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  2: عربت آموز، ص

  

   مقدمه

  

 مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو
 

 يادم از كشته خويش آمد وهنگام ِدرو

  

اى معشوق حقيقى در هر زمان و مكاىن متامى فرزندان آدم على نبينا و عليه السالم را به عشق ) حافظ( زيباترين صور
اما آدمزادگان چنان سرگرم خورد و خوراك و پوشاكند كه از متام فريادهاى بلند جهان هسىت حىت نداىي خواند،  بازى فرا مى

  .شنود ضعف را منى

  :فرمايند امام العارفني امرياملؤمنني عليه السالم در بياىن نوراىن مى

  .»َما أكثـََر الِعَرب وأََقّل اإلعِتَبار«

  .زان اندكندمايه عربت بشر بسيار است وليكن عربت آمر 

  :ونداى ملكوتى فرشته وحى به متامى بشر امر ميكند

  .»1« »َفاْعَتِربُوا يا أُوِيل اْألَْبصارِ «

  :آورند اگر دىل بيدار باشد خواهد ديد كه سراسر جهان هسىت فرياد برمى

 كه يكى هست و هيچ نيست جز او
 

 وحده ال إله إّالهو
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كند؛ لذا خداوند انبياء واولياء خود را براى بيدار كردن فطرت  از مسري حق غافل مىليكن اقتضاى زندگى مادى، انسان را 
نشني نظرى به افالك كند و مهراه آخرين فرستاده خود ثقل اكرب و نور مبني قرآن   فرستد تا شايد انسان خاك خفته بشر مى

  .عربت بگريند» آموزان عربت«ايد كند تا ش كند و در آن قصه و داستان گذشتگان را بيان مى كرمي را نازل مى

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

رتين عمل  زندگى بزرگان خمصوصاً اولياى اهلى دانشگاهى است انسان ا و ابوذرها هستند و  ساز كه شاگردان آن سلما
  .زندگى اولياء اهلى است - باشد يز مىكه مورد تأكيد فراوان كتاب اهلى ن  -تدبر و تفكر و انديشه

ا و نكات عربت باشد،  آموزى از بعضى كتب انديشمند فرزانه حضرت استاد حسني انصاريان مى اين نوشته كه داستا
  :داراى ويژگيهاى ذيل است

  .باشد غالب مطالب برگرفته از زندگى و كلمات اهل بيت عليهم السالم مى) الف

دهنده كاوش عميق و دقيق در متون صحيح  ترين اسناد رواىي و تارخيى بوده كه نشان ه قوىمطالب نقل شده مستند ب) ب
  .اسالمى است

اند بلكه با پردازشى قوى انسان را از  در انتقال مطالب؛ حضرت استاد حسني انصاريان به نقل صرف بسنده نكرده) ج
اى كه روح و روان انسان با دقايق و لطايف  نهدهند بگو  جهان پريامون خود جدا ساخته و در فضاىي معنوى سري مى

  .كند موجود در داستان گره خورده و دهلاى خفته را بيدار مى

ا و مطالب كتاب بر اساس حروف الفبا در يك دوره دو جلدى توسط هيئت حتريريه) د مركز علمى و   جمموعه داستا
  مركز تنظيم و نشر - حتقيقى دارالعرفان

______________________________  
  .111): 12(يوسف  -)1(

  19: عربت آموز، ص

  .و با اذن معظم له آماده شده است -آثار استاد حسني انصاريان
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اند، باشد به  اى براى آخرت متامى عزيزاىن كه در فراهم آوردن آن متحمل زمحىت گشته ذخريه» آموز عربت«با اميد به اينكه 
  :دارمي خوانندگان گرامى عرضه مى

  لعل و جامى امن و يار مهربان ساقى شراب
 

 دال كى ِبْه شود كارت اگر اكنون خنواهد شد؟
«1» 

  

   مركز علمى حتقيقاتى دار العرفان

______________________________  
  حافظ -)1(

  20: عربت آموز، ص

  ] حرف الف[

   آمرزش زن بدكاره

  

آخرين خبش از كتاب باعظمت اوست از حضرت صادق عليه كه » روضه كاىف«ثقة االسالم كليىن در كتاب شريف 
كدام يك از : روزى لشكرش را خواند و گفت. عابدى از كثرت عبادت پشت ابليس را شكست: كند السالم روايت مى

ز توانيد اين عابد را از گردونه عبادت خارج كنيد؟ هركس مكر و حيله خود را بيان كرد وىل مقبول نيفتاد تا يكى ا مشا مى
  .كنم من او را از راه مناز گمراه مى: آنان گفت

  !!حيله او را پسنديد و وى را مأمور به گمراهى كشيدن عابد كرد

مأمور ابليس نزديك صومعه عابد آمد و با نشاطى كم سابقه مشغول عبادت شد و چنان خود را غرق در عبادت نشان 
عابد منتظر فرصت بود تا در . دت و خسته نشدن بپرسديافت سبب نشاطش را در كثرت عبا داد كه عابد مهلت منى

من گناهى مرتكب شدم و پشيمان شدم، پشيماىن از  : پاسخ داد. فرصىت مناسب علت نشاط و كثرت عبادت او را پرسيد
 عابد!! دهم شوم و نه نشاطم را از دست مى گناه مرا آنچنان در گردونه عبادت قرار داد كه نه از كثرت عبادت خسته مى
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آن كه عاقالنه بينديشد و فكر كند كه اگر در حال گناه مرگش از راه برسد چه خواهد شد؟ از او راهنماىي  در اين زمينه ىب
  .عابد نزد آن شتافت. مأمور ابليس او را تشويق به زناى با زىن بدكار كه در شهر معروف به بدكارى بود كرد. خواست

دل  زده شد و بنظر آورد كه عابد ساده ز حضور عابد در حمّله بدكاران شگفتزن با ديدن چهره معصوم و ملكوتى عابد ا
   رسد، كسى كه تو را تشويق به انسان هرگز با گناه به مقام عبادت و مرتبه قرب منى! اى عابد: فريب خورده، به او گفت

  21: عربت آموز، ص

اكنون به صومعه خود باز  . ت نه وسيله صعودگناه عامل سقوط اس. اين عمل كرده، قصدش احنراف و گمراهى تو بوده
  .گرد كه تشويق كننده را خنواهى يافت، چون او را نيافىت يقني كن كه شيطان بوده

از اين كه آن زن سبب شد كه دامنش به گناه آلوده نشود بسيار . عابد با بيدارى باز گشت، آن چهره شوم را نديد
با مردم در جتهيز جنازه او : خدا به پيامرب زمانش خطاب كرد. ا رفتاز طرىف مهان شب آن زن از دني. خوشحال شد

حاضر شويد، زيرا به خاطر هدايت يكى از بندگامن مهه گناهانش را خبشيدم و از او درگذشتم و او را مورد آمرزش و رمحت 
  .خود قرار دادم

  ما را ره توفيق منودند و بريدمي
 

  بر ما در حتقيق گشودند و رسيدمي

  چند به هر صومعه بردمي ارادتيك 
 

  يك چند به هر مدرسه گفتيم و شنيدمي

  اقليم معارف مهه را سري منودمي
 

  در باغ حقايق به مهه سبزه چريدمي

  ها كه گرفتيم بس عطر روان خبش ز گل
 

  بس ميوه دل پرور دخلواه كه چيدمي

  ناگاه شد از قرب منودار درخىت
 

  چو رسيدمي مقصود دل آن بود به كنهش

 ديدمي چو ما ساقى ميخانه توحيد
 

  رنگ چشيدمي يك جرعه از آن باده ىب

 دادند به ما عيش مصّفاى مؤبّد
 

  در سايه آن رحل اقامت چو كشيدمي
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  22: عربت آموز، ص

  

   آمرزش والدين با اعمال نيك فرزندان

  

السالم به قربى عبور كرد كه صاحبش در عذاب بود، سپس  عيسى بن مرمي عليه: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
سال اّول از اين قرب عبور كردم : سال بعد به آن قرب عبور كرد در حاىل كه صاحبش دچار عذاب نبود، به پروردگار گفت

به سّن  از او فرزندى شايسته! اى روح اللَّه: خدا به او وحى فرمود. صاحبش در عذاب بود، و سال بعد در عذاب نبود
  .»1«  اى را اصالح كرد، و يتيمى را پناه داد، پس به خاطر عمل فرزندش او را آمرزيدم رشد رسيد كه جاده

   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  
  .نكرده بوداى آماده  كه بايد، اندوخته

خوبان و نيكان، پاكان و صاحلان از او دورى جستند، در حلقه نيك نامان راه نداشت، نزديك مرگ پرونده خود را 
آويز نداشت،   مالحظه كرد، گذشته عمر را به بازبيىن كشيد، رقم اميدى در آن نيافت، باغ عمل شاخى براى دست

داد، از عمق دل آهى كشيد و بر چهره تاريك اشكى چكيد و  منى گلستان اخالق گلى براى زنده كردن مشام جان نشان
  :به عنوان توبه و عذرخواهى از حرمي مبارك دوست، عرضه داشت

ْنيا َواآلِخَرُة اْرَحم َمن لَْيَس َلُه الدُّنْيا َواآلِخرَةُ    .يا َمْن َلُه الدُّ

خاكداىن انداخته، خس و خاشاك به رويش  پس از مرگ، اهل شهر به مردنش شادى كردند و او را در بريون شهر در
  !رخيتند

  .او را غسل بده و كفن كن و در كنار اتقيا به خاك بسپار: آن مرد اهلى در خواب ديد به او گفتند
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______________________________  
  .2، حديث 31، باب 2/ 72: ؛ حبار االنوار12، باب فضل الولد، حديث 3/ 6: كاىف  -)1(

  23: عربت آموز، ص

: او به بدكارى معروف بود، چه چيز او را به نزد تو عزيز كرد و به دايره عفو و مغفرت رساند؟ جواب شنيد: عرضه داشت
يدست ديد، به درگاه ما ناليد، به او رمحت آوردمي كدام غمگني از ما خالصى خواست او را خالص . خود را مفلس و 

  ؟»1«  شفا ندادمينكردمي، كدام درد زده به ما ناليد او را 

   ابراهيم ديگر نفرين مكن

  

  :در تفسري آيه شريفه

  .»2« »َو َكذِلَك نُِري ِإْبراِهيَم َمَلُكوَت السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ِلَيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننيَ «

  .»دها و زمني را به ابراهيم مناياندمي و براى اين كه از زمره اهل يقني گرد و اينگونه ملكوت آمسان«

ها را از ديده او برداشت، و زمني  ها و زمني قرار داد، و مهه حجاب انداز ابراهيم را مهه آمسان خدا وقىت چشم: اند كه نوشته
و آنچه در او بود را مشاهده كرد، مرد و زىن را در حال زنا ديد، مهان حلظه نفرين كرد، پس هر دو هالك شدند، سپس 

باز نفرين كرد هر دو نابود شدند، چون دو نفر ديگر را در آن حال ديد و خواست  دو نفر ديگر را در آن حال ديد،
نفرين خود را از بندگان و كنيزان من بردار، يقيناً من آمرزنده و مهربان و بردبار و جّبارم،  : نفرين كند به او وحى شد

  .دهد ىرساند، چنان كه طاعتشان به من سود من گناهان بندگامن به من زيان و ضرر منى

آمرزم و  پذيرم و گناهانشان را مى كنند و من توبه آنان را مى يا توبه مى: دهم من با بندگامن يكى از سه كار را اجنام مى
آيد، پس  دامن از صلب ايشان فرزنداىن مؤمن به وجود مى دارم، چون مى يا عذاب را از ايشان باز مى. پوشامن عيوبشان را مى

  كنم تا مؤمنان از صلب آنان به دنيا ارا مىبا پدران ناسپاسشان مد

______________________________  
  .110/ 8: منهج الصادقني -)1(
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  .75: انعام -)2(

  24: عربت آموز، ص

و اگر نه اين . دارم آيند، وقىت مؤمنان به دنيا آمدند در صورتى كه پدرانشان توبه نكرده باشند عذاب را بر آنان مقرر مى
  .خواهى تر است از آنچه تو براى آنان مى ام بزرگ آن، آنچه از عذاب در آخرت براى آنان آماده كردهبود و نه 

كنم و  مرا با بندگان خود واگذار كه منم بردبار و دانا و حكيم و جبار، به داناىي خود زندگى آنان را تدبري مى! اى ابراهيم
  .»1«  سازم قضا و قدرم را بر آنان جارى مى

  و مناز ابراهيم

  

شكن، قهرمان توحيد، پدر انبياء، اّواه، حليم، صاحل، خملص، خمّلص، موّحد، و  كه از او حتت عنوان بت  -ابراهيم بزرگ
اش امساعيل را از شام حركت داد و به  به فرمان حضرت حق، هاجر و فرزند شريخواره -شود بيناى ُملك و ملكوت ياد مى

پس، آن طفل شريخوار و مادرش را بنا به خواست خداوند در آن . يگاه كعبه رسيدداللت پروردگار راه پيمود تا به جا
سپس از مهسر مهربان خداحافظى كرد و اراده !! اى از آب پياده كرد آب و علف با خمتصرى طعام و پيمانه سرزمني ىب

جا خواهى رفت؟ ما را در روى و به ك چرا مى: در اين وقت هاجر دامن ابراهيم را گرفت و عرضه داشت. بازگشت منود
  گذارى؟ آب و علف به كه وامى اين دشت هولناك و زمني ىب

اينكه تو و اين : ابراهيم التماس هاجر را ناديده گرفت و با آرامشى كه خاّص عاشقان و اولياى خداست به هاجر فرمود
  .گذارم فرمان اوست طفل گرسنه را در اين بيابان مى

پذير را شنيد به جاى خود بازگشت و در برابر حكم حكيمانه حق تسليم شد و پيش هاجر چون اين آهنگ گرم و دل
  اگر ماندن من با اين كودك در: خود گفت

______________________________  
  .9انعام، حديث  75ذيل آيه شريفه : تفسري برهان -)1(

  25: عربت آموز، ص
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  .حافظ و نگهبان من و كودك من است اين بيابان وحشتزا فرمان خداست باك ندارم، زيرا مهو

فشرد، اما اميان او به خداوند نيز  گواينكه فراق فرزند كه تنها چراغ زندگى او بود قلبش را سخت مى. ابراهيم عزيز بازگشت
راند دست به سوى حق  ساخت ودر حاىل كه مركب به جلو مى او را از آن منطقه با كمال آرامش و اطمينان دور مى

  :فرمايد، عرضه داشت چنانكه قرآن جميد مىبرداشت و 

  .»1« »َربَّنا ِإينِّ َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِّيت ِبواٍد َغْريِ ِذي َزرٍْع ِعْنَد بـَْيِتَك اْلُمَحرَِّم َربَّنا لُِيِقيُموا الصَّالةَ «

براى اينكه مناز به پاى : پروردگارامن زن و فرزند خود را در بياباىن خشك و سوزان در كنار خانه تو قرار دادم ! پروردگارا
  .دارند

خداوند مهربان متام دعاهاى ابراهيم . ابراهيم بزرگوار به نقل از قرآن جميد درخواستهاى بسيار مهّمى از حضرت حق داشت
  :را اجابت فرمود، كه از مجله درخواستهاى آن مرد بزرگ يكى اين بود

  .»2« »ِمْن ُذرِّيَِّيت َربَّنا َو تـََقبَّْل ُدعاءِ َربِّ اْجَعْلِين ُمِقيَم الصَّالِة َو «

  .من و فرزندامن را به پادارنده مناز قرار ده و درخواست مرا به پيشگاه لطف و عنايتت بپذير! پروردگارا

   ابن سّكيت و حق گوىي

  

ز او ياد كرده و بر وى او از بزرگان دانشمندان مكتب اهل بيت عليهم السالم بود و بسيارى از تاريخ نويسان اسالمى ا
علماى شيعه او را بزرگ و مورد وثوق و اطمينان مشرده و از ياران خاص حضرت امام جواد و حضرت . اند مدح و ثنا گفته

  .اند امام هادى عليهما السالم دانسته

______________________________  
  .37: ابراهيم -)1(

  .40: ابراهيم -)2(

  26: عربت آموز، ص
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سبب شهادت او اين بود كه . به دستور متوّكل فرعون صفت به شهادت رسيد 244اين مرد بزرگ در پنجم رجب سال 
دو فرزند من معتز و مؤيد نزد تو حمبوب ترند يا حسن و حسني؟ ابن سّكيت در پاسخ آن مرد : روزى متوكل به او گفت

خادم على بن اىب طالب عليه السالم از تو و دو فرزندت نزد  به خدا سوگند قنرب: گو و ستمگر خيانت پيشه فرياد زد ياوه
رت است   .من 

آن خادمان طاغوت هم به فرمان ارباب خود اين كار . زبانش را از پشت سرش بريون بكشيد: متوكل به كارگزارانش گفت
  .را اجنام دادند و آن مرد اهلى با چشيدن اين زجر و آسيب دردآور به شرف شهادت رسيد

دانستند وىل خشمشان براى خداگوىي هنگام شنيدن اين  گرچه اين بزرگان وجوب تقيه را مى: فرمايد ه جملسى مىعالم
  .»1« كرد كه حق را بگويند گرچه به زيان آنان باشد برد و وادارشان مى اباطيل احتياط از كفشان مى

   ابن سريين و تعبري خواب

  

اى داشت، سرچشمه تعبريش ذوق سامل و فكر  العاده خواب قدرت فوق نامش حممد فرزند سريين بصرى است، در تعبري
  .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 دست به دزدى برده: ني مسأله را پرسيد، گفتديگرى مه. رفنت به حج

اى نيكو و پسنديده و ديىن  چهره اوىل را چهره: آنگاه درباره اختالف اين دو تعبري با اينكه خواب هر دو يكى بود گفت
   َو َأذِّنْ «  ديدم، تعبري خوابش را از آيه

______________________________  
  .309/ 1: الكىن وااللقاب -)1(

  27: عربت آموز، ص
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أَذََّن ُمَؤذٌِّن أَيـَّتـَُها اْلِعُري ِإنَُّكْم «  اما چهره دومى را چهره خوىب نديدم، تعبري خوابش را از آيه. گرفتم  »1« »ِيف النَّاِس ِباحلَْجِّ 
  .گرفتم  »2« »َلسارِقُونَ 

دانستم به  ام آمد، در حاىل كه منى به مغازه در بازار به شغل بزازى اشتغال داشتم، زىن زيبا براى خريد: 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

ناچار من به ! ام پول مهراه خود بياورم، اين بغچه را به كمك من تا منزل من بياور و آجنا پولش را دريافت كن فراموش كرده
تا كنار خانه او رفتم، مرا به دهليز خانه خواست، چون قدم در آجنا گذاشتم در را بست و پوشش از مجال خود برگرفت و 

مدتى است شيفته مجال توام و راه رسيدن به وصالت را در اين طريق ديدم، اكنون در اين خانه توىي و من، : اظهار كرد
  .كشم ه رسواىي مىبايد كام مرا برآورى، ورنه كارت را ب

نصيحتم فايده . از خدا برتس، دامن به زنا آلوده مكن، زنا از گناهان كبريه و موجب ورود به آتش جهنم است: به او گفتم
ام اثر نبخشيد، از او خواستم از رفنت من به دستشوىي مانع نشود، به خيال اينكه قضاى حاجت دارم مرا  نكرد، موعظه
ام سراپاى خود را به جناست آلوده كردم، چون  رفتم، براى حفظ اميان و آخرت و كرامت انساىنبه دستشوىي . آزاد گذاشت

با آن وضع از آن حمل بريون آمدم، درب منزل را گشود و مرا بريون كرد، خود را به آب رساندم، بدن و لباسم را شستم، 
بومي را مهچون بوى عطر قرار داد و دانش تعبري در عوض اينكه به خاطر دينم خود را ساعىت به بوى بد آلودم، خداوند 

  !»3« خواب را به من مرمحت فرمود

______________________________  
  .27: حج) 1(

  .70: يوسف) 2(

  .، باب السني بعده الياء352/ 4: سفينة البحار) 3(

  28: عربت آموز، ص

  

   احسان پيامرب صلى اهللا عليه و آله به اهل مكه
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ها  ها و رنج بزرگوار اسالم سيزده ساىل كه در شهر مكه مردم را به هدايت اهلى فرا خواند از ناحيه مردم دچار آسيبپيامرب 
  .و بالهاى گوناگوىن شد

اى را از ديار و وطن آواره كردند، گروهى را به شدت مورد آزار  هاى گوناگون كشتند، عده برخى از يارانش را با شكنجه
مت  قرار دادند و از هر جهت به خود آن حضرت سخت گرفتند و او را به آزارهاى بدىن و روحى دچار ساختند، 

هاى  جنون و سحر و دروغگوىي به او زدند و بارها با سنگ و چوب به وى محله كردند، پس از مهاجرت به مدينه جنگ
  .سخىت به او حتميل منودند

آن كه اهل مكه خربدار شوند مكه را  يدند به فرمان پيامرب ىبزماىن كه اسالم و اهلش در سايه قرآن به اوج قدرت رس
به مسجد احلرام درآمدند و مهان سخىن را كه يوسف با برادرانش گفت، به  -بدون خون ريزى -حماصره كردند و با پريوزى

منودم، سپس به اهل مكه گفتند كه امروز هيچ مالمت و سرزنشى بر مشا نيست برويد و راحت باشيد كه مهه مشا را آزاد 
رتين درس اخالق را به مردم جهان و بويژه به قدرمتندان آموخت   !اهل مكه با روىي گشاده احسان و نيكى كرد و 

  امحد خضرويه و دزد

  

كنند و در حقيقت منش و رفتار آنان گوشه و  آنان كه متخلق به اخالق حقند، بر اساس مهان اخالق با مهه رفتار مى
  .حضرت حمبوب است دورمناىي از اخالق

روايت است كه دزدى به خانه امحد خضرويه آمد، در خانه او چيز قابل توجهى براى سرقت نيافت، خواست با دست 
   خاىل از خانه امحد بريون

  29: عربت آموز، ص

تم با دست راضى نيس! اى دزد: رود، بزرگوارى و عطوفت امحد مانع شد كه دزد با دست خاىل از خانه بريون رود، ندا داد
دلوى از آب چاه برگري و غسل توبه كن، سپس وضو بساز و مشغول مناز و توبه و استغفار ! ام بريون روى خاىل از خانه

چون افق روشن صبح دميد، بزرگى صد اشرىف به . اى فراهم گردد كه با دست خاىل از خانه من نروى شو، شايد وسيله
اين پاداش ظاهرى يك شب عبادت و اخالص : ىف را به دزد داد و گفتعنوان هديه نزد شيخ آورد، شيخ آن صد اشر 

  .دزد را حالىت دست داد كه از مهه گناهان توبه كرد و روى به خدا كرد. توست
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  كرب و مىن بر زمني افتاد ىب
 

  توبه كرد از دزدى وز رهزىن

 شيخ را گفتا كه من دزدى سقط
 

 كرده بودم از جهالت ره غلط

  ر حق بشتافتميك زمان از 
 

  آنچه در عمرى نديدم يافتم

ر او كردم مناز  يك شىب كز 
 

 نياز رستم از دزدى و گشتم ىب

 گر به روز و شب كنم كار خدا
 

 نيك خبىت يامب اندر دو سرا

  تا بداىن تو كه اندر دو جهان
 

 «1»  نيست كس را با خدا هرگز زيان

  

  اخالص بنا كننده مسجد گوهرشاد

  

شبانه روز . اين مسجد در زمان شاهرخ مريزا به وسيله زىن باكرامت كنار حرم حضرت امام رضا عليه السالم ساخته شد
هاىي كه عاملان ربّاىن ايراد  خوانند و صدها نفر از مواعظ و سخنراىن چند هزار نفر در آن مناز واجب و مستحب مى

رهها نفر كنار كر  منايند، و ده كنند استفاده مى مى ها نفر به  برند و ميليون ها مى سى فقه و اصول و تفسري علماى بزرگ 
خوانند و اين مهه حكايت از اخالص سازنده  هنگام ازدحام زائران رو به حرم حضرت رضا در آن مكان شريف زيارت مى

  .شد آن دارد؛ زيرا اگر اخالص او نبود اين مهه سود معنوى از آن چشمه زالل ملكوتى جارى منى

______________________________  
  .232: نفحات الليل -)1(

  30: عربت آموز، ص

  

   نظري امام خملصان اخالص ىب
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دمشنان خدا و پيامرب و خمالفان حق و حقيقت هنگامى كه از متوقف كردن دعوت رسول اسالم مأيوس شدند، تصميم  
گرفتند از چهل قبيله پرقدرت عرب چهل نفر را براى كشنت پيامرب استخدام كنند تا در تاريكى شب دزدانه به خانه 

خنواهى از آن حضرت نتواند در برابر چهل قبيله مقاومت كند حضرت هجوم برند و او را از ميان بردارند تا قريش براى خو 
  .و در نتيجه آن خون پاك و پرقيمت پاميال گردد

داستان هجرت و اجتماع كافران را براى كشتنش با على عليه . پيامرب اسالم از جانب حضرت حق مأمور به هجرت شد
ه بود در ميان گذاشت و از او دعوت كرد كه براى السالم كه در آن زمان بيش از بيست سال از عمر مباركش نگذشت

حفظ حالت طبيعى خانه در بسرتش خبوابد تا او بتواند از مكه به مدينه برود و دعوتش را براى جنات مردم از كفر و شرك 
  .و گناه و فساد ادامه دهد

كردن خون مباركش براى رهاىي على عليه السالم جانش را نثار خدا كرد و وجودش را به طاعت خدا فروخت و براى بذل  
  .پيامرب از شّر دمشنان اعالم آمادگى كرد

دمشنان خانه را حماصره كردند و منتظر فرصت ماندند تا ناجوامنردانه به آن بسرت هجوم  . او با اين نيت در بسرت پيامرب آرميد
  .كنند و نيت شوم خود را عملى سازند

گرفت و براى مهيشه  ماند و جان پيامرب در معرض خطر قرار مى يغ دين نامتام مىافتاد، تبل اگر چنني داد و ستدى اتفاق منى
  !يافتند شد و حسودان نابكار و دمشنان غّدار به اهداف شوم خود دست مى چراغ دين خاموش مى

دند و از  وقىت على را ديدند كه در برابر آنان مقاومت كرد پراكنده ش. دمشنان، اّول طلوع سپيده به خانه هجوم بردند
   كشنت او منصرف شدند؛ تدبريشان

  31: عربت آموز، ص

پيامرب به . نابود شد و خانه خياالت باطلشان فرو رخيت و به يأس و نااميدى دچار گشتند و آرزوهايشان بر باد رفت
ان به بند سالمت به مدينه رفت و امور دين نظام گرفت و چراغ اسالم ابدى شد و بناى اميان به استوارى رسيد و شيط

كه احدى را در عامل هسىت در آن شركت   - شكست افتاد و كافران و مشركان خوار شدند و اين فضيلت و كرامت
براى امرياملؤمنني حضرت على عليه السالم ثبت شد و اين آيه شريفه براى نشان دادن اخالص آن امام خملصان  -نيست

  :»1«  نازل گشت
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  .»2« »ْفَسُه ابِْتغاءَ َمْرضاِت اللَِّه َو اللَُّه َرُؤٌف بِاْلِعبادِ َو ِمَن النَّاِس َمْن َيْشِري نَـ «

  .خدا بر اين بندگان مهربان است. كس ديگر از مردم براى جشن خشنودى خدا جان خويش را فدا كند

شت در اين بيع وشرا وخريد وفروش وداد وستد، فروشنده امرياملؤمنني عليه السالم، خريدار خدا، جنس جان، و  قيمت نه 
اين باشد كه من با آفريدن على و اين كارى كه او  »َو اللَُّه َرُؤٌف بِاْلِعبادِ «  بلكه رضا و خشنودى خدا بود و شايد معناى

و از طريق وجود على راه جنات از ! در آن شب اجنام داد زمينه استوارى دين و رساندن رمحتم را براى مشا فراهم آوردم
  .ن به سعادت ابد را براى مشا آماده ساختممهالك و جاده رسيد

  اخالق حسنه عمرش را طوالىن كرد

  

   پدر و مادر متّدين و باصفا و پاكى به يكى از پيامربان خدا به نام يهودا مراجعه

______________________________  
ىب طالب عليه السالم در مصادر جريان ليلة املبيت و نزول اين آيه شريفه در شأن حضرت امرياملؤمنني على بن أ -)1(

؛ تفسري 390/ 2: ؛ جممع البيان223/ 6): فخر رازى(تفسري كبري : شيعه و سىن به حنو امجال يا تفصيل ذكر شده است
؛ 70/ 1: ؛ تفسري قمى32، حديث 65: ؛ تفسري فرات150/ 2: ؛ تفسري برهان292، حديث 101/ 1: عياشى

  .51/ 1: ؛ ارشاد مفيد104/ 1: ؛ روضة الواعظني996، حديث 446 :؛ اماىل طوسى148/ 2: تفسري امليزان

  .207: بقره -)2(

  32: عربت آموز، ص

هاست از ازدواج ما   زد وىل تاكنون كه سال ما از زمان ازدواج اشتياق به داشنت اوالد در قلبمان موج مى: كردند و گفتند
دعا و شفاعت نزد حق دارمي تا اگر مصلحت باشد فرزندى به ما امي، از مشا درخواست  ره مانده گذشته از نعمت اوالد ىب

به هر دو بگو من حاضرم پسرى به آنان عنايت كنم وىل شب عروسى او شب مرگ اوست، : خطاب رسيد. عطا شود
  !خواهند به آنان عطا منامي اگر مى
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ايتاً گفتند قبول كنيم شايد ما پيش از او مبريمي و : وقىت پدر و مادر چنني خربى را شنيدند با يكديگر مشورت كردند و 
بيست و چند سال زمحت تربيت او را به دوش جان و دل  . فرزند به آنان عنايت شد. حادثه تلخ مرگ او را نبينيم

اى  دخرتى آراسته را از خانواده. جهت مصون ماندن از گناه نيازمند به ازدواجم: كشيدند، روزى به پدر و مادر گفت
داستان عجيىب است از يك طرف بايد براى داماد لباس دامادى آماده كرد : شوهر به مهسرش گفت. او كردندمعترب نامزد 

  .و از طرف ديگر كفن، از جهىت بايد شربت و شرييىن مهيا منود و از جهىت ديگر سدر و كافور

ر و مادر نيمه شب به داماد و عروس را دست به دست دادند، مهمانان و پد. در هر صورت جملس عروسى آماده شد
هر دو به سوى خانه داماد . پدر و مادر در انتظار حادثه نشستند وىل از خانه داماد خربى نيامد. هاى خود بازگشتند خانه

هنگامى كه در زدند فرزندشان با كمال سالمت در را باز كرد، چيزى نگفتند . رفتند تا جنازه او را از عروس حتويل بگريند
  .باز گشتندو به خانه خود 

من از راز مطلب : نزد يهوداى پيامرب آمدند و سبب پرسيدند، يهودا گفت. مدتى گذشت، خربى از مرگ جوان نشد
  .آگاهى ندارم، بايد از حضرت حق بپرسم اگر راز مطلب گفته شود به مشا خرب دهم

عروس براى غذا خوردن   يهودا از حضرت حق سبب پرسيد، خطاب رسيد شب عروسى هنگامى كه خلوت شد و داماد و
  اى از كنار هم نشستند، صداى ناله

  33: عربت آموز، ص

يدستم، دستم دچار بيمارى فلج شده، امشب گرسنه مانده بريون شنيدند كه صاحب ناله مى ام و چيزى براى  گفت 
يدست آورد! اى يهودا. خوردن نصيبم نشده است هرچه : و گفت داماد با شوق فراوان ظرف غذاى خود را نزد آن 

  :يدست وقىت سري شد سر به ديوار خانه گذاشت و گفت. خواهى خبور مى

من كه عوضى ندارم به اين جوان سخى مسلك و كرمي دهم، تو به عوض اين حمبىت كه در حق من كرد به عمرش ! خدايا
تعليقى حمو كردم و هشتاد سال من كه صاحب دفرت حمو و اثبامت، مرگ جوان را در آن شب از دفرت حمو و حوادث . بيفزا

  .ديگر براى او ثبت منودم

   اخالقى شگفت انگيز و عاقبىت عجيب
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، استاد بزرگوار حضرت آقاى سيد حممد باقر موسوى مهداىن، در روز مجعه شانزدهم »امليزان«مرتجم تفسري بسيار مهم 
  :طاكار مسكني نقل كردصبح در شهر قم حكايت زير را براى اين عبد ضعيف و خ 9ساعت  1413شوال 

  .در منطقه گنداب مهدان كه امروز جزء شهر شده، مردى بود شرور، عرق خور و دامي اخلمر به نام على گنداىب

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 
  .اخالقى در وجودش درخشش داشت

  .خانه براى صرف چاى نشسته بود در يكى از مناطق خوش آب و هواى شهر با يكى از دوستانش روى ختت قهوه روزى

  .كرد هيكل زيبا، بدن خوش اندام و چهره باز و بانشاط او جلب توجه مى

  كاله خمملى پرقيمىت كه به سر داشت بر زيباىي او افزوده بود، ناگهان كاله را

  34: عربت آموز، ص

يب زداز سر  اندكى آرام باش و : كىن؟ جواب داد با كاله چه مى: برداشت و زير پاى خود قرار داد، رفيقش به او 
! اى دوست من: سپس گفت. حوصله و صرب به خرج بده، پس از چند دقيقه كاله را از زير پا درآورد و به سر گذاشت

آمد   ديد شايد به نظرش مى گر مرا با اين كاله و قيافه مىزن جوان شوهردارى در حال عبور از كنار اين قهوه خانه بود، ا 
خنواستم با كالهى  : كه من از شوهرش زيباىي بيشرتى دارم، در آن حال ممكن بود نسبت به شوهرش سردى دل پيش آيد

  .كه به من جلوه بيشرتى داده گرمى بني يك زن و شوهر به سردى بنشيند

در ايام عاشورا در : گويد مى. شيخ حسن، مردى بود باتقوا، متدين، و مورد توجه در مهدان روضه خوان معروىف بود به نام
بعد از ظهرى به حمله حصار در بريون مهدان براى روضه خواىن رفته بودم، كمى دير شد، وقىت به جانب شهر بازگشتم 

: كيست؟ گفتم: بود، فرياد زد دروازه را بسته بودند، در زدم، صداى على گنداىب را شنيدم كه مست و ال يعقل پشت در
به حمله حصار براى ذكر مصيبت : تا اآلن كجا بودى؟ گفتم: شيخ حسن روضه خوان هستم، در را باز كرد و فرياد زد

خواهد،   روضه مستمع و منرب مى: براى من هم روضه خبوان، گفتم: حضرت سيد الشهدا عليه السالم رفته بودم، گفت
پشت من منرب و خود من هم مستمع، بر پشت من : پس به حال سجده رفت، گفتاينجا مهه چيز هست، س: گفت

  !بنشني و مصيبت قمر بىن هاشم خبوان
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اى نديدم، بر پشت او نشستم، روضه خواندم، او گريه بسيار كرد، من هم به دنبال حال او حال عجيىب پيدا   از ترس چاره
با متام شدن روضه من، مسىت او هم متام شد و انقالب . بودمكردم، حاىل كه در متام عمرم به آن صورت حال نكرده 

  !عجيىب در درون او پديد آمد

پس از مدتى از بركت آن توسل، به مشاهد مشرفه عراق رفت، امامان بزرگوار را زيارت منود، سپس رحل اقامت به جنف 
  .انداخت

  35: عربت آموز، ص

مي تنباكو در جنف بود، على گنداىب جامناز خود را براى مناز پشت در آن زمان مريزاى شريازى صاحب فتواى معروف حتر 
ا در مناز مجاعت آن مرد بزرگ شركت مى سر مريزا قرار مى   .كرد داد، مد

شىب در بني مناز مغرب و عشاء به مريزا خرب دادند فالن عامل بزرگ از دنيا رفته، دستور داد او را در داالن وصل به حرم 
آن عامل گويا مبتال به سكته شده بود : له قربى آماده شد، پس از سالم مناز عشا به مريزا عرضه داشتنددفن كنند، بالفاص

و به خواست حق از حال سكته درآمد، ناگهان على گنداىب مهانطور كه روى جامناز نشسته بود از دنيا رفت، مريزا دستور 
  !داد على گنداىب را در مهان قرب دفن كردند

   يزيد رياحىادب حر بن 

  

هاى برجسته و مشهورى كه مكارم اخالقى و حسنات نفساىن و دارا بودن برخى از آداب شايستگان وى را از  از چهره
چنگال هوا و هوس و بندهاى خطرناك ابليس و گمراهى و ضاللت رهانيد، و ُمهر سعادت و نيك خبىت دنيا و آخرت را 

ه ملكوتيان و عرشيان كشانيد، و مقام اولياء اللهى و احّباء اللهى را در بر پيشاىن حيات او زد، و وجودش را به عرص
اختيارش قرار داد، و سِر كرامت و معنويت وشرافت وشخصيت او را از اوج گنبد هسىت گذراند، وبه درجه رفيعه شهادت 

  .و لقاى حق و مقام قرب و حقيقت وصال رسانيد، حر بن يزيد رياحى است

ادن به دستورات آنان به فرموده قرآن و روايات  او تا پيش از رسيدن به اين مقامات، به خاطر پريوى از بىن اميه و گردن 
  .شركى كه از نظر وحى ستم و ظلم بزرگى است. آلوده به شرك بود

  .»1« »ال ُتْشرِْك ِباللَِّه ِإنَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ «
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______________________________  
  .13: لقمان -)1(

  36: عربت آموز، ص

  .به خدا شرك نورز، زيرا شرك بدون ترديد ستمى عظيم است

هاى ضد خدا و فرود آمدن سر تواضع در برابر  آرى، پريوى از طاغوت و خدمت به ستمگران و متابعت از فرهنگ
  .صر و زماىن شرك استها و منرودها و شّدادها و احزاىب چون حزب اموى و عباسى و امثال آنان در هر ع فرعون

هاست گناهى  هاى جاندار و سردمداران كفر و متوليان بت خانه و بت شرك كه از مصاديق باارزش اطاعت از بت
خطرناك و مهلك است كه آلوده به آن در صورتى كه موفق به توبه نشود براى ابد حمروم از رمحت و مغفرت حق خواهد 

  .بود

  :فرمايد قرآن در اين زمينه مى

  .»1« »َمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فـََقْد َضلَّ َضالًال بَِعيداً  وَ «

  .ترديد به گمراهى دور و درازى دچار شده است و كسى كه به خدا شرك ورزد ىب

  .»2« »ِإنَُّه َمْن ُيْشرِْك ِباللَِّه فـََقْد َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه اْجلَنَّةَ «

شت ر  ىب   .كند ا بر او حرام مىترديد كسى كه به خدا شرك ورزد خدا 

  .»3« »ِإنَّ اللََّه ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َو يـَْغِفُر ما ُدوَن ذِلَك ِلَمْن َيشاءُ «

  .آمرزد دهد و غري آن را براى هر كه خبواهد مى يقيناً خدا شرك را مورد آمرزش قرار منى

  :پيامرب به عبداللَّه بن مسعود فرمود

  .»4« بِاللَِّه َطرَفَة َعٍني، وإن ُنشِّرت ِباملِنشار، أو ُقطِّعَت، أو ُصلِّْبَت، أو احتَـَرْقَت ِبالّنارإيّاَك أن ُتشرَِك 
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______________________________  
  .116: نساء -)1(

  .72: مائده -)2(

  .48: نساء -)3(

  .1، حديث 5، باب 109/ 74: ، الفصل الرابع؛ حبار االنوار456: مكارم األخالق -)4(

  37: عربت آموز، ص

از شرك آوردن به خدا حىت به اندازه چشم بر هم زدىن بپرهيز، اگرچه با ارّه پاره پاره گردى، يا قطعه قطعه شوى، يا به 
  !دارت آويزند، يا به آتشت بسوزانند

مهه وجود در حر بن يزيد كه دچار چنني گناه عظيمى بود، به خاطر حسن خلق و ادبش از اين گناه جنات يافت و با 
شت لقاء رسيد   .آغوش توحيد قرار گرفت و به 

حر بن يزيد داراى خشوع، يعىن تواضع و فروتىن باطىن در برابر حق و حقيقت بود، و اين تواضع باطىن و صفت عاىل 
ى اى را براى جنات و  نفساىن در برخوردى با حضرت حسني عليه السالم تبديل به عملى صاحل و شايسته شد و روزنه

  .فراهم كرد

يابد، و اين گونه اعمال هم در  آراستگان به صفات عاىل باطىن، صفات عاىل و باارزششان در برخوردها حتقق عملى مى
  .شود خبش در آخرت مى افتد و تبديل به نور هدايت در دنيا و نور جنات عامل ملكوت مقبول مى

داند و اعضا و جوارح را مصرف كنندگان آن  منفى مى امام صادق عليه السالم قلب را منبع حاالت و صفات مثبت و
قلىب كه منبع رياست است، صاحبش هر عبادتى را كه با اعضا و جوارحش اجنام . كند حاالت و صفات قلمداد مى

دهد؛ اّما قلىب كه جاى خشوع و تواضع است، صاحبش در برابر ديگران ادب  دهد به ريا و تظاهر و خودمناىي اجنام مى مى
  .دهد روتىن و انكسار به خرج مىو ف

حر بن يزيد از چنني قلىب برخوردار بود كه در برابر حضرت حسني عليه السالم تواضع به خرج داد، و كارى كرد كه از يك 
  !رفت فرمانده نريومند دمشن به هيچ صورت انتظار منى
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امام به جوانانش فرمان . عليه السالم رسيدحر بن يزيد در راه مكه به كوفه در گرما گرم ظهر با لشكرش به حضرت حسني 
   هنگامى كه. داد مردم را آب دهيد و آب را كنار دهان اسبان نگه داريد كه اندك اندك آب نوشند تا سرياب شوند

  38: عربت آموز، ص

  .اسبان را سرياب كردند و از اين عمل خري فراغت جستند وقت مناز ظهر رسيد

امام پيش از اقامه به نطق ايستاد و پس از نطق به . حجاج اذان گفت. داد اذان بگويدامام به حجاج بن مسروق فرمان 
آيا منازت را به مهراه اصحاب و لشكريانت خواهى خواند؟ حر  : آن گاه به حر بن يزيد فرمود. مؤذن فرمود اقامه بگو

  !خوامن نه بلكه مناز را با تو مى: گفت

  .كه قـُّوه اراده او حيثيت افراد را در حيطه خود داشته است  دهد اين ادب از يك تن فرمانده نشان مى

  .بايد تا خود و هزار نفر را به اين گونه تواضع توان وا داشت به هر حال با هزار گونه مالحظات و حيثيات مبارزه مى

چريگى بر نفس . شداى است از توفيق كه منشأ توفيق نيز خواهد  اين ادب كه حتقق تواضع باطىن در برابر حق است، بارقه
هزار  دارد كه هنگامى كه در حبران انقالب است و سى اى او را نريومند مى هاىي تازه به او خواهد داد، و به اندازه تواناىي

بيند، توانا باشد، حيثيت خود را نبازد و به تواناىي اراده چريه بر قواى  برابر قـُّوه خود را برتر از خود و در مافوق خود مى
ا گردد خارج و   .ثقل و فشار آ

گوىي در وجود حر دو حوزه، يكى از قدرت ادب و ديگرى از تواناىي قـُّوه فراهم است، كه هر يك جامع جهان خود، و 
كند و از اجتماع جمموع حميطى قهار و زورمند به نظر  هر يك به تنهاىي صاحب خود را جمتمع و خداوندگار آن جهان مى

  .آيد مى

حر نيز داخل . اش شد و اصحاب نزدش مجع آمدند به هر دو لشكر امامت كرد و سپس داخل سراپردهپس امام مناز را 
اش بر او گرد آمدند و باقى لشكر به حمل صف خود برگشته در سايه  اصحاب ويژه. اى شد كه برايش برپا شده بود خيمه
  .هاى خود نشستند تا هنگام عصر شد مركب

  39: عربت آموز، ص
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يابند آماده حركت باشند فرمان داد براى كوچ آماده و مهيا باشند، سپس  كه تا از مناز عصر فراغت مى  امام براى آن
منادى به مناز عصر صدا بلند كرد، مناز عصر را نيز امام بر دو لشكر امامت كرد و پس از مناز كنار كشيده رو به جانب 

  :مردم كرد و پس از محد و ثناى اهلى فرمود

رت خشنود خواهد بودمشا ! اى مردم ما كه اهل بيت . اگر خدا ترس باشيد و حق را براى خدا حق بشناسيد خدا از مشا 
كنند و در ميان مشا به   حمّمد صلى اهللا عليه و آله هستيم به واليت اين امر از مردم ديگر كه آنچه را حق ندارند ادعا مى

ميلى از ما و به جهالت حق ما حاضر  ىل اگر جز به كراهت و ىبباشيم، و  منايند اوىل مى گناه و جور و تعدى رفتار مى
ها و مراسالت مشا براى من آمد، من  نيستيد و رأيتان اكنون غري از آن است كه فرستادگان مشا به من رساندند و نامه

  .گردم شوم و از نزد مشا برمى منصرف مى

  كىن چيست؟ مىدانيم اين مراسالت كه ذكر  به خدا ما منى: حر بن يزيد گفت

او رفت و خورجني را . ها و مراسالتشان ميان آن است بريون آر آن خورجني را كه نامه! اى عقبة بن مسعان: حسني فرمود
  .ها را جلوى رويشان رخيت ها بود، پس آن نامه بريون آورد، خورجيىن كه انباشته از نامه

فرمان دارمي كه تا تو را مالقات كنيم و از تو مفارقت ننماييم تا تو  اند، ما ما از آنان نيستيم كه نامه به تو نوشته: حر گفت
  .را به كوفه برده نزد عبيداللَّه بن زيادوارد كنيم

آنان سوار شدند و . سوار شويد: سپس رو به اصحاب كرد و فرمود. تر است مرگ از اين آرزو به تو نزديك: امام فرمود
رفتند كه برگردند سپاه حر جلو آمد . ها را از مسري كوفه برگردانيد مركب: فرمود. منتظر ماندند تا اهل حرم هم سوار شدند

  .و مانع از برگشنت آنان شد

  خواهى؟ مادرت به عزايت بنشيند چه مى: حضرت حسني عليه السالم به حّر گفت

  40: عربت آموز، ص

در چنني گرفتارى بود كه تو هسىت من گفت و او  هان به خدا اگر ديگرى از عرب اين كلمه را به من مى: حّر گفت
دادم هرچه باداباد، وىل به خدا من  بردم و حتماً به او پاسخ مى كردم و مادرش را به شيون و فرزند مردگى نام مى واگذار منى

در يك مرحله تواضع قلىب حّر او را  »1« !حق ندارم كه مادر تو را ذكر كنم مگر به نيكوترين صورتى كه مقدور باشد
رغم خواسته كوفه و شام به حضرت حسني  ادار كرد كه با بودن امام حسني عليه السالم به امامت مناز نايستد، بلكه علىو 
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اى از توفيق با اين صفت اخالقى به روى خود باز منايد، و در مرحله ديگر ادب او، او را  عليه السالم اقتدا كند و روزنه
عليها السالم با مهه وجود اداى احرتام منايد، و با اين عمل كه برخاسته از  وادار كرد كه نسبت به شخصيت حضرت زهرا

ادب دروىن او بود متام درهاى توفيق را به روى خود بگشايد، و در نتيجه قدم به قدم با سرعىت بيش از سرعت نور از 
شت نزديك گردد، و از طاغوت و بىت چون يزيد دور و به امام هدايت ن زديك شود، و از شرك رهاىي دوزخ دور و به 

  !يافته به اعماق توحيد اعتقادى و عملى برسد

  :خوانيم در روايىت بسيار باارزش كه از روايات قدسى است مى

  .»2« ...أتـَْيُتُه َهرَوَلةً اً َمن تـََقرََّب إىلَّ ِشْرباً َتقرَّْبُت إليِه ِذراعًا، وَمن تقرََّب إىلَّ ِذراعاً تـََقرَّْبُت إليِه بَاعاً، َوَمن أتاِىن َمْشي

شوم و كسى كه يك  كسى كه با عمل صاحل و اخالق حسنه يك وجب به من نزديك شود من يك ذراع به او نزيك مى
كنان به سويش  گردم و كسى كه يك قدم به سوى من آيد من هروله ذراع به من تقرب جويد من يك باع به او نزديك مى

  .آمي مى

______________________________  
  .58 - 54/ 3: عنصر شجاعت -)1(

  .5910، حديث 7، باب 298/ 5: مستدرك الوسائل -)2(

  41: عربت آموز، ص

  

  ادريس و مناز

  

  :كند عّالمه جملسى از حضرت صادق عليه السالم روايت مى



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

 

مشكالت ديىن و به هنگام ورود به شهر كوفه از مسجد سهله ديدن كن و در آن جايگاه مقّدس مناز بگزار و حّل 
ات را در آن مقام از حضرت حق بطلب، زيرا مسجد سهله خانه حضرت ادريس است؛ انسان بزرگوارى كه در آجنا  دنياىي

  .كرد به پيشه خيّاطى مشغول بود و منازش را در آن جايگاه اقامه مى

يامت در كنار ادريس از مقام بلندى ماند و در ق جواب منى نياز بردارد ىب آرى، آن كس كه در آجنا دست نياز به سوى ىب
برخوردار خواهد بود و به خاطر عبادت و اظهار نيازمندى در آن مسجد، از ناراحتيهاى دنياىي و شّر دمشنان در پناه حق 

  .»1«  قرار خواهد گرفت

  .داند مىترين پيامربان خدا و جّد پدرِى نوح  حضرت ادريس را از قدميى »2« »جممع البيان«طربسى بزرگوار در 

زيسته فرهنگش مهراه مناز بوده و مكان اقامه منازش چندان مقّدس و  عنايت كنيد كه حضرت ادريس كه قبل از نوح مى
  .داند مبارك است كه حضرت صادق عليه السالم دعاى دعا كننده را در آن مقام مستجاب مى

  از مهه نيكوتر

  

كه : كه ابواحلسن براى ما روايت كرد و گفت: وايت كرد و گفتابواحلسن براى ما ر : گويد امحد بن عمران بغدادى مى
  :ابواحلسن براى ما روايت كرد كه حسن از حسن از حسن براى ما روايت منود

______________________________  
  .280/ 11: حبار االنوار -)1(

)2(- 6 /518.  

  42: عربت آموز، ص

  .»1«  إّن أحَسَن اَحلَسِن اخلُْلُق اَحلَسنُ 

  .»به اين كه نيكوترين نيكى اخالق نيك است«
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است، و ابواحلسن دوم على بن امحد بصرى است، و  در اين قطعه زيبا مراد از ابواحلسن اّول حممد بن عبدالرحيم شوشرتى
ابواحلسن سوم على بن حممد واقدى است، و حسن اول حسن بن عرفه عبدى، و حسن دوم حسن بن اىب احلسن بصرى، 

  .حضرت جمتىب حسن بن على بن اىب طالب عليهما السالم است و حسن سوم

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به ابوذر فرمود

  .»2« اّتِق اللََّه حيُث ُكنَت، َوخاِلِق الّناَس ِخبُلٍق َحَسن، َوإذا َعِملَت َسيّئًة َفاْعَمل َحَسنًة َمتحوَها

با خوش خلقى آميزش داشته باش، و چون گناهى مرتكب شدى  هر كجا هسىت تقواى اهلى را مراعات كن، و با مردم
  .اى به جا آور كه آن گناه را حمو كند حسنه

  اسحاق و يعقوب وانبياى از ذريّه ابراهيم و مناز

  

اش حضرات اسحاق و يعقوب و ساير انبياى از ذريّه ابراهيم در قرآن   در زمينه امر حضرت حق به مناز، به عباد شايسته
  :خوانيم مىكرمي 

َو َجَعْلناُهْم أَِئمًَّة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنا َو َأْوَحْينا ِإَلْيِهْم ِفْعَل اخلَْْرياِت َو * َو َوَهْبنا َلهُ ِإْسحاَق َو يـَْعُقوَب ناِفَلًة َو ُكال َجَعْلنا صاحلِِنيَ «
  .»3« »ِإقاَم الصَّالِة َو ِإيتاَء الزَّكاِة َو كانُوا َلنا عاِبِدينَ 

______________________________  
  .30، حديث 92، باب 386/ 68: ؛ حبار االنوار102، حديث 29/ 1: خصال -)1(

لس السابع، حديث 186/ 1: اماىل طوسى -)2(   .46، حديث 92، باب 389/ 68؛ حبار االنوار؛ 312، ا

  .73 -72: انبياء -)3(

  43: عربت آموز، ص
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اش يعقوب را عطا كردمي و مهه را صاحل و شايسته و اليق مقام نبّوت قرار دادمي، و آنان  ما به ابراهيم، اسحاق و فرزندزاده
را به پيشواىي خلق برگزيدمي تا مردم را به امر ما هدايت كنند، و هر كار نيكو از انواع عبادات و خريات خمصوصاً اقامه مناز 

  .سر به فرمان بودند و اداى زكات را به آنان وحى كردمي، و اينان براى ما بندگان

  امساعيل و مناز

  

  :فرمايد كتاب اهلى در باره حضرت امساعيل مى

َو كاَن يَْأُمُر َأْهَلُه بِالصَّالِة َو الزَّكاِة َو كاَن ِعْنَد َربِِّه * َو اذُْكْر ِيف اْلِكتاِب ِإْمساِعيَل ِإنَُّه كاَن صاِدَق اْلَوْعِد َو كاَن َرُسوًال نَِبيا«
  .»1« »َمْرِضيا

وفادار به پيمان، فرستاده حق، خربدهنده از حقايق، وامر كننده زن و : امساعيل را به ياد آر كه داراى اوصاف پسنديده بود
  .ها از او خشنود بود اى بود كه خداوند در متام برنامه فرزند به مناز و زكات، و بنده

   اصمعى و تائب بياباىن

  

بردم، مناز مجعه را خوانده و از شهر بريون رفتم، مرد عرىب را ديدم بر شرتى نشسته و  به سر مى در بصره: گويد اصمعى مى
تو آىن كه : از طايفه اصمع، گفت: اى؟ گفتم از كجاىي و از كدام قبيله: اى در دست دارد، چون مرا ديد گفت نيزه

  :مآىي؟ گفت از كجا مى: آرى، من آمن، گفت: معروف به اصمعى هسىت؟ گفتم

  :از خانه خداى عّز و جل، گفت

  او للَِّه بـَْيٌت ِىف اْالْرِض؟

  اى هست؟ آيا در زمني براى خداوند خانه

______________________________  
  .55و  54: مرمي -)1(
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  44: عربت آموز، ص

  كردى؟ آجنا چه مى: آرى، خانه مقدس معظم، بيت اللَّه احلرام، گفت: گفتم

  :خواندم، گفت مىكالم خدا : گفتم

  او للَِّه َكالٌم؟

  آيا براى خدا كالمى هست؟

  :چيزى از آن را بر من خبوان، سوره والذاريات را خواندم تا به اين آيه رسيدم: آرى، كالمى شريين، گفت: گفتم

  .»1« »َو ِيف السَّماِء ِرْزُقُكْم َو ما ُتوَعُدونَ «

  .عامل باالست و روزى مشا و آنچه كه به مشا وعده داده شده در

اش حممد صلى اهللا عليه و آله نازل كرده،   آرى، سخن اوست كه به بنده: اين كالم خدا و سخن او است؟ گفتم: گفت
آور از درونش سر زد، نيزه و مششري را  گوىي آتشى از غيب در او زدند، سوزى در وى پديد آمد، دردى شگفت

يدستان واگ   :ذاشت، 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

دانند و قهر  پذيرفتند چرا پيامربان را مبعوث به رسالت كردند، رسالت انبيا براى اين است كه فرارى را باز گر  اگر منى: گفتم
  .كرده را آشىت دهند

  .اصمعى اين درد زده را داروىي بيفزاى، و خسته معصيت را مرمهى بنه: گفت

  :دنباله آيات خوانده شده را شروع كردم

  .»2« »فـََو َربِّ السَّماِء َو اْألَْرِض ِإنَُّه حلََقٌّ ِمْثَل ما أَنَُّكْم تـَْنِطُقونَ «
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______________________________  
  .22: ذاريات -)1(

  .23: ذاريات -)2(

  45: عربت آموز، ص

  .پس به خداى آمسان و زمني قسم كه وعده خدا حق است مهانند سخىن كه با يكديگر داريد

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 در طواف خانه خدا، دست به پرده كعبه داشت و مىاو را نديدم تا 

  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

بنده او، بگذار تا براى او نازى كنم، سپس دو خط شعر خواند كه مضمونش اين خانه خانه او و بنده ! اى اصمعى
  :است

چه نيكو هستيد، پدرم فداى مشا باد چه زيبا هستيد، درب خانه آقاى خود را بزنيد، به يقني در به روى ! اى شب بيداران
  .شود مشا باز مى

نيافتم، حريت زده و مدهوش ماندم، طاقتم از دست سپس در ميان مجعيت پنهان شد، آنچه از او جستجو كردم او را 
  .»1« رفت، برامي جز گريه و ناله مناند

  اقرار و اعرتاف جوان گناهكار

  



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

 

اى عبور كردم، صداى مناجات و راز و  ها از خانه بريون آمدم و از درب خانه شىب از شب: گويد منصور بن عّمار مى
  :كرد پروردگارش راز و نياز مىنياز جواىن را شنيدم كه اينگونه با 

   كردم به قصد خمالفت و نافرماىن هنگامى كه تو را معصيت مى! پروردگارا«

______________________________  
  .319/ 9: تفسري كشف االسرار -)1(

  46: عربت آموز، ص

ش را در معرض خشم تو نبود، هواى نفس بر من چريه شد، شيطان فريبم داد، در نتيجه ستمكار بر خود شدم و خوي
  .»قرار دادم

ادم و اين آيه را از قرآن خواندم   :چون اين سخنان را از او شنيدم سر بر شكاف در 

ُصوَن اللََّه ما أََمَرُهْم الٌظ ِشداٌد ال يـَعْ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َو َأْهِليُكْم ناراً َوُقوُدَها النَّاُس َو احلِْجاَرُة َعَلْيها َمالِئَكٌة غِ «
  .»1« »َو يـَْفَعُلوَن ما يـُْؤَمُرونَ 

هاست، بر آن آتش  اش مردم و سنگ اى اهل اميان خود و خانواده خود را از آتش دوزخ حفظ كنيد، آتشى كه آتش گريه«
د و آنچه را كنن دهد سرپيچى منى اند، از آنچه خدا به آنان فرمان مى گري گماشته شده دل و سخت فرشتگان سخت
  .»دهند مأمورند اجنام مى

  .چون اين آيه را تالوت كردم، صداى ناله آن جوان بلند شد و من از در آن خانه عبور كردم

فرزندى داشتم كه شبها : گفت كرد و مى فردا صبح كه به در آن خانه گذر منودم، پريزىن را آجنا ديدم كه زارى و فغان مى
اد و آيهكرد، شب گ از خوف حق گريه مى اى از آيات عذاب حق را  ذشته وقت مناجاتش كسى آمد و سر به در خانه 

  .اى گريه كرد تا آن كه جان به جان آفرين داد تالوت كرد، پس جوامن نعره زد و به اندازه

: ؟ گفتدهى او را غسل دهم مادر آن آيه را من خواندم و من سبب شدم كه روح او به عامل بقا شتافت، اجازه مى: گفتم
در گردن دارد، چون پالس را از گردنش گشودم ديدم با خط سبز  »2«  چون قطيفه از رويش برداشتم ديدم پالسى. آرى

  »3« !ما اين عبد را به آب توبه غسل دادمي: بر سينه او نوشته شده
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______________________________  
  .6: حترمي -)1(

  .پارچهاى از  قطعه: پالس: فرهنگ معني -)2(

  .233: انيس الليل -)3(

  47: عربت آموز، ص

  

 به غري دوست نبايد منود راز ابراز
 

 گاه مناز كه غري ابروى او نيست قبله

  دل بود معشوق ز عاشقان اگر آزرده
 

 چه سود ناله و فرياد و آه و سوز و گداز

 چو دست ما به سر زلف آن صنم نرسد
 

 چگونه قّصه شب را كنيم دور و دراز

  نبود كس بر من غري مشع و پروانه
 

 شىب كه با تو منودم به عجز راز و نياز

  

 زبان مشع بريدم كه بازگو نكند
 

 به پيش غري تو چون جز تو نيست حمرم راز

  به گردن است مرا طوق بندگى و خوشم
 

 نواز كه هست خواجه ما مهربان و بنده

  بگفتمش چكنم زآتش فراق تو گفت
 

 وصالت بود بسوز و بساز اگر هواى

  

   اگر مرگ را باور ندارى ديگر خنواب
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اگر در مردن شك دارى خواب را از خود بردار كه ! اى فرزندم: اى كه به فرزندش داشت، فرمود لقمان حكيم در موعظه
بنابراين اگر در خواب و تواىن،  تواىن، اگر در برانگيخته شدن در قيامت شك دارى، بيدارى را از خود بردار كه منى منى

فهمى كه وجودت به اختيار ديگرى است، مهانا خواب به منزله مرگ، و  بيدارى خود كه دو واقعيت است انديشه كىن مى
  .بيدارى بعد از خواب به منزله زنده شدن پس از مرگ است

  48: عربت آموز، ص

  

   امام صادق عليه السالم و كاروان وحشت زده

  

اى ميان بيابان حركت  امام صادق عليه السالم مهراه كارواىن در جاده: فرمايد عليه السالم مى حضرت موسى بن جعفر
چه خرب : حضرت فرمود. كاروانيان به لرزه افتادند. اند به كاروان خرب رسيد كه دزدان در اين مسري كمني كرده. كردند مى

  :است؟ گفتند

آيا مشا حاضر هستيد از ما حتويل بگرييد، شايد دزدان باديدن اموال در  ترسيم به غارت برود، مهراه ما امواىل است كه مى
  :دست مشا از آن بگذرند؟ فرمود

! دانيد، شايد غري مرا قصد نكنند و جز من را اراده ننمايند؟ شايد اموالتان را براى تلف شدن به من عرضه كنيد چه مى
  چه كنيم، آيا اين اموال را دفن كنيم؟: گفتند

. اى به آن دستربد بزند و شايد پس از اين جاى آن را پيدا نكنيد ه، اين باعث ضايع شدن آن است، شايد بيگانهن: فرمود
ا را نزد كسى به امانت بگذاريد كه حفظش كند و از آن نگهدارى و جانبدارى منايد و بر : پس چه كنيم؟ فرمود: گفتند آ

سپس به مشا برگرداند و بر مشا بيش از آنچه به آن نياز داريد كامل و متام تر كند،  آن بيفزايد و يك درمهش را از دنيا بزرگ
  !!منايد

  :چگونه به او بسپارمي؟ فرمود: گفتند. رّب العاملني: كيست؟ فرمود: گفتند

ى ى: گفتند. دستان از مسلمانان صدقه دهيد به  ا آن را نيت كنيد ت 1 3: فرمود. دستان نزد ما نيستند در اين بيابان 
  :گفتند. خدا شر دزدان را از مشا بگرداند
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  :نيت كردمي، فرمود

  .َفَأنـُْتم ِىف أماِن اللَِّه فَأْمَضْوا

  .»پس مشا در امان خدا هستيد، بنابراين راه خود را طى كنيد«

  .كاروانيان ترسيدند. هنگامى كه كاروان حركت كرد سر و كله دزدان پيدا شد

ديشب : دزدان سر رسيدند، دست حضرت را بوسيدند و گفتند. در امان خداييدترسيد؟ مشا  چرا مى: حضرت فرمود
  رسول خدا را خواب ديدمي، به ما فرمان داد

  49: عربت آموز، ص

نيازى به مشا : فرمود. خود را به مشا معرىف كنيم؛ اكنون در خدمت مشا و كاروانيم تا شر دمشنان و دزدان را بگردانيم
كاروان به سالمت به شهر . كند از ما دفع كرد، شر دمشنان و ديگر دزدان را از ما دفع مىنيست، كسى كه شر مشا را 

ى 1 3رسيد؛  با تعجب  . دستان دادند، عالوه جتارتشان بركت كرد، هر يك درهم آنان ده درهم شد مال خود را به 
  :امام صادق عليه السالم فرمود! چه بركىت؟: گفتند

  .»1« »با خدا را شناختيد، آن را ادامه دهيداكنون كه بركت در معامله «

   انسان مركب است

  

  :فرمود اى از جمالت ديىن هم چاپ شده است مى استاد اخالق ما در درس اخالقش كه در پاره

انسان از روح كه جنبه ملكوتى دارد و جسم كه جهت ناسوتى و حيواىن دارد تركيب شده است، از نظر روحى برتر از 
معنون به عنوان خليفة اللَّه، مظهر امسا و صفات حق، برتر از مهه موجودات، امني اللَّه و روح است، و از نظر مالئكه و 

  .جسمى هم معنون به عنوان ظلوم، جهول، كّفار، عجول، هلوع و جزوع است

 كه عملشان اند و كيفيت چنني تركيىب را هيچ كس جز حق يا كساىن اين دو عنصر مادى و معنوى با هم تركيب شده
  .داند شهودى است منى



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

 

تواند به جاىي برسد كه به جز  تركيب اين دو ضّد، شاهكار خلقت است، با اين تركيب انسان ميل به استكمال دارد و مى
  .خدا نداند و نبيند

  شود او اخالق خوش دارد، زمني كنده مى

  

ا رفت، او را براى دفن به گورستان بردند وىل هرچه  مردى در زمان رسول خدا از دني: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
   اى از زمني كنده نشد، شكايت كلنگ زدند ذره

______________________________  
  .23، حديث 14، باب 120/ 93: ؛ حبار االنوار9، حديث 30، باب 4/ 2: عيون اخبار الرضا -)1(

  50: عربت آموز، ص

ترديد رفيق مشا خوش اخالق بود، كنده نشدن زمني  شود، ىب چه علت زمني كنده منىبه : نزد پيامرب بردند، حضرت فرمود
ظرف آىب براى حضرت آوردند، دست مباركش را در آب گذاشت و از آن . هيچ ربطى به او ندارد، ظرف آىب برامي بياوريد

  .اكنون به كندن زمني مشغول شويد: فرمود. آب به زمني پاشيد

  .»1« شد زمني كردند، گويا رمل نرمى بود كه زير نيش بيل و كلنگ آنان به راحىت زير و رو مىگوركنان شروع به كندن 

  :فرمايد كه آن حضرت به مردم فرمود حضرت رضا عليه السالم از پدران بزرگوارش از پيامرب روايت مى

  .»2« وإيّاُكم َوسوءُ اخلُلِق؛ َفإّن سوءُ اخلُلِق ِىف النّار َالَحماَلةَ َعَلْيُكم ِحبُسِن اخلُلِق؛ َفإّن ُحسَن اخلُلِق ِىف اجلَنَِّة َالَحمالَة؛ 

شت است؛ و بپرهيزيد از بد اخالقى؛ زيرا بد اخالقى  بر مشا باد به خوش اخالقى؛ زيرا خوش اخالقى به ناچار در 
  .بناچار در دوزخ است

  او از اولياء خدا بود
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آشنا شدم  » محال«شرحش مفصل است با مردى باربر و به اصطالح گذشتگان اى عجيب در راه تبليغ دين كه  در حادثه
اش به او دلبستگى پيدا كردم تا جاىي كه اگر زمينه برامي  كه به خاطر حاالت معنوى و چهره ملكوتى و اخالق انساىن

ران بود به دست اى يك بار در منزلش كه در حجره فراهم بود هفته او . رفتم بوسش مى اى در يكى از مساجد قدميى 
ها از محلش  ها و زمني و كوه ام با او به اين نتيجه رسيدم كه بار امانىت كه آمسان انساىن بود كه در طول دوسىت و آشناىي

  .امتناع كردند او به درسىت و سالمت آن بار امانت را بر دوش تكليف محل كرده بود

______________________________  
  .8، حديث 92، باب 376/ 68: ؛ حبار االنوار10، باب حسن اخللق، حديث 101/ 2: كاىف  -)1(

  .17، حديث 92، باب 383/ 68: ؛ حبار االنوار41، حديث 31، باب 31/ 2: عيون اخبار الرضا -)2(

  51: عربت آموز، ص

. بسيار بر من سنگني آمد رابطه معنوى من با او تا زمان مرگش برقرار بود، از كساىن بود كه وقىت خرب درگذشتش را شنيدم
او عالقه عجيىب به اهل بيت عليهم السالم خبصوص حضرت سيد الشهداء عليه السالم داشت، و با دعا و قرآن انسى 

  .كرد شگفت داشت، تا جاىي كه هر سه روز يكبار قرآن را از ابتدا تا انتها با توجه و حال قرائت مى

دانستم و برامي روشن بود كه حال تضرّع و زارى و   را غنيمت و بركت مى كرد، بودن او وقىت در جلسات كميل شركت مى
  .گريه شديد او عامل جلب رمحت خدا نسبت به آن جملس است

رفت و بار مردم را با  او در حاىل كه بيش از نود سال از عمرش گذشته بود با نشاطى فوق العاده براى باربرى بريون مى
  !كرد مزدى عادالنه جابه جا مى

منود و مازاد آن را به مردى كاسب كه داراى چهار فرزند بود و  با پول باربرى در كمال قناعت زندگى خود را اداره مى
اين مرد كاسب هم خودش حمرتم است و هم مهسرش از : گفت پرداخت و مى اش مساوى نبود مى درآمدش با هزينه

  !اش شرمنده مهسر و فرزندانش شود خمارج زندگىاى معترب است و من طاقت ندارم كه اين مرد براى  خانواده

  .كرد و به اين عمل راضى و خوشنود بود شد در راه خدا انفاق مى اگر باز هم مازادى از مال دنيا نصيبش مى

  .افتاد اش در حدى بود كه انسان با ديدن آن به ياد مسيح و زاهدان واقعى دنيا مى جمموعه اثاث و وسايل زندگى
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بردند، و  برخوردار بود، تا جاىي كه مردم از شنيدن اذان و دعا و مناجات و قرآن خواندنش لذت مىاز صداىي خوش 
عاش سعيداً و «او مصداق حقيقى . اند كردند گوهرى قيمىت را گم كرده هرگاه در جلسات حضور نداشت احساس مى

  .بود» مات سعيداً 

  52: عربت آموز، ص

كرد  زيست و از طرف ديگر امور دنياى خود را با باربرى اداره مى نات اخالقى مىاز طرىف با غرق بودن در معنويت و حس
  .كرد و سربار كسى نبود و با اين مهه مازاد مال به دست آمده را در راه خدا هزينه مى

مذهىب و اش با اين كه از سواد چنداىن برخوردار نبود وىل با كسب معلوماتى كه از طريق جمالس  او در متام دوران زندگى
نشست و برخاست با عاملان داشت، سعى كرد در اخالق ورفتار ومنش وكردار شيعه حقيقى امريمؤمنان عليه السالم 

  .باشد

  تا ز نور معرفت در دل صفا را ننگرى
 

  جلوه آيينه گيىت منا را ننگرى

  ُملك دل جاى كدورت نيست جاى دلرب است
 

  گر سرا تاريك شد صاحب سرا را ننگرى

 كند روى جانان در دل روشن جتلى مى
 

  ىب چنني آيينه روى آشنا را ننگرى

  تا نباشد پرتو عشق حقيقى رهربت
 

  گر چراغ عقل باشى پيش پا را ننگرى

  نور است عقل دوربني در مقام عشق ىب
 

  چون كشد خورشيد سر نور سها را ننگرى

اد سخت تو  نرم هم چون دانه كى گردد 
 

  اين نه آسيا را ننگرى تا فشار سخت

  آخر از ترك هوا واصل به دريا شد جناب
 

  چون تو پابست هواىي جز هوا را ننگرى

  

  53: عربت آموز، ص
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  اهل بيت و وفاى به عهد

  

اند كه درباره امرياملؤمنني و فاطمه و حسن و  شيعه و سىن روايت كرده »1« »يُوفُوَن بِالنَّْذرِ «  در شأن نزول آيه شريفه
  .حسني عليهم السالم نازل شده است

هاى برجسته از  داستان نزول آيه به اين سبب است كه حضرت حسن و حسني بيمار شدند، رسول خدا و مجعى از چهره
بود دو فرزندت نذرى : نني عليه السالم فرمودپيامرب هنگام عيادت به امرياملؤم. آن دو بزرگوار عيادت كردند اگر به خاطر 

آن حضرت و فاطمه زهرا عليهما السالم نذر كردند كه اگر خداى مهربان . اثر نبود گرفىت در شفاى آنان ىب را بر عهده مى
  .گرفنت شد  آن دو را شفا دهد سه روز روزه بگريند، فضه خادمه هم به دنبال آن دو بزرگوار متعهد سه روز روزه

حسن و حسني پس از آن نذر شفا يافتند در حاىل كه خاندان طهارت پس از شروع روزه جهت افطار چيزى نداشتند، 
اى پشمني براى قرض دهنده ببافد، جو را  امرياملؤمنني عليه السالم سه پيمانه جو از بازار قرض گرفت كه در برابرش پارچه

م آن را آسياب كرد و نان پخت و على عليه السالم پس از مناز مغرب نان را به خانه آورد، حضرت زهرا عليها السال
جهت افطار بر سر سفره گذاشت كه ناگهان مسكيىن به آنان مراجعه كرد و درخواست كمك منود، مهه اهل خانه نان 

نان خود را به او دادند، خود را به او خبشيدند و با آب افطار كردند؛ شب دوم هم يتيمى طلب غذا كرد باز مهه خانواده 
  .و شب سوم اسريى دق الباب كرد و اين بار هم مهه خانواده سهم خود را به او خبشيدند و جز با آب افطار نكردند

روز چهارم در حاىل كه نذرشان را ادا كرده بودند، على عليه السالم مهراه دو فرزندش نزد پيامرب آمدند، چون پيامرب در 
   به» هل أتى«در اين وقت جربئيل با سوره . گرسنگى ضعف و ناتواىن ديد گريستحسن و حسني از شدت  

______________________________  
  .7: انسان -)1(

  54: عربت آموز، ص

  .»1« حضرت نازل شد

  ]حرف باء[

   با او مهنشيىن نكن
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بينم؟ ابوهاشم   عبدالرمحن بن يعقوب مىچرا تو را نزد : حضرت رضا عليه السالم به من فرمود: گويد ابوهاشم جعفرى مى
سخىن كه با آيات «گويد،  او درباره خدا سخن نامهوار و غري قابل قبوىل مى: حضرت فرمود. او داىي من است: گفت

بنابراين يا با او مهنشني . كند خدا را به صورت اشياء و اوصاف آن وصف مى. »قرآن و معارف اهل بيت نامهاهنگ است
  .اگذار، يا با ما بنشني و او را رها كنباش و ما را و 

گويد نگومي چيزى بر عهده من  وقىت من آنچه را او مى. خواهد بگويد، چه زياىن به من دارد او هرچه مى: عرضه داشتم
  .نيست

اران آيا بيم ندارى از اين كه عذاىب بر او فرود آيد و هر دوى مشا را بگريد؟ آيا داستان كسى كه خود از ي: حضرت فرمود
اى؟ هنگامى كه لشكر فرعون كنار دريا به موسى و يارانش  موسى عليه السالم بود و پدرش از ياران فرعون را نشنيده

رسيد، آن پسر از موسى جدا شد كه پدرش را نصيحت كند و به موسى و يارانش ملحق منايد، پدرش به راه باطل خود 
كرد، تا هر دو به كنارى از دريا رسيدند و با هم غرق  آيينش ستيزه مى رفت و اين جوان با او درباره دنبال فرعونيان مى

او در رمحت خداست وىل چون عذاب نازل شود از كسى كه نزديك گنهكار است : شدند، خرب به موسى رسيد، فرمود
  »2« !دفاعى نشود

______________________________  
َو «  ، ذيل آيه243/ 30): فخر رازى(تفسري كبري : ذكر شده استدر تفاسري و مصادر شيعه و سىن اين مطالب  -)1(

