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

 

  

  

  

  

  

  



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

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  توبه آغوش رحمت
  

  

  

  

  

  

  



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

 

  

  2: توبه آغوش رمحت، ص

  :سخن ناشر

امنيت و آرامش، مصونّيت نفس از رذايل، حفظ انديشه از افكار آلوده، رسيدن به حسنات اخالقى، طى مراتب كمال، 
اهليه واتصال به مهچنني ساخنت شخصيت انسان براى انسانيت، بدست آوردن كماالت معنوى و حمقق شدن به حقايق 

ى حمبت اهلى و پيدا كردن فضائل انساىن و رسيدن به سعادت  منبع فيص و رسيدن به مقام قرب اهلى و ورود به دايره
  .شود مگر به ترك گناه اخروى، مهه امورى است كه براى انسان حاصل منى

و معصيت خارج نشده است حمروم است،  ى گناه انسان گنهكار از درك فيوضات و اخذ امور معنويه تا زماىن كه از ورطه
  .ى خري در عامل هسىت ممكن نيست مگر به ترگ گناه پس كسب جمموعه

ى رشد و پرورش استعدادهاى دروىن و معنوى و قواى جسماىن و رواىن خود را  ى به معصيت و گناه، زمينه انسان آلوده
  .شود طى مراتب مى براى رسيدن به كمال مطلوب سد منوده، و مانع حركت خود به سوى

كاران جهت جربان مافات گشوده است كه  لكن وجود مبارك حضرت حق از باب رمحت به انسان، باىب را براى معصيت
  هاى خود را از با ورود به سرزمني حقايق اين حقيقت عرشى، انسان آلوده، غري از اين كه متام آلودگى

  12: توبه آغوش رمحت، ص

  .كند درجات باالى معنوى نيز دست پيدا مىزدايد، به  ى نفس مى صفحه

  .، توبه آغوش رمحت اهلى است»توبه«اين حقيقت عرشى چيزى نيست جز 

  .توبه حقيقىت عرشى و نوراىن و سبب اتصال دور افتادگان به اصل و حمبوب است

يات به صورتى مبسوط اين مرتبه را مقامات بسيار باالىي است و به مراتب اين حقيقت و طى مراحل آن در آيات و روا
حبث شده است و فهم مطالب اين جمموعه از آيات و روايات نيازمند تفسري و تبيني دقيق و عميق مستند بر مطالب 

  .علمى است
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مشسى مباحثى حتقيقى پريامون موضوع توبه مطرح  1363انديشمند حمقق و عامل متتبع استاد حسني انصاريان در سال 
يار مورد استقبال طالب و دانشجويان و قشر جوان جامعه قرار گرفت و منشأ اثرات بسيار فرمودند كه در آن زمان بس

  .باالئى شد

جناب حجة اسالم حاج سيد حممد جواد هامشى يزدى مديريت حمرتم مركز حتقيقاتى دارالصادقني پيشنهاد تبديل اين جمموعه 
  .درا به كتاب جهت استفاده بيشرت جامعه از اين جمموعه را منودن

ها توسط مؤسسه دارالعرفان پياده به حمضر استاد عرضه شد، ايشان نيز مباحث را با تفسريى دقيق براساس مباىن  سخنراىن
  .علمى بر رشته حترير در آوردند

نگارى، اقدام به جتديد چاپ  اى از حمققني حمرتم، مؤسسه دارالعرفان ضمن حتقيق مصادر و فهرست بر اساس پيشنهاد عده
  .ب منوداين كتا

  .باشد، در مباحث توبه مفيد خواهد بود ى معظم له مى ى حتقيقى با توجه به اينكه برگرفته از قلم عاملانه اين جمموعه

اى  اميد است براى اهل حتقيق درى براى ورود به مباحث دقيق و عميق موضوع توبه، و براى اميدواران به رمحت اهلى سفره
  .پربار از معنويت باشد

   يقات دار العرفانواحد حتق

  13: توبه آغوش رمحت، ص

   هو التّواب

  :مقدمه

هاى نوراىن، و  به هنگام شروع جنگ حتميلى، كه بر اساس اداى تكليف به فضاى بامعنويت جبهه راه پيدا كردم، با چهره
اىي ملكوتى، و فرش نشيناىن عرشى آشنا شدم   .انسا

استند، در ايّامى كه جبهه در آرامش قرار دارد و مسافران راه عشق براى تىن چند از آن حق شناسان آگاه از اين فقري خو 
ران مى اجنام پاره ى عاشقانه و عارفانه، بر اساس آيات قرآنيه و مكتب  اى جهت مباحثه آيند، در جلسه اى از امور به 
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اى براى ميدان رزم  دوستان و مايهنبويّه و اهل بيت طاهره و عرتت مرضيه، مهچون سوته دالن گرد هم آيند تا تذكرى براى 
  .عليه دمشنان باشد

  .اى يك بار در شب سه شنبه تعيني شد از اين پيشنهاد استقبال كردم، زمان جلسه هفته

ى فقهى و حبثى از معارف  در ابتداى برنامه بيش از بيست نفر نبودمي، جلسه با مناز مجاعىت با حال، و ذكر چند مسأله
  .گرفت يافت و پايان مى پرشور، شروع مىاهليه، و ذكر مصيبىت 

ى دوسىت با حال و  اى در خانه ى مهان بيست نفر از تشكيل چنني جلسه به تدريج پاكاىن عزيز و عزيزاىن پاك، به وسيله
  فضاى جلسه از معنويىت خاص برخوردار بود،. ى اهل بيت خرب شدند و به مجع بيست نفر پيوستند دل سوخته

  14: توبه آغوش رمحت، ص

ى نداشت، از اسم و رسم دور بود، بر خالف متام جلسات از مدير و كارگردان و رئيس و مرئوس خربى در آن نبود،  پر
شنيدند،  آمدند، براى خدا مى سراسر عشق و شور بود، وحدت و يگانگى بود، يكرنگى و يكپارچگى بود، براى خدا مى

مشار شركت كنندگان . شد حال و مسىت چيزى در آن جملس حس منىخواندند و جز  گفتند، براى خدا مى براى خدا مى
گشتم، شركت   نزديك به هزار نفر شد، من به خاطر آن جلسه اگر در دورترين نقاط ايران بودم شب سه شنبه برمى

كنندگان هم مهني برنامه را داشتند، حىت رزمندگان براى شركت در آن جملس عشق از جنوب و غرب كشور، با مرخصى  
  .شناختند گرفنت از فرماندهان جنگ سر از پا منى

رتين شركت كنندگان آن  من فكر مى كردم آن جملس انس و آن حمفل شور، ساليان متمادى پابرجا باشد، وىل گروهى از 
جملس به فيض شهادت رسيدند و گروهى به دست كفار بعثى اسري شدند، تعداد شهيدان و اسريان آن جلسه در حدى 

شركت كنندگان جديد، . اقت مرا تاب كرد، ديدن جاى خاىل آنان در آن جلسه براى من بسيار مشكل بودبود كه ط
ايتاً جلسه  مردمى نبودند كه جاى خاىل آن عزيزان را پر كنند، با دىل سوخته و اشكى ريزان آن جلسه را ترك كردم، و 

ى آن را  ر آرزوى ديدن افرادى نظري آن افرادم، وىل منونهنويسم د براى مهيشه تعطيل شد و تا امروز كه اين مجالت را مى
  .يامب و گمان ندارم مانند آنان را بيامب منى
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خوشبختانه متام آن مباحث به . توبه، معرفت، عشق به حق، قيامت، عرفان. مطالب متنوعى در آن جلسه حبث شد
ى حتقيقاتى دارالعرفان به دست  توبه توسط مؤسسه ى نوار ضبط شد، پس از ساهلا قسمىت از نوارهاى مربوط به حبث وسيله

   آمد، پيشنهاد كردند از نوار پياده شود و سپس به صورت كتاب در دسرتس

  15: توبه آغوش رمحت، ص

هاىي   ى باحال است، شب هاى سه شنبه كتاىب كه پيش رو داريد يادگار بيش از بيست هفته از آن شب. مهگان قرار گريد
اميد است بتوانيد به توفيق حق از مباحث اين كتاب  . هاى بسيار شريين و ناگفتىن است يادآور خاطره كه ياد آن براى من

ره   .ى كاىف بربيد كه در حبث توبه تازه و جديد است 

   حسني انصاريان: فقري

  17: توبه آغوش رمحت، ص

  َفُكُلوا ِممَّا َرَزَقُكُم اللَُّه َحالًال طَيِّباً 

   ِنْعَمَت اللَّهِ َواْشُكُروا 

   اْن ُكْنُتْم ايّاُه تـَْعُبُدونَ 

  114): 16(حنل 

   ها و مسئوليت انسان نعمت

  

ن دشت  خداوند مهربان از راه رمحت و حمبت و لطف و عنايت، انسان را اليق آراسته شدن به نعمت هاىي منوده كه در 
  .تگى و لياقت ندادههسىت، هيچ يك از موجودات، حىت فرشتگان مقرب را بدين صورت شايس

اى است كه اگر برابر با دستورات پروردگار به مصرف برسد جسم و  ى حيات انسان به گونه هاى حق بر سر سفره نعمت
  .منايد دهد و سعادت دنيا و آخرت آدمى را تأمني مى جان را رشد مى
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  :دهد مى ى بسيار مهم توجه ها، مهگان را به دوازده مسأله قرآن جميد در رابطه با نعمت

  .فراواىن و گسرتدگى نعمت - 1

  .راه حتصيل نعمت - 2

  .توجه به نعمت - 3

  .شكر نعمت - 4

  .پرهيز از ناسپاسى در كنار نعمت - 5

  .مشار بودن نعمت ىب - 6

  .قدر شناسان نعمت - 7

  .زشىت اسراف در نعمت - 8

  .خبل از خرج كردن نعمت - 9

  .علل از دست رفنت نعمت -10

  20: توبه آغوش رمحت، ص

  .امتام نعمت -11

  .پاداش به جا خرج كردن نعمت -12

  .ى آيات كتاب اهلى و توجه به مفاهيم بلند ملكوتى آن آيات، در جهت اين دوازده مسأله ضرورى است مالحظه

   فراواىن و گسرتدگى نعمت - 1

ا و زمني است هر يك به صورتى در خدمت انسان است   .آنچه در آمسا
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ى حضرت حق در  ستارگان ثابت و سيار، موجودات مرىي و نامرىي فضا، مهه و مهه به ارادهخورشيد، ماه، تعدادى از 
  .مسري سود رساندن به انسان هستند

ها، رودها، حيوانات و انواع خملوقات زميىن هر كدام به  ها، باغها، چشمه ها، روييدىن كوهها، صحراها، درياها، جنگل
  .باشند نسان در فعاليت مىى حيات ا شكلى در راه برپا داشنت خيمه

اى مهربان و  هاى اهلى به طور فراوان و گسرتده و كامل و جامع، انسان را عاشقانه در آغوش گرفته و مهچون دايه نعمت
  .دلسوز براى رشد اين موجود برتر در كوشش و تكاپويند

ان و ظاهر و باطن، آنچه مورد نياز و احتياج انسان است از نعمت اده شده و  بر سر سفره هاى آشكار و  ى زندگى 
  .چيزى در اين خوان گسرتده كم نيست

  :فرمايد قرآن كرمي در اين زمينه مى

  .»1« »...َو باِطَنةً أَ َملْ تـََرْوا َأنَّ اللََّه َسخََّر َلُكْم ما ِيف السَّماواِت َو ما ِيف اْألَْرِض َو َأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظاِهَرًة «

ا و زمني است به تسخري مشا آورده،آيا نديدى    خداوند آنچه را در آمسا

______________________________  
  .20): 31(لقمان  -)1(

  21: توبه آغوش رمحت، ص

انش را بر مشا گسرتده و كامل و افزون منوده است و نعمت   ؟...هاى آشكار و 

   راه حتصيل نعمت - 2

معاش، بدون ترديد، عبادت و بندگى خداست؛ زيرا خداى مهربان در قرآن جميد هر نوع كار و كوشش مثبىت براى حتصيل 
در آيات فراواىن بندگان خود را به آباد كردن زمني، به دست آوردن رزق حالل، كسب معاش و جتارت و خريد و فروش 

  .اجر و ثواب است منايد، و اطاعت امر حق، عبادت و بندگى است و اين عبادت و بندگى را در قيامت سامل امر مى
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عناويىن چون جتارت، بيع و شرا، اجاره، وكالت، مساقات، مزارعه، مضاربه، مشاركت، صنعت، آموخنت دانش به ديگران، 
هاى  خطاطى، خياطى، صباغى، دباغى، دامدارى مهراه باشرايط اسالمى و انساىن، راههاى مثبت به دست آوردن نعمت

ا، و حتصيل رزق و ى در هر يك از  مادى است كه كوشنده اين امور مورد حمبت حق است، و جداى از هر كدام از آ
  .روزى از راههاى خالف اسالم و اخالق و انسانيت عامل نفرت خداوند است

  :فرمايد قرآن عظيم در اين مسأله مى

َنُكْم ِباْلباِطِل ِإالَّ «   .»1« »...َأْن َتُكوَن ِجتاَرًة َعْن َتراٍض ِمْنُكمْ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْأُكُلوا َأْمواَلُكْم بـَيـْ

اموال يكديگر را از راه غري حق خنوريد، مگر آنكه داد و ستدى باشد كه با رضايت خودتان ! ايد اى كساىن كه اميان آورده
  .اجنام گرفته

   ُعوا ُخُطواِت الشَّْيطانِ يا أَيـَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِيف اْألَْرِض َحالًال طَيِّباً َو ال تـَتَّبِ «

______________________________  
  .29): 4(نساء  -)1(

  22: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1« »ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ 

از آنچه در زمني حالل و پاكيزه است خبوريد و گامهاى شيطان را پريوى ننماييد، كه شيطان دمشن آشكار ! اى مردم
  .مشاست

آيد مصرفش بدون اسراف و  آنچه از جانب حق حالل اعالم شده، و از طريق كسب مشروع به دست مى در هر صورت
آيد، گرچه ذاتاً حالل باشد، مانند خوردنيها و پوشيدنيها مصرفش حرام  تبذير حالل، و آنچه از راه نامشروع به دست مى

  .اجب استاش و  و نگاه داشتنش ممنوع، و بازگرداندن آن به مالك و صاحب اصلى

   توجه به نعمت - 3

ره ى چه كسى به  گريى از هر نعمىت بدون توجه به اينكه نعمت به اراده خوردن و آشاميدن، پوشيدن و سود بردن، و 
  وجود آمده؟ چگونه پديد آمده؟
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دخيل گاه هسىت  ى حيات قرار داده شده؟ چه عواملى در رنگ و مزه و بو و انرژى آن در عرصه براى چه بر سر سفره
اى جوشان،  ى نان، يا يك قطعه پارچه، يا زميىن آماده براى كشاورزى، يا چشمه بوده و خالصه بدون انديشه در يك لقمه

يا رودى جارى، يا جنگلى انبوه از درختان مفيد، و اينكه با كمك چند ميليون يا ميليارد عامل به وجود آمده تا ساختمان 
  .خردان است و غافالن و ىب حيات انسان برپا شود؟ كار حيوانات

دهنده را در كنار  نگرند تا وجود نعمت هاىي كه در اختيار دارند با چشم عقل و بيناىي قلب مى انديشمندان به متام نعمت
   ى نعمت خواسته استفاده نعمت ملس كنند، و فوايد نعمت را بيابند و از نعمت به مهان صورت كه پديد آورنده

______________________________  
  .168): 2(بقره  -)1(

  23: توبه آغوش رمحت، ص

  .منايند

  :دهد هاى اهلى توجه مى قرآن كه كتاب هدايت است مردم را بدين صورت به نعمت

 »ْألَْرِض ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو فََأىنَّ تـُْؤَفُكونَ يا أَيـَُّها النَّاُس اذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكْم َهْل ِمْن خاِلٍق َغيـُْر اللَِّه يـَْرزُُقُكْم ِمَن السَّماِء َو ا«
»1«.  

اى جز خدا هست؟ خداىي كه از آمسان و زمني به مشاروزى  هاى خدا را بر خود توجه كنيد، آيا آفريننده نعمت! اى مردم
  آوريد؟ دهد، جز او معبودى نيست پس به كجا روى مى مى

بر يگانگى حق، و برهان بر توحيد ذات و راهى آسان براى شناخت حضرت ها با فوايدى كه دارند دليل  آرى متام نعمت
  .حق است

   شكر نعمت - 4

اهلى شكر، : كنند شكر به اين معناست كه پس از استفاده از مجيع نعمتهاى حضرت حق بگويند برخى از مردم تصور مى
ايتاً مجله احلمد للّه يا اعالم كنند را به زبان جارى كنند، در صورتى كه در برابر اين مهه   عاملنياحلمد لّله رب ال  ى نوراىن ، يا 
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ى عرىب معناى واقعى شكر حتقق  ى فارسى يا يك مجله هاى عظيم مادى و معنوى، معقول نيست با گفنت يك كلمه نعمت
  .پيدا كند

عل و حال ظهور شكر بايد متناسب با مقام منعم و مهاهنگ با نعمت باشد، و اين معنا جز با يك سلسله قول و ف
  .كند منى

  !، در برابر اين مهه عنايت و لطف خداوند شاكر به حساب آمد؟ احلمد للّه توان با گفنت اهلى شكر يا مگر مى

______________________________  
  .3): 35(فاطر  -)1(

  24: توبه آغوش رمحت، ص

و شكم و شهوت و قدم، و قلب و رگ و در مقابل نعمت بدن و اعضا و جوارحش چون گوش و چشم و زبان و دست 
هاىي چون خوراكيها و پوشيدنيها و بوييدنيها، و مناظر زيباى طبيعى مهچون كوهها و  پى و استخوان و عصب، و نعمت

رها و رودها و چشمه ها نعمت  جات و حبوبات و سبزجيات و ميليون ها و درياها، و انواع ميوه صحراها و جنگلها، و 
ى باعظمت شكر  مسئله  احلمد لّله  حيات و علل و وسايل و وسايط زندگى انسان هستند آيا با گفنت يك ديگر كه ابزار
كند؟ در برابر نعمت اسالم و اميان، هدايت و واليت، علم و حكمت، صحت و سالمت، تزكيه و  حتقق پيدا مى

  !اكر خدا شد؟ى ش توان بنده طهارت، قناعت و طاعت، حمبت و عبادت، با گفنت اهلى شكر مى

  :»1«  اْصُل الشُّْكِر ِمْن َعْنيٍ َشْكرى :گويد راغب اصفهاىن در كتاب با عظمت املفردات مى

  .ى پر آب است؛ يعىن چشم پر از اشك يا چشمه  َعْني َشْكرى ى شكر از ريشه

به دست آورد و  هاى اوست كه از كجا بر اين اساس معناى شكر، پر بودن درون انسان از ياد خدا و توجه به نعمت
  .چگونه مصرف كند

ى جملسى در رابطه با  خواجه نصري الدين طوسى كه معروف به استاد بشر و عقل حادى عشر است، بنا به روايت عالمه
  :فرمايد حقيقت شكر مى
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و  ى گفتار و عمل و نيت است، ترين و برترين كارهاست و بايد بدانيد كه شكر روبرو شدن با نعمت بوسيله شكر شريف
  :براى شكر سه پايه و سه ركن است

ها چه آشكار و  شناخت نعمت دهنده و صفاتى كه سزاوار اوست، و شناخت نعمت و اين حقيقت كه متام نعمت :اول
هاست سر  هاىي كه بني انسان و نعمت چه پنهان از جانب اوست، و منعم واقعى غري از او كسى نيست، و متام واسطه

  .حكم آن حضرتند به فرمان او و در تسخري

______________________________  
  .ى شكر ، ماده461: مفردات -)1(

  25: توبه آغوش رمحت، ص

حتقق حال است، و حال عبارت است از خضوع و تواضع در برابر منعم و خوشحاىل به نعمتها، به اين كه متام  :دوم
ى حال به اين است كه نسبت  جود آدمى است، و نشانهى اهلى به عبد است و دليل بر عنايت منعم به و  ها هديه نعمت

  .به امور مادى خوشحال نشوى مگر به آنچه كه موجب قرب تو نسبت به حضرت حق است

  .ى قلىب و زباىن و اعضاىي ظهور كند عمل است، و عمل بايد در سه مرحله :سوم

ها و افعال و آثار لطف حضرت او، و  هاما عمل قلب، توجه اوست به تعظيم و محد و متجيد حق و انديشه در ساخت
  .تصميم بر رساندن خري و نيكى به متام بندگان خداوند

ى از منكر است ليل و امر به معروف و    .و عمل زبان، آشكار كردن شكر و سپاس و تسبيح و 

ا از و عمل اعضا، به كار گرفنت نعمت ان در طاعت و عبادت، و حفظ و نگهدارى آ معصيت و  هاى آشكار و 
  .خمالفت با خداوند است

هاى صفات كمال است، و ظهور   بر اساس اين معنا كه معناى واقعى و حقيقى شكر است، روشن شد كه شكر از ريشه
  :فرمايد كامل آن در صاحبان نعمت بسيار كم است، چنانكه قرآن مى

  .»1« »َو َقِليٌل ِمْن ِعباِدَي الشَُّكورُ «
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ها واجب عقلى و شرعى است، و مصرف كردن هر نعمىت در مهان  كرديد در برابر متام نعمتشكر به معناىي كه مالحظه  
  مسريى كه خالق نعمت دستور داده شكر آن نعمت است، و در حقيقت عبادت و بندگى كامل حق با

______________________________  
  .13): 34(سبأ  -)1(

  26: توبه آغوش رمحت، ص

  .كند دا مىحتقق شكر واقعى حتقق پي

  .»1« »َفُكُلوا ِممَّا َرَزَقُكُم اللَُّه َحالًال طَيِّباً َو اْشُكُروا ِنْعَمَت اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه تـَْعُبُدونَ «

هاى خدا را جبا آوريد، اگر به حقيقت، خدا را  اى كه خداوند نصيب مشا منوده تناول كنيد و شكر نعمت از حالل و پاكيزه
  .يدكن بندگى مى

  .»2« »فَابـْتَـُغوا ِعْنَد اللَِّه الرِّْزَق َو اْعُبُدوُه َو اْشُكُروا َلُه ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ ... «

  .روزى را از پيشگاه خدا بطلبيد و او را عبادت كنيد و شكرش را جباى آوريد؛ بازگشت مشا به سوى اوست

  :اند امام صادق عليه السالم در معناى شكر فرموده

حارِِم َوَمتاُم الشُّكِر َقوُل الرَُّجلِ ُشْكُر النـِّ 
َ
  .»3«  اَحلْمُد للَِّه َربِّ الَعاَلِمنيَ : ْعَمِة اْجِتناُب امل

  .احلمد لّله رب العاملني: ى شكر گفتار مرد است شكر نعمت، پرهيز از متام حمرمات و مهه

نيكى به مردم و اجتناب از متام   بنابراين شكر نعمت، صرف نعمت در عبادت و طاعت و خدمت به خلق، و احسان و
  .گناهان است

   پرهيز از ناسپاسى در كنار نعمت - 5

هاىي كه در  ى نعمت هاى اهلى، جمموعه گروهى از مردم بدون توجه به منعم حقيقى، و منهاى انديشه و تفكر در نعمت
  اختيار دارند مفت خود دانسته،
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______________________________  
  .114): 16(حنل  -)1(

  .17): 29(عنكبوت  -)2(

  .29، حديث 61، باب 40/ 68: ؛ حبار األنوار10، باب الشكر، حديث 95/ 2: كاىف  -)3(

  27: توبه آغوش رمحت، ص

و خود را مالك اصلى و حقيقى نعمت به حساب آورده به هر صورتى كه هوا و هوس و اراده و ميلشان اقتضا كند نعمت 
  !كنند را مصرف مى

هاى اهلى را در مسري شيطاىن و در راه شهوات  برند، نعمت فكرى به سر مى خربى و جهل و ىب ر غفلت و ىباينان كه د
ى خود و اقوام  ها براى گمراه كردن زن و بچه تر از اين برنامه، كمك گرفنت از نعمت كنند و زشت نامشروع خود خرج مى

  .و دوستان و ساير مردم است

ى جسنت از ديگران در گناه، و نعمت مال و ثروت را با كمك گرفنت از اطرافيان در نعمت اعضا و جوارح را با يار 
معصيت و خطا و نعمت دانش و علم را در راه خدمت به طاغوت و طاغوتيان، و نعمت بيان را در طريق گمراه كردن 

  !برند عباد خدا به كار مى

ى ننگني، خود و قوم خود را  هستند و با اين برنامه هاى شيطاىن هاى زيباى حق به زشىت اينان تبديل كنندگان نعمت
  !كنند رهسپار به عذاب دامي قيامت مى

ُلوا نِْعَمَت اللَِّه ُكْفراً َو َأَحلُّوا قـَْوَمُهْم داَر اْلَبوارِ « ا َو ِبْئَس اْلَقرارُ * أَ َملْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن َبدَّ   .»1« »َجَهنََّم َيْصَلْوَ

ى هالكت رهسپار  هاى خدا را تبديل به كفر و ناسپاسى كردند و خود و قومشان را به عرصه نعمت آيا نديدى كساىن كه
  منودند، به جهنم كه جاى بسيار بدى است در افتادند؟

   مشار بودن نعمت ىب - 6

اى  در مرحلههاى حضرت او  هاى حق و نعمت برمي كه آفريده ى قرآن به اين معنا پى مى ما با توجه به يكى از آيات كرميه
  است كه به مشاره و عدد
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______________________________  
  .29 - 28): 14(ابراهيم  -)1(

  28: توبه آغوش رمحت، ص

ا عاجز و ناتوانند   .نيايد و مشاره كنندگان هر چند از قدرت و توان شگرىف برخوردار باشند، از مشارش آ

َعةُ َأْحبٍُر ما َنِفَدْت َكِلماُت اللَِّه ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ  َو َلْو َأنَّ ما ِيف اْألَْرِض ِمْن َشَجَرةٍ « ُه ِمْن بـَْعِدِه َسبـْ  »أَْقالٌم َو اْلَبْحُر َميُدُّ
»1«.  

هاى  ى هفت درياى ديگر مركب شود، مشارش آفريده اگر در روى زمني آنچه درخت است قلم گردد و آب دريا به اضافه
  .اوند مقتدر و حكيم استحق پايان نگريد، مهانا خد

ى عقل بنگريد، تا اين حقيقت بر مشا روشن شود كه  در آفرينش خود انديشه كنيد و در ساختمان ظاهر خود با ديده
  .هاى حضرت حمبوب قابل مشاره نيست نعمت

  :فرمايد ى خلقت انسان مى قرآن درباره

ْنساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ِطنيٍ «   .»2« »َو َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

  .ى گل خالص آفريدمي ما انسان را از مايه

  .»3« »ُمثَّ َجَعْلناُه نُْطَفًة ِيف َقراٍر َمِكنيٍ «

  .اى در حمل استوار قرار دادمي سپس او را نطفه

اْلِعظاَم حلَْماً ُمثَّ أَْنَشْأناُه َخْلقاً آَخَر فـََتباَرَك اللَّهُ ُمثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظاماً َفَكَسْونَا «
  .»4« »َأْحَسُن اْخلاِلِقنيَ 

   آن گاه نطفه را خون بسته، خون بسته را پاره گوشت قرار داده و آن پاره

______________________________  
  .27): 31(لقمان  -)1(
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  .12): 23(مؤمنون  -)2(

  .13): 23(مؤمنون  -)3(

  .14): 23(مؤمنون  -)4(

  29: توبه آغوش رمحت، ص

رتين  ا را با گوشت پوشاندمي، سپس خلقى ديگر به وجود آوردمي، آفرين خداى را كه  گوشت را استخوان، و استخوا
  .آفرينندگان است

  .نطفه با گذشت از اين مراحل و منازل، تبديل به انساىن كامل و موجودى جامع شد

ها و دستگاه گوارش و گردش  موجوديت و ساختمان اسرار آميز خود و آن چه در اين ساختمان از تعداد سلول اكنون در
خون و كارگاه تنفس و دستگاه مغز و اعصاب و چشم و گوش و بيىن و ساير اعضا و جوارح وجود دارد انديشه كنيد تا 

  .به مشاره نيايدهاى حضرت او در چهارچوب مهني جسم عنصرى  معلوم گردد كه نعمت

روزى و بدون تعطيل برنامه، در هر ثانيه  اگر انساىن به طور شبانه: گويند مگر نه اين است كه دانشمندان بدن شناس مى
ا سيصد هزار سال زمان مى   .خواهد هزار عدد از سلوهلاى بدن را مشاره كند، بر مشردن آ

يه موادى كه در معد: گويند مگر نه اين است كه اهل فن مى ه، اين آزمايشگاه شگرف شيمياىي، جتزيه و تركيب و 
يه كند شود بيش از موادى است كه آزمايشگاههاى مصنوع دست انسان مى مى از مواد و مصاحلى كه به اين . تواند 

يه مى آزمايشگاه مى   .»1«  شود و غالب اين مواد از نوع مسوم كشنده است رسد متجاوز از يك ميليون نوع ذرات خمتلف 

ى يك مشت بسته بيشرت نيست، وىل از قدرت و نريوى  اند قلب به اندازه مگر نه اين است كه دانشمندان نشان داده
شود و در مدت سى سال، بيش از يك ميليارد مرتبه اين  بار باز و بسته مى 70عظيمى برخوردار است كه در هر دقيقه 

  ى مويرگهاى ظريف كه از مو وسيلهگريد و با هر يك دقيقه كه به  برنامه اجنام مى

______________________________  
  .145: راز آفرينش انسان -)1(

  30: توبه آغوش رمحت، ص
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  !»1« دهد دهد، بيش از ده ميليون ميليارد سلول بدن را شستشو مى ترند دو بار خون را در بدن گردش مى نازك

ى خاك، ريشه، بدنه، شاخ و برگ درختان،  هاى تشكيل دهنده ازت و امت هاى اكسيژن، هيدروژن، به اين واقعيت، تعداد امت
ا و زمني است و به نوعى در خدمت انسان به كار گرفته شده است را بيفزاييد، سپس دقت كنيد   ميوه ها و آنچه در آمسا

  اند؟ هاى خداوند كه در كارگاه هسىت، كارگزاران حيات انسان هستند قابل مشاره كه آيا نعمت

اند كه به  مشىت خاك را به دقت بنگريد، خواهيد ديد خاك خالص و تنها نيست، بيشرت خاكها از مواد معدىن تشكيل يافته
اين ذرات خرد شده و تراشيده شده از سنگهاى بزرگرتى هستند كه حتت اثر . اند صورت ذرات كوچك سنگ درآمده

ا ى  اند، خاك موجودات زنده نريوهاى طبيعى تشكيل يافته بسيارى دربردارد، يك مشت خاك ممكن است شامل ميليو
ها و انواع خمتلف جانوران در  ها و جلبك موجود ميكروسكوپى به نام باكرتى باشد، عالوه بر باكرتيها بسيارى از كپك

هان كنند و بدين طريق آن را براى رشد گيا شوند، بسيارى از اين موجودات زنده، خاك را متخلخل مى خاك يافت مى
  .»2« سازند تر مى آماده

استعداد انسان براى جذب خوراكيها و نوشيدنيها از طريق دهان، دندان، زبان، غدد بزاقى، حلق، مرى، معده، لوزاملعده، 
ا در هضم و جذب و دفع، داستاىن ديگر از نعمتهاى  ى بزرگ، روده اثنا عشر، روده ى كوچك و فعاليت هر كدام از آ

  .تاهلى به انسان اس

ى بسيار مهم پااليش و گردش خون توسط سرخرگها، سياهرگها، مويرگها، آئورت، دهليز راست قلب، دهليز چپ،  مسأله
  بطن راست قلب، بطن چپ،

______________________________  
  .218: راه خداشناسى -)1(

  .135 -134: علم و زندگى -)2(

  31: توبه آغوش رمحت، ص

، تركيب خون، رنگ خون، رواىن خون، حرارت بدن، پوست بدن، گوش و عناصر آن، چشم گلبوهلاى قرمز و سفيد خون
  .ى شگرف ديگرى از نعمتهاى اهلى است اى عجيب و برنامه و طبقات آن، قصه
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فضاى عامل باال و خدماتى كه توسط پخش نور، و گردشها، و جذب و اجنذاب، و جزر و مدها در حيات انسان دارد، 
ى ديد ماست بشمارمي،  ، به طورى كه اگر بتوانيم در هر دقيقه سيصد ستاره در آمساىن كه در حماصرهو كثرت عناصر آن

هاى طيف  ى دوربني ها را به مشار آرمي، چرا كه تاكنون به وسيله سال عمر الزم است كه شب و روز، اين ستاره 3500
ا را بيش از صد هزار ميليون ختمني زده رت است  ى يك دانه ني ما به منزلهاند، كه زم ياب تعداد آ است و  ى ناچيز از آ
ا قابل مشارش نيست ا براى ما انسا   .بگوييم تعداد آ

ناور است كه از يك طرف آن به طرف ديگرش پانصد هزار سال نورى  فضاىي كه ستارگان در آن قرار دارند، به قدرى 
  .است

كيلومرت در ثانيه در حركت   400هاى خارجى دستگاه آمساىن با سرعت  شاخهاى در يكى از  خورشيد و منظومه چون ذره
  !كشد تا يك دور به دور مركز خود بگردد دويست ميليون سال طول مى) 200/ 000/ 000(است، و حدود 

انگيز عامل باال و تأثرياتش بر سطح و عمق زمني، و زمينه سازى آن براى حيات موجودات زنده خبصوص  نظام شگفت
ى مفيد است، و در  نوشد حمتوى هزاران جانور زنده ى آىب كه انسان مى هر قطره. انسان، به اين سادگى قابل درك نيست

  .»1«  ى قرمز است ى سفيد و پنج ميليون گويچه گويچه  7500هر ميلى مرت مكعب خون، 

ا قبل به قلب نوراىن پيامرب   اينجاست كه به عظمت قرآن جميد، كتاىب كه قر

______________________________  
  .927: هاى دانش گنجينه  -)1(

  32: توبه آغوش رمحت، ص

هاى حق را  ى آن حقايق اين است كه نعمت برمي، و از مجله نازل شده، و حقايق را آنچنان كه هست بيان منوده پى مى
  !داند غري قابل مشارش مى

  .»1« »ِإنَّ اللََّه َلَغُفوٌر َرِحيمٌ َو ِإْن تـَُعدُّوا ِنْعَمَة اللَِّه ال ُحتُْصوها «

  .هاى خدا را مشاره كنيد، قدرت مشاره كردنش را نداريد، مهانا خداوند آمرزنده و مهربان است اگر خبواهيد نعمت

   قدرشناسان نعمت - 7
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ن واقعيات گاه آفرينش، و شنيد آنان كه از طريق انديشه و تفكر پاك نسبت به جهان هسىت، و از راه ديدن حقايق عرصه
ى نفس و متخلق شدن به  ى باطن و تزكيه از زبان موجودات، خدا و جهان و انسان و معاد را شناختند، و در راه تصفيه

اخالق حق، و پيمودن راه عبادت و بندگى، و رساندن بّر و نيكى و احسان به بندگان اهلى كوشيدند، در حقيقت قيام به 
  .هاى خدا منودند قدرشناسى از نعمت

ان خداوند استفاده كردند و از اين راه، هم خود و هم آنان كه  آرى، آنان به طور صحيح از متام نعمت هاى آشكار و 
ا گذاشتند را به سعادت دنيا و آخرت رساندند قافله ساالر اين مجعيت پاك و كاروان ساالر اين قوم . قدم جاى قدم آ

ى اهلى از خداوند مهربان  اهل اميان در شبانه روز به عنوان اداى فريضهبرجسته و ممتاز، انبيا و امامان معصومند كه 
  .خواهند آنان را در مهان صراطى كه آن بزرگواران قرار داشتند قرار دهد و در آن مسري ثابت قدم بدارد مى

  .»2« »وِب َعَلْيِهْم َو َال الضَّالِّنيَ ِصراَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ اْلَمْغضُ * اْهِدنَا الصِّراَط اْلُمْسَتِقيمَ «

______________________________  
  .18): 16(حنل  -)1(

  .7 -6): 1(محد  -)2(

  33: توبه آغوش رمحت، ص

اى برخورد كردند كه  هايت به گونه ما را به راه مستقيم بدار، راه كساىن كه برآنان نعمت عنايت كردى، و آنان با نعمت
  .دى تو شدند، نه مانند آن گمراهان غضب شده و فرومايگان از راه به در شدهباعث جلب خشنو 

ها به مقام قرب و  آرى، انبيا و امامان متام نعمتهاى مادى و معنوى حق را به جا مصرف كردند، و از طريق شكر نعمت
  .مقاماتى كه عقول از درك آن عاجز است رسيدند

در متام شئون زندگى مطيع خدا و رسولند وعده داده كه در قيامت براى مهيشه  خداوند مهربان در قرآن جميد به آنان كه
  .آنان را در كنار قدرشناسان نعمت قرار دهد

َو الصَّاحلَِِني َو َحُسَن أُولِئَك  َو الشَُّهداِء َو َمْن يُِطِع اللََّه َو الرَُّسوَل فَأُولِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيَِّني َو الصِّدِّيِقنيَ «
  .»1« »َرِفيقاً 
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هايش را عنايت كرد، يعىن انبيا و صديقان  آنان كه به اطاعت از خدا و رسول برخيزند با كساىن كه خداوند به آنان نعمت
  !و شهيدان و شايستگان خواهند بود، و اينان براى آنان چه نيكو رفيقاىن هستند

   زشىت اسراف در نعمت - 8

هاى  شود كه مال و مقام و شهوت و روحيات و حاالت خود را در برنامه مسرف از نظر قرآن جميد به كسى گفته مى
  .شيطاىن، و مسايل غريمنطقى، و امور خارج از حدود و مقررات قرار دهد

  :فرمايد ى نتايج و مثرات كشاورزى و اين ثروت و مال خدادادى مى درباره

______________________________  
  .69): 4(نساء  -)1(

  34: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1« »َو آُتوا َحقَُّه يـَْوَم َحصاِدِه َو ال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ «

حق آنان كه خداوند براى آنان حق معني منوده » گندم، جو، خرما، مويز«روز درو و برداشت و مجع آورى حمصول 
عاملني زكات، جهت متمايل كردن غري مسلمان به اسالم، بندگان، قرض داران، راه خدا، از راه  فقريان، مسكينان،«

در و پيكر و بيجا اسراف نكنيد، كه خداوند اهل اسراف  را بپردازيد، و با خبل از پرداخت يا خرجهاى ىب »2« »ماندگان
  .را دوست ندارد

را در مسري ستم به مردم، و غارت حقوق آنان، و اجياد رعب و ى آنان كه منصب و مقام و جاه و قدرت  قرآن درباره
  :فرمايد وحشت در جامعه، و به اسارت گرفنت ملت خرج كردند مى

  .»3« »َو ِإنَّ ِفْرَعْوَن َلعاٍل ِيف اْألَْرِض َو ِإنَُّه َلِمَن اْلُمْسرِِفنيَ «

  .و مهانا فرعون در زمني سركش بود، و او از گروه اسراف كنندگان است

كنند و جز لذت مادى و  كتاب حق در رابطه با كساىن كه عفت نفس ندارند، و خود را از شهوات حرام حفظ منى
ى جنسى پرهيز ندارند،  زنند و از آلودگى و رذالت در غريزه دانند و به هر نوع جتاوزى دست مى جسمى لذتى منى

  :فرمايد مى
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  .»4« »ُدوِن النِّساِء َبْل أَنـُْتْم قـَْوٌم ُمْسرِفُونَ  ِإنَُّكْم َلَتْأتُوَن الرِّجاَل َشْهَوًة ِمنْ «

ى شهوت با مردان درآميختيد و زنان را ترك كرديد، آرى مشا  مشا در مسأله: لوط آن پيامرب بزرگ به مردم زمانش گفت
  !اى مسرف هستيد جامعه

   ى تواضع و حال انكسار و حالت خاكسارى ى كساىن كه از روحيه قرآن درباره

______________________________  
  .141): 6(انعام  -)1(

  .60): 9(توبه  -)2(

  .83): 10(يونس  -)3(

  .81): 7(اعراف  -)4(

  35: توبه آغوش رمحت، ص

ا، و در مقابل قرآن و بّينات و حجج و داليل و براهني آشكار حق دست برداشتند،  و تسليم در برابر انبيا و معجزات آ
  :فرمايد و عجب و خودبيىن در برابر حق پيمودند مىو راه كرب و خنوت 

  .»1« »ُمثَّ َصَدْقناُهُم اْلَوْعَد َفَأْجنَْيناُهْم َو َمْن َنشاءُ َو َأْهَلْكَنا اْلُمْسرِِفنيَ «

اسراف را به اى كه به پيامربان دادمي وفا كردمي، و آنان را با هر كه اراده منودمي از شر دمشنان رهانيدمي، و اهل  ما به وعده
  .هالكت ابدى دچار ساختيم

   خبل از خرج كردن نعمت - 9

سواد  ى يك كشاورز ىب من زشىت خبل و خوددارى از پرداخت اضافه نعمت را به اهل استحقاق، از زبان و گفتار ساده
  .دريافتم
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اىن، مردى ساخلورده كه ى سخنر  در يكى از مناطق كشاورزى براى تبليغ و وعظ و موعظه رفته بودم، پس از پايان جلسه
رسد و  كرميى از راه مى: اش پيدا بود به من گفت ى شكسته و دستهاى پينه بسته اش در چهره آثار زمحات شبانه روزى

رسد، كرمي به   خبشد، چون زمان برداشت حمصول مى هاى نباتى و سهمى از آب به انسان مى زميىن مستعد مهراه با انواع دانه
آيد و به زارعى كه زمني و دانه و آب به او واگذار شده و از آفتاب و هوا و باران و برف به  ه مىكنار زمني حاصل داد

خواهم، درصد  درصد باالى متام حمصوالت خمصوص به تو باشد و من از آن نصيىب منى: گويد طور جماىن استفاده كرده، مى
را خود من هيچ نيازى حىت به يك دانه از حمصول تو كنم هديه كن، زي خمتصرى از آن را به چند نفرى كه من معرىف مى

كند  اگر اين كشاورز از اين مهه حمصوىل كه از جانب آن كرمي به او رسيده، نصيىب خمتصر به آنان كه كرمي معرىف مى. ندارم
  نپردازد،

______________________________  
  .9): 21(انبياء  -)1(

  36: توبه آغوش رمحت، ص

نشان داده، و دست به كارى بسيار زشت زده و قلب خود را به مانند سنگى سخت و خارا معرىف منوده، كمال پسىت را 
. اى سخت دچار سازد و حق آن كرمي است كه از او روى برگرداند، و بر اخالق زشت او خشم گريد، و وى را به جرميه

رهاى جارى، و چشمههاى مستعد  منظورم از كرمي، خداوند كرمي است كه اين زمني: سپس گفت هاى پرآب، و برف و  و 
باران، و نور خورشيد و ماه را در اختيار ما گذاشته و با اين وسايل، اين مهه حمصوالت رنگارنگ به ما عنايت فرموده كه 

ا براى ما مفت و جماىن متام شده، آنگاه از ما خواسته زكات و مخس و صدقه، به اقوام ناتوان و در حقيقت مهه مردم  ى آ
ى  از كار افتاده و فقري بپردازمي، اگر ما از پرداخت حقوق ماىل خبل ورزمي حق اوست كه بر ما غضب كند، و ما را به جرميه

  .اين جرم سنگني برساند

  :فرمايد قرآن جميد در اين زمينه مى

ُلوا ِبِه يـَْوَم اْلِقياَمِة َو لِلَِّه َو ال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن ِمبا آتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه ُهَو « َخْرياً َهلُْم َبْل ُهَو َشرٌّ َهلُْم َسُيَطوَّقُوَن ما خبَِ
  .»1« »ِمرياُث السَّماواِت َو اْألَْرِض َو اللَُّه ِمبا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ 
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ورزى به  گمان نكنند اين خبلآنان كه از آنچه خداوند از فضلش به آنان عنايت كرده، از پرداخت به اهلش خبل ورزند،  
سود آنان است، بلكه براى آنان زيان آور است، در قيامت آنچه را از آن خبل ورزيدند طوق آتشني گردنشان گردد، وارث 

ا و زمني فقط خداوند است و خداوند به آنچه اجنام مى   .دهيد آگاه است آمسا

______________________________  
  .180): 3(آل عمران  -)1(

  37: توبه آغوش رمحت، ص

   علل از دست رفنت نعمت -10

و  20تا  17، الفجر آيات 79تا  76، قصص آيات 83ى  ى اسراء آيه از صريح آيات قرآن جميد، به ترتيب در سوره
يدسىت و تنگدسىت و ضيق معيشت و خوارى و  استفاده مى 10تا  8الليل آيات  شود كه امور زير باعث زوال نعمت، و 
  :ذلت است

مست شدن از نعمت، گرفتار آمدن به غفلت، فراموش كردن نعمت دهنده، در يك كالم روى گرداندن از حق و كرب 
  .گريى خصمانه در مقابل خداوند و فرهنگ پاك قرآن و نبوت و امامت ورزيدن در برابر دستورات اهلى و موضع

  :شود ى زير استفاده مى ى شريفه اين معاىن از آيه

ْنساِن َأْعَرَض َو نَأىَو إِ «   .»1« »ِجبانِِبِه َو ِإذا َمسَُّه الشَّرُّ كاَن يـَُؤساً   ذا أَنـَْعْمنا َعَلى اْإلِ

ى آخرت از راه مصرف كردن  توجهى به زاد و توشه مغرور شدن به نعمت، نشاط و شور بيش از اندازه به خاطر ثروت، ىب
گريى از نعمت، تصور به دست آوردن  سان، فساد و افساد با كمكنعمت در رابطه با اهل استحقاق، خبل از نيكى و اح

نعمت با دانش و بينش و زرنگى خود، فخر فروشى به مردم با جلوه دادن ثروت و زينت و زيور، و امورى از اين قبيل و 
  .گردد ى قصص استفاده مى سوره 83تا  76هاىي مشابه اين حركات، اين معاىن از آيات  مسايل و برنامه

رغبىت به كمك و احسان به از كار افتاده، خوردن ارث وارثان ناتوان و ضعيف، فريفتگى و عشق  كرام نكردن به يتيم، ىبا 
  شديد به مال و ثروت، اين واقعيات از
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______________________________  
  .83): 17(اسراء  -)1(

  38: توبه آغوش رمحت، ص

  :شود آيات زير استفاده مى

اَث َأْكًال َلما* َطعاِم اْلِمْسِكنيِ   َو ال َحتَاضُّوَن َعلى*  ُتْكرُِموَن اْلَيِتيمَ َكالَّ َبْل ال« بُّوَن اْلماَل ُحبا َمجا* َو َتْأُكُلوَن الرتُّ  »َو حتُِ
»1«.  

مقدارى نيازى زدن از حق با به چنگ آوردن  خبل ورزيدن از پرداخت مخس و زكات و صدقه و انفاق در راه خدا، كوس ىب
  :گردد مال و ثروت، تكذيب روز جزا، اين حقايق از آيات زير استفاده مى

َل َو اْستَـْغىن«   .»2« » َفَسنـَُيسِّرُُه لِْلُعْسرى*  َو َكذََّب ِباحلُْْسىن*  َو أَمَّا َمْن خبَِ

هاى  ى نعمت رانهاش به خلق بيشرت شود، و به شك وقىت آدمى غرق در نعمت شد، بايد توجهش به حق و احسان و نيكى
ى حيات ثابت و استوار گردد،  اهلى، در عبادت رب و خدمت به عباد حق بيش از پيش بكوشد، تا پاى نعمت در خيمه

  .و از جانب حضرت حمبوب، نعمت و لطف بر انسان افزون شود

   امتام نعمت -11

مى، نيشابورى، سيوطى و آلوسى در تفاسري بنابر روايت طربى، ثعلىب، واحدى، قرطىب، ابوالسعود، فخر رازى، ابن كثريشا
مشهور و معروفشان، و بنابر روايت بالذرى، ابن قتيبه، ابن زوالق، ابن عساكر، ابن اثري، ابن اىب احلديد، ابن خلكان، ابن 

اى بسيار مهم تارخيشان، و بنابر روايت شافعى، امحد حنبل، ابن ماجه، ترمذى، نسائى،  حجر و ابن صباغ در كتا
اى حديثشان و بنابر روايت دو  الىب، حمب الدين طربى، ذهىب، متقى هندى، ابن محزه دمشقى و تاج الدين مناوى در كتا

   قاضى ابوبكر باقالىن، قاضى

______________________________  
  .20 - 17): 89(فجر  -)1(

  .10 -8): 92(ليل  -)2(
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  39: توبه آغوش رمحت، ص

اى استدالىل كالمشانعبد الرمحن اجيى، سيد شريف    جرجاىن، بيضاوى، مشس الدين اصفهاىن، تفتازاىن و قوشجى در كتا
وقىت پيامرب بزرگ اسالم براى تداوم هدايت و حفظ وحى و استوارى دين، و راهنماىي انسان به سوى سعادت دنيا و  »1«

عقيده و اخالق و عمل مهچون  آخرت، به امر خداوند حكيم پيشواىي معصوم و انساىن مصون از خطاى در فكر و
امرياملؤمنني على بن اىب طالب عليه السالم را در روز هيجدهم ماه ذواحلجه در وادى غدير خم، به خالفت و واليت و 

ى اكمال دين و امتام نعمت و رضايت به اسالم را كه تا قيامت دين  رهربى امت پس از خود نصب منود، خداوند مسأله
  :دمردم باشد اعالم منو 

ْسالَم ِديناً ... «   .»2« »اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو أَْمتَْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِيت َو َرِضيُت َلُكُم اْإلِ

آرى پذيرش واليت و حكومت و رهربى على عليه السالم و اطاعت از آن حضرت در امور دنيا و دين و آخرت، اكمال 
  .دين و امتام نعمت است

به : شود از حضرت رضا عليه السالم روايت شده با طهارت و پاكيزگى و پاكى و نورانيىت كه از وضو حاصل مىدر رابطه 
ايستند و  اين خاطر به وضو دستور داده شده و ابتداى عبادت به آن است كه عباد اهلى وقىت در پيشگاه حضرت حق مى

اى او را به كار گريند، از آلودگيها و جناسات بركنار مبانند، عالوه منايند پاك باشند، و فرما با او راز و نياز و مناجات مى
شود كه آثار خواب و كسالت از وجود انسان زدوده شود، و دل براى عبادت و قيام در حرمي  بر اين امور، وضو باعث مى

  .»3« حضرت حق روشناىي و صفا يابد

______________________________  
  .8 -6/ 1: الغدير -)1(

  .3): 5(مائده  -)2(

إمنا أمر بالوضوء وبدأ به ألن يكون العبد طاهراً إذا قام بني يدى : عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السالم قال -)3(
اجلبار عند مناجاته إياه مطيعاً له فيما أمره نقيا من األدناس و النجاسة مع ما فيه من ذهاب الكسل و طرد النعاس و تزكية 

  ...يام بني يدي اجلبار الفؤاد للق
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، 367/ 1: ؛ وسائل الشيعه9، حديث 182، باب 256/ 1: ؛ علل الشرايع34، باب 103/ 2: عيون اخبار الرضا
  .968، حديث 1باب 

  40: توبه آغوش رمحت، ص

. ودش گريد فهميده مى آثار غسل و تيمم هم به مهني صورت از عنوان كلى طهارت، طهارتى كه به امر خداوند صورت مى
ى قرآن جميد نعمت  براين اساس، وضو و غسل و تيمم، سپس ورود به مناز و عبادت براى هركس حاصل شود، به فرموده

  :حق بر او متام شده

  :خوانيم ى مربوط به طهارت و مناز مى در پايان آيه

  .»1« »رَُكْم َو ِلُيِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ ما يُرِيُد اللَّهُ ِلَيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرٍَج َو لِكْن يُرِيُد لُِيَطهِّ ... «

خواهد با اجنام گرفنت اين دستورات  فرساىي بر دوش مشا قرار دهد، وىل مى خواهد تكليف طاقت خداوند با دستوراتش منى
بر مشا متام منايد تا شكر او را براى مشا پاكى معنوى و طهارت ظاهرى حاصل گردد، و با اين مسايل معنوى نعمتش را 

  .جباى آوريد

ى اجنام مسايل معنوى، و به كار گرفنت دستورات  شود كه امتام نعمت حق به انسان در سايه از آيات اين خبش استفاده مى
  .ملكوتى، و آراسته شدن به اعتقادات حقه و حسنات اخالقى است

   پاداش جبا خرج كردن نعمت -12

و زناىن كه قلىب آراسته به اميان، و نفسى پرياسته از زشىت، و جسمى متصل به عمل صاحل، و زباىن   قرآن جميد به مردان
   گوياى حق، و ماىل در مدار انفاق

______________________________  
  .6): 5(مائده  -)1(

  41: توبه آغوش رمحت، ص
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اجر و ثواب و رضوان و جنت و عيش و سرور ى  و كرم و جود و سخاوت، و قدمى در راه خدمت به خلق دارند، وعده
  .ابدى داده

  .دارد كه اجر اهل اميان و مزد نيكوكاران ضايع خنواهد شد قرآن جميد در آيات نوراىن خود اعالم مى

  .ى خداوند حق است، و در اين وعده خالىف وجود ندارد كند كه وعده كتاب اهلى با بياىن رسا فرياد مى

ان و دارندگان عمل صاحل و به عبارت ديگر براى مؤمنني، حمسنني، مصلحني، متقني و جماهدين قرآن جميد براى اهل امي
  :منايد چند نوع اجر بيان مى

  .اجر حسن -اجر غري ممنون -اجر كرمي -اجر كبري -اجر عظيم

  .»1« »يمٌ َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َهلُْم َمْغِفَرٌة َو َأْجٌر َعظِ «

  .ى آمرزش و اجر بزرگ داده است خداوند به كساىن كه اميان آوردند و عمل صاحل اجنام دادند وعده

  .»2« »ِإالَّ الَِّذيَن َصبَـُروا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت أُولِئَك َهلُْم َمْغِفَرٌة َو َأْجٌر َكِبريٌ «

منودند، و عمل صاحل اجنام دادند، براى اينان آمرزش و اجر كبري ها و حوادث و معاصى پايدارى  مگر آنان كه در برابر فتنه
  .است

  .»3« »َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اللََّه قـَْرضاً َحَسناً فـَُيضاِعَفُه َلُه َو َلُه َأْجٌر َكِرميٌ «

  .كيست آن كه به خداوند قرض نيكو دهد پس خداوند بر او دو چندان گرداند، و براى اوست اجر كرمي

______________________________  
  .9): 5(مائده  -)1(

  .11): 11(هود  -)2(

  .11): 57(حديد  -)3(
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  .»1« »ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َهلُْم َأْجٌر َغيـُْر َممُْنونٍ «

  .انه دارندآنان كه اميان آوردند و عمل شايسته اجنام دادند، پاداشى جاود

  .»2« »...فَِإْن ُتِطيُعوا يـُْؤِتُكُم اللَُّه َأْجراً َحَسناً ... «

  .كند اگر خدا را اطاعت كنيد، خداوند به مشا اجر نيكو عنايت مى

آرى اگر نعمت قلب مصرف اميان شود، نعمت عقل خرج انديشه در حقايق گردد، نعمت اعضا و جوارح مصرف عمل 
ل و ثروت در راه حل مشكالت عباد خدا خرج شود، و خالصه اگر از متام نعمتها، در راه صاحل شود، نعمت مقام و ما

عبادت و طاعت و خدمت به خلق و احسان و نيكى، و تقوا و عفت كمك گرفته شود، انسان عالوه بر خري و سعادت 
هاى صحيح، كارى طاقت  رنامهدر دنيا، در آخرت از پنج نوع اجر برخوردار خواهد شد، و اين به كارگريى نعمتها در ب

آيد، تا جاىي كه بني انسان و حضرت حق، حجاىب و  ى هر مرد و زىن برمى فرسا نيست، بلكه واقعيىت است كه از عهده
  .مانعى باقى مناند و انسان لذت قرب و وصال و لقاء را بچشد

اى مگر نه اين است كه رسول حق و امامان معصوم با قدرشناسى از نعمتها، و جبا  ا از متام حجا مصرف كردن آ
جز اين كه آن بزرگواران  - ظلماىن و نوراىن عبور كرده، تا جاىي كه بني آنان و حضرت معبود فرقى و مباينت و جداىي

  !بر جا مناند -خملوق و عباد خدا بودند

  :خوانيم بريون آمد مىى مقدسه به دست شيخ كبري اىب جعفر حممد بن عثمان بن سعيد  در توقيع شريفى كه از ناحيه

َا َمْن َعَرَفَك، َالفـَْرقَ     َوآياُتَك َوَمَقاماِتَك الَِّىت َالتـَْعطيَل َهلا ِىف ُكّل َمكاٍن، يـَْعرُِفَك ِ

______________________________  
  .8): 41(فصلت  -)1(

  .16): 48(فتح  -)2(
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َنها إّالأنـَُّهْم  َنَك َوبـَيـْ   .»1«  ِعَباُدَك َوَخْلُقكَ بـَيـْ
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ها و مقامات تواند كه در آن آيات و مقامات در هر مكان تعطيل خنواهد بود،  پيامرب و امامان معصوم، نشانه! خداوندا
  !هر كس تو را بشناسد به آن آيات بشناسد، و ميان تو و آنان جداىي و مباينىت نيست جز آنكه آنان بنده و خملوق تواند

معنا توجه داشت كه نعمتها به خودى خود، مانع و حجاب بني انسان و خدا نيست، بلكه اين روش و منش بايد به اين 
اگر برخورد با نعمت . كند شيطاىن انسان است كه بر اثر برخورد نامناسب با نعمت، بني انسان و حق اجياد حجاب مى

  .به مقام قرب خواهد شدبرخورد صحيح و عرشى و ملكوتى باشد، نعمت كمكى براى رساندن آدمى 

ره مند بودند، زن و فرزند داشتند، براى آنان خانه و زندگى بود،  انبيا و ائمه از نعمتهاى گوناگون مادى و معنوى حق 
منودند، در عني حال بني  ى دامدارى و كشاورزى و جتارت و صنعت و معامالت مادى تأمني مى معيشت خود را به وسيله

  .نبود آنان و خداوند حجاىب

ى تسليم و بندگى قوى باشد، و قلبش از انوار معرفت، و نفسش از امواج  اگر در انسان روح عبادت و طاعت، و مايه
حسنات منور باشد، بدون شك از حيات دنيا با متام ابزار و وسايل، و عناصر و موادش براى رسيدن به مقامات معنوى 

ت ندارد با نعمتها برخورد صحيحى خنواهد داشت، هر چه نعمت بر كسى كه روح اطاعت و عباد. استفاده خواهد كرد
  .او افزون شود بر طغيان و كرب و غرور و خنوتش بيفزايد

   توان باور كرد قلىب بر اساس گفتار امرياملؤمنني عليه السالم در دعاى كميل، مگر مى

______________________________  
  .ز ماه رجب، دعاى هر رو 255: مفاتيح اجلنان -)1(

  44: توبه آغوش رمحت، ص

ى معرفت است، زباىن كه گوياى ذكر است، باطىن كه به عقد عشق و حمبت استوار  كه جاى توحيد است، دىل كه خانه
است، دروىن كه با اعرتاف صادقانه و نيكى پاك نسبت به حرمي حضرت رب خاضع است، صورتى كه به پيشگاه موال بر 

اده شده ا ست، زباىن كه به توحيد و شكر حق در گردش است، قلوىب كه به اهليت حضرت او معرتف خاك عبادت 
اى عبادت شتابان است فرداى قيامت به آتش دوزخ بسوزد   !!است، اعضا و جوارحى كه مشتاقانه به مكا

خورشيد رضاى ها، جز  شود، فرداى قيامت از افق آن نعمت نعمتهاىي كه خرج طاعت و عبادت و خدمت و احسان مى
شت عنرب سرشت طلوع خنواهد كرد   .حق، و هشت 
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  .دهم اين قسمت را با توجه دادن مشا به دو واقعيت بسيار مهم خامته مى

شود كه عبادت و بندگى و طاعت و خدمت، عبارت است از شناخت  ى آياتى كه گذشت استفاده مى از جمموعه - 1
  .ه خداوند معني فرمودهمنعم و نعمت، و مصرف منودن نعمت در مسريى ك

گناه و معصيت و خطا و امث و شرك و كفر و فسق و فجور و فحشاء و منكر، عبارت است از غفلت از منعم، و   - 2
  .مغرور شدن به نعمت، و اعراض از حق، و مصرف كردن نعمت در مسري هوا و هوس و شهوات حرام و غري منطقى

  45: توبه آغوش رمحت، ص

  َقْد َجاَءْتُكم َمْوِعظَةٌ  يَا أيـَُّها النَّاسُ 

  ِمن َربُِّكْم َوِشَفاءٌ ِلَما ِيف الصُُّدورِ 

   َوُهدًى َوَرْمحٌَة ِلْلُمْؤِمِننيَ 

  57): 10(يونس 

  46: توبه آغوش رمحت، ص

  

   گناه و راه درمان آن

  

   كليد آشىت

وجود مباركى كه نعمتهاى ى عمر از شناخت حضرت حق، آن  هنگامى كه انسان به اين حقيقت آگاه شد كه در گذشته
آشكار و پنهان را، گسرتده و كامل در اختيارش قرار داده غفلت داشته و معلومش شد كه جايگاه باعظمت نعمتها را در 
ا راهى به سوى خري و سعادت در دنيا و آخرت و كليدى براى باز كردن درى از درهاى رمحت  زندگى، كه هر كدام از آ

اغلب نعمتهاى خداوند را در راه خالف و بيجا مصرف منوده و در نتيجه مبتالى به انواع  و لطف حق است نشناخته و
معاصى كبريه و صغريه شده و به خسارت و زيان عظيمى دچار آمده و داغ ننگ بندگى هوا و هوس و شيطان درون و 
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به جهل و غفلت و خطا و  ى آلوده بار، گذشته ى خفت برون را بر پيشاىن حيات خود زده، براى جربان آن گذشته
گاه  معصيت و اعمال ننگيىن كه از او صادر شده و آن حاالت شيطاىن و مفاسد اخالقى، واجب است وارد عرصه

ملكوتى توبه و فضاى عرشى انابه و مدار عرفاىن بازگشت به خدا گردد، و خورشيد زيباترين آشىت را از افق حيات خود 
  .طلوع دهد

ز رمحت واسعه، و نريو گرفنت از عنايت خاصه، و جذب فيوضات ملكوتيه بايد وارد راه رجوع به آرى براى مايه گرفنت ا
حق گردد و اين راه را با قدم دل و چراغ پرفروغ عقل و نيت خالص و پاك و عزمى حمكم و استوار و جهادى عاشقانه و 

  مستمر و حالىت مستانه و آگاهانه طى كند تا ظاهر و باطنش از فحشا

  48: آغوش رمحت، ص توبه

و منكرات و از فسق و فجور و از سيئات اعمال و از شرور نفس و از وساوس شيطاىن و رذايل اخالقى به طور كامل 
شستشو يابد و در صف پاكان و نيكان و مشتاقان و صاحلان و عابدان و سالكان و راه يافتگان به حرمي قرب حمبوب 

شت  مستحق رمحت و استحقاق عذاب دردناك قيامت، شايسته قرار گريد و به جاى استحقاق غضب رّب، ى جنت و 
  .عنرب سرشت شود

اين توجه و بيدارى نسبت به گذشته، و اين گونه قرار گرفنت در منزل توبه و انابه و اين شكل شستشوى ظاهر و باطن از 
  .آلودگيها كليد آشىت با خداست

ترين واقعيات است، و  عبادات و از پرسودترين حاالت و از پرمنفعت از آجنا كه توبه و بازگشت به حضرت حق از اعظم
خبش عظيمى از آيات كتاب حق و معارف اهل بيت عليهم السالم به آن اختصاص يافته، الزم است شخص تائب و 

نافع سرشار آن ى توبه توجه كند تا بتواند اين عبادت اعظم و اين حقيقت اقوم را حتقق دهد و از م نادم به امورى در زمينه
  .مند گردد ره

   گناه بيمارى است

  .آيد هر انساىن حتت هر شرايطى از نظر ساختمان ذات و شئون باطن، پاك و سامل به دنيا مى

حرص، حسد، خبل، ريا، فسق، فجور و ديگر گناهان ذاتى انسان نيست بلكه عوارضى است كه بر اثر يك سلسله عوامل 
  .شود شرتى گريبانگري انسان مىخانوادگى يا اجتماعى يا معا



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

 

  :از رسول حق صلى اهللا عليه و آله و سلم روايت شده

  .»1«  ُكلُّ َمولوٍد يولد َعَلى اْلِفْطَرِة َحّىت َيُكوَن ابواه يهودانه وينصِّرانه

______________________________  
  .22، حديث 11، باب 281 /3: ؛ حبار األنوار18، الفصل الرابع، حديث 35/ 1: عواىل اللئاىل -)1(

  49: توبه آغوش رمحت، ص

اين پدر و مادر او هستند كه او را در مدار . آيد هر طفلى بر اساس بافت توحيد و اسالم و نبوت و واليت به دنيا مى
  .دهند يهوديت و نصرانيت قرار مى

  .ى منحرف هم در اجياد احنراف در انسان بسيار مؤثرند معلم يا معاشر يا جامعه

شود، و اين جمموعه جز يك  انسان بر اثر اين عوامل دچار خطاى فكرى، احنراف قلىب، رذايل اخالقى و سيئات عملى مى
از نظر قرآن جميد از اين بيمارى راه جنات هست و براى اين مرض شفا . سلسله بيمارى قابل عالج چيز ديگرى نيست

  .مقرر است، و اين درد را داروى درمان وجود دارد

  .»1« »أَيـَُّها النَّاُس َقْد جاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربُِّكْم َو ِشفاءٌ ِلما ِيف الصُُّدوِر َو ُهدًى َو َرْمحٌَة ِلْلُمْؤِمِننيَ  يا«

اى به سوى مشا آمد، در اين موعظه شفاى بيمارى درون مشاست و هدايت و  از جانب پروردگارتان موعظه! اى مردم
  .رمحت براى اهل اميان

  :تواند مورد مغفرت و رمحت خداوند قرار بگريد ين بيمارى از نظر قرآن مىا

  .»2« »ِإالَّ الَِّذيَن تابُوا ِمْن بـَْعِد ذِلَك َو َأْصَلُحوا فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ «

قابل قبول حق  مگر آنان كه پس از ارتكاب معاصى توبه كردند و ظاهر و باطن خود را اصالح منودند و تبديل به انساىن
  .شدند، مهانا خداوند آمرزنده و رحيم است

   نا اميدى كفر است
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   زماىن كه از طريق آيات حق و معارف اهل بيت عليهم السالم روشن شد كه گناهان

______________________________  
  .57): 10(يونس  -)1(

  .89): 3(آل عمران  -)2(

  50: توبه آغوش رمحت، ص

تواند در  بريوىن و دروىن جز يك بيمارى چيزى نيست و اين بيمارى هم قابل درمان است، و هم مى آشكار و پنهان، و
پوشى و رمحت خداوند قرار گريد، گنهكار بايد مهه جانبه براى بريون آمدن از اين چاه  معرض مغفرت و عفو و پرده

گريد اميدوار  فو و مغفرت و رمحت قرار مىخطرناك مهلك و معاجله شدن از اين بيمارى، و اينكه بدون ترديد مورد ع
ى جدى و بازگشت حقيقى، و آشىت  شود، و به عنايت خداوند دلگرم گردد و با تكيه بر اين اميد مثبت، به توبه

عاشقانه، و جربان متام گناهان گذشته، و عالج اين بيمارى و رفع اين ورشكستگى اقدام منايد، چرا كه اجنام اين امور در 
هاى از دست رفته  توان او هست، و عالوه بر آن، اقدام براى توبه و انابه و عالج اين مرض، و تأمني مايهقدرت و 

آب از سر ما گذشت چه يك ىن، چه «واجب است، و نااميدى و يأس و كسالت و دلسردى، و شعار احنراىف و شيطاىن 
  .حرام و برابر كفر است» صد ىن

  .»1« »للَِّه إِنَُّه ال يـَْيَأُس ِمْن َرْوِح اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلكاِفُرونَ َو ال تـَْيَأُسوا ِمْن َرْوِح ا«

  .شوند از رمحت خدا نااميد و مأيوس نباشيد، چرا كه جز كافران از رمحت خدا نااميد منى

يد خود را از قبيل گريد، الزم است وسايل و اسباب حتقق ام البته كسى كه در مدار اميد به رمحت و عفو و مغفرت قرار مى
پشيماىن جدى از گناه، ترك گناه، جربان گذشته، برگرداندن حق مردم به مردم، به جاى آوردن عبادات ترك شده، اصالح 

حال و عمل و اخالق را فراهم آورد، كه اين اميد مهانند اميد مثبت و اميد صحيح كشاورزى است كه در پاييز با زير و رو  
  گاه كشاورزى از موانع و كاشنت دانه و آبيارى آن، اميد به سبز شدن دانه، عرصهكردن زمني، و پاك كردن 

______________________________  
  .87): 12(يوسف  -)1(
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  51: توبه آغوش رمحت، ص

  .و برداشت حمصول در ايام تابستان دارد

مثر است، مهانند اميد بسنت مالك زمني   ىبفايده و حالىت اميد اگر از ابزار و وسايل مربوط به خودش خاىل باشد، اميدى ىب
اى در آن نيفشانده، در روايىت بسيار مهم بدين  به حمصوالت كشاورزى، در حاىل كه براى زمني كارى اجنام نداده و دانه

  :صورت به اميد غري مثبت، و اميد غري صحيح اشاره شده

: گويند به انواع گناهان هستند، و در عني اين آلودگى مى وقىت از حضرت صادق عليه السالم در رابطه با مردمى كه آلوده
به رمحت و مغفرت و عفو خداوند اميدوارمي، و اين برنامه تا رسيدن مرگ آنان ادامه دارد سؤال شد، امام صادق عليه 

به دست آوردنش اينان مردمى هستند گرفتار آرزو نه آراسته به اميد، كسى كه به چيزى اميد دارد، براى : السالم فرمودند
  .»1« منايد ترسد، از آن دورى مى دهد، و آن كه از چيزى مى اقدام الزم را اجنام مى

بنابر گفتار امام ششم، اميدوار به رمحت حق بايد با ترك گناه، و اجنام عمل صاحل، و دست برداشنت از رذايل اخالقى، 
استحقاق عذاب را از سرزمني حيات خود ريشه كن  رمحت و عفو حق را جذب كند، و ترسان از عذاب جهنم، بايد علل

  .منايد

   طبيبان معاجل

اى ذاتى نيست، بلكه مهانند بيماريهاىي كه بر اثر يك سلسله علل عارض  زماىن كه براى اهل گناه ثابت شد، گناه مسأله
   شود، نوعى از بيمارى است بدن مى

______________________________  
قوم يعملون باملعاصي و يقولون نرجو فال يزالون كذلك حىت يأتيهم : قلت له: اللَّه عليه السالم قالعن أيب عبد  -)1(

  .ء هرب منه هؤالء قوم يرتجحون يف األماين كذبوا ليسوا براجني إن من رجا شيئا طلبه و من خاف من شي: فقال. املوت

  .4، حديث 59، باب 357/ 67: ؛ حبار األنوار362: ؛ حتف العقول5، باب اخلوف و الرجاء، حديث 68/ 2: كاىف

  52: توبه آغوش رمحت، ص
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گردد، و چنانكه بيماريهاى بدن با مراجعه به طبيب  كه به دنبال امورى عارض بر قلب و نفس و ظاهر و باطن انسان مى
ا مراجعه به آنان، و گرفنت نسخه و خوردن دارو قابل عالج است، براى بيماريهاى معنوى هم طبيبان معاجلى هست كه ب

شود، هر  و معرفت به دستوراتشان و عمل كردن به آن دستورات، بيمارى از قلب و روح و اعضا و جوارح ريشه كن مى
طبيب اين نوع از بيماريها، خداوند مهربان و انبيا و امامان و علماى ربّاىن ! چند زياد و سنگني و مزمن شده باشد

  .هستند

ى انبيا و امامان و علماى ربّاىن، گفتار حكيمانه و نصايح مشفقانه و  ه گنهكار قرآن و نسخهى حق براى عالج گنا نسخه
است مواعظ دلسوزانه   .ى آ

  :فرمايند رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم در گفتارى خطاب به اهل گناه مى

ْرَضى
َ
رَضى، َوَربُّ الَعاَلِمَني َكالطَِّبيبِ  أيـَُّها النَّاُس انـُْتم َكامل

َ
ريُض َويـَْقَرتُِحهُ   ، َفَصالُح امل

َ
  ِفيَما يـَْعَمُلُه الطَّبيُب َويَُدبـِّرُُه َالِفيَما َيْشَتِهيِه امل

»1«.  

مهچون بيماران هستيد و پروردگار عامليان چون طبيب است، صالح مريض در عمل و تدبري طبيب ! مشا اى اهل گناه
  .هاى او است، نه در اشتهاى بيمار و خواسته

  .از انبيا و امامان و عاملان ربّاىن، در معارف اهليه و در روايات و احاديث نورانيه نيز تعبري به طبيب شده

هاى آنان تسليم شود، و به بازگشت  بيمار گناه بايد براى عالج بيماريش به اين طبيبان مشفق مراجعه منايد، و به خواسته
  .اين نيست سالمت خود اميدوار باشد، كه راه حتقق توبه جز

______________________________  
، الباب السابع واألربعون ىف الدعاء؛ 153/ 1: ، البال األول ىف احلث على الدعاء؛ ارشاد القلوب37: عدة الداعى -)1(

  .12، حديث 61/ 81: حبار األنوار

  53: توبه آغوش رمحت، ص

عنوى اشاره شود، باشد كه گنهكارى آن را مطالعه كند يا از در اين قسمت الزم است به خبشى از دستورات اين طبيبان م
  .زبان اهل مطالعه بشنود و به درمان درد برخيزد
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بُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم اللَُّه َو يـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َو اللَُّه َغُفوٌر رَ «   .»1« »ِحيمٌ ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِ

دوست داريد، از من پريوى كنيد، كه خدا مشا را دوست بدارد و گناهان مشا را بيامرزد، و خداوند بگو اگر خدا را 
  .ى مهربان است آمرزنده

  .»2« »ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ   َلُكْم َو اللَّهُ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَتـَُّقوا اللََّه َجيَْعْل َلُكْم فـُْرقاناً َو ُيَكفِّْر َعْنُكْم َسيِّئاِتُكْم َو يـَْغِفرْ «

ى بصريت دهد تا بتوانيد بني  اگر خدا را در متام امور زندگى پروا كنيد، خداوند به مشا ديده! ايد اى كساىن كه اميان آورده
  .حق و باطل متيز دهيد، و گناهان مشا را بپوشاند و مشا را بيامرزد كه خداوند صاحب فضل عظيم است

ُيْصِلْح َلُكْم أَْعماَلُكْم َو يـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َو َمْن يُِطِع اللََّه َو َرُسوَلُه فـََقْد * ِذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َو ُقولُوا قـَْوًال َسِديداً يا أَيـَُّها الَّ «
  .»3« »فاَز فـَْوزاً َعِظيماً 

صواب و حق گوييد، خداوند اعمال مشا را اصالح تقواى اهلى را مراعات كنيد، و سخن به ! ايد اى مردمى كه اميان آورده
  .خبشد، و كسى كه خدا و رسولش را اطاعت كند به سعادت عظيم دست يافته است كند و گناهان مشا را مى مى

  *ِجتاَرٍة تـُْنِجيُكْم ِمْن َعذاٍب أَلِيمٍ   يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعلى«

______________________________  
  .31): 3(آل عمران  -)1(

  .29): 8(انفال  -)2(

  .71 -70): 33(احزاب  -)3(

  54: توبه آغوش رمحت، ص

ٌر َلُكْم إِ  يـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َو * ْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ تـُْؤِمُنوَن ِباللَِّه َو َرُسوِلِه َو ُجتاِهُدوَن ِيف َسِبيِل اللَِّه بَِأْمواِلُكْم َو أَنـُْفِسُكْم ذِلُكْم َخيـْ
اُر َو َمساِكَن طَيَِّبًة ِيف َجنَّاِت َعْدٍن ذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  ْ   .»1« »يُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَ

دهد؟ به خدا و رسولش  آيا مشا را به جتارتى داللت كنم كه مشا را از عذاب دردناك جنات مى! ايد اى كساىن كه اميان آورده
رت از هر جتارتى است اگر بدانيد، با اين جتارت  اميان آوريد، و با مال و جان در راه خدا بكوشيد، اين جتارت براى مشا 
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شت خداوند گناهان مشا را مى رها جاريست، و در باغهاى عدن منازل  هاىي مى خبشد و وارد  كند كه زير درختانش 
  .كند، اين مهان سعادت بزرگ است مى پاكيزه به مشا عنايت

  .»2« »ِإْن تـُْقِرُضوا اللََّه قـَْرضاً َحَسناً ُيضاِعْفهُ َلُكْم َو يـَْغِفْر َلُكْم َو اللَُّه َشُكوٌر َحِليمٌ «

خبشد   مىمنايد و گناهان مشا را  اگر براى خدا به بندگان نيازمند او قرض نيكو دهيد، خداوند آن را براى مشا چند برابر مى
  .كه خداوند پاداش دهنده و بردبار است

  .»3« »َو الَِّذيَن َعِمُلوا السَّيِّئاِت ُمثَّ تابُوا ِمْن بـَْعِدها َو آَمُنوا ِإنَّ َربََّك ِمْن بـَْعِدها َلَغُفوٌر َرِحيمٌ «

اوند تو، پس از توبه و اميان آنان كه مرتكب گناه شدند و پس از آن مهه آلودگى، به خدا بازگشته و اميان آوردند، مهانا خد
  .آنان، خبشنده و مهربان است

  َفِإْن تابُوا َو أَقاُموا الصَّالَة َو آتـَُوا الزَّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإنَّ اللََّه َغُفورٌ «

______________________________  
  .12 -10): 61(صف  -)1(

  .17): 64(تغابن  -)2(

  .153): 7(اعراف  -)3(

  55: آغوش رمحت، صتوبه 

  .»1« »َرِحيمٌ 

اگر اهل شرك دل از اعتقاد غلط خود برداشتند و رجوع به حق كردند و مناز برپا منودند، و زكات پرداخت كردند، از آنان 
  .ى مهربان است دست برداريد مهانا خداوند آمرزنده

ِْم َخَلُطوا َعَمًال صاِحلاً َو آ«   .»2« »َخَر َسيِّئاً َعَسى اللَُّه َأْن يـَُتوَب َعَلْيِهْم ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ َو آَخُروَن اْعتَـَرُفوا ِبُذنُِو

ى آنان را  و گروه ديگرى به گناهانشان اعرتاف كردند، و اعمال خوب و بد را به هم درآميختند، اميد است خداوند توبه
  .ى مهربان است قبول كند، مهانا خداوند آمرزنده
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گاه نوراىن مغفرت و رمحت حق  شود اگر گنهكار خبواهد به عرصه ى كه در سطور قبل گذشت، استفاده مىا از آيات شريفه
اش به سپيدى معنوى و نور تبديل گردد، و از  ى سياه و ظلماىن ى او قبول درگاه خداوند شود، و پرونده برسد، و توبه

  :ى شفاخبش حق، يعىن قرآن جميد آمده رعايت كند عذاب دردناك قيامت برهد بايد اين امور ملكوتى را كه در نسخه

   اقتدا به روش و منش پيامرب صلى اهللا عليه و آله و سلم - 1

   رعايت تقوا و خود نگهدارى از گناه - 2

   گفنت به حق و صواب، به وقت سخن گفنت  - 3

  اطاعت از خداوند - 4

   اطاعت از رسول صلى اهللا عليه و آله و سلم - 5

  اميان به خدا - 6

______________________________  
  .5): 9(توبه  -)1(

  .120): 9(توبه  -)2(

  56: توبه آغوش رمحت، ص

   اميان به رسول صلى اهللا عليه و آله و سلم - 7

   جهاد و كوشش در راه خدا با مال و ثروت - 8

   كوشيدن در طريق حق با جان  - 9

   پرداخت قرض احلسنه به نيازمندان -10

  با گناه و بازگشت به خداوندقطع رابطه  -11
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   دست برداشنت از اعتقادات غلط و باطل -12

  برپا داشنت مناز -13

   پرداخت زكات -14

  .اعرتاف و اقرار به گناه در پيشگاه حضرت حمبوب -15

، : نَِّة؟ َفقالَ َما َعَمُل اْهِل اجلَ ! يَا َرُسوَل اللَّهِ : َجاَء َرُجٌل اَىل النَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله و سلم َفقالَ  الصِّْدُق، اَذا َصَدَق الَعْبُد بـَرَّ
الِكْذُب، اَذا َكِذَب الَعْبُد َفَجَر َواَذا َفَجَر  : َما َعَمُل اْهِل النَّاِر؟ َقالَ ! يَا َرُسوَل اللَّهِ : فـََقالَ . َواَذا بـَرَّ آَمَن َواَذا آَمَن َدَخَل اجلَنَّةُ 

  .»1« رَ َكَفَر َواَذا َكَفَر َدَخَل النَّا

شت چيست؟ ! اى رسول خدا: مردى به حمضر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم آمد، عرضه داشت عمل اهل 
ى خدا راست بگويد نيكى منوده، و چون نيكى كرده اميىن يافته، و چون اميىن يافته وارد  راسىت، زماىن كه بنده: فرمودند

  .شود شت مى

دروغ، زماىن كه عبد دروغ بگويد گناه منوده، و چون : اهل جهنم چيست؟ فرمودندعمل ! اى رسول خدا: عرضه داشت
  .شود مرتكب گناه شده، به ناسپاسى و حق پوشى دچار شده و زماىن كه اينگونه آلوده شده وارد جهنم مى

  :از رسول اهلى پرسيدم: گويد يكى از مهسران پيامرب مى

______________________________  
، الباب احلادى 185/ 1: ، باب ما جاء ىف الصدق والغضب لّله؛ ارشاد القلوب43/ 1: ى ورّام جمموعه -)1(

  .واخلمسون

  57: توبه آغوش رمحت، ص

ْؤِمُن؟ قالَ 
ُ
  .»1«  ِبَوقارِِه َولِني َكالِمِه َوِصْدِق َحِديِثهِ : ِمبَ يـُْعَرُف امل

  .تني بودن و نرمى كالم و راسىت در گفتاربا م: شود؟ فرمودند اى شناخته مى مؤمن با چه برنامه

  :داوود پيامرب به بىن اسراييل گفت
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َالَيْدُخْل اْجواَفُكم اّال ! يَا َبِىن اْسرَائِيلَ : َفاْجَتَمُعوا َعَلى باِبِه َفَخرََج َعَلْيِهم َفقالَ : اْجَتِمُعوا، فَاّىن ارِيُد اْن اُقوَم فيُكم ِبَكِلَمتَـْني 
  .»2«  ِمْن اْفواِهُكْم اّال َطّيبٌ  َطّيٌب َوَال َخيْرُجُ 

ى داوود اجتماع كردند، داوود در برابر آنان قرار گرفت و   خواهم دو كلمه به مشا بگومي، مردم كنار خانه مجع شويد، مى
  .جز حالل و پاك خنوريد، و جز صواب و حق مگوييد! اى بىن اسراييل: گفت

  :فرمودند شنيدم رسول خدا به كعب بن عجره: گويد جابر مى

  .»3«  َال َيْدُخُل اَجلنََّة َمْن نـََبَت حلَُْمُه ِمَن السُّْحِت، النَّاُر اْوىل ِبهِ 

شت منى   !شود، آتش به او سزاوارتر است كسى كه گوشتش از مال حرام روييده شده وارد 

  :از امرياملؤمنني عليه السالم روايت شده

عاصى 
َ
  .»4«  اْغَناُه ِبَال ماٍل َواَعزَّهُ ِبَال َعشريٍَة َوآَنَسُه ِبَال انيسٍ   ِعزِّ التـَّْقوى  اىلَمْن نـََقَلُه اللَُّه ِمْن ُذلِّ امل

______________________________  
، حديث 91، باب 455/ 8: ، باب ما جاء ىف الصدق والغضب لّله، مستدرك الوسائل43/ 1: ى ورّام جمموعه -)1(

9985.  

  .، باب العتاب60/ 1: ى ورّام جمموعه -)2(

  .، باب العتاب61/ 1: ى ورّام جمموعه -)3(

  .، باب العتاب65/ 1: ى ورّام جمموعه -)4(

  58: توبه آغوش رمحت، ص

نيازش منوده، و بدون قوم و قبيله عزتش  آن كس كه خداوند او را از ذلت معاصى به عزت تقوا انتقال دهد، بدون مال ىب
  .هداده، و بدون انيس به او انس داد

ؤِمنَني عليه السالم
ُ
، َوالنَّاُس ِفيها َرُجالنِ : َعن امريِامل   .»1« َرُجٌل بَاَع نـَْفَسُه فَاْوبـََقها، َوَرُجِل ابـَْتاَع نـَْفَسُه َفاْعتَـَقها: الدُّنَيا َداُر َممَرٍّ
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به دنيا فروخت بنابراين خود مردى كه خود را : دنيا گذرگاه است و مردم در آن دو مردند: امرياملؤمنني عليه السالم فرمودند
  .را نابود كرد، و مردى كه خود را از دنيا خريد، بر اين اساس وجودش را آزاد منود

  :روايت شده مردى به حمضر حضرت حسني عليه السالم شرفياب شد و عرض كرد

يز را اجنام بده، بعد از پنج چ: حضرت به او فرمودند. مردى گنهكارم و در برابر گناه صرب و طاقت ندارم، مرا موعظه كن
  .آن هر گناهى را خواسىت مرتكب شو

 :سوم .از واليت خدا خارج شو، سپس هر گناهى را خواسىت بياور :دوم .رزق خدا را خنور، هر گناهى را اجنام ده :اول
را از خود دفع  وقىت ملك موت براى گرفنت جانت آمد او  :چهارم .جاىي را بطلب كه خداوند تو را نبيند، آنگاه گناه كن

زماىن كه مالك دوزخ تو را وارد دوزخ كرد تو وارد آتش مشو، سپس هر معصيىت را  :پنجم .كن، سپس گناه اجنام بده
  !!»2«  خواسىت اجنام ده

ْسِلِم تـَرُْكُه الَكالَم ِفيَما َإل يُـ : َقاَل َعِلىُّ ْبُن اُحلسِني عليه السالم
ُ
ْعرَِفَة وََكماَل ِديِن امل

َ
ْعِنيِه، َوِقلَُّة ِمرائِِه َوِحْلُمُه َوَصبـْرُُه َوُحْسُن انَّ امل

  .»3«  ُخْلِقهِ 

ترك سخن در امور : مهانا معرفت و كمال دين مسلمان در اين امور است: حضرت على بن احلسني عليه السالم فرمودند
  .ىب فايده، كمى نزاع و جدال، بردبارى، خويشنت دارى و خوش اخالقى

  .»4«  َعَمُلُه َوَمْن َحُسَنْت نِيَُّتُه زِيَد ِىف ِرْزِقِه َوَمْن َحُسَن ِبرُّهُ ِباْهِلِه زِيَد ِىف ُعْمرِهِ   َمْن َصَدَق ِلَسانُُه زَكى: يه السالمَعِن الَباِقِر عل

كسى كه زبانش زبان راسىت باشد كردارش پاك شود، و هركس نيتش نيت نيكو باشد : امام باقر عليه السالم فرمودند
  .اش خوب باشد عمرش طوالىن گردد اش به خانواده ش زياد گردد، و كسى كه نيكىروزي

، اْورَُع النَّاِس َمن َوَقَف ِعْنَد الشُّبـَْهِة، اْعَبُد النَّاِس َمن اَقاَم الَفرَاِئَض، اْزَهُد النَّاِس َمن تـََرَك اَحلرَامَ : َعن اِىب َعْبِداللَّه عليه السالم
نُوبَ اَشدُّ النَّاِس اْجِته   .»5«  اداً َمْن تـََرَك الذُّ

ترين مردم كسى است   بنده. ترين مردم كسى است كه خود را از شبهه نگاه دارد پاكدامن: امام صادق عليه السالم فرمودند
كوشاترين مردم كسى است كه گناهان را . زاهدترين مردم كسى است كه حرام را ترك منايد. كه واجبات را به جاى آورد

  .رها كند

  :امام هفتم عليه السالم به هشام بن حكم فرمودند
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ْوَت َواْلِبلى  َوالَبْطَن َوَما َوعى  ِمَن اللَِّه َحقَّ اْحلَياِء َفَحِفَظ الرَّْأَس َوَما َحوى  َرِحَم اللَُّه َمِن اْسَتْحىي
َ
َوَعِلَم انَّ اجلَنََّة َحمُْفوَفةٌ   َوذََكَر امل

َكارِِه َوالنَّاَر َحمْفُ 
َ
  وفَةٌ ِبامل

______________________________  
  .، باب العتاب75/ 1: ى ورّام جمموعه -)1(

فقال . أنا رجل عاص و ال أصرب عن املعصية فعظين مبوعظة: روي أن احلسني بن علي عليه السالم جاءه رجل و قال -)2(
ذنب ما شئت والثاين اخرج من والية اللَّه افعل مخسة أشياء وأذنب ما شئت فأول ذلك ال تأكل رزق اللَّه وأ: عليه السالم

وأذنب ما شئت والثالث اطلب موضعا ال يراك اللَّه وأذنب ما شئت والرابع إذا جاء ملك املوت ليقبض روحك فادفعه عن 
  .نفسك وأذنب ما شئت واخلامس إذا أدخلك مالك يف النار فال تدخل يف النار و أذنب ما شئت

  .7، حديث 20، باب 126/ 75: لتاسع والثمانون ىف املوعظة؛ حبار األنوار، الفصل ا130: جامع األخبار

  .3، حديث 21، باب 137/ 75: ؛ حبار األنوار279: حتف العقول -)3(

  .5، حديث 22، باب 175/ 75: حبار األنوار -)4(

  .5، حديث 23، باب 192/ 75: ؛ حبار األنوار489: ؛ حتف العقول56، حديث 16/ 1: خصال -)5(

  60: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1«  ِبالشََّهَواتِ 

خداوند رمحت كند كسى كه از خداوند آن گونه كه سزاوار است شرم كند، پس سر و چشم و گوش و زبان را از گناه، و 
شت پيچيده به  شكم را از خوراكى و آشاميدىن حرام حفظ منايد، مرگ و پوسيدن بدن را در قرب به ياد آورد، و بداند كه 

  .رنج تكاليف و جهنم پيچيده به لذت شهوات است

ى اين امور سعادت خبش و حافظ انسان از هالكت و شقاوت، مسايل بسيار مهمى از انبيا و امامان در  در زمينه
اى اندك از آن درياى بيكران  ترين كتب روايت شده، كه آنچه در قسمتهاى گذشته خوانديد، منونه معتربترين و مفصل

ا براى انسان نسخه از اهل دل نيز مواعظ و حكمى نقل شده كه جمموعه. پرگوهر است اى درمان كننده، و راهى به  ى آ
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ها را در سطور زير  اى از آن حكمت سوى سالمت و درسىت، و طريقى براى جنات از آلودگيها و گناهان است كه منونه
  :خوانيد مى

: مي وىل راهش را اشتباه كردمي، ديدمي در چهار چيز ديگر استچهار چيز را در چهار چيز طلب كرد: بيدارى فرموده
نيازى را در ثروت و مال طلبيدمي، در قناعت يافتيم؛ مقام را در حسب طالب شدمي، در تقوا پيدا كردمي؛ راحىت را در  ىب

ا طلب كردمي،  وىل در سالمت زيادى مال خواستيم، در كمى مال ديدمي؛ نعمت را در لباس و خوراك و رسيدن به لذ
  .»2«  بدن يافتيم

ات را در  جواىن: شوى فردا كه در پيشگاه خداوند قرار گرفىت از چهار چيز سؤال مى: در وصاياى لقمان به فرزندش آمده
  چه چيز كهنه كردى، و عمرت را در

______________________________  
، 93، باب 464/ 8: ؛ مستدرك الوسائل1ث ، حدي25، باب 305/ 75: ؛ حبار األنوار390: حتف العقول -)1(

  .10022حديث 

  .236: مواعظ العددية -)2(

  61: توبه آغوش رمحت، ص

اى متام كردى، و ثروتت را از كجا به دست آوردى، و مال به دست آورده را كجا خرج كردى؟ براى خداوند  چه برنامه
  .»1«  جواب آماده كن

ا را از چهار كتاب انتخاب كرده كلمه اتفاق كردهدانشمندان بر چهار  : گويد اهل حاىل مى   :ام اند، و من آ

هركس از امور غري حق و : اجنيل. آن كس كه سكوت كرد به سالمت رسيد: زبور. كسى كه قناعت كرد، سري شد: تورات
  .»2« هركس به پناه خدا رود، به راه مستقيم هدايت شود: قرآن. مردم ناباب كناره جست جنات يافت

اگر در جاى خلوت خدا را معصيت كىن و بداىن خداوند : محيد گفت. مرا موعظه كن: مان على به محيد طويل گفتسلي
  .»3«  بيند كافر شدى اى، و اگر گمان برى تو را منى بيند، بر كار بسيار بزرگى جرأت كرده تو را مى

  :دادمي زمني بود، سه برنامه اجنام مىاگر عبادت ما در روى ! اى حممد: اى پرقيمت آمده، جربييل گفت در قطعه
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  .»4«  نوشاندن آب به مسلمانان، كمك به دارندگان زن و بچه، پوشاندن گناهان مردم

ترين سخن در زبامن ثناى توست، و حمبوبرتين  بزرگرتين طاعت در قلبم اميد به توست، و شريين! خداوندا: بزرگى فرموده
  .»5«  ساعت نزد من وقت لقاى توست

  :ابليس ملعون به پنج برنامه بدخبت شد: حاىل فرمودهاهل 

______________________________  
واعلم أنك ستسأل غدا إذا وقفت بني ... كان فيما وعظ به لقمان ابنه يا بين : عن أيب عبد اللَّه عليه السالم قال -)1(

مالك مما اكتسبته وفيما أنفقته فتأهب لذلك وأعد له شبابك فيما أبليته وعمرك فيما أفنيته و : يدي اللَّه عّز وجل عن أربع
  .جوابا

  .19، حديث 18، باب 425/ 13: ؛ حبار األنوار20، باب ذم الدنيا والزهد فيها، حديث 134/ 2: كاىف

  .240: مواعظ عدديه -)2(

  .، باب حماسبة النفس236/ 1: ى ورّام جمموعه -)3(

  .رار و الفّجار، باب ذكر األش39/ 1: ى ورّام جمموعه -)4(

  .190: مواعظ العددية -)5(

  62: توبه آغوش رمحت، ص

به گناه اقرار نكرد، از گناه پشيمان نشد، خود را سرزنش ننمود، عزم توبه نكرد و از رمحت خداوند مأيوس شد؛ و آدم 
سرزنش منود، در توبه به گناهش اقرار كرد، بر معصيتش پشيمان شد، خود را : عليه السالم به پنچ چيز سعادمتند شد

  .»1« شتاب كرد و از رمحت حق نااميد نشد

شود و هركس  شود و هركس قدرتش زياد شود، شهوتش اضافه مى پرخور، قدرت و قوتش زياد مى: حيىي بن معاذ گفت
گردد و هركس سنگدل شود، در  گردد و هركس گناهش فراوان شود، سنگدل مى شهوتش زياد شود، گناهش فراوان مى

  .»2« گردد ت دنيا و زر و زيورش غرق مىآفا
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 :دوم .باشد سكوت و حفظ زبان است كه دِر جنات مى :اول :اينان را سه خصلت است: ى صفات اوليا گفته شده درباره
ى روز و عبادت شب  به زمحت انداخنت نفس در عبادات و روزه :سوم .خاىل بودن شكم است كه آن كليد خريات است

  .»3«  است

ى شفاخبش حق، و پيامرب و امام معصوم، و عامل رباىن عمل كند، گناهش خبشيده  هر گنهكارى اگر به نسخه بدون شك
  .شود و روح بيمارش درمان مى

گنهكار بايد به اين حقيقت توجه كند كه بعثت انبيا، و امامت امامان، و علم و حكمت عاملان براى اين بوده كه 
ا معاجله شود، بنابراين معنا ندارد گنهكار به منزل نااميدى بنشيند، و  بيماريهاى فكرى و روحى و اخالقى و عملى انسا

اش بيفزايد، بلكه بر او واجب است با توجه  قلب خود را آلوده به يأس كند و گناهش را ادامه دهد، و بر شقاوت و بدخبىت
   به تعاليم حق و دستورات انبيا و ائمه

______________________________  
  .278: مواعظ العددية -)1(

  .280: مواعظ العددية -)2(

  .192: مواعظ العددية -)3(

  63: توبه آغوش رمحت، ص

  .پذيرى خداوند، و لطف و مغفرت حضرت حمبوب، اقدام به توبه منايد ى حق و توبه و خبصوص با نظر به رمحت واسعه

   توبه واجب فورى است

ه بر اساس آيات قرآن و معارف اهليه، گناه بيمارى است، آن هم بيمارى قابل در سطور گذشته به اين معنا اشاره شد ك
عالج، و براى عالج اين بيمارى طبيباىن چون خداوند كرمي، پيامربان و امامان و عاملان رباىن است كه بيمار براى درمان 

ى باعظمت صحت و  فا گرفته به عرصهى آنان عمل كند تا از بيمارى ش خود بايد به اين طبيبان مراجعه منايد و به نسخه
  .ى حق قرار گريد سالمت باز گردد، و در كاروان عباد شايسته



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

 

بيمار گناه بايد به اين حقيقت توجه داشته باشد، مهانگونه كه به وقت ظهور بيمارى تن باشتاب و عجله براى درمان 
بد، بيمارى ريشه در بدن ندواند و مزمن و غريقابل كند، تا عالوه بر اينكه از درد رهاىي يا بيمارى به طبيب مراجعه مى

ى حق وارد  عالج نشود، نسبت به درمان بيمارى گناه هم بايد عجله و شتاب به خرج دهد، و به سرعت بر اساس نسخه
ى حيات رخت  ى شوم گناه و ظلمت معصيت، و شر شيطان و هواى نفس از خيمه مدار نوراىن توبه و انابه شود، تا سايه

  .ندد، و نور قبوىل توبه و انابه، و ضياء رمحت و مغفرت، و روشناىي صحت و سالمت بر فضاى زندگى بتابدبرب

گنهكار به حمض بريون آمدن از چاه غفلت، و توجه به وضع ناهنجار خويش، و احساس اين معنا كه در برابر آن مهه 
جاى منور منودن به نور طاعت و عبادت و  هاى حق، عمر خود را در شبانه روز به لطف و احسان و كرم و نعمت

خدمت و حمبت به خلق، به تاريكى و سياهى معصيت و خطا و گناه آلوده منوده، واجب است با متام گناهان دروىن و 
  بروىن، ترك رابطه كند، و از

  64: توبه آغوش رمحت، ص

 در صراط مستقيم حيا و شرمندگى و بندگى شيطان و هوا دست بردارد، و به حضرت حق رجوع منوده، با قرار گرفنت
  .ى خود را جربان منايد عبادت و بندگى و خدمت به عباد خدا، گذشته

اين واجب از نظر فقهى و شرعى واجب فورى است، يعىن مهان حلظه توجه گنهكار به گناه، و اينكه با چه وجود مقدسى 
يت كرده، و در برابر چه موالى كرميى به مبارزه و جنگ به خمالفت برخاسته، و نعمت چه منعمى را تبديل به گناه و معص

برخاسته، و رو در رو با چه وجود مهرباىن شده، بدون معطلى و وقفه، و منهاى به تأخري انداخنت درمان درد، بايد توبه  
رات را از ى فحشا و منك ى گناه را در سرزمني وجود خود، با حرارت ندامت و آتش حسرت بسوزاند و زباله كند، و ريشه

ى جان و تن، و قلب و روح پاك منايد، و از اين راه مغفرت و رمحت حضرت حمبوب را از افق وجود خود طلوع  صفحه
دهد، كه به تأخري انداخنت توبه به اميد آينده بدون شك نوعى گناه، و صورتى از معصيت، و امن از مكر اهلى است، و 

  .ماندن در اين حالت از گناهان كبريه است

حضرت عبد العظيم حسىن از حضرت جواد عليه السالم از حضرت رضا عليه السالم از موسى بن جعفر عليه السالم از 
گناهان كبريه كدام است؟ و : كند كه در پاسخ عمرو بن ُعَبيد كه از حضرت پرسيد حضرت صادق عليه السالم روايت مى

  .»1«  امن از مكر اللَّه است: ى كبائر فرمود كرد، از مجله  امام متام گناهان كبريه را از قرآن جميد براى او بيان

ى رجوع به حق را موكول به آينده منايد، و عالج درد و  گنهكار براى توبه و انابه حق ندارد تعيني زمان كند، و برنامه
  .درمان بيمارى را در ايام پريى و سسىت به خود نويد دهد
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اند برسند؟ چه كسى به شخص جوان تعهد  اى كه به آن چشم دوخته به آينده چه ضمانىت براى اهل گناه وجود دارد كه
   داده كه جواىن را پشت سر گذاشته به

______________________________  
  .20629، حديث 46، باب 318/ 15: ؛ وسائل الشيعه24، باب الكبائر، حديث 285/ 2: كاىف  -)1(

  65: توبه آغوش رمحت، ص

  كه به هنگام غفلت از حق، و آلوده بودن به گناه، و غرق بودن در شهوات ناگهان مرگ در نرسد؟  پريى برسد؟ از كجا

  .چه بسيار گنهكاراىن كه به خود نويد توبه و رجوع در آينده دادند، وىل به آينده نرسيدند

ره: چه بسيار جوانان آلوده دامىن كه به خود گفتند د شومي و به وقت پريى توبه  من فعًال تا جوانيم از شهوات و لذايذ 
  .كنيم، وىل مرگ در مهان زمان جواىن گريبان آنان را گرفت

ى معصيت، نفس آنان را به  چه بسيار گنهكاراىن كه به خود نويد توبه و بازگشت به حق دادند وىل تكرار گناه و ادامه
قدرت و قوت توبه از دست آنان رفت، و اسارت هوا و شيطان برد، و روح گنهكارى در آنان ثابت و پابرجا گشت، و 

هرگز موفق به انابه و رجوع به حضرت حمبوب نشدند، عالوه بر آن بر اثر كثرت گناه و تداوم معصيت، و تراكم خطا، و 
هاى حق، و انكار  سنگيىن ظلمت، و دورى شديد از حق، و جداىي و فراق از طاعت، دچار تكذيب عالمي و نشانه

و آيات اهلى را به مسخره گرفتند، و با دست خود، درب رمحت و مغفرت و توبه و انابه را به  عذاب و عقوبت شدند،
  !روى خود بستند

ا َيْستَـْهزُِؤنَ   ُمثَّ كاَن عاِقَبَة الَِّذيَن َأساُؤا السُّواى« بُوا ِبآياِت اللَِّه َو كانُوا ِ   .»1« »َأْن َكذَّ

دند، به جاىي رسيد كه به تكذيب آيات حق برخاستند و دچار مسخره  آنگاه عاقبت كساىن كه كارهاى زشت اجنام دا
  !كردن آن آيات شدند

ى حيات آدمى را به  خورد، و برنامه گناه، جذام وار اميان و عقيده، اخالق و شخصيت، كرامت و انسانيت گنهكار را مى
   رساند كه آلوده به تكذيب جاىي مى
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______________________________  
  .10): 30(وم ر  -)1(

  66: توبه آغوش رمحت، ص

اثر  آيات خدا شود، و سر از مسخره كردن انبيا و امامان و قرآن جميد درآورد، و موعظه و پند و اندرز را از هر كه باشد ىب
  .منايد

  :ى ى شريفه بنابراين بر اساس آيه

  .»1« »سَّماواُت َو اْألَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّقنيَ َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َو َجنٍَّة َعْرُضَها ال  َو سارُِعوا ِإىل«

ا و زمني است و براى اهل تقوا آماده شده بشتابيد شىت كه عرض آن عرض آمسا   .به جانب مغفرت پروردگارتان و 

شت اقدام فورى منود، و براى  واجب است براى شستشوى برون و درون از گناه، به خاطر دست يافنت به مغفرت و 
حتقق توبه و انابه، شتاب و عجله به خرج داد، كه تأخري توبه حىت در يك حلظه روا نيست، زيرا با توجه به آيات قرآن جميد 

  .واگذاردن توبه به هر علىت كه باشد ستم و ظلم است، و اين ستم و ظلم بدون ترديد گناهى عالوه بر گناهان ديگر است

  .»2« »ُهُم الظَّاِلُمونَ َو َمْن َملْ يـَُتْب فَأُولِئَك ... «

اى  دهد، و ستمكاران طايفه گنهكار بايد به اين حقيقت واقف باشد، كه ترك توبه، او را در كاروان ستمكاران قرار مى
  .هستند كه خداوند آنان را دوست ندارد

  .»3« »َو اللَُّه ال حيُِبُّ الظَّاِلِمنيَ «

و خشم و غضب خداوند و انبيا و اولياى اهلى هستند تا جاييكه گنهكار بايد بداند، اهل گناه به شدت مورد نفرت 
  :دهد حضرت مسيح به حواريون خود هشدار مى

______________________________  
  .133): 3(آل عمران  -)1(

  .11): 49(حجرات  -)2(
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  .57): 3(آل عمران  -)3(

  67: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1«  ا اَىل اللَِّه بِبـُْغِض اْهِل اْلَمعاِصى، َوتـََقرَّبُوا اَىل اللَِّه ِبالتَّباُعِد ِمنـُْهم َواْلَتِمُسوا ِرضاُه ِبَسَخِطِهمْ يَا َمْعَشَر احلَْوارِّيَني، َحتَبَُّبو 

به دمشىن و كينه نسبت به اهل گناه، خود را حمبوب خدا مناييد، و به دورى جسنت از آلودگان به خداوند نزديك ! اى ياران
  !حق را از خشم و غضب نسبت به گنهكاران جبوييد شويد، و خشنودى

گنهكار بايد توجه داشته باشد كه با ارتكاب هر يك گناه از ارزش و كرامت و شخصيت و واالىي او در پيشگاه خداوند  
صورت غري انسان وارد حمشر  كند، و در قيامت به تر از آنان سقوط مى ى حيوانات، بلكه پست شود و تا پايه كم مى

  .شود مى

پيش از آنكه به تو برسيم، و : دين را چگونه ديدى؟ عرضه داشت: امري املؤمنني عليه السالم به براء بن عازب فرمودند
عبادت و بندگى، و طاعت و . دست به دامن امامت و واليت تو بزنيم، و از تو متابعت و پريوى كنيم مانند يهود بودمي

لى حقايق اميان در قلومبان و پريوى از حضرت تو، ارزش عبادت و بندگى را با جت. ارزش و سبك بود خدمت براى ما كم
شوند، و هر يك از مشا با ورود به حمشر به  ديگران در قيامت به ارزش االغ حمشور مى: حضرت به او فرمودند. يافتيم

شت حركت خواهد كرد   .»2« سوى 

   توبه واجب اخالقى است

اى باعظمىت در مسايلبينايان راه، و عاملان آگاه، و     انديشمندان پاكدل، كتا

______________________________  
/ 12: ؛ مستدرك الوسائل64، حديث 21، باب 330/ 14: ، اجلزء الثاىن؛ حبار األنوار235/ 2: ى ورّام جمموعه -)1(

  .13865، حديث 6، باب 196

  .127/ 2: ى حبر العلوم رجال عالمه -)2(

  68: صتوبه آغوش رمحت، 
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كرب و عجب و خودبيىن را . اند اند، و اخالق را در دو خبش حسنات اخالقى و سيئات اخالقى شرح داده اخالقى نوشته
  .اند در باب سيئات، و تواضع و فروتىن و خاكسارى را در فصل حسنات به طور مفصل تفسري كرده

  .اند ين تواضع و فروتىن در پيشگاه حق دانستهى شري  گناه را حمصول تكّرب انسان از حق، و توبه و انابه را ميوه

ى قرآن، گرفتار لعنت و رجم و طرد از حرمي حق منود، معلول   وضع ناهنجارى كه براى ابليس پيش آمد و او را به فرموده
فروتىن  دانند، و توبه و قبول آن را از جانب خدا در ارتباط با آدم و مهسرش، حمصول تواضع و كرب او در برابر امر خدا مى

به خاطر اين كه تكرب باعث رانده شدن انسان از . دهند آورند، و در اين زمينه نظر مى او نسبت به حق به حساب مى
شود، واجب است از تكرب كناره گرفت و به علت اين كه تواضع و فروتىن، انسان  حرمي حق، و دورى او از رمحت خدا مى

اش در  منايد از گناهان و معاصى كشاند، و او را وادار مى بندگى و عبادت مى كند و او را به را به مقام قرب آراسته مى
پيشگاه حق عذر خواهى كند و اقدام به توبه منايد، واجب است وجود خود را به خاكسارى در برابر حق زينت دهد و بر 

د، و با حالت خشوع و تواضع و چشمى گريان به جانب حم بوب رود، و تعهد خاك باعظمت حرمي دوست سر ذلت 
  .گريى كند و به جربان گذشته برخيزد منايد براى مهيشه از گناه كناره

  :خداوند مهربان به موسى بن عمران خطاب كرد

ُموَع، َوِمن قـَْلِبَك اُخلُشوَع، َوِمْن َبَدِنَك اُخلُضوَع ُمثَّ اْدُعىن ِىف ظَُلِم ال! يَاْبَن ِعْمرانَ  نـَْيَك الدُّ يباً َهْب ِىل ِمْن َعيـْ  لَّياِىل جتَِْدىن َقرِيباً جمُِ
»1«.  

