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

 

  

  

  

  

  

  



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

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  4 جلد عرفان اسالمی
  

  

  

  

  

  

  



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

 

  

  7: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  عرفان اسالمى جلد چهار

  7باب 

   در بيان لباس

 ]ذِلَك َخيـْرٌ   َو لِباُس التـَّْقوى[ : َوأَنـَْعُمُه اإلمياُن، قاَل الّلُه َتعاىل  َأْزَيُن اللِّباِس ِلْلُمْؤِمنَني لِباُس التـَّْقوى: قاَل الصَّاِدُق عليه السالم
»1«.  

ا َغيـَْرُهمْ   َوَأمَّا ِلباُس الظَّاِهِر فَِنْعَمٌة ِمَن الّلِه َتعاىل ا ُذرِّيََّة آَدَم عليه السالم ما َملْ ُيْكرِْم ِ ا اْلَعْوراُت َوِهَى َكراَمٌة َأْكَرَم الّلُه ِ   .ُيْستَـُر ِ

  .داِء َماافْـتَـَرَض الّلُه َعَلْيِهمْ َوِهَى ِلْلُمْؤِمنَني آَلٌة ِألَ 

ُر ِلباِسَك ما ال َيْشَغُلَك َعِن الّلِه َتعاىل   .َبْل يـَُقرُِّبَك ِمْن ُشْكرِِه َوِذْكرِِه َوطاَعِتهِ   َوَخيـْ

ا ِمْن  َّ   .آفاِت الّديِن َوُمَورِّثَُة اْلَقْسَوِة ِىف اْلَقْلبِ َوال َحيِْمُلَك فيها إَىل اْلُعْجِب َوالرِّياِء َوالتـَّزَيُِّن َواْلُمفاَخَرِة َواْخلَُيالِء فَِإ

َر الّلِه َعَلْيَك ُذنُوَبَك ِبَرْمحَِتِه َوأَْلِبْس باِطَنَك بِالصِّْدِق َكما أَْلَبسْ  َت ظاِهَرَك ِبثـَْوِبَك َوْلَيُكْن باِطُنَك ىف َفإذا لَِبْسَت ثِياَبَك َفاذُْكْر َستـْ
  .ىف َسْرتِ الطّاَعةِ َسْرتِ الرَّْهَبِة َوظاِهُرَك 

ِ » َعزَّ َوَجلَّ «َواْعَتِربْ ِبَفْضِل الّلِه  ا َحْيُث َخَلَق َأْسباَب اللِّباِس لَِتْستـَُر اْلَعْوراِت الظّاِهرََة، َوفـََتَح أَْبواَب التـَّْوبَِة َواِإلناَبِة لَِتْستـَُر 
  .َعْوراِت اْلباِطِن ِمَن الذُّنُوِب َوَأْخالِق السُّوءِ 

   ْفَضْح َأَحداً َحْيُث َستَـَر الّلُه َعَلْيَك َأْعَظُم ِمْنُه َواْشَتِغْل ِبَعْيِب نـَْفِسكَ َوال تَـ 

______________________________  
  .26): 7(اعراف  -)1(
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ْريَِك َويـَتَِّجَر ِبرَْأِس ماِلَك َغيـُْرَك َوتـَْهِلَك نـَْفُسَك، َفِإنَّ ِنْسياَن ُعْمُرَك ِبَعَمِل غَ   َواْصَفْح َعمَّا ال يـَْعنيَك أَْمرُُه َوحاُلُه َواْحَذْر َأْن يـَْفىن
ْنِب ِمْن َأْعَظِم ُعُقوَبِة الّلِه ِىف اْلعاِجِل َوأَْوَفِر َأْسباِب اْلُعُقوبَِة ِىف اْآلِجِل َواْشَتِغْل ِبَعْيِب نـَفْ    .ِسكَ الذَّ

َوُهَو ِمبَْعزٍِل َعِن اْآلفاِت غاِئٌص ىف » َعزَّ َوَجلَّ «لّلِه َوَمْعرَِفِة ُعُيوِب نـَْفِسِه َوتـَْرِك ما َيشُني ىف ديِن الّلِه َوماداَم اْلَعْبُد ُمْشَتِغًال ِبطاَعِة ا
  .يـَُفوُز ِجبَواِهِر اْلَفواِئِد ِمَن احلِْْكَمِة َواْلَبيانِ » َعزَّ َوَجلَّ «َحبِْر َرْمحَِة الّلِه 

  .َحْوِلِه َوقـُوَّتِِه ال يـُْفِلُح إذاً أََبداً   جاهًال ِلُعُيوِبِه راِجعاً إىل َوماداَم ناِسياً ِلُذنُوِبهِ 
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  ]يـْرٌ ذِلَك خَ   َوِلباُس التـَّْقوى  َوأَنـَْعُمُه اإلمياُن قاَل الّلُه َتعاىل  َأْزَيُن اللِّباِس ِلْلُمْؤِمنَني لِباُس التـَّْقوى: قاَل الصَّاِدُق عليه السالم[

   لباس ظاهر و لباس باطن

از منت اين روايت كه از سرچشه حقايق، امام به حق ناطق، حضرت جعفر بن حممد الصادق عليه السالم نقل شده، 
  .دو نوع لباس است - باشد به تناسب وجودش كه داراى جسم و روح مى -شود كه براى انسان استفاده مى

شود و نوع ديگر لباسى براى روح و باطن كه از حقايق عاىل و  بافته مىيك نوع لباس جهت جسم كه از مواد طبيعى 
  .گردد حسنات اخالقى و صفات اهلى و اسرار عرشى ساخته مى

لباس ظاهر براى زينت و پوشش جسم و حفظ عيوب بدن و لباس باطن براى زيباىي روح و حفظ جان از خطرات نفس 
  .اماره و شياطني جّىن و انسى است

اى كريه و صورتى بدمنا دارد و هيوالىي زشت است و متام مردم با خفت و  عارى از لباس ظاهر است، منظره انساىن كه
  .دانند حيا مى خوارى به او نظر كرده و وى را يا جمنون يا انساىن ىب

شت ديده و گوىي به مهني نسبت، انساىن كه عارى از لباس باطن است، مساواتيان و اهل دل و عارفان بيدار، او را بسيار ز 
  .نگرند چون جنگلى پر از حيوانات وحشى و درنده مى درون او را هم
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زند و براى آرايش ظاهر خود به  هاى مادى مى گونه كه براى پوشش ظاهر خود، دست به انواع فعاليت انسان به مهان
داند، بايد  ريان بودن ظاهر را از لباس براى خود بسيار زشت مىكند و ع وسيله لباس از انواع حمصوالت طبيعى استفاده مى

  .كوشد، تالش كند كه براى ظاهر خود مى براى لباس معنوى خود بيش از آن

  .به منزله راكب است -كه از عامل اهلى است  -جسم در ميدان حيات انسان به منزله مركب و روح عاىل انساىن

منتها و جهاىن است   حمدود بيش نيست، وىل روح براى انسان عاملى است ىبجسم براى انسان به منزله يك نقطه 
  .تر از جهان ظاهر گسرتده

فعاليت انسان براى جسم بايد در حّد عفاف و كفاف و در حمدوده قناعت باشد، وىل براى عظمت و اعتالى روح بايد 
  .نكردحريصانه كوشيد و تا حلظه آخر عمر به دريا دريا سرمايه معنوى قناعت 

هاىي كه در امور معنوى به حداقل برنامه و گاهى به كمرت از حداقل  اند آن آدميان و انسان چه بدخبت و بيچاره و پست
  !شناسند يعىن به مناز و روزه واجب قناعت كرده، وىل در امور مادى براى خود مرز توقفى منى

گذارند و  روت و تكاثر آن، از متام وجود مايه مىخيزند، براى به دست آوردن ث چون صبح از خواب سنگني جسم برمى
اند، بدون آرامش دل به  كه در روز بيش از خرج چند سال خود و اهل و عيال خويش را به دست آورده نيمه شب با آن

و  اند، تا دوباره به ثروت مادى هجوم برده و از راه حرام گردند و با حرص هرچه متام به آرزوى رسيدن صبح خانه باز مى
  !!غصب و سرقت و پاميال كردن حقوق ديگران بر ثروت بيفزايند

شوند، با پر شدن دهانشان از خاِك گور  اين گرسنگان سفره مادى كه اگر مهه جهان را در اختيار آنان بگذارند، سري منى
   يابند و آجناست كه به قناعت دست مى
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شود كه  كنند، اما از طرف حضرت حق به آنان خطاب مى ه و آرزوى برگشت به دنيا مىدچار حسرت و اندوه فراوان گشت
  !!برگشىت براى مشا نيست

يدستان و محّاالن ِوزر و وبال در عامل برزخ، نگران اموال و ثروت ىب كران خود هستند كه فعًال به دست وارثان عّياش  اين 
هاى او افتاده و مشغول خرج كردن ثروت در راه شهوت و شكم و گناه و  هرمحى به جان اندوخت افتاده و آنان با كمال ىب
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اد مى! اند معصيت متام عمر گرامنايه را خرج به دست آوردن مال و انباشنت : گويد كشد و مى بيچاره در عامل برزخ، آه از 
كنند و من و  عيش و نوش مىثروت كردم و خود از آن لذتى نگرفته و اكنون حمصول محّاىل و عملگى مرا ديگران صرف 

  !!كشم زر و وبال آنان را به عنوان كمك كار به اهل معصيت به دوش مى

هاى بيدار و بيناىي كه اندكى از وقت را صرف به دست آوردن مال حالل به قدر احتياج  و چه خوشبخت آن انسان
  .منايند كنند و بقيه وقت را براى اعتالِى روح كه كلمه حق است مصرف مى مى

شناسند و حمبوىب جز  زبان حال اينان كه در صراط مستقيم حقند و سريى جز سري اىل الّله ندارند و راهى جز راه خدا منى
  :گويد اند، مهان است كه عارف شاعر، مولوى مى حضرت الّله انتخاب نكرده

  بنماى رخ كه باغ و ُگلستامن آرزوست
 

  بگشاى لب كه قنِد فراوامن آرزوست

 آفتاِب حسن برون آ دمى ز ابراى 
 

  كان چهره مشعشع تابامن آرزوست

 بشنيدم از هواى تو آواز طبل باز
 

  باز آمدم كه ساعِد سلطامن آرزوست
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 گفىت ز ناز بيش مرجنان مرا برو
 

  آن گفتنت كه بيش مرجنامن آرزوست

 وفا اين نان و آب چرخ چو سيلى است ىب
 

نگم، ُعّمامن آرزوست   من ماهيم، 

  وار وا اسفاها مهى زمن يعقوب
 

  ديدار خوب يوسِف كنعامن آرزوست

  زين مهرهان سست عناصر دمل گرفت
 

  شِري خدا و رستِم دستامن آرزوست

 جامن ملول گشت زفرعون و ظلم او
 

 «1»  آن نوِر روى موسِى عمرامن آرزوست

  



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

 

خواهد در جاىي تنگ و تاريك و در خانه وحشت منزل بگريد و خوراك موران و  با يك كفن مى جسمى كه دو روز ديگر
  ماران گردد، چه ارزشى دارد كه خارج از حدود مقررات اهلى براى او كار كرد؟

كسىب منزىل در حد نياز، خوراكى براى به دست آوردن توان و قدرت، لباسى براى پوشيدن در زمستان و تابستان و حمل  
  .براى اداى حقوق جسم و اهل و عيال و خرج كردن در راه خري براى انسان كاىف است

به رشد و كمال روح بپردازيد، لباس تقوا براى امروز و فردا فراهم كنيد، ما را پس از اين جهان، عقبات سنگيىن است كه 
  .براى عبور از آن عقبات، لباس تقوا الزم است

  فقط در مجع وسيله براى عيش بدن نكوشيد، مشا رافقط به فكر بدن نباشيد، 

______________________________  
  .مولوى -)1(
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اند، اگر هدف از خلقت انسان فقط رسيدگى به جسم بود، انبياى اهلى بر اين معىن خرب  براى اداره امور بدن تنها نيافريده
  .ساب و قانون و مقررات و حالل و حرام الزم نبوددادند، ديگر اين مهه كتاب و ح مى

انبيا و امامان عليهم السالم براى رشد و تعاىل عقل و روح و آراسته منودن انسان به صفات اهلى و متخّلق كردن بشر به 
  .يابيد اخالق اهلى آمدند و اگر در دستورهاى آن بزرگواران كه بر اساس وحى است دقت كنيد، چيزى جز اين منى

شود و اصوال آراستگى  اند سراسر و معنويت و صفا و روحانيت ديده مى حىت در دستورهاىي كه براى حيات جسمى داده
ظاهر از نظر آنان مقدمه آراستگى باطن است و رسيدگى به جسم و زندگى مادى براى تقويت حيات روح و زندگى 

  .معنوى است

   جسم مركب روح

دنيا زيست دارد، بر او الزم است با بيدارى و بصريت زندگى كرده و خود را و عقل  انسان در مدت بسيار كوتاهى كه در
و جان خود را براى اين چند روزه حمدود تباه نكند؛ او بايد سعى داشته باشد كه آخرتش را با دنيا بسازد و آخرت ساخنت 

  .اهلى براى كسى ميّسر نيستبا دنيا در گرو اميان و عمل صاحل است و اميان و عمل جز از طريق دستورهاى 
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كسى را خرب داريد كه بعد از تولد منرده باشد؟ آيا براى كسى در اين دنيا حق حيات ابد قرار داده شده؟ انبيا و امامان 
  .ترين عمر برخوردار بودند هاى معىن و فضيلت بودند، گاهى از كوتاه عليهم السالم كه در متام امور سرچشمه

منايد، حضرت زهرا  كند و حيىي در مهني حدود سر مبارك در راه جانان نثار مى سالگى عروج مىعيسى در سى و سه 
  كند عليها السالم در هيجده سالگى از دنيا رحلت مى
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  !!گردد و پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله با آن مهه عظمت و مقام در شصت و سه سالگى تسليم مرگ مى

گردد و ساير انبيا و امامان عليهم السالم  امام جواد عليه السالم در سن بيست و پنج سالگى به شرف شهادت نايل مى
  .اند نيز از نظر طول عمر در مهني حدود و سنني از دنيا رخت بر بسته

كردند و زندگى از نظر كردند و بر اساس مهني حماسبه زندگى   آن بزرگواران، به حقيقت دنيا را مزرعه آخرت حساب مى
رتين زندگى   .ها و ميدان جتلى رضايت و عنايت حضرت دوست بود سالمت و خري بنا به فرموده آيات قرآن از 

ها مكث كرده و به انواع آدميان از قبيل، سلطان، رئيس مجهور،  ها سر بزنيد و كمى در غّسال خانه گاهى به گورستان
اند تا نوبت غسل آنان برسد،  ها خاموش و ساكت افتاده كه روى سنگ غسال خانه. ..وكيل، وزير، رئيس، ملك التجار و

هاى داخلى و  فكر كنيد تا روح و عقل مشا از غوغاى مادى گرى جنات پيدا كرده و از اسارت هواى نفس و شيطان
  !!خارجى آزاد گردد

هاى حيات مشا بر ضربان قلب است و ضربان قلب  هتا به خود آييد و بدانيد و بفهميد كه در دنيا ماندىن نيستيد، مهه پاي
  !!كند معطلى از كار افتاده و مشا را روانه خانه گور مى در اختيار مشا نيست، در اختيار حضرت اوست، اگر خنواهد ىب

چه بسا كه شب در خواب راحت، ناگهان با يك زمني لرزه متام هسىت و زندگى تو زير و زبر شده و اسم و نشانت از 
  !ان براى مهيشه به باد فنا رودجه

بيىن لباس عاريت از وجودت كنده شود و حلظات بعد در خانه قرب قرار  چه بسا كه با برخورد به يك حادثه غري قابل پيش
  !بگريى
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بيشرت فكر كن و به خود آى و دنيا را براى ساخنت آخرت انتخاب كن و از امور ظاهر براى عمارت و آبادى باطن كمك 
  .خبواه

  15: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

   نصايح اولياء اهللا

هاى دلپذير و چه پندها و  انبيا و امامان، اوليا و عاشقان، عارفان و بيداران، مصلحان و مؤمنان در اين زمينه چه نصيحت
  .اند هاى تكان دهنده از خود به يادگار گذاشته عربت

  :در روايت آمده

كنار درب بيت الّله ايستاد و از مردمى كه از اطراف ممالك اسالمى به حج آمده وقىت ابوذر غفارى به مكه مكرمه آمد  
  .بودند دعوت كرد براى شنيدن سخنان او اجتماع كنند

! اى مردم. دانيد كه من ُجندِب غفارى هستم و نسبت به مشا خريخواه و مهربامن مى! اى مردم: پس از اجتماع مردم فرمود
كند، مهانا از زاد و توشه آن قدر بردارد كه در آن سفر به آن حمتاج و نيازمند است و از   هرگاه يكى از مشا اراده سفر

اى ندارد، هرگاه امر سفر دنيا كه خيلى معموىل است چنني باشد، پس  برداشنت زاد و راحله و بردن با خود هيچ چاره
  !برداشنت زاد و توشه براى سفر آخرت سزاوارتر است

  .ما را به زاد و توشه سفر آخرت راهنماىي كن! ابوذر: فتمردى در ميان مجعيت گ

براى دفع رنج روز نشور، روزه بگرييد و براى عظائم امور، حج واقعى گذاريد و براى برطرف كردن وحشت قرب، در : فرمود
  .»1« دل شب دو ركعت مناز خالص براى حضرت رب به جاى آوريد

______________________________  
  .2456، باب الزاد ىف السفر، حديث 282/ 2:  حيضره الفقيهمن ال -)1(

  16: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  :امام جمتىب عليه السالم در آستانه حركت به سفر آخرت جنادة بن اىب اميه را نصيحت كرد و فرمود
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كه چنگال  ، قبل از اينبراى سفرى كه در پيش دارى آماده شو و براى راهى كه پيمودن آن را ناچارى، زاد و توشه برگري
  !!»1« مرگ گريبانت را بگريد و از تو كارى ساخته نباشد

  :در روايت آمده

شد، در حدى   رفتند، صداى نازنينش بلند مى امرياملؤمنني عليه السالم در هر شب، هنگامى كه مردم به خوابگاه خود مى
  :فرمود شنيدند كه مى كه اهل مسجد و كساىن كه مهسايه مسجد بودند صداى آن حضرت را مى

  .»2«  َجتَهَُّزوا َرِمحَُكُم الّلُه فـََقْد نُوِدَى فيُكْم ِبالرَّحيلِ 

آماده شويد و اسباب سفر مهيا كنيد، خداوند مشا را رمحت كند، اينك منادى مرگ است كه در بني مشا نداى  ! اى مردم
كردن از دنيا باشيد، از اعمال صاحله براى دنياى كوچ كردن سر داده، دلبستگى خود را به دنيا كم كنيد، آماده كوچ  

  .هاىي كه سخت هولناك است هاى بسيار دشوارى است و منزل ديگر خود زاد و توشه برداريد، در برابر مشا عقبه

هاى اهلى براى ساخنت آخرت استفاده كرد و راه آن منحصر به اين است كه در كليه  توان از متام نعمت در هر صورت مى
  .هاى وحى استفاده كرد مادى و دنياىي از برنامه مسائل

______________________________  
  .6، حديث 22، باب 139/ 44: حبار األنوار -)1(

لس اخلامس والسبعون، حديث 498: األماىل، شيخ صدوق -)2( ، حديث 15، باب 393/ 74: ؛ حبار األنوار7، ا
12.  

  17: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

دهند و دمى از ياد مرگ و عقبات آن غافل  هاى با بصريتى كه يك حلظه از عمر خود را هدر منى انسان خوشبخت آن
  .مانند منى

  :گويد سعدى در زمينه يادآورى مسائل مرگ مى

  دو بيتم جگر كرد روزى كباب
 

  اى با رباب گفت گوينده كه مى
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 ما بسى روزگار دريغا كه ىب
 

 برويد گل و بشكفد الله زار

  بسى تري و دى ماه و ارديبهشت
 

  برآيد كه و ما خاك باشيم و خشت

  پس از ما بسى گل دمد بوستان
 

  نشينند با يك دگر دوستان

 كساىن كه از ما به غيب اندرند
 

 بيايند و بر خاك ما بگذرند

  زدم تيشه يك روز بر تّل خاك
 

  اى دردناك به گوش آمدم ناله

ار اگر مردى   تر آهستهكه ز
 

 كه چشم و بناگوش و رويست و سر

  خرب دارى اى استخواىن قفس
 

  كه جان تو مرغيست نامش نفس

 چو مرغ از قفس رست و بگسست قيد
 

 دگر ره نگردد به سعى تو صيد

  نگهدار فرصت كه عامل دمى است
 

 «1»  دمى نزد دانا ِبْه از عاملى است

  

   لباس اميان زيباترين لباس

  :دهد فرزانه و عارف بزرگوار مرحوم مال عبد الرزاق الهيجى در ترمجه مجله اّول روايت چنني توضيح مى حكيم

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

زيباترين لباس از براى مؤمن لباس تقوا است، چرا كه لباس چيزى است كه عورت ظاهرى آدمى را بپوشد و از شدت سرما 
  .كندو گرما انسان را حمافظت  

______________________________  
  .كليات سعدى  -)1(

  18: ، ص4 عرفان اسالمى، ج



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

 

كند، پس زيباترين لباس براى  ها و عذاب آن روز حفظ مى و چون تقوا انسان را از رسواىي روز قيامت و از شدايد و رنج
  .آدمى است

  :فرمايد و نيز مى

اميان يعىن اعتقاد جازم و ريشه دار به حضرت حق و نبوت انبيا و هرچه از ترين لباس براى مؤمن لباس اميان است،  نرم
  .احوال مبدأ و معاد از جانب حضرت حق رسيده است

اى كه در اينجا هست اين است كه اميان با گناه و عصيان و فسق و فجور قابل مجع است، پس اميان داشنت   اما نكته
كند، به خالف تقوا كه كمال مطلق است  ستحق دخول در عذاب مىكمال مطلق نيست، بلكه با نقصان صاحبش را م

و با گناه و عصيان و استحقاق دخول در عذاب قابل مجع نيست؛ پس تقوا ازين لباس است و اميان كمال ىف اجلمله 
  :است و به مهني خاطر خداى بزرگ در قرآن جميد فرمود

رت است، چرا كه لباس ظاهر ع پوشاند و لباس تقوا هم ظاهر و هم باطن را از  ورت ظاهر را مىلباس تقوا از هر لباسى 
  .دارد هر نوع رجس و آلودگى حمافظت كرده و پاك نگاه مى

   لباس در قرآن

  :برد كتاب اهلى از پنج نوع لباس در آيات نورانيش نام مى

  .لباس مادى ظاهرى - 1

  .لباس طبيعى - 2

  .لباس معنوى - 3

شىت - 4   .لباس 

  .جهنمىلباس  - 5
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  19: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

   لباس مادى ظاهرى - 1

خواهد كه به اين معىن توجه داشته  پوشانند، به عنوان نعمت ياد فرموده و از انسان مى از لباس ظاهر كه مردم بر بدن مى
لباس فراهم   آيد تا براى بشر ها چرخ به اراده حضرت حق در اين خانه با عظمت آفرينش به گردش مى باشد كه ميليون

گردد، انسان بايد نسبت به اين نعمت شاكر باشد و سعى كند از لباس و پوشش بدن خود در راهى كه موالى او 
  .خواسته استفاده كند

ا َو تـَرَ [ ى اْلُفْلَك َمواِخَر ِفيِه َو لَِتْبتَـُغوا ِمْن َفْضِلِه َو ُهَو الَِّذي َسخََّر اْلَبْحَر ِلَتْأُكُلوا ِمْنُه حلَْماً َطرِيا َو َتْسَتْخرُِجوا ِمْنهُ ِحْلَيًة تـَْلَبُسوَ
  .»1« ] َو َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

پوشيد از آن بريون آوريد و در آن   و اوست كه دريا را رام و مسّخر كرد تا از آن گوشت تازه خبوريد و زينىت را كه مى
كه از  و براى اين] محل كاال، جتارت و داد و ستد جاجبا كنندتا مشا را براى [شكافند  بيىن كه آب را مى ها را مى كشىت

ايت[فضل واحسان خدا طلب كنيد و    .به سپاس گزارى خدا برخيزيد]  در 

كنيد كه يكى از منابع مهم لباس براى پوشش بدن، دريا است و خداى بزرگ در آخر آيه شريفه از مردم  مالحظه مى
كر كنند و شكر لباس به اين است كه انسان از آن لباس در راه خدا و خري رساندن خواهد كه او را براى اين نعمت ش مى

  .به مردم استفاده كند

ا يـَْوَم [ ِمْن  َظْعِنُكْم َو يـَْوَم ِإقاَمِتُكْم وَ َو اللَُّه َجَعَل َلُكْم ِمْن بـُُيوِتُكْم َسَكناً َو َجَعَل َلُكْم ِمْن ُجُلوِد اْألَْنعاِم بـُُيوتاً َتْسَتِخفُّوَ
  َأْصواِفها َو أَْوبارِها َو َأْشعارِها

______________________________  
  .14): 16(حنل  -)1(

  20: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

ْم َسرابِيَل َتِقيُكُم احلَْرَّ َو َو اللَُّه َجَعَل َلُكْم ِممَّا َخَلَق ِظالًال َو َجَعَل َلُكْم ِمَن اْجلِباِل َأْكناناً َو َجَعَل َلكُ * ِحنيٍ   أَثاثاً َو َمتاعاً ِإىل
  .»1« ] َسراِبيَل َتِقيُكْم بَْأَسُكْم َكذِلَك يُِتمُّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم ُتْسِلُمونَ 
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]  مانند قّبه و خيمه[ها سر پناه  و خدا خانه هايتان را براى مشا مايه آرامش و راحت قرار داد و براى مشا از پوست دام
ها و   از پشم] براى مشا[يابيد و  سبك مى]  در جاجبا كردن[ها را روز كوچ كردنتان و هنگام اقامتتان  ، كه آنمقّرر كرد

و خدا براى مشا از آنچه آفريده .* ها تا زماىن معني، وسايل زندگى و كاالى جتارت پديد آورد ها و موهاى آن كرك
هاىي براى مشا قرار داد كه مشا را از گرما نگه  ن به وجود آورد، و تن پوشهاىي برايتا گاه ها پناه هاىي قرار داد، از كوه سايه
گونه نعمت هايش را بر مشا كامل  كند؛ اين كه مشا را از آسيب جنگ و نربدتان حفظ مى]  مقاوم[هاىي  دارد و پرياهن مى
  .هاى او شويد كند تا تسليم فرمان مى

نتيجه در پايان آن ذكر شده دقت كنيد؛ لباس مادى نعمت خداست، يك بار ديگر در اين دو آيه و آنچه به عنوان 
پوششى است كه حضرت حق مقرر فرموده، تا از سرما و گرما حمفوظ مانده و براى مشا زينت زندگى باشد و مشا با به 

از اوامر  دست آوردن آن از هر رجنى دور مانده و خيالتان آسوده باشد، تا با سالمت كامل و آسودگى خيال به اطاعت
  .و نواهى جناب او اقدام كنيد

ها در چه راهى استفاده كرديد،  هاىي كه در اختيار مشا قرار گرفته چه برخوردى داشتيد و از آن فكر كنيد كه تاكنون با لباس
   براى چه به دست آورديد و براى كه پوشيديد و براى چه به تن كرديد؟ آيا به لباس خود به عنوان نعمت حضرت

______________________________  
  .81 -80): 16(حنل  -)1(

  21: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

دوست نظر كرديد؟ آيا به خاطر او به دست آورديد و به خاطر او پوشيديد و در مقام قدرداىن و تشكر از حضرت او بر 
س به تواضع حركت كرديد؟ يا دچار  آمديد و اين لباس ظاهر را مقدمه به دست آوردن لباس باطن قرار داديد؟ در اين لبا

كرب و خوشحاىل زودگذر شديد؟ از اين لباس در راه عدل و حكمت استفاده كرديد يا در آن لباس به ظلم آلوده شديد؟ 
  !و يا در آن لباس به پاميال كردن حقوق معطى لباس و حقوق مردم دچار شديد؟

  .»1« ]يُواِري َسْوآِتُكْم َو رِيشاً يا َبِين آَدَم َقْد أَنـَْزْلنا َعَلْيُكْم لِباساً [

پوشاند، و لباسى فاخر و گران كه مايه زينت و مجال است، براى مشا نازل   ما لباسى كه شرمگاهتان را مى! اى فرزندان آدم
  .كردمي
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َعَة لَُبوٍس َلُكْم لُِتْحِصَنُكْم ِمْن بَْأِسُكْم فـََهْل أَنـُْتْم شاِكُرونَ [   .»2« ] َو َعلَّْمناُه َصنـْ

تان حمافظت منايد، پس آيا  جنگ]  آسيب[هاى دفاعى را به او آموختيم تا مشا را از  و به سود مشا صنعِت ساخِنت پوشش
  مشا شكرگزار حق هستيد؟

   لباس طبيعى - 2

كه هريك براى ديگرى در جهاتى از زندگى به  قرآن جميد از مسئله شب و وضع زندگى مرد و زن نسبت به يكديگر و اين
هاى اهلى مشرده، باشد   پوششند تعبري به لباس فرموده و شب و پوشش زن و مرد را نسبت به يكديگر از اعظم نعمت منزله

  .هاى پر منفعت توجه كرده و در مقام شكر حضرت منعم برآيد كه انسان به اين نعمت

______________________________  
  .26): 7(اعراف  -)1(

  .80): 21(انبيا  -)2(

  22: ، ص4 سالمى، جعرفان ا

  .»1« ]َو ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لِباساً َو النـَّْوَم ُسباتاً َو َجَعَل النَّهاَر ُنُشوراً [

جهت فعاليت [پراكنده شدن ]  زمان[و اوست كه شب را براى مشا پوشش، و خواب را مايه اسرتاحت و آرامش، و روز را 
  .قرار داد]  و كوشش

َلَة الصِّياِم الرََّفُث ِإىلُأِحلَّ لَ [   .»2« ] ِنساِئُكْم ُهنَّ ِلباٌس َلُكْم َو أَنـُْتْم ِلباٌس َهلُنَ   ُكْم لَيـْ

  .دار هستيد، آميزش با زنانتان براى مشا حالل شد در شِب روزهاىي كه روزه

  .آنان براى مشا لباسند و مشا براى آنان لباسيد

ره گرفنت مانند و مردان نيز به خاطر مهسران  از شوهران خود از بسيارى از گناهان حمفوظ مى از آجناىي كه زنان به وسيله 
مانند و زن و مرد به وسيله يكديگر در پوششى از عفت و حيا و كرامت قرار  خويش از بسيارى از معاصى در امان مى
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جامه فرمود، مهان طور كه لباس مادى گريند، خداوند بزرگ از زن نسبت به مرد و از مرد نسبت به زن تعبري به لباس و  مى
  .پوشاننده عيوب ظاهر است، لباس طبيعى هم پوشاننده بسيارى از عيوب و حافظ انسان از بسيارى از گناهان است

   لباس معنوى - 3

  .هاى اهلى نسبت به عبد است ترين نعمت ترين و پرمنفعت لباس معنوى كه اظهر و امت آن تقوا است از عظيم

هاى اعتقادى، عملى و اخالقى حفظ كرده و در آخرت از عذاب اهلى  ت كه در دنيا انسان را از متام آلودگىاين لباس اس
   در امان حضرت حق برده و باالترين

______________________________  
  .47): 25(فرقان  -)1(

  .187): 2(بقره  -)2(

  23: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

شت را نصيب انسان مى   .ايدمن درجات 

  :خوانيد در سوره اعراف مى

  .»1« ]ذِلَك َخيـْرٌ   َو ِلباُس التـَّْقوى[

  .رت است] دارد هاى ظاهر و باطن بازمى كه انسان را از آلودگى[و لباس تقوا 

شىت - 4    لباس 

هستند، وعده هاىي كه داراى اميان و عمل صاحل و آراسته به حسنات اخالقى  خداوند مهربان در قرآن جميد به آن انسان
شت آراسته به لباس لباس شىت داده و فرموده به جزاى عمل آنان در  هاىي هستند كه عنايت و لطف حضرت  هاى فاخر 

  .دوست براى آنان مقرر كرده است
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اُر أُولِئَك هلَُ * ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت ِإنَّا ال ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمًال [ ْ ْم َجنَّاُت َعْدٍن َجتْرِي ِمْن َحتِْتِهُم اْألَ
َلى اْألَراِئِك ِنْعَم الثَّواُب َو ُحيَلَّْوَن ِفيها ِمْن َأساِوَر ِمْن َذَهٍب َو يـَْلَبُسوَن ثِياباً ُخْضراً ِمْن ُسْنُدٍس َو ِإْسَتبـَْرٍق ُمتَِّكِئَني ِفيها عَ 

  .»2« ]َحُسَنْت ُمْرتـََفقاً 

؛ زيرا ما پاداش كساىن را كه كار ]پاداششان داده خواهد شد[ىن كه اميان آوردند و كارهاى شايسته اجنام دادند مسلماً كسا
  .*كنيم اند، تباه منى نيكو كرده

شت رها جارى است، در حاىل كه در آجنا بر ختت براى آنان  ها تكيه دارند با  هاى جاوداىن است كه از زير درختانش 
گاه  پوشند، چه پاداش خوىب و چه آسايش هاىي سبز از ديباى نازك و ِسترب مى شوند، و جامه طال آراسته مىدستبندهاىي از 

  .نيكوىي

______________________________  
  .26): 7(اعراف  -)1(

  .31 -30): 18(كهف   -)2(

  24: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] يـَْلَبُسوَن ِمْن ُسنُدٍس َو ِإْسَتبـَْرٍق ُمَتقاِبِلنيَ * َو ُعُيونٍ  ِيف َجنَّاتٍ * ِإنَّ اْلُمتَِّقَني ِيف َمقاٍم َأِمنيٍ [

هاىي از حرير نازك و ديباى  لباس* سارها؛ ها و چشمه در ميان بوستان.* مسلماً پرهيزكاران در جايگاه امىن خواهند بود
  .نشينند پوشند در حاىل كه برابر هم مى ضخيم مى

اُر ُحيَلَّْوَن ِفيها ِمْن َأساِوَر ِمْن ذَ ِإنَّ اللََّه يُْدِخُل [ ْ َهٍب َو لُْؤُلؤاً َو الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَ
  .»2« ]ِلباُسُهْم ِفيها َحرِيرٌ 

شت ترديد خدا كساىن را كه اميان آورده و كارهاى شايسته اجنام داده ىب رها  اىي درمىه اند، در  آورد كه از زير درختانش 
  .شوند، و لباسشان در آجنا حرير است جارى است، در آجنا با دستبندهاىي از طال و مرواريد آرايش مى

   لباس جهنمى - 5
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اما آنان كه انسانيت و آدميت را فراموش كنند و روزگار به غفلت و جهل وپسىت و دنائت و بردگى نسبت به شكم و 
انند و كارى جز خمالفت با خدا و خلق خدا و زورگوىي و ستم نداشته باشند در دنيا دچار لباس جوع و شهوت بگذر 

  .ترين عذاب خواهند شد خوف و در آخرت گرفتار لباس و پوششى از سخت

َمكاٍن َفَكَفَرْت بِأَنـُْعِم اللَِّه َفَأذاقـََها اللَّهُ ِلباَس اْجلُوِع َو  َو َضَرَب اللَُّه َمَثًال قـَْريًَة كاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة يَْأتِيها ِرْزُقها َرَغداً ِمْن ُكلِّ [
  .»3« ] اخلَْْوِف ِمبا كانُوا َيْصنَـُعونَ 

______________________________  
  .53 -51): 44(دخان  -)1(

  .23): 22(حج  -)2(

  .112): 16(حنل  -)3(

  25: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

به ]  مردمش[شهرى را كه امنيت و آسايش داشت و رزق و روزِى : َمَثلى زده است]  به ناسپاسان براى پندآموزى[و خدا 
آمد، پس نعمت خدا را ناسپاسى كردند، در نتيجه خدا به كيفر اعماىل كه مهواره مرتكب  فراواىن از مهه جا برايش مى

  .شدند، بالى گرسنگى و ترس فراگري را به آنان چشانيد مى

خيزند و بلكه راه عصيان  ها برمنى هاى حضرت حق قدرداىن نكرده و به شكر در برابر آن نعمت ردم كه از نعمتچنني م اين
شود،  كنند، در قيامت به آنان لباس عذاب پوشانده مى و كفر در پيش گرفته و خود و حميط خود را آلوده به فساد مى

  :چنانچه در قرآن جميد آمده است

  .»1« ]ُوُجوَهُهُم النَّارُ   َسرابِيُلُهْم ِمْن َقِطراٍن َو تـَْغشى* اْلُمْجرِِمَني يـَْوَمِئٍذ ُمَقرَِّنَني ِيف اْألَْصفادِ َو تـََرى [

هايشان از قطران  پرياهن.* اند به هم بسته شده]  به صورتى حمكم و سخت[بيىن كه در زجنريها  و آن روز جمرمان را مى
  .پوشاند هايشان را مى است، و آتش چهره] ال و بدبواى متعّفن، قابل اشتع ماده[
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برد، چه نيكوست كه اين چند روزه كوتاه عمر را ملبس به لباس  هاىي كه قرآن براى فرزندان آدم اسم مى اين بود نوع لباس
 تقوا شومي و از لباس ظاهر هم جهت عبادت و خدمت به خلق و شكر حضرت حق استفاده كنيم و از لباس طبيعى هم

شىت بر ما بپوشانند و از لباس عذاب در امان مبانيم ره بگريمي تا در جهان آخرت از لباس    .براى رضاى دوست 

  :گويد سراج قمرى شاعر پرمايه قرن ششم در مقام نصيحت انسان مى

______________________________  
  .50 - 49): 14(ابراهيم  -)1(

  26: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  

  تر از مجله جهان فتاده اى باز پس
 

  هني راه پيش گري كه رفتند مهرهان

 نور و خاكسار اى ىب از راه باز مانده
 

  چون آتشى كه باز مباند زكاروان

  

 امروزه راه راست نيارى شدن دلري
 

  فردا ره صراط سپردن كجا توان

 آخر چگونه طاقت درد سفر بود
 

  آن را كه درد سر بودش بوى بوستان

 پريى برانده است جوانيت هم چو دود
 

  رانده شود زشعله آتش بلى دخان

  مانند مشع شعله شيب است بر سرت
 

  زان زرد وتن ضعيفى چون موى وريسمان

 چون از سرت سپيده برآمد سپيد شد
 

  گلگونه مى ار سيهش كرد خان و مان

  پريى چو خاك بر سرم افشاند شد يقني
 

  گمان ىب كان آتش جواىن من مرد

  آتش چو مرد يا به ستم يا به طبع خويش
 

  بر فرق او زمانه كند خاك در زمان
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ترين خيانت را به ابديت  ما فرزندان ضعيف و ناتوان آدم را از قيد اسارت تن برهان كه هركس اسري تن شد، بزرگ! خداوندا
ترين موجود اين كره   ترين و زبون اسري تن، پست! باراهلا. خويش كرد و از متام حقايق و فضايل و حسنات اهلى حمروم گشت

   كوچك خاكى است، موجودى است كه متام درهاى رمحت و مغفرت را به

  27: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  !!روى خويش بسته است

 اسريان تن و بردگان شكم و شهوت، از حيات چه فهميدند و از هسىت كه خري حمض است، چه خريى ديدند! خداوندا
ره   اى بردند؟ و از عنايات و الطاف خاصه تو چه 

صد و بيست و چهار هزار پيغمرب بزرگوار تو، امامان عزيز، مصلحان، انديشمندان، عارفان، حكيمان، براى هدايت 
هاى شريين كه در اين ميدان زندگى  ها كه از خود بروز نداند و چه جان انسان چه فريادها كه نكشيدند و چه حكمت

بيدارى انسان نثار راه تو نكردند، وىل اين بدخبت اسريان تا آخر عمر انگار كر و كور زيستند و گوىي در اين خط براى 
  .پرفيض هسىت خربى و نداىي و صداىي نبوده و برقى براى روشن شدن حميط زندگى اينان ندرخشيده

يدست و دست خاىل و بدو  اين بيچاره ن برداشت حمصول مثبت از حيات و ها چه با فضاحت زندگى كردند و چه 
تر از آن يافت  زندگى روز و شب گذراندند، اينان باالترين مايه وجود را كه عمر است و در درياى خلقت گوهرى پرقيمت

  !شود با شيطان معامله كردند، وىل در مقابل از اين دمشن غدار و ديرين انسانيت چيزى نگرفتند منى

ها را مسخره كرده و به  م و حكمت حق استوار است به بازيچه گرفتند و واالترين انساناينان جهان را كه بر عدل و عل
آنان پوزخند زدند و ندانسته يا دانسته راهى كه نبايد بروند رفتند و با اين خط سريشان هم خود را تباه كردند، هم آنان كه 

  .زيستند در اشراف آنان مى

دند و لعنت ابدى براى خويش خريدند و آخرت پرنعمت را با دنياى دون عوض  اينان خود را از پيشگاه مقدس تو دور كر 
  .كرده و در اين معامله جز غضب و سخط و عذاب تو سودى نربدند

  28: ، ص4 عرفان اسالمى، ج
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ا اْلَعْوراُت َوِهَى َكراَمٌة َأْكرَ   َوأَمَّا ِلباُس الظَّاِهِر فَِنْعَمٌة ِمَن الّلِه َتعاىل[ َرُهْم ُيْستَـُر ِ ا َغيـْ ا ُذرِّيََّة آَدَم عليه السالم ما َملْ ُيْكرِْم ِ َم الّلُه ِ
  ] َوِهَى ِلْلُمْؤِمنَني آَلٌة ِألَداِء َماافْـتَـَرَض الّلُه َعَلْيِهمْ 

   لباس ظاهر نعمت اهلى

باس ظاهر حمروم بود چه با توجه به موقعيىت كه انسان در ميان موجودات زمني و بلكه موجودات عامل دارد، اگر از نعمت ل
  !كشيد؟ اى در زندگى داشت و حيات پرقيمت و اصيل او به كجا مى كرد و چه صحنه مى

اى فكر كنيد و در نظر بگرييد كه اگر ميدان زندگى كه داراى مهه چيز است، تنها از لباس ظاهر خاىل بود، مسئله  حلظه
  داشت؟ شد و آيا نسيم تربيت جاى وزيدن ها و فضايل چه مى پاكى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

شود و اين لباس ظاهر   لباس ظاهر نعمىت است از حضرت حق به سوى انسان كه با آن عيوب و عورات آدمى پوشيده مى
كرامت اهلى است كه فرزندان آدم را به آن گرامى داشته، كرامىت كه غري آدمى زاد را به آن آراسته نفرموده است و اين لباس 

  .براى مردم مؤمن وسيله اداى واجبات خداست

اى از نقاط زندگى بشر را از هنگام والدت تا  اسالم كه در متام جوانب حيات مقرراتى بس پرارزش وضع منوده و نقطه
  اى نبوده مگر مرگ از نظر دور نداشته و مسئله

  29: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

اى چه نسبت به ظاهر لباس، چه نسبت به مسائل  س هم مقررات بسيار ارزندهكه براى آن قانوىن وضع منوده، درباره لبا اين
كند   معنوى آن ارائه منوده كه دقت در آن مقررات انسان را متوجه حقيقت دين و كمال آن منوده و به اين نكته واقف مى

  .ها است انسانترين مدرسه براى اداره حيات و زندگى  كه اسالم دلسوزترين مكتب براى سعادت بشر و جامع

   لباس در روايات

سازند و  اسالم عزيز، بر وفق مصلحت جامعه اسالمى، لباس زربفت، حرير، ابريشم و لباسى كه از پوست حيوان مرده مى
ها را حرام اعالم كرده و پوشيدن اين نوع  گونه البسه آيد و انواع اين لباسى كه از پوست حيوانات حرام گوشت به دست مى

داند انسان با خصوصياتى كه دارد، واالتر و آقاتر از آن است كه به لباس حرير، يا  درخور شأن انسان منى ها را لباس
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ها بيارايد؛ وجود انسان عزيزتر از آن است كه در لباسى كه از پوست  ابريشم، يا طالباف روى آورده و خود را با آن
  .آيد پوشيده شود حيوان مرده يا حرام گوشت به دست مى

سان، منبع كرامت و حمل شرافت و مركز فضايل و آيينه جتلى امسا و صفات ربوىب است، اين موجود پرارزش نبايد حمكوم ان
  !!ها، عمر گرامى را تلف كند ها و زينت بدن و جسم گشته و به پوشاندن مقدارى گوشت و پوست با انواع لباس

پسندد بپوشد، جسم به آن اندازه  آنچه را جناب او مى در زمينه لباس بايد توجه به طرح ونقشه حضرت دوست كند و
  .موقعيت ندارد كه آدمى شؤون گرامنايه خويش را فداى آن كند

  30: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

   جنس لباس

كند كه  در آداب زّى و جتمل رواياتى را نقل مى» حبار األنوار«عّالمه بزرگوار، مرحوم جملسى رمحه اهللا در كتاب پرارزش 
  .اى از آن روايات كه بيانگر مسئله لباس است اشاره شود م است به پارهالز 

  :پيامرب بزرگ صلى اهللا عليه و آله به امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

شت جامه حرير بر تو بپوشانند   .»1« جامه حرير مپوش تا در 

  :در حديث ديگر آمده

  .»2« شود سوزانده مىهركس جامه حرير بپوشد، پوستش در قيامت به آتش 

  :به سند معترب از امرياملؤمنني عليه السالم نقل شده

اى بپوشيد كه آن پوشش رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و پوشش ما اهل بيت است و نّىب اسالم جامه موىي و  جامه پنبه
  .»3«  پوشيد مگر به علت و جهىت پشمى منى

  :حضرت صادق عليه السالم فرمود

  .»4« پشمى نپوشيد مگر عذرى اقتضا كند جامه موىي و
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  :امام صادق عليه السالم فرموده

  .»5« كند كتان از پوشش پيامربان است و بدن را فربه مى

______________________________  
  .8، حديث 5، باب 248/ 80: حبار األنوار -)1(

  .3، حديث 57، باب 384/ 2: علل الشرايع -)2(

  .1، حديث 15، باب 254/ 3: مستدرك الوسائل -)3(

  .1، باب لبس الصوف والشعر و الوبر، حديث 449/ 6: الكاىف -)4(

  .1، حديث 16، باب 29/ 5: وسائل الشيعة -)5(

  31: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

   رنگ لباس

  :در چند حديث از نّىب اسالم صلى اهللا عليه و آله آمده

  .»1«  جامه هاستترين و نيكوترين  جامه سپيد بپوشيد كه پاكيزه

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  .»2« پوشيد امرياملؤمنني عليه السالم اكثر اوقات جامه سپيد مى

  :گويد حفص مؤذن مى

 خواند اى زرد به رنگ ِبْه پوشيده بود و مناز مى حضرت صادق عليه السالم را در حرم پيامرب بني قرب و منرب ديدم كه جامه
»3«.  

  :از حضرت صادق عليه السالم نقل شده در حديث حسن
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  .»4« جامه سرخ تريه پوشيدن كراهت دارد، مگر براى تازه داماد

  :گويد مى -كه يكى از راويان حديث است  -ابوالعال

  .»5« حضرت صادق عليه السالم را در حال احرام ديدم كه خود را با بُرد ميىن سبز پوشانده بود

  :فرمود مى رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله

  .»6« ، عبا] عمامه[كفش، كاله : سياه پوشيدن مكروه است، مگر در سه چيز

______________________________  
  .14، باب 27 -26/ 5: وسائل الشيعة -)1(

  .5801، حديث 14، باب 27/ 5: وسائل الشيعة -)2(

  .17: حلية املتقني -)3(

  .5806، حديث 17، باب 29/ 5: وسائل الشيعة -)4(

  .17: حلية املتقني -)5(

  .1، باب لبس للسواد، حديث 449/ 6: الكاىف -)6(

  32: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

   نوع لباس

  .شود منع كرده است اى كه از حد معمول بلندتر است و علت فخر و كرب بر ديگران مى اسالم مردم را از پوشيدن جامه

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى
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امرياملؤمنني عليه السالم به بازار رفت و سه پارچه خريد، به قيمت يك اشرىف، يكى را پرياهن كرد تا نزديك بند پا و يكى را 
تر از كمر، آن گاه دست به آمسان برداشت و پيوسته محد اهلى كرد تا به خانه  لنگ تا نيمه ساق و يكى را ردا تا پايني

  .»1«  بازگشت

  :ه السالم فرمودامام موسى كاظم علي

هاى حضرت رسول  كه جامه هاى خود را پاك گردان با توجه به اين اين است كه جامه »2« ]َو ثِياَبَك َفَطهِّرْ [ ترمجه ظاهر
آلوده به كثافات ظاهر و (صلى اهللا عليه و آله مهيشه پاك بود، مراد اهلى اين است كه جامه را كوتاه كن كه آلوده نشود 

  .»3« )رور و خودپسندىآلوده به كرب و غ

  :از حضرت باقر عليه السالم نقل شده

حضرت رسول صلى اهللا عليه و آله به شخصى وصيت كرد كه زينهار كه پرياهن و ازار خود را بلند مياويز كه اين از تكرب 
  .»4« دارد است و خدا تكرب را دوست منى

  :نّىب اسالم صلى اهللا عليه و آله به ابوذر فرمود

   اش را بر زمني كشد، حق تعاىل در قيامت نظر رمحت به وى تكرب جامههركه از ر 

______________________________  
  .5843، حديث 22، باب 40/ 5: وسائل الشيعة -)1(

  .4): 74(مدثر  -)2(

  .5844، حديث 22، باب 40/ 5: وسائل الشيعة -)3(

  .5848، حديث 23، باب 41/ 5: وسائل الشيعة -)4(

  33: ، ص4 اسالمى، جعرفان 

  .»1« او نفرمايد
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و هم چنني مسلمانان را از  »2« كند اسالم، مردان را از پوشيدن لباس زنان و زنان را از پوشيدن لباس مردان منع مى
ى مى   .»3« منايد پوشيدن لباسى كه خمصوص به كفار است، 

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى

شوند؛ زيرا رسول خدا صلى اهللا عليه و آله لعنت كرد مرداىن كه خود را شبيه زنان كنند و  جايز نيست زنان شبيه به مردان
  .»4« زناىن كه خود را شبيه مردان بيارايند

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

نان مرا جامه دمشنان مرا مپوشيد و طعام دمش: خداى عّز و جل به پيامربى از پيامربانش وحى فرمود كه به مؤمنان بگو
  .»5«  خنوريد و به مسلك دمشنان من سلوك ننماييد كه مشا هم جزء آنان قرار خواهيد گرفت

شود كه مردان بايد از لباس حرير، ابريشم و طالباف بپرهيزند و از پوشيدن لباسى كه از  از جمموع روايات استفاده مى
يه شده خوددارى كنند و از پوشاندن بدن به لباس زنان و كفار خوددارى كنند و مرد و زن  پوست حيوانات حرام گوشت 

گريى منايند و هم چنني بر مردان و زنان الزم  هاىي كه اسالم به هريك از آنان حرام منوده كناره سعى كنند از پوشيدن لباس
  .است از پوشيدن لباس بدن منا و لباس تنگ و لباسى كه حمرك شهوت ناحمرمان است جداً خوددارى منايند

______________________________  
  .18: حلية املتقني -)1(

  .13، باب 25/ 5: وسائل الشيعة -)2(

  .19، باب 382/ 4: وسائل الشيعة -)3(

  .1، حديث 123، باب 221/ 20: وسائل الشيعة -)4(

  .5468، حديث 19، باب 385/ 4: وسائل الشيعة -)5(

  34: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

   اى تأمل حلظه
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توانيم خيمه و  زندگى ما در اين جهان مادى مگر چند روز است؟ ما تا چه مدت در اين دنياى دون هستيم و تا كى مى
اى بسيار كوچك و كم حجم است سرپا نگهدارمي و تا چه زمان قدرت دارمي در اين  خرگاه زندگى را در اين زمني كه سياره

  !توان در سرا انداخت؟ جهان استقرار داشته باشيم؟ رحل اقامت تا كى مى

اين چه بدخبىت است كه گريبان گروهى از مردان و زنان را گرفته كه متام ساعات پرارزش خود را وقف فراهم آوردن غذا و 
ارزش و اعتبار مشا به عقل و روح و باطن و قلب مشا است، جسم را در گرما ! كنند؛ عزيزان ارزش مى لباس براى جسم ىب
ارزش را وقف باطن پرارزش كنيد، به خدا قسم در برزخ و  اى معموىل بپوشانيد و اين ظواهر كم چهو سرما با اندك پار 

قيامت به حسرتى دچار شويد كه مافوق آن تصور ندارد و به روزى گرفتار آييد كه پشيماىن در آن روز به مشا سودى 
ارزش به خانه گور و به دنياى برزخ  مرت پارچه كم ندهد، به خود آييد و از خواب گران غفلت برخيزيد، براى روزى كه با دو

  .رويد فكرى كنيد، دست به دامن خضر راهى بزنيد تا از بركت وجود او از ظلمات مادى گرى جنات پيدا كنيد مى

  :مجال الدين اصفهاىن در نصيحت غافالن چنني سروده

  تو را زمشرق پريى دميد صبح خمسب
 

  وشنكه خواب تريه منايد چو صبح شد ر 

 شب جواىن ناگاه روز پريى زاد
 

  كه ديد زنگى هرگز به رومى آبسنت

  اگر سالمت جوىي حقيقت اى مسكني
 

  مساز در بن دندان اژدها مسكن

  

  35: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  

  حيات دنيا خوابست و مرگ بيدارى
 

  ز كان حكمت حمض است اين بلند سخن

  معنا زآنككه بيش خورد كم شود به  هر آن
 

  چراغ كشته شود چون بشد ز حد روغن

  ميان جامه دىل زنده گر ندارى پس
 

  به نام خواه كفن خوان و خواه پرياهن
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ر دنيا چندين عناگرى نكند  ز
 

  نريزد اين مرده خود بدين شيون كه مى

  اگر نباشى مردم دد و ستور مباش
 

  وگر فرشته نباشى مباش اهرمين

  بدين گنده پري دانا زآنكمباش غره 
 

  هزار شوهر كشت و هنوز بكر آن زن

  تر از مرگ تا رسى جاىي مبري پيش
 

  كه مرگ نيز نياردت گشت پرياهن

  

ناور با عظمت هسىت به پرواز  اى در منزل اگر انسان، حلظه گاه با عظمت فكر نشيند و مرغ ملكوتى عقل را در ميدان 
انديشه حقايق را بنگرد، به خود آمده به اين نتيجه برسد كه دنيا كاروانسراىي بيش نيست و اين مكان آورد و از قله مرتفع 

براى اقامت در اختيار او قرار نگرفته و عن قريب بايد توشه مادى را بگذارد و به جهان ديگر برود كه در آن جهان جز 
هاى  بايد در دادگاه حضرت اهلى حاضر گشته و متام برنامه توشه معنوى مايه ديگرى براى دستگريى وجود ندارد و در آجنا

گو باشد، در اين صورت زندگى مادى را ساده و آسان گرفته و حاضر نيست  خويش را در حمضر حضرت حق جواب
   اى از عمر را فداى فراهم آوردن پوشاكى حلظه

  36: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

ند، بپوشد و خبورد و فعاليت كند، اما براى خدا و براى حتصيل رضا و ك و خوراكى غريضرورى براى جسم كند، سعى مى
كوشد از آنچه كه خالف  خشنودى حضرت دوست، در چنني حالىت حاضر نيست جز در راه او قدم بردارد و مى

  .خواسته حمبوب اوست دورى كند

را نصيحت و موعظه كرده و  كند و هم چون واعظى دلسوز و ناصحى حكيم خود خود را در متام حاالت مواظبت مى
رتين منونه   .هاى عاىل حسنات اخالقى خواهد بود براى ديگران هم از 

گريى از اوليا خدا، انسان را بيدار كرده و به علم حقيقى رسانده و به سعادت  آرى، انديشه در وضع خويش با كمك
  .كند ابدى متصل مى

  لباس در مناز
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از مسائل بسيار مهم اسالمى است؛ لباس منازگزار از هر جهت بايد مباح و حالل و مسئله لباس منازگزار چه مرد چه زن 
  .پاك و پاكيزه باشد

هاىي كه پوشيدن آن در فرهنگ اسالم حرام شده، يعىن لباس زربفت و حرير و ابريشم خالص براى مردان و آنچه از  لباس
آيد، براى مردان و زنان، مناز در آن باطل  دست مىشود و آنچه از راه غريمشروع به  حيوانات حرام گوشت ساخته مى

  .است

خواهد در  رود و مى انسان به هنگام مناز بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه به حمضر مقدس حضرت رب العزة مى
در  پيشگاه با عظمت حضرت ذواجلالل بايستد و قصد دارد در برابر صاحب عامل و آدم قرار بگريد، بايد از لباسى كه

خور شأن حمضر آن جناب نيست پرهيز كرد و از پوشيدن لباسى كه او متنفر است دورى جست، به خصوص در مسئله 
   لباس در مهه جا و در برابر حضرت موال به طريق

  37: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

تار و پودش متعلق به اوىل بايد توجه داشت كه لباس تن از حق مظلومان و خون دل مسكينان بافته نشده باشد و هر 
حمرومى نباشد و آن لباس از طريق فروش مواد احتكارى، مواد حرام و خدعه و حيله با مسلمانان و غصب و زور و ظلم 

اش از خون دل يتيم و فقري و حمروم  و جتاوز بدست نيامده باشد و داستان لباس، داستان گوهر تاج شاه نباشد كه هر ذره
  .شده باشد و مسكني و بيوه زن ساخته

  روزى گذشت پادشهى از گذرگهى
 

  فرياد شوق بر سر هر كوى و بام خاست

  پرسيد زان ميانه يكى كودك يتيم
 

  كاين تابناك چيست كه بر تاج پادشاست

  آن يك جواب داد چه دانيم ماكه چيست
 

  پيداست آن قدر كه متاعى گرانبهاست

  

  نزديك رفت پريه زىن گوژپشت و گفت
 

  اين اشك ديده من و خون دل مشاست

  ما را به رخت و چوب شباىن فريفته است
 

  هاست كه با گله آشناست اين گرگ سال
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  آن پارسا كه ده خرد و ملك، رهزن است
 

  آن پادشا كه مال رعيت خورد، گداست

  بر قطره سرشك يتيمان نظاره كن
 

  تا بنگرى كه روشىن گوهر از كجاست

 روان سخن از راسىت چه سودپروين به كج 
 

 «1»  كو آن چنان كسى كه نرجند زحرف راست

  

آرى، لباس منازگزار مسئله بسيار مهمى است، لباس منازگزار تار و پودش بافته شده از مايه قناعت، انصاف، درسىت، 
رشوه، احتكار، صدق، رعايت حالل حق است و لباسى است كه از غصب، ظلم، دزدى، جتاوز به حقوق ديگران، 

  .انصاىف، كاله بردارى به دور است ىب

اى جز  لباس منازگزار، لباسى است كه بر اساس خواسته موال بدست آمده و براى رضاى موال پوشيده شده و از هر پريايه
  !عنايت و لطف دوست پاك و پاكيزه است و خالصه لباس منازگزار، لباس عبوديت است و بس

  :آمده» رازىتفسري ابو الفتوح «در 

اى ديد و قبل از خريد از او سؤال كرد كه غذا و لباس  اى را در مغازه مردى به بازار برده فروشان رفت براى خريد برده، برده
اى را ديد از او  خريدار او را نپسنديد، به مغازه ديگر رفت برده: و اندازه كار تو چيست؟ او به سؤاالت پاسخ گفت

  :پرسيد

آنچه موال : كىن؟ پاسخ داد چه اندازه كار مى: پرسيد. هرچه موال حمبت كند: راك تو است؟ گفتچه نوع غذاىي خو 
  پوشى؟ چه لباسى مى: سؤال كرد. خبواهد

  .آنچه موال بپسندد: جواب داد

از  پسندد بپرهيزيد و لباس خود را به خصوص به وقت عبادت از پوشيدن لباسى كه موال منى! اى مسلمانان و اى منازگزاران
نوعى قرار دهيد كه حمبوب موالست، در پيشگاه مقدس حضرت او در غذا و كار و اخالق و لباس از يك برده كمرت 

  !نباشيد
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كشد خوددارى   اى كه مشا را به سوى رذايل اخالقى مى جامه خود را جامه غرور و تكرب و فخرفروشى قرار ندهيد، از جامه
ت، خدمت، شرف، پاكى، فضيلت و تواضع و انكسار و عرفان قرار دهيد، كنيد، جامه خود را جامه ادب، وقار، حمب

  .آرى، جامه عارفانه بپوشيد

______________________________  
  .پروين اعتصامى -)1(

  39: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  :به قول پروين اعتصامى

 اى داد به درويشى بزرگى جامه
 

 كه اين خلقان بنه كز دوشت افتاد

  خويش پيچى ژنده و دلقچرا بر 
 

  ات خلق خبشند كفش و جامه چو مى

 چو خود عورى چرا خبشى قبا را
 

 چو رجنورى چرا ريزى دوا را

 كسى را قدرت بذل و كرم بود
 

 كه ديناريش در جاى درم بود

  بگفت اى دوست از صاحبدالن باش
 

  جبان پرداز و با تن سرگران باش

 تن خاكى به پرياهن نريزد
 

 ارزد به چشم من نريزد وگر

 ره تن را بزن تا جان مباند
 

 ببند اين ديو تا اميان مباند

 قباىي را كه سر مغرور دارد
 

رت كه از خود دور دارد  تن آن 

  

در هنگام ورود به جهان پرمنفعت مناز بايد توجه داشت كه بيداران راه حق و عاشقان واصل و عارفان كامل بر اساس 
: مسائل وحى و گفتار نورخبش انبيا و امامان عليهم السالم معتقد به پوشش دو نوع لباس به وسيله منازگزارند استفاده از

  .يكى براى پوشش ظاهر به عنوان سرت عورت و ديگر براى پوشش باطن به عنوان آراستگى جان
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  :چنني آمده است» فنيمعراج السالكني و صالة العار «در اين زمينه در كتاب 

فصل پنجم در سرت عورت است و آن نزد عامه سرت مقابح بدن است از ناظر حمرتم و در حال صالة و در نزد خاصه 
سرت مقابح اعمال است به لباس تقوا كه خري البسه است مطلقاً و در وقت حضور در حمضر باخلصوص و در نزد اخص 

و در نزد اهل اميان سرت مقابح قلوب است به لباس طمأنينه و در نزد اهل خواص سرت مقابح نفوس است به لباس عفاف 
معرفت و كشف سرت مقابح سّر است به لباس شهود و در نزد اهل واليت سرت مقابح سرّاست به لباس متكني و سالك 

  .تچون بدين مقام رسيد، سرت مجيع عورات خود را منوده و اليق حمضر شده و از براى او دوام حضور اس

  .و حق تعاىل جلت رمحته و وسعت سّتاريته، سّتار مجيع عورات و مقابح خلق است

ها را از مقابح ظاهريه بدنيه سرت منايد مورد حمبت قرار داده و مقابح اعمال او را  اين گونه بشر را به البسه گوناگون كه آن
ها ظاهر  عمال ما بندگان نبود و صور غيبيه آنبه پرده ملكوت سرت فرموده و اگر اين پرده سّتاريت ملكوتيه بر صور ا

  .شدمي شد، در مهني عامل رسوا و خوار مى مى

آرى، اگر رمحت و عنايت و لطف و كرم و آقاىي و بزرگوارى او نسبت به ما نبود، ما در ميان خلق جاىي و حملى براى 
ر اهل عامل مستور فرموده و سرت منوده مقابح زندگى نداشتيم، اما حق تعاىل جلت عظمته خود قبائح اعمال ما را از انظا

اخالقى و ملكوت خبيثه ما را به اين صورت معتدله مستقيمه ملكيه و اگر اين سرت را هتك فرموده بود و صور ملكات 
شد، هريك به يك با آن ملكيه باطنيه بودمي، چنانچه در غري اين عامل كه وقت ظهور سراير امت و روز  اخالق ظاهر مى

  .ملكات است، چنني خواهد گرديد بروز
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  :وىف احلديث

ُحتَْشُر َعْشَرُة َأْصناٍف ِمْن اّمىت أْشتاتاً َقْد َميـََّزُهُم الّلهُ تعاىل ِمَن اْلُمْسِلمَني َوَبدََّل صورهم : َقال رسول الّله صلى اهللا عليه و آله
  .»1« ..وبعضهم على ُصوَرِة اْخلَنازيرفـَبَـْعُضُهم َعلى ُصْوَرِة الِقَرَدِة 

ا را از مسلمانان  مردم در قيامت به ده صورت حمشور مى: پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمودند شوند كه خداوند آ
  .شوند و بعضى به صورت خوكها كند، بعضى از ايشان به صورت ميمون حمشور مى جدا كرده و صورتشان را تبديل مى
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  :رامى اسالم صلى اهللا عليه و آله روايت شدهاز رسول گ

باجلمله اين  »2« .متكرب، حمشور شود به صورت مورچه ضعيفى و پاميال خاليق گردد، تا مردم از حساب فارغ شوند
صورت انسانيه پرده سّتاريت حق است به روى عورات باطنيه، چنانچه سرت مقابح قلوب و اسرار را فرمايد به سّتاريت 

  .ها افعاليه و امسائيه و ذاتيه، از مهه موجودات ملكيه و ملكوتيه به حسب مراتب آن

رات باطنيه و سريه خود را بنمايد متسك به مقام و بر سالك سبيل آخرت و جماهد ىف سبيل الّله الزم است كه سرت عو 
  .غفاريت و سّتاريت حق و حقيقت توبه و ورود به منزل انابه خود و عورات خود را مستور منايد

سالك اىل الّله و جماهد طريق معرفت در هيچ حاىل از وظيفه عبوديت و حفظ حمضر ربوبيت جلت عظمته غفلت نكند، 
معاشرت، حّظ قلوب و ارواح را عطا كند و حق تعاىل و نعم و عطيات او را در هر چيز  حىت در امور عاديه و آداب

  .مشاهده كند

______________________________  
  .، صفة احملشر5، باب 89/ 7: حبار األنوار -)1(

  .20795، حديث 58، باب 378/ 15: وسائل الشيعة -)2(
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لباس ظاهر از لباس تقوا و اميان كه خري البسه هستند غفلت نكند و چنانچه با لباس ظاهر سرت پس در وقت پوشيدن 
  .ها باالتر است عورت ظاهرى كند، با آن البسه سرت عورات باطنيه منايد كه قباحت و زشىت آن

لباس باطن را براى و كرامات حق تعاىل و الطاف آن ذات مقدس را منظور كند و لباس ظاهر را براى اداى عبوديت و 
رتين آن ها او را به ياد حق آورد و از ذكر او غافل  آداب حضور در حمضر ربوبيت بپوشد و در البسه ظاهريه و باطنيه، 

  .نكند

پس در ماده و هيئت لباس ظاهر، اختيار چيزى كند كه اسباب سركشى نفس نشود و مورث غفلت از حق نگردد و او را 
يا و مفاخرت و تكرب و تزين منسلك نكند و ملتفت باشد كه ركون به دنيا حىت در اين امور، در زمره اصحاب عجب و ر 

  .گذارد كه موجب هالكت آن است در قلب تأثريات غريىب مى
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شود از آفات دين و قسوت قلب است كه خود  و بداند كه اين آثارى كه در نفس به واسطه بعض البسه فاخره حاصل مى
  .يه استاز امهات امراض باطن

ها تصرىف نشود و او را مبتال به عجب و ريا و  و در البسه باطنيه خيلى اهتمام كند كه شيطان و نفس اماره را در آن
سركشى و افتخار نكند و بر بندگان خدا به دين خود و يا تقوا و طاعت و كمال و معرفت و علم افتخار ننمايد و تكرب 

ه امين نباشد و بندگان خدا را هرچند در لباس اوباش و اهل معصيت هستند، نفروشد و از عواقب امر خود و مكر اللّ 
ها از مهلكات نفس است و موجب عجب به اميان و اخالق و اعمال است كه سرچشمه مهه  حقري نشمارد كه اين

  .مفاسد است

ب و فضايح است به ياد آرد ها شّر ذنو  هاى ظاهره او را كه از مجله آن و در وقت پوشيدن لباس، متذكر حق شود و رمحت
و با حق تعاىل به اخالص و صدق معامله كند و ظاهر را به سرت طاعت و باطن را به سرت خوف و رهبت مزين منايد و 

   متذكر عنايات حق شود كه اسباب سرت عورات ظاهره و باطنه را مرمحت فرموده و راه
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ان مفتوح فرموده كه به سرت ستّارى و غفارى حق خود را مستور كرده و عيوب خويش را توبه و انابه را به روى بندگ
  .بپوشانند و چنانچه حق تعاىل ستّار عيوب بندگان است، سّتاران را دوست دارد و از هتك ستور بيزار است

و چشم خود را از پس سالك اىل اللّه، سّتار عيوب بندگان خدا است و عمر خود را در كشف سّر مردم تلف نكند 
عورات و عيوب بندگان خدا بپوشد و هتك سرت نكرده و پرده ناموس احدى را ندرد، چنانچه خداوند سّتار، سرت عيوب 

كه اگر پرده عيوب كسى را بدرد، حق تعاىل پرده  تر است فرموده و برتسيد از اين تر و فضيح او را كه از ديگران بزرگ
  .او بردارد و در ميان مجع او را رسوا و خوار گرداندسّتاريت از بعض اعمال و اخالق 

كند و جتسس امورى كه به حال او  و مسافر طريق آخرت، مطالعه در عيوب و عورات، او را از عيوب ديگران مشغول مى
هتك سرت دهد آن هم به واسطه غيبت و  كند و عمل خود را رأس املال جتارت ديگران قرار منى فائده ندارد يا ضرر دارد منى

ترين عقوبات حق است در دنيا كه انسان را  كند كه نسيان گناهان از بزرگ و از عيوب و ذنوب خود هيچ گاه نسيان منى
ترين اسباب عقاب در آخرت است و تا بنده خدا به طاعت حق و مداقه در اعمال  دارد و از بزرگ ها باز مى از جربان آن

و از آنچه در دين خدا عار است بركنار باشد، از آفات دور و در درياى  خود و مطالعه در معايب نفس مشغول است
رمحت حق مستغرق و به گوهرهاى حكمت فائز است و اگر نسيان ذنوب خود كرد و از معايب خود غفلت ورزيد و 

  .خودبني و خودخواه شد و اعتماد به حول و قوه خود كرد، رستگارى خنواهد ديد و به فالح نايل خنواهد شد
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سراسر وجودم و متام هستيم و مهه موجوديتم از عيب و علت و ! اى آمرزنده گناهان! اى خالق مهربان! اى حمبوب حمبان
  زند، از عوامل عار و ننگ موج مى
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ند جواب سالم پوشاندى، كدام يك از بندگانت حاضر بود اگر پرده پوشى تو نبود، اگر لباس سّتارى و غفارى بر من منى
  مرا بدهند و كدام يك آماده بودند با من معاشرت كنند و چه انساىن حاضر بود به من خدمت منايد؟

اى  پرده پوشى تو باعث شده كه من در بني خلق تو صاحب وجاهت و آبرو باشم و بندگانت خيال كنند كه من هم بنده
ه و غم از من كه دچار چه بالى بزرگى هستم، بالى دو حسرت و اندو ! آه بر من! از بندگان خوب توام، واى بر من

صورت بودن، سريمت غرق در خبث و پليدى و آلودگى، صورمت غرق در ادب و وقار و بندگى، در حاىل كه تو از من 
رت باشد، واى بر من از روزى كه پرده خواسته ها برداشته شود و متام عيوب و نواقص باطن آشكار   اى باطنم از ظاهرم 

اى ! آه بر من از روزى كه در دادگاه تو حاضر شوم و قاضى من تو و انبيا و ائمه معصومني عليهم السالم باشند! گردد
طور كه در دنيا آبرومي را حفظ كردى و لباس ستّارى بر باطن من پوشاندى، در آخرت هم آبروى اين عبد  مهان! معشوق

  .صوص در حمضر انبيا و اوليا رسوا گرددذليل را حفظ كن و مگذار در ميان بندگانت، به خ

   عدم اسراف در لباس

ها لباس  كه يكى از آن  -ها خواهد از اسراف و تبذير در كل برنامه اين وصيت عاىل اسالم را هم از ياد نربيد كه از مشا مى
  .»2« و مبذرين، برادران شيطانند »1« بپرهيزيد كه خدا مردم مسرف را دوست ندارد -است

گزاف براى خريد و دوخت و پوشش لباس از نظر اسالم اسراف و كار نابه جاىي است، وجدان مسلمان و   هاى خرج
   كند كه بدن انصاف يك انسان قبول منى

______________________________  
  .31): 7(اعراف  -)1(

  .27): 17(اسراء  -)2(
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اى زندگى كنند كه از فراهم آوردن حداقل لباس براى  پرقيمت باشد، وىل در جامعه عدهخودش، پوشيده به انواع البسه 
  !!خود و فرزندانشان عاجز باشند

گريى در مسائل ماىل و اندازه نگاه داشنت در برخورد به مال براى هر مؤمىن الزم است، مراعات عدالت و  اندازه
  :وان داردروى، حقيقىت است كه اسالم بر آن تأكيد فرا ميانه

  :َيُكوُن فيِه َثالُث ِخصالٍ   ال يَُذوُق اْلَمْرءُ ِمْن َحقيَقِة اْإلمياِن َحّىت : َعْن َعِلىٍّ عليه السالم قَالَ 

  .»1«  اْلِفْقُه ِىف الّديِن، َوالصَّبـُْر َعَلى اْلَمصاِئِب َوُحْسُن التـَّْقديِر ِىف اْلَمَعاشِ 

فهم در دين، ايستادگى در برابر : چشد، مگر در او سه خصلت باشد را منى على عليه السالم فرمود، مرد، حقيقت اميان
  .مصائب، نيكو اندازه نگاه داشنت در معاش

ا َتْصِلُح  َطْرِحَك النَّواةَ   ِإنَّ اْلَقْصَد أَْمٌر حيُِبُُّه الّلُه َعزَّ َوَجلَّ َوِإنَّ السَّْرَف أمٌر يـُْبِغُضُه َحّىت : َعْن َأىب عبدالّله عليه السالم قَالَ  َّ َفِإ
  .»2«  َصبَِّك َفْضَل َشراِبكَ   ِلْشٍئ َوَحّىت 

اى است كه مبغوض حق  روى حقيقىت است كه حمبوب خدا است و زياده روى برنامه ميانه: امام صادق عليه السالم فرمود
ه زيادى آب آشاميدىن خود را خورد و تا جاىي ك اى كه به درد كارى مى اى را به دور بيندازى، هسته است تا جاىي كه هسته

  .بر زمني بريزى

   لباس زنان

   جايگاه زن قبل از اسالم

______________________________  
  .8، حديث 86، باب 346/ 68: ؛ حبار األنوار46: قرب اإلسناد -)1(

  .10، حديث 86، باب 346/ 68: ؛ حبار األنوار2، باب فصل القصد، حديث 52/ 4: الكاىف -)2(

  46: ، ص4 ن اسالمى، جعرفا
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خواند و هنگامى كه تاريخ جناياتى كه بر اين موجود پاك سرشت  انسان با وجدان وقىت تاريخ رّقت بار جنس مؤنث را مى
  !لرزد كند، از شدت ترس و خجالت بر خود مى رفته مطالعه مى

اشتند و قضاوت آنان نسبت به اى با جنس مؤنث رفتار درست و صحيح ند هاى جدا از مكتب اهلى در هيچ زمينه ملت
  !!اين موجود شريف و اعمال و رفتارى كه در برابر او داشتند از حدود آدميت و كرامت و شرف خارج بود

هاى زيادى در شرق و غرب و به خصوص به وسيله متفكران مسلمان نوشته شده و توضيح وضع زن  در اين زمينه كتاب
كه به چه كساىن حمرم  ناسب نظر اسالم درباره جنس زن و لباس و زينت او و ايناز حدود اين رساله خارج است، وىل به ت

دامن دورمناىي از  است و به چه افرادى ناحمرم است و بر او حرام است خود را در معرض متاشاى آنان قرار دهد، الزم مى
وانندگان عزيز معلوم شود كه تنها مكتىب كه خرب در اين جزوه و نوشتار بياورم، تا بر خ زندگى او را در ميان اقوام از حق ىب

شخصيت واالى زن را در متام شؤون و جهات حيات حفظ كرده و عالقه شديد به تكامل اين جنس در راه اهلى دارد، 
  .خبش و سعادت آفرين اسالم است مكتب حيات

  :خوانيم مى »1«  در كتب زيادى كه در اين زمينه نوشته شده

اى است براى اداره زندگى مرد كه هم چون يكى از وسايل در  زن وسيله: گفتند ى درباره زن مىخرب از مكتب وح ملل ىب
يه كردن اسباب خوشى و هوس راىن مرد و زاييدن فرزند و خدمت در خانواده است   !!اختيارش گذاشته شده و وظيفه او 

  براى اين جنس، خواندن و نوشنت، تعليم و تعلم و فهميدن خطرناك است، از

______________________________  
  ...، حقوق زن در اسالم، زن و آزادى و 1323نظام حقوق زن در اسالم، جمالت آيني اسالم چاپ  -)1(
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رت از چهار ديوار خانه نيست، نبايد هيچ گونه اختيارى  خانه بريون رفنت او مطلقاً موجب فساد است، براى او جاىي 
  !اراده باشد بايد موجودى ىب -كه فعال ما يشاء است  -داشته باشد، در برابر مرد

  :گفتند در ممالك مسيحى كار تفريط در نظريه نسبت به جنس زن به جاىي رسيده بود كه مى
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 روح زن از روح ملكوتى جداست و حبث داشتند كه آيا روح او: گفتند زن را بايد مانند دهان سگ دهنه بند زد و مى
  !بشرى هست يا نه؟

هركس زن بيشرتى داشت در حقيقت . در آفريقا زن، حكم كاال و ثروت را داشت و براى مرد به منزله گاو و گوسفند بود
  !ثرومتندتر بود، خريد و فروش زن و بكار گرفنت او براى شخم زدن زمني امرى عادى بود

هر سال بازارى براى اين كار داشتند كه دخرتان به سن ازدواج  فروختند و در كلده و بابل، زنان را مانند ساير كاالها مى
  .رسيده را بفروشند

ره كشى مرد برخوردار نبود   !در ايران تنها معادل بيست من جو براى زن، حّق ملكيت بود و از حّق ديگرى جز 

، حيات زن و هسىت او از طفيل ها حّقى قائل نبودند دادند و براى آن در هندوستان، دخرت را از سن پنج سالگى شوهر مى
  !!سوزاندند حياِت مرد بود و گاهى او را با جسد شوهرش يك جا مى

در چني و تبت، زن را به جز كارهاى سنگني در خانه حّقى نبود و براى كم كردن قدرت راه رفنت او از ابتدا پايش را در 
  !!گذاشتند كه از رشد و منو باز مباند قالب آهىن مى

   سر هم جنس زن وضع بسيار بدى داشت، در صورت سه بار پشتدر يونان، 
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  !!شد دخرت زاييدن حمكوم به اعدام گشته و به چوبه دار سپرده مى

ترين خملوق بود و اصوًال دخرت ننگى  هاى ديىن شد، زن پست ترين كانون در عربستان كه بعداً نور اسالم از آن تابيد و بزرگ
  :شد شد و بايد با كشنت يا زنده به گور كردن او اين ننگ شسته مى گري پدر مى كه دامنبود  

 ُهوٍن َأْم َيُدسُّهُ   ِمَن اْلَقْوِم ِمْن ُسوِء ما ُبشَِّر ِبِه أَ ُميِْسُكُه َعلى  يـََتوارى* َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودا َو ُهَو َكِظيمٌ   َو ِإذا ُبشَِّر َأَحُدُهْم ِباْألُْنثى[
ابِ    .»1« ] ِيف الرتُّ

اش سياه گردد و درونش از غصه و اندوه  چهره]  از شدت خشم[دخرت مژده دهند ]  والدت[و چون يكى از آنان را به 
و [شود  پنهان مى] در جاىي كه او را نبينند[اش  اند، از قوم و قبيله به سبب مژده بدى كه به او داده!! لربيز و آكنده شود



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

 

آيا آن دخرت را با خوارى نگه دارد يا به زور، زنده به گورش  ]  رود كه اى سخت فرو مى آمد در انديشه نسبت به اين پيش
  !كند؟

مرد خود  تعدد زوجات بسته به متّكن و اندازه شهوت راىن مرد بود، زن از ارث و متام حقوق حمروم بود و چون شوهرش مى
داشت كه زن پدر را براى خود بگريد، يا به هركس ميل دارد  رسيد و او اختيار او جزء ماترك ميت به پسر بزرگ مى

مردم عرب براى اين موجود بزرگ ارزشى بيش از اسب و شرت قائل نبودند، زن در اين قوم يكى از آالت آسايش . ببخشد
  !!و وسايل خوش گذراىن و عيش و عشرت مرد بود

  »عصر جديد«جايگاه زن در غرب 

   ن در دنياى قبل از اسالم بود و اما بالىي كه امماى از وضع ز  اين مسائل، گوشه

______________________________  
  .59 -58): 16(حنل  -)1(
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گري متام ممالك شرقى و غرىب شد،  دين و به قول معروف متمدن از قرن هيجدهم بر سر زن آوردند و اين بال دامن و ملل ىب
  .بالهاىي بود كه جوامع قبل از اسالم بر سر زن آوردندبسيار بدتر از 

ره گرفنت از او براى جاسوسى و پر كردن جيب ىب غريتان ملل و  زن در قرون اخري فقط و فقط به منظور كاالى شهوت و 
اف شيطاىن ستمگران و زورمندان مورد توجه قرار گرفت، آزادى بدون قيد و شرط به او داده شد، از خانه براى ارضاى اهد

ره كشى!! گذراىن و عيش و نوش كشيده شد به كوچه و بازار، به مدرسه و اداره و به مراكز خوش ها به راديو،  براى انواع 
تلويزيون، تأتر، پرده سينما كشيده شد، به عاىل ترين برنامه اهلى او كه حجاب و پوشيده بودن از ناحمرمان بود و در سايه 

شد، محله شديد شد و ىب فضيلتان و  و عفت و حيا و پاكى و ادب و وقار او حفظ مىاين حقيقت شرف و غريت 
غريتان هم چون خوك و گرگ گرسنه به پرده اهلى حجاب او محله كردند و از اين رهگذر ضربات غري قابل جربان به متام  ىب

ندند و نظام عاىل حيات را از اين حجاىب و ىب عفىت به متام شؤون حيات كشا شؤون آدميت زدند؛ فساد را از طريق ىب
حجاىب به انبيا و فرهنگ اهلى برد در متام  رهگذر دستخوش انواع خطرات قرار دادند، هجومى كه متدن جاهلى از طريق ىب

بند و بارى جنس زن شد و اى كاش در  هاى مادى و معنوى بشر معلول ىب سابقه بود، بسيارى از شكست ادوار تاريخ ىب
  !ن جنس واالى به پسىت كشيده بفهمد كه چه بالى بزرگى به سر او آمده؟متام جهان اي
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اى دارد و مردى  كه از دانشمندان معروف كشور مصر است و در بسيارى از مسائل اسالمى تأليفات ارزنده  -حممد قطب
رتين ن» جاهليت قرن بيستم«در اين زمينه در كتاب پر ارزش  -دنيا ديده و بينا بود هاى اوست  وشتهكه يكى از 

  :نويسد مى

   هاى اخري فساد اخالقى در زمينه مسائل جنسى تا اعماق پى و درون در اين زمان
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استخوان اجتماع فرانسوى نفوذ كرده و جنگ جهاىن دّوم به هنگامى شروع شد كه كشور فرانسه به صورت مركز فحشاى 
شده بود و در نتيجه بروز چنني وضع اسف بار بود كه فرانسه در ظرف چند روز  بزرگى در مرداب فساد جنسى غوطه ور

از پا در آمد و اين سقوط و زبوىن نه از آن جهت بود كه فرانسه اسلحه و ساز و برگ جنگ نداشت؛ زيرا در آن تاريخ 
استوارترين سدى بود كه تا  »ماژينو«هاى جنگى در اختيار آن كشور بود و استحكامات خط  ترين و مؤثرترين سالح تازه

آن زمان پديد آمده بود، آرى، اين سقوط ارتباطى به ساز و برگ جنگ و استحكامات جنگى نداشت، بلكه مربوط به 
فقدان روحيه رزم جوىي و ضعف احساس شرف و غريت و عزت بود، مربوط به ترس و وحشت از ويران شدن 

نريوى هواىي آملان بود و به مهني جهت در ظرف مدتى كوتاه كه از دو هفته  هاى هاى پاريس زير مبب ها و كاباره رقاصخانه
  .كرد، به زانوى خضوع و تسليم درآمد جتاوز منى

خاطر نشان ساخت كه آمريكا ) م 1962در سال (كندى رئيس مجهور اياالت متحده در تصريح خطري خود : اما آمريكا
تنبل و فاسد و مستغرق در غرقابه شهوات است و قدرت حتمل بار در خطر است؛ زيرا نسل جوان اين سرزمني سست و 

اده شود، شش تن از آن  اند ندارند و در ميان هر هفت جواىن كه براى سربازى عرضه مى مسؤوليىت را كه بر دوش آن 
  .راىن لياقت مزاجى و روحى ايشان را تباه كرده است هفت تن فاقد صالحيتند؛ زيرا شهوت

شايد براى نشان دادن شاخص فساد در اين امپراتورى اشاره به الحيه قانوىن شناخنت هم جنس بازى و به : اما انگلستان
  !!خطر افكندن اسرار نظامى دولت در برابر كام گرفنت وزير جنگ بريتانيا از زىن روسپى كاىف باشد

در خطر است و آينده جوانان  خاطر نشان ساخت كه آينده روسيه) م 1962در سال (رئيس مجهور روسيه : اما روسيه
   خبش نيست؛ زيرا نسل روس اطمينان
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  .ور گشته است جوان در اين مملكت دستخوش سسىت و فساد شده و در منجالب شهوات غوطه

بار مواجه در اين كشورها با جواناىن عاصى و ىب بند و : هاى مشال اروپا ترين كشورهاى جهان يعىن دولت اما مرتقى
سازند و با تشكيل باندهاى خطرناك به منظور  هاى خالقه خود را تباه مى شومي كه با استعمال حشيش و افيون قدرت مى

  .كنند دزدى و قتل و هتك ناموس امنيت دولت و خاطر علماى اجتماع را پريشان مى

نبه از جوانب حيات، يعىن جنبه جنسى بود، وىل از هاىي از آن را مورد اشاره قرار دادمي تنها در يك ج اين مفاسد كه منونه
  .اين رهگذر خطرناك اين مفاسد از اين حد و جنبه گذشته و به سائر شؤون حيات هم سرايت كرده است

در آمريكا باندهاىي از بزرگان و دانشمندان از طبقه وكالى دادگسرتى و پزشكان و نويسندگان و رجال قانون وجود دارند  
  .امه ايشان فراهم ساخنت وسايل زنا براى مقاصد و اغراض قانوىن استكه كار و برن

هاى كاتوليكى آمريكا اقدام به طالق جز در مورد ارتكاب زنا از طرف زن يا شوهر روا نيست  دانيم در استيت چنان كه مى
تواند مطالبه طالق   كه مهسرش مرتكب آن عمل ناروا شده مى و تنها در اين صورت است كه زن يا شوهر به استناد آن

  .كند

شود تا مهسرش را به  روى مهني اصل، هريك از زوجني كه مايل به ادامه زندگى زناشوىي نباشد متوسل به آن باندها مى
ارتكاب زنا وادارند و در مهان حال او را تسليم پليس كنند و مدارك قانوىن طالق گرفنت را در اختيار او قرار دهند و 

  .برابر اجنام آن خدمت دريافت مناينددستمزد خود را در 

هم چنني در آمريكا باندهاىي وجود دارند كه كارشان فروخنت دخرتان است، فروخنت دخرتان به توانگران و ثرومتندان از 
   اهاىل اروپا كه طالب اين متاعند و مثن
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  .پردازند مطلوب و مرغوىب در برابر آن مى

ز بركات هجوم به شخصيت واالى زن و دريدن پرده عفت و عصمت و حيا و شرم و حجاب او نصيب و اين مهه ا
ها گشته، انقالب صنعىت و آثار و تبعات آن، از قبيل پاشيده شدن خانواده و نظامات خانوادگى،  بشريت در اين دوره

قدرت جوانان بر تشكيل خانواده به علت  هجرت جوانان جمّرد از ده به شهر و از ميان رفنت حدود و قيود سابق و عدم 
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كمى درآمد و سقوط جوانان در ورطه زنا به علت سهولت اين عمل قبيح و دشوارى ازدواج از عوامل مهمى است كه 
  !!فساد را توسعه داد و در اين زمينه از جنس زن كمك مهمى گرفته شد

اش در راه  دگى زن در راه حتصيل معيشت ضرورى و مبارزهها و ابتذال اخالقى و آلو  ورود و شركت زن در كارها و كارخانه
تأمني مساوات كامل با مرد حىت مساوات در فسق و فجور اين وضع خطرناك را براى بشريت به ارمغان آورد، صهيونيزم 

بر گريى از جنس زن چه در عامل نظريات و چه در زندگى واقع  بني املللى با فراهم آوردن انواع و به خصوص با كمك
  !!ابعاد فساد و جنايت افزود

ماركس و فرويد و دركامي كه از اين باند خموف بودند، به عنوان ارائه نظريات علمى به فرو كاسنت و خوار مشردن اخالق 
مهت گماشتند و هريك به نوبه خود و از طريق خمصوص به خود زن را به بريون شدن از حرمي حيا و فعاليت جنسى فرا 

  .ور سازند را به آساىن در دسرتس مرد قرار دهند و در منجالب شهوات حيواىن غوطهخواندند تا او 

بند و بارى جنسى و  سپس سينما كه خود اساساً صنعىت يهودى است با مهكارى تلويزيون و راديو در افزايش انواع ىب
ب اجتماعى قائم بر اساس اختالط هاى مد و آرايش و آدا سقوط در غرقابه شهوات حيواىن نقش مؤثر را ايفا منود و سالن

   و آميزش پسران و دخرتان، الاباىل گرى و عنان گسيختگى را به منتهاى شدت
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  !!و حدت خود رهربى كرد

ها بر اثر شكست در روابط عشق، آمار فحشا و منكرات، آمار زنا، فرار دخرتان و پسران از خانه و  آمار خودكشى
غريت، سقط جنني، اعتيادهاى  به هم پاشيدن نظامات خانوادگى، روابط نامشروع زنان شوهردار با مردان ىبخانواده، 

خطرناك و بسيارى از مفاسد و بالهاى خامنان سوز، نود و نه درصدش معلول وضع غري اهلى و غري انساىن زن در ممالك 
نگ قرون اخري و ىب بند و بارى اين جنس لطيف و عامل است و اين وضع خطرناكى كه براى زن پيش آمده معلول فره

  .شريف در جوامع است

   جايگاه زن در اسالم

اسالم، وضع زن را در دنياى قبل از خودش و اوضاع زن را پس از متدن قرون اخري به هيچ صورت قبول ندارد، اسالم 
را در اين زمينه گناهكار دانسته و زن را داند و مردان  برخورد مردان را نسبت به جنس زن به اين صورت خيانت بزرگ مى

  !!شناسد نظري مى كه خود را وسيله هوسراىن قرار داده جمرمى بزرگ و خائىن ىب هم به خاطر اين
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  .داند اسالم، زن را نيمى از پيكر انسانيت دانسته و بقاى حيات را از بركت وجود او مى

مردان به حساب آورده و ازدواج او را با مرد واجد شرايط به اسالم، شخصيت فطرى و وجداىن و انساىن زن را مهانند 
  .عنوان پيوند اهلى ياد كرده است

  :گويد اسالم مى

مردى كه دخرت دارد و در تربيت اهلى او بكوشد، تا آن دخرت زنده است، معادل عمر هر روزش ثواب يك سال عبادت در 
  .شود نامه پدر ضبط مى

  54: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  :گويد م مىاسال

گريد، او معادل ثواب  گذارد، در برابر هر مكيدىن كه از طرف طفل صورت مى مادرى كه به دهان فرزند خود پستان مى
  !!آزاد كردن يك بنده از اوالد امساعيل در راه خدا دارد

  :گويد اسالم مى

حقوقى مقرر فرموده كه مطالعه آن اسالم براى زن . دخرت به منزله در رمحت اهلى است كه به روى يك خانه باز شده
  .دارد حقوق آدمى را به اعجاب سخت وامى

  .اسالم براى اميان و عمل زن در فرداى قيامت مزد و اجر ثواىب معادل با ثواب اميان و عمل مرد قرار داده است

  .ن و مرد فرقى نيستشخصيت زن در پيشگاه اهلى بستگى به اميان و اسالم و عمل صاحل او دارد و در اين زمينه بني ز 

هاى با عظمىت هم چون مرمي كربى،  زن در اسالم استعداد يافنت مقام با عظمت عصمت را دارد و اسالم در اين زمينه منونه
  .دهد فاطمه زهرا و زينب بزرگوار نشان مى

آدمى در دقت   قسمىت از آيات قرآن و روايات اسالمى نشان دهنده شخصيت زن و تربيت يافتگاىن از جنس زن است كه
  .برد كردن در آن آيات و روايات به شخصيت واالى زن و عظمت اين موجود عاىل بيش از پيش پى مى

  .داند اسالم، توجه به زن را از هنگام والدت او تا مهسر بودنش در خانه و به هنگام رعايت حق از اخالق عاىل انبيا مى
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  .داند گناهان مشرده و بدرفتارى با زن را ظلم فاحش مىاسالم، جتاوز به حقوق زن و شخصيت او را از اعظم  
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شت را زير پاى مادران مى   .»2«  و عاق مادر و پدر را از رمحت حق حمروم معرىف كرده است »1« داند اسالم، 

خواهد كه ادب،  لودگى از زن مىاسالم براى پاك ماندن حميط پرقيمت خانه و پاك ماندن حميط اجتماع از هر نوع گناه و آ
كه بسرت فساد و گناه و  عفت، وقار، كرامت، اصالت، شرافت و آداب اهلى و انساىن خود را حفظ كند و براى اين

  .شهوت گسرتده نگردد، از خودمناىي و عشوه گرى و جلب توجه ناحمرمان، خوددارى كرده و تقواى اهلى را مراعات منايد

شخصيت زن به پاكى و تقوا و عفت اوست و حضرت زهرا عليها السالم قيمت و اعتبار زن را در اين در اسالم، ارزش و 
  !!دانند كه با ناحمرمان در رابطه نباشد مى

زنان بايد بدانند كه قوانيىن كه در مسئله عفت و عصمت و لباس و زينت از طرف موالى عامل حضرت حق براى آنان 
حت خود آنان و در مرحله بعد به مصلحت خانه و اجتماع بوده و بايد توجه كنند كه  وضع شده در درجه اّول به مصل

  .هاى غري قابل جربان براى امت اسالمى به بار آورد گريز از آن قوانني اين مهه بال و مصيبت و ضربه

مهه شؤون  بر يك زن مسلمان واجب است كه هم چون خدجيه و زهرا و زينب كربى و آسيه ومرمي زندگى كرده و در
  .حيات، حافظ شرف و غريت و محيت و عفت و تقوا باشد

