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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  
  

  مقدمه ناشر
چهل حدیث یکى دیگر از آثار ضمیر فیض پذیر عارف و عالم ربانى ، حضرت امام خمینى ســالم                   

ـان چهـل حـدیث از احادیـث        مـعـظـم له ایــن کـتــاب را در شــرح و بـیـ            . اهللا عـلیـه ، اسـت     
سنت اربعین نویسى از قدیم االیام در میـان علمـاى دیـن معمـول            . موروث از معصومان نگاشته اند    

بوده است ، و حضرت امام نیز براى مسلوک داشتن سنت سلف بـر عهده گرفته بودند که کتابى در                   
 پیشوایان معـصوم دیـن   مطاوى کتاب همه در تفحص از حقیقت اخبارى از    . این زمینه تصنیف کنند   

  .و سرشار از تذکرات اخالقى و نکات عرفانى و حکمى است 
 حدیث است ؛ یـا آنـکـه      40عنوان کتابهایى است که معموال در بردارنده        ) چهل حدیث   (اربـعـین  

تاءلیف اربعینیات ظاهرا از قرن چهارم هجرى مـعـمــول شــده و در             .  بـاب اسـت در حدیث      40
بناى اربـعــینیات حـدیث مـشهورى       . ربـى بـه کـتـب االربـعـینیات معروف است       کـتـابـهـاى عـ 

من حفظ على امتى اءربعین حـدیثا       : است که در طرق کثیر روایت شده ، و آن حدیث چنین است              
کسانى همچون ابوبکر کالباذى    . فى اءمردینها، بعثه اهللا تعالى یوم القیامۀ فى زمرۀ الفقهاء و العـلمـاء           

و ابو عبدالرحمن سلمى و ابو نـعـیـم اصـفـهـانـى و شـیـخ بــهایى ، و غیـر ایـشان                  ) 380وفات  (
در این باب تاءلیف کرده اند، و هر یک اربعین خود را به قصدى پرداخته اند، مـثال یکـى احادیـث                      
مربوط به توحید، و یکى احادیث دربـاره زهـد و نـسـک و مـواعظ، و دیگـرى احادیـث در بـاب                    

 حدیث از طریق اهل بیت نبوت از شیخ بهایى ، که            40 را جمع کرده ؛ مانند اربعین حـاوى         عبادات
اربـعـیــن  . ابن خاتون ، از علماى شیعه و از شـاگـردان شـیـخ ، بـر آن شـرح نـوشـتــه اســت                   

.  حدیث که تقریرات درسى مجلسى است        40مـجـلسـى دوم ، شـرحـى مـفـصـل بـه عـربـى بر         
 حدیث ، بـدون شـرح و توضـیح ، و            40االربعین از شـهـیـد اول کـه مـشـتـمل است بر         یا کتاب   

 40یا اربعـین نورالـدین عبـدالرحمن جـامى کـه حـاوى              . بیشتر احادیث آن در باب عبادات است        
  .حدیث و ترجمه منظوم آنهاست 

ین آن را در    کـتـاب حاضر در اصل تقریرات امام خمینى ، قدس اهللا روحه ، بوده اسـت کـه مـضام                  
مـدرسـه فـیـضـیـه و مال صادق در قم براى شاگردان خود ایراد فرموده بودند؛ سپس تــصـمـیـم                

  .به پایان آوردند.  ق   ه1358گـرفـتند کتابى در همین زمینه تاءلیف کنند، و این کتاب را در 
 حدیث آخـر در  7 حـدیـث از احـادیث این دفتر مربوط به اخالقیات و مهلکات و منجیات ، و     33

روش معظم له در توضیح احادیث چنین است که ابتـدا حـدیث     .بـاب اعـتـقـادات و معارف است      
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را نقل مى کنند؛ سپس آن را به فارسى ترجمه مى کنند؛ و آن گاه کلمـات اصـلى حـدیث ، و گـاه                         
اى کـه   غـالب تـعبیرات و کلمات آن ، را شرح و معنا مى کنند، و در معناى حدیث متعرض نکتـه                    

در شـرح حـدیـث سـودمـند است مى شوند؛ و پس از فـراغ از شـرح تعبیـرات و اصـطالحات و                     
تـمـهـیـدات الزم ، بـه شـرح مـتـن مـى پـردازنـد، و طـى چـنـد فصل شرح حدیث را به پایـان                  

  .مى برند
در .  اسـت    حـدیـث اول مـربـوط بـه مـسـائل اخـالقـى      33هـمـان طـور کـه در بـاال یـاد شـد،        

این قسمت وجهه همت مصنف بزرگوار کتاب این است که تمویهـات نـفــس را آشـکار کننـد و                    
مفاسد هر یک از ذمایم اخالقى همچون کبر، ریا، غضب و حسد، را شرح دهند و در خالل مطالب                   

در هــر بــاب آیــاتى از    . مواعظى درج کنند که در بازداشت نفس از معصیت سودمند قـرار گیـرد       
م آسمانى استشهاد کرده اند و گهگاه از سخنان ارباب ضمایر پـاک نـیـز اسـتـفـادت جــسـتـه                کال

انـد کـه در بـیـن آنـان در درجـه اول مـعـلم روحـانـى و ارجـمـنـد خود ایـشان ، مرحـوم شـاه                    
  .آبادى ، است که در زمان تاءلیف این کتاب در قید حیات بوده اند

، آنچه در شرح این روایات مطمـح و مطـرح نظـر معظـم لـه بـوده بیـدار                     چـنـانـکـه گـفـتـه شـد  
سـاخـتـن خـوانـنـده و تـنـبـه دادن بــه اوســت کــه از مـبـاشــرت لـذات دســت بــردارد و                     
مـباشر اعـمـال صـالح گردد، و با طى طریق سلوک خود را از صفات بد و ناپسند مبـرا سـازد، تـا                      

دد و بـا ایـمـان درسـت و عمل پاکیزه خداى خـویش را مالقـات         بـه فـیـض هـدایـت نـایـل گـر    
مصنف بزرگوار که معلم بزرگ اخالق بوده اند در ایـن ابواب بیاناتى عـالى و قـوى و مـؤ ثـر              . کند

دارند که در شدت تاءثیر و نفوذ در قلب مى توان گفت که در وقت تحریـر مطالـب سـر ایـشان از                 
  .عالم قدس فایض بوده است 

یـث آخـر کـتـاب در شـرح مـطـالبـى اسـت کـه از سـنـگـیـنـتـریـن و در عـیــن حــال      حـد 7
مـبـاحـثــى  . عـالیـتـریـن و نـفـیـسـتـریـن مـطـالب و مـبـاحـث عـرفـانـى مـحـسـوب اسـت          

از قـبـیـل جـبر و تفویض عرفانى ، بحث ذات و و اسماء و صفات حق تعالى ، شـناخت بـارى و                      
این احادیث را که همه بنیه و جنبـه عرفـانى دارنـد و هــر                . م بر صورت او، و مانند آن        آفرینش آد 

یـک از مـستندات محکم عارفان است طبعا معظم له به مذاق عرفان تفسیر کرده اند؛ اما در جــاى                   
خـود مـتـذکـر شده اند که حمل این روایات و آیات بر معانى عرفانى به سـائقه ذوق شـخــصـى                   

ه و بـر طـبـق اهـواى کـسـان تفسیر نکرده اند؛ بلکه اینها معارفى است که اصـحـاب حــال       نـبـود
و اربـاب عـلوم افاضى ، با معیارى که همان ضمیر صافى بر خوردار از فـیـض هـدایـت ایــشـان                  

و علـم   و در عـیـن حـال کـالم الهـى را مـنزه از کنه یابى دانسته اند              . اسـت ، بـه دسـت داده انـد     
حـضـرت امـام خـمـینى در عرفان نظرى محض بوده اند         . آن را مخصوص انبیا و ائمه شمرده انـد       
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 عرفانى پرداخته اند، اما چنانکه فرموده اند همه جـا             و در شرح این احادیث به طرح مباحث نفیس          
ازند و بر وفـق   وارد نس توجه داشته اند که عقاید غـیـر مـسـتـفـاد از شـرع را در شـرح خـویـش             

  .منهج مستقیم شرع گام بردارند، و گاه به تناسب به ایرادات اهل قشور نیز پاسخ گفته اند
براى آنان این کتاب نـیـاز بــه     . اهل عرفان و نظر پایه عالى و مایه ارجمند این کتاب را مى شناسند             

باز نمودن همـه نفـایس ایـن        بـراى غـیـر آنـان نـیـز مـقـاالتـى معجل عهده دار         . مـعـرفـى نـدارد 
  .اثر نتواند بود

به چنـد صـورت بـه چـاپ         ) و پس از پیروزى انقالب اسالمى       (کـتـاب چهل حدیث پیش از این       
سپس انتشارات طـه   .  حدیث از آن همراه با شرح در انتشارات اطالعات چاپ شد           4یک بار   . رسید

جـا نیـز آن را بـار دیگـر بـه چــاپ            و مرکز نشر فرهنگى ر    . آن را مـنـتشر ساخت     ) در قـزویـن   (
و اصــالح   ) 1(امتیاز مهم چاپ حاضر بر سـایر چاپهـا مقابلـه دقیـق بـا دو نـسخه موجـود                   . رساند

اغـالطـى اسـت کـه در چاپهـاى دیگـر وجـود دارد؛ بـه اضـافه ویـرایش فنـى مطـابق آیـیــن و                         
شده اسـت ، و اعـراب     پـاراگـراف بـندى صحیح ، و ترجمه عبارات و روایاتى که در متن ترجمه ن             

همچنین فهارس مختلف که براى کتاب تنظیم شـده و ارجـاعـات بـه          . گـذارى همه عبارات عربى     
سـر الصـلوۀ و   (مـĤخـذ و مـنابع که همچون دو کتاب دیگر چاپ مؤ سسه تنظیم و نشر آثـار امـام                 

  .تـا حـد مـقـدور دقـیـق بـه عمل آمده است ) آداب الصـلوۀ 
، بـر پـا کـنـنـده نـظــام      )س  (یـن درودهـاى مـا نـثـار روح پـر فـتـوح امـام خـمـیـنـى          بـهـتـر

  .عدل و حق ، و راهگشاى تالشگران راستى و رستگارى باد
  
  

  )س (مؤ سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى 
  
  

  مقدمه
له اجمعین ، و لعنـۀ اهللا       بـسـم اهللا الرحـمن الرحیم الحمدهللا رب العالمین ، و الصالۀ على محمد و آ             

  .على اعدائهم الى یوم الدین 
خـداونـدا، آیـنـه دل را به نور اخالص روشنى بخـش ؛ و زنگـار شـرک و دوبینـى را از لـوح دل                        
پـاک گـردان ؛ و شـاهـراه سـعـادت و نـجـات را بـه ایـن بـیـچـارگان بیابان حیرت و ضــاللت                 

تخلق فرما؛ و از نفحات و جلوه هاى خاص خود کـه مـخـتـص            بـنـما؛ و ما را به اخالق کریمانه م       
اولیـاء درگـاه اسـت مـا را نـصـیـبـى ده ؛ و لشـکـر شـیـطـان و جـهـل را از مـملکت قلوب مـا                   
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خارج فرما؛ و جنود علم و حکمت و رحمان را به جاى آنها جایگزین کـن ؛ و ما را با حـب خـود                        
ذران ؛ و در وقت مرگ و بعد از آن با ما با رحمت خود رفتار                و خاصان درگاهت از این سراى درگ      

فرما؛ و عاقبت کار ما را با سعادت قرین کن ؛ بحـق محمـد و آلـه الطـاهرین ، صـلوات اهللا علـیهم        
  .اءجمعین 

و بـعـد، ایـن بـنـده بـى بـضـاعـت ضـعـیـف مـدتـى بـود بـا خـود حـدیـث مـى کــردم کــه                 
دیـث اهل بیت عصمت و طهارت ، علیهم الـسالم ، کـه در کتـب معتبـره                  چـهـل حـدیـث از احـا   

اصحاب و علماء، رضوان اهللا علیهم ، ثبت است ، جمـع آورى کـرده ، و هـر یـک را بـه مناسـبت                          
شرحى کند کـه با حال عامه مناسبتى داشته باشد، و از این جهت آن را به زبان فارسى نگاشـته کـه                      

ن بـهـره بـرگـیـرنـد؛ شـایــد، ان شــاءاهللا ، مـشمول حـدیث شـریف              فـارسـى زبـانـان نـیـز از آ    
  :ختمى مرتبت ، صلى اهللا علیه و آله ، شوم که فرموده است 

  ) .2(من حفظ على امتى اربعین حدیثا ینتفعون بها بعثه اهللا یوم القیمۀ فقیها عالما
انـه  . توفیق اتمام مـى طلـبم       تـا بحمداهللا و حسن توفیقه موفق به شروع آن شدم و از خداى تعالى               

  .ولى التوفیق 
  الحدیث االول
  حدیث اول

عدۀ من المشایخ العظام و الثقات الکـرام مـنهم الـشـیـخ            ) 3(اخـبـرنـى اجـازۀ ، مـکاتبۀ و مشافهۀ       
العـالمـۀ المـتـکـلم الفـقـیـه االصـولى االدیـب المـتـبـحـر الشـیـخ مـحـمـد رضـا آل العـالمــۀ            

ـ ادام اهللا توفیقه ـ حین تشرفه بـقـم الشـریـف ، و الشـیـخ  ) 4(یخ محمد تقى االصفهانى الوفى الش
ـ دام تـوفـیـقـه ـ کـال هما عـن   ) 5(العـالم الجـلیـل المـتعبد الثقۀ الثبت الحاج شیخ عباس القمى 

اهللا مـرقــده   ــ نــور   ) 6(المولى العالم الزاهد العابد الفقیه المحـدث اال میـرزا حــسـیـن النــورى               
و مـنهم السید السند الفقیـه  . ، قـدس اهللا سـره ) 7(الشریف ـ عن العالمۀ الشیخ مرتضى االنصارى  

ادام اهللا تـاءیـیـداتــه ،     ) 8(المتکلم الثقه العین الثبت العالمۀ السـیـد مـحـسـن االمـیـن العـامـلى ،         
 بن هاشـم الموسـوى الرضـوى الهنـدى     عن الفقیه العالم ، صاحب المـصنفات العدیدۀ السید محمد   

و منهم  . المجاور فى النـجـف االشـرف حـیـا و مـیـتا، قدس اهللا سره ، عن العالمۀ االنصارى               ) 9(،
عن الـسید الـسند االمجـد اال        ) 10(السید العالم الثـقـۀ الثبت السید ابوالقاسم الدهکردى االصفهانى ،        

و لنا طرق اخرى غیر منتهیۀ      ( ، عن العالمۀ االنصارى      قدس سره ) 11(میرزا محمد هاشم االصفهانى ،    
عـن الـسید مهـدى المـدعــو بـبـحــر          ) 12(عن المولى االفضل احمد النراقى ،     ) الى الشیخ ترکناها  

رضـوان اهللا عـلیـه ، عـن اسـتـاد الکـل االقـا مـحـمـد بـاقـر          ) 13(العـلوم صـاحـب الکـرامـات ،   
عــن المــولى مـحــمد بـاقر        ) 15(لده االکـمـل مـحـمــد اکـمــل ،      عـن وا ) 14(البـهـبـهـانـى ، 
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عـن الشیخ المحقق   ) 17(عن والده المحقق المـولى مـحـمـد تـقـى المـجـلسـى ،       ) 16(المجلسى ، 
عـن  ) 20(عن الشیخ زین الدین الشهیر بالشهید الثـانى ،        ) 19(عن والده الشیخ حسین ،    ) 18(البهائى ، 

عن الشیخ شمس الدین محمد بن الموذن الجزینى        ) 21(لعـالى المـیـسـى ،  الشیخ عـلى بـن عـبـد ا    
عن والده الحائز للمرتبتین الشیخ شمس الدیـن مـحمد        ) 23(عـن الشـیـخ ضیاء الدین على ،     ) 22(،

عن والـده آیــۀ اهللا الحــسن بـن          ) 25(عن الشیخ ابى طالب محمد فخر المحققین ،       ) 24(بن مکى ،  
عن الشیخ ابى القاسم جعفر بن الحسن بن سـعید الحلـى المحقـق علـى                ) 26(،مطهر العالمۀ الحلى    

عـن الشـیـخ شـاذان بن جبرئیل     ) 28(عن السید ابى على فخار بن المعد الموسوى ،        ) 27(االطالق ، 
) 31(عـن الشیخ ابـى علـى الحـسن ،        ) 30(عن الشیخ محمد بن ابى القاسم الطـبـرى ،       ) 29(القمى ، 

جـامع التهـذیب و االستبـصار،       ) 32(فه ابى جعفر مـحـمـد بن الحسن الطوسى        عن والده شیخ الطائ   
عن امام الفقهاء و المتکلمین الشـیـخ ابـى عـبــداهللا مـحـمــد بــن مـحـمــد بـن نعمـان الـشیخ                     

عن شیخه رئیس المـحـدثـیـن الشـیـخ ابـى جـعـفـر مـحـمد بن على بن الحسین بن             ) 33(المفید،
صـاحـب کـتـاب مـن الیـحـضـره الفـقیه ، عـن الـشیخ ابـى القاسـم            ) 34(قمى  موسى بن بابویه ال   

صـاحب  ) 36(عـن الشـیخ االجل ثقۀ االسالم محمد بن یعقـوب الکلینـى        ) 35(جعفر بن قـولویـه ،   
عـن الـسـکونى   ) 39(عـن النـوفلى ،  ) 38(عــن ابــیه ،  ) 37(الکـافـى ، عـن عـلى بـن ابـراهـیـم ،      

ان النبـى ، صـلى اهللا علیـه و آلـه ، بـعــث سـریــۀ فـلمــا                   :  ، علیه الـسالم      عن ابى عبداهللا  ) 40(،
یــا  : فـقـیــل   . مرحبا بقوم ، قضوا الجهاد االصـغر، و بقـى علـیهم الجهـاد االکـبــر               : رجـعـوا قال   

  ) 41.(جهاد النفس : رسـول اهللا مـا الجـهـاد االکـبـر؟ قال 
  :ترجمه 

همانـا پـیـغـمـبــر،    : الصادق ، علیه السالم ، حدیث کند که فرمود        سـکـونى از حضرت ابى عبداهللا      
آفـریـن بـاد بــه گروهـى      : پس چون که برگشتند فرمود    . صـلى اهللا عـلیه و آله ، فرستاد لشکرى را        

گفته شد اى پیغمبـر خـدا       . که به جاى آوردند جهاد کوچک را، و به جاى ماند بر آنها جهاد بزرگ                
  .جهاد نفس است : مودچیست جهاد بزرگ ؟ فر

بـاقى  ) 42.(خـیـر الـسـرایـا اربــع مــائۀ رجـل     : یـقـال . شـرح السـریـۀ قـطـعـۀ مـن الجـیـش      
  .الفاظ روایت معلوم است 

نشئه ظاهره ملکیه دنیویه که آن بـدن او        : بدان که انسان اعجوبه اى است داراى دو نشئۀ و دو عالم             
و نفـس او، کـه از عـالم غـیــب و            . ه که از عـالم دیگـر اسـت          اسـت ؛ و نشئه باطنه غیبیه ملکوتی      

مـلکوت است ، داراى مقامات و درجاتى است که به طریق کلى گاهى تقسیم کـرده انـد آن را بــه     
و گـاهــى   ) 45(و گاهى به سه قـسمت ،      ) 44(و گـاهى به چهار قسمت ،     ) 43(هـفـت قـسـمـت ،  

مقامات و درجـات آن جنـودى اســت رحـمـانــى و            و از براى هر یک از       ) 46.(بـه دو قـسـمت    
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عـقـالنى ، که آن را جذب به ملکوت اعلى و دعوت بـه سـعادت مـى کننـد، و جـنــودى اســت             
و هـمیـشه   . شـیـطانى و جهالنى که آن را جذب به ملکوت سفلى و دعوت به شقاوت مى کـنـنـد               

اگــر جــنود    :  دو طایفـه اسـت       بین این دو لشکر جدال و نزاع است ، و انسان میدان جنـگ ایـن               
رحمانى غالب شد، انسان از اهل سعادت و رحمت است و در سلک مالئکه منخـرط، و در زمــره                    
انـبـیـا و اولیـا و صـالحـیـن مـحـشـور اسـت ، و اگـر جـنـود شـیـطـانــى و لـشـکـر جـهــل                  

ر و محـرومین محـشور   غالب آمد، انسان از اهل شقاوت و غضب است ، و در زمره شیاطین و کفـا     
و چـون در ایـن اوراق بناى تفصیل نیست ، به بعضى مقامات نفس اشـاره کـرده و وجـوه                    . اسـت  

ان . سـعـادت و شـقـاوت آن را اجماال بیان نموده ، کیفیت جهاد نفس را در آن مقام بیان مى کنیم                    
  .شاءاهللا 

  نشئه ملک و ظاهر : مقام اول 
  س فصل ، اشاره به مقام اول نف

بدان که مقام اول نفس و منزل اسفل آن ، منزل ملک و ظاهر و دنیاى آن است ، که اشـعه و انــوار                         
غـیـبـیـه آن در ایـن بـدن مـحـسوس و بنیه ظاهره تابیده و او را زندگانى عرضـى بـخــشـیـده و         

ـت کــه  در ایـن بدن کرده ، و میدان جنگ آن همین بدن است ، و قواى ظاهره آن ، لـشکر آن اسـ                     
و . در اقالیم سبعه ملکیه ، یعنى گوش و چشم و زبان و شکم و فرج و دست و پا، بسط پیدا کـرده                        

تمام این قواى منتشره در این ممالک سبعه در تحت تصرف نفس است به مقام وهم ، زیرا که وهم                    
ف خود  پس اگر وهم حکومت نـمـود در آنـهـا بـه تـصر        . سلطان قواى ظاهره و باطنه نفس است        

یا شیطان ، این قوا جنود شیطان گردند و مملکت در تحت سـلطـنـت شـیـطــان واقــع شــود، و                
لشـکـر رحـمـان و جـنـود عـقل مضمحل گردند و شکست خورده رخت از نشئه ملک و دنیـاى                  

و اگــر وهــم در      . انسان درکشند و هجرت نمایند، و مـمـلکـت خــاص بــه شـیـطــان گــردد              
رف عـقـل و شـرع در آنـهـا تـصـرف نـمـایـد و حـرکـات و سـکـنـات آنـهــا در     تـحـت تـصـ 

تـحـت نـظـام عـقـل و شرع باشد، مملکت رحمانى و عقالنـى شـود و شـیطان و جنـودش از آن                     
پس جهاد نفس که جهاد بزرگ است ، و از کشته شدن در راه حق               . رخت بربندند و دامن در کشند     

ر ایـن مـقام عبارت است از غلبه کردن انسان بر قواى ظاهره خود، و آنهـا را                 تعالى باالتر اسـت ، د    
در تحت فرمان خالق قرار دادن ، و مملکت را از لوث وجود قواى شیطان و جنود آن خالى نمودن                    

  .است 
  فصل ، در تفکر است 
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و بعـضى  . بـدان کـه اول شـرط مـجـاهـده بـا نـفـس و حـرکت به جانب حق تعالى تفکر اسـت              
و آن نیز در مقام خـود صـحیح         ) 47.(از علماى اخالق آن را در بدایات در مرتبه پنجم قرار داده اند            

  .است 
و تـفـکـر در ایـن مـقام عبارت است از آنکه انسان الاقل در هر شب و روزى مقدارى ـ ولـو کـم    

ده و تمـام اسـباب آسـایش و    هم بـاشـد ـ فـکر کند در اینکه آیا موالى او که او را در این دنیا آور 
راحـتـى را از بـراى او فـراهـم کـرده ، و بـدن سـالم و قــواى صـحــیحه ، کـه هـر یـک داراى                        

به او عنایت کرده ، و این همه بسط بساط نعمـت و             . منافعى است که عقل هر کس را حیران میکند        
، و کـتـابـهــا نــازل کـرده و         رحـمـت کـرده ، و از طـرفـى هـم ایـن هـمـه انـبـیـا فـرسـتــاده             

راهنماییها نموده و دعوتها کرده ، آیا وظیفه ما با این موالى مالک الملوک چیست ؟ آیـا تـمـام این                   
بساط فقط براى همین حیات حیوانى و اداره کردن شهوت است که با تمام حـیـوانــات شـریــک                  

 و اولیـاء معظـم و حـکـمــاى بــزرگ و            هـستیم ، یا مقصود دیگرى در کار است ؟ آیا انبیاء کرام           
عـلمـاى هـر مـلت کـه مـردم را دعـوت بـه قـانـون عقل و شرع مى کردند و آنهـا را از شـهوات                   
حیوانى و از این دنیاى فانى پرهیز مى دادند با آنـهـا دشـمـن داشـتـنـد و دارنـد، یــا راه صــالح                    

  مثل ما نمى دانستند؟مـا بـیـچـاره هـاى فـرو رفـتـه در شهوات را 
اگـر انـسـان عـاقل لحظه اى فکر کند مى فهمد که مقصود از این بساط چیز دیگر است ، و منظور                    

و انــسـان   . از این خلقت عالم باال و بزرگترى است ، و این حیات حیوانى مقصود بالذات نیـست                  
 کند و با خود خطـاب       عـاقـل بـایـد در فـکـر خـودش بـاشـد، و بـه حال بیچارگى خودش رحم           

اى نفس شقى که سالهاى دراز در پى شـهـوات عـمـر خـود را صـرف کـردى و چـیزى جـز   : کند
حسرت نصیبت نشد، خوب است قدرى به حـال خـود رحم کنى ، از مالک الملوک حیـا کنـى ، و               

 و  قدرى در راه مقصود اصلى قدم زنى ، که آن مـوجـب حیات همیشگى و سعادت دائمى اسـت ،                  
سعادت همیشگى را مفروش به شهوات چند روزه فـانى ، که آن هم به دسـت نمـى آیـد حتـى بـا             

. قدرى فکر کن در حـال اهـل دنیا از سابقین تـا ایـن زمـان کـه مـى بینـى                      . زحمتهاى طاقت فرسا  
مالحظه کن زحمتهاى آنها و رنجهاى آنها در مقابل راحتى آنها چقـدر زیـادتر و بـاالتر اسـت ، در                      

آن انسانى که در صورت انـسان و از         . تى که براى هر کس هم راحتى و خوشى پیدا نمى شود           صور
جنود شیطان است و از طرف او مـبـعـوث اسـت و تـو را دعـوت بـه شــهوات مـى کنـد و مـى                       
گوید زندگانى مادى را باید تـامـیـن کـرد، قـدرى در حـال خـود او تاءمـل کـن ، و قـدرى او را                       

بین آیا خودش از وضعیت راضى است ؟ یا آنکه خـودش مبـتال اسـت مـى خواهـد                    استنطاق کن ب  
  بیچاره دیگرى را هم مبتال کند؟
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و در هـر حـال از خـداى خـود با عجز و زارى تمنا کن که تو را آشنا کند و وظایف خـودت کـه                        
و نفس امــاره    و امید است این تفکر که به قصد مجاهده با شیطان            . باید منظور شود ما بین تو و او       

  .اسـت ، راه دیـگـرى بـراى تـو بـنـمـایـانـد و مـوفـق شـوى بـه منزل دیگر از مجاهده 
  فصل ، در عزم است 

مـنـزل دیـگـر کـه بـعـد از تـفـکـر از بـراى انـسـان مـجـاهـد پـیـش مـى آیـد، مـنــزل عــزم                 
 در اشـارات آن را اول درجـات عـارفین    )48(الرئیس  و ایـن غـیـر از اراده است که شیخ        . (اسـت  
  ) 49.)(دانسته 

بـعـضـى از مـشـایـخ مـا، اءطـال اهللا عمره ، مى فرمودند که عزم جوهره انسانیت و میـزان امتیـاز                   
  .انسان است ، و تفاوت درجات انسان به تفاوت درجات عزم او است 

تصمیم بر ترک معاصـى ، و فعـل         و عزمى که مناسب با این مقام است عبارت است از بناگذارى و              
واجبات ، و جبران آنچه از او فوت شده در ایام حیات ، و باالخره عزم بر اینکه ظـاهر و صــورت                       
خـود را انـسـان عـقـلى و شـرعـى نـمـایـد کـه شـرع و عـقـل بـه حـسب ظاهر حکم کنند کـه                  

افــق مـطـلوبــات شــرع      و انسان شرعى عبارت از آن اسـت کــه مـو          . این شخص ، انسان است      
رفـتـار کـنـد، و ظـاهـرش ظـاهـر رسـول اکـرم ، صلى اهللا علیـه و آلـه ، باشـد، و تاءسـى بـه آن       

و ایـن امـرى اسـت بـس         . بزرگوار بکند در جمیع حـرکـات و سـکنات و در تمام افعال و تروک              
  .دگان خداممکن ، زیرا که ظاهر را مثل آن سرور کردن امرى است مقدور هر یک از بن

و بـدان کـه هـیچ راهى در معارف الهیه پیموده نمى شـود مگـر آنکـه ابتـدا کنـد انـسان از ظـاهر                         
و تا انسان متاءدب به آداب شریعت حقه نشود، هیچیک از اخالق حسنه از براى او بـه                 . شـریـعت  

م بـاطن و    حـقـیـقـت پیدا نشود، و ممکن نیست که نور معرفت الهى در قلب او جلوه کنـد و علـ                  
و پس از انکشاف حقیقت و بروز انـوار معـارف در قلـب              . اسرار شریعت از براى او منکشف شود      

و از ایــن جـهــت دعــوى بـعــضـى بـاطــل            . نـیـز مـتـاءدب بـه آداب ظـاهـره خـواهـد بـود      
ج یا پـس از پیـدایش آن بـه آداب ظـاهره احـتـیــا             . علم باطن پیدا شود   . اسـت کـه بـه ترک ظاهر    

و شاید موفق شدم به بیان      . و این از جهل گوینده است به مقامات عبادت و مدارج انسانیت             . نباشد
  .بعضى از آن در این ورقه ها، انشاءاهللا تعالى 

  فصل ، اهمیت عزم در ترک معاصى و انجام تکالیف 
عزم از ایـن  اى عـزیـز، بـکـوش تـا صـاحب عزم و داراى اراده شوى ، که خداى نخواسته اگر بى       

دنیا هجرت کنى ، انسان صورى بیمغزى هستى که در آن عالم به صورت انـسـان مـحـشور نشوى                 
و جرئت بر مـعـاصى کم کـم انـسان را          . ، زیرا که آن عالم محل کشف باطن و ظهور سریره است             
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مى فرمودند  استاد مـعـظم ما، دام ظله ،       . بى عزم مى کند، و این جوهر شریف را از انسان مى رباید            
  .بیشتر از هر چه گوش کردن به تغنیات سلب اراده و عزم از انسان مى کند

پـس اى بـرادر، از مـعـاصـى احـتراز کن ، و عزم هجرت بـه سـوى حـق تعـالى نمـا، و ظـاهر را          
ظـاهـر انـسـان کـن ، و خـود را در سـلک اربـاب شـرایـع داخـل کـن ، و از خـداونـد تـبـارک                  

ى در خـلوات بـخـواه کـه ترا در این مقصد همراهى فـرمـایـد، و رسـول اکــرم ، صــلى                  و تـعـال 
اهللا عـلیـه و آله ، و اهـل بـیت او را شفیع قرار ده که خداونـد بـه توفیـق عنایـت فرمایـد و از تـو             
دستگیرى نماید در لغـزشـهـایـى که در پیش دارى ، زیرا که انـسان در ایـام حیـات لغزشـگاههاى                    

میقى دارد کـه مـمـکن است در آن واحد به پرتگاه هالکت چنان افتد کـه دیگـر نتوانـد از بـراى                ع
خود چاره بـکـنـد، بـلکـه در صـدد چـاره جـویـى هـم بـرنـیـایـد ، بـلکــه شـایــد شـفــاعت                 

  .نعوذباهللا منها. شافعین هم شامل حال او نشود
  فصل ، در مشارطه و مراقبه و محاسبه است 

مـشارطه آن اســت     . از امورى که الزم است از براى مجاهد، مشارطه و مراقبه و محاسبه اسـت                و  
کـه در اول روز مثال با خود شرط کند که امروز برخالف فرمـوده خداونـد تبـارک و تعـالى رفتـار                       

و معلوم است یک روز خالف نکـردن امـرى اســت خـیــلى     . و این مطلب را تصمیم بگیرد     . نکند
تـو عـازم شـو و شـرط کـن و تـجـربــه نـمــا                . نسان مى تواند به آسانى از عهده برآید       سـهـل ، ا  

ممکن است شیطان و جنود آن ملعون بر تو این امـر را بـزرگ نمـایش                 . بـبـیـن چقدر سهل است     
دهند، ولى این از تلبیسات آن ملعون است ، او را از روى واقع و قلب لعن کن ، و اوهـام باطلـه را                

  .رون کن ، و یک روز تجربه کن ، آن وقت تصدیق خواهى کرداز قلب بی
. و آن چنـان اسـت کـه در تمـام مـدت شــرط              . و پـس از ایـن مـشارطه ، باید وارد مراقبه شوى           

مـتـوجـه عـمـل بـه آن بـاشـى ، و خـود را مـلزم بـدانـى بـه عمل کردن بـه آن ، و اگـر خـداى                       
تکب شوى که خالف فـرمـوده خـداسـت ، بدان کـه ایـن از             نخواسته در دلت افتاد که امرى را مر       

بــه آنـهــا لعـنــت      . شیطان و جنود اوست که مى خواهند تو را از شرطى که کـردى بـاز دارنــد               
کـن و از شـر آنـهـا بـه خـداونـد پـنـاه بـبـر، و آن خیال باطل را از دل بیرون نمـا، و بـه شـیطان                     

ط کردم که خـالف فرمان خداوند تعالى نکنم ، ولـى نعمـت مـن               بگو که من یک امروز با خود شر       
سالهاى دراز است به من نعمت داده ، صحت و سـالمـت و امنیت مرحمت فرموده و مرحمتهـایى                  
کرده که اگر تا ابد خدمت او کنم از عهده یکى از آنها برنمى آیم سزاوار نیست یک شرط جزئى را                     

و ایـن  . ان طرد شود و منصرف گردد و جنود رحمان غالـب آیـد  امید است انشاءاهللا شیط. وفا نکنم  
  .مراقبه با هیچ یک از کارهاى تو، از قبیل کسب و سفر و تحصیل و غیرها، منافات ندارد
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و آن عبـارت اسـت از اینکـه حــساب           . و بـه هـمـیـن حال باشى تا شب که موقع محاسبه است            
 که آیا به جا آورد، و با ولى نـعـمـت خــود            نفس را بکشى در این شرطى که با خداى خود کردى          

در ایـن معامله جزئى خیانت نکردى ؟ اگر درست وفا کردى ، شکر خدا کن در این توفیق و بـدان                     
که یک قدم پیش رفتى و مورد نظر الهى شدى ، و خداوند انشاءاهللا تو را راهـنــمایى مـى کنـد در                       

چندى به این عمل مواظبت کن ، امیـد         . ر خواهد شد  پیشرفت امور دنیا و آخرت ، و کار فردا آسانت         
است ملکه گردد از براى تو به طورى که از براى تو کار خیلى سـهــل و آســان شــود، بلکـه آن                        
وقت لذت مى برى از اطاعت فرمان خدا و از ترک معاصى در هـمـین عالم ، با اینکه اینجـا عـالم                       

  .د و تو را ملتذ مى نمایدجزا نیست لذت مى برد و جزاى الهى اثر مى کن
و بدان که خداى تبارک و تعالى تکلیف شاق بر تو نکرده و چیزى که از عهده تو خـارج اســت و                       
در خـور طـاقت تو نیست بر تو تحمیل نفرموده ، لکن شیطان و لشکر او کار را بـر تــو مــشـکل          

رى شـده در شـرطــى      و اگر خداى نخواسته در وقت محاسبه دیدى سستى و فتـو           . جلوه مى دهند  
و . کـه کـردى ، از خـداى تعالى معذرت بخواه و بنا بگذار که فردا مردانه به عمل شرط قیام کنـى                     

به این حال باشى تا خداى تعالى ابواب توفیق و سعادت را بر روى تو باز کند و تـو را بـه صـراط                         
  .مستقیم انسانیت برساند
  فصل ، در تذکر است 
ـان را معاونت کامل مى نماید در مجاهده با نفس و شـیطان ، و بایـد انـسان                   و از امـورى کـه انـس    

و ما این مقام را به ذکر آن ختم مى کــنیم بـا              . سـالک مـجاهد خیلى مواظب آن باشد، تذکر است         
و آن در این مقام عبارت است از یاد خـداى تعـالى و نعمتهـایى                . اینکه خیلى از مطالب باقى است       

  .حمت فرموده که به انسان مر
و هـر   . بـدان که از امور فطریه ، که هر انسان جبلۀ و فطرۀ بدان حکم مى کند، احترام منعم اسـت                     

کس در کتاب ذات خود اگر تاءملى کند، مى بیند که مسطور است که باید از کـسى کـه بـه انـسان                        
نعام بــى غـرضــتر   و معلوم است هر چه نعمت بزرگتر باشد و منعم در آن ا. نعمتى داد احترام کند 

