفرمودند خبوابند و اسرتاحت ك را كه تكليف نشده بودند، بعد از ظهر مى دادند و تا اذان صبح  نند و افطار به آ
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انساىن  . شود دادند هيچ كدامشان، حىت يك چرت خمتصر بزند، چون معتقد بودند كه رمحت خدا امشب نازل مى اجازه منى
پيغمرب بزرگ اسالم شب بيست و  »3« .شود و ممكن است شامل او نشود كه خواب است، رمحت از كنار او رد مى

   سجد ظرف آىب در اختيار داشتند، بهسّوم در م

______________________________  
ها از  با پذيرش انواع پاكى[كنند، و كساىن را كه خود را  يقيناً خدا كساىن را كه بسيار توبه مى«؛ 222): 2(بقره  -)1(

  ».كنند، دوست دارد پاكيزه مى] ها مهه آلودگى

  :ات آمدههاى قدر در رواي درباره فضيلت شب -)2(

أخربين جعفر بن حممد عن أبيه أن عليا كان يتحرى ليلة «؛ 7696، حديث 251/ 4: املصنف، عبدالرزاق الصنعاىن
  .»القدر، ليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثالث وعشرين

  :و هم چنني آمده

 َعْبِد اللَِّه َعْن َأِيب «؛ 13595، حديث 32، باب 357/ 10: ؛ وسائل الشيعة8، حديث 158 -159/ 4: الكاىف
ْعُتُه يـَُقوُل َو نَاٌس َيْسأَلُوَنهُ يـَُقولُوَن اْألَْرزَاُق تـَُقسَُّم لَ  يـَْلَة النِّْصِف ِمْن َشْعَباَن قَاَل فـََقاَل َالَو اْلُمْؤِمِن َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّاٍر َقاَل مسَِ

ْهِر َرَمَضاَن َو ِإْحَدى َو ِعْشرِيَن َو َثَالٍث َو ِعْشرِيَن فَِإنَّ ِيف َليـَْلِة ِتْسَع َعْشَرَة يـَْلَتِقي اللَِّه َما َذاَك ِإالَّ ِيف َليـَْلِة ِتْسَع َعْشَرَة ِمْن شَ 
َلِة َثَالٍث َو ِعْشرِيَن ُميَْضى  ز و جل ِمْن َذِلَك َو َما َأرَاَد اللَُّه عاجلَْْمَعاِن َو ِيف َليـَْلِة ِإْحَدى َو ِعْشرِيَن يـُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيٍم َو ِيف لَيـْ
َلُة اْلَقْدِر الَِّيت َقاَل اللَُّه عز و جل َخيـٌْر ِمْن أَْلِف َشْهٍر قَاَل قـُْلُت َما َمْعَىن قـَْوِلِه يـَْلَتِقي ا جلَْْمَعاِن َقاَل َجيَْمُع اللَُّه ِفيَها َما َأرَاَد ِهَي َليـْ

َو ِعْشرِيَن َو  ِئِه قَاَل قـُْلُت َفَما َمْعَىن ُميِْضيِه ِيف َثَالٍث َو ِعْشرِيَن قَاَل ِإنَُّه يـَْفرُقُُه ِيف َليـَْلِة ِإْحَدىِمْن تـَْقِدِميِه َو َتْأِخريِِه َو ِإرَاَدتِِه َو َقَضا
  .»ْبُدو َلُه ِفيِه تـََباَرَك َو تـََعاَىل يَـ َيُكوُن َلُه ِفيِه اْلَبَداءُ َفِإَذا َكاَنْت َليـَْلُة َثَالٍث َو ِعْشرِيَن أَْمَضاُه فـََيُكوُن ِمَن اْلَمْحُتوِم الَِّذي َال 

  :و نيز نقل شده

َعْن ُزرَاَرَة َقاَل َقاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه عليه السالم التـَّْقِديُر ِيف َليـَْلِة ِتْسَع «؛ 64: ؛ إقبال األعمال9، حديث 159/ 4: الكاىف
َلِة ِإْحَدى َو ِعْشرِيَن َو ا بـْرَاُم ِيف لَيـْ َلِة َثَالٍث َو ِعْشرِينَ َعْشَرَة َو اْإلِ ْمَضاءُ ِيف لَيـْ   .ْإلِ

رسد و در شب بيست و  گريد، و در شب بيست و يكم به ثبت مى برآورد و آمار، در شب نوزدهم صورت مى: فرمود
  .»رسد سوم إمضاء مى
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  ).هاى قدر، شب بيست سوم اعمال شب(مفاتيح اجلنان  -)3(

  292: نفس، ص

شدند و خودشان با دست مباركشان صورت آن شخص را  شود، بلند مى سنگني مىديدند كسى چشمش  حمض اين كه مى
امام صادق عليه السالم اتّفاقاً عصر روز بيست و دوم  »1« .برادر مواظب باش خوابت نگريد: فرمودند شستند و مى مى

دستور دادند كه ايشان اى كه خانواده حضرت بسيار ناراحت شدند، اما امام بعد از افطار  سخت مريض شدند، به گونه
ايشان با آن حال سخىت كه داشتند در رختخوابشان . شان بيايند را با رختخواب به مسجد بربند و بعد از اذان صبح دنبال

از برخوردهاىي كه با اين . ها مربوط به شب بيست و سوم بوده است تا صبح در مسجد بودند و خنوابيدند و مهه اين برنامه
  .اند شود كه به شب بيست و سّوم توجه بيشرتى داشته مى شب داشتند، معلوم

من خودم با شخصى مالقات كردم كه يك سال كه در اول ماه هيچ اختالىف بني شيعه و سّىن نبود، حىت در عيد فطر و 
ا اختالف زماىن نباشد، براى  اين كه به طور عيد قربان، يعىن قبًال روى تقومي با دقت زياد مالحظه كرد كه بني ما و بني آ

اند كه شب قدر چه شىب است، غري از عيد قربان و عيد فطر متام روزهاى سال را روزه گرفت، بعد از  قاطع به ما نگفته
ماند كه حداقل در دوره عمرش شب قدر را  هاى سال را تا صبح بيدار مى خوابيد و مهه شب ظهرش را هم يك مقدار مى

ترسيدند، چون شب  اند و از شب قدر مى براى شب قدر امهّيت قائل بودهدرك كرده باشد، چراكه عاشقان خدا 
اند كه تا اذان شب بيست و سّوم امسشان در دفرت سعادمتندان عاَمل بوده،  ها بوده گريى اوضاع كائنات است، خيلى اندازه

ا اسم در دفرت شقاومتندان مى» اللَّه اكرب«به حمض گفنت  اند كه امسشان در دفرت شقاومتندان  دهها هم بو  رود، خيلى مؤذن، آ
دهند كه امسشان را به دفرت سعادمتندان منتقل كنند، بنابراين، شب  بوده، به حمض گفنت اذان، خداى متعال دستور مى

اى با خدا  در اين شب واقعاً خاىل از هر برنامه. بسيار دقيقى است و بايد قدِر قدر و قدر شب بيست و سّوم را بدانيم
  خاطر خدا رابطه برقراركنيم، چون اگر فقط خدا را بگريمي، با خدا فقط بهمتاس 

______________________________  
  :روايت چنني آمده -)1(

يف مسند عبد اهللا بن أنيس اجلهين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله قال أريت ليلة القدر مث أنسيتها «؛ 530/ 2: الطرائف
ماء و طني قال فمطرنا ليلة ثالث و عشرين فصلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله فانصرف و  و أراين صبحها أسجد يف

  .»إن أثر املاء و الطني على جبهته و أنفه قال و كان عبد اهللا بن أنيس يقول ثالث و عشرين أكثر ظنه بليلة القدر
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  .امي بدهيم، مهه چيز را از دست دادهامي و اگر او را از دست  چيز را يافته بيابيم، مهه

  .او غّىن مطلق است

شب بيست و سّوم بايد خانه تكاىن سخىت اجنام داد، تا صبح نشده بايد بيت اللَّه وجود را كه قلب است، پاك كنيم تا 
هيچ چيزى  خداى بريون رفته از دل به دل برگردد، اگر خدا به دل برگردد، مهه چيز برگشته و اگر خدا نداشته باشيم،

  .ندارمي

   شفاعت

خواسته نطفه ما درست شود، قبل از اين كه در ُصلب پدر ساخته شود، عناصرش در بريون آماده شده، با  از زماىن كه مى
ها، با شفاعت گردش  شفاعت عناصر نطفه ما آماده شده، با شفاعت نور خورشيد، با شفاعت هوا، با شفاعت درخت

بعد با شفاعت ازدواج . گردش زمني به دور خورشيد وقىت نطفه ما عناصرش آماده شد  زمني به دور خودش، با شفاعت
با شفاعت جفت در رحم مادر ما صورت گرفتيم و با شفاعت . شرعى يك مرد و زن، نطفه ما به رحم مادر منتقل شد

. امي آمدمي فقط به شفاعت زندهاالن هم در دنيا . درد شديدى كه به مادر روى كرد، ما از عاَمل رحم به دنيا منتقل شدمي
خوردمي، مدتى هم هست كه به شفاعت عوامل و  يك دو ساىل به شفاعت سينه مادر زنده بودمي كه از آن جا شري مى

آيد، نه  شفاعت نه موجودى به وجود مى بينيم، ىب ما جاىي در اين عامل، خاىل از رّد پاى شفاعت منى. امي علل طبيعى زنده
  .شفاعت به عامل بعد منتقل شود حيات دهد و نه حىت ىبتواند ادامه  مى

شومي، با شفاعت پيغمرب به هدايت رسيدمي، با شفاعت ائّمه عليهم السالم  با شفاعت ملك املوت به عامل بعد منتقل مى
ر شفاعت  منك«: راه را پيدا كردمي و اين خّط شفاعت به عامل بعد هم گسرتده شده، تا حّدى كه در روايات ما آمده است

  خواهد جنات پيدا كند با شفاعت جنات پيدا روز قيامت هم هر كسى مى »1« .»كافر است

______________________________  
  :از امام على عليه السالم درباره منكر شفاعت نقل شده -)1(

السالم َقاَل َمْن َكَذَب ِبَشَفاَعِة َرُسوِل  َعِن الرَِّضا َعْن آبَائِِه َعْن َعِليٍّ عليه«؛ 25، حديث 21، باب 40/ 8: حبار األنوار
  .»اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َملْ تـَنَـْلهُ 
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كنند،  كند، خوبان با شفاعِت هدايتشان و كساىن كه مقدارى ضعيف هستند با شفاعت آبروى آبروداران جنات پيدا مى مى
كردن انسان به وجود مقّدس حضرت دوست كدام شفيع  اى نزديككنندگان بر  خواهيم ببينيم در بني اين شفاعت وىل مى

  »1« قدرتش از مهه بيشرت است؟

   ترين شفيع توبه، قوى

ها  امرياملؤمنني عليه السالم در باب شفاعت مطالب زيادى دارند، اما قدرمتندترين شفيع را در اين عاَمل براى جنات از حادثه
  :دانند توبه مى

  »2« »التَّوبَةِ ال شفيَع أَجنُح ِمَن «

  .توبه شفاعىت قوى و عملى بسيارى عظيم و ارزمشند است. تر از توبه نيست اى جنات خبش هيچ شفاعت كننده

  حكايت مرد گنهكار

خواهى توبه كىن يا  واقعاً مى: خواهم توبه كنم، امام فرمودند وقىت گنهكارى نزد امام صادق عليه السالم آمد و گفت كه مى
  !زىن؟ مىمثل بقّيه حرف 

  .خواهم واقعاً توبه كنم نه، مى: گفت

  !گوييم حاضرى اجنام دهى؟ اى كه ما مى توبه: فرمود

  .بله: عرض كرد

شت خدا را براى ورود تو ضامن مى اى كه من مى اگر اين توبه: فرمود اگر آن . شوم گومي، اجنام دهى، به خدا قسم 
  .كنم االتر از اين با تو مىاى ب گومي اجنام بدهى، معامله اى كه من مى توبه

  .آقا بگوييد: عرض كرد

  :امام صادق فرمودند
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  »اخرُج ِممّا أنَت ِفيهِ «

  ات را با حسد قطع كن، اگر رابطه! اگر حسودى. خواهد و االن هسىت بريون بيا، اين توبه است هر چه كه خدا منى

______________________________  
  :البيت از رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله نقل شدهدرباره شفاعت كردن اهل  -)1(

لس السابع، حديث 187: ؛ األماىل، شيخ لطوسى223، حديث 27، باب 151/ 1: مستدرك الوسائل ؛ 314، ا
َنا َأْهَل اْلبَـْيِت َفِإنَُّه َمْن َلِقَي اللََّه َو ُهَو َعِن احلَُْسْنيِ ْبِن َعِليٍّ عليه السالم َقاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله اْلَزُموا َمَودَّتَـ «

  . ِمبَْعرَِفِة َحقَِّنايـََودُّنَا َأْهَل اْلبَـْيِت َدَخَل اْجلَنََّة ِبَشَفاَعِتَنا َو الَِّذي نـَْفِسي ِبَيِدِه َاليـَْنَتِفُع َعْبٌد ِبِعْلِمِه ِإالَّ 

پيوسته حمّبت ما خاندان را داشته باشيد، زيرا هر كس با حمّبت ما خدا را ! اى مردم: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
شت مى اى جز  سوگند به آن كسى كه جان حمّمد به دست اوست عمل هيچ بنده. شود مالقات كند به شفاعت ما وارد 

  .»با معرفت و واليت ما براى او سودمند نيست

  .47، باب 334/ 15: سائل الشيعه؛ و 4965، حديث 574/ 3: من الحيضره الفقيه -)2(
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ريايت را بريون بياور و در آتش جهّنم ! پر غرورت را آتش بزن، رياكارى! پر تكّربت را قيچى كن، اگر مغرورى! متكّربى
 كم كارى نكن، اگر از عيش و نوش بيشرت لّذت! كىن؟ از دو رو بودن دست بردار، در اداره كم كارى مى! بريز، منافقى

چراىن بريون بيا، هنوز هم مال  از چشم! چراىن از شهوتراىن بريون بيا، چشم! برى، از عيش و نوش بريون بيا، شهوتراىن مى
  :ات را از مال حرام قطع كن حرام دوست دارى، عالقه

  »اخرُج ِممّا أنَت ِفيهِ «

  :آن مرد فكرى كرد و گفت. ، از جلد گناه بريون بيا

  »فِيهِ َخَرجُت ِممّا أنا «
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اى داشت، بريون  بريون آمدم، ميليونر هم بود، گوسفند داشت، شرت داشت، آسياب داشت، مغازه داشت، ملك اجاره
  .آمد

  !به او گفتم كجاىي؟. روزى در كوفه او را ديدم كه فقط يك پرياهن عرىب پوشيده بود: گويد ابوبصري مى

است، مال مهان روزهاىي است كه در گناه بودم، از كوه به تنم  گردم، اين پرياهىن كه تن من دنبال يك پرياهن مى: گفت
هيچ  : ها، آسياب و غريه را چه كردى؟ گفت خانه: گفتم. يك پرياهن به او دادم، مرا دعا كرد: گفت. تر است سنگني

 :هيچ كدام درست نبود، زن و بچه را چه كردى؟ گفت: گوسفندها را چه كردى؟ گفت: كدام درست نبود، پرسيدم
: ها چه كاره هستند؟ گفت االن بچه: پرسيدم. او حاضر نشد راه مرا قبول كند. امّيه بود ازدواج من با زن طاغوتى بىن

ا هم رفتند، ما ماندمي و اين پرياهن بچه ام گرفته كه اين پرياهن چرا تن من است؟ چطور  گريه. ها مرا ديوانه خواندند، آ
نبود، چون نور خدا در دل نبود كسى كه نوراىن و سبك شده، حىت يك پر كاه هم  زماىن كه اين مهه مال داشىت، سنگني

  .مثل كوه دماوند براى او سنگني است

اى هست خراب شده كسى هم در آن نيست، صاحبانش هم  چند روز او را نديدم، سراغش را گرفتم، گفتند يك قطعه
   برايت بياورم؟اند آجنا افتاده، باالى سرش رفتم، گفتم دكرت دست برداشته

  296: نفس، ص

  :نه، دكرت مرا مريض كرده است: گفت

  در دست طبيب است عالج مهه دردى
 

  دردى كه طبيبم دهد آن را چه عالج است

  

ابو بصري، موالمي امام صادق عليه : سرش را به دامن گرفتم، از حال رفت، بعد از چند حلظه چشمش را باز كرد و گفت
شت بروى، االن  ضمانتش عمل كرد، چون پارسال به من گفته بود كه بيا بريون، من ضامن مىالسالم االن به  شوم تا به 

ا به من گفتند كه امام صادق عليه السالم به ما گفته شت هسىت مالئكه خدا در خرابه هستند، آ   »1« .اند كه تو اهل 

  عمل به گفتار

مشا اگر . گوييم بريون بياييد، اول خودمان بايد بريون بياييم اگر به مردم مى ها بايد مواظب گفتار خويش باشيم، ما گوينده
هزار آلودگى . آمديد، ما بايد بريون بياييم كه چهار نفر مثل مشا دور ما مجع شوند بريون نيامده بوديد كه در اين جمالس منى
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كنم كه صدقه  هاى احيا به خدا عرض مى شب من در... كند، ريا، هوا، خودخواهى، كرب، غرور، منّيت و  به ما روى مى
خواهى نظرى هم به من بنما، چون ما زبان حرف زدن ندارمي، وقىت ما را داخل قرب بگذارند از ما  سر اين مردم اگر مى

 ملَِ « :كنند اين است كه امي خدا، اولني سؤاىل كه از ما مى پرسند خدا كيست؟ چراكه ما هفتاد سال، روى منربها گفته منى
  هاىي كه براى مردم گفتيد، چرا خودتان عمل نكرديد؟ حرف »2« »تـَُقولُوَن َما َالتـَْفَعُلونَ 

   آلودگى به رذايل اخالقى

اى براى ما داشته است؟ بله، باالترين نتيجه گناه براى ما اين بوده كه ما را از  گناه چه ارزشى دارد؟ گناه تاكنون چه مثره
   آورد گناه ستخدا جدا كرد، اين باالترين د

______________________________  
  :منت حديث -)1(

قاَل أَبُو َبِصٍري َكاَن ِيل َجاٌر يـَتَِّبُع السُّْلَطاَن فََأَصاَب «؛ 5، باب 146 -145/ 47: ؛ حبار األنوار194/ 2: كشف الغمة
ْسِكَر َو يـُْؤِذيِين َفَشَكْوُتهُ ِإَىل نـَْفِسِه َغيـَْر َمرٍَّة فـََلْم يـَْنَتِه فـََلمَّا َأحلَْْحُت َعَلْيِه َقاَل َماًال َفاختَََّذ ِقَياناً َو َكاَن َجيَْمُع اجلُُْموَع َو َيْشَرُب اْلمُ 

َع َذِلَك ِيف قـَْلِيب فـََلمَّا ِصْرُت ُه ِبَك فـََوقَ يَا َهَذا أَنَا َرُجٌل ُمْبتَـًلى َو أَْنَت َرُجٌل ُمَعاًىف فـََلْو َعرَّفْـَتِين ِلَصاِحِبَك َرَجْوُت َأْن َيْستَـْنِقَذِينَ اللَّ 
 فـَُقْل َلُه يـَُقوُل َلَك َجْعَفُر ْبُن ُحمَمٍَّد ِإَىل َأِيب َعْبِد اللَِّه عليه السالم ذََكْرُت َلُه َحاَلُه فـََقاَل ِيل ِإَذا َرَجْعَت ِإَىل اْلُكوَفِة فَِإنَُّه َسَيْأتِيكَ 

 فـَُقْلُت يَا َعَلى اللَِّه اْجلَنََّة َقاَل فـََلمَّا َرَجْعُت ِإَىل اْلُكوَفِة أََتاِين ِفيَمْن أََتى َفاْحَتَبْسُتُه َحىتَّ َخَال َمْنِزِيل دَْع َما أَْنَت َعَلْيِه َو َأْضَمُن َلَك 
  .َهَذا ِإينِّ ذََكر

َو َأْضَمُن َلُه َعَلى اللَِّه اْجلَنََّة فـََبَكى ُمثَّ قَاَل اللََّه َقاَل َلَك َجْعَفٌر ِألَِيب َعْبِد اللَِّه ع فـََقاَل أَْقرِْئُه السََّالَم َو ُقْل َلُه يـَتـُْرُك َما ُهَو َعَلْيِه 
أَيَّاٍم بـََعَث ِإَيلَّ َو َدَعاِين  عليه السالم َهَذا َقاَل َفَحَلْفُت َلُه أَنَُّه َقاَل ِيل َما قـُْلُت َلَك فـََقاَل ِيل َحْسُبَك َو َمَضى فـََلمَّا َكاَن بـَْعدَ 

ءٌ ِإالَّ َو َخَرْجُت َعْنُه َو أَنَا َكَما تـََرى َفَمَشْيُت ِإَىل  َذا ُهَو َخْلَف بَاِب َدارِِه ُعْريَاٌن فـََقاَل يَا أَبَا َبِصٍري َما بَِقَي ِيف َمْنِزِيل َشيْ َفإِ 
ريٌَة َحىتَّ بـََعَث ِإَيلَّ َأينِّ َعِليٌل فَْأِتِين َفَجَعْلُت َأْخَتِلُف ِإلَْيِه َو أَُعاِجلُُه ِإْخَواِين َفَجَمْعُت َلُه َما َكَسْوُتهُ ِبِه ُمثَّ َملْ يَْأِت َعَلْيِه ِإالَّ أَيَّاٌم َيسِ 

ْد َوَىف َصاِحُبَك لََنا َق فـََقاَل يَا أَبَا َبِصٍري قَ َحىتَّ نـََزَل ِبِه اْلَمْوُت َفُكْنُت ِعْنَدُه َجاِلساً َو ُهَو َجيُوُد ِبنَـْفِسِه ُمثَّ ُغِشَي َعَلْيِه َغْشَيًة ُمثَّ أَفَا
اً ِمْن َداِخِل اْلبـَْيِت َو ِإْحَدى رِْجَليَّ ُمثَّ َماَت َفَحَجْجُت َفَأتـَْيُت أَبَا َعْبِد اللَِّه عليه السالم فَاْسَتْأَذْنُت َعَلْيِه فـََلمَّا َدَخْلُت قَاَل ُمْبَتِدئ

َنا ِلَصاِحِبكَ  ِيف الصَّْحِن َو اْألُْخَرى ِيف ِدْهِليِز َدارِِه يَا أَبَا   .»َبِصٍري َقْد َوفـَيـْ

  »كنيد؟ گوييد كه خود عمل منى چرا چيزى را مى! اى مؤمنان«؛ 2): 61(صف  -)2(
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است، حال خدايا اگر دوست دارى ما به تو وصل شومي؟ ما را بيامرز، يعىن از گناهان ما بگذر، تا ما براى تو باشيم، اما 
تا دل ما پر از آلودگى رذايل اخالقى است، تا نفس ما زخم خورده شيطان است، ما براى خدا تا پرونده ما سياه است، 

  .نيستيم

كند، الكل  بندد، دستكش دستش مى بندد، دهانش را مى آيد، دماغش را مى زماىن كه دكرت باالى سر مِن مريض مى
گويد  شويد، مى گرفت، با صابون دستش را مى  گذارد، براى اين كه من آلوده هستم، به حمض اين كه نبض مرا دنبالش مى

دهد  نشاند، دست مى خواهم حسابش را بدهم، مرا در مطّب كنار خودش مى آلوده است، اما مهني كه خوب شدم و مى
  .بندد كند و ديگر دهان و دماغش را منى و در هنگام خداحافظى بغل مى

توانيم بريون بياييم، خدايا دست ما را   از بس بار ما سنگني است منىها بريون بياييم، وىل خواهد از آلودگى ما نيز دملان مى
  .ها بريون بياور بگري، خودت ما را از اين آلودگى

ها هم در اين  امي، مشاره بت اين قلب ما بيت تو بود، وىل ما با آن از ابوجهل بدتر معامله كردمي، اين جا را بتخانه كرده
... امي، بت دنيا، بت مال، بت حّب مقام، بت حّب رياست، بت منّيت  بوده ما راه دادهخانه معلوم نيست، هر چه بت 

  .توان مشرد، از بس كه زياد هستند منى

   شب قدر، شب عاشقى

گومي، از آن جا كه پيغمرب  از كجا مى. باشد بازى حق با بندگانش مى شب قدر چه شىب است، شب قدر شب عشق
  :فرمود

  »1« »الّشابَّ التّاِئبَ  إنَّ اللََّه حيُِبُّ «

شود، شب بيست و يكم شب شادى خداست، اما باالتر بگومي كه شب قدر شب  كننده مى خداوند عاشق جوان توبه
  عشق خداست، شب عاشقى خداست، چون مالئكه در

______________________________  
  .10185، حديث 209/ 4: ؛ كنز العمال285/ 1: اجلامع الصغري -)1(
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  :مقام اعرتاض برگشتند و گفتند

  »1« »...َأَجتَْعُل ِفيَها َمن يـُْفِسُد ِفيَها َو َيْسِفُك الّدَمآءَ «

ِإّىن َأْعَلُم َما « :در اين هنگام خداوند به مالئكه فرمود. ريِز مفسد آبروِى خون خواهى خلق كىن، آيا خملوِق پسِت ىب چه مى
  .دانستند هاى قدر را مالئكه منى دانستند؟ شب دانيد، چه چيزى را منى دامن كه مشا منى چيزهاىي من مى »2« »َالتـَْعَلُمونَ 

ريز هستند، آيا  خواهد به مالئكه بگويد كه يادتان هست به من اعرتاض كرديد كه اينها مفسد و خون شب قدر خدا مى
  شنويد، ىشنويد، صداى گريه عاشقان مرا من هاى مرا منى صداى ناله بنده

  »إنَّ اللََّه حيُِبُّ الشابَّ التّائب«

  .بازى دوست است شب قدر شب عشق

اين قدر هم عشقش قوى است، كه گاهى عشقش را نشان داده، اينها عاشق هستند و عشقشان را مهه جانبه به پروردگار 
  :نشان دادند، شب معراج خطاب رسيد

خواهم فقط خودت ببيىن،   دست خودت بدهم، پرونده اّمت تو را مىخواهم به  حساب امت تو را قيامت مى! اى امحد
: عزيزم امحد چه شده است؟ گفت: توامن سؤاىل بكنم؟ خطاب رسيد مى! موالى من: كس ديگرى مطّلع نشود، صدا زد

ت هايشان را به من نده، بلكه خود خدايا پس پرونده: گفت. من: تر هسىت يا من؟ خطاب رسيد تو به بندگانت رحيم
  .رسيدگى كن

خواهى به من بگوىي، مثل آدمى كه خجالت  چيزى مى! حبيب من: خواست برگردد، خطاب رسيد حلظات آخر هم كه مى
ها بپرسم   خواهم درباره پرونده موالى من، مى: خواهى بگوىي، بگو؟ گفت كشد حرف آخرش را با معشوق بزند، چه مى مى

هايشان را به من نده، چون اگر به من بدهى، من انسان هستم و  روندهخواهى چه كار كىن؟ من كه گفتم پ كه بعد مى
حمشرم را نسبت به : كىن؟ خطاب رسيد اى را حمكوم كنم، اما دست خودت كه باشد، چنني منى حمدود، ممكن است عده

  اّمت تو
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______________________________  
  »!ريزد؟ كند و خون مى ساد مىدهى كه ف آيا كسى را در آن قرار مى«؛ 30): 2(بقره  -)1(

  .مهان -)2(
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قيامت را دو . اند، اينها بريون هستند ها اّمت نيستند، منافق و فاسد و فاسق و فاجر و زنديق كنم، خيلى دو قسمت مى
ت من هم از گوشه ديگر قيام. اّمت من: دهم يك قسمت قيامت را تو بايست و فرياد بزن دستور مى. كنم قسمت مى

  :زمن فرياد مى

  .رمحىت رمحىت

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

  300: نفس، ص

  ها پى نوشت

   نفس نوراىن و ظلماىن 18

  

   ران، حسينيه هدايت

  1362رمضان 

  305: نفس، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين
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اين مسئله بود كه اگر نفس در سري اىل اللَّه قرار بگريد، متام اعضا و جوارح را به دنبال خود در اين سري خواهد  سخن در
  .بُرد

  .اين حقيقىت است كه هم در آيات قرآن بازگو شده و عمًال هم مهني طور است

  .ودش خواهد بُرداگر نفس در سري ظلماىن و شيطاىن قرار بگريد، باز مهه اعضا و جوارح را دنبال خ

گذارد، نفس در سري اىل اللَّه كه  گذارد، ظلمت نفس هم بر مهه وجود اثر مى نورانّيت نفس در متام وجود انسان اثر مى
اىي است و كمال او هم فقط به اين سري تأمني مى اين منازل به يكديگر بستگى  . شود، منازىل را بايد طى كند مقصد 

سان در سري به سوى خدا، حال نفس را منزل به منزل رعايت كند و از منازىل كه در آيات و كامل دارند، حتماً بايد ان
  .روايات بيان شده، نفس را بگذراند

كسى را هم ندارمي كه در اين دايره نوراىن تكليف . اند گذراندن نفس هم راه دارد، كه راه آن را آيات و روايات نشان داده
ر اين سري قرار بگريم، يا اين كه به منزىل برسد و بگويد كه طاقت رفنت به منزل بعد را ندارم، توامن د اهلى بگويد كه من منى

  .البته هر كسى قدرتى معّني دارد كه به اندازه قدرت و توان خودش بايد اين سري را اجنام دهد و اين منازل را طى كند
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توان گفت عشق الزم نيست، چون عشق حمصول و ميوه معرفت است،  منىالبته . براى طى اين منازل معرفت الزم است
  .بعد از معرفت و حصول عشْق از خود گذشنت هم الزم است: بلكه بايد گفت

عمده مانع انسان بني انسان و خدا، خود . انسان اگر بتواند از خودش بگذرد، از مهه چيز غري از خدا خواهد گذشت
وقىت كه انسان از . اگر تبديل به خدا خواسنت شود انسان در حركت قرار گرفته استاين خود خواسنت . خواسنت است

خود بگذرد و خودى ديگر وجود نداشته باشد، ديگر مانعى در راه انسان وجود خنواهد داشت، چون وقىت خود وجود 
كند،   هاى خمتلفى پيدا مى خواستهآورند،  شود، آرزوها به او هجوم مى ها مى دارد، براى تأمني اين خوْد انسان دچار آمال

توانند قدرتشان را بر انسان حتميل كنند، اما كسى كه از خود گذشته باشد، ديگر  كنند، موانع مى ها او را جذب مى كشش
است در فضاى ملكوتى و اهلى، هر چه  »1« »كلمه طيّبه«به چيزى بند نيست، موجودى است كه به تعبري قرآن جميد، 

شود، اگر بنا باشد كسى از خودش بگذرد، پس با زندگى دنيا چه كار بايد  هم خبواهند مانع او شوند كه حركت نكند منى
  بكند؟
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و  بايد توجه داشته باشيد كه يكى از منازل مهني منزل دنياست، از منزل دنيا بايد بگذرد، اما در اين گذشنت باالخره سر 
اى هم ندارد، اما بايد سعى كند كه سر و كارش با وسايل دنيا، سر و كارى خارجى  افتد، چاره كارش با وسايل دنيا مى

  .باشد، نه عمقى و ذاتى، بريوىن با دنيا كار داشته باشد، نه دروىن

  :در روايات زيادى وارد شده كه خداوند متعال فرموده است

دازه ارزن حّب دنيا در دل كسى باشد، او را از فيوضات خاّص خودم حمروم خواهم  به عّزت و جالمل قسم، اگر به ان«
  »2« ».كرد

   ارتباط با دنيا از نظر پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله

   پرسد ما ارتباطمان را با دنيا بر چه اساسى تنظيم كنيم؟ حضرت از پيغمرب هم مى

______________________________  
؛ آيا ندانسىت كه خدا » تـََر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثًال َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلها ثاِبٌت َو فـَْرُعها ِيف السَّماءأَ ملَْ « -)1(

اش استوار و پابرجا و  مانند درخت پاك است، ريشه]  كه اعتقاد واقعى به توحيد است[چگونه مثلى زده است؟ كلمه پاك 
  .24): 14(؛ ابراهيم .ر آمسان استاش د شاخه

  :اشاره به اين روايت دارد -)2(

َعْن َأِمِري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم َعْن َرُسوِل اللَِّه ص ِيف َخَربِ «؛ 13446، حديث 61، باب 36/ 12: مستدرك الوسائل
لَّى اْلَعْبُد َصَالَة َأْهِل السََّماِء َو اْألَْرِض َو َيُصوُم ِصَياَم َأْهِل السََّماِء َو اْألَْرِض اْلِمْعرَاِج َقاَل قَاَل اللَُّه تـََباَرَك َو تـََعاَىل يَا َأْمحَُد َلْو صَ 

نـْيَ  َأْو رَِئاَسِتَها َأْو ِصيِتَها  ا َذرًَّة َأْو ُمسَْعِتَهاَو َيْطِوي َعِن الطََّعاِم ِمْثَل اْلَمَالِئَكِة َو لَِبَس ِلَباَس اْلَعاِبِديَن ُمثَّ َأَرى ِيف قـَْلِبِه ِمْن ُحبِّ الدُّ
  ).َو َألُْظِلَمنَّ قـَْلَبُه َحىتَّ يـَْنَساِين َو َالأُِذيُقُه َحَالَوَة َحمَبَِّيت (َأْو زِيَنِتَها َالُجيَاِوُرِين ِيف َداِري َو َألَْنزَِعنَّ ِمْن قـَْلِبِه َحمَبَِّيت 

اندازه منازهاى اهل آمسان و زمني و روزه بگريد باندازه ايشان، و پرهيز  اى ب اگر مناز خبواند بنده: يا أمحد صلى اهللا عليه و آله
اى از دوسىت دنيا و يا  ها، و لباسش باندازه لباس برهنگان باشد، و من به بينم در قلبش ذره كند از طعام مانند مالئكه

شت  خنواهم منود و حمّبت خود را از او شهرت بني مردم و يا حّب رياست و يا زينت آالت در آن را هر آينه او را داخل 
  .»دور خواهم كرد
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  .اى كه نياز دارى، خبور به اندازه. ات با دنيا بايد در مسئله خوراك باشد يك رابطه »1« :فرمايد دهند، مى چهار دستور مى

زند، بدن هم كه  ضرر مى نه كمرت نه بيشرت، كسى هم حق ندارد خوراكش را از اندازه نيازش كمرت كند، چون به بدنش
. شود شود، قدرتش كم مى شود، عليل مى ضرر و ضربه خبورد، حاضر نيست در كارهاى اهلى شركت كند، چون مريض مى

يك مقدار از اين نريوى ما را بايد بدن تأمني كند براى اين كار به بدن . اسلحه ما در اين مسافرت قدرت و نريوى ماست
بايد ديدن يتيم برومي، ديدن خانواده شهيد . شود اينها ديگر با سري روحى منى. ومي به بدن نياز دارمينياز دارمي، بايد جهاد بر 

گشاىي از كار مردم حركت كنيم و  برومي، ديدن خانواده گمشده برومي، ديدن جمروح برومي، سراغ كار خري برومي، براى گره
كسى حق ندارد به نياز مادى بدن ضربه . زش دارد، بدن استالعاده پيش خدا ار  وسيله متام اين كارهاى خريى كه فوق

  .بزند

اسالم رياضت خوراكى ندارد، البته اسالم رياضت در خوراك را فقط در مال حرام قرار داده، اما در مال حالل دستور به 
  :اسراف نكنندبدن به غذا احتياج دارد بايد خبورند و بياشامند، اما . رياضت نداده است كه خنوريد و نياشاميد

  .شود اگر مهه اسراف نكنند، خيلى از مشكالت حّل مى »2« »َوالُتْسرُِفوا انَُّه َالحيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ «

   هاى گروهى وظيفه رسانه

ها به عنوان يك امر اهلى و يك فرموده قرآىن دائم به گوش مردم خبوانند كه اسراف نكنيد، اين مهه  راديو و تلويزيون و روزنامه
گريند، به روز شعر  گريند، به شب شعر مى هاى اضاىف دارد، قسمىت از وقت مردم را به شعر مى تلويزيون و راديو برنامه

گريند، يك مقدار قرآن و  هاى خارجى مى ها عمر اين مردم را به فوتبال گريند، ساعت گريند، به فيلم سينماىي مى مى
   روايات را به مردم درس بدهيد، آن هم در باب

______________________________  
  :رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله به ابو درداء فرمود -)1(

يا ابن خثعم يكفيك منها ما سد «؛ 15، حديث 58، باب 313/ 67: ؛ حبار األنوار211، حديث 161/ 1: اخلصال
فلق اخلبز و ماء اجلر و ما بعد ذلك حساب  جوعتك و وارى عورتك فإن يكن بيت يكنك فذاك و إن تكن دابة تركبها فبخ

  .عليك أو عذاب
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اى پسر خثعم از خوراك مقدارى كه پاسخ گرسنگى را بدهد و از لباس آن اندازه كه عورت و بدن را بپوشد كاىف است و 
رت و اگر اين رت و مركىب كه سوارش شوى خيلى  ها نشد اگر خانه مسكوىن كه نيازت را برطرف كند داشته باشى چه 

  .»ناراحت نباش نان و آب گودال كاىف است و ما زاد بر اين يا حساب دارد يا عقاب

  9. كه قطعاً خدا اسراف كنندگان را دوست ندارد«؛ 141): 6(انعام  -)2(
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  .از گروه مؤمن هم شروع كنيد. مسائل اجتماعى

وضو گرفنت، براى خواندن مناز واجب با يك استكان  دهند، به مردم مؤمن بگوييد كه براى مردم مؤمن زود گوش مى
مقدارى از آن را روى كف دست بريزند و . اين استكان را زير شري بربند، پر هم نكنند. توان وضو گرفت معموىل هم مى

اى كه دستشان خيس شود دست راست و چپ، مسح سر و پا هم كه  صورتشان را بشويند، يك مقدارى هم به اندازه
  .توان وضو گرفت بنابراين با يك استكان، شرعاً مى. خواهد آب منى

در وضو، در غسل، در خوردن، پوشيدن، در استعمال مواد زندگى مردم به آن روى بياورند به آن حقيقت قناعت كه 
  حاكم بر انبياى خدا بود به حّد نياز قناعت كنند، حّد وضو گرفنت چه قدر است، يك استكان، مردم به مهني قناعت

توان  كنند، حّد غسل كردن چه قدر است، يك كاسه آب، كاىف است اگر بدن پاك باشد با يك كاسه آب در محام مى
يك مقدار آب روى سرش بريزد با دستش مهه جاى سر را بشويد، طرف راست و چپ را هم بشويد، كارى كه . غسل كرد
  .كرد پيغمرب مى