  .شخصيت زن بستگى به علم و تقوا و سالمت و پاكى او در مهه شؤون حيات دارد

  زن، زن است، يعىن انسان و آدم است، يعىن خليفه خدا در روى زمني است،

______________________________  
  .17933، حديث 70 ، باب180/ 5مستدرك الوسائل  -)1(

  .18، حديث 203/ 1اخلصال  -)2(
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آدم است، يعىن مادر انبيا و امامان عليهم السالم و رحم پاك او جايگاه رشد  يعىن مادر است، يعىن منبع تربيت بىن
گونه  و بزرگى است بني اين حكيمان و عارفان و فيلسوفان و انديشمندان و مؤدبان به آداب اهلى است و چه فرق عظيم

  !!هاى روزگارند شرف غريتان و ىب زنان و آنان كه عروسك شهوات ىب

گونه با مرد ناحمرم حرف  دهد كه زنان، لباس و زينت خود را در معرض ديد ناحمرمان بگذارند و آن قرآن جميد اجازه منى
ها از داشنت زينت آنان آگاه شوند و عطر  بروند كه غريبهگونه راه  بزنند كه دل ناحمرم را از حالت طبيعى خارج كنند و آن

  !!زده از منزل، خارج گشته تا جلب توجه مردان غريبه كنند

زن در اسالم موجودى اهلى است و در خانه و اجتماع بايد رنگ خداىي او حفظ شود و از دستربد ناحمرمان و صاحبان 
  .قرآن كرمي و روايات پرارزش اسالمى مراجعه كنيدشهوت و رذايل مصون مباند، در اين زمينه به آيات 

زن در اسالم موجودى اصيل و حقيقى است نه وجودى طفيلى و تبعى، از اين جهت داراى حقوق عاىل است و مردان 
ملزم هستند كه حقوق ماىل، فطرى، طبيعى، زناشوىي، ارثى، اخالقى و اسالمى زن را به احسن وجه رعايت كنند؛ نفقه، 

  .هاىي هستند كه بر مرد واجب است نسبت به زن رعايت منايند سكن، اداى حق زناشوىي واقعيتلباس، م

   حّد لباس زن در اسالم

و زينت منودن به انواع اشياى گرانبها را دارد، وىل بايد اين امور به طور ... زن، حّق پوشيدن لباس زربفت، حرير، ابريشم و 
اى در مضيقه و سخىت نباشند  ها شود كه در جامعه عده روزى مزين به اين زينت دست آمده باشد و حتم از راه مشروع به

  و به هيچ عنوان حق ندارد لباس و زينت و زيباىي خود را در معرض ديد
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اى  حق چاره دهد بگذارد؛ زن براى اداى احرتام به احكام اهلى و عمل كردن به دستورهاى حضرت آنان كه خدا اجازه منى
جز حجاب ندارد، در حقيقت حصار تقواى ابدى اوست و منافع حجاب براى خودش و اهل خانه و به خصوص 

  .جامعه قابل مشردن واحصا نيست

هاى امامان و  رعايت حجاب، يعىن رعايت وحى، رعايت زمحات صد و بيست و چهار هزار پيامرب، رعايت كوشش
  !!فقيهان و عارفان و حكيمان
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  !!حجاب، يعىن رعايت عفت، عصمت، اخالق، شرف، عظمت، شخصيت رعايت

گريى از فحشا و منكرات،  گريى از زنا، پيش ها، پيش گريى از به هم خوردن نظام خانواده رعايت حجاب، يعىن پيش
  .پيشگريى از روابط نامشروع يعىن جلوگريى از ازدياد طالق، پيشگريى از متام امور شيطاىن

رآن در آيات متعددى در سوره نور، حجرات و انعام است و منكر آن به خاطر انكار ضرورى حجاب، حكم صريح ق
  .اسالم بدون شك كافر و جنس و خارج از حدود اسالم و اميان است

  ما َظَهَر ِمْنها َو لَْيْضرِْبَن ِخبُُمرِِهنَّ َعلىَو ُقْل ِلْلُمْؤِمناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبصارِِهنَّ َو َحيَْفْظَن فـُُروَجُهنَّ َو ال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإالَّ [
ِنَّ َو ال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإالَّ لِبـُُعوَلِتِهنَّ َأْو آبائِِهنَّ َأْو آباِء بـُُعولَِتِهنَّ َأْو أَبْنائِِهنَّ    َأْو أَْبناِء بـُُعولَِتِهنَّ َأْو ِإْخواِِنَّ َأْو َبِين ِإْخواِِنَّ َأوْ ُجُيِو

ْرَبِة ِمَن الرِّجا َعْوراِت   ِل َأِو الطِّْفِل الَِّذيَن َملْ َيْظَهُروا َعلىَبِين َأَخواِِنَّ َأْو ِنسائِِهنَّ َأْو ما َمَلَكْت أَْميانـُُهنَّ َأِو التَّاِبِعَني َغْريِ أُوِيل اْإلِ
   زِيَنِتِهنَّ َو تُوبُوا ِإَىل اللَّهِ  النِّساِء َو ال َيْضرِْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ ِليـُْعَلَم ما ُخيِْفَني ِمنْ 

  58: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

يعاً أَيـَُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ    .»1« ] مجَِ

چشمان خود را از آنچه حرام است فرو بندند، و شرمگاه خود را حفظ كنند، و زينت خود را : و به زنان بااميان بگو
]  طبيعتاً مانند انگشرت و حنا و سرمه، بر دست و صورت[مگر مقدارى كه ] گوشواره و گردن بندهاى زيبا،   مانند لباس[

هايشان  هاى خود را به روى گريبان مقنعه]  براى پوشاندن گردن و سينه[آشكار نكنند، و ]  در برابر كسى[پيداست 
ن، يا پدران شوهرانشان، يا پسرانشان، يا پسران بيندازند، و زينت خود را آشكار نكنند مگر براى شوهرانشان، يا پدرانشا

شان، يا بردگان زر ] هم كيش خود[شوهرانشان، يا برادرانشان، يا پسران برادرانشان، يا پسران خواهرانشان، يا زنان 
سّن  به[كنند، يا كودكاىن كه  اند و نياز شهواىن حس منى خريدشان، يا خدمتكارانشان از مرداىن كه ساده لوح و كم عقل

به زمني بزنند ]  هنگام راه رفنت آن گونه[و زنان نبايد پاهايشان را . اند نرسيده]  متيز دادن خوب و بد نسبت به اميال جنسى
  .شناخته شود]  به وسيله ناحمرمان[دارند  هايشان پنهان مى تا آنچه از زينت

  .مهگى به سوى خدا بازگرديد تا رستگار شويد! اى مؤمنان] مشا[و 

آجنا كه خاندان رسالت و مهسران پيامرب صلى اهللا عليه و آله براى متام امت معيار هستند، دستورهاىي كه در قرآن به از 
مهسران رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله داده شد در حقيقت به متام زنان داده شد، در قرآن جميد به زنان پيامرب صلى اهللا 
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دهد و رعايت وجوب مسئله پوشش در آن حدى كه ناظر و  سبت به حجاب مىعليه و آله بزرگ دستور صريح و اكيد ن
  بيننده به طمع نيفتد و حنوه سخن گفنت در كيفيىت كه قلوب مريض حاىل به حاىل نشوند

______________________________  
  .31): 24(نور  -)1(
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و متام زنان امت عموميت دارد و بر زنان مسلمان واجب حتمى است كه از نسبت به زنان پيامرب صلى اهللا عليه و آله 
دستورهاى حق نسبت به زنان پيامرب صلى اهللا عليه و آله در مسئله حجاب و عفت و گفتار و دستورهاى حق نسبت به 

  .خودشان پريوى كنند

َأْن يـُْعَرْفَن َفال يـُْؤَذْيَن َو كاَن اللَّهُ   ِمِنَني يُْدِنَني َعَلْيِهنَّ ِمْن َجَالِبيِبِهنَّ ذِلَك أَْدىنيا أَيـَُّها النَِّيبُّ ُقْل ِألَْزواِجَك َو بَناِتَك َو ِنساِء اْلُمؤْ [
  .»1« ]َغُفوراً َرِحيماً 

  :به مهسرانت و دخرتانت و مهسران كساىن كه مؤمن هستند بگو! اى پيامرب

به ]  پوشش[اين .] رهايشان در برابر ديد ناحمرمان قرار نگريدتا بدن و آرايش و زيو [چادرهايشان را بر خود فرو پوشند 
مورد آزار قرار ] از سوى اهل فسق و فجور[تر است، و در نتيجه  شناخته شوند نزديك]  به عفت و پاكدامىن[كه  اين

  .خنواهند گرفت و خدا مهواره بسيار آمرزنده و مهربان است

بر اساس ترمجه لغت جلباب در كتاب . هاى خود را بر متام قامت بپوشيد پوشش: گونه آورده شد كه در ترمجه آيه بدين اين
  :گويد است، آجنا كه مى» املنجد«لغوى 

به طور دقيق جلباب : اند اى فرموده پرياهن يا پوشش گشاد است و عده: القميص او الثوب الواسع؛ جلباب: اجللباب
  .تر تر و از عبا كمى كوچك پوششى است از روسرى بزرگ

تواند، به اندازه شأنش بپوشد، وىل عشوه گرى و طنازى و  در هر صورت زن آنچه از لباس و زينت برايش حالل است مى
داند به طور قطع براى او حرام  خودآراىي نكند و بداند خود نشان دادن به ديگران و آن كساىن كه اسالم آنان را حمرم منى

  .ادت آفرين اسالم مبغوض حق و در قيامت اهل عذاب خواهد بوداست و در صورت توجه نكردن به دستورهاى سع
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______________________________  
  .59): 33(احزاب  -)1(
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زن به هنگام خروج از خانه و به وقت روبرو شدن با ناحمرمان بايد از جلباب استفاده كرده و در پوشيدن لباس زيباو زينت 
دهد حىت در حرف زدن از دستورهاى اهلى پريوى كرده و از حمرمات خوددارى  مرد را به حتريك سوق مى و بدن و آنچه

منايد و بداند كه متام احكام اهلى و انبيا و امامان و حكيمان و ناصحان و عارفان و اوليا خدا به نفع اوست و آنان جز 
ى راه انسانيت و رسيدن به مدارج كمال و فراهم آوردن زمينه خري دنيا و آخرت او نظرى ندارند و توجه داشته باشند كه ط

  .براى شكوفاىي استعدادهاى خدادادى جز با طى طريق اهلى به كمك انبيا و امامان راهى ندارد

ها براى مهگان در هر شأىن كه هستند حجت و   بدانند در متام اعصار و قرون، خداوند بزرگ در ميان متام اقوام و ملت
بند و بارى و ىب  اند به خصوص در مسئله ىب يل و راهنما قرار داده و فرداى قيامت در مقابل آنچه جرم داشتهگواه و دل

  .حجاىب كه ريشه نود درصد از مفاسد خانوادگى و اجتماعى است، عذر قابل قبوىل خنواهد داشت

   الگوگريى از پويندگان پاك

كه افراد موجودات و به خصوص نوع  پايان خود، براى اين ىبخبش توانا، از روى حكمت و رمحت  آرى، خداوند فيض
هاىي و راهنماياىن فرستاده تا  انسان راه كمال مطلوب مقدر خويش را به آساىن پيدا كند، مهيشه به نزد هر قومى سرمشق

  .احكام او را تعليم و آنان را به راه تكامل و ترقى ارشاد و هدايت كنند

ا به استعدادها و قابليت آفريدگان است هرگز تكليفى كه مافوق طاقت و تواناىي ايشان حكمت كامله خداوندى كه دان
  .گذارد بدرقه و راهرب منى اند، ىب كند و هرگز راهى را كه نرفته باشد حتميل منى
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رخشاىن از كمال مطلوب هاى د اى و در نزد هر ملىت مثال بدين جهت دست تقدير و عنايت خداوندى در هر دوره
ها گذاشته است تا آنان را سرمشق و منونه پريوى خود قرار دهند و آن راهى  جسمى و روحى در پيش چشم افراد و ملت

  .دهند، بروند روند و نشان مى را كه ايشان مى
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ته هريك از ادوار تاريخ و بينيم كه پيوس اگر به ديده دقت و بصريت تاريخ حيات و اقوام و ملل را تدقيق و مطالعه كنيم مى
اى از  كه ظلمت خودپرسىت و ناداىن افق افكار مردم را فرا گرفته است، نورهاى درخشنده به خصوص در روزهاى تاريك آن

  .علم و معرفت و فداكارى و فضيلت براى هدايت و محايت مردم افروخته شده است

ز و نفوس كامل در هريك از تكامل جسمى و قلىب و عقلى شود كه در ميان خود افراد ممتا هيچ ملت و قومى پيدا منى
  .نداشته باشد

هاى اخالق و علم و معرفت، رجاىل كه برترى ديگران و مست معلمى و تربيت و راهنماىي داشته  مهواره در هريك از رشته
ت و خواه در باشند در هر قرىن موجود بوده است، خواه در قلمرو دين و مذهب و خواه در منطقه سياست و حكوم

ها و سرآمدان و پيشوايان بزرگ داشته است كه او را در  ها، نابغه دايره علم و معرفت و اخالق و صنعت؛ هريك از ملت
كند كه در  هر مرد متفكر منصف هر قدر هم ماده پرست باشد، اعرتاف و تصديق مى. اند شاهراه تكامل راهنماىي كرده

ند كه از حيث فضل و دانش و قوت و قدرت و علم و شجاعت و هنر و صنعت و ا تاريخ بشر گاهى افرادى ظهور كرده
شرافت و فضيلت درجه مافوق بشرى را دارا بوده، به طورى كه امتياز ايشان بر مردمان مانند امتياز انسان نسبت به حيوان 

  .باشد مى

اند كه  اى بوه ديان بشر معروفند، ارواح كاملهاين مردان خداىي كه سرآمد ايشان به نام انبيا و اوليا و حكما و عرفا و ها
   اى صفات خداىي را در نفس خود به اندازه
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  !اند هاى فوق بشر، يا نفوس ملكوتى نام برده پرورش داده بودند كه از آنان به عنوان مثال خدا، يا انسان

قيقت مشرده و حيات ايشان را سرمشق زندگى خود قرار از آن جهت تشنگان باده معرفت بيانات ايشان را زالل ح
  .اند داده

اند كه پريوى از تعليمات و حيات آن هاديان بشر و آن  دانايان بينادل جهان و نفوس بيدار شده انسان مهواره آرزو داشته
اثر مبدل به زر  جمريان قضا و قدر كنند و مس وجود و نفس خود را با اكسري معرفت و فضيلت آن صاحب نظران كيميا

ترين سعادت دانسته و اكتساب اخالق و صفات ايشان را  خالص مجال و كمال اهلى سازند، اين پريوى راه ايشان را بزرگ
  .اند رتين وسيله رسيدن به كمال مطلوب مقدر مشرده
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د حرمىت نسبت به رود كه در ميان علماى فنون مادى و مثبت هم، امروز كسى پيدا شود كه در عمق دل خو  گمان منى
اين برگزيدگان بشر احساس نكند و يا مقام بلند و صفات كماليه اين پيشوايان نوع انسان را انكار منايد و رسيدن به مقام 

  .ايشان را براى خود و نوع بشر آرزو نكند و مايه خوشبخىت نشمارد

ت و قدرت از خود به يادگار  اند و آثار و  كه مرداىن و نفوسى از ميان نوع بشر بدين مقام رسيده اين عظمت و ا
كه اين راه بر مهه افراد انساىن باز است و بلكه يگانه راهى است كه مهه بايد آن را  اند، خود دليل است بر اين گذاشته

  .بپيمايند تا به سعادت دو جهان نايل آيند

زى بر خالف قانون طبيعت نيست، كند چي اين كمال مطلوب كه در تظاهرات سه گانه جسمى، قلىب و عقلى جتلى مى
بلكه خود نتيجه تكامل و ميوه شريين طبيعت است؛ زيرا كه خود طبيعت هم راه پيماى كمال است و انسان به طور 

   كران خداىي كه دارد، به تكميل طبيعت هاى ىب جدى مأمور و مكّلف است كه به وسيله قدرت
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تواند كامياب گردد كه قبًال با كمك انبيا و امامان عليهم السالم و  اداى اين تكليف خود، وقىت مى نيز يارى كند، وىل در
  .هاى ملكوتى به تربيت و تكميل نفس خود بپردازد چهره

  .دهد ها به وجود اين كمال مطلوب و به وجوب پريوى آن حكم مى شائبه از هوى عقل ىب

هوس نفساىن و اغراض و منافع خود پرستانه پاك سازمي، يقيناً يك اشتياق بزرگ هاى خود را از آاليش هوى و  اگر ما دل
اد خودمان نسبت به اين كمال مطلوب كه هدف مهه بزرگان عامل بوده حس خواهيم كرد؛ زيرا كه روح جمّرد ما كه در  در 

 ملكوتى پايني آمده و ذوق و سازد، از آن مقام بلند عامل دقايق خمصوص زندگى، موجوديت خود را براى ما حمسوس مى
شادى جاوداىن و نافاىن آن عامل، مهيشه در كام او زنده است و ياد آن ايام الفت و حمبت و آن حظوظ روحاىن را هرگز 

  .تواند كرد فراموش منى

اساساً بنابراين رسيدن به درجه كمال مطلوب مقدر يك احتياج فطرى و يك اشتياق غريزى و دروىن روح انساىن است و 
غرض از هبوط روح از عامل ملكوت به عامل ناسوت و پيمودن مراحل ترقى از ميان مراتب و طبقات عامل مادى مهني 

تكميل نفس و اكتساب انتباه و معرفت و حتصيل ادراك حقيقت يعىن رسيدن به درجه كمال مطلوب است؛ زيرا فرق است 
  .ميان بودن و ميان هشيار و توانا بودن
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دا در اين عامل فاقد مهه چيز جز جسم و روح خاِىل از متام معارف است، بايد به تدريج در ضمن طى مراحل انسان ابت
تكامل در آغوش اين جهان به مقام قدرت فعاله خالقه و معرفت مدركه بالغه ذات خود، يعىن به كمال مطلوب مقدر 

بتواند به نيابت از خداوند به ذات خالق عواملى خويش كه اكتساب قدرت و صنعت خداىي است برسد و صعود منايد، تا 
عبوديت : نو گردد و به وسيله عبوديت و طاعت به مقام ربوبيت برسد، چنانچه حضرت صادق عليه السالم فرموده

   جوهرى است
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  .ارد و به مقام وحدت برسدبني، دوگانگى را از ميان برد است و به گفته عارفان حقيقت »1«  كه ريشه آن ربوبيت

يه وسايل : بنابراين بايد گفت اد خود يك حس لطيف عاىل براى خدمت به  تربيت كننده حقيقى كسى است كه در 
تكامل جسمى و قلىب و عقلى نفوس بشر احساس كند و اين احساس يك حس مسؤوليت و يك اشتياق قوى و سوزان 

اد انبيا و امامان عليهم السالم  »2« ليد منايدبا يك قدرت بيكران فداكارى در دل او تو  و اين حقيقت به طور كامل در 
سوزاندند، متام  بود و هم اينان بودند كه با عمق وجود اتصال به وحى داشته و از عمق وجود براى جنات بشر دل مى

رسند، دورافتادگان از اين وادى چه  مردان و زنان بايد بدانند كه جز با طى طريق اين بزرگواران به كمال مطلوب مقدر منى
تربيىت به عمق بيشرتى از منجالب مفاسد فرو رفته و عاقبت از اسفل سافلني  مردان چه زنان با بار سنگني جهل و ىب

آورند، با اين وضعى كه گروهى از مردان و به خصوص بعضى از زنان در لباس و خوراك و اعمال و  جهنم سر در مى
توان داشت، مردى كه ابزار و عامل شيطان و زىن كه برده هوس و  توقع خري و فالح براى آنان مىاخالق دارند، مگر 

بينند؟ اين انبيا و  غريت و در هر ساعت عروس شيطاىن از شياطني است مگر روى خري و سعادت مى شهوات مردان ىب
ا را به اوج كمال مطلوب مقدر برسانند، اين خواهند مش تر از گوهر خود مى امامان عليهم السالم هستند كه با بيان پاك

هاى زندگى دلسوز مشايند، اگر به فرهنگ پاك آنان بنگريد و به دستورها و احكام و حالل  هاديان راهند كه در متام زمينه
 يابيد كه فقط از اين طريق است كه متام درهاى سعادت به روى مشا باز و حرام و قواعد اخالقى آنان توجه كنيد، مى

  است، پس بياييد اطاعت از صاحبان زر و زور و قدرت و مال و شهوت و گناه را

______________________________  
  .، باب الثاىن7: مصباح الشريعة -)1(

  .136: اصول اساسى فن تربيت -)2(
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و دست توسل به دامن اين برگزيدگان اهلى بزنيد كنار گذاشته و از دام هوى و هوس هاى حيواىن خود، خويش را برهانيد 
ِإينِّ جاِعٌل ِيف اْألَْرِض [  بر فرق مشا گذاشته شود و نشان »1« ]َكرَّْمنا[  تا مهاى سعادت بر سر مشا به پرواز آمده و تاج

  :كنيم اره مرور مىرا دوب» مصباح الشريعة«ترمجه حتت اللفظى روايت هفتم ! به بازوى جان مشا بسته شود »2« ]َخِليَفةً 

لباس ظاهر نعمىت است از جانب خداى تعاىل به بندگان خود، براى پوشاندن جسم و عيوب و عورات و اين لباس ظاهر  
كرامت و عزتى است كه خداوند بزرگ به لطف و مرمحت خودبيىن آدم كرامت فرموده و اين لباس ظاهر براى مردم مؤمن 

  .وسيله اداى واجبات اهلى است

خواهند، لباس كه چيزى نيست، آنان براى او  مردم مؤمن و در حقيقت عاشقان حق، مهه چيز را در راه عشق او مىآرى، 
كنند و اگر چيزى به مصرف عشق او نرسد، گرچه  خواهند و به غري او فكر منى مريند و غري او را منى اند و براى او مى زنده

  .مهه عامل باشد، پشيزى برايش ارزش قائل نيستند

______________________________  
  .70): 17(اسراء  -)1(

  .30): 2(بقره  -)2(
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ُر ِلباِسَك ما ال َيْشَغُلَك َعِن الّلِه َتعاىل[   ] َبْل يـَُقرُِّبَك ِمْن ُشْكرِِه َوذِْكرِِه َوطاَعِتهِ   َوَخيـْ

   رتين نوع لباس

رتين لباس تو، لباسى است كه اى  اى باشد كه تو را بنده تو را از خداوند عزيزت غافل ننمايد، بلكه آن لباس وسيله و 
  .شاكر و ذاكر و مطيع قرار دهد

  :گويد مال عبدالرزاق الهيجى در توضيح بسيار خمتصرى مى

قيمتش سبك آن لباسى كه تو را از حق غافل نكند، لباسى است كه اوًال حتصيل و به دست آوردنش راحت باشد و ثانياً 
يه آن عمرى بيشرت و  و ارزان متام شود، چرا كه لباس وقىت عزيز الوجود باشد و قيمتش از حد معمول بيشرت باشد، براى 

ترى الزم است و بدون شك صرف وقت زياد و پول سنگني براى به دست  اوقاتى زيادتر و براى خريدنش مال سنگني
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جب غفلت از دوست است؛ عالوه بر اين وقىت چنني لباسى با آن مهه زمحت آوردن دو قطعه پارچه براى جسم ناقابل مو 
  !!و صرف وقت زياد و پول فراوان به دست آمد و بر بدن پوشانده شد موجب كرب و خودخواهى خواهد شد

و ارزان اما لباسى كه به دست آوردنش وقت زياد خنواهد و پول فراوان هم الزم نداشته باشد و در حقيقت از پارچه عادى 
   به دست آمده باشد، باعث تواضع در برابر خلق خدا و مهسان شدن با فقريان و مسكينان و حمبوبان خداست و در اين
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  .لباس عادى است كه انسان ميلش به اطاعت از دوست و شكر و ذكر او قوى و زياد است

ده گرفت، از بسيارى از گناهان در امان خواهد ماند و به بسيارى از انسان، وقىت پوشاك و خوراك و حمل زندگى را سا
  .تر خواهد شد فضايل آراسته

كنند، بلكه براى ارضاى هوى و هوس به  عاشقان زندگى با جتمل، براى فراهم آوردن جتمل هرگز قناعت به داده حق منى
مهيشه بر اساس عشقشان قانع به داده حقند و  شوند، وىل عاشقان حق انواع حمرمات كسىب و اخالقى و عملى آلوده مى

شوند، خداشناسان در گرسنگى و سريى، در  به خاطر لباس و خوراك و حمل زندگى به گناه و آلودگى و خباثت دچار منى
داراىي و ندارى، در سالمت و مرض، شاكر و ذاكر و مطيعند و براى رسيدن به وصال در آرزوى پايان عمرند، تا جام 

  .رگ را در كشيده و مستانه به سوى يار و لقاى حضرت او حركت كنندشريين م

  :به قول شوريده ميدان عشق، حافظ شريازى

  خرم آن روز كزين منزل ويران بروم
 

  راحت جان طلبم وز پى جانان بروم

  گرچه دامن كه به جاىي نربد راه غريب
 

  من به بوى سر آن زلف پريشان بروم

  سكندر بگرفتدمل از وحشت زندان 
 

  رخت بربندم و تا ملك سليمان بروم

  طاقت چون صبا با تن بيمار و دل ىب
 

  به هوادارى آن سرو خرامان بروم

  در ره او چو قلم گر به سرم بايد رفت
 

  با دل زخم كش و ديده گريان بروم
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  نذر كردم گر ازين غم به در آمي روزى
 

  تا در ميكده شادان و غزخلوان بروم

  به هوادارى او ذره صفت رقص كنان
 

  تا لب چشمه خورشيد درخشان بروم

  

  تازيان را غم احوال گرانباران نيست
 

  پارسايان مددى تا خوش و آسان بروم

  ورچو حافظ ز بيابان نربم ره بريون
 

  مهره كوكبه آصف دوران بروم

  

ناور اسالمى بود، به حضرت على عليه السالم در زماىن كه عهده دار امور    مملكت 
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  :قنرب فرمود

پس به بازار . براى من و تو پرياهن الزم است، چون لباس هر دو نفر ما در حدى كهنه شده كه قابل استفاده نيست
خريدند، چهار درمهى را پرياهن فروشان رفتند و دو پرياهن قيمت كردند يكى به دو درهم و يكى به سه درهم و هر دو را 

تر زيبنده  مشا عهده دار رياست كل كشورى پرياهن قيمىت! على جان: عرض كرد. بپوش: به قنرب مرمحت كرد و فرمود
تر زيبنده تو  تر برازنده من و پر قيمت ام و تو جواىن، پرياهن كم قيمت من به پريى نزديك شده! قنرب: فرمود. مشاست

گى را در برابر جسم و اين بدن خاكى، بدىن كه فردا در قرب خوراك ماران و موران است از بياييد روش زند  »1« !!است
اولياى خدا بياموزمي؛ بياييد قدرى هم براى صفحه ديگر حيامتان كه آخرت است فكر كنيم؛ بياييد با نور هدايت مردان راه 

يت برسانيم؛ بياييد خود را از رسواىي و حق از ظلمتكده جسم خود را جنات داده و به ساحل كرامت و عظمت و شخص
  !تنگ نظرى جنات داده و ميدان فكر و انديشه را به وسعت عامل وسعت دهيم

  :به قول شاعر نكته سنج، سعدى بزرگوار

  توانگرى نه به مال است نزد اهل كمال
 

  كه مال تا لب گور است و بعد از آن اعمال
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  گومي من آنچه شرط بالغ است با تو مى
 

  تو خواه از سخنم پند گري و خواه مالل

  حمل قابل و آن گه نصيحت قائل
 

  چو گوش هوش ندارى چه سود حسن مقال

______________________________  
  .66/ 1: الغارات -)1(
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  به چشم و گوش و زبان آدمى نباشد شخص
 

  متثالكه هست صورت ديوار را مهني 

  نصيحت مهه عامل چو باد در قفس است
 

  به گوش مردم نادان و آب در غربال

 دل اى حكيم بر اين معرب هالك مبند
 

  كه اعتماد نكردند بر جهان عقال

 مكن به چشم ارادت نگاه در دنيا
 

  كه پشت مار به نقش است و زهر او قتال

  

  .و بر قلب و نفس ما بپوشان لباس با عظمت تقوا بر روح و جان! خداوندا

لباس عبوديت بر متام قامت هسىت ما درانداز كه هركس عريان از اين دو لباس زندگى كند، دچار خزى دنيا و ! پروردگارا
  .آخرت خواهد شد

 براى درست زندگى كردن و مؤدب شدن به آداب، متام انسان ها نياز به انسان هاى ملكوتى دارند، نياز به علم و فرهنگ
اش وحى اهلى است، با آموخنت اين علم و فرهنگ و به كارگريى اراده براى عمل به اين  آنان، علم و فرهنگى كه سرچشمه

  .علم و فرهنگ، انسان در صراط مستقيم حق قرار خواهد گرفت و از گناه دور خواهد ماند
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توان داراى زندگى  پيدا كرد؟ و چگونه مى توان به متام حسنات وسيئات احاطه ورنه با اين عقل و علم حمدود، چگونه مى
  .صحيح شد

هاى حق و اوامر و نواهى حضرت او و خالصه راه صحيح زندگى را به  انبيا و امامان عليهم السالم آمدند تا خواسته
نش  انسان ها بياموزند، اگر انسان توجه به تعليمات اهلى آنان ننمايد، در چاهى از ضاللت سقوط خواهد كرد كه در آمد

   شود؛ سعى كنيد لباس تقوا و عبوديت را از اين خياطان عاىل معنوى دريافت گاهى حمال مى
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  .كرده و بپوشيد و مواظب باشيد كه تا آخر عمر هيچ قدرتى نتواند اين لباس را از اندام هسىت مشا در آورد

ايل و حسنات بپوشاند، تنها مكتىب كه از معنويت كامل و تواند مشا را به لباس فض جز آيني وحى كدام مكتب مى
روحانيت حقيقى و قواعد جهان مشوىل برخوردار است مكتب با عظمت اهلى است كه با نبوت پيامرب صلى اهللا عليه و آله 

مرب صلى اهللا و امامت امامان عليهم السالم براى مهيشه متام و كامل شد و هم اكنون جتلى آن كمال در قرآن و روايات پيا
  .عليه و آله و اهل بيت عزيز اوست

اثر معنوى اين آيني، پرورش انسان حقيقى و افراد درست و نيكوكار است، افراد موحد، دانشمند، راستگو، درست كردار، 
عادل، كارگر، خريخواه، فداكار، زاهد، افراد خاندان رسالت از زن و مرد، خدجيه، على، زهرا، زينب، حسن، حسني و  

رتين منونه پرورش يافتگان مدرسه : گروهى از صحابه و ياران، مانند سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، عبدالّله رواحه، از 
هاى  ام سلمه، ام امين، محينه دخرت جحش، خنساء، از منونه: اى از زنان پاكدامن هم مانند اسالمند و در اين ميانه دسته

  .اند عاىل تربيىت در جنس مؤنث

  71: ، ص4 اسالمى، جعرفان 

ا ِمْن آفاِت الّديِن َومُ [ َّ   ] َورِّثَُه اْلَقْسَوُة ِىف اْلَقْلبِ َوال َحيِْمُلَك فيها إَىل اْلُعْجِب َوالرِّياِء َوالتـََّزيُِّن َواْلُمفاَخَرِة َواْخلَُيالِء فَِإ

   بدترين لباس

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در اين قسمت از روايت مى
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لباسى نباشد كه تو را به گناه خودپسندى، ريا، تظاهر، مباهات بر ديگران، فخر فروشى، آلوده كند كه متام اين  لباست
  .ها آفت دين و موجب سنگدىل است پليدى

   آفات لباس باطن

عبارت از خود برتر ديدن، خود پسنديدن، از خود راضى بودن است و دارنده اين صفت فرديست امحق و  :عجب
اى از ذرات نيست، آنچه دارد از خدا است و در كنار  ت نادان؛ زيرا انسان از خود چيزى ندارد و مالك ذرهموجوديس

داند، به كدام ملكيت و كدام برنامه مستقل  اى از بركت عباد شايسته اهلى نشسته، به كدام برنامه خود را برتر مى سفره
مملوك و عبد كه از خود چيزى ندارد، موجودات نسبت ! است؟خود را پسنديده و با كدام عمل و مسئله از خود راضى 

اند و به اراده او مالك وسائلى بسيار  ها تابع هسىت اوست، به اراده او زنده به وجود حضرت او عدم حمضند و هسىت آن
  ناچيزند، براى انسان چه جاى عجب و خودپسندى است؟
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ارزش كه از لعاب دهان كرمى يا بوته گياهى، يا پشم گرده  جاهل و نفهم است، دو مرت پارچه ىبخودپسند امحق و نادان و 
حيواىن به دست آمده در مقابل عظمت اشياى هسىت چيست؟ كه انسان با پوشيدن آن خود را بپسندد يا از خود راضى 

  !!سوزانند از پوشيدن آن آلوده نشوند آن را مىكه ديگران  كنند و براى اين شود، لباسى كه در غّسال خانه از تن بريون مى

عبارت است از خودمناىي و جلب خشنودى مردم به واسطه آن خودمناىي، انسان مگر از خود شخصيىت دارد تا خود  :ريا
را بنماياند، ممكن در برابر واجب قابل حرف نيست، موجودى كه ابتدايش نطفه و پس از آن مقدارى گوشت و پوست و 

اى بيش نيست، جاى خودمناىي و جلب خشنودى ديگران برايش وجود ندارد، تو و  و سپس در خانه قرب جيفه استخوان
ديگران كسى نيستيد كه خود را به يكديگر بنمايانيد و خشنودى يكديگر را جلب كنيد، مگر مردم كارگردان امور حيات 

عامل و عابد و زاهد و سردار و قوى و دولتمرد جلوه دهى  تواند كه براى جلب نظر آنان لباس به تن كىن و خود را با لباس
دهى؟ با لباس براى كه آرايش  آراىي؟ براى كه خود را جلوه مى براى كه خود را مى :تزيّن !و دل آنان را به خود مايل مناىي؟

كىن و اگر  ع فراهم مىكىن در حقيقت زمينه ارتباط نامشرو  شوى؟ اگر براى غري حمرم اين كار را مى كىن و آراسته مى مى
كىن و  كىن؛ در هر دو صورت، وقت و عمر عزيز خود را به آلودگى و بيهودگى صرف مى نظرى ندارى پس كار بيهوده مى

  .سازى گناه و عمل بيهوده بسيار قبيح است از تو انسان صاحب عقل و وجدان و صاحب قلب و روح زمينه
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ما نسبت ! ودگى باطن است، مگر ما بزرگيم كه به يكديگر بزرگى بفروشيم؟بزرگى به يكديگر فروخنت دليل بر آل :مفاخره
به عظمت ظاهرى قابل گفتگو نيستيم و نسبت به عظمت معنوى عامل اصال قابل حرف نيستيم، اگر هم بزرگى در ما 

  باشد
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ما ندارد، چون هرچه خري است از ناحيه او به ما  تواند باشد، آن هم عنايت خداست ارتباطى به فقط از جنبه معنوى مى
  .»1« »ٍء َقديرٌ  ُكلِّ َشىْ    ِبَيِدِه اْخلَيـُْر َوُهَو َعلى«رسد، ما مالك خري نيستيم،  مى

  .بنابراين جاىي براى بزرگى فروشى به يكديگر ندارمي و علىت براى مباهات بر يكديگر تا ابد در وجود ما نيست

ى خمصوص ذات مباركى است كه مستجمع مجيع صفات كماليه است، غري او از خود چيزى ندارد  كربياىي و بزرگ  :خيالء
ها ذاتى است و قابل جداىي از  كه به آن كرب ورزند و بزرگى نشان دهند، غري او فقري اويند و اين فقر نسبت به مهه آن

  .اى براى آنان نيست د، اراده و خواستهما سوى الّله فقر حمضند، تعلق و ربطند، اثرى از خود ندارن. ها نيست آن

هركس گرفتار عجب، ريا، تزيّن، مفاخره و خيالء شود در حقيقت گرفتار آفات دين شده و با دست خود براى درهم 
رخينت عاىل ترين ساختمان معنوى كه اميان است وسيله فراهم كرده و اين گناهان باطىن چه خطرات سنگيىن است كه اگر 

  !!ر شود، كمر هسىت انسان را خم كرده و با اين بارهاى سنگني به جهنم خواهد افتادبر دوش جان با

   منزّه بودن اهل سلوك از لباس آلوده

شود و با  كمال انسان و زينت او در معنويت و روحانيت و ملكوتى بودن اوست، انسان با پوشيدن لباس معىن زينت مى
آدمى در لباس زهد و عفت و تقوا و محيت و غريت و اميان و سالمت، گردد، بزرگى  پوشيدن لباس حق آراسته مى

   صالحيت

______________________________  
  .1، باب من قال ال اله اال الّله، حديث 518/ 2: الكاىف -)1(
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  .و درسىت و پاكى و اصالت و شرافت و معرفت و تواضع و خشوع است
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يابد؛ قيمت و ارزش و اعتبار فقط  كند و به بزرگى دست مى شدن در راه حضرت حق عظمت پيدا مىانسان با سالك 
منحصر به اهل سلوك است؛ اهل سلوك از هر لباسى كه مورث آلودگى باطن يا آزار مردم، يا حتقري ديگران است به 

ن حق الّله وحق الناس، اگرچه به سخىت برحذرند؛ اهل سلوك عاشق مجال و جالل حضرت يارند و هرگز به پاميال شد
  .قيمت جان آنان متام شود راضى خنواهند شد

  :به قول سعدى

  هركسى را نتوان گفت كه صاحب نظر است
 

  عشقبازى دگر و نفس پرسىت دگر است

  گر من از دوست بنامل نفسم صادق نيست
 

  خرب از دوست ندارد كه زخود با خرب است

  شهوت نفسآدمى صورت اگر دفع كند 
 

  آدمى خوى شود ورنه مهان جانور است

  شربت از دست دل آرام چه شريين و چه تلخ
 

  تر است بده اى دوست كه مستسقى از آن تشنه

  نكنم من خود از عشق لبت فهم سخن مى
 

  هرچه زان تلخ ترم گر تو بگوىي شكر است

  گر به تيغم بزىن با تو مرا خصمى نيست
 

  من و تيغت سپر است خصم آمن كه ميان

 من از اين بند خنواهم به در آمد مهه عمر
 

  بند پاىي كه زدست تو بود تاج سر است

  

  75: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  

 دست سعدى به جفا نگسلد از دامن تو
 

  ترك لؤلؤ نتوان گفت كه دريا خطر است

  

   تشريح سلوك
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  :گويد الّله و تشريح سلوك مىدرباره سالكان اىل » كشف احلقايق«صاحب 

بدان كه سلوك در لغت عرب رفنت است على االطالق، پس سالك رونده و سلوك رفنت بود مطلقاً و به نزديك اهل 
شريعت و اهل طريقت و اهل حقيقت سلوك رفنت خمصوص است و مهان رفنت است از جهل به علم و از اخالق بد به 

  .داىاخالق نيك و از هسىت خود به هسىت خ

پس به نزديك اهل شريعت، سالك حمصل و سلوك حتصيل باشد و به نزديك اهل طريقت، سالك جماهد و سلوك جماهده 
باشد و به نزديك اهل حقيقت، سالك فاىن و مثبت و سلوك نفى و اثبات باشد، يعىن نفى خود و اثبات حق تعاىل، اين 

  :نظر گفته است و آن عزيز از سر مهني» ال إله إّال الّله«است معىن 

  يك قدم بر نفس خود نِْه ديگرى بر كوى دوست
 

  هرچه بيىن نيك بني با اين وآنت كار نيست

  

  :آن عزيز ديگر گفته است

 تو خود را در حجاب خويش مگذار
 

 حجاب خود توىي از پيش بردار

  

طلب نباشد، پس  نفى و اثبات هم ىبطلب نباشد و  و لفظى كه هر سه معنا را شامل است طلب باشد كه حتصيل ىب
  .سالك طالب و سلوك طلب باشد

ها سالكان كوى ظاهرند و يكى به طريق  يكى به طريق حتصيل و تكرار است و اين: بدان كه سلوك بر دو نوع است
  .ها سالكان كوى حقيقت و معنويت اند رياضت و اذكار است و اين
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هر روز چيزى ياد بگريد و يكى آن است كه هر روزى چيزى فراموش كند، در يك طريق وظيفه آن سالك آن است كه 
  .است كه هر روز چيزى از كاغذ سپيد سياه كند و در يك طريق آن است، ورد ايشان كه هر روز از دل سياه سپيد كنند
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شياف روشناىي عالج كنيم تا نور چشم ما هاى خود را به كحل جواهر و  حرفت كّحال بياموزمي و چشم: اند و بعضى گفته
اند كه صناعت صيقلى بياموزمي و آينه دل خود  تيزبني و دوربني گردد، تا هرچه در عامل موجودات است ببيند و بعضى گفته

پذير شود تا هرچه در عامل موجودات است، عكس آن  را به مصقل جماهده و رياضت جال دهيم تا دل ما شفاف و عكس
ا آيد، بعضى چشم دل را دوربني و تيزبني كردند تا نامه نانوشته را برخوانند و بعضى گوش دل را تيز شنو و دور در وى پيد

  .شنو كردند تا سخن ناگفته را بشنوند

   رعايت چهار اصل در سلوك

  :در سلوك راه دوست، چهار چيز بايد رعايت شود

  .جتريد به اندرون و بريون - 1

  .ترك اعرتاض به اندرون و بريون - 3و بريون  امتثال امر به اندرون - 2

  .ثبات به اندرون و بريون - 4

سالك، اّول بايد جمّرد شود و از هرچه هست و هركه هست جز حضرت دوست و اين تعليمى است كه مهه انبيا و اوليا 
كه رب و مالك و خالق و   را در قلب خود حتقق دهد و بيابد» ال إله إّال الّله«اند، در حقيقت سالك بايد حقيقت  داده
  .ء و مهه كاره عامل اوست بارى

  چون جمّرد شد فرمانربدار حمض شود، يعىن در فرمان بردن از حضرت يار

  77: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .چون مرده در دست غّسال و هم چون گوى در پاى چوگان باشد و هرگز به فكر و انديشه خود كارى نكند

دار شد، بر اقوال و افعال حضرت حق اعرتاض نكند و در مقام رضاى مطلق نسبت به و چون جمّرد گشت و فرمانرب 
  .جناب حق قرار بگريد

  .و عالمت ترك اعرتاض آن است كه مجله گفتار و افعال موال را نيك بيند و نيك داند
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مداومت داشته باشد و  و چون جمّرد شد و فرمانربدار گشت و ترك اعرتاض منود، بر اين هر سه كار تا آخر عمر ثبات و
  .ارزش شود ثباتى كند و ملول شود، مجله كارهاى او ىب ماللىت برايش نيايد كه اگر ىب

ترين لباس براى دنيا و آخرت تو لباس سلوك است، اين لباس براى تو مورث ورع، زهد، تقوا، اميان و مهه  با ارزش! اى عزيز
كند و اين لباس لباسى است كه  تواضع و از درون آراسته به خشوع مى فضايل و حسنات است و تو را از بريون آراسته به

  .پسندد حضرت دوست بر تو مى

شت ابدى سازد يه كنيد كه آن لباس مشا را از عذاب جهنم حفظ كند و در    .لباسى براى وطن اصلى 

اند؛ زيرا متامت شهرها از  كردهدانند مثل قونيه و آقسرا و قيصريه، غلط فهم   اهل ظاهر، وطن، شهر مصور معني را مى
دانند كه ارواح پيش از اشباح به چندين هزار سال در آن  مغرب تا مشرق يك زمني است، و حمققان، وطن آن عامل را مى

زمحت آسوده بودند و از آجنا اينجا آمدند، عاقبة االمر مهه را باز رجوع بدان خواهد بودن، آه و حسرت كه  رمحت ىب
   هاى مادى و گذراى هبوط به اين جهان مادى و ظلماىن، وطن اصلى خود را از ياد برده و به نعمت انسان ها پس از
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  .»1« اند جهان خاك دل خوش كرده

يه لباس براى وطن اصلى بر خنواهد آمد و فقط به  چون انسان گرفتار بند ماديات، وطن اصلى را از ياد بربد، در مقام 
شود به  دارد و با آن لباس كه پس از چند روز كهنه مى پوشاند، دل خوش مى اى اين جهان كه تنها بدن را مى س پارچهلبا

گردد و از اثر اين آلودگى قلبش سياه و از رابطه خود با حضرت حق جدا گشته در  عجب و ريا و تزين و خيالء آلوده مى
  !!د شداى خواه اعمال و اخالق چون حيوان پست و درنده

______________________________  
  .86: رباب نامه -)1(
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َر الّلِه َعَلْيَك ُذنُوَبَك ِبَرْمحَِتِه َوأَْلِبْس باِطَنَك بِالصِّْدِق َكما أَْلَبسْ [ َت ظاِهَرَك ِبثـَْوِبَك َوْلَيُكْن باِطُنَك َفإذا لَِبْسَت ثِياَبَك َفاذُْكْر َستـْ
  ]َسْرتِ الرَّْهَبِة َوظاِهُرَك ىف َسْرتِ الطّاَعةِ ىف 
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   سرت باطن به لباس صدق

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در اين مجله مى

گاه لباس ظاهر را پوشيدى و به وسيله آن عيوب و نقائص بدنت را از ديدگان مهه پنهان كردى، به يادآور كه در اين هر 
ش گناهانت را خمفى داشت و اجازه نداد كسى از آنچه بر خالف او اجنام دادى مدت عمرت، خداوند مهربان با رمحت

ترين احرتامى به تو بگذارد، وىل موال و سيد تو  رفت و كسى حاضر نبود كم شد آبرويت مى آگاه شود كه اگر آگاه مى
اى كه  ر توست كه در هر مرتبهتر از آن است كه پرده از عيوب باطنت برگريد و گناهان و خطاهايت را برمال كند؛ ب بزرگ

كه در ظاهر غرق لباس مادى و در باطن غرق  پوشى از اين عنايت و لطف خاص حضرت او ياد كىن و از اين لباس مى
پوشش رمحت هسىت شكر به حقيقت كىن و به راسىت و درسىت در مدار بندگى او قرار بگريى ودر مهني حال لباس 

او با خضوع و خشوع از جنابش خبواهى كه اى آقاىي كه در دنيا بدمن را به لباس پوشيدن ويادآورى پوشش رمحت حضرت 
در قيامت هم عيوب باطنم و گناهاىن كه از ! ظاهر پوشاندى و عيوب و گناهامن را از مردم با لباس رمحتت خمفى داشىت

   من صادر شده به كرم و لطف و رمحتت
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و خمواه كه اين عبد ذليل و وامانده از راه و ناتوان از هر در رانده و در مرز عشق تو مانده، در ميان  بپوشان و اجازه مده
  .مردم و به خصوص در حضور انبيا و اوليا و وجود مقدس ائمه طاهرين عليهم السالم رسوا شود و آبروى ناقابل او بريزد

   مقام خوف و شوق

  :فرمايد صادق عليه السالم مىآن گاه در دنباله كالم خود، حضرت 

چنان كه ظاهر بدن را به لباس ظاهرى پوشى، باطن را نيز به لباس صدق و راسىت بپوشان باطن صادق باطىن است كه از 
مكر و حيله و خدعه و تزوير و ريا و غل و غش و دغلى پاك باشد، باطن صادق باطىن است كه از ختيالت رديه و 

و به حليه آراى صحيحه و علوم حقه مزين و حملى باشد، باطنت بايد با پرده خوف از خدا اعتقادات سخيفه خملى شده 
  .و ظاهرت بايد با پرده اطاعت از حضرت حق پوشيده باشد
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اىي است، دنياى خوف از مقام حضرت او و دنياى اطاعت از فرامني حضرتش، به حقيقت خودش  راسىت چه دنياى پر
رت  از اين دنيا نيست، خوف از مقام او علت ترك گناه و شوق وصال او علت اطاعت حضرت قسم، دنياىي براى انسان 

  .اوست

وقىت مقام خوف و شوق حضرتش آمد، مهه جهان مادى براى انسان به اندازه بال مگس ارزش ندارد و آنچه در دست 
  !!كند اً خيال آن را هم منىپسندد، انسان ابد خواهد و آنچه را منى انسان است مهان را آدمى فقط براى او مى

  :به قول عارف عاشق جالل الدين بلخى

  مهه مجال تو بينم چو چشم باز كنم
 

  مهه شراب تو نوشم چو لب فراز كنم

  حرام دارم با مردمان سخن گفنت
 

  وگر حديث تو آيد سخن دراز كنم
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 هزارگونه بلنگم به هر رهم كه برند
 

  رهى كه آن به سوى توست تركتاز كنم

  اگر به دست من افتد چو خضر آب حيات
 

  زخاك كوى تو آن آب را طراز كنم

  زآفتاب و زمهتاب بگذرد نورم
 

  چو روى دل سوى آن شاه دلنواز كنم

  چو آفتاب شوم آتش و زگرمى دل
 

  ها مهه را مست و عشق باز كنم چو ذره

  

زدن و به ذكر او زيسنت و به ياد او بودن و ظاهر و باطن را براى او آراسنت، مقصد اعال و هدف آرى، به عشق او دم 
  .واال است و بعثت انبيا و زمحت امامان عليهم السالم به مهني خاطر بوده است

   فناى در حق با لباس صدق
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اى براى رسيدن به مقام قرب قرار دهند و  راهنمايان راه آمدند تا بشر اين جهان مادى را با مهه دستگاهى كه دارد، وسيله
تدرجياً مقام به مقام را طى كرده، خيمه هجر از سرزمني دل بركنده و عمارت وصل بنا كنند و از دوگانگى گذشته به مقام 

ه به فنا افتند و به فرموده حضرت صادق عليه السالم بر درون خويش لباس وحدت رسند و از بقاى خود دست برداشت
  .صدق پوشند كه هركس لباس صدق بپوشد از مهه چيز بگذرد و فاىن در حضرت باقى شود

ان بقلى شريازى در اين باب براساس آيات كتاب و روايات دقيق توضيحى بدين صورت دارد   :عارف نامدار روز

احوال است و عروه وثقاى مقامات است و تيجان انبيا است و حليه اوليا است و حقايق توحيد نه  توحيد، ذروه علياى
بدان ملبس است، تا واحد در واحد » جان جان«هر رهروى كه راه يافت، يافت كه سر توحيد لباس ربوبيت است كه 

يده، مقامى كه خود و جهان را به اگر كسى به مقام فنا نرسد به جاىي نرس. نشود سالك در عني عيان توحيد نرسد
  حقيقت نفى كرده و در نفى خود و جهان،
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  .را در جتلى ببيند و بس» ال إله إّال الّله«جان خود و جهان را اثبات منايد و در حقيقت واقعيت 

  اقسام توحيد

  :اصل توحيد سه قسم است

  .سمى توحيد خاص اخلاصقسمى توحيد عام است و قسمى توحيد خاص و ق

   توحيد عام

اما آن كه توحيد عام است، بعد از ارشاد حق، سري كردن در آيات و جسنت حق به وسيله عقل و نور اميان و شواهد 
با اجراى فرامني [حدثان، تا ساكن باشند از اضطراب شك و يقني و در اثبات وحدانيت حق افتند و از خطرات نفس 

ذات قدميش بيابند و تنزيه صفات عزيزش بدانند و معلوم كنند كه حق سبحانه واحد است من كل باز رهند و تقديس ] او
الوجوه، ذاتش در صفات يكتاست و صفاتش در ذات يكتاست، قدمش از حدوث جدا كنند و دانند كه وجود جليلش 

ه و تعاىل منزه دانند از جواهر و متعلق نيست به شيئى از اشيا و از دل خيال حمال بريون كنند و حضرت الّله را سبحان
اعراض و زمان و مكان و تشبيه و تعطيل و كيف و حيث و قبل و بعد و جهات وحد و حدود و صورت و قرب و بعد 
و حلول و ضد و ند و مثل و جزء و كل و كوچكى و بزرگى و جرم و جسم و اركان و جارحه و قدمش را اّول ندانند و 
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ه در وهم و فهم آيد از آن بريون شوند و به فرموده حضرت صادق عليه السالم باطن را با ابدش را آخر نشناسند و هرچ
]  كه مصداق كاملش اميان به وحدانيت حق و ذات حضرت او و صفات عليا و امساى حسنايش هست[لباس صدق 

  بپوشانند و صدق باطن در مرحله عاىل و اعاليش جز اين نيست، باطىن كه با او
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مهراه نيست باطن نيست، منبعى از تريگى و ظلمت و ظرىف پر از وساوس و شك و ترديد است، اين توحيد در حقيقت 
توحيد علمى و به عبارت ديگر توحيد معرفىت است كه بر دليل و برهان و استدالل استوار است و مرحله اّول توحيد يا 

  .مرتبه داىن آن است

  :بزرگوار، نظامى گنجوىبه قول حكيم 

رتين سرآغاز  اى نام تو 
 

 ىب نام تو نامه كى كنم باز

  اى ياد تو مونس روامن
 

  جز نام تو نيست بر زبامن

 اى كارگشاى هرچه هستند
 

 نام تو كليد هرچه بستند

  اى هيچ خطى نگشته زاول
 

  ىب حجت نام تو مسجل

  از ظلمت خود رهاييم ده
 

  آشناييم دهبا نور خود 

  

   توحيد خاص

اما توحيد خاص آن است كه متام عوامل به مجلگى نزد وجود عظمت حق، حمو بينند و موجودات را در ربوبيت الّله تعاىل 
معدوم يابند، از غلبات انوار قدم و چنان كه در قدم حق تعاىل موجود بود و موجودات معدوم، اكنون هم چنان دانند و 

چيز نبينند كه نه آن در امر حق مستغرق باشد، به مشاهده بعد از علم كه علم عام راست و مشاهده در وجود، هيچ 
برد و از  خاص راست و عامل را چنان بينند كه گوىي نزد صوجلان قدرت بارى تعاىل در ميدان خداىي كه از ازل به ابد مى

  .ابد به ازل
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روح و عامل صغرى كه جند حق و باطل آجنايند، چون لشگر  و مبادى توحيد خاص سري كردن است در شواهد صورت و
عقل و لشگر جان و لشگر دل و لشگر نفس و حجاب قهر و لطف و غرايب اشكال مقدورات كه در آن عامل موجود 

   است و ظهور حق عز و جل كه در اسرار حقايق ملكوت به چشم جان ببيند كه توحيد عام
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  .ملك و شهادت رفنت است به حق كه به صورت آن عامل كربى است از عامل

و توحيد خاص از خود رفنت است به حق كه به صورت آدم، عامل معاىن و سراى جتلى است و آن آيت كربى است 
  .اگرچه در جنب جهان كوچك است

ون حق را بدانستند از شواهد و فرق ميان خاص و عام در توحيد آن است كه عام به شواهد و عقل باز مانند و خاص چ
عامل صغرى و كربى فنا شوند و فناى خود در بقاى حق بيابند و پيوسته در وجود حق مضمحل باشند، تا احكام قدميش 

  .باشند گذرد و ايشان به طوع حمكوم مى برايشان مى

  :به قول عارف بلخى كه از قول فانيان در حق و مطيعان وارسته گفته

  سريان بالييمما در ره عشق تو ا
 

  كس نيست چنني عاشق بيچاره كه ماييم

  بر ما نظرى كن كه در اين ملك غريبيم
 

  بر ما كرمى كن كه در اين شهر گداييم

  زهدى نه كه در كنج مناجات نشينيم
 

  وجدى نه كه بر گرد خرابات برآييم

  نه اهل صالحيم و نه مستان خرابيم
 

  كجاييم  اينجا نه و آجنا نه چه قوميم و

 ترسيدن ما چون كه هم از بيم بال بود
 

  اكنون زچه ترسيم كه در عني بالييم

  ما را به تو سرّيست كه كس حمرم آن نيست
 

  گر سر برود سّر تو با كس نگشاييم

شت است   ما را نه غم دوزخ و نه حرص 
 

  بردار ز رخ پرده كه مشتاق لقاييم
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 بر رمحت خود بني و مبني بر گنه ما
 

  ما غرق گناه از سر تا ناخن پاييم

  

   توحيد خاص اخلاص

اما توحيد خاص اخلاص آن است كه از حق به حق سري كنند و آن سري آنگه باشد كه روح مقدس از مهه مراكب حدوث 
زمان نزد او معزول شود و محر خيال از پياده شود و علوش سفل شود و سفلش علو گردد و جهات و مكان و سري و 

عقل را معطل كند و عقل را  اصطبل مركب نور براند و فهم و وهم را ميل نايافت در ديده كشد و حس حواس و ضمري ىب
به مقراض تنزيه زبان فضول بربد و نفس رعنا را در بازار غريت توحيد سر بردارد و لشگر هوى و شهوت را كه حزب 

عمارت عبوديت نگذارد و خانه طبايع كه مملو است از  ه عشق بشكند و دل كه شهر خدايست ىبشيطانند به صدم
اخالق انساىن به توفان نيسىت و معول هسىت ويران كند و هسىت صغرى و كربى را با شواهد و داليل در هم پيچد و در  

ام خلقيت بياسايد خود را به درياى نيسىت اثقال حدوث در قدم گامى چند بردارد و چون از ازدح كتم عدم اندازد، تا ىب
دراندازد، تا او از او فنا شود، پس از حبر بقاى حق سر برآورد و ىب خود حق را به حق بيند و بداند كه اين يك خطوت 

  .است از نيسىت به هسىت، پس آن قدم بردارد و به قوت عبوديت به جناح ربوبيت در هواى هويت پرواز كند

  :اصفهاىن در زمينه فناى عاشق در معشوق گويدحكيم صفاى 

 ما رهرو فقرمي و فنا راهرب ما
 

 ىب خويشتىن كو كه شود هم سفر ما

  كه زخود با خربى در سفر عشق اى آن
 

ار نياىي كه نياىب خرب ما  ز
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  در پاى دمل پاى منه باك زجان كن
 

 جگر ماكاين خانه بود فرش زخون 

  

  در كشور فقر آمده مهمان فناييم
 

 خلت جگر و پاره دل ما حضر ما

  رنج تن ما از تب عشق است چه حاصل
 

 از رنج طبيىب كه دهد دردسر ما

  ما خاك نشني در ميخانه عشقيم
 

 تاج سر خورشيد بود خاك در ما

  موران ضعيفيم وىل ملك سليمان
 

 باد است درين باديه پيش نظر ما

  

   آراسنت باطن به صدق و ظاهر به طاعت

  :گويد مى» اخالق ناصرى«در آراسنت باطن به صدق و رهبت و ظاهر به طاعت، خواجه نصري طوسى در 

  .اند كه بر اقرار به ربوبيت او و اعرتاف به احسان و متجيد او بر حسب استطاعت اقتصار منايد قومى گفته

حضرت او به احسان بايد منود، اما با نفس خود به تزكيه وحسن سياست واما با اهل ونوع اند كه تقرب  اى گفته و طايفه
  .خود به مواسات وحكمت وموعظت

اند كه حرص بايد منود بر تفكر و تدبر در اهليات و تصرف در حماوالتى كه موجب مزيد معرفت بارى  و مجاعىت گفته
  .توحيد او به حد حتقيق اجنامد سبحانه بود تا به واسطه آن معرفت به كمال رسد و
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   انواع عبادت

  :تعاىل در سه نوع حمصور تواند بود اند كه عبادت خداى اى از متأخرين حكما گفته و طبقه

  .آنچه تعلق به ابدان دارد مانند صالة و صيام و وقوف به مواقف شريفه از جهت دعا و مناجات :اول
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ه نفوس دارد مانند اعتقادات صحيح چون توحيد و متجيد حق تعاىل و تفكر در كيفيت افاضه وجود و آنچه تعلق ب :دوم
  .حكمت او بر عامل و آنچه از اين باب بود

آنچه واجب شود در مشاركات خلق مانند انصاف در معامالت و مزارعات و مناكحات و اداى امانات و  :سوم
  .و محايت حرمينصيحت ابناى جنس و جهاد با اعداى دين 

  :اند كه عبادت خداى تعاىل سه چيز است ترند گفته و از ايشان گروهى كه به اهل حتقيق نزديك

  .اعتقاد حق: اول

  .قول صواب: دوم

  .عمل صاحل: سوم

   مقامات قرب به حضرت حق

  :استو ببايد دانست كه نوع انسان را در قرب به حضرت اهليت منازل و مقامات است و آن مقام چهار 

  .مقام اهل يقني است كه ايشان را موقنان خوانند و آن مرتبه حكماى بزرگ و علماى كبار باشد :مقام اول
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مقام اهل احسان است كه ايشان را حمسنان گويند و اين مرتبه كساىن بود كه با كمال علم به حليه عمل متحلى  :مقام دوم
  .ر مشردمي موصوفباشند و به فضائلى كه ب

مقام ابرار بود و ايشان مجاعىت باشند كه به اصالح بالد و عباد مشغول باشند و سعى ايشان بر تكميل خلق  :مقام سوم
  .مقصور بود

ايت اين مرتبه منزل احتاد بود و وراى اين نوع  :مقام چهارم مقام اهل فوز بود كه ايشان را فائزان و خملصان گويند و 
  .چ مقام و منزلت صورت نبنددانسان را هي

   اسباب اتصال
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  :و استعداد اين منازل به چهار خصلت باشد

  .حرص و نشاط در طلب :اول

  .اقتناى علوم حقيقى و معارف يقيىن :دوم

  .از جهل و نقصان قرحيىت كه نتيجه امهال بود »1« حياد :سوم

  .اسباب اتصال به حضرت حق خوانندمالزمت سلوك طريق فضايل به حسب طاقت و اين اسباب را : چهارم

   اسباب انقطاع

  :و اما اسباب انقطاع از آن حضرت كه آن هم چهار بود

  .سقوطى كه موجب اعراض بود و استهانت به تبعيت الزم آيد :اول

  .سقوطى كه مقتضى حجاب بود و استخفاف به تبعيت الزم آيد :دوم

______________________________  
  .دورى گزيدن از چيزى -گريى از چيزى كناره: احلياد -)1(
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  .سقوطى كه موجب طرد بود و مقت به تبعيت الزم آيد :سوم

  .سقوطى كه موجب خساست بود، يعىن دورى از حضرت و بغض به تبعيت الزم آيد :چهارم

   اسباب شقاوت

  :ار بودو اسباب شقاوت ابدى كه مؤدى بود بدين انقطاعات نيز چه

  .كسل و بطالت و تضييع عمر تابع آن افتد  :اول

  .جهل و عبادتى كه از ترك نظر و رياضت نفس به تعليم خيزد :دوم
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  .وقاحىت كه از امهال نفس و خداعت و خالعت غدار او، در تتبع شهوات تولد كند :سوم

آيد و در الفاظ به تنزيل، زيغ و رين و غشاوه  از خود راضى شدن به رذايلى كه از استمرار قبايح و ترك انابت الزم :چهارم
  .و ختم آمده است

چون اين چهار رذيلت كسى از خود دور كند، از آن چهار سقوط در امان مباند و چون آن چهار حقيقت به كار بندد به 
  .آن مقامات عاىل برسد و چون به آن مقامات عاىل برسد به صدق ظاهر و باطن رسيده است

  :شوريده، حاج مريزا حبيب الّله خراساىنبه قول عارف 

  از داغ غمت هركه دلش سوختىن نيست
 

  از مشع ُرَخت حمفلش افروختىن نيست

  گرد آمده از نيسىت اين مزرعه را برگ
 

  اى برق مزن خرمن ما سوختىن نيست

  در طوف حرميش زفنا جامه احرام
 

  كردمي كه اين جامه به تن دوختىن نيست

  

  90: ، ص4 اسالمى، ج عرفان

  

  يك دانه اشك است روان بر رخ زرين
 

  سيم و زر ما شكر كه اندوختىن نيست

  اى گرچه بسى علم در مدرسه آموخته
 

  در ميكده علمى است كه آموختىن نيست

  خود را چه فروشى به دگر كس، به خود اى دل
 

  بفروش اگر چند كه بفروختىن نيست

  هست چراغىگويند كه در خانه دل 
 

  افروخته كاندر حرم افروختىن نيست

  

  :يك بار ديگر به مجالت نوراىن حضرت صادق عليه السالم درباره لباس پوشيدن دقت كنيد
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زماىن كه لباست را پوشيدى، به يادآور كه خداوند بزرگ با لباس رمحت خود گناهان تو را پوشاند و آبروى تو را حفظ  
آبرويت، باطنت را با لباس صدق بپوشان، چنانچه ظاهرت را با لباس مادى پوشاندى و بايد كرد، به شكرانه حفظ 

  .باطنت در پوشش خوف و ظاهرت در پوشش اطاعت و عبادت قرار بگريد

  91: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

ا َعْوراِت َواْعَتِربْ ِبَفْضِل الّلِه َعزَّ َوَجلَّ َحْيُث َخَلَق َأْسباَب اللِّباِس لَِتْستـَُر الْ [ َعْوراِت الظّاِهَرَة، َوفـََتَح أَْبواَب التـَّْوَبِة َواِإلنابَِة لَِتْستـَُر ِ
  ]اْلباِطِن ِمَن الذُّنُوِب َوَأْخالِق السُّوءِ 

   اسباب لباس ظاهر و باطن

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

ايل پوشش را براى پوشاندن عيوب و با نظر عربت و چشم بصريت و ديده حتقيق به فضل حضرت حق بنگر كه وس
نواقص ظاهرى براى تو خلق كرده و درهاى توبه و بازگشت را براى پوشيده شدن عيوب باطن و گناهان و اخالق ناپسند 

  !!به روى تو باز كرده است

ست لباس بر تو الزم است از لباس ظاهر استفاده كىن و شكرش را به جاى آورى و شكر لباس ظاهر به اين است كه لبا
حرام و ظلم و ريا و لباس تزين و مفاخرت و مباهات نباشد، بلكه اين لباس در بدن تو براى عبادت و خدمت به خلق 

  .قرار داشته باشد، تا در سايه اين عبادت و خدمت به سعادت دو جهان برسى

خالق سوء از در توبه و انابه به و بر تو واجب و الزم و ضرورى است كه براى عالج و پوشاندن گناهان و از بني بردن ا
  .حضرت حق وارد شوى و تلخى درد هجر را به شرييىن قرب و وصال حضرت او تبديل كىن

  92: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  َك أَْمرُُه َوحاُلُه َواْحَذْر َأْن يـَْفىنَوال تـَْفَضْح َأَحداً َحْيُث َستَـَر الّلُه َعَلْيَك َأْعَظَم ِمْنُه َواْشَتِغْل ِبَعْيِب نـَْفِسَك َواْصَفْح َعمَّا ال يـُْعني[
ْنِب ِمْن أَْعَظمِ  ُعُقوبَِة الّلِه ِىف اْلعاِجِل َوَأْوَفِر  ُعْمُرَك ِبَعَمِل َغْريَِك َويـَتَِّجَر ِبَرْأِس ماِلَك َغيـُْرَك َوتـَْهِلَك نـَْفُسَك، َفِإنَّ ِنْسياَن الذَّ

  ] ْل ِبَعْيِب نـَْفِسكَ َأْسباِب اْلُعُقوَبِة ِىف اْآلِجِل َواْشَتغِ 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى
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آبرو مكن، خود تو مهان انساىن هسىت كه خداوند غفار قباحيى بدتر از  هاىي كه از او خرب دارى رسوا و ىب كسى را به بدى
  !آنچه كه از ديگران خرب دارى بر تو پوشانده و نگذاشته آبرويت به باد رود

را حمرتم بدان و سعى كن از اعتبار ديگران كم نكىن، به عيب خود مشغول باش و براى آن  آبرو و شخصيت ديگران
رتين كارهاست و هرچه براى تو اجنامش و برنامه اش سود ندارد از آن  بكوش كه رفع عيب از اعظم مسائل زندگى و از 

مت درگذر و برتس از اين و افرتا عمرت را فنا كىن و اين سرمايه   كه با مشغول شدن به عيب ديگران از طريق غيبت و 
در حديث است كه غيبت موجب عذاب غيبت كننده و كفاره گناهان غيبت شونده . گرانبهاى هسىت را از دست بدهى

است، آن چنان عمل مكن كه خوىب هاى تو سرمايه ديگران شود و ديگران به عمل تو از عذاب جنات پيدا كرده و تو به 
  !در حق ديگران كردى به عذاب مبتال شوىهاىي كه  خاطر بدى
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  :در اين مجالت نوراىن چهار موضوع بسيار مهم مطرح است

  .حرمت اشتغال به عيوب ديگران - 1

  .وجوب اشتغال به عيوب خود - 2

  .چشم پوشى از آنچه سود براى دنيا و آخرت ندارد - 3

  .خسارت نسيان ذنوب - 4

   عيوب ديگرانحرمت اشتغال به 

  .شوند هاى خمتلفى تقسيم مى ها از نظر قوت و ضعف روحى و علمى و عقلى و امياىن به دسته انسان

از مقام عصمت كه مقام با عظمت انبيا و امامان عليهم السالم و تعدادى بسيار كم از اوليا مثل قمر بىن هاشم و زينب  
  .زش هستندكربى كه بگذرمي، بقيه انسان ها در معرض گناه و لغ

  .گاهى علت گناه ضعف اراده و گاهى ضعف عقل و گاهى ضعف علم و گاهى ضعف اميان است
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اگر گناه در حدى است كه خود گناهكار در ميدان جامعه براى خويش آبرو نگذاشته و خود باعث كشف سر خود 
حنوه مبارزه با او در كتب اسالمى ما شده و گناهش علىن و براى تربيت مردم موجودى مضر است، بايد با او مبارزه كرد و 

  .آمده است

اگر گناهكار، انساىن است مؤمن و به خصوص آبرومند و در ميان مردم و اهل حمل و اهل مسجد و اقوام داراى اعتبار 
ز قبيل ستايند و اتفاقاً كسى از گناه پنهاىن او با خرب شد و گناه او ا شناسند و به نيكى مى است و مهه او را به نيكى مى

   توطئه بر عليه مسلمانان و كشور اسالمى نبود، بلكه گناهش گناه بني خود و خدا بود، پرده

  94: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

ى فرموده و به مسلمانان دستور  درى نسبت به او از بزرگ ترين حمرمات اهلى است و اين پرده درى را قرآن جميد شديداً 
اه برادر مسلمانت را بپوشان و نسبت به او از پرده درى بپرهيز و از فاش كردن سر او دهد كه عيب و لغزش و گن اكيد مى

و عيب او و خطاى او برحذر باش؛ قرآن و روايات سرت عيب و كتمان سر مسلمان را عبادت دانسته و هركس عيب 
ره   .مند خواهد شد مسلماىن را بپوشد در پيشگاه خداى بزرگ از اجر بزرگ 

اىن يكديگر » ختلقوا باخالق الّله«: نان و مؤمنان بر اساس امرمهه ما مسلما بايد از فاش كردن عيب پنهاىن و گناه 
اش در ميان مردم با  بپرهيزمي، چنانچه خداوند عزيز و پروردگار مهربان از فاش كردن گناه ما ابا دارد و دوست دارد بنده

  .آبرو و عزت و با اعتبار و كرامت زندگى كند

وشاندن گناه، اخالق خداست كه حضرت سيدالشهدا عليه السالم در دعاى روز عرفه كه در صحراى عرفات با  آرى، پ
  :دارند اند به پيشگاه مقدس حضرت حق عرضه مى گريه و ناله خوانده

  ... »1«  َى َلُكْنُت ِمَن اْلَمْفُضوِحنيَ َوَلْوَال َرْمحَُتَك َلُكْنُت ِمَن اْهلاِلِكَني، َوأَ ْنَت ُمِقيُل َعثْـَرِتى، َوَلْوال َستـُْرَك ِإيَّا

شدگان بودم و تو لغزش مرا ناديده گرفىت و اگر پرده پوشيت نسبت به من نبود، مهانا از  اگر رمحتت نبود، از هالك
  .رسواشدگان بودم

  :دارد اى ديگر عرضه مى و در مجله

وِىن، َوِمَن اْلَعشاِئِر َواْإلِْخواِن َأْن يـَُعيـُِّروِىن، َوِمَن السَّالِطِني َأْن يُعاِقُبوِىن، َوَلِو اطََّلُعوا يَا يَا َمْن َستَـَرِىن ِمَن اْآلباِء َواْألُمَّهاِت َأْن يـَْزُجرُ 
   َما اطََّلْعتَ   َمْوالَى َعَلى
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______________________________  
  .220/ 95: حبار األنوار -)1(
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  ... »1«  َما أَ ْنِظُروِىن، َوَلرََفُضوِىن َوَقَطُعوِىن  َعَلْيِه ِمىنِّ ِإذاً 

كه مرا با تندى از پيش خود برانند و از چشم خويشاوندان  از اين! كه مرا با متام عيومب از پدران و مادران پوشاندى اى آن
  .كه مرا جمازات منايند ز اينها پنهامن داشىت ا گريى كنند و از حكومت كه به من عيب و برادرامن دور نگاه داشىت از اين

دادند و مهانا به دورم  شدند، در اين صورت مهلتم منى داىن آگاه مى چنانچه اينان بر آنچه تو از من مى! اى موالمي
  .كردند انداختند و از من قطع رابطه مى مى

  :دارد در مجله ديگر عرضه مى

  ... »2« فـََقَهَر، َوُعِصَى َفَستـََر، َواْستـُْغِفَر فـََغَفرَ اللَُّهمَّ يَا َمْن َمَلَك فـََقَدَر، َوَقَدَر 

كه مالك شد و توانست و توانست و چريه گشت و از حضرت او نافرماىن شد، پس پرده   اى آن! اى پروردگار جهانيان
  .كشيد و از او طلب آمرزش شد، پس آمرزيد

ماه رمضان در دعاى معروف ابومحزه مثاىل در پيشگاه  حمبوب عارفان، حضرت زين العابدين عليه السالم در مناجات سحر
  :دارد پوشى حق نسبت به گناه عرضه مى مقدس حضرت ربوىب در زمينه پرده

ِليُل الَِّذى َأْعَزْزَتُه، َوالسَِّقيُم الَِّذى َشَفْيَتُه، َوالسَّاِئُل الَِّذى أَْعَطْيَتُه، َواْلُمْذِنُب الَِّذى ...    .»3«  اْخلاِطُئ الَِّذى أَقـَْلَتهُ َستَـْرتَُه، وَ َوالذَّ

   منم آن ذليلى كه او را عزيز كردى و آن دردمندى كه درمانش منودى و آن سائلى

______________________________  
  .222/ 95: حبار األنوار -)1(

  .222/ 95: حبار األنوار -)2(

  .87/ 95: حبار األنوار -)3(
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  96: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .كردى و آن گنهكارى كه به گناهش پرده پوشاندى و خطاكارى كه خطايش را ناديده گرفىت  كه عطايش

  :دارد اى ديگر عرضه مى و در مجله

، َوأَْنَت أَْهُل التـَّْقوى باً يـَُغطِّى َعَلىَّ التَِّبعاِت َوَأْهُل اْلَمْغِفرَِة َفاْغِفْر ِىل َوأَْلِبْسِىن ِمْن َنَظرَِك ثـَوْ   َسيِِّدى أَ نَا َأْسأَُلَك َما َال َأْسَتِحقُّ
ا، ِإنََّك ُذو َمنٍّ َقِدٍمي، َوَصْفٍح َعِظيٍم، َوَجتاُوٍز َكِرميٍ    .»1«  َوتـَْغِفْرها ِىل َوَال ُأطاَلْب ِ

خواهم آنچه را مستحق آن نيستم اما تو شايسته تقوا و شايسته آمرزشى، پس بيامرز مرا و بپوشان  از تو مى! اى سرور من
اى را كه بپوشاند بر من بدى ها را و بيامرزى مرا به طورى كه من به خاطر آن گناهان آمرزيده شده  توجهت جامه مرا از

  .اى هسىت حد كرميانه تعقيب نشوم؛ زيرا تو داراى منت ديرينه و چشم پوشى بس بزرگ و گذشت ىب

   ارزش سرت عيب در روايات

ؤمن خود، مهانند حضرت حق، پرده پوشى كند و عيوب آنان را كسى كه نسبت به برادران و خواهران مسلمان و م
بپوشاند، به رمحت پروردگار اتصال پيدا كرده و از عنايت و لطف او برخوردار شده است؛ در اين زمينه روايات بسيار 

  .مهمى در كتب معتربه رواىي و اخالقى نقل شده كه دانستنش بر هر مسلماىن الزم است

  ؛»2« ُمْسِلٍم َستَـَرُه الّلُه ِىف الدُّنـَْيا َواآلِخَرةِ   َمْن َستَـَر َعلى: صلى اهللا عليه و آله قاَل َرُسوُل الّلهِ 

  كسى كه بر مسلمان پرده پوشى كند، خداوند در دنيا: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

______________________________  
  .90/ 95: حبار األنوار -)1(

  .209/ -208/ 2: السعاداتجامع  -)2(

  97: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .كند و آخرت بر او پرده پوشى مى
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  ؛»1« ال َيْستـُُر َعْبٌد َعْيَب َعْبٍد إّالَستَـَرُه الّلُه يـَْوَم اْلِقياَمةِ : َوقالَ 

ش بر او پرده كه خداوند در قيامت به خاطر اين عمل پوشد، مگر اين عبد، پرده بر عيب عبدى منى: و آن حضرت فرمود
  .پوشى كند

  ؛»2« ال يـََرى اْمُرٌؤ ِمْن َأخيِه َعْوَرًة فـََيْستـُُرها َعَلْيِه إّالَدَخَل اْجلَنَّةَ : َوقالَ 

شت مى بيند مگر آن را بپوشد كه به مرد از برادرش عيىب منى: و فرمود   .شود واسطه اين عمل داخل 

  ؛»3«  ِبِسرِّ َأخيكَ ِإنَّ ِمَن اْخلِيانَِة َأْن ُحتَدَِّث : َوقالَ 

  .گفتگو از سرِّ برادرت از خيانت است: و نيز آن حضرت فرمود

  ؛»4«  يـَْرَتِكَبهُ   ٍء َملْ َميُْت َحّىت  َمْن أَذاَع َفاِحَشًة كاَن َكُمْبَتِدئِها َوَمْن َعيـََّر ُمْؤِمناً ِبَشىْ : قاَل َرُسوُل اللّهِ 

كه افشاى بدى كند مانند كننده آن است و هركس مؤمىن را به چيزى   كسى: پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .سرزنش كند، از دنيا نرود تا مرتكب آن مورد شود

  ؛»5«  ُكلُّ أُمَّىت ُمعاىف إّالاْلُمجاِهرينَ : َوقالَ 

  مهه امت من در سالمت است، مگر آنان كه عيوب پنهان مردم را: و نيز فرمود

______________________________  
  .209/ -208/ 2: جامع السعادات -)1(

  .209/ -208/ 2: جامع السعادات -)2(

  .209/ -208/ 2: جامع السعادات -)3(

  .209/ -208/ 2: جامع السعادات -)4(

  .208/ 2: جامع السعادات -)5(
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  98: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .كنند آشكار مى

  ؛»1« حديث قـَْوٍم َوُهْم َلُه َكارُِهوَن يُصبُّ ىف أُُذنـَْيِه اْآلُنُك يـَْوَم اْلِقياَمةِ َمِن اْسَتَمَع اىل : َوقاَل صلى اهللا عليه و آله

هركس خرب قومى را بشنود، آن خربى كه قوم از آن كراهت دارند، در قيامت در گوش او : و نيز آن حضرت فرمود
  .ريزند اى از عذاب مى قطعه

گروهى را آشكار كنند، خالف اسالم و شنيدن آن عيوب از حمرمات   خواهند عيوب پنهان آرى، نشسنت در جملسى كه مى
  .اهلى و باعث عذاب است

 يا َمْعَشَر َمْن َأْسَلَم بِِلسانِِه وََملْ ُيْسِلْم ِبَقْلِبِه ال تـَتَِّبُعوا َعَثراِت اْلُمْسِلمَني َفِإنَّهُ َمْن تـََتبَّعَ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
  ؛»2«  اْلُمْسِلمَني تـََتبََّع الّلُه َعثْـَرَتهُ َوَمْن تـََتبََّع الّلُه َعثْـرََتُه يـَْفَضْحهُ  َعَثراتِ 

عيوب و لغزش ! ايد اى مجعيىت كه به زبان اميان آورده و به قلب تسليم خدا نشده: پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
ها و عيوب مردم باشد، خداوند عيوب او را دنبال خواهد كرد و  هاى مسلمانان را دنبال نكنيد، كسى كه دنبال لغزش

  .خدا او را رسوا خواهد منود

  .شود كه دنبال كننده عيوب مسلمانان، به حقيقت مسلمان نيست از اين روايت استفاده مى

ا يـَْوماً  ِمْن أَقْـَرِب ما َيُكوُن اْلَعْبُد ِإَىل اْلُكْفِر َأْن يُؤاِخى: قاَل اْلباِقُر عليه السالم الرَُّجَل َعَلى الّديِن فـَُيْحصى َعَلْيِه َزّالتِِه لِيـَُعيـَِّرُه ِ
  ؛»3« َما

______________________________  
  .، باب ثالثة يعذبون يوم القيامة109/ 1؛ اخلصال 208/ 2: جامع السعادات -)1(

  .4، باب من طلب عثرات املؤمنني، حديث 264/ 2: الكاىف -)2(

  .208/ 2: ؛ جامع السعادات6، باب من طلب عثرات املؤمنني، حديث 355/ 2: كاىفال -)3(
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 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

نزديك ترين حالت عبد به كفر اين است كه با مردى برادر ديىن باشد، پس لغزش هاى او را : امام باقر عليه السالم فرمود
  .ها سرزنش منايد مشاره كند تا روزى او را به آن

ْنيا َواآلِخَرةِ : قاَل الصَّاِدُق عليه السالم   ؛»1« َمْن أَنََّب ُمْؤِمناً أَنـََّبُه الّلُه َعزَّ َوَجلَّ ِىف الدُّ

  .هركس مؤمىن را توبيخ كند، خداوند او را در دنيا و آخرت توبيخ خواهد كرد: امام صادق عليه السالم فرمود

ا َعْوَرُة اْلُمْؤِمِن ءٌ  ِقيَل لِلصَّاِدِق عليه السالم َشىْ  َأْن َيراُه يـَُقولُُه النَّاُس َعْوَرُة اْلُمْؤِمِن َعَلى اْلُمْؤِمِن َحراٌم فـََقاَل لَْيَس َحْيُث َتْذَهُب ِإمنَّ
  ؛»2«  يـََتَكلََّم ِبَكالٍم يُعاُب َعَلْيِه فـََيْحَفَظُه َعَلْيِه لِيـَُعيـَِّرُه ِبِه يـَْوماً ِإذا َغِضبَ 

: كه عورت مؤمن بر مردم حرام است، حضرت فرمود گويند و آن اين يه السالم گفته شد چيزى مردم مىبه امام صادق عل
كىن، عورت به اين معناست كه كالمى را از مؤمىن ببيند كه به خاطر آن بر او عيب بگريند و  آن طور نيست كه فكر مى

  .يب جوىي كندآن كالم را شنونده نگه دارد تا روزى كه بر مؤمن غضب كرد از او ع

ِباْلَمْرِء َعْيباً َأْن يـُْبِصَر ِمَن النَّاِس َما   ِإنَّ َأْسرََع اخلَْْريِ َثواباً اْلِربُّ َوَأْسرَُع الشَّرِّ ُعُقوبًَة اْلبـَْغُى وََكفى: عن أىب جعفر عليه السالم قال
  ؛»3«  تـَرَْكهُ َأْو يـُْؤذى َجليَسُه ِمبا ال يـُْعنيهِ َعْنُه ِمْن نـَْفِسِه َأْو يـَُعيـَِّر النَّاَس ِمبا ال َيْسَتطيُع   يـَْعمى

  راسىت ثواب خوش رفتارى و كار نيك زودتر از هر كار: امام باقر عليه السالم فرمود

______________________________  
  .208/ 2: ؛ جامع السعادات1، باب التعيري، حديث 356/ 2: الكاىف -)1(

  .208/ 2: ؛ جامع السعادات3، حديث 255: معاىن األخبار -)2(

  .1، باب من يعيب الناس، حديث 459/ 2: الكاىف -)3(

  100: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

خريى باشد و كيفر شورش و دست اندازى زودتر از هر كار بدى آيد و اين عيب براى مرد بس كه در مردم ببيند آنچه را  
نشني خود  رزنش كند به كارى كه خودش تارك آن نيست، يا همكه درباره خودش نسبت به ديگران كور باشد و مردم را س

  .را اذيت و آزار كند بدانچه برايش سودى ندارد
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گردد كه پرده پوشى نسبت  با توجه به آيات قرآن و روايات و اخبار و دعاهاى وارده از معصومني عليهم السالم، معلوم مى
ز اعظم واجبات و پرده درى نسبت به عباد اهلى از اعظم حمرمات به گناهان پنهان عبد كه در بني مردم آبرودار است ا

  .است

هاى واالى انساىن خرج گناه شود و آدمى عمله از بني بردن آبرو و حيثيت و شخصيت  راسىت حيف است كه ارزش
  .ديگران گردد

ه داشته و از جالل شدمي و قدر گوهر گرانبهاى وجود خويش را نگا اى كاش از ارزش و قيمت و عظمت خويش آگاه مى
  .كردمي و جربوت روحى و عقلى خود نگهدارى مى

  :گويد شهيدى قمى در خطاب به انسان كه اشرف خملوقات است مى

  اى تو آيينه جتلى ذات
 

  نسخه جامع مجيع صفات

  در منود تو ذات مستور است
 

  ذات خمفى صفات مذكور است

  جز تو كس قابل امانت نيست
 

  خالفت نيست وين امانت به جز

  به تو از ملك ماه تا ماهى
 

  نامزد شد خليفة اللهى

  هرچه در آمسان گردان هست
 

  در تو چيزى مقابل آن هست

  خويش را گر ز خود فرو بيزى
 

  بدو چنگال در خود آويزى

فت آن   كه جوييش آشكار و 
 

فت   خويشنت را به پرده تو 

  اندرين پرده بايدش نگرى
 

  آيند نيست پرده درى خوشكه 

  

  101: ، ص4 عرفان اسالمى، ج
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  تو كه آيينه مجال وىل
 

  به چه حمروم از كمال وىل

  

  از تو تا آن كه طالب آىن
 

  داىن يك دو گام است و تو منى

  هم متاعى و هم خريدارى
 

  با خودت هست طرفه بازارى

  

  وجوب اشتغال به عيوب خود

بسيار بد انسان، عيب جوىي از ديگران است و اين عيب جوىي در اكثر موارد منتهى به ضربه خوردن به اعتبار از صفات 
  .شود و آبروى ديگران مى

بيند، گاهى بدتر از آن عيوب يا مساوى آن عيوب در خود انسان است و اين عيب جوىي  عيوىب كه انسان در ديگران مى
  .حقد در قلب انسان نسبت به ديگران ندارداز ديگران علىت جز حسد و كينه و 

جوىي از ديگران مشغول معاجله عيوب خود گردد و به تزكيه  و از صفات بسيار عاىل انسان اين است كه به جاى عيب
  .نفس و رفع عيوب از وجود خود سرگرم شود

رتين   كارهاىي است كه خداوند بزرگ رفع عيوب از نفس و تزكيه جان و عالج امراض عقلى و قلىب خويش بايد گفت از 
فرمايد و عبد مؤمن در حقيقت كسى است كه به رفع نقائص خود برخاسته و براى  توفيق آن را به انسان عنايت مى

  .طهارت جان و تزكيه نفس زمحت بكشد

 نفس و قلب وقىت تصفيه شد و عيوب وقىت از جان و دل برداشته شد، آدمى مستحق جتلى انوار ربوىب شده و در
  .شود گردد و در حقيقت انسان مظهر مقام خالفة اللهى مى فيوضات رباىن و اهلامات ملكوتى به روى قلب باز مى

  :داود پيغمرب عليه السالم گفت

  :تو را كجا طلب كنم و تو كجا باشى؟ جواب داد! اهلى
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  102: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  أَنَا ِعْنَد اْلُمْنَكَسَرِة قـَْلبـُُهْم ِألَْجلى؛

  .ن نزد آنامن كه دلشان براى خاطر من شكستم

ر آن كه هركه چيزى دوست دارد ذكر آن بسيار كند   :از 

  ؛»1«  َمْن َأَحبَّ َشْيئاً َأْكثـََر ذِْكرَهُ 

  ؛»2«  انَا َجليُس َمْن ذََكَرىن

  ؛»3«  ال َيَسُعىن َأْرضى َوال َمسائى َوَوَسَعىن قـَْلُب َعْبِدَى اْلُمْؤِمنِ 

  !چه معرفت دارد كه حامل او باشد و زمني با او چه قربت دارد كه موضع او بود؟آمسان با او 

  :قلب مؤمن هم مونس اوست و هم حمب اوست و هم موضع اسرار اوست

  ؛»4«  قـَْلُب اْلُمْؤِمِن َعْرُش الرمحن

  .را باز نيابدهركه طواف قلب كند مقصود يافته و هركه راه دل غلط و گم كند، چنان دور افتاده كه هرگز خود 

  :عارىف بيدار، شىب در ابتداى حالت و راه به حضرت دوست عرضه داشت

  .»به اهلام قلىب«راه به تو چگونه است؟ جواب آمد ! اهلى

  ِإْرَفْع نـَْفَسَك ِمَن الطَّريِق فـََقْد َوَصْلَت؛

______________________________  
  .، باب ذم الدنيا135/ 1: كند، جمموعة ورام ىهر كس چيزى را دوست بدارد زياد او را ياد م -)1(

/ 13: ؛ حبار األنوار4، باب ما جيب ذكر اللّه، حديث 496/ 2: من مهنشني كسى هستم كه مرا ياد كند، الكاىف -)2(
  .20، حديث 11، باب 342
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/ 4: ، عواىل الآلىلزمني و آمسان گنجايش حتمل و درك مرا ندارد و لكن قلب بنده مؤمن من اين گنجايش را دارد -)3(
  .7، حديث 7

  .39/ 55: قلب و دل مؤمن عرش خداوند رمحان است، حبار األنوار -)4(

  103: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .تو ز راه برخيز كه رسيدى، چون به مطلوب رسيدى طلب نيز حجاب راه بود، تركش واجب باشد

  گفتم ملكا تو را كجا جومي من
 

  منوز خلعت تو وصف كجا گومي 

 گفتا كه مرا جمو به عرش و به مسا
 

 «1»  نزد دل خود، كه نزد دل پومي من

  

   مدح روايات

در مدح و تعريف اشتغال به عيوب خود، روايات بسيار مهمى از اولياى اهلى و واصالن كامل و عارفان عاشق يعىن نّىب 
  :ها الزم است كه اشاره به بعضى از آناكرم صلى اهللا عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم السالم رسيده  

ِلَمْن َلزَِم بـَْيَتُه َوَأَكَل   ِلَمْن َشَغَلُه َعْيُبُه َعْن ُعُيوِب الّناِس َوُطوىب  يا أَيُّها الّناُس ُطوىب: قاَل امرياملؤمنني عليه السالم ىف بـَْعِض ُخطَِبهِ 
  ؛»2« ِتِه َفكاَن ِمْن نـَْفِسِه ىف ُشْغٍل َوالّناُس ِمْنُه ىف راَحةٍ َخطيئَ   َعلى  ُقوَتُه َواْشتَـَغَل ِلطاَعِة َربِِّه َوَبكى

خوشا به حال كسى كه در رفع عيب خودش از عيب ! اى مردم: هايش فرمود امرياملؤمنني عليه السالم در بعضى از خطبه
خورد و به طاعت  اش شد و قوت و غذاى خود را جوىي نسبت به مردم باز ماند و خوشا به حال كسى كه ملتزم خانه

  .خداوندش مشغول و بر گناهش گريست، پس مشغول خود شد و مردم از او راحت بودند

  ؛»3«  َأْى بـَُىنَّ ِإنَُّه َمْن أَْبَصَر َعْيَب نـَْفِسِه َشَغَل َعْن َعْيِب َغْريِهِ : َوقاَل عليه السالم ِالبِْنِه احلَُْسْنيِ 

______________________________  
  .24: داتمتهي -)1(

  .175خطبه : ج البالغة -)2(
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  .3، حديث 40، باب 47/ 72: ، وصيته إلبنه احلسني عليه السالم؛ حبار األنوار88: حتف العقول -)3(

  104: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

جوىي  به حقيقت كسى كه بيدار عيب خودش بود از عيب! اى پسر من: و به فرزندش حضرت حسني عليه السالم فرمود
  .ماند نسبت به ديگران باز مى

اشتغال به عيوب خود در حقيقت مهان خود سازى است كه زيربنا و اساس عرفان و كار عارفان است و در متام ادوار 
  .تاريخ هركس به هركجا رسيد از خودسازى رسيد

  .شود چون عيوب از وجود انسان رفع شود، صفحه حيات و هسىت آدمى جتلى گاه صفات و امساى حضرت يار

  :به قول فرزانه عاشق، حكيم صفاى اصفهاىن

 جتلى گه خود كرد خدا ديده ما را
 

 در اين ديده در آييد و ببينيد خدا را

 خدا در دل سودا زدگانست جبوييد
 

 جموييد زمني را و مپوييد مسا را

  گدايان در فقر و فناييم و گرفتيم
 

 به پاداش سر و افسر سلطان بقا را

  بپرستيم و به رمحت بگزينيمبال را 
 

 اگر دوست پسنديد پسندمي بال را

ر درد دواييم   طبيبان خداييم و 
 

 به جاىي كه بود درد فرستيم دوا را

 ببنديد در مرگ وز مردن مگريزيد
 

 كه ما باز منودمي در دار شفا را

  

  105: ، ص4 عرفان اسالمى، ج
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 حجاب رخ مقصود من و ما و مشاييد
 

 مشاييد ببينيد من و ما و مشا را

  صفا را نتوان ديد كه در خانه فقر است
 

 درين خانه بياييد و ببينيد صفا را

  

  چشم پوشى از آنچه سود دنياىي و آخرتى ندارد

اين چشم پوشى بستگى به اين دارد كه انسان از قيمت و ارزش عمر آگاه شود و به نبوت صد و بيست و چهار هزار 
پيامرب و امامت دوازده امام و فقاهت فقيهان و حكمت حكيمان و علم عاملان و عرفان عارفان عامل گردد و بفهمد و 

بداند كه اين بزرگواران در صحنه حيات انساىن، زمحات طاقت فرساىي كه متحمل شدند، براى اين بود كه عمر انسان به 
روايات بسيارى به مردم سفارش شده كه آنچه را براى مشا سودى باطل نگذرد و بدون سود و منفعت از دست نرود؛ در 

  .در جهت دنيا و آخرت ندارد ترك كنيد

كه عمر و وقت پرارزش خود  انسان تا زماىن كه اسري نفس اماره است، از افعال و اعمال بيهوده بر حذر نيست و از اين
  .كند گذراند خوددارى منىرا در ساعات روز و ساعات شب به بطالت و سرگرمى هاى بيهوده ب

گذراندن عمر در كارهاى بيهوده و آنچه نفعى براى دنيا و آخرت انسان ندارد در آينده مورث حسرت و پشيماىن سخت 
  !!است، حسرتى كه براى هيچ كس قابل جربان نيست

و بازگشت از اين حاالت، كند و توبه  طلىب مبتال مى بيهوده گذراىن، انسان را به كسالت، تنبلى، خوش گذراىن و عافيت
  .كه مدتى بر انسان بگذرد كار بسيار مشكلى است پس از اين

  106: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .آورد، بپرهيزيد از متاشاى آنچه براى مشا سود ندارد و شنيدن آنچه براى مشا منفعت ندارد و اجنام آنچه براى مشا نفعى منى

اى خلقت را  وده و معاشرتهاى باطل و مسائل بيه عمر را صرف برنامه هاى غلط نكنيد و بيدار باشيد كه اين گوهر پر
  !!مفت از دست مشا نگريند

   خسارت نسيان ذنوب
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ديد به فنا و نابودى  گناه و عصيان، خطر بسيار سنگيىن است كه هويت و شخصيت و شؤون انساىن انسان را 
  .كند مى

هاى حضرت حق،  تنظيم شده و اجراى آن اوامر و نواهى و فرمان اوامر و نواهى حضرت دوست بر وفق مصلحت انسان
  .مولد سعادت دنيا و آخرت آدمى است

  .جرأت بر گناه و جسارت بر حضرت موال، از بدترين صفات انسان و پليدترين حاالت آدمى است

  .ضربه ديده استبشر تاكنون از هيچ گناهى سود مادى و معنوى نديده، بلكه از گناه گرچه صغريه بوده ضرر و 

انبياى خدا و ائمه طاهرين عليهم السالم و اولياى بزرگوار، دائماً مردم را از گناه بر حذر داشته و ترك گناه را به انسان در 
  .كردند متام شرايط سفارش مى

كرده و زمينه اجراى   اساساً بعثت انبيا و امامت امامان عليهم السالم براى اين بوده كه انسان را با اوامر و نواهى حق آشنا
  .دستورهاى اهلى را براى آدميان فراهم كنند

كند كه  اى از كدورت فراهم مى گناه به تدريج روح و قلب را به تاريكى و قساوت سوق داده و گاهى براى انسان زمينه
  !!منايد تصفيه و تزكيه جان و قلب از آن كدورت امرى حمال مى

   مالئكه و مطرود انبيا و امامان عليهم السالم گناهكار، منفور حضرت دوست و مبغوض

  107: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .گردند و اوليا خداست و مردم به خاطر او از فيوضات رباىن حمروم مى

   نتيجه گناهان در آيات و روايات

  :فرمايد پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله در روايىت مى

  :كنند كه دو ملك چهار مسئله را فرياد مى گردد، مگر اين ان منىكند و شفق پنه فجر صادق طلوع منى

  .شدند اى كاش اين مردم خلق منى: گويد ها مى يكى از آن
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  .دانستند براى چه خلق شدند اى كاش مى: گويد ديگرى مى

  .ردندك دانستند عمل مى دانند، به آنچه كه مى اى كاش اكنون كه هدف از خلقت خود را منى: گويد آن ديگر مى

  !!»1« كردند دانند، از آنچه اجنام دادند توبه مى كنند به آنچه منى اى كاش اكنون كه عمل منى: گويد آن ديگر مى

َأْزواِجِه ِىف اْجلَنَِّة   َذْنٍب ِمْن ُذنُوِبِه ِمَأَة عاٍم َوأَنَُّه َليـَْنُظَر إىل  َواْعَلُموا َأنَّ اْلَعْبَد َلُيْحَبَس َعلى: قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
  .»2«  يـَتَـنَـعَّْمنَ 

شود، در حاىل كه به  بدانيد عبد به خاطر گناهى از گناهانش صد سال حمبوس مى: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
شت متنعم به نعمت   .كند اند با حسرت و اندوه نظر مى ازواجش كه در 

تـَْغِلَب َعَلْيِه فـََيصُري   ٍء أَْفَسُد لِْلَقْلِب ِمْن َخطيَئٍة إنَّ اْلَقْلَب َلُيواِقَع اخلَْطيَئَة َفما َتزاُل ِبِه َحّىت  ىما ِمْن شَ : قاَل اْلباِقُر عليه السالم
  .»3«  َأْعالُه َأْسَفَلهُ 

______________________________  
  .37/ 3: ؛ جامع السعادات19، باب الذنوب، حديث 272/ 2: الكاىف -)1(

  .37/ 3: ؛ جامع السعادات1، باب الذنوب، حديث 268/ 2: الكاىف -)2(

  .1، باب الذنوب، حديث 268/ 2: الكاىف -)3(

  108: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

تر از گناه نيست، گناه از افسد مفاسد براى قلب است، قلب  چيزى براى قلب فاسد كننده: امام باقر عليه السالم فرمود
  !!شود د تا جاىي كه گناه بر قلب حاكم گردد، آن گاه قلب بر اثر گناه زير و رو مىگري  در آغوش گناه قرار مى

  طاَعىت َأْن ُأْحرَِمهُ َلذيَذ ُمناجاتى  ما َأْصَنُع بِاْلَعْبِد ِإذا آثـََر َشْهَوَتُه َعلى  ِإنَّ َأْدىن:  يـَُقوُل الّلُه َتعاىل: قاَل الصَّاِدُق عليه السالم
»1«.  