مثال فرق واضح است در احترام بین کسى که         . باشد، احترامش در نظر فطرت الزمتر و بیشتر است          
به شما یک اسب مى دهد و آن منظور نظرش هست ، با کسى که یک ده شــشـدانگى بدهـد و در                       

ا احترام مى کنیـد،     مثال اگر دکترى شما را از کورى نجات داد فطرتا او ر           . این دادن منتى هم نگذارد    
اکنون مالحظه کن نعمتهاى ظاهره و باطنه که مالک         . و اگر از مرگ نجات داد بیشتر احترام مى کنید         

الملوک جل شاءنه به ما مرحمت کرده که اگر جن و انس بخواهند یکى از آنها را به ما بدهند نمـى              
 از آن استفاده مى کنیم و حیات ما         مثال این هوایى که ما شب و روز       . توانند و ما از آن غفلت داریم        

و همه موجودات محیط بسته به وجود آن است ، کـه اگـر یـک ربـع سـاعت نباشد هـیچ حیـوانى              
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زنده نمى ماند، چه نعمت بزرگى است ، که اگر تمام جن و انس بخواهند شبیه آن را به مـا بدهنـد                       
) و(را از قـبـیــل صـحــت بــدن         و همین طور قدرى متذکر شو سـایـر نـعـیـم الهــى           . عاجزند

قـواى ظـاهـره از قـبـیـل چـشـم و گـوش و ذوق و لمـس ، و قـواى بـاطـنـه از قـبـیـل خـیـال                  
تمام اینها را مالـک المــلوک بــه         . و وهـم و عقل و غیر آن ، که هر یک منافعى دارد که حد ندارد               

یم ، و بدون اینکـه بـه مـا منتـى تـحـمـیــل              مـا عـنـایـت فـرمـوده بـدون ایـنـکـه از او بـخـواه       
و به اینها نیز اکتفا نفرمـوده و انبیـا و پیغمبـران فرسـتاده و کتبـى فـرو فـرسـتــاده و راه                        . فـرمـاید

سـعـادت و شـقـاوت و بهشت و جهنم را به ما نموده ، و هر چه محتاج به او بـودیـم در دنـیـا و                      
اینکه به طاعت و عبادت ما احتیاجى داشـتـه بـاشـد، یـا بـه             آخـرت بـه مـا عنایت فرموده ، بدون        
بـعــد از   . فقط از براى نفع خود ما امر و نـهـى فـرمــوده            . حال او طاعت و معصیت ما فرقى کند       

تـذکـر ایـن نـعمتها و هزاران نعمتهاى دیگر، که حقیقتا از شمردن کلیات آن تمام بشر عاجز اسـت            
یـا در فطـرت شـما احتـرام همچـو مـنـعـمــى الزم اســت ؟ و آیــا         چه برسد به جزئیـات آن ، آ     

  خـیـانـت نـمـودن بـه هـمـچـو ولى نـعـمـتـى در نـظـر عقل چه حالى دارد؟
ایـن همـه    . و نیز از امورى که در فطرت ثبت و مسطور است احترام شخص بزرگ و عظیم اسـت                   

الطین و بزرگـان مـى نماینـد، بـراى ایــن            احتراماتى که مردم از اهل دنیا و ثروت مى کنند و از س            
آیا چـه عظمتـى بـه عظمـت و بزرگـى مــالک       .  داده اند اسـت که آنها را بزرگ و عظیم تشخیص        

الملوک است که دنیاى پست و مخلوق ناقابل آن ، که کوچکترین عوالم است و تنگترین نــشـĤت                  
به همین منظومه شمسى خـودمان ،      اسـت ، تـاکـنـون عـقـل هیچ موجودى به آن ، نرسیده ؟ بلکه             

که از منظومات شمسى دیگر کوچکتر و در پیش شموس دیگر قدر محسوس ندارد، مـسـتکـشفین                
آیا این عظیم که با یک اشاره ایـن همـه عـوالم و هــزاران هــزار                  . بزرگ دنیا اطالع پیدا نکرده اند     

   فـطـرت عقل ؟عـوالم غـیـبـه را خـلق فـرمـوده الزم االحـتـرام نـیـسـت در
مـى بینیـد کـه اگـر انـسان از کـسى خـداى               . و نـیـز، حـاضر در کتاب فطرت الزم االحترام است          

.  ، اگر حاضر شد فطرتا سکوت مى کند و از او احترام مى نماید                نـکـرده بـدگـویى کند در غیابش      
نظـر او اداره    و معلوم است خداى تبارک و تعالى در همه جا حاضر و تمام ممالک وجود در تحت                  

  .مى شود، بلکه همه نفس حضور و همه عالم محضر ربوبیت است 
اکـنـون مـتـذکـر شـو اى نفس خبیث نویسنده که چه ظلمى است بزرگ و چه گناهى است عظیم                 
اگـر مـعـصـیـت هـمـچـو عـظـیمى را به نعمت خودش که قـواى تـو اسـت در محـضر مقـدس              

 خردله حیا باشى ، نباید از خجلت آب شوى و به زمـین فـرو                آیا اگر داراى یک   . خودش بـنـمایى   
  بروى ؟
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پـس ، اى عزیز متذکر عظمت خداى خودت باش ، و متذکر نعمتها و مرحمتهاى او شو، و متـذکر                    
حـضور باش ، و ترک کن نافرمانى او را، و در این جنگ بـزرگ بـر جنـود شـیطان غلبـه کـن ، و                           

ـى و حـقـانـى کــن ، و بــه جــاى جـنــود شـیـطــان               مـمـلکـت خـود را مـمـلکـت رحـمـان    
مـحـل اقـامـت لشـکـر حـق تـعالى نما، تا آنکه خداونـد تبـارک و تعـالى تـو را توفیـق دهـد در                       
مـجـاهـده مـقـام دیـگـر و در مـیدان جنگ بزرگتر که در پیش است ، و آن جهاد نفس اسـت در                    

  . به آن اشاره مى کنیم  که ان شاءاهللا عالم باطن و مقام دوم نفس 
و بـاز تـذکـر دهـم کـه در هـر حـال به خود امیـدى نداشـته بـاش کـه از غیـر خـداى تعـالى از                          

و از خود حق تعالى بـا تـضرع و زارى توفیـق بخـواه کـه تـو را در ایـن           . کـسـى کارى برنمى آید   
  .انه ولى التوفیق . مجاهده اعانت فرماید تا بلکه ان شاءاهللا غالب آیى 

  نشئه باطن و ملکوت : مقام دوم 
بـدان کـه از بـراى نـفـس انـسـانـى یـک مـمـلکـت و مقام دیگر است کـه آن مملکـت بـاطن و                    

و نـزاع و    . نشئه مـلکـوت اوسـت کـه جـنود نفس در آنجا بیشتر و مهمتر از مملکت ظاهر اسـت                 
غالبـه در آن نـشئه بیـشتر و بـا         جـدال بـیـن جـنـود رحـمـانـى و شـیـطانى در آنجـا عظیمتـر و م            

بـلکـه هـر چـه در مـمـلکـت ظـاهـر اسـت از آنـجـا تنـزل کـرده و ظهـور                . اهـمـیـتـتـر اسـت   
در ملک نموده ، و اگر هر یک از جنود رحمانى و شـیطانى در آن مــملکت غالـب آینـد، در ایـن                         

ز اهــل ســلوک و اخــالق        و جهاد نفس در این مقام پیش مشایخ عظام ا         . مملکت نیز غالب شوند   
خـیـلى اهـمـیـت دارد، بلکه مى توان سرچشمه تمام سعادات و شقاوات و درجـات و درکـات را                  

  .انسان باید خیلى ملتفت خود در این جهاد باشد. آن مقام دانست 
ممکن است خداى نخواسته به واسطه مغلوبیت جنود رحمانى در آن مملکت و خالى گذاشـتن آن                  

صـبـیـن و نـااهلها از جنود شیطان ، هالکت همیشگى از براى انـسان پیـدا شـود کـه                   را بـراى غـا  
قـابـل جـبـران نباشد، و شفاعت شافعین شامل حال او نگردد، و ارحم الراحمین ، نعوذباهللا ، نـیـز                 

واى بر کــسـى کــه      . بـه نـظـر سـخـط و غـضب به او نگاه کند، بلکه شفعاء او خصماء او شوند              
ــ ــصـمـش شـــودشـفـی ــایى و ســختیهایى و   . ـع او خـ ــذابهایى و ظلمه ــد جــه ع ــى دان خـــدا م

بـدبـخـتـیهایى دنبال این غضب الهى و دشمنى اولیاى حق اسـت کـه تمـام آتـشهاى جهـنم تمـام             
خـدا نـکـنـد آنـچـه حـکـمـا و عـرفـا      . زقـومـهـا مـارهـا و عـقـربـهـا پـیـش آن هـیـچ اسـت         

ک خبر مى دهند راجع به این عذابها به سر ما ضعفا و بیچارگـان بیایـد، کــه                   و اهل ریاضت و سلو    
تـمام عذابها که تصور مى کنید پیش آن سهل و آسان است ، و تمام جهنمها کـه شـنیدید پـیش آن                       

  .رحمت و بهشت است 
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 غـالبـا وصـف جـهـنـم و بـهـشـت کـه در کـتـاب خـدا و اخـبـار انــبیا و اولیـا شـده جهـنم و                    
گاهى اشـاره خفیـه اى      . بهشت اعمال است که از براى جزاى عملهاى خوب و بد تهیه شده است               

نیز بـه بـهـشـت و جـهـنم اخالق که اهمیتش بیشتر است شده ، و گاهى هـم بـه بهـشت لقـاء و                       
من و تو اهلش    . جهنم فراق ، که از همه مهمتر است ، گردیده ، ولى همه در پرده و از براى اهلش                    

ولى خوب است منکر هم نشویم و ایمان داشـته باشـیم بـه هـر چـه خداونـد و اولیـایش                       . تیم  نیس
گاهى هم ممکن اسـت کــه       . فـرمـوده انـد، شـاید این ایمان اجمالى هم براى ما فایده داشته باشد           

انـکـار بـیـجـا و رد بـى موقع و بدون علم و فهم براى ما ضررهاى خیلى زیـاد داشـته بـاشــد، و              
مثال تا شنیدى فالن حکـیم یـا فـالن عــارف یـا فـالن         . ـن دنیا عالم التفات به آن ضررها نیست         ای

مرتاض چیزى گفت که به سلیقه شما درست در نمى آید و با ذائقه شما گـوارا نیـست ، حمـل بـه              
شاید آن مطلب منشاء داشـته باشـد از کتـاب و سـنت و عقـل و شـما بـه آن                       . باطل و خیال مکن     

چه فرق مى کند که یک نفر فقیه یک فتوى بدهد، از بـاب دیـات مـثال، کـه شـما                . باشیدبرنخورده  
و شما بدون مراجعه به مدرکش رد کنید او را، یا آنـکـه یـک نـفر سالک الى اهللا یـا                   . کمتر دیده اید  

عارف باهللا یک حرف بزند راجع به معارف الهیه یا راجـع بــه احــوال بـهــشـت و جـهـنــم ، و                   
تـوهـیــن کـنـیــد یــا      . ـمـا بـدون مـراجـعـه بـه مـدرکـش او را رد کـنـیـد، سـهـل اســت             ش

مـمـکـن اسـت آن شـخـصـى کـه اهـل آن وادى اسـت و صـاحب آن فـن               . جـسـارت نـمـائیـد 
است یک مدرکى از کتاب خدا داشته باشد، یا از اخبار ائمه هـدى داشـتـه بـاشـد، و شـمـا بـه آن                   

و معلوم اسـت    . نـخـورده بـاشـیـد، آن وقـت شـمـا رد خـدا و رسول کردید بدون عذر موجه              بـر
به سلیقه من درست نبود یا علم من به این جا نرسیده بود یا از اهل منبر برخالف آن شـنیدم عـذر                        

  .نیست 
 اخـالق   آنچه آنها راجع به بهشت اخالق و ملکات و جهنم         . در هـر حـال ، از مـقـصـود نـگـذرم        

  .و درکات گفته اند مصیبتى است که طاقت شنیدنش را هم نداریم 
پـس اى عـزیـز فـکـرى کـن و چاره جویى نما و راه نجاتى و وسیله خالصى از براى خـود پیـدا                     

و به خداى ارحم الراحمین پناه ببر، و در شبهاى تاریک با تضرع و زارى از آن ذات مـقـدس                   . کن  
را اعانت کند در این جهاد نفـس ، تـا ان شـاءاهللا غالـب شـوى و مـمـلکــت                     تـمـنـا کـن کـه تو     

را رحمــانى گردانــى و جنــود شــیطان را از آن بیــرون کنــى ، و خانــه را بــه دســـت  ) وجــودت (
صـاحـبـش دهـى تـا سـعادتها و بهجتها و رحمتهایى خداوند بـه تـو عنایـت فرمایـد کـه تـمــام                     

 بهشت و حور و قصور پیش آنها چیزى نباشد، و آن سلطنت             چـیـزهـایـى کـه شـنـیدى از وصف    
کلیه الهیه است که خبر دادند اولیاى خدا از این ملت بیضاى حنیف ، و باالتر از آن چیزهایى است                    

  ) 50.(که نه گوش احدى شنیده و نه چشمى دیده و نه به قلب بشرى خطور کرده 
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  فصل ، در اشاره به بعضى قواى باطنیه است 
 کـه خـداونـد تبارک و تعالى به ید قدرت و حکمتش در عـالم غیـب و بـاطن نفـس قـوایى        بـدان

خلق فرموده داراى منافع بیشمار به آنچه مورد بحث ما اسـت در ایـن مـورد سـه قـوه اسـت و آن                         
و هر یک از این قوا منافع کثیره دارنــد از بــراى حفـظ نـوع و                  . واهـمه و غضبیه و شهویه است       

. دنیا و آخرت ، که علما ذکر کرده اند و اکنون ما را بـه آن احـتـیـاجـى نـیــسـت  شخص و تعبیر   
و آنـچه الزم است در این مقام تنبه دهم آن است که این سه قوه سرچشمه تمام ملکـات حـسنه و                      

  .سیئه و منشاء تمام صور غیبیه ملکوتیه است 
یا یک صورت ملکـى دنیـا وى دارد کـه           و تـفـصیل این اجمال آنکه انسان همین طور که در این دن           

خـداونـد تـبـارک و تـعـالى آن را در کـمال حسن و نیکویى و ترکیـب بـدیع خلـق فرمـوده کـه                      
عـقـول تمام فالسفه و بزرگان در آن متحیر است و علم معرفۀ االعضاء و تشریح تـاکنون نتوانـسته                   

ز بـین مخلوقـات امتیـاز داده بــه          است معرفت درستى به حال آن پیدا کنـد و خداونـد انـسان را ا               
حـسـن تـرکـیـب و جـمـال نـیـکـو مـنـظـر، کـذلک از بـراى او یـک صـورت و شکل ملکوتى               
غیبى است ، که آن صورت تابع ملکات نفس و خلق بـاطن اسـت در عـالم بعـد از مــوت ، چــه                    

ـ          . بـرزخ بـاشـد یـا قـیـامت      سانى بـاشــد، صــورت     انسان اگر خلق باطن و ملکه و سریره اش ان
ولى اگـر ملکـاتش غیـر ملکـات انــسـانـى بـاشــد،             . مـلکـوتـى او نـیـز صـورت انـسانى است       

مثال اگر ملکه شـهوت و بهیمیت بـر بـاطن          . صورتش انسانى نیست و تابع آن سریره و ملکه است           
ت یـکى از   او غلبه کند و حکم مملکت باطن حکم بهیمه شود، انسان صورت مـلکـوتـیـش صـور             

و اگر ملکه غضب و سبعیت بر بـاطـن و سـریـره اش غلبه کنـد و               . بهائم است مناسب با آن خلق       
. حکم مملکت باطن و سریره حکم سبع شود، صورت غیبیه مـلکوتیه صورت یکى از اسباع اسـت   
 و اگر وهم و شیطنت ملکه شد و باطن و سـریره اش داراى مـلکــات شـیـطـانــیه شـد، از قبیـل                      
خدعه ، تقلب ، نمیمه ، غیبت ، صورت غیب و ملکوتش صورت یکى از شیاطین است به مناسبت                   

و گاهى ممکن است به طریق ترکیب دو ملکه یا چـنـد مـلکـه مـنـشـاء صـورت مـلکـوتـى               . آن  
آن وقـت بـه شـکل هیچ یک از حیوانات نمى شود، بلکه صورت غریبى پیدا مـى کنـد کـه                    . شـود

از پیغمبـر خـدا، صـلى اهللا        . ت مـدهـش و موحش بدترکیب در این عالم سابقه ندارد         هیچ آن صور  
علیه و آله ، نـقـل شـده کـه بـعضى مردم قیامت محشور مى شـوند بـه صـورتهایى کـه نیکوسـت        

  ) 51.(و انترها) ها(پیش آنها میمون 
ـد زیـرا که آن عـالم  بـلکـه مـمـکـن اسـت از بـراى یـک نـفـر در آن عـالم چـنـد صـورت بـاش            

و ایــن   .  از یــک صــورت قـبــول نـکـنــد           مـثـل ایـن عـالم نـیـسـت کـه یـک چـیـز بـیـش         
  .مـطـلب مـطـابـق بـا بـرهـان نـیـز هـسـت و در محل خود مقرر است 
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و بـدان کـه مـیـزان در ایـن صـور مـخـتلفه ، کـه یکـى از آنهـا انـسان اسـت ، و بـاقى چیزهـاى           

گر، وقت خروج نفس است از این بدن و پیدا شدن مملکت برزخ و غلبـه سـلطان آخـرت کـه                      دیـ
در وقـت خـروج از بـدن بـا هـر مـلکـه اى از دنـیـا رفـت بـا آن ملکـه                 . اولش در بـرزخ اسـت     

صورت آخرتى مى گیرد، و چشم ملکوتى برزخى او را مـى بینـد، و خـود او هـم وقـت گـشودن                        
الزم نیـست   .  را بـه هـر صورتى هست مى بیند، اگـر چـشم داشـته باشـد               چـشـم بـرزخـى خـود  

خداى تعالى مـى فرمایـد      . کـسى که در این دنیا به صورتى هست آن جا هم به همان صورت باشد              
خدایا چرا مرا کور محشور کردى بـا آنکه در دنیـا   : نقل از بعضى که در وقت حشر مى گویند        ) به  (

چون تو آیات ما را فرامـوش کـردى امـروز فـرامــوش شــدى               : دچشم داشتم ؟ جواب مى فرمای     
. اى بـیـچـاره ، تـو چـشـم مـلکـى ظاهر بین داشتى ، ولى باطن و مـلکـوتـت کــور بــود                 ) 52.(

کـورى خـودت را حـاال ادراک کـردى ، و اال از اول کـور بـودى ، چــشـم بــصـیـرت بـاطــنى            
اى بیچاره ، تو قامت مـستقیم و صـورت خـوش ترکیـب              . اشتى  که آیات خدا را به آن مى بینند ند        

ملکى دارى ، میزان ملکوت و باطن ، غیر از ایـن اسـت ، بـایـد اسـتــقامت بـاطنى پیـدا کنـى تـا                        
باید روحت روح انـسانى باشد تا صـورت عـالم بـرزخ و آخرتـت               . مستقیم القامۀ در قیامت باشى      

ـه عـالم غـیـب و بـاطـن ، کـه عـالم کـشـف سـرایــر           تو گمان مى کـنـى ک    . صورت انسان باشد  
: و ظـهـور مـلکـات اسـت ، مـثـل عـالم ظـاهـر و دنـیـا است که اختالط و اشتباه در کـار باشـد                   

چشم و گوش و دست و پا و سـایـر اعـضـایـت ـ هـمـه بـا زبـانـهـاى مـلکـوتـى ، بـلکـه بــه   
  .دت به هر چه کردى مى دهندقول بعضى با صورتهاى ملکوتى ، شها

هـان اى عـزیـز گـوش دل بـاز کـن و دامـن هـمـت بـه کـمـر زن و بـه حـال بـدبـخـتى خـود                   
رحم کن ، شاید از این عالم به صورت انسان گردانى و از این عالم بـه صــورت آدمــى بـیــرون                      

ظه و خطابه است ، اینها همـه        مبادا گمان کنى اینها موع    . روى که آن وقت از اهل نجات و سعادتى          
ـــن و     ـــار صـادقـی ــشف اصــحاب ریاضــت و اخـب ــام و ک ــاى عظ ــان حکمــى حکم نتیجــه بره

  .مـعـصـومـیـن اسـت ، در ایـن اوراق بـنـاى اقـامـه بـرهـان و نقل اخبار و آثار زیاد نیست 
  فصل ، در بیان جلوگیرى انبیا از اطالق طبیعت 

ن اسـت از جنـود رحمـانى باشـد و موجـب سـعادت و                بـدان که وهم و غـضب و شـهوت ممکـ          
و ممکـن اسـت     . خوشبختى انسان گردند، اگر آنها را تسلیم عقل سلیم و انبیاء عظیم الشاءن نمایى               

از جـنـود شـیـطـانـى بـاشـند، اگر آنها را سر خودگردانى و وهم بر آن دو قـوه بـا اطــالق عنـان                 
هـیچ یـک از انبیـاء عظـام ، علـیهم الـسالم ، جــلوى                 و این نیز پوشیده نماند کـه        . حکومت دهى   

شـهـوت و غضب و وهم را به طور کلى نگرفته اند، و هیچ داعى الى اهللا تاکنون نگفته اسـت بایـد                      
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شهوت را بکلى کشت و نائره غضب را بکلى خاموش کرد و تدبیر وهم را از دســت داد، بـلکــه                     
ت میزان عقلى و قـانـون الهـى انجـام وظیفـه دهنـد،            فـرموده اند باید جلو آنها را گرفت که در تح         

زیرا این قوا هر یک مى خواهند کار خود را انجام دهند و به مـقـصـود خـویـش نـایــل شـونــد                    
مثال نفس بهیمى مـسـتـغرق شهوت خود سـر عنـان          . اگر چه مستلزم فساد و هرج و مرج هم شود         

دهد، اگر چه بـه زنــاى بـا محـصنات در خانـه     گسیخته مى خواهد مقصد و مقصود خود را انجام   
و نفس غضوب خودسر مى خواهد انجام مطلوب خـود دهـد، اگـر چـه مـستلزم قتـل               . کعبه باشد 

و نفس داراى واهمه شیطانیه مى خواهد کار خود را انجام دهد، اگر چه مستلزم               . انبیاء و اولیا گردد   
  . باشد و عالم درهم و برهم گردد فساد در ارض 

انـبـیـاء، عـلیـهـم السـالم ، آمـدنـد، قـانـونـهـا آوردنــد و کـتـابـهــاى آسـمـانــى بــر آنـهــا                 
نـازل شـد که جلوگیرى از اطالق و زیاده روى طبیعت کننـد و نفـس انـسانى را در تحـت قـانون                       

ـل و عـقـل و شـرع درآورنـد و آن را مـرتـاض و مـؤ دب کـنـنـد کــه خــارج از مـیــزان عـقـ                  
پس هر نفسى که با قوانین الهیه و موازین عقلیه ملکات خود را تــطبیق کـرد،                 . شـرع رفـتـار نکند  

سعید است و از اهل نجات مى باشد، و اال پناه ببـرد بـه خـداى تبـارک و تعـالى از آن شـقاوتها و                           
 کــه در     دارد و از آن صـورتهاى موحـشه و مـدهــشـه             بدبختیها و ظلمتها و سختیها که در پـیش          

بـرزخ و قـبـر و در قـیـامـت و جهنم مصاحب اوست ، و از نتیجه ملکـات و اخـالق فاسـده کـه                       
  .پایبند اوست 

  فصل ، در بیان ضبط خیال است 
منـشاء غلبـه بــر      ) نـد (بـدان کـه اول شرط از براى مجاهد در این مقام و مقامات دیگر، که مى توا               

چـون کـه ایــن خیـال مرغـى اسـت          .  خـیـال اسـت    شـیـطـان و جـنـودش شـود، حـفـظ طـائر     
ــسى از       ــن موجــب ب ــزد، و ای ــى آوی ــود را م ــاخى خ ــه ش ــى ب ــر آن ــه در ه ــن ک ــرواز ک ــس پ ب

و خـیـال یـکـى از دستاویزهاى شیطان است که انسان را بواسطه آن بیچـاره       . بـدبـخـتـیـهـاسـت  
  .کرده به شقاوت دعوت مى کند

صالح خود برآمده و مى خواهد باطن را صفایى دهد و از جنـود              انـسـان مـجـاهـد کـه در صـدد ا     
ابـلیـس آن را خـالى کند، باید زمام خیال را در دست گیرد و نگذارد هـر جـا مـى خواهـد پـرواز                        
کـنـد، و مـانـع شـود از ایـنـکـه خـیـالهـاى فـاسـد بـاطــل بــراى او پـیــش آیــد، از قـبــیل                    

و این اگر چه در اول امــر        . خیال خود را متوجه امور شریفه کند      خیال معاصى و شیطنت ، همیشه       
قـدرى مـشـکـل به نظر مى رسد و شیطان و جنودش آن را به نظر بزرگ جلوه مى دهـنــد، ولـى                     

ممکن است ، براى تجربه تو نیز چنـدى در صـدد            . بـا قدرى مراقبت و مواظبت امر سهل مى شود        
هر وقت مى خواهد متوجه امر پستى و خـسـیـسـى         :  کنى   جمع خیال باشى و مواظبت کامل از آن       
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شـود، آن را مـنـصـرف کـنـى و مـتـوجـه کـنـى بـه امـور دیـگـر، از قـبـیـل مـبـاحات یا امـور                 
اگر دیدى نتیجه گرفتى ، شکر خداى تعالى کن بـر ایـن تـوفـیـق ، و ایـن مطلـب                 . راجحه شریفه   

حمت خود راهى براى تو باز کند از ملکوت که هدایت شوى بـه              را تعقیب کن شاید خداى تو به ر       
  .صراط مستقیم انسانیت و کار سلوک الى اهللا تعالى براى تو آسان شود

و مـلتـفت باش که خیاالت فاسده قبیحه و تصورات باطله از القائات شیطان است که مـى خواهـد                   
ى با شیطان و جنودش و مى خـواهى  جنود خود را در ممکلت باطن تو برقرار کند، و تو که مجاهد 

صفحه نفس را مملکت الهى و رحمانى کنى ، باید مواظب کید آن لعین باشى و این اوهام برخالف                   
رضاى حق تعالى را از خود دور نمایى تا ان شاءاهللا در این جنگ داخلى ایـن سـنگر را کـه خیلـى                        

ه سـر حـد اسـت ، اگـر اینجـا            مهم است از دست شیطان و جنودش بگیرى ، که این سنگر به منزل             
  .غالب شدى امیدوار باش 

و اى عـزیـز، از خـداى تـبـارک و تـعـالى در هـر آن اسـتعانت بجـوى و اسـتعانه کـن در درگـاه              
بارالها، شیطان دشمن بزرگى است که طمع بر انـبـیـا و          : معبود خود، و با عجز و الحاح عرض کن          

ت با ایـن بنـده ضـعیف گرفتـار امـانى و اوهــام باطلـه و                  اولیـاء بـزرگ تو داشته و دارد، تو خود       
خیاالت و خرافات عاطله همراهى کن که بتواند از عهده این دشمن قـوى برآیـد و در ایـن میـدان                      
جنگ با این دشمن قوى که سعادت و انسانیت مرا تهدید مى کند تو خـودت بـا مــن هـمــراهى                      

ارج کنم و دست این غاصب را از خانـه مخـتص            فرما که بتوانم جنود او را از مملکت خاص تو خ          
  .به تو کوتاه نمایم 

  فصل ، در موازنه است 
و از چـیـزهـایـى کـه انـسـان را در ایـن سـلوک مـعاونت مى کند و انسان باید مواظب آن باشـد                   

و آن چـنـان اسـت کـه انـسـان عاقل منافع و مضار هر یـک از اخـالق فاسـده و    . مـوازنـه اسـت  
کات رذیله را که زاییده شده شهوت و غضب و واهمه است ، که سر خودند و در تحت تـصرف    مل

شیطان ، مقایسه کند با منافع و مضار هر یـک از اخـالق حـسـنـه و فــضـایل نفـسانیه و ملکـات                     
و مالحظه کند آیا کدام یـک را        . فاضله که زاییده شده اینهاست که تحت تـصـرف عقل و شرع اند           

مثال منافعى که از براى نفسى که داراى شهوت مطلق العنـان اسـت و آن در                 .  اقدام کند  خوب است 
او رسوخ پیدا کرده و ملکه مستقر شـده و از آن مـلکـات بـسـیـارى پـیـدا شده و رذایل بیشمارى                  
فراهم آمده این است که به هر فجورى دسترسى پیدا کند مضایقه نکند، و هر مالى از هر راهـى بـه                      

تش مى آید از آن رو بـرگـردان نـبـاشـد، و هـر چـه مـطابق با میل او اسـت مرتکـب شـود، و                     دس
  .اگر چه مستلزم هر امر فاسدى گردد



 ١٩

و مـنـافـع غـضـب کـه مـلکـه نـفـس شـد و از آن مـلکـات و رذایل دیگر پیدا شد آن است کـه                    
و مـخـتصر مقاومتى کنـد هـر چـه         به هر کس دستش رسید با قهر و غلبه ظلم کند، و هر کس بـا ا               

بتواند با او بکند، و با اندک نامالیمى جنگ و غوغا به پـا کـنـد، و بـه هـر وسـیـله شــده مــضار                      
  .نامالیمات خود را از خود دور کند ولو منجر به هر فسادى در عالم هم بشود

یدا کـرده ایـن اسـت       و هـمـیـنطور منافع نفس صاحب واهمه شیطانیه که در آن این ملکه رسوخ پ             
کـه با هر شیطنت و خدعه شده کار غضب و شهوت را راه بیندازد، و با هر نقشه باطلـه شـده بــر                        
بـنـدگـان خـدا ریـاسـت کـند، گرچه به بیچاره نمودن یک عائله باشد یا به بینوا نمودن یک شـهر                  

  .یا مملکت 
در صـورتــى   . ت تصرف شیطان باشند   ایـنـهـا منافعى است که این قوا دارند در صورتى که در تح           

کـه وقـتـى درسـت فـکـر کـنـیـد و مـالحـظـه حـال ایـن اشـخـاص را بـنـمـایـیـد، هـر کـس              
هـر چـه قـوى هـم بـاشـد و هـر قـدر بـه آمـال و آرزویش هم برسد، باز هزار یک آمالش را بـه                     

  ن اداره شـود و هـر کـس بـه آرزویـش             دست نیاورده ، بلکه در این عالم ممکن نـیـست آمال انسا          
برسد، براى اینکه این عالم دار مزاحمت اسـت و مـواد ایـن عـالم از اجـراى اراده مــا تـعــصـى                   

  .دارنـد، و میل و آرزوى ما نیز محدود به حدى نیست 
مـثـال قـوه شـهـویـه در انـسـان طـورى اسـت کــه اگــر زنـهــاى یــک شـهــر، بــه فــرض                     

و اگـر از یـک مملکـت نـصیبش          .  ، بـه دست او بیاید، باز متوجه زنهاى شهر دیگر اسـت              مـحـال
با اینکه اینهـا کـه گفتـه شـد          . و همیشه آنچه ندارد مى خواهد     . شـد، مـتـوجه مملکت دیگر است      

فرضى است محال و خیالى است خام ، با وجود این تنور شهوت بـاز فـروزان اسـت و انـسان بـه                        
  .ه آرزوى خود نرسید

و هـمـیـن طـور قـوه غـضـب در انـسان طورى مخلوق است که اگر مالـک الرقـاب مطلـق یـک                    
بلکـه هرچـه بـه دسـتش        . مملکت شود، متوجه مملکت دیگر مى شود که آن را به دست نیـاورده               

هـر کـس مـنـکـر اسـت مـراجـعــه بــه حــال خـود            . بیاید، در او ایـن قـوه زیـادتـر مـى شـود       
حال اهل این عالم از قبیل سالطین و متمولین و صـاحبان قـدرت و حـشمت ، آن وقـت                     کند و به    

  .خود تصدیق ما را مى کند
و این فطرتى اسـت کـه       . پـس انـسـان هـمـیشه عاشق چیزى است که ندارد و به دست او نیست              

 مشایخ عظام و حکماى بزرگ اسالم ، خصوصا استاد و شیخ ما در معـارف الهیـه ، جنـاب عـارف                     
روحى له الفدا، به آن کثیرى از معـارف         ) 53(کـامـل ، آقـاى آقـا مـیـرزا مـحـمـد على شاه آبادى          

  .که آنها به مقصد ما مربوط نیست ) 54(الهیه را ثابت مى فرمایند
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در هر حال وقتى که انسان فرضا به مقاصد خود برسد، آیا استفاده او چند وقت است ؟ آیـا قــواى         
قت برقرار است ؟ وقتى بهار عمر رو به خزان گذاشت ، نـشاط از دل و قــوه از                    جـوانـى تا چند و   
ذائقـه از کـار مـى افـتـد، طعمها درست ادراک نمـى شـود، چـشم و گــوش و                  : اعـضـا مـى رود  

امـراض مختلفـه   . قـوه لمس و قواى دیگر بیکاره مى شوند ـ لذات بکلى ناقص یا نابود مـى شـود   
م و جذب و دفع و جهاز تنفس کار خود را نمى توانـد انـجــام دهــد،                  جهاز هض : هجوم مى آورد  

پــس مــدت   . جـز آه سـرد و دل پر درد و حسرت و ندامت چیزى براى انـسان بـاقى نمـى مانـد     
اسـتفاده انسان از این قواى جسمانى ، از بعد از تمیز و فهم خوب و بد تـا زمـان افـتــادن قــوا از               

ـا، بـیـش از سـى چـهـل سـال بـراى مـردم قـوى البـنـیـه و صـحیح             کـار یـا نـاقـص شـدن آنـه    
و سالم نیست ، آن هم در صورتى که به امـراض و گـرفـتـاریـهـاى دیـگـر کـه هـمـه روزه مــى                   

  .بـیـنـیـم و غافل هستیم برنخورد
ــ صـد و   ! دمـن عـجـالتـا بـراى جـنـابـعـالى فـرض مـى کـنـم در عـالم خیال ـ کـه مایـه نـدار    

پنجاه سال عمر و فراهم بودن تمام بساط شهوت و غضب و شـیـطـنـت ، و فـرض مـى کـنم کـه                    
هیچ نامالیمى هم براى شما پیش آمد نکند، و هیچ چیز بر خـالف مـقـصـد شـمـا نـشـود، آیـا از                  

 ذخیره اى   ایـن مـدت کـم ، کـه مـثـل بـاد مـى گـذرد، عاقبت شما چیست ؟ آیا از این لذات چه                 
کردید براى زندگى همیشگى خود، براى روز بیچارگى و روز فقر و تنهـایى خـود، بـراى بـرزخ و                     
قیامت خود، بـراى مـالقـات مـالئکـه خـدا و اولیـاء خــدا و انـبـیــاء او؟ جــز یــک اعـمــال                    

 دهنـد، کـه     قـبـیـحـه مـنـکـره کـه صـورت آنـهـا را در بـرزخ و قـیـامـت بـه شـمـا تحویل مى             
  .صورت آنها را جز خداوند تبارک و تعالى کس دیگر نمى داند چیست 

تمام آتش دوزخ و عذاب قبر و قیامت و غیر آنها را که شـنیدى و قیـاس کـردى بـه آتـش دنیـا و                           
. آتش این عالم یک امر عرضى سـردى اسـت           . عـذاب دنـیـا، اشـتـبـاه فـهمیدى ، و قیاس کردى         

همـه  . یـلى سـهل و آسان است ، ادراک تو در این عالم ناقص و کوتاه است عـذاب ایـن عـالم خـ  
آتـشـهـاى ایـن عالم را جمع کنند روح انـسان را نمـى توانـد بـسوزاند، آنجـا آتـشش عـالوه بـر                        
ایـنـکـه جـسـم را مـى سوزاند روح را مى سوزاند، قلب را ذوب مى کنـد، فـؤ اد را محتـرق مـى              

هـا را کـه شـنـیـدى و آنـچـه تـاکـنـون از هــر کــه شـنـیــدى جـهـنــم                تـمـام ایـنـ . نـمـایـد
و وجـدوا مـا عملـوا       : اعـمـال تـو است که در آنجا حاضر مى بینى که خـداى تعـالى مـى فرمایـد                 

ایـنـجـا مـال یـتـیـم خــوردى     . یـعـنـى یـافـتـنـد آنـچـه کـرده بـودنـد حـاضـر     ) 55.(حـاضـرا
ى داند آن صورتى که در آن عالم از آن در جهنم مـى بینـى و آن لـذتى کـه در     لذت بـردى ، خدا م   