  .ز كنندمدينه كه سّد نداشت تا مردم مرّتب دوش را با

  ادامه كالم پيامرب در ارتباط با دنيا

  رابطه ما با دنيا چگونه باشد؟: پرسيد

مهه سعى  . كند نياز ما را هم در هر وعده يك غذاى معموىل تأمني مى. خوراك به اندازه نياز بايد باشد: پيغمرب فرمود: اّول
مهمان هم مثل خودشان است، براى او هم به از مهمان خجالت نكشند، . هاى رنگارنگ مبارزه كنند كنند با سفره

در اسالم كنار برنج از واجبات . مهمان خيلى هم كه حمرتم باشد، يك نوع غذا به او بدهيد. اندازه نياز غذا بگذارند
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اى كه خورش نداشته باشد خجالىت ندارد، گوشت نداشته باشد، خجالىت  نيست، از مستحبات هم نيست، اگر سفره
   تان معده: فرمودندارد پيغمرب 
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  .را قربستان حيوانات قرار ندهيد

آيد شش نوع ميوه سر سفره  اى يك وعده گوشت براى بدن كاىف است، آيا بايد هنگامى كه مهمان مى حداكثر هفته
اشد؟ آيا بايد هاى گران قيمت ب هاى گران قيمت باشد؟ آيا بايد زير پاى ما فرش ها ميزها و مبل باشد؟ آيا بايد در خانه

خواهد عادى باشند،  ها خارجى يا داخلِى گران قيمت باشد؟ البته بعضى از مردها دلشان مى هاى كنار پنجره پرده
  .ها هم توجه داشته باشند و زندگى را به سبك دخرت پيغمرب برگردانند گذارند، خامن هايشان منى خامن

  .ا، لباس در حّد نياز بپوشاز دني. رابطه ديگر لباس است: پيغمرب فرمود: دّوم

ّيه كن، البته حضرت فرمود كه به پول جيبت نگاه كن، اگر االغ بايد خبرى : پيغمرب فرمود: سّوم مركب هم الزم دارى، 
اگر . خواهى اسب خبرى و آن منوط به قرض كردن باشد، اين كار را نكن االغ خبر، اما اگر مى) در زمان خودشان(

  .تواىن بني اسب و االغ، قاطر خبر ر، اما اگر منىتواىن اسب خبرى، خب مى

تواند  تواند ماشني خبرد، دوچرخه خبرد، به پول جيبش نگاه بكند موتور خبرد، باالتر مى كسى كه مركب الزم دارد، اگر منى
داشته باشد يك ماشني ترى دارد، امنّيت بيشرتى بايد  العاده هاى فوق خبرد يك ماشني معموىل خبرد، كار زيادترى دارد، برنامه

  .رت خبرد

يكى از مسئولني به . شوند، به خاطر مسائل امنيىت است هاى گران قيمت مى بزرگان دين ما هم اگر در كشور سوار ماشني
گفت كه دمل براى اينكه يك شب در يك جملسى بنشينم و فقط يك روضه گوش بدهم، گريه كنم و بروم تنگ  من مى

  .شده است

ا را هم اگر رها كنند، به . توامن، امام هم فرموده حفظ جانتان واجب است ره يك روضه هستم، منىبيچا: گفت مى آ
كنند، فقط يك ماشني دارند كه حمافظتشان  هايشان زندگى مى ترين حال هم در خانه گردند، در عادى ترين حال برمى عادى

  .كند مى

ا هم ناله و گريه دارند، واّال تا قبل از اين ب ا عادى رفت و آمدآ   ساطها مهه آ
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  .كردند مى

  .اى شخصى از خودت داشته باشى خواهى زندگى كىن، خانه تا زماىن كه در دنيا مى: پيغمرب فرمودند: چهارم

خواست مسلم،  دانستند، دلشان منى پسنديدند، عالقه نداشتند، گاهى هم خطرناك مى پيغمرب و ائّمه مستأجرى را منى
  .، متديّن مستأجر باشدمؤمن

اى  از مجله سعادت مرد داشنت خانه است، آن هم خانه. دامن من سعادت مرد را در داشنت خانه مى: فرمودند پيغمرب مى
  :فرمود آمد و مى هاى كوچك بدش مى بزرگ، چرا كه پيغمرب از خانه

  »1« »ِمْن َسعاَدِة الرَُّجِل َسَعُة دارِهِ «

هاى كوچك اسري نباشند، زنداىن نباشند،  تأمني نياز باشد، دو اىل سه اتاق و يك حياط كه اين بچه؛ خانه بايد به اندازه 
ها خمالف بودند، با  سازى ها و آپارمتان سازى در قفس نباشند، حمدود بار نيايند، اعصابشان ُخرد نشود، با اين شكل خانه

زد، و در حّدى باال برود كه آفتاب ديگران را بگريد خدا لعنتش  هر كس خانه بسا: فرمود آپارمتان كه پيغمرب خمالف بود، مى
  .اين خمالفتشان بود، وىل بايد مردم هم گوش بدهند. كند

  معناى رياضت در دنيا

ا . ها رياضىت ندارند، راحت هستند درويش. كشند هيچ درويشى در دنيا مثل مردم ديگر رياضت منى پري طريقتشان به آ
هيچ كارى را نداريد، شب مجعه و دوشنبه دور من بنشينيد، زانوى مرا ببوسيد، پاى مرا ببوسيد،  گويد حق دخالت در مى

كنند و  خورند و سبيلى چرب مى اى مى گويند، بعد هم غذاى بسيار خومشزه گويند، هزار تا يا الّله مى چند تا يا على مى
نون دستش از بدن براى اسالم جدا نشده، يك يك درويش تا كنون در جبهه كشته نشده، يك درويش تا ك. روند مى

  .درويش در زمان طاغوت براى اسالم زندان نرفته است

   هاى شاه رؤساى مهم دراويش، به شاه و وزراى او تربيك هم در متام برنامه
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______________________________  
» داره«بدل » منزله«السالم است و ؛ اما روايت از امام صادق عليه 21، حديث 3، باب 610/ 2: احملاسن -)1(

  .آمده است

  311: نفس، ص

هاى پريان طريقت را خوِد من دارم كه چه متّلقاتى از  بسيارى از نوشته. گفتند، تربيكاتشان هم حّى و حاضر هست مى
خورى بود نه  باالترين رياضت را دين به ما داده بود كه با شاه جبنگيم، عرفان اين بود نه آن، آن مفت. اند شاه گفته

  .عرفان، آن كمك به دمشنان دين بود

ترين پري طريقت درويشان كه ادعاى باالترين قطبّيت و حاالت عرفاىن را دارد، در استان خراسان عكسش را دارم كه با  مهم
ز شاه تر ا شاه مالقات داشت و براى خراىب مسجد االقصى يك چهل هزار توماىن هم در آن زمان به شاه داد، چون امني

درويش در دنيا رياضىت ندارد، درويش در دنيا از وقىت  . پول را به او داد تا خرج ختريب مسجد االقصى كند. كرد پيدا منى
كند، نه امر به معروف  كارى هم به هيچ كارى ندارد، نه جهاد مى. شود، در لّذت است تا وقىت كه مبريد كه درويش مى

ى از منكر مى   .هاى متعّددى پريان طريقت اين مملكت را حمكوم كردم امهمن با برن. كند، نه 

  .تنها يك پري طريقت بود كه به كمك اهلى اين مملكت را از دست اجانب جنات داد و آن امام راحل رمحه اهللا بود

ا هم مى شد و در  تواند با اى يك قطب فقط مى گويند كه در هر دوره قطعاً بقّيه پريان طريقت باطل هستند، چون خوِد آ
ا باطل هستند . كنار مهان قطب هر قطىب اّدعادى حمورّيت و قطبّيت كند، باطل است، پس روى حرف خودشان مهه آ

ها را ما دارمي، درويش و خانقاهى رياضت ندارد، چّله نشيىن ندارد، چّله نشيىن را ما داشتيم كه قبل از  باالترين رياضت
و هر شب اربعني داشتيم، يا اربعني شهداى يزد بود، يا اربعني شهداى تربيز، يا انقالب مرّتب اربعني داشتيم، هر روز 

  .اند چّله واقعى را ما داشتيم و رياضت واقعى را به ما دستور داده. اربعني شهداى قم و يا اربعني شهداى هفده شهريور

   دنيا اولني منزل

  ن اگر سامل باشد،اولني منزل، منزل دنياست؛ يعىن تأمني قدرت و نريو، چون بد

  312: نفس، ص

  :روح و نـَْفس و عقل هم سامل است
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  »1« »الَعقُل السَّليُم ِىف اِجلسِم السَّليمِ «

ها دارد،  ها و طالها دارد، نقره ها و زينت يك منزِل رياضت ما دنياست، دنيا جلوه. ؛ عقل سامل در بدن سامل است
اين رياضت عجب رياضت سخىت . ها دارد دخرتان و زنان زيبا دارد، كششرويان دارد،  ها دارد، زيبارويان و پرى رختخواب

فرمايند كه از دنيا به حاللش قناعت كنيد و در حاللش به نيازتان قناعت كنيد، كدام  است كه پيغمرب و قرآن و ائّمه مى
ست كه از دنيا به حاللش درويش هندى و درويش خانقاهى در دنيا چنني رياضىت كشيده كه پيغمرب به مؤمن دستور داده ا

  :قناعت كن

  »2« »الّلُهمَّ أْغِنِىن ِحبالِلَك َعْن َحراِمكَ «

   يك خّط نوراىن عرفان

  »3« »وِبطاَعِتَك َعْن َمْعِصَيِتكَ «

  .تر است دنبال حالل رفنت از برداشنت مششري، و مششري زدن سخت »4« :فرمايند ، آن وقت خدا و پيغمرب مى

ج اش  آيد در آخر سخنراىن ريزد، به وجد مى زند، اشك مى زند، داد مى از تقوا حرف مى »5«  لبالغها امرياملؤمنني در 
اين رياضت است كه مهه . واى كه تقوا با اين مهه عظمتش وىل تعداد متقني در تاريخ بشر بسيار كم است: گويد مى

  !هاى دنياىي بگذرند؟ ند از كششحاضر ! حاضر نيستند در آن شركت كنند، آيا مهه حاضرند از شهوت بگذرند؟

   گربه با تربيت

: گفت. كنم تر از گربه من در دنيا نيست، ثابت هم مى با تربيت: گفت كرد و مى اش خيلى تعريف مى شخصى از گربه
ن كرده، عاىل به خانه صاحب گربه رفت و ديد كه چرب. امشب به خانه ما بيا تا ببيىن هاى   ترين گوشت ترين سفره را 

ببني  : گفت. ها غذا خبورند اىب را هم در سفره گذاشته، گربه هم يك مشع دست گرفته و سر سفره نشسته كه مهمانكب
  .رود اى كه بوى گوشت را از دو فرسخى بشنود، دنبالش مى گربه

   كند، اين مهمان هم جلوى اوست، نگاه منى... اين مهه ديس كباب برگ و كوبيده و 

______________________________  
  :در اين باره نيز آمده -)1(
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قال ابن فهد رمحه اهللا دل احلديث على أن العقل السليم يقتضي «؛ 16، ذيل حديث 24، باب 372/ 90: حبار األنوار
ا أو عمرها دل ذلك على أنه ال عقل له ا فمن عىن    .»ختريب الدنيا و عدم االعتناء 

  :در روايت آمده -)2(

َعْن َجاِبٍر َعِن اْلَباِقِر َعْن أَبِيِه َعْن «؛ 10، حديث 388: ؛ األماىل، شيخ صدوق39، باب 287/ 13: مستدرك الوسائل
ِه َعْن َعِليٍّ عليه السالم َقاَل َشَكْوُت ِإَىل َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َديْناً َكاَن َعَليَّ فـََقاَل يَا عَ  ِليُّ ُقْل اللَُّهمَّ َأْغِنِين َجدِّ

  .»َالِلَك َعْن َحرَاِمَك َو ِبَفْضِلَك َعمَّْن ِسَواَك فـََلْو َكاَن ِمْثُل َصِبٍري َدْيناً َقَضى اللَُّه َعْنكَ ِحبَ 

  .5032حديث  672/ 2: ؛ كنزالعمال170: مصباح الكفعمى -)3(

  :فرمايد شبيه اين روايت از امام صادق عليه السالم نقل شده كه مى -)4(

ُجمَاَلَدُة السُُّيوِف ... «؛ 22897، حديث 26، باب 421/ 17: ؛ وسائل الشيعة58حديث  ،14/ 7: ذيب األحكام
  .»َأْهَوُن ِمْن طََلِب احلََْاللِ 

  :فرمايد امرياملومنني درباره تقوا مى -)5(

ُكْم َو اْلُموِجَبُة َعَلى اللَِّه َحقَُّكْم َو َأْن َتْسَتِعيُنوا ِعَباَد اللَِّه أُوِصيُكْم بِتَـْقَوى اللَِّه فَِإنـََّها َحقُّ اللَِّه َعَليْ «؛ 233خطبه : ج البالغه
َا َعَلى اللَِّه فَِإنَّ التـَّْقَوى ِيف اْليَـْوِم احلِْْرُز َو اْجلُنَُّة َو ِيف َغدٍ  الطَّرِيُق ِإَىل اْجلَنَِّة َمْسَلُكَها َواِضٌح َو َساِلُكَها  َعَليـَْها ِباللَِّه َو َتْسَتِعيُنوا ِ

اَجِتِهْم ِإلَيـَْها َغداً ِإَذا َأَعاَد اللَّهُ َما اِبٌح َو ُمْستَـْوَدُعَها َحاِفٌظ َملْ تـَبـْرَْح َعاِرَضًة نـَْفَسَها َعَلى اْألَُمِم اْلَماِضَني ِمْنُكْم َو اْلَغاِبرِيَن حلَِ رَ 
َلَها َو َمحََلَها َحقَّ َمحِْلَها أُولَِئَك اْألَقـَلُّوَن َعَدداً َو ُهْم َأْهُل ِصَفِة اللَِّه أَْبَدى َو َأَخَذ َما أَْعَطى َو َسَأَل َعمَّا َأْسَدى َفَما أََقلَّ َمْن قَبِ 

  .»ُسْبَحاَنهُ ِإْذ يـَُقوُل َو َقِليٌل ِمْن ِعباِدَي الشَُّكورُ 

  313: نفس، ص

ها انداخت و به  بشقابيك دانه موش را از داخل جيبش در آورد و سر سفره گذاشت، موش آمد بدود، گربه مشع را روى 
ها  ها رخيت، برنج ها به هم رخيت، دوغ ها به هم رخيت، كباب دويدن متام سفره را به هم رخيت تا موش را بگريد، بشقاب

من كه عارف بسيار قشنگى هستم، اما اگر . شود اين بود تربيت گربه تو، االن كه هيچ چيزى نصيبم منى: رخيت، گفت
دازند، چطور؟ باز هم عارف هستم، اما اگر زن زيباىي را جلوى من بياورند، چطور؟ اما اگر موش دنيا را جلوى من بين
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براى زن عارفه مرد زيباى دنيا را بياورند، چطور؟ بله، درويش واقعى فقط پريوان پيغمرب و ائمه هستند، بقّيه پريو 
  :اند هاى خارجى سياست

 درويش به صد افسر شاهان نفرشد
 

 «1» هنه كاله مندى رايك موى از اين ك

  

   ترين مركز مسلمانان مسجد، بزرگ

اگر كسى قدم در خانقاه بگذارد، مانند اين است كه بدن ما و : فرمايد امام عسگرى مى. ترين مركز مشا مسجد است مهم
مثاىل و مناجات مخس عرفامنان دعاى كميل و ابومحزه . ما مركزمان مسجد است. پيغمرب را با قيچى قطعه قطعه كرده است

هاست، مركز ما حرم امام رضاست، مركز ما حرم حسني عليه السالم است، مركز ما خانه   عشر، صحيفه سجاديه و زيارت
بله، ما دارمي از دنيا رد ! از دنيا بگذريد، گذشنت از دنيا كم است؟. كعبه است و باالترين خطوط رياضت را ما دارمي

فقط از حالل دنيا آن هم از كنار حالل سطحى، نه عمقى، عاشق خانه، . معلوم باشدشومي، اما خطوط ما بايد  مى
مغازه، جنس، مقام و ميزمان باشيم؟ نه، با دنيا سطحى معامله كنيد، بريوىن رابطه نداشته باشيد، فقط براى اين كه غذاىي 

ًال اجازه به دلتان ندهيد كه دنبال اين خبورمي، لباسى بپوشيم، بدن را شب زير يك طاق بربمي و مركىب سوار شومي، اص
دل جاى خداست، جاى حيوانات نيست، جاى ماشني و موتور نيست، جيا خانه و النه و مغازه و جنس . ها برود حرف

  .و ميز نيست

______________________________  
  .وحدت كرمانشاهى -)1(

  314: نفس، ص

   نصيحت عارفان

  .نصيحت كنمرا : به شخصى عارف بزرگ گفت

  .زود است: گفت

  ساله هستم چطور زود است؟ 56: گفت
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  .خورد تو اآلن نصيحت به دردت منى: گفت

  چرا؟: گفت

  !اى، من به تو بگومي بفرماييد، بنشني، بتمرگ هر سه براى تو مساوى است؟ االن پيش من آمده: گفت

  .اجازه بدهيد فكر كنم: گفت

  .آيد من بگوييد بفرماييد بيشرت از بتمرگ خوشم مىآقا مثل اينكه اگر به : فكر كرد و گفت

ها هسىت، درون را صاف   اى، تو هنوز در بند اين حرف خورد، آدم نشده هنوز پخته نيسىت، نصيحت به دردت منى: فرمود
كن، خاىل كن، جا به تو بدهند، يا ندهند، و قبولت كنند، يا نكنند، جلوى پايت بلند شوند، شعار برايت بدهند، 

  .هند، بيايند، نيايند، هنوز آدم هستمند

: هايت را عوض كردى؟ گفت چه شده لباس: آن مرد بزرگ به او گفت. پوشيد لباس نو پوشيده بود، هيچ وقت هم منى
خدايت چه كسى : گفت. ام هامي را عوض كرده خدامي مرده است، خوشحاِل خوشحال هستم، به خاطر مردِن خدامي لباس

من مركب سوارِى هواى نفسم . هواى نفسم، تازه مرده، تا االن كه پريمرد هستم، بر من حاكم بود: بوده كه مرده؟ گفت
مشا طاقت يك . برد، اما حاال مرده، خوشحال هستم كه هوامي مرده است خواست مرا مى بودم و او هر كجا كه دلش مى

   به اولني. كند در راه اصًال درست كار منى. ماشيىن كه هوايش ناميزان شده، نداريد

  315: نفس، ص

  .گوييد كه هوايش ناميزان است رسيد، مى تعمريگاه كه مى

تر است، چه موقع بايد اين موتور وجود را هواگريى كرد؟ اگر  آن گاه هواى وجود خودمان از هزار موتور ناميزان، ناميزان
  .رود كند، خوب راه منى هواگريى نشود، درست حركت منى

در . در هر منزىل كه هستيم با يك سلسله مسائلى سر و كار خواهيم داشت. اين منزل اول ماست. از منزل دنيا گذشتيم
اين منزل اگر با لباس، خوراك، مركب و خانه سر و كار دارمي، سر و كارمان بايد سطحى باشد نه عمقى، عمق مال عمق 

عمق مال عمق عامل، باطن ما مال باطن . يدعاَمل است، ظاهر هم مال ظاهر عاَمل، هر چيزى را سر جاى خودش قرار ده
  .عامل است، ظاهر ما هم مال ظاهر عامل است
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شومي؟ آن درد  كنيم، اين قدر متأثر و ناراحت مى چرا وقىت لباسى كه مطابق با شهوت و هواميان باشد در بازار پيدا منى
كردى؟ باطن مال باطن است، ظاهر هم گريد، چرا باطن را در چهارچوب دنيا حبس   مال باطنم است، باطنم دردش مى

  .مال ظاهر، آن گاه اين ظاهر هم كه متام شدىن است

اى از ما موى سرمان را از دست دادمي، ظاهرمان  هاى مهه ما قشنگ بود و مهه ما موى سر زيبا داشتيم، عده روزى قيافه
  :ها بربند، چه دردى است هاى ما را از خانه شود، دو سه روز ديگر هم كه بيشرت منانده كه جنازه هم كه دارد شكسته مى

 پاك شو اول و پس ديده بر آن پاك انداز
 

  شستشوىي كن و وانگه به خرابات خرام

  

  ***»1«  تا نگردد ز تو اين دير خراب آلوده

 آتش عشقم بسوخت خرمن طاعات را
 

 سيل جنون در ربود رخت عبادات را

  مسأله عشق نيست در خور شرح و بيان
 

ند لفظ و عبارات را  به كه به يك سو 

  

______________________________  
  .حافظ شريازى -)1(

  316: نفس، ص

  

  امي غري خياالت نيست عاَمل و ما كرده
 

 از دم پري ُمغان رفع خياالت را

  

 دوش تفرّج كنان خوش ز حرم تا به دير
 

 رفتم و كردم متام سري مقامات را
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 بازار عشق كس خنرد اى عزيزبر سر 
 

 از تو به يك جو هزار كشف و كرامات را

  وحدت از اين پس مده دامن رندان ز دست
 

 «1» صرف اهلى منا مجله اوقات را

  

ما خيلى . ها را بزرگ كنيم، درون را پاك كنيم باطن كه مال باطن عاَمل است، ظاهر هم كه مال ظاهر عاَمل است، ظرفيت
ها آن را پر كرده، جا را گرفته، ما  ها، موتورها و خانه ها، ماشني ها، خوراك اين ديوارهاى تنگ ِگلِى دنيا و لباس .جا دارمي

  .بايد خاىل شومي

   ظرفيت بندگان

  .گويد سرايد و براى خدا شعر مى شناسم كه شعرهاى خوب مى شاعرى مى

گومي، اگر  كمرت ندارم، من هم مثل او غزل مىيك شب يك غزل گفتم، بعد گفتم كه من از حافظ كه چيزى  : گفت
نصف شب به بعد در خواب . بردم شدم يا در بعضى از غزلّيات مى دادم يا با او مساوى مى حافظ بود با او مسابقه مى

هاى مسجد امام پايني آمدم، ديدم كه دور حياط مسجد پر از خون است، به حياط رسيدم، شخصى كه  ديدم كه از پلّه
ها پر كرد و به من داد، گرفتم، بسم اللَّه گفتم و خوردم،  بسيار ملكوتى بود، يك ظرف كوچك از يكى از اين ُخم اش چهره

َا ِعَباُد اللَّهِ « گويد، كه سوره الدهر مى  »2« »َشرَابًا َطُهورًا«  ديدم بسيار خومشزه است، از آن ًنا َيْشَرُب ِ يـَُفّجُرونـََها   َعيـْ
  يك ليوان كوچك خوردم، سرگيجه گرفتم،: گفت  »3« ،»تـَْفِجريًا

______________________________  
  .وحدت كرمانشاهى -)1(

  9. نوشاند و پروردگارشان باده طهور به آنان مى«؛ 21): 76(انسان  -)2(

شان هرگونه  نوشند و آن را به دخلواه اى است كه مهواره بندگان خدا از آن مى آن جام از چشمه«؛ 6): 76(انسان  -)3(
  ».منايند كه خبواهند جارى مى
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اين چه حرفهاىي : ها گذشت، از مسىت درآمدم، گفت توانستم خودم را نگه دارم، زير بغلم را گرفت، مرا نشاند، ساعت منى
  !ردى؟ها را خورد، مست نشد، تو يك ليوان كوچكش را خوردى، طاقت نياو  گفىت؟ حافظ مهه اين ُخم بود كه ديشب مى

جاى مرا باز كن، آخر تو كه جاى مرا پر كردى، : گويد مى. دهد خدايا خودت را در من جتّلى بده، منى: گومي مهيشه مى
  .گوىي بيا، من كجا بيامي تو اين خانه را خاىل كن، بعد من بيامي، آخر كجا بيامي، مدام مى. گوىي بيا بعد هم مى

  :فرمايد خداوند متعال در حديث قدسى مى

ؤِمنِ «
ُ
  »1« »ال َيَسُعين أرضي و المسائي َو لكن َيَسُعين قـَْلُب َعْبِدَي امل

  .ها و زمني گنجايش مرا ندارند، تنها جاىي كه گنجايش مرا دارد، دل بندگان عاشق من است ؛ آمسان

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
  .61، ذيل حديث 4، باب 39/ 55: ؛ حبار األنوار7حديث  ،7/ 4: عواىل الآلىل -)1(
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  ها پى نوشت

   نفس مطمئنه و نفس اماره 19

  

   ران، حسينيه هدايت

  1362رمضان 
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  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

  »1« .»...ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّاَرُة بِالسُّوِء ِإالَّ َما َرِحَم َرّىب « :فرمايد تعاىل مىخداى تبارك و 

ها،  دهند كه نفس، مشا را به شّدت به سوى بدى خداوند متعال در اين آيه از مرحله اول برخورد نفس با مسائل خرب مى
دهد، اما اگر خبواهيد از  كند و حركت مى كشاند و امر مى مىهاى خالف كه براى مشا لذت مادى دارند،  شهوات، برنامه

اين رمحت . گريد در امان مبانيد بايد در سايه رمحت خدا قرار بگرييد اين خطر سنگني كه از درون خوِد مشا سرچشمه مى
  خدا چيست؟

هاى تشريعى  ه جمموعه برنامهرمحت خدا در اين زمين: رسد كه با يك نظر ابتداىي به آيه شريفه، انسان به اين نتيجه مى
اين رمحت در يك . پروردگار بزرگ عاَمل است كه در دو قسمت، از زمان حضرت آدم تاكنون به انسان ارائه شده است

خبش عبارت از اوامر پروردگار بزرگ عاَمل است و در خبش ديگر هم عبارت از نواهى و حمّرمات خداوند است، البته اين 
گريى از نواهى به انسان   يستند، بلكه اراده، آزادى، قدرت و قوت انسان براى اجراى اوامر و كنارهاوامر و نواهى تنها ن

روى . عقل انسان هم در دريافت اين اوامر و نواهى يار و دوست و رفيق بسيار مهمى براى انسان است. كنند كمك مى
و نواهى و در مجع قدرت و اراده و عقل و فطرت  هم رفته، يك انسان در درياىي از رمحت خداوند متعال در چهره اوامر

  خودش قرار

______________________________  
  »...دهد مگر زماىن كه پروردگارم رحم كند  زيرا نفس طغيان گر، بسيار به بدى فرمان مى«؛ 53): 12(يوسف  -)1(
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الم عامل خري دنيا و آخرت اوست، استفاده كند، البته جلب تواند از اين رمحت خداوندى كه به تعبري پيغمرب اس دارد و مى
اين رمحت، سخىت و مشّقت دارد، به پروردگار بزرگ عاَمل به وسيله مهه انبيا، امامان، حكيمان و مهه ناصحان مردم را 

  .اند دعوت به صرب و استقامت در اين راه كرده

اى يك اجر بربد،  اگر هر عمل كننده. قيامت دو برابر اجر دارد صرب براى صابر در روز: فرمايد خداوند در قرآن جميد مى
برد، پس بايد انسان جاى حالت اّماره بودن نفس را با رمحت خدا عوض كند تا نفس  صابر و بااستقامت دو اجر مى

ت مرحومه، اند، امّ  پيغمرب اّمت خودش را به مهني نام هم خوانده. اين انسان، انسان مرحوم است. ظرف رمحت اهلى شود
  .يعىن طايفه و ملىت كه داراى رمحت خدا هستند
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بينيم كه خداوند متعال از قرآن جميد كه جمموعه مقّررات و  اگر در آيات قرآن و روايات و دعاها هم دّقت شود مى
  .ستو از پيغمرب اسالم نيز در قرآن كرمي تعبري به رمحت كرده ا. دستورهاى ديىن است، تعبري به رمحت كرده است

ما رمحت خود را بر مشا نازل كردمي، يك معناى رمحت نازل شده، خوِد قرآن است كه باالترين  : فرمايد خداوند در قرآن مى
  .كيفّيت رمحت پروردگار است

ت براى متام مردم پيغمرب اسالم هم رمح »1« .»َو َمآ َأْرَسْلنَك ِإالَّ َرْمحًَة لّْلعَلِمنيَ «: فرمايد ايد كه مى درباره پيغمرب هم خوانده
عاَمل است، ائّمه طاهرين عليهم السالم هم كه با پيغمرب اسالم از نظر حقيقت يكسان هستند، مهان رمحت پروردگار 

  .اند هستند كه به مردم نازل شده

اشنت نفس در مرحله اول برخورد با حيات و زندگى به دليل سر و كار د: بنابراين، آيه شريفه را اين طور بايد معنا كرد
بند شدن علت پديد آمدن  كند كه اين پاى بند ظاهر عاَمل مى دائمى با حمسوسات و ظواهر عاَمل، انسان را سخت پاى

رمحت خدا . كند، عالجش تنها رمحت خداست اين نفس با اين امرى كه مى. انواع رذايل اخالقى و سّيئات عملى است
   استنيز در اين زمينه عبارت از قرآن، پيغمرب و امام 

______________________________  
  :فرمايد امرياملومنني عليه السالم مى: كنيم در اين زمينه رواياتى دارمي كه به دو منونه اكتفاء مى -)1(

َعْن َعِليِّ ْبِن احلَُْسْنيِ َو ُحمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ عليه السالم «؛ 12644، حديث 1، باب 138 - 139/ 11: مستدرك الوسائل
ِفيَها َو اللََّه اللََّه ِيف اجلَِْهاِد ِلْألَنـُْفِس َفِهَي  أَنـَُّهَما ذََكرَا َوِصيََّة أَِمِري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم ِلُوْلِدِه َو ِشيَعِتِه ِعْنَد َوَفاِتِه َو ِهَي َطِويَلٌة وَ 

لنـَّْفَس َألَمَّاَرٌة بِالسُّوِء ِإالَّ ما َرِحَم َريبِّ َو ِإنَّ أَوََّل اْلَمَعاِصي َتْصِديُق النـَّْفِس َو َأْعَدى اْلَعُدوِّ َلُكْم ِإنَّهُ تـََباَرَك َو تـََعاَىل قَاَل ِإنَّ ا
  .»الرُُّكوُن ِإَىل اْهلََوى

  :فرمايد صادق عليه السالم مى و مهچنني امام

ُحمَمٍَّد اْلَواِبِشيِّ َقاَل  َعْن َأِيب «؛ 20971، حديث 81، باب 57/ 16: الشيعة ؛ وسائل1، حديث 335/ 2: الكاىف
ْعُت أَبَاَعْبِداللَِّه عليه السالم يـَُقوُل اْحَذُروا َأْهَواءَُكْم َكَما َحتَْذُروَن َأْعَداءَُكْم فـََلْيَس َشيْ  ءٌ َأْعَدى لِلرَِّجاِل ِمِن اتـَِّباِع َأْهَواِئِهْم َو  مسَِ

  .»َحَصاِئِد أَْلِسَنِتِهم

  ».جز رمحىت براى جهانيان نفرستادمي و تو را«؛ 107): 21(انبياء 
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و براى جلب اين رمحت انسان بايد ابتدا در برابر حالت اّماره بودن نفس به اوامر و نواهى خدا كه جتّلى در قرآن و وجود 
دن نفس تبديل به اگر اين كار را بكند، اّماره بو . پيغمرب و امام دارد، معرفت پيدا كند و بعد هم بدان جامه عمل بپوشاند

  .شود رمحت اهلى مى

   نفس مطمئّنه

شود كه شكل اّماره بودنش را به اميان، به طيّبه بودن و به تعبري قرآن  نفس انسان منبع لطف، عنايت، كرامت، رمحت مى
ماند، بلكه به جاى آن   و ديگر آن حالت اّماره براى انسان منى »1« دهد جميد، به مطمئّنه، راضيه و مرضّيه بودن تغيري مى

كند و آن جا كه انسان منبع رمحت خدا شود، پيغمرب يا امام و يا مؤمن  كيفّيت رمحت خدا در نفس بروز و جتّلى مى
ا اهل خسارت، ضرر، شقاوت و بدخبىت هستند واقعى مى   .شود، و غيز از آ

در اين جا عالوه بر معرفت به اوامر و نواهى خدا و پيغمرب و امام، . ى هر نفسى هستاين حالت اّماره بودن هم برا
ا هم الزم است كه نتيجه آن تبديل شدن نفس اّماره به نفس رمحاىن است؛ وقىت حالت أّماره نفس به  اجراى برنامه هاى آ

گردد وقىت نفس به حالت  خدا در زمني مىحالت رمحاىن يعىن تسليم در برابر دستورهاى اهلى تبديل شد انسان جانشني 
البّته نه اين كه خدا   »2« شود، رمحاىن تبديل شد، انسان در روى زمني دست خدا، چشم خدا، گوش خدا، قدم خدا مى

  .گوش و چشم داشته باشد

ت وارد شده است كه هاىي كه درباره امرياملؤمنني از طريق روايا اى از ديد خدا بشومي، مهان اين اصطالح است كه ما منونه
  .على عني اللَّه است؛ يعىن ديد امرياملؤمنني چون اتصال به نفس رمحاىن دارد، نفس رمحاىن اتصال به خدا دارد

  خدا چه نظرى به عاَمل و آدم دارند؟ چه نظرى به اوضاع و احوال دارند؟ متام نظر،

______________________________  
؛ اى جان آرام گرفته »َو اْدُخِلي َجنَِّيت * َفاْدُخِلي ِيف ِعباِدي* اْرِجِعي ِإىل رَبِِّك راِضَيًة َمْرِضيَّةً * اْلُمْطَمِئنَّةُ  يا أَيـَّتـَُها النـَّْفسُ « -)1(

پس در ميان .* به سوى پروردگارت در حاىل كه از او خشنودى و او هم از تو خشنود است، باز گرد!* و اطمينان يافته
شت* بندگامن درآى   .30 -27): 89(؛ فجر .م وارد شوو در 

  :اشاره به اين حديث قدسى دارد -)2(
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چونش : ِيف احلَِْديِث اْلُقْدِسيِّ َفِإَذا َأْحَبْبُتُه ُكْنُت َمسَْعُه َو َبَصَرُه َو َيَدُه َو رِْجَلُه َو ِلَسانَهُ «؛ 43، باب 149/ 58: حبار األنوار
  .»زبانشدوست دارم منم گوشش و چشمش و دستش و پايش و 
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شود، چون چشم ابزار نفس است، نفس وقىت  نظر پاك، نظر علم، نظر عقل، نظر حكمت، نظر انسان هم مهان نظر مى
شود، گوش از ابزار نفس است، نفس وقىت رمحاىن باشد، گوش انسان وقف  رمحاىن شود، چشم انسان چشم خدا مى

و كارى ندارد، دست، پا، شكم انسان هم مهني طور، چون مهه اعضاى شود و ديگر با غري منطق حق سر  شنيدن حق مى
  .بدن از ابزار نفس است

عّفت بطن از وقىت كه نفس . كند شود، بطن آدم عّفت پيدا مى نفس وقىت رمحاىن شود، شكم نفيس مى: فرمايد پيغمرب مى
اگر از اول تكليف حالت رمحاىن به نفس . بودمي بودند و بيدار مى گريد كه بايد افراد، بيدار مى حالت رمحاىن به خودش مى
كند، تا آن جا كه خودش علم دارد، اما آن جا كه خودش علم ندارد، خدا وسايل را جورى  بدهيم، مال حرام قبول منى

  .كند كه انسان به مال حرامى هم كه علم ندارد، دچار نشود فراهم مى

  مرد بزرگ اهلى در خبارا

شهر خبارا شد البته حساب اولياى اهلى يا حساب انبيا و ائّمه در اين زمينه جدا بود، انبيا و ائّمه  يكى از اولياى خدا وارد
گذاشت آلوده به آن چه  شدند، اما اوليا احتمال داشت به جمهول دچار بشوند، وىل خداوند متعال منى به جمهول دچار منى

  .به نظرشان جمهول بود، بشوند

در آن منزىل كه وارد شده بود، صاحب . كند ى از سر سوزىن لقمه حرام هم با متام وجود فرار مىگفته بودند كه اين مرد اهل
تر از او نباشد، بدون پول،  منزل در خبارا تقريباً آدم قدرمتندى بود، كارگرانش را فرستاد و گفت برويد از انساىن كه مظلوم

  .ارمي تا خبوردمواّد غذاىي برداريد و بياوريد تا سر سفره اين آدم بگذ

كرد كه دو اتاق خرابه  به آخر شهر رفتند يك خانه خشىت، ِگلى را پيدا كردند كه پريزن ضعيف و فقريى در آن زندگى مى
   و يك برّه داشت، برّه را گرفتند، پريزن گريه
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پختند و سر سفره گذاشتند، با كمال سر برّه را بريدند، پوست كندند، . فايده ندارد: كرد، فرياد زد، داد كشيد، گفتند
براى من كه : گفت. ترين لقمه اين شهر اين بود كه مشا امروز خوردى حرام: اشتها خورد، غذا كه متام شد، به او گفتند

  .ترين لقمه بود حالل

حاجىت : تاين گوسفند را براى چه گرفته بودى؟ گف! اى پريزن: پرسيدند. پريزن را آوردند. صاحبش را بياوريد: گفت
خواهد به خبارا بيايد، به پروردگار عرض كردم اگر برآورده شود يك برّه به نذر او بگريم،  داشتم شنيدم كه فالن مرد خدا مى

  .ترين غذا براى من بوده است ديديد اين غذا حالل: گفت. او را يك وعده دعوت كنم، برّه را بكشم تا او خبورد

   مواظبت نفس رمحاىن

آن جا ديگر توفيق خاص خدا شامل حال . گذارد رمحاىن شود، اگر جاىي هم خبواهد آلوده شود، خدا منىنفس وقىت 
اى را هم  نشيند، هر لقمه اى مى رود، سر هر سفره اى مى شود، اما وقىت نفس رمحاىن نباشد، به هر مهماىن انسان مى

  .خورد مى

  حتّمل مشكالت دنيا

: فرمودند اين استاد بزرگ مى. يا پنجاه سال پيش از دنيا رفته باشد 45كه شايد حدود امام راحل رمحه اهللا استادى داشت  
چهار اىل پنج طلبه آمدند و گفتند كه آقا براى ما درس . خواندم به مقاماتى از علم هم رسيده بودم در جنف درس مى

  .بگوييد

  چه بگومي؟: گفتم

   شرح ملعه: گفتند

  تان در آن جا درس بگومي؟خودتان جاىي داريد كه براي: گفتم

  هاى قدميى جنف در بله، يك مقدار راهش دور است، در يكى از حمّله: گفتند

  328: نفس، ص
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و خاىل است، اگر حاضر باشيد به آن جا تشريف بياوريد، ما از حمضرتان استفاده . داخل كوچه يك مسجد كوچك است
  .كنيم مى