ترين  به هنگامى كه عبد شهوتش را بر اطاعت من برگزيده، كم: گويد خداوند مى: فرمايد السالم مى امام صادق عليه
  !!گريم كنم اين است كه شرييىن مناجامت را از او مى اى كه با او مى معامله
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 :َرٍض إّالِبَذْنٍب َوذِلَك قـَْوُل الّلِه َعزَّ َوَجلَّ ىف ِكتاِبهِ أَما ِإنَُّه لَْيَس ِمْن ِعْرٍق ُيْضَرُب، َوال َنْكَبٍة َوال ُصداٍع َوال مَ : َوقاَل عليه السالم
شود و  رگى زده منى: و نيز آن حضرت فرمود »3« .»2« ]َو ما َأصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َو يـَْعُفوا َعْن َكِثريٍ [

ها از  كه مهه اين گردد، مگر اين مرضى به آدمى مسلط منى شود و آيد و سردردى عارض منى نكبت و بدخبىت براى كسى منى
  :فرمايد رسد و اين است گفتار خداوند كه مى طريق گناه به انسان مى

  .گذرد درمى]  از مهان اعمال هم[ايد، و از بسيارى  و هر آسيىب به مشا رسد به سبب اعماىل است كه مرتكب شده

ْنَب فـََيْحُرُم َصالَة اللَّْيِل َوِإنَّ اْلَعَمَل السَّيَِّئ َأْسرَُع ىف صاِحِبِه ِمَن السِّّكِني ِىف اللَّْحمِ ِإنَّ الرَُّجَل يَ : َوقاَل عليه السالم   ْذُنُب الذَّ
»4«.  

______________________________  
  .37/ 3: جامع السعادات -)1(

  .30): 42(شورى  -)2(

  .37/ 3: جامع السعادات -)3(

  .37/ 3: جامع السعادات -)4(

  109: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

شود، نتيجه آن حمروم شدنش از مناز شب است، به حتقيق عمل بد اثرش  مرد مرتكب گناهى مى: و نيز آن حضرت فرمود
  .تر است در صاحبش از اثر كارد در گوشت سريع

  .»1« ُتَطهَِّرها  حاها لِلشَّْمِس َحّىت ىف داٍر ِإّال َأضْ   َحقٌّ َعَلى الّلِه َأن اليـُْعصى: َوقاَل الكاِظُم عليه السالم

اى كه در آن گناه و معصيت صورت گرفته با نور  بر خداوند الزم است، خانه: و از امام كاظم عليه السالم نقل شده
  ).كه خانه را الزم است خراب كند تا آفتاب بر آن زمني بتابد كنايه از اين. (آفتاب پاك كند

  :در روايت آمده است
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هايش كه زينت بدن او بود از او جدا شد و عريان   دم دچار ترك اوالىي شد، به حمض ارتكاب ترك اوىل، متام لباسحضرت آ
گشت، آن گاه امني وحى آمد و تاج كرامت را از سر او برداشت و زيور طرفني بدنش را از او گرفت، از فوق عرش ندا 

آدم به گريه به حوا رو كرد و گفت، اين اولني . جماورت مرا ندارد آمد كه از جوارم به زمني رويد كه عاصى و گناهكار، حق
  .بد ُميىن و حنسى گناه بود كه گريبان ما را گرفت و ما را از جوار حبيب دور كرد

از جوارم بريون : هم جوارى نيك؛ خطاب رسيد: من چگونه هم جوارى براى تو بودم؟ عرضه داشت: به آدم خطاب رسيد
روايت شده كه آدم دويست سال بر مهان ترك اوىل  . تواند جماور من باشد سرت بردار كه عاصى منىرو و تاج عظمت از 

  .»2« اش قبول شد گريست تا توبه

______________________________  
  .15، حديث 137، باب 331/ 70: ؛ حبار األنوار18، باب الذنوب، حديث 272/ 2: الكاىف -)1(

  .38/ 3: جامع السعادات -)2(

  110: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

دقت كنيد و با ديده بصريت بنگريد، وقىت مؤاخذه آدم از طرف حق براى تنزيه و تصفيه او چنني باشد، در حاىل كه 
عصيان او ترك اوىل بوده، پس با ما چگونه معامله خواهد كرد در حاىل كه عصيان ما ارتكاب حمرمات است، حمرماتى كه  

اى يك فرد يا يك خانواده، يا يك اجتماع، يا يك كشور، يا يك ملت، يا براى فرهنگ مقدس گاهى اثر ناگوارش بر 
  !!خداست

  :گويد سپهر كاشاىن در اين زمينه به نصيحت مردم برخاسته مى

  يك قدم بريون زن آخر از كنار خويشنت
 

  شرم از اين كردار بادت تا به كى اين ما و من

  نبود و ليكيك قدم تا كوى آن شه بيشرت 
 

  آن قدم بگذاشت بايد بر وجود خويشنت

  مرد آن باشد كه از خود بگذرد در راه دوست
 

  تا تو در بند خودى ىن مرد باشى و نه زن

 مناند جز خدا اين خودى در هم شكن تا مى
 

  بايد خودشكن شو خودشكن گرت بت شكسنت
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  سر بده خندان كه مرد راه در ميدان عشق
 

  رود خندان لب و خونني كفن مىغلط غلطان 

  عقل تو مغلوب نفس توست كى جوىي تو ملك
 

  تا سليمان تو در حبس است و بر ختت اهرمن

  

  .آرى، نتيجه گناه، حمروم شدن انسان از سعادت دنيا و آخرت است و دور شدن از بارگاه قدس حضرت ذو اجلالل

   گناه و به وقت معصيت و به زمانتوجهى انسان، به حال   و از بدترين گناهان، ىب

  111: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

خطا است، به اين معىن كه در گناه غرق باشد، وىل ياد خود و ياد گناه و ياد خدا نباشد و اين فراموشى از خود و در 
ر انواع وسايل ياد كرده، يعىن غرق بودن د» استدراج«نتيجه فراموشى از وضع خود مهان است كه قرآن جميد حتت عنوان 

چون انسان در اين جاده قرار بگريد، راهش : زندگى و وسايل زندگى را در خدمت گناه گرفنت و به ياد خود و خدا نبودن
ترين  اى برسد كه بيدارى و هشيارى كم دهد، تا به درك اسفل بيفتد و به نقطه توجه و بدون احساس درد ادامه مى را ىب
  .هاى دردناك گرفتار آيد و دادرس و فريادرسى براى او نباشد ذاباى نداشته باشد و به ع فايده

گويند كه صاحبان گناه و معصيت كه خود و خداى خود را فراموش كرده و در غفلت از اين معىن  قرآن و روايات مى
نچه در اختيار ها است، خيال نكنند آ هايند و انواع وسايل و وقت و مهلت در اختيار آن هستند كه غرق در انواع آلودگى

هاست، بلكه اينان به ميدان استدراج رسيده و اين وسايل بيش از پيش عامل كورى دل و كرى   ها قرار گرفته به نفع آن آن
  !!ها از بيان حق است گوش باطن و گنگى آن

ا منُْ [ ا ُمنِْلي َهلُْم َخيـٌْر ِألَنـُْفِسِهْم ِإمنَّ   .»1« ] ِلي َهلُْم ِليَـْزداُدوا ِإْمثاً َو َهلُْم َعذاٌب ُمِهنيٌ َو ال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن َكَفُروا أَمنَّ

دهيم به سودشان خواهد بود، جز اين نيست كه مهلتشان  و كساىن كه كافر شدند، گمان نكنند مهلىت كه به آنان مى
  .دهيم تا بر گناه خود بيفزايند، و براى آنان عذاىب خوار كننده است مى

  .»2« ] ٍء َحىتَّ ِإذا فَرُِحوا ِمبا أُوُتوا َأَخْذناُهْم بـَْغَتًة َفِإذا ُهْم ُمْبِلُسونَ  ذُكُِّروا ِبِه فـََتْحنا َعَلْيِهْم أَْبواَب ُكلِّ َشيْ فـََلمَّا َنُسوا ما [
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______________________________  
  .178): 3(آل عمران  -)1(

  .44): 6(انعام  -)2(

  112: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

به آن يادآورى شده بودند، فراموش كردند، درهاى مهه نعمت ها را به ]  براى عربت گرفتنشان[يقى را كه پس چون حقا
گرفتيم، ]  به عذاب[روى آنان گشودمي، تا هنگامى كه به آنچه داده شدند، مغرورانه خوشحال گشتند، به ناگاه آنان را 

  .درمانده و نوميد شدند] از جنات خود[پس يكباره 

ُهْم ِبِه ِمْن ماٍل َو بَِننيَ * ُهْم ِيف َغْمَرِِْم َحىتَّ ِحنيٍ َفَذرْ [ ا منُِدُّ   .»1« ] ُنسارُِع َهلُْم ِيف اخلَْْرياِت َبْل ال َيْشُعُرونَ * أَ َحيَْسُبوَن َأمنَّ

 و  كنند افزوىن آيا گمان مى.* واگذار] كه مرگشان فرا رسد[پس آنان را در غرقاب گمراهى و جهالتشان تا هنگامى 
خواهيم در عطا كردن خريات به آنان شتاب ورزمي؟  در حقيقت مى* دهيم، گسرتشى كه به سبب مال و اوالد به آنان مى

خبىت  خواهيم با افزوىن مال و اوالد، در تفرقه، طغيان، گمراهى و تريه كه ما مى[كنند  درك منى]  آنان[بلكه ]  چنني نيست[
  .]بيشرتى فرو روند

َذا احلَِْديِث َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ال يـَْعَلُمونَ َفَذْرِين َو [   .»2« ] َو أُْمِلي َهلُْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتنيٌ * َمْن ُيَكذُِّب ِ

به سوى [دانند  كنند واگذار، به زودى ما آنان را به تدريج از آن جا كه منى پس مرا با كساىن كه اين قرآن را انكار مى
ايت برسانند تا گناهشان را در حال ىب[دهيم  آنان را مهلت مى]  البته[و  *كشانيم؛ مى]  عذاب ترديد نقشه  ، ىب]خربى به 

  .و تدبري من استوار است

  -امام صادق عليه السالم در زمينه، استدراج كه يكى از شديدترين عوامل هالكت است

______________________________  
  .56 -54): 23(مؤمنون  -)1(

  .45 -44): 68(قلم  -)2(
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  :فرمايد مى -يعىن در وسايل عيش و نوش غرق بودن و مرتكب هر گناهى شدن و توجه نداشنت

چه ديدى؟  : ملكى از جانب حق روزگارى دراز در زمني زيست، سپس به مقام بلند خويش برگشت، به او گفته شد
خورد و  ترين چيزى كه ديدم، عبدى را غرق در نعمت يافتم، رزقت را مى عجيبعجايب زيادى مشاهده كردم، : گفت

از حلم : خداوند جّل و عال فرمود. ادعاى خداىي داشت، از جرأت او نسبت به تو و حلم تو نسبت به او تعجب كردم
  .آرى: من تعجب كردى؟ عرضه داشت

كه به او عنايت   د و چيزى از دنيا خنواست مگر اينچهارصد سال به او مهلت دادم، رگى از او زده نش: خطاب رسيد
  :پيامرب عزيز صلى اهللا عليه و آله فرمود »1« !!كردم، طعم غذا و آشاميدىن را در مذاق او بر نگرداندم

كنند و در ميان آنان سه نفر مؤمن وجود دارد،  وقىت خداوند، اهل سرزميىن را ببيند كه در گناه و معصيت زياده روى مى
به جالل من، اگر مؤمنان دوستدار يكديگر نبودند، آن مؤمنيىن كه زمني و ! اى اهل عصيان و گناه: كند مى خطاب

كنند، بر مشا عذاىب نازل  مساجد من به مناز آنان آباد است، آن مؤمنيىن كه در وقت سحر از خوف من به توبه قيام مى
َكْم ِمْن ُمْسَتْدرٍِج ِباْإلِْحساِن إلَْيِه، َوَمْغُروٍر ِبالسَّْرتِ َعَلْيِه، َوَمْفُتوٍن : سالمقاَل امرياملؤمنني عليه ال »2« !!كردم و باك نداشتم مى

  .»3«  ِحبُْسِن اْلَقْوِل فيِه َوَما ابـُْتِلَى الّلُه َأَحداً ِمبِْثِل اْإلْمالِء لَهُ 

______________________________  
  .381/ 72: حبار األنوار -)1(

، حديث 139، باب 381/ 70: ؛ حبار األنوار1، باب علة دفاع الّله، عز وجل، حديث 246/ 1: ايععلل الشر  -)2(
3.  

  .116حكمت : ج البالغة -)3(

  114: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

پوشى بر   چه بسيار گنهكارى كه با عطاى نعمت و نيكى به سوى او به طرف عذاب رفت و چه بسيار انساىن كه با پرده
كرد مورد عفو است و مغرور شد، چه بسيار انساىن كه بر اثر قول نيك در حقش از سوى مردم به بدخبىت   گناهش تصور

  !!و فتنه افتاد و كسى را خدا به مانند مهلت دادن به او نسبت به گناه امتحان و آزمايش نكرد
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و ارزش خود را بيابد، براى يك حلظه انسان اگر در سايه تعليمات انبيا و ائمه و اولياى گرامى، حق قيمت خود را بفهمد 
  .آلوده كند -گرچه گناه صغريه باشد  -هم حاضر خنواهد شد كه دامن به گناه

  115: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

ُهَو ِمبَْعَزٍل َعِن اْآلفاِت غاِئٌص ىف وَ َوماداَم اْلَعْبُد ُمْشَتِغًال ِبطاَعِة الّلِه َوَمْعرَِفِة ُعُيوِب نـَْفِسِه َوتـَْرِك ما َيشُني ىف ديِن الّلِه َعزَّ َوَجلَّ [
َحْوِلِه َوقـُوَِّتِه ال   جاهًال ِلُعُيوِبِه راِجعاً إىل َحبِْر َرْمحَِة الّلِه َعزَّ َوَجلَّ يـَُفوُز ِجبَواِهِر اْلَفواِئِد ِمَن احلِْْكَمِة َواْلَبياِن َوماداَم ناِسياً ِلُذنُوِبهِ 

  ]يـُْفِلُح إذا أََبداً 

  :فرمايد يه السالم در پايان اين روايت مىامام صادق عل

زماىن كه عبد اشتغال به طاعت حق و شناخت عيوب نفسش دارد و از اسباب نقص دينش و آفات مربوط به آخرتش در  
گريز و ترك است، غّواص درياى رمحت خداوند عّز و جّل است و به گوهرهاى حكمت اهلى از علوم ربانيه و فيوضات 

شود و زماىن كه عبد از گناهان خود غافل باشد و توجهى به معصيت خود نداشته باشد و در پى  سبحانيه نايل مى
اصالح نفس نباشد و متكى به حول و قوت خود بوده از حول و قوت حضرت دوست غافل مباند و كارهايش را تفويض 

  .به جناب او ننمايد، هرگز روى رستگارى نبيند و از عذاب اهلى خالصى نداشته باشد

بياييد به فرياد خود برسيم و دست به دامن انبيا و امامان عليهم السالم بزنيم و در حيطه حول و قوت خدا برآييم و خود 
  .را با اتصال به حبل الّله از مهالك دنيا و آخرت برهانيم

  116: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  :به قول عالء الدوله مسناىن

خلق را بگشايند به عيب خود و كمال حق و به عجز خود و قدرت حق و به ظلم  اند تا چشم مجله انبيا براى اين آمده
خود و عدل حق و به جهل خود و علم حق و به مذلت خود و عزت حق و به بندگى خود و خداوندى حق و به فقر 

  .هاى حق و به فناى خود و بقاى حق خود و غناى حق و به تقصري خود و نعمت

  :فرمايد حال و مست جالل مىفيض كاشاىن آن شوريده با 
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 هر آن كس كه خود را پسنديده باشد
 

 به هر مويش ابليس خنديده باشد

  نباشد پسنديده جز آن كه حقش
 

 در آيات قرآن پسنديده باشد

  

  ز انوار اميان و اسرار عرفان
 

 فروغى به سيماش تابيده باشد

 زديدار او حق به ديدار آيد
 

 باشد كه نور خدا زو تراويده

  در آيينه روى آن صاحب دل
 

 خداى جهان را عيان ديده باشد

  

  8باب 

   آداب مسواك

  119: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

السُّنَِّة اْلُمؤَكََّدِة َوفيها السَِّواُك َمْطَهَرٌة لِْلَفِم َوَمْرَضاٌة ِللرَّبِّ َوَجَعَلَها ِمَن : قَاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله: َقاَل الصَّاِدُق عليه السالم
ِلَمْن َعَقَل وََكما ُتزيُل ما تـََلوََّث ِمْن َأْسَناِنَك ِمْن َمْطَعِمَك َوَمْأَكِلَك بِالسِّواِك َكذِلَك   َمَناِفُع َكثريٌَة لِلظَّاِهِر َواْلباِطِن ما ال ُحيْصى
ُشوِع َوالتـَّ  ْسِتْغفاِر بِاْألَْسحارِ َأزِْل ِجناَسَة ُذنُوِبَك بِالتََّضرُِّع َواخلُْ   .َهجُِّد َواْإلِ

َفِإنَّ النَِّىبَّ صلى اهللا عليه و آله َأراَد بِاْسِتْعماِهلا   َوَطهِّْر ظاِهَرَك َوباِطَنَك ِمْن ُكُدوراِت اْلُمخاَلفاِت َورُُكوِب اْلَمناهى ُكلِّها لِّلِه َتعاىل
  .َمَثًال ِألَْهِل اْليَـْقَظةِ 

ِىف اْخلَْلِق آَلًة َواداًة لِْلَمْضِع   اَك نَباٌت َلطيٌف َنظيٌف َوُغْصُن َشَجِر َعْذٍب ُمباَرٍك َواْألَْسناُن َخْلٌق َخَلَقُه الّلُه َتعاىلَوُهَو َأنَّ السِّو 
ا رَاِئَحُة اْلَفِم َويـَتَـَولَُّد ِمنـَْها َوَسَبباً ِالْشِتهاِء الطَّعاِم َوِإْصالِح اْلِمْعَدِة َوِهَى َجْوَهَرٌة صاِفَيةٌ تـَتَـَلوَُّث ِبُصْحَبِة َمتْضيِغ ا لطَّعاِم َوتـَتَـَغيـَُّر ِ

  .اْلَفساُد ِىف الدِّماغِ 
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  .»1« اَأْصِله  َوالتـََّغريُِّ َوعاَدْت ِإىل َفِإذا اْستاَك اْلُمؤِمُن اْلَفِطِن بِالنَّباِت اللَّطيِف َوَمَسَخها َعَلى اجلَْْوَهرَِة الصَّاِفَيِة َأزاَل َعْنها اْلَفسادَ 

َب اْلَقْلُب الصَّاىف ىف تـَْغِذيَِتِه بِاْلَغْفَلِة َكذِلَك َخَلَق الّلُه اْلَقْلَب طاِهراً صاِفياً َوَجَعَل َغداَءُه الذِّْكَر َواْلِفْكَر َواْهلَْيَبَة َوالتـَّْعظيَم َوِإذا شي
ناَبِة ِليَـُعوَد َعلىَواْلَكَدِر َوُصِقَل ِمبَْصَقَلِة التـَّْوبَِة َونُظَِّف ِمباِء    َوَجْوَهَرِتِه اْألَْصِليَّةِ   حالَِتِه اْألُوىل  اْإلِ

______________________________  
  .باشد اين مجله در نسخه عبدالرزاق الهيجى منى -)1(

  120: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

َعَلْيُكْم ِبالسِّواِك : وقال النىب صلى اهللا عليه و آله »1« ] حيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرِينَ  ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني وَ [  الصَّاِفَيِة قاَل الّلُه َتعاىل
ْسناِن َوأراَد هذا اْلَمْعىن   . ظاِهَر اْإلِ

َتَح الّلُه َلُه ُعُيوَن احلِْْكَمِة َواْلَمزيِد ِمْن باِب َعَتَبِة اْلَعبـَْرِة ىف اْسِتْخراِج ِمْثِل هِذِه اْألَْمثاِل ِىف اْألَْصِل َواْلَفرِْع فَـ   َوَمْن أَناَخ تـََفكَُّرُه َعلى
   َفْضِلِه َوالّلُه ال ُيضيُع َأْجَر اْلُمْحِسننيَ 

______________________________  
  .222): 2(بقره  -)1(

  121: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

السَِّواُك َمْطَهَرٌة لِْلَفِم َوَمْرَضاٌة ِللرَّبِّ َوَجَعَلَها ِمَن السُّنَِّة اْلُمؤَكََّدِة : قَاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله: َقاَل الصَّاِدُق عليه السالم[
  ] ِلَمْن َعَقلَ   َوفيها َمَناِفُع َكثريٌَة لِلظَّاِهِر َواْلباِطِن ما ال ُحيْصى

   داشت دهان و دندان

كند كه حضرت  گوار صلى اهللا عليه و آله اسالم نقل مىحضرت صادق عليه السالم در مجله اّول روايت از فرموده نّىب بزر 
  :فرمود

ها و در سطح و گوشه و كنار  هاى دهان از غذاهاى مانده در البه الى دندان مسواك كردن باعث پاك شدن آلودگى
  .فضاى دهان است و سبب حتصيل رضاى پروردگار عامل است
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ها از دچار شدن به مرض خطرناك پيوره  ها متيز مباند، لثه الى دندانآرى، وقىت فضاى دهان از آلودگى پاك باشد و ال به 
رود، از ميكروب و اشياى  هاى گوارشى مى در امان خواهد بود، در نتيجه بزاقى كه از دهان به معده و ساير دستگاه
بدىن كه  -گونه در حفظ سالمت بدن بكوشد خسارت بار پاك و در نتيجه سالمت انسان پابرجاست و هر مؤمىن اين

ى از منكر، كمك به مستمندان و يتيمان و  بايد در بسيارى از عبادات، مانند مناز، حج، روزه، جهاد، امر به معروف، 
  .البته مورد رضا و عنايت و خشنودى و لطف حضرت دوست است -فقريان شركت داشته باشد

داشت دهان و دندان امهيت ندهد داشت و به خصوص،    كسى كه به 

  122: ، ص4 فان اسالمى، جعر 

و باعث هجوم امراض به بدن گردد و در نتيجه بدن او عليل و زار و ناتوان شود، تا حدى كه از امور مهمه اهلّيه باز 
  !!مباند، حمبوب خدا نيست

كنند كه جلب عنايت و خشنودى حق، فقط در پرتو عبادات معنوى است، در حاىل كه تصور آنان  گروهى تصور مى
دار دارد كه  نيست؛ اسالم براى ظاهر و باطن، ماديت و معنويت، دنيا و آخرت، احكام و قوانيىن اصيل و ريشهصحيح 

يك مسلمان و مؤمن بايد به متام آن قوانني توجه كند و در مهه شؤون حيات، خود را با اسالم عزيز مهاهنگ منايد؛ 
داش ىت عمل بسيار بد و خطرناكى است و ضرر اين روگرداىن، هم روگرداىن از دستورهاى ظاهرى اسالم، خمصوصاً مسائل 

  !!دنياىي است و هم آخرتى

مؤمن در هر حال بايد پاك و نظيف و طيب و متيز باشد؛ خانه مؤمن، لباس مؤمن، شهر مؤمن، كوچه و خيابان و راه 
داشىت باشد. مؤمن و حىت گورستاىن كه مربوط به مؤمنان است   .بايد كامًال متيز و 

داشت آن بايد مورد توجه باشد؛ زيرا از بركت  مسئله دهان و دندان در زندگى مسلمان و مؤمن فوق العاده مهم است، 
  .داشت دهان و دندان هر شؤون جسم و جان سامل و ديگران هم از دست انسان در اذيت خنواهند بود

  :رود، ثانياً  مى دندان ها زود از بني: اما اگر دهان و دندان پاكيزه نباشد، اوًال 

دهان انسان بدبو و متعفن شده باعث آزار مهسر و فرزندان و ديگران خواهد بود و آزار به ديگران به هر شكل ممنوع و 
پس از مدتى كوتاه انسان دچار امراض خمتلف جسمى و گوارشى شده و عليل و ناتوان : از مصاديق ظلم است، ثالثاً 
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در معرض رنج و ديگران را هم در معرض زمحت بيندازد، از عدالت و حكمت به دور كه انسان خود را  خواهد شد و اين
  !!است

  123: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

   امهيت مسواك در روايات

داشت دهان و دندان قواعد حمكم و متيىن دارد كه اطالع از آن دستورهاى  اسالم براى مسواك و به تعبري گسرتده تر براى 
  .راى هر مرد و زن مسلماىن الزم استآمساىن و حكيمانه ب

  .اوًال مسواك زدن از پيامربان اهلى شروع شده و ثانياً دستور اكيد فرهنگ خداست

  ؛»1«  السِّواُك ِمْن ُسَنِن اْلُمْرَسلنيَ : قاَل الصَّاِدُق عليه السالم

  .مسواك از آداب انبيا است: امام صادق عليه السالم فرمود

  ؛»2«  ِمْن َأْخالِق اْألَنِْبياِء السِّواكُ : ليه السالمَوقاَل أبُو عبدالّله ع

  .مسواك از اخالق پيامربان خداست: و نيز امام صادق عليه السالم فرمود

  ؛»3« التـََّعطُُّر َوالسِّواُك َوالنِّساءُ َواْحلَناءُ : أْرَبٌع ِمْن ُسَنِن اْلُمْرَسلنيَ : َوقاَل الصَّاِدُق عليه السالم

بوى خوش، مسواك، ازدواج، خضاب : چهار چيز از روش فرستادگان خداست: ق عليه السالم فرمودو نيز حضرت صاد
  .با حنا

   َرُسوِل الّلِه صلى اهللا عليه و آله بِالسِّواِك َواخلِْاللِ   نـََزَل ِجبـْرَئيُل َعلى: قاَل أبُو عبدالّله

______________________________  
  .1304، حديث 1، باب 6/ 2: ؛ وسائل الشيعة2السواك، حديث ، باب 495/ 6: الكاىف -)1(

  .1302، حديث 1، باب 5/ 2: ؛ وسائل الشيعة1، باب السواك، حديث 495/ 6: الكاىف -)2(

  .1317، حديث 1، باب 10/ 2: ؛ وسائل الشيعة111، باب السواك، حديث 52/ 1: من ال حيضره الفقيه -)3(
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  124: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  ؛»1« َواَحلجاَمةِ 

  :جربئيل با سه چيز بر پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرود آمد: امام صادق عليه السالم فرمود

  .ها و خون گرفنت مسواك، خالل دندان

َرئيُل ِبالسِّواِك َحىتَّ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: َعْن َأىب عبدالّله عليه السالم قالَ    َأْسناىن  ِخْفُت على  اْوصاىن َجبـْ
  ؛»2«

جربئيل آن چنان مرا به مسواك سفارش كرد، در حدى  : پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود: امام صادق عليه السالم فرمود
  .»كه عجب عضو مهم و حساسى است«كه من بر دندان هامي ترسيدم 

َرئيُل يُوصيىن بِالسِّواِك َحّىت : اهللا عليه و آلهقاَل َرُسوُل الّلِه صلى : َعِن الصَّاِدِق عليه السالم قالَ  َظنَـْنُت أَنَُّه َسَيْجَعُلهُ   مازاَل ِجبـْ
  ؛»3« َفريَضةٌ 

كند، پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود به طور دائم جربئيل مرا به مسواك سفارش كرد، تا  امام صادق عليه السالم نقل مى
  .شدجاىي كه گمان كردم از امور واجب خواهد 

َرئيُل يُوصيىن بِالسِّواِك َحّىت : قاَل الَنِىبُّ صلى اهللا عليه و آله: َعْن أىب َجْعَفٍر عليه السالم قالَ   ِخْفُت َأْن ُأْحِفَى َأْو أُْدرِدَ   مازاَل ِجبـْ
  ؛»4«

كرد، تا جاىي كه  فارش مىجربئيل دائماً مرا به مسواك س: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود: فرمايد امام باقر عليه السالم مى
  هامي بدون مسواك ساييده شود يا از ترسيدم دندان

______________________________  
  .1305، حديث 1، باب 6/ 2: ؛ وسائل الشيعة2، باب اخلالل، حديث 376/ 6: الكاىف -)1(

  .1314، حديث 1، باب 9/ 2: ؛ وسائل الشيعة8، باب السواك، حديث 496/ 6: الكاىف -)2(
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، 1، باب 9/ 2: ؛ وسائل الشيعة4968، باب ذكر مجل من مناهى النىب، حديث 13/ 4: من ال حيضره الفقيه -)3(
  .1315حديث 

  .1300، حديث 1، باب 5/ 2: ؛ وسائل الشيعة3، باب السواك، حديث 23/ 3: الكاىف -)4(

  125: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .بني برود

و آله مسئله مسواك را در اين روايات با ذكر نام مبارك جربئيل يك امر اهلى و متكى به رسول عزيز اسالم صلى اهللا عليه 
داشت دهان يك امر اهلى است و البته پريوى از اين امر موجب  وحى دانسته و روشن مى كند كه مسئله مسواك دندان و 

مسواك، : م از كالم رهرب اسالم آوردهخشنودى صاحب امر است، به مهني خاطر در ابتداى روايت امام صادق عليه السال
  .باعث جلب خشنودى خداست

يَطيُب اْلَفَم، َوَيُشدُّ اللّثََّة، َوَجيُْلو اْلَبَصَر، َوَيْذَهُب بِاْلبَـْلَغِم، : ِىف السِّواِك َمثانَِيُة ِخصالٍ : َقاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
، َوَيزيُد احلََْسناِت، َوَيِصحُّ اْلِمْعَدةَ َويـَْفرَُح اْلَمالِئَكَة، َويـُْرِضى ال   ؛»1« رَّبَّ

  :در مسواك هشت خصلت است: پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

برد و فرشتگان را شاد  دهد، بلغم را از بني مى منايد، به چشمان جال و روشناىي مى كند، لثه را حمكم مى دهان را پاكيزه مى
داشت معده است سازد، به حسنات مى و خداوند را خشنود مى   .افزايد و 

  :خواهند بفرمايند تر از لغت طاهر است، در حقيقت پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى از نظر مفهوم وسيع» طيب«اما كلمه 

هاى جوار دندان، پاكيزگى دهان و زيباىي ميناى دندان و زيباىي چهره انسان  مسواك نفعش شامل پاكى دندان، قسمت
  .است

ها وجود دارد و مهني  هاىي است كه در شيار بني دندان ها و لثه استحكام لثه با مسواك زدن به علت برطرف شدن آلودگى
ها غرق بوده از بني برده و لثه حمكم و نو  شود و لبه لثه را كه مرتب در آلودگى آلودگى هاست كه با مسواك برطرف مى

  .روياند مى
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______________________________  
  .آمده است 7/ 2: ؛ وسائل الشيعة495/ 6: مشابه اين حديث در الكاىف -)1(

  126: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

كند،  كنيد يا سربازى كه تفنگ خود را خوب متيز مى مشا وقىت عينك غبار نشسته خود را خوب پاك مى: اما جالى چشم
  .ر طب وارد است، مهني كلمه جالستجال يافت و آنچه د: گويند مى

يابد و بر عكس اگر دچار  ها هر عامل عفوىن و آلودگى برطرف شود، جال و جلوه خاصى مى اگر در حواىل چشم
رود، تا آجنا كه ممكن است يك دندان چركني يا يك سينوس عفونت يافته، چشم را تار و  مهسايه بد شود رو به كدورت مى

د و چه بسا وجود يك كانون عفوىن در دهان و دندان بر كليه يا كبد اثر گذاشته و غريمستقيم حىت به طرف كورى بكشان
  .جال و روشناىي چشم را كم منايد

اند، گويا  نّىب اكرم در هر مطلىب حىت در مورد جالى چشم به ذكر خواص مسواك زدن و اثر آن بر اعضاى جماور پرداخته
  .شود خارج مىاصطالحات طىب است كه از دهان حضرت 

كه  و پس از اين» جال«و براى چشم كلمه » شدت«فرمايد و براى لثه كلمه  انتخاب مى» طيب«مثًال براى دهان كلمه 
  :گويند گذارند و مى انگشت بر دگمه احساسات و عواطف پريوان خود مى

ات و مهه  افراد ديگر خانواده ات را شديد و چشمت را جال دادى و برادرت و تو اگر دهانت را طيب و لثه! اى مسلمان
داشت صحيح و  اين كار را كردند، به سالمىت اجتماع مسلمانان افزوده شده و پيشربد اجتماع مسلمانان به طرف يك 

  .گردد سازد، بلكه آن كه خالق فرشتگان و دهان و لثه و چشم است، راضى مى اصوىل نه تنها فرشتگان را شاد مى

داشت روحى و رواىن بسيار جالىب هم دارد، عالوه بر اينكه هركس  با توجه به اين كه از اين راه  خدا از او راضى است، 
  .بر حسنات خود افزوده و مأجور و مثاب است معده خود را صحت خبشيده است

  127: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

اّول آورده و بعد به خشنودى و دامن به اين معجزه حضرت توجه فرموديد كه چرا جالى چشم و طيب بودن دهان را  منى
داشت معده را بيان كرده است؟   رضاى فرشتگان و خدا پرداخته و در آخر 
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اما در اينجا چه شد  . آيند مگر نيست كه در اسالم مهيشه و مهه جا ترتيب رعايت شده و مطالب بر حسب امهيت، مى
داشت دهان و دندان آغاز سخن است و در ميان خشنودى خدا و  فرشتگان و در پايان از صحت معده صحبت كه 

  !!شود مى

داشت رواىن مشا درست نباشد،  مسواك، » يعىن جمرى دستورهاى روحى و عبادى و معنوى حضرت حق نباشيد«اگر 
سازد، اما با روان نادرست و روحيه مضطرب، ناحيه هيپوتاالموس و  ها را پاك و دهان را خوشبو و لثه را حمكم مى دندان
 اند رو مسواك و خشنودى خدا با هم عامل سالمىت معده دهند كه گوارش درست باشد، از اين غدد و اعضا اجازه منىساير 

»1«.  

  :آرى، به فرموده قرآن جميد

  .»2« ] ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني َو حيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرِينَ [

. كنند پاكيزه مى] ها ها از مهه آلودگى با پذيرش انواع پاكى[كه خود را  كساىنكنند، و   يقيناً خدا كساىن را كه بسيار توبه مى
  .دوست دارد

   شيوه مسواك زدن

   كنند كه مسواك اين مسئله را نيز بايد توجه داشت كه دندان پزشكان سفارش مى

______________________________  
  .اولني دانشگاه و آخرين پيامرب -)1(

  .222): 2(بقره  -)2(

  128: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .اند را از عرض دندان بزنيد و اين مطلىب است كه در چهارده قرن قبل نّىب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله سفارش كرده

  .»1« ِإذا اْسَتْكُتْم َفاْستاُكوا َعرضاً : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

  .ها مسواك بزنيد چون خواستيد مسواك كنيد، از عرض دندان: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود



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

 

   وقت مسواك

ها حميط دهان در آرامش است، عمل ختمري  كه ساعت قبل از خوابيدن، وقت بسيار مناسىب براى مسواك است، براى اين
  .انفعاالتى صورت دهدتواند اجنام گريد، يا اگر ميكروىب باشد قدرت دارد فعل و  به راحىت در آن حموطه مساعد مى

ها يا عمل  و بعد از خواب وقت بسيار خوىب است؛ زيرا هرچه در زمان اسرتاحت به وجود آمده و حاصل رشد ميكرب
  .ختمري است، بايد پاك كرد

ها حىت يك ذره كثافت وارد گوارش  براى آنان كه كمى حمتاط ترند، مسواك كردن قبل از غذا كه در اثر متاس غذا با آلودگى
  .نشود و مسواك زدن بعد از غذا تا چيزى مناند كه براى عمل ختمري يا آلودگى كانوىن باشد، بسيار مناسب است

  :پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله به حضرت على عليه السالم فرمود

  .»2« َوَعَلْيَك ِبالسِّواِك ِعْنَد ُكلِّ ُوُضوءٍ 

  .كىنبر تو باد كه با هر وضو مسواك  ! يا على

______________________________  
  .68/ 1: ؛ جامع الصغري40/ 1: سنن الكربى -)1(

  .30، حديث 18، باب 132/ 73: ؛ حبار األنوار33، وصية النىب صلى اهللا عليه و آله، حديث 79/ 8: الكاىف -)2(

  129: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  :و در روايىت فرمود

  .خواهى خبواىن به مسواك زدن كه مناز مىبر تو باد با هر وضوىي  ! يا على

  :و از آن حضرت است كه

  .»1«  مسواك زدن نصف وضوست

  :و نيز آن حضرت فرمود
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  .دادم كه با هر وضو مسواك كنند افتادند، به آنان دستور مى اگر امتم به رنج منى

نزد حضرت صادق عليه السالم . بزنداند كه مردى قبل از وضو فراموش كرد كه مسواك  درباره مسواك زدن با وضو آورده
  .آمد و جريان را به عرض حضرت رساند

  .اى مسواك نصف وضو است اكنون كه قبل از وضو مسواك را فراموش كرده: حضرت فرمود

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»2« يا َعلى َعَلْيَك ِبالسِّواِك ِلُكلِّ َصالةٍ 

  .مسواك بزىنبر تو باد كه با هر مناز ! يا على

  .»3«  رَْكَعتاِن بِالسِّواِك أَْفَضُل ِمْن َسْبعَني رَْكَعًة ِبَغْريِ ِسواكٍ : قاَل الصَّاِدُق عليه السالم

  .دو ركعت مناز با مسواك، از هفتاد ركعت مناز بدون مسواك باالتر است: امام صادق عليه السالم فرمود

  :در روايت آمده

______________________________  
  .3و  2، باب استحباب السواك عند الوضوء، حديث 17/ 2: وسائل الشيعة -)1(

  .31، حديث 18، باب 132/ 73: ؛ حبار األنوار10، باب السواك، حديث 496/ 6: الكاىف -)2(

  .1353، حديث 5، باب 19/ 2: ؛ وسائل الشيعة1، باب السواك، حديث 22/ 3: الكاىف -)3(

  130: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

يك بار پيش از خواب، يك بار وقىت كه از خواب براى راز و : زد نّىب اسالم صلى اهللا عليه و آله شىب سه بار مسواك مى
  .»1«  خاست و يك بار پيش از مناز صبح نياز برمى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى
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خواىن ملك از  زىن و مى ذارد و هر حرىف مىگ آيد و دهان بر دهانت مى هرگاه شب بلند شدى مسواك بزن كه فرشته مى
  .»2« برد، پس دهانت بايد خوشبو باشد ها باال مى آمسان

  :از حضرت باقر عليه السالم است

و بر تو باد به مسواك زدن كه مسواك زدن در » احلمد لّله«: ها نظر كن و بگو هرگاه از بسرت برخاسىت به اطراف آمسان
  .»3« ست، سپس وضو بگريسحر پيش از وضو از مقررات ا

  :نّىب اكرم فرمود

هاست، هر اندازه  ها خوشبوترين آن ترين دهان هاى نزديك شدن به خداست، پس حمبوب هاى مشا يكى از راه دهان
  .»4« توانيد دهان را خوشبو نگه داريد مى

  :فرمايد در دنباله مجالت مورد شرح، امام صادق عليه السالم مى

هاى سخت و آداب مهم دين خود مشرده و در مسئله مسواك براى  اهللا عليه و آله مسواك را از سنتپيامرب اسالم صلى 
  .ظاهر و باطن بدن، يا براى ظاهر جسم و باطن جان منافع زيادى است كه صاحبان عقل از مشردن آن عاجزند

______________________________  
  .47، حديث 18، باب 135/ 76: حبار األنوار -)1(

  .7، باب السواك، حديث 23/ 3: الكاىف -)2(

  .1361، حديث 6، باب 21/ 2: وسائل الشيعة -)3(

  .23، حديث 18، باب 131/ 73: ؛ حبار األنوار929، باب اخلالل والسواك، حديث 558/ 2: احملاسن -)4(

  131: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

ُشوِع َوالتـََّهجُِّد وََكما ُتزيُل ما تـََلوََّث ِمْن َأْسَناِنَك ِمْن مَ [ ْطَعِمَك َوَمْأَكِلَك بِالسِّواِك َكذِلَك َأزِْل ِجناَسَة ُذنُوِبَك بِالتََّضرُِّع َواخلُْ
ْسِتْغفاِر بِاْألَْسحارِ    ]َواْإلِ
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  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

نفس و وجود خويش را كه به  هاى كىن، هم چنني آلودگى كه چرك دندان را با مسواك از غذاهاى مانده شب پاك مى چنان
  .كن اى با گريه و خشوع قلب و مناز شب و استغفار در سحر پاك سبب گناه و عصيان فراهم آورده

  :در اين مجله به چهار موضوع بسيار مهم كه در پاكسازى وجود انسان از اهم عوامل است اشاره شده است

  .گريه و زارى  - 1

  .خشوع - 2

  .شب زنده دارى به عبادت - 3

  .استغفار در سحر - 4

   گريه

چه از شوق، چه از خوف، چه از عشق، چه به هنگام دعا يا قرائت قرآن يا  -گريه و زارى در پيشگاه حضرت حق
  خواندن مطالب و اشعارى كه آدمى را به ياد

  132: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

اسالمى از موضع بسيار مهمى برخوردار  در قرآن جميد و روايات عاىل - اندازد، چه براى فراق از حضرت يار دوست مى
  .است

رتين كارها و از واالترين عبادت هاست ترين ارزش گريه و زارى براى خدا از مهم   .ها و 

  .مؤمن در پيشگاه حضرت دوست، داراى عالئمى است و از عالئم مهم او گريه و اشك چشم است

اى مادى و مومسى، دليل بر پسىت روح و دنائت نفس ه گريه بر فقدان دنيا و ماديات و به هنگام شكست از عشق
  .است
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گريه براى جناب او، به خصوص در خلوت و به هنگام عبادت و گريه بر فقدان اوليا به خصوص حضرت سيد الشهدا 
آن اى است كه انسان به خاطر  عليه السالم و گريه براى مرگ عزيزاىن كه از ارزش امياىن برخوردارند، گريه صحيح و گريه

مأجور است، البته اجر انسان به تناسب موضوع گريه است، اگر گريه براى خدا يا براى حضرت حسني عليه السالم 
  .پايان است باشد، در صورتى كه انسان از شرايط امياىن برخوردار باشد، اجرش عظيم و مزدش ىب

، صاحبش از ارزش واال برخوردار هاى معنوى خداوند به انسان است و چشمى كه اشك ندارد گريه از اعظم نعمت
  .نيست و مجود چشم او عالمت قساوت قلب است، چنني انساىن حتماً بايد در رفع عيب خود بكوشد

   گريه عالمت مؤمن

  :خوانيم كه گريه از عالئم اهلى بودن عبد است، در قرآن جميد مى در باب اين

ُعوا ما أُْنزَِل ِإَىل الرَُّسوِل َترى[   َأْعيـُنَـُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع ِممَّا َعَرُفوا  َو ِإذا مسَِ

  133: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] ِمَن احلَْقِّ يـَُقولُوَن َربَّنا آَمنَّا فَاْكتُْبنا َمَع الشَّاِهِدينَ 

اند، لربيز از  شناختهبيىن به سبب آنچه از حق  و چون آنچه را كه بر پيامرب اسالم نازل شده بشنوند، ديدگانشان را مى
  .بنويس]  به حّقانّيت پيامرب و قرآن[اميان آوردمي، پس ما را در زمره گواهان ! پروردگارا. گويند شود، مى اشك مى

  .»2« ]َعَلْيِهْم آياُت الرَّْمحِن َخرُّوا ُسجَّداً َو ُبِكيا  ِإذا تـُْتلى[

  .افتادند سجده كنان و گريان به رو مى شد، رمحان بر آنان خوانده مى]  خداىِ [هنگامى كه آيات 

  .گريه براى خدا، دليل حال درون و خشوع قلب و خضوع اعضا و جوارح انسان در پيشگاه مقدس ربوىب است

مسئله گريه در پيشگاه حضرت احديت آن قدر با ارزش است كه حضرت سجاد عليه السالم، در يكى از دعاهاى خود 
  :دارد عرضه مى

  .»3«  شم من از گريه در خانه تو خبواهد باز مباند، آن روز را روز مرگ من قرار بدهروزى كه چ! اهلى

  :دارد و در زيارت امني الّله عرضه مى
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َرَة َمْن َبَكى   ِمْن َخْوِفَك َمْرُحوَمًة؛  َوَعبـْ

  .اشكى كه از براى خوف تو بريزد، مورد ترّحم تو است

  :سالم آمدهدر مقدمه دعاى عرفه حضرت سيد الشهدا عليه ال

  پس شروع فرمود آن حضرت در سئوال از حق و اهتمام منود در دعا و آب از

______________________________  
  .83): 5(مائده  -)1(

  .58): 19(مرمي  -)2(

  .99: مكارم األخالق -)3(

  134: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  ...هاى مباركش جارى بود پس بدين گونه دعا را ادامه داد  ديده

آرى، گريه و زارى در پيشگاه حضرت دوست از روى خضوع و تذلل و مسكنت و فقر، به هنگام دعا و نيايش و به 
  .ترين كارهاى انبيا و امامان عليهم السالم بود خصوص در وقت مناز و عبادت، يكى از مهم

  :گويد جالل الدين مولوى بلخى در دفرت پنجم مى

ن   تا نگريد ابر كى خندد 
 

  ريد طفل كى نوشد لنبتا نگ

  طفل يك روزه مهى داند طريق
 

  كه بگرمي تا رسد دايه شفيق

  داىن كه دايه دايگان تو منى
 

  گريه شريت رايگان كم دهد ىب

 گوش دار» وليبكوا كثرياً «گفت 
 

 تا بريزد شري فضل كردگار
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  گريه ابر است و سوز آفتاب
 

  اسنت دنيا مهني دو رشته ياب

 سوز مهر و اشك ابرگر نبودى 
 

 كى شدى اجسام ما زفت و سترب

  كى بدى معمور اين هر چار فصل
 

  گر نبودى اين تف و اين گريه اصل

  سوز مهر و گريه ابر جهان
 

  دارد جهان را خوش دهان چون مهى

 آفتاب عقل را در سوز دار
 

 چشم را چون ابر اشك افروز دار

 چشم گريان بايدت چون طفل خرد
 

 خور اين نان را كه نان آب تو بردكم 

  

   ارزش گريه در روايات

اند؛ روايات مربوط به گريه عموماً در معتربترين كتب رواىي آمده  روايات و دعاهاى اسالمى ارزش واالىي براى گريه قائل شده
  :هاىي از آن روايات عاىل اشاره شود است كه الزم است به منونه

  :فرمايد اهللا عليه و آله به على عليه السالم مىپيامرب بزرگ اسالم صلى 

  او را! خدايا: سپس فرمود. كنم هاىي سفارش مى تو را براى خودت به خصلت

  135: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .در اين امور كمك كن

  .به صدق و راسىت، از دهانت هرگز دروغ خارج نشود :اول

  .در خود راه مدهبه ورع و پاكدامىن، هيچ گاه جرأت به خيانت  :دوم

  .بيىن اى كه او را مى خوف از خدا، به گونه :سوم
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شت برايت بنا مى زياد گريه كردن از خشيت خداى عّز و جّل كه به هر قطره اشكى، خانه :چهارم   .شود اى در 

  .خبشيدن مال و جان در راه خدا و حفظ دين :پنجم

پريوى از روش من در مناز و روزه و صدقه، اما مناز پنجاه و يك ركعت، اما روزه در هر ماه سه روز، پنجشنبه اّول  :ششم
ماه و چهارشنبه وسط ماه و پنج شنبه آخر ماه، اما صدقه در حدى كه بگويند اسراف در خبشش دارد وىل اسراف نكرده 

  .باشى

كنم و تو را به مناز  كنم، تو را به مناز شب سفارش مى مناز شب سفارش مىكنم، تو را به  تو را به مناز شب سفارش مى
منامي، در هر حال قرآن خبوان، در مناز دست را بلند كرده و در پيشگاه حق آن را دگرگون و واژگون   زوال مشس سفارش مى

اخالقى دورى منا، اگر اين  كن، با هر وضو و منازى مسواك كن و به متام حسنات اخالقى آراسته شو و از متام سيئات
  .»1«  ها شدى، خود را سرزنش كن ها را اجنام ندادى و دچار انواع خسارت برنامه

  ؛»2«  َعَلْيهِ   يـُْغشى  أَنَُّه صلى اهللا عليه و آله َكاَن يـَْبكى َحّىت 

  !!رفت از حال مىكرد، تا جاىي كه  قدر گريه مى رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله در برابر حضرت حق آن

______________________________  
  .20228، حديث 4، باب 181/ 15: وسائل الشيعة -)1(

  .، باب الباء بعده الكاف357/ 1: سفينة البحار -)2(

  136: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  :در روايت آمده

خواسىت،  رفع چشم دردت را مى اگر از خدا: گفتند. ابوذر از خشيت حضرت رب به حدى گريه كرد كه چشم درد گرفت
چه علىت تو را از درد چشم منصرف  : گفتند. از چشم منصرفم و درد چشم غصه بزرگ من نيست: گفت. يافت شفا مى

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله به ابوذر فرمودند »1« !!شت و جهنم: دو موضوع بزرگ: كرده؟ گفت

  .ا منفعت نيستعلمى كه باعث گريه انسان نشود، علم ب
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  :گونه ستوده خداوند در قرآن جميد، عاملان را بدين

َو * َو يـَُقولُوَن ُسْبحاَن رَبِّنا ِإْن كاَن َوْعُد َربِّنا َلَمْفُعوًال * َعَلْيِهْم خيَِرُّوَن ِلْألَْذقاِن ُسجَّداً   ِإنَّ الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم ِمْن قـَْبِلِه ِإذا يـُْتلى[
  .»2« ]ْذقاِن يـَْبُكوَن َو َيزِيُدُهْم ُخُشوعاً خيَِرُّوَن ِلْألَ 

.* افتند كنان به رو در مى خوانند، سجده اند، زماىن كه بر آنان مى آن معرفت و دانش يافته]  نزول[مهانا كساىن كه پيش از 
قطعاً اجنام شدىن ]  رمانبه پاداش مؤمنان و كيفر جم[ترديد وعده پروردگارمان  منزّه و پاك است پروردگارمان ىب: گويند و مى
  .افزايد بر فروتىن و خشوعشان مى]  شنيدن قرآن[افتند و  كنان به رو در مى و گريه.* است

  :و نيز پيامرب بزرگ صلى اهللا عليه و آله فرمود

   تواند قلباً حمزون تواند گريه كند، پس گريه كند، اگر منى كسى كه مى! اى ابوذر

______________________________  
  .40، حديث 12، باب 431/ 22: ؛ حبار األنوار25، حديث 39/ 1: اخلصال -)1(

  .109 -107): 17(اسراء  -)2(

  137: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ...شود و به صورت گريه كن درآيد كه قلب سخت و قاسى، از خدا دور است 

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»2«  سنگ دىل، شدت حرص در طلب رزق و اصرار بر گناه استعالمت بدخبىت، خشكى چشم، 

  :در روايات آمده

  .»3«  چيزى از عمل خري برابر با گريه از خوف خدا نيست

  :و نيز در حديث آمده
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اى از اشك چشم براى خدا، درياىي از آتش را خاموش  چشمى كه از خوف خدا گريست، در قيامت گريان نيست و قطره
اى كه خداوند او را در گريه ببيند  اى در امىت بگريد به مهه رحم خواهد شد و خوشا به حال بنده گريه كنندهكند و اگر   مى

  .»4«  و گريه كنندگان در قيامت در رفيق اعال هستند و نزديك ترين مرحله عبد به رب گريه در سجده است

توان  هاى عبادتى منى هم چون او در ميان برنامهآرى، گريه در سجده چه گريه پرارزش و با قيمىت است و راسىت كارى 
  .يافت

انسان توفيق پيدا كند در كنج خلوتى به وقت سحر با توجه به عظمت دوست و حقارت خود و با توجه به پرونده سياه و 
   هپر از وزر و وبال، عصيان و خطاىي كه نسبت به حضرت يار داشته، سر به سجده گذارد و با توجه كامل و دل شكست

______________________________  
  .3، حديث 4، باب 80/ 74: ؛ حبار األنوار1162، حديث 529: األماىل، شيخ طوسى -)1(

  .6، باب ىف اصول الكفر، حديث 290/ 2: الكاىف -)2(

  .، باب الباء بعده الكاف353/ 1: سفينة البحار -)3(

  .، باب الباء بعده الكاف353/ 1: سفينة البحار -)4(

  138: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .و اشك ريزان خبواند و با خواندن و گريه متام وجود خود را شستشو دهد

  خوش آن سروى كه بستانش تو باشى
 

  خوش آن گل كه گلستانش تو باشى

  ن گاه دل و بستان جامن
 

  بود خرم چو دهقانش تو باشى

  خوشا آن بلبل سرمست عاشق
 

  تو باشىكه در هر صبح دستانش 

  خوشا آن دل كه دلرب در بر اوست
 

  خوشا آن جان كه جانانش تو باشى

 دمل چون گوى در چوگانت افتاد
 

  خوشا گوىي كه چوگانش تو باشى
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  خوشا انسان كه در عينش تو باشى
 

  خوشا عيىن كه انسانش تو باشى

  خوش آن مسلم كه اسالمش تو دادى
 

  باشىخوش آن حمسن كه احسانش تو 

  

  سر و سامان من جز عشق تو نيست
 

  خوشا آن سر كه سامانش تو باشى

  

   خشوع

ترين  بسيارى از سالكان راه و عارفان بيدار و عاشقان وصال عقيده دارند كه خشوع امرى است قلىب و يكى از عاىل
  .حاالت دل انساىن است و راه حتصيلش معرفت بالّله است

  :در توضيح آيه شريفه» امليزان«تفسري شريف 

  ؛»1« ] أَ َملْ يَْأِن ِللَِّذيَن آَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَّهِ [

  آيا براى اهل اميان وقت آن نرسيده كه دل هايشان براى ياد خدا و قرآىن كه نازل شده نرم و فروتن شود؟

  :فرمايد مى

انساىن كه به درك صفات او توفيق پيدا كند، . جالل وجود مقدس حضرت اوستخشوع، اثر برداشنت قلب از عظمت و 
  .بدون شك قلب خاشعى نصيب او خواهد شد

______________________________  
  .16): 57(حديد  -)1(

  139: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  :»1« گويد مى» قاموس قرآن«صاحب 
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تواضع است و آن با سكوت و آرامى و اطاعت و سر به زير چه مسلم است اين است كه خشوع به معىن تذلل و آن
  .انداخنت قابل مجع و تطبيق است

و اين حقيقت هم درباره قلب به كار رفته هم درباره ساير اعضا و به عبارت ديگر داراى معناى وسيعى است، هم شامل 
  :ر رفته و در آيه ذيل براى صدادر آيه فوق درباره قلب به كا. حال درون است و هم شامل وضع بريون آدمى است

  .»2« ]َو َخَشَعِت اْألَْصواُت لِلرَّْمحِن َفال َتْسَمُع ِإالَّ َمهْساً [

  .شنوى منى]  چيزى[نشيند و جز صداىي آهسته  رمحان فرو مى]  خداى[و صداها در برابر 

  .دهد نشان مىترين استعمال خشوع در مسئله قلب است، چنانچه آيات و روايات  در هر صورت بيش

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

داىن چرا از ميان اين مهه افراد خلقم تو را به صحبت خود انتخاب كردم؟  مى: خداوند عّز و جل به موسى خطاب كرد
 تر از تو بندگامن را زير و رو كردم، كسى را در مقام نفس متذلل! اى موسى: براى چه؟ پاسخ شنيد! يا رب: عرضه داشت

  .گذاشىت خواندى صورتت را بر خاك مى هرگاه مناز مى! نسبت به خودم نيافتم، اى موسى

ترين دل در  گذارد، انسان از عبادت و بيدارى شب و گريه در گوشه خلوت راحت باشد، دل خاشع پرقيمت خشوع منى
  .بارگاه قدس حضرت دوست است

______________________________  
  .249/ 2: قاموس قرآن -)1(

  .108): 20(طه  -)2(

  140: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

آراسته ... كه به صفت خشوع، اخالص، يقني، حمبت  ترين عضو است، در صورتى ترين و پرارزش ترين و حساس قلب، مهم
  .باشد

  :فرمايد عني القضاة در بيان عظمت قلب مى



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

 

  .و قالب، كثيف است و از عامل سفلى است اى كه قلب، لطيفه است و از عامل علوى است دريغا هرگز ندانسته

  :خود هيچ الفت و مناسبت ميان ايشان نبود و نباشد، واسطه و رابطه ميان دل و قالب بر گماشتند كه

  .»1« ] َأنَّ اللََّه َحيُوُل بـَْنيَ اْلَمْرِء َو قـَْلِبهِ [

  ].پنداردتا حق را باطل و باطل را حق م[شود  خدا ميان آدمى و دلش حايل و مانع مى

  .تا ترمجان قلب و قالب باشد، تا آنچه نصيب دل باشد دل با آن لطيفه بگويد و آن لطيفه با قالب بگويد

اى، اگر قلب را جمّرد در قالب تعبيه كردندى، قلب با قالب قرار و  چه فهم كرده »2« ] أَ َملْ َنْشرَْح َلَك َصْدَركَ [ دريغا از
  .انس نگرفىت و قالب به احوال قلب طاقت نداشىت و گداخته شدى

اين لطيفه، حقيقت آدمى را واسطه و حايل كردند ميان قلب و قالب، دريغا اين قدرداىن كه قلب ملكوتيست و قالب 
  .ملكوت نداند، اگر زبان جربوتى نباشد اگر خواهى مثالش بشنوملكى، در ملك كسى زبان 

   عجمى زبان عرىب فهم نكند اال به واسطه ترمجاىن كه هم عربيت داند و هم

______________________________  
  .24): 8(انفال  -)1(

  .1): 94(انشراح  -)2(

  141: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

اد تو عجميت، آخر معلوم باشد كه جز اين پ نج حواس صورتى، پنج حواس معنوى و باطىن هست، اكنون اين مهه در 
  .تعبيه است

كه قلب ندارى كه اگر داشىت آن گاه با تو بگفىت كه قلب چيست؟ كار دل دارد، دل را طلب كن و با ! دريغا اى عزيز
دريغا اگر مجال اصبعني من اصابع . كن طلب مى» اصبعني من اصابع الرمحن«دست آر، داىن كه دل كجاست؟ دل را بني 

منظور اهلى دل آمد و خود . الرمحن حجاب كربيا برداشىت، مهه دل ها شفا يافتندى، دل داند كه دل چيست و دل كيست
  :دل اليق بود كه
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  ؛»1«  ُكمْ قـُُلوِبُكْم َوَأْعمالِ   ُصَورُِكْم َوال إىل أْمواِلُكْم َولِكْن يـَْنظُُر إىل  ِإنَّ الّلَه ال يـَْنظُُر إىل

  .كند كند بلكه به دهلاى مشا و اعمالتان نگاه مى مسلماً خداوند متعال به هيئت و هيكل و اموال مشا نگاه منى

  .دل نظرگاه خداست، چون قالب رنگ دل گريد و هم رنگ دل شود قالب نيز منظور باشد! اى دوست

يدٌ [ دريغا، اين لوح حمفوظ دل مؤمنانست مگر كه مصطفى صلى : ابن عباس گفت »2« ]ِيف َلْوٍح َحمُْفوظٍ * َبْل ُهَو قـُْرآٌن جمَِ
  :اهللا عليه و آله از اينجا گفت كه

  إنَّ اْلَعْرَش يَناُل َمجيَع ما َخَلَق الّلُه؛

  :يعىن عرش جميد، حميط مجله خملوقات و موجودات آمده است، باش تا بداىن كه

______________________________  
  .6، باب وجوب تقوى الّله، حديث 264/ 11: سائلمستدرك الو  -)1(

  .22 -21): 85(بروج  -)2(

  142: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  ؛»1«  ما َوَسَعىن َأْرضى َوال َمسائى َولِكْن َوَسَعىن قـَْلُب َعْبِدَى اْلُمْؤِمنِ 

قبول كرد، خنست ما او را قبول كرده زمني مرا بر نتابد و آمسان طاقت ما ندارد، عرش در خور ما نيامد و دل مؤمن ما را 
  .بودمي

  أين الّله؟ كجاست خداوند؟: روزى يكى از مصطفى پرسيد كه

  .ىف قـُُلوِب ِعباِده: گفت

  .در دل بندگان، خود بايد جست

  .»2« ] َو ُهَو َمَعُكْم أَْيَن ما ُكْنُتمْ [
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  .و او با مشاست هرجا كه باشيد

و دل را باز يافىت روح خود مجال عزت با تو منايد؛ در هر صورت خشوع يكى  اين معنا باشد، چون دل تو را حاصل آمد
  .ترين عوامل تطهري دل و ارتقاى قلب به مدارج كمال است از مهم

  :به قول عارف شوريده دل و حكيم سالك، صفاى اصفهاىن

  مدام دل ساقى جان به جام من رخيت مى
 

  گشت زپاى تا سرم مست مدام جام دل

  است رام من، سكه دل به نام منملك دل 
 

  دل مهگى به كام من، من مهگى به كام دل

  صدر جالل پادشه شاه بر اوست متكى
 

  كوه و زمني و آمسان صف زده در سالم دل

______________________________  
  .629/ 2: ؛ فيض القدير7، حديث 7/ 4: عواىل الآلىل -)1(

  .4): 57(حديد  -)2(

  

  143: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  

 عقل ستاده پشت در عشق به گاه مستقر
 

  نوبت سلطنت زند بر طبقات بام دل

  عرش بدان معظمى گشت به پاى دل زمى
 

  دولت عرش اعظمى يافت زفيض عام دل

 گفتم من گداى تو خاك در سراى تو
 

  دهدم نداى تو فيض على الدوام دل مى
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 توىي معاد راكعبه توىي مراد را، راه 
 

  كه دهى مجاد را سرعت سري گام دل اين

  مست مدام حق منم باده جام حق منم
 

  سرِّ متام حق منم از سر اهتمام دل

  

   دارى شب زنده

   نعمت با عظمت شب

  .هاى اهلى است كه با متام منافعش به بندگان عنايت شده است شب از اعظم نعمت

رتين ساعات روزگار است خلوت شب براى عارفان و عاشقان   .و عابدان وساجدان از 

  .بسيارى از اوليا و عاشقان با مركب شب به مقام قرب و ميدان وصال حضرت دوست رسيدند

  .معراج بزرگ انسان روزگار، عقل كل، هادى ُسبل، حضرت حممد صلى اهللا عليه و آله در شب بود

  .ت دوست در چهل شب بودمهماىن خاص حضرت موسى در كوه طور، در پيشگاه حضر 

  144: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .نزول قرآن جميد در شب قدر بود و بسيارى از اتفاقات اهلّيه و ريزش فيوضات ربانيه در شب بود

  :به قول عارف واله، حافظ شرياز در معنويت شب

 دوش وقت سحر از غصه جنامت دادند
 

 وندر آن ظلمت شب آب حيامت دادند

 شعشعه پرتو ذامت كردندىب خود از 
 

 باده از جام جتلى صفامت دادند

  چه مبارك سحرى بود و چه فرخنده شىب
 

 آن شب قدر كه اين تازه برامت دادند

 ريزد اين مهه شهد و شكر كز سخنم مى
 

 اجر صربيست كز آن شاخ نبامت دادند
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 مهت حافظ و انفاس سحر خيزان بود
 

 كه زبند غم ايام جنامت دادند

  

قرآن جميد براى شب بيداران ارزشى بس بلند قائل است و بيدارى شب را براى عبادت از عالئم عاشقان و واهلان و 
  .داند عابدان و متصفان به حمبت حمبوب حقيقى عامل مى

َربِِّه ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َو الَِّذيَن ال يـَْعَلُموَن َأمَّْن ُهَو قاِنٌت آناَء اللَّْيِل ساِجداً َو قاِئماً َحيَْذُر اْآلِخَرَة َو يـَْرُجوا َرْمحََة [
ا يـََتذَكَُّر أُوُلوا اْألَْلبابِ    .»1« ] ِإمنَّ

رت است كننده آيا چنني انسان كفران[    يا كسى كه در ساعات شب به]  اى 

______________________________  
  .9): 39(زمر  -)1(

  145: ، ص4 جعرفان اسالمى، 

آيا كساىن كه : ترسد و به رمحت پروردگارش اميد دارد؟ بگو سجده و قيام و عبادتى خالصانه مشغول است، از آخرت مى
  .شوند اند، يكسانند؟ فقط خردمندان متذّكر مى ره از معرفت و دانش معرفت و دانش دارند و كساىن كه ىب

  .شأن آنان كه شب را به عبادت دوست مشغولند، نازل شده استبسيارى از مفسران عقيده دارند، اين آيت در 

 ] كانُوا َقِليًال ِمَن اللَّْيِل ما يـَْهَجُعونَ * آِخِذيَن ما آتاُهْم َربـُُّهْم ِإنـَُّهْم كانُوا قـَْبَل ذِلَك ُحمِْسِننيَ * ِإنَّ اْلُمتَِّقَني ِيف َجنَّاٍت َو ُعُيونٍ [
»1«.  

شت ىب كنند؛ زيرا كه آنان  آنچه را پروردگارشان به آنان عطا كرده دريافت مى.* ا و چشمه سارهاينده ترديد پرهيزكاران در 
  .]گذراندند و بيشرت آن را به عبادت و بندگى مى[خوابيدند  آنان اندكى از شب را مى.* پيش از اين مهواره نيكوكار بودند

   شب زنده دارى ائمه اطهار عليهم السالم
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اى از  اهرين عليهم السالم و بيداران راه و عاشقان مجال و عارفان به حضرت موال قسمت عمدهانبياى اهلى و ائمه ط
گذراندند و باالترين لذت را از اين برنامه عظمى و  ساعات شب خود را به قيام و سجود و ركوع و قنوت و گريه مى

  .بردند مسئله واال مى

اهللا عليه و آله داستاىن است كه هر انساىن از شنيدن آن بيدارى شب و عبادت و مناجات رسول عزيز اسالم صلى 
  .كند و گاهى انسان، طاقت استماع عبادات رسول مكرم اهلى صلى اهللا عليه و آله را ندارد تعجب مى

______________________________  
  .17 -15): 51(ذاريات  -)1(

  146: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

تر بود، متام  اش فزون د عابدين و مصباح متهجدين بود، منازش از مهه كس بيشرت و روزهعلى عليه السالم اعبد مردم و سي
بندگان اهلى از آن جناب مناز شب و مالزمت در اقامت نوافل را آموختند و مشع يقني را در راه دين از مشعل او 

  :اند بر اداى نوافل به حدى بود كه نوشتهاش از كثرت سجود پينه كرده بود و حمافظت آن بزرگوار  پيشاىن نوراىن. افروختند

كرد و تري از راست و چپ او  در ليلة اهلرير در جنگ صفني در بني دو لشكر نطعى برايش گسرتده بودند و بر آن مناز مى
آمد و ابداً آن حضرت را تزلزىل نبود و وحشىت در ساحت وجود مقدسش راه نداشت؛ به هنگام  گذشت و بر زمني مى مى

كه حضرت على بن احلسني عليه  تر از مهه اين كرد و مهم چنان در عبادت و گريه غرق بود كه گاهى غش مىشب آن 
  :فرمود السالم با آن كثرت عبادت و مناز مى

  !؟»1«  ِعباَدِة َعِلىِّ ْبِن أَبيطاِلٍب َعلَْيِه السَّالمُ   َوَمْن يـَْقوى َعلى

  !عليه السالم است؟چه انساىن را تواناىي عبادت على بن ابيطالب 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  .امام حسن عليه السالم در زمان خود از مهه اهل زمان عبادت و زهدش بيشرت بود

كرد و چون عرض اعمال را بر حضرت حق  كرد، گريه مى هرگاه ياد مرگ و قرب و بعث و نشور و گذشنت بر صراط مى
كه خود را  لرزيد؛ براى اين ايستاد، بندهاى بدنش مى گشت و چون به مناز مى ش مىكشيد و مدهو  منود، نعره مى توجه مى
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شت و دوزخ مى در برابر حضرت ذواجلالل مى شد، مانند اضطراب كسى كه دچار   كرد، مضطرب مى ديد و چون ياد 
شت مى   .برد ناه مىكرد و به حضرت او از عذاب جهنم پ گزش مار و عقرب شده، در آن حال از خداوند طلب 

______________________________  
  .215، حديث 20، باب 92/ 1: وسائل الشيعة -)1(

  147: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  :كند كه حضرت فرمود ابن بابويه به سند معترب از امام جمتىب عليه السالم روايت مى

بندگى حق تعاىل گرديد و پيوسته در ركوع و در شب مجعه مادرم فاطمه عليها السالم در حمراب خود ايستاده و مشغول 
  .»1« سجود و قيام و دعا بود تا صبح طالع شد

  :روايت كرده كه» عقد الفريد«در كتاب / -كه از علماى بزرگ اهل سنت است/ -عبد ربه ابن

  چرا اوالد پدر مشا كم است؟: خدمت حضرت على بن احلسني عرض شد

دى از براى او باشد؟ چه آن كه پدرم در هر شبانه روز هزار ركعت مناز تعجب است كه چگونه مثل من اوال: فرمود
لوى زن داشت مى   ؟»2«  گذارد، پس چه زمان فرصت رفنت 

  !!امام چهارم عليه السالم عابدترين مردم اهل روزگار بود و كسى از مردم عامل طاقت عبادت او را نداشت

شد و چون به  افتاد و رنگش زرد مى د و به وقت مناز بر بدنش لرزه مىخوان آن حضرت در شبانه روز هزار ركعت مناز مى
كرد كه  رسيد چندان آن را تكرار مى مى]  مالك يوم الدين[حركت بود و چون به  ايستاد، مانند ساق درخت ىب مناز مى

ى كند و وقىت كه به سجده مى ها را  جارى شود و شبداشت تا عرق از جبني مباركش  رفت، سر بر منى نزديك بود قالب 
  .آورد به عبادت به روز مى

  :از حضرت صادق عليه السالم روايت شده كه پدرم امام باقر عليه السالم فرمود

روزى كه بر پدرم على بن احلسني عليه السالم وارد شدم، ديدم كه عبادت در آن حضرت بسيار تأثري كرده و رنگ مباركش 
  ز بسيارى گريه جمروح گشته و پيشاىن نورانيش از كثرت سجود پينه كرده و قدم شريفش ازاش ا از بيدارى زرد گرديده و ديده
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______________________________  
  .1، حديث 145، باب 182/ 1: علل الشرايع -)1(

  .4620، حديث 30، باب 100/ 4: وسائل الشيعة -)2(

  148: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

ون او را بر اين حال مشاهده كردم، خودم را نتوانستم از گريه حفظ كنم، بسيار گريستم، زيادى قيام در مناز ورم كرده، چ
آن حضرت متوجه تفكر بودند، بعد از زماىن به من نظر انداختند و فرمودند كه بعضى از كتاب ها كه عبادت على عليه 

چه كسى ياراى آن را : زمني گذاشتند و فرمودنداى خبواندند، بر  السالم در آجنا نوشته شده به من ده، چون بياوردم و پاره
  .»1« دارد كه مانند على بن ابيطالب عبادت كند

اند كه انسان از خواندن يك سطر  گونه عباداتى به خصوص به وقت شب نوشته براى هريك از ائمه عليهم السالم به مهني
  !كشد آن، از عبادات متام عمرش خجالت مى

اند، آدمى را به حريت انداخته و گاهى تصورش براى انسان مشكل است، چه رسد  نوشتهحاالتى كه براى شب عاشقان 
  !به تصديقش

درباره ابو اسحاق سبيعى از اصحاب حضرت زين العابدين عليه السالم و اوثق ثقات و خواهر زاده برير كه يكى از 
  :اند شهداى كربال بود، نوشته

  !!»2« و چهل سال متام با وضوى شام مناز صبح را خواندتر از او نبود  در زمان وى عابدتر و صادق

   عظمت مناز شب

جد و بيدراى شب مى» اسرار الصالة«عارف بزرگ، مرحوم حاج مريزا جواد آقا ملكى در    :فرمايد خود درباره 

ى؛ اين خرب  از مجله نوافلى كه خيلى بر اجنام آن تأكيد شده مناز شب است و تو از بزرگى و عظمت اين حقيقت ىب
   واقعيت نورى است در برابر تاريكى و انسى
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______________________________  
  .215، حديث 20، باب 92 -91/ 1: وسائل الشيعة -)1(

  .4، حديث 8، باب 117/ 46: حبار األنوار -)2(

  149: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .است از وحشت و خلوتى است از كثرت

  :يدهاز امام صادق عليه السالم رس

مناز شب علت خشنودى حق و عشق مالئكه و سنت انبيا و نور معرفت و ريشه اميان و راحت بدن و موجب تنفر 
شيطان و سالح عليه دمشنان و موجب قبوىل دعا و پذيرش اعمال و بركت در روزى و واسطه و شفيع بني انسان و ملك 

دمى در قرب تا قيامت است و به وقت قيامت سايه باال املوت و چراغ قرب و فرش گور و جواب منكر و نكري و مونس آ
  .سر و تاج سر و لباس بدن و نورى است كه پيشاپيش انسان در حركت است

و مناز شب، پوششى بني انسان و آتش و حجىت بني آدمى و خداوند و مايه سنگيىن ميزان و گذرنامه عبور از صراط و  
شت است   .»1«  كليد 

  :و نيز در روايت آمده

درخشند،  گونه كه ستارگان بر اهل زمني مى گردد، به مهان شود و قرآن تالوت مى هاىي كه در آن مناز شب خوانده مى خانه
  .»2« درخشند اين بيوت هم بر اهل آمسان مى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله سه بار على عليه السالم را در يك جملس سفارش به مناز شب كردند و فرمودند

ها در شب براى پروردگار منازگزاردند و  نگريد؟ اينان زيباترين مردم هستند؛ زيرا كه آن گزارند منى ه آنان كه مناز شب مىآيا ب
  .»3« ها پوشاند خداوند هم از نور خود بر آن

______________________________  
  .316: ؛ ارشاد القلوب52، حديث 6، باب 161/ 84: حبار األنوار -)1(
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  .1، باب ذكر الّله عزوجل، حديث 499/ 2: لكاىفا -)2(

  .، حديث4، باب 181/ 15: وسائل الشيعة -)3(

  150: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .غري آيات قرآن، رواياتى كه در فضيلت مناز شب رسيده در حد تواتر است

  :فرمايد خداوند متعال در قرآن جميد مى

  .»1« ]َأْن يـَبـَْعَثَك َربَُّك َمقاماً َحمُْموداً   ًة َلَك َعسىَو ِمَن اللَّْيِل فـَتَـَهجَّْد ِبِه ناِفلَ [

به [ويژه توست، اميد است پروردگارت تو را ]  بر واجب[و پاسى از شب را براى عبادت و بندگى بيدار باش كه اين افزون 
  .به جايگاهى ستوده برانگيزد]  سبب اين عبادت ويژه

جد باي د مراقب وضع خود باشد و از وظايف و آداب آنچه را مناسب حال خود عبد براى آماده كردن خود جهت 
دهد عمل كند؛ گذشتگان ما از اهل الّله سعى و كوششان در حتصيل رّقت و نرم ساخنت دل بود  نگرد و تشخيص مى مى

و در .. .و براى دست يافنت به آن و ساير حاالت عاليه به بعضى از حاالت، مثل پوشيدن لباس هاى زبر و خشن و 
خاك غلتيدن و اعضاى بدن را نزديك آتش بردن و پاشيدن خاك بر سر و روى خود و دخول در گورها و نداى مردگان و 

زند، متوسل  هاى قرآىن و اختيار دعاها و مناجات هاىي كه به دل آتش مى مالمت خويش و خطاب به خود به عقاب
  .شدند مى

ت به سوى مقام قرب و وصال حضرت دوست است؛ شب را از خوراك و مناز شب، آبروى عبد نزد موال و مركب حرك
خواب كم كن تا بتواىن برخيزى و چون برخاسىت با كمال خضوع و خشوع به پيشگاه مواليت بشتاب و از حضرت او 

 هاى خواهى خبواه كه اگر شرايط استجابت دعا در تو مجع باشد بدون شك دعايت مستجاب و به متام خواسته آنچه مى
مناز : اند طور كه حضرت صادق عليه السالم در منت روايت فرموده دنيوى و اخروى خود خواهى رسيد، عالوه بر اين مهان

  .شب علت پاكى و طهارت درون تو است

______________________________  
  .79): 17(اسراء  -)1(
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  استغفار در سحر

  .اند از مسائل بسيار مهم اهلى است كه حضرت صادق عليه السالم در منت روايت مطرح كردهمسئله استغفار در سحر  

  .تر و قدر و اعتبارش بيشرت است استغفار مهيشه مطلوب است، وىل در هنگام سحر مطلوب

  .»1« ]حارِ الصَّاِبرِيَن َو الصَّاِدِقَني َو اْلقانِِتَني َو اْلُمْنِفِقَني َو اْلُمْستَـْغِفرِيَن ِباْألَسْ [

  .آنان كه صرب كنندگان و راستگويان و فرمانربداران و انفاق كنندگان و استغفار كنندگان در سحرهايند

  .»2« ] َو ِباْألَْسحاِر ُهْم َيْستَـْغِفُرونَ [

  .كردند و سحرگاهان از خدا درخواست آمرزش مى

  :فرمايند مىدر آيات نود و هفت و نود و هشت سوره يوسف، امام صادق عليه السالم 

  .»3« تأخري استغفار براى رسيدن سحر شب مجعه بود

  .»4« ] قاَل َسْوَف َأْستَـْغِفُر َلُكْم َريبِّ ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ * قاُلوا يا أَبانَا اْستَـْغِفْر لَنا ُذنُوبَنا ِإنَّا ُكنَّا خاِطِئنيَ [

  .*امي ترديد ما خطاكار بوده ىبآمرزش گناهامنان را خبواه، ! اى پدر: گفتند

  .براى مشا از پروردگارم درخواست آمرزش خواهم كرد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است: گفت

______________________________  
  .17): 3(آل عمران  -)1(

  .18): 51(ذاريات  -)2(

)3(-  

  .98 -97): 12(يوسف  -)4(



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

 

  152: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  :كند آمده نقل مى» منهج الصادقني«ت و حديثى كه در رواي

  .»1«  كرد تا حق تعاىل از گناهان آنان گذشت يعقوب بيش از بيست سال در هر شب مجعه براى فرزندان استغفار مى

  :گويند بعضى از علماى تفسري مى

جد رو به قبله چون يعقوب به مصر آمد و از عفو يوسف نسبت به برادران آگاه شد، شب به مناز برخاست  و بعد از 
ايستاد و يوسف را در پشت سر خود و برادران را پشت سر يوسف قرار داد و دعا كرد و آنان آمني گفتند و خداوند، 

  .دعاى آنان را مستجاب كرد

  :گويد يكى از اصحاب مى

  :گفت گذشتم، شنيدم مى سحرگاهى به در حجره عبدالّله بن مسعود مى

  ؛»2«  َعْوَتىن َفَأَجْبُت َوأََمْرَتىن فََأَطْعُت َوهذا َسَحٌر َفاْغِفْرىلالّلُهمَّ ِإنََّك دَ 

مرا دعوت كردى به پيشگاهت بيامي، آمدم و امر به اطاعت كردى اطاعت كردم، هم اكنون هنگام سحر است ! پروردگارا
  .مرا بيامرز

رتين مناجات و  استغفار در وقت سحر است؛ سحر وقىت توأم با دعاى ابومحزه مثاىل كه از حضرت سجاد نقل شده، 
  .بيدارى و اشك استغفار شود عاىل ترين عامل براى زوال ناپاكى ها از روح و نفس و عقل و جان و اخالق و عمل است

______________________________  
  .سوره يوسف 98، ذيل آيه 77/ 5: منهج الصادقني -)1(

  .155/ 10: جممع الزوائد -)2(

  153: ، ص4 ان اسالمى، جعرف

  ] َوَطهِّْر ظاِهَرَك َوباِطَنَك ِمْن ُكُدوراِت اْلُمخاَلفاِت َورُُكوِب اْلَمناهى ُكلِّها لِّلِه َتعاىل[
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  :فرمايد در ادامه حبث امام صادق عليه السالم مى

ض تقرب اىل الّله پاك  ظاهر و باطن خود را از كدوراتى كه به وسيله ارتكاب معاصى به هم رسيده از روى اخالص و حم
  .كه مناهى حق مركب زندگيت باشد بپرهيز كن و از اين

به طور حتم از نتايج شوم گناه، پديد آمدن تاريكى و كدورت بر صفحه قلب و جان است و ادامه گناه اين سياهى و 
  .روم شودتاريكى را وسعت داده تا جاىي كه نعوذ بالّله مهه صفحه هسىت انسان را بگريد و از توبه حم

ْعُت أبا عبدالّله عليه السالم يـَُقولُ : َعْن أىب َبصٍري قالَ  إذا أْذَنَب الرَُّجُل َخرََج ىف قـَْلِبِه ُنْكَتٌة َسوداءٌ َفِإْن تاَب ِإْمنََحْت َوِإْن : مسَِ
  .»1« قـَْلِبِه َفال يـُْفِلُح بـَْعَدها أََبداً   تـَْغِلَب َعلى  زَاَد زَاَدْت َحّىت 

شود در قلبش نقطه  وقىت مرد، گناهى مرتكب مى: فرمود از امام صادق عليه السالم شنيدم كه مى: گويد مىابو بصري 
شود تا بر قلب غلبه   رود و اگر بر گناه افزوده شود، آن نقطه سياه اضافه مى شود، اگر توبه كند از بني مى سياهى پيدا مى

  كند

______________________________  
  .10، حديث 137، باب 327/ 70: ؛ حبار األنوار13، باب الذنوب، حديث 271/ 2: الكاىف -)1(
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  .و مهه دل را بگريد، آن گاه انسان بعد از فرو رفنت قلب در تاريكى، روى رستگارى را هرگز خنواهد ديد

  :ام اين بنده ضعيف و فقري دل شكسته، در درد دورى از مقام دوست گفته

 خرب ز درد و غم دل به آشنا بدهيد
 

 كه من مريض فراقم به من دوا بدهيد

  فروغ خانه من يار دلنواز برفت
 

 مشا به كلبه احزان من صفا بدهيد

 نگاه بر من افسرده حال زار كنيد
 

 دمل گرفته عزيزان به من شفا بدهيد

  چومن كسى نبودمستحق جرعه وصل
 

 بدهيدبه اين فقري از آن جرعه از وفا 
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  گره فتاده به كارم كجاست راه جنات
 

 نشان زكوى حبيب گره گشا بدهيد

  مخوش گشته زهجران نواى ناى دمل
 

 شود كه به اين ناى من نوا بدهيد چه مى

  

 طلب زيار كند هرآنچه اين دل مسكني
 

 كسى به يار بگويد كه آن را به ما بدهيد
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  ]َفِإنَّ النَِّىبَّ صلى اهللا عليه و آله َأراَد ِباْسِتْعماِهلا َمَثًال ِألَْهِل اْليَـْقَظةِ [

اين مهه پافشارى پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله در مسئله مسواك و طهارت دهان و دندان، مثل و راهنماىي است 
د عدد دندان اين مهه سفارش براى طهارت دارم، پس براى بيداران كه وقىت براى يك فضاى كوچكى مثل دهان و چن

  .سفارش من چقدر زياد و فوق العاده است براى طهارت باطن كه عاملى گسرتده و جهاىن وسيع است
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ِىف اْخلَْلِق آَلًة َواداًة لِْلَمْضِع   َخَلَقُه الّلُه َتعاىلَوُهَو َأنَّ السِّواَك نَباٌت َلطيٌف َنظيٌف َوُغْصُن َشَجٍر َعْذٍب ُمباَرٍك َواْألَْسناُن َخْلٌق [
ا رَاِئَحُة اْلَفِم َويـَتَـَولَُّد ِمنـَْها َوَسَبباً ِالْشِتهاِء الطَّعاِم َوِإْصالِح اْلِمْعَدِة َوِهَى َجْوَهَرٌة صاِفَيةٌ تـَتَـَلوَُّث ِبُصْحَبِة َمتْضيِغ الطَّعاِم وَ  تـَتَـَغيـَُّر ِ

  ] ِىف الدِّماغِ اْلَفساُد 

   حركت از ظاهر به باطن

اين مجله اشارتيست به راه انتقال از ظاهر به باطن و از صورت به معىن و از حمسوس به معقول، مهان كه حضرت صادق 
  :عليه السالم فرمود

اند و  ه را داشتهپيامرب صلى اهللا عليه و آله از اين مهه تأكيد نسبت به ظاهر، اراده حركت از ظاهر به باطن نسبت به مه
  :فرمايند تأكيد آن حضرت بر طهارت باطن قابل مقايسه با ظاهر نيست؛ در هر صورت حضرت صادق عليه السالم مى
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چوب مسواك، چوىب است لطيف و پاكيزه و از شاخه درخت مباركى است و دندان، خلقى از خملوقات حضرت اوست  
براى جويدن و آسان شدن هضم غذا باشد و معده در پرتو آن به راه  كه به حكمت بالغه پديد آورده تا وسيله و عاملى

  .صالح باشد

ايت صفا و جال كه با هم نشيىن با مواد غذاىي چرك و كثيف مى شود و به  و دندان در اصل خلقت جوهريست در 
   سبب ماندن كثافت در دندان و دهان عفونت به
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  .گردد دهان موجب فساد دماغ مى رسد و عفونت هم مى

وقىت طعام مانده در بن دندان ها و در فضاى دهان، اين مهه خسارت به بار آورد، پس چه خسارتى گناهان مانده در دل 
  !و عقل و روح و اعضا و جوارح به جاى خواهد گذاشت؟
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  ]َأْصِلها  ِت اللَّطيِف َوَمَسَحها َعَلى اجلَْْوَهرَِة الصَّاِفَيِة َأزاَل َعْنها اْلَفساَد َوالتـََّغيـَُّر َوعاَدْت ِإىلَفِإذا اْستاَك اْلُمؤِمُن اْلَفِطُن ِبالنَّبا[

مؤمن زيرك هرگاه به چوب لطيف مسواك بر دندان كشيد، از دندان چرك و كثافت پاك شده به صفت اصلى خود كه صفا 
  .گردد و جالست بر مى

ن در اصل خلقت و پيش از ارتكاب معاصى در غايت صفا و جالست و از كدورت جسماىن و هم چنني دل مؤم
تعلقات شهواىن و غواشى هيوالىن، عارى و جمّرد است و به سبب جماورت با بدن ظلماىن و اشتغال به تعليقات جسماىن 

و قوت روحاىن كه ذكر خدا و  ظلمت و تريگى به هم رسانده و مثل دندان آلوده به غذا چركني شده و از غذاى اصلى
عبادت و حال است، دور مانده و بر تو است كه آن را با توبه و زارى و خشوع و تضرع و استغفار در سحر و ذكر 

  :دهد گونه هشدار مى خدا جال داده به حال اّول برگرداىن، چنانچه حضرت صادق عليه السالم در خبش ديگر روايت بدين
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َب اْلَقْلُب الصَّاىف ىف تـَْغِذيَِتِه َكذِلَك َخَلَق الّلُه اْلَقْلَب طاِهراً صاِفياً َوَجَعَل َغداَءُه الذِّْكَر َواْلِفْكَر َواْهلَْيَبَة َوالتـَّْعظيَم َوِإذا شي[
نابَِة لِ  ِإنَّ [  َوَجْوَهرِيَِّة اْألَْصِليَِّة الصَّاِفَيِة قاَل الّلُه َتعاىل  حاَلِتِه اْألُوىل  يَـُعوَد َعلىِباْلَغْفَلِة َواْلَكَدِر ُصِقَل ِمبِْصَقَلِة التـَّْوبَِة َوُنظَِّف ِمباِء اْإلِ

  ]] اللََّه حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني َو حيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرِينَ 

ده و غذاى هم چنني خداوند، دل آدمى را مانند دندان، در اصل خلقت پاك و صاف و منزه از تريگى و ظلمت آفري
واقعى آن را ذكر و فكر جناب خودش قرار داده و هرگاه آلوده شود با خوردن غفلت و كدورت به كثافت و ظلمت دچار 

  .گردد مى

در اين حال بايد با صيقل توبه و آب انابه، قلب را از ظلمات گناه و كدورات معاصى پاك كرد و به حال اّول و جوهر 
  :فرمايد ا با برگرداندن قلب، عبد مورد حمبت دوست گردد، چنانچه حضرت حق مىاصلى و صاىف خودش برگرداند، ت

  .به حق كه خداوند، تّوابني و متطّهرين را دوست دارد

ْسناِن َوأراَد هذا اْلَمْعىن: َوقاَل الَنِىبُّ صلى اهللا عليه و آله[   ] َعَلْيُكْم ِبالسِّواِك ظاِهَر اْإلِ

بر مشا باد به مسواك ظاهر دندان، مرادش تطهري ظاهر است با تطهري باطن و تشبيه : رمودو پيامرب صلى اهللا عليه و آله ف
  .معقولست به حمسوس
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الّلُه َلُه ُعُيوَن احلِْْكَمِة َواْلَمزيِد ِمْن  باِب َعَتَبِة اْلَعبـَْرِة ىف اْسِتْخراِج ِمْثِل هِذِه اْألَْمثاِل ِىف اْألَْصِل َواْلَفرِْع فـََتحَ   َوَمْن أَناَخ تـََفكَُّرُه َعلى[
  ] َفْضِلِه َوالّلُه ال ُيضيُع َأْجَر اْلُمْحِسننيَ 

و هركس مرغ بلند پرواز فكرت را بر آستانه در عربت بنشاند و به حقايق و خملوقات نظر كند و خبواهد از اصل و فرع 
گشايد و عنايات و  اى حكمت و معرفت را به روى دل او مىه مسائل، اين رموزات را استخراج منايد، خداوند چشمه

  .كند فرمايد و به يقني و حتقيق كه خداوند مزد نيكوكاران را ضايع منى الطاف بريون از حد گفتگو به او كرامت مى