آنجا نصیب تو است چیست ؟ اینجا بد گفتى به مردم ، قلب مـردم را سـوزانــیدى ، ایـن سـوزش         
قلب عباد خدا را خدا مى داند چه عذابى دارد در آن دنیا، وقتى که دیـدى مـى فـهـمى چه عـذابى                     
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وقتى غیبت کردى ، صورت مـلکـوتى او براى تو تهیه شـد، بـه              . ه کردى   خودت براى خودت تهی   
ایـنـهــا جـهـنــم اعـمــال کــه        . تو رد مى شود، با او محشورى و خواهى عذاب آن را چـشـیـد            

جـهـنـم سـهـل و آسـان و سـرد و گـوارا و مـال کـسـانى است که اهـل معـصیت هـستند ولـى                     
از قـبـیـل مـلکـه طـمـع ، حــرص ،    . ذیله باطله پـیـدا کـردنـد   براى اشخاصى که ملکه فاسده و ر      

جـحـود، جـدال و شـره ، حـب مـال و جاه و دنیا و سایر ملکات پست ، جهنمى اسـت کـه نمـى     
شود تصور کـرد، صـورتـهاى است که در قلب من و تو خطور نمى کند که از بـاطن خـود نفـس                      

در بعضى از روایات موثقـه      .  گریزان و به وحشت هستند     ظهور مى کند که اهل جهنم از عذاب آنها        
است کـه در جـهـنـم یک وادى است از براى متکبرها که او را سقر مى گویند، شکایت کـرد بــه                     
خـداى تعالى از شدت گرمى و حرارت و خواست از خداى تعالى که اذن دهد او را نفس بکـشد،                    

  ) 56.(پس از اذن نفسى کشید که جهنم محترق گردید
گـاهـى ایـن مـلکات اسباب مى شود که انسان را مخلد در جهنم مـى کنـد، زیـرا کـه ایمـان را از                        
انـسـان مـى گـیـرنـد، مـثـل حـسـد کـه در روایـات صـحیحه ماسـت کـه ایمـان را حـسد مـى                     

و مثل حب دنیا و شرف و مـال کـه در            ) 57.(خورد، هـمـانـطـور کـه آتـش هـیـزم را مـى خـورد       
ات صحیحه است که دو گرگ اگر در گله بى شبان رهـا شـود، یـکـى از آنــها در اول گلـه و                روای

یکى در آخرش ، زودتر آنها را هالک نمى کنند از حب شرف و حب دنیا که دین مـؤ مـن را از او                         
خدا نکند عاقبت معاصى منتهى بشود بـه مـلکـات و اخـالق ظـلمـانـى زشـت ، و              ) 58.(مى گیرد 
 منتهى شود به رفتن ایمان و مردن انسان با حال کفر، که جهنم کافر و جهنم عقایـد باطلـه از                      آنـهـا

  .آن دو جهنم بمراتب سخت تر و سوزانتر و ظلمانیتر است 
هـر چـه تــو      . که مراتب اشتداد غیر متنـاهى اسـت         ) 59(اى عزیز، در علوم عالیه ثابت شده است         
اگـر  .  شدت عذاب را، از آن شدیدتر هـم ممکـن اسـت              تـصـور کـنـى و تـمام عقول تصور کنند      

برهان حکما را ندیدى یا کشف اهل ریاضت را باور نـدارى ، تـو کـه بحمـداهللا مـؤ منـى ، انبیـاء،                          
صلوات اهللا علیهم ، را صادق مى دانى ، تو که اخبار وارده در کتب معتبره مـا را، کـه همـه علمـاى                         

که ادعیه و مناجـات وارده از ائمـه معـصومین ، ســالم اهللا               امامیه قبول دارند، درست مى دانى ، تو         
عـلیـهـم ، را صحیح مى دانى ، تو که موالى متقیان ، امیرالمؤ منین ، سالم اهللا علیه ، را دیدى ، تـو                        
که مناجات سیدالساجدین ، علیه السالم ، را در دعاى ابوحمزه دیـدى ، قــدرى تـاءمــل کــن در                     

الزم نیست یک دعاى طـوالنـى را یـک دفـعـه        .  تفکر نما در فقرات آنها     مـضـمـون آنـهـا، قـدرى  
بـا عـجـله و شـتـاب بخوانى و تفکر در معانیش نکنى ، بنده و شما حـال سـیـد سـجـاد، عـلیــه                   
السـالم ، را نـداریـم کـه آن دعـاى مـفـصـل را بـا حـال بـخـوانـیـم ، شـبـى یــک ربــع آن را،                  

 را، بـا حـال بـخـوان و تـفـکـر کـن در فـقـراتـش شـایـد صـاحـب حـال شـوى              یـک ثـلث آن  
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از هـمـه گـذشـته ، قدرى تفکر در قرآن کن ببین چه عذابى را وعده کرده که اهـل جـهـنــم از                     . 
ببین خـداى تـعــالى مـى       . که مرگ در کار نیست      ! مـالک مـى خـواهند که آنها را بکشد، هیهات         

آیا این چـه حـسرتى اســت ؟ کــه خــداى             ) 60.( حسرتى على ما فرطت فى جنب اهللا         یا: فرماید
تـدبر کـن در آیـه شـریـفــه قــرآن ، بــى              . تـعـالى بـا آن عـظـمـت به این تعبیر ذکر مى فرماید         

یـوم تـرونـهـا تـذهـل کـل مـرضـعـۀ عـمـا ارضـعـت و تـضـع         : تـاءمـل و تـدبـر از آن مـگـذر     
) 61.( حملها و ترى الناس سکارى و ما هم بـسـکـارى ولکـن عــذاب اهللا شـدیــد    کل ذات حمل  

روزى کـه فـراموش مى کنـد هـر شـیردهى از           :وصـف روز قـیـامـت را مـى کـنـد مـى فـرمـایـد       
آنچه شیر مى دهد، و مى اندازد هر آبـسـتـنـى بـچه خود را، و مى بینى مردم را مـست ، بـا اینکـه             

  .ند و لکن عذاب خدا سخت است آنها مست نیست
درسـت تـفـکـر کـن عـزیزم ، قرآن نعوذباهللا کتاب قصه نیست ، شوخى با شما نمى کند، بـبـیــن                  

آیـا چـه    . چه مى فرماید؟ این چه عذابى است که عزیزها را از یاد مى برد، حامله را بى بار مى کند                   
وصـف مـى کنـد بـه شــدت و جــاى             عذابى است که خداوند تبارک و تعالى با آن عظمت او را             

چیزى را که خداى تبارک و تعالى که عظمت او حد و حصر ندارد و عـزت                . دیـگـر بـه عـظـمت    
و سلطنت او منتهى ندارد توصیف به شدت و عظمت کند آیا چـه خـواهـد بـود؟ خـدا مـى دانـد                  

اخـبــار و آثــار اهــل       اگر مـراجـعـه بـه    . عقل من و تو و فکر همه بشر از تصورش عاجز است             
بـیـت عـصـمـت و طـهـارت کـنـى و تـاءمـل در آنـهـا نـمـایى ، مى فهمى که قضیه عـذاب آن                  

 بـه عـذاب ایـن عـالم کـردن قـیــاس          قـیـاس  . عالم غیر از این عذابهایى است که فـکـر کـردى          
  .باطل غلطى است 

ل القـدر، صـدوق طـایـفـه ، نـقــل مــى         مـن بـراى تـو یـک حـدیـث شـریـف از شـیـخ جـلیـ        
کـنـم کـه بدانى مطلب چیست ، مصیبت چقدر است ، با اینکه این حدیث راجع به جهـنم اعمـال                    

اوال باید بدانى که شیخ صدوق ، که این حدیث از اوسـت ،             . است که سردتر از همه جهنم هاست        
آن . او را به جاللت قدر مى شـنـاسـند      کـسـى است که تمام علماء اعالم از او کوچکى مى کنند و             

آن کسى اسـت کـه مـورد لطــف       . بزرگوار کسى است که به دعاى امام ، علیه السالم ، متولد شده              
امام زمان ، علیه السالم و عجل اهللا تعالى فرجه ، بوده ، و نویسنده بــه طـریـقـهــاى عـدیــده از                       

وان اهللا ، مـتـصـل بـه شـیـخ صـدوق حـدیث را نقـل             بـزرگـان عـلمـاء امـامـیـه ، عـلیـهـم رضـ     
پس اگر از اهل ایمانى باید بـه        . مى کند، و مشایخ بین ما و صدوق همه از بزرگان و ثقاب اصحابند             

  .این حدیث عقیده مند باشى 
بـیـنــا رســول اهللا ،      : روى الصـدوق بـاسـنـاده عـن مـولیـنـا الصـادق ، عـلیـه الـسـالم ، قــال              

ى اهللا عـلیـه و آله ، ذات یـوم قـاعـدا اذ اءتـاه جـبـرئیـل ، عـلیـه الـسـالم ، و هــو کـئیــب                      صـل
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یـا جبرئیل مالى اءراک کئیبـا      : حـزیـن مـتـغـیـر اللون فـقـال رسـول اهللا ، صـلى اهللا عـلیـه و آله             
فـقــال  .  الیــوم    یا محمد، فکیف ال اءکون کذالک و انما وضـعت منـافیخ جـهـنــم             : حزینا؟ فقال   

ان اهللا  : و مـا مـنـافـیـخ جـهـنـم یــا جـبـرئیــل ؟ فـقــال            : رسـول اهللا ، صـلى اهللا عـلیـه و آله         
تعالى اءمر بالنار فاءوقد علیها اءلف عام حتى احمرت ، ثم اءمر بها فاءوقد علیهـا اءلـف عـام حتـى                  

فلـو اءن حلقـۀ     . ، و هـى سوداء مظلمۀ      ابیضت ، ثم اءمر بها فاءوقد علیها اءلف عام حتى اسـودت            
من السلسلۀ التى طولها سبعون ذراعا وضعت على الدنیا، لذابت الدنیا من حرها، ولو اءن قطـرۀ مـن                   

: قــال  . الزقوم والضریع قطرت فى شراب اءهــل الدنـیــا، مــات اءهــل الدنـیــا مــن نـتـنـهــا              
و بـکـى جـبـرئیـل ، فـبـعـث اهللا الیـهـمـا مـلکـا،        فـبـکـى رسـول اهللا ، صـلى اهللا عـلیـه و آله ،           

انى اءمنتکما من اءن تذنبا ذنبا اعذبکما علیـه ـ   : ان ربـکـمـا یـقـراء کـمـا السـالم و یقول : فـقـال 
  ) 62.(انتهى 

  :حاصل ترجمه حدیث شریف این است که 
نـشـسـتـه بـود جـبـرئیــل آمــد      در بـیـن ایـنـکـه روزى رسـول خـدا، صـلى اهللا عـلیـه و آله ،             

اى : پیغمبـر فـرمــود   . در خدمتش ، در صورتى که افـسرده و محـزون بـود و رنگـش متغیـر بـود                   
اى محمد، صلى اهللا عـلیـه و آلـه ، چــرا           : جـبـرئیـل چرا تو را افسرده و محزون مى بینم ؟ گفت            

پیغمبر خدا، صلى اهللا علیـه و    . چـنـیـن نـبـاشـیـم در صـورتى که امروز گذاشته شد دمهاى جهنم         
هـمـانــا خــداى تـعــالى امــر        : چه چیز است دمهاى جهنم ؟ عـرض کــرد         : آله و سلم ، گفت      

بـعـد از آن امـر فـرمـود بــه       . فـرمـود بـه آتـش ، بـرافـروخـتـه شـد هـزار سـال تـا سـرخ شـد          
ن امـر فـرمــود بــه آن ، افـروخـتــه          پـس از آ  . آن افـروخـتـه شـد هـزار سـال تـا سـفـیـد شـد       

پس اگر یک حلقه از زنجیرى که بلنـدى  . شـد هـزار سـال تـا سـیاه شد و آن سیاه و تاریک است            
آن هـفـتـاد ذراع اسـت گـذاشـتـه شـود بر دنیا، هر آینه آب مى شود دنیا از حـرارت آن ، و اگـر                      

ـاى اهـل دنـیـا، هـمـه مـى مـیـرنـد از گـنـد        قـطـره اى از زقـوم و ضـریـع آن بـچـکـد در آبـه         
. پـس گـریـه کـرد رسـول خـدا، صـلى اهللا عـلیـه و آله و سـلم ، و جـبـرئیـل گـریـان شــد     . آن  

خداى شما سالم مى رساند به شما       : عرض کرد ). اى  (پس خداى تعالى فرستاد به سوى آنها فرشته         
و تن را از اینکه گناهى کنید کـه عـذاب کـنم شـما را بـه                  و مـى فـرمـایـد مـن ایـمن کردم شما د       

  .واسطه آن 
اى عـزیـز، امـثال این حدیث شریف بسیار است ، و وجود جهنم و عـذاب الـیم آن از ضـروریات           
جمیع ادیان و واضحات برهان است ، و اصحاب مکاشفه و ارباب قلوب در همى عالم نمونه آن را                   

دبـر کـن در مـضـمـون ایـن حـدیــث کــمر شـکن ، آیـا اگـر                درسـت تـصـور و تـ   . دیـده انـد 
احـتـمال صحت هم بدهى ، نباید مثل دیوانه ها سر به بیابان بگذارى ؟ چه شده که ما این قـدر در                      
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خواب غفلت و جهالتیم ؟ آیا ملکى مثل رسـول اهللا و جـبـرئیـل بـر مـا نــازل شــده و مــا را از                       
بـا ایـنـکـه رسول خدا و اولیاء او تا آخر عمر هم از خوف خدا قرار               عـذاب خـدا ایـمـن کـرده ؟      

علـى بـن    . ولى کـار خـانـه خـدا از خـوف غـش مــى کـرد          . نداشتند و خواب و خوراک نداشتند     
الحسین ، علیهما السالم ، امام معصوم ، گـریـه هـا و زاریـهـایـش و مـنـاجـات و عـجـز و نــاله                   

مـا را چه شده که هیچ حیا نکـرده در محـضر ربوبیـت ایـن                . ـاره مـى کـنـد  هـایـش دل را پـاره پ    
اى واى بـر مـا و بـر         ! قدر هتک حـرمات و نوامیس الهى را مى کنیم ؟ اى واى بر ما و بر غفلت ما                 

اى واى بر حال ما در برزخ و سختیهاى آن ، و در قیامـت و ظلمتهـاى                  ! شدت سـکـرات مـوت ما   
  ! در جهنم و عذاب و عقاب آن اى واى بر حال ما! آن 

  فصل ، در معالجه مفاسد اخالقیه
از غفلت تنبه پیدا کن و دامـن همـت بـه کمـر زن ، و تـا وقـت       . هان اى عزیز، از خواب بیدار شو     

اسـت فرصت را غنیمت بشمار، و تا عمر باقى اسـت و قـواى تـو در تحـت تـصرف تـو اسـت و                          
بـر تـو غالـب نـشده و ملکـات رذیلـه بـر تـو چیـره                 جـوانـى بـرقـرار اسـت و اخـالق فـاسـده       

نـگـردیـده ، چاره اى کن و دوایى براى رفع اخالق فاسده و قبیحه پیدا کن و راهـى بـراى اطفـاء                      
  .نائره شهوت و غضب پیدا نما

بـهترین عالجها که علماء اخالق و اهل سلوک از براى این مفاسد اخالقى فرموده انـد ایـن اسـت                    
 ایـن ملکات زشت را که در خود مـى بینـى ، در نظـر بگیـرى و بـرخالف آن تـا                        کـه هـر یـک از   

چندى مردانه قیام و اقدام کنى و همت بگمارى برخالف نفس تا مـدتى ، و بـر ضـد خـواهش آن                       
رذیـله رفـتـار کـنى و از خداى تعالى در هر حال توفیق طلب کنى که بـا تـو اعانـت کنـد در ایـن           

دت قلیلى آن خلق زشت رفع شده و شیطان و جندش از این سنگر فـرار                مجاهده ، مسلما بعد از م     
  .کرده جنود رحمانى به جاى آنها برقرار مى شود

مـثال یکى از ذمایم اخالق ، که اسباب هالکت انسان است و موجب فشار قبر است و انـسان را در                     
 یــا هــم شـغـلهــا یــا         دو دنـیـا مـعـذب دارد، بـدخـلقـى بـا اهـل خـانـه یـا هـمــسـایـگـان          

اگر انسان مجاهد مـدتى در صـدد    . اهـل بازار و محله است ، که این زاییده غضب و شهوت است              
بـرآیـد کـه هـر وقت نامالیمى پیش آمد مى کند از براى او و آتش غضب شـعله ور مـى شـود و                       

ن و بدگویى کــردن ،      بـنـاى سـوزانـدن بـاطـن را مـى گذارد و دعوت مى کند او را بر ناسزا گفت              
بـرخـالف نـفس اقدام کرده عاقبت بد و نتیجه زشت این خلق را یاد بیاورد در عوض مـالیمت به                  
خرج بدهد و در باطن شیطان را لعن کند و به خدا از او پناه ببرد، من به شما قـول مـى دهـم کــه                        

 شـده و خـلق نـیـکــو در           اگـر چنین رفتارى کنید، بعد از چند مرتبه تکرار آن خلق بکلى عوض            
ولى اگـر مـطـابـق مــیل نفـس رفتـار کنیـد، اوال در     . بـاطـن مـمـلکـت شـمـا مـنـزل مـى کـنـد  
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پناه مى برم به خـداى تـعالى از غضب کـه مـى            . همین عالم ممکن است شما را نیست و نابود کند         
. مـوجـب قـتـل نـفـسـى بـشـود   شود در یک ، آن انسان را در دو دنیا هالک کند، خداى نخواسته               

مـمـکن است انسان در حال غضب به نوامیس الهیه ناسزا بگوید، چنانچه دیدیم مـردم را در حـال                   
حکما فرموده اند کـه کـشتى بــى نـاخــدا کــه در مــوجهاى       . غضب که رده گفتند و مرتد شدند  

  ) 63(.سخت دریا گرفتار شود به نجات نزدیکتر است از انسان در حال غضب 
یا اگر خداى نخواسته اهل جدال و مراء در مباحثه علمیه هستى ـ کما اینکه بعضى از ما طلبـه هــا    

در مجالس رسمى کـه مـشحون   . گـرفتار این سریره زشت هستیم ـ مدتى برخالف نفس اقدام کن  
ه  آمد کرد دیدى طرف صحیح مى گویـد، معتـرف بـه اشـتبا                به علماء و عوام است مباحثه که پیش         

خدا نکنـد   . امید است در اندک زمانى رفع این رذیله شود        . خودت بشو و تصدیق آن طرف را بکن         
بـراى مـن در یـکــى از        : مـى گویـد   : که حرف بعضى از اهل علم و مدعى مکاشفه درسـت باشـد            

مـکاشفات کشف شد که تخاصم اهل نادر، که خداى تعالى اطالع مى دهـد، مجادلـه اهـل علـم و                     
  .سان اگر احتمال صحت هم بدهد، باید خیلى در صدد رفع این خصلت باشدان. حدیث است 

خـرج عـلیـنـا رسول اهللا ، صلى اهللا علیـه و آلـه ،             : روى عـن عـدۀ مـن االصـحـاب اءنـهـم قـالوا      
انمـا  : ثم قـال    . فغضب غضبا شدیدا لم یغضب مثله       . یوما و نحن نتمارى فى شى ء من اءمر الدین           

ذروا المراء، فان المؤ من ال یمارى ، ذروا المراء فان الممـارى قـد تمـت                 . کم بهذا هلک من کان قبل   
خسارته ، ذروا المراء، فان الممارى ال اءشـفع لـه یــوم القـیـامــه ، ذروا المــراء فـانــى زعـیــم                       
 بـثـالث اءبـیات فى الجنۀ فى ریاضها و اءوسـطـهـا و اءعـالهـا لمـن تـرک المـراء و هـو صـادق               

و عنه صـلى اهللا علیـه و        ) 64.(، ذروا المـراء، فـان اءول مـا نـهانى عنه ربى بعد عبادۀ االوثان المراء            
  ) 65.(ال یستکمل عبد حقیقۀ االیمان حتى یدع المراء و ان کان محقا: آله 

چه قدر زشت است که انسان به واسطه یک مغالبه جزئـى ، کــه     . احادیث در این باب بسیار است       
 ثـمـرى و اثـرى نـدارد، از شفاعت رسول اکرم ، صلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم ، مـحــروم                       هـیـچ

، کـه افضل عبادات و طاعات است اگر با قـصد صـحیح باشـد، بـه                 )را(بـمـانـد، و مـذاکـره عـلم     
  .صورت اعظم معاصى در آورد و تالى عبادت اوثانیش کند

الق قبیحه فاسده را در نظر گرفته به واسـطه خــالف            در هـر حـال ، انـسـان بـایـد یک یک از اخ         
وقتى غاصب بیرون رفـت ، صـاحبخانه خـودش مـى آیـد،              . نفس از مملکت روح خود بیرون کند      

  .محتاج به زحمت دیگرى نیست ، وعده خواهى نمى خواهد
  فصل ، عالج مفاسد اخالقى 

د کـه جنـود ابلـیس را از ایـن           چون که مجاهده نفس در این مقام به اتمام رسیده و انسان موفق شـ              
مـمـلکـت خـارج کـنـد و مملکتش را سکناى مالئکۀ اهللا و معبد عباداهللا الصالحین قـرار داد، کـار                  
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سـلوک الى اهللا آسـان مـى شـود و راه مـسـتـقیم انسانیت روشـن و واضـح مـى گـردد، و ابـواب                      
ات آن بـه روى او بـسته مــى          بـرکات و جنات به روى او مفتوح مى گردد، و ابواب جهنم و درکـ              

گـردد، و خـداى تـبـارک و تعالى به نظر لطف و مرحمت به او نظر مى کند و در سلک اهل ایمان                     
منخرط مى شود و از اهل سعادت و اصحاب یمین مى شود، راهى از باب معارف الهیه کـه غایـت                     

ى در آن راه پر خطـر از        و خداى تبارک و تعال    ) 66(ایجاد خلق جن و انس است بر او باز مى شود،          
  .او دستگیرى مى فرماید

و ما مى خواستیم اشاره به مقام سوم نفس و کیفیت مجاهده آن بنمـاییم و مکایـد شـیطان را در آن                       
مـقـام نـیز خاطرنشان کنیم ، لیکن مقام را مناسبت ندیدیم ، این اسـت کـه صـرف نظـر نمـوده از                       

  .م که رساله مفرده اى در آن باب بنگارم خداى تبارک و تعالى توفیق و تاءیید مى طلب
  الحدیث الثانى
  حدیث دوم

بالسند المتصل الى محمد بن یعقوب ، عن على بن ابراهیم ، عن اءبیه ، عن اءبى المغرا، عـن یزیـد                      
انـه مـن عمـل للنـاس کـان        . کـل ریـاء شـرک    : اءبـوعـبـداهللا ، عـلیـه السـالم     : بن خلیفۀ ، قـال     

  ) 67.(اس ، و من عمل هللا کان ثوابه على اهللا ثوابه على الن
  :ترجمه 

بـه سـنـد مـذکـور، یـزیـد بـن خـلیـفـه از حــضـرت صــادق ، عـلیــه الـسـالم ، نـقــل مــى             
همانا کسى که کار کند براى مردم ، مى باشـد ثـواب او              . هر ریایى شرک است     : کـنـد کـه فـرمـود  

  .دا، مى باشد ثواب او بر خدابر مردم ، و کسى که عمل کند براى خ
  در معنى ریا و درجات آن

شـرح بـدان کـه ریـا عـبـارت از نـشـان دادن و وانـمـود کـردن چـیـزى از اعـمـال حـسـنـه یـا                 
خصال پسندیده یا عقاید حقه است به مردم ، براى منزلت پیدا کردن در قــلوب آنـهــا و اشــتهار                     

و آن تحقق پیدا    . صحت و امانت و دیانت بدون قصد صحیح الهى          پیدا کردن پیش آنها به خوبى و        
  :مى کند در چند مقام 

اول آنکه اظهار عقاید حقه و معارف الهیـه کنـد بـراى اینکـه      : مقام اول و آن داراى دو درجه است         
 :مـثــل ایـنــکه بگویـد     . اشـتـهـار بـه دیـانـت پـیـدا کـنـد و مـنـزلت در قـلوب پـیـدا نـمـایـد          

یـا  . من به غیر خدا توکل به کسى نـدارم  : یا اینکه  . من کسى را جز خدا مؤ ثر در وجود نمى دانم            
مـثــال  . و ایـن طـور دوم رایـجـتــر اســت     . بالکنایۀ و اشاره خود را معرفى کند به عقایـد حقـه      

ان صـحبت توکل یا رضاى به قضاى الهى پیش آمد مى کند، شخص مرائى با یک آه یا یک سر تکـ                    
  .دادن خود را در سلک آن جمعیت محسوب مى دارد
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درجـه دوم آنکه عقاید باطله را از خود دور کند و نفس خود را از آن تزکیه کنـد بـه قـصد جـاه و                        
  .منزلت در قلوب ، چه به صراحت لهجه باشد یا به اشاره و کنایه 

ر خـصال حمیـده و ملکـات        یـکـى آنـکــه اظـهــا    : مـقـام دوم و در آن نـیـز دو مـرتـبـه اسـت          
  .فاضله نماید

  .و یکى تبرى از مقابالت آنها نماید و تزکیه نفس کند بدان غرض که معلوم شد
: مـقـام سـوم ریـاى مـعـرفت پیش فقها، رضوان اهللا علیهم ، است ، داراى همین دو درجـه اسـت                    

ى نماید به قصد ارائه بــه       یـکـى آنـکـه اتیان به عمل و عبادت شرعى کند یا اتیان به راجحات عقل             
مـردم و جلب قلوب ، چه آنکه ذات عمل را به قصد ریا کند، یا کیفیت ، یا شرط، یا جز آن را، بـه                         

  ) 68.(طورى که در کتب فقهیه معترض اند
و ما در این اوراق شرح بعضى از مفاسد هر یــک            . دیـگـر آن کـه ترک عملى کند به همان مقصود        

آنچه به نظر مى رسد از براى عـالج آن اشـاره مـى نمـاییم بـه      .  بیان مى کنیم    از ایـن سـه مـقام را    
  .طریق اختصار

  ریا در عقاید: مقام اول 
  فصل ، بحث در حقیقت ریا 

بدان که ریا در اصول عقاید و معارف الهیه از جمیع اقسام ریاها سخت تر و عاقبتش از همه بدتر و                   
صاحب این ریا اگر در واقع معتقد به آن امرى که ارائـه             . است  ظلمتش از تمام ریاها بیشتر و باالتر        

مى دهد نباشد، از جمله منافقین است که مخلد در نار و هالک ابدى از بـراى اوسـت ، و عـذابش                       
و اگر معتقد باشد ولى براى اینکه در قلوب مردم رتبه و منزلت پیدا کند اظهار مى                . اشد عذابهاست   

نیست ولى این ریا باعث مى شود کـه نـور ایـمـان از قـلب او برود،              کند، این شخص گرچه منافق      
و ظلمت کفر به جاى آن در قلب وارد شود، زیرا که این شخص گرچه در اول امر مشرک است به                     
شرک خفى ، زیرا که معارف الهیه و عقاید حقه را کـه خـالص بـایــد بـاشــد از بــراى خــدا و                       

 حق است به مردم تـحـویـل داده و غـیـر را در آن شـرکــت               حضرت   صـاحـب آن ذات مـقدس     
داده و شـیـطـان را در آن مـتـصـرف نـمـوده و ایـن عـمـل قـلبـى از بـراى خـدا نـبــوده ـ مــا    

بیان مى کنیم که ایمان از اعمال قلبیه است نه مجرد علم ، کما اینکه در                ) 69(در یـکـى از فـصـول     
ولیکن ایـن فجیعـه موبقـه و ایـن سـریــره            . هر ریایى شرک است     : ایداین حدیث شریف مى فرم    

مـظـلمـه و ایـن ملکه خبیثه باالخره کار انسان را منجر مى کند به اینکه خانه قلب مـخـتـص بــه                   
غـیر خدا شود، و کم کم ظلمت این رذیله اسباب مى شود که انسان بى ایمان از دنیا بـرود، و ایـن                       

د صورت بى معنى و جسد بى روح و پوست بیمغزى اســت و مــورد قـبــول       ایمان خیالى که دار   
کما اینکه اشاره به این فرموده در حدیثى کـه در کـافــى شـریــف از عــلى         . خـداى تـعالى نشود  
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انـا خیـر    : قال اهللا عزوجـل     : سمعت ابا عبداهللا ، علیه السالم ، یقول         : قال  . بـن سـالم نـقل مى کند    
: یـعـنى راوى گفت    ) 70.( معى غیرى فى عمله ، لم اقبله اال ما کان لى خـالصـا            شریک ، من اشرک   

. من بهترین شریک هستم     : خـداى تعالى گفت    : شنیدم حضرت صادق ، علیه السالم ، مى فـرمـود        
کسى که با من شریک قرار دهد غیر مرا در کارى که کرده است ، قبول نکنم او را مگر آنکـه بـراى                        

  .دمن خالص باش
و معلوم است اعمال قلبیه در صورت خالص نبودن مورد توجـه حـق تعـالى واقـع نـشود، و او را                       
نپذیرد و به شریک دیگر واگذار فرماید که آن شخصى است که براى نـشان دادن بـه او عمـل مـى                       
شود، پس اعمال قلبیه مختص به آن شخص مى شود، و از حد شرک بیرون رفتـه بـه کفـر محـض                       

همان طور کـه شـرکش      : بلکه مى توان گفت این شخص نیز از جمله منافقین است            . وارد مى شود  
بیچاره گمان کرده مؤ من اسـت ولـى مـشرک اســت در اول               . خفى است ، نفاقش نیز خفى است        

و واى بـه حـال کـسى      . امـر، و در نـتـیـجـه مـنـافـق اسـت ، و عـذاب مـنـافـقـین را باید بچشد            
  .ودکه کارش به نفاق منجر ش

  فصل ، در بیان آنکه علم غیر از ایمان است 
بـدان ایـمـان غـیـر از عـلم بـه خـدا و وحــدت ، و سـایر صـفات کمالیـه ثبوتیـه و جـاللیــه و                        

چه بسا کسى داراى این علم باشد و        . سـلبـیه ، و علم به مالئکه و رسل و کتب و یوم قیامت است               
بلکه ایمان یک   . اتب به قدر من و شما هست و کافر است           شیطان علم به تمام این مر     : مؤ من نباشد  

باید کسى که از روى برهان عقلى یا ضرورت ادیـان           . عمل قلبى است که تا آن نباشد ایمان نیست          
چیزى را علم پیدا کرد به قلب خود نیز تسلیم آنها شود، و عـمــل قـلبــى را، کــه یــک نـحــو                        

ر تـقـبـل و زیـر بـار رفـتـن اسـت ، انـجـام دهـد تـا           تـسـلیـم و خـضـوعـى اسـت و یـک طـو      
نـور ایـمـان کــه قــوى شــد، دنـبــالش          . و کـمـال ایـمـان اطـمـیـنـان اسـت      . مـؤ مـن گـردد  

مـمـکــن  . و تـمــام ایـنـهــا غـیــر از عــلم اســت        . اطـمـیـنـان در قـلب حـاصـل مـى شـود     
. راک کند، ولى قلب تسلیم نشده باشد و علـم بیفایـده گـردد             اسـت عقل شما به برهان چیزى را اد       

مـثـال شما به عقل خود ادراک کردید که مرده نمى تواند به کسى ضرر بزنـد و تمـام مـرده هــاى                       
عـالم بـه قـدر مـگـس حـس و حرکت ندارند و تمـام قـواى جـسمانى و نفـسانى از او مفارقـت                      

ـبــول نـکــرده و تــسـلیـم عـقــل نــشـده شـمــا             کـرده ، ولى چـون ایـن مـطـلب را قـلب ق        
ولى اگر قلب تسلیم عقل شـد و ایـن حکـم را از او               . نـمـى توانید با مرده شب تاریک به سر برید        

چنانچه بعد از چند مرتبه اقدام قلب تـسلیم شـده           . قبول کرد، هیچ این کار براى شما اشکالى ندارد        
  .دیگر باکى از مرده نمى کند
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لوم شـد کـه تـسـلیـم ، کـه حـظ قـلب اسـت ، غـیـر از عــلم اســت ، کــه حــظ                     پـس ، مـعـ  
مـمکن است انسان به برهان عقلى اثبات صانع تعـالى و توحیـد او و یـوم معـاد و                    . عـقـل اسـت   

دیـگـر از عقاید حقه نماید، ولى این عقاید را ایمان نگویند و او را مـؤ مـن حـساب نکننـد، و در                         
مـنـتـهـا امـروز چـشـم دل شـمـا بـسته      . ر یـا مـنـافـقـیـن یـا مـشـرکـیـن بـاشـد     جـمـله کـفـا 

است و بصیرت ملکوتى ندارید، این چشم ملکـى ادراک نمـى کنـد، وقتـى کـشف سـریره شـد و                       
سلطنت حقه الهیه بروز کرد و طبیعت خراب شد و حقیقت به پا گردید، ملتفت مى شوید مـؤ مـن                     

تا ال اله اال اهللا با قلم عقل بر لوح صافى قلب            . ن حکم عقل به ایمان مربوط نبود      به خدا نبودید، و ای    
. و وقتى این کـلمه طیبه الهیه در قلب وارد شـد . نگاشته نشود، انسان مؤ من به وحدت خدا نیست         

سلطنت قلب با خود حق تعالى مى شود، مو دیگر انسان کـس دیـگـر را مــؤ ثــر در مـمـلکــت                     
 دانـد و از کـسـى دیـگـر مـتـوقـع جـاه و جـالل نـیـسـت و مـنـزلت و شـهـرت را                حـق نـمـى 

پــس ، اگــر در      .  نـمــى شــود      پـیـش دیـگـران طـالب نمى شود، پس قلب ریاکار و ســالوس            
قـلب ریـا دیـدیـد، بـدانـیـد قـلب شـمـا تــسـلیـم عقـل نـشده و ایمـان در دل شـما نـورافکن                     

گرى را اله و مؤ ثر عالم مى دانیـد نـه حـق تعـالى را، و شـما در زمـره منـافقین یـا          نگردیده ، و دی   
  .مشرکین یا کفارید

  فصل ، در وخامت امر ریا
هـان اى شـخـص مـرائى کـه عـقـایـد حـقـه و معارف الهیه را بدست دشمن خداى تعـالى ، کـه                  

 آن انوارى که روشنى بـخـش    شـیطان است ، سپردى و مختصات حق تعالى را به دیگران دادى ، و             
روح و قـلب و سـرمـایـه نجات و سعادت ابدى و سرچشمه لقاء الهى و بـذر جـوار مـحـبــوب                    
اسـت مـبدل به ظلمات موحشه و شقاوت و هالک ابدى و سرمایه بعد از ساحت قدس محبوب و                  

نـبـال نــدارند و    دورى از لقاء حضرت حق تعالى کردى ، مهیا باش از براى ظلمتهایى که نور در د                
آتشى که از باطن    . مردنى که حیات ندارد   : تنگنایى که گشایشى ندارد و امراضى که شفاپذیر نیست          

قلب ظهور کند و ملکوت نفس و ملک بدن را بسوزاند ـ چنان سـوزانـدنـى کــه خطـور در قلـب     
ـه شـریـفــه نـار     من و تو نکرده ، چنانچه خداى تعالى خبر مى دهد در کتاب مـنـزل خـود در آیـ                 

اسـتیالى بـر قلـوب     ) آتـش خـدا (از وصـف آتـشـى کـه     ) 71.(اهللا الموقده التى تطلع على االفئدۀ       
  .هیچ آتشى قلب سوزان نیست جز آتش الهى . پیدا مى کند و قلوب را مى سوزاند

ر اگـر فـطـرت تـوحـیـد از دسـت رفـت ، کـه فـطـرۀ اهللا اســت ، و بــه جـاى آن شـرک و کفـ             
جـایـگـزین شد، دیگر شفاعت شافعین نصیب انسان نشود، و انسان مخلـد در عـذاب اسـت ـ آن     

  .هم چه عذابى ؟ عذابى که از قهر الهى و غیرت ربوبى بروز کند
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پس اى عزیز، براى یک خیال بـاطـل ، یـک مـحـبوبیت جزئى بندگان ضعیف ، یـک توجـه قلبـى               
ضـب الهـى قـرار مـده ، و مـفـروش آن محبتهاى الهى ،           مردم بیچاره ، خود را مورد سـخـط و غـ        

آن کرامتهاى غیر متناهى ، آن الطـاف و مـراحم ربوبیت را به یک محبوبیت پـیش خلـق کـه مـورد                      
وقتى دستت از ایـن عـالم کوتـاه    . هیچ اثرى نیست و از او هیچ ثـمرى نبرى جز ندامت و حسرت      

ردید، دیگر پشیمانى نتیجـه نـدارد و رجـوع بیفایـده     شد، که عالم کسب است ، و عملیات منقطع گ   
  .است 

  فصل ، یک تنبیه علمى براى قلع ماده ریا
ما در این جا تذکر مى دهیم به چیزى که امید است براى این مرض قلبى مؤ ثر افتد در این مـقــام                       

ن و  و آن چیزى است که مطـابق برهـان و مکاشـفه و عیـان و اخبـار معـصومی                   . و مـقـامـات دیگر  
و آن این است که خداى تبـارک و تعـالى           . کـتـاب خـداسـت ، و عـقـل شـمـا هـم تـصدیق دارد        