   ات اشك و از قلبت خشوع و از بدنت به پيشگاه من از دو ديده! پسر عمران

______________________________  
  .78، حديث 11، باب 361/ 13: ، القسم الثالث ىف اآلداب املتأخرة؛ حبار األنوار207: عدة الداعى -)1(

  69: توبه آغوش رمحت، ص

  .ام ياىب فروتىن بياور، آنگاه در تاريكى شبها مرا خبوان، نزديك و جواب دهنده

  :گويد ى ابليس مى قرآن درباره
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ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن ناٍر َو َخَلْقَتُه ِمْن ِطنيٍ « ُكوُن َلَك َأْن قاَل َفاْهِبْط ِمْنها َفما يَ * قاَل ما َمنَـَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَك قاَل أَنَا َخيـْ
  .»1« »تـََتَكبـََّر ِفيها َفاْخرُْج ِإنََّك ِمَن الصَّاِغرِينَ 

من : اى مانع شد كه چون تو را دستور دادم اجنام ندادى؟ پاسخ داد تو را از سجده بر آدم چه برنامه: خداوند به او فرمود
رتم، مرا از آتش و او را از خاك به وجود آوردى، آتش كجا و خاك   كجا؟  از او 

خداوند به او فرمان داد از اين مقام ملكوتى و هويت معنوى فرود آى، تو را نرسد كه خنوت و كرب به ميان آورى، از 
  .ى فرومايگاىن حرميم بريون رو كه تو از زمره

ث پسىت و داند، كربى كه باع ى تلخ تكرب او از فرمان خدا مى قرآن، پسىت و بدخبىت و شقاوت و تريه روزى ابليس را ميوه
بنابراين انسان بايد از كرب بپرهيزد كه اين حالت شيطاىن مانع او از اجراى فرمان . هالكت و خروج او از حرمي ملكوت شد

  .خداوند است

  :فرمايد ى آدم و مهسرش مى قرآن جميد درباره

  .»2« »َننَّ ِمَن اْخلاِسرِينَ قاال َربَّنا َظَلْمنا أَنـُْفَسنا َو ِإْن َملْ تـَْغِفْر َلنا َو تـَْرَمحْنا لََنُكو «

ما بر خود ستم روا داشتيم، اگر ما را مورد مغفرت و رمحت قرار ندهى هر آينه از زيانكاران ! خداوندا: هر دو گفتند
  .خواهيم بود

______________________________  
  .13 -12): 7(اعراف  -)1(

  .23): 7(اعراف  -)2(

  70: توبه آغوش رمحت، ص

ر و اعرتاف آدم و مهسرش را به خمالفت با فرمان حق و طلب مغفرت و رمحت حضرت حمبوب را كه امرى قرآن، اقرا
ى بقره قبوىل اين توبه را اعالم  سوره 37ى  داند، و در آيه ى آدم مى پسنديده و حممود است به عنوان بازگشت و توبه

توبه و بازگشت به خدا حمصول پرقيمت تواضع روحى  كند، وىل بايد به اين حقيقت توجه داشت كه اقرار و اعرتاف و مى
و خشوع قلىب و سوز دل است، و چون از نظر علماى اخالقى تكرب حجاىب سنگني بني عبد و خدا، و تواضع و 
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خاكسارى راهى مهوار و درى باز بني انسان و حضرت حق است، و بقاى بر كرب گناهى عظيم، و دست برداشنت از 
آراسته شدن به تواضع عملى ملكوتى، و به كارگريى آن براى دست شسنت از گناه و آراسته شدن خنوت واجىب بزرگ، و 

اى الزم و ضرورى است؛ بر اين اساس توبه از گناه كه در حقيقت نشان دادن تواضع به حرمي  به عبادت و بندگى، مسأله
  .حق و دور شدن از كرب و خنوت است، واجب اخالقى است

  :خوانيم وايات مىى كرب در ر  درباره

  .»1«  انَّ الِكبـَْر أَْدناهُ : َسأَْلُت أبَا َعبِداللَِّه عليه السالم َعن اْدَىن االْحلاِد، َفقالَ : َعن َحكيٍم َقالَ 

ى آن   كمرتين مرتبه: ى احلاد پرسيدم، در جواب فرمودند از حضرت صادق عليه السالم از كمرتين مرتبه: گويد حكيم مى
  !كرب است

  :از امام ششم عليه السالم شنيدم كه فرمودند: گويد اىب عال مىحسني بن 

  .»2« ...َداَءُه َملْ َيزِْدُه اللَُّه االَّ َسفاًال الِكبـُْر َقْد َيُكوُن ِىف ِشراِر الّناِس ِمْن ُكلِّ ِجْنٍس َواْلِكبـُْر رِداءُ اللَِّه َفَمْن نَازََع اللََّه َعزَّ َوَجلَّ رِ 

  ى حق است، است از هر جنسى كه باشند، بزرگى برازندهكرب در بدترين مردم 

______________________________  
  .1، حديث 130، باب 190/ 70: ؛ حبار األنوار1، باب الكرب، حديث 309/ 2: كاىف  -)1(

  .2، حديث 130، باب 209/ 70: ؛ حبار األنوار2، باب الكرب، حديث 309/ 2: كاىف  -)2(

  71: توبه آغوش رمحت، ص

  .ى او به ستيزه برخيزد، خداوند جز پسىت بر او نيفزايد هر كس با خداوند در رداى برازنده

  :امام باقر عليه السالم فرمودند

  .»1«  الِعزُّ رِداءُ اللَِّه، َواْلِكبـُْر ازارُُه، َفَمْن تـََناَوَل َشْيئاً ِمْنُه اَكبَُّه اللَّهُ ِىف َجَهنَّمَ 
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ا دست اندازد خداوند او را در جهنم سرنگون عزت روپوش خدا، و كرب مهچو  ن زيرپوش حق است، هر كس به يكى از آ
  .كند

  :خوانيم ى تواضع در روايات مى درباره

  :امام ششم عليه السالم فرمودند

  .»2«  عاهُ انَّ ِىف السَّماِء َمَلَكْنيِ ُموَكََّلْنيِ بِالِعباِد َفَمْن َتواَضَع للَِّه َرَفعاُه َوَمْن َتَكبـََّر َوضَ 

اند، هر كس براى خدا فروتىن و خاكسارى كند او را رفعت  اند كه هر دو را بر بندگان گماشته مهانا در آمسان دو فرشته
  .دهند، و هر كه تكرب ورزد او را پست و ذليل منايند

  :رسول حق فرمودند

ْوِت َفإنَّ َمْن َتواَضَع للَِّه َرفـََعُه اللَُّه َوَمن َتَكبـََّر َخَفَضُه 
َ
َر َحَرَمُه اللَُّه َوَمْن اْكثـََر ِذْكَر امل اللَُّه َوَمن اقْـَتَصَد ِىف َمِعيَشِتِه َرزََقُه اللَُّه َوَمْن َبذَّ

  .»3«  اَحبَُّه اللَّهُ 

  مهانا هر كه براى خدا فروتىن منايد خداوند او را باال برد، و هر كه تكرب منايد

______________________________  
، باب 213/ 70: ، عقاب املتكرب؛ حبار األنوار221: ؛ ثواب األعمال3، باب الكرب، حديث 309/ 2: اىفك  -)1(

  .3، حديث 130

/ 70: ، الفصل الثاىن ىف التواضع؛ حبار األنوار227: ؛ مشكاة االنوار2، باب التواضع، حديث 122/ 2: كاىف  -)2(
  .44، حديث 130، باب 237

، باب 126/ 72: ، اجلزء الثاىن؛ حبار األنوار190/ 2: ى ورّام ؛ جمموعه3تواضع، حديث ، باب ال122/ 2: كاىف  -)3(
  .25، حديث 51

  72: توبه آغوش رمحت، ص



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

 

روى پيشه گريد خداوند روزيش دهد، و هر كس وخلرجى منايد  خداوند او را پست و خوار كند، و هر كه در زندگى ميانه
  .كه زياد ياد مرگ كند پروردگار او را دوست دارد  خداوند عنايتش را از او منع كند، و هر

  :خداوند به داوود خطاب كرد

َتَكبـُِّرونَ ! يا داُودُ 
ُ
َتواِضُعوَن، َكذِلَك ابـَْعُد النَّاِس ِمَن اللَِّه امل

ُ
  .»1«  َكما انَّ اقْـَرَب النَّاِس ِمَن اللَِّه امل

  .چنني دورترين مردم از خدا متكربانند همچنانكه نزديكرتين مردم به خداوند فروتنانند، ! اى داوود

______________________________  
؛ حبار 20494، حديث 28، باب 272/ 15: ؛ وسائل الشيعه11، باب التواضع، حديث 123/ 2: كاىف  -)1(

  .34، حديث 51، باب 132/ 72: األنوار

  73: توبه آغوش رمحت، ص

   َواّىن َلَغّفاٌر ِلَمْن تاَب َوآَمنَ 

   َعِمَل َصاِحلاً ُمثَّ اْهَتدىوَ 

  82): 20(طه 

   بازگشت به حق

  75: توبه آغوش رمحت، ص

   گنهكاران و قدرت بر توبه

  .هيچ مادرى در جهان هسىت، فرزند خود را گنهكار نزاييده، و كودك رحم را عاصى و خطاكار به دنيا نياورده

دانش و تفكر و انديشه خاىل است، و از آنچه در  گذارد كه از علم و گاه حيات مى كودك در حاىل قدم به عرصه
  .خرب است گذرد كامًال ىب اطرافش مى
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داند، آن هم از گريه و مكيدن شري در  شود، جز گريه كردن و مكيدن شري چيزى منى طفل وقىت وارد فضاى اين جهان مى
ات و شهوات او به تدريج وارد ميدان غرايز و احساس. خورد غافل است زند و شري مى حلظات اول در عني اينكه ناله مى

ى حيات تعليم بگريد، از اطرافيان خود و فعل و انفعاالت طبيعى ياد  شود، و آنچه را بايد براى برپا كردن خيمه فعاليت مى
  .گريد مى

عرض گريد، فكر و روحش، و نفس و قلبش نيز در م چنانكه بدن او در طول زندگى در معرض انواع بيماريها قرار مى هم
گردد، بنابراين گناه مهچون بيمارى بدن عارضى است نه  رود و در عمل و اخالق مبتالى به گناه مى خطا و اشتباه مى

  .ذاتى

شود، فكر و روح و نفس بيمارش نيز با اجراى  كند معاجله مى بيمارى بدن و جسم او با داروىي كه طبيب جتويز مى
  .پذيرد دستورات حضرت حق درمان مى

   با عرفان به وضع خويش، و معرفت به حالل و حرام خدا، با رجوع بهگنهكار 

  76: توبه آغوش رمحت، ص

شود، و با اميد و دلگرمى به رمحت حضرت حق از  طبيب روحاىن و دستور العمل گرفنت از او، براى توبه از گناه آماده مى
  .گردد مى آيد، و مهچون روزى كه از مادر متولد شده پاك ى گناه بريون مى عرصه

  .توامن توبه كنم، زيرا كسى كه قدرت بر گناه دارد، بدون شك قدرت بر توبه هم دارد تواند ادعا كند منى گنهكار منى

آرى انساىن كه تواناىي بر خوردن و آشاميدن، رفنت و آمدن، گفنت و شنيدن، ازدواج و كسب و كار، ورزش و رياضت، 
اگر طبيىب به خاطر بيمارى خاصش او را از بسيارى از غذاها و نوشيدنيها  مسافرت و معاشرت و زور آزماىي دارد، و

تواند  كند، مى دار شدن بيمارى با كمال قدرت از خوردن آن غذاها و نوشيدنيها خوددارى مى پرهيز دهد، او از ترس ريشه
  .رى منايدهاىي كه به آن گرفتار است خوددا از گناهاىن كه به آن دچار است بپرهيزد، و از معصيت

عذر هيچ گنهكارى در عدم قدرت بر توبه در پيشگاه حضرت حق قابل قبول نيست، اگر قدرت بر توبه براى اهل گناه 
  .شدند نبود، از جانب خداوند دعوت به توبه و انابه منى
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و بر اساس آيات گنهكار بايد اين حقيقت را باور كند كه در هر شرايطى، و در هر موقعيىت قدرت بر ترك گناه را دارد، 
كند و گناهانش را گرچه به عدد ريگ بيابان باشد، در معرض عفو و  اش را قبول مى پذير، توبه قرآن خداوند مهربان و توبه

  .كند ى گناهانش آراسته مى پوشى از مهه ى سياهش را به سپيدى چشم دهد، و پرونده مغفرت و رمحت قرار مى

كه اگر به ترك گناه و شستشوى درون و برونش برخنيزد، و عصيان و خالفش را ادامه گنهكار بايد اين معنا را آگاه باشد  
  .منايد، و جرميه و عقوبت سنگيىن را بر او بار خواهد كرد بدهد خداوند او را به اشد عذاب دچار مى

  :كند خداى بزرگ در قرآن جميد بدين گونه خود را معرىف مى

  77: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1« »...الذَّْنِب َو قاِبِل التـَّْوِب َشِديِد اْلِعقابِ غاِفِر «

  .ى گنهكار، و داراى عقاىب شديد است ى توبه ى گناه، و پذيرنده خداوند، خبشنده

  :منايد امام معصوم در دعاى افتتاح بدين صورت خداوند را معرىف مى

َعاِقِبَني ِىف َمْوِضِع النَّكاِل َوالنَِّقَمةِ  َوايـَْقْنُت انََّك اْرَحُم الرَّاِمحَِني ِىف َمْوِضِع اْلَعْفوِ 
ُ
  .َوالرَّْمحَِة، َواَشدُّ امل

  .يقني و باور دارم كه تو مهربانرتين مهرباناىن در جاى عفو و رمحت، و شديدترين عقاب كنندگاىن در حمل عقاب و انتقام

  :خداوند مهربان در قرآن جميد به گنهكاران اعالم منوده

يعاً ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ   الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعلى ُقْل يا ِعباِديَ «   .»2« »أَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنُطوا ِمْن َرْمحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ

آمرزد، مهانا او  به بندگامن، آنان كه بر خود اسراف كردند بگو از رمحت خدا نااميد نباشيد، خداوند متام گناهان را مى
  .ى مهربان است آمرزنده

ى عفو و  بنابراين با توجه به توبه پذيرى حق و قدرتى كه گنهكار بر ترك گناه دارد، و آياتى كه در قرآن به گنهكار، مژده
و  دهد، براى اهل گناه در ترك گناه هيچ عذرى باقى نيست، به مهني خاطر بر گنهكار توبه از گناه واجب فورى رمحت مى

  .واجب اخالقى و واجب عقلى است
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گنهكارى كه به توبه برخنيزد، و به جربان گذشته اقدام ننمايد، و درون و برون را از گناه پاك نكند، چنانكه در دنيا در 
   پيشگاه پاكان و عقل و وجدان و حكمت

______________________________  
  .3): 40(غافر  -)1(

  .53): 39(زمر  -)2(

  78: ش رمحت، صتوبه آغو 

چنني گنهكارى در قيامت با اندوه . و منطق حمكوم است، در آخرت در پيشگاه حضرت حق به طريق اوىل حمكوم است
  :زند و حسرت، و ندامت و پشيماىن فرياد مى

  .»1« »َلْو َأنَّ ِيل َكرًَّة َفَأُكوَن ِمَن اْلُمْحِسِننيَ «

  !شدم از نيكوكاران مىى بازگشىت به دنيا بود تا  كاش براى من زمينه

  :گويد خداوند در جوابش مى

ا َو اْسَتْكبَـْرَت َو ُكْنَت ِمَن اْلكاِفرِينَ   بَلى« ْبَت ِ   .»2« »َقْد جاَءْتَك آياِيت َفَكذَّ

ا را تكذيب منودى و راه سركشى از دستورات من را  آرى، حمققاً آيات من براى دستگريى و هدايتت به تو رسيد، تو آ
  .، و تو از ناسپاسان بودىپيش گرفىت

كنند، و بر پيشاىن وجود او مهر  در آن روز است كه براى جنات گنهكار، عوضى به جاى دين و عمل از او قبول منى
  .زنند حمكوميت مى

يعاً َو ِمثْـَلُه َمَعُه َالفْـَتَدْوا بِِه ِمْن ُسوِء الْ « َعذاِب يـَْوَم اْلِقياَمِة َو َبدا َهلُْم ِمَن اللَِّه ما َملْ َو َلْو َأنَّ ِللَِّذيَن َظَلُموا ما ِيف اْألَْرِض مجَِ
  .»3« »َيُكونُوا َحيَْتِسُبونَ 
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اگر اهل ستم متام آنچه را در زمني است و مهانند آن را در اختيار داشته باشند، هر آينه مهه را فدا كنند تا از عذاب 
هاىي آشكار گردد كه گمان  حق براى آنان برنامهو از جانب ) وىل چنني چيزى خنواهد شد(سخت قيامت برهند، 

  .بردند منى

   امرياملؤمنني عليه السالم در دعاى كميل، در اينكه در دنيا و آخرت گنهكار را در عدم

______________________________  
  .58): 39(زمر  -)1(

  .59): 39(زمر  -)2(

  .47): 39(زمر  -)3(

  79: توبه آغوش رمحت، ص

  :گويد عذرى در پيشگاه حق نيست، و خدا را نسبت به گنهكار حجت كامل و متام است مىتوبه هيچ 

يِع َذِلَك َوَال ُحجََّة ِىل ِفيَما َجرى   ...َعَلىَّ ِفيِه َقَضاُءكَ   فـََلَك اُحلجَُّة َعَلىَّ ِىف مجَِ

گذشته حجت است، و براى من تو را بر من در متام آنچه از خطا و معصيت و گناه و هوا و هوس و متابعت از شيطان  
  .در آنچه كه قضايت بر آن جارى شده هيچ گونه حجىت نيست

   ى حجت حق بر بندگان روايىت عجيب در مسأله

  :فرمودند گويد از حضرت صادق عليه السالم شنيدم، مى عبد االعلى موىل آل سام مى

مرا ! پروردگارا: گويد آورند، مى شد به دادگاه اهلى مىدر قيامت زىن زيبا چهره را كه به خاطر زيباييش در دنيا دچار فتنه 
زيبا آفريدى تا جاىي كه به خاطر زيباييم برخورد كردم به آنچه كه برخورد كردم، در آن هنگام حضرت مرمي عليها السالم را 

! ا از فتنه حفظ كردتو نيكوترى يا مرمي؟ ما مرمي را نيكو آفريدمي وىل خود ر : شود آورند و در جواب آن زن گفته مى مى
به من ! خداوندا: دارد آورند كه در دنيا حمض زيباىي چهره و اندامش دچار فتنه شد، عرضه مى جواىن نيكو صورت را مى

آورند و در پاسخ آن جوان گفته  در آن وقت يوسف را مى. ى زيبا دادى تا جاىي كه ديدم از زنان آنچه را ديدم چهره
آورند   مبتال به بال را مى. ف؟ ما يوسف را زيبا آفريدمي وىل او به خاطر زيباييش دچار فتنه نشدتو زيباترى يا يوس: شود مى
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بال را بر من سخت گرفىت، من هم تاب و طاقتم ! خداوندا: گويد كه به خاطر باليش و صرب نكردنش گرفتار فتنه شد، مى
  بالى تو شديدتر: گويند و به شخص بال كشيده مى آورند ايوب عليه السالم را مى. را از دست دادم و دچار فتنه شدم

  80: توبه آغوش رمحت، ص

  !»1« بود يا ايوب؟ او به بال دچار شد، وىل گرفتار فتنه نشد

  توبه مرياث آدم و حوا

ى خداوند و نايب حضرت رب العزه آفريده شد، و پس از اعتدال و استواء بدن، روح خداىي در او  آدم به عنوان خليفه
ى مقام علم االمساىي گشت، و فرشتگان به خاطر عظمت و كرامتش، به امر حضرت حق در  ، و شايسته»2« ردجلوه ك

شت ساكن شد شت در  متام نعمت. »3« برابر او سجده كردند، آنگاه به فرمان خداوند مهراه با مهسرش در  هاى 
مانع اعالم شد، جز اينكه از هر دو خواستند به اختيار او قرار گرفت و استفاده از آن جمموعه براى او و مهسرش بال

شيطان كه به خاطر سر . »4« درخىت معني نزديك نشوند، كه با نزديك شدن به آن درخت از ستمكاران خواهند شد
گذاشت  اش منى داد، و تكرب و خودبيىن تافنت از سجده بر آدم، از حرمي حق رانده شده بود و آثار لعنت حق او را زجر مى

يشگاه مقدس يار برگردد، از باب كينه و دمشىن نسبت به آدم و مهسرش، در مقام وسوسه منودن آنان بر آمد، تا آنچه به پ
را از اندامشان پنهان بود آشكار سازد، و با اطاعت منودن از او، مقام كرامت و عظمتشان را از دست بدهند، و از 

  .از آنان برگرددشت عنرب سرشت اخراج شوند، و روى رمحت و لطف حق 

  :ى آن درخت اقدام كرد او با اين مجالت به وسوسه كردن آنان براى خوردن از ميوه

______________________________  
  .2، حديث 10، باب 341/ 12: ؛ حبار األنوار291، حديث يأجوج و مأجوج، حديث 228/ 8: كاىف  -)1(

  .72: كاىف  -)2(

  .35 - 30): 2(بقره  -)3(

 َو يا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َو َزْوُجَك اجلَْنََّة َفُكال ِمْن َحْيُث ِشْئُتما َو ال تـَْقرَبا هِذِه الشََّجَرَة فـََتُكونا ِمنَ « 19): 7(اف اعر  -)4(
  .»الظَّاِلِمنيَ 
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  81: توبه آغوش رمحت، ص

ى نكرد جز به اين علت كه اگر از آن خبور ! اى آدم و حوا شويد يا در اين باغ  يد فرشته مىخداوند مشا را از اين درخت 
  .سرسبز و خرم، تا ابد خواهيد ماند

ى خود را در قلب آن دو نفر حمكم و ثابت منايد، براى آنان سوگند خورد كه من جز خري مشا را  و براى اينكه پاى وسوسه
ى حق، حرص، . ور ساخت ى پرجاذبه و قسم شيطان، حرص آن دو نفر را شعله وسوسه. »1«  خواهم منى بني آنان و 

ى تاريك نافرماىن از خداوند درافتادند، و بر  ى او فريب خوردند و مغرور شدند، و به عرصه به وسوسه. حجاب شد
  !ى حق جرأت يافتند، و باطل در نظرشان زيبا آمد خمالفت با خواسته

ز دست دادند، شروع كردند به قرار از آن درخت خوردند، اندامشان آشكار شد، لباس وقار و هيبت و نور و كرامت را ا
شىت بر يكديگر تا آنان را در پوشد، پروردگارشان آنان را مورد خطاب قرار داد كه آيا مشا را از نزديك  دادن برگهاى 

ى نكردم؟ و اعالم ننمودم كه شيطان براى مشا دمشىن است آشكار   !؟»2« شدن به آن درخت 

شت اخراج شدند، مقا م خالفت و علم و مسجود مالئكه بودن، براى آنان كارى نكرد، از آن مقامى كه آدم و حوا از 
  .ى حيات در زمني قرار گرفتند به آنان داده شده بود هبوط كردند، و براى ادامه

شت، ىب ى حق و اطاعت از  دورى از مقام قرب، از دست دادن مهنشيىن با فرشتگان، حمروم شدن از  توجهى به 
از زندان خموف و حمدود . نگني و اندوهى سخت و حسرتى دردآور بر دوش جانشان گذاشتشيطان، غمى س

   خودپسندى، و خود ديدن كه علت حمروميت و ممنوعيت از رمحت و عنايت

______________________________  
اُكما َربُُّكما فـََوْسَوَس َهلَُما الشَّْيطاُن لُِيْبِدَي َهلُما ما ُووِرَي عَ « 21 -20): 7(اعراف  -)1( َ نـُْهما ِمْن َسْوآِِما َو قاَل ما 

  .»َو قاَمسَُهما ِإينِّ َلُكما َلِمَن النَّاِصِحنيَ * َعْن هِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ َأْن َتُكونا َمَلَكْنيِ َأْو َتُكونا ِمَن اْخلاِلِدينَ 

ُمها ِبُغُروٍر فـََلمَّا ذاَقا الشَّجَ « 22): 7(اعراف  -)2( َرَة َبَدْت َهلُما َسْوآتـُُهما َو َطِفقا َخيِْصفاِن َعَلْيِهما ِمْن َوَرِق اْجلَنَِّة َو َفَدالَّ
  .»ناداُمها َربـُُّهما أَ َملْ أَنـَْهُكما َعْن تِْلُكَما الشََّجَرِة َو أَُقْل َلُكما ِإنَّ الشَّْيطاَن َلُكما َعُدوٌّ ُمِبنيٌ 

  82: توبه آغوش رمحت، ص



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

 

دام ماسوى اللَّه است درآمدند، و به فضاى بيدارى و عشق و عالقه و اميان به دوست وارد شدند، حمبوب، و افتادن در 
  .كند ايىت در آخرت نصيب انسان مى فضاىي كه منافع سرشارى در دنيا، و سود ىب

تاريكى  چون به اين صورت به خود آمدند، فرياد برداشتند كه وقىت در زندان منيت و غفلت از يار افتادمي، و در
  .شدمي »َظَلْمنا أَنـُْفَسنا« خودخواهى و حرص و غرور قرار گرفتيم دچار

گاه حرّّيت و آزادى و عامل جنات از بند شيطان، و روى آوردن به  ى ورود به عرصه اين توجه به وضع خويش، مقدمه
به مهني صورت رفتار جانب حضرت حمبوب، و باعث تواضع و فروتىن در پيشگاه حضرت رب است، كه اگر شيطان هم 

  .گشت شد و به لعنت ابدى گرفتار منى منود رجم از حرمي منى مى

آدم و حوا در فضاى پرقيمت نور انديشه و تفكر، و تعقل و توجه، و بيناىي و بيدارى، كه مهراه با ندامت و پشيماىن و 
  :را بيامرز، بلكه عرضه داشتندما : »اغفر لنا«: اشك چشم بود، آنچنان ادب و خاكسارى نشان دادند كه نگفتند

از زيانكاران : »1« »َلَنُكوَننَّ ِمَن اْخلاِسرِينَ « گاه رمحت در نياورى، اگر ما را نبخشى و به عرصه: »َو ِإْن َملْ تـَْغِفْر لَنا«
  .خواهيم شد

دن از خودى و خداىي به دنبال اين توجه و بيدارى، و فروتىن و خاكسارى، و ندامت و پشيماىن، و گريه و انابه، و درآم
شدن، ابواب رمحت به روى آنان باز شد، لطف دوست به دستگريى از آنان شتافت، عنايت حمبوب به استقبال از آنان 

  :آمد

  .»2« »فـَتَـَلقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلماٍت َفتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ «

  اش پذيرفته شد، مهانا ود، پس توبهآدم از پروردگارش دريافت كلمات من

______________________________  
  .23): 7(اعراف  -)1(

  .37): 2(بقره  -)2(

  83: توبه آغوش رمحت، ص

  .پذير و مهربان است خداوند توبه
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و جان با پيوستگى اين سه حقيقت، يعىن نور ربوىب و كلمات . نور ربوبيت در كلمات جتلى كرد و به جان آدم راه يافت
  .اى روشن پيش روى تائب قرار داد اى كه گذشته را جربان و آينده آدم، توبه حتقق پيدا كرد، توبه

  :از حضرت باقر عليه السالم روايت شده كلمات عبارت بود از

أْنَت، ُسْبَحاَنَك َوِحبَْمِدَك َربِّ إّىن َظَلْمُت نـَْفِسى، فَاْغِفر ِىل، انََّك خَ  يـُْر الَغاِفرِيَن، اللَُّهمَّ َالِإلَه ِإالَّ أْنَت، ُسْبحاَنَك الّلُهَم َالإلَه إالَّ
َك َوِحبَْمِدَك، َربِّ اّىن َظَلْمُت َوِحبَْمِدَك، َربِّ اّىن َظَلْمُت نـَْفِسى، َفاْرَمحِْىن انََّك َخيـُْر الرّاِمحَِني، اللَُّهمَّ َالِإلَه ِإالَّ أْنَت، ُسْبحانَ 

  .»1«  َك أَْنَت التـَّّواُب الرَِّحيمُ نـَْفِسى، فـَُتْب َعَلىَّ انَّ 

ا پرسيد، به او گفته شد: و نيز روايت شده : آدم امساء بزرگ و گرانقدرى را مكتوب بر عرش حق ديد، در رابطه با آ
آدم براى قبول توبه و باال رفنت درجه و . حممد، على، فاطمه، حسن و حسني: برترين موجودات از نظر منزلت نزد خدايند

  .»2« اش را پذيرفتند تش، به حقيقت آن امساء متوسل شد و از بركت آن حال و قال، توبهمنزل

ى عشق و حمبت آدم فرو رخيت، نبات اقرار و اعرتاف ظلم  ى كلمات، بر دانه آرى مهني كه باران اهلامات حق براى جلوه
ت اجتباء از سرزمني روحش سركشيد و گل به نفس روييد، و كار آدم از چاه بشرى به دعا و گريه و استغاثه كشيد، درخ

  :توبه بر آن درخت شكفت

  .»3« » ُمثَّ اْجَتباُه رَبُُّه َفتاَب َعَلْيِه َو َهدى«

______________________________  
  .3، باب 157/ 11: ؛ حبار األنوار112/ 1: جممع البيان -)1(

  .3، باب 157/ 11: ؛ حبار األنوار113/ 1: جممع البيان -)2(

  .122): 20(طه  -)3(

  84: توبه آغوش رمحت، ص

  .اش را پذيرفت، و بر او لباس هدايت خاص درپوشاند سپس پروردگارش او را برگزيد، و توبه

   گناهان
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ا واجب فورى  امام صادق عليه السالم در قطعه اى بسيار زيبا و جالب كه صورت توبه نامه دارد، به گناهاىن كه توبه از آ
ى  ى حقيقى از صفحه اخالقى و شرعى است، بدين صورت اشاره دارند، گناهاىن كه اگر جربان نشود و با توبهو واجب 

ضايع كردن واجبات : گاه دنياست پرونده زدوده نگردد، موجب عذاب اهلى در روز جزا و اختالل در زندگى در عرصه
كات، روزه، جهاد، حج، عمره، وضوى كامل، غسل، خداوند، و توقف از فرايض و تضييع حق پروردگار از قبيل مناز، ز 

ى قسم، اسرتجاع در مصيبت و روى گرداندن از حقايقى كه در به جا آوردنش از واجب  عبادت شب، كثرت ذكر، كفاره
  .و مستحب كوتاهى شده

گرفنت خطا و ارتكاب گناهان كبريه، روى آوردن به معاصى، اجنام گناهان، كسب زشتيها، برخورد به شهوات، به عهده  
  .خالصه اجنام هر معصيت به عمد و اشتباه، و در پنهان و آشكار

مت به پاكدامن، خوردن مال يتيم به ظلم و ستم،  رخينت خون به ناحق، عقوق والدين، قطع رحم، فرار از جبهه، 
اى اندك، رباخوارى، خيانت، مال حرام، جادو، كها نت، فال بد زدن، شهادت دروغ، كتمان شهادت، دين فروشى به 

شرك، ريا، دزدى، شراخبوارى، كم گذاشنت از كيل، خيانت و ظلم در ترازو دارى، كينه و دمشىن، دو روىي، پيمان شكىن، 
تان، عيب جوىي و خرده گريى،  افرتا زدن، مكر و حيله، شكسنت تعهد در برابر اهل ذمه، قسم، غيبت، سخن چيىن، 

ى مردم بدون اجازه، فخر فروشى، كرب، اصرار بر گناه،  ص، آزار مهسايه، ورود به خانههاى بد دادن به اشخا بدگوىي، لقب
   ى روحيه

  85: توبه آغوش رمحت، ص

استكبارى، راه رفنت به كرب و بزرگ منشى، ستم در حكم راندن، ظلم به هنگام خشم، تعصب ورزيدن، تقويت ستمكار،  
فرزند، بدگماىن به مردم، متابعت هوى، عمل به شهوت، امر به كمك بر گناه و دمشىن، كمى عدد در اهل و مال و 

ى از معروف، فساد در زمني، انكار حق، روى آوردن به ستمگران در غري حق، مكر، خدعه، خبل، گفتار به  منكر، 
دن ناداىن، خوردن ميته و خون و گوشت خوك، و آنچه براى غري خدا ذبح شده، حسد، جتاوز، دعوت به زشىت، آرزو بر 

به آنچه از جانب خدا عنايت شده، خودپسندى، منت گذاشنت در خبشش، ستمگرى، انكار قرآن، حتقري يتيم، راندن 
سائل، شكسنت سوگند، قسم دروغ، ستم به مردم در اموال و موى و صورت و آبرو، بد ديدن، بد شنيدن، بد گفنت، بد 

  .»1«  زشىت حديث نفس منودن، قسم باطل عمل كردن با دست، قدم بد برداشنت، به بدى ملس كردن، به

ى امام ششم بيان شده، و به  ى ملكوتى به وسيله ترك آنچه واجب است و آلوده شدن به آنچه حرام است، در اين مقاله
  .عنوان گناهاىن كه توبه از آن ضرورى است به مشاره آمده
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   آثار سوء گناهان

گناهان در دنيا و آخرت آثار سوىي است كه اگر گنهكار از گناهانش   بر اساس آيات قرآن جميد و معارف اهل بيت، براى
  .توبه نكند، بدون ترديد گرفتار آن آثار سوء خواهد شد

  .»2« »َمْن َكَسَب َسيَِّئًة َو َأحاَطْت ِبِه َخِطيَئُتُه فَأُولِئَك َأْصحاُب النَّاِر ُهْم ِفيها خاِلُدونَ   بَلى«

______________________________  
  .2، باب 328/ 94: حبار األنوار -)1(

  .81): 2(بقره  -)2(

  86: توبه آغوش رمحت، ص

آرى، آنان كه به حتصيل گناه برخاستند و گناه سراسر وجودشان را پوشاند، اصحاب آتشند، و در آن مهيشگى و جاودانه 
  .خواهند بود

ْنيا َو ُهْم َحيَْسُبوَن أَنـَُّهْم ُحيِْسُنوَن ُصْنعاً الَِّذي* ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكْم ِباْألَْخَسرِيَن َأْعماًال « أُولِئَك الَِّذيَن  * َن َضلَّ َسْعيـُُهْم ِيف احلَْياِة الدُّ
ْم َو ِلقاِئِه َفَحِبَطْت َأْعماُهلُْم َفال نُِقيُم َهلُْم يـَْوَم اْلِقياَمِة َوْزناً    .»1« »َكَفُروا ِبآياِت َرِِّ

م كه زيانكارترين مردم چه كساىن هستند، آنان كه متام كوشش و تالششان در زندگى دنيا مشا را خرب ده: به مردم بگو
  .دهند كنند عمل نيك اجنام مى نابود شده، وىل خيال مى

اينان مردمى هستند كه به آيات پروردگارشان و لقاى او كافر شدند، به اين خاطر اعمالشان تباه شد، لذا در قيامت بر 
شود كه اعمال قابل سنجيدن داشته باشند، اين آلودگان عاصى و  ميزان براى كساىن برپا مى(كنيم  منى آنان ميزاىن به پا

ا برپا منى   ).شود خائنان ىب پروا، چون عمل و سعيشان نابود شده، ميزاىن براى آ

ِْم َمَرٌض َفزاَدُهُم اللَُّه َمَرضاً َو َهلُْم َعذاٌب أَلِيمٌ «   .»2« »...ِيف قـُُلِو

  .افزايد و براى ايشان است عذاب دردناك نان را در دل، بيمارى نفاق است، خداوند بر اين بيمارى مىاي

ِْم َمَرٌض ُيسارُِعوَن ِفيِهمْ «   .»3« »...فـَتَـَرى الَِّذيَن ِيف قـُُلِو
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  .شتابند كىن به سوى دمشنان خدا، يهود و نصارى مى آنان كه در دل، بيمارى نفاق دارند مشاهده مى

______________________________  
  .105 -103): 18(كهف   -)1(

  .10): 2(بقره  -)2(

  .53): 5(مائده  -)3(

  87: توبه آغوش رمحت، ص

ِْم َمَرٌض َفزاَدتْـُهْم رِْجساً ِإَىل رِْجِسِهمْ «   .»1« »...َو أَمَّا الَِّذيَن ِيف قـُُلِو

  .شود آلودگى اينان اضافه مىو اما آنان كه در دل، بيمارى نفاق دارند آلودگى بر 

ا يَْأُكُلوَن ِيف بُُطوِِْم ناراً َو َسَيْصَلْوَن َسِعرياً   ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمواَل اْلَيتامى«   .»2« »ظُْلماً ِإمنَّ

آتش سوزان  زودى وارد خورند، و به خورند، جز اين نيست كه هم اكنون آتش مى مهانا كساىن كه اموال ايتام را به ستم مى
  .شوند مى

ى   ى شريفه و آيات ديگرى كه از نظر معنا مهانند اين آيه هستند، عقيده دارند جرميه گروهى از حمققني بر اساس اين آيه
گنهكار در روز قيامت مهان گناه اوست، به اين معنا كه اين گناه گنهكار است كه در قيامت به صورت عذاب دردناك 

  .دهد براى ابد اسري خود منوده و او را شكنجه مى كند و گنهكار را ظهور مى

 بُُطوِِْم ِإالَّ النَّاَر َو ال ُيَكلُِّمُهُم اللَُّه ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن ما أَنـَْزَل اللَُّه ِمَن اْلِكتاِب َو َيْشتَـُروَن ِبِه َمثَناً َقِليًال أُولِئَك ما يَْأُكُلوَن ِيف «
 »َو اْلَعذاَب ِباْلَمْغِفَرِة َفما َأْصبَـَرُهْم َعَلى النَّارِ   أُولِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرُوا الضَّالَلَة ِباْهلُدى* يـُزَكِّيِهْم َو َهلُْم َعذاٌب أَِليمٌ  يـَْوَم اْلِقياَمِة َو ال

»3«.  

اى اندكى مى آنان كه آنچه را خداوند از كتاب نازل منوده، كتمان مى د، جز آتش چيزى فروشن منايند و آن را در برابر 
   منايد، و براى آنان عذاب گويد، و آنان را تزكيه از گناه و آلودگى منى خورند، خداوند در قيامت با آنان سخن منى منى
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______________________________  
  .125): 9(توبه  -)1(

  .10): 4(نساء  -)2(

  .175 -174): 2(بقره  -)3(

  88: توبه آغوش رمحت، ص

  .دردآورى است

اند، و چه اندازه در برابر عذاب خدا  اينان كساىن هستند كه گمراهى را با هدايت، و عذاب را با مغفرت مبادله كرده
  !طاقت دارند؟

ْم َأْعماُهلُْم َكَرماٍد اْشَتدَّْت ِبِه الرِّيُح ِيف يـَْوٍم عاِصٍف ال يـَْقِدُروَن ِممَّا  « ٍء ذِلَك ُهَو الضَّالُل  َشيْ   لىَكَسُبوا عَ َمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرِِّ
  .»1« »اْلَبِعيدُ 

ا قدرت  اعمال مردمى كه به پروردگارشان كافر شدند، به مانند خاكسرتى در برابر تندبادى در يك روز طوفاىن است، آ
  !اند به دست آورند، و اين گمراهى دورى است ندارند كمرتين چيزى از آنچه اجنام داده

  :شود، كه آثار سوء گناه كه خيلى بيش از اينهاست عبارت است از فاده مىاز اينگونه آيات است

ى تالش و   مهنشيىن با آتش در قيامت، جاودانه بودن در عذاب، زيان و خسارت در دنيا و آخرت، نابود شدن مهه
وبه، شتاب به كوشش انسان، حبط اعمال در حمشر، برپا نشدن ترازوى سنجش در قيامت، اضافه شدن گناه بر اثر عدم ت

ى عذاب با  ى حق با انسان، تزكيه نشدن در قيامت، تبديل هدايت به گمراهى، مبادله سوى دمشنان خدا، قطع رابطه
  .مغفرت

  :فرمايند حضرت سجاد عليه السالم در روايىت مفصل به آثار سوء گناهان به اين صورت اشاره مى

وق مردم، كناره گرفنت از عادت خري، از بني رفنت نيكى به مردم، كفران جتاوز به حق :دهند ها را تغيري مى گناهاىن كه نعمت
  .نعمت، ترك شكر
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ى رحم، واگذاشنت مناز تا از دست رفنت وقت، ترك  قتل نفس، ترك صله :گناهاىن كه موجب ندامت و حسرت است
   وصيت، باز نگرداندن حقوق ماىل

______________________________  
  .18 ):14(ابراهيم  -)1(

  89: توبه آغوش رمحت، ص

  .مردم، منع زكات تا رسيدن مرگ و الل شدن زبان

ا :گناهاىن كه باعث زوال نعمت است   .عصيان عارف به ستم، تعدى به مردم، استهزاء افراد، خوار منودن انسا

اظهار احتياج، خواب ثلث اول شب تا از دست رفنت  :گذارد به انسان برسد كند و منى ها را دفع مى گناهاىن كه نعمت
  .مناز، خواب صبح تا ضايع شدن مناز، كوچك مشردن نعمت، شكايت از حضرت حق

شراخبوارى، قمار بازى، دلقك بازى، كار لغو، شوخى، گفنت عيوب مردم، مهنشيىن با  :گناهاىن كه باعث پرده درى است
  .مى خواران

نرسيدن به داد اندوهگني، ترك يارى ستمديده، ضايع كردن امر به معروف و  :حادثه استگناهاىن كه سبب نزول بال و 
  .ى از منكر

ظلم آشكار، اظهار معاصى، مباح مشردن حرام، سرپيچى از خوبان، اطاعت از  :گناهاىن كه موجب پريوزى دمشنان است
  .بدكاران

تار كذب، زنا، بسنت راه مسلمني، ادعاى امامت به قطع رحم، سوگند دروغ، گف :گناهاىن كه باعث مرگ زودرس است
  .ناحق

ى  يأس از رمحت، نااميدى شديد از لطف خدا، تكيه بر غري حق، تكذيب وعده :گناهاىن كه سبب قطع اميد است
  .پروردگار

  .سحر و كهانت، اميان به تأثري ستارگان، تكذيب قدر، عقوق والدين :گناهاىن كه موجب تاريكى هواست
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وام گرفنت به نيت پس ندادن، اسراف در خرج، خبل بر زن و فرزند و  :ى حرمت است كه علت برداشته شدن پرده  گناهاىن
  .حوصلگى، خود را به تنبلى زدن، سبك مشردن اهل دين ارحام، بداخالقى، كم صربى، به كار گرفنت ىب

يىن، باور نداشنت به اجابت دعا، به تأخري نيت بد، زشىت باطن، دوروىي با برادران د :گناهاىن كه مورث رد شدن دعاست
  انداخنت مناز تا از بني رفنت وقت،

  90: توبه آغوش رمحت، ص

  .ترك تقرب به حق با روى گرداندن از كار خري و صدقه، ناسزا گفنت و فحش در كالم

ت و قرض، ستم قاضيان در احكام، شهادت ناحق، كتمان شهادت، منع زكا :شود گناهاىن كه سبب حبس باران مى
يدست در شب تار يدستان، ستم بر يتيم و نيازمند، راندن سائل، و رد كردن    .»1« سنگدىل نسبت به نيازمندان و 

  :فرمايند امرياملؤمنني عليه السالم در رابطه با گناهان مى

  .»2«  ِنَعِمهِ ُشْكراً لِ   َمْعِصَيِتِه َلَكاَن جيَُِب اْن َاليـُْعصى  َلو َملْ يـَتَـَوعَِّد اللَُّه َعلى

ى عذاب نداده بود، هر آينه واجب بود به خاطر شكر نعمتهايش  اگر خداوند بر عصيان بندگانش نسبت به خود وعده
  !معصيت نشود

بنابراين بياييد از باب تقدير و تشكر از نعمتهاى حضرت حق، كه احدى را قدرت مشارش آن نيست، از هرگونه معصيت 
ى زشت خود، در مقام عذرخواهى و توبه و ندامت برآييم، كه اينگونه  نسبت به گذشتهو گناهى خوددارى كنيم، و 

  .حركت باعث مغفرت و رمحت، و غرق شدن در لطف و عنايت حضرت حمبوب است

   ى واقعى راه توبه

لياقت با توجه به آثار بسيار مهم توبه، كه عبارت از رسيدن به مغفرت و رمحت و رضوان حق است، و نيز پيدا شدن 
شت، و امان يافنت از عذاب جهنم، و بريون شدن از جاده ى گمراهى، و قرار گرفنت در مسري هدايت، و  براى ورود به 

  اى است عظيم، توبه مسأله: پاك شدن پرونده از سياهى و ظلمت، بايد گفت
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______________________________  
، 41، باب 281/ 16: ؛ وسائل الشيعه2غري النعم، حديث ، باب معىن الذنوب الىت ت270: معاىن االخبار -)1(
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  91: توبه آغوش رمحت، ص

  .است ملكوتى و عرشىاى است بزرگ، و حقيقىت است فوق العاده، و واقعيىت  و برنامه

توبه به اينكه انسان استغفراللهى بگويد و در باطن اندكى دچار حيا شود، و در جلوت يا خلوت اشكى بريزد حاصل 
كنند، وىل پس از اندك مدتى به مهان گناهاىن كه آلوده بودند باز  شود، زيرا بسيارند مردمى كه بدين صورت توبه مى منى
  !گردند مى

  .ى حقيقى حاصل نشده، و بازگشت واقعى حتقق پيدا نكرده ، باالترين دليل اين معناست كه توبهبازگشنت به گناه

اى از آيات قرآن و معارف اهليه به آن اختصاص  توبه و بازگشت واقعى، آنچنان مهم و باعظمت است كه قسمت عمده
  .يافته است

   ى حقيقى از ديدگاه امام على عليه السالم توبه

داىن توبه  مادر بر عزايت بگريد، مى: را به زبان جارى كرد، فرمودند  استغفر اللّه  ى كه به عنوان توبه مجلهامام به شخصى  
  :ى علّيني است، و آن امسى است واقع بر شش معنا چيست؟ توبه درجه

   پشيماىن بر آنچه كه گذشت - 1

   تصميم جدى بر بازنگشنت به گناه - 2

   ادا كردن حقوق مردم به مردم - 3

   اداى واجبات ضايع شده - 4
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آب كردن گوشىت كه بر گناه به بدن روييده تا جاىي كه اثرى از آن گوشت بر استخوان مناند، و گوشت تازه در حال  - 5
  .عبادت بني پوست و استخوان برويد

  چشاندن رنج طاعت به بدن، چنانكه لذت معصيت به آن چشانده شد، - 6

  92: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1«  استغفر الّله :ر از اين شش مرحله بگوپس از عبو 

ى دلش براى مهيشه  تائب بايد به حقيقت توبه كند، و عزمش براى ترك گناه جزم باشد، و نيت بازگشت به گناه از صفحه
حالىت ى دوباره و سه باره و صد باره وارد گناه نگردد، كه اين اميد بدون شك اميدى شيطاىن و  زدوده شود، و به اميد توبه

  :فرمايند مسخره است، امام هشتم عليه السالم در روايىت مى

كسى كه به زبان استغفار كند وىل به قلب پشيمان نباشد،   »2« ...َمِن اْستَـْغَفَر بِِلَساِنِه وََملْ يـَْنَدْم ِبَقْلِبِه فـََقِد اْستَـْهَزأَ بِنَـْفِسهِ 
  !خود را مسخره كرده

تأسف است كه انسان به اميد دست يافنت به دوا، خود را مريض كند، و چه اندازه آور است و بسيار جاى  راسىت خنده
باعث خسارت است كه آدمى به اميد توبه مرتكب جرم و گناه و خطا و معصيت گردد، و به خود تلقني منايد كه مهواره 

  !شوم كنم و سپس آراسته به توبه مى دِر توبه باز است، بنابراين گناه مى

ى باشد، اگر توبه از روى حقيقت اجنام بگريد، اگر توبه با شرايطى كه دارد حتقق يابد، بدون ترديد روح اگر توبه جد
ى اعضا و جوارح، و باطن و ظاهر زدوده  گريد، و زنگ گناه از مهه رسد، دل صفا مى شود، نفس به پاكى مى تصفيه مى

  .گردد مى

و آمد زياد ميان تاريكى و روشناىي ديدگان  توبه روشناىي، و رفت اى باشد، چرا كه گناه ظلمت است و توبه نبايد حرفه
  .امي شود توبه نكرده اگر پس از توبه از يك گناه، دوباره به گناه باز گردمي، معلوم مى. سازد جان را خمتل مى

______________________________  
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  93: توبه آغوش رمحت، ص

گردد، و  ى او كم منىشود، حالت زياده خواه ى جهنم است، پر شدىن نيست، از گناه خسته و سري منى نفس مهانند تنوره
مهني امور باعث در جا زدن انسان و واماندگيش از حركت به سوى حق است، درب اين تنوره را بايد با توبه بست، و 

  .ى واقعى مهار كرد سركشى اين موجود عجيب را بايد با توبه

ناه و عوامل آن بسيار ضعيف، و ى انسان با گ توبه انقالب حال و حتقق حتول در دل و جان است كه با اين حتول، رابطه
  .گردد با حق و حقيقت و علل پاكى و نورانيت فوق العاده قوى مى

توبه ابتداى حياتى تازه است، حياتى عرشى و ملكوتى، كه در اين حيات، قلب تسليم خدا، نفس تسليم به حسنات، و 
  .ى آلودگيهاست درون و برون روى گردان از مهه

  .اى نفس، و قرار گرفنت در هواى حق استتوبه خاموش كردن چراغ هو 

  .سازى حكومت حق در باطن است توبه خامته دادن به حكومت شيطان در درون، و زمينه

   اى خمصوص است براى هر گناهى توبه

ّىب َواُتوُب اْستَـْغِفرُالّلَه رَ   ى كنند اگر به خاطر انواع گناهان خود، از خداوند عذرخواهى كنند و مجله اى از مردم تصور مى عده
هاى اهل بيت زيارتى خبوانند و اشكى بريزند، توبه حاصل  ى مسجد يا حرمى از حرم را بر زبان جارى كنند، و گوشه  اَلْيه
شود؛ در صورتى كه آيات و روايات مربوط به توبه، اين روش را به عنوان توبه قبول ندارند، اينگونه مردم بايد توجه  مى

اى خاص مقرر است كه اگر انسان  ر حسب اختالف گناهان خمتلف است، براى هر گناهى توبهداشته باشند كه توبه ب
ى او باقى  ى آن تا قيامت بر عهده شود و مظلمه ى او از آن گناه پاك منى ى خمصوص به آن گناه را حتقق ندهد، پرونده توبه
  .ماند، و در آن روز به اسارت عذاب آن گناه دچار خواهد شد مى

  94: آغوش رمحت، صتوبه 

  :توان در سه مرحله خالصه كرد متام گناهان را مى
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ترك مناز، روزه، زكات، مخس، جهاد : گناهاىن كه به صورت ترك عبادات واجبه و طاعات الزمه صورت گرفته، مانند  - 1
  ...و

شرب مخر، چشم  :گناهاىن كه به صورت ختلف از نواحى حق صورت گرفته و اصطكاكى با حق مردم ندارد، مانند  - 2
  ...چراىن، زنا، قمار، لواط، استمناء، استماع موسيقى حرام و

قتل نفس، سرقت، ربا، غصب، : گناهاىن كه عالوه بر نافرماىن از اوامر حق، حقوقى از مردم را ضايع منوده، مانند  - 3
  ...خوردن مال يتيم، رشوه، ضربه زدن به بدن يا مال مردم و

خواندن مناز، گرفنت روزه، رفنت به حج، پرداخت مخس و زكات متام : هاست ل، اجنام ترك شدهى او  توبه از گناهان دسته
  .دوراىن كه مخس و زكات به انسان تعلق گرفته

ى دوم، استغفار و پشيماىن، و عزم بر ترك جدى نسبت به آن گناهان است، به صورتى كه انقالب  توبه از گناهان دسته
  .و جوارح از هوس بازگشنت به گناه باز مانند حال انسان باعث شود كه اعضا

است، به اينكه قاتل خود را در اختيار خانواده توبه از گناهان دسته ى  ى سوم، رجوع به مردم و پاك شدن از حقوق آ
رباهاى   مقتول بگذارد، تا او را قصاص كنند، يا خونبهاى مقتول را از او بگريند، يا وى را عفو منايند، رباخوار بايد متام

گرفته شده را به مردم باز گرداند، غاصب بايد اشياى غصب شده را به صاحبانش پس بدهد، مال يتيم و رشوه بايد به 
اىي كه به اموال مردم زده شده بايد جربان گردد ى ضربه مالكانش باز گردد، ديه   .هاى بدىن بايد پرداخت شود و خسار

  .سه جاذبه آزاد شدى واقعى بايد از نفوذ  براى حتقق توبه

  95: توبه آغوش رمحت، ص

   شيطان - 1

بار در قرآن جميد ذكر شده، موجود خطرناك و وسوسه گرى كه هدىف جز بريدن  98لفظ شيطان و ابليس در حدود 
  .انسان از عبادت و طاعت حق، و درانداختنش به انواع گناهان و معاصى ندارد

دهد تعبري به  ى وسوسه قرار مى و از موجودى نامرىي كه باطن آدمى را در حوزهكتاب خدا از انسان گمراه و گمراه كننده، 
  .شيطان منوده
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ى شطن و شاطن به معناى خبيث و پست و سركش و متمرد، و گمراه و گمراه كننده آمده، چه اين  شيطان از ماده
  .موجود از نوع انسان باشد يا نوع جن

ى طاهرين نقل شده خصوصيات  تفسري و توضيح قرآن، از پيامرب و ائمه كتاب خدا و روايات و اخبارى كه به عنوان
  :كنند شياطني انسى و جىن را بدين صورت بيان مى

دمشن آشكار و قسم خورده، امر كننده به بدكارى و فحشا و دادن نسبت ناروا به خداوند، ترساندن اهل خري از فقري 
ان در لغزش، كشاندن آدمى به گمراهى به صورتى كه از سعادت شدن به خاطر خرج كردن در راه خري، انداخنت انس

بسيار بسيار دور شود، زمينه سازى براى شرب مخر، قمار، شرط بنديهاى حرام، اجياد عداوت و كينه در قلوب مردم 
د مانع ى ناحق دادن، اجياد غرور در باطن، به خوارى كشيدن انسان، اجيا نسبت به يكديگر، جلوه دادن كار زشت، وعده

ى  ى اجياد طالق بني زن و شوهر، فراهم آوردن زمينه در راه حق، دعوت به امورى كه مورث عذاب جهنم است، زمينه
قرارداد بني مردم براى معصيت، جلوه دادن عشق به دنيا، اجياد حمبت بيش از حد نسبت به پول، مغرور كردن انسان براى 

، خبل، غيبت، دروغ، حتريك شهوات، تشويق به ارتكاب گناه علىن، حتريك خشم ارتكاب گناه به اميد توبه، اجياد خود بيىن
  .و غضب

  96: توبه آغوش رمحت، ص

ى واقعى براى او وجود ندارد، چرا كه با حاكميت  ى شياطني انسى و جىن است، امكان توبه انسان تا در اسارت جاذبه
شود، و عهد توبه را شكسته، و به طاعت از شياطني تن  ىنفوذ شياطني، انسان پس از توبه دوباره وسوسه به گناه م

  .دهد مى

ى ترك گناه، و مترد و سركشى از شياطني، به تدريج نفوذ اين عناصر  تائب بايد با طلب توفيق از خداوند مهربان، و ادامه
ى توبه و انابه در  هى اين دمشنان قسم خورده خامته دهد، تا ماي ى حيات خود دفع كند، و به سلطه خبيث را از خيمه

  .قلب مباند، و اين عهد نوراىن با هجوم ظلمت نشكند

  دنيا - 2

  .ى انسان با متام عناصر مادى، و آنچه كه عامل تداوم حيات و بقاء است دنياى آدمى است كيفيت رابطه



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

 

جب آبادى آخرت ى حق نظام گرفته باشد، بدون شك دنياى انسان دنياى ممدوح و مو  اگر اين رابطه بر اساس خواسته
حد و مرز شكل گرفته باشد، دنياى  هاى ىب ى انسان با شئون مادى بر اساس هواى نفس و خواسته است، و اگر رابطه

  .انسان دنياى مذموم و باعث خراىب آخرت است

ى قطعى براى ا هاى ىب قيد و شرط با عناصر مادى نظام گرفته باشد زمينه اى كه بر اساس هواى نفس، و خواسته البته رابطه
  .ى گناه است افتادن در عرصه

گردد، و از اين رهگذر در   ى غلط است كه انسان دچار عشق مفرط به شهوات و مسائل ماىل مى ى اين رابطه در سايه
  .گريد ى خمالفت با اوامر و نواهى حق قرار مى گردونه

  97: توبه آغوش رمحت، ص

ى آن زيان سنگني، و سپس ورود به آخرت مهراه  شهوات است، و نتيجه اينگونه رابطه باعث مغرور شدن به امور مادى و
  .بارى از خسارت است با كوله

  :فرمايند ى اين چنني دنيا مى على عليه السالم درباره

نـَْيا تـَُغرُّ َوَتُضرُّ َوَمتُرُّ    .گذرد زند، و مى كند، و زيان مى دنيا مغرور مى »1« ...الدُّ

اهل دنيا آنانند كه خوراك و خنده : ى ويژگيهاى گرفتاران به دنياى مذموم به پيامربش فرمود دربارهخداوند در شب معراج، 
و خواب و خشمشان زياد است، خشنودى آنان به عنايت حق اندك و رضايتشان از مردم كم است، از بدى خود نسبت 

وقت طاعت تنبل، و به هنگام گناه شجاع و به مردم عذر و پوزش نطلبند، و معذرت ديگران را نيز قبول ننمايند، به 
ى نفس نيستند، سودشان اندك، سخن گفتنشان بسيار، و  قدرمتندند، آرزويشان دراز و اجلشان نزديك، و اهل حماسبه

  .ترسشان از عذاب حق كم، و شادى و خوشحاىل آنان به وقت خوردن زياد است

رب ننمايند، بسيار مردم در نظرشان اندك است، به كارى كه به هنگام راحت و آسايش شكر نكنند، در بال و مصيبت ص
ستايند، و نسبت به چيزى كه براى آنان نيست ادعا دارند، و به آنچه كه آرزو دارند سخن  اند خود را مى اجنام نداده

در اهل دنيا ! گاراپرورد : دارند، پيامرب عرضه داشت كنند، و خوبيهاى آنان را پنهان مى گويند، بديهاى مردم را ذكر مى مى
عيب اهل دنيا زياد است، در آنان ناداىن و محاقت وجود دارد، ! اى امحد: غري از اين عيوب، عيىب هست؟ خطاب شد

  دانند، در نسبت به آموزگار خود فروتىن ندارند، خود را به نظر خويش عاقل مى



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

 

______________________________  
/ 2: ؛ روضة الواعظني2347، الدنيا دار غرور، حديث 135: غرر احلكم؛ 415، حكمت 877: ج البالغه -)1(

  .، جملس ىف ذكر الدنيا441

  98: توبه آغوش رمحت، ص

  !»1« حاىل كه نزد آگاهان امحقانند

هاى مادى  ها و كشش اگر كسى از گناهانش توبه كند وىل در عني توبه در سيطره و سلطه و حكومت اينگونه جاذبه
  تواند قدمى ثابت و مستقيم داشته باشد؟ گاه توبه مى ماند، و در عرصه ى او پابرجا مى باشد، آيا توبه

كند وىل هجوم يكى  ى واقعى براى او غريممكن است، چرا كه توبه مى توبه كننده، تا از نفوذ اينگونه امور آزاد نشود، توبه
  .شود از اين امور باعث توبه شكىن او مى

   آفات - 3

ا، شهوات ناحمدود، اميال ىب عاليق غلط، حمبت حد و مرز، غرايز خارج از چهارچوب  هاى بيجا، عشق افراطى به لذ
حماسبه، آفات خطرناكى هستند كه تا در زندگى انسان جوالن دارند، مانع از حتقق  هاى ىب حق، هواى نفس و خواسته

ك منايد، و به عالج اين امراض اقدام كند، تا راه ظهور اند، توبه كننده بايد متام اين امور را از وجود خود پا ى واقعى توبه
  .ى جدى باز شود توبه

   ى خداوند به توبه كنندگان واقعى هديه

ا را به متام اهل : فرمايد معصوم مى خداوند عّز و جل به توبه كنندگان سه خصلت عنايت فرموده كه اگر خصلىت از آ
ا و زمني مرمحت مى   :كردند آن خصلت جنات پيدا مى فرمود، هر آينه به آمسا

  .»2« »ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني َو حيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرِينَ « - 1

  .خداوند توبه كنندگان از هر گناه و پاك شوندگان از هر آلودگى را دوست دارد

______________________________  
  .6، حديث 2، باب 23/ 74: حبار األنوار ، باب الرابع و اخلمسون؛200/ 1: ارشاد القلوب -)1(
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  .222): 2(بقره  -)2(

  99: توبه آغوش رمحت، ص

  .پس كسى كه خداوند او را دوست بدارد عذابش خنواهد كرد

ْم َو يـُْؤِمُنوَن ِبِه َو َيْستَـْغِفُروَن « - 2 ٍء َرْمحًَة  ِللَِّذيَن آَمُنوا َربَّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشيْ الَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َو َمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن ِحبَْمِد َرِِّ
َربَّنا َو َأْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّيت َوَعْدتـَُهْم َو َمْن َصَلَح ِمْن * َو ِعْلماً َفاْغِفْر لِلَِّذيَن تابُوا َو اتـَّبَـُعوا َسِبيَلَك َو ِقِهْم َعذاَب اجلَِْحيمِ 

َو ِقِهُم السَّيِّئاِت َو َمْن َتِق السَّيِّئاِت يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرِمحَْتُه َو ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز * َو ُذرِّيَّاِِْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ  آبائِِهْم َو َأْزواِجِهمْ 
  .»1« »اْلَعِظيمُ 

ستند، و مؤمن به خدايند، و كنند و فرشتگان حول عرش، در تسبيح و محد پروردگارشان ه فرشتگاىن كه عرش را محل مى
علم و رمحتت مهه چيز را فرا گرفته، آنان كه توبه كردند و راهت را ! كنند؛ پروردگار ما براى اهل اميان طلب مغفرت مى

شت عدىن كه به آنان وعده ! خداوندا. پريوى منودند مورد مغفرت قرار بده، و از عذاب جهنم نگاه دار آنان را در 
و مهسران و فرزندان ايشان كه صاحل شدند درآور، مهانا تو عزيز و حكيمى، و آنان را از بديها حفظ كن، دادى، با پدران 

  .اى و اين است آن فوز عظيم و كسى را كه امروز از بديها حفظ كىن او را مورد رمحت قرار داده

النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ َو ال يـَْزنُوَن َو َمْن يـَْفَعْل ذِلَك يـَْلَق َو الَِّذيَن ال َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإهلاً آَخَر َو ال يـَْقتـُُلوَن « - 3
ُل اللَّ * ُيضاَعْف َلُه اْلَعذاُب يـَْوَم اْلِقياَمِة َو َخيُْلْد ِفيِه ُمهاناً * أَثاماً  ُه َسيِّئاِِْم ِإالَّ َمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل َعَمًال صاِحلاً َفأُْولِئَك يـَُبدِّ

  .»2« »َحَسناٍت َو كاَن اللَُّه َغُفوراً َرِحيماً 

   خوانند، و خون كسى را كه خدا حمرتم آنان كه با خداوند معبود ديگرى را منى

______________________________  
  .9 -7): 40(غافر  -)1(

  .70 -68): 25(فرقان  -)2(
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رسد، عذابش در قيامت  كنند، كه هر كس اين عمل اجنام بدهد به جزايش مى ريزند، و زنا منى منىدانسته جز به حق 
مگر آنان كه توبه كنند و اميان بياورند و . گردد شود و با ذلت و خوارى در آتش، مهيشگى و جاودانه مى دوچندان مى

ا را به خوبيها تبديل عمل صاحل اجنام دهند، پس خداوند زشىت   .»1«  ى مهربان است كند كه خداوند آمرزنده  هاى آ

   ى باعظمت توبه قرآن و مسأله

بار در قرآن جميد ذكر شده و اين كثرت ذكر، دليل بر عظمت اين حقيقت در  87لفظ توبه و مشتقات آن نزديك به 
  .پيشگاه حضرت حمبوب است

  :توان به پنج خبش تقسيم كرد ى توبه را در قرآن كرمي مى مسأله

  .امر به توبه - 1

  .ى واقعى راه توبه - 2

  .پذيرش توبه - 3

  .روى گرداىن از توبه - 4

  .علت قبول نشدن توبه - 5

   امر به توبه - 1

  .»2« »...َو َأِن اْستـَْغِفُروا َربَُّكْم ُمثَّ تُوبُوا ِإلَْيهِ «

  .معاصى و خطاهايتان توبه كنيداز خداوند به خاطر گناهانتان طلب آمرزش مناييد، آنگاه به سوى او روى آورده از متام 

______________________________  
  .70، حديث 20، باب 39/ 6: ؛ حبار األنوار5، حديث 432/ 2: كاىف  -)1(

  .3): 11(هود  -)2(
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يعاً أَيـَُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ «   .»1« »َو تُوبُوا ِإَىل اللَِّه مجَِ

  .مهگى به سوى خدا باز گرديد، از متام گناهان خود توبه كنيد، باشد كه رستگار شويد! اى اهل اميان

ذلت، علم  فالح در قيامت عبارت است از حيات بدون مرگ، عزت ىب: گويد راغب اصفهاىن در كتاب مفردات مى
يدسىت   .»2«  منهاى جهل، غناى بدون 

  .»3« »بُوا ِإَىل اللَِّه تـَْوبًَة َنُصوحاً يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا تُو «

  .ى خالص به جانب خدا باز گشته، از متام معاصى خود توبه كنيد، توبه! اى كساىن كه اميان آورديد

منايد، اطاعت از امر حق واجب و موجب غفران و  در اين آيات، خداوند مهربان اهل اميان و غري آنان را امر به توبه مى
از امر خداوند حرام و مورث غضب و عذاب، و خزى دنيا و خوارى آخرت و هالك ابدى و داميى رمحت، و عصيان 

  .است

   ى واقعى راه توبه - 2

  .ى ساده و آساىن نيست، توبه مهراه با يك سلسله شرايط معنوى و عملى قابل حتقق است توبه مسأله

قى به حسنات اخالقى، اصالح عمل، جربان گذشته اى ملكوتى و پاك، تبديل سيئات اخال حال ندامت، تصميم بر آينده
ا ساخته مى   شود، و بناى انابه از و تكيه كردن بر اميان به خدا و قيامت عناصرى است كه ساختمان توبه از آ

______________________________  
  .31): 24(نور  -)1(

  ).فلح(ى  ، ماده64: مفردات راغب -)2(

  .8): 66(حترمي  -)3(

  102: آغوش رمحت، صتوبه 

ا برپا مى   .گردد آ
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  .»1« »ِإالَّ الَِّذيَن تابُوا َو َأْصَلُحوا َو بـَيـَُّنوا َفأُولِئَك أَتُوُب َعَلْيِهْم َو أَنَا التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ «

حق پنهان مگر آنان كه با گناه قطع رابطه كرده به خدا بازگشتند، و اخالق و عمل خود را اصالح منودند و آنچه را از 
  .ى توبه و مهربامن پذيرم و من پذيرنده ى ايشان را مى داشتند براى مردم بيان كردند، پس توبه مى

َا التـَّْوَبُة َعَلى اللَِّه ِللَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السُّوَء ِجبَهاَلٍة ُمثَّ يـَُتوبُوَن ِمْن َقرِيٍب َفُأولِئَك يـَُتوبُ «  »اللَُّه َعِليماً َحِكيماً  اللَُّه َعَلْيِهْم َو كاَن ِإمنَّ
»2«.  

ى كساىن مورد توجه است كه بدى را از روى جهالت اجنام دهند، سپس به زودى و بدون فوت  حمققاً بازگشت و توبه
  .پذيرد كه خداوند عليم و حكيم است ى آنان را مى وقت و تأخري انداخنت توبه رو به جانب حق كنند، خداوند توبه

  .»3« »ْعِد ظُْلِمِه َو َأْصَلَح فَِإنَّ اللََّه يـَُتوُب َعَلْيِه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ َفَمْن تاَب ِمْن بَـ «

كسى كه بعد از ستمش بر قانون و بر مردم و بر نفس خويش، توبه كند و عقيده و اخالق و عملش را اصالح منايد، 
  .تپذيرد، مهانا خداوند آمرزنده و مهربان اس اش را مى خداوند توبه

  َو الَِّذيَن َعِمُلوا السَّيِّئاِت ُمثَّ تابُوا ِمْن بـَْعِدها َو آَمُنوا ِإنَّ َربََّك ِمْن بـَْعِدها َلَغُفورٌ «

______________________________  
  .160): 2(بقره  -)1(

  .17): 4(نساء  -)2(

  .39): 5(مائده  -)3(

  103: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1« »َرِحيمٌ 

ى آنان،  ت كردند، سپس بعد از زشىت توبه كردند، و اهل اميان شدند، مهانا پروردگارت بعد از توبهآنان كه كار زش
  .ى مهربان است آمرزنده

ينِ «   .»2« »...َفِإْن تابُوا َو أَقاُموا الصَّالَة َو آتـَُوا الزَّكاَة َفِإْخواُنُكْم ِيف الدِّ
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  .زكات پرداختند، پس برادران ديىن مشا هستندگنهكاران اگر توبه كردند و مناز را به پا داشتند و 

بر اساس اين آيات، اميان به خدا و قيامت، اصالح عقيده و اخالق و عمل، بازگشت فورى و بدون تأخري، قطع رابطه با 
 ى واقعى است، و هر كس به ستم، برپا داشنت مناز، پرداخت زكات، و بازگرداندن حقوق ماىل مردم به مردم از شرايط توبه

اش صد در صد مورد قبول  ى حقيقى را حمقق ساخته و توبه اين صورت توبه كند، بدون ترديد به حقيقت توبه رسيده و توبه
  .حق است

   پذيرش توبه - 3

ى توبه اطاعت كرد، و به شرايط توبه عمل كرد، و راهى را كه قرآن براى  گنهكار زماىن كه امر حضرت حق را در مسأله
پذيرد و نشان  اش را مى ى قبوىل توبه به گنهكار داده، توبه پيمود، بدون ترديد خداوند مهربان كه وعدهتوبه ترسيم منوده 

كند و وى را از گناه پاك منوده، ظلمت و تاريكى باطنش را به نور و سپيدى تبديل  اش ثبت مى قبوىل توبه بر پرونده
  .منايد مى

  .»3« »...ُل التـَّْوبََة َعْن ِعباِدهِ أَ َملْ يـَْعَلُموا َأنَّ اللََّه ُهَو يـَْقبَ «

______________________________  
  .153): 7(اعراف  -)1(

  .11): 9(توبه  -)2(

  .104): 9(توبه  -)3(

  104: توبه آغوش رمحت، ص

  كند؟ اند كه مهانا خداوند توبه را از بندگانش قبول مى آيا ندانسته

  .»1« »...َعْن ِعباِدِه َو يـَْعُفوا َعِن السَّيِّئاتِ َو ُهَو الَِّذي يـَْقَبُل التـَّْوَبَة «

  .كند پذيرد و از بديهاى آنان گذشت مى و اوست خداوندى كه توبه را از بندگانش مى

  .»2« »...غاِفِر الذَّْنِب َو قاِبِل التـَّْوبِ «



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

 

  .ى توبه است ى گناه و قبول كننده خداوند آمرزنده

   روى گرداىن از توبه - 4

كردن گنهكار به علت مأيوس بودنش از رمحت خدا باشد بايد بداند كه يأس از رمحت، جز اخالق كافران اگر توبه ن
  .»3«  نيست

اگر روى گرداىن گنهكار از توبه به تصّور اين معىن باشد كه خداوند قدرت بر آمرزش او را ندارد، بايد بداند كه اين حالت 
  .»4«  از اخالق يهود عنود است

گرداىن گنهكار از توبه، حمصول تلخ تكرب او نسبت به حضرت حق و جرأت او نسبت به خداوند مهربان و اگر روى  
ادب را دوست ندارد و   ى ادب او نسبت به رّب كرمي باشد، بايد بداند خداوند عزيز اينگونه مردم متكرب و جرى و ىب اسائه

  .»5«  او نيست كسى كه مورد حمّبت خدا نباشد، جناتى در دنيا و آخرت براى

______________________________  
  .25): 42(شورى  -)1(

  .3): 40(غافر  -)2(

  .87): 12(يوسف  -)3(

  .64): 5(مائده  -)4(

ِإنَّ اللََّه « 38: )22(؛ حج »ال َجَرَم َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم ما ُيِسرُّوَن َو ما يـُْعِلُنوَن ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْسَتْكِربِينَ « 23): 16(حنل  -)5(
َعَلْيِهْم َو   فـََبغى  ِإنَّ قاُروَن كاَن ِمْن قـَْوِم ُموسى« 76): 28(؛ قصص »يُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن َكُفورٍ 

): 31(؛ لقمان »ُقوَِّة ِإْذ قاَل َلهُ قـَْوُمُه ال تـَْفرَْح ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ اْلَفرِِحنيَ آتـَْيناُه ِمَن اْلُكُنوِز ما ِإنَّ َمفاِحتَُه َلتَـُنوأُ بِاْلُعْصَبِة أُوِيل الْ 
ِلَكْيال « 23): 57(؛ حديد »َو ال ُتَصعِّْر َخدََّك ِللنَّاِس َو ال َمتِْش ِيف اْألَْرِض َمَرحاً ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمْتاٍل َفُخورٍ « 18

  .»ما فاَتُكْم َو ال تـَْفَرُحوا ِمبا آتاُكْم َو اللَُّه ال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمْتاٍل َفُخورٍ   ىَتْأَسْوا َعل

  105: توبه آغوش رمحت، ص
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گنهكار بايد بداند روى گرداىن از توبه، در حاىل كه باب توبه باز و اجنام توبه مهراه با شرايطى كه دارد ممكن، و خداوند 
  .تم بر خويش و ظلم به حقايق عاىل ملكوتى استمهربان توبه پذير است، عني س

  .»1« »َو َمْن َملْ يـَُتْب فَأُولِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ ... «

مت، غيبت، فساد اخالق از زشىت(و آنان كه  توبه ) ها، گناهان، ستمكاريها، جتاوزات، ترك واجبات، خوردن مال حرام، 
  .نندنكردند و به حضرت حمبوب باز نگشتند، از ستمگرا

  .»2« »رِيقِ ِإنَّ الَِّذيَن فـَتَـُنوا اْلُمْؤِمِنَني َو اْلُمْؤِمناِت ُمثَّ َملْ يـَُتوبُوا فـََلُهْم َعذاُب َجَهنََّم َو َهلُْم َعذاُب احلَْ «

  .مهانا كساىن كه مردان و زنان بااميان را گداختند، سپس توبه نكردند، عذاب جهنم و عذاب سوزنده را سزاوارند

   ل نشدن توبهعلت قبو  - 5

اش مورد پذيرش حق  گنهكار در صورتى كه فرصت توبه داشته باشد و توبه را مهراه با شرايط آن جبا آورد، بدون ترديد توبه
اى منهاى شرايط معني  است، وىل اگر فرصت توبه را از دست بدهد تا مرگش فرا رسد، آنگاه از گذشته توبه كند يا توبه

  .اش مورد پذيرش خنواهد بود اميان كافر گردد، البته توبهشده اجنام دهد يا پس از 

   َو لَْيَسِت التـَّْوبَُة لِلَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السَّيِّئاِت َحىتَّ ِإذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قالَ «

______________________________  
  .11): 49(حجرات  -)1(

  .10): 85(بروج  -)2(

  106: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1« »ِإينِّ تـُْبُت اْآلَن َو َال الَِّذيَن َميُوتُوَن َو ُهْم ُكفَّاٌر أُولِئَك أَْعَتْدنا َهلُْم َعذاباً أَِليماً 

آنان كه تا رسيدن مرگ كار زشت اجنام دهند، در آن وقت كه وقت خروج از دنياست بگويند توبه كردمي، و آن كساىن كه 
ا پذيرفته نيست، براى اينان عذاب دردناك آماده كردهى هيچ يك ا در حال كفر مبريند، توبه   !امي ز آ
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  .»2« »ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بـَْعَد ِإمياِِْم ُمثَّ اْزداُدوا ُكْفراً َلْن تـُْقَبَل تـَْوبـَتـُُهْم َو أُولِئَك ُهُم الضَّالُّونَ «

  .نان هرگز پذيرفته نيست، اينان مهان گمراهانندى آ آنان كه بعد از اميانشان كافر شدند و بر كفر خود افزودند، توبه

   ى با ارزش توبه روايات و مسأله

شيطان را بر من سلطه دادى، و او را چنني قدرتى : آدم به حضرت حق عرضه داشت: امام باقر عليه السالم فرمودند
  .بدهاست كه مهچون خون در باطن من گردش منايد، در برابر اين برنامه براى من چيزى قرار 

اش نوشته  ات كسى تصميم بر گناه گرفت، در پرونده دهم كه اگر از ذرّيه اين حقيقت را براى تو قرار مى: به او خطاب شد
ات تصميم به   ى عملش ثبت گردد، و اگر فردى از ذرّيه نشود و اگر تصميمش را به اجرا گذاشت مهان يك گناه در نامه

اش ده برابر ثبت گردد؛ آدم عرضه  و اگر آن تصميم را عملى كرد، در نامهاش نوشته شود  كار نيكى گرفت، در نامه
ات گناهى مرتكب شود، سپس از من طلب آمرزش منايد،  اگر كسى از ذرّيه: اضافه كن؛ خطاب رسيد! پروردگارا: داشت

  :بر من بيفزا؛ خطاب رسيد! يا رب: او را بيامرزم؛ عرضه داشت

ا گسرتده مىدهم، و  براى آنان توبه قرار مى    منامي تا نفس به توبه را بر آ

______________________________  
  .18): 4(نساء  -)1(

  .90): 3(آل عمران  -)2(

  107: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1« مرا كفايت كرد! خداوندا: گلويشان برسد؛ عرضه داشت

اش را  قبل از مرگش توبه كند، خداوند توبه كسى كه يك سال: اند امام صادق عليه السالم از رسول خدا روايت منوده
اش را قبول  مهانا يك سال زياد است، هركس يك ماه قبل از مرگش توبه كند، خداوند توبه: سپس فرمودند. پذيرد مى
. شود يك ماه زياد است، هركس يك هفته قبل از مرگش به خداوند بازگردد، بازگشتش پذيرفته مى: سپس فرمودند. كند مى

  !»2«  اش پذيرفته است يك روز هم زياد است، هركس پيش از ديدن آثار دنياى بعد توبه كند توبه: مودندسپس فر 

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند
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االْعَماِل الزَّاِكَيِة قـَْبَل اْن ُتْشتَـَغُلوا، َوِصُلوا الَِّذى انَّ اللََّه يـَْقَبُل تـَْوبََة َعْبِدِه َما َملْ يـَُغْرِغْر، تُوبُوا اَىل َربُِّكْم قـَْبَل اْن َمتُوتُوا َوبَاِدُروا بِ 
َنُكْم َوبـَيـَْنُه ِبَكثـَْرِة ذِْكرُِكْم ايّاهُ    .»3«  بـَيـْ

   پذيرد، پيش از مرگ توبه اش را تا مرگ گلوگري او نشده مى ى بنده خداوند توبه

______________________________  
شيطان وأجريته مين جمرى الدم  سلطت علي ال! يا رب: إن آدم عليه السالم قال: م قالعن أيب جعفر عليه السال -)1(

جعلت لك أن من هم من ذريتك بسيئة مل تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة ومن هم ! يا آدم: فقال. فاجعل يل شيئا
جعلت لك أن من : قال. زدين! رب يا: قال. منهم حبسنة فإن مل يعملها كتبت له حسنة وإن هو عملها كتبت له عشرا

. جعلت هلم التوبة وبسطت هلم التوبة حىت تبلغ النفس هذه: قال. زدين! يا رب: قال. عمل منهم سيئة مث استغفر غفرت له
  .حسيب! يا رب: قال

  .2، حديث 20، باب 18/ 6: ؛ حبار األنوار1، حديث )ع(، باب فيما أعطى اللَّه عز و جل آدم 440/ 2: كاىف

من تاب قبل موته بسنة قبل اللَّه توبته : قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله و سلم: عن أيب عبد اللَّه عليه السالم قال -)2(
إن الشهر لكثري، من تاب قبل موته جبمعة قبل اللَّه : مث قال. إن السنة لكثرية، من تاب قبل موته بشهر قبل اللَّه توبته: مث قال
إن اليوم لكثري، من تاب قبل أن يعاين قبل : مث قال. ن اجلمعة لكثرية، من تاب قبل موته بيوم قبل اللَّه توبتهإ: مث قال. توبته

  .اللَّه توبته

، حديث 93، باب 87/ 16: ؛ وسائل الشيعه2، حديث )ع(، باب فيما أعطى اللَّه عز و جل آدم 440/ 2: كاىف
  .4، حديث 20، باب 19/ 6: ؛ حبار األنوار21057

  .5، حديث 20، باب 19/ 6: ، فصل ىف ذكر املوت؛ حبار األنوار237: دعوات راوندى -)3(

  108: توبه آغوش رمحت، ص

كنيد، به اجنام اعمال پاك شتاب كنيد پيش از آنكه گرفتار شويد، بني خود و خداوند را با توجه بسيار به حضرت او 
  .اتصال دهيد

  .»1« َالَشفيَع اْجنَُح ِمَن التـَّْوبَةِ : عن امرياملؤمنني عليه السالم
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  .تر از توبه نيست اى كامياب كننده شفاعت كننده: از امرياملؤمنني عليه السالم روايت شده

  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم روايت شده

َلَها   .»2« التـَّْوبَُة َجتُبُّ َما قـَبـْ

  .برد ى انسان را از بني مى توبه گذشته

  :ه السالم فرمودندعلى علي

  .»3« التـَّْوبَُة َتْستَـْنزُِل الرَّْمحَةَ 

  .كند توبه رمحت خدا را نازل مى

  :امرياملؤمنني عليه السالم فرمودند

  .»4«  تـَّوابٌ ِمُن ُتوبُوا اَىل اللَِّه َواْدُخُلوا ِىف َحمَبَِّتِه، َفانَّ اللََّه حيُِبُّ التـَّّواِبَني َوحيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرِيَن، َواْلُمؤْ 

به جانب خداوند باز گرديد، و خود را در حمبتش در آوريد، مهانا خداوند دوستدار توبه كنندگان و پاكيزگان است و مؤمن 
  .اش بسيار است توبه

______________________________  
 اوعد اللّه، حديث ، باب معرفة الكبائر الىت574/ 3: ؛ من ال حيضره الفقيه371، حكمت 863: ج البالغه -)1(

  .6، حديث 20، باب 19/ 6: ؛ حبار األنوار4965

، حديث 86، باب 129/ 12: ؛ مستدرك الوسائل150، الفصل التاسع، حديث 237/ 1: عواىل اللئاىل -)2(
  .2111، التوبة، حديث 636/ 2: ؛ ميزان احلكمه13706

؛ 13707، حديث 86، باب 129/ 12: ائل؛ مستدرك الوس3835، آثار التوبة، حديث 195: غرر احلكم -)3(
  .2112، التوبة، حديث 636/ 2: ميزان احلكمه

  .14، حديث 20، باب 21/ 6: ؛ حبار األنوار10، حديث 623/ 2: خصال -)4(
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  109: توبه آغوش رمحت، ص

  :كند حضرت رضا عليه السالم از پدرانش از رسول خدا روايت مى

ءٌ اَحبَّ اَىل اللَِّه  زَّ َوَجلَّ َكَمَثِل َمَلٍك ُمَقرٍَّب َوانَّ اْلُمْؤِمَن ِعْنَد اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ اْعَظُم ِمْن َذِلَك، َولَْيَس َشىْ َمَثُل اْلُمْؤِمِن ِعْنَد اللَِّه عَ 
  .»1« ِمْن ُمْؤِمٍن تاِئٍب اْو ُمْؤِمَنٍة تَائَِبةٍ 

ى مقرب است،  تر از فرشته نزد پروردگار عظيم ى مقرب است، و مهانا مؤمن مثل مؤمن نزد خداى عزوجل مهچون فرشته
  .ى توبه كننده نيست چيزى نزد خداوند حمبوبرت از مؤمن و مؤمنه

  :كند امام هشتم از پدرانش از رسول خدا روايت مى

  .»2«  الّتاِئُب ِمَن الذَّْنِب َكَمْن َالَذْنَب لَهُ 

  .توبه كننده از گناه مهچون كسى است كه گناهى ندارد

  :ت صادق عليه السالم روايت شدهاز حضر 

  .»3« انَّ تـَْوبََة النَُّصوِح ُهَو اْن يـَُتوَب الرَُّجُل ِمْن َذْنٍب َويـَْنِوَى اْن َاليـَُعوَد الَْيِه اَبداً 

  .ى نصوح اين است كه انسان از گناه توبه كند، و تصميم بگريد كه هرگز به آن گناه باز نگردد توبه

  :آله و سلم فرمودندرسول خدا صلى اهللا عليه و 

  .»4« للَِّه افْـرَُح ِبتـَْوبَِة َعْبِدِه ِمَن اْلَعِقيِم اْلَواِلِد، َوِمَن الّضالِّ اْلَواِجِد، َوِمَن الظَّْمآِن اْلوارِدِ 

______________________________  
ربعون ىف معرفة ، الفصل احلادى واال85: ؛ جامع األخبار33، حديث 31، باب 29/ 2: عيون اخبار الرضا -)1(

  .21021، حديث 86، باب 75/ 16: املؤمن؛ وسائل الشيعه

؛ 21022، حديث 86، باب 75/ 16: ؛ وسائل الشيعه347، حديث 31، باب 74/ 2: عيون اخبار الرضا -)2(
  .16، حديث 20، باب 21/ 6: حبار األنوار
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، حديث 87، باب 77/ 16: الشيعه؛ وسائل 3، باب معىن التوبة النصوح، حديث 174: معاىن األخبار -)3(
  .23، حديث 20، باب 22/ 6: ؛ حبار األنوار21027

  .2123، التوبة، حديث 636/ 2: ؛ ميزان احلكمه10165: كنز العمال  -)4(

  110: توبه آغوش رمحت، ص

اى كه بر  از تشنهاش را بيابد، و  ى گنهكارش از عقيمى كه فرزند پيدا كند، و از كسى كه گمشده ى بنده خداوند به توبه
  !تر است ى آب وارد گردد، خوشحال چشمه

  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم روايت شده

َصماءَ َويُعيُد الصََّلواِت َويـََتوا ِقى نـَْفَسُه َعِن َضُع بـَْنيَ اْخلَْلِق، َويـَتَّ الّتاِئُب اَذا َملْ َيْسَتِنبْ َعَلْيِه اثـَُر التـَّْوَبِة فـََلْيَس بِتاِئٍب يـُْرِضى اخلُْ
  .»1« الشََّهَواِت، َويـَْهزُِل َرقـََبَتهُ ِبِصياِم النَّهارِ 

به دست آوردن رضايت  : زماىن كه آثار توبه بر توبه كننده ظاهر نشده بايد گفت تائب نيست، آثار توبه عبارت است از
وتىن در ميان مردم، حفظ نفس از شهوات كساىن كه نزد انسان حقوق ماىل دارند، به جا آوردن منازهاى از دست رفته، فر 

  .حرام، الغر كردن جسم به روزه گرفنت

  :على عليه السالم فرمودند

  .»2« التـَّْوبَُة َنَدٌم ِباْلَقْلِب َواْسِتْغفاٌر بِاللِّساِن َوتـَْرٌك بِاَجلَوارِِح َواْضماٌر اْن َاليـَُعودَ 

  .گناهان به اعضا، و نيت برنگشنت به گناه است  توبه پشيماىن به قلب، و استغفار به زبان، و ترك متام

  :على عليه السالم فرمودند

  احلََْفَظُة ما كاَنْت َتْكُتُب َعَلْيهِ  َمْن تاَب تاَب اللَُّه َعَلْيِه َواِمَرْت َجوارُِحُه اْن َتْستـَُر َعَلْيِه َوِبقاُع االْرِض اْن َتْكُتَم َعَلْيِه َواْنِسَيتِ 
»3«.  
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______________________________  
، حديث 87، باب 130/ 12: ، الفصل اخلامس واألربعون ىف التوبة، مستدرك الوسائل87: جامع االخبار -)1(

13709.  

  .13715، حديث 87، باب 137/ 12: ؛ مستدرك الوسائل3777، حديث 194: غرر احلكم -)2(

  .32، حديث 20 ، باب28/ 6: ، ثواب التوبة؛ حبار األنوار179: ثواب االعمال -)3(

  111: توبه آغوش رمحت، ص

هاى  شود گناهانش را مستور بدارد، و به قطعه پذيرد، و به اعضاء بدنش امر مى اش را مى كسى كه توبه كند خداوند توبه
  .شود اند از يادشان برده مى شود گناهانش را بپوشاند، و آنچه حافظان عمل نوشته زمني گفته مى

  :خداوند به داوود پيغمرب وحى كرد: فرمودندامام صادق عليه السالم 

ْنِب َواْسَتْحىي ِمّىن ِعْنَد ذِْكرِِه َغَفْرُت َلُه، َواْنَسْيُتُه احلََْفَظُة َواْبَدْلُتهُ   انَّ َعْبِدَى اْلُمؤِمَن اَذا اْذَنَب َذْنباً ُمثَّ َرَجَع َوَتاَب ِمْن َذِلَك الذَّ
  .»1«  ُم الرَّاِمحنيَ احلََْسَنَة َوَال اباىل َوانَا اْرحَ 

ى مؤمنم زماىن كه مرتكب گناهى شد، سپس از آن گناه روى گرداند و توبه كرد، و به وقت ياد آن گناه از من  مهانا بنده
كنم و باكى  برم، و معصيتش را به حسنه تبديل مى آمرزم، و گناه را از ياد نويسندگان عملش مى شرمنده شد، او را مى

  .رتين مهربانامنندارم كه من مهربان

  دانيد تائب كيست؟ آيا مى: پيامرب بزرگ اسالم در روايت مهمى فرمودند

هرگاه عبد توبه كند وىل صاحبان حقوق ماىل را از خود راضى نكند تائب نيست، و هر  : فرمودند. دانيم منى: عرضه داشتند
لباسش را تغيري ندهد تائب نيست، و آن كه  كس توبه كند وىل به عبادتش نيفزايد تائب نيست، و كسى كه توبه كند وىل

توبه كند وىل دوستانش را عوض نكند تائب نيست، و هركس توبه كند وىل جملسش را تغيري ندهد تائب نيست، و هر آن  
گاهش را عوض ننمايد تائب نيست، و هركس توبه كند وىل اخالق و نيتش را عوض  كه توبه منايد وىل رختخواب و تكيه

ب نيست، و هر آن كه توبه كند وىل قلبش را به روى حقايق باز نكند و در مقام انفاق برنيايد تائب نيست، و ننمايد تائ
  هركس توبه كند اما
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______________________________  
، حديث 86، باب 74/ 16: ، ثواب من أذنب ذنباً مث رجع و تاب؛ وسائل الشيعه130: ثواب االعمال -)1(

21017.  