. كردمي نبود، يك اتاق اجاره كرده بودم و با مهسرم در آن جا زندگى مىقبول كردم، وضع اقتصادى من هم خوب : فرمودند
توانست مهمان شب  اتاق كوچك بود منى. اى هم وسط اين اتاق زده بودمي كه اگر مهمان برسد، مشكلى پيش نيايد پرده

ده بود، مهه كارهايش را هشت اىل ده سال هم زن. مهسرم مريض و معلول شد و در رختخواب افتاد. مباند و در آجنا خبوابد
ايد يك دفعه خدا دست  كردم تا اين كه از دنيا رفت، مثل اين كه بيخودى انسان به مقامى نرسد تا حاال نشنيده خودم مى

يك نفر را بگريد از پّله اول او را روى پّله صدم بگذارد، هر كس به هر جا رسيده از طريق مبارزه با نفس به جاىي رسيده 
  .است

يزيد رياحى باالترين جنگ را قبل از شهادت با لشكر عمر بن سعد كرد كه جنگ با خودش بود، ما از بس حّر بن 
امي براى ما ساده شده است، اما انسان از يك ُپست مهم مملكىت، از زن، بچه، پول، شهوت، مقام، خودش و از  شنيده

  .ها را رّد شده است جانش يك مرتبه بگذرد، مهه پلّه

   عفر كاشف الغطاء در برابر مهسرشحتّمل شيخ ج

ترين فقيهان عاَمل تشّيع بوده است، در حّدى كه علماى  مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء معروف به شيخ كبري و از بزرگ
هاى فقهى شيعه را در رودخانه بريزند و شيعه ديگر يك  اگر متام كتاب: اند كه فرموده بود بزرگ شيعه از قول او نقل كرده

مرجع . دهم تا دوباره بنويسند ام دارم، مهه را بريون مى ه در دستش نباشد، من از اول تا آخر فقه شيعه را در سينهورق فق
كند، وىل خيلى هم خرب از داستان  اهل علم و اصحاب سّرش فهميدند كه مهسرش در خانه بداخالقى مى. هم شده بود

  ين نتيجه رسيدند كه اين مردوجو برآمدند تا به ا اين قدر در مقام جست. نداشتند

  329: نفس، ص

يك روز چهار پنج نفر . زند رود، مهسرش حساىب او را كتك مى قدر گاهى كه به داخل خانه مى بزرگ اهلى، اين فقيه عاىل
  !؟زند امي از خودتان بايد بپرسيم، آيا مهسر مشا گاهى مشا را مى آقا ما داستاىن شنيده: مجع شدند و خدمتش آمدند گفتند

من هم . زند شود، حساىب مرا مى بله، عرب است، قدرمتند هم هست، قدرت بدىن هم دارد گاهى كه عصباىن مى: فرمود
  .رسد زورم به او منى
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  .او را طالق بدهيد: گفتند

  .دهم منى: گفت

  .هاميان را بفرستيم، ادبش كنند اجازه بدهيد ما زن: گفتند

  .دهم اين كار را هم اجازه منى: گفت

  چرا؟: ندگفت

آمي و در صحن امرياملؤمنني  هاى خداست، چون وقىت بريون مى اين زن در اين خانه براى من از اعظم نعمت: گفت
كنند، گاهى در برابر اين مقاماتى كه  خوانند، مردم در برابر من تعظيم مى ايستم و متام صحن، پشت سر من مناز مى مى

اين چوب اهلى . رود خورم، هوامي بريون مى آمي در خانه كتك مى رد، مهان وقت مىدا خدا به من داده، يك ذرّه هوا مرا برمى
  .اند كنيد اولياى خدا ساده به مقام رسيده است، اين بايد باشد، خيال مى

كنيم اما هنوز آثارى از  نويسند كه حدود بيست شب از ماه رمضان را با قرآن و روايات زندگى مى ها نامه مى گاهى بعضى
  :كنيم اند كه تا آخر ماه رمضان نشده، ما از عرش هم رد مى بعضى از برادران خيال كرده. امي اهلى در خودمان نديده مردان

  »3« حجاب راه توىي حافظ از ميان برخيز »2«  ها بت نفس مشاست مادر بت »1«  كه اى نفس من در خور آتشم

______________________________  
  .شريازىبوستان سعدى  -)1(

  .مثنوى معنوى مولوى -)2(

  .ديوان اشعار حافظ شريازى -)3(

  330: نفس، ص

  رضاى خدا در كارها

وقىت انسان به جاىي برسد كه ديگر از غري خدا لذتى نربيد، تازه به اول مقام رضا رسيده است، بعد از آن مهه ما بايد 
ز غري خدا لّذت عمقى نربمي، نه اين كه از خوردن و پوشيدن ها را طى كنيم، اول راه آن جاىي است كه ما ا خيلى از جاده
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به رفيقم . ها بايد فاىن در لّذت حق شود بلكه منظور اين است كه متام لذت. شود اين قطع منى. و رفاقت لذت نربمي
بردارم و  خواهم لقمه را خواهم يك حلظه نگاه كنم، اول بايد رضاى خدا را كسب كنم و بعد در خودم نگاه كنم، مى مى

خبورم، اول بايد رضاى خدا را كسب كرده باشم، بعد خبورم، آن لقمه شريين يا شور يا ترش است، لذت دارد، اما لذتش 
  »1« .رساند اين كه ما غافل باشيم و فقط گاهى به ياد خدا بيفتيم ما را به جاىي منى. ديگر فاىن در لذت خداست

  برخورد شيخ كاشف الغطاء با شخص فقري

هاىي   آقا از فطريّه: اش نشسته بود، يك فقري مستحّق شرعى آمد و گفت حوم كاشف الغطاء روز عيد فطرى سر سّجادهمر 
  .اند، به من كمك كنيد كه به مشا داده

  .ام ها را خرج كرده مهه فطريّه: گفت

تواىن يك فقري را  منىتو كه : فقِري كارد به استخوان رسيده دهانش را پر از آب كرد و به صورت شيخ رخيت و گفت
  .اى، بلند شو تا يك نفر ديگر در اين مسند بنشيند بگرداىن، چرا جاى پيغمرب نشسته

هر كس احرتامى به حماسن سفيد من دارد و : شيخ كبري هم بلند شد، عبايش را از دوشش برداشت و رو به مجعّيت فرمود
خودش در صف مجاعت گشت، عبايش را پر از پول كرد و . دتواند در اين عباى من بريز  مرا دوست دارد، هر چه قدر مى

  دانستم اگر آبرومي را مرا ببخش، منى: به آن فقري داد و از او هم عذرخواهى كرد و گفت

______________________________  
  :فرمايد در اين رابطه امام صادق عليه السالم مى -)1(

َلْو َوَجْدَت َحَالَوَة ِعَباَدِة اللَِّه ... «؛ 170: ؛ مصباح الشريعة12912، حديث 17، باب 253/ 11: مستدرك الوسائل
َا َو اْسَتَضْأَت ِبُنورَِها َملْ َتْصِربْ َعنـَْها َساَعًة َواِحَدًة َو َلْو ُقِطْعَت ِإْرباً ِإْرباً    .َو َرأَْيَت بـَرََكاِ

 و كيفّيت آن را مشاهده منائى و به نور عبادت، نفس اگر بياىب تو لّذت عبادت را و فوايد بندگى پروردگار را ادراك كىن«
ا او را پاك گرداىن، حمله تواىن بود، هر  اى از بندگى او عاطل منى اى از عبادت او فارغ و حلظه خود را جال دهى و از كدور

  .»چند گوشت بدن تو را به مقراض بچينند

عبادت چندان نشان ندهد، پس به حتقيق و يقني كه او، هر كه از عبادت و بندگى خدا اعراض كند و رغبت به ! آرى
  .»لّذت و كيفّيت عبادت نيافته است و به فوايد و عوايد آن راه نربده است
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  :درباره راه رسيدن به حق در مشارق الدرارى آمده

ه حق بدون سري إىل رسانند و رسيدن و رجوع ب اند، به حق مى نىب و وىل، خواص از تابعان خود را كه داراى استعداد سلوك
فرق است بني دانسنت حق و رسيدن به او، رسيدن به . رسد اهللا امكان ندارد، شخص متوقف در نشئات حس به حق منى

اند، بريون كردن غري حق از قلب و روح، و  منوده» فناء«حق بدون گذشنت از خود امكان ندارد و از اين گذشنت تعبري به 
خلوص، و اتيان موجبات قرب، و ترك اسباب بعد كه باألخره به مشاهده حق به عني قلب قلع ريشه شرك، و نيل به مقام 

شود، مقصد  و رؤيت مقام كربياىي بدون وساطت حجب از مجله حجاب وجود و انّيت خود سالك حمب حق منجر مى
  .اصلى دعات اىل اهللا، يعىن رسل و اولياست

تر باشد، سري او تندتر و حّظ او از وصال حمبوب و معشوق  كامل  تر و هر چه شوق سالك و عشق او به لقاى حق متام
حقيقى بيشرت است، وجود حب و عشق در سالك حمب، فطرى و تكويين است، و منشأ آن حب به كمال مطلق است، 
و ال كمال يف احلقيقة إّالللَّه، و اين حب منبعث است از حب حق به ذات و عشق به معروفيت امساء و صفات و حب 

كنت كنزا خمفيا، فأحببت أن أعرف، فخلقت اخللق لكي «ه رقايق امسائيه و سرايت آن در مجيع مظاهر خلقيه به حكم ب
  ».أعرف

  .30 -31: مشارق الدراري، مقدمه آشتياىن

  331: نفس، ص

  .توامن حّق تو را بدهم خرج كنم مى

خمصوصاً ! ، بعد از آب دهان، ما به او كمك كنيمآيا ما واقعاً نفسمان به اين جا رسيده، كسى آب دهان به ما بيندازد
  .اگر اهل پست و مقامى هم باشيم

اش  اگر كسى بدون توّجه ماشينش را دِر خانه ما گذاشته، كار واجىب داشته رفته پول بگريد، زنش در حال مردن بوده، بچه
ل اين حادثه بوده، ماشينش را دِر خانه ما در حال مردن بوده، خواسته پول را به بيمارستان برساند، اصًال مغزش در اشغا

آييم و با ديدن ماشني دِم در گاراژ، چهار چرخ ماشني او  بعد ما مى. پارك كرده و رفته تا از پسر عمويش پول دسىت بگريد
  .رومي كنيم و به داخل خانه مى را پنچر مى

د انتظار دارمي با يك مناز و روزه ماه رمضان به و بع. اش او تا بيايد چهار چرخ ماشينش را درست كند زنش مرده يا بچه
  .گذرند افتد و مردم ىب تفاوت مى اين قدر حادثه اتفاق مى. امي عرش برسيم در حاىل كه مقدمات آتش جهّنم را فراهم كرده
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   راه رسيدن به نفس رمحاىن

كنند كه هر دو كورند،  زىن زندگى مىيك مرد و . در حمّلى كه شايد هفتاد درصد مردم آن حمل وضعّيت ماىل خوىب دارند
كردند، چاقو هم دستشان  اين دو بچه با هم بازى مى. دو پسر داشتند كه يكى هفت ساله و ديگرى چهار ساله بود

خواستند با چاقو چوب را برتاشند كه چاقو از دست بچه بزرگ در رفت و در  بازى بودند و مى بوده، در حال چوب
  .بچه چشمش پاره شد. چشم بچه كوچك فرو رفت

گردد، پرسيدند چه قدر خرج رفنت و برگشنت  اش برمى اند كه اگر خارج برود بيناىي اند دكرتها گفته او را بيمارستان برده
  .هزار تومان بود 150اوست؟ آن زمان حدود 

توانند رمحاىن  اين نفوس مىبيناىي بچه به كلى از بني رفت، چطور . دو ماه طول كشيد، اينها نتوانستند پول را تأمني كنند
شوند؟ پيغمرب ما كه فرموده اگر يك خيابان، يك كوچه، يك حمل، مردم شب خبوابند، وىل يك نفر گرسنه در آن حمل سر 

   به بالني

  332: نفس، ص

  توانند رمحاىن شوند؟ كند، نفوس آن حمل چگونه مى بگذارد، خدا در آن شب به اهل آن حمل نظر رمحت منى

اد مىكسى كه صب رو است، يك  كننده روبه رود، مقام هم دارد، هشت ساعت هم با مراجعه ح به اداره مى رود، فالن 
خواهد رمحاىن شود؟ اين نفس هنوز حالت اّماره را  دهد، اين نفسش چطور مى كننده نشان منى بار روى خوش به مراجعه

اّماره است، هشتاد ساله شده، نفسش اّماره است،  دارد، سى ساله شده، نفسش اّماره است، پنجاه ساله شده، نفسش
ِإالَّ «ما براى چه با يزديان خمالف هستيم؟ فقط به دليل اين كه نـَْفسشان در مهان حالت اّماره بودن مانده بوده، در جاّده 

  :اند، نفس تبديل به نفس رمحاىن نشده، درّنده مانده است نيامده» َما َرِحَم َرّىب 

  ده سالگى مهامن كه بودم به
 

 «1»  مهان ديو با من به دّاللگى

  

اش مانده  شود، وىل نفس به مهان حالت حيواىن اولّيه بدن رشد كرده، كّله بزرگ شده، شكم با سه تا چلو كباب سري منى
  :است
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 گر قدمت هست چو مردان برو
 

 «2»  ور عملت نيست چو سعدى بنال

  

  »3« .»...ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّاَرُة بِالسُّوِء ِإالَّ َما َرِحَم َرّىب « :شود مىمگر نفس به اين راحىت رمحاىن 

  ادامه موضوع حتّمل استاد امام در برابر مشكالت دنيا

روى  چهار طلبه روبه. رفتم روز اوىل بود كه در آن مسجد خرابه در آن حمّل فقري جنف مى. آمي گفت براى درس دادن مى
دوزى در  روى مسجد بود و بسيار قدميى هم بود، پينه اى كه روبه بسم اللَّه درس را نگفته بودم كه حجرهمن نشستند، هنوز 

چشمش داخل مسجد افتاد و ديد كالس درس تشكيل شده، پرده مغازه را كشيد و به . حال دوخنت پارگى يك كفش بود
   من: فرمايد استاد امام مى. جلسه درس آمد

______________________________  
  .اقبالنامه نظامى گنجوى -)1(

  .مواعظ سعدى شريازى -)2(

دهد مگر  كنم؛ زيرا نفس طغيان گر، بسيار به بدى فرمان مى من خود را از گناه تربئه منى«؛ 53): 12(يوسف  -)3(
  »...زماىن كه پروردگارم رحم كند 

  333: نفس، ص

به فقه؟ آن هم كتاب شرح ملعه يك كتاب مشكل، مشا برو سوزنت را دوز تو را چه  ناراحت شدم، با خودم گفتم كه پينه
فردا هم . اى چه كار، اما از اول تا آخر درس را گوش داد، درس متام شد، رفت بزن، پارگى كفشت را بدوز، اين جا آمده

د، درس كه متام شد، آمد، پس فردا هم آمد، ده روز آمد، اما يك روز نيامد، دو روز نيامد، بعد از پنج روز دوباره آم
  آقا حالتان چطور است؟: ها كه رفتند، گفتم طلبه

  .آيد حامل كه خوب است، وىل از مشا خوشم منى: گفت

  چرا؟: گفتم
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  .براى اين كه مشا عامل به دين پيغمرب نيستيد: گفت

  ام؟ من چه كار كرده: گفتم

برويد، حالش را بپرسيد، مبادا مريض باشد، گرفتار مهان روز اوىل كه دوستتان را نديديد، سراغش : پيغمرب فرمود: گفت
  ام، چرا سراغى از من نگرفتيد؟ من پنج روز است نيامده. باشد، مقروض باشد

  .ببخشيد: گفتم

  .تو را خبشيدم، وىل از اين به بعد مثل آدم زندگى كن: گفت

  .ه او گفتم كه يك ناهار به خانه ما بياب! امي عبا و عّمامه دارمي، آدم نيستيم؟ پس ما تا حاال اين مهه درس خوانده

  .آمي بله، به يك شرط مى: گفت

  شرطش چيست؟: گفتم

خوريد، براى من بياوريد؛ يعىن عنوان مهمان نداشته باشم كه كمرتين زمحىت  ات مى مهان غذاىي كه خودت و خانواده: گفت
  .ات اجياد شود براى خانواده

  .َچشم: گفتم

درس  . عيىب ندارد: وقىت سر درس نشستم، يادم آمد، با خودم گفتم.  فردا ظهر مهمان دارمييادم رفت كه به مهسرم بگومي
  كه متام شد با هم مناز مجاعت ظهر را

  334: نفس، ص

غري از يك مقدار نان خشك و ماست هيچ : بله، گفت: اى؟ گفتم مهمان آورده: خامنم گفت. خواندمي و به منزل رفتيم
  .چيز ديگرى ندارمي

  .خامن من هم پول ندارم كه االن چيزى بگريمي :گفتم
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يك دستمال روى طاقچه بود، شش تومان و پنج لایر كسى امانت پيش من گذاشته بود كه بعد از برگشنت از مّكه به او 
مرغ خريدم  برگردامن، سفر حّج هم تازه شروع شده بود، مقدارى از داخل آن دستمال پول برداشتم، مقدارى گوشت و ختم

آقا : گفتم. لقمه اول ماست را خورد، لقمه دوم و سوم هم ماست خورد. به خامنم دادم تا بپزد و سر سفره بياوردو 
  .خورم خورد، من مهني را مى نه آن مال پول امانت است، به درد شكم خودت مى: گفت. كند مرغ و گوشت يخ مى ختم

ىي است عّفت بطن، عفت فـَرْج، وقىت نفس رمحاىن شود شهوت كند، ديدش به عاَمل، ديد خدا با خدا كار مى! نفس رمحاىن
  .شود هم رمحاىن مى

   پيامرب صلى اهللا عليه و آله و جوان عارف

پيغمرب بريون مدينه در بيابان سوزان خسته شده بودند، كنار درخىت نشستند، يك مرتبه ديدند جواىن از دور آمد، پرياهنش 
وقىت كارش متام شد، پرياهنش را پوشيد، پيامرب صلى اهللا عليه و . غلطيد خوابيد و مىهاى داغ صحرا  را درآورد و روى ريگ

  :آله فرمود

خواهد مرا به حرام  آورد و مى ام، شهوت وقىت به من فشار مى آقا جان ازدواج نكرده: كىن؟ گفت اين چه كارى است كه مى
آورم، خيلى داغ است، به نفسم  غلطم، طاقت منى ها مى روى ريگآورم،  آمي، پرياهنم را درمى مبتال كند، فوراً به اين جا مى

خواهى خودت را آلوده كىن و بعد به جهّنم بروى، دست   گومي تو كه طاقت يك خرده ريگ داغ را ندارى، چطور مى مى
 .شود بينم طاقت ندارم، آتش شهومت خاموش مى كم خودت را اين جا امتحان كن، طاقت دارى به جهّنم بروى، مى

   مهه ما به او بگوييم: لذت اميان را چشيده، بعد به يارانشان فرمودند: پيغمرب فرمودند

  335: نفس، ص

جوان هم دستش را بلند كرد . جوان به مهه ما دعا كن: پيغمرب فرمود »1« .دعاميان كند، چون دعاى او مستجاب است
  :و گفت

  .مان بده و در قيامت از عذاب جهّنمت حفظ كنپسندى قرار  خواهى و مى خدايا مهه ما را در راهى كه مى

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
  .23، حديث 59، باب 67/ 378: ؛ حبار األنوار26، حديث 340: األماىل للصدوق -)1(
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ْعُت َرُجًال ِمَن َأِىب َعِن احلِْْمَريِىِّ َعِن اْبِن أِىبِ اخلَْطَّاِب َعِن احلََْسِن بْ  ِن َعِلىِّ ْبِن َفضَّاٍل َعْن ُمثـَىن َعْن َلْيِث ْبِن َأِىب ُسلْيٍم َقاَل مسَِ
َنَما َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله ُمْسَتِظلٌّ ِبِظلِّ َشَجَرٍة ِىف يـَْوٍم َشِديِد احلَْرِّ ِإذْ  ُمثَّ َجَعَل َجاَء َرُجٌل فـَنَـزََع ثَِيابَُه  اْالنَصاِر يـَُقوُل بـَيـْ

َما ِعْند اللَِّه عز و جل َأْعَظُم ِممَّا َصنَـْعُت يـََتَمرَُّغ ِىف الرَّْمَضاِء َيكِوى َظْهَرُه َمرًَّة َو َبْطَنُه َمرًَّة َو َجبـَْهَتهُ َمرًَّة َو يـَُقوُل يَا ْنفُس ُذوِقى فَ 
ُجَل لَِبَس ثَِياَبُه ُمثَّ أَقْـَبَل َفَأْوَمأَ ِإلَْيِه النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله بَِيِدِه َو َدَعاُه فـََقاَل َلُه ِبَك َو َرُسوُل اللَِّه يـَْنُظُر ِإىل َما َيْصَنُع ُمثَّ ِإنَّ الرَّ 

َقاَل الرَُّجُل َمحََلِىن َعَلى َذِلَك نَـْعَت فَـ يَا َعْبَد اللَِّه َلَقْد رَأَيـُْتَك َصنَـْعَت َشْيَئاً َما َرأَْيُت َأَحداً ِمَن النَّاِس َصنَـَعُه َفَما َمحَلَك َعَلى َما صَ 
َقاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و َخمَاَفُة اللَِّه عز و جل َو قـُْلُت ِلنـَْفِسى يَا نـَْفُس ُذوِقى َفَما ِعْنَد اللَِّه عز و جل َأْعَظُم ِممَّا َصنَـْعُت ِبَك فَـ 

لَيَُباِهى ِبَك َأْهَل السََّماِء ُمثَّ َقاَل َألْصَحاِبِه يَا َمَعاِشَر َمْن َحَضَر اْدنُوا ِمْن َصاِحِبُكْم آله َلَقد ِخْفَت رَبََّك َحقَّ َخمَافَِتِه َفِإنَّ رَبََّك 
  .نََّة َمآبـََناَوى زَاَدنَا َو اجلَ َحىتَّ َيْدُعَو َلُكْم َفَدنـَْوا ِمْنُه َفَدَعا َهلُْم َو َقاَل اللَُّهمَّ اْمجَْع َأْمَرنَا َعَلى اْهلَُدى َو اْجَعِل التـَّقْ 

  336: نفس، ص

  ها پى نوشت

   تبديل روابط نفس از ماديات به معنويات 20

  

   ران، حسينيه هدايت

  1362رمضان 

  341: نفس، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

  »1« .»...ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّاَرُة بِالسُّوِء ِإالَّ َما َرِحَم َرّىب « :فرمايد خداى تبارك و تعاىل در قرآن مى

شود تا به دوران شكوفاىي عقل و قوه متييز و تشخيص برسد، فقط با مسائل حمسوس  از زماىن كه انسان از مادر متولد مى
  .عاَمل و با ظاهر زندگى مادى سر و كار دارد
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والدت تا رسيدن به قوه تشخيص و متييز و شكوفاىي عقل، نفس اتصال رابطه شديدى با در اين خّط سري، يعىن از هنگام 
  .كند مسائل دنياىي پيدا مى

  :تر بايد گفت كه به عبارت واضح

دانيم بدن هم فقط از عوامل لذت خوشحال  مى. كند نفس با مسائلى كه فقط در ارتباط با بدن است، سر و كار پيدا مى
هاى  خواهى بدن ريشه در مهان خواسته خواهى است، البته اين لذت ع بدن هست، فقط لذتشود، آن چه در طب مى

  .نفسى انسان دارد، چون بدن با مهه اعضاىي كه در اختيار دارد، فرمانرب نفس است

پاى بعد از اين كه انسان به قّوه متييز رسيد و خوب و بد را تشخيص داد و عقل در وجود انسان تا حّدى شكوفا شد، 
  .آيد تكاليف اهلى به ميان مى

رود، رهايش كنند،  شود تا از دنيا بريون مى وجود مقّدس حضرت حق هم بنا نداشتند كه انسان را از زماىن كه متولد مى
   آزادش بگذارند و بنا هم نداشتند كه زندگى

______________________________  
دهد مگر  كنم؛ زيرا نفس طغيان گر، بسيار به بدى فرمان مى منى من خود را از گناه تربئه«؛ 53): 12(يوسف  -)1(

  »...زماىن كه پروردگارم رحم كند 

  342: نفس، ص

  .انسان به بازى با ظواهر دنيا متام شود

  »1« »َأَحيَْسُب اْإلِنسُن َأن يـُتـَْرَك ُسًدى«

ىت ندارد، اين گمان، گمان درسىت نيست، اند و هيچ هدف و غاي كند كه او را به طور آزاد رهايش كرده انسان گمان مى
ُمرد، بني والدت و مرگ هم هر كارى  شد و مى آرى، اگر حيوان بود، عيىب نداشت، متولد مى. چراكه او انسان است

خوابيد، به هر  خواست مى رفت، هر جا مى خواست مى خورد، هر جا مى خواست مى كرد، هر چه مى خواست مى مى
كنند، يك وقت از كنار زمني زارع و  كرد، حيوانات هم مهني كارها را مى شهوتراىن مى شكلى كه خودش ميل داشت

خورند تا زارع يك مرتبه  خواهد مى كنند، هر چه دلشان مى شوند و دهانشان را هم باز مى دهقاىن، حيوانات رّد مى
يىب بزند و كنارشان بزند، اما حال اين حيوانات مال مردم را خو  اند،  اند يا زمني مردم را خراب كرده ردهچشمش بيفتد، 



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

 

ا حسابرسى منى ا نه خليفه حق هستند، نه صاحب متييز و نه صاحب عقل و نه صاحب  خداوند متعال از آ كند چون آ
  :وجدان و فطرت، بلكه بدىن متحّرك هستند

   هدف آفرينش انسان

َا َخَلْقنُكْم َعَبًثا «   »2« »...أََفَحِسْبُتْم أَمنَّ

نتيجه آفريدم؟ بدون علت و بدون حكمت آفريدم؟ اين طور نيست،  هدف و ىب گمان كرديد كه من مشا را بيهوده و ىب  يعىن
اى را زنده كردم و هدفم اين است كه اين خاك مرده زنده شده به من برسد، اين هدف بسيار  در آفرينش مشا، خاك مرده

  .بزرگى است

با ما كارى نداشت، اين قدر لگد به سر ما كوبيدند و رد شدند و ما هم متوجه وقىت كه خاك بودمي كه خاك بودمي، كسى 
   امي، اصًال حق نشدمي، اما حاال كه انسان شده

______________________________  
  »!شود؟ رها مى]  و بدون تكليف و مسئوليت[كند بيهوده و مهمل  آيا انسان گمان مى«؛ 36): 75(قيامه  -)1(

  »شويد؟ ايد كه مشا را بيهوده و عبث آفريدمي، و اينكه به سوى ما بازگردانده منى آيا پنداشته«؛ 115): 23(مؤمنون  -)2(

  343: نفس، ص

  .ندارمي بگذارمي كسى به سر ما لگد بزند، تنها بايد دست خدا روى دست ما باشد

گفتيم كه نه، ما را به دنيا  پرسيدى مى ما مى امي، خلقت ما هم كه به اجازه خوِد ما نبود كه بگوييم اگر از حاال زنده شده
در اين ظرف . نياور، از ما كه نپرسيدند، به اراده حكيمانه و عاشقانه و عاملانه خودش خاك را به اين صورت زنده كرد

ترين  هاى هسىت و به كار گرفنت عاىل ترين سرمايه گويد، با اين عاىل هاى هسىت را قرار داد و مى ترين سرمايه خاك عاىل
انسان بايد اين انتظار و اميد اهلى را جواب . هاى هسىت، خواسته و عشقم اين است كه خودت را به من برساىن سرمايه

  »1« .بدهد او را ناديده نگريد

   انسان، زيباترين موجود خلقت



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

 

مجال حق هستيم، ما  آخرين حرف اين است پروردگار عزيز كه ما را براى خودش ساخته، ما زينِت آفرينش حق هستيم، ما
زيباىي خلقت هستيم و اين زيباىي بايد كمال و رشد پيدا بكند، اين غنچه بايد شكفته شود و شكفته شدن آن هم تنها در 

در ذهن ما باشد كه ما انسان هستيم نه حيوان، چون انسان هستيم با ما كار دارند، ما رها . سايه مسائل اهلى ميّسر است
  .ا هم بايد بسيار دقيق باشدزندگى م. شده نيستيم

   ديدن امام زمان عليه السالم

آيا ديدن امام عصر در زمان غيبت از حماالت است يا از مسائل : دو نفر با مهديگر نشستند صحبت كردند و گفتند
 هر چيزى در عاَمل ممكن است، مگر چيزى كه قدرت. ممكن است؟ هيچ دليل عقلى و شرعى ندارمي كه از حماالت باشد

ديدن ايشان هم از ممكنات است، آيا . گريد، از ممكنات است آن چه در آفرينش قدرت به آن تعّلق مى. به او تعّلق نگريد
  توان ايشان را ديد؟ چه بايد كرد كه ايشان را مى

______________________________  
  :ه كنيممناسب است به هدف آفرينش انسان در كالم ائمه عليهم السالم نيز اشار  -)1(

  :فرمايد امام حسني عليه السالم مى

َما َخَلَق اْلِعَباَد ِإالَّ لِيَـْعرُِفوُه َفِإَذا َعَرُفوُه َعَبُدوُه َفِإَذا ... «؛ 328/ 1: ؛ كنز الفوائد1، حديث 9، باب 9/ 1: علل الشرائع
ِبَأِيب أَْنَت َو أُمِّى َما َمْعرَِفُة اللَِّه قَاَل َمْعرَِفُة أَْهِل ُكلِّ  َرُجٌل يَا اْبَن َرُسوِل اللَّهِ  َعَبُدوُه اْستَـْغنَـْوا ِبِعَباَدِتِه َعْن ِعَباَدِة َمْن ِسَواُه فـََقاَل َلهُ 

  .َزَماٍن ِإَما َمُهُم الَِّذي جيَُِب َعَلْيِهْم َطاَعُتهُ 

ادتش كنند، و چون او را خداوند خلق ننموده است بندگان را مگر از براى آنكه او را بشناسند و چون او را شناختند عب
يا ابن رسول اللَّه پدر و مادرم فداى تو باد، معرفت خدا : نياز شوند از عبادت غري او مردى عرضكرد عبادت منودند ىب

يعىن حق و حقيقت خداشناسى و طريق موصله بسوى او كه خطائى نشود و انسان را بدون گمراهى به آن مطلوب (
  چگونه است؟) برساند

ا اطاعت فرمايشات و أوامر و نواهى او شن: فرمود اخنت اهل هر زمانست امام زمان خودشان را كه واجب است بر آ
يعىن بدانند اهل هر زماىن كه خداوند هيچ زماىن را خاىل منيگذارد از وجود امام معصوم، زيرا اگر ) صدوق ره(چنني گويد 

  .»ز عبادت غري خدامانند و امين خنواهند بود ا امامى نباشد مردم مصون منى

  .2، حديث 15، باب 313/ 5: ؛ حبار األنوار2، حديث 9، باب 9/ 1: علل الشرائع
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ِملَ َخَلَق اللَُّه اْخلَْلَق فـََقاَل ِإنَّ اللََّه تـََباَرَك َو تـََعاَىل َملْ َخيُْلْق َخْلَقُه َعَبثاً َو َملْ : و مهچنني از امام صادق عليه السالم سئوال شد
ْظَهاِر ُقْدرَتِِه َو ِلُيَكلَِّفُهْم َطاَعَتُه فـََيْستَـْوِجُبوا ِبَذِلَك ِرْضَوانَُه  َفَعًة َو يـَتـْرُْكُهْم ُسًدى َبْل َخَلَقُهْم ِإلِ َو َما َخَلَقُهْم لَِيْجِلَب ِمنـُْهْم َمنـْ

َفَعُهْم َو يُوِصَلُهْم إِ    .َىل نَِعيِم اْألََبدِ َالِلَيْدَفَع ِِْم َمَضرًَّة َبْل َخَلَقُهْم لِيَـنـْ

ا را مهمل : چرا و براى چه جهىت خداوند بشر را خلق منود، فرمود خداى تعاىل بشر را عبث و بيهوده نيافريده و آ
ا را براى ) ايشان را تكليف باجنام دادن عبادات فرموده و آنان را حماسبه خواهد منود و(وانگذارده بلكه  خلق فرمود آ

شت شوند، و خلق  اظهار قدرت خود، و ايشان را باطاعت و بندگى خود تكليف فرموده تا مستوجب و مستحق 
نفرموده ايشان را كه منفعت و سودى بربد، و يا بسبب ايشان دفع سوء و ضررى از خود بنمايد، بلكه آنان را آفريده كه 

  .منفعت بايشان برساند و متنعم بنعمتهاى مهيشگى آخرت خود گرداند

  344: نفس، ص

بنابراين، بياييم با مهديگر حركت كنيم تا خود را به اوج معرفت و . بايد در اوج معرفت و تقوا قرار بگريمي: ببينيم؟ گفتند
  .تقوا برسانيم

  »1« على بن مهزيار و ديدن يار

بود، مرا  اى كه از طرف امام عصر دنبال من آمده وقىت باالى عقبه طائف رسيدم تا مناينده: گويد على بن مهزيار مى
اى كه وسط صحراست، مركز زندگى ايشان  خدمت ايشان بربد، وقىت جاى حضرت را نشان داد، گفت كه اين خيمه

  .است

دهند،  دهند، هر نفسى را راه منى اين جا جاى پرهيزكاران است، هر چشمى را راه منى: بعد رو به سوى من كرد و گفت
شود تا اليق ديدن ايشان  برند، دنيا پر از عدل و داد مى ه را از بني مىشوند، متام نفوس خبيث خودشان هم كه ظاهر مى

  .باشد

اند كه ظلم به طور  االن چشم ايشان را دور ديده. شود، با بودن ايشان ديگر ظلم و جورى نيست وقىت ايشان ظاهر مى
لم كنم، وىل وقىت ايشان بيايند، خدا به توامن ظ توامن ظامل باشم يا مى اى كه من مى كند به گونه مارپيچى در دنيا حركت مى

زماىن كه ايشان بيايد، عرب با : فرمايند امام باقر عليه السالم مى »2« .كند دست ايشان و يارانشان متام جهان را پاك مى
  .شود آن آتش شهوتش در زمان ايشان بسيار آرام مى
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از از بازار بغداد شرتى را بار كند، يك طرف طال و يك طرف اگر زيباترين دخرت با روى ب: فرمايد امام باقر عليه السالم مى
شود   ها بگردد نه چشمى پيدا مى نقره و اين دخرت زيبا با پاى پياده تا شام پشت سر شرت برود، يك دور بني، بني اين عرب

  .شود اين قدر دنيا پاك مى. كه او را نظر كند و نه دسىت كه به مالش دست بزند

ا ايراىن هستند، چون ايران مهيشه  »3«  تن از ياران اوليّه 313به دست او و  ا نيست و متام آ او كه يك عرب هم بني آ
رتين  رتين مفّسر قرآن را داشته باشد،  رتين فقيه را داشته باشد،  رتين بندگان را براى خدا داشته باشد،  سعى كرده 

   عارف

______________________________  
على بن مهزيار، على بن مهزيار َدْوَرقى اهوازى : اى به زندگاىن على بن مهزيار بشود ب است در اين جا اشارهمناس -)1(

ُمكّىن به ابواحلسن، از فقها و دانشمندان شيعه و از روات و حمدثان موثق احاديث ائمه اطهار عليهم السالم بوده و در 
صراىن به دنيا آمد و گويند كه خود نيز در آغاز نصراىن بوده كه بعد وى از پدرى ن. وثاقت او شك و ترديدى وجود ندارد

اد و : گفته شده است. در كودكى مهراه پدرش مسلمان شده است خدا براى شناساىي مذهب مقدس شيعه بر او منت 
  .وى فقيه شد

رت هادى عليه السالم مهزيار از حضرت رضا عليه السالم حديث نقل كرده و از جانب حضرت جواد عليه السالم و حض
ها و توقيعاتى كه از طرف حضرت جواد و حضرت  نامه. وكالت و نيابت داشته و از اصحاب و ياران ايشان بوده است

هادى عليهما السالم در امر شيعه اهواز به وى نوشته شده و بر جاللت قدر او داللت دارند، در كتب رجال مسطور 
و درنقل رواياتش موثق بوده است، ضمن اين كه هيچ دانشمندى از وى نكوهش دهد كه ا اين توقيعات نشان مى. است

  .نكرده است

منود و سر خود را از سجده  كرد سجده مى على بن مهزيار پس از اين كه آفتاب طلوع مى: اند درباره مقام تقواى او گفته
اثرى كه از سجده . منود كرد كه براى خود مى ا مىكرد تا اين كه براى هزار نفر از برادران ديىن خود مهان دعائى ر  بلند منى

. در پيشاىن وى بود نظري زانوى شرت شده بود، موقعى كه عبداهللا بن جْنَدب از دنيا رفت، على بن مهزيار قائم مقام او شد
ضو  مهچنني نقل شده كه نورى مثل نور آفتاب از مسواكش خارج شد؛ اين نور در آن موقعى كه وى در آخر شب براى و 

اين موضوع در ضمن خربى طوالىن در كتاب شيخ كشى نقل . گرفنت داخل صحن خانه شد از مسواكش ظاهر گرديد
  .شده است

الِحم، الرد : توان به كتاب از وى نقل شده كه از آن مجله مى  40آثار مهزيار، حدود 
َ
كتاب االنبياء، الزهد، املكاسب، امل

ُُروَّة، الن
وادر، حروف القرآن، كتاب البشارات، اخلصال، وفات ابوذر َرِضَى الّله َعْنه، حديث بدر،  على الُغالة، التجمل و امل
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ثالب، حديث االشعريه، كتاب زكات، صوم، طالق، 
َ
كتاب سلمان فارسى َرِضَى الّله َعْنه، الوضوء، الصلوة، احلج، امل

وصايا، مواريث، مخس، شهادات، فضائل حدود، ديات، تفسري، فضائل، عتق و تدبري، جتارات و اجارات، دعاء مزار، 
  .املؤمنني و ِبرُُّهم، كتاب تقّيه، صيد و ذبائح، كتاب القائم عليه السالم، وسائل على بن اسباط اشاره كرد

مدفن على بن مهزيار طبق نقل حمدث بزرگوار حاج شيخ عباس . ق بوده است 254وفات على بن مهزيار بعد از سال 
  .ى اآلمال در اهواز استقمى در كتاب فارسى منته