به واسـطـه احاطه قدرتش در جمیع موجودات و بسط سلطنتش در تمام کائنات و احاطه قیـومیش                 
بـه کـافـه مـمکنات ، تمام قلوب بندگان در تحت تصرف او و به ید قدرت و در قبضه سـلطـنـت                   

سـت ، و کـس دیـگـر را در قـلوب بـنـدگـان بدون اذن قیومى و اجازه تکـوینى او تــصـرفـى                   او
نـیـسـت و نـخـواهـد بـود، خـود صاحبان قلب نیز بـى اذن و تـصرف حـق تعـالى تــصـرف در              
قـلوب خـود نـدارنـد ـ و بـدیـن معنى اشارۀ و کنایۀ و صراحۀ در قرآن و اخبار اهل بیت ، علیهم  

پس خداى تبارک و تعالى صاحب قلب و متـصرف در اوسـت ، و               ) 72.(م ، اخبار شده است      السال
شما که یک بنده ضعیف عاجز هستید نمى توانید تصرف در قلـوب کنیـد بــى تــصـرف حــق ،                      
بـلکـه اراده او قـاهـر اسـت بـر اراده شـمـا و همه موجودات ، پس ریا و ســالوس شـمــا اگــر                   

اد است و جانب دلها نگاه داشـتن و منزلـت و قـدر در قلـوب پیـدا کـردن و                      براى جلب قلوب عب   
. اشتهار به خوبى یافتن است ، این از تصرف شما به کلى خارج و در تـحـت تـصرف حـق اسـت                

بلکـه ممکـن    . خداوند قلوب و صاحب دلها که هر کس مى خواهد قلوب را متوجه مـى فـرمــاید                
م و شنیدیم اشخاص سالوس دورو که قلوب آنها پاک نبـود            دیدی. است شما نتیجه به عکس بگیرید     

آخر کار رسوا شدند و آنچه مى خواستند نتیجه بگیرند به عکس اتفاق افتاد، چنانچه به همین معنى                  
عن جـراح المـدائنــى ، عــن اءبــى عـبــداهللا ، عـلیــه               :اشاره فرموده و در حدیث شریف کافى        

فـمـن کـان یـرجـوا لقـاء ربـه فـلیـعـمـل عـمـال صـالحــا          : السـالم ، فـى قـول اهللا ، عـزوجـل      
الرجل یعمل شیئا مـن الثـواب ال یطلـب بـه            : قال علیه السالم    . و ال یـشـرک بـعـبـادۀ ربـه اءحـدا     

وجه اهللا ، انما یطلب تزکیۀ النـاس ، یـشـتـهـى اءن یـسـمـع بـه النـاس ، فـهــذا الـذى اءشــرک                    
مـا مـن عبد اءسر خیرا فذهبت االیام ابدا حتى یظهر اهللا لـه خیـرا، و مـا                  : ثـم قـال   . بـعـبـادۀ ربـه   

  ) 73.(من عبد یسر شرا فذهبت االیام اءبدا حتى یظهر اهللا له شرا
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یـعـنـى راوى ، کـه جـراح مـدائنـى اسـت ، از امـام صــادق ، عـلیــه الـسـالم ، نقـل میکنـد در                  
کسى که امیدوار مالقات پروردگار خویش اسـت بـایـد بـجـاى         پس  : تفسیر قول خداى ، عزوجل      

آرد کـار نیکو، و شریک نکند در عبادت پروردگارش کسى را که فـرمـود امــام صــادق ، عـلیــه                    
 نمى کند به آن کار مالقات         آن مـردى کـه عـمـل مى کند چیزى از ثواب را که خواهش             : السـالم  

 پـاکـیـزه شـمـردن مردم او را، میل دارد مردم بشنوند آنچه کرده ،             خدا را، فقط مالحظه مـى کـنـد     
هیچ بنده نیست که    : پس از آن فرمود   . پس این کسى که شـریـک قرار داده در عبادت پروردگارش           

پنهان کند خوبى را، پس بگذرد روزگار بر او همیشه ، تا آنکه آشکار کند خدا از بـراى او نیکـویى                      
 نـیست که پنهان مى کند شرى را، پس بگذرد روزگار بـر او همیـشه ، تـا آنکـه            را، و هـیـچ بـنـده   

  .آشکارا کند خدا براى او شرى را
  

قلوب مردم را از صاحب قلب خـواهش کـن بـا تـو     . پـس اى عـزیز، نام نیک را از خداوند بخواه   
آن عالم در هــمین     تو کار را براى خدا بکن ، خداوند عالوه بر کرامتهاى اخروى و نعمتهاى               . باشد

عالم هم به تو کرامتها مى کند، تو را محبوب مى نماید، موقعیت تو را در قلوب زیاد مــى کـنــد،                      
ولى اگر بتوانى با مجاهده و زحمت قلب خـود را از ایـن حـب             . تو را در دو نیا سربلند مى فرماید       

 جـهـت خـالص شـود و قـلب      هـم بـکـلى خـالص نـمـا، بـاطـن را صـفـا ده تـا عـمـل از ایـن           
حــب و بـغــض مـردم    . مـتوجه حق گردد، روح بى آالیش شود، کدورت نفس بـرطـرف گــردد  

فـرضـا فایـده داشـته باشـد، یـک فایـده           . ضعیف ، شهرت و اسم نزد بندگان ناچیز، چه فایده دارد          
 برساند و خداى    ممکن است این حب عـاقـبـت کار انسان را به ریا         . ناچیز جزئى چند روزه است      

نخواسته آدم را مشرک و منافق و کافر کند، اگـر در ایـن عــالم رســوا نــشـود، در آن عــالم در                       
مـحـضـر عـدل ربـوبـى پـیـش بـنـدگـان صـالح خـدا و انبیاء عظام او و مالئکـه مقـربین رسـوا                  

. انـى چه رسوایى اسـت  رسـوایـى آن روز را نـمـى د. شود، سـرافـکـنـده گـردد، بـیـچـاره شـود 
آن روز اسـت کـه      . سـرشـکـسـتـه در آن مـحـضـر را خـدا مـى دانـد چـه ظـلمـتـهـا دنبال دارد           

  .و دیگر فایده ندارد) 74.(اى کاش خاک بودم : به فرموده حق تعالى کافر مى گوید
 آن  اى بـیـچـاره ، تـو بـواسطه یـک محبـت جزئـى ، یـک شـهرت بـى فایـده پـیش بنـدگان ، از                         

. کـرامـتـهـا گذشتى ، رضاى خداى را از دست دادى ، خود را مورد غضب خداى تعـالى نمـودى                    
اعـمـالى را که باید به آنها دار کرامت تهیه کنى ، زنـدگانى ابـدى و فرحنـاکى همیـشگى فـراهــم                      

ه کـنـى و بـه واسـطـه آنـهـا در اعـلى عـلیـیـن بـهــشـت قــرار گـیــرى ، مـبــدل کــردى بــ           
ظلمات شرک و نفاق ، و براى خود حسرت و ندامت و عذابهاى شدید تهیه نـمـودى ، و خـود را                    
سجینى نمودى ، چنانچه در حدیث شریف کافى مى فرماید حضرت امام صادق ، علیه السالم ، که                   
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پــس چــون کـارهــاى      . پیغمبر فرمود که همانا فرشته باال مى برد کار بنده را بــا فـرحـنـاکــى                
قـرار بـدهـیــد ایــن اعـمــال را در         : نـیـکـوى او را بـاال بـرد، خـداى عـزوجـل مـى فـرمـایـد        

مــن و   ) 75.(هـمـانـا ایـن شـخـص در این اعـمـال فـقـط مـرا نـخـواسـتـه اســت            . سـجـیـن  
را بفهیمیم  تـو بـا ایـن حـال نـمـى تـوانـیـم سـجـیـن را تـصـور کـنـیـم ، و دیـوان عـمل فجار                

یک وقت حقیقت امر را مى بینیم کـه دیگـر           . که در سجین است ببینیم      ) را(، و صورت این اعمال      
  .و چاره منقطع ) است (دستمان کوتاه 

اى عـزیـز، بـیــدار شــو و غـفــلت و مــسـتـى را از خــود دور کــن ، و در مـیــزان عـقــل                          
آن عــالم مـیــزان کـنـنــد، و حــسـاب خــود را             بـسـنـج اعـمـال خـود را قـبـل از آنـکـه در         

و آینه دل را از شـرک و نفـاق و دورویـى پـاک کـن ، و               . بکش قـبـل از آنـکه از تو حساب کشند       
مگذار زنـگـار شـرک و کـفـر او را طورى بگیرد که به آتشهاى آن عالم پـاک نگـردد، نگـذار نـور          

ایــن  . ضـایـع گــردد  ) 76.(لتى فطر الناس علیها   فطرت مبدل به ظلمت کفر شود، نگذار فطرۀ اهللا ا         
پاک کن آینه قلب را تا نور جـمـال حق در او جلوه            ! قـدر خـیـانـت مـکـن بـر ایـن امـانت الهى        

کند، و تو را از عالم و هر چه در اوست بى نیاز کند، و آتش محبت الهى در قـلب افــروخته شـده             
را به یک لحظه آن ندهى ، و چـنـان لذتــى بـبــرى از یــاد                تمام محبتها را بسوزاند که همه عالم        

اگر اهل این مقام هم نیـستى و ایـن معـانى    . خـدا و ذکـر آن تـمـام لذات حیوانى را بازیچه بدانى     
در نظرت عجیب مى آید، نعمتهاى الهى را در عالم دیگر که قرآن مجید و اخبار معـصومین از آنهـا                     

ه ، به واسطه جلب قلوب مخلوق بـراى شـهـرت چـنـد روزه مــوهوم             اطالع داده اند، از دست مد     
، آن همه ثوابها را ضایع مکن ، از آن همه کرامـات خـود را محـروم مکـن ، سـعادت ابـدى را بـه                    

  .شقاوت همیشگى مفروش 
  فصل ، در دعوت به اخالص است 

 مـا کـرده و ایـن همـه          بـدان کـه مالک الملوک حقیقى و ولى نعمت واقعى که این همه کرامات به             
تـهـیـه هـا بـراى مـا دیـده از قـبـل از آمـدن ما در این عالم ، از غذاى لطیف داراى مواد صـالحه                     
مـنـاسـبه با معده ضعیف ما و مربى و خدمتگزار با حب جبلى ذاتى که خدمتش بى منـت باشـد و                     

این همه تهیه ها دیـده در عـالم    مـحـیـط و هـواى مـنـاسـب و سایر نعم و آالء ظاهره و باطنه ، و               
آخـرت و برزخ براى ما قبل از رفتن در آنجا، و از ما خواسته است که این قلب را بـراى مـن یــا                          
بـراى کـرامـت مـن خـالص کـن تـا بـراى خودت نتیجه دهد، خودت فایده ببرى ، باز ما گـوش                  

بزرگـى کـردیم و بـا چـه مالـک      ندهیم و نافرمانى کنیم و برخالف رضاى او قدم زنیم ، چـه ظلـم    
الملوکى ستیزى نمودیم که نتیجه اش ظلم به خود ماست و بـه سـلطنت او لطمـه اى وارد نـمــى                      

از تـحـت سـلطنت و سلطه او خارج نمى شویم ، مشرک باشـیم یـا موحـد فرقـى بـراى او       . شـود
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 باشیم به خـود ضـرر       نکند، عارف باهللا یا متقى زکى النفس باشیم براى خود هستیم ، کافر و مشرک              
. همانـا خـداى بـى نـیــاز اســت از هـمــه مـخـلوقــات        ) 77.(فان اهللا غنى عن العالمین      : زدیم  

 ما، به بندگى ما، نـدارد، نـافـرمـانـى و شـرک و دورویـى ما بـه                احتیاجى به عبادت ما،به اخالص      
رحمـت واسـعه و حکمـت      لیکن چون ارحم الراحمین اسـت ،        . مملکت او لطمه اى وارد نمى کند      

بالغه اش اقتضا مى کند که طرق هـدایت و راه خیـر و شـر و زشـت و زیبـا را بـه مـا بنمایانـد، و                              
خــداى تعـالى در     . پرتگاههاى راه انسانیت و لغزشگاههاى طـریـق سـعـادت را بـه مـا ارائه دهـد           

 بر ما منتهاى عظـیم جـسیم        این هدایت و راهنمایى ، بلکه در این عـبـادتـها و اخالصها و بندگیها،            
و مـادامى کـه در   . دارد که تا چشم بصیرت و دیده بـرزخى واقع بین باز نشود نمى توانیم بفهمـیم               

این عالم تنگ و تاریک و ظـلمـتـکـده طـبـیـعـت هـسـتیم و دچار سلـسله هـاى زمـان و حـبس         
عمتهـاى خداونـد را در همـین        تاریک امتداد مکانیم ، ادراک منتهاى بـزرگ خـدا را نمى کنیم ، و ن             

  .اخالص و عبادت و در آن راهنمایى و هدایت تصور نمى نماییم 
مـبادا گمان کنى که ما منت داریم بر انبیاء معظم یا اولیـاء مکـرم خـدا، یـا بـر علمـاء اسـت ، کـه                            
راهـنـمـاى سـعـادت و خـالصـى سـعــادت و خـالصــى مــا هــسـتـنـد و مــا را از جهـل و                     

بدبختى نجات دادند و به عالم نـور و سـرور و بهجـت و عظمـت دعـوت کردنـد، و آن                       ظلمت و   
هـمـه تـحـمـل مـشـقـتها و زحمتها نمودند و مى کنند براى تربیـت مـا و بـراى نجـات مـا از آن               
ظـلمـتـهـایـى که الزمه اعتقادات باطله و جهلهاى مرکب است ، و از آن فـشارها و عـذابهایى کـه                    

و اخـالق رذیــله اســت ، و از آن صـورتـهــاى مـوحــشـه مـدهــشـه کــه         صـورت مـلکـات   
مـلکـوت اعمال و افعال قبیحه ماست ، و براى رسیدن ما به آن نورهـا و بهجـت هـا و سـرورها و        

و این عالم ملک بـه همـه        . راحتى و خوشى ها و حور و قصور که نمى توانیم تصور آنها را بکنیم                
 تـر از آن اسـت کـه یـکى از حله هاى بهشتى را در او بیاورند، و ایـن                  عـظـمـت کـه دارد تـنـگ   

چشمهاى ما طاقت دیدن یک تار موى حورالعین را ندارنـد، کـه تمـام اینهـا صـورت ملکـوتى آن                      
عـقـایـد و اخـالق و اعـمـالى است که انبیاء عظام ، خصوصا صاحب کشف کلى و دستور جـامع                  

هللا علیه و آله و علیهم ، آنها را به وحى الهى درک فرموده و دیــده و                  ، خـاتـم پـیـغـمبران ، صلى ا     
و مـا بـیـچـاره هـا مـثـل اطفـالى کـه از حکـم            . شـنـیـده و مـا را بـدانـهـا دعـوت فـرمـوده انـد       

عقال سرپیچند، بلکه عقال را تخطئه مى کنند، همیشه با آنها در مقام سـتـیـزه و جـنــگ و جــدال                    
 و آن نفوس زکیه مطمئنه و ارواح طیبه طاهره به واسـطه شـفـقــت و رحـمــتى کـه بـر         برآمدیم ، 

بندگان خدا داشتند هیچ گاه از دعوت خویش به واسطه نادان ما کوتاهى نفرمودند و با زور و زر ما                    
آن وقت هـم کـه      . را به سوى بهشت و سعادت کشیدند، بدون اینکه اجر و مـزدى از مـا بـخواهند              

رم ، صلى اهللا علیه و آله و سلم ، منحصر مـى کـنند اجر خود را بـه مـودت ذوى القربـى                       رسول اک 
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صورت این مودت و محبت در عـالم دیـگـر بـراى مـا شـایـد از هـمـه صـور نــورانى تـر                  ) 78(
پس مزد رسالت عایـد خـود مـا         . آن هم براى خود ماست و رسیدن ما به سعادت و رحمت             . باشد

ره مند گردیدیم ، ما بیچاره ها چه منتى بر آنها داریم ، اخالص و ارادت ما براى آنها                   شد و از آن به    
چه نفعى دارد، شما و مـا بـر عـلماء امت چه منتى داریم ؟ از آن شخص مسئله گـو گرفتـه تـا آن                        
نبى مکرم ، تا ذات مقدس حق ، جل جالله ، هر کس به مرتبه و مقام خود که راه هدایت را بـه مـا                        

ان مى دهند، بر مـا مـنـت هـا دارند که جزاى آنها را در این عالم نمى توانیم بدهیم ، این عـالم                      نش
چـنـانـچـه خـداى تـعــالى مــى      . فـلله و لرسـوله و الولیـائه المـنـۀ       : الیق جزاى آنها نـیـسـت     

نـتم صـادقین ان اهللا      قل ال تمنوا على اسالمکم بل اهللا یمن علیکم ان هدیکم لالیمان ان ک             :فـرمـایـد
یعنى بگو بـه آنـهـا کـه بــه تـو منـت           ) 79.(یعلم غیب السموات و االرض واهللا بصیر بما تعملون          

منت نـگـذاریــد بــر مـن بـه اسـالم           : گذاشتند به اسالم خود، و گفتند ما اسالم آوردیم بى جنگ            
 مدعى آن هستید، اگر شـما       خود، بلکه خدا منت مى گذارد بر شما به هدایت کردن شما را به ایمان              

راستگو هستید در این ادعا، همانا خدا مى داند پنهانیهاى آسـمانها و زمـین را، و خـدا بیناسـت بـه                       
  .آنچه مى کنید

خداونـد  . پس ، اگر ما صادق باشیم در دعوى ایمان ، خداوند در همین ایمان هم بر مـا منـت دارد                    
ل ما و صورت ایمان و اسالم مـا در عـالم غیـب              بـصـیـر بـه عالم غیب است و مى داند صور اعما         

ما بیچاره ها چون اطالع از حقیقت نداریم ، از مسئله گو کسب علم مى کنـیم و بـه او                    . چـیـسـت  
منت مى گذاریم ، تقلید عالم مى کنیم ، منت مى گذاریم ، نماز جماعت به عالم مى خوانیم ، بـه او                       

بلکه این منتها اعمـال     .  ما منت دارند و خود ما خبر نداریم          مـنـت مـى گـذاریـم ، بـا اینکه آنها بر       
  .ما را واژگون مى نماید و در سجین کشیده آنها را به باد فنا مى دهد

  ریا در اخالق و ملکات باطنى: مقام دوم 
  میزان در ریاضتهاى حقانى و نفسانى : فصالول 

اول نـیـسـت ، ولى بعد از تنبـه بـه یـک    بـدان کـه ریـا در ایـن مـقـام گـرچـه بـه شـدت مـقـام          
مطلب ممکن است کار مرائى در این مقام نیز منجر شود بـه جـائى کـه در نـتـیـجـه بـا مرائـى در                    

ما در شرح حدیث سابق بیان کـردیـم کـه از بـراى انـسـان در عـالم ملکـوت                . آن مقام یکى گردد   
، و آن صـورتـهـا تـابـع مـلکـوت نـفس و        صورتهایى ممکن است باشد غیر از صورت انـسـانـى         

اگر شما داراى ملکات فـاضـله انـسـانـیـه بـاشـید، در وقتى آن ملکات صورت            . ملکات آن است    
شما را انسانى مى کند که با آن مـلکـات بـدون ایـنـکـه از طـریــق اعــتدال خـارج شـده باشـند                    

ـت کــه نـفــس امــاره در آن تــصـرف           بلکه ملکات در صـورتـى فـاضــله اسـ       . محشور گردید 
بلکه شیخ استاد ما، دام ظله ، مى فرمودند میزان در           . نـکـنـد و در تشکیل آن قدم نفس دخیل نباشد        
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اگر سالک به قدم نفس حرکت   . ریاضت باطل و ریاضت شرعى صحیح قدم نفس و قدم حق است             
سـلطـنـت آن بـاشـد، ریـاضــت  کرد و ریـاضـت او بـراى پـیـدایـش قـواى نـفـس و قـدرت و         

و دعوى هاى باطله نوعـا از همـین اشـخاص           . بـاطـل و سـلوک آن منجر به سوء عاقبت مى باشد         
و اگر سالک به قدم حق سلوک کرد و خـداجو شـد، ریاضـت او حـق و شـرعى                     . بـروز مـى کـند  

والذین جاهدوا فینا   : اسـت ، و حـق تعالى از او دستگیرى مى کند به نص آیه شریفه که مى فرماید                
) بــه   (کسى که مجاهده کند در راه مـا، هـر آینـه هـدایت مـى کـنـیــم او را                     ) 80.(لنهدینهم سبلنا 

. پـس کارش به سعادت منجر شده خودى از او افتد و خـودنمایى از او دور گردد               . راهـهـاى خـود 
 مــردم بـکـشد و      و معلوم است کسى که اخالق حسنه خود و ملکات فاضله نفس را بـه چــشـم               

ارائه به مردم بدهد، قدمش قدم نفس است ، و خودبین و خود خواه و خـودپـرسـت اسـت ، و بـا                    
. خـودبـیـنـى ، خـدا خـواهـى و خـدابینى خیالى است خـام و امـرى اسـت بـاطــل و مـحــال                     
و مـادامـى کـه مـمـلکـت وجـود شـمـا از حـب نـفــس و حــب جــاه و جــالل و شـهــرت                     

ریـاسـت بـه بـنـدگـان خـدا پـر است ، نمى توان ملکات شـما را ملکـات فـاضــله دانــسـت و                    
کارکن در مملکت شما شیطان است ، و مـلکــوت بـاطن            . اخـالق شـمـا را اخـالق الهـى شـمرد     

و پس از گشودن چـشم بـرزخ ملکـوتى خـود را بـه صــورت غـیــر                   . شما صورت انسان نیست     
و حــصـول مـعــارف الهـیــه و        .  یـکـى از شـیـاطـیـن مـثــال، مــى بـیـنـیــد         انـسـان ، مـثـل  

و تـا ملکـوت شـما    . تـوحـیـد صـحـیح از براى همچو قلبى که منزلگاه شیطان است محال اسـت      
ملکوت انسانى نباشد و قلب شما از این اعوجاجها و خودخواهیها پـاک نـبـاشــد، مـنــزل حــق                  

ال یـسعنى ارضــى و ال سـمــائى ، بــل            : یث قدسى است کـه مـى فرمایـد        تـعـالى نـباشد در حد   
هـیـچ مـوجودى آینه جمال محبوب نیست ، مگر قلب         ) 81.(یـسـعـنـى قـلب عـبـدى المـؤ مـن      

قـلب : کارکن در وجود او مـحـبـوب اسـت       . حق است نه نفس     .متصرف در قلب مؤ من      . مؤ من   
قلب المؤ من بین اصبعى الرحـمـن ، یـقـلبـه کـیــف  : نیست خودسر نیست ، هرزه گر     . مـؤ مـن   

دست حق در مملکت قلب او متصرف است ، تقلیب و تـقـلب قلب او بـا خـود حـق                    ) 82.(یـشاء
اى بیچاره ، تو که عابد نفسى و متصرف در قلب تو شـیطان و جهـل اسـت و دسـت                      . تعالى است   

ى دارى که مـورد تـجـلى حــق و سـلطـنــت   تصرف حق را از قلب خود منقطع کردى ، چه ایمان     
مـطـلق گـردى ؟ پـس ، بـدان تـا بـدیـن حـال هستى و این رذیله خود نمایى در تـو اسـت ، تـو                  
کافر باهللا هستى و در سلک منافقین محسوب مى شوى ، گرچه به خیال خود مسلمى و مؤ مـن بـه                      

  .خدایى 
  ست ستاریت حق مانع از غیور بودن او نی: فصل دوم 
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پـس اى عـزیـز، بـیـدار شو و پنبه غفلت را از گوش بیرون کن و خواب غفلت را بر چشم خــود      
: حـرام نـما، و بدان که ترا خداى تعالى براى خود آفریده ، چنانچه در حدیث قدسـى مـى فرمایـد                    

 بـراى  یعنى اى پسر آدم ، هـمـه چـیـز را       ) 83.(یابن آدم خلقت االشیاء الجلک ، و خلقتک الجلى          
تـو و قلـب     . و قلب تو را مـنـزلگـاه خـود قرار داده         . تـو آفـریـدم و تـو را بـراى خـود آفـریدم         

تو یکى از نوامیس الهیه هستید، حق تعالى غیور است نسبت به ناموس خود، ایـن قـدر پـرده درى                     
 را در ایـن     بترس از غیرت حق تعالى کـه تـو        . مکن به ناموس حق تعالى ، دست درازى را روامدار         

تــو در مـلکــوت خـود در        . عالم همچنان رسوا کند که هرچه خواهى اصالح کـنــى نـتـوانــى             
حضور حضرات مالئکه و انبیاء عظام پرده ناموس الهى را پاره مى کنـى ، و اخـالق فاضـله را، کـه          

 دشـمن حـق     بواسطه آنها اولیا تشبه به حق پیدا مى کنند، تسلیم غیر حق مى کنى و قلب خود را به                  
مى دهى و شرک مى ورزى در باطن ملکوت خود، بترس از آنکه حق تعالى عالوه بـر رسـوا کنـد،                 
در همین عالم تو را مفتضح کند و مـبـتـال کـنـد به فضیحتى که جبران پذیر نباشـد و پـاره شـدن                      

ن حق تعالى ستار است ، ولى غیور هـم هـست ، ارحـم الـراحمی               . عصمتى که وصله بردار نـبـاشد    
ممکـن اســت   . ستر مى فرماید تا وقتى از حـد نگـذرد  . اسـت ، ولى اشـد المـعـاقـبین هم هست    

خـداى نـخواسته این کار بزرگ و این رسوایى ناهنجار غیرت را بر سـتر غلبـه دهـد، چنانچـه در                      
  ) 84.(حدیث شریف شنیدى 

 خـداى تعـالى رحـیم       پـس ، قدرى به خود آى و رجوع به خدا کن و بازگشت به سوى او نما، که                 
اگر رجوع کردى ، به غفـران خـود سـتر مـى فـرمـایــد               . است و پى بهانه مى گردد براى رحمت         

عیوب گذشته را و نمى گذارد کسى بر آن مطلع شود، و تو را صاحب فضیلت مـى کنـد و اخـالق                       
ن عـالم   کریمه را در تو جلوه مى دهد، و تو را مرآت صفات خـود مـى فرمایـد و اراده تـو را در آ                        

حـدیـثــى  ) در(در همـه عـوالم نافـذ اسـت ، چنانچـه             ) او(کارکن مى فرماید چنانچه اراده خـود        
مـنقول است که وقتى که اهل بهشت قرار گرفتند، نامه اى از جانب حق تعالى بــراى آنـهــا مــى                     

یـنـده اى  از جانب زنده پاینده اى که نمى میرد به سـوى زنـده پـا           :  این است      آیـد کـه مضمونش    
من هر چه را مى خواهم موجود شود به او مى گویم باش ، پس موجود مـى شـود،                    . کـه نمى میرد  

تـو خـود خـواهى      ) 85.(تو را هم امروز قرار دادم که هر چه را مى خواهى بشود امر کن ، مى شود                 
اده خـود   این قدر نداشته باش ، تو اراده خود را تسلیم حق کـن ، ذات مـقـدس هم تو را مظهـر ار                    

مى فرماید، تو را متصرف در امور خـود قـرار مـى دهــد، مـمـلکــت ایـجــاد را در آخــرت در                        
و ایـن غـیـر تـفـویض محال باطل است ، چنانچه در محـل            . تـحـت قـدرت تـو قـرار مـى دهـد     

  .خود معلوم است 
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عالى بى نیاز اسـت از مـا   هان اى عزیز، تو خود دانى ، مى خواهى این را بپذیر یا آن را، که خداى ت        
  .و همه مخلوقات و اخالص ما و همه موجودات عالم 

  ریا در اعمال: مقام سوم 
بـدان کـه ریـا در این مقام از مقامات دیگر بیشتر و شایعتر است ، زیرا که ما مردم نوعا اهل آن دو                      

چون عمده مردم متعبد    ولى  . مقام نیستیم ، از همین جهت ، شیطان از آن طریق وارد بر ما نمى شود               
اهل مناسک و عبادات صورى هستند، شیطان در این مقام بیشتر تصرف مى کند و مـکـایـد نـفـس                 

و به عبارت دیگر، چون نوع مردم داراى بهـشت جــسـمـانـى            . در ایـن مـرحـله بـیـشـتـر است      
ه داراى مـقـامــات   اعـمـالى هـسـتـنـد، و از طـریـق اعـمـال حـسـنـه و تــرک اعـمــال سـیــئ             

اخـروى مـى شـونـد، شـیطان از همین راه وارد شده ریشه ریا و ســالوس را در اعـمــال آنـهــا                    
آبـیـارى مـى کـنـد تـا شـاخ و بـرگ پیدا کرده حسنات آنها را مبدل بـه سـیئات کـرده آنهـا را از                       

آن مى خواهند تهیه تعمیر     طریق مناسک و عبادات وارد جهنم درکات مى کند، و چیزهایى را که با               
آخرت کنند اسباب تخریب آن مى نماید، و چیزى که از عـلیـین است کارى مى کند که به امر حق                    

پس کسانى که فـقـط داراى هـمـیـن جـنـبـه هـسـتـنـد و زاد          . تعالى مالئکه در سجین قرار دهند     
اظب باشند که مبادا خداى نخواسـته       و راحـله اى جـز زاد اعـمـال نـدارنـد، بـاید خود را کامال مو           

این امر هم از دست رفـتـه بـکـلى جـهنمى گردند و راهى بـه جانـب سـعادت نداشـته باشـند، و                      
  .درهاى بهشت به روى آنها بسته شده درهاى جهنم براى آنها باز گردد

  فصل ، در دقت امر ریا
فــت نـیــسـت کــه ریــا در         بـسـیـار اتـفـاق افـتـد کـه شـخـص ریـاکـار خـودش هــم مـلتـ         

اعـمـال او رخـنـه کـرده و اعـمـالش ریـایى و ناچیز است ، زیرا کـه مکایـد شـیطان و نفـس بـه                       
قـدرى دقـیـق و بـاریـک اسـت و صراط انسانیت به طورى نازک و تاریـک اسـت کـه تـا انـسان                      

ب نفس است ، لهذا     انسان چون مفطور به ح    . مـوشـکـافـى کـامـل نکند نمى فهمد چه کاره است         
شـاید انـشاءاهللا شـمه اى از ایـن مطلـب در             . پـرده خودخواهى معایب او را بر خود او مى پوشاند         

  .از خداى تعالى توفیق مى خواهیم . پیش آید) 86(ضمن شرح بعضى احادیث 
مـثـال تحصیل علم دیانت ، که از مهمات اطاعات و عبادات است ، انسان گاهى مبتال مى شـود در                    

ن عبادت بزرگ به ریا، در صورتى که خودش هم ملتفت نیست ، به واسطه همان حجاب غـلیـظ                 ای
انـسـان مـیـل دارد در مـحـضـر عـلمـا و رؤ سـا و فـضـال مـطـلب مـهـمــى را               . حـب نـفـس   

حل کند به طورى که کسى دیگر حل نکرده باشد، و خود او متفرد باشـد بـه فهـم آن ، و هـر چـه                           
هتر بیان کند و جلب نظر اهل مجلس را بنماید بیـشتر مبـتهج اسـت ، و هـر کـس بـا او                      مطلب را ب  

طـرف شـود مـیـل دارد بـر او غـلبـه کـنـد و او را در بـیـن جـمـعـیـت خـجـل و سـرافـکـنده                 
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کند، و حرف خود را، حق یا باطل ، به حلق خصم فرو ببرد، و بعد از غـلبـه یـک نـحـو تــدلل و                       
ـروشـى در خـود ادراک مى کند، اگر یکى از رؤ سا هم تـصـدیـق آن کـنـد نـور عــلى                  فـضـل ف 

بـیـچـاره غافل از آنکه اینجا در نظر علما و فضال موقعیت پیدا کرده ، ولى از نظر                 . نـور مـى شـود  
خداى آنها و مالک المـلوک هـمـه عـالم افـتـاد، و این عمـل را بـه امـر حـق تعـالى وارد سـجین                        

در ضمن ، این عـمـل ریـایـى مـخـلوط بـه چـنـدیـن مـعـصـیـت دیـگـر هـم بـود، مثل              . ردندک
رسوا کردن و خوار نمودن مؤ من ، اذیت کردن برادر ایمانى ، گاهى جسارت کردن و هتک کــردن              
از مـؤ مـن ، کـه هـر یـک از آنـهـا از مـوبـقــات و بــراى جـهـنـمــى کــردن انــسـان خــود            

  .تقل اندمس
بـاز دام کـیـد خـود را بـیـفـکند و به تو بگوید که مقصود من معلـوم شـدن حکـم                   . اگـر نـفـس   

شـرعـى اسـت و اظـهـار کـلمـه حـق اســت ، کــه از افــضـل طـاعــات اســت ، نــه اظهـار                       
فضیلت و خـودنـمـایى ، در باطن خود از او استفسار کن کـه اگـر ایـن حکـم شـرعى را رفیـق و                         

مدرجه من مـى گـفـت و او حـل ایـن مـعـضـله را مـى کـرد و شما در آن محضر مغلوب شده                   ه
  .اگر چنین است ، تو در این دعوى صادق هستى ! بودید، آیا به حال شما فرقى نمى کرد؟

اگـر باز از کید و مکرش دست نکشد و بگوید اظهار حق چون فـضیلت دارد و ثـواب پـیش حـق                       
به این فضیلت نایل گردم و دار ثواب اهللا را تعمیر کنم ، به او بگو اگـر فـرض         دارد، من مى خواهم     

شـود کـه عین آن فضیلت را خداوند به شما عنایت کند در صورت مغلوبیت و تـصـدیـق حــق ،                   
آیـا بـاز طـالب غـلبه هستى ؟ پس ، اگر رجوع به باطن ذات خود کردید دیـدیـد بـاز مـایـل بــه                    

تـیـد و اشـتـهـار پـیـش عـلمـا بـه عـلم و فضل و این بحـث علمـى بـراى حـصول                   غـلبـه هـسـ 
منزلت بود در قلوب آنها، پس شما بدانید که در این بـحـث عـلمـى ، کـه از افـضـل طـاعــات و                    
عـبـادات اسـت ، مـرائى هـسـتـیـد، و ایـن عـمـل شـمـا، بـه حـسـب روایـت شـریـف کافى ،               

این عمل براى حـب جـاه و شـرف اسـت ، کـه بـه                 .  شما مشرک به خدا هستید     در سجین است و   
حسب روایت از دو گرگ که در گله بى چوپان رها شـود ضـررش بـیـشـتـر اسـت بــه ایـمــان                   

پـس شـمـا کـه اهـل عـلم و مـتـکـفـل اصـالح نـمـایـى و مـزاج نـفـس خـود را ســالم                ) 87.(
  .مل ، که حالش معلوم است ، نباشى کـنى تا از جمله عالمان بى ع

خـداوندا، دل ما را از کدورت شرک و نفاق پاک فرما، و و آینه قلب ما را از زنگار حب دنیـا، کــه       
مـنـشـاء ایـن هـمـه امـور اسـت ، صـافى فرما، و با ما همراهى فرما، و از ما بیچاره هـاى گرفتـار                  

 سفر پر خطر و این راه پر پیچ و خم و تنـگ              هواى نفس و حب جاه و شرف دستگیرى کن در این          
  .تویى قادر و تواناى همه چیز. و تاریک 
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و از . و یـکـى از عـبـادات بـزرگ اسـالم ، جـمـاعـت اسـت ، و فـضـل امـامــت بیـشتر اسـت                 
این جهت ، شیطان در این عبادت بزرگ بیشتر رخنه مـى کـنـد، و با امام جماعت بیـشتر دشـمن ،                     

است که او را از این فضیلت باز دارد و عـمـل او را از اخالص تهى کرده وارد سـجین                    و در صدد    
و لهـذا وارد مـى شــود در قــلب بـعــضـى از امـامـهــا از                 . کند و او را مشرک بـه خـدا نمایـد          

مـثـل عـجـب ، کـه بـعـدهـا انــشـاءاهللا ذکــرى از آن مــى شــود، و          . طـریـقـهـاى مـخـتـلف   
 کـه آن نـشـان دادن بـه مـردم است این عبادت بزرگ را براى منزلـت پیـدا کــردن در                    مـثـل ریـا 

مثال مى بیند فـالن مقـدس بـه نــماز جماعـت             . قـلوب و اشـتـهار به عظمت و بزرگى پیدا کردن          
حاضر شده است ، براى جلب قلب او خضوع را بیشتر کرده از راههـاى مختلفـى و حـیــله هـاى                      

ام مى کشد، و در مجالس براى رساندن به غایبین مقام خود را ذکرى از آن مقـدس        کثیرى او را به د    
در . به میان مى کشد یا یک طورى به مردم مى رساند که فالنى در جماعات مــن حـاضــر شـده                      

قلب خود هم به طورى به این شخص ارادت پیدا کرده کـه در نمـاز او حـاضــر شــده اســت و                        
ـ     ه او مـى کند که در عمرش به خداى تعالى و اولیـاء او یــک لحــظه                 اظـهـار حـب و اخـالص ب