  112: رمحت، ص توبه آغوش

آرزويش را كوتاه و زبانش را حفظ نكند تائب نيست، و هر آن كه توبه كند وىل بدنش را از غذاى اضاىف تصفيه نكند 
  .»1«  تائب نيست، چون بر اين خصلتها استقامت منايد تائب است

به دست آمده، يا رابطه با آن تغيري و تعويض آنچه كه در اين روايت بسيار مهم مطرح است، آن امورى است كه از حرام 
  .حرام است

   منافع توبه

بر اساس آيات قرآن جميد خبصوص آيات مربوط به توبه از گناهان، و نيز بر مبناى روايات و احاديث وارده از اهل بيت 
  :خوانيد مىاى از آن منافع را در سطور زير  عليهم السالم، توبه داراى منافع بسيار مهمى در دنيا و آخرت است كه گوشه

َو ُميِْددُْكْم ِبَأْمواٍل َو بَِنَني َو َجيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َو َجيَْعْل َلُكْم * يـُْرِسِل السَّماَء َعَلْيُكْم ِمْدراراً * اْستَـْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه كاَن َغفَّاراً ... «
اراً  ْ   .»2« »َأ

ت، خداوند به دنبال توبه و انابه و استغفار مشا، آب فراوان از ى گناهان اس از خداوند طلب مغفرت كنيد كه او آمرزنده
رهاى آب براى مشا قرار مى بارد، و مشا را با مال فراوان و فرزندان مدد مى آمسان بر مشا مى   .دهد منايد، و باغهاى خرم و 

ارُ َربُُّكْم َأْن ُيَكفَِّر َعنْ   تُوبُوا ِإَىل اللَِّه تـَْوبًَة َنُصوحاً َعسى... « ْ   .»3« »...ُكْم َسيِّئاِتُكْم َو يُْدِخَلُكْم َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَ

  ى خالص، باشد كه خداوند گناهانتان را حمو كند، به سوى خدا توبه كنيد توبه

______________________________  
؛ مستدرك 52، حديث 20، باب 35/ 6: نوار، الفصل اخلامس و األربعون ىف التوبة؛ حبار األ88: جامع األخبار -)1(

  .13709، حديث 87، باب 131/ 12: الوسائل

  .12 - 10): 71(نوح  -)2(
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  .8): 66(حترمي  -)3(

  113: توبه آغوش رمحت، ص

شت رها جارى است و مشا را وارد    .هاىي منايد كه زير درختانش 

عىن خداوند تائب واقعى را مورد خبشش و رمحت قرار اغلب آيات مربوط به توبه به دو صفت غفور رحيم ختم شده، ي
  .»1« دهد مى

  .»2« »...آَمُنوا َو اتـََّقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم بـَرَكاٍت ِمَن السَّماِء َو اْألَْرضِ   َو َلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقرى«

ا كردند، هر آينه  اگر اهل شهر و ديار اميان آورده بودند و از گناهان پرهيز مى درهاى بركات آمسان و زمني را به روى آ
  .كردمي باز مى

مردى به حضرت جمتىب عليه السالم از قحطى و گراىن : كند تفسري شريف جممع البيان در روايت بسيار جالىب نقل مى
يدسىت گله كرد، حضرت فرمودن. از گناهانت استغفار كن: شكايت كرد، حضرت به او فرمودند : دديگرى به حضرت از 

  :ديگرى به حضرت عرضه داشت. براى گناهت درخواست غفران كن

ها  شكايت: از گناهانت استغفار كن، ياران به حضرت عرضه داشتند: دعا كن خداوند فرزندى به من عنايت كند، فرمودند
حقيقت را از پيش من اين : حضرت پاسخ دادند! و درخواستها خمتلف بود، وىل مشا مهه را امر به توبه و استغفار فرموديد

استفاده منوده و آنان را راهنماىي كردم، كه  ...استغفروا رّبكم فرمايد ى نوح، از آجنا كه مى خود نگفتم، بلكه از آيات سوره
  .»3«  حل مشكل مشا به دست باكفايت توبه است

حمو گناهان، عفو : ست ازشود كه منافع توبه عبارت ا در هر صورت از قرآن جميد و روايات به طور صريح استفاده مى
   اهلى، آمرزش حق، اتصال به

______________________________  
  .5): 24(؛ نور 102): 9(؛ توبه 153): 7(؛ اعراف 74 -34): 5(؛ مائده 89): 3(آل عمران  -)1(

  .96): 7(اعراف  -)2(

  .9055، حديث 23، باب 177/ 7: ؛ وسائل الشيعه361/ 10: جممع البيان -)3(
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  114: توبه آغوش رمحت، ص

شت، سالمت روح، پاكى قلب، طهارت اعضا و جوارح، دور ماندن  رمحت، امنيت از عذاب آخرت، استحقاق ورود به 
رهاى آب، از بني رفنت قحطى، گراىن و  از رسواىي، فرو رخينت باران، مدد شدن به ثروت و اوالد، پديد آمدن باغها و 

  .يدسىت

  115: توبه آغوش رمحت، ص

  َلَقْد كاَن ِىف ِقَصِصِهْم ِعبـْرَةٌ 

   ِالوِىل اْالْلبابِ 

  111): 12(يوسف 

   داستان توبه كنندگان

  117: توبه آغوش رمحت، ص

   زن منونه

  .آسيه مهسر فرعون بود، فرعون روحى استكبارى، نفسى شرير، اعتقادى باطل و عملى فاسد داشت

  .منايد كند، و از او به عنوان طاغوت ياد مى جنايت و خونريزى معرىف مىقرآن جميد فرعون را آلوده به علّو، ظلم، 

  .ى مملكت بود، مهه چيز براى او و در دسرتس وى قرار داشت برد و ملكه آسيه در كنار فرعون بسر مى

ره مى خواست از خزانه او نيز مانند مهسرش فرمانرواىي داشت و به هر شكلى كه مى   .گرفت ى كشور و مواهب مملكت 

زندگى او در كنار چنان مهسرى، و در جنب چنان حكومىت، و در ميان چنان دربارى، با آن مهه مكنت و ثروت و 
  .غالمان و كنيزان گوش به فرمان، زندگى بسيار خوشى بود
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د، زن جوان و قدرمتند، در چنان حال و هواىي از طريق پيامرب اهلى موسى بن عمران صداى حق و نداى حقيقت را شني
  .باطل بودن فرهنگ و عمل شوهرش براى او روشن گشت و نور حق و حقيقت بر قلبش تابيد

ها، قدرت و مقام، منصب ملكه بودن و  دانست پذيرفنت حق ممكن است به قيمت از دست دادن متام خوشى با اينكه مى
  تسليم خداوند مهربان شد،حىت نابودى جانش متام شود، وىل حق را پذيرفت، به آيني پاك اهلى اميان آورد و 

  118: توبه آغوش رمحت، ص

  .و در مقام توبه و عمل صاحل براى آبادى آخرتش برآمد

هاى  ها و شكنجه بايست متام شئون خود را واگذارد و تن به قبول سرزنش ى آساىن نبود، به خاطر توبه مى ى او توبه توبه
  .ه و اميان و عمل صاحل و هدايت درآمدگاه توب فرعون و مأمورانش بدهد، با اين مهه در عرصه

ى مملكت، دست از آيني  ى او براى فرعون و دربارش گران آمد، زيرا در شهر شهرت پيدا كرد كه مهسر فرعون، ملكه توبه
ديد فرعون و درباريانش ميسر نشد، . فرعوىن برداشته و به مذهب كليم اللهى درآمده باز گرداندن او با تبليغ و تشويق و 

توانست حق و حقيقت  و حق را با قلب روشن خود و عقل فّعالش يافته بود و پوكى و پوچى باطل را درك كرده بود و منىا
  .يافته را از دست بدهد و به باطل پوچ و پوك باز گردد

ا آخرت، توانست خدا را با فرعون، حق را با باطل، نور را با ظلمت، درسىت را با نادرسىت، دنيا را ب آرى، چگونه مى
  !شت را با دوزخ، سعادت را با شقاوت معامله كند؟

  .كرد اش اصرار داشت، و فرعون با باز گرداندنش به باطل پافشارى مى آسيه بر اميان و توبه و انابه

ور گشت، در برابر ثابت قدمى او شكست  فرعون در مبارزه با آسيه َطْرىف نبست، خشمگني شد، آتش غضبش شعله
هاى سخت حمكوم به  ى آسيه را صادر كرد، آن انسان واال را به چهار ميخ كشيدند، پس از شكنجه شكنجه خورد، فرمان

اعدام شد، سربازان سنگدل مأموريت يافتند سنگ گران و سنگيىن را با قدرت و قّوت از باال بر بدن او بيندازند، وىل 
كرد و زير آن مهه شكنجه، به حضرت حمبوب   آسيه به خاطر خدا و به دست آوردن سعادت دنيا و آخرت مقاومت

  .متوسل شد

   ى واقعى، اميان و جهاد، صرب و مقاومت، و يقني و عزم به خاطر توبه
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حمكمش در قرآن جميد، براى متام اهل اميان از مرد و زن تا روز قيامت به عنوان منونه معرىف شد تا باب هر عذرى به روى 
راهى به سوى توبه و : گنهكارى در هر عصر و زماىن و در هر موقعيت و شرايطى بسته باشد و معصيت كارى نگويدهر  

  .انابه و اميان و عمل صاحل نداشتم

ِة َو َجنِِّين ِمْن ِفْرَعْوَن َو َعَمِلِه َو َجنِِّين ِمَن َو َضَرَب اللَُّه َمَثًال ِللَِّذيَن آَمُنوا اْمرََأَت ِفْرَعْوَن ِإْذ قاَلْت َربِّ اْبِن ِيل ِعْنَدَك بـَْيتاً ِيف اْجلَنَّ «
  .»1« »اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ 

براى من در ! پروردگارا: و خداوند براى آنان كه اهل اميانند، مهسر فرعون را به عنوان منونه معّرىف كرد، هنگامى كه گفت
شت بنا كن، و مرا از فرعون و ع جوار رمحتت خانه   .ى ستمگران رهاىي خبش مل او جنات بده، و از طايفهاى در 

  :ى توبه و اميان و صرب و مقاومت به جاىي رسيد كه در روايىت از رسول خدا نقل شده عظمت اين زن در سايه

ِفْرَعوَن، َوَخِدَجيَة بِْنِت ُخَوْيِلٍد َزْوَجِة النَِّىبِّ ِىف َمْرَميَ ِبْنِت ِعْمراَن، َوآِسَيَة بِْنِت ُمزاِحٍم َزْوَجِة : اْرَبٍع ِمَن النِّساءِ   اْشتاَقِت اْجلَنَُّة اىل
نـَْيا َواآلِخرَِة، َوفاِطَمَة بِْنِت ُحمَمَّدٍ    .»2« الدُّ

مرمي دخرت عمران، آسيه دخرت مزاحم مهسر فرعون، خدجيه دخرت خويلد مهسر پيامرب در : شت مشتاق چهار زن است
  .دخرت حممد صلى اهللا عليه و آله و سلم دنيا و آخرت، و فاطمه عليها السالم

______________________________  
  .11): 66(حترمي  -)1(

  .، با كمى فرق در عبارت48، حديث 3، باب 53/ 43: ؛ حبار األنوار466/ 1: كشف الغمه  -)2(

  120: توبه آغوش رمحت، ص

   شعوانه و توبه

ى واقعى داستان شگفت آور زير را نقل  ج السعادة، در رابطه با توبهمرحوم مال امحد نراقى در كتاب شريف اخالقى معرا 
  :كند مى
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در شهر بصره جملس فسق و فجورى از ثرومتندان و . توجه به حالل و حرام اهلى او زىن بود جوان، خوش صدا، رقاصه، ىب
كرد،  خواىن مى ن جمالس آوازهشد، او در آ جوانان نبود مگر اين كه َشْعوانه براى خوشگذراىن آنان در جملس حاضر مى

  .كردند اى از دخرتان و زنان مهراهى مى كرد، شعوانه را در اين امور عّده رقصيد و بزم آلودگان را گرم مى مى

اى ناله و افعان بلند  گذشت، شنيد از خانه اى مى روزى براى رفنت به جملس بدكاران، با تعدادى از مهكارانش از كوچه
چه خرب است؟ يكى از مهكارانش را براى جستجوى موضوع فرستاد، وىل از برگشنت او خربى : است، با تعجب گفت

نشد، نفر دوم را فرستاد تا از آن جملس خربى بياورد برنگشت، سومى را به دنبال خرب گرفنت فرستاد و از او به اصرار 
اى خاتون، : ز اندك مّدتى بازگشت و گفتخواست برگردد و مانند آن دو نفر او را به انتظار نگذارد، او رفت و بعد ا

  !ى گنهكاران است اين ناله و مامت بدكاران و فرياد و نعره

  .رت اين است كه خود بروم و از آن جملس خرب بگريم: شعوانه گفت

  :سخنش به اين آيه رسيده بود: گويد نزديك جملس آمد، مشاهده كرد واعظى براى مردم سخن مى

ُعوا َهلا تـََغيُّظاً َو َزِفرياً  ِإذا رَأَتْـُهْم ِمنْ «   .»1« »َو ِإذا أُْلُقوا ِمْنها َمكاناً َضيِّقاً ُمَقرَِّنَني َدَعْوا ُهناِلَك ثـُُبوراً * َمكاٍن بَِعيٍد مسَِ

______________________________  
  .13 -12): 25(فرقان  -)1(

  121: توبه آغوش رمحت، ص

مت را از مكاىن دور ببيند، خروش و فرياد جهنم را از دور به گوش خود زماىن كه آتش دوزخ، تكذيب كنندگان قيا
  !شنوند، چون آن تبهكاران را در زجنري بسته به حمل تنگى از جهنم دراندازند، در آن حال فرياد واويال از دل بركشند مى

من يكى از  ! اى گوينده: گفتاى كشيد و   شعوانه چون اين آيه را شنيد و با قلب و جان به مفهوم آن توجه كرد، عربده
ام در پيشگاه حق مورد پذيرش است؟  ام، آيا اگر توبه كنم توبه زده گنهكارامن، من نامه سياهم، من شرمنده و خجالت

واى بر من كه خود من شعوانه : گفت! ى شعوانه باشد آرى، گناهت قابل خبشش است، گرچه به اندازه: واعظ گفت
از اين پس گناه نكنم و دامن آلوده نسازم ! زنند، اى واعظ است كه گنهكار را به من مثل مى هستم، مرا چه اندازه آلودگى

  .خداوند هم نسبت به تو ارحم الرامحني است: واعظ گفت. و به جملس اهل گناه قدم نگذارم
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اش  خت، سينهشعوانه به حقيقت توبه كرد، اهل عبادت و بندگى شد، گوشت روييده از گناه در بدنش آب شد، دلش گدا
ايت رسيد، در خود نگريست و گفت اين دنياى من، آخرمت چه خواهد شد، در درونش ! آه: سوخت، ناله و فريادش به 

  .بيىن مالزم درگاه باش تا ببيىن در آخرت چه مى: صداىي احساس كرد

   توبه در ميدان جنگ

با تعدادى از قاريان قرآن در جنگ صّفني : ويدگ هاشم مرقال مى: كند ى صّفني نقل مى نصر بن مزاحم در كتاب وقعه
ى غّسان از لشكرگاه معاويه به ميدان آمد، رجز خواند،  براى يارى امرياملؤمنني عليه السالم شركت داشتم، جواىن از طايفه

مردم را   به شدت ناراحت شدم، از اينكه فرهنگ خطرناك معاويه، اينچنني. به على عليه السالم ناسزا گفت و مبارز طلبيد
هر سخىن كه از دهان درآيد، در ! اى جوان: گمراه كرده بود دمل سوخت، به ميدان تاختم و به آن جوان غافل گفتم

   پيشگاه

  122: توبه آغوش رمحت، ص

دهى؟ جوان   چرا به جنگ على بن اىب طالب رفىت، چه پاسخ مى: خداوند حساب دارد، اگر حضرت حق از تو بپرسد
  !منازى على بن اىب طالب است پيشگاه خدا حجت شرعى هست، زيرا جنگ من با مشا به خاطر ىبمرا در : گفت

ى معاويه را براى او ثابت منودم، چون به حقيقت  حقيقت را براى او بيان كردم، نرينگ و خدعه: گويد هاشم مرقال مى
به دفاع از حق با ارتش معاويه به جنگ  گاه توبه وارد شد و واقف شد، از خداوند مهربان عذرخواهى كرد، و به عرصه

  .»1«  برخاست

   ى جوان يهودى توبه

رسيد، رسول اهلى رفت و  جواىن بود يهودى كه بسيارى از اوقات خدمت رسول خدا مى: فرمايند امام باقر عليه السالم مى
اى را به جانب قوم يهود  نامه ى او فرستاد يا به وسيله گرفت و چه بسا او را دنبال كارى مى آمد زيادش را مشكل منى

  .فرستاد مى

امروز او را ديدم در حاىل  : چند روزى از جوان خربى نشد، پيامرب عزيز سراغ او را گرفت، مردى به حضرت عرضه داشت
اى از يارانش به عيادت جوان آمد، از بركات وجود نازنني  پيامرب با عّده. كه از شّدت بيمارى بايد روز آخر عمرش باشد
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اش  داد، پيامرب جوان را صدا زد، جوان دو ديده گفت مگر اينكه جواب حضرت را مى يامرب اين بود كه با كسى سخن منىپ
  :را گشود و گفت

  . اشهد ان ال اله االَّ الّله و اىن رسول اللّه :لبيك يا ابا القاسم، فرمودند بگو

دوباره او را دعوت به شهادتني كرد، باز هم به  ى عبوس پدرش انداخت و چيزى نگفت، پيامرب جوان نظرى به چهره
   ى سوم او را دعوت به توبه از يهودّيت و قبول شهادتني ى پدرش نگريست و سكوت كرد، رسول خدا براى مرتبه چهره

______________________________  
)1(-  

  123: توبه آغوش رمحت، ص

. اگر ميل دارى بگو و اگر عالقه ندارى سكوت كن:  فرمودندى پدرش نظر انداخت، پيامرب كرد، جوان باز هم به چهره
او : پيامرب به پدر آن جوان فرمودند! جوان با كمال ميل و بدون مالحظه كردن وضع پدر، شهادتني گفت و از دنيا رفت

خبوامن، آنگاه از سپس به اصحاب دستور داد او را غسل دهيد و كفن كنيد و نزد من آوريد تا بر او مناز . را به ما واگذار
ى من از آتش جهنم  گومي كه امروز انساىن را به وسيله خدا را سپاس مى: گفت ى يهودى خارج شد در حاىل كه مى خانه

  !»1« جنات داد

   ى مردى باديه نشني از كفر و بت پرسىت توبه

بعضى از جنگهايش در حركت بود، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم به سوى : فرمايند امام صادق عليه السالم مى
گردد كه سه روز است پيماىن از ابليس بر  از بعضى از راههاى ميان دو گردنه، مردى بر مشا ظاهر مى: به يارانش فرمودند

عهده ندارد، چيزى درنگ نكردند كه مردى بياباىن به جانب آنان آمد، پوستش بر استخوانش خشكيده بود، دو چشمش 
در ابتداى برخوردش با سپاه، سراغ رسول خدا را  . زد منود، دو لبش از خوردن گياه بيابان به سبزى مى در حدقه پنهان مى

اشهد ان ال اله  بگو: اسالم را به من ارائه كن، فرمودند: گرفت، رسول حق را به او معرىف كردند، به پيامرب عرضه داشت
ى  منازهاى پنجگانه را خبوان، روزه: ت اقرار كردم، حضرت فرمودندبه اين دو حقيق: گفت.  اال الّله واىن حممد رسول الّله
سپس . پذيرفتم: گفت. حج جباى آور، زكات بپرداز و از جنابت غسل كن: پذيرفتم، فرمودند: ماه رمضان را بگري، گفت

بشان پرسيدند، مردم ى مرد بياباىن از اصحا شرت مرد بياباىن عقب ماند، رسول خدا پس از اندكى حركت ايستادند و درباره
  به عقب برگشتند و به جستجوى وضع او برآمدند، در آخر لشكرگاه ديدند
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______________________________  
لس الثاىن والستون، حديث 397: اماىل صدوق -)1(   .27، حديث 20، باب 26/ 6: ؛ حبار األنوار10، ا

  124: توبه آغوش رمحت، ص

. اند ى موش صحراىي افتاده و گردن مرد بياباىن و شرت شكسته و هر دو از بني رفته اهلاى النهپاى شرت او به گوداىل از گود
اى برپا كنند و او را غسل دهند، پس از اينكه غسل داده شد، پيامرب وارد  به رسول خدا خرب دادند، دستور داد خيمه

از پيشاىن مباركشان عرق سرازير بود، به يارانشان  خيمه شدند و او را كفن كردند، آنگاه از خيمه خارج شدند در حاىل كه
اين مرد بياباىن در حال گرسنگى از دنيا رفت، او كسى است كه اميان آورد و اميانش به ظلم و گناه آلوده نشد، : فرمودند

شت به جانب او شتافتند و دهانش را از آن ميوه حور العني با ميوه يا رسول اللَّه : تگف ها پر كردند، حور العيىن مى هاى 
  !»1«  گفت مرا قرار ده مرا از مهسران او قرار ده و آن ديگر مى

   ى شقيق بلخى توبه

ى سياحت  زماىن براى جتارت به بالد روم رفت، شهرهاى روم را در برنامه. ى بلخ بود شقيق فرزند يكى از ثرومتندان منطقه
اى شد، خادم بتخانه را ديد موى  پرستان وارد بتخانه راسم بتدر يكى از شهرها براى متاشاى م. و گشت و گذار گذاشت

تو را خداى حّى و آگاهى : سر و صورت را تراشيده، لباس ارغواىن به تن كرده و مشغول خدمت است، به او گفت
ن را اگر انسا: خادم به شقيق گفت. هاى بيجان را واگذار كه نفع و زياىن ندارند است، به عبادت او برخيز و اين بت

ى عمر خود را  اى مهه خداى حّى و آگاهى است، قدرت دارد تو را در شهر و ديار خودت روزى دهد، چرا تصميم گرفته
  براى به دست آوردن پول خرج كىن و اوقات گرانبها را در اين شهر و آن شهر نابود سازى؟

يب خادم بتخانه بيدار شد و دست از فرهنگ ماّديگرى و دنياپرس گاه توبه و انابه درآمد و  ىت شست، به عرصهشقيق از 
  .از عرفاى بزرگ روزگار شد

______________________________  
  .38، األخبار، حديث 282/ 65: ، فصل من روايات اخلاصة؛ حبار األنوار88/ 1: خرائج -)1(

  125: توبه آغوش رمحت، ص
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: پرسيدم عاقل كيست؟ جواب دادند. مساوى پاسخ گفتنداز هفتصد دانشمند پنج مسأله پرسيدم مهه به طور : گويد مى
  :كسى كه عاشق دنيا نيست، گفتم

  ثرومتند كيست؟: كسى كه مغرور به دنيا نشود، پرسيدم: زيرك كيست؟ گفتند

  يدست كيست؟: ى حق رضايت دهد، سؤال كردم كسى كه به داده: گفتند

كسى كه حق خدا را در مالش از حمتاجان منع : گفتند  خبيل كيست؟: آن كسى كه زياده طلب است، پرسيدم: گفتند
  .»1« منايد مى

   فرشتگان و گناهان تائب

برند، آجنا به جاى گناهان حسنات  فرشتگان، گناهان گنهكار را براى عرضه به لوح حمفوظ مى: در تفسري آيات توبه آمده
آنچه اجنام داده بود نوشتيم، وىل غري آن را : دارند مىافتند و به پيشگاه حق عرضه  بينند، به سجده مى براى عبد مى

ى گنهكار من پشيمان شد و با گريه و زارى و اشك و آه به در  گوييد، وىل بنده راست مى: شنوند پاسخ مى! بينيم مى
  .»2«  ى من آمد، من از گناهانش گذشتم و او را خبشيدم و كرمم را به او هديه كردم، من اكرم االكرمينم خانه

   گنهكار و مهلت توبه

زماىن كه ابليس دچار لعنت خدا شد، از خداوند براى بقايش تا روز قيامت مهلت خواست، به او مهلت دادند، از او 
روم، تا جان از  ات منى به عزّتت از كنار بنده! خداوندا: خواهى؟ جواب داد اين مهلت گسرتده را براى چه مى: سؤال شد

   به عّزت و جالمل قسم، دِر توبه را به روى: سيدبدنش بريون رود، خطاب ر 

______________________________  
  .107/ 4: روضات اجلنات -)1(

  .179/ 2: روح البيان -)2(

  126: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1«  بندم ام تا فرا رسيدن مرگش منى بنده
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   گنهكار و اميد به توبه

  :ريزد، گفتند د و فراوان اشك مىكن يكى از نيكان را ديدند كه زياد گريه مى

اگر خداوند به من بفرمايد به خاطر گناهانت، براى مهيشه تو را در محّامى گرم : سبب اين مهه گريه و ناله چيست؟ گفت
ديد كرده گنهكار اهل عذاب و مستحق جهنم  حبس مى كنم، سزاوار است اشك چشمم متام نشود، وىل چه كنم كه 

ا هزار سال ملكوتى گرياندند قرمز شد، هزار سال روى آن كار كردند سپيد شد، و هزار سال است، جهنمى كه آتشش ر 
ديگر بر آن دميدند سياه شد، من با آن سياهچال چه كنم؟ تنها اميد من براى جنات از آن عذاب سخت، توبه و انابه و 

  .»2«  عذرخواهى از خداوند است

   راستگو و تائب

اى را از او به ارث بردم، خانه را به  مادرم از دنيا رفت، خانه: گويد ته و نيكوكار بود، مىابوعمر زجاجى انساىن وارس
  .پنجاه دينار فروختم و عازم حج شدم

چه دارى؟ در درومن گذشت راسىت و صدق : چون به سرزمني نينوا رسيدم، دزدى بياباىن در برابرم سبز شد، به من گفت
اى است   مرا كيسه: گفتم. د است، خوب است به اين دزد حقيقت مطلب را بگوميامرى پسنديده و مورد دستور خداون

كيسه را به او دادم، مشرد و سپس باز گرداند،  . كيسه را به من بده: گفت. كه بيش از پنجاه دينار در درون آن نيست
  آمدم پول تو را بربم،: چه شد؟ گفت: گفتم

______________________________  
  .181/ 2: بيانروح ال -)1(

  .225/ 2: روح البيان -)2(

  127: توبه آغوش رمحت، ص

ى خود توبه كرده، از مركب  اش نور ندامت پديدار شد، معلوم بود در درونش از وضع گذشته از چهره. راسىت تو مرا برد
  :سوار شو، گفتم: پياده شد، به من گفت
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به ميقات رسيدمي، به حال احرام . نبال من پياده به حركت آمداصرار كرد سوار شدم، او هم به د. نياز به سوارى ندارم
  !»1«  درآمد، آنگاه به جانب حرم شتافت، متام اعمال حج را در كنار من به جاى آورد، بعد از آن از دنيا رفت

  ى ابوبصري مهسايه

معامله منايد، به درد مهسايه برسد، ى خود را رعايت كند، مهچون برادرى مهربان با مهسايه  مهسايه بايد از هر جهت مهسايه
ى ابوبصري اين   مشكالتش را حل كند، در امور زندگى به او كمك دهد، در حوادث روزگار به يارى او برخيزد، وىل مهسايه

. گونه نبود، در دولت ستمكار بىن عباس شغل پردرآمدى داشت، با تكيه بر آن دولت ثروت زيادى به چنگ آورده بود
  :ويدگ ابوبصري مى

خوان و گروهى مطرب داشت، به طور دامي جملس هلو و لعب و مشروخبوارى او و دوستانش برپا  ام چند كنيز آوازه مهسايه
ام آزرده بود، در  ى فرهنگ اهل بيت عليهم السالم بودم از اين وضع نگراىن سخىت داشتم، روحيه من كه تربيت شده. بود

اىن نرم با مهسايه سخن گفتم، گوش نداد، به اصرار زيادى برخاستم توجه نكرد، وىل از بردم، بارها با زب رنج فراواىن بسر مى
ى از منكر غفلت نكردم تا روزى به من گفت من مردى مبتال به هوا و شيطامن، تو اگر وضع مرا براى : امر به معروف و 

عليه السالم و دم عيسوى آن امام امام بزرگوارت حضرت صادق عليه السالم تعريف كىن شايد با توجه حضرت صادق 
  .بزرگوار، از اين آلودگى فساد و از اين شّر و بدخبىت جنات پيدا كنم

سخنش را پذيرفتم، حرفش را قبول كردم، پس از مدتى در مدينه خدمت حضرت صادق عليه السالم : گويد ابوبصري مى
   ام را براى حضرت رسيدم و اوضاع مهسايه

______________________________  
  .235/ 2: روح البيان -)1(

  128: توبه آغوش رمحت، ص

  .توضيح دادم و نگراىن سخت خود را به امام باكرامتم اظهار منودم

آيد، از قول من به او بگو اگر كارهاى زشت خود را ترك كىن، از هلو و  چون به كوفه برگردى به مالقاتت مى: امام فرمودند
شت را براى تو ضامن مىلعب دست بردارى و با متام   چون به كوفه برگشتم دوستان به . شوم گناهانت قطع رابطه مناىي، 

نرو زيرا با تو سخىن دارم، چون اطاق خلوت شد و جز من و او  : ديدمن آمدند، او هم آمد، وقىت خواست برود به او گفتم
  !عليه السالم به تو سالم رساندهكسى مناند، پيام حضرت صادق را به او رساندم و اضافه كردم امام صادق 



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

 

شت را  تو را به خدا سوگند مى: ام با تعّجب گفت مهسايه دهم، امام صادق به من سالم رسانده و به شرط توبه از گناه، 
  .قسم خوردم كه منت اين پيام مهراه با سالم از جانب حضرت صادق براى توست! براى من ضامن شده؟

اش رفتم در زدم، آمد پشت  خواهم تو را ببينم، به در خانه س از چند روز پيام داد مىپ. ابوبصري، مرا بس است: گفت
ابوبصري، آنچه در اختيارم بود به حمّل معيّنش رساندم، از متام اموال حرام : در، در حاىل كه لباسى به تن نداشت، گفت

  .سبك شدم، از متام گناهامن قطع رابطه كردم

يك روز برامي پيام فرستاد كه . منودم رفتم و اگر مشكلى داشت رسيدگى مى گاهى به ديدنش مى  براى او لباس آماده منودم و
در بسرت بيمارى گرفتارم، به عيادتش رفتم، عيادت از او و رعايت حالش ادامه يافت، تا روزى به حال احتضار افتاد، در 

ابوبصري، امام : د به لب داشت به من گفتآن حال براى چند حلظه بيهوش شد، چون به هوش آمد، در حاىل كه لبخن
  !اش وفا كرد، سپس از دنيا رفت صادق عليه السالم به وعده

در آن سال به حج رفتم، پس از حج براى زيارت قرب پيامرب و مالقات با امام صادق عليه السالم به مدينه مشّرف شدم، 
ابوبصري، : ود كه حضرت صادق عليه السالم به من فرمودندچون به ديدن امام رفتم يك پامي در اطاق و پاى ديگرم بريون ب

   من نسبت به

  129: توبه آغوش رمحت، ص

  !»1«  اى كه داده بودم وفا كردم ات به وعده مهسايه

  زد ى شخصى كه جيب مردم را مى توبه

اء الدي   .ىن مشرف شدمشىب در شهر قم به مناز فقيه بزرگوار، عارف معارف، معلم اخالق، مرحوم حاج سيد رضا 

مهيشه به خداوند كرمي : حمتاج و نيازمند سخنان گهربار مشامي، در پاسخ فرمود: پس از مناز به حمضر آن عزيز عرضه داشتم
انه چشم اميد داشته باش كه فيض او داميى است و احدى را از عنايتش حمروم منى ى  اى زمينه كند، و به هر وسيله و 

دارى از شهر اروميه كه ساىل يك  منايد، آنگاه داستان شگفت انگيزى را از قول محله راهم مىهدايت و دستگريى عباد را ف
  :برد بدين صورت نقل كرد بار مسافر به مشهد مى

كرد، چرا كه ماشني به صورت ماشني  مسافرت با ماشني تازه آغاز شده بود؛ ماشني، مسافر و بارش را يكجا سوار مى
ا را به صورت مرتاكم مى مسافران را مى بارى بود، در قسمت بار هم   .چيدند نشاندند و هم بار آ
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ى بعد به جانب  من نزديك به سى مسافر براى بردن به زيارت حضرت رضا عليه السالم پذيرفته بودم و قرار بود اوايل هفته
  .مشهد حركت كنيم

در اين سفر ابراهيم جيب : به من فرمودندشب چهارشنبه حضرت رضا عليه السالم را در خواب ديدم كه با حمبىت خاص 
از خواب بيدار شدم در حاىل كه در تعجب بودم كه چرا از من خواسته شده چنني شخص فاسق و . بر را مهراه خود بياور

ام صحيح نيست، شب بعد مهان  فاجرى را كه در بني مردم بسيار بدنام است به مشهد بربم، فكر كردم خواىب كه ديده
ون كم و زياد ديدم، وىل باز توجه به آن ننمودم، شب سوم در عامل رؤيا حضرت رضا عليه السالم را خواب را بد

   خشمگني

____________________________________________________________  
  .199، حديث 5، باب 145/ 47: ؛ حبار األنوار194/ 2: كشف الغمة  -)1(

  130: توبه آغوش رمحت، ص

  كىن؟ چرا در اين زمينه اقدام منى: كردم كه با حالىت خاص به من فرمودندمشاهده  

شدند رفتم، ابراهيم را در ميان آنان ديدم، نزديك او رفته سالم كردم و  روز مجعه به حملى كه افراد شرور و گنهكار مجع مى
رم حضرت رضا جاى من آلوده ح: با شگفىت با دعومت روبرو شد، به من گفت. از او براى زيارت مشهد دعوت منودم

  .نيست، آجنا مركز اجتماع اهل دل و پاكان است، مرا از اين سفر معاف دار

ى من سى لایر  من خرجى اين راه را ندارم، فعًال متام سرمايه: پذيرفت، عاقبت با عصبانيت به من گفت اصرار كردم و او منى
خواهم، رفت  من از تو خمارج سفر منى: به او گفتم! ام دستربد زدهى پريزن فقريى  پول است، آن هم پوىل حرام كه از كيسه

اصرارم مقبول افتاد، آمدن به مشهد را پذيرفت، قرار شد روز يكشنبه مهراه با كاروان . و برگشت اين سفر را مهمان مىن
  .حركت كند

وىل احدى را جرأت سؤال و جواب كاروان به راه افتاد، مسافران از بودن شخصى مانند ابراهيم جيب بر تعجب داشتند، 
  .نسبت به اين مسافر نبود

ى زيدر   ى خراب و خاكى به جانب كوى دوست در حركت بود، نرسيده به منطقه ماشني بارى مهراه بار و مسافر در جاده
  .ى قلدرى ستمكار بسته شده بود ها به زّوار بود، عرض جاّده به وسيله ى تركمن كه حملى ناامن و جاى محله
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آنچه پول داريد در اين كيسه بريزيد و در برابر من : اشني توّقف كرد، راهزن باال آمد، خطاب به متام مسافران گفتم
  !رسامن ايستادگى نكنيد كه مشا را به قتل مى

  .پول راننده و متام مسافران را گرفت، سپس ماشني را ترك گفت

  .خانه نگاه داشت ماشني پس از ساعىت چند به حمّل زيدر رسيد و كنار قهوه

مسافرين پياده شدند، كنار هم نشستند، غم و اندوه جانكاهى بر آنان سايه انداخت، بيش از مهه راننده ناراحت بود، 
  نه اينكه خرجى خود را: گفت مى

  131: توبه آغوش رمحت، ص

سپس . رسد ندارم، بلكه از پول بنزين و ديگر خمارج ماشني هم حمروم شدم، رسيدن ما به مقصد بسيار مشكل به نظر مى
ت و حريت مسافران ابراهيم جيب بر به راننده گفت چه مقدار پول تو را آن : از شّدت ناراحىت به گريه افتاد، در ميان 

ى مسافران به طور تك تك مبلغ ربوده  آن مبلغ را به او پرداخت، سپس از بقيهراهزن برده؟ راننده مبلغى را گفت، ابراهيم 
ايت كار سى لایر باقى ماند كه ابراهيم   گفتند مى ى آنان را پرسيد و به هر كدام هر مبلغى را كه مى شده پرداخت، در 

اين مهه پول را از  : و پرسيدندمهه شگفت زده شدند، از ا. اين هم مبلغ ربوده شده از من بود كه سهم من است: گفت
ى مشا پول گرفت و سپس مطمئن و آرام خواست از ماشني پياده  وقىت آن راهزن از مهه: اى؟ در پاسخ گفت كجا آورده

سر و صدا جيب او را زدم، او پياده شد، و ماشني هم به سرعت به حركت آمد و از منطقه دور گشت تا به  شود، ىب
  .كه به مشا دادم پول خود مشاست  اينجا رسيد، اين پوهلاىي

كىن؟ خوامب را كه در سه  پول تو را هم كه برگرداندم، چرا گريه مى: بلند بلند گريستم، ابراهيم به من گفت: گويد دار مى محله
خرب بودم تا اآلن فهميدم كه دعوت  ى خواب ىب شب پى در پى ديده بودم براى او گفتم و اعالم كردم من از فلسفه

حال ابراهيم . ى تو اين خطر را از ما دور كند خواست به وسيله ضا از تو بدون دليل نبوده، امام عليه السالم مىحضرت ر 
ى سالم جاىي كه برق گنبد  عوض شد، انقالب شديدى به او دست داد، به شدت گريست، اين حال تا رسيدن به تپّه

زجنريى به گردن من : كند ادامه داشت، در آجنا گفت روشن مىى مسافران را  بارگاه ملكوتى حضرت رضا عليه السالم ديده
آنچه . بيندازيد، مرا تا نزديك صحن به اين صورت بربيد، چون پياده شدمي مرا به جانب حرم به مهني حال حركت دهيد

ن ناشناس را ى عجيىب كرد، پول پريز  تا در مشهد بودمي مهني حال تواضع و خضوع را داشت، توبه. خواست اجنام دادمي مى
   در ضريح مطهر انداخت، امام
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  132: توبه آغوش رمحت، ص

سفر در حال . خوردند ى مسافران كاروان به او غبطه مى اش خبشيده شود، مهه را شفيع خود قرار داد تا گناهان گذشته
  !خوشى پايان يافت، مهه به اروميه برگشتيم وىل آن تائب باارزش، مقيم كوى يار شد

   توّسل و توبه

در حرم خدا، كنار مقام ابراهيم نشسته بودم، پريمردى آمد كه متام عمرش را به گناه  : فرمايند امام صادق عليه السالم مى
  :گذرانده بود، به من نظرى انداخت و گفت

  .ِنْعَم الشَّفيُع اَىل اللَِّه ِلْلُمْذنِبنيَ 

  !براى اهل گناه، شفيع خوىب نزد خداوند هسىت

  :ه را گرفت و اشعارى به اين مضمون زمزمه كردى كعب آنگاه پرده

اى خداى مهربان، به حق جّد امام ششم، به حق قرآن، به حق على، به حق حسن و حسني، به حق زهرا، به حق «
  »!ى گنهكارت بگذر امامان، به حق مهدى، از خطاهاى بنده

ا سوگند دادى ى آن ر  گرچه گناهت عظيم بود وىل مهه! اى پريمرد: گويد شنيد هاتفى مى ا به حرمت آنان كه مرا به آ
ى صاحل و قاتالن  ى ناقه خبشيدم، مگر پى كننده كردى مى خبشيدم، اگر عفو گناه متام اهل زمني را از من درخواست مى

  .»1«  انبيا و ائمه

   مشروخبوار و توبه

   ى فيض و دانش، و منبع بصريت و بينش در كتاب فيض كاشاىن آن چشمه

______________________________  
  .5762، حديث 35، باب 230/ 5: ؛ مستدرك الوسائل14، حديث 28، باب 28/ 91: حبار األنوار -)1(

  133: توبه آغوش رمحت، ص
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روزى دوستانش را . اش مركز اجتماع اهل فسق و فجور بود مردى بود شراخبوار، خانه: كند پرقيمت حمجة البيضاء نقل مى
يه كند، غالم از كنار خانه خبوارى و هلو و لعب دعوتبراى شرا ى  كرد، چهار درهم به غالمش داد تا براى ميهمانان ميوه 

: گويد كند و مى يكى از اولياى خدا به نام منصور بن عّمار عبور كرد، شنيد آن مرد خدا براى نيازمندى طلب كمك مى
  .كنم من به او چهار دعا مىهر كس چهار درهم براى حل مشكل حمتاجى كمك منايد 

چهار چيز براى من : براى تو از خدا چه خبواهم؟ گفت: غالم چهار درهم را به آن مرد خدا تقدمي كرد، او به غالم گفت
  :از خداوند مهربان بطلب

يدسىت و فقر  - 2آزادى از بردگى  - 1  آمرزش خداوند براى من و -4ى اربامب به حق  بازگشت و توبه -3خروج از 
  !اربامب و خودت

چرا دير آمدى و چرا ميوه نياوردى؟ داستان چهار درهم و چهار دعا : غالم با دست خاىل به خانه برگشت، ارباب گفت
  .را براى ارباب گفت

برو تو را در راه خدا : ارباب از اين قضيه خوشحال شد، برق بيدارى به دلش افتاد، چهار هزار درهم به غالم داد و گفت
  !بينم ى توبه و انابه درآمدم، وىل خودم را اليق مغفرت و آمرزش منى م و خود نيز به عرصهآزاد كرد

ى من نسبت به گنهكار تائب است آيا   ى تو بود اجنام دادى، آنچه وظيفه آنچه وظيفه: شب در عامل رؤيا به او گفته شد
  !»1«  را كه حاضر بودند آمرزيدم برى كه اجنام نگريد؟ من، تو و غالم و منصور بن عّمار و آنان گمان مى

   آه مثرخبش تائب

در زمان يكى از اولياى حق، مردى بود كه عمرش را به بطالت وهوسراىن وهلو و لعب گذرانده بود و براى آخرت آنچنان  
  .اى آماده نكرده بود كه بايد، اندوخته

______________________________  
  .وف و الرجاء، كتاب اخل267/ 7: حمجة البيضاء -)1(

  134: توبه آغوش رمحت، ص
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ى خود را  ى نيك نامان راه نداشت، نزديك مرگ پرونده خوبان و نيكان، پاكان و صاحلان از او دورى جستند، در حلقه
آويز نداشت،   ى عمر را به بازبيىن كشيد، رقم اميدى در آن نيافت، باغ عمل شاخى براى دست مالحظه كرد، گذشته

ى تاريك اشكى چكيد  داد، از عمق دل آهى كشيد و بر چهره گلى براى زنده كردن مشام جان نشان منىگلستان اخالق  
  :و به عنوان توبه و عذرخواهى از حرمي مبارك دوست، عرضه داشت

ْنيا َواآلِخَرُة اْرَحم َمن لَْيَس َلُه الدُّنْيا َواآلِخرَةُ    .يا َمْن َلُه الدُّ

شادى كردند و او را در بريون شهر در خاكداىن انداخته، خس و خاشاك به رويش پس از مرگ، اهل شهر به مردنش 
  !رخيتند

  .او را غسل بده و كفن كن و در كنار اتقيا به خاك بسپار: آن مرد اهلى در خواب ديد به او گفتند

غفرت رساند؟ جواب ى عفو و م او به بدكارى معروف بود، چه چيز او را به نزد تو عزيز كرد و به دايره: عرضه داشت
يدست ديد، به درگاه ما ناليد، به او رمحت آوردمي: شنيد كدام غمگني از ما خالصى خواست او را . خود را مفلس و 

  ؟»1«  خالص نكردمي، كدام درد زده به ما ناليد او را شفا ندادمي

  ى توبه برطرف شد قسمىت از مشكل با ارايه

  :كند مكتب اهل بيت است، از رسول باكرامت اسالم روايت مىجابر ُجعفى كه از معتربترين راويان 

سه مسافر به كوهى رسيدند كه غارى در آن كوه قرار داشت، به داخل غار رفتند و به عبادت حق نشستند، سنگى بزرگ 
  از باالى كوه سرازير شد و در

______________________________  
  .110/ 8: منهج الصادقني -)1(

  135: ت، صتوبه آغوش رمح

  !ى غار قرار گرفت به صورتى كه راه بريون آمدن آنان را بست دهانه
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ى راسىت و صدق به  اى نيست جز ارايه واللَّه راه جنات به روى ما بسته شد و ما را از ماندن در اين غار چاره: گفتند
  .ى عمر ى عمل خالص يا به سالمت ماندن از گناه در گذشته پيشگاه حق يا عرضه

ا گفت يكى داىن دنبال زىن صاحب مجال رفتم، مال زيادى در اختيار او گذاشتم تا خود را در  تو مى! خداوندا: از آ
به خاطر . اختيار من گذاشت، وقىت براى شهوتراىن كنار او نشستم ياد عذاب جهنم كردم و بالفاصله از او جدا شدم

تعدادى  ! خداوندا: ديگرى گفت. قسمت از سنگ كنار رفتيك . بازگشت آن روزم به پيشگاه تو اين بال را دور كن
ى دو نفر كار كردم يك درهم  من به اندازه: كارگر براى زراعت آوردم هر كدام به نصف درهم، غروب يكى از آنان گفت

. ر آورداى بذر پاشيدم، حمصول فراواىن به با ى نصف درهم او در گوشه من به اندازه. بده، ندادم، او هم قهر كرد و رفت
روزى آن كارگر به نزد من آمد و طلب خود را از من خواست، من هجده هزار درهم از بابت قيمت آن حمصول به او 

ى غار كنار  قسمىت ديگر از سنگ از دهانه. آن عمل را حمض تو اجنام دادم به خاطر آن، مشكل ما را برطرف كن. دادم
ريى بردم، خواب بودند، ترسيدم ظرف را زمني بگذارم از خواب بيدار براى پدر و مادرم ظرف ش! اهلى: سومى گفت. رفت

تو اين عمل را از من خرب . شوند، از طرىف دمل نيامد آنان را بيدار كنم، ظرف را در دستم نگاه داشتم تا بيدار شدند
  .»1« ى غار به طرىف افتاد و هر سه جنات پيدا كردند دارى، در آن حال متام سنگ از دهانه

   قى شگفت انگيز و عاقبىت عجيباخال

  مرتجم تفسري بسيار مهم امليزان، استاد بزرگوار حضرت آقاى سيد حممد باقر

______________________________  
  .249/ 3: نور الثقلني -)1(

  136: توبه آغوش رمحت، ص

براى اين عبد ضعيف و  صبح در شهر قم حكايت زير را 9ساعت  1413موسوى مهداىن، در روز مجعه شانزدهم شوال 
  :خطاكار مسكني نقل كرد

  .ى گنداب مهدان كه امروز جزء شهر شده، مردى بود شرور، عرق خور و دامي اخلمر به نام على گنداىب در منطقه

او در عني اينكه توجهى به واقعيات ديىن نداشت و سر و كارش با اهل فسق و فجور بود، وىل برقى از بعضى از مسايل 
  .ر وجودش درخشش داشتاخالقى د
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  .خانه براى صرف چاى نشسته بود روزى در يكى از مناطق خوش آب و هواى شهر با يكى از دوستانش روى ختت قهوه

  .كرد ى باز و بانشاط او جلب توجه مى هيكل زيبا، بدن خوش اندام و چهره

را از سر برداشت و زير پاى خود قرار داد، كاله خمملى پرقيمىت كه به سر داشت بر زيباىي او افزوده بود، ناگهان كاله 
يب زد اندكى آرام باش و حوصله و صرب به خرج بده، پس از چند دقيقه  : كىن؟ جواب داد با كاله چه مى: رفيقش به او 

زن جوان شوهردارى در حال عبور از كنار اين ! اى دوست من: سپس گفت. كاله را از زير پا درآورد و به سر گذاشت
آمد كه من از شوهرش زيباىي بيشرتى دارم، در آن  ديد شايد به نظرش مى نه بود، اگر مرا با اين كاله و قيافه مىقهوه خا

ى بيشرتى داده گرمى بني يك زن  خنواستم با كالهى كه به من جلوه: حال ممكن بود نسبت به شوهرش سردى دل پيش آيد
  .و شوهر به سردى بنشيند

در ايام عاشورا در : گويد مى. بود به نام شيخ حسن، مردى بود باتقوا، متدين، و مورد توجه در مهدان روضه خوان معروىف
ى حصار در بريون مهدان براى روضه خواىن رفته بودم، كمى دير شد، وقىت به جانب شهر بازگشتم  بعد از ظهرى به حمله

: كيست؟ گفتم:  يعقل پشت در بود، فرياد زددروازه را بسته بودند، در زدم، صداى على گنداىب را شنيدم كه مست و ال
   شيخ حسن

  137: توبه آغوش رمحت، ص

ى حصار براى ذكر مصيبت حضرت سيد  به حمله: تا اآلن كجا بودى؟ گفتم: روضه خوان هستم، در را باز كرد و فرياد زد
اينجا مهه : خواهد، گفت منرب مىروضه مستمع و : براى من هم روضه خبوان، گفتم: الشهدا عليه السالم رفته بودم، گفت

پشت من منرب و خود من هم مستمع، بر پشت من بنشني و مصيبت : چيز هست، سپس به حال سجده رفت، گفت
  !قمر بىن هاشم خبوان

ى بسيار كرد، من هم به دنبال حال او حال عجيىب  اى نديدم، بر پشت او نشستم، روضه خواندم، او گريه از ترس چاره
ى من، مسىت او هم متام شد و  با متام شدن روضه. حاىل كه در متام عمرم به آن صورت حال نكرده بودمپيدا كردم، 

  !انقالب عجيىب در درون او پديد آمد

ى عراق رفت، امامان بزرگوار را زيارت منود، سپس رحل اقامت به جنف  پس از مدتى از بركت آن توسل، به مشاهد مشرفه
  .انداخت
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ى شريازى صاحب فتواى معروف حترمي تنباكو در جنف بود، على گنداىب جامناز خود را براى مناز پشت در آن زمان مريزا
ا در مناز مجاعت آن مرد بزرگ شركت مى سر مريزا قرار مى   .كرد داد، مد

ن وصل به حرم شىب در بني مناز مغرب و عشاء به مريزا خرب دادند فالن عامل بزرگ از دنيا رفته، دستور داد او را در داال
آن عامل گويا مبتال به سكته شده بود : دفن كنند، بالفاصله قربى آماده شد، پس از سالم مناز عشا به مريزا عرضه داشتند

و به خواست حق از حال سكته درآمد، ناگهان على گنداىب مهانطور كه روى جامناز نشسته بود از دنيا رفت، مريزا دستور 
  !ن قرب دفن كردندداد على گنداىب را در مها

   ى مرد نبّاش توبه

  معاذ بن جبل در حال گريه بر رسول خدا وارد شد، به حضرت سالم كرد

  138: توبه آغوش رمحت، ص

جواىن خوش سيما كنار در مسجد : ات چيست؟ عرضه داشت سبب گريه: و جواب شنيد، پيامرب عزيز به او فرمودند
او را به داخل مسجد : گريد، عالقه دارد مشا را زيارت كند، فرمودند د مىايستاده و هم چون مادر داغديده بر حال خو 

ات  جوان، سبب گريه: وارد مسجد شد، به رسول حق سالم كرد، حضرت سالمش را پاسخ دادند و فرمودند. راهنماىي كن
ا مرا بگريد به ام كه خداوند اگر به بعضى ا چرا گريه نكنم در حاىل كه مرتكب گناهاىن شده: چيست؟ عرضه داشت ز آ

  .خبشد ام اين است كه دچار عقاب گناهم خواهم شد و خداوند هرگز مرا منى آتش جهنم دراندازد، عقيده

نفس حمرتمى را  : برم، فرمودند از شرك به خداوند پناه مى: اى؟ گفت آيا دچار شرك به خداوند بوده: پيامرب فرمودند
گناه من از  : گفت. ى كوههاى پابرجا باشد خبشد گرچه به اندازه ت را مىخداوند گناه: نه، فرمودند: اى؟ گفت كشته

ها  هاى هفتگانه و درياها و ريگ ى زمني خبشد اگرچه به اندازه خداوند گناهت را مى: كوههاى پابرجا بزرگرت است، فرمودند
ا و ستارگانش و مانند  خبشد اگرچه مانند ى آنچه در آن است باشد و بدون ترديد گناهت را مى و اشجارش و مهه آمسا

واى بر تو اى : پيامرب غضبناك به او نظر كرد و فرمودند! ى اينها بزرگرت است از مهه: عرضه داشت! عرش و كرسى باشد
پروردگارم منزه است، چيزى از او بزرگرت نيست : گناه تو بزرگرت است يا پروردگارت؟ جوان به سجده افتاد و گفت! جوان

آمرزد؟  آيا گناه بزرگ را جز خداى بزرگ مى: تر است، حضرت فرمودند ه، خداى من از هر عظيمى عظيميا رسول اللَّ 
  .نه به خدا قسم يا رسول اللَّه، سپس ساكت شد: جوان گفت



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

 

چرا، من هفت سال قربها را : دهى؟ گفت آيا مرا از يكى از گناهانت خرب منى! واى بر تو اى جوان: پيامرب به او فرمودند
ا را مى شكافتم، اموات را بريون مى مى   !بردم آوردم و كفن آ

  139: توبه آغوش رمحت، ص

ى انصار از دنيا رفت، او را دفن كردند و برگشتند، به هنگام شب كنار قربش رفتم، او را بريون آورده و   دخرتى از طايفه
ى شهومت  ن مرا وسوسه كرد، او را در برابر ديدهكفنش را برداشته و وى را عريان كنار قرب رها كردم، به وقت بازگشت شيطا

ى من ادامه پيدا كرد تا جاىي كه عنان نفس از دست رفت، به  جلوه داد، اين وسوسه نسبت به بدن و زيباىي او در سينه
  !جانب او برگشتم و كارى كه نبايد اجنام بدهم از من سر زد

روزى كه مرا و تو را در پيشگاه او قرار ! لك روز قيامتواى بر تو از ما! اى جوان: گوىي صداىي شنيدم كه گفت
دهند، مرا در ميان اموات عريان گذاشىت، از قربم بريون آوردى، كفنم را بردى و مرا به حالت جنابت واگذاشىت تا به  مى

  !اين صورت وارد حمشر شوم، واى بر تو از آتش جهنم

  !چه اندازه به آتش جهنم نزديكى؟! ترسم به آتش تو بسوزم مىاز من دور شو اى فاسق، : پيامرب فرياد زدند

يه كرد، به جانب كوههاى بريون شهر رفت، در حاىل كه لباسى خشن به تن داشت  از مسجد بريون آمد، زاد و توشه اى 
لول است، دست بسته در ب اين بنده! خداوندا: كرد و دو دست خود را به گردن بسته بود، فرياد مى رابر تو قرار ى تو 

داىن، من امروز از كاروان نادمان هستم، براى توبه نزد پيامربت رفتم وىل مرا  شناسى، خطامي را مى تو مرا مى! پروردگارا. دارد
دهم كه نااميدم مفرما، اى آقاى  از خود راند و به ترس و وحشتم افزود، تو را به اسم و جالل و بزرگى سلطنتت قسم مى

روز طول كشيد،  مناجات و دعا و گريه و زارى او چهل شبانه. ود مكن، از رمحتت مرا مأيوس منمادعامي را ناب! من
روز رسيد، دو دستش را به جانب حق برداشت و  چون به پايان چهل شبانه! اش گريستند درندگان و وحوش بيابان به گريه

اى و   امربت خرب ده، اگر دعامي را مستجاب نكردهاى به پي اگر دعامي را مستجاب و گناهم را خبشيده! اهلى: عرضه داشت
   اى گناهم را نبخشيده

  140: توبه آغوش رمحت، ص

و قصد عقوبت مرا دارى، آتشى بفرست تا مرا بسوزاند، يا به عقوبىت مبتالمي كن تا هالكم گرداند، در هر صورت مرا از 
  .رسواىي روز قيامت خالص كن
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  :در اين هنگام اين آيه نازل شد

ِْم َو َمْن يـَْغِفُر ا وَ « نُوَب ِإالَّ اللَُّه َو َملْ ُيِصرُّوا َعلىالَِّذيَن ِإذا فـََعُلوا فاِحَشًة َأْو َظَلُموا أَنـُْفَسُهْم ذََكُروا اللََّه َفاْستـَْغَفُروا ِلُذنُِو ما   لذُّ
  .»1« »فـََعُلوا َو ُهْم يـَْعَلُمونَ 

ستمى بر نفس خود كنند، خدا را به ياد آرند و براى گناهانشان  و كساىن كه هرگاه كار بدى از ايشان سر زند يا
درخواست مغفرت كنند، و كسى گناه بندگان را جز خدا نيامرزد، و اصرار به آنچه كه اجنام دادند نورزند و حال اينكه به 

  .زشىت معصيت آگاهى دارند

ْم َو َجنَّاٌت جتَْ « اُر خاِلِديَن ِفيها َو ِنْعَم َأْجُر اْلعاِمِلنيَ أُولِئَك َجزاُؤُهْم َمْغِفَرٌة ِمْن َرِِّ ْ   .»2« »رِي ِمْن َحتِْتَها اْألَ

شت شت پاداش عمل ايشان مغفرت و  رها جارى است، در آن  ا  ها جاويد و ابدى  هاىي است كه از زير درختان آ
  .هاى اهلى هستند، و چه نيكوست پاداش عمل كنندگان به برنامه

چه  : فرمودند خواندند و مى ن دو آيه پيامرب بريون آمدند و در حاىل كه لبخند به لب داشتند دو آيه را مىپس از نزول اي
  رساند؟ كسى مرا به آن جوان تائب مى

به ما خرب رسيده كه اين جوان در كوههاى بريون مدينه است، رسول خدا با اصحابش ! يا رسول اللَّه: معاذ بن جبل گفت
، چون از او خربى نيافتند، به طلب او به باالى كوه صعود منودند، او را بني دو سنگ ديدند، دو دستش تا كنار كوه رفتند

   را به گردن بسته، رويش از شدت تابش آفتاب سياه شده، پلك چشمش

______________________________  
  .135): 3(آل عمران  -)1(

  .136): 3(آل عمران  -)2(

  141: توبه آغوش رمحت، ص

دامن نسبت به من چه  خلقت مرا نيكو قرار دادى، صورمت را زيبا ساخىت، منى! آقاى من: گويد از كثرت گريه افتاده و مى
  دهى؟ سوزاىن يا در جوار رمحتت جاى مى اى دارى، آيا مرا در آتش جهنم مى اراده
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دامن عاقبت كارم به كجا  عنايت كردى، منىاحسان تو به من بسيار رسيده، بر اين عبد ناچيز نعمت ! خداوندا! پروردگارا
شت هدايتم مى مى   برى؟ كىن يا به جهنم مى رسد، به 

ا و زمني، و از كرسى وسيع و عرش عظيمت بزرگرت است، منى! خداوندا خبشى يا در  دامن گناهم را مى گناهم از آمسا
رخيت، حيوانات دورش را گرفته بودند،  بر سر مىكرد و خاك  گفت و گريه مى برى؟ دامي مى قيامت به رسواىي و ننگم مى

رسول حق به او نزديك شد، دستش را از گردنش باز  . گريستند اش مى طيور باالى سرش صف كشيده بودند و به گريه
لول: اش پاك منود، و فرمودند كرد، خاك از چهره ى خدا از آتش جهنمى، سپس رو  تو را بشارت باد كه آزاد شده! اى 

لول به تدارك گناه برخاست، به تدارك گناه برخيزيد، سپس دو آيه را تالوت  به گونه: اب كردند و فرمودندبه اصح اى كه 
شت بشارت داد لول را به    .»1« فرمودند و 

   ى فضيل عياض توبه

ا و قافله فضيل گرچه در ابتداى كار راهزن بود و مهراه با نوچه بست و اموال آنان  ارتى مىهاى جت هاى خود، راه را بر كاروا
برد و كسى كه  ها زىن وجود داشت، كاالى او را منى برد، وىل داراى مروت و مهىت بلند بود، اگر در قافله را به غارت مى

اى ناچيز  ربود، دستمايه پوشيد، و براى آنان كه مال و اموالشان را مى اش اندك بود، از سرقت مال او چشم مى سرمايه
   شت، در برابر عبادتگذا باقى مى

______________________________  
لس احلادى عشر، حديث 42: اماىل صدوق -)1(   .26، حديث 20، باب 23/ 6: ؛ حبار األنوار3، ا

  142: توبه آغوش رمحت، ص

  :اند اش را چنني گفته حق تكرب نداشت، از مناز و روزه غافل نبود، سبب توبه

كرد و ناله  رفت و در هوس او گريه مى ى آن زن مى يافت، گاه به گاه نزديك ديوار خانه ت منىعاشق زىن بود وىل به او دس
  :خواند، اين آيه به گوش فضيل رسيد گذشت، در ميان كاروان يكى قرآن مى اى از آن ناحيه مى زد، شىب قافله مى

  .»1« »اللَّهِ  أَ َملْ يَْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكرِ «

  اند وقت آن نرسيده كه دهلايشان براى ياد خدا خاشع شود؟ آيا براى آنان كه اميان آورده
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چرا وقت آن شده و بلكه از وقت هم گذشته، سراسيمه و ! خداوندا: فضيل با شنيدن اين آيه از ديوار فرو افتاد و گفت
بار كنيم و : گفتند مجاعىت از كاروانيان در ويرانه بودند، مى. ادمتحري، گريان و ناالن، شرمسار و بيقرار، روى به ويرانه 

برد،  بندد و امواملان را به غارت مى برومي، يكى گفت اآلن وقت رفنت نيست كه فضيل سر راه است، او راه را بر ما مى
  !توبه كردبشارت باد مشا را كه اين دزد خطرناك و اين راهزن آلوده ! فضيل فرياد زد كه اى كاروانيان

، او بعد از مدتى از »2« طلبيد رفت و از آنان حالليت مى او پس از توبه مهه روز به دنبال صاحبان اموال غارت شده مى
  .عارفان واقعى شد و به تربيت مردم برخاست و كلماتى حكيمانه از خود به يادگار گذاشت

   سه مسلمان تائب

از اصحاب پيامرب به نام كعب بن مالك و مرارة بن ربيع و هالل بن اميه،  ى جنگ تبوك پيش آمد، سه نفر زماىن كه مسأله
  از مهراه شدن با پيامرب و شركت در

______________________________  
  .16): 57(حديد  -)1(

  .79: تذكرة االولياء -)2(
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  .ى حق عليه باطل امتناع كردند جبهه

ى حق از مدينه، از اينكه  ز سسىت و عافيت خواهى و تنبلى نبود، وىل پس از حركت جبههشركت نكردن آنان علىت ج
  .مهراه رسول اهلى و مسلمانان به جنگ با دمشنان خدا نرفتند پشيمان شدند

ى تبوك به مدينه باز گشتند، هر سه نفر خدمت آن حضرت رسيدند و زبان به عذرخواهى و  وقىت رسول خدا از عرصه
مت گشودند، وىل پيامرب يك كلمه جواب آنان را نداد و به متام مسلمانان هم فرمان داد تا كسى با آنان حرف اظهار ندا

  .نزند

ا  كار به جاىي رسيد كه مهسران و فرزندان آنان به پيشگاه رسول خدا شتافتند، و از حضرت اجازه خواستند كه از آ
  !فاصله گرفته و جدا شوند
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ا خوددارى كنيدى جداىي و  حضرت اجازه   .مفارقت ندادند، وىل فرمودند به آنان نزديك نشويد و از سخن گفنت با آ

ى   ى سخىت افتادند، تا جاىي كه جمبور شدند از اين بالى بزرگ، و مسأله شهر مدينه بر آنان تنگ شد، در حماصره
  .كمرشكن از مدينه فاصله بگريند و به كوههاى اطراف مدينه پناهنده شوند

در بازار مدينه با : گويد ى سنگيىن به آنان زد اين بود كه كعب مى ه بر آن مهه مشكالت، پيشامد ديگرى كه ضربهعالو 
اى از سلطان غّسان به من داد،  خواهد، وقىت مرا شناخت، نامه غم و اندوه نشسته بودم، شنيدم فردى مسيحى مرا مى

خدايا، كار به : جانب ما حركت كن، آنچنان ناراحت شدم كه گفتم اگر پيامرب تو را از خود رانده به: سلطان نوشته بود
  !اند جاىي رسيده كه دمشنان اسالم در من به طمع افتاده

ا غذا مى ا اكيداً خوددارى مى در هر صورت اقوام آنان براى آ   .منودند بردند وىل از سخن گفنت با آ

  144: توبه آغوش رمحت، ص

ى آنان باشد نرسيد،  ى قبوىل توبه اى يا پيامى كه نشان دهنده الىن شد، از حرمي رمحت حق آيهانتظار آنان از قبول توبه طو 
ى  برادران، اكنون كه متام مردم حىت زنان و فرزندامنان با ما رابطه: مطلىب به نظر يكى از آنان آمد كه به دو نفر ديگر گفت

  .ابطه كنيم شايد از جانب حق فرجى و گشايشى به كار ما برسداند، بياييد ما سه نفر هم با يكديگر قطع ر  خود را بريده

اى از كوه رفتند، به درگاه حمبوب ناله زدند، به پيشگاهش اشك ندامت رخيتند،  از يكديگر جدا شدند و هر يك به گوشه
و گداز و راز و  سر به خاك تواضع گذاشتند، با قلىب شكسته طلب مغفرت منودند تا پس از پنجاه روز توبه و انابه و سوز

  :»1« ى آنان بود نازل شد ى شريفه كه سند قبوىل توبه نياز اين آيه

ْم َو ظَنُّوا َأْن ال َمْلَجأَ ِمَن اللَِّه َو َعَلى الثَّالثَِة الَِّذيَن ُخلُِّفوا َحىتَّ ِإذا ضاَقْت َعَلْيِهُم اْألَْرُض ِمبا َرُحَبْت َو ضاَقْت َعَلْيِهْم أَنـُْفُسهُ «
  .»2« »ِإلَْيِه ُمثَّ تاَب َعَلْيِهْم لَِيُتوبُوا ِإنَّ اللََّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ  ِإالَّ 

ى وسعتش بر آنان تنگ شد و جاىي در وجود خويش  و نيز آن سه نفر كه از جنگ باز ماندند تا جاىي كه زمني با مهه
دا نيست، در آن وقت خداوند مهربان آنان را يافتند، و دانستند كه پناهگاهى از خدا جز به سوى خ براى خود منى

  .ى آنان را قبول كرد كه خداوند توبه پذير و مهربان است مشمول رمحت خود ساخت و توبه

   ى حّر بن يزيد رياحى توبه
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» وراملأمور معذ«معناى  ى ىب حّر بن يزيد در آغاز با حسني نبود، سراجنام با حسني شد، حر جوامنردى آزاده بود و به مجله
   اميان نداشت، از فرمان

______________________________  
  ).ى توبه سوره 118ى  ذيل آيه( 386/ 2: تفسري صاىف -)1(

  .118): 9(توبه  -)2(
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  .ستمگران سرپيچيد و در برابر آنان قيام كرد، و پايدارى نشان داد تا به سر منزل شهادت رسيد

رفت و از افسران ارشد سپاه يزيد بود، خاندانش در ميان عرب، مردمى سرشناس و نامور  به مشار مى حر از سران كوفه
ى هزار سوار ساخت و به سوى حسني فرستاد تا حضرتش را  بودند، امري كوفه از موقعيت وى استفاده كرده او را فرمانده

  .دستگري ساخته به كوفه بياورد

مژده باد ! اى حر: گرفت و از قصر ابن زياد بريون شد، سروشى چنني به گوشش رسيد  وقىت حر حكم فرماندهى را: گويند
شت ى  رود مژده كسى كه به جنگ حسني مى! اى بود؟ اين چه مژده: برگشت و كسى را نديد، با خود گفت... تو را به 

  !شت ندارد

كرد، او كسى نبود كه براى حفظ منصب  عت منىحر مردى متفكر و سربازى انديشمند بود، كوركورانه فرمان مافوق را اطا
گردند، عقل  تر مى روند، فرمانربتر و مطيع و يا رسيدن به مقام، از اميان خود دست بردارد، گروهى از مردم هرچه باالتر مى

ا خوب شوند، مقام باال هرچه ر  دارند، از تشخيص صحيح ناتوان مى اندازند، از اميان خود دست برمى خود را به دور مى
ا گمان مى دانند و هرچه را بد مشارد، بد مى بداند، خوب مى كند، اشتباه ندارد، هرچه  كنند مقام باال خطا منى مشارند، آ

كرد و با اطاعت كوركورانه سر  انديشيد، فكر مى گويد درست است، صحيح است، وىل حر از اينگونه مردم نبود، مى مى
  .و كار نداشت

سوار به فرماندهى حر از شهر كوفه بريون شدند، چندى بيابان عربستان را پيمودند تا روزى به وقت  بامدادان روزى، هزار
  .ظهر، در هواى داغ عربستان به حسني عليه السالم رسيدند

   حر تشنه بود، سوارانش تشنه بودند، اسبهايشان تشنه بودند، در آن سرزمني
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توانست با سالح عطش، حر و سپاهيانش را از پاى درآورد و خنستني پريوزى را  پيشواى شهيدان مى شد، نيز آىب يافت منى
  :بدون به كار بردن مششري نصيب خود گرداند، وىل چنني نكرد، و به جاى دمشىن با دمشن نيكى كرد و جوانانش را فرمودند

ا را سرياب كنيد بهايشان تشنهاند سريابشان كنيد، اس حر تشنه است سريابش كنيد، سوارانش تشنه جوانان اطاعت  . اند آ
بيىن كرده بود و از منزل گذشته آىب فراوان  كردند، حر و سوارانش و اسبهاشان را سرياب كردند، پيشوا اين وضع را پيش

  .مهراه برداشته بود

آيا به مهراه اصحاب خود منازت : ودندامام حسني عليه السالم به حر فرم: اقامه بگو، اقامه را گفت: امام به مؤذن فرمودند
  !خوامن نه، بلكه مناز را با تو مى: را خواهى خواند؟ حر گفت

ى خود داشته، به هر حال با هزار   ى او حيثيت افراد را در حيطه ى اراده منايد كه قوه ى نريو مى اين ادب از يك تن فرمانده
  .ر نفر را به اينگونه تواضع بتوان واداشتبايد تا خود و هزا گونه مالحظات و حيثيات مبارزه مى

هاىي تازه به تازه به او خواهد داد و به  اى است از توفيق، منشأ توفيق نيز خواهد شد، چريگى بر نفس تواناىي اين ادب بارقه
خود و در  ى خود را بر زبر دارد كه هنگامى كه در حبران انقالب است و سى هزار برابر قوه اى او را نريومند مى اندازه

ا گردد مافوق خود مى   .بيند، توانا باشد حيثيت خود را نبازد و تواناىي اراده، چريه بر قواى خارج و ثقل و فشار آ

گوىي در وجود حر دو حوزه، يكى از قدرت ادب و ديگرى از تواناىي قوه فراهم است كه هر يك جامع جهان خود و 
كند و از اجتماع جمموع، حميطى قهار و زورمند به نظر  ندگار آن جهان مىهريك به تنهاىي صاحب خود را جمتمع و خداو 

  .آيد مى
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ى نوراىن و امياىن حر بن يزيد رياحى بود كه با امام مناز گذاشت و اين مناز آن هم از چنني فرماندهى، دهن   اين اولني برنامه
  .كجى عجيىب به دولت متبوعش بود

  !فياىن كه حتت فرماندهى حر بودند از تضادهاى مردم كوفه استاما مناز كو 



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

 

خوانند، و پيشواىي حضرتش را اعرتاف دارند، و از طرىف فرمانرب يزيد  گزارند و جداگانه مناز منى از طرىف با حسني مناز مى
  !ى كشنت حسني شوند و آماده مى

  .ماىن و پريوى از پيامرب اسالم استى مسل مناز عصر را نيز كوفيان با حسني خواندند، مناز نشانه

خواندند چون مسلمان بودند، چون پريو پيغمرب اسالم بودند، وىل پسر پيغمرب اسالم و وصى او و تنها  كوفيان مناز مى
آيا از اين تضادها در مردم ديگر نيز هست؟ پس از پايان مناز عصر، پيشوا آغاز سخن كرد ! يعىن چه؟! يادگارش را كشتند

  :ان را خماطب قرار داد و چنني گفتو كوفي

ماييم اهل بيت . باشد تا خشنودى خداى را به دست آوريد از خدا برتسيد و باور داشته باشيد كه حق از كدام سو مى
ايد  ايد و فرستاده هاىي كه نوشته پيغمرب، حكومت از آن ماست نه از ستمگران و ظاملان، اگر حق شناس نيستيد و به نامه

  .گردم د، من به مشا كارى ندارم و برمىوفا نداري

ام و  اى ننوشته من نامه: ها را آوردند و پيش حر رخيتند، حر گفت ها خرب ندارم، پيشوا فرمودند نامه من از نامه: حر گفت
صحاب  مرگ از اين آرزو به تو نزديكرت است، و سپس رو به ا: بايسىت از تو جدا نشده تو را نزد امري بربم، پيشوا فرمودند

ا نيز سوار شوند، فرمودند: كرده فرمودند ا سوار شدند و منتظر ماندند تا ز برگردانيد، رفتند كه برگردند، : سوار شويد، آ
  .سپاه حر جلو آمده مانع از انصراف گرديدند
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به خدا اگر ديگرى از ! هان: گفت  خواهى؟ حر مادرت به عزايت بنشيند، چه مى: امام حسني عليه السالم به حر گفت
كردم و مادرش را به شيون و  گفت و او در چنني گرفتارى بود كه تو هسىت من واگذار منى عرب اين كلمه را به من مى

دادم هرچه بادا باد، ولكن به خدا من حق ندارم كه مادر تو را ذكر كنم  بردم و حتماً به او پاسخ مى فرزند مردگى نام مى
  .يكوترين وجهى كه مقدور باشدمگر به ن

  .»1«  َولِكْن َواللَِّه َما ِىل اَىل ِذْكِر امَِّك ِمْن َسبيٍل االَّ ِباْحَسِن ما يـُْقِدُر َعَلْيهِ 

تواىن راهى را پيش گريى كه نه به كوفه برود نه به مدينه، شايد پس از اين  من مأمور جنگ با تو نيستم، مى: آنگاه گفت
  .ز اين تنگنا جنات يامب، سپس براى حسني سوگند خورد اگر جنگ كند كشته خواهد شددستورى رسد كه من ا
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هر دو لشكر به راه افتادند، در راه به تىن ! ترساىن؟ كارتان به جاىي رسيده كه مرا بكشيد مرا از مرگ مى: پيشوا فرمودند
ا را زنداىن كند و يا به كوفه  چند از ياران حسني برخوردند كه از كوفه به يارى آن حضرت آمده بودند، حر خواست آ

كنم، حر سخنش را پس   كنم، چنانكه از جان خود دفاع مى من از اينها دفاع مى: برگرداند، پيشوا ممانعت كرد و فرمودند
  .گرفت و آنان به حسني پيوستند

آمدند و دم به دم  ني به كربال مىسراجنام حسني را در كربال فرود آورد، ارتش يزيد دسته دسته و گروه گروه براى كشنت حس
  .شدند، عمر سعدفرماندهى سپاه يزيد را به عهده داشت، حر نيز از سرداران سپاه بود افزوده مى

ى پريوان پيغمرب قرار گريد، نزد عمر  كرد پسر پيامرب مورد محله ى جنگ گرديد، حر كه باور منى وقىت كه عمر سعد آماده
آرى، جنگى كه سرها به آساىن بر روى زمني بريزد، حر  : عمر گفت! ني جنگ كىن؟خواهى با حس مى: رفت و پرسيد

  اختيار با من نبود، اگر: عمر گفت! چرا پيشنهادهاى حسني را نپذيرفىت؟: گفت

______________________________  
  .، الفصل الرابع232: ؛ اعالم الورى80/ 2: ارشاد القلوب -)1(
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  !كردم، چه كنم اختيار با امري است، او نپذيرفت، املأمور معذور اختيار با من بود قبول مى

اش آگاه نگردند، از پسر عمويش كه در كنارش  حر تصميم خود را گرفت، بايد به حسني ملحق شود و يزيديان از نقشه
  اى؟ اسبت را آب داده: بود پرسيد

خواهد   خواهد جبنگد وىل منى بدهى؟ قره از اين پرسش چنني پى برد كه حر منىخواهى آبش  منى: نه، حر پرسيد: قره گفت
دهم و رفت و از حر  روم و اسبم را آب مى چشم مى: كسى از كارش آگاه شود، مبادا گزارش دهند، پس چنني پاسخ داد

  .دور شد

  واهى بر حسني محله كىن؟خ اى حر چه خيال دارى، مى: مهاجر، پسر عموى ديگر حر از راه رسيد و از وى پرسيد

  !حر جوابش را نداد و ناگهان هم چون بيد لرزيدن گرفت و به چندش درآمد
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اندازد، من چنني وضعى  كار تو انسان را به شك مى! اى حر: مهاجر كه وضع حر را چنني ديد در عجب شده و گفت
دادم، اين لرزش چيست؟ و اين  را نشان مى پرسيدند دلريترين مرد كوفه كيست؟ من تو از تو نديده بودم، اگر از من مى

  !چنديدن براى چه؟

شت و دوزخ مى سر دوراهى قرار گرفته: حر لب بگشود و گفت به خدا قسم هيچ : بينم، سپس گفت ام، خود را ميان 
شت برتر منى شت برمنى چيز را از  تازيانه بر اسب ام كنند و مرا بسوزانند، پس  دارم، هرچند قطعه قطعه دامن و دست از 

  .زد و به سوى حسني رهسپار گرديد

شت را باور كرده بود، دوزخ را باور كرده بود، به روز رستاخيز اميان داشت، اين است معىن اميان به روز جزا   .حر 

خيزند و  ى دل برمى شود، و گويندگاىن از هر گوشه اهل دل آگاهند كه صد داِر شورا در يك حلظه در دل تشكيل مى
   گويند، آن خن مناسب خود را مىس

  150: توبه آغوش رمحت، ص

خواهد كه حكم قطعى صادر كند و در راه اجرا بگذارد و در اجرا هم چنان حكيمانه برود كه پيش از  وقت قهرمان مى
ا گذرانده باشد   .هشيار كردن، موانع خود را از آ

ه، چونانكه پس از درهم شكسنت هدف دمشن، دمشن از ابراهيم بت شكن تنها سربازى است كه يك تنه به دمشن تاخت
  .نيتش آگاه شد

ديد، چيزى جز عملى كردن و عمل كردن به عهده باقى ندارد، و انصاف  حر براى فصل قضاء، راه دو طرف را روشن مى
بتواند او را  خواست براى مسندش تا را او هم براى اجنام عمل از قوت اراده كسرى نداشت، عزميت او فقط بال و پرى مى

  .از تريرس صيادان تريانداز آن دشت بگذراند

ى دنيا هم رد شده، لذت ترفيع مقام، حب  ى نفوذ دمشن گذشته، از ميدان جاذبه اكنون چنانكه چند قدم از حوزه
آيد،   ى آفات هم به در مى اند، اينك اگر اندكى توسن زير پايش مدد كند از حلقه رياست، شرف رقابت، مهه عقب مانده

گذشته از آن كه به يادش آمد كه اين راه آفت ندارد، مهني كه جماهد از خانه بريون آمد اگرچه مرگ در بني راه به او 
ربايد، باالخره  رسد و او را از چنگال مرگ مى برخورد و پيش از رسيدن به مقصد او را دريابد، لطف ايزد به استقبال مى
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نكه مرگ او را از دست خدا بگريد، و هركس خدا را برگزيند و خدا او را باز گريد گريد نه آ خدا او را از دست مرگ مى
شت است   .اهل 

  :آن آزاد مرد اكنون از سه مرحله گذشته كه هر يك طلسمى است

  .ى آفات از حلقه -3ى دنيا  از جاذبه -2ى استخدام و نفوذ دمشن  از حومه - 1

شت ابد منصرف منايند ا ريز ريز كنند منىى حق و حقيقت قوى شده، اگر او ر  اينك جذبه . توانند از مينوى حقيقت و 
شت و آتش، آرى جّنت و نار خمّري مى: پس از آنكه در جواب به مهاجر بن اوس گفت بيند به سخن ادامه  خود را بني 

شت اختيار منى: داد و گفت    كنم به خدا قسم چيزى را بر مينوى 

  151: توبه آغوش رمحت، ص

بعد تازيانه به اسب زد، مسند بادپا رو به سپاه حسني پرواز كرد، ! گزينم اگرچه قطعه قطعه شوم، اگرچه سوخته شوم برمنىو 
ا رسيد، سپر را واژگون منود، مهراهان حسني گفتند   .طلبد اين سوار هركه هست اميىن مى: مهني كه نزديك آ

  .باليد ناليد و مى رفت و مى امين برود، مىبه سان آن كس كه روى به وادى : گويد ابن طاووس مى

اده و مى به سوى تو انابه دارم، دست توبه بر سر من ! بار خدايا: گفت قصد حسني داشت و دست به تارك سر 
  .بگذار كه من دل اولياى تو و اوالد پيغمرب تو را آزردم

خدا مرا به قربانت كند اى پسر رسول : مهني كه نزديكرت شد و شناختندش، بر حسني سالم كرد و گفت: طربى گويد
من آن مهراهت هستم كه تو را حبس كرده از مراجعت مانعت شدم، در راه پا به پاى تو آمدم تا خود را به ! خدا

ات كردم و در اين مكان هم به تو تنگ گرفتم، اما به حق خداىي كه  پناهگاهى نرساىن و بعد به تو سخت گرفتم تا پياده
كردم كه اين مردم سخن و پيشنهادهاى تو را رد كنند و كار را به مثل توىي به اين پايه  ست گمان منىجز او خدا ني

  .برسانند

اى از اقداماتشان سازش كنم تا گمان نكنند من از  باكى نيست كه من با اين مردم در پاره: من در بدو امر با خود گفتم
ا خود البته ا اطاعتشان بريون رفته ا داده مىام، ولكن آ شود از حسني قبول خواهند كرد، و به  ين پيشنهادها را كه به آ

ا مى ام پيش  شدم و اكنون به راسىت آمده ى تو منى كنند مرتكب اين كارها درباره بردم كه از تو قبول منى خدا اگر گمان به آ
  .هم با تو به ميان بگذارم كار و فداكار تا نزد خدا از آن كارها توبه منامي و جامن را خودت وىل توبه
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  بينيد؟ خواهم پيش رويت مبريم، حال، آيا اين كار را براى من توبه مى من مى

آمرزد، نامت چيست؟   كند و تو را مى ى تو را قبول مى پذير است، توبه آرى، خداوند توبه: امام عليه السالم فرمودند
  تو: من حر بن يزيدم، امام فرمودند: گفت

  152: ، صتوبه آغوش رمحت

اده، تو حرى در دنيا و آخرت   .»1«  مهان حرى چنانكه مادرت نام 

  ى دو برادر در آخرين ساعات عاشورا توبه

شود، و  ى خود او اجنام مى ى حيثيىت كه به وسيله ى حيثيث از گنهكار پشيمان نزد خداست، اعاده توبه در اسالم اعاده
ى مهر است و   براى او باز است؛ چون مكتب اهلى مكتب اميد است، سرچشمهديگران دخالىت ندارند، و اين راه مهيشه 

حسني . ى متام مناى رمحت آفريدگار است، رمحت بر خلق، رمحت بر دوست، رمحت بر دمشن كانون رمحت، و حسني آيينه
د كه آنان را هدايت  وجودش مهر بود، گفتارش مهر بود، رفتارش مهر بود، از وقىت كه در راه با يزيديان روبرو شد كوشي

  .كند و به راه راست بياورد و آنچه قدرت داشت به كار برد، راهنماىي كرد، خريخواهى منود

ى  پيش از جنگ بكوشيد، در ميان جنگ بكوشيد، با گفتار بكوشيد، با رفتار بكوشيد و توانست كساىن را كه شايسته
شىت گرداند   .رستگارى بودند از دوزخى شدن برهاند و 

رين دعوت حسني وقىت بود كه تنها مانده بود، وقىت بود كه يارانش مهگى شهيد شده بودند و ديگر كسى نداشت، آخ
  شود؟ آيا كسى هست از حرم پيامرب دفاع كند؟ آيا براى ما ياورى پيدا منى: آخرين دعوتش بانگ استغاثه بود و ندا كرد

  َحَرِم َرُسول اللَِّه؟ اال ناِصٌر يـَْنُصرُنا؟ اما ِمن ذابٍّ َيُذبُّ َعنْ 

ى خزرج  اين ندا سعد بن حرث انصارى و برادرش ابواحلتوف بن حرث را به هوش آورد، هر دو از انصار بودند و از عشريه
   وىل با آل حممد سر و كارى

______________________________  
  .239: ؛ پيشواى شهيدان54/ 3: عنصر شجاعت -)1(

  153: توبه آغوش رمحت، ص
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روان، شعارشان اين بودن   :داشتند، هر دو از دمشنان على بودند و از خوارج 

  .حكومت از آن خداوند است و بس، گنهكار حق حكومت ندارد

  !آيا حسني گنهكار بود، وىل يزيد گنهكار نبود؟

ال رسيدند، روز اين دو نفر از كوفه حتت فرماندهى عمر سعد به قصد پيكار با حسني و كشنت او بريون شدند و به كرب
رخيت و آن دو در سپاه يزيد بودند،  گرديد و خون مى شهادت كه كشتار آغاز شد، در سپاه يزيد بودند، آسياى جنگ مى

: حسني يكه و تنها ماند و آن دو در سپاه يزيد بودند، هنگامى كه نداى حسني را شنيدند به هوش آمدند، با خود گفتند
ستاخيز دست ما به دامان جدش رسول خداست، به ناگاه از يزيديان بريون شدند و حسني فرزند پيامرب ماست، روز ر 

ى حسني كه قرار گرفتند پس يكباره بر يزيديان تاختند و به جنگ پرداختند، تىن چند را  حسيىن گرديدند و در زير سايه
  .»1« اى را به دوزخ فرستادند و كوشيدند تا شربت شهادت نوشيدند جمروح كرده و عده

  :فرمايد ى اين فقري است در جلد سوم كتاب بسيار پرقيمت عنصر شجاعت مى اى كه از مشايخ اجازه عالمه كمره

  :مهني كه زنان و اطفال صداى حسني را به استغاثه شنيدند

  ؟...اال ناِصٌر يـَْنُصرُنا

ناله و شيون از اهل بيت شنيدند عنان صدا به گريه بلند كردند، سعد و برادرش ابواحلتوف چون اين نداى دخلراش را با آن 
  .به طرف حسني برگرداندند

ى نربد بودند و با مششريى كه در دستشان بود به دمشنان محله كردند و به جنگ پرداختند، نزديك امام مهى  اينان در حومه
   در يكنربد كردند تا مجاعىت را كشتند و در آخر هر دو جمروح شده زخم فراوان برداشتند، سپس هر دو 

______________________________  
  .394: پيشواى شهيدان -)1(

  154: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1« جايگاه با هم كشته شدند
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كشد و از پشت  بايد در داستان حريت آور اين دو برادر پيام روح اميدوارى را شنيد، روح اميد به نور خود سرى مى
  .آورد، در حقيقت او نىب انبياء است دارد، نويدهاى غريمرتقبه براى انبيا مىى غيب انتظار خربهاى تازه به تازه  پرده

دارند، از دميدن روح تازه  هاى غيب اميد مى اى از پشت پرده ى خاصيت نور اميد، هر دم انبياء به كشف تازه به واسطه
مل جرم به طور جزم اجنام نگريد، كنند و تا ع يأس ندارند حىت در دم آخر، و نفس نزديك به جرم را با جمرم حساب منى

  .دانند، چه اينكه عنايات خمصوص اهلى مستور از مهه است اى را به جا مى انتظار عنايت تازه

شد گذشت و از يوسفش نشاىن، بوىي،  يعقوب پيامرب عليه السالم فراق عجيىب كشيد، ساليان درازى كه چشم سفيد مى
كرد، در عني حال على رغم  مرور زمان با سكوت طويل خود آن را امضا مى اثرى، خربى، نيامد، بلكه خرب خالف آمد و

  .طلبيد ى خود را از روح اهلى مى ى گرگ خوردگى، اميدوارى به حيات و به بازگشت عزيزش داشت و گم گشته زمزمه

هدايت خلق به  انقالب روحى اين دو نفر جنگجو را در پاسخ روح اميدوارى به حسني جواب دادند كه اميد خود را به
  !موقع بداند و معلوم شود كه از دم مششري خونريز دمشن نيز ممكن است نور هدايت خمفيانه جبهد

ى حسني  ى وجود را از اين طرف، و بلندترين روح اميدوارى را در بنيه ترين نادره اين ترمجه در انقالب اين دو نفر، غريب
ى طبيعت هرچه بود،  ى حتول، فلته گذارد، فلته د و به منا مى المى مىعليه السالم از آن طرف، در پيش نظر مبلغني اس

پس از استحكام دمشىن و خارجى بودن بيست ساله و پافشارى در خالف و ستيزه تا دم آخر، چون يوسفى از پشت 
اخنانه پرده   .ى غيب به در آمدند هاى 

______________________________  
  .169/ 3: عنصر شجاعت -)1(

  155: توبه آغوش رمحت، ص

اده و مستورش داشته، مهان جمهول بودن اين سر است كه اميدوارى به مبلغني حق  اد ذات بشر  سّرى است كه خدا در 
ى مأمورين هدايت مستور است،  به هيچ حال از تبليغ و تأثري آن مأيوس مباشيد، سر ذوات بر مهه: گويد دهد و مى مى

ام طبقه د، از پشت پردهده هر آىن حتوىل رخ مى   .آيند اى از نو به ظهور مى ى ا

  .»1« َعطاٍء، َواْلَيْأِس ِمْنَك ِىف َبَالءٍ   اهلى انَّ اْخِتَالَف َتدِبريَك َوُسْرَعَة َطواِء َمقاِديرَِك َمَنعا ِعباَدَك الَعارِِفَني ِبَك َعِن السُّكوِن اىل
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پيچيدن تقديراتت، بندگان عارف به تو را از آرامش به عطاى اختالف تدبريت، و شتاب و سرعت درهم ! خداوندا
  .دارد موجود و از نوميدى از تو در بالها باز مى

ى عقل را  اى است از روح، حجاىب است بر فكر كه رخسار آن را پوشيده، و فكر نيز حجاىب است كه غريزه بدن كه سايه
فته، و غريزه فته وان كه چهرهى عقل نيز حجاىب است بر ر  در پشت خود  فته تر از مهه ى آن را پوشيده داشته، و  ها  ى 

فته است، هيچ قوه سرى است در ذات انسان كه در پشت پرده ى علميه به آجنا نافذ نيست و به كشف آن  ى روان 
فته فته اى مكشوف مى هاى پشت پرده هريك به قوه قادر نه، اين  ى هوش  وهى خنستني را كه فكر است ق گردند، 

  .خوانند ى قيافه و هلجه و خط، فكر را مى كنند، از پشت پرده بايد، مردم هشيار فكر را قرائت مى مى

يابد، و مقام روح و روان را نور نبوت كه باالتر  اى است فوق كاشف اول درمى و عقل پنهان را نور فراست و اميان كه قوه
   ز سر روان احدى را خرب نيست، آجنا شعاع خمصوص ربوىبو برتر و نافذتر از مهه است تواند يافت وىل ا

______________________________  
  .ى حضرت سيد الشهداء عليه السالم قسمىت از دعاى عرفه -)1(

  156: توبه آغوش رمحت، ص

ايزد با خلق او اى بني لطف  است و آن ناحيه ارتباط ذات موجود است با مقام كربياىي غيب الغيوب، در آجنا هيچ واسطه
ى خمصوص با پروردگار خود دارد، اين رابطه را با كس مكشوف نكرده تا وجوب تبليغ و حكم  نيست، هركس خود رابطه

  .آن مهيشه ثابت و تأثري آن مهواره مرتقب باشد

كند، اسباب انقالب  نوازد، به رشد و هدايت مردم حتريص مى هاديان را مهواره در هر حاىل به اميدواريهاى تازه به تازه مى
ى خداشناسى وابسته به توكل و اميد و انتظار و روح اميد است،  و حتول را از بني اسباب مستور داشته، بلندى پايه

ى ارتفاع بلندتر خواهد بود و هرچه روح اميدوارى ارتفاعش بلندتر باشد،  تر باشد روح اميد را پايه هرچند خداشناسى عميق
  .گريد كشد و انتظار خربها دارد و خربهاى تازه مى مىبيشرت به عمق وجود سر 

  .رسد بيند، خربهاى تازه تازه به او مى كشد، اسرار نو به نو مى ترين اسرار وجود سرى مى ترين روح تا به عميق مرتفع

ع اول بعثت اى مبلغني اسالم، روح اميد را از مشا نگريند، سخىت اوضاع مأيوستان نكند، اوضاع زمان مشا از اوضا ! هان
  .تر نبوده و نيست سخت
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بانوىي از حضار كه از بيگانگان . من از اصالح حال امت اسالمى مأيوسم: شيخ حممد عبده در حمضرى گفت: گويند
شيخ هشيار شد، فورى استغفار كرد و ! از دهان شيخ بريون جست» يأس«ى شوم  عجب دارم كه اين كلمه: بود گفت

  .گوىي تصديق منود كه حق مى

ى انبياء، روح اميدوارى بلندتر بود، شاهبازى بود تا به  ى هاديان، از مهه امام حسني عليه السالم جز از جدش از مهه
ترين اسرار وجود نظر داشت، پيام اميدوارى را از زبان حسني بشنويد كه به مشا  هاى امكان پرواز، و به عميق ترين قله مرتفع

  .روح بدهد

ا فداى تو باد يا ح   سني كه در هر وادى تو را بايد صدا زد، تو مبلغني راجا

  157: توبه آغوش رمحت، ص

آموزى، ما را به شيخ مصر و رييس مصر كارى نيست، فداكارى را تو   كىن، تو معيار پافشارى را با نيك بيىن مى تشويق مى
روح تو حىت از انبياى ديگر هم برتر بود، كردى و ديگران از تو آموختند، از زبان تو بايد اسرار خدا را شنيد، بلندپايگى 

  .وزد در كوى تو نسيم نويد و انتظار خري حىت از دم مششري خونريز هم مى

  :اقدام تو در آغاز، در آن عصر تاريك موحش، و به كوفه روى آوردنت، با پيشامدهاى مراحل بني راهت و تذكر

  ...ِيف َشْأٍن، فَاْن نـََزَل اْلَقضاءُ فَاحلَْْمُد للَِّه، َوان َحاَل اْلَقضاءُ ُدوَن الرََّجاءِ  اَالْمُر يـَْنزُِل ِمَن السَّماِء وَُكلَّ يـَْوٍم ُهوَ 

اى و به حنوى اطوارى بود كه از انوار  و برخورد به سدهاى بسته و گفتگوهاى مهرآميز يا شورانگيزت، هركدام در مرحله
  :ىتگف داد كه مى تابيد، و دعاى عرفات را جلوه مى اميد مى

  .َعطاٍء، َواْلَيْأِس ِمْنَك ِىف َبَالءٍ   اهلى انَّ اْخِتَالَف َتدِبريَك َوُسْرَعَة َطواِء َمقاِديرَِك َمَنعا ِعباَدَك الَعارِِفَني ِبَك َعِن السُّكوِن اىل

تربت دالن را هشيار كند، به  و در آخر هم كه چشم از جهان بربسىت بدان اميد بودى كه تربت شهيدان كويت، زنده
 شهيدان كويت بگذرند تا نسيم حيات بر آنان بوزد، از آجنا زنده شوند و به تبليغ قيام كنند و از خلق روگردان نباشند

شت عنربسرشت »1« ، تا با تبليغ خود، آلودگان را به پاكى و اهل معصيت را به توبه و انابه، و مستحقان عذاب را به 
  .برسانند

   ى برادران يوسف توبه
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   اى: فر سومى كه فرزندان يعقوب به حمضر يوسف آمدند عرضه داشتنددر س

______________________________  
  .170/ 3: عنصر شجاعت -)1(

  158: توبه آغوش رمحت، ص

قحطى سرتاسر ديار ما را فرا گرفته و تنگى معيشت خاندان ما را در زير فشار خرد كرده، تواناىي از دست ما ! ساالر بزرگ
كن و گندمى  خواهيم خبرمي مساوات ندارد، تو نيكى مى امي كه با گندمى كه مى پشيزى ناچيز از سرمايه مهراه آورده رفته،

  .بسيار به ما عطا كن، خدا به نيكوكاران پاداش خواهد داد

خىن  از شنيدن اين سخن حال يوسف دگرگون شد، و عجز و ناتواىن برادران و دودمان خود را نيارست حتمل كردن، س
  :گفت كه براى برادران غري منتظره بود، سخنش را با پرسشى آغاز كرد و گفت

برادران از اين سؤال يكه خوردند، ! دانيد كه مشا با يوسف و برادرش چه كرديد و اين كار از جهل و ناداىن مشا بود؟ آيا مى
داند، برادر يوسف را از كجا شناخته،  مىشناسد و سرگذشت وى را  ساالر مصر، اين قبطى بزرگ، از كجا يوسف را مى

ا را با يوسف از كجا مى   داند، رفتارى كه جز برادران ده گانه هيچ كس از آن آگاهى ندارد؟ رفتار آ

در جواب متحري شدند و ساعىت بينديشيدند، خاطرات سفرهاى گذشته را به ياد آوردند، سخناىن كه از ساالر مصر 
  مگر تو يوسف هسىت؟: كرده بودند، به ناگاه مهگى پرسيدندشنيده بودند هنوز فراموش ن

اد كه پس از ساليان دراز يكديگر را : ساالر مصر پاسخ داد آرى، من يوسفم و اين برادر من است، خدا بر ما مّنت 
به  ببينيم و فراق و جداىي به وصال ديدار بدل شود، هركس صرب كند و تقوا پيشه سازد خدايش پاداش خواهد داد و

  .مقصودش خواهد رسانيد

  .بيم و هراسى فوق العاده برادران را فرا گرفت، و كيفر شديد انتقام يوسفى را در برابر چشم ديدند

ا در سرزمني غربت نامتناهى، و اين دو نامتناهى كه در برابر يكديگر قرار گريند  قدرت يوسف نامتناهى، و ضعف آ
  .معلوم است كه چه خواهد شد

  159: رمحت، ص توبه آغوش
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برادران از نظر قانون و مذهب ابراهيم خليل خود را مستحق كيفر ديدند، از نظر عاطفه مستحق انتقام يوسفى دانستند،  
گويا جهان بر سر ايشان فرود آمد و اضطراب و لرزه بر اندامهايشان بينداخت و قدرت سخن از آنان سلب شد، هرچه 

خدا : ع اكتفا كردند، و آن اعرتاف به گناه و تقاضاى عفو و خبشش بود، سپس گفتندنريو داشتند مجع كرده به آخرين دفا 
ا چه خواهد كرد؟ وىل از  تو را بر ما برترى داده و ما خطاكارمي و به انتظار پاسخ نشستند تا ببينند چه مى گويد و با آ

  .دادند دهان يوسف سخىن را شنيدند كه انتظار نداشتند و احتمال منى

من از مشا گذشتم، مشا سرزنش خنواهيد شنيد، كيفر خنواهيد ديد، انتقام خنواهم گرفت، خداى از گناه مشا : گفتيوسف  
  .بگذرد و مشا را بيامرزد

كشند، كينه ندارند، براى دمشن خود از خداى خود طلب  مردان خدا چنني هستند، خبشش و خبشايش دارند، انتقام منى
ا آكنده آمرزش مى   .از مهر و حمبت بر خلق است كنند، دل آ

  :يوسف كه برادران را از بيم انتقام و كيفر آسوده خاطر كرد چنني فرمود

ى پدرم بيفكنيد، حضرتش بينا خواهد شد، و  هم اكنون برخيزيد و به كنعان برگرديد و پرياهن مرا مهراه برده بر چهره
  .هاتان را برداريد و به مصر نزد من بياوريد خانواده

بردند، پرياهىن كه در خنستني بار ارمغان مرگ بود، آژير جداىي  ومني بار بود كه برادران پرياهن يوسف را براى پدر مىاين د
ى وصال بود، و پيك سعادت و  و فراق بود، پيك بدخبىت و شومى بود، وىل اين بار ارمغان حيات بود، نويد ديدار و مژده

  .خوشبخىت بود

كند و از  ر را نابينا ساخت و با بردگى پسر مهراه بود، وىل در اين دفعه پدر نابينا را بينا مىپرياهن يوسف در آن دفعه پد
  .دهد آزادى و سرورى پسر خرب مى

  160: توبه آغوش رمحت، ص

  !اى راستني است، وه كه ميان راست و دروغ چقدر راه است آن پرياهن حامل خوىن دروغني بود، اين پرياهن حامل معجزه

  .برادران براى سومني بار خاك مصر را پشت سر گذارد و قصد سرزمني كنعان كردكاروان 

  :سيم آمساىن، نويد آمساىن، دراى كاروان را به گوش يعقوب پدر مقدس برسانيد، حضرتش به حاضران رو كرد و گفت ىب
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  .شنوم و در انتظار ديدارش هستم اگر مرا در خطا خنوانيد بوى يوسفم را مى

  !برى اى و در آن عشق كهن به سر مى هنوز يوسف را فراموش نكرده: ئه كردند و گفتندنزديكاىن ختط

  .پري آگاه دم فرو بست و پاسخى نداد، سطح فكرى خماطبانش با اين حقايق آشنا نبود

، و ديرى نپاييد كه سخن پري آگاه درست از كار درآمد، و كاروان بشارت به كنعان رسيد و پيدا شدن يوسف را مژده داد
نگفتم كه چيزهاىي را من از : ى پدر گذاردند و نابيناى مقدس بينا گرديد و روى به پسران كرده گفت پرياهن را بر چهره

  .دانيد؟ نوبت كيفر بزهكاران از سوى پدر رسيد، چون حمكوميت پسران قطعى بود دامن كه مشا منى سوى خدا مى

  .او خواستند كه از خدا در برابر گناهانشان طلب آمرزش كند فرزندان اسراييل از پدر تقاضاى عفو كردند، و از

  .»1« ى خود وفا كرد پري آگاه از گناهانشان درگذشت و قول داد كه چنني كند و به وعده

آرى، فرزندان يعقوب از گناهان خود به پيشگاه حضرت حق توبه كردند و از برادر و پدر عذرخواهى منودند، يوسف از 
  آنان را خبشيد، آنان گذشت، يعقوب

______________________________  
  .64: حسن يوسف -)1(

  161: توبه آغوش رمحت، ص

  .و خداوند آنان را در معرض رمحت و عفو قرار داد

   ى مرد جزيره نشني توبه

ا مردى خاندان خود را به كشىت سوار كرد و به دريا اندر شد، كشىت : از حضرت سجاد عليه السالم روايت شده آ
اى از كشىت برنشست و موجش به يكى از  او بر ختته پاره. شكست و از سرنشينان كشىت جز مهسر آن مرد جنات نيافت

هاى خدا را شكسته بود، چيزى  ى كارهاى ناشايسته را كرده و متام غدقن ها برد، در آن جزيره مردى راهزن بود كه مهه جزيره
  :آدمى زاده هسىت يا پرى؟ گفت: و ايستاد، سر به سوى او برداشت و گفتندانست جز اين كه آن زن باال سرش آمد 



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

 

ام، با او سخىن نگفت و به او درآوخيت مهانند شوهرى كه با زن درآويزد، چون آهنگ او كرد آن زن به خود  آدمى زاده
ره به عامل باال كرد، آن ترسم و با دست خود اشا از اين مى: لرزى؟ در پاسخ گفت چرا بر خود مى: لرزيد، آن راهزن گفت

ترسى با اين كه از اين  تو چنني از خدا مى: مرد راهزن گفت. نه به عزت او سوگند: اى؟ گفت چنني كارى كرده: مرد گفت
هيچ نكردى، و من اكنون تو را به زور بر آن داشتم، به خدا كه من سزاوارترم، آرى، من به اين ترس و هراس از تو 

  .ده برخاست و نزد خاندان خود رفت و مهىت جز توبه و بازگشت نداشتترم، كارى نكر  شايسته

ا را داغ كرد، راهب به آن جوان   رفت راهىب رهگذر با او برخورد و به مهراه هم مى در اين ميان كه مى رفتند و آفتاب آ
من براى خود در درگاه خدا : آن جوان گفت. سوزاند دعا كن تا خداوند با ابرى سايه بر ما اندازد، آفتاب ما را مى: گفت
بسيار : گفت. كنم و تو آمني بگو پس من دعا مى: راهب گفت. دامن كه دعاىي كنم و از او چيزى خواهم اى منى حسنه

ا سايه انداخت، و زير سايه ى آن مقدار  خوب، و راهب شروع به دعا كرد و جوان آمني گفت و چه زود ابرى بر آ
   بسيارى

  162: توبه آغوش رمحت، ص

ا جدا شد و دو راه شد، و آن جوان از يك راه رفت و راهب از يكى ديگر؛ به ناگاه آن ابر  از روز راه رفتند تا راه آ
رتى، دعا براى تو اجابت شده و براى من اجابت نشده، داستان خود : راهب گفت. باالى سر آن جوان رفت تو از من 

اى برايت آمرزيده شده براى ترسى كه  آنچه گناه در گذشته كرده: به او گفت. درا به من بگو؛ او خرب آن زن را گزارش دا
  ؟»1«  به دلت افتاده بايد بنگرى در آينده چوىن

   اصمعى و تائب بياباىن

بردم، مناز مجعه را خوانده و از شهر بريون رفتم، مرد عرىب را ديدم بر شرتى نشسته و  در بصره به سر مى: گويد اصمعى مى
تو آىن كه : ى اصمع، گفت از طايفه: اى؟ گفتم از كجاىي و از كدام قبيله: اى در دست دارد، چون مرا ديد گفت نيزه

  آىي؟ از كجا مى: آرى، من آمن، گفت: معروف به اصمعى هسىت؟ گفتم

  :ى خداى عّز و جل، گفت از خانه: گفتم

  او للَِّه بـَْيٌت ِىف اْالْرِض؟

  اى هست؟ آيا در زمني براى خداوند خانه
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  كردى؟ آجنا چه مى: ى مقدس معظم، بيت اللَّه احلرام، گفت آرى، خانه: گفتم

  :خواندم، گفت كالم خدا مى: گفتم

  او للَِّه َكالٌم؟

  آيا براى خدا كالمى هست؟

  :ى والذاريات را خواندم تا به اين آيه رسيدم چيزى از آن را بر من خبوان، سوره: آرى، كالمى شريين، گفت: گفتم

______________________________  
  .6، حديث 59، باب 361/ 67: ؛ حبار األنوار8، باب اخلوف و الرجاء، حديث 69/ 2: كاىف  -)1(

  163: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1« »َو ِيف السَّماِء ِرْزُقُكْم َو ما ُتوَعُدونَ «

  .و روزى مشا و آنچه كه به مشا وعده داده شده در عامل باالست

اش حممد صلى اهللا عليه و آله و سلم نازل   آرى، سخن اوست كه به بنده: ن كالم خدا و سخن او است؟ گفتماي: گفت
آور از درونش سر زد، نيزه و مششري را  كرده، گوىي آتشى از غيب در او زدند، سوزى در وى پديد آمد، دردى شگفت

يدستان واگذاشت، لباس ستم    :از تن بينداخت و گفتبينداخت، شرت را قرباىن كرد و به 

  .ترى يقبل من مل خيدمه ىف شبابه

  رسد كسى كه در جواىن به عبادت و طاعت برخناسته، قبول درگاه شود؟ آيا به نظرت مى! اصمعى

پذيرفتند چرا پيامربان را مبعوث به رسالت كردند، رسالت انبيا براى اين است كه فرارى را باز گردانند و قهر   اگر منى: گفتم
  .را آشىت دهند كرده

  .ى معصيت را مرمهى بنه اصمعى اين درد زده را داروىي بيفزاى، و خسته: گفت

  :ى آيات خوانده شده را شروع كردم دنباله
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  .»2« »فـََو َربِّ السَّماِء َو اْألَْرِض ِإنَُّه حلََقٌّ ِمْثَل ما أَنَُّكْم تـَْنِطُقونَ «

  .حق است مهانند سخىن كه با يكديگر داريدى خدا  پس به خداى آمسان و زمني قسم كه وعده

اد   .چون آيه را قرائت كردم چند بار خود را به زمني زده و نعره كشيد، و مهچون واهلى سرگردان و حريان رو به بيابان 

  :گفت ى كعبه داشت و مى ى خدا، دست به پرده او را نديدم تا در طواف خانه

______________________________  
  .22): 51(اريات ذ -)1(

  .23): 51(ذاريات  -)2(

  164: توبه آغوش رمحت، ص

  من مثلى وأنت رّىب، من مثلى وأنت رّىب؟

  مانند من كيست كه تو خداى مىن، مانند من كيست كه تو پروردگار مىن؟

  :اى، گفت با اين كالم و حاىل كه دارى مردم را از طواف باز داشته: به او گفتم

ى او، بگذار تا براى او نازى كنم، سپس دو خط شعر خواند كه مضمونش اين  ى او و بنده بنده خانه خانه! اى اصمعى
  :است

ى آقاى خود را بزنيد، به يقني در به  چه نيكو هستيد، پدرم فداى مشا باد چه زيبا هستيد، درب خانه! اى شب بيداران
  .شود روى مشا باز مى

جستجو كردم او را نيافتم، حريت زده و مدهوش ماندم، طاقتم از دست سپس در ميان مجعيت پنهان شد، آنچه از او 
  .»1« رفت، برامي جز گريه و ناله مناند

  شود صدق و راسىت موجب توبه مى
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گشتند تا او را غارت كنند، ناگهان مسافرى ديدند، به جانب او تاختند و   گروهى راهزن در بيابان دنبال مسافر مى
ى آن هم  متام داراىي من هشتاد دينار است كه چهل دينار آن را بدهكارم، با بقيه: ده، گفتهرچه دارى به ما ب: گفتند

  .بايد تأمني معيشت كنم تا به وطن برسم

  .گويد ندارد رهايش كنيد، پيداست آدم بدخبىت است و پول جز آنچه كه مى: رييس راهزنان گفت

رفت و بدهى خود را پرداخت و برگشت، دوباره در ميان راه راهزنان در كمني مردم نشستند، مسافر به حمل مورد نظر 
   هرچه دارى: دچار راهزنان شد، گفتند

______________________________  
  .319/ 9: تفسري كشف االسرار -)1(

  165: توبه آغوش رمحت، ص

اش براى خمارج زندگى مانده،  بقيهمرا هشتاد دينار بود، چهل دينار بابت بدهى پرداختم، : كشيم، گفت بده وگرنه تو را مى
  !به دستور رييس راهزنان او را گشتند، در جستجوى لباس و بار او جز چهل دينار نديدند

حقيقتش را براى من بگو، چگونه در برخورد با اين مهه خطر جز سخن به حقيقت نگفىت و از : رييس راهزنان گفت
  راستگوىي امتناع ننمودى؟

  !م وعده دادم در متام عمرم سخن جز به راسىت نگومي و دامن به دروغ آلوده نسازمدر كودكى به مادر : گفت

تو به مادرت قول دادى دروغ نگوىي و اينگونه ! عجبا: راهزنان قاه قاه خنديدند وىل رييس دزدان آه سردى كشيد و گفت
از اين به ! خدايا: نكنيم، آنگاه فرياد زدپاى بند قولت هسىت، وىل من پاى بند قول خدا نباشم كه از ما قول گرفته گناه 

  !كنم؛ توبه، توبه بعد به قومل عمل مى

   اى عجيب توبه

اى آراسته و ظاهرى پاك و پاكيزه،  در زمان رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم، در شهر مدينه مردى بود با چهره
  .آنچنان كه گوىي در ميان اهل اميان انساىن خنبه و برجسته است

  .زد هاى اهل مدينه دستربد مى رفت و به خانه و در بعضى از شبها به دور از چشم مردمان به دزدى مىا
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اى باال رفت، ديد اثاث زيادى در ميان خانه قرار دارد و جز يك زن جوان كسى در آن  شىب براى دزدى از ديوار خانه
  !خانه نيست

  !ين مهه اثاث قيمىت، يكى هم درآوخينت با اين زنمرا امشب دو خوشحاىل است، يكى بردن ا: پيش خود گفت

  در اين حال و هوا بود كه ناگهان برقى غيىب به دل او زد، آن برق راه فكرش را

  166: توبه آغوش رمحت، ص

روشن ساخت، بدين گونه در انديشه فرو رفت، مگر من بعد از اين مهه گناه و معصيت و خالف و خطا به كام مرگ 
كند، آيا در آن روز مرا از حكومت و عذاب و عقاب حق راه   گر بعد از مرگ خداوند مرا مؤاخذه منىشوم، م دچار منى

  گريزى هست؟

پس از انديشه و تأمل به سخىت . آن روز پس از امتام حّجت بايد دچار خشم خدا شوم و در آتش جهنم براى ابد بسوزم
  .ى خود برگشت پشيمان شد و با دست خاىل به خانه

ى غلط انداز و لباس نيكان و صاحلان به حمضر پيامرب  ى ظاهر الصالحى و چهره اب صبح دميد، با مهان قيافهچون آفت
ى شب گذشته،  صلى اهللا عليه و آله و سلم آمد و در حضور آن حضرت نشست، ناگهان مشاهده كرد صاحب خانه

وهر هستم، ثروت زيادى در اختيار من است، زىن بدون ش: يعىن آن زن جوان به حمضر پيامرب شرفياب شد و عرضه داشت
ام آمده، اگرچه چيزى نربده وىل مرا در وحشت و ترس  قصد داشتم شوهر نكنم، شب گذشته به نظرم آمد دزدى به خانه

  .دانيد شوهرى براى من انتخاب كنيد انداخته، جرأت اينكه به تنهاىي در آن خانه زندگى كنم برامي منانده، اگر صالح مى

: به آن دزد اشاره كردند، آنگاه به زن فرمودند كه اگر ميل دارى تو را هم اكنون به عقد او درآورم، عرضه داشت حضرت
حضرت آن زن را براى آن شخص عقد بست، با هم به خانه رفتند، داستان خود را براى زن  . از جانب من مانعى نيست

بردم، هم مرتكب گناه ماىل شده  با تو چند حلظه بسر مى گفت كه آن دزد من بودم كه اگر دست به دزدى زده بودم و
رسيدم آن هم از طريق حرام، وىل  بودم و هم آلوده به معصيت شهواىن و بدون شك بيش از يك شب به وصال تو منى

 چون به ياد خدا و قيامت افتادم و نسبت به گناه صرب كردم و دست به جانب حمرمات اهليه نربدم، خداوند چنني مقدر
  فرمود كه امشب از درب منزل وارد

  167: توبه آغوش رمحت، ص
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  .»1«  گردم و تا آخر عمر با تو زندگى خوشى داشته باشم

   ى ِبشر حاىف توبه

ى خود جملس آوازه خواىن و بزم گناه داشت، روزى  بشر مردى بود خوشگذران و اهل هلو و لعب، اغلب اوقات در خانه
امام . ى او عبور كردند، در حاىل كه صداى آوازه خوانان و مطربان بلند بود امام موسى بن جعفر عليه السالم از كنار خانه

آزاد است، حضرت : صاحب اين خانه بنده است يا آزاد؟ پاسخ داد: فرمودند به خدمتكارى كه كنار دِر خانه ايستاده بود
ى  خدمتكار وارد خانه شد، بشر در حاىل كه كنار سفره. ترسيد گوىي، اگر بنده بود از مواليش مى راست مى: فرمودند

ونه سؤال كرد و من شخصى را در كوچه ديدم، از من بدينگ: شراب بود از عّلت دير برگشنت او پرسيد، خدمتكار گفت
كالم موسى بن جعفر عليه السالم آنچنان در قلب بشر اثر كرد كه ترسان و هراسان با پاى . بدين صورت پاسخ گفتم

برهنه از منزل بريون آمد و خود را خدمت حضرت رسانده به دست مبارك امام توبه كرد، آنگاه با چشم گريان به خانه 
  .»2«  ى زاهدان و عارفان قرار گرفت را مجع كرد و عاقبت در زمرهى گناه  برگشت و براى مهيشه سفره

شت است    تائب، اهل 

با مجعى به سوى مّكه حركت كردمي، پريمردى در كاروان بود، در عبادت سخت كوش وىل به : گويد معاوية بن وهب مى
دانستيم اعتقاد نداشت، به  ل پيامرب مىصورتى كه ما اعتقاد به واليت اهل بيت داشتيم و امرياملؤمنني را جانشني بالفص

  .خواند مهني خاطر مطابق مذهب خلفاى جور منازش را در سفر متام مى

______________________________  
  .28: اسرار معراج -)1(

  .130/ 2: روضات اجلنات -)2(

  168: توبه آغوش رمحت، ص

ى ما بر صراط مستقيم قرار داشت، پريمرد در ميان  دش چون عقيدهاش در كاروان مهراه ما بود، در حاىل كه اعتقا برادر زاده
  :اش گفتم راه بيمار شد، به برادر زاده

كردى نيكو بود، شايد خداوند مهربان در اين آخر عمر  گرفىت و او را از امر واليت آگاه مى اگر با عموى خود متاس مى
  .رهانداو را به راه راست هدايت فرمايد و از گمراهى و ضاللت ب
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مردم بعد از ! عمو جان: اش به جانب او شتافت و گفت او را به حال خود واگذاريد، وىل برادر زاده: اهل قافله گفتند
رسول خدا روى از حق باز گرداندند جز چند نفر؛ على بن اىب طالب عليه السالم مهانند رسول خدا واجب االطاعه بود، 

  :اى زد و گفت بر متام امت واجب، پريمرد نالهپس از پيامرب حق با على است و اطاعتش 

  .ام، سپس از دنيا رفت من نيز بر مهني عقيده

چون از سفر باز گشتيم، خدمت حضرت صادق عليه السالم مشرف شدمي، على بن سرى داستان پريمرد را به عرض 
شت است، وى عرضه داشت: حضرت رساند، امام فرمودند آن شخص جبز ساعت آخر عمرش بر : او فردى از اهل 

از او چه : و اهل جنات است؟ امام فرمودنداين امر آگاه نشد، اعتقاد صحيحش تنها در مهان ساعت بود، آيا او رستگار 
شت شد مى   !»1« خواهيد، به خدا سوگند او وارد 

   ى ابولبابه توبه

هنگام ظهر امني . زماىن كه جنگ خندق به پايان رسيد، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم به مدينه مراجعت كرد
يظه را از جانب حضرت حق اعالم كرد، مهان وقت رسول وحى نازل شد و فرمان جنگ با يهوديان پيمان شكن بىن قر 

ى بىن قريظه خبوانيد، دستور پيامرب اجنام گرفت،  بايد مناز عصر را در منطقه: اسالم مسلح شد و به مسلمانان دستور دادند
   ارتش اسالم بىن قريظه را به حماصره

______________________________  
  .4، حديث )ع(أعطى الّله عّز و جّل آدم ، باب فيما 440/ 2: كاىف  -)1(

  169: توبه آغوش رمحت، ص

ى  كشيد، مدت حماصره طوالىن شد، يهوديان به تنگ آمدند، به رسول حق پيام دادند ابولبابه را نزد ما فرست تا درباره
  .وضع خود با او مشورت كنيم