  .، حرف ع واژه على11: دايرة املعارف تشيع

  .6، حديث 18، باب 11/ 52: ؛ حبار األنوار266 -263: الغيبة، شيخ لطوسى -)2(

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى -)3(

ِإَذا َخرََج فَ ... «؛ 24، حديث 25، باب 192/ 52: ؛ حبار األنوار16، حديث 32، باب 331/ 1: كمال الدين
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َأْسَنَد َظْهَرُه ِإَىل اْلَكْعَبِة َو اْجَتَمَع ِإلَْيِه َثَالُمثِاَئٍة َو َثَالَثَة َعَشَر َرُجًال َو َأوَُّل َما يـَْنِطُق  ِبِه َهِذِه اْآلَيةُ َبِقيَُّت اللَِّه َخيـْ

ُدوَن  ِيف َأْرِضِه َفِإَذا اْجَتَمَع ِإلَْيِه اْلِعْقُد َو ُهَو َعَشَرُة آَالِف َرُجٍل َخرََج َفَال يـَبـَْقى ِيف اْألَْرِض َمْعُبودٌ ُمْؤِمِنَني ُمثَّ يـَُقوُل أَنَا بَِقيَُّة اللَِّه 
  .اللَّهُ َمْن يُِطيُعُه بِاْلَغْيِب َو يـُْؤِمُن ِبهِ  َو َذِلَك بـَْعَد َغْيَبٍة َطِويَلٍة ِليَـْعَلمَ  اللَِّه عز و جل ِمْن َصَنٍم َو َغْريِِه ِإالَّ َوقـََعْت ِفيِه نَاٌر َفاْحتَـَرق

در هنگام قيام پشت خود را بكعبه ميگذارد و سيصد و سيزده نفر ياران خمصوصش پريامون او اجتماع ميكنند، و اول 
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ  آيه   .اى را كه ميخواند اين است بَِقيَُّت اللَِّه َخيـْ

من بقيه پروردگار و خليفه و حجت او در ميان مشا هستم، در اين هنگام مسلمني بر وى بعنوان : خواهد گفتپس از اين 
سالم خواهند كرد، چون ده هزار نفر گرد وى اجتماع كنند پرچم خود را بلند ميكند و دعوت خود را علىن » بقّية اللَّه«

طوالىن خواهد بود، و  شود، و اين خروج بعد از غيبت مى سوزى مينمايد، در روى زمني هر معبود باطلى گرفتار آتش
  .»كند خداوند به اين وسيله بندگان خود را در اميان به غيبت آزمايش مى

  345: نفس، ص

ترين اولياى خدا را داشته باشد، مشا به هر برنامه مثبىت كه روى بياوريد، شاهكار انساىن آن برنامه  را داشته باشد، عاىل
نبايد دچار غرور شود، چون هر چه دارد از خدا دارد نه از خودش، كسى به خودش نبندد كه چون . است مثبت ايراىن



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

 

ها، گرايش به ناسيوناليزمى و كفر است، بلكه فقط بايد  ايراىن هستم، چنني هستم، اين تعّصب ايرانّيت او، به قول خارجى
  .مي است نه مال خودمآن چه دارم مال موال »1« »هَذا ِمن َفْضِل َرّىب «: بگويد

   حضرت سليمان و ختت بلقيس

ُهدُهد وقىت از مملكت سبا پيش سليمان برگشت و درباره ختت بلقيس توضيح داد، سليمان كه در فلسطني : گويد قرآن مى
به اين  »2« تواند آن ختت را از مملكت سبا چه كسى مى: به كساىن كه در بارگاه نشسته بودند، فرمود -كرد حكومت مى

چه قدر طول : پرسيد. آورم اگر اجازه بدهيد من آن ختت را مى: يك نفر بلند شد و گفت: گويد قرآن جميد مى. جا بياورد
  .گردم از جايتان بلند شويد، قبل از اين كه بنشينيد برمى: كشد؟ جواب داد مى

من ختت را از سبا به : ديگرى گفت. دا كندتواند اين چنني قدرت پي اين منت قرآن است؛ يعىن موجود اگر اهلى شود، مى
سليمان وقىت . آورم، قبل از اين كه پلك باالى مشا به پلك پايني برسد و اين ختت گوشه بارگاه حاضر شد اين جا مى

چشمش به ختت افتاده نگفت دولت من، حكومت من، قدرت من، خواسته من، اراده من، امر من، فرمان مهايوىن من، 
  .موالمي اين كار را كرد »ا ِمن َفْضِل َرّىب هذَ « :بلكه گفت

دهيم، منايشى از وجود هستيم، ما خوِد وجود نيستيم، بلكه  ما غري از خدا چيزى در عاَمل ندارمي و اگر سرى تكان مى
ه پاي هاى ما ىب متام اين غرورهاى ما دروغى است، تكّربهاى ما قّالىب است، مهه منّيت »3« .اى از وجود هستيم سايه

  است، در عامل فقط يك وجود هست كه حّق است، بقّيه مهه منايش وجود

______________________________  
  ».اين از فضل و احسان پروردگار من است«؛ 40): 27(منل  -)1(

  .كشد اآلن از فلسطني تا منطقه سبا اگر با هواپيما بروند، دو ساعت طول مى -)2(

  .آمده است 42 - 20سبأ در سوره منل آيات  حكايت حضرت سليمان و ملكه -)3(

  346: نفس، ص

وجود، عدم، منود؛ يعىن آن چيزى كه منايش وجود را دارد، متام : توانيم درباره سه مسئله حرف بزنيم هستند، چون ما مى
  :عاَمل يك نقشى، منايشى و هواىي از وجود هستند كه تازه مهني هوا و نقش هم هيچ چيزشان مال خودشان نيست



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

 

  »1« »َولِلَِّه ُمْلُك السَّمَو ِت َواْألَْرضِ «

  »2« »َولِلَِّه ِمَري ُث السَّمَو ِت َواْألَْرضِ «

  »3« »يأَيـَُّها النَّاُس أَنُتُم اْلُفَقَرآءُ ِإَىل اللَِّه َو اللَُّه ُهَو اْلَغِىنُّ احلَِْميدُ «

  ابن خضيب و مناز نيكو

مناز نيكو . كرد آورد و قرآن را نيكو تالوت مى كه مناز را نيكو به جا مى  خداوند ابن خضيب را رمحت كند، به علت اين
منازى مناز است كه انسان وضويش كامل باشد، نه وضو از روى دل سريى، وضوى زورى : گويد چيست؟ پيغمرب مى

رد مناز شود، خواهد وا بعد كه مى. نباشد، وضوىي كه فقط يك دسىت خيس كند و برود، نباشد، بلكه وضوى كامل باشد
حقيقت اكربّيت بايد در نفس يك مرتبه روشن شود، عني كليدى كه انسان براى روشن  . »اللَّه اكرب«: اول بايد بگويد

در اين صورت، جمموعه آفرينش از يك ارزن پيش انسان  . زند، اين حقيقت در اول مناز روشن شود كردن برق اتاق مى
  :شود تر مى كوچك

  »4« »أنُفِسِهم فَصُغَر ما دوَنهُ يف أعيُِنِهمَعُظَم اخلاِلُق يف «

كند كه انگار عاَلمى وجود ندارد و فقط خودش هست كه مشغول مناز است و حق به مناز  ؛ يعىن انسان حاىل پيدا مى
  .»اللَّه اكرب«. كند نگاه مى

  حقيقت رمحان و رحيم در مناز

تو، اى مستجمع مجيع صفات كمال، اى رمحان؛ يعىن من عالقه به  بسم اللَّه الرمحن الرحيم، به نام تو، به ياد تو، براى
  دل بايد به متام مؤمنني حالت رمحت داشته باشد،. گاه رمحانّيت حق باشد رمحانّيت دارم؟ اين دل تو بايد جتّلى

______________________________  
  ».فقط در سيطره خداستها و زمني  و مالكّيت و فرمانرواىي آمسان«؛ 189): 3(آل عمران  -)1(

  ».ها و زمني فقط در سيطره مالكّيت خداست و مرياث آمسان«؛ 180): 3(آل عمران  -)2(

  ».نياز و ستوده است مشاييد نيازمندان به خدا، و فقط خدا ىب! اى مردم«؛ 15): 35(فاطر  -)3(
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  .159: ؛ حتف العقول)خطبه مّتقني( 184خطبه : البالغه ج -)4(

  347: نفس، ص

به هيچ مؤمىن بدبني نباشد، به قيافه ظاهر مؤمن نگاه نكنيد كه اين خوش قيافه است و آن بد قيافه، اين سياه است و آن 
فقط مؤمن براى تو مطرح باشد و رمحانّيت وجود مقّدس . سپيد، اين شهرى است، آن دهاتى، اين دولىت و آن آزاد است

االن كه رحيم . در قيامت فقط به مؤمن نظر دارد، با غري مؤمن كارى نداردرحيم، يعىن خداىي كه . او درون را روشن كند
پسندد يا  خواهد؟ مى خواهد يا منى ببيىن آيا موال تو را مى. گوىي، يك مرتبه بايد خودت را در دادگاه قيامت ببيىن مى
  .، بايد دّقت كندپسندد؟ عشق به تو دارد يا خشم به تو؟ در رحيمّيت در بسم اللَّه الرمحن الرحيم منى

  معناى ستايش خدا

پدر، مادر، دولت، ملت، مملكت، ميز، پول، نان، . يعىن به هر جا رسيدم، از نعمت تو رسيدم »احلَْْمُد لِلَِّه َرّب اْلعَلِمنيَ «
خدايا فقط تو بودى، . اند قدرت و عبادت من، هيچ كدام استقالىل در رساندن من به اين جاىي كه االن هستم، نداشته

ن االن در مقابل كسى كمر خم كنم كه پس شكر خمصوص توست، بقّيه مهه ابزار دست تو بودند، چه كاره بودند كه م
ا چه كسى هستند؟ عاَمل چيست؟ ديگران كه هستند؟ تنها توىي، . مبادا مرا بريون كنند يا نگه ندارند يا نامن قطع شود آ

اى مهه كاره روز قيامت  »1« »مِلِك يـَْوِم الّدينِ * الرَّْمحِن الرَِّحيمِ * احلَْْمُد لِلَِّه َرّب اْلعَلِمنيَ « :فقط بايد شكر تو را اجنام دهم
لِلَِّه اْلَو ِحِد * ّلَمِن اْلُمْلُك اْليَـْومَ « :زىن اى، اما قيامت كه خودت فرياد مى اين جا حاال يك جزئى كار دست اين و آن داده

  .خودم، فقط خودم هستم »2« »اْلَقهَّارِ 

   معناى عبوديت

  يعىن مرگ بر كافر، مرگ بر منافق، مرگ بر زنديق، مرگ بر فاسق، »ِإيَّاَك نـَْعُبدُ «

______________________________  
اش  اندازه و مهرباىن رمحتش ىب.* ها، ويژه خدا، مالك و مرّىب جهانيان است مهه ستايش«؛ 4 -2): 1(فاحته  -)1(

  ».مالك و فرمانرواى روز پاداش و كيفر است.* مهيشگى است

  .16): 40( غافر -)2(
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  348: نفس، ص

مرگ بر هواى نفس، مرگ بر شهوات، مرگ بر شيطان، مرگ بر ابليس، مرگ بر ضّد تو، فقط خودت براى من باشى، من 
فقري ! اى خدا »1« »َو ِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ « :براى هيچ كس ديگر ارزش قائل نيستم كه از او اطاعت كنم. مطيع تو هستم
  .ها را تو بايد برامي اجنام بدهى ناقص هستم، چيزى ندارم، كمكم كن، چون مهه كمكام، ندارم،  هستم، شكسته

   معناى صراط مستقيم

يعىن اى خدا، مرا در آمدن به سوى خودت دوش به دوش على عليه السالم قرار بده،  »2« »اْهِدنَا الصَِّر َط اْلُمْسَتِقيمَ «
  .به مهان راه هدايت كه راه امريمؤمنان عليه السالم است

چه؟ مناز، يعىن  »اْهِدنَا الصَِّر َط اْلُمْسَتِقيمَ «  گفتند كه اين آمدند و مى آخر پيش پيغمرب مى »اْهِدنَا الصَِّر َط اْلُمْسَتِقيمَ «
يعىن على عليه السالم، صراط خدا على عليه السالم است، چون بعد از مرگ پيغمرب صلى اهللا عليه و آله هم به : فرمود

ها كفر است،  بعد از مرگ من مهه جاده: اند، اما پيغمرب گفت ادعاى ارتباط با پيغمرب چند ميليون جاده تاكنون باز كرده
آن راهى كه نعمت به راهروانش دادى، چه  »ِصَر َط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهمْ « :رود، درست است فقط راهى كه على مى

نعمىت؟ نعمت عشق خودت را، نعمت ياد خودت را، نعمت ذكر خودت را، منظور از اين نعمت سيب و پرتقال نيست، 
ِذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم ِصَر َط الَّ « :اينها را كّفار بيش از ما دارند، آمريكا در و ديوارش پر از ميوه است

وقىت در مناز بود پيش خدا بود، براى خدا . آورد مناز را نيكو به جا مى: گفت. فقط صراط مستقيم »3« »َو َالالضَّآّلنيَ 
  .زد، خدا مناز را قسمت كرده است بود، واقعاً با معشوقش حرف مى

آيد نفس بكشد، خدا جواب  تا انسان مى. »احلَْْمُد لِلَِّه َرّب اْلعَلِمنيَ « :گويد ده يك تّكه مىايد كه بن در روايات ديده
گوىي من هستم، با  آرى، بنده من مهان را كه مى: دهد خدا جواب مى »الرَّْمحِن الرَِّحيمِ « :دهد كه شكر تو را قبول كردم مى
  تو

______________________________  
  ».مالك و فرمانرواى روز پاداش و كيفر است«؛ 4): 1(فاحته  -)1(

  ».ما را به راِه راست راهنماىي كن«؛ 6): 1(فاحته  -)2(
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چون پيامربان، صّديقان، شهيدان و صاحلان كه [راه كساىن .* ما را به راِه راست راهنماىي كن«؛ 7 -6): 1(فاحته  -)3(
عطاكردى، هم آنان كه نه مورد خشم تواند و نه  ]  يسته و اخالق حسنهاميان، عمل شا[به آنان نعمِت ]  به خاطر لياقتشان

  ».اند گمراه

  349: نفس، ص

  :هم مهان طور هستم، رمحامن، رحيمم

  »1« »الَِّذيَن ُهْم ِىف َصَالِِْم خِشُعونَ * َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤِمُنونَ «

  امهيت وضو

ريزى فقط پوستش را نشوى، پوست شسنت   كه روى صورتت مىگريى يادت باشد آب   وضو كه مى: فرمايد امام صادق مى
چشمت را بشوى، بگو اى خدا ديگر اين چشمم مال : فرمايد حضرت مى. توان پوست را شست وضو هم مى كه ىب

گوَشت را هم از : فرمايد هاى صورتت را هم بشوىي؛ يعىن امام مى احتياط اين است كه كناره. رود توست، جاى ديگر منى
  .خواهد، شستشو كن آن چه خدا منىشنيدن 

دستم را از خيانت، از غصب، از سرقت، از حرام، از زدن در گوش مظلوم، از : خواهى بشوىي، بگو بعد كه دستت را مى
واى بر وضوهاىي  . كنم اين كه عصباىن شوم سر صاحب مقامم قدمم را كج بگذارم، حقى را ناحق كنم شسته و پاك مى

دهند، در  كند؟ آن گاه كه مرا غسل مى دهد، چه فرقى مى اين وضو با غسلى كه مرده شوى به من مىام،  كه تاكنون گرفته
كس ديگرى مرا . كنم و نه توجه به حقيقتش دارم اندازند يا آن طرف، نه نّيت مى هيچ چيز غسل نيستم، يا اين طرف مى

  »2« .ها گريم نه وضوى زنده ىهاست كه من م اين وضو، وضوى مرده. اندازد شويد و داخل چاله مى مى

   وضوى امرياملؤمنني عليه السالم

پريد كه گاهى من لب حوض  خواست وضو بگريد، رنگش مى پدرم هر وقت مى: گفت امام حسن عليه السالم مى
  :گفت مى! پرسيدم كه بابا چه شده است؟ دويدم، مى مى

كنيم، از عبادامتان هم بايد توبه   يا ما وقىت توبه مىخواهم بروم؟ اين چه وضوىي است؟ خدا داىن كجا مى حسن جان مى
   كنيم، ما را ببخش، حمدود بودمي، كوچك
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______________________________  
و به باطن با [فروتن ] به ظاهر[آنان كه در منازشان .* ترديد مؤمنان رستگار شدند ىب«؛ 2 -1): 23(مؤمنون  -)1(

  ».اند]  حضور قلب

  :كنند ن فرمايش است كه از امرياملومنني عليه السالم نقل مىاشاره به اي -)2(

ذيب األحكام6، حديث 71 -70/ 3: الكاىف   .2، حديث 4، باب 53/ 1: ؛ 

. از او خواست تا ظرف آىب جهت وضو برايش بياورد. ابن حنفيه نشسته بود) حممد(روزى امرياملؤمنني عليه السالم با 
. آماده شدن آب، آن حضرت عليه السالم با دست راست آب را بر روى دست چپ رخيتپس از . حممد نيز چنني كرد

  :سپس فرمود

  »بسم اللَّه و احلمد للَّه اّلذى جعل املاء طهورا و مل جيعله جنسا«

  :آنگاه گفت. پس از آن حمل مدفوع را شست

  »الّلهّم حّصن فرجى و اعفه و اسرت عورتى و حّرمىن على الّنار«

  :آنگاه گفت. دهان گردانيدسپس آب در 

  »حّجىت يوم القاك و اطلق لساىن بذكرك الّلهّم لّقين«

  :آنگاه گفت. سپس آب را در بيىن باال برد

ا و طيبها«   »الّلهّم ال حتّرم علّى ريح اجلّنة و اجعلىن ّممن يشّم رحيها و روحها و رحيا

  :سپس صورتش را شسته و گفت: گويد راوى مى

  »هى يوم تسوّد فيه الوجوه و ال تسّود وجهى يوم تبيّض فيه الوجوهالّلهّم بّيض وج«

  :سپس دست راستش را شسته و گفت

  »الّلهّم اعطىن كتاىب بيميىن و اخللد يف اجلنان بيسارى و حاسبىن حسابا يسريا«
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  :آنگاه دست چپش را شسته و گفت

  »مغلولة اىل عنقى و اعوذ بك من مقطّعات الّنريانالّلهّم ال تعطىن كتاىب بشماىل و ال من وراء ظهرى و ال جتعلها «

  :آنگاه سر خود را مسح كرده و گفت

  »الّلهّم غّشىن برمحتك و بركاتك و عفوك«

  :آنگاه پاهايش را مسح كرده و گفت

  »الّلهّم ثبّتىن على الّصراط يوم تزل فيه االقدام و اجعل سعىي يف ما يرضيك عّىن يا ارحم الرّامحني«

كسى كه مانند من وضو گرفته و اين سخنان را بگويد، خداى عز و ! اى حممد: ه حممد حنفيه كرده و فرمودآنگاه رو ب
گويد و خداى متعال ثواب  آفريند كه خداوند را تا روز قيامت تقديس و تسبيح و تكبري مى اى مى اى فرشته جل از هر قطره

  .نويسد آن را براى او مى

  350: نفس، ص

كنيم؟ تو لطفى به ما بكن، قدرتى به ما بده تا بنده خوىب باشيم، امرياملؤمنني در دعاى   دمي كه چه كار مىبودمي، متوجه نبو 
  :كند كميل چه التماسى مى

  »1« »َواْجَعْلين ِمْن أحَسِن ِعباِدَك َنصيباً ِعْنَدك«

رتين بندگانت قرار بده تا نصيىب در نزد تو داشته باشم   .؛ مرا از 

ِىف « :كند آورد، وضوى نوراىن اجياد خشوع مى آورد، نور هم وضو مى وضو نور مى: ى اهللا عليه و آله فرمودپيغمرب اكرم صل
  »2« .»َصَالِِْم خِشُعونَ 

  دنباله موضوع ابن خضيب و مناز نيكو

يعىن چه؟ يعىن كرد، تالوت  نه اينكه خوب قرائت مى. كرد آورد، قرآن را نيكو تالوت مى مناز را نيكو به جاى مى: گفت
  .گويند، خبوامن، بفهمم، و عمل كنم خواندن و فهميدن و عمل كردن هر سه را روى مهديگر تالوت مى
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ها او را ديد، بايد از  توان او را ديد؟ بايد از ماوراى مهه اين حرف حاال ديدن امام زمان حمال است؟ نه، چگونه مى: گفت
اب حرام، حجاب تاريكى، حجاب اخالق بد، حجاب رذايل، ها رّد شد، حجاب نـَْفس، حجاب هوا، حج حجاب

ها  خواهيم اين پرده امي؟ چه موقع مى هاىي براى خود ساخته بعضى از ما چه حجاب... حجاب مفاسد، حجاب گناهان و 
ا را بايد كنار بزنيم، چون خدا، نور، واقعّيات و  امام : يندگو  ها هستند، مى پشت اين پرده... را كنار بزنيم؟ يكايك آ

خدا . هاست، اينها پرده غيب هستند گويند كه پشت پرده غيب است؟ پرده غيبش چيست؟ مهني مردم مى. غايب است
  .غايب است، از ما غايب است، از خودش كه غايب نيست

  :خودش كه ظاهرترين ظاهرهاست

  »3« »ِلَفْرِط نُورِه، الظاِهُر الباِطُن يف ُظُهورِهِ   يا َمْن ُهَو اْخَتفى«

  .ترين نورهاست آشكارترين آشكارهاست، روشن

______________________________  
  .337/ 3: إقبال األعمال -)1(

  ».اند]  و به باطن با حضور قلب[فروتن ] به ظاهر[آنان كه در منازشان «؛ 2): 23(مؤمنون  -)2(

  .227/ 1: مكيال املكارم -)3(

  351: نفس، ص

  پدر و پسر و خانه خدا

  خواهى بروى؟ كىن، كجا مى سازى مى كىن، زمينه دارى بقچه درست مى: گفت به پدرش مىپسرى 

  .خانه خدا: گفت

  .مرا هم برب: گفت

  .تواىن بياىي تو سيزده چهارده ساله هسىت، منى: گفت

  .مريم، بايد مرا بربى اگر مرا نربى، من مى: گفت
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خانه خدا، خيال كرد هر كس برود خانه خدا خوِد خدا : دانست كه مّكه چيست، بيت چيست، مهني كه پدرش گفت منى
  .اين به عشق ديدن صاحبخانه سخت به سرش زده بود كه مرا هم بايد بربى. بيند را هم مى

: مادر گفت. به هر زمحىت بود پدر را راضى كرد. نه، مرا هم بايد بربى: گفت. پسر جان آخر االن وقت سفر تو نيست
  .كند گريه مى  اين بّچه را هم برب، زياد

هر دو با احرام به مّكه آمدند، هر دو به در مسجد احلرام رسيدند، آن جا دعاىي . به مسجد شجره آمدند و ُحمرِم شدند
  :پدر صورتش را به ديوار گذاشت، بچه هم به دنبال پدر اين كار را كرد. دارد

  »1« »...بَـْيُت بـَْيُتَك الّلُهمَّ انَّ اْلَعْبَد َعْبُدَك َو اْلبَـَلَد بـََلُدَك َو الْ «

اى زد و روى زمني افتاد، پدر  از در مسجد احلرام كه وارد شدند تا چشم پسر به بيت و به آن فضاى مسجد افتاد، نعره. 
ام   من و اين بچه كه مهمان تو بودمي، بچه: بر سرش زد فريادزنان گفت. باالى سرش نشست و ديد كه بچه ُمرده است

ات به عشق ديدن من آمد، تو به عشق ديدن خانه، هر دو نفر مشا هم به هدفتان  كه بچه  كجا رفت؟ صداىي شنيد
  خواهى؟ رسيديد، تو به عشق ديدن بيت آمدى، اين هم بيت، او هم به عشق ديدن من آمد و به من رسيد، ديگر چه مى

______________________________  
  .11، حديث 8، باب 100/ 5: ذيب االحكام -)1(
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  خوشا آنان كه اللَّه يارشان ىب
 

  كه محد و قل هو اللَّه كارشان ىب

 خوشا آنان كه دائم در منازند
 

 «1»  شت جاودان بازارشان ىب

  

   دو دوست در مسجد احلرام
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شىب در حال طواف . آمدندواقعاً هم هر دو خودشان را به اوج تقوا و معرفت رساندند و حركت كردند و به مسجد احلرام 
مستحىب يك نفرشان ديد كه شخصى به كنارش آمد و دستش را گرفت، عجب دست گرمى دارد، آقا كجا مشا را زيارت  

  ام؟ كرده

  .گشتيد من مهان كسى هستم كه هر دو نفر مشا دنبال من مى. كىن اولني بار است كه مرا زيارت مى: فرمود

  هسىت؟فداى تو، تو حّجة بن احلسن : گفت

  .آرى: فرمود

  بيند؟ آقا رفيقم هم مشا را مى: گفت

  .بيند آيد، وىل مرا منى نه، او با ما مى: فرمود

  من مشا را معرىف بكنم؟: گفتم

  .بيند مرا منى: فرمود

  مگر آدم بدى است؟: گفت

  .نه آدم خوىب است، وىل او لياقت ديدن مرا ندارد: فرمود

  آقا جان چرا؟: گفت

او خم شد يك دانه گندم را . آمديد، كنار يك زمني زراعت هر دو روى اسب سوار بوديد دو نفرتان مى در راه كه: فرمود
دسىت كه به مال مردم دراز شده، . از خوشه چيد تا ببيند رسيده است يا نه، بعد هم مهان دانه را در مهان زمني انداخت

  .نبايد مرا معرىف كىن. چشمش ديگر لياقت ديدن مرا ندارد

______________________________  
  .ديوان اشعار باباطاهر -)1(

  353: نفس، ص



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

 

تواند مجال خود او  درازى به يك دانه گندم نتواند مجال بنده صاحل را ببيند، آيا با اين مهه اعمال مى كسى كه به دليل دست
  را ببيند و به او برسد؟

  مبارزه با نفس و كمك خداوند

پاى تكليف كه . تا وقت شكوفاىي عقل با ظواهر دنيا سر و كار دارد و به دنيا چسبيده است با نفس بايد كار كرد، نفس
گويد، بيا، دنيا  خدا مى. است »ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّاَرُة بِالسُّوءِ «  بُرد، اين جا نقطه خواهند او را ِبُربند، منى آيد، مى به ميان مى

گويد، نرو، چه  گويد، نرو، مقام مى گويد، نرو، مرد مى گويد، نرو، زن مى گويد، نرو، مال مى گويد، نرو، شهوت مى مى
دست خودش چه زماىن دراز . ، وقىت دست خودش دراز شود و دست ما را بگريد»ِإالَّ َما َرِحَم َرّىب « توان رفت؟ زماىن مى

شورا دست حق است، جهاد شود؟ قرآن دست خدا است، انبيا و ائّمه دست حق هستند، ماه رمضان و حمّرم و عا مى
دست حق است، حالل دست حق است، عبادت دست حق است، ما بياييم دستمان را به دست خدا بدهيم، خداىي  

  :كه دستش دراز است

  »1« »يا باِسَط الَيَديِن بالَعِطيَّةِ «

دراز كنم تا به من بدهد، اين بنابراين، من بايد دستم را . بنده من بيا عطاى خودم را به تو بدهم: گويد او كه دائم مى. 
  .»...ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّاَرُة بِالسُّوِء ِإالَّ َما َرِحَم َرّىب « :َرْحم خداست، قرآن َرْحم خداست، انبياء و ائّمه َرْحم خدا هستند

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
  .647: مصباح الكفعمى -)1(

  354: س، صنف

  ها پى نوشت

   راه مبارزه با نفس اّماره 21

  

   نفس اّماره و برخورد آن با تكليف
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   ران، حسينيه هدايت

  1362رمضان 
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   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

  »1« »...ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّاَرُة بِالسُّوِء ِإالَّ َما َرِحَم َرّىب « :فرمايد خداى تبارك و تعاىل مى

كند و بدترين بدِى حمصول نفس اّماره جداىي انسان از وجود مقّدس حضرت  چرا نـَْفس انسان به شّدت امر به بدى مى
  .هاست كه در مباحث گذشته بيان شد حق و غفلت از او در مهه زمينه

ها،  شته اين شد كه نفس كه كارگردان وجود انسان است و متام اعضا و جوارح در اختيار خواستههاى گذ خالصه حبث
هاى او هستند، از بدو والدت تا هنگام تكليْف دائماً با ظواهر دنيا و مسائل مادى سروكار و  غرايض، شهوات و فعالّيت

مظاهر زندگى مادى وحدت پيدا كرده است، اما برخورد دارد و برخورد نيز به قدرى قوى است كه گويا نفس با متام 
ا هم براى بدن لذت تكليف مى آفرين هستند، جدا كند،  خواهد نفس را از اين وابستگى شديد به مسائل مادى كه اكثر آ

  .و او را وادار كند تا در يك سفر بسيار مهم كه مبدأ آن تكليف و منتهايش وجود مقّدس حق است، حركت كند

ا براى انسان سنگني و تلخ،  كه وقىت پاى مسائل اهلى در كار مى  در اين جاست آيد، قبول مسائل اهلى و عمل كردن به آ
خواهد و دوست ندارد اين  بيند كه گويا منى كند، مى انسان كه به خودش مراجعه مى. آور، با مشّقت و سخت است رنج

   مسائل

______________________________  
دهد مگر  كنم؛ زيرا نفس طغيان گر، بسيار به بدى فرمان مى من خود را از گناه تربئه منى«؛ 53): 12(يوسف  -)1(

  »...زماىن كه پروردگارم رحم كند 

  362: نفس، ص

  .را بپذيرد
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ها، ماديات و دنيا  كند كه در مهان چهارچوىب كه بوده مباند و از لذت اما از طرف ديگر، نـَْفس انسان را شديد دعوت مى
  .ها است برندارد و در اين سفر حركت نكند و اين مهان حالت اّماره بودن نفس و اتصال نفس به متام بدخبىتدست 

   تكليف و تأثريات آن

. اما تكليف، مسئوليت و وظيفه كارش اين است كه نـَْفس و متام حاالتش را از آن چه در آن هست، درآورد و تبديل كند
خىت است، ايّام پر رنج و مشّقىت است، وىل خدا و مهه انبيا، امامان، اوليا و عاشقان خدا به البته ايّام تبديل، ايّام بسيار س

اند كه اين رنج، مشّقت و درِد تبديل شدن متام روابط مادى به روابط اهلى را چند روز حتّمل كنند و با اين  ها فرموده انسان
ند، و خود را وادار كنند كه اين روابط، تبديل به روابط اهلى درد و رنج بسازند، اين مشّقت را به جان خبرند و قبول كن

شود، چرا كه انسان بعد اين مشّقت و حتّمل رنج چند روزه منافع ابدى و دائمى خواهد بُرد، اما اگر خبواهد در مهني 
دنش سر پا باشد، روابط مادى حمض مباند و اين روابط مادى را به روابط اهلى تبديل نكند، درست است كه تا وقىت كه ب

بـََرد، وىل بعد از مدتى به تدريج، ساختمان بدن او رو به ويراىن و خراىب آورده، در بدن او فعل و انفعاالتى اجياد  لذت مى
  .كشد ها درد هم مى برد، بلكه از لذت شود كه نه تنها مهان لذت را هم منى مى

  ها عّلت رنج بردن از لذت

شوند و از كار  خواهى بدن كهنه مى هاى مربوط به لذت اين دليل است كه دستگاه ها به تعطيل شدن بسيارى از لذت
ا سروكار داشته باشد، ديگر. افتند مى   در اين صورت، بسيارى از چيزهاىي كه قبًال لذت داشت و انسان جمبور است با آ

  363: نفس، ص

خراب شده، مزاج منحرف شده، معده ديگر غذا را يابد، زيرا ذائقه  خورد، آن را تلخ مى هر چيزى كه مى. لذت ندارند
  .شود كم متام آرزوهايش به آرزوى ُمردن تبديل مى كند، بنيادهاى بدن به هم رخيته، انسان كم قبول منى

  دين دست به خودكشى دار باشد، چراكه ىب گويد كه مرگ براى من نعمت بزرگى است، البته اگر دين نـََفس به نـََفس مى
كند، حال يا با آتش، يا پرتاب از باالى پشت بام، يا با زير قطار  خودش را به اصطالح راحت مى زند و مى »1«

اش  خواسته دوره ُكشد، چراكه هر چيزى را كه مى انداخنت خود، يا وصل كردن به سيم برق و يا خوردن زهر خودش را مى
اى ندارد،  شده، بنيادهايش به هم رخيته و ديگر فايده خواسته مال بدن بوده، بدن هم وقتش متام متام شده، هر چيزى را مى

اش براى بدن بود و االن كه ديگر بدن وجود ندارد،  گويد كه براى چه زنده مبامن، چون متام زندگى از اين رو، به خود مى
  .داند كند و يا اگر مؤمن باشد، مرگ را براى خود عروسى مى گويد، براى چه مبامن، يا خودكشى مى مى
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ا بعد از اين مرگ، انسان به رنج دائم دچار خواهد شد، چراكه بسيارى از نواحى وجود كه مربوط به حضرت حق بوده، ام
شود، اولني سؤال  تعطيل مانده و در قرب بدن حبس و نابود شده است و حاال كه انسان وارد بر پروردگار عزيز عاَمل مى

دى، چه كردى؟ در آن هنگام انسان جواىب ندارد كه به حق بدهد، حق اين است كه در اين مّدت عمرى كه در دنيا بو 
 »و ِىف اْألَِخَرِة ِمن نَِّصيبٍ  َو َما لَهُ « :تنها جواىب كه دارد اين است كه متام كارهامي براى بدمن بود، آن هم كه در دنيا متام شد

ره »2«   .اى و نصيىب ندارد آن جا ديگر هيچ 

   هلىتبديل روابط مادى به روابط ا

در هر صورت، تبديل روابط و امهّيت مسئله هم در مهني رنج است، در مهني كار و فعالّيت و حركات است، البته اگر 
  انسان حركتش را در اين مسري ادامه دهد،

______________________________  
دارمي كه به دو منونه از آن اكتفاء  روايات فراواىن در مورد مذمت و حرام بودن خودكشى يا به تعبري روايات قتل نفس -)1(

  :كنيم، در بعضى از روايات قتل نفس را از گناهاىن مشرده كه مرتكب آن تا ابد در آتش جهنم خواهد بود مى

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى

 

 363: ص ..... تبديل روابط مادى به روابط اهلى      363      نفس 

ِإنَّ اْلُمْؤِمَن يـُْبتَـَلى ِبُكلِّ بَِليٍَّة َو ... «؛ 35061، حديث 5، باب 24/ 29: وسائل الشيعة؛ 8، حديث 112/ 3: الكاىف
  .»َميُوُت ِبُكلِّ ِميَتٍة ِإالَّ أَنَُّه َاليـَْقُتُل نـَْفَسهُ 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

َمْن قـََتَل نـَْفَسُه ُمتَـَعمِّداً فـَُهَو ِيف نَاِر ... «؛ 4953، حديث 571/ 3: ؛ من الحيضره الفقيه1، حديث 45/ 7: الكاىف
  .»َجَهنََّم َخاِلداً ِفيَها

  ».افزاييم كسى كه زراعت آخرت را خبواهد، بر زراعتش مى«؛ 20): 42(شورى  -)2(
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يات، جتّليات نورى به شود، چون جتلّ  ها يك مرتبه تبديل به عشق مى ها، دردها و ناراحىت ها، امل هاى ظاهر، شّدت مهه رنج
تواند عمق مناز را ببيند، عمق عاَمل را كشف كند، اهلاماتى را حس كند، آهسته آهسته  كم انسان مى شود، كم انسان مى
شود، ظواهر دنيا عمقش را  كند، از ديدن بدان متنّفر مى شود، به تدريج با اولياى خدا حال ديگرى پيدا مى سبك مى
َنُكْم َو َتَكاثـٌُر « هيچ هستند ودهند كه پوچ و  نشان مى نـَْيا َلِعٌب َو َهلٌْو َو زِيَنٌة َو تـََفاُخُر بـَيـْ َا اْحلََيوُة الدُّ  :بيند مى »1« »...َأمنَّ

ْيِل اْلُمَسوََّمِة َواْألَْنعِم َواحلَْْرِث َذ ِلَك الشََّهَو ِت ِمَن الّنَسآِء َواْلَبِنَني َواْلَقنِطِري اْلُمَقنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَِّة َواخلَْ   زُّيَن لِلنَّاِس ُحبُ «
  »2« .»و ُحْسُن اْلَمابِ  َمتُع احلََْيوِة الدُّنـَْيا َواللَُّه ِعنَدهُ 

سوزاند و  ها حاكم است، چون آتشى است كه مى ها و خستگى شود، عشق هم بر متام رنج غرق در عشق به واقعيّات مى
آيند و  ها و اخالقّيات سر جاى خودش مى ها و حمّبت رسد، نفرت مقام مع اللهى مى آن جاست كه انسان به. رود جلو مى

  »3« .در مقابل عبادت هم سر از پا خنواهد شناخت. انسان در مقابل گناه موضع بسيار سخىت خواهد گرفت

   منزوى شدن ماديات

معنويات، با توجه به اين كه در تبديل روابط آنچه تا كنون بيان شد عبارت بود از تبديل روابط نفس از ماديات حمض به 
شود، نبايد هم قطع شود، چون انسان تا در دنيا هست بايد با  به معنويات پاى ماديات به كلى از ميدان زندگى قطع منى

گذاشت انسان  ماديات، با مردم و كسب و كار سروكار داشته باشد، اّما كل روابط مادى كه قبًال حاكم بود و منى
شود، انسان در مهان زمان با پول سر و كار دارد، اما اول وجود مقّدس  رو و تابع مى اى داشته باشد، حمكوم، دنباله هرابط

داد و  »4« »َأَحلَّ اللَُّه اْلبَـْيعَ « :گويد كند كه خداوند راجع به مال چه دستورى دارد؟ موال هم به او مى مواليش را نظر مى
   خواهى خبرى جنس مى: گويد موال به او مى. ستد حالل است

______________________________  
ى است، ىي كه دارنده[بدانيد كه زندگى دنيا «؛ 20): 57(حديد  -)1( فقط بازى و سرگرمى و ] اش از اميان و عمل 

  »...آرايش و فخرفروشيتان به يكديگر، و افزون خواهى در اموال و اوالد است 

از زنان و فرزندان و اموال فراوان از طال و ]  كه عبارت است[ها  حمبت و عشق به خواستىن«؛ 14): 3(آل عمران  -)2(
] زودگذرِ [نقره و اسبان نشاندار و چهارپايان و كشت و زراعت، براى مردم آراسته شده است؛ اينها كاالى زندگِى 

