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  4: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

   عرفان اسالمى جلد يك

  مقدمه ناشر

  »اَحلمُدلِّلِه الَّذى نـَوََّر قـُُلوَب الَعارِفَني ِبِضياِء َمعرِفَِته«

بركت انبيايش خصوصاً هاى ىب مشارش را بر بندگان ارزاىن داشته و چراغ پر نور معرفت را به  خداى را سپاس كه نعمت
معروف العارفيىن كه اولني قدم براى . پيامرب باكرامت و اهل بيت طاهرينش در قلب بندگان خاص خود روشن منوده است

   طى كردن منازل وصال حضرتش معرفت او است كه

  .»أوَُّل الّديِن َمعرِفـَتُه«

ست و به حق، اهل عرفان و معرفت، روح و جان حقيقت معرفت نسبت به اعمال عبادى به منزله روح نسبت به كالبد ا
  .جهان و جهانيان هستند

توان با قرار گرفنت در كشىت جنات  ىب ترديد گوهر ناب معرفت را بايد در اعماق اقيانوس معارف دين جستجو منود كه مى
و انفس، خود را به اهل  ائمه اطهار عليهم السالم و مسّلح شده به سالح قرآن كرمي و تفّكر و تعّقل و تدبّر در آفاق

معرفت نزديك منود و وجود خود را در معرض شعاع خورشيد پرحرارت عرفان و معرفت قرار داد تا بتوان در حلقه عارفان 
  .حقيقى قرار گرفت

سازد و به  اند و دامن از هر آنچه انسان را از خدا دور مى آنان كه نفس خود را شناخته و از بند تعلقات آزادش ساخته
اند، ظاهر دنيا را ناخوش دارند و اندوهگني قيامت خويشند، دلشان ترسان و چهره  افكند، پاك و مربّا ساخته الكت مىه

   ايشان

  6: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .شاد و خندان است، جسمشان در ميان مردم و دلشان با خداى عامليان است
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  .رزاىن آنان و بر غري ايشان نامبارك باداجهان و هر چه در اوست، ا: اينجاست كه به يقني بايد گفت

  جهان و هرچه در اوست سهل و خمتصر است
 

 «1» ز اهل معرفت اين خمتصر دريغ مدار

  

در مكتب آل اهللا عليهم السالم عارف، داراى چنني صفاتى است و اين اوصاف، ظاهر فريبان سياه قلب را از دايره 
  .سازد عارفان بالّله جدا مى

ادن در اين راه و قرار گرفنت در صف اهل معرفت، ىب مدد خضر طريق غري ممكن و مقّدمه ورود به ظلمات و مسّلم  قدم 
صفت بر   نشني شجره طيّبه رسالت و واليت بود و از مثره ناب آن متنّعم شد و پروانه باشد؛ در اين راه بايد سايه تاريكى مى

  «گرد مشع وجودشان گشت، چرا كه 

   َك ِِم َجنَى َو َمْن َختَلََّف َعنُهم َغرِقَ َمن َمتَسَّ 

سنگ عاملان ربّاىن و ارباب معرفت و بصريت كه مشع وجود خويش را در كسب معرفت و ره يافنت  مراجعه به آثار گران. »
ين اند، راهى است براى وصال به چشمه جوشان معارف اهل بيت عليهم السالم كه مهانا باالتر  به كوى وصال آب منوده

  .دستورالعمل سلوك براى طالب حقيقى درك مقام عرفا است

منسوب به حجت كرباى حضرت خالق،  »مصباح الشريعة و مفتاح احلقيقة«  جمموعه حاضر كه تفسريى است بر كتاب
كتاىب كه مؤلف حمقق و   -امام به حق ناطق، مبني املشكالت و احلقايق، حضرت جعفر بن حممد الصادق عليهما السالم

   نيز آن را در زمره كتب عرفاىن شيعه نام برده و منت آن را جزء دستورات» الذريعة«زمشند ار 

______________________________  
  .حافظ -)1(

  7: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

العاىل شرح و تفسري شده است  به قلم عّالمه حمّقق، حضرت استاد حسني انصاريان مدظله -»1« داند عرفاىن مذهب مى
له در طول بيش از  هاى ىب شائبه معظم از مجله آثارى است كه با عنايت خاص آن ذوات مقدس عليهم السالم با تالشو 

هاى متنوع در بني كتىب كه در اين طريق تأليف شده، جايگاه  يك دهه حتقيق و تتّبع در آثار اسالمى و عرفاىن و نوآورى
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ه در زمره كتب مرجع و مورد توجه خاص حمققان علوم اسالمى و اى را به خود اختصاص داده است، تا آجنا ك ويژه
انديشمندان و فرهيختگان قرار گرفت و افراد متعّددى از فضالى حوزه علميه، اين اثر را مرجعى براى آثار حتقيقى خود و  

  .ادندهاى علمى خود قرار د نامه گروهى از انديشمندان دانشگاهى در سطوح خمتلف آن را مصدرى براى پايان

كه مطالعه مقّدمه حمّققانه ايشان، خصوصاً عنايت ويژه استاد به تطبيق   -»مصباح الشريعة« شيوه خاص مؤّلف در تفسري
با روايات معترب ائمه معصومني عليهم السالم حقايقى را از اين اثر روشن  »مصباح الشريعة«  مباىن عرفاىن بيان شده در منت

توان گفت اين كتاب، صادره  برجستگى خاّصى به اين اثر خبشيده است كه مؤيّدى براى اين نظريّه است كه منى -سازد مى
  .باشد از غري معصوم مى

ى از احنراف جويندگان معارف اهلى توسط مّدعيان مؤّلف حمرتم، عّلت تأليف كتاب را معرىف عرفان حقيقى و جلوگري 
مشسى تا به امروز اثرات قابل  1361سنگ در سال  اند كه از زمان چاپ اّولني دوره اين اثر گران دروغِني عرفان بيان منوده

اده است مالحظه   .اى در جامعه فرهنگى از خود به يادگار 

براى  -ان نظرى از ديدگاه ائمه اطهار عليهم السالم تأليف شده استكه در ضوء مباىن عرف  -ىب ترديد مطالعه اين اثر
  .شناخت مباىن حقيقى عرفان اسالمى در جايگاه خود مؤثر خواهد بود

______________________________  
  .110/ 21: الذريعة -)1(

  8: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

اضاى فضال و عالقمندان به مباىن عرفان نظرى، اين توفيق را ها ناياب بودن اين اثر و تق خداى را شاكرمي كه بعد از سال
به ما عنايت فرمود تا بتوانيم اين كتاب ارزمشند را با ويرايش و حتقيق جديد در قالىب نو به عرصه فرهنگى جامعه اسالمى 

  .تقدمي مناييم

  :توان به موارد ذيل اشاره منود هاى قبلى مى از امتيازات اين اثر نسبت به چاپ

  .نوشته مؤّلف حروفچيىن و مقابله منت با دست

  .»به اشراف مؤلف«بازبيىن منت و اعمال بازنگرى 
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  .موضوع گذارى جهت سهولت دسرتسى به مطالب

  .ويرايش ادىب منت فارسى و عرىب

  .بازنگرِى اعراب و ترمجه روايات

  .جايگزيىن ترمجه جديد مؤّلف از آيات قرآن كرمي

  .ايات با مصادر رواىياستخراج منابع و تطبيق رو 

  .تنظيم فهارس متنوّع در جمّلدى مستقل

  .تنظيم فهرست موضوعى مطالب در جمّلدى مستقل

هاى تأليف كتاب بوده و دخلى در موضوع كتاب نداشته است  حذف برخى از مطالب كه مناسب امور اجتماعى سال
  .»به اشراف مؤلف«

 -پور حمسن فيض: اين اثر ما را يارى منودند خصوصاً حمّققان حمرتم آقاياندر پايان، از مهكارى كليه عزيزاىن كه در نشر 
سيد حممد : سّيدرضا باقريان موّحد، مقابله: حممد حسني اميدوار؛ ويراستار ادىب -الّديىن عبدالرضا حمى -حممدجواد صابريان

  :نگارى و صفحه آراىي رضا آصف؛ حروفچيىن و فهرست

  .ّكر را دارمي؛ اميد كه در درگاه احدّيت قبول افتدسيد حسني امامى جنفى كمال تش

   مركز علمى حتقيقاتى دارالعرفان

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

   احلمد هللا رب العاملني و الصلوة و السالم على سيد املرسلني و على اهل بيته الطيبني الطاهرين

  پيشگفتار

   حتليلى پريامون عارف و عرفان
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ملكوتى و حقيقىت روحاىن و اهلى بدانيم، چنان كه بسيارى از بينايان و آگاهان و سالكان مسلك اگر عرفان را حالىت 
كنند، بايد مايه و ريشه آن را در اعماق  دانند و از آن تعبري به حالت عرفاىن و آمساىن مى حمّبت و عشق آن را حال مى

  .قلب و باطن جان و سّر وجود جستجو كرد

اى است اهلى و حقيقىت است فطرى كه به صورت قّوه و استعداد در خزانه وجود انسان از  فهدر اين صورت، عرفان لطي
جانب حضرت حمبوب قرار داده شده كه براى رسيدن به آن حالت بايد معارف و اخالق و مضامني ادعيه وارده از ائمه 

د  آلودگىطاهرين عليهم السالم را با كمك قرآن و روايات پرورش داد، تا جاىي كه متام  ها از مملكت وجود آدمى رخت بر 
  .و فرار را بر قرار ترجيح داده تا انسان مصداق حقيقى عارف شود

  10: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

اند، بايد آن علم را از اهلش  و اگر آن را جزء مسائل نظرى و علمى به حساب بياورمي، چنان كه گروهى بر اين عقيده
  .»1«  باطن وجود خود حالت عرفاىن به وجود آورمي اخذ كرد و با عمل به آن در

______________________________  
موضوع اين علم شناخت حق و امسا و صفات اوست و باجلمله راه و روشى كه اهل اهللا براى شناساىي حق  -)1(

  .نامند اند، عرفان مى انتخاب كرده

از طريق كشف و شهود و نه از حبث و استدالل حاصل  عرفان، به معناى شناخت و در اصطالح، معرفىت قلىب كه
عرفان . عارف، كسى است كه از خودشناسى نيل به خداشناسى دارد و علم او به حقايق و معاىن الفاظ است. شود مى

اى كه تصور معني و حمدودى از آن در طبيعت  در اسالم و نيز ديگر اديان شرقى به صورت باالترين دانش بوده به گونه
. گردند قابل فهم مى -چنان كه شايسته است -دهد كه در آن، علوم جهانشناسى سنىت ت و در واقع قالىب را ارائه مىهس

داند كه از هر  عرفان از اين حيث سرچشمه زندگى است و عارف، مهه چيز را در آن عبارت از جتلّياتى از اصل اهلى مى
در جهانشناسى عرفاىن مهه موجودات متجّلى خواه حمسوس . باشد ر مىتعيّىن، حىت از وجود كه خنستني تعني آن است، برت

. خبشند و نيز به حسب هسىت خود با اين مركز ارتباط دارند اى كه عقل را انعكاس مى و خواه ناحمسوس به حسب درجه
. د آمده استاست كه به وسيله آن، مهه چيز به وجو » كلمه«هر موجود حلقه اتصال مستقيم آن به عقل كلى يا » علم«

اى از وجود حمض در سطحى از وجود كيهاىن است و به سبب مهني جتّلى هر موجودى  درجه هسىت هر آفريده جتّلى
معرفت عرفاىن قابل ترديد نيست؛ زيرا معلوم در عرفان، ذات و صفات خدا است و اين . است و عدم نيست» شيئى«

. و به چيزى شبيه نيست و نيز چيزى به او شبيه نيست شناخت مبتىن بر اين فرض است كه او موجود واحد است
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اين شناخت از استدالل و شهود به دست . شناخت صفات او به اين مفهوم است كه او حّى، عليم، مسيع و بصري است
اند و در عني حال به  فعل عقلى، پديدارهاىي كه داراى خصوصيت عيىن -1: اين معرفت متضمن دو اصل است. آيد مى

عارف، عاَمل را از . ء در ذهن است حصول، به مفهوم نتيجه چنني فعلى كه صورت شى -2شوند،  عقل درك مىوسيله 
ترى از  جتّلى كه داراى جنبه واقعيت است مظهر درجه عاىل. وهم منفى -رمز مثبت، ب -الف: كند دو جنبه شهود مى

در عرفان اسالمى، جهان، هيكِل . ده ومهى استواقعيت است و تا حدى كه از اصل جدا شده و با آن غريّيت پيدا كر 
شود، عارف هر اندازه با سرچشمه نوراىن هسىت  است و چون كلمه به صورت عامل صغري در انسان متجّلى مى» كلمه«

معرفت هر وجود جزىي و هر » ببيند«دعاى عارف اين است كه . شود اتصال پيدا كند، يگانگى او با جهان بيشرت مى
عرفان «: كاشاىن گويد مالحمسن فيض. علم، به معرفت وجودى آن رهنمون است، اين معنا زيربناى عرفان استاى از  مرتبه

عرفان، فن نيست بلكه علمى است كه داراى موضوع، مبادى و مسائل خمصوص به خود . »و اشراق شجره نبّوت است
  .است و در عني حال با مهه علوم سازش و ارتباط دارد

ان، مصدر است به معناى شناخنت و دانسنت بعد از ناداىن كه ريشه ثالثى جمرد آن از ُعرف و َعَرف به عرف: عرفان شيعى
آيه از آيات كرميه ذكر  71مشتّقات َعَرف در . گردد معناى شناخنت و معاىن متعدد ديگرى كه در كتب لغت مالحظه مى

  .شده است

پردازد تا آجنا كه آدمى به توحيد   خودش و جهان و خداوند مى عرفان، حالىت است كه در خبش عملى به روابط انسان با
براى عارف جهان جز خداوند، امسا و صفات و . كامل نايل آيد و به اين خبش از حاالت انساىن سري و سلوك گويند

پس به هر جا روى آوريد رو به سوى خداوند « »فَأَيـَْنما تـَُولُّوا فـََثمَّ َوْجُه اللَّهِ « :جتلّيات او چيز ديگرى نيست كه فرمود
او است اول و آخر و « »ٍء َعِليمٌ  ُهَو اْألَوَُّل َو اْآلِخُر َو الظَّاِهُر َو اْلباِطُن َو ُهَو ِبُكلِّ َشيْ « :، و نيز115): 2(بقره » است

  .3): 57(حديد » ظاهر و باطن و او به مهه چيز دانا است

  :خاقاىن گويد. اند وشى است كه اهل اهللا براى شناساىي حق برگزيدهعرفان، شناساىي حق و راه و ر 

 هر مؤمن كه ز اهل عرفان باشد
 

 خورشيد سپهر فضل و احسان باشد

  

  :يا حكيم ناصرخسرو گويد
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  ها گشت عرفان شفاى درد دل
 

  ز عرفان روشن آمد جاودان جان

  

هاى عرفاىن ياد شده زندگاىن پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله بازتاىب از زندگى  عالوه بر آنچه در آيات قرآن كرمي از نشانه
زندگى زاهدانه امام على عليه السالم پرورش يافته دامان رسول . معنوى و سرشار از اشارات عارفانه آن حضرت بوده است

ج اهللا صلى اهللا عليه و آله نيز در البالغه و اشارات و تلميحات امام على بن  قالب سخنان گهربار آن حضرت در 
  .احلسني عليهما السالم در صحيفه سجاديه منونه و سرمشق آشكارى براى عرفا است

 امام على عليه السالم كه بنابر داليل موجود، زندگى سرشار از زهد و پارساىي داشته و بر ظاهر و باطن امور آشنا بوده،
خود قرار داشته و عرفا و صاحبان طرائق عرفان و تصوف در قرون بعد اهتمام خاص در رسانيدن  سرمشقى براى شيعيان

فرازهاى ادعيه اسالمى برگرفته از اشارات عرفاىن است كه موجب رسوخ ذكر و . اند طريقشان به وجود مقّدس ايشان داشته
توان به  بارى تعاىل در قلوب اهل كمال است كه از آن مجله مىياد اهلى در دل و باعث سري شهودى و كشف وجودى 

  .دعاى كميل و دعاى ابومحزه ُمثاىل اشاره منود

سلمان فارسى، ابوذر غفارى، عّمار ياسر و : اند پس از امام على عليه السالم چهار تن به عنوان اركان شيعه معرىف شده
ا را از خملصني بارگاه ربوىب و از مؤمنان پاك  ه بودند كه مىاين جماهدان از صحابه و اهل ُصفَّ . مقداد بن عمرو توان آ

سرشت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله، باالخره از ياران امام على عليه السالم و از عرفاى به حق و دانايان شيعه واقعى 
  .و عرفان خالص به حساب آورد

  12: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

دهد كه هر كتاىب گرچه معنون به عنوان عرفان باشد و هر شخصى   به اين معنا هشدار مى گسرتدگى مسئله، ما را نسبت
  .گرچه مشهور به عرفان باشد، قابلّيت تغذيه انسان را در اين جهت ندارد

هاى اصيل عرفان نظرى در آن است، فقط كتاىب است كه مطالبش را از سرچشمه وحى و نبّوت انبيا و  كتاىب كه مايه
  .امان عليهم السالم گرفته باشدامامت ام

و عارف حقيقى كسى است كه قواعد عرفان را از مقرّبان درگاه حق و صّديقان و صاحلان و اولياى واقعى گرفته باشد و 
  .خود را حمّقق به آن حقايق منوده و جان را منّور به نور ملكوت كرده باشد
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اى آمساىن و فطرى است كه در مرحله اّول در عمق و جان و ذات  بنابر نظر اّول، عرفان، عبارت از حاىل ملكوتى و مايه
كند و سپس آثارش در اعمال و حركات و رفتار و اخالق آدمى ظهور  نفس مهراه با نور اميان و يقني به قيامت جتّلى مى

  .يابد مى

اك، يعىن مبدأ هسىت پيوند رشته و پيوند و اّتصال پر قدرتى است كه انسان خاك نشني را، به سرّالسّر عامل پ عرفان،
  .كند دهد و از اين طريق متام ابواب رمحت و بركت را به روى قلب و جان آدمى باز مى مى

  از انسان موجودى برتر، وجودى واال، منبعى پرخري، متحرّكى توانا، عرفان،

  13: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

اى در شب و  رسته، عابدى مقبول و مناجات كنندهاى پر توان، جهادگرى با قدرت، زاهدى وا سالكى خالص، رزمنده
  .آورد متضّرعى در سحر و مستغفرى در سجده وشريى در ميدان نربد به وجود مى

ترين شعله حمّبت آدمى به خداى  جوهره حيات انساىن، صراط مستقيم اهلى، حرارت روحى، عشق دروىن و گرم عرفان،
  .جهان آفرين است

  .ا، مايه جان اوليا، طريق اصفيا و مدرسه پر قدرت معصومني عليهم السالم استراه خدا، مسلك انبي عرفان،

به معناى شهود عظمت حق تعاىل، از طريق بيناىي دل است و اين بيناىي حمصول معرفت انسان به حضرت حق  عرفان،
آيد و  باشد و اين معرفت جز از طريق شناخت انبيا و قرآن و امامان عليهم السالم و پريوى از آنان به دست منى مى

  .چنداىن ندارد عبادت بدون حال عرفاىن و تضرّع و انابه و توبه و زارى، ارزش

شود  حقيقت عبادت، خشوع و خضوع و شكستگى و نياز است كه از شهود عظمت حق تعاىل بر دل ظاهر مى عرفان،
و اين چنني سعادت موقوف بر حمّبت است و ظهور حمّبت موقوف بر متابعت سّيد اّولني و آخرين عليه من الصلوات امتها 

  .»1« اند دانسنت طريق متابعت، پس به ضرورت، مالزمت علمه كه وارثان ديىنو من التحيّات امينها و متابعت موقوف بر 

زدودن حكومت و حمّبت ما سوى الّله از قلب و هر حمّبت و كششى را تابع عشق حق قرار دادن و نيز آراسته  عرفان،
  .شدن اعضا و جوارح به اعمال مورد رضايت الّله و زيور گرفنت جان از اخالق اهلى است

  آزادى از خودپرسىت، رهاىي از اسارت مادّيت و مقّيد شدن به قيد ،عرفان
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______________________________  
  .628/ 2: رشحات -)1(

  14: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .بندگى حق و منّور شدن جان به نور و صبغه اهلى است

َغةً [ َغَة اللَِّه َو َمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصبـْ   .»1« ]ِصبـْ

  و چه كسى رنگش نيكوتر از رنگ خداست؟] كه اسالم است، انتخاب كنيد[خدا را رنگ 

عارف آن انسان با كرامىت است كه با شعور و درايت و با اراده قدرت، بر اساس معارف اهلى، در صراط مستقيم حق 
  .حركت كرده، تا جاىي كه قلبش عرش خدا شده و خانه دلش به نور عامل ملكوت منّور شده است

  :گويد درباره عارف مؤمن مى »جامع االسرار« ارف بزرگ، سّيد حيدر آملى در كتاب كم نظريع

  .نُوُر اْلَمْعرَِفِة، َونُوُر اْلَعْقِل، َونُوُر اْلِعْلمِ : ىف قـَْلِب اْلمؤِمِن َثالثَُة اْنوار«

  .اْلِعْلِم َكاْلَكوَْكبْ فـَُنور اْلَمعرَِفِة َكالّشْمِس، َونُوُر اْلَعْقِل َكاْلَقَمِر َونُوُر 

  .، َونُورُاْلَعْقِل َيْستـُُر الّشهَوَة، َونُورُاْلِعْلِم َيْستـُُر اجلَْْهلَ  فـَُنوُر اْلَمْعرَِفِة َيْستـُُر اْهلَوى

، وِبُنوُر اْلِعْلِم يـَْعَمُل ِباحلَْقِ  ، َوِبُنوِر اْلَعْقِل يـُْقَبُل احلَْقُّ   .»»2«  بـَُنوِر اْلَمْعرَِفِة يـَُرى احلَْقُّ

  :در قلب مؤمن با معرفت سه نور است

  .نور معرفت - 1

  .نور عقل - 2

  .نور دانش - 3

  .نور معرفت چون خورشيد است، نور عقل مانند ماه و نور دانش هم چون ستاره
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  برد، نور عقل قدرت شهوت را نور معرفت، حكومت هوى را از بني مى

______________________________  
  .138): 2(بقره  -)1(

  .584: جامع االسرار -)2(

  15: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .دهد پوشاند و نور دانش جهل را فرارى مى مى

  .شود گردد و به نور دانش به حق عمل مى شود، به نور عقل حق پذيرفته مى به نور معرفت حق مشاهده مى

  :گويند سالكان مسلك عشق مى

كرد، تا نفس بتواند از حق و حقيقت بر طبق استعداد خود آگاهى براى رسيدن به حّق و حقيقت، بايسىت مراحلى طى  
  .حاصل كند

گردند بلكه با وجود تصديق آن، به يك  تفاوت اهل عرفان با فالسفه اين است كه عارفان تنها گرد استدالل عقلى منى
  :گويند نامند؛ مى اى كه فوق آن است قائل هستند، و آن را مرحله شهود مى مرحله

تواند با ممارست معنوى و معراج روحاىن به مقام باالترى  كه نفس از مقام حّس و عقل و برهان صعود كند، مىپس از آن  
ترّقى منايد و حقايقى را بدون يارى برهان و حّس دريابد و مشاهده كند و به طور كلى از مرحله دانش به مرحله بينش 

  .شود عرفان ناميده مى برسد و اين چنني دانش است كه در برابر حكمت استدالىل

عارف با اين بينش اهلى كه با رياضتهاى شرعيه و تقواى خالص و توّجه به آيات قرآن و سنن مرسلني به دست آورده، به 
توحيد شهودى رسيده و براى يافنت حق دنبال دليل نيست كه با عمق قلب اين معنا را يافته كه خود پيكره دليل ساخته و 

  .را آن قدرت نيست كه آينه متام مناى حضرت حمبوب باشد پرداخته حق است و آن

چنان كه امام عارفان، وجود مقّدس امام حسني عليه السالم در دعاى عرفه كه عرفان خالص اسالمى است، به پيشگاه 
  :دارد حضرت رّب العزّة جّل و عال در باب توحيد شهودى عرضه مى
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  16: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  َعَلْيَك ِمبا ُهَو ىف ُوُجوِدِه ُمْفتَـَقٌر الَْيَك؟ َكْيَف ُيْسَتَدلُّ 

  باشند راهياىب به سوى تو داشته باشم؟ چگونه با اين موجودات كه در وجود خود نيازمند تو مى! خداوندا

   سر چشمه عرفان

گذار با توجه به مطالىب كه در صفحات گذشته مالحظه كرديد، جستجو در تاريخ حيات انسان كه چه شخصى پايه  
  .مكتب عرفان بوده و يا به وسيله چه گروهى از اهل دين اين مدرسه بنا گذارى شده، كار با مفيدى نيست

فته است، بايد آن را از  زيرا، وقىت حقيقىت به صورت مايه و استعداد و ذوق و شوق و نياز و احتياج، در ذات انسان 
  .حضرت حمبوب ديد

ال عرفاىن به عنوان يك واقعيت ملكوتى و سّر خداىي كه در اعماق جان ريشه دارد به حقيقت كه الزم است از عرفان و ح
  .ياد كرد

كند كه در درونش عشق به مبدأ هسىت و عالقه به  اين انسان است كه به دور از غوغاى حيات عاريت، احساس مى
ى مافوق دانش و بينش ماّدى موج ها و توجه به دانش و بينش پاكى جان و طهارت درون و پاى بندى به حقايق و واقعيت

  .زند مى

خواهد اضطراب درونش را با كمك عاملى قوى و حقيقى غري از عوامل ماّدى كه خود عامل  اين انسان است كه مى
  .اضطرابند، تبديل به امنيت كند

  .منايد اين انسان است كه در جستجوى اّتصال به حقيقت و واقعّيت جماهده مى

القه دارد با متام هسىت وجودش در سرزمني عشق و حمّبت خيمه زده و كارى كند كه براى مهيشه از و اين انسان است كه ع
  .ناراحىت وجدان راحت باشد

  17: ، ص1 عرفان اسالمى، ج
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خواهد كه در كنار وى قرار   كند و از او مى يابد، حقيقىت او را به سوى خود جذب مى اين انسان است كه در فطرتش مى
  .گريد

  .سان است كه عالقه دارد متام افراد بشر در كنار او راحت و در امنيت و آسايش باشنداين ان

  .گاه حيات بر او كشف شود خواهد اسرار عرصه اين انسان است كه مشتاق فهم حقايق عاىل هسىت است و مى

است كه اهل دل از آن  اى زند مهان مايه اين مهه عشق و عالقه و ذوق و شوق كه هم چون دريا در باطن انسان موج مى
  .كنند تعبري به استعداد عرفاىن و حالت عرفان خواهى مى

اين قّوه و استعداد است كه اگر با قوانني وحى و رياضتهاى شرعّيه رشد كند، انسان به آن چه كه فطرتاً در طلب آن 
  .رسد است، مى

شوق واقعى در اعماق هسىت انسان عاشق اين واقعيت كه در دل و جان ريشه دارد، مهان كششى است كه از جانب مع
كند  افتد و به دنبال آراسته شدن به حقايق حركت مى قرار داده شده كه عاشق به حمض توّجه به اين حقيقت در تكاپو مى

اى ملكوتى قدرت سري و سفر و حركت  كند كه بدون راهربى اهلى و خود ساخته و در ابتداى حركت و سلوكش حس مى
  .اند خطر را ندارد، راهى كه راهزنان دروىن و بروىن براى راهزىن در زواياى آن كمني كردهدر اين راه پر 

عاشق عرفان و حال بايد بداند كه خضر اين راه در درجه اّول، انبيا و امامان عليهم السالم و سپس عاملان ربّاىن هستند  
  .كه جانشينان آن بزرگوارانند

حمبوب است و اوست كه اين مايه را در جان قرار داده و به وسيله راهنمايان راه از بنابراين، سرچشمه اين حالت حضرت 
   خواهد كه انسان از متام رساند و اوست كه مايه عشق به خودش را در دل و جان انسان قرار داده و مى قّوه به فعليت مى

  18: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .براى رسيدن به معشوق حقيقى استفاده كندوسائل و ابزار ماّدى و معنوى به عنوان وسيله، 

آنان كه براى رشد حال عرفاىن در راه انبيا و امامان عليهم السالم قرار گرفتند، به آن چه بايد برسند رسيدند و آن بينشى  
بر قلب كه بايد پيدا كنند، پيدا كردند و در اين مسري به خاطر رنج عبادت و حركت در راه بندگى، از اشراق و جتّلى حق 

  .خود برخوردار شده و به مقام معّيت رسيدند
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  .»1« ] ِإنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتـََّقْوا َو الَِّذيَن ُهْم ُحمِْسُنونَ [

  .باشد نيكوكارند مى]  از هر جهت[ترديد خدا با كساىن كه پرهيزكارى پيشه كردند و كساىن كه  ىب

  .»2« ] ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبرِينَ [

  .دا با صابران استخ

  .»3«  اّن ِىلَ َمَع الّله حاالٍت ال َحيَْتِمُلها َمَلٌك ُمَقرٌَّب َوال َنىبٌّ ُمْرَسلٌ : قال رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

به درسىت كه براى من با خداوند حاالتى است كه نه ملك مقّرب و نه پيامرب «: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .»طاقتش را ندارندمرسل 

اگر گفته شود عّلت رسيدن انسان به اين مقامات عاىل، مهان حاالت دروىن مهراه با عبادات اهلى و ملكوتى است صحيح  
  .گفته شده

   اين فقري پايه گذار عرفان را بزرگان هند يا حكماى يونان يا دانشمندان قدمي ايران

______________________________  
  .128): 16(حنل  -)1(

  .153): 2(بقره  -)2(

  .با كمى اختالف 348: روح االرواح -)3(

  19: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

اند و عرفان و حال حقيقىت است كه ريشه خداىي  داند بلكه اينان به وجود آورنده بعضى از قواعد فلسفه و حكمت منى
فته شده كه ظه ور آن با اميان به خدا و قيامت و اجراى دارد و در اعماق قلب و جان هم چون گوهرى آمساىن 

  .دستورهاى حق و پريوى از سنن شرعّيه ميّسر است
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اين حالت بايد به دست . حالت نيازمندى انسان به حضرت حق و كششى كه به آن سو دارد، حالت عرفاىن است
  .فرستادگان حق از قّوه به فعليت برسد

، متوّسل به مّدعيان عرفان و افرادى غري از فرستادگان حضرت حمبوب آنان كه براى پاسخ گفنت به اين حالت نيازمندى
  .شدند، برياهه رفته و به جاىي نرسيدند

  .تأمني مسائل اين راه، وقف نبّوت و امامت و قرآن جميد است

  :گويند سالكان اين وادى و مسافران اين راه و قاصدان اين معىن مى

  :حقيقت قرار ده بناى برنامه خود را در اين مسري بر چهار

  .معرفت خدا و امساء و صفات و افعالش - 1

  .هاى غري شرعى آن معرفت نفس و شرور و خطرها و خواسته - 2

  .هاى دمشن معرفت وساوس و كيدها و و دام - 3

  .معرفت دنياى منهاى حق و غرور و فتنه انگيزى و زرق و برقش - 4

تواند منبع اين معارف باشد، تا براى به دست آوردن اين چهار  مىپس غري انبيا و قرآن و ائمه عليهم السالم، چه كسى 
  رشته معرفت به او متوّسل شد؟

  .هر كه را بنگريد به هر جا كه رسيده باشد باز نيازمند به انبيا و ائمه عليهم السالم و قرآن در اين چهار حقيقت است

به عامل ربّاىن  -ليهم السالم و غيبت وّىل عصر عليه السالمبه وقت نبود انبيا و ائمه ع -من منكر نياز انسان در طريق خدا
  دانيد كه عامل ربّاىن و فقيه واجد شرايط نيستم، وىل مى

  20: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

گويد از منابع وحى است، به اين  او از خود چيزى ندارد، آن چه مى. اى بيش بني ما و فرستادگان خدا نيست واسطه
كند  تواند قطب عارفان و مرجع سالكان باشد، بلكه خود او در راه است و با متام وجود جماهده مى خاطر باالستقالل منى
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دهند كه دست   تا به يقني واقعى و اميان حقيقى برسد و چون در اين راه بيش از ديگران زمحت كشيده به او اجازه مى
  .گمراهان و عقب افتادگان را گرفته و با خود هم سفر منايد

علماى ربّاىن و واجدان شرايط احدى را سراغ داريد كه بدين مقام كه قطب عامل امكان، ملجأ و مرجع سالكان،  آيا از
  فروغ قلب عارفان حضرت موىل املوّحدين امرياملؤمنني عليه السالم قدم گذاشته رسيده باشد؟

  .»1« َلْو ُكِشَف اْلِغطاء َما اْزَدْدُت يَقينا

  .يقني من چيزى افزوده خنواهد شداگر پرده هم كنار رود بر 

اش به انسان انبيا و ائمه  هاى فطرى و روحى و با توّجه به هدايت حق كه مبّلغ و رساننده در هر صورت، با اين مهه مايه
عليهم السالم هستند، اگر كسى در راه رشد و كمالش به جماهده برخنيزد و براى به فعليت آوردن استعدادهايش زمحت 

  .با روايت زير از رمحت حق حمروم است نكشد برابر

  .»2«  النّاِقُص َمْلعُونُ : قال رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

  .ناقص ملعون است: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

و  توانند عقل و قلب خود را تكميل كنند، وىل هوى با نظر به جمموع آيات و روايات، اين مجله متوّجه كساىن است كه مى
  ها را از تكاپو در هاى حيواىن آن هوس

______________________________  
  .119/ 9: ؛ مستدرك سفينة البحار2086، حديث 119: غرر احلكم -)1(

  .352/ 2: املنهج القوى -)2(

  21: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .سازد اين راه متوّقف مى
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آيند، يا بدون اختيار براى  از نظر خلقت تكويىن ناقص به دنيا مى ادّله فراوان از نقل و عقل در دست دارمي كه آنان كه
شود، مورد رمحت و لطف اهلى قرار  ها نقصى در اين زندگاىن خواه از نظر عضالىن و خواه از نظر قواى دروىن اجياد مى آن

  .خواهند گرفت

  :از رسول حق صلى اهللا عليه و آله روايت شده »1« »جامع الصغري« در

دادن چشم و يا گوش موجب خبشوده شدن گناهان است و هر چيزى كه از بدن ناقص شود به مهني منوال از دست 
  .موجب لطف و عنايت خداوندى خواهد بود

روشن است كه مالك دورى و نزديكى به خداوند از نظر نقص و كمال مربوط به تواناىي و اختيار است، خواه آن نقص و  
  .و خواه به اجزاى بدنكمال مربوط به خرد بوده باشد 

به طور كّلى هر كس كه بتواند در تكميل خود بكوشد و خويش را از نقص رهاىي دهد، اين شخص در زندگاىن موّفق 
شده است، وىل اگر به جهت هوى و هوس، يا تنبلى و مساحمه اقدام به رفع يا دفع نقص ننمايد او ملعون است، خواه 

  .»»2«  اه مربوط به مركب ماّدىنقص مربوط به عقل و خرد باشد و خو 

كسى كه در مقام به دست آوردن رشد و كمال برآيد و اين راه را تا سر منزل مقصود بپيمايد به معدن نور مّتصل 
  :شود، چنان چه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرموده است مى

  .»3«  اتـَّقُوا َفراَسَة اْلُمْؤِمْن َفانَُّه يـَْنُظُر بُِنورِالّله

  .»نگرد از بيناىي درون مؤمن بپرهيزيد؛ زيرا او با نور خداىي مى«

______________________________  
  .19/ 2: جامع الصغري -)1(

  .150/ 4: تفسري و نقد و حتليل مثنوى -)2(

  .356/ 1: سفينة البحار -)3(

  22: ، ص1 عرفان اسالمى، ج
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   هاديان راه

هاى حق عمل  حلقه عارفانند، كسى مهانند آن بزرگواران خدا را نشناخت و به برنامهانبيا و امامان عليهم السالم سر 
خملصني، صابرين، متوّكلني، صاحلني، . نكرد، حاىل مانند حال آنان نبود و هم چون آنان كسى به مقام قرب نرسيد

شود عباد الّله،  وقىت گفته مىصّديقني، مقرّبني تعبريهاى بلندى است كه قرآن از مقامات روحى و عملى آنان منوده، 
  .اصفياء الّله، اولياء الّله، مصداق اّمت و اكمل آنانند

آن اهل كرامت و شرافت و اصالت و معرفت و بينش راضى بقضاء الّله، تسليماً المراللّه، داعياً اىل الّله، متوكًال على الّله و 
  .هادى و مهدى بودند

پاكى جان و طهارت باطن و حسن اخالق و عمل و جماهدت در راه حمبوب به مهانان بودند كه بر اثر مقام عصمت و 
ها را به نور حق منّور كرده و جان و دل آنان را به آيينه جتّلى انوار ملكوت جال  نبّوت و امامت رسيدند، تا مهه انسان

  .دهند

ه داده و در صدد پاك كردن قلب انسان از  انبيا و امامان عليهم السالم عظيم القدر، ابتدا انسان را به مسئله توحيد توجّ 
كدورت شرك برآمده و براى خاطر زدودن زنگ كفر از عمق دل او كوشيدند و پس از فراهم آوردن زمينه تزكيه نفس، به 

  .ارائه نقشه و طرح و راه رسيدن انسان به خدا قيام كردند

خدا و روز قيامت قرار دادند و در متام شؤون حيات و  انبيا براى اجرا شدن مسائل اخالقى و عملى، ضامىن چون اميان به
  .زندگى، انسان را تشويق به پياده كردن دستورهاى اهلى، به خصوص مقررات روحى و اخالقى منودند

ها برآمد، بيشرت تشنه حركت و عاشق  در زمينه تعاليم وحى و سنن انبيا، هر كس بيشرت دنبال فهم حقايق و واقعّيت
  .قرب شدرسيدن به مقام 

  گروهى آن چنان عاشقانه اين راه را پيمودند كه صاحب سّر و دارنده علم باليا

  23: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  :و منايا شده و لياقت يافنت اسم اعظم را پيدا كردند

  .»»1«  اْرواُح االْحباِب ىف قـَْبَضِة اْلِعزَِّة يُكاِشُفُهْم ِبذاتِِه َوُيالِطُفُهم ِبِصفاتِهِ «
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  .منايد كند و با صفاتش با آنان مالطفت مى اشقان در قبضه عّزت معشوق است، با ذاتش بر آنان جتّلى مىروح ع

: اين چه طرب است؛ گفت: كرد، گفتند عزيزى را ديدند در آن وقت كه حال بر وى تنگ شده بود، طرب و شادى مى
  در اين طرب چه عجب است؛

  .»»2« ْلَعّدوِّ َوَقْد قـَُرَب ِوصاُل احلبيِب َوِفراُق ا«

  .»وصال حمبوب نزديك شد و نقطه جداىي از دمشن كه نفس اّماره است رسيد«

  :شود با رسيدن به مقامى كه وحى براى انسان مقّرر منوده، مهه شؤون آدمى خداىي مى

  .حركت به دستور خدا و براى خدا و از خدا و به خدا و اين است عاقبت خلوص و متابعت از روش انبيا

  .»3« ] ِإنَّا لِلَِّه َو ِإنَّا ِإلَْيِه راِجُعونَ [

  .گردمي ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى او بازمى

اى قوى، به حركت  هنگامى كه انسان با كمك حق و با پريوى از تعاليم انبيا و امامان عليهم السالم، با ّمهىت واال و اراده
كند و مهه علل و  يقت رسيد كه آن چه در ميدان وجود خودمناىي مىدر راه مستقيم اهلى موّفق شد و به فهم اين حق

   اسباب و ابزارى

______________________________  
  .348: روح االرواح -)1(

  .348: روح االرواح -)2(

  .156): 2(بقره  -)3(

  24: ، ص1 عرفان اسالمى، ج



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

 

اده شده،  كند و درگري  ديگر چيزى را به عنوان هدف انتخاب منىاست كه براى رسيدن به مقام قرب در اختيار انسان 
ره مى هاى ظاهرى منى برنامه گريد و باالتر اين كه از متاشاى علل و  شود بلكه از متام وسائل براى رسيدن به قرب معشوق 

  .ماند اسباب هم چشم پوشيده جز به حق نظرى براى او منى

وه كرد تا عاشقان در كار آمدند، مشتاقان در طلب ديدار آمدند، به حق جّل جالله امسا و صفات خود را بر عامل جل
هاى عزيزان كباب گشت و  حكم عّزت پرده كربيا ببست، علم عظمت بزد، نعمت تعّزز سراپرده جالل خود گردانيد تا دل

  .هاى حمّبان معدن آب ديده

  .»بـُْعَداً بـُْعداً «  آيد كه نداى احدّيت مى هر بار كه در اهتزاز آيند و در طلب راز آيند از سّتارات مجال صمدّيت

تو را چه ياراى آن بود كه گرد ساحت فردانّيت گردى و هر بار كه كأس يأس بنوشند و قرطه افالس ! اى مشىت خاك
صرباً «  آيد كه آميز مى بپوشند و سر در گريبان حريت كشند و از يافت نوميد شوند، از سرادقات مجال اهلّيت نداى لطف

باشيد، اگر چه  گذاريد و در ميان آتش خوش مى هم بر درگاه جالل ما به هر اميد مشاهده مجال ما روزگار مى »صرباً 
  .شب و تاريك است، دل قوى داريد كه طلوع صبح نزديك است

  :او جّل جالله مششري قهر خود بر فرشتگان به كار نداشت، بر مشا به كار داشت؛ زيرا كه حيات حقيقت مشا راست

  .»1« ]َو ِليُْبِلَي اْلُمْؤِمِنَني ِمْنهُ َبالًء َحَسناً [

  .و مؤمنان را از سوى خود به آزمايشى نيكو بيازمايد؛ زيرا خدا شنوا و داناست

______________________________  
  .17): 8(انفال  -)1(

  25: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

گوييد كه آدميان گاه گداخته  مى »احلمد للّه« و »سبحان الّله« كنيد و مىاى فرشتگان، مشا خزائن تسبيح و تقديس آباد 
  .يم كنيم و گاهشان به نظر لطف مرهم مى بالى مااند و گاه نواخت عطاى مااند، گاهشان به مششري قهر بسمل مى

شد، بر سينه وى ديدند كند، پس سپرى  دىل عاجز راه گشته بود و عمر در رنج بسر برده، به آخر روزى چند جان مى اهل
  !!»1« »هذا َقتيُل الّله«  نبشته كه
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اين نكته را نبايد ناگفته گذاشت كه پس از رشد حالت عرفاىن، توّقف در هيچ يك از منازل آن جايز نيست بلكه متام 
به وسيله  وجود انسان بايد به طرف حمبوب تا رسيدن به اوج وصال در حركت باشد و حلظه به حلظه بايد از خطراتى كه

  .هواى نفس متوّجه انسان است برحذر بود و اميىن، خروج از دنيا مهراه با اميان و حالت تسليم به حق است

   هاى مّدعى عرفان مكتب

اد انسان ريشه دارد و سرچشمه  در سطور گذشته بيان شد كه عرفان واقعّيىت است اهلى كه به صورت جذبه و حال در 
اش نبّوت انبيا و امامت امامان عليهم السالم و نصايح و مواعظ عاملان ربّاىن  رشد دهنده آن رمحت و عنايت خداست و

  .اند است، عاملاىن كه شاگردان خملص مكتب نبّوت و امامت

متأّسفانه در تاريخ حيات گروهى از اين جذبه و كشش و حال دروىن انسان سوء استفاده كرده و جداى از قواعد اهلى و 
قواعد و دستورها و مسائلى از پيش خود ساخته و بشر جستجوگر را به سوى خود دعوت منوده و او را به حكمت ربّاىن، 

   راهى غري از راه حضرت حمبوب انداختند و از حرمي نبّوت و امامت دور كرده، به ضاللت

______________________________  
  .350: اين كشته ما است؛ روح االرواح -)1(

  26: ، ص1 ج عرفان اسالمى،

  .و گمراهى كشيده و بني آنان و حقيقت تفرقه اجياد كردند

كنم مّدعيان عرفان در يونان و هند و ايران قدمي از انبياى اهلى خرب نداشتند، چنان چه رؤساى صوفّيه اهل  من فكر منى
  .تسّنن در عصر بىن امّيه و بىن عبّاس ىب خرب از امامت امامان معصوم شيعه نبودند

هواى نفس مّدعيان مكاتب عرفاىن اجازه نداد مردم نيازهاى باطىن خود را به وسيله وحى برطرف كنند، چنان چه وىل 
  .سردمداران صوىف گرى در عصر ائمه عليهم السالم اجازه ندادند مردم متوّسل به واليت شده و از آن منبع تغذيه كنند

ا علم به نبّوت انبيا، اّدعاىي سر داد و در نتيجه گرايش گروهى به او اى هوى پرسىت، ب تأّسف بارتر اين كه هر روز در گوشه
  .مكتىب به وجود آمد

  .ها به دست نيامده اى است كه تا كنون مشاره دقيقى از آن ها به اندازه تعداد اين مكتب
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آن مّدعى عرفان اى از  در يك جمّله علمى خواندم كه در هندوستان فعلى بيش از پانزده ميليون مكتب كه قسمت عمده
  !!است وجود دارد

  .ها اضافه كنيم معلوم نيست چه عددى شود اگر مكاتب قدمي يونان و اسكندريّه و ايران را هم به آن

ها از آن جا كه ساخته و پرداخته فكر حمدود بشرى است نه اين كه سود چنداىن براى دنيا و آخرت مردم  قواعد آن مكتب
  .سان و انسانّيت ضرر به بار آوردنداشت بلكه از جهاتى براى ان

آگاهان راه، علماى عامل، سالكان طريق، عارفان عاشق و خالصه آنان كه صد در صد مورد قبول شرع مطّهرند، اگر از 
كنند، مقصود عرفان حمصول يونان و هند و ايران و اسكندريّه نيست، بلكه  زنند، اگر به عارفان دعوات مى عرفان دم مى
   گويند حقايق قرآنّيه و دعاهاى ملكوتّيه و روايات باب معارف ان مىعرفاىن كه آن
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است كه از هر جهت كامل و جامع و قابل عمل و مهّذب نفس و تضمني كننده سعادت دنيا و آخرت و رشد دهنده 
  .انسان در متام امور ظاهرى و باطىن است

  .و نبّوت انبيا و امامت امامان عليهم السالم استاين عارفان بر مبناى اهلّيت الّله 

كتاب اين مدرسه قرآن، معّلمش عامل ربّاىن و مكانش مسجد و حاصلش بندگى خالصانه انسان در متام شؤون حيات در 
  .برابر حضرت رّب العزّه است

ه اخالق حق و جمرى سنن ها و متخّلق ب در اين مدرسه عارف حقيقى كسى است كه آگاه از مسائل اهلى و عامل به آن
  .انبيا و ائمه عليهم السالم است

برادران مؤمن و علماى دين و خدمت گزاران به اسالم نبايد از اسم عارف و مسئله عرفان وحشت داشته باشند و نبايد 
ها با رنگ و  آن هاى يونانيان و مصريان و هنديان و ايرانيان قدمي است كه قسمىت از تصّور كنند كه منظور از عرفان، يافته

  !آب اسالمى وارد حوزه دين شده
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بلكه منظور از عرفان در زبان پاكان و عارفان حقيقى، حال باطىن انسان نسبت به مبدأ هسىت و عشق و عالقه او به 
ج البالغة و دعاهاى مهم از قبيل كميل، عرفه، ابومحزه، مخس عشر، امني الّله و مناجات  حضرت حمبوب و قرآن و 

  .موال در مسجد كوفه است حضرت

  .عارف در مكتب اسالم كسى است كه از هر جهت تسليم حق و راضى به قضاى اهلى است

عارف كسى است كه از متام پيشامدهاى روزگار براساس قواعد اهلى استفاده كرده و خود را در حوادث ايّام، انساىن 
  .داند كه حضرت حق وى را در معرض امتحان آورده است مى

ترين مراحل اخالقند، آنان كه  ن كه در طلب طهارت قلب و جان و روح و نفس و روانند، آنان كه در جستجوى عاىلآنا
  مشتاق ختّلق به اخالق حّقند،
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وال باشد و مندند متام حركات و سكنات آنان برابر با دستورهاى م خواهند به حقيقت خليفة الّله باشند و عالقه آنان كه مى
عاشق اين حقيقتند كه معنا و معنوّيت بر متام وجودشان حكومت داشته باشد و براى رسيدن به متام اين حقايق متوّسل به 

شوند و از مناجات نيمه شب و استغفار در سحر غفلت ندارند،  قرآن و انبيا و امامان عليهم السالم و دعاهاى وارده مى
  .عارفند

اى  از مهه قيود ماّدى آزاد شود و دنيا و عناصرش او را حمكوم خود نكنند بلكه در زندگى وسيلهخواهد دلش  كسى كه مى
ره گرفنت از  براى رسيدن به مقام قرب باشد، كسى كه منى خواهد به هيچ چيز دنيا به عنوان هدف بنگرد، آن كه عاشق 

ها  خواهد در مهه زمينه اه دريغ ندارد، كسى كه مىاى در اين ر  ها براى رسيدن به حق است و از هيچ جماهده متام نعمت
  .تسليم حق باشد و قلبش آراسته به مقام رضا گردد و جز به پروردگار تكيه نكند، عارف و آراسته به عرفان است

جلوه توحيد در قلب بدان گونه است كه ترديد و شّك و وسوسه و شيطنت و نفاق و شرك در آن راه نداشته باشد، بدان 
كه اگر صاحبش با ارّه او را ذرّه ذرّه كند و با آتش بسوزاند، در عشقش به خدا خلل وارد نشود و هم چنني   صورت

تسليم، رضا، توّكل، زهد، ورع، تقوا، تضرّع، انابه، توبه، اّتصال به نبّوت، پيوند با واليت، طهارت باطن، : مسائلى از قبيل
ها و مسائل اصيل عرفان و آراسته به  از پايه... عايت حقوق مهه وخشوع، خضوع، بندگى خالصانه، خدمت به خلق، ر 

  .ها عارف است اين واقعّيت
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  .ها به عنوان مسائل وارداتى ياد كرد ها مسائلى نيست كه از آن عنايت داريد كه اين

ه حسنات اخالقى شناخت واقعى حق، آگاهى به اهداف انبيا و امامان عليهم السالم، اجراى فرامني اهلى و آراسته شدن ب
  .حمض عرفان و عرفان حمض است
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ها فقط بستگى به حال خالص و احواالت اهلى درون  ها و سري به سوى اين واقعّيت بايد دانست كه توّجه به اين برنامه
  .دارد، آن حاىل است كه سراسر جذبه و كشش و خواسنت و عشق و حمّبت است

اى از هّم خود را در  براى متام اين امور به منزله ريشه است، انبيا و امامان عليهم السالم قسمت عمدهاز آن جا كه حال 
  .جهت تزكيه باطن مصروف داشتند

  :اند سر خيل انبيا و قافله ساالر هاديان راه فرموده

  .بُِعْثُت ِألَُمتَِّم َمكارَِم اْالْخالقْ 

  .پايان كار رسانده و تكميل مناميبرانگيخته شدم تا مكارم اخالق را به 

بنابراين سري عارفانه، از تزكيه درون و تصفيه نفس و حتقق دادن حال و آراسنت دل به جذبه و حمّبت و عشق شروع 
شود و با اجنام تكاليف شرعّيه و سپس اّتصال به ملكوت و رسيدن به مقام حاكمّيت بر نفس و منزل قرب و لقاى  مى

  .كند و شروع حيات آخرتى خامته پيدا مىحق در پايان زندگى 

   پژوهشى پريامون مصباح الشريعه

كتاب داراى صد . مؤّلف واقعى اين كتاب تاكنون ناشناخته مانده و شايد از شّدت خلوص خنواسته نامش روشن شود
ائل عرفاىن و ترين مس فصل است و در هر فصلى روايىت از درياى حقايق، امام جعفر صادق عليه السالم، حاوى عاىل

  .اخالقى نقل كرده است

  .يادگريى مسائل مطرح شده در اين كتاب آسان و عمل به آن در خور قدرت هر مكّلفى است

   هاىي كه حتت عنوان عرفان تنظيم شده، خاىل از مسائل بعضى از كتاب
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توان به متام مطالب آن تكيه   رهنگ بشرى و اهلى است و منىهاى عجيب و غريب نبوده بلكه خملوطى از ف وارداتى، يا قّصه
  .كرد

كتاىب است كه بيش از نود درصد آن با آيات قرآن و روايات مستند وارده از رسول حق صلى   »مصباح الشريعة«  اّما كتاب
  .اعتماد كرداى نيست كه نتوان به آن  گونه اهللا عليه و آله و امامان معصوم عليهم السالم مطابقت دارد و به

اين كتاب مهواره به عنوان منبعى عرفاىن و اخالقى كه مطالبش از سرچشمه حقيقى عرفان و اخالق يعىن درياى بيكرانه 
دانش امام معصوم گرفته شده، مورد توّجه بسيارى از بزرگان دين بوده و بعضى از عاشقان سري و سلوك بر آن شرح 

و بعضى نيمه متام و تعدادى هم ترمجه حتت اللفظى و در بعضى از فصول مهراه  بعضى از شروح نسبتاً مبسوط. اند نوشته
  .شرح خمتصر است

در يك مجع بندى نظربزرگان را در . شايان ذكر است كه اين كتاب، از نظر علماى بزرگ شيعه مورد توّجه قرارگرفته است
  .بينيم گريى به آن پنج دسته مى جهت

  .اند رّد و قبولش سكوت كردهگروهى كه در نفى و اثبات و   - 1

جامانده حضرت صادق عليه السالم، اين  دانشمندان و بزرگاىن كه عقيده دارند، مؤّلف عارف اين كتاب، از فرهنگ به - 2
  .صد باب را تنظيم كرده و انشاى آن از خود مؤّلف است نه كلمات مستقيم امام عليه السالم

داران تربيت  بيش - 3 و اخالق و عرفان به اين كتاب به ديده احرتام نگريسته و آن را قابل قبول و تر بزرگان دين و پر
عمل دانسته و عقيده دارند كه مؤّلف كتاب از جمموع روايات حضرت صادق عليه السالم اين كتاب را تأليف كرده است؛ 

هر فصلى روايىت تنظيم كرده  ها روايت مجالتى انتخاب كرده و آن مجالت را به هم پيوسته تا براى چيزى كه هست از ده
  .باشد

  هاى صوفّيه يا اى كه به اين كتاب با نظر بدبيىن نگريسته و آن را از ساخته عّده - 4
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  .اند اند و به طور كلى اين جمموعه را مردود مشرده پخت فضيِل عياض دانسته دست
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گرچه سند آن قطعى نيست : اند جانب احتياط را مراعات كرده و فرمودهاى از دانشمندان كه در قبول و رّدش  دسته - 5
عّالمه جملسى . مانعى ندارد -كه قسمت مهّمى از مطالبش موافق آيات و روايات مستند است  -وىل عمل به حمتويات آن

  .ام دههاى الزم اين نظر را انتخاب كر  مايه هم پس از بررسى رمحه اهللا از اين گروه است و اين فقري ىب

  و ديگر صاحب »هداية االّمة«  در كتاب »وسائل«  اند شيخ حّر عاملى صاحب از آنان كه اين كتاب را مردود دانسته
است، و از آنان كه به اين خزانه پر گوهر به ديده احرتام نگريسته و آن را قابل اعتماد و عمل دانسته و  »رياض العلماء«

الّدين علّى بن طاووس رضوان الّله عليه است   اند يكى سّيد رضى به خود راه ندادهدر صدورش از سرچشمه واليت ترديدى 
  :اين چنني فرموده است »امان االخطار«  كه در فصل هفتم از باب ششم كتاب

را كه از حضرت صادق عليه السالم است؛ زيرا آن كتاىب  »مصباح الشريعة و مفتاح احلقيقة«  مسافر با خود بردارد كتاب«
كند و روش اقبال به خدا  لطيف و شريف كه راه و رسم سري و سلوك به سوى خدا را براى سالكان آن راه معّرىف مى است

خالصه كالم آن كه فوايد اين  . گذارد دهد و اسرار مطويّه خود را در اختيار و دسرتس خواننده مى را به انسان ياد مى
  .»املعىن و قليل اللفظ استبه عبارت ديگر كثري . كتاب بسيار و حجم آن كم است

  .و از كساىن كه در قبول اين كتاب به خود ترديد راه نداده است شهيد ثاىن است

مسكِّن « و هم چنني در »منية املريد« و در »كشف الريبة« و در »التّنبيهات العلّية على اسرار الصالة«  او در كتاب
  كند مطالىب را نقل مى »مصباح الشريعة« از »الفؤاد
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شود كه وى بر اين كتاب اعتماد داشته و اخبار آن را از  آيد، فهميده مى و به طورى كه از دّقت در موارد نقل برمى
دانسته و در صّحت آن كتاب و ثبوت انتساب اين گوهر به آن حضرت ترديد و اضطراىب  حضرت صادق عليه السالم مى

  .نداشته است

هاى اخالقى و عرفاىن خود از اين كتاب مطالىب را نقل كرده و از مالحظه  نيز از كساىن است كه در كتابفيض كاشاىن 
شود كه آن مرحوم نيز كتاب را معترب دانسته و نسبت آن را به امام صادق عليه السالم مسّلم و  در موارد نقل استفاده مى

  .ع ندارداى در اين موضو  منايد و هيچ شك و شبهه قطعى تلّقى مى
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مصباح «  حاج مريزا ابوالقاسم ذهىب شريازى، نظر عامل بزرگوار مرحوم جملسى رمحه اهللا را نسبت به كتاب عرفاىن و اخالقى
  :كند چنني نقل مى »الشريعة

مالزمت مناىي، شهيد ثاىن آن را به اسناد خود از حضرت صادق عليه السالم  »مصباح الشريعة«  بر تو باد كه بر كتاب«
  .»ل كرده و حاجت به نقل سند نيست؛ زيرا منت آن داللت بر صّحت اين كتاب داردنق

عّدة « ابن فهد حّلى در: نظري از مجله ترين دانشمندان بزرگوار و كم گروه بسيارى از علماى شيعه و از معتربترين و موثّق
، مرحوم سّيد »جامع السعادات« ، نراقى در»برهان«  ، سّيد هاشم حبراىن در مقّدمه»جمموع الغرائب« ، كفعمى در»الّداعى

، عامل عارف شريف الهيجى »شرح صحيفه سّجاديّه« خان در ، سّيد على»جامع الّشرايع«  حسني قزويىن در حبث پنجم
هاى اخالقى و عرفاىن خويش احاديثى از اين خزانه پر مايه  در تفسري نفيس خود و مرحوم امام مخيىن رمحه اهللا در كتاب

  .اند كردهنقل  

  :گويد است مى »مصباح« كه نام شرح او بر  »مناهج انوار املعرفة«  ذهىب شريازى در ابتداى

   پس از تفّحص در آثار حضرت سّيداملرسلني و اخبار آل طه و يس عليهم سالم

  33: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

كه حاوى اسرار و بطون و حقايق   »ح احلقيقةمصباح الشريعة و مفتا «  تر از رساله اى جامع الّله رّب العاملني، جمموعه
شريعت مقّدسه باشد نيافتم و چون اين رساله منسوب و مستند به حضرت امام حبّق ناطق جعفر بن حمّمد الّصادق عليه 

رتين سند است   .السالم است، هلذا بزرگان اهل دين و معرفت را 

دار دانش حديث و درايت و روايت مرحوم حاج مريزا از بزرگاىن كه در صّحت و اعتبار اين كتاب ترديد نكرده  است، پر
  .حسني نورى طربسى است

اى است حبث گسرتده و مبسوطى دارد و داليل آنان كه كتاب  كه داراى فوايد عظيمه  »مستدرك«  اين مرد بزرگ در خامته
هاى روشن و منطق حمكم جواب  و دليلكند و با براهني آشكار  اند نقل مى را مردود دانسته يا در صّحت آن ترديد كرده

اين مرد بزرگ . روايت منوده است »مستدرك«  داده و اين كتاب شريف را معترب دانسته و اخبار آن را در كتاب با عظمت
  :فرمايد مى »مصباح الشريعة«  در پايان حبث خود درباره
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فيه ِمن اَألْحكاِم ِحْرصاً َعلى َنْشِر املآِثر اجلَْْعَفريَّة َواآلداِب الّصاِدقّية َوَقْد َأْطَنْبنا الكالَم ىف شرح حاِل املِْصباح، َمع ِقّلِة ما «
  .»1« »َوِحْفظاً البِن طاووَس َوالّشهْيد َواْلَكْفَعمى رمحهم اهللا َعن ِنْسَبِة الَوْهِم َواِإلْشِتباِه ِإلَْيِهْم َوالّلُه اْلعاِصمْ 

با اين كه كتاب فقهى نيست، سخن را گسرتده كردم و حتقيقم را  »اح الشريعةمصب«  گومي كه درباره كتاب قاطع و جازم مى
طوالىن منودم و اين به خاطر حرص و ولعى است كه به پخش آثار اهل بيت عليهم السالم و آداب مكتب حضرت 

اى به  عّده صادق عليه السالم دارم و براى اين كه بگومي بزرگاىن چون سّيد بن طاووس و شهيد و كفعمى كه از طرف
  اند، دامن علم و عمل و آبرو خاطر اين كتاب، مّتهم به خيال و اشتباه شده

______________________________  
  .216/ 1: خامتة املستدرك -)1(
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مت است نرفته و دچار اوهام  بزرگاىن چون اينان در قبول صّحت اين كتاب به اشتباه. و اعتبارشان منزّه و پاك از اين 
  .اند غلط نشده

  .نظري، مرحوم حاج مريزا جواد آقاى ملكى تربيزى است از كساىن كه به اين كتاب اعتماد كرده، عارف كم

ها  را كه متناسب با كتاب خود ديده آورده و بر آن »مصباح الشريعة«  آن قسمت از روايت »اسرار الصالة«  وى در كتاب
  .اعتماد كرده است

  :نويسد وم حجة االسالم و املسلمني حاج شيخ حسن مصطفوى در مقّدمه شرح خمتصرش بر اين كتاب مىمرح

اين كتاب به طور مسّلم از مراكز وحى و اهلام گرفته شده و به وسيله شخصّيىت كه ارتباط با عامل غيب داشته تأليف شده «
  .است

ات، مراحل سري و سلوك و خصوصيّات مراتب اميان، به در اين كتاب دقايق معارف و اسرار حقايق و لطايف اخالقيّ 
ترين نقطه ضعف و احنراف و سسىت در خالل مجالت و مطالب  اى دقيق و حتقيقى و عميق ذكر شده است كه كم اندازه

  .»چه مسّلم است اين كتاب در مرتبه فوق كتب مؤلّفه متداوله علما و حمّققان و عرفا است شود و آن آن ديده منى
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كه من آن را به عنوان يك منبع اصيل   »مصباح الشريعة«  بود خبشى از نظريّات حمّققان و بزرگان شيعه درباره كتاب اين
ام كه عرفان، حاىل اهلى و  عرفاىن و اخالقى انتخاب كرده و به وسيله مطالب آن، عارف و عرفان را شناسانده و ثابت كرده

ن انسان است كه رشد و ظهور آن در گرو معرفت، اميان، تبعّيت از انبيا و اى آمساىن در عمق جا احواىل ملكوتى بارقه
امامان عليهم السالم و عبادت خالصانه است و نبايد براى اهل اميان اصطالح عارف و عرفان موجب وحشت و ترس 

مت قرار داده و خداى ناخواسته    باشد، تا بدون حتقيق و بررسى از آن فرار كرده و اهلش را مورد 

  35: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .آنچه خدا راضى نيست در حق آنان بگويند

كردند، حّداقل مانند عّالمه  اگر به دّقت در متام مطالب آن توّجه مى: اند، بايد گفت به آنان كه كتاب را مردود دانسته
  .ورزيدند امتناع مىدادند و از مردود دانسنت متام آن يا نسبت دادنش به صوفّيه  جملسى رمحه اهللا نظر مى

از چشمه جوشان واليت مطلقه و درياى علوم اّولني و  »مصباح الشريعة«  عمده مطالب كتاب: توان گفت خالصه مى
گونه ترديد و شك نيست و الزم است هر مؤمن متعّهد و هر  آخرين، حضرت امام صادق عليه السالم است و جاى هيچ

  .ه اين جمموعه مراجعه كند و تا جاىي كه در قدرت اوست به آن عمل كندعاشق سالكى، براى رشد حال عرفاىن خود ب

  :اى كه اين فقري در شرح اين درياى با عظمت دارد اين است برنامه

اى   هاى اخالقى، اشعار حكيمانه نقل متام روايت هر فصل در ابتدا، شرح مجله به مجله آن با كمك قرآن، روايات، كتاب
چه از جانب حق به قلبم اشراق شود و از سوى  البّته در ضمن تفسري و شرح، آن. داردكه با منت مطالب تناسب 

خواهم كه مرا از لغزش و خطا مصون بدارد و  شوم و از حضرت رّب العزّه مى حضرت حمبوب ملَهم گردم متذّكر مى
رهخوانندگان را جهت تأمني خري دنيا و آخرتشان توفيق عمل دهد و آنان را در حّد اعال ا مند  ز اين معارف ملكوتى 

  .سازد

   فقري حسني انصاريان

  39: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

   بسم اهللا الرمحن الرحيم
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   خطبه كتاب

ِلِفْكرِِه، َوَشرََح ُصُدوَرُهْم ِبُنورِِه، َوأَْنَطَقُهْم تـَُهْم َأحلَْْمُد لّلِه الَّذى نـَوََّر قـُُلوَب اْلعارِفَني ِبذِْكرِِه، َوَقدََّس َأْرواَحُهْم ِبِسرِِّه َوِبرِِّه، َوَطهََّر أَْفِئدَ 
ُحمَمٍَّد ِإماِم   َرْمحَِتِه، َوَصلَّى الّلُه َعلى  ُمشاِهَدتِِه، َوَدعاُهْم ِإىل  ِبَبيانِِه، َوَشَغَلُهْم ِخبِْدَمِتِه، َوَوفـََّقُهْم ِلِعباَدتِِه، َواْستَـْعَبَدُهْم ِباْلِعباَدِة َعلى

  .آِلِه اْلُمْنَتَخبنيَ   ، َوقاِئِد اْلُمَوحِّديَن، َوُموِنِس اْلُمَقرَّبَني َوَعلىاْلُمتَّقنيَ 

  40: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  ] َأحلَْْمُد للّهِ [

   محد و سپاس اهلى

متام سپاس و محد و مدح و شكر براى خداوندى است كه مستجمع مجيع صفات كمالّيه و منزّه از متام عيوب و نقايص 
  .است

تصاِص متام سپاس و ستايش براى خداوندى متعال، به خاطر اين است كه وجود مقّدسش خالق و صاحب جهان و اخ
  .پرورش دهنده و حافظ متام موجودات، مبدأ رمحت و عنايت نسبت به متام عوامل ظاهر و باطن است

  :يكى از عارفان دل سوخته در محد حضرت احدّيت چنني تقرير فرموده است

ايت و  منتها، خمتص واجب الوجودى است جّل شأنه وعّم احسانُه كه از فيض ىب ثنا و حدائق سپاس ىب رياض محد و
ن وجود جلوه داده است   .فرط مرمحت، رياحني موجودات را از گلشن عدم به 

ال وجود بىن به مثِر  »1« ]ْلناُهْم ِيف اْلبَـرِّ َو اْلَبْحرِ َو لََقْد َكرَّْمنا َبِين آَدَم َو محََ [آدم را به آبيارى  كرميى كه از كمال احسان، 
  .مثمر و بارور فرمود »2« ]ِإينِّ جاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفةً [

  ام من صورتى به صورت انسان نديده
 

  ام اى بدين صفت و شان نديده آيينه

______________________________  
  .70): 17(اسراء  -)1(
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  .30): 2(بقره  -)2(

  

  41: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  

  ام تا به كوى دوست از كوى دوست آمده
 

  ام در راه كعبه خار مغيالن نديده

 شعور با سامرى بگوى كه اين گاو ىب
 

  ام تر زمردم نادان نديده گوساله

 نازم مقام آدم خاكى نژاد را
 

  ام صورتگرى چو خالق سبحان نديده

  كاندرين سراىگر مرد اين درى به درآ  
 

  ام هاست حاجب و دربان نديده من سال

 ساقى گرفت عهد به پاى خم غدير
 

  ام غري از قليل بر سر پيمان نديده

 ساعى سرود چند كالمى براى پند
 

  ام تر از نصيحت لقمان نديده شريين

  

   رحيمى كه بساتني قلوب مقرّبان درگاه را به دستيارىِ 

ْؤِمِن «
ُ
  »1« »بـَْنيَ إْصبَـَعْنيِ ِمْن َأصاِبِع الرَّمحنقـَْلُب امل

  .ُخمْضر وَريّان منود »2« ] َأال ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ [به اشجار 

يعاً   ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوبَ [هاى  گل  »3« ] ال تـَْقَنُطوا ِمْن َرْمحَِة اللَّهِ [غفورى كه از گلزاِر    .رويانيد »4« ]مجَِ

ارستان  ُل اللَُّه َسيِّئاِِمْ [زواهر  »5« ] ال تـَْيَأُسوا ِمْن َرْوِح اللَّهِ [مهرباىن كه در    .برويانده »6« ] َحَسَناتٍ   يـَُبدِّ

   مانندى كه ادراك از سياحت بيداى معرفتش ىب
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  »ما َعَرْفناَك َحّق َمْعرِفَِتك«

   پويان »7« ]ال ِعْلَم َلنا ِإالَّ ما َعلَّْمَتنا[وادِى گويان كه پويندگان دانش به پيمودن صحراى كمالش در 

  .»نـَْفِسكَ   ال أُْحصى ثَناَء َعَلْيَك أَْنَت َكما أَثـْنَـْيَت َعلى«

   منعمى كه بلبل زبان و طوطى بيان در شاخسار نعماء و شكرستان آالء او أبكم

______________________________  
  .تغيريبا كمى  2045/ 4: صحيح مسلم -)1(

  .28): 13(رعد  -)2(

  .53): 39(زمر  -)3(

  .53): 39(زمر  -)4(

  .87): 12(يوسف  -)5(

  .70): 25(فرقان  -)6(

  .32): 2(بقره  -)7(

  42: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ]ِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمَت اللَِّه ال ُحتُْصوها[

 ] َو ما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدرِهِ [صنايع و بوستان بدايع او حريان دان و عقل دوربني در متاشاى گلستان  قادرى كه خرد خرده
»2«.  

قياس او  اند و به قدم عجز و ناتواىن سپاس ىب منتهاى او منوده زباىن اداى ثناى ىب خداوندى كه مجيع موجودات به زبان ىب
  .اند پيموده
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  .ز اشجار امكان را باىب دانندعندليبان روضه اجياد از هر غنچه كتاىب خوانند و هر ورقى ا

ن ممكنات مهگى در تسبيح و حتميد و نو رسيدگان گلشن مكّونات مجلگى در حتليل و متجيد اگر سرو است . اطفال 
در هوايش پا در ِگل افتاده و اگر چنار است كف تضرّع گشاده و اگر صنوبر است به بندگيش قد كشيده و اگر بيد است 

اگر ارغوان است زعشقش غرقه در خون و اگر تاك است به دارش سرنگون و اگر مششاد است  واله و جمنونش گرديد و
به خدمتش در قيام و اگر خنل است از ذكرش شريين كام و اگر بنفشه است از غمش سوگوار و اگر الله است زوردش 

خاراست از گلزار آن  داغدار و اگر سنبل است پريشانيش از اوست، اگر گل سورى است از مهرش سرخ روست، اگر
 نگار است و اگر نرگس است بيمار آن دلدار است، اگر سوسن است محد او گويد و اگر مسن است راه تسبيح او جويد

تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهمْ   ٍء ِإالَّ ُيَسبِّحُ  َو ِإْن ِمْن َشيْ [ »3«   .»4« ] ِحبَْمِدِه َولِكن الَّ

  زنيمروز آن است كه ما خويش بر آن يار 
 

  نظرى سري بر آن روى چو گلنار زنيم

  وار سر زلف مه خود گريمي مشرتى
 

  فتنه و غلغله اندر مهه بازار زنيم

______________________________  
  .34): 14(ابراهيم  -)1(

  .91): 6(انعام  -)2(

  .2: رياض السياحه -)3(

  .44): 17(اسراء  -)4(

  

  43: ، ص1 جعرفان اسالمى، 
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 اندر افتيم در آن گلشن چون باد صبا
 

  زار زنيم مهه بر جيب گل و جعد مسن

  نفسى كوزه زنيم و نفسى كاسه خورمي
 

  تا سبووار مهه بر هم و مخّار زنيم

 تا به كى نامه خبوانيم گه جام رسيد
 

  نامه را يك نفسى در سر دستار زنيم

 شود اندر كف اخوان صفا خاك زر مى
 

  خاك در ديده اين عامل غّدار زنيم

 پاره پاره شود و زنده شود چون ُكه طور
 

 «1»  گر زبرق دل خود بر ُكه كهسار زنيم

  

______________________________  
  .مشس تربيزى -)1(

  44: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  ] الَّذى نـَوََّر قـُُلوَب اْلعارِفَني ِبذِْكرِهِ [

  ذكر

  .هاى عارفان را از تريگى غفلت و غبار ظلمت جنات داد و به نور يادش روشن منود دلپروردگارى كه 

منظور از ذكر در اين مجله قرآن جميد است، چنان كه در بسيارى از آيات، از آن به عنوان ذكر ياد : شايد بتوان گفت
  :فرموده

  .»1« ] ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َو ِإنَّا َلُه َحلاِفظُونَ [

  .هستيم]  از حتريف و زوال[مهانا ما قرآن را نازل كردمي، و يقيناً ما نگهبان آن 

شود كه عارفان با توفيق حضرت حق، به كتاب اهلى تسليم شده و موّفق به شناخت مفاهيم ملكوتى آن  لذا معنا اين مى
امياىن را زدوده و  جهل و ظلم بر نفس و ىبشدند و از پى معرفت به اجراى فرامني آن برخاستند و از اين طريق، تاريكى 

  :خانه قلب را به نور ملكوتى قرآن روشن كردند و با اين چراغ پر فروغ اهلى در بني مردم زيستند
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______________________________  
  .9): 15(حجر  -)1(

  45: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] َو َجَعْلنا َلُه نُوراً َميِْشي ِبِه ِيف النَّاسِ [

  .حركت كند]  به درسىت و سالمت[و براى وى نورى قرار دادمي تا در پرتو آن در ميان مردم 

از بركت اين نور، به يقني رسيدند و از پى آن يقني آراسته به حسنات اخالقى و عملى شدند و با عنايت حق حيات 
  :طيّبه به دست آوردند

  .»2« ]َو ُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحياًة طَيَِّبةً   َمْن َعِمَل صاِحلاً ِمْن ذََكٍر َأْو أُْنثى[

اى زنده  از مرد و زن، هر كس كار شايسته اجنام دهد در حاىل كه مؤمن است، مسلماً او را به زندگى پاك و پاكيزه
  .دارمي مى

   قرآن، مركز عرفان

  :دهد قرآن جميد نور اهلى است، چنانچه خود قرآن به اين معنا شهادت مى

  .»3« ]َو أَنـَْزْلنا ِإلَْيُكْم نُوراً ُمِبيناً [

  .به سوى مشا نازل كردمي]  مانند قرآن[و نور روشنگرى 

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

  .»4«  َفاَذا اْلَتَبَسْت َعَلْيُكُم اْلِفَنتْ ِلَقْطع الّليِل اْلُمْظِلم فـََعَلْيُكْم بِاْلُقرآن

  .ون شب تاريك به مشا هجوم كرد بر مشا باد قرآنها هم چ هرگاه فتنه

   قرآن نور زندگى و ذخريه قيامت و شفيع حمشر و جنات دهنده از عذاب و وسيله
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______________________________  
  .122): 6(انعام  -)1(

  .97): 16(حنل  -)2(

  .174): 4(نساء  -)3(

  .2، كتاب فضِل القرآن، حديث 599/ 2: الكاىف -)4(

  46: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .رشد و كمال انسان است

  .كند قرآن معرفت و نور و كرامت و اصالت و شرافت و سعادت دنيا و آخرت نصيب انسان مى

  .سازد ارتباط حقيقى با قرآن از انسان، عارىف شوريده، حكيمى بزرگ و سالكى واصل مى

  :گويد مى »اآليات اسرار«  صدراملتأّهلني شريازى در مقّدمه كتاب با عظمت

و اى آن كه اشياء مشتاقانه به ! دست قدرت توست مناييم اى آن كه ملكوت و باطن زمني و آمسان به تو را سپاس مى
مقصود ما تو و مقصد مناز و ! اى حقيقت حيات و اى مقّوم موجودات! سوى تو در حركتند و به شوق تو در گردش

ايت متايالت و غايت حركات و مصدر روزه ما توىي، تو مقّوم وجود و عطا كنن ده خري و فرو فرستنده بركات و خريات و 
  .اشراق و پايان اشواق و گرداننده امور وجود و ذات تو نور و خبشنده حيات عامليان و خالق زمني و آمساىن

نفوس ما را از تاريكى  ات نوراىن و هاميان را به اسرار كتاب و آيات شريفه ما را به انوار كلمات مباركت يارى و قلب
طبيعت و ناداىن پاك و ما را از پليدى عامل ظلمات خارج كن و به مشاهده انوار و ديدار اشراق نورت و مهنشيىن با 

خرب نيستند  اى از تسبيح تو غافل و ىب نزديكان و مقرّبانت و هم صحبىت با ساكنان عامل ملكوتت و با فرشتگاىن كه حلظه
با پيغمربان و صّديقان خمصوصاً حمّمد صلى اهللا عليه و آله كه او را مبعوث به متام خاليق فرمودى و سرفراز منا و ما را 

  .ترين سالم سالم دهندگان باد، حمشور فرما بيت پاكيزه و برگزيده او كه بر آنان باالترين درود درود فرستندگان و پاك اهل

شود  رينشان به كرم پروردگار جهانيان، حمّمد كه صدرالّدين ناميده مىت فروترين خلق خدا و حمتاج: اما بعد از اين مقّدمه
  :چنني گويد
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  47: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] هذا بَياٌن لِلنَّاِس َو ُهدًى َو َمْوِعَظةٌ ِلْلُمتَِّقنيَ [

  .استو براى پرهيزكاران سراسر هدايت و اندرز ] ها حوادث و واقعيت[براى مردم، بيانگر ]  قرآن[اين 

  .»2« ] َبِصريٍَة أَنَا َو َمِن اتـَّبَـَعِين َو ُسْبحاَن اللَِّه َو ما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ   ُقْل هِذِه َسِبيِلي أَْدُعوا ِإَىل اللَِّه َعلى[

كنيم، و خدا منزّه است  اين راه من است كه من و هر كس از من پريوى كرد با بصريت و بيناىي به خدا دعوت مى: بگو
  .من از مشركان نيستم و

اىي از قرآن است كه از آيات كتاب روشن او استفاده و از نزد  اين انوار علوم اهلى و اسرار مسائل ربّاىن و مقصود 
پروردگار عامليان با عنايت و توّجه او به خلق فرو فرستاده شده است، واين انوار كليدهاىي هستند كه توسط آن درهاى 

اىن گنجشت و رضوان باز و   هاى ملكوت مشاهده و انوار عامل جربوت يعىن عامل  هاى خزائن رمحاىن ظاهر و جواهر و 
  .هاى مؤمنان و يكتاپرستان است گردد و در آن نور چشم و روشىن ديده رهروان و درمان سينه عقول كشف و هويدا مى

   نور قرآن

  :گويد هارم مىدر قاعده چ »اسرار اآليات« فيلسوف بزرگ جهان اسالم باز در

گردد  هاى قرآن نور است؛ زيرا قرآن نورى است عقلى كه به توسط آن احوال مبدأ و معاد، كشف و آشكار مى يكى از نام
شت را مى. شود و به آن نور حقايق اشياء ديده و درك مى پيمايد،  و توّسط آن نور در قيامت انسان راهنماىي يافته و راه 

  :فرمايد چنان كه مى

______________________________  
  .138): 3(آل عمران  -)1(

  .108): 12(يوسف  -)2(
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مياُن َو لِكْن َجَعْلناُه نُوراً نـَْهِدي ِبِه َمْن َنشاءُ ِمْن ِعباِدنا َو ِإنَّكَ [  ] ُمْسَتِقيمٍ ِصراٍط    َلتَـْهِدي ِإىلما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكتاُب َو َال اْإلِ
»1«.  

را نورى قرار دادمي كه هر كس از بندگامنان را خبواهيم ]  كتاب[دانسىت كتاب و اميان چيست؟ وىل آن  منى]  پيش از اين[تو 
  .مناىي به راهى راست هدايت مى] مردم را[ترديد تو  كنيم؛ ىب به وسيله آن هدايت مى

دت از مهان اميان به خدا و يقني به آخرت و اميان به فرشتگان و انبيا و گريد و اين نور عبا آرى، قلب توّسط قرآن نور مى
  .امامان عليهم السالم و جلوه ديگرش عمل صاحل و اخالق حسنه است

  :كند صدراملتأّهلني در گفتارى بسيار عميق، فرق ما گرفتاران عامل ماّده را با عارفان حقيقى چنني بيان مى

كنيم؛ زيرا ما در دنياى ظلمت و سياهى هستيم و هرچه  سياهى كلمات چيزى مشاهده منى ما و امثال ما از قرآن غري از
  .در آن است امتداد مداد ماّده است

باشد كه داراى ابعاد و اجساد و هيوىل و اعداد و اضداد است و از آجنا كه درك كننده چيزى را درك  اى منى مقصودم ماّده
ت قّوه ادراك او باشد، پس حّس جز حمسوسات را و خيال جز متخّيالت را و كند مگر آن كه در قدرت و استطاع منى

پس نور را جز به . كند يابد و درك مى كند و به عبارت ديگر هر جنس مهجنس خود را مى عقل جز معقوالت را درك منى
  :فرمايد خداوند مى. نور درك نتوان منود

  .»2« ]َلُه ِمْن نُورٍ  َو َمْن َملْ َجيَْعِل اللَُّه َلُه نُوراً َفما[

  .و كسى كه خدا نورى براى او قرار نداده است، براى او هيچ نورى نيست

______________________________  
  .52): 42(شورى  -)1(

  .40): 24(نور  -)2(
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كنيم، وقىت از اين وجود جمازى خارج  منىهاى كالم و اشكال كتاب را درك  پس ما به سياهى اين چشم جز سياهى نوشته
هاىي كه بني ما  شومي و از اين شهرى كه اهلش متام، ظامل و در ظلمتند بريون رومي و به سوى خدا و رسول او در قطع منزل

هاى حّسى و بعضى خياىل و  و مطلوب ماست هجرت كنيم و ما را مرگ از اين نشأت و اطوارى كه بعضى صورت
ضى عقلى هستند حاصل گردد و نظرمان را از متام ماسوى الّله قطع و بريده مناييم به وجود خودمان كه بعضى ومهى و بع

كند و از  مهان نور و پرتو وجود حقيقى اهلى است، در وجود كالم الّله حمو گردمي، خداوند ما را بعد از مرگمان زنده مى
از مرگ به زندگى، يعىن زندگى ثابت و باقى كه به بقاى خداوند  مرتبه حمو به عامل صعود هشيارى و از عامل فنا به بقا و

  .رساند تعاىل بسته است مى

بينيم سفيدى و نور خالصى است كه ظلمت و تاريكى بدان  ديگر بعد از اين ما از قرآن مطلقاً سياهى نديده و هرچه مى
راه نيابد و به فرموده حق متحّقق و موصوف كنيم كه ديگر شّك و ترديد بدان  آلوده نشده است و يقني خالصى پيدا مى

  :گردمي كه فرمود مى

  .»1« ]َو لِكْن َجَعْلناُه نُوراً نـَْهِدي ِبِه َمْن َنشاءُ ِمْن ِعباِدنا[

  .كنيم را نورى قرار دادمي كه هر كس از بندگامنان را خبواهيم به وسيله آن هدايت مى]  كتاب[وىل آن 

  .»2« ]ِعْلماً َو َعلَّْمناُه ِمْن َلُدنَّا [

  .و از پيشگاه خود دانشى ويژه به او آموخته بودمي

______________________________  
  .52): 42(شورى  -)1(

  .65): 18(كهف   -)2(
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كسى كه علم كتاب نزد اوست و او امرياملؤمنني در اين موقع ما آيات اهلى را از نسخه اصل كه امام مبني و ذكر حكيم و  
  :فرمايد خوانيم، خداوند مى عليه السالم است مى

  .»1« ] َو ِإنَُّه ِيف أُمِّ اْلِكتاِب َلَديْنا َلَعِليٌّ َحِكيمٌ [

  .نزد ما بلند مرتبه و حكيم است]  كه لوح حمفوظ است[و مهانا كه آن در اّم الكتاب 

  :ى كه بدان ناطق گشت فرمودو به مهني جهت به آن كالم

  .هستم» باء«من نقطه زير 

  .»2«  يافتم و به سينه شريفش اشاره كرده كه آگاه باشيد در اينجا علوم بزرگى است، اى كاش براى آن، كساىن مى

بايد توجه داشت كه فسق و عصيان، كفر و ريا و شرك و كدورت و تنگدىل و هر نوع ظلم و فساد و فحشا و منكرات، 
  .صول ظلمت دل و غفلت قلب استحم

انسان بايد با توّجه به خدا و دستورهاى انبيا و عمل به قرآن و متابعت از رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله و ائمه طاهرين 
  .عليهم السالم از دچار شدن به غفلت قلب، خود را حفظ كند

  .قلب استها سبب روشىن دل و بيدارى جان و پديد آمدن نور در  اين واقعّيت

چون قلب به ياد او روشن گشت، آن نور بر كلّيه حركات و سكنات انسان حاكم گشته و پس از اين كه آن نور در اثر 
  .عمل و تقوا با وجود انسان يكى شد، آدمى عارىف كامل و سالكى خبري خواهد شد

______________________________  
  .4): 43(زخرف  -)1(

  .پاورقى، 46: اسراراآليات -)2(
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شود كه حضرت حق قلوب عارفان را به  بنابراين اگر ذكر در اّولني مجله خطبه كتاب به معناى قرآن باشد، معنا اين مى
قرآنش منّور كرد و اگر ذكر به معناى توّجه باشد يا به معناى مناز، يا به معناى اورادى كه در كتب دعا وارد شده باز 

  .ها است به مهان معناى قرآىن دارد؛ زيرا قرآن حاوى متام حقايق و جامع مهه واقعّيتبرگشت 

  52: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  ] َوَقدََّس َأْرواَحُهْم ِبِسرِِّه َوِبرِّهِ [

   روح و تكامل انسان

عليهم السالم و اولياى خاّص گروه بسيارى از روشن ضمريان و آگاهان راه و عرفاى شاخمني، به پريوى از انبيا و امامان 
اهلى معتقدند روح از عامل اهلى است كه براى تكامل و رشد و آراسته شدن به حقايق از عامل امر، يا عامل ملكوت برابر با 

به اين كالبد ماّدى سفر داده شده و پس از كمال به اصل خود برخواهد گشت و در  »1« ] َو نـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي[آيه 
  .قرار خواهد گرفت »2« ]ِيف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدرٍ [گردانند  ا در حاىل كه كالبد ماّديش را به او برمىآجن

كمال روح به اين است كه به دو قّوه علم و عمل، علم به حق، علم به معاد، علم به معاش، علم به روابط صحيح انسان 
ها آراسته شود و منظور از قداست و تقّدس روح مهني است و سّر و بّر خداوند  نبا انسان، علم به حقايق و عمل به آ

كند  مهان عنايات والطاف اوست كه به صورت معرفت وكار و عمل و جهاد وكوشش در عرصه گاه حيات انسان جتّلى مى
و جهان قداست بپيوندد و  آور پاك گشته و به عامل عشق گردد كه ارواح از كدورات و اوساخ تعّلقات خسران و باعث مى

   اعضا و جوارح را نيز به دنبال خود به حركت آورد و در نتيجه از انسان موجودى

______________________________  
  .72): 38(ص  -)1(

  .55): 54(قمر  -)2(
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  .ملكوتى و معنوى ساخته و او را تبديل به منبع خري و بركت منايد
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زمينه قّوه علمّيه و عملّيه كه دو عّلت براى قداست و پاكى روح است يكى از بزرگان عصر به سوره والعصر تكيه كرده در 
و عقيده دارد آنان كه از بند خسارات آزادند، مهانانند كه منّور به نور علم و متحّرك به حركت عملى هستند و اين معناىي 

  .شود مى است كه از سوره مباركه والعصر استفاده

قسم به زمان، انسان در زيان است، يعىن آنان كه مشغول به امور ماّدى طبيعى شده و جز اين دنيا و آنچه در اوست 
  .اند و جان آنان هم چون ماهى در آب دريا، در حيوانّيت حمض غرق است چيزى نشناخته

هى به معاد و شناخت پيامربان و امامان عليهم مگر آنان كه اميان آوردند، يعىن دل آنان و عقلشان به نور معرفت و آگا
  .ها كه عبارت از قّوه نظريه است روشن شد السالم و وظايف و مسئولّيت

  .هاى اهلى كامل شدند و به اجراى دستورها و اجنام عمل صاحل برخاستند، يعىن در جهت عمل به كلّيه برنامه

  .دم نسبت به توحيد و نبّوت و امامت و فضائل انساىن برآمدندو مردم را به حق سفارش كردند، يعىن در مقام تعليم مر 

و مردم را به صرب سفارش كردند، يعىن راه متخّلق شدن به اخالق اهلى را به مردم منايانده و تا جاىي كه جان آنان را از 
  .ها پاك كنند كوشيدند آلودگى

مهان علم و عملى است كه خداوند آنان را با لطف و در هر صورت، سّر و بّر اهلى كه باعث تقّدس ارواح عارفان شده، 
  .رمحتش به آن هدايت فرموده

  :عارف رومى در مقام نصيحت انسان چنني سروده

 تر اى بوالوفا تر آ پيش پيش
 

 از من و ما بگذر و زودتر بيا

  تر آ در گذر از ما و من پيش
 

 تر آ تا نه تو باشى نه ما پيش
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 كرب و تكّرب بگذار و بگري
 

 در عوض كرب چنني كربيا

  گفت الست و تو بگفىت بلى
 

 شكر بلى چيست كشيدن بال

  سّر بلى چيست كه يعىن منم
 

 حلقه زن درگه فقر و فنا

  

 هم برو از جا و هم از جا مرو
 

 جا كجا جا زكجا حضرت ىب

 پاك شو از خويش و مهه خاك شو
 

 تو برويد گياتا كه زخاك 

  

  55: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  ] َوَطهََّر أَْفِئَدتـَُهْم ِلِفْكرِهِ [

   طهارت قلب

  .ها پاك منوده تا توفيق انديشه و توّجه نسبت به او را پيدا كنند هاى آنان را از تريگى و باطن دل

قلب و پاك بودنش عّلت صاحل بودن و پاك عضو بسيار مهّم و حّساسى است، صاحل بودن » فؤاد«قلب يا به تعبري ديگر 
  .بودن متام وجود و فاسد بودنش مورث فساد در متام اعضا و جوارح است

  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده

ا س ا سائُِر اجلََْسِد، َفِإذا َسُقَمْت َسُقَم ِ   اِئُر اجلََْسد َوَفَسَد َوِهَى الَقْلبِىف اِإلْنساِن ُمْضَغٌة ِإذا ِهَى َسُلَمْت َوَصحَّْت َسُلَم ِ
»1«.  