و اگر خداى نخواسته یکى از اشراف راه را گم کرده بـه             ! نکرده ، خصوصا اگر از تجار محترم باشد       
  !صف جماعات ملحق شود، مصیبت زیادتر مى گردد

ه او مى گوید به مـردم      پیش او رفته ب   . در عین حال ، شیطان از امام جماعت کم جمعیت نمى گذرد           
ایــن هــم    ! بـفهمان که من از دنیا گذشته ام و در مسجد کوچک محله با فقرا و ضعفا مى گذرانم                   

از دنیـا کـه بهـره اى    . مـثـل آن یا بدتر است ، زیرا که رذیله حسد را هم در قلب او بارور مى کنـد    
  .مى شودندارد، مایه آخرت را از او مى گیرد، ورشکست در دنیا و آخرت 

در همه حال ، شیطان دست از غریبان من و شما که دستمان از جماعت کوتاه است ، و از غـم بـى                     
آلتـى افـسـرده هـسـتیم بر نداشته و ما را وادار مى کند به جماعت مسلمین خدشه کرده ، طعن به                   

 کنـیم ، و     آنها زده و عیوبى براى جماعت تراشیده ، جماعت نداشتن خود را کنـاره گیـرى قلمـداد                 
مـا از ایـن دو طایفـه        . خـود را از دنـیـا گـذشـتـه و مـنـزه از حـب جـاه و نـفس معرفى نمـاییم                

در صـورتــى   . نه دنیاى تام دسته اول ، و نه دنیاى ناقص دسته دوم ، و نه آخـرت داریـم                    ! بدتریم  
ـب شـرف و مـال را       کـه مـا هـم اگـر دسـتـمـان بـرسـد، از آن دو دسـتـه جــاه طـلبـتــر و حـ                

  .بیشتر داریم 
شـیـطـان بـه امـام تنها اکتفا نکرده ، از جهنمى شدن او نائره شـهوتش فـرو ننشـسته ، وارد صـف                      

صف اول چـون فـضلش بیـشتر و میـامن صـفوف از میاسـر بیـشتر، آن هـا را                      . ماءمومین مى شود  
ا از مــنزل دور کـشیده در         ر   بـیـچــاره مـقــدس     . بـیـشـتـر مـورد هـدف خـود قـرار مـیـدهـد     

صف اول در طرف یمین نشانده ، با او وسوسه مى کند که این فضیلت را بـه چـشـم مـردم بکـش         
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! این بیچاره هم نفهمیده از کجا مى خورد با یک عشوه و نازى اظهار فـضـل خـود را مـى کـنــد                   ! 
ه سـایر صـفوف رفتـه آنهـا را          از آنجا ب  . شـرک بـاطـن را بـروز داده عـمل را به سجین مى فرستد          

وادار مى کند از صف اول بـا کنایه و اشاره تکذیب کرده مقدس بیچاره را مورد سهام طعن و شـتم               
گاهى دیده مى شـود یـک شـخص محترمـى را،           . قرار دهند و خود را از اطـفـار آن مـنـزه شمارند         

 مى نشاند، براى اینکـه      خصوصا اگر از اهل فضل و علم باشد، شیطان دستگیرى کرده به صف آخر             
بفهماند بـا ایـنـکه من با این مقام نباید با این شخص نماز کنم ، ولیکن از بس از دنیا گذشـته ام و                       

بـعـضـى از ایـن قبیل اشخاص     ! هـواى نـفـس نـدارم آمـده ام در صـف آخـر هـم نـشـسـتـه ام            
  .را در صف اول مالقات نخواهید کرد

او را از بازار یـا مـنــزل        . م اکتفا نکرده به ریش بعضى از منفردین مى چسبد         شیطان به امام و ماءمو    
افـسار کرده ، با یک کرشمه و ناز در کنج مسجد یک سـجاده پهـن کـرده ، هـیچ امـامى را عــادل           
! نـدانـسته ، در حضور مردم به یک طول سجود و رکوع و یک ذکرهاى طویلى نماز مـى خـوانــد                   

 مخمر است که به مردم بفهماند من این قدر مقـدس و محتـاطم کـه تــرک     ایـن در بـاطـن ذاتـش 
این عالوه بر آن که تعجب و مرائى است ، مسائل           ! جماعت مى کنم مبادا به غیر عادل گرفتار شوم          

براى اینکه مرجع تقلید این شخص بیش از حسن ظاهر را مـعـلوم نـیست             ! شرعیه را هم نمى داند    
 ولى این نه از این باب است ، بلکه براى ارائه بـه مـردم اســت کـه در                   در صحت اقتدا شرط کند،    

و آن  . و همین طور سایر کارهاى مـا در تحـت تـصرف شـیـطــان اســت                 . قلوب منزلت پیدا کند   
مـلعـون هـر قـلب کـدرى پـیـدا کـرد، در آنـجـا مـنـزل کـرده و اعـمـال ظـاهـره و بـاطـنــه را                 

  .را از اعمال حسنه جهنمى مى کندمـى سـوزانـد و مـا 
  فصل ، در دعوت به اخالص است 

پـس اى عـزیـز، در کـارهاى خود دقیق شو و از نفس خود در هر عملى حـساب بکـش ، و او را                       
در بـرابر هر پیش آمدى استنطاق کن که آیا اقدامش در خیرات و در امور شـریفه بـراى چیـست ؟               

مـسـائل نـمـاز شــب ســؤ ال کـنــد، یــا اذکــار آن را               دردش چـیـسـت کـه مـى خـواهـد از       
تـحـویل بدهد؟ مى خواهد براى خدا مسئله بفهمد یا بگوید، یا مى خـواهـد خــود را از اهـل آن                    

چرا ! قلمداد کند؟ چرا سفر زیارتى که رفته با هر وسیله است به مردم مـى فهماند؟ حتى عددش را                 
نمى شود که کسى از او مطلع نشود، با هر راهى شده سخنى             صدقاتى را که در خفا مى دهد راضى         

از آن به میان آورده به مردم ارائه مى دهد؟ اگـر بــراى خـداســت و مــى خـواهــد کــه مــردم          
گردد، اظهـارش خـوب     ) 88(دیـگـر بـه او تـاءسـى کـنـنـد و مـشـمـول الدال على الخیر کفاعله            

ـاف و قــلب پــاک ، ولـى مـلتـفــت بـاشــد کــه در                است ، شکر خدا کند به این ضـمـیـر صـ         
مـنـاظـره بـا نـفـس گـول شیطنت او را نخورده باشد، و عمل ریـایى را بـا صـورت مقدسـى بـه                      
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و اگـر براى خدا نیست ، ترک آن اظهار کند کـه ایـن سـمعه اسـت ، و از شـجره                       . خوردش ندهد 
  .رماید و امر مى فرماید در سجین قرار دهندملعونه ریا است و عمل او را خداوند منان قبول نمى ف

بـایـد بـه خـداى تـعـالى از شـر مکاید نفس پنـاه ببـریم کـه مکایـد آن خیلـى دقیـق اسـت ولـى          
اگر ما بنده مخلص خداییم ، چرا شـیطان در مـا            . اجـمـاال مـى دانـیـم که اعمال آن خالص نیست         

کـرده اسـت کـه بـه عبـاد اهللا المخلـصین کــار               اینقدر تصرف دارد؟ با آنکه او با خداى خود عهد           
بــه قــول شــیخ      ) 89.(نـداشـتـه بـاشـد و دســت بــه سـاحــت قــدس آنـهــا دراز نـکـنــد               

اگر کسى با خدا آشـنــا بـاشــد، بــه او           : سگ درگاه خداست    . ما، دام ظله ، شیطان      ) 90(بزرگوار
شـیطان نمـى    . یان صاحبخانه را دنبال نکند    سگ در خانه آشنا   . عـوعـو نـکـنـد و او را اذیـت نکند      

  .گذارد کسى که آشنایى با صاحبخانه ندارد وارد خانه شود
پـس ، اگـر دیـدى شـیـطـان بـا تـو سر و کـار دارد، بـدان کارهایـت از روى اخـالص نیـست و                       

اگر شما مخلصید، چرا چشمه هاى حکمت از قلـب شـما بـه زبـان                . بـراى حـق تـعـالى نیسست     
ى نـشـده ، بـا ایـنـکـه چـهـل سـال اسـت بـه خیال خود قربه الى اهللا عمـل مـى کنیـد، بـا                      جـار

اینکه در حدیث وارد است که کسى که اخالص ورزد از بـراى خـدا چـهل صباح ، جـارى گـردد                    
پس بدان اعمال ما براى خدا نیـست و خودمـان هـم      ) 91.(چشمه هاى حکمت از قلبش به زبانش        

  .و درد بى درمان همین جاست ملتفت نیستیم 
واى بـه حـال اهـل طـاعـت و عـبـادت و جـمـعه و جماعت و علـم و دیانـت کـه وقتـى چـشم                 
بگشایند و سـلطـان آخـرت خـیـمـه بـر پـا کـنـد، خـود را از اهـل مـعـاصـى کـبـیـره ، بـلکــه                 

  .از اهل کفر و شرک ، بدتر ببینند و نامه اعمالشان سیاهتر باشد
امان از کسى که صورت صدقه و زکات و         ! اى به حال کسى که با نماز و طاعتش وارد جهنم شود           و

  ! صورتهایى باشد که زشت تر از آنها تصور نشود صالتش 
خـداونـد بـه فـضـل خـود مـوحـد اهـل مـعصیت عصیان کار را مـى            ! بـیـچـاره تـو مـشـرکـى    

  ) 92.(مشرک را نمى آمرزم اگر بى توبه از این دنیا برودآمرزد، انشاءاهللا ، ولیکن فرموده است که 
کسى کـه ریـاســت     . مرائى مشرک است    : در احـادیـث شـریـفـه ، چـنـانـکه شنیدى ، مى فرماید        

دیـنى خود، و امامت خود، تدریس خود، تحصیل خود، روزه خود، نماز خـود، و بـاالخره اعــمال                   
 منزلت در قلوب ، مشرک است ، و به موجب اخـبـار اهـل             صالحه خود، را ارائه به مردم دهد براى       

. عـصـمـت ، صـلوات اهللا عـلیـهـم ، و بـه مـوجـب آیـه شـریـفـه مشمول غفران حق نمى شـود                
پس اى کاش اهل معاصى کبیره بودى و متجاهر به فسق بودى و متهتک حرمات ظـاهره بـودى ، و          

  .موحد بودى شرک به خدا نمى آوردى 
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 عـزیـز، فکرى کن و چاره اى براى خود پیدا کن ، و بدان کـه شـهرت پـیش ایـن مـردم                        حـال اى 
قــدر و   ) 93(نـاچیز چیزى نیست ، و قلوب این مردم ، که اگر گنجشکى بخورد سـیر نمـى شـود،                  

قـابـلیـت نــدارد، و ایــن مخلـوق ضـعیف را قـدرتى نیـست ، قـدرت فقـط در دسـتگاه قـدس                         
.  اسـت      آن ذات مقـدس     . و فـاعـل عـلى االطالق و مسبب االسباب        ربـوبـیـت پـیـدا مـى شـود     

تمام مخلوقات اگر پشت به پشت هم دهند که یک پشه خلق کنند نتوانند، و اگـر پـشه اى از آنهـا                       
اوسـت مـؤ ثـر در تـمــام         . پیش حق تعالى است     . قدرت  ) 94.(چـیزى برباید، نتوانند پس بگیرند    

 ریـاضـتـى شـده در قـلب خـود بـا قـلم عقل نگارش ده کـه ال              بـا هـر زحـمـت و   . مـوجـودات  
  .مؤ ثر فى الوجود اال اهللا نیست کار کنى در دار تحقق جز خدا

تـوحـیـد فـعـلى را، کــه اول درجــه تـوحـیــد اســت در قــلب ، بــا هــر وسـیله اى اسـت                         
هر شریف ال الـه اال اهللا را بــر   جـایگزین کن ، و قلب را مؤ من و مسلم نما به این کلمه مبارکه و م             

قـلب بـزن ، و صـورت قـلب را صـورت کـلمـه توحید کن و به مقام اطمینان بـرسـان ، و بـه او                    
ایــن کــورى   . بـفـهـمان که مردم نفـع و ضـرر نمـى تواننـد برسـانند، نـافع و ضـار خـداســت            

ـت مـــشـمـول رب لــم نـابـیـنـایـــى را از چـــشـم خـــود بـرطـــرف کـــن کـــه بـیـــم آن اســ 
اراده حـق تعـالى   . گردى ، و در روز بروز سرایر کور محـشور گـردى        ) 95.(حـشـرتـنـى اعـمـى   

قاهر به همه ارادات است ، اگر قلبت به این کلمه مبارکه اطمینان حاصـل کـرد و او را تـسلیم ایـن                 
و نـفــاق از قــلب      عقیده نمودى ، امید است کارت به انجام رسد و ریشه شرک و ریــا و کـفــر                   

و بـدان کـه ایـن عـقـیـده حـقـه مـطـابـق بـا عـقـل و شـرع اسـت و تـوهم جبـر                 . قـطـع شـود 
ممکن است بعضیها که از مبادى و مقدمات آن بى اطالع اند و گوش آنها آشناى به                 . در این نیست    

ایـن توحیـد اسـت ،        . بعضى مطالب نیست این را رمى به جبر کنند، با اینکه مربوط به جبر نیست              
ایـن جـا مـنـاسـب بـیــان جبـر و قـدر    . جبر شرک است ، این هدایت است ، جبر ضاللت است           

نیست ، ولى پیش اهلش مطلب روشن است ، و غیر آن را حق ورود در ایـن مـطـالب نـیــسـت ،          
  ) 96.(بـلکـه صـاحـب شـریـعـت نـهـى فـرمـوده اسـت از دخول به این مطالب 

هر حال ، از خداى مهربان در هر وقت ، خصوصا در خلوات ، با تضرع و اسـتکانت و عجـز و                       در  
مـذلت بـخـواه کـه تـو را هـدایت کند به نور توحید، و قلب تو را منـور کنـد بـه بارقـه غـیـبــى           

ن و با تــضـرع از آ     . یـک بـیـنـى و یک پرستى ، تا از همه عالم وا رهى و همه چیز را ناچیز دانى                   
ذات مـقدس خواهش کن که اعمال تو را خـالص گردانـد و تـو را هـدایت فرمایـد بــه طـریــق                        

و اگـــر داراى حـــالى شـــدى ، ایـــن بـنـــده ضـعـیـــف بـطـــال خـــالى از . خـــلوص و ارادت 
حـقـیـقـــت را کـــه عـمـــر خـــود را صـــرف هـــوى و هـــوس نـمـــوده و دل او از کـــدورت 

 طورى شده است که هیچ نـصیحتى و هـیچ آیـه و روایـتــى و هــیچ                  مـعـاصـى و امـراض قـلبیه   
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برهان و دلیل و آیتى در او اثر نمى کند به دعایى یاد کرده ، شاید به دعـاى شــما راه نجـاتى پیـدا                         
  ) 97.(کند، زیرا که مؤ من را خدا رد نمى کند از درگاه خود و دعاى او را مى پذیرد

 ، کـه خودت نیـز مـى دانـستى و حـرف تـازه اى نبـود، مـدتى                    پـس از تـذکـر بـه ایـن مـطـالب     
مواظبت کن که از قلب خود، و اعمال و رفتار و حرکات و سکنات خود را تحت مداقـه آورده ، و                      
خـفـایـاى قـلب را تـفـتـیـش کـن و حـسـاب شـدیـد از او بـکـش ، مثل اینکه اهل دنیا از یـک        

ا که شبهه ریا و سالوسـى در اوسـت تـرک کنـد گرچـه           هر عملى ر  : نفر شریک ، حساب مى کشند     
حتى اگر دیدى واجبات را در علن کردن خـالص نمـى تـوان بکنـى ، در                  . عمل خیلى شریفى باشد   

بلکه کـمـتـر اتـفـاق مـى افـتـد در اصـل        . خفا بکن ، با اینکه مستحب است اتیان به آنها در علن             
در هر صورت ، بـا      . و زواید اتـفـاق مـى افـتد    واجب ریا شود، بیشتر در خصوصیات و مستحبات         

جدیت کامل و مجاهده شدیده قلب خود را از لوث شرک پـاک کـن ، مـبـادا خـداى نخواسـته بـا       
این حال از این عالم درگذرى که کارت زار است و امید نجات به هیچ وجه برایت نیست و خداى                    

یـث شـریـف اسـت کـه در وسـائل از قــرب  چنانچه در حـد. تبارک و تعالى غضبناک بر تو باشد 
انــه  : االسـنـاد نـقـل مـى فـرمـایـد سـنـد بـه امـیـرالمـؤ مـنـیـن ، عـلیـه السـالم ، مـى رسـانـد       

من تزین للناس بما یحب اهللا و بــارزهللا فــى     : قـال رسـول اهللا ، صلى اهللا علیه و آله و سلم            : قـال  
یـعـنـى گفت امیرالمؤ منین ، علیـه  ) 98.(ى اهللا و هو علیه غضبان له ماقت السـر بـمـا یکره اهللا ، لق 

کـسـى کـه جـلوه دهـد بـراى مـردم به       : السالم ، رسول اهللا ، صلى اهللا علیه و آله و سلم ، گـفـت               
چیزى که دوست دارد خدا، و ظاهر کند در باطن بـراى خـدا چـیـزى را کــه مـکــروه دارد او را                     

  .ـالقـات کـنـد خـدا را، و حال آنکه خدا بر او غضبناک و خشمناک باشدخـدا، م
یـکـى آنـکـه کـسـى کـه اعـمـال صـالحه را جلـوه          : در حـدیـث شـریـف دو احـتـمـال اسـت       
و دیگر آنکه کسى که پـیکر عمل را بـه مـردم نـشان              . دهد به مردم و اعمال قبیحه را در باطن آورد         

و در هر صورت ریا را شامل است زیرا که اتیان بـه واجبـات    . ا داشته باشد  دهد و در باطن قصد ری     
بلکه مى تـوان گـفت معنى دوم بهتر اسـت ، زیـرا            . و راجحات بدون قصد ریا مورد غضب نیست         

در هر حال ، خدا نکند مالک الملـوک و ارحـم   . که اعمال قبیحه را علنا آوردن شدتش بیشتر است        
  .ناک باشد اءعوذ باهللا من غضب الحلیم الراحمین به انسان غضب

  فصل ، در بیان حدیث علوى
مـا ایـن مـقـام را ختم مى کنیم به حدیث شریفى که در کافى شریف از موالى متقیـان ، امیـر مـؤ                       

رضــوان اهللا عـلیــه ، مـثــل        ) 99(مـنـان ، عـلیـه السـالم ، روایـت کـرده ، و شـیــخ صــدوق ،             
 حـضـرت صـادق ، عـلیـه السـالم ، نـقـل کـرده کـه از جمله وصـیتهاى              هـمـیـن حـدیـث را از   

و آن ایـن   . رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله و سلم ، به امیرالمؤ مـنـیـن ، عـلیـه السـالم ، اسـت                    



 ٤٤

ت ثالث عالما : قال امیرالمؤ منین ، علیه السالم       : قال  ) علیه السالم   (باسناده عن اءبى عبداهللا     : است  
ینشط اذا راءى الناس ، و یکسل اذا کان وحـده ، و یحـب اءن یحمـد فـى جمیـع امـوره                        : للمرائى  

).100 (  
سه نشانه اسـت بـراى      : امیرالمؤ منین ، علیه السالم ، گفت        : یـعـنى گفت امام صادق ، علیه السالم        

 تنهـا اسـت ، و   بهجت و نشاط دارد وقتى که ببیند مردم را، و کسالت پیـدا مـى کنـد وقتـى           : ریاکار
  .دوست دارد که ثنا کرده شود در جمیع امورش 

چـون ایـن سـیـئه خـبـیثه گاهى چنان مخفى است که انسان خودش بیخبر است از آن ـ در بـاطن   
اهـل ریـا اسـت و گـمـان مى کند عملش خالص است ـ لهذا براى آن عالمت ذکر فرموده اند کـه   

  . سریره خود پیدا کند و در صدد معالجه برآیدانسان به واسطه آن عالمت اطالع بر
  

انـسـان در نـفـس خـود مـشـاهـده مـى کـنـد کـه وقـتــى تـنـهـاســت مـایــل بــه طـاعــات           
نـیـسـت اگـر بـا زحـمـت یـا از روى عـادت هــم عـبـادتــى بـکــند، آن را بـا حــال نـمــى                      

ـ         . اک و پـاکـیـزه آن را تـحـویـل نـمـى دهـد       کـنـد، بـلکـه سـر و دسـت عـمـل را شـکـسـتـه پ
ولى وقـتـى در مـسـاجـد و مـجـامـع حـاضـر شــد، و در مـحــضـر عـمــومى مــشـغـول آن                  

مـایــل اســت   . گـردیـد، آن را از روى نـشـاط و دلچـسبى و سرور و حضور قلب انجام مى دهد        
انجام گرفته ، اجزاء و شـرایـطــش       رکـوع و سـجـودش طـوالنـى شـده ، مـسـتـحـبـاتـش نیکو         

از نـفس خود ســئوال     ) و(اگـر انـسـان قـدرى هـم مـلتـفـت بـاشـد       . درسـت مـالحـظـه شـود  
کند علت آن را، دام خویش را از راه قدس پهن کرده به انسان تعمیه مى کند که مـثال عـبــادت در                    

یا اگــر در    .  است ، نشاط دارى      مـسـجـد چون ثوابش بیشتر است یا جماعت چون چنین و چنان          
غـیـر جـمـاعـت و مـسـجـد شـد، مـى گـویـد مـسـتـحـب اسـت عـمـل را پـیش مـردم نیکـو                
انجام دادن تا اینکه کسان دیگر اقتدا کنند و تاءسى نمایند و رغبت بــه مـذهــب پـیــدا کـنـنــد                     

 سـرور و نـشاط نیـست جـز از آن     ایـن. انـسـان را بـا هـر وسـیـله اى هـسـت گـول مـى زنـنـد         
مرض قلبى که انسان بیچاره به آن مـبـتـالسـت ، و خـود را صـحـیـح و ســالم مــى دانــد و در        

  .مریضى که خود را سالم مى داند، امید صحت از او منقطع است . خیال معالجه نمى افتد
دهـد و خـود غفلـت از آن    بدبخت در باطن ذات و لب سریره میل دارد عمل خود را به مردم ارائه             

بـلکـه مـعـصـیـت را بـه صـورت عـبـادت جـلوه مـى دهـد و خـودنـمـائى را بـه شـکـل              . دارد
با اینکه اتیان به مستحبات در خلوات مستحب است ، چرا نفـس مایـل               . ترویج مذهب در مى آورد    

ط و بهجـت مــى      است در علن همیشه به جا آورد؟ گریه از خوف در مجامع عمومى از روى نـشا                
خوف خـدا چـه شـد در        ! کند، ولى در خلوات هر چه خود را فشار مى دهد چشمش تر نمى شود              
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آه و ناله و سوز و گـداز در بـین چنـد هـزار جمعیـت                 . مـجـامـع پـیـدا مـى شود؟ در شبهاى قدر      
ـ                    ه دارد، صـد رکـعـت نـمـاز و جـوشـن کبیر و صغیر و چند جزو قرآن مجید را مى خواند، خم ب

ابرویش نمى آید، خستگى احساس نمى کند، ولى ده رکعت نمـاز در خلـوت اگـر بکنـد، کمـرش                     
اگر انسان کارهایش محض رضاى خدا یا براى جلب رحمـت یــا             . خسته شده حالش وفا نمى کند     

بـراى خـوف از جـهـنـم و شـوق بـه بـهـشـت اسـت ، چـرا مـیـل دارد هـر کـارى مـى کـنــد                  
او را بکنند؟ گوشش به زبان مردم و دلش پیش آنـهـاسـت که ببیند کى از او مدح                 مـردم مـداحـى   

اگــر خــدا    ! در معـامالت کــذا و کـذاســت         ! مى کند، حاجى آقا چه آدم صحیح درستى اسـت           
مـنـظـور اسـت ایـن حـب مـفرط چیست ؟ اگر بهشت و جهـنم تـو را بـه عـمــل وادار کــرده                      

ـوید؟ ملتفت باش که این حب از همان شجره خبیثه ریـاســت ، و             اسـت ، ایـن حـب چـه مـى گ      
تـا مـى تـوانـى در صـدد اصـالح بـرآیـد و خـود را اگـر مـمـکـن اسـت از امثال این محبت هـا                

  .خالص کن 
و آن این است کـه از بـراى هـر یـک از ایـن                . در ایـن مـقـام یـک مـطـلب را تـنـبـه مـى دهـم          

بسا باشد کـه یـک      . ه ملکات حسنه و چه ملکات سیئه ، مراتبى است بسیار کثیر           صفات نفسانیه ، چ   
مـرتـبـه از اتـصاف به آن در حسنات و تنزیه آن در سیئات از مختصات عرفاء باهللا یا اولیـاء خــدا        
بـاشـد، و سـایـر مـردم بـه حـسـب مـقـامـى کـه دارند، آن صفت کـه بـراى دسـته اول نـقــص                    

و همـین طـور     . نـهـا نـقـص نـبـاشـد، بـلکـه بـه یـک مـعـنـى کـمـال هـم باشـد           اسـت بـراى آ  
. از آن جمله ریاست کـه کـالم مـا عجله در آن اسـت             . حسنات این دسته سیئات دسته دیگر باشد      

و اتـصاف   . خلوص از همه مراتب آن از مختصات اولیاست و دیگـران در آن شـریــک نـیــسـتند                
به از آن ، نقص آنها، به حسب آن مقام که دارند، نیـست و بـه ایمـان آنهـا یـا      عامه مردم به یک مرت  

مثال نفس عامه مردم به حسب جبلت مایل اسـت کـه خیـرات آنهـا                . اخالص آنها ضرر نمى رساند    
.  مردم ظاهر گردد، گرچـه خیـرات را بـه نیـت ظـاهر شـدن نـکـنـنــد، ولـى نـفـســشـان            پیش  

ایـن مـوجـب بـطــالن عـمــل یــا شــرک و نـفــاق و کــفر                 . مـفـطـور بـه ایـن حـب اسـت    
و . نیست ، گرچه این نقص اولیاست ، و در نظر ولـى یـا عـارف بــاهللا شــرک و نـفــاق اســت                       

و از بـراى    . تـنـزیـه از مـطـلق شـرک و اخـالص از هـمـه مـراتـب آن ، اول مـقـامات اولیاست               
حـتـى فـرمــوده ائمــه ، عـلیـهــم        . ین مقام مناسب نیست     آنها مقامات دیگر است که ذکرش با ا       

السالم ، که عبادت ما عبادت احرار است ، که فقط براى حب خـداسـت نـه طـمـع بـه بـهــشـت       
از . از مـقـامــات مــعمولى و اول درجــه والیــت اســت      ) 101(یـا تـرس از جـهـنـم اســت ،    

  .ه به فهم ما و شما نمى گنجدبـراى آنـهـا در عـبـادات حاالتى است ک
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و بـه ایـن بـیـان کـه شـنـیـدى جـمـع بـیـن ایـن حـدیـث سـابــق مـنـقــول از رســول اهللا و                   
امـیـرالمـؤ مـنـین صلوات اهللا علیهما، و حدیث دیگـرى کـه زراره از حـضرت ابـى جعفـر، علیـه                     

  :و آن حدیث این است . السالم ، نقل مى کند مى توان نمود
سـاءلتــه عــن    : مـد بـن یـعـقـوب بـاسـنـاده عـن اءبـى جـعـفـر، عـلیـه الـسـالم ، قــال              مـحـ

الباءس ، ما من اءحد     : قال  . الرجـل یـعـمـل الشـى ء مـن الخـیـر فـیـراه انـسـان فـیـسـره ذلک           
ت از زراره گـفــ ) 102.(اال و هو یحب اءن یظهر له فى الناس الخیر اذالم یکن صـنع ذلـک لـذلک     

حـضـرت بـاقـر ـ، صـلوات اهللا عـلیـه ، ـ سـئوال کـردم از مردى که چیزى از کارهاى نیـک بجـا     
عیبـى  : فرمـود . آن کار را کسى مى بیند، پس آن شـخـص را مـسـرور مـى کـند دیدن او              . مى آورد 

ى نکنـد    نیست مگر اینکه دوست دارد که ظاهر شود در مردم براى او خیرى ، وقت                 هیچ کس   . ندارد
  .آن کار را براى دیدن مردم 

در یـکـى از دو حـدیـث حـب مـحـمـدت را عـالمـت ریا گیرد، و در دیگرى سـرور بـه ظـاهر                    
وجـه  .  مى فرماید، این به حـسب اخـتالف مراتـب اشـخاص اسـت                  شدن خـیـرات را نفى باءس      

  .دیگرى نیز هست که از آن صرف نظر شد
  سمعه : تتمه 

 ، کـه عـبـارت اسـت از رسـانـدن بـه گــوش مــردم خـصال خـود را بـراى                   بـدان کـه سـمـعـه  
جلب قلوب و اشتهار، از شجره خبیثه ریاست ، و از این سبب ما او را با ریا در یک باب ذکر کرده                       

  .و به ذکر هر یک جداگانه نپرداختیم 
  الحدیث الثالث
  حدیث سوم

 على بن ابـراهیم ، عـن اءبیـه ، عـن علـى بـن                 بـالسـنـد المـتـصـل الى مـحـمـد بن یعقوب ، عن       
اءسـبـاط، عـن اءحـمـد بـن عمر الحالل ، عن على بن سوید، عن اءبـى الحـسن ، علیـه الـسالم ،         

العجـب درجـات ، منهـا اءن یـزین للعبـد            : سـاءلتـه عـن العـجب الذى یفسد العمل ، فقال         : قـال  
و منها اءن یؤ من العبد بربه فیمن        . یحسن صنعا سـوء عـمـله فـیـراه حـسنا، فیعجبه و یحسب اءنه         

  ) 103.(على اهللا تعالى و هللا علیه فیه المن 
  :ترجمه 

على بن سوید گوید از حضرت موسى بن جعفر، علیه السالم ، پرسیدم از عجبـى کـه فـاســد مـى       
از بـراى   از آنها این است که زینت پیدا کند         . درجاتى است   ) را(عجب  :  گفت     پس  . نماید عمل را  

بنده بدى عمل او، پس ببیند او را نیکو، پس به عجب آورد او را و گمان کند او نـیـکــو عـمــلى                       
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و از آنـهاست آنکه ایمان آورده بنده به پروردگار خود، پس منت گذارد بـر خـدا، و                  . کـرده اسـت   
  حال آنکه از براى خداست بر او در آن ایمان منت ،

وده علمـاء، رضـوان اهللا علـیهم ، عبـارت اسـت از بـزرگ شـمــردن                شـرح عـجـب بـنـا بـه فـرم    
عـمـل صـالح و کـثـیـر شـمردن آن و مسرور شدن و ابتهاج نمودن به آن ، و غـنج و دالل کـردن                      

و اما مـسرور شـدن بــه آن بــا           . است به واسطه آن ، و خود را از حد تقصیر خارج دانستن است               
خداى تعالى و شکر ذات مقدس حـق کـردن بـر ایـن توفیـق و                 تـواضـع و فـروتنى کردن از براى       

  ) 104.(طلب زیاده کردن عجب نیست و ممدوح است 
طـاب ثـراه ، از جنـاب محقـق خبیـر و             ) 105(جناب محدث عظیم الشاءن ، موالنا عالمه مجلسى ،        

نین نـقــل   رضـوان اهللا علیه ، چ    ) 106(دانـشـمـنـد کـبـیـر، شـیـخ اجـل ، بـهـاءالدیـن عـامـلى ،       
مـى فـرمـایـد کـه فـرمـوده اسـت شـیــخ اجــل کــه شــک نـیــسـت کــسـى کــه اعـمــال                     
صـالحـه کـنــد، از قـبـیــل روزه و بـیــدارى شـب و غیـر آن ، در نفـس او بهجـت و سـرورى                          
حـاصـل شـود، پـس اگر این بهجت براى آن است که خداى تعالى به او عطایى فرمـوده و نعمـت         

ده که آن نعمت و عطا این اعمال صالحه است ، و با این وصف ترسناک باشد از نـقـص                   عنایت کر 
آنها و بیمناک باشد از زوال نعمت و از خداى تعالى زیاده طلب کند، این ابتهاج و سـرور عـجــب                    

و اگـر ایـن ابـتـهـاج از جـهـت آن اسـت کـه ایـن اعـمــل از اوسـت و اوسـت کـه                    . نـیـسـت  
 صفت است ، و بزرگ شمارد اعمالش را و اعتمـاد کنـد بـر آنـهــا و خــود را از حــد                         داراى این 

تـقـصیر خارج داند و به جایى رسد که گویى منت گذارى کند بر خـداى تعـالى بـه واسـطه ایـن                       
  ) 107.(ـ انتهى . اعمال ، پس این سرور عجب است 

 ، ولى بایـد عـمــل را اعــم از           فـقیر گوید تفسیر عجب به طورى که ذکر فرموده اند صحیح است           
زیــرا  . عـمـل قـلبـى و قـالبـى دانـسـت ، و کـذلک اعـم از عـمـل قـبـیـح و حـسـن دانـسـت                

کـه عـجـب هـمـان طـور کـه وارد بـر اعـمـال جـوارح مى شود، وارد مى شود بر اعمال جـوانح                  
ـکــو مـعـجــب شــود بــه        و فاسد مى کند آنها را، و همین طور کــه صـاحــب خــصـلت نـی               

. خـصـال خـود، صـاحـب خـصال ناهنجار نیز چنین شود که معجب شـود بـه خـصلت خـویش                   
چنانچه در این حدیث شریف تـصـریـح بـه هـر دو شـده و ایـن دو را مخصوص به ذکر نموده ،                   

  .و پس از این ذکر هر دو به میان آید، انشاءاهللا . زیرا که از نظر غالب مخفى است 
و نیز باید دانست که سرورى را که از آن نفى کردند عجب را و از صفات ممدوحـه شـمردند بــه                       

  .بیان آن مى شود) 108(حـسـب حـال نـوع اسـت ، چـنـانـچـه در فـصـلى از فصول الحقه ،
  :و بدان که از براى عجب چنانچه در حدیث شریف اشاره فرموده درجاتى است 



 ٤٨

مـان مـعـارف حـقـه اسـت ، و در مقابل آن ، عجب به کفر و شـرک و             درجـه اول عـجـب بـه ایـ    
  .عقاید باطله است 

درجـه دوم عـجـب بـه مـلکـات فـاضـله و صـفـات حـمـیـده اسـت ، و در مقابـل آن ، عجـب                   
  .به سیئات اخالق و قبایح ملکات است 

 و در ازاء آن ، عـجــب        درجـه سـوم عـجـب بـه اعـمـال صـالحـه و افـعـال حــسـنـه اســت ،            
  .بـه اعمال قبیحه و افعال ناهنجار است 

ما انشاءاهللا اشاره مى کنیم بـه ایـن         . و غـیـر از ایـنـها درجات دیگرى است که مهم به مقام نیست             
و به نستعین  . درجات ، و آنچه منشاء آن است ، و آنچه عالج براى آن تواند بود، در ضمن فصولى                   

.  
  عجب فصل ، در مراتب 

بـدان کـه از بـراى عجب در هر یک از این درجات سابق الذکر مراتبـى اسـت ، کـه بعـضى از آن                        
مـراتـب واضـح و روشـن اسـت کـه انـسان به اندک تنبه و التفات پى به آن مـى بـرد، بـعــضـى                     

مـداقــه   کـامـل نـکـنـد و    دیـگـر بـغـایـت دقـیـق و بـاریـک اسـت کـه انـسـان تـا تـفـتـیـش           
صـحـیـحه به عمل نیاورد ادراک آن نمى تواند کند، و نیز بعضى از مراتبش شدیدتر و سخت تر و                   

  .مهلکتر از بعضى مراتب دیگر است 
مـرتـبـه اولى ، کـه از هـمـه بـاالتـر و هـالکـتش بیـشتر اسـت ، حـالى اسـت کـه در انـسان بـه                         

ى نعمت خود و مالک الملوک به ایمـان یـا           واسـطـه شـدت عجب پیدا شود که در قلب خود بر ول          
گمان کند که به واسطه ایمان او در مملکت حق وسـعتى یـا در دیــن                 . خصال دیگرش منت گذارد   

خـدا رونـقى پیدا شد، یا به واسطه ترویج او از شریعت یا ارشاد و هدایت او یا امر بـه مـعــروف                     
 به دیـن خـدا رونقـى بـسزا داده ، یــا بــه            و نـهى از منکر او یا اجراى حدود یا محراب و منبرش           

واسـطـه آمـدن در جـماعت مسلمین یا به پا کردن تعزیه حضرت ابى عبداهللا الحـسـیـن ، عـلیــه                 
السـالم ، رونـقـى در دیانت حاصل شد که به سبب آن بر خدا و بر سید مـظــلومان و بـر رسـول                       