: ؛ فرائد السمطني368: ؛ غاية املرام670/ 4: ؛ تفسري كشاف514/ 10: ؛ جممع البيان»...ُحبِّهِ   ُيْطِعُموَن الطَّعاَم َعلى
  .212/ 20: ن؛ تفسري امليزا135/ 10: ؛ تفسري برهان390/ 2: ؛ تفسري قمى299/ 6: ؛ الدر املنثور53/ 2

  .2، باب جمالسة أهل املعاصى، حديث 374/ 2: كاىف  -)2(

  55: عربت آموز، ص

  

  با اهل معصيت دمشىن كنيد
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ورزى به اهل معصيت آشكار كنيد و با دور شدن از آنان به خدا نزديك  دوسىت خود را با كينه: مسيح عليه السالم فرمود
با كسى كه ديدنش : اى روح خدا با كه بنشينيم؟ فرمود: گفتند. هيدشويد و خوشنودى خدا را به عوض خشم آنان خبوا

  .»1« مشا را به ياد خدا اندازد و گفتارش به دانش مشا بيفزايد و كردارش مشا را به جانب آخرت رغبت دهد

   باران رمحت

  

السالم آمدند و از اهل كوفه خدمت امرياملؤمنني عليه : كند امام صادق عليه السالم از پدرش از جّدش روايت مى
امرياملؤمنني عليه السالم . براى ما از خدا درخواست باران كن: خشكساىل و نيامدن باران شكايت كردند و عرضه داشتند

امام حسني عليه السالم محد و ثناى حق را به جا آورد . از خدا درخواست باران كن: به حضرت حسني عليه السالم فرمود
اى عطا كننده خريات و نازل كننده بركات، آب فراوان بر ما ببار : پيشگاه حق عرضه داشت و به و بر پيامرب درود فرستاد

هاى مرده را زنده كند به ما عطا  و باران بسيار و وسيع و خوشگوار و باعظمت كه بندگانت را از ناتواىن برهاند و سرزمني
  .آمني رب العاملني. فرما

ها و  دره: ران فراواىن باريد تا جاىي كه عرىب از بعضى از نواحى كوفه آمد و گفتچون از دعايش فراغت يافت ناگهان با
  .»2« زد ها را از فراواىن آب چنان ديدم كه خبشى از آب در خبشى ديگر موج مى تپه

  مردم كوفه را با دعاى بنده خاص خود از باران رمحت سرياب كردى؛! خدايا

______________________________  
  .، كتاب آداب الصحبة و املعاشرة288/ 3: ّجة البيضاءحم -)1(

  .16، حديث 25، باب 187/ 44: حبار االنوار -)2(

  56: عربت آموز، ص

ها را از پرونده ما بشويد و ما را از سنگيىن معاصى و وزر و  باران رمحت و مغفرتت را بر ما بباران تا گناهان و آلودگى
ال عبادت و بندگى را در سرزمني وجود ما بروياند، كه ما به اميد كرم تو به وبالش جنات دهد و گياه نشاط معنو  ى و 

امي و يقني  امي و دست گداىي و حاجت به سويت برداشته ات گذاشته امي و روى عذرخواهى به خاك آستانه اين درگاه آمده
  .دارمي كه با كرم و لطفت از ما درخواهى گذشت
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   حق بازگشت فرزند هارون الرشيد به

  

اوندى در ) 317ص (، »جامع النورين«، و مهچنني واعظ سبزوارى در كتاب »ابواب اجلنان«صاحب كتاب  و آيت اللَّه 
هارون را پسرى بود به زيور صالح آراسته، و گوهر پاكش از صلب آن ناپاك : كند نقل مى) 291ص (» خزينة اجلواهر«

الست زهاد و عباد آن عصر را دريافته بود و از تأثري صحبت ايشان چون مرواريد، از آب تلخ و شور برخاسته، فيض جم
روى دل از خواهش زخارف دنيوى برتافته، طريقه پدر و آرزوى سرير و افسر را ترك گفته و خانه دل را به جاروب آگاهى 

ش با رنگ اطلس هاى غري كرباس و شال نپوشيدى، و خون رغبت از خس و خاشاك انديشه پادشاهى پاك منوده، از جامه
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 مى ا رفته و به نظر عربت نگريسىت، و بر آن گلزار اعتبار مانند ابر    !گريسىت پيوسته به گورستا

ارون در جملس بود، در آن اثنا آن پسر كه نامش قاسم بود و لقبش مؤمتن آمد بگذرد، جعفر برمكى خنديد، روزى وزير ه
   خندم كه تو را رسوا منوده، اى كاش اين پسر به هارون از سبب خنده پرسيد، پاسخ داد، بر احوال اين پسر مى

  57: عربت آموز، ص

يدستان مىاين است لباس و وضع و روش و ! شد تو داده منى حق دارد، زيرا ما : نشيند، هارون گفت منش او، با فقرا و 
امي، چه خوبست حكومت شهرى را در اختيارش بگذارمي، امر كرد او را به  تاكنون منصب و مقامى به او واگذار نكرده
اى را عالقه  خواهم تو را به حكومت شهرى منصوب منامي، هر منطقه مى: حضور آوردند، وى را نصيحت كرد و گفت

  .دارى بگو

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  توان در لباس حكومت به عبادت برخاست؟ حكومت منطقه مگر منى: گفت
  .به دست گريد و تو هم به عبادت و طاعت مشغول باشىدهم تا اكثر امور منطقه را  مى
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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 

ن، كه سراسر حرام است هيچ عبادتى به صورت صحيح ممكن نيست اجنام گريد، مورد رضايت خدا نيست و حقوق آ
  .پذيرفنت امارت از جانب ستمگر، بدون وجه شرعى گناه بزرگى است

  .روم پذيرم و زير بار قبول امارت و حكومت منى اى را منى من هيچ نوع برنامه: قاسم گفت

ناور و سرزميىن وسيع هسىت، چه مناسبت دارد كه با مردمان تو فرزند خليفه : هارون گفت و حاكم و سلطان مملكىت 
تو هم مرا در ميان پاكان و اولياى خدا از اينكه : اى؟ پاسخ داد سر و پا معاشرى و مرا در ميان بزرگان سرشكسته كرده ىب

  !اى داىن سرشكسته كرده فرزند خود مى

  اثر نكرد، از سخن گفنت ايستاد و در نصيحت هارون و حاضران جملس در او

  58: عربت آموز، ص

  .برابر مهه سكوت كرد

نيت گفتند   .حكومت مصر را به نام او نوشتند، اهل جملس به او تربيك و 

  .چون شب رسيد از بغداد به جانب بصره فرار كرد، به وقت صبح هر چند تفحص كردند او را نيافتند

اى داشتم كه ديوارش خراب شده بود، روزى آمدم   من در بصره خانه: گويد اللَّه بصرى مى مردى از اهاىل بصره به نام عبد
كارگرى بگريم تا ديوار را بسازد، كنار مسجدى جواىن را ديدم مشغول خواندن قرآن است و بيل و زنبيلى هم در پيش 

شش و زمحت و رنج براى تأمني آرى، خداوند ما را براى كار و كو : كىن؟ گفت كار مى: رويش گذاشته است، گفتم
  .معيشت از راه حالل آفريده

: دهم، گفت يك درهم مى: گفتم. اول اجرمت را معني كن سپس مرا براى كار برب: بيا به خانه من كار كن، گفت: گفتم
هم قبول مانع است، مهراهم آمد تا غروب كار كرد، ديدم به اندازه دو نفر كار كرده، خواستم از يك درهم بيشرت بد ىب

  .كند جز روز شنبه كار منى: خواهم، روز بعد دنبالش رفتم او را نيافتم، از حالش جويا شدم گفتند بيشرت منى: نكرد، گفت
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روز شنبه اول وقت نزديك مهان مسجدى كه در ابتداى كار او را ديده بودم مالقاتش كردم، او را به منزل بردم مشغول 
چون وقت مناز شد، دست و پايش را شست و مشغول مناز واجب شد، . رسيد مى بناىي شد، گوىي از غيب به او مدد

پس از مناز كار را ادامه داد تا غروب آفتاب رسيد، مزدش را دادم رفت، چون ديوار خانه متام نشده بود صرب كردم تا شنبه 
است بيمار شده، از منزلش جويا  ديگر به دنبالش بروم، شنبه رفتم او را نيافتم، از او جويا شدم گفتند، دو سه روزى

شدم، حملى كهنه و خراب را به من آدرس دادند، به آن حمل رفتم، ديدم در بسرت افتاده به بالينش نشستم و سرش را به 
   مردى هستم كه دو روز برامي كار كردى، عبد اللَّه: تو كيسىت؟ گفتم: دامن گرفتم، ديده باز كرد و پرسيد

  59: عربت آموز، ص

  :تو را شناختم، آيا تو هم عالقه دارى مرا بشناسى؟ گفتم: باشم، گفت مى بصرى

  آرى، بگو كيسىت؟

  !من قاسم پسر هارون الرشيد هستم: گفت

اگر هارون بفهمد فرزندش در خانه من : تا خود را معرىف كرد از جا برخاستم و بر خود لرزيدم، رنگ از صورمت پريد، گفتم
قاسم فهميد دچار وحشت شديد . دهد ام را مى كند و دستور ختريب خانه ىت دچار مىعملگى كرده مرا به سياست سخ

ام، اكنون هم اگر آثار مردن در خود  نرتس و وحشت نكن، من تا به حال خود را به كسى معرىف نكرده: ام، گفت شده
، اين بيل و زنبيل مرا به كسى كه ديدم حاضر به معرىف خود نبودم، مرا از تو خواهشى است، هرگاه دنيا را وداع كردم منى

اگر  : كند بده و اين قرآن هم كه مونس من بوده به اهلش واگذار، انگشرتى هم به من داد و گفت برامي قرب آماده مى
روى و اين انگشرت را پيش رويش  دهد، آن روز به حضور او مى گذرت به بغداد افتاد پدرم روزهاى دوشنبه بار عام مى

چون جرأت تو در مجع كردن مال دنيا زياد است اين انگشرت : فرزندت قاسم از دنيا رفت و گفت: گوىي گذارى و مى مى
را روى اموالت بگذار و جوابش را هم در قيامت خود بده كه مرا طاقت حساب نيست، اين را گفت و حركت كرد كه 

زير بغلم را بگري و مرا از جاى بلند كن كه عبد اللَّه، : برخيزد نتوانست، دو مرتبه خواست برخيزد قدرت نداشت، گفت
آقامي امرياملؤمنني عليه السالم آمده، او را از جاى بلند كردم به ناگاه روح پاكش از بدن مفارقت كرد، گويا چراغى بود كه 

  !برقى زد و خاموش شد

  با سالح دعا ستمكار را مغلوب كرد

  



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

 

در آجنا با تعدادى از علماى بزرگ و اولياى خدا به لطف . رفتم دان مىچند ساىل در ايام ماه شعبان براى تبليغ به شهر مه
  خدا حمشور و مأنوس شدم و از

  60: عربت آموز، ص

ره بسيار بردم   .انفاس قدسيه و بركات وجودى آنان 

نفسى هاى برجسته علمى، كه عمرى با قرآن جميد و روايات سر و كار داشت و بسيار اهل حال بود و از  يكى از چهره
ارى فرزند مرجع جماهد آيت اللَّه العظمى حاج شيخ  ره داشت، مرحوم آيت اللَّه حاج شيخ حممد حسن  پاك و سازنده 

ارى بود   .حممد باقر 

ام به مهدان خدمت آن مرد بزرگ كه در آن شهر در  من در اّولني ديدار مشتاق و عاشق او شدم و در مهه سفرهاى تبليغى
ره بردن معنوى زانوى شاگردى به زمني زدم چهرهميان مردم  و هنگامى كه خرب فوتش را شنيدم، . اى ناشناخته بود براى 

  .اش را از دست داده باشد، متأثر و ناراحت شدم دارى كه مهه سرمايه چون سرمايه

  :من بيان كرد در يكى از روزهاىي كه خدمت آن عارف عاشق بودم داستاىن را از زندگى خود به اين شرح براى

سوادى قلدر، ستمگرى نابكار، كافرى جلوج به  به اشاره و خواست پري استعمار و گرگ خوخنوار يعىن حكومت انگليس ىب
لوى معروف شد زمام حكومت ايران را به دست گرفت   .نام رضا خان مري پنج كه پس از مدتى به رضا شاه 

سيارى از اموال و امالك مردم را به زور از دست آنان گرفت، با جمالس ب. او از هيچ ستم و ظلمى به مردم امتناع نداشت
كه از ضروريات دين است به اشاره   -مذهىب خمالفت ورزيد، با عاملان ديىن هم چون بىن اميه برخورد كرد، و پرده حجاب را

  .سربازخانه گسيل داشتاش به اجبار به  دريد، و جوانان مردم را براى حفظ حكومت ظاملانه -ارباب كافرش انگليس

گذراندم، از اين كه به سربازخانه بروم و دستيار حكومت  من كه از يك خانواده برجسته روحاىن بودم و سنني جواىن را مى
  .ظلم باشم بسيار در ترس و وحشت بودم

  61: عربت آموز، ص



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

 

گفتم در . ا من براى تو شناسنامه گرفتمبراى گرفنت شناسنامه اقدام مكن؛ زير : روزى عمومي به خانه ما آمد و به من گفت
. توجه باعث گرفتارى من شدى عمو جان ىب: گفتم. سن هيجده سالگى: چه حدود سىن برامي شناسنامه گرفىت؟ پاسخ داد

  .برند در اين موقعيت سىن افراد را به دستور قلدرى چون رضا خان به سربازخانه مى: چرا؟ گفتم: گفت

دانستم دير يا زود دنبامل خواهند آمد، نسبت به سّن خود   ثبت احوال به ارتش داده بود و من مىچون آدرس منزمل را اداره 
روزى به سربازخانه نزد رئيس سربازگريى كه هم چون . كه در شناسنامه قيد شده بود اعرتاض دادم وىل اعرتاضم پذيرفته نشد

امكان ندارد، بايد : گفت. را از خدمت معاف داريدم: اربابش رضا خان به شدت با روحانيان خمالف بود رفتم، گفتم
  .لباس سربازى بپوشى و دو سال كامل در خدمت دولت باشى

. معاف بدارد نپذيرفت -آن هم خدمت به دولىت ظامل و ستمكار و خمالف با اسالم -هرچه اصرار كردم كه مرا از خدمت
ار در چند فر  سخى مهدان براى استمداد از روح عارف بزرگ مرحوم حاج شيخ از اداره سربازگريى بريون آمدم و به منطقه 

ارى كه در آن ناحيه دفن است رفتم به خاطر نفس صاحب اين ! خدايا: كنار قرب به پيشگاه خدا ناليدم و گفتم. حممد 
كه   گذارم و يك حاجت را براى دنيا، آن حاجت هم اين قرب از هشتاد حاجتم هفتاد و نه حاجت را براى قيامت مى

  .وسيله خالص شدمن را از بالىي چون سربازى براى حكومت رضا خان فراهم آور

ار به مهدان برگشتم در حاىل كه گسيل داشنت جوانان به سربازخانه بسيار شدت يافته بود و كسى هم جرأت فرار يا  از 
ام دچار مشقت  د و ممكن است خانوادهدانستم رئيس مربوطه به دنبامل خواهد فرستا نرفنت به سربازى را نداشت، من كه مى

  .شوند، آماده رفنت به سربازخانه شدم

  62: عربت آموز، ص

  :قصد كجا را دارى؟ گفتم: به مرد بزرگوارى از آشنايان برخورد كردم، گفت

. شومرسد كه از چنگ اين ستمكاران آزاد  مشكل به نظر مى: گفتم. برگرد خانه زيرا از سربازى معاىف: گفت. سربازخانه
شب گذشته خواب ديدم به سامرا رفتم، جلسه مهم و باارزشى بود، پدرت در آن جلسه حضور داشت، به من  : گفت
به پسرم بگو ناراحت نباش، با امام عصر عليه السالم درباره او صحبت كردم، مشكل وى حّل شد، نه اين كه او : گفت

  .اهند دادبرند بلكه ورقه معافيت او را نيز خو  را به سربازى منى

مشا معاىف، پيش فالن عطار برو، رئيس براى : مأمور اطاق رئيس گفت. من با اطمينان به اين واقعه به سربازخانه رفتم
رئيس به آجنا آمد و ضمن احرتام فوق . از سربازخانه بريون آمدم و به مغازه آن عطار رفتم. آيد مالقات با مشا به آجنا مى
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را به دست من داد، و من از آن رنج روحى سخت به خاطر دعا و درخواست يارى از خدا العاده نسبت به من، معاىف م
  .رها شدم

   با مردم مدارا كن

  

مردى به حمضر مبارك حضرت صادق عليه السالم وارد شد و از مردى از اصحاب حضرت : گويد محّاد بن عثمان مى
  سبب شكايت اين شاكى از تو چيست؟: او فرمود چيزى نگذشت كه آن صحاىب نزد امام آمد، حضرت به. شكايت كرد

كند براى اين كه قرضى را كه به او داده بودم تا دينار آخرش را به طور كامل از او  از من شكايت مى: عرضه داشت
كىن زماىن كه حق خود را  انگار مى: امام صادق عليه السالم خشمگني نشست، سپس فرمود: گويد محّاد مى. مطالبه كردم

آيا آنچه را خدا از حاالت مؤمنان در قرآن حكايت كرده نديدى كه ! كىن؟ كىن كار زشىت منى ور كامل مطالبه مىبه ط
  :فرموده

  63: عربت آموز، ص

  .»1« »َو َخيافُوَن ُسوَء احلِْسابِ ... «

  .»ترسند و آنان مهواره از حسابرسى بد مى«

ترسند، مگر از حسابرسى دقيق  روا دارد؟ نه، به خدا سوگند منىترسند كه خدا بر آنان در حسابرسى ستم  كىن مى فكر مى
حسابرسى بد ناميده، پس كسى كه در مطالبه حق خود  - كشند كه مو را از ماست مى  -و كامل، كه اينگونه حسابرسى

  !!به اين صورت با طرف خود برخورد كند كار زشىت اجنام داده است

   باور از خويش ندارم كه تو مهمان مىن

  

) عج(و از شيعيان پاك دل و از دوستان ابو االسود دوئلى و در قبيله خود از بزرگان بوده و مورد سالم حضرت مهدى ا
  .در قائميّات است
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مهواره خانه او جممعى براى شيعه . ماريّه سعديّه دخرت سعد، در شهر بصره از شيعياىن بود كه در تشّيع سخت و استوار بود
  .سرودند شنودند و مى كردند و سخن مى گرفتند و حديث بازگو مى الفت مىبود كه در آن گرد آمده 

  .اند حسني آهنگ عراق دارد و اهاىل عراق با او در مكاتبه: به پسر زياد در كوفه خرب رسيد كه

  .بانان بگمارد و راه را بر آينده و رونده بگريد به كارگزار خود در بصره فرمان داد كه ديده

ده پسر داشت، آن ها را . صميم گرفت كه به قصد حضرت حسني عليه السالم از بصره بريون بيايدابن ثبيط عبقسى ت
  آيا كدام يك از مشا با من پيشاپيش بريون خواهيد آمد؟: دعوت كرد كه با او مهراه شوند و فرمود

   پس با ياران. دعوت او را پذيرفتند» عبداللَّه و عبيداللَّه«دو نفر از آن ها 

______________________________  
  .21: رعد -)1(

  64: عربت آموز، ص

از مشا كه با من خواهد . ام و خواهم رفت من عزم جزم كرده: و مهگنان خود كه با او در خانه ماريّه سعديّه بودند گفت
  آمد؟

  .ما از اصحاب پسر زياد هراس دارمي: آنان گفتند

قسم مهني كه ببينم پاى شرتم به سر زمني سخت استوار و آشنا شود ديگر  اّما من به خدا: اين مرد بزرگ به آنان فرمود
  .باكى از تعقيب خنواهم داشت، هر كه خواهد گو مرا دنبال كند

حمبوب خود را آجنا . اين بزرگ مرد با ادهم بن امّيه و بلند مهّتان ديگر از بصره بريون شتافتند، و به سوى مكه رفتند
  .هاى دور دست را پيش گرفته تا خود را به حضرت حسني عليه السالم رساندند مده راه بياباناز مّكه بريون آ. نديدند

از طرف ديگر امام . يزيد بن ثبيط پس از اسرتاحت در بنه خود، قصد ديدار امام كرد و به كوى حضرت حسني روان شد
به عرض حضرت . ر او نزول اجالل فرمودهم به جستجوى او رفته تا در بنه و آسايشگاه او وارد شد، و آجنا به انتظا

زهى مهر و يگانگى، زهى بزرگى و «امام در بنه او به انتظار بازگشت وى نشست . رساندند كه يزيد به ديدن مشا رفته
  .»بزرگوارى
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ه بارى ابن ثبيط به منزل حضرت كه رسيد و شنيد كه امام به سراغ او بريون رفته است به منزل خود باز گشت تا وقىت ب
  .منزل رسيد و چشمش به مجال كشىت جنات افتاد اين آيه را خواند

  .»1« »...ِبَفْضِل اللَِّه َو ِبَرْمحَِتِه َفِبذِلَك فـَْليـَْفَرُحوا«

به فضل و رمحت خداست، پس بايد مؤمنان به آن شاد شوند كه آن از مهه ثروتى ]  اين موعظه، دارو، هدايت و رمحت[
رت است كه مجع مى   .كنند، 

  !من و اين دولت: خواندن اين آيه بدان ماند كه به خود گويد

  باور از خبت ندارم كه تو مهمان مىن
 

  خيمه سلطنت آنگاه سراى درويش

  

  .خالصه اين كه نه از خبت ماست، بلكه فقط از فضل خداست كه يار در منزل ماست

فشاىن در حمضر حضرت  قصدش را از آمدن كه جانپس از قرائت آيه به امام سالم كرد و روبروى حضرت نشست و 
  .است بيان كرد

  .هاى حسيىن كرد امام او را دعاى خري فرمود سپس بنه و خرگاهش را ضميمه خيمه

دو پسرش در محله اول شهيد شدند و خودش در مبارزه تن . از امام جدا نشد تا در فضاى ملكوتى جانبازى قرار گرفت
  .به تن به وصال جانان رسيد

اين مرد بزرگ از دعوتى كه در ابتدا از هم قطاران كرد و از پافشارى خود و سر بر شتافنت از كوى حقيقت و از سفر دور 
من چون منش اشرافّيت را در : دهد كه و دراز خود به سوى حضرت حسني عليه السالم و از تربت آرام خود پيامى مى

در راه قدر داىن از آن سرچشمه نور و منبع . دان كوى حسني رسيدمدرياى حقيقت انداختم، به دولت هم قطارى با شهي
نبايد هراس و ! هان اى مردم. فضيلت آن قدر كوشيدم كه هفت نفر را به مهراه خود به توفيق دولت شهادت رساندم

  .آب و آباداىن را در راه حقيقت بزرگ مشماريد وحشت جلوگري راه مقصد شود، بيابان دور و دراز و ىب

رت از فداكارى و صدق در راه حقيقت نيست: گويد انند سروشى مىو مب   .براى موقع شناسى موقعى 
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  سر غريت فرو نارند مردان پيش نامردان
 

 اگرچه از قفا از من جدا سازند آن سر را

 زهى مردان كه اندر بيعت فرزند پيغمرب
 

 گر افتد دستشان از تن دهند آن دست ديگر را

  

______________________________  
  .58): 10(يونس  -)1(

  66: عربت آموز، ص

  

 زهى اصحاب باّمهت كه پيش نيزه و خنجر
 

 براندازند از تن جوشن و از فرق مغفر را

ر تشنه   كامان تا برند آىب نگاىن كه 
 

 شكافند از دم مششري صد درياى لشگر را

 شهادت بود صهباىي درون ساغر خنجر
 

 زهى مستان كه بوسيدند و نوشيدند ساغر را

  

   خبيل از ستمگر برتر است

  

  .خبيل معذورتر از ستمگر است: گويد حضرت على عليه السالم شنيد مردى مى

گرداند و خبيل هنگامى كه  طلبد و حقوق ماىل مردم را برمى كند و از خدا مغفرت مى دروغ گفىت، ستمگر توبه مى: فرمود
كند و  ورزد، از زكات و صدقه و صله رحم و پذيراىي ميهمان و هزينه كردن در راه خدا و امور خري خوددارى مى مىخبل 

شت حرام است كه خبيل در آن وارد شود   .»1« بر 

  برخورد كرميانه با خدمتكار

  



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

 

امام به دنبال او رفت، وى  امام صادق عليه السالم خدمتكارش را دنبال كارى فرستاد، خدمتكار در بازگشت تأخري كرد،
حضرت . را در حال خواب يافت، باالى سرش نشست و به باد زدن او مشغول شد تا خدمتكار از خواب برخاست

فالىن به خدا سوگند حق تو نيست كه هم شب خبواىب و هم روز، شب براى خوابيدن حق تو است و روز براى : فرمود
  .»2«  اجنام كار حق ماست

______________________________  
  .13، حديث 136، باب 302/ 70: حبار االنوار -)1(

  .17، حديث 93، باب 405/ 68: ؛ حبار االنوار7، باب احللم، حديث 112/ 2: كاىف  -)2(

  67: عربت آموز، ص

  

  برده آزاد

  

عليه السالم خريد و  اى بود كه حضرت حسني عليه السالم او را پس از شهادت برادرش حضرت جمتىب اسلم بن عمرو برده
حممد بن يوسف گنجى شافعى، و ابونعيم اصفهاىن، و حمدث قمى از . وى را به حضرت زين العابدين عليه السالم خبشيد

او را از قاريان قرآن » فرسان اهليجا«اند و بزرگان دين هم چون صاحب كتاب  هاى خود ياد كرده اسلم بن عمرو در كتاب
  .اند مشرده

براى حضرت حسني عليه السالم بود، و چون حضرت از مدينه به سوى مكه حركت كرد مالزم ركاب آن شغل او كتابت 
آيد به شرف شهادت نايل آمد و بر   حضرت شد، و با آن بزرگوار از مكه به كربال آمد تا در روز عاشورا به شرحى كه مى

  .كرامت مهه آزادگان جهان افزود

چون اين غالم وفادار و برده خريدارى شده كه از مهه آزادگان برتر بود : آمده» حبابروضة اال«و » حبر اللئاىل«در كتاب 
  .در طلب اذن جهاد به حمضر حضرت حسني عليه السالم آمد

  .از فرزندم سيد سجاد عليه السالم اجازه جهاد خبواه: حضرت فرمود
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با اهل حرم وداع گفت و به ميدان جنگ آن سعادمتند دنيا و آخرت از امام سجاد عليه السالم اذن جهاد خواست و 
  .شتافت، و هفتاد نفر را به مششريش كه در راه دفاع از امامت به كار گرفته بود به دوزخ فرستاد

اى زر خريد به  حضرت سجاد عليه السالم با باال زدن دامن خيمه به متاشاى كارزار آن مرد اهلى نشست، و از اين كه برده
  .مسرور و شاد بوددفاع از امامت برخاسته 

برده وفادار پس از كارزارى عظيم و جنگى منايان و جهادى خالص، دوباره به حمضر حضرت سجاد عليه السالم شتافت 
  .و با آن حضرت وداع گفت و به ميدان بازگشت

  68: عربت آموز، ص

  .اين بار از كثرت كوشش و سعى و مقاتله سنگني و شدت عطش و جراحت زياد، به خاك افتاد

حضرت حسني عليه السالم به بالني او حاضر شد و سخت گريست و صورت مبارك برگونه غالم گذاشت تا به جهانيان 
بفهماند كه ارزش معنوى اين برده هم چون ارزش فرزندش على اكرب است، و ثابت كند كه او از مهه تعلقات براى خدا و 

  در راه خدا رهيد و از مصاديق بارز

   باً خرياً من اصحاىبفاىن ال اعلم اصحا

  .شد

رت از آنان سراغ نداشت   .آرى، حضرت حسني عليه السالم ياراىن را در جهان به خوىب آنان و 

  )نظر كيميا اثر(به آمسان رود و كار آفتاب كند 

  

ارى هاى حوزه باعظمت جنف از نظر معيشت در تنگنا و دشو  يكى از طلبه: فاضل بزرگوار سيد جعفر مزارعى روايت كرده
روزى از روى شكايت و فشار روحى كنار ضريح مطّهر حضرت امرياملؤمنني عليه السالم عرضه . غري قابل حتمّلى بود

ايد، در حاىل كه من براى اداره  بديل را به چه سبب در حرم خود گذارده هاى ىب مشا اين لوسرتهاى قيمىت و قنديل: دارد مى
  !امور معيشتم در تنگناى شديدى هستم؟
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خواهى در جنف جماور من باشى  اگر مى: فرمايد بيند كه آن حضرت به او مى امرياملؤمنني عليه السالم را در خواب مى شب
خواهى بايد به هندوستان در  اينجا مهني نان و ماست و فيجيل و فرش طلبگى است، و اگر زندگى ماّدى قابل توّجهى مى

  :، چون حلقه به در زدى و صاحب خانه در را باز كرد به او بگوشهر حيدرآباد دكن به خانه فالن كس مراجعه كىن

  69: عربت آموز، ص

  .به آمسان رود و كار آفتاب كند

  :دارد شود و عرضه مى پس از اين خواب، دوباره به حرم مطّهر مشرف مى

  !!دهيد زندگى من اينجا پريشان و نابسامان است مشا مرا به هندوستان حواله مى

تواىن  سخن مهان است كه گفتم، اگر در جوار ما با اين اوضاع مى: فرمايد بيند كه مى را خواب مىبار ديگر حضرت 
تواىن بايد به هندوستان به مهان شهر بروى و خانه فالن راجه را سراغ بگريى و به او  استقامت ورزى اقامت كن، اگر منى

  :بگوىي

  به آمسان رود و كار آفتاب كند

رساند و اهل خري هم با او  ها و لوازم خمتصرى كه داشته به فروش مى را به صبح رساندن، كتابپس از بيدار شدن و شب 
گريد، مردم از اين كه  رساند و در شهر حيدرآباد سراغ خانه آن راجه را مى كنند تا خود را به هندوستان مى مساعدت مى

  .كنند جب مىاى فقري با چنان مردى ثرومتند و متمكن قصد مالقات دارد، تع طلبه

هاى عمارت به زير آمد، طلبه  بيند شخصى از پله كنند مى زند، چون در را باز مى رسد در مى وقىت به در خانه آن راجه مى
  :گويد شود مى وقىت با او روبرو مى

  به آمسان رود و كار آفتاب كند

عمارت راهنماىي كنيد و پس از پذيراىي از او اين طلبه را به داخل : گويد زند و مى هايش را صدا مى خدمت فوراً راجه پيش
  .هاى فاخر و گران قيمت بپوشانيد اش وى را به محام بربيد و او را با لباس تا رفع خستگى
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فردا ديد حمرتمني شهر از . شود گريد و طلبه در آن عمارت عاىل تا فردا عصر پذيراىي مى مراسم به صورتى نيكو اجنام مى
و جتار و علما وارد شدند و هر كدام در آن سالن پرزينت در جاى خمصوص به خود قرار   طبقات خمتلف چون اعيان

  :چه خرب است؟ گفت: گرفتند، از شخصى كه كنار دستش بود، پرسيد

  70: عربت آموز، ص

وقىت به اين خانواده وارد شدم كه وسايل عيش براى آنان : پيش خود گفت. جملس جشن عقد دخرت صاحب خانه است
  .است آماده

هنگامى كه جملس آراسته شد، راجه به سالن درآمد، مهه به احرتامش از جاى برخاستند و او نيز پس از احرتام به مهمانان 
  .در جاى ويژه خود نشست

شود از نقد و ِملك و منزل  آقايان من نصف ثروت خود را كه بالغ بر فالن مبلغ مى: آنگاه رو به اهل جملس كرد و گفت
دانيد كه اوالد من  غنام و اثاثيه به اين طلبه كه تازه از جنف اشرف بر من وارد شده مصاحله كردم، و مهه مىو باغات و ا

ا را هم كه از ديگرى زيباتر است براى او عقد مى بندم، و مشا اى عاملان دين،  منحصر به دو دخرت است، يكى از آ
  :لبه كه در درياىي از شگفىت و حريت فرو رفته بود، پرسيدچون صيغه جارى شد ط. اكنون صيغه عقد را جارى كنيد هم

  شرح اين داستان چيست؟

من چند سال قبل قصد كردم در مدح امرياملؤمنني عليه السالم شعرى بگومي، يك مصراع گفتم و نتوانستم : راجه گفت
ا هم چندان مطلوب نبود، به زبان هندوستان مراجعه كردم، مصراع گفته شده  مصراع ديگر را بگومي؛ به شعراى فارسى آ

زد، پيش خود گفتم حتماً شعر من منظور نظر كيميا  شعراى ايران مراجعه كردم، مصراع آنان هم چندان چنگى به دل منى
اثر امرياملؤمنني عليه السالم قرار نگرفته است، لذا با خود نذر كردم اگر كسى پيدا شود و مصراع دوم اين شعر را به صورتى 

ام را به او ببخشم و دخرت زيباتر خود را به عقد او در آورم، مشا آمديد و مصراع دوم را   بگويد، نصف داراىيمطلوب 
مصراع اول : طلبه گفت. گفتيد، ديدم از هر جهت اين مصراع مشا درست و كامل و متام و با مصراع من مهاهنگ است

  :من گفته بودم: چه بود؟ راجه گفت

  راب كندبه ذرّه گر نظر لطف بوت

  .مصراع دوم از من نيست، بلكه لطف خود امرياملؤمنني عليه السالم است: طلبه گفت
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  71: عربت آموز، ص

  :راجه سجده شكر كرد و خواند

 به ذرّه گر نظر لطف بوتراب كند
 

 به آمسان رود و كار آفتاب كند

  

و جاه و جالل برساند، نتيجه نظر حق در حّق عبد وقىت نظر كيميا اثر حضرت موال، فقري نيازمندى را اينگونه به ثروت 
  چه خواهد كرد؟

   به اميد كرم

  

گذشت، صيدى را بر شاخه درخىت ديد، تريى انداخت تا آن را شكار كند، وىل تري به قلب فرزند  جواىن از كوىي مى
چه : د معركه شد و گفتجوان تريانداز وار . اى را در اطراف باغ دستگري كردند عده. صاحب باغ نشست و او را كشت

: تري را آوردند، گفت. تري را نزد من آوريد تا نظر دهم: گفت. اين جوان به تري ترياندازى كشته شده: خرب است؟ گفتند
براى شكار صيدى تري از دست من رها : گفت. آرى: كنيد؟ گفتند ايد رها مى اگر نظرم را بگومي اينان كه دستگري كرده

جوان خطايت را دانستم، : پدر داغ ديده گفت. خواهيد اجنام دهيد ان آمد، قاتل منم، هرچه مىشد وىل به قلب اين جو 
  از تو گذشتم: گفت. كىن به اميد كرم تو كه چون اقرار كنم از من گذشت مى: اعرتاف و اقرارت براى چيست؟ گفت

كىن، خاكسارانه به متام گناهان و  ذشت مىايتت از ما گ اكنون اى اكرم االكرمني ما به اميد اين كه با كرم ىب. »1«
  .مناييم كاريهاميان اقرار مى كنيم و به معاصى و خالف خطاهاميان اعرتاف مى

  جز خدا را بندگى تلخ است تلخ
 

  غري را افكندگى تلخ است تلخ

 زيسنت در هجر او زهر است زهر
 

  وصالش زندگى تلخ است تلخ ىب

  

______________________________  
  .170: روضة املذنبني -)1(
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  72: عربت آموز، ص

  

  جز به عشقش نيست شريين كام جان
 

  روح را افسردگى تلخ است تلخ

  شدى گر نبودى مرگ مشكل مى
 

  در بال پايندگى تلخ است تلخ

  

  از گناه امروز اينجا توبه كن
 

  بر مال شرمندگى تلخ است تلخ

  عمر جز در طاعت حق مگذران
 

  باطالن را بندگى تلخ است تلخ

 را» فيض«تا رسد در تو مدد كن 
 

 «1»  در رهت واماندگى تلخ است تلخ

  

   رتين برنامه در اسالم

  

رتين برنامه ! اى رسول خدا: مردى از قبيله خثعم خدمت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله رسيد و گفت مرا خرب ده 
امر به معروف و : بعد از آن؟ فرمود: پرسيد. صله رحم: پس از آن؟ فرمود: گفت. اميان به خدا: اسالم چيست؟ فرمود

  .ى از منكر

  .شريك انگاشنت براى خدا: تر است؟ فرمود كدام عمل نزد خدا مبغوض: پرسيد

  .»2«  ى از معروفامر به منكر و : بعد از آن؟ فرمود: پرسيد. قطع رحم: پس از آن؟ فرمود: گفت

  رتين مالقات كننده با خدا
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  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

______________________________  
  .219، غزل 679/ 2: ديوان فيض كاشاىن -)1(

  .9، حديث ...، باب األمر باملعروف58/ 5: كاىف  -)2(

  73: عربت آموز، ص

ا  رتين مردم استسه برنامه است كه هركس خدا را با آ   :مالقات منايد از 

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  حرامها خوددارى كند از پارساترين بندگان است، و آنكه به روزى داده شده خداوند قناعت ورزد، از ىب

قدرتى كه او را از معاصى خدا : سه چيز است كه در هر كس نباشد عملش متام نيست! يا على: نداست؛ سپس فرمود
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

  .عمل صاحل، و ستونش ورع و پارساىي استاش  اسالم عريان است، لباسش حيا، و زينتش عفاف، و جوامنردى! على

  ] حرف پ[

   خبت زاده تريه پادشاه

  

اى است كه پدرش در  حال افتادگان در چاه حمبت دنيا و غرق شدگان در تاريكى شهوات، مانند حال آن پادشاه زاده
  .درآوردنظري را از خانداىن شريف و جنيب به عقد او  اى كم مقام داماد شدن او برآمد، پرى چهره

چون وسايل عروسى آماده شد، خواص و عوام را به تناسب شأنشان به دربار بار داد و درب خزانه احسان را به روى 
ره ها را  مند ساخت، و از گرمى جشن و چراغاىن، غم دل مردمان گشود و حمتاج و نيازمند و غىن و ثرومتند را از جوائزش 

  .نظري به حريت فرو رفتند حاضر شدند و از متاشاى آن بزم ىب آشنا و بيگانه در آن جملس سرور. زدود
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عروس حور َوش را با انواع زيور و زينت به حجله آوردند؛ وىل در اين ميان داماد را نديدند، به جستجويش برآمدند وىل او 
ود، بر اثر مسىت زياد، داماد در آن شب، شراب بسيار خورده بود و آتش شعورش مانند چراغ خبتش فرو مرده ب. را نيافتند

   از مجع مهمانان جدا افتاد و حريت زده و مبهوت به چند كوى

  74: عربت آموز، ص

هاى جموسان افتاد؛ جموساىن كه بر اساس قانونشان مردگان را در دمخه  اى از دمخه و برزن گذر كرد، عبورش به دمخه
  .افروختند گذاشتند و در دل شب كنار آنان مشع و چراغ مى مى

زاىل را كه  جموسان جنازه پريه. پادشاه زاده وقىت چشم به دمخه دوخت، دمخه را حجله عروس پنداشت، به درون دمخه رفت
  .هنوز كالبدش سامل بود، در آن دمخه گذاشته بودند

  .زال مرده را در آغوش كشيد و از روى ميل و رغبت و غريزه شهوت تا صبح با او آميزش كرد داماد، پريه

زا و كنار جسد  اى وحشت خربى و مدهوشى در آمد، خود را در دمخه هوشى و ىب وزيدن نسيم صبح از مسىت و ىبچون با 
ايت شرمندگى و خجلت راضى بود به  زاىل زشت پريه رو ديد، از شدت نفرت و كراهت نزديك بود هالك شود، و از 

دد و ننگ و عارش تا قيامت بر او مباند كه ناگاه پدر و در انديشه بود كه مبادا كسى بر اين وضع آگاه گر . زمني فرو رود
  !!خدم و حشمش رسيدند و بر آن رسواىي و افتضاح آگاه شدند

اين است دورمناىي از زندگى افتادگان در چاه حمبت دنيا و غرق شدگان در شهوات، كه عروس آخرت را به سبب مسىت از 
  !!اند خوى دنيا عوض كرده روى و زشت زال زشت شهوات با به آغوش كشيدن پريه

 ز خود غافل نشسنت تا كى و چند
 

 به دنيا چشم بسنت تا كى و چند

فنت روى تا كى   ز اهل دل 
 

  هوس راىن و حيوان خوى تا كى

  توىي آن شاهباز اوج الهوت
 

  اى در دام ناسوت چرا افتاده

  

  75: عربت آموز، ص
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  تو را مسىت ز جام خودپرسىت
 

  افكنده اين سان سوى پسىتز اوج 

  اگر صيدى نباشد غافل از خويش
 

  آيد ز صياد جفا كيش چه مى

  مچني بر گرد خود اسباب غفلت
 

  دمى بيدار شو از خواب غفلت

  ببني چون رهروان كردند ره طى
 

  تو نيز آخر قدم بردار از پى

  چه خوش اين نكته گفت آن پري كامل
 

  عاقلبه دنيا دل نبندد مرد 

  تو نيز از عاقلى ترك جهان گوى
 

  ره عقىب چو ديگر رهروان پوى

  به دل ره ده تو مهر روى ماهى
 

  براى خويشنت جو خضر راهى

  كه چون رفىت از اين دنياى فاىن
 

  مباند نام نيكت جاوداىن

  

   پديد آمدن چشمه آب با دم عيسوِى عارىف وارسته

  

حاج سيد عبداهلادى شريازى كه از مراجع بزرگ شيعه و عارىف وارسته و سالكى رياضت كشيده حضرت آيت اللَّه العظمى 
او . بود، كرامىت عجيب دارد كه مرحوم آيت اللَّه حاج شيخ غالمرضا يزدى معروف به فقيه خراساىن نقل كرده است

رفتيم، در ميان راه به شّدت تشنه شدمي  مىبا گروهى از علما در معيت آيت اللَّه شريازى از جنف به سوى كربال : گويد مى
  .به صورتى كه راه رفنت براميان بسيار مشكل شد

  76: عربت آموز، ص

مهه ما به پشت تپه رفتيم و ديدمي چشمه . بياييد پشت اين تپه تا به مشا آب بدهم: آن مرد اهلى و دارنده دم عيسوى فرمود
هاى خود را خيس كرده به روى سر انداختيم و  ها و چپيه كردمي و لُنگ  كند، مهه آب خوردمي و جتديد وضو آىب فوران مى
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پس از رفع خستگى به راه افتادمي، وىل من ناگهان متوجه شدم كه در مسري جنف به كربال آب نبوده، لذا به پشت تپه 
اين !! ربى نبودلنگ خيس روى سر من بود وىل از چشمه آب خ: گويد شيخ مى. برگشتم و ديدم چشمه آىب وجود ندارد

  .است معناى طى اخللق

   پرخواىب

  

به كدام يك از بندگانت دمشىن بيشرت : موسى به حضرت حق عرضه داشت: از حضرت باقر عليه السالم روايت شده
  .»1« گذراند كسى كه در شب مانند مردار در بسرت افتاده و روز را به بطالت و بيهوده كارى مى: ورزى؟ فرمود مى

   ى بسيار مهمپرسش و پاسخ

  

عثمان بن عفان از : كند ، در مقدمه توضيح سوره واقعه روايت مى»جممع البيان«امني االسالم طربسى در تفسري باعظمت 
  :از چه چيز شكايت دارى؟ گفت: عبداللَّه بن مسعود در مرضى كه سبب مرگ او شد عيادت كرد، به عبداللَّه گفت

طبيب، مرا : طبيىب را براى عيادتت خنوامن؟ گفت: گفت. رمحت پروردگارم: گفت  به چه چيز اشتها دارى؟: گفت. گناهامن
زماىن كه به آن نيازمند بودم نپرداخىت، اكنون  : خواهى حقوق تو را از بيت املال بپردازم؟ گفت مى: گفت. بيمار كرده است

دخرتامن به آن نيازى : گفت. نت باشدبگذار بپردازم تا براى دخرتا: گفت! خواهى بپردازى كه به آن احتياجى ندارم مى
  ام سوره واقعه را ندارند، به آنان گفته

______________________________  
  .20917، النوم، حديث 6550/ 13: ميزان احلكمه -)1(

  77: عربت آموز، ص

فقر و فاقه به او خنواهد  خبوانند، زيرا از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شنيدم هركس هر شب سوره واقعه را خبواند هرگز
  .رسيد

  هاى موسى از خدا و پاسخ خدا پرسش
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هاىي درباره معارف و حقايق از حضرت  نه تنها موسى بن عمران بلكه بسيارى از پيامربان بويژه پيامرب بزرگ اسالم پرسش
  .حق داشتند كه خداى مهربان پاسخ آنان را عنايت كرده است

ها كه موسى بن  بطه با حسنات اخالقى بوده كه در اين زمينه به يك قطعه از اين پرسشها در را خبش مهمى از اين پرسش
  .رود هاى بسيار مهمى شنيده اشاره مى عمران از حضرت حق داشته و پاسخ

پاداش  ! خدايا: گفت عرضه داشت هنگامى كه موسى بن عمران با خدا سخن مى: فرمايد امام عسكرى عليه السالم مى
فرشتگامن به سوى او : گوىي چيست؟ خدا فرمود دهد من فرستاده و پيامرب توام و تو با من سخن مىكسى كه شهادت 

شتم بشارت مى مى   .دهند آيند و وى را به 

به خاطر ركوع و : آورد چيست؟ فرمود ايستد و مهواره مناز به جا مى پاداش كسى كه در پيشگاهت مى: موسى گفت
  .كنم، و كسى كه به فرشتگامن به او مباهات كنم او را عذاب خنواهم كرد من مباهات مىسجود و قيام و قعودش به فرشتگا

اى بر  دهم ندا دهنده فرمان مى: پاداش كسى كه به خاطر خشنوديت مسكيىن را طعام دهد چيست؟ فرمود: موسى گفت
  .هاى خدا از آتش دوزخ است فراز مهه خاليق ندا دهد فالن پسِر فالن از آزاد شده

اندازم و سكرات موت را بر او آسان  مرگش را به تأخري مى: پاداش كسى كه صله رحم كند چيست؟ فرمود: سى گفتمو 
شت او را كنم، و خزانه مى   داران 

  78: عربت آموز، ص

شت شو ندا مى   .كنند به سوى ما بيا و از هر درى كه خواسىت وارد 

روز قيامت، : دارد و نيكى و خريش را به مردم برساند چيست؟ فرمودپاداش كسى كه آزارش را از مردم نگاه : موسى گفت
  .كند كه تو را بر من راهى نيست آتش به او ندا مى

دهم  او را در قيامت در سايه عرشم قرار مى! موسى: پاداش كسى كه با زبان و دلش تو را ياد كند چيست؟ فرمود: گفت
  .گريم و در محايت خود مى
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چون برق بر صراط ! اى موسى: ات را تالوت كند چيست؟ فرمود نهان و آشكار آيات حكيمانهپاداش كسى كه پ: گفت
  .خواهد گذشت

هاى  او را در برابر ترس: پاداش كسى كه بر آزار و سرزنش مردم چون وابسته به تو است صرب كند چيست؟ فرمود: گفت
  .دهم روز قيامت يارى مى

  :اشك بريزد چيست؟ فرمود هايش از خشيت تو پاداش كسى كه چشم: گفت

  .دهم كنم و او را از روز فزع اكرب اميىن مى اش را از حرارت آتش دوزخ حفظ مى چهره

  پاداش كسى كه به خاطر حياى از تو خيانت را ترك كند چيست؟: گفت

  .روز قيامت براى او اميىن است: فرمود

  .كنم ا بر آتش دوزخ حرام مىاو ر : پاداش كسى كه به اهل طاعتت حمبت ورزد چيست؟ فرمود: گفت

اندازم و از لغزشش   روز قيامت به او نظر رمحت منى: پاداش كسى كه مؤمىن را عمداً به قتل برساند چيست؟ فرمود: گفت
  .كنم گذشت منى

به او درباره هركسى كه خبواهد اجازه شفاعت : پاداش كسى كه كافرى را به سوى اسالم دعوت كند چيست؟ فرمود: گفت
  .مده مى

  :پاداش كسى كه منازهايش را به وقت خبواند چيست؟ فرمود: گفت

شتم را بر او مباح مى هايش را به او عطا مى درخواست   .منامي كنم و 
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انگيزم در  او را روز قيامت برمى: پاداش كسى كه وضويش را براى خشيت تو كامل و متام اجنام دهد چيست؟ فرمود: گفت
  .درخشد ميان دو چشمش نورى است كه مىحاىل كه 
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او را در قيامت در جايگاهى : پاداش كسى كه روزه رمضان را به خاطر رضا و خشنودى تو بگريد چيست؟ فرمود: گفت
  .»1« ...دهم كه در آن ترسى نيست قرار مى

  پس از سيزده هزار سال سنگ به ته چاه رسيد

  

  :اهللا عليه و آله روايت شده كه فرمود در روايت صحيح بسيار مهمى از رسول خدا صلى

هنوز آنچه را كه بايد بر من خبواند متامش را خنوانده بود كه ناگهان آوازى . روزى امني وحى براى اداى وحى به نزد من آمد
  .سخت و صداىي هولناك برآمد

دوزخ چاهى قرار داده، سنگ  خداى تعاىل در! اى حممد: اين چه آوازى بود؟ گفت: وضع فرشته وحى تغيري كردم، پرسيدم
آن چاه جايگاه چه  : پرسيدم. سياهى در آن انداختند، اكنون پس از سيزده هزار سال آن سنگ به زمني آن چاه رسيد

  !!»2«  منازان و شراخبواران از آِن ىب: كساىن است؟ گفت

   پس گناهامن كجا رفت

  

اب درآورند، و نامه عمل او را كه پر از گناه است به دست چون روز قيامت شود، عبد را به جايگاه حس: در روايىت آمده
  به زبان جارى كند و با خواندن خدا»  بسم اللَّه«عبد وقت گرفنت نامه به خاطر عادتى كه در دنيا داشته . چپ وى دهند

______________________________  
لس السابع و الثالثون، حديث 207: اماىل صدوق -)1(   .4، حديث 11، باب 327/ 13: االنوار؛ حبار 8، ا

راىن -)2(   .31: اسرار الصلوة شيخ عبداحلسني 

  80: عربت آموز، ص

اينجا : اى در آن نامه به نظرش نيايد، گويد به رمحت، نامه را بستاند، چون بگشايد آن را سپيد يابد و هيچ نوشته
ت و خطاهايت نوشته بود، وىل به بركت اين آيه زايل شد و در اين نامه سيئا: فرشتگان گويند. اى نيست تا خبوامن نوشته

  .»1«  حضرت عزت از تو گذشت
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  پنج خصلت سبب آزادى اسري

  

  :در حديثى بسيار مهم از حضرت صادق عليه السالم نقل شده است

عرضه  گروهى اسري نزد پيامرب آوردند؛ حضرت فرمان قتل مهه را صادر كرد جز يك نفر را، آن يك نفر تعجب كرد و
ا : چرا فرمان آزادى مرا صادر كردى؟ حضرت فرمود: داشت امني وحى به من خرب داد كه تو داراى پنج خصلىت كه خدا آ

  :را دوست دارد

  .الَغيْـَرُة الشَِّديَدُة َعَلى َحَرِمَك، َوالسَّخاُء، َوُحْسُن اخلُُلِق، َوِصْدُق اللِّساِن، َوالشََّجاَعةُ 

  .»سخاومتندى و خوش اخالقى و راسىت در گفتار و شجاعتغريت سخت بر حمارمت و «

  »2« !از اين واقعه عجيب مسلمان شد و در جنگى در ركاب پيامرب به شرف شهادت رسيد

   پند گرفنت حىت از راهزن

  

و  وى در بيابان مرو خيمه زده بود. اى از آيات قرآن توبه كند، راهزن بود فضيل بن عياض پيش از آن كه با شنيدن آيه
   هر مال. پالسى پوشيده و كاله پشمني بر سر و تسبيح در گردن افكنده و ياران بسيار داشت، مهه دزد و راهزن

______________________________  
  .74: تفسري فاحتة الكتاب -)1(

  .25، حديث 92، باب 374/ 68؛ حبار االنوار 25291، حديث 155/ 20: وسائل الشيعه -)2(

  81: عربت آموز، ص

  .داشت كرد و خبشى هم خود برمى بردند ميان دوستان راهزن تقسيم مى اى كه نزد او مى و جنس دزديده شده
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ثرومتندى در ميان كاروان پوىل قابل توجه داشت، برگرفت و  . آمد، در مسري حركتش آواز دزد شنيد روزى كارواىن بزرگ مى
اى ديد در آن پالس پوشى  به بيابان رفت، خيمه. پول برامي مباند در جاىي پنهان كنم تا اگر كاروان را بزنند اين: گفت

اد و بازگشت در خيمه رو و در گوشه: فضيل گفت. نشسته، پول به او سپرد چون به  . اى بگذار، خواجه پول در آجنا 
مرد قصد خيمه پالس كاروان رسيد، دزدان راه را بر كاروان بسته و مهه اموال كاروان را به دزدى تصرف كرده بودند، آن 

  .كردند چون آجنا رسيد، دزدان را ديد كه مال تقسيم مى. پوش كرد

چون نزد فضيل . خواست باز گردد، فضيل او را بديد و آواز داد كه بيا! آه من مال خود را به دزدان سپرده بودم: گفت
  :چه كار دارى؟ گفت: آمد، فضيل گفت

اد: گفت. ام جهت امانت آمده   .برفت و برداشت! اى بردار همهاجنا كه 

او به من گمان نيكو : فضيل گفت! دهى ما در اين كاروان هيچ زر نيافتيم و تو چندين زر باز مى: ياران فضيل را گفتند
برم، من گمان او را به راسىت حتقق دادم تا باشد كه خداى تعاىل گمان من نيز  برد و من نيز به خداى تعاىل گمان نيكو مى

  .»1« حتقق دهدبه راسىت 

   پند و عربت در غزل سعد كاىف

  

  بيدار شو دال كه جهان پر مزور است
 

  بر خنل روزگار نه برگ است و نه بر است

  اش دىل است گوىي جام بالست آن كه تو مى
 

  ديگ هواست آنكه تو مى خواىن اش سر است

  

______________________________  
  .تذكرة االوليا -)1(

  82: آموز، ص عربت
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 سيم حرام اگر چه سپيد است هم چو شري
 

  چندين خمور تو نيز كه ىن شري مادر است

  كند پّر خويش طاووس را بديدم مى
 

  گفتم مكن كه پر تو با زيب و زيور است

  بگريست زار زار و بگفتا كه اى حكيم
 

  اى كه دمشن جان من اين پر است آگه نه

  دان كه زّر توست مىاى خواجه پر و بال تو 
 

  زيرا كه شخص پاك تو طاووس ديگر است

  

  پرهيز كن ز صحبت نا اهل هان و هان
 

  ار چند روزى تازه و بارز چو عبهر است

  داىن چرا خروشد ابريشم رباب
 

ر آن كه دامي هم كاسه خر است   از 

ار سعد كاىف بر خلق دل مبند  ز
 

 «1»  اكرب استدل در خداى بند كه خالق 

  

   پورياى وىل و مبارزه با نفس

  

لوانان معروف زمان كشىت گرفت و پشت مهه را به خاك رسانيد. پورياى وىل مردى بود قوى، قدرمتند و معروف   .با متام 

لوانان شهر  لوانان اصفهان هم كشىت گرفت و مهه را به خاك انداخت، از  درخواست كرد زماىن كه به اصفهان رسيد با 
لواىن مرا مهر كنيد،   بازوبند 

______________________________  
اى روزگار به رشته حترير درآمده كه بسيارى از مطالب و مسائل و حوادث عربت آموز  -)1( از مؤلف كتاىب به نام عرب

  .به آن كتاب مراجعه كنند توانند در آن گردآورى شده است، عالقمندان براى به دست آوردن تفصيل اين موضوع مى

  83: عربت آموز، ص
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لوانان شهر كه با پوريا هنوز كشىت نگرفته بود، گفت گريم اگر پشتم را به  من با پوريا كشىت مى: مهه مهر كردند جز رييس 
اى آن كشىت  قاپو گذاشتند تا مردم جاى متاش قرار كشىت را روز مجعه در ميدان عاىل. كنم خاك رسانيد بازوبندش را مهر مى

  .كم نظري را داشته باشند

از اين حلوا خبوريد و دعا كنيد خداوند : 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  : مادرم حاجت تو چيست؟ گفت: پوريا پرسيد كشىت 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

  !قطع شود و معيشت ما دچار سخىت و مضيقه گردد

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 ندازد، بر اين نيت بود تا با آن كشىتا

وىل به صورتى كشىت گرفت كه پشتش به خاك رسيد تا نان مجعى قطع نشود، و عالوه دل آن پريزن شاد گردد، و خود هم 
  .نصيىب از رمحت خدا شامل حالش شود

لواىن به عنوان انساىن واال، جوامنرد، بافتوت، و باگذشت ثبت شد، و امروز قربش در گيالن زيارتگاه اهل نامش  در تاريخ 
  .»1«  دل است

   پيامرب سه شبانه روز گريست

  

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله به امني وحى و فرشته مقّرب حق جربئيل فرمود

   دركات و ساكنان آن را يك به يكجربئيل . دوزخ را براى من وصف كن

______________________________  
  .234: جامع النورين -)1(
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اى جربئيل ساكنان اين طبقه : وصف كرد تا سخنش به طبقه اّول رسيد، آنگاه سكوت كرد، سيد و سرور عامليان فرمود
: پيامرب فرمود. تر است و ساكنانش عاصيان اّمت تواند آسان عذاب اين طبقه از مهه طبقات: اند؟ جواب داد چه كساىن

  !!اند توبه از دنيا رفته آنان كه آلوده به گناه كبريه بوده و ىب: رود؟ امني وحى گفت آيا از امت من كسى به دوزخ مى

زيارت آن حضرت  روز در گريه بود تا آنكه روز چهارم حضرت زهرا عليها السالم به پيامرب به گريه نشست و سه شبانه
اده و چندان گريسته كه خاك زير صورتش از اشك او ِگل شده ! آمد، مشاهده كرد آن جناب روى مباركش را بر خاك 

امني وحى به من خرب داده كه طبقه اول دوزخ جاى  : اى اتفاق افتاده است؟ فرمود اى و حادثه چه واقعه: عرضه داشت
از امني وحى پرسيدى گنهكاران را : حضرت زهرا عرضه داشت! يه من شدهگنهكاران از امت من است و اين سبب گر 

ِكشند و چون  گريند و آنان را به دوزخ مى آرى، موى مردان و گيسوى زنان را مى: برند؟ فرمود به چه صورت به دوزخ مى
د كه ما را اجازه ده بر حال نزديك دوزخ رسند و مالك دوزخ را ببينند فرياد و عربده سر دهند و به مالك دوزخ التماس كنن

دهد تا چندان بگريند كه اشك در چشمشان مناند و به جاى اشك خون گريه كنند، مالك   مالك اجازه مى. خود گريه كنيم
  !رخيت ها از ترس امروز از ديدگانتان فرو مى ها در دنيا بود و اين اشك چه نيكو بود اگر اين گريه: گويد

، آتش از آنان دور شود، ملك بر آتش » ال إله إّال اللَّه«: اندازد و ايشان ناگهان فرياد برآورندپس مالك آنان را به دوزخ در 
بر زبانشان »  ال إله إّالاللَّه«صيحه زند كه اى آتش آن را بگري، آتش گويد چگونه آنان را بگريم در حاىل كه كلمه طيّبه 

ز سوى حق خطاب رسد كه رويشان را مسوزان كه خدا را سجده  وىل ا. اينان را بگري: مالك باز فرياد كند. جارى است
  پس در دوزخ تا زماىن كه خدا خبواهد مبانند، پس از. اند اند و دهلايشان را مسوزان كه در ماه مبارك تشنگى كشيده كرده
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گنهكاران جربئيل را به صورتى نيكو حال گنهكاران امت به كجا رسيده؟ مالك دوزخ پرده بركشد،  : آن به جربئيل ندا رسد
اين جربئيل است كه در دنيا به سوى حممد : اين كيست كه چنني صورت نيكوىي دارد؟ پاسخ دهند: مشاهده كنند، گويند

از جانب ما حممد را : اسريان دوزخ چون نام مبارك پيامرب را بشنوند فرياد برآرند كه. آورد صلى اهللا عليه و آله وحى مى
  !سان و بگو كه گنهكاران امت در دوزخ گرفتارندسالم بر 

امني وحى اين خرب را به پيامرب رساند، سرور عامليان سر به سجده گذارد و به پيشگاه حق عرضه بدارد كه گنهكاران امت 
بريون پس پيامرب آنان را از دوزخ . آنان را به تو خبشيدم: خطاب رسد. مرا به دوزخ بردى، اكنون ايشان را به من ببخش

هاى  اند آنان را به عني احليات برند، وقىت از آن چشمه بنوشند و بر خود ريزند آلودگى آورد و چون مانند ذغال شده مى
  :هايشان اين عبارت نقش بندد ظاهر و باطنشان برطرف شود و پاك و پاكيزه گردند و بر پيشاىن



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

 

  .عتقاء الّرمحان من الّنار

  .»آتشآزاد شدگان خداى مهربان از «

شت ايشان را به يكديگر نشان دهند كه دوزخيان هستند كه جنات يافته شت برند، اهل    !اند و چون آنان را به 

شت درآوردى، اين عالمت را از پيشاىن: پس آنان گويند . هاى ما برطرف كن پروردگارا بر ما رمحت آوردى و ما را به 
  .از پيشاىن آنان زايل شودخواسته آنان مورد قبول قرار گريد و آن نقش 

  ]حرف تاء[

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
   صورتى كه ما اعتقاد به واليت اهل
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دانستيم اعتقاد نداشت، به مهني خاطر مطابق مذهب خلفاى جور   مىبيت داشتيم و امرياملؤمنني را جانشني بالفصل پيامرب
  .خواند منازش را در سفر متام مى

اش در كاروان مهراه ما بود، در حاىل كه اعتقادش چون عقيده ما بر صراط مستقيم قرار داشت، پريمرد در ميان  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 متاس مىاگر با عموى خود 
  .او را به راه راست هدايت فرمايد و از گمراهى و ضاللت برهاند

ز مردم بعد ا! 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 پس از پيامرب حق با على است و اطاعتش بر متام امت واجب، پريمرد ناله
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  .ام، سپس از دنيا رفت من نيز بر مهني عقيده

حضرت صادق عليه السالم مشرف شدمي، على بن سرى داستان پريمرد را به عرض چون از سفر باز گشتيم، خدمت 
شت است، وى عرضه داشت: حضرت رساند، امام فرمودند آن شخص جبز ساعت آخر عمرش بر : او فردى از اهل 

از او چه : داين امر آگاه نشد، اعتقاد صحيحش تنها در مهان ساعت بود، آيا او رستگار و اهل جنات است؟ امام فرمودن
شت شد مى   !»1« خواهيد، به خدا سوگند او وارد 

  تائب كيست؟

  

  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
   وىل به عبادتشكس توبه كند 

______________________________  
  .4، باب فيما أعطى اللَّه عّز و جّل آدم عليه السالم، حديث 440/ 2: كاىف  -)1(

  87: عربت آموز، ص

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

برنيايد تائب نيست، و هركس توبه  نيست، و هر آن كه توبه كند وىل قلبش را به روى حقايق باز نكند و در مقام انفاق 
كند اما آرزويش را كوتاه و زبانش را حفظ نكند تائب نيست، و هر آن كه توبه كند وىل بدنش را از غذاى اضاىف تصفيه 

  .»1«  نكند تائب نيست، چون بر اين خصلتها استقامت منايد تائب است

ا را مى    آمرزم تا نفس به گلو برسد آ
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شيطان را بر من سلطه دادى، و او را چنني قدرتى : آدم به حضرت حق عرضه داشت: سالم فرمودندامام باقر عليه ال
  .است كه مهچون خون در باطن من گردش منايد، در برابر اين برنامه براى من چيزى قرار بده

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

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

   براى آنان: بر من بيفزا؛ خطاب رسيد! يا رب: بيامرزم؛ عرضه داشت

______________________________  
؛ مستدرك 52، حديث 20، باب 35/ 6: ، الفصل اخلامس و األربعون ىف التوبة؛ حبار األنوار88: جامع األخبار -)1(

  .13709، حديث 87، باب 131/ 12: الوسائل

  88: عربت آموز، ص

ا گسرتده مى توبه قرار مى  مرا كفايت كرد! خداوندا: منامي تا نفس به گلويشان برسد؛ عرضه داشت دهم، و توبه را بر آ
»1«.  

  !ترين چيز ترسناك

  

يا : گفتند. ترسم شرك اصغر است چيزى كه نسبت به آن بر مشا مىترين  ترسناك: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .»2« ريا: شرك اصغر چيست؟ فرمود! رسول اللَّه

  .»3« پذيرد اى از ريا باشد منى خدا عملى كه در آن به اندازه ذرّه: و نيز آن حضرت فرمود

   تغيري نام از دفرت تريه خبتان به ديوان نيك خبتان
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اى عرفاىن و علمى است و به قلم يكى از دانشمندان پس از  كه يكى از مهم» الكتابتفسري فاحتة «صاحب  ترين كتا
در بىن اسرائيل عابدى بود دامن انقطاع از صحبت خلق درچيده و سر : كند عصر فيض كاشاىن نوشته شده روايت مى

ا او را چندان رقم طاعت و بندگى در اوراق اوقاتش ث. عزلت در گريبان خلوت كشيده بود بت كرده بود كه فرشتگان آمسا
دوست گرفتند و جربئيل كه حمرم اسرار پرده وحى بود در آرزومندى زيارت و ديدار او از حضرت حق درخواست نزول از 

   در لوح: فرمان رسيد. دايره افالك به مركز خاك منود

______________________________  
شيطان وأجريته مين جمرى الدم  سلطت علي ال! يا رب: إن آدم عليه السالم قال: عن أيب جعفر عليه السالم قال -)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. ينزد! يا رب: 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
/ 6: ؛ حبار األنوار1، باب فيما أعطى اللَّه عز و جل آدم عليه السالم، حديث 440/ 2: كاىف. حسيب! يا رب: قال
  .2، حديث 20، باب 18

)2(-  

)3(-  

  89: عربت آموز، ص

  .حمفوظ نگر تا نامش را كجا بيىن

زده شد، عنان عزميت از ديدار وى باز   خبتان ديد، از نقشبندى قضا شگفت جربئيل نظر كرد نام عابد را مرقوم در دفرت تريه
  .باشد منىها را قوت و نريو  كسى را در برابر حكم تو طاقت نيست و مشاهده اين شگفىت! اهلى: كشيد و گفت

كاشىت اكنون به ديدار او  چون آرزوى ديدن وى را داشىت و مدتى بود كه دانه اين هوس در مزرعه دل مى: خطاب رسيد
  .برو و از آنچه ديدى وى را آگاه كن
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جربئيل در صومعه عابد فرود آمد، او را با تىن ضعيف و بدىن حنيف ديد، دل از شعله شوق سوخته و سينه از آتش حمبت 
  .وار پيش حمراب طاعت سوزناك ايستاده و زماىن سّجادوار از روى فروتىن به خاك تضرّع و زارى افتاده روخته، گاهى قنديلاف

خبتان  خود را به زمحت مينداز، كه نام تو در لوح حمفوظ داخل صحيفه تريه! اى عابد: جربئيل بر وى سالم كرد و گفت
  .است

تازه كه از وزش نسيم سحرى شكفته شود، لب خندان كرد و چون بلبل  عابد پس از شنيدن اين خرب چون گلربگ
  .به حركت آورد»  احلمد للَّه«نوا كه در مشاهده گل رعنا نغمه شادى سرايد زبان به گفنت  خوش

! ميزىن؟»  هاحلمد للَّ «بايد كرد نعره »  انّا للَّه«اندوز تو را ناله  با چنني خرب دلسوز و پيام غم! اى پري فقري: جربئيل گفت
نيت و مسّرت اظهار مى تعزيت و تسليت روزگار خود مى   !!كىن بايد داشت، نشانه 

ام و او موال، بنده را با خواهش موال خواهشى نباشد و در پيش ارادت او  از اين سخن درگذر كه من بنده: پري گفت
خواهد بربد، عنان اقتدار در كف مشيت اوست  ارادتى مناند، هرچه خواهد كند، زمام اختيار در قبضه قدرت اوست، هرجا

شت منى»  احلمد للَّه«هرچه خواهد كند،    !شامي، بارى براى هيمه دوزخ به كار آمي اگر او را براى رفنت به 

  90: عربت آموز، ص

تا ببيىن   فرمان حق رسيد در لوح نگر. جربئيل را از حالت عابد رقت و گريسنت آمد، به مهان حال به مقام خود بازگشت
  چه رنگ رخيته؟ »2« »َو يـَْفَعُل اللَّهُ ما َيشاءُ « چه نقش انگيخته و صورتگر »1« »َميُْحوا اللَُّه ما َيشاءُ َو يـُْثِبتُ «  كه نقاش

اهلى در اين قضيه چه سّرى : وى را حريت دست داد، عرضه داشت. خبتان ديد جربئيل نظر كرد نام عابد را در ديوان نيك
  تبديل و تغيري ُجمرمى به َحمرمى چه حكمت است؟است و در 

ى، چون عابد را از آن حال كه نامزد وى بود خرب كردى نناليد : جواب آمد اى امني اسرار وحى و اى مهبط انوار امر و 
زبان  بر»  احلمد للَّه«و پيشاىن جزع بر زمني مناليد، بلكه قدم در كوى صرب گذاشت و به حكم قضاى من رضا داد، كلمه 

خبتان زدودم و  نامش را از گروه تريه»  احلمد للَّه«راند و مرا به مجيع حمامد خواند، كرم و رمحتم اقتضا كرد كه به بركت گفتار 
  .»3«  خبتان ثبت كردم در زمره نيك

  اهلى رمحتت درياى عامست
 

  اى ما را متام است وز آجنا قطره



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

 

 اگر آاليش خلق گنهكار
 

 شوىي به يكباردر آن دريا فرو 

  نگردد تريه آن دريا زماىن
 

  وىل روشن شود كار جهاىن

  مهه سر گشتگانيم! خداوندا
 

  به درياى گنه آغشتگانيم

  زسر تا پا مهه هيچيم در هيچ
 

  چه باشد بر مهه هيچيم بر هيچ

  مهه بيچاره مانده پاى بر جاى
 

  بر اين بيچارگّى ما ببخشاى

______________________________  
  .39: رعد -)1(

  .27: ابراهيم -)2(

  .107: تفسري فاحتة الكتاب -)3(

  

  91: عربت آموز، ص

  

   ها از گناهان است متام مصيبت
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هيچ رگى زده نشود و پاىي به سنگ خنورد و دردسر پيش نيايد و بيمارى و مرضى به انسان نرسد، جز به ارتكاب  «
هر مصيبىت به مشا رسيد، به خاطر گناهى است كه مرتكب : مهني است كه خداى عز و جل در كتابش فرمود و. گناهى

  .»1« »گذرد شديد و خدا از بسيارى از گناهان در مى

   تواضع امرياملؤمنني على بن ابيطالب عليه السالم

  

روزى بر حضرت وارد شدم، ديدم  : گويد ابن عباس مى. كرد امرياملؤمنني عليه السالم نيز مهانند پيامرب متواضعانه زندگى مى
  :زند، گفتم كفش خود را وصله مى

تر است از اين كه دنيا را  به خدا سوگند اين كفش از دنياى مشا، نزد من حمبوب: فرمود. اين كفش ارزش وصله زدن ندارد
دامن و  ين كار را بر خود عيب و عار منىبه دست آورم و حّقى را پاميال كنم؛ من دوست دارم اين كفش را وصله بزمن و ا

ابن عباس در ادامه گفتارش . عالقه دارم اگر حكومىت در اختيارم باشد به وسيله آن حق را برپا كنم و رسم باطل را براندازم
  .»2« شد ترين مركب سوار مى زد و بر عادى على عليه السالم لباسش را هم خود وصله مى: گويد مى

   لى اهللا عليه و آلهتواضع رسول خدا ص

  

ى   دستان و مستمندان و فقريان و نيازمندان، رسول بزرگوار اسالم با 

______________________________  
َوما َأصاَبُكم «: بِهِ ِىف ِكتا َأَما ِإنَُّه لَيَس ِمن ِعرٍق َيْضِرُب َوال َنْكَبٍة َوال ُصداٍع َوال َمَرٍض إّالِبَذنٍب َوَذِلَك َقوُل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ  -)1(

  ).30: شورى(» ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبما َكَسَبْت أَْيِديُكم َويـَْعُفوا َعْن َكِثريٍ 

  .3، باب الذنوب، حديث 269/ 2: كاىف

  .67: تذكره ابن جوزى -)2(

  92: عربت آموز، ص
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ريا روى زمني  ، ىبكرد رسيد گرچه طفل خردسال بود، سالم مى به هركسى مى. متواضعانه نشست و برخاست داشت
ا و زندگى و معيشت و كارشان جويا  نوايان انس مى نشست، با مردم كوچه و بازار به ويژه ىب مى گرفت، از حال آ
شست، با خادمان خانه  دوشيد، لباسش را خود مى شد، گوسفندان را خود مى ترين مركب سوار مى شد، بر عادى مى
  .كرد ك فرد عادى زندگى مىشد و در ميان مردم هم چون ي غذا مى هم

   تواضع سليمان

  

اى  اى نبود، وىل به اندازه سليمان عليه السالم، داراى چنان حشمت و جالل و عظمىت بود كه او را در اين زمينه هم پايه
سليمان توانست او را حماكمه كند و حّق طبيعى خود را از  كرد كه حّىت مورى ناتوان هم مى متواضعانه و باانصاف رفتار مى

  .دريافت دارد

روزى مورى روى دستش به حركت آمد، سليمان مور را از روى دستش برداشت و بر زمني گذاشت، سليمان مانند مهه 
كرد كه مور بر او اعرتاض كند و وى را مورد بازخواست قرار دهد، وىل تواضع و عدالت و ضعيف نوازى سليمان   فكر منى

اين خودپسندى چيست؟ اين بزرگ منشى : ور لب به سخن گشوده عرضه داشتكار را به جاىي رسانيده بود كه م
داىن من بنده خداىي هستم كه تو نيز بنده او هسىت؟ از نظر بندگى خدا چه تفاوتى ميان من و توست   چيست؟ مگر منى

  كه تو با من چنني رفتارى كردى؟

شد كه اگر روز قيامت با چنني بياىن در پيشگاه  آرى، دچار اضطراب و تأثر. سليمان، از صراحت گوىي مور متأثر شد
مهني اضطراب و تأثر او را از حال طبيعى خارج ساخت؛ وقىت به حال آمد فرمان داد مور . حق حماكمه شود چه بايد كرد

  .احضار شود

  93: عربت آموز، ص

وىل ! ز زير شكنجه و آزار قرار دهدشايد مشا فكر كنيد مور را احضار كرد تا به جرم صراحت هلجه گرفتارش كند و او را ا
گر  سليمان مرد خداست، داراى مقام نبوت است، به مهه حسنات اخالقى آراسته است و كماالت انساىن در او جلوه

او از صراحت گفتار مور خوشحال شد و از اين كه زير دستانش اين مهه آزادى دارند كه حىت مثل مورى جرأت . است
  .يداعرتاض دارد، خرسند گرد
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  چرا با چنني صراحت هلجه سخن گفىت و چرا اينگونه اعرتاض كردى؟: سليمان از مور پرسيد

پوست و گوشت و اندام من ضعيف است، مشا مرا گرفىت و به زمني افكندى و دست و پا و بدمن در فشار : مور گفت
  .قرار گرفت و مرا ناراحت كرد و اين برخورد سبب شد تا من بر تو اعرتاض كنم

ات كردم از تو عذر  ات را فراهم ساختم و دچار شكنجه چون تو را به زمني افكندم و سبب ناراحىت: سليمان گفت
خواهم، يقيناً من اين كار را از روى قصد و غرض بدى اجنام ندادم و چون قصد بدى در كار نبود جاى عذر دارد  مى