  .گويند ه مىنزد هم پيمانان خود برو و ببني چ: رسول خدا به ابولبابه فرمودند

  ى ما چيست؟ صالح تو درباره: ابولبابه وقىت وارد قلعه شد يهوديان پرسيدند
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آرى، تسليم او : گويد تا هرچه مايل است نسبت به ما اجنام دهد؟ جواب داد آيا تسليم شومي به مهان صورتى كه پيامرب مى
رسيد، وىل از  در صورت تسليم بالفاصله به قتل مىشويد، وىل به مهراه اين جواب با دست خود به گلويش اشاره كرد، يعىن 

زيرا حق نبود اسرار را فاش و امر پنهان را آشكار  ! آه به خدا و پيامرب خيانت كردم: عمل خود پشيمان شد و فرياد زد
  .كنم

اى مسجد از قلعه به زير آمد و يكسر به جانب مدينه رفت، وارد مسجد شد، با ريسماىن گردن خود را به يكى از ستو
ام پذيرفته شود يا مبريم، رسول خدا  خود را آزاد نكنم مگر اينكه توبه: گفت» ستوىن كه معروف به ستون توبه شد«بست 

آمد از خداوند براى او طلب آمرزش  اگر نزد من مى: از تأخري ابولبابه جويا شد، داستانش را عرضه داشتند، فرمودند
  .اش اجنام دهد آورده و خداوند نسبت به او سزاوارتر است، هرچه خواهد درباره كردم، اما اكنون به جانب خدا روى مى

اى كه بتواند خود را حفظ كند غذا  گرفت و شبها به اندازه ابولبابه در مدتى كه به ريسمان بسته بود روزها را روزه مى
  .كرد آورد و وقت نياز به وضو بازش مى خورد، دخرتش به وقت شب برايش غذا مى مى

  :ى ابولبابه به رسول خدا نازل شد ى پذيرفته شدن توبه ى ام سلمه آيه شىب در خانه

ِْم َخَلُطوا َعَمًال صاِحلاً َو آَخَر َسيِّئاً َعَسى اللَُّه أَنْ «    َو آَخُروَن اْعتَـَرُفوا ِبُذنُِو

  170: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1« »يـَُتوَب َعَلْيِهْم ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ 

ى آنان را بپذيرد،  و گروهى ديگر به گناه خويش اعرتاف كردند، عمل نيك و بدى را به هم آميختند، باشد كه خدا توبه
  .ى مهربان است مهانا خداوند آمرزنده

را من به ى او  دهيد قبوىل توبه اجازه مى! يا رسول اللَّه: ى ابولبابه پذيرفته شد، عرضه داشت توبه: پيامرب به ام سلمه فرمودند
  :او بشارت دهم، فرمودند

  .اش رابه او بشارت داد ام سلمه سر از حجره بريون كرد و قبوىل توبه. آرى

ابولبابه خدا را به اين نعمت سپاس گفت، چند نفر از مسلمانان آمدند تا او را از ستون باز كنند، ابولبابه مانع شد و  
  .اينكه رسول خدا بيايد و مرا آزاد كندگذارم مرا باز كنيد مگر  به خدا سوگند منى: گفت
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اى، سپس ريسمان از گردنش  ات قبول شد، اكنون به مانند وقىت هسىت كه از مادر متولد شده توبه: پيامرب آمدند و فرمودند
  .باز كرد

ى دو سوم مال را   اجازهنه، : دهى متام اموامل را در راه خدا صدقه بدهم؟ فرمودند اجازه مى! يا رسول اللَّه: ابولبابه گفت
نه، يك سوم آن را درخواست كرد، حضرت اجازه : ى پرداخت نصف مال را گرفت، فرمودند نه، اجازه: گرفت، فرمودند

  .»2« داد

  ى آهنگر توبه

در شهر بصره وارد بازار آهنگران شدم، آهنگرى را ديدم آهن تفتيده را با دست روى : گويد راوى اين داستان عجيب مى
   گذاشته و شاگردانش با پتك  سندان

______________________________  
  .102): 9(توبه  -)1(

  .423: ؛ بازگشت به خدا535/ 4: ؛ تفسري برهان303/ 1: تفسري قمى -)2(

  171: توبه آغوش رمحت، ص

  .كوبند بر آن آهن مى

ساىل بصره : اين معنا را پرسيدم، گفت زند؟ از آهنگر سبب به تعّجب آمدم كه چگونه آهن تفتيده دست او را صدمه منى
ى من بود پيش من آمد  شدند، روزى زىن جوان كه مهسايه دچار قحطى شديد شد به طورى كه مردم از گرسنگى تلف مى

ى او شدم، پيشنهاد غري  ترسم چيزى به من كمك كن، چون مجالش را ديدم فريفته هامي مى از تلف شدن بچه: و گفت
  .ام بريون رفت زن دچار خجالت شد و به سرعت از خانه اخالقى به او كردم،

رود، از خدا برتس و به من كمك كن،  بيم تلف شدن فرزندان يتيمم مى! اى مرد: ام آمد و گفت پس از چند روز به خانه
  .ام را ترك كرد باز خواهشم را تكرار كردم، زن خجالت زده و شرمنده خانه

مرا به حمّلى برب كه جز من و تو  . ى توام خاطر حفظ جان فرزندان يتيمم تسليم خواستهبه : دو روز بعد مراجعه كرد و گفت
  شود؟ تو را چه مى: كسى نباشد، او را به حمّلى خلوت بردم، چون به او نزديك شدم به شّدت لرزيد، گفتم
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م مرتكب اين عمل نامشروع ى حمرت  خواهى در برابر پنج بيننده بينم مى ى جاى خلوت دادى، اكنون مى به من وعده: گفت
ى موكل بر من، دو  دو فرشته: كسى در اين خانه نيست، چه جاى اين كه پنج نفر باشند، گفت! اى زن: شوى، گفتم

ى موكل بر تو و عالوه بر اين چهار فرشته، خداوند بزرگ هم ناظر اعمال ماست، من چگونه در برابر اينان مرتكب  فرشته
  اين عمل زشت شوم؟

ى سخت دامنش آلوده شود، از او  زن در من چنان اثر گذاشت كه بر اندامم لرزه افتاد و نگذاشتم در آن عرصه كالم آن
دست برداشتم، به او كمك كردم و تا پايان قحطى جان او و فرزندان يتيمش را حفظ منودم، او به من به اين صورت دعا  

  :كرد

بر اثر . و فرو نشاند، تو هم آتش دنيا و آخرت را بر او حرام گردانچنانكه اين مرد آتش شهوتش را به خاطر ت! خداوندا
  ى آتش دنيا دعاى آن زن از صدمه

  172: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1«  در امان ماندم

   ى قوم يونس توبه

در قوم يونس مردمى بودند كه : اند سعيد بن جبري و گروهى از مفّسرين، داستان قوم يونس را بدين گونه روايت كرده
آنان از قبول دعوت يونس امتناع داشتند، سى و سه سال مردم را به . كردند ى نينوا در اراضى موصل زندگى مى منطقه

خداپرسىت و دست برداشنت از گناه دعوت كرد، جز دو نفر كسى به او اميان نياورد، يكى شخصى به نام روبيل و ديگرى 
  .به نام تنوخا

ى دوسىت داشت، تنوخا مردى بود عابد و زاهد،  راى علم و حكمت بود و با يونس سابقهاى بزرگ و دا روبيل از خانواده
ّيه   .ى هيزم و فروش آن بود و كارش 

سى و سه سال است اين : يونس از دعوت قوم خود َطْرىف نبست، به درگاه حق از قوم نينوا شكايت برد، عرضه داشت
ترسامن وىل جز سركشى و  كنم و از خشم و عذابت مى ناه دعوت مىگريى از گ مجعيت را به توحيد و عبادت و كناره

ديدم مى دهند، به من به چشم حقارت مى تكذيب پاسخى منى آنان را دچار عذاب  ! خداوندا. منايند نگرند و به كشنت 
و  در ميان اين مردم اشخاص جاهل و اطفال در رحم ! اى يونس: خطاب رسيد. كن كه ديگر قابل هدايت نيستند

كودكان خردسال، پريان فرتوت و زنان ضعيف وجود دارند، من كه خداى حكيم و عادمل و رمحتم بر غضبم پيشى جسته، 
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گناهان را به گناه گنهكاران عذاب كنم، من دوست دارم با آنان به رفق و مدارا معامله كنم و منتظر توبه و  ميل ندارم ىب
ا با رمحت و مهرباىن رفتار مناىي، و به بازگشتشان باشم، من تو را به سوى آنان فرس تادم كه نگهبان آنان باشى و با آ

   ى مقام شامخ نبّوت واسطه

______________________________  
  .84: اسرار معراج -)1(

  173: توبه آغوش رمحت، ص

ا به صرب رفتار كىن، و به مانند طبيب آگاهى كه به مداواى بيمارانش مى درباره ى   د با مهرباىن به معاجلهپرداز  ى آ
  !گناهانشان اقدام كىن

كىن، مرا پيش از اين پيامربى بود به نام نوح كه صربش از تو زيادتر بود و  از كمى حوصله براى آنان درخواست عذاب مى
صد و پنجاه سال از من براى آنان  رت از تو مصاحبت داشت، با آنان به رفق و مدارا زيست، پس از  با قومش 

  .رخواست عذاب كرد و من هم دعايش را اجابت كردمد

ا خشم گرفتم، چه آنكه هر چه آنان را به طاعتت خواندم بيشرت بر گناه اصرار ! اهلى: عرضه داشت من به خاطر تو بر آ
ا مداراىي ندارم و به ديده اينان ديدم ى خريخواهى به ايشان ننگرم، بعد از كفر و انكارى كه از  ورزيدند، به عزّتت با آ

روز : دعوت يونس از جانب حق پذيرفته شد، خطاب رسيد. عذابت را بر اينان فرست كه هرگز مؤمن خنواهند شد
ا را خرب كن چهارشنبه وسط ماه شوال پس از طلوع آفتاب بر آنان عذاب مى   .فرستم، آ

آن مرد حكيم و آگاه باالى بلندى آمد، ى وسط شوال رسيد در حاىل كه يونس ميان قوم نبود، روبيل  زماىن كه چهارشنبه
ى  منم روبيل كه نسبت به مشا خريخواه هستم، اينك ماه شوال است كه مشا را در آن وعده! اى مردم: با صداى بلند گفت

ى خدا را ختّلفى نيست  ى خدا راست گفته، وعده اند، مشا پيامرب خدا را تكذيب كرديد وىل بدانيد كه فرستاده عذاب داده
  .ون بنگريد چه خواهيد كرداكن

  .به ما راه چاره را نشان بده، چه اينكه تو مردى عامل و حكيمى، و نسبت به ما مهربان و دلسوزى: مردم به او گفتند

نظر من اين است كه پيش از رسيدن ساعت عذاب، متام مجعّيت از شهر خارج شوند، ميان زنان و فرزندان جداىي : گفت
   ى به حق كرده از سوز دل به درگاه خدا بنالند و به حضرتش زارى و تضرع آرند، و از روىاندازند، مهه با هم رو 
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  174: توبه آغوش رمحت، ص

  :اخالص توبه كنند و بگويند

ما بر خود ستم كردمي، پيامربت را تكذيب منودمي، اكنون از گناهان ما بگذر، اگر ما را نيامرزى و به ما رحم ! خداوندا
ى ما را قبول كن و به ما رحم منا، اى خداىي كه رحم تو از مهه بيشرت  توبه! ى زيانكاران باشيم، خدايا ننماىي از مجله

  .است

ى معنوى حاضر شدند، وقىت روز چهارشنبه رسيد روبيل از مردم كناره گرفت و به   مردم نظر او را پذيرفتند و براى اين برنامه
ا را بشنود و  اى رفت تا ناله گوشه ا را بنگرد توبهى آ   .ى آ

آفتاب چهارشنبه طلوع كرد، باد زرد رنگ تاريكى با صداهاى مهيب و هولناك به شهر رو آورد كه باعث وحشت مردم 
شد، صداى مرد و زن، پري و جوان، غىن و ضعيف بيابان را پر كرد، از عمق دل توبه كردند و از خداوند طلب آمرزش 

ى آنان به قبول حق  توبه. كردند ى فرزندان گريه مى گريستند و آنان به ناله ز مادران مىى جانسو  ها به ناله منودند، بچه
  .»1« هاى خود بازگشتند رسيد، عذاب از آنان برطرف شد و مردم با خيال راحت به خانه

  ى جوان اسري توبه

خدا صلى اهللا عليه و آله  تعدادى اسري به حمضر مبارك رسول: كند شيخ صدوق از حضرت صادق عليه السالم روايت مى
  .ى آنان فرمان داد مگر به يك نفر از آنان و سلم آوردند، به كشنت مهه

  :ى اسريان حكم رهاىي مرا دادى؟ فرمودند چرا از ميان مهه: مرد اسري گفت

 :جربييل از جانب خدا به من خرب داد در وجود تو پنج خصلت است كه خدا و رسول آن پنج خصلت را دوست دارند
  ات، غريت شديد بر خانواده

______________________________  
  .، به اختصار767/ 1: تفسري صاىف -)1(

  175: توبه آغوش رمحت، ص
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آن مرد پس از شنيدن اين برنامه مسلمان شد و اسالمش نيكو  . سخاوت، حسن خلق، راسىت در گفتار، شجاعت
  .»1« اى شديد شهيد شد ز مبارزهگشت، سپس در جنگى مهراه رسول خدا شركت كرد و پس ا

   ى مردى از كارگزاران ستمكاران توبه

از : كند كه مرا دوسىت بود از نويسندگان امور ادارى بىن اميه، به من گفت عبد اللَّه بن محّاد از على بن اىب محزه نقل مى
رفتم، حضرت اجازه دادند، حضرت صادق عليه السالم اجازه بگري تا من خدمت آن بزرگوار برسم، از حضرت اجازه گ

فدايت شوم، در دولت بىن اميه كارگزار بودم، ثروت زيادى نصيب : وقىت بر حضرت وارد شد سالم كرد و نشست و گفت
  .ام من شد در حاىل كه براى به دست آوردن آن ثروت مقررات شرع را رعايت نكرده

رسيد و مجعى از جانب  يافتند و غنيمىت به آنان منى  منىاگر بىن اميه براى خود كاتىب: امام صادق عليه السالم فرمودند
شدند، كارى از  گذاشتند و باعث قدرت آنان منى اگر مردم آنان را وامى. بردند جنگيدند، حق مرا به غارت منى ايشان منى

  .آمد دست آنان برمنى

اگر بگومي اجنام : ؟ حضرت فرمودندآيا براى من راه خروجى از اين بالى عظيم وجود دارد: جوان به حضرت عرضه داشت
اى دست بردار، هر كه را  از متام ثروتى كه از طريق ديوان بىن اميه به دست آورده: آرى، فرمودند: دهى؟ عرض كرد مى
شت را از جانب خدا براى تو  شناسى مال او را به او برگردان و هر كه را منى مى شناسى از جانب او صدقه بده، من 

  .دهم فدايت شوم اجنام مى: م، جوان سكوتى طوالىن كرد، سپس عرضه داشتكن ضمانت مى

______________________________  
لس السادس و األربعون، حديث 271: اماىل صدوق -)1(   .25، حديث 92، باب 384/ 68: ؛ حبار األنوار7، ا

  176: توبه آغوش رمحت، ص

فه برگشت، چيزى براى او مناند مگر اينكه نسبت به آن به دستور حضرت جوان با ما به كو : گويد على بن اىب محزه مى
  .صادق عليه السالم عمل كرد

او پرياهن بدنش را نيز در راه خدا داد، براى او پوىل مجع كردم، لباسى خريدم و خرجى مناسىب براى او فرستادم، چند 
برقرار بود تا روزى به ديدنش رفتم، در حال احتضار  ى ما با او ماهى نگذشت كه مريض شد، به عيادت او رفتيم، رابطه

به كار دفن و . به خدا قسم امام صادق به عهدش وفا كرد، گفت و از دنيا رفت: اش را گشود و به من گفت بود، ديده
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به خدا قسم عهد خود را نسبت به دوستت : مرامسش اقدام كردمي، پس از زماىن خدمت حضرت صادق رسيدم، فرمودند
  .»1« فدايت شوم راست گفىت، او به هنگام مرگش از عنايت مشا خرب داد: كردمي، عرض كردموفا  

  اى اعجاب آور توبه

ى آخر جملس  براى تبليغ به بندرعباس، مركز استان هرمزگان رفته بودم، شب مجعه) عج(اين فقري در ايام والدت امام عصر 
  .بناى قرائت دعاى كميل بود

  .خوامن و از اين نظر شركت كنندگان حاىل خاص دارند حفظ در تاريكى مطلق مىمن دعاى كميل را از 

  .اى به دستم داد حلظاتى قبل از شروع كميل، جواىن در حدود بيست ساله كه او را تا آن زمان نديده بودم نامه

ل اين گونه جمالس نبودم، اه: پس از كميل به خانه برگشتم، آن نامه را خواندم، برامي بسيار شگفت آور بود، نوشته بود
  سال گذشته اوايل ظهر يكى از

______________________________  
  .105، حديث 11، باب 382/ 47: ؛ حبار األنوار4، باب عمل السلطان و جوائزهم، حديث 106/ 5: كاىف  -)1(

  177: توبه آغوش رمحت، ص

در ساعت مقرر آمد، . آمي تا با هم به جاىي برومي و مىدوستامن به من تلفن زد كه ساعت چهار بعد از ظهر به دنبال ت
  قصد كجا دارى؟: داخل ماشني به او گفتم

وقىت به . خواهم حلظاتى با هم باشيم خانه كامًال خاىل است، مى. اند پدر و مادرم به مسافرتى چند روزه رفته: گفت
خانه هستند و آماده براى اينكه خود را در اختيار  ام، هر دو در دو زن جوان را دعوت كرده: ى او رفتم به من گفت خانه

هاى  ى برنامه شدم به ذهنم آمد كه در پرده ما بگذارند، مرا به اطاقى فرستاد و خودش به اطاق ديگر رفت، وقىت آماده
جمالس  دانستم اين دعا از امرياملؤمنني عليه السالم است وىل ، مى»شب مجعه دعاى كميل«تبليغى مربوط به مشا نوشته 

قرائت دعاى كميل را نديده بودم، در آن حالت شديد شيطاىن، به شدت از امرياملؤمنني شرمنده شدم، حيا و ترس متام 
وجودم را گرفت، به شدت از خودم بدم آمد، از جا برخاستم، بدون اينكه با آن زن كمرتين متاسى داشته باشم از آن خانه 

زدم تا هنگام شب رسيد، به مسجد آمدم و در تاريكى جلسه  اى بندر پرسه مىفرار كردم، حريان و سرگردان در خيابا
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ى  پشت سر مشا نشستم، از ابتدا تا انتهاى دعاى كميل با شرمندگى و سرافكندگى گريه كردم، از خدا خواستم زمينه
  .ازدواج مرا فراهم آورد، عالوه از افتادن در جلن زار گناه حفظم منايد

اى حمرتم ازدواج كردم، دخرت در  ديدم با دخرتى از خانواده به پيشنهاد پدر و مادرم كه به خواب منىدو سه ماهى گذشت 
سريت و صورت كم نظري است و من اين نعمت را از بركت ترك گناه و شركت در دعاى كميل امرياملؤمنني عليه السالم 

ا رقم زدم تا بدانيد اين جلسات چه سود سرشارى ى شبها در اين جملس شركت كردم و اين نامه ر  دارم، امسال هم مهه
  !براى مردم خبصوص جوانان دارد

  ى پر مغز توبه كرد گنكهار با يك مجله

  :يكى از مريدان مرحوم عالمه حممد تقى جملسى به ايشان عرضه داشت

  178: توبه آغوش رمحت، ص

هاى ديگر  لعب دارد و به شدت مزاحم من و مهسايه هايش جملس هلو و اى دارم آلوده به گناه، اغلب شبها با نوچه مهسايه
ى از منكر نسبت به او مى ترسم، راهى هم براى  است، مردى است قلدر و داش مسلك، و من از امر به معروف و 

  .ى ديگر ندارم ام به خانه تبديل خانه

در جملس مهماىن شركت كنم و با  اگر او را شىب به مهماىن دعوت كىن من حاضرم: عالمه حممد تقى جملسى به او فرمود
  .او سخن بگومي، شايد به لطف حضرت حق از اعمال خالفش دست بردارد و به پيشگاه خداوند توبه منايد

ى جملسى در آن جملس شركت كرد،  مرد قلدر به توسط مرد مؤمن دعوت به مهماىن شد، دعوت را اجابت كرد، عالمه
: ى مهماىن تعجب كرده بود به جملسى گفت كه از آمدن جملسى به جلسه  حلظاتى به سكوت گذشت، ناگهان مرد قلدر

  حرف مشا روحانيون در اين دنيا چيست؟

  :اگر لطف كنيد بفرماييد حرف مشا چيست؟ مرد قلدر گفت: جملسى فرمود

ا رعايت كند گوييم اگر كسى منك كسى را خورد بايد حّق منك ر  امثال ما در فرهنگ قلدرى حرف بسيار دارمي از مجله مى
در : شصت سال، فرمود: گذرد؟ پاسخ داد چند سال از عمر مشا مى: و با او در صفاى حمض باشد، جملسى به او فرمود

اى سخت  اى آيا حق او را رعايت كرده و نسبت به او صفا داشىت؟ مرد قلدر يكه اين شصت ساىل كه منك خدا را خورده
ى مهسايه آمد،  جملس را ترك كرد، شب را خنوابيد، صبح زود به در خانهخورد، سر به زير انداخت، اشكش جارى شد، 
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عالمه حممد تقى جملسى است، : ى تو بود كيست؟ مهسايه گفت روحاىن و عاملى كه شب گذشته در خانه: سؤال كرد
  !آدرس آن مرد اهلى را گرفت، به حمضرش آمد و به دست او توبه كرد و از نيكان روزگار شد

  179: محت، صتوبه آغوش ر 

  پسندى تغيري ده قضا را گر تو منى

ى از منكر و پيشگريى از گناه دلسوزى عجيب بود، در حمله اى كه زندگى  عالمه حممد تقى جملسى در امر به معروف و 
  .كرد تعدادى قلدر و داش صفت بودند كه از گناهاىن چون قمار، شراب، و جمالس هلو و لعب امتناعى نداشتند مى

ى از منكر مىاغلب د   .منود كرد، و آنان را به ترك گناه و عبادت حق دعوت مى ر برخورد با آنان، امر به معروف و 

  .گشتند كه از دست او خالص شوند اى مى هايش از جملسى ناراحت بودند، دنبال زمينه رييس قلدرها و نوچه

ى خود را شب مجعه از  خانه: ديدند و به او گفتنديكى از مريدان صاف دل، پاك طينت، ساده و آرام آن عامل بزرگ را 
يه ها را نزد خود حفظ   ى شام ببني، از جملسى هم به آن جملس دعوت كن و متام اين برنامه زن و فرزند خاىل كن، براى ما 

  .كرده احدى را خرب نكن وگرنه به زمحت خواهى افتاد

  .ه مهمان مريد مسجدى است دعوت را پذيرفتها به طور طبيعى پيش رفت، جملسى به تصور اينك برنامه

ى آن مرد اجتماع كنند، در ضمن زىن رقاصه را دعوت كردند كه پس از  قلدرها با هم قرار گذاشتند اول شب در خانه
آمدن جملسى و آراسته شدن جملس، با سر برهنه وارد جلسه شود و با در دست داشنت طنبور و تنبك مشغول رقاصى  

  !گردد

  :هاى مؤمن را خرب كند تا بيايند ببينند از قلدرها مهسايه آنگاه يكى

 كنند واعظان كني جلوه در حمراب و منرب مى»
 

 «كنند روند آن كار ديگر مى چون به خلوت مى

  

  180: توبه آغوش رمحت، ص
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  .شايد با ديدن اين منظره آبروى جملسى برود و با به خاك نشسنت او، از دستش خالصى جويند

اى گرفته دور تا دور  وقىت وارد جملس شد صاحبخانه را نديد، در عوض مشاهده كرد مجعى از قلدران حمل، با چهره جملسى
چيزى ! اى در كار است اند، جملسى در كنار آنان قرار گرفت و به فراست امياىن دريافت كه نقشه اطاق پذيراىي نشسته

آراسته به وسايل آرايش با طنبور و تنبك وارد جملس شد و با صداى  اى نگذشت كه زن رقاصه پرده را كنار زد و با قيافه
  :خمصوص به خود، به صورت تصنيف شروع به خواندن اين شعر كرد و مهراه با ريتم صدا مشغول رقص شد

 در كوى نيكنامان ما را گذر نباشد
 

 پسندى تغيري ده قضا را گر تو منى

  

ى حقيقت، مهراه با سوز دل و اشك چشم به حضرت حق توجهى خالص   دلباختهجملسى آن مرد حق، عارف سالك و 
  :كرد و به پروردگار عرضه داشت

  »پسندى تغيري ده قضا را گر تو منى«

ناگهان زن رقاصه روى و موى خود را پوشاند، و طنبور و تنبك را به زمني زد و به سجده افتاد و با سوزى جانكاه 
به و انابه شد، ديگران هم از غفلت به درآمدند، با ديدن آن منظره به گريه افتادند و به مشغول ذكر يارب، يارب و تو 

  !»1« دست آن مرد بزرگ توبه كرده، دست از متام گناهان شستند

   بازگشت فرزند هارون الرشيد به حق

   صاحب كتاب ابواب اجلنان، و مهچنني واعظ سبزوارى در كتاب جامع

______________________________  
مشسى، حضرت آيت اللَّه مرحوم آخوند مهداىن برامي نقل   1350ام به مهدان در سال  اين داستان را در سفر تبليغى -)1(

  .كرد

  181: توبه آغوش رمحت، ص
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اوندى در خزينة اجلواهر ) 317ص (النورين،  بود به زيور صالح هارون را پسرى : كند نقل مى) 291ص (و آيت اللَّه 
آراسته، و گوهر پاكش از صلب آن ناپاك چون مرواريد، از آب تلخ و شور برخاسته، فيض جمالست زهاد و عباد آن عصر 

ى پدر و آرزوى سرير و افسر را  را دريافته بود و از تأثري صحبت ايشان روى دل از خواهش زخارف دنيوى برتافته، طريقه
هاى غري كرباس و  جاروب آگاهى از خس و خاشاك انديشه پادشاهى پاك منوده، از جامه ى دل را به ترك گفته و خانه

شال نپوشيدى، و خون رغبتش با رنگ اطلس و ديباى دنيا جنوشيدى، مرغ دلش از دامگاه عاليق جسته، بر شاخهاى 
  .بلندى حقيقت آشيان گرفته و ديده از متاشاى صورت ظاهر دنيا بسته بود

ار زار زار مىپيوسته به گورس ا رفته و به نظر عربت نگريسىت، و بر آن گلزار اعتبار مانند ابر    !گريسىت تا

روزى وزير هارون در جملس بود، در آن اثنا آن پسر كه نامش قاسم بود و لقبش مؤمتن آمد بگذرد، جعفر برمكى خنديد، 
ه تو را رسوا منوده، اى كاش اين پسر به تو داده خندم ك هارون از سبب خنده پرسيد، پاسخ داد، بر احوال اين پسر مى

يدستان مى! شد منى حق دارد، زيرا ما تاكنون : نشيند، هارون گفت اين است لباس و وضع و روش و منش او، با فقرا و 
امي، چه خوبست حكومت شهرى را در اختيارش بگذارمي، امر كرد او را به حضور  منصب و مقامى به او واگذار نكرده

  .اى را عالقه دارى بگو خواهم تو را به حكومت شهرى منصوب منامي، هر منطقه مى: وردند، وى را نصيحت كرد و گفتآ

ام به بندگى خدا بيش از حكومت است، تصور كن فرزندى چون مرا  مرا به حال خود بگذار، عالقه! اى پدر: گفت
  .ندارى

اى را بپذير، وزيرى شايسته براى تو قرار  حكومت منطقه توان در لباس حكومت به عبادت برخاست؟ مگر منى: گفت
   دهم تا اكثر امور منطقه را به مى

  182: توبه آغوش رمحت، ص

  .دست گريد و تو هم به عبادت و طاعت مشغول باشى

در . هارون از اين معنا غافل بود يا خود را به غفلت زده بود كه حكومت، حق امامان معصوم و اولياى اهلى است
حكومت ظاملان و ستمگران، و غاصبان و طاغيان، قبول امارت و حكومىت كه نتوان دستورات حق را پياده كرد و با 

حقوق آن، كه سراسر حرام است هيچ عبادتى به صورت صحيح ممكن نيست اجنام گريد، مورد رضايت خدا نيست و 
  .پذيرفنت امارت از جانب ستمگر، بدون وجه شرعى گناه بزرگى است
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  .روم پذيرم و زير بار قبول امارت و حكومت منى اى را منى من هيچ نوع برنامه: اسم گفتق

ناور و سرزميىن وسيع هسىت، چه مناسبت دارد كه با مردمان : هارون گفت تو فرزند خليفه و حاكم و سلطان مملكىت 
مرا در ميان پاكان و اولياى خدا از اينكه  تو هم: اى؟ پاسخ داد سر و پا معاشرى و مرا در ميان بزرگان سرشكسته كرده ىب

  !اى داىن سرشكسته كرده فرزند خود مى

  .نصيحت هارون و حاضران جملس در او اثر نكرد، از سخن گفنت ايستاد و در برابر مهه سكوت كرد

نيت گفتند   .حكومت مصر را به نام او نوشتند، اهل جملس به او تربيك و 

  .ب بصره فرار كرد، به وقت صبح هر چند تفحص كردند او را نيافتندچون شب رسيد از بغداد به جان

اى داشتم كه ديوارش خراب شده بود، روزى آمدم   من در بصره خانه: گويد مردى از اهاىل بصره به نام عبد اللَّه بصرى مى
و زنبيلى هم در پيش كارگرى بگريم تا ديوار را بسازد، كنار مسجدى جواىن را ديدم مشغول خواندن قرآن است و بيل 

آرى، خداوند ما را براى كار و كوشش و زمحت و رنج براى تأمني : كىن؟ گفت كار مى: رويش گذاشته است، گفتم
  .معيشت از راه حالل آفريده

  183: توبه آغوش رمحت، ص

: دهم، گفت هم مىيك در : گفتم. اول اجرمت را معني كن سپس مرا براى كار برب: ى من كار كن، گفت بيا به خانه: گفتم
ى دو نفر كار كرده، خواستم از يك درهم بيشرت بدهم قبول  مانع است، مهراهم آمد تا غروب كار كرد، ديدم به اندازه ىب

  .كند جز روز شنبه كار منى: خواهم، روز بعد دنبالش رفتم او را نيافتم، از حالش جويا شدم گفتند بيشرت منى: نكرد، گفت

يك مهان مسجدى كه در ابتداى كار او را ديده بودم مالقاتش كردم، او را به منزل بردم مشغول روز شنبه اول وقت نزد
چون وقت مناز شد، دست و پايش را شست و مشغول مناز واجب شد، . رسيد بناىي شد، گوىي از غيب به او مدد مى

وار خانه متام نشده بود صرب كردم تا پس از مناز كار را ادامه داد تا غروب آفتاب رسيد، مزدش را دادم رفت، چون دي
ى ديگر به دنبالش بروم، شنبه رفتم او را نيافتم، از او جويا شدم گفتند، دو سه روزى است بيمار شده، از منزلش  شنبه

جويا شدم، حملى كهنه و خراب را به من آدرس دادند، به آن حمل رفتم، ديدم در بسرت افتاده به بالينش نشستم و سرش را 
مردى هستم كه دو روز برامي كار كردى، عبد اللَّه بصرى : تو كيسىت؟ گفتم: دامن گرفتم، ديده باز كرد و پرسيدبه 
  :تو را شناختم، آيا تو هم عالقه دارى مرا بشناسى؟ گفتم: باشم، گفت مى
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  آرى، بگو كيسىت؟

  !من قاسم پسر هارون الرشيد هستم: گفت

ى  اگر هارون بفهمد فرزندش در خانه: بر خود لرزيدم، رنگ از صورمت پريد، گفتم تا خود را معرىف كرد از جا برخاستم و
قاسم فهميد دچار وحشت . دهد ام را مى كند و دستور ختريب خانه من عملگى كرده مرا به سياست سخىت دچار مى

هم اگر آثار مردن در ام، اكنون  نرتس و وحشت نكن، من تا به حال خود را به كسى معرىف نكرده: ام، گفت شديد شده
   ديدم حاضر به معرىف خود نبودم، مرا از تو خواهشى است، هرگاه دنيا را وداع كردم، اين بيل و زنبيل خود منى

  184: توبه آغوش رمحت، ص

كند بده و اين قرآن هم كه مونس من بوده به اهلش واگذار، انگشرتى هم به من داد و   مرا به كسى كه برامي قرب آماده مى
روى و اين انگشرت را پيش  دهد، آن روز به حضور او مى اگر گذرت به بغداد افتاد پدرم روزهاى دوشنبه بار عام مى: فتگ

چون جرأت تو در مجع كردن مال دنيا زياد است اين : فرزندت قاسم از دنيا رفت و گفت: گوىي گذارى و مى رويش مى
امت خود بده كه مرا طاقت حساب نيست، اين را گفت و حركت  انگشرت را روى اموالت بگذار و جوابش را هم در قي

عبد اللَّه، زير بغلم را بگري و مرا از جاى بلند  : كرد كه برخيزد نتوانست، دو مرتبه خواست برخيزد قدرت نداشت، گفت
رقت كرد، گويا چراغى كن كه آقامي امرياملؤمنني عليه السالم آمده، او را از جاى بلند كردم به ناگاه روح پاكش از بدن مفا

  !بود كه برقى زد و خاموش شد

   ى مرد آتش پرست توبه

  :كند فقيه بزرگ، عارف نامدار، فيلسوف بزرگوار، مال امحد نراقى در كتاب شريف طاقديس نقل مى

: ترفت، در ميان راه گربى پري را كه آلوده به كفر و گمراهى بود ديد، گرب به موسى گف موسى به جانب كوه طور مى
قصدم كوه : روى، با چه موجودى نيت سخن دارى؟ جواب داد مقصدت كجاست، از اين راه به كدام كوى و برزن مى

روم تا با حضرت حق مناجات و راز و نياز كنم و از   پايان از نور است، به آجنا مى طور است، آن مركزى كه درياىي ىب
  .گناهان و معاصى مشا از پيشگاهش عذرخواهى منامي

  :تواىن از جانب من پيامى به سوى خدا بربى؟ موسى گفت مى: گفت  گرب
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از من به پروردگارت بگو در اين گري و دار خلقت، در اين غوغاى آفرينش، مرا از خداوندى تو : پيامت چيست؟ گفت
  دهى هرگز آيد، اگر روزى مرا تو مى عار مى

  185: توبه آغوش رمحت، ص

معرفت و از آن سخن  موسى از گفتار آن گرب ىب! ى تو نه تو خداى مىن و نه من بندهبرم،  نده، من منت روزى تو را منى
روم وىل سزاوار نيست اين مطالب را به  من به مناجات با حمبوب مى: ادبانه در جوش و خروش افتاد و پيش خود گفت ىب

  .فتار خاموش مبامنحضرتش بگومي، اگر خبواهم در آن حرمي، حق را رعايت كنم حق اين است كه از اين گ

موسى به جانب طور رفت، در آن وادى نور با خداوند راز و نياز كرد، با چشمى اشكبار به مناجات نشست، خلوت با 
حاىل بود كه اغيار را در آن خلوت راه نبود، گفت و شنيدى عاشقانه با حضرت دوست داشت، وقىت از راز و نياز فارغ 

  ام چه شد؟ موسى پيام بنده: ب رسيدشد و قصد كرد به شهر برگردد، خطا

ام، خود بينا و آگاهى كه آن گرب آتش پرست و آن كافر مست چه جسارتى به حرمي  من از آن پيام شرمنده: عرضه داشت
  !مبارك تو داشت

به  از جانب من به سوى آن تندخو برو و از طرف من او را سالمى بگو، آنگاه با نرمى و مدارا اين پيام را: خطاب رسيد
  :او برسان

خواهى، ما  اگر تو از ما عار دارى، ما را از تو عار و ننگ نيست و هرگز با تو سر جنگ و ستيز ندارمي، تو اگر ما را منى
ى فضل و كرمم عنايت  خواهى، من روزى و رزقت را از سفره خواهيم، اگر روزى و رزقم را منى تو را با صد عزت و جاه مى

رسامن، فيض من مهگاىن، فضل من عمومى، لطف من  منت روزى تو را مى از من ندارى، من ىبكنم، اگر منت روزى  مى
ايت، اين فيض براى آنان  اند و او نسبت به مردم فيض ىب مردم مهچون كودك. انتها، و جود و كرمم ازىل و قدميى است ىب

هى به ناز، پستان مادر را از دهان خود آرى كودكان گاهى به خشم و گا. اى مهربان و خوش اخالق است مهچون دايه
  .گذارد كند، بلكه پستان به دهان آنان مى اش را با آنان قطع منى اندازند، وىل دايه رابطه بريون مى

  زند بندد، دايه بر آن دهن بسته بوسه مى گرداند و دهانش را مى كودك سر برمى

  186: توبه آغوش رمحت، ص
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ى  رنگردان، پستان پرشري مرا بر دهان گذار، كودكم ببني از پستامن براى تو مهچون چشمهروى از من ب: گويد و با نرمى مى
  .جوشد ارى شري مى

اگر براى پيامم : گرب پري به موسى گفت. وقىت موسى از كوه طور برگشت، آن هم چه طورى، طور مگو، بگو قلزم نور
  .اى بگو جواب آورده

ى جان آن كافر  گفتار حق، زنگ كفر و عناد را از صفحه. آن كافر تندخو گفت آنچه را خداوند فرموده بود موسى براى
پاك كرد، او گمراهى بود كه از راه حق پس افتاده بود، آن جواب براى او مهانند آواز جرس بود، جان گمراه از تاريكى 

  .مهچون شب تار بود، و آن جواب برايش مهچون تابش نور آفتاب

ير افكند، آستني در برابر چشم گرفت و ديده به زمني دوخت، سپس سر بلند كرد و با چشمى از شرم و خجالت سر به ز 
در جان من آتش افروخىت، از اين آتش جان و دمل را سوخىت، اين چه پيامى بود  ! اى موسى: اشكبار و دىل سوزان گفت

ضه كن، موسى حقيقت را به من ياد بده، اميان به من عر ! كه من به حمبوب عامل دادم، رومي سياه، واى بر من، اى موسى
  !خدايا چه داستان عجيىب بود، جامن را بگري تا از فشار وجدان راحت شوم

موسى سخىن از اميان و عشق، و كالمى از ارتباط و رابطه با خدا تعليم او كرد، و او هم با اقرار به توحيد و توبه از  
  !گذشته، جان را تسليم حمبوب منود

   با حقتوبه و آشىت 

مشسى كه بيش از نه سال از سن اين فقري خطا كردار نگذشته بود و پرچم مرجعيت شيعه، به دوش  1331به سال 
ى توبه  ى نوراىن و اهلى قرار داشت، در مسأله حضرت آيت اللَّه العظمى آقاى بروجردى، آن مرد علم و عمل، و آن چهره

  .بينم م مىاتفاقى عجيب افتاد كه ذكرش را در اين سطور الز 

ران مردى بود زورمند، قلدر و زورگو كه اغلب    در حمالت پايني شهر 
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ران از او حساب مى   .ها حمكوم او بودند بردند و در دعواها و چاقو كشى قلدران و زورگويان 

  .مردم امتناعى نداشتاو از مشروخبوارى، قمار، پول زور گرفنت، اجياد جار و جنجال، دعوا و ستم به 
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  .ى عنايت دوست دلش را ربود ى رمحت حق و لطف حضرت حمبوب و جاذبه در اوج قدرت و قلدرى بود كه بارقه

داىن گذاشت و مشرف به شهر قم براى توبه و انابه شد   .آنچه به دست آورده بود تبديل به پول نقد كرد، و مهه را در 

: رفت، و با زبان خمصوص به گروه خودشان به آن عامل بيدار و بيناى آگاه گفتبه حمضر آيت اللَّه العظمى بروجردى 
دان است از راه حرام به دست آمده، اغلب صاحبانش را منى كند، به  شناسم، شديداً بر من سنگيىن مى آنچه در اين 

  !ام كه وضعم را اصالح و راه توبه و انابه را به من بنمايانيد حمضر مشا آمده

دان پول، بلكه لباسهايت را : شد به او فرمود عه كه از مالقات با اين گونه افراد باصفا خوشحال مىمرجع شي نه تنها اين 
  .جز پرياهن و شلوار بدن، در اينجا بگذار و برو

ران بيايد   .او هم لباسهاى رو را درآورد و با يك پرياهن و شلوار، از آن بزرگوار خداحافظى كرد كه به 

ى واقعى آن قلدر اشك به ديده داشت، او را صدا زد و مبلغ پنج  ه العظمى بروجردى در حاىل كه به خاطر توبهآيت اللَّ 
  .هزار تومان از مال خالص خودش را به او عنايت فرمود، و وى را با حاىل غرق در خشوع و اخالص دعا كرد

ران برگشت در حاىل كه غرق در فروتىن و تواضع، و خاكسارى ى كسب  و حمبت شده بود، پنج هزار تومان را مايه او به 
  حالل قرار داد و به تدريج در
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پرداخت و در ضمن  ى قابل توجهى به هم زد، ابتداى هر سال مخس درآمدش را مى كسب مشروع پيشرفت منود تا سرمايه
  .كرد به مستمندان و دردمندان هم كمك قابل توجهى مى

ران شدرفته رفت   .ه به جمالس مذهىب راه پيدا كرد و عاقبت، بنيانگذار يكى از جلسات مهم مذهىب 

گذشت و  ى مذهىب به دست او مصادف با ايامى بود كه من در حدود بيست و شش سال از عمرم مى تشكيل جلسه
ران در جمالس و م ى علميه ى حوزه طلبه ساجد براى تبليغ دين حاضر ى قم بودم، و حمرم و صفر و ماه رمضان هم در 
  .شدم مى

ى او به دست مرجعيت  ى توبه ى نوراىن او آشنا شدم، و به توسط يكى از دوستان به مسأله از طريق جمالس ديىن با چهره
  .شيعه آگاه شدم
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داشتم روز مجعه بنا . به بسرت بيمارى افتاد، پيام داد به عيادمت بيا 1367دوسىت و رفاقتم با او طوالىن شد، در حدود سال 
  .دهد خواند و از متام شدن عمرش خرب مى به عيادتش بروم وىل ساعت يازده شب مجعه اهل و عيالش را به بالينش مى

از  : دارد به نقل اهل و عيالش نزديك به نيم ساعت مانده به مرگش، به حمضر حضرت سيد الشهداء عليه السالم عرضه مى
نت درآمدم، در دربارت خدمىت خالصانه كردم، ثلثم را به صورت پول نقد براى مدتى ام توبه كردم، به سلك نوكرا گذشته

ى خروج از دنيا مجالت را  اى جهت ازدواج جوانان قرار دادم، آرزوىي ندارم جز اينكه حلظه طوالىن در صندوق قرض احلسنه
حسني عليه السالم داد و در حاىل كه  چند نفسى مانده به مرگ با حاىل خوش، سالمى عاشقانه به حضرت. ببينم و مبريم

  !لبخند مليحى بر لب داشت، جان به جان آفرين تسليم كرد

  189: توبه آغوش رمحت، ص

   وَأّما َمْن َخاَف َمقاَم رَبِّه َونـََهى النـَّْفسَ 

   َفإنَّ اْجلَنََّة ِهَى اْلَمْأوى  َعِن اْهلََوى

  41 -40): 79(نازعات 

   سود سرشار خود نگهدارى

  190: ه آغوش رمحت، صتوب

  ها انسان و اميال و خواسته

  .جويد بويد و مى كند، مى چشد، ملس مى شنود، مى بيند، مى انسان از ابتدا تا انتهاى عمر، مى

  .خواهد جويد، مى بويد و مى كند، مى چشد، ملس مى شنود، مى بيند و مى آنچه را مى

ها بسيار بسيار قوى است، و خواسته و ميل انسان هم به  و بوييده ها ها، ملس شده ها، چشيده ها، شنيده ى ديده جاذبه
ا فوق العاده قوى است تناسب جاذبه   .هاى آ
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ها، به خاطر اينكه زيان فردى و خانوادگى و اجتماعى دارد،  دارها و ملس كردىن ها، مزه ها و شنيده خواسنت قسمىت از ديده
ى شريين رمحت  داوند و انبيا و امامان ابالغ شده، و ابالغ آن هم ميوهحرام و ممنوع است؛ اين حرمت و منع از طرف خ
  .حق و حمبت و عشق انبيا و امامان به انسان است

هاى جاه و مقام، مهه و مهه خواستىن  پول، خوراك، پوشاك، آشاميدىن، ملك و امالك، مركب سوارى، امور شهواىن، برنامه
قيد و شرط، خواسنت به قيمت پاميال شدن حقوق ديگران، خواسنت به قيمت  است، وىل بايد توجه داشت كه خواسنت ىب

بر هم خوردن نظام خانواده و اجتماع، خواسنت به قيمت از دست دادن ارزش و كرامت انساىن، و خواسنت به قيمت از 
   دست دادن آخرت و خريدن خشم خدا و اسري شدن به عذاب ابد پروردگار، نه شرعى است

  192: ت، صتوبه آغوش رمح

مشا از هر صاحب فطرتى، و از هركس كه داراى وجدان بيدار و دل بيناست بپرسى كه من ماىل . و نه عقلى و نه منطقى
رود و ظلمى به  خواهم كه در صورت به دست آوردنش حقى بر باد مى يا خوراكى يا جنسى يا زميىن يا مقامى يا زىن را مى

اىي صورت مى شنويد، يا اين واقعيات را اگر  خورد، چه جواىب مى سوزد، يا نظمى به هم مى يا دىل مى گريد، انساىن يا انسا
شنويد؟ جز اينكه از طريق فطرت وجدان و عقل ديگران و خود  از عقل و وجدان و باطن خود بپرسيد، چه جواىب مى

وست، و در اينگونه خواسنت است كه  خواهى به صورتى خبواه كه حق ت شنويد كه اين خواسته را كنار بگذار و آنچه مى مى
  .گردد شود، و به احدى ستم واقع منى كمرتين حقى از كسى ضايع و غارت منى

. شنويد كه خبواه اگر حق توست، و خمواه اگر حق تو نيست عني مهني جواب را اگر از خدا و انبيا و امامان بپرسيد مى
ى ظلم به مقررات شرعى و  يش حالل، و خواسنت در گردونهى قناعت ورزيدن به حق خو  خبواه كه خواسنت در گردونه

  .خانوادگى و اجتماعى و ستم به ديگران حرام است

خواهد، اين خواسنت است كه اگر نسبت به آن حدود اهلى و مقررات  خواهد، خيال مى خواهد، شهوت مى شكم مى
حاالت عاىل اخالقى است، و اين اجتماعى رعايت شود موجب سالمت زندگى، حفظ آبرو، طلوع كرامت و بروز 

خواسنت است كه اگر نسبت به آن حدود اهلى و مقررات اجتماعى رعايت نشود، باعث آشفتگى حيات، بر باد رفنت 
  .آبرو، ظهور پسىت و بروز حاالت شيطاىن و حيواىن است

ا ارتباط دارد داراى : دو نوع خواسته و ميل است در هر صورت انسان نسبت به متام امورى كه در گذرگاه حيات با آ
  .حماسبه خواسته و ميل حماسبه شده، و خواسته و ميل ىب
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  ى حق پيوند خورده، اى است كه با خواسته ى حماسبه شده خواسته خواسته
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كه شخص   در اين وقت است. ى نفس و قلب شده، و به حدود و قوانني خداوند مقيد گشته و بر اساس آن وارد عرصه
خواهد وىل به  خواهد وىل مسكن حالل، اطفاء شهوت مى خواهد وىل مال و ثروت حالل، مسكن مى مال و ثروت مى

خواهد وىل متاشاى  خواهد وىل براى خدا و دستگريى از مستضعفان، متاشا و شنيدن مى صورت ازدواج مشروع، مقام مى
مؤمن، بينا، بيدار، قيامت خواه، وظيفه شناس، : نساىن استمناسب و شنيدن صحيح، خواهنده در اين شكل خواسته، ا

ى سعادت دنيا و آخرت و جهادگر ميدان جهاد  ى رضاى حق، تأمني كننده مهرورز به مردم، دلسوز جامعه، دنبال كننده
  .اكرب

از كوردىل، پيدا اى است فقط و فقط برخاسته از نفس، پديد آمده از منّيت، بريون آمده  ى حماسبه نشده خواسته خواسته
  .شده از كرب و خودخواهى، منايان شده از چاه جهل و ضاللت

خواهد گرچه از طريق ربا، غصب،  خواهد وىل از هر راهى كه باشد، مى در اين زمان است كه شخص مال و ثروت مى
ك اقوام و افراد خواهد گرچه از طريق غارت ملك و امال دزدى، تقلب، حيله، زورگوىي، رشوه و غارت باشد، مسكن مى

خواهد گرچه با پس زدن  خواهد گرچه از راه استمناء، لواط، زنا و زناى حمصنه باشد، مقام مى باشد، اطفاء شهوت مى
مت، و  صاحبان حق از حق مسلم آنان باشد، متاشا و شنيدن مى خواهد گرچه متاشاى ناموس مردم، و شنيدن غيبت و 

  .موسيقى و غناى حرام باشد

ى آخرت،  ى خانه بصريت، خراب كننده دين، يا ضعيف االميان، كوردل، ىب ى اين شكل خواسته، انساىن است ىب خواهنده
  .ى خشم حق و عمله و مزدور شيطان در ميدان ظلمت و گمراهى دنبال كننده

  .كند هاى چنني انساىن تعبري به هوا مى ى خواسته قرآن جميد از جمموعه

  كند، و خود را در باطن، كرسى حكومت برقرار مىهوا چيزى است كه در 
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برد، و او  گريد، و انسان را به بردگى و اسارت مى ى معبودى به خود مى دهد، و چهره وجود انسان به جاى خدا قرار مى
  .دارد را به جاى اينكه عبادت و اطاعت خدا كند به عبادت و اطاعت خود وامى

  .»1« »َمِن اختَََّذ ِإهلَُه َهواُه أَ َفَأْنَت َتُكوُن َعَلْيِه وَِكيًال  أَ َرأَْيتَ «

  تواىن به هدايت او اقدام كىن و نگهبانش از هالكت باشى؟ آيا ديدى كسى كه هواى خود را معبود خود گرفت، آيا تو مى

بال كرد و به هرچه ميل منود در به انسان وقىت از ابتداى ورود به ميدان حيات هرچه را ديد خواست، هرچه را شنيد دن
دست آوردنش كوشيد، شكم را بدون قيد و شرط پاسخ داد، شهوت را بدون حماسبه جواب داد، در به دست آوردن 

ثروت و ملك و امالك و در به چنگ آوردن مقام، حق احدى را رعايت نكرد، در حقيقت به كارگاه ساخنت بت هوا وارد 
خود موفق به بت تراشى شده و آن بت را در درون خويش جاى داده، و خود را به  شده، و پس از مدتى با دست

  !عبادت بت خود ساخته اسري و گرفتار منوده

ى تالششان ساخنت و تراشيدن بت هوا، و   متأسفانه كثريى از مردم حمصول عمرشان تبديل باطن به بتخانه، و نتيجه
  :بيدار دلكارشان پرستش اين بت است، كه به قول عارفان 

   ها، بت نفس مشاست مادِر بت

دانند، براى آبروى كسى ارزش قايل نيستند، حق مالكيت احدى را رعايت  پرستان، جان جاندارى را حمرتم منى اين بت
   دانند و براى ديگران منايند، براى خود هر چيزى را حق خود مى كنند، از ناموس يك مملكت گذشت منى منى

______________________________  
  .43): 25(فرقان  -)1(
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  .حق قايل نيستند

حماسبه  هاى ىب خواهد از هواى نفس يعىن خواسته ى بندگان، از مهگان مى خداوند مهربان براى تأمني خري دنيا و آخرت مهه
ا يا ديگران ب   .اشدپريوى نكنند، گرچه در ظاهر امر خمالفت با هواى نفس به زيان آ
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أَنـُْفِسُكْم َأِو اْلواِلَدْيِن َو اْألَقْـَرِبَني ِإْن َيُكْن َغِنيا َأْو َفِقرياً َفاللَّهُ   يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمَني ِباْلِقْسِط ُشَهداَء لِلَِّه َو َلْو َعلى«
  .»1« »...َأْن تـَْعِدُلوا  ِِما َفال تـَتَِّبُعوا اْهلَوى  َأْوىل

قيام كنندگان به عدالت باشيد، قيام به عدالت در هر حال و در هر كار و در هر عصر و ! ايد اى كساىن كه اميان آورده
  .زمان، به خاطر خدا شهادت به حق دهيد گرچه به زيان شخص مشا يا پدر و مادر يا نزديكانتان متام شود

انع از شهادت به حق شود، خداوند به محايت از هر دوى آنان ى فقر فقري، نبايد م ى ثروت ثرومتند و مالحظه مالحظه
  .سزاوارتر است، از هوا پريوى نكنيد تا بتوانيد عدالت را اجرا كنيد

قرآن جميد پريوى از بت هوا را موجب ضاللت و گمراهى و روى گرداندن از راه خدا، و فراموشى روز حساب، و باعث 
  :اندد دچار شدن به عذاب شديد در قيامت مى

  .»2« »سابِ فـَُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَِّه ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َهلُْم َعذاٌب َشِديٌد ِمبا َنُسوا يـَْوَم احلِْ   َو ال تـَتَِّبِع اْهلَوى«

شت اعالم    :كند مىقرآن جميد ترس از عظمت حق و ايستادگى در برابر هواى نفس را موجب قرار گرفنت در 

______________________________  
  .135): 4(نساء  -)1(

  .26): 38(ص  -)2(

  196: توبه آغوش رمحت، ص

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

موسى، بلعم باعورا و جدا شدن او را از معنويت، و آلوده شدنش را به قرآن جميد از دست رفنت اميان عامل معروف زمان 
  :داند ماديت، و پديد آمدن اخالق هارى را در او حمصول پريوى هواى نفس مى

َأْو تـَتْـرُْكُه يـَْلَهْث ذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن  َو لِكنَُّه َأْخَلَد ِإَىل اْألَْرِض َو اتـََّبَع َهواُه َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َحتِْمْل َعَلْيِه يـَْلَهْث ... «
بُوا ِبآياتِنا   .»2« »...َكذَّ
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روى  دارد و شديداً از دنباله قرآن جميد مهگان را از اطاعت اهل غفلت، و گرفتاران بند هوا، و افراط گران پست برحذر مى
ى مى   :كند آنان 

  .»3« »ُه َعْن ِذْكرِنا َو اتـََّبَع َهواُه َو كاَن أَْمرُهُ فـُُرطاً َو ال ُتِطْع َمْن أَْغَفْلنا قـَْلبَ ... «

، پريوى از هواى نفس، موجب »4« هاى مائده، انعام، رعد، مؤمنون، قصص، شورى، جاثيه، حممد بر اساس آيات سوره
ا و زمني و اهل هر دو، روى   گرداندن از نبوت، تكذيب آيات كتب آمساىن، گمراهى، جداىي از واليت خدا، فساد آمسا
  .از دست دادن استقامت، افتادن در دامن اهل غفلت و جهالت، و خوردن مهر كورى بر قلب است

حماسبه زندگى كردن، عدم رعايت حقوق خملوق، ستم بر  ى شناخت هوا فساد اخالق، فساد عمل، ىب عالمت و نشانه
   ديگران، ترك عبادت، آلودگى به

______________________________  
  .40): 79(نازعات  -)1(

  .176): 7(اعراف  -)2(

  .28): 18(كهف   -)3(

  .16 -23 -15 -50 -71 -37 -150 -77ها آيات  به ترتيب سوره -)4(

  197: توبه آغوش رمحت، ص

گناهان كبريه، اصرار ورزيدن به صغريه، و دچار بودن به خشم و غضب و عصبيت، و آرزوهاى طول و دراز، و نفرت از 
  .نشسنت با شايستگان، و لذت بردن از رفاقت و مهنشيىن با ناپاكان و آلودگان است

  جهاد اكرب

آلوده به هواى نفس اگر خواستار خري دنيا و آخرت خويش است، اگر طالب خري و خوشبخىت زيردستان خود است، اگر 
اى شجاع و قدرمتندى نرتس وارد  ندهاى ندارد جز اينكه مهانند رزم خواهان اصالح باطن و عمل و اخالق است، چاره

ى اوست، و پريوزى وى و  ميدان جنگ با هوا شود، و بداند كه در اين جنگ نصرت و رمحت و قدرت خداوند بدرقه
  .اى صد در صد است شكست هوا مسأله
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  .ودمن اگر امكان اين جنگ و پريوزى وجود نداشت، بعثت انبيا، امامت امامان و نزول كتب آمساىن بيهوده مى

چون امكان اين جنگ و مبارزه و پريوزى جهادگر، و شكست بت هوا براى مهگان ميسر است، بعثت انبيا و امامت 
امامان و نزول كتب آمساىن حتقق پيدا كرده، و در اين زمينه حجت خدا بر مهگان متام، و كسى را در اين زمينه عذر قابل 

  .قبوىل در دنيا و آخرت نيست

ى پديد شدن اين بت خطرناك، برايش فراهم نيامده بايد به طور دامي در حال  هواى نفس نشده، و زمينهانسان تا گرفتار 
مراقبه و توجه و ياد خدا باشد، و خود را از آلوده شدن به متام حمرمات كه موجب ظهور اين بت است حفظ كند كه اين 

  .سان استحفظ نفس، عني كرامت و شرافت و موجب ظهور روح تقوا در باطن ان

   ى اهلى آدمى وقىت بر اثر غفلت دچار بت هوا شد، و پس از مدتى بر اثر بارقه

  198: توبه آغوش رمحت، ص

ى احواالت پاكان، به ظهور و حكومت اين بت در باطن خود و  يا اهلام نفسى، يا شنيدن موعظه و نصيحت، يا مشاهده
ايد معطل شود و سسىت به خرج دهد، بايد به عنوان امرى واجب آثار بسيار شومش آگاه شد، در مبارزه و جنگ با او نب

و بلكه باالتر از واجب، و به عنوان پريوى از دستور خداى حكيم، و اجابت دعوت انبيا و امامان، و براى اصالح حال 
درخت مال  ى ترك گناه و روى آوردن به عبادت و كار خري، و مهنشيىن با پاكان، و اصالح و اخالق و عمل، با اسلحه

از حرام، به جنگ بت هوا برود كه در اين جنگ پريوزى او حتمى است، و جنگى است كه معارف اهليه از آن تعبري به 
  .اند جهاد اكرب كرده

  :از امام صادق عليه السالم روايت شده

َوَما ! يَا َرُسوَل اللَّهِ : َفقيلَ . هاَد االْصَغَر، َوبَِقَى َعَلْيِهُم اِجلهاُد االْكبَـرُ َمْرَحباً ِبَقْوٍم َقَضُوا اجلِ : انَّ النَِّىبَّ بـََعَث َسريًَّة، فـََلّما َرَجُعوا َقالَ 
  .»1«  ِجهاُد النـَّْفسِ : اِجلهاُد االْكبَـُر؟ قَالَ 

آفرين : رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم مجعيىت را به جنگ با دمشن فرستاد، زماىن كه ارتش اسالم بازگشت، فرمودند
يا رسول اللَّه جهاد اكرب چيست؟ : ى آنان مانده، گفته شد قومى كه جهاد كوچك را گذراندند و جهاد اكرب بر عهدهبه 

  :فرمودند
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  .جهاد با نفس

ى خطرناكى است كه قرآن  روشن است كه منظور از جنگ با نفس با ذات و هويت نفس نيست، بلكه جهاد با عارضه
  .از آن عارضه تعبري به هوا كرده

تر، و مهاجر از هواى نفس هجرتش از هر هجرتى افضل، و پاداش  جهادگر با هواى نفس، جهادش از هر جهادى باارزش
  .تر است جهاد و هجرتش، از پاداش هر عملى عظيم

   نظري است حضرت على عليه السالم كه خود در اين زمينه جهادگر و جماهدى ىب

______________________________  
  .20208، حديث 1، باب 161/ 15: الشيعه وسائل -)1(

  199: توبه آغوش رمحت، ص

  :فرمايند مى

، َلكاَد اْلَعِفيُف اْن َيُكوَن َمَلكاً    .»1« ِمَن اْلَمَالِئَكةِ َما اْلُمجاِهُد الشَِّهيُد ىف َسِبيِل اللَِّه ِباْعَظَم اْجراً ِممَّْن َقَدَر فـََعفَّ

شده بيشرت از كسى نيست كه به هر گناهى تواناىي داشته وىل خوددارى از گناه  اى كه در راه خدا شهيد پاداش رزمنده
  .اى از فرشتگان شود منوده، نزديك است خوددار از گناه فرشته

   راه اصالح

ى  ى دستورات آنان از طريق كتب معتربه با توجه به بعثت صد و بيست و چهار هزار پيامرب، و اينكه قسمت عمده
ى  آيات كتاب حق در دسرتس است، و با عنايت به نزول كتب آمساىن، خبصوص قرآن كه معجزه اسالمى و خبشى از

اى حديث  ى نبوت خامت انبياست، و با نظر به امامت امامان كه دستوراتشان در متام زمينه باقيه هاى حيات از طرف كتا
هاى  يارى كه به عنوان ودايع اهلى، و سرمايهدر اختيار مهگان است، و با توجه به فطرت و وجدان و عقل و اراده و اخت

هاى معنوى حجت خدا  ى اين معىن كه با اين مهه مايه سودآور دنيا و آخرتى در سرزمني وجود انسان است، و با مالحظه
راه اصالح به روى انسان : توان گفت در متام جهات و شئون حيات، در هر زماىن و مكاىن به انسان متام است، آيا مى

زند و هر نوع اعتقاد و  ه است يا آدمى قدرت حركت در راه اصالح را ندارد، و يا انسان بر هر عملى كه از او سر مىبست
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اخالقى كه دارد جمبور است؟ به طور مسلم پاسخ اين مسايل منفى است، راه اصالح تا برپا بودن اين جهان به روى مهه 
  ارد، و آدمى به هيچ نوع اعتقادباز، و هر انساىن قدرت حركت در راه اصالح را د

______________________________  
  .474، حكمت 894: ج البالغه -)1(

  200: توبه آغوش رمحت، ص

  .و اخالق و عملى بطور جمبور نيست

وجود گرفتاران گناه، آلودگان به معصيت، اسريان بند هوا كه در طول تاريخ از گناه دست برداشتند، و از معصيت پاك 
دند، و از بند اسارت هوا آزاد گشتند، دليل بر اين معناست كه نه راه اصالح بسته است و نه آدمى به حاالت و افعال ش

  .جمبور است

مايه و منطق، از جانب كساىن در فرهنگ انسان راه يافت كه  هاى ىب دليل و گفته اين سلسله مسايل واهى، مطالب ىب
لوده بودنشان اقامه كنند، يا راه لذت گراىي را باز گذاشته، چهار اسبه به دنبال خواستند به خيال خود عذرى براى آ مى

  .اميال و شهوات بتازند و ديگران را نيز دنبال خود بربند

ها بدون دليل، و دور از  دانند كه اين گفته دانستند و مى هاى خود واقف بودند و هستند و مى اينان به پوچ بودن گفته
شناسان يا روانشناسان يا اساتيد دانشگاههاى شرق و  نطقى است، گرچه اين سخنان را از زبان جامعههاى علمى و م مايه

  .ها بدهند غرب كه در استخدام شهوات آنانند به خورد ملت

ْنساُن َعلى«   .»1« »َمعاِذيَرهُ   َو َلْو أَْلقى* نـَْفِسِه َبِصريَةٌ   َبِل اْإلِ

  .آگاهى كامل دارد، هرچند براى خود عذرهاىي اقامه كندبلكه انسان بر وضع ظاهر و باطن خود 

ى پوچ را با  زنند، يا مسأله آيا كساىن كه با تقلب و حيله، مكر و خدعه، پشت هم اندازى و ريا كارى به كارى دست مى
يداندار زندگى ى مردم م دارند، يا با گول زدن توده ى واقعى خود را پنهان مى دهند، يا چهره رنگ علمى به خورد مردم مى

كنند، به خود و مسايلى كه  اى كه به آن لعاب علم زده شده دعوت مى مايه هاى ىب ها را به مكتب شوند، يا ملت آنان مى
  اند، ى حيات بشر رخيته به عرصه
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______________________________  
  .15 -14): 75(قيامت  -)1(

  201: توبه آغوش رمحت، ص

  آگاهى ندارند؟

قرآن جميد آگاهى دارند، وىل اينان قومى هستند كه در طول تاريخ آب درياى حيات را با اين امور گل آلود  ى  به گفته
  .ى اميال و شهوات خود ماهى بگريند كردند تا بتوانند براى تغذيه

ترديد فضاى فرهنگ اين دار و دسته، فضاى گمراهى و تاريكى است، و محيت و خنوت و غريت آنان صد در صد  ىب
  .اهلى استج

اينان كه به متام حقايق هسىت و خبصوص به خداوند هسىت آفرين كفر ورزيدند، و به انكار آيات حق برخاستند بايد دچار 
اى در مغز آنان پديدار شود، آنگاه به عنوان مكتب و آيني به خورد  پايه چنني فرهنگى شوند، و مسايل سخيف و ىب

  !ود از خدا و حقايق جدا سازندديگران دهند تا ديگران را هم مانند خ

  .اينان هدىف جز فساد در زمني، و هالك نسل و كشاورزى، و آلوده كردن اقوام و ملل به انواع معاصى و گناهان ندارند

  .»1« »اْلَفسادَ ِيف اْألَْرِض ِليـُْفِسَد ِفيها َو يـُْهِلَك احلَْْرَث َو النَّْسَل َو اللَُّه ال حيُِبُّ   َو ِإذا تـََوىلَّ َسعى«

ى آراى ايشان  ما پريوزى داروين و ماركس و نيچه را به وسيله: اند هاى خود نوشته سردمداران صهيونيسم در كتاب پروتوكل
آورد با كمال تأكيد براى ما واضح  پايه گذارى كردمي، و اثر خمرب اخالقى كه علوم ايشان در فكر غري يهودى پديد مى

  .است

ترين  ى داروين و تئورى تطور را با زننده ماركس، فرويد و دركامي، نظريه: سه تن از دانشمندان خود يهوديت جهاىن توسط
  صورتى كه در راه كوبيدن هر

______________________________  
  .205): 2(بقره  -)1(

  202: توبه آغوش رمحت، ص
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داد، و اين سه دانشمند مغرض بطور دامي دين را با حتقري فضيلىت كه در جاهليت اروپاىي باقى مانده بود مورد استفاده قرار 
  .»1« دادند ى آن را در نفوس و اذهان مردم زشت و آلوده نشان مى كردند، و چهره و سرزنش ياد مى

اند، زيرا   اينان مهراه با نظريات دانشمندان وابسته به خود، هيچ يك از جوانب تصور بشر را بدون فساد باقى نگذاشته
تصورات و عاليق انسان را، از عالقه به خالق گرفته تا عالقه به جهان هسىت، و زندگى و عالقه به ابنا نوع، مهگى  ى كليه

  .را فاسد و تباه ساخته و به يك سلسله از احنرافات تبديل كرده است

ى آن به خدا، و  ى انسان به خدا، احنراف در تصور جهان هسىت و عالقه احنراف اصلى در تصور حقيقت اهلى و عالقه
  .ى جهان به انسان ى انسان به جهان و عالقه عالقه

ها و اهداف آن، احنراف در تصور نفس بشرى و روابط انسان با انسان و فرد با  احنراف در تصور حيات و پيوستگى
  .ى شئون حيات اجتماع و مهسر با مهسر، و به طور خالصه احنراف در كليه

شرايط زندگاىن واقعى حتت تأثري اهوا، خضوع در برابر طاغوت و تسليم در چنرب شهوات ى شوم اين احنراف،  در سايه
» خدا«رسد كه  گريد، و كار هالك و دمار وقىت به پايان مى ى فساد به طور روزافزون گسرتش مى شود، و دامنه واقع مى

  .»2« ى شئون حيات مسلط شوند كليه  تأثريترين معبود در زندگى مردم گردد، و آهله و معبودات باطل بر آخرين و ىب

اينان كار را با ژست علمى به خود گرفنت به جاىي رساندند كه به باور اكثر مردم دنيا دادند كه جرب اقتصادى، جرب 
   اجتماعى و جرب تارخيى مهگى در سرنوشت انسان حكومت و تأثري دارند و به صورت قدر حتمى و قاطعى، بدون

______________________________  
  .53: جاهليت قرن بيستم -)1(

  .78: جاهليت قرن بيستم -)2(

  203: توبه آغوش رمحت، ص

  .دهند ى انسان، زندگاىن انسان را حتت سيطره و تسخري قرار مى ى اراده مداخله

رى اين مجالت واهى و كلمات سخيف، كار بسيارى از مردم جهان خبصوص اروپا و آمريكا، و خبصوص نسل جوان بسيا
  :شنومي از جوامع را به جاىي رساند كه گوىي ال ينقطع اين فريادها را از گلوى انسان مى
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  !كنم ى خويش طرح و تنظيم مى ى زندگى خود را به ميل و اراده ام، و برنامه من از قيد بندگى و طوق عبوديت رسته«

  .كنم گذارى و ترسيم مى من عقايد و سلوك خود را بر وفق عقل و نظر خود پايه

  »!سازم ى خود را با استقالل ذاتى و بدون سرپرسىت خدا مى من زندگى كنوىن و آينده

  .ى شيطان درافكنده است ى مهني ادعا، خويش را از سنگر محايت خدا بريون رانده، و به دام مكر و حيله در نتيجه

  .را در سراسر زمني گسرتش داده است ى مهني ادعاست كه اهرمين شر و فتنه فرصت يافته و تسلط و نفوذ خود در نتيجه

ى مهني ادعا و غرور است كه ظلم و بيداد، اكناف جهان را فرا گرفته و انواع عبوديت، مهگى اقوام بشرى را زير  در نيتجه
يوغ ذلت كشيده و گروهى را به عبوديت سرمايه، و گروهى را به عبوديت دولت، و گروهى را به عبوديت ديكتاتور، و  

  .به عبوديت شهوات خامنانسوز گرفتار ساخته است گروهى را

ى مهني ادعا و غرور است كه فسق و فجور در سراسر جهان گسرتش يافته و مهگى پسران و دخرتان را در  در نتيجه
  .معرض آلودگى و فساد قرار داده است

اى كشورهاى متمدن را بر ى مهني ادعا و احنراف است كه از يك سو جنون و اختالل مشاعر، تيمارستا در نتيجه
  ديوانگان تنگ ساخته، و از ديگر سو

  204: توبه آغوش رمحت، ص

هاى سينما و تلويزيون و ساير شهوات، مردم را از توجه به حقيقت خويش باز داشته،  ها و ستاره ى مدپرسىت و فيلم وسوسه
  .و سراسر عمرشان را در غفلت و تباهى گذاشته است

بار كه متام شئون ظاهر و باطنش غرق آلودگى و احنراف، و فسق و فجور است اين است كه  ى اين زندگى نكبت نتيجه
بسيارى از مردم جهان را سرخورده كرده، و ابر سياه و تاريك يأس و نااميدى را در فضاى جانشان جاى داده، و در عني 

راه اصالح به روى انسان بسته است يا : گويند زنند مى و پا مى ى وجدان و فشار فطرت دست اينكه زير ضربات تازيانه
ايت براى اينكه خود را تا اندازه انسان : گويد اى آرام كند مى اگر هم باز باشد انسان قدرت حركت در آن را ندارد و در 

  .ى امورش حمكوم قضا و قدر و جرب است نسبت به مهه
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نگ شيطاىن، و فضاى جاهلى است، و چيزى جز نشخوار مهني آلودگان و وىل اين مجالت هم حمصول حكومت مهان فره
  .تبهكاران نيست

ى دوازده امامى دارد با تكيه بر آيات قرآن و معارف امامان  فرهنگ پاك اسالم ناب كه تبلور قطعى در مذهب شيعه
روى بشر بسته نيست، و تا روز  دارد كه راه اصالح هرگز به معصوم، مهراه با دليل و حكمت و منطق و برهان اعالم مى

برپا بودن جهان بسته خنواهد شد، و حركت انسان در راه صالح و سداد، در امكان متام افراد انسان، گرچه به انواع  
  .گناهان آلوده باشند هست، و عقايد و اعمال و اخالق آدمى به هيچ وجه جربى و حمكوم قضا و قدر نيست

ى انسان به سوى صالح و سداد، پاكى و  ف اهليه، و فرامني ملكوتيه كه هدايت كنندهاى از معار  شايسته است به گوشه
  :ى انسان از آلودگى و معاصى است اشاره شود ى جنات دهنده پاكدامىن و نسخه

  :امام صادق عليه السالم به مردى فرمودند

   آيََة الصِّحَِّة، َوُدِلْلَت َعلى انََّك َقد ُجِعْلَت طَبيَب نـَْفِسَك، َوبـُنيَِّ َلَك الّداُء، َوُعرِّْفتَ 

  205: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1«  الدَّواِء، فَاْنُظْر َكْيَف ِقياُمَك َعلى نـَْفِسكَ 

اند، و به دارويت  ى صحت را به تو شناسانده اند، و نشانه اند، و درد را برايت بيان كرده مهانا تو را طبيب خودت قرار داده
  .خيزى تيجه انديشه كن كه چگونه در اصالح وضع خود به پا مىاند، در ن راهنماىي كرده

آرى انسان آگاه به موقعيت و وضع و شأن خويش طبيب خود است، درد او عقايد باطله، اخالق شيطاىن و اعمال 
، اميان مستقيم، سالمت اخالق، آرامش درون، عمل پاك. ناهنجار است كه مفصًال در قرآن و روايات براى او بيان شده

توبه و استغفار، تقوا و عفت و مبارزه با گناه داروى متام دردهاست، اين انسان . مهه و مهه نشانه و عالمت سالمت است
  .است كه با كمك گريى از اين حقايق بايد به اصالح خود اقدام منايد

   كنند كه پيامرب در وصيتش به امرياملؤمنني امام باقر عليه السالم از پدرانش روايت مى

  :على بن اىب طالب عليه السالم فرمودند

  .»2« اْفَضُل اجلِْهاِد َمْن اْصَبَح َاليـَُهمُّ ِبظُْلِم اَحدٍ ! يا َعِلىُّ 
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  .برترين جهاد اين است كه شخص صبح كند در حاىل كه نيت ستم به احدى را نداشته باشد! يا على

ا حىت به  انسان اگر هر روزش را بدين صورت قرار دهد كه از خانه خارج شود در حاىل كه نيتش نسبت به متام انسا
ى اين حالت، باطن را غرق نور و ظاهر را آراسته  دمشنانش خري باشد، و قصدى جز خدمت به مردم نداشته باشد، ادامه

  .منايد به صالح و درسىت مى

______________________________  
، حديث 1، باب 162/ 15: ؛ وسائل الشيعه5762ث ، باب النوادر، حدي352/ 4: من ال حيضره الفقيه -)1(

20214.  

  .20210، حديث 1، باب 161/ 15: ؛ وسائل الشيعه6، باب حماسبة العمل، حديث 454/ 2: كاىف  -)2(

  206: توبه آغوش رمحت، ص

  :امام صادق عليه السالم فرمودند

  .»1« اذا َغِضَب، َواذا َرِضَى، َحرََّم اللَُّه َجَسَدُه َعَلى النَّارِ ، وَ  َمْن َمَلَك نـَْفَسُه اذا َرِغَب، َواذا َرِهَب، َواذا اْشَتهى

كسى كه به وقت رغبت، و زمان ترس، و به هنگام ميل، و در گري و دار خشم و خشنودى، وجودش را از افتادن در گناه 
  .كند و معصيت، و ظلم و ستم حفظ منايد، خداوند بدنش را به آتش دوزخ حرام مى

  :فرمودند امرياملؤمنني عليه السالم بسيار مى

  .»2«  نـَبِّْه بِالتـََّفكُِّر قـَْلَبَك، َوَجاِف َعِن اللَّْيِل َجْنَبَك، َواتَِّق اللََّه َربَّكَ 

  .قلب خود را با انديشه در امور بيدار كن، شب را به عبادت حق بپرداز و در متام شئون زندگى پروردگارت را پروا كن

  :عليه السالم فرمودند امام صادق

  .»3«  التـََّفكُُّر َيْدُعو اَىل اْلِربِّ َواْلَعَمِل ِبهِ 

  .كشاند ى امور، انسان را به جانب نيكى و عمل به آن مى انديشه در مهه
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  :هاى اخالقى خرب ده، حضرت فرمودند مرا از مكرمت: مردى به حضرت صادق عليه السالم عرضه داشت

  .»4«  َك، َوِصَلُة َمْن َقَطَعَك، َواْعطاءُ َمْن َحَرَمَك، َوقـَْوُل احلَْقِّ َوَلْو َعلى نـَْفِسكَ الَعْفُو َعمَّْن ظََلمَ 

______________________________  
لس الثالث و اخلمسون، حديث 329: اماىل صدوق -)1( ، 162/ 15: ؛ وسائل الشيعه159: ؛ ثواب األعمال7، ا

  .20215، حديث 1باب 

  .1، حديث 80، باب 318/ 68: ؛ حبار األنوار1، باب التفكر، حديث 54/ 2: كاىف  -)2(

  .20262، حديث 5، باب 196/ 15: ؛ وسائل الشيعه5، باب التفكر، حديث 55/ 2: كاىف  -)3(

لس السابع و األربعون، حديث 280: اماىل صدوق -)4( ، حديث 6، باب 199/ 15: ؛ وسائل الشيعه10، ا
20272.  

  207: محت، صتوبه آغوش ر 

گذشت و چشم پوشى از كسى كه بر تو ستم منوده، و صله منودن با كسى كه با تو جداىي كرده، و عطا كردن به كسى  
  .كه تو را حمروم از خبشش خود منوده، و گفنت حق گرچه به ضرر خودت باشد

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند

او عرضه شود، پس به خاطر ترس از خدا اجتناب كند، خداوند آتش قيامت را  كسى كه عمل زشىت يا شهوت حرامى بر
براى كسى كه مقام پروردگارش را برتسد «اى كه در كتابش داده  بر او حرام منايد و از وحشت اكرب امانش دهد و به وعده

شت است   .وفا منايد» دو 

رت اختيار كند، خداوند عّز و جّل را در قيامت مالقات  بدانيد هركس دنيا و آخرت به او عرضه شود پس دنيا را بر آخ
اى براى جناتش از عذاب خنواهد داشت، و هركس آخرت را بر دنيا اختيار منايد و دنياى فاىن را  كند در حاىل كه حسنه

  .»1« هاى عملش را بيامرزد معبود خود قرار ندهد، خداوند از او خشنود گردد، و زشىت

  :صادق عليه السالم گفتم گويد به حضرت راوى مى
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هُؤالِء قـَْوٌم يـَتَـَرجَُّحوَن ِىف اْالماِىنَّ،  : َفقالَ ! نـَْرُجو، َفَال َيزالُوَن َكَذِلَك َحّىت يَْأتِيَـُهُم اْلَمْوتُ : قـَْوٌم يـَْعَمُلوَن بِاْلَمَعاِصى َويـَُقولُونَ 
  َكَذبُوا، لَْيُسوا ِبراجَني، إنَّ َمْن َرجا َشْيئاً 

______________________________  
من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها خمافة : عن رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله و سلم يف حديث املناهي، قال -)1(

ِه َو ِلَمْن خاَف َمقاَم َربِّ «  اللَّه عّز وجل حرم اللَّه عليه النار، وآمنه من الفزع األكرب، و أجنز له ما وعده يف كتابه يف قوله تعاىل
ا  »َجنَّتانِ  أال ومن عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدنيا على اآلخرة، لقي اللَّه عّز وجل يوم القيامة وليست له حسنة يتقي 

  .النار؛ ومن اختار اآلخرة وترك الدنيا، رضي اللَّه عنه و غفر له مساوي عمله

لس السادس و الستون، حديث 429: اماىل صدوق   .20297، حديث 9، باب 209/ 15 :؛ وسائل الشيعه1، ا

  208: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1«  ٍء َهَرَب ِمْنهُ  َطَلَبُه، َوَمْن َخاَف ِمْن َشىْ 

حضرت ! كنند تا مبريند گويند در عني آلودگى اميدوارمي، به مهني صورت زندگى مى گروهى اهل معصيت و گناهند و مى
كسى كه به حقيقىت . اند، دروغ گفتند، اهل اميد نيستند پوچ چرخيدهاينان مردمى هستند كه به جانب آرزوى : فرمودند

  .كند طلبد، و از چيزى كه بيم دارد از آن فرار مى اميد دارد آن را مى

َيْسَمُع َمْن َعِلَم انَّ اللََّه َيراُه، وَ : ، فرمودند»2« »َو ِلَمْن خاَف َمقاَم رَبِِّه َجنَّتانِ « :ى امام صادق عليه السالم در توضيح آيه
، فـََيْحُجزُُه ذِلَك َعِن اْلَقبيِح ِمَن االْعماِل، َفذِلَك الَِّذى َخاَف َمقاَم رَبِِّه َونـََهى النـَّْفَس  ما يـَُقوُل، َويـَْعَلُم ما يـَْعَمُلُه ِمْن َخْريٍ اْو َشرٍّ

  .»3«  َعِن اهلَوى

داند، و اين توجه  دهد مى از خوىب و بدى اجنام مىشنود، و آنچه  گويد مى بيند، و آنچه مى كسى كه بداند خدا او را مى
  .او را از زشىت باز دارد، كسى است كه از مقام خدا خائف است و نفس را از هوا باز داشته

  :امام صادق عليه السالم به عمرو بن سعيد فرمودند

  .»4«  ُع اْجِتهاٌد َالَورََع ِفيهِ اوِصيَك بِتَـْقَوى اللَِّه َواْلَورَِع َواالْجِتهاِد، َواْعَلْم أَنَُّه َاليـَنْـفَ 
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كنم، و بدان  ى امور، و پرهيز از گناه، و كوشش در عبادت و خدمت به خلق سفارش مى تو را به پريوى از خدا در مهه
  .كوششى كه در آن پرهيز از گناه نباشد سودى ندارد

______________________________  
  .20312، حديث 13، باب 216/ 15: ؛ وسائل الشيعه5حديث ، باب اخلوف والرجاء، 68/ 2: كاىف  -)1(

  .46): 55(رمحان  -)2(

  .8، حديث 59، باب 364/ 67؛ حبار األنوار، 10، باب اخلوف و الرجاء، حديث 70/ 2: كاىف  -)3(

  .20392، حديث 21، باب 243/ 15: ؛ وسائل الشيعه11، باب الورع، حديث 78/ 2: كاىف  -)4(

  209: توبه آغوش رمحت، ص

  :فرمودند امام صادق عليه السالم مى

انـُْفِسُكْم   واِر، وَُكونُوا ُدعاًة اىلَعَلْيَك بِتَـْقَوى اللَِّه َواْلَورَِع َواْالْجِتهاِد، َوِصْدِق احلَْديِث، َواداِء االمانَِة، َوُحْسِن اخلُْلِق، َوُحْسِن اجلِ 
ُكونُوا َشْيناً، َوَعَلْيُكْم ِبطوِل الرُّكوِع َوالسُّجوِد، فَانَّ اَحَدُكْم اَذا اطاَل الرُّكوَع َوالسُّجوَد َهَتَف ِبَغْريِ اْلِسَنِتُكْم، وَُكونُوا َزيْناً َوَال تَ 

  .»1«  يا َويـَْلُه، اطاَع َوَعَصْيُت، َوَسَجَد َوابـَْيتُ : اْبليُس ِمْن َخْلِفِه َوقالَ 

ز متام گناهان، و كوشش در عبادت و خدمت به مردم، و ى امور، و حفظ خويش ا بر مشا باد به پرواى از حق در مهه
دارى، و جلب مردم به آيني حق با اعمال و رفتار و اخالق  راسىت در گفتار و اداى امانت، و حسن خلق، و نيكو مهسايه

ىت يكى زينت دين باشيد، عامل وهن و سبكى دين نباشيد، ركوع و سجود خود را در منازها طوالىن كنيد، مهانا وق. صحيح
واى اطاعت كرد و من سرپيچى منودم، سجده  : زند از مشا ركوع و سجودش را طوالىن كند، ابليس از پشت سر او فرياد مى

  !كرد و من امتناع كردم

  :رسول خدا به امرياملؤمنني عليه السالم فرمودند

َمن اَتى اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ِمبَا افْـتَـَرَض َعَلْيِه فـَُهَو ِمْن اْعَبِد النَّاِس، َوَمْن َورَِع : اسِ َثالثٌَة َمْن َلِقَى اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ِِنَّ فـَُهو ِمْن اْفَضِل النَّ 
َملْ َيُكنَّ ِفيِه َملْ يَِتمَّ َثالٌث َمْن ! يا َعِلىُّ : ُمثَّ قالَ . َعْن َحمارِِم اللَِّه فـَُهَو ِمْن اْورَِع الّناِس، َوَمْن قـََنَع ِمبا َرَزَقُه اللَُّه فـَُهَو ِمْن اْغَىن الّناسِ 
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االْسالُم ُعْرياٌن ! يَا َعِلىُّ  -اْن َقالَ   اىل - َورٌَع َحيُْجزُُه َعْن َمعاِصى اللَِّه، َوُخْلٌق يُدارى ِبِه النّاَس، َوِحْلٌم يـَُردُّ ِبِه َجْهَل اْجلاِهلِ : َعَمُلهُ 
  .»2«  ُه الَعَمُل الّصاِلُح، َوِعماُدُه اْلَورَعُ َولِباُسُه اْحلَياُء، َوزِيَنُتُه اْلِعفاُف، َوُمُروَّتُ 

______________________________  
: ؛ حبار األنوار20400، حديث 21، باب 245/ 15: ؛ وسائل الشيعه9، باب الورع، حديث 77/ 2: كاىف  -)1(

  .9، حديث 57، باب 299/ 67

  .20405، حديث 21، باب 246/ 15: وسائل الشيعه -)2(

  210: ش رمحت، صتوبه آغو 

رتين مردم است ا مالقات منايد از    :سه برنامه است كه هركس خدا را با آ

كسى كه عمل به آنچه بر او واجب شده است را به پيشگاه حق ارايه كند، او برترين بنده است، و كسى كه از متام 
نيازترين مردم  خداوند قناعت ورزد، از ىب ى حرامها خوددارى كند از پارساترين بندگان است، و آنكه به روزى داده شده

قدرتى كه او را از معاصى خدا : سه چيز است كه در هر كس نباشد عملش متام نيست! يا على: است؛ سپس فرمودند
يا : مانع گردد، و اخالقى كه با آن با مردم مدارا منايد، و حوصله و حلمى كه جهل جاهل را با آن برگرداند تا فرمودند

  .اش عمل صاحل، و ستونش ورع و پارساىي است الم عريان است، لباسش حيا، و زينتش عفاف، و جوامنردىاس! على

  :امام باقر عليه السالم فرمودند

  .»1«  انَّ اْفَضَل الِعَباَدِة ِعفَُّة اْلَبْطِن َواْلَفرْجِ 

  .مهانا برترين عبادت نگاهدارى شكم و شهوت از حرام خداست

  :السالم فرمودندامام صادق عليه 

ا ِشيَعُة َجْعَفٍر َمْن َعفَّ َبْطُنهُ َوفـَْرُجُه، َواْشَتدَّ ِجهاُدهُ َوَعِمَل ِخلاِلِقِه، َوَرجا َثوابَُه، َوَخاَف ِعق ابَُه، َفاذا َرأَْيَت أُولِئَك، فَأُولِئَك امنَّ
  .»2« ِشيَعُة َجْعَفرٍ 

فظ كند، كوشش او در راه خدا شديد باشد، حمض خدا مهانا پريو جعفر كسى است كه شكم و شهوت را از حرام ح
  .ى امام صادق هستند عمل كند، به پاداش حق اميدوار و از عذابش برتسد، چون اينان را ديدى، اينان شيعه
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  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند

______________________________  
، حديث 22، باب 249/ 15: ؛ وسائل الشيعه296: ف العقول؛ حت2، باب العفة، حديث 79/ 2: كاىف  -)1(

20414.  

  .20425، حديث 22، باب 251/ 15: ؛ وسائل الشيعه63، حديث 295/ 1: خصال -)2(

  211: توبه آغوش رمحت، ص

اَدْوا َوادُّوا االمانََة، َواْجَتنُبوا اَحلراَم،  َوقـََرُوا الضَّْيَف، َواقاُموا الصَّالَة، َوآُتوا الزَّكاَة، َفاَذا َملْ يـَْفَعُلوا َال َتزاُل امَِّىت ِخبَْريٍ ما َحتابُّوا َوَ
  .»1«  ذِلَك ابـْتـُُلو ِباْلَقْحِط َوالسِّننيَ 

اند تا به يكديگر حمبت ورزند و به يكديگر هديه دهند، و امانت را ادا كنند، و از حرام  دامي امت من به خري و نيكى
اگر اين امور را اجنام ندهند به قحطى و . ا پذيراىي منايند و مناز را برپا دارند و زكات مال را بپردازندبپرهيزند، و مهمان ر 

  .خشكساىل مبتال شوند

شود كه راه اصالح به روى مهگان براى مهيشه باز است، و حركت  از رواياتى كه در سطور قبل مالحظه كرديد استفاده مى
كه خبواهد ممكن است، و انسان در عمل و رفتار، و كردار و اخالق به چيزى جمبور نيست، در اين راه نوراىن، براى هركس  

اش به شرح زير  تواند با نيىت پاك و تصميم و عزمى جدى به واقعياتى كه در آن روايات اشاره شده و خالصه و آزادانه مى
مهه زشىت و بدى و هيوالى شيطاىن بگذارد، و با است آراسته گردد، و اين مهه نيكى و خري و زيباىي معنوى را به جاى آن 

دست خود مهراه با يارى و نصرت حق، سيئات اخالقى و عملى و باطىن را تبديل به حسنات باطىن و عملى و اخالقى 
منايد، كه هركس در راه اصالح قرار بگريد، خداوند در تبديل شدن سيئات به حسنات به او كمك خواهد داد، و چون 

  .اش خبشيده خواهد شد جايگزين سيئات كند، متام سيئات گذشتهحسنات را 

ُل اللَُّه َسيِّئاِِْم َحَسناتٍ «    ِإالَّ َمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل َعَمًال صاِحلاً فَأُْولِئَك يـَُبدِّ

______________________________  
  .20434، حديث 23، باب 254/ 15: ؛ وسائل الشيعه25، حديث 31، باب 29/ 2: عيون اخبار الرضا -)1(

  212: توبه آغوش رمحت، ص



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

 

  .»1« »َو كاَن اللَُّه َغُفوراً َرِحيماً 

مگر آنان كه توبه كردند و اميان آوردند و عمل شايسته اجنام دادند، اينانند كه خداوند سيئات آنان را به حسنات تبديل  
  .ى مهربان است كرد و خداوند آمرزنده

  .»2« »ُمثَّ بَدََّل ُحْسناً بـَْعَد ُسوٍء َفِإينِّ َغُفوٌر َرِحيمٌ  ِإالَّ َمْن َظَلمَ «

ا  مگر كساىن كه ستم كردند، آنگاه در مقام توبه و جربان برآمدند و بدى را تبديل به نيكى كردند، من نسبت به آ
  .آمرزنده و مهربامن

   عناوين مسايل مربوط به اصالح نفس

  .تندارى به وقت رغبت و ترس و ميل و خشم و خشنودىنّيت خري نسبت به متام مردم، خويش

ى امور و عاقبت كارها، شب بيدارى براى عبادت، تقوا و پرهيزگارى، گذشت و چشم پوشى از آن   انديشه و تفكر در مهه
ناب ى رحم با كسى كه جداىي كرده، خبشش به آن كه انسان را از احسانش حمروم منوده، اجت كه بر انسان ستم منوده، صله

از شهوت حرام، اختيار آخرت بر دنيا، اميد مهراه با عمل، ترس از خدا مهراه با ترك گناه، توجه داشنت به مراقبت حق بر 
ظاهر و باطن هسىت، پاكدامىن، كوشش در عبادت رب و خدمت به خلق، راسىت در گفتار، اداى امانت، خوش خلقى، 

سجود طوالىن، قناعت به حالل، نرمى در روش و منش، بردبارى و  دارى، آراستگى به خوبيها، ركوع و نيكو مهسايه
حوصله، حيا، عفت، اجنام كار خري و عمل صاحل، عفت شكم، عفت شهوت، كار براى خدا، اميد به پاداش حق، 

   خوف از عذاب، حمبت ورزى به يكديگر، هدايت

______________________________  
  .70): 25(فرقان  -)1(

  .11): 27(منل  -)2(

  213: توبه آغوش رمحت، ص

  .ى مناز، اداى زكات مهديگر، دورى از زشىت، پذيراىي مهمان، اقامه
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البته اين عناوين برگرفته شده از منت احاديثى است كه در صفحات گذشته به عنوان راه اصالح درج شد، اگر خبواهيم از 
ى امور حيات، انتخاب عنوان كنيم بدون شك كتاىب  جمموع روايات مربوط به اصالح خود و خانواده و جامعه و مهه

  .مفصل خواهد شد

اگر انسان با اراده و اختيارى كه دارد به اين حقايق باارزش آراسته شود، و از رذايل و سيئات خبصوص از مال حرام، مقام 
  .حرام و شهوت حرام خود را حفظ منايد، سود سرشارى در دنيا و آخرت نصيب او خواهد شد

اى از حيات خود نگهداران و سود سرشارى كه نصيب آنان شده اشاره شود، شايد  اين زمينه الزم است به گوشهدر 
  .ى هدايت براى آنان كه خواهان خري و سعادت خود هستند شود وسيله

   ابن سريين و تعبري خواب

ى تعبريش ذوق سامل و فكر  شمهاى داشت، سرچ العاده نامش حممد فرزند سريين بصرى است، در تعبري خواب قدرت فوق
  .نافذ او بود

  .كرد در تطبيق خواب با حقايق انسان عجيىب بود، براى تعبري خواب از لطايف قرآن و روايات استفاده مى

  :تعبري اذان گفنت در عامل خواب چيست؟ گفت: اند مردى از او پرسيد نوشته

  .اى دزدى بردهدست به : ديگرى مهني مسأله را پرسيد، گفت. رفنت به حج

  :ى اختالف اين دو تعبري با اينكه خواب هر دو يكى بود گفت آنگاه درباره

اما . گرفتم  »1« »َو أَذِّْن ِيف النَّاِس بِاحلَْجِّ «  ى اى نيكو و پسنديده و ديىن ديدم، تعبري خوابش را از آيه ى اوىل را چهره چهره
  ى خوىب نديدم، تعبري ى دومى را چهره چهره

______________________________  
  .27): 22(حج  -)1(

  214: توبه آغوش رمحت، ص

  .گرفتم  »1« »أَذََّن ُمَؤذٌِّن أَيـَّتـَُها اْلِعُري ِإنَُّكْم َلسارُِقونَ «  ى خوابش را از آيه
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دانستم به  ام آمد، در حاىل كه منى در بازار به شغل بزازى اشتغال داشتم، زىن زيبا براى خريد به مغازه: گويد ابن سريين مى
! اى مرد بزاز: خاطر جواىن و زيباييم عاشق من است، مقدارى پارچه از من خريد و در ميان بغچه پيچيد، ناگهان گفت

من به ناچار ! ، اين بغچه را به كمك من تا منزل من بياور و آجنا پولش را دريافت كنام پول مهراه خود بياورم فراموش كرده
ى او رفتم، مرا به دهليز خانه خواست، چون قدم در آجنا گذاشتم در را بست و پوشش از مجال خود برگرفت  تا كنار خانه
ن طريق ديدم، اكنون در اين خانه توىي و ى مجال توام و راه رسيدن به وصالت را در اي مدتى است شيفته: و اظهار كرد

  .كشم من، بايد كام مرا برآورى، ورنه كارت را به رسواىي مى

نصيحتم فايده . از خدا برتس، دامن به زنا آلوده مكن، زنا از گناهان كبريه و موجب ورود به آتش جهنم است: به او گفتم
ه دستشوىي مانع نشود، به خيال اينكه قضاى حاجت دارم مرا ام اثر نبخشيد، از او خواستم از رفنت من ب نكرد، موعظه
ام سراپاى خود را به جناست آلوده كردم، چون  به دستشوىي رفتم، براى حفظ اميان و آخرت و كرامت انساىن. آزاد گذاشت

باسم را شستم، با آن وضع از آن حمل بريون آمدم، درب منزل را گشود و مرا بريون كرد، خود را به آب رساندم، بدن و ل
در عوض اينكه به خاطر دينم خود را ساعىت به بوى بد آلودم، خداوند بومي را مهچون بوى عطر قرار داد و دانش تعبري 

  !»2« خواب را به من مرمحت فرمود

______________________________  
  .70): 12(يوسف  -)1(

  .، باب السني بعده الياء352/ 4: سفينة البحار -)2(

  215: آغوش رمحت، ص توبه

   ثروت خداداده و دانش فراوان

ى معروف علم و دانش و عبادت و عمل، حجة االسالم شفىت مشهور به سيد، در ابتداى  فقيه و اصوىل بزرگ، چهره
يدسىت و ندارى و تنگدسىت به او بسيار سخت مى حتصيل در جنف اشرف به سر مى اكثر . گذشت برد، از نظر فقر و 

ى حتصيل، خود را  فرسا شد، با رنج فراوان براى ادامه عده غذا مشكل داشت، ماندن در جنف براى او طاقتبراى يك و 
هاى پررونق و علمى شيعه بود رساند، آجنا هم به مانند جنف به سخىت زندگى  ى اصفهان كه در آن روزگار از حوزه به حوزه

  .و تنگى معيشت دچار بود
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يه كند، با خود فكر كرد كه روزى مقدار كمى پول از حملى ب راى او رسيد، به بازار رفت كه براى خود و اهل بيتش غذا 
يه منايد با آن پول به اندازه   .ى سد جوع خود و اهل بيتش غذاى ارزاىن 

  .از مرد قصاىب يكدست جگر خريد و به جانب خانه روان شد، در حاىل كه از خريد خود خوشحال بود

ى او به  اى افتاد، مشاهده كرد سگى ضعيف و الغر روى زمني افتاده، در حاىل كه چند بچه خرابهدر ميان راه گذرش به 
  .ى ضعيف شريى وجود ندارد كنند، وىل در پستان سگ گرسنه ى شري مى اش چسبيده و مطالبه سينه

ش نسبت به آن غذا هاى او، سيد را كنار خرابه متوقف كرد، در عني اينكه خود و اهل بيت ى بچه حالت سگ و ناله
حمتاج بودند، وىل خواهش و ميل نفس را توجهى نكرد، متام جگر را به آنان خورانيد، سگ دمى حركت داد و سرى به 

  .جانب آمسان برداشت، گوىي در عامل حيواىن خود از حضرت حق گشايش كار آن ايثارگر را درخواست كرد

   هايش نگذشت كه و تولهزمان زيادى از ترحم من به آن سگ : فرمايد سيد مى

  216: توبه آغوش رمحت، ص

اده بود  : ى شفت، مال هنگفىت نزد من آوردند و گفتند از منطقه ثرومتندى از آن ديار ثروتش را جهت معامله نزد اميىن 
ع مال كه گفته بود منافعش را جهت سيد شفىت بگذاريد، و پس از مرگم اصل مال و متام منافعش را نزد سيد بربيد، مناف

  !مربوط به شخص سيد و اصل مال را در مصارىف كه معني شده خرج منايد

يه كرد، از منافع آن امالك و منافع  سيد آنچه را مربوط به خودش بود در راه جتارت گذاشت و از منافع آن امالكى 
م، مسجد باعظمىت را جتارت، عالوه بر رسيدگى به وضع مستمندان، و پرداخت شهريه به اهل علم و حل مشكالت مرد

اد كه امروز از مساجد آباد اصفهان و معروف به مسجد سيداست، و قرب مطهر آن مرد بزرگ نيز در كنار آن  بنا 
  .اى آباد قرار دارد مسجد در مقربه

  جوان پرهيزكار و بيدار

ى درخىت قرار داشتيم،  سايه روز بسيار گرمى مهراه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم در: گويد مردى از انصار مى
گاهى پشت و گاهى شكم، و گاهى . مردى آمد و پرياهن از بدن خارج كرد، و شروع كرد روى ريگهاى داغ غلطيدن

حرارت اين ريگها را بچش كه عذاىب كه نزد خداست از آنچه ! اى نفس: گفت گذاشت و مى صورت بر آن ريگها مى
  .تر است چشامن عظيم من به تو مى
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كرد، وقىت كار آن جوان متام شد و لباس پوشيد، و رو به ما   خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم اين منظره را متاشا مى رسول
كرد كه برود، نىب اسالم با دست به جانب او اشاره فرمودند و از او خواستند كه نزد حضرت بيايد، وقىت نزديك حضرت 

: تو ديدم كه از كسى نديدم، علت اين برنامه چيست؟ عرضه داشت كارى از! ى خدا اى بنده: رسيد به او فرمودند
  !خوف از خدا، من با نفس خود اين معامله را دارم تا از طغيان و شهوت حرام در امان مباند

  217: توبه آغوش رمحت، ص

به وجود تو به اهل اى، خداوند  از خدا ترساىن و حق ترس را رعايت كرده: پيامرب صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند
ا مباهات مى نزديك اين دوستتان بياييد تا براى مشا دعا كند، مهه ! اى حاضرين: منايد، سپس به اصحابش فرمودند آمسا

  :نزديك آمدند و او بدين صورت دعا كرد

  .زاَدنا َواجلَْنََّة َمآبَنا  َواْجَعِل التـَّْقوى  اللَُّهمَّ اْمجَْع اْمَرنا َعَلى اْهلُدى

شت را بازگشتگاه ما قرار بده برنامه! داونداخ   .»1«  ى زندگى ما را بر هدايت متمركز كن، تقوا را زاد ما و 

   جوان عابد و توجه به خطر گناه

زىن بدكاره با جواناىن از بىن اسراييل براى به فتنه انداخنت آنان روبرو شد، بعضى از آنان  : فرمايند امام باقر عليه السالم مى
به خدا قسم به منزمل : رود، زن بدكاره چون گفتار آنان را شنيد گفت اگر فالن عابد او را ببيند از راه به در مى: دگفتن
ى عابد آمد و در زد، عابد در را باز  روم مگر اينكه او را به فتنه اندازم، چون قسمىت از شب گذشت به در خانه منى

اند،  اى از جوانان بىن اسراييل مرا به كار زشت دعوت كرده عده: اع كرد، زن گفتمرا راه بده، عابد امتن: نكرد، زن فرياد زد
  !اگر مرا پناه ندهى كارم به رسواىي خواهد كشيد

عابد وقىت سخن او را شنيد در را باز كرد، وقىت وارد خانه شد لباسش را بريون آورد، عابد وقىت زيباىي او را ديد دچار 
ذاشت، سپس توجهى عميق به خود كرد، به جانب آتش زير ديگ رفت، دست بر آتش  وسوسه شد، دست بر بدن او گ

سوزامن، زن از خانه در آمد و به نزد مردم رفت،   دسىت كه به بدن ناحمرم رسيده مى: كىن؟ گفت چه مى: گذاشت، زن گفت
   به داد صاحب: گفت

______________________________  
لس ال340: اماىل صدوق -)1(   .23، حديث 59، باب 378/ 67: ؛ حبار األنوار26رابع و اخلمسون، حديث ، ا
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  218: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1«  اين خانه برسيد كه دست بر آتش گذاشته، آمدند و ديدند دستش سوخته

   پورياى وىل و مبارزه با نفس

لوانان معروف زمان كش. پورياى وىل مردى بود قوى، قدرمتند و معروف   .ىت گرفت و پشت مهه را به خاك رسانيدبا متام 

لوانان شهر درخواست كرد  لوانان اصفهان هم كشىت گرفت و مهه را به خاك انداخت، از  زماىن كه به اصفهان رسيد با 
لوانان شهر كه با پوريا هنوز كشىت نگرفته بود، گفت لواىن مرا مهر كنيد، مهه مهر كردند جز رييس  ريا من با پو : بازوبند 

قاپو گذاشتند  قرار كشىت را روز مجعه در ميدان عاىل. كنم گريم اگر پشتم را به خاك رسانيد بازوبندش را مهر مى كشىت مى
  .تا مردم جاى متاشاى آن كشىت كم نظري را داشته باشند

خبوريد و دعا كنيد خداوند از اين حلوا : گويد كند و با حلىن ملتمسانه مى پوريا شب مجعه پريزىن را ديد حلوا خري مى
  .حاجت مرا بدهد

لوانان اين شهر است، بناست فردا با پورياى وىل كشىت : مادرم حاجت تو چيست؟ گفت: پوريا پرسيد پسرم در رأس 
ا هم كمك مى بگريد، او نان ترسم با شكست او حقوقش  كند، مى آور من و زن و فرزند خود است، اقوامى دارمي كه به آ

  !و معيشت ما دچار سخىت و مضيقه گردد قطع شود

لوان معروف اصفهان را به خاك برساند، پشت نفس را به خاك  پورياى وىل مهان وقت نيت كرد به جاى آنكه پشت 
تواند او را به خاك اندازد  گري روبرو شد، وقىت به هم پيچيدند، ديد با يك ضربه مى اندازد، بر اين نيت بود تا با آن كشىت

ه صورتى كشىت گرفت كه پشتش به خاك رسيد تا نان مجعى قطع نشود، و عالوه دل آن پريزن شاد گردد، و خود هم وىل ب
  نصيىب از رمحت خدا

______________________________  
  .52، حديث 59، باب 387/ 67: ؛ حبار األنوار222، حديث 183: قصص راوندى -)1(

  219: توبه آغوش رمحت، ص

  .شامل حالش شود
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لواىن به عنوان انساىن واال، جوامنرد، بافتوت، و باگذشت ثبت شد، و امروز قربش در گيالن زيارتگاه اهل  نامش در تاريخ 
  .»1«  دل است

ى نفس و هوا و هوس مبارزه كردند، و به اين خاطر به مقامات عاىل انساىن و مراتب ملكوتى رسيدند،  آنان كه با خواسته
ى حترير  اى هستند كه اگر خبواهيم حاالت آنان را در يك جا به رشته روايات و تاريخ آمده، به اندازهو نامشان در قرآن و 

در باب مبارزه با هواى نفس، و شهوات حرام روايات بسيار . آورمي به طور يقني از چند جلد كتاب بيشرت خواهد شد
ا جالىب از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم و امامان معصوم  عليهم السالم رسيده كه الزم است به قسمىت از آ

  .اشاره شود

  :خداوند فرموده: امام باقر عليه السالم فرمود

اِئى َوُعُلوِّ اْرِتفاِعى، َاليـُْؤثُِر َعْبٌد ُمْؤِمٌن َهواَى َعلى َعْلُت ِغناُه ِىف ٍء ِمْن اْمِر الدُّنْيا االَّ جَ  َهواُه ِىف َشىْ   َوِعزَِّتى َوَجَالِىل َوَعَظَمىت َوَ
  .»2« رٍ نـَْفِسِه، َوِمهََّتُه ِىف آِخرَتِِه َوَضمَّْنُت السَّماواِت َواالْرَض ِرْزَقُه، وَُكْنُت َلُه ِمْن َوراِء ِجتاَرِة ُكلِّ تاجِ 

ى خودش در چيزى  ى مرا بر خواسته اى خواسته سوگند به عزت و جالل، و بزرگى و حسن، و بلندى مقامم كه هيچ بنده
نيازيش را در نفس خودش قرار دهم، و مهت و قصدش را به جانب آخرت كنم،  ز امر دنيا انتخاب نكند، مگر اين كه ىبا

ا و زمني را كفيل روزى و رزقش گردامن، و خود به نفع او از پس جتارت هر تاجرى باشم   .و آمسا

  :از امام صادق عليه السالم روايت شده

______________________________  
  .234: جامع النورين -)1(

، 82/ 67: ؛ حبار األنوار20510، حديث 32، باب 279/ 15: ؛ وسائل الشيعه2، حديث 137/ 2: كاىف  -)2(
  .16، حديث 46باب 

  220: توبه آغوش رمحت، ص

َحنُْن اْهُل الصَّْربِ، فـَُيقاُل : َمْن انـُْتم؟ فـَيَـُقولُونَ : فـََيْضرِبُونَُه، فـَُيقاُل َهلُماذا َكاَن يـَْوَم الِقياَمِة َتقوُم ُعُنٌق ِمَن النَّاِس فـََيْأتُوَن بَاَب اْجلَنَِّة 
  :َعلى َما َصبَـْرُمت؟ فـَيَـُقولُونَ : َهلُمْ 
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َوُهَو قـَْوُل اللَِّه َعزَّ  »1« ُم اجلَنَّةَ َصَدُقوا، اْدِخُلوهُ : ُكّنا َنْصِربُ َعَلى طاَعِة اللَِّه، َوَنْصِربُ َعْن َمعاِصى اللَِّه فـَيَـُقوُل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 
ا يـَُوىفَّ الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْريِ ِحسابٍ « :َوَجلَّ    .»2« »ِإمنَّ

شت مى زماىن كه قيامت شود، مجعى از مردم برمى كيستيد؟ : شود زنند، گفته مى روند، در را مى خيزند، و به جانب درب 
  .بر طاعت خدا و بر گناهان و معاصى: گويند بر چه صرب كرديد؟ مى: شود مىاهل صرب، گفته : گويند مى

شت كنيد، و اين است گفتار خدا در قرآن كه فرموده: فرمايد خداوند مى مهانا صابران پاداش : راست گفتند، آنان را وارد 
  .كنند خود را بدون حساب دريافت مى

  :امرياملؤمنني عليه السالم فرمودند

 َخِطيَئِتِه، َفَكاَن ِمْن نـَْفِسِه ىف ُشُغٍل َوالّناُس ِمْنُه ِىف رَاَحةٍ   َعلى  َمْن َلزَِم بـَْيَتُه، َواَكَل قوَتُه، َواْشتَـَغَل ِبطاَعِة رَبِِّه، َوَبكىلِ   ُطوىب
»3«.  