  ».دنياست؛ و خداست كه بازگشت نيكو نزد اوست

  :اعتناىي به دنيا به چند روايت اشاره كنيم ها وىب از غفلتمناسب است براى بيدارى  -)3(
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تُّْم َو ِإْن ُكْنُتْم َأْكِثُروا ِمْن ذِْكِر َهاِدِم اللَّذَّاِت فَِإنَُّكْم ِإْن ُكْنُتْم ِيف ِضيٍق َوسََّعُه َعَلْيُكْم فـََرِضيُتْم ِبِه فَأَثـْبَ «؛ 18/ 1: إرشاد القلوب
ِإنَّ اللََّياِيلَ قَاِطَعاُت َفُجْدُمتْ ِبِه َفُأِجْرُمتْ فَِإنَّ َأَحَدُكْم ِإَذا َماَت فـََقْد قَاَمْت ِقَياَمُتُه يـََرى َما َلُه ِمْن َخْريٍ َأْو َشرٍّ  ِيف ِغًىن نُِغصُُّه ِإَلْيُكمْ 

َرْمِسِه يـََرى َجزَاَء َما َأْسَلَف َو ِقلََّة َغَناِء َما َخلََّف َو َلَعلَّهُ اْآلَجاِل َو اْألَيَّاَم ُمْدنَِيُة اْآلَجاِل َو ِإنَّ اْلَمْرأَ ِعْنَد ُخُروِج نـَْفِسِه َو ُحُلوِل 
  .ِمْن بَاِطٍل َمجََعُه َأْو ِمْن َحقٍّ َمنَـَعهُ 

ا  و (زيرا اگر در تنگى ). زند چيزى كه خوشيها را نابود و زندگيها را بر هم مى(ياد كنيد، ) و مرگ(بسيار از شكننده لّذ
كنيد و اگر داراى  شويد و ثبات و آرامش پيدا مى سازد و به آن راضى مى شيد، آن را بر مشا وسيع مىبا) سخىت زندگى

گرييد، چرا كه هر كدام از مشا، كه  پردازيد و پاداش مى سازد و به خبشش مى ثروت باشيد، آن را در نظرتان، مبغوض مى
برد و  شبها آرزوهايتان را از ميان مى) گذشت(د، و بدانيد كه بين شود و پاداش خوىب و بدى را مى مبرييد، قيامتش بر پا مى

كننده مرگ مشا هستند و هر گاه انسان از دنيا برود، و وارد گور شود، پاداش و كيفر آنچه را از پيش فرستاده  روزها نزديك
از حرام مجع كرده و يا حقوق ) مال را(اى ندارد و چه بسا  يابد كه آنچه را به جا گذاشته، برايش فائده بيند و در مى مى
  .»آن را نداده باشد) اهلى(

  :در حال بيمارى، به سلمان گفتم: كه گفت) يكى از اصحاب پيامرب صلى اهللا عليه و آله(و نيز نقل شده از سعد 

نـَْيا َو َلِكنَّ ُبَكاِئي ِألَنَّ َرُسوَل اللَِّه ص َقاَل ِلَيُكْن َكْيَف جتَُِد نـَْفَسَك فـََبَكى فـََقاَل َما يـُْبِكيَك فـََقاَل َو اللَِّه َما أَْبِكي َحَزناً َعَلى الدُّ 
  .ْيِتِه َغيـُْر ِمْطَهَرٍة َو ِإجَّانَةَبَالُغ َأَحدُِكْم ِمَن الدُّنـَْيا َكزَاِد الرَّاِكِب فََأَخاُف َأْن َأُكوَن َقْد َجتَاَوْزُت َذِلَك َو لَْيَس َحْوَلُه ِيف بَـ 

  گرىي؟ چرا مى: لمان گريه كرد، سعد پرسيدبيىن؟ س خود را چگونه مى

رسول خدا صلى اهللا : گرمي كه كنم، بلكه براى اين مى گريه منى) و از دست رفنت آن(پاسخ داد، به خدا سوگند براى دنيا 
از آن  ترسم كه بيشرت مسافر باشد و من مى) و خرج سفر(مال و داراىي مشا در دنيا بايد به اندازه توشه : عليه و آله فرمود

  !.داشته باشم و در قيامت حساب آن را از من خبواهند؟

  .به اطراف خود نگاه كردم، جز آفتابه و كاسه سفالني و تشىت، چيزى نديدم:) سعد گويد(

  ».در حاىل كه خدا خريد و فروش را حالل كرده است«؛ 275): 2(بقره  -)4(

  365: نفس، ص
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اى، نياز خود و زن و  النه بفروش، از فروش جنس آن چه به دست آوردهخواهى بفروشى عاد به قيمت عادالنه خبر، مى
من قانون صدقات دارم، قانون انفاق دارم، قانون مخس دارم، . ات را برطرف كن، مازاد آن را هم با من معامله كن بچه

  .دارم »1« » تـََعاَونُواْ َعَلى اْلِربّ َوالتـَّْقَوى«  قانون زكات دارم، قانون

شود، با مهه ظواهر هم سر و كار دارد،  ن در مقابل مال، جان، مردم، ستمگران و متام وجود موضع اهلى مىموضع انسا
نگرى است كه در حركت ظاهرى تابع اوست، نه ظاهرنگرى كه باطنش خاموش  بيند، بلكه باطن اما ديگر ظاهر را منى

  .باشد

   منزل جتليه

اختيار اوست وادار شود كه در برابر اوامر وجود مقّدس حضرت دوست تسليم نـَْفس اگر با مهه اعضا و جوارحى كه در 
  .هاى حضرت موال را اجرا كند شود، خواسته

اول به انسان . خواسته خدا بعد از دادن قدرت است. توامن تواند بگويد منى گويند هيچ كس هم منى» جتليه«به اين مسئله 
جانت را با من معامله كن، مال : گويد كه دهد، بعد مى جان مى. دكن دهد و بعد از او طلب برنامه مى قدرت مى

به آن چه راضى هستم، نگاه كن و به : گويد دهد، بعد مى مالت را با من معامله كن، چشم مى: گويد دهد، بعد مى مى
: گويد د و مىده حالل را بشنو و به حرام گوش نده، زبان مى: گويد دهد و مى آن چه راضى نيستم، نگاه نكن، گوش مى

دهد و بعد تكليف  بنابراين، اول قدرت، نريو و سرمايه مى. امي، بگو و آن چه راضى نيستيم، نگو آن چه را راضى
  .خواهد مى

توامن، بلكه بگويد  دهد نگويد منى كسى كه تكاليف را اجنام منى. خواسته وجود مقّدسش قبل از عنايت قدرت نيست
شت را دوست ندارم، كمال و جنات را توامن، بلكه بگويد آخرمت را منى ىخواهم اجنام دهم، نگويد من منى   خواهم، 

______________________________  
  ».و يكديگر را بر اجنام كارهاى خري و پرهيزكارى يارى مناييد«؛ 2آيه ): 5(مائده  -)1(

  366: نفس، ص

. خواهد در واقع، مهني ظواهر و لذايذ را مى. خواهم عاشقان را منىنشيىن با انبيا و ائّمه و اوليا و  خواهم، در آينده هم منى
  .توامن گناه نكنم توامن پول و جان بدهم، منى نگويد منى
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شود و به  رو مى هاى وجود مقّدس موال با نفس اّماره روبه به هر حال جتليه، تلخى و رنج و مشّقت دارد، چراكه خواسته
هاى نفس حركت كند، براى او سخت و تلخ است، اما اين سخىت و  متام خواسته خواهد برعكس دليل اين كه انسان مى

  .تلخى را كه به منزله دارو است بايد چشيد و خورد

   رمحت خداوند در كالم امرياملؤمنني عليه السالم

  .در اين جا مطالب بسيار مهمى از وجود مقّدس امرياملؤمنني عليه السالم رسيده است

  :فرمايد معروف به قاصعه مى 234خطبه  ايشان در قسمىت از

  »َوَلَوَضَع ُجماَهَدَة ابليَس َعِن الُقلوبِ «

بست كه دچار وسوسه و ترديد و شك نشويد، دچار مرض  خواست دِر دل مهه ما را از ابتدا به روى ابليس مى ؛ اگر مى
  كرد كه مشا هم راه نداشته باشيد كارى مىها راه ندارند،   خواست مهان گونه كه شياطني به آمسان اگر مى. قلىب نشويد

  »َوَلنَـَفى ُمْعتَـَلَج الرَّْيِب ِمَن الّناس«

كرد، اما نكرد، مشا را مسّلح به يك  خواست اين كار را مى اگر مى. داد ؛ مهه مشا را يك پارچه ملكوتى صرف قرار مى
گويد كه اين رمحت  مى »َرِحَم َرّىب « ن جمموعه راسلسله ابزار روحى و بدىن و يك سلسله ابزار علمى و قانوىن كرده كه اي

خداست، قدرت ما رمحت خداست، قرآن رمحت خداست، انبيا و ائّمه رمحت خدا هستند، قوانني رمحت خدا هستند، ماه 
، مگر »...ِحَم َرّىب ِإالَّ َما رَ « :گويد بيا برو جهنم نـَْفس من مى »...ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّاَرُة بِالسُّوِء « :رمضان رمحت خداست

  .اين كه رمحت خدا مرا حماصره كند، و رمحت خدا اينهاست

  »ولِكنَّ اللََّه َخيَْتِربُ ِعباَدُه بِأْنواِع الشَّدائد«

  ؛ عشق موال بر اين قرار گرفته كه مهه مشا

  367: نفس، ص

  .ها كند ها و شّدت را دچار كارهاى سخت و رنج

جاِهدِ ويـَتَـَعبَُّدُهم بِألواِن «
َ
  »امل
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  .هاى رنگارنگى از عبادت براى مشا قرار داده است ؛ رشته

كارِهِ «
َ
  »َويـَْبَتليِهْم ِبُضروِب امل

الى چه چيزهاىي بايد رد  ببينيد ما از البه. ها، مكاره برايتان قرار داده كه حساب ندارد ها، غّصه ؛ اين قدر دردسرها، رنج
خواند؛ يعىن از مهه  مى »1« »َرِفيُع الدََّرجتِ «  او رسيد، چراكه او خودش را در قرآنتوان به  شومي تا به او برسيم، آسان منى

چه قدر انسان بايد بكوشد تا اين روابطى كه مشا را . باالتر هستم و تو از اين زمني تاريك بايد حركت كىن تا به من برسى
هاى بندگى را بايد چشيد كه روابط از اين  ا و مرارته هاى عبادت و زمحت شويد، اين مهه رنج به زمني چسبانده، كنده منى

  .زمني كنده شود، از ماديات كنده شود، از شهوات كنده شود، انسان اهلى شود

ِم«   »إْخراجاً لِلتَّكبـَُّر ِمْن قـُُلِو

  .كنيد ها نسبت به خدا يك دل متواضعى پيدا مى ؛ مشا در پِس اين رنج

  »ِهموإسكاناً لِلتََّذلُِّل يف نـُُفوسِ «

  .شود ها پيدا مى ؛ در نـَْفِستان حالت ذّلت عاىل نسبت به خدا از پِس اين رنج

  »َولَِيْجَعل ذلك أْبواباً فـُُتحاً إىل َفْضِلهِ «

ها را رد كرديد، درهاىي كه مشاره ندارد از جانب  هاى عبادت ها و سخىت ها و عقبه ها و كوره راه ؛ يك مقدار كه اين جاده
  .شود ز مىاو به روى مشا با

  »وأسباباً ُذُلًال ِلَعْفوِهِ «

ام را نبخشم، چون چيزهاىي دارد كه قابل عفو من  توامن اين بنده گويد منى گريد كه خدا مى ؛ وسايلى در اختيار مشا قرار مى
  .است

   حكمت مشقت برخى از عبادات

   والزََّكوات و ُجماَهَدِة الصِّياِم ِىف َوَعن ذِلَك ما َحَرَس اللَُّه ِعباَدُه املؤِمنني بِالصََّلوات «
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______________________________  
  ».باال برنده درجات«؛ 15): 40(غافر  -)1(

  368: نفس، ص

ْفُروضاتِ 
َ
  »األيّاِم امل

  .؛ به اين دليل است كه خدا مناز را آورد، زكات را آورد، سخىت روزه را در ايّام رمضان آورد

  »ِألْطراِفِهمَتْسكيناً «

  .؛ تا اعضا و جوارح مشا از سيطره شيطان آزاد شود

  »وَختْشيعاً ِألْبصارِِهم«

  .هاى به مظاهر فريبنده دنيا بسته شود چراىن ؛ تا چشم مشا از چشم

  »وَتْذليًال لِنـُُفوِسِهم«

  .؛ تا فروتن شويد

ِم«   »وَختْفيضاً ِلُقُلِو

  .؛ تا دلتان براى او آب شود

  »1« »للُخَيالِء َعنـُْهموإْذهاباً «

  .؛ تا كرب و خودپسندى و خودّيت مشا از جا برداشته شود

   امرياملؤمنني عليه السالم 45نامه 

  :نويسد ج البالغه مى 45حضرت امرياملؤمنني على عليه السالم در نامه 

  .خودم با خودم چه كردم كه على شدم
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َا ِهَي نـَْفسى«   » أروُضها بِالتـَّْقوى  إمنَّ

  .پسنديد، نگه داشتم هاىي كه حمبومب منى نفس را از افتادن در انواع لذت؛ 

  »لِتأِتَى آِمَنًة يَوَم اخلَوِف األكَربِ «

زده نباشم، نگاهم به شعله جهّنم نيفتد تا ببينم صدا از جهّنم  آمي، ديگر وحشت ؛ تا روز قيامت كه از قربم بريون مى
  :آيد كه درمى

  .رو نفس خود را نگه داشته و حفظش كردم على مشرتى من هسىت از اين

زَلقِ   َوتـَْثُبَت َعلى«
َ
  »جواِنِب امل

  .؛ لغزشگاه زياد كنار من بود، وىل سامل رد شدم

  »َهذا الَعَسلِ   ُمَصّفى  َوَلو ِشْئُت الْهَتدَيُت الطَّريَق إىل«

  .داد ترين عسْل براى خود غذا قرار دهد، قرار مى خواست از صاف ؛ اگر على مى

  »ولُباِب هذا الَقْمحِ «

  .كردند ها را دربياوريد و براى من نان درست كنيد، مى خواستم بگومي كه مغز گندم ؛ اگر مى

______________________________  
ج البالغه114/ 6: حبار األنوار -)1(   ).خطبه قاصعه( 234خطبه : ؛ 

  369: نفس، ص

  »وَنساِئَج هذا الَقزِّ «

  .كردند بگومي كه پيله ابريشم را برداريد نخ كنيد و براى من پرياهن درست كنيد، مىخواستم  ؛ اگر مى

  »ولِكْن َهْيهاَت أْن يـَْغِلَبين َهواي«
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دهم؟ مگر هر چه  شود، مگر هر چه دمل خواست، به آن گوش مى ؛ اما هرگز هواى نفس به على عليه السالم مسّلط منى
  دهم؟ نـَْفسم از من خواست، به او مى

  »1« »َختَريُِّ األْطِعَمةِ   يـَُقوَدين َجَشعي إىلوَ «

  ؛ مگر ممكن است حرص به على دست پيدا كند و على را به هر لّذتى كه دلش خواست بكشاند؟

  »نـَْفِسِه فُهَو جائٌِر َعْن َقْصِد السَّبيلِ   وََكَلُه اللَُّه إىل«

  .؛ بيچاره با دچار شدن به نفسش از راه خدا منحرف شد

  »2« »ِبَكالِم ِبْدَعٍة وُدعاِء الَضالَلةٍ  مشغوفٌ «

  .؛ دل به سخن غري خدا بست و مردم را هم به گمراهى كشيد

   ترين بنده نزد خدا در كالم امرياملؤمنني عليه السالم حمبوب

  :گويد مى 86در خطبه 

  ؛»نـَْفِسهِ   ىإّن ِمْن أَحّب ِعباِداللَِّه إلَْيِه، َعْبداً أعاَنُه اللَُّه َعل! ِعباَد اللَّهِ «

اى كه خدا او را براى تسّلط بر نـَْفسش كمك كرده باشد، مگر  ترين بنده نزد خدا چه كسى است؟ بنده دانيد حمبوب مى
هاى نفس مسّلط شد، كسى كه  توان به خواسته توان به نفس مسّلط شد، مگر بدون عنايت خدا مى بدون قدرت خدا مى

  .به نفسش مسّلط است، حمبوب خداست

  »3« »اْسَتْشَعَر اُحلْزنَ فَ «

مهيشه براى رسيدن به . بيىن شعارش غّصه و اندوه است كىن، مى ؛ كسى كه به نفسش مسّلط است، هر وقت نگاهش مى
دار  رسد؟ هنوز نرسيده است؟ ناراحت و غّصه ِكى مى: گويد براى رسيدن به موال دائم مى. خورد خدا اندوه و غّصه مى

  رسم؟ از كجا بايد ومب مىاست، من چه زماىن به حمب

______________________________  
  .45نامه : ج البالغه -)1(
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  .17خطبه : ج البالغه -)2(

  .11، باب 56/ 2: ؛ حبار األنوار86خطبه : ج البالغه -)3(

  370: نفس، ص

  .بفهمد كه به حمبوبش رسيده است؟ از درون خودش بايد بفهمد

  عالمت رضايت خداوند

از دل خودت، ببني تو از خدا راضى هسىت، از درون : از كجا بفهمم خدا از من راضى است؟ فرمود: غمرب پرسيداز پي
  .شعار او اندوه است، رويّه زندگى او ترس از عذاب خداست. خودت بايد به او برسى

  »1« »يف قـَْلِبهِ   َفَظَهَر ِمْصباُح اهلُدى«

شود باز هم  دىل ديگر دارد، هر چه برايش فراهم مى. عشق اهلى است ؛ چراغى در دل او روشن شده كه مهان جتّلى
  .شود دامن دمل به هيچ چيزى خوش منى منى: گويد گومي، چه شده است؟ مى مى. اش اندوه پيداست بينم در قيافه مى

خوابد،  دهد، ديگر منى مىديدند كه از شبهاى قدر به بعد امام ناله و گريه سر  غالمان امام زين العابدين عليه السالم مى
ديگر دمل خوش نيست، نه به غذا دمل خوش ! رمضان رفىت؟: گويد گردد و مى گذرد با يك حاىل برمى مقدارى كه زمان مى

انسان به چه چيزى دل خوش . خوشى ديگرى ندارم است، نه به لباس و نه به جواىن، فقط دمل به او خوش است، دل
  .كنند هايشان هم وسط راه انسان را رها مى آورد، اينها مهه تا دِم قرب هستند، خيلى خوشى منى اينها كه دل! باشد؟

  »يف قـَْلِبهِ   َفَظَهَر ِمْصباُح اهلُدى«

  :؛ چراغ روشن شده، چراغ كه روشن شود، ديگر مناز خستگى ندارد، بلكه فقط عشق دارد

تـُْلِهيِهْم ِجتَرٌة َو َالبـَْيٌع َعن ِذْكِر اللَّ «   »2« »...ِه رَِجاٌل الَّ

  مناز ظهر عاشورا

  :گويد باريد، ابوُمثامه در ظهر عاشورا مى در آن هنگام كه تري و نيزه مانند باران مى



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

 

  گويد امام هم به او منى. خواهم مناز خبوامن، آن هم پشت سر مشا مى! حسني جان

______________________________  
  .86خطبه : ج البالغه -)1(

ا[هاىي است كه خدا اذن داده  در خانه] اين نور[« ؛ 36 ):24(نور  -)2( رفعت ] شأن و منزلت و قدر و عظمت آ
ا ذكر شود، مهواره در آن خانه   ».گويند ها صبح و شام او را تسبيح مى يابند و نامش در آ

  371: نفس، ص

امام، . او هم از امامش ياد گرفته استكند،  امام هم به اين چيزها نگاه منى! بارد چه وقت مناز است، اسلحه و آتش مى
  :هيجده نفر بيشرت نبودند. على جان اذان بگو: فرمايد زند و مى على اكرب را صدا مى

ؤِمنِ «
ُ
  »1« »الصَّالُة ِمْعراُج امل

  ؛ مناز معراج مؤمن است،

  »2« »الصَّالُة ُقرباُن ُكلِّ َتِقيٍّ «

تر  خورند، در دهان او شريين هاىي كه مردم عاَمل مى از متام عسل» اللَّه اكرب«اين . ؛ مناز مايه تقّرب هر پرهيزگار به خداست
  .است

ها هستند  خيلى. ساعت پنج دفعه با او گفتگو كنم 24حبيب من به من اجازه داده تا امسش را بربم، موالمي اجازه داده هر 
  .من دائم ياد او هستم كنند، اما خدا دائم ياد من است، تا آخر عمرشان اصًال ياد خدا هم منى

   صاحب خانه ديدن هنر است نه خانه ديدن

  :آىي؟ گفت تو سى سال است كه در مشهد هسىت، چرا حرم منى: به مردى گفتند

. من پيش خوِد حضرت رضا هستم، دور نيستم، حرم براى چه بيامي؟ اصرار كردند يك دفعه بيا، يك دفعه بلند شد و آمد
  :اذن دخول خبواه: د بكنم؟ گفتنددِم در گفت كه چه كار باي
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  »3« »أتاذُن يل يَابَن َرسوِل اللَِّه أن أدُخَل َحَرَمكَ «

  :اند، براى اولني بار تابلوى اذن دخول را نگاه كرد، گفت بله، اين جور دستور داده: اجازه بايد گرفت؟ گفتند: ، گفت

  »أتأَذُن يل يَابَن َرسول اللَّه«

. دهيم و او را آورده بودند، مهه شنيدند كه با گوش خودشان از حرم صدا آمد، بله، اجازه مىكساىن كه اطراف او بودند . 
  .بيند اين چراغ اگر نورش قوى شود، انسان پشت پرده و عمق را مى

  :فرمايند امرياملؤمنني مى

  »4« »َوُهْم َوالنّاَر َكَمْن قدرآها«

بيند،  بيند، مهه چيز را مى دنياست، وىل از مهني جا جهّنم را مى اش اندوهناك است؟ با اين كه در داىن چرا قيافه ؛ مى
  شود؟ برد، خوش نيست، خوشى او چه زماىن شروع مى راحت خوابش منى

______________________________  
  .343/ 6: مستدرك سفينة البحار -)1(

  .6، حديث 265/ 3: ؛ الكاىف133/ 1: دعائم اإلسالم -)2(

  .زيارة امام رضا عليه السالم: نمفاتيح اجلنا -)3(

  .15، باب 315/ 64: ؛ حبار األنوار184خطبه مهّام : ج البالغه -)4(

  372: نفس، ص

   سخىن از امام موسى بن جعفر عليهما السالم

  :فرمايد حضرت موسى بن جعفر عليهما السالم مى

حبيبم بربى، زود باش، ديگر معطّلم نكن، قبض اى مرا پيش  آمده: گويد افتد، مى زماىن كه چشمش به ملك املوت مى
  .روحم كن
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  .»يف قـَْلِبهِ   فـََزَهَر ِمْصباُح اهلُدى«

  »لَِيوِمِه النّازِِل ِبهِ   وَأَعدَّ الِقرى«

  .است خواهد برود آماده كرده اش را براى روزى كه به مهماىن خدا مى از مهني جا سفره

  »نـَْفِسِه الَبعيدَ   فـََقرََّب َعلى«

  .بيند با مردن بني خودش و مرگ فاصله منى ؛ هيچ

  .بيند مهني االن خودش را در حال مرگ مى

  »َوَهوََّن الشَّديدَ «

  .هاى قيامت را آسان كرده است ؛ با عبادت، سخىت

  »َنَظَر َفأَْبَصرَ «

  :؛ چشمش را باز كرد و آن چه ناديدىن بود، ديد

  چشم دل باز كن كه جان بيىن
 

 «1»  آن بيىنآن چه ناديدىن است 

  

  »َو ذََكَر َفاْسَتْكثـَرَ «

  :، قانع نشد، دوباره و دوباره و دوباره گفت»يا اللَّه«: ؛ يك بار كه گفت

  »َفاْسَتْكَثر«

متام . هاى خود را باز كىن تواىن گوش نشيىن و مى كارش به جاىي رسيده كه كنار دست او مى: فرمايد امرياملؤمنني مى. 
  .»اللَّه«گويد،  ، مهيشه مى»يا اللَّه، يا اللَّه«: گويد گوشت و پوستش مىها و خون و   سلول
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  »ذََكَر َفاْسَتْكَثر«

هر جا او . دهند، عادى است، نه تابلوها براى او غري عادى است، نه طبيعت و نه گلستان هر چه را هم به او نشان مى
  .بيند كند چون آثار او را مى حمبوب نگاه مى بيىن كه غري از ديگران است، به مهه چيز با عشق برى مى را مى

  به دريا بنگرم دريا ته وينم
 

  به صحرا بنگرم صحرا ته وينم

  به دريا و به صحرا و در و دشت
 

 «2»  نشان از قامت رعنا ته وينم

  

***______________________________  
  .ديوان اشعار هاتف اصفهاىن -)1(

  .بابا طاهر -)2(

  373: صنفس، 

  

  نيست بر لوح دمل جز الف قامت دوست
 

 «1»  چه كنم حرف دگر ياد نداد استادم

  

  »ِمْن َعْذٍب ُفراٍت ُسهَِّلْت َلهُ َمَوارُِدُه َفَشِرَب نـََهًال َو َسَلَك َسبيًال َجَدَداً َقْد َخَلَع َسرابيَل الشََّهواتِ   َو ذََكَر َفاْسَتْكثـََر َو اْرتـََوى«

  .برد لباس شهوات را از وجودش بريون آورده، از هيچ چيزى لذت منى؛ متام 

  »ِمَن اهلُُمومِ   وَختَّلى«

  .ها را دور رخيته است ؛ متام غّصه
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  »إّال َمهّاً واِحداً انـَْفَرَد ِبهِ «

راضى رسم؟ چه زماىن حمبومب از من  من چه زماىن به موالمي مى: گويد رسد، مى ؛ فقط يك غّصه دارد، به هر كس مى
  شود؟ مى

  » َفَخرََج ِمْن ِصَفِة الَعمى«

  .بيند ؛ از كورى خارج شده و مى

  » وُمشارََكِة أْهِل اهلَوى«

  .تواند با هواپرستان بنشيند ؛ ديگر منى

  » َو صاَر ِمْن َمفاتيِح أبواِب اهلُدى«

سد كه خدا را قبول ندارد با ر  سوزاند، به هر كس مى رسد، او را هم مى ؛ وجودش تبديل به كليد شده، به هر كس مى
آقا چه شده است؟ چه كسى در تو اثر  : گويد گردد و مى شود و منقلب مى ها اخالق و رفتارش عوض مى ديدن اين

  .گذاشته، اسم او را به من بگو، مرا نيز با او آشنا كن

  »2« » ، و َمغاليِق أْبواِب الرَّدى َو صاَر ِمْن َمفاتيِح أبواِب اهلُدى«

خواهد مهه روابط غري  ابتداى كار هم سخت است، چون انسان مى. اين جتليه است. بندد درهاى گمراهى را مى؛ متام 
  .خودمان را بسنجيم. خداىي را تبديل به روابط خداىي كند

  :در روايات به گريه از خوف خدا توصيه شده است

  »3« »ِمْن خوِفَك َمرحوَمةً   َوَعبْـَرَة َمْن َبكى«

  :دهم كنم، جانتان را صفا مى خبشم، دل مشا را روشن مى براى من گريه كنيد، گناهانتان را مى ؛ يعىن هر وقت

ن   تا نگريد ابر ِكى رويد 
 

 «4»  تا نگريد طفل ِكى نوشد لنب
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  از اول اين گريه را قرار داده تا از مادر متولد شدمي براى شري گريه كردمي، مادر

______________________________  
  .ديوان اشعار حافظ شريازى -)1(

  .36، حديث 11، باب 56/ 2: ؛ حبار األنوار87خطبه : ج البالغه -)2(

  .، زيارت امني الّله480: ؛ مصباح الكفعمى738: مصباح املتهجد -)3(

  .مثنوى معنوى مولوى -)4(

  374: نفس، ص

چه شده ! گويد، هان آيد، مى كه بزرگ شدمي پيش خودش بايد گريه كنيم، تا گريه ما درمىدويد و به ما شري داد، حاال هم  
  .شومي شومي و اگر گريه نكنيم، آرام منى كند، اگر گريه كنيم آرام مى است بنده من؟ ما را آرام مى

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

  375: نفس، ص

  ها پى نوشت

   شناخت نفسمنازل و مراحل عرفان و  22

  

   ران، حسينيه هدايت

  1362رمضان 

  381: نفس، ص
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   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

اى كه در جنب نفس، با توجه به آيات كتاب خدا و روايات و اخبار مطرح است، مسئله جتليه يا طهارت ظاهر  مسأله
  .استوجود 

قواعد اين منزل در اختيار علم فقه و . اگر انسان طالب خري دنيا و آخرت باشد، براى حتّقق آن بايد اين منزل را طى كند
  .علم حالل و حرام است

در علم حالل و حرام هم اكثر مسائل . زند هاى عبادى آنان دور مى در علم فقه اكثر مسائل بر حمور وظايف و مسئوليت
  .زند دى و خمصوصاً مسئله خوراك، پوشاك و مسكن انسان دور مىبر امور اقتصا

نفس كه كارگردان متام اعضا و جوارح و فرمانده متام عناصر وجودى انسان است بايد با علم فقه و علم حالل و حرام 
بسته بايد مقّيد به  ها، شهوات، غرايض و امياىل كه بر اين تابلو نقش حالت انقياد پيدا كند، به اين معنا كه متام خواسته

شود، وارد حميط  حدود خدا شود، نفس وقىت حالت انقياد و تسليم در برابر امر خدا پيدا كرد، وارد منطقه نوراىن مناز مى
شود، وارد دنياى انفاق و صدقات و حّج و امر به معروف  شود، وارد دنياى باعظمت جهاد و شهادت مى پربركت روزه مى

ى از منكر و ساير   .شود مسائل عبادى حق مى و 

  برد، چون مهه اعضا و ها شد، متام تبعاتش را با خودش مى وقىت وارد اين ميدان

  382: نفس، ص

اگر . برد رود، متام ابزارش را هم دنبال خودش مى وقىت كارفرما براى كارى مى. جوارح انسان براى نفس به منزله ابزار هستند
برد، چشم، گوش، زبان، دست، پا و  گناه شركت كند، ابزارش را هم با خودش مى  نفس شيطاىن باشد و خبواهد در جملس

  .روند برد و اگر خنواهد برود هيچ كدامشان منى شكم را مى

بايد ديد نفس . روند، البته تبعات نفس از خود اختيارى ندارند، بلكه مهه تسليم نفس هستند نفس كه نرود تبعاتش هم منى
كند، مهه اعضا و  است، اگر تسليم ناحيه اهلى است، وقىت به طرف وجود مقّدس دوست حركت مىاى  تسليم چه ناحيه

برد، اعضا و جوارح هم به تبع او  برد، وقىت در حالت انقياد و تسليم نسبت به موال به سر مى جوارح را هم با خودش مى
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تسليم حاىل است و تسليم ساير اعضا و جوارح البته تسليم او . آيند در حال انقياد و تسليم عملى نسبت به حق برمى
  .تسليم عملى، حركىت و فعلى است

   مراحل لقاى انسان

عمده و ريشه مسئله توّجه و حال است، اگر انسان حال داشته باشد، عبادت دارد، اگر حال نداشته باشد، عبادت 
معرفت، عبادت بدون  شناخت، عبادت ىب ىبحال، عبادت  عشق، عبادت ىب در اكثر معارف وارد شده كه عبادت ىب. ندارد

پايه مهه اين واقعّيات هم . العاده ندارند يك سلسله حركاتى است كه اين حركات ارزش فوق. حالت تسليم عبادت نيست
  .معرفت است، اين قدر كه انسان بفهمد جز وجود مقّدس، يار ديّارى در اين آفرينش وجود ندارد

ا هم اكثر . گرداند، چون تنها او وجود اصيل است، بقّيه وجود تـََبعى هستند رمىمتام روى وجود را به طرف او ب آ
ديدند، يك وجود بيشرت  بينند، انبيا، ائّمه، اوليا و عاشقان كه وجودهاى تـََبعى را هم منى وجودات را وجود تبعى مى

  به صورت جتّلى، كردند؟ ديدند و آن وجود مقّدس حق بود، پس بقّيه را به چه صورت نگاه مى منى

  383: نفس، ص

خواهد و وقىت كه انسان حمو در منبع شد، اصًال نوبت به متاشاى جتّلى ديگر  جتّلى كه استقالل ندارد، جتّلى منبع مى
  .كند نفس اگر به چنني حالت علمى و عملى برسد، حال پيدا مى. رسد منى

شادى، انبساط، حركت، فعالّيت، بيدارى، عبادت و مناز  هاى بندگى است، منشأ گريه، اين حال است كه منشأ متام رشته
با خشوع است، وىل آيا بزرگان و رهروان اين راه و سالكان اين مسري به مهني حدود قانع شدند؟ مگر به حّد اين عبادات، 

يار بسيار باعظمىت  دانند، چون به حّد علم فقه و علم حالل و حرام قانع شدند؟ آنان متام اين مراحل را پّله و قدم اول مى
  .تواند به او و به لقاى او برسد ها كسى منى است و به اين راحىت

هاى ظلماىن و نورى در اين مسري بسيار زياد است كه انسان حجاب به حجاب، منزل به منزل، مرحله به مرحله  حجاب
ها و  كت كند، پّله به پّله منزلشود، بلكه انسان بايد به تدريج حر  اى هم منى بايد بگذرد، به صورت دفعى و حلظه

ها را پشت سر بگذارد تا به آن واقعّيىت كه قرآن امسش را لقاى انسان گذاشته برسد؛ يعىن به جاىي برسد كه  حجاب
دانيد كه  مى. اش از خدا راضى شود اش از انسان راضى شود، انسان هم با متام هوّيت انساىن خداوند با متام هوّيت خداىي

  »1« .اى نيست ين منزل كار سادهرسيدن به ا
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   لقاى انسانيت

. تنها يك نفر به اين منزل رسيد. اند تعدادشان خيلى كم است منونه افرادى هم كه به اين منزل و لقاى انسانيت رسيده
سر و قطعه  بدن ىب 72كسى كه از رستنگاه مو تا نوك پايش يك جاى سامل در پشت و روى بدنش نبود، روبه روى او 

  .زن و بچه به گوش او برسد 84قطعه روى خاك افتاده، اين طرفش هم صداى 

  اند، عاِمل، شان غري عادى هاى عادى نيست، بلكه متام هاى او هم كشته كشته

______________________________  
  :فرمايد امرياملومنني عليه السالم درباره عبادت خداوند مى -)1(

َبًة اَل عليه السالم ِإنَّ قـَْوماً َعَبُدوا اللََّه َرْغَبًة فَِتْلَك ِعَباَدُة التُّجَّاِر َو ِإنَّ قـَْوماً َعَبُدوا اللََّه َرهْ َو قَ «؛ 237حكمت : ج البالغه
  .َفِتْلَك ِعَباَدُة اْلَعِبيِد َو ِإنَّ قـَْوماً َعَبُدوا اللََّه ُشْكراً َفِتْلَك ِعَباَدُة اْألَْحرَارِ 

و  . خداى عز و جل را از راه ترس پس اين عبادت بندگان است كه از ترس آقا خدمت ميكنند اند گروهى عبادت كرده
اند خداى تبارك و تعاىل را از براى طلب ثواب، پس اين عبادت مزدوران است كه كارى ميكنند كه  گروهى عبادت كرده

  .»پس اين عبادت آزادگان استاند خداى عز و جل را بسبب حمض دوسىت او،  مزدى ستانند، و گروهى عبادت كرده

  :فرمايد و نيز مى

  .إهلي ما عبدتك شوقا إىل جنتك و ال خوفا من نارك بل وجدتك أهال للعبادة فعبدتك«؛ 128: األلفني

شت و نه از ترس از آتشت بلكه براى اينكه ترا براى عبادت شايسته يافتم پس  خدايا ترا عبادت نكرده ام براى اشتياق به 
  .»كردم  ترا عبادت

  384: نفس، ص

اش هم  زن و بچه. خوانيم از اولياى حق و در رأس عارفان تاريخ هستند آن گونه كه در زيارتشان مى. عادل و موّثق هستند
بلكه . زن و بچه عادى نيستند، نه خواهرش عادى است و نه دخرتش سكينه و نه اين اهل بيت، هيچكدام عادى نيستند

  .هاى روزگارند و برترينمهه از اوليا و فرازنگان 
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  :كسى كه در امواج انواع بالها دچار است و در اوج اين بالها بگويد

  »1« »إهلي، ِرَضًى ِبَقضاِئكَ «

ام، راضِى راضى هستم و اين  بيىن كه به خاطر تو هم به اين وضع دچار شده به اين وضعى كه االن در آن هستم و تو مى
يَأيـَّتـَُها النـَّْفُس « :ادى است؟ از اين رو، وقىت آيه آخر سوره فجر آمد كهرضايت كاشف از رضايت حق است فردى ع

اين سوره، : اين سوره چيست؟ پيامرب فرمود: شخصى از پيامرب پرسيد »2« ،»َرّبِك رَاِضَيًة مَّْرِضيَّةً   اْرِجِعى ِإَىل * اْلُمْطَمِلنَّةُ 
  .اصًال حرف خدا در اين آيه فقط با حسِني من است. است» سورة احلسني«

   منزل جتليه

علم فقه و علم به حالل و حرام و وادار كردن نفس  : اى نيست، منزل جتليه است عبارت است از منزل جتليه، منزل ساده
ياد و تسليم در مقابل وجود مقّدس دوست پيدا كند و بعد هم مهه اعضا و جوارح مقّيد به قيود رساله مرجع كه حالت انق

تقليد شوند و مهه اعضا و جوارح مقّيد به قيود كتاب حالل و حرام شوند و حىت اين قدر قيد قوى باشد كه اگر انسان 
 شبهه داشت كه حالل است يا حرام، واقعاً خنورد، حىت بو هم تر از آن ديگر نبود، وىل اى قرار گرفت كه خومشزه سر سفره

  .نكشد

بيند دويست هزار تومان منفعت كرده، كه  كند، مى اين قيد چنني قدرتى دارد، قدرتى كه انسان سر سال وقىت حساب مى
   ند، چراكه حقك چهل هزار تومانش مخس و سهم امام است، در اين هنگام هيچ معّطل نشود و آن را از مالش دور مى