  .خواهم بنابراين از تو معذرت مى

شود و از طرف  بيند اندكى از حدود اخالق، پا فراتر گذاشته ناراحت مى و حشمت وقىت مى آرى، سليمان با آن جالل
  !!كند مقابلش گرچه مورى ضعيف است عذرخواهى مى

منامي به شرط اين كه روى آوردنت به دنيا از  كنم و از اين كارى كه كردى چشم پوشى مى من از تو گذشت مى: مور گفت
ت و مال دنيا را براى رفاه و آسايش هم نوع خود خبواهى، غرق در خوش گذراىن و اسراف روى شهوت و ميل نباشد، ثرو 

اى از تو كمك و يارى  نوا را از ياد بربى، هر درمانده و وامانده نشوى، آن چنان دچار خوشى لذت نگردى تا ملت ىب
  .طلبيد به او يارى رساىن

  94: عربت آموز، ص

اىن و حمبت و لطف و عنايت به زيردستان بود، شرايط مور را متواضعانه پذيرفت و مور سليمان كه قلب پاكش مملو از مهرب
  .»1«  هم از سليمان درگذشت

  بزرگان نكردند در خود نگاه
 

  بني خمواه خدا بيىن از خويشنت

  بزرگى به ناموس و گفتار نيست
 

  بلندى به دعوى و پندار نيست

  تواضع سر رفعت افرازدت
 

  خاك اندر اندازدتتكرب به 

  به گردن فتد سركش تندخوى
 

  بلنديت بايد بلندى جموى

  زمغرور دنيا ره دين جموى
 

 «2»  بني جموى خدا بيىن از خويشنت



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

 

  

   آور پيامرب صلى اهللا عليه و آله تواضع شگفت

  

ات با من  با اين ناقه! اى پيامرب خدا: مردى بياباىن نزد پيامرب اسالم آمد و گفت: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
مشا شرت مرا باال برديد، خدا : پيامرب به او فرمود. دهى؟ حضرت با او مسابقه داد و مرد بياباىن مسابقه را برد مسابقه مى

ايت تواضع را از خود  كوه  دوست داشت كه آن را پايني بياورد، ها در برابر كشىت نوح گردنكشى كردند و كوه جودى 
  نشان داد، خدا هم كشىت نوح را بر آن فرود

______________________________  
  .288: قصص االنبياء ثعلىب -)1(

   سعدى شريازى، بوستان، حكايت بايزيد بسطامى -)2(

  95: عربت آموز، ص

  .»1« آورد

   مد بن مسلمتواضع حم

  

هاى رجال آمده از اعاظم اصحاب حضرت امام باقر و حضرت امام صادق عليهما  حممد بن مسلم چنان كه در كتاب
السالم و از راويان حديث و بسيار مورد اطمينان و انساىن عادل است كه روايات اهل بيت او را جزء مقربان و صّديقان 

  .اند دانسته

مردى بسيار بزرگوار وىل از نظر مال : پرسيدم؟ گفت ه بن حممد بن خالد درباره حممد بن مسلماز عبداللَّ : گويد ابونصر مى
زماىن كه به كوفه بازگشت ظرىف بافته . فروتىن پيشه كن! اى حممد: دنياىي تنگدست بود، امام باقر عليه السالم به او فرمود
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ترازوىي برداشت و كنار در مسجد جامع نشست و صدايش را رخيتند پر از خرما با  شده از ىن كه معموًال در آن خرما مى
  .به خرمافروشى بلند كرد

. اى ما را رسوا ساخىت اين كار در شأن تو و قبيله ما نيست با اين كارى كه پيشه كرده: عشريه او نزدش آمدند و گفتند
نفسى كه تواضع است فرمان داده و هاى اخالقى و حسنات  گفت موالمي حضرت باقر عليه السالم مرا به يكى از خصلت

اش به او   قبيله. كنم تا از فروش مهه خرما آسوده شوم ورزم و اينجا را ترك منى ام خمالفت منى من هرگز با پيشوا و رهرب اهلى
بيىن، پس در ميان بازار آسياب داران برو و آسياب و شرتى  اى منى اكنون كه براى خود از شغل و كسب چاره: گفتند
  .آسيا كردن گندم و جو آماده كن براى

______________________________  
  :عن أيب عبداللَّه عليه السالم قال -)1(

فسابقه فسبقه األعرايب، فقال : تسابقين بناقتك هذه، قال! يا رسول اللَّه: قدم أعرايب على النيب صلى اهللا عليه و آله فقال
فعتموها فأحب اللَّه أن يضعها، إن اجلبال تطاولت لسفينة نوح وكان اجلودي أشد إنكم ر : رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله

ا على اجلودي   .تواضعا، فحط اللَّه 

  .18، حديث 51، باب 123/ 72: ، باب التواضع والكرب؛ حبار االنوار61: الزهد

  96: عربت آموز، ص

  

  اى اعجاب آور توبه

  

براى تبليغ به بندرعباس، مركز استان هرمزگان رفته بودم، شب مجعه آخر جملس ) عج(اين فقري در ايام والدت امام عصر 
  .بناى قرائت دعاى كميل بود

  .خوامن و از اين نظر شركت كنندگان حاىل خاص دارند من دعاى كميل را از حفظ در تاريكى مطلق مى

  .اى به دستم داد ديده بودم نامهحلظاتى قبل از شروع كميل، جواىن در حدود بيست ساله كه او را تا آن زمان ن
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اهل اين گونه جمالس نبودم، : پس از كميل به خانه برگشتم، آن نامه را خواندم، برامي بسيار شگفت آور بود، نوشته بود
آمي تا با هم به جاىي  سال گذشته اوايل ظهر يكى از دوستامن به من تلفن زد كه ساعت چهار بعد از ظهر به دنبال تو مى

  قصد كجا دارى؟: در ساعت مقرر آمد، داخل ماشني به او گفتم. برومي

وقىت به خانه . خواهم حلظاتى با هم باشيم خانه كامًال خاىل است، مى. اند پدر و مادرم به مسافرتى چند روزه رفته: گفت
را در اختيار ما ام، هر دو در خانه هستند و آماده براى اينكه خود  دو زن جوان را دعوت كرده: او رفتم به من گفت

هاى تبليغى  بگذارند، مرا به اطاقى فرستاد و خودش به اطاق ديگر رفت، وقىت آماده برنامه شدم به ذهنم آمد كه در پرده
دانستم اين دعا از امرياملؤمنني عليه السالم است وىل جمالس قرائت  ، مى»شب مجعه دعاى كميل«مربوط به مشا نوشته 

در آن حالت شديد شيطاىن، به شدت از امرياملؤمنني شرمنده شدم، حيا و ترس متام وجودم را   دعاى كميل را نديده بودم،
ترين متاسى داشته باشم از آن خانه فرار   گرفت، به شدت از خودم بدم آمد، از جا برخاستم، بدون اينكه با آن زن كم

اى بندر پرسه مى يد، به مسجد آمدم و در تاريكى جلسه پشت زدم تا هنگام شب رس كردم، حريان و سرگردان در خيابا
   سر مشا نشستم، از ابتدا تا انتهاى دعاى

  97: عربت آموز، ص

كميل با شرمندگى و سرافكندگى گريه كردم، از خدا خواستم زمينه ازدواج مرا فراهم آورد، عالوه از افتادن در جلن زار گناه 
اى حمرتم ازدواج   ديدم با دخرتى از خانواده رم كه به خواب منىدو سه ماهى گذشت به پيشنهاد پدر و ماد. حفظم منايد

كردم، دخرت در سريت و صورت كم نظري است و من اين نعمت را از بركت ترك گناه و شركت در دعاى كميل 
ن جلسات امرياملؤمنني عليه السالم دارم، امسال هم مهه شبها در اين جملس شركت كردم و اين نامه را رقم زدم تا بدانيد اي

  !چه سود سرشارى براى مردم خبصوص جوانان دارد

   اى عجيب توبه

  

اى آراسته و ظاهرى پاك و پاكيزه، آنچنان كه   در زمان رسول خدا صلى اهللا عليه و آله، در شهر مدينه مردى بود با چهره
  .گوىي در ميان اهل اميان انساىن خنبه و برجسته است

  .زد هاى اهل مدينه دستربد مى رفت و به خانه م مردمان به دزدى مىاو در بعضى از شبها به دور از چش
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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

  !خينت با اين زنمرا امشب دو خوشحاىل است، يكى بردن اين مهه اثاث قيمىت، يكى هم درآو : پيش خود گفت

در اين حال و هوا بود كه ناگهان برقى غيىب به دل او زد، آن برق راه فكرش را روشن ساخت، بدين گونه در انديشه فرو 
شوم، مگر بعد از مرگ خداوند مرا  رفت، مگر من بعد از اين مهه گناه و معصيت و خالف و خطا به كام مرگ دچار منى

  ز مرا از حكومت و عذاب و عقاب حق راه گريزى هست؟كند، آيا در آن رو  مؤاخذه منى

  98: عربت آموز، ص

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
  .پشيمان شد و با دست خاىل به خانه خود برگشت

ى و چهره غلط انداز و لباس نيكان و صاحلان به حمضر پيامرب صلى چون آفتاب صبح دميد، با مهان قيافه ظاهر الصالح
اهللا عليه و آله آمد و در حضور آن حضرت نشست، ناگهان مشاهده كرد صاحب خانه شب گذشته، يعىن آن زن جوان 

زىن بدون شوهر هستم، ثروت زيادى در اختيار من است، قصد داشتم : به حمضر پيامرب شرفياب شد و عرضه داشت
ام آمده، اگرچه چيزى نربده وىل مرا در وحشت و ترس انداخته،  وهر نكنم، شب گذشته به نظرم آمد دزدى به خانهش

  .دانيد شوهرى براى من انتخاب كنيد جرأت اينكه به تنهاىي در آن خانه زندگى كنم برامي منانده، اگر صالح مى

: ميل دارى تو را هم اكنون به عقد او درآورم، عرضه داشت حضرت به آن دزد اشاره كردند، آنگاه به زن فرمودند كه اگر
حضرت آن زن را براى آن شخص عقد بست، با هم به خانه رفتند، داستان خود را براى زن  . از جانب من مانعى نيست

ه بردم، هم مرتكب گناه ماىل شد گفت كه آن دزد من بودم كه اگر دست به دزدى زده بودم و با تو چند حلظه بسر مى
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 
  .»1«  با تو زندگى خوشى داشته باشمفرمود كه امشب از درب منزل وارد گردم و تا آخر عمر 

______________________________  
  .28: اسرار معراج -)1(
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  99: عربت آموز، ص

  

   توبه بدنبال توبه

  

مردى پس از گناه روى گناه و كثرت معصيت توفيق توبه يافت، پس از توبه بر : كند روايت مى» منطق الطري«عطار در 
اثر غلبه هواى نفس دچار معصيت شد، بار ديگر توبه كرد وىل توبه خود را شكست و گرفتار گناه شد تا جاىي كه به 

ال شد و به اين حقيقت آگاهى پيدا كرد كه عمرش را به عقوبت و جرميه و مكافات و كيفر بعضى از گناهانش مبت
حاصلى تباه كرده و نزديك به رحلت شده به خيال توبه افتاد، وىل از خجالت و شرمسارى روى توبه نداشت و چون  ىب

اى گنهكار خداى : دانه گندم روى تابه سرخ شده از آتش در سوز و گداز بود، تا وقت سحر از منادى غيىب شنيد
توانستم از تو انتقام بگريم مهلتت  چون اول توبه كردى تو را خبشيدم، وقىت توبه شكسىت در حاىل كه مى: فرمايد ان مىمهرب

ات را پذيرفتم تا بار سوم كه توبه شكسىت و خود را در معصيت غرق كردى؛ اكنون اگر به خيال  دادم تا توبه كردى و توبه
  .»1«  يرمپذ ات را مى توبه هسىت توبه كن كه توبه

   توبه در ميدان جنگ

  

با تعدادى از قاريان قرآن در جنگ صّفني : گويد هاشم مرقال مى: كند نقل مى» وقعه صّفني«نصر بن مزاحم در كتاب 
براى يارى امرياملؤمنني عليه السالم شركت داشتم، جواىن از طايفه غّسان از لشكرگاه معاويه به ميدان آمد، رجز خواند، به 

به شدت ناراحت شدم، از اينكه فرهنگ خطرناك معاويه، اينچنني مردم را  . السالم ناسزا گفت و مبارز طلبيد على عليه
هر سخىن كه از دهان درآيد، در ! اى جوان: گمراه كرده بود دمل سوخت، به ميدان تاختم و به آن جوان غافل گفتم

   جنگ على بن چرا به: پيشگاه خداوند حساب دارد، اگر حضرت حق از تو بپرسد

______________________________  
  .45: انيس الليل -)1(

  100: عربت آموز، ص
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مرا در پيشگاه خدا حجت شرعى هست، زيرا جنگ من با مشا به خاطر : دهى؟ جوان گفت اىب طالب رفىت، چه پاسخ مى
  !منازى على بن اىب طالب است ىب

ردم، نرينگ و خدعه معاويه را براى او ثابت منودم، چون به حقيقت حقيقت را براى او بيان ك: گويد هاشم مرقال مى
گاه توبه وارد شد و به دفاع از حق با ارتش معاويه به جنگ  واقف شد، از خداوند مهربان عذرخواهى كرد، و به عرصه

  .برخاست

  توبه مرياث آدم و حوا

  

پس از اعتدال و استواء بدن، روح خداىي در او آدم به عنوان خليفه خداوند و نايب حضرت رب العزه آفريده شد، و 
، و شايسته مقام علم االمساىي گشت، و فرشتگان به خاطر عظمت و كرامتش، به امر حضرت حق در »1« جلوه كرد

شت ساكن شد شت در  متام نعمت. »2« برابر او سجده كردند، آنگاه به فرمان خداوند مهراه با مهسرش در  هاى 
گرفت و استفاده از آن جمموعه براى او و مهسرش بالمانع اعالم شد، جز اينكه از هر دو خواستند به اختيار او قرار  

شيطان كه به خاطر سر . »3« درخىت معني نزديك نشوند، كه با نزديك شدن به آن درخت از ستمكاران خواهند شد
گذاشت  اش منى داد، و تكرب و خودبيىن زجر مى تافنت از سجده بر آدم، از حرمي حق رانده شده بود و آثار لعنت حق او را

به پيشگاه مقدس يار برگردد، از باب كينه و دمشىن نسبت به آدم و مهسرش، در مقام وسوسه منودن آنان بر آمد، تا آنچه 
  را از اندامشان پنهان بود آشكار سازد، و با

______________________________  
  .72: كاىف  -)1(

  .35 -30: بقره -)2(

  .19: اعراف»  اْلظَّاِلِمنيَ َويَا آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اجلَنََّة َفُكَال ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما َوَال تـَْقَربَا هِذِه الشََّجَرَة فـََتُكونَا ِمنَ « -)3(

  101: عربت آموز، ص

شت عنرب  سرشت اخراج شوند، و روى رمحت و اطاعت منودن از او، مقام كرامت و عظمتشان را از دست بدهند، و از 
  .لطف حق از آنان برگردد
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  :او با اين مجالت به وسوسه كردن آنان براى خوردن از ميوه آن درخت اقدام كرد

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

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

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

از آن درخت خوردند، اندامشان آشكار شد، لباس وقار و هيبت و نور و كرامت را از دست دادند، شروع كردند به قرار 
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، مقام خالفت و علم و مسجود مالئكه بودن، براى آنان كارى نكرد، از آن  مقامى كه آدم و حوا از 
  به آنان داده شده بود هبوط كردند،

______________________________  
َِِما َوَقاَل َما نـََهاُكَما َربُُّكَما « -)1( َعْن هِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ َأن فـََوْسَوَس َهلَُما الشَّْيطَاُن لُِيْبِدَى َهلَُما َما ُوِرَي َعنـُْهَما ِمن َسْوَءا

  .21 -20: اعراف» َوقَاَمسَُهَما ِإينِّ َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحنيَ * َأْو َتُكونَا ِمَن اخلَاِلِدينَ  َتُكونَا َمَلَكْنيِ 

مهَُا ِبُغُروٍر فـََلمَّا َذاَقا الشََّجَرَة َبَدْت َهلَُما َسْوَءاتـُُهَما َوَطِفَقا َخيِْصَفاِن َعَلْيِهَما ِمن َوَرقِ « -)2( ا َربـُُّهَما َأَملْ  اْجلَنَِّة َونَاَدامهَُ َفَدالَّ
  .22: اعراف» أَنـَْهُكَما َعن تِْلُكَما الشََّجَرِة َوأَُقل َلُكَما ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكَما َعُدوٌّ ُمِبنيٌ 

  102: عربت آموز، ص

  .و براى ادامه حيات در زمني قرار گرفتند

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

خودپسندى، و خود ديدن كه علت حمروميت و ممنوعيت از رمحت و عنايت حمبوب، و افتادن در دام ماسوى اللَّه است 
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القه و اميان به دوست وارد شدند، فضاىي كه منافع سرشارى در دنيا، و سود درآمدند، و به فضاى بيدارى و عشق و ع
  .كند ايىت در آخرت نصيب انسان مى ىب

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

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

  .گشت دى گرفتار منىشد و به لعنت اب رجم از حرمي منى

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 
  :اشك چشم بود، آنچنان ادب و خاكسارى نشان دادند كه نگفتند

  ؛»اغفر لنا«

  ما را بيامرز،

  :بلكه عرضه داشتند

  ؛»َو ِإْن َملْ تـَْغِفْر لَنا«

  گاه رمحت در نياورى، اگر ما را نبخشى و به عرصه

  103: عربت آموز، ص

  ؛»1« »لََنُكوَننَّ ِمَن اْخلاِسرِينَ «

  .از زيانكاران خواهيم شد

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

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

  .پذير و مهربان است توبهاش پذيرفته شد، مهانا خداوند  آدم از پروردگارش دريافت كلمات منود، پس توبه

با پيوستگى اين سه حقيقت، يعىن نور ربوىب و كلمات و جان . 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

  :لمات عبارت بود ازاز حضرت باقر عليه السالم روايت شده ك

أْنَت، ُسْبَحاَنَك َوِحبَْمِدَك َربِّ إّىن َظَلْمُت نـَْفِسى، فَاْغِفر ِىل، انََّك َخيـُْر الَغاِفرِيَن،  اللَُّهمَّ َالِإلَه ِإالَّ أْنَت، ُسْبحاَنَك الّلُهَم َالإلَه إالَّ
ُر الرّاِمحَِني، اللَُّهمَّ َالِإلَه ِإالَّ أْنَت، ُسْبحاَنَك َوِحبَْمِدَك، َربِّ اّىن َظَلْمُت َوِحبَْمِدَك، َربِّ اّىن َظَلْمُت نـَْفِسى، َفاْرَمحِْىن انََّك َخيْـ 

  .»3«  نـَْفِسى، فـَُتْب َعَلىَّ انََّك أَْنَت التـَّّواُب الرَِّحيمُ 

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

______________________________  
  .23: اعراف -)1(

  .37: بقره -)2(

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

  104: عربت آموز، ص

  .»1« اش را پذيرفتند منزلتش، به حقيقت آن امساء متوسل شد و از بركت آن حال و قال، توبه درجه و

   توبه و آشىت با حق
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مشسى كه بيش از نه سال از سن اين فقري خطا كردار نگذشته بود و پرچم مرجعيت شيعه، به دوش  1331به سال 
و آن چهره نوراىن و اهلى قرار داشت، در مسأله توبه  حضرت آيت اللَّه العظمى آقاى بروجردى، آن مرد علم و عمل،

  .بينم اتفاقى عجيب افتاد كه ذكرش را در اين سطور الزم مى

ران از او حساب مى ران مردى بود زورمند، قلدر و زورگو كه اغلب قلدران و زورگويان  بردند و در  در حمالت پايني شهر 
  .ها حمكوم او بودند دعواها و چاقو كشى

  .از مشروخبوارى، قمار، پول زور گرفنت، اجياد جار و جنجال، دعوا و ستم به مردم امتناعى نداشت او

  .در اوج قدرت و قلدرى بود كه بارقه رمحت حق و لطف حضرت حمبوب و جاذبه عنايت دوست دلش را ربود

داىن گذاشت و مشرف    .به شهر قم براى توبه و انابه شدآنچه به دست آورده بود تبديل به پول نقد كرد، و مهه را در 

: به حمضر آيت اللَّه العظمى بروجردى رفت، و با زبان خمصوص به گروه خودشان به آن عامل بيدار و بيناى آگاه گفت
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

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

  105: عربت آموز، ص

دان پ: شد به او فرمود مرجع شيعه كه از مالقات با اين گونه افراد باصفا خوشحال مى ول، بلكه لباسهايت را 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 

د و مبلغ پنج هزار آيت اللَّه العظمى بروجردى در حاىل كه به خاطر توبه واقعى آن قلدر اشك به ديده داشت، او را صدا ز 
  .تومان از مال خالص خودش را به او عنايت فرمود، و وى را با حاىل غرق در خشوع و اخالص دعا كرد
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ران برگشت در حاىل كه غرق در فروتىن و تواضع، و خاكسارى و حمبت شده بود، پنج هزار تومان را مايه كسب  او به 
ت منود تا سرمايه قابل توجهى به هم زد، ابتداى هر سال مخس حالل قرار داد و به تدريج در كسب مشروع پيشرف

  .كرد پرداخت و در ضمن به مستمندان و دردمندان هم كمك قابل توجهى مى درآمدش را مى

ران شد   .رفته رفته به جمالس مذهىب راه پيدا كرد و عاقبت، بنيانگذار يكى از جلسات مهم مذهىب 

گذشت و طلبه  با ايامى بود كه من در حدود بيست و شش سال از عمرم مى تشكيل جلسه مذهىب به دست او مصادف
ران در جمالس و مساجد براى تبليغ دين حاضر مى   .شدم حوزه علميه قم بودم، و حمرم و صفر و ماه رمضان هم در 

ه دست مرجعيت شيعه از طريق جمالس ديىن با چهره نوراىن او آشنا شدم، و به توسط يكى از دوستان به مسأله توبه او ب
  .آگاه شدم

بنا داشتم روز مجعه . 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

  106: صعربت آموز، 

از  : دارد به نقل اهل و عيالش نزديك به نيم ساعت مانده به مرگش، به حمضر حضرت سيد الشهداء عليه السالم عرضه مى
ام توبه كردم، به سلك نوكرانت درآمدم، در دربارت خدمىت خالصانه كردم، ثلثم را به صورت پول نقد براى مدتى  گذشته

دواج جوانان قرار دادم، آرزوىي ندارم جز اينكه حلظه خروج از دنيا مجالت را اى جهت از  طوالىن در صندوق قرض احلسنه
چند نفسى مانده به مرگ با حاىل خوش، سالمى عاشقانه به حضرت حسني عليه السالم داد و در حاىل كه . ببينم و مبريم

  !لبخند مليحى بر لب داشت، جان به جان آفرين تسليم كرد

  توبه آهنگر

  

در شهر بصره وارد بازار آهنگران شدم، آهنگرى را ديدم آهن تفتيده را با دست روى : گويد داستان عجيب مىراوى اين 
  .كوبند سندان گذاشته و شاگردانش با پتك بر آن آهن مى
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ساىل بصره : زند؟ از آهنگر سبب اين معنا را پرسيدم، گفت به تعّجب آمدم كه چگونه آهن تفتيده دست او را صدمه منى
شدند، روزى زىن جوان كه مهسايه من بود پيش من آمد و   ار قحطى شديد شد به طورى كه مردم از گرسنگى تلف مىدچ

ترسم چيزى به من كمك كن، چون مجالش را ديدم فريفته او شدم، پيشنهاد غري اخالقى  هامي مى از تلف شدن بچه: گفت
  .ون رفتام بري  به او كردم، زن دچار خجالت شد و به سرعت از خانه

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  . امبه خاطر حفظ جان فرزندان يتيمم تسليم خواسته تو : دو روز بعد مراجعه كرد و گفت
   كسى نباشد، او را به حمّلى خلوت

  107: عربت آموز، ص

به من وعده جاى خلوت دادى، اكنون : شود؟ گفت تو را چه مى: بردم، چون به او نزديك شدم به شّدت لرزيد، گفتم
كسى در اين خانه نيست، ! اى زن: گفتمخواهى در برابر پنج بيننده حمرتم مرتكب اين عمل نامشروع شوى،   بينم مى مى

دو فرشته موكل بر من، دو فرشته موكل بر تو و عالوه بر اين چهار فرشته، : چه جاى اين كه پنج نفر باشند، گفت
  خداوند بزرگ هم ناظر اعمال ماست، من چگونه در برابر اينان مرتكب اين عمل زشت شوم؟

دامم لرزه افتاد و نگذاشتم در آن عرصه سخت دامنش آلوده شود، از او كالم آن زن در من چنان اثر گذاشت كه بر ان
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 . را بر او حرام گردانچنانكه اين مرد آتش شهوتش را به خاطر تو فرو نشاند، تو هم آتش دنيا و آخرت ! خداوندا
  .»1«  دعاى آن زن از صدمه آتش دنيا در امان ماندم

   توبه ابولبابه

  

  .زماىن كه جنگ خندق به پايان رسيد، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به مدينه مراجعت كرد
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حضرت حق اعالم كرد، هنگام ظهر امني وحى نازل شد و فرمان جنگ با يهوديان پيمان شكن بىن قريظه را از جانب 
بايد مناز عصر را در منطقه بىن قريظه خبوانيد، دستور : مهان وقت رسول اسالم مسلح شد و به مسلمانان دستور دادند

پيامرب اجنام گرفت، ارتش اسالم بىن قريظه را به حماصره كشيد، مدت حماصره طوالىن شد، يهوديان به تنگ آمدند، به رسول 
  .به را نزد ما فرست تا درباره وضع خود با او مشورت كنيمحق پيام دادند ابولبا

______________________________  
  .84: اسرار معراج -)1(

  108: عربت آموز، ص

  .گويند نزد هم پيمانان خود برو و ببني چه مى: رسول خدا به ابولبابه فرمودند

  ما چيست؟ صالح تو درباره: ابولبابه وقىت وارد قلعه شد يهوديان پرسيدند

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  شويد، وىل به مهراه اين جواب با دست خود به گلويش اشاره كرد، يعىن در صورت تسليم بالفاصله به قتل مى

زيرا حق نبود اسرار را فاش و امر پنهان را آشكار  ! آه به خدا و پيامرب خيانت كردم: زدعمل خود پشيمان شد و فرياد 
  .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  ينكه توبهخود را آزاد نكنم مگر ا: 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 كردم، اما اكنون به جانب خدا روى آورده و خداوند نسبت به او سزاوارتر است، هرچه خواهد درباره 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

  :شىب در خانه ام سلمه آيه پذيرفته شدن توبه ابولبابه به رسول خدا نازل شد

ِْم َخَلُطوا َعَمًال صاِحلاً َو آَخَر َسيِّئاً َعَسى اللَُّه َأْن يـَُتوَب َعَلْيِهْم ِإنَّ «   .»1« »اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ َو آَخُروَن اْعتَـَرُفوا ِبُذنُِو
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يرد، مهانا و گروهى ديگر به گناه خويش اعرتاف كردند، عمل نيك و بدى را به هم آميختند، باشد كه خدا توبه آنان را بپذ
  .خداوند آمرزنده مهربان است

______________________________  
  .102: توبه -)1(

  109: عربت آموز، ص

دهيد قبوىل توبه او را من به او  اجازه مى! يا رسول اللَّه: توبه ابولبابه پذيرفته شد، عرضه داشت: پيامرب به ام سلمه فرمودند
  .آرى: بشارت دهم، فرمودند

  .اش رابه او بشارت داد سر از حجره بريون كرد و قبوىل توبهام سلمه 

ابولبابه خدا را به اين نعمت سپاس گفت، چند نفر از مسلمانان آمدند تا او را از ستون باز كنند، ابولبابه مانع شد و  
  .گذارم مرا باز كنيد مگر اينكه رسول خدا بيايد و مرا آزاد كند به خدا سوگند منى: گفت

اى، سپس ريسمان از گردنش  ات قبول شد، اكنون به مانند وقىت هسىت كه از مادر متولد شده توبه: مدند و فرمودندپيامرب آ
  .باز كرد

نه، اجازه دو سوم مال را  : 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 داد: نصف مال را گرفت، فرمودند نه، اجازه پرداخت: گرفت، فرمودند

»1«.  

   توبه برادران يوسف

  

قحطى سرتاسر ديار ما را فرا  ! اى ساالر بزرگ: در سفر سومى كه فرزندان يعقوب به حمضر يوسف آمدند عرضه داشتند
تواناىي از دست ما رفته، پشيزى ناچيز از سرمايه مهراه گرفته و تنگى معيشت خاندان ما را در زير فشار خرد كرده، 

كن و گندمى بسيار به ما عطا كن، خدا به  خواهيم خبرمي مساوات ندارد، تو نيكى مى امي كه با گندمى كه مى آورده
  .نيكوكاران پاداش خواهد داد
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را نيارست حتمل كردن، سخىن   از شنيدن اين سخن حال يوسف دگرگون شد، و عجز و ناتواىن برادران و دودمان خود
  :گفت كه براى برادران غري منتظره بود، سخنش را با پرسشى آغاز كرد وگفت

______________________________  
  .423: ؛ بازگشت به خدا535/ 4: ؛ تفسري برهان303/ 1: تفسري قمى -)1(

  110: عربت آموز، ص

برادران از اين سؤال يكه خوردند، ! اين كار از جهل و ناداىن مشا بود؟ دانيد كه مشا با يوسف و برادرش چه كرديد و آيا مى
داند، برادر يوسف را از كجا شناخته،  شناسد و سرگذشت وى را مى ساالر مصر، اين قبطى بزرگ، از كجا يوسف را مى

ا را با يوسف از كجا مى   ندارد؟داند، رفتارى كه جز برادران ده گانه هيچ كس از آن آگاهى  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؟: شنيده بودند هنوز فراموش نكرده بودند، به ناگاه مهگى پرسيدند

اد كه پس از ساليان دراز يكديگر را آرى، من يوسفم و اين برادر من است، خدا بر ما مّنت : ساالر مصر پاسخ داد
ببينيم و فراق و جداىي به وصال ديدار بدل شود، هركس صرب كند و تقوا پيشه سازد خدايش پاداش خواهد داد و به 

  .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 يو  سف نامتناهى، و ضعف آ
  .معلوم است كه چه خواهد شد

برادران از نظر قانون و مذهب ابراهيم خليل خود را مستحق كيفر ديدند، از نظر عاطفه مستحق انتقام يوسفى دانستند،  
آمد و اضطراب و لرزه بر اندامهايشان بينداخت و قدرت سخن از آنان سلب شد، هرچه  گويا جهان بر سر ايشان فرود

خدا : نريو داشتند مجع كرده به آخرين دفاع اكتفا كردند، و آن اعرتاف به گناه و تقاضاى عفو و خبشش بود، سپس گفتند
ا چه خواهد كرد؟ وىل از  ه مىتو را بر ما برترى داده و ما خطاكارمي و به انتظار پاسخ نشستند تا ببينند چ گويد و با آ

  .دادند دهان يوسف سخىن را شنيدند كه انتظار نداشتند و احتمال منى

  111: عربت آموز، ص
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من از مشا گذشتم، مشا سرزنش خنواهيد شنيد، كيفر خنواهيد ديد، انتقام خنواهم گرفت، خداى از گناه مشا : يوسف گفت
  .بگذرد و مشا را بيامرزد

كشند، كينه ندارند، براى دمشن خود از خداى خود طلب  ن خدا چنني هستند، خبشش و خبشايش دارند، انتقام منىمردا
ا آكنده از مهر و حمبت بر خلق است آمرزش مى   .كنند، دل آ

  :يوسف كه برادران را از بيم انتقام و كيفر آسوده خاطر كرد چنني فرمود

و پرياهن مرا مهراه برده بر چهره پدرم بيفكنيد، حضرتش بينا خواهد شد، و  هم اكنون برخيزيد و به كنعان برگرديد
  .هاتان را برداريد و به مصر نزد من بياوريد خانواده

بردند، پرياهىن كه در خنستني بار ارمغان مرگ بود، آژير جداىي  اين دومني بار بود كه برادران پرياهن يوسف را براى پدر مى
 و شومى بود، وىل اين بار ارمغان حيات بود، نويد ديدار و مژده وصال بود، و پيك سعادت و و فراق بود، پيك بدخبىت

  .خوشبخىت بود

كند و از  پرياهن يوسف در آن دفعه پدر را نابينا ساخت و با بردگى پسر مهراه بود، وىل در اين دفعه پدر نابينا را بينا مى
  .دهد آزادى و سرورى پسر خرب مى

  !اى راستني است، وه كه ميان راست و دروغ چقدر راه است حامل خوىن دروغني بود، اين پرياهن حامل معجزهآن پرياهن 

  .كاروان برادران براى سومني بار خاك مصر را پشت سر گذارد و قصد سرزمني كنعان كرد

  :حاضران رو كرد و گفت سيم آمساىن، نويد آمساىن، دراى كاروان را به گوش يعقوب پدر مقدس برسانيد، حضرتش به ىب

  .شنوم و در انتظار ديدارش هستم اگر مرا در خطا خنوانيد بوى يوسفم را مى

   اى و در آن هنوز يوسف را فراموش نكرده: نزديكاىن ختطئه كردند و گفتند

  112: عربت آموز، ص

  !برى عشق كهن به سر مى
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  .ن حقايق آشنا نبودپري آگاه دم فرو بست و پاسخى نداد، سطح فكرى خماطبانش با اي

ديرى نپاييد كه سخن پري آگاه درست از كار درآمد، و كاروان بشارت به كنعان رسيد و پيدا شدن يوسف را مژده داد، و 
نگفتم كه چيزهاىي را من از سوى : پرياهن را بر چهره پدر گذاردند و نابيناى مقدس بينا گرديد و روى به پسران كرده گفت

  .دانيد؟ نوبت كيفر بزهكاران از سوى پدر رسيد، چون حمكوميت پسران قطعى بود منىدامن كه مشا  خدا مى

  .فرزندان اسراييل از پدر تقاضاى عفو كردند، و از او خواستند كه از خدا در برابر گناهانشان طلب آمرزش كند

  .»1« پري آگاه از گناهانشان درگذشت و قول داد كه چنني كند و به وعده خود وفا كرد

آرى، فرزندان يعقوب از گناهان خود به پيشگاه حضرت حق توبه كردند و از برادر و پدر عذرخواهى منودند، يوسف از 
  .آنان گذشت، يعقوب آنان را خبشيد، و خداوند آنان را در معرض رمحت و عفو قرار داد

   توبه ِبشر حاىف

  

خود جملس آوازه خواىن و بزم گناه داشت، روزى امام  بشر مردى بود خوشگذران و اهل هلو و لعب، اغلب اوقات در خانه
امام به . موسى بن جعفر عليه السالم از كنار خانه او عبور كردند، در حاىل كه صداى آوازه خوانان و مطربان بلند بود

حضرت  آزاد است،: صاحب اين خانه بنده است يا آزاد؟ پاسخ داد: خدمتكارى كه كنار دِر خانه ايستاده بود فرمودند
  گوىي، اگر بنده بود از راست مى: فرمودند

______________________________  
  .64: حسن يوسف -)1(

  113: عربت آموز، ص

خدمتكار وارد خانه شد، بشر در حاىل كه كنار سفره شراب بود از عّلت دير برگشنت او پرسيد، . ترسيد مواليش مى
كالم موسى بن . بدينگونه سؤال كرد و من بدين صورت پاسخ گفتمشخصى را در كوچه ديدم، از من : خدمتكار گفت

جعفر عليه السالم آنچنان در قلب بشر اثر كرد كه ترسان و هراسان با پاى برهنه از منزل بريون آمد و خود را خدمت 
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اه را مجع كرد و حضرت رسانده به دست مبارك امام توبه كرد، آنگاه با چشم گريان به خانه برگشت و براى مهيشه سفره گن
  .»1«  عاقبت در زمره زاهدان و عارفان قرار گرفت

  توبه جوان اسري

  

تعدادى اسري به حمضر مبارك رسول خدا صلى اهللا عليه و آله : كند شيخ صدوق از حضرت صادق عليه السالم روايت مى
  .آوردند، به كشنت مهه آنان فرمان داد مگر به يك نفر از آنان

  :از ميان مهه اسريان حكم رهاىي مرا دادى؟ فرمودند چرا: 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
آن مرد پس از شنيدن اين برنامه مسلمان . ات، سخاوت، حسن خلق، راسىت در گفتار، شجاعت غريت شديد بر خانواده

  .»2« اى شديد شهيد شد مش نيكو گشت، سپس در جنگى مهراه رسول خدا شركت كرد و پس از مبارزهشد و اسال

______________________________  
  .130/ 2: روضات اجلنات -)1(

لس السادس و األربعون، حديث 271: اماىل صدوق -)2(   .25، حديث 92، باب 384/ 68: ؛ حبار األنوار7، ا

  114: عربت آموز، ص

  

   توبه جوان يهودى

  

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  فرستاد يا به وسيله او نامه گرفت و چه بسا او را دنبال كارى مى آمد زيادش را مشكل منى

  .فرستاد مى
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امروز او را ديدم در حاىل  : از جوان خربى نشد، پيامرب عزيز سراغ او را گرفت، مردى به حضرت عرضه داشت چند روزى
اى از يارانش به عيادت جوان آمد، از بركات وجود نازنني  پيامرب با عّده. كه از شّدت بيمارى بايد روز آخر عمرش باشد

اش  داد، پيامرب جوان را صدا زد، جوان دو ديده اب حضرت را مىگفت مگر اينكه جو  پيامرب اين بود كه با كسى سخن منى
  :را گشود و گفت

  . اشهد ان ال اله االَّ اللَّه و اىن رسول اللَّه :لبيك يا ابا القاسم، فرمودند بگو

ه جوان نظرى به چهره عبوس پدرش انداخت و چيزى نگفت، پيامرب دوباره او را دعوت به شهادتني كرد، باز هم به چهر 
پدرش نگريست و سكوت كرد، رسول خدا براى مرتبه سوم او را دعوت به توبه از يهودّيت و قبول شهادتني كرد، جوان 

جوان با كمال . اگر ميل دارى بگو و اگر عالقه ندارى سكوت كن: باز هم به چهره پدرش نظر انداخت، پيامرب فرمودند
. او را به ما واگذار: پيامرب به پدر آن جوان فرمودند! از دنيا رفتميل و بدون مالحظه كردن وضع پدر، شهادتني گفت و 

سپس به اصحاب دستور داد او را غسل دهيد و كفن كنيد و نزد من آوريد تا بر او مناز خبوامن، آنگاه از خانه يهودى 
  :گفت خارج شد در حاىل كه مى

  !»1« هنم جنات دادگومي كه امروز انساىن را به وسيله من از آتش ج خدا را سپاس مى

______________________________  
لس الثاىن والستون، حديث 397: اماىل صدوق -)1(   .27، حديث 20، باب 26/ 6: ؛ حبار األنوار10، ا

  115: عربت آموز، ص

  

  توبه دو برادر در آخرين ساعات عاشورا

  

شود، و ديگران  حيثيىت كه به وسيله خود او اجنام مى توبه در اسالم اعاده حيثيث از گنهكار پشيمان نزد خداست، اعاده
دخالىت ندارند، و اين راه مهيشه براى او باز است؛ چون مكتب اهلى مكتب اميد است، سرچشمه مهر است و كانون 

حسني وجودش . رمحت، و حسني آيينه متام مناى رمحت آفريدگار است، رمحت بر خلق، رمحت بر دوست، رمحت بر دمشن
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د، گفتارش مهر بود، رفتارش مهر بود، از وقىت كه در راه با يزيديان روبرو شد كوشيد كه آنان را هدايت كند و به مهر بو 
  .راه راست بياورد و آنچه قدرت داشت به كار برد، راهنماىي كرد، خريخواهى منود

نست كساىن را كه شايسته پيش از جنگ بكوشيد، در ميان جنگ بكوشيد، با گفتار بكوشيد، با رفتار بكوشيد و توا
شىت گرداند   .رستگارى بودند از دوزخى شدن برهاند و 

آخرين دعوت حسني وقىت بود كه تنها مانده بود، وقىت بود كه يارانش مهگى شهيد شده بودند و ديگر كسى نداشت، 
  ت از حرم پيامرب دفاع كند؟شود؟ آيا كسى هس آيا براى ما ياورى پيدا منى: آخرين دعوتش بانگ استغاثه بود و ندا كرد

  اال ناِصٌر يـَْنُصرُنا؟ اما ِمن ذابٍّ َيُذبُّ َعْن َحَرِم َرُسول اللَِّه؟

اين ندا سعد بن حرث انصارى و برادرش ابواحلتوف بن حرث را به هوش آورد، هر دو از انصار بودند و از عشريه خزرج 
روان، شعارشان اين بودوىل با آل حممد سر و كارى نداشتند، 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؟

  116: عربت آموز، ص

دند، روز اين دو نفر از كوفه حتت فرماندهى عمر سعد به قصد پيكار با حسني و كشنت او بريون شدند و به كربال رسي
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
دست ما به دامان جدش رسول خداست، به ناگاه از يزيديان بريون شدند و  حسني فرزند پيامرب ماست، روز رستاخيز

حسيىن گرديدند و در زير سايه حسني كه قرار گرفتند پس يكباره بر يزيديان تاختند و به جنگ پرداختند، تىن چند را جمروح 
  .»1« اى را به دوزخ فرستادند و كوشيدند تا شربت شهادت نوشيدند كرده و عده

  :فرمايد مى» عنصر شجاعت«اى كه از مشايخ اجازه اين فقري است در جلد سوم كتاب بسيار پرقيمت  مرهعالمه ك

  :مهني كه زنان و اطفال صداى حسني را به استغاثه شنيدند
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  ؟...اال ناِصٌر يـَْنُصرُنا

شيون از اهل بيت شنيدند عنان صدا به گريه بلند كردند، سعد و برادرش ابواحلتوف چون اين نداى دخلراش را با آن ناله و 
  .به طرف حسني برگرداندند

اينان در حومه نربد بودند و با مششريى كه در دستشان بود به دمشنان محله كردند و به جنگ پرداختند، نزديك امام مهى 
گاه با هم  نربد كردند تا مجاعىت را كشتند و در آخر هر دو جمروح شده زخم فراوان برداشتند، سپس هر دو در يك جاي

  .»2« كشته شدند

كشد و از پشت پرده  بايد در داستان حريت آور اين دو برادر پيام روح اميدوارى را شنيد، روح اميد به نور خود سرى مى
   غيب انتظار خربهاى تازه به تازه

______________________________  
  .394: پيشواى شهيدان -)1(

  .169/ 3: عنصر شجاعت -)2(

  117: ، صعربت آموز

  .آورد، در حقيقت او نىب انبياء است دارد، نويدهاى غريمرتقبه براى انبيا مى

دارند، از دميدن روح تازه يأس  هاى غيب اميد مى اى از پشت پرده به واسطه خاصيت نور اميد، هر دم انبياء به كشف تازه
و تا عمل جرم به طور جزم اجنام نگريد، انتظار  كنند 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 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  ف آمد و مرور زمان با سكوت طويل خود آن را امضا مىاثرى، خربى، نيامد، بلكه خرب خال

  .طلبيد زمزمه گرگ خوردگى، اميدوارى به حيات و به بازگشت عزيزش داشت و گم گشته خود را از روح اهلى مى

به هدايت خلق به  انقالب روحى اين دو نفر جنگجو را در پاسخ روح اميدوارى به حسني جواب دادند كه اميد خود را
  !موقع بداند و معلوم شود كه از دم مششري خونريز دمشن نيز ممكن است نور هدايت خمفيانه جبهد
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ترين نادره وجود را از اين طرف، و بلندترين روح اميدوارى را در بنيه حسني عليه  اين ترمجه در انقالب اين دو نفر، غريب
گذارد، فلته حتول، فلته طبيعت هرچه بود، پس از  د و به منا مى مى مىالسالم از آن طرف، در پيش نظر مبلغني اسال

هاى  استحكام دمشىن و خارجى بودن بيست ساله و پافشارى در خالف و ستيزه تا دم آخر، چون يوسفى از پشت پرده
  .اخنانه غيب به در آمدند

اده و مستورش داشته، مهان  اد ذات بشر  جمهول بودن اين سر است كه اميدوارى به مبلغني حق سّرى است كه خدا در 
به هيچ حال از تبليغ و تأثري آن مأيوس مباشيد، سر ذوات بر مهه مأمورين هدايت مستور است، هر : گويد دهد و مى مى

ام طبقه آىن حتوىل رخ مى   .آيند اى از نو به ظهور مى دهد، از پشت پرده ا

  118: عربت آموز، ص

  .»1« َعطاٍء، َواْلَيْأِس ِمْنَك ِىف َبَالءٍ   َالَف َتدِبريَك َوُسْرَعَة َطواِء َمقاِديرَِك َمَنعا ِعباَدَك الَعارِِفَني ِبَك َعِن السُّكوِن اىلاهلى انَّ اْختِ 

اختالف تدبريت، و شتاب و سرعت درهم پيچيدن تقديراتت، بندگان عارف به تو را از آرامش به عطاى ! خداوندا
  .دارد يدى از تو در بالها باز مىموجود و از نوم

اى است از روح، حجاىب است بر فكر كه رخسار آن را پوشيده، و فكر نيز حجاىب است كه غريزه عقل را  بدن كه سايه
فته فته، و غريزه عقل نيز حجاىب است بر روان كه چهره آن را پوشيده داشته، و  فته در پشت خود  ها سرى  تر از مهه 

فته است، هيچ قوه علميه به آجنا نافذ نيست و به كشف آن قادر نه، اين  است در ذات انسان كه در پشت پرده روان 
فته خنستني را كه فكر است قوه هوش مى اى مكشوف مى هاى پشت پرده هريك به قوه فته بايد، مردم هشيار  گردند، 

  .خوانند را مى كنند، از پشت پرده قيافه و هلجه و خط، فكر فكر را قرائت 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
و برتر و نافذتر از مهه است تواند يافت وىل از سر روان احدى را خرب نيست، آجنا شعاع خمصوص ربوىب است و آن ناحيه 

اى بني لطف ايزد با خلق او نيست، هركس  ا مقام كربياىي غيب الغيوب، در آجنا هيچ واسطهارتباط ذات موجود است ب
خود رابطه خمصوص با پروردگار خود دارد، اين رابطه را با كس مكشوف نكرده تا وجوب تبليغ و حكم آن مهيشه ثابت و 

  .تأثري آن مهواره مرتقب باشد

كند، اسباب انقالب  نوازد، به رشد و هدايت مردم حتريص مى ى تازه به تازه مىهاديان را مهواره در هر حاىل به اميدواريها
  و حتول را از بني اسباب مستور داشته، بلندى پايه خداشناسى وابسته به توكل و اميد و انتظار و روح اميد است،
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______________________________  
  .مقسمىت از دعاى عرفه حضرت سيد الشهداء عليه السال -)1(

  119: عربت آموز، ص

تر باشد روح اميد را پايه ارتفاع بلندتر خواهد بود و هرچه روح اميدوارى ارتفاعش بلندتر باشد،  هرچند خداشناسى عميق
  .گريد كشد و انتظار خربها دارد و خربهاى تازه مى بيشرت به عمق وجود سر مى

  .رسد بيند، خربهاى تازه تازه به او مى اسرار نو به نو مى كشد، ترين اسرار وجود سرى مى ترين روح تا به عميق مرتفع

اى مبلغني اسالم، روح اميد را از مشا نگريند، سخىت اوضاع مأيوستان نكند، اوضاع زمان مشا از اوضاع اول بعثت ! هان
  .تر نبوده و نيست سخت

انوىي از حضار كه از بيگانگان ب. 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«عجب دارم كه اين كلمه شوم : بود گفت

  .گوىي تصديق منود كه حق مى

ترين  مرتفعامام حسني عليه السالم جز از جدش از مهه هاديان، از مهه انبياء، روح اميدوارى بلندتر بود، شاهبازى بود تا به 
ترين اسرار وجود نظر داشت، پيام اميدوارى را از زبان حسني بشنويد كه به مشا روح  هاى امكان پرواز، و به عميق قله

  .بدهد

ا فداى تو باد يا حسني كه در هر وادى تو را بايد صدا زد، تو مبلغني را تشويق مى كىن، تو معيار پافشارى را با نيك  جا
را به شيخ مصر و رييس مصر كارى نيست، فداكارى را تو كردى و ديگران از تو آموختند، از زبان تو آموزى، ما  بيىن مى

بايد اسرار خدا را شنيد، بلندپايگى روح تو حىت از انبياى ديگر هم برتر بود، در كوى تو نسيم نويد و انتظار خري حىت از 
  .وزد دم مششري خونريز هم مى

  :ر تاريك موحش، و به كوفه روى آوردنت، با پيشامدهاى مراحل بني راهت و تذكراقدام تو در آغاز، در آن عص

   اَالْمُر يـَْنزُِل ِمَن السَّماِء وَُكلَّ يـَْوٍم ُهَو ِيف َشْأٍن، فَاْن نـََزَل اْلَقضاءُ فَاحلَْْمُد للَِّه، َوان َحالَ 

  120: عربت آموز، ص
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  ...اْلَقضاءُ ُدوَن الرََّجاءِ 

اى و به حنوى اطوارى بود كه از انوار  ى بسته و گفتگوهاى مهرآميز يا شورانگيزت، هركدام در مرحلهو برخورد به سدها
  :گفىت داد كه مى تابيد، و دعاى عرفات را جلوه مى اميد مى

  .َعطاٍء، َواْلَيْأِس ِمْنَك ِىف َبَالءٍ   اىل اهلى انَّ اْخِتَالَف َتدِبريَك َوُسْرَعَة َطواِء َمقاِديرَِك َمَنعا ِعباَدَك الَعارِِفَني ِبَك َعِن السُّكونِ 

دالن را هشيار كند، به تربت  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

  زد توبه شخصى كه جيب مردم را مى

  

اء الديىن مشرف شدم   .شىب 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: مناز به حمضر آن عزيز عرضه داشتمپس از 
انه چشم اميد داشته باش كه فيض او داميى است و احدى را از عنايتش حمروم منى اى زمينه  كند، و به هر وسيله و 

دارى از شهر اروميه كه ساىل يك  داستان شگفت انگيزى را از قول محلهمنايد، آنگاه  هدايت و دستگريى عباد را فراهم مى
  :برد بدين صورت نقل كرد بار مسافر به مشهد مى

  مسافرت با ماشني تازه آغاز شده بود؛ ماشني، مسافر و بارش را يكجا سوار

______________________________  
  .170/ 3: عنصر شجاعت -)1(

  121: عربت آموز، ص
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ا را به صورت  ، چرا كه ماشني به صورت ماشني بارى بود، در قسمت بار هم مسافران را مىكرد مى نشاندند و هم بار آ
  .چيدند مرتاكم مى

من نزديك به سى مسافر براى بردن به زيارت حضرت رضا عليه السالم پذيرفته بودم و قرار بود اوايل هفته بعد به جانب 
  .مشهد حركت كنيم

در اين سفر ابراهيم جيب : رت رضا عليه السالم را در خواب ديدم كه با حمبىت خاص به من فرمودندشب چهارشنبه حض
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  خواىب كه ديده فاجرى را كه در بني مردم بسيار بدنام است به مشهد بربم، فكر كردم
خواب را بدون كم و زياد ديدم، وىل باز توجه به آن ننمودم، شب سوم در عامل رؤيا حضرت رضا عليه السالم را 

  كىن؟ چرا در اين زمينه اقدام منى: خشمگني مشاهده كردم كه با حالىت خاص به من فرمودند

شدند رفتم، ابراهيم را در ميان آنان ديدم، نزديك او رفته سالم كردم و  گنهكار مجع مىروز مجعه به حملى كه افراد شرور و  
حرم حضرت رضا جاى من آلوده : 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

من خرجى اين راه را ندارم، فعًال متام سرمايه من سى لایر : پذيرفت، عاقبت با عصبانيت به من گفت دم و او منىاصرار كر 
خواهم، رفت و  من از تو خمارج سفر منى: به او گفتم! ام پول است، آن هم پوىل حرام كه از كيسه پريزن فقريى دستربد زده

فتاد، آمدن به مشهد را پذيرفت، قرار شد روز يكشنبه مهراه با كاروان اصرارم مقبول ا. برگشت اين سفر را مهمان مىن
  .حركت كند

كاروان به راه افتاد، مسافران از بودن شخصى مانند ابراهيم جيب بر تعجب داشتند، وىل احدى را جرأت سؤال و جواب 
  .نسبت به اين مسافر نبود

  122: عربت آموز، ص

ده خراب و خاكى به جانب كوى دوست در حركت بود، نرسيده به منطقه زيدر كه ماشني بارى مهراه بار و مسافر در جا
ماشني توّقف كرد، . ها به زّوار بود، عرض جاّده به وسيله قلدرى ستمكار بسته شده بود حملى ناامن و جاى محله تركمن

ر برابر من ايستادگى نكنيد كه مشا آنچه پول داريد در اين كيسه بريزيد و د: راهزن باال آمد، خطاب به متام مسافران گفت
  !رسامن را به قتل مى
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  .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

بيش از مهه راننده ناراحت بود، مسافرين پياده شدند، كنار هم نشستند، غم و اندوه جانكاهى بر آنان سايه انداخت، 
نه اينكه خرجى خود را ندارم، بلكه از پول بنزين و ديگر خمارج ماشني هم حمروم شدم، رسيدن ما به مقصد : گفت مى

ت و حريت مسافران ابراهيم جيب بر به . رسد بسيار مشكل به نظر مى سپس از شّدت ناراحىت به گريه افتاد، در ميان 
قدار پول تو را آن راهزن برده؟ راننده مبلغى را گفت، ابراهيم آن مبلغ را به او پرداخت، سپس از بقيه چه م: راننده گفت

ايت   گفتند مى مسافران به طور تك تك مبلغ ربوده شده آنان را پرسيد و به هر كدام هر مبلغى را كه مى پرداخت، در 
مهه شگفت زده شدند، . ده شده از من بود كه سهم من استاين هم مبلغ ربو : كار سى لایر باقى ماند كه ابراهيم گفت

وقىت آن راهزن از مهه مشا پول گرفت و سپس مطمئن و : اى؟ در پاسخ گفت اين مهه پول را از كجا آورده: از او پرسيدند
آمد و  سر و صدا جيب او را زدم، او پياده شد، و ماشني هم به سرعت به حركت آرام خواست از ماشني پياده شود، ىب

  .از منطقه دور گشت تا به اينجا رسيد، اين پوهلاىي كه به مشا دادم پول خود مشاست

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
   شب پى در پى ديده بودم براى

  123: عربت آموز، ص

خرب بودم تا اآلن فهميدم كه دعوت حضرت رضا از تو بدون دليل نبوده،  اعالم كردم من از فلسفه خواب ىب او گفتم و
حال ابراهيم عوض شد، انقالب شديدى به او . خواست به وسيله تو اين خطر را از ما دور كند امام عليه السالم مى

كه برق گنبد بارگاه ملكوتى حضرت رضا عليه السالم   دست داد، به شدت گريست، اين حال تا رسيدن به تّپه سالم جاىي
  :كند ادامه داشت، در آجنا گفت ديده مسافران را روشن مى

زجنريى به گردن من بيندازيد، مرا تا نزديك صحن به اين صورت بربيد، چون پياده شدمي مرا به جانب حرم به مهني حال 
بودمي مهني حال تواضع و خضوع را داشت، توبه عجيىب كرد،  تا در مشهد. خواست اجنام دادمي آنچه مى. حركت دهيد

اش خبشيده شود، مهه مسافران   پول پريزن ناشناس را در ضريح مطهر انداخت، امام را شفيع خود قرار داد تا گناهان گذشته
اارزش، مقيم كوى سفر در حال خوشى پايان يافت، مهه به اروميه برگشتيم وىل آن تائب ب. خوردند كاروان به او غبطه مى

  !يار شد
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   توبه شقيق بلخى

  

زماىن براى جتارت به بالد روم رفت، شهرهاى روم را در برنامه سياحت و  . شقيق فرزند يكى از ثرومتندان منطقه بلخ بود
اى شد، خادم بتخانه را ديد موى  پرستان وارد بتخانه در يكى از شهرها براى متاشاى مراسم بت. گشت و گذار گذاشت

تو را خداى حّى و آگاهى : و صورت را تراشيده، لباس ارغواىن به تن كرده و مشغول خدمت است، به او گفت سر
اگر انسان را : خادم به شقيق گفت. هاى بيجان را واگذار كه نفع و زياىن ندارند است، به عبادت او برخيز و اين بت

اى مهه عمر خود را  دت روزى دهد، چرا تصميم گرفتهخداى حّى و آگاهى است، قدرت دارد تو را در شهر و ديار خو 
  براى به دست آوردن پول خرج كىن و اوقات گرانبها را در اين شهر و آن شهر نابود سازى؟

  124: عربت آموز، ص

يب خادم بتخانه بيدار شد و دست از فرهنگ ماّديگرى و دنياپرسىت شست، به عرصه گاه توبه و انابه درآمد و  شقيق از 
  .عرفاى بزرگ روزگار شد از

: پرسيدم عاقل كيست؟ جواب دادند. از هفتصد دانشمند پنج مسأله پرسيدم مهه به طور مساوى پاسخ گفتند: گويد مى
  :كسى كه عاشق دنيا نيست، گفتم

  ثرومتند كيست؟: كسى كه مغرور به دنيا نشود، پرسيدم: زيرك كيست؟ گفتند

  :يدست كيست؟ گفتند: سؤال كردم كسى كه به داده حق رضايت دهد،: گفتند

 منايد كسى كه حق خدا را در مالش از حمتاجان منع مى: خبيل كيست؟ گفتند: آن كسى كه زياده طلب است، پرسيدم
»1«.  

   توبه فضيل عياض
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ا و قافله فضيل گرچه در ابتداى كار راهزن بود و مهراه با نوچه ت و اموال آنان بس هاى جتارتى مى 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
  :اند اش را چنني گفته ر عبادت حق تكرب نداشت، از مناز و روزه غافل نبود، سبب توبهگذاشت، در براب باقى مى

كرد و ناله  رفت و در هوس او گريه مى يافت، گاه به گاه نزديك ديوار خانه آن زن مى عاشق زىن بود وىل به او دست منى
  :خواند، اين آيه به گوش فضيل رسيد گذشت، در ميان كاروان يكى قرآن مى اى از آن ناحيه مى زد، شىب قافله مى

  .»2« »أَ َملْ يَْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَّهِ «

  اند وقت آن نرسيده كه دهلايشان براى ياد خدا خاشع شود؟ آيا براى آنان كه اميان آورده

______________________________  
  .107/ 4: روضات اجلنات -)1(

  .16: حديد -)2(

  125: عربت آموز، ص

چرا وقت آن شده و بلكه از وقت هم گذشته، سراسيمه و ! خداوندا: فضيل با شنيدن اين آيه از ديوار فرو افتاد و گفت
اد  بار كنيم و: گفتند مجاعىت از كاروانيان در ويرانه بودند، مى. متحري، 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
  !بشارت باد مشا را كه اين دزد خطرناك و اين راهزن آلوده توبه كرد! فضيل فرياد زد كه اى كاروانيان

، او بعد از مدتى از »1« طلبيد رفت و از آنان حالليت مى مىاو پس از توبه مهه روز به دنبال صاحبان اموال غارت شده 
  .عارفان واقعى شد و به تربيت مردم برخاست و كلماتى حكيمانه از خود به يادگار گذاشت

   توبه قوم يونس
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منطقه  قوم يونس مردمى بودند كه در: 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 خداپرسىت و . كردند نينوا در اراضى موصل زندگى مى

  .دست برداشنت از گناه دعوت كرد، جز دو نفر كسى به او اميان نياورد، يكى شخصى به نام روبيل و ديگرى به نام تنوخا

علم و حكمت بود و با يونس سابقه دوسىت داشت، تنوخا مردى بود عابد و زاهد، و  اى بزرگ و داراى  روبيل از خانواده
ّيه هيزم و فروش آن بود   .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 كنم و از خشم و عذابت مى مى گريى از گناه دعوت مجعيت را به توحيد و عبادت و كناره

______________________________  
  .79: تذكرة االولياء -)1(

  126: عربت آموز، ص

ديدم مى دهند، به من به چشم حقارت مى سركشى و تكذيب پاسخى منى آنان را ! خداوندا. منايند نگرند و به كشنت 
در ميان اين مردم اشخاص جاهل و اطفال در ! اى يونس: خطاب رسيد. ددچار عذاب كن كه ديگر قابل هدايت نيستن

رحم و كودكان خردسال، پريان فرتوت و زنان ضعيف وجود دارند، من كه خداى حكيم و عادمل و رمحتم بر غضبم پيشى 
معامله كنم و منتظر گناهان را به گناه گنهكاران عذاب كنم، من دوست دارم با آنان به رفق و مدارا  جسته، ميل ندارم ىب

ا با رمحت و مهرباىن رفتار مناىي، و  توبه و بازگشتشان باشم، من تو را به سوى آنان فرستادم كه نگهبان آنان باشى و با آ
ا به صرب رفتار كىن، و به مانند طبيب آگاهى كه به مداواى بيمارانش مى پردازد با  به واسطه مقام شامخ نبّوت درباره آ

  !معاجله گناهانشان اقدام كىن مهرباىن به

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 

  .من هم دعايش را اجابت كردم درخواست عذاب كرد و

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 خريخواهى به ايشان ننگرم، بعد از كفر و انكارى كه از اينان ديدم  ورزيدند، به عزّتت با آ
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روز : دعوت يونس از جانب حق پذيرفته شد، خطاب رسيد. بر اينان فرست كه هرگز مؤمن خنواهند شد عذابت را
ا را خرب كن چهارشنبه وسط ماه شوال پس از طلوع آفتاب بر آنان عذاب مى   .فرستم، آ

الى بلندى آمد، با زماىن كه چهارشنبه وسط شوال رسيد در حاىل كه يونس ميان قوم نبود، روبيل آن مرد حكيم و آگاه با
   منم روبيل كه نسبت به مشا خريخواه هستم، اينك ماه شوال است كه مشا را در آن! اى مردم: صداى بلند گفت

  127: عربت آموز، ص

اند، مشا پيامرب خدا را تكذيب كرديد وىل بدانيد كه فرستاده خدا راست گفته، وعده خدا را ختّلفى نيست  وعده عذاب داده
  .بنگريد چه خواهيد كرداكنون 

  .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
ه حق كرده از سوز دل به درگاه خدا بنالند و به حضرتش زارى و تضرع آرند، و از روى اخالص اندازند، مهه با هم روى ب

  :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
  .ه ما را قبول كن و به ما رحم منا، اى خداىي كه رحم تو از مهه بيشرت استتوب! ننماىي از مجله زيانكاران باشيم، خدايا

مردم نظر او را پذيرفتند و براى اين برنامه معنوى حاضر شدند، وقىت روز چهارشنبه رسيد روبيل از مردم كناره گرفت و به  
ا را بنگرد گوشه ا را بشنود و توبه آ   .اى رفت تا ناله آ

ع كرد، باد زرد رنگ تاريكى با صداهاى مهيب و هولناك به شهر رو آورد كه باعث وحشت مردم آفتاب چهارشنبه طلو 
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 

توبه آنان به قبول حق رسيد، . كردند گريه مى  گريستند و آنان به ناله فرزندان ها به ناله جانسوز مادران مى منودند، بچه
  .»1« هاى خود بازگشتند عذاب از آنان برطرف شد و مردم با خيال راحت به خانه

______________________________  
  .، به اختصار767/ 1: تفسري صاىف -)1(
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  128: عربت آموز، ص

  

   توبه مرد آتش پرست

  

  :كند نقل مى» طاقديس«وار، مال امحد نراقى در كتاب شريف فقيه بزرگ، عارف نامدار، فيلسوف بزرگ

: رفت، در ميان راه گربى پري را كه آلوده به كفر و گمراهى بود ديد، گرب به موسى گفت 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: گرب گفت

ر اين گري و دار خلقت، در اين غوغاى آفرينش، مرا از خداوندى تو از من به پروردگارت بگو د: پيامت چيست؟ گفت
موسى از  ! برم، نه تو خداى مىن و نه من بنده تو دهى هرگز نده، من منت روزى تو را منى آيد، اگر روزى مرا تو مى عار مى

ه مناجات با حمبوب من ب: ادبانه در جوش و خروش افتاد و پيش خود گفت معرفت و از آن سخن ىب گفتار آن گرب ىب
روم وىل سزاوار نيست اين مطالب را به حضرتش بگومي، اگر خبواهم در آن حرمي، حق را رعايت كنم حق اين است كه  مى

  .از اين گفتار خاموش مبامن

موسى به جانب طور رفت، در آن وادى نور با خداوند راز و نياز كرد، با چشمى اشكبار به مناجات نشست، خلوت با 
بود كه اغيار را در آن خلوت راه نبود، گفت و شنيدى عاشقانه با حضرت دوست داشت، وقىت از راز و نياز فارغ حاىل 

  ام چه شد؟ موسى پيام بنده: شد و قصد كرد به شهر برگردد، خطاب رسيد

   ام، خود بينا و آگاهى كه آن گرب آتش پرست من از آن پيام شرمنده: عرضه داشت

  129: عربت آموز، ص

  !آن كافر مست چه جسارتى به حرمي مبارك تو داشت و
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از جانب من به سوى آن تندخو برو و از طرف من او را سالمى بگو، آنگاه با نرمى و مدارا اين پيام را به : خطاب رسيد
  :او برسان

خواهى، ما  ما را منىاگر تو از ما عار دارى، ما را از تو عار و ننگ نيست و هرگز با تو سر جنگ و ستيز ندارمي، تو اگر 
خواهى، من روزى و رزقت را از سفره فضل و كرمم عنايت  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 كنم، اگر منت روزى از من ندارى، من ىب مى
ايت، اين فيض براى آنان  اند و او نسبت به مردم فيض ىب مردم مهچون كودك. قدميى است انتها، و جود و كرمم ازىل و ىب

آرى كودكان گاهى به خشم و گاهى به ناز، پستان مادر را از دهان خود . اى مهربان و خوش اخالق است مهچون دايه
  .گذارد ه دهان آنان مىكند، بلكه پستان ب اش را با آنان قطع منى اندازند، وىل دايه رابطه بريون مى

روى از من برنگردان، : گويد زند و با نرمى مى بندد، دايه بر آن دهن بسته بوسه مى گرداند و دهانش را مى كودك سر برمى
ارى شري مى   .جوشد پستان پرشري مرا بر دهان گذار، كودكم ببني از پستامن براى تو مهچون چشمه 

اگر براى پيامم : گرب پري به موسى گفت. چه طورى، طور مگو، بگو قلزم نوروقىت موسى از كوه طور برگشت، آن هم 
  .اى بگو جواب آورده

گفتار حق، زنگ كفر و عناد را از صفحه جان آن كافر . آنچه را خداوند فرموده بود موسى براى آن كافر تندخو گفت
مهانند آواز جرس بود، جان گمراه از تاريكى  پاك كرد، او گمراهى بود كه از راه حق پس افتاده بود، آن جواب براى او

  .مهچون شب تار بود، و آن جواب برايش مهچون تابش نور آفتاب

از شرم و خجالت سر به زير افكند، آستني در برابر چشم گرفت و ديده به زمني دوخت، سپس سر بلند كرد و با چشمى 
   اى: اشكبار و دىل سوزان گفت

  130: عربت آموز، ص

جان من آتش افروخىت، از اين آتش جان و دمل را سوخىت، اين چه پيامى بود كه من به حمبوب عامل دادم، رومي در ! موسى
اميان به من عرضه كن، موسى حقيقت را به من ياد بده، خدايا چه داستان عجيىب بود، ! سياه، واى بر من، اى موسى

  !جامن را بگري تا از فشار وجدان راحت شوم
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ميان و عشق، و كالمى از ارتباط و رابطه با خدا تعليم او كرد، و او هم با اقرار به توحيد و توبه از  موسى سخىن از ا
  !گذشته، جان را تسليم حمبوب منود

   توبه مرد جزيره نشني

  

ا : از حضرت سجاد عليه السالم روايت شده مردى خاندان خود را به كشىت سوار كرد و به دريا اندر شد، كشىت آ
اى از كشىت برنشست و موجش به يكى از  او بر ختته پاره. از سرنشينان كشىت جز مهسر آن مرد جنات نيافت شكست و

هاى خدا را شكسته بود، چيزى  ها برد، در آن جزيره مردى راهزن بود كه مهه كارهاى ناشايسته را كرده و متام غدقن جزيره
  :آدمى زاده هسىت يا پرى؟ گفت: به سوى او برداشت و گفتندانست جز اين كه آن زن باال سرش آمد و ايستاد، سر 

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
ال كرد، آن ترسم و با دست خود اشاره به عامل با 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 

  .زد خاندان خود رفت و مهىت جز توبه و بازگشت نداشتترم، كارى نكرده برخاست و ن شايسته

  رفتند رفت راهىب رهگذر با او برخورد و به مهراه هم مى در اين ميان كه مى

  131: عربت آموز، ص

ا را داغ كرد، راهب به آن جوان گفت . سوزاند دعا كن تا خداوند با ابرى سايه بر ما اندازد، آفتاب ما را مى: و آفتاب آ
پس من : راهب گفت. دامن كه دعاىي كنم و از او چيزى خواهم اى منى من براى خود در درگاه خدا حسنه: ن گفتآن جوا
ا : گفت. كنم و تو آمني بگو دعا مى بسيار خوب، و راهب شروع به دعا كرد و جوان آمني گفت و چه زود ابرى بر آ

ا جدا شد و دو راه شد، و آن جوان از يك راه سايه انداخت، و زير سايه آن مقدار بسيارى از روز راه رفتن د تا راه آ
رتى، دعا براى تو : راهب گفت. رفت و راهب از يكى ديگر؛ به ناگاه آن ابر باالى سر آن جوان رفت تو از من 

اه آنچه گن: به او گفت. اجابت شده و براى من اجابت نشده، داستان خود را به من بگو؛ او خرب آن زن را گزارش داد
  ؟»1«  اى برايت آمرزيده شده براى ترسى كه به دلت افتاده بايد بنگرى در آينده چوىن در گذشته كرده
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   توبه مرد نّباش

  

سبب  : معاذ بن جبل در حال گريه بر رسول خدا وارد شد، به حضرت سالم كرد و جواب شنيد، پيامرب عزيز به او فرمودند
سيما كنار در مسجد ايستاده و هم چون مادر داغديده بر حال خود جواىن خوش : ات چيست؟ عرضه داشت گريه
وارد مسجد شد، به رسول حق سالم . او را به داخل مسجد راهنماىي كن: گريد، عالقه دارد مشا را زيارت كند، فرمودند مى

م در حاىل  چرا گريه نكن: ات چيست؟ عرضه داشت جوان، سبب گريه: كرد، حضرت سالمش را پاسخ دادند و فرمودند
ا مرا بگريد به آتش جهنم دراندازد، عقيده كه مرتكب گناهاىن شده ام اين است كه دچار  ام كه خداوند اگر به بعضى از آ

  .خبشد عقاب گناهم خواهم شد و خداوند هرگز مرا منى

  از شرك به خداوند: اى؟ گفت آيا دچار شرك به خداوند بوده: پيامرب فرمودند

______________________________  
  .6، حديث 59، باب 361/ 67: ؛ حبار األنوار8، باب اخلوف و الرجاء، حديث 69/ 2: كاىف  -)1(

  132: عربت آموز، ص

خبشد گرچه به اندازه كوههاى  خداوند گناهت را مى: نه، فرمودند: اى؟ گفت نفس حمرتمى را كشته: برم، فرمودند پناه مى
خبشد اگرچه به اندازه  خداوند گناهت را مى: كوههاى پابرجا بزرگرت است، فرمودندگناه من از  : گفت. پابرجا باشد

خبشد اگرچه  ها و اشجارش و مهه آنچه در آن است باشد و بدون ترديد گناهت را مى هاى هفتگانه و درياها و ريگ زمني
ا و ستارگانش و مانند عرش و كرسى باشد پيامرب غضبناك به او نظر  ! زرگرت استاز مهه اينها ب: عرضه داشت! مانند آمسا

  گناه تو بزرگرت است يا پروردگارت؟! واى بر تو اى جوان: كرد و فرمودند

پروردگارم منزه است، چيزى از او بزرگرت نيست يا رسول اللَّه، خداى من از هر عظيمى : جوان به سجده افتاد و گفت
نه به خدا قسم يا رسول اللَّه، : آمرزد؟ جوان گفت اى بزرگ مىآيا گناه بزرگ را جز خد: تر است، حضرت فرمودند عظيم

  .سپس ساكت شد

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
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صار از دنيا رفت، او را دفن كردند و برگشتند، به هنگام شب كنار قربش رفتم، او را بريون آورده و  دخرتى از طايفه ان
كفنش را برداشته و وى را عريان كنار قرب رها كردم، به وقت بازگشت شيطان مرا وسوسه كرد، او را در برابر ديده شهومت 

ادامه پيدا كرد تا جاىي كه عنان نفس از دست رفت، به  جلوه داد، اين وسوسه نسبت به بدن و زيباىي او در سينه من
  !جانب او برگشتم و كارى كه نبايد اجنام بدهم از من سر زد

روزى كه مرا و تو را در پيشگاه او قرار ! واى بر تو از مالك روز قيامت! اى جوان: گوىي صداىي شنيدم كه گفت
  بريون آوردى، كفنم را بردى و مرا به حالت جنابت واگذاشىت تادهند، مرا در ميان اموات عريان گذاشىت، از قربم  مى

  133: عربت آموز، ص

  !به اين صورت وارد حمشر شوم، واى بر تو از آتش جهنم

  !چه اندازه به آتش جهنم نزديكى؟! ترسم به آتش تو بسوزم از من دور شو اى فاسق، مى: پيامرب فرياد زدند

يه كرد، به جانب كوههاى بريون شهر رفت، در حاىل كه لباسى خشن به تن داشت اى  از مسجد بريون آمد، زاد و توشه
لول است، دست بسته در برابر تو قرار ! خداوندا: كرد و دو دست خود را به گردن بسته بود، فرياد مى اين بنده تو 

هستم، براى توبه نزد پيامربت رفتم وىل مرا داىن، من امروز از كاروان نادمان  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. دعامي را نابود مكن، از رمحتت مرا مأيوس منما! من
روز رسيد، دو دستش را به جانب حق برداشت و  چون به پايان چهل شبانه! اش گريستند گان و وحوش بيابان به گريهدرند 

اى و   اى به پيامربت خرب ده، اگر دعامي را مستجاب نكرده اگر دعامي را مستجاب و گناهم را خبشيده! اهلى: عرضه داشت
بفرست تا مرا بسوزاند، يا به عقوبىت مبتالمي كن تا هالكم گرداند،  اى و قصد عقوبت مرا دارى، آتشى گناهم را نبخشيده

  .در هر صورت مرا از رسواىي روز قيامت خالص كن

  :در اين هنگام اين آيه نازل شد

ِْم َو َمنْ « نُوَب ِإالَّ اللَُّه َو َملْ ُيِصرُّوا َعلى َو الَِّذيَن ِإذا فـََعُلوا فاِحَشًة َأْو َظَلُموا أَنـُْفَسُهْم ذََكُروا اللََّه َفاْستـَْغَفُروا ِلُذنُِو ما   يـَْغِفُر الذُّ
  .»1« »فـََعُلوا َو ُهْم يـَْعَلُمونَ 
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و كساىن كه هرگاه كار بدى از ايشان سر زند يا ستمى بر نفس خود كنند، خدا را به ياد آرند و براى گناهانشان 
و اصرار به آنچه كه اجنام دادند نورزند و حال اينكه به  درخواست مغفرت كنند، و كسى گناه بندگان را جز خدا نيامرزد،

   زشىت معصيت

______________________________  
  .135: آل عمران -)1(

  134: عربت آموز، ص

  .آگاهى دارند

اُر خاِلِديَن ِفيه« ْ ْم َو َجنَّاٌت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَ   .»1« »ا َو ِنْعَم َأْجُر اْلعاِمِلنيَ أُولِئَك َجزاُؤُهْم َمْغِفَرٌة ِمْن َرِِّ