در آدميزاد پاره گوشىت است، اگر صحيح و سامل باشد، به سالمت او متام جسد سامل و اگر مريض باشد به مرض او متام 
  .وآن پاره گوشت قلب است جسد مريض است
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  :در روايت ديگر آمده

______________________________  
  .، القلب وصالحه وفساده44، باب 4حديث  50/ 67: ؛ حبار األنوار413: وضة الواعظني؛ ر 31: اخلصال -)1(

  56: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ِإذا طاَب قـَْلُب اْلَمرِء طاَب َجَسُدُه، َوِإذا َخَبَث اْلَقْلِب َخَبَث اجلََْسدْ 

خباثت گردد، جسد هم به تبع آن آلوده شود و هرگاه قلب دچار  زماىن كه قلب انسان پاكيزه شده، جسدش پاكيزه مى
  .شود مى

  :فرمايد مى ] ِإالَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليمٍ [امام صادق عليه السالم درتوضيح آيه شريفه 

  .»2« قلىب است كه از اسارت دنيا آزاد باشد و از عشق شديد به ماّديت كه باعث انواع گناهان است پاك باشد

  :فرمايد اى است كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله درباره آن مى به اندازه عظمت و ظرفّيت قلب

  .»3«  ِإنَّ اْلَقْلَب َخزاَنُة الّله َتعاىل

  .قلب خزانه خداى تعاىل است

   قلب مرده

د اند كه مشروح آن در جل اسالم عزيز و معارف ملكوتى اين دين مبني علل حيات و مرگ قلب را به حنو مفّصل بيان كرده
  .دوم خواهد آمد

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

  .»4« َمْن َقلَّ َوَرُعُه ماَت قـَْلُبه َوَمْن ماَت قـَْلُبُه َدَخَل النّار

  .گردد مريد و هركس به مرگ قلب دچار شود، وارد آتش جهّنم مى اش كم است قلبش مى آن كه ورع و پاكدامىن
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______________________________  
  .107/ 15: ؛ امليزان51/ 67: ؛ حبار األنوار18: اخلصال -)1(

  .89): 26(شعراء  -)2(

  .568/ 8: ؛ مستدرك سفينة البحار59/ 70: حبار األنوار -)3(

  .285/ 10: ؛ مستدرك سفينة البحار280/ 77: حبار األنوار -)4(

  57: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1« ُجماَلَسُة اَألْنذاِل َواَحلديُث َمَع الّنساِء َوُجماَلَسُة األغِنياءِ : َثالثٌَة ُجماِلَستـُُهْم متُِيُت الَقلبَ 

مهنشيىن با كسى كه در متام احواالتش پست است و گفتگو با زنان و جمالست با : سه چيز باعث مرگ قلب است. 
  .»2«  ثرومتندان

د و فكر و ذكرى و ّمهىت جز ماّديت و متعّلقاتش در آن راه نداشته باشد، انسان منبع  هنگامى كه دل خانه شيطان شو 
  .شود گردد و به هوى و هوس اّتصال پيدا كرده به هر لذت حرامى دچار مى گناه و فساد مى

را براى رساندن وىل وقىت قلب تسليم به حق شود و جايگاه جتّلى نور اهلى گردد، آراسته به صالح شده و متام وجود انسان 
  .برد به خدا دنبال خود مى

ها نشود و  انسان بنابر آيات قرآن در برابر قلب مسئول است و بر اوست كه از اين خانه خدا مواظبت كند كه مركز بت
  .پرسىت نكشاند انسان را به بت

قرآن و معارف اهلّيه  رتين وسيله براى حيات قلب، انديشه در خويش و جهان و مبدأ و معاد و به خصوص در آيات
  .است

شود و در عصمت و عافيت و حمافظت  دل اگر سالك اين مسلك گردد از هر شّرى خالص و به هر خريى آراسته مى
  .حق خواهد رفت
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كند و زمينه  آزادى از اسارت شيطان، آزادى از گناهان ظاهر و باطن، انديشه در حقايق، دل را آراسته به طهارت مى
آيد مگر به توفيق  سازد و اين مهه به دست منى ق و انديشه در صفات و امساء را براى انسان فراهم مىتوّجه به حضرت ح

   حق

______________________________  
  .87: اخلصال -)1(

  .567/ 8: مستدرك سفينة البحار -)2(

  58: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .دنش را خود انسان با معرفت و جهاد فراهم آوردشود مگر اين كه زمينه به دست آور  و توفيق رفيق راه منى

  تو حمال جان فزاىي اى ىب
 

  وى در دل و جان ما كجاىي

  گر نيم شىب زنان و گويان
 

  سرمست زكوى ما درآىي

 جان پيش كشيم و جان چه باشد
 

  آخر نه تو جان جان ماىي

  در بام فلك درافتد آتش
 

  گر بر سر بام خود برآىي

 چيست قرص خورشيد با روى تو
 

  تا الف زند زروشناىي

 هم چشمى و هم چراغ ما را
 

  هم دفع بال و هم بالىي

  در ديده نا اميد هر دم
 

  مناىي اى ديده دل چه مى

  اى بلبل مست از فغانت
 

  آيد بوى آشناىي مى

 نال كه ناله مرهم آمد مى
 

  بر زخم جراحت جداىي

 تا كشف شود زناله تو
 

 «1»  زحقيقت خداىيچيزى 
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______________________________  
  .مشس تربيزى -)1(

  

  59: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  ] َوَشرََح ُصُدوَرُهْم ِبُنورِهِ [

  حقيقت شرح صدر

  :سوره مباركه ُزمر است 22اين مجله اشاره به آيه 

  .»1« ] نُوٍر ِمْن رَبِّهِ   أَ َفَمْن َشرََح اللَُّه َصْدَرُه ِلْإلِْسالِم فـَُهَو َعلى[

ره مند نورى از سوى پروردگار خويش است]  پذيرفنت[اش را براى  آيا كسى كه خدا سينه   .اسالم گشاده است، و 

  :و نيز مايه گرفته از آيه شريفه

  .»2« ] َربِّ اْشرَْح ِيل َصْدرِي[

  .گردانگشاده  ]  براى حتمل اين وظيفه سنگني[ام را  سينه! پروردگارا: گفت

  :و سرچشمه آن آيه شريفه

  .»3« ] أَ َملْ َنْشرَْح َلَك َصْدَركَ [

  گشاده نكردمي؟] به نورى از سوى خود[ات را  آيا سينه

  .است

______________________________  
  .22): 39(زمر  -)1(
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  .25): 20(طه  -)2(

  .1): 94(انشراح  -)3(

  60: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .معىن باز كردن و گشادن و گسرتدن و فراخى خبشيدن و روشن و آشكار ساخنت استلفظ شرح در لغت به 

  .آيد، چون در سينه جاى دارد و صدر به معناى سينه است كه جمازاً به معىن دل هم مى

بنابراين شرح صدر يا به معىن باز كردن سينه و برطرف ساخنت دلتنگى و دلگريى از كسى است، يا به معىن فراخ حوصله 
  .»1«  و با ظرفّيت و پر حتّمل گردانيدن است

  :گويد سوره زمر مى 22مّال عبدالرزّاق الهيجى با توّجه به آيه 

هاى ايشان نور معرفت خود را كه از پى اين نور در برابر اسالم با متام وجود  و جا داد در سينه: معىن مجله چنني است
  .اثر نورى كه انداخته است خداى تعاىل آن نور را در دل اوتسليم شدند و اين توفيق پذيرش اسالم نيست، مگر 

  :و نيز اشارت است به چيزى كه مروى است از پيامرب صلى اهللا عليه و آله كه مضمونش اين است

شود و نشانه آن نور  آيد و وسيع و روشن مى نور اهلى هرگاه داخل شد در دل مؤمن، دل مؤمن از تنگى و تاريكى برمى
  .ردن اوست از سراى غرور و رجوع به دار خلود و پيدا كردن استعداد براى روز ورودلو خاىل ك

تأخري شرح صدر از تطهري قلب، وذكر شرح صدر بعد از تطهري قلب، اشارت است به مقّدم بودن ختليه بر حتليه، چه تا 
گردد، چنان كه طبيب تا به  معرفت منىدل از ظلمت ذنوب و كدورت تعّلقات دنيا جمّلى و مصّفا نشود، حمّلى به زيور نور 

فرمايد و تا پارچه سپيد از  مريض جّالب ندهد و اخالط فاسده را از او دفع نكند به اغذيه اليقه و اشربه نافعه تقويت منى
  .آيد رنگ چرك پاكيزه نگردد به حليه رنگ درمنى

______________________________  
  .230: تفسري نوين -)1(

  61: ، ص1 ى، جعرفان اسالم
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هاى  ها و عضالت و پرده صدر، باالى سينه، قفس حفظ قلب و صندوقچه ريه و جمراى خون و هواست كه از استخوان
دارى ساخته شده و پيوسته در حال انقباض و انبساط است و چون هرگونه تأثّر فكرى و نفساىن در حركات  نرم و كش

  .دهند هاى عضوى نسبت مى شود، آن آثار معنوى را به اين دستگاه قلب و َدَوران خون و چگونگى تنّفس ظاهر مى

  ...قلب يا سينه باز، روشن، گرفته، تاريك، بيمار، منحرف و 

گرفتگى قلب يا سينه، يا به اصطالح عاّمه كم حوصلگى و يأس، از نافرجامى آرزوها و شهوات و نااميدى از رسيدن به 
ها و سنن حيات است كه جز از  ها از آثار جهل به حقايق و واقعّيت شود و مهه اين ها از آلودگى به گناه ناشى مى خواسته

تر مردم براى جنات از مهدم و سرنوشت مبهم و   شود، از اين جهت بيش طريق اهلام، ارائه وحى، چنان كه بايد شناخته منى
  .شوند ها، به انواع موجبات غفلت و وسائل ختدير شعور متوّسل مى گرفتگى

شود، نوعى انفعال و تأثر  ر كّلى ضيق صدر و گرفتگى خاطر كه موجب حتّري در تصميم و درماندگى در كار مىبه طو 
ها وجواذب خمتلف است، ومهني كه انسان بتواند خود را از معرض جاذبه خمالف و تأثريات  روحى و از آثار كشش انديشه

اش  آيد و سينه ها و تضادها بريون مى تنگناى انفعالآن برهاند و در يك جهت مصّمم شود و به آن روى آورد، از 
  .شود گردد و مسريش آسان مى بازمى

  :شايد شرح صدر راجع به اسالم و كفر در قرآن به مهني معنا باشد

  .»1« ]ُه َضيِّقاً َحَرجاً َفَمْن يُرِِد اللَُّه َأْن يـَْهِدَيهُ َيْشرَْح َصْدَرُه ِلْإلِْسالِم َو َمْن يُرِْد َأْن ُيِضلَّهُ َجيَْعْل َصْدرَ [

   اسالم]  پذيرفنت[اش را براى  پس كسى را كه خدا خبواهد هدايت كند، سينه

______________________________  
  .125): 6(انعام  -)1(

  62: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

كند كه گوىي به  تنگ مىاش را چنان  خبواهد گمراه منايد، سينه]  به خاطر جلاجت و عنادش[گشايد و كسى را كه  مى
  .رود زمحت در آمسان باال مى
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ها و  معناى واقعى و نفساىن شرح صدر هرچه باشد، اثر آن بريون آمدن از حال ترديد و تصميم در كار و حتّمل دشوارى
از انبيا اى كه  اطمينان نفس است و از مضمون آياتى كه درباره موسى و پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله آمده و سريه

شود كه پيشرفت دعوت پيامربان پس از فراگرفنت وحى و قيام به رسالت مهني شرح صدر بوده كه در  رسيده، معلوم مى
  .»1« شد هاى خداوند حاصل مى ها و يا راهنماىي ها و سخىت ضمن قيام به رسالت و برخورد با دمشىن

  هزار ساله ره است از تو تا مسلماىن
 

  حّد انساىن هزار سال دگر تا به

  اگر تو سلسله عشق را جبنباىن
 

  درون طاس فلك مهره را بغلطاىن

  بزرگوار نژادى به قدر اصل و نسب
 

  داىن وىل چه سود كه تو قدر خود منى

 اى تو بدين وادى طويل آسا نرفته
 

  چو روز ِسْري درآيد در او فروماىن

 بيا تو گوهر خود را درين عدم بشنو
 

  نباشد برت زناداىن كه هيچ غّصه

 چو عيسى تو در اين دير و موسى اندر طور
 

  نه طيلسان و نه ناقوس و ىن چو رهباىن

______________________________  
  .151ام،  جزء سى: تفسري پرتوىي از قرآن -)1(

  

  63: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  

 چو صعوه در ته چاهى حريف يوز مشو
 

  را سليماىن كه شاهبازى و سيمرغ

  زجام و ساغر وحدت اگر بنوشى مى
 

  چو خضر سّر معاىن زلوح برخواىن
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  نديده صورت خود را در آينه روشن
 

  معانىي كه حقيقت بود كجا داىن

 گشاى ديده باطن در اين حميط ظهور
 

  ببني تو در صدف آشكار معاىن

  

  64: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

و ذات اقدس حق، با نعمت عظيم بيان، عارفان را به وادى ثنا و سپاس و شكر رهنمون شد و  »1« ] بَيانَهُ َوأَْنَطَقُهْم [
  .زبان آنان را نسبت به حقايق گويا كرد

اند بپردازند و  هاىي كه به سبب طهارت باطن و شرح صدر و جهاد در راه معرفت يافته به آنان توفيق داد تا به نشر واقعّيت
اساندن خدا و شؤون او و معاد و نبّوت و امامت و اخالق در ميان جاهالن اقدام منايند و آن تشنگان را به در مقام شن

  .ها رهنمون شوند سرچشمه درسىت

  ] َوَشَغَلُهْم ِخبِْدَمِتهِ [

 حضرت حق از باب لطف و عنايت، عارفان را در راه خود و در مسري اميان و اعتقاد به خدمت خود گرفت و آنان را
  .توفيقى مرمحت فرمود كه از بركت آن به خدمات مهّمى در راه عشق به حّق و حمّبت به خلق موّفق شدند

______________________________  
  .»َوأَْنَطَقُهْم بِثـََنائِهِ «: مجله مورد حبث چنني آمده است» مصباح الشريعة«هاى  در بعضى از نسخه -)1(

  65: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  ] َوَوفـََّقُهْم ِلِعباَدتِهِ [

   توفيق عبادت

ها و حقايق كه اين مقّدمه گنجايش تفسري و توضيح آن را ندارد، به  عبادت حقيقىت است مرّكب از يك سلسله واقعّيت
  .پردازم خواست حق در ابواىب كه در زمينه اين مسئله خواهد آمد به شرح و بيانش مى
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  .خنوردند، تن به لّذات غلط ندادند و حيات آخرت به زندگى عاريت نفروختند عارفان گول اين چند روزه ظاهر را

  :گويد مى »كشف احلقائق«  صاحب

حيات دنيا چند روز بيش نيست و حيات آخرت را هرگز انقطاع : گويند بدان كه اهل شريعت و اهل حكمت مى
ت و اجتماع نور را با ظلمت، يعىن اجتماع باشد، پس هركه حقيقت دنيا را شناخت و غرض و مقصود دنيا را دانس منى

روح را كه نور حمض است با قالب كه ظلمت حمض است معلوم كرد و دانست كه فايده وى چيست و حيات دنيا را به 
مهان كار كه غرض و مقصود است صرف كرد و حيات دنيا را فداى حيات آخرت گردانيد و در اين حيات دنيا مهه رنج 

رد با قيد آن كه در حيات آخرت مهه آسايش و مشاهده باشد، يعىن متام حيات دنيا را به كسب عمل و جماهده اختيار ك
صاحل و به طلب علم نافع كه ختم حيات طيّبه و سبب لّذت دائمه است مصروف گردانيد، در حيات آخرت در آسايش 

  .و راحت افتاد
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خت و ندانست كه غرض و مقصود از حيات دنيا چيست و در حيات دنيا مهه راحت و هركه حقيقت حيات دنيا را نشنا
و آسايش اختيار كرد، يعىن متام حيات دنيا را به طلب لّذات و شهوات بدىن كه ختم عذاب و عقوبت است مصروف  

   گردانيد، در حيات آخرت به عذاب و عقوبت گرفتار باشد اين است معناى

  .»1« »ِخَرةِ الدُّنيا َمْزَرَعُة اآل«

  :و اين است معناى كرميه

ْنيا نـُْؤِتِه ِمْنها َو ما َلهُ [   .»2« ] ِيف اْآلِخَرِة ِمْن َنِصيبٍ  َمْن كاَن يُرِيُد َحْرَث اْآلِخَرِة َنزِْد َلُه ِيف َحْرثِِه َو َمْن كاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّ

دهيم،  كه زراعت دنيا را خبواهد، اندكى از آن را به او مىافزاييم و كسى   كسى كه زراعت آخرت را خبواهد، بر زراعتش مى
ره و نصيىب نيست   .وىل او را در آخرت هيچ 

______________________________  
  .66، حديث 267/ 1: ؛ عواىل الآلىل183/ 1: دنيا حمل كشت و زرع براى آخرت است، جمموعة ورام -)1(

  .20): 42(شورى  -)2(
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  ] ُمشاِهَدتِهِ   َواْستَـْعَبَدُهْم بِاْلِعباَدِة َعلى[

  .از آنان بندگى خالصانه خواست، تا از بركت آن بندگى به مشاهده انوار جالل و مجال با چشم قلب موّفق شوند

  ] َرْمحَِتهِ   َوَدعاُهْم ِإىل[

  .و آنان را به سوى رمحت خود فراخواند
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  ] آِلِه اْلُمْنَتَخبنيَ   ُحمَمٍَّد ِإماِم اْلُمتَّقَني، َوقاِئِد اْلُمَوحِّديَن َوُموِنِس اْلُمَقرَّبَني َوَعلى  َوَصلَّى الّلُه َعلى[

شت و مهنشني بندگان  و درود و رمحت اهلى بر حمّمد صلى اهللا عليه و آله پيشواى پرهيزكاران و كشاننده اهل توحيد به 
  .حمبوب و بر آل او كه زبده كائنات و برگزيدگان حّقندمقّرب حضرت 

باز هم به پيشگاهت ! اى سرمايه افتادگان! گاه از راه ماندگان اى تكيه! اى ياور بيچارگان! اى اميد درماندگان! اهلى
ى است، پرونده: دارم عرضه مى و تنها دل به  ام خاىل است، دمل سياه و مومي سپيد است، اميدم از مهه چيز بريده دستم 
ام، از غم دنيا فارغم كن، از ماللت و كسالت جنامت ده، مرگم را شهادت در راهت مقّرر فرما و در دنيا و آخرت  تو بسته

  .دستم را از دامن لطف و رمحتت كوتاه مگردان

 روى بنما به ما مكن مستور
 

 اى به هفت آمسان چو مه مشهور

  ما يكى مجع عاشقان زهوس
 

 سفر زراهى دورآمدمي از 

  اى كه در عني جان خود دارى
 

 آمدمي از سفر زراهى دور

 سر فرو كن زبام و خوش بنگر
 

 جانب مجع عاشقى رجنور

  ساقى عارفان شراىب ده
 

 كان نه از خم بود نه از انگور
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 زان شراىب كه بوى جوشش او
 

 «1» مردگان را كشد برون از گور

  

   عارفاندر بيان حاالت  1باب 

______________________________  
  .مشس تربيزى -)1(
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  :قاَل الصَّاِدُق عليه السالم

  .اَخلْوُف َوالرَّجاءُ َواُحلبُّ : َثالَثِة ُأُصولٍ   َجنَْوَى اْلعارِفَني َتدوُر َعلى

  .َواحلُْبُّ فـَرُْع اْلَمْعرِفَةِ َفاخلَْْوُف فـَرُْع اْلِعْلِم، َوالّرجاءُ فـَرُْع الَيقِني، 

  .ما ِسواهُ   َفَدليُل اْخلَوِف اهلََرُب، َوَدليُل الَرجاَء الطََّلُب، َوَدليُل اُحلّب إيثاُر اْلَمْحُبوِب َعلى

الَيقِني ىف اْلَقْلِب شاَهَد الَفْضَل َوِإذا  َفِإذا َحتَقََّق اْلِعلُم ىف الصَّْدِر خاَف، َوِإذا َصّح اَخلوُف َهَرَب، َوِإذا َهَرَب َجنا، َوِإذا َأْشَرَق نُورُ 
ِضياءُ اْلَمْعرَِفِة ىف الُفؤاِد هاَج ريُح اْلَمَحبَِّة، َوِإذا   َمتَّكَن ِمْنُه َرجا َواذا َوَجَد َحالَوَة الرََّجا طََلَب، َوِإذا ُوفَِّق ِلْلطََّلِب َوَجَد، َوِإذا َجتَّلى

  .ما ِسواُه، َوباَشَر َأواِمَرُه َواْجتَـَنَب َنواِهيهِ   ىف ِظالِل اْلَمْحُبوِب َوآثـََر اْلَمحُبوَب َعلى َهاَج ريُح اْلَمَحبَِّة ِإْستْأَنسَ 

  .ُروِح اْلُمناجاة  َوِإذا اْسَتقاَم َعلى َبساِط األُْنِس بِاْلَمْحُبوِب َمَع َأداِء َأواِمرِِه َواْجِتناِب َنواِهيِه َوَصَل ِإىل

ِد أَِمَنْت َجوارُِحُه َأْن ِل الثَّالثَِة َكاحلََْرِم َواْلَمْسِجِد َواْلَكْعَبِة َفَمْن َدَخَل احلََْرَم أَِمَن ِمَن اْخلَْلِق، َوَمْن َدَخَل اْلَمْسجِ َوِمثاُل هِذِه اُألُصو 
  .ذِْكِر الّلهِ  َيْستَـْعِمَلها ىف اْلَمْعِصَيِة، َوَمْن َدَخَل اْلَكْعَبَة َأِمَن قـَْلُبُه ِمْن َأْن َيْشَغَلهُ ِبَغْريِ 

  اْنُظْر أَيـَُّها اْلُمْؤِمُن، فَِإْن كاَنْت َحالَُتَك حاَلًة تـَْرضاها ِحلُُلوِل اْلَموِت َفاْشُكرِ 
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ما َسَلَف ِمْن ُعْمرَِك ىف اْلَغْفَلِة، َواْسَتِعْن   َعلىَفانـَْتِقْل َعْنها ِبِصحَِّة الَعزميَِة َواْنَدْم   تـَْوفيِقِه َوِعْصَمِتِه؛ َوِإْن َتُكْن اُألْخرى  الّلَه َعلى
ِف ناَر الشَّْهَوِة ِمْن َتْطِهِري الظّاِهِر ِمَن الذُّنُوِب، َوتـَْنظيِف اْلباِطِن ِمَن اْلُعُيوِب، َواْقَطْع زِياَدَة اْلَغْفَلِة ِمْن قـَْلِبَك َواطْ   ِبالّلِه َعلى

  .نـَْفِسكَ 
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   عرفان و عارف

  ] َجنَْوَى اْلعارِفنيَ : قاَل الصَّاِدُق عليه السالم[

   حقيقت باطن عارفان

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در ابتداى اين روايت مى

  .بيم، اميد، حمّبت :سّر وجود عارفان و حقيقت باطن آنان بر سه اصل استوار است

شود الزم است توضيح  ابطه با عرفان و عارف گذشت، اّما احساس مىگرچه در سطور گذشته مسائل قابل توّجهى در ر 
ترى از خود نشان  اند چهره روشن ترى در اين زمينه ارائه گردد، تا عارفاىن كه در فرمايش امام معصوم عليه السالم آمده بيش

  .دهند، سپس به تفسري سه اصل بيم، اميد، حمّبت اقدام شود

گريى از فرهنگ وحى و سنن انبيا و روش ائمه طاهرين عليهم السالم به شناخت مبدأ و  انساىن است كه با كمك :عارف
  .ها آراسته گشته هاى مبناىي موّفق شده و عمًال به آن حقايق و واقعّيت معاد و حقايق اصيل، وواقعيت

قيامت برخاسته و با تكيه انساىن است كه دل به نور توحيد برافروخته و با توّجه به قرآن با چشم دل به مشاهده  :عارف
ها پرياسته و جان و دل و اعضا و جوارح خويش را  بر حقيقت توحيد و معاد، عقايد و اخالق و اعمال خود را از آلودگى

  .با فيوضات اهلّيه آراسته و در راه علم و عمل جماهده كرده و در مملكت پاك خلوص مسكن گرفته است
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انساىن است كه جز خدا نبيند و جز خدا نداند و جز خدا خنواهد، و جز خدا نگويد و جز خدا نشنود و جز به  :عارف
  .خدا ميل نكند و جز به سوى خدا نرود
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  .هاى حيات و زندگى است آگاه به حقوق حّق و خلق و رعايت كننده هر دو حقوق در متام زمينه :عارف

جز خواسته حضرت رّب العزّه نطلبد و به غري صراط مستقيم نرود و از عاشقان اى از عمر هدر ندهد و  دقيقه :عارف
  .مجال جدا نشود و از هدايت گمراهان و عالج بيماران غفلت نكند

  .اى است نيكو و براى خلق خدا انساىن است خوشخو براى خدا بنده :عارف

اران منشأ خري و بركتخبش و چون  هم چون زمني منبع فضل و فيض و چون خورشيد حرارت :عارف   .باران 

  .هم چون زنبور عسل نوشش براى دوستان و نيشش براى دمشنان است :عارف

غرق در درياى اطاعت، وجودى است مّتحد با عبادت، حقيقىت است مّتصف به كرامت و براى خلق خدا درياىي  :عارف
  .است از بركت

ى است باال و در ميان مردم گوهرى است اعال و براى جامعه انساىن است واال و در آدميت و انسانيت در افق :عارف
  .گشا انساىن چراغى است راه

خار، براى دين ياور با منفعىت است و يار، در سخن گفنت با مردم موجودى است هشيار، در ميان  گلى است ىب  :عارف
اه حق موجودى است پركار و دار، در ر  زدگان انساىن است بيدار، در برخورد با خلق خدا منبعى است دين غفلت
  .هاى هسىت را نقطه پرگار و در باغ انسانّيت درخىت است پربار و از متام حركاتش صفات خداوندى منودار واقعيت

   فرمان حق را برده، در اين پيشگاه دل سپرده و جان به عشق حمبوب :عارف
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  :حق نگفته و غري حق نديدهزنده منوده و از شيطان بار نربده و جز 

  به صحرا بنگرم صحرا تو وينم
 

  به دريا بنگرم دريا تو وينم

  به هرجا بنگرم كوه و در و دشت
 

 «1»  نشان از قامت رعنا تو وينم
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انساىن است شاگرد مكتب انبيا و مهنشني با اوليا، در بندگان حضرت الّله از اصفيا و به راه سري و سلوك بينا و  :عارف
به اجراى دستورهاى موال توانا و زبانش به عشق و ذكر حق گويا و در جستجوى حقيقت مهيشه پويا و به اسرار خزانه 

  .حمبوب دانا

خبش دل گمراه و جنات دهنده  و در متام حلظات حيات رهرو راه و روشىن انساىن است به رموز بندگى آگاه :عارف
سرنگون شده در چاه و به نيمه شب مونس و مهدم آه و حضرت مالك امللوك را خادم درگاه و در متام اوقات حاضر 

  .درگاه و مربّاى از آلوده شدن به حّب جاه و فقط و فقط خواهنده الّله

  ىب خوشا آنان كه الّله يارشان
 

  كه محد وقل هوالّله كارشان ىب

 خوشا آنان كه دائم در منازند
 

 «2»  شت جاودان بازارشان ىب

  

انساىن است عاشق خدا، جماهد ىف سبيل الّله، آراسته به اخالق پاكان، مهراه و مهراز نيكان، دور كننده از كافران  :عارف
و مشركان، مشع بزم شاهدان، پاك و پاكيزه از خوى ددان و طبيب درد دردمندان و دستگري مستمندان و اميد نااميدان و 

  .در راه وصال شهيدى از شاهدان

است با دل خاشع، از مهه جهت متواضع، در برابر مردم مؤمن خاضع، مال و جان را در راه خدا بايع، انساىن  :عارف
رتين وقايع، نور دل و جانش مهه نكات حياتش براى درس جا شايع، در علم و عمل و   آموزى نسبت به ديگران از 

   كرامت

______________________________  
  .بابا طاهر -)1(

  .طاهربابا  -)2(
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اش ساطع، در برابر دمشنان حّق و حقيقت مششريى است قاطع،  اى نابع، آثار بندگى حق از چهره و فضيلت چشمه
اى است از ودايع، در مهه عمر از لقمه حرام جائع، براى نيازمندان انساىن نافع، وسوسه شيطان و  اعماق جانش خزينه
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هاى حضرت حمبوب هيچ چيز نيست  كسى دافع، جز از حضرت موال ندارد توّقع منافع، از خواستهاهل باطل را از دل هر  
او را مانع، هم اوست بني خلق و حق شافع، مقام انساىن خود را به وسيله بندگى خالص رافع، دل آگاهش هم چون برق 

  .علم و عمل و اخالق را منبعى است جامع المع، فرمان حّق و انبيا و امامان عليهم السالم را وجودى است سامع، مقام

انساىن است شيدا، عباداتش عني خلوص و تقوا، قدرش جمهول و ناپيدا، مشتاق وصال موال، متام شؤون زندگى از  :عارف
او هويدا، پاك از خزى دنيا، مصون از عقاب عقىب، دارنده دىل با صفا، بر عهد و پيمان موال با وفا، خلق خدا را به دور 

رتين  از جور و جفا، درد اهل درد را شفا، به خاطر حفظ اخالْص مسكن گرفته در خفا، هم چون ناى فرياد غيب را 
  .نوا

  ما چو ناييم و نوا در ما زتوست
 

  ما چو كوهيم و صدا در ما زتوست

 هاى ما هاييم و هسىت ما عدم
 

 تو وجود مطلقى فاىن منا

  ما مهه شريان وىل شري علم
 

  شان از باد باشد دمبدم محله

 شان پيداست و نا پيداست باد محله
 

 «1» آن كه ناپيداست هرگز ُگم مباد

  

گردان از بال نيست،  انساىن است كه او را نيازى به خلق خدا نيست، آىن از ياد حمبوب جدا نيست، هرگز روى :عارف
نوايش جز مناجات با موال نيست، با عشق حضرت جانان توّجهش به دنيا و عقىب نيست، رفيق راهش غري اهل وال 

  نيست،

______________________________  
  .ىمثنوى معنوى، مولو  -)1(
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مكتبش جز مكتب انبيا نيست، چراغ حمفلش جز نور اوليا نيست، هم چون او كسى به اسرار راه دانا نيست، جز كالم 
حّق و حقيقت كتاىب را خوانا نيست، اگرچه جز خدا نبيند و غري خدا خنواهد وىل به خاطر نور خبشيدن به حيات ديگران 
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يست، قبله جانش جز موال نيست، مهّتش جز رسيدن به مقام اعال نيست، از قيد عشق دوست هرگز از پري و برنا جدا ن
رها نيست، زبانش جز به ذكر دوست گويا نيست، گوشش جز در برابر خواست معشوق شنوا نيست، غري درياى حمّبت 

ا كسى دعوا نيست، در درونش جز جاىي در شنا نيست، با غري حمبوب ابدى آشنا نيست، هرگزش بر سر دنيا و مادّيت ب
عشق شديد موال غوغا نيست، او را در دنيا جز غم دوست بال نيست، قدر و منزلتش در ميان خلق عامل برمال نيست، 

اى هوس و هوى نيست، او را جز رضاى دوست رضا نيست، بر زبانش جز محد و تسبيح  اش ذرّه در عمق جان و هسىت
ليل و سخن نيكو و ثناى ا   .لّله اّدعا نيستو 

در اصطالح بيداران راه و نيازمندان درگاه و عاشقان آگاه، انساىن است كه نفس خود را به حسب قّوه نظريّه   :عارف
كامل كرده و علم به حقايق را به قدر توان حتصيل منوده و از صفات رذيله و عقايد خبيثه خود را پاك ساخته و خويش را 

  .اهلّيه آراسته منوده به اعتقادات حّقه و كماالت

ى شده كناره گرفته و به  :عارف اده و از آنچه  انساىن است كه داراى علم و عمل است و متام اوامر اهلى را گردن 
  .خاطر رياضت شرعّيه و عبادت اهلّيه داراى قّوت و قدرت عملى گشته

كه عالوه بر كمال معرفت و عمل، مجيع در زبان اهل ذوق و ارباب شوق و مستان ميخانه عشق، انساىن است   :عارف
قوا و اعضا و جوارح او براى خدا شده و در حقيقت داراى مقام فناء ىف الّله گشته و خالصه جز يكى خنواهد و جز يكى 

  .نداند

   گويند دو نفر با هم در حساب كار و كسب اختالف داشتند، براى حلّ  مى
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اى حمتاج شدند، عارىف بر آنان گذشت، از او كمك طلبيدند، چون هر كدام اعداد دفرت خويش را  دهاختالف به كمك دهن
گوييم غري  اى كه ما چون هريك از اعداد خود را به تو مى پرسيدند مگر ديوانه. به او عرضه كردند، او غري يكى نگفت

  .گذرد غري يكى به خاطرم منى چه كنم كه جز يكى ندامن و: گذرى؟ گفت گوىي و از يكى منى يكى منى

انساىن است كه عالوه بر دو قّوه علم و عمل متام وجود او متوّجه حق باشد و در اجراى واجبات و ترك حمّرمات  :عارف
و جباى آوردن نوافل سسىت نورزد و اين مهه با اّتصال به فرهنگ انبيا و امامان عليهم السالم كه مهان فرهنگ وحى است 

  .رسد هد به مقام فناء ىف الّله و سپس بقاء بالّله مىميّسر است و چون عارف اين سري و سفر را ادامه د
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  اين طرفه آتشى كه دمى برقرار نيست
 

  گر نزد يار باشد و گر نزد يار نيست

  صورت چه پاى دارد كاو را ثبات نيست
 

  معىن چه دست گريد چو آشكار نيست

 عامل شكارگاه و خاليق مهه شكار
 

  اى زامري شكار نيست غري نشانه

  سوى كار و بار كه ما مري و مهرتميهر 
 

  و آن سو كه بارگاه امريست باز نيست

  

  اى روح دست بركن و بنماى رنگ خوش
 

  ها مهه جبز كف و نقش و نگار نيست كاين
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  هرجا غبار خيزد آن جاى لشكرست
 

 «1»  تف و دود خبار نيست كآتش مهيشه ىب

  

   اوصاف عرفان از زبان امام عارفان

شود و  در سطور گذشته دانستيد كه عارف داراى دو قّوه علمّيه و عملّيه است و از واجبات و نوافل چيزى از او فوت منى
  .از متام حمّرمات اهلّيه با كمال ذوق و شوق پرهيز دارد

   خطبه مهّام

بينايان، حضرت موىل املوّحدين، امرياملؤمنني عليه السالم از اوصاف وجود مقّدس امام عارفان، مشع قلب عاشقان، چراغ راه 
  .دهد كه مادون كالم خالق و مافوق كالم خملوق است خرب مى  »ج البالغة« عارفان حتت عنوان صفات مّتقني، در
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ورده، براى اين  اى متام خطبه را با آن حال ملكوتى كه داشت به نظم آ عارف بزرگ، بلبل گلزار معىن حضرت اهلى قمشه
ترى بربند، تا جاىي كه الزم افتد آن اشعار عرفاىن هم مهراه با  كه خوانندگان عزيز از مفاهيم آمساىن آن خطبه لّذت بيش

  .گردد خبش اين صفحات مى بعضى از مجالت خطبه زينت

يا أمريَاْلُمْؤِمنَني ِصْف ِىلَ اْلُمتَّقَني َحّىت  :  عاِبداً، َفقاَل لَهُ َمهّاُم كاَن َرُجًال : ُرِوَى أنَّ صاِحباً ألمرياْلُمؤِمنَني عليه السالم يُقاُل َلهُ 
  .»2«  َكأّىن أْنُظُر ِإلَْيِهمْ 

  :روايت شده

______________________________  
  .مشس تربيزى -)1(

  .184خطبه : ج البالغة -)2(
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مهّام كه مردى عابد بود، از حمبوبش امرياملؤمنني عليه السالم تقاضا كرد مرا از يكى از عاشقان على عليه السالم به نام 
  .كنم اوصاف اهل تقوا آن چنان آگاه ساز كه گوىي آنان را مشاهده مى

  شنيدم عاشقى پروانه خوىي
 

  در آيني حمّبت راستگوىي

 رفيق خلوت آن سلطان دين را
 

 حريف صحبت آن عشق آفرين را

  پيش شه عشقيكى دلباخته 
 

  على گنجينه سّر الّله عشق

  بيامد نزد آن شه با دىل پاك
 

  دىل چون گل زداغ عشق صد چاك

 بيامد تا نشان زآن يار جويد
 

 طريق وصل آن دلدار پويد

 بيامد تا شه افروزد دلش را
 

 زبرق عشق سوزد حاصلش را

  بيامد تا شود مست از مى عشق
 

  هياهوىي كند از هى هى عشق
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 مهى گفت اى على اى سّر اسرار
 

 زسّر پاكبازان پرده بردار

ن را  بگو اوصاف مرغان 
 

 كه بگسستند از هم دام تن را

 كه چون بر آشيان جان پريدند
 

 كه چون در كوى جانان آرميدند

 كه چون بر وصل دلرب دل سپردند
 

 كه چون ره در حرمي شاه بردند

 كه چون آن تشنه كامان آب جستند
 

 در اين تاريك شب مهتاب جستند

 كه جام عشق آنان كرد لربيز
 

 كه جز يار از مهه كردند پرهيز

 كه آنان را حجاب از ديده بگشاد
 

 به روى حق دو چشم پاك بني داد

 كه آنان را زحيوان رهانيد
 

 به اوج قدس انساىن رسانيد

 كه آنان را به كوى عشق ره داد
 

 در خلوتسراى قدس بگشاد

 آنان را مجال يار بنمودكه 
 

 هزاران پرده زان رخسار بگشود

 كه آنان را حمّبت در دل افكند
 

 به جان جز مهر جانان گفت مپسند

  

 كه كرد آن عندليبان را به گلزار
 

 نكو فكر و نكو ذكر و نكو كار
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 بگو اوصاف آن پاكان كه چونند
 

 جهان وزدل برونندبه تن در اين 
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اىن   توىي چون كاشف سّر 
 

  بيار از عشقبازان داستاىن

 برون از گنج خاطر ريز گوهر
 

 «1» تر چه باشد از حديث عشق خوش

  

  [يا َمهّام اتَِّق الّلَه َوَأْحِسْن َف : فـََتثاَقَل عليه السالم َعْن َجواِبِه ُمثَّ قاَل عليه السالم

  ] الَّذيَن اتـََّقْوا َوالَّذيَن ُهْم ُحمِْسُنونَ إنَّ الّلَه َمَع 

ذا الَقْوِل َحّىت َعَزَم َعَلْيِه َفَحِمَد الّلَه َوأْثىن.    :َعَلى النَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله ُمثَّ قال  َعَلْيِه َوَصّلى  فـََلْم يـَْقَنْع َمهّاُم ِ

هُ َق حَني َخَلَقُهْم َغِنّياً َعْن طاَعِتِهْم َوَأِمناً َمْعِصَيتَـُهْم ألنَُّه الَتُضرُُّه َمْعِصَيةُ َمْن َعصاُه َوال تـَنـَْفعُ أّما بـَْعُد َفِإنَّ الّلَه ُسْبَحانَُه َخَلَق اْخلَلْ 
نْيا َمواِضَعُهْم، نَـُهْم َمعاِيَشُهْم َوَوَضَعُهْم ِمَن الدُّ   طاَعُة َمْن أطاَعُه فـََقَسَم بـَيـْ

  :اشت فقط به طور امجال فرمودعلى عليه السالم در پاسخ او درنگ د

  :اهل تقوا و نيكوكارى باش كه در قرآن آمده! اى مهّام

  .»2« ] ِإنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتـََّقْوا َو الَِّذيَن ُهْم ُحمِْسُنونَ [

  .باشد نيكوكارند مى]  از هر جهت[ترديد خدا با كساىن كه پرهيزكارى پيشه كردند كساىن كه  ىب

پس حضرت موال خداى را . شنيدن اين آيه قانع نشد، به حمضر موال اصرار ورزيد تا جاىي كه حضرت را سوگند دادمهّام به 
  :گاه سخن آغاز كرده فرمود سپاس جباى آورد و بر رسول و آلش صلوات فرستاد، آن

  نياز و از هنگامى كه خداى بزرگ جهان را بيافريد، از طاعت و عبادت خلق ىب

______________________________  
  .اى اهلى قمشه -)1(

  .128): 16(حنل  -)2(
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زيان بود، پس بر وفق عدل و رمحت و به صرف لطف ازىل، وسائل معيشت را در ميان مردم قسمت كرد و  عصيان آنان ىب
  .هركسى را در خور شأنش مقامى داد

  اْلَفضاِئِل،َفاْلُمتـَُّقوَن فيها ُهْم أْهُل 

  .در ميان مردم جهان، تنها پارسايان را بر ديگران برترى و فضيلت خبشيد

  روان پارسايان زان ميانه
 

  شدى تري حمّبت را نشانه

  گروهى دل زنقش ما سوا پاك
 

  به باغ عشق چون گل سينه صد چاك

 خدا آن نيكوان را سرورى داد
 

 به انواع فضائل برترى داد

  

***  

 هاى بسيار دان زان فضيلت يكى
 

 كه آنان راست دائم صدق گفتار

  خنستني وصف خوبان راستگوىي است
 

  نكو بشنو كه اين وصف نكوىي است

  كسى را كاين نكوىي در زبان است
 

  زهر نيكوىي اندر وى نشان است

 هر آن كس را كه باشد صدق گفتار
 

 در او ياىب صفات نيك، بسيار

  آفتاب است دىل كز عشق روشن،
 

  فروغش بر زبان صدق و صواب است

  

ِهْم، َوَوقـَُفوا أْمساَعُهْم َعَلى اْلِعْلِم َمْنِطُقُهُم الصَّواُب، َوَمْلَبُسُهْم اإلْقِتصاُد، َوَمْشيـُُهُم التَّواُضُع، َغضُّوا أْبصاَرُهْم َعّما َحرََّم الّلُه َعَليْ 
ِقرَّ أْرواُحُهْم ىف أَنـُْفُسُهْم ِمنـُْهْم ىف اْلَبالِء َكاّلىت نـَزََلْت ىف الّرخاِء، َوَلْوَال األَجُل اّلذى َكَتَب الّلُه َعَلْيِهْم َملْ َتْستَ الّناِفِع َهلُْم، نـَزََلْت 

  أْجساِدِهْم َطْرَفَة َعْنيٍ َشوقاً إَىل الثَّواِب، َوَخْوفاً ِمَن اْلِعقاِب،
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به اقتصاد گذرانند، با خلق خداى به تواضع و فروتىن باشند، چشم از آنچه خدا گفتارشان از روى راسىت است، زندگى 
اند، گوش به علمى دهند كه آنان را سودمند باشد، در بال و امتحان و سخىت و مشّقت آن  بر آنان حرام فرموده پوشيده

   چنان شادند كه ديگران در نعمت و راحت، اگر اجل حتمى

  85: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

زدن مرغ روحشان در قفس جان  بندشان نبود از شّدت شوق به ثواب و بيم عقاب يك چشم به هم مقّدر اهلى پاى و
  .كرد درنگ منى

  گر آنان را زمان وصل حمبوب
 

  نبودى در قضاى عشق مكتوب

  نبود آن شاهبازان را قفس جاى
 

  كه شاهان را به زندان نيست مأواى

  كوننيچو سيمرغ از فضاى تنگ  
 

  برون جستند در يك طرفة العني

  بر آن مرغ آمد اين خاكى قفس تنگ
 

  كه بيند باغ گل فرسنگ فرسنگ

  چو آن مرغان جان بينند ياران
 

  به گلزار جنان خوش چون هزاران

 چه گلزارى سراى انس با يار
 

 وز آجنا نه رقيب آگه نه اغيار

  مهه مشتاق پروازند ازين دام
 

  دام تن گريند آرامكجا در 

 به جان مشتاق ديدار نگارند
 

 به چشم شوق گريان زانتظارند

  

 اند مهه غمگني زهجران حبيب
 

 اند شكيب مهه از وصل دلرب ىب

 مهه ايّام وسال و مه مشارند
 

 كه روز وصل جانان جان سپارند
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أْعُيِنِهْم، فـَُهْم َواجلَْنَُّة َكَمْن َقْد َرآها فـَُهْم ُمنَـعَُّموَن، َوُهْم َوالّناُر َكَمْن َقْد َرآها فـَُهْم فيها َعُظَم اْخلاِلُق ىف أنـُْفِسِهْم َفَصُغَر مادونَُه ىف 
  .ُمَعذَّبُونَ 

بَـُروا أيّاماً َقصريًَة أْعَقَبتـُْهْم راَحًة قـُُلوبـُُهْم َحمُْزونٌَة، َوُشُروُرُهْم َمأُمونٌَة، َوأْجساُدُهْم َحنيَفٌة، َوحاجاتـُُهْم َخفيَفٌة، َوأنـُْفُسُهْم َعفيَفٌة، صَ 
ْنيا فـََلْم يُريُدوها، َوأَسَرتْـُهْم فـََفَدْوا أنـْفُ  َسُهْم ِمْنها، َأّما اللَّْيُل َمضافّوَن أْقداَمُهْم َطويَلًة، ِجتاَرًة ُمرَحيًة َيسََّرَها َهلُْم َربـُُّهْم، أراَدتْـُهُم الدُّ

  تـُِّلونَُه تـَْرتيًال،تالَني ِألَْجزاِء الُقْرآِن يـُرَ 

عظمت حضرت آفريدگار را درك كرده، بدين سبب خداوند در دنياى جان و دلشان بزرگ و غري حضرت حق هرچه كه 
  .هست كوچك است

شت را ديده و سال شت آن چنان است كه گوىي     ها به اميان و يقينشان به 
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نان دوزخ را باور دارند چنان كه پندارى در آن به ساليان دراز معّذب بوده و شكنجه اند و آن چ خوشى در آن آرميده
  .اند ديده

قلوبشان به فراق حمبوب اندوهناك، متام خلق عامل از آزارشان درامان، تن آنان از شّدت كوشش در عبادت و خدمات به 
  .ه تا از پى آن آسايش طوالىن يابندخلق الغر و جانشان به عّفت آراسته، چند روز كوتاهى رنج اطاعت برد

  .اين احوال براى آنان جتارتى است سودمند كه حضرت رّب العزّه براى اين گروه مقّرر فرموده

گردانند و چون به اسارت و دامشان افكند، با جانبازى در راه معشوق خود  ها روى كند، آنان از او روى چون دنيا به آن
  .را جنات دهند

  .درآيد به قيام در پيشگاه حضرت او بايستند و آيات كتاب حق را با انديشه و تأّمل تالوت كنندبه وقىت كه شب 

  شب آمد شب رفيق دردمندان
 

  شب آمد شب حريف مستمندان

 شب آمد شب كه نالد عاشق زار
 

 گهى از دست دل گاهى زدلدار
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  شب آمد شب كه گردد حمفل من
 

  سيه چون زلف دلرب يا دل من

 است آشوب رندان نظر بازشب 
 

 شب است آهنگ بزم عشق دمساز

  شب است اجنم فروز كاخ نُه طاق
 

  هاى مشتاق شب است آتش زن دل

  شب از فرياد مرغ حق شود مست
 

  به تار طرّه جانان زند دست

 افروز شب است اخرتشناسان را دل
 

 شب است آتش به جانان را جگرسوز

  شب آمد عرصه گيىت كند تنگ
 

  به فرياد آورد مرغ شباهنگ

 به شب مردان كه در ره تيزگامند
 

 به سان مشع سوزان در قيامند

  به شب مرغان حق را سوز و ساز است
 

  به خاك عشق شب روى نياز است

  شب آن معراجى عرش آشيانه
 

  فسبحان اّلذى اسرى ترانه

  فراز بارگاه عرش بنشست
 

  زجام ىل مع الّله گشت سرمست

  

ها َطَمعًا، َوَتطََّلَعْت نـُُفوُسُهْم ِإَلْيها َشْوقاً، ُحيَزِّنُوَن ِبِه أَنـُْفَسُهْم، َوَيْسَتِثريُوَن ِبِه َدواَء داِئِهْم، َفِإذا َمرُّوا ِبآياتِِه فيها َتْشويٌق رََكُنوا ِإلَيْ 
ا َنْصُب أَْعُيِنِهْم، َوِإذا َمرُّوا ِبآيٍَة فيها  َّ ِْم، َوَظنُّوا َأنَّ َزفَري َجَهنََّم َوَشهيَقها ىف ُأُصوِل َوظَّنوا َأ َختْويٌف َأْصَغْوا ِإَلْيها َمساِمَع قـُُلِو

ِِْم، فـَُهْم حانُوَن َعلى عاىل ىف َفكاَك َأْوساِطِهْم، ُمْفَرتُِشوَن ِجلِباِهِهْم َوَأُكفِِّهْم َورَُكِبِهْم َوَأْطراِف أَْقداِمِهْم، َيْطلُُبوَن ِإَىل الّلِه تَ   آذا
  رِقاِِْم، َوأَمَّا النَّهاُر َفُحَلماءٌ ُعَلماءٌ أَْبراٌر أَْتِقياٌء،

با دىل شكسته و ناالن به وسيله آيات قرآن به درمان درد خويش برخيزند، چون به آيات رمحت و بشارت رسند بر 
مفهوم و معىن آن آيات در برابرشان جمّسم هاى اهلى دل سپرده و در آن طمع كنند و مشتقانه نظر دوزند كه گوىي  وعده
  .است
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شب را در . هاست و چون به آيات عذاب گذرند، گوش دل بر آن گشوده، گوىي خروش و فرياد آتش در بن گوش آن
پيشگاه حمبوب، مخيده قامت به حال ركوع و يا به روى خاك در حال سجده گذرانند و از عذاب اهلى درخواست جنات و 

  .از حضرت معشوق حسن عاقبت تقاضا منايندآزادى كنند و 

  .اند چون روز درآيد، بردبار، دانا، نيكوكار و اهل پرهيز و دورى از هر گناه و معصيت

 چو روز آيد زدانش هوشيارند
 

 به حتويالت گردون بردبارند

  سپهر و مجله تغيريات گردون
 

  سپاه اجنم ار آرد شبيخون

 اگر پر فتنه غرب و شرق گردد
 

 وگر گيىت به طوفان غرق گردد

  مر آنان را نه تشويق و است و نيم بيم
 

  دل و جانشان به حكم دوست تسليم

  دىل كز معرفت نور و صفا يافت
 

  نظام عامل از حكم قضا يافت
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  سراپا حمو فرمان خدا گشت
 

  به شام اين جهان مشع هدى گشت

  

  نور علم و حلم برتافتبه جانش 
 

  به نيكوكارى و پرهيز بشتافت

  به دانش هر دىل روشن روان است
 

  دلري و بردبار و مهربان است

  كه داناىي فزايد بردبارى
 

 «1»  نكو كردارى و پرهيزكارى
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َوما بِاْلَقْوِم ِمْن َمَرٍض، َويـَُقوُل َلَقْد ُخوِلُطوا َوَلَقْد خاَلَطُهْم   فـََيْحِسبـُُهْم َمْرضىَء الِقداِح، يـَْنظُُر ِإَلْيِهْم الّناِظُر  َقْد َبراُهُم اخلَْْوُف َبرى
، ِإذا زُّكى َوِمْن َأْعماهلِِْم ُمْشِفُقونَ َأْمٌر َعظيٌم، ال يـَْرَضْوَن ِمْن َأْعماهلِِْم اْلَقليَل، َوال َيْسَتْكِثُروَن اْلَكثَري، فـَُهْم ِالنـُْفِسِهْم ُمتَِّهُموَن، 

أَنَا َأْعَلُم ِبنَـْفسى ِمْن َغْريى، َوَرّىب َأْعَلُم ىب ِمّىن بِنَـْفسى، اللَُّهمَّ ال ُتؤاِخْذىن ِمبا يـَُقولُوَن، : فـَيَـُقولُ ! َأَحٌد ِمنـُْهْم خاَف ِممّا يُقاُل َلهُ 
  .َواْجَعْلىن أَْفَضَل ِممّا َيظُنُّوَن، َواْغِفْر ىل ما ال يـَْعَلُمونَ 

عظمت حق يا از عذاب قيامت چنان اندامشان را الغر ساخته كه هركس آنان را ببيند پندارد كه بيمارند در  خوف از
كنند وىل ديوانه نيستند، امر بزرگى كه عبارت از عشق  صورتى كه به تن بيمار نيستند، مردم از آنان به عنوان ديوانه ياد مى

  .مستغرق درياى فكر و حريت ساخته حق و شهود عظمت و يقني به آخرت است دل آنان را

از بس در احسان و نيكوكارى حريص و مشتاقند در طاعت و عبادت به عمل اندك راضى نگردند و بسيارى عبادت را 
هم بسيار نشمارند، از خود بدگمان و از كردارشان هراسانند، چون كسى از آنان مدح و ثنا گويد ترسان گشته و اعالم  

به گفته مردم بر ! دامن و خداى من به من داناتر از خود من است، بار خدايا رت از ديگران مى من عيب خويش را: كند
رت از آنچه گمان برده   .دانند بر من ببخشاى اند نصيب فرما و آنچه را از گناهان پنهان من منى من مگري و مرا 

______________________________  
  .اى اهلى قمشه -)1(
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 چو آنان را به نيكوىي ستايند
 

 بينديشند و بر نيكى فزايند

 مهى گويند در پاسخ كه ما را
 

 سريرت هست بر خويش آشكارا

 به خود ماييم داناتر زاغيار
 

 زما به داند آن داناى اسرار

 پس آنگه با نياز عشق دمساز
 

 مهى گويند كاى داناى هر راز

  هيچىتو با گفتارشان بر ما 
 

  كه هيچى را ستايش كرده هيچى
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  مهى گويد به دل كاى پاك يزدان
 

  مرا برتر زهر پندار گردان

 ها نكوتر ساز ما را زين گمان
 

 ها اال اى از تو نيكو جسم و جان

  ببخشا آنچه مستور است از ايشان
 

  زكار زشت و فكار پريشان

  

َيقٍني، َوِحْرصاً ىف ِعْلٍم، َوِعْلماً ىف ِحْلٍم، َوَقْصداً ىف  َلُه قـُوًَّة ىف ديٍن، َوَحْزماً ىف لٍني، َوإمياناً ىف  َترىأَنََّك : َفِمْن َعالَمِة َأَحِدِهمْ 
َطَمٍع، يـَْعَمُل  ِعباَدٍة، َوَجتَمًُّال ىف فاَقٍة، َوَصْرباً ىف ِشدٍَّة، َوطََلباً ىف َحالٍل، َوَنشاطاً ىف ُهدًى َوَحتَرُّجاً َعنْ  ِغًىن، َوُخُشوعاً ىف

َن َوَجٍل، ُميْسى َوَمهُُّه الشُّْكُر، َوُيْصِبُح َوَمهُُّه الذِّْكُر، يَبيُت َحِذراً، َوُيْصِبُح َفرِحًا، َحِذراً ِلما َحِذَر مِ   اَألْعَماَل الصَّاحلََِة َوُهَو َعلى
  اْلَغْفَلِة، َوَفرِحاً ِمبا َأصاَب ِمَن اْلَفْضِل َوالرَّْمحَِة،

هاى هريك از اين عاشقان و عارفان آن كه در كار دين بسيار نريومند است ودر امور زندگاىن در عني نرخموىي و  نشانه
انديش، در مسئله اميان به مرتبه يقني، در كار علم مشتاق و حريص، با وجود دانش فراوان، در برابر نادانان  مهوارى مآل

وع، در عني فقر با شكوه، در روز سخىت شكيبا، جوياى رزق حالل رو، در عبادت با خض بردبار، در توانگرى ميانه
وطّيب، دلشاد به هدايت، دور از طريق طمع و آزار، با آن كه پيوسته اهل احسان و نيكوكارى است هرگز به عمل صاحل 

   خود مغرور نشود، شبانگاه مهت بر ستايش حق گماشته و صبحگاه
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  .طاعت، شب هراسان از غفلت خويش و روز شادمان به فضل و رمحت حضرت دوستبر ذكر و 

، قـُرَّةُ َعْيِنِه فيما ال َيزوُل، َوَزهادَ  ، َميْزُُج اِحلْلَم  تُُه فيما ال يـَْبقىِإْسَتْصَعَبْت َعَلْيِه نـَْفُسُه فيما َتْكَرُه، َملْ يـُْعِطها ُسْؤَهلا فيما حتُِبُّ
رُْه، َحرِيزاً ديُنْه، َميِّتًة بِاْلَعَمِل، َتراُه َقريباً أََمُلُه، قَِليًال زَلَُلُه، خاِشعاً قـَْلُبُه، قانَِعًة نـَْفُسُه، َمنُزوراً ُأُكُلُه، َسْهًال أَمْ  ِباْلِعْلِم، َواْلَقْولَ 

ُر ِمْنُه َمأُمول، َوالشَّرُّ ِمْنُه َمأُمون، ِإْن كاَن  ىف اْلغاِفلَني ُكِتَب ىف الّذاِكرِيَن، َوِإْن كاَن ىف الّذاِكريَن َملْ َشْهَوتُُه، َمْكظُوماً َغْيظُُه، اْخلَيـْ
  ُيْكَتْب ِمَن اْلغاِفلَني،

هاى نفس به شدت خمالفت كند تا نفس خود را  اگر نفس در عبادت و عمل نيك بر او سخت گريد، او نيز با خواهش
  .مطيع حق گرداند
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  .دار اعراض منوده و بردبارى را با دانش و گفتار را با كردار آميخته استدل به حيات جاودان بسته و از جهان فاىن ناپاي

آرزويش كوتاه، دلش آگاه، لغزشش ناچيز، نفسش قانع، طعامش اندك، كارش آسان، دينداريش حقيقى، شهوتش مرده، 
در دفرت آگاهان است غضبش فرو نشسته، متام مردم به احسانش اميدوار و از شّرش در امان، اگر با غافالن نشيند نامش 

  .خربان نيست و اگر با آگاهان باشد در مشار اهل غفلت و ىب

  اگر با غافالن يك عمر بنشست
 

  به ياد روى جانان بود پيوست

  وگر با ذاكران آميخت جانش
 

  نـَُبد غافر زيار مهربانش

 كه نامش از وفاداران نگارند
 

 به راه دين زهشياران نگارند

  

راً َمْعُروفُُه، ُمْقِبًال َخيـْرُُه، َعمَّْن َظَلَمه، َويـُْعطى َمْن َحَرَمُه، َوَيِصُل َمْن َقَطَعُه، بَعيداً ُفْحُشُه، لَيِّناً قـَْولُُه، غائِباً ُمْنَكرُُه، حاضِ يـَْعُفوا 
كارِِه َصُبور، َوىف الرَّخاِع َشُكور، ال حيَ 

َ
   َمْن يـُْبِغُض، َوال يَأَمثُ فيَمنْ   يُف َعلىُمْدِبراً َشرُُّه، ىف الزَّالزِِل َوُقور، ُوىف امل
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، يـَْعَرتُِف بِاحلَْقِّ قـَْبَل َأْن ُيْشَهَد َعَلْيِه، ال ُيَضيُِّع َما اْسُتْحِفَظ، َوال يـَْنسى ما ذُكَِّر َوال يُنابِ  ُز بِاالْلقاِب َوال ُيضارُّ بِاْجلاِر َوال حيُِبُّ
  َمصاِئِب َوال َيْدُخُل ىف اْلباِطِل َوال َخيْرُُج ِمَن احلَْقِّ،َيْشَمُت بِالْ 

  .آن كه بر او ستم كندبر وى ببخشايد و آن كه او را حمروم منايد با وى احسان كند و هر كه از او قطع منايد به او بپيوندد

به مردم روى آورده و شّرش از آنان  از زشىت بر كنار، در گفتار مالمي، ناپسند از او ناپديد، نيكى از وى پديدار، خريش
ها زندگى با وقار و در برابر حوادث و مصائب بردبار و در دوران توانگرى شاكر حق، از آجنا كه داراى  برگشته، در سخىت

عدالت و انصاف است درباره دمشن ستم نكند و گناه در كار حمّبت دوست نياورد، حق را هرچند به زيانش باشد اقرار 
  .ش از آن كه بر او گواه آورندمنايد پي

  .دارى ضايع نكند و آنچه را نبايد از ياد َبرد به دست فراموشى نسپارد آنچه را بدو سپارند، از شّدت امانت
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احدى را به نام زشت خنواند، به مهسايه زيان نرساند، از پيشامدهاى ناگوار، مردم را با سرزنش و نكوهش نيازارد، قدم در 
  .و از راه حق گام بريون ننهد راه باطل نگذارد

  نپويد راه باطل آن نكو نام
 

د گام   نه از حق يك قدم بريون 

  چنني گفتند ارباب حقايق
 

  چو بشكفتند چون باغ شقايق

  كه باشد در حقيقت باطل و حق
 

  گداىي ابد شاهّى مطلق

  به باطل گر جهان گريى گداىي
 

  چون حق را پريوى كشور گشاىي

 هسىت حمض آمد كآجنا حق آن
 

د پا  نيارد نيسىت هرگز 

  به حق پيوند اگر هشيارى اى دل
 

  زباطل رشته اميد بگسل

  

َلُه، نـَْفُسُه ِمْنهُ ىف َو الَّذى يـَْنَتِقُم ِإْن َصَمَت َملْ يـَُغمَُّه َصْمتُُه، َوِإْن َضِحَك َملْ يـَْعُل َصْوتُُه، َوِإْن بُِغَى َعَلْيِه َصبَـَر َحّىت َيُكوَن الّلُه هُ 
نُّوُه ِممَّْن َدنا ِمْنهُ راَحٍة، أتـَْعَب نـَْفَسُه آلِخرَتِِه، َوَأراَح الّناَس ِمْن نـَْفِسِه، بـُْعُدُه َعمَّْن َتباَعَد َعْنُه ُزْهٌد َوَنزاَهٌة، َودُ  َعناٍء، َوالّناُس ِمْنُه ىف

  ٍة، َو ال ُدنـُوُُّه ِمبَْكٍر َوَخديَعٍة،ِلٌني َوَرْمحٌَة، لَْيَس تَباُعُدُه ِبِكٍرب َوَعَظمَ 

اگر خاموش نشيند از آن خاموشى غمگني نباشد، اگر خبندد قهقهه بلند نكند، اگر ستمى به شخص او رسد انتقام آن را 
به خدا واگذارد، جان خود را به زمحت ورنج آرد تا مردم را به آسايش رساند، نفس خود را براى آسايش آخرت به زمحت 

ند و مردم را از زمحت خويش به راحت رساند، از هر كه دورى گزيند براى زهد و پاكيزگى است و به هر كه نزديك افك
  .شود از راه لطف و مهرباىن است، نه دوريش به تكّرب و مفاخرت و نه نزديكيش به مكر و فريب است

 چو دور از خلق گردد در تفرّد
 

 نزاهت خواهد و زهد و جتّرد

  به كرب و ناز دور است ىن از مردم
 

  چنان كز طبع ارباب غرور است

 وگر نزديك گردد آن وفادار
 

 جبز اشفاق و رمحت نيستش كار
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 شود نزديك با مردم كه شايد
 

 ها گشايد درى از عشق بر دل

  ىن از مكر و فريب آيد به نزديك
 

  سخن اينجا رسيد اى عقل ناهيك

 گريز اى عقل كآمد عشق خونريز
 

 پروانه شو زآتش مپرهيز و يا

 روان بگذار و تن بسپار و جانسوز
 

 دل از مشع مجال شه بيفروز

  بر آتش زن كه مشع بزم الهوت
 

  فروزد جان و سوزد جسم ناسوت

  

  93: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  

 بيفشان بال و پركان طرفه صياد
 

 «1» بگريد جسم و جان را سازد آزاد

  

  :گاه حضرت فرمود آن. كه به اينجا رسيد مهّام فرياد زد و جان به جان آفرين تسليم منودسخن امام عارفان  

آرى، اندرزها در گوش اهل دل و مردم : سپس اعالم كرد. به خدا سوگند از چنني پيشامدى بر وى بيمناك بودم! اى مردم
  .اليق چنني تأثري كند

چرا در خود مشا : به جسارت گشود و به حضرت عرضه داشتيكى از حاضران جملس كه از آگاهى حمروم بود، زبان 
  چنني تأثري نكرد؟

واى بر تو، اجل هر كسى را وقىت معّني است كه از او دير يا زود نگردد و سبب خاّصى است كه از آن : حضرت فرمودند
ار خاموش باش و ديگر بار بدين   .كرد لب مگشاىگونه گفتار كه مسّلم شيطان بر زبانت جارى   جتاوز نكند، ز

  آور حديثى مهّم و گفتارى حريت
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و فيض كاشاىن آن عارف  »نقد النقود«  و در رساله »جامع االسرار ومنبع األنوار«  عارف بزرگ سّيد حيدر آملى در كتاب
را نقل از حضرت امرياملؤمنني عليه السالم حديث ذيل  »كلمات مكنونة«  و در كتاب »قرّة العيون«  معارف اهلّيه در كتاب

كنند، تا حال و احوال عارف را بداىن و اگر خواسىت، خود را به اين مقام برساىن و مرتبه اعلى كه كنار درياى رمحت و  مى
  .ساحل امن و امان است، برساىن

طابُوا، َوِإذا طابُوا ذابُوا، َوِإذا ذابُوا َخَلُصوا، َوِإذا  ِإنَّ لّلِه َتعاىل َشراباً ِألَْوِليائِِه، ِإذا َشرِبُوا َسِكُروا، َوِإذا َسِكُروا َطرِبُوا، َوِإذا َطرِبُوا
نَـُهمْ َخَلُصوا طََلُبوا، َوِإذا طََلُبوا َوَجُدوا، َوِإذا َوَجُدوا َوَصُلوا، َوِإذا َوَصُلوا اتََّصُلوا، َوِإذا اتََّصُلوا ال فـَْرقَ      بـَيـْ

______________________________  
  .اى اهلى قمشه -)1(

  94: ، ص1 اسالمى، ج عرفان

  .»1«  َوبـَْنيَ َحِبيِبِهمْ 

براى وجود مقّدس حضرت حق شراىب است خمصوص اوليايش، چون بنوشند مست شوند و چون مست گردند به نشاط 
آيند و چون به نشاط آراسته شوند پاكيزه گردند و چون پاكيزه شوند ذوب گردند و چون ذوب گردند از متام شوائب 

چون خالص شوند عاشقانه در طلب آيند و چون بطلبند بيابند و چون بيابند واصل گردند و چون واصل  خالص شوند و 
  .گردند مّتصل شوند و چون مّتصل شوند بني آنان و حمبوبشان فرقى مناند

اين است وضع عارفان كه با قدرت علم و معرفت و احسان و عمل و تقوا و زهد و ورع و پارساىي و كرامت و شرافت 
  !!اند خود را به چنني مقام عظيمى رسانده

انصاف دهيد، اگر غلبه با شهوت باشد و حاكم بر انسان هواى نفس و كارگردان حيات شيطان و بر جان و بدن مرض  
  !برد؟ رسد و از عنايات حضرت حمبوب نصيىب مى كسالت و مهت در خور و خواب و غفلت، آيا انسان به جاىي مى

   مجال دل

اى بس با مجال پيشش آمد، چشمش بر كمال حسن او افتاد، دلش صيد  رفت، خمّدره اى در راهى مى زده ه حمنتاند ك آورده
زده را ديد بر پى  رفت، چون آن خمّدره به در سراى خود رسيد، التفاتى كرد، آن حمنت آن مجال گشت، بر پى آن خمّدره مى
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اِد ض: مقصود چيست؟ گفت: وى، گفت عيفم سلطنت رانده است و در كمند قهر خويش آورده سلطان مجال تو بر 
   است، با توام دعوى عشقبازى

______________________________  
  .35: ؛ كلمات مكنونة)نور(؛ قرّة العيون، ماّده 676: ؛ نقد النقود205: جامع االسرار و منبع األنوار -)1(

  95: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .است و اين دعوى نه جمازى است

اين مسئله تو را فردا جواب دهم و اين اشكال تو حل  : آن خمّدره را بر كسوت مجال، حلّيت عقل بر كمال بود، گفت
روز ديگر آن ممتحن منتظر نشسته بود و ديده گشاده، تا مجال بر كمال مقصود كى آشكار گردد و واقعه او چون . كنم

  حل كند؟

آن آينه فراروى او دار تا به آن سر و روى، او را ! اى پرستار: نه در دست، گفتآمد و از پى او پرستارى آيي آن خمّدره مى
دْل مشتاق مجال دل ديگر است و روحش روحى غري از  »1« !!رسد كه با ما عشقبازى كند و متّناى وصال ماش بود؟

يار و جان نثار ارواح، مشتاق در سلطه عشق حق است، مشتاق عاشق عبادت و دورى از گناه است، عارف دخلسته 
  :اند حمبوب است، اهل حال فرموده

: فـَيَـْعِرَضُهُم الّله َعَلى اْلَمالِئَكِة َويـَُقولُ قـُُلوُب اْلُمْشتاقَني ُمنَـوََّرة ِبُنوِر الّله َفِإذا َحتَرََّك اْشِتياقـَُهْم َأضاَء النُّوُر مابـَْنيَ السَّماِء َواَألْرِض، 
ْشتاقُوَن ِإَىلَّ، ُأشْ 

ُ
  .»2«  ِهدُُكْم َأّىن ِإلَْيِهْم َأْشَوقهؤالِء امل

. هاى مشتاقان حق وحقيقت روشن به نور خداست، چون شوقشان به حركت آيد، بني آمسان و زمني نور بدرخشد دل
  .ترم اينان مشتاق منند، شاهد باشيد كه من به آنان مشتاق: فرمايد دهد ومى حضرت حق آنان را به مالئكه نشان مى

   سيماى عارفان

  :گويد شدگان اين مكتب مى يكى از تربيت

______________________________  
  .18: روح االرواح -)1(
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  .22: روح االرواح -)2(

  96: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

 :با او مهراه شده در عرض طريق بدو گفتم. ماند در بعضى از سفرها به بزرگى برخوردم كه سيمايش به سيماى عارفان مى
  راه به سوى خدا چگونه است؟ ؟»َكْيَف الطّريُق ِإىل الّله«

  .شدى اگر او را يافته بودى راه به سوى او را نيز آگاه مى .»َلْو َعَرْفَت الّلَه َلَعَرْفَت الطَّريقَ « :گفت

  .بگذار و دور كن از خود خالف و اختالف را! اى مرد سالك: پس گفت

  .ها مؤيّد از جانب حّقند اختالىف خواهد بود؟ چه آنعلما را چگونه خالف و : گفتم

  .گوىي اّال ىف التجريد التوحيد چنني است كه مى: گفت

  معناى اين مجله چيست؟: بدو گفتم

  .با بودن او غري را نديدن .»ِفْقداُن ُرْؤيَِة ما سواُه ِلوِْجدانه« :گفت

  .طاعت و عبادت حق استكه منظور از اين مجله نفى هر معبود باطل و مقّيد بودن به 

  آيا عارف را خوشحاىل هست؟ ؟»َهْل َيُكوُن اْلعاِرُف َمْسروراً « :بدو گفتم

  عارف را با اّتصال به خدا اندوه هست؟: جواب داد

  گردد؟ نه اين است كه هركس او را شناخت دچار اندوه مهيشگى مى ؟»أَلَْيَس َمْن َعَرَف الّلَه طاَل َمهُّهُ « :گفتم

ال َخْوٌف [شود كه اهل معرفت را  هركس او را شناخت اندوهش براى مهيشه برطرف مى .»َعَرَف زاَل َمهُّهُ  َمنْ « :گفت
  .»1« ] َعَلْيِهْم َو ال ُهْم َحيَْزنُونَ 

  دهد؟ هاى عارفان را تغيري و حتّول مى آيا دنيا دل ؟»َهْل تـَُغيـُِّر الدُّنْيا قـُُلوَب اْلعارِفنيَ « :گفتم
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______________________________  
  .262): 2(بقره  -)1(

  97: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

كند تا چه رسد به  آيا آخرت دل آنان را حاىل به حاىل مى ؟»قـُُلوَب اْلعارِفَني َحّىت تـَُغيـَِّرها الدُّنْيا  َهْل تـَُغيـُِّر الُعْقىب« :گفت
  !دنيا؟

  گردد؟ كسى كه خدا را شناخت آيا دچار وحشت منى  ؟»أَلَْيَس َمْن َعَرَف الّلَه صاَر ُمْستَـْوِحشاً « :گفتم

 .حمال است عارف با شناخنت معبود حقيقى دچار وحشت و ترس شود .»َمعاَذ الّله َأْن َيُكوَن اْلعاِرُف ُمْستَـْوِحشاً « :گفت
  .ارف در عني تنهاىي مسافر به سوى دوست استاما ع .»َولِكْن َيُكوُن ُمهاِجراً ُمَتَجرّداً «

  خورد؟ آيا عارف به چيزى غري خدا تأّسف مى ؟»ٍء َغيـَْر الّله َهْل يـََتَأسَُّف اْلعاِرُف َعلى َشىْ « :گفتم

َر الّلِه فـََيَتَأسَُّف َعَلْيهِ « :جواب داد   غّصه خبورد؟شناسد تا بر او  آيا عارف غري خدا چيزى مى ؟»َهْل يـَْعِرُف العاِرُف َغيـْ

  آيا عارف مشتاق به حضرت رّب است؟ ؟»َهْل َيْشتاُق اْلعاِرُف ِإىل رَبِّهِ « :گفتم

آيا عارف يك چشم به هم زدن از او غائب است تا مشتاق او  ؟»َهْل َيُكوُن اْلعاِرُف غائِباً َطْرَفًة َحّىت َيْشتاَق ِإلَْيهِ « :گفت
  !باشد؟

  اسم اعظم خدا چيست؟ ؟»َما اْسُم الّلِه اَألْعَظمُ « :گفتم

ابَهُ « :گفت َ   .آن است كه بگوىي الّله و از او در دلت داراى مهابت شوى .»َأْن تـَُقوَل الّلَه َوأَْنَت 

  .شود گومي وىل در دمل مهابت پيدا منى زياد خدا مى .»َكثرياً ما أَقُوُل َوال ُتداِخُلىن اْهلِْيَبةَ « :گفتم

گوىي نه آن چنان كه  براى آن كه نامش را آن چنان كه هسىت مى .»ِألَنََّك تـَُقوُل ِمْن َحْيُث أَْنَت ال ِمْن َحْيُث ُهوَ « :فتگ
  .هست

  .هاى تو پند بليغ بگريم ديگر بار مرا موعظىت فرماى، از گفته! اى بزرگ: گفتم
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  98: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

بيىن، نيك بنگر و آن را به جهت خود پندى  صيحت تغيرياتى كه در روزگار مىكفايت است از براى موعظت و ن: گفت
  .»1«  بزرگ دان

   خوف و حمّبت نزد عارفان

  :گويد جوى دل آگاه مى يكى از سالكان راه و حقيقت

وقىت صفت يكى از بزرگان را كه ساكن مين بود شنيدم كه به افتادگى و فروتىن موصوف و به عقل و حكمت و فضل 
  .معروف، در ظاهر متلّبس به لباس اهل جهاد، در باطن از اهل سري و صالح و سداد

چون زمان حج نزديك شد و از اعمال و عبادات آن سال فراغىت حاصل گشت، قاصد ديدار او شدم تا كالم او را شنيده 
  .و مواعظ او را اصغا منوده كه فايدتى حاصل منامي

منودند، مرا مهراهى كردند و در ميان آن مجاعت جواىن بود كه سيماى صاحلان چون مجاعىت از قصد من آگاهى پيدا 
عّلت دمعه و رمد، پيوسته  داشت و منظر خائفان، روىي بود او را زرد بدون امراض جسماىن و چشمى سرخ و پر آب ىب

پس نزديك وى . روى دادهدوست خلوت بود و انيس تنهاىي، از حالتش چنان ظاهر بود كه او را در مهان نزديكى مصيبىت 
آميز گفتم كه با من موافقت منايد و مرافقت جويد، قبول ننمود و از آن حالت او را هرچند مالمت  رفته كلمات حمّبت

ساخت و لسان حالش به  منودم و به صرب ترغيبش كردم سودى نبخشيد و هر حلظه سيالب اشك از ديده جارى مى
  :ستاشعارى مرتّمن بود كه مضمونش اين ا

   بدانيد كه از عشق او هرگز دست برنداشته! كنيد اى كساىن كه مرا مالمت مى

______________________________  
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مبدل به  و تسّلى خنواهم يافت، چگونه خود را تسّلى دهم كه هر حلظه اندوه من رو به ازدياد است و عظمتم در اين راه
هامي در وسط گور بپوسند  كه اگر استخوان: گومي هاى آدمى خواهد پوسيد و من مى استخوان: گويند خوارى شده؟ مى

  .نوشيد، حّىت در ايّام صباوت و كودكى هاى پيش شراب حمّبت تو مى دوسىت تو از دل زائل خنواهد شد، دل من از زمان

  اى و سوداىي است در سرم فتنه
 

  رشّى و غوغاىي استدر سرم شو 

  هر دم از ترك چشم غّمازى
 

  در دمل غارتى و يغماىي است

  پس اين پرده دلرباىي هست
 

  دل زجا رفنت من از جاىي است

  ساقىي هست زير پرده غيب
 

  كه به هر گوشه مست و شيداىي است

  در درون هست مخر و مخّارى
 

  هاىي است كز برون مستىي و هى

  آرزوى دل شدگاناز تو اى 
 

 «1»  در دل هر كسى متناىي است

  

  .آمد تا بدان شهر از مين كه مقصود ما بود رسيدمي بدين حال و حالت، آن جوان مهراه مى

در بكوفتيم، ىف احلال يكى در باز كرد، . اش رفتيم آن كس را كه طالب ديدارش بودمي از مأواى او پرسيده، به در خانه
آن جوان بر مهه سبقت منوده سالم كرد و با او . كه گوىي اهل قبور است، ما را به درون خانه دعوت كردمانند كسى بود  

وى جواب سالم داد و با او با حنو ديگرى مكامله كرد و بشارت داد به زبان حال او را به امرى كه گويا . مصافحه منود
  .نسبت به او روى خواهد داد

هاى دل و  خداى تعاىل مشا و امثال مشا را پزشك بيمارى! اى سّيد من: بدو گفت پس آن جوان سبقت در كالم كرده
  معاجله كننده دردهاى گناه قرار داده، مرا

______________________________  
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جايگري و مزمن شده، اين دردى كه در حمّلى زمخى است كه گوشت و پوست آن حمل را خورده و دردى است در تن كه 
  .اى از مراهم حمّبت و داروى توّجه آن را عالج كن از من شناخىت به پاره

  .خواهى از عالج اين مرض تا من جواب آن را يك يك به تو باز گومي بپرس آنچه را مى: آن بزرگ به وى گفت

  خدا چيست؟ نشانه ترس از .»ما َعالَمُة اْخلُوِف ِمَن الّلِه تعاىل« :پرسيد

اين كه تو را از هر ترسى جز ترس از مقام  .»َأْن يُؤِمَنَك َخْوُف الّلِه َتعاىل ِمْن ُكلِّ َخْوٍف َعْن َغْريِ َخْوِفهِ « :جواب داد
  .خودش اميىن دهد

ش آمد، اى زد و بيهوش بيفتاد، پس از ساعىت به هو  چون اين بيان از آن بزرگ شنيد، در حالش تغري كّلى پديد آمد، نعره
  چگونه در دل بنده خوف پروردگار پديد آيد؟: از آن عارف پرسيد

د، از هيچ راه تندرسىت خنواهد داشت، به منزله عليل و سقيم خواهد : گفت چون انسان از عوامل ديگر پاى بدين عامل 
  .يدن فنا بر بقابود و عليل دفع عّلت را به ناچار با غذا خوردن كند و بر كراهت دارو صرب منايد از خوف گز 

چون اين الفاظ از شيخ بشنيد، چنان فريادى كشيد كه جالسني جملس را گمان اين شد كه روح از بدنش مفارقت منود، 
  :اى سر برداشت پرسيد پس از حلظه

  عالمت عشق به خدا چيست؟ ؟»ما َعالَمُة اُلمَحبَِّة لِّلِه َتعاىل«

  .اى دوست جاىن، مقام دوسىت با خدا بس بلند است .»لِّلِه َرفيَعة يا َحبيىب ِإنَّ َدَرَجَة اَلمَحبَّةِ « :گفت

  :گاه از شيخ متّنا كرد آنچه را گفىت براى من توضيح بده گفت آن

ِْم َفأَْبَصُروا بُِنوِر اْلُقُلوِب ِإىل َجالِل َعَظَمةِ « اِإللِه اَلمْحُبوِب، َفصاَرْت  يا َحبيىب ِإنَّ اُلمِحبَِّني لِّلِه َتعاىل َشقَّ َهلُْم َعْن قـُُلِو
  َأْرواُحُهْم ُروحانِيًَّة، َوقـُُلوبـُُهْم ُحُجِبّيًة، َوُعُقوُهلُْم َمساويّةً 
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  .»ِمْن نارِهِ 
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هايشان صاىف شده و  گريند، جان شكافد، قدر و بزرگى و عظمت آن حمبوب را به روشناىي دل مى قلوب دوستان حق مى
روند و هرچه خواهند  ىهايشان آمساىن شود، در ميان صفوف مالئكه بزرگوار م دار عظمت حق گردد و عقل دل آنان پرده

شت و نه  به يقني و عيان مشاهده كنند، در حّد طاقت بندگى كنند و بندگى آنان خالص براى خدا باشد، نه به طمع 
  .به خاطر ترس از جهّنم

. چون نيك بديدند، از دنيا رفته بود. جوان چون اين حقايق بشنيد فريادى زد و گريه راه گلويش را گرفت و سپس بيفتاد
اين است حال اهل ترس و اين است مرتبه : ن بزرگ سر آن عاشق جان باخته را به زانو گرفته رويش را بوسه داد و گفتآ

  .»1«  عاشقان و دوستداران

  :به قول عارف وارسته و عاشق دلداده، فيض بزرگوار

 خوشا آن دل كه مأواى تو باشد
 

 بلند آن سر كه در پاى تو باشد

  دو عاملفرو نايد به ملك هر 
 

 هر آن دل را كه سوداى تو باشد

  سرا پاى دمل شيداى آن است
 

 كه شيداى سراپاى تو باشد

  غبار دل به آب ديده شومي
 

 كنم پاكيزه تا جاى تو باشد

  خوش آن شوريده شيداى بيدل
 

 كه مدهوش متاشاى تو باشد

  

  دمل با غري تو كى گريد آرام
 

 مگر مسىت كه شيداى تو باشد

 خواهد دمل گلگشت صحرا منى
 

 مگر گلگشت صحراى تو باشد

  خوشى در عامل امكان نديدم
 

 مگر در قاف عنقاى تو باشد

  زهجرانت به جان آمد دل فيض
 

 «2» وصالش ده اگر رأى تو باشد
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   گفتارى از عارفان

  :گويد عاشق سالك و عارف اهلى مى

طبيىب را كه آثار دانش و آيات بينش از او ظاهر و هويدا بود در كوىي ديدم به . وقىت در يكى از ممالك گذارم افتاد
  .معاجلت مشغول است

  .اند و منتظر گرفنت نسخه براى عالج دردند مجعى كثري از مرد و زن بر گرد او نشسته

  :چون از دستورالعمل بيماران خالصى يافت روى به من كرده و گفت. اى نشستم من نيز در گوشه

  .تو را نيز مطلىب هسىت بگوى اگر

  .هاست به مرضى مبتال هستم، اگر تواىن آن را معاجلت مناى سال: گفتم

  آن كدام است؟: گفت

  .مرض گناه، اگر از براى آن دواىي دارى از براى من بيان كن: گفتم

يكو فهم مناى و بدان اى بنويسم آن را ن از براى تو نسخه: اى سر به زير افكند، پس قلم برداشت و گفت طبيب حلظه
  .عمل كن

  :گاه قلم و كاغذ برداشت و اين كلمات نوشت آن

هاى صرب و هليله فروتىن و بليله افتادگى و روغن گل بنفشه ترس، با گل خطمى دوست و  هاى فقر را برگري، با برگ ريشه
ا در ديگ دانش قرار ده و آب بردبارى متر هندى قرار، با گل سرخ راسىت، چون اين دواها را به ميزان خود گرفىت، حمل آن ر 

و حقيقت به روى آن بريز و آتش آرزومندى زير آن ديگ برافروز و سوزندگى بر آن بيفزاى و آن را با ستام خشنودى 
حركت ده و مسقونياى زارى و بازگشت بر آن اضافه كن و به روى آن مّقل طاعت بريز، سپس در عمل بكوش و آن 

  شربت را در

______________________________  
  .21/ 9: نامه دانشوران -)1(



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

 

  .فيض كاشاىن -)2(

  103: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

دكان خلوت بنوش، پس از نوشيدن تلخى دهان را با آب وفا مضمضه كن و نيكو كن مزه دهان خود را به مسواك ترس و  
هاى خود را به دستمال بازگشت از غري  لبگرسنگى، سپس به جهت آن كه قى عارض نگردد، سيب قناعت را ببوى و 

خدا پاك مناى، پس اين شركت كه از تركيب آن دواها ساخته شد، گناهان را َبرد و تو را به خداى بزرگ و داناى رازها 
  .»1« كند نزديك مى

ه اين كلمات چون اين كلمات را از آن طبيب دانشمند شنيدم، تغيري كّلى در حالت من پديد گشت و من نيز قلم برداشت
  :را براى وى نگاشتم

ها  كنند، بار آن ها را به آب توبه بازگشت سرياب مى نشانند و آن خداوند را بندگاىن است كه درختان گناه را در ديده مى
آن كه درماندگى در كردار يا   چينند و بالدت و بالهت را بر خود بسته، ىب جنون مى اندوه و پشيماىن است، ميوه آن را ىب

نوشند و بر  ها باشد، اين گروه از دانشمندانند و معرفت دار به خدا و رسول، از جام پاك وحدت مى گى در گفتار آنگن
هاى جربوت  شود و بني پرده ها در عامل ملكوت سرگشته و ترسان مى هاى آن كنند، دل درازى بال تواناىي پيدا مى

  .كند خياالتشان حركت مى

كنند كتاب گناهان خود را و روح آنان دمساز شكيباىي و ترس  اى پشيماىن و مطالعه مىه برند به سايه برگ پناه مى
  .گردد، تا وقىت كه به اعال درجه زهد برسند و مهآغوش با نردبان ورع شوند مى

گاه به ريسمان رهاىي پريوز گردند و به گوشه آسايش و تندرسىت  خرند و آن شكنجه و تلخى ترك دنيا را به خود مى
   هاى فراخى و آسودگى اقامت كنند، فرو روند در درياى حيات اهلى ها رسد، تا وقىت كه به باغ رسند، روحشان به بلندى مى

______________________________  
از قول امريمؤمنان عليه » عّمار ياسر«، روايىت به مهني مضمون از 13803حديث  171/ 12: مستدرك الوسائل -)1(

  .ستالسالم نقل شده ا
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رهاى بزرگ هواهاى نفساىن، آن هاى شكيباىي و بگذارند از پل و حمكم سازند خندق گاه كه منزل كنند به سرچشمه  هاى 
بودى، تا وقىت كه برسند به سواحل آسايش و معدن و حمّل بزرگى  هاى آن كشىت بادبان هاى مراد و حركت كنند در درياى 

  .و جاللت

  :ام كه قسمىت از آن بدين شرح است من نيز نثراً و نظماً در اين معاىن چيزى نگاشته: گويد يافعى مى

چون از جانب حق به عباد، امور معنوى و ترقّيات روحى و عنايات و الطاف خاصه برسد، از خود آنچه غري اوست دور 
ا يارى جويند، تقواىي كه گويا اجزائش به آب پاكى كنند و به طرف مقامات پيوستگى سفر كرده و با كرامت و زهد و تقو 

  .منايد هايشان در باغ رياضت در حركتند و پنهان مى و يگانگى و پسنديدگى مخري شده، اسب

ها را به تازيانه ترس بازدارند  زنند كه به غري صاحب خود نتواند به جاىي بنگرد و آن توسن سركش نفس را آن چنان جلام مى
نه سخىت و رنج برانند،  ومندى حركت دهند و آنو به اسباب آرز  ها را به منتهاى آرزومندى كه رسيدن به حق است، در 

هاى سپيدى و عرايس انوار در باغات  گاه كه به جاى پاكيزه با عظمىت برسند و دست يابند به مراتب عاىل باز نيت تا آن
  .خوشى و معارف اسرار

شكرهاى آرزوهاى نفساىن، وىل اينان بازدارند آن لشكرها را از هجوم به خود و كنند پر است از ل اين راهى كه طى مى
هاى ترك عادات گذشته و پاكيزه   بكشند نفوس آرزوها را به مششريهاى خالف نفس و بزنند سواران طبع سركش را به نيزه

ها و نياز آنان  عيب شود عبادت آن هاى زشت را، تا ىب ها و ساير برنامه كنند به آب ديده ناپاكى گناهان خود را و بدى
هاى بدى طبع را به آتش  فقط نياز به پاكيزگى جان و مناز شود، از دردهاى دوسىت غلط دل آنان عالج شود، درخت

   اندوه
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  .»1« ده كننددل غمني بسوزانند و با گالب اوراد و اذكار خود را خوشبو منايند و به نام خدا مردگان خود را زن

   دورى و نزديكى عارفان

  :عارىف وارسته گفت

نزديك رفتم و به او  . هايش را گداخته بود جوان عرىب را در طواف كعبه با تىن نزار و زرد و ضعيف ديدم كه گوىي استخوان
ديك است يا حمبوب به تو نز : گفتم. آرى: گفت. اى سان سوخته گمامن اين است كه تو حمّىب و از حمّبت بدين: گفتم
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حمبوب به تو نزديك و  »!سبحان اللّه« :گفتم. موافق و مهربان: خمالف است يا موافق؟ گفت: نزديك، گفتم: دور؟ گفت
  :سان زار و حنيف؟ گفت موافق و مهربان و تو بدين

ر قرب او تر از آتش دورى و خمالفت است؟ چه، د اى كه آتش قربت و موافقت بسى سوزنده مگر تو ندانسته! اى بطّال
  .مرا از گفته وى تغيري حالت پديد گشت. بيم فراق است و زوال و در بُعد او اميد وصال

انسان ممكن است بعد از رسيدن به مقامات اهليّه، خداى ناخواسته دچار غرور و عجب : خواهد بگويد اين حكايت مى
  !!شود و به سراشيىب سقوط افتد و آنچه را به دست آورده از دست بدهد

   قني بندگاني

  :گويد اى مى عاشق وارسته

______________________________  
  .28/ 9: نامه دانشوران -)1(

  106: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  :گفت يكى از بندگان حق كه در سواحل شام به عبادت مشغول بود شنيدم كه اين سخنان را مى

اند كه از آن شناخت تعبري به  حضرت او به شناخىت رسيدهخداوند بزرگ را بندگاىن است كه با كمك نور او، نسبت به 
كنند، دامن مهت به كمر زده به خاطر اين كه قصد او دارند به اميد آن كه نظر حمّبىت به آنان افكند، اندوه و  يقني مى

در آرامش و گذرانند، با بسيارى غم و اندوه  سخىت را به هر صورت كه باشد حتمل كنند، روزگار خود را در غم او مى
ره آنان از دنيا هم چون توشه مسافر است اند، دنيا را به چشم حمّبت منى آسودگى   .بينند، توشه و 

اى از زارى و تضرّع آسوده  ها در ترسند، وىل به سوى آن در شتابند، اميد جنات از مهالك را دارند و حلظه از آزمايش
  .نيستند

  زهر چه غري يار استغفر اللّه
 

  مستعار استغفر اللّهزبود 

  ياد رويش دمى كان بگذرد ىب
 

  مشار استغفر اللّه از آن دم ىب
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 زبان كان تر به ذكر دوست نبود
 

  زشّرش احلذار استغفر الّله

  سرآمد عمر و يك ساعت زغفلت
 

  نگشتم هوشيار استغفر اللّه

 جواىن رفت و پريى هم سرآمد
 

  نكردم هيچ كار استغفر الّله

 نكردم يك سجودى در مهه عمر
 

  كه آيد آن به كار استغفر اللّه

  خطا بود آنچه گفتم آنچه كردم
 

  ها الفرار استغفر اللّه از آن

  زكردار بدم صد بار توبه
 

  زگفتارم هزار استغفر اللّه

  شدم دور از ديار يار اى فيض
 

 «1»  من مهجور زار استغفر اللّه

  

  كنند، مهيشه آخرت را در براى خشنودى موالى خود نثار مىهاى خود را  خون

______________________________  
  .فيض كاشاىن -)1(

  107: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

اند،  شنوند، چون آنان را ببيىن گوىي لب بسته و پژمرده حالت پيش نظر دارند، آنچه را بايد بشنوند، به گوش دل مى
هاشان الغر است و ديده آنان گريان، در امور دنيوى  هاشان حمزون و بدن جمروح است، دلدرونشان از غم عشق دوست 

چنان سبكبالند كه احتياج به مهراه و كمك ندارند، از دنيا به مواّد الزم قناعت كرده و از لباس به پوشاكى كهنه و ساده، 
و تنهاىي را از معاشرت با مردم كه باعث قطع رابطه اهل است، از منازل دنياىي درگريزند  سكونتشان در حمّالت خراب و ىب

  .انسان با حّقند گريزانند
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ّجد در  كشند و اعضاى شب را به خنجر رنج در عبادت جدا مى شب را به كاردهاى بيدارى مى كنند، اندرونشان از 
هنگام انتقال از دنيا به  خواىب سرشان گردآلود است، با كوشش و زارى در پيوندند و به درازى شب جمروح است، از ىب

  .»1« آخرت تند روند

  عارف كيست؟

  عارف كيست و حال او چيست؟: اى پرسيدند از عارف بيدار و عاشق دلداه

تر بود و نيز  تر بود؛ زيرا به هر ساعت نزديك عارف مردى باشد از ايشان و جدا از ايشان و هر ساعت خاشع: گفت
غيب هر ساعت حالىت ديگر بر وى فرود آيد تا صاحب حاالت بود نه صاحب عارف الزم يك حال نبود كه از عامل 

يكى معرفت : ها بود؛ زيرا كه او را معرفت مؤّدب است و معرفت بر سه بود حالت و نيز ادب عارف برتر از مهه ادب
سّيم معرفت توحيد و اين معرفت عاّمه مؤمنان است، دّوم معرفت حجج و بيان و اين قسم معرفت حكما و علماست، 

   صفات وحدانّيت و اين

______________________________  
  .49/ 9: نامه دانشوران -)1(

  108: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

هاى صاىف خود مشاهد حّقند و پروردگار آنچه را بر  قسم خمصوص به اهل واليت است و آنان مجاعىت هستند كه به دل
  .داندگر  عامليان پوشيده است بر آنان ظاهر مى

  .دهد اند كه انس اين طايفه را با حمبوب واقعى نشان مى از آن عاشق دلداده، مناجاتى نقل كرده

به كدام قدم به درگاه تو آمي و به كدام ديده ! اهلى: گفت گريست و مى شد، سخت مى هرگاه آماده براى مناز مى: اند نوشته
تو ! اهلى. سرمايگى، سرمايه ساختم و به درگاه تو آمدم از ىب! ؟ اهلىبه قبله تو نگرم و به كدام زبان با حضرت تو راز گومي

اگر امروز ما را اندوهى پيش آيد با حضرت تو گوييم، اگر فردا اندوهى از تو رسد ! اهلى. داىن و فضل و كرم رمحت خود
  با كه گوييم؟

اگر از كرم خود بيامرزمي زهى ! اهلى. انما را به ذّل حجاب حمجوب مگردان و غشاوه غفلت از بصر بصريت ما بگرد! اهلى
مرا روى نياز به خبشش توست و چشم ! اهلى. اميد و آرزومندى و اگر عقوبت و عذامب مناىي با موى سپيد زهى مستمندى
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ام و جز طريق خطا  بينم جز بدى نكرده اگر گومي مرا در زمره نيكان حمسوب دار هرچه مى! اهلى. اميد به رمحت تو
ام و از كرم تو نوميد  به درگاه تو آمده! اهلى. از كرم خود مرا حفظ كن تا به گرد نافرماىن و خالف نگردم! اهلى .ام نسپرده

  .»1«  خنواهم رفت

  از خودى اى خدا جنامت ده
 

  زين حميط بال جنامت ده

  يك دم از من مرا رهاىي خبش
 

  از غم ما سوا جنامت ده

  دمل از وحشت جهان بگرفت
 

  ديار فنا جنامت دهزين 

______________________________  
  .67/ 9: نامه دانشوران -)1(

  

  109: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  

 نفس اّماره قصد من دارد
 

  زين دم اژدها جنامت ده

  داد خاكسرتم به باد هوس
 

  از بالى هوى جنامت ده

 صحبت عامه سوخت جامن را
 

 «1»  ضيا جنامت ده زآتش ىب

  

هايش بدان يقني بيارامد و توّكلى دهند او را اندر  اول مقام از معرفت آن است كه بنده را يقيىن دهند اندر سر وى كه اندام
جوارح كه بدان توّكل اندر دنيا سالمت يابد و حريتى بدهندش اندر دل كه بدان حريت اندر آخرت رستگارى يابد، يعىن 

تر و   ضعف يقني است، چون بنده را يقني شود كه مقّدر به طلب كردن و ناكردن من بيشاضطراب كردن اندر طلب از 
  :تر نگردد، از شغل سر و اضطراب جوارح فارغ گردد چنان كه مصطفى صلوات الّله عليه وآله فرمود كم
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  .»2«  َبكَ واْعَلْم َأنَّ ما َأصاَبَك َملْ َيُكْن لُِيخطَيَك َوَأنَّ ما َأْخطاَك َملْ َيُكْن لُِيصي

  .آنچه بايد به تو برسد، هرگز از رسيدن به تو باز مناند و هرچه مقدور تو نيست هرگز به تو نرسد

  گريزى نيست از كوى تو اى دوست
 

  چه سان برگردم از كوى تو اى دوست

  

 مرا در حلقه زلف تو افكند
 

  فريب چشم جادوى تو اى دوست

 فشاندى زلف مشكني را و پر شد
 

  مشام جامن از بوى تو اى دوست

  بكن چندان كه خواهى جور بر من
 

  رجنم من از خوى تو اى دوست منى

 غبار از هر دو عامل چشم پوشيد
 

  بيند جبز روى تو اى دوست منى

  

هاى خداوند تعاىل و به حقيقت  هاى خويش كار بندد اندر طاعت و گذاردن حقوق عارف آن باشد كه مهه كوشش
   بشناسد كه از خداى تعاىل به وى چه آمده

______________________________  
  .فيض كاشاىن -)1(

  .7، حديث 20، باب 154/ 2: حبار األنوار -)2(

  110: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

دمت تر باشد ظاهر وى به خ است و بازگشنت وى از مهه چيز به خداى تعاىل درست برگردد، يعىن هرچند معرفت با كمال
با نشاطرت باشد و آنچه به وى آمده است از خداى تعاىل يا امر باشد يا مّنت، پس امر خداوند را بداند و بداند جز  
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يا اندر حمنت باشد به صرب و به موال بازگردد، : و بازگشنت به حق تعاىل بر دو معىن باشد. گزاردن شكر مّنت روى نيست
  .تعاىل بازگردديا اندر نعمت باشد به شكر و به خداوند 

   مراحل عبادت عارفان

اند حاضر نيستند  هاى دروىن و بروىن عارفان است خداست، آنان كه او را به واقعّيت شناخته تنها حقيقىت كه حمور برنامه
  .ترين خمالفىت با حضرت او ندارند اى از او غافل به مانند و جرأت كم حلظه

  .شود و بس بندگى خالصانه او خالصه مىشريعت و طريقت و حقيقت آنان فقط و فقط در 

آنان فقط دنبال اين هستند كه در متام شؤون حيات خشنودى جناب او را به دست آورند و براى به دست آوردن رضايت 
  .بينند راهى جز اطاعت از حضرتش و عبادت براى او منى

مؤثّرى در عامل جز او نيست و حقيقىت غري او در دار اند كه  ها با معرفىت كه نسبت به او دارند، به اين نتيجه رسيده آن
  .از اين جهت عبادات آنان مهراه با نتيجه و حمصول است. هسىت وجود ندارد

  :دهد مسئله نتيجه وحمصول عبادت خالصانه و عارفانه را شهيد مطّهرى رضوان الّله عليه اين چنني توضيح مى

  اى از ر خويش پيش رود و مرحلهاساساً هر موجودى كه قدمى در راه كمال مقدّ 

  111: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .پيمايد مراحل كماالت خود را طى كند، راه قرب به حق را مى

شود، يعىن يك سلسله علوم  انسان نيز يكى از موجودات عامل است و راه كمالش تنها اين نيست كه امروز متّدن ناميده مى
بود اين زندگى مؤثّر رت  و فنون كه براى  و مفيد است و تنها اين نيست كه در يك سلسله آداب و مراسم كه الزمه 

اگر انسان را تنها در اين سطح در نظر بگريمي مطلب مهني است، وىل انسان . زيسنت اجتماعى است پيشرفت حاصل كند
ذيب نفس و با آشناىي آخرين هدف يعىن ذات اقدس احد   .گردد يت حاصل مىراهى و بُعدى ديگر دارد كه از طريق 

 يا رب بريز شهد عبادت به كام ما
 

 ما را ز ما مگري به وقت قيام ما
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  تكبري چون كنيم جمال سوى مده
 

 در ديده بصريت واال مقام ما

 ابليس را به بسمله بسمل كن و بريز
 

 ز اّم الكتاب جام طهورى به كام ما

  وقت ركوع مسىت ما را زياده كن
 

 اعال مقام مادر سجده ساز ذروه 

  اى از ما به ما ممان وقت قنوت ذرّه
 

 «1» خود گوى و خود شنو ز لب ما پيام ما

  

  »2«  از عبودّيت تا ربوبّيت

  مگر!! از بندگى تا خداىي: اى است رسد كه تعبري زننده در بدو امر به نظر مى

______________________________  
  .فيض كاشاىن -)1(

  .مصباح الشريعة» جوهرة كنهها الربوبّية العبوديّة« -)2(

  112: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

اُب َوَرّب اَألْربابِ « اى از مرز بندگى خارج گردد و پا در مرز خداىي بگذارد؟ ممكن است بنده   .»1« »أَْيَن الرتُّ

  :به قول عارف شبسرتى

  سيه روىي زممكن در دو عامل
 

  جدا هرگز نشد والّله اعلم

  

  .راست است، وىل مقصود از ربوبّيت خداىي نيست، ربوبّيت يعىن خداوندگارى نه خداىي

  .هر صاحب قدرتى خداوندگار آن چيزهاىي است كه حتت نفوذ و تصّرف اوست
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  .»2« »ِإّىن َربُّ اِإلِبِل َوِإنَّ لِْلبَـْيِت َربّاً « :جناب عبداملطّلب به ابرهه كه به قصد خراب كردن كعبه آمده بود گفت

. دانيم كه بشر طالب قدرت است، مهواره در تالش بوده و هست كه راهى پيدا كند بر خود و بر جهان تسّلط پيدا كند مى
  .هاىي را براى اين هدف برگزيده و در آن راه كامياب و يا ناكام شده است كارى ندارمي فعًال درباره اين كه چه راه

كند كه چنان  يىب دارد، از اين نظر كه انسان تنها وقىت از اين راه استفاده مىها يك راه است كه وضع عج در ميان آن راه
هدىف نداشته باشد، يعىن هدفش كسب قدرت و تسّلط بر جهان نباشد، بلكه هدفش در نقطه مقابل اين هدف باشد، 

  .آن راه عجيب راه عبودّيت است. يعىن هدفش تذّلل، خضوع و فنا و نيسىت از خود باشد

   ربوبّيتمراحل 

  .گردد، منازل و مراحلى دارد كمال و قدرتى كه در اثر عبودّيت و اخالص و پرستش واقعى نصيب بشر مى

   به عبارت. خبش و تسّلطبخش انسان به نفس خويشنت است اهلام :اّولني مرحله

______________________________  
  .خاك كجا رب االرباب كجا -)1(

  .ه صاحب خود را داردمن صاحب شرتامن و خان -)2(

  113: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  :گردد كند، روشن و بيناى خود مى ترين نشانه قبوىل عمل انسان نزد پروردگار اين است كه بينشى نافذ پيدا مى ديگر كم

  .»1« ]ِإْن تـَتـَُّقوا اللََّه َجيَْعْل َلُكْم فـُْرقاناً [

  .دهد براى تشخيص حق از باطل قرار مى]  بيناىي و بصريتى ويژه[مشا از خدا پروا كنيد، براى ]  در مهه امورتان[اگر 

  :فرمايد و نيز مى

  .»2« ]َو الَِّذيَن جاَهُدوا ِفينا َلنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلنا[
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راه رشد، [هاى خود  ترديد آنان را به راه كوشيدند، ىب]  با جان و مال[ما ]  به دست آوردن خشنودى[و كساىن كه براى 
شت و مقام قرب   .كنيم راهنماىي مى]  سعادت، كمال، كرامت، 

هاى نفساىن و  گردد، اراده انسان در برابر خواهش ديگر اين كه آدمى به نفس و قواى نفساىن خويش غالب و قاهر مى
. كند شود مديرّيت اليقى نسبت به دايره وجود خودش كسب مى گردد، آدمى حاكم وجود خويش مى حيواىن نريومند مى

  :فرمايد قرآن كرمي درباره مناز مى

  .»3« ]َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكرِ   ِإنَّ الصَّالَة تـَْنهى[

  .دارد يقيناً مناز از كارهاى زشت، و كارهاى ناپسند باز مى

  :فرمايد و درباره روزه مى

______________________________  
  .29): 8(انفال  -)1(

  .69): 29(عنكبوت  -)2(

  .45): 29(عنكبوت  -)3(

  114: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّياُم َكما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ [

  .دروزه بر مشا مقّرر و الزم شده، مهان گونه كه بر پيشينيان مشا مقّرر و الزم شد، تا پرهيزكار شوي! اى اهل اميان

  :فرمايد و درباره هر دو عبادت مى

  .»2« ]يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبالصَّْربِ َو الصَّالةِ [

  .يارى جوييد]  در مهه امور زندگى[از صرب و مناز ! ايد اى كساىن كه اميان آورده
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ها و متايالت نفساىن انسان مسّخر وى  شود اين است كه خواهش در اين مرحله از عبودّيت آن چيزى كه نصيب انسان مى
به عبارت ديگر اّولني اثر عبودّيت، ربوبّيت و واليت بر نفس اّماره است و در اثر اين تسّلط، صفا و روشناىي و . گردد مى

  .شود بيىن نيز پيدا مى روشن

اين قّوه در اختيار ما نيست، بلكه . هاى پراكنده، يعىن تسّلط بر نريوى متخيّله است تسّلط و واليت بر انديشه :مرحله دوم
ما در اختيار اين قّوه عجيب هستيم، وهلذا هرچه خبواهيم ذهن خود را در يك موضوع معّني متمركز كنيم كه متوّجه چيز 

خواهيم در مناز  مثًال هرچه مى. كشاند خياْل ما را به اين سو و آن سو مى اختيار قّوه ديگر نشود براى ما ميّسر نيست، ىب
توانيم، يك وقت  خواهيم اين شاگرد را بر سر كالس مناز حاضر نگه دارمي منى حضور قلب داشته باشيم، يعىن هرچه مى

  .شومي كه مناز به پايان رسيده و اين شاگرد در سراسر اين مّدت غايب بوده متوّجه مى

______________________________  
  .183): 2(بقره  -)1(

  .153): 2(بقره  -)2(

  115: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  :در حديث آمده

  .»1« ِلَقْلِب اْبِن آَدَم َأَشدُّ ِإْنِقالباً ِمَن القْدِر ِإَذا اْجَتَمَعْت َغَليا

  .شود تر زير و رو مى مهانا قلب فرزند آدم از ديگ در حال جوشيدن بيش

وىل آيا انسان جرباً و اضطراراً حمكوم است كه مهواره حمكوم انديشه باشد و اين نريوى مرموز كه مانند گنجشكى مهواره از 
پرد حاكم مطلق وجود او باشد، يا اين كه حمكومّيت در برابر قّوه متخيّله از خامى و ناپختگى است  شاخى به شاخى مى

  وى خودسر را مطيع خود گردانند؟و كامالن و اهل واليت قادرند اين نري 

شّق دوم صحيح است، يكى از وظايف بشر تسّلط بر هوسبازى خيال است، وگرنه اين قّوه شيطان صفت جماىل براى 
  .دهد تعاىل و پيمودن صراط قرب منى
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هاى ديگر  راهكشان از  رياضت. باشد براى كسب اين پريوزى هيچ چيزى مانند عبادت كه اساسش توّجه به خداست منى
توّجه دل . كند شوند، وىل اسالم از راه عبادت بدون اين كه نيازى به آن كارهاى ناروا باشد اين نتيجه را تأمني مى وارد مى

به خدا و تذّكر اين كه در برابر رّب االرباب و خالق و مدبّر كل قرار گرفته است، زمينه جتّمع خاطر و متركز ذهن را فراهم 
  .كند مى

مابن س پس از تشريح عبادات عوامانه كه تنها براى مزد است و ارزش زيادى ندارد، به  »اشارات«  ينا در منط 
  :گويد پردازد و مى هاى مقرون به معرفت مى عبادت

ها و قواى مهّيه و خيالّيه است كه در اثر تكرار و عادت دادن به حضور  بندگى از نظر عارف و اهل معرفت، ورزش مهت
ها را از توّجه به مسائل مربوط به طبيعت و ماّده به سوى تصّورات ملكوتى بكشاند و در نتيجه  حق، مهواره آندر حمضر 

   اين قوا تسليم سّر ضمري و فطرت خداجوىي انسان گردند و مطيع او شوند، به حّدى كه

______________________________  
  .4/ 6: مسند امحد -)1(

  116: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

هر وقت اراده كند كه در پى جلب جلوه حق برآيد، اين قوا در جهت خالف فّعاليت نكنند و كشمكش دروىن ميان دو 
  .»1« ها از باطن كسب اشراق منايد ميل علوى و سفلى اجياد نشود و سّر باطن بدون مزامحت اين

رسد كه در بسيارى از چيزها از بدن  اى مى روح در مراحل قّوت و قدرت و ربوبّيت و واليت خود به مرحله :مرحله سّوم
  .گردد، در حاىل كه بدن صددرصد نيازمند به روح است نياز مى ىب

آيد به طورى كه در حوزه بدن خود شخص اعمال  خود بدن از هر حلاظ حتت فرمان و اراده شخص درمى :مرحله چهارم
  :فرمايد ت صادق عليه السالم مىاين مطلب دامنه حبث زيادى دارد، حضر . زند العاده سر مى خارق

  .»2« ما َضُعَف َبَدٌن َعّما َقِوَيْت َعَلْيِه الِنيَّةُ 

  .دهد آنچه كه مهت و اراده نفس در آن نريومند گردد و جداً مورد توّجه نفس واقع شود بدن از اجنام آن ناتواىن نشان منى
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گريد و مطيع  ى نيز حتت نفوذ اراده انسان قرار مىباالترين مراحل است، اين است كه حّىت طبيعت خارج :مرحله پنجم
  .معجزات و كرامات انبيا و اولياى حق از اين مقوله است. شود انسان مى

تواند به اذن  گريد كه به صاحب آن از طرف خداوند نوعى قدرت و اراده داده شده كه مى معجزه بدان جهت صورت مى
ان آگاه را اژدها منايد، كورى را بينا سازد، حّىت مرده و امر پروردگار در كائنات تصّرف كند، عصاىي    اى را زنده كند، از 

______________________________  
م -)1(   .اشارات، منط 

، حديث ..، باب استحباب نية اخلري53/ 1: ؛ وسائل الشيعة5859، حديث 400/ 4: من ال حيضره الفقيه -)2(
106.  