و از . ظهار این معنى نکند، در دلـش مــى گــذارد       هر چند ا  . اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، منت دارد         
مـثــل آنـکــه در دادن      . هـمـیـن بـاب اسـت مـنـت گـذارى بـر بـنـدگان خـدا در امـور دینیـه               

گـاهی . صـدقـات واجـبـه و مـسـتحبه و در دستگیرى از ضعفا و فقرا بر آنها منت گـذارى کـنـد               
شرح منت نداشتن مردم بر خدا و منت داشـتن          . (این منت گذارى مخفى است حتى بر خود انسان          

  .)ذات مقدس حق تعالى بر آنها در حدیث دوم گذشت 
مـرتـبـه دیـگـر آن اسـت کـه بـه واسـطـه شـدت عـجـبـى کـه در قـلب اســت غـنــج و دالل                  

  .و این غیر از منت گذارى است ، گرچه بعضى فرق نگذاشته اند. کند بر حق تعالى 
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 مـقـام خـود را مـحـبوب حق تعالى مى پندارد و خود را سلک مقـربین و سـابقین                  صـاحـب ایـن 
مى شـمـارد، و اگـر اسـمـى از اولیـاء حـق بـرده شـود یا از محبوبین و محبین یا سالک مجذوب                  

ممکن است ریاء شکـسته نفـسى کـرده و اظهـار            . سخنى پیش آید، در قلب خود را از آنها مى داند          
یا براى اثبات آن مقام براى خود طورى نفى مقـام از خـود کنـد کـه مـالزم اثبـات                      خالف آن کند،    

مـدعـیـهــا  . زنـد) 109(و اگـر خـداى تـعالى او را مبتال کند به بالیى ، کوس البالء للوالء     . بـاشـد
  .ارشاد از عرفا و متصوفه و اهل سلوک و ریاضت به این خطر نزدیکترند از سایر مردم 

 آن اسـت کـه خـود را از خـداى تـعـالى بـه واسـطـه ایـمــان یــا مـلکــات یــا                   درجـه دیـگـر 
اعـمـال طـلبـکـار بـدانـد و مـستحق ثواب شمارد، و الزم بداند بـر خـدا کـه او را در ایـن عـالم                       
عزیز، و در آخرت صاحب مقامات کند، و خود را مؤ من صاف و پاک بداند و هر وقـت اسـمى از                       

ـه غـیـب آیـد سـرش را داخـل سـرهـا کـنـد و در دلش انـدیـشد که خداوند اگـر                مـؤ مـنـیـن ب  
بلکه بعضى بر قباحت و وقاحـت افـزوده         ! با عـدل هـم با من رفتار کند من مستحق ثواب و اجرم             

و اگر براى او بالیى رخ دهد و براى او نامالیمى پـیــش آیــد،   ! تصریح به این کالم باطل مى کنند      
ـتـراض بـه خـدا دارد و تـعـجـب از کـارهـاى خـداى عـادل کــه مــؤ مــن پــاک را                   در دل اع  

مبتال کند و منافق فاسق را مرزوق کند، و در باطن به حق تبـارک و تـعــالى و بــه تـقــدیرات او                        
غضب خود را به ولى نـعـمـت خود تحویل دهـد، و         . غضبناک باشد و در ظاهر اظهار رضایت کند       

و وقتى بـشنود مـؤ مـنـیــن را در ایــن دنـیــا خـداونــد                .  را به مخلوق ارائه دهد     رضاى به قضا  
نمى داند منافق مبتال هم بسیار است ، نه هـر       . مـبـتـال مـى فـرمـایـد، بـه دل خود تسلیت مى دهد        

  .مبتالى مؤ من است 
 و بهتـر شـمارد بـه        رتـبـه دیـگـر از عـجـب آن اسـت کـه خـود را از مـردم دیـگـر مـمتاز بداند             

اصل ایمان از غیر مؤ منین ، و به کمال ایمان از مؤ منین ، و به اوصاف نیکو از غیر متصفین ، و بـه                         
عـمـل واجـب و تـرک مـحرم از مقابـل آن ، و بـه اتیـان بـه مـستحبات و مواظبـت بـه جمعـه و                           

دانـسته و امتیـاز بـراى    جـمـاعـات و مـناسک دیگر و ترک مکروهات از عامه مردم خود را کاملتر             
خود قایل باشد، و اعتماد به خود و ایمان و اعمال خود کنـد و دیگـر مخلـوق را نـاچیز و نـاقص                         
شـمـارد و بـه هـمـه مـردم بـه نـظـر خـوارى نـگـاه کـنـد، و در دل یــا زبــان بنـدگان خـدا را                 

 و رحـمــت را خـاص       هر کس را به طورى از درگاه رحمت حق دور کـنـد          . سرزنش و تعییر کند   
صاحب این مقام به جایى رسد کـه هـر چـه عـمـل صــالح            . خود و یک دسته مثل خود قرار دهد       

از مـردم بـبـیـنـد بـه آن مـنـاقـشـه کـنـد و در دل در آن بــه یــک نـحــو خـدشــه کـنــد، و                       
 را چـیـزى نـشمارد،  اعـمـال حـسـنـه مـردم  . اعـمـال خـود را از آن خـدشـه و مناقشه پاک بداند         
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عـیـوب مـردم را خـوب ادراک کند و از عیب         . و همان عمل اگر از خودش صادر شد بزرگ بداند         
  .اینها عالمت عجب است ، گرچه خود انسان از آن غافل است . خود غافل باشد

و از بـراى عـجـب درجـات دیـگـرى اسـت کـه بعضى از آن را ذکـر ننمـودم و از بعـضى دیگـر             
  .ر غافلم ناچا

  فصل ، در اینکه اهل فساد نیز گاهى عجب به فساد مى کنند
اهـل کـفـر و نـفـاق و مــشـرکـیـن و مـلحـدیــن و صـاحـبــان اخــالق زشــت و مـلکــات                    
پـسـت و اهـل مـعـصیت و نافرمانى گاهى کارشان به جایى رسد که به آن کفر و زندقه خویش یا                   

خـود را بـه واسـطه آن داراى         !  خود عجب کنند و ابتهاج نمایند      سـیـئات اخـالق و موبقات اعمال    
روح آزاد خـارج از تـقـلیـد و غـیـر مـعـتـقـد به موهومات شمارند و خویشتن را داراى شـهامت                 
و مـردانـگـى دانـنـد، و ایـمـان بـه خـدا را از مـوهومات و تعبد بـه شـرایع را از کـوچکى فکـر                      

حـسـنـه و مـلکات فاضله را از ضعف نفـس و بیچـارگى شـمارند، و               تـصـور کـنـنـد، و اخـالق     
خـود را  . اعـمـال حـسـنـه و مـناسک و عبادات را از ضعف ادراک و نقصان مشاعر محسوب کنند         

به واسـطـه آن روح آزاد غـیـر مـعـتـقـد به موهومات بى اعتناى به شرایع مستحق مدح و ثنا مـى                   
جـار در دل آنـهـا ریـشـه کـرده و مـاءنوس به آنها شده ، چشم و              خـصـال زشـت نـاهـنـ  . دانـنـد

گـوشـشـان از آن پـر شـده ، در نـظـرشـان زیـنــت پـیــدا کــرده آنـهــا را کـمــال پــندارند،                     
یکى از درجات آن ایـن اسـت کـه          : چنانچه در این حدیث شریف اشاره به آن شده آنجا که فرمود           

: و این اشاره است به قول خـداى تعـالى           .  بدى عملش و آن نیکو ببیند      زینت پیدا کند از براى بنده     
گـمـان مـى  : کما ایـنـکـه در آنـجـا کـه مـى فـرمـایـد      ) 110.(اءفمن زین له سوء عمله فرآه حسنا      

قــل هــل ننبـئکم      : اشـاره اسـت بـه قـول خـداى تـعـالى       . کـنـد کـه نـیـکـو عـمـل مـى کـنـد     
اءولئک الذیـن کـفـروا   . ال الذین ضل سعیهم فى الحیوۀ الدنیا و هم یحسنون صنعا          باالخسرین اءعما 

ایـن دسـتـه از مـردم    ) 111.(بـĤیـات ربـهم و لقائه فحبطت اءعمالهم فال نقیم لهم یوم القیامه وزنـا           
کـه جـاهل و بیخبرند و خود را عالم و مطلع مى دانند بیچاره ترین مردم و بدبخت تـرین خالیـق                     

اطباى نفوس از عالج آنها عاجزند و دعوت و نصیحت در آنها اثر نمى کند، بلکه گاهى نتیجـه                   . اند
اینها به برهان گوش نمى دهـنـد، چـشم و گوش خود را از هدایت انبیـا و برهـان                  . عکس مى دهد  

از باید به خـدا پـناه بـرد از شـر نفـس و مکایـد آن کـه انـسان را                     . حکما و موعظه علما مى بندند     
نفس و شـیطان بـه واسـطه کوچـک          . معصیت به کفر مى کشد، و از کفر به عجب به کفر مى کشد             

کـردن (شمردن بعضى از معاصى انسان را مـبـتـال کـنـنـد بـه آن مـعـصـیـت ، و پـس از ریـشـه                 
 آن در دل و خوار شمردن آن ، انسان به معصیت دیگر که قدرى باالتر است در نظر از اولى مبـتال      ) 



 ٥١

و پـس از تـکـرار، آن نـیـز از نـظـر افـتـد و در چشم انسان کوچـک و خـوار شـود و بـه                       . شـود
  .بزرگتر مبتال شود

هـمـیـن طـور قدم قدم انسان پیش مى رود و کم کم معصیتهاى بزرگ در نظر انسان کوچـک مـى                    
 و خدا در نــظرش      شـود تـا آنـکـه بـکلى معاصى از نظرش افتد و شریعت و قانون الهى و پیغمبر              

شاید در آتیه ذکرى از ایـن پـیش         . خوار شود، و کارش منجر به کفر و زندقه و اعجاب به آنها شود             
  .آید

  فصل ، در بیان آن که مکاید شیطان از روى میزان است 
همان طور که صاحبان عجب در معاصى از مرتبه اى به مرتبه اى ترقى کرده تا بـه کفـر و زنـدقــه                       

. رسد، صاحبان عجب در طاعات از درجه ناقصه عجب به درجه کامله آن ترقى کننـد               انـجـامـشان  
  .مکاید نفس و شیطان در دل از روى میزان و اساس است 

هـیـچ گـاه مـمـکـن نـیـسـت نـفـس بـه شـمـا کـه داراى مـلکـه تـقـوا و خوف از خدا هـستید        
 شرافت و طهـارت نفـس اسـت پیـشنهاد     تکلیف قتل نفس یا زنا کند، یا به کسى که داراى خصلت      

از اول امـر مـمـکـن نـیـسـت بـه شـمـا بـگـویـد در ایـن ایـمـان و            . دزدى و راهـزنـى نـمـایـد   
. اعمال به خداى خود منت گذار، یا خود را از زمره محبوبین و محبین و مقربین درگاه قلمداد کـن                

 باز مى کند و شـما را وادار مـى کنـد بـه شــدت                 ابتداى امر از درجه نازله گرفته رخنه در دل شما         
مـواظـبـت در مـسـتـحـبـات و اذکـار وا دارد، و در ضـمـن عـمـل یـکـى از اهـل مـعــصـیـت                
را در نـظـر شـمـا بـه مـنـاسـبـت حـال شـمـا جـلوه مـى دهـد و بـه شـمـا القـا مـى کــند کـه                    

ریـد و اعمـال شـما موجـب نجـات شماسـت و             شما از این شخص به حکم شرع و عـقـل بـهـتـ         
: از این ، دو نتیجـه مـى گیـرد         . بحمداهللا شما پاک و پاکیزه هستید و از معاصى عارى و برى هستید            

. یکى بدبینى به بندگان خدا، و دیگر خودپسندى ، که هر دو از مهلکات و سرچشمه مفاسد اسـت                    
ـه مـبـتـالســت بــه مـعــصـیـت       به نفس و شیطان بگویید مـمـکـن اسـت ایـن شـخــصـى کـ           

داراى مـلکـه اى بـاشـد یـا اعمال دیگرى باشد که خداى تعالى او را به رحمت خود مستغرق کند                  
و نور آن خلق و ملکه او را هـدایت کند و منجر شود کار او به حسن عاقبت ، شاید این شخص را                   

دتر است نشود ـ چنانچه در حـدیث   خدا مبتال به معصیت کرده تا مبتالى به عجب که از معصیت ب
ان اهللا علم اءن الذنب خیر للمؤ من من العجب          : عن اءبـى عـبداهللا ، علیه السالم ، قال         : کافى است   

هـمــانا  : یعنى گفت امام صادق ، علیه السالم        ) 112.(، و لوال ذلک مـا ابـتـلى مـؤ مـنا بذنب اءبدا         
از عجب ، و اگر نه این بود هیچ گاه مؤ من را مبتال بـه                خدا دانست که گناه بهتر است براى مؤ من          

  .و شاید من به واسطه همین بدبینى کارم منجر به بدى عاقبت شود. گناهى نمى کرد



 ٥٢

تعییر بـه کـافر نیـز       : روحى فداه ، مى فرمودند    ) 113(شـیـخ جـلیـل مـا، عارف کامل ، شاه آبادى ،        
 کند، و این تعییر و سرزنش کـار شـما را منجـر بـه                نکنید در قلب ، شاید نور فطرتش او را هدایت         

بـلکــه مــى    . امر به معروف و نهى از منکر غیـر از غیـر از تعییـر قلبـى اســت                    . سوء عاقبت کند  
فـرمـودنـد کـفـارى کـه مـعـلوم نـیـسـت بـا حـال کـفـر از ایـن عـالم مـنـتـقـل شـدنـد لعــن               

ایــت شــده بـاشـنــد و روحـانـیــت آنـهــا مـانــع از              شـایـد در حـال رفـتـن هـد    . نـکـنـیـد
در هر حال ، نفس و شیطان شما را وارد مرحله اولى از عجب مـى کننـد،                  . تـرقـیـات شـمـا شـود  

کم کم از این مرحله شما را به مرحله دیگر و از آن درجه به درجه باالتر، تا باالخره کـار انـسان را                        
 اعمال خود به ولى نعمت خویش و مالک الملوک منت گذارى کنـد              به جایى برساند که به ایمان یا      
  .و کارش به آخر درجه رسد

  فصل ، در مفاسد عجب است 
بـدان کـه عـجـب خـودش بـنـفـسـه از مـهـلکـات و مـوبـقــات اســت و ایـمــان و اعـمــال                

 سـؤ ال مـى کـنــد در       چـنـانـچـه راوى . انـسـان را بـه بـاد فـنـا مـى دهـد و فـاسـد مـى کـنـد          
امـام ، علیـه الـسالم ، یـک      . ایـن حـدیـث شـریـف از عـجـبـى کـه فـاسـد مـى کـنـد عـمـل را          

و در حدیث سابق شنیدى که عجب از گنـاه شـدیدتر            . درجه آن را عجب در ایمان قرار داده است          
ایـد تـا ایمـن شـود از      است در درگاه حق تعالى ، و از آن جهت مؤ من را مبتالى به گنـاه مـى فرم                   

و در  ) 114.(و رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آلـه ، آن را یکـى از مـهـلکــات قــرار داده                      . عجب  
من دخلـه العجـب     : امـالى صـدوق سند به امیرالمؤ منین علیه السالم ، رسـانـد کـه فـرموده است              

ایـن سـرور در بـرزخ و    و صـورت  . یعنى کسى که راه یابد در او عجب ، هالک شود ) 115.(هلک  
بــسـا  . مابعدالموت وحشت و هولناکى سخت اسـت کـه هـیـچ وحـشـتـى شـبـیـه آن نـیـسـت             

 رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله و سلم ، در وصـیتش بـه                   بـاشـد اشـاره بـه آن بـاشـد فـرمایش       
ى هـیچ تنهـایى ترسـناکتر       یعن) 116.(و ال وحدۀ اءوحش من العجب       : امیرالمؤ منین ، علیه السالم ،     

خبـر ده   : مـوسـى بـن عـمـران ، على نبینا و آله و علیه السالم ، از شیطان پرسید              . نیست از عجب    
وقـتـى : گفت  .مرا به گناهى که اوالد آدم وقتى مرتکب شود آن را بر او راه یابى و تسلط پیدا کنى                    

 و کوچک شود در چـشمش گنـاه         عـجـب کـنـد بـر نـفـس خـود و بـزرگ شـمـارد عـمـلش را         
  ) 117.(او

اى داود، بشارت ده گناهکاران را و بترسـان         : خـداونـد مـتـعـالى به داود، علیه السالم ، مى فرمایند        
بــشـارت ده   : چطـور بـشارت دهـم آنهـا را و بترسـانم اینهـا را؟ فرمـود                :  کرد   عرض  . صدیقان را 

م توبه را و مى گذرم از گناه ، و بترسان صدیقان را             گـنـاهـکـاران را کـه هـمـانـا مـن قبول مى کن       
که عجب نکنند به اعمال خودشان ، زیرا که همانا نیـست بنـده اى کـه مـن بــه پــا دارم از بـراى                  



 ٥٣

پناه مى برم به خداى تعالى از مناقشه در حساب کـه صـدیقین   ) 118.(حساب مگر آنکه هالک شود   
  .و بزرگتر از آنها را هالک مى کند

: در خـصـال سـنـد بـه حضرت صادق ، علیه الـسالم ، رسـاند کـه فرمـود                ) 119(صـدوق  شـیـخ  
اگر در سه چیز چیره گردم به پسر آدم باکى نـدارم از هـر چـه بـکـنــد، زیــرا کــه                   : شیطان گوید 

وقـتـى کـه بـسـیـار شـمـارد عمل خود را، و فراموش کند گناه خـود             : آنـهـا قـبـول نـشـود از او    
  ) 120.(راه یابد در او عجب را، و 

عالوه بر مفاسدى که از عجب شنیدى ، او شجره خبیثـه اى اسـت کـه بـار او بـسیارى از کبـائر و                          
  .مـوبـقـات اسـت ، و در دل کـه ریشه کرد کار انسان را به کفر و شرک و باالتر از آنها منجر کند

در صدد اصالح نفس خـویش      بلکه انسان معجب    . یکى از مفاسد آن کوچک شمردن معاصى است         
بر نمى آید و خود را پاک و پاکیزه پندارد و هیچ گاه در فکر نمى افتد که خود را لوث مـعـاصــى                       

و . پرده عجب و حجاب غلیظ خودپسندى مانع شود از آنکه بـدیهاى خـود را بـبـیـنــد                . پاک کند 
نواقص مبتال کند و کار انسان را       این مصیبتى است که انسان را از جمیع کماالت باز دارد و به انواع               

  .منجر کند به هالک ابد و اطباء نفوس را عاجز کند از عالج 
و ایــن سـبــب شــود کــه         . و دیـگـر آنـکـه اعـتـمـاد بـر نـفـس و بـر اعـمـال خــود کـنــد            

انـسـان جـاهـل بـیـچـاره خـود را از حـق تـعـالى مــسـتـغـنـى دانــد و تـوجــه بــه فــضـل                   
حـق تـعـالى نـکـنـد، و حـق تـعـالى را مـلزم دانـد بـه عـقـل کـوچـک خـود بـه ایـنـکـه او را                 

و گـمـان کـنـد کـه اگـر بـا عـدل هــم بــا او رفـتــار شــود مــسـتـحـق        . اجـر و ثـواب دهـد   
  ) 121.(پس از این ذکرى از این مطلب مى شود، انشاءاهللا . ثـواب است 

دیـگـرش آنـکـه بـه بـنـدگـان خـدا بــا نـظــر حـقــارت بـنـگــرد و اعـمــال                و از مـفـاسـد    
و این نیز یکى از طرق هالک انـسان و         . مـردم را نـاچـیز شمارد، گرچه از اعمال خودش بهتر باشد         

  .خار طریق اوست 
 را نـاچـیــز    زیرا که انسان نوعا اگـر اعمـالش       . و از مـفـاسـد دیـگر آنکه انسان را به ریا وادار کند          

شـمـارد و اخـالقـش را فـاسـد دانـد و ایـانـش را قـابـل نـشـمـارد و مـعـجـب نـبـاشــد بــه                 
ذات و صـفـات و اعـمـال خـویـش ، بـلکـه خـود و هـمه چیز خود را زشت و پلید داند، آنها را                    

ولى چون  . مکاره نبرند متاع فاسد زشت را به بازار       : در معرض نمایش بـرنـیاورد و خودنمایى نکند      
  .خود را کامل دید و اعمال را قابل ، در صدد جلوه برآید و خودفروش گردد
و مفسده دیگـر آنکـه      . در حـدیـث دوم مـفاسد ریا گذشت ، باید آنها را مفاسد عجب هم دانست               

.  کنـد این رذیـله مـوجـب رذیـله مـهـلکـه کـبـر گـردد و بـه مـعـصـیـت تـکـبر انـسان را مبـتال     



 ٥٤

و مفاسد دیگر نیز از خود او بیواسطه یا به وسایط بـروز        .) انشاءاهللا پس از این یادى از آن مى شود        (
  .کند، که شرحش موجب تطویل است 

پس ، شخص موجب بداند که این رذیله تخم رذایل دیگر است ، و منشاء امورى است که هر یـک            
  .ست براى هالک ابدى و خلود در عذاب خود سببى مستقل ا

و اگـر ایـن مفاسد را درست فهمید و با دقت مالحظـه کـرد، و رجـوع بـه اخبـار و آثـار وارده از                          
رسول اکرم و اهل بیت آن سرور، صلوات اهللا علیهم و اجمعین ، کرد، البته بر خود الزم مى داند که                     

ـرانـدازد کــه   در صدد اصالح نفس برآید و خود را از این رذیله پاک و ریشه آن را از باطن نفس ب                   
یــک  . مـبـادا خـداى نـخـواسـتـه بـا ایـن صـفـت زشـت بـه عــالم دیـگــر مـنـتـقــل شــود               

وقـت که چشم دنیایى ملکى بسته شد و سلطان برزخ و قیامت طلوع کرد، ببیند حال اهـل معاصـى     
نـدامـتـى کـه  آنها را خداوند مستغرق بحار رحمت خود فرموده بـواسـطـه          : کبیره از او بهتر است      

داشـتـنـد یـا اعـتـمـادى کـه بـه فـضـل حـق تـعـالى داشـتـنـد، و ایـن بـیـچـاره چــون خــود         
را مستقل دیده بود و در باطن ذاتش از فضل حق بى نیاز شمرده بود، خـداى تعـالى در حـساب او         

ـ             حــت مـیــزان عــدل      نـیـز مـنـاقـشـه فـرمـود و او را چـنـانـکـه خـود او مـى خـواسـت در ت
درآورده و بـه خود او بفهماند که هیچ عبادتى براى حق نکرده و تمام عبـاداتش بعـد از سـاحــت                     
حـق آورده ، اعـمـال ایـمـانـش بـاطـل و نـاچـیـز اسـت ، سـهـل اســت ، خــود آنهـا موجـب              

ى بـا کـسى بـا       خدا نکند که خـداى تعـال     . هالکت و تخم عذاب الیم و مایه خلود در جحیم است            
ائمـه  . عدلش رفتار کند، که اگر همچو ورقى پیش آید احدى از اولین و آخرین راه نجـاتى ندارنـد                  

هدى ، علیه السالم ، و انبیاء عظام در مناجات خـود تمنـاى فــضـل داشـتــه انــد و از عــدل و                         
صلوات اهللا  مناجات خاصان درگاه حق و ائمه معصومین ،         ) 122.(مناقشه در حساب خوفناک بودند    

جـایى کـه افـضل      ) 123.(علیهم ، مشحون به اعتراف به تقصیر و عجز از قـیام به عبودیـت اسـت                 
موجودات و ممکن اقرب اعالن ما عرفناک حـق مـعـرفـتـک ، و مـا عـبـدنـاک حـق عـبـادتــک                

  دهـد حال سایر مردم چه خواهد بود؟) 124(
آنها مى داننـد کـه   . بت ممکن به واجب را مى دانند    آرى ، آنها عارف اند به عظمت حق تعالى و نس          

اگر تمام عمر دنیا را به عبادت و اطاعت و تحمید و تسبیح بگذرانند، شکر نعمت حق نکـرده انــد                     
آنهـا مـى داننـد کـه هـیــچ          . تـا چـه رسد به آنکه حق ثناى ذات و صفات را به جـا آورده باشـند                

سـایـر کـمــاالت ،  ) و( و قـدرت ، عـلم و قـوت مـوجـودى از خـود چـیـزى نـدارد ـ حـیـات 
ظـل کـمـال اوسـت ، و مـمـکـن ، فـقـیـر، بـلکــه فـقــر مـحــض و مــسـتـظـل اســت نــه                     

مـمـکـن از خـود چـه کـمـالى دارد تـا کـمـال فـروشـى کند؟ چـه قـدرتى دارد تـا                 . مـسـتـقـل  
آنـهــا از   . فـاء بـه جـمـال و جــالل حــق انــد         عمل فروشى نماید؟ آنها عرفاء باهللا هستند و عـر        



 ٥٥

روى شـهـود و عـیـان نـقـص و عـجـز خـود و کـمــال واجــب را مــشـاهـده کـردنــد، مــا                     
بـیـچـاره هـا هـسـتـیـم کـه حـجـاب جـهــل و نـادانــى و غـفــلت و خـودپــسـندى و پـرده        

ـایــر مـدارکـمــان را گـرفـتــه       معاصى قلب و قالب چنان چشم و گوش و عـقـل و هـوش و س             
اسـت کـه در مـقـابـل سـلطـنـت قـاهـره حــق عــرض انــدام مــى کـنـیــم و بــراى خــود                     

  .استقالل و شیئیت قایلیم 
اى بـیـچـاره مـمـکـن بـیـخـبـر از خـود و نـسـبـت خـود بـا خـالق ، اى بـدبـخـت مـمـکــن                

این جهل و نادانى است که اسـباب ایـن همـه بـدبختیها               . غـافـل از وظـیـفه خود با مالک الملوک      
خرابى کـار از سـر منـشاء اسـت و           . شـده و مـا را مـبـتـالى بـه این همه ظلمتها و کدورتها کرده             

چـشـم مـعـارف مـا کــور اســت و دل مـا مـرده اسـت ، و ایـن       . آلودگـى آب از سـرچـشـمـه    
  . نیستیم موجب همه مصیبتهاست ، و در صدد اصالح هم

تو از انـوار معـارف خــود    . تو ما را به وظایف خود آشنا کن     . خداوندا، تو به ما توفیق عنایت کن        
تـو احاطـه قــدرت و       . کـه قـلوب عـرفـا و اولیا را لبریز کردى یک نـصیبى بـه مـا عنایـت فرمـا                  

رب العالمین را به مـا      تو معنى الحمدهللا    . سـلطـنـت خود را به ما نشان ده و نواقص ما را به ما بنما             
تو قلوب ما را آشنا کن بـه  . بیچاره هاى غافل ، که همه محامد را به خلق نسبت مى دهیم ، بفهمان        

تو حقیقت ما اءصابک من حسنه فـمـن اهللا و مـا اءصابک           . اینکه هیچ محمده اى از مخلوق نیست        
 را به قلوب قاسیه مکدره مـا وارد         تو کلمه مبارکه توحید   . را به ما بنما   ) 125.(من سیئه فمن نفسک     

  .کن 
مـا اهل حجاب و ظلمتیم و اهل شرک و نفاق ، ما خودخواه و خودپسندیم ، تو حب نفس و حـب   

انـک عـلى کل شـى     . تـو مـا را خـدا خـواه و خـداپـرسـت کـن         . دنیا را از دل مـا بـیـرون کـن        
  ) 126.(ء قدیر

  . است فصل ، در بیان آنکه منشاء عجب حب نفس
بدان که رذیله عجب از حب نفس پیدا شود، چون که انسان مفطور به حب نفس است و سرمنـشاء                    

و از ایـن جـهــت اســت   . تـمـام خـطـاهـاى انـسـانـى و رذایـل اخـالقـى حـب نـفـس اسـت  
کـه انـسان اعـمـال کـوچـک خـودش بـه نظرش بزرگ آید و خود را بـه واسـطه آن از خوبـان و           

ان درگـاه حـق شـمـارد، و خـود را بـه واسـطـه اعـمـال ناقابل مستحق ثنا و مستوجب مدح                خاص
داند، بلکه قبایح اعمالش گاهى در نظرش نیکو جلوه کند، اگـر از غـیـر اعمـال بهتـر و بزرگتـر از                     
اعمال خود دید، چندان اهمیت نمى دهد و همیشه انسان کـارهاى خوب مردم را تاءویـل بـه یـک                    

. تبه از بدى مى کند، و کارهاى زشت و ناهنجار خود را تاءویل به یک مرتبه از خـوبى مـى کنـد                     مر
بـواسـطــه ایــن حــب      .  بـیـن     نسبت به خلق خدا بدبین است ، ولى نسبت به خـودش خـوش             



 ٥٦

نـفـس بـا یـک عـمـل کـوچک مخلوط به هزار کثافت و مبعدات خـود را طلبکـار حـق تعـالى و            
خـوبـسـت اکـنـون مــا قــدرى در اعـمــال حــسـنـه خــود تـفـکــر               . داندموستجب رحمت   

کـنـیـم و افـعـال عـبـادیـه کـه از مـا صـادر مـى شـود قـدرى در تـحـت اعـتـبـار عـقـل آورده                
بـا نـظـر انصاف به آنها نظر کنیم ببینیم آیا به واسطه آنها ما مستوجب مدح و ثـنـا و مستحق ثواب                    

و اگر حـق تعـالى مـا را بــه واسـطــه             . هستیم ، یا الیق لوم و عقاب و غضب و نقمت            و رحمت   
هـمـین اعمالى که در نظر ما حسنه است به آتش قهر و غضب بسوزاند بجا اسـت و موافـق عـدل                      

  .است 
مـن اکـنـون خـود شـمـا را در ایـن سؤ الى که مى خواهم بکنم حکم قرار مى دهم و از شـما بـه                       

و آن سـؤ ال ایـن اســت       . ـصـاف ، بـعـد از فـکـر و تـاءمـل ، تـصـدیـق مـى خـواهـم            نـظـر ان 
کـه اگـر نبى اکرم ، صلوات اهللا علیه و آله ، که صادق و مصدق است ، به شما خبر دهد که اگر در                        
تمام عمر عبـادت خـدا کنیـد و اطاعـت اوامـر او نماییـد و تـرک شـهوات و خـواهــش نـفــس                         

، یـا در تـمـام عـمـر خــالف گـفـتــه او کـنـیــد و مـطـابــق مـیــل نـفــسـانـى و                    نـمـایـیـد
شـهـوات خـود رفتار کنید، در درجات آخرت شما فرقى نمى کند و در هر صـورت شـمــا اهـل                   
نجات هستید و بهشت خواهید رفت و از عذاب ایمن خواهید بود، نماز کنید یا زنـا کنیـد تفـاوتى                    

اى حق تعالى فقط در این است که شما عبادت او کنید و ثـنـا و مـدح او نـمـائیـد                  ندارد، ولى رض  
و تـرک شـهـوات خـود و مـیـلهـاى نفسانى را در این عالم نمائید، در مـقـابـل ایـن هـم اجــرى       
نـمـى دهـنـد و ثـوابـى عـطـا نـمـى کـنـنـد، آیـا شـمـا از اهل معصیت مى شدید یا اهل عبادت                 

شما ترک شهوات مى کردید، و لذات نفسانى را بر خود بـراى رضـاى حــق تـعــالى و خــاطر      ؟  
خواهى او حرام مى کردید یا نه ؟ شما باز مواظبـت بـه مــسـتـحـبات و جمعـه و جماعـات مـى                        
نمودید یا منغمر در شهوات و مالزم لهو و لعب و تغنیات و غیر ذلک مى گردیدیـد؟ بـا یـک نظـر                  

بنده از خـودم و کـسـانـى کــه مـثــل خــودم    . اهر سازى و ریاکارى جواب دهیدانصاف بدون ظ  
هـسـتـنـد خـبـر مـى دهـم کـه اهل معصیت مى شـدیم و اطاعـات را تـارک و فاعـل مـشتهیات                     

  .نفسانى مى شدیم 
پـس ، از ایـن نتیجه حاصل شد که تمام کارهاى ما براى لذات نفسانى و براى اداره کردن بـطـن و                    

وجهه نظر  . ترک لذت براى لذت بزرگتر مى کـنـیـم        : فرج است ما شکم پرست و شهوت پرستیم         
نماز که معراج قرب الهى اسـت مـا بـه جـا مــى           . و قبله آمال ما راه انداختن بساط شهوات است          

ربطى به تقرب حق ندارد، مربوط به اطاعت امر نیـست ،         ! آوریـم بـراى قـرب بـه زنـهـاى بهشت       
  .با رضاى خدا هزاران فرسنگ دور است 
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اى بـیـچاره بیخبر از معارف الهیه که جز اداره شهوت و غضب خود چیز دیگر نمـى فهمـى ، تــو                  
مـقـدس مواظب به ذکر و ورد مستحبات و واجبات و تارک مکروهات و محرمـات و متخلـق بـه                    

 کارهایى را کـه مـى کنـى از          اخـالق حـسنه و متجنب از سیئات اخالق ، در ترازوى انصاف بگذار           
بـراى رسـیـدن بــه شـهــوات نـفـسانى و نشـستن بـر تختهـاى زمـردین و همـاغوش شـدن بـا                        
لعـبـتـهـاى شـوخ و شـنــگ بهـشتى و پوشـیدن لباسـهاى حریـر و اسـتبرق و سـکنى کـردن در                       

ـ                           راى قـصـرهـاى نـیـکـو منظـر و رسـیدن بـه آرزوهـاى نفـسانى ، آیـا بایـد اینهـا را، کـه تمـام ب
خـودخـواهى و پرستش نفس است ، به خدا نسبت داد و پرستش حق دانست ؟ آیا شما بـا عملـه                     

 صـاحب کـار ایـن         اى کـه بـراى مـزد کـار مـى کـند چه فرقى دارید که اگر او بگوید من محض                 
عـمـل را کـردم ، او را تـکـذیـب مى کنید؟ آیا شما دروغگو نیستید که مى گویید نمـاز مـى کـنم                      

راى تقرب به خدا؟ آیا شما نماز شما براى نزدیکى بـه خداسـت ، یـا بـراى تقـرب بـه زنـهــاى                         ب
بـهـشـت اسـت و رسـیـدن بـه شـهـوات است ؟ فاش بگویم ، پیش عرفاى باهللا و اولیــاء خــدا                   

بیچاره ، در حضور حضرت حق جـل جاللـه         . تـمـام ایـن عـبـادات مـا از گـنـاهـان کـبیره است         
محضر مالئکه مقربین او برخالف رضاى حق رفتار مى کنى ، و عبادتى که معراج قـرب حـق                   و در   

است براى نفس اماره و شیطان مى کنى ، آن وقـت حیـا نکـرده در هـر عبـادت چنـدین دروغ در                         
مـحـضر ربوبیت و مالئکه مقربین مى گویى و چندین افترا مـى زنـى و منـت گـذارى هــم مــى                       

این عبادت من و تو با معـصیت        . هم مى نمایى و خجالت هم نمى کشى         کـنـى و عـجـب و تذلل      
اهل عصیان ، که اشد آنها ریا است ، چه فرقى دارد؟ زیرا که ریا شرک است و بدى و بـزرگــى آن     

تمام عبادات ما شرک محض است و شائبه ،         . از جـهـت آن اسـت که عبادت را براى خدا نکردى           
بلکه رضاى خدا به طریق اشـتراک هـم در آن مـدخلیت نـدارد،               خلوص و اخالص در آن نیست ،        

  .اداره بطن و فرج است ) و(فقط براى شهوات و تعمیر 
اى عـزیـز، نـمـازى که براى خاطرخواهى زن باشد ـ چه زن دنیایى یا بهشتى ـ ایـن نمـاز بــراى      

ال آخرت به خدا ارتباط     خـدا نـیـسـت ، نـمـازى کـه بـراى رسـیـدن بـه آمـال دنـیـا بـاشد یا آم            
ندارد، پس چرا اینقدر ناز و غمزه فروشى مـى کـنـى و عـشـوه و غنج و دالل مى کنى ، به بندگان                     
خدا به نظر حقارت نگاه مى کنى ، خـود را از خـاصـان درگـاه حـق حـساب مى کنى ؟ بیچـاره ،                     

پس چرا خود   ! هستى  ) 127(تو با همین نماز مستحق عذابى و مـسـتـوجـب زنـجیر هفتاد ذراعى            
را طلبکار مى دانى ، و براى خـود در هـمـیـن طـلبـکـارى و تـذلل و عـجـب عذابى دیگـر تهیـه                   
مى کنى ؟ تو اعمالى که را مـاءمـورى بـکـن و مـتـوجـه بـاش کـه از بـراى خــدا نـیــسـت ، و                     

 و یـک قـسمت از شـرک را          بـدان کـه خـداى تـعالى با تفضل و ترحم تو را به بهـشت مـى بـرد،                
خداى تعالى براى ضعف بـنـدگـانـش بـه آنـها تخفیف داده و به واسطه غفـران و رحمـتش پـرده                   
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بگذار این پرده دریده نشود، و حجاب غفران حق به روى           . ستاریت به روى آنها پـوشـیـده اسـت       
نخواسـته اگـر ایـن ورق       این سیئات ، که اسـمـش را عـبـادت گـذاشـتیم ، افتاده باشد، که خداى              