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 د به لب داشتند دو آيه را مىپس از نزول اين دو آيه پيامرب بريون آمدند و در حاىل كه لبخن
  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
كوه صعود منودند، او را بني دو سنگ ديدند، دو دستش تا كنار كوه رفتند، چون از او خربى نيافتند، به طلب او به باالى  

! آقاى من: گويد را به گردن بسته، رويش از شدت تابش آفتاب سياه شده، پلك چشمش از كثرت گريه افتاده و مى
اى دارى، آيا مرا در آتش جهنم  دامن نسبت به من چه اراده خلقت مرا نيكو قرار دادى، صورمت را زيبا ساخىت، منى

  دهى؟ وزاىن يا در جوار رمحتت جاى مىس مى

دامن عاقبت كارم به كجا  احسان تو به من بسيار رسيده، بر اين عبد ناچيز نعمت عنايت كردى، منى! خداوندا! پروردگارا
شت هدايتم مى مى   برى؟ كىن يا به جهنم مى رسد، به 

ا و زمني، و از كرسى وسيع و عرش عظيمت ! خداوندا خبشى يا در  دامن گناهم را مى بزرگرت است، منىگناهم از آمسا
رخيت، حيوانات دورش را گرفته بودند،  كرد و خاك بر سر مى گفت و گريه مى برى؟ دامي مى قيامت به رسواىي و ننگم مى

   رسول. گريستند اش مى طيور باالى سرش صف كشيده بودند و به گريه
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______________________________  
  .136: عمرانآل  -)1(

  135: عربت آموز، ص

لول: اش پاك منود، و فرمودند حق به او نزديك شد، دستش را از گردنش باز كرد، خاك از چهره تو را بشارت باد كه ! اى 
لول به تدارك گناه برخاست، به  به گونه: آزاد شده خدا از آتش جهنمى، سپس رو به اصحاب كردند و فرمودند اى كه 

شت بشارت دادتدارك گناه  لول را به    .»1« برخيزيد، سپس دو آيه را تالوت فرمودند و 

   توبه مردى از كارگزاران ستمكاران

  

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
من خدمت آن بزرگوار برسم، از حضرت اجازه گرفتم، حضرت اجازه دادند، حضرت صادق عليه السالم اجازه بگري تا 

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 اگر بىن اميه براى خود كاتىب منى: سالم فرمودندامام صادق عليه ال
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 : من راه خروجى از اين بالى عظيم وجود دارد؟ حضرت فرمودند آيا براى: 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 از جانب او صدقه بده، من شناسى مال او را به او برگردان و هر كه را منى مى

   كنم، جوان ضمانت مى

______________________________  
لس احلادى عشر، حديث 42: اماىل صدوق -)1(   .26، حديث 20، باب 23/ 6: ؛ حبار األنوار3، ا

  136: عربت آموز، ص
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  .دهم فدايت شوم اجنام مى: سكوتى طوالىن كرد، سپس عرضه داشت

جوان با ما به كوفه برگشت، چيزى براى او مناند مگر اينكه نسبت به آن به دستور حضرت : گويد مى على بن اىب محزه
  .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 
او رفتيم، رابطه ما با او برقرار بود تا روزى به ديدنش رفتم، در حال احتضار ماهى نگذشت كه مريض شد، به عيادت 

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
ود را نسبت به دوستت به خدا قسم عهد خ: 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: وفا كردمي، عرض كردم

   توبه مردى باديه نشني از كفر و بت پرسىت

  

رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به سوى بعضى از جنگهايش در حركت بود، به : 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: رمودنديارانش ف

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 زى مىمنود، دو لبش از خوردن گياه بيابان به سب 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
  به اين دو: گفت.  اال اللَّه واىن حممد رسول اللَّه

______________________________  
  .105، حديث 11، باب 382/ 47: ؛ حبار األنوار4، باب عمل السلطان و جوائزهم، حديث 106/ 5: كاىف  -)1(

  137: عربت آموز، ص

حج : پذيرفتم، فرمودند: منازهاى پنجگانه را خبوان، روزه ماه رمضان را بگري، گفت: حقيقت اقرار كردم، حضرت فرمودند
سپس شرت مرد بياباىن عقب ماند، رسول خدا پس از . پذيرفتم: گفت. جباى آور، زكات بپرداز و از جنابت غسل كن

اندكى حركت ايستادند و درباره مرد بياباىن از اصحابشان پرسيدند، مردم به عقب برگشتند و به جستجوى وضع او 
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اىن و شرت برآمدند، در آخر لشكرگاه ديدند پاى شرت او به گوداىل از گوداهلاى النه موش صحراىي افتاده و گردن مرد بياب
اى برپا كنند و او را غسل دهند، پس از اينكه  به رسول خدا خرب دادند، دستور داد خيمه. اند شكسته و هر دو از بني رفته

غسل داده شد، پيامرب وارد خيمه شدند و او را كفن كردند، آنگاه از خيمه خارج شدند در حاىل كه از پيشاىن مباركشان 
اين مرد بياباىن در حال گرسنگى از دنيا رفت، او كسى است كه اميان آورد و : ن فرمودندعرق سرازير بود، به يارانشا

شت به جانب او شتافتند و دهانش را از آن ميوه اميانش به ظلم و گناه آلوده نشد، حور العني با ميوه ها پر كردند،  هاى 
  !»1«  گفت مرا قرار ده ن ديگر مىيا رسول اللَّه مرا از مهسران او قرار ده و آ: گفت حور العيىن مى

   كنم تو را رها منى

  

عبداللَّه بن عمري مكّىن به ابووهب، مردى دالور و شجاع و در شهر كوفه نزديك بئر اجلعده كه در قبيله : مامقاىن گويد
  .منرين قاسط بود َمهْدان است منزل داشت و مهسرش از قبيله بىن

پرسيد اين لشگر براى . دهند پاهى انبوه و لشگرى فراوان به طرف خنيله، سان مىروزى از خانه بريون شد، مشاهده كرد س
  چيست و عزم كجا دارد و به جنگ چه كسى عازم است؟

______________________________  
  .38، األخبار، حديث 282/ 65: ، فصل من روايات اخلاصة؛ حبار األنوار88/ 1: خرائج -)1(

  138: عربت آموز، ص

  .عازم كربال براى جنگ با حسني عليه السالم هستندگفتند 

ترديد و شك به جنگ با كفار بسيار حريصم، و جنگ با اين قوم را كه براى رخينت  به خدا سوگند من ىب: عبداللَّه گفت
  .دامن و به ثوابش اميدوارم روند ثوابش را كمرت از جنگ با كافران منى خون پسر پيامرب بريون مى

انديشه خوىب كردى و به فكر : آن زن صاحله شايسته گفت. ه درآمد و مهسرش را از آن ماجرا خرب دادآنگاه به خان
عبداللَّه شبانه با مهسرش به سوى كربال حركت كرد و شب هشتم به حمضر حضرت . مناسىب افتادى، مرا هم با خود برب

  .حسني عليه السالم مشرف شد
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به سوى لشگر حضرت حسني عليه السالم تري انداخت عمر سعد بود، و اول   هنگامى كه روز عاشورا رسيد اول كسى كه
  .كسى كه قدم به ميدان مبارزه بر ضد لشگر حق گذاشت و مبارز طلبيد يسار، آزاد كرده پدر ابن زياد بود

د مشا در جاى خو : حبيب بن مظاهر و برير بن خضري خواستند به ميدان او روند حضرت حسني عليه السالم فرمود
  .عبداللَّه بن عمري پيش آمد و از حضرت رخصت ميدان رفنت خواست. باشيد

گمان دارم كه عبداللّه، قرين و : گون، بلند قامت، داراى بازواىن قوى، فرمود حضرت به او نظر كرد، مردى ديد گندم
  .سپس او را براى مبارزه رخصت داد. حريف مناسىب براى اين دمشن خداست

  كيسىت كه به مبارزه با من بريون شدى؟: يسار گفت. تاخت عبدالّله به ميدان

عبدالّله  . بازگرد كه توهم كفو و حريف من نيسىت حريف من حبيب يا زهري است: يسار گفت. عبدالّله خود را معرىف كرد
اين بگفت و  .حرام زاده مگر مبارزه و جنگ به فرمان توست كه هر كه را خبواهى بيايد و هر كه را خنواهى برگردد: گفت

  .با يك ضربت كارى، يسار را به خاك هالك انداخت

  اين زمان مهسر صاحله و وفادارش ستون خيمه را برگرفت و به سوى شوهر

  139: عربت آموز، ص

  .پدر و مادرم فدايت براى ذريه پاك حممد صلى اهللا عليه و آله فداكارى كن: شتافت و گفت

گفت تو را رها  كشيد و مى به خيمه بازگرداند نپذيرفت، او جامه شوهر را مى شوهر به سوى او نظر كرد، خواست او را
  .كنم تا با تو يكجا شهيد شوم منى

عبدالّله چون نتوانست مهسر خود را از ميدان جنگ دور كند و او را به خيام حرم برگرداند به : آمده» ابصارالعني«در 
خدا مشا را از جانب : الم به ميدان آمد و به آن زن شريدل فرمودامام عليه الس. حضرت حسني عليه السالم متوسل شد

  .خداى رمحتت كند جهاد بر زنان مقرر نيست. خاندان پيامرب پاداش خري دهد، به سوى حرم برگرد

  .ها بازگشت، عبدالّله در مبارزت مهى كوشيد تا شربت شهادت نوشيد زن اطاعت منوده به خيمه
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اش  گاه شد به سوى كشته شوهر شتافت و بر بالني او نشست و خاك و خون از چهرهزن وقىت از شهادت شوى خود آ
شت را روزى تو گردانيد درخواست مى. شت بر تو گوارا باد: گفت كرد و مى پاك مى كنم كه به  من از خداىي كه 

  .زودى مرا به تو ملحق سازد

نابكار غدار، و مطرود از رمحت پروردگار پيش آمد و آن . مشر به غالم خود گفت برو اين زن را به شوهرش ملحق كن
  !آفرين تسليم كرد عمودى بر فرق آن زن صاحله زد كه مغز سرش پريشان شد و مهاجنا جان به جان

   توّسل و توبه

  

گناه  در حرم خدا، كنار مقام ابراهيم نشسته بودم، پريمردى آمد كه متام عمرش را به  : 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

  140: عربت آموز، ص

  :آنگاه پرده كعبه را گرفت و اشعارى به اين مضمون زمزمه كرد

به حق على، به حق حسن و حسني، به حق زهرا، به حق اى خداى مهربان، به حق جّد امام ششم، به حق قرآن، «
  »!امامان، به حق مهدى، از خطاهاى بنده گنهكارت بگذر

ا سوگند دادى ! اى پريمرد: گويد شنيد هاتفى مى گرچه گناهت عظيم بود وىل مهه آن را به حرمت آنان كه مرا به آ
خبشيدم، مگر پى كننده ناقه صاحل و قاتالن انبيا و  كردى مى خبشيدم، اگر عفو گناه متام اهل زمني را از من درخواست مى

  .»1«  ائمه

  ]حرف ثاء[

   ثروت خداداده و دانش فراوان
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فقيه و اصوىل بزرگ، چهره معروف علم و دانش و عبادت و عمل، حجة االسالم شفىت مشهور به سيد، در ابتداى 
يدسىت  حتصيل در جنف اشرف به سر مى اكثر . گذشت و ندارى و تنگدسىت به او بسيار سخت مىبرد، از نظر فقر و 

فرسا شد، با رنج فراوان براى ادامه حتصيل، خود را به  براى يك وعده غذا مشكل داشت، ماندن در جنف براى او طاقت
ى و هاى پررونق و علمى شيعه بود رساند، آجنا هم به مانند جنف به سخىت زندگ حوزه اصفهان كه در آن روزگار از حوزه

  .تنگى معيشت دچار بود

يه كند، با خود فكر كرد كه  روزى مقدار كمى پول از حملى براى او رسيد، به بازار رفت كه براى خود و اهل بيتش غذا 
يه منايد   .با آن پول به اندازه سد جوع خود و اهل بيتش غذاى ارزاىن 

  .اىل كه از خريد خود خوشحال بوداز مرد قصاىب يكدست جگر خريد و به جانب خانه روان شد، در ح

______________________________  
  .5762، حديث 35، باب 230/ 5: ؛ مستدرك الوسائل14، حديث 28، باب 28/ 91: حبار األنوار -)1(

  141: عربت آموز، ص

ه چند بچه او به اى افتاد، مشاهده كرد سگى ضعيف و الغر روى زمني افتاده، در حاىل ك در ميان راه گذرش به خرابه
  .كنند، وىل در پستان سگ گرسنه ضعيف شريى وجود ندارد اش چسبيده و مطالبه شري مى سينه

هاى او، سيد را كنار خرابه متوقف كرد، در عني اينكه خود و اهل بيتش نسبت به آن غذا حمتاج  حالت سگ و ناله بچه
به آنان خورانيد، سگ دمى حركت داد و سرى به جانب بودند، وىل خواهش و ميل نفس را توجهى نكرد، متام جگر را 

  .آمسان برداشت، گوىي در عامل حيواىن خود از حضرت حق گشايش كار آن ايثارگر را درخواست كرد

هايش نگذشت كه از منطقه شفت، مال هنگفىت نزد من  زمان زيادى از ترحم من به آن سگ و توله: فرمايد سيد مى
اده بود كه گفته بود منافعش را جهت سيد شفىت  ثرومتندى: آوردند و گفتند از آن ديار ثروتش را جهت معامله نزد اميىن 

بگذاريد، و پس از مرگم اصل مال و متام منافعش را نزد سيد بربيد، منافع مال مربوط به شخص سيد و اصل مال را در 
  !مصارىف كه معني شده خرج منايد
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يه كرد، از منافع آن امالك و منافع سيد آنچه را مربوط به خودش بود در ر  اه جتارت گذاشت و از منافع آن امالكى 
جتارت، عالوه بر رسيدگى به وضع مستمندان، و پرداخت شهريه به اهل علم و حل مشكالت مردم، مسجد باعظمىت را 

اد كه امروز از مساجد آباد اصفهان و معروف به مسجد سيداست، و قرب مطهر آن مرد بزر  گ نيز در كنار آن بنا 
  .اى آباد قرار دارد مسجد در مقربه

   ثواب زيارت امام رضا عليه السالم

  

بريد و  در اين قسمت براى مشا عزيزان كه در كشور اسالمى ايران و مهد تشيع و خانه اهل بيت عليهم السالم به سر مى
   توانيد به آساىن به زيارت حضرت مى

  142: عربت آموز، ص

كه يكى از معتربترين  » كامل الزيارات«م مشرف شويد، روايىت را درباره فضيلت زيارت آن حضرت از رضا عليه السال
ره عظيمى به انسان  هاى شيعه است نقل مى كتاب كنم تا ببينيد و بيابيد كه اين عمل مستحب در قيامت چه 

  .رساند مى

را زيارت كند براى او نزد خدا هفتاد حج مقبول كسى كه قرب فرزندم : فرمايد حضرت موسى بن جعفر عليه السالم مى
  .آرى، هفتاد هزار حج: هفتصد حج؟ فرمود: گفتم. آرى، هفتصد حج: فرمود! هفتاد حج؟: گفتم: گويد راوى مى. است

چه بسا حجى كه پذيرفته نشود؛ كسى كه او را زيارت كند و يك شب در آن منطقه : هفتاد هزار حج؟ فرمود: گفتم
مانند كسى است كه خدا را در عرشش زيارت  : گفتم. اين است كه خدا را در عرشش زيارت كرده است خبوابد مانند

شود چهار نفر از اّولني و چهار نفر از آخرين بر عرش قرار دارند، اما  آرى، هنگامى كه قيامت برپا مى: كرده است؟ فرمود
حممد و على و حسن و حسني است؛ : ر نفر آخريننوح و ابراهيم و موسى و عيسى است؛ اما چها: چهار نفر اّولني

گريند، از نظر برترين  پس زائران قبور ما با ما قرار مى - كند كه خوبان را از بدان جدا مى  -شود سپس نخ ترازى كشيده مى
  .»1« هستند] بن موسى الرضا[ترينشان به عطا و خبشش، زائران قرب فرزندم على  درجه، و نزديك

  ] حرف جيم[

  خود را براى عفت فدا كردجان 
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روزى دخرتى . هنگامى كه در شهر بصره ستمكارى به نام برقعى خروج كرد، گروه زنگيان و اوباش گرد او مجع آمدند
دخرت چون خطر تباهى ديد به برقعى  . علوى تبار را گرفتند و آوردند تا با وى درآميزند و دامن عفتش را لكه دار كنند

تو چه داىن كه : دخرت گفت. بياموز: برقعى گفت! عاىي به تو بياموزم كه مششري بر تو كارگر نيفتدمرا جنات ده تا د: گفت
   شود يا نه، پس دعا مستجاب مى

______________________________  
  .13، باب احلادى واملائة، حديث 307: كامل الزيارات  -)1(

  143: عربت آموز، ص

خواند و بر خود دميد، سپس برقعى با ضربىت سخت مششريى بر دخرت نواخت   آن گاه دعاىي. خنست بر من امتحان كن
  .»1«  برقعى دانست كه هدف دخرت حفظ عفت و پاكدامىن خود بوده است!! كه در جا كشته شد

  جوان پرهيزكار و بيدار

  

قرار داشتيم، مردى آمد و  روز بسيار گرمى مهراه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در سايه درخىت: گويد مردى از انصار مى
گاهى پشت و گاهى شكم، و گاهى صورت بر آن . پرياهن از بدن خارج كرد، و شروع كرد روى ريگهاى داغ غلطيدن

حرارت اين ريگها را بچش كه عذاىب كه نزد خداست از آنچه من به تو ! اى نفس: گفت گذاشت و مى ريگها مى
  .تر است چشامن عظيم مى

كرد، وقىت كار آن جوان متام شد و لباس پوشيد، و رو به ما كرد كه  عليه و آله اين منظره را متاشا مى رسول خدا صلى اهللا
برود، نىب اسالم با دست به جانب او اشاره فرمودند و از او خواستند كه نزد حضرت بيايد، وقىت نزديك حضرت رسيد به 

خوف از خدا، : يدم، علت اين برنامه چيست؟ عرضه داشتكارى از تو ديدم كه از كسى ند! اى بنده خدا: او فرمودند
  !من با نفس خود اين معامله را دارم تا از طغيان و شهوت حرام در امان مباند
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ا  از خدا ترساىن و حق ترس را رعايت كرده: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمودند اى، خداوند به وجود تو به اهل آمسا
نزديك اين دوستتان بياييد تا براى مشا دعا كند، مهه نزديك ! اى حاضرين: صحابش فرمودندمنايد، سپس به ا مباهات مى

  :آمدند و او بدين صورت دعا كرد

  .زاَدنا َواجلَْنََّة َمآبَنا  َواْجَعِل التـَّْقوى  اللَُّهمَّ اْمجَْع اْمَرنا َعَلى اْهلُدى

شت را برنامه زندگى ما را بر هدايت متمركز كن، تقوا! خداوندا   را زاد ما و 

______________________________  
  .62: گزيده جوامع احلكايات  -)1(

  144: عربت آموز، ص

  .»1«  بازگشتگاه ما قرار بده

   جوان خائف

  

روز بسيار گرمى پيامرب خدا در ميان ما در سايه درخىت خود را از حرارت آفتاب دور نگاه : گويد يكى از ياران پيامرب مى
هاى داغ، گاهى پشتش را  ناگهان مردى آمد و پرياهنش را از بدنش در آورد و شروع كرد به غلط زدن روى ريگ. داشت

تر از كارى  آنچه از عذاب نزد خداست، سخت! بچش: گفت كرد و مى ها داغ مى و گاهى رويش را به حرارت آن ريگ
  !دهى است كه تو اجنام مى

پيامرب با دستش به او . رد از عملش فارغ شد و لباسش را پوشيد و روى به رفنت كردنگريست تا آن م پيامرب كار او را مى
كارى را از تو ديدم كه از ديگر مردم نديده بودم، چه ! اى بنده خدا: اشاره فرمود و او را نزد خود خواست و گفت

ف از خدا را ادا كردى، پروردگارت ترديد حق خو  ىب: پيامرب فرمود. خوف از خدا: عاملى تو را به اين كار واداشت؟ گفت
ا به خاطر تو مباهات مى نزد او برويد تا براى مشا ! اى حاضرين: كند؛ سپس رو به اصحابش كرد و فرمود به اهل آمسا

  :پس نزد او رفتند و او هم براى آنان دعا كرد و در دعايش گفت. دعا كند

شت را جايگاه ما كنپروردگارا كار ما را بر هدايت قرار ده، و تقوا را تو    .»2«  شه ما مقّرر فرما، و 
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______________________________  
لس الرابع و اخلمسون، حديث 340: اماىل صدوق -)1(   .23، حديث 59، باب 378/ 67: ؛ حبار األنوار26، ا

لس الرابع و اخلمسون، حديث 340: اماىل صدوق -)2(   .23، حديث 59 ، باب378/ 67: ؛ حبار االنوار26، ا

  145: عربت آموز، ص

  

   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 : ر آنان را شنيد گفترود، زن بدكاره چون گفتا اگر فالن عابد او را ببيند از راه به در مى: گفتند

روم مگر اينكه او را به فتنه اندازم، چون قسمىت از شب گذشت به در خانه عابد آمد و در زد، عابد در را باز نكرد،  منى
اند، اگر  اى از جوانان بىن اسراييل مرا به كار زشت دعوت كرده عده: مرا راه بده، عابد امتناع كرد، زن گفت: زن فرياد زد

  !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 
وسوسه شد، دست بر بدن او گذاشت، سپس توجهى عميق به خود كرد، به جانب آتش زير ديگ رفت، دست بر آتش  

سوزامن، زن از خانه در آمد و به نزد مردم رفت،   دسىت كه به بدن ناحمرم رسيده مى: كىن؟ گفت چه مى: ذاشت، زن گفتگ
  .»1«  به داد صاحب اين خانه برسيد كه دست بر آتش گذاشته، آمدند و ديدند دستش سوخته: گفت

  جوان عاق شده و مادر

  

  .اسالم جواىن به مرز مرگ رسيددر عصر پيامرب : آمده» تفسري نيشابورى«در 
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حضرت به بالني او آمد، در حاىل كه زبان جوان از . از حضرت ختمى مرتبت درخواست شد كه از آن جوان عيادت كند
از پرداخت زكات امتناع داشته؟  : فرمود. نه: آيا تارك مناز بوده؟ گفتند: حضرت پرسيدند! شهادت به مراتب اميان بسته بود

  عاق مادر: فرمود. نه: عاق پدر بوده؟ گفتند: ودفرم. نه: گفتند

______________________________  
  .52، حديث 59، باب 387/ 67: ؛ حبار األنوار222، حديث 183: قصص راوندى -)1(

  146: عربت آموز، ص

: ، عرضه داشتپس مادر او را احضار فرمودند و از او خواستند وى را حالل كند و از او درگذرد. آرى: است؟ گفتند
مادر . آتش بياوريد: حضرت فرمود. چگونه از او گذشت كنم در حاىل كه به صورمت سيلى زده و چشمم را معيوب كرده

مادر عرضه ! خواهم به جزاى عملى كه اين جوان مرتكب شده او را بسوزامن مى: خواهيد؟ فرمود آتش براى چه مى: پرسيد
وزانيد، زيرا نه ماه در شكمم بوده و با شريه جامن پرورش يافته، و دو سال او را شوم او را بس من هرگز راضى منى: داشت

كنم تا از سوخنت  ام و ساهلا در كنارم بوده، اگر بناست او را بسوزانيد من از او گذشت مى ام و تربيتش كرده شري داده
  .جنات يابد

او خطا كرده بسوزانند، چگونه خداى كرمي كه مرىب شود فرزندش را كه نسبت به  مادرى كه مرّىب جمازى است راضى منى
حقيقى انسان است و آدمى را از نقص به كمال رسانده و انسان بر اثر ضعف اراده و جهالت و ناداىن گاهى نسبت به 

  . ْن َربـَّْيَتهُ َهيـَْهاَت أَْنَت َأْكَرُم ِمْن َأْن ُتَضيَِّع مَ  اش را به آتش بسوزاند؟ شود كه بنده او دچار لغزش شده راضى مى

  ] حرف چ[

   كىن چرا خوبان را عذاب مى

  

كنم، چهل هزار نفر از  از قوم تو صد هزار نفر را عذاب مى: خدا به شعيب وحى كرد: حضرت باقر عليه السالم فرمود
  :گفت. اشرار و شصت هزار نفر از خوبان
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خوبان، نسبت به اشرار خريخواهى : رمودعذاب اشرار در جاى خود صحيح است، خوبان چرا؟ خدا وحى ف! پروردگارا
  .»1« نكردند و از بديها بازشان نداشتند و به آنان اعرتاض نكردند و به خاطر خشم من بر آنان خشم نگرفتند

______________________________  
  .1، حديث ...، باب األمر باملعروف55/ 5: كاىف  -)1(

  147: عربت آموز، ص

  

  چرا ما را آفريد؟

  

ها را براى چه  از حضرت صادق عليه السالم پرسيدم خدا انسان«: كند كه گفت بن عماره از پدرش روايت مى جعفر
جهت وا نگذاشت، بلكه براى اظهار قدرتش  خداى بزرگ انسان را بيهوده نيافريد و باطل و ىب«: ؟ امام فرمود»هدىف آفريد

نتيجه به خاطر طاعتش مستوجب رضايتش شوند؛ و آنان را آفريد و براى اين كه طاعتش را به آنان تكليف كند، در 
نيافريد تا از جانب آنان منفعىت جلب كند و زيان و خسارتى دفع منايد، بلكه آنان را آفريد تا سودى به آنان رساند و 

  .»1« »هاى ابد برساند ايشان را به نعمت

  چرا مرا به پيامربى برگزيدى؟

  

الس«ب از كتا» انيس اللّيل«صاحب كتاب  وقىت موسى در مقام راز و نياز به : كند كه در حديث آمده نقل مى» زينة ا
وقىت كه  : به كدام خصلت از خصايل، به رضايت و خوشنودى تو اختصاص يافتم؟ خطاب رسيد: پروردگار عرضه داشت

حرارت زيادى داشت  چراندى و به كار چوپاىن اشتغال داشىت در يك روز تابستاىن كه هوا گوسفندان شعيب را مى
اى از گله گرخيت، تو دنبال آن روان شدى و مسافت زيادى رفىت و از زيادى حرارت و بسيارى حركت به رنج و  بزغاله

زمحت افتادى، چون به آن حيوان رسيدى او را در كنار گرفىت و گفىت مرا و خودت را به مشقت انداخىت، سپس او را به 
  ى،دوش گرفىت و به گله بازگرداند
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______________________________  
  :جعفر بن حممد بن عمارة عن أبيه قال -)1(

إّن اللََّه تباَرَك وَتعاىل َمل َخيُلْق َخلَقه َعَبثاً «: ؟ فقال»ِملَ خلَق اللَُّه اخلَلق: سألُت الصادَق جعفَر بن حممد عليه السالم فـَُقلُت له
ار ُقدرَتِِه َوَليَكّلَفُهم طاَعَته، فـََيستَـْوِجبوا ِبذلك ِرضوانَه؛ َوما َخَلَقُهم لَِيجِلَب ِمنهم َمنَفعًة، وَمل َيرتُكُهم ُسدًى، َبل َخَلَقُهم ِإلظه

: ؛ حبار االنوار2، حديث 9، باب 9/ 1: علل الشرايع[َوال ِلَيدَفع ِِم َمضرًّة، بل َخَلَقُهم لِينَفَعُهم َويوِصَلهم إىل نعيِم األبد 
  ].2ديث ، ح15، باب 313/ 8

  148: عربت آموز، ص

ادم و كمربند كرامت بر كمرت بستم و تو را به مقام  پس به خاطر مهر و حمبىت كه به او ورزيدى تاج اصطفا بر سرت 
  .»1«  رسالت و نبوت برگزيدم

  چگونه بايد خالص شد

  

كه دانستنش بر مهه مؤمنان   پيامرب در ضمن روايىت بسيار مفصل، به معاذ بن جبل براى خالص شدنش سفارشاتى دارند
  :فرمايد در خبشى از آن روايت به معاذ مى. واجب است

ات بار  ات و قاريان قرآن قطع كن، گناهانت را بر عهده خود گري، بر عهده برادران ديىن زبانت را از بدگوىي به برادران ديىن
برادرانت خود را باال مرب، با كارهايت ريا مكن،  مكن، با زشت گوىي از ديگران خود را از عيوب پاك مدار، با پايني بردن

با امور دنياىي و مادى آخرت مناىي نداشته باش، در نشست و برخاستت فحش مده كه به خاطر اخالق بدت از تو 
هاى دنيا از تو  بپرهيزند، در حاىل كه كسى نزدت قرار دارد دِر گوشى با كسى حرف نزن، بر مردم تكّرب نورز كه مهه خوىب

  ....ات خواهند كرد شود، وحدت مردم را به پراكندگى نينداز كه سگان دوزخ پاره پاره قطع مى

  ها را دارد؟ چه كسى طاقت اين خصلت: گويد به پيامرب خدا گفتم معاذ مى

  .»2«  معاذ بر كسى كه خدا بر او آسان گريد آسان است: فرمود
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هاى بسيار مهم حضرت حق به رسول  ر آشكار از توصيهدر هر صورت اخالص در نيت و عمل چه در پنهان و چه د
  .باكرامت اسالم و به مهه امت است

______________________________  
  .166: انيس الليل -)1(

  .20، حديث 54، باب 248/ 67: ؛ حبار االنوار124: فالح السائل -)2(

  149: عربت آموز، ص

  

  چگونه بايد رمحت حق را جذب كرد؟

  

گاه نوراىن مغفرت و رمحت حق برسد، و توبه او قبول درگاه  شود اگر گنهكار خبواهد به عرصه شريفه استفاده مىاز آيات 
اش به سپيدى معنوى و نور تبديل گردد، و از عذاب دردناك قيامت برهد بايد اين  خداوند شود، و پرونده سياه و ظلماىن

  :جميد آمده رعايت كندامور ملكوتى را كه در نسخه شفاخبش حق، يعىن قرآن 

   اقتدا به روش و منش پيامرب صلى اهللا عليه و آله - 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 - 5

  اميان به خدا- 6

   اميان به رسول صلى اهللا عليه و آله - 7
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   جهاد و كوشش در راه خدا با مال و ثروت - 8

   كوشيدن در طريق حق با جان  - 9

   پرداخت قرض احلسنه به نيازمندان -10

  قطع رابطه با گناه و بازگشت به خداوند -11

   دست برداشنت از اعتقادات غلط و باطل -12

  برپا داشنت مناز -13

   پرداخت زكات -14

  .پيشگاه حضرت حمبوباعرتاف و اقرار به گناه در  -15

  150: عربت آموز، ص

  

  چگونه ترا عذاب كنم؟

  

: چون روز قيامت شود، بنده را به حمضر حق حاضر كنند، فرمان رسد: روايت شده است» منهج الصادقني«در تفسري 
  .ام را در آن قرار دهيد اى بزنيد و بنده قّبه

م را سرمايه معصيت منودى و چندان كه نعمت بر تو افزودم اى بنده من، نعمت: بعد از آن خداى تعاىل به وى خطاب كند
بنده من سر بردار كه مهان ساعت كه : خطاب رسد. بنده سر خجالت به پيش اندازد. تو بر گناه و عصيان بيشرت افزودى

و  پس بنده ديگرى را حاضر كنند و به او هم عتاب. معصيت كردى من تو را آمرزيدم و قلم عفو بر گناهانت كشيدم
كردى و  اى بنده من آن روز كه گناه مى: فرمايد سرزنش كنند، و او از شرمسارى خود به گريه آيد، حق تعاىل مى

كىن و گريه و زارى دارى چگونه تو را عذاب كنم و رسوايت سازم؟  خنديدى تو را شرمسار نساختم، امروز كه گناه منى مى
شت دادم   !!تو را آمرزيدم و اجازه رفنت به 
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  ونه گناه نكنم؟چگ

  

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

پنج چيز را اجنام بده، بعد از : 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 .ا اجنام دهرزق خدا را خنور، هر گناهى ر  :اول
وقىت ملك موت براى گرفنت جانت آمد او را از خود دفع   :چهارم .جاىي را بطلب كه خداوند تو را نبيند، آنگاه گناه كن

  زماىن كه مالك دوزخ تو را وارد دوزخ كرد تو :پنجم .كن، سپس گناه اجنام بده

  151: ت آموز، صعرب 

  !!»1«  وارد آتش مشو، سپس هر معصيىت را خواسىت اجنام ده

   اى برجسته از گروه حسينيان چهره

  

از مجله كساىن كه با عشق و عالقه و با بصريت و معرفت، مهراه و مهراز كاروان نور در زمان خود شد و آثارى برجسته و 
  .مال حممد كاشى رمحه اهللا استمعنوى از خود به يادگار گذاشت، مرحوم آخوند 

هاىي بزرگ، و مرداىن سرتك، هم چون آيت الّله شهيد مدرس، حاج شيخ مرتضى طالقاىن، حاج آقا رحيم ارباب،  شخصيت
آيت الّله سيد مجال الدين گلپايگاىن، آيت الّله العظمى حاج آقا حسني بروجردى رمحهم اهللا، از دست پروردهاى مرحوم 

  .آخوند كاشى بودند

سّيدى كرمي النفس و عاملى فرزانه براى اين بنده در شهر اصفهان از قول استادش حاج آقا رحيم ارباب قطعاتى ناب از 
  .حيات آخوند كاشى را نقل كرد كه مرحوم ارباب به خاطر رفت و آمد زيادش با آخوند، شاهد قسمىت از آن قطعات بود

معرفت، تدريس و تعليم، حال و مناجات و زهد و تقوا بود متام مّدت ور در علم و  آخوند كه بيش از هفتاد سال غوطه
  اى متوسط در زندگى را در حجره
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______________________________  
فقال . أنا رجل عاص و ال أصرب عن املعصية فعظين مبوعظة: روي أن احلسني بن علي عليه السالم جاءه رجل و قال -)1(

  :عليه السالم

وأذنب ما شئت فأول ذلك ال تأكل رزق اللَّه وأذنب ما شئت والثاين اخرج من والية اللَّه وأذنب ما شئت  افعل مخسة أشياء
والثالث اطلب موضعا ال يراك اللَّه وأذنب ما شئت والرابع إذا جاء ملك املوت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك وأذنب ما 

  .ار و أذنب ما شئتشئت واخلامس إذا أدخلك مالك يف النار فال تدخل يف الن

  .7، حديث 20، باب 126/ 75: ، الفصل التاسع والثمانون ىف املوعظة؛ حبار األنوار130: جامع األخبار

  152: عربت آموز، ص

  .مدرسه صدر اصفهان گذراند

يدسىت بسر مى. او داراى روحى آزاد و سرشار از مناعت طبع و قناعت نفس بود روز معاش . برد در تنگدسىت و گاهى 
نـََفس و دمى عيسوى داشت كه . شد، وىل از نظر معىن و معنويت درياىي پرجوش و خروش بود اش به سخىت تأمني مى مره

  .توانست آن چنان بزرگاىن را حتويل جامعه دهد

  .منود پول و ثروت نداشت و دستش از مال و مكنت خاىل بود، وىل شعاع فيوضات و بركات وجودش عجيب و غريب مى

امكان ازدواج برايش فراهم نيامد، وىل . طول عمر نورانيش حتت تأثري هوا و هوس و شكم و شهوت قرار نگرفتاو در 
  .هجوم طوفان آمال و آرزو و تندباد شهوات، در برابر اراده اهلى و اخالق انساىن او شكست خورد

  .ب و يا نان و سبزى بوداى يك بار آبگوشت، و ديگر روزها نان خاىل، نان و پنري، نان و آ غذايش هفته

  .داد گرفت، و اجازه كمك هم به كسى منى در كارهاى شخصى از كسى كمك منى

  .در برابر حوادث خم به ابرو نياورد، و از علم و عمل و زهد و تقوا تا حلظه آخر حيات دست برنداشت

كرد، تا جاىي كه در پاك   استفاده مىگرفت به طور مطلوب و شايسته  اش قرار مى هاى اهلى تا جاىي كه سر سفره از نعمت
اين َپر سبز، : گفت مى. اى از نظر دور مباند داد، كه مبادا پَر سبز قابل استفاده كردن سبزى خوردن وسواس به خرج مى

  !!و از انسان به وسيله عبادت، به حّق نائل گردد. هزاران فرسخ راه پر پيچ طبيعت را طى كرده تا به انسان برسد
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  :واردى به وقت سحر براى مناز شب برخاست، گوىي از متام در و ديوار مدرسه صداى طلبه تازه

  153: عربت آموز، ص

  .سبوح قدوس رب املالئكة و الروح

دانست  صبح به حمضر آخوند داستان آن ساعت خوش را عرضه داشت، در حاىل كه منى. از هوش رفت. به گوشش خورد
آخوند كاشى به او . رسيد، مهاهنگى عناصر با ذكر و ورد سحر آخوند بود گوش مىآن ذكر نوراىن كه از در و ديوار به  

  !تسبيح موجودات جاى تعّجب ندارد، عجب از گوش تو است كه اين صداى ملكوتى را از در و ديوار شنيدى: فرمود

  چه كسى به پيامرب صلى اهللا عليه و آله عالقه دارد؟

  

  :كند كه آن حضرت فرمودند ا صلى اهللا عليه و آله روايت مىامرياملؤمنني عليه السالم از رسول خد

زماىن كه قيامت برپا شود ندا  ! يا على. كند مرا دوست دارد و دمشن توست دروغ گفت كسى كه گمان مى! يا على
سالم و  دهد، عاشقان و شيعيان على عليه السالم كجايند؟ حمبان و دوستداران على عليه ال 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 
يكديگر بذل و خبشش كردند، آنان كه ديگران را در صورتى كه خود نيازمند بودند بر خود مقدم كردند، آنان كه زبانشان 

ش خشك شد، آنان كه در دل شب به مناز برخاستند در حاىل كه مردم خواب در روز گرم به خاطر روزه از شدت عط
بودند، آنان كه از خوف خدا گريه كردند كجايند؟ امروز بر مشا خوف و حزىن نيست، مشا رفقاى حممد صلى اهللا عليه و 

شت شويد   .»1« آله هستيد، چشمتان روشن باد، مشا و مهسرانتان خرم و خوش وارد 

______________________________  
قال رسول اللَّه : عن عبداللَّه بن احلسني عن أبيه عن جده عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليهم السالم قال -)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 حمبو علي وشيعته؟ أين حمبو علي ومن حيبه؟ أين املتحابون يف اللَّه؟ أين املتباذلون يف اللَّه؟ أين املؤثرون على  :العرش

أنفسهم؟ أين الذين جفت ألسنتهم من العطش؟ أين الذين يصلون يف الليل والناس نيام؟ أين الذين يبكون من خشية اللَّه؟ 
  .ون أنتم رفقاء حممد صلى اهللا عليه و آله قروا عينا ادخلوا اجلنة أنتم وأزواجكم حتربونال خوف عليكم اليوم وال؛ أنتم حتزن
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  .109، حديث 8، باب 211/ 7: ؛ حبار األنوار547، حديث 408: تفسري فرات

  154: عربت آموز، ص

  

  تر است؟ چه كسى به پيامرب نزديك

  

رتينتان نسبت به خانواده ترين مشا به من از نظر جايگاه در قيامت نيكوترينتان نزديك  باشد اش مى از جهت اخالق و 
»1«.  

  ]حرف حاء[

   حضرت حيىي و حق گوىي

  

اكثر موّرخان مسلمان و نيز منابع معروف مسيحى جريان جگر خراش شهادت حضرت حيىي را به خاطر بيان حق و 
حيىي قرباىن روابط نامشروع طاغوت زمان خود : اند اند و چنني بازگو كرده اظهار حقيقت بر ضد طاغوت زمان خود دانسته

پادشاه هوسباز فلسطني عاشق هريوديا دخرت برادر خود شد و  به اين ترتيب كه هريدويس. با يكى از حمارم خويش شد
  !زيباىي وى دل او را در گرو عشق آتشني قرار داد، لذا تصميم به ازدواج با او گرفت

» تورات«او صرحياً اعالم كرد كه اين ازدواج نامشروع است و خمالف دستورات . يداين خرب به پيامرب بزرگ خدا حيىي رس
  .باشد و من به مبارزه با چنني كارى قيام خواهم كرد مى

ترين مانع راه  او مهت گماشت كه از حيىي بزرگ. سر و صداى اين مطلب در مهه شهر پيچيد و به گوش آن دخرت رسيد
  .هاى خود بردارد ريد و اين مانع را از سر راه هوسخويش در فرصىت مناسب انتقام گ

______________________________  
  .أقرُبُكم ِمّىن َجمِلساً يَوَم الِقياَمِة أحسُنُكم ُخْلقاً َوخريُُكم ِألهِلهِ  -)1(
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  .15927، حديث 104، باب 153/ 12: ؛ وسائل الشيعه108، حديث 31، باب 38/ 2: عيون اخبار الرضا

  155: آموز، صعربت 

ارتباط خود را با عمويش بيشرت كرد و زيباىي خويش را دامى براى او قرار داد و چنان در وى نفوذ كرد كه روزى هريدويس 
  .ترديد تو را به آرزويت خواهم رسانيد هر آرزوىي دارى از من خبواه كه ىب: به او گفت

ها انداخته و مهه مردم را به  نام من و تو را بر سر زبان زيرا او! خواهم من چيزى جز سر حيىي را منى: هريوديا گفت
  !!خواهى دمل آرام شود و خاطرم شاد گردد بايد اين كار را اجنام دهى جوىي ما واداشته است، اگر مى عيب

ا توجه به عاقبت اين كار، تسليم شد و چيزى نگذشت كه سر حيىي ر  ورزيد، ىب وار به آن زن عشق مى هريوديس كه ديوانه
  .»1«  نزد آن زن بدكار حاضر ساختند، وىل عواقب دردناك اين عمل سراجنام دامان او را گرفت

  حق مهمان بر مهماندار

  

معن به كشنت مهه آنان . سيصد اسري از حملى نزد معن بن زائده كه از سرداران بزرگ بود آوردند: اند ارباب تاريخ نوشته
دهم ما را  تو را به خدا سوگند مى! اى امري: وز به سّن بلوغ نرسيده بود گفتجواىن در ميان اسريان كه هن. فرمان داد

اكنون مهه ما ! اى امري: چون اسريان آب خوردند، جوان گفت. مهه را آب دهيد: معن گفت. مكش تا هريك آىب بياشاميم
  .د مهه را آزاد كردندراست گفىت و فرمان دا: معن گفت. مهمان تو شدمي و اكرام مهمان جزء وظايف بزرگان است

راسىت مهانگونه كه امرياملؤمنني عليه السالم خرب داده، بسيار بسيار بعيد است كه خداى مهربان مهمان خود را كه از سفره 
  .مادى و معنوى او استفاده كرده به عذاب بسوزاند

  اگر بدمي و گر نيك خاكسار توامي
 

  فتاده بر ره تو خاك رهگذار توامي

  

______________________________  
  .322: هاى قرآن قصه -)1(
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  156: عربت آموز، ص

  

  بلندى سر ما خاكسارى در توست
 

  به نزد خلق عزيزمي ز آن كه خوار توامي

  توىي قرار دل ما اگر قرارى هست
 

  قرار توامي وگر قرار ندارمي ىب

 كنيم سفر به سوى توست به هر سو كه مى
 

  كه باشيم در ديار تواميبه هر ديار  

 كنيم خملص تو اگر اطاعت تو مى
 

  وگر كنيم گناهى گناهكار توامي

  به هرچه در دل ما بگذرد تو آگاهى
 

انيم آشكار توامي   اگر ز خلق 

  

  هاى بد خويشنت بس خجليم ز كرده
 

  بپوش پرده عفوى كه شرمسار توامي

 اگرچه نامه سياهيم از اطاعت تو
 

  دمشن ديومي و دوستدار توامي» فيض«چو 

  گفت بگوش هوش شنيدم كه هاتفى مى
 

  غمني مباش كه ما يار غمگسار توامي

  

   حق منك

  

شخصى را مأموريت . يزيد بن مهلب مبلغى درهم و دينار از وكيع كه از اشراف خراسان بود طلب داشت: روايت شده
كند، آن شخص مناينده وكيع را در سخىت و مشّقت قرار داد و او را آزار و اذيت  داد كه آن مبلغ را از مناينده وكيع وصول  

  .كرد

  روزى مناينده يزيد بن مهلب، مناينده وكيع را به جملس يزيد بن مهلب برد
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  157: عربت آموز، ص

اينده يزيد به مناينده تا مناينده وكيع از يزيد براى پرداخت درهم و دينار مهلت خبواهد؛ در آن هنگام سفره غذا چيدند، من
و . روم اگر بند از بندم جدا كنيد تا از اين غذا خنورم بريون منى: مناينده وكيع گفت. برخيز از جملس بريون شومي: وكيع گفت

از اين : سپس شروع به خوردن غذا كرد، پس از صرف غذا از يزيد بن مهلب مهلت خواست، يزيد به مناينده خود گفت
كند كه او  ع مطالبه درهم و دينار نكن، زيرا از سفره ما غذا خورد و از منك ما چشيد، مرّوت اقتضا منىپس از مناينده وكي

  .را آزار دهيم

يقيناً عبدى كه از منك مادى و معنوى موالى كرميى چون حضرت حق خورده، آقاىي و رمحت و لطف حضرت او اقتضا 
  .كند كه او را به عذاب بسوزاند منى

   حقيقىت شگفت

  

  :حمدث بزرگ فيلسوف و حكيم و عارف كم نظري حضرت فيض كاشاىن آمده است» علم اليقني«در كتاب باعظمت 

هايش بچربد، او را به سوى دوزخ برند، از جانب حق به فرشته وحى جربئيل خطاب  هايش بر خوىب اى در قيامت بدى بنده
  .نه: تا به شفاعت ايشان او را بيامرزم؟ گنهكار گويدام را درياب، از او بپرس در دنيا با علما نشسته  بنده: رسد

آيا با . نه: آيا در جاىي كه عاملى نشسته بود نشسته؟ گويد. نه: آيا سر يك سفره با عاملى نشسته؟ گويد: خطاب رسد
 :رسد خطاب مى. آرى: آيا دوست كسى بوده كه عامل دوست بوده؟ گويد: رسد خطاب مى. نه: عاملى مهنام است؟ گويد

شت درآر! اى جربئيل   .او را به لطف عميم خبشيدمي، مورد نوازشش قرار ده و به 

  158: عربت آموز، ص

  

   حقيقىت عاىل از زبان جابر بن عبدالّله انصارى
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كه از شاگردان شيخ ابوعلى فرزند گرانقدر شيخ طوسى است، در كتاب » عماد الدين ابوالقاسم طربى آملى«شيخ بزرگوار 
عطّية «كه از بزرگان حمّدثني است و او از » اعمش«كه از كتب نفيسه است با ذكر سند از » بشارة املصطفى«با قيمت 

اند كه او  كه او نيز از روات بىن امّيه است و اهل سنت در رجال خود تصريح كرده» بن سعد بن جناده عوىف جدىل
  :باشد، روايت كرده كه گفت انساىن صادق مى

دستش را گرفته . جابر غسل كرد و بر خود عطر زد. ت حضرت سيد الشهداء عليه السالم به كربال آمدميبا جابر براى زيار 
با سوز . به حال آمد. بر صورت او آب زدم. بيهوش شد. به روى قرب مطّهر حضرت سيد الشهداء عليه السالم گذاشتم

به شهداى گرانقدر كربال سالم كرد و دل سخناىن جگر سوز به حمضر حضرت حسني عليه السالم عرضه داشت، سپس 
ما نيز شريك بودمي در آن كارى كه مشا داخل شديد، يعىن جمادله و مقاتله و نصرت و يارى : در پايان كالمش گفت كه

  .ذرّيه خامت پيامربان و شهادت در حمضر او

  :گويد عطّيه مى

بدن جدا، و مهسرانشان بيوه، و فرزندانشان يتيم شدند، ما رجنى نربدمي، و مششريى نزدمي، سرهاى اين گروه از : به او گفتم
  چگونه در اجر با ايشان شريك باشيم؟

  :جابر در پاسخ گفت

هر كس عمل قومى را دوست دارد، در ثواب : من با دو گوش خود از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شنيدم كه! عطّيه
   رسول! اى عطيّه: سپس گفت. آن عمل با آنان شريك است

  159: عربت آموز، ص

  .»1«  نّيت من و اصحامب بر مهان نّيت حسني و اصحاب اوست: حّق فرمود

   حكايت منك خوردن و حرمت صاحب منك

  

خبش بر ضّد حكومت خوخنوار و ظامل و ستمكار عباسى، در  گذار انقالىب رهاىي يعقوب ليث، چهره پرآوازه سيستان و پايه
  .نبوداى بيش  گرزاده ابتداى جواىن روى
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  .خورد سن و سالش مى گرى مشغول بود و پاداش كارش را سخاومتندانه با جوانان هم مدتى به كار روى

  .كوش به گرد او شد سخاوت و شجاعت و آزادمنشى او، عامل گرد آمدن جواناىن متهور و سخت

هم روى گردان شد و بنا   از آن شغل. گرى، مهراه جوانان جمذوبش به شغلى ديگر روى آورد با دست برداشنت از روى
  از آجنا كه خزانه در حفاظت نريوىي كارآمد قرار. گذاشت مهراه يارانش دستربدى به خزانه اموال امري سيستان بزند

______________________________  
بن علي بن  خرجت مع جابر بن عبد الّله األنصاري رمحه اهللا زائرين قرب احلسني: عن األعمش عن عطية العويف قال -)1(

أيب طالب عليه السالم فلما وردنا كربالء دنا جابر من شاطى الفرات فاغتسل مث ائتزر بإزار وارتدى بآخر مث فتح صرة فيها 
سعد فنثرها على بدنه مث مل خيط خطوة إال ذكر الّله حىت إذا دنا من القرب قال أملسنيه فأملسته فخر على القرب مغشيا عليه 

والذي بعث حممدا باحلق لقد ... حبيب ال جييب حبيبه : ثالثا مث قال! يا حسني: ن املاء فأفاق وقالفرششت عليه شيئا م
بط واديا ومل نعل جبال ومل نضرب بسيف والقوم قد فرق بني : فقلت جلابر: قال عطية. شاركناكم فيما دخلتم فيه كيف ومل 

م وأوالدهم وأرملت األزواج فقال يل من أحب : مسعت حبييب رسول الّله صلى اهللا عليه و آله يقول! طيةيا ع: رؤوسهم وأبدا
قوما حشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك يف عملهم والذي بعث حممدا باحلق إن نييت ونية أصحايب على ما مضى عليه 

: ؛ اربعني قاضى طباطباىي31، حديث 18، باب 195/ 98: ؛ حبار األنوار74: اشارة املصطفى. احلسني وأصحابه
131.  

  160: عربت آموز، ص

داشت و دستربد به آن به آساىن ممكن نبود، بنا گذاشتند از بريون شهر با كندن كاناىل تا زير كف خزانه به اموال امري 
  .دست يابند و با شتاب و سرعت مهه را تصرف كنند

د خزانه شدند و مهه طال و نقره و عاقبت نيمه شىب با سوراخ كردن كف خزانه وار . كندن كانال شش ماه به طول اجناميد
هاى متعددى مجع كردند و آماده  جواهرات قيمىت و درهم و دينار را به صورتى كه مأموران بريون خزانه نفهمند در كيسه

بردن اموال از راه كانال به بريون شهر بودند كه يعقوب در تاريكى نيمه شب چشمش به چيزى گوهر مانند افتاد كه 
از آجنا كه تاريكى شديد مانع شناخت آن بود، با زبانش عنصر بدست آمده را امتحان كرد و . ى داشتدرخشندگى خاصّ 

اى منك بلورين است، به متام مهراهانش دستور داد اموال را بگذاريد و از راه كانال به طرف بريون شهر  يافت كه قطعه
  .حركت كنيد
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با اين كه : يعقوب گفت. عّلت اين كار را از يعقوب جويا شدند جوانان مطيع او با دست خاىل به بريون شهر آمدند و
پس از شش ماه زمحت مداوم، خود را به خزانه رساندمي و اقتضا داشت مهه اموال گرد آمده در خزانه را تصرف كنيم، وىل 

  !!من با چشيدن منك امري سيستان، از مردانگى و انصاف دور ديدم كه اموال او را به غارت برمي

وران حفاظت، پس از باز كردن دِر خزانه، از ديدن وضع خزانه و كاناىل كه با مهارت هر چه متامرت زده شده بود، و مأم
  .به ويژه از جبا ماندن اموال و طال و نقره و درهم و دينار شگفت زده شدند و جريان امر را به امري سيستان گزارش دادند

رند كه دزد خزانه هر كه هست، خود را به امري بشناساند تا از لطف و احسان امري دستور داد جارچيان در شهر آواز بردا
ره   .مند شود امري 

يعقوب بدون دغدغه خاطر خود را به امري سيستان معرىف كرد و از اين كه منك خورده و منكدان شكسنت را دور از 
  .مردانگى و انصاف ديده، داد سخن داد

  161: عربت آموز، ص

از بودن چنني جوان شجاع، پركار، باانصاف و داراى صفت مردانگى بسيار خوشحال شد و او را به امري سيستان 
منصب باارزش امارت لشكر سيستان برگزيد و يعقوب از مهاجنا راه ترقى و كمال را تا درگري شدن با حكومت عباسيان 

  .آلوده براى جنات مظلومان پيمود

   حكايىت به نقل از مريزا طاهر تنكابىن

  

ارستان : فرمود مريزا طاهر تنكابىن كه از حكما و فالسفه بزرگ زمان اخري بود مى ران ميدان  از مدرسه سپهسار واقع در 
هاى گذشته من  اش دقت كردم يافتم كه از هم درسى براى اجنام كارى درآمدم، آن سوى خيابان سيدى را ديدم، در چهره

  :كىن؟ گفت يدم چه مىاست، نزد او شتافتم و پس از سالم پرس

آمد و به خاطر سرماى سخت زير كرسى نشست، برايش چاىي . امشب بيا در مدرسه مهمان من باش: گفتم. ولگردم
  :رخيتم، پس از خوردن به من گفت
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هوا بسيار سرد است، عالوه در اين وقت شب وسيله براى رفنت به قم ميّسر : ميل دارى مهراه من به شهر قم بياىي؟ گفتم
  .ست، وىل براى رفنت به قم اصرار كردني

خود را در صحن مطّهر حضرت معصومه عليها السالم ديدم، براى اين كه به اين !! اين قم: ناگهان گفت. آمي مى: گفتم
ادم، پس از زيارت به ناگاه گفت ران، ديدم زير  : واقعيت يقني كنم، ُمهر منازى از جامهرى برداشتم و در جيب خود 

  .ه مدرسه هستم و آن مهر نزد من استكرسى حجر 

   حكايىت ديگر از صاحبدىل

  

  حكايت كنند از بزرگان دين
 

  حقيقت شناسان عني اليقني

  

  162: عربت آموز، ص

  

  كه صاحبدىل بر پلنگى نشست
 

  مهى راند رهوار و مارى به دست

  اى مرد راه خداى: يكى گفتش
 

  به دين ره كه رفىت مرا ره مناى

 كردى كه درّنده رام تو شد  چه
 

 نگني سعادت به نام تو شد

 بگفت ارپلنگم زبون است و مار
 

 و گر پيل و كركس شگفىت مدار

  تو هم گردن از حكم داور مپيچ
 

  كه گردن نه پيچد ز حكم تو هيچ

 چو حاكم به فرمان داور بود
 

 خدايش نگهبان و ياور بود

 حمال است چون دوست دارد تو را
 

 در دست دمشن گذارد تو راكه 
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  ره اين است، روى از طريقت متاب
 

  بنه گام و كامى كه دارى بياب

  نصيحت كسى سودمند آيدش
 

 «1»  پسند آيدش» سعدى«كه گفتار 

  

   حكايىت شگفت از حضرت سجاد عليه السالم

  

غالمى داشت كه او را دنبال كارى فرستاد پدرم : كند كه آن حضرت فرمود ابوبصري از حضرت باقر عليه السالم روايت مى
  و او نسبت به اجنام آن كار تأخري كرد،

______________________________  
  .سعدى شريازى، بوستان، حكايت -)1(

  163: عربت آموز، ص

كارى خدا را اى على بن احلسني عليه السالم، مرا دنبال  : حضرت با تازيانه يك ضربه به او زد، غالم گريست و گفت
به حرم رسول خدا برو و : پدرم گريست و به من گفت: امام باقر عليه السالم فرمود! زىن؟ ام مى فرسىت و سپس تازيانه مى

برو تو در : خدايا على بن احلسني را از خطايش در قيامت بيامرز، سپس به غالم فرمود: دو ركعت مناز خبوان، آن گاه بگو
فدايت شوم، آزادى كفاره يك ضربت تازيانه است؛ : به حضرت باقر عليه السالم گفتمگويد  ابوبصري مى. راه خدا آزادى

  .»1« وىل امام سكوت كرد

   حكايىت عجيب

  

رفت، در حال رفنت به رود دجله رسيد و به انتظار  روزى حسن بصرى به جاىي مى: كند كه عطار نيشابورى روايت مى
به : اى؟ گفت اى پيشوا چرا ايستاده: ن و عابدان بود، در رسيد، گفتايستاد، ناگهان حبيب اعجمى كه از زمره زاهدا

حسد : ام كه ام و در حال دانش آموخنت از تو فرا گرفته اى استاد من از تو دانش آموخته: گفت. ام انتظار كشىت ايستاده
ق به دنيا بر دل تو سرد شود، مردمان را از دل بريون كن و آرزوهاى دور و دراز را از خود برطرف منا تا جاىي كه آتش عش
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ناگهان حبيب پاى بر آب گذاشت و برفت؛ حسن بيهوش شد، ! آنگاه با اين مقام پاى بر آب بگذار و از آب بگذر
  تو را چه شده؟: چون به هوش آمد گفتند

اد و برفت، اگر فرداى قيامت ند: گفت ا رسد كه او دانش از من آموخته و اين ساعت مرا سرزنش كرد و پاى بر آب 
  اين مقام را با كدام سبب به دست آوردى؟: پس حبيب را گفت. بر صراط بگذر و اين چنني فرو مامن چه توان ساخت

  :حسن گفت! كىن كنم و تو كاغذ، سياه مى من دل، سفيد مى! اى حسن: گفت

َفُع َغْريِى وََملْ يـَنـَْفْعِىن    . ِعْلِمى يـَنـْ

______________________________  
  .12، حديث 4، باب 142/ 71: ؛ حبار االنوار116، حديث 7، باب 43: الزهد -)1(

  164: عربت آموز، ص

  »!!دانش من به ديگرى سود رساند و به خودم نفعى ندارد«

   حكايىت عجيب در صدقه و انفاق

  

دند در راه بود، خرب دادند در امام صادق عليه السالم مهراه با مجعى كه داراى امواىل بو : فرمايند امام هفتم عليه السالم مى
  .برند اين مسري دزداىن هستند كه راه را بر مردم گرفته 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   به عنوان اينكه از مشاست از ما قبول مىآيا آن اموال را  كىن؟ باشد كه دزدان راه اگر آ
  .كرده و واگذارند

ا را براى تلف شدن در اختيار من بگذاريد چه مى: فرمودند   .دانيد؟ شايد دزدان جز مرا قصد نداشته باشند، شايد آ
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است، : ن را زير خاك پنهان كنيم؟ فرمودندگوىي چه كنيم؟ آيا امواملا مى: گفتند ا سبب ضايع شدن آ نه، چرا كه دفن آ
  .اى يا غريىب به آن دستربد بزند يا ممكن است بعد از اين به آن دست نيابيد و حمل آن را گم كنيد شايد بيگانه

نبدارى منوده و به آن بيفزايد، و آن را نزد كسى به امانت بگذاريد كه حفظش كند و از آن جا: 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

در اين بيابان چنني افرادى : به ناتوانان از مسلمانان صدقه دهيد، عرضه داشتند: امانت بگذارمي؟ فرمودندچگونه نزد او 
  ثلث مال خود را تصميم بگرييد در راه حق صدقه دهيد تا: وجود ندارند تا ما به آنان صدقه بدهيم، فرمودند

  165: عربت آموز، ص

تصميم گرفتيم، : عرضه داشتند. ترسيد به سر مشا آيد حفظ كند ن مىخداوند باقى آن را از بالىي كه از جانب دزدا
  .پس مهه مشا در امان خدا هستيد، راه را ادامه دهيد: فرمودند

دزدان . ترسيد؟ مشا در امان خدا هستيد چرا مى: حركت خود را ادامه دادند، سر و كله دزدان پيدا شد، حضرت فرمودند
ديشب در عامل خواب رسول خدا صلى اهللا : ادق عليه السالم را بوسيدند و گفتندجلو آمدند، پياده شده دست امام ص

عليه و آله را ديدمي، به ما امر فرمودند خود را به حضرت مشا عرضه كنيم، اكنون در اختيار مشا و اين كاروانيم تا دمشنان و 
ا را از ما دفع كرد، دمشنان و دزدان راه را از ما نيازى به مشا نيست، كسى كه مش: دزدان راه را از آنان دفع كنيم، فرمودند

  !كند دفع مى

كاروان سامل بيابان را پشت سر گذاشت، ثلث مال خود را به ناتوانان صدقه دادند، جتارتشان بركت گرفت، به هر درمهى 
  :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

   حيات پاك
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  :كند امام صادق عليه السالم از پيامرب صلى اهللا عليه و آله روايت مى

دارد، و شكمش را از طعام حرام و اضاىف  كسى كه خدا را بشناسد و او را بزرگ بشمارد زبانش را از سخن بيهوده باز مى
اينان ! پدر و مادرمان به فدايت اى پيامرب خدا: گفتند. منايد كند، و باطنش را با روزه و عبادت شبانه تصفيه مى مى منع

  به راسىت اولياى اهلى ساكتند و سكوتشان ذكر: اولياى اهلى هستند؟ فرمود

______________________________  
؛ حبار 12309، حديث 10، باب 390/ 9: ئل الشيعه؛ وسا9، حديث 30، باب 4/ 2: عيون اخبار الرضا -)1(

  .23، حديث 14، باب 120/ 93: األنوار

  166: عربت آموز، ص

گويند و گفتارشان حكمت است، و راه  نگرند و نگريستنشان عربت است، و سخن مى است، و با دقت و تأّمل مى
آنان مقّرر شده نبود، روحشان در جسدشان به خاطر روند و راه رفتنشان ميان مردم بركت است، اگر اجلهاىي كه به  مى

  .»1« ماند ترس از عذاب و شوق به ثواب برقرار و پابرجا منى

  ]حرف خاء[

  خدا تو را از منازگزاران قرار دهد

  

ليه نام مباركش عمرو بن عبد الّله صائدى و از دالوران و شجاعان قبيله َمهْدان، و از پريوان و شيعيان خاص امري مؤمنان ع
ها با وىل الّله االعظم، صاحب واليت كلّيه و جانشني بالفصل رسول  السالم بود؛ و در مهه امور و مشاهد و جماهدت

  .اسالم صلى اهللا عليه و آله مهراهى داشت؛ و مالزم ركاب سرور عارفان و امام عاشقان و چراغ روح پاكان بود

عاشقانه در حمضر حضرت جمتىب عليه السالم قرار گرفت و جانانه  پس از شهادت امري مؤمنان با مهه وجود و خالصانه و
  .از آن حضرت در امور دين و دنيا متابعت كرد
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پس از هالكت معاويه و قرار گرفنت آن نابكار در چاه هاويه شيعيان از مجله ابومثامه در خانه سليمان بن صرد خزاعى گرد 
م براى آمدن به كوفه براى مبارزه با امويان و تشكيل حكومت آمدند و به وسيله نامه از حضرت حسني عليه السال

   هاى آنان، مناينده ويژه آن حضرت، جناب گرمى نامه اسالمى دعوت كردند تا به دل

______________________________  
بآبائَِنا وأُمهاتِنا يا : قاُلوا. َسُه بالصِّياِم َوالقيامِ َمن َعَرَف اللََّه وَعظََّمه َمنَع َفاُه ِمن الكالِم، وَبطَنُه ِمن الطَّعاِم، وَعَفى نَف -)1(

إنَّ أولياَء اللَِّه َسَكتوا َفكان ُسكوتـُُهم ِذكراً، وَنظُروا َفكان َنظُرُهم ِعربًَة، وَنطُقوا فكان : هؤالِء أولياءُ اللَِّه؟ قالَ ! َرسوَل اللَّهِ 
نّاِس بركًة، َلوَال اآلجاُل الىت قد ُكِتَبْت َعَليهم مل َتِقرَّ أرواُحُهم ىف أجساِدِهم َخوفاً ُنطُقُهم ِحكمًة، َوَمَشْوا فكاَن َمْشيـُُهم َبَني ال

  .ِمن الَعذاِب وَشوقاً إَىل الثـََّوابِ 

  .23، حديث 37، باب 288/ 66: ؛ حبار االنوار25، باب املؤمن و عالماته و صفاته، حديث 237/ 2: كاىف

  167: عربت آموز، ص

  .در كوفه مستقر شدمسلم بن عقيل 

، ابومثامه براى مسلم بن عقيل »ارشاد«به روايت فقيه بزرگ و حمدث سرتگ و دانشمند كم نظري، شيخ مفيد در كتاب 
گري و سعى كامل و تالش جامع داشت، و  ساخت و در اين كار كوششى چشم خريد و ابزار جنگ فراهم مى اسلحه مى

يه اسلحه و ساز و برگ جنگى مىآوردند به دستو  امواىل كه براى مسلم مى   .شد ر جنابش به وسيله ابومثامه، هزينه 

چون ابن زياد وارد كوفه شد و ياران مسلم به سرپرسىت او آماده : گويد مى» كامل«ابن اثري در كتاب خود معروف به 
ز چهار خبش لشگر خود به مبارزه با آن جرثومه پليدى و فساد شدند، مسلم بن عقيل ابومثامه را به سرپرسىت يك خبش ا

ى به نام ابومثامه برافراشت و او را سردار قبيله َمهْدان و متيم منود   .سوى آن غّدار نابكار گسيل داشت و پر

آور عبيدالّله بن زياد را در قصر داراالماره حماصره كرد، و چندان كه توانست در اين حماصره  ابومثامه دالور، آن رزمنده جنگ
گرى  يارانش از پاى در آورد، وىل حيله اش اين بود كه آن دمشن خدا را با مهه عوامل و دست و نيت و اراده. ورزيدپافشارى 

ابن زياد و ترس مردم كوفه، مسلم را غريب و تنها گذاشت، و او را به ناچار در تاريكى شب به خانه طوعه كشانيد، و 
  .نان، از مبارزه با دمشنان خدا در قبيله خود پنهان شدوفاىي مردم و عقب نشيىن آ ابومثامه هم پس از ىب

درنگ  يافت ىب ابن زياد به جستجوى ابومثامه برخاست، و در اين زمينه اصرار و پافشارى داشت؛ و اگر به او دست مى
ق وىل آن عارف عاشق، و صاد. كرد ترين مرحله دچار شكنجه و سپس او را قطعه قطعه مى آن انسان واال را به سخت
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پاك دل و وضو گرفته از چشمه عشق، در كمال شجاعت و بدون وامهه به صورتى پنهان از راه و برياه از كوفه بريون آمد 
   و خود را ميان راه به معشوق

  168: عربت آموز، ص

ه اش حضرت حسني عليه السالم رسانيد و دل از غم دنيا و آخرت رهانيد، و به مه ابدى و امام حقيقى و مطلوب واقعى
توان صراط مستقيم را طى كرد، و به دامان معشوق آوخيت، و   جهانيان ثابت كرد كه در هر شرايطى، و در هر موقعيىت مى

  .درنگ به دست آورد گوى سعادت و خوشبخىت دنيا و آخرت با كوششى اندك و زمحىت خالصانه و ىب

اى را نزد حضرت  خواست فرستاده كربال رسيد، مىچون عمر سعد با ارتش حنس خود به  : اند طربى و ديگران روايت كرده
حسني عليه السالم گسيل دارد، تا راز آمدن آن حضرت را به آن سرزمني بفهمد، وىل افراد لشگر از رفنت نزد آن جناب 

انه مى امتناع مى ن سفارت كنيم به عنوا آوردند كه ما با نامه نوشنت از او دعوت به كوفه كردمي و حيا مى كردند و عذر و 
  !نزد او رومي

مرا انتخاب كن تا نزد حسني بروم و پيغامت را به او برسامن و اگر خبواهى : كثري بن عبدالّله شعىب به پا خاست و گفت
  !اش را نزدت بياورم سر بريده

  اى؟ اش را بياورى فقط نزد او برو و بگو براى چه به اين سرزمني آمده خواهم سربريده منى: عمر سعد گفت

ابو مثامه وقىت چشمش به كثري بن عبدالّله افتاد روى به حضرت حسني . به جانب حضرت حسني عليه السالم روانه شد او
  :عليه السالم كرد و گفت

آيد، سپس به سرعت به سوى كثري بازگشت و سر راه بر او   ترين مردم به سوى مشا مى باك مهانا شريرترين و ىب! يا اباعبدالّله
  :رمان دادگرفت و به او ف

  .مششريت را بگذار آنگاه نزديك بيا

كنم، من  رسد كه اين سخن با من گوىي، من هرگز اسلحه خود را از خود جدا منى نه به خدا سوگند تو را منى: كثري گفت
  .خواهى با مهني صورت پيامم را برسامن وگرنه بازگردم پيام آورى از سوى ابن سعد هستم، اگر مى

  دهم با اسلحه به حمضر موالمي برسى، پيامت را اجازه منىمن : ابومثامه گفت
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  .به من بگو تا من به موالمي برسامن، تو مرد فاسق و فاجر و خونريزى هسىت و لياقت رسيدن به حمضر حسني را ندارى

  .كثري برآشفت و دشنام داد و مراجعت كرد

ز عاشورا، در حاىل كه دو خبش از ياران حضرت حسني عليه السالم به در گرماگرم رو : هاى مقتل آمده در بيشرت كتاب
شرف شهادت رسيده بودند و جز اندكى باقى نبودند ابومثامه وسط ميدان جنگ و كنار شهيدان به خون خفته به حمضر 

  :حضرت حسني عليه السالم آمد و گفت

  َربُوا ِمْنَك َوال َوالّله التُقَتل حّىت اقتل دوَنك إنشاَء الّله، َواحبُّ أن ألقىهؤالء َقد اقْـتَـ   إىن أرى. نَفسى لك الِفداء! يا ابا عبداللّه
  .َوقْـُتها  َرّيب َوقْد َصّليُت َهِذه الصَّالِة َقْد َدىن

اند، به خدا سوگند تو كشته نشوى تا  اند، و تنور جنگ افروخته جامن فدايت، اگر چه پرچم مقاتلت افراخته! اى ابا عبدالّله
به خون خود نغلطم، دوست دارم خدامي را ديدار كنم در حاىل كه اين منازى كه وقتش رسيده با مجاعت با تو  من

  !!بگذارم

َصّلَني الّذاِكريَن، نـََعْم هذا أّوُل َوقتها: فـََرَفَع اُحلسُني َرأَسُه مث قَالَ : قالَ 
ُ
أْن  ُمثَّ قاَل َسُلوُهمْ . ذَكرَت الصَّالَة َجَعَلَك الّلُه ِمَن امل

  .ُنَصّلي  َيُكفُّوا َعّنا َحّىت 

ابومثامه آرى، هنگام ظهر است خدا تو را از منازگزاران به حساب : امام عليه السالم سر به جانب آمسان برداشت و فرمود
امه آورد كه وقت مناز را متذكر شدى، اكنون از اين مردم خبواهيد كه مهلت دهند تا ما به مناز قيام كنيم، سپس جنگ را اد

  .دهيم

اى؟ آيا از جنگ و قتال باز  آيا شرايع اسالم را از ياد برده: حبيب بن مظاهر در برابر لشگر يزيد آمد و فرياد برداشت
  ؟»1«  ايسىت تا ما اقامه مناز كنيم؟ و پس از مناز جنگ را ادامه دهيم منى

  خواهى مناز به جاى آر هر چه مى! يا حسني: حصني بن منري فرياد برداشت

______________________________  
  .142: مقتل احلسني ابو خمنف -)1(
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  !!كه مناز تو مورد پذيرش خدا نيست

شود و مناز فرزند رسول خدا به درگاه خدا قبول  آيا مناز تو پذيرفته مى! اى فرزند زن شراب خوار: حبيب فرياد برداشت
  !شود؟ منى

دان شكن به دمشن دادند، از پى اين گفتگو جنگ سخىت درگرفت كه حبيب بر اثر آن به ديگر اصحاب نيز پاسخى دن
  .شرف شهادت نايل آمد

  :ابو مثامه پس از اداى مناز خوف آماده جان فشاىن شد، به حمضر حضرت حسني عليه السالم عرض كرد

تـََقدَّم يَا أباُمثامة : َوحيداً ِمْن أْهِلَك َقتيًال، َفقاَل اُحلَسُني عليه السالم إّين َقْد َمهَمُت أْن احلِْق ِبأصحايب وََكرِْهُت أْن أَختَلََّف َوأراكَ 
  :َفإنّا الِحُقوَن ِبَك َعْن َساَعةٍ 

ام كه خود را به يارامن برسامن و به آنان ملحق شوم، و دوست ندارم كه از راهى كه آن بزرگواران رفتند  مهانا من آماده شده
قدم پيش ! اى ابومثامه: مدد كار يا مقتول ببينم، حضرت فرمود نيست كه تو را اين گونه غريب و ىبباز مبامن و مرا طاقت 

  .بگذار كه ما هم به مهني نزديكى به مشا ملحق خواهيم شد

ان ىب ريشه  در اين هنگام ابومثامه چون سيل سراشيب و شري مهيب خود را به سپاه دمشن زد و از چپ و راست بر آن رو
  .محله برد و گروهى را به خاك هالك انداخت، تا بر اثر جراحت زياد به لقاء الّله پيوست و اساس

  :در زيارت ناحيه مقدسه آمده

  .أيب ُمثَامة َعْمرو ْبِن َعبُدالّلِه الصَّاِئدي  السَّالُم َعلى

ى از دست دادن جان باشد توان مناز واجب را در ميدان هر حادثه سنگني و خطرناكى گرچه پا آرى، او ثابت كرد كه مى
  .حىت با مجاعت به جاى آورد

ترين  توان در سخت و ثابت كرد كه مى. توان شيعه واقعى و پريو امام زمان خود بود ها مى و ثابت كرد كه در دل مهه سخىت
   رسيدن بهها از حق دفاع كرد، و در برابر دمشن غّدار ايستاد، و با او تا فروش جان به حضرت جانان و  موقعيت
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  .لقاى حضرتش، و قرار گرفنت در جّنت ذات مقابله كرد

   خدا را به عزتش قسم بده

  

كرد، جواىن را ديد كه سر به  امرياملؤمنني عليه السالم با تىن چند از يارانش از راهى عبور مى: در روايىت آمده است كه
دعاى اين جوان با اينگونه : دهد، حضرت فرمود حاجتش به عزّتش سوگند مىديوار گذارده و خدا را براى برآورده شدن 

  .سوگند يقيناً مستجاب است

  خواجه نظام امللك و مرد باتقوا

  

از : روزى با يكى از آراستگان به تقوا مالقات كرد، به او گفت: هاى تارخيى در شرح زندگى خواجه روايت شده در كتاب
من از خدا چيزى جز : مرد باتقوا گفت. كنم؛ زيرا تو نيازمندى و من غىن و صاحب مالمن چيزى خبواه تا به تو عطا  

  .خود او را خنواهم چه آن كه از خدا غري خدا خواسنت از پست مهىت است

 خالف طريقت بود كاوليا
 

 متنا كنند از خدا جز خدا

  