دارد، و  خورد، و اشتغال به طاعت پروردگار ى خود است، و رزق و روزى خود را مى خوشا به حال كسى كه مالزم خانه
  !كند، مشغول خود است و مردم از او در راحت و آسايشند بر گناهش گريه مى

  :فرمودند از حضرت صادق عليه السالم شنيدم مى: گويد يعقوب بن شعيب مى

  ،اّال اْغناُه ِمْن َغْريِ مالٍ   ِعزِّ التـَّْقوى  َما نـََقَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعْبداً ِمْن ُذلِّ اْلَمعاِصى اىل

______________________________  
  .5، حديث 47، باب 101/ 67: ؛ حبار األنوار4، باب الطاعة و التقوى، حديث 75/ 2: كاىف  -)1(

  .10): 39(زمر  -)2(

  .13، حديث 49، باب 111/ 67: ؛ حبار األنوار175ى  ، خطبه403: ج البالغه -)3(

  221: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1«  َعِشريٍَة َوآَنَسُه ِمْن َغْريِ َبَشرٍ َواَعزَُّه ِمْن َغْريِ 
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نياز منود، و بدون  اى را از ذلت گناهان به عزت تقوا منتقل نكرد مگر اينكه او را بدون ثروت ىب خداوند عز و جل بنده
  .قوم و قبيله عزت داد، و بدون بشر انس داد

  :پيامرب بزرگوار اسالم فرمودند

فيِه َما َالَعْنيٌ رََأْت، َخْشَيِة اللَِّه َكاَن َلُه ِبُكلِّ َقْطَرٍة َقَطَرْت ِمْن ُدموِعِه َقْصٌر ِىف اجلَنَِّة ُمَكلٌَّل بِالدُّرِّ َواجلَْْوَهِر،  َمْن َذَرَفْت َعْيناُه ِمنْ 
َعْت، َوَال َخَطَر َعَلى قـَْلِب َبَشرٍ    .»2« َوَال اُذٌن مسَِ

شت  براى او به هر قطره كسى كه دو چشمش از خوف و خشيت خدا اشك بريزد، اى از قطرات اشكش قصرى در 
  .است پيچيده به در و جواهر، در آن قصر چيزى است كه چشم نديده، و گوش نشنيده، و بر قلب بشرى خطور ننموده

  :امام صادق عليه السالم فرمودند

َحمَارِِم اللَِّه، َوَعْنيٌ َسِهَرْت ِىف َطاَعِة اللَِّه، َوَعْنيٌ َبَكْت ِىف َجْوِف اللَّْيِل ِمْن  َعْنيٌ ُغضَّْت َعنْ : ُكلُّ َعْنيٍ باِكَيٌة يـَْوَم الِقياَمِة االَّ َثالثَةً 
  .»3«  َخْشَيِة اللَّهِ 

اى كه در طاعت  اى كه از حرامهاى اهلى فروهشته شده، و ديده ديده: اى در قيامت گريان است مگر سه ديده هر ديده
  .كه در دل شب از خوف خدا گريستهاى   خدا بيدارى داشته، و ديده

______________________________  
  .20385، حديث 20، باب 241/ 15: ؛ وسائل الشيعه8، باب الطاعة و التقوى، حديث 76/ 2: كاىف  -)1(

لس السادس و الستون، حديث 431: اماىل صدوق -)2( / 15: ؛ وسائل الشيعه263/ 2: ى ورّام ؛ جمموعه1، ا
  .20333، حديث 15 ، باب223

، باب 228/ 15: ؛ وسائل الشيعه59، حديث 21/ 4: ؛ عواىل اللئاىل4، باب البكاء، حديث 482/ 2: كاىف  -)3(
  .20346، حديث 15

  222: توبه آغوش رمحت، ص

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند
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ُقوا   يـَْرَمحُْكُم اللَُّه، َوانَّ التَّواُضَع َيزِيُد صاِحَبُه رِفْـَعًة فـََتواَضُعوا يـَْرفـَْعُكُم اللَُّه، َوانَّ الَعْفَو َيزِيدُ انَّ الصََّدَقَة َتزِيُد َصاِحَبها َكثْـرًَة، فـََتَصدَّ
  .»1«  َصاِحَبُه ِعزّاً َفاْعُفوا يُِعزَُّكُم اللَّهُ 

منايد و فروتىن به  شمول رمحت مىدهد، پس در راه خدا صدقه بدهيد خدا مشا را م مهانا صدقه ثروت صاحبش را افزايش مى
افزايد، پس   كند، گذشت به عزت صاحبش مى افزايد، پس فروتىن كنيد خداوند مشا را سربلند مى سربلندى صاحبش مى

  .گذشت كنيد خدا مشا را عزت دهد

  :امرياملؤمنني عليه السالم در كالمى فرمودند

  .»2« يَزِْدُه اللَُّه اّال ِعزا اال انَُّه َمْن يـُْنِصِف الّناَس ِمْن نـَْفِسِه ملَْ 

  .بدانيد كسى كه متام مردم را از جانب خود انصاف دهد، خداوند جز عزت و سربلندى به او اضافه نكند

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند

َعالنَِيُتُه، َوانـَْفَق اْلَفْضَل ِمْن مالِِه، َواْمَسَك اْلَفْضَل ِمْن  ِلَمْن طاَب ُخُلُقُه، َوَطُهَرْت َسِجيَّتُُه، َوَصُلَحْت َسريرَتُُه، َوَحُسَنتْ   ُطوىب
  .»3«  قـَْوِلِه، َواْنَصَف النَّاَس ِمْن نـَْفِسهِ 

انش خوب، و آشكارش نيكو است، اضافه ى مالش را انفاق  خوشا به حال كسى كه اخالقش خوب، و طبعش پاك، و 
   كند و از زيادى كالمش مى

______________________________  
  .23، حديث 51، باب 124/ 72: ؛ حبار األنوار1، باب التواضع، حديث 121/ 2: كاىف  -)1(

  .20525، حديث 34، باب 283/ 15: ؛ وسائل الشيعه4، باب اإلنصاف و العدل، حديث 144/ 2: كاىف  -)2(

؛ 20528، حديث 34، باب 284/ 15: الشيعه؛ وسائل 1، باب اإلنصاف و العدل، حديث 144/ 2: كاىف  -)3(
  .22، حديث 35، باب 29/ 72: حبار األنوار

  223: توبه آغوش رمحت، ص

  .خوددارى منايد، و از جانب خود به مردم انصاف دهد
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مسايلى كه در روايات صفحات گذشته مالحظه كرديد، و آن عبارت بود از انتخاب آخرت بر دنيا، صرب در برابر 
امت در مقابل گناه، قناعت به رزق حالل، اشتغال به طاعت رب، گريه بر گناهان، سر در كار خويش عبادت، استق

داشنت براى دور ماندن از آزار مردم، رعايت تقوا، گريه از خوف حق در دل شب، فرو هشنت چشم از نظر به ناحمرم، 
، انصاف دادن به متام مردم از جانب خود، بيدارى شب براى عبادت، صدقه در راه خدا، فروتىن و تواضع، عفو و گذشت

گوىي؛ بدون  اخالق خوب، طبع پاك، پنهان شايسته، آشكار پسنديده، انفاق اضافه و زيادى مال، خوددارى از زياده
ى نفس  حماسبه هاى ىب ى حيات، بدون مبارزه با متايالت و خواسته اش و عينيت دادنش در عرصه ترديد حتقق عملى

در و پيكر، براى  هاى شيطاىن امور دنياىي و مادى، و با هواى نفس و شهوات ىب كسى كه با جاذبه. تپذير نيس امكان
كند، دست به جهاد اكرب زده و بدون شك از سود سرشارى كه خداوند و انبيا  حتقق واقعيات اخالقى و عملى مبارزه مى

ره و امامان وعده داده   .مند خواهد شد اند 

   يمفرصت را غنيمت بدان

غنيمت مشردن فرصت، خبصوص فرصت وقت و زماىن كه در اختيار است و بقول معروف فرصت عمر، سفارش حضرت 
توان سيئات را تبديل به حسنات كرد، و  حق، و وصيت انبيا و امامان و اولياى خداست، در اين فرصت است كه مى

  .زيباىي را به جاى زشىت نشاند و نور را جانشني ظلمت منود

ى خاموشى  رصت از دست برود و كارى مثبت اجنام نگريد، و پيك مرگ از جانب خدا برسد، و چراغ عمر به حلظهاگر ف
  .وصل شود، جاىي براى توبه باقى نيست و پشيماىن سود خنواهد داشت

  224: توبه آغوش رمحت، ص

بزرگى از بزرگان قريش : ، چنني گفتداد زماىن كه طلحه در جنگ مجل در اثر تري مروان بن حكم بر زمني افتاد و جان مى
اين پشيماىن سخت وقىت براى طلحه آمد كه ديگر سودى نداشت و فرصت عمر از دست رفته . را به بدخبىت خود نديدم

بود و چراغ عمر در حال خاموشى بود، او خنستني مردى بود كه با امرياملؤمنني عليه السالم بيعت كرده بود، چون على 
ى نامشروعش موافقت نكرد، و حتريكات معاويه در او كارگر افتاد، پيمان با آن حضرت را شكست  خواستهعليه السالم با 

  .و دنيا و آخرت خود را تاريك كرد

زِن نوح و لوط بر خمالفت با شوهران خود اصرار ورزيدند، و اين خمالفت را تا از دست دادن فرصت ادامه دادند تا هر دو 
  .حق از دنيا رفتندبا حمكوم بودن به عذاب 
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ى شوهرش مقدم كرد، و به اين خاطر به  ى حق را بر خواسته آسيه مهسر فرعون فرصت را غنيمت دانست و خواسته
شت رسيد   .خوشنودى خدا و نعمت ابد 

با خدجيه فرصت را غنيمت مشرد، در راه پيامرب فداكارى كرد و به سعادت دنيا و آخرت رسيد، اقوامش به خاطر ازدواج او 
  .اش را با خدا حمكمرت منود و از اين رهگذر به فوز عظيم رسيد پيامرب رفت و آمد با او را قطع كردند، وىل او رابطه

  .حر بن يزيد فرصت اندك مانده را غنيمت دانست، و از اين گنج غنيمت منفعت ابدى نصيب خود كرد

  .قلبش بتابد و از او دستگريى منايدآرى، هركس فرصت را گرچه كم باشد غنيمت بداند، نور اهلى در 

ى حواس را به دست   آن نور هدايت كه در دل سالك سبيل حق برافروخته شده است اختيار مهه«: آجناست كه بايد گفت
   گرفته، چنانكه گوش را از وارد شدن

  225: توبه آغوش رمحت، ص

سازد، چشم  چشيدن طعم هرگونه حرامى ممنوع مىدارد، ذائقه را از  ى اهلى و سخن حق باز مى هر صدا و سخىن جز نغمه
منايد، نگاه  را از ملس كردن منودهاى واقعيات هسىت كه مانند دست ماليدن كوران بر سطح اجسام است جلوگريى مى

عارف رباىن در حقيقت پيش از آنكه با نور فيزيكى براى ديدن منودهاى هسىت ارتباط برقرار كند با نور هدايت دروىن 
بيند، سپس با نور فيزيكى  ى مهان نور، خنست شكوه و جالل هسىت وابسته به هسىت آفرين را مى شود و به وسيله مىاشباع 

  .منودهاى اجزاى هسىت را

جوىي و  گريى لذت كنند، و با هدف نگرد، نه مانند ساير زندگان كه رويدادهاىي را ملس مى سالك سبيل حق بر زندگى مى
ا را براى  واى كه چيزى ته : زنند منايند، و در پايان كار هم به شدت پشيمان شده فرياد مى خود تنظيم مىخودخواهى، آ

  !بساط مناند، و ديگر اميدى به خويش و بيگانه نيست

ى هدف اعالى خود  صاحب نور هدايت با اشراف به معناى حيات وابسته به هسىت بزرگ كه با آهنگى رباىن روانه
، از قناعت به شناخت حمدودى از ظاهر زندگى بيزار شده و به اعماق و اسرار حيات وارد نگرد باشد به حيات مى مى
  .منايد شود، و با آن بيناىي كه بدست آورده حلظات آن را سپرى مى مى
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اى در غفلت از خدا بسر  حلظه: توان گفت كند، حىت مى اين بيناىي است كه او را به ذكر داميى خداوندى وادار مى
  .برد منى

تواند در غفلت از خويشنت بسر بربد؟ معناى غفلت از خويشنت از يك نظر  آيا يك انسان آگاه از امهيت هسىت خود، مى
  .»1« »باشد ى غفلت مى مساوى كاهش و نقص شخصيت به مهان اندازه

______________________________  
ج البالغه -)1(   .94/ 14: ى جعفرى شرح 

  227: توبه آغوش رمحت، ص

   نـَْفِسِه الرَّْمحَِة انَّهُ   َكَتَب َربُُّكْم َعلى... 

   َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوءاً ِجبَهاَلٍة ُمثَّ تابَ 

   ِمْن بـَْعِدِه َواْصَلَح َفانَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ 

  54): 6(انعام 

   آراسته شدن به زيباىي و زدودن زشىت

  .طىن و معنوى و اخالقى و عملى استمنظورم از دو عنوان زيباىي و زشىت، زيباىي و زشىت با

آن انساىن كه با قلم اراده و اختيار، و شناخت و معرفت، حقايق اهليه را كه عبارت از حسنات اخالقى است، و واقعيات 
كند، و آن نقش را با روغن  ى باطن و ظاهر خود نقاشى مى عمليه را كه عبارت از احكام پروردگار عامل است بر صفحه

  .كند منايد، سريتى فوق العاده زيبا، و صورتى شايسته و آراسته پيدا مى دهد و از آفات و حوادث حفظ مى مىاميان جال 

هاى اراده و خواست حضرت حق است،  هاى امسا و صفات، و واقعيات عمليه جلوه حقايق اهليه يا حسنات اخالقى جلوه
ا در سريت و صورت، انسان را در ممل دهد، و او را  كت مصر وجود مهچون يوسف جلوه مىو به مهني خاطر نقش آ

  .منايد مشارى در دنيا و آخرت مى معشوق خريداران ىب
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اما آن انساىن كه با قلم اراده و اختيار، جهل و غفلت، و كرب و خودپسندى، سيئات اخالقى و اعمال ناروا را بر 
منايد، و بيش از پيش خود را در معرض  پابرجا مىزند، و آن نقش را با ادامه دادن گناه  ى وجود خويش نقش مى صفحه

  .كند دهد، سريتى فوق العاده زشت و صورتى تاريك و ظلماىن پيدا مى خسارت و هالكت ابدى قرار مى

اى از حركات شيطاىن است، و به مهني  سيئات اخالقى و اعمال زشت و زيانبار، انعكاسى از حاالت ابليس و منونه
ا در سريت    جهت نقش آ

  229: توبه آغوش رمحت، ص

سازد، و خوارى  دهد، و وى را مورد نفرت خدا و فرشتگان و پاكان مى و صورت، انسان را جتسمى از شيطان نشان مى
  .منايد دنيا و عذاب آخرت را براى او فراهم مى

وارده از رسول خدا و امامان هاى معنوى الزم است نظرى به آيات قرآن جميد و روايات و اخبار  ى زيباييها و زشىت در زمينه
بزرگوار عليهم السالم بيندازمي، باشد كه پس از آشناىي با حقايق اهليه و معارف عرشيه آراسته به آن حقايق شومي و توبه و 

  :ى قرآن جميد با اصالح باطن و ظاهر خود كامل مناييم ى خود را به فرموده انابه

نـَْفِسِه الرَّْمحََة أَنَُّه َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوءاً ِجبَهاَلٍة ُمثَّ تاَب   آياتِنا فـَُقْل َسالٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َربُُّكْم َعلىَو ِإذا جاَءَك الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِ «
  .»1« »ِمْن بـَْعِدِه َو َأْصَلَح فَأَنَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ 

بر مشا سالم، پروردگارتان رمحت را بر خودش واجب منوده، : آنان كه به آيات ما اميان دارند هرگاه نزد تو آيند به آنان بگو
هركس از مشا كار بدى از روى ناداىن منوده، سپس بعد از آن توبه منايد و در مقام اصالح خود برآيد، خداوند آمرزنده و 

  .مهربان است

   اهل هدايت و فالح

َو الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِمبا أُْنزَِل ِإلَْيَك َو ما أُْنزَِل ِمْن قـَْبِلَك َو * ا َرَزْقناُهْم يـُْنِفُقونَ الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َو يُِقيُموَن الصَّالَة َو ِممَّ «
ْم َو أُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ   أُولِئَك َعلى* ِباْآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنونَ    .»2« »ُهدًى ِمْن َرِِّ

______________________________  
  .54): 6(م انعا -)1(
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  .5 -3): 2(بقره  -)2(

  230: توبه آغوش رمحت، ص

   صدقه و اداى حقوق ماىل -3ى مناز  اقامه -2اميان به غيب  - 1

  .يقني به آخرت -5ى پيش از قرآن  اميان به قرآن و كتب نازل شده - 4

   اميان به غيب

ا ا تعبري به غيب شده سلسله امورى هستند كه از دسرتس حواس ظاهر خارجند، و چون حواس به آ   .راهى ندارد از آ

ى عقل و قلب قابل ادراك است، و بيان مصاديق آن كه عبارت از خدا،  غيب عبارت از واقعياتى است كه با ديده
شت و جهنم است به عهده ى انبيا و كتب آمساىن و امامان معصوم  فرشتگان، برزخ، روز حمشر، حساب و ميزان، و 

  .است

ى نفس، آرامش رواىن، اطمينان قلب و مقيد شدن اعضا و  ى روح، تزكيه حقايق باعث طهارت باطن، تصفيهاميان به اين 
  .جوارح به دستورات خداوند و پيامرب و اهل بيت است

اميان به غيب عامل تقوا، موجب ظهور عدالت در انسان، علت شكوفا شدن متام استعدادها، باعث رشد و كمال و 
  .و خالفت انسان از حضرت حق استساز جانشيىن  زمينه

كتاب خدا، قرآن جميد كه احسن حديث، و اصدق قول، و رساترين پند و موعظه است، و در سالمت و صحت و 
هاى خود وحى بودنش را  ى داليل گوناگوىن در سوره استحكام و وحى بودن آن هيچ شك و ترديدى راه ندارد، و با ارايه

بندد، در قسمت قابل توجهى از آيات خود،  ه هرگونه شكى را به روى هر انساىن مىكند، و را از جانب حق ثابت مى
منايد، و به دنبال آن آيات اهليه، رسول بزرگ اسالم و امامان معصوم هم  ى غيب را با متام مصاديقش مطرح مى مسأله

   اند كه توجه به اين روايات بسيار مهمى صادر منوده

  231: توبه آغوش رمحت، ص

  .ساز يقني و اميان به غيب است ى عظيم از معارف، زمينه عهجممو 
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  خدا

ا را به  ى موجودات آفرينش معرىف مى ى هسىت، و مهه قرآن جميد خداوند مهربان را باىن و به وجود آورنده كند، و متام انسا
از ضد و ند و كفو را در  منايد، و شريك قرار دادن براى او، و سخن گفنت عبادت و فرمانربدارى از حضرت او دعوت مى

كنار او حمصول غفلت و جهل و انكار حقيقت دانسته، و چيزى را غري او مطرح كردن خالف وجدان و فطرت به 
ى صحيح در رابطه با صاحب هسىت تشويق منوده و با داليل فطرى و عقلى و  حساب آورده و بشر را به تفكر و انديشه

خود به خود به وجود آمدن «: ى د آوردن هسىت جز خدا مردود دانسته، و به مجلهطبيعى و علمى هر عاملى را در به وجو 
ى مسخره كرده و آن را دور از منطق علمى و عقل سليم  دليل، خنده معىن و ىب اى است پوچ و ىب را كه مجله» اشيا

ى اوهام و خياالت و شك  هاش به عالج بيمارى غفلت و جهل بشر اقدام منوده، و پرد دانسته، و خالصه با آيات شريفه
و ترديد را با بيدار كردن فطرت و حتريك وجدان، از جلوى چشم عقل و ديد قلب انسان كنار زده، و خدا را با بينات و 

تر است، و نسبت به  ى هسىت از خورشيد وسط روز تابناك داليل نشان داده، و به اين معنا توجه داده كه حقيقت در آيينه
  :شك و ترديدى وجود ندارد وجود مقدس حق هيچ

  .»1« »...أَ ِيف اللَِّه َشكٌّ فاِطِر السَّماواِت َو اْألَْرِض َيْدُعوُكْم لِيَـْغِفَر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكمْ ... «

ا و زمني است شكى هست؟ خداوند مشا را آيا در خداىي كه آفريننده   ى آمسا

______________________________  
  .10: )14(ابراهيم  -)1(

  232: توبه آغوش رمحت، ص

  !كند تا گناهانتان را در معرض آمرزش قرار دهد دعوت مى

َو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض ِفراشاً َو السَّماَء بِناًء * يا أَيـَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َو الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ «
  .»1« »ْعَلُمونَ أَنـَْزَل ِمَن السَّماِء ماًء َفَأْخرََج ِبِه ِمَن الثََّمراِت ِرْزقاً َلُكْم َفال َجتَْعُلوا لِلَِّه أَْنداداً َو أَنـُْتْم تَـ 

  .ى مشا و پيشينيان مشاست، باشد كه اهل تقوا شويد پروردگارتان را عبادت كنيد، پروردگارى كه آفريننده! اى مردم
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ها  پروردگارى كه زمني را براى مشا گسرتاند، و آمسان را برافراشت و از عامل باال براى مشا باران نازل كرد، و به سبب آن ميوه
دانيد او را مثل و مانندى  را براى روزى مشا بريون آورد، بنابراين براى خداوند مثل و مانند قرار ندهيد، در حاىل كه مى

  .نيست

ا را بنا كرد، و زمني را فرش زندگى مشا قرار داد و باران نازل منود، و بوسيلهآرى، او مشا و پيشي ى  نيان مشا را آفريد و آمسا
  ها كار او نيست پس كار كيست؟ ها را روزى مشا كرد، اگر اين مهه عجايب و شگفىت آن انواع ميوه

گوييد  و عقلى مشا چيست؟ اگر مى گوييد علت اين مهه عجايب خلقت، تصادف است، دليل متقن و منطقى اگر مى
اند كه اشيا هسىت قبل از به وجود آمدن وجود نداشتند تا خود را به وجود بياورند، عالوه بر اين  خود به خود به وجود آمده

چيزى كه موجود است معنا ندارد خود را به وجود بياورد، بنابراين معلوم است كه ناظمى آگاه، و عاملى توانا، و بصريى 
اده، و بر انسان واجب و فرض است  خب ري به نام اللَّه موجودات را به وجود آورده، و اين نظام حمكم و مستحكم را بنا 

  :كه از او فرمان بربد، و به بندگى و عبادت او اقدام منايد، تا به اوج پاكى و كمال و تقوا و پرهيزگارى برسد

______________________________  
  .22 - 21 ):2(بقره  -)1(

  233: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1« »اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َو الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ «

  :امام صادق عليه السالم به من فرمودند: گويد مفضل بن عمر كوىف مى

رتين صورت در  خنستني دليل بر وجود خداوند، نظم و ترتيب اين جهان است كه هر چيزى بدون هيچ گونه نقص به 
  .جاى خاص خود قرار گرفت و مهچون سراىي منظم مهه چيز در آن آماده شده

رسد، در دل   زمني مانند فرش براى خملوقات گسرتده شده، و بر فراز آن ستارگان چون چراغهاى پرنورى آوخيته به نظر مى
ان ساخته، اينها و مانند آن را در اختيار انسان  ها جواهرات گرانبها اندوخته، و در  كوهها و تپه هر چيزى مصلحىت 

  .اى را برپا كند گذاشته، عالوه انواع گياهان و حيوانات را براى او به وجود آورده تا بتواند زندگى آسوده

بر اينكه اين  اى نقص در حمل خمصوص خود قرار گرفته، بزرگرتين دليل است اين نظم و ترتيب جهان كه هر چيز بدون ذره
گاه هسىت است و مهه به هم  جهان از روى حكمت آفريده شده، و عالوه بر اين بستگى كاملى كه ميان خملوقات عرصه
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ا را به  ى مهه يكى است، آفريننده مربوط و حمتاجند دليل است كه آفريننده اى كه ميان متام موجودات الفت برقرار كرده و آ
  !وده استيكديگر مربوط و نيازمند من

امروز : در روز سومى كه براى شنيدن حبث شريين خداشناسى خدمت امام ششم رسيدم حضرت فرمودند: گويد مفضل مى
  :گومي در آفرينش آفتاب و ماه و ستارگان براى تو سخن مى

   ى انسان را كه مهواره به آن رسد تا ديده رنگ آمسان كبود به نظر مى! مفضل

______________________________  
  .21): 2(بقره  -)1(

  234: توبه آغوش رمحت، ص

  .رساند براى تقويت آن هم مفيد است افتد رجنه نسازد، زيرا رنگ كبود گذشته از اينكه چشم را آزار منى مى

مرتب  شد، مردم قدرت پرداخنت به امور زندگى و  آمد، متام امور دنيا خمتل مى كرد و روز به وجود منى اگر آفتاب طلوع منى
كردن كارهاى خود را نداشتند و زندگى و حيات براى آنان بدون نور و روشناىي لذت نداشت، اين حقيقىت است كه از 

  .آفتاب روشنرت است

توانستند آرامش يابند و رفع خستگى كنند، و نريوى هاضمه  آمد، مردم منى كرد و شب به وجود منى اگر آفتاب غروب منى
  .شد مواد غذاىي به اعضا منى مشغول هضم غذا، و رساندن

اى آنان را فراهم  كرد، و زمينه اگر مهيشه روز بود حرص، مردم را پيوسته حتريك به فعاليت و كار مى ى كاهش بد
گريند و  اى به اندوخنت ثروت حريصند كه اگر تاريكى شب مانع نگردد، قرار منى ساخت، زيرا بسيارى از مردم به اندازه مى

  !كنند تا خود را از كار بيندازند آنقدر كار مى

شد كه متام جانداران و نباتات از بني  اى گرم مى شد زمني در برابر حرارت و گرماى آفتاب به اندازه و اگر شب منى
  .رفتند مى
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ف كنند تا نيازهاى خود را برطر  به اين خاطر خداوند خورشيد را مانند چراغى قرار داده كه گاهى براى اهل خانه روشن مى
پس نور و تاريكى كه ضد يكديگرند هر دو براى نظام جهان ! سازند تا اسرتاحت منايند منايند، و گاهى آن را خاموش مى

ا آفريده شده   .و انتظام احوال انسا

آيد تا حيوانات رشد و منو   انديشه كن كه چگونه با پست و بلند شدن آفتاب، فصول چهارگانه به وجود مى! اى مفضل
  .كمال مطلوب خود برسند  كنند و به

  ى شب و روز كه چگونه براى مصلحت بندگان در مهچنني فكر كن در اندازه

  235: توبه آغوش رمحت، ص

اگر مقدار روز صد ساعت يا دويست ساعت . منايد بيشرت مناطق آباد زمني، مدت هر كدام از پانزده ساعت جتاوز منى
  .رفتند شد هر آينه جانداران و نباتات از بني مى مى

شدند، اما نباتات بر اثر  اما جانداران به خاطر اينكه در چنني روز طوالىن قرار داشتند به ناچار از كثرت فعاليت هالك مى
  !خشكيدند حرارت خورشيد مى

ماندند و از گرسنگى به  و نيز اگر شب صد ساعت يا دويست ساعت بود، جانداران در اين مدت از طلب معاش باز مى
گشتند، چنانكه بعضى از گياهان اگر در جاىي  شد و در نتيجه فاسد مى رسيدند، و حرارت نباتات كم مى مىهالكت 

  .رود برويد كه آفتاب به آن نتابد از ميان مى

ا پديد آيد، و به سبب سرما ابر و باران  شود تا ماده در زمستان حرارت در باطن درختان و نباتات پنهان مى ى ميوه در آ
ار مواد اشجار و نباتات به حركت مى آيد، و بدن حيوانات حمكم مى به وجود مى در هوا آيد و كم كم  گردد، و در 

آيند، و در تابستان به  رويند، و حيوانات براى فرزند به هم رساندن به حركت مى ها مى گردد، گلها و شكوفه آشكار مى
شود تا  رود و رطوبت روى زمني كم مى ن حيوانات حتليل مىشود، و رطوبت زيادى بد ها پخته مى سبب شدت گرما ميوه

گردد تا بيماريها برطرف و  مردم بتوانند ساختمان و كارهاى ديگر خود را به آساىن اجنام دهند، در پاييز هوا صاف مى
ا سامل شود، اگر كسى خبواهد فوايد اين چهار فصل را بيان كند سخن به درازا مى   !كشد بد

ش خورشيد انديشه كن كه خداوند به صورتى قرار داده تا مهه جاى زمني از نور آن استفاده كند، اگر طلوع در كيفيت تاب
ره شدند، كوهها و ديوارها و سقفها مانع از تابش آن  مند منى و غروىب براى خورشيد نبود، بسيارى از جهات از نور آن 
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خورشيد استفاده كند، تابش آن را طورى مرتب منود كه اگر خواست مهه جاى زمني از نور  گشتند، چون خداوند مى مى
  جاىي در اول روز از نور

  236: توبه آغوش رمحت، ص

ره آفتاب به واسطه مند گردد، يا اگر در آخر روز خورشيد بر آن  ى كوه و ديوار نتواند استفاده كند در آخر روز از نور آن 
ره ايد، پس هيچ جاىي منىنتابد، در ابتداى روز از تابش آن استفاده من ى خود را از خورشيد نربد، زهى منعمى كه  ماند كه 

  .ره نگذاشته ى ساكنان زمني از مجاد و نبات و جاندار قسمت كرده، و هيچ يك را ىب نور خورشيد را بر مهه

  شد؟ تابيد حال اهل زمني چه مى اگر يك سال يا كمرت خورشيد بر زمني منى

  دگى خود ادامه دهند؟آيا ممكن بود به زن

كند، وىل چون در شب هم گاهى نيازمند به  در تاريك بودن شب براى انسان منافعى است، او را وادار به اسرتاحت مى
ى تنگى وقت يا شدت گرماى روز جمبورند شب كار كنند، و نيز مسافرين كه  روشناىي است، و بسيارند كساىن كه بواسطه

ى  ه روشناىي دارند، خداوند حكيم ماه و ستارگان را قرار داد تا با نورافشاىن خود وسيلهكنند احتياج ب در شب حركت مى
نشينان را از خطر گم  آسايش خلق او گردند، و با حركات منظم خود راه را به مسافرين نشان دهند، و مسافرين و كشىت

  .شدن رهاىي خبشند

ا نس ستارگان بر دو قسم منايد، و ستارگان سّيار كه از برجى به برج  بت به يكديگر تغيري منىاند، ستارگان ثابت كه وضع آ
ا دو قسم است كنند، و از خط سريى كه دارند كمرتين احنراىف پيدا منى ديگر حركت مى   :كنند، و حركت آ

 روزى و از مشرق به مغرب است، ديگر حركىت است كه خمصوص به هر كدام از يكى حركت عمومى كه آن حركت شبانه
است، و از مغرب به مشرق مى اى كه روى سنگ آسيا به طرف چپ حركت كند، و آسيا آن را به  باشد، مثل مورچه آ

كند، و يكى به  جانب راست حركت دهد، پس مورچه دو حركت دارد، يكى با اراده كه از پيش روى خود حركت مى
   كنند جز به ثابت و بعضى سيارند و با نظم حركت مى گرداند، آيا اينكه ستارگان بعضى اجبار كه آسيا آن را به پس مى

  237: توبه آغوش رمحت، ص

تدبري خداوندى حكيم ممكن است؟ اگر تدبري مدبر حكيمى نبود بايد يا مهه ساكن باشند يا مهه متحرك، و در صورتى هم  
ا پيدا مى   شد؟ كه مهه داراى حركت باشند اين نظم و ترتيب صحيح از كجا در آ
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ا به قدرى شديد است كه هيچ چشمى تاب حتمل آن  تارگان آنقدر سريع است كه در فكر منىحركت س گنجد، و نور آ
ا را از ما به اندازه را ندارد، خداوند فاصله اى زياد قرار داده كه حركتشان را درك نكنيم، و هم نورشان به ديدگان ما  ى آ

زدند   ى شدت نورشان به چشم ما چنان صدمه مى زديك بودند، بواسطهآسيب وارد نكند، اگر با سرعىت كه دارند به ما ن
اى در  زند، ترس آن است كه چشم آسيب ببيند، و نيز اگر عده شد، چنانكه موقعى كه برقها پى در پى مى كه كور مى

ان و از خود اطاقى باشند كه چراغهاى زياد در آن روشن كرده باشند، و به سرعت چراغها را دور ايشان بگردانند حري 
  .گردند خود مى ىب

اگر خبواهند با چرخى از چاه آب بكشند و باغى را آبيارى كنند، ساختمان و وضع چاه و وسايل آبكشى آن ! اى مفضل
بايد طورى منظم و از روى قاعده باشد كه بتواند مرتب و به قدر كاىف آب به باغ برساند، اگر كسى چنني چرخى را 

كر كند خود به خود به وجود آمده، و كسى آن را نساخته و منظم نكرده است، بديهى است كه ببيند، آيا ممكن است ف
شود كه انسان ماهر و باهوشى چرخ را به آن ترتيب صحيح درست كرده است،  عقل سليم از ديدن آن فورى متوجه مى

شود، چگونه ممكن  ى آن مى زندهوقىت از ديدن يك چرخ براى آب كشيدن كه يك امر كوچكى است فوراً انسان متوجه سا
ى سال كه بدون هيچ خلل و  است از ديدن اين مهه ستارگان ثابت و سيار و گردش منظم شب و روز و فصول چهارگانه

ا پيدا منى اشكاىل مهواره ادامه پيدا مى ى  شود، انسان به خالق حكيم و آفريننده كند، و كمرتين احنراف و درنگى در كار آ
   ودات بزرگ و عجيباين مهه موج

  238: توبه آغوش رمحت، ص

  ؟»1« آگاه نشود

غرائب دانش را به من بياموز، حضرت صلى اهللا عليه و آله و سلم : عرىب به حمضر رسول خدا آمد و عرضه داشت
: رأس دانش چيست؟ فرمودند! اى رسول خدا: گفت! در رابطه با رأس دانش چه كردى تا از غرائبش خبواهى؟: فرمودند

او را بدون مثل و مانند و شبيه بداىن و : حّق شناخت كدام است؟ فرمودند: شناخت خدا، آن هم حّق شناخت، گفت
  .»2«  اينكه حضرت او واحد، احد، ظاهر، باطن، اول، آخر، و بدون كفو و نظري است و اين است حّق معرفت

ى جهان است، و  ان، و آفريننده و نگهدارندهى قرآن توجه به حقيقت ثابت داميى است كه آن حقيقت اصل جه در مهه
ى موجودات داراى آغاز و  ى موجودات فاىن و او باقى است، و مهه شود، و مهه نسبت به حواس آدميان غيب ناميده مى

  .اجنامند و او را آغاز و اجنامى نيست
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گردد، و متام حوادث  شود مهواره مكرر مى مىهاى قرآن نام آن حقيقت كه در زبان قرآن اللَّه ناميده  ها و آيه ى سوره در مهه
  .كند و خملوقات را منتسب به آن ذات واحد قهار مى

  :كنيم هر اندازه عوامل بيشرتى را تركيب و به هم ضميمه كنيم و حتت مطالعه قرار دهيم باز مالحظه مى

ا درست مانند يك عامل كوچك از نظام واحدى پريوى مى   كنند تا جمموع آ

______________________________  
  .1، حديث 4، باب 57/ 3: ؛ حبار األنوار39: توحيد مفضل -)1(

ما صنعت يف : قال. علمين من غرائب العلم! يا رسول اللَّه: جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه و آله و سلم فقال -)2(
وما : قال األعرايب. معرفة اللَّه حق معرفته: لَّه؟ قالما رأس العلم يا رسول ال: قال الرجل. رأس العلم حىت تسأل عن غرائبه

فذلك . تعرفه بال مثل وال شبه وال ند، وأنه واحد أحد ظاهر باطن أول آخر ال كفو له وال نظري: معرفة اللَّه حق معرفته؟ قال
  .حق معرفته

  .4، حديث 10، باب 269/ 3: ؛ حبار األنوار5، حديث 284: توحيد صدوق

  239: ت، صتوبه آغوش رمح

اى عظيم  ناور، يعىن آن مقدار كه علوم بشرى به كمك وسايل خمتلف علمى از قبيل تلسكو آجنا كه اگر متام اين جهان 
هاى دقيق، پرده از روى آن برداشته بررسى كنيم، مهان نظم و قوانني منظمى كه در يك جهان كوچك  جنومى و رصدخانه

و از طرف ديگر هر قدر اين عوامل را از هم جدا كرده و جتزيه مناييم تا به جزء  شود در آن مشاهده خواهد شد، ديده مى
بينيم چيزى از آن نظم جهان بزرگ كم ندارد، با اينكه هر يك از اين  برسيم باز مى» مولكول«بسيار كوچكى مانند 

  .موجودات با ديگرى از نظر ذات و حكم و شخص مغايرت دارد

موجود است و يك تدبري و نظم دامي بر آن حكومت دارد، و متامى اجزا و ذرات آن با آن  خالصه اينكه جمموع عامل يك
  .مهه اختالىف كه با يكديگر دارند، مسخر اين نظام واحدند

  .»1« »َو َعَنِت اْلُوُجوُه لِْلَحيِّ اْلَقيُّومِ «

  .ى موجودات خاضع و سر به فرمان خداوند قيومند مهه
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  .آور يكى است ى اين دستگاه عظيم و حريت شود كه خداوند و به وجود آورنده و اداره كننده مىاز اين بيان نتيجه گرفته 

  .»2« »َو ِإهلُُكْم ِإلٌه واِحٌد ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو الرَّْمحُن الرَِّحيمُ «

   فرشتگان

  .قرآن جميد در نزديك به نود آيه از فرشتگان سخن به ميان آورده

  .كافر قلمداد كرده، و كافر به مالئكه را دچار گمراهى بعيد دانستهقرآن جميد دمشن فرشته را  

  َمْن كاَن َعُدوا لِلَِّه َو َمالِئَكِتِه َو ُرُسِلِه َو ِجْربِيَل َو ِميكاَل فَِإنَّ اللََّه َعُدوٌّ «

______________________________  
  .111): 20(طه  -)1(

  .163): 2(بقره  -)2(

  240: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1« »ِلْلكاِفرِينَ 

  .باشد، مهانا خداوند دمشن كافران است كسى كه دمشن خدا و فرشتگان و انبيا و جربيل و ميكال است كافر مى

  .»2« »َو َمْن َيْكُفْر بِاللَِّه َو َمالِئَكِتِه َو ُكتُِبِه َو ُرُسِلِه َو اْليَـْوِم اْآلِخِر فـََقْد َضلَّ َضالًال بَِعيداً «

به خداوند و فرشتگان و كتب اهلى، و رسوالن حق، و روز قيامت كفر بورزد، هر آينه گمراه شده، گمراهى دور كسى كه 
  .و بعيد

ج البالغه سه مسأله درباره در خطبه   :ى فرشتگان مطرح است ى اول 

  :كيفيت فعاليت و عبادت فرشتگان  -ى يكم مسأله
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اىي براى پيامربان، فعاليت در اجراى قضا و امر اهلى، نگهباىن سجده، ركوع، صف كشيدن، تسبيح، امني وحى بودن، ز  با
شت و دوزخ   .بندگان، نگهباىن درهاى 

ا: مشخصات وجودى گروههاى فرشتگان مانند -ى دوم مسأله   .گسرتشى به طول و عرض زمني و آمسا

  :وضع دروىن فرشتگان -ى سوم مسأله

ا دچار شوند، منى خسته منى ا ندارد، در برابر خداوند توّهم تصوير  سهو منى خوابند، عقول آ شود، فراموشى راهى به آ
ا منى ندارند، صفات خملوقات را به خداوند نسبت منى كنند و با مثل و نظري به او اشاره  دهند، خدا را حمدود در مكا

  .»3« منايند منى

   ا بهباشند، و بيان وضع آ آرى، فرشتگان از مصاديق غيب جهان هسىت مى

______________________________  
  .98): 2(بقره  -)1(

  .136): 4(نساء  -)2(

ج البالغه -)3(   .123/ 2: ى جعفرى شرح 

  241: توبه آغوش رمحت، ص

اى كه با حيات انسان دارند، خبصوص نگاشنت كتاب عمل انسان،  ى قرآن جميد و روايات است، و با توجه به رابطه عهده
ها و زمحات و سخنان مثبت و منفى آدميان، و مأموريت آنان در گرفنت جان بشر به وقت مرگ، و موكل  و حفظ كوشش

مثبىت در زندگى انسان است، و اعتقاد به اين موجودات نوراىن و  بودنشان بر عذاب اهل كفر، عقيده به آنان داراى آثار
  .مأموران اهلى، از زيباييهاى معنوى است

   برزخ

  .ى بني دنيا و آخرت است در منطق قرآن جميد، برزخ نامگذارى شده گاهى كه فاصله عرصه
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و اعمال و اخالقشان حياتى خاص دارند، شوند، و در آجنا بر اساس عقايد  روند ابتدا وارد برزخ مى آنان كه از دنيا مى
  .حياتى كه نه مانند حيات دنيا و نه مانند حيات آخرت است

ا َكِلَمٌة ُهَو قائُِلها َو ِمْن َوراِئِهْم بـَْرزَ * َحىتَّ ِإذا جاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قاَل َربِّ اْرِجُعونِ « َّ ٌخ َلَعلِّي َأْعَمُل صاِحلاً ِفيما تـَرَْكُت َكالَّ ِإ
  .»1« »يـَْوِم يـُبـَْعثُونَ   ِإىل

ا فرا رسد،  در اين هنگام كه خود را در حال بريدن از اين جهان و قرار گرفنت در جهان (تا هنگامى كه مرگ يكى از آ
بيند،  رود، گوىي سرنوشت دردناك خويش را با چشم مى هاى غرور و غفلت از مقابل ديدگانش كنار مى بيند، پرده ديگر مى
هاى از دست رفته، و كوتاهيهاىي را كه در گذشته كرده، و گناهاىن كه مرتكب شده، عواقب شوم آن را  سرمايهعمر و 

  مرا باز! اى پروردگار من: گويد و مى) شود كند، اينجاست كه فرياد او بلند مى مشاهده مى

______________________________  
  .100 -99): 23(مؤمنون  -)1(

  242: توبه آغوش رمحت، ص

  .ى خود را جربان منامي و عمل صاحلى در برابر آنچه ترك كردم به جا آورم شايد گذشته! گردان

دهد به او چنني پاسخ داده  ى بازگشىت را به هيچ كس، نه نيكوكار و نه بدكار منى اما از آجنا كه قانون آفرينش چنني اجازه
گويد، سخىن كه هرگز از اعماق دلش با  است كه او به زبان مىنه، هرگز راه بازگشىت وجود ندارد، اين سخىن : شود مى

اراده و آزادى برخناسته، اين مهان سخىن است كه هر بدكارى به موقع گرفتار شدن در چنگال جمازات، و هر قاتلى به 
  .دهد مىى سابق خود را ادامه  گويد، و هر زمان امواج بال فرو نشيند باز مهان برنامه ى دار مى وقت ديدن چوبه

ا تا روزى كه برانگيخته : گويد ى بسيار كوتاه و پرمعىن به جهان اسرارآميز برزخ كرده مى در پايان آيه اشاره در پشت سر آ
  .شوند برزخى وجود دارد مى

ء حائل شود، و سپس به هر چيزى كه ميان دو امر قرار گريد  ى برزخ در اصل به معىن چيزى است كه در ميان دو شى واژه
  .اند رزخ گفته شده است، و روى مهني جهت به عاملى كه ميان دنيا و آخرت قرار گرفته برزخ گفتهب

ى نقليه است، آيات  شود از طريق ادلّه دليل بر وجود چنني جهاىن كه گاهى از آن تعبري به عامل قرب و يا عامل ارواح مى
  .اين معنا داردمتعددى از قرآن جميد دارمي كه بعضى ظهور و بعضى صراحت در 
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  .، ظاهر در وجود چنني عاملى است»يـَْوِم يـُبـَْعثُونَ   َو ِمْن َوراِئِهْم بـَْرزٌَخ ِإىل«  ى ى شريفه آيه

  :كند آيات مربوط به حيات شهيدان است مانند از آياتى كه صرحياً وجود چنني جهاىن را اثبات مى

مْ َو ال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِيف َسِبيِل اللَّ «    ِه أَْمواتاً َبْل َأْحياءٌ ِعْنَد َرِِّ

  243: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1« »يـُْرَزُقونَ 

ا زنده   .شوند اند و نزد پروردگارشان روزى داده مى گمان مكن كساىن كه در راه خدا كشته شدند مردگانند، آ

رى مهچون فرعون و يارانش نيز به وجود برزخ ى كفار طغيانگ نه تنها در مورد شهيدان جهان برزخ وجود دارد بلكه درباره
  :ى مؤمن اشاره شده سوره 46ى  صرحياً در آيه

  .»2« »النَّاُر يـُْعَرُضوَن َعَلْيها ُغُدوا َو َعِشيا َو يـَْوَم تـَُقوُم السَّاَعةُ َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعذابِ «

گردد فرمان داده  گريند و به هنگامى كه روز قيامت برپا مى رار مىفرعون و يارانش هر صبح و شام در برابر آتش ق
  .آل فرعون را در شديدترين كيفرها وارد كنيد: شود مى

اى معروف شيعه و غري شيعه روايات فراواىن است كه با تعبريات خمتلف و كامًال متفاوت، از جهان برزخ و عامل  در كتا
ج البالغه آمده است: گويد اين جهان و جهان آخرت قرار دارد سخن مىقرب و ارواح و خالصه جهاىن كه ميان  : در 

امرياملؤمنني عليه السالم هنگام بازگشت از جنگ صفني وقىت نزديك كوفه كنار قربستاىن كه بريون دروازه قرار داشت رسيد، 
  :رو به سوى قربها كرد و چنني گفت

اى خاىل و اى ساكنان خانه قربهاى تاريك، اى خاك نشينان، اى غريبان، اى تنهايان، اى وحشت  هاى وحشتناك و مكا
  زدگان، مشا در اين راه بر ما پيشى گرفتيد، و ما نيز به مشا ملحق خواهيم شد، اگر از اخبار دنيا بپرسيد به مشا

______________________________  
  .169): 3(آل عمران  -)1(

  .46): 40(غافر  -)2(
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  244: ص توبه آغوش رمحت،

هايتان را ديگران ساكن شدند، مهسرانتان به نكاح ديگران درآمدند و اموالتان تقسيم شد، اينها خربهاىي  خانه: گومي مى
  است كه نزد ماست، نزد مشا چه خرب؟

ا اجازه: آنگاه رو به يارانش كردند و فرمودند رتين زاد و دهند كه  ى سخن گفنت داده شود، حتماً به مشا خرب مى اگر به آ
  .»1«  توشه براى اين سفر پرهيزكارى و تقواست

  :از حضرت سجاد عليه السالم روايت شده

  .»2«  انَّ اْلَقبـَْر اّما َرْوَضةٌ ِمْن رِياِض اْجلَنَِّة، اْو ُحْفَرٌة ِمْن ُحَفِر الّنريانِ 

شت، يا گوداىل از گوداهلاى جهنم   .قرب يا باغى است از باغهاى 

  :دق عليه السالم روايت شدهاز حضرت صا

نْيا َواْآلِخَرةُ    .»3«  َوالّلِه َما َخناُف َعَلْيُكم االَّ اْلبَـْرزَخَ ... البَـْرزَُخ اْلَقبـُْر، َوُهَو الثَّواُب َواْلِعقاُب بـَْنيَ الدُّ

  .مگر از برزخترسيم  برزخ مهان عامل قرب است كه پاداش و كيفر ميان دنيا و آخرت است، به خدا قسم ما بر مشا منى

  :برزخ چيست؟ امام فرمودند: راوى از حضرت صادق عليه السالم پرسيد

  .»4« يـَْوِم الِقياَمةِ   الَقبـُْر ُمْنُذ حِني َمْوِتِه اىل

______________________________  
حملال املقفرة والقبور يا أهل الديار املوحشة وا: قال عليه السالم وقد رجع من صفني فأشرف على القبور بظاهر الكوفة -)1(

أنتم لنا فرط سابق، وحنن لكم تبع الحق؛ أما الدور ! يا أهل الوحشة! يا أهل الوحدة! يا أهل الغربة! يا أهل الرتبة! املظلمة
فقد سكنت؛ وأما األزواج فقد نكحت؛ وأما األموال فقد قسمت؛ هذا خرب ما عندنا، فما خرب ما عندكم؟ مث التفت إىل 

  .أن خري الزاد التقوى: أما لو أذن هلم يف الكالم ألخربوكم :أصحابه فقال

  .488، حديث 12، باب 619/ 32: ؛ حبار األنوار130، حكمت 785: ج البالغه
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  .553/ 2: نور الثقلني -)2(

  .12، حديث 8، باب 218/ 6: ؛ حبار األنوار553/ 2: نور الثقلني -)3(

  .554/ 2: ؛ نور الثقلني3لقرب، حديث ، باب ما ينطق به موضع ا243/ 3: كاىف  -)4(

  245: توبه آغوش رمحت، ص

  .قرب از زمان مرگ تا روز قيامت است

  :در كتاب شريف كاىف از حضرت صادق عليه السالم روايت شده

ا، َويَقوُلونَ    .»1« َلَنا السَّاَعَة، َواجنِْْز َلنا ما َوَعْدتَناَربَّنا اِقْم : ىف ُحُجراٍت ِىف اجلَنَِّة يَْأُكُلوَن ِمْن َطعاِمها، َوَيْشرَبُوَن ِمْن َشراِ

شىت مى ارواح مردم مؤمن پس از مرگ در حجره شت قرار دارند، از غذاهاى  خورند، و از نوشيدنيهايش  هاىي از 
  .اى وفا فرما هاىي كه به ما داده هرچه زودتر قيامت را برپا كن، و به وعده! پروردگارا: گويند نوشند و مى مى

اعتقاد به برزخ كه در صريح آيات قرآن و روايات مطرح است از زيباييهاى معنوى است كه با توجه به وضع نيكان و 
  .اى براى ظهور تقوا و پاكى در ظاهر و باطن است بدكاران در عامل برزخ، آثار مفيدى در حيات انسان دارد، و مايه

  حمشر

شوند حقيقىت  ها و بديها در آن وارد مى آخرين براى رسيدن به جزاى نيكىى قيامت و حمشر، و روزى كه اولني و  مسأله
  .اند است كه متام كتب آمساىن و انبياى اهلى وامامان معصوم خرب داده

  .ى عظيمه مساوى با كفر است اعتقاد به حمشر و قيامت جزىي از اميان، و انكار آن واقعه

  :اند بار در فصلى بسيار مفصل موضوع حمشر و قيامت را مطرح كردهقرآن جميد در بيش از هزار آيه، و روايات و اخ

  .»2« »َربَّنا ِإنََّك جاِمُع النَّاِس ِليَـْوٍم ال َرْيَب ِفيِه ِإنَّ اللََّه ال ُخيِْلُف اْلِميعادَ «

______________________________  
  .122، حديث 8، باب 269/ 6: ار؛ حبار األنو 4، باب آخر ىف أرواح املؤمنني، حديث 244/ 3: كاىف  -)1(
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  .9): 2(آل عمران  -)2(

  246: توبه آغوش رمحت، ص

كىن، و خداوند را  حمققاً وجود مقدس تو متام مردم را براى روزى كه هيچ شكى در آن نيست مجع مى! اى پروردگار ما
  .ختلف در وعده نيست

  .»1« »ُوفـَِّيْت ُكلُّ نـَْفٍس ما َكَسَبْت َو ُهْم ال ُيْظَلُمونَ َفَكْيَف ِإذا َمجَْعناُهْم لِيَـْوٍم ال َرْيَب ِفيِه َو «

وضع و حال آنان چگونه خواهد بود زماىن كه آنان را براى روزى كه هيچ شكى در آن نيست مجع كنيم، و هر شخصى 
  .نگرددبه طور كامل به جزايش در برابر اعماىل كه اجنام داده برسد، و به هيچ كس ستمى در اين زمينه وارد 

َىل اللَِّه ُحتَْشُرونَ «   .»2« »َو لَِئْن ُمتُّْم َأْو قُِتْلُتْم َإلِ

  .و اگر مبرييد يا كشته شويد، به جانب خدا حمشور خواهيد شد

  .»3« »َو اتـَُّقوا اللََّه الَِّذي ِإلَْيِه ُحتَْشُرونَ ... «

  .شويد خدا را پروا كنيد، خداىي كه به سوى او حمشور مى

  .»4« »...يـَْوِم اْلِقياَمِة ال َرْيَب ِفيهِ   ُكْم ِإىللََيْجَمَعنَّ «

  .خداوند مشا را در روز قيامت كه هيچ شكى در آن نيست مجع خواهد كرد

َعثـُُهُم اللَُّه ُمثَّ ِإلَْيِه يـُْرَجُعونَ   َو اْلَمْوتى... «   .»5« »يـَبـْ

  .گردند انگيزد، سپس به سوى خدا باز مى خداوند مردگان را برمى

  .»6« »عاملِِ اْلَغْيِب َو الشَّهاَدِة فـَيـَُنبُِّئُكْم ِمبا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ   َو َسيَـَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َو َرُسولُُه ُمثَّ تـَُردُّوَن ِإىل. ..«

______________________________  
  .25): 2(آل عمران  -)1(
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  .158): 2(آل عمران  -)2(

  .96): 5(مائده  -)3(

  .12): 6( انعام -)4(

  .36): 6(انعام  -)5(

  .94): 9(توبه  -)6(

  247: توبه آغوش رمحت، ص

ان و آشكار است باز مى خدا و رسولش اعمال مشا را مى گرديد، و او مشا را به  بينند، سپس به سوى كسى كه آگاه از 
  .منايد داديد آگاه مى آنچه اجنام مى

  .»1« »ُمثَّ ِإنَُّكْم يـَْوَم اْلِقياَمِة تـُبـَْعُثونَ * َلَميُِّتونَ ُمثَّ ِإنَُّكْم بـَْعَد ذِلَك «

  .ى مشا روز قيامت برانگيخته خواهيد شد سپس مشا مردم پس از كامل شدن آفرينش و حياتتان خواهيد مرد، آنگاه مهه

ْنساُن أَلَّْن َجنَْمَع ِعظاَمهُ أَ َحيْسَ * َو ال أُْقِسُم بِالنـَّْفِس اللَّوَّاَمةِ * ال أُْقِسُم ِبيَـْوِم اْلِقياَمةِ «  »َأْن ُنَسوَِّي بَنانَهُ   قاِدرِيَن َعلى  بَلى* ُب اْإلِ
»2«.  

اى پوسيده قسم به روز قيامت، و قسم به نفس مالمتگر، آيا انسان گمان مى كنيم و او  اش را دوباره مجع منى كند استخوا
نا هستيم كه سر انگشتان او را هم به مهني صورت منظم درست  آورمي؟ آرى، ما توا را به صورت موجودى زنده پديد منى

  !كنيم

جربييل به حمضر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم آمد و آن حضرت را به : فرمايند امام صادق عليه السالم مى
ه موى سر و صورتش مردى ك! ى آن قرب را صدا زد كه به اذن حق برخيز قربستان بقيع برد، او را كنار قربى آورد و مرده

به اذن : احلمد لّله و الّله اكرب، جربييل به او خطاب كرد: گفت زدود و مى سپيد بود از قرب درآمد، از صورتش خاك را مى
ى خدا برخيز، مردى سياه روى  به اجازه: ى قرب خطاب كرد خدا باز گرد، سپس پيامرب را كنار قربى ديگر آورد و به مرده

  :گفت برخاست و مى
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اى : به جاىي كه بودى به اذن خدا باز گرد، سپس گفت: جربييل به او گفت! ا حسرتا، واى از هالكت و بيچارگىو 
   متام اموات بدين صورت در قيامت! حممد

______________________________  
  .16 -15): 23(مؤمنون  -)1(

  .4 - 1): 75(قيامت  -)2(

  248: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1« شوند حمشور مى

اگر در مردن شك دارى خواب را از خود بردار كه ! اى فرزندم: اى كه به فرزندش داشت، فرمود لقمان حكيم در موعظه
تواىن، بنابراين اگر در خواب و  تواىن، اگر در برانگيخته شدن در قيامت شك دارى، بيدارى را از خود بردار كه منى منى

ى مرگ،  فهمى كه وجودت به اختيار ديگرى است، مهانا خواب به منزله ىبيدارى خود كه دو واقعيت است انديشه كىن م
  .»2«  ى زنده شدن پس از مرگ است و بيدارى بعد از خواب به منزله

ى قيامت و وصف آن با تكرار و تأكيد و سوگند و اصرار فراوان آمده است، فقط   ى قرآن مسأله در هر صورت در مهه
ى  ى دليل پرداخته است، بر خالف اثبات توحيد كه مكرر به ذكر دليل و برهان و ارايه مهگاهى به اثبات و استدالل و اقا

  .پردازد، زيرا با قبول توحيد امر معاد حل شده و بديهى است آيات قدرت و حكمت پروردگار مى

دانش و تواناىي  هاى اين است كه در اين كتاب اهلى، يا قبل از تشريح و توصيف رستاخيز يا بعد از آن به ذكر نشانه
  .باشد ى وجود حق، به طور يقني دليل وجود معاد نيز مى پردازد، و در حقيقت ادله پروردگار مى

ى روز جزا و زنده شدن مردگان آورده است باز مهني دليل و برهان را اقامه فرموده  مواردى هم كه به واضح دليل درباره
  چرا: گويد است، زيرا احدى منى

______________________________  
  .8، حديث 3، باب 39/ 7: ، كيفية نفخ الصور؛ حبار األنوار253/ 2: تفسري قمى -)1(
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إن تك يف شك من ! يا بين: كان فيما وعظ به لقمان عليه السالم ابنه أن قال: عن أيب جعفر عليه السالم قال -)2(
البعث فارفع عن نفسك االنتباه، ولن تستطيع  املوت فارفع عن نفسك النوم، ولن تستطيع ذلك، وإن كنت يف شك من

فإنك إذا فكرت يف هذا علمت أن نفسك بيد غريك، وإمنا النوم مبنزلة املوت، وإمنا اليقظة بعد النوم مبنزلة البعث بعد . ذلك
  .املوت

  .13، حديث 3، باب 42/ 7: ؛ حبار األنوار239، حديث 190: قصص راوندى

  249: توبه آغوش رمحت، ص

اى براى تشخيص گنهكار و بيگناه، و نيز پاداش دادن به نيكوكار و بدكار، مورد  معادى باشد؟ چون تشكيل حمكمهبايد 
آورى و احيا  ى پراكنده، مجع تواند باشد، فقط اعرتاض و اشكال منكران اين است كه چگونه اجسام پوسيده اعرتاض منى

شود به  ى توحيد كه پيش از وصف روز جزا يا پس از آن آورده مى هشوند؟ اين است كه پروردگار يا صرحياً يا ضمن ادل مى
بينيد منشأ پيدايش قيامت نيز خواهد  فهماند كه مهان قدرتى كه آثارش را هم اكنون در كائنات مى گويد يا مى خمالفان مى

 جمدد اموات توانا باشد اى كه از آغاز، وجود و حيات خبشيده است، به جتديد احيا و زنده كردن بود، و مهان آفريننده
»1«.  

  :دهد ى يس بدين صورت پاسخ مى ى مباركه ى منكران و ايراد خمالفان و انكار ملحدان را در سوره قرآن جميد شبهه

ْنساُن أَنَّا َخَلْقناُه ِمْن نُْطَفٍة َفِإذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبنيٌ « ْلَقُه قاَل َمْن ُحيِْي اْلِعظاَم َو ِهَي َو َضَرَب َلنا َمَثًال َو َنِسَي خَ * أَ َو َملْ يـََر اْإلِ
  .»2« »ُقْل ُحيِْييَها الَِّذي أَْنَشَأها أَوََّل َمرٍَّة َو ُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليمٌ * َرِميمٌ 

و براى ما مثاىل زد و ! ى آشكار برخاست ارزش آفريدمي و او به خماصمه اى ىب آيا انسان توجه نكرد كه ما او را از نطفه
  :خود را فراموش كرد و گفت آفرينش

اى پوسيده را زنده مى كند كه خنستني بار آن را آفريد، و او به  مهان كسى آن را زنده مى: كند؟ بگو چه كسى اين استخوا
  .هر خملوقى داناست

برد،  ارزشى بيش نبود مى ى ىب گريد و به آغاز حيات خودش در آن روز كه نطفه در اين آيات، خنست دست انسان را مى
گويد؛ آيا انسان نديد، توجه نكرد، انديشه ننمود كه ما او را از نطفه آفريدمي، و او آنچنان  دارد، مى و او را به انديشه وامى

  قوى و نريومند و صاحب قدرت و شعور و نطق شد كه حىت به جمادله در
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______________________________  
  .19: تفسري نوين -)1(

  .79 -77): 36(يس  -)2(

  250: توبه آغوش رمحت، ص

  !ى آشكارى شد؟ برابر پروردگارش برخاست و خماصمه كننده

تواند اين حقيقت را  كند، يعىن هر انساىن با هر اعتقاد و مكتىب و هر مقدار دانشى مى خنست روى عنوان انسان تكيه مى
  .دريابد

ارزش است، تا اين انسان مغرور و از خود  ىبگويد كه در لغت در اصل به معىن آب ناچيز و  سپس سخن از نطفه مى
ى آب ناچيز مبدأ نشو و مناى او نبوده،  راضى كمى در انديشه فرو رود و بداند روز اول چه بود؟ و تازه متام اين قطره

ى آب شناور بودند با  شود از ميان هزاران سلول كه در آن قطره ى بسيار كوچكى كه با چشم ديده منى بلكه سلول زنده
ى  بيىن پا به عرصه ى بسيار كوچكى كه در رحم زن قرار داشت با هم تركيب شدند، و انسان از آن موجود ذره سلول زنده

  .هسىت گذاشت

ى مؤمنون در درون رحم  ى قرآن در اوايل سوره ى آن طبق گفته مراحل تكامل را يكى بعد از ديگرى پيمود كه شش مرحله
ا ظهور -مضغه -علقه -نطفه: باشد مى ا به گوشت و سراجنام پيدايش روح و حركت -استخوا   .پوشيده شدن استخوا

پس از تولد كه نوزادى بسيار ضعيف و ناتوان بود، مراحل تكامل را نيز به سرعت پشت سر گذاشت تا به سر حد بلوغ 
  .و رشد جسماىن و عقالىن رسيد

برخيزد و  » الّله«اجازه داد به پرخاشگرى در برابر دعوت  اين موجود ضعيف و ناتوان چنان قوى و نريومند شد كه به خود
  .گردد» خصيم مبني«ى خويش را به دست فراموشى بسپارد و مصداق روشن  گذشته و آينده

خربى او مهني بس كه مثلى براى ما زد و به پندار خودش دليل دندان شكىن پيدا كرد، و در حاىل كه آفرينش  براى ىب
ا را زنده كند در حاىل كه پوسيده  چه كسى مى: فراموشى سپرده بود، گفت خنسينت خود را به دست تواند اين استخوا

  !است؟
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  251: توبه آغوش رمحت، ص

كند،  اى را در بيابان پيدا مى ى استخوان پوسيده آرى، آن منكر معاند، و خصيم مبني، و پرخاشگر فراموشكار، قطعه
آيا به مرگ طبيعى مرده يا در يكى از جنگهاى عصر جاهلى به طرز فجيعى   استخواىن كه معلوم نبود از چه كسى است؟

كرد دليل دندان شكىن براى نفى معاد پيدا كرده است، با  كشته شده يا بر اثر گرسنگى جان داده؟ به هر صورت فكر مى
آنچنان كه ! خيزم برمى با مهني دليل به خصومت با حممد: گويد ى استخوان را برداشته مى خشم توأم با خوشحاىل قطعه

  !نتواند جواىب بدهد

بگو ببينم چه كسى قدرت دارد بر اين استخوان پوسيده لباس حيات : با عجله به سراغ پيامرب اسالم آمد و فرياد زد
كرد رسول اهلى هيچ پاسخى در برابر اين  بپوشاند، و سپس قسمىت از استخوان را نرم كرد و روى زمني پاشيد، و فكر مى

  .خنواهد داشت منطق

متام پاسخ او را داده است، هر چند پشت سر آن توضيح بيشرت و  »َو َنِسَي َخْلَقهُ «  ى كوتاه جالب اينكه قرآن جميد با مجله
  .داليل افزونرت نيز ذكر كرده

ان زدى؛ اى انس اگر آفرينش خويش را فراموش نكرده بودى هرگز به چنني استدالل واهى و سسىت دست منى: گويد مى
اى از حيات بر تن  ى ناچيزى بودى و هر روز لباس تازه به عقب بازگرد و آفرينش خود را بنگر، چگونه نطفه! فراموشكار

تو پوشانيد، تو مهيشه در حال مرگ و معاد هسىت، از مجادى مردى نامى شدى و از جهان نباتات نيز مردى از حيوان 
ى اينها را به طاق نسيان زدى، حال  مهه! اما تو اى انسان فراموشكارسر زدى، از عامل حيوان نيز مردى انسان شدى، 

شود، مگر روز  اين استخوان هرگاه كامًال بپوسد تازه خاك مى! كند؟ پرسى چه كسى اين استخوان پوسيده را زنده مى مى
  :ار بگوسر مغرور و فراموشك دهد كه به اين خريه لذا بالفاصله به پيامرب دستور مى! اول خاك نبودى؟

  252: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1« »كند كه در روز خنست او را اجياد كرد كسى او را زنده مى«

اى از او به يادگار مانده، روزى بود كه حىت اين استخوان پوسيده هم نبود و حىت خاكى هم  اگر امروز استخوان پوسيده
  .اى برايش آسانرت است ات استخوان پوسيدهوجود نداشت، آرى آن كس كه او را از كتم عدم آفريد، جتديد حي
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تواند آن اجزا را  كنيد اين استخوان پوسيده وقىت كه خاك شد و در مهه جا پراكنده گشت چه كسى مى و اگر فكر مى
بشناسد و از نقاط خمتلف گردآورى كند؟ پاسخ آن نيز روشن است، او از هر خملوقى آگاه است و متام ويژگيهاى آن را 

  :داند مى

  .»َو ُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليمٌ «

  .ى معاد و احيا مردگان مشكلى برايش اجياد خنواهد كرد كسى كه داراى چنني علم و چنان قدرتى است مسأله

يك قطعه آهنربا را اگر در ميان خروارها خاك كه ذرات كوچكى آهن در آن پراكنده است بگردانيم سريع متام اين ذرات را 
تواند متام ذرات بدن هر انساىن را در  جان بيش نيست، خداوند به آساىن مى در حاىل كه يك موجود ىبكند،  آورى مى مجع

  .آورى منايد ى زمني با يك فرمان مجع اى از كره هر گوشه

ا نيز آگاه مى باشد و حساب و كتاب آن نزد او  او نه تنها به اصل آفرينش انسان آگاه است كه از نيات و اعمال آ
  .استروشن 

  :كند ى اعمال و نيات و اعتقادات نيز مشكلى براى او اجياد منى بنابراين حماسبه

  .»2« »...َو ِإْن تـُْبُدوا ما ِيف أَنـُْفِسُكْم َأْو ُختُْفوُه ُحياِسْبُكْم بِهِ ... «

______________________________  
  .»ُقْل ُحيِْييَها الَِّذي أَْنَشَأها أَوََّل َمرٍَّة َو ُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليمٌ « 79): 36(يس  -)1(

  .284): 2(بقره  -)2(

  253: توبه آغوش رمحت، ص

  .داند، و مشا را به آن حماسبه خواهد كرد اگر آنچه را در دل داريد پنهان كنيد يا آشكار سازيد خدا مى

كرد، و از زنده شدن قرون پيشني و  ى معاد ترديد مى در جواب فرعون كه در مسألهشود  به مهني دليل موسى مأمور مى
  :منود بگويد حساب و كتابشان اظهار تعجب مى

  .»1« » ِعْلُمها ِعْنَد َريبِّ ِيف ِكتاٍب ال َيِضلُّ َريبِّ َو ال يـَْنسى... «
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 كند منايد و نه فراموش مى ر من نه اشتباه مىعلم و آگاهى آن در پيشگاه پروردگار من در كتاىب ثبت است، و پروردگا
»2«.  

شوند،  ى اعمال و نياتشان در آن مجع مى ى قيامت و حمشر و روزى كه اولني و آخرين براى حماسبه در هر صورت مسأله
ربيت گريى از آيات قرآن و روايات، از زيباييهاى معنوى و عامل ت از مصاديق غيب است و اعتقاد و اميان به آن با كمك

  .و رشد و كمال، و داراى آثار و نتايج بسيار مفيدى در حيات انسان است

   حساب

ى حسابرسى اعمال و اخالق و عقايد مردم در روز قيامت، و بررسى كتاب حيات و زندگى آنان، حقيقىت است   مسأله
  .اند كه آيات قرآن و معارف اهليه به صورتى وسيع و گسرتده مطرح كرده

كه پاكان عامل عمرى را در درسىت و صدق و راسىت، و پاكى و صحت عمل، و مهراه با اخالق حسنه   قابل باور نيست
ره    ى آنان با مرگشان براى ابد بسته شود، و به حساب مند سازند، و پرونده بسر برند، و ديگران را از منافع وجود خود 

______________________________  
  .52): 20(طه  -)1(

  .456/ 18: ري منونهتفس -)2(

  254: توبه آغوش رمحت، ص

  .آنان رسيدگى نشود، و كتاب حيات آنان بازخواىن نشود، و مزدى به آنان تعلق نگريد

ا و طاغوتيان، عمرى را در ظلم و ستم، و  و نيز قابل باور و قبول نيست كه ناپاكان و ملحدان، و كافران و طاغو
، و خيانت و جنايت، و غارت و غارتگرى بسر برند، و مردم را با ظلم و ستم و خربى و غفلت، و ناپاكى و نادرسىت ىب

ا را از حق خود حمروم منايند و با مرگشان پرونده ى آنان براى ابد بسته  شر و جنايت خود آزار دهند، و بسيارى از انسا
  .فر اعمالشان نرسندشود، و به حسابشان رسيدگى نشود، و كتاب حياتشان را بازخواىن نكنند، و به كي

ا را مجع كند و اعمال و اخالق و عقايدشان  كند كه روزى مهه عدل و حكمت و رمحت و غضب حق اقتضا مى ى انسا
  .را حسابرسى و هركس را درخور وضعش به جزايش برساند
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  :فرمايد ى حساب آنان در قيامت مى ى پاكان عامل و مسأله درباره

ْنيا َحَسَنًة َو ِيف اْآلِخَرِة َحَسَنًة َو ِقنا َعذاَب النَّارِ َو ِمنـُْهْم َمْن يـَُقوُل رَ « أُولِئَك َهلُْم َنِصيٌب ِممَّا َكَسُبوا َو اللَُّه َسرِيُع * بَّنا آتِنا ِيف الدُّ
  .»1« »احلِْسابِ 

ره ما را از حسنه! پروردگارا: گويند بعضى از مردم مى فظ فرما، براى ى دوزخ ح مند كن، و از شكنجه ى دنيا و آخرت 
ا نسبت به آنچه كه در دنيا كسب كرده   .ى بندگانش سريع است اند نصيىب هست و خداوند در حسابرسى پرونده آ

  .»2« »ُمثَّ ُردُّوا ِإَىل اللَِّه َمْوالُهُم احلَْقِّ َأال َلُه احلُْْكُم َو ُهَو َأْسرَُع اْحلاِسِبنيَ «

است بازگردانده مىسپس به سوى خداوند كه به حقيقت موالى    شوند، آ

______________________________  
  .202 -201): 2(بقره  -)1(

  .62): 6(انعام  -)2(

  255: توبه آغوش رمحت، ص

  .ترين حماسبان است بدانيد كه حكم و حساب بندگان اختصاص به او دارد، و او سريع

  .»1« »ُحياَسُب ِحساباً َيِسرياً َفَسْوَف * فََأمَّا َمْن أُوِيتَ ِكتاَبُه بَِيِميِنهِ «

  .اش به دست راستش داده شود، به زودى حسابش را به آساىن رسيدگى منايند كسى كه پرونده

  :كند كه حضرت فرمودند موسى بن جعفر عليه السالم از پدران بزرگوارش از رسول خدا روايت مى

َعْن ُعْمرِِه ِفيما اْفناُه، َوَشباِبِه ِفيما اْبالُه، َوَعْن َماِله ِمْن اْيَن َكَسَبهُ َوِفيما : َعْن َأْرَبعٍ  ُيْسَألَ   َال َتزوُل َقَدما َعْبٍد يـَْوَم اْلِقياَمِة َحّىت 
  .»2«  انـَْفَقُه، َوَعْن ُحبـَِّنا اْهَل اْلبَـْيتِ 

گذراند، از   از عمرش كه در چه امرى: كند مگر اينكه از چهار چيز از او سؤال شود روز قيامت دو پاى عبد حركت منى
  .اى مصرف كرد، از ثروتش كه از كجا آورد و در كجا خرج كرد، و از حمبت ما اهل بيت جوانيش كه در چه برنامه
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اى كه عمر و جواىن خود را در عبادت متام كردند، و حتصيل ثروت و خرج كردن آن را  بدون ترديد مردم مؤمن و آزاده
عشق و حمبت اهل بيت بسر بردند، حساب آنان در قيامت حساب آسان  مهاهنگ با قرآن قرار دادند، و عمرى را به

  .خواهد بود، و در صحراى حمشر درد و رجنى خنواهند داشت، و معطلى در كار آنان خنواهد بود

مرا : مرا به حضرت تو حاجىت است، حضرت فرمودند! پسر پيامرب: مردى گفت به حضرت باقر عليه السالم عرضه داشتم
   قات كن، در ّمكه به حضرتدر مّكه مال

______________________________  
  .8 -7): 84(انشقاق  -)1(

لس العاشر، حديث 39: اماىل صدوق -)2(   .1، حديث 11، باب 258/ 7: ؛ حبار األنوار9، ا

  256: توبه آغوش رمحت، ص

بگو،  : مرا حاجىت است، فرمودند: گفتمبه حضرت    به مالقامت بيا، در مىن  در مىن: مرا حاجىت است، فرمودند: گفتم
ام كه جز خدا كسى به آن آگاهى ندارد، آن گناه بر من بزرگ است، به جانب حضرتت  گناهى مرتكب شده: گفتم
  :اش را از دوش جامن بردارى، حضرت فرمودند ام كه مرا از آن جنات دهى، و سنگيىن آمده

ؤمنش برسد، او را به تك تك گناهانش آگاه كند، سپس از او ى م چون قيامت برپا شود، و خداوند به حساب بنده
اش و آمرزشى كه نصيب او منوده ملك مقرب و پيامرب مرسلى را آگاه  درگذرد و غفرانش را نصيب وى منايد، بر گناه بنده

  !»1« خنواهد كرد

لسى در كتاب حبار از ى جم ى حساب مردم مؤمن روايت بسيار مهمى در اماىل شيخ طوسى به نقل از عالمه درباره
  :منت روايت بدين صورت است! امرياملؤمنني عليه السالم آمده كه موجب اعجاب و شگفىت و باعث اميدوارى است

َقِد اْستَـْغَرَق النـَِّعُم : َيقولونَ قيُسوا بـَْنيَ ِنَعمى َعَلْيِه َوبـَْنيَ َعَمِلِه، فـََتْستَـْغِرُق النـَِّعُم اْلَعَمَل، فَـ : يُوَقُف اْلَعْبَد بـَْنيَ َيَدِى اللَِّه فـَيَـُقولُ 
ْريِ َواْدَخَلُه اْجلَنََّة، َواْن  َهُبوا َلُه نَِعِمى، َوقيُسوا بـَْنيَ اخلَْْريِ َوالشَّرِّ ِمْنُه، فَاِن اْستَـَوى اْلَعَمالِن اْذَهَب اللَُّه الشَّرَّ ِباخلَْ : اْلَعَمَل، فـَيَـُقولُ 

َواتـََّقى الشِّْرَك ِبِه فـَُهَو ِمْن اْهِل   َملْ ُيْشرِْك بِاللَِّه َتعاىل  ْضِلِه، َواْن َكاَن َعلَْيِه َفْضٌل َوُهَو ِمْن اْهِل التـَّْقوىكاَن َلُه َفْضٌل اْعطاُه اللَُّه ِبفَ 
  .»2«  اْلَمْغِفَرِة يـَْغِفر اللَُّه َلُه ِبَرْمحَِتِه اْن شاَء، َويـَتَـَفضَُّل َعَلْيِه ِبَعْفوِهِ 
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______________________________  
يا ابن رسول : فقلت. تلقاين مبكة: فقال. إن يل حاجة! يا ابن رسول اللَّه: قلت له: عن أيب جعفر عليه السالم قال -)1(

فقلت يا ابن رسول . هات حاجتك: فقال. إن يل حاجة! يا ابن رسول اللَّه: فقلت. فقال تلقاين مبىن. إن يل حاجة! اللَّه
إنه إذا كان يوم القيامة : فقال. ا بيين وبني اللَّه مل يطلع عليه أحد فعظم علي وأجلك أن أستقبلك بهإين أذنبت ذنب! اللَّه

  .وحاسب اللَّه عبده املؤمن أوقفه على ذنوبه ذنبا ذنبا، مث غفرها له ال يطلع على ذلك ملكا مقربا وال نبيا مرسال

  .5، حديث 11ب ، با259/ 7: ؛ حبار األنوار245، حديث 17، باب 91: الزهد

لس الثامن، حديث 212: اماىل طوسى -)2(   .14، حديث 11، باب 262/ 7: ؛ حبار األنوار369، ا

  257: توبه آغوش رمحت، ص

  :فرمايد دارند، حضرت حق مى عبد را در پيشگاه خداوند نگاه مى

نعمتها : گويند گريد، فرشتگان مى پوشاند و فرا مى هاى من و عملش مقايسه كنيد، نعمتها متام اعمال را مى بني نعمت
  :رسد عمل را فرا گرفت، خطاب مى

هامي را به او ببخشيد، بني خري و شرش را مقايسه كنيد، اگر خري و شر مساوى شد، خداوند شر عبد را به احرتام  نعمت
شت مى خريش از بني مى ند، اگر شرش اضافه ك كند، اگر خريش اضافه باشد از فضلش به او عطا مى برد و او را وارد 

ى مغفرت  باشد، وىل اهل تقوا باشد، و شرك به خدا نياورده و از شرك به حق جمانبت داشته باشد، سزاوار و شايسته
  !منايد دهد، و به عفوش به او تفضل مى است، خداوند اگر خبواهد به رمحتش او را مورد مغفرت قرار مى

ها در  پرونده: كند كه حضرت صادق عليه السالم فرمودند كاىف روايت مىجملسى بزرگوار در كتاب حبار از كتاب شريف  
  .هاست ها و بدى ها و خوىب ى نعمت قيامت، پرونده

ها به جا  ى بدى گريد، پرونده ها حسنات را فرا مى ى نعمت كنند، پرونده ها را با هم مقابله مى ها و خوىب ى نعمت پرونده
گريد و  ى مؤمن قرار مى كنند، قرآن به زيباترين صورت پيش روى بنده دعوت مى ماند، انسان مؤمن را براى حساب مى
ى مؤمن توست، خودش را براى تالوت من به زمحت انداخت، شبش را با من  من قرآمن و اين بنده! پروردگارا: گويد مى

عزيز جبار به عبد مؤمن طوالىن كرد، در مناز شبش از دو ديده اشك رخيت، از او راضى شو چنانكه مرا راضى كرد، 
. منايد كند، و دست چپش را مملو از رمحت مى دست راستت را باز كن، دست راست او را با رضوانش پر مى: گويد مى

شت بر تو مباح باد، قرآن خبوان و باال برو، پس هر آيه ى مؤمن خطاب مى سپس به بنده    اى كند، اين 
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  258: توبه آغوش رمحت، ص

شت را باال مى را خبواند درجه   .»1« رود اى از درجات 

ى آنان در قرآن جميد و روايات  دينان در رابطه با حساب و بازخواىن پرونده ى ناپاكان و بدكاران و ملحدان و ىب درباره
  :خوانيم مى

  .»2« »َو َمْن َيْكُفْر ِبآياِت اللَِّه َفِإنَّ اللََّه َسرِيُع احلِْسابِ ... «

  .ى مردم در روز قيامت سريع است خداوند كفر بورزد، مهانا خداوند در حماسبهو كسى كه به آيات 

يعاً َو ِمثْـَلُه َمَعُه َالفْـَتَدْوا ِبِه أُولِئكَ ... «  َهلُْم ُسوءُ احلِْساِب َو َمْأواُهْم َجَهنَُّم َو الَِّذيَن َملْ َيْسَتِجيُبوا َلُه َلْو َأنَّ َهلُْم ما ِيف اْألَْرِض مجَِ
  .»3« »َس اْلِمهادُ َو ِبئْ 

و كساىن كه دعوت حق را اجابت نكردند، اگر آنچه در روى زمني است و مانند آن را مالك باشند، براى جنات خود 
فديه بدهند تا از عذاب برهند اثرى ندارد، براى آنان حسابرسى بدى است و جايگاه آنان جهنم است، و جهنم بد 

  .آرامگاهى است

ْبناها َعذاباً ُنْكراً َو َكأَيِّْن ِمْن قَـ « ا َو ُرُسِلِه َفحاَسْبناها ِحساباً َشِديداً َو َعذَّ   .»4« »ْريٍَة َعَتْت َعْن أَْمِر َرِّ

______________________________  
إن الدواوين يوم القيامة ديوان فيه النعم، وديوان فيه : قال أبو عبد اللَّه عليه السالم: عن يونس بن عمار، قال -)1(
حلسنات، وديوان فيه السيئات، فيقابل بني ديوان النعم وديوان احلسنات، فتستغرق النعم ديوان احلسنات ويبقى ديوان ا

أنا القرآن وهذا عبدك املؤمن ! يا رب: قرآن أمامه يف أحسن صورة فيقول السيئات، فيدعا ابن آدم املؤمن للحساب فيتقدم ال
جد، فأرضه كما أرضاين قد كان يتعب نفسه بتالويت، ويطيل ليله : فيقول العزيز اجلبار: قال. برتتيلي، وتفيض عيناه إذا 

. هذه اجلنة مباحة لك، فاقرأ واصعد: مث يقال. ابسط ميينك فيملؤها من رضوان اللَّه العزيز اجلبار، وميأل مشاله من رمحة اللَّه
  .فإذا قرأ آية صعد درجة

  .34، حديث 11، باب 267/ 7: ؛ حبار األنوار12، كتاب فضل القرآن، حديث 602/ 2: كاىف

  .19): 3(آل عمران  -)2(
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  .18): 13(رعد  -)3(

  .8): 65(طالق  -)4(

  259: توبه آغوش رمحت، ص

و چه بسيار مردم ديارى كه از فرمان پروردگار و پيامربشان سرپيچيدند، ما هم آنان را حسابرسى سخىت كردمي، و به عذاب 
  .منكرى معذب منودمي

  .»1« »ُمثَّ ِإنَّ َعَلْينا ِحسابـَُهمْ * ِإنَّ ِإلَْينا ِإيابـَُهمْ * فـَيـَُعذِّبُُه اللَُّه اْلَعذاَب اْألَْكبـَرَ * ِإالَّ َمْن تـََوىلَّ َو َكَفرَ «

مگر آن كه از حق روى گرداند و كافر شد، خداوند او را به عذاب بزرگرت معذب منايد، مهانا بازگشت آنان به سوى 
  .ى ما خواهد بود سابشان بر عهدهماست، سپس ح

ِإنَّ السَّْمَع َو اْلَبَصَر َو اْلُفؤاَد ُكلُّ أُولِئَك كاَن « :اند حضرت صادق عليه السالم در توضيح گفتار خداوند كه در قرآن فرموده
  :اين عبارت را بيان منوده »2« »َعْنُه َمْسُؤًال 

  .»3«  َعّما َيْطِرُف، َواْلُفؤاَد َعّما َعَقَد َعَلْيهِ َيْسَأُل السَّْمَع َعّما َيْسَمُع، َوالَْبَصَر 

خورد سؤال  بيند، و از دل از آنچه كه بر آن گره مى شنود، و از چشم از آنچه كه مى خداوند از گوش از آنچه كه مى
  .منايد مى

شد، در قيامت از ى كافر مظلمه و حقى با اگر از جانب مؤمن بر عهده: مردى به حضرت سجاد عليه السالم عرض كرد
اى   از گناهان مؤمن به اندازه: گريند در حاىل كه كافر اهل جهنم است؟ حضرت فرمودند كافر به نفع مؤمن چه چيزى مى

ى آن گناهان و گناه كفر خودش به عذاب دچار  اندازند، كافر به اندازه ى كافر دارد به گردن كافر مى كه حق بر عهده
  !»4« شود مى

  :يه السالم فرمودندامرياملؤمنني عل

______________________________  
  .26 -23): 88(غاشيه  -)1(
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  .36): 17(اسراء  -)2(

  .30، حديث 11، باب 267/ 7: ؛ حبار األنوار75، حديث 292/ 2: تفسري عياشى -)3(

  .35حديث ، 11، باب 270/ 7: ؛ حبار األنوار79، حديث أىب بصري مع املرأة، حديث 104/ 8: كاىف  -)4(

  260: توبه آغوش رمحت، ص

شود و  گردد، و ستمى كه خبشيده مى شود، و ستمى كه واگذار منى ستم و ظلم بر سه گونه است، ستمى كه خبشيده منى
  .شود مطالبه منى

  :شود شرك به خداوند است، خداوند سبحان فرمود اما ستمى كه خبشيده منى

  .»1« »بِهِ  ِإنَّ اللََّه ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَركَ «

  .شود، ستم انسان بر نفس خويش است در ارتكاب گناهان صغريه و اما ستمى كه خبشيده مى

شود و واگذاشته خنواهد شد ستم بعضى از مردم به بعضى ديگر است، اين ستم زخم به چاقو يا  اما ستمى كه ترك منى
  .»2«  زدن به تازيانه نيست، بلكه ستمى كمرت و كوچكرت از آن است

  :از حضرت باقر يا امام صادق عليهما السالم روايت شده

َواْن َملْ َتُكْن َلهُ : يـَْوَم اْلِقياَمِة ِبصاِحِب الدَّْيِن َيْشُكو اْلَوْحَشَة، َفاْن كاَنْت َلهُ َحَسناٌت اِخَذ ِمْنُه ِلصاِحِب الدَّْيِن، َوقالَ   يـُْؤتى
  .»3«  الدَّْينِ  َحَسناٌت اْلِقَى َعَلْيِه ِمْن َسيِّئاِت صاِحبِ 

ى حسنات باشد از حسناتش به  كنند در حاىل كه شاكى از وحشت است، اگر دارنده بدهكار را در قيامت حاضر مى
  دهند، و اگر نفع طلبكار به طلبكار مى

______________________________  
  .48): 4(نساء  -)1(
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. فالشرك باللَّه: فأما الظلم الذي ال يغفر. ظلم مغفور ال يطلبفظلم ال يغفر، وظلم ال يرتك، و : أال وإن الظلم ثالثة -)2(
وأما الظلم . فظلم العبد نفسه عند بعض اهلنات: وأما الظلم الذي يغفر. »ِإنَّ اللََّه ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبهِ «  قال اللَّه سبحانه

ا باملدى وال ضربا بالسياط ولكنه ما يستصغر فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص هناك شديد ليس هو جرح: الذي ال يرتك
  .ذلك معه

، باب 271/ 7: ؛ حبار األنوار10383، ذم الظلم، حديث 455: ؛ غرر احلكم175ى  ، خطبه396: ج البالغه
  .36، حديث 11

  .46، حديث 11، باب 274/ 7: ؛ حبار األنوار6، حديث 312، باب 528/ 2: علل الشرايع -)3(

  261: صتوبه آغوش رمحت، 

  .گذارند حسنات نداشته باشد از سيئات طلبكار به دوش او مى

ى بندگان در قيامت نيز از مصاديق غيب است، و باور آن بر اساس  ى حساب و حسابرسى، و بازخواىن پرونده برنامه
  .آيات قرآن و روايات، جزء اميان و از زيباييهاى معنوى است

   ميزان

به هر كيفيىت كه باشد از مسايل بسيار مهمى است كه به عنوان يكى از امور قيامت در   ى ترازو و وزن شدن اعمال مسأله
  .كتاب خدا قرآن جميد و در معارف اسالمى و روايات اهل بيت به صورتى وسيع و گسرتده مطرح است

  .»1« »...َو اْلَوْزُن يـَْوَمِئٍذ احلَْقُّ «

  .ترازو در آن روز، ترازوى حق است

  .»2« »...وازِيَن اْلِقْسَط ِليَـْوِم اْلِقياَمِة َفال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيئاً َو َنَضُع اْلمَ «

  .شود دهيم، و به كسى در آن روز به هيچ عنوان ستمى منى ترازوهاى عدل را براى روز قيامت قرار مى

ا در قيامت در رابطه با اين آيه از حضرت صادق عليه السالم پرسيدم كه منظور از : گويد هشام بن سامل مى ميزا
  .»3«  انبيا و اوصياى انبياست: چيست؟ حضرت فرمودند
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سنجند، اگر عقايد و اخالق و اعمال فرد  آرى، در قيامت، عقايد و اخالق و اعمال مردم را با انبيا و امامان معصوم مى
  در حد خودش مهاهنگ با عقايد

______________________________  
  .8): 7(اعراف  -)1(

  .27): 21(انبياء  -)2(

  .6، حديث 10، باب 249/ 7: ؛ حبار األنوار1، حديث 31: معاىن األخبار -)3(

  262: توبه آغوش رمحت، ص

و اخالق و اعمال انبيا و ائمه باشد اهل جنات است، و در حقيقت ميزان او سنگني است، و اگر مهاهنگ نباشد براى 
  :قرآن جميد در بسيارى از آيات به اين دو مسأله اشاره دارد. استوزن  او جناتى نيست، چون ميزانش سبك و ىب

 »َو َمْن َخفَّْت َموازِيُنُه فَأُولِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم ِمبا كانُوا ِبآياتِنا َيْظِلُمونَ * َفَمْن ثـَُقَلْت َموازِيُنُه َفأُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ ... «
»1«.  

اند، و آنان كه سبك باشد  اعمال و اخالقشان در ترازوى حق سنگني باشد اهل فالح و رستگارى آنان كه وزن عقايد و
به خاطر ستمى كه بر آيات خدا در دنيا روا داشتند و عمرى را به احنراف و جتاوز از حق سپرى كردند دچار خسارت و 

  .زيانند

ا َو َكفىَو ِإْن كاَن ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَتـَْينا ... «   .»2« »ِبنا حاِسِبنيَ   ِ

  .ى خردىل باشد آن را بياورمي، و به اينكه ما حسابگر آن باشيم كاىف است اگر عملى به وزن دانه

 »ناٌر حاِمَيةٌ * راَك ما ِهَيهْ َو ما أَدْ * فَأُمُُّه هاِويَةٌ * َو َأمَّا َمْن َخفَّْت َموازِيُنهُ * فـَُهَو ِيف ِعيَشٍة راِضَيةٍ * فََأمَّا َمْن ثـَُقَلْت َموازِيُنهُ «
»3«.  