______________________________  
  .248/ 7: موسوعة االمام على بن اىب طالب ىف الكتاب والسنة -)1(

به سوى پروردگارت در حاىل كه از او خشنودى و !* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته«؛ 28 - 27): 89(فجر  -)2(
  ».او هم از تو خشنود است، باز گرد

  385: نفس، ص

  .هايت باشد ديگران است، حق خداست، خدا گفته راضى نيستم اين پول بني پول
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اين قدر مقّيد به حالل و حرام است، اين قدر مقّيد به فقه، مناز اول وقت، وضوى درست، مناز درست، روزه و حج و 
  .جهاد با شرايط است

  .تازه وارد پّله و قدم اول شده استجمموع اين علم و عمل و حال را كه با مهديگر در اين منزل اجياد كرد 

  :گفتند كه كردند و راست مى ها بيخود از خودشان گاليه منى بعضى

  هفت شهر عشق را عطار گشت
 

 «1»  امي ما هنوز اندر خم يك كوچه

  

ا متام آرامى روحشان به اين جهت بود كه پايني نبودند، از اوج قّله عرفان اهلى و انساىن مهه چيز را . كردند متاشا مى آ
  .بني و تيزبني بودند و به مهني دليل مهيشه در حال رضايت بوده و هيچ گاه شكوه و اعرتاضى نداشتند خود به خود عمق

آقا يك : گفتند رفتند، فقط يك بار مى زدند، حرف زدنشان مطابق با قرآن بود، اگر دِر مغازه نانواىي هم مى اگر حرف مى
  .گفتند كه بيشرت از اين اجازه ندارمي زبان را خرج شكم كنيم زدند و مى م حرف منىنان به ما بده و بار دو 

كرد، اما  كردند، چشم كار مى مقّيد و مراقب بودند، ُحماسب بودند، چشمشان را يك حلظه بيخودى صرف نگاه كردن منى
زد، آن هم فقط  نفر قلبشان مىدادند كه قلبشان براى كسى بتپد، اما فقط براى يك  اجازه منى. كرد درست كار مى

هاى قرمز تشكيل  هاى ما كه از گلبول فهميدند كه متام وجود و بدن ما پر از خون است، اين خون مى. حضرت حق بود
 357ها را دربياورند و روى هم بچينند، ستوىن به طول  گويند اگر گلبول شده و بسيار زياد هم هست، تا آن جا كه مى

بينيد كه متام   ترين ميكرسكوپ بگذارند، مى ، هر يك دانه گلبول خون را كه در بياورند و زير قوىشود هزار كيلومرت مى
  .است» اللَّه«متام به شكل  -برخالف حيوانات كه يك جور نيست -ها يك جور است، هاى خون بدن انسان گلبول

______________________________  
  .مولوى -)1(

  386: نفس، ص

كسى در وجود ما هست، در عاَمل چه كسى هست، بقّيه كه هستند، بقّيه چه هستند؟ دل براى چه كسى غري از خدا چه  
ا با حماسبه زندگى مى   .كردند بتپد؟ آ
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داد، به  رفتند و پدر و مادر دخرت جواب رد مى شد، بر فرض اگر دنبال زيباترين دخرت شهرشان مى اگر وقت ازدواج مى
  .كردند آمدند و عفت خود را حفظ مى رب العاملني و بريون مى مد للَّهگفتند، احل خدا مهان جا مى

  :گويد قرآن مى

  »1« »...َو ْلَيْستَـْعِفِف الَِّذيَن َالجيَُِدوَن ِنَكاًحا «

حاال كه كسى حاضر نشد به تو دخرت بدهد تا جواب شهوتت را بدهى، اين شهوت را براى خدا : گفتند به نفسشان مى
  .كردند تا مبريند مىحبس كن و حبس 

هر كسى با خودش فكر كند كه آيا به مهني منزل اول رسيده؛ يعىن علم فقه را پيدا كرده، . اين قدم، پرده و منزل اول است
علم رساله را كه ياد گرفنت يك مسئله واجب شرعى مساوى با دوازده هزار ختم قرآن است، ياد گرفته و بعد هم به آن 

كند؟ اولياى اهلى اگر حالِل حالل هم  كند؟ در مسئله لقمه حرام چه مى مسئله حالل و حرام چه مىعمل كرده يا نه؟ در 
رسيدند، مست  خيال نكنيد كه اگر به حالل مى. كردند آوردند، مهان را به اندازه ضرورت و اكتفا استفاده مى به دست مى

  !شد؟ شان عوض مى شدند، حال و زندگى كردند، خوشحال مى مى

   زيربناى سالمت عبادات فقه،

  .دار اين منزل علم فقه و علم حالل و حرام است اين منزل جتليه است كه عهده

اگر جاىي از وضوى انسان اشكال داشته باشد، تا آخر عمرش هم دنبالش را نگريد، . فقه زيربناى سالمت عبادات است
  يك لقمه حرام كه خبورد، خدا. رست باشدمهه منازهايش باطل است و وقىت هم كه وضويش درست باشد، منازش د

______________________________  
  ».يابند بايد پاكدامىن پيشه كنند ازدواجى منى]  وسيله[و كساىن كه «؛ 33): 24(نور  -)1(

  387: نفس، ص

هم به اندازه حق  كنم، هيچ معشوقى فرمايد منازت را خبوان، اما تا آثار اين لقمه در بدن تو هست، نگاه به تو منى مى
با لقمه حرام، با چشم جنس، با زبان جنس، با لباس غصىب، با ريش تراشيده، با قلب : گويد مى. بني و دقيق نيست باريك

  :كند امرياملؤمنني هم اعالم مى. مغرور، با ريا، با ُعجب، با كرب پيش من نيا
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  »1« »اللُهمَّ إّين أسأُلَك ُسؤاَل خاضٍع ُمَتَذّلٍل خاِشعٍ «

  .آن طور كه خودت خواسىت آمدم! حبيب من! ؛ موالى من

   ناز و غمزه حمبوب

اش را ببينيد كه  معاىن. هاست هايشان دارند، صحبت ناز و ابرو و مو و غمزه و اين حرف متام غزلّياتى كه عرفا در كتاب
به او برسد بايد نازش را خبرد، خواهد  كند و هر كس مى اى دارد؟ او خيلى ناز مى چه غمزه. اين غمزه اهلى است. چيست

گويد بيا، به گنهكار عادى و  توان رسيد، بايد نازش را خريد، از اين رو، وقىت مى بدون معامله با ناز حمبوب به حمبوب منى
به او بگو توبه كن و بيا؛ يعىن خودت را پاك كن، چراكه من در قرآن هم  : گويد گويد، بلكه به پيغمرب مى معموىل منى

  :ام گفته

 »3« »اْخلَِبيثُت لِْلَخِبيِثنيَ « .چون خدا طّيب و پاكيزه است بايد براى رسيدن به او پاكيزه شد »2« »َو الطَّيّبُت لِلطَّيِّبنيَ «
گاهى كه جربئيل . ها هم مال ابليس، اما زيباها براى خدا هستند بدِگل. ابليس زشت است. ها مال بدِگل بدِگل

شت زيباى . به حبيب من بگو كه سالم مرا به بالل برساند: فرمود خواست پيش پيغمرب بيايد، خدا مى مى به او بگو كه 
  .»لطَّّيِبنيَ َو الطَّيّبُت لِ « »4« :من مشتاق مجال زيباى توست

اين منزل كه مالحظه كرديد ريشه قرآىن دارد، ريشه فقهى دارد، ريشه حالل و حرامى دارد، حرف غري نيست، حرف خارج 
  .هم نيست، مسائل هم مسائل التقاطى نيست

   منزل ختليه

   انسان وارد منزل. ختليه منزل بسيار مهمى است. منزل دوم منزل ختليه است

______________________________  
  ).دعاى كميل( 844؛ مصباح املتهجد 152/ 6: ج السعادة -)1(

  ».اند و زنان پاك براى مردان پاك و مردان پاك براى زنان پاك«؛ 26): 24(نور  -)2(

  .مهان -)3(
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ج البالغه، ابن اىب احلديد202/ 31: حبار األنوار -)4( : ه و آلهقال رسول اهللا صلى اهللا علي«؛ 104/ 10: ؛ شرح 
: ؛ روضة الواعظني52، حديث 10، باب 341/ 22: حبار األنوار» .اشتاقت اجلنة إىل على و عمار و سلمان و بالل

  ».ذر و املقداد إّن اجلّنَة تشتاق اليك و إىل عمار و سلمان و اىب! يا على«؛ 282/ 2

  :و در ذيل مهني حديث آمده است كه

  ».إىل اجلّنة و إّن اجلنَة ألعشق لسلمان من سلمان للجّنة إّن اجلنة ألشوق إىل سلمان من سلمان«

  388: نفس، ص

اول كه شد، حالل و حرام را كه ياد گرفت، فقه را كه ياد گرفت، متام اعضا و جوارحش وارد عبادت كه شد، متام بزرگان 
باطن را بايد در منزل دوم اين طهارت ظاهرى است، اين ظاهر است، هنوز به باطن دست خنورده، : اند كه دين ما گفته

. هاىي كه بايد رمحت حق را بگريد، آيا باز است يا بسته حاال بايد بنشينم در خودم جستجو كنم، ببينم كانال. جويا شد
خواهد وارد  اگر باز است كه ختليه خود به خود صورت گرفته و اگر بسته است، آن آب رمحت اهلى، آن عنايات اهلى مى

  :از قلب و نفس و جان و درون، بايد اين اليروىب را اجنام داد. اليروىب حساىب شود وجود شود، بايد يك

ر جان را از هوس   اى خدا اين 
 

 شستشو كن شستشو كن شستشو

  وانگه از درياى عشقت سوى جان
 

 جو به جو كن جو به جو كن جو به جو

 گر خنواهى خود فراموشت شود
 

 ياد او كن ياد او كن ياد او

  

ديگر  . آيد از مبدأ آب به منتها منى. گريد كنند، چراكه گل و ماسه و الى مى هاى ايران را مرتب اليروىب مى بيشرت قنات
خواهد، يك ختليه كامل كه  يك اليروىب كامل مى. كنند رود، اما اليروىب مى هاى بعد از قنات از بني مى كشاورزى زمني

سراسر وجود از رسوب و جلن بدبوى متعّفِن ريا، از جلن متعّفن تكّرب، از جلن  سراسر وجود از رذايل اخالقى پاك شود،
  :متعّفن غرور، از جلن متعّفن خبل، حسد، منّيت و كرب پاك شود كه دائم واقعاً خودم را چنني ببينم

ْسَتكنيُ «
ُ
ليُل اَحلقُري املِْسكُني امل   »1« .»وأنا َعْبُدَك الضَّعيُف الذَّ
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  .دهند چون كسى كه حالت استغنا دارد، چيزى به او منىيك اليروىب كامل، 

انسان در حمضر اهلى بايد اظهار فقر كند تا به او عنايت شود، اما اگر جلن توانگرى و عجب و منّيت و خودمناىي در متام 
  .اين منزل دوم است. رسد رسد، رمحت منى شريانات وجود پر باشد، عنايت به او منى

______________________________  
  ).دعاى كميل( 557: ؛ مصباح الكفعمى847: مصباح املتهجد -)1(

  389: نفس، ص

   منزل حتليه

ها اليروىب اجنام گرفت، حاال بايد در مقام  ها و كدورت اما منزل سوم منزل حتليه است كه وقىت آيينه پاك شد و از اين زنگ
مرّوت، صفا، وفا، جوامنردى، عشق، كرامت، فضيلت، رحم، عاطفه، . شكوفا كردن و انعكاس صفات اهلى برخاست

  .درسىت، پاكى، تواضع، جود و سخا مهه بايد در وجود انسان قرار بگريد

به دليل اين واقعّيت اخالقى . رئوس علم اخالق در قرآن جميد بيان شده است. دار اين دو منزل است علم اخالق عهده
  :بود كه خدا در قرآن به پيامربش گفت

اين قدر اين مرد . تر است از اخالق تو چه بگومي، از عاَمل اخالق تو بزرگ! حبيب من »1« »ُخُلٍق َعِظيمٍ   نََّك َلَعَلىَو إِ «
  .آراسته و پاك بود

  .پذير است اين منزل دوم و سوم با معرفت به اصول اخالقى امكان

   حالت جذب و اجنذاب

شروع به آشكار » جذب و اجنذاب« او و حمبوبش به نام حالت اكنون كه انسان با طى كردن اين سه منزل حالىت بني
برد كه گوىي خود به خود به  انسان پى مى. شوند تا انسان را به مست خود بكشند كند، حاال مهه دنيا مجع مى شدن مى

انسان . خواهند با رساندن خودشان به او، انسان را قانع كنند حاال مهه عامل مى. شود طرف كس ديگرى كشيده مى
هاى قوى به اين ظواهر مادى و پول و  بيند كه يك حالت فرار از اين عامل ماده و ظاهر دارد و آهسته آهسته آن حمبت مى
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حرارت ديگرى دارد، . طال و نقره و مركب و رياست و مقام سرد شده و يك شعله ديگرى از درون برافروخته شده است
  شود، ا اين حال جذبه قوى مىحال ديگرى دارد، آهسته آهسته با عنايت خد

______________________________  
اخالق اين قدر مهم و با ارزش » .و يقيناً تو بر ملكات و سجاياى اخالقى عظيمى قرار دارى«؛ 4): 68(قلم  -)1(

  :فرمايد است كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله هدف از بعثت را اين گونه بيان مى

َا بُِعْثُت ِألَُمتَِّم َمَكارَِم اْألَْخَالق«؛ 89/ 1: ؛ جمموعة ورّام12701، حديث 6، باب 187/ 11: مستدرك الوسائل   .»ِإمنَّ

  390: نفس، ص

خودى برسد؛ يعىن به  سوزاند تا انسان به مقام ىب سوزاند، آن قدر مى شود، مى كند، گرم گرم مى اين اجنذاب قدرت پيدا مى
به خودش حّسى نداشته باشد و فقط خدا ببيند، هيچ كس ديگر غري او منانده مقامى برسد كه ديگر خودش هم نسبت 

  :است

اِر َغيْـرُُه َديَّارٌ «   .»1« »لَْيَس ِىف الدَّ

هاى قّالىب را سرد   فناى آن آتش و حرارت و آن عشق به موال مهه چيز را سوزانده، متام حمبت. اين جا ابتداى منزل فناست
سوزاند، يك حالت فنا  كم مى ان مانده، گرمى عشق و اين گرمى خوِد انسان را هم كمكرده و فقط يك گرمى براى انس

  .كند پيدا مى

   منزل فنا و مراحل فناى آن

  :كند اين فنا در سه مرحله ظهور مى

  .فناى در افعال، فناى در صفات، فناى در ذات

   فناى در افعال
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» حركت اللَّه«بيند و آن  متام حركات عامل را فقط يك حركت مىرسد كه  اما در فناى در افعال، حال انسان به جاىي مى
   در ديدن اين حركت اللَّه است كه آن حقيقت. است

اللَُّه، الَحْوَل و القـُوََّة إّالبِاللَّهِ «   »2« »َال مؤثـَِّر ِىف الُوجوِد إالَّ

  .شود آشكار مى

  مقام حمو

  

  .درتى غري قدرت خدا نبيىن، ساير خاليق ديگر قدرتى ندارندترسى، وقىت ق وقىت تو غري خدا را باقدرت ببيىن، مى

فنا و » اللَّه اكرب«ها را يك  دهند كه اين مگس وار خودشان را منايش مى فعلى غري از فعل خدا وجود ندارد، بقّيه مگس
  گويند، اين مقام را مقام حمو مى. كند نابود مى

______________________________  
  .سوره غافر 16ذيل آيه  93/ 24: ىتفسري آلوس -)1(

  ).بغري از ال حول وال قّوة اّال باللَّه) (تكمله( 306/ 54: حبار األنوار -)2(

  391: نفس، ص

  .فقط حمو در ارادة اللَّه و فعل اللَّه است

ديگر . دفعلى غري از فعل خدا وجود ندارد، دسىت غري از دست خدا وجود ندارد، قدرتى غري از قدرت خدا وجود ندار 
اگر هم ادعا كند فاىن در افعال وجود حضرت حق، پوشاىل بودن اين . تواند اّدعاى قدرت كند هيچ قدرت باطلى منى

  .گويد خواباند؛ يعىن قدرت نيست، دروغ مى كند و مى قدرت را ثابت مى

   فناى در صفات
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بينند، اما عارف از ذات فرش تا فوق  را مىها  ها و قيافه ها و شكل ديگران رنگ. اما مرحله بعد فناى در صفات است
ها هيچ كدام  اين. بيند كه عكس صفات اهلى در آن جتّلى كرده است عرش مهه را به صورت يك تابلو و يك آيينه مى

اى كه دارد، دورمناىي از زيباىي وجود مقّدس اوست كه عامل را به  هر كس هر زيباىي. صفت ندارند، متام عكس صفات يارند
  :بيند آيينه مى صورت

  اى است گيىت و خوبان آن، در نظر آيينه
 

 «1» ديده نديد اندر آن جز رخ زيباى يار

  

   مقام طمس

  

  :ها فقط نقش اوست، اينها هيچ كدام نقش مستقل نيستند متام نقش

 يك شىب جمنون به خلوتگاه ناز
 

 كرد راز با خداى خويشنت مى

  اى كاى خدا نامم تو جمنون كرده
 

  اى ر يك ليلى دمل خون كرده

  پرست اى خدا من كم نَِيم از بت
 

  روى اّميدم به درگاه تو هست

  

  اى خدا آخر طبيب من كجاست
 

  ُمردم از حسرت نصيب من كجاست

  پس خطاب آمد كه اى شوريده حال
 

  خواهى در اين درگه بنال هر چه مى

  كار ليلى نيست اين كار من است
 

 «2»  خوبان عكس رخسار من استروى 
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ها بريون بيا، كه اين زيباست يا اين درخت قشنگى است، اين درياى باصفاىي است، اين كنار درياى خوىب  از اين قيافه
عاَمل آيينه است، خودت را معّطل آيينه . از مهه اينها بريون بيا و سراغ آن چيزى برو كه عكس آن در عاَمل افتاده. است
در گودال قتلگاه هم . آيد، برو آن مجاىل را پيدا كن كه عكسش در اين آيينه افتاده است از آيينه چيزى گريت منى نكن،

  :گفت كه خوِد من هم آيينه بودم مى

 آينه بشكست و رخ يار ماند
 

 اى عجب اين دل شد و دلدار ماند

 نقش بشد جلوه نّقاش شد
 

 «1» سّر هو اللَّه ز من فاش شد

  

توان ديد،  ها را مى توان ديد، منبع زيباىي گويند؛ يعىن مقامى كه فقط يك زيباىي را مى اين را مقام طمس و پاك شدن مى
  .شود ها مهه پاك مى ها را ديدن كه اين رنگ منبع صفات را ديدن، منبع رنگ

   مقام حبيب ابن مظاهر و مسلم بن عوسجه

  

  .وسجه در بازار كوفه متذكر شدحبيب بن مظاهر اين مقام را به مسلم بن ع

شود، رنگى  چند مرتبه كه شسىت پاك مى: گفت. خواهم رنگ خبرم و به حماسنم بگذارم مى: روى؟ گفت كجا مى: پرسيد
: گفت. خواهى براى تو خبرم تا به حماسنت بزىن، رنگى كه ديگر پاك نشود به بازار آمده كه رنگ جاودانگى دارد، مى

  :شود ال، آن جا يك رنگى هست، به خودت بزن، رنگى كه ديگر پاك منىكرب: بازاِر كجا؟ گفت

  »2« »ِصبـَْغَة اللَِّه َو َمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصبـَْغةً «

رت از رنگ من است؟ اسري رنگ نباشيد! يعىن اى عباد من   .اين مهه دنبال اين رنگ و آن رنگ نرويد، چه رنگى 

   و گفت كه يك گليم خبر تا زير پاميان شخصى سه درهم به خدمتكار خانه داد
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______________________________  
  .اى اهلى قمشه -)1(

و چه كسى ] كه اسالم است، انتخاب كنيد[رنگ خدا را :] به يهود و نصارى بگوييد[« ؛ 138): 2(بقره  -)2(
  »رنگش نيكوتر از رنگ خداست؟

  393: نفس، ص

  چه رنگى خبرم؟: رگشت، پرسيدبيندازمي، از در حياط بريون رفت و ب

  .پول را گرفت. پول را به من بده: گفت

  كىن؟ پس چه كار مى: پرسيد

  .خواهم هيچى، حاال كه پاى رنگ آمده، گليم هم منى: گفت

 غالم ّمهت آمن كه زير چرخ كبود
 

 «1»  ز هر چه رنگ تعّلق پذيرد آزاد است

  

اى كاش خود ما هم اين چنني بودمي، دائم به خانه برومي و  . حال ديگران استسوزد كه اين مطالب مهه خرب از  اما دمل مى
ها، حاالت و اخالقيّات ديگران را باز كنيم و بياورمي و در اين جمالس خاىل كنيم و روز مرگ ما  كتاب ورق بزنيم و حرف

اى، ما كه از  يش ما آمدهات كجاست؟ تو كه با بدن پ هم به ما بگويند كه پس رنگت كجاست؟ حالت كجاست؟ قيافه
تو بدن خنواستيم، بدنت كه مال گور است، در دنيا كه بودى، غرق در شهوت بودى، اين جا هم تا قيامت در اين قرب 

  شود؟ خاكى باش تا ببينم در قيامت چه مى

   فناى در ذات
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دل و جان و سر مهه از فناى در ذات چيست؟ آن جا مقامى است كه چشم . اما مرحله سوم فنا، فناى در ذات است
  :شود كه ماند، يك مرتبه متام وجود انسان فريادش بلند مى هيچ غريى منى. شود متاشاى غري بسته مى

  »2« »يا َمْن ُهَو يا َمْن لَْيَس إّالُهو«

لى پنهان ايد ماه وقىت به ك ؛ اى تو و اى كسى كه غري از تو ديگر وجود ندارد، اين مقام، مقام حمق است، حماق كه شنيده
شود، ديگر كار انسان به جاىي برسد كه ديده نشود، ديگر ديده نشومي تا توّقع  هاى آخر ماه ديده منى شود، ديگر شب مى

   داشته باشيم كه ديگران به ما سالم كنند، اصًال ديده نشومي تا توّقع داشته

______________________________  
  .ديوان اشعار حافظ شريازى -)1(

  .82: ، دعاء عظيم مروي عن أمرياملؤمنني عليه السالم؛ األمان361: البلد األمني -)2(

  394: نفس، ص

آورد، از مقام  وقىت انسان به منزل فنا رسيد، آن گاه از مقام بقا سر درمى. باشيم كه ديگران تعظيم كنند يا بارك اللَّه بگويند
   بقا كه مقام

  »مع اللهى«

  .است

  به نوربازگشت فضيل از ظلمت 

رفت، در آن فضاى ساكت و هواى آرام  هاى بغداد براى دزديدن مى آن نيمه شب تاريك وقىت فضيل از روى بام خانه
  :خواند چه باحال هم مى »1« كيست؟ دامن صداى ناله شنيد، نشست، ديد كسى نصف شب براى عبادت بلندشده، منى

  »2« »قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَّهِ َأَملْ يَْأِن ِللَِّذيَن َءاَمُنواْ َأن َختَْشَع «

چه موقع ! نشانيد؟ وقتش چه موقع است، چرا مرا اين قدر به انتظارتان مى! بندگان من هنوز وقت آشىت مشا نشده؟
آمدم، برگشت و ! زىن؟ آمدم، مرا صدا مى! موالى من، با من هسىت؟: برگشت و گفت! آييد؟ آيا منى »َأَملْ يَْأنِ « !آييد؟ مى
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آيد، خوب گوش  از شهر بريون بروم، نزديك دروازه رسيد، هنوز هوا تاريك بود، ديد صدا از داخل خرابه مى: گفت  به خود
تا هوا تاريك است سريع بلند شويد، منازهايتان را خبوانيد، بارها را : گويد ساالِر قافله جتارتى است كه مى داد، ديد قافله

  .فضيل بر سر خود زد. طرناك، اين دزد بريون بغداد ممكن است بيايدببنديد، بار كنيد برومي، تا اين حيوان خ

ترسيديد،  اى را كه از آن مى مردم را نرتسان، كاروانيان را ناراحت نكن، آن حيوان درنده! ساالر قافله: نزديك خرابه گفت
وش شده است بايد آن را ببن نفس ما افسار مى! خدايا. ام امشب افسار كرده توانيم آن را  دى ما ديگر منىخواهد، چون 

  .ببندمي

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

______________________________  
  ).داستان فضيل بن عياض(، 79: تذكرة االولياء -)1(

 آيا براى اهل اميان وقت آن نرسيده كه دل هايشان براى ياد خدا و و قرآىن كه نازل شده نرم«؛ 16): 57(حديد  -)2(
  »و فروتن شود؟

  395: نفس، ص

  ها پى نوشت

   لذت عبادت در دورى از نفس 23

  

   نفس و سخىت دل كندن از ظواهر مادى

   ران، حسينيه هدايت

  1362رمضان 

  399: نفس، ص
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   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

كه با معارف اهلى آشنا شود و به مدرسه پربركت انبياى خدا، ائّمه و اوليا راه پيدا كند، با متام وجود با انسان پيش از اين  
  .آيد، قابل ملس است هاىي كه از ظواهر زندگى دنيا براى انسان پديد مى معموًال لذت. ظواهر عامل سر و كار دارد

كند و در  مسه كه پوست است، با ظواهر دنيا رابطه برقرار مىانسان با حواس پنجگانه، چشائى، بيناىي، شاّمه، گوش و ال
در نتيجه، وابستگى انسان تا پيش از ارتباط با حقايق، . كند هاىي هم كسب مى هاىي كه با ظواهر دنيا دارد، لذت اين رابطه

  .آور بسيار نزديك و سخت است با ظواهر دنيا و به ويژه ظواهر لذت

وقىت پاى معارف به ميان آمد، پاى ارتباط با حقيقت عاَمل كه خداست به . را تبديل كند خواهد اين وابستگى حاال مى
ميان آمد، از طريق پيامربان و دستورهاى انبيا، ائّمه و فرهنگ ائّمه و قرآن جميد، تبديل اين روابط به آن روابط و حتت 

  .ستالشعاع قرار دادن روابط حسى در سايه روابط معنوى كار بسيار سخىت ا

تر و حتت الشعاع قرار دادن روابط حسى در سايه حكومت روابط معنوى،  در بدو امر براى تبديل اين روابط به روابط عاىل
در بدو امر هم آن روابط هيچ لذتى ندارند، فقط به تعبري پيغمرب اسالم و امرياملؤمنني امل دارد، درد . جان كندن الزم دارد

  در اين صورت اگر. برد سيار قوى است، لذت هم مىاش ب بدن با خواب رابطه. دارد

  400: نفس، ص

فجر صادق، بلند شود، يخ حياط را بشكند، با » اللَّه اكرب«اى از زمان رها كند، ابتدا بايد با  خبواهد اين رابطه را در قطعه
ت، هيچ لذتى هم ندارد، تبديل اين رابطه كار مشكلى اس. آب داغ يخ شري را باز كند، وضو بگريد و به مناز بايستد

رها كردن رختخواب گرم و شكسنت يخ در هواى بيست درجه زير صفر و وضو گرفنت و مناز . بسيار هم سخىت دارد
 »1« »...ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّارَُةبِالسُّوِء « :شود جنگ بني نفس و خدا از مهني جا شروع مى! خواندن چه عشق و لذتى دارد

  !خواهى بروى؟ گويد، خبواب، در هواى سرد كجا مى كند كه وجودش به او مى انسان حس مى

عمق عامل به انسان بگويد كه رابطه را از . تر است اين يك كار كوچك است، اگر پاى خنوردن در كار بيايد، سخت
خورم، تا ده دقيقه به هشت  منىخوردن به خنوردن تبديل كن، خنور و نياشام، ده دقيقه به ساعت سه بلند شو و بگو 

آورد،  گرسنگى تو را از پا درمى. شب، سر كار هم برو، آفتاب هم خبور، عرق هم بريز، رنج هم برب، تشنگى را هم بكش
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خنور، خيچال پر از ميوه است، جلوى چشمت است، هيچ كس هم در خانه نيست، خنور، اين چه لذتى دارد؟ بسيار هم 
  .عاً هم درد داردسخت و دردناك است، واق

   خبش شدن عبادات و دورى از ظواهر مادى لذت

هاى ظاهرى است، اما شّدت رابطه  آور كم شد و روابط معنوى قوى گرديد، لذت وقىت كه روابط ما با ظواهر مادى و لذت
ه رنگني  خورمي، عادى است، به سفر  خورمي، عادى است، غذا را مى آب مى. معنوى انگار جسم ما را سست كرده است

رتين پارچه را خبرمي،  خواهيم خبرمي، هيچ جورى وادار منى افتد، براميان امهيىت ندارد لباس كه مى كه چشم ما مى شومي، 
  ارزد؟ گوييم بدن ما مگر چه قدر مى مى

خواهم  بدهم، مىخواهم چه كار؟ چه قدر مگر بايد به صورمت، به سرم، به مومي، به لباسم، به كفشم، به كالهم امهّيت  مى
  چه كار كنم؟ وقىت روابط معنوى با تكرار

______________________________  
  »...كنم  من خود را از گناه تربئه منى«؛ 53): 12(يوسف  -)1(

  401: نفس، ص

  :فرمايد عمل تنيده شد، از آن طرف هم با تنيده شدن روابط و تكرار عمل، قرآن مى

شود، حال ديگرى  دائم احساس تو جور ديگرى مى. كنم دائم از عامل معنا در به روى تو باز مى »1« »الَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلنَ «
فقط از عشق من : گويد رسى كه نه از ترس من، بلكه قرآن مى كىن، آن گاه به جاىي مى كىن، شوق ديگر پيدا مى پيدا مى

  :ريزى تا آخر عمرت اشك مى

  »2« »ْمعِ َأْعيـُنَـُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ «

كند و  گريه مى. جوشاند، خيلى لذت دارد از شّدت شوق و عشق اين دو چشمش را مانند دو چشمه آب اشك مى
آيد، فرياد  آن جا ديگر حبث عذاب خدا مطرح نيست، اگر كسى عذاب خدا را بگويد، داد مستمعش درمى. برد لذت مى

ايىت رسيده كشد كه چه مى مى ن جا غري از رمحت و عشق و حمّبت و عاطفه هيچ چيز ديگرى ام كه در آ گوىي؟ من به 
  كىن؟ بينم كه آغوش موالمي دائم باز است، اصًال عذاىب در آن جا وجود ندارد، پس تو چرا اين قدر گريه مى مى. بينم منى
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  »3« .از شّدت وصل و شوق است: گويد مى

  عاشقى كه به مقام وصل رسيده بود

كردند  شد، مگر اين كه سرش را گرم مى اش قطع منى عاشقى به مقام اتصال رسيده بود و گريه: اند كه ها نوشته در كتاب
آخر چه : گفت. اى ناشكرى نكن تو كه به مقام وصل رسيده: كرد، به او گفتند آمد، گريه مى واّال تا از سرگرمى درمى

قابل مقايسه نيست، اما تكرار الزم دارد،  شّدت وصل با درد هجر. تر از آتش هجران است برايتان بگومي، آتش وصل داغ
شود،  ها دارمي، رشته تنيده منى با اين نوع عباداتى كه بعضى. تكرار بامعرفت هم الزم دارد، تكرار با بيناىي هم الزم دارد

   توانيم رومي، وىل به آن مقامات عاىل هم كه مى البته جهّنم منى. بلكه مهان نخ نازك است

______________________________  
شت و مقام قرب[هاى خود  ترديد آنان را به راه ىب«؛ 69): 29(عنكبوت  -)1( ]  راه رشد، سعادت، كمال، كرامت، 

  ».كنيم راهنماىي مى

  ».رخيت به خاطر غصه و اندوه از ديدگانشان اشك مى«؛ 92): 9(توبه  -)2(

يقيىن مى رسد كه به فرموده رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه اگر عبادت مهراه ذوق و شوق شد به آنچنان ! آرى -)3(
صادق عليه السالم  آورمي امام كند كه براى استفاده بيشرت عني عبارت را مى و آله خداوند قلبش را به وسيله اميان نوراىن مى

  :فرمايد مى

ُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َصلَّى ِإنَّ رَ «؛ 17، حديث 52، باب 159/ 67: ؛ حبار األنوار2، حديث 53/ 2: الكاىف
َناهُ ِيف َرْأِسِه ِبالنَّاِس الصُّْبَح فـََنَظَر ِإَىل َشابٍّ ِيف اْلَمْسِجِد َو ُهَو َخيِْفُق َو يـَْهِوي ِبَرْأِسِه ُمْصَفرّاً َلْونُُه َقْد حنَِ  َف ِجْسُمُه َو َغاَرْت َعيـْ

و آله َكْيَف َأْصَبْحَت يَا ُفَالُن قَاَل َأْصَبْحُت يَا َرُسوَل اللَِّه ُموِقناً فـََعِجَب َرُسوُل اللَِّه ص ِمْن  فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه
 َو َأْسَهَر لَْيِلي َو َأْظَمأَ لَِّذي َأْحزََنِين قـَْوِلِه َو قَاَل ِإنَّ ِلُكلِّ يَِقٍني َحِقيَقًة َفَما َحِقيَقُة يَِقيِنَك فـََقاَل ِإنَّ يَِقيِين يَا َرُسوَل اللَِّه ُهَو ا

نـَْيا َو َما ِفيَها َحىتَّ َكَأينِّ أَْنظُُر ِإَىل َعْرِش َريبِّ َو َقْد ُنِصَب لِْلحِ  َساِب َو ُحِشَر اخلََْالِئُق ِلَذِلَك َو َهَواِجِري فـََعَزَفْت نـَْفِسي َعِن الدُّ
اِر َو ُهْم ِة يـَتَـنَـعَُّموَن ِيف اْجلَنَِّة َو يـَتَـَعاَرُفوَن َو َعَلى اْألَرَاِئِك ُمتَِّكُئوَن َو َكَأينِّ أَْنُظُر ِإَىل َأْهِل النَّ أَنَا ِفيِهْم َو َكَأينِّ أَْنُظُر ِإَىل أَْهِل اْجلَنَّ 

بُوَن ُمْصَطرُِخوَن َو َكَأينِّ اْآلَن َأْمسَُع َزِفَري النَّاِر َيُدوُر ِيف َمَساِمِعي فـََقاَل َرُسولُ  اللَِّه ص ِألَْصَحاِبِه َهَذا َعْبٌد نـَوََّر اللَُّه قـَْلَبهُ  ِفيَها ُمَعذَّ
ميَاِن ُمثَّ َقاَل َلُه اْلَزْم َما أَْنَت َعَلْيِه فـََقاَل الشَّابُّ ادُْع اللََّه ِيل يَا َرُسوَل اللَِّه َأْن أُْرزَ  َق الشََّهاَدَة َمَعَك َفَدَعا َلُه َرُسوُل اللَِّه ص فـََلْم ِباْإلِ

  .ْث َأْن َخرََج ِيف بـَْعِض َغَزَواِت النَِّيبِّ ص َفاْسُتْشِهَد بـَْعَد ِتْسَعِة نـََفٍر َو َكاَن ُهَو اْلَعاِشرَ يـَْلبَ 
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روزى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مناز صبح را با مردم گزارد، سپس در مسجد نگاهش : امام صادق عليه السالم فرمود
افتاد، رنگش زرد بود و تنش الغر و چشمانش بگودى فرو رفته، رسول خدا  مى جبواىن افتاد كه چرت ميزد و سرش پائني

ام، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از   من با يقني گشته: حالت چگونه است؟ عرضكرد: صلى اهللا عليه و آله باو فرمود
  .تو چيست؟حقيقت يقني . مهانا هر يقيىن را حقيقىت است: و فرمود] خوشش آمد[گفته او در شگفت شد 

يا رسول اللَّه مهني يقني من است كه مرا اندوهگني ساخته و بيدارى شب و تشنگى روزهاى گرمم خبشيده و از : عرضكرد
ام تا آجنا كه گويا عرش پروردگارم را ميبينم كه براى رسيدگى حبساب خلق برپا  رغبت گشته دنيا و آنچه در دنيا هست ىب

شت را مينگرم كه در نعمت ميخرامند و بر كرسيها تكيه زده، يك  شده و مردم براى حساب گرد آمده اند و گويا اهل 
بينم كه در آجنا معذبند و بفريادرسى ناله ميكنند و گويا اكنون آهنگ زبانه   ديگر را معرىف ميكنند و گويا اهل دوزخ را مى

  .كشيدن آتش دوزخ در گوشم طنني انداز است

ايست كه خدا دلش را بنور اميان روشن ساخته، سپس  اين جوان بنده: باصحاب فرمود رسول خدا صلى اهللا عليه و آله
. يا رسول اللَّه از خدا خبواه شهادت در ركابت را روزمي كند: جوان گفت. بر اين حال كه دارى ثابت باش: خبود او فرمود

نفر  9مهراه پيغمرب بريون رفت و بعد از مدتى نگذشت كه در جنگى . رسول خدا صلى اهللا عليه و آله براى او دعا فرمود
  .»بود) شهيدان آن جنگ(شهيد گشت و او دمهني 

  402: نفس، ص

شت يك باغى به ما بدهند و بگويند. رسيم برسيم، منى برو، در دنيا هم با حمسوسات دلت : ما هستيم و مهني طبقه اول 
  .خوش باشخوش بوده، مهني جا هم با چهار درخت سيب و گالىب و دو چشمه 

  »1« امرياملؤمنني عليه السالم و حالت انتظار

شت را به امرياملؤمنني بدهند، باز حالت انتظار دارد شت . انسان در مهان جا هم خوش است، اما اگر مهه  ما هشت 
تظر خودت گويد كه من من در دنيا هم گفته بودمي مهه را به تو دادمي، ديگر منتظر چه هسىت؟ آن جا مى. بيشرت ندارمي

اند، در دنيا لّذتشان اتصال به لباس و خوراك و سفره  در دنيا هم مهني است، چون اينها در دنيا هم مهني طور بوده. هستم
ر آب زير پا نيست . و خوابيدن و زير سايه نشسنت نبود، آن جا هم لذتشان به درخت و سيب و گالىب و چشمه و 

  :گويد قرآن هم مى

  »2« »اللَِّه َأْكبَـرُ َوِرْضَو ٌن ّمَن «
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. امي هاى حسى رابطه عبادتى هم با خدا داشته بردمي كه در كنار آن لذت تا ببيىن كه ما اين جا از چه چيزى لذت مى
گرفتيم، جهاد  خواندمي، روزه مى شود كه اين رابطه هم به دليل ترس از عذاب بوده، براى او مناز مى آخرش معلوم مى