  117: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

شود و واليت  اين قدرت و آگاهى براى او تنها از طريق پيمودن صراط قرب و نزديك شدن به كانون هسىت پيدا مى. سازد
  .و تصّرف جز اين چيزى نيست

  .مهه اين مراحل نتيجه قرب به خداست و قرب به حق يك حقيقت واقعى است نه يك تعبري جمازى و اعتبارى

شود و در اثر اين  بوبّيت نزد خداست، يعىن با عبادت انسان نزديك به خدا مىعبادت موجب تقّرب و تقّرب موجب حم
گردد، با قدرت  ها گوش و چشم و زبان و دست او حّقاىن مى يابد و در اثر آن عنايت نزديكى قابلّيت عنايت خاص مى

  .گردد مى اش برآورده كند، دعايش مستجاب و خواسته گويد و محله مى بيند و مى شنود و مى اهلى مى

طبق بينش مذهب تشّيع، عبودّيت يگانه وسيله وصول به مقامات انساىن است و طّى طريق عبودّيت به صورت كامل و 
  .»1«  ساالرى انسان كامل كه وّىل و حّجت خداست ميّسر نيست متام، جز با عنايت معنوى و قافله

  .»2« ٍء َكما نُوِدَى بِاْلوِالَيةِ  ِة َوالصَّْوِم َواحلَْجِّ َواْلوِاليَِة وََملْ يُناَد ِبَشىْ َعَلى الصَّالِة َوالزَّكا: َمخْسٍ   ُبِىنَ اِإلْسالُم َعلى

مناز، زكات، روزه، حج، رهربى انسان كامل و حّجت خدا و چيزى به امهّيت رهربى معصوم و : اسالم بر پنج پايه بنا شده
  .انسان كامل نيست
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گريد و از اين طريق  ، آن هم حتت سرپرسىت انسان كامل، در اختيار حق قرار مىآرى، نفس و قواى آن با عبادت خالصانه
  .گردد انسان تبديل به يك موجود اهلى و با كرامت مى

______________________________  
  .چاپ اّول 381: خالفت و واليت -)1(

  .4/ 1: وسائل الشيعة -)2(

  118: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

هاى قابل توّجه اخالقى و عرفاىن و تربيىت درباره  بينم حبثى كوتاه از آيات و روايات و كتاب مى من در اين قسمت الزم
  .نفس به حمضر عزيزان تقدمي كنم، باشد كه درى ديگر از معرفت و بينش به روى ما باز شود

   نفس و هفت مرحله آن

كند تزكيه و تصفيه  متام مسائلى كه مطرح مىمسئله نفس در مباحث عرفاىن از مباحث حمورى است، چرا كه عرفان در 
  .دهد نفس را مورد توّجه قرار مى

هاى اهلى مقّيد ننموده و از خود نگذشته و روى دل به  كسى كه نفس سركش را رام نكرده و غرايز و شهواتش را با برنامه
  .تواند عارف باشد جانب قبله حقيقى نكرده، منى

  .و اساسى انبياى اهلى بود ذيب و تزكيه نفس از اهداف عمده

  .هاىي كه در دوره حيات گريبانگري بشر بود، عّلت ومنشأىي جز هواى نفس نداشته متام بدخبىت

  .شود توان توّقع خري داشت و اگر خريى هم از او صادر شود به دايره حبط كشيده مى از صاحب نفس شريره منى

  :شود مايه عظيم و ابدى مىنفس مهّذب و تزكيه شده در آخرت آراسته به چهار سر 

  علم بدون جهل، - 1

  ثروت بدون فقر، - 2
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  ذّلت، عّزت ىب - 3

  .موت حيات ىب - 4

   آراستگى نفس به اين چهار برنامه آخرتى از ماده فالح كه در قرآن جهت تزكيه

  119: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .متذّكر شده است »املفردات« شود، چنان كه راغب اصفهاىن در نفس به كار رفته استفاده مى

  .»1« ]َقْد أَفْـَلَح َمْن زَكَّاها* فََأْهلََمها ُفُجوَرها َو تـَْقواها* َو نـَْفٍس َو ما َسوَّاها[

ترديد كسى كه نفس را  ىب.* اش را به او اهلام كرد كارى و پرهيزكارى پس بزه* و به نفس و آن كه آن را درست و نيكو منود،
  .داد، رستگار شدرشد ] از آلودگى پاك كرد و[

هاى غري مشروع نفس است كه در آثار  در رأس وظايف است، خمالفت با خواسته: از اهّم وظايف انسان كه بايد گفت
  .اسالمى از اين خمالفت تعبري به جهاد اكرب شده

كه بزرگمردى عاشقان حق و ارادمتندان يار و سالكان طريق عشق، تا زنده بودند از شّر نفس در وحشت بودند، تا جاىي  
  :داشت مانند رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله در دعاهاى خود به پيشگاه حمبوب عرضه مى

  .»2« نـَُعوذُ ِبالّلِه ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسنا

  .برم به خدا از بديهاى نفس خودمان پناه مى

ن دعوى حمّبت حضرت او را اعالم توا راسىت در صورت آلوده بودن نفس به رذايل و اسري بودن به دست انواع گناهان مى
  !توان خود را بنده و مؤمن به او معّرىف كرد؟ مى! داشت؟

اىي آن كه حالت مرضّيه بودن  عارفان عاشق براى نفس هفت منزل مشرده اند كه بايد براى رسيدن به مقصود، به درجه 
  .است رسيد

______________________________  
  .9 -7): 91(مشس  -)1(
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  .195/ 4: املبسوط -)2(

  120: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

   نفس اّماره - 1

نفس حيواىن در زندگى انسان غلبه كامل و سلطه  -بدان اشارت رفته 53چنان كه در سوره يوسف آيه  -در اين مرحله
گونه  در اين. جتّلى دهدتواند رخساره ملكوتى خود را  با بودن حالت اّمارة بالّسوء، نفس ناطقه به هيچ وجه منى. شديد دارد

مّيت سر منى مهه كارها و حركات و سكنات انسان در اين مرتبه نشاىن از طبيعت حيواىن . زند مردم جز آثار حيوانّيت و 
  .كند است و نفس او مهيشه به شرارت و بدى امر مى

  .راه با خسارت ابدى استانسان آلوده به گناه بايد بداند هنوز دچار نفس اّماره است و تغذيه نفس با گناه مه

  .تر است اى خصوصيّات از حيوان پست انسان در اين مرتبه پايني، فرق زيادى با حيوان ندارد و بلكه در پاره

پرسىت  اين نفس اّماره خطرناك امروزه در اكثرّيت مردم روى زمني و حّىت در ميان ملل متمّدن كه غرق هوسراىن و ماّده
  .هستند نفوذ و غلبه دارد

ها را براساس  هاى حيواىن و ماّدى جسم سر و كار دارد و بايد آن تر با غلبه كردن به قّوه انسان سالك در اين مرحله بيش
  .قواعد اهلى رام كند

   نفس لّوامه - 2

كند و انسان بيدار  كم شروع به نشو و منا مى در اين مرحله كه آيه دوم سوره قيامت به آن اشاره دارد، قواى عقلى كم
ترساند،  شود كه او را از ارتكاب بدى مى دهد و يك حّس دروىن در دل او پيدا مى ده، ميان كارهاى نيك و بد متيز مىش

  وىل اين امر دروىن هنوز ضعيف است و تأثري سنگيىن ندارد، آنچه هست اين است كه پس از

  121: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .شود ارتكاب هركار بدى يك نوع پشيماىن حاصل مى
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فهمند، شروع به مذّمت كردن نفس  قرارى دل خود را مى هاىي كه مراقب نفس خود هستند و سبب حقيقى ىب وىل آن
  .كنند مى

زند بلكه صداى نفس ناطقه و يا روح ملكوتى است كه انسان را دعوت به   اين توبيخ و مالمت از نفس حيواىن سر منى
  .منايد كسب فضيلت مى

نشيىن و اشتغال به مناجات و مناز و روزه و دورى از زندگى  و اولياى مبني و عرفاى آگاه گوشهاين كه اغلب بزرگان دين 
اند، فقط براى اين بوده كه انسان حلظاتى به خود آيد و از وساوس نفس حيواىن  روزانه را براى چند ساعت توصيه منوده

هاى خود را مّدتى خاموش سازد تا  ا و شهوته هاى خارجى را فراموش منايد و آتش حرص آزاد و فارغ شود و حتريك
  .بتواند آن نداى آمساىن روح را از درون خود بشنود

  .ها و نريوهاى نفس مشغول شود سالك در اين مرحله نيز بايد به رام كردن ومطيع منودن مهان حس

   نفس ناطقه يا متفّكره - 3

  .كند كرده و نشو و مناى حمسوسى پيدا مىدر اين مرحله قّوه تفّكر و متيز در نفس انساىن خبوىب ظهور  

ذيب و تزكيه آن داشته   :البّته قدرت نفس در اين مرحله نتيجه و مزد كوششى است كه انسان نسبت به تربيت نفس و 

ا ُجياِهُد ِلنـَْفِسهِ [   .»1« ] َو َمْن جاَهَد َفِإمنَّ

______________________________  
  .6): 29(عنكبوت  -)1(

  122: ، ص1 اسالمى، جعرفان 

  .كوشد بكوشد فقط به سود خودش مى] در راه خدا[و كسى كه 

اين سه مرحله خنستني براى سالك دوره غلبه و تسّلط بر نفس است و وظيفه او مراقبت و هدايت و بلكه گاهى جنگ با 
  .باشد نفس مى
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ر ساخت، وىل به اين معنا بايد يقني داشت كه هاى فراوان سپ ها و رنج ها و زمحت در اين مراحل بايد سينه را به سخىت
  .ماند سود و بدون مكافات منى هيچ رنج و دردى ىب

ها مقصود كشنت نفس نيست، بلكه رام كردن او و انداخنت قوايش در جمراهاى جديد صاحل  ها و كوشش در اين رنج
وحى، خادم قلب پاك و اراده عقلى و اهلى ها با اهلام گرفنت از  ها و حس سودمند و علوى است، به طورى كه مهه هوس

  .نفس ناطقه شوند

   نفس عاقله يا ملهمه - 4

  .كند در اين مرحله قّوه تعّقل نشو و مناى كامل و با قوه اراده عقلى جتّلى و ظهور مى

رى در اين مرحله فقط عقل حكمفرما گشته و به وسيله اراده عقلى نيز احكام و اوامر عقل در مهه شؤون زندگى جا
  :خواهد گشت

  .»1« ]فََأْهلََمها ُفُجوَرها َو تـَْقواها* َو نـَْفٍس َو ما َسوَّاها[

  .اش را به او اهلام كرد كارى و پرهيزكارى پس بزه* و به نفس و آن كه آن را درست و نيكو منود،

خنستني بار پرتو اهلام ربّاىن توان ناميد كه در نفس سالك،  اين دوره را بنابر آيات گذشته از اين رو مرحله نفس ملهمه مى
  .گردد نورپاش مى

______________________________  
  .8 -7): 91(مشس  -)1(

  123: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

اين مرحله چهارم از آجنا كه برزخى است در ميان سه مرحله اول و سه مرحله بعد، از اين رو به موجب قانون تكامل و 
  .باشد قواى هر دو طرف باال و پايني مى برزخّيت داراى اشكال و صور و

در اين مرحله قواى سفلى و حيواىن آخرين درجات قّوت و زور خود را به كار خواهند برد تا موقعّيت خود را نگاهدارى  
هاى بسيار قوى و  ها و طوفان ها و انقالب باشد، عصيان كنند و از اين حيث هم در دل سالك كه مشغول تزكيه نفس مى
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هاى خود پرستانه نفساىن، مغلوب انوار  زند، وىل باالخره قواى پست و فرودين حيواىن و آمال و هوس وىن سر مىبلكه خ
  .قاهره قواى علوى معنوى گشته، ظلمت جهالت و غفلت مغلوب نور معرفت و فضيلت خواهد شد

از فيض آسايش دروىن و  چون اين حقيقت در دل عارف ظهور كرد، با نور اهلام و سكوت و آرامش، مشام جان او
  .اسرتاحت وجداىن كه نتيجه پريوزى بر نفس حيواىن است برخوردار خواهد گشت و لّذت غلبه بر نفس را خواهد چشيد

ها و  ها و ناكامى ها و كوشش كند به چيدن ميوه شريين زمحت كم شروع مى انسان سالك در اين مرحله از تزكيه نفس، كم
  .ا متانت و توّكل و اميان حتّمل منوده استها كه ب ها و مقاومت رياضت

  .»1« ]َو الَِّذيَن جاَهُدوا ِفينا َلنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلنا[

راه رشد، [هاى خود  ترديد آنان را به راه كوشيدند، ىب]  با جان و مال[ما ]  به دست آوردن خشنودى[و كساىن كه براى 
شت و مقام قرب   .كنيم ىي مىراهنما]  سعادت، كمال، كرامت، 

   از اين تاريخ عمًال وارد مراحل باالتر گشته، واقعّيت آن مهه حقايق را كه درباره

______________________________  
  .69): 29(عنكبوت  -)1(

  124: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

حاال از روى عمل و مقام و حاالت گوناگون تزكيه نفس، مانند مكاشف و اهلام و جذبه و ذوق و اشتياق شنيده بود، 
منايد و قّوت قلب و قّوه توّكل و اميان و اعتمادش بر الطاف و فيوضات و هدايت پروردگار روز به روز  يقني احساس مى

  .گردد تر مى قوى

   نفس مطمئنّه - 5

ى، بكّلى از در مرحله چهارم، با وجود تكامل يافنت قّوه تعّقل و اراده عقلى، باز زندگى انسان خواه فردى خواه اجتماع
تر تبديل به قواى  كن نشده و به عبارت درست خطا و گناه آزاد خنواهد ماند، چون كه قواى نفساىن و حيواىن بكّلى ريشه

  .اند روحاىن نگشته و هنوز خام و نارس
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  .رو در اكثر اوقات، مهان قواى حيواىن سر خود را بلند كرده و اظهار حيات و زور و قدرت خواهند منود از اين

سازد، وى  آيد و گاهى اوقات او را گرفتار وحشت و حريت و نوميدى مى اين حال در زندگى عارف سالك بارها پيش مى
پس در اين . اند اند، از پيدايش اين احوال ما را آگاهى و دلدارى داده سر گذاشته ها را پشت راهربان بينادل كه اين جتربه

ى ناگهاىن نبايد دل از دست داد و نوميد و مضطرب گرديد، بلكه بايد به مراقبت ها ها و تنّزل گونه برگشت حال و در اين
ها كوشيد؛ زيرا كه شرط سلوك و  هاى پر اضطرار را پذيرفت و به رفع آن هاى ناگوار و حال افزود و با جان و دل آن حادثه
  .مقتضيات تزكيه نفس مهني است

گريد، طورى در مقام خويش استوار و پا فشار و برقرار خواهد  خود مى وىل در اين مرحله كه نفس عنوان صفت مطمئّنه به
هاى نفس حيواىن و گرفتار وساوس شيطاىن شدن باقى  ها و فريب بود كه ديگر ترس لغزيدن و پايني افتادن و مغلوب هوس

  .خنواهد ماند

  125: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

گشته، شاهد دلرباى روح ملكوتى با كمال عظمت و شكوه و جالل مانند آمسان حياتش بكّلى از ابرهاى قواى منفى آزاد  
مناى عارف  آفتاب جهانتاب مجال كربياىي و نورپاش خود را در آن آمسان پاك و صاف جتّلى خواهد داد و آيينه دل غيب

  .هاى روح سبحاىن خواهد گرديد هاى نفساىن گشته، مظهر جلوه بكّلى صاف از زنگ هوس

ها  ها و حتريك يابد و نفس حيواىن رام و فرمانرب گشته، عارف از زجنري هوس است كه جنگ با نفس خامته مىدر اين مقام 
شود، بلكه يك راهوار  شود و حىت بدن هم پريو اراده اهلى شده بار سنگيىن بر وى منى هاى شديد نفساىن آزاد مى و هيجان

  .گردد باربردارى مى

   نفس راضيه - 6

در اين مرحله نفس انساىن به حمك امتحان سنجيده و در بوته . شق و وادى هولناك رضا و تسليم استاين مرحله مقام ع
ها را مغلوب كرده بود يك بار ديگر گداخته  مصائب دروىن و روحى در آتش شك و شبهه و تزلزل و بيم و اميد كه آن

  .خواهد شد تا بكّلى صاىف و خلوص خود را ثابت كند و پايدار سازد
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براين، اين مرحله مقام فداى نفس و ميدان جانبازى است، نفس ناطقه انساىن بايد اثبات كند كه شايسته لطف و حمّبت بنا
روح ملكوتى و سزاوار عنايت و فيض جربوتى و الهوتى شده است و در راه عشق خداىي براى فدا كردن هر چيز و حّىت 

  .زندگى خود نيز حاضر و بلكه مشتاق است

رصه عشقبازى جمازى نيست بلكه در اينجا با جان بايد به طور حقيقى بازى كرد و حّىت هزاران جان را فداى اين مقام ع
  .نام و عشق حمبوب بايد ساخت و پاى كوبان و رقصان به پاى دار بايد شناخت

  126: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

د ماند و انسان از روى معرفت حقيقى اجرا كننده در اينجاست كه ديگر فرقى بني مشّيت آفريدگار و اراده بنده او خنواه
  .اراده بلكه يارى دهنده اجراى نقشه آفرينش و تكامل جهان خواهد گشت

اين مرحله از يك طرف مقام فداى نفس و تسليم و رضاى حمض است و از طرف ديگر نيز موقع جتّلى انوار كشف و 
اتواىن ديگر وجود ندارد؛ زيرا كه نور عشق و معرفت سرتاسر زندگى در اين مقام سايه جداىي و پرده ن. اهلام و وصال است

بيند و  گريد و او خطى جز در رضاى حق و تسليم شدن به اوامر و اراده او منى باطىن و ظاهرى عارف را فرامى
  .شناسد منى

خته و با هم در اين مقام وصل در زير شعله آتش جانسوز عشق خداىي، مهه نريوهاى خمالف و اضداد طبيعت گدا
  .گردند خبش مى هاى زندگى درآميخته مبّدل به قّوه

   نفس مرضيّه - 7

اين مرتبه باالترين و آخرين مقام كمال نفس انساىن است؛ اين مرتبه مقام وصل و يگانگى نفس ناطقه با روح ملكوتى 
  .است

و فقط . طور كامل مطمئن نبود در مرحله ششم رضا و خرسندى از طرف عاشق بود، وىل اين عاشق از رضاى معشوق به
شود،  منود، وىل در اين مقام هفتم اطمينان قلىب براى نفس ناطقه حاصل مى آثارى از خرسندى حمبوب را گاهى احساس مى

بدين جهت نفس در اين مرتبه مرضّيه خوانده شده است، به اين معىن كه خداوند نيز رضاى خود را از نفس ناسوتى 
  .منايد ه وى اثبات و اعالم مىاظهار و عشق خود را ب

   فهمد كه داند و مى در اين مقام، نفس ناطقه با يقني عيىن و بلكه با حّق اليقني مى
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  127: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

تر از اين جمنون ناسوتى است، چنان   عشق از دو طرف بوده، يعىن حمبوب نيز پا بسته مهر او بوده است، لكه او شوريده
  .من دلباخته توام و اين براى تو پنهان است، پس تو هم دلباخته من باش! اى فرزند آدم: آمده كه در حديث قدسى

  .شود آرى، در اين مقام، پرده از روى آن سّر خمفى كه آفريدگار آشفته آفريده خود است، از پيش چشم عارف برداشته مى

  !!نگريستم او طالب بود و من مطلوبطلبيدم، چون ب سى سال خدا را مى: از عارىف عاشق نقل شده كه گفته

احساس و ادراك اين لطف كه واصل به مقام هفتم هر روز و هر ساعت و بلكه هر دم در دل خود ذوق آن را خواهد 
  .ترين حّظ روحاىن و فيض آمساىن و شادى جاوداىن است چشيد، خود بزرگ

شنود و بلكه شركت در صفات  از خود مى »1« »أنت احلبيب وأنت احملبوب«  در اين مقام است كه نفس ناسوتى نداى
  .كند، چه در اين مقام اراده و آرزوى هر دو عاشق و معشوق يعىن نفس ناطقه و حق يكى شده است حمبوب مى

اىي كه مرتبه هفتم است بايد دو توشه برداشت   :البّته براى رسيدن به مرحله 

  .ا از طريق انبيا و امامان عليهم السالم به ما رسيده استيكى اراده و ديگر عمل، آن هم عمل به قواعدى كه تنه

پخت بشر عني گمراهى است و نه اين   هاى عرفاىن دست در اين سري و سفر پريوى كردن از دستورهاى غري خدا و مكتب
  .سازد رساند، بلكه در وادى هالكت انداخته و عمر را ضايع مى كه آدمى را به جاىي منى

   على عليه السالمعرفان از زبان امام 

   َسَأَل ُكَمْيُل ْبُن الزِّياد النََّخعى َعْن َموَىل اْلعارِفَني، َسيِِّد اْلُمَوحِّدينَ 

______________________________  
  .توىي دوست و توىي دوست داشته شده -)1(

  128: ، ص1 عرفان اسالمى، ج
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  بَلى: أََوَلْسُت صاِحَب ِسرَِّك؟ قالَ : ماَلَك َواحلَْقيَقُة؟ قالَ : احلَْقيَقُة؟ قاَل عليه السالميا َعِلّى َما : َأمريِاْلُمْؤِمنَني عليه السالم
 اَحلقيَقُة َكْشُف َسَبحاِت اجلَْالِل ِمْن َغْريِ : أََوِمثْـُلَك ُختَيُِّب ساِئًال؛ َفقاَل َأمريُاْلُمْؤِمننيَ : َولِكْن يـَْرَشُح َعَلْيَك ما َيْطَفُح ِمّىن، قالَ 

  :ِإشارٍَة، َفقالَ 

، : زِْدىن بَياناً، َفقاَل عليه السالم: َحمُْو اْلُمْوُهوِم َمَع َصْحِو اْلَمْعُلوِم، َفقالَ : زِْدىن بَياناً، َفقاَل عليه السالم َهْتُك السِّْرتِ ِلَغَلَبِة الِسرِّ
نُوٌر َيْشُرُق ِمْن : زِْدىن بَيانًا، َفقاَل عليه السالم: اْلتَـْوحيِد، َفقالَ  َجْذُب اَألَحِديَِّة ِلِصَفةِ : بَيانًا، َفقاَل عليه السالم زِْدىن: َفقالَ 

  .َأْطِف السِّراَج فـََقْد طََلَع الصُّْبحُ : زِْدىن بَيانًا، فقال عليه السالم: ُصْبِح اَألَزِل فـَيَـُلوُح َعلى َهياِكِل التـَّْوِحيد آثارُُه، َفقالَ 

  :»1«  املؤمنني عليه السالم نقل شدهاين حديث شريف بواسطه كميل از امري 

  حقيقت چيست؟: كميل روزى وقت را غنيمت مشرده از موالى عارفان پرسيد

  حقيقت چيست؟

مقصود از حقيقت مقام حقيقة احلقايق و هوهويت و سر السّر وغيب الغيوب است كه در سوره اخالص : اند اى گفته عّده
هوهويت است كه مستور و غيب مطلق است و اين اسم را عارفان اسم اعظم ، هو مهان مقام »قل هو«  به آن اشاره شده

شيخ حّر عاملى از امرياملؤمنني عليه السالم نقل شده كه يك شب قبل از ليله بدر،  »فصول املهّمة« دانند، چنانچه در
. »يا من ال هو إّالهويا هو « :بگو: مرا چيزى بياموز كه بر دمشنان ظفر يامب، گفت: خضر را خواب ديدم، بدو گفتم

   لذا اهل الّله آن. اى داناى اسم اعظم شده! يا على: صبح خوامب را به پيامرب صلى اهللا عليه و آله عرضه داشتم، فرمود

______________________________  
  133/ 1 )مال هادى سبزوارى(  ؛ شرح االمساء احلسىن10/ 2) مرحوم قاضى(؛ جمالس املؤمنني 202: گلشن راز  -)1(

  129: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .اند را به عنوان اسم اعظم براى اذكار قلىب و لساىن به اهل سري و سلوك تعليم داده

اى حقيقت  اند، وعده برخى حقيقت را مقام ظهور آن كه مرتبه اهليت است و در سوره توحيد به الّله احد تعبري شده دانسته
  .را به حقيقت حمّمديه توجيه كردند
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شايد منظور كميل از اين سؤال حقيقت هر چيزى است، حقيقت مبدأ و معاد، نبوت و واليت، حقيقت حال مؤمن و  
نشني گشته و فرزندانش شهيد  كافر، حقيقت سّر مقام خالفت كه بعد از پيامرب صلى اهللا عليه و آله چرا باب علمش خانه

  .مردم پوشيده مباندشوند و حقايق قرآىن و اسرار و لطايف علوم آمساىن بر 

و شايد مراد از حقيقت، حقيقت ولويه غائب قائم و سرالسّر عامل و آدم است كه مظهر حقيقت و حقايق شريعت و 
  .قدرت و عدالت است

و شايد مقصود كميل حقيقت حال نفس ناطقه در سري و سلوك به مقامات عاليه معرفة الّله است و در حقيقت 
اىي او در سلوك اىل الّله چيست ! يا على: خواسته بگويد مى حقيقت حال انسان در تزكيه نفس و صفاى باطن و مقام 

و كى از عامل جماز و اغراض جسماىن و اوهام باطل رهيده و حجاب نوراىن و ظلماىن از چشم باطن او افتاده و از دنيا و 
مقام شهود حق كه غايت آمال عارفان آخرت و متام غايات وسطيه جمازى وصول به غايت الغايات خواهد يافت و به 

  است تواند رسيد و طريق وصول بدين مقام چيست؟

و شايد مراد سري روح و نفس كلّيه اهليه باشد كه مهان معناى سابق است، لكن از جهت و حيثيت، ديگر يعىن از سري 
من اخللق إىل  -1  ى متام اسفار اربعه كهايت فناى از فنا كه بعد از ط مابعد از سري جتردى و وصول فنا بلكه در مراتب ىب

  .است  من احلق إىل اخللق -4من احلق ىف احلق  -3من احلق إىل احلق  -2اخللق 

  .گردد به هر حال شايد مراد از حقيقت مفهوم كّلى آن است كه شامل متام اين معاىن مى
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يعىن هويت ذات يكتا كه به مقام ) هو(اىب نيست و متام هسىت از مقام و بايد دانست كه حضرت او را بر خود هيچ حج
غيب الغيوب تعبري شود و مقام جتّلى كه مقام اهليت و ذات مستجمع مجيع امساء و صفات كماليه است و مقام جتليات 

اقدس و ظهور علمى امساىي كه نزد حكيم، عامل ربوىب و عامل عنايت و نظام رباىن است و نزد عارف، عامل جتّلى فيض 
ماهيات امكاىن در حضرت علميه يا نشئه اعيان ثابته است، تا مقامات جتلّيات افعاىل فيض مقدس كه حقايق آفرينش و 

ايت اين فضاى  ظهورات عيىن خلقى است، يعىن متام عوامل الهوت و جربوت و ملكوت و ناسوت و كرات ىب حد و 
ر و هيچ خفا و غيبت در مساوات عوامل ارواح جمّرده و اراضى اشباح ماديه، بر آن نامتناهى كًال و جزءاً بر ذات او آشكا

هاى بسيار بلكه نامتناهى است؛ زيرا  حقيقت حميط بر كل خنواهد بود، لكن آن ذات يگانه يكتا را از خلق خود حجاب
اند، بر رخسار آن  ات امساء اهلىايت كه مظهر تعين هريك از وجودات نامتناهى كه جتليات حقند و هريك از ماهيات ىب
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يك از مراتب خلقى از مقام عقل اول و حقيقت  وجود صرف و حقيقت مطلقه و هسىت حمض حجاب خواهند بود و هيچ
كس آن حسن كلى را  حجاب نتوانند ديد و جز خود او هيچ حممديّه تا ساير قواى ادراكى آن شاهد كل اجلمال را ىب

  .نوراىن و ظلماىن: ايت بر دو قسم است واند كرد و به طور كّلى آن حجب ىبپرده و به كنه مشاهده نت ىب

   حجاب نوراىن و حجاب ظلماىن

حجاب ظلماىن توجه به لّذات و شهوات حيواىن و آمال و اميال نفساىن و نظر به ماهيات امكاىن و توجه به خود و خلق 
  .از جهت خلقى است

   حات و انوار جالل كه در اين حديث بهيكى سب: اّما حجاب نوراىن دو نوع است
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  .آن اشاره شده و ديگر انوار مجال

سازد  ايت، عاشق را از خود به عتاب لن تراىن دور مى اما انوار جالل آن اشراقاتى است كه از فرط عظمت و نورانيت ىب
دارد و از آن اشراق، عارف خود را ابداً در  عاشق را در محاى حريات بازمى »1« »حيّذركم الّله نفسه« و معشوق به قهر

  .بعد و فراق بيند و مقام وصال را بر خويش ممتنع داند

وصلك مىن نفسى ولقائك قرّة «  و انوار مجال آن اشراقاتى است كه عاشق را اميدوار به وصال كند و عارف را به نواى
دعوت به مشاهده مجال خود در آينه آفاق و  »3« ] ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاعِ   َفِإينِّ َقرِيبٌ [مرتّمن گرداند و به نداى  »2« »عيىن

گويد و آيينه قلب عارف عاشق را مظهر   »4« »وال يسعىن أرضى وال مسائى ولكن يسعىن قلب عبدى املؤمن« انفس كند،
  .جتّلى مجال يكتا گرداند

به اشراق جالل حال يأس از وصال دست دهد و حال دهشت و خوف و حريت و بعد از حضرت خالصه عارف را 
مثال حاصل شود و دست عاشق را گرفته از  ذواجلالل و به اشراق مجال مقام وصل و انس و قرب و شهود آن حسن ىب

هر قهرى آن معشوق را لطفى  آوارگى بيابان حريت به خلوت خانه وصال خواند، اّما به مقتضاى لكّل جالل مجال باز در
نشاند، در مهان احراق  راند و به آتش فراق مى است و مهان سبحات جالل و اشراق عظمت كه عاشق را از معشوق مى

شت لقا و جّنت شهود مى كشاند؛ زيرا عارف سالك وقىت خود را در منتهاى  باز لطف او دست عاشق را گرفته و در 
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يند كه كمال قرب را يافته است، لذا در هر قهر لطفى است و در هر جالل مجاىل و با بعد و دورى از معشوق حقيقى ب
  .هر منع اعطاىي خواهد بود و منع او و ختدير و ردع وى به حقيقت و در باطن عطا و رأفت و دعوت اوست

______________________________  
  .دارد خداوند مشا را از خشم خود بر حذر مى -)1(

  .تو چون جان من عزيز و لقاى تو چون نور چشم دوست داشتىن است وصال -)2(

  .186): 2(بقره  -)3(

  .زمني و آمسان گنجايش مرا ندارد وىل قلب بنده مؤمن من گنجايشم را دارد -)4(
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ق شهود حقيقة احلقايق و مقصود آن سلطان حقيقت شايد، اين باشد كه آن كس كه مشتاق سرالسّر عامل است و عاش
گاه به اين مراد نايل تواند شد كه سبحات جالل و انوار و اشراقات مجال اهلى، پرده از روى قلب وى برافكند،  وجود، آن

بني است برطرف سازد،  تا عاشق حجب انّيت خود را براندازد و پرده اغيار و خودبيىن و خودمناىي كه ساتر چشم حقيقت
حجاب ظلماىن مشاهده كند، اّما بدون اشاره حّسى و  گردد، چهره شاهد مقصود را به ديده دل ىبتا حقيقت خود آشكار  

نشان بسيط يكتا فوق نامتناهى الوجود است و منزه از جسم و جسمانيات است، پس اشاره  عقلى؛ زيرا چون آن ذات ىب
رف هسىت است، لذا اشاره عقلى كه حسى كه خاّص اجسام است نسبت به او حمال و چون او را ماهيت نيست بلكه ص

خاص معاىن و ماهيات كلّيه است در او ممتنع است، وچون تعّني و تشّخص او عني ذات مقّدس اوست و بينونتش از 
گونه اشاره روحى و معنوى هم در مقام  خلق بينونت وصفى است نه عزىل، پس هيچ متييز و تعّني وى را نيست و هيچ

ن ذات غيب الغيوىب نتوان كرد؛ زيرا هرچه به اشاره حّس يا عقل يا روح درآيد متميز و حمدود روح سّر خفى و اخفى به آ
ء حميط است، پس چون بر عارف  باشد و در آن اشاره حّس و عقل بر او احاطه كند، در صورتى كه الّله به كّل شى

حجب قهر و لطف به ) و مجال(هاى جالل  دهسالك اىل الّله انوار و اشراقات اهلى كشف شود و خدا را در درون از سراپر 
چشم قلب مشاهده كند، اين شهود عني وصال و عني فراق است و در عني معرفت عجز از معرفت است؛ زيرا اين 

مشاهده به طورى است كه هيچ اشاره حّسى و عقلى و روحى و غريه در عني شهود به او نتوان كرد و در حقيقت عارف 
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كه فاىن در ُمدَرك است و به كّلى از خود فارغ و فاىن شده و به حق وجود يابد، تا به چشم يار آجنا ادراك شهودى كند  
  .ببيند يار را

  تر در اينجا كميل از آن درياى عرفان و موج فنا و بقا درخواست توضيح بيش
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عىن چيزى را نابود ساخنت، يا نشان چيزى را نابود  حقيقت حمو املوهوم مع صحواملعلوم است، حمو ي: كرد، حضرت فرمود
كردن است، موهوم در اصطالح يعىن آنچه در ادراك قّوه وهم درآيد و اينجا شايد مراد مطلق ادراك قواى باطنه ازخيال و 

  .وهم و عقل باشد

ق و يقني، وثابت اهلويه و صحو به معىن هشيار گشنت و از مسىت به هوش آمدن است و معلوم اينجا به معىن واقع و متحقّ 
و حاصل الذات است و مقصود آن بزرگوار، از اين عبارت آن است كه عارفان و عاشقان اهلى كه سالكان ديار 

بني را ببندند و ديده قلب خدابني را بگشايند؛ زيرا آن كه طالب  اند و مسافران اقليم قدس، بايد چشم وهم كثرت حقيقت
گاه به شهود آن حس كّل رسد كه پرده موهوم عامل را از  ق مجال شاهد ازىل، آنوصال معشوق حقيقى است و مشتا

چشم بصريت براندازد و به شهود معشوق خود، عامل و عامليان را در آتش عشق بسوزد و مهه را حمو و فاىن در حق بيند، 
موهوم مشاهده كند؛ زيرا تا آراى حق را پس از حمو حجب  تا معلوم و مشهود كه حقيقت است چهره بنمايد و مجال دل

ديده بصريت از شهود شاهد حقيقت حمروم است و سالك در سراپرده اوهام كه . پرده موهوم حجاب، چشم قلب است
پيشگاه سلطان عزت است بازماند و سرگرم به متاشاى مظاهر او گشته و مفتون به  »1«  قرقگاه آستان حقيقت و محاى

اعظم امت اهلى كه بريون از حجب جسم و جان و پرده صورت و معناست بر او چهره شؤون جتليّات وى گردد، لذا حسن 
  .ننمايد و طالب ديدار بدون حمو موهوم و با سرگرم شدن به نعمت از ديدار منعم باز ماند

   اينجاست كه بايد مهه بدانند، مقصود از بعثت رسوالن حق و از بسط سياسيات

______________________________  
  .چيز قرق شده، چيز محايت شده: اِحلما -)1(
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ذيب روح و اجياد عواطف و انس و حمّبت به نوع  اهليه و حكمت وضع احكام و انواع عبادات، تزكيه و تصفيه نفس و 
ني سعادت مّلت با است و نيز مقصود از رسالت انبيا تشكيل مدينه فاضله و اجياد جامعه بر اساس قسط و عدل و تأم

پياده كردن آثار روح و معنويت و صفا و وفا و حقيقت است و هم چنني منظور آن بزرگواران تعليم اخالق و ادب و نشر 
اىي وصول به اين مقام است كه خلق خدا  علوم و معارف رباىن است و هم اين برنامه ها براى استكمال روح و باز غرض 

س با سري و سلوك علمى و عملى به مراتب عاليه معرفت خدا رسند، تا آجنا كه حمو موهوم  خنست عارف بالّله شوند و سپ
كه عبارت از ماسوى الّله است كرده و كشف و شهود كّل اجلمال حق و حقيقت كنند، آن حقيقىت كه منتهاى آمال 

  .عارفان است

  :باز كميل عطش اشتياقش افزود و تقاضاى تشريح مقصود كرد، حضرت فرمود

  هتك السرت لغلبة السر

پرده دريدن و پرده برانداخنت و چيزى كه پنهان در حجاب است آشكار ساخنت، سرت به معىن پرده و هر : هتك يعىن
  .ساترى، سّر يعىن امر پنهان و پوشيده و چيز خمفى از افكار و ادراك

احدّيت است، خنست به  شايد مقصود حضرت اين است كه آن كس كه جوياى مقام حقيقت و وصل و شهود حضرت
غلبه عشق هر پرده و هر مانع را از پيش نظر عقل ومهى براندازد و حجب نوراىن عقل تا چه رسد به ظلماىن وهم مهه را 

بردرد و در هيچ مرحله از سري اىل الّله باز نايستد و از هر حجاب نور و ظلمت خلقى و وصفى بگذرد، تا سّر احدّيت 
مشاعر و قواى ادراكى او را مقهور و مغلوب گرداند و حقيقت را به واسطه غلبه سّر حق بر باطن  بر روح او مسّلط و متام

  .عارف شهود كند

در حاىل كه عارف در فناى شهودى متام مدارك حّسى و عقلى او به واسطه مشاهده نور جتّلى وجه الّله تعطيل شود و از 
   خويش فارغ و از وسوسه مشاعر حّسى

  135: ، ص1 ج عرفان اسالمى،

شتابد،  »1«  خرب و غافل باشد و به مهراهى قلب و مهه قواى ادراكى به صقع آسوده و از مدركات و لذات عقلى هم ىب
پس آن حال كه حال غلبه سر الّله است . تا به اشراق انوار مجال و جالل اهلى بدون جهت و اشارت و كيفيت نايل شود

   كه شاهد حقيقى(او حال ادراك حقيقت است و در اين حال  بر قلب عارف و بر مجيع قواى ادراكى
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ا فإذا َأْحَبْبُتُه ُكْنُت َمسَْعُه اّلذي َيْسَمُع ِبِه، َوَبَصَرُه اّلذي يـُْبِصُر ِبِه َوِلسانَُه اّلذي يـَْنِطُق ِبِه َوَيَدهُ    »2« )اليت يـَْبِطُش 

ظاهر عارف دست دهد، از خود فاىن شده و به چشم حق  رخ منايد و قهر و غلبه و استيالى كامل سر اهلى بر باطن و
  .روى حقيقت را عيان بيند

پس تا به واسطه غلبه سّر خدا هر فكر و انديشه از دل بريون نرود و متام مدارك و حواّس بشرى تعطيل شود و جبل انّيت 
نه و در آن سراپرده عارف مندك بلكه حمرتق نگردد، هنوز سالك را از آن صرف حقيقت و حقيقت صرف آگاهى 

  .وحدت راه نيست

 تا بود باقى بقاياى وجود
 

 كى شود صاف از كدر جام شهود

  تا بود پيوند جان و تن به جاى
 

  كى شود مقصود كل برقع گشاى

  تا بود غالب غبار چشم جان
 

  كى توان ديدن رخ جانان عيان

  

  :تشريح كرد، حضرت فرمودباز كميل لب تشنه حقيقت، از آن بزرگوار تقاضاى 

  جذُب األحديّة لصفة التوحيد،

  .جذب عشق احديت است دل عارف را به مست اقليم توحيد: حقيقت

______________________________  
  .بيهوش گرديدن: صقع -)1(

شوم،  ىدارم، گوش شنواى او و چشم بيناى او و زبان گوياى او و حركت دست او م هنگامى كه او را دوست مى -)2(
  .7، باُب َمْن آذى املسلمني َواْحتَـَقَرُهْم، حديث 352/ 2: الكاىف

  136: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .جذب در لغت به معىن كشيدن و از جاىي به جاىي بردن و سري به سرعت و غريه است



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

 

جه به خدا و فراغ  و صفت توحيد يعىن پاك شدن عارفان سالك از هرگونه شائبه شرك خفى و جلى و از هر توجه جز تو 
  .كامل قلب از هرچه به غري عشق و شهود حق و مشاهده آن حسن مطلق است

پايان عرفان است كه حقيقت را كسى درك خواهد كرد كه عشق احدّيت او را جمذوب  پس معىن كالم گهربار، آن درياى ىب
هت به شطر كعبه مقصود كشاند و در عبارت به عامل خود كند و از توجه به عامل كثرتش به كّلى فارغ سازد و وحداىن اجل

اشارت است كه تا حمّبت و عشق و جذبه مقام احديت به لطف خاص ازىل شامل حاِل اهل سلوك نگردد، به كوشش و 
لطف و عنايت حق به جاىي  جّد و جهد تنها وصول به اين مقام ميّسر نيست، بلكه در هيچ مرحله به جّد و كوشش، ىب

  .نتواند رسيد

سازد كه وصول به مقام حقيقت كه منتهاى مقصد سالكان راه  راين آن جناب كميل را به اين سّر اهلى آگه مىبناب
خداست، به جذب احدّيت عارف را ميّسر شود و تا آن جذبه پنهاىن معشوق، عاشق را دعوت نكند، عاشق قدم به  

له ثاىن عشق عاشق پديد آيد، وسالك تا كوى وصال نگذارد و عشق معشوق چون به عاشق رخصت ديدار دهد، در مرح
طى مراتب عشق و سري مقامات عاشقى نكند، هرگز به مقام وصال نرسد و به خلوتگاه شهودش راه ندهند و خالصه 

گاه عشق و  خنست حّب حق به خلق و جذبه عشق او كه اثر عشق به ذات خود است، مبدأ عشق عاشق است، آن
  .درگاه شهود است شوق عاشق منشأ سري و صعود او به

  :تر خواست، حضرت فرمود باز كميل را شوق و هيجان افزوده گشت و از حضرت توضيح بيش

  نور يشرق من صبح األزل فيلوح على هياكل التوحيد آثاره،

   يعىن آن
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كرد، يعىن بر ماهيات كه از خود حقيقىت كه مورد سؤال توست، نور اهلى است كه صبح ازل، اشراق بر هياكل توحيد  
  .وجود ندارند و وجودشان آيت وحدت حق است

توان عامل عنايت ازىل و عامل ربوبيت و نظام رباىن مقصود باشد، پس مراد به تابش نور حق و  و مراد از صبح ازل، مى
اىل اوست و به عبارت مشس حقيقة الوجود و اشراق معشوق مطلق بر هياكل توحيد، ظهور آثار جتلى در مظاهر و جم
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ديگر، مراد از جتّلى نور حق در ماهّيات امكاىن، به ظهور پيوسنت اشيا و كليه مراتب از ذات و ذاتيات ماهيات و جواهر 
  .و اعراض و جمرد و مادى و بسيط و مركب و ملك و ملكوت از صبح ازل وجه الّله و انا الّله است

منزله آيينه است و انسان كه در وجود او متام جهان آفرينش به وحدت و و براى آن وجود تام فوق التمام جهان به 
  :بساطت منطوى است، آيينه ديگر است در مقابل وجه الّله كه خود در قرآن فرمود

  .»1« ] َسُنرِيِهْم آياتِنا ِيف اْآلفاِق َو ِيف أَنـُْفِسِهمْ [

  .نفوس خودشان به آنان نشان خواهيم دادها و اطراف جهان و در  هاى خود را در كرانه به زودى نشانه

  .پس عامل و آدم، نور ظهور حقيقت عينيه و به چشم شهود، شاهد حضرت ربوبّيت است

اند كه بر اين معىن به علم و شهود  و مراد از هياكل توحيد حقايق عقلى و ارواح كّلى و نفوس قدسى است كه تنها آنان
  :و ارتباطشان به حق كه »2«  به اعتبار جنبه يل الّرىب و تدّىل آگاهند و شايد مراد كلّيه اشياء باشند 

______________________________  
  .53): 41(فّصلت  -)1(

  .فرود آمدن نزديك شدن: َتَدىلَّ  -)2(
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 ء له آية و ىف كّل شى
 

 «1» تدّل على أنّه واحد

  

اند، آرى، آنان هياكل توحيد  نفوس قدسّيه انبيا و اوليا مقصود باشد كه مظهر وجه اللّه و ممكن است افراد كامل مكّمل از
  .اند و مظهر آثار و مظهر توحيد و خليفة الّله و رمحة للعاملني

اطف «  كرد، چون پاسخ كالم حضرت كه به اينجا رسيد، كميل عاشق حق از آن مظهر رّب تقاضاى اشراق ديگر مى
شنيد، چراغ انّيت خود و شهود و توّجه و طلب و اراده و اشتياق خويش را به كّلى  »2« »لصبحالسراج فقد طلع ا
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خاموش و غري خدا، مهه را فراموش كرد كه خورشيد معرفت و صبح حقيقت بر او طالع گرديد و دجيور قلب آن عارف را 
  .به نور خويش روشن گردانيد

ر، انور، آرى، هنگامى كه عارف به ديده باطن، آفتاب وج ود حق و اشراق اعظم تام فوق التمام اهلى را ديد و آن نور ا
اشد فوق نامتناهى را به چشم قلب مشاهده كرد، ديگر انوار ضعيف، وجود خود و وجودات ظّلى فقرى عامل از نظرش به  

ايت، مشع وجود حمدود خلق  و انّيت خود را خاموش كّلى ناپديد گردد و در مقابل آن خورشيد اعظم انور، فوق حّد و 
  .سازد

 نظرى كه ديد در خود به صفاى دل خدا را
 

 به خدا دگر نبيند نه خود و نه كدخدا را

  بگشاى چشم حريت كه مجال يار بيىن
 

 كه بسوخت برق غريت پر عقل و هوش ما را

  نشان نشاىن به چراغ عقل كم جوى زىب
 

ا بود سها را  بر آفتاب تابان چه 

______________________________  
  .اسرار التوحيد، حممد منور -)1(

  .چراغ را خاموش منا كه صبح دميد -)2(
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  رخ يار لن تراىن زهزار پرده بيىن
 

 بزداىي ار زآيينه دل تو ماسوا را

  

  .»1« از حقيقت آگاه و به معشوق نايل آمداى كه اليق بود  آرى، كميل تا ابد خاموش گشت و تا اندازه
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و عرفان و مقامات و سري و  -كه در منت روايت امام صادق عليه السالم آمده بود  -تا اينجا به اندازه امكان كلمه عارف
سلوك عارفان و قواعد سري و سلوك اىل الّله توضيح داده شد و اينك به ترمجه و توضيح اصل روايت و اولني قسمت آن كه 

مدد او  كنم كه ىب خوف است و از اصول حال عارفان است اقدام كرده و در اين زمينه از خداى بزرگ طلب مدد مى
  .گريد هيچ برنامه مثبىت صورت منى

  َأزِمَُّة األُُموِر ُطرَّاً ِبَيِدهِ 
 

ٌة ِمْن َمَدِدهِ   «2»  َواْلُكلُّ ُمْسَتِمدَّ

______________________________  
  .با تلخيص و كمى تصّرف در عبارات 269: حكمت اهلى -)1(

  .مال هادى سبزوارى -)2(
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  ] اَخلْوُف َوالّرجاءُ َواحلُْبُ : َثالَثِة ُأُصولٍ   َجنَْوى اْلعارِفَني َتُدوُر َعلى[

   خوف

  :عقيده بيداران راه و عاشقان الّله بر اين است كه خوف بر سه نوع است

  .خوف طبيعى - 1

  .خوف مذموم - 2

  .خوف ممدوح - 3

   خوف طبيعى
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خوف طبيعى هم چون حاالت واقعى ديگر، از خطوط اصلى نفس است و اين حالت براى حفظ جان از حوادثى چون 
بيمارى، تصادف، دور شدن از منطقه خطر، چگونگى مواجهه با حيوانات درنده، زلزله، رعد و برق، سيل، بادهاى 

  .شود به كار گرفته مىخطرناك، 

هراسيد،  آمدها بر خود منى گونه حوادث و پيش شد و آدمى در برابر آن اگر اين حالت عاىل نفساىن، به انسان عنايت منى
ماند و حيات انسان در كره خاك در معرض  اى در امان منى آمد و در اين صورت از هيچ حادثه در مقام حفظ نفس برمنى

  .گرفت نابودى قرار مى

   ترسد، يا به هنگام بيمارى از تلف شدنش وحشت انساىن كه از وقوع بيمارى مى

  141: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

گردد، انسان  خيزد و اين ترس باعث مى دارد، از پيش آمدن مرض پيشگريى كرده، يا به هنگام درد و رنج به عالج برمى
داشت را در مهه زمينه   .ها مراعات منايد اصول 

منايد، حالت ترسش با او   بيىن مى هاى زندگيش پيش قوع زلزله، باد، سيل، يا محله حيوانات را به خود و برنامهكسى كه و 
هيچ انساىن را در زمينه چنني خوىف نبايد . دهد، تا براى جلوگريى از هر نوع خطر احتماىل به مبارزه برخيزد كمك مى

رتين ابزار مبا   .رزه با حوادث استسرزنش كرد؛ زيرا اين خوف يكى از 

   خوف مذموم

خوف مذموم خوىف است كه ارتباطى با مسائل خطرآفرين و نيز ربطى به مسائل عاىل اهلى از قبيل ترس از عذاب فردا، يا 
اى از امور است كه  ترس از مقام و هيبت حق ندارد، بلكه عّلت آن تصّورات باطل و وهم وخياالت فاسده نسبت به پاره

كند كه خوفش امرى بيهوده و حالىت  تأّمل نسبت به آن امور كه زاييده خياالت و اوهام است، حس مى انسان با اندكى
  .غري منطقى است

اى از آن را در اين ورق پاره  معّلم بزرگ اخالق، مرحوم مّال مهدى نراقى، خوف مذموم را مفّصل شرح داده كه خالصه
  .خوانيد مى

است و انسان به هيچ عنوان قدرت جلوگريى از آن را ندارد، مانند اجل طبيعى   اى كه وقوعش حتمى ترس از برنامه - 1
نوعانش و فرزندان و رفيقان و دوستانش حتمى است، انساىن كه از  ها و پدر و مادر و خويشان و هم كه براى انسان
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گردد، يا چه ضررى از او  او مى رود، از اين ترس چه نفعى عايد ناپذيرى در ترس فرو مى اكنون براى چنان واقعه اجتناب هم
  .شود دور مى

   اى كه حتمى تواند، او را براى جلوگريى از وقوع حادثه اين خوف، چگونه مى
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گونه خوف جز رنج و مشقت براى بدن و عذاب براى روح و اضطراب در فكر و  است كمك كند، براى انسان، از اين
  .براى اين ترس در وجود انسان، عّلىت به جز غفلت و جهل وجود ندارد: بايد گفتانديشه حاصلى نيست و 

اىل را بكارد و در ترس فرو رود كه  ترس از برنامه - 2 هاىي كه وقوع و عدم وقوعش مساوى الطرفني است، مثل اين كه 
ال مثر مى   .دهد يا نه اين 

ر اين مرحله انسان وظيفه دارد ختم را بنشاند و قواعد كشاورزى را در راسىت ترس در اين زمينه و امثال آن چه معنا دارد؟ د
جنب آن رعايت منايد، اگر به حمصول نشست، از عنايت و فضل اوست، اگر بدون مثر ماند، بايد به جستجوى علّتش 

ال دور كرد، عالوه بر اين بايد دانست كه موجودات ا ال را از راه  ين جهان مادى، در برآمد و مانع به مثر نشسنت 
شود و اين حادثه خود باىب از ابواب ابتال از طرف حق  اند و گاهى حادثه متوجه زراعت و حمصول انسان مى معرض حادثه

براى رشد بندگان است، در اينجا به جاى ترس بايد خوشحال بود كه خداوند بزرگ انسان را جهت آزمايش انتخاب  
هاىي كه از انسان سرزده، عاقل كسى است كه از حادثه پند گرفته  است براى جرم اى كرده است و گاهى هم حادثه جرميه

گونه امور، كارى است بيهوده و زيان آن  پس ترس در اين. و خود را در ميدان رشد و كمال و جربان نواقص قرار بدهد
  .فقط متوجه اعصاب خود انسان است

ساز وحشت شده، مثل ترسيدن از جنازه  هاى قدمي زمينه از زمان ترس از امورى كه بدون برهان عقلى و دليل منطقى،- 3
ميت، يا جّن، يا تنها بودن به وقت شب در خانه، سبب اين ترس مغلوبّيت عقل در برابر قّوه وهم است و راه عالج اين 

  .ترس، مترين و رياضت است

ل و عالجش، انسان از مسئله وحشت ترس از فرا رسيدن مرگ كه اين ترس داراى عللى است كه با شناخت آن عل - 4
  .از مرگ جنات يافته و نسبت به سفر آخرت حالت شوق پيدا خواهد كرد
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   علل ترس از مرگ

  :اما علل ترس از مرگ

رسد، البّته اين وحشت خمصوص ماديگران، دنياپرستان، غرق  وحشت از اين كه با رسيدن مرگ، مهه چيز به پايان مى :اّول
شناسند و به  اند و غري آن چيزى منى شدگان در شكم و شهوت است، آنان كه با متام وجود به اين دنياى حمدود دل بسته

اند؛ زيرا مرگ به خيال  خواهند، اينان از مرگ سخت در وحشت مروز مىخواهند براى ا غري آن حمّبت ندارند و هرچه را مى
كنند موت پايان مهه پيوندها و علت گسسته شدن مهه روابط و درهم  فاسدشان، افتادن در چاه نيسىت است و تصّور مى

  !!رخينت خطوط انس است

قرآن و فرهنگ انبيا و حيات اوليا فكر   وىل عالج اين ترس و درمان اين خوف امر مشكلى نيست، اينان بايد اندكى در
ها براى آنان روشن شود كه بدون شك پس از اين جهان، عاملى ديگر به نام عامل آخرت  كرده، تا از جمموع اين واقعيت

وجود دارد و خط عدل كه بر متام اجزاى خلقت گسرتده شده، اقتضا دارد كه آن جهان وقوعش حتمى باشد و اگر چنني 
بزرگ در قرآن و صد وبيست وچهار هزار پيامرب صادق القول و دوازده امام بر وقوع عامل بعد اصرار نبود، خداى 

هاى دين و از جتّليات عدل اهلى  ترين پايه هاى پس از مرگ، يكى از مهم ورزيدند، اينان بايد فكر كنند كه معاد و برنامه منى
  .در ميدان آفرينش است

رود كسى كه مؤمن به عامل بعد  رين عوامل، در اصالح اخالق و عمل است و گمان منىاعتقاد به جهان بعد، از مؤثّرت
ره برده از مرگ برتسد و از در رسيدن موت به خود وحشت راه  ذيب و تزكيه نفسش  است و از اميان خود در راه 

  .بدهد

   خربى از حقايق بنابراين ترس از مرگ به عنوان پايان مهه چيز، علىت جز ىب

  144: ، ص1 ان اسالمى، جعرف

  .اند ندارد و اين ترسى است، فوق العاده مذموم و ناروا كه آيات كتاب و سّنت آن را مردود دانسته

منونه بوده، اين ترس هم بيهوده و  ترس از اين كه به هنگام انتقال از اين جهان، دچار امل و دردى شود كه در دنيا ىب :دّوم
رنج فردا، ترسيدن صحيح نيست، با توجه به اين كه درد از عوارض جسم است، چه انسان  جاست؛ زيرا از امروز براى ىب

برتسد، چه نرتسد، بدن در معرض درد و امل است، عّلت درد مرض باشد، يا علت رنج خروج جان از بدن، عالوه براين، 
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رتين ساعت او هنگام خروج از اين جهان و ورود به آن جهان  اگر انسان آراسته به حقايق اميان و عمل صاحل باشد، 
  .گذارد اى براى احساس درد باقى مى است، مگر لّذت برخورد با الطاف دوست و شوق لقاى حضرت جانان، زمينه

  :انسان مؤمن به وقت مرگ خماطب به خطاب

  ؛»1« ] َو اْدُخِلي َجنَِّيت * ْدُخِلي ِيف ِعباِديفَا* َربِِّك راِضَيًة َمْرِضيَّةً   اْرِجِعي ِإىل* يا أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ [

و * پس در ميان بندگامن درآى.* به سوى پروردگارت در حاىل كه از او خشنودى و او هم از تو خشنود است، باز گرد
شتم وارد شو   .در 

  ماند؟ شوى مگر براى او دردى باقى مى مى

ه به خود ترس راه مدهيد؛ زيرا عاشق حق، فقط به فكر حق است گا اين درد عني لّذت و سرور است، در اين زمينه هيچ
گونه  گونه دردها جاى هيچ و حتّمل آن مقدار درد به هنگام پرواز به سوى حمبوب بسيار آسان است و براى مؤمن از اين

  .نگراىن نيست

______________________________  
  .30 - 27): 89(فجر  -)1(
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  از درد مناليد كه مردان ره دوست
 

 «1» با درد بسازند و خنواهند دوا را

  

  .وحشت از اين كه مرگ سبب نقصان و علت بطالن خط حركت به سوى كمال است :سوم

اينگونه ترس هم ناشى از جهل به حقيقت موت و واقعيت وجودى انسان است، كسى كه به شناخت حقيقت موت و 
اى از  داند كه مرگ متّمم انسان و مكّمل آثار مثبت اوست، تا جاىي كه عّده انسان، آراسته شده، مىشناخت واقعيت 

  :اند عاشقان دوست، در تعريف انسان موت را جزو حّد منطقى انسان گرفته و گفته
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ء از علل كمال انسان است نه نقص و پسىت، مگر در زيارت سرور آزادگان  و حّد شى »2« »االنسان حّى ناطق مائت«
  :خوانيد و ساالر شهيدان منى

  .»3«  الّلَه َحّىت أَتاَك الَيقنيَ  َأْشَهُد أَنََّك َقْد أََقْمَت الصَّالَة َوآتـَْيَت الزَّكاَة َوَأَمْرَت ِباْلَمْعُروِف َونـََهْيَت َعِن اْلُمْنَكِر َوَأَطْعتَ 

ى از منكر منودى و خدا را اطاعت كردى  گواهى مى دهم كه تو بپاداشىت مناز را و زكات دادى و امر به معروف كردى و 
  .تااين كه مرگ تو را در رسيد

  :مگر نداى عاشقانه امام عارفان را از زاويه حمراب عبادت، به هنگام فرا رسيدن مرگ نشنيدى كه با متام شوق گفت

  »4« الكعبة ُفزت وربّ 

  ما را باكى از موت نيست: اكرب در برابر شنيدن خرب شهادتش از پدر مهربانش عرضه داشت داىن حضرت على مگر منى. 
  ؟»5«

______________________________  
  .وحدت -)1(

  .197/ 1: انسان حيات و نطق و مرگ دارد، جامع السعادات -)2(

  .، دعاى عرفه501: ؛ مصباح الكفعمى805: مفاتيح اجلنان ؛31، باب 359/ 98: حبار األنوار -)3(

  .4، باب 86: ؛ اعالم الورى4، حديث 99، باب 2/ 41: رستگار شدم، حبار األنوار! قسم به خداى كعبه -)4(

  .70: ؛ اللهوف37، باب 367/ 44: حبار األنوار» النُباىل باْلَمْوت« -)5(
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  وليا و ائمه عليهم السالم بزرگ مشتاق رسيدن به لقاى حق نبودند؟مگر انبيا و ا

  هركس ُمرد متام شد؟: اند مگر نشنيدى گفته

  .داند، بلكه آن را علت كمال دانسته و عاشق رسيدن به آن است راهرو راه دوست نه اين كه مرگ را علت نقصان منى
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خروج از دار ظلمت و جداىي از شرور و ورود به عامل نور و براى پاكان و نيكان، صاحلان و عاشقان رسيدن مرگ نوبت 
  .هاست ها و درسىت پيوسنت به نتيجه نيكى

  .هنگام مرگ وقت قرار گرفنت در ارواح طيّبه و پيوند خوردن با عقول قدسيه و نفوس طاهره است

ند اين چند روزه پر از درد و رنج، كند، كدام خردم كدام عاقل اين زندگى چند روزه را در برابر آن حيات عاىل معامله مى
  !كند؟ آغشته به آسيب و مشّقت، داراى نقصان و عيب را با آن حيات جاوداىن و كمال انساىن عوض مى

هاى حيات حفظ كرد، چه دردها بايد  ها كه بايد در اين ظلمت خانه كشيد، تا نور لطف حق را در مهه برنامه چه رنج
ها بايد داشت، تا آدمى از خط بندگى حق به  ت انسان را نابود نكند، چه مواظبتحتّمل كرد تا ضربه خطرات شخصيّ 

ميدان بردگى شيطان نيفتد؟ و مهه اين بالها با رسيدن مرگ متام شده و با پايان گرفنت اين سري و سلوك با مهه زمحت و 
  .ان به پايان رسيدن فراق استمرگ نقطه وصل و زم: رسد و در حقيقت بايد گفت رجنى كه داشت، انسان به الّله مى

ها كه در  از خواب غفلت برخيز و از مسىت طبيعت به درآى و به تقويت شوق خود نسبت به واقعّيت! هان اى عزيزم
  .ذاتت مايه دارد اقدام كن، تا عاشق عامل حقيقى و مقّر اصلى گردى

ات را از  هاى مادى بشوى و نفس خداىي رتارزش هيوالىي بدرآى و روان پر از زشت را از غبار كدو  از اين پوست ىب
  .هاى خاك و غرور دنياىي پاك كن آلودگى

  اين قفس خاك تن را بشكن و با بال مهت به سوى عامل رمحت به حركت آى،

  147: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

فضاى قدس اليتناهى از پسىت جهل آزاد شو و به اوج عّزت و معرفت سفر كن، از تنگناى زندان ناسوتى بريون آى و به 
قدم نه، واى چه شد كه عهدت را فراموش كردى و پيمانت را با حضرت رّب شكسىت و به مهنشيىن با آنچه كه آن را بقا 

  !و دوامى نيست راضى شدى؟

  با خضر دانش يار شوى اى موسى دل
 

  شايد كزين صحرا كىن طّى منازل

  در چاه تن تا كى برآ اى يوسف جان
 

  ا توىي سلطان عادلمصر جتّرد ر 
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  از شهر تن جانا ببايد رخت بسنت
 

  زادى طلب تا فرصىت دارى به منزل

  جز طاعت و خدمت نباشد زاد اين راه
 

  بر دين و دانش كوش و منشني هيچ غافل

  لذات جسماىن فاىن دانه توست
 

  زو روز رو جاهست دام اى مرغ عاقل

  جز ذكر الّله است هر ذكرى زشيطان
 

  عشق حق هر سود و سوداىي است باطل جز

  مهتا اهلى با عشق آن يكتاى ىب
 

 «1»  مهت طلب ازهر دو عامل مهر بگسل

  

  .ترس از اين كه پس از مرگ اوالد و عيالش ضايع شده و دچار گرفتارى ومشقت گردند :چهارم

  .گونه ترس بدون شك از وساوس شيطاىن و از امواج هواجس نفساىن است اين

______________________________  
  .اى اهلى قمشه -)1(
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راسىت مگر منشأ عّزت و كمال غري و عّلت عظمت و شخصّيت ديگران ما هستيم، مگر انسان در اجياد قدرت و قّوت و 
  مرّوت و مكنت و عّزت و ذّلت ديگران عّلت تامه است؟

  .اهلى و جهل به لطف و عنايت و مرمحت خداوند به بندگان است منشأ اين ترس جهل به قضا و قدر

خداى بزرگ نسبت به مهه شؤون موجودات و به خصوص انسان خداى كرميى است كه فيض اقدس و لطف مقدسش، 
برساند و اى از ذرّات عامل را به كمال اليق او برساند و او را به هدىف كه به خاطر آن او را آفريده  اقتضا كرده كه هر ذرّه

آدم را غرق در قوانني الزم اعم از تكوين و تشريع منوده و هريك را به  در اين زمينه كليه موجودات عامل و به خصوص بىن
هاى  دهد و احدى قدرت بر تغيري و تبديل سّنت تناسب اتصالشان به آن قوانني براى رسيدن به كمال مطلوب كمك مى

  .حتمّيه اهلى ندارد
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كه براى تربيت فرزندان خود رنج فراوان بردند، اّما آنان بسوء اختيار خود پذيراى سعادت نشدند، چه چه بسيار مردمى  
ادند، وىل آن ثروت در مّدت كوتاهى از  بسيار ثرومتنداىن كه براى راحت اهل و عيال خود پس از خود ثروت بيكران 

  !!نشني كرد دست بازماندگان رفت و مهه را گداى راه

ترين ماىل هم براى آنان مناند، در عني حال به خاطر  نداىن كه از سايه لطف پدر و مادر حمروم شدند و كمچه بسا فرز 
رتين مدارج آدمّيت رسيده و در سايه  حس اختيار و به كار بردن انديشه و اتصال به مقّررات پاك اهلى، از نظر تربيت به 

  .ى مهربان معامله كردندسعى و كوشش خود ثروتى به دست آورده، آن را با خدا

چه بسا يتيماىن كه ترّقى مادى و معنوى آنان، با كودكاىن كه در دامن حمّبت پدران و مادران و در كنار ثروت زياد بزرگ 
  .شدند، قابل مقايسه نيست
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اين كه بعد از انسان اهل و عيالش با  تاريخ بشر نشانگر اين معناست كه انتقال مال و قدرت به فرزندان و اطمينان به
رت اين كه انسان اوالد و عيالش را به رّب االرباب واگذارد و با  ثروت و قدرت باقى مانده راحتند امرى است بيهوده و چه 

رتين وكيل و برترين نگهدارنده است، چه ثروت ا كه از ه فراهم آوردن زمينه تربيت آنان را به خدا بسپارد كه خداى مهربان 
  !!ها كه به نسل بعد منتقل شد و عّلت ذّلت نسل گرديد روزى فرزندان شد، چه قدرت پدران باقى ماند و عّلت سيه

ج البالغه    حكمتهاىي از 

هاى سر حلقه عاشقان و موالى عارفان على عليه السالم كه در  اى از حكمت در پايان اين قسمت الزم است به گوشه
  .ه شود، تا اين ترس مذموم معاجله شده و انسان از قيد آن آزاد گردداين زمينه آمده اشار 

ال َجتَْعَلّن َأْكثـََر ُشْغِلَك ِبَأْهِلَك َوَوَلِدَك، فَِإْن َيُكْن أَْهُلَك َوَوَلُدَك أَْوِلياَء الّلِه : قاَل عليه السالم ِلبـَْعِض َأْصحاِبهِ : 344حكمت 
  !َوِإْن َيُكونُوا َأْعداَء الّلَه َفما َمهَُّك َوُشْغُلَك ِبَأْعداِء الّلِه؟ َفِإنَّ الّلَه ال ُيضيُع أَْولِياَئهُ 

ترين مهت و كوشش خود را براى زن و فرزند قرار ندهيد، اگر آنان از  بيش: اى از يارانش فرمود امام عليه السالم به دسته
ردگارند براى چه مهت و كار خود را صرف كند و اگر از دمشنان پرو  دوستان حّقند كه خداوند دوستانش را ضايع منى

  !كنيد؟ دمشنان خدا مى

  .اين كوشش و فعاليت روى چه معيارى است، مگر نه اين كه تقويت دمشنان خدا باعث كيفرى سخت براى انسان است
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   ْنيا فَِإنَّكَ يا بـَُىنَّ ال َختِْلَفنَّ َوراَءَك َشْيئاً ِمَن الدُّ : قاَل عليه السالم البِْنِه احلََْسن: 408حكمت 
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ِمبا َمجَْعَت َلهُ   ِإّما َرُجٌل َعِمَل فيِه ِبطاَعِة الّلِه َفَسَعَد ِمبا َشِقْيَت ِبِه َوِإّما َرُجٌل َعِمَل فيِه ِمبَْعِصَيِة الّلِه فـََتْشقى: ُختِْلُفُه َألَحِد َرُجَلْنيِ 
  .نـَْفِسكَ   ِه َولَْيَس َأَحُد هَذْيِن َحقيقاً َأْن تـُْؤثَِرُه َعلىَمْعِصَيتِ   َفُكْنَت َعْوناً َلُه َعلى

ماند نصيب يكى  چيزى از مال دنيا براى بعد از خود مگذار؛ زيرا آنچه پس از تو مى: امام به فرزندش حضرت جمتىب فرمود
صورت او به وسيله چيزى كه تو  برد، در اين يا وارثى است كه ثروت ارث برده را در راه خدا به كار مى: از دو نفر است

اى خوشبخت شده و يا وارثى است كه با مال تو به ميدان معصيت دويده و دچار هواى نفس گشته و  بدان بدخبت شده
اين را بدان  !! اش كمك كردى روزى مبتال شده است، در اين صورت تو با گذاردن مال براى او به شقاوت و بدخبىت به سيه

  .و وارث، سزاوار اين نيستند كه آنان را بر خود مقّدم بدارىيك از اين د كه هيچ

ره بگريد رت كه وارث به خدا سپرده شود و خود انسان از ماىل كه به دست آورده براى آباد كردن قيامتش    .چه 

ماًال ىف َغْريِ طاَعِة الّلِه فـََوَرَثُه َرُجٌل ِإنَّ أَْعَظَم احلََْسراِت يـَْوَم الِقياَمِة َحْسَرُة َرُجٍل َكَسَب : قاَل عليه السالم: 421حكمت 
  .َفَأنـَْفَقُه ىف طاَعِة الّلِه ُسْبحاَنُه َفَدَخَل ِبِه اْجلَنََّة َوَدَخَل اَألوَُّل ِبِه الّنار

ها در قيامت، اندوه مردى است كه از راه حرام كسب داراىي كرده و آن را مردى به ارث برد كه در طاعت  ترين اندوه بزرگ
بيند وارثش  و بندگى خدا خرج كند، اندوه براى اين كه به خاطر كسب حرام بايد به عذاب رود و حسرت براى اين كه مى

شت مى   !!رود براى انفاق مال در راه خدا به 

   راسىت عجب است، آجنا كه وارث انسان از مال حالل آدمى ارث بربد انسان
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حساب آن است و آجنا كه وارث از مال حرام ارث بربد، و با معيارهاى اهلى آن را پاك كرده، در راه مسئول پس دادن 
شت رفنت وارث خود باشد   .خدا خرج كند، انسان بايد در قيامت به جهنم رفته و شاهد 
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انتقال قدرت به زن و جاىي است و اين ترس با ارث گذاشنت و  بنابراين ترس براى اهل و عيال براى بعد از خود ترس ىب
فرزند، نبايد معاجله شود و اصوًال انسان نبايد چنني ترسى به خود راه بدهد، بلكه كسى بايد براى بعد از خود، بر اهل و 

  !!عيالش برتسد كه آنان را با دست خود از مدار بندگى حق خارج كرده و از آراسته شدن به تربيت اهلى حمروم كرده است

چند نوع ترس و هر آنچه مشابه آن است، از نظر بيداران راه مذموم است و ريشه و عّلت آن تنها  روى هم رفته، اين
  .ها و دور ماندن از حقايق است جهل به واقعّيت

   خوف ممدوح

  .خوف ممدوح، خوىف است كه هم چون حاالت عاىل ديگر رواىن براى انسان از ضروريات است

 وجود ندارد و منهاى اين خوف آدمى را در پيشگاه قرب حضرت او جاىي بدون اين خوف راهى براى ترقى و تعاىل
  .نيست

  .اى از اّتصال حمّبني به جناب اوست اين خوف از اوصاف عاىل موقنني و از آثار برجسته وجود مّتقني و نشانه

  .عاشقان حضرتش هرگز از اين خوف جدا نبوده و بدون اين حالت عاىل زيست نداشتند

  :فرمود پيامربان صلى اهللا عليه و آله مىخامت 

  152: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  أَنَا َأْخَوُفُكْم ِمَن الّلهِ 

  .ترين مشا از خدا من هستم خائف

هاى پر امهّيىت در اين زمينه از اولياى  چه مسائل مهّمى كه از خوف انبيا در قرآن و كتب اسالمى نقل شده و چه برنامه
ايد كه سر حلقه عارفان و روح عاشقان، على عليه  عليهم السالم و عارفان اهلى به ما رسيده، نشنيده خدا و ائمه هدى

السالم شىب چند بار از خوىف كه از عظمت حق داشت و از اوضاع جهان بعد نسبت به آنان كه مورد لطف خنواهند بود 
  !!شد از خود بيخود مى

  :گويند سالكان راه مى
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شود از  ن است كه در اعمال و اطوار جتلى كند، آجنا كه انسان از هر گناهى كناره گريد، معلوم مىترين درجه خوف آ كم
ره ور است و تازه اين خوددارى از گناهان در فرهنگ اهلى ورع مشرده شده و چنانچه انسان از شبهات بپرهيزد  خوف 

اد او نكشد داراى صدق شده و در زمره صديقان داراى تقوا گشته و چون نظر از غري حق بردارد و هيچ نفسى جز به ي
  .آمده است

اى پرواز كرده و به سبب آن از  خوف پر و باىل است كه به وسيله آن بندگان حضرت حق، به سوى هر مقام شايسته
  .كنند منازل پر هول آخرت با كمال اطمينان عبور مى

ه او را از افتادن در جلنزار گناه حفظ كند نداشته كسى كه غرق در شهوات است و آلوده به هر لّذت حرام و ترسى ك
  خواهد از عذاب فردا درامان باشد؟ باشد، چگونه مى

  :خوانيم در خرب مهّمى از حضرت صادق عليه السالم چنني مى

______________________________  
  .203/ 1: جامع السعادات -)1(

  153: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ْؤِمناً َحّىت َيُكوَن خائِفاً راِجيًا، َوال َيُكوُن خائِفاً راِجياً َحّىت َيُكوُن عاِمًال ِلما َخياُف َويـَْرُجوال َيُكوُن ُمْؤِمٌن مُ 

گويند مگر اين كه داراى بيم و اميد باشد و بيم و اميد در كسى نيست مگر آن كه به مقتضاى بيم و  كسى را مؤمن منى
  .اميد عمل كند

ره بردن در دنيا و آخرت به دستورهاى حق گردن  رس، از گناه خوددارى مىراسىت انسان داراى ت كند و دارنده اميد براى 
  !د مى

  :اند اى را بدين مضمون از بعضى از حكما نقل كرده مجله

  .»من خاَف َشْيئاً َهَرَب ِمْنُه َوَمْن خاَف الّلَه َهَرَب ِإلَْيهِ «

  .رود ترسد با حرص و ولع به سويش مى كند و هركس از خدا مى مىكسى كه از چيزى ترس دارد، از آن فرار 
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كند و هركس از مقام خدا برتسد براى تبديل ترسش به حالت  آرى، اگر انسان از گناه و عواقب آن برتسد، از آن فرار مى
  .برد امن به او پناه مى

امش فكر وجان است چنانچه در قرآن خوف ممدوح خوىف است كه در دنيا و آخرت به وجود آورنده امنيت باطن و آر 
  :جميد آمده

َلنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَْمناً [   .»2« ]َو َلُيَبدِّ

  .و يقيناً ترس و بيمشان را تبديل به امنيت كند

  .كه اميان و عمل صاحل و ترس از خدا و وحشت از گناه و عذاب فردا، عّلت امنيت در دنيا و آخرت است

  ر قرآن جميد و روايات و اخبار مورد متجيد قرار گرفته و ازصاحبان اين خوف د

______________________________  
  .251/ 7: حمّجة البيضاء -)1(

  .55): 24(نور  -)2(

  154: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .آنان به عنوان عباد صاحل ياد شده است

  :اسالم صلى اهللا عليه و آلهاين خوف در هركس نباشد ناقص است و بنا به فرموده نّىب بزرگ 

  .ناقص ملعون است

اگر اين خوف، يعىن خوف از عظمت حق و كوچكى خود، خوف از مقام خدا، خوف از جرميه جرم، خوف از سوء 
عاقبت بر اثر عدم تربيت در آدمى نباشد چه عّلىت براى رشد و تكامل و مصون ماندن از خطرات دروىن و بريوىن وجود 

  دارد؟

كند و چگونه درصدد دور   شود و به چه سبب از گناه خوددارى مى ف نباشد، چگونه انسان بنده حق مىاگر اين خو 
  !آيد؟ كردن خود از عذاب فردا برمى



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

 

  تواند با دمشنان شرف و فضيلتش مبارزه كند؟ اى، مى بدون اين خوف چگونه، انسان، انسان است و با چه وسيله

   حكمت در قرآن

ها اهلامى و عقايد حّقه و اعمال پسنديده و نورانّيت  اى از واقعيت كه جمموعه  -اگوىن حكمت راقرآن جميد در آيات گون
رتين نيكى از اعظم نعمت -اهلّيه و حاالت عاىل دروىن است ها دانسته و اصل حكمت و آراستگان به آن را ستوده  ها و 

  .است

  :فرمايد در سوره بقره مى

  .»1« ]َو َمْن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد أُوِيتَ َخْرياً َكِثرياً  يـُْؤِيت احلِْْكَمَة َمْن َيشاءُ [

  .اند ترديد او را خري فراواىن داده دهد، و آن كه به او حكمت داده شود، ىب حكمت را به هر كس خبواهد مى

______________________________  
  .269): 2(بقره  -)1(

  155: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  :فرمايد حضرت لقمان را به داشنت حكمت ستوده، آجنا كه مى »1«  در سوره لقمان

  .»2« ]َو َلَقْد آتـَْينا لُْقماَن احلِْْكَمةَ [

  .و به راسىت ما به لقمان حكمت عطا كردمي

  :فرمايد در سوره بقره مى

  .»3« ]َو قـََتَل داُوُد جاُلوَت َو آتاُه اللَُّه اْلُمْلَك َو احلِْْكَمةَ [

  .جالوت را كشت، و خدا او را فرمانرواىي و حكمت داد] ؤمن نريومندى كه در سپاه طالوت بودجوان م[و داود 

  :فرمايد در سوره نساء آل ابراهيم را به آراسته بودن به حكمت ستوده، مى
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  .»4« ]فـََقْد آتـَْينا آَل ِإْبراِهيَم اْلِكتاَب َو احلِْْكَمةَ [

  .دادميحتقيقاً ما به خاندان ابراهيم كتاب و حكمت 

يلَ [ جنِْ   .»5« ] َو ِإْذ َعلَّْمُتَك اْلِكتاَب َو احلِْْكَمَة َو التـَّْوراَة َو اْإلِ

  .و آن گاه كه تو را كتاب و حكمت و تورات و اجنيل آموختم

يكى از اهداف بزرگ رسالت رسول الّله  2و سوره مجعه آيه  164و در سوره آل عمران آيه  129و در سوره بقره آيه 
  .عليه و آله را تعليم حكمت قلمداد كرده است صلى اهللا

   هاى قوانني و اصول اهلى است حكيم كسى است كه وجودش حمكم به ريشه

______________________________  
اين فقري كتاىب حتت عنوان لقمان حكيم در چهارصد وپنجاه صفحه به نگارش آورده كه تاكنون سه بار چاپ  -)1(

  .هاى لقمان به طور مفصل شرح داده شده تشده، در اين كتاب حكم

  .12): 31(لقمان  -)2(

  .251): 2(بقره  -)3(

  .54): 4(نساء  -)4(

  .110): 5(مائده  -)5(

  156: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

اى است كه براساس ضوابط و معيارهاى اسالمى  و وجودش براى ديگران منبع خري و فيض است و جامعه حكيم جامعه
  .كند مىزندگى 

   ترس از خدا ريشه حكمت
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بينيم  با توّجه به امهّيىت كه قرآن براى حكمت قائل شده و با توجه به ستايشى كه از حكيمان در قرآن و روايات آمده، مى
  :فرمايد پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله در روايىت مى

  .»1«  َرْأُس احلِْْكَمِة َخماَفُة اللّهِ 

  .ت ترس از خداستاصل و ريشه حكم

  .برمي و از اين مجله و امثال آن به موقعّيت ترس از خدا و اين كه از ضروريّات حيات عباد شايسته است پى مى

  :و در حديث قدسى آمده

  .»2«  رْأُس احلِْْكَمِة َخْشَيُة الّلهِ 

  .حقيقت و ريشه حكمت در خشيت از خداست

   انواع خوف ممدوح

  .اى مردم و اعالم آن براى جنات آنانخوف از پيش آمدن خطر بر  - 1

  .خوف از سوء عاقبت - 2

  .خوف از نافرماىن خدا - 3

______________________________  
  .229/ 1: شاىف -)1(

  .415: كلمة الّله  -)2(

  157: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

رتين علت براى توبه است - 4   .خوف از عذاب گناهان اجنام گرفته و اين كه اين خوف 

  .خوف از نقصان در عبادت يا قّلت آن در برابر عظمت حق - 5
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  .ايت حق ايت در ىب خوف از ناچيزى خود، در برابر عظمت ىب - 6

   خوف از پيش آمدن خطر براى مردم - 1

خوف از پيش آمدن خطر براى جامعه و اعالم آن براى بيدارى مردم، خمصوص انبيا و اوليا و ائمه و حكيمان و دلسوزان 
  .ورانديش استد

مهني خوف كه برخاسته از دلسوزى آنان نسبت به خلق بود، آنان را وادار كرد كه با متام وجود براى سعادت دنيا و آخرت 
  .قيام كنند و آنان را از گرفتار شدن به وادى گمراهى حفط منايند

  :فرمايد قرآن كرمي درباره ترس نوح نسبت به قومش مى

  .»1« ] قـَْوِمِه َفقاَل يا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه ما َلُكْم ِمْن ِإلٍه َغيـْرُُه ِإينِّ َأخاُف َعَلْيُكْم َعذاَب يـَْوٍم َعِظيمٍ   ِإىل َلَقْد َأْرَسْلنا نُوحاً [

خدا را بپرستيد كه مشا را جز او معبودى نيست، ! اى قوم من: به يقني، نوح را به سوى قومش فرستادمي، پس به آنان گفت
  .ترسم عذاب روزى بزرگ بر مشا مى من قطعاً از

  :فرمايد و نيز مى

   َأْن ال تـَْعُبُدوا ِإالَّ اللََّه ِإينِّ * قـَْوِمِه ِإينِّ َلُكْم َنِذيٌر ُمِبنيٌ   َو َلَقْد َأْرَسْلنا نُوحاً ِإىل[

______________________________  
  .59): 7(اعراف  -)1(

  158: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] ُكْم َعَذاَب يـَْوٍم أَِليمٍ َأَخاُف َعَليْ 

كه جز خدا را نپرستيد؛ .* اى آشكارم من براى مشا بيم دهنده:] كه به آنان بگو[ترديد نوح را به سوى قومش فرستادمي  ىب
  .من بر مشا از عذاب روزى دردناك بيمناكم

ديد   :فرمايد كرد مى مى قرآن جميد درباره ترس شعيب نسبت به آينده قومش و خطراتى كه آنان را 
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ِميزاَن ِإينِّ َأراُكْم ِخبَْريٍ َو ِإينِّ َمْدَيَن َأخاُهْم ُشَعْيباً قاَل يا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه ما َلُكْم ِمْن ِإلٍه َغيـْرُُه َو ال تـَنـُْقُصوا اْلِمْكياَل َو الْ   َو ِإىل[
  .»2« ]َأخاُف َعَلْيُكْم َعذاَب يـَْوٍم حمُِيطٍ 

خدا را بپرستيد، مشا را جز او هيچ معبودى ! اى قوم من: گفت]  فرستادمي[َمدين، برادرشان شعيب را ]  دممر [و به سوى 
بينم  مى]  نياز كننده از كم فروشى است ى كه ىب[نيست و از پيمانه و ترازو مكاهيد، مهانا من مشا را در توانگرى و نعمت 

  .و بر مشا از عذاب روزى فراگري بيمناكم

  :گويد حضرت هود، خطاب به قومش چنني مى و درباره

  .»3« ] ِإينِّ َأخاُف َعَلْيُكْم َعذاَب يـَْوٍم َعِظيمٍ [

  .ترسم ترديد من بر مشا از عذاب روزى بزرگ مى ىب

   از پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله نسبت به ترسى كه از آينده امت داشتند چنني نقل

______________________________  
  .26 -25): 11(هود  -)1(

  .84): 11(هود  -)2(

  .135): 26(شعرا  -)3(

  159: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  :شده

َوهِذِه َفِإنَُّه َيُصدُّ َعِن اَحلقِّ َوَأّما طُوُل اَألَمِل فـَيـُْنسى اآلِخَرَة   َوطُوُل اَألَمِل، أَّما اْهلَوى  اْهلَوى: أُمَّىت  ِإنَّ َأْخَوَف ما َأخاُف َعلى
ْنيا َقد اْرَحتََلْت ُمْدبـََرًة َوهِذِه اآلِخَرُة َقْد اْرَحتََلْت ُمْقبَـَلًة َوِلُكلِّ واِحَدٍة ِمنـُْهما بـَُنوٌن فَِإنْ  اْسَتَطْعُتْم َأْن َتُكونُوا ِمْن أَبْناِء اآلِخَرِة َوال  الدُّ

نْيا َفافْـَعُلوا فَانَُّكُم اْليَـوْ    .»1«  َم ىف داِر َعَمٍل َوال ِحساٍب َوأَنـُْتْم َغداً ىف داِر ِحساٍب َوال َعَملٍ َتُكونُوا ِمْن أَْبناِء الدُّ
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هواى نفس و آرزوى دراز، هواى نفس مشا را از قرار  : ترسم دو چيز است ترين چيزى كه نسبت به آن بر امّتم مى ترسناك
سازد، و آرزوهاى طوالىن مشا را از آباد   ه مىدارد، در اين صورت از مشا منبعى آلوده به هر گنا گرفنت در مدار حق بازمى
  .دارد كردن خانه آخرت بازمى

خواهيد فرزند  اين دنيا در حال گذشنت، آخرت در حال ماندن است و براى هريك از اين دو فرزنداىن است و اگر مى
خانه عمل هستيد و حساىب  هاى دنيا مصون مبانيد، به دستورات خداوند عمل كنيد؛ زيرا امروز در آخرت باشيد، واز ضربه

  .بر مشا نيست، وىل فردا در خانه حساب هستيد و قدرتى بر اجنام يك عمل در آن روز براى مشا نيست

  :ها چنني نقل شده از على عليه السالم در پايان يكى از خطبه

ْنيا ما َحتُْرُزوَن ِبِه أَنـُْفَسُكْم َغداً  وَُّدوا ىفَوُطوُل اَألَمِل فـَتَـزَ   َوِإنَّ َأْخَوُف ما َأخاُف َعَلْيُكم اثـَْنتاِن اتّباُع اهلَوى ْنيا ِمَن الدُّ   .»2« الدُّ

ترين چيزى كه مرا نسبت به مشا ترسانده، پريوى از هواى نفس و آرزوهاى طوالىن است، از دنيا براى رهاىي از  وحشتناك
  .كنيد  عذاب فردا توشه برگرييد، وقت خود را در دنيا به اميان و عمل صاحل متام

______________________________  
  .62حديث  51/ 1: ؛ اخلصال63، حديث 122، باب 90/ 70: حبار األنوار -)1(

  .28خطبه : ج البالغة -)2(

  160: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  :كند پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله نسبت به سه برنامه خطرزا براى امت چنني اعالم وحشت مى

ا َأخاُف َعلىإِ    .»1« ُشّحاً ُمطاعاً، َوَهوًى ُمتََّبعاً َوِإماماً ضاّالً : أُمَّىت َثالثاً   منَّ

ره گريند و هواى نفسى كه : ترسم از سه چيز بر اّمتم مى خبلى كه بر آنان غلبه كند و نگذارد از مال خويش در راه خدا 
  .بر آنان سلطه يابد و باعث جداىي اّمت از فرهنگ اهلى گردد گراىي منايد و پيشواى گمراهى كه آنان را آلوده به لّذت

هاى خود را در برابر خدا و  از حضرت سّيدالشهدا امام حسني عليه السالم درباره پرسش نسبت به كساىن كه مسئوليت
  :دهند، چنني نقل شده رسول اهلى صلى اهللا عليه و آله و خلق مظلوم و مستضعف اجنام منى
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ترسم كه دچار انتقام سخىت از جانب خدا  زوى هر نوع لطف و عنايت از خدا داريد، من بر مشا مىاى كساىن كه آر 
ايد كه نسبت به ديگران بر اثر اين كرامت  شويد و بالىي از بالهاى اهلى مشا را فرا گريد، مشا به مقامى از كرامت خدا رسيده

  .ايد برترى يافته

. بندگان ناشناخته، به مهني خاطر در بني مردم از احرتام آن چناىن برخوردار نيستندخداى بزرگ فراوان بنده مؤمن دارد وىل 
كند، وىل در برابر اين لطف حق، مشا به رعايت  دانند سخت احرتام مى اما مشا را به خاطر اين كه وابسته به خدا مى

رفته و مشا نه هراسى داريد و نه فرياد  هاى در جامعه بر باد كنيد كه پيمان ايد؛ زيرا مشاهده مى حقوق اهلى برخناسته
افتيد، يعىن پيمان خدا به اندازه پيمان پدرانتان  شكىن پدران خود به جزع و فزع مى كشيد، با آن كه در برابر يك پيمان برمى

  !!قيمت ندارد

  مقدار شده و كورها و كرها واى كه تعّهدهاى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در بني مردم ىب

______________________________  
  .57: حتف العقول -)1(

  161: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .كند اند و كسى به آنان رحم منى سرپرست مانده گريها در مهه شهرها دچار بدخبىت گشته و ىب و زمني

الىي كه اداى هاى وا كنيد و در برابر انسان مشا به اندازه مقام خود و در خور تكليف و مسئولّيت خويش عمل منى
  .داريد منايند تواضع نداريد، با مساحمه وسازش با ظاملان خويش را آسوده مى مسئوليت مى

هاى عاىل آمساىن است كه خداوند جهان مشا را به آن فرمان داده و مسائل خطرناكى است كه مهه مشا را از  ها برنامه اين
ى كرده، اّما مشا از معروف و منكر بازشناسانده ش   .ده غافليدآن 

تر است؛ زيرا مشا منزلت علم و  آن هنگام كه دست انتقام حق به سوى مشا دراز شود، بدخبىت و بيچارگى مشا از مهه بيش
ورزيديد، هرآينه ستمگران اين جايگاه بلند  علما را در جامعه حفظ نكرديد و اگر در اين راه از كوشش و جهاد دريغ منى

حضرت على عليه السالم به فرزندش حمّمد حنفّيه  »1« !!كردند م است اشغال منىاهلى را كه ضامن حفظ حقوق مرد
  :فرمايد مى

يِن ُمْدِهَشٌة لِْلَعْقِل،    .»2«  داِعَيةٌ ِلْلَمْقتِ يا بـَُىنّ ِإّىن َأخاُف َعَلْيَك اْلَفْقَر َفاْسَتِعْذ ِمْنُه فَِإنَّ اْلَفْقَر َمنـَْقَصٌة ىف الدِّ
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ترسم، از پيش آمدن اين مصيبت به خداى بزرگ پناه برب؛ زيرا تنگدسىت عّلت كم شدن  فقر مىپسرم بر تو از ندارى و 
دين انسان است؛ زيرا بر اثر ندارى و فقر انسان از آلوده شدن به گناهاىن چون دروغ، خيانت، دزدى و ساير اعمال ناروا 

  .ردان است و در معرض دمشىن مردم استمصون خنواهد بود و نيز آدم ندار از نظر تعّقل و تفّكر حريان و سرگ

______________________________  
  .قسمىت از گفتار امام 241: حتف العقول -)1(

  .311حكمت : ج البالغة -)2(

  162: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  :فرمايد امام على بن اىب طالب عليه السالم مى

  ِإّىن ال َأخاُف َعلى: َوَوِىلُّ النَِّىبّ َوَعُدوُّ النَِّىبِّ َوَلَقْد َقاَل ىل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله  الرَّدىَوِإماُم   َفِإنَُّه ال ِسواءٌ ِإماُم اْهلُدى
ِه َولِكّىن َأخاُف َعَلْيُكْم ُكلَّ ُمناِفِق اجلَْناِن رْكِ أُّمىت ُمؤِمناً َوال ُمْشرِكاً أَّما اْلُمْؤِمُن فـََيْمنَـُعُه الّلُه بِِإميانِِه، َوأَّما اْلُمْشرُِك فـَيَـْقَمُعُه الّلُه ِبشِ 

  .»1«  عاملِِ اللِّساِن يـَُقوُل ما تـَْعرِفُوَن َويـَْفَعُل ما تـُْنِكُرونَ 

پيشواى هدايت، ورهرب ضاللت وتبهكارى، دوست پيامرب و دمشن رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله مساوى نيستند، من بر 
كند و مشرك را به خاطر  ترسم؛ زيرا مؤمن را خداوند با كمك اميانش از تعّدى و جور حفظ مى منىاّمتم از مؤمن ومشرك 
هاى دو چهره است كه دل آنان با ظاهرشان  منايد، اما ترس و وحشت من از مردم منافق و انسان شركش قلع وقمع مى

  .هند آنچه را به ضرر مشاستد كنند، و اجنام مى پسنديد به زبان جارى مى يكى نيست، آنچه را مشا مى

  .آرى، پيامرب صلى اهللا عليه و آله با آن عظمت از شّر منافقان نسبت به اّمت اسالمى وحشت داشت

  :فرمايد مى »ج البالغة« و نيز امام در

  .»2«  َأخاُف َعَلْيُكْم ِمْن ِعقابِهِ 

  .ترسم من بر مشا از عقاب خدا به خاطر اين مهه تبهكارى و گناه مى

   خوف از سوء عاقبت - 2
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   اند كه انسان تا آخرين حلظه عمر با دو نوع دمشن بيداران راه حق بر اين عقيده

______________________________  
  .27نامه : ج البالغة -)1(

  .42خطبه : ج البالغة -)2(

  163: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

هواى نفس و توابع آن از قبيل ريا، نفاق، كرب، خنوت، غرور، دمشنان باطىن، دمشنان ظاهرى، باطىن مهانند : روبروست
هاى استبدادى، نريوهاى استعمارى كه  منا، قدرت ظاهرى مانند ابليس، انواع شياطني انسى، دوستان آدم... حسد، خبل و 

  .خربى بكشند كوشند انسان را از صراط اهلى منحرف كرده و به وادى ضاللت و ىب مهه اين دمشنان مى

اى سرسخت عليه  تواند به سادگى از بند اين دمشنان برهد، بلكه نياز مربم به شناخت آنان و مبارزه ون شك انسان منىبد
  .آنان دارد

اولياى خدا با توجه به وجود اين خطرات، مهيشه از عاقبت خود نگران بودند و نسبت به پايان كار خويش كه آيا عاقبت 
بردند و مهني ترس و وحشت ارزنده بود كه به  ن ظاهرى و باطىن، در وحشت بسر مىپريوزى با آنان است، يا با دمشنا

هاىي  ها انسان كرد و از آن آنان حال مراقبت و مواظبت خبشيده و ايشان را به شناخت دمشنان و مبارزه با آنان وادار مى
  .ساخت آگاه و بينا و فّعال و جماهد مى

  :فرمايد ين زمينه چقدر زيبا مىنّىب اسالم صلى اهللا عليه و آله در ا

  ِع روِحِه َوُظهوِر اْلَمَلِك اْلَمْوِت لهال َيزاُل اْلُمْؤِمُن خاِئفاً ِمْن ُسوِء اْلعاِقَبِة ال يـَتـَيَـقَُّن اْلُوُصوَل ِإَىل ِرْضواِن الّلِه َحّىت َيُكوَن َوْقَت نـَْز 
»1«.  