هركس را در آن روز در ترازوى حق، اعمال وزين و سنگيىن باشد در عيش و عشرت خشنود كننده خواهد بود، و هركس 
  داىن هاويه چيست؟ وزن باشد جايگاهش هاويه است و چه مى را در ميزان قيامت، اعماىل سبك و ىب
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  .آتش داغ و سوزنده است

   و اعمال صاحله، و اخالق حسنه برخوردار از ارزش و وزن عقايد حقه،

______________________________  
  .9 -8): 7(اعراف  -)1(

  .47): 21(انبياء  -)2(

  .11 -6): 101(قارعه  -)3(

  263: توبه آغوش رمحت، ص

  .ف مهمه استاست، و در ميزان عدل اهلى داراى سنگيىن غري قابل تصور، و موجب جنات در عرصات و مواق

  :كند كه آن حضرت فرمودند حضرت باقر عليه السالم از پدران بزرگوارش از رسول خدا روايت مى

َوِعْند النُّشوِر، َوِعْنَد اْلِكتاِب، ُحّىب َوُحبُّ اْهِل بـَْيِىت ناِفٌع ِىف َسبـَْعِة َمواِطَن اْهَواُهلُنَّ َعظيَمٌة، ِعْنَد اْلَوفاِة، َوِىف اْلَقْربِ، َوِعْنَد 
  .»1« احلِْساِب، َوِعْنَد املِيزاِن، َوِعْنَد الصِّراطِ 

زمان مرگ، در قرب، وقت : رساند عشق به من و عشق به اهل بيتم در هفت موطن كه داراى اهوال عظيمه است سود مى
  .زنده شدن در قيامت، نزد پرونده، وقت حسابرسى، كنار ميزان و ترازو و وقت عبور از صراط

گريى از حمبوب است، حمبىت كه در هفت موطن براى انسان  كه حمبت حمب، حمرك بسيار مهمى براى شكلدانيم   مى
اى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم و اهل بيت بزرگوار آن  سودمند است حمبىت است كه موجب فرمانربى از فرما

  .حضرت باشد

  :كند حضرت سجاد عليه السالم از رسول خدا روايت مى

  .»2«  ٍء يـَْوَم اْلِقياَمِة اْفَضُل ِمْن ُحْسِن اْخلُُلقِ  يُوَضُع ىف ميزاِن اْمرِى ما

  .شود چيزى برتر از حسن خلق در ترازوى انسان در روز قيامت قرار داده منى
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  :اى به مأمون عباسى نوشت امام هشتم عليه السالم در نامه

______________________________  
لس الثالث، حديث 10: اماىل صدوق -)1( ، باب 248/ 7: ؛ حبار األنوار49، حديث 360/ 2: ؛ خصال3، ا

  .2، حديث 10

  .7، حديث 10، باب 249/ 7: ؛ حبار األنوار2، باب حسن اخللق، حديث 99/ 2: كاىف  -)2(

  264: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1« َد اْلَمْوِت َواْلِميزاِن َوالصِّراطِ َوتـُْؤِمُن ِبَعذاِب اْلَقْربِ، َوُمْنَكٍر َوَنِكٍري َواْلبَـْعِث بـَعْ 

  .به عذاب قرب و منكر و نكري و برانگيخته شدن بعد از مرگ و ميزان و صراط، اميان داشته باش

ى ميزان هم به مانند مسايل گذشته از مصاديق غيب است و اميان به آن بر اساس آيات قرآن و روايات واجب و  مسأله
  .آن در زندگى و حيات انسان داراى آثار باارزشى استالزم است، و اعتقاد به 

   شت و جهنم

شت كه جايگاه داميى و ابدى اهل تقواست، و جهنم كه حمل مهيشگى اهل كفر و معصيت است در بسيارى از آيات 
  .قرآن و معارف اسالمى خبصوص روايات رسيده از اهل بيت مطرح است

بينم، زيرا اكثر مردم از طريق جمالس مذهىب وصف اين دو جايگاه ابدى را  حقيقت منىمن نيازى به ذكر و توضيح اين دو 
اى اسالمى خوانده   .اند شنيده يا در كتا

شت و جهنم ضرورى دين، و عدم اعتقاد به اين دو حقيقت، مساوى با كفر است   .اميان به 

اى ظاهرى و باطىن، جرميههاى مادى و معنوى، مزد نيكوكاران و ج شت مهراه با انواع نعمت ى بدكاران  هنم با انواع عذا
  .است

ى وحى است، و دانش  شت و جهنم از مصاديق غيب است، و بيان كميت و كيفيت هر دو فقط و فقط به عهده
  بشرى به درك آن راه ندارد، به مهني خاطر انسان را بدون توجه به وحى، حق نظر در اين دو واقعيت نيست گرچه از
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______________________________  
  .5، حديث 10، باب 249/ 7: ؛ حبار األنوار1، حديث 35، باب 125/ 2: عيون اخبار الرضا -)1(

  265: توبه آغوش رمحت، ص

  .نظر علم و دانش در مقام بلندى باشد

  :فرمايد ى اهل صدق و صداقت و پاكى و درسىت مى خداوند مهربان درباره

اُر خاِلِديَن ِفيها أََبداً َرِضَي اللَّ قاَل اللَُّه هذا يَـ « ْ َفُع الصَّاِدِقَني ِصْدقـُُهْم َهلُْم َجنَّاٌت َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَ ُه َعنـُْهْم َو َرُضوا َعْنهُ ْوُم يـَنـْ
  .»1« »ذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

شتدهد، برا اين قيامت روزى است كه صدق صادقان به آنان سود مى: خداوند گفت هاىي است كه از زير  ى آنان 
رها جارى است، در آن مهيشگى و جاويد هستند، خدا از آنان خشنود است و آنان هم از خداوند  درختانش 

  .خشنودند، اين است رستگارى بزرگ

  :فرمايد ى بدكاران مى خداوند قهار درباره

ا أُْغِشَيْت ُوُجوُهُهْم ِقَطعاً ِمَن اللَّْيِل َو الَِّذيَن َكَسُبوا السَّيِّئاِت َجزاءُ َسيَِّئٍة ِمبِْثلِ « ها َو تـَْرَهُقُهْم ِذلٌَّة ما َهلُْم ِمَن اللَِّه ِمْن عاِصٍم َكَأمنَّ
  .»2« »ُمْظِلماً أُولِئَك َأْصحاُب النَّاِر ُهْم ِفيها خاِلُدونَ 

خوارى و ذلت فرا گريد، نگاهباىن از ها برخاستند جزاى بدى به مانند مهان بدى است، آنان را  و آنان كه به كسب بدى
  !اى از شب تاريك پوشانده، اهل دوزخند و در آن مهيشگى و جاويدند ى آنان را قطعه عذاب خدا نيابند، گوىي چهره

: كند در پيشگاهش فرياد بزند اى امر مى زماىن كه قيامت شود خداوند به ندا كننده: فرمايند حضرت باقر عليه السالم مى
. لبيك اى پروردگار ما: دهند پاسخ مى! اى بندگامن: فرمايد خيزند، خداوند مى كجايند؟ بسيارى از مردم برمىيدستان  

يدست: فرمايد خداوند مى    من مشا را در دنيا به خاطر خوار كردنتان 

______________________________  
  .119): 5(مائده  -)1(

  .27): 10(يونس  -)2(
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نكردم، براى چنني روزى كه به انواع نعمتهامي دست يابيد انتخاب كردم، در ميان مردم جستجو كنيد، هركس به مشا خوىب  
شت مكافات دهيد   .»1« كرده، خوىب نكرده جز به من، عملش را از جانب من با 

د است منع كند، در حاىل كه از آنچه نزد هر مؤمىن، مؤمىن را از چيزى كه به آن نيازمن: امام صادق عليه السالم فرمودند
دارد، در حاىل كه ازرق  خود يا نزد ديگرى است بتواند نياز او را برطرف كند، خداوند او را در قيامت با روى سياه وامى

اين خائىن است كه به خدا و رسولش خيانت كرده، سپس : شود چشم است و دو دستش به گردنش بسته، پس گفته مى
  !»2« كه او را به آتش دراندازند  شود امر مى

  :كند كه آن حضرت فرمودند امرياملؤمنني عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم روايت مى

زماىن كه قيامت برپا شود ندا  ! يا على. كند مرا دوست دارد و دمشن توست دروغ گفت كسى كه گمان مى! يا على
هد، عاشقان و شيعيان على عليه السالم كجايند؟ حمبان و دوستداران على عليه السالم و  د اى از باطن عرش ندا مى كننده

كسى كه على او را دوست دارد كجايند؟ آنان كه در راه خدا دوسىت كردند و به هم حمبت ورزيدند، آنان كه براى خدا به 
ودند بر خود مقدم كردند، آنان كه زبانشان يكديگر بذل و خبشش كردند، آنان كه ديگران را در صورتى كه خود نيازمند ب

   در روز گرم به خاطر روزه از شدت عطش خشك شد، آنان كه در دل شب به مناز برخاستند در حاىل

______________________________  
أين الفقراء؟ فيقوم : إذا كان يوم القيامة أمر اللَّه تبارك وتعاىل مناديا ينادي بني يديه: عن أيب جعفر عليه السالم قال -)1(

إين مل أفقركم هلوان بكم علي، ولكن إمنا اخرتتكم ملثل هذا : فيقول. لبيك ربنا: فيقولون. عبادي: عنق من الناس كثري، فيقول
  .اليوم تصفحوا وجوه الناس، فمن صنع إليكم معروفا مل يصنعه إال يف فكافوه عين باجلنة

  .78، حديث 8، باب 200/ 7: ؛ حبار األنوار15حديث ، باب فضل فقراء املسلمني، 263/ 2: كاىف

أميا مؤمن منع مؤمنا شيئا مما حيتاج إليه وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غريه، : عن أيب عبد اللَّه عليه السالم قال -)2(
لذي خان اللَّه ورسوله مث يؤمر به هذا اخلائن ا: أقامه اللَّه يوم القيامة مسودا وجهه، مزرقة عيناه، مغلولة يداه إىل عنقه، فيقال

  .إىل النار

  .84، حديث 8، باب 201/ 7: ؛ حبار األنوار1، باب من منع مؤمناً شيئاً، حديث 367/ 2: كاىف
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كه مردم خواب بودند، آنان كه از خوف خدا گريه كردند كجايند؟ امروز بر مشا خوف و حزىن نيست، مشا رفقاى حممد 
شت شويدص   .»1« لى اهللا عليه و آله و سلم هستيد، چشمتان روشن باد، مشا و مهسرانتان خرم و خوش وارد 

ى امام ششم هم اكنون موجودند،  ى قرآن و بسيارى از روايات مطرح هستند و به فرموده شت و جهنم كه در صدها آيه
وكاران و بدكاران، آثار و فوايد بسيار مهمى در حيات و از مصاديق غيب هستند و اميان و اعتقاد به آن دو جايگاه نيك

شت خود را با آراسنت به عقايد حقه و اعمال صاحله و اخالق  شت براى رسيدن به  زندگى انسان دارد، چرا كه طالب 
ظ كند، و خائف از جهنم خود را از هر گناه و معصيىت كه موجب دخول در آن عذاب هولناك است حف حسنه آماده مى

  .منايد مى

شت و جهنم در سطور گذشته  مطالب مهمى كه در رابطه با خدا، فرشتگان، برزخ، قيامت، حساب، كتاب، ميزان، 
  .بود »2« »الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيبِ «  مالحظه كرديد دورمناىي از تفسري و توضيح

براى هر مرد و زىن ميسر است، و اقدام به حتصيل حتصيل اميان به غيب از طريق دقت در آيات قرآن و روايات و اخبار 
آن واجب شرعى و عقلى است، زيرا اميان به غيب از اصول اصلى و ضرورى دين است و كسى در اين زمينه حق تقليد از  

   كسى را ندارد، چرا كه قلب هر انساىن بايد از طريق حتقيق در معارف

______________________________  
قال رسول اللَّه : لَّه بن احلسني عن أبيه عن جده عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهم السالم قالعن عبدال -)1(

إنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان ! يا علي. كذب من زعم أنه حيبين ويبغضك! يا علي: صلى اهللا عليه و آله
أين املتحابون يف اللَّه؟ أين املتباذلون يف اللَّه؟ أين املؤثرون على  أين حمبو علي وشيعته؟ أين حمبو علي ومن حيبه؟: العرش

أنفسهم؟ أين الذين جفت ألسنتهم من العطش؟ أين الذين يصلون يف الليل والناس نيام؟ أين الذين يبكون من خشية اللَّه؟ 
  .عينا ادخلوا اجلنة أنتم وأزواجكم حتربونال خوف عليكم اليوم وال؛ أنتم حتزنون أنتم رفقاء حممد صلى اهللا عليه و آله قروا 

  .109، حديث 8، باب 211/ 7: ؛ حبار األنوار547، حديث 408: تفسري فرات

  .3): 2(بقره  -)2(

  268: توبه آغوش رمحت، ص



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

 

  .اهليه، جايگاه اميان به غيب شود

جنات در دنيا و آخرت را به روى او  ى منايد، و دريچه دهد، و او را حمبوب حق مى اميان به غيب ارزشى واال به انسان مى
سازد و آدمى را براى عبادت حق و فرمان بردن از پيامرب و  ى سعادت امروز و فردا را براى او فراهم مى گشايد و زمينه مى

  .دهد امامان آمادگى مى

 قرآن و كتب آمساىن و ى اميان به غيب، مناز و انفاق و باور داشنت ى بقره پس از مسأله قرآن جميد در اولني آيات سوره
  .منايد يقني به آخرت را كه از آثار اميان به غيب است مطرح مى

ا را تصديق منوده، از طريق دقت در آيات قرآن و مطالعه اميان به قرآن و كتب نازل شده ى  ى قبل از قرآن كه قرآن كرمي آ
  .تفاسري حمكم و متني، قابل حتصيل است

كند كه بر قلب مبارك رسول اسالم جتلى كرده و بر زبان حضرتش  براى هدايت بشر معرىف مىقرآن جميد خود را وحى اهلى 
  :كند جارى شده، و اعالم مى

  .»اگر در من شك داريد به مانند من يا يك سوره به مثل من بياوريد«

كه بيش از يك خط ى عصر   ى توحيد و سوره اى مانند سوره هاى قرآن، حىت سوره اگر آوردن يك سوره به مانند سوره
اى كه در اختيار دارند اين كار را اجنام  نيست ميسر بود، تاكنون دمشنان اسالم با اين مهه دانش و تكنيك گسرتده

  .دادند، وىل تا قيامت براى احدى و قومى و ملىت مقابله به مثل با قرآن جميد امكان ندارد مى

  .»1« »َعْبِدنا َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه َو اْدُعوا ُشَهداءَُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم صاِدِقنيَ   لىَو ِإْن ُكْنُتْم ِيف َرْيٍب ِممَّا نـَزَّْلنا عَ «

______________________________  
  .23): 2(بقره  -)1(

  269: توبه آغوش رمحت، ص

پس يك سوره مانند آن را بياوريد، و در اين زمينه  ى خود نازل كردمي گرفتار ترديد و شك هستيد، اگر در آنچه كه بر بنده
  !ترين فصحا و بلغا، دعوت كنيد تا مشا را كمك دهند، اگر راستگو هستيد جبز خدا از گواهان خود، يعىن مهم
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ْنُس َو اجلِْنُّ َعلى«   .»1« »ِلِه َو َلْو كاَن بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهرياً َأْن يَْأُتوا ِمبِْثِل هَذا اْلُقْرآِن ال يَْأتُوَن ِمبِثْ   ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اْإلِ

  .بگو اگر انس و جن براى آوردن مانند قرآن اجتماع كنند به مانندش را نياورند، هر چند پشتيبان يكديگر باشند

باور كردن بندد،  ى شريفه كه باب هرگونه شك و ترديد را نسبت به نزول قرآن از جانب خداوند مى با توجه به اين دو آيه
اى آمساىن كه مورد تصديق قرآن است كار مشكلى نيست   .قرآن و اميان به اين كتاب باعظمت و ساير كتا

ى ساده  كند، برنامه يقني به آخرت هم از طريق توجه و انديشه در آيات قرآن كه آخرت را مهراه با دليل و برهان مطرح مى
  .و آساىن است

دهد، و آن  و كتب آمساىن و يقني به آخرت، از زيباييهاى معنوى است كه قلب را زينت مىاميان به غيب و اميان به قرآن 
ى آراسته شدن انسان را به مناز و انفاق كه دو حقيقت عملى و  كند، و زمينه را تبديل به عرش رمحان و حرم امن اهلى مى

  .منايد اخالقى است فراهم مى

  مناز

دهد، و درون و برون را  ى طهارت و پاكى مادى و معنوى قرار مى ان را در گردونهمناز حقيقىت است كه ظاهر و باطن انس
  .كند خبشد، و براى منازگزار نورانيىت خاص اجياد مى زينت مى

______________________________  
  .88): 17(اسراء  -)1(

  270: توبه آغوش رمحت، ص

منايد، و با امر به مناز  ى اهلى ارايه مى كند، و آن را به عنوان فريضه قرآن جميد در برخى از آيات مردم را به مناز دعوت مى
  .داند ى انسان حمقق مى وجوب آن را بر عهده

  .»1« »ريٌ ِمبا تـَْعَمُلوَن َبصِ  َو أَِقيُموا الصَّالَة َو آُتوا الزَّكاَة َو ما تـَُقدُِّموا ِألَنـُْفِسُكْم ِمْن َخْريٍ جتَُِدوُه ِعْنَد اللَِّه ِإنَّ اللَّهَ «

فرستيد، نزد خداوند خواهيد يافت، مهانا  و مناز را به پا بداريد، و زكات بپردازيد، و آنچه را از خري براى خود پيش مى
  .دهيد آگاه است خداوند به آنچه اجنام مى
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و امور خري ها، و آسان شدن تكاليف  اى از آيات مردم را براى در هم شكسنت موج مشكالت و سخىت قرآن جميد در پاره
  :منايد و بر، به كمك گرفنت و استعانت جسنت از مناز و صرب دعوت مى

ا َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اْخلاِشِعنيَ « َّ   .»2« »َو اْسَتِعيُنوا بِالصَّْربِ َو الصَّالِة َو ِإ

ان كه اهل خشوعند و مناز كمك خبواهيد، كه اينها جز بر آن) بر طاعات و صرب بر معاصى و حفظ پاكدامىن(از صرب 
  .سنگني و سخت است

منازى كه مباح بودن لباس و مكان و . البته منازى قدرت كمك دادن به انسان را دارد كه واجد شرايط فقهى و معنوى باشد
آب وضو و غسل و خاك تيمم در آن رعايت شده باشد، منازى كه با ترتيب و طمأنينه و در وقت معني خودش خوانده 

حاىل دور باشد، منازى كه نيت پاك و خلوص و اخالص آن را بدرقه كند، چنني  منازگزارش از كسالت و ىب شود، منازى كه
  ى عمل به هر ها به انسان كمك دهد، و زمينه منازى قدرت دارد در متام مشكالت و سخىت

______________________________  
  .110): 2(بقره  -)1(

  .45): 2(بقره  -)2(

  271: ت، صتوبه آغوش رمح

  .خريى را براى آدمى فراهم منايد

  .كند هاى اهل اميان ذكر مى قرآن جميد در قسمىت از آيات، مناز را از نشانه

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َو ِإذا تُِلَيْت َعلَْيِهْم آياتُُه زاَدتْـُهْم ِإمي« ْم يـَتَـوَكَُّلونَ   اناً َو َعلىِإمنَّ الَِّذيَن يُِقيُموَن * َرِِّ
  .»1« »الصَّالَة َو ِممَّا َرَزْقناُهْم يـُْنِفُقونَ 

مهانا اهل اميان آناىن هستند كه چون ياد خدا شود، دهلايشان از عظمت حق غرق ترس شود، و چون آيات اهلى بر آنان 
ى منازند، و از آنچه خداوند به  كنند، اهل اميان به پا كننده يه مىخوانده شود اميانشان را اضافه كند، و بر پروردگارشان تك

  .منايند آنان روزى كرده انفاق مى
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قرآن جميد از منازى كه توأم با خواب و چرت و سسىت و كسالت و هر چيزى كه مانع از حضور قلب است منازگزاران را 
و راحىت، و صفا و پاكى، و مهراه با خلوص و اخالص  خواهد كه در وقت نشاط كند، و از اهل تكليف منازى مى منع مى

  :و حضور قلب، و رعايت شرايط باطىن و ظاهرى صورت بگريد

  .»2« »...َحىتَّ تـَْعَلُموا ما تـَُقولُونَ   يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَْقَربُوا الصَّالَة َو أَنـُْتْم ُسكارى«

نزديك نشويد در حاىل كه دچار عاملى هستيد كه مانع از حضور قلب است، مناز را به مناز ! ايد اى كساىن كه اميان آورده
  .گوييد در حالىت به جا آوريد كه بدانيد چه مى

داند، و براى منونه در رابطه با اين حقيقت از دعوت حضرت  قرآن جميد دعوت زن و بچه را به مناز از اخالق پيامربان مى
  :دهد امساعيل به مناز خرب مى

______________________________  
  .3 -2): 8(انفال  -)1(

  .43): 4(نساء  -)2(

  272: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1« »َو كاَن يَْأُمُر َأْهَلُه بِالصَّالِة َو الزَّكاِة َو كاَن ِعْنَد َربِِّه َمْرِضيا«

  .ش مورد رضايت حق بودكرد، و او در افعال و اقوال اش را به مناز و زكات امر مى امساعيل خانواده

آرى به جتربه ثابت شده كه مناز واقعى، انسان را از . داند ى منازگزار از فحشا و منكرات مى قرآن جميد مناز را بازدارنده
  .دهد ى طاعت خدا قرار مى كند، و اعضا و جوارح را در گردونه دارد و روح و روان را تصفيه مى فحشا و منكرات باز مى

  .»2« »...َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكرِ   الصَّالَة ِإنَّ الصَّالَة تـَْنهى َو أَِقمِ ... «

  .دارد و مناز را به پا دار، مهانا مناز انسان را از فحشا و منكرات باز مى

  :داند مناز و خبيل و اهل باطل و تكذيب كنندگان قيامت را اهل جهنم مى قرآن جميد، ىب

  .»3« »َو ُكنَّا ُنَكذُِّب بِيَـْوِم الدِّينِ * َو ُكنَّا َخنُوُض َمَع اْخلاِئِضنيَ * َو َملْ َنُك نُْطِعُم اْلِمْسِكنيَ * َصلِّنيَ قالُوا َملْ َنُك ِمَن اْلمُ «
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  .ما از منازگزاران نبودمي، و به مسكني طعام خنوراندمي، و با اهل باطل به بطالت گذراندمي، و روز جزا را تكذيب كردمي

  :داند ى دين مى حقيقت مناز و منازگزار رياكار را تكذيب كننده قرآن جميد، غافل از

   الَِّذيَن ُهمْ * الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالِِْم ساُهونَ * فـََوْيٌل ِلْلُمَصلِّنيَ «

______________________________  
  .55): 19(مرمي  -)1(

  .45): 29(عنكبوت  -)2(

  .46 -43): 74(مدثر  -)3(

  273: صتوبه آغوش رمحت، 

  .»1« »يُراُؤنَ 

  !خوانند واى بر منازگزاران، آنان كه از منازشان در غفلتند، و مناز را به خاطر خودمناىي و ريا مى

  :شود در رابطه با مناز و شرايط فقهى و معنوى آن روايات بسيارى وارد شده كه به خبشى از آن اشاره مى

و نيز منازت را كوچك مشمار كه رسول خدا وقت : فرمايند امورى مىحضرت باقر عليه السالم در روايىت ضمن سفارش به 
  :از دنيا رفتنش فرمودند

  .»2«   َعَلىَّ احلَْْوَض َالَواللَّهِ لَْيَس ِمّىن َمِن اْسَتَخفَّ ِبَصالتِِه َالَيرِدُّ َعَلىَّ اْحلَْوض َالَواللَِّه، لَْيَس ِمّىن َمْن َشِرَب ُمْسِكراً َالَيرِدُّ 

شود، از من نيست كسى كه مست  ست كسى كه منازش را سبك بشمارد، به خدا قسم كنار كوثر وارد بر من منىاز من ني
  .گردد كننده بنوشد، واللَّه قسم بر من در كنار كوثر وارد منى

  :پاداش كسى كه منازش را به وقت خبواند چيست؟ خطاب رسيد: موسى به خداوند عرضه داشت

  .»3«  ُحُه َجنَِّىت اْعِطيِه ُسْؤَلُه، َوابي



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

 

شت را بر او مباح مى اش را عطا مى خواسته   .منامي كنم، و 

  :از حضرت صادق عليه السالم روايت شده

  َصَلواِتِه َوَما  اَحبُّ اْلِعباِد اَىل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َرُجٌل َصدوٌق ىف َحِديِثِه، ُحماِفٌظ َعلى

______________________________  
  .6 -4): 107(ماعون  -)1(

، حديث 70، باب 356/ 2: ؛ علل الشرايع617، باب فرض الصالة، حديث 206/ 1: من ال حيضره الفقيه -)2(
  .3، حديث 6، باب 9/ 80: ؛ حبار األنوار1

لس السابع و الثالثون، حديث 207: اماىل صدوق -)3(   .6، حديث 6، باب 9/ 80: ؛ حبار األنوار8، ا

  274: ت، صتوبه آغوش رمح

  .»1« افْـتَـَرَض اللَُّه َعَلْيِه َمَع اداِء اْالمانَةِ 

كند،  ترين بندگان به پيشگاه حق، مردى است كه در گفتارش راستگوست، منازها و واجبات ديگرش را حمافظت مى حمبوب
  .ى امانت است و ادا كننده

  :رتين اعمال نزد خدا چيست؟ فرمودند: از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم پرسيدم: گويد ابن مسعود مى

  .»2« الصََّالُة ِلَوْقِتَها

  .مناز در وقتش

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند

النّاَر َمَع اْلُمناِفقَني، َفاْلَوْيُل ِخَلُه َال ُتَضيـُِّعوا َصَالَتُكْم، َفانَّ َمْن َضيََّع َصَالَتُه ُحِشَر َمَع َقاُروَن َوهامان، وَكاَن َحّقاً َعَلى اللَِّه اْن يُدْ 
  .»3«  َصَالتِِه َواداِء ُسنَِّة نَِبيِّهِ   ِلَمْن َملْ ُحياِفْظ َعلى
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شود، و بر خداوند است كه  منازهاى خود را ضايع مكنيد، مهانا كسى كه منازش را ضايع كند با قارون و هامان حمشور مى
  !ر كسى كه بر مناز و اداء سنت پيامربش حمافظت نكنداو را با منافقني وارد آتش كند، پس واى ب

  :امام صادق عليه السالم فرمودند

َصَالِتِه َكْيَف ِهَى َوِىف اىِّ َوْقٍت ُيَصلّيها، َفاْن كاَن َذا   اْصحاِبِه َمْن ُهْم؟ َواىل  يـُْنَظُر اىل: يـُْعَرُف َمْن َيِصُف احلَْقَّ بَِثَالِث ِخصالٍ 
  ؟»4«  َضُع مالَهُ ماٍل نُِظَر اْيَن يَ 

______________________________  
  .10، حديث 6، باب 11/ 80: ، الفصل الرابع عشر ىف أداء األمانة؛ حبار األنوار53: مشكاة األنوار -)1(

  .4651، حديث 1، باب 112/ 4: ؛ وسائل الشيعه213، حديث 163/ 1: خصال -)2(

  .23، حديث 6، باب 14/ 80: ؛ حبار األنوار46 ، حديث31، باب 31/ 2: عيون اخبار الرضا -)3(

: ؛ مستدرك الوسائل36، حديث 6، باب 20/ 80: ؛ حبار األنوار281، حديث 30، باب 254/ 1: حماسن -)4(
  .3106، حديث 1، باب 96/ 3

  275: توبه آغوش رمحت، ص

او چه كساىن هستند، و بايد دقت شود كه دوستان : شود كند به سه خصلت شناخته مى كسى كه حق را وصف مى
  كند؟ خواند، و اگر داراى ثروت است، ثروتش را كجا خرج مى منازش چگونه است و چه وقت مى

در اوقات مناز كه چگونه بر خواندن آن : شيعيان ما را در سه چيز امتحان كنيد: حضرت امام صادق عليه السالم فرمودند
دارند، و در رابطه با  ر كه چگونه آن را از دمشنان ما پنهان مىمنايند، و نسبت به اسرا در وقت معينش حمافظت مى

  .»1« منايند اموالشان كه چگونه با برادران ديىن خود مواسات مى

   انفاق

  .منايند كند، در راه خدا انفاق مى اهل اميان از آنچه كه خداوند به آنان عنايت مى

  .*»2« »َو ِممَّا َرَزْقناُهْم يـُْنِفُقونَ «
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ره مىاهل  گريند، و عاشقانه از آنچه كه  اميان براى حل مشكالت مردم از مال و دانش و آبرو و مقام و موقعيت خود 
  .كنند گذارى و ريا خرج مى دارند در راه خدا بدون منت

 اهل اميان توجهشان به زكات مهچون توجه به مناز و حج و روزه است، و نسبت به پرداخت واجب ماىل، مهان حاىل را
  .دارند كه نسبت به اداى مناز دارند

   اهل اميان در رابطه با زكات، انفاق، صدقه و يارى رساندن به مردم با مال

______________________________  
عند مواقيت الصلوات كيف حمافظتهم عليها، : امتحنوا شيعتنا عند ثالث: عن جعفر بن حممد عليهما السالم، قال -)1(

م فيهاوعند أسرارهم كي م إلخوا   .ف حفظهم هلا عن عدونا، وإىل أمواهلم كيف مواسا

  .4650، حديث 1، باب 112/ 4: ؛ وسائل الشيعه62، حديث 103/ 1: خصال

  .3): 2(بقره  -)2(

  276: توبه آغوش رمحت، ص

  .دهند خود كمرتين خبلى از خود نشان منى

نچنان براى اين مسأله ارزش و امهيت قائل است كه خوددارى از كند، و آ قرآن جميد در آياتى مردم را امر به انفاق مى
  .داند انفاق را با به هالكت انداخنت خود به دست خود برابر مى

  .»1« »ِسِننيَ َو أَْنِفُقوا ِيف َسِبيِل اللَِّه َو ال تـُْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَىل التـَّْهُلَكِة َو َأْحِسُنوا ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمحْ «

از ثروت خود در راه خدا انفاق كنيد، و خود را با دست خود به خاطر خبل از انفاق در هالكت نيندازيد، و نيكى كنيد، 
  .مهانا خداوند نيكوكاران را دوست دارد

كند آنان كه از  داند، و اعالم مى قرآن جميد خوددارى از انفاق را باعث خراىب آخرت انسان، و مساوى با كفر و ظلم مى
  .ورزند در قيامت دوست و شفيعى خنواهند داشت انفاق خبل مى
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 » ال َشفاَعٌة َو اْلكاِفُروَن ُهُم الظَّاِلُمونَ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ِممَّا َرَزْقناُكْم ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأِيتَ يـَْوٌم ال بـَْيٌع ِفيِه َو ال ُخلٌَّة وَ «
»2«.  

امي در راه خدا انفاق كنيد پيش از آنكه قيامت برسد، قيامىت كه براى  از آنچه روزى مشا كرده! ايد ردهاى كساىن كه اميان آو 
  .اهل خبل از انفاق نه چيزى براى خريد هست، و نه دوسىت و نه شفيعى، و ناسپاسان مهان ستمكارانند

  :آورد ح و رستگارى به حساب مىداند، و حفظ وجود را از خبل باعث فال كتاب خدا انفاق را به خري انسان مى

   َفاتـَُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم َو اْمسَُعوا َو َأِطيُعوا َو أَْنِفُقوا َخْرياً ِألَنـُْفِسُكْم َو َمْن يُوقَ «

______________________________  
  .195): 2(بقره  -)1(

  .254): 2(بقره  -)2(

  277: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1« »َفأُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ ُشحَّ نـَْفِسِه 

تا جاىي كه در توان و قدرت مشاست تقواى اهلى را رعايت كنيد، سخن خدا را بشنويد، و از فرمان حق اطاعت مناييد، از 
  .اند مال خود انفاق كنيد كه به خري مشاست، آنان كه خود را از خبل و لئامت حفظ كنند اهل فالح و رستگارى

ى انفاق را در اجر و مزد، به يكى از  داند، و مسأله ر و مزد انفاق در راه خدا را هفتصد برابر و بيشرت مىقرآن جميد اج
  :زند تا اطمينان مردم را به اجر اين عمل اهلى جلب كند واقعيات طبيعت كه دامي در برابر ديدگان مردم است مثل مى

 َو يِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـَْبَتْت َسْبَع َسناِبَل ِيف ُكلِّ ُسْنبـَُلٍة ِماَئُة َحبٍَّة َو اللَُّه ُيضاِعُف ِلَمْن َيشاءُ َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمواَهلُْم ِيف َسبِ «
  .»2« »اللَُّه واِسٌع َعِليمٌ 

اى صد  خوشه روياند، در هر اى است كه هفت خوشه مى كنند مانند دانه مثل آنان كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى
  .ايت است كند، خداوند را رمحت واسعه و علم ىب دانه است، خداوند براى هركه خبواهد بيش از اين مقدار اضافه مى
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ان و آشكار، واقعيىت است كه به آن سفارش شده، و عملى است حمبوب حق، و داراى اجر  انفاق در شب و روز، 
  :ت مرگ و در قيامت استى ترس و اندوه به وق خداىي، و برطرف كننده

مْ «    الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمواَهلُْم ِباللَّْيِل َو النَّهاِر ِسرا َو َعالنَِيًة فـََلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرِِّ

______________________________  
  .16): 64(تغابن  -)1(

  .261): 2(بقره  -)2(

  278: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1« »َعَلْيِهْم َو ال ُهْم َحيَْزنُونَ َو ال َخْوٌف 

كنند، براى آنان نزد پروردگار اجر است و  آنان كه اموال خود را در شب و روز، پنهان و آشكار، در راه خدا انفاق مى
  .اى بر آنان نيست ترس و غصه

و كسىب با سود سنگني مطرح ى مناز و انفاق در راه خدا را جتارتى بدون زيان،  قرآن جميد تالوت آيات كتاب و اقامه
  :كند مى

  .»2« »َن ِجتاَرًة َلْن تـَُبورَ ِإنَّ الَِّذيَن يـَتـُْلوَن ِكتاَب اللَِّه َو أَقاُموا الصَّالَة َو أَنـَْفُقوا ِممَّا َرَزْقناُهْم ِسرا َو َعالنَِيًة يـَْرُجو «

آنچه روزى آنان كردمي در پنهان و آشكار انفاق كنند، و مناز به پا داشته و از  مهانا كساىن كه كتاب خدا را تالوت مى
شت ابد و رضوان اهلى است منوده   .اند، جتارتى را اميد دارند كه زيان و ضررى در آن خنواهد بود، بلكه سود آن جتارت، 

  :فرمايند امام صادق عليه السالم مى

  .ر مو و هر حلظه از حلظات عمرتبراى هر جزىي از اجزاى وجودت از براى خدا زكات واجىب است، بلكه براى ه

  .زكات و انفاق چشم نظر به عربت و پوشيدن آن از شهوات و مانند آن است

زكات گوش شنيدن علم و حكمت و قرآن و فوايد دين از قبيل موعظه و نصيحت است، و شنيدن آنچه كه موجب 
مت    .و مشابه اين امور شيطاىن استجنات تو در آخرت و دنياست و خبصوص اعراض از شنيدن دروغ و غيبت و 
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______________________________  
  .274): 2(بقره  -)1(

  .29): 35(فاطر  -)2(

  279: توبه آغوش رمحت، ص

  .زكات زبان خريخواهى براى متام مسلمانان و بيدار كردن غافالن، و كثرت تسبيح حق و ذكر خداست

واداشنت آن به نوشنت علوم نافعه و امورى است كه مسلمانان در  زكات دست بذل و خبشش و عطا به اموال خداداده، و
ره   .مند گردند، و اينكه دست را از اجياد شر و زيان به مردم حفظ مناىي طاعت خدا از آن 

ى حق، رفنت به جمالس ذكر و علم، و شركت در جلسات  زكات قدم كوشش در اداى حقوق خدا، زيارت عباد شايسته
  .ى رحم و جهاد و هرچه كه صالح قلب و سالمت دين تو در آن است ام صلهاصالح مردم و اجن

اما زكات آنچه را جز عباد مقرب . توانند به كار بگريند اين امور مسايلى است كه دهلا حتمل فهم آن را دارد، و مهگان مى
ى  و شعار اولياى حق در زمينه حق به آن آگاهى ندارند، بيش از آن است كه مشاره شود، ارباب عمل به آن امور آنانند،

  .»1«  زكات كامل غري از شعار ديگران است

  :فرمايند در متام آيات قرآن مى *»َو آُتوا الزَّكاةَ «  امام عسكرى عليه السالم در توضيح

  .منظور پرداخت زكات از مال و آبرو و قدرت بدن است

  .اما نسبت به مال، مواسات با برادران مؤمن است

هاى باطىن خويش از كار  ه آبرو به اين است كه با آبرويت برادران امياىن خود را كه به علت ناتواىن از خواستهاما نسبت ب
  .هايشان برساىن اند به حوايج و خواسته مانده

اما نسبت به قدرت و قوت بدن، اينكه از تواناىي خود براى به حركت آوردن مركىب كه از برادر دينيت از كار افتاده 
كند يارى دهى، تا مركبش به راه افتد و بارش  اده كىن و او را در حاىل كه براى به حركت آمدن مركبش طلب يارى مىاستف

  .را بار كند، و چنان شود كه به قافله برسد
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   در متام اين امور يعىن پرداخت زكات مال و آبرو و قوت بدن، بايد معتقد به

______________________________  
  .1، حديث 1، باب 7/ 93: ، باب الثاىن و العشرون ىف الزكاة؛ حبار األنوار15: اح الشريعةمصب -)1(

  280: توبه آغوش رمحت، ص

واليت حممد و اهل بيت پاكش باشى، در اين صورت است كه خداوند عملت را پاكيزه و مزد زمحاتت را دو چندان 
  .»1« و آلش را پذيرفته و از دمشنان آنان بيزار هستندكند، كه اين عنايت خمصوص كساىن است كه واليت حممد  مى

  :كند امرياملؤمنني عليه السالم از رسول خدا روايت مى

ِمَن الصَّْوِم، َدَقُة اْفَضُل ُقرآِن ِىف الصَّالِة اْفَضُل ِمْن ِقراَءِة اْلُقرآِن ِىف َغْريِ الصَّالِة، َوذِْكُر اللَِّه اْفَضُل ِمَن الصََّدَقِة، َوالصَّ  ِقراَءُة الْ 
  .»2« َوالصَّْوُم ُجنَّةٌ 

رت از صدقه دادن در راه  خواندن قرآن در مناز برتر از خواندن قرآن در غري مناز است، و ياد خدا در متام شئون زندگى 
  .خداست، و صدقه افضل از روزه است، و روزه سپر از آتش جهنم است

  :كنند  عليه السالم روايت مىحضرت زين العابدين عليه السالم از امرياملؤمنني

شت درخىت است كه از باالى آن لباسهاى نو بريون مى آيد، و از پايني آن اسبهاىي خاكسرتى رنگ با زين و  مهانا در 
ا خارج منى! بند، و آن اسبها داراى باهلاىي هستند دهانه شوند  گردد، اولياى اهلى بر آن اسبها سوار مى بول و سرگني از آ
شت كه خبواهند مىو به    .روند هر جاى 

چه عاملى بندگان تو را به اين كرامت رسانيد؟ خداوند جل و عال ! پروردگارا: دارد ترين آنان به حضرت حق عرضه مى پايني
  مناز شب، روزه،: فرمايد مى

______________________________  
: مواساة إخوانكم املؤمنني؛ ومن اجلاه: فمن املال. وقوة البدن من املال واجلاه *»َو آُتوا الزَّكاةَ « :قوله عز و جل -)1(

معونة أخ لك قد سقط محاره أو مجله : إيصاهلم إىل ما يتقاعسون عنه لضعفهم عن حوائجهم املرتددة يف صدورهم؛ وبالقوة
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حىت تلحقه القافلة، وأنت وتنهضه ]  عليه[يف صحراء أو طريق، وهو يستغيث فال يغاث تعينه، حىت حيمل عليه متاعه، وتركبه 
  .فإن اللَّه يزكي أعمالك ويضاعفها مبواالتك هلم، وبراءتك من أعدائهم. يف ذلك كله معتقد ملواالة حممد وآله الطيبني

، 9/ 93: ى بقره، حبار األنوار سوره 83ى  ، ذيل آيه254، ىف مدارة النواصب، حديث 364: تفسري امام حسن عسكرى
  .5، حديث 1باب 

  .2، حديث 14، باب 114/ 93: ؛ حبار األنوار4، حديث 11: بصائر الدرجات -)2(

  281: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1«  جهاد با دمشن بدون وحشت و صدقه دادن در راه خدا بدون آلوده بودن به خبل

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند

َق ِبَصَدَقٍة فـََلُه ِبَوْزِن     .»2« ُكلِّ ِدْرَهٍم ِمْثُل َجَبِل اُحٍد ِمْن نَعِيِم اجلَْنَّةِ اال َوَمْن َتَصدَّ

شت براى او خواهد بود بدانيد هر كس در راه خدا صدقه   .اى بدهد، به وزن هر درمهى مهچون كوه احداز نعمت 

  :كند امام صادق عليه السالم از پدرانش از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم روايت مى

  .»3«  َمْعروٍف َصَدَقٌة، َوالّدالُّ َعَلى اخلَْْريِ َكَفاِعِلِه، َواللَُّه حيُِبُّ اغاَثَة اللَّْهفانِ ُكلُّ 

ى خري است، خداوند فريادرسى اندوهناك را دوست  هر كار نيكى صدقه است، راهنما و دليل بر خري مانند اجنام دهنده
  .دارد

   حكايىت عجيب در صدقه و انفاق

امام صادق عليه السالم مهراه با مجعى كه داراى امواىل بودند در راه بود، خرب دادند در : فرمايند ه السالم مىامام هفتم علي
   اين مسري دزداىن هستند كه راه را بر مردم گرفته

______________________________  
إن يف اجلنة : أيب طالب عليه السالمقال أمري املؤمنني علي بن : زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السالم قال -)1(

لشجرة خيرج من أعالها احللل ومن أسفلها خيل بلق مسرجة ملجمة ذوات أجنحة ال تروث وال تبول، فريكبها أولياء اللَّه 
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م يف اجلنة حيث شاءوا، فيقول الذين أسفل منهم م  إ: ما بلغ بعبادك هذه الكرامة؟ فيقول اللَّه جل جالله! يا ربنا: فتطري 
  .كانوا يقومون الليل وال ينامون، ويصومون النهار وال يأكلون، وجياهدون العدو وال جيبنون، ويتصدقون وال يبخلون

لس الثامن و األربعون، حديث 291: اماىل صدوق   .4، حديث 14، باب 115/ 93: ؛ حبار األنوار14، ا

، باب 115/ 93: ؛ حبار األنوار4968نىب، حديث ، باب ذكر مجل من مناهى ال17/ 4: من ال حيضره الفقيه -)2(
  .5، حديث 14

  .20، حديث 14، باب 119/ 93: ؛ حبار األنوار4، باب فضل املعروف، حديث 27/ 4: كاىف  -)3(

  282: توبه آغوش رمحت، ص

  .برند و اموال آنان را به غارت مى

  ؟مشا را چه شده: بدن كاروانيان از وحشت به لرزه آمد، حضرت فرمودند

  .ترسيم امواىل با ماست كه از غارت شدن آن به توسط دزدان راه مى: گفتند

ا را در اختيار تو ببينند گذشت   آيا آن اموال را به عنوان اينكه از مشاست از ما قبول مى كىن؟ باشد كه دزدان راه اگر آ
  .كرده و واگذارند

ا را براى تلف شدن در اختيار من بگذاريددانيد؟ شايد دزدان جز مرا قصد نداشته باشن چه مى: فرمودند   .د، شايد آ

است، : گوىي چه كنيم؟ آيا امواملان را زير خاك پنهان كنيم؟ فرمودند مى: گفتند ا سبب ضايع شدن آ نه، چرا كه دفن آ
  .م كنيداى يا غريىب به آن دستربد بزند يا ممكن است بعد از اين به آن دست نيابيد و حمل آن را گ شايد بيگانه

آن را نزد كسى به امانت بگذاريد كه حفظش كند و از آن جانبدارى منوده و به آن بيفزايد، و : چه كنيم؟ فرمودند: گفتند
يك درهم از آن را از دنيا و آنچه كه در آن است بزرگرت منايد، سپس آن را به مشا باز گرداند و بر مشا بيش از آنچه كه 

  .نيازمنديد كامل و متام منايد

  :پروردگار عامليان، عرضه داشتند: چنني امانتدارى كيست؟ فرمودند: گفتند
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در اين بيابان چنني افرادى : به ناتوانان از مسلمانان صدقه دهيد، عرضه داشتند: چگونه نزد او امانت بگذارمي؟ فرمودند
در راه حق صدقه دهيد تا خداوند باقى ثلث مال خود را تصميم بگرييد : وجود ندارند تا ما به آنان صدقه بدهيم، فرمودند

ى  پس مهه: تصميم گرفتيم، فرمودند: عرضه داشتند. ترسيد به سر مشا آيد حفظ كند آن را از بالىي كه از جانب دزدان مى
  .مشا در امان خدا هستيد، راه را ادامه دهيد

  :ى دزدان پيدا شد، حضرت فرمودند حركت خود را ادامه دادند، سر و كله

   دزدان جلو آمدند، پياده شده دست. ترسيد؟ مشا در امان خدا هستيد ىچرا م

  283: توبه آغوش رمحت، ص

ديشب در عامل خواب رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم را ديدمي، به : امام صادق عليه السالم را بوسيدند و گفتند
مشا و اين كاروانيم تا دمشنان و دزدان راه را از آنان ما امر فرمودند خود را به حضرت مشا عرضه كنيم، اكنون در اختيار 

  !كند نيازى به مشا نيست، كسى كه مشا را از ما دفع كرد، دمشنان و دزدان راه را از ما دفع مى: دفع كنيم، فرمودند

هر درمهى  كاروان سامل بيابان را پشت سر گذاشت، ثلث مال خود را به ناتوانان صدقه دادند، جتارتشان بركت گرفت، به
  :ده درهم به دست آوردند، گفتند

  :حضرت فرمودند! بركت وجود حضرت صادق عليه السالم چه اندازه عظيم و بزرگ بود

  .»1« بركت معامله با خدا را شناختيد، بر آن مداومت كنيد

   اى بسيار مهم از حضرت رضا به حضرت جواد عليهما السالم نامه

ى حضرت رضا عليه السالم را به حضرت جواد  نامه: گويد نساىن با كرامت است مىبزنطى كه از بزرگان اهل حديث و ا
  :عليه السالم كه از مرو به مدينه نوشته بودند به اين مضمون خواندم

شوى تا از خانه بريون بروى تو را از درب كوچك  به من خرب رسيده كه غالمان و خادمان بيت هرگاه سوار بر مركب مى
  .رند، اين عمل ريشه در خبل آنان دارد تا از جانب تو به احدى خري نرسدب خانه بريون مى
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خواهم به حقى كه به عنوان پدر و امام بر تو دارم، رفت و آمدت جز از درب بزرگ خانه نباشد، وقىت سوار  از تو مى
  .شوى درهم و دينار مهراهت باشد، احدى به تو عرض حاجت نكند جز اينكه به او عطا كىن مى

  ر عموهايت از تو درخواست كردند به آنان ببخشى كمرت از پنجاه ديناراگ

______________________________  
؛ حبار 12309، حديث 10، باب 390/ 9: ؛ وسائل الشيعه9، حديث 30، باب 4/ 2: عيون اخبار الرضا -)1(

  .23، حديث 14، باب 120/ 93: األنوار

  284: توبه آغوش رمحت، ص

هايت از تو درخواست منودند كمرت از بيست و پنج دينار  اسىت بيشرت بپردازى اختيارش با توست، و اگر عمهمده، اگر خو 
انفاق كن و وحشت از . خواهم خداوند به تو مقام و مرتبت دهد نپرداز، بيشرت خواسىت بپردازى حق با توست، من مى

  .»1«  رش استى به تو صاحب ع تنگدسىت و ندارى نداشته باش كه عنايت كننده

به اين واقعيت هم بايد توجه داشت كه قرآن جميد در برخى از آيات، مردم را از صدقه و انفاقى كه منت در آن است و 
ى صدقه از منت  كند، انفاق و صدقه بايد براى رضاى خدا صورت گريد، و گرينده سبب آزار مردم است بشدت منع مى

انفاق كننده در امان باشد، و گرنه آن صدقه و انفاق، باطل و نزد خداوند صدقه دهنده و هجوم به شخصيتش از جانب 
  .اجر و مزدى ندارد

ْم َو ال َخْوٌف َعَلْيِهْم وَ الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمواَهلُْم ِيف َسِبيِل اللَِّه ُمثَّ ال يـُْتِبُعوَن ما أَنـَْفُقوا َمنا َو ال َأذًى َهلُْم َأْجُرُهمْ « ال ُهْم   ِعْنَد َرِِّ
  .»2« »َحيَْزنُونَ 

كنند، و به دنبال انفاقشان منت و آزار نيست، نزد خداوند داراى پاداشند، و  آنان كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى
  .خوف و حزىن بر آنان خنواهد بود

  .»3« »... يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـُْبِطُلوا َصَدقاِتُكْم بِاْلَمنِّ َو اْألَذى«

  .گذارى و آزار دادن صدقه گرينده باطل نكنيد صدقات خود را به منت! ها اى اميان آورده

   در هر صورت مناز و انفاق از آنچه كه خداوند مهربان به انسان عنايت
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______________________________  
/ 93: ؛ حبار األنوار20ث ، حدي30، باب 8/ 2: ؛ عيون اخبار الرضا5، باب اإلنفاق، حديث 43/ 4: كاىف  -)1(

  .24، حديث 14، باب 121

  .262): 2(بقره  -)2(

  .264): 2(بقره  -)3(

  285: توبه آغوش رمحت، ص

  .فرموده، از زيباييهاى معنوى و از مجله راههاى اصالح باطن و ظاهر پس از توبه از گناه و جدا شدن از معصيت است

چه خداوند روزى فرموده، و اميان به قرآن، و ساير كتب آمساىن و يقني به ى مناز، و انفاق از آن اميان به غيب و اقامه
آخرت كه در سطور گذشته توضيح داده شد، واقعياتى است كه در هر انساىن باشد بر هدايت پروردگار قرار گرفته و در 

  .دنيا و قيامت اهل فالح است

ْم َو أُولِئَك ُهُم الْ   أُولِئَك َعلى«   .»1« »ُمْفِلُحونَ ُهدًى ِمْن َرِِّ

فقر  جهل و ثروت ىب ذلت، علم ىب مرگ، عّزت ىب فالح بنا به توضيح حمّققيىن چون راغب اصفهاىن عبارت از حيات ىب
اىي مى خدا، فرشتگان، برزخ، حمشر، حساب، «شود كه از اميان به غيب  است كه در آخرت به طور كامل نصيب انسا

شت، جهنم مناز، و پرداخت زكات و صدقه و انفاق، و اميان به قرآن و كتب آمساىن و يقني به آخرت ى  و اقامه» ميزان، 
  .برخوردارند

ى تنها از گناه و قطع رابطه با معصيت در مقبول افتادن انسان در پيشگاه حق كاىف نيست، بلكه بر  بايد دانست كه توبه
رتان رسيد بايد بعد از توبه به اصالح حال و مقال و اساس آيات قرآن جميد كه قسمىت از آن در صفحات گذشته به نظ

عمل اقدام كرد، و به عبارت ديگر با روى آوردن به عمل صاحل و اخالق حسنه و زيباييهاى معنوى توبه را كامل و گذشته 
  .را جربان و سيئات را به حسنات تبديل منود

ُل اللَُّه َسيِّئاِِْم َحَسناٍت َو كاَن اللَُّه َغُفوراً َرِحيماً ِإالَّ َمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل َعَمًال صاِحلاً فَأُوْ «   .»2« »لِئَك يـَُبدِّ
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______________________________  
  .5): 2(بقره  -)1(

  .70): 25(فرقان  -)2(

  286: توبه آغوش رمحت، ص

ل صاحل به جا آوردند، اينانند كه خداوند ى گناهان توبه كردند، و آراسته به اميان به غيب شدند، و عم مگر آنان كه از مهه
  .ى مهربان است كند و خداوند آمرزنده سيئاتشان را به حسنات تبديل مى

در رابطه با عمل صاحل و اخالق حسنه كه از عوامل اصالح ظاهر و باطن پس از توبه از گناه و قطع رابطه با معصيت 
ى مناز و اداى زكات  ى مردم و اقامه ام و مساكني و گفتار نيك با مههاست، قرآن جميد احسان به پدر و مادر و اقوام و ايت

منايد، از آجنا كه من قصد دارم در حد الزم با كمك آيات قرآن جميد و روايات، زيباييهاى معنوى و به عبارت  را مطرح مى
شته آمده تكرار ديگر عوامل اصالح حال و عمل را مطرح كنم، آنچه را كه در آيات تفسري شده در صفحات گذ

منامي، اكنون به  ى مورد نظر به عنوان مطلب تازه و جديد است قناعت مى تنها به توضيح مطالىب كه در هر آيه. كنم منى
  :خبشى ديگر از واقعيات اخالقى و عملى در پرتو قرآن كرمي توجه مناييد

َو اْلَمساِكِني َو قُوُلوا لِلنَّاِس ُحْسناً َو أَِقيُموا الصَّالَة َو آُتوا   َو اْلَيتامى  ِذي اْلُقْرىب ال تـَْعُبُدوَن ِإالَّ اللََّه َو بِاْلواِلَدْيِن ِإْحساناً وَ ... «
  .»1« »...الزَّكاةَ 

ى الزم به عنوان عبادت خدا و فرمانربى از دستور و امر حضرت حق در سطور گذشته توضيح داده  مناز و انفاق به اندازه
ى  ى شريفه در رابطه با احسان به پدر و مادر و اقوام و ايتام و مساكني و گفتار نيك با مهه آيه شد، به اين خاطر از اين

  .شوم مردم، مطالىب را يادآور مى

  احسان به پدر و مادر

   كتاب خدا در آيات متعددى پس از امر به عبادت حق، متام مرد و زن را به

______________________________  
  .83): 2(بقره  -)1(
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  287: توبه آغوش رمحت، ص

شود، فرماىن كه اطاعت  دهد، فرماىن كه از آن بوى وجوب شرعى و اخالقى استشمام مى احسان به پدر و مادر فرمان مى
از آن فرمان، عني عبادت و بندگى خدا و سرپيچى از آن، معصيت و گناه و موجب عقاب و عذاب در روز قيامت 

  .است

  .»1« »...ال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً َو بِاْلواِلَدْيِن ِإْحساناً  َو اْعُبُدوا اللََّه وَ «

  ...اى شرك نياوريد، و به پدر و مادر احسان مناييد خدا را عبادت كنيد، و به او ذره

اند، و از ابتداى والدت  احسان به پدر و مادر به تالىف عنايت و لطف و احساىن است كه آن دو نفر به فرزند خود داشته
  .رزند تا به مثر رسيدن او از احسان خود نسبت به وى دريغ نداشتندف

مهه جا فرزند خود را بر خود مقدم منودند، نسبت به او ايثار و از خود گذشتگى كردند، در طوفان حوادث، و شرايط 
ها را بيدار تر از جان خود آغوش خود را براى او باز كردند، براى راحت او شب سخت او را حفظ منودند، و شريين

ها در راه تربيت و رشد او  ها و سخىت ماندند، و تلخى زمحات سنگني را به خاطر او با حالىت شريين حتمل منودند، رنج
ى فراوان بر دوش دل محل كردند تا فرزند به  ى جان خود فرزندشان را تغذيه كردند، اضطراب و دهلره چشيدند، و از شريه

  .اى از احسان عظيم آنان را تالىف كند فرزند است كه بايد با احسان خود گوشه جاىي كه بايد برسد رسيد، اين

ِكالُمها َفال تـَُقْل َهلُما ُأفٍّ َو ال َربَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َو ِباْلواِلَدْيِن ِإْحساناً ِإمَّا يـَبـُْلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدُمها َأْو    َو َقضى«
   َو اْخِفضْ * ُمها َو ُقْل َهلُما قـَْوًال َكرِمياً تـَنـَْهرْ 

______________________________  
  .36): 4(نساء  -)1(

  288: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1« »َهلُما َجناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْمحَِة َو ُقْل َربِّ اْرَمحُْهما َكما َربَّياِين َصِغرياً 

عبادت نكنيد، و نسبت به پدر و مادر احسان مناييد، اگر يكى از آن دو نفر  و خداى تو فرمان داده كه كسى را جز او
ا مى» اف«ى  اند هرگز كلمه يا هر دو پري و ساخلورده شده شود به آنان مگو، كمرتين آزارى نسبت  را كه باعث رجنش آ
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ايت تواضع را مهراه با رمح ت و مهرباىن به آنان داشته باش و به آنان روا مدار، با هر دو با سخن كرميانه صحبت كن، 
  .به هر دو رمحت آر، چنانكه مرا در كودكى پروراندند! پروردگارا: بگو

با آنان به نيكى و : از حضرت صادق عليه السالم سؤال شد احساىن كه به پدر و مادر سفارش شده چيست؟ فرمودند
نياز باشند، بلكه نياز آنان را برآورده كن بدون  گرچه ىبخوىب معاشرت كردن، و اينكه وادارشان نكىن از تو چيزى خبواهند  

  :اينكه آنان نيازشان را به زبان بياورند، مگر نه اين است كه خداوند در قرآن فرموده

بُّونَ «   .»2« »َلْن َتناُلوا اْلِربَّ َحىتَّ تـُْنِفُقوا ِممَّا حتُِ

  .مشاست در راه خدا انفاق كنيدهرگز به مقام نيكى خنواهيد رسيد تا اينكه از آنچه حمبوب 

به آنان اف مگو و آنان را از خود طرد مكن، و مأيوسشان منما، اگر تو را در رنج و سخىت انداختند حتمل كن و  
اى وارد منودند، صرب  اى كه باعث ناراحىت آنان گردد بر زبان مياور، اگر به روى تو دست بلند كردند و بر تو ضربه كلمه

  خداوند از مشا درگذرد: را از خود مران، در چنني موقعيىت به آنان بگوپيشه كن و آنان 

______________________________  
  .24 -23): 17(اسراء  -)1(

  .92): 3(آل عمران  -)2(

  289: توبه آغوش رمحت، ص

آنان نظر كن، جز به  ى حمبت و لطف به و مشا را مورد مغفرت خود قرار دهد، كه منظور از قول كرمي مهني است، با ديده
ى آنان منگر و صدايت را از صداى آنان بلندتر مكن، و دست باالى دست آنان مرب، و از آنان  رمحت و رقت به چهره

  .»1« در رفت و آمد پيشى مگري

فرزندان اى كمرت از اف بود، هر آينه  اگر نزد خداوند كلمه: فرمايند ى توضيح احسان مى امام صادق عليه السالم در دنباله
ى عاق شدن، استعمال لغت اف عليه پدر و مادر  كرد، و فرزندان بدانند كه كمرتين مرحله را از گفنت آن كلمه منع مى

از مراحل عاق اين است كه فرزند به صورت حاد و تند به پدر و مادر : در كتاب شريف كاىف روايت شده. »2«  است
  !»3« بنگرد
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  :پدر بر فرزند چيست؟ حضرت فرمودندحق : مردى از رسول خدا سؤال كرد

ِه، َوَال َميْشى بـَْنيَ َيَدْيِه، َوَال َجيِْلُس قـَبـَْلُه، َوَال َيْسَتِسبُّ َلهُ    .»4«  َال ُيَسمِّيِه بِامسِْ

گناهش را در معرض  پدر را با نامش خنواند، جلوتر از او راه نرود، پيش او ننشيند و با زشتكارى و اعمال ناروا پدر ىب
  .زا و فحش مردم قرار ندهدناس

: منظورتان كيست؟ فرمودند! يا رسول الّله: خوار و ذليل شد، عرضه داشتند: رسول خدا سه بار فرمودند: در روايت آمده
شت نشد كسى كه پدر و مادر پري و ساخلورده   .»5« اى دارد و با ترك احسان و خدمت به آنان وارد 

   ى مشركني ر اين ميدان نربد در جبههپدرم د: حذيفه به رسول خدا عرض كرد

______________________________  
  .3، حديث 2، باب 39/ 71: ؛ حبار األنوار1، باب الرب بالوالدين، حديث 157/ 2: كاىف  -)1(

لنهى  عن حديد بن حكيم عن أيب عبد اللَّه عليه السالم قال أدىن العقوق أف ولو علم اللَّه عّز وجل شيئا أهون منه -)2(
  .عنه

  .22، حديث 2، باب 59/ 71: ؛ حبار األنوار1، باب العقوق، حديث 348/ 2: كاىف

  .7، باب العقوق، حديث 349/ 2: كاىف  -)3(

  .6، حديث 2، باب 45/ 71: ؛ حبار األنوار5، باب الرب بالوالدين، حديث 158/ 2: كاىف  -)4(

  .اسراءى  سوره 24ى  ، ذيل آيه185/ 3: تفسري صاىف -)5(

  290: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1« نه، او را رها كن تا ديگرى با او درگري شود: دهيد به او محله كنم و وى را به قتل برسامن؟ فرمودند است، اجازه مى

  :در تفسري امام حسن عسكرى از قول رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم روايت شده

  .»2«  ُشْكرُِكْم ُحمَمٌَّد صلى اهللا عليه و آله و سلم َوَعِلىٌّ عليه السالمأَْفَضُل واِلَدْيُكْم َواَحقُُّهما بِ 
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  .برترين پدر مشا، و سزاوارترينشان به سپاس و شكر مشا، حممد صلى اهللا عليه و آله و سلم و على عليه السالم است

  :فرمودند نيدم مىفرمايند از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم ش امرياملؤمنني عليه السالم مى

ِِْم، َفانّا نـُْنِقُذُهْم انْ  داِر اْلَقراِر،    اطاعونا ِمَن الّناِر اىلانَا َوَعلىٌّ ابـََوا هِذِه اْالمَِّة، َوحلََقُّنا َعَلْيِهْم اْعَظُم ِمْن َحقِّ ابـََوْى ِوَالَد
  .»3« َونـُْلِحُقُهْم ِمَن اْلُعبوِديَِّة ِخبِياِر اْالْحرارِ 

دو پدر اين امت هستيم، و هر آينه حق ما بزرگرت از حق پدرى است كه انسان از او به دنيا آمده، ما اين من و على 
شت مى امت را از آتش جنات مى ى عبادت  رسانيم اگر از ما فرمان بربند، در برنامه دهيم اگر ما را اطاعت كنند، و به 

  .مناييم خدا اين امت را به آزادگان برگزيده ملحق مى

   احسان به اقوام

  .منظور از اقوام، بستگان حسىب و نسىب از جانب پدر و مادر است

  .هاى آنان جزء اقوامند ها و نواده ها، فرزندان و دامادها و عروس ها، خاله ها، عمه عموها، داىي

______________________________  
  .ى اسراء سوره 24ى  ، ذيل آيه186/ 3: تفسري صاىف -)1(

، 15، باب 259/ 23: ى اسراء؛ حبار األنوار سوره 24ى  ، ذيل آيه189، حديث 330: سري امام عسكرىتف -)2(
  .8حديث 

؛ حبار 190، حديث 330: ى بقره؛ تفسري امام حسن عسكرى سوره 83ى  ، ذيل آيه150/ 1: تفسري صاىف -)3(
  .8، حديث 15، باب 259/ 23: األنوار

  291: توبه آغوش رمحت، ص

خواهران، برادر زادگان و خواهر زادگان، عروسها و دامادها و هر آن كه وابستگى سبىب و نسىب به آنان دارد از  برادران و
  .آيند اقوام به حساب مى

  .باشد احسان و صله به آنان عبارت از زيارت آنان و حل مشكلشان و رفع نيازمنديهايشان، و برآوردن حاجاتشان مى
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اى اخالقى و شرعى است كه  ى خدا و دستور و فرمان حضرت حق و فريضه خواسته ى رحم، احسان به اقوام و صله
  .اجرايش موجب ثواب عظيم، و تركش باعث عذاب اليم است

  :داند ى خسران، و آلودگان به اين امور را از زيانكاران مى قرآن جميد شكسنت پيمان، قطع رحم و فساد در زمني را نشانه

 »ُم اْخلاِسُرونَ ْهَد اللَِّه ِمْن بـَْعِد ِميثاِقِه َو يـَْقَطُعوَن ما َأَمَر اللَُّه ِبِه َأْن يُوَصَل َو يـُْفِسُدوَن ِيف اْألَْرِض أُولِئَك هُ الَِّذيَن يـَنـُْقُضوَن عَ «
»1«.  

  .قطع ارتباط با اقوام گرچه انسان را آزار داده باشند شرعى نيست

  .ه، و شعاعى از اخالق حسنه استاى اهلى و امرى پسنديد رفت و آمد با اقوام برنامه

اگر بعضى از اقوام انسان خارج از مدار دين باشند و خمالف حق و حقيقت، چنانچه اميد به هدايت آنان هست، بايد 
ى از منكر با آنان رفت و آمد كرد   .براى جنات آنان اقدام منود، و جهت امر به معروف و 

ول خدا و امامان معصوم رسيده كه توجه به آن دستورات حكيمانه بر هر ى رحم روايات بسيار مهمى از رس در باب صله
  .مؤمىن الزم و واجب است

ى رحم وارد شده كه فوق العاده قابل توجه  ى صله روايات بسيار مهمى از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم در زمينه
  :است

______________________________  
  .27): 2(بقره  -)1(

  292: آغوش رمحت، ص توبه

  .»1«  إنَّ اْعَجَل اخلَْْريِ َثواباً ِصَلُة الرَِّحمِ 

  .ى رحم است ترين خري به جانب ثواب، صله مهانا شتابان

  .»2« ِصَلُة الرَِّحِم تـَُهوُِّن احلِْساَب، َوَتقى ميَتَة السُّوءِ 

  .منايد حفظ مىكند، و از مرگ بد آدمى را  ى رحم حساب انسان را در قيامت آسان مى صله
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  .»3«  ِصُلوا اْرَحاَمُكْم ِىف الدُّنْيا َوَلْو ِبَسالمٍ 

  .صله با ارحام را در دنيا رعايت كنيد گرچه به يك سالم باشد

  .»4«  نـَْفِسكَ   َمْن اساَء الَْيَك، َوُقِل احلَْقَّ َوَلْو َعلى  ِصْل َمْن َقَطَعَك، َواْحِسْن اىل

ى رحم كن، و به كسى كه با تو بدى منوده خوىب منا، و حق بگو گرچه به زيان خودت  صلهبا خويشاوندى كه با تو بريده 
  .باشد

الثُوَن ًة، َويـَْقَطُعها َوَقْد بَِقَى ِمْن ُعْمرِِه ثَ انَّ الرَُّجَل لََيِصُل َرِمحَُه َوَقْد َبِقَى ِمْن ُعْمرِِه َثالُث ِسنَني فـَُيَصيـُِّرَها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َثالثَني َسنَ 
  .»6« »َميُْحوا اللَُّه ما َيشاءُ َو يـُْثِبُت َو ِعْنَدُه أُمُّ اْلِكتابِ « :ُمثَّ َتال »5«  َسَنًة فـَُيَصيـِّرَُها اللَُّه َثالَث ِسننيَ 

گرداند،  كند در حاىل كه از عمرش سه سال بيشرت باقى منانده، خداوند آن را به سى سال برمى ى رحم مى مهانا مرد صله
   كند، سپس اين كند در حاىل كه از عمرش سى سال باقى است خداوند آن را به سه سال تبديل مى ع رحم مىو قط

______________________________  
  .83، حديث 3، باب 121/ 71: ؛ حبار األنوار15، باب صلة الرحم، حديث 152/ 2: كاىف  -)1(

لس السابع عشر، حديث 480: اماىل طوسى -)2(   .21، حديث 3، باب 94/ 71: ؛ حبار األنوار1049، ا

  .62، حديث 3، باب 104/ 71: ؛ حبار األنوار6: نوادر راوندى -)3(

  .7، حديث 7، باب 173/ 74: ، فصل من عيون احلكم؛ حبار األنوار31/ 2: كنز الفوائد  -)4(

لس السابع عشر، حديث 480: اماىل طوسى -)5(   .21، حديث 3، باب 93/ 71: ؛ حبار األنوار1049، ا

  .39): 13(رعد  -)6(

  293: توبه آغوش رمحت، ص

  .منايد، و ام الكتاب نزد اوست كند و ثابت مى خداوند هرچه را خبواهد حمو مى: آيه را خواند

  :امرياملؤمنني عليه السالم فرمودند
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ا َتصولُ َوَأْكرِْم َعِشريََتَك َفانـَُّهْم َجناُحَك الَِّذى ِبِه َتِطُري، َواْصُلَك    .»1«  الَِّذى الَْيِه َتصُري، َوَيُدَك الَِّذى ِ

ا پرواز مى خويشانت را اكرام كن، آنان بال و پر تو هستند كه به وسيله باشند كه به آنان باز  ى تو مى كىن، و ريشه ى آ
ا به دمشنان يورش مى مى   .برى گردى، و قدرت تو هستند كه با آ

  :موسى به حضرت حق عرضه داشت: ودندامام هادى عليه السالم فرم

  .»2«  ءُ َلُه اَجَلُه، َواَهوُِّن َعَلْيِه َسَكراِت اْلَمْوتِ  اْنِسى!  يا ُموسى: َفما َجزاءُ َمْن َوَصَل َرِمحَُه قَالَ 

اندازم، و سكرات مرگ را بر او  مرگش را به تأخري مى: كند چيست؟ پاسخ آمد ى رحم مى جزاى كسى كه صله! خداوندا
  .كنم آسان مى

   احسان به يتيم

  .كند كتاب خدا قرآن جميد در نزديك به هيجده مورد، به حمبت به يتيم و حفظ اموال او و تربيت و رشدش سفارش مى

ُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلِح َو َلْو شاَء اللَّهُ ُقْل ِإْصالٌح َهلُْم َخيـٌْر َو ِإْن ُختاِلُطوُهْم َفِإْخواُنُكْم َو اللَُّه يـَْعَلُم الْ   َو َيْسئَـُلوَنَك َعِن اْلَيتامى... «
  َألَْعَنَتُكْم ِإنَّ اللََّه َعزِيزٌ 

______________________________  
  .67، حديث 3، باب 105/ 71: ، ىف الرأى ىف املرأة؛ حبار األنوار31ى  ، نامه642: ج البالغه -)1(

لس السابع و الثالثون،207: اماىل صدوق -)2(   .46، حديث 38، باب 383/ 66: ؛ حبار األنوار8حديث  ، ا

  294: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1« »َحِكيمٌ 

رت است، و اگر با آنان معاشرت كنيد جباست چون برادران : پرسند، بگو و از ايتام از تو مى صالح انديشى براى آنان 
گرفت، خداوند توانا و  خواست به مشا سخت مى مى داند، اگر در امر يتيمان ديىن مشايند، خداوند مفسد را از مصلح مى

  .حكيم است

ُلوا اْخلَِبيَث بِالطَّيِِّب َو ال َتْأُكُلوا أَْمواَهلُْم ِإىل  َو آُتوا اْلَيتامى«   .»2« »َأْمواِلُكْم إِنَُّه كاَن ُحوباً َكِبرياً   َأْمواَهلُْم َو ال تـََتَبدَّ
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ا تبديل ننماييد،  اموال ايتام را پس از رسيدنشان به حد رشد و بلوغ به آنان بدهيد، نامرغوب اموال خود را به مرغوب آ
  .ى اموال خود خموريد كه اين گناهى بزرگ است اموال آنان را به ضميمه

ا يَْأُكُلوَن ِيف بُُطوِِْم ناراً َو َسَيْصَلْوَن َسعِ   ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمواَل اْلَيتامى«   .»3« »رياً ظُْلماً ِإمنَّ

  .خورند و به زودى عذاب جهنم را خواهند چشيد خورند، مهانا در شكم خود آتش مى آنان كه اموال ايتام را به ستم مى

  .»4« »ِباْلِقْسِط َو ما تـَْفَعُلوا ِمْن َخْريٍ َفِإنَّ اللََّه كاَن ِبِه َعِليماً   َو َأْن تـَُقوُموا ِلْلَيتامى... «

  .دهيد مهانا خداوند به آن آگاه است به عدالت كنيد، آنچه را از خوىب اجنام مىى يتيمان قيام  درباره

______________________________  
  .220): 2(بقره  -)1(

  .2): 4(نساء  -)2(

  .10): 4(نساء  -)3(

  .127): 4(نساء  -)4(

  295: توبه آغوش رمحت، ص

ُلَغ َأُشدَّهُ َو ال تـَْقَربُوا ماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّيت «   .»1« »...ِهَي َأْحَسُن َحىتَّ يـَبـْ

  .و به مال يتيم جز به آن صورتى كه نيكوتر است نزديك نشويد تا يتيم به حد رشدش برسد

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمودند

  .»2« اْجلَنََّة اْلَبتََّة اال اْن يـَْعَمَل َذْنباً َاليـَْغَفرُ  َطعاِمِه َوَشراِبِه، اْدَخَلُه اللَّهُ   َمْن قـََبَض يَتيماً ِمْن بـَْنيِ اْلُمْسِلمَني اىل

شت مى كند  كسى كه جهت خوراندن و نوشاندن، يتيمى را از ميان مسلمانان برگريد، به طور يقني خداوند او را وارد 
  .مگر اينكه گناه غري قابل خبششى مرتكب شود
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  :و نيز آن حضرت فرمودند

ؤِمننيَ انَّ ِىف اْجلَنَِّة د
ُ
  .»3«  اراً يُقاُل َهلا داُر اْلَفرَِح، َالَيْدُخُلها االَّ َمْن فـَرََّح يَتاَمى امل

شت خانه شود مگر كسى كه ايتام مردم مؤمن  شود، آن را وارد منى ى خوشحاىل گفته مى اى است كه به آن خانه مهانا در 
  .را خوشحال منوده

  احتُِبُّ اْن يَلَني قـَْلُبَك َوُتْدرَِك حاَجَتَك؟: قـَْلِبِه، قالَ  اَتى النَِّىبَ َرُجٌل َيْشُكو َقْسَوةَ 

  .»4«  اْرَحِم اْلَيتيَم، َواْمَسْح َرْأَسُه، َواْطِعْمُه ِمْن َطعاِمَك، يَِلْن قـَْلُبَك، َوُتْدرَِك حاَجَتكَ 

ت نرم شود و به حاجت عالقه دارى دل: مردى به حمضر پيامرب شرفياب شد و از سنگدىل شكايت كرد، حضرت فرمودند
  شود خود برسى؟ به يتيم مهرباىن كن، دست حمبت بر سر او بكش، از غذاى خود به او خبوران، دلت نرم مى

______________________________  
  .152): 6(انعام  -)1(

  .347/ 3: الرتغيب -)2(

  .12: ؛ تفسري معني6008: كنز العمال  -)3(

  .349/ 3: الرتغيب -)4(

  296: آغوش رمحت، صتوبه 

  .گردد و دست ياىب به حاجتت برايت ميسر مى

  :حضرت على عليه السالم فرمودند

اً َلُه اّال َكَتَب اللَُّه َلُه ِبُكلِّ َشْعَرٍة َمرَّْت َيُدُه َعَليـَْها َحَسَنةً   ما ِمْن ُمؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة َيَضُع َيَدُه َعلى   .»1« َرْأِس يَتيٍم تـََرمحُّ

مرد و زن مؤمىن از روى مهرباىن دست نوازش بر سر يتيم نكشد جز آنكه به هر موىي كه دستش از روى آن عبور هيچ 
  .نويسد اى مى كند خداوند برايش حسنه مى
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   احسان به مساكني

يدسىت گرفتار گشته، و راه درآمدى براى او نيست مسكني يعىن انساىن كه زمني   .گري شده، و به ضرر و 

ى اهلى و مسئوليت و تكليف است كه از مال خود به او كمك كند، و با حفظ آبروى او در رفع  وظيفهبر مؤمن، 
  .مشكالتش بكوشد و به نيازهاى او رسيدگى منايد

آورد، چرا  داند، و رسيدگى به امور آنان را جزىي از عبادت حق به حساب مى قرآن جميد رعايت حال مساكني را واجب مى
ى رفاه حال و راحىت معيشت را براى آنان فراهم  دارد مردم به مساكني توجه ويژه داشته باشند، و زمينهكه خداوند عالقه 

  .منايند

توجهى به مساكني امرى فوق العاده ناپسند، و بدون ترديد بر اساس آيات قرآن جميد موجب عذاب سخت در روز  ىب
  .قيامت است

______________________________  
  .9، حديث 31، باب 4/ 72: ، ثواب من مسح يده على رأس يتيم؛ حبار األنوار199: العمالثواب ا -)1(

  297: توبه آغوش رمحت، ص

ْر تـَْبِذيراً   َو آِت َذا اْلُقْرىب«   .»1« »َحقَُّه َو اْلِمْسِكَني َو اْبَن السَِّبيِل َو ال تـَُبذِّ

  .راه مانده را ادا كن، و از اسراف بپرهيز حقوق ماىل خويشاوندان و از كار افتاده و در! اى رسول من

  .»2« »...َو اْلَمساِكَني َو اْبَن السَِّبيِل َو السَّائِِلَني َو ِيف الرِّقابِ   َو اْلَيتامى  ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرىب  َو آَتى اْلماَل َعلى... «

كار افتادگان، و در راه مانده، و به   مردم نيكوكار مال خود را در عني عالقه به آن به خويشاوندان، و ايتام و از
  .پردازند درخواست كنندگان مستحق و در طريق آزاد شدن بردگان مى

َا الصََّدقاُت لِْلُفَقراِء َو اْلَمساِكِني َو اْلعاِمِلَني َعَلْيها َو اْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َو ِيف الرِّقاِب َو « َو اْبِن السَِّبيِل  اْلغارِِمَني َو ِيف َسِبيِل اللَّهِ ِإمنَّ
  .»3« »َفرِيَضًة ِمَن اللَِّه َو اللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ 
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فقرا، مساكني، متصديان امور صدقات، متمايل كردن غري مسلمانان به : مهانا صدقات خمصوص به هشت طايفه است
اى است از  د فريضهمصرف صدقات در اين هشت مور . اسالم، آزادى بردگان، ورشكستگان، راه خدا، در راه مانده

  .جانب خدا، و خداوند آگاه و حكيم است

منع مسكني از مال، و عدم توجه به وضع او نه تنها عامل عذاب در آخرت است بلكه آثار سوىي در زندگى دنياىي 
  .انسان هم خواهد گذاشت

اغ آبادى را از پدر خود به ارث كند كه ب داستان برادراىن را نقل مى 33تا  17ى  از آيه» ن والقلم«ى  خداوند در سوره
   بردند وىل بر خالف روش پدر كه

______________________________  
  .26): 17(اسراء  -)1(

  .177): 2(بقره  -)2(

  .60): 9(توبه  -)3(

  298: توبه آغوش رمحت، ص

بنا گذاشتند كه از فرداى آن  اى مردى سخى و دلسوز به حال بيچارگان بود، مهان موقعى كه باغ را به ارث بردند در جلسه
شب به احدى از مساكني كمك نكنند، و درب باغ را ببندند و مستحقى را راه ندهند، وىل مهان شب به خاطر اين نيت 

اى به دستور خداوند آن باغ را با متام درختان پرمثرش از ريشه و بن سوزاند،  ى شوم، صاعقه شيطاىن و فكر ابليسى و نقشه
  .ى آباد و سرسبز چيزى باقى نگذاشت سرت سياه از آن منطقهو جز مشىت خاك

واى بر : آنان وقىت صبح زود در باغ را گشودند و آن وضع ناهنجار را ديدند، يكديگر را سرزنش كردند و فرياد برآوردند
  !ما كه ما اهل طغيان و جتاوز از حدود اهلى و مقررات پروردگارمي

  :داند ر و تنگدسىت را حمصول عواملى از مجله كمك نكردن به مسكني مىقرآن جميد بروز مشكالت، و ظهور فق

َو * َطعاِم اْلِمْسِكنيِ   َو ال َحتَاضُّوَن َعلى* َكالَّ َبْل ال ُتْكرُِموَن اْلَيِتيمَ * َو أَمَّا ِإذا َما ابـَْتالُه فـََقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه فـَيـَُقوُل َريبِّ َأهاَننِ «
اثَ  بُّوَن اْلماَل ُحبا َمجا* َأْكًال َلما َتْأُكُلوَن الرتُّ   .»1« »َو حتُِ
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يدسىت مبتال كند،  و اما وقىت كه انسان را به عرصه ى آزمايش دچار كند، و روزى او را تنگ منايد و وى را به فقر و 
م دادن به مسكني را كنيد، و طعا نه چنني نيست، مشا يتيم را اكرام منى. پروردگارم مرا خوار و زبون ساخت: گويد مى

به طورى كه در قلب مشا جز حمبت مال ! (خوريد، و به شدت مال را دوست داريد مناييد، و ارث را به متامى مى تشويق منى
  !)وجود ندارد، اين امور است كه به صورت فقر و تنگدسىت، و ندارى و خوارى در زندگى مشا ظهور و بروز كرده است

______________________________  
  .20 - 16): 89(فجر  -)1(

  299: توبه آغوش رمحت، ص

اى بسيار سخىت را براى گروهى از مردم مطرح مى ى مباركه قرآن جميد در سوره كند، و دو عامل را باعث آن  ى احلاقه عذا
ا مى   :داند عذا

  .رغبت نداشنت به اطعام مسكني -2عدم اميان به خداوند  - 1

  :تى آن آيات چنني اس ترمجه

دادند، و از حسامب  ى مرا به من منى اى كاش نامه: دارد ى عملش را به دست چپش دهند، فرياد برمى و اما كسى كه پرونده
نياز از عذاب و  شدم، ثروت من امروز مرا ىب كرد، و من وارد حمشر منى شدم، اى كاش مرگ حيات مرا قطع مى باخرب منى

او را بگرييد و در غل و زجنري : رسد نابود شد، آنگاه از خداوند خطاب مىكند، متام قدرت و سلطنتم  خشم خدا منى
ببنديد، سپس به جهنم دراندازيد، آنگاه او را به زجنريى كه طولش هفتاد ذراع است دركشيد، او به خداوند بزرگ اميان 

برسد وجود ندارد، و غذاىي جز  براى او در امروز هيچ دوسىت كه به فريادش! نياورد، و رغبت به اطعام مسكني نشان نداد
ره   !»1« خورد ى او نيست، و كسى جز خطاكاران از آن طعام منى چرك و خون دوزخيان 

ترين عذاب در روز  راسىت توجه به وضع مساكني چه اندازه مهم است كه غافل از آن منفور حق، و مستوجب سخت
  .قيامت است

  :از امني وحى جربييل نقل شده كه فرمود

  .»2«  اْرشاَد الّضالِّ َواعانََة اْلَمْظلوِم َوَحمَبََّة اْلَمساِكنيِ : َن الدُّنْيا اِحبُّ َثالَثَة اْشياءَ انا مِ 
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  .ورزى به مساكني راهنماىي گمراه، و كمك و يارى دادن به ستمديده و عشق: ام من از دنيا عاشق سه برنامه

______________________________  
  .37 -25): 69(احلاقه  -)1(

  .147: مواعظ العدديه -)2(

  300: توبه آغوش رمحت، ص

  :امام صادق عليه السالم فرمودند

  .»1« ...َفَمْن واساُهْم ِحبَواِشى ماِلِه َوسََّع اللَُّه َعَلْيِه ِجنانَُه َواناَلُه ُغْفرانَُه َوِرْضوانَهُ 

شت او را اش به مساكني كمك كند، و آنان را براى  كسى كه با ثروت مجع شده رفع نيازمنديهايشان يارى دهد، خداوند 
  .وسيع منايد، و او را به غفران و رضوانش برساند

  :امام ششم عليه السالم فرمودند

ى مقرب و نه پيامرب مرسل،  ى مزدش را در آخرت نداند، نه فرشته هركس مؤمىن را غذا دهد تا سريش كند، احدى اندازه
  .اجر چنني انساىن آگاه استجز خداى جهان كه فقط او به 

از موجبات مغفرت و آمرزش، غذا دادن به مسلمان گرسنه است، سپس حضرت صادق عليه السالم قول خداى عز و 
  .»2« جل را خواندند

  .»3« »َأْو ِمْسِكيناً ذا َمتـْرَبَةٍ * يَِتيماً ذا َمْقرَبَةٍ * َأْو ِإْطعاٌم ِيف يـَْوٍم ِذي َمْسَغَبةٍ «

  .ى خاك نشني روز قحطى و گرسنگى به يتيم خويشاوند، يا به از كار افتاده يا غذا دادن در

   گفتار نيك

  كثرت آيات قرآن در رابطه با زبان و عملكرد اين عضو بسيار حساس،
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______________________________  
ره؛ حبار ى بق سوره 83ى  ، ذيل آيه151/ 1: ؛ تفسري صاىف226، حديث 345: تفسري امام حسن عسكرى -)1(

  .38، باب 344/ 66: األنوار

  .30627، حديث 32، باب 309/ 24: ؛ وسائل الشيعه6، باب اطعام املؤمن، حديث 201/ 2: كاىف  -)2(

  .16 -14): 90(بلد  -)3(

  301: توبه آغوش رمحت، ص

  .نشانگر عظمت و بزرگى و موقعيت و موقف اين پاره گوشت است

  .انسان در دنيا و آخرت است زبان، يا عامل جنات يا موجب هالكت

  .ى آرامش اهل و عيال و ملت است ى خانواده و اجتماع، و برهم زننده زبان، آرام كننده

ا، يا بر باد دهنده زبان، اصالح ا و فاش كننده گر و افسادگر، و حافظ آبروى مردم و اسرار آ ى اسرار  ى آبروى انسا
است   .آ

  .كند كه با مردم جز گفتار نيك نداشته باشند ميان دعوت مىقرآن از متام مردم به خصوص اهل ا

ى زبان، روايات بسيار مهمى نيز در رابطه با اين عضو از پيامرب و امامان معصوم رسيده، كه  عالوه بر آيات قرآن درباره
  .تاب قطور شودى يك ك ى آن روايات كه در كتب حديث پراكنده است اگر يك جا گردآورى گردد به اندازه شايد جمموعه

  :فرمايند رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم مى

اتَِّق اللََّه ِفيَنا، َفانََّك اِن اْستَـَقْمَت اْستَـَقْمنا، َواِن : اذا اْصَبَح اْبُن آَدَم اْصَبَحِت اْالْعضاءُ ُكلُّها َتْسَتْكِفى اللِّساَن، اْى َتقولُ 
  .»1« اْعَوَجْجَت اْعَوَجْجنا

: گويند آورند، متام اعضا به زبان مى زند آدم شب را به روز آورد، متام اعضاى بدن او هم شب را به روز مىزماىن كه فر 
ى ما تقواى اهلى را رعايت كن، چرا كه اگر تو مستقيم باشى ما هم مستقيم خواهيم بود، و اگر تو كژ باشى ما هم  درباره

  .مبتال به كژى خواهيم شد
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  :فرمايند م مىامرياملؤمنني عليه السال

______________________________  
  .، كتاب آفات اللسان193/ 5: حمجة البيضاء -)1(

  302: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1«  اللِّساُن ميزاُن اْالْنسانِ 

  .)شود يعىن هر انساىن از نظر قدر و منزلت و پسىت و خوارى با وضع زبانش سنجيده مى. (زبان ترازوى انسان است

  :فرمايند مى رسول حق

بـَْتِىن ِبَعذاٍب َملْ تـَُعذِّْب ِبِه َشْيئاً ِمَن اجلَْوارِِح، فـَُيقاُل : يـَُعذُِّب اللَُّه اللِّساَن ِبَعذاٍب َاليـَُعذُِّب ِبِه َشْيئاً ِمَن اجلَْوارِِح فـََيقولُ  يا َرّب َعذَّ
ُم احلَْراُم، َوانـُْتِهَب ِبِه اْلماُل احلَْراُم، َوانـُْتِهَك ِبِه اْلَفرُْج َخَرَجْت ِمْنَك َكِلَمٌة فـَبَـَلَغْت َمشارَِق اْالْرِض : َلهُ  َا الدَّ ا َفُسِفَك ِ َوَمغاِرَ

  .»2«  احلَْرامُ 

به عذاىب مبتال  ! خداوندا: گويد خداوند زبان را به عذاىب دچار كند كه چيزى از جوارح را به آن صورت عذاب نكند، مى
اى از تو درآمد، به مشرقها و  كلمه: شود را اين چنني دچار عذاب ننمودى، به او گفته مىكردى كه چيزى از جوارح 

اى زمني رسيد، به سبب آن كلمه خون حمرتمى رخيته شد، و مال حمرتمى به غارت رفت، و آبروى حمرتمى رخيته شد   !مغر

  :حضرت على عليه السالم فرمودند

  .»3«  َكْم ِمْن اْنساٍن اْهَلَكهُ ِلسانٌ 

  !چه بسا انساىن كه زبان او را هالك كرد

در هر صورت شب و روز بايد از زبان مواظبت كرد، و او را در سخن گفنت آزاد نگذاشت، به وقت گفنت در هر كجا و 
   در هر زمينه و نزد هركس، و براى

______________________________  
  .4021، اللسان ميزان، حديث 209: غرر احلكم -)1(
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  .80، حديث 78، باب 304/ 68: ؛ حبار األنوار16، باب الصمت و حفظ اللسان، حديث 115/ 2: كاىف  -)2(

  .4159، حظه اللسان و أمهيته، حديث 213: غرر احلكم -)3(

  303: توبه آغوش رمحت، ص

ن را هركس، و در هر موضوعى انديشه الزم است، و توجه به حضرت حق و قيامت واجب است، مباد كه زبان، انسا
  .دچار گناهاىن كند كه توبه از آن مشكل و جربان خسارتش حمال باشد

با مؤمن و خمالف، سخن به نيكى و خوىب بگوييد، گفتارتان با متام مردم جز گفتار : فرمايند امام صادق عليه السالم مى
  .نيك و پسنديده و منطقى نباشد

گفت آن هم سخن به نيكى و خوىب، و با خمالفان بايد به    روىي و نشاط و انبساط سخن با مردم مؤمن بايد با گشاده
ى جذب وجود نداشته باشد انسان و ساير برادران  اى حرف زد كه سبب جذب آنان به اميان گردد، و اگر زمينه گونه

ران ى انسان به خودش و براد مداراى با دمشنان خدا برترين صدقه: مؤمنش از شر او در امان روند، سپس حضرت فرمودند
  .»1« باشد اش مى امياىن

با مردم به نيكوترين گفتارى  : روايت شده »َو قُوُلوا ِللنَّاِس ُحْسناً « :ى ى شريفه از حضرت باقر عليه السالم در توضيح آيه
كه دوست داريد به مشا گفته شود سخن بگوييد چرا كه خداوند نسبت به افرادى كه در گفتارشان نسبت به اهل اميان و 

جاست بغض و كينه دارد، و دوستدار مردم باحيا  رتم، لعنت و بدگوىي و طعنه و ناسزاست و در كالمشان اصرار ىبمردم حم
  .»2«  و بردبار و ضعيف و پارسا پيشه است

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند

  .»3«  َونـَْهٌى َعِن اْلُمْنَكِر، اْو ِذْكُر اللَّهِ َكالُم اْبِن آَدَم ُكلُُّه َعَلْيِه َالَلُه االَّ اْمٌر بِاْلَمْعروِف، 

ى از منكر و ذكر خدا مهه   .ى سخن فرزند آدم به زيان اوست نه به سودش، مگر امر به معروف و 

______________________________  
  .42 ، حديث87، باب 401/ 72: ى بقره؛ حبار األنوار سوره 83ى  ، ذيل آيه152/ 1: تفسري صاىف -)1(
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/ 71: ى بقره؛ حبار األنوار سوره 83ى  ، ذيل آيه152/ 1: ؛ تفسري صاىف63، حديث 48/ 1: تفسري عياشى -)2(
  .19، حديث 10، باب 161

  .87: مواعظ العدديه -)3(

  304: توبه آغوش رمحت، ص

ام و ايتام و مساكني و  ى بقره كه شرح آن در سطور گذشته آمد، احسان به پدر و مادر، و اقو  سوره 83ى  بر اساس آيه
گفتار نيك و قول حسن و سخن خوب با متام مردم، از زيباييهاى معنوى است و تائب از گناه، به خصوص گناهان كبريه 

ى شريفه شود، و مسايل بسيار مهمى كه در آيه  بند به اين آيه براى تكميل توبه و اصالح عمل و گفتار بايد لزوماً پاى
ط به اجرا بگذارد تا وجودش از امور زشت شسته و پاك شود، و عمل و اخالق و گفتارش به مطرح است با شور و نشا

  .ى صالح و اصالح درآيد عرصه

   اخالص

  .ى بسيار باعظمت اخالص و خلوص نيت واقعيىت است كه در قرآن جميد و روايات به شدت مورد توجه قرار گرفته مسأله

برخوردار است، و صاحب آن مستحق اجر عظيم و رضوان اهلى است كه تنها فكر و نيت و عمل و اخالقى از ارزش 
  .غرق در خلوص باشد

حركت و كار و كوشش، و امور اخالقى اگر براى غري خدا اجنام بگريد فاقد ارزش است، و نزد خداوند اجر و مزدى 
  .ندارد

اصالح حال و قال خود برخيزد، و در متام امور ى قرآن جميد بايد پس از توبه به  كند به فرموده كسى كه از گناهان توبه مى
پناهنده به حضرت حق شود، و متام دين و شئون دينش را براى خدا خالص كند، و از ريا و خودمناىي بپرهيزد، و در اجنام 

قابل توجه  ى زير بسيار بسيار فرايض و تكاليف جز با خدا معامله ننمايد تا معيت با اهل اميان پيدا كند، در اين زمينه آيه
  :و دقت است

   ِإالَّ الَِّذيَن تابُوا َو َأْصَلُحوا َو اْعَتَصُموا بِاللَِّه َو َأْخَلُصوا ِدينَـُهْم ِللَِّه َفُأولِئَك َمعَ «

  305: توبه آغوش رمحت، ص
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  .»1« »اْلُمْؤِمِنَني َو َسْوَف يـُْؤِت اللَُّه اْلُمْؤِمِنَني َأْجراً َعِظيماً 

ند، و خود را اصالح منودند، و پناهنده به خدا شدند، و دين خود را براى خدا خالص منودند، پس مگر آنان كه توبه كرد
  .كند اينان با مؤمنانند و به زودى خداوند به مردم مؤمن اجر عظيم عنايت مى

يُن اْخلاِلصُ «   .»2« »...َأال لِلَِّه الدِّ

  .آگاه باشيد دين خالص براى خداست

  .گاه حرمي حق جداست و ربطى به حضرت او ندارد مناىي و شرك است از عرصهآنچه آلوده به ريا و خود

ينَ ... «   .»3« »فَاْعُبِد اللََّه ُخمِْلصاً َلُه الدِّ

  .خدا را عبادت كن در حاىل كه دين را براى او خالص قرار دهى! پيامرب من

  .استاعمال غري خملصان پوچ و هيچ است، و خريدار اعمال خملصان خداوند مهربان 

  .»4« »َلنا َأْعمالُنا َو َلُكْم َأْعماُلُكْم َو َحنُْن َلُه ُخمِْلُصونَ ... «

اعمال ما براى ماست، و اعمال مشا براى مشا و ما نسبت به خداوند بندگان با : به بدكاران و مشركان بگو! پيامربم
  .اخالصيم

ى جزا و مزد  دهد و آن را مايه عمل را قيمت مىدهد، و اخالص،  كند و ارزش آن را بر باد مى ريا عمل را باطل مى
  .منايد آخرت مى

______________________________  
  .146): 4(نساء  -)1(

  .3): 39(زمر  -)2(

  .2): 39(زمر  -)3(

  .139): 2(بقره  -)4(
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  306: توبه آغوش رمحت، ص

ى او به  باطىن خود را خدا قرار دهد تا درخت توبهبر توبه كننده الزم است نيت خود را اصالح كند، و حمور اراده و قصد 
  .ميوه بنشيند

راه كسب اخالص، توجه به خدا و قيامت و دقت در روش و منش اولياى اهلى است، و اينكه انسان باور كند كليد 
  .شت و جهنم در اختيار كسى جز خدا نيست، و سعادت و شقاوت انسان ربطى به ديگران ندارد

  :اند بطه با سود اخالص فرمودهرسول خدا در را

  .»1«  ِلسانِهِ   َما اْخَلَص َعْبٌد لِّلِه َعزَّ َوَجلَّ اْرَبِعَني َصباحاً اّال َجَرْت يَنابِيُع احلِْْكَمِة ِمْن قـَْلِبِه َعلى

  .هاى حكمت از قلبش بر زبانش جارى شد اى چهل روز خود را براى خداوند خالص ننمود، مگر اينكه چشمه بنده

  :اند امام صادق عليه السالم فرموده

َهوامَّ اْالْرِض   ٍء َحّىت  اذا كاَن ُخمِْلصاً لِّلِه اخاَف اللَُّه ِمْنُه ُكلَّ َشىْ : ٍء ُمثَّ قالَ  ٍء َويَهابُُه ُكلُّ َشىْ  انَّ اْلُمؤِمَن لََيْخَشُع َلُه ُكلُّ َشىْ 
  .»2« َوِسباَعها َوَطيـَْر السَّماءِ 

زماىن كه مؤمن براى خدا خالص : كند، و مهه چيز از او خوف دارد، سپس فرمودند چيز خشوع مى مهانا براى مؤمن مهه
  .ترساند، حىت گزندگان و درندگان زمني و پرندگان آمسان شود، خداوند مهه چيز را از عظمت و جالل او مى

  :امام على عليه السالم فرمودند

  .»3«  َسَبُب اْالْخالِص اْلَيقنيُ 

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

، حديث 54، باب 248/ 67: ، الفصل السادس و اخلمسون ىف اإلخالص؛ حبار األنوار100: جامع األخبار -)2(
21.  
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  .746، فوائد اليقني، حديث 62: غرر احلكم -)3(

  307: آغوش رمحت، صتوبه 

  .عامل پديد آمدن اخالص، يقني به حقايق است

  .»1«  اْصُل اْالْخالِص اْلَيْأُس ِممّا ِىف اْيِدى النّاسِ 

  .باشد ى آنچه كه در دست مردم است مى ى اخالص، نا اميدى از مهه ريشه

  .»2«  َمْن َرِغَب ِفيما ِعْنَد اللَِّه اْخَلَص َعَمَلهُ 

شت اهلى دارد عملش را خالص مىكسى كه رغبت به    .كند رمحت و رضوان و 

  صرب

اى اهلى و اخالقى و انساىن است، و  اند، مسأله شكيباىي و صرب در آنچه كه قرآن و روايات نسبت به آن دستور صرب داده
ل شدن به مي صرب، عامل حفظ دين و نگاهبان انسان از ىب. امرى است حمبوب حق، و سزاوار اجر بزرگ و ثواب عظيم

  .حق و حقيقت، و عامل تقويت روح و روان، و حافظ انسان از افتادن در دام شياطني جىن و انسى است

انسان اگر در پيشامدها و حوادث تلخ و شريين كه غارتگر دين و اميان است، و به هنگام طاعت و عبادت، و به وقت  
ا قواعد اهلى حتمل كند، و براى جنات خود به دمشنان حق گناه و معصيت صرب كند، به اين معنا كه حوادث را مهاهنگ ب

ى  ى بندگى قرار دهد و مقاومت كند، و زمان آماده شدن زمينه پناه نربد، و به وقت طاعت و عبادت خود را در گردونه
ا را به دوش جان بردارد، به فرموده اوند ى قرآن جميد مستحق صلوات و رمحت خد معصيت و گناه، تلخى گذشت از لذ

  .شود مى

ُلَونَُّكْم ِبَشيْ «    ٍء ِمَن اْخلَْوِف َو اجلُْوِع َو نـَْقٍص ِمَن اْألَْمواِل َو اْألَنـُْفسِ  َو لََنبـْ

______________________________  
  .9249، الفصل التاسع، حديث 398: غرر احلكم -)1(

  .2907، اإلخالص ىف العمل، حديث 155: غرر احلكم -)2(
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  308: ، صتوبه آغوش رمحت

ْم َو َرْمحٌَة * الَِّذيَن ِإذا َأصابـَتـُْهْم ُمِصيَبٌة قالُوا ِإنَّا لِلَِّه َو ِإنَّا ِإلَْيِه راِجُعونَ * َو الثََّمراِت َو َبشِِّر الصَّاِبرِينَ  أُولِئَك َعَلْيِهْم َصَلواٌت ِمْن َرِِّ
  .»1« »َو أُولِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدونَ 

ا و ميوه كنيم و  ها امتحان مى ما مشا را به چيزى از خوف از دمشن به وقت جنگ، و گرسنگى و كم شدن از اموال و جا
ا وارد شد با ! پيامرب من. سازمي به اين امور مبتال مى صابران بر اين پنج امتحان را بشارت بده، آنان كه چون مصيبىت به آ

گردمي، از جانب خداوند بر اينان درود و رمحت است و اينان هدايت  ه او باز مىما از خداييم و ب: دل و زبان گفتند
  .شدگانند

ارِ * َو اْلَمالِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ بابٍ ... «   .»2« »َسالٌم َعَلْيُكْم ِمبا َصبَـْرُمتْ فَِنْعَم ُعْقَىب الدَّ

سالم بر مشا به خاطر اينكه در عبادت و طاعت، و : گويند شوند و مى مىفرشتگان از هر درى در قيامت به آنان وارد 
شت براى مشا نيكو منزلگاهى است   .براى پاك ماندن از معصيت، و در حوادث و آفات صرب كرديد، پس 

َفُد َو ما ِعْنَد اللَِّه باٍق َو لََنْجزَِينَّ الَِّذيَن َصبَـُروا َأْجَرُهْم ِبأَ «   .»3« »ْحَسِن ما كانُوا يـَْعَمُلونَ ما ِعْنَدُكْم يـَنـْ

پذيرد و آنچه از ثواب و اجر براى مشا نزد خداست باقى ماندىن و  آنچه از مال و منال و مقام دنيا نزد مشاست پايان مى
رت از آنچه در دنيا عمل كردند ابدى است، هر آينه به آنان كه صرب كردند جزا مى   .دهيم 

  .»4« »...ْم َمرَّتـَْنيِ ِمبا َصبَـُرواأُولِئَك يـُْؤتـَْوَن َأْجَرهُ «

______________________________  
  .157 -155): 2(بقره  -)1(

  .24 -23): 13(رعد  -)2(

  .96): 16(حنل  -)3(

  .54): 28(قصص  -)4(
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  .شود ايشان را به خاطر آنچه بر آن صرب ورزيدند دوبار پاداش داده مى

  :اهللا عليه و آله و سلم فرمودند رسول خدا صلى

  .»1« ْبٌد َعطاًء ُهَو َخيـٌْر َواْوَسُع ِمَن الصَّْربِ َمْن يـََتَصبـَّْر ُيَصبـِّْرُه اللَُّه َوَمْن َيْستَـْعِفْف يُِعفَُّه اللَُّه َوَمْن َيْستَـْغِن يـُْغِنِه اللَُّه َوما اْعِطَى عَ 

گاه  دارد، و هركس خود را به عرصه خداوند او را به شكيباىي وا مىى شكيباىي قرار دهد،  كسى كه خود را در گردونه
نياز كند، و به  نيازى خبواهد، خداوند او را ىب عفت و پارساىي بكشد، خداوند او را به پارساىي بيندازد، و هركس از خدا ىب

رت و گسرتده   .تر از صرب چيزى عطا نشده عبد 

  :امرياملؤمنني عليه السالم فرمودند

اْقواٍم طََلُبوا اْلعاقَِبَة َفَصبَـُروا نـُُفوَسُهْم، َوَوثُِقوا ِبِصْدِق َمْوُعوِد اللَِّه ِلَمْن َصبَـُروا، اْحَتِسْب َفُكْن   قُّ ثَِقيٌل، َوَقْد ُخيَفُِّفُه اللَُّه َعلىاحلَْ 
  .»2«  ِمنـُْهْم َواْسَتِعْن ِباللَّهِ 

دارند سبك  قبت به خريى هستند و خود را به صرب و شكيباىي وا مىحق سنگني است، خداوند بر اقوامى كه به دنبال عا
. گرداند ى خدا براى صرب كنندگان دارند خفيف و آسان مى منايد، آرى حق را براى آنان كه اعتماد به درسىت وعده مى

  .كمك خبواه  براى خداوند كار نيك اجنام بده، و واقعيات را به حساب بياور، در نتيجه از صابران باش و از خدا

  :و نيز آن حضرت فرمودند

، َوايّاَك اْن تـَْنَخدَِع ِحبَالَوِة اْلباِطلِ   اْصِربْ َعلى   .»3«  َمراَرِة احلَْقِّ

  .بر تلخى حق صرب كن، و بر حذر باش از اينكه تن به فريب شرييىن باطل دهى

______________________________  
  .6522حديث : كنز العمال  -)1(

  .1، حديث 10، باب 259/ 74: ؛ حبار األنوار142: ؛ حتف العقول53ى  ، نامه699: البالغهج  -)2(

  .993، الصرب على احلق، حديث 70: غرر احلكم -)3(
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اى نظرخواهى كرد، حضرت بر خالف آنچه كه آن  مردى از اهل كوهستان از حضرت صادق عليه السالم نسبت به مسأله
بر حق شكيبا باش، مهانا ! اى مرد: ميلى ديد، به او فرمودند ى او كراهت و ىب ست داشت نظر داد، امام در چهرهمرد دو 

رت بوده   .احدى براى حق صرب ننموده مگر اينكه خداوند به چيزى او را عوض داده كه براى او 

  :از حضرت باقر عليه السالم روايت شده

  ِت َوالشََّهواِت، َفَمْن اْعطىبِاْلَمكارِِه َوالصَّْربِ، َفَمْن َصبَـَر َعَلى اْلَمكارِِه ِىف الدُّنْيا َدَخَل اجلَْنََّة، َوَجَهنَُّم َحمْفوَفٌة بِاللَّّذااجلَْنَُّة َحمُْفوَفٌة 
ا َدَخَل الّنارَ  ا َوَشْهَوَ   .»1« نـَْفَسُه َلذَّ

شت مىشت حماصره به ناگواريها و صرب است، كسى كه در دن شود، و جهنم حماصره  يا بر ناگواريها شكيباىي ورزد وارد 
  .شود به خوشيها و متايالت حيواىن است، هركس دنبال لذات و شهوات باشد وارد آتش مى

  :و نيز آن حضرت فرمودند

  .»2«  ِن اْلَمحارِمِ َصبـٌْر َعَلى اْلَبالِء َحَسٌن َمجيٌل، َوأَْفَضُل الصَّبـْرَْيِن اْلَورَُع عَ : الصَّبـُْر َصْربانِ 

رتين دو صرب، خوددارى از حمرمات است: صرب دو صرب است   .صرب بر بال و حادثه كه نيكو و زيباست، و 

ى امور براى اينكه دين و اميان و عمل و اخالق انسان سامل مباند، و عاقبت خوشى نصيب انسان  راسىت صرب در مهه
  .آدمى است شود، چه زينت نيكوىي و حال پرقيمىت براى

______________________________  
  .4، حديث 62، باب 72/ 68: ؛ حبار األنوار7، باب الصرب، حديث 89/ 2: كاىف  -)1(

  .20371، حديث 19، باب 237/ 15: ؛ وسائل الشيعه14، باب الصرب، حديث 91/ 2: كاىف  -)2(

  311: توبه آغوش رمحت، ص

اضت، آراسته به صرب شود، و بر پاك ماندن از گناه اصرار ورزد تا براى مهيشه از تائب از گناه واجب است با مترين و ري
ماند، و رمحت  شر هواى نفس و وساوس شيطاىن و معصيت و آلودگى آسوده شود، كه بدون صرب ساختمان توبه برجا منى

  .يابد حق بر انسان تداوم منى
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   مال حالل

  .افتد خور بر خود واجب منوده، و نيازمندى در اين زمينه از قلم منى وزىخداوند مهربان رساندن روزى را به خملوقات ر 

ا كاناهلا و طرقى كه براى رسيدن انسان به روزى خمصوص خودش قرار داده زياد است از مجله ارث، هبه، پيدا شدن  : ى آ
  .ى راهها مهمرت كسب حالل است گنج و از مهه

  .هنرهاى دسىت، جتارت و كارهاى سنگني مثبت بدىن استكسب حالل مانند دامدارى، كشاورزى، صنعت، 

  .آيد حرام، و استفاده كردن از آن موجب عذاب در روز قيامت است ماىل كه از طرق نامشروع به دست مى

ا از رمحت حق حمروم است   .دزدى، غصب، رشوه، كم فروشى، غارتگرى و به زور ستم ستاندن، ممنوع و آلوده به آ

دهد اول از حالل  يات بر به دست آوردن حالل اصرار عجيىب دارند، تا جاىي كه قرآن جميد دستور مىقرآن جميد و روا
  .خبوريد، سپس به عبادت خدا برخيزيد

  .»1« »يا أَيـَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيِّباِت َو اْعَمُلوا صاِحلاً «

______________________________  
  .51): 23(مؤمنون  -)1(

  312: آغوش رمحت، ص توبه

شري را برگردان و بگو اين شري : ام عبداللَّه وقت افطار قدحى از شري براى رسول خدا فرستاد، حضرت به آورنده فرمودند
گوسپند از كجا : از گوسپند، باز پس فرستاد و فرمودند: از كجا براى تو آماده شده؟ رفت و برگشت، عرضه داشت

  .ام، حضرت شري را ميل كرد ط به خودم خريدهاز مال مربو : آمده؟ پيام داد

من براى مشا شري فرستادم و مشا پس فرستادى، تا با : فرداى آن روز ام عبداللَّه به حضور رسول اهلى آمد و عرضه داشت
جز به متام پيامربان پيش از من فرمان داده شده كه : دو بار رفت و آمد پذيرفىت، چه حساىب در كار بود؟ حضرت فرمودند

  .»1« حالل و پاك خنورند، و جز عمل صاحل اجنام ندهند
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ى به دست آوردن مال و روزى و  كند كه از حالل و پاكيزه تناول كنند، و در زمينه قرآن به متام مردم روى زمني امر مى
مت زدن به خدا ف   .دهد رمان مىتأمني معيشت قدم جاى قدم شيطان نگذارند، چرا كه شيطان آنان را به زشىت و گناه و 

ا يَْأُمرُُكْم ِبالسُّوِء َو *  ُمِبنيٌ يا أَيـَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِيف اْألَْرِض َحالًال طَيِّباً َو ال تـَتَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّْيطاِن إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ « ِإمنَّ
  .»2« »اْلَفْحشاِء َو َأْن تـَُقولُوا َعَلى اللَِّه ما ال تـَْعَلُمونَ 

ل اميان بايد در به دست آوردن مال اندازه نگهدارند، و به حالل خدا قناعت ورزند، و چشم به مال ديگران نداشته اه
  :اند باشند، و به اين واقعيت بسيار مهم با متام وجود توجه داشته باشند كه پيامرب بزرگ اسالم اعالم فرموده

  .»3«  ُحْرَمُة ماِل اْلُمْسِلِم َكَدِمهِ 

______________________________  
  .10/ 5: الدّر املنثور -)1(

  .169 -168): 2(بقره  -)2(

  .25: تفسري معني -)3(

  313: توبه آغوش رمحت، ص

  .احرتام مال مسلمان مهچون احرتام خون اوست

مسلمان و كوشيد در حفظ مال او هم بكوشيد، كه غارت مال  يعىن چنانكه در حفظ جان مسلمان و حيات مؤمن مى
  .سلب مالكيت او به ناحق، به مانند رخينت خون او و ضربه زدن به جان اوست

  .دنبال حالل رفنت، و قناعت به روزى حق، از زيباييهاى معنوى بلكه از اصول زيباىي و آراستگى و درسىت است

اين معىن كه اگر در مال  از مجله امورى كه اجنامش بر شخص تائب واجب عيىن و الزم فورى است اصالح مال است، به
او حقى از ديگران وجود دارد با كمال ميل و شوق، آن حق را از مالش جدا كرده به صاحبش برگرداند، و تا پايان عمر 

  .مواظب باشد كه جز حالل به دست نياورد، و غري حالل مصرف ننمايد

  :اند رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرموده
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  .»1« ِمْن َحراٍم َملْ تـُْقَبْل َلُه َصالٌة اْرَبِعَني َليـَْلةً  َمْن اَكَل لُْقَمةً 

  .شود كسى كه يك لقمه از حرام خبورد، چهل شب مناز او پذيرفته منى

  :اند و نيز فرموده

  .»2«  انَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َحرََّم اْجلَنََّة َجَسداً ُغِذَى ِحبَرامٍ 

شت را بر بدىن كه ب   .ه حرام تغذيه كرده حرام منوده استخداوند عز و جل 

  :اند پيامرب صلى اهللا عليه و آله و سلم در حديثى عجيب فرموده

  .»3« تـَْرُك ُلْقَمٍة َحراٍم اَحبُّ اَىل اللَِّه ِمْن َصالِة اْلَفْى رَْكَعٍة َتَطوُّعاً 

  .حمبوبرت است ى حرام و خنوردن آن نزد خداوند از دو هزار ركعت مناز مستحىب وا گذاشنت يك لقمه

______________________________  
  .9266: كنز العمال  -)1(

  .26: ؛ تفسري معني9261: كنز العمال  -)2(

  .26: تفسري معني -)3(

  314: توبه آغوش رمحت، ص

  تقوا

اهليه خود نگهدارى و حفظ خويش از گناهان و معاصى، و آفات و بالهاى هالك كننده، واقعيىت است كه قرآن و معارف 
  .اند از آن به عنوان تقوا ياد كرده

هاى ديىن و زيباييهاى  آيد، و در ميان ارزش ى عبادت به دست مى تقوا روحيه و حاىل است كه از تداوم ترك گناه و ادامه
  .معنوى از جايگاه خاصى برخوردار است



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

 

شت قيامت جز براى اهل  آثار هدايت اهلى جز در اهل تقوا ظهور منى   :تقوا آماده نشدهكند، و 

  .»1« »ذِلَك اْلِكتاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهدًى ِلْلُمتَِّقنيَ «

  .گر اهل تقواست اين كتاب هيچ گونه شكى در آن نيست، هدايت

  .»2« »َو أُْزِلَفِت اْجلَنَُّة ِلْلُمتَِّقنيَ «

شت به اهل تقوا نزديك مى   .گردد و 

  :نافع در آيات قرآن و روايات مطرح استتقوا آثار و منافع زيادى دارد كه آن آثار و م

  .»3« »َو اتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ ... «

  .و تقواى اهلى پيشه كنيد باشد كه رستگار شويد

  .»4« »َو اتـَُّقوا اللََّه َو اْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقنيَ ... «

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

  .90): 26(شعراء  -)2(

  .189): 2(بقره  -)3(

  .194): 2(بقره  -)4(

  315: توبه آغوش رمحت، ص

  .و تقواى اهلى را رعايت كنيد و بدانيد كه خداوند با اهل تقواست

  .»1« »فَِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ ... «

  .مهانا خداوند عاشق اهل تقواست
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  .»2« »َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ فَاتـَُّقوا اللََّه ... «

  .تقواى اهلى داشته باشيد باشد كه شكرگزار خداوند باشيد

  .»3« »َو اتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َسرِيُع احلِْسابِ ... «

  .و تقواى اهلى را به كار بگرييد، مهانا خداوند در حسابرسى سريع است

  .»4« »ْوا َأْجٌر َعِظيمٌ ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا ِمنـُْهْم َو اتـَّقَ ... «

  .براى آنان كه نيكى كردند و تقوا به خرج دادند اجر بزرگ است

ا يـَتَـَقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقنيَ ... «   .»5« »ِإمنَّ

  .پذيرد خداوند فقط از اهل تقوا عمل را مى

  .»6« »...ءٍ  َو ما َعَلى الَِّذيَن يـَتـَُّقوَن ِمْن ِحساِِْم ِمْن َشيْ «

گاه حمشر وقوف  حساب غري اهل تقوا بر اهل تقوا خنواهد بود، اهل تقوا را حساىب بسيار سهل و آسان است، و در عرصه
  .چنداىن خنواهند داشت

  .»7« »َو اتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ ... «

  .و تقواى اهلى داشته باشيد، باشد كه مورد رمحت قرار گرييد

______________________________  
  .76): 3(آل عمران  -)1(

  .123): 3(آل عمران  -)2(

  .4): 5(مائده  -)3(

  .172): 3(آل عمران  -)4(
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  .27): 5(مائده  -)5(

  .69): 6(انعام  -)6(

  .10): 49(حجرات  -)7(

  316: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1« »َو اللَُّه َوِيلُّ اْلُمتَِّقنيَ ... «

  .تقواستو خداوند سرپرست اهل 

  .»2« »...ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقاُكمْ ... «

  .ترين مشا نزد خداوند پرهيزگارترين مشاست مهانا گرامى

  :كنند از مجله هاىي ذكر مى امرياملؤمنني عليه السالم براى اهل تقوا نشانه

ترحم به ناتوانان، كمى موافقت با زنان،  ى رحم، راسىت در گفتار، اداى امانت، وفاى به عهد، كمى عجز و خبل، صله
: فرمايند منايد، سپس مى بذل خوىب، اخالق حسنه، وسعت بردبارى، عمل به علم در آنچه كه انسان را به خدا نزديك مى

  !»3«  خوشا به حال آنان، و بازگشتگاه نيك براى ايشان است

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند

  .»4« َعْبٍد ُمثَّ اتـََّقى اللََّه جلَََعَل اللَُّه َلُه ِمنـُْهما فـََرجاً َوَخمَْرجاً   سَّماواِت َواْالْرَض كانَتا رَْتقاً َعلىَلْو انَّ ال

ا و زمني بر بنده ا و زمني راه گشايش و  اگر آمسا اى بسته باشد، سپس آن بنده خدا را بپرهيزد، خداوند براى او از آمسا
  .دهد مىخروج قرار 

  :و نيز فرمودند

ْنيا َواْآلِخَرُة َوَرِبَح اْلَفْوَز بِاْجلَنَّةِ    َوما ِهَى يا: قيلَ . َخْصَلٌة َمْن َلزَِمها اطاَعْتُه الدُّ
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______________________________  
  .19): 45(جاثيه  -)1(

  .13): 49(حجرات  -)2(

  .2، حديث 56، باب 282 /67: ؛ حبار األنوار50، حديث 213/ 2: تفسري عياشى -)3(

  .8، حديث 56، باب 285/ 67: ، فصل ىف خواص متفرقة؛ حبار األنوار305: عدة الداعى -)4(

  317: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1«  ، َمْن اراَد اْن َيكوَن اَعزَّ النّاِس فـَْلَيتَِّق اللَّهِ  التـَّْقوى: َرسوَل اللَِّه؟ قالَ 

شت به سود مى ا و آخرت از او اطاعت مىيك خصلت است هركس مالزم آن شود دني برد،  كند، و رستگارى را با 
ترين مردم باشد خدا را پروا   خواهد حمرتم تقوا، كسى كه مى: آن خصلت چيست؟ فرمودند! يا رسول اللَّه: عرضه داشتند

  .كند

   نيكى

بيا، و پرداخت مال در عني عشق به مال به ى قرآن جميد اميان به خدا و روز قيامت و فرشتگان، و قرآن و ان بنا به فرموده
ى مناز، و اداى زكات، و وفاى به  اقوام، ايتام، مساكني، از راه مانده، درخواست كنندگان و براى آزادى بردگان و اقامه

  .»2«  عهد، و صرب در كارزار و سختيها و به وقت بيمارى و رجنورى و تعب از مظاهر بر و نيكى و صدق و تقواست

  :اند خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودهرسول 

  .»3«  انَّ اْسرََع اخلَْْريِ َثواباً اْلِربُّ، َواْسرََع الشَّرِّ ِعقاباً اْلبَـْغىُ 

ترين شر در جهت رسيدن به مكافات، سرپيچى از حق  ترين خري از نظر رسيدن به ثواب، نيكى و بر و پر شتاب سريع
  !است

  :داند نيكوكار را ده خصلت مىى  رسول اهلى نشانه

   حيُِبُّ ِىف اللَِّه، َويـُْبِغُض ِىف اللَِّه، َوُيصاِحُب ِىف اللَِّه، َويُفاِرُق ِىف اللَِّه، َويـَْغَضُب ِىف 
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______________________________  
  .7 ، حديث56، باب 285/ 67: ؛ حبار األنوار)ص(، فصل من كالم رسول الّله 10/ 2: كنز الفوائد  -)1(

  .177): 2(بقره  -)2(

  .1، حديث 70، باب 273/ 72: ؛ حبار األنوار166: ؛ ثواب األعمال81، حديث 110/ 1: خصال -)3(

  318: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1«  ِيياً ُمراِقباً، َوُحيِْسُن ِىف اللَّهِ ِىف اللَِّه، َويـَْعَمُل للَِّه، َوَيْطُلُب الَْيِه، َوَخيَْشُع خائِفاً َخموفاً طاِهراً ُخمِْلصاً ُمْسَتحْ   اللَِّه، َويـَْرضى

عشق ورزد براى خدا، دمشىن كند براى خدا، رفاقت منايد براى خدا، جدا شود براى خدا، خشم گريد و خشنود شود و 
مند به حضرت او شود، نسبت به خداوند با حالت ترس و پاكى و اخالص و حيا و مراقبت  عمل كند براى خدا، عالقه

  .منايد، و خوىب كند براى خدا فروتىن

  :سه چيز از ابواب نيكى است: فرمايند حضرت على عليه السالم مى

  .»2«  َسخاءُ النـَّْفِس، َوطيُب اْلَكالِم، َوالصَّبـُْر َعَلى اْالذى

  .خبشيدن جان در راه حق، سخن پاكيزه و شكيباىي بر آزار مردم

  :امام باقر عليه السالم فرمودند

  .»3« ِكْتماُن اْحلاَجِة، وَِكْتماُن الصََّدَقِة، وَِكْتماُن اْلَوَجِع، وَِكْتماُن اْلُمِصيَبةِ : ُكنوِز اْلِربِّ اْرَبٌع ِمْن  

  .پنهان داشنت حاجت، صدقه، درد و مصيبت: چهار چيز از گنجهاى نيكى است

  :موسى بن جعفر عليه السالم فرمودند

  .»4«  ُمدَّ ِىف ُعْمرِهِ َمْن َحُسَن ِبرُُّه بِاْخواِنِه َواْهِلِه 

  .گردد اش به برادران ديىن و اهلش نيكو باشد به عمرش افزوده مى كسى كه نيكى



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

 

______________________________  
  .11، حديث 4، باب 121/ 1: ؛ حبار األنوار21: حتف العقول -)1(

  .41، حديث 62، باب 89/ 68: ؛ حبار األنوار14، حديث 1، باب 6/ 1: حماسن -)2(

  .5، حديث 22، باب 175/ 75: ؛ حبار األنوار295: حتف العقول -)3(

، 32، باب 421/ 12: ؛ مستدرك الوسايل1، حديث 25، باب 302/ 75: ؛ حبار األنوار387: حتف العقول -)4(
  .14498حديث 

  319: توبه آغوش رمحت، ص

   غريت

فظ ناموس او و عرتت و اهل بيت او از نگاه و از حسنات عاىل اخالقى غريت و محّيت است، غريت انسان موجب ح
  .جتاوز نامردان و تبهكاران است

  .ى انبيا و اوليا و عاشقان حق و حقيقت است غريت از صفات برجسته

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند

  !»1«  َاليَغاُر ِمَن اْلُمْؤِمننيَ  كاَن اْبراهيُم اِىب َغيوراً، َوانا اْغيَـُر ِمْنُه، َواْرَغَم اللَُّه اْنَف َمنْ 

  !پدرم ابراهيم غيور و با محيت بود و من از او غيورترم، و خداوند دماغ كسى كه از اهل اميان غريت ندارد به خاك مبالد

  :امرياملؤمنني عليه السالم بر سر مردم كوفه فرياد زدند

  !؟»2«  اَىل اْالْسواِق يُزاِمحَْن اْلُعلوجَ ِنساؤُُكْم َخيُْرْجَن ! اما َتْسَتْحيوَن َوَال َتغاروَن؟

  !ها برخورد كنند؟ زنانتان به جانب بازارها روند و با گردن كلفت! كنيد، مشا را غريت نيست؟ چرا حيا منى

  :رسول حق صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند
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  :َوَال جيَُِدها عاقٌّ َوَال َديُّوٌث، ِقيلَ انَّ اجلَْنََّة َليوَجُد ِرُحيها ِمْن َمسريَِة َمخِْسماَئِة َعاٍم، 

َا: يَا َرُسوَل اللَِّه، َما الدَّيُّوُث؟ قالَ    .»3« الَِّذى تـَْزِىن اْمَرأَتُُه َوُهَو يـَْعَلُم ِ

______________________________  
، 248/ 100: ألنوار؛ حبار ا239: ؛ مكارم األخالق4540، باب الغرية، حديث 444/ 3: من ال حيضره الفقيه -)1(

  .33، حديث 4باب 

  .25521، حديث 132، باب 235/ 20: ؛ وسائل الشيعه6، باب الغرية، حديث 537/ 5: كاىف  -)2(

/ 76: ؛ حبار األنوار15، حديث 37/ 1: ؛ خصال4542، باب الغرية، حديث 444/ 3: من ال حيضره الفقيه -)3(
  .1، حديث 84، باب 114

  320: توبه آغوش رمحت، ص

شت از مسري پانصد سال راه يافت مى شت را منى بوى  يا : گفته شد. يابند شود، وىل عاّق پدر و مادر و ديّوث بوى 
  :رسول اللَّه، ديّوث يعىن چه؟ فرمودند

  .تفاوت است داند وىل ىب كند و او مى مردى كه زنش زنا مى

  :حضرت صادق عليه السالم فرمودند

  .»1« حيُِبُّ ُكلَّ َغيوٍر، َوِمْن غريَتِِه َحرََّم اْلَفواِحَش ظاِهَرها َوباِطَنهاانَّ اللََّه َغيوٌر، 

  .مهانا خداوند غيور است و هر غيورى را دوست دارد، و از غريت اوست كه متام گناهان آشكار و پنهان را حرام منوده

   عربت

  .از ويژگيهاى مردم خردمند استپندگريى از حوادث روزگار، و اوضاع مردم گذشته، و وضع مردم حاضر 

اىي كه در ضمن سوره: گويد قرآن جميد مى   .ها و آيات بيان شده براى صاحبان خرد عربت است در داستا

َرٌة ِألُوِيل اْألَْلبابِ «   .»2« »...َلَقْد كاَن ِيف َقَصِصِهْم ِعبـْ
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ايت به  ا دستور مى مههقرآن جميد به اهل عقل و خرد، و دارندگان مغز و بصريت و در  دهد كه از متام امور،  ى انسا
  :جهت رشد و كمال خود، و خوددارى از پليدى و آلودگى عربت بگرييد

  .»3« »فَاْعَتِربُوا يا أُوِيل اْألَْبصارِ ... «

  :فرمايند على عليه السالم مى

______________________________  
  .25283، حديث 77، باب 153/ 20: وسائل الشيعه -)1(

  .111): 12(يوسف  -)2(

  .2): 59(حشر  -)3(

  321: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1« اْفَضُل اْلَعْقِل اْالْعِتباُر، َواْفَضُل احلَْْزِم اْالْسِتْظهاُر، َواْكبَـُر احلُْْمِق اْالْغِرتارُ 

رتين دورانديشى ىب برترين عقل عربت   .فريب خوردن از دنياستگدار به آب نزدن، و بزرگرتين محاقت غرور و  گريى، و 

دهد كه از حوادث گذشته عربت  خربان، و اهل گناه، و ستمگران و زورگويان هشدار مى امرياملؤمنني عليه السالم به ىب
  :بگرييد

ناءُ اْلَفراِعَنة؟ اْيَن اْصحاُب َمداِئِن الرَّسِّ الَّذيَن انَّ َلُكْم ِىف اْلُقروِن الّساِلَفِة َلِعبْـَرًة، اْيَن اْلَعماِلَقُة َوابْناءُ اْلَعماِلَقِة؟ اْيَن اْلَفراِعَنُة َوابْ 
  !؟»2«  قـَتَـُلوا النَِّبيَِّني، َواْطَفُأوا ُسَنَن اْلُمْرَسلَني، َواْحُيوا ُسَنَن اْجلَّبارينَ 

اى گذشته عربت وجود دارد، عمالقه و فرزندانشان كجايند؟   براى مشا در زما

شهرهاى رس كه انبيا را كشتند، و چراغ سنن انبيا را خاموش كردند، و روشهاى  فراعنه و اوالدشان كجايند؟ مردم
  !ستمگران را زنده كردند كجايند و چه شدند؟

  خري
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قرآن جميد و روايات به سلسله امورى كه مثبت و با منفعت و سودمند براى دنيا و آخرت انسان هستند خري اطالق 
  .كنند مى

ثواب آخرت، رمحت اهلى، مال حالل، مناز مجعه، آخرت، اميان، عمل به موعظه، توبه، تقوى خري به زبان قرآن عبارت از 
  .و امثال اين امور است

رتين راههاى اصالح ظاهر و باطن آراسته شدن به اينگونه حقايق است   .از 

______________________________  
  .545:  معني؛ تفسري374، أفضل العقل و كماله، حديث 52: غرر احلكم -)1(

ج البالغه31، باب 124/ 34: ، الوصية بالتقوى؛ حبار األنوار181ى  ، خطبه415: ج البالغه -)2( / 10: ؛ شرح 
92.  