هرگاه تو از من : خواجه گفت! تو طلب كنم؟كنم چگونه از  در حاىل كه من از خدا چيزى غري خود او را طلب منى
در آن ساعت  : حاجتت چيست؟ خواجه گفت: مرد باتقوا گفت. طلىب پس اجازه ده من حاجىت از تو خبواهم چيزى منى

در آن ساعت كه من توفيق يامب خدا را ياد كنم خود را فراموش : مرد باتقوا گفت. كىن يادى از من كن كه از خدا ياد مى
اى كه داراى جمد و شرف و بزرگى و عظمت و بزرگوارى و كرامىت، و الزمه اين مهه  »1« !گونه تو را ياد كنم؟كنم، چ مى

صفات، حمبت و مهرباىن به غري است و الزمه آن حمبت، خبشش و عطاست، پس با بزرگواريت به من نظر كن كه اگر با 
   بزرگواريت به من نظر كىن
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  .230: نفحات الليل -)1(

  172: عربت آموز، ص

ى حمبت و مهرباىن ايتاً اين گداى  : نياز خواهى منود دست را از خبشش و عطايت ىب ات را از من دريغ خنواهى كرد و 
  .» َواْعِطْف َعَلىَّ ِمبَْجِدكَ «

  ] حرف دال[

  كند دارنده حسنات اخالقى عاشقانه آن را هزينه مى

  

خواهد خريش را به ديگران  كند چون كرمي گشاده دسىت هر حلظه مى هنگامى كه در انسان جلوه مىحسنات اخالقى 
هاى ملكوتى نسبت به ديگران حىت حيوانات سر از پا  برساند، صاحب حسنات اخالقى در هزينه كردن اين مايه

  .شناسد و زمان و مكان برايش مطرح نيست منى

ال و مثل اعالى اميان و عمل، داستان عجيىب را از مهسرش عبداللَّه بن جعفر به اين زينب كربى عليها السالم قهرمان كرب
اى رسيدم، باغى  گشتم در حال خستگى به نزديك قريه من از سفرى باز مى: كند كه عبداللَّه گفت مضمون نقل مى

ا اندك زماىن از خستگى راه سرسبز و خّرم در بريون آن قريه بود، پيش خود گفتم بروم از صاحب باغ اجازه بگريم ت
  .بياسامي

كنار در ايستادم و سالم كردم، غالم سياه نزديك من آمد و با حمبت مرا به درون باغ دعوت كرد، من بدون اين كه خود را 
من مالك باغ نيستم، مالك باغ در قريه است وىل اين اجازه را دارم كه عزيزى چون مشا : او گفت. معرىف كنم وارد باغ شدم

اى را براى اسرتاحت در نظر گرفتم، نزديك ظهر بود، غالم سفره نانش را باز كرد، تا  ميان باغ رفتم و نقطه. را بپذيرم
خواست بسم اللَّه بگويد و لقمه اّول را از سفره بردارد، سگى وارد باغ شد، از خوردن باز ايستاد، در چهره سگ دقت  

تر خورد، قرص دوم و سوم را هم  گ گذاشت و سگ هم با حرص هرچه متامكرد، او را گرسنه يافت، يك قرص نان نزد س
  .اى گذاشت به سگ داد، وقىت خيالش از سري شدن سگ آسوده شد، سفره خاىل را مجع كرد و در گوشه

   ام در روز مهني سه ندارم، جريه: خورى؟ گفت خود غذا منى: به او گفتم
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قريه ما سگ ندارد، اين سگ از جاى ديگر به اين باغ : مهه آن را به اين سگ دادى؟ گفتچرا : گفتم. قرص نان است
پس با  : گفتم. آمد و معلوم بود خيلى گرسنه است و من حتمل گرسنگى اين مهمان ناخوانده زبان بسته را نداشتم

  !آورم با صرب و حوصله روز را به شب مى: كىن؟ گفت گرسنگى خود چه مى

من از كرامت و اخالق و مهرورزى و برخوردش با سگى كه از جاى ديگر آمده بود شگفت زده شدم، : عبداللَّه گفت
وقىت او را يافتم خود را معرىف كردم كه من عبداللَّه بن جعفر . پس از اسرتاحت به قريه رفتم و سراغ صاحب باغ را گرفتم

مسافرم و : گفتم. اش بروم من اصرار ورزيد كه به خانه فداى قدمت، و به: گفت. داماد امرياملؤمنني عليه السالم هستم
مشا كه زندگى و كارت در مدينه است، اين باغ را براى چه : گفت. ام باغ تو را خبرم براى رفنت عجله دارم، آمده

م غالم را ه. غالم را هم به من بفروش: گفتم. خواهى؟ جريان را به او گفتم و پس از اصرار زياد باغ را خريدم مى
تو را و باغ را از مالكت خريدم و تو را در راه خدا آزاد كردم و باغ را نيز به تو : به باغ برگشتم و به غالم گفتم. فروخت
  !خبشيدم

  .ايد آرى، به قول قرآن اگر خوىب كنيد به خود خوىب كرده

  .»1« »ِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم ِألَنـُْفِسُكمْ «

  .ايد كرده  اگر نيكى كنيد به خود نيكى

  .و به قول امرياملؤمنني عليه السالم حسنات اخالقى پيوندى ميان خدا و بندگان اوست

   داستان جنيد بغدادى و مسكني

  

اگر امكان حل مشكل من براى مشا فراهم است : گفت وارد مسجدى شدم، فردى را ديدم كه به مردم مى: گويد جنيد مى
   بدخبت مفت خور و سربار مردم چهارچوب بدنش سامل است چرا از پى در دمل گذشت كه اين. مشكلم را حل كنيد

______________________________  
  .7: اسراء -)1(
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  رود؟ كارى منى

دهند از آب  هاىي كه مردم باالتر از آن حمل به آب مى فرداى آن روز كنار دجله آمدم، ديدم آن مرد سائل خرده سبزى
ديروز بدون دليل و علت در باطنت از من غيبت كردى و مرا هدف : تا چشمش به من افتاد گفت. خورد مىگريد و  مى

سوء ظن قرار دادى، به خاطر اين كه باطنت را آلوده منودى و خود را از رمحت خدا حمروم كردى توبه كن، من گرچه 
تار باشم و اين مطلب ربطى به تو ندارد كه چهارچوب بدمن سامل است وىل او خواسته كه در چهارچوب تنگ مادى گرف

يدسىت از پروردگارم راضى و خشنودم و كم ترين گله و شكايىت  نسبت به آن قضاوت ىب جا كىن من در عني تنگدسىت و 
  !از او ندارم

يدستان كساىن هستند كه آنچه بر دل انسان مى توبه خوانند، سپس آدمى را به حضرت حق و  گذرد مى آرى، در ميان 
  .كنند از گناه راهنماىي مى

  داستان زىن كه با شنيدن آيه عذاب بيهوش شد

  

روزى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در مسجد : كند روايت مى» منهج«عامل بزرگ مال فتح الّله كاشاىن در تفسري 
  :مشغول مناز شد، پس از قرائت محد به خواندن سوره حجر پرداخت، چون به اين آيه رسيد

  ؛»1« »َهلا َسبْـَعُة أَْبواٍب ِلُكلِّ باٍب ِمنـُْهْم ُجْزءٌ َمْقُسومٌ * َو ِإنَّ َجَهنََّم َلَمْوِعُدُهْم َأْمجَِعنيَ «

وارد «كه براى آن هفت در است، و از هر درى خبش معني از آنان » دوزخى«. گاه مهه آنان دوزخ است و قطعاً وعده«
  ؛»»شوند مى

چون پيامرب از مناز فراغت . هوش شد اى زد و ىب خواند با شنيدن اين دو آيه نعره پيامرب مناز مى زىن از اعرابيه كه مهاهنگ با
  يافت و آن حال را مشاهده كرد،

______________________________  
  .44 - 43: حجر -)1(
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  .فرمان داد آب آوردند و به چهره او پاشيدند تا به هوش آمد

مند شدم پشت سر مشا  چون تو را در مناز ديدم عالقه! يا رسول الّله: اى زن تو را چه حالت است؟ گفت: حضرت فرمود
واى كه هر عضوى از اعضاى : سپس گفت. تاب شده بيهوش گشتم دو ركعت مناز خبوامن، چون به اين دو آيه رسيدى ىب

  .من به هر درى از درهاى هفتگانه دوزخ تقسيم خواهد شد

نه چنان است، مراد آيه اين است كه هر گروهى از بدكاران را بر درى از درهاى دوزخ به اندازه گناهشان  :حضرت فرمود
گريم كه هر يك را براى خالصى از درى  من ثروتى جز هفت برده ندارم، تو را گواه مى! يا رسول اللّه: گفت. عذاب كنند

  .از درهاى دوزخ آزاد كردم

اعرابيه را بشارت ده كه حق تعاىل مهه درهاى دوزخ را بر تو حرام كرد و ! رسول الّله يا: فرشته وحى نازل شد و گفت
شت را براى تو باز منود   .درهاى 

   انگيز حامت اصم داستان شگفت

  

اش  حامت اصّم از زاهدان و عارفان وارسته عصر خود بود و با مهه موقعيىت كه در ميان مردم داشت از نظر معيشت با عائله
  .اى به حضرت حق داشت برد، وىل اعتماد و توّكل فوق العاده مال سخىت و دشوارى به سر مىدر ك

شىب با دوستانش، سخن از حج و زيارت كعبه به ميان آوردند، شوق زيارت و عشق به كعبه و رفنت به حمّلى كه پيامربان 
  .ا درياىي از اشتياق كردخدا در آجنا پيشاىن عبادت به خاك ساييده بودند، دلش را تسخري و قلبش ر 

اگر مشا با من موافقت كنيد من به زيارت خانه حمبوب : چون به خانه برگشت، زن و فرزندانش را مورد خطاب قرار داد كه
ى: مهسرش گفت. مشرف شوم و در آجنا مشا را دعا كنم دسىت و نابساماىن و عائله سنگني و  تو با اين فقر و پريشاىن و 

   دارى كه به زيارت كعبه ه بر خود و ما روا مىمعيشت تنگ، چگون
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فرزندانش گفتار مادرشان را تصديق كردند، مگر دخرت  . روى؟ اين زيارت بر كسى واجب است كه ثرومتند و توانا باشد
  د؟چه مانعى دارد اگر به پدرم اجازه دهيد عازم اين سفر شو : كوچكش كه با شريين زباىن خاص خودش گفت

تواند روزى  خبش ما خداست و پدر وسيله و واسطه اين روزى است، خداى توانا مى خواهد برود، روزى بگذاريد هرجا مى
مهه از گفته دخرت هوشيار، متوجه حقيقت شدند و اجازه دادند . اى غري پدر به ما برساند ما را از راه ديگر و به وسيله

  .دعا كندپدرشان به زيارت خانه حق رود و آنان را 

مهسايگان وقىت از رفنت حامت و . حامت، بسيار خوشحال شد و اسباب سفر آماده كرد و با كاروان حاجيان عازم زيارت شد
عّلت رفتنش كه گفتار دخرت بود خربدار شدند به ديدن دخرت آمدند و زبان به مالمتش گشودند كه چرا با اين فقر و 

اجنامد، بگو در اين مدت طوالىن خمارج خود را چگونه  سفر چند ماه به طول مىدسىت اجازه دادى به سفر رود، اين  ى
  تأمني خواهيد كرد؟

اگر تو لب : خانواده حامت هم زبان به طعنه گشودند و دخرت كوچك خانواده را در معرض تري مالمت قرار دادند و گفتند
  .دادمي ىكردى ما اجازه سفر به او من از سخن بسته بودى و زبانت را حفظ مى

گناهش رخيت و در آن حال  دخرت، بسيار حمزون و غمگني شد و از شّدت غم و اندوه اشكهاى خالصش به صورت ىب
اند و مهيشه از خوان  اينان به احسان و كرم تو عادت كرده! پروردگارا: ملكوتى و عرشى دست به دعا برداشت و گفت

ره   .مرا هم نزد آنان شرمسار مكن مند بودند، آنان را ضايع مگردان و نعمت تو 

كردند كه از كجا قوتى براى گذران امور زندگى بدست آورند،  در حاىل كه مجع خانواده متحّري و مبهوت بودند و فكر مى
  اى را به در گشت و تشنگى شديد او را در مضيقه و سخىت انداخته بود، عده ناگهان حاكم شهر كه از شكار برمى

  177: عربت آموز، ص

ىخ   .دست فرستاد تا براى او آب بياورند انه آن فقريان نيازمند و حمتاجان 

حاكم اينجا ايستاده و از مشا : كيستيد و چه كار داريد؟ گفتند: آنان حلقه به در زدند، مهسر حامت پشت در آمد و گفت
ت به آمسان نگريست و گفت. خواهد شربىت آب مى سنه به سر بردمي و امروز ما ديشب گر ! پروردگارا: زن با حالت 

  !!خواهد حاكم منطقه به ما حمتاج شده و از ما آب مى

  .سپس ظرىف را پر از آب كرد و نزد امري آورد و از اين كه ظرف ظرىف سفالني است عذرخواهى منود
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امي او به  نيدهحامت اصم كه يكى از زاهدان و عارفان وارسته است، ش: اينجا منزل كيست؟ گفتند: امري از مهراهان پرسيد
ما به اينان زمحت دادمي و از آنان آب خواستيم، از : حاكم گفت. برند اش در كمال سخىت به سر مى سفر رفته و خانواده

اين بگفت و كمربند . مرّوت دور است كه امثال ما به اين مستمندان زمحت دهند و بارشان را بر دوش ايشان بگذارند
هركس مرا دوست دارد كمربندش را به اين منزل : ل منزل انداخت و به مهراهانش گفتزرّين خود را باز كرد و به داخ

خواستند برگردند حاكم   هنگامى كه مى. مهه مهراهان كمربندهاى زرين خود را باز كرده به درون منزل انداختند. اندازد
  .برد ا را مىآورد و آ اكنون وزير من قيمت كمربندها را مى درود خدا بر مشا باد، هم: گفت

  !!چيزى فاصله نشد كه وزير پول كمربندها را آورد و حتويل مهسر حامت داد و كمربندها را گرفت و برد

بايد شادمان باشى نه گريان، زيرا خداى مهربان : به او گفتند. چون دخرتك اين جريان را ديد، اشك از ديدگان رخيت
ام براى اين است كه ما  گريه: دخرتك گفت. در زندگى ما اجياد كرد پرتوى از لطفش را به ما نشان داد و چنني گشايشى

ادمي و امروز خملوقى به ما نظر انداخت و ما را ىب نياز ساخت، پس هرگاه خداى مهربان به ما  ديشب گرسنه سر به بالني 
  نظر اندازد آن نظر چه خواهد

  178: عربت آموز، ص

چنان كه به ما مرمحت كردى و كارمان را به سامان رساندى، به سوى ! پروردگارا: كرد؟ سپس براى پدرش اينگونه دعا كرد
  .پدرمان هم نظرى انداز و كارش را به سامان برسان

رفت كه كسى در كاروان فقريتر از او نبود، نه مركىب داشت كه بر آن سوار  اما حامت در حاىل با كاروان به سوى حج مى
شناختند كمك ناچيزى  ر را با آن به راحىت طى كند، وىل كساىن كه در كاروان او را مىتوجهى كه سف شود، نه توشه قابل

  .كردند بدرقه راه او مى

آيا در ميان قافله كسى هست  : اش عاجز شد، امري گفت شىب امري احلاج به درد شديدى گرفتار شد؛ طبيب قافله از معاجله
  :امري گفت. آرى، حامت اصم: گفتند. اى او از اين بال جنات يامبكه اهل حال باشد تا براى من دعا كند، شايد به دع

حامت سالم كرد و كنار بسرت امري براى . غالمان دويدند و او را نزد امري آوردند. هرچه زودتر او را به بالني من حاضر كنيد
بود يافت، به اين خاطر مورد توجه امري قرار گرفت، پس دستور  شفاى امري دست به دعا برداشت؛ از بركت دعايش امري 

  .داد مركىب به او بدهند و خمارجش را تا برگشت از سفر حج به عهده وى گذارند
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حامت از امري سپاسگزارى كرد و آن شب با حاىل خاص با خداى مهربان به راز و نياز پرداخت، چون به بسرت خواب رفت 
كسى كه كارهايش را با ما اصالح كند و بر ما اعتماد ! امتاى ح: گويد اى مى و خوابش برد در عامل خواب شنيد گوينده

كنيم، اينك نگران مهسر و فرزندانت مباش، ما وسيله معاش آنان را  داشته باشد، ما هم لطف خود را شامل حال او مى
  .چون از خواب برخاست محد و ثناى اهلى را جبا آورد و از اين مهه عنايت حق شگفت زده شد. فراهم آوردمي

كردند، وىل او از مهه بيشرت به  نگامى كه از سفر برگشت، فرزندانش به استقبالش آمدند و از ديدن او خوشحاىل مىه
  دخرت خردسالش حمبت ورزيد

  179: عربت آموز، ص

تر مشا  اند، خدا به بزرگ هاى ظاهرى كه در باطن بزرگان اجتماع چه بسا كوچك: و او را در آغوش گرفت و بوسيد و گفت
كند، بلكه به آن كه معرفتش در حق او بيشرت است نظر دارد، پس بر مشا باد به معرفت خدا و  نظر سّن توجه منىاز 

  .»1« گذارد اعتماد بر او، زيرا كسى كه بر او توكل كند وى را وا منى

  داستان شگفت انگيز سعد بن معاذ

  

و او را به مرگ سعد بن معاذ خرب دادند، پيامرب با  گروهى نزد پيامرب خدا آمدند: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
اصحاب براى جتهيز سعد حركت كردند، و در حاىل كه بر چهارچوب در غّسال خانه قرار داشتند به غسل دادن بدن 

اى براى محل به سوى بقيع قرار دادند، حضرت با پاى  هنگامى كه او را حنوط و كفن كردند و بر ختته. سعد فرمان دادند
گرفتند و گاهى طرف چپ را  برهنه و بدون عبا دنبال جنازه حركت كردند، سپس گاهى طرف راست جنازه را بر دوش مى

خواست كه سنگ و خاك به حضرت  پيامرب وارد قرب شد و با دست مباركش حلد چيد و از اصحاب مى. تا به قرب رسيدند
من : خاك روى حلد رخيته شد و قرب به طور كامل بسته شد، فرمودهاى بني حلد را بگريد؛ چون فارغ شدند و  دهند تا روزنه

دهد، به  كند حمكم و استوار اجنام مى اى را دوست دارد كه هرگاه كارى مى پوسد وىل خدا بنده دامن به زودى جنازه مى مى
  .هاى آن با سنگ و خاك دقت كردم اين خاطر در چينش حلد و بسنت روزنه

اى مادر : شت بر تو گوارا باد، وىل پيامرب فرمودند! اى سعد: اى فرياد برداشت سعد از گوشه در آن حلظه مادر داغديده
  !!سعدا مطلىب را بر پروردگارت در مورد فرزندت اين گونه قاطع و يقيىن نسبت مده؛ زيرا فشار سخىت به سعد وارد شد
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______________________________  
  .292: انيس الليل -)1(

  180: آموز، صعربت 

كارى را از مشا در مورد سعد ديدمي كه بر كسى نديدمي، ! اى پيامرب خدا: چون پيامرب و مردم از دفن سعد برگشتند، گفتند
. در اين حالت به فرشتگاىن كه به تشييع آمده بودند اقتدا كردم: فرمودند. با پاى برهنه و بدون عبا تشييع جنازه آمديد

  .و گاهى جانب چپ جنازه را بر دوش گرفتيد گاهى جانب راست: گفتند

مشا براى غسلش اجازه : گفتند. در تشييع جنازه دستم در دست جربئيل بود، آنچه او اجنام داد من اجنام دادم: فرمود
اش  آرى، زيرا با خانواده: فرمود! فشارى سخت بر او وارد شد: دادى و بر او مناز گزاردى و حلدش را چيدى آن گاه گفىت

اى سرشار از  وىل اگر انسان از امياىن متوسط يا حداقل، و عملى اندك برخوردار باشد وىل با سرمايه »1« !!داخالق بودب
هاى اخالقى خوش رفتار باشد در دنيا كمرت دچار  مكارم اخالقى زندگى كند، و با خانواده و اقوام و مردم در مهه زمينه

  .كند ايت حق را جذب مى ت و فيوضات ىبشود و در آخرت مكارم اخالقش رمح مشكل مى

   انگيز مرگ هارون داستان شگفت

  

زماىن كه بيمارى هارون الرشيد در خراسان شديد شد، فرمان داد طبيىب از طوس حاضر كنند، آنگاه سفارش كرد ادرار او 
كرد و  كى پس از ديگرى بررسى مىها را ي را با ادرار گروهى از بيماران و از افراد سامل بر طبيب عرضه كنند، طبيب شيشه

اش  به صاحب اين شيشه بگوييد وصيتش را آماده كند، زيرا نريويش مضمحل شده و بنيه: ىب آنكه بداند از كيست، گفت
  :هارون از شنيدن اين خرب از زندگيش مأيوس شد و اين رباعى را خواند. فرو رخيته است

  ان الطبيب بطبه و دوائه
 

  قد أتى ال يستطيع دفاع حنب

______________________________  
لس احلادى و الستون، حديث 384: اماىل صدوق -)1(   .67، حديث 37، باب 107/ 22: ؛ حبار االنوار2، ا
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  181: عربت آموز، ص

  

  ما للطبيب ميوت بالداء اّلذى
 

  قد كان يربء مثله فيما مضى

  

در برابر مرگى كه فرا رسيده ندارد، اگر قدرت دارد پس چرا خودش با مهان بيمارى   طبيب با طبابت و دارويش قدرت دفاع
  !مريد؟ كرد مى كه در گذشته آن را درمان مى

اند، براى اين كه اين شايعه برچيده شود فرمان داد  در آن حال به او خرب دادند كه مردم شايعه مرگش را پخش كرده
  :و ميان مردم ظاهر گردد، وقىت سوار شد ناگهان زانوى حيوان سست شد، گفتچهارپاىي آوردند تا بر آن سوار شود 

ا يكى را انتخاب   گويند، سپس سفارش كرد كفن مرا پياده كنيد كه شايعه پراكنان راست مى هاىي برايش بياورند، از ميان آ
  :اين آيات را خواند در كنار مهني بسرتم قربى براى من آماده كنيد سپس نگاهى در قرب كرد و: كرد و گفت

  .»1« »َهَلَك َعينِّ ُسْلطانَِيهْ * َعينِّ مالَِيهْ   ما أَْغىن«

مال و ثرومت چيزى از عذاب خدا را از من : گشامي كه جمرمى هستم كه كارم از كار گذشته و زبان به اين حقيقت مى
ثرومت مشكلى را از من حل نكرد و گرهى را برطرف نكرد و امروز كه روز بيچارگى من است به دادم نرسيد، نه تنها مال و 

  .»2«  برامي نگشود، بلكه قدرت و سلطنتم نيز نابود شد و از دستم رفت

   داستاىن آموزنده درباره آبرودارى

  

از شيخ كفعمى و » مفاتيح اجلنان«حمدث قمى معروف به حاج شيخ عباس رضوان اللَّه تعاىل عليه در حاشيه كتاب شريف 
كند كه هركس سوره مشس و ليل و قدر و كافرون و توحيد و فلق و ناس و اخالص را صد مرتبه  ايت مىفيض كاشاىن رو 

  .بيند مهراه با صلوات خبواند هركس را كه اراده كند در خواب مى

______________________________  
  .29 - 28: حاقه -)1(
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  .464/ 24: تفسري منونه -)2(

  182: عربت آموز، ص

بند به اصول اهلى نقل   اى است از قول مردى مؤمن و نيك سريت و پاى دوستامن كه پدر شهيد و انسان وارستهيكى از 
خواستم در خواب  كرد كه من چندين بار به دستورالعملى كه حاج شيخ عباس نوشته است، عمل كردم وىل آنان را كه مى

  !از امور كه اثر و نتيجه ندارد در مفاتيح آمده است؟ اى نديدم، از جناب شيخ دلگري شدم و پيش خود گفتم چرا پاره

از من دلگري نباش من آن مسأله را بر : شىب حمدث قمى را در عامل رؤيا ديدم، پس از آن كه خود را معرىف كرد، فرمود
ت به خواب وىل شايد برخى از مردگان در عامل برزخ گرفتار رنج و حمنت باشند و اگر به آن صور . ام اساس روايات نوشته

كند و اجازه  اشخاص بيايند براى آبروى آنان زيان داشته باشد به اين خاطر حضرت حق نسبت به آنان آبرودارى مى
دهد در خواب ديده شوند و شايد سبب خواب نديدن، حجاىب در باطن آرزومند خواب ديدن اشخاص باشد و آن  منى

  !ان را در خواب ببيند گرددحجاب مانع خواب ديدن اشخاصى كه انسان مايل است آن

   داستاىن از تواضع امرياملؤمنني عليه السالم

  

ترينشان در برآوردن  كوش ترين مردم به حقوق برادران ديىن و سخت آگاه: فرمايد حضرت امام عسكرى عليه السالم مى
اش تواضع و فروتىن كند نزد  ىنحاجات آنان، برترينشان از نظر شأن و مقام نزد خدا هستند و هركس در دنيا به برادران دي

  .آيد و شيعه به حق على بن اىب طالب عليه السالم است خدا از صديقني به مشار مى

مهمان آن حضرت  - پدر و فرزندى -دو برادر ديىن على عليه السالم: فرمايد سپس حضرت عسكرى عليه السالم مى
داشت و هر دو را باالى جملس نشاند و روبروى آنان امام براى خدمت به آنان برخاست و مقدمشان را گرامى . شدند

  .نشست، سپس فرمان داد براى هر دو غذا آوردند و آنان از آن غذا خوردند

  183: عربت آموز، ص

اى آورد و خواست دست پدر را بشويد، حضرت از جا جست و آفتابه را از دست  آن گاه قنرب طشت و آفتابه و حوله
خدا مرا ببيند كه تو بر ! يا امرياملؤمنني: مرد دستش را به خاك ماليد و گفت. آن مرد بريزدقنرب گرفت تا آب روى دست 

ات  بنشني و دستت را بشوى؛ زيرا خدا تو را و برادر ديىن: حضرت فرمود! ريزى؟ دست من با اين مقام و عظمتت آب مى
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خواهد با  ات مى فضيلىت براى او نيست، برادر ديىن ها امتيازى به تو ندارد و در خدمت به تو بيند كه در اين زمينه را مى
شت زمينه خدمت به نفع خودش فراهم سازد، آن هم خدمىت ده ها برابر عدد اهل دنيا و بر مشار  شسنت دست تو در 

  !خدمتكاراىن كه در دنيا هستند

مشارى و  را عظيم و بزرگ مىشناسى و آن  تو را به حقى كه از من مى: پس مرد نشست و على عليه السالم به او گفت
اند  دهم كه مرا به آنچه كه از خدمتم به تو افتخارت داده تواضعى كه براى خدا دارى تا به آن پاداشت دهند سوگند مى

  !ريزد واگذارى و آنچنان با آرامش دستت را به وسيله من بشوىي كه گويا قنرب آب روى دستت مى

وقىت كار متام شد . د و دستش را با آب رخينت امرياملؤمنني عليه السالم شستآن مرد تسليم تواضع على عليه السالم ش
  :آفتابه را به فرزندش حممد بن حنفيه داد و فرمود

پسندد كه بني  رخيتم وىل خداى عّز و جّل منى پسرم اگر فقط فرزند اين مرد مهمان من بود من خود آب به روى دستش مى
ق نگذارم، پدر به روى دست پدر آب رخيت و بايد در اين موقعيت پسر روى دست پدر و پسر را چون با هم هستند فر 

آن گاه حضرت عسكرى عليه . پس حممد حنفيه به روى دست پسر آب رخيت و پسر دستش را شست. پسر آب بريزد
  كسى كه على عليه السالم را در: السالم فرمود

  184: عربت آموز، ص

  .»1«  قعى او استتواضع و فروتىن پريوى كند شيعه وا

   داستاىن از توكل يك انسان بااميان

  

هاى امياىن و انساىن خدمتگذار و دلسوز بود سالياىن چند فقط به خاطر خدمت به مردم و  عبداللَّه هبريى كه از شخصيت
مردم باز ماند و رساىن به  پس از سقوط بىن اميه بيكار شد و از خدمت. پيش گريى از ظلم در ادارات بىن اميه كارگزار بود

  .اش در مضيقه و تنگدسىت افتاد پس از هزينه كردن آخرين حقوق ماىل

امحد كه . روزى از شدت تنگدسىت و بيكارى به در خانه امحد بن خالد وزير مأمون كه مردى بداخالق و تندخو بود آمد
به طور مكرر به خانه وزير مراجعه كرد وىل  شناخت از ديدن او بسيار ناراحت شد و به او اعتناىي نكرد، عبداللَّه او را مى
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امحد كه از پى در پى آمدن عبداللَّه به ستوه آمده بود به غالمش گفت او را به هر صورتى  . پاسخى نشنيد و حمبىت نديد
  !داىن از در خانه من بران و به او اعالم كن كه من هيچ گونه كمكى به تو خنواهم كرد كه مى

ديد از دادن آن پيام تلخ خوددارى كرد و خود از نزد  آدم باشخصيت و انسان باوقار و بزرگوارى مىغالم كه عبداللَّه را 
وزير سالم رساندند و گفتند اين مقدار پول را مصرف كنيد كه براى : خود سه هزار دينار طال به خانه عبداللَّه برد و گفت

  .آينده هم فكرى خواهيم كرد

در آن خانه نيامدم، نيازى به پول وزير ندارم، من اعتماد و توكلم به خداست، خدا كليد حّل من به گداىي : عبداللَّه گفت
  مشكالت مشكل داران را به دست اهل قدرت و مكنت و ثروت و مال و منال قرار داده است، امروز كه امحد بن خالد

______________________________  
، 51، باب 117/ 72: ؛ حبار االنوار173ل خدمة الضعيف، حديث ، التواضع وفض325: تفسري امام عسكرى -)1(

  .1حديث 

  185: عربت آموز، ص

آمي به شخص خودش   من اگر در خانه او مى. وزير مملكت است، كليد حل مشكل من از جانب خدا در دست اوست
اگر نيست پس از ثابت  آمي كه اگر كليد حل مشكل من در دست اوست از آن دست بريون آورم و كار ندارم، مرتب مى

  .وزيرى خواهم آمد كنم، پول را به صاحبش برگردان كه من فردا هم به حمل خنست شدنش رفت و آمدم را قطع مى

مگر پيام مرا به او : امحد بن خالد روز ديگر چون چشمش به عبداللَّه افتاد، بسيار ناراحت شد و به ندميش گفت
با قدرتى كه در اختيار دارم به حسابش : وزير به خشم آمد و گفت. عبداللَّه گفتنرساندى؟ غالم داستان برخوردش را با 

  !خواهم رسيد

يكى دو روز است تصميم دارم : امحد بن خالد هنگامى كه پس از گفتگويش با غالم وارد بر مأمون شد، مأمون گفت
  صى براى آن منطقه لياقت دارد؟به نظر تو چه شخ. براى استان مصر كه استاىن ثرومتند است استاندارى بفرستم

وزير كه تصميم داشت يكى از دوستان نزديكش را معرىف كند و به قول معروف رابطه را بر ضابطه ترجيح دهد  خنست
مگر عبداللَّه هبريى : مأمون گفت. عبداللَّه هبريى: اختيار پيچانده شد و گفت خواست بگويد عبداللَّه زبريى، زبانش ىب

او دمشن خاندان بىن عباس : وزير گفت. دى است عاقل و كاردان و براى اين پست بسيار مناسب استزنده است؟ او مر 
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او به سن كهولت رسيده و براى اين : وزير گفت. كنيم تا دوست ما شود آنقدر به او حمبت مى: مأمون گفت. است
يصد هزار درهم جهت خرج سفر در او عقل فعال و دنياىي از جتربه است، فعًال س: مأمون گفت. پست شايسته نيست

  .اختيارش بگذار تا به مصر رود و به كارگرداىن آن منطقه حاصل خيز مشغول شود

منايش دانش و علم و سّكانش  بايد عقل مالح كشىت زندگى و قطب: اش به فرزندش فرمود لقمان حكيم در پايان موعظه
   ا و بارش اميان و بادبانش توكل و مالحش عقلاش تقو  ترديد اين گونه زندگى كه كشىت ، ىب»1« صرب باشد

______________________________  
، 8، باب 206/ 15: ؛ وسائل الشيعه383: ؛ حتف العقول12، كتاب العقل و اجلهل، حديث 16/ 1: كاىف  -)1(

  .20291حديث 

  186: عربت آموز، ص

شت اهلى استمنايش دانش و سّكانش صرب باشد زندگى معقول و پربار و م و قطب   .فيدى است و ساحل جناتش 

   داستاىن از زيان شكسنت سكوت

  

اى از آب خوشگوار و رودى  دو لك لك و يك الك پشت در صحراىي سبز و خرم و در كنار درختاىن پربار و چشمه
  .گذراندند سرشار از مايه حيات، روزگار به خوشى مى

پاييزى به حملى ديگر كه داراى هواى مطبوعى بود و در آجنا آذوقه و دو لك لك با فرا رسيدن فصل خزان و هجوم باد 
ار و سرسبزى صحرا به جايگاه اصلى باز مى غذا به وفور وجود داشت، سفر مى   .گشتند كردند و در اواسط 

يالق مند بود مهراه آن دو دوست مهربانش ي الك پشت از غيبت چند ماهه دو يار ديرين خود غم و غصه داشت و عالقه
  .و قشالق كند

اى كه از خزان و سرماى زمستان در امان  نزديك فصل خزان از دو لك لك درخواست كرد كه او را مهراه خود به منطقه
  .است بربند
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كىن مهراهى با ما برايت ميسر نيست؛ زيرا ما اين سفر را در مدتى كوتاه و طى  با اين كيفيىت كه تو حركت مى: به او گفتند
برمي و براى تو اين قدرت نيست كه مسري سفر را حىت در طول چند ماه طى كىن، اگر عالقه دارى با  پايان مى چند روز به

اى كه ما براى بردن تو دارمي تسليم حمض باشى و هرگز در طول سفر دهان  ما در اين سفر مهراه شوى بايد در برابر نقشه
را نشكىن؛ زيرا شكسنت سكوتت با هالكتت مساوى خواهد براى سخن گفنت باز نكىن و سكوت حكيمانه و عاقالنه 

  .بود

الك پشت به دو يار مهربانش قول داد در طول سفر از سكوت دست برندارد و زبان به سخن گفنت باز نكند و از 
  .فضوىل در برابر نقشه آنان بپرهيزد

  187: عربت آموز، ص

گفتند تو وسط اين چوب را با دهانت حمكم بگري و ما هم دو دو لك لك چوىب كوتاه و مناسب آوردند و به الك پشت  
آييم و تو را به اين صورت بدون كندى و معطّلى به قشالق  گريمي و سپس به پرواز مى سر چوب را با پاى خود حمكم مى

  .برمي مى

در راه از باالى . ددو لك لك، الك پشت را با خود برداشتند و با پروازى تيز به سوى حمل مورد نظر به حركت درآمدن
زده شدند و گفتند اين چه داستاىن است؟ دو لك لك  اى در حال عبور بودند كه اهل قريه با ديدن اين منظره شگفت قريه

الك پشت از سخن اهل قريه ! برند الك پشىت را اسري خود كرده و با مقيد كردنش به چوىب خشك او را با خود به سفر مى
ان را بدهد، جمبور به باز كردن دهان شد، باز كردن دهان مهان و از اوج هوا به زمني افتادن دلگري شد، خواست پاسخ آن

  !!مهان و به هالكت رسيدن مهان

خواهد انسان را به اوج معنويت و رشد و كمال پرواز دهد و  آرى، سزاى زبان درازان و قانون پردازان در برابر قرآن كه مى
: گويد زد جز سرنگوىن و نگونسارى و هالكت چيزى نيست، به مهني خاطر قرآن جميد مىدنيا و آخرتى آباد براى او بسا

در برابر من فقط گوش باشيد، براى به هوش بودن و عمل كردن، و سكوت باشيد براى جنات يافنت، تا مورد رمحت خدا 
  .قرار گرييد و به سعادت دنيا و آخرت برسيد

   داستاىن بسيار عجيب از نافع بن هالل

  

  :خربى است از شيخ مفيد، آن فقيه بزرگ و متكّلم برجسته و شخصيت كم نظري
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وقىت كه حضرت حسني عليه السالم در كربال نزول اجالل كرد، در ميان يارانش نافع بن هالل بيشرت از مهه به مالزمت 
   حضرت اختصاص داشت، به ويژه در مواقعى

  188: عربت آموز، ص

  .بود يرا آن سرو بينا، احتياط كار و آگاه به سياست مىرفت؛ ز  گريى مى كه بيم غافل

نافع، مششري خود را به . زد تا دور شد گاه بريون آمده به سوى هامون قدم مى حضرت حسني عليه السالم شىب از خيمه
و تپه و  ها خود آوخيته و پياده شتاب كرد تا خود را از پشت سر به حضرت رسانيد، ديد كه امام پيچاپيچ صحرا و گردنه

  .كند گاه مشرف است رسيدگى مى ماهورى كه بر اطراف خيمه

  كيست اين مرد، هالىل؟: آن حضرت به پشت سر نگاهى كرد مرا ديد فرمود: گويد نافع مى

نگام، رو به مست لشگرگاه اين ياغى سركش، مرا بيقرار ساخت: گفتم   .آرى، خدامي به قربانت كند بريون آمدن تو اين نا

كنند،  ها رسيدگى كنم، مباد آن روزى كه مشا به آن ها و آن ها به مشا محله مى من بريون آمدم كه به اين تل! افعن: فرمود
  .گاه ما و هجوم دمشن شود ها كمني گاهى براى خيمه از اين برآمدگى

ه ذات خدا مهانست، مهانست ب: سپس مراجعت كرد با وضعى كه دست چپ مرا ميان دست خود گرفته بود و مهى فرمود
  .اى است كه ُخلف در آن نيست سوگند، وعده

گريى و بروى؟ مابني اين دو كوه را بگري و جان خود را جنات ده، از مهني وقت  آيا اين راه را منى! اى نافع: سپس فرمود
  .شروع كن

 مگر نافع مرده باشد يعىن. در اين صورت بايد مادر براى نافع شيون كند: هاى امام انداخت و گفت نافع خود را در قدم
و زنده نباشد، آقاى من اين مششري و اين اسب كه با من است از اين كار سرپيچ است، من به حّق آن خداىي كه به 

كنم و جدا خنواهم شد تا مششري و اسب من از سرد و گرم من هر دو  وجودت بر سرم مّنت گذاشته از تو مفارقت منى
  .خسته و وامانده شوند

  189: ص عربت آموز،
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لوى چادر ايستادم به اميد اين كه زود از آجنا بريون . سپس امام از من جدا شده و در سراپرده خواهرش داخل شد من 
آن حضرت نشست و به گفت وگوى آهسته و سخن سّرى با . خواهرش از او استقبال كرده برايش متّكاىي گذاشت. آيد

من قربانگاه تو را مشاهده  ! اى واى برادرم: خواهرش شد، و به او گفت او شروع كرد، اما قدرى نگذشت كه گريه گلوگري
شناسى و آگاهى كه چه كينه ديرينه با ما دارند؟ اين پيش  اين مردم را مى! كنم و به پاسباىن اين زنان ضعيف مبتال باشم؟

  .هاى بىن هاشم آمد امر بس بزرگى است، به من سنگني است قربانگاه اين جوانان و ماه

ترسم كه در هنگام از جا جسنت و  اى؟ من از آن مى آيا از اصحاب خود نيات آنان را استعالم كرده! اى برادر: عد گفتب
  .اصطكاك سر نيزه، تو را وا گذارند

ام، در آنان جز  بايد در آن ها هست، رسيدگى كرده آن كه مى! هان به خدامي قسم! آگاه باش: امام به گريه افتاد و فرمود
بني، دورانديش، پُر عمق،   اعتنا به مظاهر دنيوى، مملّو از غضب به دمشن، خورده مرد، سرفراز، سربلند، پُر غريت، ىب مردان

  .به آن اندازه پيش پاى من به مرگ مأنوسند كه طفل به پستان مادر! گردن فراز، سينه سپر كن نيست

ه خود را به مست خيمه حبيب بن مظاهر قرار داد، حبيب را را. وقىت كه نافع اين را شنيد از سوز به گريه افتاد و برگشت
  .ديد نشسته، به دستش مششريى است كه از غالف كشيده

  .به حبيب سالم داد و بر در خيمه او نشست

  .آنچه شده بود براى حبيب بازگو كردم: گويد چه تو را از منزل بريون آورده؟ مى! نافع: حبيب گفت

دادم و مهني  گند اگر انتظار فرمان خودش در بني نبود، اين لشگر را هر آينه مهلت منىآرى، به خدامي سو : حبيب گفت
  .پرداختم امشب با اين مششري به چاره آن ها مى

  190: عربت آموز، ص

بود و خواهرش در رنج و اضطراب بود،   من از حسني جدا شدم با وضعى كه وى نزد خواهرش مى! اى حبيب: نافع گفت
اند، آيا تو راهى دارى كه مهني امشب يارانت را  ها متوّجه شده باشند، و در فغان و ناله با او در مهراهى كنم زن گمان مى

مجع آورى كىن و روبروى زنان حرم سخناىن به دلدارى آنان بگوىي كه دل آنان آرام گريد؟ زيرا من چنان از دخرت على 
  .قرارم قرارى ديدم كه من نيز ىب ىب
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  .هر چه خواهىمطيعم : حبيب گفت

  .پس حبيب از ميان چادر بريون آمده و به يك ناحيه ايستاد كه هويدا باشد

لويش ايستاد وقىت كه مجع شدند به بىن هاشم  . هايشان سر بريون آوردند آنان نيز از منزل. مهراهان را صدا زد. نافع 
  .چشم مشا بيدار مباد: گفت

  :پس ياران را خماطب كرده و گفت

اين نافع است كه مهني ساعت مرا با خرب از چنني و چنان كرده، خواهر و اهل ! ّيت، شريان روز سخىتاى اصحاِب مح
اند، و گذاشته آمده، خربم كنيد مشا به  كرده رخيته و گريه مى حرم و باقى عياالت آقاى مشا را به اين وضع ديده كه اشك مى

  چه خياليد؟

آگاه باش هان به حّق آن خداىي كه به واسطه ! اى حبيب: ا بر زمني زدند و گفتندها ر  آنان مششريها را برهنه كرده، عّمامه
كنيم، و آنان را با  اين مهبط، ما را اسري مّنت خود كرده، اگر اين مردم خبواهند خود را پيش ِبكشند سرهاشان را درو مى

  .كنيم سران و دخرتانش حفظ مىمناييم، و وصّيت پيامرب را درباره پ شان ملحق مى هاى گذشته خوارى به مرده

  .بنابراين از پى من بياييد: حبيب گفت

دويدند، تا مابني  خود روان شده و زمني را نديده و ديده در نورديد، مهى زير پاى گذاشت و آنان به دنبالش مى
  :هاى حرم ايستاده صدا برداشت هاى خيمه طناب

  191: عربت آموز، ص

اين است مششريهاى برّان، جوامنردان مشا عهد و پيمان ! اى معاشر آزادگان پيامرب خدا! ااى بانوان م! اى اهل حرم پيامرب
هاى غالمان مشا،  اند كه غالف نكنند مگر در گردن هر كس كه خيال اذّيت مشا را داشته باشد، و اين است سر نيزه بسته

م زن قسم خورده   .داند جاى ندهند مگر در سينه آن كه خبواهد انس مشا را 

  .مشا هم براى تشّكر از آنان در برابر ايشان قرار بگرييد! يا آل الّله: حضرت حسني عليه السالم فرمود
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اگر دست از محايت دخرتان فاطمه ! اى پاكان و پاك مردان: گفتند كردند و مهى مى ندبه مى. اهل حرم بريون آمدند
رب برسيم و به او از اين پيش آمدى كه بر ما نازل شده بكشيد چه عذر داريد؟ آن وقىت كه ما به ديدار جّدمان پيام

  آيا حبيب و ياران حبيب حاضر نبودند، نشنيدند، نديدند؟: شكايت كنيم، و او بپرسد كه

قسم به خدا كه جز او خداىي نيست اصحاب آماده شدند كه اگر موقع سوارى است سوار شدند و اگر جنگ، : گفت
  !»1« !جنگ كنند

  :داشتند بان حال به اهل بيت عليهم السالم عرضه مىاصحاب گويا با ز 

  از مناى كعبه گر امروز رخ برتافتيم
 

 گاه كربال را چون منا خواهيم كرد وعده

  امي گر وداع از زمزم و ركن و صفا بنموده
 

 كربال را ركن اميان از صفا خواهيم كرد

 تا كه بشناسند خملوق جهان خّالق را
 

 منا خواهيم كردخويش را آيينه ايزد 

______________________________  
  .با كمى اختالف 218: مقتل احلسني مقرم -)1(
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 از پى درمان درد جهل ابناى بشر
 

 نينواى خويش را دار الشّفا خواهيم كرد

 از پى آزادى نوع بشر تا روز حشر
 

 پرچم آزاد مردى را بپا خواهيم كرد

  

 سازمي و پس مظلوم را ظلم را معدوم مى
 

 با شهامت از كف ظامل رها خواهيم كرد
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  كنيم كاخ استبداد را با خاك يكسان مى
 

 پس بناى عدل را از نو بنا خواهيم كرد

 انقالب مذهىب تا در جهان آيد پديد
 

 از نداى حّق جهان را پُر صدا خواهيم كرد

  

   داستاىن شگفت از صدقه

  

. بنام عابد، از نيكان قوم موسى، سى سال از حضرت حق درخواست فرزند داشت وىل دعايش به اجابت نرسيدمردى 
براى من دعا كن تا خدا فرزندى به من عطا كند، من ! اى پيامرب خدا: به صومعه يكى از انبياى بىن اسرائيل رفت و گفت

  .رسد منى سى سال است از خدا درخواست فرزند دارم وىل دعامي به اجابت

شود، وىل قضاى  دعامي براى تو به اجابت رسيد، به زودى فرزندى به تو عطا مى! اى عابد: آن پيامرب دعا كرد و گفت
  !!اهلى بر اين قرار گرفته كه شب عروسى آن فرزند شب مرگ اوست

پيامرب از خدا فرزند  ما به سبب دعاى: عابد به خانه آمد و داستان را براى مهسرش گفت؛ مهسرش در جواب عابد گفت
خواستيم تا در كنار او در دنيا راحت بينيم، چون به حد بلوغ رسد به جاى آن راحت، ما را حمنت رسد، در هر صورت 

   امي ما هر دو پري و ناتوان شده: شوهر گفت. بايد به قضاى حق راضى بود

  193: عربت آموز، ص

  .از حمنت فراق او راحت باشيم چه بسا كه وقت بلوغ او عمر ما به پايان رسد و ما

پس از نُه ماه پسرى نيكو منظر و زيبا طلعت به آنان عطا شد؛ براى رشد و تربيت او رنج فراوان بردند تا به حد رشد و  
داشتند،  كمال رسيد؛ از پدر و مادر درخواست مهسرى اليق و شايسته كرد؛ پدر و مادر نسبت به ازدواج او سسىت روا مى

ره بيشرتى برند؛ بناچار كار به جاىي رسيد كه الزم آمد براى او شب زفاف برپا كنند؛ شب عروسى به  تا از ديدار او 
انتظار بودند كه چه وقت سپاه قضا درآيد و فرزندشان را از كنار آنان بربايد؛ عروس و داماد شب را به سالمت به صبح 

گذشت، پدر و مادر شادى كنان به نزد پيامرب زمان آمدند و    رساندند و هم چنان به سالمت بودند تا يك هفته بر آنان
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با دعايت از خدا براى ما فرزندى خواسىت و گفىت كه شب زفاف او با شب مرگ او يكى است، اكنون يك هفته  : گفتند
  !گذشته و فرزند ما در كمال سالمت است

حق بود، بايد ديد فرزند مشا چه كارى اجنام داد كه  آنچه من گفتم از نزد خود نگفتم، بلكه به اهلام! شگفتا: پيامرب گفت
به : گويد رساند و مى خدايت سالم مى: در آن حلظه جربئيل امني آمد و گفت. خداى بزرگ، قضايش را از او دفع كرد

ز قضا مهان بود كه بر زبان تو راندم، وىل از آن جوان خريى صادر شد كه من حكم مرگ را ا: پدر و مادر آن جوان بگو
آن جوان در شب عروسى مشغول غذا خوردن : اش حمو كردم و حكم ديگر به ثبت رساندم، و آن خري اين بود كه پرونده

اد، آن پري حمتاج غذا را  شد، پريى حمتاج و نيازمند در خانه آمد و غذا خواست، آن جوان غذاى خمصوص خود را نزد او 
  .بر عمرش بيفزا! پروردگارا: جانب من برداشت و گفتاش خوش آمده بود، خورد و دست به  كه در ذائقه

كس در  من كه آفريننده جهامن به بركت دعاى آن نيازمند هشتاد سال بر عمر آن جوان افزودم تا جهانيان بدانند كه هيچ
  معامله با من از درگاه من زيانكار

  194: عربت آموز، ص

  .»1« برنگردد و اجر كسى به دربار من ضايع و تباه نشود

   پوشى آور از پرده داستاىن شگفت و حريت

  

درباره ابو عبدالرمحن، حامت بن يوسف اصّم كه از بزرگان خراسان بود و در علم و ورع و تقوى كمرت نظري داشت، 
باد اى را معلوم كند، از آن زن در هنگام كالم  زىن نزد او آمد تا مسئله: ، براى اين بود كه»2«  شهرتش به اصم: اند نوشته

معده خارج شد و آن زن به شّدت شرمسار و خجل گشت، حامت به گوش خود اشاره كرد، كنايه از اين كه كالم تو را 
شنوم، سخن بلندتر گو تا بشنوم، آن زن بسيار خوشحال شد و خدا را بر اين معنا شكر كرد كه آبرويش نزد آن عامل  منى

شد معروف به حامت اصم گرديد، چون تا آن زن زنده بود او به مهان نرفت، پس از اين واقعه كه كسى هم از آن آگاه ن
  :حالت با مردم زيست، هنگامى كه از دنيا رفت يكى از بزرگان او را خواب ديد و پرسيد

  َما فـََعَل اللَُّه ِبَك؟

  »خدا با تو چگونه رفتار كرد؟«
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  .هامي قلم عفو كشيد يدهبه سبب آن كه يك شنيده را نشنيده گرفتم، بر متام اعمال و شن: گفت

   در آن دفرت، نام شيعيان نوشته شده

  

به سند خود از حذيفة بن اسيد كه » بصائر الدرجات«شيخ جليل حممد بن حسن صفار قمى در كتاب معترب و با ارزش 
  از اصحاب رسول خدا بود، و از

______________________________  
  .44: الستني اجلامع -)1(

   سنگنيكرى : اصم -)2(

  195: عربت آموز، ص

بيعت كنندگان زير درخت كه خدا از آنان اعالم رضايت كرد، و در قيامت از حوارى حضرت حسن عليه السالم است 
چون حضرت جمتىب پس از صلح با معاويه كه مايه بقاى درخت دين و حافظ اسالم تا قيامت بود به : كند روايت مى

  .راه شدمسوى مدينه حركت كرد، من با حضرت مه

  !شود كردم شرتى با بارش پيش روى حضرت در حركت است و آن بزرگوار از آن شرت جدا منى در طور مسري مالحظه مى

پدر : به حضرت گفتم! رود حضرت جمتىب متوجه اوست ديدم شرت به هر طرف مى من از بار آن شرت خرب نداشتم، وىل مى
  شويد؟ داريد، و از آن جدا منى چشم از آن بر منى و مادرم فدايت، مگر بار اين شرت چيست كه مشا

  .بارش ديوان و دفرت است: فرمود. نه: داىن بارش چيست؟ گفتم منى: فرمود

  .ديوان و دفرتى كه نام شيعيان و پريوان ما در آن ثبت است: گفتم چه ديوان و دفرتى؟ فرمود

: ارم نام خود را در اين ديوان ببينم، حضرت فرمودمن دوست د! اى فرزند رسول خدا: به حضرت گفتم: گويد حذيفه مى
  .فردا بيا تا به تو نشان دهم
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  حاجتت چيست؟: چون صبح دميد با فرزند برادرم به حمضر حضرت رسيدمي، فرمود: گويد حذيفه مى

  اين جوان كيست؟: اى كه ديروز به من داديد فرمود عرض كردم وفا به وعده

. ام تا اسامى را در آن ديوان خبواند وى را مهراه خود آورده. سواد ا سواد است و من ىباو ب. فرزند برادر من است: گفتم
چون آوردند پسر برادر حذيفه شروع به مطالعه كرد، ناگهان در حال . حضرت فرمان داد ديوان و دفرت اوسط را بياوردند

  !دهد و از آن روشنائى تأللؤ دارد اين نام من است كه در اين ديوان ثبت است و نور مى! اى عمو: قرائت گفت

بنگر به بني نام من در كجاى دفرت است؟ فرزند برادرش نام او را در آن ديوان ملكوتى پيدا كرد، هر دو : حذيفه گفت
   مسرور و خوشحال شدند كه نامشان به

  196: عربت آموز، ص

  .»1«  عنوان شيعه در دفرت اهل بيت ثبت است

درخشيد و از نوريان و ملكوتيان  اخالق و عمل صاحلش از افق نامش در ديوان نام شيعيان مى پسر برادرش كه نور اميان و
نظري كربال كنار حضرت سيد الشهدا عليه السالم ثابت قدم ماند تا به درجه رفيع شهادت رسيد و ثابت   بود در حادثه ىب

  :و ثابت كرد كه. نوريان مر نوريان را جاذبند: كرد كه

  .»لِلطَّيِِّبنيَ  الطَّيِّباتُ «

ن دشت ناسوت به  و ثابت كرد كه انسان خاكى با حتقق دادن مقام خالفت الّلهى مى تواند انسان نورى شود و از 
  .اش را در مهه هسىت پايدار و جاودان سازد عرضه گاه ملكوت برسد و آوازه

  كرد كار را دعا مى در مناز شب چهل گنه

  

ّجدى كه كمرت مناز شبش و مناجات سحرش ترك مى: گفت شخصى از دوستامن مى شد مأنوس بودم، شىب در  با اهل 
كردم، چون در مناز وتر دست  خلوت سحر شاهد مناز شب باحال و باارزشش بودم، در حال و در عبادت او دقت مى

هكار درخواست آمرزش كرد، پس از مناز به او  به قنوت برداشت به جاى آمرزش خواسنت براى چهل مؤمن براى چهل گن
مهه مؤمنان را مؤمنان ديگر در مناز شب دعا : اند در قنوت مناز وتر به چهل مؤمن دعا كنيد؟ پاسخ داد مگر نگفته: گفتم
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كنند وىل گنهكاران از اين خلوت پرقيمت و مناجات باارزش چرا نصيب و سهمى نربند، آنان هم بنده خدايند و  مى
ق و گداى آمرزش، شايد خود براى آمرزش خود كارى نكرده باشند، و اكنون در برزخ گرفتار گناهان خويشند، بايد مستح

اند از خدا طلب آمرزش كرد تا  براى آنان هم بنا به فرموده پيامرب كه آمرزش خواهى براى آنان را بر عهده ما واجب دانسته
  از رنج برزخ با دعاى ما درآيند

______________________________  
  .6، نادر من الباب، حديث 192: بصائر الدرجات -)1(

  197: عربت آموز، ص

  .ترديد نسبت به ما مستجاب خواهد كرد و متقابًال به ما دعا كنند، كه خدا دعاى دل سوختگان اهل برزخ را ىب

   گوىي، حمب اهل بيت نيسىت دروغ مى

  

مردى خدمت امرياملؤمنني عليه السالم آمد، در حاىل كه آن حضرت كنار يارانش : خوانيم كه در روايىت بسيار عجيب مى
  :حضرت فرمود. به خدا سوگند من تو را دوست دارم و عاشق تو هستم: قرار داشت، به حضرت سالم كرد، سپس گفت

دروغ گفىت، : رمودحضرت ف. به خدا سوگند دوستت دارم و اين سخن را تا سه بار تكرار كرد: آن مرد گفت. دروغ گفىت
ها آفريد، سپس دوستداران ما را به ما عرضه كرد،  گوىي نيسىت؛ زيرا خدا ارواح را دو هزار سال پيش از بدن آن گونه كه مى

 !آن مرد ساكت شد و ديگر به گفتارش باز نگشت. بينم اند منى به خدا سوگند روح تو را در آنان كه به ما عرضه شده
»1«  

   يه السالمدعاى حضرت حسني عل

  

زىن مشغول طواف خانه خدا بود، : كند شيخ طوسى روايت مى» ذيب«ابن شهر آشوب از كتاب پرقيمت » مناقب«
  .كرد مردى هم در رديف او طواف مى
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مرد با قصد بد به طرف آن زن دست دراز كرد؛ دستش به بدن زن چسبيد، طواف هر دو قطع شد، مأموران هر دو را نزد 
مهه فتوا دادند كه اين مرد خيانت بزرگى كنار كعبه . فقها را جهت فتوا در اين پيش آمد عجيب خواستند. ندامري مكه آورد

پيش از قطع دست اين گناهكار بگذاريد به حضرت حسني عليه : يك نفر گفت. مرتكب شده، بايد دستش قطع شود
دو دست به دعا برداشت، به درگاه . كعبه آمد  السالم خرب دهيم تا او چه نظر دهد؟ وقىت به حضرت خرب دادند به سوى

   حق

______________________________  
  .5، حديث 7، باب 119/ 26: ؛ حبار االنوار1، باب معرفتهم اولياءهم، حديث 438/ 1: كاىف  -)1(

  198: عربت آموز، ص

  »1« دا او را خبشيد مشا چه كنيد؟جاىي كه خ: ناليد تا دست آن مرد رها شد، عرضه داشتند او را جرميه كنيم؟ فرمود

  دهند دعاى راه گم كرده را پاسخ مى

  

شىب حضرت روح االمني در سدرة املنتهى قرار داشت، شنيد از جانب خداى : كند روايت مى» منطق الطري«عطار در 
بشناسد، در متام خواست شايسته شنيدن لبيك را . آيد، وىل ندانست اين لبيك در جواب كيست مهربان نداى لبيك مى

  .رسد مالحظه كرد از پيشگاه حضرت حق پياپى جواب لبيك مى. آمسان و زمني كسى را نيافت

اى كه  مرا به سوى بنده! اهلى: اى كه سزاوار مقام جواب باشد نيافت، عرضه داشت دوباره نظر كرد اثرى از چنان بنده
نظر كرد ديد بت پرسىت در بتخانه روم در . روم نظر انداز به خاك: خطاب رسيد. دهى راهنماىي كن اش را مى پاسخ ناله

ار مى   .زند گريد بتش را صدا مى حاىل كه چون ابر 

  :جربئيل از مشاهده اين واقعه در جوش و خروش آمد، عرضه داشت

تو از روى خواند و  كند و او را به زارى مى حجاب از برابرم برگري، كه چگونه است كه بت پرسىت بت خود را ستايش مى
ام دلش سياه شده به اين خاطر راه را گم كرده، وىل چون مرا از   بنده: خطاب رسيد! گوىي لطف و رمحت جوابش را مى

در آن هنگام . سرامي تا به اين وسيله راه را پيدا كند گومي و به پاسخش لبيك مى كيفيت راز و نيازش خوش آمد جواب مى
  »2« !!ده شدزبان او به خواندن خداى مهربان گشو 
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______________________________  
  .51/ 4: مناقب ابن شهر آشوب -)1(

  .46: انيس الليل -)2(

  199: عربت آموز، ص

  

   دعاى رحم

  

  :فرمود از حضرت صادق عليه السالم شنيدم مى: گويد ابوبصري مى

و از رمحت قطع كن كسى كه با من پاداش ده كسى كه با من صله داشته؛ ! خدايا: گويد رحم آوخيته به عرش است، مى
  .»1«  و آن رحم آل حممد است. قطع رحم كرده

  دعاى سه گرفتار

  

جابر جعفى كه از راويان معترب و مورد اعتماد حضرت باقر و حضرت صادق عليهما السالم بود از رسول خدا صلى اهللا 
غارى در بلنداى آن كوه بود، وارد غار شدند و در سه مسافر در سفرشان به كوهى رسيدند كه : كند عليه و آله روايت مى

آجنا به عبادت مشغول گشتند، سنگى بزرگ از باالى كوه غلطيد و چون قالىب كه براى در غار ساخته باشند بر در غار 
  !افتاد و روزنه جنات را به روى آنان بست

حق و راستگوىي به حمضر مبارك پروردگار در  به خدا سوگند راه جناتى وجود ندارد، مگر در توجه به: به يكديگر گفتند
  .ضمن دعا يا عمل خالصى ارائه كنيد يا سالمت رسنت از گناهى

تو آگاهى دنبال زىن صاحب مجال رفتم، مال زيادى به او دادم تا خود را براى من حاضر كرد، وقىت  ! خدايا: اوىل گفت
   ؛ به اين خاطر اين بال را از ما دور كن و راه جناتى به روىكنارش نشستم ياد آتش دوزخ كردم، در نتيجه از او جدا شدم
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______________________________  
  :عن أىب بصري، عن أىب عبد اللَّه عليه السالم قال -)1(

إن الرحم معلقة بالعرش يقول اللهم ِصل من وصلىن واقطع من قطعىن وهى رحم آل حممد وهو قول اللَّه عز و : مسعته يقول
  .ورحم كل ذى رحم» لَِّذيَن َيِصُلوَن ما أََمَر اللَُّه ِبِه َأْن يُوَصلَ ا«جل 

  .493/ 2: 27790، حديث 17، باب 534/ 21: ؛ وسائل الشيعه7، باب صلة الرحم، حديث 151/ 2: كاىف

  200: عربت آموز، ص

  .يك خبش از سنگ كنار رفت. ما بگشا

م، هر كدام را به نصف درهم جهت مزد قرار گذاشتم، غروب يكى از تعدادى كارگر براى زراعت آورد! خدايا: دومى گفت
من به اندازه دو كارگر كار كردم، مزدم را يك درهم عطا كن، از پرداخت يك درهم امتناع كردم، او از من روى  : آنان گفت

وزى آن كارگر نزد من ر . اى از زمني بذر پاشيدم؛ آن زراعت بركت كرد گرداند و رفت، من به اندازه نصف درهم در گوشه
آمد و طلبش را از من خواست، من هجده هزار درهم كه مثره زراعت نصف درهم بود و سالياىن چند ذخريه شده بود به 

  .خبشى ديگر از سنگ كنار رفت. او دادم و اين كار را فقط به خاطر رضاى تو اجنام دادم، به اين خاطر ما را جنات ده

مادرم در خواب بودند، ظرف شريى براى آنان بردم، ترسيدم ظرف را زمني بگذارم بيدار  شىب پدر و! خدايا: سومى گفت
داىن كه من  تو مى. شوند، عالوه ترسيدم خودم بيدارشان كنم، ظرف را نگاه داشتم تا هر دو به اختيار خود بيدار شدند

  .آن رنج را به خاطر تو حتمل كردم، به اين سبب ما را جنات ده

  .»1« گ كنار رفت و هر سه به سالمت از آن غار رستندخبش ديگر سن

   دعاى غالم حضرت سّجاد عليه السالم

  

  .سعيد بن مسيب از فقهاى بزرگ مدينه و مورد مدح حضرت سجاد و حضرت موسى بن جعفر عليهما السالم است

. سريت بود برايش خواستگارى كننداى به مدينه فرستاد تا از دخرت سعيد كه داراى مجال صورت و  عبدامللك مروان مناينده
  :سعيد به فرماندار مدينه گفت
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  !هرگز حاضر نيستم دخرتم را به ازدواج سلطان مملكت و پادشاه كشور درآورم

   چرا چند روز است به كالس درس: روزى به يكى از شاگردانش گفت

______________________________  
  .249/ 3: نور الثقلني -)1(

  201 :عربت آموز، ص

براى خود مهسرى : سعيد گفت. مهسرم از دنيا رفت، مشغله جتهيز او مانع از آمدمن به كالس درس شد: آىي؟ گفت منى
استاد خود : خواهى؟ پاسخ داد دخرت مرا مى: گفت. استاد از مال دنيا بيش از دو درهم ندارم: گفت. اختيار كن

  .استاد دخرت را براى طلبه خود عقد بست. داىن مى

ام را زدند، وقىت باز كردم ديدم سعيد بن  غروب در خانه: گويد يد چهل سال بود به خانه كسى نرفته بود، شاگردش مىسع
  مهريه؟: گفتم. حافظ قرآمن: دخرت چه دارى؟ گفت: گفتم. مسيب است، دخرتش را به من حتويل داد و رفت

  :گفتم! يك حديث مرا كاىف است: گفت

رأَِة ُحْسُن ا
َ
  .»1«  لتَّبَـعُّلِ ِجهاُد امل

  .»جهاد زن، نيكو شوهر دارى است«

در مدينه قحطى و كم باراىن شد، مردم به : گويد اين سعيد با اين مهه زهد و تقوا و درسىت و كرامت و پاكى و خلوص مى
دم كه در  مناز و دعا رفتند؛ من هم با آنان مهراه شدم وىل آن مجع را اليق استجابت نديدم، غالم سياهى را مشاهده كر 

اده دعا مى كنار تپه دنبالش رفتم ديدم وارد خانه . كند، دعايش مستجاب شد و باران فراواىن باريد اى سر به خاك 
مهه غالمان من بيايند، چون آمدند منظور نظرم را در ميان : فرمود. حضرت زين العابدين شد، او را از حضرت خواستم

  :گفتند. ميان اينان نيستخواهم  آن كه من مى: گفتم. آنان نديدم

. خواستم چون آوردند مهان بود كه من مى. او را هم بياوريد: امام فرمود. تنها غالمى كه باقى مانده غالم اصطبل است
  .سعيد مرا از زين العابدين جدا مكن: غالم سخت گريست و گفت. تو را به سعيد خبشيدم! اى غالم: حضرت فرمود
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پس از رفنت من به خاطر فاش شدن سّرش و . او را رها كردم و از خانه امام بريون رفتمكند  چون ديدم سخت گريه مى
  گذارد برمال گشنت رازش سر به سجده مى

______________________________  
  .1، باب جهاد الرجل و املرأة، حديث 9/ 5: كاىف  -)1(

  202: عربت آموز، ص

امام دنبال من فرستاد كه به تشييع جنازه غالم . رسد اش مى خواسته كند و مهان حلظه به و لقاى حق را درخواست مى
  !حاضر شو

  اى كه هم دردى وهم درمان من
 

  وى كه هم جاىن و هم جانان من

  دردم از حد رفت درماىن فرست
 

  درمان من اى دواى درد ىب

  تا به كى سوزد دمل در آتشت
 

  رمحى آخر بر دل من جان من

  سراپامي گرفتآتش عشقت 
 

  سوخت خشك و تر ز خان و مان من

  راز خود هرچند پنهان داشتم
 

  فاش كرد اين ديده گريان من

  

   دعاى غالم سياه گمنام

  

بىن اسرائيل هفت سال دچار قحطى شدند، با هفتاد هزار نفر براى طلب باران به بيابان رفتند تا شايد از : روايت شده
چگونه دعايتان را مستجاب كنم در حاىل كه  : به آنان بگو! اى موسى: خطاب رسيد. آنان بباردبركت دعا، باران بر 

خوانيد در حاىل كه يقني نداريد و دچار امن از  مرا مى. گناهانتان بر سر مشا سايه انداخته و باطنتان خبيث شده است
  .رجوع كنيد تا او دعا كند و من مستجاب مناميگويند  اى از بندگان من كه او را بُرخ مى به بنده. انتقام من هستيد
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اش اثر سجود  كرد، غالم سياهى را ديد كه در پيشاىن موسى سراغ برخ را گرفت وىل او را نيافت، تا روزى در راهى عبور مى
   نام: گفت. بود و چيزى در گردنش انداخته، موسى به نظر آورد كه او بُرخ است به او سالم كرد و از نامش پرسيد

  203: عربت آموز، ص

بُرخ به بيابان شد و . مدتى است در جستجوى توام، به خاطر آمدن باران براى ما دعا كن: حضرت فرمود. من بُرخ است
بسنت باران به روى بندگانت از شئون تو نيست، خبلى در پيشگاه تو وجود ندارد، مگر : در مقام مناجات عرضه داشت

اند، يا خزائنت پايان يافته، يا خشمت بر گنهكاران شديد  از اطاعتت سرپيچى كردهديده لطفت ناقص شده، يا بادها 
اى باران آمد كه بىن  از جايش حركت نكرد تا به اندازه! شده، آيا تو پيش از آفرينش خطاكاران غّفار و آمرزنده نبودى؟

  .»1« اسرائيل سرياب شدند

   دعاى مستجاب

  

مردم در مضيقه و سخىت . باغات اصفهان و زراعتش در معرض نابودى قرار گرفتساىل بر اثر خشكساىل و قطع باران، 
دانست  حاكم كه قدرت بر كارى نداشت و مى. افتادند، به حاكم اصفهان روى آوردند و از او درخواست يارى كردند

در اين ديد كه خاضعانه  شود، چاره كار را اگر هم دسىت به دعا بردارد، به خاطر آلوده بودن به فسق دعايش مستجاب منى
به حمضر عامل ربّاىن، و حكيم صمداىن و فقيه كامل و عارف واصل آيت حق حاج مريزا ابراهيم كلباسى مشّرف شود و 

  .عالج اين مشكل را از او خبواهد

  .دانست كه كليد حل بعضى از امور مشكل به دست عامل ربّاىن است او مى

  .محت خدا در ميان مردم استو آگاه بود كه عامل ربّاىن بركت و ر 

عامل ربّاىن انسان واالىي است كه بنا بر روايات نظر كردن به چهره او عبادت و بلكه نگاه كردن به در خانه او نيز عبادت 
  .است

عامل ربّاىن از چنان ارزشى برخوردار است كه اگر از قربستاىن كه تعدادى از ارواح مردگانش در عذابند عبور كند، خدا به 
  هاى او عذاب را از احرتام قدم
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______________________________  
  .453: انيس الليل -)1(

  204: عربت آموز، ص

  !دارد ارواح برمى

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

  .برد مىخدا درجات مؤمناىن از مشا و دانشمندان را باال 

كرد با مهه تكّرب و  معتمد الدوله حاكم متكّرب و قلدر اصفهان، كه از جانب فتحعليشاه قاجار بر آن حومه حكومت مى
اصفهان و نواحى اطرافش در معرض نابودى : فرعونيتش به حمضر آن عامل ربّاىن و چهره نوراىن شتافت و عرضه داشت

در قوانني ديىن و فقه اسالمى آمده براى رفع خشكساىل : اجنام دهم؟ گفت من چه كارى: فرمود. اى كنيد است، مشا چاره
  .و كمبود باران مناز باران خبوانيد

من ضعيف و ناتوامن، از كار افتاده و رجنورم، توان راه رفنت و به كار گرفنت شرايط مناز باران را ندارم، من بايد براى : فرمود
والد بروم، و شرايطى را رعايت كنم وىل از مهه اين امور معذورم، جسم رجنورم حىت مناز باران، پياده از اصفهان تا ختت ف

  .طاقت سوار شدن بر مركب هم ندارد، مرا از اين داستان معاف كن

دهم براى مشا  برد، فرمان مى ختت رواىن كه در اختيار حكومت است و مرا به هر جاىي كه الزم است مى: حاكم گفت
  .ى منطقه حاضر شويد و مناز بگزاريد و مردم را از اين پريشاىن جنات دهيدحاضر كنند تا به مصّال 

خواهى بر ختت  از من مى: هاى خدا بدون ترس و وحشت پاسخ داد آن عامل ربّاىن و مطيع حضرت موال، و تسليم خواسته
آمده تكيه زمن، آن گاه به  غصىب سوار شوم، و روى فرش حرام بنشينم، و بر مّتكا و بالشى كه از راه نامشروع به دست

  !!پيشگاه حق روم و از او در حاىل كه پيچيده به حرامم درخواست باران كنم

آورد بر او حرام  آرى، كسى كه شايستگى مقامى را ندارد ختت و صندىل آن مقام و درآمدى كه از آن راه به دست مى
  !است، و آنان كه كارگزار او هستند نيز غرق در حرامند
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______________________________  
  .11: جمادله -)1(

  205: عربت آموز، ص

كند، و از مهه قيود مادى و مقامى آزاد است با حاكم  چگونه كسى كه تسليم خداست، و جز با خدا بيعت نكرده و منى
كار ايستاد، آن چهره ملكوتى با كمال شجاعت در برابر حاكم ستم. ستمكار مهكارى كند، و از خواسته او پريوى منايد

  !و حاضر به پذيرفنت خواسته او نشد

  .حاكمى مورد پذيرش اسالم است كه مؤمن، آگاه، مدير، مدبّر، عادل، دلسوز، مهرورز، و خمالف با هوا و هوس باشد

اش آمده خوش نشد، او به دست آوردن خشنودى  كلباسى حاكم متكّرب را از خود راند، و دلش به اين كه حاكم به خانه
اش بريون كرد،  دانست و بر اين اساس حاكم اصفهان را از خود راند و وى را از خانه را در طرد ستم و ستمكاران مىخدا 

رت بود و زبان حالش اين بود كه اگر با اين روح آلوده و بدن جنس شده به غذاهاى حرام نزد من منى   !آمدى براى من 

  :به قول امرياملؤمنني عليه السالم

  .»1«  اِلُق ِىف أَنـُْفِسِهم َفَصُغَر َما ُدوَنهُ ِىف َأْعيُِنِهمَعُظَم اخلَ 

  .فقط آفريننده در باطنشان بزرگ است، پس غري او در ديدگانشان كوچك است

  موحد چو در پاى ريزى زرش
 

ى بر سرش   و گر تيغ هندى 

  نباشد اميد و هراسش ز كس
 

  بر اين است آيني توحيد و بس

  

ال مؤثر ىف الوجود «، »ال حول وال قوة إّالباللَّه«، »ال إله إّالاللَّه«: مؤمن با زبان حال مرتّمن به اين حقايق استمهه وجود 
  »إّالاللَّه
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دهيد چند ختته كهنه را كه خودمان مالك آن  پدر جان آيا اجازه مى: هنگامى كه حاكم رفت فرزند آن عامل آگاه گفت
  ت ختىت روان درآيد آن گاه مشا را با آن به سوى مصّال حركت دهيم شايد از بركت منازهستيم به هم ببندمي تا به صور 

______________________________  
لس الرابع والثمانون، حديث 570: اماىل صدوق -)1( ج البالغه2، ا   ).خطبه مهام( 184، خطبه 425: ؛ 
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ها را به هم بستند و او را بر آن قرار دادند و به سوى مصّال حركت   ختته. آرى: دادمشا باران بر اين قوم ببارد؟ پاسخ 
  .كردند

آرى، روى ختىت حالل و در لباسى پاك، و با جسمى پاكيزه و روحى آراسته و دىل پر از اميد و اخالص به سوى حمبوب 
  .حركت كرد

  .هر آهى آه نيست، هر اشكى اشك نيست هر منازى مناز نيست، هر تكبريى تكبري نيست،: دانست كه او مى

شنيد وىل  فاطمه زهرا عليها السالم پس از وفات پيامرب هر روز و هر شب از بام مسجد صداى اذان مى: دانست كه او مى
اللَّه : در برابر آن هيچ عكس العملى نداشت، تا زماىن كه به درخواست خودش بالل شروع به اذان كرد، وقىت بالل گفت

  .اكرب

گوشت و پوست و : جواب داد. اشهد ان ال إله إّال اللَّه: چون بالل گفت. تر است خدا از هر چيزى بزرگ: اسخ دادپ
  .دهد رگ و مهه وجودم به وحدانيت حق شهادت مى

ها كه ُمهر تأييدى بر حكومىت است كه حاكمش از سوى  حضرت زهرا عليها السالم از مهه آن اذان: دانست كه او مى
خاست شاد  صب نشده خشمگني بود، وىل نسبت به اذان بالل كه از گلوىي پاك و زباىن پاكيزه و قلىب خملص برمىپيامرب ن