رت از اين شخصيت  كه آدمى دنبال يافنت حقايق برود و با كشف رموز و اسرار مسائل اهلى بر و راسىت كدام كار نيك 
  .اهلى خود افزوده و شوق و عشق بيشرتى براى عبادت و اطاعت از حضرت موال پيدا كند

   باب
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  در بيان مربز
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ا ُمسَِّى اْلُمْسَرتاُح ُمْسَرتاحاً ِالْسِرتاَحِة اْألَنـُْفِس ِمْن أَْثقاِل النِّجاساِت َواسْ : قاَل الصَّاِدُق عليه السالم ِتْفراِغ اْلَكثيفاِت َواْلَقَذِر إمنَّ
ا ِعْنَدها َأنَّ اْخلاِلَص ِمْن ُحطاِم الدُّنْيا َكذِلَك َيصُري عاِقَبُتها فـََيْسَرتيُح بِالْ  ُعُدوِل َعْنها َوتـَرِْكها َويـَُفرُِّغ نـَْفَسهُ فيها َواْلُمْؤِمُن يـَْعَتِربُ ِ

  .ِعها َوَأْخِذَها اْسِتْنكاَفُه َعِن النِّجاَسِة َواْلغاِئِط َواْلَقَذرِ َوقـَْلَبُه َعْن ُشْغِلها َوَيْستَـْنِكُف َعْن مجَْ 

اَرْينِ   التـَّْقوىَويـَتَـَفكَّْر ىف نـَْفِسِه اْلُمَكرََّمِة ىف حاٍل َكْيَف َيصُري َدليُلُه ىف حاٍل َويـَْعَلُم َأنَّ التََّمسَُّك بِاْلَقناَعِة وَ    .يُوِرُث َلُه راَحَة الدَّ

ا َوىف ِإزاَلِة النَّجاَسة ِمَن احلَْراِم َوالشُّبـَْهِة فـَيـُْغِلُق َوَأنَّ الرّ  َعْن نـَْفِسِه باَب اْلِكْربِ بـَْعَد َمْعرِفَِتِه اَحَة ىف َهواٍن الدُّنيا َواْلَفراِغ ِمَن التََّمتُِّع ِ
  .اءِ ِإيّاها َويَِفرُّ ِمَن الذُّنُوِب َويـَْفَتُح باَب التَّواُضِع َوالنََّدِم َواحلَْي

ِن اخلَْْوِف َوالصَّْربِ َواْلَكفِّ َعِن َوَجيَْتِهُد ىف َأداِء َأواِمرِِه َواْجِتناِب نَواهيِه َطَلباً ِحلُْسِن اْلَمآِب َوطيِب الزُّْلِف َوَيْسُجُن نـَْفَسُه ىف ِسجْ 
  .ءَ  ذِلَك َوما َعداُه الَشىْ   ضاُه َفِإنَّ اْلُمَعوََّل َعلىَأْن يـَتَِّصَل بَِأماِن الّلِه ىف داِر اْلَقراِر َوَيُذوُق َطْعَم رِ   الشََّهواِت ِإىل
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ا ُمسَِّى اْلُمْسَرتاُح ُمْسَرتاحاً ِالْسِرتاَحِة اْألَنـُْفِس ِمْن أَْثقاِل النِّجاساِت َواْسِتْفراِغ اْلَكثيفاِت َواْلقَ : قاَل الصَّاِدُق عليه السالم[ َذِر إمنَّ
  ]فيها

   سرتاحت نفوس از جناساتا

  :فرمايد م صادق عليه السالم مى امام

گويند كه نفوس مردم از سنگيىن جناسات پس مانده از غذاى خورده  به حمل ختليه كثافات شكم به اين خاطر مسرتاح مى
  .شوند شده و كثافات و آلودگى ها راحت مى
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دارد و مازاد  راى قدرت و قوت و ادامه حيات الزم دارد بر مىاى كه ب خورد، بدن به آن اندازه خوراكى هاىي كه انسان مى
آورد كه به مسرتاح رفته و آن را از بدن بريون براند و اگر انسان  آن را تبديل به جناست و كثافت كرده و به انسان فشار مى

  !!برد به نداى شكم در اين زمينه پاسخ نگويد، آبروى آدمى را مى

تر باشد، كثافت و جناسات و تعفن و بوى آن بيشرت و ضربه و خسارتش  تر و خومشزه و رنگنيتر  خوراكى ها هرچه سنگني
  .تر است به بدن سنگني

تر و كثافتش كمرت و پس دادنش  تر و محلش آسان به اندازه خوردن يا كمرت از حد خوردن و ساده خوردن، كم خرج
  .تر است راحت

اى از آن فرارى است و  يل به جناست شود، جناسىت كه هر موجود زندهخواهد تبد خوراكى كه بيشرتش در شكم مى! آه
   محلش باعث زمحت آدم است، بر چه
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  !حساىب انسان براى به دست آوردنش اين مهه ظلم و جور، غل و غش، خدعه و حيله نسبت به ديگران بورزد؟

به حمل كسب نرود؟ چرا در خريد و فروش رعايت احكام حق را نكند؟  چرا انسان راه حالل را طى نكند؟ چرا براى خدا
چرا براى بيشرت به دست آوردن دزدى كند، احتكار جنس منايد، ظلم بورزد و تا جاىي پيش برود كه براى لقمه ناىن دست 

  !به خون مظلوم يا مظلوماىن بيااليد؟

ى دورند و مهىت جز شكم و شهوت ندارند و از هر راهى كه قدرتشان امرياملؤمنني عليه السالم درباره مردمى كه از تربيت اهل
  :فرمايد خورند مى كنند و مى كند، پيدا مى اقتضا مى

  !!ريزد، مساوى است قيمت اينان با آنچه از شكمشان مى

حيوانات و آرى، اينان بيش از اين قيمت و ارزش ندارند و هم اينانند كه خداوند آنان را در قرآن به عنوان بدتر از 
  .درندگان وصف فرموده است

هاى چشمگري دارند، چون  كه به انسان برسند، طيب و طاهر و پاكيزه است، طعم عاىل و رنگ مواد خوراكى قبل از اين
شوند؛ اگر انسان در  ها تبديل به انرژى براى جسم و بقيه تبديل به كثافات و فضوالت مى به شكم برسند، قسمىت از آن
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ن مواد و خوردن آن عبد حضرت حق باشد، خوشا به حالش و اگر بنده شيطان و برده شكم باشد، در به دست آورد
  .حقيقت بايد گفت كه وجود او با متام شؤونش كارخانه كود سازى است

   ابوسعيد و مسئله پند و عربت

  .گذشتند ابوسعيد ابواخلري با مجعى از اصحاب از كنار دهى در نيشابور به طرف مقصدى مى

  166: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

مردى كنّاس مشغول خاىل كردن چاه مسرتاح بود، اصحاب از بوى تعفن كثافات دماغ خود را گرفتند و به سرعت از آن 
  .حمل گذشتند، وىل مشاهده كردند شيخ نيامد

  :فرياد زدند. چون نظر كردند ديدند شيخ با حالت تفكر كنار كثافات ايستاده

آمي، پس از مدتى تأمل در كنار كثافات به سوى اصحاب روان شد، چون به آنان رسيد، عرضه  مى: دفرمو . بيا! استاد
  براى چه كنار كثافات ايستادى؟! اى راهنما: داشتند

چون مشا دماغ خود گرفتيد و به سرعت حركت خود افزوديد، آوازى از كثافات و فضوالت برخاست كه هان اى : فرمود
حالىت طيب و طاهر و پاكيزه و رنگ و بوىي بسيار عاىل بر سر بازار به صورت سبزجيات و  ديروز ما با! روندگان

زديد و به انواع  آدم به خاطر به دست آوردن ما، بر سر و بار يكديگر مى جات و حبوبات قرار داشتيم و مشا بىن ميوه
كرديد، چون ما را به دست آورديد  ىگشتيد و از هيچ گونه تقلب و زورى خوددارى من ها متوسل مى ها و خدعه حيله

كه ما از  خورديد، ما بر اثر چند ساعت مهنشيىن با مشا تبديل به اين حال گشته و به اين سيه روزى افتادمي، به جاى اين
  !!اى اف بر مشا! كنيد؟ خبىت براى ما شديد، مشا از ما فرار مى مشا فرار كنيم، مشاىي كه باعث اين تريه

  !ايستاده و به پند و نصيحت آنان گوش فرا داده تا شايد عربتى از آنان بگريم من كنار كثافات

  گذشت ناصر خسرو به راهى مى
 

  مست و اليعقل نه چون ميخوارگان

 ديد قربستان و مربز روبرو
 

  بانگ بر زد گفت ِكاىي نظارگان
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  نعمت دنيا و نعمت خواره بني
 

 «1»  نعمت، اينش نعمت خوارگاناينش 

  

***  

شتش جاى بود  جّد تو آدم 
 

ر او سجود  قدسيان كردند 

  يك گنه چون كرد گفتندش متام
 

  ُمذنىب ُمذنب برو بريون خرام

  تو طمع دارى كه با چندين گناه
 

 «2»  داخل جنت شوى اى رو سياه

  

مواد غذاىي دچار غفلت از حقايق بلند آمساىن و انساىن شد، خوردن را بايد در هر صورت نبايد با توجه به شكم و *** 
وسيله بدست آوردن قدرت براى عبادت و تفكر قرار داد؛ مهت اگر شكم باشد، انسان بدون شك از آدميت و انسانيت 

  .خارج خواهد شد

نتيجه و حمصول هر كارى را توجه كند و اى بايد به عاقبت آن بينديشد و با كمال دقت  انسان در برخورد با هر برنامه
  .بداند عاقبت مرگ است و پس از مرگ بازپرسى از عمل و مزد عمل

  :گويد در ركن اّول مى» كيمياى سعادت«غزاىل در 

اما آنچه مهم است در هر روز آن است كه در مرگ و نزديكى اجل تفكر كند و با خود گويد كه ممكن است كه از اجل 
   ده است كه فايده اين فكرتيك روز بيش منان

______________________________  
اىي  -)1(   .كشكول شيخ 
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اىي -)2(   .نان و حلوا، شيخ 

  168: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

اند از درازى امل است و اگر به يقني دانندى كه تا يك ماه يا يك سال  عظيم است كه اين خلق كه روى به دنيا آورده
هرچه بدان مشغولند دور باشندى و باشد كه تا يك روز خبواهند مرد و ايشان به تدبري كارى مشغولند كه خبواهند مرد، از 

  :تا ده سال به كار خواهد آمد و براى اين گفت حق تعاىل

  .»1« ] َأْن َيُكوَن َقِد اقْـتَـَرَب َأَجُلُهمْ   ٍء َو َأْن َعسى أَ َو َملْ يـَْنُظُروا ِيف َمَلُكوِت السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ما َخَلَق اللَُّه ِمْن َشيْ [

كه شايد پايان عمرشان  ها و زمني و هر چيزى كه خدا آفريده و اين بر آمسان]  و ربوبّيت[مالكّيت ] فرمانرواىي و[آيا در 
  اند؟ نزديك شده باشد با تأمل ننگريسته

ركت كند و بايد تفكر كند تا درين روز چند خري و چون دل صاىف كند و اين تأمل كند رغبت ساخنت زاد آخرت در دل ح
تدارك بايد   بايد كرد و در گذشته چه تقصري كرده است كه مى ميسر تواند بود وى را و از هرچه معصيت است، حذر مى

  .كرد و اين مهه را به تدبر و تفكر حاجت بود

يب صنع نگرد، بلكه در مجال و جالل پس اگر كسى را راه گشاده بود، تا در ملوك آمسان و زمني نگرد و در عجا
تر كه تعظيم حق تعاىل بر دل غالب شود و تا تعظيم  حضرت اهليت نگرد، اين تفكر از مهه عبادات و از مهه تفكرها فاضل

  .غالب نشود حمبت غالب نشود و كمال سعادت در كمال حمبت است، ليكن اين هركسى را ميسر نباشد

ها كه در عامل است از بيمارى  هاى حق تعاىل كه بر وى است تفكر كند و در حمنت متليكن در بدل اين بايد كه در نع
   و درويشى و انواع عقوبات كه ورا از آن خالص

______________________________  
  .185): 7(اعراف  -)1(
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ها دور باشد و در  فرمان ها به جاى آرد و از معصيتاند، تا بداند كه شكر بر وى واجب است و شكر بدان بود كه  داده
  .»1« ها تفكر كند مجله ساعىت در آن
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  :گويد اء الدين ولد فرزند مولوى مى

  گفت امحد هركه دو روزش يكى است
 

  هست مغبون و گرفتار شكى است

  زند در ابلهى ىب يقيىن مى
 

ى   پر ز بادى هم چو انبان 

  پيش صفرود از  هر دمى پس مى
 

  شود صافيش دردى هم چو كف مى

 شود رنج او هر حلظه بدتر مى
 

 شود هر دمى او زشت و ابرت مى

  رود آن رّد باب سوى دوزخ مى
 

  ىب عذاب حبر در حبر عذاب

 پيش از آن كه كار تو آجنا رسد
 

 هر دمى غفلت تو را واپس برد

  رو به سوى اصل خود هم چون خليل
 

  چرخ نبيل بگذر از استاره و

  پاى مهت بر خور و بر ماه نه
 

  سر بر آن ايوان و آن درگاه نه

 اين خودى را خرج كن اندر خدا
 

 تا مناىن هم چو ابليسى جدا

  آب جان را ريز اندر حبر جان
 

  حد و كران تا شوى درياى ىب

  

   شهوت شكم يا تنور جهنم

طعم غذاىي بسيار قوى است، در حدى كه بسيارى از اهل عامل با جاذبه شكم و جاذبه مواد چرب و شريين و خوش 
قوت و قدرت اين دو جاذبه با سرعىت فوق العاده به هالكت و فنا، به شقاوت و بدخبىت، به تريه روزى و عاقب سوزى 

  .افتادند

   گرسنگى در متام ايام عمر و خوش مزه بودن مواد غذاىي، دو علت قوى براى
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______________________________  
  .، ركن اول219 -218: كيمياى سعادت  -)1(
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  ...حركت انسان به سوى به دست آوردن مواد و خوردن و سري شدن است و پس از سري شدن 

غذاىي چه راسىت اگر انسان مقيد به تربيت اهلى نباشد و دست به دامان اولياى خدا نداشته باشد در مقابل شكم و مواد 
  .خواهد كرد

  :»1« نويسد مى» حمجة البيضاء«فيض كاشاىن در كتاب 

از بزرگ ترين عوامل هالكت براى فرزند آدم شهوت شكم است، به خاطر مهني مسئله آدم و حوا از خانه قرار به خانه 
  .مذلت و بيچارگى در افتادند

ى كرد، اما شهوت شكم بر هر دو غلبه كرد و از آن درخت خوردند و  اينان را خداوند مهربان از خوردن آن درخت 
شىت شده و بريون رانده شدند   .پس از آن عريان از لباس 

  .گونه آفات است شكم بدون شك چشمه شهوات و مركز آالم و بيمارى ها و مهه

  .باشد شهوت جنسى و شدت ميل به زن از آثار شكم و شهوت خوراك مى

هاىي هستند كه آدمى  ق العاده به شهوت جنسى و شدت رغبت به مال و جاه، وسيلهميل شديد به خوراكى ها و ميل فو 
  !دارند را در توسعه دادن به زمينه براى به دست آوردن خوراك و عامل شهوت به حركت شديد وا مى

ته و به دنبال شكم است كه انسان به مجع مال و به دست آوردن جاه خودكشى كرده و دچار سسىت در مسائل اهلى گش
هاى شيطاىن است كه آفت ريا و غائله تفاخر و تكاثر و  به چاه فخر فروشى و حسد ورزى خواهد افتاد و از مهني زمينه

  .آورد خود بزرگ بيىن به انسان هجوم مى

______________________________  
  .، كتاب كسر الشهوتني145/ 5: حمجة البيضاء -)1(
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حقد، عداوت، كينه و دمشىن از آثار بندگى شكم است و متام اين موارد انسان را به غرق شدن در درياى جتاوز و حسد، 
  .منايد فحشا و منكرات كمك مى

اگر عبد، نفسش را رام جوع كند و جمارى شيطان را ببندد، در اطاعت خدا خواهد افتاد و راه طغيان و سركشى بر او 
  .بسته خواهد شد

  !جمبور است آخرت را به دنيا، معىن را به ظاهر، انسانيت را به حيوانيت، خدا را به شيطان بفروشد شكم پرست

   روايات طعام و شكم

  :ها اشاره شود اى از آن روايات در زمينه شكم، مسائل بسيار بلند و قابل توجهى دارند كه الزم است به پاره

جاِهُدوا أَنـُْفَسُكْم بِاجلُْوِع َواْلَعَطِش فَِإنَّ اْألَْجَر ىف ذِلَك َكَأْجِر اْلُمجاِهِد ىف َسبيِل الّلِه َوِإنَّهُ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
  .»1«  ِمْن ُجوٍع َوَعَطشٍ   لَْيَس ِمْن َعَمٍل َأَحبُّ ِإَىل الّلِه َتعاىل

بارزه با نفس برخيزيد، اجر اين مبارزه مانند اجر رزمنده با گرسنگى و تشنگى به م: پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .تر از گرسنگى و تشنگى نيست در راه خداست، به حتقيق عملى در پيشگاه خدا حمبوب

  .»2«  ال َيْدُخُل َمَلُكوَت السَّماَواِت قـَْلُب َمْن َمَألَ َبْطُنهُ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

  .شود قلب كسى كه شكمش پر است، وارد ملكوت آمسان ها منى: عليه و آله فرمودپيامرب صلى اهللا 

______________________________  
  .، كتاب كسر الشهوتني146/ 5: حمجة البيضاء -)1(

  .، كتاب كسر الشهوتني146/ 5: حمجة البيضاء -)2(
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  .»1«  َمْن َقلَّ ُطْعَمُه َوِضْحَكهُ َوَرِضَى ِمبا َيْستـُُر ِبِه َعْوَرَتهُ : أَْفَضُل؟ قالَ  قيَل يا َرُسوَل الّلِه َأىُّ الّناسِ 
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كسى كه غذا و خنده او كم باشد و به آنچه عيوب او را : از مردم كداميك برترند؟ فرمود! يا رسول الّله: گفتند
  ).نات اخالقى باشدشايد كنايه از آراسته بودن انسان به حس(پوشاند، خشنود باشد،  مى

  .»2« اْلِفْكُر ِنْصُف اْلِعباَدِة َوِقلَُّة الطَّعاِم ِهَى اْلِعباَدةُ : قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله

  .انديشه نصف عبادت است و كمى طعام خود عبادت: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

نْيا يـَُقولُ ِإنَّ اللّ : َوقاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َعْبدى ابـْتَـَلْيُتُه بِالطَّعاِم   أُْنظُُروا إىل: َه يُباِهى اْلَمالِئَكَة ِمبَْن َقلَّ ُطْعَمهُ ِىف الدُّ
ْنيا فـَتـَرََكُهما ِألَْجلى اْشَهُدوا يا َمالِئَكىت َما ِمْن َأْكَلٍة تـَرََكها ِألَْجلى ِإّال أَْبَدْلُتهُ  ا َدَرجَوالشَّراِب ِىف الدُّ   .»3« اٍت ِىف اْجلَنَّةِ  ِ

كند و  خداوند به كسى كه غذايش در دنيا خمتصر است به مالئكه مباهات مى: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
شاهد ! اى مالئكه. ام بنگريد، او را به طعام و آشاميدىن آزمايش كردم، هر دو را به خاطر من رها كرد به بنده: فرمايد مى

شت به او عطا مى كند مگر اين راى خاطر من ترك منىباشيد غذاىي را ب   .كنم كه به جاى آن درجاتى در 

  .»4« ال ُمتيُتوا اْلُقُلوَب ِبَكثْـَرِة الطَّعاِم َوالشَّراِب َفِإنَّ اْلَقْلَب َكالزَّرِع َميُوُت ِإذا َكثـَُر َعَلْيِه اْلماءُ : َوقاَل صلى اهللا عليه و آله

______________________________  
  .، كتاب كسر الشهوتني146/ 5: حمجة البيضاء -)1(

  .، كتاب كسر الشهوتني146/ 5: حمجة البيضاء -)2(

  .، كتاب كسر الشهوتني147/ 5: حمجة البيضاء -)3(

  .، كتاب كسر الشهوتني147/ 5: حمجة البيضاء -)4(
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و آشاميدن زياد به مرگ و نابودى نكشيد، حقيقتاً قلب مانند زراعت است، دل ها را با طعام : و نيز آن حضرت فرمود
  .رود وقىت آب فراوان به او برسد از بني مى

  .»1« بِْئَس اْلَعْوُن َعَلى الدِّيِن قـَْلٌب َخنيٌب، َوَبْطٌن َرغيٌب َونـَْعٌظ َشديدٌ : قاَل الصَّاِدُق عليه السالم قاَل َرُسوُل الّلهِ 
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چه عامل بدى است براى از بني بردن دين، ترسوىي، : پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود: السالم فرمودامام صادق عليه 
  .پرخورى و كثرت شهوت راىن

  .»2« ٍء أَبـَْغُض ِإَىل الّلِه ِمْن َبْطٍن َممُْلوءٌ  ما ِمْن َشىْ : َعْن أىب َجْعَفٍر عليه السالم

  .تر نيست پر، در پيشگاه حق مبغوضچيزى از شكم : امام باقر عليه السالم فرمود

َلةٍ : َوقاَل داُوُد عليه السالم   .»3« تـَْرُك ُلْقَمٍة َمَع الضَُّروَرِة إَلْيها َأَحبُّ إَىلَّ ِمْن ِقياِم ِعْشرين لَيـْ

  .تر است ترك يك لقمه در كمال احتياج به آن براى من از بيدارى و عبادت بيست شب حمبوب: داود عليه السالم فرمود

َقبَـْنيِ َفقيلَ : اَل الَنِىبُّ صلى اهللا عليه و آلهق    َوما ُمها يَا َرُسوَل الّلِه؟ َقالَ : َوْيٌل لِلنَّاِس ِمَن اْلَقبـْ

______________________________  
  .، كتاب كسر الشهوتني150/ 5: ؛ حمجة البيضاء3، باب كراهية كثرة األكل، حديث 269/ 6: الكاىف -)1(

  .، كتاب كسر الشهوتني150/ 5: ؛ حمجة البيضاء11، باب كراهية كثرة األكل، حديث 270/ 6: الكاىف -)2(

  .، كتاب كسر الشهوتني151/ 5: ؛ حمجة البيضاء19627، حديث 1، باب 211/ 16: مستدرك الوسائل -)3(
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  .»1«  اْلَبْطُن َواْلَفرْجُ 

  آن دو چيست؟: گفتند! واى بر مردم از قبقبني: دپيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمو 

  .شكم و شهوت: فرمود

  :لقمان به فرزندش فرمود

  .»2« يا بـَُىنَّ ِإَذا اْمتَـَلَئِت اْلِمْعَدُة نَاَمِت اْلِفْكَرُة َوَخَرَسِت احلِْْكَمُة َوقـََعَدِت اَألْعضاءُ َعِن اْلِعباَدةِ 

  .مانند شود و اعضا از عبادت باز مى خوابد، زبان حكمت الل مى مىهنگامى كه معده پر شود، فكر ! پسرم
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   خورى آثار و فوايد كم

  :اند بزرگان فرموده

  .دهد كه به او عالقه داشته باشد جوع و گرسنگى در نزد خدا در خزينه اوست و آن را تنها به كسى مى

  :كم خورى و گرسنگى داراى فوائد بسيارى است از مجله

  . قلبصفا و روشىن - 1

  .رّقت و دل رمحى - 2

  .انكسار و ذل در پيشگاه حضرت حق - 3

______________________________  
  .، كتاب كسر الشهوتني151/ 5: ؛ حمجة البيضاء19627، حديث 1، باب 212/ 16: مستدرك الوسائل -)1(

ذيب األخالق؛ حمجة البيضاء102/ 1: جمموعة ورام -)2(   .الشهوتني ، كتاب كسر151/ 5: ، باب 
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  .هاى اهلى و عذاب آخرت توجه به آزمايش - 4

  .شكسنت شهواتى كه علت گناهان است - 5

  .كم خواىب و دوام بيدارى به خصوص بيدارى شب  - 6

  .آسان شدن مواظبت بر عبادت - 7

  .صحت بدن و سالمت اعضا و جوارح - 8

  .و حيله و گناهان مربوط به مالراحت بودن در كسب و كار و عدم خدعه  - 9

  .متّكن از ايثار اضافه مال و خوراكى به مستحق شرعى -10
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حمجة «توانند به جلد پنجم  فيض كاشاىن و غزاىل در ذيل اين ده فائده بياناتى بس مهم دارند، عاشقان حقايق بيشرت مى
  .مراجعه كنند» البيضاء

  :فرمايد مولوى در فضيلت جوع مى

 تر ها پاكيزه رنجرنج جوع از 
 

 خاصه در جوع است صد فضل و هنر

  رنج جوع اوىل بود خود زان علل
 

  هم به لطف و هم به خفت هم عمل

  جوع خود سلطان داروهاست هني
 

  جوع بر جان نه چنني خوارش مبني

  

 جوع نور چشم باشد در بصر
 

 جوع باشد قابليت در نظر

 مجله ناخوش از جماعت خوش شود
 

 هاست رد ها از جماعت مجله خوش

  

  :در پايان ترمجه مجله اّول حديث بايد گفت

يه كنيد و به هنگام خوردن يا به اندازه يا اگر بتوانيد كم  اوًال به هر قيمىت كه متام مى شود، خوراك خود را از حالل 
مريضى و هم چنني فضوالت و كثافات است و خبوريد؛ زيرا عاقبت خوراكى ها به خصوص اگر بيش از اندازه خورده شود 

چيزى كه عاقبتش چنني است، ارزش اين را ندارد كه انسان براى به دست آوردنش از صراط مستقيم دور مانده و دست 
  .به گناه و عصيان بيااليد

يه كنيد و براى خدا خبوريد و براى خدا عبادت كنيد و براى خدا عمر گرامنايه را صرف ك نيد و براى خدا براى خدا 
   قسمىت از انرژى گرفته شده از غذا را صرف
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  .خدمت به خلق خدا كنيد
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محّال كثافت و فضوالت نباشيد و به حنوى زندگى نكنيد كه درباره مشا بگويند كه اّول او نطفه و حال او محال فضوالت 
  !يت و انسانيت در وجود او خربى و اثرى نيستو آه كه از آدم!! وآخر او جيفه متعّفن و بدبوست

  177: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

ا ِعْنَدها َأنَّ اْخلاِلَص ِمْن ُحطاِم الدُّْنيا َكذِلَك َيصُري عاِقَبُتها فـََيْسَرتيُح بِاْلُعدُ [ وِل َعْنها َوتـَرِْكها َويـَُفرُِّغ نـَْفَسُه َوقـَْلَبهُ َواْلُمْؤِمُن يـَْعَتِربُ ِ
  ]ِلها َوَيْستَـْنِكُف َعْن َمجِْعها َوَأْخِذَها اْسِتْنكاَفُه َعِن النِّجاَسِة َواْلغاِئِط َواْلَقَذرِ َعْن ُشغْ 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

مؤمن را سزاوار و اليق است كه در مربز در وقت دفع شدن كثافات، به چشم عربت نظر كند و به نفس خود خطاب 
شود در آزار و زمحىت و اكنون كه  و خالصه لذت هاى دنيا عاقبتش اين است كه تا از تو دفع منىزبده ! منايد كه اى نفس

اش اين باشد، كجا دنيا براى اضافه به دست  دفع شده به اين عفونت و بدبوىي است و هرگاه خالصه لذات دنيا نتيجه
  !عمر است براى آن تلف كىن؟ آوردنش، قابليت اين مهه زمحت را دارد كه، عزيزترين سرمايه خود را كه

گونه اوقات به خود فكر كند، رفته رفته دوسىت دنيا و مجع مال دنيا و عالقه به آن در نظر او كم و ىب  مؤمن، وقىت در اين
آيد   شود، مگر براى ضرورت و ننگش مى كند و ديگر متوجه آن منى شود و مهت و حمبت خود را از آن قطع مى اعتبار مى

  .كه از مجع كردن جناست ننگ دارد آن بگردد، مثل اينكه پريامون 

  :در روايت است كه

   كند تا به اى سر او را به پايني متمايل مى رود، فرشته انسان وقىت به مسرتاح مى
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  !!»1« حمصول شكم خود نظر كند و ببيند و بداند كه چه بوده و چه شده و از اين منظره عربت بگريد

هاىي كه در متام امور حيات به حساب خود رسيدند، خود را در اين جهان و كنار اين سفره  خوشا به حال آن انسان
مسافر و مهمان ديدند و وطن اصلى خويش را مقام قرب و آخرت دانستند، انبيا را شناخته و ائمه بزرگوار عليهم السالم 

  .هاى عاىل حيات و زندگى را استوار كردند را هادى راه حساب كرده و بر اساس اين واقعيت
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  :به قول يك اهل دل

  برخيز تا كه رو به در آشنا كنيم
 

  باشد گره ز كار فروبسته وا كنيم

 آجنا كه كاروان حمبت كند گذر
 

  بر ديده خاك مقدمشان توتيا كنيم

 هركس در اين جهان به كسى اقتدا كند
 

  ما پريوى ز مذهب اهل صفا كنيم

 قسمت زمانه اگر زهر يا كه شهددر 
 

  شرط طريق نيست كه چون و چرا كنيم

  تا نشكنيم رونق بازار مشك ناب
 

  هاى زلف ببوييم و وا كنيم اين عقده

ند سر اندر هواى يار  گر ديگران 
 

  ما طى راه عشق به ترك هوا كنيم

______________________________  
  .با كمى اختالف 3، حديث 1، باب 164/ 77: حبار األنوار -)1(
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اَرْينِ   التـَّْقوىَويـَتَـَفكَّْر ىف نـَْفِسِه اْلُمَكرََّمِة ىف حاٍل َكْيَف َيصُري َدليُلهُ ىف حاٍل َويـَْعَلُم َأنَّ التََّمسَُّك بِاْلَقناَعِة وَ [   ] يُوِرُث َلُه راَحَة الدَّ

تواند در حاىل كه در  صفا و جال دارد نفس مكرم است و چنني نفسى داراى قدرت تفكر است و مىنفسى كه ىف اجلمله 
تر راه برد و به مهني خاطر امام صادق عليه السالم در  آن است انديشه كند تا از بركت انديشه از آن حال به حالت عاىل

ه فعًال دارد، چگونه راهنماى او نسبت به حال انديشه و تعقل كند در نفس مكرمه در حالىت ك: فرمايد اين مجله مى
داند كه وقىت حاصل مواد غذاىي با مهه ارزشش فضوالت و   فهمد و مى گردد، در اين صورت مى تر مى تر و عاىل شريف

رتين علت راحت دو دنياست   .كثافات است، بايد به قناعت و تقوا تكيه كرد كه اين دو حقيقت، 

ك بار و سبك بالند؛ زيرا در برنامه ظاهر به خاطر قناعتشان و تقواشان كم خوراك و كم مؤونه آرى، اهل قناعت و تقوا سب
  .و در برنامه باطنشان از گناه معصيت سبك بار و راحتند
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ا َوىف ِإزاَلِة النَّ [ جاَسِة ِمَن احلَْراِم َوالشُّبـَْهِة فـَيـُْغِلُق َعْن نـَْفِسِه باَب اْلِكْربِ بـَْعَد َمْعرِفَِتِه َوَأنَّ الرّاَحَة ىف َهواِن الدُّنيا َواْلَفراِغ ِمَن التََّمتُِّع ِ
  ]ِإيّاها َويَِفرُّ ِمَن الذُّنُوِب َويـَْفَتُح باَب التَّواُضِع َوالنََّدِم َواحلَْياءِ 

دى است و جداىي از متّتعات غلط و به اين نتيجه خواهد رسيد كه راحت انسان و توشه قيامت در سبك گرفنت امور ما
دنيا و هم چنني متّتعات غري ضرورى و هم چنني راحت دنيا در ازاله جناست حرام و شبهه از زندگى است و چون كم 

دهد و مالزم عجز و شكستگى و ذلت و افتقار در  اعتبارى دنيا و پسىت آن ظاهر شد هرگز عجب و تكرب به خود راه منى
  .شدپيشگاه حمبوب خواهد 

ماند، در اين حال از معاصى  آرى، پس از شناخت مهالك و آفات دنيا براى عجب و كرب و ساير صفات رذيله جاىي منى
  .كند گريزد و در تواضع و پشيماىن و حيا به روى خود باز مى كند، مى مانند گوسپندى كه از گرگ فرار مى
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َعِن  اِمرِِه َواْجِتناِب َنواهيِه َطَلباً ِحلُْسِن اْلَمآِب َوطيِب الزَّْلِف َوَيْسُجُن ىف ِسْجِن اخلَْْوِف َوالصَّْربِ َواْلَكفِّ َوَجيَْتِهُد ىف َأداِء أَو [
  ]ءَ  ما َعداُه الَشىذِلَك وَ   َأْن يـَتَِّصَل بَِأماِن الّلِه ىف داِر اْلَقراِر َوَيُذوَق َطْعَم ِرضاُه َفِإنَّ اْلُمَعوََّل َعلى  الشََّهواِت ِإىل

پس از شناخت دنيا و صورت و سريت و حمصول آن، براى اداى واجبات حق و دورى از نواهى آن جناب، جهت 
عاقبت خبريى و رسيدن به درجات عاليه به كوششى سخت برخواهد آمد و نفس سركش و طاغى را در زندان ترس از 

خوددارى از شهوات حبس خواهد كرد، تا اتصال به امان حق در  مقام حق و پايدارى در اعمال صاحل و اخالق حسنه و
دارالقرار آرام گريد و طعم خشنودى دوست را بچشد كه تنها ماندىن از انسان مهني عبادت و اطاعت است و غري آن 

  .چيزى نيست

ترين كارى  مهمگريى از معاصى  اى است، اداى فرائض و كناره مگر اداى واجبات و به خصوص ترك حمرمات كار ساده
است كه در دوره تاريخ بشر اجنام داده و متام انبياى خدا و ائمه طاهرين عليهم السالم به مهني خاطر به سوى انسان 

  .هاى حضرت حق قرار دهد فرستاده شدند كه انسان حيات و زندگى خويش را منطبق بر فرمان

و مهه پس از آگاهى در مقام عمل برآيند، به قسمت اعظمى  اگر مهه به دستورهاى انبيا و ائمه عليهم السالم آگاه شوند
  .از مشكالت مادى، خانوادگى، اجتماعى و معنوى جامعه خامته داده خواهد شد
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اگر زندگى و شؤونش را در اين ناحيه قرار دهيد، از لذتى برخودار خواهيد شد كه مافوق آن تصور نيست، عالوه حركت 
دهد كه حىت مالئكه از درك آن  ت مشا ابدى خواهد شد و از حلظه به حلظه اين حركت عشقى به مشا دست مىمثب

  .عاجزند؛ اين راه، راه خداست و اين منزل، منزل عشق است و آن را پاياىن نيست

ر هست، اما منزل را راه را آخ: راه خدا را حّدى و آخرى هست؟ فرمود: از سيد برهان الدين حمقق، شيخ موالنا پرسيدند
پاياىن و كراىن نيست؛ زيرا راه خدا توىي و تو را واجب است كه از خود و هسىت بگذرى، البد كه اين را آخرى هست اال 

چون به حق رسيدى طلب و سري حقيقى آن است كه بعد از يافت، راه وصال را پايان نيست، اولني را كه از خودى  
  .خوانند» سري ىف اللّه«د و آخرين كه بعد از وصل است گوين» سري اىل الّله«گذشنت است 

  پس يقني دان راه بعد وصل هوست
 

  اوليا را راه اندر عني اوست

 سري اىل الّله را بود پايان و حد
 

 سري ىف الّله را نه حد باشد نه عد

  اين چنني سريى فن آن بنده است
 

  كاو زخود مرده است و از حق زنده است

 برد سيل هر سو مى مرده را كش
 

 برد او ندارد زآن خرب جو مى

 خرب سري سيل است آن و مرده ىب
 

 رود بر روى آب اى نامور مى

 هم چنني چون بنده مرد از هست خود
 

 او مناند و گشت فاىن در احد

  غري حق بعد از فنا در كار نيست
 

  يار حق حقست و حق را يار نيست

  پس بود در راه وصلت سري حق
 

  اوست تنها كژ خموان اينجا ورق

 غري سري حق مدان آن سري را
 

 زو ببني آن طاعت و آن خري را

  

  10باب 
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   در بيان طهارت
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ْم ِإَىل اْلماِء تـََقدَُّمَك ِإىل: قاَل الصَّاِدُق عليه السالم َرْمحَِة الّلِه، َفِإنَّ الّلَه َقْد َجَعَل اْلماَء ِمْفتاَح   ِإذا َأَرْدَت الطَّهاَرَة َواْلُوُضوَء فـَتَـَقدَّ
  .َبساِط ِخْدَمِتهِ   قـُْرِبِه َوُمناجاِتِه َوَدليًال إىل

الَِّذي َأْرَسَل الرِّياَح  َو ُهوَ [ : عاىلَفَكما َأنَّ َرْمحََتُه ُتَطهُِّر ُذنُوَب اْلِعباِد َكذِلَك ِجناساُت الظَّاِهِر يَُطهُِّرَها اْلماءُ ال َغيـُْر قاَل الّلُه تَ 
  .»2« ] ٍء َحيٍ  َو َجَعْلنا ِمَن اْلماِء ُكلَّ َشيْ [ : َوقاَل الّلُه َتعاىل »1« ]ُبْشراً بـَْنيَ َيَدْي َرْمحَِتِه َو أَنـْزَْلنا ِمَن السَّماِء ماًء َطُهوراً 

نْيا َكذِلَك  َفَكما َأْحيا ِبِه ُكلَّ َشىْ    .ِبَرْمحَِتِه َوَفْضِلِه َجَعَلُه َحياَة اْلُقُلوبِ ٍء ِمْن نَعيِم الدُّ

  .ءٍ  ٍء َوىف ُكلِّ َشىْ  َوتـََفكَّْر ىف َصفاِء اْلماِء َورِقَِّتِه َوَطُهورَتِِه َوبـَرََكِتِه َوَلطيِف اْمِتزاِجِه ِبُكلِّ َشىْ 

ْاِت بَِأدائِها َفراِئَضُه َوُسنَـَنُه َفِإنَّ َحتَْت ُكلِّ واِحٍد ِمْنها َفواِئَد َكثريًَة ِإذا َواْستَـْعِمْلهُ ىف َتْطهِري اَألْعضاِء الَّىت أََمَرَك الّلهُ ِبَتْطِهِريها، وَ 
  .اْستَـْعَمْلَتها بِاحلُْْرَمِة انـَْفَجَرْت َلَك َعْنيُ َفواِئِدِه َعْن َقريبٍ 

______________________________  
  .57): 7(اعراف  -)1(

  .30): 21(انبياء  -)2(
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ٍء َحقَُّه َوال يـَتَـَغيـَّْر َعْن َمْعناهُ ُمْعَتِرباً ِلَقْوِل َرُسوِل الّلِه صلى اهللا عليه و  ُمثَّ عاِشْر َخْلَق الّلِه َكاْمِتزاِج اْلماِء بِاَألْشياِء يـَُؤّدى ُكلَّ َشى
  .مَثُل اْلُمْؤِمِن اْخلاِلِص َكَمَثِل اْلماءِ : آله

  .ىف َمجيِع طاعاِتَك َكَصْفَوِة اْلماِء حَني أَنـَْزَلهُ ِمَن السَّماءِ   ْفَوُتَك َمَع الّلِه َتعاىلَوْلَتُكْن صَ 

  .َواْلَيقِني ِعْنَد َطهاَرِة َجوارِِحَك بِاْلماءِ   َوَطهِّْر قـَْلَبَك بِالتـَّْقوى

  187: ، ص4 عرفان اسالمى، ج
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َمَك ِإىلِإذا َأَرْدَت الطَّ : قاَل الصَّاِدُق عليه السالم[ ْم ِإَىل اْلماِء تـََقدُّ َرْمحَِة الّلِه، فَِإنَّ الّلَه َقْد َجَعَل اْلماَء ِمْفتاَح   هاَرَة َواْلُوُضوَء فـَتَـَقدَّ
  ] َبساِط ِخْدَمِتهِ   قـُْرِبِه َوُمناجاِتِه َوَدليًال إىل

   طهارت

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

پس توجه كن به طرف آب، مثل توجه كردن به سوى  -مستحب، چه واجبچه  -هرگاه اراده طهارت و وضو كردى
  .رمحت اهلى

به حتقيق كه خداوند مهربان آب را در جهت طهارت و وضو، كليد قرب و مناجات خود قرار داده و دليل و راهنما به 
  .سوى بساط خدمتش

ظاهر از اوساخ و كثافات، قرب اهلى و  چنانچه قرب به بزرگان دنيا و نزديكى به بساط ايشان موقوف است به طهارت
قرب به بساط حضرت او موقوف است به طهارت ظاهر از لوث جناسات و طهارت باطن از كثافات گناه و جناسات 

  .تعلقات غري حق

كلمه وضو در منت روايت بعد از كلمه طهارت، ظاهراً ذكر خاص بعد از عام است به اين معىن كه كلمه طهارت شامل 
كه اكثراً در عبادات  كه اين كلمه داراى معىن عام است در عني حال به خاطر اين و و غسل است و با اينتيمم، وض

   احتياج مردم به وضو بيش از تيمم و غسل است و تيمم و غسل جز در موارد خاصى اتفاق

  188: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

منايد و در اينجا الزم است به هر سه  وضو اشاره مى افتد؛ امام صادق عليه السالم بعد از لغت طهارت به مسئله منى
  .مسئله از نظر فقهى و عرفاىن در حدى كه اين نوشته اقتضا دارد اشاره شود

  وضو، تيمم و غسل در قرآن جميد

ها دستور دارد و اين هر  وضو، تيمم و غسل سه مورد از موارد طهارت هستند كه خداوند جميد در قرآن كرمي نسبت به آن
ترين عبادت و برترين كار يعىن مناز است و مقدمه براى بسيارى از عبادات واجبه و  طهارت، مقدمه براى ورود به مهم سه

  .امور مستحبه
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ُؤِسُكْم َو َأْرُجَلُكْم ِإَىل اْلَكْعبَـْنيِ ُحوا ِبرُ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا ُقْمُتْم ِإَىل الصَّالِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َو أَْيِدَيُكْم ِإَىل اْلَمراِفِق َو اْمسَ [
َسَفٍر َأْو جاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلغاِئِط َأْو الَمْسُتُم النِّساَء فـََلْم جتَُِدوا ماًء   َأْو َعلى  َو ِإْن ُكْنُتْم ُجُنباً فَاطَّهَُّروا َو ِإْن ُكْنُتْم َمْرضى

َو ِلُيِتمَّ وا ِبُوُجوِهُكْم َو أَْيِديُكْم ِمْنُه ما يُرِيُد اللَُّه لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرٍَج َو لِكْن يُرِيُد لُِيَطهِّرَُكْم فـَتَـَيمَُّموا َصِعيداً َطيِّباً فَاْمَسحُ 
  .»1« ] ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

را تا آرنج بشوييد و خبشى از سرتان و روى  هايتان مناز برخيزيد، صورت و دست] قصدِ [هنگامى كه به ! اى اهل اميان
باشيد يا  پاهايتان را تا برآمدگى پشت پا مسح كنيد و اگر ُجُنب بوديد، غسل كنيد و اگر بيمار هستيد يا در سفر مى

 نيافتيد، به خاكى]  براى وضو يا غسل[ايد و آىب  آمده، يا با زنان آميزش كرده]  دستشوىي[يكى از مشا از قضاى حاجت 
  پاك، تيمم كنيد و از آن خبشى از

______________________________  
  .6): 5(مائده  -)1(
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خواهد  بر مشا تنگى و مشقت قرار دهد، بلكه مى]  با احكامش[خواهد  خدا منى. هايتان را مسح مناييد صورت و دست
  .مشا متام منايد، تا سپاس گزاريدپاك كند و نعمتش را بر ] ها از آلودگى[مشا را 

  ا هاى گران آب و خاك نعمت

  .توجهند آب و خاك، دو نعمت بسيار با عظمت هستند كه اكثر مردم به ارزش و قدر و قيمت آن ىب

يك حلظه در دنياى ذهن خود، زندگى را از آب و خاك خاىل و جدا مالحظه كنيد، تا به قيمت و ارزش اين دو نعمت 
  .توجه كنيد بزرگ بيشرت

شوند، با چه بالها و خطرهاى سنگني و گاهى غري قابل  مراكزى كه بعضى از سال ها به كم آىب و خشك ساىل دچار مى
  !شوند؟ جربان روبرو مى

آب مساوق با حيات و حيات مساوق با آب است، آجنا كه حيات هست، آب هست و آجنا كه آب هست، حيات 
  .هست
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آىب  شايد نزديك به نود درصدش بستگى به آب دارد و اگر موجودات زنده به كم آىب يا ىباى از زندگى  قسمت عمده
  .دچار شوند، با مرگ و نيسىت روبرو خواهند شد

   آب و خاك در قرآن

  .كند اش كراراً به نعمت آب و خاك اشاره كرده و هر دو را منبع انواع بركات براى بشر معرىف مى قرآن در آيات كرميه

  190: ، ص4 سالمى، جعرفان ا

  .»1« ]ءٍ  َو ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل ِمَن السَّماِء ماًء َفَأْخَرْجنا ِبِه نَباَت ُكلِّ َشيْ [

  .روياندمي]  از زمني[و اوست كه از آمسان آىب فرستاد، و به وسيله آن گياهان گوناگون را 

  َعَلْيُكْم ِمَن السَّماِء ماءً ِلُيَطهِّرَُكْم ِبِه َو يُْذِهَب َعْنُكْم رِْجَز الشَّْيطاِن َو ِليَـْرِبَط َعلىِإْذ يـَُغشِّيُكُم النُّعاَس أََمَنًة ِمْنُه َو يـُنَـزُِّل [
  .»2« ] قـُُلوِبُكْم َو يـَُثبَِّت ِبِه اْألَْقدامَ 

لط كرد و هنگامى را كه به سبب امنيت و آرامشى كه ازسوى خدا يافتيد، خواب سبكى را به مهه مشا مس] ياد كنيد[و 
كه از بدترين كثافات [پاك كند، و وسوسه شيطان را ] ها از آلودگى[برايتان آىب از آمسان نازل كرد تا مشا را به وسيله آن 

  .هايتان را به آن استوار و پا برجا كند هايتان را استحكام دهد، و گام از مشا برطرف منايد، و دل]  است

به آن هنگامى كه مسلمانان دچار كم آىب بودند و قدرت و قوت و تداركات  آيه شريفه در ارتباط با جنگ بدر است،
آنان در برابر مشركان قابل توجه نبود كه در آن هنگامه عظيم با عنايت خدا باران سخىت باريد و مهان باران از عوامل 

  .بسيار مهم پريوزى آنان شد

  ْي َرْمحَِتِه َحىتَّ ِإذا أَقـَلَّْت َسحاباً ثِقاًال ُسْقناُه لِبَـَلٍد َميٍِّت فََأنـْزَْلنا ِبِه اْلماَء َفَأْخَرْجنا ِبِه ِمنْ َو ُهَو الَِّذي يـُْرِسُل الرِّياَح ُبْشراً بـَْنيَ َيدَ [
  .»3« ] َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ   ُكلِّ الثََّمراِت َكذِلَك ُخنْرُِج اْلَمْوتى

   ان مژده دهندهرمحتش به عنو ]  بارانِ [و اوست كه بادها را پيشاپيِش 

______________________________  
  .99): 6(انعام  -)1(
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  .11): 8(انفال  -)2(

  .57): 7(اعراف  -)3(
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رانيم، پس به وسيله آن باران نازل  فرستد تا هنگامى كه ابرهاى سنگني بار را بردارند، آن را به سوى سرزميىن مرده مى مى
از البه [اين گونه ]  در روز قيامت[مردگان را نيز ] و[آورمي  بريون مى]  از زمني[ه وسيله باران از هر نوع ميوه كنيم و ب مى

اراده و [تا متذّكر و يادآور ]  ها را مثل زدمي باد، ابر، باران، زمني، روييدن گياهان و انواع ميوه[آورمي،  بريون مى] الى گورها
  .شويد] ايت خدا قدرت ىب

ْم َو َسخََّر َلُكُم اْلُفْلَك لَِتْجرَِي ِيف اللَُّه الَِّذي َخَلَق السَّماواِت َو اْألَْرَض َو أَنـَْزَل ِمَن السَّماِء ماًء َفَأْخرََج ِبِه ِمَن الثََّمراِت ِرْزقاً َلكُ [
ارَ  ْ   .»1« ]اْلَبْحِر بَِأْمرِِه َو َسخََّر َلُكُم اْألَ

هاى گوناگون  آفريد، و از آمسان آىب نازل كرد، و براى مشا به وسيله آن از حمصوالت و ميوهها و زمني را  خداست كه آمسان
رها را مسّخر مشا كرد روزى بريون آورد، و ِكشىت   .ها را مسّخر مشا قرار داد تا به فرمان او در دريا روان شوند، و نيز 

و روايات از آن ياد شده و از خاك هم كه از اعظم هاى گوناگون در قرآن  آب، نعمت بسيار مهمى است كه به مناسبت
ها به  گونه ياد شده و از تركيب اين دو حقيقت است كه به اراده حضرت حق انواع بركات و نعمت ها است به مهان نعمت

  .رسد انسان مى

داشت زندگى از اعظم وسايل و انفع عوامل است و آنچه را آب در زندگى موجودات و  در عامل آب در طهارت و 
  .هسىت به عهده دارد، نعمت ديگر به عهده ندارد

______________________________  
  .32): 14(ابراهيم  -)1(
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  .نقش آب، نقش به سزاىي است و يك قطره آن گاهى به اندازه قيمت حيات يك موجود است
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  !!و نبات و حيوان و انسان و مهه و مهه زنده به آب هستند زمني و كوه و هوا و دريا و بيابان و هامون و كوير

داشت جسم و جان    طهارت و 

شود و  لفظ طهارت در حديث حضرت صادق عليه السالم لفظ عامى است و مهان طور كه از اصل روايت استفاده مى
هر دو نوع از طهارت دهند، منظور از طهارت در آيات قرآن و روايات  خود حضرت صادق عليه السالم توضيح مى

داشت روح و روان و به نظر مى: است داشت جسم و طهارت و  رسد   طهارت ظاهرى و طهارت باطىن، طهارت و 
داشت جسم و  كه در اين زمينه گفتار بيشرتى الزم است، تا مطالعه كنندگان به اين واقعيت آگاه شوند كه اسالم به 

  .جان چقدر امهيت داده است

اى با تقوا و در  ر جسم و جان اسالم منظور دارد، گاهى با آب، زماىن با غسل، وقىت با تيمم و در مرحلهطهارتى كه د
اى با توجه به دستورهاى طىب نسبت به آب و هوا و غذا و در  جاىي با پرهيز غذاىي و در موردى با ترك گناه و در مرتبه
شود و نيز مراعات حسنات اخالقى و دورى از رذايل  حاصل مىقسمىت با روزه و در جانىب با اجراى فرائض براى انسان 

داشت روح و تزكيه نفس است   .دو عامل بسيار مهم براى 

ها است و از دسرتس مردم خارج است، ده  اى كه فعًال در گوشه بعضى از كتاخبانه يكى از نويسندگان گذشته، در جزوه
داشت نفس  داشت جسم و تن و ده اصل در  كند كه خالصه هر يك از ده اصل از نظر مشا  و روح ذكر مىاصل در 

داشت بر اساس قرآن و روايات و مسائل علمى در مى   گذرد، تا دورمناىي از دو 
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 اختيار مشا قرار بگريد و در ضمن مطالب آن جزوه از زواياى فراموشى خارج گشته و با خواندن و عمل به آن ثواىب به
  .روح نويسنده آن برسد

  داشت غذا - 1

هاى چرب و نرم  هاى رنگني و لقمه كنند سفره خربند، گمان مى اكثر مردم از رموز و كيفيت و كميت و اسرار غذا ىب
  .هاى رنگارنگ بيش از ميدان جنِگ موجب اتالف نفوس است رتين غذاست و حال آن كه سفره

  .ىي كه در معرض حشرات كثيف بوده نيز موجب مرض و هالكت استغذاهاى بد و فاسد و مانده و آن غذاها
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تا گرسنه نشويد غذا خنوريد و هنوز كه اشتها باقى است دست از غذا برداريد، غذا را كامًال جبويد، سحق و صاليه كنيد، 
  .تا توده مخريى شكل حاصل شود، آن گاه بلع كنيد

: اند پس آهسته خبوريد و از پرخورى اجتناب جوييد؛ از قدمي گفتهاز متام جهاز هاضمه فقط دهان در اختيار مشاست، 
  .كنند پرخورها با دندان، گور خود را مى

  .»1«  هيچ چيز نزد خدا منفورتر از معده انباشته نيست: رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود

سلولز و چيزهاىي كه بايد بدل ما يتحلل غذاى خوب آن است كه از حيث وزن و حجم كم و از نظر دارا بودن ويتامني و 
قرار گريد زياد باشد و اال پر كردن شكم از غذاهاى پر حجم وىل كم انرژى جز خسران و ضرر چيزى عايد انسان 

  .كند منى

بيش از سه وعده غذا خنوريد، به هنگام غذا داراى حالت شاد باشيد، چون حاالت مثبت روحى در هضم غذا مؤثر 
  در هنگام خوردن از افكار است، سعى كنيد

______________________________  
  .19629، حديث 212/ 16: مستدرك الوسائل -)1(
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  .انگيز بر حذر مبانيد آور دور باشيد و از غصه و عوامل هيجان حزن

د، حىت املقدور از كنسروها اجتناب ها از خوردن گوشت و ختم مرغ خوددارى كني اگر سن مشا از چهل افزون است، شب
  .مناييد، سعى كنيد غذاى تازه خبوريد

  .ها آن است كه در آن كلم، كاهو، پياز، ميوه، ساالد روغن زيتون، سبزى، هويج، پنري كهنه و سركه ديده شود رتين سفره

  .لز و انواع ويتامني ب استنان در صورتى بسيار خوب است كه آرد آن را نبيخته باشند؛ زيرا سبوس نان داراى سلو 

كالرى غذا بايد متناسب با سن و شغل و مقدار كار و . در هواى گرم، مواد گوشىت و چرىب و قندى كمرت استعمال مناييد
ظروف غذا بايد متيز باشد، اگر مسى است بايد ماهى يك بار به . آب و هوا باشد، يعىن اگر كم كار هستيد كمرت خبوريد

كه در نتيجه پرخورى و   »1«  ده بنا به گفته رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله جايگاه متام امراض استسپيدگرى برود، مع
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داشت غذاىي  شود، اغلب بيمارى هاى كبدى، كليوى، فشار خون و امراض معده شكم پرسىت حاصل مى اى در اثر عدم 
نگام خنوريد، از حمركات بپرهيزيد، گاه گاهى ر  وزه بگرييد و امساك كنيد تا اعضاى گوارشى اسرتاحت  است، بيهوده و نا

  .كنند

  داشت هوا - 2

داشت انسان هوا است، هوا بايد پاك و ىب هواى جو، غذاى حيات است، بزرگ آاليش نگاه داشته  ترين عامل مهم 
  .شود

______________________________  
  .مريض، باب احلمية لل109، باب 453/ 16: مستدرك الوسائل -)1(
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  .هوا در زندگى موجودات آن قدر ضرورى است كه آفريدگار مهربان آن را رايگان در اختيار گذاشت

دهند، در نتيجه خود و  كنند و امهيىت به پاكى و طهارت آن منى اى از مردم از روى جهل و ناآگاهى، هوا را آلوده مى عده
  .منايند كنند و خويش را در پيشگاه حضرت حق مسؤول مى مبتال مىديگران را به ضعف مزاج 

رود و بر اثر از بني رفنت اشتها سوء تغذيه  وقىت هواى متيز تنفس نشد و خبار مسى از بدن خارج نگشت، اشتها از بني مى
  .دشو  گردد و جسم ميدان بروز امراض مى آيد و سوء تغذيه باعث از بني رفنت تاب و توان مى پيش مى

هاى نفىت و دود چراغ براى تنفس مضر است؛ زيرا هر دو باعث آلودگى هوا هستند، در صورتى كه سه دقيقه به  خبارى
  .انسان هوا نرسد، مرگ آدمى حتمى است

كند و آن عبارت است از ريتني و جلد، چون آدمى  هوا در بدن اثر فيزيكى و شيمياىي دارد و از دو طريق خمتلف نفوذ مى
آورد، پس در هر شبانه روزى بيست هزار مرتبه تنفس و در هر تنفس  دقيقه شانزده مرتبه شهيق و شانزده مرتبه زفري مىهر 

گردد و در شبانه روز معادل  كند كه جمموعاً در شبانه روز معادل ده مرت مكعب هوا داخل ريتني مى نيم ليرت هوا اخذ مى
  .كند اورت پيدا مىده هزار ليرت خون با اين ده هزار ليرت جم
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شود كه هوا به نسبت بسيار عظيمى، عمل تصفيه خون را به عهده دارد، بنابراين اندك  از اين ارقام به سهولت روشن مى
  .شود تغيري شيمياىي اين غذاى حياتى موجب سسىت و فتور بدن مى

ا بكوشد و از آلوده كردن هوا كه اسالم، آلوده كردن هوا را حرام دانسته و هر مسلمان موظف است در حفظ سالمت هو 
  .نتيجه آن آلوده شدن بدن به خصوص اطفال و خمصوصاً بيماران است بپرهيزد

  196: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

داشت آن از اهم تكاليفى است كه اسالم عزيز بر عهده مردم مؤمن گذاشته است   .حفظ حميط حيات و رعايت 

   داشت آب - 3

كه ارزان و مفت در اختيار موجودات زنده قرار گرفته و رعايت پاكى و پاكيزگى آن بر متام آب، نعمت با عظمىت است  
  .مردم واجب و الزم است

طعم و هشت تا پانزده درجه حرارت داشته باشد و اكسيژن در آن حملول باشد،  بو، ىب آب خوراكى بايد شفاف، خنك، ىب
  .ا تكان دهندپس آب جوشيده وقىت قابل شرب است كه مثل دوغ آن ر 

  .رويد، يا ماهى قزل آال در آن وجود دارد براى شرب داراى كمال صالحيت است آب هاىي كه در كنار آن شاهى آىب مى

  .ها و آىب كه در آن ماهى و حلزون يافت شود بسيار نيكو است ها و رودخانه آب چشمه

  .د براى آشاميدن خوب نيستهاىي كه كمرت از يك مرت عمق و هشت مرت عرض باش آب دريا و رودخانه

دهد، اما اگر استعمال آب سرد  آب سرد اگر كم كم آشاميده شود اعمال هضم را حتريك منوده، حرارت بدن را تنزل مى
  .شود متمادى و به افراط صورت گريد، موجب اسهال و عوارض معدى مى

ها و شرب موقت آن براى بعضى از  نآب هاى معدىن به علت زيادى امالح چندان قابل شرب نيست، اما استحمام آ
  .امراض خوب است

آلوده كردن آب آشاميدىن مردم، گناهى بس بزرگ و در پيشگاه حضرت حق مسؤوليت بسيار سنگيىن دارد، سعى كنيد از 
  .آلوده كردن آب آشاميدىن مردم بپرهيزيد
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   داشت خواب - 4

  .كند هاى اهلى بر بشر معرىف مى ست؛ قرآن جميد، خواب را يكى از نعمتيكى از ضروريات زندگى خواب ا

  .آيد يك حلظه فكر كنيد، اگر خواب از مشا گرفته شود، يا جاىي گرفتار شويد كه نگذارند خبوابيد، چه بر سر مشا مى

  .ان مضر استالبته اسرتاحت و خواب بايد به اندازه باشد، زياده روى در خواب و در هر چيزى براى جسم و ج

كند، مزامحت فراهم كردن  اسالم، خواب زياد را هم چون پرخورى مضر دانسته و مردم مؤمن را از افراط در خواب منع مى
  .اند خالف شرع و دور از انسانيت است براى كساىن كه در اسرتاحت

  .اند دهمردم بالغ در بيست و چهار ساعت اگر هشت ساعت خبوابند رعايت اعتدال در خواب را كر 

خواىب بر اعصاب  كه متام شب را بيدار مبانيد پرهيز كنيد؛ زيرا قرآن جميد از بيدار ماندن در متام شب منع فرموده، ىب از اين
رتين وقت بيدارى در شب هنگام سحر است آن هم براى مناجات و استغفار و قلب فشار مى   .آورد؛ 

دور باشد و حداقل الزم است حدود دو ساعت در روز در اطاق باز اتاق خواب بايد از سر و صدا و مزامحت ديگران 
ره بگريد   .باشد تا از نور آفتاب 

داشت را مى: گويند مى غذاى منظم، كار منظم، خواب منظم؛ اين سه دستور، : توان در سه مجله خالصه كرد متام علم 
  .كند مشا را با صحت و سالمت هم آغوش مى

  198: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

   داشت غريزه - 5

نكاح، سنت من : فرمودند ها نقش بسيار مهمى دارد؛ پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله مى ازدواج، در سالمت انسان
  .»1«  است و هركس از اين سنت روى گردان شود از من نيست
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رتين راه تشخيص سالمت، گرفنت الزم است به هنگام ازدواج، زن و مرد از سالمت كامل برخوردار باشند و امروز 
  .تصديق صحت مزاج از طبيبان حاذق و متعهد است

  .مراجعه كنيد - كه در قرآن و روايات منعكس است  - در اعمال مسائل جنسى حتماً به مقررات اهلى

  . استريزد و منبع بدخبىت و پريشان حاىل در اجنام مسائل جنسى از افراط بپرهيزيد كه نريوى انسان را به خاك مى

جسم و جان خود را در آستان افراط در شهوت قرار ندهيد و عصاره حيات را با زياده روى در برنامه جنسى به آتش 
  .شهوت مسوزانيد

  .افراط در هر نوع لذت، نوعى خودكشى است: اند كند؛ گفته اعتدال در اين امر مشا را از خطرات دور مى

ك است، براى سامل ماندن از خطرات غريزه جنسى به مهسر خود قناعت كنيد و ازدواج پيش از بلوغ براى زن و مرد خطرنا
از چشم چراىن و شركت در جمالس گناه و جمالسى كه حمرك شهوات حيواىن است، بپرهيزيد؛ چشم، مقدمه بسيارى از  

   گناهان است و گناهان مقدمه سقوط جسم و جان و دروازه ورود به حميط خشم

______________________________  
  .23، حديث 1، باب 220/ 100: ، الفصل الثامن واخلمسون، ىف التزويج؛ حبار األنوار101: جامع األخبار -)1(
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و غضب خداست و عاقبت گناهان آتش جهنم و عذاب دردناك دوزخ و خالصه دور ماندن از سعادت دنيا و آخرت 
  .است

كه لذت واقعى خود را در ارتباط با حضرت دوست قرار داده و از ساير لذات مشروع به اندازه   خوشا به حال آن انساىن
  .كند ضرورت استفاده مى

به خدا قسم ساعىت براى انسان، خوش تر از ساعت ارتباط با دوست نيست، آن ساعىت كه قلب با حضرت موال در 
اى مناجات از ناى جان بريون آمده و اشك ديده بر رخسار ارتباط قرار گرفته و صداى پرسوز انسان در گوشه خلوت بر 

  :اى اين عارف وارسته، عجب ساعت خوشى است آدمى جارى گشته و به قول اهلى قمشه
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مرا يك شب به وصل خود كىن شادان چه 
  خواهد شد

 دمى جامن رهاىن از غم هجران چه خواهد شد

 گردد به ياد خود دمل از غريپردازى چه مى
 

 را نگه دارى بر اين پيمان چه خواهد شدروامن 

  پايانت اى ماه از نگاه من نكاهد حسن ىب
 

پرده بنماىي به چشم جان چه خواهد  رخت ىب
 شد

  

  به شكر آن كه در ملك نكوىي شاه يكتاىي
 

گذارى يك قدم در كوى مسكينان چه خواهد 
 شد

  گرفتار بالى دمشىن چون نفس خوخنوارم
 

 اميان چه خواهد شد زين خصم ىبنگهدارى گرم 

 به نزهتگاه انسم گر دهى مأوا چها گردد
 

 به خلوختانه وصلم كىن مهمان چه خواهد شد

  

  200: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  

  رقيبان را به حكم عشق با ما مهربان سازى
 

 نكويان را رهاىن از غم دوران چه خواهد شد

  دارىهزاران يوسف مصرى تو اى مه مشرتى 
 

 مرا هم گر مشارى از خريداران چه خواهد شد

  

   داشت مسكن - 6
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داشت  در انتخاب و تعيني مسكن حمل زندگى بايد توجه كامل داشت؛ زيرا خانه و حمل سكونت از عوامل بسيار مهم 
  .جسم و جان است

پرمجعيت دور باشد، اگر نزديك باغستان ها و ها، كارخاجنات و مراكز شلوغ و  ها، مزبله منزل بايد از جماورت مرداب
  .ها و در حميطى كه از سرسبزى و خرمى برخوردار است باشد، در سالمت انسان بسيار مؤثر است بيشه

  .در سردترين شب هاى زمستان درجه حرارت اتاق خواب بايد بني دوازده و شانزده درجه باشد

  .انه انسان نبايد مزاحم آب و هوا و آفتاب خانه ديگران باشدساختمان منزل نبايد از سه طبقه بيشرت باشد و خ

رتين روشناىي خانه ها براى منزل برق است؛ زيرا چراغ نفىت هر  اى كه حمل زندگى است بايد خشك و بدون رطوبت باشد، 
باز شود تا دهد و براى تنفس مضر است، روزى سه چهار مرتبه درها بايد  قدر هم متيز نگاهداشته شود بوى نفت مى

  .هواى ساختمان به كلى عوض شود

رود كه ميكروب سل و ساير ميكروب ها  در موقع نظافت ساختمان كارى كنيد كه گرد و غبار، كم برخيزد؛ زيرا بيم آن مى
ق كنيد به اتا به مشا آزار برساند، جلوى بيىن خود را به هنگام تنظيف منزل بگرييد، با كفشى كه در معابر رفت و آمد مى

  ها

  201: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .نرويد، اخالط سينه و آب بيىن را روى زمني و به خصوص روى زمني منزل نيندازيد

دستورهاى عاىل اسالم را در پاكيزه نگاه داشنت خانه و حمل سكونت كامًال مراعات كنيد، خداوند مهربان انسان را براى 
  .توان هدف حضرت دوست را تأمني كرد ل منىعبادت و تكامل آفريده، با جسم مريض و روح كس

داشت در متام زمينه ها در اسالم واجب شرعى و اخالقى است، پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله در مجله  رعايت 
  :اند معروف پر قدر و قيمتش نظافت را از اميان دانسته و فرموده

  .»1«  النِّظاَفُة ِمَن اِإلميانِ 

داشت خود در متام امور و زمينهانسان هاى آلوده توانند  ها توجهى ندارند، چگونه مى ، افراد كثيف و مردمى كه به 
هاى  هاى پيامرب صلى اهللا عليه و آله و خواسته ادعاى مسلماىن كنند، مسلمان كسى است كه از دستورهاى حق و فرمان
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اى جداى از مقررات اهلى و حالل و حرام خداوندى  هسعادت خبش ائمه طاهرين عليهم السالم پريوى كند و در هيچ برنام
  .زيست نكند

   نور آفتاب - 7

ترين منافع براى  ترين انرژى ها و ميدان مهم گري باشد؛ آفتاب، منبع مهم هاى آفتاب زندگى و سكونت بايد در اتاق
  .موجودات زنده است

اى كه در تاريكى نشو و منا  موجودات زندهآفتاب، هم چون آب و هوا در زندگى موجودات امرى ضرورى است، 
   منايند، حنيف، پژمرده و غمناك مى

______________________________  
  .20016، حديث 92، باب 319/ 16: ؛ مستدرك الوسائل21: طب النىبّ  -)1(

  202: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .هاست و خونشان رقيق و گيجى و كسالت رفيق آن

  !اى كه آفتاب ندارد نيازمند طبيب است جلد و سپس روى سلسله اعصاب است، خانهاثر نور، اّول روى 

  .ها به متام اطاق بتابد و نقطه تاريكى جبا مناند در و پنجره بايد عريض و مرتفع ساخته شود، تا آفتاب از طريق آن

رتين قدرت براى از بني رفنت ميكروب ها د   .ر آفتاب استروزى چند دقيقه در آفتاب قدم بزنيد كه 

   داشت عمومى بدن - 8

  :پوست بدن داراى سه عمل است

هاى حياتى در ارتباط با سالمت پوست بدن است، مهني كه  اعتدال و سالمىت سلسله اعصاب و كليه كار دستگاه: اول
  .گذارد ها اثر منفى مى در پوست اخالىل پيدا شود به روى متام آن دستگاه

هاى پوست است، كثيف بودن پوست عمل تنفس را كند و براى درون بدن ضرر و خسارت  امهترين برن تنفس از مهم: دوم
  .دارد
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شود به سطح  تعديل و تنظيم حرارت بدن و حفظ دائمى آن، بر سبيل استمرار رطوبت خود را كه قريب يك ليرت مى: سوم
  .گردد منايد و موجب خنكى بدن مى بدن آورده خبار مى

پذير باشد، چون كه حمصوالت جامد عرق با حمصوالت ترشح غدد پيوسته در سطح بشره با پوست بايد مهيشه نفوذ
  .منايد غبارهاى خارج و كرك لباس خملوط شده و اندود مستحكمى كه چرك بدن باشد توليد مى

   كنند و حمصول هاى مرده بدن دائماً از بشره جدا شده و توليد يك قشر مى سلول

  203: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

گردد، آن گاه به عمل پوست  سازد و بر ضخامتش افزوده مى اين قشر متمادى با حمصول غدد خمتلفه خملوط شده لعاىب مى
  .شود سازد و از اينجا علت تأكيد در وضو و اغسال مستحبه از طرف اسالم روشن مى زيان سخت وارد مى

هاى متيز كمرت و پيش  كه مرگ و مري در نزد طائفه  دهد پاكيزگى بدن اولني شرط سالمىت است؛ زيرا آمارها نشان مى
  .هاى كثيف بيشرت است توده

ها را با صابون  بدن را با آفتاب و هواى متيز و آب آشنا كنيد، عادت كنيد از بيىن تنفس كنيد، قبل از غذا دست و ناخن
كوتاه كنيد كه ناخن بلند خانه ها را   بعد از قضاى حاجت دست خود را با مواد صابوىن شستشو دهيد، ناخن. بشوييد

  .ميكروب و آلودگى ها است

داشىت در حقيقت خودكشى مى داشت را مراعات كنيد پريى و مرگ را به  انسان بر اثر عمل نكردن به قواعد  كند، اگر 
  .ايد عقب انداخته

   داشت ورزش

رت تغذ   .شوند يه مىورزش، سبب حسن جريان خون در اعضا و عضالت شده، سلول هاى بدن 

رتين ورزش تنفس عميق است كه  ورزش كسالت و تنبلى را از بني مى برد، ورزش بايد در هواى آزاد و متيز اجنام گريد، 
  .دهان بسته باشد
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رتين ورزش ها راه رفنت و به فرموده  در هنگام ورزش بايد لباس تنگ نباشد، تا حركات ورزشى به خوىب اجنام گريد و نيز از 
ها باغباىن و كشاورزى و خالصه فعاليت و كار و به  اسب سوارى، ترياندازى، شنا و شكار و نيكوتر از ايناسالم 

  .خصوص كار منزل براى كمك به اهل خانه است

  روزهاى تعطيل را در صحارى و دامن كوه ها به سر برده و روح و جسم را از

  204: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .آنچه لطف و كرم و عنايت حضرت حق اقتضا كرده نريو ببخشيدمشاهده آثار دلكش طبيعت و 

ها  هاى خمتلفه صحيح نيست، متام اين برنامه روى در آفتاب به اندازه متوسط نيز ورزش خوىب است، افراط در ورزش پياده
د، متام امور ظاهر براى اين است كه جسم و روح نريومند و با نشاط شوند، تا تكاليف اهلّيه با نشاط و با حال اجنام گري 

حركت انسان با توجه به احكام حضرت حق مهيشه بايد حركت از ظاهر به باطن باشد، اكتفا  . مقدمه امور باطن است
تغذيه جسم و جان الزم است و در اين زمينه بايد عدالت را . كردن به دنياى حمض يا آخرت حمض كار غلطى است

  .موال در هر دو زمينه حركت منود هاى حضرت رعايت كرد و با توجه به خواسته

ورزش را به اين هدف اجنام دهيد كه جسم براى اجراى مقررات اهلى نريومند شود، اگر اين هدف در كار نباشد، در 
  !حقيقت ورزش عامل پروراندن ناحيه حيواىن وجود است

   داشت روان

  .سالمت روح و روان امهيت دهيم دهيم، بيش از آن بايد به اى كه به سالمت جسم امهيت مى به اندازه

جسم و جان به هم پيوسته است و در يكديگر مؤثرند، آن كه درد روحى دارد بالطبع اين درد در جسمش اثر خواهد  
  .گذاشت

  .دانند و اين مسئله به جتربه ثابت شده است بعضى از دانشمندان، بروز بسيارى از امراض را علت روحى مى

  205: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

، زيان خيز و موجب بيمارى است، »1«  غم و غصه و بدبيىن و نارضايىت از زندگى، خياالت واهى و ماليخولياىي
گويند در زندگى صابر و ثابت  طور كه آيات و روايات مى خمصوصاً اگر سن غصه دار از چهل سال بيشرت باشد، مهان
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دبارى را از دست ندهيد، نگذاريد اندوه و غم و تندخوىي بر مشا اى بر  قدم و با حوصله و با حلم باشيد و در هيچ برنامه
  .حاكم شود

  .كنند، بپرهيزيد انگيز وارد نشويد، از معاشرت با مردمى كه مشا را به گناه آلوده مى در جمالس هلو و لعب و شهوت

  .پاك تاريخ را زياد مطالعه كنيد هاى از خدا غافل منانيد، قرآن و روايات و سرگذشت انبيا و امامان عليهم السالم و چهره

اتصال روح را با حضرت دوست حفظ كنيد و از ياد جناب او غافل منانيد، غفلت از حق موجب پريشاىن و اضطراب 
  .روح و دل است و اين اضطراب مايه بسيارى از امراض است

داشت روان    اصول 

داشت روان، نيز مانند جسم بر ده اصل استوار است كه  توضيح آن ده اصل در شرح روايات كتاب شريف اصول 
داشت روان » مصباح الشريعة« مندرج است و هريك در اين فصل به طور جداگانه شرح الزم ندارد، اصول ده گانه 

  :عبارت است از

______________________________  
راه است و معموًال در دنباله فلج اى مرض عصىب است كه با اختالل قواى عضالىن و دماغى مه گونه: ماليخوليا -)1(

  .آيد عمومى يا حتت شكنجه شديد روحى و جسمى و يا بر اثر مرض صرع يا به طور مادرزادى پديد مى

  206: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .اميان به حق و روز قيامت - 1

  .صرب و شكيباىي در برابر حوادث - 2

  .دورى از ترس و خوف - 3

  .اخالقىحذر از متام رذايل  - 4

  .خو كردن به خوشبيىن - 5
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  .حمبت ورزيدن و كمك به خلق خدا - 6

  .پرورش اراده و عزم - 7

  .به طور دائم فعاليت سودمند كردن - 8

  .شناسى و مراقبه و حماسبه خويشنت - 9

  .پيوسته به ياد مرگ بودن -10

داراى تواناىي جسمى بودند و از بركت مردان حق، مهيشه از سالمت روح و جان برخوردار بودند و از پرتو سالمت روح 
رتين صورت به بندگى حضرت حق مشغول بوده و وجودشان براى ديگران مشع  اين دو سالمت در متام شؤون حيات به 

  .هدايت و چراغ راه بود

  :به قول فروغى بسطامى

 مردان خدا پرده پندار دريدند
 

 يعىن مهه جا غري خدا هيچ نديدند

 ان دست گرفتندهر دست كه دادند مه
 

 هر نكته كه گفتند مهان نكته شنيدند

 يك فرقه به عشرت در كاشانه گشودند
 

 يك زمره به حسرت سر انگشت گزيدند

  فرياد كه در رهگذر آدم خاكى
 

 پس دانه فشاندند و بسى دام تنيدند

 مهت طلب از باطن مردان سحرخيز
 

 زيرا كه يكى را ز دو عامل طلبيدند

ار مزن    دست به دامان گروهىز
 

 كز حق بربيدند و به باطل گرويدند

  چون خلق درآيند به بازار حقيقت
 

 ترسم نفروشند متاعى كه خريدند
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اند؛ مراجعه به  طهارت در اسالم شرح بسيار مفصلى دارد كه فقيهان بزرگ اسالمى كتاب هاى پرارزشى در اين زمينه نوشته
داشت در دو  نتيجه مىآن كتب انسان را به اين  رساند كه در متام ادوار تارخيى، مكتىب به اندازه اسالم بر طهارت و 

ناحيه جسم و جان اصرار نورزيده؛ در اين نوشتار، از توضيح مفصل مسئله طهارت، چشم پوشيده و جنبه معنويت آن 
  .شود بيان مى

   تيمم معنوى

بدن ضرر داشت به حكم قرآن براى حتقق طهارت جهت عبادت چون آب براى غسل و وضو يافت نشد و يا آب براى 
  .بايد روى به خاك آورد

ابتدا بايد به خاك به ديده عربت نظر كرد؛ خاك، منبع انواع بركات براى موجودات زنده است؛ تو هم از خاك درس بگري، 
آمدن مرغزارها و مراكز با صفا و  براى متام مردم منبع خري و بركت باش، خاك بسرت شكفته شدن گل ها و صحنه به وجود

با طراوت است، تو نيز ميدان شكفته شدن ديگران باش، بگذار خلق خدا در جنب تو از غصه درآيند، از رنج راحت 
  .شوند، از بال جنات پيدا كنند و گره از كار بسته آنان باز شود و چهره آنان چون گل در جنب تو بشكفد

ى سهل و آسان در اختيار مردم است، تو هم مانند خاك سهل و آسان در اختيار مردم خاك با اين مهه قدر و قيمت خيل
  .باش

خاك با مهه ارزشى كه دارد زير پاى متام موجودات قرار گرفته و اين از كمال تواضع اوست كه تكويناً دارا است، تو نيز 
  .واضع و فروتىن با مردم زندگى كنمانند خاك، خاكى باش و با داشنت انواع شؤونات مادى و معنوى در كمال ت

  :به قول سعدى

  به طاعت بنه چهره بر آستان
 

  كه اين است سجاده راستان
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  اى سر بر اين در بنه اگر بنده
 

  كاله خداوندى از سر بنه

  به درگاه فرمانده ذواجلالل
 

  چو درويش پيش توانگر بنال

  شاهى مپوش چوطاعت كىن لبس
 

  چو درويش خملص برآور خروش

  كه پروردگارا توانگر توىي
 

  توانا و درويش پرور توىي

  نه كشور گشامي نه فرمان دهم
 

  يكى از گدايان اين درگهم

 دعا كن به شب چون گدايان به سوز
 

 كىن پادشاهى به روز و گر مى

  

نيت كن و پس از نيت پاك و خالص دو دست خود بر خاك بزن  چون به ديده عربت و پندگريى بر خاك نظر كردى،
اى  سپس متام پيشاىن را با خاك مسح كن، آن گاه روى دو دستت را، در اين حال است كه به طهارت ظاهر آراسته شده

  .وىل هنوز لياقت حضرت او را ندارى؛ زيرا عمده برنامه در طهارت باطن است

  :فرمايد در باب وضو و غسل و تيمم مى» اسرار احلكم«سبزوارى در جلد دّوم  فيلسوف بزرگ، مرحوم حاج مال هادى

  .كه با احداث ظاهره نتوان داخل در مناز شد، هم چنني با آاليش باطنه نتوان ادعاى حمبت، بلكه طالبيت حق كرد چنان

 غسل در اشك زدم كه اهل طريقت گويند
 

 «1» پاك شو اّول و پس ديده بر آن پاك انداز

  

   مراتب طهارت

  :جلمله طهارت را چهار مرتبه استبا

  .تطهري ظاهر از احداث و اخباث :اول
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______________________________  
  .حافظ -)1(
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  .ها از جرامي و ذنوب چون دست اندازى هاى بيجا و كج روشى اندام ها به خالف شرع مطهر تطهري جوارح و اندام :دوم

  .تطهري قلب از اخالق رذيله و خوى هاى بد :سوم

  .تطهري لطيفه سريه از تعلق به ماسوى الّله تعاىل :چهارم

شود مگر به طى مرتبه سافله پيش  و اين طهارت انبيا و صديقني از اوليا است و به هر مرتبه عاليه از اين مراتب رسيده منى
  .از آن

سوى الّله و تنوير آن به معرفة الّله مادامى كه فارغ نشود مطهر از تطهري قلب از رسد به طهارت لطيفه سريه از ما  پس منى
  .اخالق رذيله و تزيني آن به اخالق محيده

ها به مناقب  رسد به طهارت قلبيه مادامى كه فارغ نشود از طهارت جوارح از مثالب و تبعات و تنظيف آن و هم چنني منى
  .مهني به تطهري ظاهر تيسري است و طاعات پس امر تطهري خطري است نه

   اسرار تيّمم

عارف كم نظري، مرحوم سيد حيدر آملى كه از اعاظم علماى شيعه و از مفاخر عامل انسانيت است و داراى كتب عرفاىن 
  :مهمى است، متام مسائل عاىل اهلى را به سه درجه تقسيم كرده است

  .اهل شريعتعمل به مسائل بر وفق ظاهر احكام حتت عنوان عمل 

  .»راه يافتگان به باطن«عمل به مسائل بر وفق باطن احكام حتت عنوان عمل اهل طريقت 

عمل به مسائل بر وفق باطن احكام، حتت عنوان عمل اهل حقيقت كه در اينجا به ترمجه خمتصرى از مقاالت او اكتفا 
  .شود مى
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  :»1« فرمايد مى» ريعه و اطوار الطريقه و انوار احلقيقهاسرار الش«در باب تيمم در كتاب 

تيمم، نزد اهل شريعت عبارت از طهارت ترابيه است و آن عملى است به جاى وضو و غسل، به هنگامى كه انسان از 
  .آب معذور باشد

نداشنت وسيله اّول پيدا نكردن آب بعد از گشنت دنبال آن به مقدار الزم، دّوم : عذر هم در سه صورت حاصل است
يه آب مانند پول، يا دلو و طناب و امثال آن، سّوم ترس بر جان و مال در صورت استعمال آب   .جهت 

چون شرايط تيمم مجع شود، تيمم صحيح نيست مگر بر زمني يا آنچه به اسم زمني است مانند خاك، يا گل يا سنگ؛ 
  .مل طبيعى حمكم شده استزيرا گل و سنگ هم در حقيقت مهان خاك است كه بر اثر عوا

و شكل و كيفيت تيمم هم بر مهه معلوم است، اگر بدل از وضو است، يك بار دست بر خاك بزند و دو دست را پس 
از به خاك زدن بتكاند، آن گاه به پيشاىن بكشد سپس با باطن دست چپ به پشت دست راست و با باطن دست 

ست يك بار ديگر دست به خاك زده و پشت دو دست را راست به پشت دست چپ بكشد و اگر بدل از غسل ا
  .و از مباح بودن آنچه در وضو گفته شده در تيمم هم هست »2« مسح كند

مقدمه حتقيق در آب حقيقى، مقدمه دّوم حتقيق در : گونه تيمم حمتاج به دو مقدمه است اما تيمم اهل طريقت، فهم اين
  .خاك حقيقى

   رت از علوم و معارف اهليّه است كه از آنآب حقيقى به حكم عقل و نقل عبا

______________________________  
  .146: اسرار الشريعة -)1(

تيمم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقى ندارد، كه براى توضيح : فرمايند مى» دام ظلهم«مراجع عظام تقليد  -)2(
  .توانيد به رساله توضيح املسائل مراجعه كنيد بيشرت مى
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  .برند حتت عنوان حيات حقيقى اسم مى
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اند، علوم هم از نظر شرافت و خست با هم تفاوت دارند، مهه  هم چنان كه آب ها از نظر شرييىن و تلخى با هم متفاوت
معارف اهلّيه تعبري  علوم با هم يكى نيستند، معارف اهلّيه كجا و علوم ظاهرى و رمسى كجا، به مهني خاطر عقل و نقل از

  .كنند به حيات حقيقى مى

و هيچ موجودى در اين عامل به حسب استعداد و استحقاق و قابليت از اين علم كه در حقيقت حيات اوست خاىل 
تواند خاىل باشد، چون در صورت خلو، عدم خواهد بود، موجوديت موجود در هر شأىن كه از وجود قرار  نيست و منى

  :ن علم است و حيات هر ذى حياتى در گرو اين علم است چنانچه در آيه شريفهدارد بسته به اي

  .»1« ] ٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِحبَْمِدِه َو لِكْن ال تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهمْ  َو ِإْن ِمْن َشيْ [

  .فهميد منىها را  گويد، وىل مشا تسبيح آن كه مهراه با ستايش، تسبيح او مى وهيچ چيزى نيست مگر اين

ء تسبيحى نيست مگر بعد از معرفت و اقرار به وجود مقدس حضرت موال و اين معرفت و  توضيح دادم و گفتم براى شى
: اقرار قابل صدور نيست مگر از موجودى كه زنده باشد به حيات صورى يا حيات معنوى پس صحيح است كه بگومي

  .ياتعلم، معرفت، ح: براى هر شيئى در وجود سه چيز است

  :و گفتار حضرت پروردگار در آيه شريفه

  .»2« ]أَنـَْزَل ِمَن السَّماِء ماًء َفساَلْت أَْوِديٌَة ِبَقَدرِها[

______________________________  
  .44): 17(اسراء  -)1(

  .17): 13(رعد  -)2(
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  .جارى شد]  سيالىب[ندازه گنجايش و وسعتش خدا از آمسان آىب نازل كرد كه در هر درّه و رودى به ا

به معىن استعداد و قابليت هر موجود » بقدرها«به معىن قلوب، » اوديه«به معىن علم، » آب«به اتفاق اكثر مفسرين، 
  .است
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  :و گفتار پروردگار

  .»1« ]َو كاَن َعْرُشُه َعَلى اْلماءِ [

كه زيربناى حيات [اش بر آب  ، در حاىل كه ختت فرمانرواىيها و زمني را در شش روز آفريد و او كسى است كه آمسان
  .قرار داشت]  است

داللت بر مهني معناى حقيقى دارد؛ زيرا بني عرش صورى و آب صورى نه بر طريق شرع و نه بر ترتيب موجودات و نه بر 
  .ات حقيقى و معرفت استطريق عقل و حتقيق خملوقات هيچ مناسبىت وجود ندارد، منظور از آب در اين آيه علم و حي

  .ء است ء به اندازه ظرفيت هر شى گونه آيات به معناى آن حقيقت ساريه در كل شى در هر صورت آب در اين

  .»2« ]* ذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ [

  .ناپذير و دانا گريى تواناى شكست اين است اندازه

رتين تعبري است؛ زيرا عرش و غري عرش قيامى جز به حقيقت ندارد و حيات حقيقى چيزى جز  اين تعبري در حقيقت 
   علم نيست، پس حيات واقعى هر شيئى

______________________________  
  .7): 11(هود  -)1(

  .12): 41(، فصلت 38): 36(، يس 96): 6(انعام  -)2(

  213: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

ذكر عرش به خصوص در آيه شريفه به خاطر اين است كه اعظم به علم است و معناى آيه معناى مطابقى است و 
  .اجسام و اقرب اشيا به مقامات باالى جمّرده است

  .وقىت اعظم اشيا خمصوص به شيئى از اوصاف مشرتك بني كل شد، به ناچار احقر اشيا هم از اين وصف برخوردار است

  :در گفتار حضرت حق
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  .»1« ] الرَّْمحُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتوى[

  .رمحان بر ختت فرمانرواىي و تدبري امور آفرينش چريه و مسّلط است]  خداى[

به معناى استيال است و ذكر خصوص عرش براى اين است كه اعظم اشيا و »  استوى«نيز مهني معاىن را بايد گفت؛ زيرا 
اوىل و در اينجا مباحثى از معقول  اعظم اجسام است و استيال بر اعظم اشيا مستلزم استيال بر احقر اشيا است به طريق

  .وجود دارد كه جايش نيست، اين مسئله آب حقيقى

اما مسئله خاك حقيقى كه به حكم عقل در ازاى آب حقيقى است و خاك حقيقى عبارت از علوم ظاهرى است كه به 
  .منزله خاك صورى در برابر آب صورى است و به منزله پوست در برابر مغز است

راد از آب حقيقى علوم روحاىن و معارف قدسى است، مراد از خاك حقيقى علوم حسى كسىب و معارف هم چنان كه م
  .فكرى حدسى است

مثل عيسى مثل آدم است، از خاك آفريده : فرمايد مهه جا خاك به معناى خاك صورى نيست، آجنا كه خداوند در قرآن مى
   شده، آيا متام هسىت عيسى

______________________________  
  .5): 20(طه  -)1(
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از خاك آفريده شده يا از خاك و عناصر ديگر، در حدى كه خاك هم جزئى از اجزاى جسم اوست؟ البته از خاك و غري 
  .هاى ديگر هم آمده است خاك آفريده شده وىل بنابر اغلبيت به خاك اشاره شده، پس در اين آيه خاك به معناى واقعيت

هر دانشى كه منبع و منشأش حواس ظاهره و باطنه باشد مانند علوم كسىب كه قبًال : پس از بيان اين مطلب بايد گفت
  .ذكر شد نسبت دادن اين علوم به خاك اوىل و انسب است

و  و هر علمى كه منبع و منشأش كشف و فيض است كه عبارت از علوم اهلّيه و معارف ربانيه، آن علومى كه به آن وحى
  .شود نسبتش به آب اوىل و انسب است اهلام و علم لدىن اطالق مى

  :گويد و به اين دو مرحله خداوند بزرگ در قرآن جميد اشاره فرموده، آجنا كه مى
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ْم َألََكُلوا ِمْن فـَْوِقهِ [ يَل َو ما أُْنزَِل ِإَلْيِهْم ِمْن َرِِّ جنِْ   .»1« ] ْم َو ِمْن َحتِْت أَْرُجِلِهمْ َو َلْو أَنـَُّهْم أَقاُموا التـَّْوراَة َو اْإلِ

ترديد از بركات  داشتند، ىب و آنچه را كه از سوى پروردگارشان به آنان نازل شده برپا مى]  واقعى[و اگر آنان تورات و اجنيل 
ره   .شدند مند مى آمسان و زمني 

  .امل جسماىن و علوم حاصله از اوستكه مراد از اين فوق، عامل روحاىن و علوم نازله از اوست و مراد از حتت، ع

  .مراد از فوق، باران و مراد از حتت، نبات است بر اصل صحيحى استوار نيست: گويند و قول مفّسرين كه مى

دين  رسد و به كسى كه قائم نيست از انسان هاى ىب زيرا باران و نبات به كسى كه قائم به تورات و اجنيل و قرآن است مى
   رسد، پس اين نيز مى و هم چنني حيوانات

______________________________  
  .66): 5(مائده  -)1(

  215: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

رسد؛ آيه شريفه حصول اين دو نوع خوراك را موقوف به قيام به  معىن كه معناى معموىل است، ظاهراً درست به نظر منى
  .شرط حمال است و اين معىن بر داناى زيرك پنهان نيستداند، البته وجود مشروط بدون  تورات و اجنيل و قرآن مى

اهل طريقت هرگاه با آب حقيقى يعىن علوم اهلّيه و فيوضات ربانيه امكان : اما نتيجه حبث و حتقيق در آب و خاك حقيقى
به اندازه طهارت باطن را به خاطر موانعى نداشتند، بايد به خاك حقيقى كه قواعد ظاهرى براى تصفيه باطن و صفاى آن 

چون قواعد و مسائل ظاهرى شريعت و علوم باطىن طريقت و آنچه برتر از اين دو معنا . استعداد است، مراجعه كنند
  .است، حقيقت است

اى است براى رسيدن به طهارت باطن، چون از آب حقيقى براى  مراجعه به خاك حقيقى، براى پاكى و طهارت مقدمه
  .بودى به قواعد و علوم مراجعه كنتصفيه باطن ذات حمروم و معذور 

گريى از بدن به اين  اش را امر فرموده با كمك بدن كه خاك پاك است به طهارت جان رجوع كن، كمك خداوند، بنده
است كه جسم را به وظائف شرعيه در متام شؤون وادار كىن آجنا كه قدرت طهارت جان را با آب حقيقى ندارى كه 

كند، فعًال وظيفه تو تيمم بر خاك حقيقى  ا كند كم كم زمينه طهارت باطن را براى تو فراهم مىطهارت ظاهر اگر ادامه پيد
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است، يعىن ملس و مس علوم ظاهرى و قواعد شرعى و به كارگريى آن علوم و قواعد، چون ظاهر را با خاك حقيقى 
و فيوضات اهلى منور شده و به عامل  كند، آجناست كه به انوار حق آراسىت، باطن لياقت رسيدن به آب حقيقى پيدا مى

  .شوى گذارى و اليق قرار گرفنت در بساط قرب مى ديگرى قدم مى

تواند به حتصيل طهارت باطن برخيزد به خلقت خاكيش بنگرد،  سالك، وقىت متّكن از استعمال آب حقيقى ندارد و منى
   خاكى كه از دل اشيا و اخس

  216: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

تا با توجه به خاك وجود به مقام شكسنت بت خودى و ذلت تامى كه خصيصه وجود او است برسد و به مقام هاست،  آن
فقر و انكسار كه دو علت مهم براى ورود به حضرت عزت است دست يابد آن مقامى كه از آن تعبري به جنت ذات 

  .»1«  لىأَنَا ِعْنَد اْلُمْنَكِسَرِة قـُُلوبـُُهْم ألج: شده كه حضرت حق فرموده

در هر صورت تيمم به اين شكل به هنگام فقدان آب حقيقى بر سالك واجب است تا زماىن كه به آب حقيقى برسد و با 
  .آن طهارت برقرار كند

و ترتيب اين تيمم چنني است كه سر و حقيقتش را از آلودگى هر تعلقى و پليدى هر حمبوىب جز حق پاك كند و ظاهرش 
انني نبوى بيارايد، سپس طرف راست واقعى وجودش يعىن قلب را از علقه به آخرت و نعيم آن و را به اعمال شرعى و قو 

حور و قصورش بربد، سپس طرف چپ حقيقى وجودش يعىن نفس را از تعلق به دنيا و مال و جاهش و تعريف و متجيد 
تيمم كرد به صف آزادگان گونه ميسر نيست؛ چون به اين حنو  مردم جدا سازد كه طهارت قلب و نفس جز به اين

  .اين است تيمم بر مسلك اهل طريقت!! كند پيوندد و عبادتش در حدى قيمت پيدا مى مى

تيمم نزد ايشان عبارت از فناى حمض از متام عامل ظاهر است؛ زيرا اين فنا است كه آنان را از انيت : اما تيمم اهل حقيقت
  .منايد اك مىو غرييت كه الزمه تعلق به دنيا و مافيها است پ

به عبارت ديگر عامل ظاهر كه مهه جا از آن تعبري به ملك شده به منزله خاك است و عامل باطن كه از آن تعبري به ملكوت 
  .شده به منزله آب است