  322: توبه آغوش رمحت، ص

  :فرمايند رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم مى

  .»1« َبَدناً صاِبراً، َوِلساناً ذاِكراً، َوقـَْلباً شاِكراً، َوَزْوَجًة صاحلَِةً : َواْآلِخرَةِ اْرَبٌع َمْن اْعَطيُهنَّ فـََقْد اْعِطَى َخيـَْر الدُّنْيا 

  :چهار چيز است، كسى كه به او داده شود خري دنيا و آخرت به او عطا شده

كه شكرگزار   ها شكيبا باشد، زباىن كه به ذكر خدا مرتمن است، قلىب بدىن كه در برابر آفات و بالها و مصائب و سخىت
  .حق است و مهسرى كه شايسته است

  :امام على عليه السالم فرمودند

َع اْخلَيـُْر ُكلُُّه ِىف َثالِث ِخصالٍ  النََّظِر َوالسُّكوِت َواْلَكالِم، َفُكلُّ َنَظٍر لَْيَس ِفيِه اْعِتباٌر فـَُهَو َسْهٌو، وَُكلَّ ُسكوٍت لَْيَس فيِه ِفْكٌر : مجُِ
  .»2« ُكلُّ َكالٍم لَْيَس ِفيِه ذِْكٌر فـَُهَو َلْغوٌ فـَُهَو َغْفَلٌة، وَ 

نگاه، سكوت، گفنت، هر نظر و نگاهى كه در آن عربت نيست غفلت است، هر : خري در سه خصلت مجع شده
  .خربى است و هر سخىن كه در آن يادآورى واقعيات نيست بيهوده است سكوتى كه در آن انديشه نيست ىب
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   طلب دانش

  .ايات براى علم و عامل و متعّلم ارزشى فوق العاده قايلندكتاب خدا و رو 

  .چراغ راه، حرارت عقل، بيناىي و بصريت، ارزش و قيمت و شرافت و كرامت است: دانش

   در اين جهان و آن جهان رفعت و مقام و مرتبه و شأن، اختصاص به اهل اميان

______________________________  
  .2338، حديث 64، باب 414/ 2: مستدرك الوسائل؛ 230: جعفريات -)1(

لس الثامن، حديث 27: اماىل صدوق -)2( ، حديث 78، باب 275/ 68: ؛ حبار األنوار215: ؛ حتف العقول2، ا
2.  

  323: توبه آغوش رمحت، ص

ا به عاملان مؤمن دارد   .و بيش از آ

  .»1« »...ِذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرجاتٍ يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو الَّ ... «

ا عنايت شده باال بربد تا خداوند مرتبه...    .ى آنان را كه اميان آوردند، و كساىن كه دانش به آ

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند

  .»2«  ُكلِّ ُمْسِلمٍ    اْطُلُبوا الِعْلَم َوَلْو بِالصِِّني، َفانَّ َطَلَب اْلِعْلِم َفرِيَضٌة َعلى

  .دانش را بطلبيد گرچه به چني باشد، مهانا طلب دانش بر هر مسلماىن واجب است

  :و نيز آن حضرت فرمودند

  .»3«  طاِلُب اْلِعْلِم بـَْنيَ اجلُّْهاِل َكاحلَْىِّ بـَْنيَ اْالْمواتِ 

  .خواهان دانش در ميان نادانان مهانند زنده در بني مردگان است
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  :در رابطه با خواهان دانش روايت شده از رسول حق

  .»4« هِذِه اْحلاَلِة ماَت َوُهَو َشِهيدٌ   اذا جاَء اْلَمْوُت ِلطاِلِب اْلِعْلِم َوُهَو َعلى

  .زماىن كه مرگ دانشجو برسد و او در حال فراگريى دانش باشد مرده وىل شهيد است

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله و سلم در حديثى عجيب فرمودند

______________________________  
  .11): 58(جمادله  -)1(

/ 1: ، الفصل الثامن؛ حبار األنوار135: ، باب الكالم ىف ماهية العلوم؛ مشكاة األنوار11/ 1: روضة الواعظني -)2(
  .65، حديث 1، باب 180

لس الرابع عشر، حديث 577: اماىل طوسى -)3(   .71، حديث 1باب ، 181/ 1: ؛ حبار األنوار1191، ا

  .97/ 1: ترغيب و ترهيب -)4(

  324: توبه آغوش رمحت، ص

ُلُه، َوانَّ باباً ِمَن اْلعِْلِم يـَتَـَعلَُّمُه الرَُّجُل خَ  ارُُه، اْلقاِئِم لَيـْ َ ٌر َلُه ِمْن اْن َيكوَن َلُه ابوقـُبَـْيٍس َذَهباً َمْن َطَلَب اْلِعْلَم فـَُهَو َكالصَّاِئِم  يـْ
  .»1«   َسِبيِل اللَّهِ َفانـَْفَقُه ِىف 

كسى كه دنبال فراگريى دانش است، مانند شخصى است كه روزش را به روزه و شبش را به مناز گذرانده، مهانا باىب از 
رت است كه مهچون كوه ابوقبيس طال در اختيارش باشد و در راه خدا انفاق كند   .دانش را كه مرد فرا گريد براى او 

  :نىب اكرم فرمودند

  .»2«  ْن كاَن ِىف َطَلِب اْلِعْلِم كاَنِت اْجلَنَُّة ِىف طََلِبهِ مَ 

شت هم به دنبال اوست   .كسى كه دنبال دانش است، 
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رت از فراگريى حالل و حرام و شناخت معروف و منكر، و يادگريى معارف اهلى  چه راهى براى اصالح حال توبه كننده 
  و عمل به آن است؟

ا كند؟ رب نداشته باشد، چگونه مىانسان اگر از واقعيات خ   تواند خود را مهاهنگ با آ

توان بدون معرفت به حقايق ديىن و واقعيات اخالقى عمل   آيا مى »3« »ُمثَّ تاَب ِمْن بـَْعِدِه َو َأْصَلحَ «  ى ى شريفه به آيه
  كرد؟

  .گردد شود، و اصالح بدون معرفت حاصل منى توبه بدون اصالح حال و قال كامل منى

  اميد

   اميد واقعيت و حالىت است قلىب كه بايد اهل اميان به خصوص آنان كه از گناه

______________________________  
  .96، حديث 1، باب 184/ 1: ؛ حبار األنوار2، فصل 100: منية املريد -)1(

  .28862: كنز العمال  -)2(

  .54): 6(انعام  -)3(

  325: توبه آغوش رمحت، ص

  .به رمحت حضرت حق و عفو و غفران او داشته باشندكنند  توبه مى

كنند، و از حمرمات پرهيز  آنان كه معتقد به حقند، و يقني به آخرت دارند، و در حد استعداد خود به واجبات عمل مى
به  منايند، بدون آلوده شدن به عجب و خودپسندى و غرور و منّيت، بايد اميدوار باشند كه خداوند مهربان در قيامت مى

ا مى كند و از ايشان دست گريى مى آنان عنايت مى شت و رضوانش را نصيب آ كند، اينان بايد با اين  منايد، و 
ى عظيمى كه به توفيق حق نصيبشان شده از يأس و نا اميدى و دلسردى نسبت به رمحت حضرت او سخت  سرمايه

  .شان، قرآن جميد استبپرهيزند، و بدانند كه سند جنات آنان به خاطر اميان و عمل
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شت و فوز عظيم داده، و  قرآن در آيات فراواىن مردم مؤمن را كه داراى عمل صاحل و اخالق پسنديده اند بشارت به 
  .ى ختلف ناپذير است ى خداوند وعده وعده

  .»1« »وَن َرْمحََت اللَِّه َو اللَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو الَِّذيَن هاَجُروا َو جاَهُدوا ِيف َسِبيِل اللَِّه أُولِئَك يـَْرجُ «

مهانا كساىن كه اميان آوردند، و مهانان كه هجرت منودند، و در راه خدا كوشيدند، اينان اميدوار به رمحت خدا هستند، و 
  .خداوند آمرزنده و مهربان است

ارُ َو َبشِِّر الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َأنَّ « ْ   .»2« »َهلُْم َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَ

   و به آنان كه اميان آوردند و عمل صاحل اجنام دادند، بشارت ده كه مهانا براى

______________________________  
  .218): 2(بقره  -)1(

  .25): 2(بقره  -)2(

  326: توبه آغوش رمحت، ص

شت رهاىي جارى استهاىي است كه زير درختا اينان    .نش 

ى اين آيات در كتاب خدا فراوان است و براى مؤمن با اين سند متني و حمكم خداوندى معنا ندارد نسبت به رمحت  منونه
  .حضرتش دلسرد باشد، و بشارات قطعى او را ترديد داشته باشد

خوددارى كردند، بايد بدانند كه دِر رمحت  آنان كه مدتى از عمرشان را در گناه و عصيان به سر بردند، و از اجنام واجبات
پذير است، بايد به اين حقيقت يقني  و مغفرت به روى آنان بسته نيست، بايد توجه داشته باشند كه خداوند عزيز توبه

نه ى مهه ايت است، و آمرزش گناه عبد، گرچه به اندازه داشته باشند كه خداوند قدرت ىب ا ى درياه ى كوهها و ريگها و 
  .باشد براى او كار سخىت نيست

يعاً ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ ... «   .»1« »ال تـَْقَنطُوا ِمْن َرْمحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ

  .ى مهربان است خبشد، به حتقيق او آمرزنده از رمحت خدا مأيوس نباشيد، مهانا خداوند متام گناهان را مى



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

 

اش توأم با اميد و دلگرمى به رمحت و مغفرت حق باشد كه يأس از غفران و رمحت، به  ى توبه بايد توبه كننده در حلظه  توبه
  .»2«  ى قرآن مساوى با كفر است فرموده

توبه كننده بايد بداند كه وضع او چون وضع مريض است، و طبيب بيمارى او خداست، و مرضى وجود ندارد كه خداوند 
  .عاجز باشداز شفايش 

  !كند كه نعوذ باللَّه خداوند از عالج بيمارى بيمار ناتوان است يأس از رمحت و مغفرت، بازگشت به اين معناى باطل مى

______________________________  
  .53): 39(زمر  -)1(

  .87): 12(يوسف  -)2(

  327: توبه آغوش رمحت، ص

ى توبه و بازگشت به حساب آورد چرا كه اميد بدون  اميان و عمل، و مثرهدر هر صورت بايد اميد به رمحت حق را حمصول 
  .اميان و عمل و دلگرمى بدون توبه و بازگشت حالىت شيطاىن و به تعبري قرآن جميد امنيه است

  .»1« »َيِعُدُهْم َو ُميَنِّيِهْم َو ما يَِعُدُهُم الشَّْيطاُن ِإالَّ ُغُروراً «

دهد، و او را در فضاىي از اوهام و خياالت، آرزومند كرده اميد  هاى پوچ مى ن به او وعدهشيطان براى گمراه كردن انسا
  .ى او به انسان جز فريب و غرور چيزى نيست دهد، و وعده ريشه مى ىب

  :مرا موعظه كن، حضرت فرمودند: مردى به امرياملؤمنني عليه السالم عرضه داشت

نْيا ِبَقْوِل الزّاِهِديَن، َويـَْعَمُل ِفيَها ِبعَ َال َتُكْن ِممَّْن يـَْرُجو اْآلِخَرَة    َمِل الرّاِغِبنيَ ِبَغْريِ اْلَعَمِل َويـَُرجِّى التـَّْوَبَة ِبطوِل اْالَمِل، يَقوُل ِىف الدِّ
»2«.  

 خواهند، گفتارشان از آنان مباش كه جنات در آخرت را بدون عمل اميد دارند، و توبه را در فضاى تاريك آرزوى دراز مى
  .ى دنيا گفتار اهل زهد وىل عملشان عمل خواهندگان دنياست درباره

  :و نيز آن حضرت فرمودند
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اميدواريت به آنچه كه اميد ندارى بيش از چيزى باشد كه اميد دارى، موسى بن عمران به اميد قبسى از آتش از پيش زن 
ى سبا براى ديدن سليمان و كشورش رفت وىل  كهمل. و بچه رفت، به مقام كليم الّلهى رسيد و با منصب پيامربى بازگشت

  .»3« به دست سليمان مسلمان شد، ساحران فرعوىن براى عزت گرفنت از فرعون رفتند، اما مؤمنني واقعى بازگشتند

______________________________  
  .120): 4(نساء  -)1(

  .30، حديث 105، باب 199/ 69: ؛ حبار األنوار150، حكمت 795: ج البالغه -)2(

كن ملا ال ترجو أرجى منك ملا ترجو، فإن موسى بن عمران عليه : صادق عن آبائه عن علي عليهم السالم قال عن ال -)3(
السالم خرج يقتبس ألهله نارا فكلمه اللَّه عّز وجل، فرجع نبيا وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان عليه السالم و خرج 

  .عون فرجعوا مؤمننيسحرة فرعون يطلبون العزة لفر 

  .9، حديث 63، باب 134/ 68: ؛ حبار األنوار5854، حديث 399/ 4: من ال حيضره الفقيه

  328: توبه آغوش رمحت، ص

  :امام ششم عليه السالم فرمودند

  .»1« َيُكوَن عاِمًال ِلما َخياُف َويـَْرُجوَال َيُكوُن اْلُمْؤِمُن ُمْؤِمناً َحّىت َيُكوَن خائِفاً راِجيًا، َوَال َيُكوُن خائِفاً راِجياً َحّىت 

مؤمن، مؤمن نيست مگر اينكه برتسد و اميدوار باشد، و در ترس و اميد نيست مگر اينكه بر اساس ترس و اميدش عمل  
  .كند

   عدالت

  .ى عدالت است از مجله مسايل حمورى در قرآن جميد و روايات مسأله

  .ولياى اهلى استعدل، از اوصاف حق و از خصايص انبيا و ا

  .انسان عادل حمبوب خدا، و اهل جنات، و چراغ پرفروغ فضاى حيات و زندگى است

  :ى موقعيت آن در نظام هسىت گفته شده عدل، اصل و ريشه و واقعيت و حقيقىت است كه درباره
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  .»2«  ِباْلَعْدِل قاَمِت السَّماواُت َواْالْرضُ 

ا و زمني بر اساس عدل برپاست   .آمسا

ن جميد در بسيارى از آيات از عدالت سخن به ميان آورده، و مهگان را در متام امور زندگى و شئون حيات دعوت به قرآ
  .اجراى عدالت منوده است

______________________________  
  .9، حديث 59، باب 365/ 67: ؛ حبار األنوار11، باب اخلوف و الرجاء، حديث 71/ 2: كاىف  -)1(

  .150، حديث 102/ 4: لئاىلعواىل ال -)2(

  329: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1« »... ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َو اْإلِْحساِن َو ِإيتاِء ِذي اْلُقْرىب«

  .منايد مهانا خداوند امر به عدل و احسان و كمك ماىل به اقوام مى

  .»2« »...َأْهِلها َو ِإذا َحَكْمُتْم بـَْنيَ النَّاِس َأْن َحتُْكُموا بِاْلَعْدلِ   ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اْألَماناِت ِإىل«

ها را به اهلش بدهيد، و چون بني مردم به حكومت برخاستيد حكومت به عدل   دهد كه امانت خداوند مشا را دستور مى
  .كنيد

 »... َأالَّ تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أَقْـَرُب لِلتـَّْقوى  ُشَهداَء ِباْلِقْسِط َو ال َجيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعلىيا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمَني لِلَِّه «
»3«.  

ها گرديد، نبايد عداوت   براى خدا قائم و استوار باشيد، بر قسط و عدالت شاهد و گواه بر ديگر ملت! اى اهل اميان
  .تر است وا دارد كه عدالت نكنيد، عدالت به خرج دهيد كه عدالت از هر چيزى به تقوا نزديك گروهى مشا را به اين معنا

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند

اُرها، َوَجْوُر ساَعٍة ِىف ُحْكٍم اَشدُّ ِعْندَ  َ  اللَِّه ِمْن َمعاِصى َسّتَني َسَنةً  َعْدُل ساَعٍة َخيـٌْر ِمْن ِعباَدِة َسْبعَني َسَنًة، قياٌم لَيـُْلها َوِصياٌم 
»4«.  
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رت است، و ظلم  يك ساعت عدالت، از عبادت هفتاد سال كه متام شبهايش به مناز و مهه ى روزهايش به روزه بگذرد 
  !ساعىت در حكم كردن نزد خداوند از گناهان شصت سال شديدتر است

______________________________  
  .90): 16(حنل  -)1(

  .58): 4(نساء  -)2(

  .8): 5(مائده  -)3(

، الفصل اخلامس ىف الظلم و احلرام؛ حبار 316: ، الفصل السادس عشر؛ مشكاة األنوار154: جامع األخبار -)4(
  .61، حديث 81، باب 352/ 72: األنوار

  330: توبه آغوش رمحت، ص

  :حضرت على عليه السالم فرمودند

  .»1«  َوواَفَق ِفْعُلُه َمَقالََتُه، فـَُهَو الَِّذى ادَّى اْالمانََة َوَحتَقََّقْت َعدالَتُهُ  َمْن طاَبَق ِسرُُّه َعَالنِيََتُه،

انش با آشكارش يكى باشد و عملش با گفتارش مطابق باشد، او كسى است كه امانت را ادا كرده و عدالتش  كسى كه 
  .حمقق شده است

  :و نيز آن حضرت فرمودند

  .»2«  واُم اْلعاملَِ اْلَعْدُل اساُس ِبِه قَ 

  .اى است كه قوام و برجاىي جهان بر اوست عدالت پايه

  :موال عليه السالم فرمودند

  .»3«  َمراِتِب اْالميانِ   اْلَعْدُل َرْأُس اْالمياِن، َوِمجاُع اْالْحساِن، َواعلى

  .عدالت سر اميان و موافق احسان و برترين مراتب اميان است
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اميان، مناز، انفاق، يقني به آخرت، احسان به پدر و مادر، احسان : حترير آمد عبارت است ازآنچه در سطور گذشته به 
به اقوام، احسان به ايتام، احسان به مساكني، گفتار نيك، اخالص، صرب، مال حالل، تقوا، بر، غريت، عربت، خري، 

  .طلب دانش، اميد و عدالت

اى از زيباييهاى معنوى، و  دادى باطىن و مشارى ظاهرى است كه منونهاين امور عاىل قسمىت عملى و برخى اخالقى، و تع
  امورى مانند نيت، معروف، حريت،. عواملى جهت اصالح بعد از بريدن از گناه و توبه از معصيت است

______________________________  
  .4069، حديث 211: غرر احلكم -)1(

  .87، حديث 16، باب 83/ 75: حبار األنوار -)2(

  .13146، حديث 37، باب 319/ 11: ؛ مستدرك الوسائل10206، مدح العقل، حديث 446: غرر احلكم -)3(

  331: توبه آغوش رمحت، ص

حكمت، قرض احلسنه، حمبت و مودت، انصاف، واليت، اصالح ذات البني، وفاى به عهد، گذشت، توكل، تواضع، 
ى از منكر، ورع، شكر، مسئوليت، سخاوت و  صدق، خريخواهى، الفت و معاشرت، جهاد اكرب، امر به معروف و 

مهراه با آيات و روايات توضيح داده شود از چند امثال اينها كه از عوامل اصالح و از زيباييهاى معنوى است اگر خبواهد 
اى مفصل از قبيل  نظر منوده، و عزيزان را به مطالعه كند، به اين خاطر تفسري اين امور را صرف جلد كتاب جتاوز مى ى كتا

زده جلد تفاسري قرآن و كتاب شريف اصول كاىف، جامع السعادات، معراج السعادة، حمجة البيضاء، عرفان اسالمى در دوا
  .كنم ى اين فقري، معاىن االخبار، خصال صدوق و مواعظ العددية و امثال اين كتب دعوت مى نوشته

   ها و سّيئات زشىت

ها يا گناهان كبريه و صغريه، و به عبارت ديگر فحشا و منكرات به تعدادى است كه اين اوراق گنجايش  سّيئات و زشىت
ا را از قرآن جميد و  بيان مهه   .روايات نداردى آ

در اين خبش هم مانند خبش گذشته كه در رابطه با حسنات و زيباييها مسايل قابل توجهى به عنوان منونه توضيح داده شد، 
اى مهم روايت واگذار مى مسايلى باز به عنوان منونه ذكر مى   .كنم شود، و مفصل آن را به تفاسري و كتا
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كند، و  هاى معنوى، انسان را تبديل به موجودى رشيد و كامل مى از زشىت آراستگى به زيباييهاى معنوى و پرياستگى
  .منايد سعادت دنيا و آخرت او را تضمني مى

گاه رضوان اهلى، و خبش  اى از زيباييهاى معنوى باعث جلب رمحت حق، و موجب ورود انسان به عرصه قسمت عمده
   ساز استحقاق ست رفنت شخصيت انسان، و زمينهها باعث خشم حق، و عامل از د اى از سيئات و زشىت عمده

  332: توبه آغوش رمحت، ص

  .آدمى براى ورود به عذاب ابد در روز قيامت است

شت در روز معاد حمصول حسنات و جهنم معلول سيئات است، و به عبارت ديگر حسنات  بر اساس آيات قرآن جميد، 
شت، و سيئات ابزار عذاب دردناك    .در روز قيامت استمصاحل ساختماىن 

بياييد اين فرصت بسيار اندكى كه در دنيا به عنوان عمر در اختيار ماست در حتصيل حسنات و دفع سيئات خرج كنيم تا 
شت شومي از عذاب دامي در امان مبانيم، و ريزه   .خور خوان نعمت دوست در 

   دروغ

  .طاىناى است شي سخن به دروغ گفنت امرى است بسيار ناپسند و برنامه

قرآن جميد در بسيارى از آيات، دروغ را از گناهان بزرگ مشرده و دروغگو را در معرض لعنت قرار داده، و براى اهل كذب 
اى سخىت مطرح مى   .كند و تكذيب عذا

جنا ى برخوردشان به آ قرآن جميد نصاراى جنران را كه براى حبث و گفتگو با پيامرب اسالم به مدينه آمده بودند، و نتيجه
  .رسيد كه با رسول خدا به مباهله بنشينند، قومى دروغگو معرىف كرده و آنان را سزاوار لعنت خدا دانسته

  .اى سنگني است كه موجب دچار شدن انسان به لعنت خداست آرى گناه دروغ به اندازه

  .»1« »ُمثَّ نـَْبَتِهْل فـََنْجَعْل َلْعَنَت اللَِّه َعَلى اْلكاِذِبنيَ «

  .دهيم خيزمي، سپس لعنت خدا را بر دروغگويان قرار مى باهله برمىآنگاه به م

   خداوند متعال دروغ و دروغگوىي را در قرآن جميد از اوصاف زشت منافقان
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______________________________  
  .61): 3(آل عمران  -)1(

  333: توبه آغوش رمحت، ص

  :دهد آنان شهادت مىو مردم دورو و دو زبان ذكر كرده و خود به دروغگوىي 

  .»1« »َو اللَُّه َيْشَهُد ِإنَّ اْلُمناِفِقَني َلكاِذبُونَ «

  .دهد كه مهانا اهل نفاق بدون شك دروغگو هستند و خداوند شهادت مى

  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم روايت شده

  .»2«  َوأَْنَت ِبِه كاِذبٌ  َكبـَُرْت ِخيانًَة اْن ُحتَدَِّث اخاَك َحِديثاً ُهَو َلَك ُمَصدِّقٌ 

  .پندارد بزرگ خيانىت است كه با برادر ديىن خود به دروغ سخن بگوىي، در حاىل كه او تو را راستگو مى

  :امام على عليه السالم فرمودند

ناَءةِ  َحتَفَُّظوا ِمَن اْلِكْذِب، فَانَُّه ِمن اْدَىن اْالْخالِق َقْدراً، َوُهَو نـَْوٌع ِمَن اْلُفْحِش َوَضْربٌ    .»3« ِمَن الدَّ

  .ى اخالقى است، دروغ نوعى از عمل قبيح و صنفى از پسىت است ترين مرحله از دروغ خود را بپاييد كه پست

  :رسول حق صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند

  .»4«  اْعَظُم اخلَْطايَا اللِّساُن اْلَكذوبُ 

  !تهترين خطاها زباىن است كه دروغش از اندازه گذش بزرگ

  :حضرت على عليه السالم فرمودند

______________________________  
  .1): 63(منافقون  -)1(
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  .596/ 3: ، باب الكذب؛ الرتغيب114/ 1: ى ورّام جمموعه -)2(

، 64/ 75: ، الفصل الرابع و العشرون ىف حماسن األفعال؛ حبار األنوار180: ؛ مشكاة األنوار224: حتف العقول -)3(
  .157حديث  ،16باب 

  .، كتاب آفات اللسان243/ 5: ؛ حمجة البيضاء10283، حديث 120، باب 85/ 9: مستدرك الوسائل -)4(

  334: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1«  اذا َكَذَب اْلَعْبُد ِكْذبًَة تَباَعَد اْلَمَلُك ِمْنهُ َمسريََة ميٍل ِمْن نـَْنتِ ما َجاَء ِبهِ 

  !گريد ى يك ميل به خاطر بوى بد دروغ از انسان فاصله مى رشته به اندازهزماىن كه انسان يك دروغ بگويد، ف

  :امام باقر عليه السالم فرمودند

  .»2«  لشَّرابِ انَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َجَعَل لِلشَّرِّ اْقفاًال َوَجَعَل َمفاتِيَح تِْلَك اْالْقفاِل الشَّراَب، َواْلِكْذُب َشرٌّ ِمَن ا

  !ها را شراب، و دروغ از شراب بدتر است هاىي قرار داده و كليد اين قفل فلخداوند براى بدى ق

  :رسول حق صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند

  .»3«  اْلِكْذُب باٌب ِمْن اْبواِب النِّفاقِ 

  .دروغ درى از درهاى نفاق است

   مت

آلوده دامن معرىف كند، چه عمل بسيار قبيحى است  چه بسيار زشت است كه انسان، مرد يا زن پاكدامىن را در ميان مردم 
كه انسان گناهى را به كسى ببندد كه دامن او از آن گناه پاك است و چه كار ناپسندى است كه انسان به عللى واهى و 

  .از روى هوا و هوس آبروى انسان حمرتمى را بر باد دهد

   ين اعمالگناه، و متهم كردن انسان پاكدامن از بدتر  مت زدن به ىب
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______________________________  
ج البالغه -)1(   .، فصل ىف ذم الكذب357/ 6: شرح 

  .3، حديث 114، باب 236/ 69: ؛ حبار األنوار3، باب الكذب، حديث 338/ 2: كاىف  -)2(

  .، باب الكذب113/ 1: ى ورّام جمموعه -)3(

  335: توبه آغوش رمحت، ص

  .ترين كارهاست و زشت

  .»1« »َمْن َيْكِسْب َخِطيَئًة َأْو ِإْمثاً ُمثَّ يـَْرِم ِبِه َبرِيئاً فـََقِد اْحَتَمَل بـُْهتاناً َو ِإْمثاً ُمِبيناً َو «

تان و گناه آشكارى را متحمل شده  مت قرار دهد،  و كسى كه كاسب خطا يا گناه شود، سپس پاكدامىن را در معرض 
  .است

  :و آله و سلم فرمودند پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه

  .»2«  َخيْرَُج ِممّا قَاَلُه ِفيهِ   َتلٍّ ِمْن ناٍر َحّىت   يـَْوَم اْلِقياَمِة َعلى  َمْن بـََهَت ُمْؤِمناً اْو ُمْؤِمَنًة قاَل ِفيِه َما لَْيَس ِفيِه اَقاَمُه اللَُّه َتعاىل

اى از آتش نگاه  نيست، خداوند او را در قيامت بر تپهكسى كه به مؤمىن افرتا ببندد يا در حق او چيزى بگويد كه در او 
  !اش را در حق مؤمن ثابت كند دارد، تا گفته مى

  :امام صادق عليه السالم فرمودند

َوَما ِطيَنُة : قـُْلتُ . َخيْرَُج ِممّا قَالَ   ٍل َحّىت َمْن باَهَت ُمْؤِمناً اْو ُمْؤِمَنًة ِمبا لَْيَس ِفيِهَما، َحَبَسُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ يـَْوَم اْلِقياَمِة ِىف ِطيَنِة َخبا
  .»3«  يـَْعِىن الزَّواِىنَ  -َصديٌد َخيْرُُج ِمْن فُروِج اْلُموِمساتِ : َخباٍل؟ قالَ 

ا نيست بگويد خداوند در قيامت او را در طينت  كسى كه به مرد مؤمن يا زن مؤمنه مت بزند و آنچه را كه در آ اى 
  :طينت خبال چيست؟ فرمود: به حضرت گفتم: گويد راوى مى. ى خود را ثابت منايد گفتهكند تا   َخبال حبس مى

  !آيد چرك و خوىن است كه از حمل زناى زناكاران بريون مى
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______________________________  
  .112): 4(نساء  -)1(

  .5، حديث 62، باب 194/ 72: ؛ حبار األنوار63، حديث 31، باب 33/ 2: عيون اخبار الرضا -)2(

  .6، حديث 62، باب 194/ 72: ؛ حبار األنوار1، باب معىن طينة خبال، حديث 163: معاىن األخبار -)3(

  336: توبه آغوش رمحت، ص

  :رسول حق فرمودند

  .»1«  ِء اثـَْقُل ِمَن اْجلِباِل الرّاسياتِ  اْلبـُْهتاُن َعَلى اْلَربى

  .ستتر از كوههاى استوار ا مت بر پاكدامن، سنگني

   غيبت

  .ها بدگوىي پشت سر ديگران است ترين برنامه ترين امور و پست از زشت

  .شود غيبت است بيان اوصاىف كه در شخص موجود است و از اينكه مردم آن اوصاف را بشنوند به شدت ناراحت مى

  .از فيوضات اهليه استغيبت گناه سنگيىن است و ارتكاب آن، روح را كدر و قلب را تاريك و باعث حمروم شدن انسان 

ى مى   :داند ى برادر مسلمان مى كند، و آن را مهچون خوردن گوشت بدن مرده قرآن جميد مردم را از غيبت 

  .»2« »...هَ َو ال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعضاً أَ حيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتاً َفَكرِْهُتُموُه َو اتـَُّقوا اللَّ ... «

ى برادرش را خبورد؟ مهه از اين عمل كراهت داريد،  از يكديگر غيبت نكنيد، آيا يكى از مشا دوست دارد گوشت بدن مرده
روى اين حساب از غيبت و بدگوىي پشت سر هم به مانند كراهت داشنت از خوردن گوشت بدن مرده كراهت داشته 

  .ت كنيدى گفتار، تقواى اهلى را رعاي باشيد، پس در مسأله

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم به ابوذر فرمودند
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، ايّاَك َواْلغيَبَة، فَانَّ اْلغيَبَة اَشدُّ ِمَن الزِّنا   َوَما اْلغيَبُة؟! قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَّهِ . يا اباَذرٍّ

______________________________  
  .7، حديث 33، باب 447/ 75: ؛ حبار األنوار21، حديث 348/ 2: خصال -)1(

  .12): 49(حجرات  -)2(

  337: توبه آغوش رمحت، ص

  َفاْن كاَن ِفيِه ذاَك الَِّذى يُْذَكُر ِبِه؟! يَا َرُسوَل اللَّهِ : قـُْلتُ . ذِْكُرَك اخاَك ِمبَا َيْكرَهُ : َقالَ 

  .»1«  اْعَلْم انََّك اذا ذََكْرَتُه ِمبا لَْيَس ِفيِه بـََهتَّهُ : َقالَ 

  :به پيامرب گفتم. بپرهيز از غيبت، مهانا غيبت شديدتر از زناست! اى ابوذر

  .آيد ات از آن خوشش منى گفنت چيزى كه برادر ديىن: غيبت چيست؟ فرمودند

مت است: گومي در او باشد؟ فرمودند اگرچه آنچه پشت سر او مى: گفتم   .بدان اگر چيزى بگوىي كه در او نباشد 

  .شنيدن آن هم حرام و گناه استنه تنها غيبت حرام است، بلكه 

  :حضرت على عليه السالم فرمودند

  .»2«  الّساِمُع لِْلغيَبِة َكاْلُمْغتابِ 

  .ى غيبت مهچون غيبت كننده است شنونده

  :رسول حق فرمودند

  .»3« الدُّنْيا َواْآلِخَرةِ َمِن اْغتيَب ِعْنَدُه اُخوُه اْلُمْسِلُم َفاْسَتطاَع َنْصَرُه وََملْ يـَْنُصْرُه َخَذَلُه اللَُّه ِىف 

كسى كه نزد او از برادر مسلمانش غيبت و بدگوىي شود، و قدرت بر دفاع از او را داشته باشد و دفاع نكند، خداوند او 
  .را در دنيا و آخرت دچار خوارى كند
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  استهزاء و متسخر

  .دست انداخنت مردم و حتقري كردن آنان، عملى بسيار زشت و گناهى سنگني است

______________________________  
  .3، حديث 4، باب 91/ 74: ؛ حبار األنوار1162، جملس يوم اجلمعة، حديث 537: اماىل طوسى -)1(

  .102: ؛ تفسري معني4443، سامع الغيبة، حديث 221: غرر احلكم -)2(

، حديث 156، باب 291/ 12: ؛ وسائل الشيعه5762، باب النوادر، حديث 372/ 4: من ال حيضره الفقيه -)3(
16332.  

  338: توبه آغوش رمحت، ص

چه بسا كه انسان شخصى را به مسخره بگريد و نسبت به او استهزا روا دارد و او را حتقري منايد، و او از اولياى خدا و از 
  .بندگان خاص حق باشد

ى مى   .دهد اندازى كسى را منىى دست  كند و اجازه قرآن جميد به شدت مردم را از مسخره كردن يكديگر 

 »...َأْن َيُكنَّ َخْرياً ِمنـُْهنَّ   َأْن َيُكونُوا َخْرياً ِمنـُْهْم َو ال ِنساءٌ ِمْن ِنساٍء َعسى  يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر قـَْوٌم ِمْن قـَْوٍم َعسى«
»1«.  

كنندگان باشند، و زنان ديگر زنان را  رت از مسخرهشدگان  قومى قوم ديگر را مسخره نكند، شايد مسخره! اى اهل اميان
رت از حتقريكنندگان باشند   .به استهزا و حتقري نگريند، شايد حتقريشدگان 

  :فرمايند ى مسخره كنندگان مردم و حتقري كنندگان اهل اميان مى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم درباره

  .»2«  ءُ ِبَكْرِبِه َوَغمِِّه، فَاذا جاَء اْغِلَق ُدونَهُ  َهُلمَّ، فـََيجى: ِدِهْم باُب اْجلَنَِّة فـَُيقالُ انَّ اْلُمْستَـْهزِئَني يـَْفَتُح ِالحَ 

شت باز مى شت با غم : شود شود، به او گفته مى به روى يكى از مسخره كنندگان در  شت بيا، به سوى  به جانب 
شت مى اى كه دارد مى و غصه   .شود د در به رويش بسته مىرس آيد، چون به در 
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اندازند تا به مكافات و جزاى  كنند و حتقري كنندگان را دست مى گاه قيامت مسخره كنندگان را مسخره مى آرى در عرصه
  !عمل زشتشان برسند

  :فرمايند رسول اهلى مى

______________________________  
  .11): 49(حجرات  -)1(

  .8328: كنز العمال  -)2(

  339: ش رمحت، صتوبه آغو 

  .»1« َال ُحتِْقَرنَّ اَحداً ِمَن اْلُمْسِلِمَني، َفانَّ َصِغريَُهْم ِعْنَد اللَِّه َكِبريٌ 

  .احدى از مسلمانان را حتقري نكنيد، مهانا كوچك ايشان نزد خدا بزرگ است

  :و نيز آن حضرت فرمودند

  .»2«  ِلمَ َحْسُب اْبِن آَدَم ِمَن الشَّرِّ اْن ُحيِْقَر اَخاُه اْلُمسْ 

  .براى فرزند آدم از بدى و شر مهني بس كه برادر مسلمانش را حتقري كند

  قسم و سوگند

شوند و به حرمت حرمي مقدس حضرت  اى از مردم براى پيشربد اهداف مادى و خياىل خود متوسل به سوگند ناحق مى پاره
  .منايند احرتامى مى حق ىب

  :فرمايد قرآن جميد مى

يٌع َعِليَو ال «   .»3« »مٌ َجتَْعُلوا اللََّه ُعْرَضًة ِألَْمياِنُكْم َأْن تـَبَـرُّوا َو تـَتـَُّقوا َو ُتْصِلُحوا بـَْنيَ النَّاِس َو اللَُّه مسَِ

ى مشا دارند  هاى دروغ و ناحق از حقوقى كه مردم بر عهده و نام خدا را هدف سوگندهاى خود قرار ندهيد تا با قسم
  .ى مصلح بني مردم به خود بگرييد، كه خداوند شنوا و داناست و با تقوا قلمداد مناييد و قيافهخود را تربئه كنيد 
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  :رسول خدا به امام على عليه السالم فرمودند

ِه كاِذباً   يـَْرَحُم َوَال يـَْرعىَال َال َحتِْلْف ِباللَِّه كاِذباً َوَال صاِدقاً ِمْن َغْريِ َضروَرٍة َوَال َجتَْعِل اللََّه ُعْرَضًة ِلَيميِنَك، َفانَّ اللََّه   َمْن َحَلَف ِبامسِْ
»4«.  

______________________________  
  .، باب الرسوم ىف معاشرة الناس31/ 1: ى ورّام جمموعه -)1(

  .121/ 2: ى ورّام جمموعه -)2(

  .224): 2(بقره  -)3(

  .6، حديث 3، باب 68/ 74: ؛ حبار األنوار13: حتف العقول -)4(

  340: توبه آغوش رمحت، ص

به خداوند قسم دروغ خمور، و بدون ضرورت متوسل به سوگند راست مشو، خداوند را هدف قسم خود قرار مده، كه 
  .دهد خداوند كسى را كه به دروغ به نامش سوگند ياد كند مورد رمحت و رعايت قرار منى

  :حضرت صادق عليه السالم فرمودند

  .»1«  َوُهَو يـَْعَلُم انَُّه كاِذٌب فـََقْد باَرَز اللََّه َعزَّ َوَجلَ َميٍني   َمْن َحَلَف َعلى

  .داند كه در سوگندش دروغگوست، با خداوند عز و جل به جنگ برخاسته كسى كه به نام خدا سوگند خبورد و مى

   شهوت حرام

ى حق باشد  ف خواستهى جنسى و لذت جسمى و كيف خياىل خبواهد و خمال آنچه را كه انسان براى شكم و غريزه
  .مصداق شهوت حرام است

انسان بايد با ياد خدا، توجه به قيامت، عقوبت گناه و فرجام خطرناك معصيت، نفسش را از هوا و هوس و شهوات حرام 
شت ندارد و خواسته   :هاى ضد حق باز دارد، كه اين بازداشنت جزاىي و مزدى جز 
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  .»2« » َفِإنَّ اْجلَنََّة ِهَي اْلَمْأوى*  نـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلَوى َو أَمَّا َمْن خاَف َمقاَم رَبِِّه وَ «

شت جايگاه اوست   .و اما كسى كه مقام پروردگارش را برتسد و نفسش را از هوا باز دارد، مهانا 

  :رسول حق صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند

______________________________  
  .15، حديث 1، باب 209/ 101: ؛ حبار األنوار1ب اليمني الكاذبة، حديث ، با435/ 7: كاىف  -)1(

  .41 -40): 79(نازعات  -)2(

  341: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1«  ِلَمْن تـََرَك َشْهَوًة َحاِضَرًة ِلَمْوِعٍد َملْ يـَرَهُ   طوىب

  !ترك كند) شت(اى كه نديده  خوشا به حال كسى كه شهوت حاضر را براى حمل وعده

  :رسول اهلى صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند

، َوَشْهَوُة اْلَبْطِن َواْلَفرْجِ : امَِّىت   َثالٌث اخافـُُهنَّ بـَْعِدى َعلى   .»2«  الضَّالَلةُ بـَْعَد اْلَمْعرَِفِة، َوَمَضّالُت اْلِفَنتِ

ا بر امتم مى هاى منحرف كننده و شهوت شكم  تنهگمراهى بعد از معرفت، ف: ترسم سه چيز است كه بعد از خودم از آ
  .ى جنسى و غريزه

  :حضرت على عليه السالم فرمودند

  .»3«  َعْبُد الشَّْهَوِة اَذلُّ ِمْن َعْبِد الرِّقِ 

  .ى شهوت، خوارتر از غالم و بنده است بنده

  :رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند

، َواْلباِطُل َخفيفٌ    .»4« ُحْلٌو، َوُربَّ َشْهَوِة ساَعٍة ُتوِرُث ُحْزناً َطِويًال  احلَْقُّ ثَقيٌل َمرٌّ
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  .حق سنگني است و تلخ، باطل سبك است و شريين، چه بسا يك ساعت شهوت كه مورث اندوه طوالىن است

  :و نيز آن حضرت فرمودند

  َم اللَّهُ َعَلْيِه الّناَر،َمْن َعَرَضْت َلُه فاِحَشٌة اْو َشْهَوٌة َفاْجتَـَنَبها ِمْن َخماَفِة اللَِّه َحرَّ 

______________________________  
لس السادس، حديث 51: ؛ اماىل مفيد2، حديث 2/ 1: خصال -)1( ، 9، باب 210/ 15: ؛ وسائل الشيعه11، ا

  .20299حديث 

  .20417، حديث 22، باب 249/ 15: ؛ وسائل الشيعه6، باب العفة، حديث 79/ 2: كاىف  -)2(

  .6965، ىف الشهوات ذل و رق، حديث 304: احلكمغرر  -)3(

  .3، حديث 4، باب 84/ 74: ، الفصل اخلامس؛ حبار األنوار465: مكارم األخالق -)4(

  342: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1« َوآَمَنُه ِمَن اْلَفزَِع اْالْكَربِ 

اجتناب منايد، خداوند آتش را بر او كسى كه گناهى يا شهوت حرامى به او عرضه شود، و او از ترس خداوند از آن 
  .دهد هاى قيامت است او را امان مى حرام و از وحشت اكرب كه از عارضه

   ستم و ستمگرى

زورگوىي و ظلم، جتاوز به حقوق مردم، مانع شدن از رسيدن مردم به حقوق خود، و آن اعمال و رفتارى كه به ناحق دل 
ى، پاميال كردن حق، قلدرى و گردن كلفىت، مهه و مهه از مصاديق ستم و مردم را بيازارد، قانون شكىن، بدعت گذار 

  .ستمگرى است

  .داند برند شايسته و سزاوار هدايت منى ى ستم بسر مى قرآن جميد اهل ستم را تا در گردونه

ْسالِم وَ   َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب َو ُهَو يُْدعى  َو َمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـَرتى«   .»2« »اللَُّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ  ِإَىل اْإلِ
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بندد، و خداوند قوم ستمكار  شود وىل بر خدا افرتاى دروغ مى چه كسى ستمكارتر از انساىن است كه به اسالم دعوت مى
  .كند را هدايت منى

مستحق بال و حادثه و ى ستمكار و ظامل را  داند، و جامعه قرآن جميد ستم و ستمكارى را علت نابودى و هالكت مى
  .كند عذاب سخت معرىف مى

   قاُلوا ِإنَّا ُمْهِلُكوا َأْهِل هِذِه اْلَقْريَِة ِإنَ   َو َلمَّا جاَءْت ُرُسلُنا ِإْبراِهيَم ِباْلُبْشرى«

______________________________  
، 378/ 67: حبار األنوار ؛4968، حديث )ص(، باب ذكر مجل من مناهى النىب 13/ 4: من ال حيضره الفقيه -)1(

  .25، حديث 59باب 

  .7): 61(صف  -)2(

  343: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1« »َأْهَلها كانُوا ظاِلِمنيَ 

كنيم چرا كه مردمى  چون فرشتگان ما نزد ابراهيم به بشارت آمدند، اعالم كردند كه ما مردم اين ديار را دچار هالكت مى
  .ظامل و ستم پيشه بودند

كسى و غربت در قيامت را  داند، و تنهاىي و ىب ستمگران را در قيامت، حمروم از يارى خويشان و شفيعان مىقرآن جميد 
  :كند جزىي از عذاب آنان اعالم مى

يٍم َو ال َشِفيٍع يُ «   .»2« »اعُ طَو أَْنِذْرُهْم يـَْوَم اْآلزَِفِة ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدى اْحلَناِجِر كاِظِمَني ما لِلظَّاِلِمَني ِمْن محَِ

ا به گلو مى رسد، و از بيم آن حزن و خشم خود را فرو  و اينان را از روز قيامت برتسان كه از وحشت آن روز جا
خورند، در آن روز ستمكاران را هيچ خويشى كه از آنان محايت كند، و نه شفيعى كه شفاعتش در حق آنان پذيرفته   مى

  .گردد خنواهد بود

  :شناسد داند، و جاىي جز جهنم براى آنان و هركس تابع آنان بوده منى عذاب ابد مى قرآن ستمكاران را مستحق
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  .»3« »يمٍ ِإنَّ اْخلاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم َو َأْهِليِهْم يـَْوَم اْلِقياَمِة َأال ِإنَّ الظَّاِلِمَني ِيف َعذاٍب ُمقِ «

امت به خسارت دچارند، بدانيد كه ستمكاران در عذاب پابرجا خواهند زيانكاران كساىن هستند كه خود و اهلشان در قي
  !بود

ايت قرآن جميد اعالم مى   كند كه خداوند ستمكاران را دوست ندارد، و در 

______________________________  
  .31): 29(عنكبوت  -)1(

  .18): 40(غافر  -)2(

  .45): 42(شورى  -)3(

  344: توبه آغوش رمحت، ص

  !ى حمبت و عشق خداوند خارجند در دنيا و آخرت به چه بالهاىي مبتال خواهند شد وم است قومى كه از گردونهو معل

  .»1« »ِإنَُّه ال حيُِبُّ الظَّاِلِمنيَ «

  .مهانا خداوند ستمكاران را دوست ندارد

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند

اْلُوقوُف بـَْنيَ َيَدِى اللَِّه َعزَّ : َفَما اْصَعُبها؟ قالَ ! يا َرسوَل اللَّهِ : قـُْلتُ : َوقاَل اَنسٌ . قاٍب اْهَونـَُها اْلَمْوتُ بـَْنيَ اجلَْنَِّة َوالنَّاِر َسْبُع عِ 
  .»2«  َوَجلَّ اْذ تـََعلََّق اْلَمْظُلوُموَن بِالظَّاِلمنيَ 

شت و دوزخ هفت عقبه است، آسان   :گويد ترينش مرگ است، انس مى ميان 

ايستادن در پيشگاه حق وقىت كه ستمديدگان به ستمكاران : ترينش كدام است؟ فرمودند سخت: حضرت عرضه داشتمبه 
  !براى احقاق حق خود درآويزند

  :در حديث قدسى آمده
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  .»3«  َمْن َظَلَم َمْن َالجيَُِد ناِصراً َغْريِى  اْشَتدَّ َغَضىب َعلى

  .ن را كه جز من ياورى نداردخشم و غضب من شديد است بر كسى كه ستم كند آ

  :رسول حق صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند

  .»4« اتـَُّقوا الظُّْلَم َفانَُّه ظُُلماُت يـَْوَم اْلِقياَمةِ 

  .هاست از ستم بپرهيزيد كه جتسم ستم در روز قيامت تاريكى

______________________________  
  .40): 42(شورى  -)1(

  .8862: كنز العمال  -)2(

لس الرابع عشر، حديث 405: اماىل طوسى -)3( ؛ 20955، حديث 77، باب 50/ 16: ؛ وسائل الشيعه908، ا
  .12، حديث 79، باب 311/ 72: حبار األنوار

  .63، حديث 79، باب 330/ 72: ؛ حبار األنوار10، باب الظلم، حديث 332/ 2: كاىف  -)4(

  345: توبه آغوش رمحت، ص

  :رمودندو نيز آن حضرت ف

  .»1« اْلعاِمُل بِالظُّْلِم َواْلُمعُني َعَلْيِه َوالرَّاضى ِبِه ُشرَكاءُ َثالَثة

  .خيزد، و كمك كننده به ستم و راضى به ستم، هر سه در ستم ستمكار شريكند آگاه به ستم كه به دفاع از مظلوم برمنى

  :فرمايند حضرت على عليه السالم مى

بـَْعَة ِمبا َحتَْت اْفالِكها َعلىَواللَِّه َلْو اْعطيُت اْالق   .»2«  اْن اْعِصَى اللََّه ىف َمنَْلٍة اْسُلُبها ُجْلَب َشِعريٍَة ما فـََعْلتُهُ   اليَم السَّ
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ى عامل را با آنچه كه زير افالكش قرار دارد به من بدهند تا خدا را در گرفنت پوست جوى از  واللَّه قسم، اگر اقاليم هفتگانه
  !شوم م، اين ظلم و ستم را مرتكب منىمورچه معصيت كن

   خشم و غضب

بدون ترديد خشم و غضب در غري مورد حق، و عصبانيت و از كوره در رفنت در برابر پيشامدها، يا اشتباه زن و فرزند و 
ناشايسته اى ابليسى و كارى ناپسند و عملى  اقوام، يا آزار غافالن و جاهالن از برادران ديىن، حالىت شيطاىن و برنامه

  .است

فرو خوردن خشم و خوددارى از عصبانيت براى هر مسلماىن الزم و ضرورى است، چرا كه انسان در فضاى خشم و 
   شود، و چه بسا مرتكب اعماىل شود كه جربانش غريممكن غضب دچار بسيارى از معاصى و گناهان مى

______________________________  
  .16، حديث 79، باب 312/ 72: ؛ حبار األنوار216: حتف العقول؛ 72، حديث 107/ 1: خصال -)1(

  .15140، حديث 77، باب 211/ 13: ؛ مستدرك الوسائل215ى  ، خطبه494: ج البالغه -)2(

  346: توبه آغوش رمحت، ص

  .و يا حمال باشد

بوبيت انسان نزد حضرت حق هاى مردم باتقوا، و موجب حم فرو خوردن خشم و عفو كردن مردم و نيكى به آنان از نشانه
  .است

  .»1« »َو اْلكاِظِمَني اْلَغْيَظ َو اْلعاِفَني َعِن النَّاِس َو اللَُّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ ... «

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند

  .»2«   فـَْلَيْضَطِجعْ اَذا َغِضَب اَحدُُكْم َوُهَو قاِئٌم فـَْلَيْجِلْس، فَاْن َذَهَب َعْنُه اْلَغَضُب َواالَّ 

هرگاه يكى از مشا خشمگني شد در حاىل كه ايستاده است بايد بنشيند، اگر خشمش در حال نشسنت برطرف شد چه 
لو دراز بكشد   .خوب ورنه به 



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

 

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم به امرياملؤمنني عليه السالم سفارش كرد

َضَبَك، َواْرِجْع قْـُعْد، َوتـََفكَّْر ِىف ُقْدَرِة الرَّبِّ َعَلى اْلِعباِد َوِحْلِمِه َعنـُْهْم، َواَذا ِقيَل َلَك، اتَِّق اللََّه َفانِْبْذ غَ َال تـَْغَضْب فَإَذا َغِضْبَت َفا
  .»3«  ِحْلَمكَ 

، و خشمگني مشو، اگر غضب كردى بنشني، و در قدرت خداوند نسبت به بندگانش و بردبارى او در برابر آنان بينديش
  :اگر در آن حال به تو گفته شد

  .خدا را پروا كن، غضب و خشمت را كنارى بينداز و به حلم و بردباريت باز گرد

  :امام على عليه السالم فرمودند

  .»4«  ايّاَك َواْلَغَضَب، َفاوَُّلُه ُجنوٌن، َوآِخرُُه َنَدمٌ 

______________________________  
  .134): 3(آل عمران  -)1(

  .450/ 3: الرتغيب -)2(

  .6، حديث 3، باب 68/ 74: ؛ حبار األنوار13: حتف العقول -)3(

، حديث 53، باب 12/ 12: ؛ مستدرك الوسائل6898، آثار أخرى للغضب، حديث 303: غرر احلكم -)4(
13376.  

  347: توبه آغوش رمحت، ص

  .استبر تو باد كه از غضب بپرهيزى كه ابتدايش ديوانگى و پايانش پشيماىن 

  :حضرت باقر عليه السالم فرمودند

  .»1« اْمضائِِه َحَشا اللَُّه قـَْلَبُه اْمناً َوامياناً   َمْن َكَظَم َغْيظاً َوُهَو يـَْقِدُر َعلى

  .كند كسى كه خشمش را فرو خورد در حاىل كه قدرت بر به كار گريى آن را دارد، خداوند قلبش را از امن و اميان پر مى
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  :السالم فرمودندحضرت صادق عليه 

  .»2« اْلَغَضُب ِمْفتاُح ُكلِّ َشرٍّ 

  .خشم كليد هر شرى است

   حقد و كينه

  .توزى و دمشىن با مردم بدون علت شرعى، ممنوع و حرام است ورزى، كينه كينه

  .اهان شودتوز براى فرو نشاندن آتش كينه جمبور است آلوده به ستم و ظلم و گرفتار بعضى از معاصى و گن ورز و كينه كينه

توز از رمحت آوردن به مردم و مهرباىن به مهگان بركنار است، و به مهني خاطر بر اساس آيات قرآن و  ورز و كينه كينه
  .روايات از رمحت و لطف حق در دنيا و آخرت حمروم است

  :فرمايند على عليه السالم مى

______________________________  
  .24، حديث 93، باب 410/ 68: ؛ حبار األنوار7الغيظ، حديث ، باب كظم 110/ 2: كاىف  -)1(

، 132، باب 266/ 70: ؛ حبار األنوار22، حديث 7/ 1: ؛ خصال3، باب الغضب، حديث 303/ 2: كاىف  -)2(
  .17حديث 

  348: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1«  احلِْْقُد أْألُم اْلُعيوبِ 

  .هاست ترين عيب كينه پست

  :اند فرمودهو در كالمى ديگر 

  .»2« احلِْْقُد ِمْن طَباِيِع اْالْشرارِ 



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

 

  .كينه از سرشت مردم شرير است

  :و در سخىن ديگر اعالم منوده

  .»3« احلِْْقُد ناٌر كاِمَنٌة، َاليُْطفيها اّال َمْوٌت اْو َظَفرٌ 

  .كند كينه آتشى پنهان است كه آن را جز مرگ يا پريوزى بر طرف مقابل خاموش منى

  :عليه السالم فرمودندامام على 

  .»4«  اْحُصِد الشَّرَّ ِمْن َصْدِر َغْريَِك ِبَقْلِعِه ِمْن َصْدرِكَ 

  .كن ُكن ى خودت ريشه ى ديگرى با درآوردنش از سينه شر و فتنه را از سينه

  :امام در سخىن ديگر فرمودند

  .»5« َسَبُب اْلِفَنتِ احلِْْقدُ 

  .ها كينه است علت فتنه

  :فرمودندو در كالمى ديگر 

______________________________  
  .6763، ذم احلقد، حديث 299: غرر احلكم -)1(

  .6767، ذم احلقد، حديث 299: غرر احلكم -)2(

  .6766، ذم احلقد، حديث 299: غرر احلكم -)3(

  .1911، ىف النهى عن الشر، حديث 106: ؛ غرر احلكم178، حكمت 801: ج البالغه -)4(

  .6781، بعض آثار احلقد، حديث 299: احلكمغرر  -)5(

  349: توبه آغوش رمحت، ص
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  .»1«  َمِن اطَّرََح احلِْْقَد اْسَرتاَح قـَْلُبُه َولبُّهُ 

  .كسى كه كينه را كنار انداخت قلب و مغزش اسرتاحت كرد

  :و در بياىن فرمودند

  .»2« لَْيَس حلَُِقوٍد اْخَوةٌ 

  .توز برادراىن نيست براى كينه

ى  خوانيم كه پس از وفات رسول عزيز اسالم متام بالهاىي كه از جانب مردم به اهل بيتش رسيد، و مهه ى ندبه مىدر دعا
هاىي كه اجياد شد، و احنرافاتى كه در دين و حيات مردم به وجود آمد، و جربانش تا قيامت حمال است، معلول حقد و   فتنه
  .گران و حسودان بوده ى فتنه كينه

   خبل

گذارد انسان به درد دردمندان، و مشكل  كه مانع از خرج كردن مال و مقام و آبرو در راه خداست و منىحالىت  
  .داران، و ناتواىن ناتوانان و خأل آبرومندان برسد خبل است مشكل

  .خبل حالىت شيطاىن، اخالقى و ابليسى و از اوصاف ناپاكان و اشرار و حسودان است

كند، و آلودگان به خبل را در قيامت مستحق عذاب شديد و عقاب سخت  يل محله مىقرآن جميد به شدت به خبل و خب
  .داند مى

  َو ال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن ِمبا آتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْرياً َهلُْم َبْل ُهَو َشرٌّ «

______________________________  
  .6774حديث ، ذم احلقد، 299: غرر احلكم -)1(

  .9602، مجلة من عالئم شر اإلخوان، حديث 419: غرر احلكم -)2(

  350: توبه آغوش رمحت، ص
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  .»1« »...َهلُْم َسُيَطوَّقُوَن ما خبَُِلوا ِبِه يـَْوَم اْلِقياَمةِ 

سود آنان است، ورزند گمان نكنند كه اين خبل ورزى به  آنانكه از آنچه كه خداوند از فضلش به آنان عنايت كرده خبل مى
اند در قيامت به صورت طوق  بلكه اين صفت براى آنان زيان دارد، آنچه را كه از پرداخت آن در راه خدا خبل ورزيده

  !گردد آتشني گردنگريشان مى

ا ِيف َسِبيِل اللَِّه فـََبشِّْرُهْم ِبعَ ... « َعَلْيها ِيف ناِر َجَهنََّم   يـَْوَم ُحيْمى* ذاٍب أَلِيمٍ َو الَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َو اْلِفضََّة َو ال يـُْنِفُقوَ
ا ِجباُهُهْم َو ُجُنوبـُُهْم َو ُظُهوُرُهْم هذا ما َكنَـْزُمتْ ِألَنـُْفِسُكْم َفُذوُقوا ما ُكْنُتْم َتْكِنُزونَ   فـَُتْكوى ِ« »2«.  

  .به عذاب دردناك بشارتشان بده منايند، كنند، و در راه خدا انفاق منى و آنان كه طال و نقره را ذخريه مى

لوى آنان را به آن اجناس گداخته داغ كنند،  روزى كه طال و نقره ى آنان در آتش دوزخ گداخته شود و پيشاىن و پشت و 
  !اين است آنچه كه براى خود ذخريه كرديد: به آنان گفته شود

  :رسول حق صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند

  .»3«  ًة اْلَبِخيلُ اَقلُّ الّناِس راحَ 

  .در ميان مردم آنكه راحىت او از مهه كمرت است خبيل است

  :امام على عليه السالم فرمودند

  .»4« ُكلِّ ُسوءٍ    ِء اْلُعيوِب، َوُهَو زِماٌم يُقاُد ِبِه اىل اْلُبْخُل جاِمٌع ِلَمساِوى

______________________________  
  .180): 3(آل عمران  -)1(

  .35 -34): 9(ه توب -)2(

لس السادس، حديث 20: اماىل صدوق -)3(   .2، حديث 136، باب 300/ 70: ؛ حبار األنوار4، ا

  .36، حديث 136، باب 307/ 70: ؛ حبار األنوار378، حكمت 868: ج البالغه -)4(
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  351: توبه آغوش رمحت، ص

  .ى به جانب متام بديهاست ى متام عيوب زشت است و آن مهارى است كه كشاننده خبل مجع كننده

  :امام هفتم عليه السالم فرمودند

َل ِمبَا افْـتَـَرَض اللَُّه َعَلْيهِ    .»1«  اْلَبِخيُل َمْن خبَِ

  .خبيل كسى است كه از اجنام آنچه كه خدا بر او واجب منوده خبل ورزد

  احتكار

اندوزى، ستم و ظلم شديد بر  ثروت حبس اجناس مورد نياز مردم به خصوص غذا و دارو به طمع گران شدن و به نيت
  .بندگان حق، به خصوص ناتوانان از جامعه است

  .كند ى حمروميت خويش را از رمحت خداوند در دنيا و آخرت فراهم مى رمحى خود زمينه حمتكر با ىب

  .فروش اجناس احتكارى كارى حرام و خوردن مال به باطل و از نظر قرآن جميد و روايات مذموم است

  :فرمايد آيد، قرآن جميد مى بطه با خوردن مال و پوىل كه از راه نامشروع به خصوص احتكار به دست مىدر را

  .»2« »َو َمْن يـَْفَعْل ذِلَك ُعْدواناً َو ظُْلماً َفَسْوَف ُنْصِليِه ناراً َو كاَن ذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسرياً «

ب مال برخيزد، و اموال مردم را به دمشىن و ظلم به جانب خود آن كس كه از راه زور و ستم، و از طريق نامشروع به كس
  سوق دهد او را به زودى در

______________________________  
  .36، حديث 1، باب 16/ 93: ؛ حبار األنوار4، باب البخل و الشح، حديث 45/ 4: كاىف  -)1(

  .30): 4(نساء  -)2(
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  .ه انتقام گرفنت خدا از ستم پيشگان كارى آسان استآتش دوزخ درافكنيم ك

  :رسول حق صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند

  .»1«  َمْن َمجََع َطعاماً يـَتَـرَبَُّص ِبِه اْلَغالَء اْرَبِعَني يـَْوماً فـََقْد بَِرَئ ِمَن اللَّه َوبَرَِئ اللَّهُ ِمْنهُ 

به انتظار گران شدن روى هم بگذارد، از خدا بيزار و خدا هم از او  كسى كه خوراك مردم را در جاىي به مدت چهل روز
  !بيزار است

  :و نيز آن حضرت فرمودند

  .»2«  َمِن اْحَتَكَر َطعاماً اْرَبِعَني يـَْوماً َوَتَصدََّق ِبِه َملْ يـُْقَبْل ِمْنهُ 

  .پذيرفته خنواهد شد كسى كه چهل روز غذاى مردم را احتكار كند و آن را در راه خدا صدقه بدهد از او

  :و در كالمى فرمودند

  .»3«  ِبْئَس اْلَعْبُد اْلُمْحَتِكُر اْن اْرَخَص اللَُّه اْالْسعاَر َحزَِن، َواْن اْغَالَها اللَُّه َفرِحَ 

  .گردد شود، و اگر گران كند مسرور مى ها را ارزان كند اندوهگني مى حمكرت انسان بدى است، اگر خداوند قيمت

  :لى اهللا عليه و آله و سلم فرمودندرسول حق ص

  .»4« َجَهنََّم ِىف َدَرجةٍ   ُحيَْشُر احلَّْكاُروَن َوقـَتَـَلُة اْالنـُْفِس اىل

  .حمتكران و قاتالن در جهنم در يك درجه خواهند بود

______________________________  
  .89، باب 292/ 59: ؛ حبار األنوار22: طب النىب -)1(

  .9720 :كنز العمال  -)2(

  .9715: كنز العمال  -)3(
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  .9739: كنز العمال  -)4(

  353: توبه آغوش رمحت، ص

  :امام على عليه السالم فرمودند

  .»1« اْالْحِتكاُر ِشَيُم اْالْشرارِ 

  .احتكار سرشت و خوى اشرار است

  حب دنيا

پاك و طبيعى كند امرى پسنديده و دوست داشنت دنيا به قدر معقول و مشروع كه انسان را وادار به برپا كردن يك زندگى 
  .شايسته است

دوسىت و حمبت به دنيا اگر عاملش حرص و طمع و هوا و شهوت باشد، و باعث آلوده شدن به هر نوع مال و لذت 
  .حرام گردد، نامعقول و نامشروع و موجب خراىب آخرت، و گرفتار شدن به لعنت و عذاب ابد است

حمبت به دنيا يا خود دنيا مذمت شده، منظور اينگونه رابطه با دنيا، و مقصود ثروت و اگر در آيات قرآن و روايات از 
  .مال و جنس نامشروع و عناصر به دست آمده از راه جتاوز و ستم و ظلم و خيانت است

ندك و قليل تعبرياتى در قرآن از قبيل اينكه دنيا جز متاع غرور نيست، حيات دنيا غري هلو و لعب چيزى نيست، متاع دنيا ا
است، زينت حيات دنيا قابل توجه نيست، مهه و مهه ناظر به دنياىي است كه معلول حرص و طمع و جهل و غفلت 

  .است

ى تلخ اوصاف ناپسند است، با روى آوردن به چنني دنياىي  آرى خواهان دنيا، و عاشق دنيا كه خواهندگى و عشقش ميوه
شت ابد حمروم مى و منفور حق مى دهد، و خود را مغضوب آخرتش را از دست مى   .گردد كند، و از رضوان و 

______________________________  
  .83: تفسري معني -)1(
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  .قلب را كه عرش خدا، و حرم حق است بايد از آلوده شدن به چنني حمبىت كه حمصول حرص و طمع است حفظ كرد

  .كنند استفاده كرد ن جميد و روايات ارشاد مىاز دنيا بايد به صورتى كه قرآ

  .ى معيشت، و انفاق مازاد آن در راه خدا حتصيل مال مشروع، و خرج كردن آن براى برپا بودن خيمه

ى آخرت انسان است، وىل حمبت نامعقول باعث ذلت انسان  ارتباط با دنيا با چنني كيفيىت مورد رضاى حق و آباد كننده
  .هان استدر اين جهان و آن ج

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند

ْنيا قـَْلَب َعْبٍد اّال اْلتاَط ِفيها بَِثالثٍ  َفُد َعناُؤُه، َوفـَْقٍر َال يُْدَرُك ِغناُه، َواَمٍل َاليُناُل ُمْنَتهاهُ : انَُّه ما َسَكَن ُحبُّ الدُّ   .»1«  ُشْغٍل َاليـَنـْ

  :نكه آن قلب را به سه چيز دچار كردحمبت دنيا در قلىب جا نگرفت مگر اي

  .نيازى از آن به دست نيايد و آرزوىي كه به پايانش نرسد شغلى كه رجنش پايان نگريد، فقرى كه ىب

  :و نيز آن حضرت فرمودند

ْنيا اْن يُفارَِقُه الطََّمعُ    َحراٌم َعلى   .»2«  ُكلِّ قـَْلٍب حيُِبُّ الدُّ

  !طمع، حرام استبر قلىب كه عاشق دنياست جدا شدن 

  :امرياملؤمنني عليه السالم فرمودند

ْنيا َمجََع ِلَغْريِهِ    .»3«  َمْن اَحبَّ الدُّ

  .كند عاشق دنيا، مال و ثروت دنيا را براى غري خودش مجع مى

______________________________  
  .38، حديث 7، باب 190/ 74: ؛ حبار األنوار38، حديث 345: أعالم الدين -)1(

  .121/ 2: ى ورّام جمموعه -)2(
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  .70، حديث 15، تتمة باب 11/ 75: حبار األنوار -)3(

  355: توبه آغوش رمحت، ص

كند و جز روى هم انباشنت و گذاشنت و مردن و به غري واگذار كردن   زيرا بر اثر عشقش به دنيا از خرج كردن آن امتناع مى
  !كند كارى منى

  :امام صادق عليه السالم فرمودند

ْن َمَدَحها اَكبَّْتُه الرِّياُء، َوَمْن اراَدها َفَمْن اَحبَّها اْوَرثـَْتُه اْلِكبـَْر، َوَمِن اْسَتْحَسَنها اْوَرثـَْتُه احلِْْرَص، َوَمْن َطَلَبها اْوَرَدْتُه الطََّمَع، َومَ ... 
َنْتُه ِمَن اْلُعْجِب، َوَمِن اْطَمَأنَّ الَْيها رَكََّبْتُه اْلَغْفَلةَ    .»1« َمكَّ

كسى كه عاشق دنيا شد كرب را ارث او قرار داد، و هركس آن را نيكو مشرد حرص را ارث او منود، و آن كه او را خواست 
ى طمعش انداخت، و هركه آن را مدح كرد ريا و خودمناىي به زمينش زد، و هركه به آن ميل كرد گرفتار  در گردونه
  .دچار غفلتش ساخت اش منود، و هركس به آن آرامش خواست خودبيىن

   خيانت

بنابراين كسى كه در امانات اهلى و امانات مردم تصرف . ى خيانت در مقابل امانت، و خائن در برابر امني است كلمه
  .ناجبا كند و به كسى كه او را امني دانسته ضربه وارد كند خائن است

دين يا سست  گريد و از ويژگيهاى مردم ىب ىخيانت امرى بسيار ناپسند، و كارى است كه از شيطان و شيطنت مايه م
  .عقيده است

ضربه زدن به (، خيانت به خويش )نظر دوزى به ناحمرم(خيانت چشمها : كتاب خدا در آياتى به موارد خيانت از قبيل
   شخصيت انساىن و ختريب آخرت

______________________________  
، حديث 122، باب 105/ 70: ون ىف صفة الدنيا؛ حبار األنوار، الباب اخلامس و الست139: مصباح الشريعة -)1(

101.  
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چه امانات اهلى مانند استعدادها و اعضا و جوارح و روح و روان، چه امانات مردمى مانند (، خيانت در امانات )خود
دارد كه خداوند مردم خائن  ايت اعالم مى كند و در ى اقتصادى و معاشرت اشاره مى ، خيانت در معامله)اموال و اسرار

  .و ناسپاس را دوست ندارد

  .»1« »َسواٍء ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ اْخلائِِننيَ   َو ِإمَّا َختاَفنَّ ِمْن قـَْوٍم ِخياَنًة فَاْنِبْذ ِإَلْيِهْم َعلى«

ر اين صورت با توجه به عدل، درسىت ترسى، د چنانچه از خيانت قومى از معاهدان خود به خاطر پيمان شكىن ايشان مى
ى خود بردار و به آنان اعالم كن كه مرا با مشا پيماىن نيست، مهانا خداوند مردم خيانت پيشه را  عهد آنان را از عهده

  .دوست ندارد

 خداوند از شدت نفرتى كه به خيانت دارد اكيداً اهل اميان را از خيانت به خدا و رسول و خيانت در امانات منع
  :كند مى

  .»2« »يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َختُونُوا اللََّه َو الرَُّسوَل َو َختُونُوا َأماناِتُكْم َو أَنـُْتْم تـَْعَلُمونَ «

  .دانيد به خدا و رسول و امانات خود خيانت نورزيد در حاىل كه زشىت خيانت را مى! اى اهل اميان

  :فرمودندرسول حق صلى اهللا عليه و آله و سلم 

  .»3«  لَْيَس ِمّنا َمْن َخاَن ُمْسِلماً ِىف اْهِلِه َوماِلهِ 

  .از ما نيست كسى كه به مسلماىن در اهل و مالش خيانت كند

______________________________  
  .58): 8(انفال  -)1(

  .27): 8(انفال  -)2(

  .13، حديث 58، باب 172/ 72: ؛ حبار األنوار248: اختصاص -)3(
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  :و در سخىن فرمودند

  .»1«  اْفشاءُ ِسرِّ اِخيَك ِخيانٌَة، َفاْجَتِنْب ذِلكَ 

  .ات خيانت است پس از اين خيانت بپرهيز پخش كردن سّر برادر ديىن

  :و نيز فرمودند

  .»2«  َال َختُْن َمْن خاَنَك فـََتُكْن ِمثْـَلهُ 

  .شوى مانند او مى به كسى كه به تو خيانت كرده خيانت نكن كه

  :و فرمودند

ا وارد خانه   :شود مگر اينكه آن خانه خراب شود و به بركت آباد نگردد اى منى چهار چيز است كه يكى از آ

  .»3« زنا -شراخبوارى -دزدى -خيانت

  :رسول حق صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند

  .»4« اْلَمْكُر َواخلَِْديَعُة َواْخلِيانَُة ِىف الّنارِ 

  .فريبكارى و خدعه و خيانت در آتش است

______________________________  
/ 8: ؛ مستدرك الوسائل3، حديث 4، باب 90/ 74: ، الفصل اخلامس؛ حبار األنوار470: مكارم األخالق -)1(

  .9790، حديث 59، باب 398

  .17941، حديث 71، باب 183/ 15: ، باب ىف املعروف و الصدقه؛ مستدرك الوسائل188: جعفريات -)2(

أربع ال : قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله: صادق جعفر بن حممد عن أبيه عن آبائه عليهم السالم قال عن ال -)3(
  .تدخل بيتا واحدة منهن إال خرب ومل يعمر بالربكة، اخليانة والسرقة وشرب اخلمر والزناء
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لس الثاىن و الستون، 398: اماىل صدوق   .2، حديث 58، باب 170/ 72: ؛ حبار األنوار12حديث ، ا

، حديث 119، باب 80/ 9: ، باب املكر و اخليانة؛ مستدرك الوسائل171: ؛ جعفريات271: ثواب األعمال -)4(
10265.  

  358: توبه آغوش رمحت، ص

  :امام على عليه السالم فرمودند

ياَنةِ ِقلَِّة اْلَورَِع َوَعَدِم   اخلِْيانَُة َدليٌل َعلى   .»1« الدِّ

  .خيانت دليل بر كمى پارساىي و ديندارى است

  :حضرت صادق عليه السالم فرمودند

  .»2«  ُكلِّ طَِبيَعٍة اّال اخلِْيانََة َواْلِكْذبَ    ُجيَْبُل اْلُمؤِمُن َعلى

  .شود مگر خيانت و دروغ مؤمن بر هر طبيعىت سرشته مى

   شراخبوارى

  .شود ابليس است به طورى كه از معارف اسالمى استفاده مى ى شراب و باىن شراخبوارى سازنده

  .كنم زيان و ضرر و خسارت شراخبوارى حىت بر شراخبوار پوشيده باشد من فكر منى

زند، و به صورت تدرجيى فرد را تبديل به  ى هولناكى به عقل و قدرت تفكر انسان مى اى، ضربه شراب و هر مست كننده
  .دكن موجود عاطل و باطلى مى

هاى طبيعى حق كه براى قوت ابدان، و قدرت بر عبادت حق و خدمت به خلق آفريده شده به  تبديل هر نعمىت از نعمت
  .ى مست كننده، خيانىت بزرگ و كارى ناپسند و گناهى عظيم است شراب و هر مايه

اپسند و مبارزه با خدا و انسانيت اى است ن اى حرام، و برنامه ها به شراب ساز، معامله فروش انگور و خرما و ساير نعمت
  .است
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   ساخنت و محل كردن و فروخنت و واسطگى براى فروش و كارگرى در اين

______________________________  
  .96: ؛ تفسري معني10521، اخليانة، حديث 460: غرر احلكم -)1(

  .11، حديث 58، باب 172/ 72: ؛ حبار األنوار231: اختصاص -)2(

  359: رمحت، صتوبه آغوش 

  .زمينه و خوردن شراب، مهه و مهه حرام و موجب غضب حق، و باعث ورود به عذاب سخت اهلى در روز قيامت است

َا اْخلَْمُر َو اْلَمْيِسُر َو اْألَْنصاُب َو اْألَْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطاِن « ا يُرِيُد * َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ َفاْجَتِنُبوهُ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ ِإمنَّ
َنُكُم اْلَعداَوَة َو اْلبَـْغضاَء ِيف اخلَْْمِر َو اْلَمْيِسِر َو َيُصدَُّكْم َعْن ذِْكِر اللَّهِ   » َو َعِن الصَّالِة فـََهْل أَنـُْتْم ُمْنتَـُهونَ الشَّْيطاُن َأْن يُوِقَع بـَيـْ

»1«.  

ا  ر و بت پرسىت و تريهاى گروبندى، ناپاكى و از عمل شيطان است، از مههى مست كننده و قما مايه! اى اهل اميان ى آ
  .اجتناب كنيد باشد كه رستگار گرديد

خواهد با شراب و قمار بني مشا دمشىن و كينه اجياد كند، و مشا را از ياد خدا و از مناز باز دارد، آيا از اين   شيطان مى
  !داريد؟ گناهان با اين ضررهاى سنگينش دست برمى

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند

ُقوُه اَذا َحدََّث، َوَال تـَُزوُِّجوُه اَذا َخَطَب، َوَال تـَُعوُدوُه اذا َمِرَض، َوَال ُحتِْضُروهُ   اماَنةٍ   اَذا َماَت، َوَال َتْأَمُنوُه َعلى شاِرُب اخلَْْمِر َالُتَصدِّ
»2«.  

چون به خواستگارى آمد دخرت به او ندهيد، وقىت بيمار شد از او عيادت ننماييد،  گفتار مشروخبوار را تصديق نكنيد،
  .اش نرويد و بر امانت به او اطمينان نكنيد چون مرد به تشييع جنازه

  :و نيز فرمودند



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

 

______________________________  
  .91 -90): 5(مائده  -)1(

  .7، حديث 86، باب 127/ 76: حبار األنوار ؛31988، حديث 11، باب 312/ 25: وسائل الشيعه -)2(

  360: توبه آغوش رمحت، ص

نَـْيهِ    .»1«  آِيٌس ِمْن َرْمحَِة اللَّهِ : َخيْرُُج اخلَّْماُر ِمْن قـَْربِِه َمْكُتوٌب بـَْنيَ َعيـْ

  !مأيوس از رمحت خداست: آيد، بر پيشانيش نوشته شده مشروخبوار در قيامت از قربش بريون مى

  :اهللا عليه و آله و سلم فرمودندرسول حق صلى 

  .»2« اخلَْْمُر امُّ اْلَفواِحِش، َواْكبَـُر اْلَكباِئرِ 

  .ى گناهان و بزرگرتين گناه كبريه است ى مهه شراب ريشه

  :رسول خدا فرمودند

ا َوساِقَيها َوباِئَعها َوُمْشَرتِيَها َوآكِ    .»3«  َل َمثَِنها َوحاِمَلها َواْلَمْحُموَلَة الَْيهِ َلَعَن اللَُّه اخلَْْمَر َوعاِصَرها َوَغارَِسها َوشاِرَ

ى مال و محل كننده و كسى   ى آن، و كارنده و خورنده و ساقى و فروشنده و خريدار و خورنده خداوند شراب و گرينده
  !كنند، مهه و مهه را لعنت كرده است كه آن را به سوى او محل مى

  :اند فرمودهرسول خدا در روايت بسيار مهمى 

  .»4« ماِئَدٍة ُيْشَرُب َعَليْـَها اخلَْْمرُ   َمْن كاَن يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َفَال َجيِْلْس َعلى

  !خورند ننشيند اى كه كنارش شراب مى كسى كه اميان به خدا و روز قيامت دارد بر سفره

______________________________  
  .123: تفسري معني -)1(
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  .13182: كنز العمال  -)2(

لس السادس و الستون، حديث 424: اماىل صدوق -)3(   .5، حديث 86، باب 126/ 76: ؛ حبار األنوار1، ا

/ 79: ؛ حبار األنوار1450، حديث 16، باب 50/ 2: ؛ وسائل الشيعه215، حديث 163/ 1: خصال -)4(
129.  

  361: توبه آغوش رمحت، ص

  صادق عليه السالم پرسيدم چرا خداوند مست كننده را حرام كرده؟از حضرت : گويد مفضل مى

رود،  اش از بني مى ى بدن نصيب مشروخبوار است، نور قلب و جان و قيافه براى زيان و فسادى كه دارد، رعشه: فرمودند
به حمرمش در حاىل كه شود،  گردد، زناكار مى كند، خونريز مى شود، جرأت بر اجنام حمرمات پيدا مى اش نابود مى مردانگى

  !»1« ها شود مگر متام بديها و زشىت كند، به شراخبوار اضافه منى آورد جتاوز مى او را جبا منى

  سّب و ناسزا

اى خالف وزانت و وقار و  ادىب و عملى دور از اخالق، و برنامه بد گفنت و فحش دادن و ناسزاى به مردم، كمال ىب
  .درسىت و ديندارى است

و روايات و احاديث از ناسزا گفنت به مردم و . دهد ى سب و ناسزا حىت به دمشنان خدا منى ه مردم مؤمن اجازهقرآن جميد ب
ى كرده   .اند حيوانات و عناصر و اشيا 

  .»2« »...َو ال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه فـََيُسبُّوا اللََّه َعْدواً ِبَغْريِ ِعْلمٍ «

خوانند دشنام ندهيد، كه آنان هم در پاسخ مشا از روى  اميان، به آنان كه غري خدا را به عنوان معبود مى مشا اى اهل
  جهالت و ناداىن به خدا ناسزا

______________________________  
حرم اللَّه اخلمر : قالمل حرم اللَّه اخلمر؟ : قلت أليب عبد اللَّه عليه السالم: عن عبد الرمحن بن سامل عن املفضل قال -)1(

دم مروته، وحتمله على أن جيرتئ على ارتكاب احملارم  لفعلها وفسادها؛ ألن مدمن اخلمر تورثه االرتعاش، وتذهب بنوره، و
ا إال كل شر   .وسفك الدماء وركوب الزنا وال يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو ال يعقل ذلك، وال يزيد شار
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  .21، حديث 86، باب 133/ 76: ؛ حبار األنوار2، حديث 224باب ، 476/ 2: علل الشرايع

  .108): 6(انعام  -)2(

  362: توبه آغوش رمحت، ص

  .گويند مى

  :رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند

نَـُهمْ    .»1«  َال َتُسبُّوا الّناَس فـََتْكِسُبوا اْلَعداَوَة بـَيـْ

  .مشىن بني ايشان استبه مردم دشنام ندهيد كه حمصولش كسب د

  :و نيز آن حضرت فرمودند

  .»2«  ِسباُب اْلُمْؤِمِن ُفُسوٌق، َوِقتالُُه ُكْفٌر، َواْكُل حلَِْمِه ِمْن َمْعِصَيِة اللَّهِ 

  .دشنام به مؤمن بدكارى است، جنگ با او كفر و بدگوىي پشت سرش معصيت خداست

  :در كالمى عجيب فرمودند

  .»3«  َوتـََعوَُّذو بِاللَِّه ِمْن َشرِّهِ  َال َتُسبُّوا الشَّْيطاَن،

  .به شيطان دشنام ندهيد، از شرش به خدا پناه بربيد

  :و فرمودند

ا َمْأُمورٌَة، َوَال َتُسبُّوا اجلِْباَل َوَال السَّاعاِت َوَال اْاليّاَم َوَال اللَّياِىلَ فَـ  َّ   .»4«  مْ َتْاَمثُوا َوتـَْرِجْع اَلْيكُ َال َتُسبُّوا الرِّياَح، فَا

كنيد و زيان   ها و روزها و شبها ناسزا مگوييد كه گناه مى به باد دشنام ندهيد كه مأمور حق است، به كوهها و ساعت
  !گردد گناهش به خود مشا باز مى
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______________________________  
  .34، حديث 57، باب 163/ 72: ؛ حبار األنوار3، باب السباب، حديث 360/ 2: كاىف  -)1(

: ؛ حبار األنوار240: ؛ ثواب األعمال5913، حديث )ص(، من ألفاظ رسول اللَّه 418/ 4: من ال حيضره الفقيه -)2(
  .6، حديث 57، باب 148/ 72

  .2120: كنز العمال  -)3(

  .8، حديث 29، باب 9/ 57: ؛ حبار األنوار1، حديث 383، باب 577/ 2: علل الشرايع -)4(

  363: توبه آغوش رمحت، ص

   اسراف

روى در بذل و خبشش،  روى در عشق به دنيا، زياده روى در معاشرت و حمبت، زياده روى در خوراك و پوشاك، زياده زياده
  .مهه و مهه از مصاديق اسراف و از نظر قرآن جميد و روايات، عملى مذموم و كارى ناپسند است

  .رده كه مسرفني را دوست ندارداسراف در حدى زشت است كه خداوند متعال در قرآن جميد اعالم ك

  .»1« »ُكُلوا َو اْشَربُوا َو ال ُتْسرُِفوا إِنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ «

  .خبوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد، مهانا خداوند اهل اسراف را دوست ندارد

مبذر است، و مبذران برادران دار، و مال تلف كن و ثروت بر باد ده در اصطالح قرآن جميد  اسرافكار، و رخيت و پاش
  :شياطني هستند

  .»2« »ِإنَّ اْلُمَبذِّرِيَن كانُوا ِإْخواَن الشَّياِطِني َو كاَن الشَّْيطاُن ِلرَبِِّه َكُفوراً «

  .اسرافكاران و تلف كنندگان مال برادران شياطينند، و شيطان است كه نسبت به پروردگارش ناسپاس است

  :و نيز آن حضرت فرمودند

  .»3«  ِمَن السََّرِف اْن َتْأُكَل ُكلَّ َما اْشتَـَهْيتَ  انَّ 



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

 

______________________________  
  .31): 7(اعراف  -)1(

  .27): 17(اسراء  -)2(

  .229/ 2: ى ورّام جمموعه -)3(

  364: توبه آغوش رمحت، ص

  .از اسراف، خوردن هر چيزى است كه به آن ميل دارى

  :فرمودندامام حسن عسكرى عليه السالم 

  .»1«  انَّ لِلسَّخاِء ِمْقداراً َفاْن زاَد َعَلْيِه فـَُهَو َسَرفٌ 

  .اى است، اگر از اندازه بگذرد اسراف است براى سخاوت اندازه

  :امام على عليه السالم فرمودند

  !»2«  َوْيَح اْلُمْسِرِف، َما ابـَْعَدُه َعْن َصَالِح نـَْفِسِه َواْسِتْدراِك اْمرِهِ 

  !ف چه دور است از صالح وجودش، و درك زندگى و حياتشواى بر مسر 

  :امام صادق عليه السالم فرمودند

  .»3«  َيْشَرتى َما لَْيَس َلُه، َويـَْلِبُس َما لَْيَس َلُه، َويَْأُكُل َما لَْيَس لَهُ : ِلْلُمْسِرِف َثَالُث َعالماتٍ 

  .كه در شأن او نيست  خورد آنچه را پوشد و مى خرد و مى مى: براى مسرف سه نشانه است

  :امام صادق عليه السالم فرمودند

ا َّ   ٍء َوَحّىت َصبََّك َفْضَل َشراِبكَ  َتْصُلُح ِلَشىْ  انَّ اْلَقْصَد اْمٌر حيُِبُُّه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، َوانَّ السََّرَف يـُْبِغُضُه اللَُّه، َحّىت َطْرَحَك النَّواَة، َفا
»4«.  



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

 

______________________________  
  .3، حديث 29، باب 377/ 75: ؛ حبار األنوار313: أعالم الدين -)1(

  .146: ؛ تفسري معني8132، الفصل األول ذم األسراف، حديث 359: غرر احلكم -)2(

  .7، حديث 106، باب 206/ 69: ؛ حبار األنوار113، حديث 121/ 1: خصال -)3(

  .10، حديث 86، باب 346/ 68: حبار األنوار؛ 2، باب فضل القصد، حديث 52/ 4: كاىف  -)4(

  365: توبه آغوش رمحت، ص

روى واقعيىت است كه خداوند عز و جل آن را دوست داد، و مسرف را دمشن است، اسراف تا جاىي است كه  مهانا ميانه
  !به زمني بريزى ى كاشنت است دور بيندازى، و زيادى آىب كه در اختيار دارى ى خرماى خورده شده را كه شايسته هسته

  :حضرت على عليه السالم فرمودند

ْكَر صاِحِبِه ِىف الّناِس، َوَيَضُعهُ َمْن كاَن َلهُ ماٌل فَايّاُه َواْلَفساَد، فَانَّ اْعطاِئَك اْلماَل ِىف َغْريِ َوْجِهِه تـَْبِذيٌر َواْسراٌف، َوُهَو يـَْرَفُع ذِ 
  .»1«  ِعْنَد اللَّهِ 

او باد از فساد، مهانا تبذير و اسراف اين است كه ثروت خود را در غري جهت معينش كسى كه داراى ثروت است بر 
  .منايد كند و نزد خداوند پست مى رويه نام صاحب ثروت را بني مردم بلند مرتبه مى خرج كىن، اينگونه خرج بيهوده و ىب

   ِغشّ 

دار را به جاى جنس سامل به  اينكه جنس عيب اى، و گول زدن آنان در معامالت، مثل نرينگ زدن به مردم در هر برنامه
  .ى امور مصداق غش است گرى نسبت به مردم در مهه آنان فروخنت، و خالصه حيله

ى ضد  مصاديق غش در قرآن جميد به خصوص در آيات مربوط به امور اقتصادى زياد آمده، و روايات هم براى اين برنامه
  .اند انساىن باب مفصلى را باز كرده

  .ترديد غش از نظر قرآن و معارف اهليه عملى حرام، و كارى غري مشروع، و خيانت به مردم استبدون 
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  :از رسول خدا روايت شده

______________________________  
  .2، حديث 17، باب 96/ 75: ؛ حبار األنوار185: حتف العقول -)1(

  366: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1«   حيَِلُّ ِلُمْسِلٍم اذا باَع ِمْن اِخيِه بـَْيعاً ِفيِه َعْيٌب اْن َال يـُبَـيـَِّنهُ اْلُمْسِلُم اُخو اْلُمْسِلِم، َوَال 

  .فروشد عيبش را به خريدار نگويد دارى را مى مسلمان برادر مسلمان است، بر مسلمان حالل نيست زماىن كه جنس عيب

  :و نيز فرمودند

  .»2«  يـَْوَم اْلِقياَمِة، ِالنـَُّهْم اَغشُّ النّاِس ِلْلُمْسِلمنيَ َمْن َغشَّ اْلُمْسِلمَني ُحِشَر َمَع اْليَـُهوِد 

ترين مردم جهان نسبت به  شود، زيرا يهوديان خائن كسى كه به مسلمانان نرينگ بزند در قيامت با يهود حمشور مى
  .مسلمانانند

  :رسول اهلى صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند

  .»3«  ْنُه َملْ يـََزْل ِىف َمْقِت اللَِّه، وََملْ تـََزِل اْلَمَالِئَكُة تـَْلَعُنهُ َمْن باَع َعْيباً َملْ يـُبَـيـِّ 

  !كنند كسى كه جنسى را بفروشد و عيبش را نگويد دائم در خشم خداست، و پيوسته فرشتگان او را لعنت مى

  :حضرت على عليه السالم فرمودند

  .»4«  للَِّه َوَرُسولِهِ َمْن َغشَّ الّناَس ِىف ِديِنِهْم فـَُهَو ُمعاِنٌد 

  .كسى كه به مردم در دينشان نرينگ بزند، دمشن خدا و رسول خداست

  :و نيز فرمودند
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______________________________  
  .374: تفسري معني -)1(

  .3987، باب اإلحسان و ترك الغش ىف البيع، حديث 273/ 3: من ال حيضره الفقيه -)2(

  .9501: كنز العمال  -)3(

  .1436، الدين هو املالك، حديث 86: غرر احلكم -)4(

  367: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1« انَّ اْعَظَم اخلَِْيانَِة ِخَيانَُة اْالمَِّة، َواْفَظَع اْلِغشِّ ِغشُّ اْالِئمَّةِ 

  .ترين نرينگ، نرينگ با پيشوايان است ترين خيانت، خيانت نسبت به امت و زشت مهانا بزرگ

  ربا

ه مردم به قصد زياده گرفنت از آنان، و اضافه دادن جنس پست در برابر كم گرفنت جنس مرغوب، مانند معامله  وام دادن ب
كردن گندم يا برنج يا خرماى پست با عاىل آن به مثل ده كيلو به هشت كيلو از مصاديق ربا و عملى حرام و از گناهان  

  .ى عذاب قطعى داده است وعدهى به آن،  كبريه است كه خداوند در قرآن جميد به آلوده

 »...فَِإْن َملْ تـَْفَعُلوا َفْأَذنُوا ِحبَْرٍب ِمَن اللَِّه َو َرُسوِلهِ * يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َو َذُروا ما بَِقَي ِمَن الرِّبا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ «
»2«.  