  .گشت و خوشحال مى

دعوت هر كسى را نبايد پاسخ گفت، به هر جملسى نبايد قدم گذاشت، از هر غذاىي نبايد : دانست كه آن عامل ربّاىن مى
هر دسىت نبايد دست داد، در هر منازى نبايد شركت كرد، به هر اذاىن نبايد گوش اى را نبايد ديد، به  خورد، هر چهره

  .سپرد
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ها كه آنان نيز  ها و يهودى حمل زندگى ارمىن -هنگام عبور از منطقه جلفا. آن عامل رباىن به سوى ختت فوالد حركت كرد
   يان، اجنيل روى دستديد كه مسيحيان، تورات و يهود -مانند ديگران دچار قحطى و خشكساىل بودند

  207: عربت آموز، ص

اند؟   اينان براى چه با در دست داشنت تورات و اجنيل صف بسته: اند، پرسيد دارند و در دو طرف جاده صف كشيده
كنند و داراى شغل كشاورزى و باغدارى هستند و دچار زيان خشكساىل  اين دو گروه هم در اين شهر زندگى مى: گفتند
  .اند شده

اش جارى شد، عمامه از سر برداشت  مؤمن پاك دل و عامل خاضع و خاشع با ديدن اين منظره اشكش بر چهره نوراىنآن 
  :و روى ختت در حاىل كه به مصّال نرسيده بود و منازى اقامه نكرده بود توجهى به حضرت حمبوب منود، عرض كرد

  .نزد اين يهوديان و مسيحيان مربام، آبروى مرا  حماسنم را درب خانه تو سپيد كرده! موالى من

هنوز كالمش متام نشده بود كه آمسان شهر و حومه را ابر گرفت و باران رمحت اهلى به سبب مهان چند كلمه به مردم رسيد 
  !!و آنان را از بالى قحطى و خشكساىل جنات داد

   دعاى نيمه شب زنداىن

  

امري عبدالّله . ها بود ناامن شد كه حمل رفت و آمد مردم و كاروانها   در روزگار حكومت عبدالّله بن طاهر برخى از جاّده
ها ده دزد را گرفتند و به جانب مركز حكومت گسيل  در يكى از جاّده. ها گماشت عده معيىن را به پاسدارى از جاّده

طاهر بگويد از او رشوه   فرمانده پاسداران به نظرش آمد كه شايد عبدالّله بن. دادند، وىل يكى از آنان نيمه شب فرار كرد
گناهى را كه براى گذران معيشت از شهرى  حالج ىب. گرفىت و وى را فرارى دادى، پس خود بايد به جاى او جرميه شود

رفت، از وسط جاده گرفتند و او را دست بسته در مجع دزدان قرار دادند تا عدد نفرات تكميل  به شهرى به مزدورى مى
  ّله بن طاهرده نفر را نزد عبدال. شود
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  .فرمان داد مهه را به زندان اندازيد. آوردند
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  .شىب مأموران به زندان آمدند و دو نفر را براى اعدام به چهارسوق شهر بردند

كنند در شهرى نزد استادى مشغول كارم، چه خرب دارند كه ستمگرى مرا  فرزندامن گمان مى: حالج در اين ميان گفت
در آن حلظه شب دو ركعت مناز خواند؛ سپس سر به سجده گذاشت و . ها به زندان انداخته مهراه دزدان جاده بدون گناه

  .نياز شد مشغول دعا و راز و نياز با حضرت ىب

از خواب پريد، وضو گرفت و دو ركعت . عبدالّله بن طاهر در آن وقت شب خواب ديد چهار بار از ختتش به زمني افتاد
  .خواب ديد چهار مار سياه پرقدرت محله كردند و ختتش را سرنگون ساختند؛ بيدار شد. خوابيدمناز خواند و 

پس از . مظلومى در اين وقت شب به درگاه حق ناالن است: چراغ طلبيد و گماشتگان قصر را خواست و گفت
پس از روشن شدن جريان جستجوى زياد وارد زندان شدند، حالج را در حاىل عجيب ديدند، او را نزد امري آوردند، 

اين  -2. حالمل كن - 1: مرا به تو سه حاجت است: سپس به حالج گفت. ده هزار دينار نزد حالج آوردند: فرمان داد
  .هر زمان حاجىت داشىت نزد من آى تا حاجتت را روا كنم -3. هديه را بپذير

قبول اين هديه است، وىل سومى را هرگز  پذيرم و آن حالل كردن تو و من دو حاجت از سه حاجتت را مى: حالج گفت
پذيرم؛ زيرا كمال ناجوامنردى است كه درگاهى كه به خاطر ناله و زارى من ختت تو را سرنگون كرد رها كنم و به درگاه  منى

  !خملوق ضعيف هيچ كاره روم

و زمينه بندگى و عبادت  آرزومي اين است كه از گناهامن درگذرى و نسبت به آينده توفيق ترك گناهم دهى! پروردگارا
خالصانه را برامي فراهم آورى و اعضا و جوارحم را در راه خدمت به خود و خدمت به بندگانت بكار گريى و قلبم را به 

   هاى فكرى و روحى مرا درمان سرمايه عشق و شيفتگى به خود بياراىي و بيمارى
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اين است آرزوى من اى حمبوب من و مهه اميدم؛ اين . با آنان را نصيبم مناىيكىن و در آخرت شفاعت اوليا و مهنشيىن 
  .است كه مرا به آرزومي برساىن و از فضل و احسانت اميدم را به نااميدى تغيري ندهى

از  : ياىب؟ گفت خود را چگونه مى: روايت شده رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به شخصى كه در آستانه مرگ بود فرمود
شود مگر آن كه خداى مهربان  اين معنا در دل كسى مجع منى: حضرت فرمود. ترسم و به رمحت حق اميدوارم هامن مىگنا

  .ترسد امين گرداند و آنچه را اميدوار باشد به او عنايت منايد او را از آنچه مى



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

 

تو خود را در قرآن جميد . باشد منىدليلى  جاىي نيست و اميدم به حضرتت اميد ىب آرزومي نسبت به تو آرزوى ىب! پروردگارا
من گرچه نسبت به گناهامن خائف و ترسامن . اى غفار و عفّو و شكور و كرمي و ارحم الرّامحني و داراى فضل معرىف كرده

ام، كرم و لطف و رمحت و بزرگوارى تو  اگر با توسل به دعاى كميل به پيشگاهت آمده. وىل با مهه وجود به تو اميدوارم
گردد و اميد كسى را در اين پيشگاه نااميد  من يقني دارم كه سائلى از اين درگاه دست خاىل برمنى. ن من شدسبب آمد

نظريش، و آسيه مهسر  تو حّر بن يزيد را با آن گناه سنگني و كم! پروردگارا. رانند كنند و احدى را از اين آستانه منى منى
اش، و هزاران هزار گناهكار ديگر را كه مهه به تو و به كرم و  بعد از توبه فرعون را پس از اميان آوردنش، و فضيل عياض را

لطفت چشم اميد داشتند پذيرفىت و خبشيدى و پاداش دادى؛ چگونه من به خود نااميدى راه دهم در حاىل كه نااميدى از 
  »1« !اى رمحتت را در قرآن جميد مساوى با كفر دانسته

   دعاىي عجيب كنار خانه حق

  

   املؤمنني عليه السالم در حال طواف بيت، مردى را ديد كه پرده خانه كعبه را گرفتهامري 

______________________________  
  .87: يوسف -)1(

  210: عربت آموز، ص

اين چهار هزار درهم را براى چه : حضرت نزد او رفت و فرمود. كند و از خداى مهربان چهار هزار درهم درخواست مى
  :كيسىت؟ فرمود: گفتخواهى؟   مى

كردند، اكنون  اگر مستجاب نشده بود مرا به تو راهنماىي منى. دعامي مستجاب شد! يا على: گفت. على بن ابيطالبم
خواهم به قرضى كه به مردم دارم بپردازم، و هزار درمهش را  چهار هزار درهم را به من عطا كن؛ زيرا هزار درمهش را مى

يه كنم، و هزار درمهش را مى اى جهت كسب خواهم مغازه مى خواهم سرمايه داد و ستد قرار دهم، و با هزار  و كار 
  .درمهش ازدواج كنم

  .اى كه به تو بپردازم درهم و دينار ندارم سفرى به مدينه بيا تا آن را به تو بپردازم؛ زيرا در اينجا به اندازه: حضرت فرمود
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: كردند، به يكى از آنان گفت كوچه كودكاىن را ديد كه با يكديگر بازى مىدر ميان  . آن مرد پس از مدتى به مدينه آمد
  :خانه على كجاست؟ آن كودك به او گفت

دنبال من : كودك گفت. على بر عهده گرفته كه چهار هزار درهم به من بپردازد: خواهى؟ گفت خانه على را براى چه مى
  .بيا تا تو را به خانه على برم

چون به خانه . فرزند اومي: با على چه نسبىت دارى؟ گفت: گفت. حسني: نامت چيست؟ گفت: گفتدر راه به كودك  
  .مردى عرب جهت گرفنت چهار هزار درهم خدمت مشا آمده: رسيدند حضرت حسني وارد خانه شد و به پدر گفت

چهار هزار درمهش را به آن مرد  حضرت كه در آن زمان جز باغى در اختيار نداشتند، آن را به دوازده هزار درهم فروختند،
يدستان واگذار منودند   .»1« نيازمند دادند و باقى مانده آن را كنار مسجد به 

  دمى با تو بودن كه جان جهاىن
 

  بود خوشرت از يك جهان زندگاىن

  

  هنگامى كه قوم يونس آگاه شدند يونس آنان را ترك كرده و به ديار ديگر

______________________________  
لس احلادى والسبعون، حديث 467: اماىل صدوق -)1(   .1، حديث 103، باب 44/ 41: ؛ حبار االنوار10، ا

  211: عربت آموز، ص

شتافته و با ديدن مقدمات و آثار عذاب، يقني به آمدن عذاب و نابودى و هالكت خود پيدا كردند با هدايت عاملى 
تند كه تنها راه عالج، بردن عجز و انكسار و اعتذار و عذرخواهى و تضرّع و زارى و اقرار و اعرتاف به گناه دلسوز، دانس

با چنان حاىل، بزرگ و كوچك، خرد و كالن، پري و جوان، مرد و زن . به پيشگاه خداى مهربان و آمرزنده گنهكاران است
  .ذاشتندبا پوشيدن جامه كهنه و با پاى برهنه روى به بيابان گ

اى از بيابان، مهه با هم به ناله و  مردان يك طرف و زنان طرىف ديگر و كودكان شريخوار جداى از آغوش مادران در گوشه
زارى و توبه و انابه پرداختند، حىت حيوانات هم بانگ ناله سر دادند، شهادت به وحدانيت به زبان جارى ساختند، راز و 

ن آوردند، توبه و پشيماىن نشان دادند، از شرك و عصيان بازگشتند و گروهى عرضه نياز دلسوزانه و عاشقانه به ميا
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يونس گفته بود كه بندگان و بردگان را آزاد كنيد تا مستحق پاداش شويد و گفته بود هرجا درمانده و ! داشتند، پروردگارا
  .توامي، جز تو فريادرسى ندارمي، به فرياد ما برساكنون ما بندگان درمانده و بيچاره  اى ديديد به فرياد او برسيد، هم بيچاره

چون راز و نياز و مناجات و سوز گدازشان به پيشگاه كرمي مهربان پذيرفته شد، برات جناتشان در رسيد و ابر عذاب و 
بار از باالى سرشان برفت و ابر رمحت و لطف پديد آمد و مهه با توبه قبول شده خوش و خرم به شهر  سحاب صاعقه

  .زگشتند و به كار و كوشش طبيعى خود مشغول شدندبا

در هر صورت روى آوردن به جانب حضرت حق و اعالم تقصري و ورشكستگى و عذرخواهى و ندامت و طلب گذشت 
و مغفرت و اقرار و اعرتاف به گناه، از عناصر حقيقى توبه و از عوامل آمرزش و مغفرت و جلب رمحت و لطف حضرت 

  .حمبوب است

  212: آموز، صعربت 

  

  دمى با تو بودن كه جان جهاىن
 

  بود خوشرت از يك جهان زندگاىن

 آرا اى شاهد عامل بكن جلوه
 

  كه چون مشع دارم سر سرفشاىن

  ز طور تو هيهات اگر پا بگريم
 

  نينديشم از پاسخ لن تراىن

  چو پروانه پروا ندارم ز آتش
 

  بود نيسىت هسىت جاوداىن

  شاهراه طريقتبسى دورم از 
 

  ز كوى حقيقت نديدم نشاىن

  اى را به مهت چه باشد كه افتاده
 

  به سر حّد اقليم عّزت رساىن

  خرامب كن از باده عشق چندان
 

  كه آسوده گردم ز دنياى فاىن

 در هواى تو خون شد» مفتقر«دل 
 

  بيا تا كه باقى بود نيمه جاىن
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   دو كرامت از جابر جعفى

  

نزد جابر جعفى كه حضرت صادق عليه السالم او را از مقربني و مهنشني پدر بزرگوارش حضرت باقر عليه السالم  گروهى
من به بناىي كه : جابر گفت. دانستند، آمدند و از او براى بناى مسجدى درخواست كمك كردند در دنيا و آخرت مى

مت به او زدند؛ گفتنداز نز ! كنم مردى مؤمن در آن به زمني افتد و مبريد كمك منى هم خبيل : د او رفتند در حاىل كه دو 
   روز بعد پوىل روى هم! است و هم دروغگو

  213: عربت آموز، ص

دقىت در چوب بست بّنا از داربست به زمني افتاد و از دنيا رفت،  گذاشتند و بنا را شروع كردند، هنگام عصر به خاطر ىب
  .»1« خبيل بود و نه دروغگوو آنان دانستند كه آن مرد اهلى نه 

در طول . هشام بن عبدامللك، جابر جعفى را نزد خود طلبيد و من در آن سفر با او مهراه شدم: گويد عالء بن شريك مى
  ات چيست؟ سبب خنده: به او گفتم. جابر خنديد. مسري در ميان بياباىن نزديك چوپاىن نشستيم، ميشى به صدا درآمد

گويد اين ناحيه را ترك كن زيرا گرگى سال گذشته كه سال اّول وضع محلم بود، محلم را از  ش مىا اين ميش به بچه: گفت
  :نزد چوپان رفتم، گفتم. كنم آور است، راست و دروغ اين مطلب را اآلن معلوم مى شگفت: من گفتم! اينجا ربود

در ميان اين گله از مهه پر زاد و ولدتر و پر اين ميش : براى چه؟ گفت: گفتم. فروشم منى: گفت. اين برّه را به من بفروش
اش  اش را ربود و شري او به طور كامل خشك شد تا امسال كه زاييده و سينه شريتر است، سال اول وضع محلش گرگ بره

  .درست است: گفتم. پر شري شده

اين ياقوت برّاق را : او گفتدر دست مردى انگشرتى از ياقوت بود، جابر به . با هم حركت كردمي تا به پل كوفه رسيدمي
آن مرد در حاىل كه بسيار . جابر انگشرت را وسط آب خروشان فرات انداخت. او هم از دستش درآورد و به او داد. ببينم

دستش را . آرى: ناراحت نباش دوست دارى به انگشرتت برسى؟ گفت: چه كردى؟ جابر گفت: ناراحت شده بود گفت
  »2« !سوار شد تا نزديك دستش رسيد ياقوت را گرفت و به صاحبش دادبه سوى آب گرفت، آب روى هم 

______________________________  
  .171: رجال كشى -)1(



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

 

  .172: رجال كشى -)2(

  214: عربت آموز، ص

  ]حرف راء[

   راستگو و تائب

  

از او به ارث بردم، خانه را به  اى را مادرم از دنيا رفت، خانه: گويد ابوعمر زجاجى انساىن وارسته و نيكوكار بود، مى
  .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   كيسه  مرا: گفتم. امرى پسنديده و مورد دستور خداوند است، خوب است به اين دزد حقيقت مطلب را بگومي

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
اش نور ندامت پديدار شد، معلوم بود در درونش  از چهره. آمدم پول تو را بربم، راسىت تو مرا برد: چه شد؟ گفت: گفتم

  :سوار شو، گفتم: ز مركب پياده شد، به من گفتاز وضع گذشته خود توبه كرده، ا

به ميقات رسيدمي، به حال احرام . اصرار كرد سوار شدم، او هم به دنبال من پياده به حركت آمد. 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

   نيازى و راحىت نعمت كسب مقام و ىبراه  

  

: چهار چيز را در چهار چيز طلب كردمي وىل راهش را اشتباه كردمي، ديدمي در چهار چيز ديگر است: 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 ما ل خواستيم، در كمى مال ديدمي؛ نعمت را در لباس و خوراك و رسيدن به لذ
  .»2«  بدن يافتيم
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______________________________  
  .235/ 2: روح البيان -)1(

  .236: مواعظ العددية -)2(

  215: عربت آموز، ص

  

  رمحت و لطف خدا به جوان زمان داود

  

كرد، آن جوان بسيار ضعيف و  داود عليه السالم جملسى داشت كه جواىن در آن شركت مى: كند روايت مىشيخ صدوق 
  .الغر بود و سكوتى زياد و طوالىن داشت

: به او نظر دارى؟ گفت: اى به آن جوان داشت، داود گفت روزى ملك املوت به حمضر داود آمد در حاىل كه نگاه ويژه
اى جوان مهسر : داود دلش سوخت و به او رمحت آورد، به وى گفت. او را قبض روح كنم آرى، مأمورم هفت روز ديگر

  .ام نه، تاكنون ازدواج نكرده: دارى؟ گفت

دخرتت را به مهسرى من درآور و با : داود گفت: نزد فالن كس كه داراى منزلىت بزرگ است برو و به او بگو: داود گفت
اين هم پول، : سپس پول فراواىن در اختيار جوان گذاشت و گفت. سى كنمهيا كردن مقدمات كار در اين شب عرو 

  .هرچه الزم است با خود برب و پس از هفت روز به نزد من بيا

: در چه حاىل؟ گفت: داود به او گفت. جوان رفت و پس از هفت روز كه از عروسى او گذشته بود به حمضر داود آمد
رت است برو هفت روز : نتظار كشيد كه جوان قبض روح شود خربى نشد؛ به جوان فرمودوىل داود هرچه ا. حامل از تو 

  .ديگر بيا

رفت و هفت . برو هفت روز ديگر بيا: جوان رفت و هفت روز ديگر بازگشت، باز از قبض روحش خربى نشد؛ فرمود
  قبض روح كنم؟تو نگفىت بايد او را : آن روز ملك املوت به حمضر داود آمد، به او گفت. روز بعد برگشت
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خدا به خاطر رحم تو بر او ! داود: گفت! پس چرا سه هفت روز گذشت و او را قبض روح نكردى؟: فرمود. چرا: گفت
  .»1« به او رحم كرد و تا سى سال به او مهلت حيات داد

______________________________  
  .31، حديث 3، باب 111/ 4: حبار االنوار -)1(

  216: عربت آموز، ص

كند و او را از مهه طرف مورد لطف و  اش سرازير مى ترين دست آويزى درياى رمحتش را به سوى بنده خداى مهربان با كم
  .دهد حمبت قرار مى

   روزى هفتاد بار گذشت كن

  

با  كنم كند و زماىن كه كارى را به او واگذار مى خدمتكارى دارم كه گاهى اشتباه مى: مردى به پيامرب اسالم عرضه داشت
دهد، حّد و مرز گذشت به چنني خدمتكارى چه  خواهم وىل اجنام منى دهد و چه بسا كارى را از او مى نقص اجنام مى

از طلوع آفتاب تا هنگام غروب، حّد و مرز گذشت از خدمتكارى كه اشتباه كرده يا : اندازه است؟ رسول اسالم فرمود
  !!سسىت ورزيده، هفتاد بار است

  ]حرف زاء[

  و مناز زكريّا

  

  :فرمايد قرآن جميد در باب مناز زكريّا مى

يُع الدُّعاءِ « فَناَدْتُه اْلَمالِئَكُة َو ُهَو قاِئٌم ُيَصلِّي ِيف * ُهناِلَك َدعا زََكرِيَّا َربَُّه قاَل َربِّ َهْب ِيل ِمْن َلُدْنَك ُذرِّيًَّة طَيَِّبًة ِإنََّك مسَِ
قاً ِبَكِلَمٍة ِمَن اللَِّه َو َسيِّداً َو َحُصوراً َو نَِبيا ِمَن الصَّاحلِِنيَ   بَِيْحىياْلِمْحراِب َأنَّ اللََّه يـَُبشُِّرَك    .»1« »ُمَصدِّ

مرا از لطف خويش فرزنداىن ! پروردگارا: در آن هنگام كه زكريات عنايات حق را نسبت به مرمي مشاهده كرد، عرضه داشت
  .سته بندگاىنسرشت عطا فرما، مهانا تو اجابت كننده خوا پاك
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زکريّا در حاىل كه در حمراب عبادت به مناز ايستاده بود فرشتگان به او بشارت دادند كه مهانا خداوند تو را به والدت حيىي 
  دهد، فرزندى كه به پيامربى عيسى گواهى خواهد داد و خود نيز در راه هدايت مردم پيشوا و پارساست و نزد ما مژده مى

______________________________  
  .39 -38: آل عمران -)1(

  217: عربت آموز، ص

  .پيامربى از شايستگان است

   زن بدكاره و عنايت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله

  

چگونه در آتش آرام گريم در حاىل كه مهه اميد من عفو و گذشت توست، عفو و گذشىت كه به طور مكّرر در ! موالى من
  اى؟ پشيمان وعده دادهقرآن جميد به گناهكاران 

ى! پروردگارا دستان و بيچارگاىن كه به مردمان دل بستند و به عطا و عفو و گذشت آنان اميدوار شدند و  چه بسيار 
  .دست خاىل و حمروم مناندند، چه رسد به كسى كه دل به تو بندد و به گذشت و عفو و عطاى تو اميدوار شود

زىن آوازه خوان و اهل فسق و فجور در مكه اقامت داشت كه در جمالس هلو : كند روايت مى» اهلى نامه«عطار در كتاب 
  .داشت كرد و با آواز و رقص و پايكوىب جمالس هلو و لعب را گرم نگاه مى و لعب شركت مى

بود كساد  خواىن و مطرىب وامانده پس از سالياىن از هجرت پيامرب، بازارش به خاطر اين كه از مجال افتاده بود و از آوازه
ى   .دسىت افتاد، از شدت پريشاىن و اضطرار به مدينه آمد و به حمضر پيامرب رمحت مشرف شد شد و به فقر و فاقه و 

نه براى آن : اى، به هدف جتارت آخرتى يا جتارت دنياىي؟ عرضه داشت براى چه هدىف به مدينه آمده: حضرت فرمود
  سخاوت و عطا و كرمت را شنيده بودم با اميد به تو به اين شهر آمدم؟ام نه براى اين، بلكه چون وصف جود و  آمده

  :پيامرب از بيان او شاد شد و رداى مباركش را به او خبشيد و به اصحاب فرمود

  .هر يك به اندازه متكن و تواناىي چيزى به او ببخشند



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

 

آيد و با  پايان توست، به مدينه مى هر كرم ىبات پيامرب، كه مظهرى از مظا آرى، زىن بدكار به اميد عطا و كرم و جود بنده
گردد، مگر ممكن است من اميد به عفو و گذشت و لطف و احسان تو داشته باشم و از  عطاىي سرشار و فراوان برمى

  !درگاهت مأيوس و دست خاىل برگردم؟

  من تاب فراق تو ندارم
 

  نگارم نقش تو به سينه مى

  

  باشد روزى رخت ببينم
 

  جان به لقاى تو سپارمتا 

  شد در رگ و ريشه تري عشقت
 

  از هم بگسست پود و تارم

  از باده آن دو چشم مستت
 

  گه سرخوش و گاه در مخارم

  وز بوى دو زلف عنربينت
 

  قرارم آشفته و مست و ىب

  وز لعل لب شكر فروشت
 

  تلخ است مذاق انتظارم

  جز وصل تو مقصدى ندارم
 

  مونسى ندارمجز ياد تو 

  ديرى است كه در سر من اين است
 

  كاندر قدم تو جان سپارم

  لطفى لطفى كه سوخت جامن
 

  رمحى رمحى كه سخت زارم

 «فيض«باران كرم ببار بر 
 

 «1»  آىب آور به روى كارم

  

   زن منونه

  

  .عملى فاسد داشتآسيه مهسر فرعون بود، فرعون روحى استكبارى، نفسى شرير، اعتقادى باطل و 
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  .منايد كند، و از او به عنوان طاغوت ياد مى قرآن جميد فرعون را آلوده به علّو، ظلم، جنايت و خونريزى معرىف مى

  .برد و ملكه مملكت بود، مهه چيز براى او و در دسرتس وى قرار داشت آسيه در كنار فرعون بسر مى

ره مى لى كه مىاو نيز مانند مهسرش فرمانرواىي داشت و به هر شك   .گرفت خواست از خزانه 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

______________________________  
  .644زل ، غ1021/ 2: ديوان فيض كاشاىن -)1(

  219: عربت آموز، ص

  .بسيار خوشى بود

زن جوان و قدرمتند، در چنان حال و هواىي از طريق پيامرب اهلى موسى بن عمران صداى حق و نداى حقيقت را شنيد، 
  .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  است به قيمت از دست دادن متام خوشىدانست پذيرفنت حق ممكن  با اينكه مى
حىت نابودى جانش متام شود، وىل حق را پذيرفت، به آيني پاك اهلى اميان آورد و تسليم خداوند مهربان شد، و در مقام 

  .توبه و عمل صاحل براى آبادى آخرتش برآمد

هاى فرعون  ها و شكنجه بايست متام شئون خود را واگذارد و تن به قبول سرزنش توبه او توبه آساىن نبود، به خاطر توبه مى
  .گاه توبه و اميان و عمل صاحل و هدايت درآمد و مأمورانش بدهد، با اين مهه در عرصه

توبه او براى فرعون و دربارش گران آمد، زيرا در شهر شهرت پيدا كرد كه مهسر فرعون، ملكه مملكت، دست از آيني 
ديد فرعون و درباريانش ميسر نشد، . عوىن برداشته و به مذهب كليم اللهى درآمدهفر  باز گرداندن او با تبليغ و تشويق و 

توانست حق و حقيقت  او حق را با قلب روشن خود و عقل فّعالش يافته بود و پوكى و پوچى باطل را درك كرده بود و منى
  .ك باز گردديافته را از دست بدهد و به باطل پوچ و پو 
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توانست خدا را با فرعون، حق را با باطل، نور را با ظلمت، درسىت را با نادرسىت، دنيا را با آخرت،  آرى، چگونه مى
  !شت را با دوزخ، سعادت را با شقاوت معامله كند؟

  .كرد مىاش اصرار داشت، و فرعون با باز گرداندنش به باطل پافشارى  آسيه بر اميان و توبه و انابه

  ور فرعون در مبارزه با آسيه َطْرىف نبست، خشمگني شد، آتش غضبش شعله

  220: عربت آموز، ص

گشت، در برابر ثابت قدمى او شكست خورد، فرمان شكنجه آسيه را صادر كرد، آن انسان واال را به چهار ميخ  
يافتند سنگ گران و سنگيىن را با  هاى سخت حمكوم به اعدام شد، سربازان سنگدل مأموريت كشيدند، پس از شكنجه

قدرت و قّوت از باال بر بدن او بيندازند، وىل آسيه به خاطر خدا و به دست آوردن سعادت دنيا و آخرت مقاومت كرد و 
  .زير آن مهه شكنجه، به حضرت حمبوب متوسل شد

جميد، براى متام اهل اميان از مرد و به خاطر توبه واقعى، اميان و جهاد، صرب و مقاومت، و يقني و عزم حمكمش در قرآن 
زن تا روز قيامت به عنوان منونه معرىف شد تا باب هر عذرى به روى هر گنهكارى در هر عصر و زماىن و در هر موقعيت 

  .راهى به سوى توبه و انابه و اميان و عمل صاحل نداشتم: و شرايطى بسته باشد و معصيت كارى نگويد

ْوَن َو َعَمِلِه َو َجنِِّين ِمَن  ِللَِّذيَن آَمُنوا اْمرََأَت ِفْرَعْوَن ِإْذ قاَلْت َربِّ اْبِن ِيل ِعْنَدَك بـَْيتاً ِيف اْجلَنَِّة َو َجنِِّين ِمْن ِفْرعَ َو َضَرَب اللَُّه َمَثًال «
  .»1« »اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ 

براى من در ! پروردگارا: معّرىف كرد، هنگامى كه گفتو خداوند براى آنان كه اهل اميانند، مهسر فرعون را به عنوان منونه 
شت بنا كن، و مرا از فرعون و عمل او جنات بده، و از طايفه ستمگران رهاىي خبش جوار رمحتت خانه   .اى در 

  :عظمت اين زن در سايه توبه و اميان و صرب و مقاومت به جاىي رسيد كه در روايىت از رسول خدا نقل شده

 َمْرَميَ ِبْنِت ِعْمراَن، َوآِسَيَة بِْنِت ُمزاِحٍم َزْوَجِة ِفْرَعوَن، َوَخِدَجيَة بِْنِت ُخَوْيِلٍد َزْوَجِة النَِّىبِّ ِىف : اْرَبٍع ِمَن النِّساءِ   نَُّة اىلاْشتاَقِت اجلَْ 
نـَْيا َواآلِخرَِة، َوفاِطَمَة بِْنِت ُحمَمَّدٍ    .»2« الدُّ

______________________________  
  .11: حترمي -)1(
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  .، با كمى فرق در عبارت48، حديث 3، باب 53/ 43: ؛ حبار األنوار466/ 1: كشف الغمه  -)2(

  221: عربت آموز، ص

مرمي دخرت عمران، آسيه دخرت مزاحم مهسر فرعون، خدجيه دخرت خويلد مهسر پيامرب در : شت مشتاق چهار زن است
  .صلى اهللا عليه و آله دنيا و آخرت، و فاطمه عليها السالم دخرت حممد

  ] حرف سني[

   سخىن از عبدالرزاق كاشاىن

  

در معرىف آنان كه مهه عمر دنبال آراسته شدن به » شرح منازل السائرين«حكيم بزرگ كمال الدين عبدالرزاق كاشاىن در 
  :فرمايد ها بودند و از اين طريق به مقصد اعلى رسيدند مى ارزش

زمحت كشيدگان در اين راه كه خود را به وسيله اميان و عمل در اختيار حضرت حق قرار دادند، كساىن هستند كه خداى 
هاى ناباب و شهوات  هاى حرام و خوشى مهربان هنگامى كه شايستگى و لياقت در آنان ديد، آنان را بر ترك لذت

خت و به مالزمت داشنت با معرفت ديىن و شريعت حق مهراه با هاى نامشروع برانگي حماسبه و خواسته حيواىن و اميال ىب
اىي معنوى  مهاهنگ منودن عمل بر اساس سنت و حقايق اهليه توفيق داد و آنان را بر متايل داشنت به رسيدن به درجات 

ه غري خدا كه ريشه اى برسانند كه در آجنا افكارشان از تعلق ب يارى داد تا اميد و آرزويشان اين شد كه خود را به نقطه
اى جز طلب حق در سايه توحيد فكر نداشته باشند و چيزى جز تعلق  تفرقه و پريشاىن باطن است تصفيه شود و انديشه

هايشان جز يك خواسته و آن هم بندگى حق نباشد و از مهه امور پست و  به حق در باطن آنان مناند و مهه خواسته
  :هاى پوك و پوچ شركت نورزند و چنان كه در حديث آمده ئت و برنامهارزش دور مبانند و با خّست و دنا ىب

  .إّن اللَّه حيّب َمعاِىل األموَر َوأشراَفها َويُبِغُض َسفساَفها

  .ارزش دمشن است خدا امور باارزش و شريف را دوست دارد و نسبت به امور پست و ىب

  222: عربت آموز، ص
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و از امور پست پاك مبانند تا مورد حمبت خدا قرار گريند و از خشم و غضبش در  كوشيدند تا به امور باارزش آراسته شوند
  .امان مبانند

ترين حقيقت كه حضرت حق  ها به عزيزترين و شريف ها و پرياسته ماندن از دنائت اينان چون با آراسته شدن به كرامت
و التفات به امور خسيسه و پست خوددارى  است اتصال پيدا كردند و قلبشان به حضرت رّب العزه تعلق گرفت از توجه

  .»1« منودند

  .و مثل اعالى بندگى و عبادت و انسانيت و آدميت شدند و براى هم نوعان خود اسوه و سرمشق حسنه گشتند

   گناهى يوسف سراجنام شاهد ىب

  

چون يوسف بر مسند حكومت مصر نشست، به نظرش رسيد كه در امور : در برخى از تفاسري قرآن نقل شده است
مملكىت، وزيرى الزم دارد كه بتواند به اصالح معيشت و تربيت مردم برخيزد و درهاى عدل و حمبت را به روى آنان 

من نيز در : يوسف فرمود. تو را وزيرى الزم است: دفرماي خدا مى: امني وحى از سوى حق به نزد او آمد و گفت. بگشايد
فردا صبح كه از مقّر حكومت حركت : دامن كيست؟ جربئيل گفت اين خيامل وىل كسى كه سزاوار اين مسند باشد منى

يوسف اول صبح نظرش به كسى افتاد كه به شدت . كىن، اول كسى كه بنظرت آمد، اين منصب را به او ارزاىن دار مى
اين شخص حتمل مسئوليت وزارت : اى از هيمه بر پشت داشت، با خود گفت غر و رخساره زرد بود و بستهضعيف و ال

از او مگذر و او را براى پست وزارت انتخاب كن، زيرا : خواست از وى بگذرد، امني وحى به او گفت. را خنواهد داشت
  به پاكى و عصمت تو شهادت داد، او را كه او را بر تو حقى است، او مهان كسى است كه در دربار عزيز مصر

______________________________  
  .59: شرح منازل السائرين -)1(

  223: عربت آموز، ص

  .اين لياقت هست كه امروز پست وزارت را به او وا گذارى

  كند، به كسى جاىي كه حضرت حق به خاطر شهادتى صحيح، پست وزارت به شاهد پاكى و عصمت يوسف عطا مى
  !دهد چه خواهد داد؟ كه عمرى به وحدانّيت او شهادت مى
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آرى، لطف و رمحت حضرت دوست چيزى نيست كه قابل درك باشد و در اين مقام پاى عقل عاقالن و خرد خردمندان 
  .و هوش هومشندان لنگ است و كسى را قدرت فهم اين حقايق آن چنان كه هست نيست

  سرگذشت مادر و فرزند

  

نظمى و  مادرى، جوان نورسيده خود را به خاطر خمالفت و نافرماىن و آزارى كه به سبب ىب: كند يت مىحكيمى عارف روا
برو كه تو فرزند من نيسىت، او ساعاتى را با : توجه نكردن به نصايح به او روا داشته بود، از خانه بريون كرد و به او گفت

چون خود را تنها ديد و از ياران وفاىي . هاى خود رفتند ا به خانهه ها به سر برد تا نزديك غروب هر يك از بچه ديگر بچه
مشاهده نكرد، به خانه خود بازگشت، در را بسته ديد، سر به چوبه در گذاشت و از روى تضرّع و زارى و حال انقطاع، 

ى وارسته كه از آجنا در آن حال عامل. كرد خواند كه در به روى من بگشا، وىل مادر از گشودن در امتناع مى مادر را مى
كرد، دلش نسبت به آن جوان نورسيده سوخت، حلقه به در زد و نزد مادر زبان به شفاعت گشود تا مادر  عبور مى

اى به من بسپارى كه هرگاه فرزندم  پذيرم به اين شرط كه نوشته شفاعتت را مى! اى مرد بزرگ: مادر گفت. فرزندش را بپذيرد
اى به آن مضمون  عامل وارسته نامه. فرماىن برخاست از خانه بريون رود و مرا هم به مادرى خنواندبعد از اين به خمالفت و نا

  .نوشت و به دست مادر داد و به اين طريق ميان مادر و فرزند صلح افتاد

  224: عربت آموز، ص

ع و زارى است و به مادر چند گاهى از اين ماجرا گذشت، دوباره عبور عامل به آجنا افتاد، ديد آن پسر در كمال تضر 
كند و  وىل مادر از گشودن در امتناع مى. آنچه خواهى كن وىل در به روى من مبند و مرا از خود مران: گويد مى
: گويد آن مرد آگاه مى. خيزم دهم و با تو به صلح و آشىت برمنى گشامي و به خانه راهت منى در را به رويت منى: گويد مى

شود، ديدم آن نوجوان گريه بسيارى كرد و سر به آستانه در گذارد و از هوش  عاقبت كار چه مىكنارى نشستم تا ببينم 
رفت و صدايش خاموش شد، ناگاه مادر كه از البالى در شاهد حال فرزندش بود، حمبت مادرى اش به جوش آمد، در 

كرد  ت و در حاىل كه او را نوازش مىخانه را گشود و سر فرزند را از روى خاك برداشت و به دامن رأفت و عطوفت گذاش
دادم نه اين كه قصدم در اين زمينه جّدى بود،  برخيز تا درون خانه رومي، من اگر تو را راه منى! ام اى نور دو ديده: گفت مى

  .خواستم با اين كارم تو را به ترك خمالفت و گناه و قرار گرفنت در مدار طاعت و متانت حتريك كنم بلكه مى
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اند، نبايد نااميد شود، بلكه بايد مانند آن نوجوان به دفعات  اگر در حال زارى و انابه حس كرد كه او را نپذيرفته گنهكار،
خمتلف به پيشگاه حضرت حمبوب رود تا منبع رمحت و خبشايش به جوش و خروش آيد و او را با حمّبت و نوازش به عرصه 

  .رمحت و مغفرت راه دهند

  ان مكناى خدا اين وصل را هجر 
 

  سرخوشان عشق را ناالن مكن

 باغ جان را تازه و سرسبز دار
 

  قصد اين مستان و اين بستان مكن

  چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن
 

  خلق را مسكني و سرگردان مكن

  

  225: عربت آموز، ص

  

  بر درخىت كآشيان مرغ توست
 

  شاخ مشكن مرغ را پرّان مكن

  هم مزن مجع و مشع خويش را بر
 

  دمشنان را كور كن شادان مكن

 اند گرچه دزدان خصم روز روشن
 

  خواهد دل ايشان مكن آنچه مى

  كعبه اقبال اين حلقه ست و بس
 

  كعبه اميد را ويران مكن

 تر نيست در عامل ز هجران تلخ
 

 «1»  هرچه خواهى كن ولكن آن مكن

  

   سلمان و جوان خائف
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. سلمان در كوفه گذرش به بازار آهنگرها افتاد: كند اىب عمري از حضرت صادق عليه السالم روايت مىشيخ مفيد از ابن 
اين بنده خدا غش كرده، چيزى در گوشش : به سلمان گفتند. اند جواىن را ديد روى زمني افتاده و مردم گرد او حلقه زده

اگر درباره من ! اى سلمان: جوان به هوش آمد؛ گفتسلمان باالى سر جوان قرار گرفت، تا . خبوان شايد به هوش آيد
  :چيزى گفتند صحيح نيست؛ من هنگامى كه گذرم به اين بازار افتاد و پتك زدن آهنگرها را ديدم از اين آيه ياد كردم

  .»2« »َو َهلُْم َمقاِمُع ِمْن َحِديدٍ «

  .»براى بدكاران گرزهاىي از آهن است«

   تو را اين ارزش هست: سلمان گفت. داز ترس عذاب و عقاب حق عقلم پري

______________________________  
  .404مولوى، ديوان مشس، مشاره  -)1(

  .21: حج -)2(

  226: عربت آموز، ص

و به خاطر حالوت حمبىت كه از او در قلب سلمان جلوه كرد رفيق و يار يكديگر شدند، . كه برادر من در راه خدا باشى
اى ملك : سلمان باالى سرش نشست در حاىل كه جوان در حال جان دادن بود، سلمان گفتتا جوان بيمار شد؛ 

  .»1«  من نسبت به هر مؤمىن اهل مدارامي: پاسخ شنيد. با برادرم مدارا كن! املوت

   سليمان و دهقان

  

هقان چون د. برگزيده حضرت سبحان، جناب سليمان با بساط شاهى و سلطنت و عظمت و مكنت بر دهقاىن گذر كرد
باد اين سخن را به  . خداى مهربان به پسر داود پادشاهى عظيم و سلطنىت كبري كرامت فرموده: شأن سليمان را ديد گفت

چيزى را كه تواناىي آن را ندارى و : حضرت از بساط عظمت به زير آمد و نزد او رفت و فرمود. گوش سليمان رسانيد
آرزو مكن؛ اگر يك تسبيح تو را خدا بپذيرد، براى تو از آنچه حشمت دنيا به اند  حتمل مسئوليتش را برايت قرار نداده

رت است، زيرا ثواب تسبيح باقى و ملك سليمان فاىن است   »2« !سليمان عنايت شده 
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  سليمان و مناز

  

  :كند كتاب ارزمشند ارشاد ديلمى روايت مى

ماىل كه در اختيارش بود براى احدى از   لباس سليمان لباسى بس عادى بود، در حاىل كه سلطنت و حكومت و
  .گذشتگان و آيندگان مقّرر نشد

ارى از ديده اشك مى او شبهاى خود را به مناز متام مى آن حضرت . رخيت كرد، در حاىل كه مهچون چشمه جوشان 
   اداره امور معاشش از طريق زمحت بازوى

______________________________  
لس الثالث عشر، حديث ، 136: اماىل مفيد -)1(   .27، حديث 11، باب 385/ 22: ؛ حبار االنوار4ا

  .ربيع اآلثار -)2(

  227: عربت آموز، ص

  .»1« خودش بود

اين معنا شده 33تا  30علماى اهل سّنت در تفسري آيات  اند كه سليمان در بازديد از اسبهاى آماده  سوره ص متمايل 
به وقت غروب آفتاب متوّجه از دست رفنت مناز گشت و به اين خاطر به غم و براى جنگ از مناز عصرش غافل شد و 

  .غّصه شديدى دچار آمد

  !آنگاه خداوند قادر آفتاب را براى او برگرداند تا مناز عصرش را در ظرف معّني وقتش جباى آورد

اند و دامن  ّنت را مردود دانستهامرياملؤمنني عليه السالم و حضرت باقر عليه السالم نظر كعب االحبار و علماى اهل س
  .دانند حيات با عظمت علماى سليمان را در متام عمر از قضا شدن يك مناز پاك مى

حضرت حق . در روايات شيعه آمده است كه مناز سليمان از اّول وقت به تأخري افتاد، و به اين جهت سخت ملول شد
  .»2« آن پيمرب معصوم منازش را به وقت فضيلتش ادا منايد آفتاب را به وقت عصر برگرداند تا آن مرد بزرگ اهلى و
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حيات انبياى حق از هر  -البته معارف ملكوتى و با ارزشى كه شيعه نقل كرده است -آرى، بر اساس معارف اسالمى
زى از عيب و نقصى حىت قبل از مبعوث شدن مربّا بوده است و پيامربى نبوده كه در عني آن مهه زمحت و رنج روزانه، منا

  .منازهايش قضا شده باشد

   سه توصيه حضرت حق به پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله

  

كتاب خدا كه در مدت بيست و سه سال به تدريج به پيامرب اسالم نازل شد از ابتداى نزول تا پايان نزول، مهه مردم و 
   بويژه پيامرب بزرگوار را به اجراى حسنات

______________________________  
  .83/ 14: حباراالنوار -)1(

  .103 - 98/ 14: حباراالنوار -)2(

  228: عربت آموز، ص

  .اخالقى دعوت كرد

قرآن جميد امنيت و اعتبار و قيمت و ارزش انسان را پس از اميان در گرو حسنات اخالقى سپس كارهاى پسنديده 
  .دانست

  :و آله او را به سه حقيقت اخالقى فرمان دادهايش به پيامرب اسالم صلى اهللا عليه  قرآن در ضمن توصيه

  .»1« »ُخِذ اْلَعْفَو َو ْأُمْر ِباْلُعْرِف َو َأْعِرْض َعِن اْجلاِهِلنيَ «

  .عفو و گذشت را فرا گري و به مهه كارهاى نيك و پسنديده فرمان ده و از نادانان رخ برتاب

ها و آزارشان را نسبت به  ادىب ديگران و بدى كند ىب مى خداى مهربان به پيامرب توصيه: در توضيح آيه شريفه بايد گفت
خود نديده بگري و در رفتارت با آنان سخت گريى مكن و با آنان در حال مدارا باش و عذرشان را قبول كن و از آنان 

  .چيزى بيش از آنچه قدرت دارند خمواه
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ادىب مردمان گذشت كرد و  ش به كار گرفت، از ىبپيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله اين توصيه را در متام طول زندگي
هاى آنان را به شخص خودش عفو فرمود و در هيچ شرايطى مدارا را از دست نداد و از احدى نسبت به خود انتقام  بدى

  .نگرفت

  :كند از حضرت صادق عليه السالم در ذيل اين آيه روايت مى» منهج الصادقني«تفسري 

تر از اين آيه بر مكارم  اى نيست كه جامع اين آيه به مكارم اخالق امر فرمود و در قرآن آيهخداى متعال پيامربش را به 
  .»2« اخالق باشد

  :روزى كه اين آيه نازل شد پيامرب به امني وحى گفت: در روايىت آمده است

  !پيامرباى : به مقام قرب توجه كرد، سپس گفت. دامن مگر اين كه بپرسم منى: گويد؟ گفت اين آيه چه مى

______________________________  
  .199: اعراف -)1(

  .154/ 4: منهج الصادقني -)2(

  229: عربت آموز، ص

  ؛»1«  إّن رّبَك يَأُمرك أن َتِصل َمن َقَطَعك َوتُعِطى َمن َحَرَمك َوَتعُفو َعمن َظَلَمك

رحم كرده و عطا كىن به كسى كه تو را از عطايش دهد كه صله رحم كىن با كسى كه با تو قطع  پروردگارت به تو فرمان مى
  .حمروم منوده و گذشت كىن از كسى كه بر تو ستم ورزيده است

  خذ العفو

عفو و گذشت اخالق نيك و پسنديده خداست و بر بندگان است كه براى راحت خود و راحت ديگران اين ُخلق 
  .هر موقعيىت به كار بندندپسنديده را از موالى خود پروردگار مهربان فرا گريند و در 

  :فرمايد در بعضى از احاديث قدسيه آمده كه خداى متعال مى
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سَرتُتُكم، َفإن َرجْعُتم إىل نَاَديُتموِىن فـََلبَّيتُكم، َسأَلُتُموِىن َفاعَطيُتُكم، بَاَرزُمتوىن فَأمَهلُتُكم، تـَرَكُتموِىن فـََرعيُتُكم، َعَصيُتُموِىن فَ 
  .»2«  َعّىن انَتظرُتُكم ِقبْلُتُكم َوإن أدبرمتُ 

مرا خوانديد مشا را اجابت كردم، از من خواستيد به مشا عطا منودم، با من به جنگ و خمالفت برخاستيد مشا را مهلت دادم، 
پذيرم و اگر از من  مرا واگذاشتيد مشا را رعايت كردم، مرا معصيت كرديد بر مشا پوشاندم، اگر به من باز گرديد مشا را مى

  .ردانيد به انتظار مشا خواهم بودروى بگ

  :در حديثى آمده است

  إذا َذَهبت قـُّوُتك َوتُقطَّعت َشهَوُتك؟ بَلى أنا أرَحم الرّاِمحني، بَلى أنا أرَحم الرّامحني! اآلن: إذا َتاَب الشيخ يقوُل اللَّه عّز وجلّ 
»3«.  

______________________________  
  .»ُخذ الَعفَو َوْأُمْر بِاْلُعرفِ «، ذيل آيه شريفه 378لك الرابع، حديث ، املس137/ 2: عواىل الآلىل -)1(

  .829/ 3: كشف االسرار  -)2(

  .830/ 3: كشف االسرار  -)3(

  230: عربت آموز، ص

اكنون كه قدرتت از دست رفته و ميل و شهوتت قطع شده توبه : فرمايد هنگامى كه پريمرد توبه كند خداى عّز و جّل مى
  .ترين مهربانامن ترين مهربانامن، آرى من مهربان توبه كن كه من مهربانكىن؟  مى

كند اگر مهه متخلق به اخالق  راسىت براى مردم چه زندگى خوشى و چه امنيت و راحىت و چه اعتبار و اعتمادى ظهور مى
  !!حق شوند

  :از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله روايت شده است

ؤِمُن يَأُخذ ِمن 
ُ
  .»1« اللَِّه ُخلقاً َحسناً امل

  .گريد مؤمن از خدا اخالق نيكو فرا مى



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

 

   وْأُمْر بالعرف

مردم را به مهه كارهاى نيك و پسنديده و آنچه را عقل سامل و خرد ناب، : كند سپس آيه شريفه به پيامرب توصيه مى
  .داند فرمان ده شايسته مى

   وأعرض عن اجلاهلني

  .نان روى بگردان و با آنان وارد ستيز و جمادله مشواز نادا: گويد در مرحله بعد مى

نادانان به خاطر سفاهت و پوكى و پسىت و كم ظرفيىت، هنگامى كه با بزرگان و اهل شخصيت و دعوت كنندگان به حق 
مت مى شوند، سخن زشت مى روبرو مى منايند، حق را  كنند، دهن كجى مى زنند، سنگ اندازى در راه خدا مى گويند، 

فرمايد در برخورد با اينان هم چون خود آنان وارد مبارزه با آنان مشو، بلكه بردبارى  گريند؛ قرآن به پيامرب مى مسخره مى به
   و حوصله به

______________________________  
  .830/ 3: كشف االسرار  -)1(

  231: عربت آموز، ص

و با متانت و وقار از آنان اعراض كن كه اين گونه رفتار و  خرج ده و شكيباىي پيشه كن و سخن و كارشان را ناديده بگري
اى براى فرو نشاندن آتش خشم و حسد و تعصب نادانان و  منش هم در حفظ شخصيت تو مؤثر است و هم زمينه

  .بيدار ساخنت آنان است

   سه حقيقت بسيار مهم اخالقى

  

دهند كه اگر اين سه خصلت به وسيله مهه  توجه مى امام صادق عليه السالم مردم را به سه خصلت بسيار مهم اخالقى
يدستان حل مى هاى خامنانسوز و  هاى روحى و باطىن و نزاع شود، و مهه تلخى مردم به كار گرفته شود مشكل 

رسد، و خيمه حيات از شرييىن و آرامش و امنيت  يابد، و هركسى به هر حقى كه دارد مى برخوردهاى نامناسب خامته مى
هركسى : فرمايند اى باارزش و سودمند است كه امام صادق عليه السالم مى آن سه خصلت به اندازه. شود پر مى و كرامت
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شت را بر او واجب مى آن سه خصلت . كند يكى از اين سه خصلت را به حمضر حضرت حق بياورد حضرت حق 
  :عبارت است از

،   .»1«  َواإلنصاُف ِمن نَفِسهِ  اإلنفاُق ِمن إقَتاٍر، َوالِبْشُر جلَِميِع الَعاملَِ

  .روىي با مهه مردم و انصاف دادن به مهگان از سوى خود هزينه كردن مال در عني تنگدسىت، برخورد با گشاده

   سه مسلمان تائب

  

زماىن كه مسأله جنگ تبوك پيش آمد، سه نفر از اصحاب پيامرب به نام كعب بن مالك و مرارة بن ربيع و هالل بن اميه، 
  .راه شدن با پيامرب و شركت در جبهه حق عليه باطل امتناع كردنداز مه

   شركت نكردن آنان علىت جز سسىت و عافيت خواهى و تنبلى نبود، وىل پس

______________________________  
  .37، حديث 10، باب 169/ 71: ؛ حبار االنوار2، باب حسن البشر، حديث 103/ 2: كاىف  -)1(

  232: عربت آموز، ص

  .از حركت جبهه حق از مدينه، از اينكه مهراه رسول اهلى و مسلمانان به جنگ با دمشنان خدا نرفتند پشيمان شدند

وقىت رسول خدا از عرصه تبوك به مدينه باز گشتند، هر سه نفر خدمت آن حضرت رسيدند و زبان به عذرخواهى و اظهار 
  .اد و به متام مسلمانان هم فرمان داد تا كسى با آنان حرف نزندندامت گشودند، وىل پيامرب يك كلمه جواب آنان را ند

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

ا خوددارى كنيد حضرت اجازه جداىي و مفارقت ندادند، وىل فرمودند به آنان نزديك نشويد و   .از سخن گفنت با آ

شهر مدينه بر آنان تنگ شد، در حماصره سخىت افتادند، تا جاىي كه جمبور شدند از اين بالى بزرگ، و مسأله كمرشكن از 
  .مدينه فاصله بگريند و به كوههاى اطراف مدينه پناهنده شوند
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در بازار مدينه با غم : گويد نان زد اين بود كه كعب مىعالوه بر آن مهه مشكالت، پيشامد ديگرى كه ضربه سنگيىن به آ
اى از سلطان غّسان به من داد، سلطان  خواهد، وقىت مرا شناخت، نامه و اندوه نشسته بودم، شنيدم فردى مسيحى مرا مى

ر به جاىي خدايا، كا: اگر پيامرب تو را از خود رانده به جانب ما حركت كن، آنچنان ناراحت شدم كه گفتم: نوشته بود
  !اند 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

رسيد، اى يا پيامى كه نشان دهنده قبوىل توبه آنان باشد ن انتظار آنان از قبول توبه طوالىن شد، از حرمي رمحت حق آيه
  مطلىب به نظر يكى از آنان آمد كه به دو

  233: عربت آموز، ص

اند، بياييد ما سه نفر هم با  برادران، اكنون كه متام مردم حىت زنان و فرزندامنان با ما رابطه خود را بريده: نفر ديگر گفت
  .يكديگر قطع رابطه كنيم شايد از جانب حق فرجى و گشايشى به كار ما برسد

اى از كوه رفتند، به درگاه حمبوب ناله زدند، به پيشگاهش اشك ندامت رخيتند،  جدا شدند و هر يك به گوشه از يكديگر
سر به خاك تواضع گذاشتند، با قلىب شكسته طلب مغفرت منودند تا پس از پنجاه روز توبه و انابه و سوز و گداز و راز و 

  :»1« ل شدنياز اين آيه شريفه كه سند قبوىل توبه آنان بود ناز 

ْ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« »اُب الرَِّحيمُ ِإالَّ ِإلَْيِه ُمثَّ تاَب َعَلْيِهْم لَِيُتوبُوا ِإنَّ اللََّه ُهَو التـَّوَّ 

و نيز آن سه نفر كه از جنگ باز ماندند تا جاىي كه زمني با مهه وسعتش بر آنان تنگ شد و جاىي در وجود خويش براى 
يافتند، و دانستند كه پناهگاهى از خدا جز به سوى خدا نيست، در آن وقت خداوند مهربان آنان را مشمول  خود منى

  .ن را قبول كرد كه خداوند توبه پذير و مهربان استرمحت خود ساخت و توبه آنا

  ] حرف شني[

   شدت ترس و حياى زىن با اميان
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  .اش از طريق دريا مسافرت كرد مردى با خانواده: حضرت سجاد عليه السالم فرمود

اى  بر ختته پارهاو . كشىت آنان در ميان دريا شكست و از مهه مسافراىن كه در كشىت بودند جز مهسر آن مرد جنات نيافت
  .هاى آن دريا پناهنده شد از الواح كشىت نشست تا به يكى از جزيره

  .هاى حرمت خدا را دريده بود در آن جزيره مردى راهزن بود كه مهه پرده

______________________________  
  ).سوره توبه 118ذيل آيه ( 386/ 2: تفسري صاىف -)1(

  .118: توبه -)2(

  234: عربت آموز، ص

ىب آنكه با او . انسامن: تو انساىن يا جن؟ گفت: ناگاه ديد آن زن باالى سرش ايستاده، سر به سوى او برداشت و گفت
  .چون آماده نزديكى با او شد زن لرزان و پريشان گشت. نشيند سخىن گويد با او چنان نشست كه مرد با مهسرش مى

مگر چنني  : مرد گفت. ترسم و با دست اشاره به عامل باال كرد مى از اين: چرا پريشان شدى؟ زن گفت: راهزن به او گفت
ترسى در صورتى كه چنني كارى  تو از خدا چنني مى: مرد گفت. نه به عّزت خدا سوگند: اى؟ زن گفت كارى كرده

سپس كارى . رمكنم، به خدا سوگند من به پريشاىن و ترس از خدا از تو سزاوارت اى و من تو را جمبور به اين كار مى نكرده
  .اش رفت و مهواره در انديشه توبه و بازگشت بود نكرده برخاست و به سوى خانواده

ا مى دعا كن تا خدا ابرى : راهب به جوان گفت. تابيد روزى در مسري راه به راهىب برخورد در حاىل كه آفتاب داغ بر سر آ
بينم تا جرأت كنم چيزى از او  خود نزد خدا كار نيكى منى من براى: جوان گفت. سوزاند بر سر ما آرد كه آفتاب ما را مى

كرد و جوان آمني  راهب دعا مى. آرى خوبست: گفت. كنم و تو آمني بگو پس من دعا مى: راهب گفت. خبواهم
ا سايه انداخت، هر دو پاره مى جوان  اى از روز را زير ابر راه رفتند تا سر دو راهى رسيدند، گفت، به زودى ابرى بر سر آ

  !از يك راه و راهب از راه ديگر رفت و ابر مهراه جوان شد

رت از مىن، دعا به خاطر تو مستجاب شد نه به خاطر من، گزارش وضع خود را به من بگو: راهب گفت جوان . تو 
  :راهب گفت. داستان آن زن را بيان كرد



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

 

  .»1«  ش كه در آينده چگونه باشىات آمرزيده شد، اكنون مواظب با چون ترس از خدا تو را گرفت گذشته

______________________________  
  .8، باب اخلوف والرجاء، حديث 69/ 2: كاىف  -)1(

  235: عربت آموز، ص

  

   شروط جتارت

  

پس  : پيامرب اسالم به حكيم بن حزام اجازه جتارت نداد مگر اين كه با او عهد كرد سه برنامه را در جتارت رعايت كند
از خريدارى كه از خريدش پشيمان شده است؛ مهلت دادن به كسى كه در پرداخت پول دچار مشكل شده گرفنت جنس 

  .»1« است؛ و گرفنت حق از ديگران چه اين كه كامل باشد يا نباشد

   شعوانه و توبه

  

آور زير را نقل ، در رابطه با توبه واقعى داستان شگفت »معراج السعادة«مرحوم مال امحد نراقى در كتاب شريف اخالقى 
  :كند مى

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 شد، او در آن جمالس آوازه 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 ان را گرم مىرقصيد و بزم آلودگ مى

اى ناله و افعان بلند  گذشت، شنيد از خانه اى مى روزى براى رفنت به جملس بدكاران، با تعدادى از مهكارانش از كوچه
فرستاد، وىل از برگشنت او خربى  چه خرب است؟ يكى از مهكارانش را براى جستجوى موضوع: 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 
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اى خاتون، : خواست برگردد و مانند آن دو نفر او را به انتظار نگذارد، او رفت و بعد از اندك مّدتى بازگشت و گفت
  !مامت بدكاران و فرياد و نعره گنهكاران استاين ناله و 

______________________________  
  .4، باب آداب التجارة، حديث 151/ 5: اصول كاىف -)1(

  236: عربت آموز، ص

  .رت اين است كه خود بروم و از آن جملس خرب بگريم: شعوانه گفت

  :سخنش به اين آيه رسيده بود: گويد مىنزديك جملس آمد، مشاهده كرد واعظى براى مردم سخن 

ُعوا َهلا تـََغيُّظاً َو َزِفرياً «   .»1« »َو ِإذا أُْلُقوا ِمْنها َمكاناً َضيِّقاً ُمَقرَِّنَني َدَعْوا ُهناِلَك ثـُُبوراً * ِإذا رَأَتْـُهْم ِمْن َمكاٍن بَِعيٍد مسَِ

د، خروش و فرياد جهنم را از دور به گوش خود زماىن كه آتش دوزخ، تكذيب كنندگان قيامت را از مكاىن دور ببين
  !شنوند، چون آن تبهكاران را در زجنري بسته به حمل تنگى از جهنم دراندازند، در آن حال فرياد واويال از دل بركشند مى

از  من يكى ! اى گوينده: اى كشيد و گفت 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! آرى، گناهت قابل خبشش است، گرچه به اندازه شعوانه باشد: واعظ گفت
از اين پس گناه نكنم و دامن آلوده نسازم ! زنند، اى واعظ ثل مىهستم، مرا چه اندازه آلودگى است كه گنهكار را به من م

  .خداوند هم نسبت به تو ارحم الرامحني است: واعظ گفت. و به جملس اهل گناه قدم نگذارم

اش  شعوانه به حقيقت توبه كرد، اهل عبادت و بندگى شد، گوشت روييده از گناه در بدنش آب شد، دلش گداخت، سينه
ايت رسيد، در خود نگريست و گفتسوخت، ناله و  اين دنياى من، آخرمت چه خواهد شد، در درونش ! آه: فريادش به 

  .بيىن مالزم درگاه باش تا ببيىن در آخرت چه مى: صداىي احساس كرد

______________________________  
  .13 -12: فرقان -)1(

  237: عربت آموز، ص
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  شعيب و مناز

  

خداوند بزرگ حضرت شعيب را در . فاسد و طاغى و ياغى و متجاوز به حقوق حّق و خلق بودندمردم َمْدَين مردمى 
تعاليم ملكوتى و آمساىن شعيب را . ميان آنان مبعوث به رسالت فرمود، تا آنان را از گمراهى و ضاللت جنات دهد

  :فرمايد حضرت حق بدين صورت بيان مى

ْريٍ َو ِإينِّ اَل يا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه ما َلُكْم ِمْن ِإلٍه َغيـْرُُه َو ال تـَنـُْقُصوا اْلِمْكياَل َو اْلِميزاَن ِإينِّ َأراُكْم ِخبَ َمْدَيَن َأخاُهْم ُشَعْيباً ق  َو ِإىل«
ا النَّاَس َأْشياَءُهْم َو ال تـَْعثـَْوا ِيف َو يا قـَْوِم َأْوفُوا اْلِمْكياَل َو اْلِميزاَن ِباْلِقْسِط َو ال تـَْبَخُسو * َأخاُف َعَلْيُكْم َعذاَب يـَْوٍم حمُِيطٍ 

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَني َو ما أَنَا َعَلْيُكْم ِحبَِفيظٍ * اْألَْرِض ُمْفِسِدينَ    .»1« »بَِقيَُّت اللَِّه َخيـْ

اى : نني گفتاو به مردم مدين از جانب حضرت حق چ. براى هدايت و راهنماىي مردم مدين برادرشان شعيب را فرستادمي
فروشيد از  خداى جهان آفرين را بپرستيد، زيرا جز او خداىي نيست، و آنچه را به وسيله پيمانه و ترازو به مردم مى! جامعه

خواهيد از راه تقّلب و خيانت به ثروت خود بيفزاييد؟ من  چرا مى. دهم من خري مشا را به مشا نشان مى. آن كم مگذاريد
پيمانه را پر بدهيد، جنس ترازوىي را بدون كم گذاشنت به مشرتى ارائه  ! هان اى مّلت. ترسامن گري مىمشا را از عذاب روز فرا 

  .كنيد، و از گناه و جتاوز به حّق مردم دست برداريد

من قدرت . ترديد آنچه خداوند در سايه مقّرراتش بر مشا حالل دانسته به نفع مشاست اگر اهل اميان هستيد ىب! مردم مدين
  .هاى خداست و بس اشنت مشا را از جتاوز ندارم، وظيفه من تبليغ برنامهبازد

  تعاليم شعيب ضامن خري دنيا و آخرت مردم بود، وىل جامعه مدين در برابر

______________________________  
  .86 - 84: هود -)1(

  238: عربت آموز، ص
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را بپذيرند و دست از هوا و هوس و شهوت و  شعيب و دلسوزيهاى او موضع سخىت گرفتند و خنواستند هدايت حق
دانستند و به اين  ها و تعاليم آن برزگمرد اهلى را نتيجه مناز شعيب مى و عجيب اينجاست كه متام برنامه. دنياپرسىت بردارند

  :آنان به شعيب گفتند. معنا علم دانشمند كه مناز، بازدارنده منازگزار از هر فحشا و منكرى است

  .»1« »يُم الرَِّشيدُ أَ َصالُتَك َتْأُمُرَك َأْن نـَتـُْرَك ما يـَْعُبُد آباُؤنا َأْو َأْن نـَْفَعَل ِيف َأْمواِلنا ما َنشُؤا ِإنََّك َألَْنَت اْحلَلِ  يا ُشَعْيبُ «

هاى ماىل خود آزاد، و از هر راهى كه خبواهيم  ما در پرستش معبودهاى پدران خود ثابت قدميم و در برنامه! اى شعيب(
  ).فروشيم آورمي و به هر صورت كه اراده كنيم مى روت به چنگ مىث

به نظر ما آنچه تو را حتريك كرده كه ما را از آيني نياكامنان برگرداىن و مسري خريد و فروش ما را عوض كىن ! اى شعيب
  .دانيم و درسىت مى آور است كه با ما سر ستيز دارى در حاىل كه ما تو را مرد بردبار به راسىت تعّجب. منازد توست

خواستند  پرست مدين منى آرى، مناز رشد دهنده و هدايتگر و بازدارنده از فحشا و منكرات و فساد بود، اّما مردم شهوت
در چنني حصن حصيىن داخل شوند و دايره حيات رابا اين دژ حمكم و حصار مستحكم از شّر شياطني و خطرات مصون 

  .و حمفوظ بدارند

  فقر جنات دادشكر او را از 

  

ناگاه . در حمضر حضرت صادق عليه السالم به خوردن انگور مشغول بودمي  در سرزمني مىن: گويد مسع بن عبدامللك مى
  هنگامى كه انگور به او. مقدارى انگور به او بدهيد: حضرت فرمود. فقريى وارد شد و از حضرت درخواست كمك كرد

______________________________  
  .87: وده -)1(

  239: عربت آموز، ص

: حضرت صادق عليه السالم فرمود! گريم اگر پول بدهيد مى: دادند از گرفنت خوددارى كرد و آن را برگرداند و گفت
  !خدايت عطا كند: آن حضرت فرمود. انگور را بدهيد: فقري رفت و برگشت و گفت. خدايت عطا كند
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حضرت سه دانه از يك خوشه برداشتند و به او دادند، فقري سه دانه  آنگاه نيازمندى ديگر آمد و درخواست كمك كرد،
  :انگور را گرفت و گفت

  . اَحلمُد ِلّلِه َربِّ العاَلِمني الَِّذى َرَزَقِىن 

مهه سپاس و ستايش ويژه خداست كه پروردگار جهانيان است، آن پروردگارى كه اين سه دانه انگور را روزى من قرار «
  .»داد

اَحلمُد لِّله ربِّ  :دوباره گفت. صرب كن، پس هر دو دست خود را پر از انگور كردند و به او دادند: فرمودندحضرت به او 
چه اندازه درهم و دينار نزد توست؟ خادم : صرب كن، سپس به خادم خود فرمود: باز حضرت به او فرمودند.  العاَلمني

حضرت بيست درهم را به فقري داد، چون بيست . انده استبه مهني اندازه درهم نزد ما م: بيست درهم آورد و گفت
  :درهم را گرفت گفت

  . اَحلْمُد ِلّلِه َهذا ِمْنَك َوْحَدَك َالَشرِيَك َلكَ 

  .»اى كه شريك و مهتا ندارى مهه سپاس و ستايش ويژه خداست، خدا اين عطا و خبشش از حضرت توست، توىي يگانه«

اين : صرب كن، پس پرياهن مبارك را از بدن درآورده به او عطا كردند و فرمودند: فرمودحضرت صادق عليه السالم به او 
  :چون پرياهن را پوشيد، گفت. پرياهن را بپوش

  .اَحلْمُد ِلّلِه الَِّذى َكَساِىن َوَستَـَرِىن يَا أَبا َعبدالّلِه او َقاَل َجزَاَك الّلُه َخْرياً 

خدا تو را جزاى : لباس پوشانيد، و عرضه داشت يا ابا عبدالّله، يا آن كه گفتمهه سپاس و ستايش ويژه خداست كه مرا «
  .»خري دهد

  240: عربت آموز، ص

  .»1«  با مهني دو كلمه كوتاه از آن حضرت سپاسگزارى كرد و بريون رفت

  شهادتش چهره حضرت حسني عليه السالم را شكسته كرد
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  .ؤمنني و امام حسن و امام حسني عليهم السالم به مشار آورده استشيخ طوسى در رجال خود او را از اصحاب امريامل

مجعى از اطفال . كردند پيامرب اسالم با گروهى از ياران و اصحاب از راهى عبور مى: گويد مى» منتخب«طرحيى در 
وسه داد، و نسبت پيامرب در آن ميان كودكى را گرفت و نزد خود نشانيد و ميان ديدگانش را پيوسته ب. مشغول بازى بودند

  .ياران سبب اين مهه لطف و حمبت پيامرب را به آن كودك جويا شدند. به او كمال مالطفت و مهرباىن را روا داشت

كرد او خاك زير قدم  داشت، هرگاه حسني بر خاك راه عبور مى ديدم اين كودك مهراه حسني قدم برمى: حضرت فرمود
دهم، امني وحى به  ليد، به اين خاطر او را دوست دارم و مورد حمبت قرار مىما داشت و به صورت خود مى حسني را برمى

  !!من خرب داد كه اين كودك در حادثه كربال خواهد بود و به يارى حسني من خواهد شتافت

هاى  دهد انسان از نظر معنويت و ارزش حبيب بن مظاهر اسدى بود، كه نشان مى» حتفة احلسينيه«و آن كودك به روايت 
  .گر وضع مثبت او گردد تواند به جاىي برسد كه امني وحى گزارش اطىن مىب

روزى ميثم متّار در حاىل كه سوار بر مركب بود مورد : كند كه به سند خود از فضيل بن زبري روايت مى» رجال كشى«
  .گرفت هر دو با هم مشغول صحبت شدند. استقبال حبيب قرار

______________________________  
  .155: ؛ انيس الليل56، حديث 4، باب 42/ 47: ؛ حباراألنوار12، باب النوادر، حديث 49/ 4: كاىف  -)1(

  241: عربت آموز، ص

فروشد، او را در خانه الزرق بر دار  اش مو ندارد، خربزه و خرما مى نگرم كه جلوى پيشاىن من مردى را مى: حبيب گفت
لويش نيزه مى مى   .در آينده در راه عشق على با تو اينگونه رفتار خواهد شد! ميثم: از اين كه كنايه. زنند كشند و به 

نگرم كه داراى صورت سرخى است و از براى او دو گيسو است، براى يارى پسر دخرت  من مردى را مى: ميثم هم گفت
  !گردانند اش را در كوفه مى رسد و سر بريده شود و به شهادت مى پيامرب از كوفه خارج مى

در اين حال . مردمى دروغگوتر از اين دو نديدمي: گاه از هم جدا شدند، گروهى كه سخنان آن دو را شنيدند گفتندآن
: رشيد گفت. اينجا بودند و چنني و چنان گفتند: گفتند. رشيد هجرى به طلب آنان از راه رسيد و سراغشان را گرفت

كه آورنده سر بريده حبيب عطايش از ديگران صد درهم بيشرت خدا برادرم ميثم را رمحت كند كه دنباله حديث را نگفت  
  .است
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  .اين از آن دو نفر دروغگوتر است: آن مجاعت گفتند

به خدا سوگند روزگارى نگذشت كه ميثم را بر دار زدند، و سر حبيب را به كوفه آوردند و آنچه هر دو : گويد راوى مى
  !!خرب دادند واقع شد

هاى آهن مالقات   دادند و با كوه حبيب از هفتاد نفرى است كه حسني را يارى مى: دگوي خود مى» رجال«كشى در 
آنان با . كردند، يعىن با سواراىن كه غرق آهن و فوالد بودند و به قصد كشنت حسني عليه السالم آمده بودند روبرو شدند

داد و با  در حاىل كه دمشن امانشان مىهاى خود از تريها و مششريها با كمال شجاعت استقبال كردند،  ها و صورت سينه
يازيد؛ وىل نه امان دمشن را پذيرفتند، و نه به قبول مال و ثروت تن دادند، و نه به  مال و ثروت به تطميع آنان دست مى

ما را در پيشگاه خدا در تنها گذاردن حسني عليه السالم عذرى خنواهد بود، : گفتند و مى. هاى دمشن رغبت منودند وعده
اگر حسني عليه السالم را واگذارمي تا كشته شود و ما زنده مبانيم به رسول خدا در قيامت چه جواب دهيم، به خدا  و

   سوگند تا مژگان

  242: عربت آموز، ص

  .سپس جهاد كردند تا مهگى شهيد شدند. كند دست از يارى حسني عليه السالم برندارمي چشم ما حركت مى

اين ! اى حبيب: برير كه سيد قاريان قرآن بود گفت. خيمه بريون شد شادان و خندان بودچون حبيب از : گويد كشى مى
  .زمان ساعت خنده زدن نيست

كدام وقت سزاوارتر از اين زمان به خوشحاىل و خنده است؟ به خدا سوگند ميان ما و معانقه حور مهني : حبيب گفت
  .است كه اين كافران بر ما محله كنند

او حافظ مهه قرآن بود، و : گويد در جلد بيستم در ترمجه حبيب مى» اعيان الشيعه«حمسن جبل عاملى در آيت الّله سيد 
  !!هر شب پس از مناز عشا تا طلوع فجر يك ختم قرآن داشت

روان در ركاب امريمؤمنان عليه السالم حاضر بود   .حبيب در جنگ مجل و صفني و 

  .اند الن علوم و اسرار شاه واليت و اصفياى آن حضرت مشردهو او را از خواص اصحاب آن حضرت و از حام
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اى ويژه به اين مضمون  اى به اهل كوفه به طور عام و نامه حضرت حسني عليه السالم هنگامى كه وارد كربال شد، نامه
  :براى حبيب بن مظاهر نوشت

ُجل الَفقيه َحبيِب ْبِن َمَظاِهِر األَسدي، أّما بـَْعد فـََقْد نـَزَْلنا َكْرَبَال َواْنَت تـَْعَلْم ِبْسِم الّلِه الرَّْمحَِن الرَِّحيم ِمْن اُحلَسْنيِ ْبِن َعلي اَىل الرَّ 
َنا َعاِجًال    .قرَاَبيت ِمْن َرُسوِل الّلِه َفاْن اَرْدَت ُنصرَتَنا َفاْقِدْم اَليـْ

ر اسدى، ما در كربال اقامت  از حسني بن على به آن مرد فقيه فهيم حبيب بن مظاه. بنام خداى خبشاينده مهرگسرت
  .داىن، اگر قصد يارى ما را دارى به سرعت به سوى ما بشتاب امي، تو نزديكى مرا به رسول خدا مى گرفته

: حبيب پس از خواندن نامه با عبور از مقدماتى كه بيشرت جنبه حفظ اسرار و تقواى سياسى داشت به مهسرش گفت
   سپس از خانه. ارى و نصرت حسني به خون گلومي رنگني خواهم كردمطمئن باش كه اين حماسن سپيدم را در ي

  243: عربت آموز، ص

در مسري راه با مسلم بن عوسجه مصادف شد كه . بريون شد كه راه فرار از كوفه را به دور از چشم دمشن ارزياىب كند
  .خواهد از مغازه عطارى جهت خضاب حماسن خود حنا خبرد مى

ر خرب ندارى كه موالميان حسني عليه السالم به سرزمني كربال وارد شده بيا به يارى او مگ! اى مسلم: حبيب گفت
  !درنگ مهياى خارج شدن از كوفه شد مسلم بن عوسجه ىب. بشتابيم

اين اسلحه را زير لباس خود پنهان دار و از فالن راه عبور كن : حبيب غالم خود را طلبيد و اسبش را به او سپرد و گفت
  .روم بر سر فالن مزرعه مى: ن منطقه منتظر من باشد، و اگر كسى از تو احوال پرسيد بگوو در فال