شترفتيم به شوق رسيدن  مى آيد  برمي، چون ما را عبادت كردى، خوشم مى تو را جهّنم منى: گويند كه روز قيامت مى. به 
شت بربند سيب و گالىب خبورم، لّذت مى مهه را به بدن . كنند ها را در قيامت حماسبه مى متام منازها و روزه. برم مرا به 

  :دا هست، آىب و درخىت هست، بفرماييدسوزانيم، اين جا تا خ تو را منى: گويند گردانند، مى برمى

رُ « ْ   »3« »َجنٍت َجتْرِى ِمن َحتِْتَها اْألَ

______________________________  
إهلي ما عبدتك شوقا إىل جنتك و ال خوفا من «؛ 128: األلفني: فرمايد به اين مضمون امرياملومنني عليه السالم مى -)1(

شت و نه از ترس از آتشت بلكه براى  خدايا ترا عبادت نكرده. نارك بل وجدتك أهال للعبادة فعبدتك ام براى اشتياق به 
  .»اينكه ترا براى عبادت شايسته يافتم پس ترا عبادت كردم

  ».تر است بزرگ] كه از مهه آن نعمت ها[چنني خشنودى و رضايىت از سوى خدا  و هم«؛ 72): 9(توبه  -)2(

رها جارى است]  درختانِ [كه از زيِر   هاىي است شت«؛ 25): 2(بقره  -)3(   ».آن 

  403: نفس، ص

گاهى رابطه هم قطع . اين قدر رابطه بدن با لذايذ و حمسوسات قوى است و كندن اين بدن از اين لذايذ كار زيادى دارد
رهاى آب جتّلى مى منى شت و  اى در تاريخ  عدهاما واقعاً . كند شود و روز قيامت هم مهني رابطه به صورت درختان 

ا در در اوج لذت گفتند نه دنيا، نه عقىب بودند كه مى خواهى مثبت قرار داشتند، واقعاً تن را رها كرده بودند  ، فقط موال، آ
  .بود الشعاع روابط معنوى پوشيدند، بلكه متام روابط حسى حتت كه پرياهن منى تا پرياهن خنواهند، نه اين

   ارى تعاىلامرياملؤمنني و اتصال به ب

  :فرمايد امرياملؤمنني مى

گذارد مبريم  امضاى او منى. سال مبامن 63امضا كرده كه من . خوِد خدا جلوى جان ما را گرفته كه از اين بدن بريون نيايد
خواهد برود، وىل چرا  اين قدر رابطه قوى است كه روح مى. كند واّال اگر امضايش را بردارد، مهني اآلن روحم پرواز مى
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اصًال اتصاىل . مهني امضا باعث شده كه روح در بدن مباند. سال مباند 63رود، براى اين كه خدا امضا كرده كه على  منى
  :به بدن ندارد فقط دست خدا روى روح است كه مهني جا باش تا به وقتش تو را بربم

  »َلْو ال اَألَجُل اّلذى َكَتَب الّلُه َعَلْيِهم«

  :علم خدا گذشته كه چند سال بايد اين جا مبانيم، نبود اگر آن وقت معّيىن كه بر

  »1« »أْجساِدِهْم َطْرَفَة َعْنيٍ أَبداً   َملْ َتْسَتِقرَّ أْرواُحُهْم ىف«

  .ماند ؛ يك چشم به هم زدن مرغ جان ما در اين قفس خاكى منى

   اوصاف عاشقان از ديدگاه امام على عليه السالم و حكايت يك عاشق

آقا جان عاشقان خدا چه كساىن هستند؟ امام اين آيه كوتاه قرآن را : ام نزد امرياملؤمنني آمد و گفتشخصى به نام مهّ 
  :خواند

  »2« »ِإنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتـََّقواْ وَّ الَِّذيَن ُهم حمُِّْسُنونَ «

______________________________  
  .50، حديث 14، باب 315/ 64: ؛ حبار األنوار)مهام( 184خطبه : ج البالغه -)1(

  ».نيكوكارند] واقعاً [اند و آنان كه  ترديد خدا با كساىن است كه پرهيزكارى پيشه كرده ىب«؛ 128): 16(حنل  -)2(

  404: نفس، ص

  :و سپس فرمود

َذا الَقوِل حّىت «   »1« »َعَزَم َعَلْيهِ   فـََلْم يـَْقَنْع مهَّاُم ِ

  :قانع شوم، درباره عاشقان حق آن چه را در دل دارى، برامي بگوتوامن  على جان من منى: پرسيد

  »فـََتثاَقَل عليه السالم َعْن َجواِبهِ «
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  .كننده، بيشرت از اين از من خنواه براى تو حرف بزمن، مهني يك آيه را خبوان، ببني و بفهم سؤال: ؛ فرمود

  .روم، بگو من منى: گفت

شايد  -د نود عالمت دارند، سپس شروع كرد به مشردن، به عالمت نود كه رسيدعاشقان خدا حدو : امرياملؤمنني هم فرمود
  .اى زد و جان داد كننده برداشت، نعره خدا امضايش را از روى روح اين عاشق سؤال -هم بيشرت بوده

  .زدى كه منريد، تو او را ُكشىت اى حرف مى على جان به گونه: شخصى گفت

امضاى خدا روى روح او تا اين دقيقه بود، اين امضا به واسطه زبان من برداشته شد، ديگر نه، من او را نكشتم، : فرمود
  .توانست مباند، شكست و رفت روح در اين قفس منى

  :گفت خودش مى

وِت ِمَن الطِّفلِ «
َ
  »2« »و اللَُّه َألْبُن أيب طاِلٍب آَنُس بِامل

گذارد،  از طفلى كه گرسنه است و سينه مادر را به دهان مىطالب  ؛ واللَّه قسم براى در آغوش گرفنت مرگ، پسر اىب
  .تر است و براى او لذيذتر است عاشق

  »3« »الدُّنيا ِسْجُن املؤِمنِ «

ها  ها يك زندان است، پوشاكى ، ما در اين جا زنداىن هستيم، خوِد دنيا يك زندان است، بدن يك زندان است، خوراكى
  .يك زندان است

  سط امرياملؤمنني عليه السالم بني خود و قنربتقسيم دو پرياهن تو 

امريمؤمنان عليه السالم در بازار دو پرياهن خريد، يكى پنج هزار و ديگرى سه هزار دو نفرشان هم پرياهن نداشتند، نه 
، قنرب  اى بود، پرياهن پنج هزارى را به قنرب داد، سه هزارى را خودش برداشت آمدند پشت بازار، خرابه. خودش و نه قنربش

  آقا: گفت

______________________________  
  .315/ 64: ؛ حبار األنوار)مهام( 184خطبه : ج البالغه -)1(
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  .20، حديث 4، باب 234/ 28: حبار األنوار -)2(

  .280: ؛ الدعوات20846، حديث 63، باب 17/ 16: ؛ وسائل الشيعة7، حديث 250/ 2: الكاىف -)3(

  :درباره مومن مى فرمايد و در جاى ديگر پيامرب ص

َعْن َأِيب َجْعَفٍر عليه السالم قَاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى «؛ 1، حديث 143: ؛ معاىن األخبار21، حديث 39/ 1: اخلصال
نـَْيا َو َبَالِئَها َو أَمَّا اهللا عليه و آله النَّاُس اثـَْناِن َواِحٌد َأرَاَح َو آَخُر اْستَـرَاَح فََأمَّا الَِّذي اْستَـرَاَح َفاْلُمْؤِمُن ِإذَ  ا َماَت اْستَـرَاَح ِمَن الدُّ

  .الَِّذي َأرَاَح فَاْلَكاِفُر ِإَذا َماَت َأرَاَح الشََّجَر َو الدََّوابَّ َو َكِثرياً ِمَن النَّاسِ 

د، از شود او مؤمن است كه وقىت مر  شود اما آنكه راحت مى خبشد و ديگرى راحت مى مردم دو قسمند يكى راحىت مى
خبشداو كافر است كه وقىت مرد، درخت و حيوانات و بسيارى از مردم را  شود و آنكه راحىت مى دنيا و بالهايش راحت مى
  .»از شر خود راحت ميكند

  405: نفس، ص

  :گفت. جان آخر مشا رئيس مملكت هستيد، اين پرياهن پنج هزارى را مشا بپوشيد

آيد،  را بپوشم تو حاال جوان هسىت، غري از من هسىت، تو از پارچه خوشت مىبرم، براى چه آن  قنرب از بدن لذتى منى
  »1« :بپوش

  تو ذوق لعل خوبان را چه داىن
 

  تو شور اين منكدان را چه داىن

 تو را با اطلس و خممل بود كار
 

 «2»  قماش گلُعذاران را چه داىن

  

  مؤمنان خواب ندارند
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خوابند لذت هم  روى اين كره زمني است، مهه از ده يا يازده شب تا هشت صبح مىشب است، چهار ميليارد مجعّيت 
شوند تا ببينند كه مهماىن چه موقع است؟  اى هستند كه چهار دفعه تا ساعت دوازده از خواب بيدار مى برند، اما عده مى

  .خوابد يد منىگو  خوِد خدا هم مى. آقا چه موقع منتظر ماست؟ جامنازش حاضر است، آب هم حاضر است

   عذاب فراق بدتر از عذاب آتش

  :كند آيد و نگاهى به اين عاَمل مى از اين دنيا بريون مى

ِْم َويـَتَـَفكَُّروَن ِىف َخْلِق السَّمَو ِت َواْألَْرِض َربـََّنا َما َخَلْقَت هَذا بِطًال ُسبْ   الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّه ِقيًما َوقـُُعوًدا َوَعَلى« حَنَك َفِقَنا ُجُنِو
  »3« »َعَذاَب النَّارِ 

آيد، آن عذاب  ترسيم، دردمان مى هاست، مال ماست، ما از عذاب جهّنم مى عذاب نار، يعىن جهّنم، جهّنم كه مال بدىن
  .گويد، عذاب نار فراق است، نه عذاب نار عذاب نارى كه مى

______________________________  
  .3525، حديث 16، باب 256/ 3: ؛ مستدرك الوسائل97/ 2: املناقب، ابن شهر آشوب -)1(

  .ديوان اشعار صائب تربيزى -)2(

لو آرميده ياد مى«؛ 191): 3(آل عمران  -)3( كنند، و پيوسته در  آنان كه مهواره خدا را ايستاده و نشسته و به 
را بيهوده ]  جهان با عظمت[اين ! پروردگارا] :گويند و از عمق قلب مهراه با زبان مى[انديشند،  ها و زمني مى آفرينش آمسان

  ».نيافريدى، تو از هر عيب و نقصى منزّه و پاكى؛ پس ما را از عذاب آتش نگاهدار

  406: نفس، ص

  امام على عليه السالم و وعده خداوند

 25يا  24رياملؤمنني ام! كرد؟ ترسيد و گريه مى دانست قيامتش در چه حال است كه از مهني جهّنم ظاهر مى واقعاً على منى
  .اند اين آيه در سوره دهر است، شيعه و سّىن نوشته. ساله بود كه اين آيه نازل شد، براى على و زهرا هم نازل شد

: بالفاصله هم خدا به پيامربش آيه فرستاد و گفت. ترسيم ما از برپا شدن روز قيامت و عذاب مى: چه شده است؟ گفتند
  :ه على و زهرا به هر دو بگو، به حسن و حسينشان هم بگو كهمهني حاال بلند شو برو خان
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  »1« »فـََوَقلُهُم اللَُّه َشرَّ َذ ِلَك اْليَـْومِ «

دهم كه قيامت هر شّر و رنج و عذاىب داشته باشد، اصًال متوجه مشا نباشد؛ آيا على به خدا  من از االن به مشا امضا مى
سال اشك رخيت و گفت كه از ترس عذاب آتش اشك  63نداشت كه به حرف خدا هم اطمينان ! اطمينان نداشت؟

كنم، اين عذاب چه عذاىب  ، عذابت منى»فـََوَقلُهُم اللَُّه َشرَّ َذ ِلَك اْليَـْومِ « :سالگى گفت 24يا  23ريزم، خدا كه در  مى
اهم كرده باشيم، برتسيم،  ها، اگر فر  ها، مارها، عقرب است؟ عذاب فراق است، اما ما تا آخر عمر بايد از ترس آن آتش

  :كند، چون در روايات هم هست كه اشك چشم گنهكار ها را خاموش مى گريه ما آن

  »يُْطِفُئ النّارَ «

ا دلشان گريه مى ؛ آتش جهّنم را خاموش مى ا آتش فراق را خاموش مى كند، اما آ ها كنار  كردند، حجاب كرد، آ
  .رسيدند مىها تا به مقام وصل  رفت، دورى مى

   آتش وصل شديدتر از آتش فراق

اند، نامه  پدر و مادر سه يا چهار ماه است در خانه نشسته. معلوم است كه آتش وصل از آتش فراغ شديدتر است
  فرستد، شوند، عكسش را مى آيد، قانع منى مى

______________________________  
  ».سيب و گزند آن روز استدار آنان از آ پس خدا نگه«؛ 11): 76(انسان  -)1(

  407: نفس، ص

بينند، چنان دو  كنند و بچه را مى آيد، بايد خوشحال باشند، اما تا در را باز مى بعد از چهار ماه كه مى. شوند قانع منى
تش اين آ. كنند اى است؟ بيش از آن وقىت كه بچه نبود، گريه مى اين گريه چه گريه. آور است كنند كه حريت نفرى گريه مى

شود،  گوييم، اگر برسيم و بچشيم چه مى آتش وصل دردش از آتش فراق بيشرت است، اما اينها كه مى. وصل است
  :شود حرفش كه چيزى نيست، اگر برسيم و بچشيم كه مى

  اگر لذِت ترك لذت بداىن
 

 «1»  دگر لذت نفس لذت خنواىن
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  لذت بردن مؤمن در دنيا

گذاشتند، بدون اين كه كسى ببيند، يك نصف استكان آب  وقىت غذاى گرم پيش او مىشخصى بود كه سر سفره غذا، 
كىن  پرسد كه چرا اين كار را مى ظاهراً يكى از افراد از او مى. رخيت سرد، در حّدى كه غذا را از مزه بيندازد، داخل غذا مى

  .چرا: بيىن كه سفيد شده است؟ گفت حماسنم را منى: خيلى خمتصر جواب داد

  .كشم كه از دنيا لذت بربم گفت از خدا خجالت مى

ناى مهه عامل  امي، تو مطلق هسىت، ىب آرى عمر به آخر رسيد، ما هنوز اندر پى وصف تو مانده ايت هسىت، يك زباىن به 
  .خواهد كه حرف تو را بزند مى

ا هم نزنيد، چون مردم حتّملش را هاى ما ر  خيلى با دقت حرف بزنيد، گاهى حرف: فرمود امام صادق عليه السالم مى
  .ندارند، گاهى پيش از گفنت بعضى از مسائل، كالس الزم است

خوانيم كه فقط خوانده باشيم، اما امام هادى عليه السالم با آن مهه عظمتش ترسيده كه به ما  ما زيارت جامعه كبريه را مى
گو تا عظمت خدا در تو جتّلى كند تا اگر زيارت را خواندى، ب» اللَّه اكرب«اول گفته صد بار . بگويد برو جامعه را خبوان

گفت كه برو خبوان، اما  خواست، مهني جورى امام مى ترسيدند كه صد بار تكبري منى ظرفيىت ما منى باورت شود، اگر از كم
  بگو تا خدا در تو جتّلى كند تا خدا را» اللَّه اكرب«صد مرتبه 

______________________________  
  .سعدى شريازى -)1(

  408: نفس، ص

تر از هر  كه فهميدى، آن وقت بفهمى كه اين على و فاطمه و حسن و حسني عليهم السالم، آفريده اين خداى بزرگ
گاهى هم ممكن است مطلىب گفته شود كه عني قرآن است، اما ذهن مستمع نتواند بگريد، ممكن است حتّمل . چيزى است

مت هم بزند،    :خواهيم بگوييم اش را بگوييم عيىب ندارد، روى مهني خط مى حاال يك رشتههم نكند و 

  اگر لذِت ترك لذت بداىن
 

  دگر لذت نفس لذت خنواىن
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. چون خوردن واجب است، پوشيدن واجب است، كار كردن واجب است. گويد خنوريد، نپوشيد و كار نكنيد خدا منى
  :فرمايد بايد تالش كند اما امرياملؤمنني مىپيغمرب دست كارگر را بوسيد، انسان 

  »1« »قـُُلوبـُُهْم َحمُْزونَةُ «

شود، چون ديگر مال اين جا نيست، خود را براى  ؛ كار و خانه و دار و درخت دنيا و اينها هيچ باعث نشاط او منى
رود،  اين طرف و آن طرف مىخواهند او را بربند،  كند، مى سراى ديگر آماده كرده است اين جا دائم احساس غربت مى

تواند به ما كمك بدهد و ما را در خّط اتصال بيندازد، اول مناز نيست، روزه  در خودش نيست، و باالترين خّطى كه مى
پارچه از نظر رواىن تبديل به روابط اهلى كند، فقط و فقط  تواند ما را يك نيست، حّج و جهاد نيست، اولني عاملى كه مى

 »َما َرِحَم َرّىب « شود، تا ميل به گناه هست و نفس حالت اّماره دارد، ها تبديل منى تا گناه نرود، رابطهترك گناه است، 
  .شود خواهد جلو بيايد، اما بايد جايش را باز كنيم، جايش هم با ترك گناه باز مى مى »َرِحَم َرّىب «  تواند جلو بيايد، اين منى

   حكايت مرد عامل و پسرش

هاى  ازدواج مردم، قباله. آدم بسيار خوىب هم بود. هاى پر مجعّيت شاهرود از دنيا رفت ِمل در يكى از خبشمرد بزرگ و عا
  پول خوىب هم پيش او بود، سهم امام، رّد مظامل،. شد هاى مردم مهه به دست او حل مى مردم، مشكالت مردم، سخىت

______________________________  
  ).معروف به مهّام( 184خطبه : ج البالغه -)1(

  409: نفس، ص

كاشت و  يك تّكه زمني داشت، آن را مى. خورد خودش هم از اين پول منى. كرد زكات، خيلى هم دقيق خرج مى
  .از دنيا رفت. خورد فروخت و مى مى

... ته و ساله كه يك كلمه درس خنوانده فقط خورده و خوابيده و باغ رفته و كنار چشمه رف 26يا  25يك پسرى دارد، 
  .اصًال درس خنوانده، حاال كه پدر مريض شده، برگشته است

بعد از دفن پدر، متام مجعّيت او را جلو انداختند تا در حمراب پدر مناز . پدرش ُمرد، عبا و عّمامه هم روى سرش است
من كه سواد ندارم، ! خوانند من هستم كه اين مهه مجعّيت پشت سر من مناز مى: خواند، گفت خبواند، وقىت كه مناز مى

مناز بود، پول خوىب هم گريش آمد، از سهم امام  دو سه سال پيش. ام ام، اما چه مقام جالىب پيدا كرده درس هم كه خنوانده
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رتين گوشت گرفت، مى ها را مى و زكات و مخس، خوب هم خورد، پول كرد و  ها را درست مى ها و كباب ها و عسل آورد 
  .اش خورانيده بود هاى خوىب هم پوشيده بود، خوب هم به زن و بچه بود، لباسخوب خورده . خورد مى

: اند، در مناز دوم، سالم مناز را كه داد، برگشت به خودش گفت يك روز مجعه ديد تا بريون مسجد پشت سر او اقتدا كرده
  .شود اند كه قيامت برپا مى روغ گفتهتواىن بگوىي خدا و انبيا و ائّمه د تا چه موقع زنده هسىت؟ بعد كه ُمردى منى! شيخ

ا راست گفته دروغ بعد از اين كه . گويد قيامت هست هر كس بگويد قيامت نيست، دروغ مى. اند گو خودت هسىت، آ
  خواهى بدهى؟ قيامت شد و دادگاه براى تو تشكيل دادند، جواب خدا را چه مى

به : بلند شد و گفت. هاى معنوى است نفسى با رابطه هاى حمسوس اين جا نقطه مبارزه است و نقطه تبديل رابطه
سواد ندارم، تربيت هم ندارم، : به منرب رفت و گفت. خواهم منرب بروم حقيقت حق يك نفر از مشا از مسجد نرود مبانيد مى

   ام، هر چه هم ادب هم ندارم، اميان هم ندارم، در اين مدت سه سال هم به مشا دروغ گفته

  410: نفس، ص

ام، يك فكرى  ايد، مهه را خورده هاى سهم امام و زكاتى هم كه داده ام، پول ايد عوضى جوابتان را داده مسئله از من پرسيده
در . هاى آن خبش عصباىن شدند كه او را از منرب پايني كشيدند و خوب زدند به قدرى متديّن. به حال خودتان بكنيد

ها پاره شده بود، كتك خورده بود، آب دهان زيادى به  رفنت نداشت، لباسديگر حال خانه . صورتش آب دهان انداختند
روز  پول هم ندارد، مردم كه رفتند، از مسجد بريون آمد با پاى پياده از شاهرود هشتاد فرسخ، شبانه. روى او پاشيده بودند

ران آمد   .با خوردن علف بيابان به 

ران شد، گفت ام هم كه دست   طر تو كتك كه خوردم، آبرومي كه رفت، از زن و بچهموالى من، من به خا: وقىت وارد 
ران كجا بروم، به چه كسى دردم را بگومي؟ اگر هم برگشته ام، به كس  ام، به تو برگشته كشيدم، هيچى هم كه ندارم، االن 

  .ام ديگرى كه برنگشته

  :و گفتهاى خيابان رى يك آقاىي به او رسيد  مهني طور كه سرگردان بود، طرف

  :گفت. جا ندارم: جايت كجاست؟ گفت. االن: چه زماىن از شاهرود آمدى؟ گفت
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اى هست، مهني االن داخل مدرسه برو، آقاىي عاِمل در آن جا هست كه درس  روبه روى امامزاده سيد نصرالدين مدرسه
ه خاىل است، آن را به تو بدهد خوانده، امسش آقا مريزا حسن كرمانشاهى است، به مريزا حسن بگو كه حجره مشاره شانزد

  .و به او هم بگو كه كتاب املنطق را به تو درس بدهد

  آقا مريزا حسن كرمانشاهى كيست؟: َچشم، وارد مدرسه شد، پرسيد: گفت

ها زياد است، فيلسوف و عارف بزرگى بود، حكيم هم بود،   اين عاِمل بزرگ اهلى، عرفاىن و اسالمى كه نامش هم در كتاب
  .جان من هستم آقا: گفت

  .هاست املنطق كتاب كالس اول طلبه. حجره مشاره شانزده را به من بده و املنطق را هم به من درس بده: گفت

   مثل اين است. گويد، سابقه نداشته املنطق بگويد مريزا حسن فلسفه و فقه مى

  411: نفس، ص

تا به او گفت كه به من املنطق درس بده، مريزا حسن  كه بيايند به استاد دانشگاه بگويند كالس اول ابتداىي تدريس كن، 
چنان تسليم اين طلبه شدم كه چند روز : گفت. َچشم، فردا صبح بيا هر روز يك ساعت براى تو منطق بگومي: گفت

  .املنطق را درس دادم

گوىي آقا  چه مى :آىي؟ گفت آقا چرا دو روز است، مطالعه نكرده به سر درس مى: يك روز اين طلبه به مريزا حسن گفت
  جان؟

  كنيد؟ چرا درس را مطالعه منى: گفت

  .آقا جان ببخشيد، كتامب گم شده است: گفت

  .كتابت كه گم نشده بلكه در دوالى رختخوابت، زير رختخواب دوم است: گفت

  .برو بردار مطالعه كن تا عمر مردم را حرام نكىن، با مطالعه درس بده

ظه به خانه رفتم، كتاب را از دوالى رختخواب زير رختخواب دوم بريون كشيدم، به مهان حل: مريزا حسن كرمانشاهى گفت
  اين كتاب چرا اين جاست؟: خامنم گفتم
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كىن، من هم اين كتاب را برداشتم  ام، هر شب تا دوازده شب مطالعه مى براى اين كه من از دست تو خسته شده: گفت
  .ارى هم به ما برسىخمفى كنم كه تو ديگر مطالعه نكىن تا شايد مقد

اى،  آقا مشا چه كسى هستيد؟ از كجا آمده: كتاب را زير بغلم گذاشتم و به مدرسه آمدم، به حجره شانزده رفتم، پرسيدم
  چه كاره هسىت؟

  .من يك طلبه دهاتى هستم: گفت

بياىي، چه   چه كسى گفت پيش من. حجره مشاره شانزده را چه كسى به مشا نشان داد و گفت كه خاىل است: پرسيد
  كسى به تو گفت كه كتاب زير رختخواب است؟

   واللَّه، راستش من وضعم در شاهرود اين بود، هفت هشت روز پيش كه به: گفت

  412: نفس، ص

ها را او به من زد و آدرس   دهد، اين حرف بينم، پول هم به من مى ران آمدم، آقاىي مرا ديد بيشرت روزها هم او را مى
  .دادكتاب را هم او 

  بيىن؟ باز هم او را مى: پرسيد

  .بينم بله، مهني فردا او را مى: گفت

  تواىن خواهشى از او بكىن؟ اگر فردا او را ديدى، مى: گفت

  چه خواهشى؟: گفت

  .خواهد مشا را يك دفعه ببيند به او بگو كه مريزا حسن مى: گفت

اصًال به طور . آورم، خيلى با من رفيق است مدرسه مىمريزا حسن اين كه ناراحىت ندارد، خود من فردا او را به : گفت
  .كنيم معموىل با هم زندگى مى

  اگر لذِت ترك لذت بداىن
 

  دگر لذت نفس لذت خنواىن
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  .رابطه بسيار خوىب با من دارد. آورم من او را به مدرسه مى: گفت  »1« »...ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّاَرُة بِالسُّوِء ِإالَّ َما َرِحَم َرّىب «

  .نه، به او پيشنهاد نكن كه به مدرسه بيايد، فقط وقت بگري تا يك بار او را ببينم: گفت

  .َچشم: گفت

به مدرسه خواهد يك بار مشا را ببيند، بيا  فردا كه حمبوبش را ديد به او گفت كه آقا جان اين استاد من، مريزا حسن مى
  .برومي

  .تواىن مرا ببيىن آمي، سالم مرا هم به او برسان و بگو مشا فقط خوب درس بده، منى نه، من مدرسه منى: گفت

  .آقا جان خيلى التماس كرده است: گفت

  .شود نه منى: گفت

  .آخر تو با من رفيق هسىت، بيا يك روز به مدرسه برومي: گفت

______________________________  
دهد مگر  كنم؛ زيرا نفس طغيان گر، بسيار به بدى فرمان مى من خود را از گناه تربئه منى«؛ 53): 12(يوسف  -)1(

  ».زماىن كه پروردگارم رحم كند

  413: نفس، ص

  .شود نه منى: گفت

  رفيقت را ديدى؟: فردا كه براى درس آمد، پرسيد

  .فقط خوب درس بده شود، تو بله، به او گفتم، سالم هم رساند و گفت منى: گفت

مريزا به او : گفت. تر كنيد تان را با خدا حمكم به مهه ما سالم رسانده و گفته كه خوب كار كنيد، گفته گناه نكنيد، رابطه
  .خوب درس بده
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  بيىن؟ فردا هم او را مى: پرسيد

ها ناهار و شام هم با هم  وقتبينيم، براى اين كه بيشرت  بله، ديدن او كار مهمى نيست، هر روز مهديگر را مى: گفت
  .هستيم

  .روم كنم و مى زمن فقط از دور تو را نگاه مى يك بار ديگر به او التماس كن، به او بگو كه حرف با تو منى: گفت

  .طلبه رفت فردا صبح نيامد، پس فردا نيامد، پنج روز گذشت، نيامد تا حاال هم ديگر نيامده است

ها را به پاى خودش متام كنيم، چشممان، گومشان، دست و  متام اين برنامه. دارد وصل چه مقام خوىب است، چه لذتى
  .مان، وجود و عمرمان را به پاى خودش متام كنيم پاى

   والسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

  414: نفس، ص

  ها پى نوشت

  ها فهرست -

   فهرست آيات

   آيه

   آيه مشاره

   صفحه

  )1(فاحته . 

  »الرَّْمحِن الرَِّحيمِ * َرّب اْلعَلِمنيَ  احلَْْمُد لِلَّهِ «

2 - 3  
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347 ،348  

  »مِلِك يـَْوِم الّدينِ «

4  

347  

  »ِإيَّاَك نـَْعُبُد َو ِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ «

5  

184 ،347 ،348  

  »اْهِدنَا الصَِّر َط اْلُمْسَتِقيمَ «

6  

3  

  »...َعَلْيِهْم ِصَر َط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ اْلَمْغُضوِب «

7  

348  

  )2(بقره . 

رُ « ْ   »َجنٍت َجتْرِى ِمن َحتِْتَها اْألَ

25  

402  
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  »ِإىنِّ َجاِعٌل ِىف اْألَْرِض َخِليَفةً «

30  

22 ،165  

  »...َأَجتَْعُل ِفيَها َمن يـُْفِسُد ِفيَها َو َيْسِفُك الّدَمآءَ «

30  

298  

  »ِإّىن َأْعَلُم َما َالتـَْعَلُمونَ «

30  

298  

  »...ثَلِثَني َليـَْلًة   َعْدنَا ُموَسىَوَو «

51  

181  

  »فـَُقْلَنا اْضِرب بـَّعَصاَك احلََْجرَ «

60  

148  

  »َفانَفَجَرْت ِمْنُه اثـَْنَتا َعْشَرَة َعيْـًنا«

60  
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148  

  »...ى َخِطَيُتُه  َمن َكَسَب َسيَّئًة َو َأحَطْت بِهِ   بـََلى«

81  

202  

  »اللَّهِ َفَأيـَْنَما تـَُولُّواْ فـََثمَّ َوْجُه «

115  

162  

  »ِإّىن َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما«

28  

124  

  419: نفس، ص

  »َربـََّنا تـََقبَّْل ِمنَّآ ِإنََّك أَنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ «

127  

111  

  »...َربـََّنا َو اْجَعْلَنا ُمْسِلَمْنيِ َلَك َو َأرِنَا َمَناِسَكَنا َو ُتْب َعَلْينآ 

128  

111  
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  »اللَِّه َو َمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصبـَْغةً ِصبـَْغَة «

138  

12 ،392  

  »ِإنَّا لِلَِّه َو ِإنَّآ ِإلَْيِه َر ِجُعونَ «

156  

29 ،30 ،282  

  »...  أُْولِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرُواْ الضَّلَلَة ِباْهلَُدى«

175  

275 ،277 ،278  

  »...ًدى لّلنَّاِس َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذى أُنزَِل ِفيِه اْلُقْرَءاُن هُ «

185  

133  

  »َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدى َعّىن «

186  

31 ،134  

  »َفِإّىن َقرِيبٌ «

186  
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134  

  »ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاعِ «

186  

134  

َنُكم ِباْلبِطلِ «   »َوَال َتْأُكُلواْ َأْمَو َلُكم بـَيـْ

188  

206  

  »اْلُمَتَطّهرِينَ ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ التـَّوَّ ِبَني َوحيُِبُّ «

222  

291  

  »...اللَُّه َآلِإلَه ِإالَّ ُهَو احلَْىُّ «

255  

108  

  »َالانِفَصاَم َهلَا  فـََقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى«

256  

96  

  »...اللَُّه َوِىلُّ الَِّذيَن ءَاَمُنواْ ُخيْرُِجُهم ّمَن الظُُّلمِت ِإَىل «
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257  

26  

  »اْلبَـْيعَ َأَحلَّ اللَُّه «

275  

364  

  »...ُكلُّ نـَْفٍس    َواتـَُّقواْ يـَْوًما تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَىل اللَِّه ُمثَّ تـَُوىفَّ «

281  

281  

  »...َالُيَكّلُف اللَّهُ نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها «

286  

75  

  )3(آل عمران . 

  »َفأَنُفُخ ِفيِه فـََيُكوُن َطيـْرَا ِبِإْذِن اللَّهِ «

49  

240  

  »َولِلَِّه ِمَري ُث السَّمَو ِت َواْألَْرضِ «

180  
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346  

  »ُكلُّ نـَْفٍس َذآئَِقُة اْلَمْوتِ «

185  

55 ،199  

  »َولِلَِّه ُمْلُك السَّمَو ِت َواْألَْرضِ «

189  

346  

ِْم   الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّه ِقيًما َوقـُُعوًدا َوَعَلى«   »...ُجُنِو

191  

405  

  »...و رِبـّيُّوَن َكِثٌري َفَما َوَهُنواْ ِلَمآ  قَتَل َمَعهُ  وََكأَيّن ّمن نَِّىبّ «

146  

276  

  »...زُّيَن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهَو ِت ِمَن الّنَسآِء َواْلَبِنَني «

14  

364  

  420: نفس، ص
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  )4(نساء . 

  »َذ ِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ «

13  

253  

َنُكم بِاْلبِطِل يأَيـَُّها الَِّذيَن ءَاَمُنواْ َالتَْأُكُلواْ «   »...أَْمَو َلُكم بـَيـْ

29  

131  

  »...ى َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذ ِلَك  ِإنَّ اللََّه َاليـَْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبهِ «

48  

263  

  )5(مائده . 

  » تـََعاَونُواْ َعَلى اْلِربّ َوالتـَّْقَوى«

2  

365  

  »َهلُم َأْجٌر َعِظيمٌ «

3  

253  
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بُّونَهُ « بـُُّهْم َوحيُِ   »حيُِ

54  

31  

  »َعَلْيُكْم أَنُفَسُكمْ «

105  

95  

  )6(انعام . 

ِّْم ِإالَّ َكانُواْ «   »...َو َما تَْأتِيِهم ّمْن َءايٍَة ّمْن ءَايِت َر

4  

125  

  »أُْوِلَك َهلُُم اْألَْمنُ «

82  

218  

  »َكما َخَلَقُكْم اوََّل َمرَّة   َوَلَقْد ِجْئُتُمونَا فـَُر َدى«

94  

74  

  »َالحيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ َوالُتْسرُِفوا انَُّه «
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141  

307  

  »ِإَذا قـُْلُتْم َفاْعِدُلواْ «

152  

129  

  )7(اعراف . 

  »َولََنَسَلنَّ اْلُمْرَسِلنيَ «

6  

88  

  »...َربـََّنا َظَلْمَنآ أَنُفَسَنا َوِإن ملَّْ تـَْغِفْر لََنا َو تـَْرَمحَْنا َلَنُكوَننَّ «

23  

106  

  »...َوأَْمتَْمنَها ِبَعْشٍر «

142  

181  

  »َصِعًقا  َو َخرَّ ُموَسى«

143  
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161  

  )8(انفال . 

  »...ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم «

2  

59  

  421: نفس، ص

  )9(توبه . 

  »َوِرْضَو ٌن ّمَن اللَِّه َأْكبَـرُ «

72  

109 ،240 ،402  

ْمعِ «   »َأْعيـُنَـُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ

92  

401  

  »...اْلُمْؤِمِنَني أَنُفَسُهْم َو َأْمَو َهلُم بَِأنَّ ِمَن   ِإنَّ اللََّه اْشتَـَرى«

111  

108  

  )10(يونس . 
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  »َأَآل ِإنَّ أَْولَِيآَء اللَِّه َالَخْوٌف َعَلْيِهْم َو َالُهْم َحيَْزنُونَ «

62  

97 ،217  

  )11(هود . 

  »ِإنَّ َربََّك فـَعَّاٌل ّلَما يُرِيدُ «

107  

22 ،24  

  )12(يوسف . 

  »...َأَحبُّ ِإَىلَّ ِممَّا َيْدُعوَنِىن ِإلَْيِه َرّب الّسْجُن «

33  

180  

  »...ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّاَرُة بِالسُّوِء ِإالَّ َما َرِحَم َرّىب «

53  

332 ،332 ،342 ،353 ،361 ،366 ،400 ،408 ،412  

  »...َرّب َقْد َءاتـَْيَتِىن ِمَن اْلُمْلِك َو َعلَّْمَتِىن ِمن تَْأِويِل «

101  

114، 115  
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  »َو َأحلِْْقِىن ِبالصِلِحنيَ «

101  

116  

  )13(رعد . 

ارِ «   »َسلٌم َعَلْيُكْم ِمبَا َصبَـْرُمتْ فَِنْعَم ُعْقَىب الدَّ

24  

237  

  )14(ابراهيم . 

  »َأْصُلَها ثَاِبٌت َو فـَْرُعَها ِىف السََّمآءِ «

24  

239  

  »...يـُثَّبُت اللَُّه الَِّذيَن ءَاَمُنواْ بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت «

27  

96  

نـَْيا َو ِىف اْألَِخَرِة «   »...ِىف اْحلََيوِة الدُّ

27  

96  
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  »...ِإّىن َأْسَكنُت ِمن ُذرّيَِّىت ِبَواٍد َغْريِ ِذى َزرٍْع ِعنَد بـَْيِتَك «

37  

112  

  422: نفس، ص

  »لُِيِقيُمواْ الصََّلوةَ «

37  

113  

  )15(حجر . 

  »...َو نـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى «

29  

235  

  »َفاْخرُْج ِمنـَْها فَِإنََّك َرِجيمٌ «

34  

150  

  »َعمَّا َكانُواْ يـَْعَمُلونَ * فـََوَرّبَك لََنَسَلنـَُّهْم َأْمجَِعنيَ «

92- 93  

87 ،88  
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  )16(حنل . 

  »...َوَسخََّر َلُكُم الَّْيَل َو النـََّهاَر َو الشَّْمَس َو اْلَقَمَر َو النُُّجوُم «

12  

181 ،182  

  »...  ُمُر بِاْلَعْدِل َو اْإلِْحسِن َو ِإيَتآِى ِذى اْلُقْرَىب ِإنَّ اللََّه يَأْ «

90  

128 ،131 ،133  

  »ِإنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتـََّقواْ وَّ الَِّذيَن ُهم حمُِّْسُنونَ «

128  

403  

  )17(اسراء . 

  »...ٍء ِإالَّ ُيَسّبُح ِحبَْمِدِه  َو ِإن ّمن َشىْ «

44  

58  

  )18(كهف . 

َآ أَنَا َبَشٌر ّمثْـُلُكْم يُوَحىُقْل « َآ ِإهلُُكْم ِإلهٌ   ِإمنَّ   »...ِإَىلَّ َأمنَّ

110  
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46 ،56  

  )19(مرمي . 

  »َو اْشتَـَعَل الرَّْأُس َشْيًبا«

4  

116  

  »َكْيَف نَُكّلُم َمن َكاَن ِىف اْلَمْهِد َصِبيا«

29  

5  

  »ِإّىن َعْبُد اللَِّه َءاتَلِىنَ اْلِكتبَ «

30  

5 ،8  

  »َجَعَلِىن نَِبياَو «

30  

8  

  »َأَو َاليَْذُكُر اْإلِنسُن أَنَّا َخَلْقنهُ ِمن قـَْبُل َو َملْ َيُك َشًيا«

67  

234  
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  )20(طه . 