اىن است، او تا هنگام جان دادن و روبرو شدن با ملك به طور دائم مؤمن نسبت به سوء عاقبت خود در وحشت و نگر 
املوت، اطميناىن به وصال به رضوان الّله ندارد، وقىت شّر مهه دمشنان و غارتگران اميان و عمل صاحل و حاالت عاىل روحى 

  .گردد سر گذاشت و با كمال سالمت به مقام لقاى حق رسيد به جنات خود مطمئن مى را پشت
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______________________________  
  .209/ 2: سفينة البحار -)1(

  164: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

   مواردى از سوء عاقبت در قرآن

خواهد از داستان اينان  قرآن جميد به سوء عاقبت افرادى از امم گذشته و بعضى از افراد مسلمان اشاره كرده و از مردم مى
  .، و خود را از افتادن در ننگ سوِء عاقبت حفظ كنندعربت گرفته و به مواظبت ومراقبت خويش توجه داشته

  برصيصاى عابد

  .»1« ] ءٌ ِمْنَك ِإينِّ َأخاُف اللََّه َربَّ اْلعاَلِمنيَ  َكَمَثِل الشَّْيطاِن ِإْذ قاَل ِلْإلِْنساِن اْكُفْر فـََلمَّا َكَفَر قاَل ِإينِّ بَرِي[

: چون داستان شيطان است كه به انسان گفت] هاى دروغ فريفتند وعدهداستان منافقان كه كافران از اهل كتاب را با [
  :هنگامى كه كافر شد، گفت. كافر شو

  .ترسم من از تو بيزارم، من از خدا كه پروردگار جهانيان است، مى

  .اسرائيل به نام برصيصا است اكثر مفسرين قرآن عقيده دارند، اين آيه منايشگر سوء عاقبت مردى از بىن

  :او بدين قرار است داستان

مدتى طوالىن خداى بزرگ را بندگى كرد، اين بندگى و عبادت كارش را به جاىي رساند كه صاحب نفس شد و نسبت به 
  .اى از امور، داراى بصريت گشت پاره

  .سزا يافت كرد و از اين راه شهرتى به گشتند معاجله مى آنان كه دچار مرض اعصاب و حاالت غري عادى رواىن مى

   ىن صاحب مجال و داراى اصل و نسب و اصالت خانواده به چنان مرضىز 

______________________________  
  .16): 59(حشر  -)1(
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  165: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

دچار شد، وقىت از عالجش به وسيله طب نا اميد شدند، به توسط برادران نريومندش به حمضر عابد آورده شد، شيطان كه 
و باالخره او !! برد، به وسوسه آن مرد پرداخت ها، براى جدا كردن انسان از خدا متام نريويش را به كار مى تدر اين موقعيّ 

  !!را وادار به عمل قبيح آن هم با يك زن مريض كرد

 خرب اين برنامه به شهر رسيد، او را به حماكمه كشيدند و طبق قانون آن روز حمكوم به مرگ شد، به هنگامى كه بر باالى
اين خط سريى بود كه من برايت فراهم آوردم، هم اكنون اگر : دار قرار گرفت، شيطان در نظرش جمسم شد و به او گفت

با حالت اشاره، : ات كنم؟ پاسخ داد در حاىل كه بر دارم چگونه سجده: گفت! خواهى جنات ياىب بر من سجده كن مى
ها عبادت اين گونه به سوء عاقبت  ر را كشيدند و با وجود سالدا چون به اشاره چشم و ابرو شروع به سجده كرد، طناب

  .»1« و عذاب اليم دچار شد

   ثعلبة بن حاطب

َقنَّ َو َلَنُكوَننَّ ِمَن الصَّاحلِِنيَ [ تـََولَّْوا َو ُهْم  فـََلمَّا آتاُهْم ِمْن َفْضِلِه خبَُِلوا ِبِه وَ * َو ِمنـُْهْم َمْن عاَهَد اللََّه لَِئْن آتانا ِمْن َفْضِلِه لََنصَّدَّ
ِْم ِإىل* ُمْعِرُضونَ    .»2« ] يـَْوِم يـَْلَقْونَُه ِمبا َأْخَلُفوا اللََّه ما َوَعُدوُه َو ِمبا كانُوا َيْكِذبُونَ   َفَأْعَقبَـُهْم ِنفاقاً ِيف قـُُلِو

، يقيناً صدقه خواهيم از منافقان كساىن هستند كه با خدا پيمان بستند، چنان چه خدا از فضل و احسانش به ما عطا كند
   هزينه[هنگامى كه خدا از فضل و احسانش به آنان عطا كرد نسبت به .* داد و از شايستگان خواهيم شد

______________________________  
  .71/ 1: ؛ سفينة البحار247/ 19: ؛ امليزان486/ 14: ؛ حبار األنوار265/ 9: جممع البيان -)1(

  .77 -75): 9(توبه  -)2(

  166: ، ص1 رفان اسالمى، جع

هاى خود با  پس براى آن كه به وعده.* روى گرداندند]  از پيمانشان[كنان  خبل ورزيدند و اعراض] در راه خدا[آن ]  كردن
كه خدا را مالقات   هايشان تا روزى را در دل]  ثابت[گفتند، نفاقى  خدا وفا نكردند، و به سبب آن كه مهواره دروغ مى

  .گذاشتكنند، باقى  



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

 

  :كه فردى از انصار بود نازل شده است و داستان او چنني است» ثعلبة بن حاطب«اند، اين آيات درباره  مفسران نوشته

ره برامي ! اى رسول خدا: اى نداشت روزى به پيامرب صلى اهللا عليه و آله عرضه داشت ثعلبه كه مردى فقري بود و از ثروت 
  .ت كنددعا كن، خداوند به من ثروتى عناي

رت ! اى ثعلبه: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود مقدار ماىل كه در اختيار توست، اگر به اداى شكرش برخيزى؛ براى تو 
  آيا دوست ندارى از زندگى پيامربت درس بگريى؟. است از ثروتى كه نتواىن مسئوليت آن را حتمل كىن

رتين زندگى آن است كه در آن عفاف و كفاف  و نقره مى ها برامي طال به خدا اگر اراده كنم كوه! اى ثعلبه شود؛ اّما 
رتين مال آن است كه انسان بتواند شكرش را به جاى آورد   .باشد و 

ثعلبه به بيان رسول خدا صلى اهللا عليه و آله قانع نشد و با اصرار از پيامرب صلى اهللا عليه و آله تقاضاى دعا كرد و به 
آن خداىي كه تو را مبعوث به رسالت كرده است، اگر ثروتى به من عطا شود، به هر كس در به : حضرت عرضه داشت

  .ثروت من حق دارد حّقش را ادا خواهم كرد

پس از دعاى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله زندگى مادى . رسول خدا صلى اهللا عليه و آله، به دنبال اصرار ثعلبه دعا كرد
ّيه كرد و مشغول دامدارى شد. ثروتش زيادتر شدثعلبه دگرگون و روز به روز  به مرور زمان دامنه . اّول چند گوسفند 

   اموالش چنان وسعت گرفت كه به

  167: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

به مهني علت از شهر به بيابان رفت و در آجنا به كار دامدارى . تدريج شهر مدينه از پاسخ گفنت به نياز او عاجز شد
نان سرگرم اداره كار خود شد كه بر اثر كثرت كار از مجعه و مجاعت و زيارت پيامرب صلى اهللا عليه و آله مشغول شد و چ

آورى زكات به سراغ ثعلبه  پس از نزول حكم زكات، به دستور رسول خدا صلى اهللا عليه و آله، مأموران مجع. حمروم ماند
زكات در : اّما او از دادن زكات خبل ورزيد و در جواب گفت رفتند و برابر حكم خدا و رسول، از او طلب زكات كردند؛

شود و من از  گريند و اين برنامه، زورى است كه بر ما ثرومتندان حتميل مى هاى مذهىب مى اى است كه از اقلّيت رديف جزيه
  !.بينم ها خود را معذور مى گونه ماليات دادن اين

  .»1«  واى بر ثعلبه، واى بر ثعلبه: ه و آله رسيد دو بار فرمودندورزى او به پيامرب صلى اهللا علي چون خرب خبل
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او هم چنان به مجع ثروت و اضافه كردن آن مشغول بود، تا متام ثروت از كفش رفت و هم چنان كه قرآن فرموده به سوء 
  .عاقبت دچار شد

   مواردى از تاريخ اسالم

امرب صلى اهللا عليه و آله و جهاد ىف سبيل الّله سهمى به سزا يكى از رجال برجسته اسالم بود، او در يارى پي» زبري«
  .داشت

ها مششريش شكست، پيامرب صلى اهللا عليه و آله بالفاصله چوىب را برداشت و به دو طرف آن دست   در يكى از جنگ
پيش برد اهداف زبري به وسيله آن در راه اسالم و . كشيد، با عنايت خدا تبديل به مششريى شد و آن را به زبري سپرد

  .ها به خرج داد رسالت، رشادت

______________________________  
  .209/ 8: تفسري القرطىب -)1(

  168: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

رتين دفاع كنندگان از اسالم چهار نفر بودند مى على بن اىب طالب، زبري بن العوام، ابودجانه انصارى، سلمان : گويند 
  .فارسى

چند نفرى بود كه بعد از وفات پيامرب صلى اهللا عليه و آله، دعوت امريمؤمنان عليه السالم را براى دفاع از زبري يكى از 
  .حق، بدون قيد و شرط قبول كرد

زبري از چهار نفرى بود كه على عليه السالم پس از وفات نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله در دفاع از حق نفر پنجمى براى 
  .ديگر سلمان و ابوذر و مقداد بودند آن نيافت، سه نفر

  .زبري در روز شورا، حق خود را به امام على عليه السالم واگذار كرد و خودش هم مصّمم بود با امام بيعت كند

وى از افرادى بود كه دخرت پيامرب بزرگ اسالم عليها السالم وصيت كرد، بايد از افرادى باشد كه در مراسم تشييع من 
  !شركت كند

  .ترين افراد اّمت است زبري يكى از شجاع: اى به اصحابش نوشت عليه السالم در نامه على
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اما با آن مهه كرامت وفضيلت، با آن مهه شجاعت و رشادت زمحاتى كه در راه اسالم و خاندان پيامرب كشيد، در پايان  
  .رتين خلق خدا واداشت طلىب شد و اين مسئله او را از مدار حق خارج كرد و به دمشىن با كار دچار جاه

او عاقبت با فريب معاويه و تشويق عايشه به گمراه كردن مردم بصره و ساير شهرها برخاست و چندين هزار نفر را عليه 
ها به مسري اصلى برگرداند، حتريك كرد و مّدتى آن  رفت فرهنگ اصيل اسالم را پس از مّدت امريمؤمنان عليه السالم كه مى

روان منود و آن امام » مجل«ا در ميدان جنگ امام بزرگوار ر  به دفع دمشن گرفتار و پس از آن دچار جنگ صّفني و سپس 
  .مهام آخر در ميدان حمراب به شرف شهادت نايل آمد و به آرزوى خود كه اصالح امت اسالمى بود، نرسيد

   زبري در ميدان جنگ مجل خون هزاران بيگناه را به هدر داد و مزامحت سخىت

  169: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

ره مادى و دنياىي بربد؛ در بياباىن به دست مردى به  براى دولت حق به وجود آورد و بدون اين كه از اين آشوب كم ترين 
قتل رسيد و آن چنان به سوء عاقبت گرفتار شد كه در كتب اسالمى از او به عنوان فردى از پيشوايان ضاللت و كفر 

  .»1« شود نامربده مى

هاىي كه در قرآن و تاريخ از آنان  اند، با توجه به زندگى چنني انسان آرى، بيداران راه خدا و عاشقان حضرت حق، تا زنده
ياد شده است، از عاقبت خود در ترس و وحشتند، آرى، از بركت چنني خوىف است كه مهيشه مراقب خود هستند و 

  .اند فعالّيتبراى دفع خطر از حيات روحاىن خود، در كوشش و 

بنابراين خوف از سوء عاقبت، واقعّيىت است كه انسان مؤمن به آن نيازمند است و اگر با انسان نباشد، به برطرف منودن 
  .كند موانع ُحسن عاقبت اقدام منى

  خوف از نافرماىن خدا - 3

است جرامي و كيفرهاى شخصى  هاى كيفرى وضع شده از دورترين ايّام حيات براى پيشگريى از وقوع جرم، جرميه و قانون
ترين عوامل اجياد ترس در برابر اجنام جرم است و نقش مهمى در كاهش مفاسد و جرامي اجتماعى  و اجتماعى يكى از مهم

  .را به خود اختصاص داده است
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بشر وضع آيني اهلى كه حاوى متام مقررات الزم براى انسان است و قوانني آن براى جلب مصلحت و دفع مفسده به نفع 
هاى دنياىي كه نتيجه اعمال و رفتار شخصى و  ها و گناهان دو جرميه قائل است، جرميه شده است، معموًال براى جرم
  .هاى آخرتى كه آن نيز خمصوص گناهان است اجتماعى انسان است و جرميه

______________________________  
  .؛ دار األسوه441/ 3: سفينة البحار -)1(

  170: ، ص1 اسالمى، جعرفان 

  .اند كتب آمساىن و انبيا و ائمه عليهم السالم، متام مواضع جرم و جرميه را بيان كرده و در اين زمينه چيزى فروگذار نكرده

شدگان مكتب انبيا و امامان عليهم السالم، بر اثر خوف از نافرماىن خدا، دامن به گناه  مؤمنان به خدا و روز جزا و تربيت
  .كنند؛ زيرا به اين حقيقت واقفند كه گناه علت دور ماندن از رمحت و عنايت حق است ىآلوده من

ماند و به خاطر مهني خوف است كه زندگى را به پاكى  دل عاشقان و سالكان راه حق هرگز از چنني خوىف خاىل منى
  .برند شروع كرده و به پاكى به پايان مى

رزش واالىي قائلند و صاحبان اين خوف را بندگاىن حقيقى دانسته و آنان را از قرآن و روايات و اخبار براى چنني خوىف ا
  .اند ترين عباد شايسته حق به حساب آورده پاك

آرى، علت رشد و كمال و سبب طهارت و پاكى جان و دل، چنني خوىف است كه بدون آن، رسيدن به مقام قرب اهلى 
  .حمال است

يات مربوط به خوف و حاالت خائفان اشاره شود، تا ارزش اين خوف و در اين قسمت الزم است به خبشى از آ
رتين  جايگاهى كه در پاك نگاه داشنت حيات از آلودگى ها دارد، روشن گردد و معلوم شود كه خوف از عذاب خدا 

  .عّلت براى اجياد امنّيت در حيات دنيا و آخرت است

   خوف از عذاب گناهان در قرآن

  :به مردم بگو: فرمايد خدا صلى اهللا عليه و آله مى خداى متعال به رسول

  .»1« ] ُقْل ِإينِّ َأخاُف ِإْن َعَصْيُت َريبِّ َعذاَب يـَْوٍم َعِظيمٍ [
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______________________________  
  .13): 39(زمر  -)1(

  171: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .ترسم اگر پروردگارم را نافرماىن كنم از عذاب روزى بزرگ مى: بگو

  :به مردم مؤمن بگو: فرمايد و نيز مى

ا ذِلُكُم الشَّْيطاُن ُخيَوُِّف أَْوِلياَءُه َفال َختاُفوُهْم َو خافُوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ [   .»1« ] ِإمنَّ

ترساند؛ پس اگر  مى] با شايعه پراكىن و گفتار وحشت زا، از رفنت به جهاد[در حقيقت اين شيطان است كه دوستانش را 
  .ؤمن هستيد از آنان نرتسيد و از من برتسيدم

  :فرمايد قرآن جميد درباره اهل بيت عليهم السالم مى

ا نُْطِعُمُكْم * ُحبِِّه ِمْسِكيناً َو يَِتيماً َو َأِسرياً   َو يُْطِعُموَن الطَّعاَم َعلى* يُوفُوَن بِالنَّْذِر َو َخياُفوَن يـَْوماً كاَن َشرُُّه ُمْسَتِطرياً [ ِلَوْجِه ِإمنَّ
فـََوقاُهُم اللَُّه َشرَّ ذِلَك اْليَـْوِم َو َلقَّاُهْم َنْضَرًة َو * ِإنَّا َخناُف ِمْن َربِّنا يـَْوماً َعُبوساً َقْمَطرِيراً * اللَِّه ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجزاًء َو ال ُشُكوراً 

  .»2« ]ُسُروراً 

و غذا را در عني * ترسند، آسيب و گزندش گسرتده است، مىكنند، و از روزى كه  مهواره نذرشان را وفا مى]  مهانان كه[
ما مشا را فقط براى خشنودى خدا اطعام :] گويند و مى.* كنند دوست داشتنش به مسكني و يتيم و اسري انفاق مى

اكى ما از پروردگارمان در روزى كه روز عبوس و بسيار هولن.* كنيم و انتظار هيچ پاداش و سپاسى را از مشا ندارمي مى
  .ترسيم است مى

رتين عامل زمينه به مهني خاطر . هاى اهلى است ساز براى قبول احكام و فرمان ترس از روز جزا و خوف از مقام خدا 
  :فرمايد خدا به پيامربش مى

______________________________  
  .175): 3(آل عمران  -)1(

  .11 -7): 76(االنسان  -)2(
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  172: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ]َفَذكِّْر بِاْلُقْرآِن َمْن َخياُف َوِعيدِ [

ديد من مى   .ترسند، بيم ده پس به وسيله قرآن كساىن را كه از 

دانند كه در آن روز دوست و شفيعى جز خدا نيست،  ترسند و مى آرى، آنان كه از روز حشر و دّقت در حساب آن مى
مقام قرب است و مهينانند كه در كمال شوق و عشق به قبول قرآن مهاره در راه رشد و تكاملند و حركتشان به سوى 

  :فرمايد قرآن درباره خوف ممدوح مى. اند حاضر شده و متام شؤون حيات خويش را به آيات قرآن آراسته

ْم َلْيَس َهلُْم ِمْن ُدونِِه َوِيلٌّ وَ   َو أَْنِذْر ِبِه الَِّذيَن َخيافُوَن َأْن ُحيَْشُروا ِإىل[   .»2« ] ال َشِفيٌع َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقونَ  َرِِّ

در آن روز [ترسند، هشدار ده كه آنان را  و به وسيله اين قرآن كساىن را كه از حمشور شدن به سوى پروردگارشان مى
  .جز خدا سرپرست و شفيعى خنواهد بود؛ باشد كه بپرهيزند] انگيز هول

  :فرمايد هم چنني مى

َو الَِّذيَن َيِصُلوَن ما أََمَر اللَُّه ِبِه َأْن يُوَصَل َو َخيَْشْوَن َربـَُّهْم َو َخياُفوَن ُسوءَ * ِد اللَِّه َو ال يـَنْـُقُضوَن اْلِميثاقَ الَِّذيَن يُوفُوَن ِبَعهْ [
ْم َو أَقاُموا الصَّالَة َو أَنـَْفُقوا ِممَّا َرَزْقناهُ * احلِْسابِ  ْم ِسرا َو َعالنَِيًة َو َيْدَرُؤَن بِاحلََْسَنِة السَّيَِّئَة أُولِئَك َو الَِّذيَن َصبَـُروا ابِْتغاَء َوْجِه َرِِّ

  .»3« ]َهلُْم ُعْقَىب الدَّارِ 

  كنند و پيمان را وفا مى]  كه مهانا قرآن است[مهان كساىن كه به عهد خدا 

______________________________  
  .45): 50(ق  -)1(

  .51): 6(انعام  -)2(

  .22 -20): 13(رعد  -)3(

  173: ، ص1 عرفان اسالمى، ج
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پروردگارشان مهواره در هراسند ]  عظمت و جالل[دهند و از  و آنچه را خدا به پيوند آن فرمان داده پيوند مى.* شكنند منى
در برابر گناهان و اجنام وظايف [و براى به دست آوردن خشنودى پروردگارشان .* و از حساب سخت و دشوار بيم دارند

ان و آشكار انفاق منودند، ]  ثو حواد شكيباىي ورزيدند، و مناز را بر پا داشتند، و خبشى از آنچه را روزى آنان كردمي در 
هاى آنان را  هاى خود نسبت به مردم، بدى و با خوىب[كنند  را دفع مى]  گناه[زشىت و پليدى ]  عبادت[و مهواره با نيكِى 

  .ند كه فرجام نيك آن سراى، ويژه آنان است، اينان]منايند نسبت به خود برطرف مى

  :فرمايد اش مى و نيز درباره بندگان پاك و شايسته

 ]تَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َو اْألَْبصارُ رِجاٌل ال تـُْلِهيِهْم ِجتاَرٌة َو ال بـَْيٌع َعْن ِذْكِر اللَِّه َو ِإقاِم الصَّالِة َو ِإيتاِء الزَّكاِة َخيافُوَن يـَْوماً تَـ [
»1«.  

پيوسته از روزى كه ] و[دارد،  مرداىن كه جتارت و داد و ستد آنان را از ياد خدا و برپا داشنت مناز و پرداخت زكات باز منى
  .ترسند شود، مى ها در آن زير و رو مى ها و ديده دل

عاشقان فراهم كرده و از كاران، زمينه اجياد خوف را در دل  قرآن جميد با در اختيار گذاردن اوضاع قيامت نسبت به گناه
  :فرمايد خواند آجنا كه مى اين راه آنان را به ميدان هدايت و پاكى فرا مى

ْسراُن اْلُمبِ َفاْعُبُدوا ما ِشْئُتْم ِمْن ُدونِِه ُقْل ِإنَّ اْخلاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم َو َأْهِليِهْم يـَْوَم اْلِقياَمةِ [ َهلُْم ِمْن * نيُ  َأال ذِلَك ُهَو اخلُْ
   فـَْوِقِهْم ظَُلٌل ِمنَ 

______________________________  
  .37): 24(نور  -)1(

  174: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] النَّاِر َوِمن َحتِْتِهْم ظَُلٌل ذِلَك ُخيَوُِّف اللَُّه ِبِه ِعَباَدُه يَا ِعَباِد فَاتـَُّقونِ 

كساىن هستند كه روز قيامت ]  واقعى[ترديد زيانكاران  ىب: بگو. او بپرستيدخواهيد، به جاى  پس مشا هم آنچه را مى
براى آنان از باالى .* كه آن مهان زيان آشكار است! سرمايه وجودشان و كسانشان را به تباهى داده باشند؛ آگاه باشيد
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! اى بندگامن. دهد به آن بيم مىهاىي از آتش است، اين عذاىب است كه خدا بندگانش را  سرشان و از زير پايشان سايبان
  .از من پروا كنيد

  :فرمايد و نيز مى

  .»2« ] َفِإنَّ اْجلَنََّة ِهَي اْلَمْأوى*  َو َأمَّا َمْن خاَف َمقاَم َربِِّه َو نـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلَوى[

ترديد جايگاهش  پس ىب* است؛و اما كسى كه از مقام و منزلت پروردگارش ترسيده و نفس را از هوا و هوس بازداشته 
  .شت است

   روايات خوف

ْعُت أَبا َعْبِدالّلِه عليه السالم يـَُقول: َعْن َمحَْزِة بن ُمحْراِن، قالَ  : ِإنَّ ِممّا ُحِفَظ ِمْن ُخَطِب النَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله انَُّه قالَ : مسَِ
ايًَة فَانـْتَـُهوا ِإىل  ِإىل يا أَيـَُّها الّناُس ِإنَّ َلُكْم َمعاِملَ فَانـْتَـُهوا َ ايَِتُكْم، َأال ِإنَّ اْلُمْؤِمَن يـَْعَمل بـَْنيَ َخمافـَتَـْنيَ   َمعاِلِمُكْم َوِإنَّ َلُكْم  بـَْنيَ : َ

اْلَعْبُد اْلُمْؤِمُن ِمْن نـَْفِسِه  ال َيْدرى َما الّلُه صاِنٌع فيِه، َوبـَْنيَ َأَجٍل َقْد َبِقَى ال َيْدرى َما الّلُه قاٍض ِفيه فـَْلَيأُخذِ   َأَجٍل َقْد َمضى
   ِلنَـْفِسِه َوِمْن ُدنْيا آلِخَرتِِه، َوىف الشَِّبَيِة قـَْبَل اْلِكَربِ َوىف احلَْياتِ 

______________________________  
  .16 -15): 39(زمر  -)1(

  .41 -40): 79(نازعات  -)2(

  175: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ذى نـَْفُس َحمَمٍَّد ِبَيِدِه َما بـَْعَد الدُّنْيا ِمْن ُمْستَـْعَتٍب َوَما بـَْعَدها ِمْن داٍر ِإّال اْجلَنََّة اِو النَّارَ قـَْبَل اْلَمماِت فـََو الَّ 

هاى اهلى  اى مردم براى مشا نسبت به برنامه: هاىي كه از پيامرب بزرگ ضبط شده است اين است كه فرمود از سخنراىن
براى مشا پاياىن از خري مقّرر شده است خود را به آن پايان . ها برسيد شده است، پس به آن نشانههاىي قرار داده  نشانه

كند و ترس از عمر باقى مانده كه  داند خدا با آن چه مى ترس از عمر گذشته كه منى: برسانيد، مؤمن بني دو ترس است
اش براى پرييش و  ، از دنيايش براى آخرتش، از جواىنمؤمن از وجود خود براى خود. داند براى آن چه مقّرر شده است منى



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

 

ره مى به خداىي كه جامن در دست اوست، پس از دنيا جاى عذرى نيست و از پس دنيا . گريد از حياتش براى مرگش 
شت وجهنم براى مردم چيزى وجود ندارد   .جز 

  [ َعْن َأِىب َعْبِدالّلِه عليه السالم ىف قـَْوِل الّلِه َعزََّوَجلَّ 

  ] َوِلَمْن َخاَف َمقاَم رَبِِّه َجنََّتانِ 

اْلَقِبيِح ِمَن اْألَْعَماِل َفذِلَك الَّذى َمْن َعِلَم َأنَّ الّلَه َيراُه َوَيْسَمُع َمايـَُقوُل َويـَْعَلُم َما يـَْعَمُلهُ ِمْن خٍري َأْو َشرٍّ فـََيْحُجزُُه ذِلَك َعِن : قالَ 
  .»2«  َس َعِن اْهلَوىَخاَف َمقاَم رَبِِّه َونـََهى النـَّفْ 

شنود و هرچه  گويد مى بيند و آنچه مى داند خدا او را مى كسى كه مى: فرمود» وملن خاف مقام ربّه جنّتان«در ترمجه آيه 
دارد، كسى  هاى خالف حق بازمى دهد آگاه است و اين حنو اطالع از خدا او را از اجراى برنامه از خري و شر اجنام مى

  .هاى غلط بازداشته است خدا ترسيده و نفس را از خواستهاست كه از مقام 

______________________________  
، حديث 362/ 67: ؛ حبار األنوار20319، حديث 218/ 15: ؛ وسائل الشيعة9، حديث 70/ 2: الكاىف -)1(
7.  

: حبار األنوار ؛20321، حديث 219/ 15: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 80/ 2و  10، حديث 70/ 2: الكاىف -)2(
  .8، حديث 364/ 67

  176: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

ْعُت أَبا َعْبِدالّلِه عليه السالم يـَُقولُ : َعِن اْهلِْيَثِم ْبِن واِقِد قالَ  ٍء، َوَمْن َملْ َخيَِف الّلَه  َمْن خاَف الّلَه َأخاَف الّلُه ِمْنُه ُكلَّ َشى: مسَِ
  .»1« ءٍ  َأخاَفُه الّلهُ ِمْن ُكلِّ َشىْ 

  .ترساند و هركس از خدا نرتسد، از مهه چيز برتسد هركس از خدا برتسد، خداوند هر چيزى را از او مى

  .»2« َمْن َعَرَف الّلَه خاَف الّلَه َوَمْن خاَف الّلَه َسَخْت نـَْفُسُه َعِن الدُّنْيا: قاَل أَبُو َعْبِدالّلهِ : َعْن َأىب َمحَْزِة قالَ 

  .گردد و هركس از خدا برتسد دل از دنياى نامطلوب بردارد ترس مىهركس خدا را بشناسد، خدا 
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َواْن  َخِف الّلَه َكأَنََّك َتراُه َوِإْن ُكْنَت ال َتراُه َفِإنَُّه َيراَك، فَِإْن ُكْنَت تـََرى أَنَُّه ال َيراَك فـََقْد َكَفْرَت ! يَا ِإْسحاقَ : قاَل أَبُو َعْبِدالّلهِ 
  .»3«  راَك ُمثَّ بـََرْزَت َلهُ ِباْلَمْعِصَيِة فـََقْد َجَعْلَتُه ِمْن َأْهَوِن الّناِظريَن َعَلْيكَ ُكْنَت تـَْعَلُم أَنَّهُ يَ 

بيىن او  بيىن، اگر تو او را منى آن چنان از خدا برتس كه گويا او را مى: امام صادق عليه السالم به اسحاق بن عّمار فرمود
بيند، گناه   بيند كافر شدى، و اگر در حاىل كه يقني دارى تو را مى  تو را منىبيند و اگر تصّور كىن تو را به طور مسّلم مى

  .اى ترين بينندگان به حساب آورده كىن او را از سبك

ْنِجَياٌت؛ َخْوُف يا َعِلىُّ َثالٌث مُ : َعْن َجْعَفِر بِن ُحمَمٍَّد َعْن آبائِِه ىف َوِصيَِّة النَّىبِّ صلى اهللا عليه و آله و سلم ِلَعِلىٍّ عليه السالم
   َواْلَفْقِر، وََكِلَمُة اْلَعْدلِ   الّلِه ىف السِّّر َواْلَعالنَِيِة، َواْلَقْصُد ىف اْلِغىن

______________________________  
  .20322، حديث 219/ 15: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 68/ 2: الكاىف -)1(

، حديث 356/ 67: ؛ حبار األنوار20235حديث  ،220/ 15: ؛ وسائل الشيعة4، حديث 68/ 2: الكاىف -)2(
3.  

، حديث 355/ 67: ؛ حبار األنوار20324، حديث 220/ 15: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 67/ 2: الكاىف -)3(
2.  

  177: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  ىف الّرضا َواْلَغَضبِ 

  :سه چيز باعث جنات است: داشتپيامرب صلى اهللا عليه و آله اين چنني به على عليه السالم وصّيت 

ان، ميانه   .روى در زمان داشنت و نداشنت، به عدل سخن گفنت به وقت خشنودى و خشم ترس از خدا در آشكار و 

ّىت يَْأتِيَـُهُم اْلَمْوُت قـَْوٌم يـَْعَمُلوَن بِاْلَمعاصى َويـَُقولُوَن نـَْرُجو َفال َيزالُوَن َكذِلَك حَ : قـُْلُت َلهُ : َعْن َأىب َعْبِدالّله عليه السالم قالَ 
  .»2«  اَألماِىنّ َكِذبُوا لْيُسوا ِبراجَني، ِإنَّ َمْن َرجا َشْيئاً طََلَبُه َوَمْن خاَف ِمْن َشى ٍء َهَرَب ِمْنهُ  هؤالِء قـَْوٌم يـََرتجَُّحوَن ىف: َفقالَ 
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ر به رمحت حّقيم و اين آلودگى تا گويند اميدوا گروهى آلوده به گناهند و مى: مردى به امام صادق عليه السالم گفت
گويند ما اميدوارمي دروغ است،   اند، اين كه مى جا دل خوش كرده اينان به آرزوى ىب: فرمود. هنگام مرگ آنان ادامه دارد

  .ايستد جويد و هركه ترس از عذاب دارد از گناه باز مى كسى كه اميد به رمحت دارد از طريق عمل صاحل رمحت مى

ال َيْدرى ما َصَنَع الّلُه ِفيِه َوُعْمٌر َقْد َبِقَى ال َيْدرى ما   َذْنٌب َقْد َمضى: اْلُمْؤِمُن بـَْنيَ َخمافـَتَـْنيِ : ِدالّلِه عليه السالم قالَ عن َأىب َعبْ 
  .»3«  َيْكَتِسُب ِفيِه ِمَن اْلَمهاِلِك فـَُهَو ال َيْصَبُح ِإّال خاِئفاً َوال ُيْصِلُحهُ ِإالَّ اخلَْْوفَ 

______________________________  
  .254، حديث 23، باب 105/ 1: وسائل الشيعة -)1(

، باب وجوب اجلمع بني اخلوف 216/ 15: ؛ وسائل الشيعة5، باب اخلوف والّرجاء، حديث 68/ 2: الكاىف -)2(
  .4، باب اخلوف والّرجاء و حسن اخللق، حديث 357/ 67: ؛ حبار األنوار20312والّرجاء، حديث 

، باب وجوب اخلوف من الّله، 219/ 15: ؛ وسائل الشيعة12، باب اخلوف والّرجاء، حديث 71/ 2: الكاىف -)3(
  .10، باب اخلوف والّرجاء و حسن اخللق، حديث 365/ 67: ؛ حبار األنوار9حديث 

  178: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

داند خدا به خاطر آن با او چه  شته اجنام داده و منىاّول ترس از گناهى كه در عمر گذ: كند مؤمن بني دو ترس زندگى مى
كند مگر با ترس و  او زندگى منى. اى از مهالك خواهد داشت داند چه برنامه دّوم ترس از آينده به اين كه منى. خواهد كرد

  .چيزى هم جز خوف از حق عامل اصالح او نيست

ِمَن احلََْفَظِة َغَفر الّلُه َعزَّ َوَجل َلُه َمجيَع ُذنُوِبِه َوِإْن    َب الّلَه َتعاىل فيه َواْسَتْحىيَمْن َخال ِبَذْنٍب َفراقَ : قاَل الصَّاِدُق عليه السالم
  .»1«  كاَنْت َمْثَل ُذنُوِب الثـََّقَلْنيِ 

كسى كه در خلوت با گناهى روبرو گردد، خدا را ناظر بر خود بيند و از حافظان عمل : امام صادق عليه السالم فرمود
  .كند، خداوند متام گناهان او را ببخشد، گرچه مانند گناه ثقلني باشد  شرم

ْؤِمنَني عليه السالم قالَ 
ُ
 ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ال َيْصَبُح ِإّال خاِئفاً َوِإْن كاَن ُحمِْسنًا، َوال َميِْسى ِإّال خائِفاً َوِإْن كاَن ُحمِْسناً ِألَنَّهُ : َعن َأمريامل
ال َيْدرى َمالّلُه صاِنٌع ِبِه، َوبـَْنيَ َأَجٍل َقْد اقْـتَـَرَب ال َيْدرى ما ُيصيُبُه ِمَن اْهلََلكاِت َأال َوقُوُلوا َخْرياً   َوْقٍت َقْد َمضى بـَْنيَ : بـَْنيَ َأْمَرْينِ 
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َمِن   َمْن َحَرَمَك َوأدُّوا اَألمانََة ِإىل  َفْضِل َعلىتـَْعرُِفوا ِبِه َواْعَمُلوا ِبِه َتُكونُوا ِمْن َأْهِلِه، ِصُلوا َأْرحاَمُكْم َوِإن َقَطُعوُكْم َوُعوُدوا بِالْ 
  .»2« ائْـَتَمَنُكْم َوَأْوفُوا ِبَعْهِد َمْن عاَهْدُمتْ َوِإذا َحَكْمُتْم َفاْعِدُلوا

كند مگر در حال ترس، گرچه مهه ساعات شبش را به نيكى گذرانده باشد و روزش را سپرى  مؤمن شبش را روز منى
   زماىن كه بر او گذشته: ر حال وحشت، گرچه به خوىب روزش گذشته باشد، مؤمن بني دو امر استمنايد مگر د منى

______________________________  
  .20328، باب وجوب اخلوف من الّله، حديث 221/ 15: وسائل الشيعة -)1(

لس 208: ماىل، شيخ طوسى؛ األ29، باب مواعظ امرياملؤمنني عليه السالم، حديث 404/ 74: حبار األنوار -)2( ؛ ا
  .7 -357الثامن، حديث 

  179: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  !اى خواهد شد؟ داند دچار چه بال و مهلكه كند و زماىن كه بر او نيامده و منى اى مى داند خداوند با او چه معامله و منى

ه گفتار نيك نشناسند و خوىب كنيد تا خداوند مشا زبان خود را فقط به خري باز كنيد، به حنوى كه مشا را جز ب! آگاه باشيد
را در مشار نيكان آورد، با خويشاوندان بپيونديد گرچه خويشاوندان با مشا قطع رابطه كرده و به آن كس كه روز نياز مشا از 

د وفادار باشيد و به اند برگردانيد و به عهد خو  مشا دريغ كرد آنچه الزم دارد بپردازيد، امانت آنان كه مشا را امني دانسته
  .هنگام حكم كردن عدالت را مراعات مناييد

َمْن َعَرَضْت َلُه َفاِحَشٌة َأْو َشْهَوٌة َفاْجتَـَنَبها ِمْن َخماَفِة الّلِه َعزََّوَجلَّ َحرََّم الّلُه َعلَْيِه النَّاَر : ىف َمناِهى النَّىبِّ صلى اهللا عليه و آله
  .»1«  اَألْكَربِ، َوَأْجنََز َلُه َوْعَدُه ىف ِكتاِبِه ىف قـَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ َوِلَمْن َخاَف َمقاَم رَبِِّه َجنَّتانِ َوآَمَنُه ِمْن فـَزَِع 

جاىي قرار گريد و به خاطر ترس از خدا خوددارى كند، پروردگار آتش جهنم  كسى كه در معرض كار زشت يا شهوت نابه
كند و  گريان از گناه داده عمل مى اى كه در قرآن درباره كناره او را امان داده و به وعده را بر او حرام كرده و از هول بزرگ

شت به اهل ترس از خداست   .آن عطاى دو 

  :در حديث قدسى آمده

  .»2«  َخْفىن ىف َسراِئرَِك َأْحَفُظَك ىف َعْوراِتكَ   يا موسى
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  .حمافظت كنم هايت از من برتس تا در شرمگاهايت ازتو در خلوت! اى موسى

رتين عامل بازدارنده از گناه    امام على عليه السالم درباره ترس از معاد و روز حساب كه 

______________________________  
  .20297، باب ذكر مجل من مناهى النىب صلى اهللا عليه و آله، حديث 13/ 4: من ال حيضره الفقيه -)1(

  .الثامن والعشرون، ىف اخلوف من الّله تعاىل، الباب 105/ 1: ارشاد القلوب -)2(

  180: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

نوشته است چنني » عثمان بن ُحَنيف«اى كه به  است و از اوصاف پاك باختگان شناخته شده است، در پايان نامه
  :گويد مى

  .»1«  ىف َمْعَشٍر َأْسَهَر ُعُيونـَُهْم َخْوُف َمعاِدِهم

  .هايشان را بيدار نگاه داشته است كه ترس از معاد چشمبايد در گروهى قرار گرفت  

  :گويد و نيز در وصف عاشقان مى

  .»2« َوَأراَق ُدُموُعُهْم َخْوَف اْلَمْحَشرِ 

  .از ترس اوضاع قيامت اشكشان جارى است

  :فرمايد كند و در ضمن گفتار با ارزش خود مى مردم را نصيحت مى» حمّمد بن اىب بكر«اى به  در عهدنامه

  .»3«  َوِإِن اْسَتَطْعُتْم َأْن َيْشَتدَّ َخْوَفُكْم ِمَن الّلهِ 

  .مهواره در كوشش باشيد كه ترس مشا از خدا شديد شود

  :فرمايد و در قسمت ديگرى از آن نامه مى

  .»4«  َوِإنَّ َأْحَسَن النّاِس َظّناً ِبالّلِه َأَشدُُّهْم َخْوفاً لِلّهِ 
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  .ها از اوست ترين آن يت خدا خوفناكرتين مردم از نظر گمان به عنا

______________________________  
  .45نامه : ج البالغة -)1(

  .، الراغبون ىف الّله32خطبه : ج البالغة -)2(

  .27نامه : ج البالغة -)3(

  .27نامه : ج البالغة -)4(

  181: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

   خوف از خدا در دعاهاى اسالمى

خواهد كه ترسش از پروردگار ترس اهل يقني باشد، ترسى   عليه السالم در دعاى كميل از خداوند بزرگ مىحضرت على 
  :فرمايد گذارد آدمى به گناه دچار گردد، مى كه از ابتداى ظهورش در انسان، تا حلظه مرگ، منى

  .»1«  َوَأخاَفَك َخماَفَة اْلُموِقنني

  .نكنندگا و برتسم از تو مانند ترسيدن يقني

  :فرمايد حضرت سّجاد عليه السالم در زيارت امني الّله در ارزش اشكى كه به خاطر ترس خدا، از ديدگان جارى شود مى

َرَة َمْن َبكى   .ِمْن َخْوِفَك َمْرُحوَمةٌ   َوَعبـْ

  .شود باعث آمرزش صاحب اوست اشك ديده آن كس كه از ترس تو جارى مى

  :دارند، حتت عنوان راز و نياز خائفان كه ترمجه آن بدين قرار است آن حضرت با پروردگار عامل راز و نيازى

كىن، يا بعد از اين مهه عشقم به حضرتت مرا از  آيا پس از اميامن به وجود مقّدست، به عذاب فردا دچارم مى! پروردگارا
دارى؟ اى كسى   ت حمرومم مىمناىي؟ با اميدى كه به رمحتت دارم و اين كه تو اهل گذشت هسىت، آيا از عنايت خود دور مى
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كىن؟ نه تو آن موالىي نيسىت كه پناهنده را از  گذارى و از پناه دادمن خوددارى مى مرا وامى! ام كه به تو پناه آورده
  .پيشگاهت براىن

يت  اى كاش برامي معلوم بود كه مادرم مرا براى بدخبت شدن زاييده، يا براى كشيدن بار مشّقت و حتّمل زمحت بيهوده ترب
  كردن؟ اگر اين است كه من با سوء

______________________________  
  .، فصل الرابع واالربعون559: ؛ مصباح الكفعمى191: البلد األمني -)1(

  182: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .كرد زاييد و در دامنش تربيتم منى كنم، اى كاش مرا منى اختيار خودم انتخاب مى

اى تا چشمم  اى و براى رسيدن به قرب جوارت انتخاب كرده آرزومي اين است كه بدامن، آيا مرا اهل سعادت قرار داده
آبرو  هاىي كه در برابر بزرگيت به خاك مزّلت ساييده شده، درحمشر سياه و ىب روشن شود و روحم آرام گريد؟ آيا چهره

هاى پر از حمّبت را ُمهر كرده و از لطفت حمروم  گرداىن؟ يا دل ود الل مىهاىي كه به مدح و ثنايت باز ب كىن؟ يا زبان مى
اندازى؟ يا  برد از كار مى هايت به خاطر ارادتى كه به تو داشت لّذت مى هاىي كه از شنيدن برنامه مناىي؟ يا گوش مى

هاىي كه سعى در عبادت تو  دمبندى؟ يا ق شد و اميد عنايت از تو داشت مى هاىي كه به آرزو به پيشگاهت بلند مى دست
  كىن؟ كرد، به عذاب دچار مى مى

  .درهاى رمحتت را به روى بندگان غرق در توحيدت مبند و مشتاقان لقاى حضرتت را از خود حمروم منماى! پروردگارا

دم، چگونه كىن و دروىن كه به عشقت گره ز  رواىن كه به توحيد تو عزيزم كرد، چگونه به خوارى هجرانت ذليل مى! خدايا
  سوزاىن؟ به آتش جهنم مى

با رمحت و ! اى غّفار و سّتار! اى جبّار و قّهار! اى رحيم و رمحان! از رنج غضبت پناهم ده اى حّنان و مّنان! خداوندا
  .عنايتت مرا از عذاب دوزخ برهان و از رسواىي ننگ جنامت بده

هاى تكان دهنده اجياد فزع و وحشت كرد، نيكان  ن شد، برنامهخوبان از بدان نزد تو امتياز دارند، احوال دگرگو ! خداوندا
  .»1« شود رسد و در نزد تو، به كسى ظلم منى به تو نزديك شدند و بدان از تو دور گشتند، هركسى به جزاى عملش مى
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______________________________  
  .، مناجات اخلائفني119: مفاتيح اجلنان -)1(

  183: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

   سرگذشت خائفان

   زن بدكاره

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى

اسرائيل، مشغول فعاليت شد، زيباىي زن آن چنان خريه كننده بود كه   اى از جوانان بىن زىن بدكاره، به قصد آلوده كردن عده
  .اگر فالن عابد او را ببيند تسليم او خواهد شد: گروهى از جوانان گفتند

  .روم مگر اين كه آن عابد را گرفتار بند شهوت كنم به خدا قسم به خانه منى: ا شنيد، گفتزن سخن آنان ر 

زن . مرا راه بده، عابد از پذيرفنت آن زِن تنها، در آن وقت شب امتناع كرد: به هنگام شب بر در خانه عابد رفت و گفت
  .كشد كارم به رسواىي مى  گروهى از مردان هرزه به دنبال منند و اگر مرا نپذيرى: فرياد برآورد

مجال . مهني كه آن زن وارد خانه شد، لباس از بدن درآورد. عابد چون سخن او را شنيد، به خاطر جنات او در را باز كرد
پس دست به بدن زن زد، وىل ناگهان دست خود را  . زن و بدن خريه كننده مهراه با عشوه و نازش عابد را مسحور كرد

  كىن؟ چه مى: زن به او گفت. كه زير ديگ روشن بود قرار داد  كشيد و در برابر آتشى

زن از خانه بريون دويد، گروهى از مردم . دسىت كه برخالف خدا به اجراى عملى برخيزد سزاوار آتش است: جواب داد
رفتند و با كمال  مردم به سراغ آن بنده خائف حق. عابد را دريابيد كه خود را هالك كرد: اسرائيل را ديد، پس فرياد زد بىن

  .»1«  تعّجب ديدند از ترس عذاب اهلى دست خود را به آتش سوزانده است

______________________________  
  .387/ 70: حبار األنوار -)1(

  184: ، ص1 عرفان اسالمى، ج
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  حيىي وخوف از خدا

  :كند شيخ صدوق از پدر بزرگوارش نقل مى

اى از كرك به جاى آسيب صورت گذاردند، تا  پارچه. گريه كرد كه صورتش آسيب ديد  قدر مناز خواند و حيىي بن زكريّا، آن
كرد و بسيار كم خواب شده بود، پدر  او به خاطر خوف از مقام اهلى اين چنني گريه مى. اشك ديدگانش بر آن بريزد

شوى و چشمت به حمّبت حق  ام چنان لطف و عنايىت به تو كند كه خوشحال پسرم از خدا خواسته: بزرگوارش به او گفت
كند مگر   قبل از آتش جهنم صحراى سوزاىن است كه از آن عبور منى: جربئيل به من گفت! پدر: روشن گردد، عرض كرد

  .»1«  پسرم گريه كن؛ زيرا گريه از خوف خدا، حق توست: فرمود. كسى از خوف حق زياد گريه كند

   در كنار آتش سوزان

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

درنگ دست به آتش  اسرائيل زىن را مهمان كرد و در آن شب نسبت به آن زن به قصد سوء نشست؛ اّما ىب عابدى در بىن
  .نزديك كرد و از قصد خويش برگشت

از خانه : هنگام صبح به زن گفت. دوباره نّيت سوء بر او غلبه كرد، باز دست به آتش برد، تا صبح مهني برنامه را داشت
  !»2«  ريون شو كه بد مهماىن بودىمن ب

______________________________  
لس الثامن، حديث 27: األماىل، شيخ صدوق -)1( ، باب قصص زكريا و حيىي عليهما 166/ 14: ؛ حبار األنوار3، ا

  .4السالم، حديث 

  .4، باب قصص زكريا و حيىي عليهما السالم، حديث 166/ 14: حبار األنوار -)2(

  185: ، ص1 ان اسالمى، جعرف

   تنبيه نفس

  :گويد يكى از ياران پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى
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در يكى از روزها كه هوا بسيار گرم بود، من و گروهى از دوستان با رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در سايه درخىت 
آورده و با پشت و روى بدن و صورت خود بر هاى خود را از بدن بريون  ناگهان جواىن از راه رسيد، لباس. نشسته بودمي

تر از  اى نفس بچش؛ زيرا عذاىب كه نزد خداست، خيلى بزرگ: گفت هاى داغ بيابان غلتيد و در حال غلتيدن مى ريگ
  .اعمال توست

كرد، كرد، چون كار جوان متام شد و لباس پوشيد و قصد حركت   رسول خدا صلى اهللا عليه و آله اين منظره را متاشا مى
كارى از تو ديدم كه از كسى سراغ نداشتم، چه عّلىت سبب اين ! اى بنده خدا: حضرت او را به حضور طلبيد و فرمود

  برنامه بود؟

كند،  ها مباهات مى حق خوف را به جاى آوردى، خداوند به سبب تو به اهل آمسان: فرمود. خوف از خدا: عرض كرد
مهه نزد او آمدند . اين حمل حاضر است به نزد اين مرد برود تا او برايش دعا كند هركس در: سپس رو به ياران كرد و فرمود

هاى ما را در گردونه هدايت قرار ده و پرهيز از گناه را توشه ما كن و  خداوندا متام برنامه: گونه دعا كرد و او هم بدين
  .»1«  شت را نصيب ما فرموده و جايگاه ما قرار بده

  ابدجوان خائف و مرد ع

  :فرمايد امام زين العابدين عليه السالم مى

   مردى با خانواده خود سوار كشىت شد در ميان راه، دريا به حركت آمد و كشىت

______________________________  
  .378/ 70: حبار األنوار -)1(

  186: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

اى قرار گرفت و موج دريا وى را به يكى  بر ختته پاره زن. شكست و از سرنشينان آن جز مهسر آن مرد كسى جنات نيافت
شد و به هر كار زشىت  كرد كه هر حرامى را مرتكب مى در آن جزيره مرد راهزىن زندگى مى. هاى اطراف دريا برد از جزيره

  :زادى يا پرى؟ زن گفت آدمى: ناگهان آن زن را باالى سر خود ديد به او گفت. زد دست مى

راهزن سبب . زن بر خود لرزيد. گر سخىن نگفت، برخاست و با زن درافتاد و قصد كرد با او درآميزدآن مرد دي. آدمم
تاكنون چنني عملى : راهزن گفت. ترسم از خدا مى: آن زن با دست اشاره كرد و گفت. وحشت و ترس آن را پرسيد
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با اين كه تو : مرد راهزن گفت. ام ده نكردهبه عزّتش سوگند، هرگز به چنني عملى دامن آلو : اى؟ زن پاسخ داد مرتكب شده
كنم، به خدا قسم  ترسى، در حاىل كه من اين كار را به زور به تو حتميل مى اى از خدا مى مرتكب چنني عمل خالىف نشده

  .من براى ترس از حّق سزاوارتر از تو هستم

در راه . وبه نداشت به نزد خاندان خود روان شدراهزن پس از اين جرّقه بيدار كننده برخاست و در حاىل كه ّمهىت به جز ت
  :داد، راهب به راهزن جوان گفت به راهىب برخورد و به عنوان رفيق راه با او مهراه گشت، آفتاب هر دوى آنان را آزار مى

  .دعا كن تا خدا به وسيله ابرى بر ما سايه افكند وگرنه آفتاب هر دوى ما را از پاى خواهد انداخت

: راهب گفت. بينم، تا جرأت كرده از حضرتش طلب عنايت كنم اى منى من در پيشگاه خدا براى خود حسنه: جوان گفت
در مهان حلظه ابرى بر آنان . جوان پذيرفت پس راهب دعا كرد و جوان آمني گفت. كنم و تو آمني بگو پس من دعا مى

شدند، مهني كه از  جاىي رسيدند كه بايد از هم جدا مىتا به . سايه انداخت و هر دو در سايه ابر بسيارى از راه را رفتند
  .يكديگر جدا شدند ابر باالى سر جوان قرار گرفت

رتى؛ زيرا دعا به خاطر تو به اجابت رسيد، اينك داستانت: راهب گفت    تو از من 

  187: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

به خاطر ترسى كه از خدا به دل راه : ه او گفتراهب ب. جوان ماجراى برخورد خود را با آن زن گفت. را به من بگو
  .»1« دادى متام گناهانت خبشيده شد، سپس مواظب باش اينك بنگر كه در آينده نسبت به خداوند چگونه خواهى بود

رتين عامل توبه - 4    خوف از عذاب گناهان 

نافرماىن و از دستور چه كسى ختّلف و با  ها، بايد توّجه داشته باشد كه از چه وجودى  انسان در مسئله گناه و نافرماىن
  !كدام موال به ستيز و جنگ است؟

مهيشه گناه و معصيت در برابر خداوندى است كه به انسان زندگى خبشيده و از هنگام خلقتش، او را غرق در انواع 
رى حفظ منوده و در خداىي كه به انسان سالمىت عنايت كرده و او را از هر خط. هاى ماّدى و معنوى منوده است نعمت

  .ها، به ويژه آجنا كه كليدهاى ماّدى از حّل مشكل عاجز مانده است، به داد انسان رسيده است متام گرفتارى
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گناه در برابر پروردگارى كه كمال عشق و حمّبت را به انسان دارد و براى آن كه آدمى دچار دام شيطان نگردد، صد 
ه كتاب آمساىن و دوازده امام و اين مهه حكيمان و مصلحان و عارفان و خري وبيست وچهار هزار پيامرب و صدو چهارد

  .انديشان، براى انسان قرار داده است

  .پسندد تر باشد، براى انسان منى خواهد و هيچ شّرى را، گرچه از ذرّه كم گناه در مقابل عزيزى كه فقط خري انسان را مى

  .پوشد گذرد و از عقاب آدمى چشم مى خواهى و توبه، از انسان درمىگناه در برابر موالى مهرباىن كه به حمض عذر 

______________________________  
  .115/ 3: الكاىف -)1(
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  .تر است جا با انسان و حّىت از رگ گردن به انسان نزديك گناه در برابر وجود مقّدسى كه مهه

خرد و به غري او كسى در شدائد و مصائب به فرياد آدمى  و كسى ناز انسان را منىگناه در برابر وجود پاكى كه جز ا
  .منايد هاى انسان را اجابت منى كس خواسته رسد و غري او هيچ منى

  :به فرموده حضرت سيدالشهدا عليه السالم در دعاى عرفه

و گناهم در برابرت بزرگ بود؛ اما رسوامي  هايت اندك بود، وىل مرا از لطف حمروم نكردى اى كسى كه شكرم در برابر نعمت
  .ننمودى، مرا بر معصيت ديدى وىل خالفم را افشاء نكرده و در بني مردم به گناه شهرمت ندادى

  .اى خداوندى كه در كودكى از هر خطرى نگاهم داشىت و در بزرگى روزمي دادى

قت عريان بودمن مرا پوشاندى و در گرسنگى سريم  اى موالىي كه به هنگام مرض تو را خواندم و تو شفامي دادى و به و 
كردى و در تشنگى سريامب منودى و در ذلّتم عزيزم كردى و نادانيم را مبّدل به علم و شناخت و آگاهى كردى و تنهاييم را 

  .با زياد كردن افرادم جربان منودى

به وقت نياز نصرمت دادى و آنچه به من عطا   مِن غايب را، تو برگرداندى و ندارى و كمبودم را به داراىي مبّدل منودى،
  .كردى از من پس نگرفىت و اين مهه عنايت را تو نسبت به من شروع كردى
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ام را برطرف ساخىت و دعامي را به اجابت رساندى  محد و شكر سزاوار توست، اى خداىي كه لغزشم را جربان كردى و غّصه
ها و  توامن نعمت مگر من مى! هامي رسانده و بر دمشنم پريوز كردى ه خواستهو عيبم را پوشاندى و گناهم را خبشيدى و مرا ب

  هايت را بر خود بشمارم؟ ها و بزرگوارى اين منت

   توىي آن كس كه بر من مّنت دارى و بر من نعمت مرمحت كردى! اى آقاى من
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ام و اى عطا  اى روزى دهنده. من غرق فضل و كمال توام. نداشىتو به من نيكى منوده و لطف و الطافت را از من دريغ 
تو مرا از هر شّرى نگاه . تو پناهم دادى. تو مرا به دست آوردى. نياز منودى تو مرا ىب. تو به من عطا كردى! كننده توفيقم

  .داشىت

  .تو مرا خبشيدى. به تو آبرومي به جا ماند. به تو حفظ شدم. به تو هدايت يافتم

  .تو پشتيبان من شدى و مرا تأييد فرمودى. تو مرا عزيز كرده و يارى منودى. تو به من متّكن دادى. مرا جربان كردىتو 

محد دائم و شكر مهيشگى سزاوار ! اى خداى تبارك و تعاىل. تو مرا يارى كردى و شفا و عافيت دادى و گراميم داشىت
هاىي كه به من ارزاىن داشىت، منم كه به گناه اقرار  حمّبت و نعمت و واقعيتدر برابر اين مهه ! پس اى موالى مهربان. توست

اشتباه  . به غفلت گرفتار آمدم. دچار ناداىن گشتم. سهل انگارى داشتم. خطا كردم. من بد كردم. از من بگذر. دارم
با تو بيعت كردم پيمان  . با تو عهد بستم وىل عهد شكستم. هاى عمدى گشتم دچار برنامه. به خود دلگرم شدم. كردم

  .گسستم

  .هم اكنون اقرار و اعرتاف دارم كه در برابر چه خداى بزرگى و چه موالى مهرباىن به گناه و معصيت برخاستم

يم كردى، وىل آلوده شدم. تو به من امر كردى، من سرپيچى منودم! پروردگارا چه راهى دارم كه خود را نسبت به . از گناه 
  .اى به حمضرت آمي؟ و با چه پرونده. و با چه قّوتى خود را از عذاب برهامن. معذور دارماين مهه گناه 

  .هاى تو بود، تو را معصيت كردم با گوش و چشم و زبان و دست و قدم كه متامش نعمت

م كه يك بار ديگر فكر كني! هايش و با اين مهه گناهانش او با آن مهه نعمت. آرى، چنان است خدا و چنني است عبد
  در برابر چه بزرگوارى به گناه و معصيت برخاستيم و با چه جرأت و جسارتى حدود او را شكستيم؟
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آيا سزاوار نيست كه با اين مهه آلودگى از عذاب، عقاب، انتقام و سخط او برتسيم؟ آن هم گناهاىن كه به فرموده معصوم 
ها آگاه   اگر آمسان. برد اگر زمني از گناهم با خرب شود، مرا فرو مى: عليه السالم در دعاى بعد از زيارت حضرت رضا

  .»1« كنند اگر درياها بفهمند غرقم مى. افتند ها مطّلع شوند، به رومي مى اگر كوه. گردند، به سرم خراب شوند

شايد اين معرفت و . گاه شوميها آ چه خوب است با دّقت در قرآن و روايات و اخبار، از عذاب گناهان و جرميه جرم
آگاهى سبب ترس ما گردد و اين ترس باعث شود، نسبت به معاصى گذشته توبه كرده و در آينده، خود را از آلوده شدن 

  .به گناه حفظ كنيم

   كيفر گناهان در قرآن

نـَْيا َواْآلِخرَ  بـُُهْم َعَذاباً َشِديداً ِىف الدُّ   »2«  ِة َوَما َهلُم ِمن نَاِصرِينَ َفَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا َفُأَعذِّ

  .كنم و براى آنان هيچ ياورى خنواهد بود اما كساىن كه كافر شدند، آنان را در دنيا و آخرت به عذاىب سخت شكنجه مى

  .»3« ] اِنُكْم َفُذوُقوا اْلَعذاَب ِمبا ُكْنُتْم َتْكُفُرونَ يـَْوَم تـَبْـَيضُّ ُوُجوٌه َو َتْسَودُّ ُوُجوٌه َفَأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم أَ َكَفْرُمتْ بـَْعَد ِإمي[

آيا پس از :] به آنان گويند[هايشان سياه شده  هاىي سياه شود، اما آنان كه چهره هاىي سپيد و چهره در روزى كه چهره
   اميانتان كافر شديد؟ پس

______________________________  
  .56، حديث 12 ، باب246/ 84: حبار األنوار -)1(

  .56): 3(آل عمران  -)2(

  .106): 3(آل عمران  -)3(
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  .ورزيديد، اين عذاب را بچشيد به كيفر آن كه كفر مى
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  .»1« ] نُوا ُجمْرِِمنيَ ال تـَْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُمتْ بـَْعَد ِإمياِنُكْم ِإْن نـَْعُف َعْن طائَِفٍة ِمْنُكْم نـَُعذِّْب طائَِفًة بَِأنـَُّهْم كا[

يقيناً مشا پس از اميانتان  ]  عذرخواهى مشا را پايه واساسى نيست[عذرخواهى نكنيد كه ]  نسبت به اعمال و گفتارتان: بگو[
هاى منافقانه  كه سردمداران برنامه[درگذرمي گروه ديگر را ] رو بوديد كه تابع و دنباله[كافر شديد؛ اگر از گروهى از مشا 

  .كنيم زدند، قطعاً عذاب مى دست به جرم و خطا مى]  در جامعه اسالمى[به سبب آن كه مهواره ] بودند

ياد شده است چهار نفر » طائفة«ها با لفظ  گروه قابل خبشش كه در آيه از آن  »2« »تفسري نور الثقلني« بنابر گفتار
. هاى حق توبه و براى جربان خطاى خود، از مال خويش در راه خدا انفاق كردند بودند كه پس از شك و ترديد در برنامه

اند و بدون  و به اسالم بازگشته گونه خبشش خدا مربوط به كساىن است كه در دنيا از كفر توبه كرده بايد دانست كه اين
  .شك شامل وضع كّفار در قيامت نيست

بُوا ِبآياتِنا أُولِئَك َأْصحاُب النَّاِر ُهْم ِفيها خاِلُدونَ [   .»3« ] َو الَِّذيَن َكَفُروا َو َكذَّ

  .اند و كساىن كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند، اهل آتشند و در آن جاودانه

خاِلِديَن ِفيها ال ُخيَفَُّف َعنـُْهُم * يَن َكَفُروا َو ماُتوا َو ُهْم ُكفَّاٌر أُولِئَك َعَلْيِهْم َلْعَنُة اللَِّه َو اْلَمالِئَكِة َو النَّاِس َأْمجَِعنيَ ِإنَّ الَّذِ [
   اْلَعذاُب َو ال ُهمْ 

______________________________  
  .66): 9(توبه  -)1(

  .238/ 2: نور الثقلني -)2(

  .39): 2(بقره  -)3(
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  .»1« ] يـُْنَظُرونَ 

در آن لعنت .* قطعاً كساىن كه كافر شدند، و در حال كفر از دنيا رفتند، لعنت خدا و فرشتگان و مهه مردم بر آنان است
  ].تا عذر خواهى كنند[اند نه عذاب از آنان سبك شود، و نه مهلتشان دهند  جاودانه
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  ها و خطاها بدىكيفر 

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

بلكه كساىن كه مرتكب گناه شدند وآثار گناه، سراسر وجودشان را فرا گرفت، آنان اهل ] گوييد نه چنني است كه مى[
  .اند آتشند و در آن جاودانه

ا أُْغِشَيْت ُوُجوُهُهْم ِقَطعاً ِمَن اللَّْيِل َو الَِّذيَن َكَسُبوا السَّيِّئاِت َجزاءُ َسيَِّئٍة ِمبِْثِلها َو تـَْرَهُقُهْم ِذلٌَّة ما َهلُْم ِمَن اللَِّه ِمْن عاِصٍم َكأَ [ منَّ
  .»3« ] ُمْظِلماً أُولِئَك َأْصحاُب النَّاِر ُهْم ِفيها خاِلُدونَ 

گريد، براى آنان از  ها شدند، كيفر هر بدى مانند مهان بدى است و خوارى آنان را فرامى كه مرتكب بدى  و كساىن
هاىي از شب تاريك پوشيده  هايشان با پاره اى خنواهد بود؛ گوىي چهره خدا هيچ حافظ و نگه دارنده]  خشم و عذاب[

  .اند اند و در آن جاودانه شده؛ آنان اهل آتش

   لتـَّْوبَُة ِللَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السَّيِّئاِت َحىتَّ ِإذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قالَ َو لَْيَسِت ا[

______________________________  
  .162 -161): 2(بقره  -)1(

  .81): 2(بقره  -)2(

  .27): 10(يونس  -)3(
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  .»1« ]َميُوتُوَن َوُهْم ُكفَّاٌر أُولِئَك اْعَتْدنَا َهلُْم َعَذاباً أَِليماً ِإىنِّ تـُْبُت اآلَن َوَال الَِّذيَن 

و در آن حلظه كه متام [شوند، تا زماىن كه مرگ يكى از آنان فرا رسد  و براى كساىن كه پيوسته كارهاى زشت مرتكب مى
  :گويد]  ها از دست رفته فرصت

  .روند، توبه نيست كفر از دنيا مىو نيز براى آنان كه در حال  . اكنون توبه كردم

  .امي اينانند كه عذاىب دردناك براى آنان آماده كرده
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  .»2« ]َو الَِّذيَن َميُْكُروَن السَّيِّئاِت َهلُْم َعذاٌب َشِديٌد َو َمْكُر أُولِئَك ُهَو يـَُبورُ [

  .شود ترديد حيله آنان نابود مى ىبگريند براى آنان عذاىب سخت خواهد بود، و  هاى زشت به كار مى و كساىن كه حيله

   كيفر نفاق و منافق

  .»3« ] لَُّه َو َهلُْم َعذاٌب ُمِقيمٌ َوَعَد اللَُّه اْلُمناِفِقَني َو اْلُمناِفقاِت َو اْلُكفَّاَر ناَر َجَهنََّم خاِلِديَن فِيها ِهَي َحْسبـُُهْم َو َلَعنَـُهُم ال[

اند، مهان براى آنان بس است و خدا  كافران وعده داده، در آن جاودانهخدا آتش دوزخ را به مردان و زنان منافق و  
  .لعنتشان كرده و براى آنان عذاىب پايدار است

  .»4« ]َبشِِّر اْلُمناِفِقَني بَِأنَّ َهلُْم َعذاباً أَلِيماً [

  .منافقان را بشارت ده كه عذاىب دردناك براى آنان است

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

  .10): 35(فاطر  -)2(

  .68): 9(توبه  -)3(

  .138): 4(نساء  -)4(
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يعاً [   .»1« ]ِإنَّ اللََّه جاِمُع اْلُمناِفِقَني َو اْلكاِفرِيَن ِيف َجَهنََّم مجَِ

  .يقيناً خدا مهه منافقان و كافران را در دوزخ گرد خواهد آورد

ْرِك اْألَْسَفِل ِمَن النَّاِر َو َلْن جتََِد َهلُْم َنِصرياً ِإنَّ [   .»2« ]اْلُمناِفِقَني ِيف الدَّ

  .اند، و هرگز براى آنان ياورى خنواهى يافت ترين طبقه از آتش ترديد منافقان در پايني ىب
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   كيفر شرك و مشرك

رِِكَني َو اْلُمْشرِكاِت َو يـَُتوَب اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِنَني َو اْلُمْؤِمناِت َو كاَن اللَُّه َغُفوراً ِليـَُعذَِّب اللَُّه اْلُمناِفِقَني َو اْلُمناِفقاِت َو اْلُمشْ [
  .»3« ]َرِحيماً 

ايتاً خدا مردان و زنان منافق، و مردان و زنان مشرك را  عذاب كند و توبه مردان و زنان ]  به سبب خيانت در امانت[تا 
  .بپذيرد و خدا مهواره بسيار آمرزنده و مهربان است]  ر امانتبه علت لغزش د[مؤمن را 

  .»4« ]يَّةِ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب َو اْلُمْشرِِكَني ِيف ناِر َجَهنََّم خاِلِديَن ِفيها أُولِئَك ُهْم َشرُّ اْلربَِ [

  .اند اند؛ اينانند كه بدترين خملوقات آن جاودانهاند و در  به يقني كافراِن از اهل كتاب و مشركان در آتش دوزخ

   َو يـَُعذَِّب اْلُمناِفِقَني َو اْلُمناِفقاِت َو اْلُمْشرِِكَني َو اْلُمْشرِكاِت الظَّانَِّني ِباللَِّه َظنَ [

______________________________  
  .140): 4(نساء  -)1(

  .145): 4(نساء  -)2(

  .73): 33(احزاب  -)3(

  .6): 98(بّينه  -)4(

  195: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ]اً السَّْوِء َعَلْيِهْم َدائَِرُة السَّْوِء َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِهْم َوَلَعنَـُهْم َوَأَعدَّ َهلُْم َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصري 

يشامد بد زمانه فقط بر خودشان برند عذاب كند؛ پ و مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را كه به خدا گمان بد مى
  .خدا بر آنان خشم گرفته، و لعنتشان كرده است و دوزخ را براى آنان آماده منوده و چه بد بازگشت گاهى است. باد

   كيفر گناهان در روايات

   هاى خالف دستور حق عبادت
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: َنىبِّ َزمانِِه ُقْل َلهُ   صاَر ِمْثَل اخلَْالِل فََأْوَحى الّلُه َعزََّوَجلَّ ِإىل  ِإْسرائِيَل َحّىت َعَبَد الّلُه ِحبـٌْر ِمن َأْحباِر َبىن : َعْن َأىب َعْبِدالّلِه قالَ 
ْلَيُة ىف اْلَقْدِر ما قَِبْلُت ِمْنَك َحّىت   َوِعزَّتى َوَجاليل َوَجبَـُروتى َلْو أَنََّك َعَبْدَتىن َحّىت  باِب اّلذى َتأتَِيىن ِمَن الْ   َتُذوَب َكما َتُذوُب اْإلِ

  .»2«  َأَمْرُتكَ 

اسرائيل آن چنان عبادت كرده كه به سخىت الغر شد،  عابدى از عابدان بىن: از امام صادق عليه السالم روايت شده
به عّزت و جالل و جربومت سوگند، اگر مرا آن چنان عبادت كىن كه به مانند : خداوند به پيامرب زمانش وحى كرد به او بگو

ام به بندگى من برخيزى و از آن درى   پذيرم مگر به آن صورتى كه خودم معّني كرده آب شوى، از تو منىچرىب درون ديگ 
  .ام وارد شوى كه دستور داده

  هاى اهلى استوار باشد، آرى، عبادت واقعى، عبادتى است كه براساس فرمان

______________________________  
  .6): 48(فتح  -)1(

؛ 23، حديث 7، باب 176/ 27: ، باب عقاب من اتى الّله من غري بابه؛ حبار األنوار203: ثواب األعمال -)2(
  .400: اعالم الدين

  196: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .هاى منهاى فرمان حق بدعت است و بدعت ضاللت است و اهل بدعت در آتشند دستور و برنامه عبادت ىب

   غفلت از فرامني حق

ا يـَْغَفُل َعْن نـَْفِسِه َوِإيّاُكْم َوالتَّهاُوَن ِألَْمِر الّلِه َعزَّ : لَ َعْن َأىب َعْبِدالّلِه قا اَوَن بَِأْمِر ِإيّاُكْم َواْلَغْفَلَة َفِإنَُّه َمْن َغَفَل َفِإمنَّ َ َوَجلَّ فَِإنَّهُ َمْن 
  .»1« الّلِه َأهانَُه الّلُه يـَْوَم اْلِقياَمةِ 

پرهيزيد؛ زيرا غفلت به ضرر خود مشاست و از سسىت نسبت به دستورهاى حق از غفلت ب: امام صادق عليه السالم فرمود
  .شود كه خداوند در قيامت مشا را سبك بشمارد دورى كنيد؛ زيرا سست مشردن امر حق، باعث مى

   سرپيچى از اهل بيت عليهم السالم
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ِإنَّ أَْفَضَل الِبقاِع مابـَْنيَ : الّلُه َوَرُسوُلُه َواْبُن َرُسوِلِه أَْعَلُم، قال: ْفَضُل؟ قـُْلتُ َأىُّ اْلِبقاِع أَ : َعْن َأىب احلَْْمَزِة قاَل لَنا َعِلىُّ ْبُن اُحلَسْنيِ 
اراً  َ َمقاِم ُمثَّ َلَقى َويـَُقوُم لَْيًال ىف ذِلَك الْ الرُّْكِن َواْلَمقاِم َوَألنَّ َرُجًال َعَمَر ما َعَمَر نُوٌح ىف قـَْوِمِه أَْلَف َسَنٍة ِإّال َمخْسَني عاماً َيُصوُم 

  .»2« الّلَه َعزََّوَجلَّ ِبَغْريِ ِواليَِتنا َملْ يـَْنَتِفْع ِبذِلَك َشْيئاً 

خدا و رسول و : ها كدام است؟ گفتم برترين سرزمني: حضرت على بن احلسني عليه السالم از ما پرسيد: گويد اىب محزه مى
رت مى   :داند، فرمود فرزند رسول 

صد و پنجاه سال در آن مكان روز را به روزه و شب را ها بني  رتين مكان ركن و مقام است، اگر مردى به مانند نوح، 
   به عبادت سپرى كند؛ وىل عبادتش

______________________________  
؛ 3، حديث 112، باب 227/ 69: ، باب عقاب املتهاون بامر الّله سبحانه؛ حبار األنوار203: ثواب األعمال -)1(

اون بامر الّله23، باب 96/ 1: اسناحمل   .، عقاب من 

  .، باب عقاب من جهل حق اهل بيت عليهم السالم204: ثواب األعمال وعقاب األعمال -)2(

  197: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

ره   .اى خنواهد برد مهراه پذيرش واليت ما نباشد، از عبادات خود 

ّنا اإلماُم اْلَمْفُروُض طاَعتُُه، َمْن َجَحدُه ماَت يـَُهوِديّاً َأْو َنْصرانّياً َوالّلِه ما ُترَِك اْألَْرُض ُمْنُذ مِ : َعْن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
  .»1«  َمُه َجنا َحّقاً َعَلى اللّهِ َوَمْن َلزِ  قـََبَض الّلُه َعزََّوَجلَّ آَدَم ِإّال َوفيها ِإماٌم يـَْهَتدى ِبِه ِإَىل الّلِه ُحّجًة َعَلى اْلِعباَد، َمْن تـَرََكُه َهَلَك،

پيشواىي كه اطاعتش واجب است ماييم، منكر رهربى ما يهودى يا نصراىن خواهد مرد، به : امام صادق عليه السالم فرمود
خدا قسم پس از مرگ آدم؛ زمني بدون پيشواى بر حق، مناند، پيشواىي كه مردم را به سوى خدا هدايت كند، پيشواىي كه 

ها حّجت خدا بود، آرى، كسى كه امام هدايت را رها كند هالك شده و هركس زندگيش بر حمور رهربى حق  برنامه در متام
  .باشد جنات يافته است

  پريوى از پيشواى ستمكار
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َبنَّ ُكلَّ َرِعيٍَّة ىف: َعْن َأىب َجْعَفٍر عليه السالم قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله و سلم ْسالِم َأطاَعْت ِإماماً جاِئراً لَْيَس ا َألَُعذِّ ْإلِ
ْسالِم َأطاَعْت ِإماماً هاِدياً ِمَن الّلِه َعزََّوَجلَّ ِمَن الّلِه َعزََّوَجلَّ َوِإْن كاَنِت الرَِّعيَُّة َأْعماَهلَا بـَرًَّة َتِقيًَّة، َوَالْعُفَونَّ َعْن ُكلِّ َرِعيٍِّة ىف اْإلِ 

  .»2« َأْعماِهلا ظاِلَمًة ُمسيَئةً َوِإْن كاَنِت الرِِّعّيةُ ىف 

هر رعّيىت كه در اسالم از پيشواى ستمكار، پيشواىي كه : پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود: گويد امام باقر عليه السالم مى
كنم، گرچه آن رعّيت در اعمالش نيكوكار و پرهيزكار  از طرف خدا نيست پريوى كند، بدون شك او را دچار عذاب مى

  و هر باشد

______________________________  
، حديث 4، باب 85/ 23: ، عقاب من مات وال يعرف امامه؛ حبار األنوار205: ثواب األعمال وعقاب األعمال -)1(

  .، عقاب من مل يعرف امامه17، باب 92: ؛ احملاسن27

، حديث ىف زيارة املؤمن لّله؛ حبار 259: ، باب بشارة املصطفى لشيعة املرتضى؛ االختصاص217: بشارة املصطفى -)2(
  .1، حديث 3، باب 110/ 25: األنوار

  198: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

دهم، گرچه در اعمالش به  رعّيىت كه از پيشواى هدايت كننده به سوى حق، فرمان بربد، او را مشمول خبشش خود قرار مى
  .خود ظلم كرده و مرتكب بدى شده باشد

فراموش كرد كه اطاعت از پيشواى برحق، اراده بر گناه را در آدمى به تدريج ضعيف كرده و گرايش به اين نكته را نبايد 
در اين صورت حسنات زياد، باعث آمرزش سيّئات شده و ريشه گناهان را در . كند مسائل حق را در انسان تقويت مى

  .كند وجود انسان خشك مى

   مّدعيان دروغني

  : [ قـَْوِل الّلِه َعزََّوَجلَّ قاَل أَبُو َعْبِدالّلِه ىف

ِينَ َويـَْوَم اْلِقَياَمِة تـََرى الَِّذيَن َكَذبُوا َعَلى اللَِّه ُوُجوُهُهم ُمْسَودٌَّة أَلَْيَس ِىف َجَهنََّم َمْثوًى ِلْلُمَتكَ    ] ربِّ

  .»1«  َمْن َزَعَم أَنَّهُ ِإماٌم َولَْيَس ِبِإمامٍ : قالَ 
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بيىن آيا  روز جزا صورت آنان كه بر خدا دروغ بستند سياه مى«: فرمايد اى كه مى آيهامام صادق عليه السالم در ترمجه 
اين آيه نشان دهنده عذاب كسى است كه خود را پيشوا بداند در حاىل كه : فرمود» جهّنم جايگاه متكّربين نيست؟

  .صالحّيت پيشواىي را ندارد

   دمشنان اهل بيت پيامرب عليهم السالم

   ُمْدِمُن اخلَْْمِر َكعاِبِد اْلَوَثِن، َوالّناِصُب ِآلِل ُحمَمٍَّد َشرٌّ ِمْنُه، قـُْلتُ : ِدالّلهِ قاَل أَبُو َعبْ 

______________________________  
، حديث 3، باب 113/ 25: ؛ حبار األنوار1، ما روى فيمن ادعى االمامه، حديث 5، باب 111: غيبة النعماىن -)1(

13.  

  199 :، ص1 عرفان اسالمى، ج

َوِإنَّ النَّاِصَب َلْو َشفََّع فيِه َأْهُل ُجِعْلُت ِفداَك َوَمْن َأَشرُّ ِمْن عاِبِد اْلَوَثِن؟ َفقاَل ِإنَّ شاِرَب اخلَْْمِر ُتْدرُِكُه الشَّفاَعُة يـَْوَم الِقياَمِة 
  .»1« السَّماواِت َواْألَْرِض َملْ ُيْشَفعوا

پرست است و ناسزاگوىي به آل حمّمد كه در دمشىن اهل بيت غرق  مخر مهانند بتمعتاد به : امام صادق عليه السالم فرمود
  به حضرت عرض كردم فدايت شوم، عّلت بدترى او از معتاد به مشروب چيست؟: گويد است بدتر از اوست، راوى مى

در مورد او قبول خنواهد ها و زمني به شفاعت ناصىب برخيزند،  شود، وىل اگر اهل آمسان شفاعت شامل شراخبوار مى: فرمود
  .شد

و اين واقعّيىت است كه . البته بايد دانست كه شفاعت در قيامت شامل كسى است كه با توبه از گناه، از دنيا رفته باشد
  .قرآن و روايات بر آن داللت دارد

   جتاوز، قطع رحم، قسم دروغ

َوباَهلُنَّ، اْلبَـْغُى، َوَقطيَعةُ   ِخصاٍل ال َميُوُت صاِحبـُُهنَّ أََبداً َحّىت يَرىىف ِكتاِب َعِلىٍّ َثالُث : َعْن َأىب َجْعَفٍر عليه السالم قالَ 
ا   .»2« الرَِّحِم، َواْلَيمُني الكاِذَبِة يُبارُِز ِ
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بيند،  دارنده سه خصلت، نتيجه خصائلش را قبل از مرگ مى: كند امام باقر عليه السالم از كتاب على عليه السالم نقل مى
  .قطع رحم، قسم دروغ) زنا(جتاوز 

   متكّربان

   أَْلِعزُّ رِداءُ الّلِه َواْلِكْربِياءُ ِإزارُه َفَمْن َتناَوَل َشْيئاً ِمْنُه َأَكبَُّه اللّهُ : قاَل أَبُوَجْعَفٍر عليه السالم

______________________________  
، حديث 10، باب 234/ 27: ، حبار األنوار، باب عقاب الناصب واجلاحد ألمرياملؤمنني207: ثواب االعمال -)1(

46.  

، باب حترمي اليمني الكاذبة، حديث 202/ 23: ؛ وسائل الشيعة4، باب قطيعة الرحم، حديث 347/ 2: الكاىف -)2(
  .119، باب خصال سه گانه، حديث 124/ 1: ؛ اخلصال29382

  200: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  ىف َجَهنَّمَ 

  .اندازند عّزت و كربياىي از خداست، خداوند متكّرب را در قيامت به جهّنم مى: السالم فرمودامام باقر عليه 

   شادى از گناه

َمْن أَْذَنَب َذْنباً َوُهَو ضاِحٌك َدَخَل : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: َعْن َأىب َجْعَفر ْبِن ُحمَمٍَّد َعْن أَبيِه عليهما السالم قالَ 
  .»2«  َوُهَو باكٍ  الّنارَ 

گناهكارى كه نسبت به گناهش : كند امام صادق عليه السالم از پدرش، از رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله نقل مى
  .شود در حاىل كه گريان است خندان باشد، وارد جهّنم مى

  سبك مشردن مناز
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يا أَبا ُحمَمٍَّد َلْو : بَِأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم فـََبَكْت َوَبَكْيُت لُِبكائِها ُمثَّ قاَلتْ أُمِّ َمحيَدٍة أَُعزّيها   َدَخْلُت َعلى: َعْن َأىب َبصٍري قالَ 
نَـْيِه ُمثَّ قالَ  ُعوا ِىل ُكلَّ َمْن بـَْيىن َوبـَيـَْنُه قراَبًة قاَلتْ : َرأَْيَت أبا َعْبِدالّلِه ِعْنَد اْلَمْوِت َلرَأَْيَت َعَجبًا، فـََتَح َعيـْ ْم ُترَِك َأَحٌد ِإّال فـَلَ : َأمجِْ

  .»3« ِإنَّ َشفاَعَتنا ال َتناُل ُمْسَتِخّفاً بِالصَّالةِ : فـََنَظَر ِإَلْيِهْم ُمثَّ قالَ : َمجَْعناُه قاَلتْ 

محيده مالقات كردم، بس ام محيده   به خاطر تسليت نسبت به شهادت حضرت صادق عليه السالم با ام: گويد ابوبصري مى
  ديدى، اگر به وقت شهادت امام حاضر بودى برنامه عجيىب مى: ريه او گريستم، به من گفتگريه كرد من نيز از گ

______________________________  
  .359/ 1: ؛ عواىل الآلىل130، باب 213/ 70: ، باب الكرب؛ حبار األنوار309/ 2: الكاىف -)1(

، باب التوبة وانواعها وشرائطها، 36/ 6: نوار، باب عقاب من اذنب وهو ضاحك؛ حبار األ223: ثواب األعمال -)2(
  .57حديث 

لس الثالث وسبعون، حديث 484: األماىل، شيخ صدوق -)3(   .127: ؛ فالح السائل10، ا

  201: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

بني من و هركس خويشاوندى هست در كنار من حاضر  : حضرت به هنگام انتقال از اين عامل، ديده باز كرد و فرمود
  .رسد كسى كه مناز را سبك بشمارد به شفاعت ما منى: كنيد، مهه را حاضر كردمي، رو به مهه آنان فرمود

  ضايع كردن مناز

ْعُت أَبا َجْعَفٍر عليه السالم يـَُقولُ : َعْن ُزراَرٍة قالَ  وَن َدَخَل َرجٌل َمْسِجداً فيِه َرُسوُل الّله َفَخفََّف ُسُجوَدُه ُدوَن ما يـَْنَبغى َودُ : مسَِ
  .»1« َغْريِ ديِن ُحمَمَّدٍ   نـََقَر َكنـَْقِر الُغراِب َلْو ماَت، ماَت َعلى: ما َيُكوُن ِمَن السُُّجوِد، َفقاَل َرُسوُل الّلهِ 

مردى وارد مسجد شد و در مناز خود آن چنان كه الزم بود : از حضرت باقر عليه السالم شنيدم كه فرمود: گويد زراره مى
مانند كالغ نوك به زمني زد، اگر با اين وضع مبريد به دين حمّمد : نكرد، پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمودسجود را رعايت 

  .منرده است

   خبل ورزيدن از زكات

  .»2« َمْن َمَنَع الزَّكاَة فـَْلَيُمْت ِإْن شاَء يـَُهوِديّاً َأْو َنْصرانيّاً : عن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم
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  .مريد يا به آيني يهودّيت يا نصرانّيت كسى كه زكات نپردازد، پس مى: ه السالم فرمودامام صادق علي

______________________________  
لس الثالث وسبعون، حديث 483: األماىل، شيخ صدوق -)1(   .8، حديث 16، باب 234/ 81: ؛ حبار األنوار8، ا

  .، عقاب مانع الزكاة235: ثواب األعمال -)2(

  202: ، ص1 اسالمى، ج عرفان

  خوارى بدون عذر روزه

ْعُت أَبا َعْبِدالّلِه عليه السالم يـَُقولُ : َعْن يُوِنس بن َمحاِد الرّازى قالَ    َمْن أَْفَطَر يـَْوماً ِمْن َشْهِر َرَمضاَن َخرََج روُح اإلمياِن ِمْنهِ : مسَِ
»1«.  

هركس يك روزه از ماه رمضان را خبورد، روح اميان : رموداز حضرت صادق عليه السالم شنيدم كه ف: گويد يونس رازى مى
  .از او خارج شده است

   گناه زبان

بـَْتىن َعذاباً : يـَُعذُِّب الّلُه الّلساَن َعذاباً ال يـَُعذُِّب ِبِه َشْيئاً ِمَن اجلَْوارِِح فـَيَـُقولُ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َأْى َربِّ َعذَّ
ا الدّ َملْ  ا فـََيْسِفُك ِ ا املاُل تـَُعذَِّب ِبِه َشيئاً، فـَُيقاُل َلُه َخَرْجَت ِمْنَك َكِلَمٌة، فـَبَـَلْغَت َمشارَِق اَألْرِض َوَمغاِرَ مُّ اَحلراِم، َوانـُْتِهَب ِ

بـَنََّك َعذاباً ال أَُعذِّبُ  ا اْلَفرُْج احلَْراِم َوِعزَّتى ُألَعذِّ   .»2«  ِبِه َشْيئاً ِمْن َجوارِِحكَ  اَحلراِم، َوانـُْتِهَك ِ

خداوند زبان را به عذاىب دچار كند كه هيچ كدام از جوارح انسان دچار چنان : پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
اى كه هيچ چيز گرفتار چنني عذاىب نيست، خداوند  دارد خداوندا چرا به عذاىب مبتالمي كرده عذاىب نشوند، زبان عرضه مى

   اى از تو صادر شد كه به خاطر آن خون ناحقى رخيت و مال كلمه: گويد مى

______________________________  
، باب 251/ 10: ؛ وسائل الشيعة1892، باب ما جيب على من افطر، حديث 118/ 2: من ال حيضره الفقيه -)1(
  .13337من افطر ىف شهر رمضان، حديث  - 2
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، باب عدم جواز القضاء 21/ 27: ، وسائل الشيعة16لصمت وحفظ اللسان، حديث ، باب ا125/ 2: الكاىف -)2(
  .80، باب السكوت والكالم، حديث 304/ 68: ؛ حبار األنوار33103واالفناء، حديث 

  203: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

يك از جوارحت را  حمرتمى به غارت رفت و به آبروى حمرتمى لطمه خورد، قسم به عّزمت به عذاىب دچارت كنم كه هيچ
  .گونه عذاب نكرده باشم آن

   عدالت خواهان ظامل

  .»1«  ِإنَّ ِمْن َأَشدِّ الّناِس َعذاباً يـَْوَم الِقياَمِة َمْن َوَصَف َعْدًال َوَعِمَل ِبَغْريِهِ : َعْن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم ِإنَُّه قالَ 

ها  ند و برخالف آن عمل كند، در قيامت داراى شديدترين عذابكسى كه دم از عدل بز : امام صادق عليه السالم فرمود
  .است

   اثر شوم غضب

  .»2«  قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله الَغَضُب يـُْفِسُد اإلمياَن َكما يـُْفِسُد اِخللُّ الَعَسلَ : َعَن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 

كند، چنانچه سركه عسل را از  خشم اميان را فاسد مى: صلى اهللا عليه و آله فرمودپيامرب : امام صادق عليه السالم فرمود
  ).بدون شك فاسد االميان در قيامت اهل جنات نيست(برد  بني مى

   تعّصب

   َخْرَدٍل ِمنْ قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َمْن كاَن ىف قـَْلِبِه َحبَّةٌ ِمْن : َعْن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 

______________________________  
، باب انه ال جيوز 296/ 15: ؛ وسائل الشيعة2، باب من وصف عدال وعمل به غريه، حديث 300/ 2: الكاىف -)1(

  .20556ملن وصف عدال، حديث 

  .بوجوب تسكني الغض -53، باب 358/ 15: ؛ وسائل الشيعة1، باب الغضب، حديث 302/ 2: الكاىف -)2(
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  204: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1« َعَصِبيٍَّة بـََعَثُه الّلُه يـَْوَم الِقياَمِة َمَع َأْعراِب اْجلاِهِليَّةِ 

اى از خردل تعّصب داشته  كند، هركس به اندازه دانه امام صادق عليه السالم از نّىب اسالم صلى اهللا عليه و آله نقل مى
  .شود مىباشد، در قيامت با اعراب جاهلى حمشور 

آن كس كه از اقوام خود در ستمكارى پشتيباىن كند و آن كه براى خود و قوم و «: اند در كتب لغت در باب تعّصب گفته
  .»قبيله خود خشم بيجا منوده، از آنان محايت كند و كسى كه در باطل خود پافشارى ورزد

   مانع حق مؤمن

َيسيَل ِمْن   رِْجَلْيِه َحّىت   َمْن َحَبَس َحقَّ اْلُمْؤِمِن أَقَاَمُه الّلُه يـَْوَم الِقياَمِة َمخَْس ِمَأَة عاٍم َعلىيا يُوِنَس : قاَل أَبُو َعْبِدالّلِه عليه السالم
  .»2« ُمثَّ يـُْؤَمُر ِبِه ِإَىل النَّارِ  عَني يـَْوماً َعَرِقِه أَْوِديٌَة َويُنادى ُمناٍد ِمْن ِعْنِد الّلِه هَذا الظَّاِملُ اّلذى َحَبَس َعِن اْلُمْؤِمِن َحقَُّه فـَُيوَبُخ َأْربَ 

آن كس كه از حق مؤمن جلوگريى كند، در قيامت پانصد سال به روى پا ! اى يونس: امام صادق عليه السالم فرمود
گاه يك منادى از جانب حق فرياد كند، اين است آن ستم  هاى عرق از بدنش جارى گردد، آن دارند، تا ظرف نگاهش مى

شود به جهّنم  گاه امر مى سپس به مدت چهل روز او را توبيخ كرده، آن. نگذاشته مؤمن به حّقش برسداى كه  پيشه
  .بربندش

______________________________  
العصبية والفخر؛ وسائل  -133، باب 284/ 70: ؛ حبار األنوار3، باب العصبية، حديث 308/ 2: الكاىف -)1(

  .التعصب حترمي -57، باب 370/ 15: الشيعة

  .6، حديث 3، باب 147/ 100: ، عقاب من حبس حق املؤمن؛ حبار األنوار240: ثواب األعمال -)2(

  205: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  پريوى از طاغوت و حمّبت بيجا به دنيا

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى
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اينان به سخط اهلى دچار : فرمود. مرده بودند ها ها و خانه عيسى بن مرمي با يارانش بر شهرى گذشتند كه مردم آن كوچه
پروردگار به عيسى . مندمي داستان آنان را بدانيم عالقه: ياران گفتند. شدند اند، اگر به مرگ طبيعى مرده بودند دفن مى شده
د عيسى پرسي. يكى از كساىن كه مرده بود لبيك گفت! اى اهل قريه: با مردگان صحبت كن، عيسى فرياد زد: فرمود

: عيسى پرسيد هاويه چيست؟ آن مرد گفت. در خوشى زيستيم و به بدخبىت دچار هاويه شدمي: داستان مشا چيست؟ گفت
  !هاىي از عذاب قرار دارد درياهاىي از آتش كه در آن كوه

ا كجا؟  حمّبت به دنيا ت: فرمود. به خاطر دو گناه، بندگى طاغوت و عشق به دنيا: چرا گرفتار آجنا شديد؟ گفت: فرمود
  .مهانند كودكى كه به مادر عشق ورزد: گفت

  .گشتيم گشت حمزون مى شدمي، تا از ما برمى كرد خوشحال مى تا دنيا به ما رو مى

  .ها و دستورهايش شنواىي داشتيم از متام برنامه: پريوى مشا از طاغوت چگونه بود؟ عرضه داشت: فرمود

بند و جلام آتشني بسته است و  اهل شهر دهانشان به وسيله دهانهبقيه : تو چگونه به من جواب دادى؟ گفت: فرمود
ها نبودم؛ اّما وقىت عذاب آمد مرا هم   من گرچه در بني آنان بودم وىل در عمل با آن. مالئكه غالظ و شداد مواظب آنانند

ها و خوردن نان جو، در  لهخوابيدن در مزب: عيسى فرمود! ترسم كه در آتش قرار بگريم گرفت و فعًال با موىي معّلقم و مى
   صورتى كه دين انسان براى انسان سامل مباند، براى

  206: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

توانيد مفّصل آن  كند بيش از اين است، مشا مى البته آيات و رواياتى كه كيفر گناهان را بيان مى. »1«  انسان آسان است
  .ببينيد »حمّجة البيضاء« ،»الكاىف« ،»عقاب األعمال« ،»حبار األنوار«  هاى را در كتاب

شود، به خوف شديدى  آرى، وقىت انسان از طريق قرآن و روايات رسيده از منابع وحى، از كيفر و عذاب گناهان آگاه مى
رتين عامل بازدارنده انسان از گناه و وسيله اى براى تدارك خطاهاى گذشته است و اين مهان  دچار شده و اين خوف 

  :كه در قرآن و روايات به آن اشاره شده كه براى هر انساىن الزم و ضرورى استخوىف است  

  .»2« ] َفِإنَّ اْجلَنََّة ِهَي اْلَمْأوى*  َو َأمَّا َمْن خاَف َمقاَم َربِِّه َو نـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلَوى[

ترديد جايگاهش  پس ىب* شته است؛و اما كسى كه از مقام و منزلت پروردگارش ترسيده و نفس را از هوا و هوس بازدا
  .شت است
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  دورى از طاغوت به خاطر ترس از خدا

  :نقل است» فضل بن ربيع«از 

كردم صداى دق الباب شنيدم، پرسيدم كيست؟  هنگام شب كه من اسرتاحت مى. با هارون الرشيد به زيارت حج رفتم
  !راسىت هارون بودامري را اطاعت كن، من با شتاب بريون آمدم و او به : پاسخ آمد

______________________________  
، باب حترمي جماورة اهل 255/ 16: ، عقاب حب الدنيا وعبادة الطاعوت؛ وسائل الشيعة254: ثواب األعمال -)1(

  .املعاصى

  .40): 79(نازعات  -)2(

  207: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

هيجان مرا گرفته است كه فقط مردى خردمند : گفت. آمدم تو مىفرستادى نزد  اگر كسى را به دنبامل مى! اى امري: گفتم
  .تواند آن را فرو نشاند؛ مردى را به من بنماى كه بتوامن از او سؤاىل كنم مى

: ما به طرف خانه او رفتيم من در زدم، پرسيد -مرا به نزد او راهنماىي كن: جاست، گفت مهني» سفيان بن عيينه«: گفتم
اگر تو كسى از پى من ! اى امري: از امري اطاعت كن او با شتاب بريون آمد و گفت: پاسخ دادم كوبد؟ كيست كه در مى

گاه هارون زماىن با وى گفتگو كرد و سپس  ما براى امر مهّمى نزد تو آمدمي، آن: آمدم، او گفت فرستادى، نزدت مى مى
  .هاى او را بپرداز ى بدهكارىعباس: آرى، هارون گفت: آيا تو به كسى بدهكارى؟ وى پاسخ داد: پرسيد

: مردى را به من بنماى كه از او سؤاىل كنم، گفتم! آشناى تو به هيچ كار من نيامد: از نزد او بريون آمدمي، هارون گفت
: نزد وى رفتيم و من در زدم، پرسيد. ما را نزد وى برب تا از او سؤاىل كنيم: اينجاست، گفت» عبدالرزّاق بن محام«

  :كيست؟ گفتم

آمدم هارون جواب  اگر مرا خرب كرده بودى خود نزدت مى! اى امري: از امري اطاعت كن، وى با شتاب بريون آمد و گفت
: آيا تو به كسى بدهكارى؟ گفت: امي، ساعىت با وى به گفتگو نشست و سپس پرسيد ما براى امر مهّمى نزد تو آمده: داد

  .ازهاى او را بپرد عباسى بدهكارى: آرى، هارون گفت
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: مردى را به من بنماى كه از او سؤاىل كنم، گفتم! كار من نيامد آشناى تو به هيچ: سپس بريون آمدمي، هارون گفت
  .ما را نزد او راهنماىي كن: اينجاست، گفت» فضيل بن عياض«

د، من در كوفتم، خوان كرد و آياتى از كتاب خدا را به تكرار مى نزد او رفتيم، در جاىي بلند ايستاده بود و عبادت مى
الّله اكرب آيا تو نبايد از او : گفتم!! مرا با امري كارى نيست: در پاسخ گفت. از امري اطاعت كن: كيست؟ گفتم: پرسيد

  اطاعت كىن؟

   مؤمن نبايد خوار شود، فضيل: آيا خرب ندارى كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله گفته است: جواب داد

  208: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .اى نشست پايني آمد در گشود، سپس باال رفت مشع را خاموش كرد و در گوشه

: ديدمي به جستجوى او پرداختيم، دست رشيد بر دست فضيل رسيد فضيل گفت ما در جاىي كه از تاريكى جاىي را منى
فتم امشب وى با او با با خود گ: گويد يابد يا نه؟ راوى مى چه نرم دسىت است؛ اّما آيا فردا از عذاب اهلى خالصى مى

  .زباىن پاك و قلىب صاف گفتگو خواهد كرد

آنچه تو را : امي، رمحت خداى بر تو باد، فضيل لب به سخن گشود و گفت ما براى امر مهّمى نزد تو آمده: هارون گفت
تو و آنان را برگريند و  به اينجا كشانيد خالف ميل تو بود و مهراهانت نيز براى آمدن با تو رغبىت نداشتند و اگر پرده ميان

اد و در واقع از اينان آن كس كه تو را بيش تو از آنان خبواهى كه اندكى از گناهان تو را بپذيرند، آن تر  ها گردن خنواهند 
  !!تر خواهد گرخيت دوست دارد، بيش

را » رجاء بن حيات«و » بحمّمد بن كع«و » سليم بن عبدالّله«مهني كه عمر بن عبدالعزيز به خالفت رسيد، ! اى هارون
دانست بلّيه و  هاىي مبتال شدم تدبري من چيست؟ او خالفت را بلّيه و زشىت مى من به زشىت: فرا خواند و به آنان گفت

  :سليم بن عبدالّله به او گفت. دانيد زشىت تو و يارانت آن را سعادت و نعمت مى

  .دار دست از دنيا بكش و با مرگ افطار كن خواهى فردا از عذاب اهلى رهاىي ياىب، چون روزه اگر مى

خواهى فردا از عذاب اهلى رهاىي ياىب، پريان مؤمنان را پدر دان، مردان ميانه سال را  اگر مى: حمّمد بن كعب به او گفت
  .ترها را فرزند، به والدين احرتام بگذار، با برادران مهربان باش و به فرزندان نيكوىي كن برادر و كوچك
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خواهى فردا از عذاب اهلى رهاىي ياىب، آنچه را كه براى خود دوست دارى براى  اگر مى: حيات به او گفت رجاء بن
  .پسندى بر مؤمنان نيز مپسند و سپس هرگاه خواسىت مبري مؤمنان دوست بدار و آنچه را بر خود منى
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ز روزى كه پاهايت خواهند لرزيد، چه بر سرت خواهد آمد؟ آيا در كنار ترسم ا گومي و مى اكنون من نيز مهني را به تو مى
  تو اين مردم خواهند بود كه تو را يارى دهند؟

من : پاسخ داد. تر باش با امري نرم: من به فضيل گفتم. هارون چنان حتت تأثري قرار گرفت كه از شدت گريه از هوش رفت
  .كنيد را هالك مىكنم؛ اّما تو و يارانت امري  با او نرمى مى

عمر «هاى  ام كه يكى از دست نشانده شنيده! اى امري: باز بگو، فضيل گفت: چون هارون به هوش آمد، به فضيل گفت
خواىب گناهكاران را در كام آتش دوزخ و طول  ىب! اى برادر من: خواىب شكايت كرد، عمر به او نوشت از ىب» بن عبدالعزيز

  .ب و بيدارى راهنماى تو به سوى خدايت باشدابدّيت به ياد آر، تا در خوا

هنگامى كه . دهد و بر تو رحم خنواهد آورد ترى منى اّما مواظب باش كه پاى تو از اين راه نلغزد؛ زيرا خدا به تو وعده بيش
ورد؟ هاى بسيارى گذشت و نزد عمر آمد، عمر از او پرسيد چه چيز تو را نزد من آ حاكم نامه او را خواند، از سرزمني

تو با نامه خود به دل من نريو خبشيدى، من ديگر تا به خدا نرسم واليت تو را اداره خنواهم كرد، هارون : پاسخ داد
  :باز بگو، فضيل گفت: سخت گريست و گفت

ت مرا منصب امار ! يا رسول الّله: نزد پيامرب صلى اهللا عليه و آله آمد و گفت) عموى رسول خدا(بدان كه عّباس ! اى امري
رت از امارتى است كه  نفسى را كه تو زنده مى! اى عّباس و اى عموى پيامرب: ده پيامرب صلى اهللا عليه و آله گفت دارى 

تواىن خبورى، در واقع امارت يعىن ندامت و پشيماىن در روز رستاخيز و اگر بتواىن امري نباشى امري مباش  آن را حّىت منى
  .از بگو خدا تو را رمحت كندب: هارون دوباره سخت گريست و گفت

تواىن روى خود را  پروردگار در روز قيامت، درباره مهه اين مردم از تو بازخواست خواهد كرد، اگر مى! اى امري: فضيل گفت
   از آتش دوزخ حفظ كىن دريغ
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آن كه : رب صلى اهللا عليه و آله گفته استهشيار باش كه هيچ وقت در دلت نسبت به رعايا فريب نباشد كه پيام. مكن
شت به او نرسد آيا تو به  : هارون گريان شد و سپس گفت. بامداد با نّيت فريب نسبت به مردم برخيزد بوى خوش باغ 

  :كسى بدهكارى؟ پاسخ داد

اى بر من اگر آرى، َدْين من نزد پروردگار است كه هنوز به حساب درنيامده است، واى بر من اگر او حساب كند، و 
راسىت كه پروردگار چنني امرى به من نكرده است؛ : باز گفت. دامن َدْين خود را در عبادت مى: باز گفت. نتوامن پاسخ گومي

من جن و انس را خلق : و پروردگار گفته است. هاى او را باور كنم و از اراده او اطاعت بلكه، بل امر كرده كه وعده
دهد  به راسىت خداوند است كه روزى مى. خواهم ها قّوت و خوراك منى اطاعت كنند و من از آنام مگر آن كه از من  نكرده

  .و صاحب نريو و قدرت است

فضيل  . اين هزار دينار را صرف عيال و اوالد كن و با خياىل آسوده به عبادت پروردگار مشغول باش: هارون به او گفت
  !دهى؟ ها را به من مى من راه رستگارى به تو مناياندم، تو اين: گفت

از اين پس اگر تو كسى را به من : از نزد او بريون آمدمي، هارون به من گفت. گاه خاموش شد و ديگر سخىن نگفت آن
  .مناىي، مردى مهانند اين باشد مى

توانستيم   مىگرفىت  بيىن كه ما چه تنگدستيم، اگر اين پول را مى مى: زىن از زنان فضيل نزد وى رفت و گفت: حكايت كنند
  !كار خود را سروسامان دهيم

آوردند، هنگامى كه  من و مشا مهانند مردمى هستيم كه شرتى داشتند و از كار او نان به دست مى: فضيل در پاسخ گفت
  .از گرسنگى مبري اما فضيل را نكش! شرت پري شد او را كشتند و گوشتش را خوردند، اى عيال

  .ها را بپذيرد نزد او برومي شايد پول: گفت  مهني كه اين خرب به هارون رسيد،

   ما رفتيم، مهني كه فضيل ما را شناخت، بريون آمد و به: گويد فضل بن ربيع مى
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داد، ما در اين حالت بودمي كه   هارون نيز نزد او نشست و لب به سخن گشود؛ اما وى پاسخ منى. روى خاك نشست
  .دهيد، برخيزيد و برويد، ما برخاستيم و رفتيم از ديشب شيخ را آزار مى: بريون آمد و فرياد زدكنيزكى زنگى 
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  :بدين مضمون نقل كرده است» ُبْشر حاىف«درباره ترس ُفِضيل، از مقام خدا، حكايىت از » ابواحملاسن«

: گفتم. پرداخت داد به طواف مىنشستيم، سپس او برخاست و تا بام من با فضيل در حج بودمي، تا نيمه شب با هم مى
  آيا قصد خوابيدن ندارى؟! اى ابو على

در اين زمينه باز حكايىت  »1« !شنود، روحش آرام است كه خبوابد؟ واى بر تو آيا كسى كه ذكر آتش دوزخ را مى: گفت
  :بدين مضمون نقل شده است

مرا : شيخ پاسخ داد. رستاد و استدعاى مالقات كردف» شيخ زين الدين تايبادى«تيمور گوركاىن يكى از خواّص خود را نزد 
تيمور  . در اين مالقات شيخ زبان به نصيحت او گشود. با امري كارى نيست، تيمور به ناچار خود به زيارت شيخ رفت

او را نصيحت كردم نشنيد، به : را ارشاد نكردى؟ شيخ گفت» َمِلك غياث الدين«چرا پادشاه خود ! اى شيخ: گفت
. اى تعاىل تو را بر وى گماشت و اگر تو نيز با بندگان خدا به عدل رفتار نكىن ديگرى بر تو مسّلط خواهد شدناچار خد

  :تيمور پرسيد

آرى، چنني خوىف كه حمصول اميان به قرآن و روايات  »2« !عزرائيل؟: آن كيست كه بر من مسّلط شود، شيخ گفت
  .جربان معاصى در گذشته است و عارف هرگز از چنني خوىف جدا نيستاست، بازدارنده انسان از گناه در آينده و عّلت 

______________________________  
  .281 -270: تصّوف و ادبيات تصّوف -)1(

  .60: مقّدمه حافظ اجنوى -)2(
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   خوف از نقصان در عبادت - 5

  .تر و به دست آوردن مقام برتر است رتين عوامل حركت بيش ترين مراحل كمال انساىن و از اين خوف، يكى از عاىل

ترى خواهد كرد و سعى خواهد منود، عباداتش واجد  با كمك اين خوف، انسان از عبادات و اطاعِت موال، كوشش بيش
  .متام شرايط باشد
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بزرگى او راه بـََرد، البّته كسى كه قلبش به نور شناخت حّق منّور گردد و خداى خود را به حقيقت بشناسد و به عظمت و 
  .عبادت خود را هرچند زياد و خالص باشد، در كنار بزرگى او، كوچك ديده و به حساب خنواهد آورد

ايت او، انسان دچار وحشت شده و براى جربان اين وحشت ناچار است هرچه  ايت در ىب راسىت در برابر عظمت ىب
  .در توان دارد، مصرف منايد

ىي به قرآن و معارف اهلى، به اين نتيجه خواهد رسيد كه علم حضرت دوست به هر چيزى حميط است و انسان با آشنا
با اين آشناىي و توّجه، ناگهان به خود آمده و . اى از ذرّات عامل هسىت، از دايره علم آن جناب بريون نيست هيچ ذرّه

صورى باشد كه من به خاطر حمدود بودن علم و آه شايد در خدمت من و عبادت و اطاعتم نقص وق: آورد فرياد برمى
خربم و ممكن است اين نقص باعث شود كه عمل من مورد قبول حبيب من نشود و يا اگر نقصى نداشته  آگاهيم از آن ىب

شود وبراى جربان آن  با اين حماسبه انسان دچار خوف شديد مى. باشد، عمل من در برابر بزرگى او ناچيز و يا هيچ است
  .زند ه اطاعت وعبادت مهيشگى مىدست ب

  :داشت ايستاد به پيشگاه حق عرضه مى از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نقل شده، وقىت در حمراب عبادت مى
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  .»1«  ما َعَرْفناَك َحقَّ َمْعرَِفِتَك َوما َعَبْدناَك َحقَّ ِعباَدِتكَ 

  !!امي نشناخته و به عبادت تو اقدام نكردهآن طور كه شايسته توست تو را 

تر  برد و در اين صورت دچار خوف عظيم تر پى مى شود، به عظمت و جالل او بيش تر مى عاشق او، هرچه به او نزديك
به دنبال اين خوف كثرت عبادت هست، تا وقىت كه سالك به . بيند شده و عبادت خود را هرچند زياد باشد ناچيز مى

ترين  آن زمان است كه خوف او مبّدل به اْمن گشته و به عاىل. رسد يل شده و به وصال و لقاى حمبوب مىمقام قرب نا
  .درجات انساىن دست يافته است

گونه سري و حركت و اين حنو شور و اشتياق و اين شكل خوف و كثرت عبادت را در وجود امام عارفان، موالى  اين
  .توان يافت عليه السالم مى موّحدان، سرحلقه عاشقان، امريمؤمنان

رت است كه به گفتار    .عاشق دلباخته على عليه السالم در برابر معاويه توجه كرد» ضرار بن ضمره«در اين زمينه 
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هيچ راهى جز : مرا از اين برنامه معاف بدار، معاويه گفت: على را برامي توصيف كن، ضرار گفت: معاويه به ضرار گفت
  :گومي اكنون كه ناچارم مى: ار گفتتوصيف على ندارى، ضر 

بر مهه چيز توان داشت، گفتارش ميزان شناخت . به خدا قسم، شناخت على از درك عقل و انديشه ما بسيار دور بود
  .حق و باطل بود و جز به عدالت حكمى از حضرتش صادر نگشت

  .گوياى حكمت بودرخيت و متامى نواحى هوّيت و ماهيّتش   از سراسر وجود او دانش و علم مى

______________________________  
  .1، حديث 61، باب 23/ 68: حبار األنوار -)1(
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كرد اشكش به خاطر ترس از عظمت حق،  از دنيا و شكوهش وحشت داشت و با تاريكى شب انسى عجيب برقرار مى
  .فراوان بود

رد و لباس زبر و خشن را دوست داشت و غذايش را جز نان جوين و مواد بسيار ب مهيشه در انديشه و تفّكر به سر مى
  .داد عادى كه لّذتى در آن نبود چيزى تشكيل منى

از جواب هر خواسته مشروعى كه داشتيم امتناع نداشت، وقىت از او دعوت . كرد به هنگامى كه بني ما بود با ما فرقى منى
  .فرمود كردمي اجابت مى مى

اش ياراى سخن گفنت با  سم با اين كه به او نزديك بودمي و او هم با ما نزديك بود، وىل انگار از عظمت و بزرگىبه خدا ق
  .او را نداشتيم

  .منود داشت و با افتادگان نشست و برخاست مى اهل دين را فوق العاده گرامى مى

اش را نداشت و هيچ ضعيفى از رسيدن به  سلطهدر زمان حكومتش هيچ قدرمتندى از ترس عدالتش جرأت اعمال زور و 
  .عدل على مأيوس نبود

افتاد و  هاى على بودم، زماىن كه پرده تاريك شب به رخسار جهان در مى طلبم كه شاهد شب خدا را به شهادت مى
به خود  گرفت و چون آدم مار گزيده نشستند، او حماسن خود را به دست مى گرى مى ستارگان در آمسان دنيا به جلوه
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خود را به من عرضه مكن و براى . دنيا برو غري مرا گول بزن: گفت رخيت و مى دار اشك مى پيچيد و چون انسان غصه مى
  .جلب من، متوّسل به هفت قلم آرايش مشو

ى گونه رجوعى براى تو باق ام و جاى هيچ چه دور است، چه دور است كه بتواىن مرا فريب دهى، من تو را سه طالقه كرده
  .ام مّدت تو بسيار كوتاه و خطرت براى فرزند آدم بزرگ است و عيش و خوشيت اندك نگذاشته

  ام براى سفر آخرت كم است واى كه عبادمت براى دفع وحشت از آه كه توشه

  215: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .راهى كه در پيش دارم اندك است

حزن ! اى ضرار: سپس گفت. ا؛ كه به خدا قسم اين چنني بودخدا رمحت كند ابواحلسن ر : ناگهان معاويه گريست و گفت
  و اندوهت نسبت به او چگونه است؟

گريد و اندوهش به پايان  اش سر بريده و گريه گلوگري او شده و از غصه آرام منى مانند كسى كه فرزندش را در النه: گفت
  »1« !!رسد منى

   بادتگفتگوى حضرت سّجاد عليه السالم با جابر در مسئله ع

  :اند نوشته

مشا مورد حمّبت و احرتام خانواده ما هسىت، از مشا : حضرت سكينه جابر بن عبدالّله انصارى را طلبيد و به او فرمود
خواهم با برادرم حضرت سّجاد عليه السالم مالقات كرده و از خودت از او خبواهى در گريه و عبادتش ختفيف دهد؛  مى

  !!كيمزيرا مهه ما بر جان او ترسنا 

. به حمضر حضرت زين العابدين عليه السالم مشرف شدم و خواسته خود را با آن بزرگوار در ميان گذاشتم: گويد جابر مى
امام به خدمتكار خانه فرمود، آن كتاب را بياور خدمتكار كتاب را به امام داد و حضرت سجاد عليه السالم هم كتاب را 

تاب از عبادات پدرم على ياد شده است، آن را خبوان تا از من تقاضاى كم كردن در اين ك: در برابر من گذاشت و فرمود
  .»2« عبادت من كجا و عبادت پدرم على كجا! عبادت نكىن، اى جابر

  راسىت چقدر عجيب است مردى كه آن مهه عبادت داشت، امامى كه پس از



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

 

______________________________  
، حديث 20، باب 274/ 33: ؛ حبار األنوار2لس احلادى وتسعون، حديث ، ا624: األماىل، شيخ صدوق -)1(

538.  