شنيد غالم با آن . راه به طور ناشناس به غالم رسانيد سپس حبيب خود را از راه و ىب. غالم به فرمان حبيب عمل كرد
شوم و براى يارى حسني عليه  و سوار مىاگر آقامي حبيب نيامد من خود بر ت! اى اسب: گويد اسب به اين گونه سخن مى

  .روم السالم به كربال مى

پدر و مادرم فدايت  ! يا اباعبدالّله: اين سخن دل حبيب را لرزانيد و سيالب اشك از ديدگانش جارى كرد و گفت
  !دهند واى بر آزادگان كه دست از يارى تو باز دارند كنيززادگان براى تو غريت به خرج مى
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غالم روى دست و پاى . خواهى برو تو در راه خدا آزادى به هر كجا كه مى: اسب شد و به غالم گفتسپس سوار بر 
مرا از اين فيض حمروم مكن، مرا هم مهراه خود برب كه دوست دارم جامن را فداى حسني  ! اى سيد من: حبيب افتاد و گفت

  !كنم

  .حبيب درخواست او را پذيرفت و با غالم روانه كربال شد

حبيب بن : اند؟ گفتند چه خرب است كه ياران به هم برآمده: زينب كربى پرسيد. ن حسني به استقبال حبيب شتافتنديارا
  .مظاهر به يارى مشا آمده است

  244: عربت آموز، ص

  .سالم مرا به حبيب برسانيد: حضرت فرمود

من كيستم كه : ق خود پاشيد و گفتچون سالم زينب كربى را به حبيب رسانيدند، حبيب كفى از خاك برگرفت و بر فر 
  !!دخرت كرباى امري عرب به من سالم رساند

  :هاى بسيار مهم حبيب، درخواست وصيت در آخرين حلظات عمر مسلم بن عوسجه از مسلم بود از برنامه

هنگامى كه حبيب با حضرت حسني عليه السالم بر سر مسلم بن عوسجه آمدند، او را رمقى در بدن بود، حبيب 
شت بشارت ! اى مسلم: اب به مسلم گفتخط بر من سخت است كه تو را اينگونه آغشته در خون ببينم، تو را به 
  .باد

  :مسلم با صداىي ضعيف گفت

  .َبشََّرَك الّله ِخبَْري 

  .خدا تو را به خري مژده دهد

وصيىت دارى با من در ميان شوم يقيناً دوست داشتم كه اگر  اگر نبود كه ساعت ديگر به تو ملحق مى: حبيب گفت
  .كه من با جان و دل در اجنام آن كوشش الزم منامي! بگذارى

  !وصيت من با تو اين است كه از يارى اين غريب دست باز ندارى: مسلم به سوى امام اشاره كرد و گفت
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  .ات را به اجراى اين وصيت روشن سازم به پروردگار كعبه جز اين عمل نكنم و ديده: حبيب گفت

تو : هنگامى كه حبيب آماده شهادت شد، حضرت حسني عليه السالم به او فرمود: گويد» مهيج االحزان«و در كتاب 
  از جد و پدرم يادگارى، پريى تو را دريافته، چگونه راضى شوم به ميدان بروى؟

   خواهم نزد جدت روسپيد باشم و پدر و برادرت مى: حبيب گريست و گفت

  245: عربت آموز، ص

  .كنندگان مشا به حساب آورند از يارى مرا

  :ابو خمنف آمده» مقتل«در 

  !!لِّلِه درك يَا َحبيب َلَقْد ُكْنَت َفاِضًال َختِْتُم اْلُقرآَن ِيف َليـَْلٍة َواِحَدة: ملّا قُِتَل حبيب بَاَن االْنِكَسار ِيف َوجِه احلَُْسْني َوَقالَ 

حبيب خدا تو را : ليه السالم شكستگى منايان گشت، و گفتهنگامى كه حبيب شهيد شد، در چهره حضرت حسني ع
  !منودى پاداش نيك دهد، تو مرد دانشمند و بافضلى بودى و در يك شب يك ختم قرآن مى

  شود شيطان شريك انسان مى

  

  :هاى شركت شيطان در كار انسان اين است كه از نشانه: امام صادق عليه السالم فرمود

  .»1« گويند گويد و درباره او چه مى نكند كه چه مىانسان فّحاش باشد، باك 

  ]حرف صاد[

  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
كه چهل دينار آن را بدهكارم، با بقيه آن هم بايد متام داراىي من هشتاد دينار است  : هرچه دارى به ما بده، گفت: گفتند

  .تأمني معيشت كنم تا به وطن برسم

  .گويد ندارد رهايش كنيد، پيداست آدم بدخبىت است و پول جز آنچه كه مى: رييس راهزنان گفت

ر ميان راه راهزنان در كمني مردم نشستند، مسافر به حمل مورد نظر رفت و بدهى خود را پرداخت و برگشت، دوباره د
   مرا هشتاد دينار بود، چهل دينار بابت بدهى: كشيم، گفت هرچه دارى بده وگرنه تو را مى: دچار راهزنان شد، گفتند

______________________________  
  .1، باب البذاء، حديث 323/ 2: كاىف  -)1(

  246: عربت آموز، ص

ييس راهزنان او را گشتند، در جستجوى لباس و بار او جز چهل اش براى خمارج زندگى مانده، به دستور ر  پرداختم، بقيه
  !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؟

  !نگومي و دامن به دروغ آلوده نسازمدر كودكى به مادرم وعده دادم در متام عمرم سخن جز به راسىت : 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: پاى بند قولت هسىت، وىل من پاى بند قول خدا نباشم كه از ما قول گرفته گناه نكنيم، آنگاه فرياد زد

  !كنم؛ توبه، توبه به قومل عمل مى بعد

  ]حرف طاء[

   طى اللسان عارف وارسته شيخ خنودكى

  



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

 

عامل بزرگ و عارف وارسته حاج شيخ حسن على خنودكى در اين قريه . اى است نزديك مشهد مقدس خنودك نام قريه
به روستاى خنودك شده و دوباره  اقامت داشت، وى هر شب به حرم مطهر حضرت امام رضا عليه السالم مشرف مى

يعىن ! خوانده است شده، يك ختم قرآن مى او در اين رفت و برگشت كه نزديك به هشت فرسنگ مى. گشته است برمى
اما چگونه و به چه كيفيت؟ . كرده است پانزده جزء آن را هنگام رفنت و پانزده جزء ديگر را هنگام بازگشت قرائت مى

پاى پياده آن هم هر شب يك ختم قرآن خبواند؟ آرى، او اين قدرت را داشته  مگر ممكن است انسان در چنني مسريى با
است چون به مقام طى اللساىن رسيده بود واين مهان مقامى است كه براى حبيب بن مظاهر هم حاصل شده بود، آن 

كسى را : تاش خطاب به دمشن گف انسان كم نظري و عارف خملص كه حضرت حسني عليه السالم كنار بدن قطعه قطعه
  !منود به شهادت رسانديد كه هر شب يك ختم قرآن مى

  247: عربت آموز، ص

  ] حرف عني[

   عاقبت گنهكار تائب

  

عبدالواحد بن زيد كه از زمره فّساق و فّجار و بدكاران بود، روزى به جملس موعظه يوسف بن حسني كه از مجله عبّاد و 
  :گفت اين كالم را براى مستمعان مى زّهاد بود گذر كرد، در حاىل كه يوسف بن حسني

  . َدَعاُهم ِبُلْطِفِه َكأنَُّه ُحمتاٌج إِلْيِهم

  .»خداى مهربان گنهكاران را با لطفش به سوى خود دعوت كرده است كه گويا به آنان نيازمند است«

يوسف بن حسني در عامل شب اول . زنان به گورستان رفت عبدالواحد چون اين كالم را شنيد، جّبه از تن بينداخت و نعره
  :رؤيا شنيد منادى از سوى خدا ندا داد

  . أدرِِك الشَّابَّ التَّاِئبِ 

  .»جوان گنهكار را درياب«
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يوسف در مقام جتّسس و تفحص برآمد تا بعد از سه روز او را در قربستان . او را به آمرزش و مغفرت ما بشارت ده: يعىن
اده و در  سه : چون يوسف را نزديك خود ديد گفت. حال مناجات و گريه و زارى استپيدا كرد، ديد صورت بر خاك 

  !اين بگفت و جان به حق تسليم كرد! آىي؟ اند، امروز مى روز است تو را فرستاده شبانه

   عبادت روى زمني

  

  :دادمي مىاگر عبادت ما در روى زمني بود، سه برنامه اجنام ! اى حممد: اى پرقيمت آمده، جربييل گفت در قطعه

  248: عربت آموز، ص

  

  ها در اشعار حافظ عربت

  

  مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هر دم
 

 دارد كه بربنديد حمملها جرس فرياد مى

  

  برو از خانه گردون ِبَدر و نان مطلب
 

 كان سيه كاسه در آخر بكشد مهمان را

  است هركه را خوابگه آخر به دو مشىت خاك
 

 حاجت كه به افالك كشى ايوان راگو چه 

  سنگ و گل را كند از ُمين نظر لعل و عقيق
 

  هر كه قدر نفس باد مياىن دانست احوال

  

 گنج قارون كايّام داد بر باد
 

ان ندارد  در گوش دل فرو خوان تا زر 

  بر لب جوى نشني و گذر عمر ببني
 

  كاين اشارت ز جهان گذران ما را بس
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 مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو
 

 يادم از كشته خويش آمد و هنگام درو

  

  ها در رباعيات بابا طاهر عربت

  

  به گورستان گذر كردم كم و بيش
 

  بديدم حال دولتمند و درويش

  

  249: عربت آموز، ص

  

 كفن ماند نه درويشى به گورى ىب
 

  نه دولتمند برد از يك كفن بيش

  

  قربستان گذر كردم صباحىبه 
 

  شنيدم ناله و افغان آهى

  گفت اى با خاك مى شنيدم كله
 

  ارزد به كاهى كه اين دنيا منى

  

 اگر شريى اگر بربى اگر گور
 

 سراجنامت بود جا در ته گور

 تنت در خاك باشد سفره گسرت
 

 به گردش موش ومار وعقرب ومور
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  اگر زرّين كالهى عاقبت هيچ
 

  اگر خود پادشاهى عاقبت هيچ

 اگر ملك سليمانت ببخشند
 

  در آخر خاك راهى عاقبت هيچ

  

  تشويش ديرم» قالو بلى«مو از 
 

  گنه از برگ و باران بيش ديرم

 اگر ال تقنطوا دستم نگريد
 

  مو از يا ويلنا انديش ديرم

  مو از جور بتان دل ريش ديرم
 

  ز الله داغ بر دل بيش ديرم

  

  250: عربت آموز، ص

  

 چو فردا نامه خوانان نامه خوانند
 

  من شرمنده سر در پيش ديرم

  

 صداى چاوشان مردن آيو
 

 به گوش آوازه جان كندن آيو

  روند نوبت به نوبت رفيقان مى
 

 واى آن ساعت كه نوبت وا من آيو

  

  درخت غم به جامن كرده ريشه
 

  مهيشهبه درگاه خدا نامل 

 رفيقان قدر يكديگر بدانيد
 

  اجل سنگ است و آدم مثل شيشه
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  دال غافل ز سبحاىن چه حاصل
 

  مطيع نفس و شيطاىن چه حاصل

  

  بود قدر تو افزون از ماليك
 

  داىن چه حاصل تو قدر خود منى

  

 دال اصًال نرتسى از ره دور
 

 دال اصًال نرتسى از ته گور

  ترسى كه روزى منىدال اصًال 
 

 شوى بنگاه مار و النه مور

  

اىي در سعى صفا و مروه    عرب

  

   در مسأله سعى صفا و مروه كه از شعائر اهلى است و از اركان حج و بسى

  251: عربت آموز، ص

  :آموز، الزم است به مسائلى مهم اشاره شود عربت

رسيد، به اين قطعه از  » اصطفا«حضرت آدم كه از جانب حق به مقام از آجنا كه : فرمايد امام صادق عليه السالم مى - 1
بودن داشت، » مرآة«ناميده شد و چون حوا كه مقام زينت و » صفا«نام اين كوه به مناسبت مقام آدم، . كوه هبوط كرد

  .»1« گذاشته شد» مروه«به آن كوه ديگر هبوط كرد، نام آن كوه 

آن وادى مل يزرع در حول و حوش حرم و جايگاه خانه قرار داد و خود به شام چون ابراهيم هاجر و امساعيل را در 
بازگشت، كودك شريخواره به تشنگى سخىت مبتال شد، هاجر كه در ميان زنان زمان منونه اميان و اخالص و فداكارى و 

آيا در : ايستاد و فرياد زد تسليم به حق بود، براى جنات طفل، نه تنها به خاطر مهر مادرى بلكه براى خدا، بر كوه صفا
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اين . جواب ماند اينجا انيس و مونس هست؟ چون جواىب نشنيد به كوه مروه رفت و به مهان صورت داد خواهى منود و ىب
  :برنامه را هفت بار تكرار كرد، در اين وقت امني وحى در برابر او ظاهر شد و گفت

  كيسىت؟

  .مادِر فرزند ابراهيم: جواب داد

  :به او گفتامني اهلى 

  اند؟ مشا را به كه سپرده

  .من مشا را به خدا سپردم: اين مطلب تو را به وقت مراجعت ابراهيم از ابراهيم پرسيدم آن پيامرب بزرگوار فرمود: گفت

  .كند به حق مشا را به كسى سپرده كه در متام امور كفايتتان مى: جربئيل گفت

  .كرد كه ناگهان چشمه پر آىب از زير پاى او جارى شد مني را كاوش مىدر آن وقت كودك با پاشته پا از شدت تشنگى ز 

______________________________  
  .233/ 99حبار  -)1(

  252: عربت آموز، ص

اى جز اميان و اخالص و حفظ كودك براى خدا و جلب رضايت حق  اين هفت بار رفت و آمد هاجر كه منشأ و ريشه
تا زائران خانه حمبوب،  »1« ركىن از اركان حج و شعارى از شعائر خدا قرار داده شد نداشت، از جانب خدا به عنوان

ا بشويند   .خالص و خملص آن وادى پر نور را هفت بار رفت و آمد كنند و روح خود را مهانند روح هاجر از زنگ كدور

ادن به مقام اميان و اخالص آن زن با كرامت از جهت ديگر اطاعت از . است آرى سعى صفا و مروه از طرىف ارج 
فرمان حضرت حق است در تعظيم شعائر او و از باب ديگر، سعى در تصفيه نفس و حتقق توبه، و توسل به مقام 

انگيز براى به دست آوردن راه جنات، و  حضرت رب و يادآور حمشر كربى و قيامت عظمى و تردد مردم در آن صحنه هول
  .جلب شفاعت شفيعان روز جزاست

   اب آزار دهنده مؤمنعذ
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  :امام صادق عليه السالم فرمود

روگردانان از دوستان من كجايند؟ پس گروهى كه صورتشان گوشت ندارد : هنگامى كه قيامت شود، يك منادى ندا كند
ا اينان كساىن هستند كه اهل اميان را آزردند و با آنان به دمشىن برخاستند و نسبت : در آن وقت گفته شود. برخيزند به آ

ا را به دوزخ برند. عناد ورزيدند و آنان را با درشىت و سرسخىت در دينشان سرزنش كردند   .سپس فرمان رسد كه آ

يدست    عّزت نفس زىن 

  

   دوسىت داشتم كه در صرب و متانت، جود و كرم و اجنام كار خري و به خصوص

______________________________  
  .233/ 99حبار  -)1(

  253: آموز، صعربت 

يدستان، انسان كم منونه   .اى بود رسيدگى به 

اى داشت و جانب احرتام و ادب را درباره آنان  او نسبت به فقرا و نيازمندان و سائالن و مشكل داران حمبت فوق العاده
  .كرد رعايت مى

برومند در حّد برطرف شدن به واسطه يكى از دوستامن در يكى از حمالت فقري نشني قم به چند خانواده آ: گفت مى
  .گرفتم شدم احوال آنان را به توّسط دوستم خرب مى كردم و هر شب مجعه كه به قم مشرف مى نيازشان كمك مى

اى در گوشه مسجد معروف به مسجد طباطباىي كه وصل به حرم مطهر است و خمارج كاشى كارى آن را  شنبه عصر پنج
هنرمند كاشى كار ايستاده بودم، زىن باوقار و متني سراغ مرا از يكى از خادمان حرم  قبول كرده بودم به متاشاى كار اساتيد 

از : چيست؟ گفت: گرفت، خود را به او معرىف كردم، پوىل بسيار اندك كه شايد قيمت دو گرده نان بود به من داد، گفتم
فته مستحق بودم، وىل تنها فرزند يتيمم كرد به زمحت نام مشا را پرسيدم، من تا اين ه شخصى كه هر هفته به من كمك مى

اش برد و حقوقى كه برايش قرار داده كفاف هزينه  اين هفته از خدمت سربازى آمد و مردى حمرتم او را براى كار به حجره
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 كند و از شىب كه فرزندم حقوقش را به خانه آورد من از استحقاق درآمدم و اين پول اندك كه از كمك مشا نزد من ما را مى
  !!مانده بود هزينه كردنش براى من شرعى نبود، به اين خاطر به مشا برگرداندم

يدستان و فقرا كه خداى مهربان به مهگان سفارش فرموده است به آنان حمبت ورزند و پيامرب بزرگ به  آرى، در ميان 
اى باعزت و كر  ابوذر وصيت مى   .شود امىت هم يافت مىكند كه به آنان عشق بورز و نزديكشان رو، چنني انسا

   عطا و خبشش به كسى كه تو را حمروم منوده

  

   اين برنامه بسيار زيباى اخالقى از حقايق باارزشى است كه خداى مهربان به

  254: عربت آموز، ص

چه بسا انسان به حوادثى تلخ . پيامرب بزرگوارش سفارش كرده است و ريشه در لطف و رمحت و كرامت حضرت حق دارد
شود و مشكالت وى را در تنگنا قرار  تابد و بسيارى از درها به روى او بسته مى شود و روزگار از او روى بر مى مى مبتال
آورد كه اگر به فالن شخص كه از اقوام يا دوستان است مراجعه كند و آبرو مايه بگذارد و از او  دهد و به نظر مى مى

پذيرد و با بزرگوارى و   اى گشاده انسان را مى كند و با چهره تقبال مىدرخواست كمك منايد او با روى باز از انسان اس
شود در حاىل كه قدرت بر حّل  وىل وقىت به او مراجعه مى. دهد كرم، ماىل را در جهت حل مشكل در اختيار قرار مى

ميت از عطايش راند و به عرصه حمرو  كوبد و آدمى را از خود مى مشكل انسان دارد بر طبل مأيوس كردن انسان مى
  .نشاند مى

دهد كه اگر چنني شخصى چون تو دچار مشكل شود  با چشيدن چنني زهر تلخى از دست او، خداى مهربان فرمان مى
اى براى حّل مشكلش به تو مراجعه كند، تو  و در تنگنا قرار گريد و در حاىل كه تو در گشايش و وسعت ماىل قرار گرفته

سىت به او مراجعه كردى و او تو را از عطايش حمروم ساخت مانع عطاى خود به او قرار آن روزى را كه در سخىت و تنگد
توجهى كامل در رابطه با حالت خبيالنه او، دست عطايت را به سويش بگشا واو را به عرصه حمروميت از  مده، بلكه با ىب

ره لطف و احسانت منشان و با گشاده   .مندش ساز روىي و خوش خلقى از عطايت 

رتين   چنني كارى كه بايد گفت تالىف كردن بدى به خوىب است از زيباترين حاالت اخالقى و از نقاط قّوت روحى و از 
  .كارهاى انسان است
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  بياييد ياران به هم دوست باشيم
 

  پوست باشيم مهه مغز اميان ىب

  

  255: عربت آموز، ص

  

 ندارمي پنهان ز هم عيب هم را
 

  باشيم به هم دوست غش كه تا صاف و ىب

 بود غيب ما و شهادت برابر
 

  قفا هم به طورى كه در روست باشيم

  بود دوسىت مغز و اظهار آن پوست
 

  چه حيف است ما حامل پوست باشيم

 رساند چو ما را به حق دوسىت مى
 

  بياييد با دوسىت دوست باشيم

  مكافات بد را نكوىي بيارمي
 

  باشيم اگر بد كنيم آن چنان كوست

 بكوشيم تا دوسىت خوى گردد
 

  به هر كو كند دمشىن دوست باشيم

  ندارمي كارى به پنهاىن هم
 

  مهني ناظر آنچه در روست باشيم

  ز اخالق مذمومه دل پاك سازمي
 

  بر اطوار يارى كه خوشخوست باشيم

 ها منور ها صاف و دل بود سينه
 

 «1»  چو آيينه كان مظهر روست باشيم

  

   على و بازار پرياهن فروشان

  

امرياملؤمنني عليه السالم به بازار پرياهن فروشان آمد و دو پرياهن يكى را به ارزش سه درهم و ديگرى را به ارزش دو درهم 
   قنرب اين پرياهن سه درمهى: خريد و فرمود
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______________________________  
  .611فيض كاشاىن، ديوان اشعار، غزل  -)1(

  256: ت آموز، صعرب 

تو : فرمود. تر سزاوارتريد كنيد به اين پرياهن باارزش رويد و براى مردم سخنراىن مى مشا كه منرب مى: او گفت. را بگري و بپوش
: فرمود كنم به تو برترى جومي، از رسول خدا شنيدم كه مى جواىن و داراى هيجان جواىن هسىت، من از پروردگارم حيا مى

  .»1« خوريد خبورانيد پوشيد بپوشانيد و از آنچه خود مى از آنچه خود مىخدمتكاران را 

  عيسى و گناهكار

  

گذشت، ناگاه گنهكارى تباه روزگار كه در آن زمان به  روزى عيسى با مجعى از حواريون به راهى مى: در روايات آمده
اش روان   ته شد، آب ندامت از ديدهاش افروخ فسق و فجور معروف و مشهور بود آنان را بديد، آتش حسرت در سينه

  :گشت، تريگى روزگار و تاريكى حال خود را معاينه ديد، آه جگر سوز از دل پرخون بركشيد و با زبان حال گفت

ى چشم پرآب   يا رب كه منم دست 
 

  جان خسته و دل سوخته و سينه كباب

  نامه سيه و عمر تبه، كار خراب
 

  درياباز روى كرم به فضل خويشم 

  

ام و با اين آلودگى و ناپاكى قابليت مهراهى با پاكان را  پس با خود انديشيد كه هر چند در مهه عمر قدمى به خري برنداشته
ندارم، اما چون اين گروه دوستان خدايند، اگر به مرافقت و موافقت ايشان دو سه گامى بروم ضايع خنواهد بود؛ پس خود 

  .رفت بدنبال آن جوامنردان فريادكنان مىرا سگ اصحاب ساخت و 

يكى از حواريون باز نگريست و آن شخص را كه به نابكارى و بدكارى شهره شهر و مشهور دهر بود ديد كه به دنبال 
   اى جان! يا روح الّله: آيد، گفت ايشان مى
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______________________________  
  .19، حديث 4، باب 143/ 71: حبار االنوار -)1(

  257: عربت آموز، ص

باك را كجا لياقت مهراهى با ماست و بودن اين پليد ناپاك از پى ما در كدام مذهب رواست؟ او را از  اين مرده دل ىب! پاك
  !!ما بران تا ما را دنبال نكند و از مهراهى ما جدا شود كه مبادا شومى گناهانش دامن زندگى ما را بگريد

يا : د تا به آن شخص چه گويد و چگونه عذر او را خبواهد، كه ناگاه وحى اهلى در رسيدعيسى عليه السالم در انديشه ش
دوست خودپسند و دچار پندار خود را بگوى تا كار از سر گريد، كه هر عمل خريى تا امروز از او صادر شده ! روح الّله

مي و آن فاسق گناهكار را بشارت ده كه به خاطر نظر حقارتى كه به آن مفلس انداخت از ديوان و دفرت عمل او حمو كرد
به آن حسرت و ندامت كه به پيشگاه ما پيش آورد، مسري توفيق به روى او گشودمي و دليل عنايت را در راه هدايت به 

  .»1«  محايت او فرستادمي

  عيسى و مناز

  

  .است داستان عيسى و مادرش مرمي كه داراى مقام عصمت و طهارت بود، از عجايب مسائل روزگار

خداوند مهربان براى نشان دادن قدرت خود، و براى عربت ديگران و در جهت هدايت اّمتها، به طور مكّرر به واقعه 
  .عظيمه اين پسر و مادرش در قرآن جميد اشاره فرموده است

ّيه را از عجايب حيات عيسى سخن گفنت او در گهواره پس از ساعىت چند از والدت است كه در آن گفتار، حقايق اهل
  :براى مردم بازگو كرد و به خصوص به اين معنا اشاره فرمود كه من مأمور به منازم

ا َو َجَعَلِين ُمبارَكاً أَْيَن ما ُكْنُت َو أَْوصاِين ِبالصَّالِة َو الزَّكاِة ما ُدْمُت َحيا َو بـَر * قاَل ِإينِّ َعْبُد اللَِّه آتاِينَ اْلِكتاَب َو َجَعَلِين نَِبيا«
  *ِبواِلَدِيت َو َملْ َجيَْعْلِين َجبَّاراً َشِقيا

______________________________  
  .63: تفسري فاحتة الكتاب -)1(
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  258: عربت آموز، ص

  .»1« »َو السَّالُم َعَليَّ يـَْوَم ُوِلْدُت َو يـَْوَم أَُموُت َو يـَْوَم أُبـَْعُث َحيا

ام و هر كجا باشم  خدامي، به من كتاب آمساىن عنايت شده و به شرف نبّوت آراستهمهانا من بنده : عيسى در گهواره گفت
من مأمورم به مادر . ام دستور دارم مناز را به پاى دارم و زكات مال بپردازم من تا زنده. براى جهانيان مايه بركت و رمحتم

مريم و روزى كه در قيامت مبعوث  كه مى  سالم حق بر من روزى كه به دنيا آمدم و روزى. نيكى كنم و از شقاوت دورم
  .شوم مى

  ] حرف غني[

  غالم اهل توحيد

  

  .امام صادق عليه السالم فرمان داد غالمى را به خاطر خالىف كه كرده بود تازيانه بزنند

زىن كه شفيعى غري از تو ندارد، پس كرم و احسانت كجاست؟ حضرت  كسى را مى! اى پسر رسول خدا: غالم گفت
حضرت . تو مرا رها نكردى، كسى رها كرد كه اين سخن را در دهان من گذاشت: غالم گفت. او را رها كنيد: فرمود
  :فرمود

  !سوگند به پروردگار كعبه اين غالم اهل توحيد است با خدا غري خدا را نديد

اش شهادت دهد  نگىكسى كه به يگا. آرى، معامله او با اهل توحيد جز با فضل و احسان نيست و نبوده و خنواهد بود
  .ايت قرار خواهد گرفت كران و رمحت ىب هاى حضرتش جامه عمل بپوشاند مورد لطف ىب اى به خواسته و تا اندازه

   غالم عبدالّله مبارك

  

عبدالّله مبارك غالمى داشت كه با او قرارداد بسته بود اگر قيمت خود را با كار كردن به من : گويد عطار نيشابورى مى
  .ى من تو را آزاد خواهم كردبپرداز 
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آورد و به فروش  كند و كفن اموات را از بدن اموات بريون مى غالم تو شبانه نبش قرب مى: روزى شخصى به عبدالّله گفت
   رساند و از فروش كفن درهم و دينار به مى

______________________________  
  .33 -30: مرمي -)1(

  259: عربت آموز، ص

شىب بدون خرب غالم، دنبال غالم رفت تا به گورستان رسيد، ديد . عبدالّله از اين خرب بسيار غمگني شد !پردازد تو مى
اى بسيار كهنه و انداخنت زجنريى به گردن صورت بر خاك گذاشت و با نيازمندى  غالم وارد قربى شد و با پوشيدن جامه

  .زارى مشغول شدنياز به مناجات و دعا و گريه و  تر به درگاه ىب هرچه متام

غالم تا نزديك سحر مناجات و دعايش را ادامه . اى خزيد و آرام آرام مشغول گريه شد عبدالّله، با ديدن آن حال به گوشه
داد، سپس از قرب بريون آمد و رو به جانب شهر گذاشت و با رسيدن به شهر به اولني مسجدى كه رسيد وارد مسجد 

اكنون موالى جمازى من از  شب به روز رسيد، هم! اى موالى حقيقى من: مناز گفت شد و به مناز صبح ايستاد و پس از
در آن حال نورى . خبش به مفلسان و گدايان توىي ساز بيچارگان توىي و سرمايه چاره! خدايا. خواهد من درهم و دينار مى

  .پديد شد و از ميان نور دينارى زر در دست غالم قرار گرفت

هزار جان چون مىن : طاقت شد، به سوى غالم رفت و سر غالم را به سينه گرفت و گفت اين حال ىب عبدالّله، با مشاهده
  !!فداى چنني غالمى باد، اى كاش تو خواجه بودى و من غالم

تا اآلن كسى جز تو از راز من خرب نداشت، اكنون كه رازم فاش شد اين ! خدايا: غالم، چون اين وضع را ديد، گفت
  !خواهم، مرا به نزد خود بر؛ در زمزمه و مناجات بود كه در آغوش عبدالّله جان به جان آفرين تسليم كرد زندگى را منى

مهان شب رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را در خواب ديد كه با . عبدالّله، او را با مهان جامه بسيار كهنه دفن كرد
چرا آن دوست و حمبوب ما را با : به عبدالّله رسيدند فرمودند آيند، چون حضرت ابراهيم بر براقى سوارند و به سوى او مى

  !جامه كهنه به خاك سپردى؟

هاى گوناگون به بندگانش رأفت و عطوفت  آرى، وجود مقدس حضرت حق در مجيع احوال و در مجيع امور به صورت
   دارد و آنان را به ويژه در وقت
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  260: عربت آموز، ص

  .دهد نياز مورد مهرباىن و رمحت خود قرار مىمناجات و دعا و توبه و راز و 

 جرم ما را درگذار! پادشاها
 

 ما گنه كارمي تو آمرزگار

  امي تو نكوكارى و ما بد كرده
 

  امي حد كرده پايان و ىب جرم ىب

  امي دائماً در فسق و عصيان مانده
 

  امي هم قرين نفس و شيطان مانده

  گنه نگذشته بر ما ساعىت ىب
 

  حضور دل نكرده طاعىتبا 

  امي روز و شب اندر معاصى بوده
 

  امي غافل از يؤخذ نواصى بوده

  

  بر در آمد بنده بگرخيته
 

  آبروى خود به عصيان رخيته

 مغفرت دارد اميد از لطف تو
 

 اى ال تقنطو زان كه خود فرموده

  نفس و شيطان زد كرميا راه من
 

  خواه من رمحتت بادا شفاعت

  چشم دارم كز گنه پاكم كىن
 

  پيش از آن كاندر حلد خاكم كىن

  اندر آن دم كز بدن جامن برى
 

  از جهان با نور اميامن برى

  

  ]حرف فاء[

  فرار مادر از فرزند
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  :اند كه هاى شيعه و اهل سنت از پيامرب روايت كرده كتاب

مادرى كه كانون مهر و حمبت و عشق . شوند عرصه قيامت مىمادرى با فرزندش كه هر دو بار گناه سنگني دارند وارد 
  ورزى به فرزند است؛

  مادرى كه براى پرورش فرزندش حاضر است از شريه جانش به فرزند شري دهد؛

  مادرى كه براى جنات فرزندش از آسيب و بال حاضر است خود را به هر آب و آتشى بزند؛

  مادرى كه ضرب املثل مهر و حمبت است؛

به ياد دارى نه ماه تو را در شكم خود محل كردم و دو سال در آغوشم به تو : گويد ادر در قيامت به فرزندش مىاين م
  شري دادم و چگونه در هر موقعيىت از

  261: عربت آموز، ص

ن را به هاىي را حتمل منودم، اكنون بيا مقدارى از بار گناه م تو نگه دارى و حفاظت كردم و براى به مثر رسيدنت چه رنج
  .پرونده خود منتقل كن تا مرا به دوزخ نربند

  !!دهد تا ديگر بار اين پيشنهاد را نشنود گريزد و فرار را بر قرار ترجيح مى وىل فرزند با شنيدن اين پيشنهاد از مادر مى

  :آرى، قيامت براى بدكاران روزى است كه

  .»1« »َو صاِحَبِتِه َو بَِنيهِ * بِيهِ َو أُمِِّه َو أَ * يـَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرءُ ِمْن َأِخيهِ «

  .گريزد انسان از برادر و پدر و مادر و مهسر و فرزندش مى]  در قيامت[روزى كه 

   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 افتند و به پيشگاه حق عرضه مى بينند، به سجده مى مىبراى عبد 
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گوييد، وىل بنده گنهكار من پشيمان شد و با گريه و زارى و اشك و آه به در خانه  راست مى: شنوند پاسخ مى! بينيم مى
  .»2«  را به او هديه كردم، من اكرم االكرمينم من آمد، من از گناهانش گذشتم و او را خبشيدم و كرمم

  فلسفه مناز

  

كند، امام هشتم در  حممد بن سنان از علل و فلسفه مسائل اهلى از حضرت رضا عليه السالم در ضمن يك نامه سؤال مى
  :نويسد پاسخ به مسأله مناز مى

______________________________  
  .36 -34: عبس -)1(

  .179/ 2: روح البيان -)2(

  262: عربت آموز، ص

مناز اقرار به ربوبيت حضرت حق عّزوجّل، و نفى شريك از وجود مقدس او، و ايستادن در پيشگاه عظمت بن جناب با 
ادن در هر روز براى  ذلت و مسكنت و خضوع و اعرتاف، و طلب آمرزش نسبت به گناهان گذشته، و صورت به خاك 

ارك و اينكه عبد به يادحق و جداى از جتاوز به حقوق اهلى و خاضع و خاكسار و تعظيم در برابر عظمت آن وجود مب
راغب به رمحت واسعه و خواهان زياد شدن اميان و وسعت رزق و مداومت بر ذكر خدا در شب و روز است، و نيز عبد 

از از انواع معاصى حفظ  سيد و موال و مدبر و خالقش را فراموش نكند تا دچار شر و طغيان نگردد، و نيز به وسيله من
  .»1« گردد و از افتادن در درياى فساد مصون مباند

  ] حرف قاف[

  پسندد قرآن ده گفتار را مى

  

تواند به وسيله آن سخن بگويد و  هاى بزرگى كه حضرت حق به انسان عطا كرده زبان است؛ آن هم زباىن كه مى از نعمت
  .مقاصدش را به ديگران اعالم منايدآنچه را در ضمري دارد آشكار كند و اهداف و 
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هايش بزرگ و سنگني است، تا جاىي كه حكما  ها و بدى ها و حسناتش عظيم است زشىت زبان، به مهان صورت كه نيكى
  :اند درباره اين عضو گفته

  .»زبان وزنش اندك و گناهش بزرگ است«. الِلساُن ِجرُمه َصغري َوُجرُمه َعظيم

قدرت : فرموده» حمجة البيضاء«فيلسوف خبري، عارف عاشق، مال حمسن فيض كاشاىن در  زبان، چنان كه حمدث بزرگ،
مت، سخن چيىن، استهزاء به ديگران، شايعه پراكىن،   ارتكاب نزديك به بيست گناه بزرگ را چون غيبت، 

______________________________  
  .114: علل الشرايع -)1(

  263: عربت آموز، ص

  .»1« دارد...  مردم ودروغ، فحش، حتقري

انسان اگر زبانش گوياى به آن ده نوع گفتار باشد، خدا را با آن . قرآن جز ده نوع گفتار را به زبان اجازه نداده است
  .بندگى كرده، و اگر گفتارى جز آن ده گفتار را داشته باشد آن را به گناه آلوده و در حقيقت شيطان را بندگى كرده است

قول  -8. قول اميان -7. قول لّني  -6. قول كرمي - 5. قول صدق -4. قول عدل -3. قول احسن -2. قول حسن - 1
  10. قول معروف -9. سديد

  .قول بليغ -

  .»2«  ، خوش زباىن با مردم است قول حسن

  .»3«  ، دعوت مردم به سوى خداست قول احسن

  .»4«  ، شهادت و گواهى در دادگاه است قول عدل

  .»5«  و ذكر خري گذشتگان مؤمن در جامعه موجود است ، سخن راست قول صدق

  .»6«  ، سخن گفنت با پدر و مادر است قول كرمي
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ى از منكر است قول لني   .»7«  ، سخن به وقت امر مبعروف و 

  .»8«  ، اقرار به يگانگى خدا و رسالت پيامرب است قول اميان

  .»9«  ، سخن به صواب گفنت در هر جّو و شرايطى استقول سديد

______________________________  
  .، كتاب آفات اللسان190/ 6: حمجة البيضاء) 1(

  .83: بقره) 2(

  .33: فّصلت) 3(

  .152: انعام -)4(

  .84: شعراء) 5(

  .23: اسراء) 6(

  .43: طه) 7(

  .136: بقره) 8(

  .9: نساء) 9(
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  .»1«  است، سخن گفنت با ايتام و خانواده  قول معروف

  .»2«  ، سخن رسا و مؤثر و آميخته به موعظه و حكمت و برهان است قول بليغ

  .داند تواند با اين ده نوع گفتار به جتارتى وارد شود كه سودش را جز خدا كسى منى انسان مى

  قسمىت از مشكل با ارايه توبه برطرف شد
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  :كند ز رسول باكرامت اسالم روايت مىجابر ُجعفى كه از معتربترين راويان مكتب اهل بيت است، ا

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 دهانه غار قرار گرفت به صورتى كه راه بريون آمدن آنان را بست

اى نيست جز ارايه راسىت و صدق به  ما بسته شد و ما را از ماندن در اين غار چاره واللَّه راه جنات به روى: گفتند
  .پيشگاه حق يا عرضه عمل خالص يا به سالمت ماندن از گناه در گذشته عمر

ا گفت داىن دنبال زىن صاحب مجال رفتم، مال زيادى در اختيار او گذاشتم تا خود را در  تو مى! خداوندا: يكى از آ
به خاطر . من گذاشت، وقىت براى شهوتراىن كنار او نشستم ياد عذاب جهنم كردم و بالفاصله از او جدا شدم اختيار

تعدادى  ! خداوندا: ديگرى گفت. يك قسمت از سنگ كنار رفت. بازگشت آن روزم به پيشگاه تو اين بال را دور كن
من به اندازه دو نفر كار كردم يك درهم : گفت  كارگر براى زراعت آوردم هر كدام به نصف درهم، غروب يكى از آنان

  من به اندازه نصف درهم او در. بده، ندادم، او هم قهر كرد و رفت

______________________________  
  .9: نساء -)1(

  .5: نساء -)2(
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و طلب خود را از من خواست، من روزى آن كارگر به نزد من آمد . اى بذر پاشيدم، حمصول فراواىن به بار آورد گوشه
آن عمل را حمض تو اجنام دادم به خاطر آن، مشكل ما را برطرف  . هجده هزار درهم از بابت قيمت آن حمصول به او دادم

براى پدر و مادرم ظرف شريى بردم، خواب ! اهلى: سومى گفت. قسمىت ديگر از سنگ از دهانه غار كنار رفت. كن
ني بگذارم از خواب بيدار شوند، از طرىف دمل نيامد آنان را بيدار كنم، ظرف را در دستم نگاه بودند، ترسيدم ظرف را زم

تو اين عمل را از من خرب دارى، در آن حال متام سنگ از دهانه غار به طرىف افتاد و هر سه جنات . داشتم تا بيدار شدند
  .»1« پيدا كردند

   قناعت



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

 
  

  خاركش پريى با دلق درشت
 

  ر مهى برد به پشتاى خا پشته

  داشت لنگ لنگان قدمى برمى
 

  كاشت هر قدم دانه شكرى مى

 !كى فرازنده اين چرخ بلند
 

 !هاى نژند وى نوازنده دل

  كنم از جيب نظر تا دامن
 

  چه عزيزى كه نكردى با من

  در دولت به رخم بگشادى
 

  تاج عّزت به سرم بنهادى

  حّد من نيست ثنايت گفنت
 

  شكر عطايت سفنتگوهر 

 نوجواىن به جواىن مغرور
 

 َرخش پندار مهى راند ز دور

  آمد آن شكرگزاريش بگوش
 

  گفت كاى پري خرف گشته، مخوش

  خار بر پشت زىن زين سان گام
 

 دولتت چيست، عزيزيت كدام؟

  اى عمر در خاركشى باخته
 

  اى عّزت از خوارى نشناخته

  چه عّزت زان به: پري گفتا كه
 

  كه نيم بر در تو بالني نِه

  كاى فالن چاشت بده يا شامم
 

  نان و آىب خورم و آشامم

______________________________  
  .249/ 3: نور الثقلني -)1(
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  شكر گومي كه مرا خوار نساخت
 

  به خسى چون تو گرفتار نساخت

 به ره حرص شتابنده نكرد
 

 شاه و گدا بنده نكردبر در 

  ام داد با اين مهه آزادگى
 

 «1»  ام عّز آزادى و آزادگى

  

   قناعت عامل ربّاىن

  

چهره واالىي كه پدرش در زمان مرجع بزرگ، مؤّسس حوزه قم آيت حق حاج شيخ عبدالكرمي حائرى به شغل ّجنارى اشتغال 
  :كه  داشت، براى من اين حكايت كم نظري را از پدرش نقل كرد

كرد؛  هر زمان مرحوم حائرى نياز به ّجنارى و اصالح درب و پنجره و ختت چوىب داشت، پدرم را براى جنارى دعوت مى
ّجد و عبادت برمى خاست، و آن مرجع بزرگ  زيرا پدرم از حمرتمني و مقّدسني و متديّنني بود، و سحرهاى هر شب به 

  .پاك صورت بگريد اش با آن دست عالقه داشت كارهاى ّجنارى خانه

آرى، هر دسىت نبايد براى انسان كار اجنام دهد، هر دسىت نبايد براى مؤمن نان بپزد، خانه بسازد، خياطى كند، زراعت 
  !منايد، دست موسوى و دم عيسوى الزم است كه از هر دو براى زندگى انسان نور ببارد

يعىن سراغ هر گوشىت، هر . خانه گوشت بربد، حضرت نپذيرفتقصاب حمل از امرياملؤمنني عليه السالم درخواست كرد براى 
  .مرغى، هر ناىن، هر عسلى، هر مقامى، هر شخصى، هر مردى، هر زىن، هر صندىل و ختىت و هر دسته و گروهى نرويد

مرحوم حائرى دنبال پدرم فرستاد كه چون شبهاى بسيار گرم تابستان قم، در حياط منزل روى ختت چوىب : او گفت
   پدرم آمد و پس از بررسى ختت به. كنم و اكنون ختت نياز به اصالح دارد، بيا و ختت را اصالح كن احت مىاسرت 

______________________________  
  .عبدالرمحن جامى، گزيده هفت اورنگ، حكايت پري خاركش -)1(
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در : آن مرحوم گفت. امي و اكنون قابل اصالح نيست كرده  من با شاگردم بارها اين ختت را اصالح: آن عامل رباىن گفت
تنها راه اصالحش به اين است كه آن را به نانواى حمل : پدرم گفت. هر صورت تدبريى براى اصالح آن به كار بگري

پردازم، و  دانيد كه من مهه ساله مخس مامل را مى مشا مى! اى مرجع بزرگ: سپس گفت! جهت سوخنت در تنور ببخشيد
خواهيد از مال خود ختىت بسازيد به من اجازه دهيد با پول  آنچه دارم از هر جهت شرعى و حالل است؛ اگر خود منى

  .خودم دو ختت سامل و نو براى مشا بياورم

دهد كه مرگم نزديك است، دو ختىت كه  موى صورمت نشان مى! جناب جنار: آن عامل ربّاىن، حماسنش را نشان داد و گفت
براى من بياورى و به من هديه كىن عمر هر دو ختت از عمر من بيشرت است، ممكن است ساليان درازى در خواهى  مى

خانه من مباند، من توان و طاقت پاسخ گوىي به حق را در قيامت در مورد آن دو ختت سامل و نو ندارم، براى اصالح 
آن . اش را با آجر و ِگل به هم ببندم كه چهار پايهراهى ندارد مگر آن  : ختت كهنه خودم چه پيشنهادى دارى؟ پدرم گفت

مهني كار را اجنام بده، تا به اندازه كمى كه از عمرم باقى است از آن استفاده كنم و نياز به نو كردن : بزرگ مرد قانع گفت
  .ختت نداشته باشم

  ] حرف كاف[

   ام كدام دردمند را درمان نكرده

  

در زمان مالك : اند نقل كرده» انيس الليل«، و آيت الّله كلباسى در كتاب »منهج الصادقني«الّله كاشاىن در تفسري  مال فتح
اش را جتهيز نكردند، بلكه در  دينار جواىن از زمره اهل معصيت و طغيان از دنيا رفت؛ مردم به خاطر آلودگى او جنازه

  .اى انداختند و رفتند مكان پسىت و حمّل پر از زباله

بدن بنده ما را بردار و پس از غسل و كفن در گورستان : رؤيا از جانب حق تعاىل به مالك دينار گفتندشبانه در عامل 
  :عرضه داشت. صاحلان و پاكان دفن كن
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در وقت جان دادن با : او از گروه فاسقان و بدكاران است، چگونه و با چه وسيله مقّرب درگاه احديت شد؟ جواب آمد
  :ان گفتچشم گري

  .يا َمْن َلُه الدُّنيا َو اآلِخَرُة إْرَحْم َمن لَْيَس َلُه الدُّنيا َو اآلخرَةُ 

  .»اى كه دنيا و آخرت از اوست، رحم كن به كسى كه نه دنيا دارد نه آخرت«

حاجتش را كدام دردمند به درگاه ما آمد كه دردش را درمان نكردمي؟ و كدام حاجتمند به پيشگاه ما ناليد كه ! مالك
  »1« برنياوردمي؟

   كرامىت از حاج سيد على قاضى

  

استاد بزرگوارم مرحوم آيت الّله حاج شيخ ابوالفضل جنفى خوانسارى، كه سالياىن فقه و اصول استدالىل را از حمضر 
خواست  پرفيضش استفاده كردم، در عيادتى كه چند ماه پيش از رحلتشان از ايشان داشتم و در آن عيادت از حضرتش در 

  :كردم اگر كرامىت از استادش عارف بالّله مرحوم حاج سيد على قاضى به ياد دارند برامي بازگو كنند فرمودند

شىب مهراه با چند تن از تربيت شدگان استاد، در معيت استاد، به مسجد كوفه براى عبادت و مناجات و راز و نياز 
پس از پايان كار چون آماده . نياز به راز و نياز پرداختيم ضرت ىبدر كنار استاد به عبادت مشغول شدمي و با ح. رفتيم

مجع دوستان به جز . زا نزديك مجع ما حاضر شد بريون رفنت از مسجد شدمي، ناگهان مارى بسيار خطرناك و وحشت
و  استاد كه در آرامشى عجيب قرار داشت به وحشت افتادند و در ترسى سخت فرو رفتند؛ استاد، با مهان آرامش

حركت برجاى ماند  جان و ىب مار چون چوىب خشك، ىب. اى مار مبري: طمأنينه خمصوص به خود رو به مار كردند و گفتند
  .و ما هم با آرامشى كه به دست آوردمي به طرف بريون مسجد حركت كردمي

______________________________  
  .45: انيس الليل -)1(
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دور شدمي يكى از دوستان براى اطمينان يافنت از اين واقعه كه آيا مار در حقيقت با خطاب استاد مرده يا چون چند قدم 
نه به عقب برگشت و با پاى خود به مار زد و مار را در حقيقت مرده يافت، سپس به مجع ما پيوست و مهه راه خود را 

جان شد، الزم نبود مشا به  مار با خطاب من ىب: و فرمودبه سوى جنف ادامه دادمي، ناگهان استاد رو به آن شخص كرد 
  !!عقب برگرديد و از اين واقعه تفحص و حتقيق كنيد و مرا امتحان مناييد كه آيا خطامب مؤثر افتاد يا نه

  كرامىت شگفت از سالكى كم نظري

  

د، وى در وادى سري و سلوك و مرحوم آيت اللَّه العظمى حاج سيد امحد خوانسارى مرجعى بزرگ و عاملى ژرف انديش بو 
هاى بلندى برداشته بود، آيت اللَّه حاج شيخ مرتضى حائرى فرزند بزرگوار مؤسس حوزه علميه قم اين داستان را   عرفان گام

  :كه خود از زبان مرحوم آيت اللَّه خوانسارى شنيده بود نقل فرمود كه

گرفت او را براى زيارت حضرت رضا عليه  اى حيواىن اجنام مىه اى داشتم، در زماىن كه سفرها با مركب من پدر ساخلورده
شد، من  كرد و براى ورود به مشهد آماده مى بردم، رسم كاروان اين بود كه در منزل آخر استحمام مى السالم به مشهد مى

ان خستگى هاى او را هم خود شستم، هنگام شب چون بسيار خسته بودم با مه در استحمام به پدرم كمك دادم و لباس
ام را نيز با خود برد،  به خواب سنگيىن فرو رفتم، كاروان بدون توجه به من مهان وقت شب حركت كرد و پدر ساخلورده

نزديك طلوع آفتاب از خواب بيدار شدم، چيزى به قضا شدن مناز منانده بود، به سرعت تيمم كردم و مناز خواندم، پس از 
كند و چه   ن ترس گرفت، فكر پدرم كه اكنون با كاروان رفته و چه كسى از او مواظبت مىمناز مهه وجودم را در تنهاىي بيابا

  .داد دهد مرا آزار مى كسى در پياده و سوار شدن و وضو گرفنت به او يارى مى
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يا اباصاحل املهدى : مبالفاصله گفت. در اين فكر بودم كه به ذهنم آمد آقا و موالى خود حضرت حجة بن احلسن را خبوامن
. اين راه را در پيش بگري و برو: تا اين استغاثه را منودم، ناگهان در برابر ديدگامن سرور مهربامن را ديدم كه فرمود. ادركىن

اى بيشرت  عظمت او به من مهلت نداد تا با جنابش سخن بگومي، مهان راهى را كه فرموده بودند طى كردم، چند دقيقه
ت منظره نرفته بودم كه اى روح  اى با باغى زيبا و درختاىن شاداب و حوض آب و فواره خانه انگيز پيدا شد، قهوه اى 

هاى ديگر تفاوت داشت، دو سه ليوان چاىي  انگيز، پياده شده و زير درختان نشستم، برامي چاىي آوردند، طعمش با چاىي
  :گفت. آقا من پول ندارم: رده بود گفتمبه كسى كه چاىي آو . خوردم كه ناگهان متوجه شدم پول ندارم
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  !!خواهد، اين چاىي براى تو خلق شده است كسى از تو پول منى

. اى بيش راه نرفته بودم كه ديدم به قافله رسيدم ام برطرف شد از جاى برخاستم و به راه افتادم، چند دقيقه وقىت خستگى
. اش كنم رند اطراق كنند، سراغ پدر رفتم ديدم منتظر است پيادهاى كه از اول شب تا صبح راه رفته و اكنون قصد دا قافله

  .عقب ماندم، خوامب برد، سپس او را پياده كرده و مشغول خدمت او شدم: از من پرسيد كجا بودى؟ گفتم

آيت اللَّه  خانه را با آن امكانات خلق كند و با يك اشاره مرحوم تواند با يك اشاره آن قهوه آرى، امام زمان عليه السالم مى
  .خوانسارى را طّى االرض دهد و با يك چشم به هم زدن وى را به قافله برساند

   كشىت خود را تقوا قرار بده

  

در اين دنياىي كه درياىي عميق است و خلق بسيارى در آن غرق : گويد اش به فرزندش مى لقمان در سخنان حكيمانه
هاى خامنان برانداز هوا و هوس سامل  كشىت تو را از ميان امواج خطر و طوفاناند كشىت خود را تقوا قرار داده تا اين   شده

  .به ساحل جنات برساند
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   كمال خوش رفاقىت

  

على عليه السالم با مردى از اهل ذّمه : كند حضرت صادق عليه السالم از پدر بزرگوارش امام باقر عليه السالم روايت مى
  قصد كجا دارى؟! اى بنده خدا: ى به او گفتمرد ذمّ . مهراه شد

هنگامى كه بر سر دوراهى راه ذّمى تغيري كرد حضرت هم مسريش را از كوفه به مسري ذّمى تغيري . كوفه: حضرت فرمود
  تو خيال كوفه نداشىت؟: ذّمى گفت. داد

  .دانستم: راه را رها كردى؟ فرمود: ذّمى گفت. آرى خيال كوفه داشتم: فرمود
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اين از كمال خوش رفاقىت است كه مرد دوستش را هنگام جداىي : ر حاىل كه دانسىت چرا مهراه من شدى؟ فرمودد: گفت
. آرى: پيامرب اين چنني گفته است؟ حضرت فرمود: ذّمى گفت. مشايعت كند و پيامرب ما اين گونه به ما فرمان داده است

دهم كه  هاى باارزش پريوى كرده است و من نزد تو شهادت مىتنها پريو واقعى او كسى است كه از او در كار : ذّمى گفت
 پس ذّمى با على عليه السالم بازگشت و زماىن كه حضرت را شناخت مسلمان شد. من هم بر طريقه و روش تو هستم

»1«.  

   كميل بن زياد خنعى

  

روح و انديشه پاك و  دانشمندان و علماى بزرگ چه شيعه مسلك و چه سىن مذهب، كميل را به قوت اميان و قدرت
  .اند خلوص نيت و متخلق به اخالق محيده و آراسته به اعمال شايسته ستوده

  .بزرگان هر دو مسلك بر عدالت و جاللت و عظمت و كرامت او اتفاق نظر دارند

______________________________  
، باب 134/ 12: ائل الشيعه؛ وس5، باب حسن الصحابة و حق الصاحب ىف السفر، حديث 670/ 2: كاىف  -)1(

  .15863، حديث 92

  272: عربت آموز، ص

  .»1«  كميل از خواّص و بزرگان اصحاب امرياملؤمنني و حضرت جمتىب عليهما السالم است

  .»2«  امرياملؤمنني عليه السالم كميل را يكى از ده نفر ياران مورد اطمينانش به حساب آورده است

رتين شيعيان و عاش   .»3«  مندان به امرياملؤمنني عليه السالم بوده است قان و حمّبان و عالقهكميل از 

  .العاده كميل حكايت دارد مسائل و سفارشات و وصاياىي كه امرياملؤمنني به كميل داشته از اميان عظيم و معرفت فوق

پريوان اهل بيت عصمت گاه به خاطر دورى از حق و عدالت و انصاف و مرّوت نظر مثبىت نسبت به  اهل سنت كه هيچ
  .»4« اند و طهارت عليهم السالم نداشتند، كميل را در مهه امور مورد اطمينان معرىف كرده
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دالن و اهل سري و سلوك و مشتاقان لقاى حمبوب، كميل را صاحب سّر امرياملؤمنني عليه السالم و خزانه  عرفا و صاحب
  .شناسند معارف معنوى موىل املوحدين مى

سال روزگار نوراىن و عصر بابركت پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله را دريافت و از انوار ملكوتى مقام  كميل، هجده
ره   .مند شد نبّوت 

كميل، انسان بزرگوار، و موجودى شريف و پاك است، كه به خاطر لياقتش به دست حجاج بن يوسف ثقفى به شرف 
  .ليه السالم از وقوعش به او خرب دادشهادت نايل آمد، شهادتى كه حمبوبش على ع

______________________________  
  .314/ 6: مستدركات علم الرجال -)1(

  .رسائل سيد مرتضى -)2(

  .620، حديث 23، باب 399/ 33: حبار االنوار -)3(

  .314/ 6: مستدركات علم الرجال -)4(

  273: عربت آموز، ص

جانب حاكم ستمگر اموى واىل عراق شد به جستجوى كميل برخاست تا او را حجاج بن يوسف خوخنوار، زماىن كه از 
  .به جرم حمبت اهل بيت عليهم السالم و به گناه شيعه بودن كه در فرهنگ بىن اميه باالترين گناه بود به قتل برساند

رد، زماىن كه كميل از كميل خود را از حجاج پنهان داشت، حجاج حقوق منسوبان و اقوام كميل را از بيت املال قطع ك
از عمر من چيزى منانده، شايسته نيست وجود من سبب قطع رزق و روزى گروهى : قطع حقوق اقوامش آگاه شد گفت

براى به كيفر رساندنت در جستجوى تو : از حمّل و مركزى كه پنهان بود درآمد و به نزد حجاج رفت، حجاج گفت. شود
  .بودم

اجنام ده، از عمر من جز زماىن اندك منانده، بازگشت من و تو به زودى به سوى آنچه از دستت برآيد : كميل گفت
آنگاه حجاج فرمان داد تا سر مقدس آن مرد اهلى و چهره ملكوتى را . خداست، موالى من به من خرب داده قاتل من توىي
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ويّه بني جنف و كوفه معروف مرقد مطهر او در منطقه ث. در حاىل كه در سن نود سالگى قرار داشت از بدن جدا كردند
  .خاص و عام و زيارتگاه اهل دل است

  ] حرف گاف[

  گذشت امام سّجاد صلى اهللا عليه و آله از كنيز خطاكار

  

امام از كنيزش خواست آب به روى دستش بريزد تا براى مناز آماده شود، ناگاه آفتابه پرآب از دست كنيز رها شد و با سر 
خدا : كنيز گفت. امام به جانب او سر برداشت. برخورد كرد و سر آن حضرت را شكستحضرت سجاد عليه السالم 

  :كنيز گفت. خشم را فرو خوردم: امام فرمود. گويد خشم خود را فرو خوريد مى

: حضرت فرمود. خدا نيكوكاران را دوست دارد: كنيز گفت. خدا از تو بگذرد: حضرت فرمود. و از مردم گذشت كنيد
  .»1«  رضاى خدا آزادىبرو كه براى 

______________________________  
َواْلَكاِظِمَني اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَني َعِن النَّاِس َوالّلُه حيُِبُّ «كنيز اين آيه قرآن را خواند . 93، باب 398/ 68: حبار االنوار -)1(

  .134: ، آل عمران»اُلمْحِسِننيَ 

  274: عربت آموز، ص

  

   رادرانگذشت حضرت يوسف از ب

  

برادران يوسف به خاطر حسدورزى به يوسف، او را با حيله و تزوير از دامن پرمهر پدر و آغوش حمبت وى جدا كردند و 
در بيابان كنعان پس از اين كه او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند، پرياهن از بدنش درآوردند و او را به چاه 

مصر او را شناختند و وى را در اوج قدرت و عظمت ديدند در برابر آن مهه ستم  انداختند، وىل هنگامى كه در سفر سوم
  :نشنيدند -كه قرآن جميد بيان داشته  -جز اين جواب را
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  .»1« »ال تـَْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَـْوَم يـَْغِفُر اللَُّه َلُكْم َو ُهَو َأْرَحُم الرَّاِمحِنيَ ... «

  .ترين مهربانان است دهد و او مهربان خدا مشا را مورد مغفرت قرار مىامروز بر مشا مالمت و سرزنشى نيست، 

   گذشت شگفت انگيز پيامرب صلى اهللا عليه و آله

  

اى را كه گوشت گوسفندى به زهر آميخته و به عنوان هديه خدمت رسول خدا  زن يهوديّه: امام باقر عليه السالم فرمود
حضرت به . دستگري كردند و به حمضر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آوردندآورده و آن جناب از آن تناول فرموده بود، 

نزد خود فكر كردم اگر پيامرب است اين گوشت زهرآلود به او : چه چيزى تو را به اجنام اين كار واداشت؟ گفت: او فرمود
  »2« !!آله او را خبشيد پيامرب صلى اهللا عليه و. شوند رساند و اگر پادشاه است مردم از او راحت مى زيان منى

______________________________  
  .92: يوسف -)1(

  .9، حديث 93، باب 402/ 68: ؛ حبار االنوار9، باب العفو، حديث 108/ 2: اصول كاىف -)2(

  275: عربت آموز، ص

  

   گذشت قيس بن عاصم

  

تو با اين كه عرب هسىت چرا اين اندازه بردبار و آسان گري و باگذشىت؟ در حاىل كه بايد : به احنف بن حيس گفتند
من درس گذشت و عفو را از قيس بن عاصم آموختم، يك بار ميهمانش بودم به : گفت! تندخو و خشن و تلخ باشى

كرد، در راه ظرف غذا كه در حال جوشيدن بود از   او غذا را در ظرىف سنگني وزن محل. غذا بياور: خدمتكارش گفت
هيچ : خدمتكار لرزه بر اندامش افتاد وىل قيس زير لب گفت. دستش رها شد و بر سر فرزند قيس افتاد و او را كشت

  :يامب جز اين كه او را آزاد منامي؛ به او گفت راهى براى حّل مشكل اين خدمتكار منى
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داشتم تا چشمش در  اگر او را نزد خود نگاه مى: سپس گفت. هرجا كه خواسىت بروىتواىن  تو در راه خدا آزادى، مى
  !كشيد، بنابراين او را آزاد كردم تا هم در اضطراب نباشد و هم در حال شرمندگى به سر نربد چشم من بود خجالت مى

  پسندى تغيري ده قضا را گر تو منى

  

ى از اى كه زندگى  منكر و پيشگريى از گناه دلسوزى عجيب بود، در حمله 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 مى   .منود ت مىكرد، و آنان را به ترك گناه و عبادت حق دعو  اغلب در 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

خانه خود را شب مجعه از زن : يكى از مريدان صاف دل، پاك طينت، ساده و آرام آن عامل بزرگ را ديدند و به او گفتند
يه شام    و فرزند خاىل كن، براى ما 

  276: ز، صعربت آمو 

ها را نزد خود حفظ كرده احدى را خرب نكن وگرنه به زمحت  ببني، از جملسى هم به آن جملس دعوت كن و متام اين برنامه
  .خواهى افتاد

  .ها به طور طبيعى پيش رفت، جملسى به تصور اينكه مهمان مريد مسجدى است دعوت را پذيرفت برنامه

خانه آن مرد اجتماع كنند، در ضمن زىن رقاصه را دعوت كردند كه پس از آمدن قلدرها با هم قرار گذاشتند اول شب در 
  !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 آنگاه يكى از قلدرها مهسايه

 كنند راب و منرب مىواعظان كني جلوه در حم
 

 كنند روند آن كار ديگر مى چون به خلوت مى
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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 جملسى وقىت وارد جملس شد صاحبخانه را نديد، در عوض مشاهده كرد مجعى از قلدران حمل، با چهره
چيزى ! اى در كار است اند، جملسى در كنار آنان قرار گرفت و به فراست امياىن دريافت كه نقشه اطاق پذيراىي نشسته

اى آراسته به وسايل آرايش با طنبور و تنبك وارد جملس شد و با صداى  نگذشت كه زن رقاصه پرده را كنار زد و با قيافه
  :دن اين شعر كرد و مهراه با ريتم صدا مشغول رقص شدخمصوص به خود، به صورت تصنيف شروع به خوان

 در كوى نيكنامان ما را گذر نباشد
 

 پسندى تغيري ده قضا را گر تو منى

  

جملسى آن مرد حق، عارف سالك و دلباخته حقيقت، مهراه با سوز دل و اشك چشم به حضرت حق توجهى خالص كرد 
  :و به پروردگار عرضه داشت

  277: عربت آموز، ص

  »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 
مشغول ذكر يارب، يارب و توبه و انابه شد، ديگران هم از غفلت به درآمدند، با ديدن آن منظره به گريه افتادند و به 

  !»1« مرد بزرگ توبه كرده، دست از متام گناهان شستنددست آن 

   ام گفت خدايا من آمده

  

. اميان و اخالص و عشق به حممد و آل حممد، نصيب فراوان داشت. برادر مؤمىن داشتم كه از جهت مورد اعتماد بود از
  .گرفته بودنزديك به سى سال با عشق و عالقه خدمت زائران خانه حق را با جان و دل به عهده  

  .نيكان و پاكان و اهل تقوا به خاطر كمال معنوى او سعى داشتند اين راه را در معيت او باشند
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قبل از پريوزى انقالب اسالمى زماىن كه طاغوت امور حج را به عهده گرفت، او از برنامه دست كشيد؛ زيرا حتمل پذيرش 
  .و اجراى قوانني طاغوت در برنامه حج را نداشت

  :حمضرش از مقوله حج سخن به ميان آمد كه با حواىل خوش و حالىت اهلى، اين واقعه را برامي تعريف كرد روزى در

براى رفنت به حج از طريق عراق و عتبات عاليات، مهراه من شدند مهه در اتوبوس قرار   -حدود سى نفر -تعدادى زائر
ره آنان آثار اميان، وقار، ادب و نور عبوديت در اين ميان، زن و شوهرى كه از چه. گرفتند تا عازم سفر شوند

  كنندگان، سفارش هر دو را با يكى از بدرقه. درخشيد، توجهم را جلب كرد مى

______________________________  
مشسى، حضرت آيت اللَّه مرحوم آخوند مهداىن برامي نقل   1350ام به مهدان در سال  اين داستان را در سفر تبليغى -)1(

  .كرد

  278: عربت آموز، ص

آن مرد و زن . پس از مدتى آماده رفنت به ميقات شدمي. زيارت عتبات طى شد و به مدينه رفتم. حلىن خاص به من منود
به مسجد شجره كه رسيدمي . داد در بني مسافرن حال ديگرى داشتند، انقالب حال و اشك چشم به آنان مهلت منى

 -و تلبيه گفنت بودند آن مرد بزرگوار از من مهلت غسل خواست، وسائل غسل را مهه آماده حمرم شدن. زد مجعيت موج مى
او را براى تلبيه در وسط . غسل منود و دو پارچه سپيد را بر خود بست. برايش فراهم كردم -با متام سخىت كه داشت

را دعوت كردى و يعىن اى خداى مهربان، م: چيست؟ گفتم» تلبيه«معناى : مسجد شجره آماده كردم، به من گفت
آمدم و ! آمدم، خدايا! خدايا: دوبار در شّدت انقالب حال و رخينت اشك چشم گفت! فرمودى بيا، بنگر كه اينك آمدم

مهاجنا مهراه با مهسفران، تلبيه گويان در بريون مسجد . با كمال حريت ديدم كه از دنيا رفته است! ناگهان نقش زمني شد
  !ناك به سوى كعبه به حركت درآمدميشجره دفنش كردمي، وبا دىل غم

   گفتگوئى با اويس قرن

  

  :هرم گفت: كند كه از هرم بن حيان روايت مى» تذكرة االولياء«عطار در 
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هنگامى كه مقام شفاعت اويس قرن را شنيدم آرزوى ديدار او بر من چريه شد، به كوفه آمدم و در جستجوى او شدم تا 
عشق : اى پسر حيان چه چيزى سبب آوردن تو به اين مكان شد؟ گفتم: بود، گفت وى را يافتم كه در حال وضو گرفنت

: گفت. مرا وصيىت كن: گفتم. كنم كسى كه خدا را شناخت با غري او انس گريد هرگز گمان منى: گفت. انس گرفنت با تو
اى پسر . ى خود بنيچون به خواب روى مرگ را زير بالش خود دان، چون بيدار شدى مرگ را پيش رو ! اى پسر حيان

اى،  در كوچكى و كمى گناه نظر مكن، بلكه نسبت به بزرگى خدا نگران باشد كه در برابر چه خداىي عاصى شده! حيان
  !!اى چه اين كه هرگاه گناه را كوچك مشارى خدا را كوچك مشرده

  279: عربت آموز، ص

  

   گناهان كبريه از ديدگاه امام هشتم عليه السالم

  

  :از امام هشتم عليه السالم روايت شده كه گناهان كبريه عبارت است از» عيون اخبار الرضا«يمت در كتاب پرق

  -3. زنا - 2. به قتل رساندن انساىن كه خدا رخينت خونش را حرام كرده - 1

خوردن مال يتيم به  -7. فرار از جنگ -6. عاق شدن از جانب پدر و مادر -5. خوردن مست كننده -4. سرقت
خوردن مال  -10. ربا -9. خوردن گوشت ميته و خون و گوشت خوك و آنچه به نام غري خدا كشته شده -8. ستم
  -11. حرام

  15. لواط -14. مت به پاكدامن - 13. كم گذاشنت از پيمانه و ترازو  - 12. قمار

ميل قلىب به  -18. كمك دادن به ستمكاران  -17. امين دانسنت خود از عذاب خدا -16. نااميدى از رمحت خدا -
. اسراف -23. كرب  -22. دروغ -21. حبس كردن حقوق مردم بدون تنگدسىت - 20. سوگند دروغ -19. ستمگران

24-  

  -28. جنگ با دوستان خدا -27. سبك مشردن حج -26. خيانت -25. تبذير

  .»1«  پافشارى بر گناه - 29. منفعت اشتغال به سرگرميهاى بيهوده و ىب
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  ر مغز توبه كردگنكهار با يك مجله پ

  

  :يكى از مريدان مرحوم عالمه حممد تقى جملسى به ايشان عرضه داشت

هاى ديگر  هايش جملس هلو و لعب دارد و به شدت مزاحم من و مهسايه اى دارم آلوده به گناه، اغلب شبها با نوچه مهسايه
ى از منكر نسبت ترسم، راهى هم براى  به او مى است، مردى است قلدر و داش مسلك، و من از امر به معروف و 

  .ام به خانه ديگر ندارم تبديل خانه

   اگر او را شىب به مهماىن دعوت كىن: عالمه حممد تقى جملسى به او فرمود

______________________________  
  .1، حديث ...)ما كتبه الرضا للمأمون( 35، باب 125/ 2: عيون اخبار الرضا -)1(

  280: عربت آموز، ص

حاضرم در جملس مهماىن شركت كنم و با او سخن بگومي، شايد به لطف حضرت حق از اعمال خالفش دست بردارد  من
  .و به پيشگاه خداوند توبه منايد

مرد قلدر به توسط مرد مؤمن دعوت به مهماىن شد، دعوت را اجابت كرد، عالمه جملسى در آن جملس شركت كرد، 
  :قلدر كه از آمدن جملسى به جلسه مهماىن تعجب كرده بود به جملسى گفتحلظاتى به سكوت گذشت، ناگهان مرد 

  حرف مشا روحانيون در اين دنيا چيست؟

  :اگر لطف كنيد بفرماييد حرف مشا چيست؟ مرد قلدر گفت: جملسى فرمود

را رعايت كند  گوييم اگر كسى منك كسى را خورد بايد حّق منك 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
، جملس را ترك كرد، شب را خنوابيد، صبح زود به در خانه مهسايه آمد، خورد، سر به زير انداخت، اشكش جارى شد
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عالمه حممد تقى جملسى است، آدرس : روحاىن و عاملى كه شب گذشته در خانه تو بود كيست؟ مهسايه گفت: سؤال كرد
  !آن مرد اهلى را گرفت، به حمضرش آمد و به دست او توبه كرد و از نيكان روزگار شد

   به توبه گنهكار و اميد

  

  :ريزد، گفتند كند و فراوان اشك مى 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 كرد حبس مى ه گنهكار اهل عذاب و مستحق جهنم كنم، سزاوار است اشك چشمم متام نشود، وىل چه كنم كه 

  است، جهنمى كه آتشش را هزار سال ملكوتى گرياندند قرمز شد، هزار

  281: عربت آموز، ص

سال روى آن كار كردند سپيد شد، و هزار سال ديگر بر آن دميدند سياه شد، من با آن سياهچال چه كنم؟ تنها اميد 
  .»1«  عذرخواهى از خداوند است من براى جنات از آن عذاب سخت، توبه و انابه و

  گنهكار و عفو پروردگار

  

ائى مى از مردى مورد اطمينان شنيدم، گنهكارى از دنيا رفت؛ مهسرش براى اجنام مراسم تغسيل و تكفني و : گويد شيخ 
اجنام اى بود كه كسى براى  تدفني از مردم درخواست كمك كرد، وىل شدت نفرت مردم نسبت به آن گنهكار به اندازه

مراسم حاضر نشد، به ناچار كسى را اجري كرد كه جنازه را به مصالى شهر بربد، شايد اهل اميان به اجنام مراسم اقدام  
غسل و كفن  پس جنازه را به وسيله اجري به صحرا برد تا آن را ىب! كنند، وىل يك نفر براى حضور در مراسم حاضر نشد

  .و مناز دفن كند

زيست كه مهه عمر به عبادت گذرانده بود و ميان مردمى كه در آن  ود كه در آن كوه زاهدى مىنزديك آن صحرا كوهى ب
مهني كه جنازه را ديد از صومعه خود به سوى جنازه رفت تا در مراسم او . زيستند مشهور به زهد و تقوا بود نزديكى مى

آجنا رساندند تا مهراه عابد در مراسم مربوط به  شركت كند، اهل آن اطراف وقىت اين مطلب را شنيدند به سرعت خود را به
  .ميت حاضر شوند
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در عامل رؤيا به من گفتند فردا از : مردم سبب شركت كردن عابد را در مراسم آن گنهكار از شخص عابد پرسيدند، گفت
، پس بر او مناز  اى است كه جز يك زن كسى مهراه او نيست حمل عبادت خود به فالن موضع از صحرا برو، در آجنا جنازه

  .گذار كه او مورد آمرزش و عفو قرار گرفته است

  عابد مهسر. مردم از اين واقعه تعجب كردند و در درياىي از حريت فرو رفتند

______________________________  
  .225/ 2: روح البيان -)1(

  282: عربت آموز، ص

آيا : عابد گفت. بيشرت روزها دچار يكى از گناهان بود: مّيت را خواست و از احواالت ميت پرسيد، مهسر ميت گفت
  :عمل خريى از او سراغ دارى؟ گفت

  :ديدم آرى سه عمل خري از او مى

  .ايستاد گرفت و خاشعانه به مناز مى كرد و وضو مى هايش را عوض مى هر روز پس از ارتكاب گناه، جامه - 1

  .منود كرد به يتيم احسان مى ارى كه به فرزندان خود احسان مىاش از يتيم خاىل نبود و بيش از مقد گاه خانه هيچ - 2

كدام زاويه از زواياى دوزخ را با اين گنهكار پُر ! پروردگارا: گفت گريست و مى شد مى هر ساعت از شب بيدار مى - 3
  !خواهى كرد؟

   گنهكار و مهلت توبه

  

ز قيامت مهلت خواست، به او مهلت دادند، از او زماىن كه ابليس دچار لعنت خدا شد، از خداوند براى بقايش تا رو 
روم، تا جان از  ات منى به عزّتت از كنار بنده! خداوندا: خواهى؟ جواب داد اين مهلت گسرتده را براى چه مى: سؤال شد

  .»1«  بندم ام تا فرا رسيدن مرگش منى به عّزت و جالمل قسم، دِر توبه را به روى بنده: بدنش بريون رود، خطاب رسيد

   گور من را نشكاف
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  !دزديد شكافت و كفن مردگان را مى مردى در بىن اسرائيل قبور را مى: كند حضرت زين العابدين عليه السالم حكايت مى

كفن دزد را خواست . اى داشت بيمار شد و بر مرگ خويش و از اين كه نبش قرب شود و كفنش را بدزدند ترسيد مهسايه
   اى مهسايهمن چگونه : و گفت

______________________________  
  .181/ 2: روح البيان -)1(

  283: عربت آموز، ص

  :كفن دزد گفت. به تو حاجىت دارم: گفت. رتين مهسايه: براى تو بودم؟ گفت

رتينش را بردارى و هنگامى كه من: مهسايه دو كفن نزد او گذاشت و گفت. كنم حاجتت را برآورده مى دفن  دوست دارم 
  .شدم گورم را براى بردن كفنم نشكاىف

هنگامى كه . مهسايه از دنيا رفت. افزود تا پذيرفت كرد وىل مهسايه بر اصرارش مى كفن دزد از برداشنت كفن خوددارى مى
دزدم، هر  دزدم يا منى اين ميت دفن شد، چه علم و بصريتى براى اوست كه بفهمد من كفن او را مى: دفن شد نّباش گفت

  !!برم شكافم و كفنش را مى روم و قربش را مى ينه مىآ

  .اين كار زشت را اجنام مده: دهد اى ندا مى چون قربش را شكافت شنيد ندا دهنده

من چگونه : اش توبه حقيقى كرد، سپس به فرزندانش گفت نّباش خاك روى قرب رخيت و به خانه بازگشت و از گذشته
هر حاجىت دارى بگو ان شاء اللَّه : گفتند. مرا به مشا حاجىت است: گفت. ىب بودىپدر خو : پدرى براى مشا بودم؟ گفتند