برگردد و ورق عـدل پـیــش آیــد، گـنــد عـبــادات مــا کـمـتــر از گـنــد مـعــصـیـتـهـاى                      
  .مـوبـقـه اهل معصیت نیست 

در کافى سند بــه حــضـرت       ) 128(ما اشاره کردیم پیش از این به حدیثى که ثقۀ االسالم ، کلینى ،             
نجا بعضى از آن حدیث را به عین عبارت نقل مـى کنـیم              امـام صـادق ، علیه السالم ، رسانده ، و ای         

  .تبرکا و تیمنا
قــال اهللا   ): اءى رســول اهللا صــلى اهللا عـلیــه و آلـه             (عـن اءبـى عـبـداهللا فـى حـدیـث ، قــال         

کـیــف ابــشـر    : قــال   ! یـا داود، بـشـر المـذنـبـیــن و اءنــذر الـصـدیـقـیـن           : عـزوجـل لداود 
یـا داود، بـشـر المـذنـبین اءنى اءقبل التوبـه و اءعفـو           : انـذر الصـدیـقـیـن ؟ قـال     المـذنـبـیـن و   

عن الذنب ، و اءنذر الصدیقین اءن ال یعجبوا باءعمالهم ، فانه لیس عبد اءنصبه للحـساب اال هلـک                    
).129 (  

یــه و آلـه ،   جـنـاب امـام صـادق ، سـالم اهللا عـلیـه ، از جـنـاب رســول اکــرم ، صــلى اهللا عـل      
اى داود بــشـارت ده     : نـقـل مـى فـرمـایـد کــه گـفــت خــداى عـزوجــل بــه داود فـرمــود               

چـگـونـــه بـــشـارت دهـــم گـنـاهـکـــاران را و : گفــت ! گـــناهکاران را و بترســان صــدیقین را
کـنم و   اى داود بشارت ده گـنـاهـکاران که من همانا توبه قبول مى            : بـتـرسانم صدیقین را؟ گفت     

از گناه مى گذرم ، و بترسان صدیقان را کـه عـجـب نکنند به اعمالشان ، زیرا که نیست بنده اى که                     
  .من به پا دارم براى حساب مگر آنکه هالک گردد

  
بـعـد از آنـکه صدیقین در حساب هالک اند، با آنکه آنها از گناه و معصیت پاک اند، من و تو چـه                     

ـمـه در صـورتـى اسـت کـه اعـمـال مـن و شـمـا از ریـاء دنـیـایــى ،              مـى گـوئیـم ؟ ایـنـهـا ه    
. که از موبقات و محرمات است ، مخالص باشد، و کم اتفاق افتد براى ما عمل خالى از ریا و نفاق                      

اکنون اگر باز جاى عجب اسـت و تـدلل و نـاز و غـمـزه ، بکن ، و اگر انـصافا                   . بگذار نگفته ماند  
سرافکندگى و اعتراف بـه تـقـصـیـر اسـت ، بـعــد از هـر عبـادتى کـه کـردى از               جاى خجلت و    

روى جد و واقع از آن عبادت و از آن دروغها که در محضر حق تعالى گفتى ، از آن نسبتها که بـى                        
آیـا تـوبـه نـدارد کـه در مـقـابـل حـق مـى گــوئى          . جهت به خود دادى ، استغفار و تـوبـه کـن          

ورود در نـمـاز وجـهـت وجـهى للذى فطر السموات واالرض حنیفا مسلما و ما انـا مـنم               قـبـل از   
آیا وجهه قـلب شما بـه      ) 130.(المشرکین ، ان صالتى و نسکى و محیاى و مماتى هللا رب العالمین              

فاطر سماوات و ارض است ؟ آیا شما مسلمید و از شرک خالصید؟ آیا نماز و عـبـادت و مـحـیــا                    
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شما براى خداست ؟ آیا خجالت ندارد در نماز مى گویى الحمدهللا رب العـالمـیـن ؟ آیــا                 و ممات   
شما جمیع محامد را از آن حق مـى دانیـد، یـا اینکـه بـراى بنـدگان ، بلکـه بــراى دشـمـنــان او                           
مـحـمـدت ثـابـت مـى کـنـیـد؟ آیـا دروغ نـیـسـت قول تو که مى گوئى رب العالمین ، بـا ایـن                   

بیت را در همین عالم براى غیر ثابت مـى کـنـى ؟ آیـا توبه ندارد؟ خجلت ندارد ایاک نعبـد                   که ربو 
و ایاک نستعین ؟ آیا تو عبادت خدا مى کـنـى یا عبادت بطن و فرج خود؟ آیا تو خـدا خـواهى یـا     

ت حورالعین خواه ؟ آیا تو استعانت از خـدا فـقـط مـى طلبى ، یا در کارها چیزى که در نظـر نیـس                  
؟ آیا تو به زیارت بـیـت اهللا که مى روى ، مقـصد و مقـصودت خداسـت و مطلـب و                )است  (خدا  

و ما حب الدیار شغفن قلبى      : مطلوبت صاحب خانه است و قلبت مـتـرنـم اسـت بـه قـول شـاعـر          
خداجو هستى ؟ آثار جـمـال و جـالل حـق را مـى طـلبى ؟ آیا تـو بـراى سـید مظلومـان          ) 131(؟

زا مى کنى به سر و سـیـنـه بـراى او مـى زنـى ، یـا بـراى رسـیــدن بــه آمــال و آرزوى                      اقامه ع 
خـودت ؟ شـکمت تو را وادار مى کند مجلس عزادارى برپا کنى ؟ شهوت وقـاع تـو را وادار مـى                      

  کند نماز جماعت بروى ؟ هواى نفس تو را به مناسک و عبادات مى کشد؟
بـدان که نمـى گذارنـد تـو بیچـاره یـک            . و شـیـطـان دقـیـق شـو   اى بـرادر، در مـکـایـد نـفـس      

عـمـل خـالصـى بـکـنـى ، و هـمـى اعـمـال غـیـر خـالصـه را کـه خـداونـد بـه فـضلش از تـو             
کارى مى کنند کـه بـه واسـطه ایـن عجـب و تــدلل                . قبول کرده نمى گذارند به سر منزل برسانى         

از خدا و رضاى او کـه دورى ، بــه     .  این نفع هم از جیبت برود      بـیـجا همه اعمالت به باد فنا برود،      
بـهـشـت و حـورالعـیـن هـم نـمـى رسـى ، سـهـل اسـت ، مـخلد در عذاب و معذب در آتـش                  

تو گمان کردى به واسطه ایـن اعمـال پوسـیده گندیـده سـر و دسـت شکـسته                   . قهر هم مى شوى     
ـه هـر یک مانع از قبولى اعمال است ، استحقاق بـر  مخلوط به ریا و سمعه و هزار مصیبت دیگر، ک   

یا از محبین و مـحـبـوبـیـن شــدى اى بـیـچــاره بــى خـبــر از حــال              ! حق تعالى پیدا کردى ؟    
مـحـبـیـن ، اى بـدبـخـت بـى اطـالع از دل مـحـبـیـن و آتــش قــلب آنـهــا، اى بــى نــواى                     

 آنـهـا، تـو گـمـان کـردى آنـهـا هــم اعـمـالـشـان         غـافـل از سـوز مـخـلصـیـن و نـور اعـمـال      
تو خیال مى کنى که امتیاز نماز حضرت امیرالمؤ منین ، علیه الـسالم ، بـا مــا            ! مـثـل من و توست     

این است که مد وال الضالین را طوالنیتر مى کند؟ یا قرائتش صـحیحتر اسـت ؟ یـا طـول سـجود و          
یا امتیاز آن بزرگوار به این اسـت که شبى چند صد رکعـت             رکوع و اذکار و اورادش بیشتر است ؟         

نماز مى خواند؟ یا مناجات سید الساجدین ، علیه السالم ، هم مـثـل مـنـاجـات مـن و تو اسـت ؟                 
او هم براى حورالعین و گالبى و انار این قدر ناله و سوز و گداز داشت ؟ به خودشان قسم است ـ  

ر بشر پشت به پـشـت یـکدیگر دهند و بخواهند یـک ال الـه اال اهللا                که اگ ) 132.(و انه لقسم عظیم     
خاک بر فرق من با این معرفـت بـه مقـام والیـت علـى ، علیـه                   ! امیرالمؤ منى را بگویند نمى توانند     
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به مقام على بن ابى طالب قـسـم کـه اگـر مـالئکـه مـقـربـیـن و انـبـیــاء مـرسـلیــن ـ    ! السالم 
ـاتـم کـه مـوالى عـلى و غـیـر اوسـت ـ بـخـواهـنـد یک تکبیر او را بگوینـد   غـیـر از رسـول خ

  .حال قلب آنها را جز خود آنها نمى داند کسى . نتوانند
اى عـارف ، اى صـوفى ،    . این قدر دعوى حب خدا مکـن        ! اى عـزیـز، ایـن قـدر الف خـدا مزن        

، اى مقدس ، اى بیچاره هاى گرفتـار، اى          اى حکیم ، اى مجاهد، اى مرتاض ، اى فقیه ، اى مؤ من               
بـدبـخـتـهـاى دچـار مـکـایـد نـفـس و هـواى آن ، اى بـیـچـاره هـاى گـرفـتـار آمـال و امـانى                 

ایـن قــدر   . همه از خلـوص و خـدا خـواهى فرسـنگها دوریـد     ! و حب نفس ـ همه بیچاره هستید 
از قلـوب   . عـشـوه و تـدلل نـکـنـیــد    ایـن قـدر   . حـسـن ظـن بـه خـودتـان نـداشـتـه بـاشـیـد     

خود بپرسید ببینید خدا را مى جوید یـا خودخـواه اسـت ؟ موحـد اسـت و یـکــى طــلب ، یــا                          
مـشـرک اسـت ؟ پـس ایـن عـجـب هـا یـعـنـى چـه ؟ ایـن قـدر بــه عمـل بالیـدن چـه معنـى                      

ا و شــرک و عجـب و   دارد؟ ـ عملى که فرضا تمام اجزاء و شرایطش درست باشد و خالى از ریــ  
سایر مفسدات باشد، قیمتش رسیدن به شهوات بطن و فرج است چـه قـابـلیـتــى دارد کــه ایــن                   

ایـن  . قـدر تـحـویـل مـالئکـه مـى دهـیـد؟ ایـن اعـمـال را بـایــد مــستور از چـشمها داشـت                  
  .دباید انسان از آنها خجلت بکشد و ستر آنها کن! اعمال از قبایح و فجایع است 

تو خودت ما را از مکاید آنها       . خـداوندا به تو پناه مى بریم ما بیچاره ها از شر شیطان و نفس اماره                
  .حفظ فرما بحق محمد و آله ، صلى اهللا علیهم 

  الحدیث الرابع
  حدیث چهارم

بـالسند المتصل الى محمد بن یعقوب عن على بن ابراهیم ، عن محمد بـن عیـسى ، عـن یـونس ،                       
: فقـال  . سـاءلت اءبـا عبداهللا ، علیه السالم ، عن اءدنى االلحـاد : ن ، عـن حـکـیـم ، قـال     عـن اءبـا 

  ) 133.(ان الکبر اءدناه 
  :ترجمه 

حـکـیم گفت پرسیدم از امام صادق ، علیه السالم ، شرح کبر عبارت است از یک حــالت نفـسانیه      
و اثـر آن اعمالى است که از انـسان         . ودکه انسان ترفع کند و بزرگى کند و بزرگى فروشد بر غیر خ            

و ایـن صـفت غیـر از        . صادر مى شود و آثارى است ککه در خارج بروز کند که گویند تکبـر کـرد                
  .عجب است 

بـلکـه بـه طورى که سابق ذکر شد، این صفت زشت و این رذیله خبیثه ولیده و ثمره عجب اسـت                    
انـسان کـه   .  بر غیر و عظمت فروشى است       ، زیرا که عجب خودپسندى است ، و کبر بزرگى کردن          

در خود کمالى دید، یک حالتى به او دست مى دهد که آن عبارت از سرور و غنج و تـدلل و غـیـر                      
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آن اسـت ، و آن حـالت را عـجـب گـویـنـد، و چـون غـیـر خـود را فـاقــد آن کـمــال متـوهم                     
ق و تقدم است ، و از این رؤ یت یک           گمان کرد، در او حالت دیگرى دست دهد که آن رؤ یت تفو            

و ایـنـهــا تـمــام در      . حالت بزرگى فروشى و ترفع و تعظمى دست دهد که آن را کبـر گـویـنــد               
قـلب و باطن است و اثر آن در ظاهر، چه در هیئت بدن و چه در افـعـال و اقـوال بـاشـد تـکـبـر                     

و چـون خودخـواهى افزایـد، خودپـسند         و بـالجـمـله ، انـسـان خودبین خودخواه شـود،         . اسـت  
  .گردد، و چون خودپسندى لبریز آید، خودفروشى کند

و بـدان کـه صـفـات نـفـسـانـیـه ، چـه در جـانـب نـقـص و رذایـل و چـه در جانـب کمـال و                     
فضایل ، بسیار دقیق و مختلط است ، و از این جهت فرق بعضى با بعضى بغایت مشکل اسـت ، و                      

 اختالف شدید بین علماء اعالم در تحدید آنـهـا واقـع گــردد، یــا نـشود صـفت                  چه بسا باشد که   
لهـذا بـهـتـر ایــن اســت کــه ایــن          . وجدانى را به طورى که خالى از خدشه باشد تعریف کـرد          

امـور را واگذار به وجدان کنیم و خود را از قید مفهوم تراشـى رهـایى دهـیم و از اصـل مقـصد و                         
   .مقصود باز نماییم

و . پـس بـایـد دانـسـت کـه از بـراى کـبـر درجاتى است شبیه درجاتى کـه در عجـب ذکـر شـد                   
بعضى از درجات دیگر که در عجب نیز نظیر داشت ولى چون در آن جا مهم نبود و در این جا هم                      

  :اما آنچه که شبیه آن در عجب گذشت شش درجه است . مهم است ذکر مى شود
ه ایـمـان و عـقـایـد حـقـه ، و در مقابل آن ، کبر به واسطه کفر و عقایـد                  یـکـى کـبـر بـه واسـطـ   

  .باطله است 
دیـگـر کـبـر بـه واسـطـه مـلکـات فـاضــله و صـفــات حـمـیــده ، و در مقابـل آن ، کبـر بـه                       

  .واسطه رذایل اخالق و ملکات ناهنجار است 
ـالحـات اعـمـال اسـت ، و در مـقـابــل        و دیـگـر کـبـر بـه واسـطـه مـنـاسـک و عـبـادات و ص         

  .آن ، کـبـر بـه واسـطـه مـعـاصـى و سـیـئات افعال است 
و هـر یـک از ایـنـها ممکن است ولیده همان درجه عجب باشد که در نفس است ، و ممکن است                    

نجـا  و امـا آنچـه کـه ای       ) 134.(آن را سـبـب دیـگـر بـاشـد کـه بـعد از این اشاره به آن مـى شـود               
بـالخـصـوص مـورد نـظـر مـى شـود، کـبـر بـه واسـطـه امـور خـارجـیـه اسـت ، مـثـل نـسب              

و ما انشاءاهللا در ضمن فصولى چند اشاره به         . و حسب و مال و منال و سیادت و ریاست و غیر آن              
فیق تاءثیر  بعضى مفاسد این رذیله و عالج آن به مقدار مقدور خود مى نماییم ، و از خداى تعالى تو                  

  .در خویشتن و غیر مى طلبیم 
  فصل در بیان درجات کبر است 
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. اول ، کـبـر بـه خـداى تـعـالى       : بـدان کـه از بـراى کـبـر بـه اعـتـبـار دیـگـر درجـاتـى اسـت           
سوم ، کبر به اوامر خداى تعـالى  . دوم ، کـبـر بـه انـبـیـاء و رسـل و اولیـاء، صـلوات اهللا عـلیـهم             

چـهـارم ، کـبر بر بندگان خدا، که آن نیـز          .  که این دو نیز بـه کـبـر بـه خـداى تـعـالى بـرگـردد          ،
  .پیش اهل معرفت به کبر به خدا برگردد

امـا کـبـر بـه خـداى تـعـالى ، کـه از هـمـه قـبـیـحـتـر و مهلکتر و مرتبه اعـالى آن اسـت ، در                     
و گـاهــى نـمـونــه اى از آن در         . ـیــت پـیــدا شــود     اهـل کـفـر و جـحـود و مـدعـیــان الوه       

و ایـن از غـایــت جهـل و        . بـعـض اهـل دیـانـت پـیـدا شـود کـه ذکـر آن مـنـاسـب نـیـسـت           
  .نادانى و ندانستن ممکن است حد خویش و مقام واجب الوجود را

اى تعالى خبـر داده اسـت از حــال          و اما کبر بر انبیا و اولیا در زمان انبیا بسیار اتفاق مى افتاد و خد               
لـوال  : و از اهـل ایـن مــلت گـفـتـنــد       ) 135.(اءنـؤ مـن لبـشـریـن مـثـلنـا   : آنـهـا کـه گـفـتـنـد  

و در صدر اسالم ، تکبر بـر اولیـا خـدا       ) 136.(نـزل هـذا القـرآن عـلى رجـل مـن القـریتین عظیم         
  . آن در بعضى از متحلین به اسالم است بسیار واقع گردید و در این زمانها نمونه اى از

و امـا کـبـر بـه اوامـر خـدا در بـعـض اهل معصیت پیدا شود، چنانچه ترک حج کند بـراى آنکـه                    
 احرام و غیره را بر خود روا ندارد، و ترک نماز کند، زیرا کـه وضــع                    اعـمـال آن را از قـبیل لباس       

و گـاهـى در بـعـض اهـل مـنـاسـک و عـبـادات        . ـدسـجـده را بـا مـقـام خـود مـنـاسـب نـدان      
و اهـل عـلم دیـانـت پـیـدا شـود، چـنـانـچـه تـرک اذان کـنـد تـکـبـرا، و قـبــول قــول حــق              

گاهى اتفاق مى افتد که انــسـان مـطـلبــى را از   . نـکـنـد اگـر از مـثل خود یا پایینتر از خود شنید  
شـنـود و آن ، را بـا کمال شدت رد مى کند و طعن به قـائلش مـى             رفـیـق یـا هـمـقـطـارش مـى     

  .زند، ولى همان مطلب را از بزرگى در دین یا دنیا اگر شنید قبول مى کند
اى . حـتـى مـمـکـن اسـت در اول از روى جـد رد کـنـد، و در دوم از روى جــد قـبــول کــند                    

شد، و تملقش از بـزرگ ـ کـه غیـر از      پرده به روى حق مى پو تکبرش . شخص طالب حق نیست 
و از همـین تکبـر اسـت تــرک تـدریــس      . صفت تواضع ممدوح است ـ او را کر و کور مى کنـد  

عـلمـى یـا کـتـابـى کـه بـا شاءن خود مناسب نداند، و ترک تدریس بـراى اشـخاص بـى عنـوان                    
ـده کــم ، گـرچــه      ظاهرى ، یا براى عده قلیله ، و ترک جماعت در مسجد کوچک و قناعت به ع                

و گاهى از بس مطلب دقیق مـى شــود صـاحــب ایــن              . بـداند که رضاى حق تعالى در آن است         
خـلق نـمـى فـهـمـد که عملش مستند به خلق کبر است ، مگر آنکه در صدد اصالح نفـس برآیـد                    

  .و دقیق شود در مکاید آن 
 و دانشمندان است ، که مفاسد آن از هـمــه   امـا کـبر بر بندگان خدا، از همه بدتر کبر بر علماء باهللا           

و از این کبر است ترک مجالـست فقـرا و تقـدم در مـجــالس و          . بـیـشـتر و ضررش مهمتر است      
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و این در جمیع طبقات ، از اشراف و اعیان گرفته تا عـلمـا و مـحدثین               . مـحـافـل و در راه و رفتار     
و . ه خداى تعالى حفظ فرماید ـ رایــج و شــایع اسـت     ، و از اغنیا گرفته تا فقرا ـ مگر کسى را ک 

تمییز بین تواضع و تملق ، و تکبر و تاءبى نفس گاهى بغایت مـشـکـل شود و باید انسان به خداى                    
و اگر انسان در صدد اصالح برآید و حرکت به جانب مطلوب            . تعالى پناه برد تا او را هدایت بنماید       

  . واسعه خود راهنمایى مى فرماید و سیر را آسان مى کندکند، ذات مقدس حق تعالى به رحمت
  فصل ، در سبب اصلى تکبر است 

کـبـر را اسـبـاب بسیارى است که برگشت تمام آنها به این است که انسان در خود کمـالى تــوهم    
کند که آن باعث عجب شود و مخلوط با حب نفس گردیـده حجـاب کمـالى دیگـر شـده آنهـا را                        

مثال در علما، عـرفــان     . خـود گـمـان کـنـد، و این سبب ترفع قلبى یا ظاهرى گردد          نـاقـصـتـر از   
گـاهـى پدید آید کسى که خود را از اهل معارف و شهود داند و از اصحاب قلوب و سابقه حسنى                    
انگارد و بر دیگران الف ترفع و تعظیم زنـد، و حکمـا و فالسـفه را قـشرى و فقهـا و محـدثین را                          

. یر مردم را چون بهایم داند، و به همه بندگان خدا به نـظـر تـحقیر و تعییر نگاه کنـد                  ظاهربین و سا  
و بیچاره خود الف از فناء فى اهللا و بقاء باهللا زند و کـوس تـحقق کوبد، با آنکه معارف الهیه اقتـضا          

و جـالل   و اگر شـم مـعـرفـت اهللا کـرده بـود بـه مظاهر جمال           . مى کند خوشبینى به موجودات را     
. حق ، تکبر نمى کرد، چنانچه در مقام بـیـان و علم خود او نیز تصریح به خالف حالت خـود کنـد                     

و بیچاره به مقام ایمـان هـم نرسـیده دم از            . و این نیست جز آنکه معارف به قـلبـش وارد نـشـده           
  .عرفان مى زند، و از عرفان حظى نداشته از تحقق سخن مى راند

صى پیدا مى شود که چون خود را داراى برهان و علم به حقایق داند و خــود                  و در حکما نیز اشخا    
را از اهـل یـقـیـن باهللا و مالئکته و کتبه و رسله شمارد، به سایرین به نظـر حقـارت نــگاه کنـد و            
سایر علوم را جزو علم حساب نکند، و تمام بندگان خدا را ناقص داند در علـم و ایـمــان ، و بـه                        

نماید در قلب ، و در ظاهر نیز با نخوت و تکبر با مردم رفتار کند، با آنکـه علـم بـه مقـام          آنها تکبر   
ربوبیت و فقر ممکن اقتضا مى کند خالف آن را، و حکیم آن است که داراى ملکه تواضع باشد بـه                     

  .واسطه علم به مبداء و معاد
ز دستورات آن بـزرگـوار    و ا ) 137(خداى تعالى لقمان را حکمت عطا فرمود به نص قرآن شریف ،           

و ال تـصـعـر خدک للنـاس و       : بـه فـرزنـدش آن اسـت کـه خـداى تـعـالى نـقـل مـى فـرمـایـد         
  ) 138.(ال تمش فى االرض مرحا ان اهللا ال یحب کل مختال فخور

و در مـدعـیـهاى ارشاد و تصوف و تهذیب باطن گاهى شخصى پیدا مى شود که به تکبر بـا مـردم           
د، و بدبین به علما و فقها و تابعین آنها گردد، و به حکما و علما طعنها زنـد و غـیـر خـود                     رفتار کن 

و سـرسـپردگان به خود را اهل هالک داند، و چون دسـتش از علـوم تهـى اسـت عــلوم را خــار             
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طـریـق خـواند و اهل آن را شیطان راه سالک شمارد، با آنکه آنچه در مقـام دعـوى مـقــام خــود         
یـد اقتضاى خالف اینها نماید، و هادى خالیق و مرشد گمراهـان بایـد خـود از مـهـلکــات و               گـو

مـوبـقـات مـبـرا بـاشـنـد، و از دنـیـا گـذشـتـه و مـحـو جمال حق شده ، باید بـه بنـدگان خـدا                    
  .تکبر نکند و بدبین به آنها نباشد

ى پیـدا شـود کـه مردمـى دیگـر را           و در فـقـهـا و علماى فقه و حدیث و طالب آن نیز گاهى کـس              
حـقـیـر شـمارد و به آنها تکبر فروشى کند و خود را مستحق همه طور اکرام و اعظام داند، و الزم                    
دانـد کـه هـمـه مـردم اطـاعـت امـر او کـنـنـد و هـر چـه گـویـد چون و چرا نکنند، خـود را ال                    

ـارد، و جـــز خـــود و چـنـــد نـفـــر انـگــ) 139(یـــسـاءل عـمـــا یـفـعـــل و هـــم یـــسـاءلون 
مـعـدودى مثل خود را اهل بهشت نداند، و اسم هر طایفه اى از هر علمى در میان آید، به آن طعن                     
زند و جز عـلم خـود را، کـه از آن نـیـز بـهره کافى ندارد، سایر علوم را ندیـده و نـسنجیده طـرد                       

ـلوم را از روى جـهـل و نـادانـى طـرد کند و          کند و اسـبـاب هـالک دانـد، و عـلمـاء و سـایـر ع         
چنین ارائه دهد که دیانتش موجب شده که اینهـا را تحقیـر و تـوهین کـنــد بــا آنـکــه عــلم و                         

قـول بـه غـیـر عـلم را شـریـعـت مـطـهـره حــرام  . دیـانـت مـبـرا از ایـن اطـوار و اخـالق انـد 
، ایـن بـیـچـاره بـیـخـبـر از دیـانــت و عــلم          ) 140(کـرده و حـرمـت مـسـلم را واجب دانسته        

خـالف قـول خـدا و رسـول کـرده و آن را بـه صورت دین درآورده ، با آنکه سیره سلف و خلف                    
  .از علماى بزرگ غیر از این بوده 

این حال علوم شرعیه که هر یک اقتضا دارد که علماى آن متصف به تواضع باشند و ریشه تکبـر را                     
پس از ایـن ، عــلت آنــکه         . هیچ علمى تکبر نیاورد و با تواضع مخالف نیست          . قلوب قلع کنند  از  

در علمـاى سـایــر عــلوم ، از         ) 141(این اشخاص عملشان خالف عملشان است بیان مى نماییم ،         
قـبـیـل طـب و ریـاضـى و طـبـیـعـى ، و هـمـیـن طـور صـاحـبـان صـنعت دقیق ، مثل بـرق و                  

سایر علـوم را هـر چـه بـاشــد چـیــزى            . و غیر آن ، نیز تکبر فروشى بسیار پیدا مى شود          مکانیک  
نـدانند و به اهل آن با نظر تحقیر نگاه کنند و هر یک گمان کنند که علم آن است که پیش اوست و                       

  .در ظاهر و قلب به مردم کبریایى کنند، با آنکه علم آنها این اقتضا را ندارند
علم ، بعضى از اهل مناسک و عبادت نیز بسیار به مردم تکبر کننـد و آنهـا را حقیـر                     امـا غـیـر اهل    

شـمـارنـد و تـحـقـیـر کـنـنـد، سـایـر مـردم را، حـتـى عـلمـا را، اهـل نـجـات نـدانـنـد، هــر               
وقـت از عـلم سـخـنـى پـیـش آیـد، گـویـنـد عــلم بــى عـمــل چــه فـایــده دارد؟ عـمــده               

سـت ، و بـه عـمـلى کـه خـود اشـتـغـال دارند خیلى اهمیت مى دهند، و به همه طبقات                 عـمـل ا 
از روى کبر و عجب نظر کنند، با اینکه اگـر اهـل عـبادت حقیقى و اخالص باشد بایـد عملـش او                     

نماز از منکر و فحشا نـهــى مــى نـمـایــد و مـعــراج مــؤ مــن اســت ، ایــن                       . را اصالح کند  
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سال نماز خوان و مواظب اعمال واجبه و مستحبه ، بـه رذیلـه کبـر، کـه الحـاد اسـت ، و                        پـنـجـاه  
عجب ، که از فـحـشـاء و مـنـکـر بـزرگـتـر است ، متصف شده و به شـیطان و خلـق او نزدیـک                      

نـمـازى کـه از فـحـشاء نهى نکند و نگاهدار قلب نباشد، بلکه به واسطه کثرت آن قلـب                 ! گردیده  
نمازى که وقتى خیلى مواظبت کرد از او، تو را به شـیطان و خاصـه                . دد، نـمـاز نیست    ضـایـع گـر 

اینها کبر حاصل از علـم      . او، که کبر است ، نزدیک کند نماز نیست ، نه آنکه نماز این اقتضا را دارد                
  .و عمل 

ک نـحــو  و امـا آنـچـه از غـیـر ایـنـهـا حـاصـل شـود نـیـز بـرگـشـت کـنـد بــه رؤ یــت یــ               
مثال کسى که داراى نسب و حسب است ، بر فاقـد آن             . کـمـال در خـود و غـیـر را فاقد آن دیدن          

یـا  . و کسى که داراى جمال و زیبایى است ، بر فاقد آن یا طالب آن تکبر نمایـد     . تـکـبر کند گاهى    
  .شدمثال داراى اتباع و انصار و قبیله و تالمیذ و غیر آن ، بر فاقد آن تکبر فرو

پـس روى هم رفته ، سبب کبر رؤ یت کمال متوهم است و بهجت به آن و عجب بـه آن ، و فاقـد                         
حـتـى صـاحـبـان اخـالق فـاسـده و اعـمـال قـبـیـحـه نـیـز گـاهـى         . دیـدن غـیـر اسـت از آن      

  !بـه غـیـر خـود کـبـر کـنـنـد، چـون آن را در خـود اسـت یک نحو کمال انگارند
 کـه صـاحـب صفت کبر گاهى به واسطه بعضى جهات خوددارى کند از اظهار آن و هـیچ                  و بـدان 

ترتیب آثار ندهد، ولى این شجره خبیثه در قلبش ریشه دارد، و لهذا از او تراوش کند آثـار وقـتــى                    
مثل آنکه غضب عنان را از دست او بگیرد، در آن حـال شــروع              . کـه از حـال طـبـیعى خارج شود     

بـه اظـهـار کـبـریـا و عـظـمـت و دارایـى خـود را از هـر قبیل است ـ علم است یا عمـل   کـنـد 
  .یا چیز دیگر ـ به چشم دیگرى کشد و بر او افتخار کند

و گـاهـى ظـاهـر کند کبر خود را و اعتنا به جهات خارجیـه نکنـد، و شـدت کبـر آن را گـسیخته                        
ـبـر در اعـمـال و حـرکـات و سـکـنـاتـش ، مـثـل         عـنـان کـنـد، پـس ، گـاهـى ظـاهـر شـود ک       

آنـکـه تقدم در مجالس کند و از دیگران در ورود و خروج جلو افتد، و فقرا را در مجلس خود راه                     
ندهد، و ترک مجالست آنها کند، و براى خود حـریم قـرار دهـد، و در راه رفـتن و نگـاه کـردن و                          

و بعضى از محققـین ، کـه مـا بـسیارى از اصــول               . کندجواب و سئوال با مردم و دیگر اعمال کبر          
مـطالب را در این حدیث از او اخذ کرده و ترجمه کردیم ، گوید که درجه نازله کبر در عـالم ایـن                       

و در عابد آن است که عبـوس     . است که روى خود را از مردم برگرداند و از آنها گویى اعراض کند             
گویى از مردم پرهیز کند یا به آنهـا غـضب کـرده اسـت ، و                 کند و بر مردم و چین بر جبین اندازد،          

بیچاره نمى دانـد کـه ورع در پیـشانى نیـست و چـین آن و در عبـوس صــورت نـیــسـت و در                          
بـرگرداندن صورت و اعراض از مردم نیست و در گردن کج کردن و سر پـایین انـداختن نیـست و       

غمبـر، صـلى اهللا عـلیــه و آلـه و ســلم ،              پی. در دامن جمع کردن نیست ، بلکه ورع در قلب است            
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و گـاهـى ظـاهـر شـود کبر     ) 142.(و اشـاره فـرمود به سینه خـود     . تـقـوا ایـن جـاسـت    : فـرمـود
عـابــد در مـقــام   . در زبان او و به دیگران مفاخره و مباهـات کنـد و تـزکـیــه نـفــس نـمـایــد            

 و دیـگران را تنقیص کند و اعمـال خـود را بـزرگ              .تـفـاخـر گـویـد مـن فـالن عـمـل را کـردم        
و عـالم   . گاهى هم تصریح نمى کند ولى چیزى مى گوید که الزمه اش تزکیه نفـس اسـت                  . شمارد

تو چـه مـى دانـى ؟ مـن فـالن کـتــاب را چـنـدیــن دفـعــه دیــدم ، چـنـدیــن                   : گوید به غیر  
ـاطین دیدم و زحمتها کشیدم ، کتابهـا نوشـتم ،           سـال در مـجـامـع عـلمـى بـودم و اسـاتـیـد و اس        

پـس ، در هـر حال باید به خدا پناه برد از شر            . و هـمـیـنـطـور . تـصـنـیـف و تـاءلیـفـهـا کـردم     
  .نفس و مکاید آن 

  فصل ، در مفاسد کبر است 
یـده  بـدان که این صفت زشت ناهنجار فى نفسه داراى مفاسد اسـت و هـم از او مفاسـد بـسیار زای     

این رذیله انسان را از کماالت ظاهرى و باطنى و از حظـوظ دنیـوى و اخـروى بـاز دارد، و                      . شـود
تـولیـد بغض و عداوت کند و انسان را از چشم خالیق بیندازد و پـست و نـاچیز کنـد، و مـردم را           

 حـدیث   در. وادار کـنـد کـه بـا او مـعـارضـه بـه مـثل کنـد و او را خـوار کننـد و تحقیـر نماینـد                     
هیچ بنده اى نیست مگـر آنـکــه        : کـافـى وارد اسـت کـه حـضرت صادق ، علیه السالم ، فرموده            
پس وقتى که تکبـر کـنــد، مــى         . در سـر او لجامى است و فرشته اى است که آن را نگاه مى دارد              

ـ      . پـایـیـن بـیـا، خـداى تـو را پـایـیـن بـیاورد      : گـویـد زرگـتـریــن  پس او همیشه در پیش خود ب
و هنگامى که تواضع نماید، خــداى تـعــالى         . مـردم اسـت و در چـشم مردم کوچکترین آنهاست         

آن لجـامـى را کـه در سر اوست مرتفع فرماید، و گوید به او کـه بـزرگ شــو، خـداونــد تــو را                        
 اسـت   پـس هـمـیـشـه کوچکترین مردم است نزد خود و رفیعترین مـردم          . بـزرگ و رفـیـع کـنـد   

  ) 143.(در نزد آنها
اى عـزیـز، هـمـان دماغى که تو دارى و همان نفسى که تو دارى دیگران هم دارند تو اگر فـروتن                    

اگــر  . شدى ، قهرا مردم تو را احترام کنند و بزرگ شـمارند، و اگـر تکبـر کنـى پیـشرفت نــدارد                      
ى کننـد، و اگـر نـتـوانــسـتـنـد در         تـوانـسـتـنـد تـو را خـوار و ذلیـل مـى کـنند و به تو اعتنا نم            
تو با تواضـع دل مــردم را فـتــح          . دل آنـهـا خـوارى و در چـشـم آنـهـا ذلیـلى و مکانت ندارى            

و اگر قلـوب از تـو بـرگــشـت ، آثــار آن             . کـن ، دل کـه پیش تو آمد، آثار خود را ظاهر مى کند            
احترام طلب و بـزرگـى خـواه هم هـستى        پـس ، تـو اگـر فرضا      . بـرخـالف مـطـلوب تـو اسـت     

، باید از راه آن وارد شوى ، و آن مماشات بـا مـردم و تواضـع بـا آنهاسـت ، نتیجـه تکبـر خـالف               
مطلوب و مقصود تو است ، پس ، نتیجه دنیایى که نمى گیرى سهل است ، و نتیجه به عکـس مـى                       

: ن در عــالم مــى شــود       عالوه ، این خلق موجـب ذلـت در آخـرت و خـوار شــد               ) به  (گیرى ،   
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همانطور که در این عالم مردم را حقیر شمردى و به بندگان خدا بـزرگـى کـردى و به آنها عظمـت   
  .و جالل و عزت و حشمت فروختى ، در آخرت صورت همین بزرگى ذلت است و خوار شدن 

قــد عــن    بـاسـنــاده عــن داود بــن فـر       : چـنـانـچـه در حـدیـث شـریـف کـافـى وارد اسـت        
ان المتکبرین یجعلـون فـى صـور الـذر          : سـمـعـت اءبـا عبداهللا ، علیه السالم ، یقول         : اءخیه قـال   

بـرادر داود بـن فرقـد گویـد شـنیدم حـضرت             ) 144.(یـتوطاهم الناس حتى یفرغ اهللا من الحساب        
 ضـعـیــف  همانا متکبران قرار داده شوند به صورت مـورچـگـان       : صادق ، علیه السالم ، مى گفت        