با در نزد مشاست اگر مؤمن هستيد واگذاريد، اگر از ربا دست برنداريد جنگ خدا را پروا كنيد، و آنچه از ر ! اى اهل اميان
  !با خدا و رسولش را اعالم كنيد

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند

  .»3« َشرُّ اْلَمكاِسِب َكْسُب الرِّبا

  .ها، كسب رباىي است بدترين كسب
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______________________________  
  .719، حديث 29، باب 528/ 33: ؛ حبار األنوار26ى  ، نامه605: غهج البال -)1(

  .279 -278): 2(بقره  -)2(

، باب 122/ 18: ؛ وسائل الشيعه5775، حديث )ص(، من ألفاظ رسول اللَّه 377/ 4: من ال حيضره الفقيه -)3(
  .23282، حديث 1

  368: توبه آغوش رمحت، ص

  :و نيز فرمودند

ُه ِمْنُه َشْيئاً ِمْن َعَمِلِه، وََملْ َمَألَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َبْطَنُه ِمْن ناِر َجَهنََّم ِبَقْدِر َما اَكَل، َواِن اْكَتَسَب ِمْنُه َماًال َاليـَْقَبِل اللَّ َمْن اَكَل الرِّبا 
  .»1« يـََزْل ِىف َلْعَنِة اللَِّه َواْلَمَالِئَكِة ما كاَن ِعْنَدُه ِقرياطٌ 

اى كه خورده خداوند شكمش را از آتش جهنم پر كند و اگر از طريق ربا مال اندوزى منايد  ، به اندازهكسى كه ربا خبورد
  .كند، و اگر قرياطى از ربا نزد او باشد پيوسته در لعنت خدا و فرشتگان است خداوند چيزى از عملش قبول منى

  :امام صادق عليه السالم فرمودند

  .»2«  لَِّه ِمْن َسْبِعَني زِنـَْيًة ِبذاِت َحمَْرٍم ِىف بـَْيِت اللَِّه احلَْرامِ ِدْرَهُم رِبَا اْعَظُم ِعْنَد ال

  !تر از هفتاد زنا با َحمرم در بيت اللَّه احلرام است يك درهم ربا نزد خدا عظيم

  :و آن حضرت فرمودند

  .»3«  َوشاِهَديْهِ انَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َلَعَن آِكَل الرِّبا َوُمؤِْكَلُه وَكاتَِبُه 

  .خداوند عز و جل خورنده و خوراننده و نويسنده و شاهد بر ربا را لعنت كرده است

   علل هالكت

اى گوناگون و علل هالكتشان سخن به ميان آورده ها، به وسيله قرآن جميد در بسيارى از آيات از هالكت امت   .ى عذا
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______________________________  
  .30، حديث 67، باب 364/ 73: ، عقاب جممع عقوبات األعمال؛ حبار األنوار285: مالثواب األع -)1(

  .13، حديث 5، باب 117/ 100: ؛ حبار األنوار374، حديث 136/ 2: عواىل اللئاىل -)2(

، 116/ 100: ؛ حبار األنوار4968، حديث )ص(، باب ذكر مجل من مناهى النىب 8/ 4: من ال حيضره الفقيه -)3(
  .8، حديث 5باب 

  369: توبه آغوش رمحت، ص

ى رشد و تربيت و دورى از علل هالكت را به انسان  ترين زمينه هاى قرآن آمده، عاىل توجه به آن آيات كه در اكثر سوره
  .دهد مى

قرآن جميد ظلم به خود، ظلم به ديگران، اسراف، كفر و انكار حق، فسق، طغيان، و غفلت و جرم را از علل هالكت 
  .»1« كند هاى گذشته بيان مى امت

  :پيامرب اسالم فرمودند

  .»2«  َفُشحٌّ ُمطاٌع، َوَهوًى ُمتَِّبٌع، َواْعجاُب اْلَمْرِء بِنَـْفِسهِ : امَّا اْلُمْهِلكاتُ 

  .خبلى است كه دنبال شود، و هواى نفسى است كه پريوى گردد، و نيز خودبيىن انسان است: ها اما هالك كننده

  :دو نيز فرمودن

ْرَهَم اْهَلكا َمْن كاَن قـَبـَْلُكم َوُمها ُمْهِلكاُكمْ    .»3«  انَّ الّديناَر َوالدِّ

  .ى مشا هم هست دينار و درهم و مال و ثروت، گذشتگان مشا را هالك كرد، و هالك كننده

  :حضرت على عليه السالم فرمودند

______________________________  
نْيا َكَمَثِل رِيٍح ِفيها ِصرٌّ َأصاَبْت َحْرَث « 117): 3( آل عمران -به ترتيب عناوين -)1( َمَثُل ما يـُْنِفُقوَن ِيف هِذِه احلَْياِة الدُّ
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َن ِمْن َو َلَقْد َأْهَلْكَنا اْلُقُرو « 13): 10(؛ يونس »قـَْوٍم َظَلُموا أَنـُْفَسُهْم َفَأْهَلَكْتُه َو ما ظََلَمُهُم اللَُّه َو لِكْن أَنـُْفَسُهْم َيْظِلُمونَ 
ُمثَّ « 9): 21(؛ انبياء »رِِمنيَ قـَْبِلُكْم َلمَّا َظَلُموا َو جاَءتْـُهْم ُرُسُلُهْم ِباْلبَـيِّناِت َو ما كانُوا ِليـُْؤِمُنوا َكذِلَك َجنِْزي اْلَقْوَم اْلُمجْ 

َلُهْم ِمْن قـَْريٍَة َأْهَلْكناها أَ فـَُهْم « 6): 21(ياء ؛ انب»َصَدْقناُهُم اْلَوْعَد َفَأْجنَْيناُهْم َو َمْن َنشاءُ َو أَْهَلْكَنا اْلُمْسرِِفنيَ  ما آَمَنْت قـَبـْ
؛ »رياً َو ِإذا َأَرْدنا َأْن نـُْهِلَك قـَْرَيًة َأَمْرنا ُمتْـَرِفيها فـََفَسُقوا ِفيها َفَحقَّ َعَليـَْها اْلَقْوُل َفَدمَّْرناها َتْدمِ « 16): 17(؛ اسراء »يـُْؤِمُنونَ 
ِبظُْلٍم َو َأْهُلها   ذِلَك َأْن َملْ َيُكْن َربَُّك ُمْهِلَك اْلُقرى« 131): 6(؛ انعام »ا َمثُوُد َفُأْهِلُكوا بِالطَّاِغَيةِ فََأمَّ « 5): 69(حاقه 

ٌر َأْم قـَْوُم تـُبٍَّع َو الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َأْهَلْكناُهْم ِإنـَُّهْم كانُوا ُجمْرِمِ « 37): 44(؛ دخان »غاِفُلونَ    .»نيَ أَ ُهْم َخيـْ

  .3، حديث 41، باب 6/ 67: ؛ حبار األنوار12، حديث 84/ 1: خصال -)2(

، الفصل السادس ىف الغىن و 126: ؛ مشكاة األنوار6، باب حب الدنيا و احلرص عليها، حديث 316/ 2: كاىف  -)3(
  .الفقر

  370: توبه آغوش رمحت، ص

  .»1«  َمِن اْسَتَبدَّ ِبرَأِْيِه َهَلكَ 

  .نظرش استبداد به خرج داد، و از قواعد اهلى و مردم عاقل نظرخواهى نكرد هالك شد كسى كه در رأى و

  :امام صادق عليه السالم فرمودند

  .»2«  َهَلَك َمْن َملْ يـَْعِرْف َقْدَرهُ 

  .ى خود را نشناخت و به موقعيت و موقف خود آگاه نشد به هالكت رسيد كسى كه قدر و اندازه

  :فرمودندامام صادق عليه السالم 

اِق بِاجلَْْهِل، َواْلُفَقهاءَ اْالَمراَء بِاجلَْْوِر، َواْلَعَرَب بِاْلَعَصِبيَِّة، َوالدَّهاِقَني ِباْلِكْربِ، َوالتُّجاَر بِاْخلِيانَِة، َواْهَل الرُّْست: يـُْهِلُك اللَُّه ِسّتاً ِبِستٍّ 
  .»3« ِباحلََْسدِ 

حكمرانان را به ستم، عرب را به تعصب، رؤسا را به تكرب، تاجران را  :كند خداوند شش طايفه را به شش چيز هالك مى
  .به خيانت، روستاييان را به ناداىن و فقيهان را به حسد



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

 

  كرب

هاى حق، و حقوق مردم و خوار مشردن ديگران  بيىن از اوصاف شيطان، و باعث ايستادن در برابر خواسته خود بزرگ
  .است

سجده بر آدم بازداشت و او را به لعنت ابد، و خروج از حرمي فرشتگان، و استحقاق كرب در برابر حق، شيطان را از 
  .عذاب دائم قيامت دچار كرد

______________________________  
  .161، حكمت 799: ج البالغه -)1(

  .4677، عرفان القدر، حديث 233: غرر احلكم -)2(

  .67، حديث 23باب  ،207/ 75: ؛ حبار األنوار206/ 2: كشف الغمه  -)3(

  371: توبه آغوش رمحت، ص

ا از او برتر  متكرب چه كربش نسبت به خداوند و انبيا و قرآن و امامان باشد، و چه كربش در برابر مردم كه شايد مهه ى آ
  .ى شيطان و مهرنگ ابليس و ملعون و مطرود از رمحت حق است باشند ظهور كند، عمله

ى بلندش به خاطر كربش در برابر حق سقوط كرد، انسان متكرب  از مقام و مرتبه »1«  ى قرآن مهانطور كه ابليس به فرموده
  .كند ى انسانيت و مقام آدميت سقوط مى هم از مرتبه

  :دادند ى استكبارى را مستحق عذاب دردناك قيامت مى قرآن جميد گرفتاران به كرب، و دارندگان روحيه

بـُُهْم َعذاباً أَلِيماً َو ال جيَُِدوَن َهلُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِليا َو ال َنصِ َو َأمَّا الَِّذيَن ... «   .»2« »رياً اْستَـْنَكُفوا َو اْسَتْكبَـُروا فـَيـَُعذِّ

و اما آنان كه از بندگى خدا امتناع كردند، و آلوده به كرب و خودپسندى شدند، و نسبت به عبادت حق تكرب ورزيدند، 
  .به عذاب دردناك معذب خواهد كرد، جز خدا كسى را يار و ياور خنواهند يافت خداوند آنان را

  :كند قرآن جميد اهل استكبار را از حرمي حمبت خدا خارج دانسته، و اين طايفه را مبغوض و منفور حق معرىف مى
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  .»3« »ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْسَتْكِربِينَ ... «

  .مهانا خداوند اهل تكرب را دوست ندارد

  .شود وارد ابواب جهنم شويد در قيامت با عتاب شديدى به متكربين دستور داده مى

______________________________  
  .13): 7(اعراف  -)1(

  .173): 4(نساء  -)2(

  .23): 16(حنل  -)3(

  372: توبه آغوش رمحت، ص

ِينَ اْدُخُلوا أَْبواَب َجَهنََّم خاِلِديَن ِفيها فَِبْئَس َمثْـَوى «   .»1« »اْلُمَتَكربِّ

  .وارد ابواب دوزخ شويد كه در آجنا مهيشگى هستيد، جهنم براى اهل كرب جايگاه بدى است

  :رسول حق صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند

  .»2«  َعْبِدى هذا ِىف اجلَّْبارِينَ اْكُتُبوا : اْجَتِنُبوا اْلِكبـَْر، فَانَّ اْلَعْبَد َالَيزاُل يـََتَكبـَُّر َحّىت يـَُقوَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 

  :گويد ورزد تا خداوند مى از كرب اجتناب مناييد، هر آينه عبد پيوسته تكرب مى

  .ى گردنكشان بنويسيد ى مرا در طايفه نام اين بنده

  :على عليه السالم فرمودند

نُوِب، َواْألَُم اْلُعيوِب، َوهُ    .»3«  َو ِحْلَيُة ابِْليسَ ايّاَك َواْلِكبـَْر، َفانَُّه اْعَظُم الذُّ

  .هاست، كرب زينت ابليس است ترين عيب از كربورزى بپرهيز، كه اعظم گناهان و پست

  :و نيز فرمودند
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نَـُهما ِوعاًء ِلْلغاِئِط، ُمثَّ يـََتَكبـَّرُ    .»4« َعِجْبُت ِالْبِن آَدَم، اوَّلُُه نُْطَفٌة، َوآِخرُُه ِجيَفٌة، َوُهَو قاِئٌم بـَيـْ

  آدم در شگفتم، ابتدايش نطفه و پايانش مردارى بدبو، و بني ابتدااز فرزند 

______________________________  
  .76): 40(غافر  -)1(

  .7729: كنز العمال  -)2(

  .168: ؛ تفسري معني7124، الكرب و ذمه، حديث 309: غرر احلكم -)3(

؛ حبار 880، حديث 18، باب 334 /1: ؛ وسائل الشيعه2، حديث 184، باب 275/ 1: علل الشرايع -)4(
  .33، حديث 130، باب 234/ 70: األنوار

  373: توبه آغوش رمحت، ص

  !ورزد و پايانش ظرف جناست است، آنگاه تكرب مى

  :كند پيامرب صلى اهللا عليه و آله و سلم به مهه اعالم مى

  .»1«  السُُّجود ِالَدمَ ايّاّكْم َواْلِكبـَْر، فَانَّ اْبِليَس َمحََلُه اْلِكبـُْر َعَلى تـَْرِك 

  .از كرب ورزيدن بپرهيزيد، مهانا اين صفت زشت، ابليس را بر آن داشت كه بر خالف دستور حق به آدم سجده نكند

اى از پليديهاست كه گاهى  ها نيست، بلكه منونه ى متام زشىت مواردى كه در صفحات گذشته نگاشته شد نشان دهنده
ا در انسان مو    .جب خوارى دنيا و عذاب آخرت استوجود برخى از آ

ا باطن انسان را از چهره قسمىت ديگر از زشىت كند و  تر مى ترين حيوانات زشت ى زشت هاى معنوى كه آلوده بودن به آ
تشبه به بيگانگان، ماندن در : دهد عبارت است از ى ظاهر انسان نشان مى مهان باطن خودش را در قيامت از چهره

اد در نسل، فساد در اقتصاد، بدعتگذارى، غرور، عجز و تنبلى، سرقت، قتل نفس، تقليد حرام، جهل و ناداىن، فس
جا، عجله،  گرى، سخن چيىن، شرك، آرزوى ىب بدگماىن به ديگران، بدگماىن به حق، وسوسه، پسىت و لئامت، فتنه
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طمع، جتسس در عيوب مردم،  جا، قساوت قلب، جلاجت، جدال، غنا، اختالف، گروه گراىي، قهر و جداىي، تعصب ىب
  .حرص، زنا، حسد، حبس حقوق پدر و مادر و زن و فرزند و ساير مردم

شد،  خواست متام اين عناوين را با كمك آيات قرآن و روايات توضيح دهد بيش از چند جلد كتاب مى اينجانب اگر مى
اى مفصل براى يافنت تفسري اين واژه   .روايىت و اخالقى مراجعه كنيد ها الزم است به تفاسري قرآن و كتا

  .برم اين فصل را با توجه به مرورى به كل مسايل گذشته به پايان مى

______________________________  
  .، الباب األربعون ىف ذم احلسد129/ 1: ارشاد القلوب -)1(

  374: توبه آغوش رمحت، ص

معنوى كه خداوند به انسان ارزاىن داشته، و انسان براى نريو  هاى مادى و  هاى نعمت در قسمىت از اين نوشتار به سرفصل
ها جهت عبادت و بندگى بايد استفاده كند اشاره شد، در خبشى از آن به اين معنا توجه داده شد كه   گرفنت از آن نعمت

  .جا خرج كردن نعمت و به احنراف كشيدن امور مادى و معنوى است گناه و معصيت، معلول ىب

ها به  به اين حقيقت هشدار داده شد كه توبه و انابه و رجوع و بازگشت، عبارت از بازگرداندن نعمت در جهت ديگر
ها مقرر فرموده و به عبارت ديگر اين واقعيت بيان شد كه توبه در جهىت عبارت  مهان مسريى است كه خداوند براى نعمت

اى ديگر عبارت از توجه به آينده و قرار گرفنت در  مرحلهاز حال پشيماىن و در جهىت ديگر عبارت از جربان گذشته، و در 
  .راه صالح و سداد است

در خبشى هم به اين معنا تذكر داده شد كه انسان هرچه آلوده به گناه باشد، مانند يك بيمار است، و متام درهاى عالج 
ميدى شود بلكه بايد بداند و باور و شفا از جانب خداوند مهربان به روى اين بيمار باز است، هرگز نبايد دچار نا ا

ايتش به آساىن شامل حال گنهكار تائب  داشته باشد كه حضرت حق توبه پذير است، و قدرت و رمحت و لطف ىب
دهد، و گنهكار هم بايد حقوق ماىل مردم را باز   خبشد و او را مشمول رمحت خود قرار مى شود، متام گناهانش را مى مى

ماىل خود را كه در قرآن مطرح است بپردازد، و واجبات قضا شده را جربان كند، و عزمش بر ترك  گرداند، و حقوق واجب 
  .گناه در آينده قطعى و حتمى باشد
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در خبش مهمى از اين مكتوب به آيات و روايات توبه اشاره شد، و در قسمىت مفصل داستان پرقيمت توبه كنندگان، 
اىي كه كمرت به گوش كسى ر     ى حترير درآمد، و در پايان دفرت هم راه اصالح سيده به رشتهخبصوص داستا

  375: توبه آغوش رمحت، ص

  .توبه كننده با كمك آيات و روايات در چهل عنوان نشان داده شد

ى اين نوشتار را به خود بدهند يا   كنم اگر افرادى كه آلوده به گناه هستند براى يك بار زمحت مطالعه من فكر مى
ى مطالب اين اوراق را براى افراد شركت كننده در جمالس  بزرگوار مذهىب و خطيبان مناز مجعه، خالصه و فشردهگويندگان 

و مناز مجعه بيان كنند، براى شنوندگان خبصوص آنان كه عادت به بعضى از گناهان دارند و مايل به توبه هستند مفيد 
  .باشد

ت دلسرد و نا اميد باشد، هدايتگران بايد مهانند انبيا و اوليا نسبت به  هدايتگر هرگز نبايد از هدايت شدن مستحقان هداي
گمراهان و گنهكاران پدرى كنند، و آنان را مهچون فرزندان خود مورد لطف و حمبت قرار دهند، و زير بال رمحت و مهر 

خداىي، و واقعيات  خود بگريند، و در فضاىي پر از صفا و صميميت، و عشق و كرامت، مسايل اهلى و حالل و حرام
  .انساىن و اخالقى را براى آنان توضيح داده، و بر اين برنامه استقامت و پايدارى و صرب و حوصله به خرج دهند

امام عارفان، موالى عاشقان، امري مؤمنان عليه السالم به متام هاديان راه، و دلسوزان نسبت به مردم، و طبيبان روحى پيام 
  .يمار گناه نا اميد مباشيداند، كه از عالج ب داده

ترين عامل جذب  مهرورزى به مردم، و رمحت و لطف داشنت به اهل گناه و حتمل رنج و زمحت براى توبه دادن آنان، عاىل
  .رمحت اهلى در دنيا و آخرت است

  :مردى به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم عرضه داشت

  .»1«  ْم نـَْفَسَك، َواْرَحْم َخْلَق اللَِّه يـَْرَمحَْك اللَّهُ اْرحَ : اِحبُّ اْن يـَْرَمحَِىن َرّىب، قالَ 

به خودت و به متام خملوقات خدا رحم كن، خداوند تو را مشمول رمحتش : دوست دارم خدا به من رحم كند، فرمودند
  .منايد مى
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______________________________  
  .4154: كنز العمال  -)1(

  376: توبه آغوش رمحت، ص

اند، نبايد گنهكار را طرد كرد و با او با تلخى روبرو شد،  ى خلق خدا افراد گنهكارند كه به عللى گرفتار گناه شده لهاز مج
كند و براى جنات خويش استغاثه  بايد او را به عنوان يك بيمار مورد توجه قرار داد، بيمارى كه فطرتاً طلب يارى مى

ى را دعوت كنيد، اگر نيامد مشا دنبال او برويد، با نرمى با او سخن بگوييد، او به حقيقت قابل ترحم است، و . منايد مى
ى عمر شامل او بوده  آثار خطرناك گناه را در دنيا و آخرت برايش بيان مناييد، عنايات و الطاف خدا را كه در مهه

دهد، كه حتمل مشا  وبه و انابه مىى مشا به او توفيق بازگشت و ت يادآورى كنيد و اميد داشته باشيد كه خداوند به وسيله
  .براى هدايت او، و هدايت شدن او به دست مشا براى مشا از هر عملى ثوابش بيشرت و باالتر است

  :پيامرب مرا براى تبليغ دين به مين فرستاد، به من فرمودند: گويد على عليه السالم مى

  :سپس فرمودند با احدى جنگ مكن مگر پس از اينكه او را به اسالم دعوت كىن،

  .»1«  َيَدْيَك َرُجًال َخيـٌْر َلَك ِممّا طََلَعْت َعَلْيِه الشَّْمُس َوَغَرَبتْ   َواْميُ اللَِّه َالْن يـَْهِدَى اللَُّه َعلى

تابد و غروب  قسم به ذات اللَّه، اين كه خداوند مردى را به دست تو هدايت كند براى تو از آنچه كه آفتاب بر آن مى
رت مى   . استكند 

ى حقيقى  اى غري اميد به تو ندارمي به توبه و انابه اى جز دعا و مايه اى جز اشك چشم و اسلحه ما را كه سرمايه! خداوندا
ى عمر از آلوده شدن به هر   موفق كن، و وجود ما را به صالح و سداد و تقوا و عبادت و بندگى آراسته فرما، و در بقيه

   گناه

______________________________  
، 361/ 21: ؛ حبار األنوار4ىف السرايا، حديث ) ع(و امرياملؤمنني ) ص(، باب وصية رسول اللَّه 28/ 5: كاىف  -)1(

  .3، حديث 34باب 

  377: توبه آغوش رمحت، ص
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  .ظاهرى و باطىن حفظ كن، و حيات و ممات ما را حيات و ممات حممد و آل حممد قرار بده

  .صورت پذيرفت 1377پاياىن بعد از ظهر روز پنجشنبه مطابق با سوم ارديبهشت سال پايان اين دفرت در حلظات 

  378: توبه آغوش رمحت، ص

  

  ها فهرست

  

   فهرست آيات

   فهرست روايات

   فهرست انبياء و معصومني

   فهرست اعالم

   فهرست قبايل، بيوتات، مذاهب

ا   فهرست كتا

ا   فهرست مكا

  فهرست منابع ومآخذ

  381: رمحت، صتوبه آغوش 

   فهرست آيات

   صفحه سوره آيه
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  37276: غافر» ...اْدُخُلوا ابـَْواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها «

  12013 -12: فرقان» ...اَذا َرأَتْـُهم ِمن َمَكاٍن بَِعيٍد «

  19443: فرقان» ...ارَاْيَت َمِن اختَََّذ اهلَُه َهَواُه «

  11212 -10: نوح» ...َغفَّاراً  اْستَـْغِفُروا َربَُّكْم انَُّه َكانَ «

  23321: بقره» ...اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم «

  23110: ابراهيم» ...اِيف اللَِّه َشكٌّ فَاِطِر السَّماَواِت َواْالْرِض «

  4989: عمران آل» ...االَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بـَْعِد ذِلَك «

  304146: نساء» ...ُحوا َواْعَتَصُموا بِالّلِه االَّ الَِّذيَن تَابُوا َوَأْصلَ «

  102160: بقره» ...االَّ الَِّذيَن تَابُوا َوَأْصَلُحوا َوبـَيـَُّنوا «

  4111: هود» ...االَّ الَِّذيَن َصبَـُروا َوَعِمُلوا الصَّاحلَِاِت «

يُن اْخلَاِلصُ «   3053: زمر» اَال للَِّه الدِّ

  285، 21170: فرقان» ...َوَعِمَل َعَمًال َصاِحلاً االَّ َمن تَاَب َوآَمَن «

  382: توبه آغوش رمحت، ص

   صفحه سوره آيه

  25926 -23: غاشيه» ...وََكَفَر   االَّ َمن تـََوىلَّ «

  21211: منل» ...االَّ َمن ظََلَم ُمثَّ َبدََّل ُحْسناً بـَْعَد ُسوٍء «

ُلوا نِْعَمَت «   2729 -28: عنكبوت» ...اللَِّه ُكْفراً اَملْ تـََر اَىل الَِّذيَن َبدَّ
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  2020: لقمان» ...اَملْ تـََرْوا انَّ اللََّه َسخََّر َلُكم «

  14216: حديد» ...اَملْ يَْأِن ِللَِّذيَن آَمُنوا ان َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم «

  103104: توبه» اَملْ يـَْعَلُموا انَّ اللََّه ُهَو يـَْقَبُل التَّوَبَة َعْن ِعَباِدهِ «

  34345: شورى» ...انَّ اْخلَاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم َوَأْهِليِهْم «

  325218: بقره» ...انَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا «

  428: فصلت» ...انَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت «

ؤْ «
ُ
ْؤِمِنَني َوامل

ُ
  10510: بروج» ...ِمَناِت انَّ الَِّذيَن فـَتَـُنوا امل

ِِْم «   10690: عمران آل» ...انَّ الَِّذيَن َكَفُروا بـَْعَد اميَا

  294، 8710: نساء» ...ظُْلماً   انَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى«

  278274: بقره» ...انَّ الَِّذيَن يـَتـُْلوَن ِكَتاَب اللَِّه َوأَقَاُموا الصََّالَة «

  87175 -174: بقره» ...نَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنـَْزَل اللَُّه ا«

  25936: اسراء» ...انَّ اْلسَّْمَع َواْلَبَصَر واْلُفؤاَد «

  26048: نساء» انَّ اللََّه َاليـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبهِ «

  32990: حنل» ...انَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْالْحَساِن «

  383: غوش رمحت، صتوبه آ

   صفحه سوره آيه

  32958: نساء» ...َأْهِلَها   انَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأن تـَُؤدُّوا اْالَمانَاِت اَىل «
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َتَطهِّرِينَ «
ُ
  98222: بقره» انَّ اللََّه حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني َوحيُِبُّ امل

  *10438: حج» ...انَّ اللََّه يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا «

  31613: حجرات» انَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتْـَقاُكمْ «

  10217: نساء» ...لتـَّْوَبُة َعَلى اللَِّه ِللَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السُّوَء 

َساِكِني «
َ
َا الصََّدَقاُت ِلْلُفَقرَاِء َوامل   29760: توبه» ...امنَّ

َا يـَتَـَقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقنيَ «   31527: مائده »امنَّ

َبذِّرِيَن َكانُوا اْخَواَن الشََّياِطِني «
ُ
  36327: اسراء» ...انَّ امل

  37123: حنل» انَُّه َالحيُِبُّ اْلُمْسَتْكِربينَ «

  34440: شورى» انَُّه َالحيُِبُّ الظّاِلمنيَ «

  30016 -14: بلد» ...اْو اْطَعاٌم ِيف يـَْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة «

ْم  اولِئَك َجزَاُؤُهم«   140136: عمران آل» ...َمْغِفَرٌة ِمن َرِِّ

ْفِلُحونَ   اولِئَك َعَلى«
ُ
ْم َوأُولِئَك ُهُم امل   2855: بقره» ُهدًى ِمْن َرِِّ

  30854: قصص» اولِئَك يـُْؤتـَْوَن اْجَرُهم َمرَّتـَْنيِ ِمبَا َصبَـُروا«

  384: توبه آغوش رمحت، ص

   صفحه سوره آيه

  24979 -77: يس» ...اْالنَساُن انَّا َخَلْقَناُه ِمن نُّْطَفٍة اوََملْ يـََر «

  327 -6: محد» ...اْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيَم «
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  36937: دخان» ...اُهْم َخيـٌْر اْم قـَْوُم تـُبٍَّع «

  20015 -14: قيامت» ...نـَْفِسِه َبِصريٌَة   َبِل اْالنَساُن َعَلى«

َا َقْد َجاَءْتَك آيَ   بـََلى« ْبَت ِ   7859: زمر» ...اِيت َفَكذَّ

  8581: بقره» ...َمْن َكَسَب َسيَِّئًة َواَحاَطْت ِبِه َخِطيَئُتُه   بـََلى«

  1128: حترمي» ...تُوبُوا اَىل اللَِّه تـَْوَبًة َنُصوحاً «

  83122: طه»  ُمثَّ اْجَتَباُه رَبُُّه فـََتاَب َعَلْيِه َوَهَدى«

  24716 -15: مؤمنون» ...ذِلَك َلَميُِّتوَن ُمثَّ انَُّكم بـَْعَد «

  32454: انعام» ُمثَّ تاَب ِمْن بـَْعِدِه َواْصَلحَ «

  2813: مؤمنون» ُمثَّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة ِيف قـَرَاٍر مَِّكنيٍ «

  2814: مؤمنون» ...ُمثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة «

  25462: انعام» ...قِّ ُمثَّ ُردُّوا اَىل اللَِّه َمْوَالُهُم احلَْ «

  *369، 359: انبياء» ...ُمثَّ َصَدقْـَناُهُم اْلَوْعَد «

  6510: روم» ...  ُمثَّ َكاَن َعاِقَبَة الَِّذيَن اَساُءوا السُّوءى«

  33261: عمران آل» ُمثَّ نـَْبَتِهْل فـََنْجَعْل َلْعَنَة اللَِّه َعَلى اْلكاِذبنيَ «

   َحىتَّ «
َ
  241100 -99: مؤمنون» ...ْوُت َقاَل اَذا َجاَء اَحَدُهُم امل

  385: توبه آغوش رمحت، ص

   صفحه سوره آيه
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  3142: بقره» ذِلَك اْلِكَتاُب َالَرْيَب ِفيِه ُهدًى ِلْلُمتَِّقنيَ «

  369131: انعام» ...  ذِلَك ان َملْ َيُكن رَبَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى«

  9970 -68: فرقان» ... الَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلهُ «

  277261: بقره» ...الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن اْمَواَهلُم بِاللَّيِل َوالنـََّهاِر «

  284262: بقره» ...الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن اْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل الّلِه «

  29127: بقره» ...الَِّذيَن يـَنـُْقُضوَن َعْهَد الّلِه ِمْن بـَْعِد ِميَثاِقِه «

  267، 2295 -3: بقره» ...يَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّالَة الَّذِ «

  2459: عمران آل» ...َربـََّنا انََّك َجاِمُع النَّاِس ِليَـْوٍم َالَرْيَب ِفيِه «

  8223: اعراف» َظَلْمنا انـُْفَسنا«

َيِضلُّ َريبِّ َوَال يَنَسى«   25352: طه»  ِعْلُمَها ِعنَد َريبِّ ِيف ِكَتاٍب الَّ

  104، 773: غافر» َغاِفِر الذَّْنِب َوقَاِبِل التـَّْوِب َشِديِد اْلِعَقابِ «

  2617: عنكبوت» ...َفابـْتـَُغوا ِعنَد اللَِّه الرِّْزَق «

  315123: عمران آل» َفاتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ «

  27616: تغابن» ...َفاتـَُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم «

  3052: زمر» َفاْعُبِد اللََّه ُخمِْلصاً َلُه الدِّينَ «

  3202: حشر» َفاْعَتِربُوا يَا أُوِيل اْالْبَصارِ «

  *3695: حاقه» َفامَّا َمثُوُد َفاْهِلُكوا بِالطَّاِغَيةِ «
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  386: توبه آغوش رمحت، ص

   صفحه سوره آيه

  2558 -7: انشقاق» ...َفامَّا َمْن اوِتَى ِكَتاَبهُ ِبَيِميِنِه «

  31576: عمران آل» َفانَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ «

  545: توبه» ...َفان تَابُوا َواقَاُموااْلصََّالَة َوآتـَُواالزََّكاَة َفَخلُّواَسِبيَلُهْم «

  10311: توبه» ...َفان تَابُوا َواقَاُموا الصََّالَة َوآتـَُوا الزََّكاَة َفِإْخَواُنُكْم «

  4216: فتح» ُتِطيُعوا يـُْؤِتُكُم اللَُّه اْجراً َحَسناً  َفان«

  26210 -6: قارعه» ...فََأمَّا َمن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه «

ِم َمَرٌض ُيَسارُِعوَن ِفيِهمْ «   8653: مائده» فـَتَـَرى الَِّذيَن ِيف قـُُلِو

  8237: بقره» ...آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت فـََتاَب َعَلْيِه   فـَتَـَلقَّى«

مهَُا ِبُغُروٍر «   *8122: اعراف» ...َفَدالَّ

  26، 17114: حنل» ...َفُكُلوا ِممَّا َرَزَقُكُم اللَُّه َحالًال طَيِّباً «

  24625: عمران آل» ...َفَكْيَف اَذا َمجَْعَناُهْم ِليَـْوٍم َالَرْيَب ِفيِه «

  10239: مائده» ...َفَمن َتاَب ِمن بـَْعِد ظُْلِمِه َواْصَلَح «

ْفِلُحوَن «
ُ
  2629 -8: اعراف» ...َفَمن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه فَاولِئَك ُهُم امل

  16323: ذاريات» ...فـََو َربِّ السَّماِء َواْالْرِض انَّهُ حلََقٌّ «

  *8121 -20: اعراف» ...فـََوْسَوَس َهلَُما الشَّْيَطاُن «
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ِِ * فـََوْيٌل ِلْلُمَصلِّنيَ «   2724 - 6: ماعون» ...ْم َساُهوَن الَِّذيَن ُهْم َعن َصَال

ِْم َمَرٌض فـَزَاَدُهُم اللَُّه َمَرضاً «   8610: بقره» ...ِيف قـُُلِو

  387: توبه آغوش رمحت، ص

   صفحه سوره آيه

  6923: اعراف» ...َقاال َربـََّنا ظََلْمَنا انـُْفَسَنا «

  265119: مائده» ...َقاَل اللَُّه هَذا يـَْوُم يَنَفُع الصَّاِدِقَني ِصْدقـُُهْم «

  6913 -12: اعراف» ...َقاَل َما َمنَـَعَك االَّ َتْسُجَد اْذ اَمْرُتَك «

َصلَِّني «
ُ
  27246 -43: مدثر» ...َقالُوا َملْ َنُك ِمَن امل

  5331: عمران آل» ...ُقْل ان ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِين «

  26988: اسراء» ...َواجلِْنُّ ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اْالنُس «

  86105 -103: كهف» ...ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكم ِباْالْخَسرِيَن اْعَماًال «

  7753: زمر» ...انُفِسِهْم   ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن اْسَرُفوا َعَلى«

  *25279: يس» ...ُقْل ُحيِْييَها الَِّذي انَشاَها اوََّل َمرٍَّة «

  22754: انعام» ...نـَْفِسِه الرَّْمحَِة   َعلىَكَتَب َربُُّكْم «

  3820 -17: الفجر» ...َكالَّ َبْل َالُتْكرُِموَن اْلَيِتيَم «

  36331: اعراف» ...ُكُلوا َواْشَربُوا َوَال ُتْسرِفُوا «

  2474 -1: قيامت» ...َال أُْقِسُم ِبيَـْوِم اْلِقَياَمِة «
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  28683: بقره» ...اِلَدْيِن اْحَساناً َال تـَْعُبُدوَن االَّ اللََّه َوِباْلوَ «

  32653: زمر» ...َال تـَْقَنُطوا ِمن َرْمحَِة اللَِّه «

  *10423: حنل» ...َال َجَرَم انَّ اللََّه يـَْعَلُم َما ُيِسرُّوَن «

َرٌة ِالوِىل اْالْلبابِ «   320، 115111: يوسف» َلَقْد كاَن ِىف ِقَصِصِهْم ِعبـْ

  388: توبه آغوش رمحت، ص

   صفحه سوره هآي

  10423: حديد» ...َما َفاَتُكْم   ِلَكْيَال تَْأَسْوا َعَلى«

  315172: عمران آل» ِللَِّذيَن اْحَسُنوا ِمنـُْهْم َواتـََّقْوا اْجٌر َعِظيمٌ «

  305139: بقره» ...لَنا اْعَمالَُنا َوَلُكْم اْعَماُلُكْم «

  28892: عمران آل» بُّونَ تـُْنِفُقوا ِممَّا حتُِ   َلن تـََنالُوا البـِّرَّ َحىتَّ «

ْحِسِننيَ «
ُ
  7858: زمر» َلْو انَّ ِيل َكرًَّة َفاُكوَن ِمَن امل

  24612: انعام» يـَْوِم اْلِقَياَمِة َالَرْيَب ِفيهِ   لََيْجَمَعنَُّكْم اَىل «

َلُهم ِمن قـَْرَيٍة اْهَلْكَناَها «   3696: انبياء» ...َما آَمَنْت قـَبـْ

  30896: رعد» ...َوَما ِعنَد اللَِّه بَاٍق َما ِعنَدُكْم يَنَفُد «

  406: مائده» ...َما يُرِيُد اللَُّه لَِيْجَعَل َعَلْيُكم ِمْن َحرٍَج «

ْم «   8818: ابراهيم» ...َمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرِِّ

  277261: بقره» ...َمَثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن اْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل الّلِه «
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نـَْيا  َمَثلُ «   *369117: عمران آل» ...َما يـُْنِفُقوَن ِيف هِذِه احلََْياِة الدُّ

  4111: حديد» ...َمن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اللََّه قـَْرضاً َحَسناً «

  23998: بقره» ...َمْن َكاَن َعُدّواً ا ِللَِّه َوَمَالِئَكِتِه َوُرُسِلِه «

  24346: غافر» ...َعِشّياً النَّاُر يـُْعَرُضوَن َعَليـَْها ُغُدّواً وَ «

  29726: اسراء» ...َحقَُّه َواْلِمْسِكَني   َوآِت َذا اْلُقْرَىب «

  24696: مائدة» َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي الَْيِه ُحتَْشُرونَ «

  389: توبه آغوش رمحت، ص

   صفحه سوره آيه

  3154: مائده» َواتـَُّقوا اللََّه انَّ اللََّه َسرِيُع احلَِْسابِ «

  31510: حجرات» َواتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ «

  314189: بقره» َواتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ «

  314194: بقره» َواتـَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا انَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقنيَ «

  2942: نساء» ...اْمَواَهلُْم   َوآُتوا اْلَيَتاَمى«

  34141: انعام» ...قَُّه يـَْوَم َحَصاِدِه َوآُتوا حَ «

اَل َعَلى«
َ
  297177: بقره» ...  َواْلَيَتاَمى  ُحبِِّه َذوي اْلُقْرَىب   َوآَتى امل

ِْم «   169، 55120: توبه» ...َوآَخُروَن اْعتَـَرُفوا ِبُذنُِو

  *36916: اسراء» ...َواَذا اَرْدنَا ان نـُّْهِلَك قـَْرَيًة «
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  3783: اسراء» ...ا َعَلى اْالنَساِن اْعَرَض َواَذا انـَْعْمنَ «

  201205: بقره» ...ِيف اْالْرِض ِليـُْفِسَد ِفيَها   َسَعى  َواَذا تـََوىلَّ «

  22954: انعام» ...َواَذا َجاَءَك الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِبآيَاتَِنا «

  31490: شعراء» َواْزِلَفِت اْجلَنَُّة ِلْلُمتَِّقنيَ «

  27045: بقره» ...بِالصَّْربِ َوالصََّالِة  َواْسَتِعينـُْوا«

  28736: نساء» ...َواْعُبُدوا اللََّه َوَال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً «

  27245: عنكبوت» ...َعِن اْلَفْحَشاِء   َواِقِم الصََّالَة انَّ الصََّالَة تـَنـَْهى«

  270110: بقره» ...َواِقيُموا الصََّالَة َوآُتوا الزََّكاَة «

  390: ه آغوش رمحت، صتوب

   صفحه سوره آيه

  140135: عمران آل» ...َوالَِّذيَن اَذا فـََعُلوا َفاِحَشًة اْو َظَلُموا انـُْفَسُهْم «

  102، 54153: اعراف» ...َوالَِّذيَن َعِمُلوا السَّيَِّئاِت ُمثَّ تَابُوا ِمن بـَْعِدَها «

  26527: يونس» ...ٍة ِمبِْثِلَها َوالَِّذيَن َكَسُبوا السَّيَِّئاِت َجزَاءُ َسيِّئَ «

  25818: رعد» ...َوالَِّذيَن َملْ َيْسَتِجيُبوا َلهُ «

  35035 -34: توبه» ...َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة «

  346134: عمران آل» ...َواْلَكاِظِمَني اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَني َعِن النَّاِس «

  6657: عمران آل» ظَّاِلِمنيَ َواللَُّه َالحيُِبُّ ال«
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  31619: جاثيه» َواللَُّه َوِيلُّ اْلُمتَِّقنيَ «

  3331: منافقون» َواللَُّه َيْشَهُد انَّ اْلُمناِفقَني َلكاِذبُونَ «

  30824 -23: رعد» ...َواْلَمالِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهم ِمن ُكلِّ بَاٍب «

  2618: اعراف» َواْلَوْزُن يـَْوَمِئٍذ اْحلقُّ «

  239163: بقره» ...َواهلُُكْم الٌه َواِحٌد َالالَه االَّ ُهَو «

  29820 - 16: فجر» ...َوامَّا اَذا َما ابـَْتَالُه فـََقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقهُ «

  371173: نساء» ...َوامَّا الَِّذيَن اْسَتنَكُفوا َواْسَتْكبَـُروا «

ِم َمَرٌض «   87125: توبه» ...َوامَّا الَِّذيَن ِيف قـُُلِو

  35658: انفال» ...َوامَّا َختَاَفنَّ ِمن قـَْوٍم ِخَيانًَة «

َل َواْستَـْغَىن «   3810 -8: الليل» ...  َوامَّا َمْن خبَِ

  391: توبه آغوش رمحت، ص

   صفحه سوره آيه

  340، 189، 19641 -40: نازعات» ...واّما َمْن َخاَف َمقاَم رَبِّه َونـََهى النـَّْفَس «

  1003: هود» اْستَـْغِفُروا َربَُّكْم ُمثَّ تُوبُوا الَْيهِ َواِن «

  252284: بقره» َوان تـُْبُدوا َما ِيف انـُْفِسُكْم اْو ُختُْفوُه ُحيَاِسْبُكم ِبهِ «

  3218: حنل» ...َوان تـَُعدُّوا نِْعَمَة اللَِّه َال ُحتُْصوَها «

  294127: نساء» ...ِباْلِقْسِط   َوان تـَُقوُموا ِلْلَيَتاَمى«
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  34318: غافر» ...َوانِذْرُهْم يـَْوَم اْآلزَِفِة اِذ اْلُقُلوُب َلَدى اْحلََناِجِر «

  3483: يونس» ...َوانَّ ِفْرَعْوَن َلَعاٍل ِيف اْالْرِض «

  276195: بقره» ...َواْنِفُقْوا ِيف َسِبيِل اللَِّه «

َا « َنا ِ   26247: انبياء» ...َوان َكاَن ِمثْـَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل اتـَيـْ

  26823: بقره» ...َعْبِدنَا   َواْن ُكْنُتْم ِيف َرْيٍب ِممَّا نـَزَّْلَنا َعَلى«

  7382: طه» ...َواّىن َلَغّفاٌر ِلَمْن تاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِحلاً «

  32525: بقره» ...َوَبشِِّر الَِّذيَن اَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحلَِاِت «

يعاً ايـَُّها اْلُمْؤِمُنوَن َوتُوبُوا اَىل ال«   10131: نور» ...لَِّه مجَِ

  66133: عمران آل» ...َمْغِفَرٍة ِمن َربُِّكْم   َوَسارُِعوا اَىل «

  24694: توبه» ...َوَسيَـَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه «

  11911: حترمي» ...َوَضَرَب اللَُّه َمَثًال ِللَِّذيَن اَمُنوا اْمرَاَة ِفْرَعْوَن «

  419: مائده» ...َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن اَمُنوا َوَعِمُلوا اْلصَّاحلَِاِت «

  392: توبه آغوش رمحت، ص

   صفحه سوره آيه

  144118: توبه» ...َوَعَلى الثََّالثَِة الَِّذيَن ُخلُِّفوا «

  239111: طه» َوَعَنِت اْلُوُجوُه ِلْلَحىِّ اْلَقّيومِ «

  16322: ذاريات» ُكْم َوَما تُوَعُدونَ َوِيف السَّماِء ِرْزقُ «
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  28724 -23: اسراء» ...َربَُّك االَّ تـَْعُبُدوا االَّ ايَّاُه   َوَقَضى«

  2513: سبأ» َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَى الشَُّكورُ «

  27255: مرمي» ...وََكاَن يَْأُمُر اْهَلُه بِالصََّالِة َوالزََّكاِة «

  2588: طالق» ...َعْن اْمِر َربـَِّها  وََكأَيِّن ِمن قـَْريٍَة َعَتتْ «

  246158: عمران آل» َوَلِئن ُمتُّْم اْو قُِتْلُتْم َالَىل اللَِّه ُحتَْشُرونَ «

  19526: ص» ...فـَُيِضلََّك َعن َسِبيِل اللَِّه   َوَال تـَتَِّبِع اهلََوى«

  339224: بقره» ...َوَال َجتَْعُلوا اللََّه ُعْرَضًة ِالْميَاِنُكْم «

  242169: عمران آل» ...َال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِيف َسِبيِل الّلِه اْمَواتاً وَ «

  361108: انعام» ...َوَال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن الّلِه «

  10418: لقمان» ...َوَال ُتَصعِّْر َخدََّك لِلنَّاِس «

  19628: كهف» ...ِذْكرِنَا َوَال ُتِطْع َمْن اْغَفْلَنا قـَْلَبُه َعن «

  295152: انعام» ...َوَال تـَْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم االَّ بِالَِّيت ِهَي اْحَسُن «

  5087: يوسف» ...َوَال تـَْيَأُسوا ِمن رَّْوِح اللَِّه «

  349، 36180: عمران آل» ...َوَال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن ِمبَا اَتاُهُم اللَُّه «

  393: ه آغوش رمحت، صتوب

   صفحه سوره آيه

  33612: حجرات» ...َوَال يـَْغَتب بـَْعُضُكم بـَْعضاً «



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

 

  *36913: يونس» ...َوَلَقْد اْهَلْكَنا اْلُقُروَن ِمن قـَْبِلُكْم «

  2812: مؤمنون» َوَلَقْد َخَلْقَنا اْالنَساَن ِمن ُسَالَلٍة ِمن ِطنيٍ «

  196176: اعراف» ...اتـََّبَع َهَواُه َولِكنَُّه اْخَلَد اَىل اْالْرِض وَ «

  34231: عنكبوت» ...  َوَلمَّا َجاَءْت ُرُسُلَنا ابـْرَاِهيَم بِاْلُبْشَرى«

  20846: رمحن» وِلَمن خاَف َمقاَم َربِِّه َجنَّتانِ «

  307157 -155: بقره» ...ٍء ِمَن اخلَْْوِف َواجلُْوِع  َوَلَنبـُْلَونَُّكْم ِبَشيْ «

  11396: اعراف» ...اَمُنوا َواتـََّقوا   َل اْلُقَرىَوَلْو انَّ اهْ «

يعاً «   7847: زمر» ...َوَلْو انَّ ِللَِّذيَن َظَلُموا َما ِيف اْالْرِض مجَِ

َا ِيف اْالْرِض ِمن َشَجَرٍة اْقَالٌم «   2827: لقمان» ...َوَلْو امنَّ

  10518: نساء »...َولَْيَسِت التـَّْوبَُة ِللَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السَّيِّئاِت «

  31569: انعام» ءٍ  َوَما َعَلى الَِّذيَن يـَتـَُّقوَن ِمْن ِحَساِِم ِمن َشيْ «

  2753: بقره» َوِممَّا َرَزْقناُهْم يـُْنِفُقونَ «

  3427: صف» ...َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب   َوَمْن اْظَلُم ِممَِّن افْـتَـَرى«

  1056611: حجرات» الظَّاِلُمونَ َوَمن َملْ يـَُتْب فَأُولِئَك ُهُم «

  242100: مؤمنون» يـَْوِم يـُبـَْعثُونَ   َوِمن َورَاِئِهم بـَْرزٌَخ اَىل «

  254202 -201: بقره» ...َوِمنـُْهم َمن يـَُقوُل َربـََّنا اتَِنا ِيف الدُّنـَْيا َحَسَنًة «

  394: توبه آغوش رمحت، ص
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   صفحه سوره آيه

  3369: نساء» ... َوَمن ُيِطِع اللََّه َوالرَُّسولَ «

  35130: نساء» ...َوَمن يـَْفَعْل ذِلَك ُعْدَواناً َوظُْلماً «

  335112: نساء» ...َوَمن َيْكِسْب َخِطيَئًة اْو اْمثاً «

  240136: نساء» ...َوَمن َيْكُفْر بِالّلِه َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه «

  25819: عمران آل» َه َسرِيُع اِحلَسابِ َوَمن َيْكُفْر بِايَاِت اللَِّه فَانَّ اللَّ «

ْوَتى«
َ
َعثـُُهُم اللَُّه ُمثَّ الَْيِه يـُْرَجُعونَ   َوامل   24636: انعام» يـَبـْ

َوازِيَن اْلِقْسَط ِليَـْوِم اْلِقَياَمِة «
َ
  26127: انبياء» ...َوَنَضُع امل

  10425: شورى» ...َوُهَو الَِّذي يـَْقَبُل التـَّْوبََة َعْن ِعَباِدِه «

  *8019: اعراف» ...َويَا اَدُم اْسُكْن انَت َوَزْوُجَك اجلَنََّة «

  293220: بقره» ...  َوَيْسالُوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى«

  367279 -278: بقره» ...يَا ايـَُّها الَِّذيَن اَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوَذُروا ما َبِقَي «

  5371 -70: احزاب» ...َجيَْعل َلُكْم فـُْرَقاناً  يَا ايـَُّها الَِّذيَن اَمُنوا اتـَُّقوا اللَّهَ «

  5329: انفال» ...يَا ايـَُّها الَِّذيَن اَمُنوا ان تـَتـَُّقوا اللََّه «

  276254: بقره» ...يَا ا يـَُّها الَِّذيَن اَمُنوا اْنِفُقوا ِممَّا َرَزقْـَناُكم «

َا اْخلَْمُر َواْلَمْيسِ «   35991 -90: مائده» ...ُر يَا ايـَُّها الَِّذيَن اَمُنوا امنَّ

  1018: حترمي» يَا ايـَُّها الَِّذيَن اَمُنوا تُوبُوا اَىل اللَِّه تـَْوبًَة َنُصوحاً «
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  195135: نساء» ...يَا ايـَُّها الَِّذيَن اَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمَني بِاْلِقْسِط «

  395: توبه آغوش رمحت، ص

   صفحه سوره آيه

  3298: مائده» ...اَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمَني لِّلِه يَا ايـَُّها الَِّذيَن «

َنُكم بِاْلَباِطِل «   2129: نساء» ...يَا ايـَُّها الَِّذيَن اَمُنوا َال تَْأُكُلوا اْمَواَلُكم بـَيـْ

َنِّ َواْالَذى«
  284264: بقره»  يَاا يـَُّها الَِّذيَن اَمُنوا َالتـُْبِطُلوا َصَدَقاِتُكم بِامل

  35627: انفال» ...لَِّذيَن اَمُنوا َالَختُونُوا اللََّه َوالرَُّسوَل يَا ايـَُّها ا«

  27143: نساء» ...  يَا ايـَُّها الَِّذيَن اَمُنوا َالتـَْقَربُوا الصََّالَة َوانـُْتْم ُسَكاَرى«

  33811: حجرات» ...يَا ايـَُّها الَِّذيَن اَمُنوا َالَيْسَخْر قـَْوٌم ِمن قـَْوٍم «

  5312 -10: صف» ...ِجتَاَرٍة   ِذيَن اَمُنوا َهْل اُدلُُّكْم َعَلىيَا ايـَُّها الَّ «

  31151: مؤمنون» يَا ايـَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِحلاً «

  233: فاطر» ...يَا ايـَُّها النَّاُس اذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكْم «

  23222 -21: بقره» ...وا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم يَا ا يـَُّها النَّاُس اْعُبدُ «

  49، 4557: يونس» ...يَا ايـَُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكم َمْوِعَظٌة ِمن َربُِّكْم «

  312، 21169 -168: بقره» ...يَا ايـَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِيف اْالْرِض َحَالًال طَيِّباً «

  32311: جمادله» ...َن اَمُنوا ِمنُكْم يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذي«

  32787: يوسف» َيِعُدُهْم َوُميَنِّيِهْم َوَما َيِعُدُهُم الشَّْيطَاُن االَّ ُغُروراً «
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  29239: رعد» ...َميُْحوا اللَّهُ َما َيَشاءُ َويـُْثِبُت «

  393: مائده» ...اْليَـْوَم اْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم «

  397: توبه آغوش رمحت، ص

   فهرست روايات

   صفحه معصوم روايت

  344اتـَُّقوا الظُّْلَم َفانَُّه ظُُلماُت يـَْوَم اْلِقياَمِةرسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  57حضرت داود عليه السالم ... اْجَتِمُعوا، فَاّىن ارِيُد اْن اُقوَم فيُكم ِبَكِلَمتَـْني 

  372رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... زاُل يـََتَكبـَُّر اْجَتِنُبوا اْلِكبـَْر، فَانَّ اْلَعْبَد َاليَ 

  273جعفر صادق عليه السالم ... اَحبُّ اْلِعباِد اَىل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َرُجٌل َصدوٌق 

  348اْحُصِد الشَّرَّ ِمْن َصْدِر َغْريَِك ِبَقْلِعِه ِمْن َصْدرَِك امري املؤمنني عليه السالم 

  301رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... آَدَم اْصَبَحِت اْالْعضاءُ ُكلُّها اذا اْصَبَح اْبُن 

  323رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... هِذِه اْحلاَلِة   اذا جاَء اْلَمْوُت ِلطاِلِب اْلِعْلِم َوُهَو َعلى

  56رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اَذا َصَدَق الَعْبُد بـَرَّ 

  346رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َب اَحدُُكْم َوُهَو قاِئٌم فـَْلَيْجِلْس اَذا َغضِ 

  220جعفر صادق عليه السالم ... اذا َكاَن يـَْوَم الِقياَمِة َتقوُم ُعُنٌق ِمَن النَّاِس 

  398: توبه آغوش رمحت، ص

   صفحه معصوم روايت
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  334امرياملؤمنني عليه السالم ... ِمْنهُ  اذا َكَذَب اْلَعْبُد ِكْذبًَة تَباَعَد اْلَمَلكُ 

  322رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اْرَبٌع َمْن اْعَطيُهنَّ فـََقْد اْعِطَى َخيـَْر الدُّنْيا َواْآلِخَرِة 

  318حممد باقر عليه السالم ... ِكْتماُن اْحلاَجِة : اْرَبٌع ِمْن ُكنوِز اْلِربِّ 

  295رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ْح َرْأَسهُ اْرَحِم اْلَيتيَم، َواْمسَ 

  375رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  اْرَحْم نـَْفَسَك، َواْرَحْم َخْلَق اللَِّه يـَْرَمحَْك اللَّهُ 

  119رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اْرَبٍع ِمَن النِّساِء   اْشتاَقِت اْجلَنَُّة اىل

  344قدسى  َمْن َظَلَم َمْن َالجيَُِد ناِصراً َغْريِى  لىاْشَتدَّ َغَضىب عَ 

  309امرياملؤمنني عليه السالم ... َمراَرِة احلَْقِّ   اْصِربْ َعلى

  307اْصُل اْالْخالِص اْلَيْأُس ِممّا ِىف اْيِدى النّاِس امري املؤمنني عليه السالم 

  323صلى اهللا عليه و آله  رسول اللَّه... اْطُلُبوا الِعْلَم َوَلْو بِالصِِّني 

  333رسول اللَّه عليه السالم  اْعَظُم اخلَْطايَا اللِّساُن اْلَكذوبُ 

  357رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  اْفشاءُ ِسرِّ اِخيَك ِخيانٌَة، َفاْجَتِنْب ذِلكَ 

  321امرياملؤمنني عليه السالم ... اْفَضُل اْلَعْقِل اْالْعِتباُر 

  290عليه السالم رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... واِلَدْيُكْم َواَحقُُّهما ِبُشْكرُِكْم اْفَضُل 

  350رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  اَقلُّ الّناِس راَحًة اْلَبِخيلُ 

  222امري املؤمنني عليه السالم ... اال انَُّه َمْن يـُْنِصِف الّناَس ِمْن نـَْفِسِه 

  353َيُم اْالْشراِر امري املؤمنني عليه السالم اْالْحِتكاُر شِ 
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  399: توبه آغوش رمحت، ص

   صفحه معصوم روايت

  157سيد الشهداء عليه السالم ... اَالْمُر يـَْنزُِل ِمَن السَّماِء وَُكلَّ يـَْوٍم ُهَو ِيف َشْأٍن 

َق ِبَصَدَقٍة    281رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اال َوَمْن َتَصدَّ

أْنَت، ُسْبَحاَنَك َوِحبَْمِدَك    83حممد باقر عليه السالم ... الّلُهَم َالإلَه إالَّ

  157، 155دعاى عرفه ... اهلى انَّ اْخِتَالَف َتدِبريَك َوُسْرَعَة َطواِء َمقاِديرَِك 

  369ه رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آل... َفُشحٌّ ُمطاٌع، َوَهوًى ُمتَِّبٌع : امَّا اْلُمْهِلكاتُ 

  319امرياملؤمنني عليه السالم ... اما َتْسَتْحيوَن َوَال َتغاروَن 

  317رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... انَّ اْسرََع اخلَْْريِ َثواباً اْلِربُّ 

  292رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  إنَّ اْعَجَل اخلَْْريِ َثواباً ِصَلُة الرَِّحمِ 

  367امرياملؤمنني عليه السالم ... نَِة ِخَيانَُة اْالمَِّة انَّ اْعَظَم اخلَِْيا

  210حممد باقر عليه السالم  انَّ اْفَضَل الِعَباَدِة ِعفَُّة اْلَبْطِن َواْلَفرْجِ 

  319رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... انَّ اجلَْنََّة َليوَجُد ِرُحيها ِمْن َمسريَِة َمخِْسماَئِة َعاٍم 

ْرَهَم اْهَلكا َمْن كاَن قـَبـَْلُكمانَّ الّدين   369رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  اَر َوالدِّ

  292رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... انَّ الرَُّجَل لََيِصُل َرِمحَُه َوَقْد َبِقَى ِمْن ُعْمرِِه 

  222و آله  رسول اللَّه صلى اهللا عليه... انَّ الصََّدَقَة َتزِيُد َصاِحَبها َكثْـَرًة 

  244العابدين عليه السالم  زين... انَّ اْلَقبـَْر اّما َرْوَضةٌ ِمْن رِياِض اْجلَنَِّة 
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  400: توبه آغوش رمحت، ص

   صفحه معصوم روايت

  364جعفر صادق عليه السالم ... انَّ اْلَقْصَد اْمٌر حيُِبُُّه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 

  334حممد باقر عليه السالم ... لشَّرِّ اْقفاًال انَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َجَعَل لِ 

  313رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  انَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َحرََّم اْجلَنََّة َجَسداً ُغِذَى ِحبَرامٍ 

  368جعفر صادق عليه السالم ... انَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َلَعَن آِكَل الرِّبا َوُمؤِْكَلهُ 

  320جعفر صادق عليه السالم ... َغيوٌر، حيُِبُّ ُكلَّ َغيوٍر  انَّ اللَّهَ 

  107رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... انَّ اللََّه يـَْقَبُل تـَْوبََة َعْبِدِه َما َملْ يـَُغْرِغْر 

  338رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... انَّ اْلُمْستَـْهزِئَني يـَْفَتُح ِالَحِدِهْم باُب اْجلَنَِّة 

ْسِلِم 
ُ
ْعرَِفَة وََكماَل ِديِن امل

َ
  58العابدين عليه السالم  زين... انَّ امل

  306جعفر صادق عليه السالم ... ٍء  انَّ اْلُمؤِمَن لََيْخَشُع َلُه ُكلُّ َشىْ 

  299جربييل عليه السالم ... انا ِمَن الدُّنْيا اِحبُّ َثالَثَة اْشياَء 

  290رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اْالمَِّة انَا َوَعلىٌّ ابـََوا هِذِه 

  109جعفر صادق عليه السالم ... انَّ تـَْوبََة النَُّصوِح ُهَو اْن يـَُتوَب الرَُّجُل ِمْن َذْنٍب 

  111قدسى ... انَّ َعْبِدَى اْلُمؤِمَن اَذا اْذَنَب َذْنباً ُمثَّ َرَجَع 

  295رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ُر اْلَفرَِح انَّ ِىف اْجلَنَِّة داراً يُقاُل َهلا دا

  71جعفر صادق عليه السالم ... انَّ ِىف السَّماِء َمَلَكْنيِ ُموَكََّلْنيِ بِالِعباِد 
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  204جعفر صادق عليه السالم ... انََّك َقد ُجِعْلَت طَبيَب نـَْفِسَك 

  321امرياملؤمنني عليه السالم ... انَّ َلُكْم ِىف اْلُقروِن الّساِلَفِة َلِعبْـَرًة 

  401: توبه آغوش رمحت، ص

   صفحه معصوم روايت

  364حسن عسكرى عليه السالم  انَّ لِلسَّخاِء ِمْقداراً َفاْن زاَد َعَلْيِه فـَُهَو َسَرفٌ 

ا ِشيَعُة َجْعَفٍر َمْن َعفَّ َبْطُنهُ َوفـَْرُجُه    210جعفر صادق عليه السالم ... امنَّ

  363رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  َرِف اْن َتْأُكَل ُكلَّ َما اْشتَـَهْيتَ انَّ ِمَن السَّ 

ْنيا قـَْلَب َعْبٍد    354رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... انَُّه ما َسَكَن ُحبُّ الدُّ

  59جعفر صادق عليه السالم ... اْورَُع النَّاِس َمن َوَقَف ِعْنَد الشُّبـَْهِة 

  208جعفر صادق عليه السالم ... اللَِّه َواْلَورَِع َواالْجِتهاِد  اوِصيَك بِتَـْقَوى

  373رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ايّاّكْم َواْلِكبـَْر، فَانَّ اْبِليَس َمحََلُه اْلِكبـُْر 

  346امرياملؤمنني عليه السالم  ايّاَك َواْلَغَضَب، َفاوَُّلُه ُجنوٌن، َوآِخرُُه َنَدمٌ 

نُوِب ايّاَك وَ    372امرياملؤمنني عليه السالم ... اْلِكبـَْر، َفانَُّه اْعَظُم الذُّ

ْرَضى
َ
  52رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ...   ايـَُّها النَّاُس انـُْتم َكامل

  352رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ِبْئَس اْلَعْبُد اْلُمْحَتِكُر اْن اْرَخَص اللَُّه اْالْسعاَر َحزَِن 

  328ِباْلَعْدِل قاَمِت السَّماواُت َواْالْرُض؟ 

  350امرياملؤمنني عليه السالم ... ِء اْلُعيوِب  اْلُبْخُل جاِمٌع ِلَمساِوى
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َل ِمبَا افْـتَـَرَض اللَُّه َعَلْيهِ    351موسى بن جعفر عليهما السالم  اْلَبِخيُل َمْن خبَِ

  244جعفر صادق عليه السالم ... َواْلِعقاُب البَـْرزَُخ اْلَقبـُْر، َوُهَو الثَّواُب 

  336رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  ِء اثـَْقُل ِمَن اْجلِباِل الرّاسياتِ  اْلبـُْهتاُن َعَلى اْلَربى

  344رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... بـَْنيَ اجلَْنَِّة َوالنَّاِر َسْبُع ِعقاٍب اْهَونـَُها اْلَمْوُت 

  402: محت، صتوبه آغوش ر 

   صفحه معصوم روايت

  110رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... الّتاِئُب اَذا َملْ َيْسَتِنبْ َعَلْيِه اثـَُر التـَّْوَبِة 

  109على بن موسى عليهما السالم  الّتاِئُب ِمَن الذَّْنِب َكَمْن َالَذْنَب لَهُ 

  333امرياملؤمنني عليه السالم ... اْالْخالِق َقْدراً َحتَفَُّظوا ِمَن اْلِكْذِب، فَانَُّه ِمن اْدَىن 

  313رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... تـَْرُك ُلْقَمٍة َحراٍم اَحبُّ اَىل اللَِّه ِمْن َصالِة 

  206جعفر صادق عليه السالم  التـََّفكُُّر َيْدُعو اَىل اْلِربِّ َواْلَعَمِل ِبهِ 

  108امرياملؤمنني عليه السالم ... ا ِىف َحمَبَِّتِه ُتوبُوا اَىل اللَِّه َواْدُخُلو 

َلَهارسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله    108التـَّْوبَُة َجتُبُّ َما قـَبـْ

  108التـَّْوبَُة َتْستَـْنزُِل الرَّْمحََة امري املؤمنني عليه السالم 

  110منني عليه السالم امرياملؤ ... التـَّْوبَُة َنَدٌم ِباْلَقْلِب َواْسِتْغفاٌر بِاللِّساِن 

  341رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... امَِّىت   َثالٌث اخافـُُهنَّ بـَْعِدى َعلى

  209رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َثالثٌَة َمْن َلِقَى اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ِِنَّ فـَُهو 
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َع اْخلَيـُْر ُكلُُّه ِىف َثالِث ِخصاٍل    322 عليه السالم امرياملؤمنني... مجُِ

  310حممد باقر عليه السالم ... اجلَْنَُّة َحمُْفوَفٌة بِاْلَمكارِِه َوالصَّْربِ 

  263حممد باقر عليه السالم ... ُحّىب َوُحبُّ اْهِل بـَْيِىت ناِفٌع ِىف َسبـَْعِة َمواِطَن 

ْنيا اْن يُفارَِقُه الطََّمعُ    َحراٌم َعلى   354ل اللَّه صلى اهللا عليه و آله رسو  ُكلِّ قـَْلٍب حيُِبُّ الدُّ

  312رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  ُحْرَمُة ماِل اْلُمْسِلِم َكَدِمهِ 

  339رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  َحْسُب اْبِن آَدَم ِمَن الشَّرِّ اْن ُحيِْقَر اَخاُه اْلُمْسِلمَ 

  403: توبه آغوش رمحت، ص

   صفحه معصوم روايت

، َواْلباِطُل َخفيٌف ُحْلٌو احلَْقُّ    341رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ثَقيٌل َمرٌّ

  309امرياملؤمنني عليه السالم ... اْقواٍم   احلَْقُّ ثَِقيٌل، َوَقْد ُخيَفُِّفُه اللَُّه َعلى

  348احلِْْقُد أْألُم اْلُعيوِب امري املؤمنني عليه السالم 

  348ْشراِر امري املؤمنني عليه السالم احلِْْقُد ِمْن طَباِيِع اْال 

  348احلِْْقُد ناٌر كاِمَنٌة، َاليُْطفيها اّال َمْوٌت اْو َظَفرٌامرياملؤمنني عليه السالم 

ْنيا َواْآلِخَرُة    316رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َخْصَلٌة َمْن َلزَِمها اطاَعْتُه الدُّ

  360ُر اْلَكباِئِررسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله اخلَْْمُر امُّ اْلَفواِحِش، َواْكبَـ 

ياَنِة امري املؤمنني عليه السالم   اخلِْيانَُة َدليٌل َعلى   358ِقلَِّة اْلَورَِع َوَعَدِم الدِّ

  368جعفر صادق عليه السالم ... ِدْرَهُم رِبَا اْعَظُم ِعْنَد اللَِّه ِمْن َسْبِعَني زِنـَْيًة 



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

 

نـَْيا تـَُغرُّ    97َوَتُضرُّ َوَمتُرُّ امري املؤمنني عليه السالم الدُّ

نَيا َداُر َممَرٍّ    58امري املؤمنني عليه السالم ... الدُّ

  59موسى بن جعفر عليهما السالم ... ِمَن اللَِّه َحقَّ اْحلَياِء   َرِحَم اللَُّه َمِن اْسَتْحىي

  337سالم الّساِمُع لِْلغيَبِة َكاْلُمْغتاِب امري املؤمنني عليه ال

  362رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ِسباُب اْلُمْؤِمِن ُفُسوٌق، َوِقتالُُه ُكْفٌر 

  306َسَبُب اْالْخالِص اْلَيقُني امري املؤمنني عليه السالم 

  348َسَبُب اْلِفَنتِ احلِْْقُد امري املؤمنني عليه السالم 

  318امري املؤمنني عليه السالم   َوالصَّبـُْر َعَلى اْالذىَسخاءُ النـَّْفِس، َوطيُب اْلَكالِم، 

  404: توبه آغوش رمحت، ص

   روايت معصوم صفحه

ُقوُه اَذا َحدََّث    359رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... شاِرُب اخلَْْمِر َالُتَصدِّ

  367َشرُّ اْلَمكاِسِب َكْسُب الرِّبارسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

حارِِم  ُشْكرُ 
َ
  26جعفر صادق عليه السالم ... النـِّْعَمِة اْجِتناُب امل

  310حممد باقر عليه السالم ... َصبـٌْر َعَلى اْلَبالِء َحَسٌن َمجيٌل : الصَّبـُْر َصْربانِ 

  292رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمْن اساَء الَْيَك   ِصْل َمْن َقَطَعَك، َواْحِسْن اىل

  292رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  اَمُكْم ِىف الدُّنْيا َوَلْو ِبَسالمٍ ِصُلوا اْرحَ 

  292ِصَلُة الرَِّحِم تـَُهوُِّن احلِْساَب، َوَتقى ميَتَة السُّوِءرسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 
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  323عليه و آله رسول اللَّه صلى اهللا  طاِلُب اْلِعْلِم بـَْنيَ اجلُّْهاِل َكاحلَْىِّ بـَْنيَ اْالْمواتِ 

  341رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  ِلَمْن تـََرَك َشْهَوًة َحاِضَرًة ِلَمْوِعٍد َملْ يـَرَهُ   طوىب

  222رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ِلَمْن طاَب ُخُلُقُه، َوَطُهَرْت َسِجيَُّتُه   ُطوىب

  220مرياملؤمنني عليه السالم ا... ِلَمْن َلزَِم بـَْيَتُه، َواَكَل قوَتهُ   ُطوىب

  345رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اْلعاِمُل بِالظُّْلِم َواْلُمعُني َعَلْيِه َوالرَّاضى ِبِه 

  341َعْبُد الشَّْهَوِة اَذلُّ ِمْن َعْبِد الرِّقِّ امري املؤمنني عليه السالم 

  372امرياملؤمنني عليه السالم ... ِجيَفٌة  َعِجْبُت ِالْبِن آَدَم، اوَّلُُه نُْطَفٌة، َوآِخرُهُ 

  330اْلَعْدُل اساُس ِبِه َقواُم اْلعاملَِ امري املؤمنني عليه السالم 

  330امري املؤمنني عليه السالم ... اْلَعْدُل َرْأُس اْالمياِن، َوِمجاُع اْالْحساِن 

  329ه صلى اهللا عليه و آله رسول اللَّ ... َعْدُل ساَعٍة َخيـٌْر ِمْن ِعباَدِة َسْبعَني َسَنًة 

  405: توبه آغوش رمحت، ص

   روايت معصوم صفحه

  71حممد باقر عليه السالم ... الِعزُّ رِداءُ اللَِّه، َواْلِكبـُْر ازارُُه 

  206جعفر صادق عليه السالم ... الَعْفُو َعمَّْن ظََلَمَك، َوِصَلُة َمْن َقَطَعَك 

  209جعفر صادق عليه السالم ... ِع َواْالْجِتهاِد َعَلْيَك بِتَـْقَوى اللَِّه َواْلَورَ 

  347اْلَغَضُب ِمْفتاُح ُكلِّ َشرٍّجعفر صادق عليه السالم 

  71رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َفإنَّ َمْن َتواَضَع للَِّه َرفـََعُه اللَُّه 
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يِع َذِلَك    79لسالم امرياملؤمنني عليه ا... فـََلَك اُحلجَُّة َعَلىَّ ِىف مجَِ

  355جعفر صادق عليه السالم ... َفَمْن اَحبَّها اْوَرثـَْتُه اْلِكبـَْر ... 

  300جعفر صادق عليه السالم ... َفَمْن واساُهْم ِحبَواِشى ماِلِه َوسََّع اللَُّه َعَلْيِه ِجنانَُه 

  245جعفر صادق عليه السالم ... ىف ُحُجراٍت ِىف اجلَنَِّة يَْأُكُلوَن ِمْن َطعاِمها 

  244يـَْوِم الِقياَمِةجعفر صادق عليه السالم   الَقبـُْر ُمْنُذ حِني َمْوتِِه اىل... 

  280رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ِقراَءُة اْلُقرآِن ِىف الصَّالِة اْفَضُل 

  319رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... كاَن اْبراهيُم اِىب َغيوراً، َوانا اْغيَـُر ِمْنهُ 

  333رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َكبـَُرْت ِخيانًَة اْن ُحتَدَِّث اخاَك َحِديثاً 

  70جعفر صادق عليه السالم ... الِكبـُْر َقْد َيُكوُن ِىف ِشراِر الّناِس ِمْن ُكلِّ ِجْنٍس 

  334رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  اْلِكْذُب باٌب ِمْن اْبواِب النِّفاقِ 

  303رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اْبِن آَدَم ُكلُُّه َعَلْيِه َالَلُه  َكالمُ 

  221جعفر صادق عليه السالم ... ُكلُّ َعْنيٍ باِكَيٌة يـَْوَم الِقياَمِة االَّ َثالثًَة 

  406: توبه آغوش رمحت، ص

   صفحه معصوم روايت

  281ه و آله رسول اللَّه صلى اهللا علي... ُكلُّ َمْعروٍف َصَدَقٌة 

  48رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ُكلُّ َمولوٍد يولد َعَلى اْلِفْطَرِة 

  302َكْم ِمْن اْنساٍن اْهَلَكهُ ِلساٌن امري املؤمنني عليه السالم 
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  339رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َال ُحتِْقَرنَّ اَحداً ِمَن اْلُمْسِلِمَني 

  339رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ِه كاِذباً َوَال صاِدقاً ِمْن َغْريِ َضروَرٍة َال َحتِْلْف ِباللَّ 

  357رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  َال َختُْن َمْن خاَنَك فـََتُكْن ِمثْـَلهُ 

اَدْوا    211رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َال َتزاُل امَِّىت ِخبَْريٍ ما َحتابُّوا َوَ

  255موسى بن جعفر عليهما السالم ... ُيْسَأَل   َال َتزوُل َقَدما َعْبٍد يـَْوَم اْلِقياَمِة َحّىت 

ا َمْأُموَرٌة  َّ   362رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َال َتُسبُّوا الرِّياَح، فَا

  362صلى اهللا عليه و آله رسول اللَّه  َال َتُسبُّوا الشَّْيطاَن، َوتـََعوَُّذو بِاللَِّه ِمْن َشرِّهِ 

نَـُهمْ    362رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  َال َتُسبُّوا الّناَس فـََتْكِسُبوا اْلَعداَوَة بـَيـْ

  274رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َال ُتَضيـُِّعوا َصَالَتُكْم، َفانَّ َمْن َضيََّع َصَالَتهُ 

  346رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َال تـَْغَضْب فَإَذا َغِضْبَت َفاقْـُعْد 

  327امري املؤمنني عليه السالم ... َال َتُكْن ِممَّْن يـَْرُجو اْآلِخَرَة ِبَغْريِ اْلَعَمِل 

  108َال َشفيَع اْجنَُح ِمَن التـَّْوبَِة امري املؤمنني عليه السالم 

  57رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َال َيْدُخُل اَجلنََّة َمْن نـََبَت حلَُْمُه ِمَن السُّْحِت 

  328جعفر صادق عليه السالم ... َال َيُكوُن اْلُمْؤِمُن ُمْؤِمناً َحّىت َيُكوَن خائِفاً راِجياً 

  407: توبه آغوش رمحت، ص

   روايت معصوم صفحه

  302اللِّساُن ميزاُن اْالْنساِن امري املؤمنني عليه السالم 
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ا  َلَعَن اللَُّه اخلَْْمرَ    360رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َوعاِصَرها َوَغارَِسها َوشاِرَ

  364جعفر صادق عليه السالم ... َيْشَرتى َما لَْيَس َلُه : ِلْلُمْسِرِف َثَالُث َعالماتٍ 

  109له رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آ... للَِّه افْـرَُح ِبتـَْوبَِة َعْبِدِه ِمَن اْلَعِقيِم اْلَواِلِد 

  316رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َعْبٍد   َلْو انَّ السَّماواِت َواْالْرَض كانَتا رَْتقاً َعلى

  90امرياملؤمنني عليه السالم ... َمْعِصَيِتِه   َلو َملْ يـَتَـَوعَِّد اللَُّه َعلى

  349لَْيَس حلَُِقوٍد اْخَوٌة امري املؤمنني عليه السالم 

  356رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  َمْن َخاَن ُمْسِلماً ِىف اْهِلِه َوماِلهِ لَْيَس ِمّنا 

  273حممد باقر عليه السالم ... لَْيَس ِمّىن َمِن اْسَتَخفَّ ِبَصالتِِه 

  306رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َما اْخَلَص َعْبٌد لِّلِه َعزَّ َوَجلَّ اْرَبِعَني َصباحاً 

  199امرياملؤمنني عليه السالم ... جاِهُد الشَِّهيُد ىف َسِبيِل اللَِّه ِباْعَظَم اْجراً َما اْلمُ 

  296رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َرْأِس يَتيٍم   ما ِمْن ُمؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة َيَضُع َيَدُه َعلى

  220جعفر صادق عليه السالم ...  َما نـََقَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعْبداً ِمْن ُذلِّ اْلَمعاِصى

  263العابدين عليه السالم  زين... ٍء يـَْوَم اْلِقياَمِة  ما يُوَضُع ىف ميزاِن اْمرِى

  109على بن موسى عليهما السالم ... َمَثُل اْلُمْؤِمِن ِعْنَد اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َكَمَثِل َمَلٍك ُمَقرٍَّب 

  198رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... االْصَغَر  َمْرَحباً ِبَقْوٍم َقَضُوا اِجلهادَ 

  366رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اْلُمْسِلُم اُخو اْلُمْسِلِم 

  408: توبه آغوش رمحت، ص
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   صفحه معصوم روايت

  357اْلَمْكُر َواخلَِْديَعُة َواْخلِيانَُة ِىف الّناِررسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

ْنيا َمجََع ِلَغْريِِه امري املؤمنني عليه السالم َمْن احَ    354بَّ الدُّ

  352حممد صلى اهللا عليه و آله ... َمِن اْحَتَكَر َطعاماً اْرَبِعَني يـَْوماً 

  370َمِن اْسَتَبدَّ ِبرَأِْيِه َهَلَك امري املؤمنني عليه السالم 

  92على بن موسى عليه السالم ...  َمِن اْستَـْغَفَر بِِلَساِنِه وََملْ يـَْنَدْم ِبَقْلِبهِ 

  349َمِن اطَّرََح احلِْْقَد اْسَرتاَح قـَْلُبُه َولبُُّه امري املؤمنني عليه السالم 

  337رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمِن اْغتيَب ِعْنَدُه اُخوُه اْلُمْسِلُم َفاْسَتطاَع َنْصَرُه 

  368رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َوَجلَّ َبْطَنُه ِمْن ناِر َجَهنََّم َمْن اَكَل الرِّبا َمَألَ اللَُّه َعزَّ 

  313رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمْن اَكَل لُْقَمًة ِمْن َحراٍم َملْ تـُْقَبْل َلُه َصالٌة 

  366رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمْن باَع َعْيباً َملْ يـُبَـيـِّْنُه 

  335جعفر صادق عليه السالم ... اَهَت ُمْؤِمناً اْو ُمْؤِمَنًة ِمبا لَْيَس ِفيِهَما َمْن ب

  335رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمْن بـََهَت ُمْؤِمناً اْو ُمْؤِمَنًة قاَل ِفيِه َما لَْيَس ِفيِه 

  110عليه السالم  امرياملؤمنني... َمْن تاَب تاَب اللَُّه َعَلْيِه َواِمَرْت َجوارُِحهُ 

  352رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمْن َمجََع َطعاماً يـَتَـرَبَُّص ِبِه اْلَغالَء اْرَبِعَني يـَْوماً 

  318موسى بن جعفر عليهما السالم  َمْن َحُسَن ِبرُُّه بِاْخواِنِه َواْهِلِه ُمدَّ ِىف ُعْمرِهِ 

  340جعفر صادق عليه السالم ... انَُّه كاِذٌب َميٍني َوُهَو يـَْعَلُم   َمْن َحَلَف َعلى
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  221رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمْن َذَرَفْت َعْيناُه ِمْن َخْشَيِة اللَِّه 

  409: توبه آغوش رمحت، ص

   صفحه معصوم روايت

  307َمْن َرِغَب ِفيما ِعْنَد اللَِّه اْخَلَص َعَمَلُه امري املؤمنني عليه السالم 

  59حممد باقر عليه السالم ... َعَمُلُه   َدَق ِلَسانُُه زَكىَمْن صَ 

  330امرياملؤمنني عليه السالم ... َمْن طاَبَق ِسرُُّه َعَالنِيََتُه، َوواَفَق ِفْعُلُه َمَقالََتُه 

ُلهُ  ارُُه، اْلقاِئِم لَيـْ َ   324يه و آله رسول اللَّه صلى اهللا عل... َمْن َطَلَب اْلِعْلَم فـَُهَو َكالصَّاِئِم 

  341رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمْن َعَرَضْت َلُه فاِحَشٌة اْو َشْهَوٌة َفاْجتَـَنَبها 

  208جعفر صادق عليه السالم ... َمْن َعِلَم انَّ اللََّه َيراُه، َوَيْسَمُع ما يـَُقوُل 

  366صلى اهللا عليه و آله  رسول اللَّه... َمْن َغشَّ اْلُمْسِلمَني ُحِشَر َمَع اْليَـُهوِد 

  366َمْن َغشَّ الّناَس ِىف ِديِنِهْم فـَُهَو ُمعاِنٌد للَِّه َوَرُسوِلِه امري املؤمنني عليه السالم 

  295رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َطعاِمِه   َمْن قـََبَض يَتيماً ِمْن بـَْنيِ اْلُمْسِلمَني اىل

  324رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  َنِت اْجلَنَُّة ِىف طََلِبهِ َمْن كاَن ِىف َطَلِب اْلِعْلِم كا

  365امرياملؤمنني عليه السالم ... َمْن كاَن َلهُ ماٌل فَايّاُه َواْلَفساَد 

  360رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمْن كاَن يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر 

  347حممد باقر عليه السالم ... اْمضائِِه   يـَْقِدُر َعلىَمْن َكَظَم َغْيظاً َوُهَو 

  206جعفر صادق عليه السالم ... َمْن َمَلَك نـَْفَسُه اذا َرِغَب، َواذا َرِهَب 
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عاصى اىل
َ
  57امرياملؤمنني عليه السالم ...   ِعزِّ التـَّْقوى  َمْن نـََقَلُه اللَُّه ِمْن ُذلِّ امل

  309رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اللَُّه َمْن يـََتَصبـَّْر ُيَصبـِّْرُه 

  206امرياملؤمنني عليه السالم ... نـَبِّْه بِالتـََّفكُِّر قـَْلَبَك، َوَجاِف َعِن اللَّْيِل َجْنَبَك 

  410: توبه آغوش رمحت، ص

   صفحه معصوم روايت

  42هما السالم حجة بن احلسن علي... َوآياُتَك َوَمَقاماِتَك الَِّىت َالتـَْعطيَل َهلا 

بـَْعَة ِمبا َحتَْت اْفالِكها    345امرياملؤمنني عليه السالم ... َواللَِّه َلْو اْعطيُت اْالقاليَم السَّ

  77دعاء افتتاح  َوايـَْقْنُت انََّك اْرَحُم الرَّاِمحِنيَ 

  376لَّه صلى اهللا عليه و آله رسول ال... َيَدْيَك َرُجًال َخيـٌْر َلَك   َواْميُ اللَِّه َالْن يـَْهِدَى اللَُّه َعلى

  293امرياملؤمنني عليه السالم ... َوَأْكرِْم َعِشريََتَك َفانـَُّهْم َجناُحَك 

  264على بن موسى عليه السالم ... َوتـُْؤِمُن ِبَعذاِب اْلَقْربِ، َوُمْنَكٍر َوَنِكٍري 

اِئى َوُعُلوِّ اْرِتفاِعى    219قدسى  ...َوِعزَِّتى َوَجَالِىل َوَعَظَمىت َوَ

  364امرياملؤمنني عليه السالم ... َوْيَح اْلُمْسِرِف، َما ابـَْعَدُه َعْن َصَالِح نـَْفِسِه 

  370جعفر صادق عليه السالم  َهَلَك َمْن َملْ يـَْعِرْف َقْدَرهُ 

، ايّاَك َواْلغيَبَة    336رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... يا اباَذرٍّ

ُموَع َهْب ! يَاْبَن ِعْمرانَ  نـَْيَك الدُّ   68قدسى ... ِىل ِمْن َعيـْ

َتواِضُعوَن ! يا داُودُ 
ُ
  72قدسى ... َكما انَّ اقْـَرَب النَّاِس ِمَن اللَِّه امل
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  205اْفَضُل اجلِْهاِد َمْن اْصَبَح َاليـَُهمُّ ِبظُْلِم اَحٍدرسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ! يا َعِلىُّ 

  67حضرت عيسى عليه السالم ... بَُّبوا اَىل اللَِّه يَا َمْعَشَر احلَْوارِّيَني، حتََ 

  358جعفر صادق عليه السالم  ُكلِّ طَِبيَعٍة اّال اخلِْيانََة َواْلِكْذبَ    ُجيَْبُل اْلُمؤِمُن َعلى

  317رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... حيُِبُّ ِىف اللَِّه، َويـُْبِغُض ِىف اللَِّه، َوُيصاِحُب ِىف اللَِّه 

  352َجَهنََّم ِىف َدَرجٍةرسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله   ُحيَْشُر احلَّْكاُروَن َوقـَتَـَلُة اْالنـُْفِس اىل

  411: توبه آغوش رمحت، ص

   صفحه معصوم روايت

نَـْيِه    360رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َخيْرُُج اخلَّْماُر ِمْن قـَْربِِه َمْكُتوٌب بـَْنيَ َعيـْ

  259جعفر صادق عليه السالم ... َيْسَأُل السَّْمَع َعّما َيْسَمُع، َوالَْبَصَر َعّما َيْطِرُف 

  302رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... يـَُعذُِّب اللَُّه اللِّساَن ِبَعذاٍب َاليـَُعذُِّب ِبِه َشْيئاً 

  274عليه السالم جعفر صادق ... يـُْعَرُف َمْن َيِصُف احلَْقَّ بَِثَالِث ِخصاٍل 

  256امرياملؤمنني عليه السالم ... يُوَقُف اْلَعْبَد بـَْنيَ َيَدِى اللَِّه فـَيَـُقوُل 

  370جعفر صادق عليه السالم ... اْالَمراَء بِاجلَْْوِر : يـُْهِلُك اللَُّه ِسّتاً ِبِستٍّ 

  260مدباقر عليه السالم حم... يـَْوَم اْلِقياَمِة ِبصاِحِب الدَّْيِن َيْشُكو اْلَوْحَشَة   يـُْؤتى

  413: توبه آغوش رمحت، ص

   فهرست انبياء ومعصومني

   ابراهيم بت شكن ابراهيم خليل عليه السالم
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  159، 150ابراهيم خليل عليه السالم، 

   امحد حممد بن عبداللَّه صلى اهللا عليه و آله

، 370، 339، 303، 301، *168، 107، 106، 83، 82، 81، 80، 70، 69، 68، 62آدم عليه السالم، 
372 ،373  

   امام باقر حممد باقر عليه السالم

   امام ششم جعفر صادق عليه السالم

   امام صادق جعفر صادق عليه السالم

   امام على امرياملؤمنني على عليه السالم

   امام هادى حممد تقى، جواد عليه السالم

   امام هشتم على بن موسى الرضا عليهما السالم

   موسى بن جعفر عليه السالمامام هفتم 

   امرياملؤمنني امرياملؤمنني على عليه السالم

، 132، 122، 121، 110، 108، 97، 90، 83، 78، 67، 58، 57، 43، 39امرياملؤمنني على عليه السالم، 
153 ،167 ،168 ،177 ،184 ،198 ،205 ،206 ،209 ،210 ،220 ،222 ،224 ،243 ،256 ،
259 ،266 ،267* ،280 ،281* ،290 ،293 ،296 ،301 ،302 ،306 ،309 ،316 ،318 ،319 ،
320 ،321 ،322 ،327 ،330 ،333 ،337 ،339 ،341 ،345 ،346 ،347 ،348 ،350 ،353 ،
354 ،358،  

  414: توبه آغوش رمحت، ص

364 ،365 ،366 ،369 ،372 ،375 ،376  
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   امرياملؤمنني على امرياملؤمنني على عليه السالم

   طالب امرياملؤمنني على عليه السالم املؤمنني على بن أىبامري 

  80، 79ايوب عليه السالم، 

   پسر عمران موسى بن عمران عليه السالم

   پيامرب بزرگ اسالم حممد بن عبداللَّه صلى اهللا عليه و آله

   پيامرب خدا حممد بن عبداللَّه صلى اهللا عليه و آله

    عليه و آلهپيامرب حممد بن عبداللَّه صلى اهللا

   پيغمرب اسالم حممد بن عبداللَّه صلى اهللا عليه و آله

، 132، 128، 127، 123، 111، 109، 107، 85، 84، 79، 71، 70، 64، 59، 51، 26عليه السالم، 
168 ،174 ،175 ،176 ،198 ،204 ،206 ،207 ،208 ،210 ،219 ،220 ،221 ،233 ،244 ،
245 ،247 ،257 ،259 ،260 ،261 ،266 ،267 ،273 ،274 ،275 ،278 ،281 ،283 ،288 ،
289 ،300 ،303 ،306 ،310 ،320 ،327 ،328 ،335 ،340 ،347 ،355 ،357 ،358 ،361 ،
364 ،368 ،370  

  132حجة بن احلسن عليهما السالم، 

  132، 113، 83حسن بن على عليهما السالم، 

   حسن حسن بن على عليه السالم

  364، *300، 290، *280حسن عسكرى عليه السالم، 

، 153، 152، 151، 149، 148، 147، 146، 145، 144، 132، 83، 58حسني بن على عليهما السالم، 
154 ،155* ،156 ،188*  
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   حسني حسني بن على عليهما السالم

   حضرت باقر حممد باقر عليه السالم

   حضرت جواد حممد تقى، جواد عليه السالم

   ا السالمحضرت حسني حسني بن على عليهم

   حضرت رضا على بن موسى الرضا عليهما السالم

   حضرت زين العابدين على بن احلسني عليهما السالم

   حضرت سجاد على بن احلسني عليهما السالم

   حضرت سيد الشهداء حسني بن على عليهما السالم

  415: توبه آغوش رمحت، ص

   حضرت صادق جعفر صادق عليه السالم

   على عليه السالمحضرت جمتىب حسن بن 

   حضرت مرمي مرمي بنت عمران عليها السالم

  82، 81، 80حوا عليها السالم، 

  224خدجيه بنت خويلد، 

  111، 72، 57داوود عليه السالم، 

   دخرت عمران مرمي بنت عمران عليها السالم

   رسول اللَّه حممد بن عبداللَّه صلى اهللا عليه و آله
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   صلى اهللا عليه و آلهرسول اهلى حممد بن عبداللَّه 

   رسول با كرامت اسالم حممد بن عبداللَّه صلى اهللا عليه و آله

   رسول حق حممد بن عبداللَّه صلى اهللا عليه و آله

   رسول خدا حممد بن عبداللَّه صلى اهللا عليه و آله

   رسول حممد بن عبداللَّه صلى اهللا عليه و آله

   زهرا فاطمه زهرا عليها السالم

  327عليه السالم، سليمان 

  132صاحل عليه السالم، 

   على امرياملؤمنني على عليه السالم

   طالب امرياملؤمنني على عليه السالم على بن أىب

  280، 263، 259، 244، 161، 88، 59، 58العابدين عليهما السالم،  على بن احلسني، زين

  283، 263، 131، 130، 129، 109، 92، 64، 39على بن موسى الرضا عليهما السالم، 

  132، 119، 83فاطمه زهرا عليها السالم، 

   فاطمه فاطمه زهرا عليها السالم

  137هاشم،  قمر بىن

  248، *104، *61، 60، *28، *20لقمان، 

  224، 34لوط، 
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، 265، 263، 260، 255، 219، 217، 210، 205، 122، 106، 83، 71، 59حممد باقر عليه السالم، 
273 ،303 ،310 ،318، 334 ،347  

، 107، 97، 83، 71، 61، 57، 56، 55، 52، 48، 43، 39، 31حممد بن عبداللَّه صلى اهللا عليه و آله، 
108 ،109 ،110 ،111 ،119 ،122 ،123 ،124 ،128 ،134 ،137 ،138 ،139 ،140 ،141 ،
142 ،143 ،147 ،148 ،151 ،152 ،153،  

  416: توبه آغوش رمحت، ص

163 ،165 ،166 ،167 ،168 ،169 ،170 ،173 ،174 ،175 ،196 ،198 ،205 ،207 ،209 ،
210 ،216 ،219 ،221 ،222 ،224 ،229 ،230 ،238 ،246 ،247 ،251 ،255 ،256 ،263 ،
266 ،267 ،268 ،273 ،274 ،280 ،281 ،283 ،289 ،290 ،291 ،295 ،297 ،301 ،302 ،
303 ،305 ،306 ،308 ،309 ،312 ،313 ،316 ،317 ،319 ،320 ،322 ،323 ،329 ،332 ،
333 ،334 ،335 ،336 ،337 ،338 ،339 ،340 ،341 ،344 ،346 ،349 ،350 ،352 ،354 ،
356 ،357 ،359 ،360 ،362 ،366 ،367 ،369 ،372 ،373 ،375 ،376 ،377  

  293، 283، 64حممد تقى، جواد عليه السالم، 

   حممد حممد بن عبداللَّه صلى اهللا عليه و آله

  *272، 119، 79عمران عليها السالم،  مرمي بنت

   مرمي مرمي بنت عمران عليها السالم

  66مسيح عليه السالم، 

  351، 318، 281، 255، 167، 64، 59موسى بن جعفر عليهما السالم، 

  327، 293، 273، 253، 196، 186، 185، 184، 117، *104، 68موسى بن عمران عليه السالم، 

   السالمموسى موسى بن عمران عليه 
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  160، 157، 154يعقوب عليه السالم، 

  *326، *320، 228، *214، 160، 159، 158، 157، 115، *104، 79، 50يوسف عليه السالم، 

  417: توبه آغوش رمحت، ص

   فهرست اعالم

  131، 130، 129، )جيب بر(ابراهيم 

   ابليس شيطان

  38ابن اىب احلديد، 

  38ابن اثري، 

  38ابن حجر، 

  38شقى، ابن محزه دم

  38ابن خلكان، 

  38ابن زوالق، 

  ابن زياد عبيداللَّه بن زياد

  214، 213ابن سريين، حممد، 

  38ابن صباغ، 

  151ابن طاووس، 

  38ابن عساكر، 
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  38ابن قتيبه، 

  38ابن كثريشامى، 

  38ابن ماجه، 

  274ابن مسعود، 

  153، 152ابواحلتوف بن حرث، 

  38ابوالسعود، 

  128، 127ابوبصري، 

  126زجاجى،  ابوعمر

  170، 169، 168ابولبابه، 

  418: توبه آغوش رمحت، ص

  42اىب جعفر حممد بن عثمان بن سعيد، 

  38امحد حنبل، 

  *180اخوند مهداىن، 

  160اسراييل، 

  224، 119، 118، 117، )مهسر فرعون(اسيه دخرت مزاحم 

  164، 163، 162اصمعى، 

  38الوسى، 
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  170، 169ام سلمه، 

  312ام عبداللَّه، 

  187، 186اللَّه بروجردى،  ايت

اوندى،    181ايت اللَّه 

  67براء بن عازب، 

  283بزنطى، 

  167بشر حاىف، 

  38بالذرى، 

  196بلعم باعورا، 

  141، 139لول، 

  39بيضاوى، 

  218پورياى وىل، 

  38تاج الدين مناوى، 

  38ترمذى، 

  39تفتازاىن، 

  172تنوخا، 

  38ثعلىب، 
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  57، )انصارىبن عبداللَّه (جابر 

  134جابر جعفى، 

  181جعفر برمكى، 

  216، 215حجة االسالم شفىت، 

  289حذيفه، 

   حر بن يزيد حر بن يزيد رياحى

  224، 152، 151، 149، 148، 147، 145، 144حر بن يزيد رياحى، 

  70حسني بن اىب عال، 

  61محيد طويل، 

  119خدجيه بنت خويلد، 

  419: توبه آغوش رمحت، ص

  24الدين طوسى، خواجه نصري 

  201داروين، 

  201دركامي، 

  38دوالىب، 

  38ذهىب، 

  285، 101، 24راغب اصفهاىن، 
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اء الديىن،    129رضا 

  174، 173، 172روبيل، 

  153، 152سعد بن حرث انصارى، 

  172سعيد بن جبري، 

  61سليمان على، 

   سيد شفىن حجة االسالم شفىت

  38سيوطى، 

  38شافعى، 

  39شريف جرجاىن، 

  121، 120شعوانه، 

  124شقيق بلخى، 

  39مشس الدين اصفهاىن، 

  136شيخ حسن، 

، *273، *263، *255، *238، *221، *217، *207، *206، *175، 174، *141، *123شيخ صدوق، 
281* ،293* ،322* ،331 ،350* ،357* ،360*  

  *344، *337، *323، 292، 256شيخ طوسى، 

  *341شيخ مفيد 
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، 125، 123، *107، 95، 93، 82، 81، 80، 79، 69، 68، 65، 64، 63، 61، 47، 22، 21شيطان، 
139 ،193 ،203 ،209 ،228 ،312 ،327 ،355 ،358 ،359 ،362 ،363 ،370 ،371 ،372  

   صدوق شيخ صدوق

  151، 38طربى، 

  224طلحه، 

   طوسى شيخ طوسى

  79عبد االعلى موىل ال سام، 

  420: توبه آغوش رمحت، ص

  182بصرى، عبد اللَّه 

  175عبد اللَّه بن محّاد، 

  145عبيداللَّه بن زياد، 

  153اى،  عالمه كمره

  257، 256، 180، 179، 178، 177، 24ى جملسى،  عالمه

  176، 175على بن اىب محزه، 

  168على بن سرى، 

  137، 136على گنداىب، 

  153، 148عمر بن سعد، 

  عمر سعد عمر بن سعد
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  208عمرو بن سعيد، 

  64بيد، عمرو بن ع

  143، 121غّسان، 

  38فخر رازى، 

  327، 253، 243، 224، 119، 118، 117، 34فرعون، 

  201فرويد، 

  142، 141فضيل عياض، 

  132فيض كاشاىن، 

  274، 104قارون، 

  184، 183، 182، 181قاسم مؤمتن، 

  38قاضى ابوبكر باقالىن، 

  38قاضى عبد الرمحن اجيى، 

  38قرطىب، 

   قره قرة بن قيس

  149ن قيس، قرة ب

  39قوشجى، 

  57كعب بن عجره، 
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  143، 142كعب بن مالك، 

  201ماركس، 

  263مأمون عباسى، 

  38متقى هندى، 

   ى جملسى جملسى عالمه

  38طربى،  حمب الدين

  136حممد باقر موسوى مهداىن، 

  421: توبه آغوش رمحت، ص

   ى جملسى حممد تقى جملسى عالمه

  156حممد عبده، 

  142مرارة بن ربيع، 

  224مروان بن حكم، 

  140، 137معاذ بن جبل، 

  224، 122، 121معاويه بن أىب سفيان، 

  167معاوية بن وهب، 

  237، 234، 233مفضل بن عمر كوىف، 

  184، 120مال امحد نراقى، 
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  133منصور بن عّمار، 

  150، 149مهاجر بن اوس، 

   مهاجر مهاجر بن اوس

  137مريزاى شريازى، 

  38نسائى، 

  121 نصر بن مزاحم،

  201نيچه، 

  38نيشابورى، 

  38واحدى، 

  180واعظ سبزوارى، 

  183، 182، 181، 180هارون الرشيد، 

  122، 121هاشم مرقال، 

  274هامان، 

  59هشام بن حكم، 

  261هشام بن سامل، 

  142هالل بن اميه، 

  62حيىي بن معاذ، 
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  220يعقوب بن شعيب، 

  423: توبه آغوش رمحت، ص

   مذاهبفهرست قبايل، بيوتات، 

  79آل سام، 

، *315، *288، *258، *246، *245، *243، *140، *113، *106، *66، *53، *49، *36عمران،  آل
332* ،346* ،350* ،369*  

  243آل فرعون، 

  377، 152آل حممد، 

، 264، 263، 261، 255، 230، 167، 153، 147، 134، 127، 112، 93، 49، 48، 13اهل بيت، 
280 ،319  

  217، 57ل، بىن اسرايي

  175بىن اميه، 

  127بىن عباس، 

  168بىن قريظه، 

  137بىن هاشم، 

  *240، *225جعفرى، 

  64حسىن، 

  153حسيىن، 
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  152خزرج، 

  153خوارج، 

  424: توبه آغوش رمحت، ص

  275، 266، 243، 215، 210، 204، 188، 187، 186شيعه، 

   شيعيان شيعه

  224قريش، 

  136موسوى، 

  49نصراىن، 

  366، 201، 169، 168، 123، 122، 104، 86، 67، 49يهود، 

  425: توبه آغوش رمحت، ص

ا   فهرست كتا

  180ابواب اجلنان، 

  *358، *356اختصاص، 

  *373، *148، *98، *56، *52ارشاد القلوب، 

  *172، *167اسرار معراج، 

  *364، *354، *148اعالم الدين، 

  *344، *337، *323، *292، 256اماىل شيخ طوسى، 
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، *281، *273، *263، *255، *221، *217، *207، *206، *175، *141، *123اماىل صدوق، 
293* ،322*،  

350* ،357* ،360*  

  *341اماىل مفيد، 

  61اجنيل، 

، *83، *80، *72، *71، *70، *68، *67، *61، *60، *59، *58، *52، *51، *48، *26حبار األنوار، 
85* ،90* ،92* ،96* ،100* ،107* ،108* ،109* ،110* ،112* ،119* ،123* ،124* ،129* ،

132* ،141* ،162* ،175* ،176* ،206* ،208* ،209* ،217* ،218* ،219* ،220* ،222* ،
238* ،244*،  

  426: توبه آغوش رمحت، ص

245* ،248* ،255* ،256* ،257 ،258* ،259* ،260* ،261* ،263* ،264* ،266* ،267* ،
273* ،274* ،279* ،280* ،281* ،283* ،284* ،289* ،290* ،292* ،293* ،296* ،300* ،
302* ،303* ،306* ،309* ،310* ،316* ،317* ،318* ،319* ،321* ،322* ،323* ،324* ،
327* ،328* ،329* ،330* ،333* ،334* ،335* ،336* ،337* ،339* ،340* ،341* ،342* ،
344* ،346* ،347* ،350* ،352* ،354* ،355*، 356* ،357* ،358* ،359* ،360* ،361* ،
362* ،364* ،365* ،367* ،368* ،369* ،370* ،372* ،376*  

  *280بصائر الدرجات، 

  *153، *152پيشواى شهيدان، 

، *363، *346، *345، *339، *333، *322، *318، *309، *210، *60، *59، *51حتف العقول، 
365*  

  *142تذكرة االولياء، 
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  *346، *333، *295الرتغيب، 

  *323ترغيب و ترهيب، 

  *300، *290، *280تفسري امام حسن عسكرى، 

  *170تفسري برهان، 

  *303، *300، *290، *289، *174، *144تفسري صاىف، 

  *316، *303، *259تفسري عياشى، 

  *267تفسري فرات، 

  *248، *170تفسري قمى، 

  *164تفسري كشف االسرار، 

  *372، *366، *364، *360، *358، *353، *337، *321، *313، *295تفسري معني، 

  *253تفسري منونه، 

  *249تفسري نوين، 

  427: توبه آغوش رمحت، ص

  *238توحيد صدوق، 

  *238توحيد مفضل، 

  61تورات، 

  *368، *362، *357، *317، *296، *111، *110، *71ثواب االعمال، 
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  *329، *306، *112، *110، *109، *58جامع االخبار، 

  331جامع السعادات، 

  *219، 181جامع النورين، 

  *202جاهليت قرن بيستم، 

  *357، *322جعفريات، 

  *160حسن يوسف، 

  *124خرائج، 

  181خزينة اجلواهر، 

، *345، *341، *336، 331، *319، *317، *275، *274، *263، *210، *108، *59خصال صدوق، 
347* ،360* ،364* ،369*  

  *312الدّر املنثور، 

  *107دعوات راوندى، 

  *29راز آفرينش انسان، 

  *30راه خداشناسى، 

  *67ى حبر العلوم،  رجال عالمه

  *127، *126، *125روح البيان، 

  *167، *125روضات اجلنات، 

  *323، *97روضة الواعظني، 
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  61زبور، 

  *256الزهد، 

  *214سفينة البحار، 

ج البالغه،    *334، *321شرح 

ج البالغه   *240، *225ى جعفرى،  شرح 

  184طاقديس، 

  *352طب النىب، 

  *316، *68، *52عدة الداعى، 

  331عرفان اسالمى، 

  *71عقاب املتكرب، 

  428: توبه آغوش رمحت، ص

  *372، *362، *361، *273، *260، *39علل الشرايع، 

  *30علم و زندگى، 

  *157، *154، 153، *152عنصر شجاعت، 

  *368، *328، *221 ،*108، *48عواىل اللئاىل، 

  *335، *306، *284، *283، *274، *264، *211، *109، *39عيون اخبار الرضا، 

  *39الغدير، 
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، *346، *341، *337، *330، *321، *309، *306، *302، *260، *110، *108، *97غرر احلكم، 
348* ،358* ،364* ،366* ،370* ،372*  

  258، *فضل القرآن

، 64، 63، 61، 55، 49، 41، 40، 37، 36، 34، 33، 31، 28، 27، 25، 23، 21، 20، 19قرآن، 
66 ،69 ،70 ،76 ،77 ،85 ،91 ،95 ،96* ،100 ،103 ،112 ،113 ،117 ،119 ،121 ،132 ،

142 ،182 ،184 ،193 ،195 ،196 ،198 ،199 ،201 ،204 ،205 ،213 ،219 ،220 ،229 ،
230 ،231 ،238 ،239 ،241 ،242 ،245 ،248 ،249، 250 ،251 ،253 ،255 ،257 ،258 ،
259 ،261 ،262 ،264 ،267 ،268 ،269 ،270 ،271 ،272 ،276 ،277 ،278 ،279 ،280 ،
284 ،285 ،286 ،288 ،291 ،293 ،296 ،298 ،299 ،300 ،304 ،307 ،311 ،312 ،314 ،
317 ،320 ،321 ،325 ،326 ،327 ،328 ،331 ،332 ،336 ،338 ،339 ،342 ،343 ،349 ،
351 ،353 ،354 ،361 ،363 ،365 ،367 ،368 ،369 ،371 ،373 ،374  

  *248، *218قصص راوندى، 

  ،*168، *162، *107، *100، *80، *72، *71، *70، *64، *61، *51، *26كاىف، 

  429: توبه آغوش رمحت، ص

176* ،206* ،208* ،209* ،210* ،219* ،220* ،221* ،222* ،244* ،245 ،257 ،258* ،
259*، 263* ،266* ،281* ،284* ،289* ،292* ،300* ،302* ،310* ،319* ،328* ،331 ،
334* ،340* ،341* ،344* ،347* ،351* ،362* ،365* ،369* ،376*  

  *370، *129، *119كشف الغمه، 

، *372، *366، *362، *360، *352، *344، *338، *324، *313، *309، *295، *109كنز العمال، 
375*  

  *317، *292، *92ائد، كنز الفو 



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

 

  *31هاى دانش،  گنجينه

  113، *83جممع البيان، 

  *364، *354، *339، *334، *333، *221، *96، *71، *67، *61، *58، *57، *56ى ورّام،  جمموعه

  *318، *274حماسن، 

  *333، 331، *301، *133حمجة البيضاء، 

، *333، *330، *322، *318، *274، *132، *112، 110، *108، *67، *60، *57مستدرك الوسائل، 
345* ،346* ،357*  

  *369، *333، *329، *323، *274، *71مشكاة االنوار، 

  *355، *279مصباح الشريعة، 

  *335، 331، *261، *109، *90معاىن االخبار، 

  331، 120معراج السعادة، 

  *43مفاتيح اجلنان، 

  101، 24مفردات، 

  *357، *341، *319مكارم األخالق، 

، *367، *366، *362، *342، *337، *327، *319، *281، *273، *205، *108من ال حيضره الفقيه، 
368*  

  *134منهج الصادقني، 

  430: توبه آغوش رمحت، ص
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  *324منية املريد، 

  331، *303، *299، *62، *61، *60مواعظ العدديه، 

  135امليزان، 

  *109، *108ميزان احلكمه، 

  *292نوادر راوندى، 

  *244، *135نور الثقلني، 

، *321، *309، *293، *260، *244، 243، *220، *199، *108، *97، *96، *92، *90ج البالغه، 
327* ،345*،  

348* ،350* ،367* ،370*  

، *206، *205، *198، *113، *111، *109، *107، *92، *90، *72، *64، *39وسائل الشيعه، 
207* ،208* ،209* ،210* ،211* ،219* ،221* ،274* ،275* ،283* ،300* ،310* ،319* ،
320* ،337* ،341* ،344* ،359* ،360* ،367* ،372*  

  121ى صّفني،  وقعه

  431: توبه آغوش رمحت، ص

ا   فهرست مكا

  132، 129اروميه، 

  218، 216، 215اصفهان، 

  54باغهاى عدن، 
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  182، 171، 170، 162، 120بصره، 

  184، 182بغداد، 

  124بلخ، 

  176بندرعباس، 

  143، 142تبوك، 

  131ى سالم،  تپّه

  188، 187، 186، 13ران، 

  ،60، 59، 58، 57، 56، 51، 44، 27جهنم، 

71 ،90 ،92 ،95 ،99 ،105 ،118 ،121 ،123 ،126 ،135 ،138 ،139 ،141 ،149 ،153 ،166 ،
206 ،207 ،214 ،230 ،240 ،244 ،254 ،258 ،259 ،264 ،266 ،267 ،272 ،274 ،280 ،
285 ،290 ،294 ،299 ،306 ،310 ،332 ،341 ،343 ،344 ،350 ،352 ،357 ،368 ،371 ،
372  

، 119، 118، 114، 113، 99، 90، 81، 80، 67، 66، 60، 59، 57، 56، 54، 48، 44، 41شت، 
124 ،128 ،140 ،141 ،145 ،149 ،150 ،157 ،167 ،168 ،175 ،189 ،195،  

  432: توبه آغوش رمحت، ص

196 ،207 ،217 ،220 ،221 ،224 ،230 ،240 ،244 ،245 ،256 ،257 ،258 ،264 ،265 ،
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