هنگامى كه من از دنيا رفتم مرا به آتش بسوزانيد، چون خاكسرت شدم در برابر تندبادى : گفت. كنيم به اجنامش اقدام مى
  .نصف خاكسرتم را به سوى دريا و نصف ديگر را به جانب خشكى بر باد دهيد

پس از مرگش و اجنام وصيتش خداى توانا خاكسرتش را مجع كرد و . ان به پدر تعهد دادند كه اين كار را اجنام دهندفرزند
به عزتت سوگند بيم از : چه چيز تو را واداشت كه چنان وصيىت به فرزندانت بنماىي؟ گفت: به او حيات خبشيد و گفت

  .»1«  آمرزم خبشم، و گناهانت را مى ، و تو را از خوفم اميىن مىكنم من طلبكارانت را راضى مى: خداى بزرگ فرمود. تو
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______________________________  
لس الثالث واخلمسون، حديث 327: اماىل صدوق -)1(   .22، حديث 59، باب 377/ 67: ؛ حبار االنوار3، ا

  284: عربت آموز، ص

  ] حرف الم[

  ال اله اال اللَّه شروطى دارد

  

»  ال إله إّالاللّه«هركس بگويد : حمضر حضرت باقر عليه السالم آمد و از حديثى كه از رسول خدا روايت شده كهمردى به 
شت مى آن مرد از حمضر حضرت باقر بازگشت، وقىت از خانه . روايت حق است: حضرت فرمود. شود، پرسيد وارد 

كه امام (شروطى است و من »  ال إله إّال الّله«راى اى مرد ب: سپس فرمود. او را برگردانيد: خارج شد، حضرت فرمود
  .»1«  از شروط آن هستم) ام و اطاعت از من در مهه امور واجب است معصومم و از سوى خدا به امامت انتخاب شده

  لطف و كرامت اوليا

  

بود تا لشكريان امام در امرياملؤمنني عليه السالم هنگامى كه به منطقه صفني رسيد، معاويه از هر طرف راه آب را بسته 
امام فرمان داد تا گروهى به سرپرسىت حضرت حسني راه آب را باز  . تنگنا قرار بگريند و نتوانند آنگونه كه بايد جبنگند

آب در اختيار ارتش اسالم قرار  . گماشتگان معاويه فرار كردند. حضرت حسني با آن گروه به حمل آب محله كرد. كنند
والّله اين كار را : حضرت فرمود. املؤمنني عليه السالم پيشنهاد كردند كه آب را به روى معاويه ببندداى به امري  عده. گرفت

  !!خواهند آب بردارند آزادند اى نزد معاويه فرستاد كه به سّقايان لشكرت بگو آنچه مى سپس مناينده. كنم منى

   لطيفه رواىي

  

نامد، روايىت جالب در تأويل اين  را سابق و پس از آن را مصّلى مى از آجنا كه عرب در مسابقه اسب دواىن برنده اّول
  آيات به مناسبت كلمه مصّلى از
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______________________________  
  .6083، حديث 36، باب 359/ 5: ؛ مستدرك الوسائل28، حديث 1، باب 13/ 3: حبار االنوار -)1(

  285: عربت آموز، ص

  :هاى حديث نقل شده است كتابحضرت صادق عليه السالم در  

  :از حضرت صادق پرسيدم، حضرت فرمود »َملْ َنُك ِمَن اْلُمَصلِّنيَ « از تفسري: گويد ادريس بن عبداللَّه مى

منظور جمرمان از اين كه در زمره مصلني نبودمي اين است كه پريوان اماماىن كه خدا در قرآن از آنان به عنوان سابقني ياد  
بيىن كه مردم در مسابقه اسب دواىن از اسىب كه به دنبال سابق درآيد تعبري به  آيا منى! ادريس بن عبداللَّه كرده نبودمي، اى

  »1« كنند؟ مصّلى مى

  لقمان و مناز

  

آن بزرگمرد اهلى كه بر اثر تزكيه نفس و جهاد ىف اللَّه، از جانب حق وجود بابركتش چشمه جوشان حكمت اهلى شد، در 
  :فرمايد ند خود مىسفارشاتش به فرز 

  .»2« »ما َأصاَبَك ِإنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُمورِ   يا بـَُينَّ أَِقِم الصَّالَة َو ْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َو اْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َو اْصِربْ َعلى«

ى از منكر كن و در برابر! اى پسرم حوادث بردبار و صبور  مناز را به پاى دار و در جامعه اقدام به امر به معروف و 
  .اى از عزم ثابت مردم بلند ّمهت است باش، كه حتّمل و صرب در راه ارشاد مردم نشانه

______________________________  
ُك َما َسَلَكُكْم ِيف َسَقر قَاُلوا ُملْ نَ «عن ادريس بن عبداللَّه عن اىب عبداللَّه عليه السالم قال سالته عن تفسري هذه اآلية  -)1(

ا مل نك من أتباع األئمة الذين قال اللَّه تبارك وتعاىل فيهم »ِمَن اْلُمَصلِّنيَ  » َوالسَّاِبُقوَن السَّاِبُقوَن أُولِئَك اْلُمَقرَّبُونَ «، قال عىن 
اما ترى الناس يسمون الذى يلى السابق ىف احللبة مصلى فذلك الذى عىن حيث قال مل نك من املصلني مل نك من اتباع 

  .السابقني

  .19، حديث 23، باب 7/ 24: ؛ حبار االنوار38، باب فيه نكت ونتف من التنزيل ىف الوالية، حديث 419/ 1: كاىف
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  .17: لقمان -)2(

  286: عربت آموز، ص

  ] حرف ميم[

   حماسبه دقيق

  

ائى غالباً به حماسبه نفس  پرداخت، ما هم هر روز و هر  مىعزيزان، بياييد مانند مردى كه نامش توبه بود و به قول شيخ 
  .شب از خود حساب بكشيم

واى بر من اگر در برابر هر : روز شد، گفت 21500او در حاىل كه شصت ساله بود، جمموعه ايام آن را حساب كرد، 
 خواهم خدا را با اين مهه گناه ام، آيا مى گناه مرتكب شده  21500روز يك گناه بيشرت نكرده باشم، اگر چنني باشد 

  »1« !!اى زد و به زمني افتاد و جان به جان آفرين تسليم كرد مالقات كنم؟ در اين هنگام نعره

  پيامرب صلى اهللا عليه و آله و مناز

  

  .مسائلى كه در باب مناز در آيني رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مطرح است در هيچ فرهنگى مطرح نبوده است

شود و طريق  واقعّيىت كامل است كه در پرتو آن، انسان به آداب اهلى مؤّدب مىمناز در اسالم حمّمدى حقيقىت جامع و 
  .پيمايد رشد و كمال و عرفان و طريقت و عشق و حقيقت را مى

مناز در آيني حمّمد صلى اهللا عليه و آله بال پر قدرتى است كه اگر با شرايط خمصوص به خودش اجنام بگريد، انسان را تا 
  .دهد بوب ابدى و معشوق سرمدى پرواز مىمقام قرب و وصال حم

مناز معجوىن است كه حضرت شارع حكيم آن را ترتيب فرموده و به لطف : فرمايند عارفان عاشق و واصالن كامل مى
  .عميم خود تركيب منوده است

   مشّخص است كه هر جزء آن مبتىن بر حكمىت، و مقتضى سّرى و مصلحىت
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______________________________  
  .465/ 24: تفسري منونه -)1(

  287: عربت آموز، ص

چنانكه صريح اخبار و صحيح اعتبار بر آن ناطق و . آدم سجده كردن است است، و هويدا و مربهن كه افضل اعمال بىن
شاهد است، صادق از آنكه اعضاى سبعه را در آن حال مصّلى بر خاك گذارد و جممع الّنورين كه اشرف جوارح است بر 

  .نواز نالد مالد و به زبان نياز به درگاه كرمي كارساز بندهزمني 

  :در حديثى بسيار مهم از قول رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آمده است

َا اْلِعْلُم َثالثٌَة ايٌَة ُحمَْكَمٌة، اْو َفريَضٌة عاِدلٌَة، اْو ُسنٌَّة قاِئَمةٌ    .»1« ..امنَّ

شده، و فريضه عادله به اخالق و تزكيه نفس معنا گشته، و سّنت قائمه به فروع  آيه حمكم تفسري به توحيد و معرفة اللَّه
  .شريعت حمّمدى تبيني شده است

اى  اى است كه از اين سه رشته دوخته شده و حّقه مناز معجوىن است كه اجزاء آن از اين سه علم تركيب گشته و جامه
است كه اين سه لؤلؤ ناياب را دربردارد و منبعى است كه اين است كه در آن اين سه گوهر نفيس اندوخته گشته و صدىف 

  .سه چشمه از آن منفجر گردد، و اين مهه در رابطه با مناز اسالم حمّمدى است

اّما اشتمال مناز بر توحيد، از آن است كه افتتاح مناز با تكبريةاالحرام است و مفهوم تكبري، توحيد ذات و نفى صفات 
اى بر صفات جاللّيه و مجالّيه است، كه انسان به هنگام راه  شتان دهگانه كه هر يك دليل و نشانهاست، و بلند كردن انگ

  .يافنت به مناز بايد متوّجه اين معاىن بلند آمساىن و مفاهيم جانانه ملكوتى باشد

  :اما اشتمال مناز بر تزكّيه اخالق به اين است كه طهارت بر دو نوع است

و چنانكه تطهري ظاهر، شرط صّحت مناز است، . احداث، و طهارت باطن از ذمامي اخالقطهارت ظاهر از خبائث و 
  .مهچنان تطهري باطن نيز شرط قبوىل اين عبادت اهلّيه است

   و اشتمال مناز بر سّنت قائمه از اين جهت است كه مناز اشرف عبادات
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  .24/ 1: كاىف  -)1(

  288 :عربت آموز، ص

  .كند و افضل طاعات است و در فروع، هيچ عملى با آن برابرى منى

  .آرى، مناز اسالم حمّمدى سراپا آداب اهلى و مسائل تربيىت و حقايق ملكوتى و واقعّيات آمساىن است

  .گردد رسد و به درياى نور سرمدى مّتصل مى با چنني منازى است كه انسان به معراج مربوط به خودش مى

   باشمراقب 

  

  :امام صادق عليه السالم به يكى از يارانش به نام اسحاق بن عمار فرمود

ترديد او تو  بيىن ىب بيىن، و اگر تو او را منى از خدا برتس چنان كه گوىي او را با دو چشم سر در برابر خود مى! اى اسحاق
بيند آن گاه در  اى؛ و اگر معتقدى كه تو را مى فر شدهبيند يقيناً كا بيند؛ و اگر اعتقادت بر اين باشد كه او تو را منى را مى

  »1« !!اى ترين بينندگان قرار داده برابر ديد او دست به گناه بزىن مسلماً او را از پست

  شوند مردگان اينگونه حمشور مى

  

را به قربستان بقيع جربييل به حمضر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آمد و آن حضرت : فرمايند امام صادق عليه السالم مى
مردى كه موى سر و صورتش سپيد بود از قرب ! برد، او را كنار قربى آورد و مرده آن قرب را صدا زد كه به اذن حق برخيز

   احلمد لّله و اللّه اكرب، جربييل به او خطاب: گفت زدود و مى درآمد، از صورتش خاك را مى

______________________________  
  :قال أبو عبد اللَّه عليه السالم: ق بن عمار، قالعن إسحا -)1(
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خف اللَّه كأنك تراه، وإن كنت ال تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه ال يراك، فقد كفرت، وإن كنت تعلم أنه ! يا إسحاق
  .يراك مث برزت له باملعصية فقد جعلته من أهون الناظرين

  .2، حديث 59، باب 355/ 67: حبار االنوار ؛2، باب اخلوف و الرجاء، حديث 67/ 2: اصول كاىف

  289: عربت آموز، ص

به اجازه خدا برخيز، مردى : به اذن خدا باز گرد، سپس پيامرب را كنار قربى ديگر آورد و به مرده قرب خطاب كرد: كرد
  :گفت سياه روى برخاست و مى

اى : بودى به اذن خدا باز گرد، سپس گفتبه جاىي كه : جربييل به او گفت! وا حسرتا، واى از هالكت و بيچارگى
  .»1« شوند متام اموات بدين صورت در قيامت حمشور مى! حممد

  مرمي و يوسف زيباتر بودند يا تو؟

  

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

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

! وىل خود را از فتنه حفظ كرد تو نيكوترى يا مرمي؟ ما مرمي را نيكو آفريدمي: 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. چهره زيبا دادى تا جاىي كه ديدم از زنان آنچه را ديدم
آورند   مبتال به بال را مى. ى يا يوسف؟ ما يوسف را زيبا آفريدمي وىل او به خاطر زيباييش دچار فتنه نشدتو زيباتر : شود مى

بال را بر من سخت گرفىت، من هم تاب و طاقتم ! خداوندا: گويد كه به خاطر باليش و صرب نكردنش گرفتار فتنه شد، مى
  .را از دست دادم و دچار فتنه شدم

بالى تو شديدتر بود يا ايوب؟ او به بال دچار شد، وىل  : گويند آورند و به شخص بال كشيده مى مىايوب عليه السالم را 
  !»2« گرفتار فتنه نشد
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______________________________  
  .8، حديث 3، باب 39/ 7: ، كيفية نفخ الصور؛ حبار األنوار253/ 2: تفسري قمى -)1(

  .2، حديث 10، باب 341/ 12: ؛ حبار األنوار291حديث  ، حديث يأجوج و مأجوج،228/ 8: كاىف  -)2(

  290: عربت آموز، ص

  

   مشروخبوار و توبه

  

مردى : كند نقل مى» حمجة البيضاء«فيض كاشاىن آن چشمه فيض و دانش، و منبع بصريت و بينش در كتاب پرقيمت 
كرد،  براى شراخبوارى و هلو و لعب دعوتروزى دوستانش را . اش مركز اجتماع اهل فسق و فجور بود بود شراخبوار، خانه

يه كند، غالم از كنار خانه يكى از اولياى خدا به نام منصور بن عّمار  چهار درهم به غالمش داد تا براى ميهمانان ميوه 
هر كس چهار درهم براى حل مشكل : گويد كند و مى عبور كرد، شنيد آن مرد خدا براى نيازمندى طلب كمك مى

  .كنم منايد من به او چهار دعا مىحمتاجى كمك 

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 من و اربامب آمرزش خداوند براى  -4بازگشت و توبه اربامب به حق  -3خروج از 
  !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 كردم و خود نيز به عرصه توبه و انابه درآمدم، وىل خودم را اليق مغفرت و آمرزش منى  آزاد
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آنچه وظيفه تو بود اجنام دادى، آنچه وظيفه من نسبت به گنهكار تائب است آيا  : شب در عامل رؤيا به او گفته شد
  !»1«  ا كه حاضر بودند آمرزيدمبرى كه اجنام نگريد؟ من، تو و غالم و منصور بن عّمار و آنان ر  گمان مى

______________________________  
  .، كتاب اخلوف و الرجاء267/ 7: حمجة البيضاء -)1(

  291: عربت آموز، ص

  

   مكاشفه حضرت حسني عليه السالم

  

مشاهده  اى در سحرگاه شب عاشورا حقيقت اين دو گروه متضاد را  ديده حّق بني حضرت حسني عليه السالم در مكاشفه
كرد، و بر اساس مكاشفه آن حضرت از گروه حّق، تعبري به گروه آمساىن، عرشى و ملكوتى، و از گروه باطل به عنوان 

  :زميىن ياد شده است

  :حضرت حسني عليه السالم را در سحرگاه شب عاشورا خواب فرا گرفت، چون بيدار شد فرمود

گمامن آن است . ن ها سگ چند رنگى بود كه شديدتر بر من تاختورند، در ميان آ هاىي را ديدم كه بر من محله سگ«
  !!ريزد، پيكرش پيس باشد كشد و خومن را مى كه آن كه مرا مى

  .و پيكر مشر چنني بود

  :سپس جّدم رسول خدا را در خواب ديدم كه به من فرمود

دهند، فردا افطاِر تو نزد من خواهد  مژده مىمساواتيان و آمسانيان ديدار ترا به يك ديگر . تو شهيد آل حمّمد هسىت! فرزندم
حسني عليه السالم فرمان جّدش را اطاعت كرد، درنگى نكرد و شىب  »1« »...بود، شتاب كن و زود بيا، درنگ روا مدار
  .نگذشت كه به سوى نياى بزرگوار شتافت
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______________________________  
  :خفقة مث استيقظ فقالفلما كان وقت السحر خفق احلسني برأسه  -)1(

رأيت كأن كالبا قد شدت علي : وما الذي رأيت يا ابن رسول الّله؟ فقال: أتعلمون ما رأيت يف منامي الساعة؟ فقالوا
مث إين رأيت بعد . لتنهشين وفيها كلب أبقع رأيته أشدها علي وأظن أن الذي يتوىل قتلي رجل أبرص من بني هؤالء القوم

أنت شهيد آل حممد وقد استبشر ! يا بين: ى اهللا عليه و آله ومعه مجاعة من أصحابه وهو يقول يلذلك جدي رسول الّله صل
  .بك أهل السماوات وأهل الصفيح األعلى فليكن إفطارك عندي الليلة، عّجل

  .37، باب 3/ 45: ؛ حبار األنوار251/ 1: مقتل خوارزمى

  292: عربت آموز، ص

  .دو مكاشفه بود و دو منايش حقيقت

اى كه پيشرو آن ها سگى متعّفن و  مكاشفه خنستني، پرده را برداشت و حقيقت دمشنان حسني را برمال كرد، سگان درّنده
  .داد هاى ننگ نشان مى اى از لّكه پيس بود، سگى كه درونش بر برونش اثر گذارده و او را جمموعه

  .گرى استسگ درّنده، مسبل ظلم و بيدادگرى است، مسبل تعّدى و جتاوز و ستم

  .سگ درّنده، جبز آكنده كردن شكم از گوشت و پوست و استخوان ضعيفان، كارى ديگر از وى ساخته نيست

رت و برتر يافت منى تر از سگ درّنده منونه اى از ظلم بسازند، شايسته اگر خبواهند جمّسمه اى  شود؛ به ويژه اگر جمموعه اى 
  .هاى چركني ننگ باشد از لّكه

اى از مقام مقّدس حضرت  فه، منايش دوستان حضرت حسني عليه السالم و نشان دهنده راه او و تقديرنامهدّومني مكاش
چنني كسى شايسته است كه آمسانيان، مساواتيان و . حّق است، كه به وسيله پيامربش براى حسني فرستاده شده است

  .ملكوتيان اشتياق زيارتش را داشته باشند

رساند، آمساىن حسني را باالى  تر از آن است كه حسني را بشناسند، زميىن حسني را به قتل مى ها، پايني سطح فكر زميىن
  .دهد سر جا مى
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ها  سپاه حسني مهه آمساىن و پرواز آن ها به سوى آمسان! هنگامه كربال، نربد ميان زميىن و آمساىن بود، حسني رهرب آمسانيان
  .بود

شت شد، و كاروا شىت شدكربال، دروازه و راه    .ن كربالىي به رهربى حسني 

ها بود، مهه را با خود به زير زمني برد و به درون دوزخ جاى داد، و كربال براى آن ها دروازه جهنم و  يزيد، رهرب زميىن
  .بدخبىت در دو جهان بود

  293: عربت آموز، ص

  .و كربال يكى از مظاهر قرآن استقرآن، براى مردم با اميان شفا است و رمحت، و براى ظاملني دمار و خسارت، 

حسني، رهرب آمسانيان بوده و هست، و كسى كه راه حسني را بپيمايد به آمسان خواهد رفت، به باالتر و باالتر، تا برسد به 
  .»1« تر باشد جاىي كه در َوهم نيايد و حقيقتش از تصّورش برتر باشد، زيباتر باشد، شريين

   كنم من هم مانند تو اشتباه مى

  

  :گفت كرد به او مى عوف بن عبداللَّه خدمتكارى داشت كه هرگاه اشتباه مى

دقيقاً تو هم مانند آقا و مواليت عوف بن عبداللَّه هسىت، به مهان صورت كه تو نسبت به مواليت كه من هستم اشتباه 
  .زمينه يكى هستيمدو نفرى ما در اين . كنم كىن من هم شبانه روز چند بار نسبت به موالمي اشتباه مى مى

امروز چنان مرا : روزى خدمتكار مرتكب كارى شد كه عوف بن عبداللَّه به شدت خشمگني شد، وى را صدا زد و گفت
گومي در راه خدا آزادى كه حق زدن از من  خواستم تو را به عقوبت سخىت دچار كنم، وىل به تو مى به خشم آوردى كه مى

  .سفارش كرده كه از تو گذشت كنمسلب شود، برو كه خدا تو را به من 

  موانع استجابت دعا

  

  :داند حضرت سجاد عليه السالم هفت گناه را از موانع استجابت دعا مى
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  4. دو روىي و نفاق با برادران ديىن -3. صفات پنهاىن زشت -2. نيت بد - 1

ا - ا  به تأخري انداخنت منازهاى واجب تا -5. باور نداشنت و از دست رفنت اوقات آ . گذشنت و از دست رفنت اوقات آ
   به كار بردن كلمات زشت و ركيك در گفتار با مردم - 7. ترك نيكى و صدقه كه وسيله تقرب به خداست - 6

______________________________  
  .، با كمى تغيري195: پيشواى شهيدان مرحوم آيت الّله صدر -)1(

  294: عربت آموز، ص

  .»1« حش و ناسزاو آلوده بودن زبان به ف

   موسى و قارون

  

چون قارون به انكار موسى و تكذيب نبوتش برخاست و از : كند عالمه جملسى از على بن ابراهيم قمى روايت مى
مت زد، موسى به حضرت حق شكايت كرد، حق تعاىل فرمود   :پرداخت زكات مال امتناع ورزيد و به موسى 

  .خواهى به آنان بده اطاعت كنند، هر فرماىن مىها و زمني را فرمان دادم تو را  آمسان

موسى به سوى خانه قارون روان شد، در حاىل كه قارون به كارمندانش امر كرده بود درهاى قصرش را به روى موسى 
اى به درها كرد، پس مهه درها باز  اند، اشاره موسى هنگامى كه به قصر قارون رسيد و ديد درها را به رويش بسته. ببندند
خواهم  از تو مى! اى موسى: چون قارون نگاهش به موسى افتاد، دانست كه موسى با عذاب آمده، عرضه داشت. شدند

با من سخن مگوى كه ! اى فرزند الوى: موسى گفت. به حق خويشاوندى و قرابىت كه ميان من و توست به من رحم كىن
قارون . پس قصر با آن چه در آن بود به زمني فرو رفت .قارون را بگري: پس به زمني خطاب كرد. سودى براى تو ندارد

با ! اى فرزند الوى: وىل موسى پاسخ گفت. در آن حال گريست و باز به موسى به حق خويشاوندى و قرابت سوگند داد
قارون گرچه استغاثه كرد، وىل موسى كه از حركات ناهنجار او دلش سوخته بود به استغاثه او جواب . من سخن مگوى

قارون و قومش به تو ! اى موسى: حق تعاىل به او فرمود... اد، موسى پس از هالكت قارون به حمل مناجات خود رفتند
رسيدم وىل  استغاثه منودند، وىل تو به فرياد آنان نرسيدى، به عّزت و جالمل سوگند اگر به من رو آورده بود به فريادش مى

  چون تو را
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______________________________  
  .269: معاىن االخبار -)1(

  295: عربت آموز، ص

  !!خواند و به تو متوّسل شد او را به تو واگذاشتم

 قارون زار زار: حق تعاىل گفت
 

 خواند اى موسى تو را هفتاد بار

  تو ندادى هيچ بار او را جواب
 

  گر به زارى يك رهم كردى خطاب

  شاخ شرك از جان او بركندمى
 

  افكندمىخلعت دين در سرش 

  كردى اى موسى به صد دردش هالك
 

  خاكسارش سر فرو دادى به خاك

  اى گر تو او را آفريده بوده
 

  اى در عذابش آرميده بوده

 رمحتان رمحت كند آنكه بر ىب
 

 اهل رمحت را وىل نعمت كند

  دريغ هست درياهاى فضلش ىب
 

  در بر آن جرمها يك اشك ميغ

  خبشايشىهركه را باشد چنان 
 

  كى تغري آرد از آاليشى

 هركه او عيب گنهكاران كند
 

 «1» خويش را از خيل جباران كند

  

  موسى و مناز

  

   حضرت كليم اللَّه كه از انبياى اولواالعزم است، مورد عنايت خاّص حضرت
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______________________________  
  .قارونعطار نيشابورى، منطق الطري، حكايت موسى و  -)1(

  296: عربت آموز، ص

  .حمبوب بود

  .ياد آن حضرت و اوصاف محيده او در قرآن جميد زياد آمده است

او زماىن كه به هدايت حضرت حق، در مسري مدين و مصر به وادى سينا و منطقه طور رسيد، براى اّولني بار طنني 
  :گونه شنيد دلرباى صداى معشوق را بدين

ِإنَِّين أَنَا اللَُّه ال إِلَه ِإالَّ أَنَا *  َربَُّك َفاْخَلْع نـَْعَلْيَك ِإنََّك ِباْلواِد اْلُمَقدَِّس طُوًى َو أَنَا اْختَـْرُتَك َفاْسَتِمْع ِلما يُوحىِإينِّ أَنَا *  يا ُموسى«
  .»1« »َفاْعُبْدِين َو أَِقِم الصَّالَة ِلذِْكرِي

، چون هم اكنون در وادى )از مهه جز من قطع عالقه منا(: من پروردگار تو هستم، كفش از پاى بريون كن ! اى موسى
  .مقّدسى

  .شود گوش فرا ده ام، بنابراين به آنچه به تو وحى مى من تو را به مقام شامخ رسالت برگزيده

منم خداى يكتا، خداىي جز من نيست، پس مرا اطاعت كن و در مسري عبادت من قرار گري و مناز را به خاطر ياد من به 
  .دارپاى 

سازد و حاكمّيت آن ياد را  آرى، منازى كه مهراه با شرايط ظاهرى و باطىن اقامه شود ياد حضرت حمبوب را در دل زنده مى
كند به طورى كه انسان از شّر شياطني در مصونّيت  گسرتاند و امنّيىت مهه جانبه در قلب اجياد مى در اعمال و اخالق مى

  .شود ، سعادت دنيا و آخرت آدمى تضمني مىرود و از بركت آن امنّيت اهلى مى

  .»2« »َأال ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ «

  .آگاه باشيد، با ياد خدا دهلا آرامش و امنّيت يابد

   چون امنّيت به وسيله مناز با شرايط و عبادت با حال، حكومتش را در عرش
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______________________________  
  .14 -11: طه -)1(

  .28: رعد -)2(

  297: عربت آموز، ص

شود و آن  قلب برقرار كرد، به هنگام مرگ و سفر به آخرت، دارنده قلب مطمئن خماطب به خطاب حضرت حق مى
  :گردد تر مى وقت، مردن براى انسان ازعسل شريين

  .»1« »َو اْدُخِلي َجنَِّيت * َفاْدُخِلي ِيف ِعباِدي* َمْرِضيَّةً َربِِّك راِضَيًة   اْرِجِعي ِإىل* يا أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ «

به پروردگارت برگرد در حاىل كه راضى هسىت و از تو خشنودند، پس در عباد من وارد شو و ! اى صاحب نفس با آرامش
شتم درآى   .به 

   دستان باعث جنات است مهلت به تنگ

  

اى   كنند و براى او حسنه ثر گناه، اسراف بر وجود خود داشته حسابرسى مىدر قيامت مردى را كه بر ا: رسول خدا فرمود
نه، وىل مردى بودم كه از ثرومت : گويد اى؟ مى هرگز كار خريى اجنام داده: گويند يابند، به او مى كه سبب جناتش شود منى

از آنان طلبكارم نرمى و مدارا داشته باشيد با ثرومتنداىن كه : گفتم دادم و به جواناىن كه پريامومن بودند مى به مردم قرض مى
ا بگذريد(و تنگدستان را مهلت دهيد  من به آسان گرفنت بر او و نرمى و مداراى به او : فرمايد خدا مى). يا از آ

  .»2« پس خدا از او بگذرد و وى را بيامرزد. ترم شايسته

  شود؟ مؤمن با چه چيز شناخته مى

  

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

ْؤِمُن؟ قالَ 
ُ
  .»3«  ِبَوقارِِه َولِني َكالِمِه َوِصْدِق َحِديِثهِ : ِمبَ يـُْعَرُف امل
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______________________________  
  .30 -27: فجر -)1(

  .، كتاب آداب الكسب واملعاش186/ 3: حمّجة البيضاء -3) 2(

، حديث 91، باب 455/ 8: الصدق والغضب لّله، مستدرك الوسائل، باب ما جاء ىف 43/ 1: جمموعه ورّام -)3(
9985.  

  298: عربت آموز، ص

  .با متني بودن و نرمى كالم و راسىت در گفتار: شود؟ فرمودند اى شناخته مى مؤمن با چه برنامه

  ] حرف نون[

   اى بسيار مهم از حضرت رضا به حضرت جواد عليهما السالم نامه

  

نامه حضرت رضا عليه السالم را به حضرت جواد : گويد اهل حديث و انساىن با كرامت است مى بزنطى كه از بزرگان
  :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
  .برند، اين عمل ريشه در خبل آنان دارد تا از جانب تو به احدى خري نرسد بريون مى خانه

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
  .عطا كىنشوى درهم و دينار مهراهت باشد، احدى به تو عرض حاجت نكند جز اينكه به او  مى

اگر عموهايت از تو درخواست كردند به آنان ببخشى كمرت از پنجاه دينار مده، اگر خواسىت بيشرت بپردازى اختيارش با 
هايت از تو درخواست منودند كمرت از بيست و پنج دينار نپرداز، بيشرت خواسىت بپردازى حق با  توست، و اگر عمه

انفاق كن و وحشت از تنگدسىت و ندارى نداشته باش كه . مرتبت دهدخواهم خداوند به تو مقام و  توست، من مى
  .»1«  عنايت كننده به تو صاحب عرش است
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______________________________  
/ 93: ؛ حبار األنوار20، حديث 30، باب 8/ 2: ؛ عيون اخبار الرضا5، باب اإلنفاق، حديث 43/ 4: كاىف  -)1(

  .24، حديث 14، باب 121

  299: ز، صعربت آمو 

  

   جنات از اعدام به سبب حسنات اخالقى

  

اسرياىن را كه به حمضر پيامرب اسالم آوردند حضرت به كشنت مهه آنان : فرمايد وجود مبارك حضرت صادق عليه السالم مى
  :پدر و مادرم فدايت، از ميان اينان چه شد مرا آزاد كردى؟ حضرت فرمود: اسري به حضرت گفت. جز يكى فرمان داد

ا را دوست دارد) عّز و جلّ (جربئيل از جانب خداى    :به من خرب داد كه تو داراى پنج خصلىت كه خدا و رسولش آ

  .نسبت به ناموست داراى غريت شديدى هسىت - 1

  .اهل جود و سخاىي - 2

  .آراسته به حسن خلقى - 3

  .زباىن راستگو دارى - 4

  .و اهل شجاعىت - 5

ق را شنيد مسلمان شد، و اسالمش نيكو گشت و در جهادى در ركاب پيامرب به هنگامى كه اسري حمكوم، اين حقاي
  .»1« جهادى شديد و سخت برخاست و به شرف شهادت نايل آمد

______________________________  
  :عن أىب عبد اللَّه عليه السالم قال -)1(
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كيف ! بأىب أنت و أمى يا حممد: هم، فقال الرجلأتى النىب صلى اهللا عليه و آله بأسارى فأمر بقتلهم خال رجال من بين
الغرية : أخربىن جربئيل عن اللَّه عز و جل أن فيك مخس خصال حيبها اللَّه عّز وجل ورسوله: أطلقت عىن من بينهم، فقال

الشديدة على حرمك، والسخاء، وحسن اخللق، وصدق اللسان، والشجاعة، فلما مسعها الرجل أسلم وحسن إسالمه وقاتل 
  .مع رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله قتاال شديدا حىت استشهد

لس السادس واالربعون، حديث 271: اماىل صدوق   .25، 92، باب 384/ 68: ؛ حبار االنوار7، ا

  300: عربت آموز، ص

  

  جنات در چيست؟

  

جلب نظر مردم به عبادت  انسان به خاطر: جنات در چيست؟ فرمود: شخصى از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله پرسيد
  .»1« برخنيزد

  نصيحت امام سجاد عليه السالم به دلقكى بيكار

  

دلقكى بيكار در مدينه بود كه اهل مدينه از دلقك بازى و سخنانش به خنده : كند امام صادق عليه السالم روايت مى
  ).على بن احلسني عليه السالم بودمنظورش حضرت (اين مرد مرا خسته و درمانده كرد : روزى به مردم گفت. آمدند مى

آن گاه به مردم خطاب كرد كه هيچ كارى از كارهاى من او را به خنده نياورده و به ناچار بايد ترفندى به كار گريم تا او را 
  !خبندامن

مهراهى روزى على بن احلسني عليهما السالم در حاىل كه دو نفر از غالمانش او را : فرمايد امام ششم عليه السالم مى
كردند، آن دلقك به سوى حضرت آمد و رداى مباركش را از پشت سرش ربود، دو  اى عبور مى كردند از منطقه مى

. خدمتكار حضرت او را دنبال كردند و ردا را از دستش گرفته به جانب حضرت آوردند و به دوش مباركش انداختند
گرفتند به دو خدمتكارش  داشتند و ديده از زمني برمنى حضرت در حاىل كه خود را از چشم انداز آن دلقك پنهان مى
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! خورد خنداند و از اين راه نان مى مردى دلقك است كه مردم مدينه را مى: اين چه اتفاقى بود كه رخ داد؟ گفتند: فرمودند
  .»2« كنند براى خدا روزى است كه در آن روز، بيكاران و بيعاران زيان مى! به او بگوييد واى بر تو: امام فرمود

______________________________  
  ..، كتاب ذّم اجلاه والرياء141 -139/ 6: حمجة البيضاء -6 -2) 1(

لس التاسع و الثالثون، حديث 220: اماىل صدوق -)2(   .66، حديث 93، باب 424/ 68: ؛ حبار االنوار6، ا

  301: عربت آموز، ص

  

   نصيحت شيطان به نوح

  

در روى زمني انساىن بر : هنگامى كه نوح از كشىت پياده شد، ابليس نزد او آمد و گفت: امام صادق عليه السالم فرمود
من مّنىت بزرگرت از تو ندارد، از خدا بر ضّد اين بدكاران عذاب خواسىت، در نتيجه سبب راحت من شدى، آيا تو را به دو 

من آورد آنچه را آورد، و از حرص دورى كن كه بر سر آدم آورد آنچه خصلت آگاه نكنم؟ از حسد بپرهيز كه بر سر 
زند  فكرى كه بدنش را زيان مى: حريص ميان هفت بالى دشوار است: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود »1« !آورد

نگام راحت دچار شود، ه دهد، غصه و اندوهى كه پايان ندارد، رجنى كه جز با مرگ از آن راحت منى و وى را سودى منى
كند، حساىب كه از عذاب خدا به  رجنى سخت است، ترسى كه عاقبت در آن افتد، حزىن كه خوشى را بر او تلخ مى

  .»2« خاطر آن رهاىي نيابد مگر اين كه خدا او را عفو كند، عذاىب كه از آن گريزگاه و چاره بدست نياورد

  ساز نظر چاره

  

روزى عبورش به لب دريا افتاد، ديد : اند زى بر ختت حكومت تكيه داشت نوشتهدر شرح حال حممود غزنوى كه چند رو 
  .جواىن در كمال حزن و اندوه آجنا نشسته و دام خود را براى ماهيگريى به دريا انداخته
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قري چرا غمگني و حمزون نباشم، من و برادرامن هفت يتيم ف! پادشاها: جوان گفت. سلطان، از عّلت حزن و اندوه او پرسيد
   ام، براى دارخمارج اين عائله سنگني شده خورده، من كه پس از پدر عهده هستيم و داراى مادرى پري و سال

______________________________  
  .17، حديث 128، باب 163/ 70: حبار االنوار -)1(

  .22: مصباح الشريعه -)2(

  302: عربت آموز، ص

كنم و با زمحت و دشوارى خمارج سنگني  گاهى يك ماهى و زماىن دو ماهى صيد مىآمي،   تأمني خمارج، هر روز لب دريا مى
. آرى: عالقه دارى امروز در صيد ماهى با هم شركت كنيم؟ جوان گفت: شاه گفت. كشم اين خانواده يتيم را به دوش مى

هاى دام را گرفت تا آن را جوان اندكى صرب كرد و سپس بند. دام صيادى را به نام شريكت از آب بريون آور: شاه گفت
از آب بريون آورد وىل نتوانست، شاه و يارانش براى بريون كشيدن دام به او كمك دادند، چون آن را از آب بريون  

  .كشيدند، ماهى فراواىن در آن بود

نار دست سلطان، پس از بازگشنت به دربار، دنبال شريكش فرستاد، وقىت او را به حضور حممود غزنوى آوردند وى را ك
شاها اين گداست و جاى او مسند شاهى نيست؛ : گفت هركس مى. خود بر مسند نشاند و از او تفقد و دجلوىي كرد

ره: داد پاسخ مى   .مند شود هرچه هست شريك ماست و بايد او هم از هر چه ما در اختيار دارمي 

اش را به سامان برساند، نظر شاه حقيقى   ابساماىنآرى، جاىي كه نظر شاه جمازى، انسان را اينگونه رشد و ترقى دهد و ن
ى ايت و خزائن لطفش ىب كه اوصاف كمالش ىب دسىت حمتاج كه براى تأمني   پايان است، با انساىن نيازمند و فقري، و 

  !كند؟ اش رو به حضرتش آورده چه مى كمبودهاى مادى و معنوى

از آن طوفان عظيم رهانيد، و چوب خشكى را در دست موسى  نظر رمحت حق نظرى است كه پرتو آن نوح و مؤمنان را
براى از ميان بردن سطوت فرعون تبديل به اژدها كرد، و بىن اسرائيل را از ميان امواج آب خروشان رود نيل به ساحل 

نشانيد جنات رسانيد، و ايّوب را از درياى بال و مصيبت جنات داد و يوسف را از قعر چاه تاريك به ختت عزيزى مصر 
  ....و
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  نفرين و دعاى پدر

  

اى سوزنده و مناجاتى جگرسوز  امرياملؤمنني با حضرت جمتىب عليهما السالم در مسجد احلرام نشسته بودند كه ناگاه زمزمه
  :گفت شنيدند كه مى

  !اى خداىي كه كليد حل مهه مشكالت به دست قدرت تو است

  !كىن مى ها را برطرف اى خداىي كه رنج

  !اى خداىي كه بيچاره و درمانده جز تو يارى ندارد

  !اى خداىي كه مالكيت دنيا و آخرت در سيطره تو است

ها به رومي بسته شده است توجه كىن؟ اينجا مسجد احلرام است، اينجا اگر دعا  خواهى به دعاى من كه مهه راه آيا هنوز منى
  به اجابت نرسد كجا به اجابت خواهد رسيد؟

حضرت نزد صاحب ناله ! صاحب اين ناله و مناجات را نزد من آور: مرياملؤمنني عليه السالم به حضرت جمتىب فرمودا
اده و به پيشگاه حق تضرّع و زارى مى كند در حاىل كه يك طرف بدنش  رفتند، ديدند جواىن است صورت بر خاك 

  .حركت و ملس است خشك و ىب

  .جوان به حمضر موالى عارفان و امري مناجاتيان آمد! ياجوان نزد امرياملؤمنني ب: فرمود

بدمن را ببينيد كه نيمى از آن از كار افتاده، زندگى براى من بسيار : كىن؟ عرض كرد چرا اين گونه ناله مى: امام فرمود
  .سخت شده است

ى بودم، پدرم از من بسيار در اوج جواىن آلوده به هر گناه: اى؟ گفت چه شده كه به اين بال دچار شده: حضرت فرمود
يا دست از  : يك بار در اين شهر به من گفت. بارها مرا نصيحت كرد و من توجهى به نصايح او نكردم. رجنيده بود

  آنچه از: گفتم. كنم روم و تو را نفرين مى گناهان بشوى يا به مسجد احلرام مى
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  304: عربت آموز، ص

به مسجد احلرام رفت و با اشك چشم به ! كوبيدم كه نقش بر زمني شد  و چوىب هم بر سرش. دستت برآيد كوتاهى مكن
  .بينيد درآمدم من نفرين كرد، ناگهان بدمن از كار افتاد و به اين صورت كه مى

ادم و گفتم اشتباه كردم، بد كردم، نفهميدم، كليد حل مشكلم به دست تو : روزى به حمضر پدر شتافتم، سر به زانويش 
  .دعاى پدر درباره فرزند مستجاب است: رب فرمودهاست؛ زيرا پيام

پدرم را بر . پسرم بيا به مسجد احلرام برومي، آجنا كه تو را نفرين كردم مهاجنا به تو دعا كنم: پدرم نگاهى به من كرد و گفت
درم از پشت اى از پشت سنگى پر كشيد، شرت رم كرد و پ شرتى سوار كردم و به سوى مسجد احلرام راندم، در راه پرنده

  !شرت افتاد و مرد و من او را در مهان ناحيه دفن كردم

شود از تو راضى شده بود،  از اين كه پدرت حاضر شد به مسجد احلرام آيد و براى تو دعا كند معلوم مى: حضرت فرمود
  :كنم، آن گاه سر به سوى حق برداشت و با اشاره به جوان گفت من به خاطر رضايت پدرت برايت دعا مى

ْضَطرّين
ُ
  ...يَا أكَرَم األْكَرِمَني، يَا َمْن ُجييُب َدعَوَة امل

  !هنوز دعاى حضرت به پايان نرسيده بود كه جوان سالمتش را بازيافت

   نقش حشرات و حيوانات در حيات و هسىت

  

ا  در عامل هسىت،  از مشاره حشرات و حيوانات و جانوران خشكى و دريا و پرندگان و خزندگان و منافع عظيم وجود آ
ا را فرا گرفته آگاهى ندارد ا كه رمحتش ظاهر و باطن هر يك از آ   .كسى جز خالق آ

ا سبب شده است كه آثار بسيار عظيمى از وجودشان آشكار شود و در اين عرصه،  رمحت فراگري او نسبت به مهه آ
ا جايگاه خاصى دارد   .سودگريى انسان از آ
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درخت ميوه هم نر است و هم ماده، هم گرده دارد كه مانند نطفه مرد است و هم ختمك كه  :حشرات بارور كننده - 1
اگر گرده درخت نر، به ختمك درخت ماده هم نوع خود و يا بالعكس نرسد ميوه و مثرى وجود . نشانه مادگى اوست

  .خنواهد داشت

رتين . بسيار ريزى را به وجود آورده استبراى بارورى بعضى از گياهان، حضرت رمحان حشراتى  آنان اين وظيفه را با 
  .رسانند گرده اين را به ختمك آن و گرده آن را به ختمك اين مى. دهند شكل اجنام مى

كنند؛ گرده سيب را به ختمك هلو، و گرده زردآلو را به ختمك خربزه  اين مأمورين زبردست اشتباه منى: شگفىت اينجاست كه
  .كنند نند، بلكه سيب را به سيب، و هلو را به هلو تلقيح مىرسا منى

اد اين درختان براى آن  درختان هم به اين حشرات پاداش مى: تر اين كه عجيب دهند و آن مزد، قندى است كه در 
ا قند شريين را مى. مأموران قرار داده شده است ا به بشر، آرى به رسانند تا فرزندانشان ر  خورند و داماد را به عروس مى آ

  !!كند وىل بشر از اين مهه مهر و لطف و رمحت قدرداىن منى. بشر، حتويل دهند

باشد، سخىن  هر چيزى در طبيعت به اندازه احتياج موجودات مى: گويند دانشوران علوم طبيعى كه مى :گاو و گوسفند  - 2
  .است درست

اده شده است، وىل خداى متعال، كه رمحتش مهه آرى، در حيوانات پستاندار، شري در سينه مادران به اندا زه نياز نوزادان 
چيز را فرا گرفته، گاو و گوسفند را از اين قانون كّلى كه در مهه پستانداران جارى است مستثىن كرده؛ چرا كه شري اين 

است، بلكه غذاى كاملى براى بشر نيز به مشار مى   .آيد حيوانات نه تنها غذاى نوزادان آ

اى در حال رشد و ياشري     گاو و گوسفند براى نوزادان و كودكان و حىت انسا

  306: عربت آموز، ص

 كند ترين احتياجات غذاىي بشر را تأمني مى هاى شريى يكى از بزرگ تكامل يافته ارزش غذاىي بسيار مهمى دارد و فراورده
»1«.  

  شود؟ منىآيا رمحت و لطف خداى متعال در حق انسان به روشىن ديده 



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

 

ا بسيار . ايت خود اين حيوانات را در خدمت انسان قرار داده است خداى متعال در سايه رمحت ىب حيواناتى كه سود آ
ا بسيار كم مى اى احتماىل آ   .باشد سرشار و زيا

ره مى   .ستبرد و سر تا پاى وجود اين حيوان، خدمتگزارى به انسان ا بشر از متام اعضا و جوارح گوسفند 

  :با وجود تنوع و گروه بندى گوسفند به: آور اين كه نكته قابل توجه و شگفت

پشمى، گوشىت و شريى، خوراك هر سه گروه اين حيوان يكى است و اين قدرت پروردگار عامل است كه در وجود يك 
ك انسان را كه گروهى هم كند و خوراك و پوشا فرآورده پرارزش براى حيات انسان تبديل مى 3حيوان، يك نوع غذا را به 

  .منايد در ميانشان قدر ناشناس وجود دارد، تأمني مى

جلوه آثار رمحت حق در اين موجود . است كه رمحت اهلى، او را فرا گرفته است» ء كل شى«گوسفند، يك جزء ناچيز از 
  .ها نياز دارد اى است كه توضيح و تفسريش كتاب به اندازه

بيشرت گلها در سرتاسر روز شريه ندارند، بلكه در وقت معّيىن از روز شريه : گويند مىگياه شناسان   :زنبور عسل - 3
ا از سه ساعت جتاوز منى مى كنند،  گلها شريه خود را مهگى در يك وقت عرضه منى. كند دهند و زمان شريه دهى آ
زنبور عسل گياه . دهند قرار مى اى بعد از ظهر شريه خود را در معرض گاه، برخى هنگام ظهر و دسته اى در صبح پاره

   داند، در مهان وقت به سراغ آن گل شناسند و ساعت شري دهى هر گلى را مى شناس و وقت شناس است، گلها را مى

______________________________  
  .174/ 1: هاىي از او نشانه -)1(

  307: عربت آموز، ص

  .»1« اش را مبكد رود تا شريه مى

كند كه در  اى شريين، مصّفا، خومشزه، انرژى خبش و خوشرنگ مى در كارگاه وجود خود تبديل به مادهسپس شريه گل را 
ا جنبه درمان . نظري و از فاسد شدن مصون است متام مواد غذاىي جهان ىب و عالوه بر مهه اينها به فرموده قرآن براى انسا

  .»2« »ِفيِه ِشفاءٌ لِلنَّاسِ « از بيماريها دارد،
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انگيز، صدها كتاب نوشته شده كه هر ورقش نشانگر رمحت فراگري حضرت  رابطه با زنبور و زندگى اين موجود شگفتدر 
  .حق نسبت به مهه شئون اين موجود به ظاهر كوچك وىل بسيار بزرگ است

   مناز گامى براى توبه

  

كشاند، و  ز كژ راهه به صراط مستقيم مىدهد و انسان را ا گاهى يك مناز حقيقى و واجد شرايط مسري زندگى را تغيري مى
آن زن شوهرش را از . مردى از زىن درخواست كام جوىي كرد: كند، چنان كه در روايىت آمده هاى درون را كنرتل مى طغيان

چهل روز پشت سر شوهرم مناز خبوان تا : به او بگو: اش گفت شوهر به مهسر عفيفه. خواسته نامشروع آن مرد آگاه كرد
آن مرد چند روزى مناز واجب خود را به شوهر آن زن اقتدا كرد و از بركت آن مناز به توبه . تو را اجابت كنم خواسته

شوهر اين . زن توبه آن مرد را به شوهرش خرب داد. ام واقعى موفق شد، سپس كسى را نزد آن زن فرستاد كه من توبه كرده
  :»3« آيه را خواند

  .»4« »اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكرِ  َعنِ   ِإنَّ الصَّالَة تـَْنهى«

  .دارد مناز آدمى را از فحشا و منكر باز مى

______________________________  
  .92/ 2: هاىي از او نشانه -)1(

  .69: حنل -)2(

  .3095، حديث 29، باب 91/ 3: مستدرك الوسائل -)3(

  .45: عنكبوت -)4(

  308: عربت آموز، ص

  

   مناز و حضرت آدم
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على بن ابراهيم قمى در حدود قرن سوم هجرى، يعىن نزديك به عصر حضرت امام حسن عسكرى عليه السالم، به  تفسري
  .رشته حترير درآمده است

، به اين تفسري »تفسري امليزان«بزرگان از علماى امت اسالمى و دانشمندان وارسته، امثال عالمه طباطبائى صاحب 
  .اند را در كتب فقهى و تفسريى و اخالقى خود نقل كرده اطمينان منوده و بسيارى از مطالب آن

روايىت را از قول  »2« »َربِِّه َكِلماتٍ   فـَتَـَلقَّى آَدُم ِمنْ «  در توضيح آيه شريفه »1«  نويسنده تفسري جناب على بن ابراهيم
توّجه به اينكه كتب رجاىل شيعه كند كه با  پدرش، از ابن اىب عمري، از ابان بن عثمان، از امام ششم عليه السالم نقل مى

از قبيل رجال كشى، جامع الّرواة اردبيلى، قاموس الّرجال شوشرتى، معجم الّرجال خوئى، سندش را صد درصد معترب 
برگرداندن فارسى روايت تا آجنا كه الزم و . اند، نشان دهنده مسأله مناز در زمان حضرت آدم عليه السالم است دانسته

  :گذرد ز نظر عاشقان مناز مىنقطه شاهد است ا

شت و هبوط به زمني، چهل روز در كوه صفا واقع در نزديك بيت حق اقامت داشت آن . آدم پس از بريون آمدن از 
شت وصال  روزها به خاطر دورى از مقام قرب و هبوط از مقام عّلم االمسائى و از دست دادن جوار ملكوت و هجران 

اران سرشك از ديده مىحمبوب، در حاىل كه صورت به    .رخيت خاك داشت، مهچون ابر 

بر او نازل شد و سبب  -جز لطف و حمّبت و احسان و مرمحت به بندگان ندارد -امني وحى از جانب حضرت معبود كه
  در. ناله جگر سوز و دخلراش او را پرسيد

______________________________  
)1(- 1 /44.  

  .37: بقره -)2(

  309: صعربت آموز، 

توّجهى به  چرا ناله نكنم و اشك از ديده نبارم؟ مگر نه اين است كه خداى عزيز مرا به خاطر ىب: پاسخ آن فرشته گفت
خواسته خود از مقام قرب رانده و از جوار رمحت خويش حمروم منوده و مسكنم را در خاك ذّلت و بر غبار مسكنت قرار 

  داده؟
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  .ف دوست برگرد و وجود خود را به زينت توبه بياراىبه پيشگاه لط: فرشته وحى بدو گفت

چگونه توبه كنم و چه سان به سوى حق بازگردم؟ خداوند مهربان چون اراده آدم را بر جربان گذشته راسخ : آدم گفت
ستاد و فرو فر . منود كرد و تابش نورش حدود جغرافياىي حرم را معلوم مى اى از نور كه جايگاه بيت را مشّخص مى ديد، قّبه

چون به وسيله آن روشناىي، حمّل بيت و حدود حرم معلوم شد و . گذارى كند به امني وحى فرمان داد حمّل بيت را نشانه
نياز براى  اين برنامه سامان گرفت، فرشته وحى از آدم خواست آماده شود تا مرامسى را جبا آورده و دست نياز به سوى ىب

  .بازگشت و توبه بردارد

پدر آدميان به دستور فرشته حق غسل كرد و ُحمرم شد و . گرفت اى بود كه از فرشته حق تعليم مى شروع برنامهروز ترويه 
  .رفت و دستور گرفت كه شب را در آجنا مباند  پس از اجنام آن مراسم، روز هشتم ذواحلّجه به سرزمني مىن

م در حاىل كه تلبيه مى از : فرشته اهلى به او گفت. گذشت از ظهر مى آفتاب عرفات. گفت به عرفات آمد صبح روز 
در : پس از اينكه مناز عصر را جباى آورد امني وحى به او گفت. ادامه تلبيه خوددارى كن و دوباره خود را به غسل بياراى

  .پاخاست كلماتى را كه از خداوند براى توبه نازل شده بود به آدم تعليم داد چون به. اين سرزمني به پاى خيز

اى ديگر اسالمى هم آن را نقل كرده از شود كه  اند استفاده مى اين روايت كه عالوه بر تفسري على بن ابراهيم، كتا
   حضرت آدم كه اّولني انسان از نوع ما بوده

  310: عربت آموز، ص

اوقات آن به از جانب حضرت رّب مأمور به مناز بوده است، وىل اينكه چگونگى و كيفّيت و شرايط و عدد ركعات و 
آنچه امهّيت دارد اين است كه آدم براى جبا . چه صورت بوده بر ما پوشيده است و دانسنت آن هم چندان سودى ندارد

  .آوردن مناز مكّلف و مسئول بوده و آيني وى مهراه با حكم مناز بود

ذيب شيخ طوسى »1« »حباراالنوار«كتاب با ارزش  و مفّسر بزرگ و حمّدث خبريى كه آن فقيه واال  -از كتاب پراعتبار 
كند كه حضرت صادق  روايت مى -»شناسم من مردى در علم و عمل نظري او منى«: عّالمه حّلى در باره او فرموده است

  :عليه السالم فرمود

! تاده حقاى فرس: به هنگامى كه آدم از دنيا رفت و زمان منازگزاران بر او فرا رسيد، فرزندش هبة اللَّه به امني وحى گفت
  .پيشقدم شو تا بر جنازه آدم منازگزارده شود
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خداوند جهان ما را به سجده بر پدرت امر كرد، و هم اكنون در شأن ما نيست كه بر نيكوترين : فرشته اهلى پاسخ داد
و آله واجب به مهان صورت كه بر اّمت حمّمد صلى اهللا عليه  - فرزند وى مقّدم شومي؛ مشا بر ما پيشى گري و با پنج تكبري

  .از پس آن مناز، واجب شد بر جنازه فرزندان وى قبل از دفن، مناز مّيت خوانده شود. بر جناز مناز خبوان -خواهد شد

با كمال تأّسف بسيارى از جوامع و اّمتها از فرهنگ اهلى دور شدند و به پرستش بتهاى زنده ومرده دچار آمدند و به 
. ره ماندند ّيه حمروم گشتند و بدتر از هر چيز، ازمناز، اين فيض عظيم اهلى، ىبسبب حنسِى شرك و كفر از حقايق اهل

  .سوزند شوند و يا به آتش مى هايشان بدون بدرقه مناز يا دفن مى مناز هستند و مرده زندگان آن جوامع ىب

______________________________  
)1(- 11 /260.  

  311: عربت آموز، ص

  

   ى تكرب نكنخواهد اشك بريز  منى

  

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  .»1«  َمن َدَخَلُه الُعجُب َهَلكَ 

  .»رسد هركه دچار خودپسندى شود به هالكت مى«

  :و آن حضرت فرمود

پرسند كه چگونه مناز  از چون مىن مى: خواىن؟ پاسخ داد چگونه مناز مى: مرد داناىي نزد عابدى آمد و به او گفت
اى گريه  به اندازه: ات چگونه است؟ گفت گريه: گفت. كنم خواىن؟ من از ابتدا چنني و چنان خدا را عبادت مى مى
رت است كه گريه كىن و به خود به راسىت اگر : آن دانا گفت. كنم كه اشكم روان شود مى خبندى و از خدا ترسان باشى 

  .»2« بباىل، راسىت هركه بر خود ببالد هيچ كردارى از او باال نرود
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  نوح و مناز

  

  :كند نظري و ارزمشند، از حضرت باقر عليه السالم روايت مى ، اين كتاب ىب»حباراالنوار«

مهتا دانست حق، كه خداوند فطرت مردم را بر آن قرار داده است،  پرستش خداى يگانه و اخالص به پيشگاه او و ىب
  .اصول آيني نوح بود

پروردگار بزرگ از نوح و مهه انبيا پيمان گرفت كه او را فرمان بربند و از شرك دورى جويند، و نيز خداى مهربان حضرت 
ى از منكر و رعايت حالل و حرام دعوت     .»3« كردنوح را به مناز و امر به معروف و 

______________________________  
  .2، باب العجب، حديث 313/ 2: كاىف  -)1(

  .5، باب العجب، حديث 313/ 2: كاىف  -)2(

)3(- 11 /331.  

  312: عربت آموز، ص

  

  نه زنا كن، نه روزه بگري

  

گريم، آيا  روزى روزه مىكنم و  من گرفتار زنامن، روزى زنا مى: مردى به حمضر حضرت سجاد عليه السالم آمد و گفت
تر از اين نيست كه اطاعت شود و از معصيت او  چيزى نزد خدا حمبوب: شود؟ حضرت به او فرمود ام كفاره زنامي مى روزه

بپرهيزند، بنابراين نه زنا كن و نه روزه بگري، سپس او را نزديك خود خواند و دستش را گرفت و به او خطاب كرد، عمل 
شت را دارى؟ مىاهل دوزخ را اجنام    »1« دهى و اميد به ورود به 

  ]حرف واو[
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   ورود بر خداى كرمي

  

خواهند جواىن را به خاطر گناه و فساد از منطقه بريون كنند و زىن  كرد، ديد گروهى مى مردى حكيم از گذرگاهى عبور مى
  .كند از پى او سخت گريه مى

اين بار او را ببخشيد، : د، از او نزد مجع شفاعت كردم و گفتمدمل رحم آم. مادر اوست: پرسيدم اين زن كيست؟ گفتند
  .اگر به گناه و فساد بازگشت بر مشاست كه او را از شهر بريون كنيد

پس از مدتى به آن ناحيه بازگشتم، در آجنا از پشت در صداى ناله شنيدم، گفتم شايد آن جوان را به : گويد حكيم مى
  .در زدم، مادر در را باز كرد، از حال جوان جويا شدم. زند مادر از فراق او ناله مىخاطر ادامه گناه بريون كردند و 

  :از دنيا رفت وىل چگونه از دنيا رفتىن؟ وقىت اجلش نزديك شد گفت: گفت

  اند، دوست ندارم ام و آنان مرا به گناه مشاتت و سرزنش كرده مادر مهسايگان را از مردن من آگاه مكن، من آنان را آزرده
   كنار جنازه من حاضر شوند، خودت

______________________________  
  .56، باب 286/ 67: ؛ حبار االنوار313: ؛ عدة الداعى5، باب الزاىن، حديث 541/ 5: كاىف  -)1(

  313: عربت آموز، ص

نقش است با من دفن  »  الرحيمبسم الّله الرمحن «ام و بر آن  دار جتهيز من شو و اين انگشرت را كه مدتى است خريده عهده
گشتم   به وصيتش عمل كردم، وقىت از دفنش برمى. كن و كنار قربم نزد خدا شفاعت كن كه مرا بيامرزد و از گناهامن درگذرد

  .»1«  مادر برو آسوده باش، من بر خداى كرمي وارد شدم: گوىي شنيدم

  وصاياى پيامرب صلى اهللا عليه و آله به ابوذر
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الشأن اسالم جلوه اعالى امسا و صفات حق و مصداق امت و اكمل عملى آيات قرآن و اسوه و سرمشق پيامرب عظيم 
ها تا روز  بديل براى تعليم و تربيت انسان نظري و شخصيىت ىب حسنات و مكارم اخالقى براى جهانيان و آموزگارى ىب

  .قيامت است

اى از درياى بصريت و علم و عقل و داناىي او به  گوشه  هاى اخالقى به ابوذر غفارى دارند، سفارشاتى كه در زمينه
  .اى از دعوت انسان براى آراسته شدنش به كرامت و فضيلت است حقيقت و حاكى از دلسوزى براى بشريت و نشانه

  اند بزرگان دين و عاملان وارسته هم چون صدوق، ديلمى، عالمه جملسى با اسناد حديثى خود از ابوذر غفارى روايت كرده
  :كه گفت

ساِكِني والُدنـُوِّ : أوَصاِىن َرسوُل اللَِّه ِبسبعٍ 
َ
أوصاِىن أن أنُظَر إىل َمن ُهَو دوِىن َوَال أنظر إىل َمن ُهو َفوِقى، َوأوَصاِىن ِحبُبِّ امل

خاُف ِىف اللَّه َلوَمَة الئٍِم، ِمنُهم، وأوصاِىن أن أقوَل احلقَّ َوإن َكاَن ُمرّاً، َوأوَصاِىن أن أِصل َرِمحى َوإن أدبرت، وأوصاىن أن َالأ
ا ِمن َكنوز اجلَّنة ّ بِاللَِّه الَعِلّى العظيِم؛ َفإ   .»2« َوأوَصاِىن أن أسَتكِثُر ِمن َقوِل َالَحوَل َوَال قـُّوَة إالَّ

از تر  تر و پايني به پست) در امور مادى و مال و منال(مرا سفارش كرد كه : پيامرب خدا مرا به هفت خصلت سفارش كرد
  خودم نگاه كنم و از نظر به باالتر از خود

______________________________  
  .337/ 1: تفسري روح البيان -)1(

  .2، حديث 4، باب 75/ 74: ؛ حبار االنوار12، حديث 345/ 2: خصال -)2(

  314: عربت آموز، ص

يدستان عشق ورزم و به آنان  نزديك باشم؛ و مرا سفارش كرد كه حق را گومي  بپرهيزم؛ و مرا سفارش كرد به بينوايان و 
گرچه تلخ باشد؛ و مرا سفارش كرد كه صله رحم كنم گرچه رحم من به من پشت كرده باشد؛ و مرا سفارش كرد كه در راه 

  »ال حول و ال قوة اّال باللَّه العلى العظيم«خدا و براى دين از مالمت مالمت كننده نرتسم و مرا سفارش كرد كه زياد 
شت است گومي؛ زيرا اين ذكر از گنج   .هاى 

  وصيىت جالب و زيبا
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  :مرا وصيىت كن، گفت: شخصى خواست به سفر رود، به حامت اصّم گفت

  .اگر يار خواهى خدا تو را بس است

  .اگر مهراه خواهى كرام كاتبني تو را بس است

  .اگر عربت خواهى دنيا تو را بس است

  .است اگر مونس خواهى قرآن تو را بس

  .اگر كار خواهى عبادت تو را بس است

  .اگر واعظ خواهى مرگ تو را بس است

  !و اگر اينها كه گفتم تو را بس است پس دوزخ تو را بس است

  ]حرف هاء[

لول    هارون و 

  

لول كه بر سر راهش قرا روزى از راهى عبور مى. هارون از سفر حج بازگشت و چند روزى در كوفه اقامت كرد ر كرد، 
  :داشت سه بار به نام، او را صدا زد

  :زند؟ گفتند كيست كه مرا با نام صدا مى: هارون، هارون، هارون، با تعجب گفت

لول گفت. لول جمنون   :شناسى؟ گفت مرا مى: پرده حممل را كنار زد و به 

به خاطر اين كه  كسى هسىت كه اگر احدى در مشرق ستم كند و تو در مغرب باشى: من كيستم؟ گفت: گفت. آرى
  حاكم كشورى در قيامت از تو بازخواست خواهد
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  315: عربت آموز، ص

  :حال خود را بر كتاب خدا عرضه كن: بيىن؟ گفت لول حال مرا چگونه مى: هارون گريست و گفت. شد

  .»1« »َو ِإنَّ اْلُفجَّاَر َلِفي َجِحيمٍ * ِإنَّ اْألَْبراَر َلِفي نَِعيمٍ «

  .»و ىب شك بدكاران در دوزخند. شت اندرندقطعاً نيكان به «

  :شود؟ پاسخ داد تالش و كوشش ما چه مى: گفت

ا يـَتَـَقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقنيَ ... «   .»2« »ِإمنَّ

  .»پذيرد فقط خدا از تقوا پيشگان مى«

  :شود؟ جواب داد نسب و قرابت ما با پيامرب چه مى: گفت

  .»3« »َفال أَْنساَب بـَيْـنَـُهْم يـَْوَمِئٍذ َو ال يـََتساَءلُونَ َفِإذا نُِفَخ ِيف الصُّوِر «

يكديگر ) حال(ميانشان نسبت به خويشاوندى وجود ندارد و از ) ديگر(شود  پس آنگاه كه در صور دميده مى«
  .»پرسند منى

  :شود؟ پاسخ داد شفاعت رسول خدا چه مى: گفت

َفُع الشَّفاَعُة ِإالَّ َمنْ «   .»4« »أَِذَن َلُه الرَّْمحُن َو َرِضَي َلُه قـَْوًال  يـَْوَمِئٍذ ال تـَنـْ

  .»رمحان اجازه دهد و سخنش او را پسند آيد) خداى(سود نبخشد، مگر كسى را كه ) به كسى(در آن روز شفاعت «

لول جواب داد: گفت شت كن: حاجىت دارى؟  ن مرا چنني قدرتى نيست وىل به م: گفت. گناهامن را بيامرز و مرا وارد 
توان با بدهكارى ادا كرد،  بدهكارى را منى: خواهى بدهكاريت را بپردازم؟ گفت اند كه به مردم بدهكارى، مى خرب داده

  .آنچه نزد توست مال مردم است و مهه آن را به مردم مديوىن، واجب است به آنان برگرداىن

______________________________  
  .14 -13: انفطار -)1(
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  .27: مائده -)2(

  .101: مؤمنون -)3(

  .109: طه -)4(

  316: عربت آموز، ص

  فرمان دهم مستمرى برايت مقرر دارند كه تا پايان عمر به تو بپردازند؟: گفت

  !بيىن كه خدا ياد تو هست و ياد من نيست خور خدامي، چنني مى من بنده و روزى: گفت

  گنج زرگر نبود گنج قناعت باقى است
 

 «1» شاهان به گدايان اين دادآن كه آن داد به 

  

  مهسايه ابوبصري

  

مهسايه بايد از هر جهت مهسايه خود را رعايت كند، مهچون برادرى مهربان با مهسايه معامله منايد، به درد مهسايه برسد، 
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
  :گويد 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  ده فرهنگ اهل بيت عليهم السالم بودم از اين وضع نگراىن سخىت داشتم، روحيهمن كه تربيت ش. بود

بردم، بارها با زباىن نرم با مهسايه سخن گفتم، گوش نداد، به اصرار زيادى برخاستم توجه نكرد، وىل از  رنج فراواىن بسر مى
ى از منكر غفلت نكردم تا روزى به من گ من مردى مبتال به هوا و شيطامن، تو اگر وضع مرا براى : فتامر به معروف و 

امام بزرگوارت حضرت صادق عليه السالم تعريف كىن شايد با توجه حضرت صادق عليه السالم و دم عيسوى آن امام 
  .بزرگوار، از اين آلودگى فساد و از اين شّر و بدخبىت جنات پيدا كنم
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  فش را قبول كردم، پس از مدتى درسخنش را پذيرفتم، حر : گويد ابوبصري مى

______________________________  
  .112حافظ شريازى، ديوان اشعار، مشاره  -)1(
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ام را براى حضرت توضيح دادم و نگراىن سخت خود را  مدينه خدمت حضرت صادق عليه السالم رسيدم و اوضاع مهسايه
  .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 مى چون به كوفه برگشتم دوستان به . شوم لعب دست بردارى و با متام گناهانت قطع رابطه مناىي، 

نرو زيرا با تو سخىن دارم، چون اطاق خلوت شد و جز من و او  : رود به او گفتمديدمن آمدند، او هم آمد، وقىت خواست ب
  !كسى مناند، پيام حضرت صادق را به او رساندم و اضافه كردم امام صادق عليه السالم به تو سالم رسانده

شت را دهم، امام صادق به من سالم رسانده و به شرط  تو را به خدا سوگند مى: ام با تعّجب گفت مهسايه 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 پس از چند روز پيام داد مى. ابوبصري، مرا بس است: گفت
بوبصري، آنچه در اختيارم بود به حمّل معيّنش رساندم، از متام اموال حرام ا: 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 براى او لباس آماده منودم و گاهى به ديدنش مى
رفتم، عيادت از او و رعايت حالش ادامه يافت، تا روزى به حال احتضار افتاد، در در بسرت بيمارى گرفتارم، به عيادتش 

ابوبصري، امام : آن حال براى چند حلظه بيهوش شد، چون به هوش آمد، در حاىل كه لبخند به لب داشت به من گفت
  !اش وفا كرد، سپس از دنيا رفت صادق عليه السالم به وعده

حج براى زيارت قرب پيامرب و مالقات با امام صادق عليه السالم به مدينه مشّرف شدم،  در آن سال به حج رفتم، پس از
   چون به ديدن امام رفتم يك پامي در اطاق و پاى
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اى كه داده  ات به وعده ابوبصري، من نسبت به مهسايه: ديگرم بريون بود كه حضرت صادق عليه السالم به من فرمودند
  !»1«  كردم  بودم وفا

  ]حرف ياء[

  يونس و مناز

  

آن عبد شايسته حق ساهلا مردم نينوا را به رعايت حق و دست شسنت از شرك و كفر و گناه دعوت كرد، وىل مردم در 
برابر تعاليم اهلى او تكّرب ورزيدند و با وى به خمالفت برخاستند تا جاىي كه آن حضرت را از هدايت خود نااميد ساختند، 

اب از حضرت رّب جهت نابودى قوم نينوا نفرين منود و سپس آنان را رها كرده به جاىي رفت كه مردم به او و آن جن
  .دسرتسى نداشته باشند

چون به منطقه بازگشت زندگى مردم را عادى يافت، معلوم شد جامعه نينوا به پيشگاه حق برگشته و عذاب را با قدرت و 
  .اند قّوت توبه از خود دور كرده

خداوند . دانيد از ميان امواج دريا در شكم ماهى جاى گرفت پس، با خشم و غضب منطقه را ترك كرد و چنانكه مى
  :فرمايد عّلت جناتش را از آن زندان مهلك چنني بيان مى

َعثُونَ   لََلِبَث ِيف َبْطِنِه ِإىل* فـََلْو ال أَنَُّه كاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحنيَ «   .»2« »يـَْوِم يـُبـْ

  .ر او اهل تسبيح نبود، هر آينه تا قيامت در شكم ماهى مانده بودپس اگ

  .»3« از قول مفّسر بزرگ قتاده آمده است كه منظور از تسبيح و ستايش يونس مناز بود» جممع البيان«در 

______________________________  
  .199، حديث 5، باب 145/ 47: ؛ حبار األنوار194/ 2: كشف الغمة  -)1(

  .144 -143: صافات -)2(

)3(- 8 /459.  
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   فهرست تأليفات دانشمند معظم استاد حسني انصاريان

  :ها ترمجه

  اى استوار مهراه با توضيحى خمتصر ، ترمجه ترمجه قرآن كرمي - 1

ج البالغه - 2 ج البالغه ترمجه     ، اوىل ترمجه زير نويس 

   روان، دقيق و عميق از صحيفه سجاديهاى  ، ترمجه ترمجه صحيفه سجاديه - 3

   اى روان ، تبديل منت قدمي فارسى به جديد و ترمجه ترمجه مفاتيح اجلنان - 4

  ترمجه اخالق شربّ  - 5

  :شروح و تفاسري

  ، شرح جامع مصباح الشريعة ومفتاح احلقيقة)ج 12(  عرفان اسالمى -17 - 6

  )انديار عاشق) (ج 7(  تفسري جامع صحيفه سجاديه -24 - 7

   ، شرحى حمققانه بر دعاى كميل حضرت على عليه السالم شرح دعاى كميل - 8

ج البالغه - 9 ج البالغه شرح     ، شرح خطبه اول 

   ، چهل حديث عرفاىن در رابطه با حج چهل حديث حج -10

   ، حبثى عرفاىن و شرحى بر اساس مباىن عرفاىنشرح رباعيات بابا طاهر -11

  :عرفان و حكمت

   ، طرح مباحث توبه با اسلوىب جديد مهراه با فصول متنوع به، آغوش رمحت حقتو  -12
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   خبش اول -، نگاهى به لطائف بسم اللَّه الرمحن الرحيم اخالق خوبان -13

   خبش دوم -، نگاهى به لطائف بسم الّله الرمحن الرحيم نسيم رمحت -14

   ىهاىي از قضاياى تارخي ، پندها و حكمتهاى روزگار عربت -15

   ، سريى در حيات علمى و عملى لقمان حكيم بر اساس آيات لقمان حكيم -16

   ، مناجات نامه مونس جان -17

   عبوديت -18

   ، سريى حتقيقى در عرفان شيعى عرفان -19

   نفس -23نور و ظلمت  -22سري اىل الّله  -21اولياء الّله  -20

  :اخالق

   نظرى ، نگرشى نو به اخالق هاى اخالق زيباىي -24

  320: عربت آموز، ص

   هزينه پاك ماندن -26راهى به سوى اخالق اسالمى  -25

  :اصول و عقايد

  ها ، نگرشى به حقيقت مناز در آيينه حيات انبيا و امتسيماى مناز -27

   ، مناسك عرفاىن حج حج وادى امن -28

   السالم، نگرشى به شخصيت اصحاب حضرت سيد الشهداء عليه با كاروان نور -29

   ، نگاهى به حج از ديدگاه رواياتدر بارگاه نور -30
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   ، نگرشى نو پريامون شخصيت اهل بيت عليهم السالم نشني اهل بيت عليهم السالم عرشيان فرش -31

شخصيت  -34ها  على عليه السالم مصداق پاكى - 33شخصيت حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله  -32
رت بشناسيم  -35 حضرت زهرا عليها السالم  -37حيات امام هشتم عليه السالم  -36امام حسن جمتىب عليه السالم را 

ج البالغه     فضائل امرياملؤمنني عليه السالم -39ترين حادثه هسىت  عظيم -38واليت و رهربى از ديدگاه 

  :اجتماعى

  ها براى خانواده، سى فصل در مباحث خانواده، راهنماىي جامع  نظام خانواده در اسالم -40

   ، حبثى پريامون مسائل تربيىت از ديدگاه اهل بيت عليهم السالم نظام تربيت در اسالم -41

   هاى حمبوب و منفور در قرآن كرمي چهره -42

  ، حتقيقى جامع پريامون رمحت عام و خاص پروردگار هاى رمحت اهلى جلوه -43

   ، جمموعه مقاالت بر بال انديشه -44

  ، حمبت از ديدگاه قرآن و روايات و نقش آن در حيات بشر بتمهر و حم -45

اسالم و علم  -50اسالم كار و كوشش  -49ترين نياز عصر ما  معنويت اساسى -48نفس  -47شفا در قرآن  -46
   وسائل هدايت - 54معاشرت  -53بسوى قرآن و اسالم  -52خواهند؟  از انسان چه مى - 51و دانش 

  :فقه و اصول

   ، تقريرات درس آيت اللَّه العظمى حاج شيخ ابوالفضل جنفى خوانسارى رمحه اهللات فقه حبث صالةتقرير  -55

   ، تقريرات درس آيت اللَّه العظمى حاج مريزا هاشم آملى رمحه اهللا تقريرات فقه -56

   ، تقريرات درس آيت اللَّه العظمى حاج مريزا هاشم آملى رمحه اهللا تقريرات اصول -57

  :هاى شعرى جمموعه
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   ، ديوان اشعار هزار بيت در شخصيت سيدالشهداء عليه السالم چشمه سار عشق -58

   هاى عرفاىن ، دو بيىت گلزار حمبت  -59

  ، ديوان اشعار مرز روشناىي -60

  ، ديوان اشعار مناجات عارفان -61

   ديوان غزليات -62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