  .18، حديث 5، باب 60/ 46: ؛ حبار األنوار1314، حديث 636: األماىل، شيخ طوسى -)2(

  216: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

ال إله إّالالّله حّقاً حّقًا، ال إله إّال الّله عبوديّتاً ورقّاً ال إله إّالالّله « :گفت گذاشت و هزار بار مى مناز صبح سر بر سجده مى
  .»1« »إمياناً وتصديقاً 

انساىن كه چهل سال پس از واقعه كربال قسمىت از وقت شب خود را با كشيدن انبان غذا بر دوش، به داد بينوايان 
بزرگوارى كه در . كردند هاى پيشاىن و زانوى او را از كثرت ركوع و سجود قيچى مى رسيد، آقاىي كه ساىل دوبار پينه مى

بيند و اين  آن وقت عبادت خود را در برابر خدا آن قدر ناچيز مى. يدهاى واال، با كمال قدرت و توان كوش تربيت انسان
  اندازد؟ چنني ناچيز دانسنت عبادت در برابر عظمت حق او را به وحشت مى

رتين عّلت رشد و كمال و اين خود نديدن از عاىل   .ترين مراحل تواضع در برابر حق و خلق است به طور قطع اين خوف 

  :بيىن؟ گفت حال اين مردمان را چگونه مى: پرسيدنددر شب عرفات از فضيل 

  :فرمود استاد اخالق، مرحوم حاج شيخ حممود ياسرى رمحه اهللا مى »2« !!اند اگر من در ميان ايشان نبودمى مهه آمرزيده

  .اى برامي بازگو از عجايىب كه ديده: پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله به جربئيل فرمود

اى ديدم   هاى گذشته، در حاىل كه بنا بود به يكى از انبياى خدا نازل شوم، عابدى را در جزيره زمان در: امني وحى گفت
  !خواست مرگش در حال سجده بر حق فرا رسد كه با كمال شوق به عبادت حق مشغول بوده و از خدا مى

مند شدم وضع  ه كردم، عالقهعبادتش را نيكو يافتم، زمان بندگيش را چهارصد سال ديدم، دعايش را مستجاب مشاهد
  !آور بود قيامتش را ببينم، برامي اعجاب
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______________________________  
وار گومي خداىي جز الّله نيست و به اميان و تصديق گومي  به حق و راسىت گومي خداىي جز الّله نيست و بنده و برده -)1(

  .خداىي جز الّله نيست

  .282: تصّوف و ادبّيات تصّوف -)2(

  217: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  :رسد داد كه اعمالش مورد قبول حق واقع شده است، به او خطاب مى روز قيامتش نشان مى

  .»1« »أُْدُخْل َجنَّىت ِبَرْمحَىت«

  :دارد عرضه مى

  .»2« »َأْدُخُل َجنََّتَك ِبَعَملى«

شت مى   !روم وىل با دلگرمى به عمل و عبادمت من به 

هاى ماّدى و معنومي را كه به  اكنون كه پاى معامله به ميان آمده است، متام نعمت! اى قاضيان دادگاه: رسد خطاب مى
شت رود و اگر نعمت اين عابد عنايت كردم با عبادتش بسنجيد، چنانچه عبادت او گران تر شد  هاى من گران تر آمد به 

  !!به جهنم رود

تر آمد، چون او را به سوى دوزخ  ر ارزش خداىي بر متام عبادتش سنگنياز نعمت بيناىي شروع كردند، اين نعمت از نظ
اميد بر  : گويد رسد چيست؟ مى هاى ديگرى نيز داشتم كه حماسبه نشد، خطاب مى برنامه! خدايا: بردند، عرضه داشت

مسري عذاب  رسد او را از خطاب مى. كرم تو، حسن ظّن بر عنايت تو و از مهه باالتر نياز و فقر و ناچيزى خودم
شت قرار مى شت بربيد، چون در مسري    :دارد گريد عرضه مى برگردانده و به خاطر اميد و حسن ظّنش به 

شت مى »َأْدُخُل َجنََّتَك ِبَرْمحَِتكَ «   .شوم به خاطر رمحت تو داخل 

جا و عظمت و بزرگى و هاى ما هر چند زياد باشد، باز معلول لطف، توفيق و عنايت اوست و بندگى ما ك آرى، بندگى
  !جالل او كجا؟
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  :بياييد ما نيز چون پيامرب بزرگ صلى اهللا عليه و آله فرياد بزنيم

______________________________  
شت من درآى -)1(   .با رمحتم به 

شت تو در آمي -)2(   .با عمل خود در 

  218: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  »1«  ما َعَبْدناَك َحقَّ ِعباَدِتكَ 

  :و چون على بن اىب طالب عليه السالم ناله جانسوز برآرمي كه. 

  .»2« آه ِمْن ِقلَِّة الزّاِد َوبـُْعِد السََّفرِ 

   خوف از كوچكى خود، در برابر عظمت حضرت حق - 6

عّلت اّدعاى . و اّدعاى عظمت و بزرگى براى موجود حمدود زيبنده نيست. انسان از نظر جسم و روح و عقل حمدود است
عّزت و بزرگى انسان تنها در صورت اّتصال به مقام حّق كه مهان اّتصال به فرامني اهلى، به . بزرگى، خود فراموشى است

ادن در اين بزرگى و ع. خصوص تقوا است قابل حتصيل است ظمت ذاتى انسان نيست؛ بلكه مقامى است كه با قدم 
اى از ذرات ماّدى زمني است، زميىن كه موجوديّتش  بدون اين اّتصال و پيوند، انسان چون ذرّه. آيد طريق اهلى به دست مى

كهكشاىن  . تاى كه در برابر كهكشان شريى رنگ فضا، قابل مالحظه نيس منظومه. در برابر منظومه مشسى چيزى نيست
آمسان اّوىل كه در برابر آمسان . آيد اى به حساب منى ها، بيش از ذرّه ها و سحاىب كه در برابر آمسان اّول و يا ساير كهكشان

  .تر است و هفت آمساىن كه در برابر عرش اهلى چيزى نيست اى در فضاى با عظمت جهان، كوچك دوم از ارزن گم شده

  تشنيدستم كه هر كوكب جهاىن اس
 

  جداگانه زمني و آمساىن است

 اين افالك مينا زمني در جنب
 

 چو خشخاشى است اندر قعر دريا

______________________________  
  .، الشكر61، باب 23/ 68: حبار األنوار -)1(
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الثاىن، ىف فضائل ، اجلزء 218/ 2: ؛ ارشاد القلوب538، باب نوادر االحتجاج، حديث 274/ 33: حبار األنوار -)2(
  .ومناقب امرياملؤمنني عليه السالم

  

  219: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  

  تو خود بنگر كزين خشخاش چندى
 

 «1»  سزد تا بر غرور خود خبندى

  

قدر است، چه  انسان با اين موجودّيت ناچيز خود كه بدون ارتباط به حق، مشىت استخوان پوسيده و گوشت و پوسىت ىب
  دارد كه خود را بزرگ بنامد؟ جاى آن

گردد كه براى عالج اين ترس  بني با توّجه به كوچكى خود و عظمت حق، چنان دچار وحشت و ترس مى انسان واقع
  .بيند اى جز آوخينت به دامن او منى چاره

  :آرى، به فرموده امام حسني عليه السالم در مناجات روز عرفه

ام و  ام، مشرف به جهان هسىت هم نيستم، به اجبار آمده ارم، من خود را اجياد نكردهمن خود را از تو د! نياز اى خداى ىب
انگيز  ام در مقابل گردباد وحشت چراغ هسىت. دهد به اجبار هم خواهم رفت، نريوهاى حمدودم اجازه فعالّيت ناحمدود منى

بل توفان بنيان كن و وحشتناك صحراىي تواند مقاومت نشان دهد كه چراغ ضعيفى در مقا نيسىت و نابودى آن مقدار مى
  .كند مقاومت مى

... ايت حق را از قبيل اراده، علم، قدرت، احاطه، امر و خلق و  ايت در ىب بياييد آياتى كه در قرآن جميد، صفات ىب
پرتو عظمت كند به دّقت مطالعه كنيد، بياييد به خانه با عظمت آفرينش كه منونه بسيار كوچك و ناچيزى از  بيان مى

ايت خود را توجه كنيد تا ببينيد چگونه دچار خشيت شده و براى جربان  ايت در ىب اوست بنگريد، بياييد كوچكى ىب
آييد تا با ارتباط با او خود را از اين خوف رهانيده و از كوچكى به بزرگى  زا، چگونه به حركت مى اين كوچكى وحشت

  .يدرسانده و از خوف به امنّيت نايل آي
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تر اين خشيت تنها از طريق آگاهى به جالل و مجال و بزرگى كربيا و اطالع بر عظمت  البّته اين خوف يا به تعبري لطيف
  .گردد ناحمدود حق حاصل مى

اى فكر گناه بر آنان  مشا به تاريخ زندگى انبيا و اوليا و بندگان خاص اهلى بنگريد، آن عزيزاىن كه در مهه عمر حىت حلظه
   چگونه در برابر مقام خداى نگذشت،

______________________________  
  .نظامى -)1(

  220: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .مشردند خاستند و با آن مهه اخالص و عمل خود را چيزى منى متعال به گريه و استغاثه برمى

شت بسيار گريست و نوح مهان گونه  : گويند مى كه از نام مقّدسش پيداست  آدم پس از هبوط به زمني و خروج از 
در مغفرت پروردگار طمع دارم، آن چنان كه ميل : داشت ابراهيم عرضه مى. »1«  هاىي شديد و بس طوالىن داشت گريه

  .دارم در قيامت از من بگذرد

 وحى به گفت تا به وسيله امني فكر كنيد ابراهيم با آن مقامى كه خداوند در قرآن برايش بيان كرده، در برابر خدا چه مى
نه وىل هرگاه خطامي را : اى دوست دوستش را دچار رنج و عذاب كند؟ به جربئيل گفت آيا ديده: حضرت او خطاب رسيد

اين خطاىي كه در  . برم، در حاىل كه قرآن بر عصمت و پاكى مهه انبيا، تصريح كرده است كنم دوسىت را از ياد مى ياد مى
  .ايت كوچك بودن در برابر الّله است ىبكالم ابراهيم آمده چيست؟ مهان احساس 

به دعاهاى وارده از پيامرب صلى اهللا عليه و آله و ائمه معصومني عليهم السالم، به خصوص دعاى كميل، مناجات 
بنگريد تا  -كه انشاء حضرت سجاد عليه السالم است  -شعبانيه، مناجات مخس عشر، دعاى عرفه، دعاى ابو محزه مثاىل

شود  هى به عظمت حق و توجه به خداى بزرگ و كوچكى خويش، انسان چگونه دچار خشيت و خوف مىببينيد با آگا
  كند؟ و براى جربان كوچكى خود چگونه به بندگى با اخالص و حركت معنوى به سوى مقام قرب اقدام مى

______________________________  
هاى شديد  بوده است؛ اّما به خاطر گريه» عبدالغفار«نوح نام حضرت : مرحوم جملسى رمحه اهللا روايت كرده است -)1(

ا ُمسَِّى نـُْوحاً ِالنَّه كاَن : عن اىب عبدالّله عليه السالم قال«. شهرت يافت» نوح«به  كان اسُم نوٍح عليه السالم َعْبَد اْلَغفَّاِر وامنَّ
  .»نـَْفِسهِ   يـَُنوُح َعلى
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  221: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

   فرق خوف و خشيت

در اينجا مناسب است فرق خوف و خشيت را از زبان خواجه نصري الدين طوسى ذكر كنيم، تا معلوم شود عاشقان خدا 
ارى بودند   .براى چه دچار خشيت و ريزش اشك چشم چون ابر 

  :گويد خواجه مى

ا جداىي است؛ زيرا خوف نگراىن دل است  خوف و خشيت گرچه در لغت يك معىن دارند وىل از نظر صاحبدالن ميان آ
از انتظار بد و كيفرى كه به سبب احتمال ارتكاب خالف و ترك طاعت باشد و براى بيشرت مردم حاصل است، اگر چه 

اّما خشيت حالىت است در نفس كه از درك بزرگوارى، . مراتب بسيارى دارد و مرتبه عاىل آن براى اندكى از مردم باشد
آيد، مگر براى كسى   و اين حالت به دست منى. شود نظر او در دل پيدا مى هيبت، خوف حمجوبيت و حرمان از لطف و

  .»1« كه بر جالل كربيا آگاه شود و لّذت قرب را بچشد

بنابراين گريه و تضرّع، ندبه و ناله و خشيت و خوف عاشقان حق، به خاطر آگاهى آنان از عظمت او بوده و اين 
اين است كه نيازمندى و فقر و درويشى خود را با رسيدن به قرب او خشيت و زارى و اعمال پر مشقت عبادى براى 

  .جربان كنند

هاى اعجاب انگيز حضرت شعيب عليه  در باب گريه» طاقديس«آن عاشق وارسته، در كتاب » مال امحد نراقى«مرحوم 
  :گويد السالم چنني مى

 گريه كرد از بس شعيب تاجدار
 

 روزهاى روشن و شبهاى تار

  كور و نابينا نشست  هر دو چشمش
 

  باز دادش چشم سلطان الست

______________________________  
  .115/ 3: الكاىف -)1(
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  222: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  

 آن كه او را ديده از آغاز داد
 

 كور چون شد باز چشمش باز داد

 داد چشمش هني به عربت كن نظر
 

 باز بايد ديده عربت نگر

 بيگه و شام و سحرباز گاه و 
 

 اين قدر بگريست كافتاد از نظر

  كور شد باز آن دو چشم پاك بني
 

  باز دادش چشم آن چشم آفرين

 هاى زار زار بار سيم گريه
 

 كرد اندر شهر و دشت و كوهسار

 روز و شب بگريست تا بار دگر
 

 كور شد نورش مناند اندر بصر

 كور گشت و گريه او كم نشد
 

 مامت نشد و ىب سوز ساعىت ىب

  هاى هاى هاى شامها در گريه
 

  هاى واى واى روزها در ناله

  

  اين قدر بگريست تا طري و وحوش
 

  اش اندر خروش آمدند از گريه

  تا شىب او را نداىي شد زغيب
 

  گرىي آخر اى شعيب تا به كى مى

 گريه تو خلق را گريان كند
 

 سوز جان مر جسم را سوزان كند

 چو جاىن و رعيت جسم توتو 
 

 تو چو معىن اين خاليق اسم تو

ر يك چيزى گريست   هركسى از 
 

ر چيست اى شعيب اين گريه   هايت 

  گر زبيم دوزخ است و آن جحيم
 

  امي ما در دوزخ به تو بربسته



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

 

  آتش دوزخ بود بر تو حرام
 

 «1»  چو آن جّنت به كّفار لئام هم

ر  ور بود اين گريه   شتات 
 

  شوق وصل حوريان خوش سرشت

ر تو آماده شت از    امي ما 
 

  امي حوريان را زيب و زينت داده

ر تو در روز و شب   حوريان از 
 

  ها در طرب چشم بر راهند و دل

شت اين حور اين تو اى شعيب   اين 
 

  منع و ريب هر زمان خواهى برو ىب

 چون شعيب از عامل غيب اين شنيد
 

 دل پر درد آهى بركشيد از

  

______________________________  
  .لئيم، به معناى پست است: ِلئام -)1(

  223: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  

 «1»  كاى خدا آرام جان مستهام
 

  من كه و دوزخ چه و جّنت كدام

  چيست دوزخ تا از آن ترسان شوم
 

  تا زبيم تّف آن گريان شوم

 استم ساهلامن خود اندر آتش 
 

 ام نشو و منا اندر آتش كرده

  من كه عمرى شد در اين آتش خوشم
 

  كشم كى زدوزخ روى درهم مى

  

دانستند، چنانچه امري مؤمنان عليه السالم  ديدند و حقري و ناچيز مى اينان با توجه به عظمت اهلى، هر چيزى را كوچك مى
  :گويد مىدر اوصاف آن عاشقان » متقني«در خطبه 
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  .َعُظَم اخلاِلُق ىف أَنـُْفِسِهْم َفَصُغَر ما ُدوَن ىف أَْعُيِنِهمْ 

  .ديدند و غري حضرتش براى آنان كوچك بود خدا را در وجود خود بزرگ مى

شدند، هر  هاى دنيا و رفنت آن خوشحال و اندوهگني منى بستند و از آمدن نعمت به مهني خاطر دل به هيچ چيز منى
گذشت آنان از مال دنيا بسيار . به خاطر دنيا با كسى نزاع نداشتند. نان، جز مصيبت فراق او، آسان بودمصيبىت براى آ

  .بود

هاى اخالقى نبودند؛ زيرا منبع رذايل اخالقى آلوده بودن انسان به دنياست و چون آنان دنيا را  يك از زشىت گرفتار هيچ
  .دانستند آلوده نبودند ناچيز مى

ى غري او را اطاعت منى. شناختند اى غري كوى او منى قبله. نداشتندعشقى به جز عشق  از هيچ چيز جز . كردند امر و 
  .پاكرتين انديشه و عمل از آنان بود. كردند گشتند و فكر گناه هم منى به هيچ وجه گرد گناه منى. مقام او هراس نداشتند

در عني اين كه آراسته به . رفت امت از آن بزرگواران توقع منىوجودشان براى جهان و جهانيان با بركت بود و جز خري و كر 
   ترين عامالن و مهجورترين ها بودند، خود را نيازمندترين نيازمندان و كم عمل ها و دور از مهه زشىت متام خوىب

______________________________  
  .آن كه از عشق به سرگرداىن دچار آيد: مستهام -)1(

  224: ، ص1 جعرفان اسالمى، 

به اين خاطر در اجراى دستورهاى حق و گريه از خشيت اهلى و توبه در پيشگاه او از . آوردند مهجوران به حساب مى
  .تر بودند فقر و قصور در عمل از مهه عامل مقّدم

  :اى از احوال و زبان حال ايشان توّجه كنيد اينك به مشّه

در دعاى   -كه از طريق بندگى حق كسب كرده بود  -ه عظمت و جاللحضرت امرياملؤمنني على عليه السالم با آن مه
  :فرمايد كميل مى

ْسَتكني
ُ
  !!»1«  َفَكْيَف ِىل َوأَنَا َعْبُدَك الضَّعيُف الذَّليُل اَحلقُري املِْسكُني امل



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

 

  .من بنده ناتوان ذليل و حقري و فقري و دورمانده تو چگونه تاب آن عذاب دارم

  :فرمايد عليه السالم در صحيفه مىامام زين العابدين 

  !!»2«  َوأَنَا أفْـَقُر الُفَقراِء إلَْيكَ 

  .من نيازمندترين نيازمندان به توام

  :فرمايد و امام حسني عليه السالم در دعاى عرفه مى

  .»3«  ِإهلى ُكلََّما َأْحَرَسىن لُْؤمى أَْنَطَقىن َكَرُمكَ 

شوند و مرا رو در روى ناشايست خود آن چنان  آن چنان به رخم خريه مى هامي گاهى تبهكاريها و ديو صفىت! پروردگارا
  .گردد دهند كه ياراى سخنگوىي از من سلب مى قرار مى

  .خواهم با صورت خود روبرو شوم ام را هولناك منوده است كه منى زشت سريت آن چنان چهره! با كه سخن بگومي؟ با خود

______________________________  
  .847: ؛ مصباح املتهجد708: االقبال -)1(

  .، دعاى دهم71: صحيفه سجاديه -)2(

  .2، باب 225/ 95: حبار األنوار -)3(

  225: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

بينم، معاصى و گناهامن زبامن را بسته و الل  با تو سخن بگومي؟ هرگونه راه پيوستگى را به روى خود بسته مى! خداوندا
  .منوده است

ان خود را خمفى ساخته، از نيكىبا  ها و زيباييهاى خود سخن خواهد گفت،  ديگران سخن بگومي؟ البد زشىت سريت، 
تر خواهد شد؛ زيرا به آن زشىت و پليدى خود، دوروىي و رياكارى را  تر و زشت در اين موقع است كه قيافه هولناكم كثيف

  .هم اضافه خواهم منود
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بيعت كه خاموش و بدون جنجال تسليم قوانني است؟ آن موجودى كه خود را در مقابل با كه سخن بگومي؟ با جهان ط
گزار ازل و ابد تسليم منوده است چه سنخّيىت با من متمرّد دارد كه حّىت در راه متايالمت به مبارزه با خود نيز حاضر  قانون
  !ام؟ نشده

گشته با او به گفتگو نشنيده چگونه در عني زشىت و  گم  ديگر كسى منانده است كه اين موجود! اى خداى عزيز و مهربامن
  جويد پيدا كند؟ پليدى راه فرارى را كه مى

چه قدر خوب بود كه به زبان آوردن الفاظ نيازى . ايت توست گاه باقى مانده است، آن هم كرم وجود ىب فقط يك تكيه
  .»1« ام ننمايد نداشتم، تا مفاهيم آن الفاظ بيشرت شرمنده

اين است نظر سالكان راه و توجه بيداران سري اىل الّله كه با مهه آثار بندگى از حضرت حق، خود را در برابر  آرى،
كنند، تا آثارى بر آنان بار شود و به خاطر اين آگاهى و شعور زياد است كه هرچه پيش  عظمت او چيزى حساب منى

ترى سراپاى آنان را  يئى خود بيشرت رسيده و خشيت سنگنيگردند، به ال ش روند و به مقام قرب آن جناب نزديك مى مى
   گونه سري خود را ادامه كند، اينان به مهني احاطه مى

______________________________  
  .54: نيايش حسني -)1(

  226: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  :گاه كه خطاب دهند، تا وقىت كه به دروازه عامل پس از مرگ برسند، آن مى

  .»1« ] َختاُفوا َو ال َحتَْزنُوا َو أَْبِشُروا بِاْجلَنَِّة الَِّيت ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ  َأالَّ [

شىت كه وعده مى   .دادند، بشارت باد مرتسيد و اندوهگني نباشيد و مشا را به 

  .»2« ]َربِِّك راِضَيًة َمْرِضيَّةً   اْرِجِعي ِإىل* يا أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ [و 

به سوى پروردگارت در حاىل كه از او خشنودى و او هم از تو خشنود است، باز  !* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته
  .گرد
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به آنان برسد و سراسر خشيت آنان و ترس ايشان مبّدل به حالت امن گردد و با اّتصال به مقام حضرت دوست، از 
  .احساس نقص مهه جانبه خود درآيند

اهلى نسبت به خود چه نظرى دارند؟ آرى، انسان كه از بسيارى از موجودات برتر است، هر مقدار به فقر و راسىت اولياى 
ندارى، نياز و احتياج والشيئّيت خود بيشرت آگاه شود، عظمت و بزرگى، جالل و مجال دوست در خانه دلش بيشرت جتّلى 

اشق به بزرگى معشوق واقف و به ذّلت و حقارت خود كند و هرچه جتّلى مجال معشوق در دل عاشق بيشرت شود و ع مى
گريد و با اين مركب روحى به حركت بيشرتى ادامه داده و براى برطرف  در برابر او آگاه گردد، خشيت بيشرتى او را مى

  .كند گريترى مى كردن خويش به دوست، فعالّيت چشم منودن ذّلت و حقارت خود، با نزديك

______________________________  
  .30): 41(فّصلت  -)1(

  .28 - 27): 89(فجر  -)2(

  227: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  ] َفاخلَْْوُف فـَرُْع الِعْلمِ [

   ريشه خوف

دانند و اين عني واقعّيت و حقيقت است؛ زيرا خوف از امور  امام صادق عليه السالم علم و آگاهى را ريشه خوف مى
ست، بلكه امرى است قهرى كه حصولش با كمك مقّدمات اختيارى امكان قلىب است و به دست آوردنش اختيارى ني

رتين مقّدمه يا مؤثّرترين عامل براى به دست آوردن خوف و خشيت علم و آگاهى است   .دارد و 

ترسد و به سوى توبه و انابه روى خواهد آورد،  انسان آگاه به مقام حق و عامل به گناه خويش، به طور قطع از خدا مى
كند، آگاه به نقصان در عبادت، آن هم در برابر خداى بزرگ، به جربان   به عذاب و جرميه، سعى در ترك گناه مىعامل

نقص خويش برخواهد خواست و آن كس كه به وسيله تعليم انبيا و مطالعه قرآن و فرهنگ اهل بيت عليهم السالم خدا را 
چنانچه . شود را درك كرده، البّته دچار خشيت و ترس مىشناخته و عظمت حضرتش را يافته و كوچكى و حقارت خود 

  :خداوند عزيز در قرآن كرمي فرموده

ا َخيَْشى اللََّه ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلماءُ [   .»1« ]ِإمنَّ
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______________________________  
  .28): 35(فاطر  -)1(

  228: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .ترسند مىاز بندگان خدا فقط دانشمندان از او 

با توجه به اين كه دانش و علم، آن هم دانش و علم به حق و شؤون حضرت او، پايه خوف است، به قسمىت از آيات و 
قبل از ورود به حبث الزم است بدانيم كه شرافت و برترى علم بستگى . كنيم رواياتى كه در باب علم آمده است اشاره مى
هايش اشرف از هر چيزى هستند، علم به او و شؤونش نيز  عزيز و برنامهبه شرافت موضوع آن دارد و چون خداوند 

هاى وابسته به حق است كه آگاهى به الّله و  مصداق كامل آيات و روايات علم، علم به حق و برنامه. اشرف علوم است
  .ترين عّلت براى پاكى و تربيت انسان است مسائل مربوط به او ريشه خوف و خشيت و عاىل

   قرآنعلم در 

  .»1«  ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َحيَْذُرونَ فـََلْو ال نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـُْهْم طائَِفةٌ ِلَيتـََفقَُّهوا ِيف الدِّيِن َو لِيـُْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا 

را هنگامى كه به سوى آنان كنند تا در دين آگاهى يابند و قوم خود  كوچ منى] به سوى پيامرب[چرا از هر مجيعىت گروهى 
  .بپرهيزند] از خمالفت با خدا و عذاب او[بازگشتند، بيم دهند، باشد كه 

يـَْعَلُموَن لَِّذيَن يـَْعَلُموَن َو الَِّذيَن ال َأمَّْن ُهَو قاِنٌت آناَء اللَّْيِل ساِجداً َو قاِئماً َحيَْذُر اْآلِخَرَة َو يـَْرُجوا َرْمحََة َربِِّه ُقْل َهْل َيْسَتِوي ا[
ا يـََتذَكَُّر أُوُلوا اْألَْلبابِ    .»2« ] ِإمنَّ

رت است كننده آيا چنني انسان كفران[    يا كسى كه در ساعات شب به]  اى 

______________________________  
  .122): 9(توبه  -)1(

  .9): 39(زمر  -)2(

  229: ، ص1 عرفان اسالمى، ج
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آيا كساىن كه : ترسد و به رمحت پروردگارش اميد دارد؟ بگو است، از آخرت مى سجده و قيام و عبادتى خالصانه مشغول
  .شوند اند، يكسانند؟ فقط خردمندان متذّكر مى ره از معرفت و دانش معرفت و دانش دارند و كساىن كه ىب

  .ستدر اين آيه متام آثار بندگى واقعى از پرتو علم و فهم عبد نسبت به خدا و شؤون آن ذات مقّدس ا

 ] َو ما َيْسَتِوي اْألَْحياءُ َو َال اْألَْمواتُ * َو َال الظِّلُّ َو َال احلَُْرورُ * َو َال الظُُّلماُت َو َال النُّورُ * َو اْلَبِصريُ   َو ما َيْسَتِوي اْألَْعمى[
»1«.  

و زندگان * و نه باد گرم سوزان،و نه سايه * ها و نه روشناىي، و نه تاريكى* يكسان نيستند،] كافر و مؤمن،[نابينا و بينا 
  .و مردگان هم يكسان نيستند

  :اند گونه ترمجه كرده امامان پاك شيعه اين آيه را اين

زندگى روشن از پرتو هدايت، با حياِت آميخته به  . كافر تاريك جان و كوردل، با مؤمن روشن روان و بينا يكسان نيست
حق، يا قرار گرفته در سايه اميان به خدا، با افتاده در آتش عصيان و  مند از سايه لطف ره. كفر و شيطنت يكى نيست

و زندگى مهراه با علم و اميان و حيات آراسته به داناىي و آگاهى، با حيات آلوده شده به جهل و . شقاوت مساوى نيست
  .باشد ناداىن برابر منى

ليهم السالم و علم به جهان آينده اقدام كرده و مگر كسى كه به شناخت حق، آگاهى به رسالت انبيا، امامت امامان ع
هاى الزم انساىن دست يافته است، با كسى كه چون حيوانات ّمهىت جز آب و علف ندارد  از پرتو اين معرفت به متام برنامه

  يكى است؟

  .»2« ] يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرجاتٍ [

______________________________  
  .22 -19): 35(فاطر  -)1(

  .11): 58(جمادله  -)2(

  230: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .بلند گرداند]  عظيم و باارزش[اى و دانشمندانتان را به درجاتى  تا خدا مؤمنان از مشا را به درجه
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   علم در روايات

َأْعَلُم النّاِس َمْن َمجََع ِعْلَم الّناِس ِإىل ِعْلِمِه، َوَأْكثـَُر الّناِس : الّله صلى اهللا عليه و آله قالَ ِإنَّ َرُسوَل : َعِن الّصاِدِق عليه السالم
  .»1« ِقيمًة َأْكثـَُرُهْم ِعْلمًا، َوأََقلَّ الّناِس قيَمًة أَقـَلُُّهْم ِعْلماً 

داناترين مردم كسى است كه دانستنيهاى مردم را به : پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
داند ارزش   تر باشد و كسى كه كمرت مى خود اضافه كرده باشد و باالترين قيمت و ارزش از كسى است كه از مهه عامل

  .كمرتى دارد

ْؤِمنَني عليه السالم بـَْعَد فـَْوِت النَّىبِّ صلى اهللا عليه و 
ُ
َز أَنـَْفُع ِمَن اْلِعْلمِ : آلهىف ُخْطَبٍة َخطََبها أَِمريُامل   .»2«  َوال َكنـْ

  :هايش فرمود على عليه السالم پس از درگذشت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در يكى از خطابه

  .تر از دانش نيست گنجى پر منفعت

لَُّمُه َحَسَنٌة، َوُمداَر َسَتُه َتْسبيٌح، َواْلَبْحُث َعْنُه ِجهاٌد، تـََعلَُّموا اْلِعْلَم فَانَّ تـَعَ : قاَل َأمريُاْلُمْؤِمنَني َعِلىُّ بُن أىب طالٍب عليه السالم
َوَزْيُن اَألِخّالِء، يـَْرَفُع الّلهُ  َوتـَْعليُمهُ ِلَمْن ال يـَْعَلُمُه َصَدَقٌة، َوُهَو أَنيٌس ىف اْلَوْحَشِة، َوصاِحٌب ىف اْلَوْحَدِة، َوَسالٌح َعَلى اَألْعداِء،

، َمتَْسُحونـَُهْم ِبَأْجِنَحِتِهْم ْم ىف اَخلْريِ أَِئمًَّة يـَْقَتدى ِِْم، تـَْرَمُق َأْعماُهلُْم، َوتـُْقَتَبُس آثاُرُهْم تـَْرَغُب اْلَمالِئَكةُ ىف ُخلَِّتِهمْ ِبِه قوماً َجيَْعُلهُ 
   ىف َصالِِْم ِألَنَّ اْلِعْلمَ 

______________________________  
لس السادس، حديث 20: ؛ األماىل، شيخ صدوق1، حديث 1، باب 163/ 1: حبار األنوار -)1(   .4، ا

لس الثاىن واخلمسون حديث 320: ؛ األماىل، شيخ صدوق3، حديث 1، باب 165/ 1: حبار األنوار -)2(   .8، ا

  231: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

الضَّْعِف، َويـُنَـزُِّل الّلُه حاِمَلُه َمنازَِل اَألْبراِر، َوَمتَْنُحُه ُجماِلَسَة اَألْخياِر ىف ، َوقـُوَُّة اَألْبداِن ِمَن  َحياُة الُقُلوِب َونُوُر األَْبصاِر ِمَن الَعمى
ْنيا َواْآلِخَرِة، بِاْلِعْلِم يُطاُع الّلُه َويـُْعَبُد، َوِباْلِعْلِم يـُْعَرُف الّلُه َويـَُوحُِّد، َوبِاْلِعْلِم ُتوَصلُ  الُل َواحلَْراُم، َواْلِعْلُم  اَألْرحاُم َوِبِه يـُْعَرُف احلَْ الدُّ

  .»1« َأماُم اْلَعْقِل، َواْلَعْقُل تاِبُعُه، يـُْلِهُمُه الّلُه السَُّعداَء َوُحيَرُِّمُه اَألْشِقياءَ 
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دانش را فرا گرييد؛ زيرا ياد گرفنت مسائل الزم، نيكى است، حتقيق : فرمايد طالب عليه السالم مى امري مؤمنان على بن اىب
داند صدقه در راه خداست، دانش  ياد دادن به كسى كه منى. علم تسبيح و حبث وگفتگوى از آن جهاد استوكاوش در 

علم اسلحه انسان عليه دمشنان و زينت دوستان . انيس انسان، به هنگام وحشت و رفيق آدمى به وقت تنهاىي است
  .است

اعمال . دهد هاى خري، پيشواى ديگران قرار مى در برنامهخدا به وسيله دانش، گروهى را به مقامات عاىل رسانده و آنان را 
مالئكه در دوسىت با دانشمندان راغبند و وقىت عاملان . دانشمندان مورد نظر ديگران است و آثار آگاهان قابل پريوى است

راى دستورهاى براى اج. هاست كشند؛ زيرا دانش حيات دل ايستند، مالئكه بال و پر خود را به بدن آنان مى به مناز مى
ا از ضعف و ناتواىن در عمل است خدا دانشمندان را در . حق علم، مايه روشىن ديدگان دل از كورى است و قدرت بد

آرى، در سايه . منايد دهد و در دنيا و آخرت مهنشيىن با خوبان را به آنان عطا مى جايگاه ابرار و نيكان بندگانش قرار مى
از . رسد شود و از بركت علم خداى بزرگ شناخته شده و انسان به توحيد واقعى مى دانش، خدا اطاعت و عبادت مى

   منافع علم صله رحم است و به واسط آن

______________________________  
  .، ذكره صلى اهللا عليه و آله العلم والعقل واجلهل28: ؛ حتف العقول7، حديث 1، باب 166/ 1: حبار األنوار -)1(

  232: ، ص1 ، جعرفان اسالمى

اين . هايش تابع علم است دانش، رهرب عقل است و خرد در تصحيح برنامه. آدمى حالل و حرام خدا را خواهد شناخت
ره   .اى ندارند علم تنها نصيب اهل سعادت است و مردم شقى از آن 

رتين روايات باب علم است جات روحى وعملى انسان در اين روايت نشان داده شده است كه در . اين روايت يكى از 
علمى كه آدمى را با . ترين علوم علم به الّله، علم به آخرت، علم به حالل و حرام است شريف. بستگى به علم دارد

  .كند و چون نردبان ترقى انسان به سوى كماالت واقعى است هاى هسىت آشنا مى ويژگى

  .»1«  اْلِعباَدِة الِفْقُه َوأَْفضُل الدِّيِن الَورَعُ أَْفَضُل : َعْن َرُسوِل الّلِه صلى اهللا عليه و آله قالَ 

  .رتين عبادت فهم و برترين دين پاكدامىن است: از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نقل شده است كه فرمود

  .»2« رَّْمحَُة َخْوضاً ما ِمْن َعْبٍد يـَْغُدو ىف َطَلِب اْلِعْلِم َويـَُروُح ِإّال خاَض ال: َعْن َأىب َجْعَفٍر عليه السالم قالَ 
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  .كند كند، مگر اين كه در رمحت اهلى خود را غرق مى اى شب و روز در به دست آوردن دانش حركت منى بنده

  .»3« َفقيٌه واِحٌد َأَشدُّ َعلى ِإبِْليَس ِمْن أَْلِف عاِبدٍ : قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله

  .تر است فر داناى به اسالم، وجودش براى ابليس از هزار عابد سنگنييك ن: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

______________________________  
وجوب العفة والورع،  -31، باب 358/ 20: ؛ وسائل الشيعة11، حديث 1، باب 167/ 1: حبار األنوار -)1(

  .25826حديث 

  .، ثواب طالب العلم131: ؛ ثواب االعمال39، حديث 1، باب 174/ 1: حبار األنوار -)2(

لس الثالث عشر، حديث 366: األماىل، شيخ طوسى -)3( ، فصل، ىف ذكر 17/ 1: ؛ االحتجاج25 -774، ا
  .طرف مما امر الّله

  233: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  َمْن يُرِِد الّلُه ِبِه َخْرياً يـَُفقِّْههُ ىف الّدينِ : قاَل النَّىبُّ صلى اهللا عليه و آله

  .كند خداوند براى كسى كه خري خبواهد او را داناى در دين مى: نّىب مكرّم اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»2« ُذلِّ الَتعلُِّم ساَعًة بَِقَى ىف ُذلِّ اجلَْْهِل أََبداً   َمْن َملْ َيْصِربْ َعلى: وقاَل صلى اهللا عليه و آله

كسى كه يك ساعت سخىت يادگريى را حتّمل نكند، براى مهيشه در بدخبىت : مودپيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله فر 
  .جهل مباند

الشاِخُص ىف َطَلِب اْلِعْلِم َكاْلُمجاِهِد ىف َسبيِل اللِّه، ِإنَّ َطَلَب اْلِعْلِم َفريَضٌة َعلى ُكلِّ ُمْسِلٍم وََكْم : قاَل َأمريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم
  .»3« ُج ِمْن َمْنزِِلِه ىف َطَلِب اْلِعْلِم َفال يـَْرِجُع ِإّال َمْغُفوراً ِمْن ُمؤِمٍن َخيْرُ 

به دست آوردن دانش بر هر مسلماىن واجب . كسى كه براى فراگريى دانش عزميت كند، مهانند جماهد در راه خداست
  .خبشش حق قرار گريداست، چه بسيار مؤمىن كه براى يادگريى دانش از خانه درآيد، برنگردد مگر اين كه مورد 

  .»4«  ال ِعْلَم َكالتَـَفكُِّر َوال َشَرَف َكاْلِعْلمِ : َوقاَل عليه السالم
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  .دانشى به مانند انديشه در امور نيست و شرىف براى انسان باالتر از علم نيست: و نيز آن حضرت فرمود

______________________________  
  .، ذكر امر غائب ىف العلم81/ 1: ؛ دعائم االسالم1، حديث ، الفصل اخلامس81/ 1: عواىل الآلىل -)1(

  .50، حديث 177/ 1: حبار األنوار -)2(

  .، باب الكالم ىف ماهية العلوم10/ 1: ؛ روضة الواعظني62، حديث 1، باب 179/ 1: حبار األنوار -)3(

  .63، حديث 1، باب 179/ 1: ؛ حبار األنوار113حكمت : ج البالغة -)4(

  234: ، ص1 اسالمى، جعرفان 

تـََعلُِّمَها َفما يَزيُد ِمْن ِعْلِمَك َوَأَدِبَك َيزيُد  يا ُمْؤِمُن ِإنَّ هَذا اْلِعْلِم َواَألَدِب َمثَُن نـَْفِسَك، َفاْجَتِهْد ىف: قاَل َأمريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم
َوِباْألََدِب َحتُْسُن ِخْدَمَة َربَِّك َوبَِأَدِب اخلِْْدَمِة َيْستَـْوِجُب اْلَعْبُد ِواليـََتُه َوقـُْربَُه، َفَأقْـَبِل  َربِّكَ   ىف َمثَِنَك َوَقْدرَِك، َفِإنَّ ِباْلِعْلِم تـَْهَتدى ِإىل

  .»1«  النَّصيَحَة َكْى تـَْنُجَو ِمَن اْلَعذابِ 

و ادبت اضافه شود،  اين دانش و ادب قيمت وجود توست، هر اندازه به دانش! اى مؤمن: امريمؤمنان عليه السالم فرمود
ياىب و به ادب نيكو خدمت حق را به جاى آورى  به كمك علم، به پروردگارت راه مى. گردد به قيمت و ارزشت اضافه مى

  .پس اين نصيحت را بپذير تا از عذاب اهلى برهى. گردد و به ادب در خدمت، عبد اليق واليت و قرب حق مى

طاِلُب اْلِعْلِم بـَْنيَ اُجلّهاِل َكاحلَْىِّ بـَْنيَ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: عليهم السالم قالَ َعْن َأىب َعْبِدالّلِه َعْن آبائِِه 
  .»2«  اَألْمواتِ 

خواهنده علم، بني مردم : كند امام صادق عليه السالم از پدرانش عليهم السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نقل مى
  .ده در ميان مردگان استنادان، مهانند زن

  :ِإنَّ أَْوَىل النَّاِس ِباْألَنِْبياِء َأْعَلُمُهْم ِمبا جاُؤوا ِبِه ُمثَّ َتال عليه السالم: قاَل َأمريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم

  ]انَّ اْوَىل الّناِس بِاْبراهيَم َللَّذيَن اتـَّبَـُعوُه َوَهَذا النَِّىبُّ َوالَّذيَن َآَمُنوا[

  :قالَ  ، ُمثَّ 
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  .»3«  ْت َقرابـَتُهُ ِإنَّ َوِىلَّ ُحمَمٍَّد َمْن َأطاَع الّلَه َوِإْن بـَُعَدْت حلَُْمُتُه، وانَّ َعُدوَّ ُحمَمٍَّد َمْن َعَصى الّلَه َوِإْن قـَرُبَ 

   ترين آنان به فرامني ترين مردم به انبيا آگاه نزديك: فرمايد امام على عليه السالم مى

______________________________  
  .، الفصل الثامن ىف العلم135: ، باب الكالم ىف ماهية العلم؛ مشكاة األنوار11/ 1: روضة الواعظني -)1(

  .5 -1191، جملس الرابع والعشر، حديث 577: األماىل، شيخ طوسى -)2(

  .96حكمت : ج البالغة -)3(

  235: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

ا است رنامهو قوانني و ب ترين مردم به ابراهيم، تابعني او هستند و اين پيامرب و  نزديك: [سپس اين آيه را تالوت كرد. هاى آ
دوست حمّمد صلى اهللا عليه و آله  : سپس فرمود] اند ترين مردم به ابراهيم اند كه به خاطر شناخت و عمل، نزديك مردم مؤمن

ونه خويشاوندى با پيامرب نداشته باشد و دمشن پيامرب كسى است كه از گ كسى است كه خدا را اطاعت كند گرچه هيچ
  .هاى خدا سرپيچى كند گرچه با پيامرب خويشاوند باشد برنامه

اَرُه اْلقاِئَم َليـَْلُه َوِإنَّ باباً ِمَن اْلِعلْ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َ ٌر َلهُ َمْن َطَلَب اْلِعْلَم فـَُهَو َكالصَّائِِم  ِم يـَتَـَعلََّمُه الرَُّجُل َخيـْ
  .»1«  ِمْن َأْن َيُكوَن َلُه أَبُو قـُبَـْيُس َذَهباً َفَأنـَْفَقهُ ىف َسبيِل اللّهِ 

آن كس كه طالب علم است مانند كسى است كه روزش به روزه و شبش به : پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
رت است از اين كه به اندازه كوه عبادت بگذرد، فراگريى يك رشته علم  در راه خدا طال انفاق  » ابو قبيس«براى انسان 

  .كند

َنهُ َوبـَْنيَ اَألنِْبياِء َدَرَجٌة واِحدَ : فـََقاَل صلى اهللا عليه و آله  ٌة ىف اْجلَنَّةِ َمْن جاَءُه اْلَمْوُت َوُهَو َيْطُلُب اْلِعْلَم لُِيْحِىيَ ِبِه اْإلْسالَم كاَن بـَيـْ
»2«.  

گرفت،  اگر در حال اندوخنت دانش مرگ كسى برسد، دانشى كه براى زنده كردن اسالم فرا مى: و نيز آن حضرت فرمود
شت يك درجه تفاوت است   .بني او و بني انبيا در 
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است؛ چنانچه در بعضى از » علم دين«دهد كه منظور از علم در درجه اّول  دّقت در آيات و روايات باب علم نشان مى
   ات و روايات به طور صريح به آن اشارهآي

______________________________  
  .184/ 1: حبار األنوار -)1(

  .184/ 1: حبار األنوار -)2(
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 دهد و با توّجه به اين شده و اين علم است كه انسان را در درجه عارفان، عامالن، مّتقيان، خاشعان و خائفان قرار مى
علم است كه انسان عالوه بر آگاهى به حالل و حرام و قوانني و مقررات اهلى، حضرت حق را شناخته، به عظمت و 

اش كه سخت  يابد و براى جربان كوچكى اش را در برابر بزرگى حق مى برد و نيز خود را شناخته و كوچكى بزرگى او پى مى
رتين عبادت  او را به وحشت مى براى رسيدن به مقام قرب كرده، تا در آن مقام به جربان نقص و اندازد، اقدام به 

  .نيازمندى و ذّلت و حقارت خويش نايل آيد

آيد و از نتايج اعمال بد  هم چنني به سبب اين علم، به عاقبت اعمال نيك آگاه شده و در پى اجنام هر كار نيكى برمى
چنني شخصى  . گردد اش به توبه آراسته مى هاى گذشته بدى مطلع شده و از هر گونه بدى اجتناب كرده، يا براى جربان

اش در برابر  ريزان است و براى ترس از كوچكى اش مهيشه نگران و اشك رسد از خوف گناه و نتيجه كه به اين علم مى
نند او از اين راه وجودش مها. گردد خداوند دچار خشيت شده و متوّسل به عبادت و جهاد و هر كوششى در راه خدا مى

و به مهني خاطر است كه حضرت صادق عليه السالم هرگونه خوف مثبىت را نتيجه . شود وجود انبيا منبع خري و بركت مى
  .فَاخلَْْوُف فـَرُْع اْلِعْلمِ : فرمايد اين علم دانسته و مى
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  ] َوالرَّجاءُ فـَرُْع اْلَيقنيِ [

  اميد به خدا
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اميد به . اميد به رمحت دوست. اميد به لطف حق. است» اميد«چرخد،  زندگى عارفان بر حمور آن مىدّومني اصلى كه 
ره. عنايت او مند منود و از ابتداى تكوين نطفه، تا  اميد به خداوندى كه بدون درخواست از او، انسان را از فيض وجود 

  .و لطف و عنايت خود فرموده است بريون رفنت از دنيا، در مهه شؤون حيات، آدمى را غرق در نعمت

هاىي است كه از خداوند مهربان نسبت به انسان صادر شده  اميِد انسان به حضرت دوست، ميوه يقني او به واقعّيت
رتين سرمايه. است هاى معنوى است كه با كمك آن، انسان به كماالتى كه مافوق تصّور است  و اين اميد يكى از 

  .رسد مى

اى است كه آدمى به وسيله آن سودمندترين جتارت را  اى است كه قلب انسان چشيده و برترين سرمايه ن ميوهتري اميد شريين
  .اجنام داده است

  :براى به دست آوردن يقيىن كه سازنده اميد است بايد سه حقيقت را در نظر گرفت

  .رفتار خداوند با انسان - 1

  .برخورد حضرت حق با گنهكاران پشيمان - 2

  

  238: ، ص1 اسالمى، جعرفان 

  .توّجه به آيات و رواياتى كه درباره اميد رسيده است - 3

در مسئله رفتار خداوند با انسان كه چگونه از باب لطف و حمبّتش او را آفريده و چه اسرارى در آفرينش او به كار برده و 
در حاىل كه اين مهه كتاب . ته شده استهاىي بدون اين كه مستحق باشد به او ارزاىن داشته هزاران كتاب نگاش چه نعمت

  .هاى آن وجود مقّدس را نسبت به انسان بازگو كند اى از حمّبت هرگز نتوانسته حّىت گوشه

  !توان در چند صفحه حمدود و با فكرى ناقص و نارسا عنايت او را نسبت به بندگان بازگو كرد چگونه مى

   هاى امام صادق عليه السالم به مفّضل سفارش
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اى از فرمايش امام صادق عليه السالم كه نشانگر لطف خداى متعال به بندگان است و آن حضرت  اينجا به خالصهدر 
كنيم تا پس از مطالعه اين سطور، از خواب غفلت بيدار شده، و آن مهه ابر تريه را  اند اشاره مى بيان كرده» مفّضل«براى 

  .هاميان روشن گردد راغ پر نور اميد در دلاز روى چهره آن مهه حمّبت آن حضرت كنار زده و چ

  .شود به دامن رمحتش درآوخيته و به سوى مقام قرب جنابش به پرواز آييم و اين اميد باعث مى

ا تدبريى است كه، حق تعاىل در رحم مادر درباره جنني مبذول مى! اى مفّضل دارد، در حاىل كه او پنهان است  اول عرب
هنگامى كه در طلب غذاىي، دفع اذّيىت و بالىي و يا . دان شكم، تاريكى رحم و تاريكى بچهدر سه ظلمت يعىن تاريكى 

. شود اى ندارد؛ پس به سوى او از خون حيض، آن مقدار كه غذاى او شود، جارى مى جلب منفعىت و دفع مضرّتى چاره
و بدنش مستحكم، پوستش براى حتّمل شود  رسد تا خلقتش متام مى شود و پيوسته اين غذا به او مى چنانچه آب غذا مى

  .گريد كه از سردى و گرمى درامان مباند فشار هوا آماده و آن چنان قدرت مى
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چون از . گريد تا طفل متولد گردد در اين حال مادرش را درد زاييدن مى. كند چشمان او قدرت ديدن روشناىي را پيدا مى
ن جهان درآيد و به نوع ديگر از غذا حمتاج باشد، مدبّر حقيقى، مهان خون كثيف را كه در رحم مادر تنگناى َرِحم به ميدا

پوشاند و مزه و  غذاى او بود به شري لطيف مبّدل گرداند و كسوت گلگون خون را از او كنده، لباس سفيد شري بر او مى
تر است و در مهان ساعت   ن او از غذاى سابق موافقرنگ و صفاتش را تبديل كند؛ زيرا در اين حالت اين غذا براى بد

آورد  شود، به حكم حكيم قدير غذاى شري براى او مهياست و به اهلام اهلى زبان بريون مى كه به اين نوع از غذا حمتاج مى
ه هر شود و در آن وقت دو پستان مادر، براى او مانند دو مشك كوچك آوخيته ك جنباند و طالب غذا مى و لبها را مى

  .زمان احتياج پيدا كند برايش مهيا باشد

تا زماىن كه بدنش تر و تازه و نازك و دستگاه گوارشش نرم و لطيف است و تاب غذاهاى غليظ را ندارد، به اين شري 
كند و چون نشو و منا كرد و بزرگرت و قويرت شد و احتياج به غذاى غليظ پيدا كرد، تا بدنش بدان وسيله حمكم  اكتفا مى

شود تا با آن غذا را جبود  هاىي كه چون آسياهاى خرد كننده است روييده مى شود و اعضايش قوت بگريد، از برايش دندان
هنگام بلوغ اگر مرد است به روى او موى . كند تا به سن بلوغ برسد بر اين احوال رشد مى. و فرو بردنش آسان گردد

منايد تا حسن و طراوتش  ت و اگر زن باشد رويش را از موى پاك مىروياند كه عالمت مردان و موجب عزت ايشان اس مى
  .باقى مانده و موجب ميل مردان به سوى او گردد
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ا فرق مى هاى خمتلف را مى به زبان مزه گذارد كه كدام تلخ و كدام شريين و كدام ترش و كدام شور و كدام   چشد و ميان آ
  .گنديده و پاكيزه است

ا شكل دهنده لب زبان ابزارى است براى ها است كه از درون دهان حافظ لبهاست تا  فرو دادن طعام و آب و دندا
  براى هريك از. سست نشوند و نياويزند
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  .هاى زيادى است عضوهاى بدن انسان فايده

الزم باشد باال روند و ديده را در ميان  هر وقت خبواهند بياويزند و هرگاه . پلك را ببني كه براى چشم به منزله پرده است
  .گوداىل قرار داده و به وسيله پلك و موهاى ويژه آن را در بند حفاظت كشيده است

ها را  اى براى دل است به روى آن كشانده و دنده دل را ميان سينه قرار داده و پنهان منوده و پرياهىن كه به منزله پرده
  .ها قرار داده است، تا دل از عوارض خارجى حمفوظ مباند را روى آن دندهحافظ آن گردانيده و گوشت و پوست 

تأمل كن در آب دهن و منفعىت كه در آن است، حق تعاىل مقّرر فرموده مهيشه جارى باشد كه دهان و گلو را رطوبت 
اين رطوبت به منزله . شد شد و اگر اين آب نبود، غذا گوارا منى دهد؛ زيرا بدون اين رطوبت دهان و زبان و گلو فاسد مى

 شود رسد و موجب سالمت حال انسان مى هم چنني اين رطوبت به َزْهرِه مى. رساند مركىب است كه غذا را به معده مى
»1«.  

فرمايد  هاى مادى و معنوى كه از جانب حق به انسان عطا شده است اشاره مى گاه حضرت به بسيارى دگر از نعمت آن
  .كه در برابر اين مهه لطف و نعمت، فرمانرب آن وجود مقدس باشد  كند و از انسان دعوت مى

ا نبود انسان دچار مشكالت غري قابل حل  آيا اين مهه نعمت كه شبانه روز در برابر ديدگان ماست كه اگر يكى از آ
خواهش و  شد در حاىل كه خداى متعال مهه را از راه لطف و حمّبت به آدمى عنايت كرده است بدون درخواست و مى

  !اصرارى، سازنده يقني در عمق جان و دل انسان نسبت به كرم و عنايت خدا به آدمى نيست؟

   اى در سلب پدر بود، تا به امروز كه غرق در انواع از هنگامى كه بشر نطفه
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هاى غري قابل مشارش است، دامي مورد احسان بوده و اين احسان حتمى و حسى است كه دليل و راهنماى انسان  نعمت
و اين كه با وجود چنني خداى كرمي و رحيمى كه در مهه امور به خصوص در مسئله قبول توبه و . است» اميد«به سوى 

كند بايد به جنابش اميد داشت و  ذر و اين كه تنها حضرت اوست كه از باب لطف و كرمش متام كمبودها را جربان مىع
  .كفر حمض است، پرهيز كرد  »1«  از يأس و نوميدى كه طبق آيات سوره يوسف

ميد ببندد كه فرمان البته تذكر يك نكته بسيار مهّم در اينجا ضرورى است و آن اين است كه كسى بايد به حضرت حق ا
كند و براى آينده و آخرتش بذر عمل بكارد و در برابر گناهان اجنام گرفته به سالح توبه مسلح شود،  او را اجرا كرده و مى

  .وگرنه از نظر قرآن و سّنت، اميد انسان به مزد و خبشش پروردگار، بدون عمل و منهاى جربان گناه، اميد بيجاىي است

ر اختيار دارد و در فصل پاييز، زمني را از سنگ و خار و خاشاك پاك نكرده و آن را شخم نزده و كشاورزى كه زمني د
گونه بذرى در آن نكاشته است، اگر اميد برچيدن حمصول از آن زمني داشته باشد،  فعاليتهاى الزم را اجنام نداده و هيچ

ن كه از نظر اسالم اميد نيست؛ بلكه امنّيت از مكر چنني اميدى به خدا نه اي. خردى است اين اميد از كمال جهل و ىب
  .الّله است كه از گناهان كبريه و عّلت عذاب در روز قيامت است

انسان زماىن كه ساز و برِگ جنِگ با دمشن دروىن و بريوىن را مهيّا كرده و به ميدان درآمده باشد بايد، اميد به پريوزى 
  .دهد رى مىداشته و يقني كند كه حق تعاىل او را يا

______________________________  
  .87): 12(يوسف  -)1(
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انسان وقىت كه متام واجبات حق را ادا منوده و از گناهان پرهيز كرده باشد، بايد، اميد به لطف و حمّبت حق داشته و به 
  .انتظار مزد و اجر و ثواب سرشار، باشد
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ه هر گناهى توبه خمصوص آن گناه را اجنام داده باشد، بايد، اميد به خبشش و مغفرت و قبول عذر انسان وقىت كه نسبت ب
  .داشته باشد

گريى از حمّرمات،  اگر اميد بعد از عمل و يا توبه نباشد، اميد نيست و بدون زمحت و اجراى دستورهاى دوست و كناره
ر به طور صريح بيانگر اين واقعّيت است كه در خبشهاى بعد ذكر چنان كه آيات قرآن و روايات و اخبا. نبايد اميد داشت

  .خواهيم كرد

آيد يقني نيز عامل اجياد اميد است كه روزى  آرى، با متاشاى الطاف حق، يقني به لطف و عنايت دوست به دست مى
يد ست و ضعيفى بود؛ اّما انسان مستحق هيچ لطفى نبود و از خداوند طلىب نداشت و طفل بيچاره و ناتوان، يا انسان 

آرى، امروز كه به دستور خدا اين مهه خود را در رنج عبادت و اطاعت قرار . اين مهه حمّبت و لطف در حق او شد
چگونه اميد به مزد عمل و خبشش و . دهد و براى ارتكاب يك گناه اين مهه بيدارى شب كشيده و ناله و انابه دارد مى

  !مغفرت گناه نداشته باشد؟

شت و  كه عمل و توبه از او منى  روزى خواست، اين مهه او را در احسان و نعمت غرق كرد، امروز كه از او مزد، ثواب، 
برى مزد ندهد و در مقابل توبه، آدمى را  كند، چگونه در برابر فرمان دور شدن از عذاب جهّنم را با عمل و توبه طلب مى

  :كند چنانچه به موسى خطاب مى. مل صحيح استپس اميد مهراه ع! غرق در رمحت و مغفرت نكند؟

   َمنْ   َكْيَف َأْجَوُد ِبَرْمحَىت َعلى   ما أََقلَّ َحياًء َمْن َيْطَمُع ىف َجنَّىت ِبَغْريِ َعَمٍل يا ُموسى

  243: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  يـَْبَخُل ِبطاَعىت

شت دارد ونه رمحتم را با كسى كه در اطاعت من خبل چگ! اى موسى. چه كم حياست كسى كه بدون عمل طمع در 
  .ورزيده معامله كنم

   كاران پشيمان خدا و گنه

راسىت چه قدر عجيب است و چه لطف و كرامىت است، كسى كه مهه عمر را به كفر و روگرداىن از حق گذرانده و 
د با هدايت و قبول اميان، متام گذشته او اى ياد خدا نبوده و عملى برابر با خواسته اهلى از او سر نزده، به حمض برخور  حلظه
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شت . گريد به احرتام اين ارتباط آمرزيده شده و مورد عنايت حق قرار مى به طورى كه اگر در حال اميان آوردن مبريد اهل 
  آه راسىت چگوه به چنني خداىي نبايد اميد بست؟! است؟

  :در آثار اسالمى آمده است

اگر مسلمان شوى در : هنگام خوردن غذا به او فرمود. رسىت را به مهماىن دعوت كردپ حضرت ابراهيم عليه السالم آتش
غذايش ! ابراهيم: خطاب رسيد. آن مرِد گرب از جا برخاست و از خانه ابراهيم بريون رفت. غذا مهمان من خواهى بود

  .دهم ندادى مگر به شرط تغيري مذهبش اّما من هفتاد سال است او را با كفرش روزى مى

چرا از شرط خود : ابراهيم به دنبال او رفت و وى را به خانه آورد و برايش سفره طعام حاضر كرد، گرب به ابراهيم گفت
گونه خداوند مهربان با من  اين: پرست فرياد برآورد آتش. پيشمان شدى؟ ابراهيم داستان حضرت حق را براى او گفت

   معامله

______________________________  
  .96/ 2: روح البيان -)1(
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 اسالم را به من تعليم كن، سپس قبل از خوردن غذا به خاطر آن لطف و عنايت حق مسلمان شد! كند؟ ابراهيم مى
»1«.  

سلوك حق را نسبت به يكى از گنهكاران در زمان موسى چنني » طاقديس«عارف بزرگ مرحوم نراقى در كتاب ارزمشند 
  :كند مىبيان 

  ديد موسى كافرى اندر رهى
 

  پري گربى كافرى و گمرهى

 گفت اى موسى از اين ره تا كجا
 

 روى با كه دارى مّدعا مى

 روم تا كوه طور گفت موسى مى
 

 روم تا جلّه درياى نور مى

 روم تا راز گومي با خدا مى
 

 عذر خواهم از گناهان مشا
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  گفت اى موسى تواىن يك پيام
 

  خود زمن گوىي متامبا خداى 

 گفت موسى هان پيامت چيست او
 

 گفت از من با خداى خود بگو

 گو فالن گويد كه چندين گري ودار
 

 هست من را از خداىي تو عار

  گر تو روزى ميدهى هرگز مده
 

  من خنواهم روزيت منت منه

  ام ىن خداىي تو نه منهم بنده
 

  ام ىن زبار روزيت شرمنده

  دل موسى به جوشزين سخن آمد 
 

  گفت با خود تا چه گويد حق مخوش

  شد روان تا طور با حق راز گفت
 

  انباز گفت راز با يزدان ىب

 اندر آن خلوت به جز او كس نديد
 

 با خدا بس رازها گفت و شنيد

 چون كه فارغ شد در آن خلوت زراز
 

 خواست تا گردد به سوى شهر باز

  

 عنودشرمش آمد از پيام آن 
 

 دم نزد زانچه از آن بشنيده بود

  ام گفت حق كو آن پيام بنده
 

  ام گفت موسى من از آن شرمنده

  شرم دارم تا بگومي آن پيام
 

  داىن متام چون تو داناىي تو مى

 گفت از من رو بر آن تندخو
 

 پس زمن او را سالمى بازگو

______________________________  
  .267/ 7: البيضاءحمّجة  -)1(
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  245: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  

  پس بگو گفتت خداى دخلراش
 

  گر تو را عارست از ما عار باش

 ما ندارمي از تو عار و ننگ نيز
 

 نيست ما را با تو خشم و جنگ تيز

  خواهى تو ما را گو خمواه گر منى
 

  ما تو را خواهيم با صد عّز وجاه

  دهمروزمي را گر خنواهى من 
 

  روزيت از سفره فضل و كرم

  گر ندارى مّنت روزى زمن
 

  منن من تو را روزى رسامن ىب

  فيض من عام است و فضل من عميم
 

  انتها جودم قدمي لطف من ىب

 خلق طفالنند و باشد فيض او
 

 اى بس مهربان و نيك خو دايه

 كودكان گاهى به خشم و گه بناز
 

 از دهان پستان بيندازند باز

  دايه پستانشان گذارد بر دهن
 

  هني مكن ناز اى انيس جان من

د  سر بگرداند دهن برهم 
 

 دهد دايه بوسه بر لبانش مى

 چون كه موسى بازگشت از كوه طور
 

 طور خلابل قلزم زخار نور

  گفت كافر با كليم اندر اياب
 

  گو پيامم را اگر دارى جواب

 گفت موسى آنچه حق فرموده بود
 

 زنگ كفر از خاطر كافر زدود

 جان او آيينه پر زنگ بود
 

 آن جوابش صيقل خوشرنگ بود

  بود گمراهى زره افتاده بس
 

  آن جوابش بود آواز جرس
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  جان او آن شام يلدا دان جواب
 

  مطلع خورشيد و نور آفتاب

  

  سر به زير افكند خلىت شرمگني
 

  آستني بر چشم و چشمش بر زمني

 برآورد آنگهى با چشم ترسر 
 

 با لب خشك و درون پر شرر

  گفت با موسى كه جامن سوخىت
 

  آتش اندر جان من افروخىت

  من چه گفتم اى كه روى من سياه
 

  وا حيا آه اى خدا واخجلتاه

  موسيا اميان بر من عرضه كن
 

  كودكم من بر دهامن نه سخن

  موسيا اميان مرا برياد ده
 

  جان من بر باد دهاى خدا پس 

  

  246: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  

 موسى او را يك سخن تعليم كرد
 

 آن بگفت و جان به حق تسليم كرد

 اى صفاىي هان و هان تا چند صرب
 

 ياد گري اميان خود زان پري گرب

  گرچه گفتار تو اميان پرور است
 

  هايت مهه نغزتر است هم سخن

  مههريزد از نطقت مسلماىن 
 

  هست گفتار تو سلماىن مهه

  ليك زاعمال تو دارد عار وننگ
 

  كافر بتخانه ترساى فرنگ
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   اثر شوم خودپسندى

اسرائيل كه از ياران و مالزمان بود بر  روزى عيسى با عابدى از عّباد بىن. اسرائيل چهل سال كارش دزدى بود مردى در بىن
اين پيامرب خداست و در كنار او يكى : سر عيسى در حركت بود، دزد پيش خود گفت او گذشت در حاىل كه عابد پشت

ا خواهم شد، پس به دنبال آنان به راه افتاد، مىاز حواريني است، اگر من هم با آنان حركت كنم ن خواست به  فر سوم آ
آن حوارى با مشاهده آن مرد با . من كجا و او كجا: دوست عيسى نزديك شود؛ اّما سخت خودش را خوار مشرد و گفت

مرد . ار گرفتشخصّيىت مثل من نبايد با او در حركت باشد پس او را عقب انداخت و خود در كنار عيسى قر : خود گفت
به هر دو نفر اينان بگو اعمال خود را از سر بگريند، اّما حوارى : دزد در حركتش تنها شد، خداوند به عيسى وحى كرد

عيسى اين واقعه را به . به خاطر عجىب كه كرد، اعمالش حبط شد و اما ديگرى را به خاطر خوار مشردن نفسش خبشيدم
  .»1« او نيز با جربان گذشته خود، از اصحاب و ياران عيسى شد. ردهر دو گفت و دزد را با خود مهراه ك

______________________________  
  .266/ 7: حمّجة البيضاء -)1(

  247: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  خوار توبه مرد شراب

چهار درهم  خوار را دعوت كرد و براى عيش و نوش بيشرت، خوارى افراط داشت، روزى دوستان شراب مردى كه در شراب
  .رسيد» منصور بن عمار«غالم در حال عبور به درب خانه . با اين مبلغ مقدارى ميوه خبر: به غالم خود داد و گفت

هركس به اين فقري چهار درهم بدهد، برايش چهار برنامه : گفت كرد و مى منصور براى نيازمندى مستحق، پول طلب مى
ارباىب دارم، : خواهى؟ گفت چه مى: منصور به غالم گفت. آن مستحق داد طلبم، غالم هر چهار درهم را به از خدا مى

سوم اين كه . ديگر اين كه خداوند ماىل روزى من كند تا با او زندگى خود را اداره كنم. مندم از دست او رها شوم عالقه
م را مورد رمحت خود قرار چهارم پروردگار بزرگ من و ارباب من و تو و اين قو . كار مرا ببخشد خداوند ارباب معصيت

  .دهد

چرا دير : منصور هر چهار برنامه را از خداى مهربان درخواست كرد وقىت غالم به منزل اربابش بازگشت، ارباب به او گفت
در راه : اّول آزادى خود را خواستم، ارباب گفت: كردى؟ گفت به چه دعا مى: آمدى؟ داستان را گفت، مواليش پرسيد

چهار هزار درهم از مال : دّوم براى خود ماىل خواستم تا با آن زندگى خود را اداره كنم، ارباب گفت :گفت. خدا آزادى
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توبه  : سّوم خواستم خدا از سر تقصريات تو بگذرد و توفيق توبه به تو عنايت كند، ارباب گفت: گفت. من براى تو
  .كردم

. آه كه من مستحق اين برنامه چهارم نيستم: ، مواليش گفتخواستم من و تو و منصور بن عمار و مردم را بيامرزد: چهارم
آنچه وظيفه تو بود اجنام دادى، آيا ! اى مرد: گويد اى مى چون شب رسيد و به بسرت خواب رفت در خواب شنيد گوينده

   بيىن آنچه مربوط به خداىي من است اجنام در وجود من كه خداى مهربان هستم مى

  248: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  ندهم؟ من تو را و غالمت، منصور بن عّمار و مردم را خبشيدم

  نباش كفن دزد

  :روايت كند» ُزهري«از » معّمر«

گريست به حمضر آن جناب آمد، شّدت گريه او به  روزى يكى از اصحاب رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در حاىل كه مى
جواىن بر در ايستاده و چنان  : كىن؟ عرض كرد و سؤال كرد چرا گريه مىحّدى بود كه رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله از ا

: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به او فرمود. او را به نزد من آوريد: فرمود. كند كه مرا نيز به گريه درآورده است گريه مى
  موّحدى يا مشرك؟: ترسم، فرمود از گناه خود و خشم اهلى مى: كىن؟ گفت چرا گريه مى

آمرزد، اگر چه گناهانت مهانند هفت آمسان و هفت زمني  گريه مكن كه خداوند تو را مى: موّحد، فرمود: عرض كرد
  !باشد؟

گناه عظيم را خداى كرمي بيامرزد، سپس : رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود. تر است گناهم از آن عظيم: عرض كرد
گناه : فرمود! تر است؟ تر و از كرسى سنگني ام؛ زيرا از عرش عظيم شرمندهاز آن : مگر گناهت چيست؟ عرض كرد: فرمود

آمرزد، اين چه گناهى است   خداى عظيم گناه بزرگ را مى! اى جوان: خدا، فرمود: تو بزرگرت است يا خدا؟ عرضه داشت
ربودم،  فن آنان را مىشكافتم و ك نّباش بودم و هفت سال گور مردگان را مى: كه تو را به نوميدى كشانده است؟ گفت

روزى دخرتى از انصار ُمرد، من گورش را شكافته و كفنش را باز كردم سپس شهوت به من غلبه كرد و بر آن گناه بزرگ 
   اى: گفت واداشت، پس از اجنام گناه گوىي نداىي شنيدم كه مى
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______________________________  
  .367/ 7: حمّجة البيضاء -)1(

  249: ، ص1 جعرفان اسالمى، 

واى بر تو، از حساب روز قيامت انديشه نكردى كه مرا برهنه گذاشىت و اين رسواىي به من منودى؟ پيش خدا و ! جوان
اين : رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله چه خواهى گفت؟ چون نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله اين موضوع را شنيد فرمود

اد و روز و . خ نزديكرت از او نيستفاسق را بريون كنيد كه كسى به دوز  آن جوان از مسجد بريون آمد و روى به بيابان 
اگر توبه من قبول . ات توبه مرا بپذير و از من درگذر اهلى به حق پيامربان برگزيده: يك روز عرضه داشت. شب زارى كرد

نازل شد و به رسول خدا صلى اهللا عليه و  جربئيل. است آن را به رسولت خرب ده و اّال آتشى در من انداز تا نابود شوم
او را بطلب و آتش سينه . من توبه آن جوان را قبول كردم و از مجيع گناهان او گذشتم: فرمايد خداى متعال مى: آله گفت

  .»1« او را خاموش كن و مرهم مغفرت بر جراحتش بگذار

  گنهكار اميدوار

  :روايت است

كه متام عمر خود را در خرابات به سر برده و روى به خري نياورد و انديشه نيكى بر مردى بود  » مالك بن دينار«در ايام 
او چون . نيكان روزگار از او حذر كردند، تا وقىت كه فرشته مرگ دست مطالبه به دامن عمرش دراز كرد. او نگذشت

ه جويبار عمر نگريست شاخى  ب. دريافت وقت مرگ فرا رسيده نظر در جرايد اعمال خود كرد، نقطه اميدى در آن نديد
  :كه دست اميد بر آن توان زد نيافت، آهى از عمق جان كشيد و به سوى رّب االرباب روى كرد و گفت

ْنيا َواآلِخَرةُ « نْيا َواآلِخَرُة اْرَحْم َمْن لَْيَس َلُه الدُّ   .»2« »يا َمْن َلُه الدُّ

  .اين را گفت و جان داد

   بر جنازه او به شادى گذشتند، او را به بريوناهل شهر به مرگ او شادى كردند و 

______________________________  
  .109/ 8: منهج الصادقني -)1(
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  .اى آنكه دنيا و آخرت از آن اوست رحم كن بر كسى كه دنيا و آخرت از آن او نيست -)2(

  250: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .اش رخيتند زهشهر برده به مزبله انداختند و خاك و خاشاك بر جنا

اند، برخيز او را از آجنا بردار غسل بده و در مقربه  اش افكنده فالىن درگذشته و به مزبله: مالك بن دينار را در خواب گفتند
او در ميان خلق به بدكارى معروف بود؛ مگر چه چيز به درگاه كربياى تو آورده كه ! پروردگارا: گفت. نيكان دفن كن

  است؟ سزاى چنني كرامىت شده

چون به حالت جان دادن رسيد كه نامه عمل خود را نظر كرد و چون مهه را خطا ديد، ُمفلسانه به درگاه ما : جواب آمد
ناليد و عاجزانه به بارگاه ما نظر كرد، چون دست بر دامن فضل ما زد، بر دردمندى او رحم كردمي و چنان او را خبشيدم  

هاى پايدارش رساندمي، كدام درد زده به درگاه ما ناليد كه  جناتش دادمي و به نعمتكه انگار گناهى نداشته بود، از عذاب 
  »1« !او را شفا ندادمي؟ و كدام غمگني از ما خالصى طلبيد كه خلعت شادكامى بر او نپوشاندمي؟

  »وحشى«توبه 

  :در ذيل آيه »2« »جممع البيان«در 

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

و هر كه به خدا شرك . آمرزد آمرزد، و غري آن را براى هر كس كه خبواهد مى مسلماً خدا اين كه به او شرك ورزيده شود منى
  .بياورد، مسلماً گناه بزرگى را مرتكب شده است

______________________________  
  .100/ 8: منهج الصادقني -)1(

  .177/ 5: ترمجه تفسري جممع البيان -)2(

  .48): 4(نساء  -)3(

  251: ، ص1 عرفان اسالمى، ج



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

 

  :آمده است

عموى پيامرب به مّكه فرار كردند، سراجنام از عمل خود پشيمان » محزه«وحشى و يارانش پس از به شهادت رساندن 
مندمي به آيني اسالم رو   كه ما بر كرده خود پشيمانيم و عالقهاى به پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله نوشتند   شدند، نامه

  :فرمايد كنيم؛ وىل يكى از آيات قرآن مانع ماست آجنا كه مى

  .»1« ] ال يـَْزنُونَ َو الَِّذيَن ال َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإهلاً آَخَر َو ال يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ َو [

كشند، و زنا  پرستند، و كسى را كه خدا خونش را حرام كرده است، جز به حق منى و آنان كه معبود ديگرى را با خدا منى
  .كنند منى

  .امي، اميد به رمحت ندارمي چون ما مرتكب گناِه شرك و قتل و زنا شده

  :در جواب نامه وحشى اين آيه نازل شد

ُل اللَُّه َسيِّئاِِْم َحَسناتٍ ِإالَّ َمْن تاَب َو آَمَن َو عَ [   .»2« ] ِمَل َعَمًال صاِحلاً فَأُْولِئَك يـَُبدِّ

  .كند ها تبديل مى هايشان را به خوىب مگر آنان كه توبه كنند و اميان آورند و كار شايسته اجنام دهند كه خدا بدى

پس از آن كه . ه را براى وحشى و يارانش خبواندپيامرب صلى اهللا عليه و آله شخصى را مأمور كرد تا به مّكه رفته و اين آي
هاى اين آيه  ترسيم از عمل كننده اين شرطى شديد و تكليفى دشوار است، ما مى: از آيه مورد نظر با خرب شدند گفتند

  .نشومي

  :حق تعاىل اين آيه را فرستاد

______________________________  
  .68): 25(فرقان  -)1(

  .70): 25(فرقان  -)2(
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  .»1« ]ِإنَّ اللََّه ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َو يـَْغِفُر ما ُدوَن ذِلَك ِلَمْن َيشاءُ [
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  .آمرزد آمرزد، و غري آن را براى هر كس كه خبواهد مى مسلماً خدا اين كه به او شرك ورزيده شود منى

  .نباشيم) براى كسى كه خبواهد( ]ِلَمْن َيشاءُ [ترسيم از گروه  مى: فرستاد گفتندچون پيامرب صلى اهللا عليه و آله اين آيه را 

  :در اين هنگام اين آيه نازل شد

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

از رمحت خدا نوميد نشويد، يقيناً خدا مهه گناهان را ! بر خود زياده روى كرديد]  با ارتكاب گناه[اى بندگان من كه : بگو
  .آمرزد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است مى

   حكايت سه مرد گنهكار در قرآن

  :در ذيل آيه شريفه

 َمْلَجأَ ِمَن اللَِّه الَِّذيَن ُخلُِّفوا َحىتَّ ِإذا ضاَقْت َعَلْيِهُم اْألَْرُض ِمبا َرُحَبْت َو ضاَقْت َعَلْيِهْم أَنـُْفُسُهْم َو ظَنُّوا َأْن ال َو َعَلى الثَّالَثةِ [
  .»3« ] ِإالَّ ِإلَْيِه ُمثَّ تاَب َعَلْيِهْم لَِيُتوبُوا ِإنَّ اللََّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ 

انه تراشِى واهى از شركت در جنگ[كه ] بود[شامل حال آن سه نفرى ]  رمحتشنيز [و  و مهه [بازمانده بودند ]  با 
   مسلمانان به دستور پيامرب با آنان

______________________________  
  .48): 4(نساء  -)1(

  .53): 39(زمر  -)2(

  .118): 9(توبه  -)3(

  253: ، ص1 عرفان اسالمى، ج
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از شدت غصه، اندوه و عذاب [اش بر آنان تنگ شد و  تا جاىي كه زمني با مهه وسعت و فراخى] كردند  قطع رابطه
هايشان هم در تنگى و مضيقه قرار گرفت، و دانستند كه هيچ پناهگاهى از خدا جز به سوى او نيست؛ پس  دل]  وجدان

  .پذير و مهربان است خدا به رمحتش بر آنان توجه كرد تا توبه كنند؛ زيرا خدا بسيار توبه

خوانيم كه از عمل بسيار بد خود سخت پشيمان شدند و  در شأن نزول اين آيه داستان سه نفر متخّلف از جهاد را مى
  .خداى مهربان پس از توبه و انابه، از كردار زشت آنان درگذشت

  .بيع و هالل بن امّيه بودندكعب بن مالك، فزارة بن ر : آن سه نفر از مردم مدينه و از طايفه انصار به نامهاى

  :شود بدين قرار است داستان آنان با كمى اختالف كه در بعضى از تفاسري ديده مى

در آن جنگ به مسلمانان خيلى سخت گذشت و به فرموده قرآن در آيه . براى مسلمانان پيش آمد» تبوك«جنگى به نام 
  :گويد ود، جابر بن عبدالّله مىسوره توبه براى مسلمانان ساعت عسرت و هنگامه سخىت ب 119

ما در اين جنگ گرفتار سه نوع سخىت شدمي، سخىت زاد و توشه، كمبود آب، گرسنگى و تشنگى چهارپايان و پياده 
منافقان و در مدينه و . رهرب اسالم به فرمان خداوند ازمردم براى شركت در آن جهاد مقّدس دعوت كرد. ماندن مردم

سوء شدند و براى سست كردن اراده مسلمانان از شركت در جنگ، به فعالّيت پرداختند و  اطراف آن مشغول تبليغات 
اين چه بساطى است كه هر ماه و هر هفته بايد به جهاد رفت و مال و جان به هدر داد، اين چه آييىن است كه : گفتند

   ما را از زندگى

  254: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

اى از مردم اثر گذاشت و ايشان بدون عذر شرعى از  تبليغات آنان در عّده. رده استبازداشته و راحىت را از ما سلب ك
  .شركت در آن جهاد مقّدس خوددارى كردند

كرد در آينده،  و اگر پيامرب بزرگ صلى اهللا عليه و آله با تبليغات غلط آنان و خوددارى آن سه چهره مشهور مبارزه منى
انهشد و هر كس سّنت ناپسندى گذاشته مى   .كرد اى از شركت در جنگ فرار مى ى به كمرتين 

رسول خدا صلى اهللا عليه و آله پس از بازگشت از جهاد، مورد استقبال مردمى كه از شركت در جهاد معذور بودند قرار  
انه مجع كردن ميوه و اجنام كارهاى عقب افتاده، در واقع به خاطر سسىت و تنبلى . گرفت در جهاد آن سه نفر هم كه به 
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رسول خدا صلى اهللا عليه و آله دستور اكيد دادند كه احدى از مسلمانان حق . شركت نداشتند به استقبال آمدند
  !معاشرت و رفت و آمد با آنان را ندارد؟

فروشندگان به آنان جنس نفروختند، معاشران از معاشرت با آنان پرهيز كردند، . متام مردم مدينه عليه آنان بسيج شدند
حّىت زنان آنان به مسجد آمدند و به . ستان نسبت به آنان آهنگ جداىي زدند، زن و فرزند نيز از ايشان روى گرداندنددو 

دهد، ما را طالق  چنانچه خداوند به ما اجازه معاشرت با آنان را منى: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله عرضه داشتند
  :جداىي ندادند، وىل فرمودند پيامرب صلى اهللا عليه و آله رضايت به. بگوييد

  .ترك معاشرت را نسبت به آنان ادامه دهيد

  .توّجهى جانشان به لب آمد راسىت زمني با مهه وسعتش بر آنان تنگ شد و از اين ىب

  .آرى، آنان گناهى بزرگ مرتكب شده بودند، گناه ختّلف از فرمان حق و خوددارى از شركت در جهاد با كفر

چهل شبانه روز گريستند و در . رت ديدند، از شهر و ديار دست كشيده و رهسپار بيابان شدندچون وضع را بدين صو 
   آن مّدت مهسرانشان به دستور پيامرب صلى اهللا عليه و آله

  255: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

عفو و مغفرت  پس از آن مهه گريه و زارى و عذر آوردن به پيشگاه حق، خربى از. بردند وسائل الزم را براى آنان مى
عّلت عدم پذيرش توبه ما دوسىت ما با يكديگر است حال كه مهه از : دو رفيق خود را صدا زد و گفت» كعب«. نشنيدند
گونه عمل  بدين. اند بياييد ما هم از يكديگر كناره گرفته و هريك به بدخبىت و روسياهى خود در پيشگاه حق بناليم ما بريده
  .كردند

سوره توبه را نازل منود پيامرب عزيز صلى اهللا عليه و آله مردم را مأمور بازگرداندن آنان كرد  118ن آيه سراجنام خداى مهربا
مردم با احرتام ايشان را وارد مدينه كردند، چون چشم پيامرب صلى . و خود، در جلوى مسجد به انتظار آنان قرار گرفت

در متام مّدت عمرت ساعىت به ارزش و ! اى كعب: گرفت و فرمود  افتاد او را در آغوش حمّبت» كعب«اهللا عليه و آله به 
  .ات وجود ندارد قيمِت ساعت قبوىل توبه

   اميد در قرآن
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  .»1« ] فـََلْوَال َفْضُل الّلِه َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه َلُكْنُتْم ِمَن اْخلَاِسرِينَ 

  .و اگر فضل و رمحت خدا بر مشا نبود، قطعاً از زيانكاران بوديد

  .»2« ]اللَُّه َرُؤٌف ِباْلِعبادِ  وَ [

  .مهربان است و خدا به بندگان

ُ آياتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتَذكَُّرونَ [   .»3« ] َو اللَُّه َيْدُعوا ِإَىل اْجلَنَِّة َو اْلَمْغِفَرِة بِِإْذنِِه َو يـُبَـنيِّ

شت و آمرزش دعوت مى    براىكند، و آياتش را  و خدا به توفيق خود به سوى 

______________________________  
  .64): 2(بقره  -)1(

  .207): 2(بقره  -)2(

  .221): 2(بقره  -)3(

  256: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .فرمايد تا متذّكر شوند مردم بيان مى

  .»1« ] َو َلَقْد َعَفا اللَُّه َعنـُْهْم ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َحِليمٌ [

  .گذشت؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و بردبار استو يقيناً خدا از آنان در  

  .»2« ]َفأُولِئَك َعَسى اللَُّه َأْن يـَْعُفَو َعنـُْهْم َو كاَن اللَُّه َعُفوا َغُفوراً [

  .پس اينانند كه اميد است خدا از آنان درگذرد و خدا مهواره گذشت كننده و بسيار آمرزنده است

  .»3« ]ةٍ فـَُقْل َربُُّكْم ُذو َرْمحٍَة واِسعَ [

  .پروردگارمان صاحب رمحىت گسرتده است: بگو
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  .»4« ] ُقْل ِللَِّذيَن َكَفُروا ِإْن يـَْنتَـُهوا يـُْغَفْر َهلُْم ما َقْد َسَلفَ [

ى چون جنگ با پيامرب و بازداشنت [گناهان ] و به اسالم روى آورند[اگر از كفر خود بازايستند : كساىن كه كافرند بگو
  .از آنان خبشيده خواهد شد]  نع كردن مؤمنان از ورود به مسجداحلراممردم از راه خدا، وم

  .»5« ] ِإنَّ اللََّه ال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ [

  .كند خدا پاداش نيكوكاران را تباه منى

   اللَّهَ أَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنُطوا ِمْن َرْمحَِة اللَِّه ِإنَّ   ُقْل يا ِعباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعلى[

______________________________  
  .155): 3(آل عمران  -)1(

  .99): 4(نساء  -)2(

  .147): 6(انعام  -)3(

  .38): 8(انفال  -)4(

  .120): 9(توبه  -)5(
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يعاً ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ  نُوَب مجَِ   .»1« ] يـَْغِفُر الذُّ

از رمحت خدا نوميد نشويد، يقيناً خدا مهه گناهان را ! بر خود زياده روى كرديد]  با ارتكاب گناه[من كه اى بندگان : بگو
  آمرزد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است؛ مى

   اميد در روايات

: َوالّلِه ال يـَْغِفر الّلهُ ِلُفالٍن، قاَل الّلُه َعزََّوَجلَّ  ِإنَّ َرُجًال قاَل يـَْوماً : َعْن ُجْنَدِب الِغفارى َأنَّ َرُسوَل الّلِه صلى اهللا عليه و آله قالَ 
  .»2«   ال يـَْغِفَر الّلُه ِبُفالنٍ َمْن َذا الَّذى تَأىل على َأْن ال َأْعُفَو ِلُفالٍن؟ َفِإّىن َقْد َغَفْرُت لُِفالٍن َوَأْحَبْطُت َعَمَل اْلُمَتأّىل ِبَقْوِلهِ 
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خبشد،  به خدا قسم خدا فالىن را منى: مردى يك روز گفت: كند اهللا عليه و آله نقل مىابوذر غفارى از نّىب اكرم صلى 
خبشم؟ حتماً او را آمرزيدم و عمل آن قسم خورده را به خاطر آن  چه كسى قسم خورد كه من فالىن را منى: خداوند فرمود

  .جاىي كه گفته بود حبط كردم كلمه ىب

  :كند اىي واعظ و او از وهب بن ُمَنبَّه نقل مىبه اسنادش از ابو جعفر ط» شيخ مفيد«

بُّىن ! َقرأُت ىف َزبُوِر داُود اْسُطراً ِمْنها ما َحِفْظُت َوِمْنها ما َنَسْيُت، َفما َحِفْظُت قـَْولُُه يا داُودُ  اْمسَْع ِمىنِّ ما اُقوُل َمْن اتاىن َوُهَو حيُِ
ا َلهُ  اْمسَْع ِمّىن ما! اْدَخْلُتُه اْجلَنََّة يا داُودُ  ا َغَفْرُ    اقُوُل َواحلَْقُّ َمْن أتاِىن َوُهَو ُمْسَتْحى ِمْن اْلَمعاِصى الَّىت َعصاىن ِ

______________________________  
  .53): 39(زمر  -)1(

لس الثاىن58: ؛ األماىل، شيخ طوسى3، حديث 19، باب 4/ 6: حبار األنوار -)2(   .، ا

  258: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

يا َربِّ َوما هذِه : َة قال داُودُ اْنَسْيُتها حاِفِظْيِه يا داُوُد اْمسَْع ِمّىن ما اُقوُل، َواحلَْقُّ اقُوُل َمْن أتاىن ِحبََسَنٍة واِحَدٍة اْدَخْلُتُه اْجلَنَّ وَ 
َقِطَع َرجاءَ ِمْنكَ اهلى ِبذاِلَك اليـَْنَبغى لِ : احلََْسَنُة؟ قاَل َمْن فـَرََّج َعْن َعْبٍد ُمْسِلٍم َفقاَل داُودُ    .َمْن َعَرَفَك اْن يـَنـْ

: مجالتى در زبور داود خواندم، قسمىت از آن را از ياد بردم و مجالتى از آن را به ياد دارم، آنچه به ياد دارم اين است
شت مى هركس به من وارد شود در حاىل كه عالقه ق است كالمم را بشنو كه ح! برم، اى داود مند به من است او را به 

اى . كسى كه بر من وارد شود و از گناهاىن كه كرده خجالت زده است او را ببخشم و گناهانش را از ياد حمافظانش بربم
شت مى! داود اين : برم، داود گفت از من بشنو كه قول من حق است، هركس با يك خوىب بر من وارد گردد، او را به 

پروردگار من به مهني عنايات تو : بنده مسلماىن گشوده باشد، داود گفتاى از كار  گره: خوىب و حسنه چيست؟ فرمود
  »1« !!است كه هركس تو را شناخت سزاوار نيست اميدش از تو قطع گردد

ْعُت أَبَا َجْعَفَر عليه السالم يـَُقولُ : َعْن َأىب َبصٍري قالَ    .َن ُعَتقاءُ الّلِه ِمَن النّارِإَذا َدَخَل َأْهُل اجلَنَِّة اجلَنََّة ِبَأْعماهلِِْم فَأَيْ : مسَِ

شت : فرمود از امام باقر عليه السالم شنيدم كه مى: گويد بصري مى اىب شت به خاطر اعمالشان وارد  زماىن كه اهل 
  شوند، پس آزادشدگان خدا از آتش جهّنم كجايند؟
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ِإَذْن ال ُأْخزيَك : ال يا َربِّ أَْنَت َأْرَحُم ِِْم ِمّىن َفقالَ : مَِّتَك ِإلَْيَك َفقالَ نَِبيِِّه عليه السالم ِإّىن َأْجَعُل ِحساَب أُ   ِإىل  ِإنَّ الّلَه َأْوحى
  .»2«  ِفيهم

______________________________  
: ؛ األماىل، شيخ طوسى21798وجوب الندم على الذنوب، حديث  - 83، باب 62/ 16: وسائل الشيعة -)1(

لس الرابع106   .، ا

  .259/ 7: البيضاء حمّجة -)2(

  259: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

اهلى : كنم، عرضه داشت در قيامت حساب اّمتت را به تو واگذار مى: خداوند به پيامرب صلى اهللا عليه و آله خطاب فرمود
دستگريى كنايه از اين كه از آنان . (كنم من تو را در ميان آنان سرشكسته منى: خطاب رسيد. تو به آنان مهربانرتى از من

  ).كنم مى

ِإّىن َألَْسَتْحىي ِمْن َعْبدى : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله قاَل اللّهُ : َعْن َجْعَفِر بِن ُحمَمٍَّد َعْن آبائِِه عليهم السالم قالَ 
بـُُهما   .»1« َوأََمىت َيشيباِن ىف اإلْسالِم ُمثَّ أَُعذِّ

من از : كند كه خداوند فرمود اكرم صلى اهللا عليه و آله از خداوند نقل مى امام صادق عليه السالم از پدرانش از نىبّ 
  .كنم به عذاب گرفتارشان كنم اند حيا مى ام چه مرد چه زن كه در اسالم پري شده بنده

ُذنُوىب َوَأْرُجو َرْمحَة َرّىب َفقال َأِجُدىن َأخاُف : َكْيَف جتَُِدَك؟ قالَ : َرُجٍل َوُهَو ىف النـَّزِْع َفقالَ   َدَخَل صلى اهللا عليه و آله َعلى
  .»2«  صلى اهللا عليه و آله َما اْجَتَمعا ىف قـَْلِب َعْبٍد ىف هذا اْلَمْوِطِن ِإّال َأْعطاُه الّلُه ما َرجا َوآَمَنُه ِممّا َخيافُ 

: بينم؟ عرضه داشتتو را چگونه ب: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به مردى وارد شد كه در حال جان دادن بود، فرمود
گريد مگر اين   در اين هنگامه اين دو در دل مؤمن قرار منى: در ترس از گناهامن و اميد به رمحت پروردگارم، حضرت فرمود

ترسد به او اميىن  رسد و از آنچه مى كند، به آنچه اميد دارد مى اش عمل مى كه خداوند به سبب اين دو واقعّيت با بنده
  .دهد مى

   يا هذا يَْأُسَك ِمنْ : عليه السالم ِلَرُجٍل َأْخَرَجُه اخلَْْوُف ِإَىل الُقُنوِط ِلِكثْـَرِة ُذنُوِبهِ  قاَل َعِلىٌّ 
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______________________________  
  .14، حديث 19، باب 7/ 6: ؛ حبار األنوار7: نوادر راوندى -)1(

  .253/ 7: حمّجة البيضاء -)2(

  260: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  الّلِه َأْعَظُم ِمْن ُذنوِبكَ  َرْمحَةِ 

  :امري مؤمنان به مردى كه زيادى گناهش او را به نااميدى كشيده بود فرمود

  .نااميدى تو از رمحت اهلى از گناهانت بزرگرت است

ِم َفاْجَعْل ىل يا َربِّ َسلَّْطَت َعَلىَّ الشَّْيطا: ِإنَّ آَدَم عليه السالم قالَ : َعْن َأىب َجْعَفٍر عليه السالم قالَ  َن َوَأَجَريـَْتُه ِمّىن َجمَْرى الدَّ
 َسيَِّئٌة، َوَمْن َهمَّ ِمنـُْهْم يا آَدُم َجَعْلُت َلَك َأنَّ َمْن َهمَّ ِمْن ُذرِّيَِّتَك ِبَسيَِّئٍة َملْ ُتْكَتْب َعَلْيِه َفِإْن َعِمَلها ُكِتَبْت َعَلْيهِ : َشْيئاً َفقالَ 

  :يا َربِّ زِْدىن قالَ : َمْلَها ُكِتَبْت َلُه َحَسَنٌة َوِإْن ُهَو َعِمَلَها ُكِتَبْت َلُه َعَشراً قالَ ِحبََسَنٍة َفِإْن َملْ يـَعْ 

  :يا َربِّ زِْدىن قالَ : َجَعْلُت َلَك َأنَّ َمْن َعِمَل ِمنـُْهْم َسيَِّئًة ُمثَّ اْستَـْغَفَر َغَفْرُت َلُه قالَ 

ُلَغ النـََّفُس هِذهِ َجَعْلُت َهلُُم التـَّْوَبَة َوَبَسْطُت ِإلَ    .»2«  ْيِهْم التـَّْوبََة َحّىت تـَبـْ

شيطان بر من تسّلط دارد و چون خوىن كه در بدن : آدم به حضرت حق عرضه داشت: فرمايد امام باقر عليه السالم مى
اين است كه هرگاه  عنايت من به مشا آدميان : اى براى من قرار بده، پروردگار فرمود من روان است به من راه دارد، برنامه