حق تعاىل از عامل ملك تعبري به ارض و از ملكوت تعبري به مساء فرموده و ارض است كه با خاك تناسب دارد براى 
   ثافتش، بلكه زمني در حقيقت مهانسنگيىن و ك
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______________________________  
/ 70: ، فصل ىف فضل العلم؛ حبار األنوار123: من نزد آنامن كه دلشان براى خاطر من شكست، منية املريد -)1(

  .125، باب 157
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ش و بلكه آب در حقيقت مهان مساء است و اهل خاك است و مساء تناسب با آب دارد براى لطافت و سبك بودن
حقيقت از ملك به متام معىن گذشته و در ملكوت آن چنان غرقند كه از آن هم انصراف داشته، جز حمبوب چيزى توجه 

  .دارد ها را معطوف منى آن

طهارت باطن فارغ  اينان وقىت با فناى روحانيات باطن كه مانند نيت است در طهارت و مانند استعمال آب در پاكى از
كنند و اين  شدند، با فناى جسمانيات كه مانند فعل است در طهارت و مانند خاك است در تيمم شروع به طهارت مى

مهان است كه در زبان اهل الّله تعبري به فناء الفنا شده؛ در حقيقت تيمم اهل حقيقت فناى از جان و جسم است، فناى 
  .ب در طهارت و فناى از جسم به منزله عمل در طهارت براى ايشان استاز جان به منزله نيت و استعمال آ

و فرق بني اهل طريقت و اهل حقيقت در اين زمينه اين است كه اهل طريقت در دو طهارت جسم و جان، خود را از 
سم و آرايند و اهل حقيقت در طهارت ج اخالق ذميمه و ملكات پست جنات داده به اخالق محيده و ملكات حسنه مى

  .كنند رسد خود را پاك مى جان از انانيت و بقاء و بودن كه به دوئيت و غرييت مى

كنند و تكاندن  ها تعبري به افناء عامل ملكوت و افناء عامل ملك مى در هر صورت طهارت مائيه و طهارت ترابيه كه از آن
  .يت تيمم اهل حقيقت استدو دست كه اشاره به جدا شدن از دو عامل و اتصال صرف به موال است، كيف

زدن دو دست كه عبارت از عقل و نفس است به خاك عامل ظاهر و عامل باطن و نفى : و ترتيب اين طهارت چنني است
هر دو از نظر به متامه، سپس تكاندن دو دست يعىن عقل و نفس از ديدن اين نفى و فنا، آن گاه با عقل و نفس مسح 

روح، تا جاىي كه بفهمد از حمبت دو عامل برايش چيزى باقى منانده سپس مسح  وجه حقيقى كه عبارت است از سر و
  عقل با باطن نفس و مسح نفس با باطن عقل تا
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اى تعلق نسبت به مهه عامل منانده كه تعلق به غري كم يا زياد از طهارت حقيقى منع  برايش روشن شود كه برايش ذره
  !!رت مائيه باشد چه ترابيهكند، چه طها مى

اى نسبت به دو  بر سالك به حقيقت واجب است كه بعد از افناى ظاهر و باطن باز در مقام جستجو باشد كه آيا علقه
  :عامل برايش مانده يا نه كه رهرب بزرگوار اسالم فرمودند

ْنيا َحراٌم َعلى   .»1«  َأْهِل الّلهِ   لدُّنْيا َوُمها َحراماِن َعلىَأْهِل ا  َأْهِل اآلِخَرِة، واآلِخَرُة َحراٌم َعلى  الدُّ

  .دنيا بر اهل آخرت حرام است و آخرت بر اهل دنيا و هر دو بر اهل الّله

براى اهل حقيقت، حمبت دنيا و آخرت حجاب و شرك است و با حجاب و شرك حصول طهارت حمال است و به 
و هيچ كجا قابل مجع نيستند؛ واجب است اّول رفع فرموده قرآن، شرك جنس است و طهارت و جناست دو ضدند 

گونه طهارت را  جناست كرد، سپس به ميدان طهارت قدم گذاشت و از آجنا به بساط قرب دوست راه يافت و توفيق اين
  .فقط بايد از او خواست

   غسل معنوى

  .بدن در امر شهوت دخالت داردغسل از مسائل مهم اهلى و شرعى است، در غسل بايد متام بدن شسته شود؛ زيرا متام 

گريد و الزم است انسان به هنگام ورود به محام، نظر عربت بني خود را باز كرده از محام و  غسل معموًال در محام اجنام مى
  .وضع آن براى بيدارى و توجه خود عربت بگريد

______________________________  
  .190، حديث 119/ 4: عواىل الآلىل -)1(

  219: ، ص4 اسالمى، ج عرفان

  :فرمايد مى» احلقايق«فيض در 

آورد و چرك  اى است؛ زيرا حرارت آن آتش جهنم را به ياد مى محام، خوب خانه: از امرياملؤمنني عليه السالم روايت شده
  .»1« برد بدن را مى
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و مهيشه به فكر آن دنيا و ورود  كند اين فرموده اشاره به اين مطلب است كه انسان خردمند هيچ گاه آخرت را فراموش منى
بيند از  سازد و باالتر از آن هرچه مى باشد، بنابراين با ديدن هر آب و آتش و تاريكى، براى خود آيينه عربت مى به آن مى

اى افتد، اگر صد افتد، اگر مار ببيند به ياد افعى جهنم مى گريد؛ اگر تاريكى ببيند به ياد تاريكى گور مى آن درس و پند مى
شت مى خوفناك بشنود به ياد نفخه صور مى افتد، اگر كلمه رد و قبول استماع كند  افتد، اگر زيباىي ببيند به ياد نعمت 
  .شود متذكر رد و قبول حساب آخرت مى

 شود به ترين اماكن به جهنم است، چون زير آن آتش فروزان است، بنابراين سزاوار است كسى كه وارد محام مى محام، شبيه
ياد حرارت آتش دوزخ افتد و حال خود را در ظرف ساعىت كه به اختيار خودش در خانه گرمى حمبوس است با حبس در 

  .آتش دوزخ كه بدون اختيار است، مقايسه كند

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  :چون وارد صحن محام شدى، بگو

  .»2« ةَ نـَُعوذُ ِبالّلِه ِمَن النَّاِر َوَنْسأَلُُه اْجلَنَّ 

شت گرداىن برم و از تو مى از آتش جهنم پناه به تو مى! خدايا   .خواهم كه مرا اليق 

______________________________  
  .1، باب احلمام، حديث 496/ 6: الكاىف -)1(

لس 363: ؛ األماىل، شيخ صدوق232، باب غسل يوم اجلمعة، حديث 112/ 1: من ال حيضره الفقيه -)2( الثامن ، ا
  .4واخلمسون، حديث 
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   اسرار غسل

  :فرمايد حاج مال هادى سبزوارى در اسرار غسل مى

  .غسل ترتيىب سلوك را ماند و ارمتاسى جذبه را كه َجْذَبٌة ِمْن َجَذباِت احلَْقِّ ُتوازى َعَمَل الثـََّقَلْنيِ 
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  :فرمايد فيض كاشاىن مى

ها به ملكات شهواىن، حال نزديكى با  ترين حاالت انساىن و استوارترين آن شسته شود؛ زيرا نزديكدر غسل بايد متام بدن 
كنند؛ به مهني جهت  زنان و فراهم كردن اسباب غسل است و شكى نيست كه متام اعضاى بدن در اين عمل مداخله مى

است و چون در حال هم خواىب با زنان، متام  زير هر موىي موجبات جنابت موجود: رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود
بدن از مرتبه روحاىن خود دور افتاده و به لذت ناچيز دنيوى متوجه گرديده بايسىت متام بدن را غسل داد و اين مهم شرعى 

  .را عملى ساخت تا بتواند متوجه حضرت حق گشته به عبادت بپردازد

ره ور مىكه قلب آدمى بيش از اعضاى ديگر ا و نظر به اين گردد، بايسىت آن را شستشوى كامل داد و  ز نعمت عبادت 
آن را به متام معىن از رذايل و امورى كه مانع از وصول به حقيقت است پاكيزه نگاه داشت و اگر نتوانستيم او را از 

كنيم؛ زيرا ممكن است   هاى ناپسند باز دارمي، آن را در مقام سرزنش و استهزا در آورمي و به عتاب و حتقري تأديبش خوى
اى از نور  هنگامى موالى رحيم و سيد كرمي بدان التفاتى كند و او با كمال انكسار و فروتىن باشد و بدين مناسبت افاضه

  .درخشان او به وى تابش كند، چون فيض او به طورى كه در خربى آمده در دل هاى شكسته است

  طى كن و موجبات خوشبخىت خودبا توجه به اين بيانات مدارج ترقى و كمال را 
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  .را حتصيل و اعمال گذشته را جربان كن

  :گويد در باب غسل مى» اسرار الصالة«عارف بالّله، مرحوم حاج مريزا جواد آقا ملكى در 

است و از اين امر انسان از شستشوى متام بدن در غسل به اين حقيقت بايد برسد كه تطهري به قدر جناست و كثافت 
  .يابد تكليفش را در تطهري قلب و روح و باطن خود از آنچه كه باعث پليدى است در مى

  .در غسل، مستحب است كه ابتدا بسم الّله گفته شود و در اثناى آن اين دعا را متذكر گردد

ُكلِّ    َتَك َوالثَّناَء َعَلْيَك اللَُّهمَّ اْجَعْلهُ ِىل َطُهوراً َوِشفاًء َونُوراً ِإنََّك َعَلىِلساِىن ِمْدحَ   اللَُّهمَّ َطهِّْر قـَْلِىب َواْشرَْح ِىل َصْدِرى َوَأْجِر َعَلى
  .»1« ٍء َقِديرٌ  َشىْ 



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

 

قلبم را پاك كن، شرح صدرم عطا كن، مدح و ثنايت را بر زبامن جارى ساز، غسلم را پاكى و شفا و نور قرار ! خداوندا
  .بده، تو بر هر چيز تواناىي

مهني دعا دقت كنيد، فلسفه و حكمت غسل از منت دعا پيدا است، اين مكلف است كه با توجه كامل به عمل غسل  در
ها برساند، از غسل به طهارت قلب، شرح صدر، مدح و ثناى حق،  و حقيقت غسل بايد خود را به واقعيت برنامه

  .طهارت نفس، شفاى امراض روحى و منور شدن به نور اهلى

  :فراغت از غسل بگويدو پس از 

َتَطهِّرينَ اللَُّهمَّ َطهِّْر قـَْلِىب َوَزكِّ َعَمِلى َوتـََقبَّْل َسْعىي َواْجَعْل ما ِعْنَدَك َخْرياً ىل اللَُّهمَّ اْجَعْلِىن ِمَن التَّ 
ُ
  .»2«  واِبَني َواْجَعْلِىن ِمَن امل

______________________________  
  .1208، حديث 28اب ، ب478/ 1: مستدرك الوسائل -)1(

  .1208، حديث 28، باب 478/ 1: مستدرك الوسائل -)2(
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دمل را پاك كن، عملم را خالص كن، سعى و كوششم را قبول كن، خري را براى من قرار بده، مرا جزء توبه  ! پروردگارا
  .كنندگان و پاكيزگان مقرر فرما

ه رسيده كه اين دعاها نشان دهنده حقيقت طهارت قلب و شرح صدر است كه از و دعاهاى ديگرى هم در اين زمين
شود و شرح صدر مثره و ميوه آن است و  رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده، نورى است كه در دل افكنده مى

  .گريى از دار غرور و آماده شدن براى بازگشت به سراى جاوداىن است عالمت آن نور كناره

مراد از آن نور مهانا نور معرفت نفس است و آن عبارت از اين است كه آدمى حقيقت : اند از اهل معرفت فرموده بعضى
نفس خود را كه جمّرد از صورت و ماده است و نورى كه داراى زندگى و علم است ببيند و مهني نور است كه در آخر 

  :مناجات شعبانيه به آن اشاره فرموده

  .»1« ِر ِعزَِّك اَألبـَْهِج َفَأُكوَن َلَك عارِفاً َوَأحلِْْقىن بُِنو 

  .تر است، ملحق كن تا عارف به تو گردم و مرا به نور عزتت كه فروزنده
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  :اند بعضى از مشايخ فرموده

شود عطا  هرگاه به عبد نور معرفت نفس كه به توسط آن امكان وصول به معرفت ذات اقدس حق براى انسان حاصل مى
ملكوت مهه اين عواملى كه براى مردم حمسوس است خواهد ديد و انساىن ملكوتى خواهد شد و به خاطر شد، با اين نور 

  .غلبه روحانيت بر او در دار خلود وارد خواهد گشت و مراد از انابه و بازگشت به سراى جاويد مهني است

دارد، هم  در مساجد و مناز است بر مى گونه كه طهارت اعضا و جوارح موانعى را كه بر سر راه انسان براى دخول و مهان
   چنني طهارت سّر و درون هم از آنچه كه اين

______________________________  
  .687: االقبال -)1(
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رالسالم كند كه موانع بازگشت انسان به دار اخللود كه دا عامل حمسوس كه عامل طبيعت و عامل ظلماىن است آن را اقتضا مى
دارد و با دخول عبد در آن سراى، عبد به خدا نزديك شده  و سراى زندگى و جوار حضرت حق تعاىل است از ميان برمى

رت از آنچه نزد  و از طريق كشف و شهود معرفت برايش حاصل مى شود و آن زمان است كه آنچه را كه نزد خدا است، 
كند و به آن دل بسته دار غرور  ه اين عامل و اين سراىي كه در او زندگى مىيابد ك بيند و در مى خود او و ديگران است مى

  .است

  :به قول فيض كاشاىن

  خوش آن كه به عشق تو گرفتار مبريم
 

  بيدار در اين منزل خوخنوار مبريم

  خربان زنده برآمي زين خوابگه ىب
 

  واقف ز سراپرده اسرار مبريم

  نيست مىكارى چو ِبه از خدمت معشوقه و 
 

  ساقى مددى كن كه درين كار مبريم

  بشتاب و بده يك دو سه ساغر ز پى هم
 

  مپسند كه در ميكده هشيار مبريم
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  خونني جگر و خسته دل از حمنت هجران
 

  جانا تو پسندى كه چنني زار مبريم

 آن يار به كس رخ ننمايد چه توان كرد
 

  بگذار كه در حسرت ديدار مبريم

 خود اى فيض به كردار بياراگفتار 
 

  مگذار كه در زخرف گفتار مبريم
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   اقسام غسل از ديدگاه عارفان

عارف بيدار دل، مرحوم سيد حيدر آملى، غسل را به سه كيفيت ترسيم كرده، غسل بر طريق آنان كه جز به ظاهر قواعد 
  .بر طريق حقيقت بيناننگرند، غسل بر طريق آگاهان، غسل  منى

غسل نزد آنان مشتمل بر واجبات و مستحبات و حمرمات و مكروهات است كه شرح هريك : اما غسل اهل شريعت
  .مفصل است

در چنني غسلى بايد نيت . كند مقصود اصلى از غسل، غسلى است كه بر انسان اجياد طهارت جهت اعمال واجبه مى
  .گردن و طرف راست و طرف چپ بدن است در شستشو مراعات منودسپس ترتيب فقهى غسل كه سر و  . كرد

يعىن آنان كه به معنويت مسائل نظر دارند؛ طهارت آنان پس از غسلى كه شستشوى : و اما غسل آگاهان و اهل طريقت
  .سر و گردن و راست و چپ بدن است، طهارت از جنابت حقيقى است

ىي كه در حقيقت مانند زىن است كه هر ساعت در آغوش شوهرى و آن جنابت حمصول عشق غلط به دنيا است، دنيا
  :گر ممثل شد و حضرت به او خطاب كرد است، آن دنياىي كه براى على عليه السالم به مانند يك زن عشوه

  .»1« َقْد َطلَّْقُتَك َثالثاً ال َرْجَعَة فيها

  .ام و رجوعى در كار نيست من تو را سه طالقه كرده

  !كرد د زن يا در حكم زن نبود، شخصيىت چون حضرت موىل املوحدين اين چنني به آن خطاب منىو اگر دنيا مانن
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______________________________  
  .2587، ىف ذم الدنيا، حديث 144: ؛ غرر احلكم77حكمت : ج البالغة -)1(
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با چنني دنياىي مجع شود، جنب حقيقى است كه مهان دورى بر اساس اين حقيقت هركس به كمك نفس يا روح يا قلب 
  .از حضرت اوست

آرى، عاشق دنيا بعيد از خدا است كه به حمبت و قرب دنيا با حمبت و قرب خدا دو ضدى هستند كه قابل مجع نيستند، 
  :چنانچه در قرآن آمده

ْنيا نـُْؤِتِه ِمْنها َو ما َلهُ ِيف اْآلِخَرِة ِمْن َنِصيبٍ َمْن كاَن يُرِيُد َحْرَث اْآلِخَرِة َنزِْد َلُه ِيف َحْرثِِه َو [   .»1« ] َمْن كاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّ

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

  :فرمايد عارفان و سرحلقه عاشقان اين چنني مىو امام 

ْنيا َوتـََوّالها أَبـَْغَض اآل ِخَرَة َوعاداها َوُمها ِمبَْنزَِلِة اْلَمْشِرِق ِإنَّ الدُّنْيا َواآلِخَرَة َعُدّواِن ُمَتفاِوتاِن َوَسبيالِن ُخمَْتِلفاِن، َفَمْن َأَحبَّ الدُّ
نَـُهما ُكلَّما    .»2«  قـَُرَب ِمْن واحٍد بـَُعَد ِمَن اآلَخِر َوُمها بـَْعُد َضرَّتانِ َواْلَمْغِرِب َوماٍش بـَيـْ

كسى كه عاشق دنياست، دمشن آخرت است، دنيا و آخرت به مانند : دنيا و آخرت، دو دمشن متفاوت و دو راه خمتلفند
  .دو هوو هستندگردد، اين دو مانند  مشرق و مغربند، رونده بني اين دو به هريك نزديك شود از ديگرى دور مى

غسل و طهارت از اين جنابت به ترك دنيا و مافيها است، به طورى كه به اندازه يك مو تعلقى در انسان نسبت به دنيا 
  .مناند

   دانيد كه در غسل ظاهرى اگر بر بدن يك موىي باشد كه مانع از رسيدن مگر منى

______________________________  
  .20): 42(شورى  -)1(
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آيد، براى تعلق به دنيا هم مهني حكم جارى  آب به پوست گردد آن غسل صحيح نيست و صاحبش از جنابت بريون منى
كه   ورت تعلق است چه كم چه زياد، چناناى علقه غلط با انسان باشد بعيد از خداست، تعلق در هر ص است، اگر ذره

  :اند گفته

  .خواهد بني او و حمبوب يك حجاب باشد يا هزار حجاب حمجوب باالخره حمجوب است، مى

   ترتيب غسل معنوى

شود از آلودگى هاى اهواى خمتلفه  سالك اّول بايد قلبش را به آب حقيقى كه از درياى قدس نازل مى: اما ترتيب اين غسل
  .تشتته متعلقه به دنيا و حمبت دنيا بشويد، آن حمبىت كه موجب ورود به هاويه استو آراى م

كشد، خارجى مانند عبادت و بندگى نسبت  هوا وقىت بر دل غالب شد، صاحبش را به بندگى بتان داخلى و خارجى مى
  :مودهبه ستمگران، مال، جاه و بتان داخلى مانند عبادت غرائز و اميال و شهوات چنانچه حق فر 

  .»1« ] أَ َرأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإهلَُه َهواهُ [

  را معبود خود گرفته ديدى؟]  نفسش[آيا كسى كه هواى 

  :فرمايد آرى، عاقبت هواپرست دخول در آتش است، چنانچه حضرت حق مى

  .»2« ]َفأُمُُّه هاِويَةٌ * َو َأمَّا َمْن َخفَّْت َموازِيُنهُ [

  .پس جايگاه و پناهگاهش هاويه است* ارزش است سبك و ىباش  و اما هركس اعمال وزن شده

______________________________  
  .43): 25(فرقان  -)1(

  .9 -8): 101(قارعه  -)2(



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

 

  227: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

طمأنينه اند و از عقل سامل اهلى برخوردارند دائماً موصوف به سكينه و وقار و  اهل الّله كه اهل علم حقيقى و عمل صاحل
  :فرمايد اند، چنانچه قرآن مى واجبات و امثال اين حقايق

  .»1« ]فـَُهَو ِيف ِعيَشٍة راِضَيةٍ * َفَأمَّا َمْن ثـَُقَلْت َموازِيُنهُ [

  .اى است پس او در يك زندگى خوش و پسنديده* اش سنگني و باارزش است اما هركس اعمال وزن شده

عقلى و عدم سكينه و وقارند و مهني حاالت در انسان از اخبث خبائث و اما اهل هوا و بدعت موسوم به خفت و كم 
  .تر است اى آلوده تر و از هر آلوده هاست و آلوده به اين رذايل از هر جنىب جنب از پليدترين پليدى

شت رفنت دهد و راه عمل صاحل را به آنان مى قرآن جميد راه مستقيم اهلى را به عباد نشان مى  را به آنان آموزد و طريق 
  :دهد تعليم مى

  .»2« ] َفِإنَّ اْجلَنََّة ِهَي اْلَمْأوى*  َو َأمَّا َمْن خاَف َمقاَم َربِِّه َو نـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلَوى[

ترديد جايگاهش  پس ىب* و اما كسى كه از مقام و منزلت پروردگارش ترسيده و نفس را از هوا و هوس بازداشته است؛
  .شت است

شت را به آدمى ارائه  خداوند مهربان به مصلحت انسان، در اين آيه تشويق به منع نفس از هوا مى كند و راه دخول در 
شىت كه جاى سبكباران و پاكان است، چنانچه على  مى شىت كه ماوراى اصلى و وطن حقيقى انسان است،  دهد، 

  .»2« عليه السالم َختَفَُّفوا تـَْلَحُقوا

  :فرمايد مى

______________________________  
  .7 -6): 101(قارعه  -)1(

  .41 -40): 79(نازعات  -)2(
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شتيان ملحق شويد   .از سنگيىن هواى نفس، خويشنت را سبك سازيد تا به كاروان 

ىن كه در روايات از آن تعبري به سپس طرف راست وجود را غسل بدهد، يعىن روحى كه از جانب ميني به اودميده شده، ميي
  .روحانيات يا تعبري به آخرت يا تعبري به جنت شده است

  .سپس چپ را غسل دهد، آن جانىب كه از آن تعبري به جسمانيات و سفليات و نفسانيات يا تعبري به دنيا شده است

و فقط اتصال به موال پيدا كىن، چرا   در اين دو شستشو آب ترك و جتريد الزم است كه از علقه به دنيا و آخرت پاك شده
  .كه دنيا خمصوص اهل مشال و آخرت خمصوص اهل ميني است، اما خدا خمصوص به سابقون و مقربون است

  .آن طهارت از جنابت حقيقى است كه عبارت از مشاهده غري است مطلقاً : اما غسل اهل حقيقت

است و كدام دورى بدتر از مشاهده غري حق است،  در قسمت قبل گذشت كه جنابت به معناى بعد و دورى از حق
امكان ازاله اين دورى جز با قرب نيست، آن هم قرب به توحيد حقيقى كه مشاهده حق است با چشم دل من حيث هو 

  :اى هو، در قرآن خنوانده

؛ ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ  َشِهَد اللَُّه أَنَُّه ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو َو اْلَمالِئَكُة َو أُولُوا اْلِعْلِم قاِئماً [   .»1« ] بِاْلِقْسِط ال ِإلَه ِإالَّ

دهد كه  گواهى مى]  با منطق وحى، با نظام ُمتقن آفرينش و با زبان مهه موجودات[خدا در حاىل كه برپا دارنده عدل است 
او نيست؛ معبودى كه دهند كه هيچ معبودى جز  هيچ معبودى جز او نيست و فرشتگان و صاحبان دانش نيز گواهى مى

  .ناپذير و حكيم است تواناى شكست

  .شسنت رأس و سر حقيقى كه روح جمّرد است به آب توحيد ذاتى از آلودگى مشاهده غري: ترتيب اين غسل چنني است

زيرا عشق به حق وظيفه باطن است كه از آن تعبري به نفس مطمئنه شده و معرفت اين عشق و حمبت و توحيد وظيفه قلب 
  .باشد اش وظيفه روح است چنانچه وصول وظيفه سر است كه باطن روح مى مشاهدهو 

  :و به مهني ترتيب امام صادق عليه السالم در يكى از دعاهايش اشاره فرموده

  .ِباْسِتْقالِل إتِّصاِل َحْضرَِتكَ  اللَُّهمَّ نـَوِّْر َظاِهرى ِبطاَعِتَك َوبَاِطىن ِمبََحبَِّتَك َوقـَْلىب ِمبَْعرِفَِتَك َوُروحى ِمبُشاَهَدِتَك َوِسّرى

  .ات نوراىن كن ظاهرم را به اطاعتت و باطنم را به حمّبتت و قلبم را به معرفتت و روحم را به مشاهده! خداوندا
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يابد مگر به فناى عارف در معروف و شاهد در مشهود كه از آن تعبري به فناى در توحيد شده و  و اين غسل حتقق منى
آن مشاهده حق است من حيث هو هو، يعىن مشاهدى به حنوى كه غري ديده نشود، يعىن در وجود جز وجود واحد و 

  :مجيع اعتبارات و تعينات است نبيند و به مهني معنا قرآن اشاره داردذات واحده كه جمّرد از 
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  .»1« ] ٍء هاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه َلُه احلُْْكُم َو ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ  ُكلُّ َشيْ [

به سوى او بازگردانده  ويژه اوست، و فقط]  بر مهه جهان هسىت[هر چيزى مگر ذات او هالك شدىن است، فرمانرواىي 
  .شويد مى

  :و در آيه ديگر

  .»2« ] َوْجُه َربَِّك ُذو اجلَْالِل َو اْإلِْكرامِ   َو يـَْبقى* ُكلُّ َمْن َعَلْيها فانٍ [

  .ماند و تنها ذات باشكوه و ارمجند پروردگارت باقى مى* شوند مهه آنان كه روى اين زمني هستند، فاىن مى

ط مستقيمى است كه شخصيىت مانند پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله مأمور به توحيد، در حقيقت مهان صرا
  .كند ايستادگى و استقامت در راه آن بود و آن حّد وسطى است كه قرآن جميد مردم را به آن دعوت مى

ريط است كه توحيد امجاىل طرف تفريط و تفصيلى طرف افراط است؛ طهارت در اينجا دورى از دو جانب افراط و تف
افراط جانب امين و تفريط جانب ايسر است و هر دو را بايد از افراط و تفريط خالص كرد و در حد وسطى قرار گرفت و 

  .آراسته به طهارت كربى شد

   وضوى معنوى
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اى براى ورود  وضو از اعظم مسائل شرعى و اهم مسائل اهلى است؛ وضو موجب طهارت و اجياد كننده نورانيت و مقدمه
  .در عبادات و عاملى معنوى براى اليق شدن انسان، در بساط قرب اهلى است

______________________________  
  .88): 28(قصص  -)1(

  .27 -26): 55(الرمحن  -)2(
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رت كه مكلف مه   .يشه با وضو باشداز ميان سه نوع طهارت، انسان با وضو بيش از دو نوع ديگر سر و كار دارد و چه 

به هنگام اجنام وضو پس از مفروض بودن اباحيت آب و داشنت نيت خالص، بايد مسائلى را توجه كرد، تا به فرموده 
  .»1« رسول عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله انسان موفق به وضوى اسباغى شود

  )آداب وضو(

  :هاى عمليه آمده در رساله

  :هنگام نگاه به آب خبواند گريد، مستحب است كسى كه وضو مى

  .ِبْسِم الّلِه وبالّلِه َواحلَْْمُد ِلّلِه الَّذى َجَعَل اْلماَء َطُهوراً وََملْ َجيَْعْلُه جنَِساً 

  .به نام خدا و به خدا و شكر خداى كه آب را پاك كننده قرار داد نه جنس

  :شويد، بگويد و پيش از وضو كه دست را مى

تطّهرينَ الّلُهمَّ اْجَعلىن ِمَن 
ُ
  .التـّّوابَني واْجَعلىن ِمَن امل

  .مرا از توبه كنندگان و پاكان قرار ده! پروردگارا

  :و به هنگام گرداندن آب در دهان خبواند
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  .الّلُهمَّ َلقِّىن ُحجَّىت يَوَم القاَك واْطِلْق ِلساىن ِبذِْكرِكَ 

  .ذكرت آزاد بگذارروز مالقات حجتم را بر من تلقني كن و زبامن را با ! پروردگارا

  :و زمان استنشاق آب در بيىن بگويد

______________________________  
  .كامل كردن، وضوى كامل و جامع: اسباغ -)1(
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  .الّلُهمَّ ال ُحتَّرْم علىَّ رِيَح اجلَنَِّة واْجَعلىن ِممَّْن َيُشمُّ رَحيها َوَرْوَحها َوِطيبَـَها

شت را استشمام كنم !خداوندا شت را بر من حرام مكن و مرا از آنان قرار داده كه بو و نسيم    .بوى 

  :و در وقت شسنت صورت بگويد

  .الّلُهمَّ بـَّيْض وْجهى َيوَم َتْسَودُّ ِفيِه الُوُجوُه وال ُتَسّوْد وْجهى يوَم تـَبـَْيضُّ ِفيِه الُوُجوهُ 

  .ها رومي را سياه مكن ، رومي را سپيد گردان و روز سپيدى چهرهشود ها سياه مى روزى كه چهره! پروردگارا

  :و در وقت شسنت دست راست خبواند

  .الّلُهمَّ اْعِطىن ِكتاىب بَِيميىن واخلُْلَد ىف اجلِناِن بَِيسارى وحاِسْبىن ِحساباً َيسرياً 

  .ه آساىن از من حساب بگريكتامب را به دست راستم ده و ُخلد در جنان را در دست چپم قرار ده و ب! خداوندا

  :و در موقع شسنت دست چپ خبواند

  .ُعُنقى َواُعوذُ ِبَك ِمْن ُمَقطَّعاِت الّنريانِ   الّلُهمَّ ال تـُْعِطىن ِكتاىب ِبِشماىل وال ِمْن َورآِء َظهرى وال َجتَْعْلها َمْغُلولًة اىل

به من مده و دستم را به گردمن غل مكن و از قطعات  ام را به دست چپم مگذار و كتامب را از پشت سر پرونده! پروردگارا
  .برم آتش جهنم به تو پناه مى
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  :و به وقت مسح سر بگويد

  .الّلُهمَّ َغشِّىن ِبَرْمحَِتَك وبـَرَكاِتَك وَعْفِوكَ 
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  .مرا در پرده رمحت و بركات و عفوت بپوشان! پروردگارا

  :و به وقت مسح پا بگويد

  .»1«  ُهّم ثـَبِّْتىن َعلى الّصراِط يَوَم َتزِلُّ فيِه األقداُم واْجَعْل َسْعىي فيما يُرِضيَك َعّىن يا ذا اجلالِل واإلكرامِ اللّ 

لغزد و كوشش مرا در راه خشنودى خود قرار ده اى  مرا بر صراط ثابت قدم بدار، در آن روزى كه قدم ها مى! خداوندا
  .صاحب جالل و اكرام

  وضواسرار 

  :گويد در باب اسرار وضو مى» اسرار احلكم«حاجى سبزوارى در 

  .از آلودگى دنيا و الواث اخالق رذيله دست قلب را بشوى

  ما را خواهى ز خويشنت دست بشوى
 

  خود را يله كن پس آنگهى ما را جوى

  

مانند خوادمند براى قلب به جهت حضور در كه هرگاه تطهري جوارح كه  و آبروىي نزد حبيب پيدا كن و متفطن شو به اين
نزد سلطان الزم باشد، پس تطهري سپهدار الزم خواهد بود كه اقبح چيزى است كه بزرگى به خدمت سلطان عظيمى 

  !!مشرف شود و خدم و حشم او منظف و مطهر باشند، وىل خود او ملّوث باشد

عد كه جامه باشد واجب التطهري باشد، لب كه قلب باشد و نيز ملتفت شو كه هرگاه قشر اقرب كه بدن باشد و قشر اب
  .تطهريش از هواجس و وساوس اوجب خواهد بود
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ارزش دنياييت را مهيشه  پسندى، اما لباس ىب چگونه است كه دينت را به هر رجسى جنس مى: فرمايد على عليه السالم مى
  !دارى؟ پاك نگاه مى

______________________________  
  .16: ؛ ثواب االعمال84، باب صفة وضوء، حديث 41/ 1:  حيضره الفقيهمن ال -)1(

  234: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  :و معلوم است كه حمل اميان و ايقان قلب و فؤاد است، ىف احلديث

  .»1«  قـُُلوِبُكْم ونَِياِتُكمْ   ُصَورُِكْم َوال أمواُلُكْم َولِكْن يـَْنُظُر إىل  ِإنَّ الّلَه ال يـَْنظُُر إىل

  .كند هاى مشا نظر مى كند بلكه به دهلا و نيت مسلماً خداوند به هيئت و هيكل و اموال مشا نگاه منى

   سّر مضمضه و استنشاق

  :و مضمضه، اذاقه حالوت ذكر است و استنشاق، استشمام روايح نسيم حديقه اوست، ىف احلديث

  .»2« فـََرتصَُّدوا َهلاِإنَّ لِّلِه ىف أَيّاِم َدْهرُِكْم نـََفحاٌت َأال 

  .آگاه باشيد و انتظار آن را بكشيد. مهانا براى پروردگار در ايام زندگاىن مشا وزشهاى روحاىن است

 بيىن آن باشد كه آن بوىي برد
 

 «3» بوى او را جانب كوىي برد

  

  .باشد باشد، اخشم معنوى نيز مى صورى مى »4«  چنان كه اخشم

ها را در نزد  را روىي است ظاهر و صورت مهه مشاعر پنجگانه در آن آشكار است و بايد اينكه قالب  چنان: بدان كه
اند، هم چنني قلب را روىي است كه مقاطع باشد، چه  اراده حضور، به حمضر نور النور تعاىل شست كه توجه به غري كرده

   حروف
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______________________________  
  .21، حديث 54، باب 248/ 67: السادس واخلمسون ىف اإلخالص؛ حبار األنوار، الفصل 100: جامع األخبار -)1(

  .2، حديث 7، باب 168/ 74: ؛ حبار األنوار195، الفصل العاشر، حديث 296/ 1: عواىل الآلىل -)2(

  .مولوى -)3(

  .گرفتگى بيىن: اخشم -)4(

  235: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

اند  مقاطع و خمارج اجنام پذيرند و حروف روى معاىن قلبند و زينت و آرايش مقاطعو كلماتى كه معرب عما ىف الضمريند به 
گانه قمر دم و نفس مكرم  و مقاطع منابع آب حيات جارياتند كه حروف و كلماتند و به وجهى منازل بيست و هشت

ْرناُه َمنازِلَ [ :آدمند كه ماده حروف است   .»1« ] َو اْلَقَمَر َقدَّ

معىن جرح و تأثري است و مظهر قدرت است كه امور سياست و افادت و استفادت در كشف ضماير  و كلمه از كلم به
  .ها است، بلكه در فرس مستحدث به سى و دو حرف چنان كه بيايد به اين بيست و هشت حرف و تركيب از اين

  .پس بايد به مضمضه، مقاطع را كه روى قلبند و مؤدى حروفند از ياد غري شستشو داد

  ه نه گويا به تو خاموش بِهْ هرك
 

  هرچه نه ياد تو فراموش ِبهْ 

  

***  

 مقيدان تو از ياد غري خاموشند
 

 به خاطرى كه توىي ديگران فراموشند

  

و بيىن را نيز به استنشاق، چه بيىن چون دهان جمراى هوا است كه ماده نفس است كه نفس حامل حروف لفظيه است، 
اند و  اند كه غري مستقل باالنيه چون وجود منبسط كه نفس رمحاىن است و حامل حروف تكوينيه است كه عقول كليه
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اند و بعد دست راست و  كه موجودات متجدده زمانيهحامل كلمات امسيه است كه نفوسند و حامل كلمات فعليه است  
بلكه اهل الّله و طالبان قربت حمضه هر دو دست را بشويند از مطلوبات اصحاب ... چپ را بشويد از تصرف در دنيا 

  .ميني و اصحاب مشال

______________________________  
  .39): 36(هاىي قرار دادمي، يس  و براى ماه منزل -)1(

  236: ، ص4 اسالمى، جعرفان 

  سّر مسح سر

كه پاى استقامت  كنيم در طلب دوست و مسح پا به اين كه سر و دماغ را تر و تازه مى مسح سر، اشارت است به اين
خواهم در پيمودن راه دوست كه تلوين مردود است و استقامت و متكني مقبول كه در هر مقامى خطرها است و حال  مى

  .»1« الّلُهمَّ ثـَبِّْت َقَدَمىَّ َعَلى الصِّراطِ : است كه در مسح پا گوىيو ملكه و استقامت اين 

خواهم در پيمودن راه دوست كه لينت در اعضا موجب  كه لينت و سرعت مى و تر كردن پا به مسح اشارت است به آن
ُ اْلَعريَكةِ  »2«  اْلُمْؤِمُنوَن َهيـُِّنوَن لَيـُِّنونَ : هاست كه سهولت حركت و ارسال و انعطاف آن   .»3« َواْلُمْؤِمُن َلنيِّ

كه بايد دست راست را تا ميان شست كه مرفق باشد كه آلت رفق و مدارا است، اشارت است به ميانه روى در  و اين
  .امور دنيا كه باملره دست از امور دنيا كشيدن كه متضرر شود خوب نيست

  اسرارى ديگر از وضو

  :گويد بيان وضو بر طبق مسائل شرعى و فقهى مى عارف بزرگ، سيد حيدر آملى پس از

  وضو در نزد اهل راه پس از وضوى فقهى عبارت است از پاك كردن نفس از

______________________________  
  .دو قدمم را بر پل صراط استوار بدار! خداوندا -)1(

: ؛ حبار األنوار14ؤمن وعالماته، حديث ، باب امل234/ 2: مؤمنان، مردمى مالمي و قابل انعطاف هستند، الكاىف -)2(
  .58، حديث 14، باب 355/ 64
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  .1516، الفصل السابع ىف املؤمن صفاته، حديث 89: مؤمن سست مهار و سر به راه است، غرر احلكم -)3(

  237: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

و آنچه باعث گمراهى و گمراه كردن  هاى پست و فرومايه و پاك كردن عقل از افكار هالك كننده رذايل اخالقى و برنامه
است و نيز عبارت است از پاك كردن سّر درون از نظر به اغيار و پاك كردن متام اعضا از كارهاىي كه عقال و شرعاً ناپسند 

  .است

  :اما افعال اين وضو

عباداتش براى  در مرحله اّول بايد مكلف به قلب و سّرش نيت كند كه كارى خمالف رضاى دوست اجنام ندهد و متام
  :حضرت يار خالص باشد، چنانچه در قرآن جميد آمده

  .»1« ] ال َشرِيَك َلُه َو ِبذِلَك أُِمْرُت َو أَنَا أَوَُّل اْلُمْسِلِمنيَ * ُقْل ِإنَّ َصالِيت َو ُنُسِكي َو َحمْياَي َو َمماِيت لِلَِّه َربِّ اْلعاَلِمنيَ [

او را شريكى نيست، و به اين * و مرگم براى خدا پروردگار جهانيان استمسلماً مناز و عبادمت و زندگى كردن : بگو
  .اومي]  ها و احكام فرمان[تسليم ]  در اين آيني[مأمورم، و خنستني كسى هستم كه ]  پرسىت يگانه[

   سّر شسنت روى

او سگ و خواهان و سپس روى قلب را از آلودگى تعلق به دنيا و آنچه در اوست بشويد كه دنيا جيفه است و خواهنده 
  :اند، به مهني خاطر حضرت امام صادق عليه السالم فرمودند خواسته شده هر دو جنس

ْنيا َرْأُس ُكلِّ َخطيَئةٍ    .»2« ُحبُّ الدُّ

  .دوسىت با دنيا ريشه هر خطاىي است

______________________________  
  .163 -162): 6(انعام  -)1(

  .4، حديث 61، باب 9/ 16: وسائل الشيعة -)2(
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  238: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  :و على عليه السالم فرمود

  .»1« ُغّرى َغْريى ال حاجة ىل فيك َقْد َطلَّْقُتِك َثالثاً ال َرْجَعَة فيها... يا ُدنْيا

  .ام كه آن را بازگشىت نيست كه مرا به تو نيازى نيست، تو را سه طالقه كرده. غري مرا فريب بده!.. اى دنيا

   شسنت دو دستسّر 

و شسنت دو دست به اين است كه دست از نقود دنيا و جنس مربوط به دنيا و آخرت بشويد كه دو دست جز به اين 
  .حنو پاك خنواهد شد

معناى شسنت دست از دنيا و جنس و نقد آن جداىي حمض از حرام دنيا و اكتفا به ضرورت و معناى شسنت دست از 
اوست كه عبد واقعى كسى است كه جز به خشنودى حضرت دوست به چيزى فكر هاى  آخرت، بريدن طمع از نعمت

  .نكند

  :به قول نظام وفا

 به نام دوست گشاييم دفرت دل را
 

 به فّر عشق فروزان كنيم حمفل را

  زاشك چشم و ز خون جگر به هر فصلى
 

 خوش آب و رنگ توان داشت غنچه دل را

  امان ز برق نگاهش كه هر كجا كه گذشت
 

 بسوخت خرمن و بر باد داد حاصل را

  به جز هواى تو نقشى دگر منانده به دل
 

 هاى باطل را ام انديشه كه زان زدوده

______________________________  
  .77ج البالغة، حكمت  -)1(
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  239: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  

  اى بود مشكل به عشق كوش گرت عقده
 

 مشكل را هاى كه عشق باز كند عقده

 رسد آن كس به ساحل مقصود نظام مى
 

د موج  هاى حايل را كه زير پاى 

  

  سّر مسح سر

گريد   كنند و وقىت مسح واقعى اجنام مى مسح سر در حقيقت مسح سر حقيقى است كه از آن تعبري به عقل يا نفس مى
  .كه از حمبت دنيا و مال و جاهش چيزى در بساط وجود مناند

  سّر مسح پا

مسح دو پا به اين است كه هر دو از حركت در راه غري خدا ظاهراً و باطناً منع شوند، البته مراد از دو پاى ظاهر معلوم 
اى ديگر عبارت از دو  اى عبارت از دو قوه نظريه و عمليه است و به نظر عده است و مراد از دو پاى باطن به نظر عده

  .قوه شهوت و غضب است

شوى كه پيامرب بزرگ اسالم  هى را گرفىت و اين وضو را نيز به آن ضميمه كردى، مصداق آن روايت مىآرى، وقىت وضوى فق
  :صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»1« نُورٍ   اْلُوُضوءُ َعَلى اْلُوُضوِء نُوٌر َعلى

  .وضو گرفنت بر وضو نورانيىت بر نور است

______________________________  
/ 1: ؛ وسائل الشيعة82، باب صفة وضوء رسول الّله صلى اهللا عليه و آله، حديث 41/ 1: الفقيهمن ال حيضره  -)1(

  .997، حديث 8، باب 377

  240: ، ص4 عرفان اسالمى، ج
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يعىن وقىت صفاى ظاهر با باطن مجع شود، نور على نور است و به عبارت ديگر وقىت نور شرع كه از وضوى فقهى حاصل 
آيد، نور على نور و سبب ثبات و استقامت  كه از توحيد و توجه و عمل خالص به دست مىشود و نور بصريت   مى

  :سالك در طريق مستقيم دنيا و آخرت است، چنان كه در قرآن كرمي آمده

ْنيا َو ِيف اْآلِخَرةِ [   .»1« ]يـَُثبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِيف احلَْياِة الدُّ

  .دارد منان را به سبب اعتقاد و اميانشان در زندگى دنيا و آخرت ثابت قدم و پابرجا مىخدا مؤ 

  بيان اسرارى ديگر

اما وضو نزد اهل حقيقت كه از آن به طور مطلق تعبري به طهارت شده، عبارت است از طهارت سر از مشاهده غري 
  .مطلقاً 

ابد غري او نبيند و به غري او توجه نكند؛ زيرا هركس در باطن نيت در آن به اين است كه سالك در سرش نيت كند، براى 
به غري او توجه كند مشرك به شرك خفى است و مشرك چنان كه در قرآن آمده جنس است و طهارت جز به اين نيت و 

ود عمل به آن كه عبارت از حتقق توحيد حقيقى است ميسر نيست، توحيدى كه با متام قدرت شرك را از مهه نواحى وج
  .كند دفع و رفع مى

طورى كه  اما شسنت صورت در حقيقت شسنت صورت حقيقى وجود يعىن سر باطن از آلودگى توجه به غري است، مهان
  :غري وجه كرمي حضرت او مشاهده نشود كه در قرآن آمده

______________________________  
  .27): 14(ابراهيم  -)1(

  241: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] َفَأيـَْنما تـَُولُّوا فـََثمَّ َوْجُه اللَّهِ [

  .پس به هر كجا رو كنيد آجنا روى خداست

  :فرمايد و غري ذات حميط او را نشناسد، ذاتى كه قرآن مى
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  .»2« ]ٍء حمُِيطٌ  َأال ِإنَُّه ِبُكلِّ َشيْ [

  .رداحاطه دا]  ايتش با قدرت و دانش ىب[كه يقيناً او به مهه چيز ! آگاه باش

  :دهد از چنني توحيدى است كه قرآن از زبان ابراهيم عليه السالم خرب مى

  .»3« ] ِإينِّ َوجَّْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر السَّماواِت َو اْألَْرَض َحِنيفاً َو ما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ [

ها و زمني را آفريد، متوجه كردم و از مشركان  گرا مهه وجودم را به سوى كسى كه آمسان من به دور از احنراف و با قلىب حق
  .نيستم

التفاتى نسبت به متاع دنيا و آخرت؛ متاع دنيا مانند مال و جاه و اهل و  و غسل و شسنت دو دست عبارت است از ىب
  .ولد و متاع آخرت مثل علم و زهد و طاعت، البته آن التفاتى كه عبد را از موال دور كند

و خود را به خاطر آن مستحق تعظيم مشردن نزد اهل الّله معصيت است كه در روايات آمده، گناهى   زيرا التفات به طاعت
رتين عمل  كه تو را ناراحت كند ازعبادتى كه عجب رت است و تو اگر پس از گناه داراى توبه شوى، داراى  آور باشد 

  .»4«  ر اهل الّله حرام استشدى و دنيا بر اهل آخرت حرام و آخرت بر اهل دنيا حرام و هر دو ب

______________________________  
  .115): 2(بقره  -)1(

  .54): 41(فصلت  -)2(

  .79): 6(انعام  -)3(

  .190، اجلملة الثانية ىف االحاديث املتعلقة، حديث 119/ 4: عواىل الآلىل -)4(

  242: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

باطن از انانيت و حدث غرييت است، غرييىت كه حاجز بني انسان و حمبوب و مسح سر، عبارت از تنزيه سر و تقديس 
بني من و تو انيت  »1«  بـَْيىن َوبـَيـَْنَك ِإنـّّىي يُنازُِعىن َفاْرَفْع ِبُلْطِفَك ِإنـّّىي ِمَن اْلبَـْنيِ : اند است، چنانچه بعضى از عارفان فرموده

  .»2«  ُوُجوُدَك َذْنٌب ال يُقاُس ِبِه َذْنبٌ : اند گفته. ن و خود بردارمن فاصله است، به فضل و لطفت اين انيت را از ميان م
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  .با اين آلودگى ها، به خصوص آلودگى انيت راهى براى ورود به حرمي عامل قدس نيست

و قوه و مسح دو پا عبارت از تنزيه قوه علميه و عمليه از سري در غري اىل الّله و بالّله و ىف الّله است كه انسان با اين د
رسد، اگر دچار آلودگى باشد، چگونه به طلب  كند و با آن دو قوه به مقام وصل حمبوب مى سعى در طلب حق مى

  برخيزد و چگونه به مقام وصل برسد؟

  .»3« ] َفاْخَلْع نـَْعَلْيكَ [ :و با ديده حتقيق بايد گفت

به ما رسيدى از هر دو خاىل شو؛ زيرا با رسيدن به اشاره به اين دو قوه است، به اين معنا كه وقىت به واسطه اين دو قوه 
  !!مقام وصل احتياج به توجه به غري نيست و در صورت عدم احتياج توجه به غري اگر توجه شود عني شرك است

و نزد بعضى مراد از نعلني دنيا و آخرت است و نزد بعضى عامل ظاهر و باطن است و نزد بعضى نفس و بدن است و 
  :ات به طور مسلم صحيح است و نسبت به چنني حالىت است كه در حديث قدسى آمدهمتام اين نظري

______________________________  
  .، شعر از حمى الدين14/ 2؛ 3/ 1: شرح االمساء احلسىن -)1(

  .59و  14/ 2؛ 3/ 1: شرح االمساء احلسىن -)2(

  .12): 20(طه  -)3(

  243: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

ُأِحبُُّه َفِإذا َأْحَبْبُتهُ ُكْنُت َمسَْعُه الَّذى َيْسَمُع ِبِه َوَبَصَرُه الَّذى يـَْبُصر ِبِه َوَيَدُه الَّىت   اْلَعْبُد يـَتـََقرَُّب ِإَىلَّ ِبالنَّواِفِل َواْلِعباداِت َحّىت ال َيزاُل 
ا ا َورِْجَلُه الَّىت ميشى    ؛»1« يـَْبطُش ِ

گردد، تا حدى كه من به او عالقه پيدا كنم، چون حمبوب من  ادات به من نزديك مىعبد، مهيشه با اجراى مستحبات و عب
شوم، دسىت   بيند؛ دست او مى شوم، چشمى كه با آن مى شنود؛ چشم او مى شوم، گوشى كه به آن مى شد، گوش او مى

  .رود شوم، پاىي كه با آن راه مى دهد و پاى او مى كه با آن كار اجنام مى

  :ؤمن، عالء الدوله مسناىنبه قول عارف م
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  هر آن جان كز غمش بر وى رقم نيست
 

  ندميش در دو عامل جز ندم نيست

 دىل كز درد او درمان نسازد
 

  وجود او به معنا جز عدم نيست

  

 سرى كز سر معىن با خرب شد
 

  در آن گنجايش شادى و غم نيست

  جهان از عكس رويش گشته روشن
 

  غم نيستاگر ابله نبيند هيچ 

  تو حمرم نيسىت حمروم از آىن
 

  ره ناحمرمان اندر حرم نيست

  حجاب توست اين هسىت موهوم
 

  كه هرگز نور با ظلمت به هم نيست

______________________________  
  .103/ 4: عواىل الآلىل -)1(

  

  244: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

َو ُهَو الَِّذي َأْرَسَل الرِّياَح [ : قاَل الّلُه َتعاىل. ُذنُوَب اْلِعباِد َكذِلَك ِجناساُت الظَّاِهِر يَُطهِّرَُها اْلماءُ ال َغيـْرُ َفَكما َأنَّ َرْمحََتُه ُتَطهُِّر [
َفَكما َأْحيا ِبِه ُكلَّ . »2« ] َحيٍ ٍء  َو َجَعْلنا ِمَن اْلماِء ُكلَّ َشيْ [ »1« ]ُبْشراً بـَْنيَ َيَدْي َرْمحَِتِه َو أَنـْزَْلنا ِمَن السَّماِء ماًء َطُهوراً 

  ] ٍء ِمْن نَعيِم الدُّنْيا َكذِلَك ِبَرْمحَِتِه َوَفْضِلِه َجَعَلُه َحياَة اْلُقُلوبِ  َشىْ 

كند، به مهان صورت جناسات ظاهر را آب پاك  چنان كه رمحت آن جناب گناهان بندگان را از پرونده آنان پاك مى هم
  .به احتمال زياد حصر اضاىف است حصر الغري. كند و الغري مى

  :خداوند متعال فرموده
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رمحتش به عنوان مژده دهنده باران فرستاد و از آمسان آىب پاك و پاك كننده نازل  ]  باران[و اوست كه بادها را پيشاپيش 
  .اى را از آب آفريدمي كردمي و هر چيز زنده

ى ادامه حيات و زندگى، نياز ضرورى به آب دارد، در اى از آب است، پس برا كه هر موجود زنده و به تناسب اين
  .توان گفت حيات موجودات مساوق با آب است حقيقت مى

______________________________  
  .48): 25(فرقان  -)1(

  .30): 21(انبياء  -)2(
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هم چنان به فضل و رمحتش آب را كه مقدمه بسيارى از  و مهان طورى كه به وسيله آب هر نعمىت از نعيم دنيا را زنده كرد
  .توان راه به بساط قرب پيدا كرد، حيات قلوب قرار داده عبادات است و بدون آن منى

   اوصاف آب

  :گويد حكيم بزرگوار، مال عبدالرزاق الهيجى در تشريح اين مجله مى

خود آن را خلق كرده و به چند صفت آن را و انديشه كن در خلقت آب كه حكيم على االطالق به حكمت كامله 
  :موصوف كرده كه هر كدام از آن صفات براى ترتب فوايد آب دخل عظيم دارد

بود و صالحيت وساطت حيات قلب كه  شد، باعث تنفر طبع مى صفاى آب است كه اگر چركني و كثيف خلق مى :اول
  .تداشت، چه تناسب ميان سبب و مسبب شرط اس جوهر لطيف است منى

شد و آب  بود مثل عسل، تطهري چيزها به خصوص چيزهاى لزج به او منى رّقت و تـُُنكى است كه اگر غليظ القوام مى :دوم
با وجود احتياج به  »1«  شد از نفوذ كردن در عمق اجسام شخيه شد و نيز غلظت مانع مى هم حمتاج به آب ديگر مى

  !!شد كه متعذر مىنفوذ و نيز بردن آن به جاهاى دور نيز متعسر بل

آمد، فقرا  بود و به زمحت به دست مى وفور و بسيارى اوست كه اگر عياذاً بالّله با عموم احتياج خاليق به او كم مى :سوم
  .كشيدند افتاد و رنج مى و ارباب حاجت در حتصيل آن به زمحت مى
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شد و بر وجودش فايده متام مرتتب  و منىداشت، تطهري جناسات به ا پاك بودن كه اگر در اصل خلقت طهارت منى :چهارم
  .بود منى

______________________________  
  .اجسام زبر و خشك: شخيه -)1(
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  ]ءٍ  ٍء َوىف ُكلِّ َشى َوتـََفكَّْر ىف َصفاِء اْلماِء َورِقَِّتِه َوَطُهورَتِِه َوبـَرََكِتِه َوَلطيِف اْمِتزاِجِه ِبُكلِّ َشى[

انديشه كن در صفا و رّقت و تـُُنكى آب و در پاكى و پاك كنندگى آن و نفوذ كردن و ممزوج شدن آن به هر چيزى و در 
  .هر چيزى

و اين مهه گفتار لطيف و مسائل عاىل در جنب آب براى اين است كه به انسان توجه داده شود كه در صفاى باطن و 
رتين عامل براى  اش و از مهه مهمرّقت قلب و آميزش با مردم مؤمن هم چون آب ب تر هم چنان كه آب اصل مطهرات و 

پاكى و پاكيزگى است، تو نيز در جامعه پاك و پاك كننده باش؛ به اين معىن كه در متام شؤون زندگى سعى كن پاك باشى 
ى از منكر ديگران را نيز از آلودگى ها پاك مناىي   .و با عمل و اخالق و امر به معروف و 

  :گويد لوى چنني مىمو 

  آب گفت آلوده را در من شتاب
 

  گفت آلوده كه دارم شرم از آب

 گفت آب اين شرم ىب من كى رود
 

 ىب من اين آلوده زايل كى شود

 ز آب هر آلوده گر پنهان شود
 

 احلياء مينع االميان بود

 دل ز پايه حوض تن گلناك شد
 

 تن ز آب حوض دل ها پاك شد

 گرد اى پسر  گرد پايه حوض دل
 

 كن حذر هان ز پايه حوض تن مى

  حبر تن بر حبر دل بر هم زنان
 

  در ميانشان برزخ ال يبغيان



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

 
  

ِمْنها َفواِئَد َكثريًَة ِإذا َحتَْت ُكلِّ واِحٍد َواْستَـْعِمْلُه ىف َتْطهِري اَألْعضاِء الَّىت أََمَرَك الّلُه بَِتْطِهِريَها َوْاِت ِبَأدائِها َفراِئَضُه َوُسنَـَنُه َفِإنَّ [
  ] اْستَـْعَمْلَتها بِاحلُْْرَمِة انـَْفَجَرْت َلَك َعْنيُ َفواِئِدِه َعْن َقريبٍ 

آور فرائض و واجبات و مستحبات تطهري را، مثل ازاله جناست از بدن و لباس و مواضع وضو از براى مناز و  و به جاى
  .طواف

آب گفته شد، فوائد بسيارى است كه به شرط فكر و تأمل و عدم قساوت  در كنار هريك از صفات و آثارى كه براى
  .گردد قلب فايده هر كدام از اين صفات براى متأمل منفجر و ظاهر مى

  248: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

ْر َعْن َمْعناُه ُمْعَتِرباً ِلَقْوِل َرُسوِل الّلِه صلى اهللا عليه و ٍء َحقَّهُ َوال يـَتَـَغيـَّ  ُمثَّ عاِشْر َخْلَق الّلِه َكاْمِتزاِج اْلماِء بِاَألْشياِء يـَُؤّدى ُكلَّ َشىْ [
  ]مَثُل اْلُمْؤِمِن اْخلاِلِص َكَمَثِل اْلماءِ : آله

   فوائد آب براى اهل بصريت

  :فرمايد شود، امام صادق عليه السالم مى اين مجله اشاره به فوائدى دارد براى اهل بصريت از جوهر آب ظاهر مى

امتزاج آب به مهه چيز اشارت است به طريق سلوك هر شخص انسان با بىن نوع خود، يعىن اختالط و معاشرت هر لطف 
ايت مهوارى و آساىن باشد و چنان كه مالقات  شخص با مردم بايد مثل امتزاج آب باشد به اشيا، يعىن معاشرت بايد در 

كند مثل  رود مثًال با اجسام متخلخله كه مالقات مى منى آب به هر چيزى مناسب آن چيز است و از حقيقت خود به در
رساند و به اجسام صلبه كه  كند و اثر خود را به هر جزء آن مى ها به ظاهر و باطن مالقات مى دوشاب و گل و غري اين

الطش با كند و بس؛ پس آدمى نيز بايد چنني باشد و اخت كند مثل سنگ و مانند آن به ظاهر آن مالقات مى مالقات مى
هركس مناسب حال آن كس باشد، اگر اختالطش با مؤمنان ُخّلص و صحيح االعتقاد و يا با دوستان صادق العقيده 

توان آشناىي و رفاقت و مالقات داشت و با غري  باشد، جمارات ظاهرى و باطىن جموز است، يعىن به ظاهر و باطن با او مى
   ر اثر ايناينان مالقات ظاهرى كاىف است تا وقىت كه ب

  249: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .مالقات ظاهرى آنان هم مانند انسان اهل باطن و عقيده و دين شوند
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خالصه انسان بايد مانند آب نسبت به خودش طاهر و نسبت به فرزندان و خانواده و اجتماعش مطهر باشد، تا روى 
  .سعادت بيند و به خري دنيا و آخرت برسد

را در اصل خلقت برابر با آيه فطرت پاك خلق فرموده و انسان وظيفه و مسؤوليت دارد كه اين پاكى خداوند بزرگ، انسان 
  .را در سايه توحيد و عمل به دستورهاى اهلى حفظ كرده و در مقام پاك كردن ديگران نيز فعاليت كند

عصيان، خود و ديگران را واى به حال كسى كه در قيامت در حمضر حضرت دوست حاضر شود، در حاىل كه با گناه و 
  !!نيز جنس كرده باشد

جنس و منجس زندگى كردن از شأن انسان به دور است كه انسان در زمني جانشني خدا است و بايد در گردونه طهارت 
ى از منكر به ديگران هم سرايت دهد و با تربيت و تزكيه مردم، اثر  بگردد و اين طهارت را با دو بال امر به معروف و 

  .كى از خود در عامل بگذاردني

  :به قول شاعر خوش بيان، عباس شهرى

 قصه شنيدم كه يكى نيك مرد
 

 منزل، در خانه سقراط كرد

 گفت به سقراط كه اى هوشيار
 

 از چه بود خانه تو تنگ و تار

  از چه بود خانه تو اى حكيم
 

  تنگ تر از كاسه چشم لئيم

  گفت به سقراط نگر، خانه چيست
 

  اگر تنگ بود عيب نيستخانه 

  تريه اگر خانه تنگ من است
 

  شكر خدا را كه دمل روشن است

  نيست در اين خانه چو ما را درنگ
 

  غم خنورم گر كه بود خانه تنگ

  با مهه اين خانه كه مشىت است خاك
 

  پر نتوان كرد ز ياران پاك

 در پى آن باش كه در روزگار
 

 از تو مباند اثرى يادگار
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  نيست هنر نقره و زر داشنت
 

  خانه بنا كردن و بگذاشنت

 قدرت شاهان بلند اقتدار
 

 چند صباحى است درين روزگار

  

  ليك بود تا فلك چريه دست
 

  سلطنت و حكمت سقراط هست
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َواْلَيقِني ِعْنَد   َوَطهِّْر قـَْلَبَك ِبالتـَّْقوى. ىف َمجيِع طاعاِتَك َكَصْفَوِة اْلماِء حَني أَنـَْزَلهُ ِمَن السَّماءِ   َتعاىل َوْلَتُكْن َصْفَوُتَك َمَع الّلهِ [
  ]َطهاَرِة َجوارِِحَك بِاْلماءِ 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

به اغراض مزيفه مضيعه مثل صفاى آب باشد بايد طاعت و بندگى تو براى خدا، در صفا و خلوص و پاكى و عدم غش 
كه در حديث آمده روز قيامت  در وقت فرود آمدن از آمسان، چرا كه عمل مغشوش مقبول درگاه حضرت او نيست، چنان

مزد عملت را از كسى كه به خاطر او اين عمل را اجنام دادى بگري و پاك كن دل خود را از آاليش  : گويند به رياكار مى
اوساخ ذنوب و معاصى و حملى و مزين ساز آن را به تقوا و يقني؛ خالصه در وقت تطهري اعضا از كثافات كدورات و 

كىن، آلودگى  كه آلودگى هاى ظاهر را به خاطر نظر خاليق پاك مى ظاهرى غافل از تطهري كثافات باطىن نباش، چنان
  .قابل مقايسه با آن نيست هاى باطن را به خاطر نظر حق پاك كن كه پاكى باطن اهم از ظاهر و

كه از درياى مواج علم حضرت صادق عليه السالم به   -از خداوند بزرگ خبواهيم كه بعد از فراگريى اين روايات پر قيمت
  .به آن عمل كنيم كه اثر در عمل است نه در علم تنها -ما رسيده

   ينانكه به ديگران بياموزند، ا آموزند، براى اين گريند و مى گروهى فرا مى
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  .اند، محّاىل علم كار مهمى نيست، فرا گرفنت و عمل كردن و ياد دادن ارزش دارد خبت و بيچاره تريه

بُورُُه َوِلَغْريَِك نُورُهُ ُمثَّ ُتواِرى  تـََعلَِّم اْلِعْلَم لِتَـْعَمَل ِبِه وال تـَُعلِّْمهُ ِلتـَُعلَِّمُه فـََيُكوُن َعَلْيكَ   يا ُموسى: عليهما السالم  قاَل اخلِْضُر ِلُموسى
  .»1«  يـَْبكى  اخلِْْضُر َوبَِقَى ُموسى

علم را براى عمل بياموز نه براى ياد دادن تنها كه در ياد دادن تنها براى تو هالكت و براى : خضر به موسى فرمود
  .اىي گريه كردآموز تو نور است، آن گاه خضر موسى را رها كرد و رفت و موسى در تنه دانش

______________________________  
  .5: خمالة -)1(
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  11باب 

   در آداب خروج از منزل

َسَبٍب ِمْن ِإذا َخَرْجَت ِمْن َمْنزِِلَك َفاْخرُْج ُخُروَج َمْن ال يـَُعوُد، َوال َيُكْن ُخُروُجَك إّالِبطاَعٍة َأْو يف : قاَل الصَّاِدُق عليه السالم
  .َأْسباِب الّدينِ 

ْردآءَ َأْهَل دارِِه عَ  يـَُعوُد؟   َمىت: َخرََج، َفقالَ : ْنُه َفقاَلتْ َوأَْلزِِم السَّكيَنَة َواْلِوقاَر َواذُْكِر الّلَه ِسرّاً َوَجْهراً، َسَئَل بـَْعُض أْصحاِب َأيب الدَّ
  .ال َميِْلُك ِلنَـْفِسِه نـَْفعاً َوال َضرّاً وَ ! يـَْرِجُع َمْن ُروُحُه ِبَيِد َغْريِِه؟  َقاَلْت َمىت

َأْن َجيَْعَلَك ِمْن خاصِّ ِعباِدِه َوَأْن يـَْلَحَقَك بِاْلماضَني   بـَّرِهْم َوفاِجرِِهْم أَيـَْنما َمَضْيَت َواْسَئِل الّلَه َتعاىل  َواْعَتِربْ ِخبَْلِق الّلِه َتعاىل
َوُغضَّ َبَصَرَك َعِن . ما َعَصَمَك َعِن الشََّهواِت َوَجنََّبَك َعْن قـُْبِح أَْفعاِل اْلُمْجرِمنيَ   ْدُه َواْشُكْرُه َعلىِمنـُْهْم َوَحيُْشَرَك يف ُزْمَرِِْم َوامحَْ 

َتُكْن َلّفاتاً َواْفِش  َوراِقِب الّلَه يف ُكلَّ ُخْطَوٍة َكأَنََّك َعَلى الصِّراِط جاِئٌز َوال »1« ] َواْقِصْد يف َمْشِيكَ [الشََّهواِت َوَمواِضِع النـَّْهِي 
  .السَّالَم ِألَْهِلِه ُمْبَتِدئاً َوُجميباً َوَأِعْن َمِن اْسَتعاَن ِبَك يف َحقٍّ َواْرِشِد الّضالَّ َوَأْعِرْض َعِن اْجلاِهلنيَ 

  .َوَعْفُوهُ   ٌة إّالَرْمحَُة الّلِه َتعاىلَوِإذا َرَجْعَت َوَدَخْلَت َمْنزَِلَك فَاْدُخْل ُدُخوَل اْلَميِِّت ِىف اْلَقْربِ َحْيُث لَْيَس َلهُ ِمهَّ 
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  .باشد اين مجله در نسخه عبدالرزاق الهيجى منى -)1(
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  ]ِإذا َخَرْجَت ِمْن َمْنزِِلَك َفاْخرُْج ُخُروَج َمْن ال يـَُعودُ : قاَل الصَّاِدُق عليه السالم[

   نزل ىب اميد به بازگشتخروج از م

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  .گردى ات بريون رفىت، تصور كن كه ديگر به خانه بر منى هنگامى كه از خانه

ها نفر اتفاق افتاده و بايد هر انساىن از اين اتفاق عربت گرفته و  مسئله بريون رفنت از خانه و برنگشنت تاكنون براى ميليون
  .پند بياموزد

چه امرياىن كه با هزاران نقشه سياسى از منزل خارج ! چه تاجراىن كه با هزاران نقشه جتارتى از خانه بريون رفتند و برنگشتند
هاىي كه با  چه دامادها و نوعروس! چه آرزوداراىن كه با هزاران آرزو از خانه رفتند و به خانه نيامدند! شدند و برنگشتند

چه عاملان و دانشمنداىن كه از منزل براى هدىف واال ! به در آمدند و به خانه بازنگشتندصدها آمال و خواسته از خانه 
كه پس از رسيدن  شايد تو هم يكى از اين قافله باشى كه از خانه خارج شوى به اميد اين! بريون رفتند و به خانه نيامدند

  !!به آرزوهايت به خانه برگردى، وىل براى ابد برنگردى

  اند كه چون از خانه بريون روى به خانه برگردى؟ اعت مرگت چه وقت است؟ مگر به تو ضمانت دادهداىن س چه مى

عمرو ليث صفارى با چند صد هزار نريوى رزمى و هزاران آمال و آرزو براى جنگ با امري امساعيل ساماىن از خانه بريون 
  .رفت
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كه اسب عمرو سركشى كرده او را نزديك اردوى امري امساعيل آورد و به چنگ سربازان ور نشده بود   هنوز آتش جنگ شعله
  !!امري امساعيل سپرد
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اى در كنار لشگر زنداىن كردند، چون شب شد، از امري امساعيل دستور غذا  به دستور امري امساعيل، عمرو را در خيمه
راى عمرو بربند، سطلى از غذاى داغ در حاىل كه خبار از براى عمرو خواستند، بنا شد غذاىي گرم در يك سطل معموىل ب

اش  خاست برابر عمرو گذاشتند، در اين حال سگى گرسنه سر رسيد، سر به سطل برد، از داغى غذا پوزه آن برمى
بسوخت، با عجله سر از سطل بريون كرد، دسته سطل به گردن سگ افتاد، سطل را با خود برداشته و با شتاب به بيابان 

ام از   شب قبل رئيس آشپزخانه: وان شد عمرو خنده بلند و تلخى كرد، زندانبان از او سبب خنده پرسيد، پاسخ گفتر 
كمبود مركب جهت محل آشپزخانه ناله داشت، دستور دادم صد شرت براى محل وسايل به شرتانش اضافه كنند، شب  

ام   رف غذامي را به راحىت برد، از اين جهت خندهام عاجز بودند، امشب سگى ظ گذشته دويست شرت از محل آشپزخانه
  .گرفت، عمرو مدت كمى اسري امري بود تا كشته شد و ديگر به خانه برنگشت

  :به قول فروغ الدين اصفهاىن

  بنگر به چرخ و گردش وارونش
 

  گردن منه به بازى گردونش

  غره مشو به صلح سحرگاهش
 

  غافل ممان زجنگ شبيخونش

  رشته طنبورشبگسل به قهر 
 

  بشكن به سنگ ساغر گلگونش

  زهر است در عصاره ترياقش
 

  درد است در مخريه معجونش

 رنگى كه او به حيله بياميزد
 

  نتوان مهى سرتد به صابونش

  دنيا متاع بازى طفالنست
 

  تف بر چنني متاع و به مفتونش

  

   به حساب آورد، آنچهچون سفر قابل بازگشت  اگر انسان خروج از منزل را هم
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الزمه سفر غري قابل برگشت است از وصيت و حتصيل برائت ذمه از حقوق الّله و حقوق الناس به جا آورد، چون در هر 
رود و انساىن كه در متام امور زندگى خود نسبت به حق و خلق پاك و پاكيزه است، اگر پس از  نفسى احتمال موت مى

  .ون رفنت از منزل به كام مرگ افتد براى او پشيماىن و حسرت و اندوه و غنب خنواهد بودبري 

ملكيت خانه ملكيت اعتبارى است، اوًال به خاطر به دست آوردن ملك اعتبارى خود را آلوده به حرام مكن، ثانياً به 
  !!تو هم خواهد رفت دل مبندملكى كه قبل از تو صدها نفر در آن زندگى كردند و مردند و عن قريب از دست 

اند و اين وسيله  اى از وسايل اهلى بدان كه براى عبادت و راحت در اختيار تو گذاشته خانه را نعمىت از نعم حق و وسيله
  .مانند مهه وسايل از دست رفتىن است

اه اهلى جواب از خطا و در حد الزم و ضرورت، عمر و مال را خرج خانه كن، از اسراف در اين زمينه بپرهيز كه در دادگ
  .عصيان كار مشكل بلكه حمال است

خوشا به حال مردمى كه خانه و كوچه و بازار و خيابان و در هر كجا هستند، براى آنان مسجد و حمل ذكر و مركز 
كه   كنند و در هر كجا عبادت است و خالصه از هر قطعه و نقطه زمني به عنوان مركز كار براى دنيا و آخرت استفاده مى

  .دهند اى براى رسيدن به حمبوب واقعى قرار مى گريند ياد خدا منوده و آن را وسيله قرار مى

و چه بدخبت و تريه روز آن مردمى كه در خانه و كوچه و خيابان و مغازه و در هر نقطه از زمني كه هستند، آن را حمل 
چنني خائنانه  ن تا زماىن كه از قطعات زمني، ايندهند، اينا فساد و افساد و معصيت و عصيان و گناه و خطا قرار مى

  !!گردد كنند، منفور و مبغوض حّقند و جز ضرر و زيان و خسارت مادى و معنوى چيزى نصيب آنان منى استفاده مى
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در اختيار دارد مسؤول  نسبت به قطعات زميىن كه» ج البالغه«انسان بنا به فرموده امرياملؤمنني عليه السالم در 
  .خداست

  .خانه را براى خود و زن و فرزند حمل تربيت، فضيلت، كرامت، مهت، درسىت، عربت آموزى و عبادت قرار دهيد

  .سعى كنيد از خانه مشا، افرادى پاك، خوش اخالق، درستكار، بصري، بابينش بريون بيايند
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خانه اسالم و خانه قرآن و خانه انبيا و خانه اهل بيت وحى  خانه را مركز توجه حضرت معبود قرار دهيد، خانه بايد
  .باشد

  .سعى كنيد فضاى خانه مشا از غيبت، دروغ، خطا، گناه، مهماىن هاى خالف شرع و وسايل معصيت خاىل باشد

  .منتقل كنندروند، فضايل و حسنات را با خود به بريون برده و به ديگران  اهل خانه بايد اهل الّله بوده و چون بريون مى

هاىي نباشد كه هر ساعت و هر حلظه و هر روز و هر شب از دست ساكنانش به حضرت دوست بنالد  خانه از آن خانه
هاى تو هستم كه در دست اين مردمم، وىل شاهد باش كه اهل من از من در راه  من از اعظم نعمت! خداوندا: و بگويد

ره بردارى مى   !!كنند خمالفت و جنگ با تو 

ترين ستاره براى اهل  عى كنيد به فرموده رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله، خانه مشا براى اهل مساوات هم چون درخشندهس
  .زمني بدرخشد

اند و مشغول اسرتاحت، با حضرت دوست خلوت كنيد و بر  در خانه خود ساعىت در هر شب، در آن وقىت كه مهه خواب
  .يد كه آن قطعه از زمني در قيامت به نفع مشا شهادت دهدعمر گذشته اندوه خورده و اشكى بريز 

   وقىت به خانه و بريون خانه و متام دنيا و مافيها به نظر وسيله بنگرى و توجه
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 شوى ها آزاد مى رود، از تعلق قلىب و حمبت خارج از حد نسبت به آن داشته باشى كه آنچه در دست توست از دستت مى
وار به دور معشوق حقيقى به گردش آمده و دائم نسبت به حضرت او  و به جاى افتادن در موج خطرناك گناه، پروانه

ترين آفت است، دور  احساس فقر و نياز و احتياج كرده از ضربه و زيان و خسارت استغنا كه بدترين مرض و مهلك
جاىي خواهى رسيد كه دست ملك مقرب از آن كوتاه خواهى ماند و با قدرت احساس فقر نسبت به حضرت حق به آن 

  .است

  :به قول عارف نيشابورى

  بايد سه ترك در كاله فقر مى
 

  ترك دنيا ترك عقبا ترك ترك
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 گر كاله فقر خواهى سر برب
 

 از خود و هر دو جهان يك سر برب

 سران است اى پسر اين كاله ىب
 

 نازى به سر كى دهندت تا تو مى

 وعرش از هم خاستندشعر وشرع 
 

 اين دو عامل زين سه حرف آراستند

  ترك دنيا گري تا سلطان شوى
 

  ورنه گر چرخى تو سرگردان شوى

  كه بيش ازبرق نيست باچنني عمرى
 

  گر خبندى ور بگرىي فرق نيست

 كار بريون است از تصوير تو
 

 چند جنبامن سر زجنري تو

  بايد بسى كاملى گفت است مى
 

  حكمت تا شود گويا كسىعلم و 

  حد و قياس يا كه بايد عقل ىب
 

  تا شود خاموش يك حكمت شناس

  

شود، عاقالنه نيست كه خود را براى از دست رفتىن به  آرى، دنيا و آنچه در اوست به هنگام مرگ از دست تو گرفته مى
اى كه  براى حضرت دوست خالصانه به جاى آوردهماند مهان است كه  رنج حرام و ظلم و جور افكىن، آنچه براى تو مى

  :اند فرموده

نيا ُكلُّها َجْهٌل إّالاْلِعْلِم َواْلِعْلُم ُكلُُّه ُحجٌَّة إّالَمْوِضُع اْلَعَمِل، َواْلَعَمُل ُكلُّهُ     الدُّ
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  .»1«  َهباءٌ إّالَمْوِضُع اِإلْخالصِ 

  .لم و متام علم بر باد است مگر جاى عمل و متام عمل بر باد است اال عمل خالصها است مگر جاى ع دنيا تاريكى

  :و در خرب است

  َكليُم الّلِه فََأىُّ اْخلَْلِق ال َميُوُت؟   َلّما ماَت ُموسى: عليه السالم قاَلِت اْلَمالِئَكةُ   َلّما ماَت ُموسى
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نَّ َحياتَنا عارَِيٌة َفالبُدَّ َأْن تـُْؤَخَذ ِمّنا اْلعارِيَُة َكما قاَلِت احلَُْكماءُ اْلعيُش عارَِيٌة َوالرُّوُح إْخواين البُدَّ ِمَن اْلَمْوِت َوِإْن طاَل اْلُعُمُر ِألَ 
  .»2« عارَِيٌة َوالدُّنْيا عارِيٌَة َواْلماُل عارِيٌَة َوَستـُْؤَخُذ اْلعارَِيةَ 

اى  از مرگ چاره! مريد؟ برادران مبريد، پس چه كسى منى وقىت موسى كليم خدا: زماىن كه موسى از دنيا رفت، مالئكه گفتند
شود،  كه حيات ما عاريىت است و به ناچار اين حيات عاريت از ما گرفته مى نيست گرچه عمر طوالىن شود، براى اين

واهد زندگى و روح و دنيا و مال مهه عاريت است و به مهني زودى اين عاريت از دست گرفته خ: اند كه حكما گفته چنان
  !!شد

  .ِإذا َخَرْجَت ِمْن َمْنزِِلَك َفاْخرُْج ُخُروَج َمْن ال يـَُعودُ : آرى، به فرموده حضرت صادق عليه السالم

ها قطع  ات با متام برنامه پايه دنيا و اساس زندگى بر يك نـََفس است، اگر اجازه آمدن آن نفس را ندادند به ناگاه رابطه
رت كه به طور دائم آماده  وى، براى اينش شود و به عامل ديگر برده مى مى كه به متام حلظات عمرت رسيدگى شود، چه 

  !!خروج از دنيا باشى، خروجى كه برگشىت برايش نيست

______________________________  
  .5: خمالة -)1(

  .20: خمالة -)2(

  262: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

   خانه از نظر اسالم

  .حيات و زندگى انسان داراى نظريات مهم و قابل توجهى استاسالم نسبت به متام شؤون 

  .اسالم براى سعادت انسان در متام جوانب زندگى قانون وضع كرده است

  .اى اهلى دارد اى سازنده و نقشه كه اسالم براى آن برنامه آيد، مگر اين براى انسان چيزى نيست، يا چيزى پيش منى

كىن از نظر مردم چيزى نباشد، وىل اسالم براى خانه و حميط خانه و اهل خانه و شايد مسئله خانه و منزل و مسكن و س
  .مسؤوليت انسان نسبت به خانه مسائل بسيار مهمى دارد
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اسالم، عالقه دارد مرد با زن و فرزندش داراى خانه باشد و داشنت خانه وسيع يا به قدر حاجت و ضرورت را از سعادت 
  .داند و خوشبخىت مرد مى

م براى خانه و ساخنت آن و ورود به آن و خروج از آن شرايط بسيار مهم و قابل توجهى دارد كه الزم است به خبشى اسال
  ...از شرايط اسالم نسبت به خانه و ورود و خروج آن اشاره شود 

 داٍر قـَْوراَء، َوجارِيٍَة َحْسناَء َوفـََرٍس قـَّباءٍ : الثَةٍ يا َعِليُّ اْلعيُش يف ثَ : ِبِه النَِّيبُّ صلى اهللا عليه و آله َعِلّياً عليه السالم  فيما َأْوصى
»1«.  

  :زندگى در سه چيز است! يا على: هاى پيامرب صلى اهللا عليه و آله به على عليه السالم است در سفارش

  )اسب نژاد تازى، مركب خوب. (خانه وسيع، زن زيبا، اسب شكم الغر

______________________________  
  .1، حديث 26، باب 148/ 73: ؛ حبار األنوار5762، باب النوادر، حديث 358/ 4: ن ال حيضره الفقيهم -)1(

  263: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

َواْمرَأٌَة صاحلٌَِة  داٌر واِسَعٌة ُتواِري َعْوَرُتُه َوُسوَء حاِلِه ِمَن الّناِس،: َثالَثٌة لِْلُمْؤِمِن فيِهنَّ راَحةٌ : َعْن َأيب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
نْيا َواآلِخَرَة، َوابـَْنةٌ َأْو ُأْخٌت َخيُْرُجها ِمْن َمْنزِِلِه ِمبَْوٍت َأْو ِبتَـْزويجٍ   ُتعيُنُه َعلى   .»1«  أَْمِر الدُّ

خانه وسيعى كه عيب و بدحاىل او را از مردم : در سه چيز براى مؤمن راحت است: امام صادق عليه السالم فرمود
هاى دنيا و آخرت كمك كند، دخرت يا خواهرى كه به مرگ يا به ازدواج از  اى كه او را بر برنامه مهسر شايستهبپوشاند، 

  ).كه به فساد اخالقى كشيده نشود كنايه از اين(خانه او بريون رود 

ِقياَمِة ِمَن اَألْرِض الّساِبَعِة َوُهَو ناٌر َتْشَتِعُل، ُمثَّ يَُطوُِّق يف بـُْنياناً رياًء َوُمسَْعًة َمحََلُه يـَْوَم الْ   َمْن َبىن: قاَل النَِّيبُّ صلى اهللا عليه و آله
  :رِياًء َوُمسَْعًة؟ قالَ   يا َرُسوَل الّلِه َكْيَف يـَْبىن: ءٌ ِمْنها ُدوَن قـَْعرِها ِإّال َأْن يـَُتوَب قيلَ  ِيف الّناِر، َفال ُحيِْبُسُه َشىْ   ُعُنِقِه َويـُْلقى

ْخوانِهِ   ما َيْكفيِه إْسِتطاَلًة ِمْنُه َعلى  َعلىَفْضًال   يـَْبىن   .»2«  جرياِنِه َوُمباهاًة ِإلِ

اى بسازد، آن خانه را تا طبقه هفتم زمينش در  كسى كه براى خودمناىي و شهرت خانه: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
به مهان صورت به جهنم خواهد رفت،  ورى است كه طوق گردن اوست و قيامت به دوش خواهد گرفت و آن آتش شعله
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چگونه براى ريا و شهرت بنا  ! اى رسول خدا: گفتند. كه توبه كند شود مگر اين چيزى در اين زمينه از او فروگذار منى
  .اضافه از اندازه بنا كند تا نسبت به مهسايگانش سرفرازى كرده و با آن خانه به برادرانش فخرفروشى كند: كند؟ فرمود

______________________________  
  .2، حديث 26، باب 148/ 73: ؛ حبار األنوار3، باب سبعة املنزل، حديث 525/ 6: الكاىف -)1(

؛ األماىل، شيخ 4968، باب ذكر مجل من مناهى النىب صلى اهللا عليه و آله، حديث 11/ 4: من ال حيضره الفقيه -)2(
لس السادس والستون، حديث 426: صدوق   .4، حديث 26، باب 149/ 73: ار األنوار؛ حب1، ا

  264: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  :در روايت آمده

  :در پيشگاه حضرت صادق عليه السالم درباره شومى، سخن گفته شد، حضرت فرمود

اما بدى زن در مهر زياد و عاق بودن نسبت به شوهر است، اما بدى . زن، مركب، خانه: شومى در سه چيز است
وشى و سوارى ندادن است، اما بدى خانه در تنگى و كوچكى حميط آن و بدى مهسايه و زيادى عيب و مركب، در 

  .»1«  نقص آن است

  .»2«  ِمَن السَّعاَدِة ِسَعُة اْلَمْنزِلِ : َعْن َأيب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 

  .وسعت خانه از سعادت است: امام صادق عليه السالم فرمود

نْيا َفقالَ ِإنَّ أَبَا احلَْ    .»3«  ِسَعُة اْلَمْنزِِل وََكثـَْرُة اْلُمِحّبنيَ : َسِن عليه السالم ُسِئَل َعْن أَْفَضِل عيِش الدُّ

  .خانه وسيع و دوستداران زياد: رتين لذت دنيا چيست؟ فرمود: از ابا احلسن عليه السالم پرسيدند

  .»4«  ْلَمْرِء اْلَمْرءُة الّصاِحلَُة، َواْلَمْسَكُن اْلواِسُع، َواْلَمرَْكُب اْلَبِهيُّ، َواْلَوَلُد الّصاِلحُ ِمْن َسعاَدِة ا: قاَل النَِّيبُّ صلى اهللا عليه و آله

  .از سعادت مرد زن شايسته، خانه وسيع، مركب زيبا و فرزند صاحل است: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

______________________________  
  .152: ؛ معاىن األخبار100/ 1: ؛ اخلصال6، حديث 26، باب 149/ 73: رحبار األنوا -)1(
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  .6592، حديث 1، باب 299/ 5: ؛ وسائل الشيعة1، باب سعة املنزل، حديث 525/ 6: الكاىف -)2(

  .27، حديث 26، باب 152/ 73: ؛ حبار األنوار24، باب سعة املنزل، حديث 611/ 2: احملاسن -)3(

  .34، حديث 26، باب 153/ 73: ، ىف مسكن الواسع؛ حبار األنوار125: مكارم األخالق -)4(

  265: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  :على عليه السالم در بصره براى عيادت عالء بن زياد آمد، چون خانه وسيع او را ديد، فرمود

  .ترى خواهى؟ تو در آخرت به خانه وسيع حمتاج چنني خانه وسيعى را در دنيا براى چه مى

اگر به وسيله اين خانه وسعت خانه آخرت خبواهى، در آن از مهمان پذيراىي كن و صله رحم جباى آر و حقوق  آرى،
  .»1«  اى شرعيه را از آن آشكار كن، چون چنني عمل كىن به خانه وسيع آخرت رسيده

  :گويد مسمع كه يكى از ياران حضرت صادق عليه السالم است مى

ى به من نوشت كه دوست دارم در بعضى از اتاق هايت در منزل جاىي را به عنوان مسجد ا امام صادق عليه السالم نامه
شت را از خداوند خبواهى  انتخاب و اختاذ كىن، آن گاه دو جامه كهنه زبر بپوشى سپس آزادى از آتش جهنم و ورود به 

  .»2« و در آجنا كلمه باطل و سخن خارج از حدود شرعى از تو صادر نشود

   ود به منزل و خروجآداب ور 

  .اسالم براى ورود به منزل و خروج از آن آداب مهمى دارد كه رعايت آن آداب بر هر فرد مسلماىن الزم است

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

ار و سالم بر ما از جانب پروردگ: هرگاه يكى از مشا داخل در خانه خود شد، بر اهل خانه سالم كند، اگر نبودند، بگويد
  .»3«  نيز سوره اخالص را خبواند كه ُزداينده فقر است

______________________________  
  .36، حديث 26، باب 155/ 73: حبار األنوار -)1(
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  .3، حديث 31، باب 162/ 73: حبار األنوار -)2(

  .15، حديث 34، باب 170/ 73: حبار األنوار -)3(

  266: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  :مهمى آمدهدر روايت 

  :وقىت قصد خروج از منزل كردى بگو

  .»1«  ِبْسِم الّلِه َوال َحْوَل وال قـُوََّة ِإّال ِبالّلِه تـَوَكَّْلُت َعَلى اللّهِ 

  .كنم كارهامي را بر خدا به نام خداوند هيچ قدرت و قوتى نيست مگر با كمك خداوند، واگذار مى

از هر : گويد ، مى»ال حول و ال قوة اال بالّله«: اىي شدى، چون گفىتراهنم: گويد ، ملكى مى»بسم الّله«: چون گفىت
خداوند تو را كفايت كرد؛ در اين حال است كه شيطان . گويد ، مى»توكلت على الّله«: شرى حفظ شدى، چون گفىت

  .اند اى كه راهنماىي شده و حفظ گرديده و او را كفايت كرده چه كنم با بنده: گويد مى

را از جانب راست و چپ و روبرو و پشت سر و باالى سر و زير پا خبوان كه در متام روز در امان » ّلهقل هو ال«سپس 
  .خدا باشى

  :و وقىت وارد منزل شدى، بر اهل بيت خود سالم كن، اگر نبودند بگو

  .»2«  الّلِه الصَّاِحلنيَ  ِعبادِ   َرُسوِل الّلِه َوالسَّالُم َعَلْينا َوَعلى  ِبْسِم الّلِه َوِبالّلِه َوالسَّالُم َعلى

  .به نام خداوند و سالم و درود بر فرستاده خداوند، و سالم و درود بر ما و بر بندگان صاحل خدا

هايت تقوا پيشه كن، خلقت را نيكو گردان، در معاشرت با بزرگ و كوچك جانب اعتدال را رعايت كن، با  در مجيع برنامه
   كسى كه در يد قدرت توست مدارا كن، با برادران امياىن هم پيمان باش، در قضاىاهل علم و دين متواضع باش، با آن  

______________________________  
  .3994، حديث 13، باب 460/ 3: مستدرك الوسائل -)1(
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  .9720، حديث 44، باب 377/ 8: مستدرك الوسائل -)2(

  267: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

از غيبت و سخن چيىن و سوء خلق با زن و فرزندت بپرهيز، با مهسايه . رج بدهحاجت و حل مشكل آنان سرعت به خ
  !پرسد نيكى كن كه خداوند از تو نسبت به مهسايه مى

  :از پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله آمده

  !»1« برد خدا مرا به مهسايه سفارش كرد، در حدى كه گمان بردم از من ارث مى

  :م فرمودامام صادق عليه السال

  .»2« را خبواند در حفظ و مراقبت خداست تا برگردد» قل هو الّله«كسى كه وقت خروج از منزل، ده بار 

  :فرمايد امام رضا عليه السالم مى

  :گفت شد، مى پدرم هرگاه از منزل خارج مى

ِمّىن َوَال قـُوَّيت َبْل ِحبَْوِلَك َوقـُوَِّتَك يا َربِّ ُمتَـَعرَّضاً ِلِرْزِقَك فَْأِتين ِبِه يف  ِبْسِم الّلِه الرَّْمحِن الرَّحيِم َخَرْجُت ِحبَْوِل الّلِه َوقـُوَِّتِه ال ِحبَْولٍ 
  .»3« عاِفَيةٍ 

اش مهيشگى است، خارج شدم به قوت و نريوى خداوند نه به قدرت و نريوى  به نام خدا كه رمحتش بسيار و مهرباىن
  .ات را خواستارم، آن را در مهني عافيت به من عنايت كن روزىخويش بلكه به قدرت و نريوى تو اى پروردگارم 

  :كند امام رضا عليه السالم از پدرش از حضرت صادق عليه السالم نقل مى

  :هرگاه از منزلت بريون رفىت بگو

______________________________  
  .6، حديث 34، باب 167/ 73: حبار األنوار -)1(

  .9، حديث 34، باب 168/ 73: ؛ حبار األنوار16، حديث 300: عدة الداعى -)2(
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، 34، باب 169/ 73: ؛ حبار األنوار7، باب الدعاء اذا خرج االنسان من منزله، حديث 542/ 2: الكاىف -)3(
  .13حديث 

  268: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

ُهمَّ ِإّين َأْسئَـُلَك َخيـَْر ما َخَرْجُت َلُه َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ما َخَرْجُت ِبْسِم الّلِه تـَوَكَّْلُت َعَلى الّلِه ما شاَء الّلُه ال قـُوََّة إّالِبالّلِه اللّ 
  ى فيما ِعْنَدَك َوتـََوفَّين يف َسبيِلَك َوَعلِإلَْيِه، الّلُهمَّ َوسِّْع َعَليَّ ِمْن َفْضِلَك َوَأِمتَّ َعَليَّ نِْعَمَتَك َواْستَـْعِمْلين يف طاَعِتَك َواْجَعْلين راِغباً 

  .»1«  ِملَِّتَك َوِملَِّة َرُسوِلك

خري آنچه به ! به نام خدا، توكل كردم بر خداوند، آنچه خدا خواهد، جنبش و نريوىي نيست مگر به خداوند، خداوندا
از فضلت ! خداوندا. آورم خواهم و از شّر آنچه به خاطرش بريون آمدم به تو پناه مى خاطرش از خانه بريون شدم از تو مى

ن وسعت خبش و نعمتت را بر من كامل كن و مرا در طاعتت به كار گري و اشتياقم را در آنچه نزد توست قرار ده و بر م
  .مرا بر آيينت و آيني رسولت مبريان

  :امام باقر عليه السالم فرمود

  :كسى كه اين دعا را هنگام خروج از منزل خبواند

رُِسوِلِه ِمْن َشرِّ هَذا اْليَـْوِم اجلَْديِد الَّذي إذا غاَبْت َمشُْسُه َملْ تـَُعْد، ِمْن َشرِّ نـَْفسي َوِمْن َشرِّ َغْريي َأُعوُذ ِمبَا عاَذْت ِبِه َمالِئَكُة الّلِه وَ 
واِم َوِمْن َشرِّ رُُكوِب اْلَمحارِِم  َواهلَْ  َوِمْن َشرِّ الشَّياطِني َوِمْن َشرِّ َمْن َنَصَب ِألَْولِياِء الّلِه َوِمْن َشرِّ اجلِْنِّ َواِإلْنِس َوِمْن َشرِّ السَّباعِ 

  .ُكلِّها، ُأجُري نـَْفسي ِمَن الّلِه ِمْن ُكلِّ ُسوءٍ 

گردد و از  برم به آنچه مالئكه خدا و رسولش به آن پناه بردند از شّر اين روزى كه چون خورشيد غروب كند برمنى پناه مى
! جن و انس و حيوانات وحشى و حشرات و حمّرمات اهلى شّر نفس خودم و ديگران و شياطني و دمشنان اولياى اهلى و

  .ها برم به خداوند از متام بدى پناه مى

______________________________  
لس الثالث عشر، حديث 371: األماىل، شيخ طوسى -)1( ، حديث 34، باب 170/ 73: ؛ حبار األنوار799، ا

16.  
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  .»1« كند كند و مهم او را كفايت كرده و از بدى و شر او را نگهدارى مى آمرزد و به او توجه مى مىخدا او را 

   مهسايه در اسالم

مقررات اسالم را نسبت . دار آنان كه با هم مهسايه هستند اسالم براى مهسايه منزل ارزش فوق العاده قائل شده و دوست
دار و معني يكديگر  را به روى خويش باز گذارده و غم خوار و دوست به مهسايه رعايت كرده و باب عواطف و حمبت

  .باشند

  :شود ها اشاره مى در اين زمينه روايات مهمى نقل شده كه به بعضى از آن

  :پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

ه زمني در قيامت به گردن او كسى كه يك وجب از زمني به مهسايه خيانت كند، خداوند آن يك وجب را تا هفتم مرحل
  .كه توبه كند و از خيانتش دست بردارد آويزد مگر اين

شت بر او حرام مى: و فرمود شود و جايش در جهنم است و بد جاىي است و هركس حق  هركس مهسايه را بيازارد بوى 
ا جاىي كه گمان بردم از او ارث كرد ت اش را ضايع كند از ما نيست؛ جربئيل، مرتب سفارش مهسايه را به من مى مهسايه

  .»2«  برم مى

ْعُت أَباَعْبِدالّلِه عليه السالم يـَُقولُ : َعْن َأيب َبصٍري قالَ  َمْن َكفَّ َأذاُه َعْن جارِِه أَقاَلُه الّلُه َعزَّ َوَجلَّ َعثْـرََتُه يـَْوَم اْلِقياَمِة، َوَمْن : مسَِ
  َمِلكاً َحمُْبوراً  َعفَّ َبْطُنهُ َوفـَْرُجُه كاَن ِىف اْجلَنَّةِ 

______________________________  
  .17، حديث 34، باب 170/ 73: ؛ حبار األنوار34، حديث 9، باب 350/ 2: احملاسن -)1(

لس السادس والستون، حديث 427: األماىل، شيخ صدوق -)2(   .2، حديث 9، باب 150/ 71: ؛ حبار األنوار1، ا
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  .»1« ْن َأْعَتَق َنَسَمًة ُمْؤِمَنًة بـََىن الّلهُ َلُه بـَْيتاً ِىف اْجلَنَّةِ َومَ 
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اش خوددارى كند، در قيامت  كسى كه از آزار مهسايه: از حضرت صادق عليه السالم شنيدم كه فرمود: گويد بصري مى اىب
شت  خداوند از لغزش هايش مى ملك مسرورى خواهد بود و گذرد و هركس شكم و شهوتش داراى عفت باشد، در 

شت خانه   .كند اى براى او بنا مى هركس انسان مؤمىن را در راه خدا آزاد كند، خداوند در 

  :پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله به حضرت على عليه السالم فرمود

هر جهت او را  پيشواىي كه معصيت خدا كند و ملت از او فرمان بربند، زىن كه شوهرش از: چهار چيز كمرشكن است
  اى كه اقامتگاه انسان است مراعات كند، وىل او به شوهر خيانت كند، فقرى كه دواىي براى آن نباشد، مهسايه بد در خانه

»2«.  