  » َمآ أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرَءاَن لَِتْشَقى* طه«

1 - 2  

93  

  423: نفس، ص

  »َفاْخَلْع نـَْعَلْيَك ِإنََّك بِاْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطًوى«

12  

93  

  »ِإنَِّىن أَنَا اللَُّه َآلإِلَه ِإآلَّ أَنَا َفاْعُبْدِىن «

14  

114  

  »رَّّب زِْدِىن ِعْلًما«

114  

116  

  )21(انبياء . 

يَْأُكُلوَن الطََّعاَم «   »...َو َما َجَعْلنُهْم َجَسًدا الَّ

8  
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257  

  »َو َذا النُّوِن ِإذ ذََّهَب ُمغِضًبا«

87  

69  

ُر اْلَو رِِثنيَ  َرّب َالَتَذْرِىن فـَْرًدا وَ «   »أَنَت َخيـْ

89  

116  

  »َو َمآ َأْرَسْلنَك ِإالَّ َرْمحًَة لّْلعَلِمنيَ «

107  

324  

  )22(حج . 

نـَْيا َو اْألَِخرَةَ «   »َخِسَر الدُّ

11  

167  

  )23(مؤمنون . 

  »...ُكُلواْ ِمَن الطَّيّبِت َو اْعَمُلواْ صِلًحا «

51  
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258  

َا َخَلْقنُكْم «   »...َعَبًثا أََفَحِسْبُتْم أَمنَّ

115  

342  

  »الَِّذيَن ُهْم ِىف َصَالِِْم خِشُعونَ * َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤِمُنونَ «

1 - 2  

349 ،350  

  )24(نور . 

  »َو الطَّيّبُت لِلطَّيِّبنيَ «

26  

168 ،387  

  »اْخلَِبيثُت ِلْلَخِبيِثنيَ «

26  

387  

  »ُقل لّْلُمْؤِمِنَني يـَُغضُّواْ ِمْن أَْبصرِِهمْ «

30  

203  
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  »...ْلَيْستَـْعِفِف الَِّذيَن َالجيَُِدوَن ِنَكاًحا  وَ «

33  

206 ،386  

  »الّله نُوُر السَّماواِت َو اْالْرض«

35  

28  

تـُْلِهيِهْم ِجتَرٌة َو َالبـَْيٌع َعن ِذْكِر اللَِّه «   »...رَِجاٌل الَّ

36  

370  

  424: نفس، ص

  )25(فرقان . 

  »يـَُبّدُل اللَُّه َسَياِِْم َحَسنتٍ «

70  

244  

  )27(منل . 

  »هَذا ِمن َفْضِل َرّىب «

40  
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345  

  )28(قصص . 

  »َرّب ِإّىن ِلَمآ أَنَزْلَت ِإَىلَّ ِمْن َخْريٍ َفِقريٌ «

24  

113 ،114  

  »و ٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَههُ  ُكلُّ َشىْ «

88  

199  

  )29(عنكبوت . 

  »لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلَنا«

69  

181 ،401  

  )30(روم . 

نـَْيايـَْعَلُموَن ظِهرً «   »ا ّمَن احلََْيوِة الدُّ

7  

149  

  »َو ُهْم َعِن اْألَِخَرِة ُهْم غِفُلونَ «
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7  

149  

  »...َأَو َملْ يـَتـََفكَُّرواْ ِىف أَنُفِسِهم مَّا َخَلَق اللَُّه السَّمَو ِت «

8  

39 ،40 ،45 ،46  

  )35(فاطر . 

يًعا«   »َمن َكاَن يُرِيُد اْلِعزََّة َفِللَِّه اْلِعزَُّة مجَِ

10  

217  

  »ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّّيُب َو اْلَعَمُل الصِلُح يـَْرفـَُعهُ «

10  

217 ،221  

  »يأَيـَُّها النَّاُس أَنُتُم اْلُفَقَرآءُ ِإَىل اللَِّه َو اللَُّه ُهَو اْلَغِىنُّ احلَِْميدُ «

15  

346  

  )36(يس . 

  »...ُت اْألَْرُض ُسْبحَن الَِّذى َخَلَق اْألَْزَو َج ُكلََّها ِممَّا تُنبِ «
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36  

3 ،21 ،24 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،37 ،61  

  425: نفس، ص

ِّْم ِإالَّ َكانُواْ َعنـَْها «   »...َو َما تَْأتِيِهم ّمْن َءايٍَة ّمْن ءَايِت َر

46  

131 ،143 ،160 ،163 ،177 ،195 ،253  

ِّْم   َو نُِفَخ ِىف الصُّوِر فَِإَذا ُهم ّمَن اْألَْجَداِث ِإَىل «   »...َر

51  

233 ،241  

  »ُهْم َو َأْزَو ُجُهْم ِىف ِظلٍل َعَلى اْألََرآِئِك ُمتَُّكونَ «

56  

237  

  »َهلُْم ِفيَها فِكَهٌة َو َهلُم مَّا َيدَُّعونَ «

57  

237  

  »َسلٌم قـَْوًال ّمن رَّّب رَِّحيمٍ «

58  
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237  

  »َو اْمتُزواْ اْليَـْوَم أَيـَُّها اْلُمْجرُِمونَ «

59  

238  

  »أَفْـَو ِهِهمْ   ْوَم َخنِْتُم َعَلىاْليَـ «

65  

280  

َآ أَْمرُهُ «   »و ُكن فـََيُكونُ  و ِإَذآ َأرَاَد َشًيا َأن يـَُقوَل لَهُ  ِإمنَّ

82  

22 ،234  

  )37(صافات . 

نـَْيا ِبزِيَنٍة اْلَكَواِكبِ «   »ِإنَّا َزيـَّنَّا السََّمآَء الدُّ

6  

166  

  »َآلِإلَه ِإالَّ اللَّهُ «

35  

257  
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  )39(زمر . 

  »...أَنُفِسِهْم َالتـَْقَنُطواْ ِمن   ُقْل يِعَباِدَى الَِّذيَن َأْسَرُفواْ َعَلى«

53  

163 ،242  

يًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ «   »ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ

53  

242- 243  

  )40(غافر . 

  »َرِفيُع الدََّرجتِ «

15  

97 ،367  

  »ُذو اْلَعْرشِ «

15  

97  

  »...َمن َيَشآءُ ِمْن ِعَباِدِه   ى َعَلى ْلِقى الرُّوَح ِمْن أَْمرِهِ يُـ «

15  

97  
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  »ِللَِّه اْلَو ِحِد اْلَقهَّارِ * ّلَمِن اْلُمْلُك اْليَـْومَ «

16  

347  

  »يـَْعَلُم َخآئَِنَة اْألَْعُنيِ َو َما ُختِْفى الصُُّدورُ «

19  

88  

  426: نفس، ص

  )41(فصلت . 

  »...يـََتبَـنيََّ   ِىف اْألََفاِق َو ِىف أَنُفِسِهْم َحىتَّ َسُنرِيِهْم ءَايِتَنا «

53  

133  

  )42(شورى . 

  »ءٌ  لَْيَس َكِمْثِلِه َشىْ «

11  

256  

  »و ِىف اْألَِخَرِة ِمن نَِّصيبٍ  َو َما لَهُ «

20  
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363  

  )49(حجرات . 

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن َءاَمُنواْ ِباللَِّه َو َرُسوِلِه ُمثَّ «   »َملْ يـَْرَتابُواْ ِإمنَّ

15  

177  

  )51(ذاريات . 

  »...َفِفرُّواْ ِإَىل اللَِّه «

50  

279  

  )53(جنم . 

  » ِعنَد ِسْدَرِة اْلُمنتَـَهى«

14  

219  

  » َرّبَك اْلُمنتَـَهى  ِإَىل «

42  

219  

  » و ُهَو َأْضَحَك َو أَْبَكى َو أَنَّهُ «
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43  

115  

  )55(الرمحن . 

  »َيْسُجَدانِ َو النَّْجُم َو الشََّجُر «

6  

7  

  »َوْجُه َرّبكَ   َو يـَبـَْقى«

27  

162  

  )56(واقعه . 

  »الّسابقون الّسابقون«

10  

68  

بَارٍِد َوَال َكِرميٍ «   »ِإنـَُّهْم َكانُواْ قـَْبَل َذ ِلَك ُمتـَْرِفنيَ * الَّ

44- 45  

238  

  427: نفس، ص
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  )57(حديد . 

  »...قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَِّه َأَملْ يَْأِن ِللَِّذيَن َءاَمُنواْ َأن َختَْشَع «

16  

278 ،394  

َنُكْم « َا احلََْيوُة الدُّنـَْيا َلِعٌب َو َهلٌْو َو زِيَنٌة َو تـََفاُخُر بـَيـْ   »...أَمنَّ

20  

364  

  )59(حشر . 

  »َفأَنسُهْم أَنُفَسُهمْ «

19  

164  

  )61(صف . 

  »ِملَ تـَُقولُوَن َما َالتـَْفَعُلونَ «

2  

296  

  »لُِيْطُفواْ نُوَر اللَّهِ يُرِيُدوَن «

8  
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162  

  »...ِجتَرٍة تُنِجيُكم   يأَيـَُّها الَِّذيَن ءَاَمُنواْ َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى«

10  

253  

  »...تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َو َرُسوِلِه َوُجتِهُدوَن ِىف َسِبيِل اللَِّه «

11  

253  

  )62(مجعه . 

  »...ِىف اْألَْرِض اْلَمِلِك  ُيَسّبُح لِلَِّه َما ِىف السَّمَو ِت َو َما«

1  

24 ،58  

  )66(حترمي . 

  »يأَيـَُّها الَِّذيَن ءَاَمُنواْ تُوبُواْ ِإَىل اللَِّه تـَْوَبًة نَُّصوًحا«

8  

242  

  )67(ملك . 

  »َخَلَق اْلَمْوَت َو احلََْيوةَ «
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2  

261  

  )68(قلم . 

  »ُخُلٍق َعِظيمٍ   َو ِإنََّك َلَعَلى«

4  

389  

  )69(حاقه . 

  »ُخُذوُه فـَُغلُّوهُ «

169 ،238  

  428: نفس، ص

  »ُمثَّ اجلَِْحيَم َصلُّوهُ «

31  

238  

  )71(نوح . 

  »رَّّب َالَتَذْر َعَلى اْألَْرِض ِمَن اْلكِفرِيَن َديَّارًا«

26  

110 ،111  



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

 

  )74(مدثر . 

  »َو َأْهُل اْلَمْغِفرَةِ   ُهَو َأْهُل التـَّْقَوى«

56  

12  

  )75(قيامت . 

  »نسُن َأن يـُتـَْرَك ُسًدىَأَحيَْسُب اْإلِ «

36  

342  

  )76(انسان . 

َا ِعَباُد اللَِّه يـَُفّجُرونـََها تـَْفِجريًا« ًنا َيْشَرُب ِ   »َعيـْ

6  

316  

  »فـََوقُهُم اللَُّه َشرَّ َذ ِلَك اْليَـْومِ «

11  

406  

  »َشرَابًا َطُهورًا«

21  
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316  

  »...َو َما َتَشآُءوَن ِإآلَّ َأن َيَشآَء اللَُّه «

30  

71  

  )78(نبأ . 

  »َو َجَعْلَنا النـََّهاَر َمَعاًشا«

11  

182  

  »َو َجَعْلَنا نـَْوَمُكْم ُسَباتًا«

90  

9  

  )83(مطّففني . 

ِّْم يـَْوَمِئٍذ لََّمْحُجوبُونَ «   »ِإنـَُّهْم َعن رَّ

15  

224  

  )85(بروج . 

  »َذ ِلَك اْلَفْوُز اْلَكِبريُ «
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11  

253  

  429: نفس، ص

  )88(غاشيه . 

  »نَارًا َحاِمَيةً   َتْصَلى«

14  

187  

  )89(فجر . 

  »يأَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ «

27  

42 ،159 ،384  

  »َرّبِك رَاِضَيًة مَّْرِضيَّةً   اْرِجِعى ِإَىل 

28  

42 ،68 ،159 ،384  

  »َفاْدُخِلى ِىف ِعبِدى«

29  

68 ،159  
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  »َو اْدُخِلى َجنَِّىت «

30  

68 ،159  

  )91(مشس . 

  »َسوَّهلَا َو نـَْفس َو َما«

7  

6 ،53  

  »َفَأْهلََمَها ُفُجوَرَها َو تـَْقَوهلَا«

8  

6 ،53  

  »َقْد أَفْـَلَح َمن زَكَّلَها«

9  

53  

  »َو َقْد َخاَب َمن َدسَها«

10  

53  

  )97(قدر . 
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  »ِإنّا انـَْزْلَناُه ِىف َليـَْلِة اْلَقْدرِ «

1  

182  

  »...تـَنَـزَُّل اْلَملِئَكُة َو الرُّوُح «

4  

241  

  )103(عصر . 

  »...ِإالَّ الَِّذيَن َءاَمُنواْ َو َعِمُلواْ الصِلحِت َو تـََواَصْواْ «

1 - 3  

106  

  430: نفس، ص

   فهرست روايات

   روايت

   معصوم

   صفحه

   وُيْسقيىن  ُيْطِعُمىن  أبيُت ِعْنَد رّىب 

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله
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93  

   أتاذُن يل يَابَن َرسوِل اللَِّه أن أدُخَل َحَرَمكَ 

   زيارت امام رضا عليه السالم

371  

   اخرُج ِممّا أنَت ِفيهِ 

   امام صادق عليه السالم

294 ،295  

  ...أرَبُع ِخصاٍل جارياٌت َعَلْيُكم ِمَن الرَّمحاِن 

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

278- 281  

َعْت    ...أْعَدْدُت ِلِعباِدَي الّصاِحلَني ما ال َعٌني َرَأت َو ال اُذٌن مسَِ

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

61  

  ...أفَضُل النّاس َمن َعَشَق الِعبادَة َفعانـََقها ِبنَـْفِسِه 

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

283  

   الّلُهمَّ أْغِنِىن ِحبالِلَك َعْن َحراِمكَ 



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

 

   امرياملؤمنني عليه السالم

312  

  ...َلُدَك َو اْلبَـْيُت بـَْيُتَك الّلُهمَّ انَّ اْلَعْبَد َعْبُدَك َو اْلبَـَلَد بَـ 

   امام صادق عليه السالم

351  

   اللُهمَّ إّين أسأُلَك ُسؤاَل خاضٍع ُمَتَذّلٍل خاِشعٍ 

   دعاى كميل

387  

   نـَْفَسكَ   الّلُهمَّ َعرِّفىن

   امام صادق عليه السالم

225  

   إهلي، ِرَضًى ِبَقضاِئكَ 

   امام حسني عليه السالم

384  

   َعْبديأنا ربَُّك وأنَت 

   حديث قدسى

285  
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   إنَّ اِجلهاَد باٌب ِمن أبواِب اجلَنَِّة فـََتَحُه اللَُّه ِخلاصَِّة أوليائِهِ 

   امرياملؤمنني عليه السالم

276  

  َوَسفيَنُة النَّجاةِ   إنَّ اُحلَسَني ِمصباُح اهلُدى

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

202  

  ...َجٌة ظاِهَرٌة َوُحجَّةٌ حُ : إّن لِلَِّه َعَلى الّناس حجََّتنيِ 

   امام كاظم عليه السالم

158  

   إنَّ اللََّه حيُِبُّ الّشابَّ التّاِئبَ 

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

297 ،298  

ا بُِعْثُت ِألَُمتَِّم َمكارَِم األخالقِ     إمنَّ

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

205  

َا ِهَي نـَْفسى   ...َختَريُِّ   َجَشعي إىل..   بِالتـَّْقوىأروُضها   إمنَّ

   امرياملؤمنني عليه السالم
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368- 369  

  آه ِمن ِقلَِّة الزّاد وبـُْعِد السََّفر

   امرياملؤمنني عليه السالم

265  

  بـَُىنَّ، الدُّنيا َحبٌْر َعميٌق َقْد َغَرَق فيها عاَملٌ َكثريٌ 

   لقمان

201  

  432: نفس، ص

   الصَّاِحلنيَ َتأدَّبُوا بآداِب 

   امام سجاد عليه السالم

144 ،205  

   َختَلَُّقوا ِبأخالِق اللَّهِ 

  205، 144؟ 

نيا جيَفةٌ وطاِلُبها ِكالبٌ     الدُّ

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

61  

نيا ِسْجُن املؤِمنِ     الدُّ
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   امرياملؤمنني عليه السالم

404  

   ربِّ اْغِفْر َواْرَحْم وأنَت َخيـُْر الرّامحني

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

116  

َع ُحْكماً فـََوعى    ، وَأَخَذ ِحبُْجَزِة هاٍد فـََنجى َرِحَم اللَُّه اْمَرءاً مسَِ

   امرياملؤمنني عليه السالم

202  

   َرِضيُت ِمْن ِعباِدى

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

169  

ؤِمنَني َعِن الِعْلم 
ُ
  ...ُسِئَل أمريُامل

   امرياملؤمنني عليه السالم

281  

الِئَكِة َوالّروحِ 
َ
   ُسّبوٌح ُقّدوٌس َربُّ امل

   امام صادق عليه السالم

59  
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   َسْلماُن مّنا اهل البيت

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

28  

   الصَّالُة ُقرباُن ُكلِّ َتِقيٍ 

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

371  

ؤِمنِ الصَّالُة ِمْعراُج 
ُ
   امل

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

371  

   َضرَبُة ِعلىٍّ يَوَم اخلَنَدِق أفَضُل ِمن ِعباَدِة ِثْقَلنيِ 

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

29  

   َفَظَهَر ِمْصباُح اهلُدى.. إّن ِمْن أَحّب ِعباِداللَِّه إلَْيِه، ! ِعباَد اللَّهِ 

   يف قـَْلِبهِ 

   ه السالمامرياملؤمنني علي

369- 370  

  الُعبوِديَُّة َجوَهَرٌة ُكنُهها الرُّبوبِيَّةُ 
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  221؟ 

   َعُظَم اخلاِلُق يف أنُفِسِهم فَصُغَر ما دونَُه يف أعُيِنِهم

   امرياملؤمنني عليه السالم

346  

  َعِلٌى َمَع اَحلقِّ َواَحلقُّ َمَع َعِلىٍّ َيدوُر َحيُث ما دارَ 

   هرسول الّله صلى اهللا عليه و آل

259  

  َفحاِسُبوا أنُفَسُكْم قـَْبَل َأْن ُحتاَسُبوا

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

205  

  فـُْزُت َوَربِّ الَكعَبةِ 

   امرياملؤمنني عليه السالم

244  

  ...َو صاَر ِمْن َمفاتيِح .. يف قـَْلِبِه   فـََزَهَر ِمْصباُح اهلُدى

   امرياملؤمنني عليه السالم

372- 373  

   اللَّهُ قاتـََلُكُم 
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   امرياملؤمنني عليه السالم

223  

   َواألَلُسنِ   قـََتَل اللَُّه َمْن قـَتَـَلَك ِباَأليِدى

   زيارت امام رضا عليه السالم

129  

  قـُُلوبـُُهْم َحمُْزونَةُ 

   امرياملؤمنني عليه السالم

408  

   ُقوُلواْ ال إلَه إّالاللَّهُ 

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

160  

   َمسَْعُه الَّذى َيْسَمُع ِبِه َو َبَصَرُه الَّذي يـُْبِصُر ِبهِ  ُكْنُت َلهُ 

   حديث قدسى

218  

  ال شفيَع أَجنُح ِمَن التَّوبَةِ 

   امرياملؤمنني عليه السالم

294  
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  433: نفس، ص

  ...ال َيَسُعين أرضي و المسائي َو لكن َيَسُعين قـَْلُب َعْبِدَي 

   حديث قدسى

317  

   َملْ َتْسَتِقرَّ أْرواُحُهمْ .. َكَتَب الّلُه َعَلْيِهم َلْو ال اَألَجُل اّلذى  

  أْجساِدِهْم َطْرَفَة َعْنيٍ أَبداً   ىف

   امرياملؤمنني عليه السالم

403- 404  

   ما رأيُت اللََّه َشْيئاً إّالَو َرأَيَت اللََّه قَبَلهُ وَمَعهُ وبَعَدهُ 

   امرياملؤمنني عليه السالم

259  

   موات واالرضما ال َتقوُم َلُه الس

   امرياملؤمنني عليه السالم

278  

   ُمْستَـَنًة ِبُسَنِن أولِياِئَك ُمفارَِقًة ِألَخالِق أْعداِئكَ 

   زيارت امني الّله

95  
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   َعَلى الِعْلِم الّناِفِع هلَُّم.. َمْلَبُسُهُم االْقِتصاد َو َمْشيـُُهُم التَّواُضُع 

   امرياملؤمنني عليه السالم

258  

سِلمَني فـََليَس ِمبُسِلمٍ  وَملَْ َمن أصَبَح 
ُ
   َيهَتمَّ ِباموِر امل

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

9 ،42  

  َمْن تـََقرََّب إَىلَّ ِشْرباً تـََقرَّْبُت إلَْيه ِذراعاً 

   حديث قدسى

78  

   ِمْن َسعاَدِة الرَُّجِل َسَعةُ دارِهِ 

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

310  

   اهللامن عرفهم فقد عرف 

   امام رضا عليه السالم

162  

  َمْن َعَشَق الِعباَدةَ 

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله
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282  

   مثَُ .. َمن يَلي ِحساَب اخلَْلِق !] إنَّ أعرابّياً قاَل يا رسوَل اللَّهِ [

   فـََقَه األعرايبُ : قالَ 

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

284  

َيِّتُ  َموالَى يا َموالَى، أنَت اَحلىُّ 
   َوأنا امل

   مناجات حضرت على عليه السالم

199  

  فَالّلُه أشدُّ فـََرحاً بَِتوبَةِ .. نـََزَل يف أرٍض َدِويٍَّة ُمْهِلَكة 

ؤِمنِ 
ُ
   الَعْبِد امل

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

284- 285  

  النََّظُر ُشْعَبٌة ِمَن الزِّنا

   امرياملؤمنني عليه السالم

203  

    ِمْن أحَسِن ِعباِدَك َنصيباً ِعْنَدكَواْجَعْلين

   دعاى كميل
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350  

ْسَتكنيُ 
ُ
ليُل اَحلقُري املِْسكُني امل    َو أنا َعْبُدَك الضَّعيُف الذَّ

   دعاى كميل

388  

  َو أْن تـَْعَمَل آلِخرَِتك ِبَقدر َبقاِئَك فيها

   امرياملؤمنني عليه السالم

281  

  ُعْمرَِك فيهاَو أْن تـَْعَمَل ِلُدنياَك ِبَقدِر 

   امام صادق عليه السالم

281  

   وِبطاَعِتَك َعْن َمْعِصَيِتكَ 

   امرياملؤمنني عليه السالم

312  

َرَة َمْن َبكى   ِمْن خوِفَك َمرحوَمةً   َوَعبـْ

   زيارت امني الّله عليه السالم

373  

  مشغوٌف ِبَكالِم ِبْدَعةٍ .. نـَْفِسِه فُهَو جاِئٌر   وََكَلُه اللَُّه إىل



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

 

  اِء الَضاللَةٍ وُدع

   امرياملؤمنني عليه السالم

369- 370  

   وال ُميِْكُن الِفراُر ِمْن ُحُكوَمِتكَ 

   دعاى كميل

187  

   وإْذهاباً للُخَيالِء َعنـُْهم.. َوَلَوَضَع ُجماَهَدَة ابليَس َعِن الُقلوِب 

  434: نفس، ص

   امرياملؤمنني عليه السالم

366- 368  

وِت ِمَن الطِّفلِ  و اللَُّه َألْبُن أيب طاِلبٍ 
َ
   آَنُس ِبامل

   امرياملؤمنني عليه السالم

404  

  و ما اجلهاد األكرب؟

   رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

224  

  َوُهْم َوالّناَر َكَمْن قدرآها
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   امرياملؤمنني عليه السالم

371  

   هذا َمصارُِع ُعّشاقٍ 

   امرياملؤمنني عليه السالم

283  

   يـَْنُصُرينَهْل ِمْن ناِصٍر 

   امام حسني عليه السالم

282  

  يا باِسَط الَيَديِن بالَعِطيَّةِ 

   امام سجاد عليه السالم

353  

   ِلَفْرِط نُورِه، الظاِهُر الباِطُن يف ُظُهورِهِ   يا َمْن ُهَو اْخَتفى

  350؟ 

  يا َمْن ُهَو يا َمْن لَْيَس إّالُهو

   امرياملؤمنني عليه السالم

393  

   َتَمْلُمِل السَّليمِ يـََتَمْلَمُل كَ 
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   امرياملؤمنني عليه السالم

265  

  فهرست اشعار

   مصرع اول

   سراينده

   صفحه

  آتش عشقم بسوخت خرمن طاعات را

   وحدت كرمانشاهى

315  

  آينه بشكست و رخ يار ماند

   اى اهلى قمشه

392  

   از درد مناليد كه مردان ره دوست

   وحدت كرمانشاهى

277  

   از على آموز اخالص عمل

  71؟ 
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   اگر لذِت ترك لذت بداىن

   سعدى شريازى

407 ،408 ،412  

   اگر يك بار گوىي بنده من

   خواجه عبداهللا انصارى

188  

ر جان را از هوس    اى خدا اين 

  388؟ 

  »اْهِدنَا الصَِّر طَ «گان  اى رهنماى گمشده

   فيض كاشاىن

218  

   اى كرميى كه از خزانه غيب

   سعدى شريازى

61  

   آرامگه يار كجاستاى نسيم سحر 

   حافظ شريازى

201  
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   اين وطن مصر و عراق و شام نيست

اىي    شيخ 

93  

   برخيز شرتبانا بربند كجاوه

   اديب املمالك فرهاىن

72  

   بر در كعبه سائلى ديدم

   سعدى شريازى

13  

  برگ درختان سبز در نظر هوشيار

   سعدى شريازى

160  

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

  162؟ 

  بر بسوزند چوب درختان ىب

  ناصرخسرو

106  
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   بشوى اوراق اگر مهدرس ماىي

   حافظ شريازى

144  

   به دريا بنگرم دريا ته وينم

  باباطاهر

372  

   به گورستان گذر كردم كم و بيش

  باباطاهر

198  

  پاك شو اول و پس ديده بر آن پاك انداز

   حافظ شريازى

315  

  436: نفس، ص

نتا نگريد ابر ِكى     رويد 

   مولوى

373  

   تو ذوق لعل خوبان را چه داىن
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   صائب تربيزى

405  

   چشم دل باز كن كه جان بيىن

   هاتف اصفهاىن

372  

   چو حمرم شدى واقف خويش باش

  150؟ 

   خوشا آنان كه اللَّه يارشان ىب

  باباطاهر

352  

   در دست طبيب است عالج مهه دردى

  296؟ 

   در رقص درآيد فلك از زمزمه عشق

   وحدت كرمانشاهى

97 ،97  

  در كنار دجله سلطان بايزيد

  224؟ 
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  درويش به صد افسر شاهان نفرشد

   وحدت كرمانشاهى

313  

   تر از من به من است دوست نزديك

   سعدى شريازى

88  

  دوش وقت سحر از غصه جنامت دادند

   حافظ شريازى

109  

   ز بوى زلف تو مفتومن اى گل

  باباطاهر

262  

   وادى امين در پيششب تاريك و ره 

   حافظ شريازى

204  

   طّى اين مرحله ىب مهرهى خضر مكن

   حافظ شريازى
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201  

  غالم ّمهت آمن كه زير چرخ كبود

   حافظ شريازى

393  

  فلك جز عشق حمراىب ندارد

   نظامى گنجوى

241  

  كه يكى هست و هيچ نيست جز او

   هاتف اصفهاىن

134  

   گر مباندمي زنده بردوزمي

اىي    شيخ 

167  

  گر حكم شود كه مست گريند

  دهخدا

77  

  گر قدمت هست چو مردان برو
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   سعدى شريازى

332  

   اى است گيىت و خوبان آن، در نظر آيينه

   اى اهلى قمشه

391  

   ما مسيعيم و بصريمي و خوشيم

   مولوى

58 ،60  

   ما عاشقان غري از خدا يارى ندارمي

   اى اهلى قمشه

207  

   ملت عشق از مهه دينها جداست

   مولوى

283  

   زمن من تيغ از پى حّق مى

   مولوى

71  
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   ام دل كجا رفىت كه رفت از ديده

   عماد خراساىن

92  

   نفى من شد باعث اثبات من

   وحدت كرمانشاهى

261  

  437: نفس، ص

   نيست بر لوح دمل جز الف قامت دوست

   حافظ شريازى

373  

  َو َحتْسب أّنَك ِجْرٌم َصغريٌ 

   امام على عليه السالم

94  

  هر كه آمد به جهان نقش خراىب دارد

   حافظ شريازى

127  

  هر كه كند روى طلب سوى او
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   هامشى دهلوى

265  

  هرگز نربى راه به سر منزل مقصود

   وحدت كرمانشاهى

257  

   هفت شهر عشق را عطار گشت

   مولوى

385  

   مهامن كه بودم به ده سالگى

   نظامى گنجوى

332  

   نيار در اين اجنمن يوسف سيمني بد

   مالهادى سبزوارى

160  

  يك شىب جمنون به خلوتگاه ناز

   حممدعلى احساىن

391  
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  يكى هست و هيچ نيست جز او

   هاتف اصفهاىن

199  

  438: نفس، ص

   فهرست اعالم

  254، 59، 58آخوند كاشى 

  323، 275، 105آدم عليه السالم 

، 233، 215، 195، 177 ،157، 143، 125، 105، 87، 67، 53، 37، 21، 3آل حممد عليهم السالم 
253 ،275 ،291 ،305 ،323 ،341 ،361 ،381 ،399  

، 133، 116، 97، 95، 77، 75، 46، 31، 27، 25، 6ائمه معصومني، اهل بيت، دوازده امام عليهم السالم 
158 ،162 ،179 ،202 ،205 ،238 ،242 ،275 ،277 ،291 ،293 ،310 ،324 ،325 ،326 ،
362 ،366 ،384 ،399 ،409  

  220، 187، 180، 179، 169، 133، 113، 111ابراهيم عليه السالم 

  350، 346ابن خضيب 

  238، 128ابن ملجم 

  296، 295ابوبصري 

  370ابومثامه 

  297، 127، 118ابوجهل 
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  313، 279، 224، 133ابومحزه مثاىل 

  150، 28ابوذر 

  404ابوطالب عليه السالم 

  112ادهم 

  73، 72اديب املمالك فراهاىن 

  73، 72اصغر  راكى، سيد علىا

  59ارباب، آيت الّله حاج آقارحيم 

  113، 112امساعيل عليه السالم 

  313، 166امام حسن عسكرى عليه السالم 

، 133، 117، 109، 107، 97، 74، 60، 57، 45، 44، 28امام حسني، سيدالشهداء، اباعبداهللاّ عليه السالم 
134 ،135 ،150 ،152 ،169 ،170 ،181 ،187 ،200 ،204 ،220 ،242 ،243 ،263 ،282 ،
313 ،370 ،384 ،406 ،408  

، 349، 242، 234، 187، 180، 168، 128، 117، 57، 45، 44، 13، 12امام حسن جمتىب عليه السالم 
406 ،408  

، 279، 224، 201، 186، 185، 182، 135، 130، 116، 91، 9العابدين عليه السالم  امام سجاد، زين
370  

  371، 313، 164، 129، 109رضا عليه السالم  امام

  407، 349، 296، 294، 292، 220امام صادق عليه السالم 
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، 60، 57، 56، 54، 45، 44، 43، 29، 28، 13، 12، 11، 10، 8، 6، 4امام على، امرياملؤمنني عليه السالم 
70 ،71 ،77 ،92 ،107 ،113 ،117،  

  440: نفس، ص

118 ،128 ،145 ،146 ،163 ،167 ،168 ،183 ،187 ،199 ،202 ،203 ،222 ،234 ،242 ،
243 ،244 ،258 ،259 ،261 ،263 ،265 ،276 ،278 ،281 ،282 ،294 ،310 ،312 ،325 ،
329 ،348 ،349 ،350 ،366 ،368 ،369 ،371 ،372 ،387 ،399 ،402 ،403 ،404 ،406 ،
408  

  372، 158امام كاظم، موسى بن جعفر عليه السالم 

  344، 28مدباقر عليه السالم امام حم

  352، 350، 344، 343، 291، 166، 114امام مهدى، امام زمان، امام عصر، حجة بن احلسن عليه السالم 

  407امام هادى عليه السالم 

، 158، 145، 135، 133، 105، 97، 95، 89، 76، 75، 46، 31، 25، 19انبياء، پيامربان عليهم السالم 
160 ،179 ،197 ،202 ،234 ،238 ،275 ،277 ،308 ،326 ،362 ،366 ،399 ،409  

  187انصارى، خواجه عبدالّله 

  168، 132، 59بروجردى، آيت الّله 

  387، 45، 11بالل 

  345بلقيس 

  23بىن اسرائيل 

  295بىن اميه 
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  129بىن صدر 

  198، 129شىت، شهيد 

، 37، 29، 28، 26، 25، 24، 21، 9، 8، 5، 3آله پيامرب اسالم، حممد بن عبدالّله، رسول الّله صلى اهللا عليه و 
42 ،44 ،45 ،53 ،55 ،60 ،67 ،69 ،70 ،72 ،73 ،74 ،87 ،88 ،92 ،105 ،116 ،118 ،125 ،

127 ،133 ،134 ،143 ،144 ،146 ،150 ،151 ،157 ،159 ،162 ،166 ،168 ،177 ،195 ،
197 ،201 ،202 ،215 ،216 ،217 ،218 ،221 ،224 ،233 ،238 ،253 ،255 ،258 ،261 ،
263 ،275 ،276 ،280 ،282 ،283 ،284 ،285 ،291 ،293 ،298 ،305 ،306 ،308 ،309 ،
310 ،312 ،323 ،324 ،325 ،326 ،330 ،331 ،333 ،334 ،335 ،341 ،346 ،348 ،350 ،
361 ،370 ،371 ،381 ،384 ،387 ،389 ،399  

  90جالينوس حكيم 

  74، 73، 72عبدالكرمي حائرى يزدى، آيت الّله شيخ 

  317، 316، 204، 109حافظ 

  392حبيب بن مظاهر 

  57حجر بن عدى 

  328، 204حر بن يزيد رياحى 

  57حكيم، آيت الّله 

  332، 327، 311، 72، 57، 47مخيىن، امام 

  261، 239داود عليه السالم 

  311، 310رؤساى دراويش 

  116زكريا عليه السالم 
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  186، 185، 184زهرى 

  9ابوعبدالّله سبيعى، 

  332سعدى 

  384سكينه عليها السالم 

  224سلطان بايزيد 

  441: نفس، ص

  282، 150، 149، 145، 28سلمان 

  345، 256سليمان عليه السالم 

  311، 310شاه 

  219، 114، 113شعيب عليه السالم 

  23صاحل عليه السالم 

  148صدراملتأهلني 

  72صدوقى، شهيد 

  145طربسى 

  74عبدامللك مروان 

  114عزيز مصر 

  385عطار 
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  344على بن مهزيار 

  371على اكرب عليه السالم 

  328، 181، 117عمر سعد 

  256، 241، 240، 133، 79، 78، 76، 23، 5عيسى مسيح عليه السالم 

  408، 406، 309، 292، 243، 220، 187، 168، 45، 44، 28فاطمه زهرا عليها السالم ]  حضرت[

  23فرعون 

  394فضيل 

  127يش قبيله قر 

  127قبيله مزيل 

  164قزويىن، شيخ هاشم 

  117، 28هاشم عليه السالم  قمر بىن

  405، 404قنرب 

  330، 328كاشف الغطاء، شيخ جعفر 

  413، 412، 411، 410كرمانشاهى، مريزاحسن 

  391، 262ليلى 

  23مادر موسى عليه السالم 

  94جملسى، عالمه 
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  391، 262جمنون 

  28، 5مرمي عليها السالم ]  حضرت[

  392، 97مسلم بن عوسجه 

  167مطهرى، شهيد 

  118، 57معاويه 

  45مقداد 

، 181، 180، 169، 161، 148، 147، 114، 113، 98، 78، 61، 55، 30، 23موسى عليه السالم 
187  

  220منرود 

  111، 110نوح عليه السالم 

  112هاجر عليها السالم 

  404، 403مهّام 

  79، 78حيىي عليه السالم 

  57يزيد 

  180، 133، 116، 114يوسف عليه السالم 

  442: نفس، ص

  فهرست جاها

  73اراك 
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  169، 168، 167، 58اصفهان 

  410امامزاده سيد نصرالدين 

  388، 149، 57ايران 

  326خبارا 

  394، 344بغداد 

  198ران  -شت زهرا

  311تربيز 

  9توران 

، 231، 213، 193، 175، 155، 141، 123، 103، 85، 65، 51، 35، 19، 1ران  - حسينيه هدايت
251 ،273 ،289 ،303 ،321 ،339 ،359 ،379 ،397  

  311خراسان 

  410خيابان رى 

، 213، 198، 193، 175، 155، 141، 132، 123، 103، 85، 73، 65، 51، 35، 19، 10، 1ران 
231 ،251 ،273 ،277 ،289 ،303 ،321 ،339 ،359 ،379 ،397 ،410 ،412  

  72 درياچه ساوه

  72رود مساوه 

  72ساوه 

  345سبأ 
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  93شام 

  410، 408شاهرود 

  282صفني 

  344طائف 

  93، 57عراق 

  109، 99، 98عرفات 

  345فلسطني 

  164قزوين 

  311، 185، 168، 73، 72، 47قم 

  392، 313، 263، 165، 60كربال، حرم امام حسني عليه السالم 

  313، 112، 111، 13كعبه 

  392، 295، 265كوفه 

  295دماوند كوه 

  161، 55كوه طور 

  59مدرسه آخوند كاشى 

  58مدرسه صدر اصفهان 

  47مدرسه فيضيه 
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  113مدين 

  334، 265، 184، 145، 70، 44مدينه 

  311مسجد االقصى 

  444: نفس، ص

  316، 169اصفهان  -مسجد امام

  352، 351، 112مسجد احلرام 

  351مسجد شجره 

  265مسجد كوفه 

  371، 313، 277، 165، 164السالم  مشهد، حرم امام رضا عليه

  180، 114، 113، 93مصر 

  351، 334، 165، 3مكه 

  99  مىن

  72جند 

  332، 327جنف 

  187هرات 

  146هندوستان 

  311يزد 
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  72ميامه 

  256، 90يونان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