شود و هركدام از مشا اراده كار خريى   نويسم، اگر به آن نّيت عمل كرديد نوشته مى گناهى را نّيت كنيد من در نامه مشا منى
عنايت بيشرتى به من بفرما، : نويسم، عرضه داشت نويسم اگرچه عمل نكنيد ودر صورت عمل ده برابر مى كرديد مى

: منامي، عرض كرد هاى بد مشا گذشت مى كنم واز كرده ناه توبه كنيد من توبه مشا را قبول مىچنانچه پس از گ: خطاب رسيد
   براى مشا توبه را قرار دادم و برنامه توبه بر مشا آن: عنايت بيشرتى نيازمندم، خطاب رسيد

______________________________  
  .253/ 7: حمّجة البيضاء -)1(
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باب صحة  -93، باب 86/ 16: ، وسائل الشيعة1يما اعطى الّله عزوجل آدم، حديث ، باب ف440/ 2: الكاىف -)2(
  .1، حديث 20باب  18/ 6: التوبة؛ حبار األنوار

  261: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .پذيرم چنان گسرتده كردم كه تا هنگام خروج روح از بدن توبه را مى

ما يَبكى هُؤالِء َفقيَل يـَْبُكوَن   َعَلى: بُن َمْرَميَ عليه السالم َعلى قـَْوٍم يـَْبُكوَن َفقالَ  َمرَّ عيَسى: َعْن َأىب َعبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
ِْم قاَل فـَْلَيْدُعوها يـُْغَفْر َهلُمْ    .»1«  َعلى ُذنُِو

براى چه  اينان: كردند فرمود عيسى بن مرمي عليه السالم بر گروهى گذشت كه گريه مى: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
  .دعا كنند تا خدا آنان را بيامرزد: گريند، به آن حضرت گفته شد براى گناهانشان، فرمود مى

اْذَهْب : ِإنَّ َرُجًال َيْدُخُل الّناَر فـََيْمُكُث فيها أَْلَف َسَنٍة يُنادى يا َحّناُن فـَيَـُقوُل الّلُه تعاىل ِجْربئيلَ : قاَل صلى اهللا عليه و آله
  :ءُ ِبِه فـَُيوِقُفُه َعلى رَبِِّه فـَيَـُقوُل الّلهُ  دى قاَل فـََيجىَفْأِتىن ِبَعبْ 

َمكانِِه، قاَل فـََيْمشى َويـَْلَتِفْت ِإىل َوراِئِه فـَيَـُقوُل الّلُه َعزَّ َوَجلَّ   فـَيَـُقوُل ُردُّوُه ِإىل: َشرُّ َمكاٍن قالَ : َكْيَف َوَجْدَت َمكاَنَك، َفقالَ 
  .»2« ةِ َلَقْد َرَجْوُت َأْن ال تُعيَدىن ِإَلْيها بـَْعَد ِإْذ َأْخَرْجَتىن ِمْنها فـَيَـُقوُل الّلُه َتعاىل ِإْذَهُبوا ِبِه ِإَىل اجلَنَّ : فـَيَـُقولُ ٍء تـَْلَتِفْت  َأىِّ َشي  ِإىل

ان يا حنّ : كند رود و دو هزار سال در آجنا فرياد مى مردى به جهّنم مى: فرمايد رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مى
جايت را چگونه : رسد خطاب مى. آورد او را مى. برو بنده مرا از جهّنم بياور: فرمايد يا منّان، پروردگار به جربئيل مى

  ديدى؟

كند،  برند به عقب نظر مى او را به مهان جا بربيد، در حاىل كه او را مى: رسد بدترين جايگاه، خطاب مى: دارد عرضه مى
  ؟دنبال چه هسىت: رسد خطاب مى

  :رسد اميد به اين داشتم كه مرا دوباره به جهّنم نربى، فرمان مى: دارد عرضه مى

شت هدايت كنيد   .»!!او را به 

______________________________  
لس اخلامس والسبعون؛ حبار األنوار495: األماىل، شيخ صدوق -)1(   .7، حديث 20، باب 20/ 6: ، ا
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  .254/ 7: حمّجة البيضاء -)2(

  262: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

َلْو تـَْعَلُموَن ما َأْعَلُم َلَضِحْكُتْم َقليًال َولََبَكْيُتْم َكثرياً َوخلََْرْجُتْم ِإَىل الصُّْعداِت تـَْلِدُموَن : ملّا قاَل َرُسوُل الّله صلى اهللا عليه و آله
  .»1«  ِملَ تـَْقُنُط ِعبادى َفَخرََج َفرِحاً َوَبشََّرُهمْ : ِإنَّ رَبََّك َعزََّوَجلَّ يـَُقولُ  :ُصُدورَُكْم َوَجتَْأُروَن ِإَىل َربُِّكْم فـََهَبَط ِجْربيُل َفقالَ 

خنديد و زياد گريه  دامن كم مى اگر بدانيد آنچه را من مى: زماىن كه رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله به اصحاب فرمود
زنيد و با كمال  ّدت ناراحىت به سينه خود چنگ زده و لطمه مىها رفته و از ش كنيد و هر آينه به روى خاكها و تّپه مى

چرا بندگان مرا نا اميد : فرمايد خداوند مى: بريد، ناگهان جربئيل نازل شد و عرضه داشت ذّلت به خداى خود استغاثه مى
به رمحت اهلى و  پيامرب صلى اهللا عليه و آله از مسجد در حاىل كه خوشحال بود خارج شد و اصحاب خود را!! كىن؟ مى

  .عنايت حضرت بارى بشارت داد

َوالَّذى الالَه اّال ُهَو ما : ِمْنَربِهِ   َوَجْدنا ىف ِكتاِب َعلىٍّ عليه السالم انَّ َرُسوَل الّلِه قاَل َوُهَو َعلى: َعْن اىب َجْعفٍر عليه السالم قالَ 
ُخْلِقِه واْلَكفَّ َعْن اْغِتياِب اْلُمؤِمنَني، والَّذى ال إلَه  اْعِطَى ُمؤِمٌن َقطُّ َخيـَْر الدُّنْيا واالِخَرِة اّال ِحبُْسِن ظَنِِّه بِالّلِه َوَرجائِِه لَهُ َوُحْسنِ 

ئِِه َوُسوِء ُخْلِقِه واْغِتياِبِه ِلْلُمؤِمنَني، إّالُهَو ال يـَُعذُِّب الّلَه ُمْؤِمناً بـَْعَد التـَّْوبَِة واالْسِتْغفاِر إّال ِبُسوِء طَنِِّه بِالّلِه َوتـَْقصريِِه ِمْن َرجا
ِدِه اخلَْْرياُت َيْسَتحِى أْن إّالُهَو ال َحيُْسُن َظنَّ َعْبٍد ُمؤِمٍن بِالّلِه إّالكاَن الّلُه ِعْنَد َظنِّ َعْبِدِه اْلُمؤِمِن؛ َألنَّ الّلَه َكرٌمي ِبيَ  َوالَّذى ال إلهَ 

  .»2«  وا بِالّلِه الظَّنَّ َواْرَغُبوا إلَْيهِ َيُكوَن َعْبُدُه اْلُمؤِمُن َقْد أْحَسَن ِبِه الظَّنُّ ُمثَّ ُخيِْلف ظَنَُّه َوَرجاَءُه َفَأْحَسنُ 

  در كتاب على عليه السالم ديدمي كه رسول الّله صلى اهللا عليه و آله در منرب: فرمايد امام باقر عليه السالم مى

______________________________  
  .254/ 7: حمّجة البيضاء -)1(

  .1ل، حديث ، باب حسن الظن بالّله عزوج71/ 2: الكاىف -)2(

  263: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

شود، مگر به گمان نيك و اميد به  قسم به آن كه غري از او خداىي نيست هرگز خري دنيا و آخرت نصيب مؤمىن منى: فرمود
فضل خدا و نيكى اخالقش و خوددارى از غيبت مؤمنان و قسم به خداىي كه غري از او خداىي نيست مؤمىن را بعد از 

كند؛ مگر به گمان بدى كه به حق و كوتاهى داشتنش از اميد به رمحت حق و سوء خلق و  تغفار عذاب منىتوبه و اس
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گمان عبد به خدا هرگاه گمان نيك باشد خداوند با او برابر  . غيبتش از مؤمنان به خداىي كه غري از او خداىي نيست
كند كه عبد به او حسن ظن بورزد و او  ت، حيا مىها به دست اوس كند؛ زيرا خدا كرمي است و نيكى گمانش معامله مى

  .گمان نيك به خدا بربيد و به حضرت او رغبت كنيد. اش برخالف ظّن و اميدش معامله منايد با بنده

نـََعْم فـََتَبسََّم : ُهَو بِنَـْفِسِه؟ قَالَ : الّلُه تَباَرَك َوَتعاَىل قالَ : يا َرُسوَل الّلِه َمْن يَلى ِحساَب اْخلَْلِق؟ َفقالَ : ىف احلَْديِث َأنَّ َأْعرابيّاً قالَ 
  :اَألْعراِىبُّ َفقال َرُسوُل الّلُه صلى اهللا عليه و آله

 ِإنَّ اْلَكرَمي ِإذا َقَدَر َعفا، َوِإذا حاَسَب ساَمَح َفقاَل الَنِىبُّ صلى اهللا عليه و آله َصَدَق اَألْعراِىبُّ َأال: ِممَّ َضِحْكَت يا َأْعراِىبُّ؟ َفقالَ 
  .»1«  فـَقََّه اَألْعراِىبُ : ال َكرَمي َأْكَرُم ِمَن الّلِه َتعاىل ُهَو َأْكَرُم اَألْكَرمَني ُمثَّ قالَ 

با : با خداى تبارك و تعاىل، عرضه داشت: فردا حساب مردم با كيست؟ فرمود: عرىب به پيامرب صلى اهللا عليه و آله گفت
كرمي به هنگام : براى چه خنديدى؟ عرض كرد: ى اهللا عليه و آله فرمودآرى، عرب خنديد، پيامرب صل: خود اوست؟ فرمود
  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود. منايد انگارى مى كند و زمان حساب سهل قدرت، گذشت مى

ايت فه: ترين خبشندگان، سپس فرمود اعراىب راست گفت، بدانيد كرميى كرميرت از خدا نيست و اوست خبشنده م اعراىب به 
  .رسيد

______________________________  
  .262/ 7: حمّجة البيضاء -)1(

  264: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

   دهد كه به حكم اى از روايات زيادى است كه سلوك حق را با بندگان خود نشان مى اين روايات منونه

  »1« »االسالم جيّب ما قبله«

  :فرمايد گذرد، چنان كه در قرآن مى درمى، از گناهان هفتاد ساله كافرى كه اميان آورده 

  .»2« ] ُقْل ِللَِّذيَن َكَفُروا ِإْن يـَْنتَـُهوا يـُْغَفْر َهلُْم ما َقْد َسَلفَ [
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ى چون جنگ با پيامرب و [گناهان ] و به اسالم روى آورند[اگر از كفر خود بازايستند : به كساىن كه كافرند بگو
  .از آنان خبشيده خواهد شد]  مؤمنان از ورود به مسجداحلرامبازداشنت مردم از راه خدا، ومنع كردن 

هاى آنان درگذشت و اصحاب كهف را با  از متام گذشته] آمنا: [هم چنني به حمض اين كه ساحران زمان فرعون گفتند
  .فرمود وجود سابقه كفر و شقاوت به حمض اين كه به حقيقت توحيد دست يافتند قبول كرد و به آنان كرامت و عّزت عطا

آياتى كه در آن شّكى نيست . كند گونه آيات و روايات حمكم و متني است كه انسان را به خداوند عزيز اميدوار مى و اين
اين است كه امام . گردد و انسان از آن آيات كه وحى اهلى است، يقني حتمى داشته و اميدش بر پايه يقني استوار مى

  .ء فرع اليقنيوالرجا: فرمايد صادق عليه السالم مى

  .براسىت كه اين مجله، مجله استوارى است

نگرد و اين مهه آيات  بيند و رفتار خدا را با بندگان خود مى اين مهه فضل و عنايت خدا را، انسان به خود و موجودات مى
   و رواياتى كه نشانگر عنايت حق به بندگان

______________________________  
/ 81: ؛ حبار األنوار8625، حديث 448/ 7: كند، مستدرك الوسائل ل از اسالم غلبه مىاسالم بر اعمال قب -)1(

  .18، باب 316

  .38): 8(انفال  -)2(

  265: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

كند؛ چگونه به يقني نرسد و چرا يقني پيدا نكند كه او هم اگر به پيشگاه رمحت و عنايت اهلى پناه بربد  است نظر مى
  .كنند پايان غرقش مى ايت و فضل ىب و در درياى رمحت ىب دهند پناهش مى

  266: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  ]َواحلُْبُّ فـَرُْع اْلَمْعرَِفةِ [

   حمّبت و معرفت
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  .اين يك واقعّيت است كه شناخت و معرفت به هر چيزى، ريشه ميل يا تنّفر انسان به آن چيز است

كند و براى جلب آن و  واقع براى او منفعت دارد، به آن ميل و عشق پيدا مىدر صورتى كه انسان چيزى را بيابد كه در 
ايت فعاليت را مى به دست آوردنش، يا شكل   .منايد گريى از آن، يا كسب رضايتش 

 انسان به مواد غذاىي، لباس، پوشاك، خانه و به متام اشياء مورد نياز خود عالقه دارد، چرا كه به حقيقت يافته است كه اين
اشياء براى حيات او منفعت دارد و در مقابل، از امور بسيارى سخت متنّفر است، چرا كه به اين حقيقت دست يافته 

ا براى زندگى او ضرر دارند   .است كه آ

است و در جاىي كه اشياىي را مضر ديده است، در راه دور   آجنا كه از اشياء منفعىت ديده باشد درصدد به دست آوردن آ
  .ا از خط زندگى خويش استكردن آ

   شناخت حضرت حق

مشا به قرآن جميد و آثار اسالمى مراجعه كنيد و از طريق آن آثار، خدا را بيابيد كه آن وجود مقّدس منبع متام صفات كمال 
  صفاتى كماىل كه ناحمدود. است

  267: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

نيد كه حضرتش مبدأ وجود است و به هر چيزى هرچه را كه و دريابيد كه مهه چيزها به دست اوست و توّجه ك. است
  .لياقت داشت عنايت منود و به انسان بيش از لياقت و استحقاقش توّجه فرمود

كار و  مشا از راه قرآن و آثار اهل بيت عليهم السالم عنايتش را به نيكوكاران؛ كرم و لطف و حمبّتش را به بدكاراِن توبه
  .به دوستان در قيامت بنگريدرمحت و كرامتش را نسبت 

شت نشان مى دهد مالحظه كنيد؛ روايات باب توبه و عفو و شفاعت را بنگريد؛  مشا آياتى كه وضع نيكوكاران را در 
اش را در قرآن جميد،  دريغش را در مهني دنيا به موجودات زنده و به خصوص انسان متاشا كنيد؛ قوانني عاىل هاى ىب حمّبت

دت انسان ببينيد؛ به خبش رسالت رسوالن و امامت امامان عليهم السالم و حكمت حكيمان و عرفان براى تأمني سعا
خواند و به نيكوكار وعده اجر غري  عارفان انديشه كنيد؛ ببينيد كه شخص پيامرب صلى اهللا عليه و آله را رمحة للعاملني مى

شت عاىل در برابر اعمال حم دهد و مزد ىب ممنون مى هرچه : گويد و به گنهكاران مى. كند دود و كم عنايت مىحساب و 
پوشم تا بيش از پيش با او آشنا شده و  هسىت و هركه هسىت بازگرد و گذشته را جربان كن، من از متام گناهانت چشم مى



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

 

ها و عشقى  تقهراً پس از اين معرفت و آشناىي به دنياى عشق و حمّبت، به خداى خود راه پيدا كند و حمّبىت برتر از حمبّ 
  .ها برايش حاصل شود واالتر از مهه عشق

كند  دهد و خداى متعال به خاطر او از مهه چيز گذشت مى انسان با اين معرفت، هر عشقى را دنباله عشق خود قرار مى
ى كرده، با كمال عال و انسان به هنگام فرا رسيدن فرمان او، با كمال حمّبت از او فرمان مى قه پرهيز برد و از آنچه 

  :گويد كند و با زبان حال مى مى

  268: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  

  اى زدردت خستگان را بوى درمان آمده
 

  ياد تو مر عاشقان را راحت جان آمده

 صد هزاران عاشق سرگشته بينم بر اميد
 

  در بيابان غمت الّله گويان آمده

  ها بينم زسوز هجر تو بريان شده سينه
 

  زدرد عشق گريان آمده ها بينم ديده

  اى پري انصار از شراب شوق خورده جرعه
 

  مهچو جمنون گرد عامل مست و حريان آمده

  

  :گويد خواجه عبدالّله انصارى مى

عاشق را دىل بايد . هر كه قصد حرم دارد گو باديه فرو گذارد. هر كه عزميت عاشقى دارد گو دل از جان بردارد! اى عزيز
  .سينه از شور، آتشغش و  ىب

دل در، . عقل و ادراك از فهم آن حريان است. پايان است مهه جان و قّصه ىب. عشق آتشى سوزان و حبرى بيكران است
ان. يافت وى ناتوان اگر خاموش باشد دلش . روح روح است و فتوح فتوح. ان كننده آشكار است و آشكار كننده 

هم . هم آتش است هم آب. و شهر را خرب كند. خبروشد وى را زير و بر كند چاك كند و از غري خود پاك كند و اگر
  .عشق درد است ليكن به درد آورد. ظلمت است هم آفتاب

  .چنان كه عّلت حيات است، سبب ممات است هرچند مايه راحت است پريايه آفت است
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، حكايت خطاست و از حمنت از ماجراى درد عشق. دل عاشق خانه شري است، كسى درآيد كه از جان سري است
  .بر هركه پرتوى از عشق تافت سعادت دنيا و آخرت يافت. حمّبت اظهار شكايت نارواست

  مقصود دل و مراد جاىن عشق است
 

  سرمايه عمر جاوداىن عشق است

  

  269: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  

 آن عشق بود كزو بقا يافته خضر
 

 «1»  يعىن كه حيات جاوداىن عشق است

  

البّته اين . ترديد عشق منهاى معرفت به معشوق، معىن ندارد و اين عشق بدون آگاهى به معشوق حاصل نگردد ىب
اينك به قسمىت از آثار اسالمى در راه شناخت حضرت حق . شناخت از راه دّقت در آيات و آثار اسالمى ميّسر است

  :توّجه كنيد

   صفات حق در ادعيه

  دعاى جوشن كبري

اْلَمْسَئالِت، يا قاِبَل َسيَِّد السَّاداِت، يا ُجميَب الدََّعواِت، يا راِفَع الدََّرجاِت، يا َوِىلَّ احلََْسناِت، يا غاِفَر اخلَْطيئاِت، يا ُمْعِطَى يا 
  .التـَّْوباِت، يا ساِمَع اَألْصواِت، يا عاِملَ اْخلَِفيّاِت، يا داِفَع اْلَبِلّياتِ 

! اى آمرزنده اشتباهات! ها اى صاحب اصلى نيكى! اى باال برنده درجات! ها دهنده خواسته اى پاسخ! اى آقاى آقايان
  .اى رد كننده بالها! ها اى آگاه بر پنهاىن! اى شنونده صداها! ها اى پذيرنده توبه! ها اى عطاكننده خواسته

َر اْلغاِفريَن، يا َخيـَْر اْلفاِحتَني، يا َخيـَْر الّناِصريَن، يا خَ  يـَْر اْحلاِكمَني، يا َخيـَْر الرّازِقَني، يا َخيْـَر اْلوارِثَني، يا َخيـَْر اْحلاِمديَن، يا يا َخيـْ
ْنزِلَني، يا َخيْـَر اْلُمْحِسننيَ 

ُ
  .َخيـَْر الّذاكريَن، يا َخيـَْر امل



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

 

رتين آمرزندگان رتين گره! اى  رتين يارى! گشايان اى  رتين حكم كنندگان! كنندگان اى  رت ! اى  ! ين روزى خبشاناى 
رتين وارثان رتين ستايندگان! اى  رتين يادكنندگان! اى  رتين فرو فرستادگان! اى  رتين نيكوكاران! اى    !اى 

______________________________  
  .خماطبات، خواجه عبداللَّه انصارى -)1(

  270: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

نايا، يا يا غاِفَر اخلَْطايا، يا كاِشَف 
ُ
الَْباليا، يا ُمْنتَـَهى الرَّجايا، يا ُجمْزَِل اْلَعطايا، يا واِهَب اْهلَدايا، يا راِزَق الَربايا، يا قاضَى امل

  .ساِمَع الشَّكايا، يا باِعَث الَربايا، يا ُمْطِلَق االسارى

ايت اميدها! اى برطرف كننده بالها! اى در گذرنده از اشتباهات ! ها اى عنايت كننده هديه! طاهااى خبشنده ع! اى 
  !اى آزاد كننده اسريان! اى برانگيزنده مردمان! ها اى شنونده شكايت! اى برآورنده آرزوهاى قلىب

يا ِغياثى   نِْعَمىت،يا ُعدَّتى ِعْنَد ِشدَّتى، يا َرجائى ِعْنَد ُمصيَبىت، يا ُموِنسى ِعْنَد َوْحَشىت، يا صاِحىب ِعْنَد ُغْرَبىت، يا َوِلّىي ِعْندَ 
  .ىِعْنَد ُكْرَبىت، يا َدليلى ِعْنَد ِحريَتى، يا ِغنائى ِعْنَد اْفِتقارى، يا َمْلَجأى ِعْنَد اْضِطرارى، يا ُمعيىن ِعْنَد َمْفَزع

اى ! اى رفيقم به هنگام غربت! اى مونسم به وقت ترس! اى اميدم به هنگام مصيبت! ام در رنج و سخىت اى توشه
اى ! ام زمان ندارى اى سرمايه! اى راهنمامي به وقت سرگرداىن! اى فريادرسم زمان غمزدگى! خوشىسرپرستم در نعمت و 

  .اى پشتيبامن در وقت پريشاىن! گاهم گاه اضطرار تكيه

يَن، يا ِغياَث اْلُمْسَتغيثَني، يا َصريَخ اْلُمْسَتْصرِخَني، يا جاَر اْلُمْسَتجرييَن، يا أَماَن  َتَحريِّ
ُ
اْخلاِئفَني، يا َعْوَن اْلُمْؤِمنَني، يا يا َدليَل امل

  .راِحَم اْلَمساكَني، يا َمْلَجأَ اْلعاِصَني، يا غاِفَر اْلُمْذنِبَني، يا ُجميَب َدْعَوِة اْلُمْضَطرّينَ 

اى ! اى امان ترسويان! اى پناه پناه جويان! اى دادرس دادرس طلبان! اى فريادرس فرياد كنندگان! اى راهنماى سرگردانان
اى اجابت كننده خواسته ! اى آمرزنده گنهكاران! اى پناهگاه عاصيان! اى رحم كننده بر افتادگان! پشتيبان مؤمنان

  !بيچارگان

وَن، يا َمْن ِبِه َيْسَتْأِنسُ     يا َمْن ِإلَْيِه يـَْرَغُب الزَّاِهُدوَن، يا َمْن ِإلَْيِه يـَْلَجأُ اْلُمَتَحريِّ
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وَن، يا َمْن َعَلْيِه يـَتَـوَكَُّل ريُدوَن، يا َمْن ِبِه يـَْفَتِخُر اْلُمِحبُّوَن، يا َمْن ىف َعْفوِِه َيْطَمُع اخلاِطُئوَن، يا َمْن ِإلَْيِه َيْسُكُن اْلُموِقنُ اْلمُ 
  .اْلُمتَـوَكُِّلونَ 

اى ! بازآيندگان به سوى او پناه برند اى آن كه! اى آن كه سرگردانان به او پناه برند! اى آن كه زاهدان به سويش گريزند
اى آن كه ! اى آن كه خواستاران به او انس گريند! اى آن كه سرگردانان به او پناهنده شوند! آن كه پارسايان بدو ميل كنند

ن كه اى آ. داران به او آرامش يابند اى آن كه يقني! كاران در عفوش طمع ورزند اى آن كه اشتباه! عاشقان به او فخر كنند
  .تكيه كنندگان به او تكيه كنند

ِضلَِّني، يا َوِىلَّ اْلُمْؤِمنَني، يا أَنيَس الّذاِكريَن، يا
ُ
َمْفزََع اْلَمْلُهوفَني، يا ُمْنِجَى  يا َحبيَب الباِكَني، يا َسيَِّد اْلُمتَـوَكِّلَني، يا هاِدَى امل

  .»1«  ، يا الَه اْخلَْلِق اْمجَعنيالّصاِدقَني، يا أَْقَدَر القاِدريَن، يا َأْعَلَم العاِلمنيَ 

اى ! اى مهدم يادكنندگان! اى سرپرست مؤمنان! اى رهنماى گمراهان! كنندگان اى آقاى تكيه! اى حمبوب گريه كنندگان
  .ها اى داناترين دانايان اى معبود متام آفريده! اى تواناترين توانايان! خبش راستان اى جنات! پناه دلسوختگان

   دعاى كميل

ْم ِمْن َمْكُروٍه َدفـَْعَتُه وََكْم ِمْن ثَناٍء َمجيٍل الّلُهمَّ َمْوالَى َكْم ِمْن قَبيٍح َستَـْرَتُه وََكْم ِمْن فاِدٍح ِمَن اْلَبالِء أَقـَْلَتُه وََكْم ِمْن ِعثاٍء َوقـَْيَتُه وَكَ 
  .َلْسُت َأْهًال َلُه َنَشْرتَهُ 

شد، تا پايان عمر برامي  وشاندى كه اگر قسمىت از آن بر مردم روشن مىچه كارهاى زشىت كه از من پ! سرورم! پروردگارم
   ماند و چه بسيار بارهاى آبرو منى

______________________________  
  .دعاى جوشن كبري، مفاتيح اجلنان -)1(
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آيندى كه از من دور   هاى ناخوش و چه برنامه هاىي مرا مصون داشىت سنگيىن از بال كه از دوشم برداشىت و از چه لغزش
هاى مجيلى كه اليقش نبودم وىل از من در بني مردم پخش كردى و جامعه مرا از آن ديدگاه نظر  كردى و چه تعريف

  .كند كه اين چنني مورد حمّبت هستم مى
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  .يا َمْن اْمسُُه َدواءٌ َوذِْكرُُه ِشفاءٌ َوطاَعُتُه ِغىن

  .يادش شفا و فرمان بردنش ثروت است اى آن كه نامش دوا و

ُحمَمٍَّد َوآِل ُحمَمٍَّد َوافْـَعْل ىب ما أَْنَت   يا ساِبَغ النـَِّعِم، يا داِفَع النـَِّقِم، يا نُوَر اْلُمْستَـْوِحشَني ىف الظَُّلِم، يا عاِلماً ال يـَُعلَُّم، َصلِّ َعلى
  .َأْهُله

بر حمّمد ! تعليم اى داناى ىب! ها زدگاِن در تاريكى اى چراغ وحشت! مهااى برطرف كننده انتقا! ها اى سرشار دهنده نعمت
  .و آلش درود فرست و با من آن چنان كه تو اهل آىن معامله كن

  .عاَلمنيَ يا َوِىلَ اْلُمْؤِمنَني، يا غايََة آماِل اْلعارِفَني، يا ِغياَث اْلُمْسَتغيثَني، يا َحبيَب قـُُلوِب الّصاِدقَني ويَا ِإلَه الْ 

ايت آرزوى عارفان! اى سرپرست مؤمنان   !اى معبود جهانيان! هاى راستان اى حمبوب دل! اى فريادرس بيچارگان! اى 

   دعاى بعد از زيارت حضرت رضا عليه السالم

ا ُشْكراً َفَمىتَأْصَغِر ِمنٍَّة ِإّال اسْ   ال ُحتَْمُد يا َسيِّدى ِإّال ِبتَـْوِفيٍق ِمْنَك يـَْقَتضى َمحْداً ال ُتْشَكُر َعلى نـَْعماُءَك يا   ُحتْصى  تَـْوَجْبَت ِ
وَن َوأَْنَت آالُءَك يا َمْوالَى َوُتكاَفُئ َصناِيُعَك يا َسيِّدى َوِمْن نَِعِمَك َحتَْمُد احلاِمُدوَن َوِمْن ُشْكرَِك َتْشُكُر الشَّاِكرُ   ِإهلى َوُجتازى

   َعَلى اْخلاِطئَني َجناحَ  اْلُمْعَتَمُد ِللذُّنوِب ىف َعْفِوَك َوالنَّاشرُ 
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ْضُلَك َحّىت َعُظَمْت َعَلْيها ِسْرتَِك َوأَْنَت اْلكاِشُف لِلضُّرِّ ِبَيِدَك َفَكْم ِمْن َسيَِّئٍة َأْخفاها ِحْلُمَك َحّىت َدِخَلْت َوَحَسَنٍة َضاَعَفها فَ 
  .ُجمازاُتكَ 

، مگر اين كه خودت قدرت ستايش كردن به من عنايت كىن، قدرتى كه براى آن ستايش تو اى آقاى من برامي ممكن نيست
هم ستايش ديگرى الزم است و سپاس نشوى بر كوچكرتين مّنىت كه بر من دارى؛ مگر اين كه براى آن سپاس مستحّق 

شود؟ و به  سپاس ديگرى، اى معبود من كجا نعمتهايت قابل مشارش است و چگونه ممكن است به عطايت پاداش داده
هايت ستايش كنندگان تو را ستايش   هايت را اجر كاىف دهد به بركت نعمت چه صورت در قدرت كسى است كه ساخته

پذيرى تو بر تو سپاس گويند، هركسى كه بر گناهانش بر عفو تو تكيه دارد بال و پر گناه پوشيت بر  گويند و بر سپاس
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ها برطرف گشتند، چه گناهاىن كه بردباريت آن را پنهان منوده تا از بني خطاكاران گسرتده شده، با دست قدرتت بد حالي
  .رفت چه اعمال خوىب كه به فضل و عنايتت چند برابر كردى تا پاداش دادنت بر آن بزرگ و عظيم باشد

َدُه، يا َمْوُجوَد َمْن طلَبُه، يا يا َمْعروَف اْلعارِفَني، يا َمْعُبوَد اْلعاِبديَن، يا َمْشُكوَر الشَّاِكريَن، يا َجليَس الذَّاِكري َن، يا َحمْموَد َمْن محَِ
  .َمْوُصوَف َمْن َوحََّدُه، يا َحمُْبوَب َمْن َأَحبَُّه، يا َغْوَث َمْن َأراَدُه، يا َمْقُصوَد َمْن أَناَب ِإلَْيهِ 

! اى مهنشني يادكنندگان! گزاران اى سپاس شده سپاس! اى مورد پرستش پرستندگان! اى شناخته شده نزد ارباب شناخت
اى هدف آن كه . اى فريادرس كسى كه تو را اراده كرد! اى حمبوب دوستداران! اى ستوده آن كس كه تو را به حق ستود

  .به سويت بازگشت

   كنيم چرا كه اگر خبواهيم نام آيات، روايات و دعاها را نقل ما به مهني بسنده مى

  274: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .طلبد اب مستقّلى مىكنيم خود كت

اى از صفات آن جناب است، ممكن  آيا با توّجه به اين معاىن بلند و با دّقت در اين مضامني عاىل كه منايشگر گوشه
است دل با متام وجودش خريدار عشق او نگردد؟ آن كدام دل است كه پس از يافنت اين واقعّيت، غرق در عشق او 

  نگردد؟

تر از سنگ، آنان كه دىل در گروه عشق او داشتند و جان و سر   است چون سنگ يا سختبه فرموده قرآن اين دل، دىل
بدون اين معرفت، آن هم معرفىت كه . از پى آن عشق روانه كردند، پس از اين معرفت به آن گوهر ارزنده دست يافتند

  ن عشق ممكن است؟اش آثار حمّمد و آل حمّمد عليهم السالم است، آيا حتصيل اي اش قرآن و ريشه پايه

  .آرى، آنان كه اين چنني عاشق شدند با كليد معرفت درب بسته شده حمّبت و عشق به او را به روى خود گشودند

  :كنند عاشقان حضرت دوست اين چنني مويه مى

 دىل كو با تو شد مهراه و مهرب
 

 چگونه مهر بندد جاى ديگر

  دىل كو را تو هم جاىن و هم هوش
 

  شود يادت فراموشاز آن دل چون 
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 آن كس كه تو را شناخت جان را چه كند
 

 فرزند و عيال و خان و مال را چه كند

  

  ديوانه كىن هر دو جهانش خبشى
 

 ديوانه تو هر دو جهان را چه كند

  ما را سر وسوداى كس ديگر نيست
 

  در عشق تو پرواى كس ديگر نيست

  جز تو دگرى جاى نگريد در دل
 

  تو شد جاى كس ديگر نيستدل جاى 

  يا رب زشراب عشق سرمستم كن
 

 «1»  وز عشق خودت نيست كن و هستم كن

  

  :كنند و نيز زمزمه مى

 روضه روح من رضاى تو باد
 

 گاه در سراى تو باد قبله

______________________________  
  .بابا طاهر عريان -)1(
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  ديده جهان بينم سرمه
 

 تا بود گرد خاك پاى تو باد

  گر مهه رأى تو فناى من است
 

 كار من بر مراد رأى تو باد
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  وار در هوست شد دمل ذره
 

 «1» دمل اين ذرّه در هواى تو باد

 :آورند كه هم چنني ناله برمى
 

  كردمي عاقبت وطن اندر ديار عشق

  خوردمي آب بيخودى از جويبار عشق
 

  مستان عشق را به صبوحى چه حاجت است

  زيرا كه دردسر نرساند مخار عشق
 

  سى سال الف زدم تا سحر گهى

ار عشق   وا شد دمل چو گل زنسيم 
 

  فارغ شود زدرد سر عقل فلسفى

  يك جرعه گر كشد زمى خوشگوار عشق
 

 در دامن مراد نبيىن گل مراد

  نيش خار عشق ترك خواب راحت و ىب ىب
 

  هركس كه يافت آگهى از سر عاشقى

  وحدت صفت كند سر و جان را نثار عشق
«2»  

  اين جهان و آن جهان و هرچه هست

  عاشقان را روى معشوق است وبس
 

 گر نباشد قبله عامل مرا

 «3»  قبله من كوى معشوق است و بس
  

  

______________________________  
  .خواجه عبدالّله انصارى -)1(

  .وحدت كرمانشاهى -)2(

  .مناجات، خواجه عبداللَّه انصارى -)3(
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  خداشناسى در علم روز
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   اكسيژن

  .اكسيژن مثال و منونه كاملى است از آثار معجزه آساى نظام عامل خلقت - 1

خبار آب و معادل سه قسمت از ده هواى زمني مرّكب است از اكسيژن، نيرتوژن، آرگون، نئون، زنون، كريپتون و مقدارى 
  .هزار قسمِت اسيد كربنيك

هاى اعالن، در و ديوار به چشم  هاى قرمز و آىب و سبز، بر روى صفحه از وجود مهني گازهاى گرانبها است كه رنگ
اين پايه از آيد و از بركت وجود گاز آرگون است كه اشعه نوراىن الكرتيسيته دنيا را روشن ساخته و متّدن بشرى را به  مى

  .پيشرفت رسانده است

فشارهاى حميط بر سطح كره زمني . هفتاد و هشت قسمت از هوا؛ از نيرتوژن و بيست و يك قسمت آن از اكسيژن است
بقّيه موجودى گاز اكسيژن، به صورت ذخريه در قشر زمني مجع . به مقدار تقريباً يك كيلو و نيم در هر اينچ مربع است

اى ع   .دهد امل را هم مهان گاز تشكيل مىشده است كه آ

توان آن را به دست  اكسيژن ريشه حيات متام جانداران زمني است كه جز از هواى حميط زمني، از هيچ منبع ديگرى منى
  .آورد

بايد ديد چه شده است كه اين عنصر حياتى با مهه خواص شيمياىي و تركيب و اختالط آن با ساير مواد، مصون مانده 
به مهان مقدارى كه براى ادامه حيات موجودات جاندار الزم است كه به صورت خالص در هواى حميط،  است و فقط

  باقى مانده است؟

بود كليه مواد سوختىن اين عامل به حالت احرتاق  درصد مى 50درصد،  21هرگاه مقدار اكسيژن موجود در هوا به جاى 
  به عنوان مثال اگر جرقه برقى با. آمد درمى
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  .ساخت كرد و آن را دچار انفجار مى كرد، جنگلى را دچار حريق مى درخىت برخورد مى

منود؛ وىل به طور قطع از  دارى خود را با آن تطبيق مى يافت گرچه هر جان و هرگاه مقدار آن به ده درصد كاهش مى
  .شد ثل آتش، اثرى ديده منىدهد، م بسيارى عناصرى كه امروزه اساس زندگى ما را تشكيل مى
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و خالصه اگر اكسيژن آزاد، چنانچه اشاره كردمي كه فقط مقدار بسيار كوچك و ناچيزى از مواد متشّكله زمني را تشكيل 
دهد، با تأخري و فاصله جذب گردد، يا به طور كّلى معدوم شود، آن وقت حيات ظاهرى و حيواىن جانداران از روى  مى

  .ستزمني رخت بر خواهد ب

هاى دوام و استمرار  تناسب عجيب و تعادل بسيار دقيقى كه ميان اكسيژن و اسيد كربونيك برقرار است، از مهمرتين علت
اين اعجاز خداى متعال است كه توّجه متفكران و انديشمندان را به خود جلب  . آيد حيات حيواىن و نباتى به مشار مى

هايش هنوز در نظر بسيارى از انديشمندان كشف  ار، فوايد، خواص و ويژگىامهّيت حياتى اسيد كربونيك و آث. كرده است
  .نشده است

پذير  اسيد كربونيك گاز سنگني و غليظى است كه نزديك به سطح زمني قرار دارد و جتزيه آن از اكسيژن به راحىت امكان
يژن و كربن و هيدروژن است، بر اثر به عنوان مثال وقىت بر درخىت آتشى افروخته شود، چوب كه خود مركب از اكس. است

ايت سرعت با اكسيژن آميخته و تشكيل اسيد كربونيك مى حرارت جتزيه شيمياىي مى هيدروژِن آن . دهد شود و كربن با 
آيد مهان كربن خالص وتركيب  دودى كه بر اثر آتش پديد مى. دهد تشكيل خبار مى. نيز با مهان شتاب با اكسيژن آميخته

  .نشده است

   برد و خون، آن را در متام انسان هنگام تنّفس، مقدارى اكسيژن فرو مى
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سوزاند و اسيد كربونيك  اكسيژن، غذا را در سلوهلاى خمتلف آهسته با حرارتى ضعيف مى. كند هاى بدن توزيع مى قسمت
فالىن مثل تنوره آتش : شود ز راه شوخى گفته مىبه مهني جهت وقىت ا. شود و خبار آِب پديد آمده از آن، خارج مى

شود،  ها اجياد مى كشد، حقيقت درسىت اظهار شده است؛ چون گاز اسيد كربونيكى كه بر اثر احرتاق غذا در سلول مى
  .گردد گردد و با تنّفس بعدى از بدن خارج شده و به هواى حميط برمى داخل ريه مى

  :فرمايد ندن خداى متعال از طريق آثار خداوندى به مفّضل مىامام صادق عليه السالم در ضمن شناسا

ها را چنان آفريده كه بدون هيچ درنگ، پيوسته هواى خارج را بگريد و به متام نقاط بدن برساند؟ ريه اگر  كيست كه ُشش
گردد، آيا ممكن است اين امورى  اندكى از حركت باز ايستد و هواى پاك و صاف خارج را به بدن نرساند آدمى تلف مى

ه خود و بدون هيچ خالقى حكيم به اين نظم و ترتيب صحيح، كه هريك مصلحىت بزرگ و حكمىت سرتگ دارد خود ب
  موجود شود؟
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  .دهند كنند و اسيد كربونيك بريون مى بدين ترتيب كلّيه جانوران اكسيژن استنشاق مى

سازد آن است كه فعل و انفعاالتى، در ساير عناصر موجود در  از خواّص ديگر اكسيژن كه آن را براى حيات ضرورى مى
  .آورد د مىخون به وجو 

دانيم زندگى نباتات بسته به مهان مقدار كم اسيد كربونيكى است كه در هوا موجود است  از طرف ديگر به طورى كه مى
برگ نباتات در حكم ريه انساىن است كه در زير حرارت آفتاب اسيد كربونيك را به عنصر  . كنند و نباتات با آن تنّفس مى
ماند و با هيدروژىن كه از  سازد و كربن در تنه نباتات باقى مى سيژن را در هوا رها مىكند و اك كربن و اكسيژن جتزيه مى

  گردد و بر رسد تركيب مى ها مى ريشه به ساقه و شاخه

  279: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

ا را به وجود ه ها و گل و هزاران مواد آىل ديگر و ميوه» سلولز«آور است كه طبيعت قند و  اثر مهني تركيبات شيمياىي حريت
  .آورد مى

  .ها سال به دست آورده است قرن قبل اشاره به اين موضوعات است كه علم پس از ميليون 14از عجايب قرآن جميد در 

  :قرآن در سوره يس اشاره دارد

َجَعْلنا ِفيها َجنَّاٍت ِمْن خنَِيٍل َو َأْعناٍب َو َفجَّْرنا ِفيها  وَ * َو آَيٌة َهلُُم اْألَْرُض اْلَمْيَتُة َأْحيَـْيناها َو َأْخَرْجنا ِمْنها َحبا َفِمْنُه يَْأُكُلونَ [
  .»1« ] لَِيْأُكُلوا ِمْن َمثَرِِه َو ما َعِمَلْتُه أَْيِديِهْم أَ َفال َيْشُكُرونَ * ِمَن اْلُعُيونِ 

باشد كه آن را زنده كردمي  مى]  كنيم آشكار بر اين كه ما مردگان را در قيامت زنده مى[اى  و اين زمني مرده براى آنان نشانه
هاىي از درختان خرما و انگور قرار دادمي، و در آن از  و در آن بوستان* خورند، آورمي كه از آن مى و از آن دانه بريون مى

مانند شريه، كشمش، شربت [آورد  هايشان به عمل مى تا از ميوه آن و آنچه دست* هاى گوناگون روان ساختيم، چشمه
  كنند؟ رند، آيا سپاس گزارى منىخبو ...] و

خرما و انواع انگور را به فعالّيت درختان در زمني به وسيله ريشه كه دو نوع مواد قندى و سلولز عاىل است نسبت 
  !!دهد مى

  .منايند كنند و مقادير زيادى غذا براى حيوانات روى زمني تدارك مى نباتات خودشان تغذيه مى
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به مهني . رسانند توانيم زيست مناييم به ما مى كنيم و بدون آن حّىت پنج دقيقه هم منى تنّفس مىنباتات اكسيژىن را كه ما 
   جهت نوع بشر بايد در اين زمينه خيلى

______________________________  
  .35 -33): 36(يس  -)1(
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  .شكرگزار باشد

ها، ساختمان اصلى  ها و به طور كّلى متام روييدىن ها و خزه ها و بوته جنگلبنا به شرحى كه گذشت مهه نباتات و 
  .وجودشان تركيىب از آب و كربن است

ماند آن وقت يا  رو هرگاه اين دو عمِل موجودات متوّقف مى كنند و نباتات اكسيژن و از اين حيوانات كربن دفع مى
خورد نسل هر دو به  ها را و چون اين تقسيم به هم مى ات كلّيه كربنكردند و يا نبات ها را مصرف مى حيوانات مهه اكسيژن

  .رفت سرعت رو به انقراض و زوال مى

اخرياً كشف شده است كه اسيد كربونيك به مقدار اندك جزِء ضروريّات حيات حيواىن است، هم چنان كه اكسيژن الزمه 
  .زندگى نباتات است

اما از لوازم ضرورى حيات است؛ چرا كه بدون هيدروژن آب وجود خارجى پيدا  شود؛ گاز هيدروژن نيز با آن كه تنفس منى
  .دهد دانيم قسمت اعظم مواد وجودى نباتات و جانداران را آب تشكيل مى كند و به طورى كه مهه مى منى

  :كند قرآن كرمي به اين واقعّيت چنني اشاره مى

  .»1« ] ٍء َحيٍّ أَ َفال يـُْؤِمُنونَ  اِت َو اْألَْرَض كانَتا رَْتقاً فـََفتَـْقناُمها َو َجَعْلنا ِمَن اْلماِء ُكلَّ َشيْ أَ َو َملْ يـََر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّماو [

ها و زمني به هم بسته و پيوسته بودند و ما آن دو را شكافته و از هم باز كردمي و هر چيز  اند كه آمسان آيا كافران ندانسته
  آورند؟ دمي؟ پس آيا اميان منىاى را از آب آفري زنده

اكسيژن و هيدروژن و اسيد كربونيك و كربن چه به تنهاىي و چه در حال تركيب و اختالط با يكديگر، از اركان اّوليه 
   روند و اساساً مبناى حيات جانداران به مشار مى
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ا استوار است   .زندگاىن در زمني بر آ

ا احتمال، حىت يك احتمال هم منى اى مجع شوند و مقدار و   رود كه مهه اين گازها در آن واحد در سيّاره از ميان ميليو
ا هم به طورى متعادل باشد كه براى حيات كاىف به نظر برسد   .كيفّيت آ

توان داد و اگر هم خبواهيم بگوييم مهه اين نظم و ترتيبات تصادىف  منى از طريق علمى توضيحى درباره اين راز طبيعت
 -به اين معىن كه هر نظمى ناظمى دارد و هر حركىت حمركى -است، برخالف منطق رياضى كه بر دو دو تا چهارتا است

  .»1«  امي استدالل كرده

يعىن اكسيژن است؟ آيا وقىت با اين ديد به عنايت  اى از اسرار و منافع يك جزء از اجزاى غري قابل مشارش جهان اين گوشه
و حمّبت و لطف و مهرباىن به انسان نظر شود و از اين طريق هم راه معرفت طى شود حاصل عشق به آن وجود مقّدس 

فـَرُْع َواحلُْبُّ : فرمايد و راسىت چه عاىل است كالم امام صادق عليه السالم درباره عارفان و عشق آنان كه مى! گردد؟ منى
  اْلَمْعَرفةِ 

   قّوه هاضمه

تا به حال صدها و هزارها كتاب درباره هاضمه و كيفّيت كار دستگاه گوارش نگاشته شده است؛ وىل هر سال   - 2
شومي كه در گذشته هرگز او را جتربه  شود كه گوىي با موجود جديدى رو به رو مى كشفّيات جديدى در اين زمينه منتشر مى

  .امي نكرده

  .كند مهيشه تازگى دارد و توّجه انسان را به خود جلب مىموضوع 

   اگر ما جهاز هاضمه را به يك آزمايشگاه شيمياىي تشبيه كنيم و مواد غذاىي را كه

______________________________  
  .44 -37: راز آفرينش انسان -)1(
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كنيم كه عمل هضم ما تا آن اندازه كامل است   اه بدانيم، آن وقت حريت مىرود، مواد خام اين آزمايشگ به درون آن مى
رود مگر خود معده كه دست خنورده باقى  شود و به حتليل مى كه هر چيز خوردىن را در دستگاه هاضمه هضم مى

  .ماند مى

فكر آن نيستيم كه اين دستگاه  ريزمي و اصًال به ما معموًال مقدارى غذاى متنوّع به صورت مواد خام به اين آزمايشگاه مى
ما كباب، گوشت،  . كند اى مى چرخد و فعل و انفعاالت شيمياىي در جهاز هاضمه با اين مواد خام چه معامله چگونه مى

كنيم،   گل كلم، بقوالت، ماهى سرخ كرده، نان و سبزجيات را خورده و مهه را با چند ليوان آب فرو برده و خملوط مى
كنيم، آن وقت معده ما از ميان مهه اين مواد و  هاى حياتى را بلع مى دارو مواد گوگردى و عصاره گاهى نيز به عنوان

اغذيه، آنچه را كه مفيد تشخيص بدهد انتخاب و آن را با مواد شيمياىي كه خود توليد كرده است مخري و آسياب منوده 
  .رساند رده و به مصرف تغذيه سلوهلاى بدن مىمنايد و بقّيه را به پروتئني تبديل ك وسپس فضوالت آن را دفع مى

كند و  دستگاه گوارش از بني اغذيه، آهك و گوگرد و يُْد و آهن و ماده ديگرى را كه مفيد و الزم تشخيص بدهد جدا مى
ا برسد و مواد حياتى ال مراقبت كامل به عمل مى ّيه هورمو زم، آورد تا ذرّات اصلى و مفيد آن از بني نرود و به مصرف 

  .مهيشه به مقدار كاىف در دسرتس باشد كه در صورت نياز به كار گرفته شود

مهه . رسى به غذا، بدن از گرسنگى تلف نشود كند، تا در صورت عدم دست معده چرىب و مواد ضرورى ديگر را ذخريه مى
  .ا راجع به آن فكر كندشود بدون آن كه خود انسان كوچكرتين توّجهى به آن داشته باشد، ي اين اعمال اجنام مى

ريزمي و تنها توّجه ما اين  ما مهه اين مواد گوناگون را بدون رعايت خوىب و بدى و نياز معده، به درون اين آزمايشگاه مى
   است كه به وسيله خوردن رفع گرسنگى
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رسد دوباره فعاليت از سر گرفته  ه، پس ازغذا به معده مىدانيم ك خربمي و منى كنيم؛ اّما از فعاليت و سوخت و ساز معده ىب
  .شود ها مى شود و مواد خام پخته و آماده براى تغذيه سلول مى
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رسد، يعىن مقدار آن بيش از جمموع نوع بشر در روى كره  هاى بدن انسان به چند ميليارد مى بايد دانست كه تعداد سلول
وهلا برسد و هر سلوىل از اعضاى خمتلف بدن مثل استخوان، گوشت، ناخن، مو، مواد غذاىي بايد مرّتب به سل. زمني است

  .خورد كند كه به كار پرورش و زندگاىن آن مى چشم، دندان و امثال آن، مهان غذاىي را جذب مى

يه مى آزمايشگاههاى شود، بيش از موادى است كه  بنابراين موادى كه در اين آزمايشگاه شيمياىي، جتزيه و تركيب و 
يه كند ساخت بشر مى ها به قدرى جامع و مرّتب  شبكه ارتباطات و طريقه محل و رساندن اين مواد به سلول!! تواند 

  .است كه تا به حال هيچ سيستم محل و نقلى نتوانسته است چنني نظم و انضباطى را به منايش بگذارد

در . شود دود سن پنجاه سالگى مرتكب هيچ اشتباه فاحشى منىاين آزمايشگاه عجيب، از هنگام طفولّيت انسان، تا ح
يه مى حاىل كه به وسيله مواد و مصاحلى كه به اين آزمايشگاه مى شود و  رسد، متجاوز از يك ميليون نوع ذرّات خمتلف 

  .غالب اين مواد نيز از نوع مسوم كشنده است

اثر طول مدت استعمال، فرسوده و نامهوار شود، قدرت و تواناىي  وقىت جمارى توزيع و طريق محل و نقل مواد غذاىي بدن، بر
  .رسد رود و سّن پريى و كهولت فرا مى بدن رو به كاهش مى

كند، اّما  سوزاند و براى بدن حرارت اجياد مى كند، به وسيله احرتاق داخلى آن را مى هر سلوىل كه مواد غذاىي را جذب مى
   دانيم احرتاق به طورى كه مهه مى
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اى تركيبات  گريد و اّول بايد آتش روشن شود به مهني جهت طبيعت بدن، به وسيله پاره صورت منى» گريانه«بدون 
سوزاند و اكسيژن و هيدروژن و اسيد كربونيك آن را جتزيه  كند كه مواد غذاىي را در سلوهلا مى شيمياىي، احرتاق توليد مى

شود خبار آب و اسيد   كند و چنان كه در مورد آتش معموىل ديده مى سيله گرماى بدن را تأمني مىمنايد و بدين و  مى
  .شود كربونيك از آن جدا مى

بدن انسان . شود رساند و بر اثر دفع آن تنّفس كه اساس زندگى انسان است اجياد مى ها مى اسيد كربونيك خون را به ريه
  .كند كند و با طرز معجزه آساىي آن را دفع مى يك توليد مىدر هر روز معادل يك كيلو اسيد كربون

خيزد و بيشرت،  در موقع هجوم ميكروب امراض اين آزمايشگاه عجيب، لشكرى جمّهز و آماده دارد كه با آن به مبارزه برمى
  .دهد هاى خطرناك جنات مى منايد و انسان را از مرگ يا بيمارى آن را منكوب مى
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گريد و چنان كه مشهود است ترتيب و نظم مهيشه برخالف تصادف و  تيب و نظم كامل اجنام مىمهه اين قضايا با تر 
  .»1«  اّتفاق است

جاست كه حضرت سيدالشهداء رهرب آزادگان حضرت حسني عليه السالم در بيابان عرفات در دعاى معروفش  در اين
  :آورد فرياد برمى

  .َعِمَيْت َعْنيٌ ال َتراكَ 

  .بيند تو را منىكور باد چشمى كه 

هاى آفرينش توّجه به اين  به هر روى اين هم راز ديگرى از گوشه بسيار كوچك و ناچيز و پنهان، از اسرار و شگفىت
ا براى برپاىي حيات انسان و قرار گرفنت در راه توحيد خداست كه هرگز دل  حقيقت و ساير حقايقى كه سرچشمه مهه آ

   متوّجهى

______________________________  
  .148 -142: راز آفرينش انسان -)1(
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اش  چگونه انسان پس از يافنت حقيقت و اين كه هر خريى از او و تأمني كننده. تواند خاىل از عشق به او مباند منى
  تواند خاىل از عشق او مباند؟ اوست، مى

ن عليهم السالم بودند، متام موجودّيت آنان را نسبت به حضرتش تبديل آرى، معرفت عارفان كه در رأس آنان انبيا و اماما
  .ترين عبادت و قبول هر نوع رنج و مصيبت واداشته است به عشق كرده بود و حرارت اين عشق آنان را به كامل

 هركه كند روى طلب سوى او
 

 قبله ذرات شود كوى او

  عشق كه بازار بتان جاى اوست
 

  سوداى اوستسلسله بر سلسله 

  گرمى عشاق خرابات عشق
 

  هاى كباب است عشق آتش دل
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  عشق نه وسواس بود ىن غرض
 

  عشق نه جوهر بود و ىن عرض

  

  گفت به جمنون صنمى در دمشق
 

  كى شده مستغرق درياى عشق

  عشق چه و مرتبه عشق چيست
 

  عاشق و معشوق در اين پرده كيست

  شناس عاشق يك رنگ حقيقت
 

  گفت كه اى حمو اميد و هراس

  نيست در اين پرده به جز عشق كس
 

  اول و آخر مهه عشق است و بس

 عاشق و معشوق زيك مصدرند
 

 شاهد عينيت يكديگرند

  عشق جمازى به حقيقت قوى است
 

  جذبه صورت كشش معنوى است

  

. علم، فقه، عرفان، بصريت از آن ياد شده استمعرفت، حقيقىت است كه در قرآن جميد و روايات اسالمى حتت عنوان 
  .داند آيني اهلى قدر هركس را در دنيا و آخرت برابر با معرفت او به حقايق مى

  :از امام حسني عليه السالم روايت شده است كه فرمود

عُت َجّدى َرسول الّله يقولُ  ْعرَِفةِ : مسَِ
َ
ْعُروُف ِبَقدِر امل

َ
  .»1« امل

______________________________  
  .مكارم اخالقه 26، باب 196/ 44: حبار األنوار -)1(
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  :و در قرآن كرمي آمده است
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دانشمندان به درجاتى از ديگران برترند و امهّيت هر دانشى بستگى به موضوع آن دارد و چه موضوعى برتر و باالتر از 
اند، و در پرتو اين عشق به واالترين مقام  اند عاشقان واقعى كه در اين وادى كسب معرفت كردهتوحيد است؟ و آنان  

رتين منبع بركت شده است   .انسانّيت رسيده و وجود آنان براى جهان و انسان 

   حمّبت در قرآن

  .مهان گونه كه گذشت حمّبت و عشق حمصول معرفت و آگاهى به حقايق است

  :پردازمي روايات مربوط به حمّبت مىاينك به ذكر آيات و 

مياَن َو َزيـََّنهُ ِيف قـُُلوِبُكْم َو َكرََّه ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َو اْلُفُسوَق وَ [   .»1« ] اْلِعْصياَن أُولِئَك ُهُم الرَّاِشُدونَ  َو لِكنَّ اللََّه َحبََّب ِإَلْيُكُم اْإلِ

دل هايتان بياراست، و كفر و بدكارى و نافرماىن را ناخوشايند مشا وىل خدا اميان را حمبوب مشا قرار داد و آن را در 
  .اند هدايت يافته] ها هستند كه داراى اين ويژگى[ساخت، اينان 

كند كه وقىت به مشا توفيق شناخت  خداى متعال در اين آيه به اين معىن اشاره مى. اميان خط ارتباط بني انسان و الّله است
  .يق حمبوب مشا خواهد شدحقايق عنايت شود آن حقا

  .»2« ] ِحيمٌ ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم اللَُّه َو يـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َو اللَُّه َغُفوٌر رَ [

______________________________  
  .7): 49(حجرات  -)1(

  .31): 3(آل عمران  -)2(

  287: ص، 1 عرفان اسالمى، ج

اگر خدا را دوست داريد، پس مرا پريوى كنيد تا خدا هم مشا را دوست بدارد، و گناهانتان را بيامرزد و خدا بسيار : بگو
  .آمرزنده و مهربان است

مورد  اّدعاى خدا دوسىت بدون شناخت پيامرب صلى اهللا عليه و آله و اطاعت از آن حضرت كه مبّلغ فرهنگ اهلى است، ىب
جميد بارها از مردم دعوت كرده است كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله را بشناسند، پيامربى كه پرونده قبل از قرآن . است
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هاى نبوت را با او  بعثتش روشن است و از ابتداى ابالغ نبّوت داليل و براهني واضحى داشت و خداى متعال متام نشانه
ن كه براهني و داليل و حجج او را ديدند و براى آنان معلوم شد كه آنا. كس عذرى باقى مناند قرار داده بود تا براى هيچ

  .مند شدند تنها عامل سعادت دنيا و آخرت آنان، پذيرش رسالت پيامرب صلى اهللا عليه و آله بود، به او عالقه

بوب از مهه باخته خدا شدند و در راه حم عالمت آن عالقه و عشق، اطاعت از قرآن و سّنت او بود كه از مهني راه پاك
رتين بندگان شايسته حق شدند   .چيز خود گذشتند و در تاريخ بشر از 

هاىي از اين قبيل، مهانان بودند كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله را به  سلمان، ابوذر، مقداد، عّمار، ياسر، مسيّه، بالل و چهره
آن حضرت، خدا را شناختند و در صف مقدم آنان از طريق تعليمات . حقيقت شناختند و دل در گرو عشق او دادند

آرى، عشق به خدا حمصول معرفت به پيامرب صلى اهللا عليه و آله و دين خداست كه بدون اين . عاشقان حق قرار گرفتند
  .معرفت، اّدعاى عشق به خدا پندار و خياىل بيش نيست

بُّونَُه أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنَني أَِعزٍَّة َعَلى اْلكاِفرِ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن [ بـُُّهْم َو حيُِ يَن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأِيت اللَُّه ِبَقْوٍم حيُِ
  .»1« ] ِليمٌ عَ ُجياِهُدوَن ِيف َسِبيِل اللَِّه َو ال َخيافُوَن َلْوَمَة الِئٍم ذِلَك َفْضُل اللَِّه يـُْؤتِيِه َمْن َيشاءُ َو اللَُّه واِسٌع 

______________________________  
  .54): 5(مائده  -)1(
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آورد كه آنان را دوست  خدا به زودى گروهى را مى] رساند زياىن به خدا منى[هر كس از مشا از دينش برگردد ! اى اهل اميان
اند، و در برابر كافراْن سرسخت و قدرمتندند، مهواره در راه  روتندارد، و آنان هم خدا را دوست دارند؛ در برابر مؤمناْن ف

دهد و  اين فضل خداست كه به هر كس خبواهد مى. ترسند اى منى كنند، و از سرزنش هيچ سرزنش كننده خدا جهاد مى
  .خدا بسيار عطاكننده و داناست

يه شريفه آمده است، آراسته گردد؟ انسان تا راسىت بدون شناخت راه الّله چگونه انسان به چنني صفاتى كه در اين آ
معرفت به صراط مستقيم پيدا نكند، از راهى غري از فكر، انديشه و معرفت و شناخت، عشق پيدا نكرده و به مراتب 

. يابد كه تنها راه جنات است اين راه خداست كه انسان پس از مطالعه و دّقت در آن، مى. كند عارفان دست پيدا منى
  چگونه انسان بعد از يافنت راه جنات، به آن عشق پيدا نكند و به لوازم آن دل نبدد؟ بنابراين
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پذيرد، پيمودن اين راه، حمّبت به اوست و حمّبت به او مهمرتين راه رسيدن  راه جنات، راه خداست و سراجنام به او پايان مى
ورتر  هر چه شناخت ومعرفت بيشرت، عشق شعلهعشقى كه از درجات عرفان و مرتبه عارفان است بنابراين . به عشق است

هاىي كه به شّدت به خداى متعال عشق  انسان ] َو حيُِبُّونَهُ : [فرمايد اين است كه آيه شريفه مى. تر خواهد بود و آتشني
. هاىي است كه در آيه ذكر شده است مهني عشق عامل حركت آنان به سوى اوست و مركب اين راه مهان برنامه. ورزند مى

  .كنند ترين اعمال كه دستور خود حق است، به وصل تبديل مى اينان فراق بني خود و حمبوب را با اجنام شايسته

  289: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] َو الَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبا لِلَّهِ [

  .تر است اند، حمّبت و عشقشان به خدا بيشرت و قوى وىل آنان كه اميان آورده

ايت عشق را به خدا نداشته باشند؟ مگر جز حضرت حق كسى مى اميان   :تواند چنني صفاتى داشته باشد آورندگان چرا 

خالق، بارى، مصّور، اول، آخر، ظاهر، باطن، رازق، بديع، مقّدر، مدبّر، حكيم، مطّهر، منّور، ميّسر، مبّشر، منذر، 
عامل، قاسم، قابض، باسط، غّىن، وّىف، علّى، َملّى، حفّى، رضّى، مقّدم، مؤّخر، عاصم، قائم، دائم، راحم، سامل، حاكم، 

زكّى، بدّى، قوّى، وّىل، احد، واحد، شاهد، ماجد، حامد، راشد، باعث، وارث، ضاّر، نافع، مانع، دافع، رافع، صانع، 
، غافر، ساتر، قادر، سامع، جامع، شافع، واسع، موسع، جليل، مجيل، وكيل، كفيل، دليل، قبيل، مديل، منيل، مقيل، حميل

قاهر، فاطر، جابر، ذاكر، ناظر، ناصر، عفّو، غفور، صبور، شكور، رؤوف، عطوف، مسئول، ودود، سّبوح، قّدوس، 
  .»2« ناطق، صادق، فالق، فارق، فاتق، راتق، سابق، سامق، مسيع، رفيع، منيع، كبري، قدير، خبري، جمري

رسد كه مهه چيز انسان اوست و غري او چيزى نيست، در اين صورت  مگر انسان با شناخت اين صفات به اين معىن منى
  .چرا انسان كمال عشق را به فرموده آيه شريفه، خمصوص به حّق نگرداند

آنان كه از طريق معرفت عاشق حّقند، خداوند هم عاشق آنان است و در حقيقت : اين نكته را نيز نبايد ناگفته گذاشت
  به حق و عشق حق به عبد، خداى بزرگ در قرآن جميد در ده مورد به بندگان عزيزش، اين عشق طرفيىن است، عشق عبد

______________________________  
  .165): 2(بقره  -)1(

  .دعاى جوشن كبري -)2(
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  .سوزند، اعالم حمّبت و عشق كرده است آنان كه در عشق و عمل مى

   رآناى از حمّبت حق در ق گوشه

  .كنيم و شرح هر كدام را به تناسب ذكر خواهيم منود اينك تنها به ذكر موارد حمّبت حق به عبد اشاره مى

  .»1« ] ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني َو حيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرِينَ [

پاكيزه ] ها ها از مهه آلودگى پاكىبا پذيرش انواع [كنند، و كساىن را كه خود را  يقيناً خدا كساىن را كه بسيار توبه مى
  .دوست دارد. كنند مى

آيد،  در اينجا بايد توجه داشت كه منظور از طهارت در آيه شريفه طهارتى است كه به دستور خداى متعال به دست مى
  .نه اين كه هركس كه خود را شستشو دهد مورد حمّبت خدا قرار گريد

  .»2« ] ِه ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِِّلنيَ َفِإذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَّ [

  .و چون تصميم گرفىت بر خدا توكل كن؛ زيرا خدا توكل كنندگان را دوست دارد

  .»3« ] ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم اللَّهُ [

  .هم مشا را دوست بدارد اگر خدا را دوست داريد، پس مرا پريوى كنيد تا خدا: بگو

  .در اين آيه اطاعت از پيامرب صلى اهللا عليه و آله عّلت حمّبت حق به عبد است

______________________________  
  .222): 2(بقره  -)1(

  .159): 3(آل عمران  -)2(

  .31): 3(آل عمران  -)3(
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  .»1« ] َفِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ   اتَّقىِبَعْهِدِه َو   َمْن َأْوىف  بَلى[

بداند  [تقوا پيشه ساخت، ]  در مهه امور زندگى[وفا كرد، و ]  در تعهد به اجراى احكام دين[آرى، هر كه به پيمان خود 
  .يقيناً خدا تقوا پيشگان را دوست دارد]  كه

  .»2« ] َو اْلكاِظِمَني اْلَغْيَظ َو اْلعاِفَني َعِن النَّاِس َو اللَُّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ  الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن ِيف السَّرَّاِء َو الضَّرَّاءِ [

گذرند و  مردم در مى]  خطاهاىِ [برند، و از  كنند، و خشم خود را فرو مى آنان كه در گشايش و تنگ دسىت انفاق مى
  .خدا نيكوكاران را دوست دارد

نَـُهْم ِباْلِقْسِط ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ  َو ِإْن َحَكْمَت َفاْحُكمْ [   .»3« ] بـَيـْ

  .و اگر ميانشان داورى كردى به عدالت داورى كن؛ زيرا خدا عدالت پيشگان را دوست دارد

 ] ِه َو ما َضُعُفوا َو َما اْسَتكانُوا َو اللَُّه حيُِبُّ الصَّاِبرِينَ َو َكَأيِّْن ِمْن َنِيبٍّ قاَتَل َمَعُه رِبـِّيُّوَن َكِثٌري َفما َوَهُنوا ِلما َأصابـَُهْم ِيف َسِبيِل اللَّ [
»4«.  

به مهراه او با دمشنان جنگيدند، پس در برابر ]  و كامالن در دينِ [چه بسا پيامرباىن كه انبوهى دانشمنداِن اهلى مسلك 
سر تسليم و فروتىن فرود ]  در برابر دمشن[هاىي كه در راه خدا به آنان رسيد، سسىت نكردند و ناتوان نشدند و  آسيب

  .نياوردند و خدا شكيبايان را دوست دارد

______________________________  
  .76): 3(آل عمران  -)1(

  .134): 3(آل عمران  -)2(

  .42): 5(مائده  -)3(

  .146): 3(آل عمران  -)4(
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بُّونَهُ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا [ بـُُّهْم َو حيُِ   .»1« ] َمْن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأِيت اللَُّه ِبَقْوٍم حيُِ

آورد كه آنان را دوست  خدا به زودى گروهى را مى] رساند زياىن به خدا منى[هر كس از مشا از دينش برگردد ! اى اهل اميان
  .دارد، و آنان هم خدا را دوست دارند

  .»2« ] نَّ اللََّه حيُِبُّ الَِّذيَن يُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِلِه َصفا َكَأنـَُّهْم بـُْنياٌن َمْرُصوصٌ إِ [

  .گوىي بناىي پوالدين و استوارند]  و از ثابت قدمى[كنند  زده در راه او جهاد مى خدا كساىن را دوست دارد كه صف

   حمّبت در روايات

  .»3« َمْن َعَشَق َوَعفَّ وََكَتَم َوماَت، ماَت َشهيداً : و آله َعْن َرُسوِل الّلِه صلى اهللا عليه

هركس عاشق شد و خوددارى از گناه پيشه كرد و عشق خود را از نا اهالن : از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله است
  .پنهان داشت و مرد، شهيد از دنيا رفته

َأحاِسُنُكْم َأْخالقاً اْلُمَوطَُّئوَن َأْكنافاً : يا َرُسوَل الّلِه قالَ   بَلى: انـَبُِّئُكْم ِخبياركم قاُلواَأال : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
  .»4«  الَّذيَن يَأِْلُفوَن َويـُْؤَلُفونَ 

: كردندترين مشا به من كيست؟ عرض   ترين مشا نزد خدا و نزديك مشا را خرب بدهم حمبوب: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
   ترين مشا آن كس كه نيكو خلق: آرى، فرمود

______________________________  
  .54): 5(مائده  -)1(

  .4): 61(صف  -)2(

  .8: عبهر العاشقني -)3(

  .76حسن اخللق، حديث  -92، باب 396/ 68: حبار األنوار -)4(
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رهديگران در كنار او از كرامت و سهل بود   .جوشند جوشند و ديگران نيز با آنان مى مندند و آنان كه با ديگران مى نش 

اَرها ُمثَّ قاَل َهلا َحتُْسىن ِحبُْسىن فَـ : َوقاَل صلى اهللا عليه و آله ْ َو ِعزّتى َلّما َغَرَس الّلُه َجنََّة اْلِفْرُدوِس َغَرَس أَْشجاَرها بَِيِدِه َوَفجََّر َأ
  .»1«  ىن فيَك خبَِْيلٌ َوَجالىل ال ُجياِورُ 

رهايش را : رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود شت را آفريد و به دست قدرتش درختان آن را نشاند و  زماىن كه خدا 
  !!دهم به زيباىي من زيبا شو، به عّزت و جالمل در تو خبيل را جاى منى: جوشانيد به آن خطاب كرد

و از . كه انسان از انعكاس عشق حق به خانه دل كه خانه خود اوست جلوگريى كندراسىت چه خبلى باالتر از اين است  
آراسنت خود به صفات اهلى خوددارى كند و از تابش انوار ملكوت در نفس پيشگريى كند و در مّدت عمر مهانند 

  .حيوانات ّمهىت جز شكم و شهوت نداشته باشد

  :داشت مى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در دعاى خود عرضه

  .»2«  ُحبِّكَ   َأْسأَُلَك ِحبُبَِّك َوُحبِّ َمْن حيُِبَُّك َوُحبِّ َعَمٍل تـَُقرُِّبىن ِإىل

  .رساند نصيبم كن عشق خود و عشق كسى كه عاشق توست و عشق عملى كه مرا به عشق تو مى! پروردگارا

   سخىن در باب عشق

  :فرمايد مىيكى از بزرگان در توضيح و تفسري معناى عشق 

______________________________  
  .31: عبهر العاشقني -)1(

  .32: عبهر العاشقني -)2(
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   اقسام عشق

  :توان به پنج قسم تقسيم منود عشق را در يك تقسيم بندى مى
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  .يابند هاست كه تنها اهل مشاهده و توحيد و حقيقت بدان دست مى آخرين و برترين مقام ومرتبه :عشق اهلى - 1

  .شود و مربوط به عامل مكاشفه و ملكوت است مقامى است كه نصيب اهل معرفت مى :عشق عقلى - 2

  .دار استويژه بندگان خاص و برگزيده حضرت حق است كه از لطافت و ظرافت باالىي برخور  :عشق روحاىن - 3

يمى - 4   .هاى پريوان رذايل و شهوات نفساىن است گى از ويژه :عشق 

ها از آن دم  ها و مكان ترين زمان ترين مردم در دوردست عموم مردم در آن شريكند و حّىت عقب افتاده :عشق طبيعى - 5
  .زنند مى

  :كنيم براى هر كدام از اين پنج قسم توضيحى است كه بدان اشاره مى

ي ، فسق و ارتكاب معاصى، جز به تأثري هوا »1« ُشرب مخر، فساد، َزمر. هاى ُخلق است از زشىت) حيواىن(مى عشق 
هاى نفس اّماره است كه بدان فتد تا مهّيج شهوات مذمومه شود، تا به حّدى  ها و حتريك نيست و اين مهه از خواسته

د از صحبت حمبوب و الفت آىن كه يك دم است برسد كه ضعف حيواىن كه عني شهوت فطرى است در اصل خويش، بع
اين در جهان عقول و نزد اهل شريعت، چون بر خالف احكام و امر . از عالقه ُحرقت آتش شهوت نفس اماره برهند

  .باشد اهلى است مذموم مى

______________________________  
  .آواز مزمور سرود يا ترانه -َزمر -)1(
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عشق طبيعى از لطافت عناصر اربعه است كه از يك سو حتريك كننده نفس ناطقه و از سوى ديگر نفس اّماره است و 
اگر عقلّيات و روحانيّات غلبه كنند حممود است وگرنه كه كشش . هم چنني حتت تأثري نفس كل و نيز نفس فريبنده است

اى جز آتش و دوزخ  ن عقل و علم در آن راه ندارد نتيجهو ميل طبع جسماىن است و در نظر عّشاق مذموم است و چو 
  .اينجا بدين آتش بسوزند كه شهوت حيواىن است و آجنا بدان آتش بسوزند كه آتش جسماىن است. ندارد

ذيب از . عشق روحاىن آن است كه آن خواّص الّناس را باشد جواهر صورت و معانيشان صفاى روح مقّدس يافته و 
صورتشان مهرنگ دل باشد، هرچه از مستحسنات ببينند در عشق آن به غايت استغراق برسند، مادام  جهان عقل ديده، 
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يافته باشد،  »2« انفاس مخود »1« كه به آتش جماهدت خبث طبع انساىن حمرتق شده باشد و آتش شهوات از صرصر
  .ن باشد نزد مذهب اهل عشقاين عشق به عشق اهل معرفت پيوندد، چون نردبان پايه ملكوت باشد، الجرم مستحس

اما عشق عقلى از سري عقل كّل در جوار نفس ناطقه در عامل ملكوت پديد آيد از لوايح مشاهده جربوت، اين بدايت 
ايات جز از  عشق اهلى است، اّما عشق اهلى ذروه علياست در حّد قصوى است و آن را بدايات است، انبساط و 

  !مشاهده جالىل و مجاىل برخنيزد

و اين حمّبتها ناشى از فطرت و طبيعت و حقيقت . ذّكر اين نكته نيز ضرورى است كه انسان به انواع حمّبتها آراسته استت
ا استوار است مانند حمّبت به خود، به پدر و مادر، به اقوام، به فرزندان، به . انساىن است و مدار زندگى انسان بر آ

  بايد توّجه داشت كه قرآن جميد. يادوستان، به خانه، به كسب و كار و به دن

______________________________  
  .هاى پراكنده آن را گرد آورد آن چيز را هم مجع كرد و كناره: ء َصْرَصَر الشى -)1(

  .كنند تا خاموش شود جاىي كه آتش را در آن زير خاك مى: َمخُّود -)2(
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دارند كه انواع حمّبتها بايد با ارتباط با تربيت اسالمى، تابع حمّبت و عشق به خدا باشد، تا و روايات، سخت پافشارى 
چنانچه حمبّتها در درون انسان قدرتى . انسان هم چنان به راه رشد و كمال و رسيدن به اصل مقصود در حركت باشد
و دچار هالكت ابدى خواهد شد،  بيش از حمّبت به خدا كسب كنند، بدون شك انسان در خطر عظيم قرار گرفته

  :چنانچه قرآن در آياتى به اين تصريح كرده

اَرٌة َختَْشْوَن َكساَدها َو َمساِكُن ُقْل ِإْن كاَن آباؤُُكْم َو أَبْناؤُُكْم َو ِإْخواُنُكْم َو َأْزواُجُكْم َو َعِشريَُتُكْم َو َأْمواٌل اقْـتَـَرفْـُتُموها َو ِجت [
ا َأَحبَّ إِ    .»1« ] ِدي اْلَقْوَم اْلفاِسِقنيَ َلْيُكْم ِمَن اللَِّه َو َرُسوِلِه َو ِجهاٍد ِيف َسِبيِلِه فـَتَـَربَُّصوا َحىتَّ يَْأِيتَ اللَّهُ ِبَأْمرِِه َو اللَُّه ال يـَهْ تـَْرَضْوَ

رونقى و   و جتارتى كه از ىبايد  اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و مهسرانتان و خويشانتان و امواىل كه فراهم آورده: بگو
ا دل خوش كرده ترسيد و خانه اش مى كسادى ترند،  ايد، نزد مشا از خدا و پيامربش و جهاد در راهش حمبوب هاىي كه به آ

  .كند پس منتظر مبانيد تا خدا فرمان عذابش را بياورد و خدا گروه فاسقان را هدايت منى
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 َأْو َعِشريَتـَُهْم َو اْليَـْوِم اْآلِخِر يُوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َو َرُسوَلُه َو َلْو كانُوا آباَءُهْم َأْو أَبْناَءُهْم َأْو ِإْخوانـَُهمْ  ال جتَُِد قـَْوماً يـُْؤِمُنوَن بِاللَّهِ [
مياَن َو أَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه َو يُْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َجتِْري مِ  ُِم اْإلِ اُر خاِلِديَن ِفيها َرِضَي اللَُّه َعنـُْهْم َو أُولِئَك َكَتَب ِيف قـُُلِو ْ ْن َحتِْتَها اْألَ

  .»2« ] َرُضوا َعْنُه أُولِئَك ِحْزُب اللَِّه َأال ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

______________________________  
  .24): 9(توبه  -)1(

  .22): 58(جمادله  -)2(
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ياىب كه با كساىن كه با خدا و پيامربش دمشىن و خمالفت دارند، دوسىت  گروهى را كه به خدا و روز قيامت اميان دارند، منى
هايشان ثابت  اينانند كه خدا اميان را در دل. برقرار كنند، گرچه پدرانشان يا فرزاندانشان يا برادرانشان يا خويشانشان باشند

شت و پايدار كرده، و به روحى رها جارى ]  درختانِ [هاىي كه از زيِر  از جانب خود نريومندشان ساخته، و آنان را به  آن 
اينان حزب خدا هستند، . اند، خدا از آنان خشنود است و آنان هم از خدا خشنودند آورد، در آجنا جاودانه است درمى

  .ترديد حزب خدا مهان رستگارانند آگاه باش كه ىب

به مهني مناسبت باب . وده قرآن، بايد حمّبت خدا را اصل و حمور و ساير حمّبتها را سايه و تابع آن قرار دادآرى، بنا به فرم
ترين آثار  آمده كه رواياتش از اصيل »حّب ىف الّله و بغض ىف الّله«  بسيار مهّمى در معتربترين كتب شيعه حتت عنوان

رتين راهنماى انسان به سوى حمّبتهاى    .صحيح استاسالمى و 

  :اى از آن روايات توّجه كنيد اينك به منونه

   ادامه روايات حمّبت

  .»1«  ِلّلِه فـَُهَو ِممَّْن َكُمَل ِإميانُه  َمْن َأَحبَّ لِّلِه َوأَبـَْغَض لِّلِه َوَأْعطى: َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ  َعْن َأىب

در راه خدا دمشىن كند و به خاطر خدا ببخشد اميانش كامل  كسى كه براى خدا و در راه خدا عشق بورزد و براى خدا و
  .است
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______________________________  
  .191/ 2؛ جمموعة ورّام، 2، باب احلب ىف الّله، حديث 124/ 2: الكاىف -)1(
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  .»1«  َأْن حتُِبَّ ىف الّلِه َوتـُْبِغَض ىف الّلِه َوتـُْعطى ىف الّلِه َوَمتَْنَع ىف اللّهِ ِمْن أَْوَثِق ُعَرى اإلمياِن : َعْن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 

آويزهاى اميان، دوسىت و دمشىن براى خداست و خبشش و منع در راه  ترين دست از حمكم: امام صادق عليه السالم فرمود
  .اوست

َودُّ اْلُمْؤِمِن لِْلُمْؤِمِن ىف الّلِه ِمْن َأْعَظِم ُشَعِب اإلمياِن، َأال : ِه صلى اهللا عليه و آلهقاَل َرُسوُل اللّ : َعَن َأىب َجْعَفٍر عليه السالم قالَ 
  .»2«  الّلِه فـَُهَو ِمْن َأْصِفياِء الّلهِ  ىف الّلِه َوَمَنَع ىف  َوَمْن َأَحبَّ ىف الّلِه َوأَبـَْغَض ىف الّلِه َوأَْعطى

هاى اميان  دوسىت مؤمن با مؤمن از بزرگرتين شعبه: كند صلى اهللا عليه و آله نقل مى امام باقر عليه السالم از رسول اكرم
  .است، مهانا هركس براى خدا دوسىت و دمشىن كند و براى خدا ببخشد و دريغ كند از برگزيدگان خداست

ْعُتُه يـَُقولُ : َعَن َأىب َبصٍري، َعْن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ  َمناِبَر ِمْن نُوٍر، َقْد َأضاءَ   ْلُمَتحاّبَني ىف الّلِه يـَْوَم اْلِقياَمِة َعلىِإنَّ ا: مسَِ
  .»3«  يـُْعَرُفوا ِبِه فـَُيقاَل هؤالِء اْلُمَتحابُّوَن ىف اللّهِ   ٍء َحّىت  نُوُر ُوُجوِهِهْم َونُوُر َأْجساِدِهْم َونُوُر َمناِبرِِهْم ُكلَّ َشىْ 

كساىن كه براى خاطر خدا با يكديگر دوسىت : ق عليه السالم شنيدم كه فرموداز حضرت صاد: گويد ابو بصري مى
اند مهه چيز را روشن  هاىي كه بر آن ايستاده باشند، نور چهره و تن و بلندى هاىي از نور مى كنند، روز قيامت بر بلندى مى
  گويند، كند، به طورى كه به وسيله آن نور شناخته شوند و در حق آنان مى مى

______________________________  
لس اخلامس والثمانون، حديث 578، األماىل، شيخ صدوق، 2، باب احلب ىف الّلة، حديث 125/ 2: الكاىف -)1( ، ا

13.  

باب وجوب احلب ىف  -15، باب 166/ 16: ؛ وسائل الشيعة3، باب احلب ىف الّله، حديث 125/ 2: الكاىف -)2(
  .21251الّله، حديث 
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احوال املتقني،  -8، باب 195/ 7: ؛ حبار األنوار13951، حديث 15، باب 166/ 16: ائل الشيعةوس -)3(
  .64حديث 

  299: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .اينان كساىن هستند كه در راه خدا دوسىت كردند

َوَهْل اِإلمياُن ِإّال اُحلبُّ : ْغِض، أَِمَن اِإلمياِن ُهَو؟ َفقالَ َسَأْلُت أَبا َعْبِدالّلِه عليه السالم َعِن احلُْبِّ َواْلبُـ : َعْن ُفَضْيِل ْبِن َيساِر قالَ 
  [ُمثَّ َتال هِذِه اآليََة؟ «: َواْلبـُْغضُ 

مياَن َو َزيـََّنُه ِيف قـُُلوِبُكمْ  َو َكرََّه ِإَلْيُكُم اْلُكْفَر َو اْلُفُسوَق َو اْلِعْصياَن   فأذن مؤذن بينهم أن لعنت اهللا على الظاملني  َحبََّب ِإلَْيُكُم اْإلِ
  .»2» «1« ] أُولِئَك ُهُم الرَّاِشُدونَ 

آيا : از امام صادق عليه السالم پرسيدم حب و بغض مربوط به اميان است؟ حضرت پاسخ داد: گويد فضيل بن يسار مى
خدا اميان را حمبوب مشا قرار داد و آن را در دل مشا بياراست و   :اميان غري از حمّبت و تنّفر است؟ سپس اين آيه را خواند

  .يافتگان كفر و نافرماىن و عصيان را ناپسند مشا كرد، آنانند هدايت

  قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله ِألَْصحاِبِه َأىُّ ُعَرى اِإلمياِن أَْوَثُق؟: َعَن َأىب َعْبِدالّلِه قالَ 

جُّ َواْلُعْمَرُة َوقاَل َوَرُسولُُه َأْعَلُم َوقاَل بـَْعُضُهْم الصَّالُة َوقاَل بـَْعُضُهْم الزَّكاُة َوقاَل بـَْعُضُهْم الصِّياُم َوقاَل بـَْعُضُهْم احلَ َفقالُوا الّلُه 
لِكْن أَْوَثُق ُعَرى اإلمياِن اُحلبُّ ىف الّلِه بـَْعُضُهْم اِجلهاُد، َفقاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله ُكلُّ ما قـُْلُتْم َفْضٌل َولَْيَس ِبِه وَ 

  .»3«  َواْلبـُْغُض ىف الّلِه َوَتواىل أَْوِلياِء الّلِه َوالَتبَـّرى ِمْن َأْعداِء اللّهِ 

كدام يك از دستاويزهاى اميان : رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به اصحابش فرمود: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
روزه، قومى  : اى گفتند زكات، عّده: مناز، گروهى گفتند: خدا و رسولش داناترند، بعضى گفتند: گفتندتر است،   حمكم
  براى هريك از اينها: رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود. اى گفتند جهاد حج و عمره و دسته: گفتند

______________________________  
  .7): 49(حجرات  -)1(

  .5، باب احلب ىف الّله، حديث 125/ 2: الكاىف -)2(
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  .55: ، باب صفة النار؛ حتف العقول365: االختصاص -)3(

  300: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

ترين دستاويزهاى اميان دوسىت براى خدا و دمشىن به خاطر  حمكم. كه گفتيد فضيلىت است؛ وىل پاسخ پرسش من نيست
  .اهلى استاوست و پريوى از اولياى خدا و بيزارى از دمشنان 

أَْيَن : ُيْسِمُع النّاَس فـَيَـُقولُ   ِإذا َمجََع الّلُه َعزََّوَجلَّ اَألوَّلَني َواآلِخريَن قاَم ُمناٍد فَنادى: َعْن َعلّى بن اُحلَسْنيِ عليهما السالم قالَ 
فـَتَـَلقَّاُهُم اْلَمالِئَكُة فـَيَـُقولُوَن ِإىل : نَِّة ِبَغْريِ ِحساٍب، قالَ ِإْذَهُبوا ِإَىل اجلَ : فـَيَـُقوُم ُعُنٌق ِمَن الّناِس فـَُيقاُل َهلُمْ : اْلُمَتحابُّوَن ىف الّلِه قالَ 

: ُكّنا حنُِبُّ ِىف الّلِه َونـُْبِغُض ىف الّلِه قالَ : ٍء كاَنْت َأْعماُلُكْم قاُلوا فـَيَـُقولُوَن َوَأىُّ َشىْ : أَْيَن؟ فـَيَـُقولُوَن َحنُْن اْلُمَتحابُّوَن ىف الّلِه قالَ 
  .»1«  ِنْعَم َأْجُر اْلعاِملنيَ  فـَيَـُقولُونَ 

اى كه صدايش را مهه  چون خداى عّزوجّل اّولني و آخرين را در حمشر گرد آورد، ندا كننده: امام سجاد عليه السالم فرمود
ا گفته شود بدون حساب : زند بشنوند فرياد مى آنان كه براى خدا دوسىت كردند كجايند؛ گروهى از مردم برخيزند، به آ

شت شويدوار  ا مى. د  شت بدون حساب،  رويد؟ جواب مى كجا مى: گويند فرشتگان در برخورد با آ دهند به 
براى خدا دوسىت كردمي و به خاطر او دمشىن ورزيدمي، فرشتگان : گويند مگر مشا داراى چه عملى هستيد؟ مى: پرسند مى
  .گويند چه نيكوست پاداش اهل عمل مى

ِإَذا َأَرْدُت َأْن تـَْعَلَم َأنَّ فيَك َخْرياً َفاْنظُْر ِإىل قـَْلِبَك َفِإْن كاَن حيُِبُّ أَْهَل : َعْن َأىب َجْعَفٍر عليه السالم قالَ  َعْن جاِبِر اْجلُْعفى،
ِه َوحيُِبُّ َأْهَل َمْعِصَيِتِه فـََلْيَس فيَك َخيـٌْر طاَعِة الّلِه َويـُْبِغُض َأْهَل َمْعِصَيِتِه َففيَك َخيـٌْر، َوالّلُه حيُِبُُّك، َوِإْن كاَن يـُْبِغُض َأْهَل طاَعِة اللّ 

   َوالّلهُ 

______________________________  
  .21254باب وجوب احلب ىف الّله، حديث  - 15، باب 167/ 16: ؛ وسائل الشيعة126/ 2: الكاىف -)1(

  301: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  يـُْبِغُضَك َواْلَمْرءُ َمَع َمْن َأَحبَ 

از امام باقر عليه السالم نقل ) كه از بزرگان اصحاب و ياران حضرت باقر و صادق عليهما السالم است(ابر جعفى ج
دارى  هرگاه خواسىت ببيىن كه اهل خري هسىت يا نه، به دلت نظر كن، اگر اهل طاعت را دوست: كند كه حضرت فرمود مى
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مند به اهل گناهى در تو  ست و اگر از اهل طاعت متنفرى و عالقهو از آلودگان به گناه متنفرى خوىب و خدا دوستدار تو 
  .شود خريى نيست و خدا دمشن توست و مرد با هركه مورد عالقه اوست حمشور مى

ْنيا َفما كاَن ىف الّلِه َورَ : َعْن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ  ُسوِلِه فـََثوابُُه َعَلى اللِّه، َوما  َقْد َيُكوُن ُحبٌّ ىف الّلِه َوَرُسوِلِه َوُحبٌّ ىف الدُّ
  .»2« ءٍ  كاَن ىف الدُّنْيا فـََلْيَس ِبَشىْ 

گاهى دوسىت براى خدا و رسول است و گاهى براى دنيا، حمّبىت كه به خاطر خدا و رسول : امام صادق عليه السالم فرمود
  .اوست پاداشش بر خداست و آنچه براى دنيا است اجر و مزدى ندارد

______________________________  
باب علة الطبائع  -96، باب 117/ 1: ، الفصل اخلامس ىف احملبة والشوق؛ علل الشرايع121: مشكاة األنوار -)1(

  .والشهوات

، باب 127/ 2: ؛ الكاىف21256باب وجوب احلب ىف الّله، حديث  -15، باب 168/ 16: وسائل الشيعة -)2(
  .13احلب ىف الّله، حديث 

  302: ، ص1 سالمى، جعرفان ا

  ] َفَدليُل اْخلَوِف اهلََربُ [

   دليل خوف

دارند  كنند و ابتدا نتيجه و مثره خوف را بيان مى امام عليه السالم به نتيجه عملى هريك از خوف، اميد و عشق اشاره مى
  :فرمايند و مى

  منظور حضرت از گريز چيست؟است در اينجا بايد ديد » گريز«آيد  دليل اين كه خوف در دل عارف پديد مى

  :انسان بايد بداند كه در زندگى با دو واقعّيت روبه روست

  .هاىي كه به نفع اوست، گرچه داراى نفع ظاهرى نباشند جمموعه مسائل و برنامه - 1

  .هاىي كه به زيان اوست گرچه در ظاهر سود و منفعت باشد جمموعه برنامه - 2
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نيست و اهل خرد از هر زياىن سخت گريزانند و اين مسئله ثابت شده است كه جز ترديد هيچ خردمندى خواهان زيان  ىب
خدا و آنچه مربوط به اوست نه اين كه هيچ چيز ديگر براى انسان نفعى ندارد، بلكه زيانبار است، به مهني خاطر عارفان 

دانند خداوند  امله ندارند؛ زيرا مىكنند و دربازار دنيا جز با خداى بزرگ با كسى مع براساس معيارهاى قرآىن زندگى مى
كند و  ايت كرامت مى خرد و در برابر آن مزد ىب مهربان تنها خريدار انسان است و از آدمى فقط اميان و عمل صاحل مى

   برد و در برابر اين معامله غري خدا متام هسىت انسان را در راه شكم و شهوت خود مى

  303: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

كشد و دنيا و  غري خدا آدمى را به فقر مادى و معنوى مى. دهد؛ زيرا چيزى ندارد كه به انسان بدهد انسان منىچيزى به 
منايد بنابراين عارف از غري حق، رسالت انبيا،  دهد ووسيله هالكت ابدى آدمى را فراهم مى آخرت انسان را به باد مى

رفان واقعى، اخالق حسنه و اعمال پسنديده، سخت گريزان و امامت امامان عليهم السالم، حكمت حكيمان، عرفان عا
  .به شّدت در ترس و وحشت است

آوِر غري قابل جربان گريزان نباشد، بايد بداند كه هنوز ترس از مقام خدا و وحشت از  بار و خسران كسى كه از امور زيان
  .عرفان اسالمى قدم نگذاشته است عقاب فردا، در دل او جاى نگرفته است گرچه خود را عارف بداند به وادى

راسىت مگر رشد و كمال، بصريت و بيناىي و يافنت و رسيدن به اصل معرفت با اّدعاى بدون عمل و دعواى بدون سرمايه 
  !پذير است؟ امكان

   از چه چيز بايد گرخيت

  :شود به طور كّلى از آيات و روايات و آثار اسالمى استفاده مى

  :هرچه وابسته به آن دو چيز است سخت گريزان باشد انسان بايد از دو چيز و

رود از آجنا كه نشست و برخاست با اين افراد مانع  از مهنشيىن با گناهكار و فاسدى كه اميد بازگشت و توبه به او منى - 1
  .راه رشد و كمال انساىن است، بايد تا سر حّد ريشه كن شدن ارتباط، با او به مبارزه برخاست

  .ديدگاه قرآن و اخبار به عنوان گناه و امر حرام معّرىف شده استآنچه از  - 2

  :كنيم در اينجا به خبشى از آيات و رواياتى كه مربوط به اين دو واقعّيت است اشاره مى



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

 

  304: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

   هوسرانان: آيه اّول

احلََْياُة الدُّنـَْيا َوذَكِّْر ِبِه َأن تـُْبَسَل نـَْفٌس ِمبَا َكَسَبْت َلْيَس َهلَا ِمن ُدوِن الّلِه َوِىلٌّ َوَال  َوَذِر الَِّذيَن اختََُّذوا ِدينَـُهْم َلِعباً َوَهلْواً َوَغرَّتْـُهمُ 
ي  ] أَِليٌم ِمبَا َكانُوا َيْكُفُرونَ ٍم َوَعَذاٌب َشِفيٌع َوِإن تـَْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل َاليـُْؤَخْذ ِمنـَْها أُولِئَك الَِّذيَن أُْبِسُلوا ِمبَا َكَسُبوا َهلُْم َشرَاٌب ِمن محَِ

»1«.  