  :على عليه السالم فرمود

  .»3«  حرمي مسجد چهل ذرع است و مهسايه چهل خانه از چهار طرف

  .»4«  َملْ يَْأَمْن جاَرُه َبوائَِقهُ لَْيَس ِمنّا َمْن : قاَل الرَّضا عليه السالم

  .اش از شّرش در امان نباشد از ما نيست كسى كه مهسايه: امام رضا عليه السالم فرمود

  آرى،: غري زكات در مال حقى هست؟ فرمود: به پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله گفتند

______________________________  
لس الثاىن والثمانون، حديث 552 :األماىل، شيخ صدوق -)1(   .3، حديث 9، باب 150/ 71: ؛ حبار األنوار4، ا

  .5، حديث 9، باب 150/ 71: ؛ حبار األنوار24، حديث 206/ 1: اخلصال -)2(

  .6331، حديث 6، باب 202/ 5: ؛ وسائل الشيعة20، حديث 544/ 2: اخلصال -)3(

  .7، حديث 9، باب 151/ 71: ؛ حبار األنوار3ث ، حدي31، باب 24/ 2: عيون اخبار الرضا -)4(
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نيكى با مال با رمحى كه به انسان پشت كرده، صله نسبت به مهسايه مسلمان، به من اميان ندارد كسى كه شب را سري 
مهسايه را كرد در حدى  جربئيل آن قدر سفارش : سپس فرمود. اش آن هم مهسايه مسلمانش گرسنه باشد خبوابد و مهسايه

  .»1«  برم كه گمان كردم از او ارث مى

  :مردى از انصار خدمت رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله آمد، عرض كرد: گويد راوى مى

ام كسى است كه اميدى به خري او نيست و از شّرش در امان نيستم،  ام نزديك ترين مهسايه اى در بىن فالن خريده خانه
و اباذر و مقداد امر فرمود كه در مسجد فرياد بزنند كه هركس مهسايگان از شّرش در امان نباشد، اميان حضرت به سلمان 

  .»2«  آن گاه فرياد زدند كه از هر طرف خانه تا چهل خانه مهسايه است. ندارد و اين مسئله را سه مرتبه فرياد كردند

َظنَـّنا أَنَّهُ   َد َوفاتِِه الّلُه الّلُه يف جرياِنُكْم َفِإنَُّه َوِصيَّةُ نَِبيُِّكْم مازاَل يُوصي ِِْم َحّىت قاَل امريُاْلُمْؤِمنني عليه السالم يف َوِصيَِّتِه ِعنْ 
  .»3«  َسيـَُورِّثـُُهمْ 

خدا را خدا را نسبت به مهسايگان كه سفارش پيامرب مشاست، به : امرياملؤمنني عليه السالم به هنگام ساعت وفاتش فرمود
  .برمي نسبت به آنان كرد كه گمان بردمي از آنان ارث مى طورى وصيت

اين بود قسمىت از مسائل مهمى كه درباره اصل خانه و ورود به آن و خروج از آن و حقوق مهسايه آن در اسالم آمده كه 
  .در اصل روايت به آن اشاره شد» دار«به مناسبت لفظ 

______________________________  
لس الثامن عشر، حديث 520: خ طوسىاألماىل، شي -)1(   .8، حديث 9، باب 151/ 71: ، حبار األنوار1165، ا

  .12، حديث 9، باب 152/ 71: ؛ حبار األنوار1، باب حق اجلوار، حديث 666/ 2: الكاىف -)2(

  .16، حديث 9، باب 153/ 71: ؛ حبار األنوار197: ؛ حتف العقول47نامه : ج البالغة -)3(

  272: ، ص4 مى، جعرفان اسال

اميد است خانه مهه ما خانه عبادت، تربيت، فضيلت، كرامت، اجراى حقوق اهلى باشد و خروج ما از منزل مهراه با عربت 
و به نيت خدمت به متام مسلمانان و گره گشاىي از گرفتاران عامل باشد و مهان طور كه حضرت صادق عليه السالم 

  !!گردى ج شو كه گوىي ديگر به آن بر منىاى از خانه خار  گونه فرمودند، به
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اند و براى به دست آوردن و حفظ آن  هاى از دست رفتىن و به اين خشت و گل ناقابل دل بسته جداً آنان كه به اين خانه
كنند، از نور عقل حمجوب و از بارگاه قدس دور و  زنند و مراعات حالل و حرام خدا را منى خود را به هر آب و آتشى مى

  .فيوضات رباىن آيينه دل آنان مستور است از

 اى چند بيابانست و كوه و خانه
 

 اى چند ها ديوانه درون خانه

  نه مردى بيىن اينجا نه حقيقت
 

 اى چند سراسر كودك و افسانه

 مهه پري خراباتش بنامند
 

 اى چند كهن رندى كه زد پيمانه

 ز روى سالكانش چشم بد دور
 

 اى چند ديوانهپرى جويان زهم 

  

 بسوزد مشع اينجا خويشنت را
 

 اى چند براى خاطر پروانه

  نه گنجى هست و نه جوياى گنجى
 

 اى چند مهه در كاوش ويرانه

انني   چه خوش بودى گر اين دارا
 

 اى چند شدى خلوتگه فرزانه

  

  273: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  ] َأْو يف َسَبٍب ِمْن َأْسباِب الّدينِ َوال َيُكْن ُخُروُجَك إّالِبطاَعٍة [

   خروج از خانه

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى
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اى از مسائل  بريون رفتنت از خانه يا براى طاعت از حق و انبيا و امامان عليهم السالم باشد، يا علت خروجت مسئله
  .دين اهلى

. امر حق و به جاى آوردن آن عبادت و بندگى خداست آنچه در اسالم خري و نيكى شناخته شده، اجنام آن اطاعت از
خروج از منزل اگر به نيت كار خري و اجنام يك برنامه نيك و گره گشاىي از كار مسلمانان باشد، در حقيقت گردش و 

  .حركت در مدار طاعت خداست

   نّيات خروج در روايات

از خانه داشته باشد، روايات مهمى در كتب اسالمى  در زمينه نّيت هر كار خري و عمل نيكى كه انسان به هنگام خروج
  .شود وارد شده است كه به بعضى از آن روايات اشاره مى

  .»1«  َمْن َأْصَبَح ال يـَْهَتمُّ بِأُُموِر اْلُمْسِلمَني فـََلْيَس ِمبُْسِلمٍ : قاَل َرُسوُل اللّهِ 

______________________________  
  .116، حديث 20، باب 337/ 71: ؛ حبار األنوار1تمام بأمور املسلمني، حديث ، باب اإله163/ 2: الكاىف -)1(
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هركس صبح كند و تصميم به قيام جهت امور مسلمانان نداشته باشد، مسلمان : نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .نيست

  .»1«  لّناِس ُنُسكاً أَْنَصُحُهْم َجْيباً َوَأسَلُمُهْم قـَْلباً جلَِميِع اْلُمْسِلمنيَ قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله أَْنَسُك ا

تر براى  تر و دل پاك ترين مردم آن كس است كه نسبت به مردم خريخواه خداپرست: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .متام مسلمانان باشد

ْعُت أَباَعْبِدالّلِه عليه : قالَ    .»2«  َعَلْيَك بِالنُّْصِح لِّلِه يف َخْلِقِه فـََلْن تـَْلقاُه ِبَعَمٍل أَْفَضَل ِمْنهُ : السالم يـَُقولُ مسَِ

رت از : گويد شنيدم امام صادق عليه السالم فرمود راوى مى بر تو باد كه خريخواه خلق باشى و اندرزگوى آنان كه به كارى 
  .آن با حضرت حق برخورد نكىن
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اْخلَْلُق ِعياُل الّلِه فََأَحبُّ اْخلَْلِق ِإَىل الّلِه َمْن نـََفَع ِعياَل : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: ِدالّلِه عليه السالم قالَ َعْن أيب َعبْ 
  .»3« َأْهِل بـَْيٍت ُسُروراً   الّلِه َوَأْدَخَل َعلى

خلق روزى خور و عيال خدايند و حمبوبرتين مردم : مودندرسول خدا صلى اهللا عليه و آله فر : امام صادق عليه السالم فرمود
  .اى سرور و شادى فراهم كند نزد خدا كسى است كه به عيال خدا سود دهد و براى خانواده

______________________________  
  .117، حديث 20، باب 338/ 71: ؛ حبار األنوار2، باب اإلهتمام بأمور املسلمني، حديث 163/ 2: الكاىف -)1(

  .118، حديث 20، باب 338/ 71: ؛ حبار األنوار3، باب اإلهتمام بأمور املسلمني، حديث 164/ 2: الكاىف -)2(

  .121، حديث 20، باب 339/ 71: ؛ حبار األنوار6، باب اإلهتمام بأمور املسلمني، حديث 164/ 2: الكاىف -)3(

  275: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  َمْن َأَحبُّ الّناِس إَىل الّلِه؟ قَاَل أَنـَْفُع الّناِس لِلّناسِ : اهللا عليه و آلهُسِئَل َرُسوُل الّلِه صلى 

  :حمبوب ترين مردم نزد خدا كيست؟ فرمود: از پيامرب صلى اهللا عليه و آله پرسيدند

  .سودمندترين مردم براى مردم

  .ِمَن اْلُمْسِلمَني عاِدَيَة ماٍء َأْو ناٍر َوَجَبْت َلُه اْجلَنَّةَمْن َردَّ َعْن قـَْوٍم : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

شت بر او واجب : پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود كسى كه از مسلمانان ضرر هجوم آىب يا آتشى را بگرداند، 
  .شود مى

عبادت خداست؛ اگر متام مرد و زن ها هركس از خانه خارج شود، خروج او خروج در طاعت و  آرى، با نيت اين برنامه
مسلمان در بريون رفنت از خانه با چنني قصد و نيىت خارج گردند بسيارى از مشكالت مردم حل خواهد شد و زندگى بر 

  .مهگان آسان خواهد گشت

در روايات مهم اسالمى آمده كسى كه از خانه خود براى صله رحم و رسيدگى به مشكالت اقوام وخويشان خود قدم 
  .بردارد، ثواب آن قدم در پيشگاه حضرت دوست ثواىب عظيم و فوق العاده است
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ذي َقراَبٍة ِبنَـْفِسِه َوماِلِه لَِيِصَل َرِمحَُه َأْعطاُه الّلُه َعزَّ َوَجلَّ َأْجَر ِمَأِة َشهيٍد َوَلهُ ِبُكلِّ ُخْطَوٍة   ِإىل  َمْن َمشى: يف َمناِهى النَِّيبِّ قالَ 
ا َعَبَد الّلَه  أْربـَُعوَن أَْلفَ   ِمَأَة َسَنٍة صاِبراً ُحمَْتِسباً َحَسَنٍة َوَميْحى َعْنُه أْربـَُعوَن أَْلَف َسيَِّئٍة َويـَْرَفُع َلهُ ِمَن الدََّرجاِت ِمْثُل ذِلَك وََكَأمنَّ

»2«.  

______________________________  
  .122، حديث 20، باب 339/ 71: ار األنوار؛ حب7، باب اإلهتمام بأمور املسلمني، حديث 164/ 2: الكاىف -)1(

، 431: ؛ األماىل، شيخ صدوق4968، باب ذكر مجل من مناهى النىب، حديث 15/ 4: من ال حيضره الفقيه -)2(
لس السادس والستون، حديث    .6، حديث 3، باب 89/ 71: ؛ حبار األنوار1ا
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كسى كه با جان و مال براى صله رحم حركت كند، ثواب صد شهيد در نامه عملش : رمودپيامرب صلى اهللا عليه و آله ف
شود و براى او به هر قدمى چهل هزار حسنه و پاك شدن چهل هزار گناه است و به مهني صورت داراى  نوشته مى

  .درجات است و گوىي خدا را صد سال صابر و حمتسب عبادت كرده است

  :مودامام سجاد عليه السالم فر 

كند  دارد و با آن صف جهاد را حمكم مى قدمى كه مؤمىن بر مى: هيچ قدمى نزد خداوند حمبوب تر از اين دو قدم نيست
  .»1« دارد و قدمى را كه براى صله رحم برمى

  :امام صادق عليه السالم فرمود

حم خود برسيد و با برادران نيكى  كند، به ر  صله رحم و نيكى به مردم حساب قيامت را آسان و آدمى را از گناه حفظ مى
  .»2« كنيد، گرچه به خوىب سالم كردن و جواب سالم باشد

  :امام باقر عليه السالم فرمود

ما اهل بيىت هستيم كه دستور دارمي اطعام طعام كرده و به داد مصيبت زده رسيده و به هنگامى  : فرمود على عليه السالم مى
  .»3«  كه مردم در خوابند مناز خبوانيم
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______________________________  
لس األول، حديث 11: األماىل، شيخ مفيد -)1(   .18148، حديث 12، باب 252/ 15: ؛ مستدرك الوسائل8، ا

  .98، حديث 3، باب 131/ 71: ؛ حبار األنوار31، باب صلة الرحم، حديث 157/ 2: الكاىف -)2(

  .6، حديث 23، باب 360/ 71: ؛ حبار األنوار4، حديث ، باب فضل اطعام الطعام50/ 4: الكاىف -)3(
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  :امام صادق عليه السالم فرمود

براى مناز از خانه درآمده و به مسجد حاضر شويد، براى مردم مهسايه نيكى باشيد، اقامه شهادت كنيد و در تشييع جنازه 
باشد؛ ما آن قدر با مردم خون   نياز از مردم منى نيست كه حيات كسى ىب اى حاضر گرديد، مشا را جز زندگى با مردم چاره
شومي، بر مشاست كه با مردم به مانند ما ائمه رفتار كنيد، تا مردم اهل اسالم  گرميم كه حىت در كنار جنازه آنان حاضر مى

مناز را نيكو به جا آوريد و براى : ودسپس حضرت فرم. و اميانند؛ اگر خبواهيد از مردم جدا گرديد، از هواپرستان جدا شويد
فالىن زرنگ است وىل زرنگ : گويند آخرت و به نفع خويش عمل كنيد كه مردى نسبت به امر دنيا زرنگ است، مى

  .»1«  واقعى فقط زرنگ نسبت به آخرت است

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

 رويد، هديه را بپذيريد و به احدى از مسلمانان ظلم نكنيداگر كسى مشا را دعوت كرد اجابت كنيد، به عيادت مريض ب
»2«.  

  .»3« سائُِلوا اْلُعَلماَء، َوخاِلُطوا احلَُْكماَء، َوجاِلُسوا اْلُفَقراءَ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

  .ا فقرا جمالست كنيداز علما بپرسيد، با حكما مهنشني شويد و ب: پيامرب عزيز خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

______________________________  
  .24، حديث 10، باب 162/ 71: ؛ حبار األنوار9529، حديث 1، باب 313/ 8: مستدرك الوسائل -)1(

  .27، حديث 10، باب 163/ 71: ؛ حبار األنوار1317، حديث 638: األماىل، شيخ طوسى -)2(
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، حديث 13، باب 188/ 71: ، الفصل الثامن ىف العلم؛ حبار األنوار134: ؛ مشكاة األنوار41: حتف العقول -)3(
14.  
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   حقوق مؤمن بر مؤمن

  :معلى بن خنيس به حضرت صادق عليه السالم عرضه داشت

هفت حق واجب است كه خمالفت با هريك، خروج از واليت خدا و طاعت : حق مؤمن بر مؤمن چيست؟ حضرت فرمود
  ها چيستند؟ آن: عرضه داشتم!! ستاو 

ترسم كه اين حقوق را بگومي و تو ضايع كىن و در مقام حفظش بر نياىي و بداىن  دوست توام و بر تو مى! اى معلى: فرمود
  .و عمل ننماىي

  .»ال قوة اال بالّله«: عرضه داشتم

ست دارى و خنواهى براى او آنچه را براى آسان ترين حق اين است كه دوست بدارى براى او آنچه را براى خود دو : فرمود
  .خواهى خود منى

  .در برآوردن حاجتش حركت كرده و كوشش كىن و خشنودى و رضاى او را جبوىي و با گفتارش خمالفت ننماىي :حق دّوم

  .با نفس و مال نسبت به او توجه كىن و با دست و قدم و زبان به او يارى دهى :حق سّوم

  .ديدبان و دليل و آيينه و پوشش او باشى :حق چهارم

  .تو سري نباشى او گرسنه، تو پوشيده نباشى او برهنه، تو سرياب نباشى او تشنه :حق پنجم

اگر براى تو زن و خدمتكار هست، وىل او بدون زن و خدمتكار است، خدمتكار خود را به خانه او فرسىت  :حق ششم
ن منايد كه اين   .ها حقوق بني تو و اوست كه لباسش را بشويد و طعامش را آماده كند و رختخوابش را 

   قسمش را تصديق كىن، دعوتش را اجابت مناىي، به تشييع :حق هفتم



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

 

  279: ، ص4 مى، جعرفان اسال

اش حاضر شوى و در مرضش از او عيادت مناىي، بدنت را براى حل مشكلش آماده كىن، كارى كىن كه حاجتش را  جنازه
جمبور نشود از تو خبواهد، بلكه به حمض فهميدن حاجت او به قضاى حاجتش اقدام كىن، چون اين حقوق را به جاى 

  !!»1«  از آن جانب به واليت حق متصل شده استات را به او متصل و  آوردى واليت و دوسىت

ُمْؤِمٍن َوال َأعانَُه إّالَمخََش َوْجُه   َأْولِيائي ما اْسَتَطْعَت َفما َأْحَسَن ُمْؤِمٌن إىل  َأْحِسْن يا إسحاَق إىل: قاَل أبُوَعْبِدالّلِه عليه السالم
  .»2«  إبليَس َوقـَرََّح قـَْلبُهُ 

كند  تواىن نيكى كن كه مؤمن به مؤمن نيكى منى به دوستامن تا جاىي كه مى! اى اسحاق: امام صادق عليه السالم فرمود
  .گردد كه صورت ابليس لطمه خورده و قلبش پر از هم و غم مى مگر اين

  :امام صادق عليه السالم فرمود

د، مؤمن براى مؤمن بركت خواه كند و خذالن او را منى مؤمن، برادر مؤمن و چشم او و راهنماى اوست، به او خيانت منى
رت از آزاد كردن يك بنده  ها را برطرف مى شوند و آن مؤمن گرسنگى آن است، دو مؤمن وقىت وارد منزل مؤمىن مى منايد 

است؛ وقىت مؤمىن به مؤمىن قرض بدهد به خاطر خدا، اجرش مهانند صدقه است و وقىت مؤمن براى حل مشكل مؤمن 
رود و پس از  اى از او باال مى گردد و درجه اى از او حمو مى شود و سيئه اى به او عنايت مى هقدم بردارد، به هر قدمى حسن

  گردد و مؤمىن كه پشت سر مؤمن دعا آن به ده حسنه رسيده و ده حاجتش برآورده مى

______________________________  
  .40، حديث 15، باب 238/ 71: ار؛ حبار األنو 2، باب حق املؤمن على اخيه، حديث 169/ 2: الكاىف -)1(

، حديث 32، باب 377/ 16: ؛ وسائل الشيعة9، باب ىف الطاف املؤمن وإكرامه، حديث 207/ 2: الكاىف -)2(
21807.  
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رت او هاى آخ گويد مهانند اين براى خود تو است و مؤمىن كه غمى از دل مؤمن بر دارد خدا غمى از غم كند، ملكى مى
دارد و مؤمىن كه مظلومى را كمك دهد برايش از روزه يك ماه و اعتكاف در مسجد احلرام باالتر است و هرگاه مؤمىن  برمى

  .»1« مؤمن را يارى دهد، خدا در دنيا و آخرت او را يارى دهد

خواهد انسان   كرده و مىها روايات بسيارى وجود دارد؛ كه وظيفه انسان را به هنگام خروج از خانه معني در اين زمينه
مسلمان به هنگام خروج از خانه فقط براى طاعت و امور دين خارج گردد، چون به اين نيت خارج شود و نيت خود را 

رتين موقعيت خواهد گشت در متام زمينه   .ها عملى سازد خروجش خروج طاعت و موقعيتش در پيشگاه حضرت ربوىب 

  .شوند بزرگواراىن كه به قصد خدمت به اسالم و مسلمانان از خانه خارج مىراسىت چه پر ارزشند آن 

   در راه خدمت به خلق

ران كه در آن درس و عربت و پند براى مهگان  يكى از بزرگان داستان مهمى برامي نقل كرد از اوايل جنگ جهاىن اّول در 
  .است

ران داراى يك مغازه بودمردى بود متقى، با فضيلت، بزرگوار و آراسته به تربيت اهل   .ى و داراى روح ملكوتى كه در بازار 

درآمد ماىل خود را دو تقسيم كرده بود، قسمىت را براى خمارج خانه خود گذاشته بود و سهم ديگر را براى رفع نياز 
  .نيازمندان

  بدون اجنام كار خري راحت نبود، دلش ماالمال از غم براى مسلمانان بود، كار

______________________________  
  .67، حديث 20، باب 311/ 71: ، حديث الغار؛ حبار األنوار27: االختصاص -)1(
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از خانه جز براى كار خري و طاعت حق و امرى از امور اسالم خارج . كه در آن سهم داشته باشد نيكى نبود مگر آن
  .گشت منى
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مهيشگى خود خارج شد، وىل آن روز به كار خريى برخنورد، با كمال اندوه و تأسف به خانه روزى از خانه مطابق با نيت 
  .برد، ناراحت و رجنيده بود برگشت، به مهني سبب ميلى به غذا نداشت، خوابش منى

من به : گذشت، شهر به خواب رفته بود، اما ديده او بيدار بود، لباس پوشيد و به مهسرش گفت ها از شب مى ساعت
  .شوم قصد حل مشكل مسلماىن يا اجنام كار خريى از خانه خارج مى

خانه را ترك كرد و از اين كوچه به آن كوچه، از اين حمل به آن حمل، از اين خيابان به آن خيابان در حركت بود، از خداى 
  !!مهربان توقع داشت در آن وقت شب كار خريى نصيبش شود

كشد و  كرد، به سوى صاحب ناله رفت، جواىن را ديد سر به ديوار گذاشته، آه مى  اى توجه او را جلب ناگهان صداى ناله
  .ريزد اشك مى

جز براى رفع حاجت و برطرف كردن : به جوان سالم كرد، دردش را پرسيد، از گفنت درد و رجنش ابا داشت، به او گفت
  .ام، دردت را بگو درد دردمند از خانه بريون نيامده

اينجا نزديك حمله بدكاران است، مرا قدرت ازدواج نيست، به تازگى دخرت جوان زيباروىي را به اين : جوان در پاسخ گفت
اند، من مايل به آن دخرتم، به خاطر پول كم من، رئيس اين خانه كه خامن نسبتاً مسىن  خانه كه خانه بدكاران است آورده

  !كند است از ورود من به خانه و ديدار دخرت جلوگريى مى

اكنون كه دخرت در معرض فساد مفسدين قرار نگرفته، اگر به او عالقه شديد دارى و : رد بافضيلت به جوان گفتآن م
  .حاضر به ازدواج با او هسىت، من وسائلش را فراهم كنم

  282: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

ت زده شده بود، در پاسخ آن مرد گفت جوان باور منى من اجنام دهى، كار بزرگى  اگر اين خدمت را نسبت به : كرد، 
  .اى كرده

اى ملكوتى افتاد، سخت  اى اهلى و چهره آن مرد با كرامت در خانه را زد، خامن رئيس در را باز كرد، چشمش به قيافه
داىن اينجا كجاست؟ اينجا حمله بدكاران است، مشا را چه شده به اين ناحيه گذر   مى! اى مؤمن: تعجب كرد، فرياد زد

  اى؟ كرده
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خواهم، چنانچه ميسر است اين خدمت را اجنام  اند، براى اين پسر مى دخرتى را كه جديداً به خانه مشا آورده: ب دادجوا
  .داده و دىل را از اندوه و رنج به در آر

اين دخرت جهت ماندن در اين خانه نزديك به پنجاه تومان ضمانت سپرده، مشا حاضرى آن پنجاه تومان را : جواب داد
  بپردازى؟

اى اجنام دهند، وىل آن مرد  توانستند كار عمده كه پنجاه تومان در آن زمان پول زيادى بود و با آن مى آرى، با آن: گفت
  .بزرگوار در راه رضاى حمبوب حاضر به پرداخت آن پول بود

و جان نيست و خواهد، مال و جان اگر در راه او نباشد، مال  آرى، عاشق الّله جان و مال را فقط براى حضرت او مى
  .بال و بار شيطاىن است

  .كند، جان و مال عنايت خداست و بايد خرج خدا شود عاشق جز به معشوق و حمب جز به حمبوب فكر منى

در صورتى كه مال در راه دوست مصرف شود، براى انسان سودمند است ورنه در برزخ و قيامت جز بار سنگني و عذاب 
  .مهلك چيز ديگرى براى انسان نيست

خواهند و هرچه  خواهند براى او مى دانند، آنان هرچه مى شناسند و سراپاىي جز دلرب منى اهل حال و اهل خدا جز خدا منى
  .دهند دهند براى او اجنام مى اجنام مى
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عشق براى آنان . سهل است خواهند، فدا كردن مال و جان در راه او براى آنان عمر و وقت و زمان را فقط براى او مى
چيزى جز خدا باقى نگذاشته، آنچه مربوط به حمبوب آنان نيست از آن روى گردانند و هرچه در ارتباط با حمبوب آنان 

  .دوند است، به جان و دل به طرف آن مى

  :به قول يكى از شعراى معاصر

  به جان دوست كه گر عامل و هر آنچه در اوست
 

  غم دوست دهند من ندهم نقد دولت

  اده پا به ره پيشگاه عشق كسى
 

  كه پشت پا زده بر روزگار و آنچه در اوست
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 تفاوتى نكند خواه درد، خواه دوا
 

  ز دوست هرچه رسد در مذاق جان نيكوست

 وجود دلرب و من حكم جان و تن دارد
 

  متام قدرت من در كف اراده اوست

  به روى دوست گر افتد نگاه عاشق مست
 

  عجيب نيست نگنجد گر از شعف در پوست

  چه غم كه دود غم عشق را دواىي نيست
 

  دوا داروست كه دردمند تو را درد ىب

  تو دوست باش چه پروا زيك جهان دمشن
 

  تو يار باش چه انديشه از مالمت گوست

  

به خانه خود برد، از پسر درخواست كرد  آن مرد كرمي و بافضيلت پنجاه تومان را داد و آن دخرت را گرفت و مهراه پسر
   جهت كار نزد خودم باش و از مهسرش
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  .درخواست منود به دخرت تعاليم اسالمى بياموزد

  .پس از مدت كمى كه دخرت آراسته به فضايل شد و پسر رموز كار را ياد گرفت، عروسى مفصلى جهت آنان برگزار كرد

تو مانند يك پدر جهت من حق پدرى به جاى : وزى پسر به نزد آن مرد باكرامت آمد، عرضه داشتها گذشت، ر  مدت
ران   آوردى و باالترين خدمت را نسبت به من اجنام دادى، هم اكنون از تو مى خواهم به من اجازه دهى مهراه مهسرم از 

  .كوچ كرده و به حمل اصلى خود شهر منجيل بروم

رخصت سفر داد، پسر مهراه با مهسرش به شهر اصلى خود آمد، در آجنا ماندگار شد، رابطه او با آن  آن مرد بزرگوار به او
  .مرد بزرگ توسط نامه بود

ساهلا گذشت، براى آن مرد باكرامت سفرى به سوى رشت و بندر انزىل اتفاق افتاد، هنگام غروب به شهر منجيل رسيد، 
  .جهت نان گرفنت گرد آمده وىل نان كم و مقدارى گران بود مجعيت كثريى را كنار نانواىي ديد كه مهه
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ايام جنگ جهاىن اّول است، آذوقه خيلى كم شده، به عالوه مهاجرين زيادى در : چه خرب است؟ گفتند: سؤال كرد
  !!برند هاى شهر مقيم شده و از كمبود نان رنج مى مساجد و حسينيه

فالن شخص، به حمض شنيدن نامش معلوم شد، مهان جواىن : ؟ گفتندگندم و آرد اين ناحيه در اختيار كيست: پرسيد
است كه سال ها پيش آن خدمت بزرگ را در حق او كرده، نشانه خانه او را پرسيد، به خانه او رفت، در زد، خدمتكار  

  :گفت

افتاد از شوق صاحب خانه در را باز كرد، تا چشمش به آن مرد باكرامت . خواهم صاحب خانه را مى: كيست؟ گفت
آمد گفت و از او  به آن مرد خوش. فريادى كشيد و او را در آغوش گرفت و زن و فرزندش را به ديدار او دعوت كرد

   كه مشكل گذارم مگر اين من قدم به اين خانه منى: دعوت كرد به درون خانه بيايد، وىل او گفت
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  !!نان در اين منطقه حل شود

ترين قيمت ممكن مهني امشب  پسر به انباردار خرب داد در انبارها را باز كن و نثار قدم اين عزيز، گندم و آرد را به نازل آن
در اختيار نانوايان شهر قرار بده و به نانوايان از قول من بگو امشب تا نيمه شب يا سحر پخت كنند، اگر خمارج اضاىف 

نرسيده بود كه بر ختت نانوايان منجيل نان فراواىن قرار داده شد، وىل مشرتى براى در برداشت به عهده من، شب به نيمه 
  .بردن نداشت

اند، چون قدم از  گريند مشع خانه راسىت بعضى از انسان ها چه وجود با بركت و پرمنفعىت هستند، چون در خانه قرار مى
  .گذارند براى خلق خدا منبع خريند خانه به بريون مى

   از عمل انديشه پيش

گذارد عمر را به  دهد فكر كنيم، نور فكر منى ها چنانچه قرآن جميد در بسيارى از آيات دستور مى بياييد در متام برنامه
گذارد كه فقط به فكر خود  گذارد، كار خري و عمل نيكى از ما فوت شود، نور فكر منى بطالت بگذراىن، نور فكر منى

يم، فكر آفتاب زندگى و منبع بسيارى از امور اهلى در حيات انسان است، فكر ريشه بوده و هر چيزى را براى خود خبواه
  .عمل و بلكه باالتر از عمل است، چون هر عمل نيكى حمصول فكر پاك است

  :»1« گويد مى» رباب نامه«سلطان ولد در كتاب 
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ى است، اما فكر مقدور فكر، باالى عمل است؛ زيرا عمل فعل جوارح است و فكر عمل باطن، عمل در دست آدم
  .آدمى نيست مگر آن را حق تعاىل خبشد

______________________________  
  .32: رباب نامه -)1(
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  :و غرض از فعل جوارح جوشش فكر است كه

  .»1« تـََفكُُّر ساَعٍة َخيـٌْر ِمْن ِعباَدِة َسْبعَني َسَنةٍ 

رت استاى فكر كردن از هفتاد سا حلظه   .ل عبادت 

  :فرمايد چون درخت است و فكر، هم چون ميوه درخت؛ زيرا مى عمل، هم

  .»2«  ِلسانِهِ   َمْن َأْخَلَص لِّلِه َأْرَبعَني َصباحاً َظَهَرْت يَنابيُع احلِْْكَمِة ِمْن قـَْلِبِه َعلى

  .گردد بر زبانش ظاهر مى هاى حكمت از دلش اى چهل روز متام امورش را براى حق خالص كند چشمه چون بنده

منود اما در حقيقت  پس معلوم شد كه حكمت مثره عمل است، اگر عمل باشد و مثره نباشد معلوم شود كه آن عمل مى
  .منايد و در حقيقت درم نيست كه درم قلب به صورت درم مى عمل نبود چنان

ى، اقتصادى، سياسى، مادى و آرى، فكر علت عمل و عمل علت حكمت و حكمت علت حل متام مشكالت اجتماع
  .معنوى است

خداوند حكيم، قرآن كرمي را براى ساخته شدن فرد و جامعه حكيم نازل كرده و آن كس كه از فكر و عمل و حكمت 
ره ندارد، ارتباطى با خداوند و فيوضات حضرت او ندارد و چنني كسى نبايد توقع خري دنيا و آخرت داشته باشد كه 

  .آخرت نصيب آن كسى است كه داراى فكر اهلى و عمل اسالمى و حكمت رباىن باشدسعادت دنيا و 

  .كشد شود، دنياىي كه او را از متام حقايق و معارف غافل كرده و به بدخبىت و شقاوت مى فكر، دچار دنياى غلط مى ىب
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______________________________  
  .اللسان ، الفصل الثاىن واخلمسون ىف94: جامع األخبار -)1(

  .، الفصل الثاىن واخلمسون ىف اللسان94: جامع األخبار -)2(
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زندگى و حيات و دنياىي كه عامل رشد و كمال و باال رفنت شخصيت انسان نباشد و آدمى در گرفتار بودن به آن دنيا از 
  .ياد حق و ذكر دوست غافل مباند پشيزى ارزش ندارد

  :بر هارون الرشيد وارد شدم، او را در كنار كاخ ها و قصرها ديدم، اين شعر را خواندم: گويد مى سلمة االمحر

 اما بيوتك ىف الدنيا فواسعة
 

  فليت قربك بعد املوت يتسع

  

  .خانه هايت در دنيا وسيع است، اى كاش بعد از مرگت نيز خانه قربت وسيع باشد

اگر در بياباىن خشك و ىب آب و ! اى هارون: گفتم. حنو خمتصر مرا موعظه كنبه ! اى سلمه: هارون گريه كرد و گفت
: علف قرار بگريى و تشنگى تو را تا سرحد مرگ بربد، با چه قيمىت حاضرى آب خبرى آن هم به اندازه يك شربت؟ گفت

  !با نصف آنچه در اختيار دارم

نشد و دچار مرض حبس البول شدى، چه قيمت  اگر آب را به اين قيمت خريدى و خوردى، وىل از تو دفع: گفتم
  حاضرى بپردازى كه از اين رنج راحت شوى؟

  !!رود خدا لعنت كند دنياىي را كه به شربت آب و بوىل از دست مى: نصف ديگر ثرومت را، گفتم: گفت

براى خدا مبريمي، بياييد آنچه در دست دارمي مهه را در راه خشنودى حضرت حق قرار دهيم، بياييد براى خدا باشيم و 
بياييد براى خدا به خانه خود برومي و براى خدا از خانه خارج شومي و كارى كنيم كه از ما نسبت به حضرت حق جز 

  :طاعت و نسبت به خلق خدا جز خدمت كارى صادر نشود، بياييد به حضرت حق عرض كنيم
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 جز هواى تو ندارم سر سوداى دگر
 

 رنيست غري توام اى دوست متناى دگ

  بندم از پا بگشا زان كه اسري تو دمى
 

 از سر كوى تو هرگز نرود جاى دگر
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  رفنت آن روز ميسر شود از كوى توام
 

 كه جز آمن دل ديگر بود و پاى دگر

  هر شبم مژده فردا دهى از وصل و كىن
 

 باز فردا چو شود وعده به فرداى دگر

  موى تو اى مونس جاندر پى سلسله 
 

 نگرم واله و شيداى دگر هر طرف مى

 من نه آمن كه به غري از سر آن كوى صبور
 

 باشدم چون دگران منزل و مأواى دگر
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  ]َوأَْلزِِم السَّكيَنَة َواْلَوقاَر َواذُْكِر الّلَه ِسرّاً َوَجْهراً [

   آداب خروج از منزل

خانه خارج شدى ادب در راه رفنت را مراعات كن و ادب در اين است كه با آرامش دل و آرامش بدن حركت  چون از 
هاى لغو و بيهوده و اعمال ضد حق بر حذر باش و در درون  كىن، از افراط و تفريط در راه رفنت اجتناب كن، از حركت

شؤون حضرت او كه انبيا و ائمه و اوليا و حالل و برون خود متذكر حضرت حق باش كه با متذكر بودن نسبت به حق و 
و حرام و قرب و برزخ و قيامت و حساب و كتاب است از متام خطرات بريون از منزل كه عبارت از نگاه به ناحمرم، رابطه 

  ...نامشروع، ظلم به زيردست، مال حرام، احتكار جنس، تقلب و خدعه و حيله و مكر با مردم و 
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  .مصون خواهى بود

  !!دين به منزل برگردند روايات آمده كه روزگارى بر مردم بيايد كه مؤمن از خانه خارج شوند، وىل كافر و ىبدر 

چون ِسرّاً و َجهراً ياد حضرت او باشى، شيطان و شياطني از محله به تو و ضربه زدن به شؤون معنوى تو عاجز خواهند 
  .بود

هراً به وقت بريون بودن از خانه در تو قوى و با شدت باشد، الزم است هر و اگر خبواهى مسئله ذكر و ياد خدا ِسرّاً و جَ 
روز در هنگام خروج از خانه يا هرچند روز يك بار خدمت يكى از مردان اهلى و عاملان رباىن رسيده و از نفس پاك او 

   مهت
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ه بدون توسل به ذيل عنايت انبيا و ائمه، يا جانشينان آن گرفته روح و جان و قلب و سر خود را قوت خبشى و بدان ك
  .بزرگواران به پايان راه خنواهى رسيد و مهاى سعادت بر سرت به پرواز خنواهد آمد

اصل عبادت و مسلماىن، روى آوردن است به مردان حق، اگر به هزاران نوع طاعت آراسته باشى و به علوم و : اند گفته
كر ايشان شوى، مردود حق گردى، دليل بر آن در زمان مصطفى صلى اهللا عليه و آله هركه به او اخالق پرياسته، چون من

هاى آن كس را از سلك معصيت مشرد، بلكه از كافران و  ها و عبادت رو نياورد و منكر حال او گشت حق تعاىل طاعت
  .»1« مردودان گشت و در آخر علف دوزخ شد

  وجود مصطفى آن طاعتت ىب
 

  ناخوش تر زفسق و معصيتهست 

  زان كه عاصى دارد اميد جنات
 

  رسد او را صالت بعد توبه مى

 امحد بود ليك آن طاعت كه ىب
 

 آدمى از كرد آن كافر شود

  

 نيست كافر را اميدى از خدا
 

 زانكه باشد كفر را دوزخ جزا
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  پس بگري آن مرد را و دم مزن
 

  رسن تا كشد از چاه كفرت ىب

  

رت كه برايت خضر راهى  تو هر روز و هر ساعت حمتاج به تذكرى، چون هر حلظه در معرض بزرگ ترين خطرهاىي، چه 
باشد و تو به وقت خروج از خانه در ابتداى روز او را ببيىن و به وقت برگشنت به منزل هم او را مالقات كىن كه مهت و 

سخت و خطرناك شيطاىن حفظ كند و حداقل در كسب و كار و  نفس و نصيحت و حكمت او تو را از افتادن در قيود
ها و كشش را دارد، تو را از حرام خدا حفظ منايد كه روزى انسان با توجه به  ترين جاذبه رابطه با مال و پول كه سخت

   سعى و كوشش و كار و فعاليىت كه دارد از حالل و رزق طيب و طاهر مقرر شده و آدمى

______________________________  
  .430: رباب نامه -)1(
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  .آورد قانع باشد بايد به حالل خدا كه از راه كسب مشروع به دست مى

  :پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

رت مى: گويد؟ گفتند دانيد خداى مشا چه مى مى! اى مردم استواى بر عرش و نظر بر در : فرمود. داند خدا و رسول او 
مشا خملوق من و من خالق مشامي و روزى مشا به دست من است، در آنچه من براى مشا تكفل  ! بندگان من: فرمايد خلق مى

ام خود را به رنج و مشقت و به خصوص بالى حرام دچار نكنيد، روزى را از من خبواهيد و خود را براى من قرار  كرده
  .رسامن من اظهار مناييد، من روزى مشا را بدون افتادن در رنج و مشقت حرام و رنج اضاىف مىدهيد، حوائج خود را به 

رت مى: دانيد خداى مشا چه گفته؟ گفتند مى! اى مردم   .داند خدا و رسول 

ت بدهم، انفاق كنيد تا بر مشا انفاق كنم و وسعت به اهل و عيال و مردم بدهيد تا بر مشا وسع: فرمايد خداوند مى: فرمود
ام بر  تنگ نگرييد كه بر مشا تنگ خواهم گرفت، ابواب رزق به عرش من در شب و روز باز است، من رزق را به بنده

كنم، هركس دست باز داشته باشد، من هم نسبت به او دست باز  اساس نيت و خبشش و صدقه و انفاقش نازل مى
  !!»1«  سخت خواهم گرفت خواهم داشت و هركس سخت بگريد و كم خرج كند نسبت به او
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چه نيكوست كه انسان وقىت با مال حرام روبرو شد، هرچند زياد باشد براى خاطر خدا صرب كند و استقامت ورزد كه به 
  .حرام آلوده نشود

  :گويد حماسىب مى

  .»2« ٍء َجْوَهٌر َوَجْوَهُر اِإلْنساِن الَعْقُل َوَجْوَهُر الَعْقِل الصَّبـْرُ  ِلُكلِّ َشىْ 

______________________________  
  .31: خمالة -)1(

ج البالغة، ابن اىب احلديد -)2(   .، فصل ىف مدح الصرب وانتظار الفرج322/ 1: شرح 

  292: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .براى هر چيز حقيقىت است و حقيقت انسان عقل است و حقيقت عقل صرب و پايدارى و استقامت است

پيشه كند، دلش به انوار معرفت روشن گشته و جانش ظرف جتلى صفات خواهد شد و  كسى كه در حرام خدا صرب 
كششى در قلب او نسبت به حضرت يار پيدا خواهد شد كه از طرىف نسبت به متام امور به آرامش خواهد رسيد و از 

  .قرار خواهد گشت طرىف نسبت به حمبوب تا رسيدن به مقام وصل واله و حريان و ىب

  :ام ه خطاب به حمبوب واقعى چنني سرودهاين دل شكست

  اى نور دل و فروغ جامن
 

  رويت بنما كه جان فشامن

  در آتش هجرت اى دل آرام
 

  سوزد مهه مغز استخوامن

  بردى دل من به يك اشارت
 

  رمحى بنما كه در فغامن

  تا روى تو بينم اى مه حسن
 

  بنشسته به خاك آستامن

 درمان نشود اگر غم هجر
 

  برگو كه چگونه زنده مامن
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  باز آى و به من عنايىت كن
 

  تا دل زغم تو وارهامن

  احوال مرا چگونه خواهى
 

  آنسان كه تو خواهم من آمن

  با قوت عشق گري دستم
 

  مسكينم و زار و ناتوامن

  

  293: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  :َعْنُه َفقاَلتْ َسَئَل بـَْعُض أْصحاِب َأيب الدرداء أَْهَل دارِِه [

بعضى از ياران  »1« ]َوال َميِْلُك لِنَـْفِسِه نـَْفعاً َوال َضرّاً ! يـَْرِجُع َمْن ُروُحُه بَِيِد َغْريِِه؟  َمىت: يـَُعوُد؟ قَاَلتْ   َمىت: َخرََج، َفقالَ 
آيد؟   كى مى: تندگف. بريون رفته است: اش آمدند و از مهسر او پرسيدند كه او كجاست؟ گفت ابوالدرداء به درب خانه

  چه سؤاىل است؟: گفت

  !گردد؟ كسى كه مالك خود نسبت به نفع و ضررى نيست؟ كسى كه روحش و جانش به دست ديگرى است، كى بر مى

بعضى از زنان تربيت شده معارف اهلى، راسىت از چه معرفىت برخوردار بودند گاهى زنان با معرفت و آنان كه در مدرسه 
  .اند ها درس و عربت السالم تربيت شدند براى مهه انسان ها در متام زمينه انبيا و امامان عليهم

  :گويد فيض كاشاىن آن عارف بزرگ و عامل سرتك مى

اى مرد : گفتند آمدند و به وقت خداحافظى مى بعضى از زنان، اّول صبح تا كنار درب خروجى منزل به بدرقه شوهر مى
امي كه حاضرمي به حداقل غذا و لباس و مسكن  اى تربيت شده گونه توفيق اهلى بهمطمئن باش كه من و فرزندانت به ! خانه

قناعت كنيم، مبادا به وقت كسب ما را در نظر گرفته و بگوىي بايد به زندگى گشايش بدهم تا زن و فرزندم راحت باشند، 
   آن گاه حدود و مقررات اهلى را شكسته دست

______________________________  
  .167/ 73: حبار األنوار -)1(
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  294: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

به حرام آلوده كىن؛ من و فرزندانت در قيامت مسؤوليت خطا و اشتباه و به حرام افتادن تو را قبول خنواهيم كرد و چنانچه 
عت كردن ما در دنيا قنا! بار خدايا: به عنوان ما دست به حرام بياالىي ما در حمضر حضرت حق عرضه خواهيم داشت

خود را به اين مرد اعالم كردمي و او بدون اطالع ما دست جتاوز به قانون تو دراز كرد و ما امروز مشاركت در خطاى او را 
  !!قبول ندارمي

  .چه بسيار زنان بيدار دل و با معرفىت بودند كه علت سعادت شوهران و فرزندان گشتند

ها و مشكالت زندگى ساختند و شوهران خود را تشويق به  سخىت چه بسيار زناىن بودند كه در كنار مهسرانشان با
  .استقامت كرده، از احنراف آنان از صراط مستقيم اهلى جلوگريى كردند

  .درس اين زن يك جهان معرفت و يك دنيا علم است

  .آرى، هيچ كس مالك نفع و ضرر نسبت به نفس خود نيست و زمام حيات و زندگى فقط و فقط به دست خداست

خوشا به حال آن انسان هاىي كه در متام شؤون حيات متذكر حق و متوجه حضرت حمبوبند و حضرت حمبوب متوجه آنان؛ 
  :به قول عارف عامل، شيخ مصلح الدين سعدى شريازى

  كه تو بر وى نظر كىن خرم صباح آن
 

  كه تو بر وى گذر كىن فريوز روز آن

 اى كه بود در ركاب تو آزاد بنده
 

  يىت كه تو زان جا سفر كىنخرم وال

  ديگر نبات را خنرد مشرتى به هيچ
 

  چون شكر كىن يك بار اگر تبسم هم
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 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 اى آفتاب روشن و اى سايه مها
 

  ما را نگاهى از تو متناست گر كىن

  كنم من با تو دوسىت و وفا كم منى
 

  چندان كه دمشىن و جفا بيشرت كىن

  مقدور من سرى است كه در پايت افكنم
 

  گر زان كه التفات بدين حمتضر كىن

  داىن كه رومي از مهه عامل به سوى توست
 

ار اگر تو روى به روى دگر كىن   ز

  

  296: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

َأْن َجيَْعَلَك ِمْن خاصِّ ِعباِدِه َوَأْن يـُْلِحَقَك بِاْلماضَني ِمنـُْهْم   َواْسَئِل الّلَه َتعاىلبـَرِِّهْم َوفاِجرِِهْم أَيـَْنما َمَضْوا   َواْعَتِربْ ِخبَْلِق الّلِه َتعاىل[
  ] َوَحيُْشَرَك يف ُزْمَرِِمْ 

   نگاه به ديد عربت

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

شدند، عاقبت نيكان به كجا رسيد و به نيكان و بدان خلق خدا به نظر پند و عربت بنگر و فكر كن كه كجا رفتند و چه 
  عاقبت بدان و بدكاران به كجا كشيد؟

بر تو هم كه يكى از خملوقات خداىي، مهان خواهد رفت كه بر آنان رفت، اگر نيكى بر تو عاقبت نيك خواهد آمد و اگر 
  !امياىن بر تو مهان خواهد شد كه بر بدان و آلودگان روزگار رفت زشىت و بدخو و ىب

چون خوبان عامل  آموزى، تا پس از مرگ هم از وضع زندگى گذشتگان، چه نيكان چه بدان پند گرفته و عربت كوشش كن
  .خوشحال باشى و چون بدان و بدكاران دچار اندوه و تأسف و حسرت نباشى

زندگى  اصوًال خداوند بزرگ، قصدى از بيان سرگذشت خوبان و بدان در قرآن جميد جز پند دادن به آنان كه در دنيا
  .كنند ندارد مى
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  .»1« ] َلَقْد كاَن ِيف َقَصِصِهْم ِعبْـَرٌة ِألُوِيل اْألَْلبابِ [

  .براسىت در سرگذشت آنان عربتى براى خردمندان است

كه خبواهد ها و عربت ها است، يوسف براى حكمراىن   آرى، در دو چهره نيكان روزگار و بدان تاريخ براى اهل خرد درس
اهل عدل باشد درس و عربت است و فرعون براى كسى كه خبواهد از مسري حق منحرف باشد و به ملىت كه زير دست 

اى از نيكان و بدان تاريخ قرآنند كه خداوند هر دو را براى مهگان عربت  اويند ستم كند پند و درس است و اين دو منونه
  .قرار داده است

رتين تفاسري سوره يوسف استك» مجال انسانيت«به قول    :ه يكى از 

هاى ممتاز و كم نظريى است كه عمًال مكتب تربيت و ارشاد و هدايت  يوسف صديق در تاريخ بشريت يكى از شخصيت
را باز كرده است و داستان زندگى آموزنده وى براى عموم طبقات درس سعادت و موفقيت است؛ يعىن براى جوانان 

ن غرائز حيواىن و شهوات سركش قرار دارند، نيكوترين راهنماى اميان و تقواست كه بر متايالت نورس كه در معرض طغيا
  .حيواىن غلبه كنند و دامن عفت و طهارت خود را از هرگونه آلودگى پاك نگه دارند

پند و اندرز است  ترين وسيله  هاى رسوا كننده واقع شوند كامل و براى بانوان و دوشيزگان كه ممكن است در مسري آلودگى
راىن بپرهيزند و مهواره در پناه اميان و پرهيزكارى، طهارت نفس و پاك دامىن خويش را  آور عياشى و هوس كه از عاقبت شرم

  .حفظ كنند

رتين برنامه عملى است كه متام نريوها و امكانات خود را در راه خري و سعادت  و براى زمامداران دلسوز و خريخواه، 
   ر بربند و با كمال اخالصمردم به كا

______________________________  
  .111): 12(يوسف  -)1(
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  .و خضوع، جامعه را به سوى كمال و خوشبخىت رهربى منايند
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به مردم  10و حمّمد آيه  82و  21و مؤمن آيه  44و فاطر آيه  9و روم آيه  109قرآن جميد در سوره يوسف آيه 
ها، ثرومتندان كه از مشا گاهى داراى مجعيت بيشرت و قدرت  ها، دولت در زمني بگرديد و به عاقبت افراد، ملت: فرمايد ىم

تر بودند فكر كنيد كه با مهه قوت و قدرت چه شدند و كجا رفتند و عاقبت خمالفت آنان با حق به   برتر و ثروت افزون
كمال وقاحت و رسواىي و شرمسارى بازنده گشتند و در پايان كار به عذاب   آيا در زندگى برنده شدند؟ يا با! كجا كشيد

  !اهلى دچار گشته و نفرت و غضب و لعنت خدا و انبيا و مالئكه و نيكان را براى خود خريدند؟

آرى، به فرمان امام به حق ناطق حضرت جعفر بن حممد الصادق، در اوضاع و احوال گذشتگان چه نيكان و چه 
  .به ديده عربت و پند گرفنت بنگر و از هر دو طايفه براى رسيدن به كمال و رشد، جهت خود درس و پند بساز بدكرداران

! اى دادرس و فريادرس! اى كرمي و رحيم! سپس از خداوند مهربان درخواست كن والتماس منا كه اى مهربان موالى من
از بندگان شايسته و خالصت قرار بده و به من توفيق ملحق مرا ! اى ياور مستمندان و اميد دردمندان! اى رؤوف به عباد

نوا را از  شدن به آن بزرگواران را عنايت كن و چون مبريم مرا در زمره ايشان حمشور كن كه تو ارحم الرامحيىن و گداى ىب
  .گرداىن درگاه لطف و كرمت دست خاىل و نااميد بر منى

  نگار من توىي و يار غمگسار توىي
 

ار ار توىي وگر    نباشد مرا 

 چگونه يامب با درد فرقت تو قرار
 

  كه جان و دل را آرامش و قرار توىي

 شكار كردى جانا دل مرا و مرا
 

  زدام عشق به دست آمده شكار توىي

  

  چو جويبار است از اشك ديده من زآنك
 

  به قد بر شده چون سرو جويبار توىي

 تو ىبمباد عمر من و روزگار من 
 

  كه شادى و طرب و عمر و روزگار توىي
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 تو مرا نه جان هست امروز و نه جهان ىب
 

 «1»  نگار توىي اى كه جان و جهان من از آن

  

عليه السالم در دالن، جان جهان و جهان جان، امريمؤمنان  به فرموده امام عاشقان، تاج عارفان، اميد بيداران، روح زنده
  :دعاى كميل

تِِه، أَْم ِلطُوِل اْلَبَال  فـََلِئْن َصيـَّْرَتِين لِْلُعُقوبَاِت َمَع . ِء َوُمدَّتِهِ ِألَيِّ اْألُُموِر ِإَلْيَك َأْشُكو، َو ِلَما ِمْنها َأِضجُّ َوأَْبِكي، ِألَلِيِم اْلَعذاِب َوِشدَّ
، َصبَـ  َأْعداِئَك، َوَمجَْعَت بـَْيِين َوبـَْنيَ َأْهلِ  ْرُت َبَالِئَك، َوفـَرَّْقَت بـَْيِين َوبـَْنيَ َأِحبَّاِئَك َوأَْوِلياِئَك، فـََهْبِين يَا ِإِهلي َوَسيِِّدي َوَمْوالَي َوَريبِّ

  !؟»2«  ِفراِقكَ   َعذاِبَك، َفَكْيَف َأْصِربُ َعَلى  َعَلى

ئل و مراحل زندگيم به تو ناله كنم، براى عذاب براى كداميك از برنامه هامي به سوى تو شكوه برم و براى كداميك از مسا
  .دردناكى كه جرميه گناهان است، يا براى بالى دائمى كه در قيامت ممكن است گريبامن را بگريد

اگر مرا در عذاب فردا با دمشنانت قرار دهى و مرا با صاحبان بال مهنشني كىن و بني من و عاشقان و ! اى موالى من
  .ورزم، وىل در فراق تو مرا صربى نيست ها صرب مى ها و دردها و رنج ى، من بر متام اين عذابدوستانت جداىي بينداز 

  چون مشع نيمه جان به هواى تو سوختيم
 

  با گريه ساختيم و به پاى تو سوختيم

  اشكى كه رخيتيم به ياد تو رخيتيم
 

  عمرى كه سوختيم براى تو سوختيم

 پروانه سوخت يكشب و آسود جان او
 

  ما عمرها زداغ جفاى تو سوختيم

 ديشب كه يار اجنمن افروز غري بود
 

  اى مشع تا سپيده به جاى تو سوختيم

  كوتاه كن حكايت شب هاى غم رهى
 

 «3»  كز برق آه و سوز نواى تو سوختيم
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فكر دورانديش عنايت كند و چه نعمىت از اين باالتر كه خداوند بزرگ به انسان امياىن حمكم، عمل صاحل، اخالق حسنه، 
هاى بزرگ و پرارزش را بر انسان تداوم خبشد، آن گاه در حلظه مرگ آدمى را در زمره انبيا و اوليا و نيكان  اين نعمت

  .حمشور فرمايد

______________________________  
  .مسعود سعد سلمان -)1(

  .دعاى كميل: مفاتيح اجلنان -)2(

  .رهى معريى -)3(

  301: ، ص4 مى، جعرفان اسال

ما َعَصَمَك َعِن الشََّهواِت َوَجنََّبَك َعْن قـُْبِح أَْفعاِل اْلُمْجرِمَني َوُغضَّ َبَصَرَك َعِن الشََّهواِت َوَمواِضِع   َواْمحَْدُه َواْشُكْرُه َعلى[
  ] النـَّْهيِ 

سى، شهوت مال، قدرت و خيال كه خداوند بزرگ بنابر لطف و عنايت و مهرش تو را از شهوات شكم، غريزه جن از اين
حفظ كرده و نگذاشته در اين امور به لغزش و عثرت دچار شوى و سعادت دنيا و آخرتت پاميال شود، آن وجود مقدس 

  .ترين نعمت او بر خنواهى آمد و عطا كننده فيض اقدس را شكر و محد كن، گرچه از عهده كوچك ترين و كم

ى فرموده فرو پوش كه  ديدهبه وقت بريون بودن از خانه حتماً  ات را از مورد شهوت و آنچه خداى بزرگ به مصلحت تو 
جاى نفس و افتادن در انواع گناهان  هاى ىب فرو پوشيدن ديده، مقدمه كرامت و بزرگوارى و عامل حفظ انسان از خواهش

  .و معاصى و كبائر است

  .را به شهوات حيواىن بكشد، نظر ميندازبه ناحمرمان نگاه مكن، به صورت هركس چه مرد چه زن كه تو 

هاى مردم به هر شكلى كه هست بپرهيز، در حديث است كه حضرت رسالت  در كوچه و خيابان از نگاه كردن به خانه
كرد، چون حضرت  گذشت و شخصى در آجنا از شكاف درب خانه كسى نگاه مى پناه صلى اهللا عليه و آله از جاىي مى

  .كشيدم يافتم، چشم هايت را از حدقه بريون مى اگر به تو دست مى: مودرا ديد گرخيت، حضرت فر 
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ِدئاً َوراِقِب الّلَه يف ُكلِّ ُخْطَوٍة َكأَنََّك َعَلى الصِّراِط جاِئٌز وَوال َتُكْن َلّفاتاً َوأَْفِش السَّالَم ِألَْهِلِه ُمْبتَ  »1«  َواْقِصْد يف َمْشِيكَ [
  ]باً َوُجمي

دارى متوجه مراقبت و  روى را رعايت كن، نه تند برو نه كند قدم بردار و در هر قدمى و گامى كه بر مى در راه رفنت ميانه
رسى، خداى خنواسته اگر در قدم معصيت باشى و به قدم بعد براى توبه  حكم خدا باش، فكر كن كه به قدم ديگر منى

  كىن؟ نرسى، چه مى

كه او آناً فآناً گويا در شرف  گذرد، چنان اهلى حمتاط باش، مانند كسى كه از پل صراط مى در حركت نسبت به امور
افتادن است و به جناب احديت در كمال جزع و استغاثه، تو نيز آن چنان باش، در هيچ حال از ياد حضرت حق 

  .غفلت مكن كه مبادا اجل برسد و تو از او غافل باشى

خورى سالم كن و اگر سالم كنند جواب بده كه پاسخ سالم واجب و  ران مسلمان كه بر مىدر مسري راه به هريك از براد
  .ابتدا كردن آن مستحب است

هاى مستحب كه ثوابش از واجب بيشرت است، سالم است و مقصود شارع در هر صورت افشاى  در اسالم از مجله عمل
  :باشد كه در حديث آمده سالم مى

   ِإْفشاءُ السَّالِم َوإْطعاُم الطَّعاِم َوالصَّالُة بِاللَّْيلِ : ثالث درجات :َعن اىب جعفر عليه السالم

______________________________  
  .باشد اين مجله در نسخه عبدالرزاق الهيجى منى -)1(
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  .»1«  َوالنَّاُس نِيامٌ 

افشاء سالم است خواه به بزرگ يا كوچك، عبد : من سه مقام استاز مجله خصائص مؤ : فرمايد امام باقر عليه السالم مى
  .يا آزاد و خوراندن به مردم و مناز خواندن در دل شب آن گاه كه مهه درخوابند

راسىت كدام لذت از اين برنامه باالتر است، به وقىت كه متام مردم در رختخواب عافيت درخوابند و عبد در پيشگاه حضرت 
  :ك عبوديت گذاشته و به ياد گناهانش در حال اشك رخينت و مناجات است كهموال سر ذلت به خا
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ادمي به سوداى كسى كاين سر از اوست   سر 
 

نه مهني سر كه تن و جان و جهان يكسر از 
  اوست

 گر گل افشاند و گر سنگ زند چه توان كرد
 

  جملس و ساقى و مينا و مى و ساغر از اوست

 به ساحل فكندگر به توفان شكند يا كه 
 

ناخداىي است كه هم كشىت و هم صرصر از 
  اوست

 من به دل دارم و شاهد به رخ و مشع به سر
 

  آنچه پروانه دلسوخته را در پر از اوست

  هوسى خام بود شادى دل جز به غمش
 

خنك آن سوخته كش سود و غمى بر سر از 
  اوست

 چه نويسم كه سزاوار سپاسش باشد
 

  مداد و قلم و دفرت از اوستمعىن و لفظ و 
«2» 

  

  :كردن نسبت به كسى تكرب و خبل مكن كه در حديث آمده در هر صورت در سالم

  .»3« ترين مردم كسى است كه در سالم به مردم خبل داشته باشد خبيل

______________________________  
  .8616، حديث 2، باب 27/ 7: وسائل الشيعة -)1(

  .91، حديث 23، باب 382/ 71: األنوارحبار  -)2(

  .نشاط اصفهاىن -)3(
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  ] َوَأِعْن َمِن اْسَتعاَن ِبَك يف َحقٍّ َواْرِشِد الّضالَّ َوَأْعِرْض َعِن اْجلاِهلنيَ [

كرده او را به راهى كه و به هركس در مسري حق و امور زندگى از تو كمك و يارى خواست يارى بده و كسى كه راه را گم  
  .نسبت به آن قصد دارد، هدايت و ارشاد كن و از اهل جهل و هلو و لعب بپرهيز

  :در اين مجله سه موضوع اساسى تذكر داده شده

  .طلبد كس كه يارى مى يارى آن - 1

  .راهنماىي گمگشتگان - 2

  .اعراض از جاهل - 3

   برآوردن حاجت مؤمن

مى است، به طورى كه ائمه بزرگوار عليهم السالم گاهى براى اداى حاجت يك برآوردن حاجت مؤمن، امر بسيار مه
  .نيازمند حاضر به قطع طواف بودند

  :امام صادق عليه السالم براى قضاى حاجت يك مؤمن، به ابان بن تغلب دستور قطع طواف داد و فرمود

  .»1«  ثواب قضاى حاجت مؤمن از ثواب هفتاد طواف برتر است

  :گويد مىراوى 

______________________________  
  .7، حديث 41، باب 381 -380/ 13: وسائل الشيعة -)1(

  306: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

: فرمود. حج: قصد كجا دارى؟ گفتم: فرمود. ساىل براى حج آماده شدم، خدمت حضرت صادق عليه السالم رسيدم
  داىن براى حاجى چه اندازه از ثواب است؟ مى



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

 

هرگاه عبد هفت مرتبه خانه را طواف كند و دو ركعت مناز به جاى آورد و صفا و : فرمود. دامن برامي بگو منى: داشتم عرضه
منايد و شش هزار  كند و شش هزار سيئه از او حمو مى مروه را سعى كند، خداوند بزرگ شش هزار حسنه به او عنايت مى

فدايت شوم، : عرض كردم. كند، آن هم حاجت دنيا و آخرت ا مىافزايد و شش هزار حاجت از او رو  درجه به او مى
قضاى حاجت انسان مؤمىن : فرمود. آرى: به ثواب بيشرت از اين تو را خرب دهم؟ عرض كردم: فرمود. خيلى ثواب است

ْن َسرَّ ُمْؤِمناً مَ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله »1« !!باالتر از حج و حج و حج و خالصه تا ده برابر حج است
  .»2«  َسرَّين َوَمْن َسرَّين فـََقْد َسرَّ اللّهَ 

هركس مؤمىن را خوشحال كند، مرا خوشحال كرده و هركه مرا خوشحال كند، خدا : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .را خوشحال كرده است

  :امام صادق عليه السالم فرمود

كه او را از گرفتارى جنات دهد، قرضش را ادا كند، به عيادتش برود، حاجتش  كنايه از اين(هركس بر مؤمىن سرور وارد كند 
بشارت باد تو را به كرامت و ! اى دوست خدا: ، خداوند، عمل او را جمسم كند تا وقت مرگش به او بگويد)را روا منايد

را بدهد چون به حمشر درآيد، باز هم مهان  اين عمل جمسم با او هست تا داخل قرب شود، باز مهان بشارت. رضوان اهلى
   بشارت را بدهد و در هر هوىل با او هست

______________________________  
  .1، حديث 2، باب 3/ 96: ؛ حبار األنوار11، جملس ىف ذكر فضائل احلج، حديث 493: األماىل، صدوق -)1(

، حديث 20، باب 287/ 71: ؛ حبار األنوار1ديث ، باب ادخال السرور على املؤمنني، ح188/ 2: الكاىف -)2(
14.  
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  كيسىت؟: پرسد دهد؛ مؤمن از اين چهره بشارت دهنده مى و مهان بشارت را مى

  .»1«  سرورى هستم كه براى فالن كس آوردى: دهد پاسخ مى

إْشباُع َجْوَعِتِه َأْو تـَْنفيُس  : إَىل الّلِه َعزَّ َوَجلَّ إْدخاُل السُُّروِر َعَلى اْلُمْؤِمنِ  ِمْن َأَحبِّ اَألْعمالِ : َعْن أيب َعْبِدالّله عليه السالم قالَ 
  .»2«  ُكْربَِتِه َأْو َقضاءُ َديِْنهِ 
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حمبوب ترين عمل نزد حضرت حق وارد كردن خوشحاىل به مؤمىن است، سري كردن  : از امام صادق عليه السالم است
  .ش، قضاى دين و قرضشگرسنگيش، رفع غصه و رجن

شدگان مكتب اهلى جهت حل مشكل مردم و قضاى حاجت مؤمنان و رفع  انبيا و اوليا شامخ اهلى و خالصه تربيت
  .شناختند سخىت و رنج از زندگى ديگران سر از پا منى

  بند بركت يك گردن

رب حديث رسيده كه شرح آن اين چنني حديثى در اين زمينه درباره دخرت گرامى پيامرب صلى اهللا عليه و آله در كتب معت
  :است

گذشت و گرده ناىن كه خود را به آن سري كنند، يافت  كرد، روزها مى گرسنگى بر دودمان پيغمرب اسالم حكومت مى
  .شد منى

ر  فشا!! دير زماىن بود كه نان گندم از ميان ايشان سفر كرده بود، اخرياً هم نان جو در پى برادر ارمجندش روان شده بود
   گشت گرسنگى روز به روز افزوده مى

______________________________  
، حديث 24، باب 351/ 16: ؛ وسائل الشيعة12، باب ادخال السرور على املؤمنني، حديث 191/ 2: الكاىف -)1(

21741.  

، حديث 20ب ، با297/ 71: ؛ حبار األنوار16، باب ادخال السرور على املؤمنني، حديث 192/ 2: الكاىف -)2(
29.  
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  .آوردند ورزيدند و خم به ابرو منى و خاندان رسول خدا صلى اهللا عليه و آله هم چنان استقامت مى

درخشيد، كساىن كه از نزديك با  هاى مقدس پيغمرب رمحت باقى بود، چهره مبارك هنوز مى لبخند شريين هم چنان بر لب
  .برند كردند خود و خاندانش در جوع به سر مى نداشتند گمان منىحضرتش سر و كار 

  .دادند كه پيغمرب بزرگ چنني وضعيىت دارد دهند، احتمال منى ناداناىن كه صورت ظاهر را مالك تشخيص قرار مى



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

 

بود، كرد، اين بود كه دست هاى اميد نيازمندان به سويش دراز  چيزى كه كار را بر حضرتش بسيار دشوار و سخت مى
كردند و از راه دور و نزديك  بيچارگان به كويش سفر مى. ها نظر مرمحىت كند درماندگان اميدوار بودند كه حضرتش به آن

  .اى برگريند رسيدند، تا از خرمن احسانش خوشه به خدمتش مى

ت، وىل ابداً بس چسبيد كه بر آن سنگ مى آورد كه شكمش به پشت مى گاه گرسنگى بر وجود مقدسش آن قدر فشار مى
  .آزرد، گرسنگى خاندان بود، گرسنگى ياران بود و تقاضاى اميدواران چيزى كه روان نازنينش را مى. به آن توجهى نداشت

داد كه نيازمندى از كويش دست خاىل برگردد و  گشت، بزرگواريش اجازه منى اش نااميد بر منى با اين حال كسى از در خانه
  .اى وا مباند بيچاره

مناز عصر را به جاى آورده بود و در مسجد نشسته بود، مسجدى كه ديوارهايش از خشت و گل باال رفته بود  حضرتش
هاى آن پوشيده بود و كمرت گل در آن  و بيش از يك قامت انسان ارتفاع نداشت، سقف مسجد از پوشال خرما و شاخه

  .به كار رفته بود

توانست جلوگري باشد، ستون هاى مسجد را  شت، وىل از ريزش باران منىدا سقف فقط منازگزاران را از آفتاب حمفوظ مى
  .داد الوارهاى درخت خرما تشكيل مى
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نشست و ميز نداشت، وىل نشسنت آن حضرت با ياران به طور ميزگرد بود و شخصيتش در  حضرتش هرچند روى زمني مى
  باشيد؟ پرسيد كه كداميك از مشاها حممد مى شد مى ناسى كه وارد مىموقع نشسنت از دگران ممتاز نبود، ناش

اى كهنه بر تن داشت، ضعف و ناتواىن چنان بر وى  پريمردى ژوليده مو، گردآلود، رنگ پريده، وارد مسجد شد، جامه
  .كرد كه راه دورى را پيموده است توانست، حالش حكايت مى چريه شده بود كه خويشنت دارى منى

نوا نفس زنان با سه مجله كوتاه، حقيقت  مهربان صلى اهللا عليه و آله با لبخند مهر، پرسش حالش كرد، پريمرد ىب پيامرب
  !نوامي ام، ىب ام، برهنه گرسنه: حال خود را بيان داشت

و به بر . چيزى در دست ندارم، وىل نشان دادن خري مانند اجنام دادن آن است: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .سراغ دخرتم فاطمه
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خانه فاطمه كنار مسجد قرار داشت و درش به مسجد . او را به در خانه فاطمه برسان: آن گاه به بالل روى كرده فرمود
شد، براى پريمرد بينوا زمحت راه پيماىي نداشت، وىل فاطمه سه روز بود كه با شوهرش على و فرزندانش ناىن به  باز مى

  .ه گرسنگى به سر برده بودنددست نياورده بود و ب

: نوا كه با اسرتاحىت توانسته بود، اندك قدرتى به دست آورد، مهراه بالل به در خانه فاطمه رسيد، سالم داد و گفت مرد ىب
كنند، جربئيل كتاب خدا را در خانه مشا فرود  مشا مردمى هستيد كه فرشتگان نزد مشا رفت و آمد مى! اى دودمان پيغمرب

  .تآورده اس

ام، به كوى  از عرب هستم واز تنگى و سخىت گرخيته: كه هسىت و از كجاىي؟ گفت! و عليك السالم اى مرد: جواب آمد
  .ام، شكمى گرسنه دارم، بدىن برهنه دارم به من رحم كن خداى به تو رحم كند پدرت پناه آورده

   دخرت پيغمرب، گلوبندى در گردن داشت كه دخرت عمويش محزه برايش هديه
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  :آورده بود، به زودى از گردن باز كرد به او داد و گفت

رت از اين بدهد نوا از در خانه فاطمه بازگشت، چشمانش  مرد ىب. اين را بگري و بفروش، اميد است كه خداى به تو 
  .اش عوض شده بود اش خندان بود و قيافه پژمرده درخشيد، چهره مى

دانستند كه زن و فرزند على در   اهللا عليه و آله هنوز در مسجد بود و ياران در حضورش بودند، مهه مى رسول خدا صلى
خواستند بدانند كه اين مرد چگونه بازگشته و چه  ها حتريك شده و مى برند، حس كنجكاوى در آن گرسنگى به سر مى

على هدايت كرد؟ فاطمه چگونه با وى رفتار كرد؟ چرا چگونه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله وى را به خانه ! آورده است
  .رسيد هاىي بود كه به خاطر مهه مى به اين زودى بازگشت؟ پرسش

  .زود بازگشنت نشانه نوميدى است، لبخندى كه آن مرد بر لب داشت نشانه موفقيت بود

  :هللا عليه و آله آن را برطرف كردنوا به رسول خدا صلى ا حتريى فوق العاده به مهه دست داده بود، تا خطاب مرد ىب

  ...دخرتت گردن بندش را داده كه بفروشم ! يا رسول اللّه
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آيا منظور از اين سخن، استجازه فروش گردن بند بود، يا منظور عرضه كردن آن براى فروش بود؟ روشن نشد؛ زيرا پيامرب 
ى بدين وسيله براى تو خريى فراهم نسازد؟ در آيا ممكن است خدا. بفروش: بزرگ صلى اهللا عليه و آله فورى جواب داد

  .باشد صورتى كه دخرتم فاطمه آن را به تو خبشيده و او پيشواى مهه دخرتان آدم مى

اى گندم گون، چشماىن شهال بود،  به زودى مردى از ميان حلقه ياران برخاست، مردى كه داراى قامىت كشيده، چهره
ن او توجه  قامت رسا و شانه بينوا را جلب كرد و به او نگريست ديد موهاى سرش رخيته و فقط چند دانه مو در هاى 

  .كند كه رنج بسيار ديده است پيش سر و چند دانه در پشت سر دارد و حكايت مى
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ختند و به خوىب از سوابق شنا مرد بينوا او را نشناخت و ندانست كه براى چه از جاى برخاسته، وىل ياران مهگى او را مى
  .درخشانش آگاه بودند

  .دانستند كه در ميان خودشان، كسى به اندازه او در راه حق رنج نربده و استقامت به خرج نداده است ها مى آن

  .رمحى بشر داستان ها دارد هاىي كه دست تبهكاران بر او وارد كرده در پيكرش باقى است، بدن او از ىب هنوز آثار شكنجه

اند وقىت كه اسالم ناتوان بود و مهه از آن  دانستند كه خاندان اين مرد از خنستني كساىن هستند كه به اسالم گرويده ها مى نآ
  .روى گردان بودند

گرفت، خنستني مردمى كه اسالم را پذيرفتند، ناتوانان و ستم كشان  آورد در خطر قرار مى در آن موقع كسى كه اسالم مى
  !!بردند ن قريش آنچه نريو داشتند در شكنجه و آزار آنان به كار مىبودند، قدرمتندا

  .اند اند و چه قرباىن ها داده ها چشيده ها ديده و چه شكنجه دانستند كه اين خانواده، چه رنج اصحاب پيغمرب مى

بينوا را در آفتاب  پدر و مادر عمار خنستني مرد و زىن بودند كه در راه خدا شهيد شدند، ابوجهل اين خانواده ضعيف و
ها  هاى آن خوابانيد و بر سينه هاىي كه از حرارت آفتاب گداخته شده بود مى سوزان حجاز، خلت و عريان به روى سنگريزه

  !!اد، تا از اميان به خدا و رسول دست بردارند هاى بسيار بزرگى مى سنگ

  .پريد ان به اين سو و آن سو مىنواخت كه گوشت بدنش ها آنقدر تازيانه مى گاه بر پيكر برهنه آن
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ور گرديد، زوبيىن به دست گرفت و در پيش مادر عمار فرود كرد و آن زن با اميان را شهيد  وقىت آتش خشمش شعله
   آن گاه ياسر پدر عمار را به شهادت رساند و عبداللّه برادر عمار را از بام خانه بر زمني پرتاب كرد، پيكر جوان!! ساخت
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  .خورد شد و از دنيا رفت

ديد و ناظر بود كه با پدر و  خود عمار كه در آفتاب سوزان در زير شكنجه قرار داشت، مهه اين جنايات را به چشم مى
  مادر و برادرش چه كردند، او منتظر بود كه نوبت وى كى رسد؟

از آب كردند و عمار را با پيكر جمروح در ميان آن در اين موقع ظرف بزرگى را آوردند كه از پوست بود، آن را پر 
كردند، وىل عمار  دادند، گاه عمار را در ميان آب فرو مى كشيدند و هل مى انداختند و سپس از اين سو به آن سويش مى

  .كرد استقامت مى

ر است، در تن عمار ها كه بزرگ ترين نشان افتخا گذرد و هنوز آثار آن شكنجه اكنون سال ها از آن روزهاى سياه مى
  .باشد باقى مى

عمار بسيار مورد لطف و عنايت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بود و در ميان مسلمانان موقعيىت به سزا داشت و مهه با 
  .نگريستند ديده تقديس و احرتام به او مى

  .خواهد بگويد مىخواهد بكند و چه  وقىت كه از جاى برخاست چشم ها به او دوخته شد تا بدانند چه مى

  فرماييد كه من اين گردن بند را خبرم؟ اجازه مى! يا رسول الّله: عمار عرض كرد

  .خبر و هركس با تو در خريد آن شركت كند، خداى در آتش دوزخ عذابش خنواهد كرد: پيغمرب فرمود

  فروشى؟ گردن بند را چند مى: عمار به مرد بينوا رو كرد و پرسيد

  .اى كه تنم را بپوشاند و دينارى كه به منزمل برساند كه از نان و گوشت باشد و سريم كند و پارچه  به غذاىي: بينوا گفت

دهم و تو را از نان  هشت دينار زر و دويست درهم سيم، بُردى از مين، چارپاىي كه تو را به خانه برساند مى: عمار گفت
  .و گوشت سري خواهم كرد
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  !!تو چقدر جوامنرد هسىت! اى مرد: وا از اين نيكوكارى عمار در تعجب شده گفتمرد بين

  ...عمار و مرد بينوا از مسجد خارج شدند 

رت بود، اكنون شكمش  اين بار سومى بود كه بينوا، حضور پيغمرب مهربان شرفياب مى شد، در هر بار حالش از گذشته 
كرده، زر و سيم بسيارى مهراه دارد و زبانش به ثناى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله  اى از بُرد مياىن به تن   سري است، جامه

  .گوياست

  :كند عرض مى

. ام منودى، بينوا بودم توانگرم كردى اى، پياده بودم سواره ام كرده گرسنه بودم سريم كردى، برهنه بودم پوشيده! يا رسول اللّه
  :ا برداشت و چنني گفتآن گاه دست به دع. پدر و مادرم به قربانت

به فاطمه پاداشى بده كه چشمش نديده باشد و  ! پرستم، توىي كه روزى رساىن؛ پروردگارا جز تو كسى را منى! پروردگارا
  .گوشى نشنيده باشد

  .آمني: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  :آن گاه به ياران روى كرده فرمود

باشد، على شوهر فاطمه  در فاطمه هستم و پدرى مانند پدر فاطمه منىخداى به فاطمه چنني چيزى داده است؛ من پ
شتند و مانند  مى باشد و اگر على نبود، فاطمه را شوهرى نبود، خداى حسن و حسني را به فاطمه داده كه سرور اهل 
  .شود ها كسى يافت منى آن

  :جربئيل به من خرب داد

خداى تو كيست؟ : پرسند آيند و از او مى شود، دو فرشته به قربش مى مى رود و به خاك سپرده وقىت كه فاطمه از دنيا مى
  .الّله خداى من است: گويد فاطمه مى

  امام تو كيست؟: پرسند مى. پدرم: گويد پيغمربت كيست؟ مى: پرسند مى
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  .طالب اين كسى كه سر قرب من ايستاده على بن اىب: گويد مى

  :د مقدس را به مشك آلود و در بردى از مين پيچيد و به غالمش داده گفتعمار گردن بن

  ...برو حضور رسول خدا صلى اهللا عليه و آله، اين را و تو را نثار مقدمش كردم 

  :غالم، شرفياب شد و پيام خواجه خود را حضور خواجه كاينات رسانيد، حضرتش فرمود

  .شيدمبرو نزد دخرتم تو را و گردن بند را به وى خب

برو تو را : فاطمه گلوبند را بگرفت و به غالم گفت. غالم به سوى دخت رسول رفته و سخن پدر را به دخرت ابالغ كرد
  .در راه خدا آزاد كردم

  ...ام از اين گردن بند است كه چقدر بابركت بود  خنده: رفت، از وى سبب پرسيدند، گفت خنديد و مى غالم مى

اى را آزاد كرد و خود به جاى  اى را سوار كرد، بينواىي را به نوا رسانيد، بنده اى را پوشانيد، پياده هنهاى را سري كرد، بر  گرسنه
  .»1«  خويش بازگشت

  :عارف واصل، آيت اهللا غروى اصفهاىن در مدح بانوى دوسرا چنني سروده است

 وهم به اوج قدس ناموس اله كى رسد
 

 فهم كه نعت بانوى خلوت كربيا كند

  بسمله صحيفه فضل و كمال و معرفت
 

 بلكه گهى جتلى از نقطه حتت با كند

  مفتقرا متاب روى از در او به هيچ سوى
 

 زان كه مس وجود را فّضه او طال كند

______________________________  
برگرفته شده از كتاب زير منت اين روايت . 50، حديث 3، باب 56/ 43: ؛ حبار األنوار137: بشارة املصطفى -)1(

  .باشد درختان صدر تاليف آية اهللا صدر مى
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   راهنماىي گمگشتگان

ره در اسالم است تا جاىي كه پيامرب بزرگ  ارشاد ضال، يعىن كسى كه جاده و طريق را گم كرده، از عبادات و كارهاى پر
را از نظر ثواب مساوى با صدقه دانسته است؛ اين ثواب مربوط به كسى است كه اسالم صلى اهللا عليه و آله ارشاد ضال 

ى از منكر و موعظه  راه ظاهرى را گم كرده باشد، اما كسى كه راه باطن را گم كرده، اگر انسان با امر به معروف و 
الم مهانند اين است كه متام حسنه و اخالق اسالمى، او را به طريق هدايت داللت كند به فرموده حضرت صادق عليه الس

  .بشريت را از گمراهى جنات داده است

هاى اهلى  ها استعداد قبول تربيت و هدايت اهلى را دارند؛ زيرا درون و سّر مهه با مسئله فطرت عجني شده و مايه متام انسان
  .در خلقت و آفرينش انسان به كار رفته است

ترين و پرسودترين  رسد كه بزرگ ترين و مهم جه به آيات و روايات به نظر مىنااميد از هدايت بىن آدم نبايد بود، با تو 
  .عبادت، هدايت گمراه است

  .اگر انسان مردم را در گمراهى ببيند و اقدام به جنات آنان ننمايد، بدترين گناه را در متام دوره عمرش مرتكب شده است

شود،  زه حمكم است و حيات انسان با تولد از مادر شروع منىاندا ريشه و منشأ حتوالت جسمى و نفسى و روحى انسان ىب
تر از آن است؛ زيرا كه نفس يا روحى   كند، بلكه پيش بلكه مقدمات طوالىن دارد و حىت از روز انعقاد نطفه هم آغاز منى

ر و پود آن آورد كه تا كند يك حيات و سرنوشت خاصى با خود مهراه مى كه به وسيله يك جسم، جتلى در اين عامل مى
   در اعماق زمان و ابديت تنيده شده است، وىل
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  .»1« باشد اسرار آن براى مردمان امروزى هنوز پوشيده مى

وىل وظيفه بزرگ و مهم ماست كه با حس مسؤوليت وجداىن و اهلى و شفقت و مهرباىن به هدايت وى در صراط مستقيم 
  .بكوشيم
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   اعراض از جاهل

هاى  ها و جذبه كه از گوش شنوا و چشم بينا و عقل و قلب مدرك برخوردارند، وىل به خاطر كشش اى هستند، با اين عده
  .اى دارند سخت مادى، متأسفانه با حق و حقيقت و حدود و مقررات و معارف اهلى برخورد نامناسب و ناشايسته

ع دوستان و اقوام، فراوان هستند، درگريى با اين جهال در مسائل اينان در ميان مردم و در كوچه و بازار و خيابان و در مج
  .و معارف، براى آبرو و شخصيت خود انسان ضرر دارد

كنند كه چون از خانه خارج شدى، سعى كن از  امام صادق عليه السالم براساس يكى از آيات قرآن به ما نصيحت مى
رو و حيثيت تو لطمه نزنند، مداراى جاهل با اخالق حسنه و روش جاهل بپرهيز و مواظبت كن كه اين گونه افراد به آب

  .اهلى براى هر فرد عاقل الزم است، مقابله كردن با جاهل به مانند عمل خودش، در شرع مطهر پسنديده نيست

______________________________  
  .اصول اساسى فن تربيت -)1(
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  ] َوَعْفُوهُ   َدَخْلَت َمْنزَِلَك َفاْدُخْل ُدُخوَل اْلَميِِّت ِىف اْلَقْربِ َحْيُث َلْيَس َلُه ِمهٌَّة إّالَرْمحَُة الّلِه َتعاىلَوِإذا َرَجْعَت وَ [

هرگاه به خانه بازگشىت و داخل آسايشگاه خود شدى، دخولت در خانه به مانند دخول ميت در قرب باشد، ميىت كه در 
  .و عفو حضرت دوست ندارد قرب آرزوىي به جز رمحت

خانه را مهانند آجنا بدان و فوت و موت را در خانه نصب العني قرار داده و تصور كن ديگر راه خروج از منزل براى تو 
  .شود نيست، چون اين گونه فكر كردى خانه براى تو مهانند مسجد، جايگاه عبادت و بندگى مى
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   باب

12  

  وارد شدن به مسجد در آداب
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اْلُمَطهَُّروَن : قاَل الصَّاِدُق عليه السالم إذا بـََلْغَت باَب اْلَمْسِجِد َفاْعَلْم أَنََّك َقَصْدَت باَب بـَْيِت َمِلٍك َعظيٍم ال َيطَأُ َبساَطُه إالَّ
الصِّدِّيُقونَ    .َوال يُؤَذُن ِلُمجاَلَسِتِه إالَّ

ِلِك فَِإنََّك َعلى  ُدوَم إىلَوَهِب اْلقُ 
َ
ما َيشاءُ ِمَن اْلَعْدِل   َخَطٍر َعظيٍم ِإْن َغَفْلَت، َواْعَلْم أَنَُّه َقاِدٌر َعلى  َبساِط ِخْدَمِة اْلَمِلِك َهْيَبَة امل

  .َواْلَفْضِل َمَعَك َوِبكَ 

  .اَعِة َوَأْجَزَل َلَك َعَلْيها َثواباً َكثرياً َفِإْن َعَطَف َعَلْيَك ِبَرْمحَِتِه َوَفْضِلِه قَِبَل ِمْنَك َيسَري الطّ 

  .ِلما يُريدُ َوِإْن طاَلَبَك ِباْسِتْحقاِقِه الصِّْدَق َواِإلْخالَص َعْدًال ِبَك َحَجَبَك َوَردَّ طاَعَتَك َوِإْن َكثـَُرْت َوُهَو فـَّعاٌل 

  .َيَدْيِه، فَِإنََّك َقْد تـََوجَّْهَت ِلْلِعباَدِة َلُه َواْلُمؤاَنَسِة ِبهِ َواْعَرتِْف ِبَعْجزَِك َوُقُصورَِك َوتـَْقصِريَك َوفـَْقرَِك بـَْنيَ 

  .َعَلْيِه َأْسراُر اخلَْالِئِق َأْمجَعَني َوَعالنَِيتـُُهمْ   َوَأْعِرْض َأْسراَرَك َعَلْيِه َوْليَـْعَلْم أَنَُّه ال َخيْفى

  .َك َعْن ُكلِّ شاِغٍل َحيُْجُبَك َعْن َربَِّك َفِإنَُّه ال يـَْقَبُل ِإالَّ اَألْطَهَر َواَألْخَلصَ وَُكْن َكَأفْـَقِر ِعباِدِه بـَْنيَ َيَدْيِه َوَأِخْل قـَْلبَ 

ُحْسِن ِإْقباِلِه   َرْمحَِتِه وََكراَماِتِه ِمنْ َواْنُظْر ِمْن َأيِّ ديواٍن َخيْرُُج ِإْمسََك فَِإْن ُذْقَت ِمْن َحالَوِة ُمناجاتِِه َوَلذيِذ ُخماَطباِتِه َوَشرِْبَت ِبَكْأسِ 
  .َوِإجابَِتِه فـََقْد َصُلَحْت خلِِْدَمِتِه َفاْدُخْل فـََلَك اِإلْذُن َواَألمانُ 

   َوإّال َفِقْف ُوُقوَف ُمْضَطرٍّ َقِد انـَْقَطَع َعْنُه اْحلَِيُل َوَقُصَر َعْنُه اَألَمُل َوُقِضيَ 
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. َك ِلما حيُِبُّ زَّ َوَجلَّ ِمْن قـَْلِبَك ِصْدَق اِإلْلِتجاِء ِإلَْيِه َنَظَر إلَْيَك ِبَعْنيِ الرَّْأَفِة َوالرَّْمحَِة َواللُّْطِف َوَوفـَّقَ اَألَجُل، َفِإذا َعِلَم الّلُه عَ 
ْفَطرّيَن الَْيه، اْلُمْحَرتِقني على ويرضى

ُ
  : ْرضاتِِه قال الّلُه َتعاىلباِبِه ِبَطَلِب مَ   ؛ فإنَّهُ كرٌمي حيُِبُّ اْلَكراَمَة ِلِعباِده امل

  .»1« ]َأمَّْن جيُِيُب اْلُمْضَطرَّ ِإذا َدعاُه َو َيْكِشُف السُّوءَ [

______________________________  
  .62): 27(منل  -)1(
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اْلُمَطهَُّروَن إذا بـََلْغَت باَب اْلَمْسِجِد َفاْعَلْم أَنََّك َقصَ : قاَل الصَّاِدُق عليه السالم[ ْدَت باَب بـَْيِت َمِلٍك َعظيٍم ال َيَطأُ َبساَطُه إالَّ
الصِّدِّيُقونَ    ] َوال يُؤَذُن ِلُمجاَلَسِتِه إالَّ

  مسجد

ترين مكان روى زمني است؛ مسجد مركز اّتصال قلب و روح به حمبوب  مسجد خانه خدا و حمل عبادت و برترين و شريف
  .دوست به سوى خري و كمال استحقيقى و جاى شنيدن دعوت حضرت 

  .مسجد، آباد كننده دل، تصفيه كننده جان و مركز جتّلى انوار ربوىب بر قلب مؤمنان است

  .مسجد، خانه هدايت و مركز تربيت و جايگاه اهل معرفت و حمل سوز و گداز عاشقان اهلى است

مندان  و سرزمني برآورده شدن نياز حاجت مسجد جاى خردمندان، خانه بركت براى مستمندان و جاى مناجات دردمندان
  .است

  .مسجد خانه قرآن، مدرسه عشق، مكتب دانش، مرز بينش و حمل گرفنت فيوضات رباىن از عامل قدس است

  .مسجد جايگاه نزول بركات، مركز تدارك مافات و صحنه پيكار با عوامل شيطان و جاى جنات از دركات است
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شت و راهى به سوى فضيلت و طريقى به طرف هدايت و دليلى به سوى نقطه وصال براى فراق  مسجد، پلى به سوى 
  .زدگان است

ها است و آباد نگاه داشنت آن از اعظم  مسجد، جاىي است كه عبادت و بندگى در آن، افضل و برتر از ساير مكان
  .عبادات و قربات است

ى از منكر، حّل مشكالت مسجد، جايگاه بسيج عباد خدا  براى عبادت و خدمت به خلق، امر به معروف و 
  .مسلمانان و آمادگى جهت جهاد و مبارزه با دمشنان خدا و انسانيت است
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ترين اندوه و حسرت  مسجد، مركزى است كه امروز قدرش جمهول و فرداى قيامت براى آنان كه حّقش را ادا نكردند، بزرگ
  !الت در پيشگاه حضرت دوست استو واسطه شرمسارى و خج

   مسجد در قرآن

كتاب خدا براى مسجد فضيلىت بس بلند و مقامى بس ارمجند قائل است كه توجه به عمق آن آيات، انسان را به معنويت 
  .منايد و روحانيت و ارزش مسجد آگاه مى

سعى در تعطيل بناى مسجد يا متوّقف آنان كه با مسجد دمشىن ورزند و دست به خراىب ظاهر و باطن مسجد بيااليند و 
  .شدن مسائل اهلى در آن كنند، بنا به فرموده قرآن از ستمكارترين مردم روى زمينند

ا أُولِئَك ما كاَن َهلُْم َأْن َيْدُخُلوها ِإالَّ   َو َمْن َأْظَلُم ِممَّْن َمَنَع َمساِجَد اللَِّه َأْن يُْذَكَر ِفيَها اْمسُُه َو َسعى[  خائِِفَني َهلُْم ِيف ِيف َخراِ
ْنيا ِخْزٌي َو َهلُْم ِيف اْآلِخَرِة َعذابٌ     الدُّ
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  .»1« ] َعِظيمٌ 

ها   باشند كه از بردن نام خدا در مساجد خدا جلوگريى كردند، و در خراىب آن و چه كساىن ستمكارتر از كساىن مى
براى ]. از عدالت و انتقام خدا[درآيند، جز در حال ترس ]  مراكز عبادت[كوشيدند؟ آنان را شايسته نيست كه در آن 

  .آنان در دنيا خوارى و زبوىن است و در آخرت عذاىب بزرگ است

 گويد با استفاده از آيات و روايات و مسائل تارخيى و طبيعى وغريزى، در ذيل اين آيه چنني مى» پرتوى از قرآن«تفسري 
»2«:  

رائز و قواى حيواىن در آدمى منشأ هر ستم و جتاوز است؟ تنها حميطى كه اين غرائز را حمدود و مگر جز اين است كه غ
گرداند، مهان حميطهاىي است كه به نام خدا و حق و عدل بر پا   وجدان حق جوىي و عدالت خواهى را بيدار و فعال مى