با قرآن اندرز ده؛ كه ] مردم را[و كساىن كه دينشان را بازى و سرگرمى گرفتند، و زندگى دنيا آنان را فريفت، و اگذار و 
هالكت و به [حمروم ماند ]  از رمحت و ثواب[مرتكب شده ]  از گناهان[آنچه ] كيفر[به ]  در روز قيامت[مبادا كسى 
اى  هر گونه عوض و فديه]  اش از عذاب براى رهاىي[و او را جز خدا سرپرست و ياور و شفيعى نباشد و اگر ] سپرده شود

و [حمروم مانده ]  از رمحت و ثواب[اند  مرتكب شده]  از اعمال زشت[آنانند كه به سبب آنچه . بدهد از او پذيرفته نشود
اى از آب جوشان  ورزيدند براى آنان نوشابه كفر مى]  به آيات اهلى[طر آن كه مهواره و به خا. اند]  به هالكت سپرده شده
  .و عذاىب دردناك است

گونه مردم كه دين  آرى، بنابر دستورى كه خداوند در اين آيه به پيامربش داده است مردم مؤمن و عارفان بالّله، بايد بااين
گونه معاشرتى نداشته باشند و  خرب، بگريزند و با آنان هيچ خرداِن ىب از اين ىباند قطع رابطه كنند و  خدا را به مسخره گرفته

كن شدن آنان به جهاد برخاسته و راه اهلى را از لوث وجود  تا ريشه -بنا به دستور قرآن در هر عصرى -به هنگام مبارزه
  .اينان پاك كنند

______________________________  
  .70): 6(انعام  -)1(

  305: ، ص1 اسالمى، ج عرفان

كه تشكيل دهندگان سلطنت و   - كنند هاىي كه به عنوان قطب و درويش و فقري اىل الّله، اعالم موجودّيت مى مسلم گروهى
هاى خائنانه بوده و هستند و حّىت در قالب اقطاب و به گفته  شاهنشاهى و دربارهاى كثيف و عمودهاى حكومت

گان در مسري ضاللت و   مورد تاييد اسالم نبوده وفريب خورده -كنند ود را عملى مىخودشان فقرا، مقاصد شوم و پليد خ
  .برند گمراهى به سر مى
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اى از عرفان اسالمى را نچشيده بلكه گرگاىن در لباس ميش و به فرموده پروردگار  هاى شيطاىن بوده و ذره اينان قطب برنامه
  .دبندگان حق بودن »قطّاع طريق«  عامل در حديث قدسى

عارف واقعى و سر حلقه عارفان حقيقى و قطب عرفان و هدايت، وجود مقّدس موىل املوّحدين، امام العارفني، امرياملؤمنني 
گذاران شاهى و سلطنت و  عليه السالم است كه قسمىت از متام عمرش را با قلدران و گردنكشان و سازندگان دربار و پايه

تر مبارزه و جان شريين خود را در اين راه كه راه خدا بود، در حمراب  ىت هرچه متامزورمداران و مانعان راه خدا، با سرسخ
گاه خود را عارف و درويش و وابسته به موال  عبادت نثار كرد و چه وقيحند آنان كه آلوده به گناه و يار گناهكارند، آن

  !!دانند مى

   تفرقه اندازان: آيه دوم

ا أَْمُرُهْم ِإَىل الّلِه ُمثَّ يـَُنبِّئـُُهم ِمبَا َكانُوا يـَْفَعُلونَ  ْم وََكانُوا ِشَيعاً َلْسَت ِمنـُْهْم ِىف َشىْ ِإنَّ الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـهُ    .»1« ] ٍء ِإمنَّ

مسلماً كساىن كه دينشان را خبش خبش كردند، وگروه گروه شدند، تو را هيچ پيوندى با آنان نيست، كار آنان فقط با 
   ىل كه مهوارهخداست، سپس به اعما

______________________________  
  .159): 6(انعام  -)1(

  306: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .كند دادند، آگاهشان مى اجنام مى

دهد كه عارف به راه از چنني پليداىن بايد گريزان باشد و از مهكارى با آنان سخت بپرهيزد كه اينان  در اين آيه تعليم مى
  .آخرت آنانندنابود كننده دنيا و 

   كنندگان مسخره: آيه سوم

اَب ِمن قـَْبِلُكْم َواْلُكفَّاَر أَْوِلَياَء َواتـَُّقوا الّلَه ِإن  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا الَِّذيَن اختََُّذوا ِديَنُكْم ُهُزوا َوَلِعباً ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكتَ 
  .»1« ] ُكنُتم ُمْؤِمِننيَ 
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اند، چه از اهل كتاب و چه از كافران، سرپرستان و دوستان خود  كساىن كه دين مشا را مسخره و بازيچه گرفته! ى مؤمنانا
  .مگرييد و اگر مؤمن هستيد از خدا پروا كنيد

تر از غرب  مّلت اسالم بعد از پنج قرن جتربه، بايد به اين نتيجه رسيده باشد كه از يهود و نصارى و كّفار و به تعبري روشن
شود؛ بنابراين امروز، روز دوسىت و ارتباط با آنان نيست، بلكه روز مبارزه و  و شرق جز زيان چيزى عايدش نشده و منى

  .كن كردن وجود پليد آنان از سر راه بشرّيت است ريشه

   ظاهرفريبان: آيه چهارم

اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن قَاُلوا آَمنَّا بَِأفْـَواِهِهْم وََملْ تـُْؤِمْن قـُُلوبـُُهْم َوِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َمسّاُعوَن يَا أَيـَُّها الرَُّسوُل َال َحيْزُنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن ِىف 
ُخُذوُه َوِإن َملْ تـُْؤتـَْوُه َفاْحَذُروا ْم هَذا فَ ِلْلَكِذِب َمسّاُعوَن ِلَقْوٍم آَخرِيَن َملْ يَْأُتوَك ُحيَرِّفُوَن اْلَكِلَم ِمْن بـَْعِد َمواِضِعِه يـَُقولُوَن ِإْن أُوتِيتُ 

  َوَمن يُرِِد الّلُه ِفتـَْنَتُه فـََلن َمتِْلَك َلُه ِمَن الّلِه َشْيئاً 

______________________________  
  .57): 5(مائده  -)1(

  307: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

نـَْيا ِخْزٌى َوَهلُْم ِىف اْآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ أُولِئَك الَِّذيَن َملْ يُرِِد الّلُه َأن يَُطهَِّر قـُُلوبـَُهْم    .»1« ] َهلُْم ِىف الدُّ

هايشان  اميان آوردمي و دل: شتابند تو را غمگني نسازند، چه آنان كه به زبانشان گفتند كساىن كه در كفر مى! اى پيامرب
و به شدت گوش به ]  دانند دروغ است كه مىبا آن  [اند كه به شدت شنونده دروغند  اميان نياورده، و چه آنان كه يهودى

را پس از استوارى در ] خدا[كلمات ]  آن گروهى كه. [اند نزد تو نيامده] از روى حسد و كرب[فرمان گروهى ديگرند كه 
 اگر: گويند مى] سواد خود دهند و به مقّلدان و مطيعان ىب اش را تغيري مى و معناى حقيقى[كنند،  هايش حتريف مى جايگاه

] مطابق ميل ما[به مشا ابالغ كردند بپذيريد، و اگر آن را ] هاىي مطابق ميل ما و فرمان[احكام ]  از طرف پيامرب اسالم[
تواىن چيزى از  شان را خبواهد، تو هرگز منى]  و رسواىي و ذلت[و كساىن كه خدا عذاب . بپرهيزيد]  از آن[ابالغ نكردند 

پاك كند؛ براى آنان در دنيا ]  از آلودگى[هايشان را  ينانند كساىن كه خدا خنواسته دلا. عذاب خدا را از آنان برطرف كىن
  .خوارى و رسواىي، و در آخرت عذاىب بزرگ است

در اين آيه دورى گزيدن از منافقان و جاسوسان پليد و متكّربان آلوده و هركس با راه خدا و پيامرب خمالفت داشته و 
  .مى است، خواسته شده استموجوديّتش به زيان امت اسال
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ارتباط با اينان، انسان را دچار خسارت دنيا و عذاب آخرت خواهد كرد و كسى كه ترس و بيم از خسارت در دنيا و 
  .ارتباط است عذاب در آخرت دارد، از چنني پليداىن گريزان و با ايشان كامًال ىب

______________________________  
  .41): 5(مائده  -)1(

  308: ، ص1 ن اسالمى، جعرفا

  پيمان شكنان ُسست عهد: آيه پنجم

  .»1« ] اَن َهلُْم َلَعلَُّهْم يَنتَـُهونَ َوِإن َنَكُثوا َأْميَانـَُهم ِمن بـَْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعُنوا ِىف ِديِنُكْم فـََقاتُِلوا أَئِمََّة اْلُكْفِر ِإنـَُّهْم َال َأميَْ 

شكستند و در دين مشا زبان به طعنه و عيب جوىي گشودند، در اين صورت با  هايشان را پس از تعهدشان و اگر پيمان
]  از طعنه زدن و پيمان شكىن[هيچ تعهدى نيست، باشد كه ]  هايشان نسبت به پيمان[پيشوايان كفر جبنگيد كه آنان را 

  .بازايستند

  كفر پدر و مادر: آيه ششم

 آبَاءَُكْم َوِإْخَواَنُكْم أَْوِلَياَء ِإِن اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَلى اِإلميَاِن َوَمن يـَتَـَوهلَُّم ِمنُكْم َفأُولِئَك ُهمُ  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا
  .»2« ] الظَّاِلُمونَ 

كساىن از اگر پدرانتان و برادرانتان كفر را بر اميان ترجيح دهند، آنان را دوستان و سرپرستان خود مگرييد و  ! اى اهل اميان
  .مشا كه آنان را دوست و سرپرست خود گريند، هم اينانند كه ستمكارند

  منكران معاد: آيه هفتم

  الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َحىتَّ َيِديُنوَن ِديَن احلَْقِّ ِمَن  َقاتُِلوا الَِّذيَن َاليـُْؤِمُنوَن بِالّلِه َوَال ِباْليَـْوِم اآلِخِر َوَال ُحيَرُِّموَن َما َحرََّم الّلُه َوَرُسولُُه َوَال 
  يـُْعُطوا اجلِْْزيَةَ 

______________________________  
  .12): 9(توبه  -)1(
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  .23): 9(توبه  -)2(

  309: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ 

مشارند،  اند، حرام منى خدا و پيامربش حرام كرده آورند، و آنچه را با كساىن از اهل كتاب كه به خدا و روز قيامت اميان منى
اند،  متواضع و فروتن]  نسبت به احكام دولت اسالمى[پذيرند، جبنگيد تا با دست خود در حاىل كه  و دين حق را منى

  .جزيه بپردازند

جانيان اروپا و آمريكا ها به خصوص  ها و نصراىن راسىت اين آيه با چه موضع حمكمى تكليف مّلت اسالم را در برابر يهودى
كند اين مّلت اسالم است كه بايد با متام قدرت با تكيه بر الّله تكليف خود را، بنابر فرموده خدا در  و اسرائيل معلوم مى

و خدا لعنت كند آن خائناىن كه حتت عنوان سردمداران ممالك اسالمى عليه اسالم و . اين آيه، با دمشنان خدا معلوم كند
با اين آدخمواران سازش كردند، اگر اينان اميان به خدا و حساب قيامت داشتند، نه اين كه با آنان دوسىت  مردم مسلمان

  .كردند كردند؛ بلكه در برابر آنان از اسالم و مّلت مظلوم اسالم دفاع مى منى

  منافقان دو رو: آيه هشتم

ُروَن بِاْلُمْنَكِر َويـَنـَْهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َويـَْقِبُضوَن أَْيِديـَُهْم َنُسوا الّلَه فـََنِسيَـُهْم ِإنَّ اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بـَْعُضُهم ِمن بـَْعٍض يَْأمُ 
ْم َوَلَعنَـُهُم الّلُه َوَهلُْم َوَعَد الّلُه اْلُمَناِفِقَني َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفَّاَر نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها ِهَى َحْسبـُهُ * اْلُمَناِفِقَني ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

  .»2« ] َعَذاٌب ُمِقيمٌ 

______________________________  
  .29): 9(توبه  -)1(

  .68 -67): 9(توبه  -)2(

  310: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

انفاق در راه دارند و از  دهند و از كار نيك باز مى مردان و زنان منافق مهانند و مشابه يكديگرند، به كار بد فرمان مى
حمروم كرد؛ يقيناً منافقانند كه ] از لطف و رمحت خود[ورزند، خدا را فراموش كردند و خدا هم آنان را  خدا امساك مى
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اند، مهان براى آنان بس است و  خدا آتش دوزخ را به مردان و زنان منافق و كافران وعده داده، در آن جاودانه.* اند فاسق
  .آنان عذاىب پايدار است خدا لعنتشان كرده و براى

  :شود از اين منونه آيات، در قرآن جميد فراوان است كه استفاده مى

. اند بشناسد و به وظيفه اهلى خود عمل كند هاى ناپاكى كه در قرآن معرىف شده عارف موظف است در درجه اّول چهره
است بگريزد كه اين گرخينت بر مبناى ترس از خ اگر وظيفه دا است و اگر مسئوليّتش كارزار با آنان است، اش گريز از آ

در راه جهاد قدم بگذارد و شّر آنان را از راه خدا بردارد و توّجه كند كه امام صادق عليه السالم درباره واقعّيت و نتيجه 
ه دورى او از اهل َوَدليُل اخلَْوِف اهلََرُب، دليل و نشانه اين كه دل عارف را ترس از خدا احاطه كرد: خوف عارفان فرموده

ى فرموده است،  معاصى و آلودگان به كفر وفسق ونفاق وعهدشكىن، ونيز دورى از معاصى شخصى وآنچه خدا از آن 
  .باشد مى

   پرهيز از معاصى در روايات

ناه تر از آلوده شدن به گ هاى زندگى اوست، براى عارف مصيبىت بزرگ ترين برنامه گريز عارف از گناهان، يكى از اصوىل
  .نيست و تنّفر قلىب و عملى عارف از گناه تنّفرى شديد است

آن قدر كه اسالم بر دورى از گناه پافشارى دارد اصرار بر . هاى اسالم اجتناب و دورى از گناه است يكى از مهمرتين پايه
  .عبادت ندارد

  311: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .ترين خط بندگى، دورى جسنت از معاصى است گرتين عبادت و پر ارزشبينيم كه بزر  اگر در آيني عزيز اهلى دقت كنيم، مى

  .ها به حساب آمده است ترين بندگى در روايات، تقوا و خوددارى از گناه به عنوان افضل عبادات و پر پاداش

عارف به اثر وضعى گناه در دنيا و عقوبت سخت آن در آخرت واقف است و براساس اين آگاهى كسب خوف كرده و 
رتين عامل وشديدترين عّلت براى گريز از گناه است   .خوف در وجود او، 

  :به رواياتى در اين باب توجه كنيد
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   آثار شوم گناه

َوْقٍت َبطيٍئ   ِإنَّ اْلَعْبَد َيْسَأُل الّلَه اْحلاَجَة فـََيُكوُن ِمْن َشْأِنِه َقضاُءها ِإىل َأَجٍل َقريٍب َأْو ِإىل: َعْن َأىب َجْعَفٍر عليه السالم قالَ 
  احلِْْرماَن ِمّىن  ِلْلَمَلِك النـُْقْض حاَجَتُه َوَأْحرِْمُه ِإيّاها َفِإنَُّه تـََعرََّض ِلُسْخطى َواْستَـْوَجبَ : فـََيْذِنُب اْلَعْبُد َذنْباً فـَيَـُقوُل الّلُه َتباَرَك َوَتعاىل

»1«.  

اقتضا دارد دير يا زود برآورده شود سپس آن بنده دچار  خواهد كه  بنده از خدا حاجىت مى: امام باقر عليه السالم فرمود
حاجتش را اجابت مكن و او را از آن : فرمايد شود و خداى تبارك و تعاىل به فرشته مأمور برآوردن حاجت مى گناهى مى

  .حمروم دار؛ زيرا خود را در معرض خشم من قرار داد و سزاوار حمرومّيت شد

ْنَب فـَُيْحَرُم َصالَة اللَّْيِل َوِإنَّ اْلَعَملَ : سالم قالَ َعْن َأىب َعْبِدالّلِه عليه ال    ِإنَّ اْلَرُجَل يُْذِنُب الذَّ

______________________________  
  .14، باب الذنوب، حديث 271/ 2: الكاىف -)1(

  312: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  الَسيَِّئ َأْسرَُع ىف صاِحِبِه ِمَن السِّكَِّني ىف الّلْحمِ 

كند، از مناز شب با آن مهه خصوصّيت و آثار دنياىي و آخرتى حمروم  انسان گناه مى: امام صادق عليه السالم فرمود
  .كار از اثر كارد در گوشت سريعرت است گردد و به حق كه اثر گناه در گنه مى

  ِمبا َسَلَف تـََفكُّراً وََكفى  نُوِب، َوال َخْوَف َأَشدُّ ِمَن اْلَمْوِت، وََكفىال َوَجَع َأْوَجُع ِلْلُقُلوِب ِمَن الذُّ : قاَل َأمريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم
  .»2« ِباْلَمْوِت واِعظاً 

تر از ترس براى مرگ نيست و   دردى براى قلوب، دردناكرت از گناهان نيست و ترسى سخت: امريمؤمنان عليه السالم فرمود
  .اندرز دادن بس است گذشته براى عربت گرفنت كاىف است و مرگ براى

َمْهًال َمْهًال ِعباَد الّلِه َعْن َمعاصى الّلِه، فـََلْو ال : ِإنَّ لّلِه َعزََّوَجلَّ ىف ُكّل يـَْوٍم َوَليـَْلٍة ُمناِدياً يُنادى: َعن َأىب احلََْسِن عليه السالم
َيٌة ُرضَُّع، َوُشُيوٌخ رُكٌَّع َلُصبَّ َعَلْيُكُم  اِئُم رُتٌَّع، َوِصبـْ   .»3« اْلَعذاُب َصبّاً، تـَُرضُّوَن ِبِه َرّضاً َ
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از حركت به ! اى بندگان خدا: زند خداوند يك منادى دارد، يك شب و روز فرياد مى: حضرت رضا عليه السالم فرمود
مشا فرو سوى نافرمانيها بايستيد، بايستيد كه اگر چهارپايان چرنده و كودكان شريخوار و پريان ركوع كننده نبودند، عذاىب بر 

  .رخيت كه نرم و كوبيده شويد مى

ْعُت أَبا َعْبِدالّلِه عليه السالم يـَُقولُ : َعْن نـُْعماِن الرّازى قال ميانِ : مسَِ    َمْن َزىن َخرََج ِمَن اْإلِ

______________________________  
  .16، باب الذنوب، حديث 272/ 2: الكاىف -)1(

  .28ث ، باب الذنوب، حدي272/ 2: الكاىف -)2(

  .31، باب الذنوب، حديث 272/ 2: الكاىف -)3(

  313: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

مياِن، َوَمْن أَْفَطَر يـَْوماً ِمْن َشْهِر َرَمضاِن ُمتَـَعمِّداً َخرََج ِمَن اِإلميا   .»1«  نِ َوَمْن َشِرَب اْخلَْمَر َخرََج ِمَن اْإلِ

كسى كه زنا كند و آن كس كه شراب بنوشد و : دم كه فرموداز حضرت صادق عليه السالم شني: گويد نعمان رازى مى
  .شخصى كه يك روز از ماه رمضان را عمداً خبورد از اميان خارج شده است

اللِّه، َوقـَْتُل اْلُكْفُر بِ : َفقاَل ُهنَّ ىف ِكتاِب َعلى َسْبعٌ : َسَأْلُت أَبا َعْبِدالّلِه عليه السالم َعِن اْلَكباِئرِ : َعْن ُعبَـْيَدِة بِن ُزرارة قالَ 
: ْحِف، َواْلتـََّعرُُّب بـَْعَد اهلِْْجَرِة، قالَ النـَّْفِس، َوُعُقوُق اْلواِلَدْيِن، َوَأْكُل الرِّبا بـَْعَد اْلبَـيـَِّنِة َوَأْكُل ماِل اْلَيتيِم ظُلمًا، َواْلِفراُر ِمَن الزَّ 

: درَهم ِمن ماِل اْلَيتيِم ظُْلماً َأْكبَـُر أَْم تـَْرُك الصَّالِة قاَل تـَْرُك الصَّالِة قـُْلتُ  َفَأْكلُ : َفهذا َأْكبَـُر اْلَمعاصى؛ قاَل نـََعْم قـُْلتُ : فـَُقْلتُ 
 َفِإنَّ تارَِك الصَّالِة كاِفٌر يـَْعىن ِمنْ : قـُْلُت اْلُكْفُر قالَ : ٍء َأوَُّل ما قـُْلُت َلَك قالَ  َأىُّ َشي: َفما َعَدْدَت تـَْرَك الصَّالِة ىف اْلَكباِئِر َفقالَ 

  .»2« َغْريِ ِعلَّةٍ 

در كتاب على عليه السالم : از حضرت صادق عليه السالم درباره گناهان كبريه پرسيدم، فرمود: گويد عبيدة بن زرارة مى
  :هفت گناه از گناهان كبريه است

ل خوردن ما -5خوردن ربا بعد از دانسنت،  -4عدم رعايت حقوق پدر و مادر،  -3آدم كشى،  -2كفر به خدا،   - 1
  :آرى، گفتم: اينها بزرگرتين گناهانند؟ فرمود: عرضه داشتم. اميان بعد از اسالم -7فرار از جهاد،  -6يتيم به ناحق، 
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  :گناه يك درهم خوردن مال يتيم به ناحق بزرگرت است يا ترك مناز، فرمود

كفر، : كه گفتم چه بود؟ عرض كردماّولني چيزى  : مشا كه ترك مناز را از كبائر نشمردى، فرمود: ترك مناز، عرضه داشتم
  .تارك مناز كافر است، البته بدون عّلت و عذر: فرمود

______________________________  
  .5، باب الكبائر، حديث 278/ 2: الكاىف -)1(

  .8، باب الكبائر، حديث 278/ 2: الكاىف -)2(

  314: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .يا كالم مرحوم كليىن است يا يكى از روايت كنندگان »ِمْن غري ِعلَّةٍ «  كه مجلهعّالمه جملسى رمحه اهللا معتقد است  

   گناهان كبريه از نظر بزرگان

اىي در تعريف گناهان كبريه اين اقوال را ذكر مى   :كند مرحوم جملسى رمحه اهللا از شيخ 

ديد   - 1   .كرده استهر گناهى كه خداوند در قرآن جميد انسان را به خاطر آن به عذاب 

ديد آمده است - 2   .هر معصيىت كه شارع برايش حّدى معني كرده و در قرآن نسبت به آن 

  .اعتناىي به دين داشته باشد هر گناهى كه ارتكاب آن داللت بر ىب - 3

  .هر گناهى كه حرمتش به دليل قطعى ثابت شده باشد - 4

ديد قرار - 5   .گرفته باشد  هر معصيىت كه در كتاب و سّنت به شّدت مورد 

  :گويد ابن مسعود مى - 6

  .كبريه است  »1« ] ِإْن َجتَْتِنُبوا َكباِئَر ما تـُنـَْهْوَن َعْنهُ [گناهان از اّول سوره نساء تا آيه شريفه 
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ا نسبت به باال و پايني است - 7 مثًال : هر گناهى كبريه است؛ زيرا هر معصيىت خمالفت خداست و كوچك و بزرگى آ
  .ناحمرم نسبت به زنا صغريه و نسبت به نظر كردن به او كبريه استبوسيدن زن 

  :گويد نظري مرحوم جملسى رمحه اهللا مى سپس عّالمه بزرگ، خدمت گزار ىب

   گويا نظر كسى كه مهه گناهان را كبريه دانسته اين است كه گناه را نبايد كوچك

______________________________  
  .31): 4(نساء  -)1(

  315: ، ص1 اسالمى، ج عرفان

  :و ناچيز مشرد؛ چنانچه در اخبار بسيارى آمده است

  .»1«  گناه را كوچك نشماريد؛ زيرا نافرماىن شخص بزرگ، بزرگ است و خمالفت با پروردگار جليل سنگني

كبائر تقسيم  وىل اين موضوع منافات ندارد كه برخى از گناهان نسبت به خود بزرگرت از برخى ديگر باشد و به صغائر و  
ا آمرزيده گردد و ارتكاب كبريه و اصرار بر صغريه با عدالت منافات دارد گردد كه اگر از كبائر كناره   .گريى شود صغائر آ

ا را هفت عدد دانسته   :اند اّما در رابطه با مشاره گناهان كبريه، برخى آ

 - 7فرار از جنگ  -6زنا  -5ردن مال يتيم خو  -4مت زنا زدن به زن پاكدامن  -3آدم كشى  -2شرك به خدا  - 1
  .عقوق والدين

  :اند گناه ديگر را به آن اضافه كرده  13اى  و عّده

احرتامى به  ىب -8ميخوارى  -7شهادت ناحق  - 6سوگند دروغ  -5غيبت  -4رباخوارى  -3جادوگرى  -2لواط  - 1
اميىن از مكر  -13نوميدى از رمحت خدا  -12بعد از هجرت  »2«  تعّرب -11شكىن  پيمان -10دزدى  -9كعبه 

  .پروردگار

  :اند گناه ديگر بر گناهان باال افزوده  14و بعضى ديگر از علما و بيداران راه حق، 
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خوردن هر حرامى  -5خوردن قرباىن براى غري خدا  - 4خوردن گوشت خوك  -3خوردن خون  -2خوردن مردار  - 1
تنگى  حبس حق مردم بدون دست -9كمك به ظامل   -8فروشى  كم  -7قماربازى  -6ْحت مانند رشوه حتت عنوان سُ 

  .اصرار ورزيدن بر گناهان صغريه -14اشتغال به كارهاى بيهوده  -13خيانت  - 12تبذير  -11اسراف  -10

______________________________  
  .206/ 5، حديث 43، باب 313/ 15: وسائل الشيعة -)1(

ا شد : تـََعرَّب -)2( اى زمان جاهليت(اخالق و رفتارش شبيه عر   ).عر

  316: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  :گويد عالمه جملسى رمحه اهللا سپس مى

يك از اين اقوال و تعريف و مشاره گناهان، دليل مطمئىن نيست و شايد پنهان بودن كبريه يا عدد آن از طرف  براى هيچ
  :گويند برخى از بيداران مى »1« !مصلحت است  ان بودن شب قدر و صالة ُوْسطى خدا مصلحىت باشد، چنان كه در

مصلحت پنهان بودن عدد كبريه يا خود كبريه در آن است كه انسان در متام حلظات از هر گناهى خوددارى كند؛ مبادا كه 
ت حق قرار بگريد و توبه برايش آن گناه كبريه باشد و اّتفاقاً در مهان وقت انسان مورد خشم و غضب حق و سخط حضر 

  :مشكل شود؛ چون در روايات آمده است

از هر گناهى بپرهيزيد؛ مبادا كه هنگام ارتكاب گناهى ناگهان مورد سخط قرار گرييد و از هيچ عبادتى روى مگردانيد كه 
و مشا نسبت به آن رمحت او در عبادات پنهان است و ممكن است عبادتى باشد كه رمحت حق را به سوى مشا جلب كند 

  .»2« غافل باشيد

  .»3«  الرَّْغَبُة َوالرَّْهَبُة َوالسََّخُط َواْلَغَضبُ : َأرْكاُن اْلُكْفِر َأْربـََعةٌ : قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله: َعْن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 

  :هاى كفر چهار چيز است كند كه پايه مى نقلامام صادق عليه السالم از رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله 

ناخرسندى  -3ترس از دست رفنت دنيا و ترس از پرداخت جهاد و زكات،  -2دلبستگى به دنيا و شهوات نفساىن،  - 1
  .خشم -4از فعل خدا نسبت به خود از تقسيم روزى و قضا و قدر، 
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______________________________  
  .اب مرآة العقول عالمه جملسى رمحه اهللا مراجعه كنيدبه پاورقى الكاىف و كت -)1(

  .206/ 4، حديث 43، باب 313/ 15: وسائل الشيعة -)2(

لس اخلامس والستون، حديث 419: األماىل، شيخ صدوق -)3(   .8، ا

  317: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

نْيا، : ِإنَّ أَوََّل َما ُعِصَى الّلُه َعزََّوَجلَّ ِبِه ِستّ : ليه و آلهقاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا ع: َعْن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ  ُحبُّ الدُّ
  .»1« َوُحبُّ الرِئاَسِة، َوُحبُّ الطَّعاِم، َوُحبُّ النـَّْوِم، َوُحبُّ الرَّاَحِة، َوُحبُّ النِّساءِ 

دوسىت : ز نافرماىن از خدا شش چيز استسرآغا: كند امام صادق عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نقل مى
  .مورد نسبت به زنان دنيا، رياست، خوراك، اسرتاحت و دوسىت ىب

زشىت اين شش برنامه در روايت، در صورت افراط و گرايش بيش از حّد است، به عبارت ديگر، اسالم نه افراط را 
دين اهلى است كه حىت در مورد عبادات نيز مورد  هاى اين گى پسندد و نه تفريط را؛ بلكه اعتدال از مهمرتين ويژه مى

  .سفارش قرار گرفته است

ةُ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: َعْن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ  ِمْن َعالماِت الشِّقاِء ُمجُوُد اْلَعْنيِ َوَقْسَوُة الَقْلِب َوِشدَّ
ْنيا    .»2«  َواِإلْصراِر َعَلى الذَّْنبِ ) زقالرِّ (احلِْْرِص ىف َطَلِب الدُّ

هاى بدخبىت خشك چشمى و سخت  كند كه از نشانه امام صادق عليه السالم از نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله نقل مى
  .دىل و حرص زياد در طلب دنيا و اصرار به گناه است

َوَزَعَم   َثالٌث َمْن ُكنَّ فيِه كاَن ُمناِفقاً َوِإْن صاَم َوَصّلى: اهللا عليه و آلهقاَل َرُسوُل الّلِه صلى : َعْن َأىب َعْبدالّلِه عليه السالم قالَ 
  : [َمْن ِإَذا ائْـُتِمَن خاَن َوِإذا َحدََّث َكِذَب َوِإذا َوَعَد َخَلَف، ِإنَّ الّلَه َعزََّوَجلَّ قاَل ىف ِكتاِبهِ : أَنَُّه ُمْسِلمٌ 

  »3« ] انَّ الّلَه ال حيُِبُّ اْخلائِننيَ 

  : [َوقالَ 
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  »4« ] َأنَّ َلْعَنَة الّلِه َعَلْيِه اْن كاَن ِمَن اْلكاِذبنيَ 

  [وىف قـَْوِلِه َعزََّوَجلَّ 

   َواذُْكْر ىف اْلِكتابِ 

______________________________  
  .3، باب ىف اصول الكفر، حديث 289/ 2: ؛ الكاىف205/ 2: جمموعة ورّام -)1(

  .47: ؛ حتف العقول96عالمات الشقاء، حديث  ، اربع من243: اخلصال -)2(

  .58): 8(انفال  -)3(

  .7): 24(نور  -)4(

  318: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ]اْمساعيَل إِنَُّه كاَن صاِدَق اْلَوْعِد وَكاَن َرُسوًال نَِبيّاً 

كه در هركه باشد منافق است كند كه سه صفت است   امام صادق عليه السالم از نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله نقل مى
كسى كه در امانت خيانت كند، در سخن گفنت دروغ بگويد و : اگرچه اهل مناز و روزه باشد و خود را مسلمان بداند

خدا خيانتكاران را دوست ندارد و لعنت خدا بر او اگر از : خداوند در كتابش فرموده. هرگاه وعده دهد خلف وعده كند
  .ه امساعيل را در كتاب ياد كن مهانا او درست وعده و رسول و پيامرب بوددروغگويان باشد و فرمود

  .داران از عذاب فردا هاى عارفان خائِف از مقام حق و بيم اى است از ويژگى آنچه ذكر شد منونه

ز مسلماىن كند امتيازى ا شناسد و از آن پروا منى آن كس كه براى شناخت حمّرمات اقدام نكند و آن كس كه حمرّمات را مى
گريزد از عاصيان عامد و گنهكاران معاند  ندارد و آن كه از گنهكار و گناه پرهيز دارد و چون گوسپندى كه از گرگ مى

گريزد عارىف است كه خوف در دل او جايگزين شده است، فرار و گريزش از گناه و اهل گناه، دليل بر خوف اوست  مى
  .َفَدليُل اْخلَْوِف اْهلََربُ : الم كه فرموداين است معناى كالم حضرت صادق عليه الس
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______________________________  
  .8، باب ىف اصول الكفر واركانه، حديث 290/ 2: الكاىف. 54): 19(مرمي  -)1(

  319: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  ] َوَدليُل الَرجاِء الطََّلبُ [

  دليل اميد

دليل بر اين كه انسان داراى خوف است گريز اوست از هرچه  : السالم فرمودندطور كه در مجله قبل، امام صادق عليه  مهان
  :فرمايد كه موال از آن تنّفر دارد، در اين مجله براى مسئله اميد دليل آورده و مى

 تواند اّدعا كند دارنده اميد است، اميد سرمايه كمى نيست، اميد واقعّيت بزرگى است، اميد يكى از مهمرتين هركسى، منى
طلب كردن آنچه موال به آن عالقه . دليل بودن اميد در دل اميدوار حالت طلب اوست. علل رشد و حركت انسان است

دارد، تا پاكان به وسيله آن  موال مهه نيكان عامل را كه در قرآن ستوده دوست دارد و عالئمى براى پاكان بيان مى. دارد
پس بايد به دنبال پاكان و نيكان برخاست و ارتباط . قابل شناخت باشداى براى هر طلب حقيقىت،  ها در هر دوره نشانه

مگر نه اين . ها قرار داد و اين خواسته را به سرعت و با شّدت جامه عمل پوشاند ها و خواسته با آنان را در رأس طلب
  :ندخواهد تنها با صادقان عامل نشست و برخاست ك است كه قرآن جميد به عنوان امر، از انسان مى

  .»1« ] يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َو ُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنيَ [

______________________________  
  .119): 9(توبه  -)1(

  320: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

يامربان و اهل بيت رسول ترينشان پ صادقاىن كه كامل[از خدا پروا كنيد و با صادقان باشيد ! ايد اى كساىن كه اميان آورده
  ].بزرگوار اسالم هستند

هاى مهم انسان طلب خبشش و عفو  حضرت حق طلب آمرزش و مغفرت را دوست دارد، پس بايد يكى از خواسته
  .باشد، حتّقق خبشيدن به اين خواسته، فقط در سايه بازگشت و توبه ميّسر است
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وست دارد، پس بايد براى به دست آوردن بندگى اقدام كرد و  خداوند متعال متام عبادات و روشهاى صحيح بندگى را د
  .خبِش عبودّيت را سر كشيد اى از شراب طهور و حيات كاسه

ورزد؛ پس بايد به طلب كلّيه  اند، عشق مى هاى خري كه در قرآن و روايات معّرىف شده وجود مقدسش به متام برنامه
  .را به آب و آتش زدهاى خري برخاست و براى اجنام خريات خود  برنامه

اميد . تواند اّدعاى اميد كند هاى او نيست، منى ها جزء خواسته تفاوت است يا كه اين برنامه انساىن كه به اين امور ىب
اند و  اند و به هر كار خريى آراسته شده خمصوص كساىن است كه در مزرعه دنيا به پاشيدن بذر نيكى و عبادت اقدام كرده

  .كنند حمصول در هر دو دنيا، زندگى مىبه اميد برداشت 

اين اميد پس از آن مهه طلب و خواسته، اميد صحيحى است و بلكه اصل اميد است و طلب و خواسته واقعى زاييده اين 
  .اميد است

  :فرمايد قرآن مى

  .»1« ]َفَمْن كاَن يـَْرُجوا ِلقاَء َربِِّه فـَْليـَْعَمْل َعَمًال صاِحلاً [

  پروردگارش را اميد دارد، پس بايد]  پاداش و مقام قرب[پس كسى كه ديدار 

______________________________  
  .110): 18(كهف   -)1(

  321: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .كارى شايسته اجنام دهد

  بيا تا دست از اين عامل بدارمي
 

  بيا تا پاى دل از گل برآرمي

  بيا تا بردبارى پيشه سازمي
 

 «1»  نيكوىي بكارميبيا تا ختم 
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   هاى پاك در قرآن معرىف چهره

پردازمي؛ زيرا مهراهى با  هاى پاكى كه الزم است انسان در متام طول عمر با آنان مهراه باشد، مى در اينجا به معّرىف چهره
ا  برنامهاى از  پس از آن به معّرىف پاره. ترين تأثري را در مهه حيات آدمى دارد آنان پر منفعت هاىي كه بايد انسان در طلب آ

  .ها را به دست آورد، خواهيم پرداخت باشد تا آن برنامه

   هاى پاك در قرآن چهره: آيه اول

اْلَمَالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيَِّني َوآَتى اآلِخِر وَ لَْيَس اْلِربَّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولِكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن بِالّلِه َواْلَيوِم 
ْهِدِهْم َواْلَمَساِكَني َواْبَن اْلسَِّبيِل َوالسَّائِِلَني َوِىف الرِّقاِب َوأََقاَم الصََّالَة َوآَتى الزََّكاَة َواْلُموفُوَن ِبعَ   َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَىب  ُحبِِّه َذوى  اْلَماَل َعَلى
  .»2« ] َوالصَّاِبرِيَن ِىف اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحَني اْلَبْأِس أُولِئَك الَِّذيَن َصَدقـُْوا َوأُولِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ  ِإَذا َعاَهُدوا

واقعى و كامل كه شايسته است در مهه امور [نيكى اين نيست كه روى خود را به سوى مشرق و مغرب كنيد، بلكه نيكى 
كساىن است كه به خدا و روز قيامت و فرشتگان و كتاب آمساىن و ]  گريد، منش و رفتار و حركات  مشا مالك و ميزان قرار

   اند، و مال و ثروتشان را با آن كه پيامربان اميان آورده

______________________________  
  .بابا طاهر -)1(

  .177): 2(بقره  -)2(

  322: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

دهند، و مناز را  بردگان مى]  در راه آزادى[دوست دارند به خويشان و يتيمان و درماندگان و در راه ماندگان و سائالن و 
پردازند، و چون پيمان بندند وفاداران به پيمان خويشند، و در تنگدسىت و  دارند، و زكات مى برپاى مى]  با مهه شرايطش[

راست گفتند، و اينانند كه ]  دارى و پريوى از حق در دين[گ شكيبايند؛ اينانند كه يدسىت و رنج و بيمارى و هنگام جن
  .پرهيزكارند

دارد، چنانچه  گى بيان مى در اين آيه دقت كنيد، خداى بزرگ براى معّرىف و شناساندن نيكان روزگار پانزده خصيصه و ويژه
ته شد، انسان بايد در طلب دوسىت با او جدّيت كند و خود را ها آراس اين موارد عاىل در وجود كسى پيدا و به اين واقعّيت

با چنني منبع لطفى پيوند زده و از درخت پر مثر وجود او مهان سود را بربد كه خود او برده است، آرى، اميدوار، به چه 
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ه حيوانات و كلّيه چيزى اميد دارد، اگر اميد به مواد مادى عامل است و طلب تنها در آن مسري است كه اين اميد را مه
رتين خواسته را . جانوران دارند رتين اميدهاى معنوى هم وصل گردد و از پس آن  انسان بايد غري از اميدهاى ماّدى به 

اين ميّسر نيست مگر با چنگ زدن به دامن اوليا و اّتصال به ذيل . ها جامه عمل بپوشاند پيدا كرده و سپس به آن خواسته
  .انعنايت پاكان و نيك

   پرهيزكاران: آيه دّوم

َق ِبِه أُولِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ  ْم ذِلَك َجزَاءُ اْلُمْحِسِننيَ * َوالَِّذى َجاَء بِالصِّْدِق َوَصدَّ ِلُيَكفَِّر اللَُّه َعنـُْهْم َأْسَوأَ * َهلُم َما َيَشاُؤَن ِعنَد َرِِّ
   الَِّذى َعِمُلوا َوَجيْزِيـَُهمْ 

  323 :، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] َأْجَرُهم ِبَأْحَسِن الَِّذى َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

براى آنان نزد پروردگارشان .* و آن كه سخن راست و درست آورد و كساىن كه آن را باور كردند، اينانند كه پرهيزكارانند
كه اجنام دادند از آنان حمو  ترين اعماىل   زشت]  به رمحتش[تا خدا * آنچه خبواهند فراهم است؛ اين است پاداش نيكوكاران؛
رتين عملى كه مهواره اجنام مى   .دادند پاداش دهد كند، و آنان را بر پايه 

هاى اهلى واميان به آن و اجراى آن است و به حقيقت اينان صاحبان ارزشند  منظور از راسىت در اين آيه شريفه متام واقعيت
ت دو جهان براى انسان است، كسى كه اميد به سعادت دارد بايد و معاشرت با آنان و دنبال كردن راهشان عّلت سعاد

  .به طلب اينان و راهشان برخيزد

   مؤمنان: آيه سوم

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه ُمثَّ َملْ يـَْرَتابُوا َوَجاَهُدوا ِبَأْمَواِهلِْم َوأَنُفِسهِ    .»2« ] لِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ ْم ِىف َسِبيِل اللَِّه أُو ِإمنَّ

شك ننموده ] اند در حّقانّيت آنچه به آن اميان آورده[اند، آن گاه  اند كه به خدا و پيامربش اميان آورده مؤمنان فقط كساىن
  .اند اهل صدق و راسىت] در گفتار و كردار[اند؛ اينان  و با اموال و جان هايشان در راه خدا جهاد كرده

______________________________  
  .35 -33): 39(زمر  -)1(
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  .15): 49(حجرات  -)2(

  324: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

   ذاكران و صابران: آيه چهارم

َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّاِبرَاِت َواْخلَاِشِعَني اِدَقاِت ِإنَّ اْلُمْسِلِمَني َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتَني َواْلَقانَِتاِت َوالصَّاِدِقَني َوالصَّ 
قَاِت َوالصَّاِئِمَني َوالصَّاِئَماِت َواحلَْاِفِظَني فـُُروَجُهْم َواحلَْافِ  ِقَني َواْلُمَتَصدِّ اِكرِيَن اللََّه َكِثرياً َوالذَّاِكرَاِت َواْخلَاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِّ ظَاِت َوالذَّ

  .»1« ]ِفَرًة َوَأْجراً َعِظيماً َأَعدَّ اللَُّه َهلُم مَّغْ 

پيشه، و مردان و زنان راستگو و  مسلماً خدا براى مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با اميان، و مردان و زنان عبادت
  دار، و مردان و زنان حفظ مردان و زنان شكيبا، و مردان و زنان فروتن، و مردان و زنان صدقه دهنده، و مردان و زنان روزه

  .كنند، آمرزش و پاداشى بزرگ آماده كرده است هاى جنسى، و مردان و زناىن كه بسيار ياد خدا مى كننده خود از پليدى

طور نيست كه  البّته بايد توّجه داشت كه متام اين حقايق در وجود يك آشناى با خدا، اعم از مرد و زن، مجع است، اين
اصوًال مؤمن مهه اين . گاه براى آنان آمرزش و اجر بزرگ باشد و آن مرد و زىن يكى از اين صفات را داشته باشند

پس چه . ها از توابع اميان واقعى است و هركجا اميان باشد اين حقايق هم هست خصوصيّات را داراست؛ زيرا اين واقعيت
سازنده اين طلب و خواسته،  ها هستند برآيد و البّته اميد واقعى نيكوست كه انسان در طلب آنان كه آراسته به اين برنامه

  .در وجود انسان است

   مردان اهلى: آيه پنجم

  رَِجاٌل الَّ تـُْلِهيِهْم ِجتَاَرٌة َوَال بـَْيٌع َعن ِذْكِر اللَِّه َوِإقَاِم الصََّالِة َوِإيَتاِء الزََّكاةِ 

______________________________  
  .35): 33(احزاب  -)1(

  325: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ]اُفوَن يـَْوماً تـَتَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواألَْبَصارُ خيََ 
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پيوسته از روزى كه ] و[دارد،  مرداىن كه جتارت و داد و ستد آنان را از ياد خدا و برپا داشنت مناز و پرداخت زكات باز منى
  .ترسند شود، مى ها در آن زير و رو مى ها و ديده دل

هاى گذشته به تفصيل، توضيح داده شد، بيمى كه عّلت خوددارى انسان از هر   در فصل اين بيم و ترس مهان است كه
  .گناهى است

   اوصاف مؤمنان: آيه ششم

َوالَِّذيَن ُهْم * َفاِعُلونَ  َوالَِّذيَن ُهْم لِلزََّكاةِ * َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضونَ * الَِّذيَن ُهْم ِىف َصَالِِْم َخاِشُعونَ * َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤِمُنونَ 
* َورَاَء ذِلَك َفأُولِئَك ُهُم اْلَعاُدونَ   َفَمِن ابـْتَـَغى* َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت أَْميَانـُُهْم َفِإنـَُّهْم َغيـُْر َمُلوِمنيَ   ِإالَّ َعَلى* ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُونَ 

ِِْم َوَعْهِدِهْم رَ  ِِْم ُحيَاِفظُونَ   َوالَِّذيَن ُهْم َعَلى* اُعونَ َوالَِّذيَن ُهْم ِألََمانَا الَِّذيَن َيرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها * أُولِئَك ُهُم اْلَوارِثُونَ * َصَلَوا
  .»2« ] َخاِلُدونَ 

كه از و آنان  .* اند]  و به باطن با حضور قلب[فروتن ] به ظاهر[آنان كه در منازشان .* ترديد مؤمنان رستگار شدند ىب
و آنان كه نگه دارنده دامنشان * اند، و آنان كه پرداخت كننده زكات* گردانند، فايده روى بيهوده و ىب] هر گفتار و كردارِ [
  ]كام جوىي از[مگر در * اند،]  هاى حرام از شهوت[

______________________________  
  .37): 24(نور  -)1(

  .11 -1): 23(مؤمنون  -)2(

  326: ، ص1 ج عرفان اسالمى،

ره[پس كساىن .* مورد سرزنش نيستند]  در اين زمينه[مهسران يا كنيزانشان كه آنان  غري از ]  گريى جنسى، راهى كه در 
و آنان كه * كنند، هاى خود را رعايت مى ها و پيمان و آنان كه امانت.* هستند]  از حدود حق[اين جويند، جتاوزكار 

از روى [وارثاىن كه * اند، اينانند كه وارثان.* منازهايشان حمافظت دارند]  هرى و معنوىاوقات و شرايط ظا[مهواره بر 
  .اند در آن جاودانه] و[برند  شت فردوس را به مرياث مى]  شايستگى

   صابران: آيه هفتم
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  .»1« ]ا ِباحلَْقِّ َوتـََواَصْوا ِبالصَّْربِ ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوتـََواَصوْ * ِإنَّ اِإلنَساَن َلِفى ُخْسرٍ 

اند و يكديگر را  مگر كساىن كه اميان آورده و كارهاى شايسته اجنام داده* كارى بزرگى است؛ ترديد انسان در زيان ىب]  كه[
  .اند به حق توصيه منوده و به شكيباىي سفارش كرده

   جماهدان: آيه هشتم

  .»2« ] َمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنـُْفِسِهْم َوأُولِئَك َهلُُم اْخلَيـْرَاُت َوأُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ لِكِن اْلرَُّسوُل َوالَِّذيَن آ

براى ]  دنيا و آخرت[وىل پيامرب و كساىن كه با او اميان آوردند با اموال و جان هايشان جهاد كردند، اينانند كه مهه خريات 
  .ند كه رستگارندآنان است و اينان

______________________________  
  .3 - 2): 103(عصر  -)1(

  .88): 9(توبه  -)2(
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م    رستگاران: آيه 

َعِن اْلُمْنَكِر َواحلَْاِفظُوَن ِحلُُدوِد الّلِه  التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن اْحلَاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن اآلِمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوالنَّاُهونَ 
  .»1« ] َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِننيَ 

كنندگان،  داران، ركوع كنندگان، سجده گزاران، روزه كنندگان، عبادت كنندگان، سپاس توبه]  آن مؤمنان، مهان[
به رمحت و رضوان [خدايند و مؤمنان را دهندگان به معروف و بازدارندگان از منكر و پاسداران حدود و مقّررات  فرمان
  .مژده ده] خدا

   مهاجران: آيه دهم

نـَْيا َحَسَنًة َوَألَْجُر اآلِخَرِة َأكْ    .»2« ] بَـُر َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ َوالَِّذيَن َهاَجُروا ِىف اللَِّه ِمن بـَْعِد َما ظُِلُموا لَنُبَـوِّئـَنـَُّهم ِىف الدُّ
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ن براى به دست آوردن خشنودى خدا هجرت كردند، يقيناً آنان را در اين دنيا در جايگاه و آنان كه پس از ستم ديدنشا
رت و برتر است، اگر مى كه داراى چه كمّيت و كيفيىت [دانستند  و مكاىن نيكو جاى دهيم، و قطعاً پاداش آخرت 

  ]. است

   ناصحان: آيه يازدهم

يُعوَن الّلَه ولِياءُ بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُِقيُموَن الصََّالَة َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة َويُطِ َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعَضُهْم أَ 
   َوَرُسوَلهُ أُولِئكَ 

______________________________  
  .112): 9(توبه  -)1(

  .41): 16(حنل  -)2(

  328: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] َسيَـْرَمحُُهْم الّلُه ِإنَّ الّلَه َعزِيٌز َحِكيمٌ 

دهند و از كارهاى زشت و  مردان و زنان با اميان دوست و يار يكديگرند؛ مهواره به كارهاى نيك و شايسته فرمان مى
منايند؛ يقيناً خدا آنان را  مىپردازند، و از خدا و پيامربش اطاعت  كنند، و زكات مى دارند، و مناز را برپا مى ناپسند بازمى

  .ناپذير و حكيم است دهد؛ زيرا خدا تواناى شكست مورد رمحت قرار مى

   گان پروا پيشه: آيه دوازدهم

َرَجاُت اْلُعَلى   .»2« ] َوَمن يَْأتِِه ُمْؤِمناً َقْد َعِمَل الصَّاحلَِاِت فَأُولِئَك َهلُُم الدَّ

  .اند، براى آنان برترين درجات است هاى شايسته اجنام دادهو كساىن كه مؤمن بيايند در حاىل كه كار 

   بندگان حضرت حق: آيه سيزدهم

ْم ُسجَّداً َوِقَياماً * َوِعَباُد الرَّْمحِن الَِّذيَن َميُْشوَن َعَلى اَألرِض َهْوناً َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اجلَْاِهُلوَن قَاُلوا َسَالماً  َوالَِّذيَن * َوالَِّذيَن يَِبيُتوَن ِلَرِِّ
َوالَِّذيَن ِإَذا أَنَفُقوا َملْ ُيْسرُِفوا وََملْ * ِإنـََّها َساَءْت ُمْستَـَقرّاً َوُمَقاماً * َن َغرَاماً يـَُقولُوَن َربـََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعَذابـََها َكا
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 بِاحلَْقِّ َوَال يـَْزنُوَن َوَمن َوالَِّذيَن َال َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإهلاً آَخَر َوَال يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس الَِّىت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ * يـَْقتـُُروا وََكاَن بـَْنيَ ذِلَك قـََواماً 
ِإالَّ َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِحلاً فَأُولِئَك يـَُبدُِّل * ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَخيُْلْد ِفيِه ُمَهاناً * يـَْفَعْل ذِلَك يـَْلَق أَثَاماً 

   اللَّهُ 

______________________________  
  .71): 9(توبه  -)1(

  .75): 20(طه  -)2(
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َوالَِّذيَن َال َيْشَهُدوَن الزُّوَر َوِإَذا * َوَمن تَاَب َوَعِمَل َصاِحلاً َفِإنَُّه يـَُتوُب ِإَىل اللَِّه َمَتاباً * َسيَِّئاِِْم َحَسَناٍت وََكاَن اللَُّه َغُفوراً َرِحيماً 
ْم َملْ خيَِرُّوا َعَليـَْها ُصّماً َوُعْمَياناً * َمرُّوا ِكرَاماً  َمرُّوا بِاللَّْغوِ  َوالَِّذيَن يـَُقولُوَن َربـََّنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا * َوالَِّذيَن ِإَذا ذُكُِّروا ِبآيَاِت َرِِّ

  .»1« ]َوُذرِّيَّاتَِنا قـُرََّة َأْعُنيٍ َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقَني ِإَماماً 

روند، و هنگامى كه نادانان آنان را طرف خطاب قرار  اند كه روى زمني با آرامش و فروتىن راه مى ان رمحان كساىنو بندگ
و آنان كه شب را براى پروردگارشان با سجده و قيام به صبح * گويند، آميز مى سخناىن مساملت]  در پاسخشان[دهند  مى
را از ما بگردان كه مسلماً عذاب آن پايدار و مهيشگى ]  دوزخ[اب عذ! پروردگارا: گويند و آنان كه مى* رسانند، مى

]  و متعارف[كنند، نه از حّد معمول  و آنان كه وقىت انفاق مى.* قطعاً دوزخ بد قرارگاه و بد اقامت گاهى است.* است
كه معبود ديگرى را با   و آنان.* مهواره ميان اين دو در حّد اعتدال است]  انفاقشان[گريند، و  گذرند و نه تنگ مى مى

كنند و كسى كه اين  كشند، و زنا منى پرستند، و كسى را كه خدا خونش را حرام كرده است، جز به حق منى خدا منى
روز قيامت عذابش دو چندان شود، و در آن با خوارى و سرشكستگى .* اعمال را مرتكب شود به كيفر سخىت برسد

ها تبديل  هايشان را به خوىب د و اميان آورند و كار شايسته اجنام دهند كه خدا بدىمگر آنان كه توبه كنن.* جاودانه ماند
و هر كه توبه كند و كار شايسته اجنام دهد قطعاً به صورتى پسنديده و .* كند و خدا بسيار آمرزنده و مهربان است مى

  و آنان كه در جملس غنا.* گردد نيكو به سوى خدا باز مى

______________________________  
  .74 -63): 25(فرقان  -)1(
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گذرند، با بزرگوارى و متانت  شوند، و هنگامى كه بر گفتار و كردار لغو مى پردازى و امور باطل حاضر منى و دروغ
بلكه با  [افتند،  منى و آنان كه وقىت به آيات پروردگارشان پندشان دهند، در برابر آن با حالت كرى و كورى* گذرند، مى

  :گويند و آنان كه مى]* دهند گوش شنوا و چشم بصريت به آن دل مى

  .ما را از سوى مهسران و فرزندامنان خوشدىل و خوشحاىل خبش، و ما را پيشواى پرهيزكاران قرار ده! پروردگارا

شىت مى هاى جّنت و حفره هچنني بندگاىن كه اوصافشان ذكر شد، پاداش پايداريشان را در راه بندگى خدا، غرف يابند   هاى 
شت كه جايگاه بسيار نيكو و مقامى بلند  كه در آجنا با حتّيت و سالم در شادماىن، يكديگر را مالقات كنند و در آن 

  .است؛ تا ابد جاويد و متنّعم خواهند بود

ت كنيد و ببينيد چه نوع مردمى قابل بار ديگر در متام آياتى كه در اين فصل گذشت به خصوص آيات سوره فرقان دقّ  يك
  دوسىت و معاشرت هستند و انسان خواسته و طلب خود را بايد در چه مسريى قرار دهد؟

اميد به حيات پاك و آخرت آباد و اميد براى بدست آوردن  -آنان كه داراى سرمايه اميدند: در حقيقت بايد گفت
رتين حالت طلب را دارند و يك رشته  - ى و سعادت دنيا و آخرتهاى انساىن و اميد به بقاى حق، و خشنودى اهل مايه

طلب آنان متوّجه يافنت عاشقان خداست، تا با يارى آنان و از بركت معاشرت با آن وفاداران، به مقام قرب خدا و مقام 
  .رضايت و خشنودى او برسند

   رشد و كمال در روايات

  ى و انساىن اشاره شده است،در اين سلسله روايات، به مسائل بسيار مهم اهل

  331: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

مسائلى كه اگر انسان اميد به . اند، نقل شده است مسائلى كه از پيامرب و امامان عليهم السالم كه سرحلقه عارفان
ا برآمده ومتام جدّيت را در آراسته شدن به آن مسائل خواهد كر    .دسعادت دنيا و آخرت داشته باشد، در طلب آ

من اميد به جنات و سالمت حيات دار و خري دنيا و آخرت دارم؛ وىل در طلب اين حقايق كه سازنده : كسى كه بگويد
مگر نه اين است كه امام صادق . سالمت و سعادت انسان است برنيايد، اميد نداشته و در اّدعاى خود صادق نيست

  .الَطَلبُ َوَدليُل الرَّجاِء : فرمايند عليه السالم مى
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   عّزت در غربت - 1

ْؤِمنَني عليه السالم َمْن َأراَد ِعزّاً ِبال َعشريٍَة َوَهْيَبًة ِمْن َغْريِ ُسْلطاٍن، َوِغًىن : َعِن الصَّاِدِق َعْن آباِئِه عليهم السالم قالَ 
ُ
قاَل أَمريامل
  .»1«  ِعّز طاَعِتِه َفِإنَُّه جيَُِد ذِلَك ُكلَّهُ   َمْعِصَيِة الّلِه ِإىل ِمْن َغْريِ ماٍل، َوطاَعًة ِمْن َغْريِ َبْذٍل َوفـَْلَيَتَحّوْل ِمْن ُذلّ 

كسى كه بدون قوم و خويش : كند امام صادق عليه السالم از پدرانش عليهم السالم از امريمؤمنان عليه السالم روايت مى
اده دارد، وآدمى كه بدون بذل و طلبد و آن كس كه ثروت بدون مال ار  خواهد، كسى كه بدون قدرت هيبت مى عّزت مى

خواهد فرمانش را بربند، تنها راهش خروج از پسىت معصيت خدا و ورود به طاعت خداست، يقيناً به مهه  خبشش مى
  .رسد مرادهاى خود مى

 ترديد عمل به اين روايت و طلب اين واقعّيت؛ يعىن ترك هر گناه و اجراى هر فرمان خدا، براى رسيدن به كمال كاىف ىب
فرمايد، تنها در طلب ترك گناه و اجراى فرمان  هاىي كه امري مؤمنان عليه السالم مى است، آرى، اميدوار، به متام آن واقعيت

  .حق ميّسر است

______________________________  
لس الثامن عشر، حديث 524: األماىل، شيخ طوسى -)1(   .68 -1161، ا

  332: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  امله با خدامع - 2

كاَنِت الُفَقهاءُ َواحلَُْكماءُ ِإذا كاتـَُبوا بـَْعُضُهْم بـَْعضاً َكَتُبوا بِثالٍث لَْيَس َمَعُهنَّ راِبَعًة َمْن كاَنِت : قاَل َأمريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم
ْنيا، َوَمْن َأْصَلَح َسريرََتهُ َأصْ  َلَح الّلُه َعالنِيََتُه، َوَمْن َأْصَلَح فيمابـَيـَْنُه َوبـَْنيَ الّلِه َعزَّ َوَجلَّ اْصَلَح الّلهُ اآلِخَرُة َمهَُّه َكفاُه الّلُه َمهَُّه ِمَن الدُّ

  .»1«  َلُه فيما بيَنُه َوبـَْنيَ النَّاسِ 

گاه  نوشتند و هيچ نوشتند، سه برنامه مى تيزبينان و حكما زماىن كه به يكديگر چيزى مى: امري مؤمنان عليه السالم فرمود
كند و كسى كه  هاى دنياى او را كفايت مى كسى كه مهّتش آخرت است خداوند برنامه: نوشتند ارمى نداشت، مىچه

كند و آن كه بني خود و خدا را اصالح كند،  درونش را اصالح كند خداوند توفيق اصالح بريونش را به او مرمحت مى
  .منايد خداوند بني او و مردم را اصالح مى

   صفات شيعيان - 3
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أَبِْلْغ َموالينا السَّالَم : َدَخْلُت َعَلى الصَّاِدِق َجْعَفِر ْبِن ُحمَمٍَّد عليهما السالم َوأَنَا أُريُد الشُّخوَص َفقالَ : قالَ : َعْن ُخثـَْيَمِة اجلُْعفى
يـَُعوَد َصحيُحُهْم َمريَضُهْم َوَأْن َيْشَهَد َحيـُُّهْم ِجناَزَة َميِِّتِهْم  َوَأْوِصِهْم بِتَـْقَوى الّلِه َوَأْن يـَُعوَد َغِنيـُُّهْم َفقريَُهْم، َوَقِويـُُّهْم َضعيَفُهْم َوَأنْ 

ئاً ُخثـَْيَمَة ِإنّا ال نـُْغىن َعْنُكْم ِمَن الّلِه َشيْ  َوَأْن يـََتالُقوا ىف بـُُيوِِْم، َوَأنَّ ِلقاَء بـَْعِضِهْم بـَْعضاً َحياٌة ِالْمرِنا َرِحَم الّلُه َعْبداً َأْحيا َأْمرَنا يا
   َف َعْدًال مثَُ ِإّال بِاْلَعَمِل، ِإنَّ َواليـََتنا ال تَناُل ِإّال بِاْلَورَِع، َوِإنَّ َأَشدَّ النّاِس َحْسَرًة يـَْوَم الِقياَمِة َمْن َوصَ 

______________________________  
لس التاسع، حديث 34: األماىل، شيخ صدوق -)1(   .6، ا

  333: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  َغْريِه  اَلَفُه ِإىلخ

به حمضر حضرت صادق عليه السالم مشّرف شدم در حاىل كه قصد رفنت از مدينه و خداحافظى : گويد خثيمه جعفى مى
دارى از گناه سفارش كن و اين كه داراى آنان از  دوستان ما را سالم برسان و آنان را به خويشنت: داشتم، امام فرمود

دار آنان از ضعيفشان محايت داشته باشد و سامل آنان مريضشان را ببيند و زنده آنان  و قدرتفقريشان دستگريى كند 
هاشان ديدن منايند؛ زيرا اين ديدار باعث حيات فرهنگ ماست،  مردگانشان را تشييع جنازه كنند و يكديگر را در خانه

اى خثيمه ما جبز با عمل صاحل مشا در پيشگاه . منايداى كه به زنده كردن امر ما اقدام  خداوند مورد رحم قرار دهد آن بنده
رسد مگر به ورع، حسرت خورترين مردم در قيامت كسى است   توانيم اجنام دهيم، به واليت ما منى حق براى مشا كارى منى

  .كه از عدل تعريف كند؛ وىل خودش در اجراى آن نسبت به مردم ختلف كند

   مشرط دوسىت با اهل بيت عليهم السال - 4

ِإتـَُّقوا الّلَه َوَأْحِسُنوا الرُُّكوَع َوالسُّجوَد وَُكونُوا َأْطوََع : قاَل لَنا َجْعَفُر بن ُحمَمٍَّد عليهما السالم َوُهَو يُوصينا: َعْن َخّالد َأىب َعلى قالَ 
َد الّلِه َتعاىل إّالبِاْلَعَمِل، َوِإنَّ َأَشدَّ الّناِس َحْسَرًة يـَْوَم اْلِقياَمِة َلمن ِعباِد الّلِه َفِإنَُّكْم َلْن تَناُلوا َواليَِتنا ِإّال بِاْلَورَِع َوَلْن تَناُلوا ما ِعنْ 

  .»2«  َوَصَف َعْدًال َوخاَلُفُه إىل َغْريِهِ 

  :كرد امام صادق عليه السالم به ما گفت و سفارش هم مى: گويد خّالد اىب على مى

______________________________  
  .48االجتهاد واحلث على العمل، حديث  -64، باب 187/ 68: ؛ حبار األنوار132: صطفىبشارة امل -)1(
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  .50االجتهاد واحلث على العمل، حديث  -64، باب 187/ 68: حبار األنوار -)2(

  334: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

اى  پرهيزگار باشيد و ركوع وسجود را نيكو به جا آوريد و مطيع اهلى باشيد؛ زيرا جز با پاكدامىن و ترين مردم نسبت به فرما
شت جز از طريق عمل، دريافت منى پارساىي به واليت ما منى ترين مردم در  كنيد، پر حسرت رسيد، واز خداوند رضايت و 

  .قيامت كسى است كه از عدل تعريف كند وىل در عمل خمالف عدالت رفتار كند

   حقيقت اميان - 5

  .»1« َأْن َتُكوَن الّلُه َوَرُسولُُه َأَحبَّ ِإلَْيَك ِممّا ِسواُمها: َرُسوَل الّلِه َما اإلمياُن؟ قالَ يا : قاَل أَبُو رزين اْلَعقيلى

خدا و رسول پيش تو از هرچيز : از پيامرب صلى اهللا عليه و آله پرسيدم اميان چيست؟ فرمود: گويد ابو رزين عقيلى مى
  .حمبوبرت باشند

ى اهللا عليه و آله در دلش از هر چيز حمبوبرت باشد، بايد در طلب معرفت برخيزد، چون اگر كسى خبواهد خدا و پيامرب صل
  .شود و از پرتو عشق به درجات كمال خواهد رسيد معرفت طلب كرد، از آن، عشق و حمّبت حاصل مى

   هاى اميان نشانه - 6

َنْصِربُ َعلَى : َما َعالَمُة ِإمياِنُكْم قاُلوا: ُمْؤِمُنوَن َفقالَ : َهلُْم ما أَنـُْتْم؟ َفقالُواِقْيَل انَّ َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله مّر ِبَقْوٍم َفقاَل 
  .»2« ِمبَواِقِع اْلَقضا َفقاَل ُمْؤِمُنوَن َوَربِّ اْلَكْعَبةِ   اْلَبالِء َوَنْشُكُر ِعْنَد الرَّخاِء َونـَْرضى

______________________________  
  .، بيان احلب لّله وللرسول صلى اهللا عليه و آله223/ 1: ورّامجمموعة  -)1(

  .بيان احلب لّله وللرسول صلى اهللا عليه و آله 229/ 1: جمموعة ورّام -)2(

  335: ، ص1 عرفان اسالمى، ج
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ان مشا عالمت امي: مردمى مؤمن، فرمود: كيستيد؟ گفتند: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از گروهى از اصحابش سؤال كرد
! به پروردگار كعبه قسم: صرب به هنگام بالء، شكر به وقت خوشى، رضا به هنگام قضاى اهلى، فرمود: چيست؟ گفتند

  .مؤمنيد

   موانع لّذت مناجات - 7

ْنيا ِإنَّ اهلَمَّ يُْذِهُب َحالَوَة ُمناجاتى ِمْن قـُلُ  ِْم، يا داوُد ِإنَّ ُحمَبَّىت ِمْن أَْولِيائى ىف َأْخباِر داوَد عليه السالم ما ِألَْوِليائى َواهلَمُّ ِبالدُّ ِو
  .»1«  َأن َيُكونُوا ُروحانِّيَني ال يـَْغَتمُّونَ 

عشق من به اوليائم به ! برد، اى داود اولياِى من وغّصه دنيا براى چه؟ غّصه دنيا شرييىن مناجامت را از دل آنان مى! اى داود
  .هاى ظاهرى در آنان راه ندارد ّصه برنامهخاطر اين است كه آنان اهل معىن هستند و غ

  ياد خدا - 8

  :ِمْن َأَشدِّ ما فـََرَض الّلُه َعَلى َخْلِقِه ذِْكُر الّلِه َكثرياً ُمثَّ قالَ : َعْن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 

َوِإْن كاَن ِمْنُه َولِكْن ذِْكُر الّلِه ِعْنَد ما َأَحلَّ َوَحرََّم َفِإْن كاَن طاَعًة  ال َأْعىن ُسْبحاَن الّلِه َواحلَْْمُد لّلِه َوال ِإلَه ِإّال الّلَه َوالّلُه َأْكبَـرُ 
ا َوِإْن كاَن َمْعِصَيًة تـَرََكها   .»2« َعِمَل ِ

: هاىي كه سخت به خلق خدا واجب شده زياد ياد او كردن است، سپس فرمود از برنامه: امام صادق عليه السالم فرمود
  نت سبحان الّله، واحلمد لّله، وال اله اّال الّلُه َوالّله اكرب نيست گرچه آن هم ياد خداست وىل ياد او در برابرمنظورم زياد گف

______________________________  
  .26، حديث 18، باب 125/ 79: ، الباب الثالث ىف الرضا؛ حبار األنوار85: مسكن الفؤاد -)1(

  .، فصل ىف خواص302: ؛ عدة الداعى4حملارم، حديث ، باب اجتناب ا80/ 1: الكاىف -)2(

  336: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .حالل و حرام است، اگر موردى در بندگى است عمل كند اگر موردى در معصيت است از آن بپرهيزد

   پرهيزكاران، پارسايان و ثرومتندان مسلمان - 9
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الّناِس،   اْعَمْل بـََفراِئِض الّلِه َتُكْن ِمْن أَْتقى: َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آلهقاَل : َعِن الصَّاِدِق َعْن آباِئِه عليهم السالم قالَ 
ْحِسُن الّناِس، وََكفَّ َعْن َحمارِم الّلِه َتُكْن َأْورََع الّناِس، َوَأْحِسْن ُجماَوَرِة َمْن ُجياِوُرَك َتُكْن ُمْؤِمناً َوأَ   َواْرِض ِبِقْسِم الّلِه َتُكْن ِمْن أَْغىن

  .»1« ُمصاَحَبِة َمْن صاَحَبَك َتُكْن ُمْسِلماً 

به واجبات اهلى عمل كن : كند امام صادق عليه السالم از پدرانشان عليهم السالم از نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله نقل مى
م شد بپرهيز پارساترين تا پرهيزكارترين مردم باشى، به داده خدا و قسمت حق راضى باش ثرومتندترين مردمى، از آنچه حرا

  .خلقى، به مهسايه نيكى كن مؤمن باش، با دوستت به خوىب رفاقت كن تا مسلمان باشى

   درخت دين -10

الةُ قاَل َحبيىب ِجْربئيُل ِإنَّ َمَثَل َهَذا الّديِن َكَمَثِل َشَجَرٍة ثابَِتٍة اِإلمياُن َأْصُلها، َوالصَّ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
ْكُمْل َشَجَرٌة ِإّال بِالثََّمِر َكذِلَك ُعروُقها، َوالزَّكاُة ماُؤها، َوالصَّْوُم َسَعُفها، َوُحْسُن اْخلُْلِق َوَرُقها، َوالَكفُّ َعِن اْلَمحارِِم َمثَرُها، َفال تَ 

  .»2«  اِإلمياُن ال َيْكُمْل ِإّال ِباْلَكّف َعِن اْلَمحارِمِ 

______________________________  
لس السادس والثالثون، حديث 201: ؛ األماىل، شيخ صدوق4، باب اداء الفرائض، حديث 82/ 2: الكاىف -)1( ، ا

  .1و  13

باب علل  -182، باب 249/ 1: ؛ علل الشرايع2، الفصل الثالث ىف نوادر العلل، حديث 109/ 6: حبار األنوار -)2(
  .5الشرايع واصول االسالم، حديث 

  337: ، ص1 سالمى، جعرفان ا

َمَثل دين مانند درخت ثابت است، اميان ريشه آن، مناز : دوستم جربئيل گفت: پيامرب بزرگ صلى اهللا عليه و آله فرمود
رگهاى آن، زكات آب آن، روزه شاخه آن، نيك خلقى برگ آن، خوددارى از گناه ميوه آن و درخت بدون ميوه درخت 

  .خوددارى از گناه اميان نيستنيست، هم چنني اميان، بدون 

   شروع و ختم هر روز با نيكى -11

ارَُكْم ِخبَْريٍ، َواْمُلوا َعلى: قاَل أَبُو َعْبِدالّلِه عليه السالم َحَفَظِتُكْم ىف أَوَِّلِه َوىف آِخرِِه َخْرياً يـُْغَفْر َلُكْم مابـَْنيَ ذِلَك ِإْن شاءَ   افْـَتُحوا 
  .»1«  الّلهُ 
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روز خود را با كار نيك شروع كنيد و در اّول و آخر روز براى حافظان اعمالتان، نيكى : ه السالم فرمودامام صادق علي
  .امال كنيد، تا بنويسند، اگر خدا خبواهد مابني آن را بر مشا خواهد خبشيد

  شش خصلت ماندگار -12

َا اْلمُ : َعْن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم ْؤِمُن بـَْعَد َمْوتِِه، َوَلٌد صاِلٌح َيْستَـْغِفْر َلُه َوُمْصَحٌف يـُْقَرءُ ِمْنُه، َوَقِليٌب ِستُّ ِخصاٍل يـَْنَتِفُع ِ
ا بـَْعَدهُ    .»2«  َحيُْفرُُه، َوَغْرٌس يـَْغُرُسُه، َوَصَدَقةُ ماٍء َجيْريه، َوُسنٌَّة َحَسَنٌة يـُْؤَخُذ ِ

ره مىاى كه از  مؤمن از شش برنامه: امام صادق عليه السالم فرمود اى كه  فرزند شايسته: برد او به جا مانده بعد از مرگش 
براى او استغفار كند، كتاب هدايتگرى از او باقى مباند، چاه آىب كه حفر كرده، درخىت كه كاشته، آىب كه جارى منوده و 

  .برنامه نيكى كه مردم آن را به اجرا بگريند و از آن متابعت كنند

______________________________  
  .142/ 2: الكاىف -)1(

ا املؤمن، حديث 323/ 1: اخلصال -)2(   .9، سّت خصال ينتفع 

  338: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

   اسالم كامل -13

َربُُّه َوُهَو َعْنُه راٍض َوَلْو    َصْت ُذنوبُُه َوَلقىِإميانِِه، َوحمُِ   َأْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكُمَل ِإْسالُمُه، َوأُعَني َعلى: َعْن َأىب َجْعَفٍر عليه السالم
نـَْفِسِه، َوِصْدُق الّلساِن َمِع النّاِس، َواحلَْياءُ ِممّا   كاَن فيما بـَْنيَ قـََرِنِه ِإَىل َقَدَمْيِه ُذنُوٌب َحطَّها الّلُه َعْنُه، َوِهَى اْلَوفا ِمبا َجيَْعُل لّلِه َعلى

  .»1«  َوِعْنَد الّناِس، َو ُحْسُن اْخلُْلِق َمَع اَألْهِل َوالّناسِ  يـَْقَبُح ِعْنَد الّلهِ 

چهار چيز در هركس باشد اسالمش كامل است و بر اميانش كمك شود و گناهش پاك شود : امام باقر عليه السالم فرمود
خدا مهه آن را خواهد  و خدا را در حاىل كه از عبدش راضى است مالقات كند و اگر از فرق تا قدمش داراى گناه باشد

هاىي كه به عنوان بندگى، خداوند برايش مقّرر فرموده است، راسىت در زبان با متام مردم و حيا از  وفا به متام برنامه: رخيت
  .آنچه كه نزد خدا و مردم قبيح است و خوش اخالقى با اهل و عيال و مردم

   از مرگ چه باك -14
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أَداءُ : قالَ : قيَل َألمريِاْلُمْؤِمنَني عليه السالم َما اِإلْسِتْعداُد ِلْلَمْوتِ : َعْن آبائِِه عليهم السالم قالَ  َعْن َأىب ُحمَمٍَّد اْلَعْسَكرِىّ 
كارِِم ُمثَّ ال يُباىل أََوَقَع َعَلى اْلَمْوِت، َأْم َوَقَع الْ 

َ
َوالّلِه ما يُباىل اْبُن َأىب  َمْوُت َعَلْيهِ الَفراِئِض، َواْجِتناُب اْلَمحارِِم َواْإلِْشِتماُل َعَلى امل

  .»2«  طاِلٍب َأَوَقَع َعَلى اْلَمْوِت َأْم َوَقَع اْلَمْوُت َعَلْيهِ 

   راه آماده: به امري مؤمنان عليه السالم گفتند: كند امام عسكرى عليه السالم از پدرانش نقل مى

______________________________  
لس189: األماىل، شيخ طوسى -)1(   .319السابع، حديث  ، ا

؛ 55فيما جاء عن االمام على بن موسى الرضا عليه السالم حديث  -28، باب 297/ 1: عيون أخبار الرضا -)2(
لس الثالث والعشرون، حديث 110: األماىل، شيخ صدوق   .8، ا

  339: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

سته شدن به مكارم، بعد از اين باكى نيست كه اداى واجبات، دورى از حمرمات، آرا: شدن براى مرگ چيست؟ فرمود
طالب باكى ندارد كه در كام مرگ افتد، يا مرگ بر او  انسان به كام مرگ درافتد، يا مرگ او را بگريد، به خدا قسم پسر اىب

  .قرار بگريد

  بازجوىي از خود -15

  .»1« َوزِنُوا َأْعماَلُكْم ِمبيزاِن احلَْياِء قـَْبَل َأْن ُتوَزنُواحاِسُبوا أَنـُْفَسُكْم قـَْبَل َأْن ُحتاَسُبوا : قاَل بـَْعُض اَألِئمَّةِ 

قبل از اين كه به حسابتان برسند، به حساب خود برسيد و قبل از اين كه  : از بعض امامان عليهم السالم نقل شده
  .كردارتان را وزن كنند، در ترازوى حيا وزن كنيد

   حفظ از آلودگى -16

  .»2«  ِإنَّ أَْفَضَل اْلِعباَدِة ِعفَُّة اْلَبْطِن َواْلَفرْجِ : عليه السالمقاَل أَبُوَجْعَفر 

  .برترين عبادت نگاه داشنت شكم و شهوت است: امام باقر عليه السالم فرمود

   باالترين كوشش -17
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: َقليُل الصِّياِم َولِكّىن أَرُْج َأْن ال آُكُل ِإّال َحالًال قالَ ِإّىن َضعيُف اْلَعَمِل : قاَل َرُجٌل ِألَىب َجْعَفٍر عليه السالم: َعْن َأىب َبصٍري قالَ 
  .»3«  َفقاَل َلُه وَأىُّ اِإلْجِتهاِد ِمْن ِعفَِّة َبْطٍن َوفـَرْجٍ 

______________________________  
لباب الثامن ، ا85: ، به نقل از مصباح الشريعة8االستعداد للموت، حديث  -76، باب 265/ 67: حبار األنوار -)1(

  .والثالثون ىف احلساب

  .2، باب العفة، حديث 79/ 2: الكاىف -)2(

  .20418وجوب العفة، حديث  -22، باب 250/ 15: ؛ وسائل الشيعة4مهان، حديث  -)3(

  340: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

م، اما اميدم به اين است  من در عمل ضعيفم و روزه هم كم دار : مردى به امام باقر عليه السالم گفت: گويد ابوبصري مى
  .كدام كوشش باالتر از حفظ شكم و شهوت از حرام است؟: كه جز حالل خنورم، امام فرمود

   شت در مقابل چهار برنامه -18

مرَن : فـََلُه اْجلَنَّةِ َمْن َسِلَم ِمْن أُّمىت َأْرَبَع ِخصاٍل : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: َعْن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
  .»1«  ، َوَشْهَوُة اْلَبْطِن، َوَشْهَوُة اْلَفرْجِ  الدُُّخوِل ىف الدُّنْيا، َواتِّباُع اْهلَوى

شت : پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود: گويد امام صادق عليه السالم مى از اّمتم هركس از چهار برنامه سامل مباند داراى 
  .ريوى از هواى نفس، شهوت شكم، شهوت عورتاسري دنيا شدن، پ. است

   حفظ زبان -19

  .»2«  ال حاِفَظ َأْحَفُظ ِمَن اْلَصْمتِ : َعِن اْلباِقِر، َعْن آبائِِه عليهم السالم َعْن أَمريِاْلُمْؤِمنَني عليه السالم قالَ 

  .»3«  انسان باالتر از سكوت نيستنگهباىن براى : كند امام باقر عليه السالم از پدرانش از على عليه السالم نقل مى

______________________________  
  .54، حديث 223/ 1: اخلصال -)1(
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  .3سكوت والكالم، حديث  1 -78، باب 275/ 68: حبار األنوار -)2(

ى از منكر واجب است و راهنماىي مردم و گفت مى -)3( ار خري دانيد كه برابر با آيات قرآن و روايات، امر به معروف و 
هاىي كه قرآن و پيامرب صلى اهللا  اين سكوت رعايت است از خوددارى از جمموع كلمات و سخنان و گفته. با آنان الزم

  .اند عليه و آله و امامان حرام كرده

  341: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

   تقواى زبان -20

ِإنَّ َعلى ِلساِن ُكلِّ قاِئٍل َرقيباً، فـَْلَيتَِّق الّلَه اْلَعْبُد، : لى اهللا عليه و آلهقاَل َرُسوُل الّلِه ص: َعْن َجْعَفٍر َعْن آبائِِه عليهم السالم قالَ 
  .»1«  َوْليـَْنُظْر ما يـَُقولُ 

براى زبان هركسى حمافظى قرار داده : كند امام صادق عليه السالم از پدرانش از نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله نقل مى
  .ش داراى تقوا باشد و در گفتارش فكر كندشده، عبد بايد نسبت به زبان

   هاى خردمندان نشانه -21

َشْأِنِه، حاِفظاً   َعَلى اْلعاِقِل َأْن َيُكوَن َبصرياً ِبَزمانِِه ُمْقِبًال َعلى: قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: ىف َوصايا َأىب َذّر قالَ 
  .»2«  َعَمِلِه َقلَّ َكالُمُه ِإّال فيما يـُْعنيه لِِلسانِِه، فَِإنَّ َمْن َحِسَب َكالَمُه ِمنْ 

سزاوار شخص خردمند اين است كه بيناى به زمان بوده : ذر آمده كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود هاى اىب در سفارش
را از عملش هاىي باشد كه برايش آبرو دارد و نگهدار زبانش باشد، بدون ترديد كسى كه گفتارش  آور به برنامه و روى

  .گويد مگر آنچه برايش خري داشته باشد حساب كند كم مى

   عوامل جنات -22

   َثالٌث ُمْنِجياٌت َتُكفُّ ِلساَنَك، َوتـَْبكى َعَلى َخِطيَئِتَك، َوتـُْلَزمُ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

______________________________  
  .االول، اجلزء 32: قرب االسناد -)1(
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  .13، حديث 523/ 2: اخلصال -)2(

  342: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  بـَْيِتكَ 

حفظ زبان از هرچه حرام شده، گريه بر گناه و نشسنت : سه چيز عامل جنات است: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .اى در بريون نداشته باشى در خانه اگر كار خري و عمل خداپسندانه

   كوتمقام س -22

ثُوَن ِعْنَدُه َوُهَو ساِكٌت، َفقاُلوا يا أَبَ  يا َبِىنَّ ِإنَّ : ْه ماَلَك ال تـََتَكلَُّم َفقالَ ِإنَّ آَدَم عليه السالم َلمَّا َكثـَُر َوَلُدُه َوَوَلُد َوَلِدِه كانُوا ُحيَدِّ
  .»2«  ِقّل َكالَمَك تـَْرِجُع ِإىل ِجوارىأَ : الّلَه َجلَّ َجاللُه َلّما َأْخَرَجىن ِمْن ِجوارِِه َعَهد ِإَىلَّ َوقالَ 

گفتند وىل آدم ساكت بود، به او گفتند؛  زماىن كه فرزندان آدم و فرزندان فرزندانش زياد شدند در كنار او با هم سخن مى
  :گوىي، پاسخ داد پدر چرا سخن منى

بست در زندگى دنيا سخن كم بگو تا به فرزندامن زماىن كه خداوند بزرگ مرا از جوار رمحتش اخراج كرد با من قرارداد 
  .جوارم بازگردى

شت -23    ضمانت 

ثـُْتْم َفال َتْكِذبُوا، َوِإذا َوَعْدُمتْ َفال : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َتقبـَُّلوا ىل ِسّت ِخصاٍل أَتـََقبَُّل َلُكْم ِباْجلَنَِّة، ِإذا َحدَّ
   ال َختُونُوا َوُغضُّوا أَْبصارَُكمْ ُختِْلُفوا، َوِإذا أُمتِْنُتْم وَ 

______________________________  
  .، الفصل احلادى عشر ىف اخلصال املعدوده148: ؛ مشكاة األنوار13، حديث 85/ 1: اخلصال -)1(

 - 3، باب 180/ 11: ؛ حبار األنوار18ىف اخباره، حديث  -4، فصل 45: قصص االنبياء، قطب راوندى -)2(
  .31االوىل، حديث  ارتكاب ترك

  343: ، ص1 عرفان اسالمى، ج
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  .»1«  َواْحَفُظوا ُفروَجُكْم وََكفُّوا أَْيِدَيُكْم َوأَْلِسَنتُكمْ 

شت را براى مشا ضمانت كنم: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود به هنگام : شش برنامه را از من بپذيريد تا 
به عهد خلف وعده ننماييد، در زماىن كه امني قرار گرفتيد خيانت نداشته گوىي دروغ مگوييد، به وقت رسيدن وفاى  سخن

  .باشيد، ديده از حرام بپوشانيد، شهوت خود را حفظ كنيد و دست و زبان از آزار مردم نگاه داريد

   بيدار باش -24

نـَبِّْه بِالتـََّفكُِّر قـَْلَبَك، َوجاِف َعِن اللَّْيِل َجْنَبَك، َواتَِّق : كاَن أَمريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم يـَُقولُ : َعْن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
  .»2«  الّلَه رَبَّكَ 

دلت را با انديشه از خواب غفلت بيدار كن، براى : فرمود امري مؤمنان عليه السالم بارها مى: امام صادق عليه السالم فرمود
  .برتس عبادت در تاريكى شب از رختخواب جدا شو و خدا را

  عبادت ابوذر -25

ْعِتبارُ : َعْن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم   .»3« كاَن َأْكثـََر ِعباَدِة َأىب َذّر رمحه اهللا التـََّفكُُّر َواْإلِ

______________________________  
  .16جوامع املكارم، حديث  -38، باب 372/ 66: ؛ حبار األنوار5، حديث 321/ 1: اخلصال -)1(

، 208: ؛ األماىل، شيخ مفيد1، حديث 54: ؛ األماىل، شيخ مفيد1، باب التفكر، حديث 54/ 2: الكاىف -)2(
لس الثالث والعشرون، حديث    .42ا

  .20264استحباب التفكر، حديث  -5، باب 197/ 15: ؛ وسائل الشيعة33، حديث 42/ 1: اخلصال -)3(

  344: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .بيشرتين عبادت ابوذر، انديشه و پند گرفنت بود: السالم فرمودامام صادق عليه 

   ريزى برنامه -26
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ساَعٌة يُناجى فيها رَبَُّه َعزََّوَجلَّ، َوساَعٌة ُحياِسُب : َعَلى اْلعاِقِل َأْن َيُكوَن َلُه َثالُث ساعاتٍ : قاَل َرُسوُل الّله صلى اهللا عليه و آله
  .»1«  ُر فيما َصَنَع الّلُه َعزََّوَجلَّ ِإلَْيِه َوَساَعًة َخيُْلوا فيها ِحبَظِّ نـَْفِسِه ِمَن احلَْاللِ فيها نـَْفَسُه، َوساَعٌة يـَتـََفكَّ 

ساعىت براى : بر عاقل و خردمند است كه ساعاتش را بر سه قسمت تقسيم كند: پيامرب بزرگ صلى اهللا عليه و آله فرمود
ىت انديشه در خملوق اهلى و ساعىت كه در آن سود نفسش را از حالل مناجات با حق و ساعىت براى حماسبه خويش و ساع

  .»2« بنگرد

  جهنم؟ هرگز -27

َوِإذا َغِضَب َوِإذا َرِضَى،   َمْن َمِلَك نـَْفَسهُ ِإذا َرِغَب َواذا َرِهَب َوِإَذا اْشَتهى: َعِن الصَّاِدِق َجْعَفِر بِن ُحمَمٍَّد عليهما السالم قالَ 
  .»3« َجَسَدُه َعَلى النَّارِ َحرََّم الّلُه 

دار  كسى كه به هنگام ميل و به وقت ترس و زمان اشتها و وقت غضب و رضا خويشنت: امام صادق عليه السالم فرمود
  .كند باشد، خداوند جسد او را به آتش جهّنم حرام مى

______________________________  
، حديث 3، باب 71/ 12: ؛ حبار األنوار1، حديث 332: ؛ معاىن األخبار13، حديث 523/ 2: اخلصال -)1(

14.  

  .در پاورقى حبار األنوار آمده كه اين ساعت آخر، كمك ساعات ديگر است و مستقّالً قسم چهارمى نيست -)2(

لس الثالث واخلمسون، 329: ؛ األماىل، شيخ صدوق5860، حديث 400/ 24: من ال حيضره الفقيه -)3( ، ا
  .7حديث 

  345: ، ص1 سالمى، جعرفان ا

   دو سفارش مهم -28

  .»1«  يا نُوُف ِصْل َرِمحََك َيزيُد الّلهُ ىف ُعْمرَِك، َوَحسِّْن ُخْلَقَك ُخيَفُِّف الّلُه ِحساَبكَ : قاَل َأمريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم لُِنوفٍ 

بيفزايد، و خوش خلقى كن، تا حسابت را صله رحم كن تا خداوند به عمرت : امام امري مؤمنان عليه السالم به نوف فرمود
  .خداوند سبك كند
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   خري دنيا و آخرت -29

ْنيا َواآلِخرَِة؟ َتِصُل َمْن َقَطَعَك، َوتـُْعطى َمْن َحَرَمَك، : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َأال َأُدلُُّكْم َعلى َخْريِ َأْخالِق الدُّ
  .»2«  َوتـَْعُفو َمْن ظََلَمكَ 

  مشا را به خري اخالق دنيا و آخرت راهنماىي كنم؟: خدا صلى اهللا عليه و آله فرمودرسول 

  .وصل كردن با كسى كه با تو قطع رابطه كرده، خبشش به كسى كه تو را حمروم كرده، گذشت از كسى كه به تو ظلم كرده

كند، آن قدر روايت زياد  خدا و انبيا مىها، حسنات اخالقى و آنچه انسان را متخّلق به اخالق  در زمينه معارف، واقعيت
شود و ان شاء الّله در ضمن مباحث آينده، به تناسب هر حبثى،  است كه اگر در اين نوشتار بيايد از چند جلد بيشرت مى

  .به روايات الزمه اشاره خواهد شد

طلب و ميل داشته باشد و اگر با توجه به آيات و روايات گذشته، روشن شد كه انسان بايد به چه كساىن و چه مسائلى 
   ها در انسان اين طلب و ميل به واقعيت

______________________________  
لس السابع والثالثون، حديث 209: األماىل، شيخ صدوق -)1( ، حديث 92، باب 373/ 68: ؛ حبار األنوار9، ا

20.  

  .6: ؛ حتف العقول2، باب العفو، حديث 107/ 2: الكاىف -)2(

  346: ، ص1 ن اسالمى، جعرفا

اين طلب داللت بر اميد انسان به سعادت دنيا و آخرت دارد و . باشد، بدون شّك آدمى آراسته به آن حقايق خواهد شد
  .َوَدليُل الرَّجاِء الطََّلبُ : بنابر فرموده امام صادق عليه السالم در منت روايت مورد حبث

  347: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  ] ما ِسواهُ   اُحلّب إيثاُر اْلَمْحُبوِب َعلىَوَدليُل [

   دليل عشق و حمّبت
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در خبشهاى گذشته دانستيد كه امام صادق عليه السالم فرمودند حمّبت به خدا و آنچه وابسته به حضرت اوست، فرع 
بيشرت معرفت انسان نسبت به خداست و هرچه معرفت و آگاهى آدمى به وجود مقّدس او بيشرت باشد، عشق به او 

  .خواهد بود

  :كه فرمودند  -چنان كه براى خوف و رجا در كالم امام عليه السالم دليلى ذكر شده است

دليل خوف، فرار از شياطني جىن و انسى و گناهان و دليل اميد، طلب اّتصال با اوليا و عاشقان خدا و طلب كلّيه 
گردد و  عشق نيز دليل بايد اقامه شود و به اّدعا ثابت منىبراى حمّبت و  -پسندد هاىي است كه خدا براى انسان مى برنامه

  .تواند بگويد من حمّب اومي هركسى منى

   تقدم حمبوب بر ماسوى

او را خواسنت و . دليل حمّبت در كالم امام عليه السالم انتخاب حمبوب بر ماسواى او و مقدم داشنت او بر هر چيزى است
خدا حمبوب من است، وىل غري او را بر او : سنت است، وگرنه اگر كسى بگويدهر چيزى را براى او و به خاطر او خوا

  .مقّدم بدارد جز پندار و خياىل در سر نداشته و ندارد

  :چنانچه قرآن جميد به اين معنا اشاره دارد

  348: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

ْم َو َعِشريَُتُكْم َو َأْمواٌل اقْـتَـَرفْـُتُموها َو ِجتاَرٌة َختَْشْوَن َكساَدها َو َمساِكُن ُقْل ِإْن كاَن آباؤُُكْم َو أَبْناؤُُكْم َو ِإْخواُنُكْم َو َأْزواُجكُ [
ا َأَحبَّ ِإَلْيُكْم ِمَن اللَِّه َو َرُسوِلِه َو ِجهاٍد ِيف َسِبيِلِه فـَتَـَربَُّصوا َحىتَّ يَْأِيتَ اللَّهُ ِبَأمْ    .»1« ] اْلفاِسِقنيَ  رِِه َو اللَُّه ال يـَْهِدي اْلَقْومَ تـَْرَضْوَ

رونقى و   ايد و جتارتى كه از ىب اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و مهسرانتان و خويشانتان و امواىل كه فراهم آورده: بگو
ا دل خوش كرده ترسيد و خانه اش مى كسادى ترند،  ايد، نزد مشا از خدا و پيامربش و جهاد در راهش حمبوب هاىي كه به آ

  .كند منتظر مبانيد تا خدا فرمان عذابش را بياورد و خدا گروه فاسقان را هدايت منىپس 

جا و در مهه وقت تنها يار انسان و حافظ و نگهدار و خالق و رازق و  دهد كه در مهه آرى، معرفت، اين معىن را نشان مى
وى اين حساب اگر به وسائل ر . دستگري آدمى خداست و هرچه غري اوست وسيله است و او تنها هدف عامل است

ا حمّبت دارد به  عالقه دارد به خاطر اوست، اگر به دنيا و آنچه در اوست دلبستگى دارد به خاطر اوست، اگر به انسا
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خاطر اوست و حمّبِت آتشني و عشِق عاليش متوّجه اوست و هرچه او را به او نزديك كند به خاطر او دوست دارد و از 
  .ب حقيقى جدا منايد متنفر استهرچه او را از حمبو 

  :فرمايد امري مؤمنان عليه السالم در خطبه مّتقني درباره اين پاكبازان مى

  .»2«  َعُظَم اْخلاِلُق ىف أَنـُْفِسِهْم َفَصُغَر مادونَُه ىف أَْعُيِنِهمْ 

  .خدا در جانشان بزرگ است و مادون او در چشمشان كوچك

______________________________  
  .24): 9(توبه  -)1(

  .184خطبه : ج البالغة -)2(

  349: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .آنان در سّر سويداى دل و جان، جز او راه ندادند؛ چرا كه دل حرم اوست و در حرم او غري او راه ندارد

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم در روايىت مى

  .»1«  الّلِه َغيْـَر اللّهِ  اْلَقْلُب حرُم الّله َفال ُتْسِكْن ِىف حرمِ 

  .قلب حرم خداست؛ پس در حرم خدا غري خدا را راه نده

  :گويد ها را چشيده بود، در ترمجه اين مجله مى اى كه اين واقعّيت عارف بزرگ مرحوم اهلى قمشه

د  چو آنان را جالل شاه ذوا
 

 عيان شد در دل آگاه پر وجد

  جهان ديدند خاك درگه شاه
 

  آستني بر ماسوى اللّهفشاندند 

  به چشم دل نه دل عرش خداىي
 

  به حريت در مجال كربياىي
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 به تعظيم جاللش از سر وجد
 

د  مهه در نغمه سبحان ذى ا

  هر آن دل روشن از نور اهلى است
 

  به چشمش هر دو عامل خاك راهى است

  

  :و به قول فيض آن عارف بزرگ

  كنمت فدا و جان هم دل مى
 

  از توست اگرچه اين و آن هم

 دل را برتو چه قدر باشد
 

  يا جان كسى و يا جهان هم

  بر روى زمني نديده چشمى
 

  ماهى چون تو بر آمسان هم

  در ملك و ملك نظري تو نيست
 

شت جاودان هم   در هشت 

ى تو پاى آجنا  جاىي كه 
 

  ما سر بنهيم و قدسيان هم

 مهمان شوى ار شىب مرا تو
 

  دل پيش كشم تو را و جان هم

 تا بر سر خوان به جز تو نبود
 

  مهمان باشى و ميزبان هم

  

  :گويد در باب حمّبت و حمّب و حمبوب مى» منازل السائرين«صاحب كتاب ارزمشند 

  .»1« »األَْفرادِ اَلمَحبَُّة تـََعلُُّق اْلَقْلِب بـَْنيَ اهلِْمَِّة َواألُْنِس ىف اْلَبْذِل َواْلَمْنِع َعَلى «

  :دهد كه توضيح مى» كمال الدين عبدالرزاق كاشاىن«و شارح بزرگوار آن 
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اش مهت عاىل انسان است و مهت عاىل آن ّمهىت است كه از ماسوى بريده و تنها به او  تعّلق قلب به حمبوب سرچشمه
منع هم از مقتضيات جتلى آن وجود مّتصل شده است و انس نيز حاصل از جتّلى حمبوب پرآيينه وجود انسان و بذل و 

  .مقدس بر دل پاك است

كند فناى در حمبوب را و اين كه وجود انسان يك پارچه فداى حمبوب گردد و انس اقتضا  بدون شك جتّلى اقتضا مى
وب بنابراين عشق و حمّبت به حمب. كند كه دل و جان از انس گرفنت به غري او و لّذت بردن از ماسواى او منع گردد مى

كند قلب از التفات به غري  شود مگر به بذل روح، انس به مجال هم اقتضا مى كند وصال را و وصال ميّسر منى اقتضا مى
شان تعّلق به حمبوب داشته و اين تعّلق نتيجه مهت باشد و  او ممنوع شود؛ پس حمّبان وقىت در حمّبت خود صادقند كه قلب

  .گردنداز پس اين تعّلق غرقه عامل انس و منع  

اّول ميوه عشق و حمّبت به حمبوب، فناى خاطر حمّب از تعّلق به غري است و حمّبت واقعى و عشق صادقانه آن است كه 
  .درون را از تعّلق به ديگران پاك كرده و جز عشق او و شؤون حضرتش چيزى در ذات وجود مناند

خواهد سر نزند  از انسان جز كارى كه حمبوب مى پس از آن چون سيل حمّبت حمبوب به سرزمني وجود جارى گردد، كارى
   كند كه آدمى اخالقى جز اخالق الّله نداشته باشد و اين فناى و اين فناى افعال است و سپس اين سيل و جتّلى كارى مى

______________________________  
  .، نقل به معىن168: شرح منازل السائرين -)1(

  351: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

شود و يادى جز ياد حضرتش و فعل و صفىت جز فعل  رسد كه از خود نيز فراموش مى گاه به جاىي مى ت است و آنصفا
  .ماند، آن فناى ذات است و صفت حمبوبش منى

حمّبت بدون ترديد مهان حمّبىت . اينجاست كه حمبوب، بر مهه چيز مقّدم شده و ايثار حمبوب بر غري او صدق پيدا كرده است
  .ما ِسواهُ   َوَدليُل اُحلّب إيثاُر اْلَمْحُبوِب َعلى: او از انسان خواسته، اين است معناىاست كه 

 خوشا آن دل كه مأواى تو باشد
 

 بلند آن سر كه در پاى تو باشد

  فرو بايد به ملك هر دو عامل
 

 هر آن سر را كه سوداى تو باشد
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  سراپاى دمل شيداى آن است
 

 كه شيداى سراپاى تو باشد

  غبار دل به آب ديده شومي
 

 كنم پاكيزه تا جاى تو باشد

  دل خوش آن شوريده شيداى ىب
 

 كه مدهوش متاشاى تو باشد

  دمل با غري تو كى گريد آرام
 

 مگر مسىت كه شيداى تو باشد

 خواهد دمل گل گشت صحرا منى
 

 مگر گل گشت صحراى تو باشد

  خوشى در عامل امكان نديدمي
 

 عنقاى تو باشدمگر در قاف 

  زهجرانت به جان آمد دل فيض
 

 وصالش ده اگر رأى تو باشد

 خوشا آنان كه ترك كام كردند
 

 به كام عار ننگ از نام كردند

 به خلوت انس با جانان گرفتند
 

 به عزلت خويش را گمنام كردند

  

  .ماند تا ماسواى او را بر او مقّدم كند منىآرى، عاشق واقعى و حمّب حقيقى، پس از شناخت حضرت او، قدرتى برايش 

  .بيند تا آن را بر او مقّدم بدارد عاشق موجودى است يكتا بني، يكتاگو، يكتاخواه و در يك كالم جز او چيزى منى

   قرآن جميد درباره مردم مؤمن و تعّلق خاطر آنان به خدا در آيات گوناگوىن سخن

  352: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

دارد، گرچه نزديكرتين فرد او باشد،  به خصوص به اين معىن اشاره دارد كه مؤمن واقعى چيزى را بر او مقّدم منىگويد و  مى
  :خوانيم چنني مى» جمادله«در سوره مباركه 
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َلْو كانُوا آباَءُهْم َأْو أَبْناَءُهْم َأْو ِإْخوانـَُهْم َأْو َعِشريَتـَُهْم ال جتَُِد قـَْوماً يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َو اْليَـْوِم اْآلِخِر يُوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َو َرُسوَلُه َو [
مياَن َو أَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه َو يُْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَ  ُِم اْإلِ اُر خاِلِديَن ِفيها َرِضَي اللَُّه َعنـُْهْم َو أُولِئَك َكَتَب ِيف قـُُلِو ْ

  .»1« ] وا َعْنُه أُولِئَك ِحْزُب اللَِّه َأال ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َرضُ 

ياىب كه با كساىن كه با خدا و پيامربش دمشىن و خمالفت دارند، دوسىت  گروهى را كه به خدا و روز قيامت اميان دارند، منى
هايشان ثابت  اينانند كه خدا اميان را در دل. يا خويشانشان باشند برقرار كنند، گرچه پدرانشان يا فرزاندانشان يا برادرانشان

شت رها جارى ]  درختانِ [هاىي كه از زيِر  و پايدار كرده، و به روحى از جانب خود نريومندشان ساخته، و آنان را به  آن 
اينان حزب خدا هستند، . دنداند، خدا از آنان خشنود است و آنان هم از خدا خشنو  آورد، در آجنا جاودانه است درمى

  .ترديد حزب خدا مهان رستگارانند آگاه باش كه ىب

و اين حمّبت و عشق واقعّيىت است كه آثارش در متام وجود انسان آشكار گشته و قدرت پنهان كردن آن را ندارد، آثار آن 
و گفتار زبانشان و رنگ  شان و اشك چشمشان بر چهره و متام حاالت آنان و كليه حركات اعضايشان و آه نـََفس

   رويشان و الغرى اندامشان و آب شدن بدنشان، سوز دلشان و ناچيزى استخوانشان و نازكى

______________________________  
  .22): 58(جمادله  -)1(

  353: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  !ر يار ترجيح دهند؟توانند غري را ب آيا اينان با چنني آثارى، مى! پوستشان و ياد حمبوبشان پيداست

   هاىي از تاريخ منونه

را ديدند در حاىل كه پوست دباغى نشده گوسفندى را به كمر بسته » مصعب بن عمري«رسول خدا صلى اهللا عليه و آله 
  :آيد، فرمودند مى

و مادرش از من در مّكه ديدم كه در دامن پدر . به اين مرد نظر كنيد كه خداوند قلبش را به نور خود منّور كرده است
ره رتين غذاها و نوشيدىن   .»1«  مند بود؛ اما عشق خدا و رسول او را به چنني حال انداخت ها 
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هاى حمبوب آسودگى  اى از عمل به خواسته مصعب جواىن بود كه با متام وجود عاشق خدا و رسول شده بود، حلظه
به دستور رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به تبليغ فرهنگ اهلى نداشت، قبل از پيامرب صلى اهللا عليه و آله به مدينه آمد و 

  .پرداخت، مدينه را آماده پذيرش اسالم و پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله كرد

ترين حوادث را حتّمل كرد، رنج هر مصيبىت را به خود خريد و عاقبت در جنگ احد در ركاب رسول  او در راه خدا سخت
آله به شرف شهادت نايل گشت، اين است مصداق و منونه فرمايش امام صادق عليه السالم كه  خدا صلى اهللا عليه و

  :فرمود

  .ما ِسواهُ   َدليُل اُحلّب إيثاُر اْلَمْحُبوِب َعلى

  :عيسى بن مرمي به سه نفر گذشت، الغر اندام و رنگ پديده، فرمود

  .است كه خائف را امان دهدبر خدا حق : از ترس آتش جهنم، گفت: اين چه وضعى است؟ گفتند

______________________________  
  .5/ 8: حمّجة البيضاء -)1(

  354: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  :پريدگى آنان بيش از سه نفر اّول بود، پرسيد سپس بر سه نفر ديگر گذشت كه الغرى و رنگ

شت ما را به اين وضع كشانده ا: مشا را چه شده است؟ گفتند بر خدا حق است كه آنچه را مشا : ست، گفتاشتياق به 
  .به آن اميد داريد به مشا عنايت كند

  :پريدگى آنان بيش از سه نفر دوم بود، پرسيد سپس به سه نفر ديگر گذشت كه الغرى و رنگ

ا بندگان مشا بندگان مقرّبيد، مش: عشق خدا، گفت: ايد؟ گفتند گونه تغيري بدن و رنگ مبتال شده مشا را چه شده كه به اين
  .»1« مقرّبيد

كند و  شود و چون عاشق شد به سوى او حركت مى مؤمن وقىت خدا را شناخت عاشق او مى: گفت هرم بن حّيان مى
منايد، جسدش در  نگرد و به آخرت به چشم رغبت نظر منى هنگامى كه لّذت حركت را يافت به ديده شهوت به دنيا منى

  .دنياست وىل روحش در آخرت است
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  .مثقال خردىل حمّبت پيش خدا حمبوبرت است از هفتاد سال عبادت بدون عشق: گفت بن معاذ مى حيىي

   عالئم عاشقان حقيقى

  :از بعضى از گذشتگان نقل شده

براى من در ميان بندگامن بندگاىن است كه عاشق من هستند و من عاشق : خداوند عزيز به بعضى از پيامربان وحى كرد
امي و مشتاق منند  امي و نظر به من دارند و من به آنان نظر دارم، اگر راه آنان آ و من مشتاق آنامن، ياد منند و من ياد آ

   را بپيماىي

______________________________  
ج البالغة، ابن اىب احلديد -)1( : ؛ حمجة البيضاء224/ 1: ؛ ذكر اخلوف و ماورد فيه؛ جمموعة ورّام156/ 10: شرح 
8 /6.  

  355: ، ص1 ن اسالمى، جعرفا

  .تو را دوست خواهم داشت و اگر از طريق آنان روى بگرداىن تو را هالك خواهم كرد

در روز مساجد و منازىل كه دوستان من در آنند براى عبادت : آيا آنان را عالئمى هست؟ خداوند فرمود! خداوندا: گفت
كند و مشتاقانه به سوى غروب آفتاب و وقت مغرب  يت مىكنند، چنانچه چوپان مهربان گوسپندان را رعا من رعايت مى

  .كنند هاشان پرواز مى كنند، چنانچه پرندگان در آن وقت به سوى النه حركت مى

ن كردند و  زماىن كه تاريكى شب آنان را گرفت و خيمه سياهى مهه جا را پوشانده و ديگران براى اسرتاحت رختخواب 
ايستند و زمني را با چهره خود در پيشگاه  با دوستش خلوت كرد، آنان در برابر من مى ها را افكندند و هر دوسىت پرده

هاىي كه به  كنند و مرا در برابر نعمت ام با من مناجات مى كنند و با دعاىي كه خود به آنان تعليم كرده عظمت من فرش مى
راق من است، گاهى در قيام و گاهى در تشّهد،  ستايند، كارشان در شب ناله و گريه و آه و شكوه از ف ام مى آنان داده

كنند، هستم و شكوه آنان را از عشقى كه به  گاهى در ركوع و گاهى در سجودند، خريدار آنچه را به خاطر من حتمل مى
  :كنم سه چيز است اول چيزى كه به آنان عنايت مى. شنوم من دارند مى

  .من از آنان خرب دارم آنان در پرتو آن نور از من باخرب شونددهم تا هم چنان كه  نورم را در دلشان قرار مى - 1
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است از آنان باشد آن چنان در نظرشان كوچك مى - 2 ا و زمني و آنچه در آ كنم كه به خاطر متاشاى  اگر متام آمسا
ا از من غافل نشوند   .آ

  تواند مىآورم و به هنگامى كه به آنان روى آوردم آيا كسى  به آنان روى مى - 3

  356: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  !؟»1«  خواهم عنايت كنم بفهمد من به آنان چه مى

كند، دلش جايگاه جتّلى او   اگر عبد با چنان زمحاتى كه در راه بندگى او و عشق به جالل و مجال معبود واقعى حتّمل مى
! ترجيح غري او هرچه باشد بر او امكان دارد؟تواند غري او را بر او ترجيح دهد؟ آيا امكان  گردد، آيا پس از آن مى

رسد كه وقىت چنني عشقى دل را مشغول كند، معشوق  اينجاست كه انسان به واقعّيت سخن امام صادق عليه السالم مى
  .آن دل و حمبوب آن عشق بر مهه چيز بدون اختيار ترجيح داده خواهد شد

  :به قول عارف عاشق، فيض كاشاىن

  انه كردمدل و جان منزل جان
 

  مى توحيد در پيمانه كردم

  ها طرىف نبستم از اين افسانه
 

  به مسىت ترك هر افسانه كردم

  زعقل و عاقالن يكسر بريدم
 

  عالج اين دل ديوانه كردم

 شدم در ژنده پنهان از نظرها
 

  چو گنجى جاى در ويرانه كردم

  شود تا آشنا آن دوست با من
 

  كردمزهر كس خويش را بيگانه  

  

  :در اين روايت دقت كنيد
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َنُكْم ُقْل ِلعبادى اْلُمتوجِّهَني ِإىلَّ ِمبََحبَّىت ما ضرَُّكْم ِإذ احَتَجْبُتْم َعْن َخْلقى إذا َرَفعِت احلِْجاُب فيما بـَْيىن َوبَـ : َوىف َأْخباِر داودَ  يـْ
ُزِوَيْت َعْنُكْم ِمَن الدُّنْيا ِإذا َبَسْطُت ديىن َلُكْم َوما َضرَُّكْم َمْسَخَطُة اْخلَْلِق ِإَذ َحّىت تـَْنُظُروا ِإَىلَّ ِبُعُيوِن قـُُلوِبُكْم، ما ضرَُّكْم ما 

  »2« !اْلَتَمْسُتْم ِرضاىَ 

______________________________  
  .58/ 8: حمّجة البيضاء -)1(

  .122/ 3: جامع السعادات -)2(

  357: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

با برداشته شدن حجاب بني من و : به آنان كه روى به عشق من دارند بگو: خدا به او فرمود: است در اخبار داود آمده
رساند و با سايه انداخنت دينم بر سر  توانيد مرا با چشم دل ببينيد جداىي خلق از مشا به مشا ضررى منى مشا و اين كه مى

  .تواند بكند ودى من خشم خلق در حق مشا كارى منىگرداىن دنيا برايتان ضرر ندارد و در صورت طلب خشن مشا، روى

عاشقان خدا، خلق را هركه باشد اگر در راه حمبوب نباشد و دنيا را هرچه باشد اگر در مسري معشوق نباشد و خشنودى 
از داند كه از دست دادن هركدام به خاطر او چيزى  خلق را اگر در راه رضاى او نباشد؛ هرگز بر خدا ترجيح نداده و مى

رتين سرمايه كه رضايت اوست براى انسان فراهم مى انسان كم منى   .گردد كند؛ بلكه به خاطر معامله با خدا، 

تا اينجا سخن از عشق انسان به خدا بود، اما آجنا كه سخن از عشق خدا به عبد است نيز داراى مسائلى است كه 
  .خوانيد قسمىت از آن را مى

  عشق حق به عبد

  :اىن را كه به پاك كردن خود از گناهان و شستشوى باطن از آلودگيها اقدام كند حمبوب خدا برمشرده استقرآن كرمي انس

  .»1« ] ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني َو حيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرِينَ [

پاكيزه ] ها از مهه آلودگى ها با پذيرش انواع پاكى[كنند، و كساىن را كه خود را  يقيناً خدا كساىن را كه بسيار توبه مى
  .دوست دارد. كنند مى
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  .»2« ] ِفيِه رِجاٌل حيُِبُّوَن َأْن يـََتَطهَُّروا َو اللَُّه حيُِبُّ اْلُمطَّهِّرِينَ [

______________________________  
  .222): 2(بقره  -)1(

  .108): 9(توبه  -)2(

  358: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .هستند و خدا پاكيزگان را دوست دارد]  و طهارت جسم و جان[خواهان پاكيزگى در آن مرداىن هستند كه 

كنند خدا هم آنان را دوست دارد، معّذب بودن آنان را رّد بر  كنند و خيال مى و آنان كه به دروغ اّدعاى حمّبت خدا مى
  :فرمايد آن اّدعا دانسته و مى

ُبُكْم ِبُذنُوِبُكمْ [   .»1« ] ُقْل َفِلَم يـَُعذِّ

  كند؟ پس چرا خدا مشا را به گناهانتان عذاب مى

شويد اين گرفتارى مشا به عذاب دليل بر  اگر مشا حمبوب خداييد چرا به خاطر گناهانتان به جهّنم عذاب وجدان دچار مى
 اين است كه خدا مشا را دوست ندارد، عالمت حمّبت حق به عبد، توبه عبد است و از شرايط حمّبت حق به عبد غفران

  :اوست چنانچه فرموده

  .»2« ] ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم اللَُّه َو يـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكمْ [

  .اگر خدا را دوست داريد، پس مرا پريوى كنيد تا خدا هم مشا را دوست بدارد، و گناهانتان را بيامرزد: بگو

هاى اهلى كه به وسيله پيامرب صلى اهللا عليه و آله به مشا رسيده پريوى كنيد؛ تا  داييم از برنامهعاشق خ: گوييد مشا كه مى
هاى حق است كه عاشق خدا براى اجراى  توبه يكى از مهمرتين فرمان. خدا مشا را دوست داشته و گناهانتان را ببخشد

و از اين طريق است كه حمبوب . كند ى خويش را پاك مىها آن قيام كرده و به وسيله آن متام نواقص خود را رفع و آلودگى
  .شود حق مى
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______________________________  
  .18): 5(مائده  -)1(

  .31): 3(آل عمران  -)2(

  359: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  يـُْعطى اإلمياَن إّالَمْن اَحبَ َأنَّ الّلَه يـُْعطى اْلماَل اْلِربُّ َواْلفاِجُر َوال : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

وىل اميان وعشق . كند خداوند دنيا را به هركه دوست دارد و دوست ندارد عطا مى: پيامرب بزرگ صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .كند را فقط به كسى كه عالقه دارد عنايت مى

شرط است، در صورت كوشش و يافنت ظرفيت و البته در اين زمينه بايد توّجه داشت كه سعى و ظرفّيت و شايستگى عبد 
اين نور دليل بر حمّبت خدا به . كند گردد و خداوند عبد را به نور اميان منّور مى شايستگى، عنايت اهلى متوّجه انسان مى

  .عبد است

َوما َمْعنا اقْـَتناُه، : بَُّه احلُْبَّ اْلباِلِغ اقْـَتناُه، َفقاُلواِإذا َأَحبَّ الّلُه َتعاىل َعْبداً ابـَْتالُه َفِإْن َأحَ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
  .»2« ال يـَتـُْرْك َلُه ماًال َوال َوَلداً : قالَ 

كند و هنگامى كه عشق حق  اش حمّبت ورزد او را مبتال مى هنگامى كه خدا به بنده: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
اىي برسد او  برايش اهل و ماىل باقى خنواهد  : يعىن چه؟ فرمود: را به دست خواهد گرفت، عرضه داشتندبه عبد به درجه 

رسد كه ذكر و فكرى و عمل و اخالقى و حركت و سكوىن جز او  كنايه از اين كه وضع عبد به جاىي مى. (گذاشت
  ).كند خنواهد داشت و هرچه در اختيار اوست فداى حمبوب مى

  :فقيه ربّاىنو به قول فيض بزرگوار، آن 

  گرفتم ملك جان احلمد لّله
 

  گذشتم از جهان احلمد لّله

______________________________  
  .9، حديث 22، باب 204/ 65: ؛ حبار األنوار112الدين، حديث  -9، باب 217/ 1: احملاسن -)1(
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  .، الباب الرابع ىف ترك الدنيا26/ 1: ارشاد القلوب -)2(

  

  360: ، ص1 اسالمى، جعرفان 

  

  چه جا و چه جهان چه ملك و چه ملك
 

  شدم تا جان جان احلمد لّله

  مكان را در نور ديدم به مهت
 

  شدم تا ال مكان احلمد لّله

ادم   برون كردم سر از عامل 
 

  قدم بر آمسان احلمد لّله

  

  زمهر فانيان دل بر گرفتم
 

  شدم از باقيان احلمد للّه

ادم   زحمكومان بريدم رو 
 

  سوى آن حكمران احلمد للّه

  وار رفتم زچاه طبع يوسف
 

  احلمد لّله به سوى مصر جان

  وار جستم زخوف عقل يونس
 

  به صحراى عيان احلمد للّه

  زبود فيض و نابودش برستم
 

  نه اين ماند و نه آن احلمد لّله

  

  .»1«  إذا َأَحبَّ الّلُه َعْبداً ابـَْتالُه َفِإْن َصبـََر اْجَتباُه َوِإْن َرِضَى اْصَطفاهُ : آلهقاَل النَّىبُّ صلى اهللا عليه و 
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كند، اگر در  اى را دوست داشته باشد، او را دچار آزمايش مى هرگاه خدا بنده: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
هاى اهلى شد، او را  كند و چون راضى به برنامه نده اختيار مىهاى ربّاىن استقامت ورزد او را به عنوان ب برابر آزمايش

  .گرداند خمصوص خود مى

   سريه اولياى اهلى عليهم السالم

در اين قسمت بايد ابتدا از انبياى اهلى و امامان عليهم السالم بزرگوار ياد كرد كه در متام مدت عمر به چيزى جز خدا 
  .س او ترجيح ندادندفكر نكردند و هيچ چيز را بر وجود مقدّ 

  داستان انبياى خدا را در قرآن جميد خبوانيد به آياتى كه زندگى ابراهيم،

______________________________  
 -2368، حديث 64، باب 427/ 2: ؛ مستدرك الوسائل26، حديث 18، باب 142/ 79: حبار األنوار -)1(

31.  

  361: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

كند دقت كنيد و ببينيد كه آن بزرگواران جز خدا هدىف و  ساير پيامربان عليهم السالم را بازگو مىموسى، يوسف، ايوب و 
بذل مال، ايثار جان و گذشت كردن از آنچه در اختيار آنان بود؛ براى خدا اميان، عمل و . حمبوب و معشوقى نداشتند
  .داد اخالق آنان را تشكيل مى

هاى سخت دچار  امتحان شد، ساير پيامربان در اين مرحله بارها به شدايد و گرفتارىحضرت ابراهيم در اين زمينه مكّرر 
  .شدند؛ وىل غري او را خنواستند و جز او نديدند و به غري او فكر نكردند و سخىن جز سخن او را نشنيدند

انند انبياى اهلى از مهه چيز آن بزرگواران نيز مه. زندگى امامان شيعه عليهم السالم در اكثر كتب اسالمى بازگو شده است
  .خود در راه الّله گذشتند و غري او را ترجيح ندادند

انگيز حضرت امام  داستان عجيب و واقعه حريت. خداوند بزرگ در قرآن جميد از آنان به عنوان ايثارگران ياد كرده است
در حاىل كه دمشن حاضر بود حتت هر  دانند، آن بزرگوار در راه خدا از مهه چيز گذشت حسني عليه السالم را مهه مى

شرائطى با حضرت سازش كند؛ وىل آن انسان آزاده، تنها با خدا معامله كرد و در اين معامله از مهه چيز خود دست 
  .شست و حاضر نشد دنيا و آنچه در آن است را بر يك حلظه ترجيح دهد
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  :اى چه نيكو سروده است در اين زمينه عارف بزرگ اهلى قمشه

  بر زين چون شه عشق آفريناز 
 

  كرد زمني مفخر عرش برين

  با تن صد چاك و دل سوزناك
 

  ناله مهى كرد به يزدان پاك

 گفت اهلا ملكا داورا
 

 پادشها ذوالكرما ياورا

  در رهت اى شاهد زيباى من
 

  مشع صفت سوخت سراپاى من

  عشق تو شد جان و تنم ىف هواك
 

  نيست بود در نظرم ماسواك

  جز تو جهان را عدم انگاشتم
 

  غري تو چشم از مهه برداشتم

  

  362: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  

  عشق تو شد عقل من و هوش من
 

  گشته مهه خلق فراموش من

  مهر تو اى شاهد زيباى جان
 

  آمده در پيكر من جاى جان

  ام وادى سيناى تو شد سينه
 

  ام پرتو عكس تو شد آيينه

  

   ايستادگى اصحاب اخدود تا پاى جان

از نظر قرآن كرمي اينان جرمى جز اميان به خدا . ياد كرده است» اصحاب اخدود«خداى متعال در قرآن جميد، از 
  .نداشتند
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  :داستان آنان بنا به نقل تفاسري چنني است

دربان كاخ از ورودش جلوگريى حركت كرد، » ذونواس«پايتخت مين شد و به سوى كاخ حكومىت » صنعا«مردى وارد شهر 
خطر بزرگى پيش آمده است بايد : اى؟ گفت در اين گرماى سوزان به چه علت به درب اين خانه آمده: منود و گفت

  .ذونواس را از اين خطر آگاه كنم

كاسته و » صنعا«سر گذاشته و از اضطراب شهر  پادشاه اآلن از پذيرفنت تو معذور است، فعًال قتلى را پشت: دربان گفت
دهد شركت   مسئله يهودّيت را به مانند زمان تّبع رسانده و اكنون آماده است، تا در جنگى كه در شرق و غرب روى مى

  .كند، او قصد دارد يهودّيت را دين عمومى منوده و حكم تورات را در زمني حاكم كند

ا برنامه شاه فاصله زيادى ندارد و مربوط خرب من ب: در هر صورت پادشاه نزديك غروب آماده مالقات است، مسافر گفت
پس از آن كه ذونواس بريون آمد دربان به او  . اى صرب كن تا شاه وارد باغ شود حلظه: دربان گفت. به مهني دين است

  :گفت

خواهد خرب از دين جديدى بدهد كه خطر  واقع در كشور حجاز براى مالقات با مشا آمده است و مى» جنران«مردى از 
  .براى يهودّيت است بزرگى

  363: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

من براى ! اى پادشاه: كدام دين؟ او را پيش من آوريد، مرد آمد و پس از احرتام گفت! دين جديد: ذونواس گفت
  .ام پيش آمده است به حضورت رسيده» جنران«ام؛ بلكه براى حادثه بزرگى كه در  درخواست كمك نزد تو نيامده

مّدتى است در جنران دين جديدى پيدا شده و به نام عيسى مسيح بشارت : ظورت چيست؟ گفتمن: ذونواس گفت
آنچه مهم است . گروند پرستان جنران آسايش فكر خود را در اين مسلك يافته و دسته دسته به اين دين مى دهد، بت مى

پرستان با كمال اشتياق به آن  كه بتگردند   اى از يهوديان از دين خود دست كشيده و داخل ديىن مى اين است كه عّده
  .گردد آورند؛ اگر پادشاه يهودّيت را حفظ نكند به زودى آثار آن از جنران معدوم مى روى مى

آمده بودند دو نفر وارد » جنران«اى كه به  در ميان عّده: راه يافت؟ گفت» جنران«اين دين چگونه به : ذونواس گفت
پرستيد  پرستاىن كه درخت خرما مى يكى از بت» صاحل«و ديگرى مردى به نام » فيميون«شدند، يك مرد رومى به نام 

كند،  گونه شكايىت از سنگيىن كار منى ديد در كار خستگى ندارد و هيچ فيميون را خريد، او را شخص بزرگوارى يافت، مى
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حال مناز ديد، از اتاقش بدون چراغ يك روز او را در . برد متام روز را كار كرده و شب را به اتاقى براى عبادت پناه مى
من : كىن؟ فيميون گفت آيا غري از آن درخت خرما را عبادت مى: نورى مشاهده كرد، از كارش تعّجب كرد، از او پرسيد

كنم كه مالك عامل و اداره كننده آن است، مهان خداىي كه مسيح به وجودش راهنماىي كرده و قدرتش  خداىي را پرستش مى
تواند حفظ كند و ضررى را از خود دور  اين درخت مالك نفع و ضرر نيست؛ بلكه خودش را منى. ايانده استرا به ما من

  .توامن از خداوند تقاضا كنم بادى بفرستد و آن را خشك منايد، يا آتشى فرستاده آن را بسوزاند اگر من خبواهم مى. منايد

   آرى، اگر اجنام دهم: تتواىن چنني كارى را اجنام دهى؟ گف آيا مى: ارباب گفت
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بلى، فيميون مناز خواند و از خدا خواست تا دعايش را مستجاب كند؛ بادى بر درخت : گروى؟ گفت به آيني حق مى
در اين هنگام ارباب فيميون به حق اميان آورد، اين مسئله در جنران منتشر شد و بسيارى از . وزيد و درخت خشك شد

سپس آن مرد مطالب ديگرى درباره فيميون گفت در حّدى كه غضب و خشم ذونواس به . م آيني مسيح را پذيرفتندمرد
: جوش آمد و با لشكرى انبوه به سوى جنران حركت كرد، شهر را حماصره كرد بزرگان و صاحبان رأى را مجع منود و گفت

كه يا يهوديت را قبول كنيد و يا اعدام و شكنجه در انتظار   دهم قبل از اين كه دست به كشتار مشا بزمن به مشا مهلت مى
  .مشاست

. پرسىت را چشيده بودند، مردمى كه از معرفت اهلى برخوردار شده بودند مردمى كه حق را يافته بودند، مردمى كه لّذت حق
اين دين جديد با جان : گفتنددانستند در اين دنيا جز وجود او چيزى اصالت ندارد، در پاسخ آن ستمگر   مردمى كه مى

دارمي چه به ما مهلت دهى، چه ما را به كام  ما درهم آميخته و به تار و پود وجود ما راه يافته است، ما از آن دست برمنى
  .مرگ دراندازى

از آن دنيا حمّلى است زودگذر و سهم ما . دهيم امي و هرگز او را به هيچ چيز ترجيح منى ما با خداى خود معامله كرده
  .كنيم بسيار اندك است و ما مهه چيز خود را كه خداست با اين سهم اندك عوض منى

ذونواس كه پافشارى مؤمنان را به اين دين مالحظه كرد، دستور داد خندقى حفر كنند و آتشى سهمگني برافروزند، از 
الن، چشم نپوشيد و مهه را در كام آتش زن قد مخيده، از جوان رشيد و طفل شريخوار از خرد و ك گري وپريه پريمرد زمني

   افكند و آنان نيز از حّق دست برنداشته، كشته شدن را بر ننگ دنيا ترجيح دادند و جان
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و به فرموده امام صادق عليه السالم از آنان شدند كه ايثار حمبوب بر ماسوا  . »1« خود را نثار معشوق حقيقى كردند
  .ما ِسواهُ   َوَدليُل اُحلّب إيثاُر اْلَمْحُبوِب َعلى: كردند

  :و به قول عارف بزرگوار فيض كاشاىن

 خوشا آن كو انابت با خدا كرد
 

 به حق پيوست و ترك ماسوا كرد

 خوشا آن كو دلش شد از جهان سرد
 

 گذشت از هر هوس ترك هوا كرد

 خوشا آن كس كه دامن چيد زاغيار
 

 كردبيار واحد فرد اكتفا  

 خوشا آن كس كه فاىن گشت از خود
 

 زتشريف بقاى حق قبا كرد

 خوش آن كو در بال ثابت قدم ماند
 

 به جان و دل به عهد او وفا كرد

 خوش آن كو لذت دار الفنا را
 

 فداى لّذت دار البقا كرد

  

  خوش آن دانا كه هر دانش كه اندوخت
 

 يكايك را عمل بر مقتضا كرد

  حدس صاحب عقل خوشا آن كو به
 

 مهم و نامهم از هم جدا كرد

  خوشا آن كو به تنهاىي گرفت انس
 

 چو فيض ايام بگذشته قضا كرد

  

  سخا چيست؟
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  :به نظر مشا سخا چيست؟ گفتند: زىن عارفه و آگاه، از مجاعىت پرسيد

  :اين كار اهل دنياست، سخاى خواص كدام است؟ گفتند: گفت. خبشيدن مال

  :اين معامله يك برده است با وجود آيه: آرى، گفت: به اميد ثواب، گفتند: طاعت، گفت بذل طاقت در

  .»2« ]َمْن جاَء بِاحلََْسَنِة فـََلُه َعْشُر أَْمثاِهلا[

______________________________  
  .، ذيل تفسري آيات سوره بروج413/ 2: تفسري القمى -)1(

  .160): 6(انعام  -)2(
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  .هر كس كار نيك بياورد، پاداشش ده برابر آن است

  سخا كجاست؟

شت نه جهنم، نه براى ثواب نه خوف : عقيده تو چيست؟ گفت: گفتند به نظر من سخا يعىن معامله با خدا نه براى 
  .از عقاب

  ترجيح خدا بر مهه چيز

  :آمده است» روح البيان«در تفسري 

گاه از باب تكّرب و غرور فرمان داد كسى به آن قصر نزديك نشود  با شكوهى بنا كرد، آن هاى دور ستمگرى قصر در زمان
  .جمازات ختّلف از اين فرمان قتل است: و گفت

كرد، جز آشنايان، هر كس به آن قصر نزديك شود، قصد سوىي دارد، از اين رو آن فرمان ظاملانه را صادر   او تصّور مى
  .كرده بود
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با زمحت زياد به او راه يافت و او را نصيحت كرده از عقوبت آن مهه ظلم ترساند، وىل نصايح آن  يكى از مردان اهلى
ديد و توان جلوگريى از آن را نداشت هجرت   سالك راه در او اثرى نكرد، آن مرد از آن شهر كه در آن، آن مهه ظلم مى

  .ادت و خدمت بنا كرداى خارج از آن حمدوده از ىن و چوب اتاقى براى عب كرد و در منطقه

روزى آن ستمگر با يارانش در قصر بود، فرشته مرگ به صورت جواىن در برابر ديدگان آنان ظاهر شد و دور قصر 
بينيم، ستمگر  ما جواىن را در حال گردش به دور كاخ مى: دوخت، بعضى از نزديكان گفتند گشت و به آنان چشم مى مى

  .ين راهگذر ديوانه و حتماً غريب است، يكى برود و او را از زندگى راحت كندا: جلوى پنجره آمد و او را ديد گفت

ندمي كشته : به آن ستمگر گفتند. يك نفر از آنان براى اجراى فرماِن شاه حركت كرد، به حمض محله، قبض روح شد و ُمرد
  .شد، سخت برافروخته شد، فرمان داد يكى برود و او را بكشد، دّومى هم قبض روح شد
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كيسىت كه عالوه بر نزديك شدن به قصر من دو نفر از ياران ما را  : ستمگر سخت عصباىن شد و خودش رفت، فرياد زد
  .من فرشته مرگم: نه، گفت: شناسى، گفت مگر مرا منى: كشىت؟ گفت

روى؟ من  كجا مى: د فرشته مرگ گفتسلطان از شنيدن نام او بر خود لرزيد و مششري از كفش افتاد، خواست فرار كن
چرا  : املوت گفت به من مهلت بده، براى وصيت و خداحافظى نزد اهل و عيامل بروم، ملك: مأمور گرفنت جان توام، گفت

  .كارهاى نيكو را در زماىن كه مهلت داشىت اجنام ندادى؟ اين را گفت و جان آن ظامل را گرفت

گاه خواست  آن! بشارت كه من عزرائيل هستم شر آن ستمگر را از سر مردم بريدم: از آجنا نزد آن مرد خدا رفت و گفت
: ملك املوت گفت. عمر بنده صاحل من سر آمده است، او را نيز قبض روح كن! اى ملك املوت: برگردد خطاب رسيد

عهدى تازه كنم و با  دهى تا به شهر رفته با زن و فرزندامن مرا مهلت مى: اكنون من مأمور قبض روح تو شدم، گفت هم
اى در فكر رفت  مهلت دارى، قدم اول را كه برداشت حلظه: به او مهلت بده، فرمود: آنان خداحافظى منامي؟ خطاب رسيد

ترسم با ديدن زن و بچه تغيريى در من حاصل شود و به خاطر آن  من مى! اى ملك املوت: و از رفنت پشيمان شد، گفت
خواهم مالقات با زن و فرزند را به لقاى او ترجيح دهم؛ مرا قبض روح كن كه خدا  ، من منىتغيري از عنايت حق حمروم شوم

رت است   !براى زن و فرزند من از من 

   خانه را خواست او صاحب
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  :هم چنني در آن تفسري آمده است

بيت : روى؟ گفت ىكجا م: اش گفت يكى از اولياى خدا براى اجنام فريضه حج عازم سفر شد طفل ده يا دوازده ساله
  الّله، طفل در عامل كودكى تصّور كرد

  368: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  :هركس بيت را ببيند صاحب آن را نيز خواهد ديد، روى شوق و عشق به پدر گفت

طفل به شدت گريست و با اصرار از پدر خواست تا او . زمان حجِّ تو نرسيده است: برى؟ پدر گفت چرا مرا با خود منى
  .راه خود بربدرا مه

چون به ميقات رسيدند ُحمْرم شدند و سپس به سوى كعبه حركت كردند، . سراجنام پدر پذيرفت و او را با خود مهراه كرد
آه كودكم كجا : زد هنگام ورود به مسجد احلرام طفل، ناله جانسوزى كرد و جان داد، پدر به سوگ او نشست و فرياد مى

تو خانه خواسىت خانه را يافىت او صاحب خانه خواست صاحب : نداىي شنيد كه گفت رفت، ناگهان از گوشه خانه خدا
  .خانه را يافت

  :به قول سالك راِه دوست فيض كاشاىن

 دواى درد ما را يار داند
 

 بلى احوال دل دلدار داند

  ز چشمش پرس احوال دل آرى
 

 غم بيمار را بيمار داند

  وگر از چشم او خواهى زدل پرس
 

 حال مست را هشيار داندكه 

 دواى درد عاشق درد باشد
 

 كه مرد عشق درمان عار داند

 طبيب عاشقان هم عشق باشد
 

 كه رنج خستگان غمخوار داند

 نواى زار ما بلبل شناسد
 

 كه حال زار را هم زار داند

 نه هر دل عشق را در خورد باشد
 

 نه هركس شيوه اين كار داند
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 بايد اى چون فيض زخود بگذشته
 

 كه جز جانبازى اينجا عار داند

  

   گرسنگى شقيق بلخى

  :اند نوشته

غذا ماند، پس از سه روز در حاىل كه از زيادى عبادت و گرسنگى، ضعف گرفته بود، دست به  سه روز ىب» شقيق بلخى«
  :درگاه حق برداشت و عرضه داشت

  .ام غذامي بده گرسنه! خدايا »اْطَعَمِىن «

  369: ، ص1 ج عرفان اسالمى،

مهراه من بيا، شقيق حركت كرد : آيد، به شقيق سالم كرد و گفت پس از فراغت از دعا شخصى را ديد كه به طرف او مى
هاى رنگارنگ و كارگراىن مشغول پذيراىي را ديد چون از غذا خوردن فارغ  در آن خانه ظروىف از طعام. اى رسيد و به خانه

شقيق، : ممكن است نامت را بگوىي؟ گفت: مسجد، گفت: كجا؟ گفت: رسيدشد و قصد رفنت كرد صاحب خانه پ
اين خانه خانه توست و اينان كارگران تواند، من خدمتكار و بنده پدرت بودم، از طرف پدرت جتارت : ناگهان فرياد زد

مال خود و غالمانت را يافتم تا آنچه هست به تو بدهم، اكنون كه تو را يافتم  رفتم، چون برگشتم مرده بود، تو را منى
  .برگري

اگر اينان غالمان منند مهه در راه خدا آزادند و اگر مال از من است، برداريد و بني خود تقسيم كنيد تا : شقيق گفت
  .نياز است ام زياد است ندارم، نياز من به ىب هريك از ندارى درآييد، من نيازى به آنچه در زندگى

  فقط خدا

به آن آراسته گردد، جز به او نينديشد و جز به خاطر او كارى نكند و اخالقى جز اخالق ذكر حقيقى است كه هركس 
  .او نداشته باشد
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  :ابو عبدالّله راضى گفت

شود كه هرگز  فقري به كسى گفته مى: خواستم كه در فقري از او سؤال كنم، سربرآورد و گفت رفتم و مى» وليد سّقا«پيش 
  .»1« قيامت از عهده آن برآيد جز حق در خاطره او نيامده و در

______________________________  
  .37: نفحات االنس -)1(

  370: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

   آيا به غري حق چيزى انتخاب كنم

  :آمده است »1« »يس«در تفسري قسمىت از آيات سوره 

شنيد به شتاب، از منزل خود كه در » انطاكيه«چون حبيب جنّار خرب رنج و مشّقت رسوالن خدا را از دست مردم 
وى از درآمد كسب . اى دور دست از شهر قرار داشت، به سوى مردم آمد، اين انسان فداكار از مؤمنان واقعى بود نقطه

يدستان خرج مى   .كرد و كار خود قسمىت را براى اهل و عيال و قسمىت را نيز براى دادرسى 

هاى پاكى كه در برابر اين مهه زمحت و رنج،   از رسوالن اهلى و انسان! اى مردم :هنگامى كه با مردم روبرو شد فرياد زد
كنيد؟ چرا بايد من خداى  چگونه مرا به خدايان دروغني دعوت مى. كنند پريوى كنيد كمرتين پاداشى از مشا طلب منى

آفريننده، خداىي را برگزينم كه  آفريننده خود را نپرستم؛ در صورتى كه بازگشت مشا به سوى اوست؟ آيا من به جاى خداى
شفاعت آن ) مرا در قيامت، عذاب دهد يا در دنيا دچار گرفتارى كند(اى بزند،  اگر خداى واقعى خبواهد به من ضربه

توانند جنامت دهند؟ در اين صورت آيا من از زيانكاران خنواهم بود؟ اى رسوالن  خدايان ضررى را از من دفع نكرده و منى
  .باشيد؛ به خداى فرستنده مشا اميان آوردمگواه ! اهلى

دانست پريوى از رسوالن و دفاع از آنان مشقت زيادى به دنبال دارد، در عني حال خدا و اهداف اهلى  اّما با اين كه مى
را مقدم داشت و در ميدان مبارزه قدم گذاشت و حمبوب خود را بر زن و فرزند و مال و جان و مهه هسىت خود مقّدم 

سراجنام بر اثر محله مردم كه با سنگ و آالت قتاله به او هجوم بردند كشته شد، سپس جنازه او را به ديوار شهر . داشت
  براى متاشاى مردم آوخيتند، خداى بزرگ در
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______________________________  
: از دورترين نقطه شهر مردى شتابان آمد گفت(؛ »وا اْلُمْرَسِلنيَ َقاَل يَا قـَْوِم اتَِّبعُ   َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى« -)1(

  .20): 36(، يس )پريوى كنيد] خدا[اى قوم من از اين فرستادگان 

  371: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

شت معرىف كرده است» يس«سوره مباركه  گونه  آرى، اين. از او جتليل كرده و آن چهره پاك را يكى از ستارگان درخشان 
ردمان كه در راه حق از مهه چيز گذشتند در اّدعاى حمّبت راستگوترين مردم بودند و چنان بودند كه حمبوب را بر مهه م

  .ما ِسواهُ   َوَدليُل اُحلّب إيثاُر اْلَمْحُبوِب َعلى: و به فرموده امام صادق عليه السالم. ماسوا ترجيح دادند

   آساى ادب اثر معجزه

اندوزى، زن و فرزند، مقام و منزلت  يكى سپهساالرى، ثروت: ورا بر سر دو راه قرار گرفته بودحّر بن يزيد در روز عاش
ماّدى و ديگر جان باخنت و از هسىت گذشنت؛ اّما آن انسان عاقل پس از اندكى تأّمل حق تعاىل را در پرتو امامت 

  .عامله كردحضرت سّيدالشهدا عليه السالم بر ماسوا ترجيح داده و با خداى عّزوجّل م

  :خوانيم مى »1« »نقد و حتليل و تفسري مثنوى«در اين زمينه در كتاب 

انساىن كه داراى ادب دروىن است، هرچند كه مرتكب تبهكارى شود، هرچند كه خود را گاهى ببازد؛ وىل سراجنام آن ادب 
  .روحى او را از سقوط جنات خواهد داد

  :خوانيم در داستان حّر بن يزيد رياحى مى

ابن «اين مرد به عنوان مبارزه و دستگريى حسني بن على عليهما السالم و سپردن آن به دست خوخنوار تاريخ بشرى يعىن 
  .بريون آمد و در برابر حسني عليه السالم قرار گرفت» زياد

  .ايستند، بر سر راهش ايستاد آن چنان كه دو دمشن خوىن رو در روى يكديگر مى

: تو برو يك طرف و با لشكرت مناز خبوان تا ما نيز مناز خود را خبوانيم حّر گفت: سالم فرمودهنگام مناز حسني عليه ال
  .مشا جلو بايست تا منازمان را به امامت تو خبوانيم
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   سر حسني بن على عليهما السالم خواند، سپس هنگامى كه حر بن يزيد آن روز مناز را پشت

______________________________  
  .97/ 1: و حتليل و تفسري مثنوى نقد -)1(

  372: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

مادر به عزايت گريه  (امام عليه السالم قصد حركت داشت حّر بن يزيد خمالفت كرد و حسني عليه السالم با مجله تندى 
  .حّر را خماطب قرار داد) كند

ه را بگوييد؛ وىل من با نظر به شخصيت مشا توانيد به من اين مجل مشا مى: حّر بن يزيد بدون كوچكرتين جسارتى گفت
  توامن چنني مجله را بگومي؟ منى

اين ادب روحى و اين شخصيت عاىل حّر بن يزيد باعث شد كه در روز خونني دشت نينوا سراجنام حقيقت را تشخيص 
و حقيقت والّله است را   ترين درجه به باالترين درجه ترقى كرده و جانب حسني عليه السالم كه جانب حق داده و از پايني

  .»1« گرفته و جان خود را در راه او نثار منايد

  ترين شرايط اختيار حمبوب در سخت

كتب رجاىل از او مسائل . ترين افرادى است كه تاريخ منونه او را كمرت به ياد دارد يكى از برجسته» حمّمد بن اىب عمري«
  :كنيم درباره او اكتفا مى »رجال الكشى«  اند كه در اينجا به ترمجه مقاله مهّمى نقل كرده

  :گويد على بن احلسن مى

دارى از حق گرفتار و به حبس حمكوم و از نابساماىن وضع زندان و شكنجه دچار بالهاى  ابن اىب عمري به خاطر جانب
  .زيادى شد

حديث تأليف كرده بود نيز  هاى گرانبهاىي كه در آنچه داشت به حكم خليفه ستمگر مصادره شد، از ميان اموال او كتاب
هاى آن كتب، حتت عنوان  هايش را از حفظ داشت كه از بازگوشده او نزديك به چهل جلد از نوشته. به غارت رفت

  .شود ياد مى» نوادر«

   از حمّمد بن اىب: گويد فضل بن شاذان كه خود از كم نظريترين عاشقان بود مى
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______________________________  
  .1، حديث 37، باب 313/ 44: األنوار حبار -)1(

  373: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

داند، او را گرفتند و گفتند از تشكيالت شيعه  عمري نزد حاكم وقت شكايت شد كه او نام متام شيعيان را در عراق مى
ابن اىب عمري  : گويد فضل مىبردار، امتناع كرد، عريانش كردند و او را بني دو درخت آوخيتند و صد ضربه تازيانه زدند،  پرده

  :گفت

آوردند درد شديدى مرا گرفت، كم مانده بود كه اسرار شيعه را  ها را يكى پس از ديگرى فرود مى زدند و تازيانه وقىت مرا مى
ر به ياد ايستادن د! عمري اى حمّمد بن اىب: را شنيدم كه گفت» حمّمد بن يونس بن عبدالرمحان«فاش كنم؛ اّما ناگهان نداى 

از اين ندا قّوت گرفتم و بر آنچه بر من رفت استقامت كردم و از اين بابت خداى بزرگ را شكر . برابر حمضر اهلى باش
  .بر اثر آن گرفتارى بيش از صدهزار درهم به او زيان وارد شد: گويد فضل بن شاذان مى. كنم مى

تو مرد : گويد ى را مورد عتاب قرار داده و مىوارد عراق شدم، كسى را ديدم شخص: گويد هم چنني فضل بن شاذان مى
هايت به ديدگانت ضربه وارد   ترسم كه طول سجده صاحب عياىل و كسب و درآمد تو براى آنان از راه نوشنت است، مى

  !!كند

زىن واى بر تو، اگر بنا بود با سجده  چقدر با من حرف مى: چون او سخن خود را تكرار و بر آن اصرار ورزيد گفت
  !!ىن چشم كسى از بني برود؛ بايد تاكنون چشم ابن اىب عمري از بني رفته باشدطوال

  .دارد كند و تا هنگام زوال آفتاب سر برمنى چه گمان دارى درباره كسى كه بعد از مناز صبح سجده شكر مى

گاه با مهه  خواستند و هيچ او مىنظريترين افرادى بودند كه حمبوىب به جز خدا نداشتند و هر حمّبىت را براى  آرى، اينان از ىب
  .»1« دادند ها چيزى را بر حضرت او ترجيح منى پيشامدها و سخىت

______________________________  
  .591و  584: رجال الكشى -)1(

  374: ، ص1 عرفان اسالمى، ج
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   آسيه و معبود واقعى

  :گويد چنني مى »1« مّال فتح الّله كاشاىن در تفسري خود

جهت خلوص اميان رستگار شد و وصلت او با فرعون به او ضررى نرسانيد و نقصى در قرب و منزلت او در نزد آسيه به 
  .حضرت حق پيدا نشد

وقىت كه ساحران سحر خود را منايش دادند و موسى عليه السالم عصايش را انداخت و اژدها شد و سحر : نقل است
داشت، چون فرعون بر آن مطّلع شد، به او   اميان خود را از فرعون پنهان مىو مّدتى . ساحران را باطل كرد آسيه اميان آورد

از دين موسى عليه السالم برگرد، اّما برنگشت بنابراين فرعون امر كرد تا او را چار ميخ كرده در آفتاب بينداختند : گفت
ند، آسيه چون آن : گاه فرعون دستور داد آن...  سنگ را ديد؛ جنات از فرعون و دخول تا سنگى آوردند تا بر سينه وى 

  :در جّنت را از خداى متعال درخواست كرد

  .»2« ]  الظَّاِلِمنيَ ِإْذ قاَلْت َربِّ اْبِن ِيل ِعْنَدَك بـَْيتاً ِيف اْجلَنَِّة َو َجنِِّين ِمْن ِفْرَعْوَن َو َعَمِلِه َو َجنِِّين ِمَن اْلَقْومِ [

  :زده است هنگامى كه گفتو خدا براى مؤمنان مهسر فرعون را مثل 

شت بنا كن ومرا از فرعون وكردارش رهاىي خبش ومرا از مردم ستمكار جنات  براى من نزد خودت خانه! پروردگارا اى در 
  .ده

پيش از آن كه سنگ بر او واقع شود خانه وى . خداى بزرگ دعاى وى را مستجاب كرد و حجاب از پيش وى برداشت
سپيد بود، وى خوشحال شد بعد از آن روح وى قبض كرد و آن سنگ بر جسد بيجان آمد و به وى منود كه از يك دّر 

   عذاب

______________________________  
  .سوره حترمي 11ذيل آيه  346/ 9: تفسري مّال فتح الّله كاشاىن -)1(

  .11): 66(حترمي  -)2(

  375: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .»1« فرعون را نچشيد
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ا در ميان اينگو  راسىت اين گونه بشرها از عجايب است، انساىن كه مقام دوم مادى و رياسىت مملكىت است، زىن كه  نه اميا
گونه وسائل عيش و نوش مادى برايش فراهم است؛ پس از درك  به انواع زيور و آرايش دنيا آراسته است، فردى كه مهه

د و به آن چه وابسته و تعّلق قلىب دارد در راه او از آن بگذرد حقيقت و يافنت حمبوب واقعى، او را بر هر چيزى ترجيح ده
ترين دوران زندگى يعىن جواىن نثار حمبوب  ها را حتمل كرده و حّىت جان شريين خود را در شريين ها و مشقت و انواع رنج

  .خود كند

______________________________  
فاطمه زهرا عليها السالم را در قيامت دارد، اين    صديقه كربىكه افتخار كنيزى حضرت » آسيه«داستان حضرت  -)1(

  :گونه نيز نقل شده است

روزى هنگام آرايِش دخرت فرعون شانه از دستش رها . كرد زىن در دربار فرعون به عنوان آرايشگر دخرت فرعون خدمت مى
مگر : دخرت فرعون پرسيد. بان جارى كرداو هنگامى كه خواست شانه را بردارد نام خدا را بر ز . شد و روى زمني افتاد

دخرت . آرى، خداى من مالك متام جهان و خالق آن است؛ حّىت پدر تو: خداىي جز پدرم است؟ زن آرايشگر گفت
فرعون ماجرا را براى پدرش بازگو كرد به دنبال اين خرب، فرعون دستور داد تا زن آرايشگر را گرفتند و او را با ميخ به زمني 

  .كرد بگو من خداى توام، زن آرايشگر مقاومت مى: گفت هر چه فرعون مى. زير ضربات تازيانه گرفتنددوخته و 

اى از آتش بياندازند وىل او هم چنان بر عقيده خود استوار  تا دو فرزند اين زن موّحد عاشق را در كوره: فرعون دستور داد
  .و او را به باد توبيخ گرفت مهسر فرعون جلو آمد» آسيه«در اين هنگام . و پا برجا بود

. تو خدا نيسىت و خملوق خداىي. خوب من نيز قبول ندارم: آخر اين زن خداىي مرا قبول ندارد، آسيه گفت: فرعون گفت
  .آسيه را نيز با ميخ به زمني دوختند و سراجنام با شكنجه فراواىن به شهادت رساندند: در اينجا بود كه فرعون دستور داد

  376: ، ص1 ى، جعرفان اسالم

   اعتماد و توكل بر حق

رسيد، هر كارى كه داشت رها و به  در روزگار عيسى بن مرمي عليه السالم، زىن بود صاحله و عابده، چون وقت مناز فرا مى
  .شد مناز و طاعت مشغول مى
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چون به مناز ايستاد، شيطان روزى هنگام پخنت نان، مؤّذن بانگ اذان داد، او نان پخنت را رها كرد و به مناز مشغول شد؛ 
رت  اگر مهه نان: زن به دل جواب داد» شود ها مهه سوخته مى تا تو از مناز فارغ شوى نان«در وى وسوسه كرد  ها بسوزد 

  .است كه روز قيامت تنم به آتش دوزخ بسوزد

خداى تعاىل قضا كرده اگر : پسرت در تنور افتاد و سوخته شد، زن در دل جواب داد: ديگر بار شيطان وسوسه كرد
شوم كه الّله  است كه من مناز كنم و پسرم به آتش دنيا بسوزد من به قضاى خداى تعاىل راضى هستم و از مناز فارغ منى

  .تعاىل فرزند را از آتش نگاه دارد

ناسوخته و فرزند ها به جاى خويش  در تنور ديد مهه نان. شوهر زن از در خانه درآمد، زن را ديد كه به مناز ايستاده است
را ديد در آتش بازى مهى كرد و يك تار موى وى به زيان نيامده بود و آتش بر وى بوستان گشته، به قدرت خداى 

  .عّزوجلّ 

چون زن از مناز فارغ گشت، شوهر دست وى بگرفت و نزديك تنور آورد و در تنور نگريست، فرزند را ديد به سالمت و 
، عجب ماند و شكر بارى تعاىل كرد و زن سجده شكر كرد خداى را عزوجّل، شوهر نان به سالمت هيچ بريان ناشده

برو از اين زن بپرس تاچه : عيسى گفت. فرزند را برداشت و به نزديك عيسى عليه السالم برد و حال قّصه با وى نگفت
آمدى و جربئيل وحى آوردى معاملت كرده است و چه سّر دارد از خداى؟ چه اگر اين كرامت آن مردان بودى او را وحى 

  .او را

  كار: شوهر پيش زن آمد و از معاملت وى پرسيد، اين زن جواب داد و گفت

  377: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

طهارت ننشستم اّال در حال زنان و ديگر اگر  آخرت پيش داشتم و كار دنيا باز پس داشتم و ديگر تا من عاقلم هرگز ىب
انگ مناز بشنيدم مهه كارها به جاى رها كردم و به مناز مشغول گشتم و ديگر هركه با ما هزار كار در دست داشتم چون ب

جفا كرد و دشنام داد، كني و عداوت وى در دل نداشتم و او را جواب ندادم و كار خويش با خداى خويش افكندم و 
ردم وسائل را هرگز بازنگردانيدم قضاى خداى را تعاىل راضى شدم و فرمان خداى را تعظيم داشتم و بر خلق وى رمحت ك

اگر اين زن : اگر اندك و اگر بسيار بودى بدادمى و ديگر مناز شب و مناز چاشت رها نكردمى، عيسى عليه السالم گفت
  .»1«  مرد بودى پيغامرب گشىت
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يم عليه السالم اى است كه دوبار قرآن جميد بر آن شهادت داده است، يكى ابراه مسئله نسوخنت طفل در تنور آتش مسئله
در زمان منرود و ديگر موسى عليه السالم در دوران كودكى در عصر فرعون و البته هركس با متام وجود تسليم حق گردد، 

اْلَعُبوِديَُّة ُجْوَهَرٌة ُكنـُْههُ : اند چنانچه فرموده. خداوند هر مشكلى را برايش سهل و هر چيزى را به فرمان او قرار خواهد داد
  يَّةُ الرُّبُوبِ 

فته است   .بندگى حقيقىت است كه در ذات آن مالكيت بر هر چيز 

از . كند مشارى از انبيا و اوليا نقل شده است كه آيات قرآن جميد هم آن حكايات را تصديق مى در اين زمينه حكايات ىب
  :مجله يكى از بزرگان گويد

گشتم چند روز برآمد، اميد از خود برداشتم، ناگاه  ر باديه مىرفتم از كاروان بازماندم و راه گم كردم، د وقىت در باديه مى
بر آن پشته رفتم حمراىب ديدم در او . اى از ريگ رفتم تا رسيدم به پشته يكى پى ديدم كه در آن وقت در روم بود از پى مى

  .آدمى ديدم نشسته، شادمانه شدم كه آدمى ديدم، آجنا نشستم و زماىن ببودم آفتاب فرو شد

______________________________  
الس؛ بستان العارفني؛ حتفة املريدين -)1(   .243: منتخب رونق ا

  378: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

هاى نيكو پوشيده و بر اين باال برآمد و پاى بر زمني زد،  آمد نيكو روى جامه وقت مناز شام درآمد، جواىن ديدم مى
اى آب خبورد، بدان حمراب باز رفت من  مرد بدان آب طهارت كرد و پاره چشمه آب روان گشت از آن ريگ، اين جوان

نيز برخاستم فراز شدم از آن آب خبوردم، مهه تشنگى از من بشد و هم گرسنگى و هم ماندگى از من زايل شد، پس آب 
از : ر وى زدم، گفتمدست بكردم و بايستادم و مناز كردن گرفتم چون جوان، از مناز فارغ شدم قصد رفنت كرد، من دست ب

بيا از پس بر اثر وى برفتم هنوز گامى چند نرفته بودم كه : ام، گفت ر خداى تعاىل مرا راه بنماى كه من راه گم كرده
به خداى كه بر نگوىي  : گفتم! كاروان اينك: اى ديدم، روى از پس كرد و مرا گفت بانگ اشرت شنيدم و روشناىي مشعله

  .»1« ...ام  ين العابدينمن ز : كه تو كيسىت؟ گفت

  :و امام على عليه السالم فرمود
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 َغذائّيٍة َولِكّىن أُيِّْدُت ِبُقوٍَّة َمَلُكوتِيٍَّة َوالّلِه ما قـََلْعُت باَب َخْيَرب َوَقَذْفُت ِبِه َأْرَبعَني َذْرعاً حتُِسَّ ِبِه َأْعضائى ِبُقوٍَّة َجَسِديٍَّة َوال َحرََكةٍ 
  .»2« ا ُمضيَئةٍ َونـَْفٍس ِبُنوِر َرِّ 

به خدا قسم درب خيرب را بواسطه اعضاو قدرت جسمى و غذاىي كه خوردم نكندم و پرتاب نكردم بلكه به قدرت ملكوتى 
  .و با نور اهلى كمك شدم

______________________________  
  .245: حتفة املريدين -)1(

لس السابع والسبعون، 513: شيخ صدوق ؛ األماىل،127/ 1: ، روضة الواعظني191: بشارة املصطفى -)2( ، ا
  .10حديث 

  379: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  ] َفاذا َحتَقََّق اْلِعلُم ىف الصَّْدِر خافَ [

ها معّني فرموده و  هاىي كه در دنيا و آخرت براى جرم زماىن كه دانش انسان به خداوند بزرگ و مقام حضرت او و به جرميه
شد، در دل آدمى حتّقق پيدا كرد و هم چون ريشه درخت در قلب انسان ثابت گشت  به عاقبت خود كه چه خواهد

ها است، ثابت خواهد  اش دانش انسان به واقعّيت از آجنا كه اين حالت كه ريشه. حالت ترس در دل او جاى خواهد كرد
  .شود شد، انواع خوف ممدوح كه در گذشته در شش قسمت بيان شد براى آدمى حاصل مى

توّجهى آنان به مسائل تربيىت و اعالم خطر به آنان و درصدد  آمدن حوادث ناگوار براى مردم بر اثر ىب ف از پيشخو  - 1
  .پيشگريى برآمدن از آن حوادث براى جنات خلق

  .خوف از سوء عاقبت و فعاليت در جهىت كه عمر آدمى به حسن عاقبت خامته يابد - 2

  .دن از گناهخوف از مقام خدا و در نتيجه پاك مان - 3

رتين علت براى توبه و بازگشت است - 4   .خوف از عذاب گناه اجنام گرفته كه 

  .خوف از نقصان در عبادت يا قّلت آن در برابر عظمت حق و در نتيجه كوشش بيشرت براى عبادت بيشرت - 5
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اتصال به حضرت او انتهاى حضرت حق و در نتيجه، فعاليت كردن براى  خوف از كوچكى خود در برابر عظمت ىب - 6
  .از طريق عبادات كامل جهت جربان كوچكى خويش

  380: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  ] َوِإذا َصّح اَخلوُف َهَربَ [

آيد، گريز از جاهالن، گريز از  چون ترس به واقعّيت در دل جاى گريد و ترس صحيح باشد به دنبال آن مسئله گريز مى
  .د، گريز از گناه و معصيت و هرچه كه نزد موال پسنديده نيسترو  بدكاراىن كه توقع خوىب در آنان منى

  381: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  ]َوِإذا َهَرَب َجنا[

   عوامل جنات

هاى خسارت بار بگريزد از شقاوت و بدخبىت، از خزى دنيا و عذاب  زماىن كه به خاطر خوف، انسان از متام برنامه
  .ت پيدا كرده و به فوز عظيم و رستگارى رسيده استآخرت، از رخيته شدن آبرو در دو جهان جنا

  :فرمايد امام باقر عليه السالم در روايىت مى

روى در زندگى به هنگام غنا و فقر،  ترس از خدا در آشكار و پنهان، ميانه: دهد سه چيز است آنچه انسان را جنات مى
  .»1«  به عدالت سخن گفنت هنگام رضا و خشم

  :فرمايد عليه و آله در روايىت مىرسول اسالم صلى اهللا 

و امام صادق عليه . حفظ زبان، گريه بر گناه، در صورت سود نداشنت نشسنت در خانه: دهد سه چيز آدمى را جنات مى
خوراندن به مردم، افشاى سالم، مناز شب به آن هنگامى : آنچه مايه جنات است عبارت است از: فرمايد السالم نيز مى

  .»2« دكه مردم در خوابن

   هم چنني رهرب بزرگ اسالم در ضمن وصايايش به امري مؤمنان عليه السالم علل گرفتارى
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______________________________  
  .254، حديث 23، باب 105/ 1: ؛ وسائل الشيعة11، حديث 84/ 1: اخلصال -)1(

  .254، حديث 23، باب 105/ 1: وسائل الشيعة -)2(

  382: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  :كند و خوشبخىت و جنات را چنني بيان مى

ى مى! يا على حسد، حرص، دروغ كه البته انساىن كه داراى ترس از مقام : كنم تو را از سه خصلت بزرگ كه گناه است 
  .خداست دائم از اين سه خصلت و مشابه آن در حال گريز است

  .مواسات با برادر در راه خدا و يار حق در هر حالانصاف دادن به مردم، : بزرگرتين اعمال سه چيز است! يا على

  .خوشحاىل مؤمن در دنيا به سه چيز است مالقات با برادران، افطار از روزه، عبادت در آخر شب! يا على

سه چيز در هركس نباشد براى اعمال نيكش پايدارى خنواهد بود، ورعى كه او را از معاصى حفظ كند، اخالقى  ! يا على
  .ا آن با مردم زندگى كند، بردبارى و حاىل كه بتواند جهل جاهل را با آن از خود دور منايدكه بتواند ب

انفاق به وقت تنگدسىت، انصاف دادن به مردم و خبشش علم به كسى كه براى : سه چيز از حقايق اميان است! يا على
  .فراگريى آن آمده

را حمروم كرده، صله رحم با خويشى كه با تو قطع رابطه   سه چيز از مكارم اخالق است، خبشش به كسى كه تو! يا على
  .»1«  كرده و گذشت از كسى كه به تو ظلم كرده

هاىي كه نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله به  آرى، انسان اگر از حرص، حسد، كذب و ساير صفات رذيله بگريزد و به واقعّيت
كسى كه به حقيقت، جناِت از شر دنيا و آخرت را . ده استعلى عليه السالم سفارش كرده آراسته شود جنات پيدا كر 

  طلبد بايد از كليه عوامل شر در گريز باشد، كتب آمساىن و انبيا و ائمه عليهم السالم از آنچه انسان بايد بگريزد مى

______________________________  
  .5762، باب النوادر، حديث 356/ 4: من ال حيضره الفقيه -)1(
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  383: ، ص1 سالمى، جعرفان ا

  .اند تاجنات بيابد پرده برداشته و آدمى را بگريز از عوامل شر تشويق منوده و علل بدخبىت و شقاوت را براى انسان بيان كرده

ْلُمْؤِمُن ُجباناً َوال حريصاً وال ال يُؤِمُن َرُجٌل فيِه الشُّحُّ َواحلََْسُد َواجلُُْنبُ ال َيُكوُن ا: َعْن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم َعْن أَبيِه قالَ 
  .»1« شحيحاً 

كسى كه خبل و حسد و ترس دارد اميان ندارد، مؤمن ترسو و حريص و خبيل : امام صادق عليه السالم از قول پدرش فرمود
  .نيست

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در روايىت مى

  .»2« دروغگو و پري زناكارروند حاكم ستمكار، بازرگان  سه نفر بدون حساب به دوزخ مى

ما  ِإنَّ الّلَه َعزََّوَجلَّ يـُْبِغُض الَغِىنَّ الظَُّلوَم، َوالشَّْيَخ اْلفاِجِر َوالصَّْعُلوَك اْلُمختاَل ُمثَّ قاَل، أََتْدرى: َعْن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
  .»3«  ٍء ِمْن مالِهِ  ال، ُهَو الَّذى ال يـَتَـَقرَُّب ِإَىل الّلِه َعزََّوَجلَّ ِبَشىْ : الَ فـَُقْلنا الَقِليَل اْلماِل، ق: الصَّْعُلوَك اْلُمْختاِل؟ قالَ 

دار ستمكار، پريمرد نابكار و درويش متكّرب، سپس  دارد، پول خداوند سه كس را دمشن مى: امام صادق عليه السالم فرمود
  داىن درويش متكّرب كيست؟ مى: فرمود

  .نه، كسى است كه مالش را در راه قرب حق صرف نكند: ودشخص كم بضاعت، فرم: گفتم

   َلَعَن َرُسوُل الّلِه َثالثًَة اآلِكُل زاَدُه َوْحَدُه، َوالرَّاِكبُ : َعَن َأىب احلََْسِن عليه السالم قالَ 

______________________________  
  .11473، حديث 5، باب 40/ 9: ؛ وسائل الشيعة8، حديث 82/ 1: اخلصال -)1(

  .11473، حديث 5، باب 40/ 9: وسائل الشيعة -)2(

  .16 - 7567، حديث 49، باب 374/ 11: مستدرك الوسائل -)3(

  384: ، ص1 عرفان اسالمى، ج
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  .»1«  الَفالِة َوْحَدُه، َوالنَّاِئُم ىف بـَْيٍت َوْحَدهُ  ىف

مسافرى كه توشه خود را تنها خبورد : كرده است  پيامرب صلى اهللا عليه و آله سه نفر را لعنت: امام كاظم عليه السالم فرمود
  .و از مهسفرهايش دريغ ورزد، كسى كه در بيابان تنها مسافرت كند و هركس در خانه تنها خبوابد

  .»2« العاِمُل بِالظُّْلِم َواْلُمعُني َعَلْيِه َوالرَّاضى ِبِه ُشرَكاءٌ َثالَثةٌ : كاَن َعِلىٌّ عليه السالم يـَُقولُ 

  ).در اين گناه(پسندد هر سه شريكند  دهد و آن كه ستم را مى كند و آن كه در آن ستم كمك مى مىآن كه ستم 

الَّذى ال ظُْلٌم يـَْغِفرُُه الّله َعزََّوَجلَّ َوظُْلٌم ال يـَْغِفرُُه الّلهُ َوظُْلٌم ال َيَدُعُه َفَأمَّا الظُّْلُم : الظُّْلُم َثالثَةٌ : َعْن َأىب َجْعَفٍر عليه السالم قالَ 
َنُه َوبـَْنيَ الّلِه َعزََّوَجلَّ َوَأمَّا الظُّْلُم الَّذى ال يـَْغِفرُُه الّلُه َفالشِّْرُك بِالّلِه َعزََّوَجلَّ َوأَمَّا الظُّْلُم الَّذى يـَْغِفرُُه الّلُه َفظُْلُم الرَُّجِل نـَْفَسُه ف يما بـَيـْ

ُدايـََنُة بـَْنيَ الِعب
  .»3« ادِ َيَدُعُه الّله عّزوجّل َفامل

آمرزد و ستمى كه از  آمرزد و ستمى كه منى ستمى كه خداى عزوجل مى: گونه است ستم سه: امام باقر عليه السالم فرمود
آمرزد ستمى است كه شخصى درباره خودش كرده  آمرزد شرك به خداست و ستمى كه مى اندازد، اما ستمى كه منى نظر منى

  .كنند ت كه بندگان به يك ديگر پيدا مىاندازد حقوقى اس و ستمى كه از نظر منى

دارى بود، انسان از هر گناهى از قبيل آنچه در روايات باال ذكر  آرى، وقىت خوف در قلب انسان خوف صحيح و واقعّيت
   كند و چون فرار كرد به طور حتم شد فرار مى

______________________________  
  .76، حديث 5، باب 398/ 2: احملاسن -)1(

  .107/ 1: اخلصال -)2(

  .15، حديث 79، باب 311/ 72: حبار األنوار -)3(

  385: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .كند و بدون شك جنات پيدا مى

  ] َوِإذا َأْشَرَق نُوُر الَيقِني ىف اْلَقْلِب شاَهَد الَفْضلَ [
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   نور يقني

ره بود، اين چه يقيىن است   يقني از آن عنايات ىبشود كه قبل از  چون نور يقني در دل تابيد، به متاشاى عنايىت نايل مى
اين چه يقيىن است كه حصول آن در قلب و تابش آن در دل باعث . كه سود آن بيشرت مشمول الطاف اهلى شدن است

 بيند البته ديد مى گردد كه فاصله بني انسان و خدا كم شود و در نتيجه به مقام قرب رسيده و آنچه را قبل از آن منى مى
  .براى يافنت اين يقني بايد به كتاب خدا و روايات كه منعكس كننده اصول عرفان واقعى هستند مراجعه كرد

   مراتب يقني

  :قبل از هر چيز بايد دانست كه از نظر عارفان، يقني داراى سه مرتبه است

  .علم اليقني - 1

  .عني اليقني - 2

  .حّق اليقني - 3

به معناى تصّور و تصديق موضوع به صورتى است كه در واقع چنان است و البته حصول اين يقني جز به    علم اليقني
  .كمك دانش و علم و استدالل و منطق ميّسر نيست

   اى به معناى ديدن و مشاهده كردن واقعّيت است و اين مرتبه درجه  عني اليقني

  386: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .ت، چون بني چيزى را به چشم ديدن و باور كردن تا شنيدن و قبول كردن خيلى فرق استاز مرتبه قبل باالتر اس

گونه راه شك و ترديدى به آن براى انسان مناند  به معناى مّتحد شدن وجود با واقعّيت است؛ به حنوى كه هيچ  حق اليقني
  :و واقعّيت خارجى يا موجودّيت انسان يكى گردد، به قول بابا طاهر عريان

  بود درد مو و درمامن از دوست
 

  بود وصل مو و هجرامن از دوست

  اگر قصامب از تن واكره پوست
 

 «1»  جدا هرگز نگردد جامن از دوست
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حق اليقني به معناى فناى در حق و بقاى به اوست، علماً و شهوداً و حاًال و مراد از لقاى حق در آيات قرآن مهني مرتبه 
اى كه كار دليل و برهان كار ديده نيست، بلكه نتيجه حركت اهلى قلب است، قلىب كه خانه اوست و  مرتبه، »2«  است

شود، به نور يقني روشن گردد انسان مستحّق عنايات  عرصه جتّلى نور او و چون ديده قلب كه از آن تعبري به بصريت مى
يابد، آنچه را  ديد و مى بيند آنچه را منى شنيد و مى اين يقني منىشنود آنچه را قبل از  گردد و مى خاّصه و الطاف رمحانيه مى

  .يافت منى

رتين كتب عرفاىن است در باب يقني چنني مى» منازل السائرين«   :گويد كه يكى از 

  :و يقني را سه درجه است

مربوط به حق است  اّول علم اليقني و آن قبول چيزى است كه از حق ظاهر شده و به ما رسيده و قبول چيزى است كه
  .»و از ما غايب است و استقامت بر چيزى است كه قائم به حق است

هاىي است كه از طريق انبيا از قبيل اميان و اسالم و احكام و  علم اليقني قبول برنامه«: فرمايد در شرح مطلب فوق مى
  معجزات كه مهه داللت دارند از جانب حّقند

______________________________  
  .بابا طاهر -)1(

  .21: مراحل السالكني -)2(

  387: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

شت و جهّنم وهرچه كه متعّلق به فرد است مى   .باشد به ما رسيده و نيز قبول آخرت و احوال روز قيامت و 

  .ددگر  شوند و يقني آنان تقويت مى و نيز ايستادگى و پابرجاىي بر امورى است كه بندگان به آن هدايت مى

نيازى انسان از خرب، به  نيازى انسان از يافنت واقعّيت به كمك استدالل است و ىب درجه دّوم عني اليقني است و آن ىب
  .وسيله ديدن است و پاره شدن حجاب علم به مشاهده واقعّيت است

  :فرمايد سپس در شرح مى
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اين گونه مشاهده با كمك فطرت پاك و قلب طور كه اشياء هستند و  عني اليقني شهود اشياء به كشف است، به مهان
منظور از حجاب علم . سليم است و در صورت پاك شدن عامل جان از غبار گناه و كدورت شك و ترديد ميّسر است

ء غايب از او  كند و در حاىل كه شى هم معلوم است كه گاهى انسان، صورتى مطالب با واقع در ذهن خود تصّور مى
  .ء برابر در قلب اين عني اليقني است ء در برابر انسان و انعكاس آن شى ر شىاست؛ وىل در صورت حضو 

درجه سوم حق اليقني است و آن تأللؤ نور صبح كشف است، سپس راحت شدن از سنگيىن تعّني بر دوش جان سپس 
  .فنا در حق اليقني

است با فنا از بود خود و علم خود، به اين حق اليقني به حتّقق به حقيقت علم حق : فرمايد گاه در شرح اين مطلب مى آن
معىن كه جتّلى نور حقيقت است بر ظلمت منّيت انسان، به طورى كه انسان بر اثر آن جتّلى از ميان برخيزد، چون از ميان 

، شود؛ زيرا قبل از آن جتّلى موجودى بود آراسته به صفت يقني برخاست و خودى برجاى مناند از سنگيىن بار يقني رها مى
وىل اكنون وجودى منانده كه حامل صفت يقني باشد و متحّمل حقيقى كه يقني بر او بار كرده، بلكه به جاىي رسيده كه 

   دست حق و گوش حق و چشم حق و علم حق و راه حق و قدم حق شده و او نيست

  388: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

گاه فنا در حق  دهند، آن از خود حركىت ندارد، حركتش مىبرند و  دهد، بلكه او را در مسري مى كه به سريش ادامه مى
  .»1«  بيىن اليقني كه ديگر از او عني و اثرى منى

مهه حق است و بس، مهه فنا است و بس، مهه تعّلق و ربط است و بس و به فرموده امرياملؤمنني عليه السالم در مناجات 
  :مسجد كوفه

، َمْوالَى يا َمْوالَى أَْنَت اْلماِلُك َوأَنَا اْلَمْمُلوُك َوَهْل يـَْرَحُم  أَنَا اْلَعْبُد َوَهْل يـَْرَحُم اْلَعْبَد ِإّال اْلَمْوىلوَ   َمْوالى يا َمْوالى أَْنَت اْلَمْوىل
ليَل ِإّال الْ  َعزيُز، َمْوالَى يا َمْوالَى أَْنَت اْخلاِلُق َوأَنَا اْلَمْمُلوَك ِإّال اْلماِلُك، َمْوالَى يا َمْوالَى أَْنَت اْلَعزيُز َوأَنَا الذَّليُل َوَهْل يـَْرَحُم الذَّ

َحُم احلَْقَري ِإّال اْلَعظيُم، َمْوالَى يا اْلَمْخُلوُق َوَهْل يـَْرَحُم اْلَمْخُلوَق ِإّال اْخلاِلُق، َمْوالَى يا َمْوالَى أَْنَت اْلَعظيُم َوأَنَا احلَْقُري َوَهْل يـَرْ 
، َمْوالَى يا َمْوالَى أَْنَت الَغِىنُّ َوأَنَا اْلَفقُري َوَهْل يـَْرَحمُ َمْوالَى أَْنَت اْلَقِوىُّ َوأَنَ   اْلَفقَري ِإّال ا الضَّعيُف َوَهْل يـَْرَحُم الضَّعيَف ِإّال اْلَقوىُّ

َيُِّت َوَهْل الَغِىنّ، َمْوالَى يا َمْوالَى أَنَا السَّاِئُل َوأَْنَت اْلُمْعطى َوَهْل يـَْرَحُم السَّاِئَل ِإّال اْلُمْعطى، مَ 
ْوالى يا َمْوالى أَْنَت احلَْىُّ َوأَنَا امل

  .»2«  ىيـَْرَحُم اْلَميَِّت ِإّال احلَْىُّ، َمْوالَى يا َمْوالَى أَْنَت اْلباقى َوأَنَا اْلفاىن َوَهْل يـَْرَحُم الفاِىنَ ِإّال اْلباق

   ز نظر سرمايهرسد كه شخصيىت مانند امري مؤمنان عليه السالم كه ا آرى، به آجنا مى
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______________________________  
  .122: منازل السائرين -)1(

تو عزيزى و ! كند به بنده جز موال؟ موالمي اى موالى من ام، آيا رحم مى تو موالىي و من بنده! موالمي اى موالى من -)2(
كند به خملوق  ن خملوق، آيا رحم مىتو خالقى و م! كند به خوار جز عزيز؟ موالمي اى موالى من من خوار، آيا رحم مى

كند به ناچيز جز باعظمت؟ موالمي اى موالى  تو با عظمىت و من ناچيز، آيا رحم مى! جز خالق؟ موالمي اى موالى من
تو ىب نيازى و من نيازمند، ! كند به ناتوان جز نريومند؟ موالمي اى موالى من تو نريومندى و من ناتوان، آيا رحم مى! من

كند به سائل جز  تو عطاخبشى و من سائل، آيا رحم مى! نياز؟ موالمي اى موالى من كند به نيازمند جز ىب مى آيا رحم
تو باقى ! كند به مرده جز زنده؟ موالمي اى موالى من اى و من مرده، آيا رحم مى تو زنده! عطاخبش؟ موالمي اى موالى من
  است؟كند به فاىن جز باقى  هسىت و من فاىن، آيا رحم مى

  389: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

شود   نظري است، چنان فاىن در او مى امياىن و عملى و اخالقى پس از پيامرب صلى اهللا عليه و آله در متام ادوار خلقت ىب
كند و  داند و اين پرمثرترين حالىت است كه انسان نسبت به حق پيدا مى كه خود را ذليل، فقري، ضعيف، مّيت و فاىن مى

  .حله حق اليقني استاين مر 

شود كه انسان از طريق علم اليقني به مرتبه عني اليقني و از عني اليقني به  البته با تدبّر در آيات قرآن و روايات معلوم مى
در علم اليقني فعالّيت مغزى و عقلى دخالت دارد و در عني اليقني فعاليت قلب و در . رسد مرحله حق اليقني مى

  .باشد و عنايت خداوندى كه مهان كشش معشوق به عاشق است مى اليقني جذبه اهلى حق

  اگر از جانب معشوق نباشد كششى
 

 «1» كوشش عاشق بيچاره به جاىي نرسد

  

   قرآن و مسئله يقني

  .»2« ] وََكذِلَك نُِرى ِإبـْرَاِهيَم َمَلُكوَت السَّماَواِت َواَألْرِض َوِلَيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننيَ 

  .كنندگان شود دهيم تا از يقني ها و زمني به ابراهيم نشان مى گونه فرمانرواىي و مالكّيت و ربوبّيت خود را بر آمسانو اين  
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او يافت كه . حضرت ابراهيم عليه السالم دريافت كه رىب در عامل و مالك و كارگرداىن در هسىت به جز حضرت او نيست
كه فعل وجود مقدس آن جناب است در اين عرصه هسىت حاكم است، در   نظام جهان مّتكى به اراده اوست و كلمه ُكنْ 

چنني دريافىت به هيچ وجه شك و ترديد راه ندارد و از اين راه انسان مراتب يقني را طى كرده تا به مقام تسليم و رضا و فنا 
   رسد اين آيه منايانگر يقني ىف الّله و بقاء بالّله مى

______________________________  
  .حافظ -)1(

  .75): 6(انعام  -)2(

  390: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .ابراهيم عليه السالم به حضرت اوست

  .»1« ] َو ِباْآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنونَ [

  .و به آخرت ايشان يقني دارند

  .ندارند يعىن در برپاىي، آن جاى كه براساس عدل اهلى و نظام متقن حركت در اجزاى هسىت است، كمرتين شك و ريىب

  .»2« ] َو ِيف اْألَْرِض آياٌت ِلْلُموِقِننيَ [

  .ست] بر توحيد، ربوبيت و قدرت خدا[هاىي  در زمني براى اهل يقني نشانه

نه زمني، در خشكى كنند و به اين  ها و درياها فكر مى آرى، انديشمندان و متفّكران به هنگامى كه در آثار اهلى در 
  .اى وجود ندارد ى عادل، عاملى حكيم، امكان پيدايش و فعاليت ذرّهرسند كه بدون خالق نتيجه مى

گريند كه زمني انبار موادى براى موجودات زنده است، موادى كه  انديشمندان از تفّكر در ُصْنع اهلى چنني نتيجه مى
ا و ماشني اى از ذرّات اين  ههاى حساب، از مشارش آن عاجز است؛ چه رسد به حتقيق در متام شؤون هر ذرّ  قدرت، انسا

  .حساب مواد ىب
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ا جزوه و كتاب منتشر  مسئله جّو زمني كه درباره آن هزاران كتاب نگاشته شده است، معادن زمني كه درباره آن ميليو
ها، درياها، اقيانوسها و عجايىب   ها، درياچه ها، صحراها، جزيره ها، رودخانه ها، كوهها، چشمه ها، تپه شده است، خشكى

اند و به سوى مراتب يقني تا جاىي كه  مهه اين آثار، حركت دهنده انسان به سوى يقني... اقيانوسها وجود دارد و كه در 
   ها افرادى بزرگ از انسان

______________________________  
  .4): 2(بقره  -)1(

  .20): 51(ذاريات  -)2(

  391: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  .ائمه عليهم السالم و صلحا و عارفان و اوليا به وجود آيندايت بزرگ چون انبيا و  و ىب

   روايات و مسئله يقني

يا َأخا ُجْعٍف ِإنَّ اإلمياَن أَْفَضُل ِمَن اْإلِْسالَم َوِإنَّ اْلَيقَني أَْفَضُل ِمَن اِإلمياِن، َوما ِمْن : َعْن جاِبر قاَل ىل أَبُو َعْبِدالّلِه عليه السالم
  .»1«  اْلَيقنيَ  ٍء َأَعزَّ ِمنَ  َشىْ 

اى برادر جعفى اميان از اسالم برتر است، ويقني از : حضرت صادق عليه السالم به من گفت: گويد جابر جعفى مى«
  .اميان باالتر است، وچيزى گرانبهاتر از يقني نيست

  :فرمايد جملسى بزرگ رمحه اهللا در توضيح اين روايت مى

طور نيست، به خصوص كه اميان اكثر مردم  شود، اّما در اميان اين معصيت صادر منىيقني در وجود هركه جتلى كند، از او 
فالن غذا براى : گويد بينيد وقىت طبيب مى منى. رود تقليدى و ظىن است و با كمرتين وسوسه نفس يا شيطان از بني مى

كنند؛ اّما با  سخت عمل مىفالن مرض ضرر دارد، يا باعث فزوىن مرض يا دير خوب شدن است و مردم قول طبيب را 
اين مهه آيات خدا و اخبارى كه از انبيا و ائمه عليهم السالم درباره خطرات و آثار شوم معاصى رسيده تصريح شده است  

  .كنند و اين نيست مگر از ضعف اميان و نبود يقني كه گناهان باعث هالكت و عذاب شديد است، مردم كمرت توجه مى
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ْعُتُه يـَُقولُ : ليه السالم قالَ َعْن َأىب احلََْسِن ع فـَْوَق اإلمياِن ِبَدَرَجٍة، َواْلَيقُني فـَْوَق   اإلمياُن فـَْوَق اإلْسالِم ِبَدَرَجٍة، َوالتـَّْقوى: مسَِ
  .»2«  ءٌ أََقلَّ ِمَن اْلَيقنيِ  ِبَدَرَجة، َوما ُقسَِّم ىف الّناِس َشىْ   التـَّْقوى

______________________________  
  .1، باب فضل االميان، حديث 51/ 2: كاىفال -)1(

  .2، باب فضل االميان، حديث 51/ 2: الكاىف -)2(

  392: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

اى برتر از اميان  اى از اسالم باالتر است و تقوا درجه اميان درجه: از امام رضا عليه السالم روايت شده است كه فرمود
  .چيزى در ميان مردم كمرت از يقني تقسيم نشدهاى فوق تقواست و  است و يقني به درجه

  .آيد آرى، يقني پس از عبور از متام مراحل اسالم و اميان و تقوا به دست مى

كسى كه اين مراحل عاىل را به دست آورد و به عرصه يقني قدم بگذارد البته شاهد عنايات مهمى از خداى بزرگ خواهد 
  .شد

ْسالِم َفقالَ َسأَْلُت َأىب ا: َعْن يُوُنس قالَ  ْسالُم، : قاَل أَبُوَجْعفٍر عليه السالم: حلََْسِن الرِّضا عليه السالم َعِن اِإلمياِن َواْإلِ ِإّمنا ُهَو اْإلِ
مياِن ِبَدَرَجٍة َواْلَيقُني فـَْوَق التـَّْقوى  َواِإلمياُن فـَْوَقُه ِبَدَرَجٍة، َوالتـَّْقوى ءٌ أََقلَّ ِمَن اْلَيقِني  بـَْنيَ النَّاِس َشىْ ِبَدَرَجٍة، وََملْ يـَُقسِّْم   فـَْوَق اْإلِ

َفما تـَْفسُري : التـَّوَكُُّل َعَلى الّلِه، َوالتَّْسليُم للِّه، َوالرِّضا ِبَقضاِء اللِّه، َوالتـَّْفويُض ِإَىل الّلِه قـُْلتُ : ٍء اْلَيقُني قالَ  َفَأىُّ َشىْ : قـُْلتُ : قالَ 
  .»1«  ه السالمذِلَك، قاَل هكذا قاَل أَبُوَجْعَفٍر علي

  :از حضرت رضا عليه السالم درباره اميان و اسالم پرسيدم، فرمود: گويد يونس مى

اى فوق آن و تقوا فوق اميان و يقني باالتر از تقواست و چيزى   اسالم است و اميان به درجه: امام باقر عليه السالم فرموده
تكيه بر خدا، تسليم به خدا، رضايت به : چيست؟ فرمود يقني: كمرت از يقني بني مردم قسمت نشده است، عرضه داشتم

  :قضاى اهلى، واگذاردن برنامه به او، عرض كردم تفسري اينها چيست؟ فرمود

  .اين طور امام باقر عليه السالم فرمود
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در اين روايت مهم دّقت كنيد، چگونه ممكن است كسى كه در مهه حال تكيه بر خدا دارد و در مهه شؤون تسليم 
   هاى خداوند راضى ت اوست و به متام دادهحضر 

______________________________  
  .4، حديث 52، باب 138/ 67: ؛ حبار األنوار5، باب فضل االميان، حديث 51/ 2: الكاىف -)1(

  393: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

دهد كه به حق اليقني  ان مىكه اين چهار عالمت نش(است و امورش را به حق واگذار كرده و به مرتبه يقني رسيده 
اند كه حضرت صادق عليه السالم  يابند مهانان اى از يقني دست مى گناه از او سر بزند؟ آنان كه به چنني مرتبه) رسيده

  .َوِإذا َأْشَرَق نُوُر الَيقِني ىف اْلَقْلِب شاَهَد الَفْضلَ : فرمايد درباره آنان مى

ما َملْ يـُْؤتِِه   ِمْن ِصحَِّة َيقِني اْلَمْرِء اْلُمْسِلم َأْن ال يـُْرِضى الّناَس ِبَسَخِط الّلِه، َوال يـَُلوَمُهْم َعلى: لَ َعْن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قا
َكما يَِفرُّ ِمَن اْلَمْوِت َالْدرََكُه ِرْزقُُه،    ْزِقهِ الّلُه، َفِإنَّ الرِّْزَق ال َيُسوقُُه ِحْرُص َحريٍص َوال يـَُردُُّه ِكراِهيَُّة كارٍِه، َوَلْو َأنَّ َأَحَدُكْم فـَرَّ ِمْن رِ 

 كِّ َوالسََّخطِ ِإنَّ الّلَه ِبَعْدِلِه َوِقْسِطِه َجَعَل الرُّوَح َوالرَّاَحَة ىف اْلَيقِني َوالرِّضا َوَجَعَل اْهلَمَّ َواحلُْْزَن ىف الشَّ : َكما يُْدرُِكُه اْلَمْوُت ُمثَّ قالَ 
»1«.  

يقني در وجود مرد مسلمان عالماتى دارد و آن اين است كه دارنده يقني به خاطر دنيا و : م فرمودامام صادق عليه السال
كند و مردم را به آنچه خداوند از مال دنيا به آنان نداده سرزنش  شؤون آن خشنودى مردم را با سخط خدا معامله منى

رزق چيزى نيست كه عامل . وزى او نكرده استمنايد؛ زيرا يقني دارد كه خداوند بيش از آنچه در دست اوست ر  منى
جلبش حرص حريص باشد، يا عوامل رّدش نگراىن شخص نگران باشد، اگر يك نفر از مشا از رزق چنانچه از مرگ فرار 

خداوند به عدل و دادش، : رسد سپس فرمود رسد چنان كه مرگ به او مى كند بگريزد بداند كه روزى او به او مى مى
اش قرار  احت بدن را در يقني و رضا قرار داده و غم و غّصه را در شّك و ترديد و ناخشنودى از دادهآرامش قلب و ر 

  .داده

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

______________________________  
  .2، باب فضل اليقني، حديث 57/ 2: الكاىف -)1(
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  394: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

زد و سر به زير  آله مناز بامداد را با مردم گزارد و به جواىن در مسجد نگاه كرد كه چرت مى رسول خدا صلى اهللا عليه و
  .هايش به گودى نشسته بود داشت، رنگش زرد شده بود و تنش الغر و ديده

  .يا رسول الّله در حال يقني: چگونه صبح كردى؟ گفت: به او فرمود

براى هر يقيىن حقيقت و عالمىت است، حقيقت : شگفت شد و فرمودرسول خدا صلى اهللا عليه و آله از گفته او در 
خواىب كشيده و روز گرمم را به  يقني من آن است كه مرا در غم فرو برده و شبم را به ىب: يقني تو چيست؟ جواب داد

م عرش خداوندم بين گردان شده تا جاىي كه مى حتّمل تشنگى واداشته، جامن از دنيا و آنچه در اوست به تنگ آمده و روى
شت كه در نعمت براى حساب برپاست و مهه مردم بر آن حمشورند و من در ميان آنامن، گويا مى اند و با  نگرم به اهل 

خيال ! كنند نگرم دوزخيان را كه زير شكنجهايند و فرياد مى اند و گويا مى ها تكيه زده يكديگر در تعارف و به پشىت
  .چرخد گردد و مى شنوم كه در گوشم مى را مى كىن من اآلن لغزه آتش دوزخ مى

سپس . اى است كه خدا دلش را به نور اميان روشن كرده اين بنده: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به اصحابش فرمود
  .آنچه دارى از آن با شدت نگهدارى كن! اى جوان: فرمود

شهادت بنوشم، پيامرب صلى اهللا عليه و آله برايش دعا  دعا كن كه به مهراه تو شربت ! يا رسول الّله: سپس جوان گفت
  .ها پس از نه تن شهيد شد و او نفر دهم بود كرد، چيزى نگذشت كه در يكى از جنگ

  :گويد جملسى رمحه اهللا در ذيل اين روايت مى

خواىب و گرسنگى و  گذارند نور حقيقت در آن بتابد و با مخوشى و ىب ست تاريك و تريه كه منى هاىي در قلب انسان پرده
  .كند ها دريده شود و حقيقت جتلى مى مراقبت دائم اين پرده

  395: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  :فرمايد سپس عالمه مى

اگر شياطني گرد دل آدميزاد نگردند به ملكوت آمسان : ها اشاره شده است كه فرمود در حديث نبوى به برخى از اين پرده
  .چشم اندازند
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رتين راه اجراى فرامني حق و دورى از هر گناه صغريه و كبريه است و  ني بردن اين پردهالبته براى از ب ا،  ها و غبار كدور
هاى حكمت از قلب بر  اگر انسان بتواند چهل روز وجودش را از غري حق پاك كند، اين نور جتلى خواهد كرد و چشمه

  :ره شدهزبان جارى خواهد شد، چنانچه در روايىت به مهني معنا اشا

  .»1« ِلسانِِه يَنابيُع احلِْْكَمةَ   من َأْخَلَص لّلِه َأْرَبعَني َصباحاً َظَهَرْت ِمْن قـَْلِبِه َعلى

  .شود هاى حكمت از قلبش بر زبانش آشكار مى هر كس چهل روز را خملصانه براى خدا صبح كند چشمه

: واهد شد و به فرموده حضرت صادق عليه السالمو چون آن نور درآيد انسان موفق به مشاهده الطاف خاّصه ربّاىن خ
ايات اهلى و َوِإذا َأْشَرَق نُوُر الَيقِني ىف اْلَقْلِب شاَهَد الَفْضَل َوِإذا َمتَّكَن ِمْنُه چون يقني در قلب انسان جاى گرفت، اميد به عن

ه مقام قرب پروردگار پديدار ثواب جزيل خداوندى و از مهه مهمرت اميد رسيدن به مطلوب و معشوق حقيقى و رسيدن ب
  .خواهد گشت

______________________________  
  .94: ؛ جامع األخبار326/ 53: حبار األنوار -)1(

  396: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  ] َوِإذا َوَجَد َحالَوَة الرَّجاِء طََلبَ [

  لّذت اميد

ور شود و به طلب مطلوب خود كه قرب اهلى  شعلهچون شرييىن و لّذت اميد را يافت، آتش طلب به متام معىن در دل او 
اى از فعالّيت براى  است با متام جّدّيت برخواهد خواست و آن آتش به سعى او در اين زمينه، قّوت خواهد گرفت و حلظه

  :اند رسيدن به او غافل خنواهد شد كه گفته

  وعده وصل چون شود نزديك
 

 آتش شوق تيزتر گردد
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  ]َوِإذا ُوفَِّق ِلْلطََّلِب َوَجدَ [

   توفيق اهلى

هاى  هاى شرعى و جماهدت چون توفيق طلب مطلوب را يافت و به خاطر طلب به كوشش برخاست و به وسيله رياضت
 نفساىن و آراسته شدن به حسنات و پاك گشنت از رذايل، از قيود شيطاىن و هواجس نفساىن و پايبندى ماّدى رهاىي

  .گردد گردد و موجودّيت او تبديل به يك موجودّيت اهلى صرف مى يابد و فاىن در او مى يافت، معشوق را مى

آن كس كه به  »َمْن َطَلَب َشْيئاً َوَجدَّ َوَجَد َوَمْن قـَرََع باباً َوجلََّ َوجلََ « :اند اين مقام مهان مرحله يافنت است كه در اين زمينه گفته
طلب چيزى برآيد و بر آن اصرار و جدّيت كند آن را خواهد يافت و آن كس كه درى بكوبد و سرسخىت نشان دهد 

  .داخل شود

  398: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  ]ِضياءُ اْلَمْعرَِفِة ىف الُفؤاِد هاَج ريُح اْلَمَحبَّةِ   َوِإذا َجتَّلى[

اثر دستورهاى اهلى از آينه دل و نفس زدود، وقىت كه نّيىت براى عارف جز  هاى ظلماىن را بر هنگامى كه عارف حجاب
گريد؛ معرفت به اين كه  خدا مناند، زماىن كه براى عارف ّمهىت به جز رسيدن به مقام قرب باقى نبود، نور معرفت تابيدن مى

زد، آن عشقى كه اصل اصول در مملكت وجود جز او ديارى نيست و چون نور معرفت در دل جتّلى كند نسيم عشق بو 
اى جز آن نيست عشق به خدا، عشق به اوامر و نواهى او، عشق به رسالت انبيا و امامت امامان عليهم  است و سرمايه

  .السالم

عشق به عمل صاحل، عشق به اخالق حسنه و عشق به حركت به سوى او و قبول حتمل هر مصيبىت در راه رسيدن به 
  .مقام قربش

  399: ، ص1 ، جعرفان اسالمى

  ] ِظالِل اْلَمْحُبوبِ ) ىف(َوِإذا َهاَج ريُح اْلَمَحبَِّة اْستْأَنَس [

چون نسيم حمّبت به آن كيفّيت كه در باال گفته شد بوزد، هيچ وحشىت از هيچ چيزى براى انسان خنواهد ماند، از بركت 
وس شده و مهنشني با دوست واقعى و مطلوب گريد و با معشوق خود مأن آن نسيم اهليه در سايه حمبوب واقعى قرار مى
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و چون انس به حمبوب آمد، از چيز ديگرى لّذت خنواهد برد و هيچ عاملى قدرت برگرداندن او را از اين . گردد حقيقى مى
  .راه ندارد

  موحد چو در پاى ريزى زرش
 

ى بر سرش   وگر تيغ هندى 

  نباشد اميد و هراسش زكس
 

  و بسبر اين است آيني توحيد 

  

  :فرمايد به خاطر اين انس و لذت بردن از آن كه نتيجه عشق واقعى است، امام در مجله بعد مى

  ] ما ِسواهُ   َوآثـََر اْلَمحُبوَب َعلى[

اراده . دارد و اين وقت است كه حمبوب را بر آنچه غري اوست او ترجيح داده و در زندگى خود او را بر هر چيزى مقدم مى
او و مهت او به طور كامل اراده و خواسته معشوق خواهد شد و اگر مهه دنيا از او برگردند، او به حمبوبش  او و خواسته

  .انس بيشرت و عشق شديدتر پيدا خواهد كرد

  400: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  ] َوباَشَر َأواِمَرُه َواْجتَـَنَب نَواِهَيهُ [

ى او  چون به حمبوب برسد، در حقيقت از اختيار ناس و نفس درآمده و در اختيار موال قرار گرفته، امرى جز امر و 
ى است؟  منى ماند؛ زيرا بريده از نفس و خلق چگونه حمكوم نفس و خلق است؟ و مّتصل به او چگونه بريده از امر و 

ر شدت در آجنا برايش يقيىن است كه اجراى اوامر و نواهى موال باعث اتصال بيشرت است، از اين جهت است كه ب
ى متوّجه او خنواهد شد؛ مگر اين كه آن را به اجرا بگذارد عبادت افزوده مى   .گردد و امر و 

  401: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  ]ُروِح اْلُمناجاة  َوِإذا اْسَتقاَم َعلى َبساِط األُْنِس بِاْلَمْحُبوِب َمَع َأداِء أَواِمرِِه َواْجِتناِب َنواِهيِه َوَصَل ِإىل[

   ىانس اهل
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چون عارف، متمّكن بر بساط انس با حمبوب حقيقى شد و اوامر و نواهى او را به اجرا گذاشت روح مناجات را يافته و 
رسد كه، ترك عبادت آن هم نه تنها واجبات بلكه سّنتها برايش از قبيل جدا شدن ماهى از آب است و از اين   به جاىي مى

عبادت نشانه دورى از جناب اوست و ميل و رغبت به آن دليل قرب و شود كه كسالت و كاهلى در  كالم استفاده مى
  .عالمت توّجه به جالل و مجال اوست

  :فرمود از نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله نقل شده كه در وقت رسيدن اوقات مناز به بالل مى

  ،»1«  َأرِحَنا يَا َبالل

   ما را راحت كن

  .احت و لّذت ما در آن است مشغول شومياذان بگو تا ما به عبادت حق كه ر : يعىن

حفظ اوامر و نواهى حق باالترين ادب انسان به موالست و بساط انس با او به وسيله دستورهايش براى آدمى حاصل 
  .گردد مى

______________________________  
  .1، باب 193/ 79: حبار األنوار -)1(

  402: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

توان رسيد و عنايت انس آن است كه دل به دوست شاد باشد و شاد بودن دل به دوست آن  مى با ادب به مقام انس
  .است كه جز دوست او را به كار نيايد

و اگر به اندازه هر دو عامل نعمت پيش او آرند، او را شادى نشايد، زيادت شادى به چيزى جز دوست، نشان نقصان 
  .حمّبت است

ر آن كه چيزى از جا رفنت در وقت دعوى حمبت دليل فراغت سر  و اگر هر دو عامل بال پيش او آرند از جا نرود، از 
  .است از حمبت

ر خويش، با دوست، هيچ انبساط مناند، نه تقاضاى نفع و نه تقاضاى دفع  و معىن وحشت از غري گرفنت، آن است كز 
  .»مقام تسليم«ضرر بلكه 
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  .چرا كردى و اگر بال برگمارد نگويد چرا گماشىت: كند نگويدو با دوست چنان خوش گردد كه اگر عطا منع  

و چون حق سبحانه و تعاىل خواهد، دل دوسىت را با خويش به انس آرد يا مادام نيكى خويش بر او متواتر دارد، يا بالى 
  .غري خويش به او باز منايد؛ تا از غري او گريزان باشد

خلق فزوىن يابد و عالمت انس آن است كه صاحب او را وحشت و هر وقت كه انس با حق شدت گريد، وحشت از 
پديد آيد از دنيا و از خلق، مگر با اولياى خداى كه انس گرفنت با اوليا، انس است با خداى و هركه با خلق انس گرفت 

و پديد بر بساط فرعونيان ساكن شد، خداى را باش و اگر نه خود مباش، انس آن است كه از ماسوى الّله وحشت در ت
  .آيد

از ميان . و حجاب ميان بنده و خدا، آمسان و زمني و عرش و كرسى نيست خيال و اوهام و منّيت تو حجاب است
بايد كه اگر در خلوت باشى خداى را ببيىن و اگر با خلق باشى خداى را ببيىن و هرچه جز . برگري و به خداى بشتاب

  .و را جننباند و بالى حق مهر تو را كم نكندحق بود نزديك تو باطل بوده و تغّري عامل سر ت

  هيبت حسنش چو بر بودت زخويش
 

  پرده حشمت براندازد زپيش

 هركه غريست از ميان بريون شود
 

 پس اميد از بيم مرد افزون شود

 جملس خبشايش آمد اين بساط
 

 عشقبازان را مقام انبساط

  

  مايه سودا از اين بازار خاست
 

  حق ديدار خواست پس كليم الّله

ن پيدا شود  چون نسيم اين 
 

 بلبل جان در قفس شيدا شود

  سالك از اول چو بشناسد مقام
 

  انس او با طاعت و ذكرت مدام

 آن كه صاحب حال باشد نام او
 

 با صفات حق بود آرام او

  آن كه او را انس با ذات خداست
 

  حبر متكني است و غواص بقاست
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  404: ، ص1 اسالمى، جعرفان 

َمْن َدَخَل اْلَمْسِجِد اِمَنْت َجوارُِحهُ َأْن َوِمثاُل هِذِه اُألُصوِل الثَّالَثِة َكاحلََْرِم َواْلَمْسِجِد َواْلَكْعَبِة َفَمْن َدَخَل احلََْرَم اِمَن ِمَن اْخلَْلِق، وَ [
  ] َن قـَْلُبُه ِمْن َأْن َيْشَغَلهُ ِبَغْريِ ذِْكِر اللّهِ َيْستَـْعِمَلها ىف اْلَمْعِصَيِة، َوَمْن َدَخَل اْلَكْعَبَة امِ 

شود از آزار خلق درامان  كسى كه وارد منطقه حرم مى. مثال خوف و رجا و حمّبت مهانند حرم و مسجد و كعبه است
 شده، چنان كه ها حترمي هاى عادى بر او حرام و ممنوع است چه رسد به برنامه است؛ زيرا وارد در حرمي، بسيارى از برنامه

وارد شده به حرم از ديگران درامان است، وارد شده به منطقه خوف از عذاب دنيا و آخرت درامان است، چرا؟ براى اين  
رتين منطقه امن از خزى دنيا و عذاب  ى اهلى است و اجراى دستورهاى خداوند  كه خائف از مقام خدا قائم به امر و 

  .آخرت است

رام شود، در حقيقت وارد مركز معشوق و منطقه حمبوب شده است، قرآن درباره وارد به مسجد كسى كه وارد مسجداحل
دهد، مگر  مهمان دوست و وارد به حضور موال مگر كارى غري از خواسته موال اجنام مى ]َو َمْن َدَخَلهُ كاَن آِمناً : [گويد مى

شود، آجنا فقط جاى توجه به  ىب براى گناه يافت منىممكن است جوارح او آلوده به معصيت شود، آجنا كه عّلىت و سب
و به مهني خاطر جمرى برنامه دوست به حضرت او ُحسن ظّن پيدا كرده و قلبش از . هاى اوست حمبوب و اجنام خواسته

  اميد

  405: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

برابر با حسن ظّن عبد و خوىف كه از اش  شود و خدا هم برابر با روايات گذشته با بنده به رمحت و عنايت او آكنده مى
  .كند مقام موال دارد، عمل مى

خانه باشد كارى از او ساخته نيست، هم چنني قرار گرفته در  و كسى كه وارد خانه شود، جز اين كه مشغول به صاحب
د او نرفته و پس كند و حمّبت هرگز از يا منطقه حمّبت، عشقى به جز عشق موال و حمّبىت جز حمّبت به دوست احساس منى

خواهد و هرچه را هم خبواهد  اين است كه فقط او را مى. تواند مقّدم بر آن بدارد از رسيدن به اين حمّبت، هيچ حمّبىت را منى
  .خواهد براى او مى

  406: ، ص1 عرفان اسالمى، ج
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  ] تـَْوفيِقِه َوِعْصَمِتهِ   اْلَموِت َفاْشُكِر الّلَه َعلى َفاْنظُْر أَيـَُّها اْلُمْؤِمُن، فَِإْن كاَنْت َحاَلُتَك حالًة تـَْرضاها ِحلُُلولِ [

راسىت خوب فكر كن، در خويش دقت منا، به نفس انديشه بنما، اگر حال تو نسبت به مردم چنني است كه مرگ براى تو 
را از خطا و گناه  خوشايند است پس خدا را به اين حال و بر اين كه تو را توفيق اجراى واجبات و ترك حمّرمات داده و تو

و افتادن در چاه هالكت حفظ فرموده شكر كن كه چنني حاىل نسبت به مرگ نتيجه عمل صاحل و اخالق حسنه و دورى 
مگر نشنيدى امام عارفان پس از ضربت ابن . چنانچه حال اوليا نسبت به مرگ چنني بوده است. جسنت از گناه است
  :ملجم مرادى گفت

  ،»1« فزُت َورّب الكعبة

  :يا على اكرب به حضرت حسني عليهما السالم عرضه داشت

   النُباِىل 

  ،»2«  ِباْلَمْوتِ 

چرا چنني است  : چنانچه از ابوذر پرسيدند. كسى بايد از مرگ برتسد كه به فكر موال و در انديشه عقىب نبوده و نباشد
  اند؟ زو دارند مرگ برسد و بدان راضىترسند و از حلول آن خائف و هراسانند و بعضى آر  كه بعضى از مرگ و مردن مى

اند و معلوم است  ترسند كساىن هستند كه دنياى خود را معمور و آخرتشان را خراب كرده آنان كه از مرگ مى: پاسخ داد
   اند آخرت ايشان معمور است و دنيا پيش آنان كه انتقال از آبادى به خراىب موجب ترس است و آنان كه از موت راضى

______________________________  
  .4، باب 86: ؛ اعالم الورى4، حديث 99، باب 2/ 41: حبار األنوار -)1(

  .70: ؛ اللهوف37، باب 367/ 44: حبار األنوار -)2(

  407: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  :اى بيش نيست البته انتقال از خراىب به آبادى موجب رضايت است ارزش و خرابه ىب

نَيا  ؤِمن َوَجنَُّة الَكاِفرالدُّ
ُ
  .»1« ِسجُن امل
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شت كافر است   .دنيا زندان مؤمن و 

______________________________  
  .6، حديث 250/ 2: الكاىف -)1(

  408: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  ]ْمرَِك ىف اْلَغْفَلةِ ما َسَلَف ِمْن عُ   َفانـَْتِقْل َعْنها ِبِصحَِّة الَعزميَِة َوأْنَدْم َعلى  َوِإْن َتُكْن اُألْخرى[

اما اگر حال تو نسبت به مرگ حال اكراه و تنّفر است با عزمى درست از اين حال به آن حال اهلى سفر كن؛ زيرا كراهت 
بر گذشته خود كه نسبت به خالق و خلق در غفلت بود و به سبب آن غفلت دچار . از مرگ نشانه قساوت قلب است
ن شو و در تدارك حق الناس و حق الّله برآى كه در دنباله حق الّله و حق الناس حق الّله و حق الناس شدى پشيما

  .مشكالت و گرفتارى اخروى فراوان است

  409: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

نُوِب، َوتـَْنظيِف اْلباِطِن ِمَن اْلُعُيوبِ   َواْسَتِعْن ِبالّلِه َعلى[   ] َتْطِهِري الظّاِهِر ِمَن الذُّ

براى پاك شدن اعضايت از گناه كمك خبواه و براى طهارت باطنت از مهه عيوب مدد جبوى و بدان كه از خداوند مهربان 
شت جاى پاكان است   .در قرآن و روايات وارد شده كه 

  :در قرآن آمده است

  .»1« ] الطَّيِّباُت ِللطَّيِِّبنيَ [

  .زنان پاك براى مردان پاك

  :و در روايىت آمده است

  .»2«  إّالالطّيبواجلّنة ال يدخلها 

شت منى   .شوند مگر پاكان داخل 
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______________________________  
  .26): 24(نور  -)1(

  .الذنوب و آثارها 137، باب 317/ 70: حبار األنوار -)2(

  410: ، ص1 عرفان اسالمى، ج

  ] َواْقَطْع زِياَدَة اْلَغْفَلِة ِمْن قـَْلِبكَ [

قيد زياده در منت روايت اشاره به آن . كن و هرگز از ياد مرگ و ذكر خدا غافل مباشو زيادى غفلت را از قلب خود قطع  
ا ممكن نيست، پس غفلىت كه امام امر به قطع آن  است كه بعضى از غفلت ها از لوازم حاالت بشرى است و احرتاز از آ

  .كند زايد بر غفلت طبيعى است مى

  ] َواْطِف ناَر الشَّْهَوِة ِمْن نـَْفِسكَ [

و آتش شهوت را از نفس خاموش كن و با نفس به مهان مقدار معامله كن كه خداوند مهربان اجازه داده، نه به آن 
زنند؛  هاى نفساىن ميدان پيدا كنند بزرگرتين ضربه را بر انسان مى طلبد كه اگر خواهش مقدارى كه خود نفس از تو مى

  :چنانچه نّىب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرموده

  .»1«  َعُدّوك نـَْفُسَك الَّىت بـَْنيَ َجْنبَـْيكَ   َأْعدى

لويت قرار گرفته دمشن   .ترين دمشنانت مهان نفس توست كه بني دو 

خداوند مهربان به مهه ما توفيق آراسته شدن به آنچه كه در اين روايت ذ شده مرمحت فرمايد و ما را در مسري اهلى شدن و 
  .خليفة الّله شدن قرار بدهد

______________________________  
  .187، حديث 118/ 4: ؛ عواىل الآلىل59/ 1: ؛ جمموعة ورّام1، حديث 45، باب 64/ 67: حبار األنوار -)1(
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