  .ه شده استهاست، ناميد گشته و به نام مسجد كه حمل سجده براى خدا و اخضاع سركشى

هاى ناشى از آن در حرمي مساجد راه يافت، صورت و معناى  اگر خودبيىن و امتيازجوىي آدمى و صورت ها و انديشه
  .اندازد كند و ظاهر آن را از رونق مى خداىي مسجد را ويران مى
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، پس آنان كه ديگران را گردد ماند و جلو هر ستمى باز مى چون مساجد ويران گرديد، بند و حّدى براى سركشى غرائز منى
   كنند از هر ظاملى سازند و نور فطرت خداىي را خاموش و نام غري خدا را بلند مى از مساجد ممنوع و به خود حمدود مى

______________________________  
  .114): 2(بقره  -)1(

  .سوره بقره 114، ذيل آيه 273/ 1: تفسري پرتوىي از قرآن -)2(
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  !!ترند ظامل

آمد حديبيه و منع مشركني عرب، رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله و اصحابش  بعضى از مفسران، اين آيه را نازل در پيش
ا  َو َسعى[  كند، وىل آخر آيه اند، گرچه اّول آيه با اين داستان تطبيق مى را از ورود به مكه دانسته با اين  »1« ]ِيف َخراِ

آيد، چون مشركني عرب هيچ گاه در خراىب كعبه نكوشيدند، بلكه مهيشه به پا نگهدارنده و  زول درست منىشأن ن
  .كه مقصود، تنها خراىب معنوى و از جهت ذكر خدا باشد آبادكننده آن بودند، مگر آن

يقى در ميان نيست، اين آيه اى براى چنني تطب توان ناظر به واقعه خمصوصى دانست و هيچ قرينه به هرحال ظاهر آيه را منى
هاى بيت املقدس و زمان نزول آيه مانند منع مشركني در واقعه  بيان حقيقى است كلى و شامل حوادث گذشته مانند خراىب

رونق شدن معابد و مساجد امروز كه مهه  ها و قرامطه از مساجد و هم چنني ىب حديبيه و آينده مانند خراىب هاى صليىب
اختالف و تضاد منتسبني به اديان است كه معابد و مساجد را سنگرى براى انشا و ابراز اختالفات و  نتيجه و آثار شوم

  .اند تأمني هواها و منافع خود ساخته

شايسته مقام مساجد و پاسدارى پايه گذاران و طرفداران آن اين است كه با قلىب هراسناك از خوف خدا و مسؤوليت 
كه بر خدا و خلق سركشى منايند و  ا ديگران را به خشوع و سجده وادارند؛ نه آننسبت به مساجد در آن درآيند ت

يا چون مساجد را از . ها و سنگر جنگ آرا و عقايد شخصى خود گردانند مساجد را به صورت پايگاه حتميل انديشه
ندادند، در حقيقت از ها را اجنام  صورت اصلى خود خارج كردند و نسبت به آن خائن گشته و چون وظيفه پاسدارى آن

  .آن بيگانه و رانده شدند و جز در حال ترس و نگراىن نبايسىت در آن وارد شوند

______________________________  
  .114): 2(بقره  -)1(
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وشيدند و آن را از وضع كه با اختالفات خود، چون مانع باطىن براى مردم در مساجد پيش آوردند و به خراىب آن ك يا آن
اوىل منحرف ساختند، يگانه پايگاه خود را سست و راه را براى غلبه ديگران باز كردند، تا آجنا كه در مساجد كه حمل امن 

  .و آرامش است، خود جز با هراس و نگراىن نتوانند وارد شوند

جد است، مهني كه اساس و مركزيت هاىي كه رابطه و اجتماعاتشان بر اساس دين و پايگاه قدرتشان مس آن گروه
گردد و بيش از زبوىن در دنيا عذاب هاى  پا گرديد، قدرتشان به ضعف و عزتشان به ذلت بر مى پايگاهشان سست و ىب
  .بزرگ ترى در پيش دارند

مسؤوليت مسلمانان نسبت به مسجد خيلى مهم و سنگني است، مسلمان بايد در حفظ ظاهر و باطن مسجد بكوشد و 
  .ش كانون جاذبه مردم به سوى مساجد باشدوجود

ائمه مساجد الزم است كه آراسته به علم، تقوا و بينش سياسى و اجتماعى و پرياسته از صفات مذموم و داراى حسنات 
  .اخالقى باشند، تا در سايه كماالت آنان مردم به مساجد هجوم برده بر غرائز و سركشى هاى آنان زمام و مهار اهلى بزند

  .»1« ]  تـَُعوُدونَ أََمَر َريبِّ بِاْلِقْسِط َو أَِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َو اْدُعوُه ُخمِْلِصَني َلُه الدِّيَن َكما َبَدَأُكمْ  ُقلْ [

دى در هر مسج]:  امر فرموده[فرمان داده، و ] در مهه امور و به اجتناب از افراط و تفريط[روى  پروردگارم به ميانه: بگو
، و او را در ]كه از هر چيزى غري او ُمنقطع شود[متوجه خدا كنيد ]  آن گونه[خود را ]  دل[روى ]  به هنگام عبادت[

  كنيد حاىل كه اميان و عبادت را براى وى از هر گونه شركى خالص مى

______________________________  
  .29): 7(اعراف  -)1(
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  .گرديد بازمى] پس از مرگ به او[خبوانيد؛ مهان گونه كه مشا را آفريد، 

ا يـَْعُمُر َمساِجَد اللَِّه َمْن آَمَن بِاللَِّه َو اْليـَْوِم اْآلِخِر َو أَقاَم الصَّالَة َو آَتى الزَّكاَة َو َملْ خيَْ [ أُولِئَك َأْن َيُكونُوا   َش ِإالَّ اللََّه فـََعسىِإمنَّ
  .»1« ] َتِدينَ ِمَن اْلُمهْ 
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آباد كردن مساجد خدا فقط در صالحيت كساىن است كه به خدا و روز قيامت اميان آورده و مناز را بر پا داشته و زكات 
  .اند؛ پس اميد است كه اينان از راه يافتگان باشند پرداخته و جز از خدا نرتسيده

  .»2« ] َأَحقُّ َأْن تـَُقوَم ِفيِه، ِفيِه رِجاٌل حيُِبُّوَن َأْن يـََتَطهَُّروا َو اللَُّه حيُِبُّ اْلُمطَّهِّرِينَ ِمْن أَوَِّل يـَْوٍم   َلَمْسِجٌد ُأسَِّس َعَلى التـَّْقوى[

بايسىت، در آن مرداىن ]  به مناز و عبادت[تر است كه در آن  قطعاً مسجدى كه از خنستني روز بر پايه تقوا بنا شده شايسته
  .هستند و خدا پاكيزگان را دوست دارد]  ارت جسم و جانو طه[هستند كه خواهان پاكيزگى 

گذارى شده و  شود كه خداوند بزرگ به مساجدى كه به دست مردم مؤمن بنيان اى كه ذكر شد، روشن مى از آيات شريفه
و آبادى آرايند و از اين مراكز به تزكيه نفس و حمدود كردن غرائز  مسلمانان در آن مساجد خود را به تربيت و فضيلت مى

شود كه اگر مساجد از نظر هدايت آباد  مند است و در مرحله بعد استفاده مى كنند، سخت عالقه دنيا و آخرت اقدام مى
هاى حيات و  شد و آبادى هدايت آن هم بستگى به عمل مردم و علما به شرايط مسجد دارد، مسلمانان در متام جبهه

  !!ين خواهند بودزندگى بر دمشنان خود پريوز و داراى عزت دار 

______________________________  
  .18): 9(توبه  -)1(

  .108): 9(توبه  -)2(
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   مسجد در روايات

اند كه بر متام مسلمانان الزم است آن ها را  روايات و احاديث اسالمى درباره مسجد، مسائل بسيار مهمى را طرح كرده
  .اه خشنودى حضرت حق و پيامرب صلى اهللا عليه و آله و ائمه عليهم السالم را جلب كنندرعايت كرده و از اين ر 

ْعُت أَباَعْبِدالّلِه عليه السالم يـَُقولُ ...  ا، َفَأْوَحى الّلُه َعزَّ   َشَكِت اْلَمساِجُد ِإَىل الّلِه َتعاىل: مسَِ ِ ا ِمْن جريا الَّذيَن ال َيْشَهُدوَ
  اَوُروين يف َجنَّيتزَّيت َوَجاليل ال َقِبْلُت َهلُْم َصالًة واِحَدًة َوال َأْظَهْرُت َهلُْم ِىف الّناِس َعداَلًة َوال ناَلتـُْهْم َرْمحَيت َوال جَوعِ : َوَجلَّ ِإَلْيها

»1«.  
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از حضرت صادق عليه السالم شنيدم كه مساجد به پروردگار عامل از مهسايگاىن كه در آن شركت : گويد راوى مى
به عزت و جالمل سوگند، در صورت استخفاف به مساجد يك مناز از آنان : خطاب رسيد كه. ند، شكايت بردندكن منى

شت جماور من خنواهد بود منامي و به رمحتم منى كنم و آنان را به عدالت در بني مردم آشكار منى قبول منى   .رسند و در 

ُذوا اْلَمساِجَد بـُُيوتاً َوُعوُدوا قـُُلوَبُكُم الرِّقََّة َوَأْكِثُروا ِمَن التـََّفكُِّر ُكونُوا ِىف : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله  الدُّنْيا َأْضيافاً، َواختَِّ
ُكُنوَن َوَجتَْمُعوَن ما ال ما ال َتسْ  َواْلُبكاِء ِمْن َخْشَيِة الّلِه، َواْجَعُلوا اْلَمْوَت َنْصَب َأْعُيِنُكْم َوما بـَْعَدهُ ِمْن َأْهواِل اْلِقياَمِة تـَبـُْنونَ 

  .»2«  َتْأُكُلوَن فَاتـَُّقوا الّلَه الَّذي ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ 

______________________________  
  .1، حديث 8، باب 348/ 80: ؛ حبار األنوار1485، حديث 696: األماىل، شيخ طوسى -)1(

  .3، حديث 8، باب 351/ 80: ؛ حبار األنوار33 ، باب عدد امساء الّله تعاىل، حديث365: اعالم الدين -)2(
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ها و آرزوها شايسته مهمان نيست، مساجد را  در دنيا مهمان باشيد، اين دلبستگى: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
و از خشيت حق گريه داشته باشيد، به عنوان خانه اصلى خود بگرييد، دل ها را به رّقت عادت دهيد، زياد انديشه كنيد 

ايد كه در آن سكىن نداريد  موت و اهوال قيامت را نصب العني قرار دهيد، اين چه زندگى غلطى است كه ساختماىن كرده
  !گرديد، پروا كنيد ايد كه براى مشا قدرت خوردن نيست، از خداىي كه به سوى او باز مى و آن قدر مجع كرده

  :الم فرمودامرياملؤمنني عليه الس

  :رفت و آمد به مسجد يكى از اين منافع را دارد

  .برادرى كه برادريش سود خداىي دارد

  .حتصيل علم جديد و تازه

  .دانسنت آيه حمكمه

  .برخورد به رمحت منتظره
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  .ياد گرفنت كلمه هدايت كه انسان را از گمراهى برهاند

  .شنيدن كالمى كه راهرب به سوى راه خداست

  .»1«  ترس حق يا حيا از حضرت بارىترك گناه از 

  .»2« لَْيَس ِجلاِر اْلَمْسِجِد َصالةٌ ِإذا َملْ َيْشَهِد اْلَمْكُتوبََة ِىف اْلَمْسِجِد ِإذا كاَن فارِغاً َصحيحاً : قاَل َعِلىٌّ عليه السالم

  مهسايه مسجد اگر از هر جهت فراغت و صحت داشته باشد،: على عليه السالم فرمود

______________________________  
  .318: به نقل از األمايل، شيخ صدوق 2396/ 5: ميزان احلكمة -)1(

  .3، حديث 8، باب 354/ 80: ؛ حبار األنوار6314، حديث 2، باب 195/ 5: وسائل الشيعة -)2(
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  .در جاى ديگر براى او نيست بايد براى مناز واجب به مسجد بيايد كه با بودن فراغت و صحت، حق مناز

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

دارد هفتاد هزار حسنه منظور شود و  هركس به مسجدى از مساجد خدا براى مناز مجاعت برود، براى هر قدمى كه برمى
  .»1« به مهان اندازه درجاتش باال رود

يا : اْلُمْصَحُف، َواْلَمْسِجُد، َواْلِعتـْرَُة، يـَُقوُل اْلُمْصَحفُ : اْلِقياَمِة َثالثٌَة َيْشُكونَ  ءُ يـَْومَ  َجيى: َعِن النَِّيبِّ صلى اهللا عليه و آله قالَ 
يا َربِّ قـَتَـُلونا َوَطَرُدونا َوَشرَُّدونا، َفَأْجُثوا : يا َربِّ َعطَُّلوين َوَضيـَُّعوين، َوتـَُقوُل اْلِعتْـَرةُ : َوَمزَُّقوين َويـَُقوُل اْلَمْسِجدُ  »2«  َربِّ َحرَُّفوين

ُصوَمِة فـَيـَُقوُل الّلهُ يل   .»3«  ِبذِلكَ   أَنَا َأْوىل: لِلرُّْكَبتَـْنيِ ِىف اخلُْ

  :در قيامت، سه چيز به حضرت حق شكايت برند: و آله فرمودرسول خدا صلى اهللا عليه 

  .قرآن، مسجد، عرتت
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مرا بيكار گذاردند و ضايع ! پروردگارا: گويد مسجد مى. مرا از نظر معىن تغيري داده و پاره كردند! پروردگارا: گويد قرآن مى
من براى احقاق : فرمايد  صلى اهللا عليه و آله مىپيامرب. ما را كشتند و راندند و آواره كردند! اهلى: گويد عرتت مى. منودند

  .من به حماكمه خائنان به اين سه برنامه سزاوارترم: فرمايد خداوند مى. زمن ها در پيشگاه حضرت حق زانو مى حق اين

  :در شرح اين حديث آمده

   مراد از مصداق كامل مسجد در اين روايت مسجد پيغمرب است كه در زمان آن

______________________________  
  ).در ضمن حديث( 1، حديث 67، باب 336/ 73: حبار األنوار -)1(

  .آمده است» حرقوين«ها  در بعضى نسخه -)2(

  .26، حديث 8، باب 368/ 80: حبار األنوار -)3(
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  .مهه جاى جهان پراكنده شود حضرت مركز حكومت اسالمى بود و بايد از آجنا عدالت و احكام حقيقى قرآن به

اند كه قرآن جميد را به رأى خود تفسري كردند و  و مصداق كامل طرف خصومت اين سه چيز غاصبني خالفت اسالم
احكام آن را كه متضمن نظام عدالت عمومى بود پاره پاره كردند و استفاده از مزاياى آن را به عرب و اشراف قريش و بىن 

با اين كه قرآن، برابرى و برادرى را براى مهه بشر آورده و مهه نژادها و . يگران را حمروم كردنداميه اختصاص دادند و د
  .ها در پيشگاه او برابر و فضيلت وابسته به تقوا است تريه

پاره پاره شدن احكام اهلى قرآن در حقيقت پس از مرگ پيامرب صلى اهللا عليه و آله به دست غاصبني شروع شد و خليفه 
ها را طبقه اشراف قرار داد و بر سر مردم مسلط  عرب: در طول خالفت خود جامعه اسالمى را طبقه طبقه كرد دّوم

ساخت، قانون هاىي وضع كرد كه مسلمانان غري عرب را از حقوق اجتماعى اسالمى حمروم كرد و به هم دسىت مهكاران و 
اميه كه با حكومت عثمان آغاز شد،  ر دوران بىناحزاب هم فكر خود نظامات عمومى اسالمى را تكه تكه كرد و د

اميه در دوران صد ساله حكومت خود آن نظريات را قانون اساسى خود قرار  نظريات خليفه دّوم به اوج ترقى رسيد و بىن
  !!دادند
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جامعه ماندند و اى پافشارى كردند كه قرآن و اسالم و مساجد و عرتت به كلى تنهاى از  اميه در آن نظريات به اندازه بىن
حىت ظاهر قرآن !! عباس براى مسلمانان چيزى مناند اميه و سپس بىن جز سلطنت غاصبانه و ديكتاتورى به وسيله نژاد بىن

  .در زمان عثمان سوزانده شد و در زمان وليد، قرآن جميد تريباران و تكه تكه گشت

مان بعد از پيامرب، تعطيل و حكومت عادالنه مسجد كه رمز حكومت اسالمى و اساس پخش تعليمات اهلى بود، در ز 
  تبديل به حكومت عرىب ديكتاتورى گرديد و با

  333: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

تعطيلى مسجد پيامرب، در حقيقت مهه مساجد عامل از هويت اصلى و ذاتيش تعطيل شد و از مساجد جز يك سلسله 
  .هاى خشك و ظاهر چيزى مناند برنامه

چنان دچار سخىت و فشار زندگى شدند كه عرتت و اهل بيت هيچ پيامربى و هيچ مسلماىن به  ، آنو اما عرتت پيامرب
فرساىي است كه عرتت  هاى طاقت نشانگر سخىت... اندازه آنان رنج و زمحت نديد؛ داستان كربال و واقعه طف و حره و 

  .نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله از دست مردم به ظاهر مسلمان كشيدند

  :يامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمودپ

اش تطهري كند و در  اى كه در خانه هاى من در زمني مساجد است، خوشا به حال بنده خانه: در تورات نوشته شده
آيند،  مسجد به زيارت من آيد، بر من است كه كرامت نصيب زائرم كنم، آنان را كه در تاريكى شب به مساجد مى

  .»1«  ن در قيامت بدهبشارت به نور درخشا

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

براى مساجد مردمى است كه از شدت عالقه و توجه به مسجد، گوىي مانند ميخ هاى كوبنده به مسجدند، مالئكه 
 مهنشني آنانند، چون غايب شوند، از آنان جستجو كنند و به هنگام بيمارى از آنان عيادت منايند و به وقت حاجت به

  .»2« آنان كمك دهند

  :كند امام صادق عليه السالم از پدرانش از حضرت على عليه السالم نقل مى
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مهسايه مسجد  : عرض كردند. كه براى او عذرى يا علىت باشد مهسايه مسجد را مناز نيست مگر در مسجد، مگر اين
   كسى كه اذان: كيست يا امرياملؤمنني؟ فرمود

______________________________  
، حديث 8، باب 373/ 80: ؛ حبار األنوار720، باب فضل املساجد، حديث 239/ 1: من ال حيضره الفقيه -)1(

37.  

  .38، حديث 8، باب 373/ 80: حبار األنوار -)2(
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  .»1« شنود را مى

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»2«  در مسجد به انتظار مناز، عبادت استنشسنت 

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

اى اهل  : كند هاست، خطاب مى كنند، وىل سه نفر مؤمن در آن اى را ببيند كه در گناه اسراف مى هرگاه خداوند اهل قريه
زمني و مساجدم آباد است و از ترس من اگر در ميان مشا مؤمنان متحابني به جالمل نبودند كه به خاطر مناز آنان ! گناه

  .»3«  در سحر در حال استغفارند، مهانا آينه عذامب را بر مشا نازل كرده و باكى نداشتم

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  :گفتند. نشسنت در مسجد به انتظار مناز عبادت است، اگر حدثى در آن نباشد

  .»4«  غيبت: حدث چيست؟ فرمود

   به بارگاه ربوىبراهياىب 

تا اينجا به مناسبت كلمه مسجد، شرحى كه از نظر آيات و روايات الزم بود، دانستيد؛ اكنون به خواست اهلى به شرح 
  .شود روايت پرداخته مى
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  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

______________________________  
  .3767، حديث 2، باب 356/ 3: مستدرك الوسائل؛ 47، حديث 8، باب 379/ 80: حبار األنوار -)1(

  .47، حديث 8، باب 380/ 80: ؛ حبار األنوار1، باب الغيبة والبهت، حديث 356/ 2: الكاىف -)2(

لس السادس والثالثون، حديث 199: األماىل، صدوق -)3(   .57، حديث 8، باب 383/ 80: ؛ حبار األنوار8، ا

  .60يث ، حد384/ 80: حبار األنوار -)4(
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اى كه به در خانه سلطان بزرگ و عظيم الشأىن بروى و  چون به در مسجد رسيدى، به حقيقت بدان كه قصد و نيت كرده
به بساطى راه ياىب كه در آن بساط جز براى پاكان راهى نيست و براى غري صديقان براى احدى اذن جلوس در آن 

  .نداردبساط و بارگاه وجود 

  :خوانيم فّتال نيشابورى مى» روضة الواعظني«ابن شهرآشوب و » املناقب«در كتاب 

لرزيد و رنگ مباركش زرد  ساخت، بند بند بدنش مى وجود مقدس حضرت امام حسن جمتىب عليه السالم چون وضو مى
خواهد در پيشگاه حضرت  سزاوار است كسى كه مى: فرمود پرسيدند، مى شد؛ چون سبب اين حالت را از حضرت مى مى

  !رّب العرش به بندگى بايستد، رنگش زرد شود و در مفاصلش رعشه افتد

  :گفت داشت و مى گرفت، سر به جانب آمسان بر مى رفت، وقىت كنار دِر مسجد قرار مى و چون به مسجد مى

  .»1«  ِح ما ِعْندي ِجبَميِل ما ِعْندَك يا كرميءُ فـََتجاَوْز َعْن قَبي إهلي َضيـُْفَك بِباِبَك يا ُحمِْسُن َقْد أَتاَك اْلُمسي

اى تبه   بنده! اى موالى نيكوكارم. اين مهمان تو است كه به درگاه لطف و كرم و مرمحت و حمبّتت ايستاده! اى خداى من
  .هايت درگذر اى بزرگوار كار به نزدت آمده از كردار زشتش به خوىب

  :ظر بگرييدخداوند بزرگ را از ديدگاه قرآن جميد در ن
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______________________________  
، 16، باب 339/ 43: ، فصل ىف مكارم اخالقه عليه السالم؛ حبار األنوار14/ 4: املناقب، ابن شهر آشوب -)1(

  .13حديث 

  336: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

ال إِلَه ِإالَّ [ ،»3« ] ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ [ ،»2« ] احلَْيُّ اْلَقيُّومُ  اللَُّه ال ِإلَه ِإالَّ ُهوَ [ ،»1« ] ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو الرَّْمحُن الرَِّحيمُ [
َلُه احلَْْمُد ِيف [ ،»6« ] اللَّهُ ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ [ ،»5« ] فـََتعاَىل اللَُّه اْلَمِلُك احلَْقُ [ ،»4« ] ُهَو ُحيِيي َو ميُِيتُ 

َو اللَُّه ُذو اْلَفْضِل [ ،»9« ] َو ُهَو احلَِْكيُم اْلَعِليمُ [ ،»8« ]َو ما ِمْن ِإلٍه ِإالَّ اللَُّه اْلواِحُد اْلَقهَّارُ [ ،»7« ]َو اْآلِخَرةِ   ْألُوىلا
َو اللَُّه ِبُكلِّ [ ،»13« ] َو اللَُّه واِسٌع َعِليمٌ [ ،»12« ] َو اللَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ [ ،»11« ] َو ُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ [ ،»10« ] اْلَعِظيمِ 

يطاً  َو كاَن اللَُّه ِبُكلِّ َشيْ [ ،»14« ] ٍء َعِليمٌ  َشيْ  يداً [ ،»15« ]ٍء حمُِ   .»16« ]َو كاَن اللَُّه َغِنيا محَِ

ودى نيست، زنده و خداى يكتا كه جز او هيچ معب* اش مهيشگى است اندازه و مهرباىن جز او خداىي نيست، رمحتش ىب
   و مّدبر و برپا دارنده[قائم به ذات 

______________________________  
  .163): 2(بقره  -)1(

  .255): 2(بقره  -)2(

  .6): 3(آل عمران  -)3(

  .158): 7(اعراف  -)4(

  .116): 23(مؤمنون  -)5(

  .26): 27(منل  -)6(

  .70): 28(قصص  -)7(

  .65): 38(ص  -)8(
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  .84): 43(زخرف  -)9(

  .105): 2(بقره  -)10(

  .137): 2(بقره  -)11(

  .218): 2(بقره  -)12(

  .261): 2(بقره  -)13(

  .282): 2(بقره  -)14(

  .126): 4(نساء  -)15(

  .131): 4(نساء  -)16(
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جز او معبودى * ناپذير و حكيم است جز او هيچ معبودى نيست؛ تواناى شكست* است]  و نگه دارنده مهه خملوقات
خداى ]* كه كارش بيهوده و عبث باشد از آن[پس برتر است خدا آن فرمانرواى حق * مرياند كند و مى نيست، زنده مى

و هيچ معبودى * ها در دنيا و آخرت ويژه اوست ستايشمهه * يكتا كه معبودى جز او نيست، پروردگار عرش بزرگ است
و خدا * و او شنوا و داناست* و خدا داراى فضل بزرگى است* و او حكيم و داناست* جز خداى يگانه قّهار نيست
و خدا مهواره بر هر * و خدا به مهه چيز داناست* و خدا بسيار عطا كننده و داناست* بسيار آمرزنده و مهربان است

  *.نياز و ستوده است و خدا مهواره ىب* احاطه داردچيزى 

ساير اوصاف مجال و جالل و كمال او را نيز در قرآن ببينيد، آن گاه به روايات در باب توحيد و اوصاف حضرت حق 
در آفرينش خود و آنچه به : اى كامل و دقىت وافر در صنع و آفرينش حضرت دوست نظر كنيد بنگريد، سپس با حوصله

ايت شده، در آفرينش موجودات ارضى، مساىي، حبرى، برى، ذره بيىن و خالصه از عرش تا فرش، در كتىب كه با مشا عن
استناد به قرآن و روايات، يا پيشرفت هاى علمى نوشته شده توجه بيشرتى مناييد تا در حّد ظرفيت عقلى و وجداىن خود 

رويد در خانه كدام ملك عظيم هستيد و كدام قدم  جد مىبه عظمت حضرت حق پى برده، آن گاه بفهميد كه وقىت به مس
  !در پيشگاه مقدس او راه دارد؟
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آيا با بار گناه و دل سياه و آلوده بودن به رذايل نفسى و دور بودن از نيت پاك و عمل صحيح و خالصه بدون پاك بودن 
  !ت؟درون و برون و مستقيم بودن ظاهر و باطن امكان ورود به مقام حضرت دوست هس

   كنند كه آلوده به انواع گناهان و ختلفات با اين حنوى كه اكثر مردم زندگى مى
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منايند و به مسائل اهلى و معارف حقه امهيت نداده و در مقام   اند و اكثراً حقوق حقه يكديگر را رعايت منى اعضا و جوارح
كه از متام آلودگى هاى ظاهر و باطن دست بردارند، آن گاه  يست، مگر اينكسب نور نيستند، امكان ورود به حمضر يار ن

  .به سوى حرمي حضرت او حركت كنند

  :فرمايد داند، آجنا كه مى قرآن جميد، راه به سوى حرمي قرب را به روى پاكان و دارندگان عمل صاحل باز مى

يعاً [  ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َو اْلَعَمُل الصَّاِلُح يـَْرفـَُعُه َو الَِّذيَن َميُْكُروَن السَّيِّئاِت َهلُْم َعذابٌ  َمْن كاَن يُرِيُد اْلِعزََّة فَِللَِّه اْلِعزَُّة مجَِ
  .»1« ]َشِديٌد َو َمْكُر أُولِئَك ُهَو يـَُبورُ 

چون عقايد و [پاك حقايق . مهه عزت ويژه خداست] بايد آن را از خدا خبواهد، زيرا[خواهد، پس  كسى كه عزت مى
هاى زشت به كار  و كساىن كه حيله. برد رود و عمل شايسته آن را باال مى به سوى او باال مى]  هاى صحيح انديشه

  .شود ترديد حيله آنان نابود مى گريند براى آنان عذاىب سخت خواهد بود، و ىب مى

   حركت عملى به سوى پاكى

خورمي كه به عنوان حركت عملى به سوى پاكى و صداقت از آيات  أله برمىدر مقدمه رباب نامه سلطان ولد به هفت مس
  .»2«  قرآن و روايات گرفته شده كه با تلخيص و كمى تصرف در بعضى از لغات و عبارات آن الزم است، بدانيم

______________________________  
  .10): 35(فاطر  -)1(

  .رباب نامه -)2(
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  انديشيدن در هر كار - 1

پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله يك ساعت انديشيدن را از يك سال و به استناد نقل ديگر از هفتاد سال عبادت، برتر 
انديشه در صنع اهلى، در عامل نفس، در عامل آفاق، در عامل شرع، در ظاهر و باطن عامل، در عمل و . دانسته است

شت و عقاب، راهرب به سوى پاكى و زندگى صحيح استعاقبت آن، در آخرت و حسا   .ب و كتاب و 

   پاكى نيت - 2

يكى : شناسند بيداران راه حق از حلاظ آفرينش و با توجه به قرآن و احاديث، انسان را داراى دو جنبه جدا از هم مى
ها  وجود انسان است و چون جسمارزش و ديگرى روشناىي ايزدى يا روح خداىي كه خبش ارزمشند  جسم تاريك و فاىن و ىب

  .اصوًال يكسان است، ضابطه تعيني ارزش ها مهان باطن و نريوهاى غري مادى است

اى خود را از دست مى توانيم ظاهر خود را نيكو جلوه  دهد؛ زيرا كه با تظاهر مى روى مهني اصل ظاهر در نظر عارفان 
  .كه قلباً كوچك ترين اعتقادى به عمل خود داشته باشيم آن ، ىبدهيم، يا كارى را براى جلب توجه ديگران اجنام دهيم

ها توجه دارد نه به ظاهر و اعمال ظاهر انسان ها؛  كه خداوند به نيت اتفاقاً حديثى هم از پيغمرب باقى است، مبىن بر اين
  .ما داشته باشد چه بسا ممكن است كه كسى ما را به زبان ستايش كند، اما دىل لربيز از نفرت و كينه نسبت به

  .كند پس دل هاى پاك و نيات صادقانه معيار ارزشياىب در كارها است و خداوند به دل هاى پاك توجه مى

  گفت حق من ننگرم اندر عمل
 

  ىن در اين جسم كثيف پر دغل
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 ليك دارم دائماً در دل نظر
 

 زان كه جز دل نيست از من باخرب

  بود چون آينه شاهد منم دل
 

  نفكنم جز در آيينه نظر مى
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 غري آيينه خنواهد خوب رو
 

 كى بود چيزى چنان مطلوب او

  

  :گذرد تا بدان جاست كه پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرموده امهيت و ارزش دل و آنچه در آن مى

  .»1«  َمْن َأَحبَّ قـَْوماً فـَُهَو ِمنـُْهمْ 

   دعا مهراه با حركت و عمل - 3

هيچ كارى، دست روى دست  اصل قرار دادن نيت در خصوص كارها ممكن است اين اشتباه را در پى آورد كه گروهى ىب
  .كه نيت فالن كار نيك را دارند، دل خوش سازند بگذارند و به اميد اين

آميز را جايز بدانيم، اما حدود  اگر دروغ مصلحتكنند، مثًال  متأسفانه بسيارى از مردم براى كارها كاله شرعى درست مى
  را تعيني نكنيم، آيا كدام دروغ است كه در آن مصلحىت ملحوظ نباشد؟» مصلحت«

پس بايد توجه داشت كه اصْل قرار دادن نيت از آن روست كه اگر كارى را با نيت درست شروع كنيم؛ اما امكانات و 
تر كنيم، از حلاظ شرعى و اخالقى  ًال به منظور اصالح امرى آن را خرابقدرت ما براى كمال آن كاىف نباشد يا مث

جا نشسنت و دست روى  مسؤوليىت متوجه ما نيست، در صورتى كه امكان اصالح آن از دست ما برود و گرنه در يك
نت به تنهاىي  كند، حىت اگر نيت اجنام كارى را داشته باشيم، چرا كه نيت راه رف دست گذاشنت هيچ مشكلى را حل منى

  كاىف نيست كه ما را از

______________________________  
  .343/ 2: تفسري ابن كثري -)1(
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  .كه راه رفنت و حركت را با نيت مهراه سازمي جاىي به جاىي بربد، مگر اين
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در جهت كسب آن كوشش كنيم، كوچك كه  آن در مورد دعا نيز وضع مهني طور است، درخواست چيزى از خداوند ىب
  .ترين اثر مثبىت خنواهد داشت

  :گويند دعا در حقيقت يعىن اقدام و كوشش در جهت مطلوب و اين مهان مطلىب است كه به صورت َمَثل مى

  .»از تو حركت از خدا بركت«

  :سلطان ولد براى روشن ساخنت مطلب، متثيلى زيبا آورده است

  مدرسهساده مردى بود در يك 
 

  حاصلى پر وسوسه امحقى ىب

 روز و شب در حجره گفىت اى خدا
 

 عاملم گردان و بر من در گشا

لوى او ديگران در حجره  ها 
 

 مجله در تكرار بودند و غلو

  پر شده از بانگ هريك صحن و بام
 

  مجله در حبث اصولني و كالم

 شنيد حبث ايشان را مدرس مى
 

 دويد مىبر در و بر بام هريك 

 روز و شب تا بيند ايشان در جهاد
 

 كوشند در علم و رشاد چون مهى

 ها حرصشان چونست در حتصيل
 

 تا از ايشان كيست افزون در ذكا

 او مهى گفىت مهه شب كاى خدا
 

 عاملم ساز و بزرگ و مقتدا

  پس مدرس گفتش از روزن كه هان
 

  روز و شب تكرار كن درست خبوان

  كان گفت از خداست  او چنان پنداشت
 

  هاست حرص حتصيلش ز جان چون موج

 گشت از آن پس روز و شب مشغول او
 

 مهچو ياران ديگر در جستجو

 خواندن و تكرار او بسيار كرد
 

 پند را بشنيد و با آن كار كرد
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  بعد اندك مدت اندر علم دين
 

  گشت او دانا و استاد گزين

  

  خريدن غالم به بازار رفت، يكى از غالمان، بسياراى براى  خواجه: گويد باز مى
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كه بگويد  ها اين است كه نيازهاى خواجه را بدون آن من حماسن زيادى دارم و يكى از آن: از خود تعريف كرد و گفت
  .كنم درك مى

بر غالم . چه منتظر نشست غالم آىب نياوردپس از چند روزى خواجه تشنه شد، اما هر . خواجه او را خريد و به خانه برد
اى آب را به  ام آىب بياور، اما او پاسخ نداد و حركىت نكرد، تا آن كه خواجه از تشنگى برخاست و كوزه بانگ زد كه تشنه

اى زيرا عالمت نياز به چيزى  اكنون بر من معلوم شد كه تشنه! اى خواجه: چنگ آورد و نوشيد، آن گاه غالم گفت
  .در رفع آن استحركت 

   كشنت هواهاى نفس و دورى از شهوات  - 4

دهد و  خنست نريوىي كه اعمال نيك و شايسته را در نظر آدمى جلوه مى. در وجود آدمى دو نريوى متضاد فرمانرواست
اده ه در برابر اند و ديگر نريوىي كه از آن تعبري به نفس و هواهاى آن شده ك عارفان بر اساس اصول اهلى آن را عقل نام 

آن نريوى ايزدى است و اين نريو راهربنده به شهوات و بدى ها است و در حقيقت نريوى شيطاىن و اهرميىن به مشار 
  .رود مى

فريبند، انسان را به راه نادرست  آرايد و آن گونه كه كودكان را با شرييىن مى نفس، متايالت حيواىن را در وجود آدمى مى
  !!ز تلخى و رنج خنواهد بودكشاند كه پايان آن ج مى

ترين اصل در مبارزه با نفس شناخنت نريوهاى گوناگون آن است و گرنه هر حلظه اين امكان وجود دارد كه يكى از  مهم
  .هاى اهرميىن نفس، خود را در چشم انسان بيارايد و نيكو جلوه دهد و آن وقت گمراهى انسان قطعى است جنبه

  .باطىن نفس را به ديو سياه و سپيد تشبيه كرده استسلطان ولد، نريوهاى ظاهرى و 
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ديوان سپيد و سياه در نفوس مردمند، حال هاى بد مثل، زنا و قتل و حرام خوردن و غري آن ديوان سياهند و : گويد او مى
ت و عبادت و خري مشغول شدن از روى هاى نيك مثل ترك دنيا كردن و به طاع دانند و حال بينند و مى آن را مهه كس مى
كه خلق قبول كنند ديوان سپيدند، آن را هركس نتواند ديدن و دانسنت مگر كه اوليا كه ايشان را دائم  ظاهر به غرض آن

  .دانند بينند و مى اند و در مهه هم مى اند و كشته نظر در باطن است و متامت ديوان سياه و سپيد را در خود ديده

اى دارد، وىل فردا كه  ذ خارج از حدود و مقررات اهلى است كه در امروز گرچه ظاهر شريين و خوش مزهشهوات لذاي
  !باطنش آشكار شد، به صورت رنج ابدى و عذاب مهيشگى گريبان انسان را خواهد گرفت

  :در حديث نبوى آمده

  .»1«  ُحفَِّت اْجلَنَُّة بِاْلَمكارِِه َوُحفَِّت النّاُر بِالشََّهواتِ 

  .شود هاست و جهنم با شهوات پر مى شت، در گرو حتمل سخىت

  :آمده» رباب نامه«در تقرير اين حديث در 

شت است و هرچه تو را شريين و گوارنده و  منايد هم هرچه تو را آن رنج و تلخ و ناخوش مى چون خارستان، آن راه 
  .چون گلشن و سبزه زار، آن راه دوزخ است هممنايد، مثل خوردن و شهوت راندن و عيش و عشرت كردن،  خوش مى

  !پس هركه راه رنج را گزيد، به گنج جنت رسيد و هركه راحت را اختيار كرد در حمنت ابد افتاد و به نار دوزخ پيوست

______________________________  
  .42، حديث 62، باب 72/ 68: ، جملس ىف احلث على خمالفة النفس؛ حبار األنوار421/ 2: روضة الواعظني -)1(
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   جماهده، رنج كشيدن، گرسنگى - 5

هاى نفساىن است و هريك  گرفتار ماندن در دنياى مادى و فراموش كردن جوار حق موجب پرداخنت به گمان ها و انديشه
  .ها را از ميان برداشت بايد آن روند كه براى رسيدن به كمال، ها در حقيقت نوعى بت به مشار مى از اين نوع انديشه
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كند كه ميان بنده و حق كشيده شده است و بايد به نريوى  هاىي تشبيه مى هاى فكرى را به پرده گونه بت سلطان ولد، اين
  .ها را از ميان برداشت رياضت و جماهده آن

   عبادت - 6

بادت و خدمت در راه حق مهراه شود كشنت هواى نفس و ترك خود و رياضت و جماهدت هنگامى سودمند است كه با ع
  :و گرنه به استناد آيه

ْنَس ِإالَّ ِليَـْعُبُدونِ [   .»1« ] َو ما َخَلْقُت اجلِْنَّ َو اْإلِ

  .كه مرا بپرستند نيافريدمي و جن و انس را جز براى اين

  .چون مقصود حق از خلقت انسان عبادت بود، هركه اينجا نكند در دوزخ گرفتار خواهد آمد

   ريوى از وىل حقپ - 7

  .رسد اگر كسى شش مرحله گذشته را بدون وىل و راهنماى اهلى طى كند بدون شك به جاىي منى

______________________________  
  .56): 51(ذاريات  -)1(

  345: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

انديشه ديده شود و به مبارزه با اگر كسى ىف املثل هزاران سال عبادت كند و در رياضت و جماهده باشد و دائم در حال 
رسد، هم عباداتش مقبول  نفس سخت كوشا باشد، وىل به پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله نگرود، هم به جاىي منى

  .خنواهد بود

زمان امام  هاى انسان در زمان پيامرب صلى اهللا عليه و آله بايد زير نظر راهنماىي پيامرب صلى اهللا عليه و آله و در متام برنامه
  .بايد زير نظر امام معصوم و در زمان غيبت بايد زير نظر عامل رباىن باشد
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رسى و آن ارزش و اعتبار اهلى را كسب كرده اليق ورود به  چون اين هفت مرحله را گذر كىن، به مرز پاكى و صداقت مى
ال َيطَأُ َبساَطهُ : فرمايد الم مىبساط خدمت جانان و نشسنت در مقام قرب او خواهى گشت كه حضرت صادق عليه الس

الصِّدِّيُقونَ  اْلُمَطهَُّروَن َوال يُؤَذُن ِلُمجاَلَسِتِه إالَّ    إالَّ

   عالئم پاكان و صّديقان

پاكان و صديقان را عالئمى است كه در قرآن جميد و روايات و آثار اسالمى آمده و اين نوشتار گنجايش بيان متام آن 
  :م است به برخى از آن عالئم اشاره رودعالئم را ندارد، وىل الز 

  .»1« ]الصَّاِبرِيَن َو الصَّاِدِقَني َو اْلقانِِتَني َو اْلُمْنِفِقَني َو اْلُمْستَـْغِفرِيَن ِباْألَْسحارِ [

  .آنان كه صرب كنندگان و راستگويان و فرمانربداران و انفاق كنندگان و استغفار كنندگان در سحرهايند

گروهى از فرزندان آدم، خود را به نقطه رضايت حق و بساط خدمت و مقام قرب رساندند و به جاىي با طى اين مراحل  
  خود را متصل كردند كه دِر متام فيوضات رباىن به روى آنان گشوده شد و آنچه را بايد ببينند ديدند و آنچه را بايد بشنوند

______________________________  
  .17): 3(آل عمران  -)1(

  346: ، ص4 رفان اسالمى، جع

  .شنيدند و آنچه را بايد بگريند، گرفتند

هاى  فهمند كه اين واقعيت دانند كه در اين بزم چه خرب است و چه مى كوردالن و نادانان و امحقان و راه نرفتگان چه مى
  پرارزش يعىن چه؟

  :به قول عارف دل سوخته حاج مريزا حبيب الّله خراساىن

  وبان را وفاىي نيست هستاى كه گوىي شاه خ
 

  وى كه گوىي درد هجران را دواىي نيست هست

 اى كه گوىي خضر و اسكندر مهه افسانه بود
 

  در جهان سرچشمه آب بقاىي نيست هست
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 اين مهه رخشنده گوهر از كجا گردد پديد
 

  در جهان گوىي اگر حبر صفاىي نيست هست

گهر شد سنگ وزر شدخاك وتن شد جان  بس
   پاك

  مشس معنا را مگر نور و ضياىي نيست هست

  بس فقري آمد توانگر بس گدا شد پادشاه
 

  ها را مگو جود و عطاىي نيست هست شاه جان

  

 ] اخلَْْرياِت َو أُولِئَك ِمَن الصَّاحلِِنيَ يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َو اْليَـْوِم اْآلِخِر َو يَْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو يـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو ُيسارُِعوَن ِيف [
»1«.  

دهند، و از كار  آورند و به كار شايسته و پسنديده فرمان مى به خدا و روز قيامت اميان مى] در سايه قرآن و نبّوت پيامرب[
  .شتابند و اينان از شايستگانند دارند و در كارهاى خري مى ناپسند و زشت بازمى

  وا َو هاَجُروا َو جاَهُدوا ِيف َسِبيِل اللَِّه َو الَِّذيَن آَوْوا َو َنَصُرواَو الَِّذيَن آَمنُ [

______________________________  
  .114): 3(آل عمران  -)1(

  347: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] أُولِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقا َهلُْم َمْغِفَرٌة َو ِرْزٌق َكرِميٌ 

آوردند و هجرت كردند و در راه خدا جهاد منودند و آنان كه مهاجران را پناه دادند و يارى كردند،  و كساىن كه اميان
  .مؤمنان حقيقى فقط آنانند، براى آنان آمرزش و رزق نيكو و فراواىن است

اْلَمْعُروِف َو النَّاُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو اْحلاِفظُوَن ِحلُُدوِد اللَِّه التَّائُِبوَن اْلعاِبُدوَن اْحلاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن اْآلِمُروَن بِ [
  .»2« ] َو َبشِِّر اْلُمْؤِمِننيَ 
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كنندگان،  داران، ركوع كنندگان، سجده گزاران، روزه كنندگان، عبادت كنندگان، سپاس توبه]  آن مؤمنان، مهان[
به رمحت و رضوان [ر و پاسداران حدود و مقّررات خدايند و مؤمنان را دهندگان به معروف و بازدارندگان از منك فرمان
  .مژده ده] خدا

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َو َرُسوِلِه ُمثَّ َملْ يـَْرتابُوا َو جاَهُدوا بَِأْمواهلِِْم َو أَنـُْفسِ [  ] ِهْم ِيف َسِبيِل اللَِّه أُولِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ ِإمنَّ
»3«.  

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

اى از صفحات قرآن است كه در  كان و صديقني را ديد زياد است، كمرت صفحهتوان عالئم پا  آياتى كه در آن آيات مى
  .هاى اين دو طايفه ذكر نشده باشد آن عالئم و نشانه

______________________________  
  .74): 8(انفال  -)1(

  .112): 9(توبه  -)2(

  .15): 49(حجرات  -)3(

  348: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .معرىف پاكان و صديقني آمده استروايات بسيارى هم در 

كران از معارف اهلى  براى يافنت عالئم اين دو چهره پاك به روايات باب اخالق مراجعه كنيد كه در آن باب درياىي ىب
مشاهده خواهيد كرد و در يك كلمه، اگر خبواهيد بدانيد صديقني از چه خصائصى برخوردارند، به صفات پاك 

نني عليه السالم توجه كنيد كه در روايت آمده، منظور از صديقني در قرآن جميد على عليه السالم املوحدين امرياملؤم موىل
  .»1«  است

دانيد كه وجود مقدس موال حاوى و جامع متام اصول و كماالت بود تا جاىي كه خليل بن امحد پس از اندكى  و مى
  :گويد شناخت از على عليه السالم مى
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  .»أَنَّهُ إماُم اْلُكلِّ   ُكلِّ َواْحِتياُج اْلُكلِّ ِإلَْيِه َدليٌل َعلىِإْستَـْغناُءُه َعِن الْ «

  !!ها به او دليل بر اين است كه آن حضرت پيشواى مهه است نيازى على در مهه امور از مهه و احتياج مهه در متام برنامه ىب

  .»2«  م استدر روايت آمده منظور از صادق و مصدق و صديق در قرآن جميد على عليه السال

رتين و نزديك ترين راه مطالعه حيات و شناخت اوصاف على عليه  روى اين حساب براى شناخت پاكان و صديقان 
  .السالم است

على عليه السالم منبع و سرچشمه علم، عدل، عفت، عصمت، عبادت، كرامت، شرف، غريت، فضيلت، احسان، جود، 
اين چنني انسان و هركس كه به اندازه استعداد و قدرتش از اين اوصاف سخا، عطا و متام فضايل و كماالت است؛ 

برخوردار است به حرمي مقدس دوست و بساط جناب يار راه دارد و براى او اذن جمالست هست؛ زيرا از پاكان و 
  .صديقان است

______________________________  
  .ق ومدحه، الصد66/ 5: ؛ سفينة البحار142/ 1: تفسري القمى -)1(

  .، الصدق ومدحه67/ 5: سفينة البحار -)2(

  349: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  كماالت امام على عليه السالم پاك مرد بزرگ و صديق اكرب

به ترمجه آقاى خسروشاهى در مقدمه جلد اّول درباره كماالت امام على عليه السالم در » صداى عدالت انسانيت«
مطالىب دارد كه خالصه آن به ... كومت به حق و عدل، امارت، عدالت، بزرگوارى جهت اميان، عصمت، حمبت، وفا، ح

  :اين شرح است

ها بر او لرزه  فشاىن ها و زلزله اى كه هيچ سسىت در آن راه نيابد و از آتش اى سراغ گرفته آيا در تاريخ بشر از ثبات عقيده
ن بسيار و نريومند براى ختطئه و تكفري و هرگونه گناهى كه از اى براى عقيده شديدتر از اجتماع دمشنا نيفتد و كدام زلزله

ديد به مرگ حمتوم و در انتظار و يا  فشاىن براى عقيده سوزنده تواند وجود داشته باشد و كدام آتش مى! اين دو دارند تر از 
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ده كه سسىت و احنراف در آن راه اى كه مبارزه فقط به خاطر اميان و عقي تواند باشد؟ و عالوه آيا هيچ پرسيده خود مرگ مى
  تواند بود؟ چرخد چگونه مى طلىب منى ندارد و در راه سود و نفع نيست و به دور ثروت و مال و جاه

ورزيد و در متام حلظات حيات جز به  او يعىن پسر ابوطالب در متام جوانب حيات فقط به خدا و شؤون حق عشق مى
دث و مصائب كمرتين اثرى در عقيده و اميان او به جا نگذاشت و بلكه ترين حوا حضرت دوست انديشه نكرد و سخت

  .آن حضرت براى متام بشريت تا قيامت اسوه اميان و امريمؤمنان گشت

گريد كه ماالمال از مهر و شفقت  اى سخن گويد كه از قلىب سرچشمه مى اى براى تو از مهر و عاطفه آيا، از دنيا خواسته
آيد كه جز صلح و سالمت بر آن جارى نگردد و از اينجا است كه او قدرت پريوزمندى است  ىاست و از زباىن بريون م

   خورند و اين در آن دوراىن است كه كه در پاى آن فريبندگى هاى زمني شكست مى

  350: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

ها با  عليه السالم به خاطر آنكند، و دمشنان على  سودپرسىت و آزمندى، استثمار و احتكار منافع بر مردم حكومت مى
شوند و متحد  جنگند و سپس در برابر صاحب اين قلب و زبان پرمهر و حمبت و براى نربد با آن يكى مى هم مى

  .گردند مى

برند،  اى كه مردم آن را به كار مى اى، لغت و كلمه گناهى را دريافته آيا در قاموس لغات و كلمات معىن عصمت و ىب
ره مى زندگى خود كم يا زياد با آن به سر مى نويسند و در مى برد و  برند و هركسى به حكم تكوين خود، چيزى از آن 

  .خوانند پاكى دل، صفاى نيت، صفاى حمض به سوى آن مى: زادان آن از قبيل مهه هم

شبيه كىن، كار دم آن را ت هاى شب و شبنم صبح و اگر خبواهى كه آن را در چيزى حمسوس و مادى نشان دهى و به اشك
گناهى حمض و عدم آلودگى از  گناهى و عصمت پاكى انسان است نه مولود شب و صبح، ىب اى؛ زيرا ىب درسىت نكرده

و !! گريد، قلىب كه چنان بر صاحب خود تكيه دارد كه زمستان بر حرارت خورشيد قلب سليم و دل پاك سرچشمه مى
  !، تا آن را زنده و سرسبز و خرم سازدچنان بر آن بستگى و پيوند دارد كه زمني بر آب

اند درك كرده بود و اين حمبت و اين وفا  اى كه از عوامل حمبت و وفا بيش از آنچه ديگران فهميده مردى را شناخته آيا بزرگ
  .بست در چهارچوب سرشت خالص او و آميخته با جان و دل او بود، مهه را دوست داشت و آن را به خود مى
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داشت و از صميم دل دريافته بود كه آزادى قداسىت دارد كه هسىت و جهان خواستار  بر خود تكليف روا منىو در وفا نيز 
زنند و بر حمور آن حمبت و وفا  پذيرد و در حمور آن هر عاطفه و هر فكرى دور مى آن است و هيچ چيز را به جاى آن منى

رتين آنگردند و از اينجا است كه بدترين برادر  آزاد و ىب قيد مى ها   ان آن كسى است كه براى او تكلف بايد كرد و طبعاً 
  .كسى است كه چنني نباشد

  آيا از فرمانرواىي خرب دارى كه خود را از نان سري خوردن دور نگهدارد، چه در

  351: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

در حاىل كه در ميان افراد ملت هستند،  شوند و جامه نرم نپوشد  شوند كه سري منى آجنا يعىن در مملكت او كساىن يافت مى
پوشند و درمهى را اندوخته خود نسازد كه در بني مردم نياز و فقر وجود دارد و به  كساىن كه لباس خشن و درشت مى

فرزندان و ياران خود وصيت كند كه غري اين راه و روش را نپيمايند و از برادر خود به خاطر يك دينار كه بدون حق از 
كرد بازخواست كند و ياوران و پريوان و فرمانداران خود را به خاطر يك گرده نان كه به رشوت از  ل طلب مىبيت املا

ديد كند و بيم دهد و به يكى از فرماندهانش پيغام دهد كه ثرومتندى گرفته و خورده   :اند به حماكمه بكشد و 

ل ملت خيانت ورزد، چنان بر او سخت گريد كه به اندك سوگند صادقانه بر خداوند كه اگر او به كوچك ترين چيزى از ما
  :آبرو گردد و ديگرى را بدين سخن كوتاه و زيبا و نغز خماطب قرار دهد مال، گران بار و ىب

اى، بايست  اى و آنچه را به دستت رسيده خورده به من خرب رسيد كه زمني را درو كرده و هرچه زير پايت بود برگرفته
  .د را به من گزارش كىنحساب دهى و وضع خو 

كرد و به عياشى و خوشگذراىن  گرفت و به نام بينوايان جيب و كيسه خود را پر مى و بر سومى از كساىن كه رشوه مى
  :دهد پرداخت، چنني وعده مى مى

اى   ، وظيفهاز خدا برتس، مال مردم را به خود آنان برگردان و تو اگر اين كار را نكىن و خداوند تو را به دست من برساند
كه به  زمن، مششريى كه آن را بر كسى نزدم مگر آن دهم و با مششريم تو را مى كه در پيشگاه خداوند دارم درباره تو اجنام مى

  !!دوزخ سرنگون شد

اى كه در زمان و مكان رياست، به دست خود آسياب را بچرخاند و ناىن  آيا از ميان مردم، سردار و امريى را شناخته
  شكند كند كه آن را به زانو مى  خشك درست
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انداز خود نسازد؛ زيرا هدف  زند و از مال دنيا كم يا زياد چيزى را اندوخته و پس و كفش خود را به دست خود وصله مى
ستاند و زندگى  ديدگان و بيچارگان را از استثمارگران و احتكارچيان باز وى در زندگى آن است كه حق بينوايان و ستم

  .سامل و خوشى را براى آنان فراهم آورد

او در فكر سري شدن و خوب پوشيدن و آرام خوابيدن نبود، در حاىل كه در قلمرو حكومت او، كسى است كه اميد 
  :دار و نيكوىي است گفت و چه سخن ارج هاى گرسنه و جگرهاى تشنه وجود دارند و مى قرص ناىن ندارد، شكم

  !هاى روزگار با توده شريك نباشم؟ اين اكتفا كنم كه به من پيشواى مسلمانان بگويند، وىل در سخىتآيا فقط به 

ترين چيزهاى دنيا در نزد او حكومت بر مردم است، اگر نتواند حقى را برپا داشته و ستم و  ارزش و البته با اين منطق، كم
  .باطلى را نابود سازد

كه مهه مردم روى زمني بر ضد او متحد  شناسى كه مهيشه بر حق و حقيقت بود، ولو آن مىآيا در مهد عدالت، بزرگى را 
ساختند بر باطل و گمراهى بودند كه عدالت در او يك مذهب و  شدند و دمشنان او اگرچه كوه و بيابان را هم پر مى مى

ت كه سياست دولت آن را تشريح كرده و اى نيس كه بعداً خود روش و مكتىب شد و برنامه يك امر اكتساىب نيست؛ گو اين
كه اين نقطه هم در مد نظر وى بود و راهى نيست كه به طور عمد آن را بپيمايد تا در نزد  به وجود آورده باشد، ولو اين

  .كه او اين راه را رفت و در دل هاى پاكان براى مهيشه جا گرفت مردم به مقام صدارت برسد، ولو اين

و مبادى اخالقى و ادىب او اصلى است كه با اصول ديگرى پيوند دارد و طبيعى است كه ممكن  بلكه عدالت در بنياد
اى است كه در اركان جسمى و بنيان بدىن او مانند  نيست او خود را بر ضّد آن وادارد، تا آجنا كه گوىي اين عدالت ماده

  مواد ديگر
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  .اند و در واقع، عدالت، خوىن باشد در خونش و روحى باشد در روحش كيل دادهبه كار رفته و وجود او را تش

  مسيح بر فلك و شاه اوليا به تراب
 

  دمل زآتش اين غصه گشته بود كباب
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 سؤال كردم از اين ماجرا زپري خرد
 

  چو غنچه لب به تبسم گشود وداد جواب

 به حكم عقل به ميزان عدل سنجيدند
 

  اين دو گوهر ناياب مقام و مرتبه

  نشست كپه ميزان مرتضى به زمني
 

  به آمسان چهارم مسيح شد پرتاب

  

ها گروهى از نزديكان و خويشان وى هم بودند، با  اى كه سودپرستان كه در ميان آن ها بزرگى را شناخته آيا در مركز دمشىن
  !كه شكست خورد پريوز گرديد؟  ها كه بر وى غلبه يافتند شكست خوردند و او وى جنگيدند و آن

ها با حيله و مكر و توطئه و به  زيرا مفاهيم انسانيت، پريوزمندان بر وى را منكوب و رسوا ساخت، چون كه پريوزى آن
خاطر به دست آوردن دنيا با مششري ستمكارانه بود و او كه شكست خورد مقام بلندى يافت؛ چون شكست او در 

جوهر شهادت، در راه شرافت و فضيلت انسان و حقوق بشر و به خاطر وصول به روشناىي عقل و قلب، متضمن 
هاى انساىن  عدالت و مساوات بود و از اينجا است كه پريوزى آنان شكست بود و شكست او پريوزى بزرگى براى ارزش

  .انسان بود

كه  جويان بر ضد خود را به خاطر اين اى كه رزم العاده شجاع است، پرسيده آيا از تاريخ، درباره جنگجوى دالورى كه فوق
ها را توصيه كند، در حاىل كه او  انسان هستند دوست بدارد و تا آجنا در اين مهرورزى پيش برود كه به ياران خود، آن

ها شروع نكنند  تا آن: مصلح بزرگ و اليق و صاحلى است كه مورد مكر و حيله و نرينگ آنان واقع شده است و بگويد
كند تعقيب ننماييد و  كه را فرار مى كه را پشت كرد نكشيد و آن نگيد و اگر به يارى خدا شكست خوردند، آنها جن با آن
  شدگان را زمخى
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  .زخم نزنيد و كمك كنيد و زنان را آزار نرسانيد

ه روى او ببندند و به او پيغام دهند كه اند، آب را ب اند و به ناحق به خون وى تشنه ها هزار نفرى كه مجع شده سپس ده
ها را از مركز آب عقب براند و آن را اشغال كند و آن گاه مهان  آب را تا مرگ وى به روى او خواهند بست و او آن
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خوردند و كسى مانع  دمشنان را بر اين آب خبواند تا از آن خبورند، هم چنان كه خود و يارانش و مرغان هوا از آن مى
  !!شد منى

پاداش جماهد شهيد در راه خدا بزرگ تر از آن كسى نيست كه قدرت يابد و عفو كند، شايد كسى كه عفو : فرمود و مى
  !!خبشد از فرشتگان باشد كند و مى مى

كه دست جنايتكارى او را مورد سوء قصد قرار داد كه زندگى را به سبب آن بدرود   رود كه بعد از آن و تا آجنا پيش مى
  .تر است اگر ببخشيد به تقوا نزديك: گويد زيزان خود درباره قاتل خود چنني مىگفت، به ع

  .انگيزش ارتباط دارند نظري او با عوامل و حمبت شگفت جنگجوى شجاعى كه عوامل شجاعت عجيب و مردانگى ىب

ها را توبيخ   نتقاد منود و آنها را از بني بربد، فقط ا چيدند، در حاىل كه قدرت داشت آن او از كساىن كه عليه او توطئه مى
ها مهه غرق در سالح بودند،  سالح بود، وىل آن ها رفته بود، تنها و سر برهنه و ىب كرد و هنگامى كه براى توبيخ نزد آن

گويد و بر  ها، سخن مى ها از خالل اسلحه به سخىت پيدا بود، پس با آنان از برادرى و دوسىت طورى كه صورت آن به
كه آنان فقط خون وى را خواستار شدند، او كه مششري  دارد تا آن كند كه چرا در اين راه گام بر مى ه مىها گري حال آن

نوايان و حمرومان است صرب و شكيباىي به خرج داد تا آنان جنگ را شروع كنند، آن گاه آنان را از جايشان كند، تكان  ىب
برد، صفوفشان را از هم پاشيد و پراكنده  بيابان را بر هوا مىهاى  داد، درهم كوبيد و مانند گردبادى سهمناك كه ريگ

  .ساخت
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او فقط كساىن را كه ياغى و متجاوز و ستمگر بودند و قصدى جز فساد و بدى و دمشىن نداشتند به خاك افكنده و نابود 
ها كشتگان خودپرسىت و هوسراىن  در صورتى كه آن ها گريه كرد، هاى آن ساخت، وىل در آن حال كه پريوز شد، بر كشته

  .بودند ومهني زشىت و پسىت بود كه آنان را بدين راه كج و منحرف كشانده بود

اى كه مهه وسايل قدرت و ثروت در نزد وى گرد آيد به طورى كه بر ديگران فراهم  اى را شناخته آيا هيچ رهرب جامعه
هيچ : كه حسب و نسب واالىي دارد، بگويد رت و دورى دائمى باشد و با اينها در حس نباشد، آن گاه او از مهه آن

آن كس كه مرا دوست دارد پوشاك فقر را : حسىب چون تواضع نيست و دوستدارانش او را دوست بدارند و او بگويد
نيست و اين را  كسى كه مرا به طور غلوآميز دوست بدارد، اهل جنات: آماده سازد، در دوسىت او غلو كردند و او گفت

  .دانند بر من ببخشاى آنچه را كه مردم منى! خدايا: وقىت گفت كه خنست خود را خماطب قرار داده بود
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بر گروه ديگرى كه او را دوست نداشتند، مهانند نصيحت گوى خوش اخالقى نصيحت كرد، پند و اندرز داد، او را دشنام 
من دوست ندارم كه مشا ناسزا : ها گفت به آن. وىي متقابل پرداختنددادند؛ رفقا و يارانش ناراحت شدند و به ناسزاگ

  .بگوييد

: گفت بر او بدى كرده و به دمشىن برخاستند و در غياب او حق وى را ادا نكردند و بر ضد وى توطئه چيدند و او مى
تر از تو بر  در دورى از تو، قوى برادر خود را با نيكى كردن عتاب و توبيخ كن و با نيكوكارى وى را باز گردان و برادر تو

  .پيوند با او نباشد و در بدى نريومندتر از تو بر نيكى نباشد

دوست تو كسى : به او گفتند كه با بعضى از تبهكاران ولو براى مدتى كم كنار آيد تا حكومتش حمفوظ مباند و او گفت
راسىت را اگر هم بر ضرر تو باشد : ل كند و سپس افزوداست كه تو را از زشىت باز دارد و دمشن تو آن باشد كه تو را اغفا

   بر دروغ
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  .اگر هم تو را سود رساند ترجيح بده

كسى كه سپاس گزار نباشد تو را از نيكى و : به كسى كه نيكى كرده بود به جنگش آمد و او خود را خماطب ساخت
حسن خلق چه نعمت خوىب : و تعريف كردند به گوينده نظرى افكند و گفتهاى زمني بر ا از نعمت. احسان باز ندارد

  .است

كسى  : كنند و او فرمود كه ديگران مى اى كه مقدور باشد مايل سازند، چنان سپس خواستند او را به پريوزى به هر وسيله
د در واقع شكست خورده كه گناه و زشىت بر او غلبه داشته باشد پريوز نگشته و آن كس كه با بدى و شر غالب گرد

  .است

رتين : ها چشم پوشيده و گفت دانستند و او از آن دانست كه ديگران منى ها و بدى هاى دمشنانش چيزهاىي مى از زشىت
  .داند پوشى از چيزهاىي است كه مى اعمال مردان شريف، چشم

كرد و او در عوض  در هر قلىب اجياد بدبيىن مى گفتند كه دمشنان و پريوان نادانش روزگار را بر او تنگ ساختند و چيزها مى
  !!در گفتارى اگر بتواىن احتمال نيك بدهى گمان بد مرب: كرد مهيشه تكرار مى
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مردم، يا برادر ديىن : كند اى كه به فرماندارانش درباره مردم چنني توصيه مى آيا آن پيشواى ديىن و رهرب مذهىب را شناخته
باشند؛ با آنان از گذشت و اغماض خود چنان روا داريد كه دوست داريد خداوند از  ا مىمشا هستند يا انساىن نظري مش

اى كه به خاطر برقرارى عدل و داد در ميان توده، بر قدرت خود  مشا عفو و اغماض كند و آيا صاحب قدرتى را شناخته
قرص ناىن اكتفا كند كه زندگى او  شناسى كه از ثروت و مال دست بشويد و فقط به و آيا صاحب ثروتى را مى!! شوريد

  .را حفظ كند و زندگى در نزد وى فقط سود رساندن به برادران انسان اوست، اما دنياهاى او بايد كسى غري او را بفريبد

  اى از اين است آثار وجودى پاكان و صديقان، آن هم مشىت از خروار و قطره
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اينان به خاطر پاكى و صداقت در بساط حضرت حق راه داشته و مأذون در جمالست با ! جهاناقيانوس و وجىب از دو 
  .حضرت اويند

  :اين فقري شكسته بال و خسته احوال در مدح حضرت ساقى كوثر چنني سروده

  على تنها وّىل كردگار است
 

  دار است حرمي كربيا را پرده

  على بُد مقصد و مقصود عامل
 

  افتخار بزم آدمهم او بُد 

 على باشد قسيم جنت و نار
 

 مهان شري شجاعت روز پيكار

  على يعىن مجيع ماسوى الّله
 

  كه بر اسرار عامل هست آگاه

  على مردان حق را رهرو راه
 

  كه بُد بزمش مناجات سر چاه

  على نور چراغ آفرينش
 

  على حق و على عقل است و بينش

  على مصدر براى هرچه مشتق
 

  مهه در قيد او او مرد مطلق

  على صبح اميد دردمندان
 

  وجود او پناه مستمندان
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 على قرآن ناطق بعد امحد
 

 بالفصل او وصى بعد حممد

  على روشنگر تاريخ عامل
 

  گهر بر تاج فرق اّول آدم

  على عنوان قلب مؤمن پاك
 

  على نورى به خاك و روح افالك

  على برج هدايت را بود ماه
 

  خدايش گفته در قرآن توىي راه

 على عدل و على علم و على داد
 

 جهان هرگز ندارد مهچو او ياد

  على اصلى بود ثابت به قرآن
 

  ميان حق و باطل اوست فرقان

 على حق را زهر سو ساعد آمد
 

 نىب را در نبوت شاهد آمد

شت جاوداىن   على يعىن 
 

اى زندگاىن   فروغ پر 

  عامل را گل عشقعلى بستان 
 

  جهان را حضرت او بلبل عشق

  

  على بنيان اسالم است و آيني
 

  به ميزان قيامت اوست شاهني

 على باشد نشان وجه داور
 

 مهه پيغمربان را يار و ياور
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  على مسكني گداى خاك كويت
 

  سيه روىي چو خال پاك رويت
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  بارگاه معبودتا 

آرى، پاكان و صديقان را اوصاىف ديگر و حيثيت و هويىت غري آن است كه ديگران را، پاكان و صديقان را قلىب و روحى 
  .و نفسى و عملى غري عموم است

اينان از هنگام شروع بيدارى و بيناىي به تصفيه متام وجود برخاستند و در خانه هسىت خود غريى باقى نگذاشتند، كمال 
لت را يافتند تا عزيز شدند، كمال خضوع و خشوع را آوردند تا سرور و امري گشتند، به مرگ اختيارى مردند، تا زنده ذ

شت اهلى در قيامت  شت و جهنم را در اعمال يافتند، تا از جهنم براى ابد آزاد و مستعد ورود به  شدند، حقيقت 
  .شدند

ت نيافتند و آنچه غري او يافتند، از شؤون حضرت دوست يافتند و تا جالل و مجال و كمال و حقيقىت جز حضرت احدي
  .يافتند يافتند و اذن جمالست براى جلوس در مقام قرب منى شدند به بساط خدمت راه منى گونه منى اين

ُيوتاً َملْ أَتـَْيَت بُـ : در شرح اين بيت كه به عنوان مقول قول حق است» شرح تائيه ابن فارض«سعيد الدين سعيد فرغاىن در 
ا َعْن قـَرِْع ِمْثِلَك ُسدَّتْ  ُ    تـََنْل ِمْن ُظُهورِها َو أَْبوا

هاى امسا و صفات حضرت  راه به بارگاه عشق و وصل حضرت ما، جز نيسىت و فناى حقيقى نيست و خانه: چنني گويد
امتيازى تو، پشت تا پشت هاى وجود مقيد جمازى و امسا و صفات مستعار  اند، با آشيانه ما كه مراتب وصل حقيقى

  .اند، من جهة القدوم و احلدث افتاده

   پس تا يك سر موى از هسىت مقيد تو و اضافت امسا و صفات از قول و فعل

  359: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

و علم و عمل و غري آن، به خودى خودت در تو باقى و ثابت است و تو در بند آىن كه آن را وسيلت وصول به جناب 
هاى مراتب وصل حضرت ما، از راه پشت بام درآىي و هرگز كسى  خواهى كه در خانه ا سازى، چنان است كه مىوصل م

هاست، هيچ كس به  راهى بقاى هسىت و آگاهى مضاف به تو كه پشت و بام اين خانه اين را ميسر نشود و از اين راه ىب
  .هاى مراتب وصل ما نرسيده است و نتواند رسيد اين خانه
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  :طراف اين بارگاه از باروى عزتچه ا

يعاً [   .»1« ]ِإنَّ اْلِعزََّة ِللَِّه مجَِ

  .مهه عزت و توامنندى براى خداست

  :و سّد حمكم

ا  َو َلْيَس اْلِربُّ بَِأْن تَْأُتوا اْلبـُُيوَت ِمْن ُظُهورِها َو لِكنَّ اْلِربَّ َمِن اتَّقى[   .»2« ]َو ْأُتوا اْلبـُُيوَت ِمْن أَْبواِ

چنان كه اعراب جاهلى در حال احرام حج از پشت ديوار [ها وارد شويد،  ها از پشت آن نيكى آن نيست كه به خانهو 
. پرهيزد مى]  از هر گناه و معصيىت[كسى است كه ]  روش و منشِ [بلكه نيكى ]  شدند نه از در ورودى خانه خود وارد مى

  .ها وارد شويد ها از درهاى آن و به خانه

هاى امسا و صفات كه مراتب وصل مااند و آن درهاى حمض فنا و حمو آثار  م منيع دارد و باز درهاى آن خانهحصىن عظي
  اى و لذت وصال ما به قيمىت از و حظوظ است، بالكليه از كوفنت چون توىي كه هنوز از سر حظوظ خود برخناسته

______________________________  
  .65): 10(يونس  -)1(

  .189): 2( بقره -)2(

  360: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  !!طلىب چنان بسته است كه هرگز به اين كوفنت تو گشاده نشود هسىت خود مى

  :به قول فيض كاشاىن

  دل بكن جانا از اين دير خراب
 

  كآمسان در رفتنت دارد شتاب

  گر نكندى بسته ماند اينجا دلت
 

  تو مباىن بيدل آجنا در عذاب
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 دل آن را كه دادحسرتى ماند به 
 

  دل به چيزى كو نشد زان كامياب

 هست دنيا چون سراىب تشنه را
 

  تشنه كى سرياب گردد از سراب

 آيدت هر دم سراىب در نظر
 

  سوى آن راىن به تعجيل و شتاب

  آن نباشد آب و ديگر هم چنني
 

  هرگز از دنيا نگردى كامياب

  

   آراسته شدن به حسنات با طهارت نفس

چون نفس از شوائب رذايل و ملكات شيطاىن و هواجس ابليسى پاك گردد و به حسنات و حمامد آراسته شود و در متام 
  .شؤون حيات جانب صدق و صداقت پيش گريد، اليق قرب و مأذون در جمالست با حضرت دوست خواهد گشت

  .تصفيه جان از سيئات و مكروهات است كند، تزكيه نفس و عمده عاملى كه راه انسان را به جانب آن جناب باز مى

   حاالت نفس

  :در شرح يكى از ابيات قصيده آمده» مشارق«در 

  :بدان كه نفس را به حسب سه حالت سه صفت است

  :قال الّله تعاىل اّمارّيت بالّسوء: اول

  361: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ]ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّاَرٌة بِالسُّوءِ [

  .دهد بسيار به بدى فرمان مىنفس طغيان گر 
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و اين صفتش در حاىل است كه هنوز او را از پس پرده طبع به الوهيت الّله تعاىل كه خالق و مبدء اوست و البدى عود و 
  :رجوع به حكم

يعاً [   .»2« ]ِإلَْيِه َمْرِجُعُكْم مجَِ

  .بازگشت مهه مشا فقط به سوى اوست

م مطمح نظرش به كلى طلب حظوظ و لذات حسى و ومهى و دنيوى به او هيچ شعورى حاصل نشده است، تا الجر 
ماك در آن نوع مقصور   .است و مهت و طلبش به كلى بر ا

  :قال الّله تعاىل  صفت لّوامّيت: دوم

  .»3« ]َو ال أُْقِسُم بِالنـَّْفِس اللَّوَّاَمةِ [

  .خورم گر قسم مى و به نفس سرزنش

منه بدأ و اليه يعود، : هاى طبيعت از البدى عدد و حقيقت پس حجب و پردهو اين به حسب حالىت است كه او را از 
آگاهىي كه عبارت از آن اسالم است حاصل آيد، تا در اقوال و افعال و حركات و سكنات و استيفاى حظوظ و لذات 

  .شرع را كه ضابط آن آگاهى است، قبله خود سازد و از مقتضاى او هيچ جتاوز ننمايد

احكام حجب قوى و غالب شود و حكم آن آگاهى پوشيده گردد، تا در مباشرت افعال و استيفاى لذات از اما اگر وقىت 
  آن ضابط كه شرعست جماوزت كند

______________________________  
  .53): 12(يوسف  -)1(

  .4): 10(يونس  -)2(

  .2): 75(قيامت  -)3(

  362: ، ص4 عرفان اسالمى، ج
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شهوات و ارتكاب لذات مالمت منايد و لكن باز چون به استحضار آن آگاهى اثرى از او سر برزند و صاحبش را بر ترك 
و به حكم شرع، او اعىن نفس را در طلب آن شهوت و لذت بريون از آن ضابط عصيان كنند و از استيفاى آنش منع  

باشرت اولني مالمت آغازد و اين كنند در حال به حكم و اثر آن آگاهى، آن عصيان و منع را مطيع شود و بر آن م
  :صفت را به حسب لطافت و كثافت حجب و حكم مراتب اعىن؛ اسالم و اميان و احسان، سه مرتبه است

كه به قوت و غلبه حجب از حد شرع جماوزت منايد  اولش كه به حكم مرتبه اسالم است و اين درجه اّول از لواميت در آن
طاعت عند املنع متباينند، چه نفس اماره هرگز به منع ممتنع نشود و در طلب شهوت  با اماريت بالسوء مشاركند، اما در

  .جلاج كند

و دومش به حكم مرتبه اميان آن است كه لومش از طلب و ترك لذات به مالزمت معامالت و خريات و طاعات خالصاً 
هر طاعىت و معاملىت يا ختلق و حتقق به هر  لوجه احملبوب و سري در احوال و اخالق و مقامات ترقى كند، تا در حال اتيان

خلقى و مقامى، يا بر عقب آن نظرش بر معاملىت يا خلقى يا مقامى اشرف و اعال افتد و خود را بر قصور و حرمان از 
  .آن مالمت كند و به حتصيل آن مشغول گردد

  .ري ىف اللّهمرتبه لواميت به مقتضاى مقام احسان آن است كه متعلق است به سفر الس: و سوم

  :قال الّله تعاىل  صفت اطمينان: سوم

  .»1« ]يا أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ [

______________________________  
  .28 - 27): 89(فجر  -)1(

  363: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  !اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته

صفات نفساىن و لذات و آمال و اماىن اعراض كند و صاحبدل شود و اين صفت مرتتب است بر حالىت كه سالك متام از 
  :و سالك را رجوع و عود به مبدء بر اين موقوف است، قال الّله تعاىل

  .»1« ]َربِِّك راِضَيًة َمْرِضيَّةً   اْرِجِعي ِإىل[
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  .به سوى پروردگارت در حاىل كه از او خشنودى و او هم از تو خشنود است، باز گرد

  :ىن در عرض فقر و نياز به حمضر حضرت دوست گويدصدقى افغا

  ساقى به يكى جرعه مرا تاب و توان خبش
 

ان است از آن خبش زان مى   كه در او راز 

 زان نفخه كه بر خاك دميدى و بشر شد
 

  كارى كن و بر كالبد مرده دالن خبش

  تر از شعله شوم سوز عيان ده سوزنده
 

  گران خبشتر از نغمه شوم رطل   سازنده

 با يك نظر لطف فروغى به دل افروز
 

  با يك سخن تازه به تن روح و روان خبش

  بر خامه من قدرت انشاى سخن ده
 

  خبش تا عرض كنم درِد دل خويش زبان

  تا روى حقيقت نگرم ديده بازى
 

  تا حرف ريا كم شنوم گوش گران خبش

  

ِلِك فَِإنََّك َعلى َبساِط ِخْدَمةِ   َوَهِب اْلُقُدوَم إىل[
َ
ما َيشاءُ ِمَن   َخَطٍر َعظيٍم ِإْن َغَفْلَت، َواْعَلْم أَنَُّه َقاِدٌر َعلى  اْلَمِلِك ِهْيَبَة امل

  ] اْلَعْدِل َواْلَفْضِل َمَعَك َوِبكَ 

  عدم غفلت هنگام ورود به مسجد

و اين ترس، معلول كوچكى تو  ترسى چنانچه از بزرگ و صاحب مقامى عاىل به خاطر هيبت و عظمت و شخصيتش مى
و بزرگى اوست، از رفنت و قدم گذاشنت به بساط حضرت ذواجلالل آن چنان در هيبت و ترس باش كه به وقت ورود به 

  .امللوك است، اگر كمرتين غفلىت نسبت به حضرت او داشته باشى در خطر بزرگى هسىت مسجد كه بساط مالك

كند و خبواهد نسبت به تو ارائه فضل  است، خبواهد نسبت به تو اجراى عدل مىو بدان كه جناب او بر هر چيزى توانا 
  .فرمايد مى

براى ما كه در مرحله پائيىن از عقل و درايت و درك قرار دارمي، توجه به عظمت حضرت دوست، از راه توجه و دقت در 
  .باشد آثار او كه در كتاب آفاق و انفس منعكس است ميسر مى
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ايت براى آن نيستما را آن دل و آ   .ن چشم نيست كه بتوانيم بدون واسطه به عظمت او بنگرمي، آن هم عظمىت كه 

  تواند بدون واسطه به مجال حضرت موال و راسىت ديده كم نور قلب ما، كجا مى

______________________________  
  .28): 89(فجر  -)1(

  365: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

كنند كه آثار   براى درك هيبت و جالل و عظمت حضرت حق ما را دعوت به متاشاى آثار مىقرآن و روايات ! بنگرد؟
  .اى بسيار از عظمت حضرت عظيم است گوشه

شايد با ديدن آثار بتوان مهت را باالتر برده و براى ديدن بزرگى آن بزرگ با چشم دل به كوشش برخيزمي كه بلند مهىت از 
  .ستصفات برجسته نفس ناطقه قدسّيه ا

   علّو ّمهت و عظمت روح

  :فرمايد معلم ثاىن ابونصر فاراىب در آثار نفس ناطقه مى» فصوص احلكم«مرحوم اهلى در توضيح فصل سى و سّوم 

يكى از صفات نفس ناطقه قدسّيه صفت نباهت و بلند مهىت است، در جهان هركس به هر مقامى رسيد، از نظِر بلند و 
  .مهت عاىل رسيد

مهيشه به امور عاىل و كارهاى ستوده و استعالى معنوى و حماسن بزرگى آميخته است و هرگز به پسىت مهت و روح بزرگ 
هاى اخالقى و دنائت و ذلت براى نيل به مقاصد خود تن در خنواهد داد و اين نريوى عاىل خوى نفوس  قبايح و زشىت

ان به خلق است و كرمي النفس و با شجاعت و مستعليه است و از خواص اين خلق و اين قوه جود و سخاوت و احس
  .غريت و عزت نفس زيسنت است

قدرتر است، بدين جهت اگر غىن است  ثبات در نظرش ىب و هرچه انسان مهتش عاىل تر است، مال و جاه دنياى ىب
كوچك و بزرگ داند و در عني بزرگى با   باشد و در هر حال فقر و غنا خود را بزرگ مى سخى و اگر فقري است صبور مى

تر خواهد بود و هرگز به چشم  كند و با فقريان با اميان و مستمندان با علم و معرفت متواضع خلق تواضع و فروتىن مى
  .نگرد حقارت به كس منى
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  :از كلمات امرياملؤمنني عليه السالم است

  366: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .»1« الشََّرُف ِباهلَِْمِم ال بِالرَِّمِم البالَِيةِ 

  .شرف و بزرگى به مهت بلند است، نه به استخوان پوسيده پدران

كه صفت علو مهت و عظمت روح كه بسيارى از اوصاف ستوده و حمامد اخالقى الزمه اوست، يكى از  خالصه اين
  .ستنريوهاى نفس ناطقه قدسّيه است و شايد مراد از نباهت، تنّبه و انتقاالت دفعى و قوت حدس و فراست و بيدارى ا

  .»2« »َولَْيَس َهلَا اْنِبعاٌث َوِهَي َأْشَبُه اَألْشياِء بِالنـُُّفوِس اْلَفَلِكّيِة َوَهلا خاِصيَّتاِن النَّزاَهُة َواحلِْْكَمةُ «

شود، بلكه نفس قدسى از عامل  و منبعث از جسمانيات نيست مانند نفس نباتى و حيواىن كه از كبد و قلب برانگيخته مى
ترين چيز به نفوس  كوت است و منزه از ماده و ماديات و برتر از جهان حس و حمسوسات و شبيهجترد و نشانه مل

يكى نزاهت و يكى : فرشتگان عامل باال است و اين نفس را دو خاصيت است، يعىن دو چيز از خمتصات اوست
  .حكمت

   معناى نزاهت و حكمت

نش او باشد، يعىن تنزه ذات و ادراكات ذاتى او از ماده ممكن است غرض از نزاهت راجع به كمال عقل نظرى و جنبه دا
و غرض از حكمت راجع به كمال عقل عملى و جنبه كنش او باشد، يعىن صدور افعال مناسب مقام انسانيت و اعمال 

  .واقع در طريق تكامل روح قدسى

  يا مراد از نزاهت، مقام جتليه به آداب شرع و ختليه از رذايل اخالق است و مراد

______________________________  
  .10273، الفصل الثامن ىف اهلمة، حديث 448: غرر احلكم -)1(

  .، تذييل وتفصيل ىف بيان اقوال احلكماء85/ 58: حبار األنوار -)2(

  367: ، ص4 عرفان اسالمى، ج



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

 

  .از حكمت، مقام حتليه و آراسنت نفس به فضايل و كماالت انسانيت

نزاهت، حكمت علمى و عملى است يا مقام جامعيت نشانه ملك و ملكوت يا حكمت مشهود يا مراد از حكمت و 
  :اشيا على ما هى عليه به قدر طاقت بشرى كه در كالم رسول الّله صلى اهللا عليه و آله است

  .»1«  َربِّ َأرِنَا اَألْشياَء َكما ِهيَ 

  .اشياء را مهانطور كه هستند به ما بنمايان! خداوندا

  :ت، تزكيه نفس است كه فرمودو نزاه

  .»2« ]َقْد أَفْـَلَح َمْن زَكَّاها[

  .رشد داد، رستگار شد] از آلودگى پاك كرد و[ترديد كسى كه نفس را  ىب

  .به اخالق الّله است و نزاهت، زهد و تنزّه نفس از عاليق جهان مادى: يا مراد از حكمت، تشّبه به اله عامل يعىن

  .زاهت عشق و عالقه علمى و عملى به عامل قدس و جترد استو خالصه مراد از حكمت و ن

به هر حال اين دو صفت نزاهت و حكمت به هريك از معاىن مذكوره كه مآل مهه يكى است به روح قدسى ناطقه انسان 
كه منو الزمه نفس نباتى و شهوت و غضب الزمه نفس حيواىن است، اين وصف هم خمصوص براى  اختصاص دارد، چنان

  .قدسى انسان استنفس 

______________________________  
  .132/ 4: عواىل الآلىل -)1(

  .9): 91(مشس  -)2(
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   نفس كليه اهليّه
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پس از مقام نفس ناطقه قدسّيه، مرتبه نفس كليه اهلّيه است، و اين نفس جوهر الهوتى و حقيقت ظلّيه اهلّيه است و چنان  
گونه نفس كليه  ها در قوس صعود است، مهني نباتى و حيواىن منطوى است در نفس ناطقه قدسّيه كه بعد از آنكه نفس 

اهلّيه هم بعد از ناطقه قدسّيه و اشرف و اكمل از آن است و نفس قدسى منطوى در اوست و خواص و كماالت او را 
  .داراست

ايت مكان و زمان بزرگ تر است، يعىنروحى است كه از حدود ماده و : اما معىن كليه اهليّه از سرحد : مدت و حد و 
اده و به قاعده اشراق : مكان و زمان بريون است بلكه از ماده به معىن اعم كه مهيت امكاىن است نيز قدم فراتر 

ايت گرديده است و ال گوىي وجود صرف و هسىت ىب. »النـَّْفُس َوما فـَْوَقها ِإنـِّيّاٌت ِصْرَفةٌ « زمه اين مقام شهود حد و 
ما «. بينم حضرت احديت است كه كل وجود و وجود كل است در كليه موجودات كه در هرچه نظر كردم سيماى تو مى

  .»َرأَْيُت َشْيئاً إّالرَأَْيُت الّلَه فيهِ 

حى آن روحى است كه عرض و طول زمني و آمسان را كه حدود ماده جسماىن است زير شهپر عظمت خود فراگرفته، رو 
انتهاى عامل سرمد و جهان  است كه ازل و ابد، گذشته و آينده را كه حدود زمان است در هم پيچيده و در فضاى ىب

پايان نامقيد پر و بال قدرت گشوده، روحى است كه دو عامل مادى و جمرد، عامل دنيا و آخرت، عامل جسم و جان را  ىب
  .به يكبار از حموطه خاطر بريون كرده است

ست كه از علو مقام و بلندى مهت پشت پا به كون و مكان زده تا در آن روان كلى برتر از قيود جزئى ماده، جز روحى ا
  .عشق نيايد و غري شهود حسن مطلق هيچ در وى نگنجد

  369: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

   درك مقامات عاىل معنوى با علّو مهت

ركت اين نظر و مهت بلند كه حمصول ارتباط با انبيا و امامان عليهم آرى، وقىت انسان نظرى بلند و مهىت واال داشت، از ب
السالم و اولياى اهلى است مقصدى و هدىف جز حضرت حق خنواهد داشت و براى نيل به اين مقصد، ابتدا از متاشاى 

فس كليه اهلّيه گاه با كوشش در جنب يقني به نفس قدسى نايل گشته، سپس در حركىت ديگر به ن آثار به يقني رسيده، آن
شود و هيبت و عظمت و جالل حضرت دوست را يافته، از ناچيزى خود  رسيده، در آن مقام به شهود مجال موفق مى

كوشد كه مبادا از حضرت او دور افتد و در آن مقام به فرموده  دچار ترس شده و به مراقبت و مواظبت خويش مى
  »!!بالى خطر عظيم گرفتار آيد حضرت صادق عليه السالم به غفلت دچار گشته و به
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مسجد، خانه و بساط اوست و بدون گذشنت از نفس اماره و رسيدن به نفس ناطقه قدسى و آراسته شدن به نفس كليه 
امللوك ميسر نيست كه ساده و عادى به مسجد رفنت و اين رفت و آمد به صورت عادت  اهلّيه، درك هيبت و عظمت ملك

  .اهل مسجد ندارددر آمدن ثواب چنداىن براى 

بكوشيد تا آن روح عاىل را به دست آورده و اليق مقام آن جناب گشته و به فيض ديدارش با چشم دل نايل آييد و در 
بساط آن جناب به درك عظمت و هيبت او موفق شده غرق ترس و شرم شويد و در شعله ترس و شرم آن چنان بسوزيد  

هسىت و انيت مناند به مقام فنا رسيده و به بقاى او باقى و ابدى خواهيد شد و كه اثرى از هسىت مشا مناند، چون اثر از 
  :به حضرت دوست در آن مقام خواهيد گفت

  دو عامل را به يك بار از دل تنگ
 

 «1» برون كردمي تا جاى تو باشد

  

بيند، روحى است كه غري  آجنا مىيابد و آنچه بايد ببيند در  اين روح كه به واسطه آن انسان به بساط حضرت او راه مى
  :خدا كه هسىت حقيقى است مهه چيز در نظرش ناچيز است و به فرموده سرور مؤمنان و قبله عارفان على عليه السالم

  .»1«  َعُظَم اْخلاِلُق يف أَنـُْفِسِهْم َفَصُغَر َماُدونَُه يف أَْعُيِنِهمْ 

  .ك استخداوند در باطنشان بزرگ و غري او در ديدگانشان كوچ

نگرد، بلكه چون ظل حق  روحى است كه بر خالف ارواح جزئيه به هيچ چيز از نظر انتفاع شخصى و استفاده مادى منى
  .است و مستغىن به حق بر مهه موجودات معطى و مشفق و مهربان است و انتفاع خلق منظور اوست

لغزش علمى و عملى است و دوريش از  روحى است كه پيوسته داراى عصمت و قدس و نزاهت و حمفوظ از هر خطا و
  .عصيان حق ذاتى و اشتياقش به طاعت وى فطرى است

  .روحى است كه اميال جزئى به كلى از او زايل شده و ميل كلى و عشق به نظام كل جايگزين او گرديده است

در آن روح پاك مؤثر  روحى است كه حتت تأثري لذات حسى زماىن نيست و آرزوهاى موقت فاىن و اوهام خياالت شيطاىن
  .خنواهد بود
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الّله بتوان گفت، روحى است كه از  الّله و وجه الّله و خليفةالّله و ظل الّله، يدالّله و بيت روحى است كه او را عبدالّله، عني
يده، خود فنا و به حق بقا يافته و در عني حمروميت از هر نعمت به لقاى منعم و لذت شهود وى شتافته از خود پرسىت ره

  .به حقيقت پرسىت رسيده؛ خود پرستيدن را نقص ذات و پرستش خدا را كمال مطلوب يافته

______________________________  
  .50، حديث 14، باب 315/ 64: ؛ حبار األنوار)خطبه متقني(، 184خطبه : ج البالغة -)1(
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ز مهه چيز عامل و متام علل و اسباب آفرينش جز حضرت دوست خود را روحى است كه در عني فقر غىن است و ا
  :شناسد و به زبان ذات گويد نياز مى مستغىن يافته و از هرچه مورد نياز خلق است خويش را ىب

  گر ما به فقر و فنا كمرت زخاك رهيم
 

  از جمد و عز و غىن بر خلق پادشهيم

  

نياز از غري خداست يعىن مهه چيز جز خدا را از  وصال اهلى رسيده به كلى ىبو چون به گنج معرفت و سلطنت شهود 
  :داند الذات مى اثر و معزول از تأثري شناخته است، بلكه معدوم و فاىن و باطل خود ىب

  .»1« ]َعِليُّ اْلَكِبريُ ذِلَك ِبَأنَّ اللََّه ُهَو احلَْقُّ َو َأنَّ ما َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه اْلباِطُل َو َأنَّ اللََّه ُهَو الْ [

دليل بر اين است كه خدا فقط حق است و آنچه به جاى او ]  هاى شگفت و اين تغيريات و حتوالت آفريده[اين 
  .ترديد خدا مهان واال مرتبه و بزرگ است پرستند باطل است، و ىب مى

باالتر و برتر از شاهان عامل و ذليل و  روحى است كه چون خلق او را ذليل و خوار مشارند به عّز عبوديت اهلى خود را
  :حقري در پيشگاه عظمت اهلى داند و به زبان ذات گويد

  بنده او شو كه به يك التفات
 

 سلطنت هر دو جهانت دهند
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  :روحى است كه در راه وصل حمبوب صبور است و به ناز معشوق از بال روى نتابد بلكه به زبان ذات گويد

 لذات او ام در بال من ديده
 

 مات اومي مات اومي مات او

  

 تر اى بالى تو زدولت خوب
 

 «2» تر انتقام تو زجان حمبوب

  

  :و به لسان استعداد سرايد

 بالىي كز تو اى پرناز آيد
 

 به راهش دل به چشم باز آيد

 كجاىي اى بال بنواز ما را
 

 به اوج وصل ده پرواز ما را

  

خمتصات وى مقام رضا است و مقام تسليم و اين روح است كه مبدء وجودش خدا است آن روحى است كه از 
واسطه اغيار و ىب هيچ توجه به حجاب ظلماىن  وساطت علل طوليه و عرضيه و بازگشت آن هم به سوى خدا است ىب ىب

شت و دوزخ رهيده و به وصال مع شوق و معبودش، آن ممكنات و حجاب نوراىن مظاهر امسا و صفات از بني و اميد 
  :حد رسيده، اين مهان روحى است كه ايزد متعال فرموده حسن ىب

  .»1« ] َو نـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي[

  .و از روح خود در او بدمم

  :اين مهان روحى است كه باز فرموده

  .»2« ]َمْرِضيَّةً َربِِّك راِضَيًة   اْرِجِعي ِإىل* يا أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ [
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به سوى پروردگارت در حاىل كه از او خشنودى و او هم از تو خشنود است، باز  !* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته
  .پس در ميان بندگامن درآى.* گرد

م خالصه نفس كليه اهلّيه، نفس مقدس و روح پاك حضرت ختمى مرتبت و خلفاى آن حضرت از امرياملؤمنني تا مهدى قائ
  !!عليهم السالم است و ارواح ناطقه قدسى پريوان آن بزرگوارانند از بدو خلقت تا انتهاى عامل بشريت

   در اّول اين مقال و ترمجه مورد حبث گفته شد كه ما را آن قدرت عقلى و روحى

______________________________  
  .29): 15(حجر  -)1(

  .28 - 27): 89(فجر  -)2(
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نيست كه يك باره به متاشاى او برخاسته و از اين متاشا به دل و قلب هيبت گرفته و در آن مقام از غفلت كه مورث 
  .خطر عظيم است پاك باشيم

بر ما الزم و واجب است كه از طريق متاشاى آثار، متاشاى عقلى و علمى و روحى و عملى به آن بارگاه مقدس راه پيدا  
  .چه بايد برسيمكرده و به آن

تر از وجود حممد صلى اهللا عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم السالم  تر و پر منفعت تر و گسرتده و در ميان آثار، ارزنده
نيست كه اين بزرگواران مظاهر كامل و جامع امسا و صفاتند و هركس از طريق قلب و عقل و عمل به آن بزرگواران پيوست 

گردد و به آن  كند و به متاشاى مجال يار حقيقى موفق مى به مقام قرب و بساط انس را پيدا مىشك توفيق راه يافنت  ىب
رسد، در آن صورت حق عبادت به طور عام و حق مسجد به  هيبىت كه بايد مهيشه يا به وقت عبادت در دل پيدا كند مى

  .طور خاص ادا خواهد شد

نظر موال گردى و عشق جناب او هر حلظه در دلت فزوىن گريد و و چون حق عبادت و جايگاه عبادت ادا شود، منظور 
  :به زبان حال در پيشگاه آن صاحب جالل به طور دامي چنني گوىي

  جز هواى تو به سر نيست هواى دگرم
 

  خربم تا خربدار شدم از تو، زخود ىب
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  جان كه در روز وصالت نسپردم دامن
 

  نفزايد شب هجران تو جز درد سرم

  آىي بيش مناندست اگر مىنفسى 
 

  زودتر آى كه در دادن جان منتظرم

  تو به بر آى كه سروم ندهد بارورى
 

  با فروغ رخ تو جلوه ندارد قمرم

  

ايت بيىن و اختيار   چون به آن مقام رسى، كمال رضايت از موال و حبيبت به تو دست دهد و آجنا را از عدل و فضل ىب
حمبوبت داىن كه با تو از روى فضل رفتار كند به اين معىن كه از روى تفضل زياده از آنچه مستحقى كامل را از صاحب و 

به تو عنايت فرمايد يا از روى معدلت فراخور عمل تو با تو معامله كرده به تو ثواب دهد، در هر صورت به فضل يا به 
  .آن مقام دور كند خنواهد گذشت عدل تسليم او خواهى بود و بر دلت از جناب او چيزى كه تو را از
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دادگى است، جز وصل جانان چيزى براى تو مطرح خنواهد بود و چيزى هم جز  در آن مقام كه مقام حتري و كمال دل
  !!فضل و كرامت و عنايت و لطف نسبت به تو براى او مطرح خنواهد بود

  :زند ىآجناست كه متام وجودت يك پارچه فرياد م

  يار برداشت ز رخ پرده براى دل من
 

  برد از من دل و بنشست به جاى دل من

  نتوان گفت زمني است ومسا خلوت دوست
 

  خلوت سلطنت اوست سراى دل من

  دل من بارگه سلطنت فقر و فناست
 

  آمسان است و زمني است گداى دل من

  كه هواى من و آب من ازوست عشق با آن
 

  از آب و هواى دل من تربيت يافته

  پنجه حسن كه معمار بناى ابدى است
 

  كرد از آب و گل عشق بناى دل من

  طلىب كرد اشراق اى كه از غرب افق مى
 

  آفتاب ازل از شرق مساى دل من
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 دل من كشىت نوح است به درياى فنا
 

  ناخداى دل كشىت است خداى دل من

  وضعيفمن كه اين گونه حنيف هستم وبيمار 
 

  حق غذاى دل من گشت و دواى دل من

 به رخ زرد من آن نرگس بيمار گشود
 

 «1»  يار بگشود در دار شفاى دل من

  

فإن عطف عليك برمحته و فضله قبل منك يسري الطاعة و أجزل لك عليها ثوابا كثريا، و إن طالبك باستحقاقه الصدق و [
  ]كثرت و هو فعال ملا يريداإلخالص عدال بك حجبك ورد طاعتك و إن  

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

اگر خداوند با تو با رمحت و فضلش رفتار كند، بدون شك طاعت كم و قليل را از تو قبول كرده و در مقابلش ثواب زياد 
  .به تو عنايت خواهد كرد

ل و صدق خبواهد و در اين زمينه با تو با و اگر خداوند عامل، فراخور عظمت و بزرگى خودش از تو درسىت افعال و اعما
عدلش معامله كند، به او راه پيدا خنواهى كرد و طاعت و عبادت تو مردود خواهد شد اگرچه بسيار زياد باشد كه آن 

  .حضرت هر چه خبواهد اجنام خواهد داد

   رمحت و فضل اهلى

تسليم و اخالص به اجراى فرمان حضرت دوست اقدام  شود كه اگر عبد از روى  از آيات كرميه قرآن و روايات استفاده مى
كند و از كباير اجتناب منايد، يا اگر به اغواى شيطان و اضالل هواى نفس مرتكب كباير شده، به پيشگاه مقدس 

  حضرت او توبه آورد و سر اقرار ظلم به نفس و ذلت و خضوع بر خاك آستان گذارد،

______________________________  
  .ا اصفهاىنصف -)1(
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گريد و  طور قطع و يقني مورد رمحت و فضل حضرت جانان قرار مى بدون هيچ ترديد و بدون هيچ شك و ريب و به
كه فعال ما يشاء و فعال ما يريد است با عدل با او معامله خنواهد كرد؛ زيرا اگر با بندگانش با عدل معامله   خداوند با اين

براى احدى حىت مقربني چيزى خنواهد ماند كه عبادت كل موجودات را اگر روى هم بريزند و يك جا خبواهند تقدمي كند 
كه متام عبادات ما با مهه رجنى كه براى اقامه آن . حمضر مقدس او كنند، اليق و شايسته آن بزرگوار و خالق مهربان نيست

  .ن نيستامي، در مقابل عنايات و الطاف او قابل سخ برده

ايت او پشيزى نيست و بلكه  ايت در ىب متام عبادات ما با مهه مشقىت كه براى برپا داشتنش كشيدمي در برابر عظمت ىب
  .معصيت است

  !تواند حّق عبادت آن جناب را به جاى آورد؟ مى -با هر قدرت و عظمىت كه داشته باشد -كدام موجود

م موجود را عظمت و بزرگى هست؟ كه متام عامل وجهان هسىت و كليه موجودات و اصوال در برابر عظمت و بزرگى او كدا
  .ايت است ايت در ىب خلقت در برابر او هم چون نقطه صفر در برابر وجودى ىب

تنها كارى كه ما بايد در پيشگاه مقدس او اجنام دهيم، اقرار به كوچكى و حقارت و عظمت و بزرگى اوست و به 
است از خود و مهه شؤون خود چشم پوشيده و فقط به عظمت و جالل آن جناب خريه شومي كه  خصوص بر ما واجب

  :به قول عارف وارسته، فيض بزرگوار

  خدايا مرا از من آزاد كن
 

  ضمريم به عشق خود آباد كن

  سرم را به ياد خودت زنده كن
 

  روان مرا منبع ياد كن

  ام به روى خودت باز كن ديده
 

  ات شاد كن نظاره دمل را به

  خرامب كن از مسىت و ىب خودى
 

  وجودم به ويراىن آباد كن
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 به فردوس اعالى راهى منا
 

  به علم لدنيم ارشاد كن

 درومن به اسرار معمور دار
 

  برومن به طاعات آباد كن

  ز شيطان و نفسم پناهى بده
 

  زجور اعدامي آزاد كن

  بس اندوه و غم بر سر هم نشست
 

  گشادى بده سينه را شاد كن

  بود فيض در بند خود تا به كى
 

  خدايا دىل از من آزاد كن

  

   شيوه كسب رمحت در آيات

كه هركس در حد ظرفيت و امكان و استعدادش در خط پر بركت  قرآن كرمي به صراحت و قطعيت داللت دارد بر اين
  :عبادت و دايره اطاعت قرار گريد مشمول رمحت و فضل استبندگى و مسري 

  .»1« ] َغُفوٌر َرِحيمٌ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو الَِّذيَن هاَجُروا َو جاَهُدوا ِيف َسِبيِل اللَِّه أُولِئَك يـَْرُجوَن َرْمحََت اللَِّه َو اللَُّه [

اه خدا به جهاد برخاستند، به رمحت خدا اميد دارند، و خدا يقيناً كساىن كه اميان آورده، و آنان كه هجرت كرده و در ر 
  .بسيار آمرزنده و مهربان است

  .»2« ] َو َأمَّا الَِّذيَن ابـَْيضَّْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْمحَِت اللَِّه ُهْم ِفيها خاِلُدونَ [

  .اند هايشان سپيد گشته مهواره در رمحت خدايند، و در آن جاودانه و اما آنان كه چهره

   َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َو اْعَتَصُموا ِبِه َفَسُيْدِخُلُهْم ِيف َرْمحٍَة ِمْنُه َو َفْضلٍ [

______________________________  
  .218): 2(بقره  -)1(
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  .107): 3(آل عمران  -)2(
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  .»1« ]َويـَْهِديِهْم ِإلَْيِه ِصرَاطاً ُمْسَتِقيماً 

اما كساىن كه به خدا اميان آوردند و به او متّسك جستند، به زودى آنان را در رمحت و فضلى از سوى خود درآورد، و به 
  .كند راهى راست به سوى خود راهنماىي مى

  .»2« ] فـََلْو ال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َو َرْمحَُتهُ َلُكْنُتْم ِمَن اْخلاِسرِينَ [

  .خدا بر مشا نبود، قطعاً از زيانكاران بوديد و اگر فضل و رمحت

  .»3« ] ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َو ِبَرْمحَِتِه َفِبذِلَك فـَْليَـْفَرُحوا ُهَو َخيـٌْر ِممَّا َجيَْمُعونَ [

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

يٌع َعِليمٌ   َو َلْو ال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َو َرْمحَُتُه ما زَكى[   .»4« ] ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد أََبداً َو لِكنَّ اللََّه يـُزَكِّي َمْن َيشاءُ َو اللَُّه مسَِ

شد، وىل  پاك منى] عمال و اخالق ناپسنداز عقايد باطل و ا[و اگر فضل و رمحت خدا بر مشا نبود، هرگز احدى از مشا 
  .كند و خدا شنوا و داناست خدا هر كه را خبواهد پاك مى

در باب رمحت و فضل حضرت حق روايات زياد و بسيار مهمى وارد شده كه در طول مباحث آينده كتاب به خصوص 
  :شود اكتفا مىها اشاره خواهد شد و در اينجا از باب منونه به يك روايت  در باب توبه به آن

______________________________  
  .175): 4(نساء  -)1(

  .64): 2(بقره  -)2(

  .58): 10(يونس  -)3(
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  .»1«  َيْطَمَع ِإْبليُس يف َرْمحَِتهِ   َرْمحََتُه َحّىت   ِإذا كاَن يـَْوَم اْلِقياَمِة َنَشَر الّلُه َتباَرَك َوَتعاىل: َعِن الّصاِدِق عليه السالم

زماىن كه قيامت شود، از جانب حضرت حق آن چنان نشر رمحت شود كه ابليس هم : از امام صادق عليه السالم آمده
  !!در رمحت آن جناب طمع كند

   خبل در عبودّيت موجب دفع رمحت

فضل جناب دوست آماده كند كه خبل در رمحت در هر صورت بر انسان الزم است كه وسايل رسيدن خود را به رمحت و 
ورزد و با پرده ظلماىن خبل خويش را  و عنايت و ارائه فضل در حضرت او نيست، اين انسان است كه از عبوديت خبل مى

  !برد از رمحت و فضل در حجاب سنگني فرو مى

  :»2« نويسد مى» لقاء الّله«عارف روشن ضمري حاج شيخ حسن مصطفوى در رساله كم حجم و پر معناى 

راه ديگر براى حتصيل رضا عبوديت است، عبوديت عبارت است از اطاعت كردن كه توأم با خضوع و تذلل باشد، 
  .كند عبوديت سالك به اختالف مراحل فرق پيدا مى

ر در جهت اعمال و طاعات و عبادات است كه وظائف و فرائض را به نيت اطاعت امر پروردگا: عبوديت در مرحله دوم
  .متعال و قرب او به جا آورد

گذشته از مرحله طاعات و عبادات، از نظر باطن و قلب نيز از صفات برخالف بندگى پرهيز  : عبوديت در مرحله سوم
   كرده و هيچ گونه صفات ريا و خودستاىي

______________________________  
لس السابع والثالثون، حديث 205: األماىل، صدوق -)1( ، جملس ىف ذكر الرجاء؛ 502/ 2: روضة الواعظني؛ 2، ا

  .1، حديث 14، باب 287/ 7: حبار األنوار

  .73: رساله لقاء اللّه -)2(
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  .و تكرب و تعلق به دنيا و حب جاه و غفلت و افساد، در دل او ديده نشود

نفس خود را نيز مغلوب و مقهور و فاىن كرده و حىت گذشته از مراحل عبادات و صفات، : عبوديت در مرحله چهارم
عملى يا نيىت به عنوان نفس خود و انانيت اجنام ندهد و برنامه او فقط و فقط براى موال و به قصد اطاعت او بوده و از 

  .بيند ظاهر و باطن و از صميم دل به جز موالى خود چيزى منى

و هرگز كوچك ترين نظر و غرض و كمرتين مقصود و هدىف به جز  شود و در اينجا سالك به حقيقت عبوديت نايل مى
اجنام وظائف بندگى ندارد و حىت توجه ندارد كه به مقامى برسد، قرىب پيدا كند، مورد توجه و عنايت قرار بگريد، از 

ره   .مند گردد فيوضات و الطاف موال 

او نداشته و آنچه پيش آيد خواه مالمي يا نامالمي باشد  در اينجا قرب و بعد و وصل و هجران و درد و درمان فرقى از نظر
  .مهه خوب و مرضى خواهد بود

عباد «، »عباد خملصني«و اين مقام عبوديت آخرين درجه سالك است كه در قرآن جميد از اين مرتبه به تعبريات 
  .، تعبري آورده است»عباد صاحلني«و » عباد مرسلني«، »عباد مؤمنان«، »مصطفني

د بر اساس قدرت و توان و وسع و حال خود اين راه باعظمت و بابركت، يعىن راه عبوديت را طى كرد، بدون چون عب
  .شك و ريب مشمول رمحت و فضل حضرت جانان خواهد شد

   طاعت قليل و اجر جزيل

قبول طاعت كم و عطاى اجر بزرگ، تنها خمتص به حضرت حق است و اوست كه از باب لطف و كرم و عنايت و 
  !دهد ايت قرار مى فضل، عمل يسري را در برابر مزد جزيل و اجر ىب
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منايد و در آخرت از ثواب و اجر  كند و از معاصى و گناهان پرهيز مى در مدتى حمدود، انسان در دنيا عبادت مى
ره مى ىب   .برد و اين نيست جز فضل و رمحت واسعه حضرت دوست حساب 
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گونه از عنايات و كرم  حضرت زين العابدين عليه السالم در دعاى سحر ماه رمضان بدين! عاشقان، سيد ساجدان امام
  :گويد پايان حضرت بارى تعاىل سخن مى ىب

اى جز تو نيست و يادم را واال و بلند گردان كه كسى غري تو ياد آدمى را به  عمل مرا از من بپذير كه پذيرنده! پروردگارا
كند،  اى مرا اقتضا مى اى رفيع عنايت كن كه فضل و رمحت و حمبت و لطفت، علو درجه رساند، مرا درجه رتبه منىاعال م

شود، مرا با خطا و عصيامن ياد مكن و  ام پاك مى بار گناهم را فرو ريز كه با يك نظر مرمحت گناهامن بر باد رفته و پرونده
شت خود قرار دهره نشستنم را در يادت و گفتارم را در مسا   .ئلت و دعامي را در هنگام حال نيازم خشنودى و 

اى هستم كه  آنچه از پيشگاه لطف و كرمت درخواست دارم به من مرمحت فرما و از فضلت بر من فزوىن خبش؛ من بنده
  !به سوى تو رغبت و ميل شديد دارم، اى صاحب متام جهانيان

امي و جز تو كسى ما را عفو  كسى كه به ما ستم كرده بگذرمي، به خود ستم كردهاى از   در كتابت اعالم كرده! پروردگارا
اى نيازمند را از در خانه خود نرانيم و  كند، تنها توىي كه بايد از گناهان ما درگذرى پس ما را ببخش، دستور داده منى

  .در خانه لطفت برمگردانامي، ما را جز با روا شدن حاجت از  اكنون خود ما نيازمندانه به پيشگاهت آمده

  .اى به زير دست احسان كنيم، هم اكنون ما بردگان و زيردستان توامي ما را از آتش دوزخ رهاىي ده تو به ما امر كرده

   ام به تو پناه آورده! اى فرياد رسم به وقت سخىت! اى پناهم به هنگام غمزدگى
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در پناه تو شدم كه در پناه ديگرى نروم، گشايش جز زتو جنومي، پس به فريادم رس و مرا  طلبم،  و از تو فريادرسى مى
  .گشايش ده

  .اى عمل اندك مرا بپذير و گناه بسيارم را عفو كن كه تو خبشنده و آمرزنده! اى آزاد كننده اسري و عفو كننده از گناه زياد

ايت عنايت كند؛ مشا در آيات قرآن   اجر كبري و مزد ىبآرى، اقتضاى كرم حضرت حق اين است كه در برابر عمل يسري
جميد و روايات و اخبار و معارف اهلى دقت كنيد، ببينيد صرحياً اعالم شده كه در برابر عبادت حمدود بندگان در دنياىي كه 

شت جاودان و عيش ابدى قرار داده شده است   !زمانش بسيار كم است، 
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حياىي است كه انسان چنني موالى كرمي و خداوند مهرباىن را بگذارد و به دنبال هواى  ىب راسىت كمال شقاوت و بدخبىت و
  !نفس يا اميال و غرايز و هواى ديگران برود

  .انسان الزم است نسبت به مهه امور راه تفكر و انديشه پيش گريد و قدمى بدون تعقل و تفكر در عاقبت كار برندارد

  383: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  ] ُمؤاَنَسِة ِبهِ َواْعَرتِْف ِبَعْجزَِك َوُقُصورَِك َوتـَْقصِريَك َوفـَْقرِِك بـَْنيَ َيَدْيِه، فَِإنََّك َقْد تـََوجَّْهَت ِلْلِعباَدِة َلُه َوالْ [

چون به مسجد وارد شدى، به ناتواىن قصور، تقصري و فقرت در مقابل حضرت او اعرتاف كن كه روى به عبادت و 
خواهى در مقام انس با آن جناب قرار بگريى و اين مقام با غنا و خودبيىن و خودپسندى  اى و مى آوردهبندگى حضرت او 

و تكرب هيچ گونه مناسبىت ندارد و با اين حاالت شيطاىن كه ناشى از خودخواهى است، كسى را به پيشگاه مقدسش راه 
  !!نيست

  اظهار عجز هنگام ورود به مسجد

ترين موجودات روى  اهلى و مسائل علمى به اثبات رسيده كه انسان يكى از عاجزترين و ناتواناين مطلب از طريق معارف 
  .زمني و بلكه عامل خلقت است

خواست  روزگارى كه در رحم مادر قرار داشت، قدرتى براى حفظ خود جز عنايت حضرت حق نداشت؛ روزى كه مى
  .اشتمتولد شود از خود در برابر حوادث احتماىل قوت دفاع ند

اى نبود و با مواظبت و حمبت و  چند ساىل كه در گهواره و دامن مادر و آغوش پدر و ايام صباوت بود، ارزياب هيچ برنامه
  .لطف ديگران خود را به جواىن رساند

   آمدها چنان ناتوان بود كه اگر وسايل علمى در ايام جواىن در مقابل پيش

  384: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  !برد ماعى نبود جان سامل به در منىو پزشكى و اجت
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كند و در يك حلظه ناگهان چراغ پر فروغ عمرش  و به وقت پريى و ضعف و عجز و ناتواىن حكومىت كامل بر او برقرار مى
  .شود خاموش مى

خودبيىن و برد و متام ادعاها و كرب و خنوت و  اين عاجز ناتوان، اگر وسايل مادى در اختيارش نبود، هيچ كارى از پيش منى
  .اى نازك پر از باد هوا است خودخواهيش، طبل توخاىل و كيسه

عجز واقعيىت است كه با آب و خاك انسان عجني است و در مقام مقايسه با موجودات زنده، شايد بتوان گفت كه انسان 
  !از عاجزترين جنبندگان صحنه خاك است

بردار نيست و راه جربان عجز پناه آوردن به مسائل عجز جسمى، عجز عقلى و عجز نفسى، از مهراهى انسان دست 
هاى دنياىي نيست، بلكه راه جربان عجز اتصال معنوى به قدرت اليزال است، مهان راهى كه متام انبيا و  مادى و برنامه

ت امامان عليهم السالم و اوليا و عاشقان در آن سري كردند، خأل قدرت فقط با عنايت حضرت دوست قابل پر كردن اس
  !!و بس كه متام وسايل قدرت ظاهرى باد آورده و باد برنده است

  :براى رفع عجز و ناتواىن، بايد به پيشگاه مقدس او به التماس و البه و دعا و زارى نشست و عرضه داشت

  يا اهلى دردمندان توييم
 

  پاى بند بند و زندان توييم

 ام از اين زندان و بند د، خالصى
 

 صيد از كمند رحم كن بگشاى اين

  پادشاها حكم و فرمان آن توست
 

  اى مهمان توست اين گدا يك حلظه

 خبششى كن ميهمان خويش را
 

 از كرم كن مر غىن درويش را

  خبشش تو هست انعام مهه
 

  كوس سلطانيست بر بام مهه
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  رحم كن بر حال من اى پادشاه
 

 «1»  را بنماى راهاين چنني سرگشته 

  

انسان در قصور و تقصري و فقرش نيز موجود عجيىب است كه اگر براى جربان اين سه مرحله مانند مرحله عجز دست 
توسل به دامن عنايت او نزند و سر بندگى بر آستان با عظمت آن جناب نگذارد، جربانش با هيچ برنامه ديگر امكان 

  !!ندارد

______________________________  
  ).مناجات(لسان الغيب، عطار نيشابورى  -)1(
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  ] َعَلْيِه َأْسراَر اخلَْالِئِق َأْمجَعَني َوَعالنَِيِتِهمْ   َوَأْعِرْض َأْسراَرَك َعَلْيِه َوْليـُْعَلْم أَنَُّه ال َخيْفى[

   عرضه اسرار به حمضر حضرت حق

كمال شكستگى و انكسار و رقت قلب و اشك چشم، اسرار خود را بر حضرت او عرضه بدار و به حتقيق بدان كه در  
وجه از جناب او خمفى نيست و ظاهر و باطن متام عامل و كليه موجودات و مهه هسىت و  ان و آشكار متام خاليق به هيچ

  .آفرينش در پيشگاه علم آن حضرت حاضر است

  :اند آن و روايات با صراحت كامل بيان كرده و متام جوانب اين مسأله را روشن كردهاين معىن را قر 

  .»1« ]ءٌ ِيف اْألَْرِض َو ال ِيف السَّماءِ  َعَلْيِه َشيْ   ِإنَّ اللََّه ال َخيْفى[

  .يقيناً چيزى در زمني و در آمسان بر خدا پوشيده نيست

  .»2« ]ٍء ِيف اْألَْرِض َو ال ِيف السَّماءِ  َعَلى اللَِّه ِمْن َشيْ   ْعِلُن َو ما َخيْفىَربَّنا ِإنََّك تـَْعَلُم ما ُخنِْفي َو ما نُـ [

  كنيم، دارمي و آنچه را آشكار مى يقيناً تو آنچه را ما پنهان مى! پروردگارا
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______________________________  
  .5): 3(آل عمران  -)1(

  .38): 14(ابراهيم  -)2(
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  .داىن و هيچ چيز در زمني و آمسان بر خدا پنهان نيست مى

  .»1« ]ءٌ ِلَمِن اْلُمْلُك اْليَـْوَم لِلَِّه اْلواِحِد اْلَقهَّارِ  َعَلى اللَِّه ِمنـُْهْم َشيْ   يـَْوَم ُهْم بارُِزوَن ال َخيْفى[

امروز فرمانرواىي ويژه  :] و ندا آيد. [ندما چيزى از آنان بر خدا پوشيده منى] و[شوند،  روزى كه مهه آنان آشكار مى
  .كيست؟ ويژه خداى يكتاى قّهار است

  .»2« ] ِإنَُّه يـَْعَلُم اجلَْْهَر َو ما َخيْفى[

  .داند او آشكار و آنچه را پنهان است مى

ٌر َأْم َمْن يَْأِيت آِمناً يـَْوَم اْلِقياَمِة اْعَمُلوا ما ِشْئُتْم ِإنَُّه ِمبا ِيف النَّاِر   ِإنَّ الَِّذيَن يـُْلِحُدوَن ِيف آياتِنا ال َخيَْفْوَن َعَلْينا أَ َفَمْن يـُْلقى[ َخيـْ
  .»3« ]تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ 

و به تفسري و تأويلى نادرست متوسل [دهند  اش تغيري مى مسلماً كساىن كه معاىن و مفاهيم آيات ما را از جايگاه واقعى
رت است يا كسى كه روز قيامت در حال اميىن  سى را كه در آتش مىآيا ك. بر ما پوشيده نيستند] شوند مى افكنند، 
  .دهيد، بيناست ترديد او به آنچه اجنام مى خواهيد اجنام دهيد، ىب آيد؟ هر چه مى مى

  .»4« ] ِبيلِ َو أَنَا أَْعَلُم ِمبا َأْخَفْيُتْم َو ما أَْعَلْنُتْم َو َمْن يـَْفَعْلُه ِمْنُكْم فـََقْد َضلَّ َسواَء السَّ [

______________________________  
  .16): 40(مؤمن  -)1(

  .7): 87(اعلى  -)2(

  .40): 41(فصلت  -)3(
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كند، مسلماً داشتيد و آنچه آشكار كرديد داناترم، و هر كس از مشا با دمشنان من رابطه دوسىت برقرار   من به آنچه پنهان مى
  .از راه راست منحرف شده است

 ]ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشيْ    اللَُّه َعلى ُقْل ِإْن ُختُْفوا ما ِيف ُصُدورُِكْم َأْو تـُْبُدوُه يـَْعَلْمُه اللَُّه َو يـَْعَلُم ما ِيف السَّماواِت َو ما ِيف اْألَْرِض وَ [
»1«.  

. داند هاى مشاست، پنهان داريد يا آشكار كنيد، خدا آن را مى ر سينهد]  هاى فاسد و افكار باطل از نّيت[اگر آنچه : بگو
  .داند و خدا بر هر چيز تواناست ها و آنچه را در زمني است، مى و نيز آنچه را در آمسان

  .»2« ] ْم ِبِه اللَّهُ لِلَِّه ما ِيف السَّماواِت َو ما ِيف اْألَْرِض َو ِإْن تـُْبُدوا ما ِيف أَنـُْفِسُكْم َأْو ُختُْفوُه ُحياِسْبكُ [

هاى فاسد  از نّيت[ها و آنچه در زمني است، فقط در سيطره مالكّيت و فرمانرواىي خداست، و اگر آنچه  آنچه در آمسان
  .كند در دل داريد آشكار كنيد يا پنهان سازيد، خدا مشا را به آن حماسبه مى]  و افكار باطل

   علم حضرت حق

دست بوده و هريك به فراخور  ميدان حبث فالسفه بزرگ و عارفان عامل و انديشمندان چريهدر اين مسأله كه از ديرزمان 
اند، الزم بلكه واجب و فريضه است كه به كتاب حضرت حق  دانش حمدود خود و عقل مدار بسته خويش مطالىب گفته

اين مسأله از سردرگمى و دچار  يعىن قرآن جميد و روايات اصيل باب با عظمت توحيد مراجعه شود كه مراجعه كننده، در
   شدن به تناقض و تفصيل در علم

______________________________  
  .29): 3(آل عمران  -)1(

  .284): 2(بقره  -)2(
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  .به كليات و جزئيات، مصون و حمفوظ خواهد ماند

اند درباره علم حق تعاىل به موجودات  هاى شرعى راه را پيموده اند و با رياضت آنان كه معارف را از قرآن و روايات چشيده
  :گويند و باطن و ظاهر آنان مى

ذات حضرت احديت آگاه و عامل به متام موجودات كليه و جزئيه و بسيط و مركب و فلكى و عنصرى و زماىن و دهرى و 
  .و آفرينش خارج نيست» غيب و شهود«اى از ذرات  سرمدى و جمرد و مادى و برزخى است و از احاطه علم او ذره

  .»1« ] ِإالَّ ِيف ِكتاٍب ُمِبنيٍ َو ما يـَْعُزُب َعْن َربَِّك ِمْن ِمْثقاِل َذرٍَّة ِيف اْألَْرِض َو ال ِيف السَّماِء َو ال َأْصَغَر ِمْن ذِلَك َو ال َأْكبَـَر [

تر از آن نيست،  تر از آن ذره و نه بزرگ نه كوچك اى در زمني و آمسان از پروردگارت پوشيده نيست و و به اندازه وزن ذره
  .كه در كتاىب روشن ثبت است مگر آن

  .»2« ] ْيَن ما ُكْنُتمْ يـَْعَلُم ما يَِلُج ِيف اْألَْرِض َو ما َخيْرُُج ِمْنها َو ما يـَْنزُِل ِمَن السَّماِء َو ما يـَْعرُُج ِفيها َو ُهَو َمَعُكْم أَ [

رود  شود، و آنچه را در آن باال مى آيد و آنچه از آمسان نازل مى آنچه از آن بريون مىرود و  آنچه در زمني فرو مى
  .و او با مشاست هرجا كه باشيد. داند مى

  :ذيل اين آيه چنني توضيح داده است» تفسري تبيان«

شود از  ني خارج مىگردد مانند حبه و هسته و آنچه كه از زم شود و در آن پنهان مى متام چيزهاىي كه در زمني داخل مى
  .ها دانا و خبري است نباتات و حيوانات و مجادات بر ذات اقدس اهلى پوشيده نيست و خداوند به مهه آن

______________________________  
  .61): 10(يونس  -)1(

  .4): 57(حديد  -)2(
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رود از فرشتگان و اعمال مردم،  غري باران و آنچه كه به آمسان باال مىآيد از باران و  چنني آنچه كه از آمسان فرود مى هم
  .»1«  ها عامل و آگاه است خداوند به مهه آن
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   دستياىب بشر به حقايق علمى

  :در جواب فرمود. از حضرت سجاد عليه السالم درباره توحيد سؤال شد

و چند آيه ] قل هو الّله احد[و خواهند آمد، خداوند دانست كه در آخر زمان افراد عامل و مردان دقيق و كنجكا خدا مى
  .»3« نازل فرمود »2« ]َو ُهَو َعِليٌم ِبذاِت الصُُّدورِ [ از سوره حديد را تا

است كه در  ]َعِليٌم ِبذاِت الصُُّدورِ [ از سوره حديد، جزء آيات پيش از »4« ]َو ما يـَْنزُِل ِمَن السَّماِء َو ما يـَْعرُُج ِفيها[  مجله
  .ديث حضرت على بن احلسني عليه السالم آمده استح

كند شايد ناظر به مطلىب  كه امام سجاد عليه السالم در فهم اين آيه به عمق دانش مردمى در آخر زمان اشاره مى اين
  .باشد كه دنياى امروز بدان متوجه شده است

  :گويند در فيزيك زيسىت مى

كيلومرت است و با سرعت صدهزار كيلومرت در ساعت، با   800ن در حدود هواىي كه كره زمني را در بر گرفته و قطر آ
كند، يكى از بزرگ ترين عواملى است كه از جهات متعدد حافظ حيات موجودات كره زمني است  حركت زمني حركت مى

   هاىي است كه على الدوام و يكى از آن جهات سوزاندن و متالشى كردن سنگ

______________________________  
  .سوره حديد 4، ذيل آيه 520 -519/ 9: التبيان -)1(

  .6): 57(حديد  -)2(

، 263/ 3: ؛ حبار األنوار2، حديث 40، باب 283: ؛ التوحيد، صدوق3، باب النسبة، حديث 91/ 1: الكاىف -)3(
  .21، حديث 9باب 

  .4): 57(حديد  -)4(
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  .شوند امتسفر زمني مىاز نقاط دور دست وارد 
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  :گويد فرانك آلن استاد فيزيك زيسىت مى

چون  جوى كه از گازهاى نگاهبان زندگى بر سطح كره زمني تشكيل شده، آن اندازه ضخامت و غلظت دارد كه بتواند هم
لومرت در ثانيه هاى آمساىن در روز كه با سرعىت در حدود پنجاه كي زرهى زمني را از شر جمموعه مرگبار بيست ميليون سنگ

  .كنند در امان نگاه دارد به آن برخورد مى

هاى شهاىب وجود دارد كه به دور خورشيد مانند زمني  ها و هزارها ميليون سنگ در اطراف خورشيد و زمني، ميليون
درخشند، وىل چون كوچك هستند مقدار نور منعكس  گردند و چون سرد و منجمد هستند، فقط در نور خورشيد مى مى

  .ها را ببينيم فتاب كاىف نيست كه ما آنآ

گردند، جذب  هاى مساوى را كه به دور خورشيد مى اى كه دارد هر روز ميليون ها از اين سنگ زمني به علت قوه جاذبه
  .سازد ها را به طرىف كشيده و جمذوب خود مى كند، بدين ترتيب كه آن مى

رسد و به علت مهني سرعت پس از برخورد  اد كيلومرت در ثانيه مىها به قدرى زياد است كه گاهى تا هفت سرعت اين سنگ
  .بينيم هاى آتشني مى ها را گلوله شوند، به اين جهت است كه ما آن با هوا، نه تنها داغ بلكه از حرارت سفيد مى

نج و عميق دوره امام سجاد عليه السالم در زمينه سؤال توحيد، به آيات اّول سوره حديد اشاره كرده و از مردم نكته س
  .آخر زمان نام برده است

اين آيات، حاوى نكات بزرگ كتاب آفرينش است، در اين آيات از خلقت كيهان، از موجودات ارضى و مساوى، از 
زندگى و مرگ از آغاز و اجنام، از ظاهر و باطن، از واردات و صادرات زمني و خالصه از مطالىب سخن گفته كه هريك از 

  :ى كنوىن به عناوينها، در دنيا آن

  392: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

شناسى، بيوشيمى و بيوفيزيك، يك موضوع اساسى علمى دانشگاهى  شناسى، حيوان شناسى، گياه شناسى، زمني كيهان
  .اند است؛ بسيارى از دانشمندان اهلى امروزه با مطالعه و حتقيق در يكى از اين مسائل به وجود آفريدگار جهان اميان آورده

آفرين، توانا، بينا و دانا ياد شده است، درباره علم بارى  خبش، مرگ حكيم، حيات: در اين آيات خداوند بزرگ به صفات
  :گويد تعاىل مى
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  .»1« ]يـَْعَلُم ما يَِلُج ِيف اْألَْرِض َو ما َخيْرُُج ِمْنها َو ما يـَْنزُِل ِمَن السَّماِء َو ما يـَْعرُُج ِفيها[

رود  شود، و آنچه را در آن باال مى آيد و آنچه از آمسان نازل مى رود و آنچه از آن بريون مى مىآنچه در زمني فرو 
  .داند مى

زدند و مهان طور كه در ادعيه و اخبار آمده  شود، به باران و ابرها مثل مى ديروز براى آنچه از آمسان بر زمني نازل مى
ت، وىل امروز با توجه به روايت امام سجاد عليه السالم و با است، خداوند، به عدد قطرات باران آگاه و عامل اس

هاى كيهاىن را نيز به  توان باريدن سنگ ها در جو زمني داده شد، مى هاى مساوى و سوخنت آن توضيحى كه درباره سنگ
  .عنوان مثال ديگرى براى علم اهلى ذكر كرد

  :گويند دانشمندان مى

شود، بيست ميليون يك عدد تقريىب  كوچك و بزرگ از آمسان به زمني نازل مى  هاى هر روز در حدود بيست ميليون سنگ
  .ها عامل و آگاه است است وىل خداوند به عدد واقعى آن

   شوند كه هاى بزرگى وارد جو زمني مى گاهى سنگ: گويد دانش امروز مى

______________________________  
  .4): 57(حديد  -)1(
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ها و حمل  آيد و كسى از عدد آن اش در خشكى يا دريا فرود مى سوزد و باقى مانده ها بر اثر برخورد با جو مى قسمىت از آن
  .ها آگاهى ندارد، وىل خداوند از عدد واقعى و نقطه فرودشان آگاه است فرود آمدن آن

شوند، بعضى از آن ذرات به  پراكنده مىهاى سوخته به صورت ذرات كوچك خاكسرت در جو زمني  كه سنگ جالب آن
آور آن ذرات بر احدى آشكار نيست، وىل  مانند، عدد سرسام رسند و بعضى هم چنان در جو زمني سرگردان مى زمني مى

  .ها نيز آگاه است خداوند از عدد آن

  :گويد دانش امروز مى
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كند و با نريوى جاذبه متام اشيا و  د جذب مىكره زمني با نريوى جاذبه خود متام اجسام كوچك و بزرگ را به طرف خو 
افتد كه بر اثر  شوند، وىل گاهى اتفاق مى ذرات در سطح كره زمني يا در جو آن كه ميدان جاذبه زمني است نگاهدارى مى

كران   كنند و راه فضاى ىب اى از ذرات از حميط جاذبه زمني فرار مى شرايط ناشناخته و وضع و حماذات خمصوصى پاره
  .گريند هان را در پيش مىكي

هاى سريع علمى، بشر به  رود در آينده با پيشرفت با نويدى كه حضرت سجاد عليه السالم داده است اميد مى
هاى ديگرى پى بربد و بسيارى از مسائل جمهول و ناشناخته امروز براى مردم فردا معلوم گردد، در آن موقع  واقعيت

  :دانشمندان اهلى مجله

  .»1« ]زُِل ِمَن السَّماِء َو ما يـَْعرُُج ِفيهاَو ما يـَنْ [

  .آيد رود و آنچه از آن بريون مى آنچه در زمني فرو مى

ترى خواهند ديد و در پيشگاه ذات اقدس اهلى با خضوع بيشرتى مراتب عبوديت و بندگى خود را ابراز  را از ديده وسيع
  .خواهند داشت

______________________________  
  .4): 57(د حدي -)1(
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   علم خداوند به ساختمان طبيعى انسان

هاى گوناگوىن كه از نظر عقل، هوش، حافظه، اندام، سرشت و  ها و تفاوت درباره علم خداوند به ساختمان طبيعى انسان
  :فرمايد شود قرآن شريف مى گذارى مى منش دارند و در رحم مادر پايه

  .»1« ]ٍء ِعْنَدُه ِمبِْقدارٍ  َو ما َتِغيُض اْألَْرحاُم َو ما تـَْزداُد َو ُكلُّ َشيْ   ُم ما َحتِْمُل ُكلُّ أُنْثىاللَّهُ يـَْعلَ [

از [ها  اى آبسنت است، و آنچه را رحم هاىي را كه هر انسان و حيوان ماده جنني]  حاالت، صفات و زمان والدت[خدا 
  .داند و هر چيزى نزد او اندازه معيىن دارد افزايند، مى كاهند و آنچه را مى مى]  زمان طبيعى محل

  :خوانيم مى »2« »مهبستگى امور«در كتاب 
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  :به طورى كه حتقيقات اخري دانشمندان اثبات كرده است

هر سلول جنسى مربوط به انسان بيست و سه كروموزوم دارد و هر كروموزوم داراى قريب يك صد هزار ژن و هر ژن داراى 
  .تواند يك حالت به خود بگريد درشت است و هر كدام از اين مولكول ها ده هزار پله داشته و هر پله مى يك مولكول

/ 23/ 000/ 000/ 000توان گفت كه حداكثر صفات و مشخصات ارثى نوع انسان  پس با اين حساب مى
  .خواهد بود 23* 100/ 000* 10000

ها و كليه امورى كه حيات انسان بر آن استوار است اعم از  تعداد سلولاين عدد فقط مربوط به مسأله كروموزوم است، 
  ها ها امت دهنده آن امور ظاهرى كه تشكيل

______________________________  
  .8): 13(رعد  -)1(

  .119: مهبستگى امور -)2(
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عددى كه هيچ ماشيىن و ملىت و مجعيىت و حىت متام انسان . دشو  است و امور باطىن را در نظر بگرييد ببينيد چه عدد مى
هاى با وزن و جرم و عدد كامًال  هاى ادوار تاريخ و متام مالئكه از احصاى آن عاجزند، وىل براى حضرت حق متام واقعيت

  .روشن است

ت ها كم دنياىي است، دنياى امت مگر دنياى امت صحنه عناصر و اجزاى ذره بيىن  آورترين دنياهاىي است كه بشر در ها از 
  .عامل ديده است

  :خوانيم مى -كه از دانشمندان به نام اين علم است  - از قول مؤلف» از امت تا ستاره«در كتاب 

چون چيزى است كه قطر آن نزديك دو  كنيد، اگر به مشا بگومي كه امت هم ها فكر مى كنم درباره بزرگى اين امت خيال مى
  .است، شايد از اين بيان زياد به حقيقت اندازه آن پى نربيدمرت  ميليونيم ميلى
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توان ده ميليون امت را روى  پردازم، به سكه يك رياىل توجه كنيد و بدانيد كه در كلفىت آن مى به مهني جهت به ذكر مثاىل مى
  .يكديگر قرار داد، در يك انگشتانه پر از هوا بيست و پنج ميليارد ميليارد امت وجود دارد

  .ترسم كه به عظمت اين عدد متوجه نباشيد گومي و مى ن راجع به ميليارد با مشا سخن مىم

اند و  فرض كنيد كه در سال اّول ميالد مسيح نياكان مشا ثروتى قاروىن معادل بيست و پنج ميليارد ميليارد فرانك دارا بوده
چهارصد و هشت ميليون از آن به مصرف رسيده  نيز فرض كنيد در خرج كردن اين داراىي گشادبازى شده و در هر ثانيه

  .باشد با مهه اين احوال اين ثروت شصت و يكسال ديگر متام خواهد شد

لوى يكديگر قرار دهيم، زجنريى ساخته مى تواند شصت بار دور كره  شود كه مى اگر بيست و پنج ميليارد ميليارد امت را 
  !!زمني بپيچد

  396: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

  .ها متاشا كرد بني ترين ذره توان زير قوى كنيد كه اشياىي به اين اندازه كوچك را هرگز منى  خوب درك مىحاال

مرت را ببينيم و اين دو ده هزارم  ده هزارم ميلى 2تر از  توانيم چيزهاى دقيق هاى خيلى قوى كه اكنون دارمي منى با ريزبني
  !!كند ساىي جلوه مىآ چون موجود غول مرت نسبت به يك امت هم ميلى

به متام اين . گويد ها چه اندازه است؟ قرآن جميد مى مشا حساب كنيد كه متام عوامل ظاهر از امت تشكيل شده و عدد آن
  .اعداد و ارقام فقط خداوند عزيز آگاه و بينا و عامل است

  .»1« ] ٍء َعِليمٌ  ِإنَُّه ِبُكلِّ َشيْ [

  .يقيناً او به مهه چيز داناست

باشد، در هواى گرم اگر ليوان آىب به دست بگرييد چقدر امت در  ئى كه امسش بسيار عظيم است، خود بس خرد مىاين شي
  اين ليوان است؟

  !!جواب اين سؤال تقريباً عددى است مساوى با يك و در برابر او بيست و چهار صفر
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به فرض چند صد ميليون : طور بايد گفت اينتر شدن مسأله  اين عدد براى هيچ كس معناى صحيحى ندارد، براى روشن
مرت مربع مساحت دارد قرار دهيد، اين كار را  از امتى كه در ليوان است بگرييد و آن را روى مربعى كه دو و نيم سانىت

خاىل  تكرار كنيد، چندين بار صدها ميليون امت را از ليوان گرفته و روى يك مربع ديگر به مهني اندازه قرار دهيد تا ليوان
  !!ايد هاى حمتوى يك ليوان كليه سطح زمني را پوشانيده به زودى خواهيد دانست كه به اين ترتيب با امت. شود

______________________________  
  .12): 42(شورى  -)1(
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از امت مركب است در صفحه ها  آن وقت حساب كنيد چه اندازه آب در عامل است و چقدر موجود كه وجود مهه آن
  !داند آن هم به علم تفصيلى نه امجاىل ها را خيلى راحت و آسان خداوند بزرگ مى هسىت است، عدد اين امت

حبث در علم الّله فقط در اعداد و اوزان نيست، بلكه پروردگار بزرگ به مهه چيز با متام خصوصياتش به طور تفصيل آگاه 
  .و بينا است

   علم حق در آيات و روايات اى ديگر از گوشه

  :فرمايد كند، از مجله مى قرآن درباره علم حق در آيات متعددى مسائل مهمى را طرح مى

  .»1« ] ِإنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َو يـُنَـزُِّل اْلَغْيَث َو يـَْعَلُم ما ِيف اْألَْرحامِ [

آنچه را در ]  اوضاع و احوال[كند، و  باران را نازل مى] او تنها[يقيناً خداست كه دانش قيامت فقط نزد اوست، و 
  .داند هاست مى رحم

  :گويد درباره علم خداوند به متام اعمال خوب و بد و كارهاى روا و نارواى مردم قرآن شريف مى

  .»2« ] ِإنَّ اللََّه َعِليٌم ِمبا َيْصنَـُعونَ [

  .دهند داناست ترديد خدا به آنچه اجنام مى ىب
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كه خداوند از نّيات و افكار آنان آگاه است در قرآن جميد آيات  ره علم پروردگار به سرائر و ضمائر مردم و ايندربا
  :متعددى آمده است

______________________________  
  .34): 31(لقمان  -)1(

  .8): 35(فاطر  -)2(
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  .»1« ]ُختِْفي الصُُّدورُ يـَْعَلُم خائَِنَة اْألَْعُنيِ َو ما [

  .داند دارند، مى ها پنهان مى نگرد و آنچه را سينه مى]  به ناحمرمان[هاىي را كه به خيانت  چشم] او[

  :حضرت در پاسخ فرمود. را پرسيد» خائنة االعني«راوى حديث از حضرت صادق عليه السالم معىن 

  .»2«  بيند، اين خائنه اعني است كند كه گوىي آن را منى اى كه گاهى انسان چيزى را به طورى نگاه مى آيا نديده

  :را پرسيد، حضرت فرمود »3« ] يـَْعَلُم السِّرَّ َو َأْخفى[  حممد بن مسلم از امام صادق عليه السالم معىن آيه

 دارى و اخفى آن چيزى است كه زماىن به دلت سر آن چيزى است كه در ضمريت وجود دارد و آن را پنهان نگاه مى
  !»4«  اى خطور كرده، آن گاه آن را فراموش كرده

ا اگر خبواهيد به علم حضرت او آگاه شويد، ابتدا بايد به قسمىت از هويت و هسىت موجودات واقف گرديد و دنياى مش
ن كه وسعت آ انگيز بعضى از خملوقات را دقت كنيد، سپس آن ها را منونه كل هسىت گرفته و با نظر به هسىت و اين اعجاب

  !!شود به دورمناىي بسيار دور از علم حق به موجودات آگاه شويد را تا قيامت و بعد از آن كسى آگاه منى

______________________________  
  .19): 40(غافر  -)1(

  .4، حديث 2، باب 80/ 4: ؛ حبار األنوار1، باب معىن خائنة األعني، حديث 147: معاىن األخبار -)2(

  .7): 20(طه  -)3(
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  .2، حديث 2، باب 79/ 4: ؛ حبار األنوار1، باب معىن السر وأخفى، حديث 143: معاىن األخبار -)4(
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َثين أَبُوَعليِّ اْلَقصَّاِب قالَ : َعْن ُسَلْيماِن ْبِن ُسْفياِن، قالَ    َأحلَْْمُد لِّلِه ُمْنَتهى: ُكْنُت ِعْنَد َأيب َعْبِدالّلِه عليه السالم فـَُقْلتُ : َحدَّ
  .»1«  ال تـَُقْل ذاِلَك َفِإنَُّه لَْيَس ِلِعْلِمِه ُمْنَتهى: ِعْلِمِه َفقالَ 

محد خداى را : در حمضر حضرت صادق عليه السالم بودم، پس گفتم: ابو على قصاب گفت: گويد سليمان بن سفيان مى
  .علم او نقطه منتها نيست گونه مگو؛ زيرا براى اين: حضرت فرمود. به منتهاى علمش

  :فرمايد مى» التوحيد«امام صادق عليه السالم بنابر نقل صدوق در كتاب 

  .»2« خداوند به متام كائنات قبل از آفرينش آمسان ها و زمني آگاه بود

براى درك صفات حق به خصوص علم، قدرت و اراده، قبل از رجوع به كتب فلسفى، ضرورى است به قرآن جميد و 
روايات اصيل اسالمى مراجعه كرد، آن گاه براى پى بردن به نقص و عيب كالم بعضى از فالسفه در صفات حضرت حق 

  .به كتب فلسفه مراجعه منود

گونه مسائل به حنو تفصيل به حكيمان و فيلسوفاىن مراجعه كنيد كه تشنگى علمى خويش را از چشمه پر  براى درك اين
  .اند يهم السالم سرياب كردهبركت علم انبيا و امامان عل

اند، نتيجه زمحات و كوشش آنان، در آيات قرآن و روايات و آيات آفاق و انفس  اين بزرگواران آنچه در كتب خود آورده
  .است

در هر حال به فرموده حضرت صادق عليه السالم اسرار خود را به جناب او از باب عجز و شكستگى عرضه بدار و به 
  ن كه بر حضرت او چيزى از آشكاريقني و حقيقت بدا

______________________________  
؛ حبار 8938، حديث 58، باب 137/ 7: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 10، باب 134: التوحيد، صدوق -)1(

  .11، حديث 2، باب 83/ 4: األنوار

  .14، حديث 2، باب 84/ 4: ؛ حبار األنوار5، حديث 10، باب 135: التوحيد، صدوق -)2(
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ان پنهان نيست   .و 

كه واقف به اسرار و متام اوضاع كيفى و كمى موجودات است، وىل عالقه دارد، عبد در پيشگاهش به  او در عني اين
  .تضرع و زارى برخيزد و ملتمسانه به دربارش اشك بريزد و با زبان سّر، حال دل و روح خويش را به مواليش عرضه بدارد

خواهد به درگاهش بنالند و در حال دعا و زارى و توبه و انابه  چنانچه به مسأله دعا در قرآن اشاره رفته و از بندگانش مى
  .باشند
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ُه ال يـَْقَبُل ِإالَّ اَألْطَهَر َواَألْخَلَص َواْنُظْر ِمْن َأىِّ وَُكْن َكَأفْـَقِر ِعباِدِه بـَْنيَ َيَدْيِه َوَأِخْل قـَْلَبَك َعْن ُكلِّ شاِغٍل َحيُْجُبَك َعْن َربَِّك َفِإنَّ [
  ] ديواٍن َخيْرُُج ِإْمسَكَ 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در دنباله روايت مى

چون به مسجد وارد شدى به حقيقت و راسىت بايد اين معىن را نسبت به خود حس كىن كه تو نيازمندترين فقريان و 
اندازد  شود و بني تو وحمبوبت پرده مى نيازمندان به پيشگاه او هسىت و دل از آنچه تو را از مواليت مانع مىحمتاجان و 

پذيرد و مسأله مهم ديگر آن است كه ببيىن  ها را منى ترين عباد و برنامه ترين و خالص خاىل كىن كه حضرت او جز پاك
  .، دفرت و ديوان اهل سعادت يا دفرت و ديوان اشقيا!!شود عاقبت نامت از كدام دفرت و از كدام ديوان خارج مى

   توفيق درك حمضر حق با سه موضوع

توان خويش را اليق حمضر آن  در مجالت نوراىن باال سه موضوع بسيار مهم گوشزد شده كه با توجه به آن سه موضوع مى
  :جناب كرد

اىي آن در پيشگاه حضرت حق - 1   .احساس فقر و نياز در نقطه 

  .خاىل كردن دل از آنچه كه مانع بني انسان و خدا است - 2
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با بيناىي كامل نظر كردن به خود كه نام انسان از كداميك از دو ديوان ُسعدا يا اشقيا در عاقبت كار خارج خواهد  - 3
  .شد
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  احساس نياز به درگاه ىب نياز - 1

ه اهلّيه روبرو شود و با تذكرات بسيار پر ارزشى كه در آن معارف متوجه انسان است كه انسان با معارف عالي قبل از اين
يابد كه به هيچ وجه مالك ملكى نيست و به هيچ  روبرو شود، اگر اندكى تأمل و خمتصرى فكر در حق خود كند در مى

  .باشد وجه براى او به اندازه سر سوزىن قدرت و قوت منى

  .خروج از دنيا غرق در فقر حمض و آغشته به نياز صرف و حمكوم احتياج به ديگرى استاز هنگام والدت تا وقت 

نه در خلقت و آفرينش خود، او را اختيارى است و نه خروجش از دنيا به دست اراده اوست و نه آنچه در اين مبدأ و 
  .اش در اختيار اوست هاى اوىل و استعدادهاى اصلى گذرد، مايه منتها بر او مى

اند، غناىي كه متولد از حاالت ابليسى است، غناىي كه منبع شرور و  مهه كه در خط تاريخ، در خود احساس غنا كرده اين
  .هاست، مهه و مهه ناشى از غفلت انسان نسبت به خويش و خداى خويش است معاصى و گناهان و ختلفات و پسىت

ن خويش پيدا كند هرگز در هيچ امرى احساس غنا و انسان اگر خود را بشناسد و اگر اندكى معرفت به خداى مهربا
  .شود كه در كمال فقر و در اوج نيازمندى و در نقطه كمال احتياج است كند، بلكه به اين معىن واقف مى نيازى منى ىب

چون به اين حقيقت واقف شود و به اين معىن برسد كه از خود، منيت و خوديىت ندارد و هويت و شخصيتش از او 
چيز در برابر مالكى قوى و آقاىي عزيز و  بلكه مملوك ضعيف و مسكيىن ناتوان و نيازمندى دردمند و گداىي ىبنيست، 

   نيازى مجيل و صاحب غناىي بزرگ است، به آن جناب متوسل شده ىب
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متام وجود به توفيق حضرت دوست به  و براى بيشرت شناخنت فقر خود و مالك غىن خويش دنبال معارف اهلّيه رفته و با
رود، آن زمان است كه متام  رسد و آن حجاب و پرده كه بايد از خانه قلبش كنار رود، كنار مى آنچه بايد برسد، مى

  :دارد حلظاتش متوجه حضرت يار شده و با متام هسىت و وجودش به پيشگاه مقدس او عرضه مى

  خداوندا چو توفيقم فزودى
 

  با من منودىره حتقيق را 

  خواهم بدين راهم بدارى مهى
 

  به فضل خويش آگاهم بدارى

اىن   ها عيامن كه تا گردد 
 

  به فضل خويش گويا كن زبامن

  به نورحق چوبينا شد مرا چشم
 

  نيايد باطلم ديگر فراچشم

 ها مزين كن دمل را به حكمت
 

 «1» گشاده كن متامت مشكلم را

  

شنود   معرفت شود، با متام وجود خود گوش گشته و صداى دلرباى يار را در قرآن جميد و فرقان حكيم مىچون وارد درياى 
  :فرمايد كه حضرت دوست به متام انسان ها خطاب مى

  .»2« ]يا أَيـَُّها النَّاُس أَنـُْتُم اْلُفَقراءُ ِإَىل اللَِّه َو اللَُّه ُهَو اْلَغِينُّ احلَِْميدُ [

  .نياز و ستوده است يازمندان به خدا، و فقط خدا ىبمشاييد ن! اى مردم

اين زمان است كه براى جربان فقر و شكستگى و ضعف و مسكنت و ذلت و حقارت و ندارى و پسىت به دامن حضرت 
كند، تا موالى مهربان و آقاى بزرگوارش نداى  آويزد و آن دامن پر مهر و مرمحت و پر لطف و عنايت را رها منى جانان مى

  .را به غناى خود جربان منايد او

   آيد و دل و قلب و جان اين زمان است كه دگرگوىن عجيىب در او پديد مى

______________________________  
  .عطار نيشابورى -)1(
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  .15): 35(فاطر  -)2(
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برد و در اين زمان  مناجات با او لذت منىو روحش حال ديگرى پيدا كرده و از چيزى جز اتصال به حضرت دوست و 
  .است كه جز او خنواهد و جز او نگويد و براى غري او كارى نكند و به هر كارى دست بزند به عشق او دست بزند

براى يافنت فقر و مسكنت خويش، به دعاى با عظمت عرفه امام حسني عليه السالم و دعاى ابومحزه مثاىل در ارتباط با 
ان و دعاى كميل مراجعه كنيد كه در اين سه دعا عاشقان حق و شيفتگان حقيقت، وضع انسان را آن سحر ماه رمض

  .اند طورى كه هست بيان كرده

   ختليه دل از موانع وصال - 2

خاىل كردن دل از آنچه كه مانع بني انسان و خداست، به حتصيل اميان به خدا و روز قيامت از طريق آيات و روايات و 
اهلّيه ميسر است كه چون قلب به حتصيل اين دو حقيقت از طريق نبوت و امامت موفق شود، متام حجاب ها از معارف 

مورد، حسد، خبل، غرور و ساير اوصاف رذيله از دل برداشته شود  جا، بغض و عداوت ىب كفر، شرك، نفاق، كينه ىب: قبيل
ر اين زمان است كه دل مهبط انوار و منبع معرفت و گردد؛ د و بني انسان و مقام قرب حضرت دوست بدون مانع مى

  .سراى عشق معشوق حقيقى خواهد گشت

ايد و اگر دل را رها كنيد به جاىي نرسيده و اين صفحه پاك اهلى و ميدان آماده براى  اگر به دل برسيد به مهه چيز رسيده
  !ايد نا و هالكت خويش را فراهم كردهفيوضات رباىن را حمل بدترين صفات و رذايل كرده و با دست خود وسيله ف

  .گذرد و بدون توجه به قلب راهى براى رسيدن به كماالت نيست راه رسيدن به مقام قرب از طريق دل مى

  اى دارند قرآن جميد و روايات روى مسأله قلب نسبت به ديگر اعضا توجه ويژه
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  .از انبيا و ائمه و حكما و عرفا مطلب رسيده براى چيزى نرسيده است و آن قدر كه براى تزكيه و تصفيه دل
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اى كه از وحى سرچشمه گرفته اگر  تنها حمور حبث عاشقان وعارفان در طول تاريخ قلب بوده، قلب در عقيده آنان، عقيده
سىت و موجوديت رود و اگر به جانب فساد روى آرد، مهه ه به جانب صالح رود، متام هسىت انسان رو به صالح مى

  !!شود انسان به فساد كشيده مى

  ثبت نام در ديوان سعداء - 3

دفرت سعدا، دفرت اشقيا، يا به : شود كه براى انسان ها دو نوع ديوان و دفرت هست اصوال از آيات و روايات استفاده مى
  .تعبري قرآن ديوان نعيم و ديوان سجني

  .ه متام معىن بستگى به اختيار و انتخاب خود انسان داردانعكاس نام انسان در هريك از اين دو ديوان ب

وجود مقدس حضرت حق كليه وسايل هدايت را اعم از نبوت، امامت، كتاب، عقل، فطرت، وجدان، اختيار و اراده براى 
كرده است؛ اين انسان آماده فرموده است و به متام معىن راه را از چاه براى متام افراد منايانده است و رشد را از غى روشن  

انسان است كه بايد با حسن اختيار، راه سالمت و سعادت و خري را انتخاب كند و آن را تا حلظه خروج دنيا حفظ كرده 
و نسبت به آن ثابت قدم باشد تا نامش در ديوان اهل سعادت ثبت و از دفرت اشقيا حمو گردد، ورنه به خاطر رها گذاشنت 

هوات و افتادن در انواع گناهان و معاصى، از رمحت و عنايت حضرت حق حمروم و ممنوع  ها، ش متايالت، غرايز، خواسته
اده و نامش در ديوان اشقيا ثبت خواهد شد   !!گشته و زماىن خواهد آمد كه توفيق توبه را از دست 

   در وضع قلب و حنوه انديشه و عمل آن با دقت كامل و بصريت متام انديشه
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كن، سپس خود را با ترازوى عاىل حق يعىن قرآن جميد بسنج تا بر تو معلوم گردد، نامت جزء كداميك از دو ديوان است، 
خبىت جنات دهى و اگر نامت جزء ديوان سعدا است،  روزى و تريه اگر جزء اشقياىي سعى كامل كن تا خويش را از اين سيه

  !ه تا هنگام خروج از دنيا اين نام را در آن دفرت حفظ مناىيدر اين زمينه هم كوشش متام به خرج بده ك

كند و نيز اين  برد و از ديوان اشقيا حمو مى آرى، اين انسان است كه به دست خود نامش را در دفرت اهل سعادت مى
در زمينه حسن  !كند انسان است كه با اراده و اختيار، نامش را از دفرت اهل سعادت حمو كرده و در ديوان اشقيا ثبت مى

  .انگيز است اختيار و سوء اختيار داستان هاى مهمى در تاريخ بشر اتفاق افتاده كه راسىت عربت

   شقاوت ابدى



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

 

كند كه هر انساىن نسبت به آن  ، مرحوم فيض كاشاىن، داستاىن را نقل مى»مكاتيب االئمه«صاحب كتاب با عظمت 
  :شود مات و مبهوت مى

  .از دار دنيا به عامل بقا منتقل گشت، مردم با امرياملؤمنني على عليه السالم بيعت كردند زماىن كه عثمان كشته شد و

مردى بود به نام حبيب بن منتجب كه از طرف عثمان فرماندار قسمىت از نواحى مين بود، امام عليه السالم او را بر 
  :اى به اين مضمون به او نوشت مقامش ابقا كرد و نامه

   خبشاينده مهربانبه نام خداوند 

  :طالب به حبيب بن منتجب از بنده خدا امريمؤمنان على بن اىب

اش حممد صلى اهللا عليه و آله  گومي و بر عبد و فرستاده درود بر تو، من خداىي را كه جز او خداىي نيست سپاس مى
  .فرستم صلوات مى

   ات برنامهكنم، بر عمل و  تو را بر كارى كه دارى ابقا مى! اى حبيب بن منتجب
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پابرجا باش و سفارشم به تو اين است كه با رعيت به عدالت رفتار كن و اهل مرز و بومت را زير پوشش احسان بگري و 
بدان كه اگر كسى سرپرست ده مسلمان شود و عدالت را در ميان آنان رعايت نكند، در قيامت در حاىل كه دو دستش 

ام به تو رسيد بر كساىن كه از  شود و تنها راه جنات در اين مهلكه عدالت است، چون نامه ، حمشور مىبه گردنش بسته
پذيرند خبوان و از آنان براى من بيعت بگري، اگر مهانند بيعت رضوان با تو عمل شد، بر فرمانداريت پابرجا  اهل مين مى

رتين كمك مردمند و عارف به حق و باش، ده نفر از عقال و فصحا و افراد مورد اطمينان و آنا ن كه در فهم و شجاعت 
  .ترين آنان است به سوى من گسيل كن، بر تو و بر ايشان سالم عامل به دين و آگاه به نفع و ضرر و خوش رأى

را بوسيد او نامه را رساند، حبيب نامه را گرفت و آن . نامه را بست و مهر كرد و به دست عرىب داد تا به واىل مين برساند
و بر چشم و سرش گذاشت، آن گاه بر فراز منرب قرار گرفت، پس از محد و ثناى حضرت حق و درود بر پيامرب و آلش  

  :گفت
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عثمان از دار دنيا درگذشت، مردم پس از او با عبد صاحل، امام ناصح، برادر و خليفه رسول اكرم صلى اهللا عليه ! اى مردم
فت بود، آن كسى كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله با او عقد اخوت بست، آن مردى كه غم و آله كه از مهه سزاوارتر به خال

و رنج از چهره پيامرب صلى اهللا عليه و آله دور كرد، شوهر دخرتش و وصيش و پدر دو سبطش امرياملؤمنني على بن 
  گوييد و چه نظر داريد؟ طالب عليه السالم بيعت كردند، اكنون مشا مردم مين نسبت به اين بيعت چه مى اىب

صداى ناله مردم برخاست، اشك شوق بر چشمشان دويد، از شدت خوشحاىل به صداى بلند گريه كردند : گويد راوى مى
  :و گفتند

  !!»مسعاً وطاعة وحباً وكرامة لّله ولرسوله والخى رسوله«

   واستمردم به عنوان على عليه السالم با حبيب بيعت كردند، پس از بيعت از آنان خ
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  :چنني بود طبق شرايط امرياملؤمنني عليه السالم ده نفر را انتخاب كنند، شرايط اين

عاقل، فصيح، ثقه، فهيم، شجاع، عارف بالّله، عامل به دين، آگاه به نفع و ضرر، تيز رأى، تا پس از انتخاب از مين به 
  .ا جهت دستور گرفنت براى اوضاع مين درك كنندمدينه روند و حمضر مقدس موالى عاشقان ر 

انتخابات شروع شد، از ميان متام مردم صد نفر واجد شرايط انتخاب شدند، از صد نفر هفتاد نفر، از هفتاد نفر سى 
  !هاى شاخص عبدالرمحن بن ملجم مرادى بود نفر، از سى نفر ده نفر كه در ميان آن ده نفر يكى از چهره

سخنگوى هيئت ده نفره شناخته شد، از مين حركت كردند و در مدينه به حضور پيشواى پرهيزكاران  و او هم به عنوان
نيت گفتند آمد گفت،  حضرت جواب آنان را داد و به مهه خوش. رسيدند و بر او به خالفت و حكومت سالم كرده و 

  :آن گاه پسر مرادى از جاى برخاست و به عنوان سخنگوى هيئت چنني گفت

و اى قهرمان نريومند و اى سوار ! بر تو اى امام عدالت پيشه و چهره نوراىن كامل و شري بيشه شجاعت و سخاوت سالم
درود خدا بر تو و آل بزرگوارت، به صدق و حقيقت ! دريادل و اى كسى كه خداوند بزرگ او را بر متام مردم برترى داده

ني پيامربى و خليفه پس از اوىي و وارث علم رسول اسالمى، خدا دهم كه تو پيشواى متام مؤمناىن و تو جانش شهادت مى
لعنت كند كسى كه حق تو را انكار كند و مقامت را منكر باشد، چه نيكوست كه امروز امري مردم و پايه حيات و زندگى 

د، ابر رمحت بار  درخشد و فضل و عنايتت چون باران پى در پى بر مردم مى هسىت، عدلت در ميان مردم چون خورشيد مى
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و رأفتت بر سر مردم سايه افكنده، حبيب بن منتجب ما را به سوى تو فرستاده و ما از اين آمدن سخت خوشحاليم و 
  .اميد است در اين ديدار براى ما و تو مبارك باشد

  امرياملؤمنني عليه السالم پس از شنيدن اين سخنراىن و بيانات جالب و فصيح، دو
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چشم بر پسر مرادى دوخت، آن گاه نظرى به هيئت انداخت، سپس به آنان خيلى نزديك شد و نامه فرماندار خود را از 
آنان گرفت و باز كرد و خواند و خوشحال شد، آن گاه امر كرد به هريك از آن ده نفر يك حله مياىن و رداى عدىن 

ت پذيراىي كنند، وقىت هيئت از نزد امام برخاست ابن ملجم بالفاصله عنايت شود و دستور داد آن ده نفر را با كمال حمب
  :سه خط شعر عاىل در مدح حضرت سرود كه مضمونش اين است

خداوند تو را به ! تو بزرگوار و پاكيزه و صاحب خبششى و فرزند شريان نر در مرحله عاىل و بلند شجاعىت، اى وصى حممد
م تو را در قرآن جميدش ستوده، زهرا عليها السالم آن بلند مرتبه عاىل مهت و دخرت هاى خمتص فرموده و فضل و مقا واقعيت

  .نّىب گرامى را خداوند بزرگ جهت مهسرى تو قرار داده

خواهى خبواه، تا ببيىن كه چگونه اطاعت ما از تو  هاى اهلى و اجتماعى از ما مى آنچه از برنامه! يا على: سپس گفت
د، به خدا قسم در بني ما نيست مگر قهرمان پر قوت و با انديشه زرنگ و رزم جوى باعث خوشحاىل تو خواهد ش

امام در ميان آن . امي پيكارگر، ما اين صفات را از آبا و اجداد خود به ارث برده و به فرزندان شايسته خويش به ارث داده
نامت چيست؟  : پسنديد، سپس به او فرمود ها هيئت ده نفره از سخنراىن او بسى خشنود شد و كالم او را در متام زمينه

تو مرادى هسىت؟ : حضرت فرمود. پسر ملجم مرادى هستم: فرزند كيسىت؟ گفت: فرمود. نامم عبدالرمحن است: گفت
  .»1« »ْلَعِليِّ اْلَعظيمِإنّا لِّلِه َوإنّا ِإلَْيِه راِجُعوَن، َوال َحْوَل َوال قـُوََّة إّالبِالّله ا«: امام فرمود. آرى يا امرياملؤمنني: عرض كرد

  حضرت مرتب چهره او را نگريست و دست روى دست زد و كلمه اسرتجاع بر

______________________________  
  .127، باب 260/ 43: حبار األنوار -)1(
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راسىت چه اندازه عجيب است، فردى از  »1« !!آرى: آه تو مرادى هسىت؟ عرضه داشت: زبان جارى كرد، سپس فرمود
گونه نسبت به على عليه السالم داراى معرفت باشد و از اين طريق متام وسايل سعادت و هدايت در  اهل مين، اين

اختيارش باشد، وىل در عاقبت كار نام جنس و كثيفش در ديوان اشقيا آن هم حتت عنوان اشقى االشقيا ثبت شود و براى 
  !!و ننگ مهيشگى مبانداو شقاوت ابدى 

آورد، قابل مشردن نيست، چاه نفس چاهى است كه هركس در  بالهاى عجيب و غريىب كه هواى نفس بر سر انسان مى
  .آن افتاد، جناتش مشكل يا غريممكن شد

آدمى  تاز ميدان حيات پوشاند و خودش به تنهاىي يكه هواى نفس وقىت بر انسان غلبه كند، متام حقايق را از انسان مى
  !گردد مى

  :درباره نفس چه زيبا سروده» مفتاح االراده«عطار نيشابورى در كتاب 

  نبايد بود از او غافل زماىن
 

  اگر غافل شوى ياىب زياىن

  به صورت گرچه او بيگانه توست
 

  به معنا در ميان خانه توست

 چو خصم اندر ميان خانه باشد
 

 از او غافل مگر ديوانه باشد

  مكر و تلبيس آورد پيشهزاران 
 

  كه گرداند تو را از صورت خويش

  

______________________________  
  .240/ 1: مكاتيب االئمه -)1(
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  كن خمالف باش و با او جنگ مى
 

  كن به جنگش هر نفس آهنگ مى
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 مگر با توبه راه تو درآيد
 

 مسلمان گردد و كارت برآيد

  اگر از خواب غفلت گردد آگاه
 

  بسا يارى كز او ياىب درين راه

 اگر از طبع تو ميلش بگردد
 

 بسا منزل كه با تو در نوردد

  

   سعادت ابدى

رتين عربت و پند است گاهى  دنيا حميط بسيار عجيىب است، وقايع فوق العاده مهمى كه در آن اتفاق افتاده براى اهل دل 
نيك و آراسته به صالح و سداد و عفت و تقوا دچار شقاوت ابدى و ننگ مهيشگى شدند و گاهى افراد افرادى بسيار 

  !شقى و آلوده به فساد و افساد، اتصال به سعادت ابدى و آبروى دنيا و آخرت پيدا كردند

ت   .بينيم آور كربال با وضوحى چون روز روشن اين دو نوع چهره را مى انگيز و حريت در داستان 

شت به روى آنان باز بود و بلكه در يك قدمى  افرادى كه مرغ سعادت ابدى بر باالى سرشان پرواز مى كرد و درهاى 
  !شت بودند، وىل با سر به دركات جهنم درافتادند

يب عشق و اميان و بيدارى و بصري  ت و افرادى كه باز شكارى و پر قدرت شقاوت براى ربودن آنان آماده بود، وىل با 
  .از خطر آن جستند و براى ابد نامى پاك و جاويدان از خود باقى گذاشتند
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  :انگيز توجه كنيد به اين داستان عربت

رتين ياران و عزيزانش يك تنه بر سپاه دمشن زد و جناح راست   حسني عليه السالم پس از تنها شدن و از دست دادن 
  :رار داد و فرياد زدكوفيان را مورد محله ق

رت است و ننگ از دوزخى شدن برتر    .زد غريد و مششري مى چون شري ژيان مى... مرگ از زندگى ننگني 

  :گويد ابن عمار مى. گرخيتند سربازان دمشن چون مور و ملخ از پيش تيغش مى



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

 

بودند، چنان سخت بر جناح راست حسني عليه السالم را ديدم وقىت كه يكه و تنها شده بود و كوفيان گردش را گرفته 
اى چون حسني عليه السالم نديدم كه  سپاه كوفه بتاخت كه مهگى گرخيتند، به خدا سوگند رنج كشيده و مصيبت چشيده

  !!فرزندانش جلو رويش كشته شده باشند و يارانش مهگى كشته شده باشند و اين قدر نريومند و قوى قلب باشد

له كرد و اين بار بر جناح چپ دمشن بتاخت، در جنگ هم عدالت را پيشه ساخت، دوباره حسني عليه السالم دگرباره مح
  :كرد خواند و فرياد مى به جناح راست محله نكرد، حضرتش رجز مى

خورم كه راه خود را ادامه خواهم داد، سپاه دمشن بر وى محله كرد، مهه را با مششري  من حسني هستم پسر على، سوگند مى
  .»ال َحْوَل َوال قـُوََّة ِإّال ِبالّلِه اْلَعِليِّ اْلَعظيمِ «: انيد و گروهشان را تار و مار كرد و به جاى خود بازگشت و گفتپراكنده گرد

آيا كسى هست مرا يارى كند؟ آيا كسى هست از حرم رسول خدا دفاع  : حسني عليه السالم كه تنها ماند، ندا در داد
  كند؟

سعد را به خود آورد، آن دو از فرقه خوارج و دمشن امام على عليه السالم بودند كه با سپاه اين ندا ابواحلتوف و برادرش 
  .يزيد براى كشنت حسني عليه السالم به كربال آمده بودند
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يغمرب، در قيامت ، اين حسني است پسر پ»ال حكم اال لّله و ال طاعة ملن عصى الّله«: شعار ما اين است: با خود گفتند
  اميد شفاعت جدش دارمي، چرا با او جبنگيم؟

آيا شايسته است يّكه و تنها در برابر دمشنش قرار دهيم، به حضور حسني عليه السالم شرفياب شده اجازه جهاد گرفتند، 
  !!اى را زمخى كردند، تا به شهادت رسيدند اى را كشتند و عده پس مششري كشيده به جهاد پرداختند، عده

  .»1« شود آرى، اين است سعادت ابدى كه گاهى در حلظات آخر عمر انسان نصيب فرزند آدم مى

  :خوانيم اى ديگر مى در واقعه

هاى برجسته كوفه بودند، هر دو  مسعود تيمى از شيعيان به نام بود، پسرش عبدالرمحن نيز، پدر و پسر از شخصيت
ود نامى به يادگار گذارده بودند، خواستند به سوى حسني عليه هاى مسلمانان از خ شجاع، هر دو دلري و در جنگ
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اى طرح كرده و آن را خوب پياده كردند و خود را به حسني عليه السالم رسانيدند؛  السالم شتابند راه را بسته يافتند، نقشه
  .ياران حسني عليه السالم زيرك بودند و هشيار و مردم با اميان چنني بوده و هستند

ر زمره سپاه يزيد قرار دادند، از كوفه با سپاه بريون شدند، به كربال رسيدند و در برابر سپاه حسني عليه السالم خود را د
قرار گرفتند و منتظر فرصت بودند و غفلت مهكاران را خواهان، تا آن ساعت فرا رسيد و فرصت پيدا شد و آن سه روز 

  .سني عليه السالم دويدند و به خدمتش رسيدندقبل از شهادت بود، فرصت را مغتنم مشرده به سوى ح

   هاى عاىل انسانيت است، بيشرت موفقيت فرصت را مغتنم مشردن از شايستگى

______________________________  
  .217: پيشواى شهيدان -)1(
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ره بردارى از فرصت است، بسيارى از شكست   .باشد غفلت از فرصت مىها در اثر  كسان در اثر 

وقىت كه پسر و پدر شرفياب شدند، سالم كردند، حسني عليه السالم جواب داد، اين سالم و جواب نشانه موفقيت در 
  .نقشه بود، آمادگى خود را براى شهادت عرضه داشتند و در خدمت حسني عليه السالم مباندند

عان خنستني محله سپاه يزيد قرار داشتند، سخت كوشيدند، پايدارى  روز شهادت به جانبازى پرداختند، آن دو در زمره مداف
  .كردند، تا شربت شهادت نوشيدند

جابر بن حجاج تيمى نيز چنني كرد، از كوفه به كربال آمد، در زمره سپاه يزيد قرار گرفت و به كوى شهادت رهسپار شد، 
  !!مباند تا شهيد گرديددر ساعت فرصت خود را به حسني عليه السالم رسانيد و در خدمتش 

از دو نفر ديگر بشنويد كه يكى نامش را در دفرت نيك خبتان براى ابد ثبت كرد و ديگرى امسش را با ننگى بزرگ در دفرت 
  !اشقيا در حاىل كه هر دو برادر بودند آن هم از يك پدر و مادر

ول خدا صلى اهللا عليه و آله بود و پس از يكى به نام عمرو و ديگرى به نام على، پدرشان قرظه انصارى از ياران رس
وفات آن حضرت در زمره ياران امرياملؤمنني عليه السالم شد و در ركاب على جهاد كرد و از طرف آن حضرت به 

  !!ها دو تا فرمانفرماىي فارس منصوب گرديد، هر دو برادر از كوفه به كربال آمدند، راه هر دو يكى بود وىل هدف آن
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  !آن براى خدا گام برداشت و اين براى خرما! سني عليه السالم آمد و على به سوى يزيدعمرو به سوى ح

شت را برگزيد و اين به دوزخ رفت! عمرو، حتت فرماندهى عباس قرار گرفت و على حتت فرماندهى عمر سعد   !!آن 

  برادرى دوسىت متقابل است، از شدت دوسىت دو تن كه خبواهند خرب دهند،

  415: ، ص4 ، جعرفان اسالمى

  .ناپذير و هر كدام يار ديگرى است برادرند، برادرها از يك ريشه و جداىي: گويند

بند است و تعصب نژادى در وى قوى است و برادرى در ميان عرب استحكامى بيشرت و نفوذى  عرب به نژاد و تبار پاى
  .تر دارد عميق

آن هستند، هر دو برادر بودند وىل در دو صف قرار گرفتند، صف عمرو و على از اين قانون جدا بودند و تبصره استثناىي 
  .حق و صف باطل

اى از اجتماع بزرگ بشرى است و الگوىي است از آزادى مذهب و راهنماىي است براى نشان دادن  قضيه كربال منونه
  .جرب باطل استكه سعادت و شقاوت هركس در دست خود اوست تا كدام را خبواهد و ميلش به چه باشد و مذهب  آن

عمرو به سپاه حسني عليه السالم ملحق شد و در خدمتش مباند تا به شهادت رسيد، در آغاز از طرف آن حضرت به 
مأموريت سياسى رفت و پيامرب حسني عليه السالم به سوى عمرسعد بود و چند بار ميان دو لشكر كوفه و حجاز رفت و 

  .داد آمد داشت و وظيفه سياسى اجنام مى

شهادت اجازت گرفت و به ميدان شتافت و ساعىت جبنگيد؛ پس به سوى حسني عليه السالم بازگشت و خود را در  روز
  .برابر تريها سپر حسني عليه السالم قرار داد و نگذاشت تريى به پيشواى شهيدان اصابت كند

اش سپر بود، دستش  با اراده، چهرهعمرو سراپا سپر حسني عليه السالم بود، سپر زنده، سپر به پاى خود ايستاده، سپر 
زد، زمخى فراوان برداشت، مقاومتش كه پايان يافت بر  خورد وىل مششري منى سپر بود، تنش سپر بود، جانش سپر بود، تري مى

  !!آيا من وفا كردم؟! اى فرزند رسول خدا: زمني افتاد و عرض كرد
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شت پيش روى من خوا: حسني عليه السالم فرمود هى بود، سالم مرا به جدم رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آرى تو در 
برسان و بگوى من از پى تو خواهم آمد، عمرو به زودى جان داد تا سالم حسني عليه السالم و پيام حسني عليه السالم 

  .را به نياى حسني عليه السالم برساند
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و يكشبه ره صد ساله ! ود، پيامربى كه رفت و برنگشت، چقدر زود ترفيع درجه يافتاينجا نيز پيامرب حسني عليه السالم ب
رفت، خنست پيامرب حسني عليه السالم به سوى عمر به سوى جهنم بود، پس پيامرب حسني عليه السالم به سوى رسول 

شت شد، سرعت سريى از سرعت نور بيشرت از آخرين نقطه ايت به اولني نقطه  ىب خدا صلى اهللا عليه و آله به سوى 
  !!ايت ىب

  !!برادرم را گول زدى و كشىت! اى كذاب! حسني: برادرش على از شهادت برادر آگاهى يافت، به ميدان آمد و فرياد زد

  .من برادرت را گول نزدم، خداى او را هدايت كرد و تو را گمراه ساخت: پاسخ حسني عليه السالم چنني بود

د اگر تو را نكشم و يا كشته شوم و سوى حسني عليه السالم تاخت آورد، يكى از ياران حسني خدا مرا بكش: على گفت
عليه السالم راه بر او گرفت و با نيزه به او محله كرد و بر زمنيش انداخت كوفيان رسيدند و از مرگ جناتش دادند و بردند 

  .و زمخش را درمان كردند

اى، صدها سال از هر دو  اى بود و درمان اين برادر گونه ، درمان آن برادر گونهآن برادر زمخى برداشت و اين برادر زمخى
برد بدخبىت پايدار و  برد، خوشبخىت ابدى و جاويدان، اين در بدخبىت به سر مى آن در خوشبخىت به سر مى. گذرد مى

  .»1«  مهيشگى

اده بودند، هر دو   كربال آمده بودند، هر دو با حسني عليه السالم سخن  هر دو برادر بودند، و هر دو نام اسالم بر خود 
  !گفته بودند، وىل اين كجا و آن كجا؟

  عقل و عشق و دين و معرفت و بيناىي وقىت به هم درآميزند، انسان را از

______________________________  
  .375: پيشواى شهيدان -)1(



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

 

  417: ، ص4 عرفان اسالمى، ج

گراىي  برند و وقىت محاقت بر انسان مسلط شود و بند هوا و هوس و لذت حله عامل پاك مىحضيض عامل خاك تا آخرين مر 
  .كشاند بر گردن جان بيفتد، آدمى را از عامل پاك به آخرين مرحله دركات جهنم مى

به آرى، چون اميان و اسالم و عقل و عشق متام هسىت آدمى را مسخر كنند، انسان براى ثبت نام خويش در دفرت سعدا 
  .جهد و كوشش خواهد آمد

در هر صورت به فرموده حضرت صادق عليه السالم به هنگام ورود به مسجد فكر كن و دقت به خرج بده و انديشه منا 
  !!و با بصريت تام نظر كن كه نامت از كدام ديوان بريون خواهد آمد؟ از ديوان سعدا يا العياذ بالّله از ديوان اشقيا

انديشه در ميدان حيات به حركت آمدى و در خود نيك نظر كردى به خود واقف شده و به  بدون شك وقىت با توسن
برى؛ در اين حال به خاطر تأمني سعادت دنيا و آخرتت به رفع عيب برخواهى خاست و به حسنات  مى نقص و عيب پى

ت با عظمت ثبت خواهد آراسته خواهى شد و بدين صورت از دفرت اشقيا درآمده و به ديوان اهل سعادت اسم و رمس
  .شد
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ِه َوِإجابَِتِه فـََقْد َصُلَحْت خلِِْدَمِتِه َفِإْن ُذْقَت ِمْن َحالَوِة ُمناجاِتِه َوَلذيِذ ُخماَطباِتِه َوَشرِْبَت ِبَكْأِس َرْمحَِتِه وََكراَمِتِه ِمْن ُحْسِن ِإْقبالِ [
  ] نُ َفاْدُخْل فـََلَك اِإلْذُن َواَألما

   ورود به مسجد بعد از كسب فضايل

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در دنباله روايت مى

پس از آراسنت وجودت به طهارت و صداقت و اعرتاف به عجز و قصور و تقصري و ارائه اسرار به حضرت دوست و 
مت از كدام ديوان بريون خواهد آمد؛ كه نا كه آن جناب به ظاهر و باطن متام هسىت آگاه است و نظر به اين توجه به اين

كىن و از خماطبات حضرت او به  اكنون در جنب درب ورودى مسجد اگر در دل خويش شرييىن مناجات با او را درك مى
با اين مهه   -ياىب كه در حال چشيدن از شربت رمحت او هسىت و صاحب بيت كىن و مى حنو حقيقى احساس لذت مى
به جانب تو اقبال دارد و آماده پاسخ گفنت به خواسته تو است، پس در تو صالحيت  -كوچكى و ناتواىن و عيب تو

گذار كه مهه اين ها عالمت رخصت  خدمت به پيشگاه آن جناب هست، اكنون داخل مسجد شو و پاى بر بساط قرب
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  .آخرت در امان خواهى بود
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   لّذت مناجات

انسان اگر از مناجات با او، در كام خود شرييىن حس نكند و از خطابات حضرت دوست لذت نربد، بايد گفت كه به 
مناجات و لذت خماطبات خمصوص وادى معرفت نرسيده و در نتيجه عاشق آن جناب نگشته كه درك شرييىن و حالوت 

  .عاشقان است و بدون شك بدون اتصال به عشق، چشيدن حالوت مناجات و لذت بردن از خماطبات امكان ندارد

  :به قول مولوى

  لذِت ختصيص تو وقِت خطاب
 

  آن كند كه نايد از صد تن شراب

  

مقدماتى الزم است كه اهم آن تزكيه نفس از رذايل و البته براى حتقق عشق معشوق حقيقى طى مراحل و قطع منازل و 
آراسنت آن به حسنات است و براى اين مسأله هيچ راهى جز رجوع به شرع مطهر نيست و شرع مطهر جمموعه آيات 

  .قرآن و روايات وارده از معصومني عليهم السالم است

  :»1«  انيمخو  در مسأله حتليه و صفات روحاىن مى» لقاء الّله«در رساله شريفه 

چون سالك در اثر جماهدت و توفيق رباىن از قسمت اّول كه تنزيه و تطهري باطن از صفات خبيثه و مكروهه بود، فراغت 
پيدا كرد و توانست در اين جهت تسلط و حكومت خود را بر جنود شيطاىن و قواى او بدست آورد، اتصاف به صفات 

  .شود روحاىن شروع مى

گرفت و  يد، صفات رذيله خبيثه، به مناسبت و به اقتضاى زندگى مادى حمدود تاريك صورت مىبه طورى كه معلوم گرد
   هرچه سالك از تعلق و وابستگى و حمبت
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  .48: رساله لقاء اللّه -)1(
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  .شود راىن فراهم مىحيات دنيا منقطع گرديد، زمينه براى حيات آخرت روحاىن ونو 

  .شود به جهان وسيع روشن روحاىن در اينجا سالك از مضيقه و حمدوديت عامل مادى ختلص پيدا كرده و وارد مى

اينجا منزل منور و آزاد و دور از ابتالئات و قيود جهان مادى بوده و مسافر آن با كمال انبساط روحى و آزادى در عمل 
ر از اضطراب و وحشت ونامالميات وابتالئات عامل ماده زندگى كرده و مهياى آموزش و روشناىي حميط و امن خاطر و دو 

  .و شناساىي معارف اهلى و حقايق غيىب و جذبات روحاىن خواهد شد

  .شود پس به مقتضاى خصوصيات و صفاتى كه براى عامل روحاىن هست، صفاتى در قلب انسان پديد و آشكار مى

  .جنود كفر و ابليس ظاهر شده و آغاز مرتبه عني اليقني در اميان خواهد بوددر اينجا مقام فتح و ظفر به 

اُر اْآلِخَرُة َجنَْعُلها ِللَِّذيَن ال يُرِيُدوَن ُعُلوا ِيف اْألَْرِض َو ال َفساداً َو اْلعاِقَبُة ِلْلُمتَّقِ [   .»1« ] نيَ تِْلَك الدَّ

خواهند و  م كه در زمني هيچ برترى و تسّلط و هيچ فسادى را منىدهي آخرت را براى كساىن قرار مى]  پرارزش[آن سراى 
  .براى پرهيزكاران است]  نيك[سراجنام 

ا هِذِه احلَْياُة الدُّنْيا َمتاٌع َو ِإنَّ اْآلِخَرَة ِهَي داُر اْلَقرارِ [   .»2« ]يا قـَْوِم ِإمنَّ

  ترديد ىبارزش و زودگذر است، و  اين زندگى دنيا فقط كاالىي ىب! اى قوم من

______________________________  
  .83): 28(قصص  -)1(

  .39): 40(غافر  -)2(

  421: ، ص4 عرفان اسالمى، ج



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

 

  .آخرت سراى مهيشگى و پايدار است

  .»1« ]َو َجَعْلنا ِيف قـُُلوِب الَِّذيَن اتـَّبَـُعوُه َرأَْفًة َو َرْمحَةً [

  .رمحت قرار دادميكردند رأفت و  و در قلب كساىن كه از او پريوى مى

  .»2« ] َو اللَُّه َيْدُعوا ِإَىل اْجلَنَِّة َو اْلَمْغِفَرِة بِِإْذنِهِ [

شت و آمرزش دعوت مى   .كند و خدا به توفيق خود به سوى 

  .»3« ] داِر السَّالمِ   َو اللَُّه َيْدُعوا ِإىل[

شِت عنرب سرشت است[به سراى سالمت و امنيت ] مردم را[و خدا    .كند دعوت مى]  كه 

منشى و تكرب نيست، در آجنا سوء نيت و قصد فساد و خرابكارى نباشد،  آرى، در عامل آخرت اثرى از خودبيىن و بزرگ
آجنا جاى برقرار شدن و پاينده بودن و مقام گرفنت است، در آجنا قلوب و دل ها با مهديگر با كمال مهرباىن و عطوفت و 

هاى گذشته آمرزيده شده و  كدورت و اختالف و نفاق نباشد، در آجنا خطاها و لغزش  حمبت خالص رفتار كرده و اثرى از
از عصيان و مترد و خالف اثرى نيست، آجنا حميط سالمىت و صفا بوده و هرگز كدورت و گرفتگى و ناراحىت ديده خنواهد 

  .شد

م است با وضع آن حميط سازش داشته پس به اقتضاى اين چنني حميط روحاىن، قهراً صفات و حاالت هر انساىن نيز الز 
  .باشد

شود و قهراً كسى به  مالكيت مطلق و حكومت و بزرگوارى متام ذاتى پروردگار متعال در عامل آخرت ظاهر و هويدا مى
   مقام خودبيىن و خودمناىي و خودستاىي

______________________________  
  .27): 57(حديد  -)1(

  .221): 2(بقره  -)2(

  .25): 10(نس يو  -)3(
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و مباهات كردن و افتخار منودن و خود را باال گرفنت برنيامده و بالطبع صفات فروتىن و خضوع و خشوع و تعظيم و جتليل 
  .شود پروردگار متعال و حقيقت و خوف و خشيت در وجود او ظاهر مى

شت است و در اين دنيا به صورت اى بسيار اندك از اوضاع عاىل روز قي اين مهه منونه امت است كه در ارتباط با اهل 
كند و در آن عامل به صورت جامع و كامل آشكار   صفات اهلى در باطن انسان كه آخرت وجود انسان است ظهور مى

  .گريد گشته و آدمى به خاطر آن در نعمت ابدى حق قرار مى

ايش نقش بندد، آدمى حالوت مناجات را چشيده و لذت چون آلودگى ها از نفس شسته شود و صفات اهلى به ج
نوشد و حضرت يار به انسان اقبال كرده و آغوش  كند و شربت رمحت و كرامت از دست دوست مى خماطبات را درك مى

  .دهد كند و انسان را در بساط خدمت پذيرفته و اذن و امان مى قبول باز مى

  :ام در اين زمينه از قول عاشقان حضرت دوست گفتهاين فقري دل شكسته و مسكني دست و پا بسته 

  شراب عشق او در كام كردم
 

  نام كردم خود و جان و دمل ىب

 گرفتم جا در آغوش خوش يار
 

  سراپا خويش را گمنام كردم

  من از خم خانه عشق و واليش
 

  ها در كام كردم چه شريين جرعه

  تر از وحش بيابان دل وحشى
 

  دام كردم به عشق حضرتش در

  پيام وصل جانان چون شنيدم
 

  دل گريان خود آرام كردم

  زدم بر سينه ناحمرمان دست
 

  جداىي من زخاص و عام كردم

  زغري او بريدم دل به عامل
 

  مهني يك كار را امتام كردم

  چو مسكني در ره عشقش فتادم
 

  پس آنگه ترك كام و نام كردم
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ُه َعزَّ َوَجلَّ ِمْن قـَْلِبَك ِصْدَق َوإّال َفِقْف ُوقُوَف ُمْضَطرٍّ َقِد انـَْقَطَع َعْنُه اْحلَِيُل َوَقُصَر َعْنُه اَألَمُل َوُقِضَى اَألَجُل، َفِإذا َعِلَم اللّ [
َفِإنَُّه َكرٌمي حيُِبُّ اْلَكراَمَة ِلِعباِدِه اْلُمْضَطرّيَن ِإلَْيِه   َوفـََّقَك ِلما حيُِبُّ َويـَْرضىاِإلْلِتجاِء ِإلَْيِه َنَظَر إَلْيَك ِبَعْنيِ الرَّأَْفِة َوالرَّْمحَِة َواللُّْطِف وَ 

  ]»1« ]َأمَّْن جيُِيُب اْلُمْضَطرَّ ِإذا َدعاُه َو َيْكِشُف السُّوءَ [  باِبِه ِلَطَلِب َمْرضاِتِه قَاَل الّلُه َتعاىل  اْلُمْحِدقَني َعلى

   مسجد بدون فضايلوارد نشدن به 

  :فرمايد در پايان روايت، امام صادق عليه السالم مى

اگر شرييىن مناجات را نچشيدى و لذت خماطبات را نيافىت و شربت رمحت و كرامت از دست حضرت حمبوب ننوشيدى و 
ارك نيسىت؛ در حس كردى آن جناب به تو اقبال ندارد، كنار در مسجد بايست كه تو اليق دخول به آن حميط مقدس و مب

جنب در مانند انساىن متحري و مضطر باش و مهانند كسى كه چاره كار نداند و اميدش از مهه جا قطع شده باشد و 
مدت عمرش رو به امتام است، در اين حالت اگر صاحب خانه بر دلت نظر كند و ببيند كه تو از دل و جان و با كمال 

  اى از باب آقاىي و بزرگواريش با او ملتجى شدهاخالص و تضرع و زارى و توبه و انابه به 

______________________________  
  .62): 27(منل  -)1(
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چشم مهرباىن و رمحت و لطف به تو نظر خواهد كرد و تو را به آنچه دوست دارى و راضى هسىت، موفق خواهد كرد؛ 
كرامت نسبت به بيچارگان و آوخيتگان به بابش را دوست دارد در قرآن جميد چرا كه حضرت حق كرمي و بزرگوار است و  

  .اجابت كننده خواسته مضطر و برطرف كننده سوء از بنده غم ديده، كسى غري او نيست: فرموده

ها را از جان ما  ما را از غوغاى ماديت جنات خبش و ما را از ظلمات وساوس و خياالت رهاىي ده، آلودگى! خداوندا
بشوى و روان ما را به حسنات اخالقى بياراى كه اگر لطف و كرامت تو نباشد در بساط ما چيزى خنواهد بود و چيزى 

  .آمني يا رّب العاملني. را از اين گداى درگاه دريغ مدار» مصباح الشريعة«خنواهد ماند، خداوندا، توفيق ادامه شرح كتاب 
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