و در وصـیـتـهــاى حــضـرت      . ، پـایـمـال نـمـایـند مردم آنها را تا خـدا از حـساب فـارغ شـود               
ایـاکـم و العـظـمــۀ و الکـبــر، فــان         : قـال  . صـادق ، عـلیـه السـالم اسـت بـه اصـحـاب خـود       

) 145.(ه یـوم القـیـامــه     الکـبـر رداء اهللا ، عـزوجـل ، فـمـن نـازع اهللا رداءه ، قـصـمـه اهللا و اءذل              
حـاصـل مـعـنـى آنـکـه بـتـرسـیـد از عـظـمـت و کبر کردن ، زیرا که کبـر مخـتص بـه خـداى                    
عـزوجل است ، و کسى که منازعه کند خدا را در آن ، خداى تعالى او را در هـم شـکند و ذلـیلش                    

ا ذلیـل کـنـد چـه خواهد     و نـمـى دانـم کـه اگـر خـداى تـعـالى کـسـى ر        . کـنـد روز قـیـامـت    
ذلـت در   . کرد با او و به چه حالتى مبتال مى شود؟ زیرا که امـور آخرتـى بـا دنـیــا فـرقـهــا دارد                      

: آخـرت غـیـر ذلت در دنیا است ، چنانچه نعمتهـا و عـذابهاى آنجـا مـنـاســبت بـا اینجـا نـدارد                      
ـ             االتـر از آنـچــه هــست      نعمتش فوق تصور ماست ، عذابش خارج از حوصله ماست ، کرامتش ب

ذلت و خواریش غیر از این ذلت و خواریهایى اسـت کــه مــا گــمان مـى                  . که ما خیال مى کنیم      
کـسـى کـه  ) 146(در حدیث است که الکبر مطایا النـار      . و عاقبت کار متکبر هم جهنم است        . کنیم  

ـد دیـد تـا در او از ایـن       مـرکـب کـبر سوار است او را به آتش مى برد، و روى بهشت را نـخـواه              
چـنـانـچـه از رسـول اکـرم ، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، نـقــل اســت کــه                 . صـفـت اثـرى بـاشـد  

و جناب امـام بـاقر   ) 147.(لن یـدخـل الجـنـۀ مـن فـى قلبه مثقال حبۀ من خردل من کبر   : فـرمـود
و در حـدیث شـریف      ) 148.(ا فرموده اند  و امام صـادق ، عـلیـهـمـا السـالم ، نیز قریب به همین ر           

العز رداء اهللا و الکبـر ازاره ، فـمــن تـنــاول            : کـافى است که حضرت باقر، علیه السالم ، فرمودند        
کـسى  . حـاصـل معنى آنکه عزت و کبریا از خداست         ) 149.(شـیـئا مـنـه اکـبـه اهللا فـى جـهـنـم       

آن هـم چـه جهنمـى    . او را بـه روى در جهنم افکنـد که چیزى از او را داشته باشد، خداى تـعـالى    
بـس اسـت حـدیث      . غـیـر از جـهـنـم سـایـر مـردم اسـت         ) کـه  (براى متکبرین تهیه شده است      

  :کمرشکنى که سابقا ترجمه آن را نقل کردم ، اینجا که محل اوست نقل مى کنم 
عمیر، عن ابن بکیر، عن اءبــى       مـحـمد بن یعقوب ، عن على بن ابراهیم ، عن اءبیه ، عن ابن اءبى                

ان فـى جـهـنـم لوادیـا للمـتـکـبـریـن یقال له سقر، شکى الـى           : عـبـداهللا ، عـلیـه السـالم ، قـال       
  ) 150.(اهللا ، عزوجل شدۀ حره و ساءله اءن یاءذن له اءن یتنفس ، فتنفس فاحرق جهنم 
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 از حضرت صادق ، عـلیـه السـالم       ابن بکیر . حدیث در کمال اعتبار است ، بلکه مثل صحیح است           
. همانا در جهنم وادى است از بـراى متکبـران کـه او را سـقر گوینـد                : ، نـقـل مـى کـنـد که گفت       

شکایت کرد به خداى عزوجل از شدت حرارت خود و خواست از خدا که اذن دهد او را که نفس                    
 از جایى که خودش بـا آنکـه         پناه مى برم به خدا    . پس تنفس کرد، پس محترق کرد جهنم را       . بکشد

سـختى و شـدت     . دار عذاب است از حرارت خودش شـکایت کنـد و جهـنم از نفـس او بـسوزد                  
حرارت آتش آخرت را ما نمى توانیم در این عالم ادراک کنیم ، زیرا کـه سـبـب اخـتـالف شـدت                   

تر هر چه مدرک قویتر و مدارک تـامتر و خالـص          : و ضعف عذاب یکى قوت و ضعف ادراک است          
  .باشد بیشتر ادراک الم و درد کند

. و یـکـى دیـگـر اخـتـالف مـوادى اسـت کـه حـس بـه او قــائم اســت در قـبــول حــرارت                    
مـثــال طــال و آهــن بـیــشـتـر قـبــول           . چـون مـواد مـخـتـلف اســت در قـبــول حــرارت           

ل مى کننـد از چـوب و زغـال و           حـرارت مـى کـنـنـد از سـرب و قـلع ، و ایـنـهـا بـیـشـتـر قبو           
  .اینها از گوشت و پوست 

مـثال مغـز سـر انـسان بـا         . و یـکـى دیـگـر شـدت ارتـبـاط قـوه ادراک اسـت بـه مـحـل قـابـل            
آنکه قبول حرارت کمتر مى کند از استخوانها، مع ذلک تاءثرش بیشتر است ، زیرا که قوه ادراک در                   

  .آن بیشتر نمایش دارد
اگر حرارت صد درجه باشد، بیـشتر متـاءلم مـى           . ر نقص و کمال خود حرارت است        و یـکـى دیگ  

  .کند از آنکه پنجاه درجه باشد
مـثال آتـش اگـر مقـارن بـا          . و یکى دیگر اختالف ارتباط ماده فاعله حرارت است به ماده قابله آن              

  .دست باشد یا بچسبد به دست ، در سوختن فرق مى کند
ـسـه کـه ذکـر شـد در ایـن عـالم در کـمـال نـقـص اســت ، و در آن                تـمـام ایـن اسـبـاب خـم   

جمیـع ادراکـات مـا در ایـن عـالم نـاقــص و ضـعـیــف و                . عالم در کمال قوت و تمامیت است        
مـحـجـوب بـه حـجـب کـثـیـره اى اسـت کـه ذکـر آنـهـا مـوجـب تطویـل و مناسـب بـا ایـن                   

  .مقام نیست 
 بهشت و جهنم را نمى بیند، گوش ما صداهاى عجیب و غریـب بـرزخ و                 امـروز چشم ما مالئکه و    

بـرزخـیان و قیامت و اهل آن را نمى شنود، حس ما ادراک حـرارت آنجـا را نمـى کنـد ـ همـه از       
آیات و اخبار اهل بیت ، صلوات اهللا علیهم ، مشحون به ذکر ایـن مطلـب                 . نقص خـود ایـنـهاست    

  .ـالوه بـر آنـکـه مـطـابـق بـرهـان اسـت در محل خوداست تـلویـحـا و تـصـریـحـا، ع
یک ساعت اگر در ایـن آتـش سـرد دنیـا            . امـا بـدن انـسان در این عالم قابل قبول حرارت نیست           

بـمـانـد خاکستر مى شود، ولى خداوند قادر در قیامت این بدن را طورى قـرار مـى دهـد و خلـق                      
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ه بـه شـهـادت جـبـرئیـل امـیـن اگـر یـک حـلقــه از  مـى فـرمـایـد کـه در آتـش جـهـنـم ـ کـ 
سـلسـله هـفـتـاد ذراعـى اهـل جـهـنم را در این عالم بیاورند، تمام کوهها از شـدت حـرارت آن                  

پـس ، بـدن     . ـ بـاقـى مـى مـانـد همیشه و ذوب نمى شود و تمام نمى گردد            ) 151(ذوب مى شود  
  .ست با این عالم انسان هم در قیامت قابلیتش طرف قیاس نی

ایـن عـالم تعـصى دارد از     . و مـا ارتـبـاط نفس به بدن در این عالم خیلى ضعیف و نـاقص اسـت                 
آنـکه نفس در او به قواى خود ظاهر گردد، ولى آن عالم مملکت ظهور نفس است ، و نسبت نفس                    

) 152.(اسـت  بـه بـدن نـسـبـت فـاعـلیـت و خـالقـیـت اسـت ، چـنـانـچـه در محل خود ثابت     
  .و این نسبت اتم مراتب نسبتها و ارتباطهاست 

و امـا آتـش ایـن عالم یک آتش افسرده سردى است ، و یک امر عرضى مشوب به مـواد خارجیـه                     
غـیر خالص است ، ولى آتش جهنم خالص و بى خلط و جوهر قائم بالذات حى مریدى است کـه                   

 بـه هـر قـدر کـه مـاءمـور اسـت فـشار به اهــل       از روى شـعـور اهـل خـود را مـى سـوزانـد، و        
قرآن خـدا و    . در وصـفـش شـنـیـدى فـرمـوده صـادق مـصـدق جبرئیل امین را        . خـود مـى آورد  

  .اخبار انبیاء پر است از وصف آن 
جمیع آتـشهاى ایـن عـالم       . و امـا ارتـبـاط آتش جهنم و التصاق آن به بدن در این عالم شبیه ندارد              

 انسان احاطه کند بیش از احاطه به سطوح نکند، ولى آتش جهنم به ظـاهر و بـاطــن و بــه                      اگر به 
آن آتش اسـت کـه قلـب و روح و قـوا را مـى                . خـود مدارک و متعلقات آنها یک نحو احاطه دارد        

  .سوزاند و با آنها یک نحو اتحاد پیدا مى کند که در این عالم بى نظیر است 
نـه مـواد اینجـا الیـق        : عذاب در این عالم به هیچ وجه فراهم نیست          پس ، معلوم شد که موجبات       

آتشى که جهنم از نفـس او بــسـوزد   . قبول ، و نه فاعل حرارت تام الفاعلیه ، و نه ادراک تام است           
مـا ادراک آن را و تـصور آن را نمى توانیم بکنیم ، مگر آنکه خـداى نخواسـته جـزو مـتـکـبــران                      

 زشـت نـاهـنـجــار را اصــالح نـکــرده از ایــن عــالم منتقـل شـویم و                   گـردیـم و ایـن خـلق   
  ) 153.(فلبئس مثوى المتکبرین . بالمعاینه آن را ببینیم 

  فصل ، در بیان بعضى از موجبات کبر است 
بـدان کـه از مـوجبات تکبر کردن ، به واسطه آن امورى که ذکر شد، یکى کوچکى دماغ و ضـعف                   

م حوصلگى است ، و بالجمله چون ظرفیتش کم اسـت ، بـه مجـرد آنکـه یـک                   قابلیت و پستى و ک    
کمالى در خود مى بیند و یک امتیازى در خـود مـشاهده مـى کنـد گمـان مـى کنـد داراى مقـام و                           
مـرتـبـه اى است ، با آنکه اگر با نظر اعتبار و انصاف نظر کند، به هر رشـته اى کـه وارد اســت و                         

ـف اسـت ، مـى فـهـمـد کـه آنـچـه را کـه کـمـال گـمـان کــرده و              بـه هـر کـمـالى کـه مـتـص    
بـه آن افـتـخـار و تـکـبـر نـمـوده ، یـا اصــال کـمــال نـبــوده ، یــا اگــر بــوده در مـقـابــل                       
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کـمـاالت دیگران قدر قابلى نداشته ، و بیچاره صورت خود را بـه سـیلى سـرخ کـرده و استـسمن                  
فى که بواسطه عـرفـان خـود بـه سـایـریـن بـه چـشم حقـارت نظـر کـرده                مثال عار ) 154(ذاورم ، 

تکبر مى کند و قشرى و ظـاهـرى مـى گـوید، آیا از معارف الهیه چه دارد جز یک دسته مفهومات                   
که همه حجاب حقایق انـد و سـد طـریـق ، و یـک مـقـدار اصطالحات دلفریـب بـا زرق و بـرق                     

ـى نـدارد و بـا خـداشناسى و علم به اسماء و صـفات مراحلـى فاصـله                که به معارف الهیه ارتـبـاط    
و بـه عـقـیـده نویسنده تمـام ایـن علـوم عملـى هـستند نـه                . دارد؟ معارف صـفـت قـلب اسـت      

ما به این عمر کوتاه و اطالع کم ، در ایـن عرفـاء              . محض دانستن مفاهیم و بـافـتـن اصـطـالحات       
 علوم ، اشخاصى دیدیم که به حق عرفان و علم قسم است کـه ایـن                 اصطالحى ، و در عـلماء سایر     

  !اصطالحات در دل آنها اثر نکرده ، بلکه اثر ضد کرده 
اى عـزیـز، عـرفـان بـاهللا بـه قـول تـو قـلب را مـحـل تـجلیات اسماء و صـفات و جلـوه ذات و                    

 مـى بـرد و تعینـات را مـى           محل ورود سلطان حقیقى مى نماید که محو آثار مى نماید و تلـوین را              
  ) 155.(ان الملوک اذا دخلوا قریۀ افسدوها و جعلوا اءعزه اءهلها اءذله : زداید

! قـلب را احـدى احـمـدى مـى کـنـد، پـس چـرا قـلب تـو را مـحـو جـمـال و خـودت کــرده                  
ت اسمائى او غافـل  تلوین را افزوده اضافات و تعینات را افزایش داده ، تو را از حق تـعالى و تجلیا               

نموده ، قلب تو را منزلگاه شیطان نموده ، بندگان خـدا و خـاصـان درگـاه حـق و جلـوات جمـال                      
واى بـه حـال تـو عـارف که حالت از همـه کـس            ! محبوب را به نظر تحقیر و پستى نگاه مى کنى           

ت اسـماء و    فرعونیت بـه حـضر    ! تو تکبر به حق مى کنى       . بدتر است و حجت بر تو تمامتر است         
  !صفات و تجلیات ذات مى نمایى 

قدرى تاءمل کن ببین چـه دارى از معـارف ؟ چـه اثـرى در                ! اى گمراه حقایق    ! اى طـلبـه مفاهیم    
 مى بینى ؟ علم موسیقى و ایقاع شاید از علم تو دقیـق تـر باشـد، هیئـت و                       خود از حق و صفاتش      

دقت با علم تـو همـدوش اسـت ، همـان            مکانیک و سایر علوم طبیعى و ریاضى در اصطالحات و           
طور که آنها عرفان باهللا نمـى آورد، علـم تـو هـم تـا محجـوب بـه حجـاب اصـطالحات و پـرده                           

بلکـه در   ) 156.(مـفـاهـیـم و اعـتـبـارات اسـت ، نـه از او کـیـفـیـتـى حـاصـل شـود نـه حـال               
 آنها نتیجه خود را مى دهد، و        شریعت علم علوم طبیعى و ریاضى از علوم شما بهتر است ، زیرا که             

مهنـدس نتیجـه هـنـدســه را، و زرگــر نـتـیــجه            !  نتیجه مـى دهـد       از شما بى نتیجه یا به عکس        
صنعت خود را مى برد، شما از نتیجه دنیایى باز مانده به نـتیجه معارف هم نرسیدید، بلکه حجـاب                   

 ظلمت بى انتهایى تصور مـى       تا صحبت احدیت در پیش مـى آیـد، یک       . شما غلظتش بیشتر است     
و تا از حضرت اسماء و صفات سخنى مى شـنـویـد یـک کـثــرت الیـتـنـاهــى در نـظــر                  ! کنید

پـس راهـى به حقایق و معارف از این اصـطالحات پیدا نشد، و خود سـرمایه افتخـار   ! مـى آوریـد 
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واى بـر   .  مـعـارف نیـست     معارفى که کـدورت قـلب را بـیـفـزایـد     . و تکبر بر علماى حقه گردید     
او به پدر   . معارفى که عاقبت امر صاحبش را وارث شـیطان کند، کبر از اخالق خاصه شیطان است                

تو آدم کبر کرد، مطرود درگاه شـد، تـو کـه بـه هـمـه آدم و آدمـیـزاده هـا کـبـر مـى کـنـى نـیـز                   
اگر حکیم است و نسبت حق را با خلـق          حکیم  . مـطـرودى ، از ایـنـجـا حـال سایر علوم را بفهم          

و خود را با حق فهمیده ، کـبـریـا از دل او بـیرون رود و وارسته شـود، ولـى بیچـاره طالـب ایـن                         
گـاهى خـود را     . مفاهیم و اصطالحات گـمـان کـرده حـکمت اینهاست و حکیم عالم به اینهاست             

 اءلحکمه هى التـشبه بااللـه       .متصف به صفات واجب شـمـارد و گوید حکیم از صفات حق است             
) 158(و گاهى خود را در زمره انبیا و مرسلین قلمـداد کنـد و یعلمهـم الکتـاب و الحکمـه             ) 157.(

و مـن یـؤ ت الحـکـمـه فـقــد اوتــى   ) 159(و گـاهـى الحـکـمـه ضـالۀ المـؤ مـن . تالوت کند 
خـبـر و هـزاران مراحل از خیرات      قـلب او از حـکـمـت بـیـ    . قـرائت کـنـد ) 160(خـیـرا کـثـیـرا 

  .دور و از حکمت مهجور است 
رضوان اهللا علیه ، مى فـرمـایــد       ) 161(حـکیم متاءله و فیلسوف بزرگ اسالم ، جناب محقق داماد،         

او چــه   . هر وقت ارده کند، او را رها کـنــد        : حـکـیم آن است که بدن از براى او چون لباس باشد          
پـس ، تــو کــه بــه         ! او از حکمت چه فهمیده و ما چـه فهمیـدیم            ! م  مى گوید و ما چه مى گویی      

واسطه چند مفهوم و پاره اى اصطالحات به خود مى بالى و به مردم کبریا مى کنى ، معلـوم شـد از                   
  .کم ظرفیتى و کوچکى حوصله است و کمى قابلیت است 

ند دستگیرى و تصوف قـرار      آن بـیـچـاره اى کـه خـود را مـرشـد و هـادى خـالیق داند و در مس             
اصطالحات این دو دسته را به سـرقـت      .  پست تر و غمزه اش بیشتر است           گرفته از این دو حالش      

بـرده و سـر و صـورتـى بـه مـتـاع بـازار خـود داده و دل بـنـدگــان خـدا را از حـق منـصرف و         
ایر مـردم بـدبین نمـوده ،        مجذوب به خود نموده و آن بیچاره صاف و بى آالیش را بـه علمـا و سـ                 

براى رواج بازار خود فهمیده یا نفهمیده پاره اى از اصطالحات جاذب را به خورد عوام بیچاره داده                  
اى طالب دنیـا   ! گمان کرده به لفظ مجذوبعلى شاه یـامـحـبوبعلى شاه حال جذبه و حب دست دهد             

بیچاره از تنگى حوصله و کـوچکى  . ردایـن کـار تـو هم اینقدر کبر و افتخار ندا     ! و اى دزد مفاهیم     
حـب نــفس و دنیـا بـه        . کله گاهى خـودش هـم بـازى خـورده خـود را داراى مـقـام دانـسـتـه            

مفاهیم مسروقه و اضـافـات و اعـتـبـارات پـیـونـد شده یـک ولیـده ناهنجـارى پیـدا شـده ، و از                     
و خود را با این همه عیب مرشـد         ! ودانضمام اینها یک معجون عجیبى و اخلوطه غریبه اى فراهم ش          

خالیق و هادى نـجـات امـت و داراى سـر شـریـعت ، بلکه وقاحت را گـاهى از حـد گذرانـده ،                     
  .این نیز از کمى استعداد و قابلیت و تنگى سینه و ضیق قلب است ! داراى مقام والیت کلیه دانسته 
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 علم بیش از یک دسته اصطالحات کـه در         تـو طـلبه فقه و حدیث و سایر علوم شرعیه نیز در مقام           
اگـر این علوم که همه اش مربوط به عـمـل اسـت          . اصـول و حـدیـث بـه خـرج رفـتـه نـدانـى        

در تـو اضافه اى نکرده و تو را اصالح ننموده ، بلکه مفاسد اخالقیه و عملیه بـار آورده ، کـارت از                     
ایــن مــفاهیم    . ز کار همه عوام پـست تــر اســت           عـلماى سایر علوم پست تر و ناچیزتر، بلکه ا        

عرضیه و معانى حرفیه و نزاعهاى بیفایده ، که بسیارى از آن به دیـن خـدا ارتـبـاطـى نــدارد و از                    
. عـلوم هم حساب نمى شود که اسمش را بگذارى ثمره علمیه دارد، این قدر ابتهاج و تکبـر نـدارد                   

 علم اگر نتیجه اش اینها باشـد و تـو را هـدایت نکنـد و     که) 162(خدا شاهد است و کفى به شهیدا  
مفاسد اخالقى و علمى را از تو دور نکند، پست تـریـن شـغـلها از آن بهتر است ، زیرا آنها نتیجـه                     
عاجلى دارد و مفاسد دنیوى و اخرویش کـم تــر اســت ، و تــو بـیـچــاره جــز و زر و وبــال                          

پس ، علـم تـو   .  اخـالقى و اعمال ناهنجار حاصلى برندارى نـتـیـجـه اى نـبـرى و جـز مـفـاسـد  
منتها از بـس افـق فـکـرت کـوتـاه است به مجرد آنکـه دو تـا              . هم از نظر اعتبار علمى تکبر ندارد      

اصطالح درهم و برهم کردى ، خود را عالم و سایر مردم را جاهل دانى ، و پر مالئکه مقـربین را را     
و جـایگاه را در مجالس و راه را در کوچه ها بر بندگان خـدا               ) 163(نى  به زیر پاى خود پهن مى ک      

  .تضییع مى کنى و توهین به نوع خود مى نمایى ) را(تنگ مى نمایى ، و علم و علماى آن 
از هـمـه ایـنـهـا پـسـت تـر و کـوچـکـتـر کـسـى اسـت کـه بـه امـور خـارجـیــه ، از قـبــیل                  

بیچاره از جمیع اخالق آدمى و آداب انسانى دور اســت و            . ه ، تکبر کند   مال و منال و حشم و طایف      
دسـتـش از تـمـام عـلوم و معارف تهى است ، ولى چون لباسش پشم گوسـفند اسـت و پــدرش                    

چه فکر کوچک و قلب تنگ و تاریکى دارد کـه قـانع شـده  ! فـالن و فـالن است به مردم تکبر کند   
بیچـاره بــه مـقــام حـیـوانــى و         !  و از تمام زیباییها بـه کـاله و قبـا           از تمام کماالت به لباس زیبا     

حـظـوظ حیوانیت ساخته ، و قناعت کرده از جمیع مقامـات انـسانیه بـه یـک صــورت خــالى از         
ایـن قــدر پــسـت و    . مـغـز و شکل تهى از حقیقت ، و خود را با این وصف داراى مقام دانـسته              

و یک رتبه دنیایى باالتر باشد، چنان با او رفتار کن که گویى بنـده بـا                 نـاالیق است که اگر کسى از ا      
البته کسى که همش جز دنیا نباشد، بنده دنیا و اهل دنیا است ، ذلیل است پیش کسانى                  . موالى خود 

  .که معبود او نزد اوست 
 لهـذا   در هـر صـورت ، یـکـى از عوامل قویه تکبر کوچکى افق فکر و پستى حد قابلیت است ، و                  

چیزهایى که کمال نیست ، یا کمال الیق نیست ، در او تاءثیر شدید کرده او را بـه عجـب و کـبــر                        
وادار مـى کـنـد، و هر چه در او حب نفس و دنیا بیشتر باشد، این امور در او بیـشتر مـؤ ثـر واقـع                          

  .شود
  فصل ، در بیان عالج تکبر است 
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ج نفس برآ، و دامـن همـت بـه کمـر زن بـراى پـاک                 اکنون که مفاسد کبر را دانستى ، در صدد عال         
اگر اهل قوت نفس    . کـردن قـلب از ایـن کـدورت و صـاف کـردن آیـیـنـه دل از ایـن غبار غلیظ             

و سعه صدرى و ریشه حب دنیا در دلت محکم نشده و زخـارف دنـیـا در قـلبـیــت پــر جــلوه                     
مان فـصل سـابق بهتـرین عالجهـاى علمـى      نـکـرده اسـت و چـشـم اعتبار و انصاف باز است ، ه  

و اگر در این مرحله وارد نیستى ، قدرى تفکـر در حــاالت خــودت کــن شـایــد دلـت                      . است  
اى انـسـانـى کـه اول امـرت هـیـچ نـبـودى و در کـتـم عدم دهرهاى غیر متناهیـه               . بـیـدار شـود 

پـس از آنکـه اراده حـق تعلـق          بودى ، ناچیزتر از عدم و محو از صـفـحـه وجــود چـیــسـت ؟               
گرفت به پیدایش تو، از بس ناقص القابلیه و پست و ناچیز بودى و قابل قبول فیض نبودى تو را از                    
هیوالى عالم ، که جز قوه محض و ضعف صرف چیزى نبود، به صورت جـسمیه و عنـصریه ، کـه         

صورت نطفه اى که اگـر      و از آنجا تو را به       .  موجودات و پست ترین کائنات است ، درآورد          اخس  
دستت به آن آلوده گردد استغفار کنى و او را با زحمت پاک کنى درآورد و در منزلـى بـس تنـگ و                        

و از مـجــراى بــول تــو را در حــال            . پلید، کـه آن انـثـیـیـن پـدر اسـت ، جـایـگـزیـن کــرد         
زل داد کــه از ذکــر آن   زشـت فـجـیـعـى بـه رحـم مـادر وارد کـرد، و تــو را در جـایــى مـنــ              

و در آنـجـا تـو را بـه شـکـل عـلقـه و مـضـغـه درآورد، و بـا غـذایى تربیـت                . مـتـنـفـر شـوى   
کرد که از شنیدنش وحشت کنى و باید خـجـلت کـشـى ، ولى چـون هـمـه مـبـتـالى بــه ایــن                   

تــو در تـمــام     ) 164.(ـابـت  و البـلیـۀ اذا عـمـت ط    : بـلیـه هـا هـسـتـنـد خـجـلت زایـل شـود     
از جمیـع ادراکـات ظـاهرى و بـاطنى          . ایـن تـطـورات ارذل و اذل و پست ترین موجودات بودى           

پـس از آنـکــه بــه رحـمــت واسـعــه خــود تــو را               . عارى و از تمام کـمـاالت بـرى بـودى        
ـ                  ست تـر بـودى در      قـابـل حـیـات فـرمـود، حـیات چنان در تو ناقص هویدا شـد کـه از کرمـى پ

و به رحمت خـود بتـدریج حیـات و شـئون آن را در تــو                 . شـئون حـیـاتى براى نقصان قابلیت تو     
از پـست تـرین مجراهـا در پـست تــرین            . محیط دنیا ) به  (زیـاد کـرد تا آنکه الیق شدى به آمدن         

ـیـع بـچــه   حاالت تو را وارد این فضا کرد، در صورتى که در تمام کماالت و شئون حیات از جـم                 
پس از آنکه تو را به قدرت کامله داراى قـواى ظـاهـره و            . هاى حیوانات ضعیفتر و پست تر بودى        

بـاطـنـه فـرمـود، باز بـه قـدرى ضـعیف و نـاچیزى کـه هیچیـک از قـواى خــودت در تـحــت                        
صـحـت خـود را حـفظ نتوانى کرد، قدرت و حیـات خـود را نـگـاهــدارى    : تـصـرف نـیـسـت   

توانى نمود، جوانى و جمال خود را محفوظ نتوانى کرد، اگر آفتى و مرضى بـه تـو هـجـوم آورد                  نـ
. بـه دفـعـش قـادر نـیستى ـ بالجمله ، هیچیک از وجود شئون آن در تحت اخـتـیـارت نـیـسـت  

اگر یک روز گرسنه بمانى ، به خوردن هر مردار گندیده اى حاضر شـوى ، و اگـر تـشنگى بـه تـو                         
و همین طـور در تمـام چیزهـا یـک بنـده ذلیـل       . به کند، به هر آب گندیده پلیدى رضایت دهى       غل
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و اگـر حـظ خــود را از وجــود و کمـاالت وجـود               . بیچاره هستى که به هیچ چیزى قادر نیـستى          
مقایسه کنى با سایر موجودات ، مى بینى تو و تمام کـره زمـین ، بلکـه تمـام منظومـه شمـسى ، در        

جسمانى ، که پست ترین همه عوالم اسـت و کـوچکترین همـه نـشاءت اسـت ، قـدر                     مقابل عالم   
  .محسوسى ندارید

  
. عـزیـزم ، جـز خودت کسى را ندیـدى ، و آنچـه دیـدى بـه نظـر اعتبـار و موازنـه در نیـاوردى                           

خـودت را بـا هر چه دارى از شئون حیات و از زخارف دنیا قیاس کن بـه شـهرت ، و شـهرت را                        
ت ، و آن را به سایر ممالک دنیا ـ که از صد یکى از آنها را نشنیدى ـ و تمام مـمــالک    بـه مـمـلکت

را بـه خـود زمـیـن ، و زمـین را به منظومه شمسى و کـرات وسـیعه اى کـه ریـزه خـوار اشـعــه                         
مـنـیـره شـمس اند، و تمام منظومه شمسى را که از محیط فکر من و تو خارج است بـه مــنظومه                     

ى که شمس ما با همه سیاراتش یکى از سیارات یکى از آنهاست ، کـه هـر یـک از آنهـا                       هاى دیگر 
طرف قیاس با شمس ما و سیارات آن نیست و آنچه از آنها تاکنون ـ از قرارى که مـى گـویـنــد ـ    
کـشـف شـده است چندین ملیون مجرۀ است ، که در این مجرۀ نزدیک کوچک چنـدین مـلیــون                  

! ، که کوچکترین آنها از شمس ما ملیونها ملیون بزرگتر است و نـورانـیـتــر             مـنظومه شمسى است    
ایـنـهـا همه از عالم جسمانى است که قدر آن را جز خالق آنها نمى داند، و کشف اربـاب کـشـف                   

و تـمــام عــالم اجــسـام در مقابـل عـالم            . بـه مـقـدار قـلیـلى از آن بـیـشـتـر مـوفـق نــشـده          
اینها شئون . یعه هیچ قدر محسوسى ندارد، و در آنجا عوالمى است که در فکر بشر نگنجد              ماوراءالطب

و پس از آنکه اراده حق تـعـلق گـرفـت کـه         . حیات تو و حظوظ تو و من است از این عالم وجود           
تـو را از ایـن دنـیـا بـبـرد، امـر کند به جمیع قوایت که رو به ضعف گـذارنـد، و فـرمــان دهــد                     

ـه تـمـام ادارکـاتـت کـه از کـار بـایـسـتند، کارخانه وجودت را مـخـتل فرماید، سمع و بـصر و                 ب
قوت و قدرتت را بگیرد، و تو یک جمادى شوى که پس از چند روز از گند و تعفنت مـشام مـردم                       
متاءذى شود، و از صورت هیئتت آدمها گریزان گردنـد، و تـمــام اجــزاء و اعــضـایـت پــس از                  

مال و منال و حشمت تو هـم        . ایـنـهـا حال جسم تو   . دتـى از هـم بـگـسـلد و پـاشـیـده گـردد      مـ
  .که حالش معلوم است 

امـا برزخ تو اگر اصالح نشده خداى نخواسته بر وى خـدا مـى دانـد در چـه صـورتى و در چــه                         
مت و وحشت و    ظل. ادراکات اهل این عالم از دیدن و شنیدن و شم آن عاجز است              . حـالى هستى   

فشار قبر را تو هر چه بشنوى به تاریکیها و وحشتها و فشارهاى ایـن عـالم قیـاس مـى کنـى ، بــا                          
. خداوند به فریاد ما برسد از آنچه براى خود به اختیار خود تهیه کردیم               . آنـکـه قیاس باطلى است     

د کـه دسـت مـا از     عذاب قبر که نمونه اى از عذاب آخرت است ، و از بعض روایات استفاده شـو               
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خدا مى داند چه عذابى است ؟ حـال نشئه آخرت ما از            ) 165(دامـن شـفـعـا هـم کـوتـاه اسـت ،     
همه حاالت سابقه بدتر و وحشتناکتر است ، روز بروز حقایق است ، روز کـشـف سـرایر اسـت ،                    

ایـن  . اسـت   روز تجسم اعمال و اخالق است ، روز رسیدن به حساب است ، روز ذلت در مواقف                  
  .هم حال قیامت 

! از جهنم خبـرى مـى شـنوى         . و امـام حـال جـهنم ، که بعد از قیامت است ، آن هم معلوم است                
 نیست ، یک در هولناکى از آن به چشمت باز شود که اگـر در ایـن                    عذاب جـهـنـم فـقـط آتشش     

 به گوشت باز شـود و       عالم بـاز شود تمام اهل آن از وحشت هالک شوند، و همین طور یک در آن               
یک بـه بـیـنـى ات بـاز شـود کـه هـر یـک از آنـهـا اگـر بـه اهـل ایـن عـالم باز شود، از شدت                     

یکى از علماى آخرت گوید که همـان طــور کــه حــرارت جـهـنــم در                 . عذاب آن هالک شوند   
 اسـت جمـع     خداى تعالى قادر  . کـمـال شـدت اسـت ، سـرمـاى آن هـم در کـمـال شدت است            

پس ، کسى که اول امرش عدمى است        . این هـم حال آخر کارت      ) 166.(بین سرما و گرما را بنماید     
غیر متناهى ، و از وقتى که پا به عـرصـه وجـود مـى گذارد جمیع تطوراتش زشت و نازیباسـت و                    

 یـک از  تمام حاالتى که بر او رخ مـى دهـد خـجـالت آور اسـت ، و دنـیا و برزخ و آخـرتش هـر     
دیگرى فجیعتر و مفتضحتر است ، آیا به چه چیز تکبر مى کند؟ با چه کمال و جمـالى افتخـار مـى             

  نماید؟
هـر کـس جهلـش بیـشتر و         ! پـس ، مـعـلوم شـد کـه تـکبر نیست مگر از غایت جهـل و نـادانى                

و هر کس علمش بیـشتر و روحـش بزرگتـر           .  بـیـشـتر است      عقلش نـاقـصـتـر اسـت ، کـبـرش      
رسول خدا، صـلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم ، کـه                . صدرش مـنـشـرحـتـر اسـت ، متواضعتر است       

عملش از وحـى الهـى مـاءخـوذ بـود روحـش بـه قـدرى بـزرگ بــود کــه یــک تنـه غلبـه بـر                   
روحیات ملیونها ملیون بشر کرد ـ تمام عادات جاهلیت و ادیان باطله را زیـر پـا گذاشـت و نـسخ      

ـب کـرد و ختم دایره نبوت به وجود شریفش شد، سلطان دنیا و آخـرت و متـصرف در                   جمیع کـت 
کراهـت داشـت کـه    . تمام عـوالم بـود باذن اهللا ـ تواضعش با بندگان خدا از همه کس بیـشتر بـود   

روى زمـین   . وقتى وارد مجلس مى شد پایین مى نشـست          . اصـحـاب بـراى احـتـرام او بـپاخیزند    
 فـرمـود و روى زمـیـن مـى نـشـسـت و مـى فـرمـود مـن بـنـده اى هـستم ،                طـعـام مـیـل مـى  

از حـضرت صـادق ، علیـه        ) 167.(مى خورم مـثـل خـوردن بنده و مى نشینم مثـل نشـستن بنـده               
السالم ، نـقـل اسـت که پیغمبر، صلى اهللا علیه و آله و سلم ، دوست داشت بر االغ بى پاالن سـوار                      

ن خدا در جایگاه پست طعام میل فرمایـد، و بـه فقـرا بـه دو دسـت خـود عطـا                       شـود و بـا بـندگا   
آن بـزرگـوار سـوار االغ مـى شـد و در ردیـف خـود بـنـده خـود یــا غیـر آن را مـى                    . فـرمـایـد
در سـیـره آن سـرور اسـت کـه بـا اهـل خـانـه خود شـرکت در کـار خانـه مـى                   ) 168.(نـشـانـد
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ک گوسفندان را مى دوشید، و جامه و کفش خود را مى دوخت ، و با خـادم                  و به دست مبار   . فرمود
خود آسیا مى کرد و خمیر مى نمود، و بضاعت خود را بـه دسـت مـبـارک مـى برد، و مجالست با                    

ایـنـها و بـاالتر از اینهـا سـیره آن سـرور اسـت و          ) 169.(فقرا و مساکین مى کرد و هم غذا مى شد         
در صورتى کـه عـالوه بـر مـقـامـات مـعـنـوى ریـاسـت و سـلطـنـت           . تواضع آن بزرگوار است   

همین طور على بن ابیطالب صلوات اهللا علیه ، نیز اقتـداى            . ظـاهـرى آن بـزرگـوار نـیـز بکمال بود     
پـس ، اى عزیـز      ) 170.(به آن بزرگوار کرده سیره اش سیره رسول اهللا ، صلى اهللا علیه و آلـه ، بـود                  

آنها باالتر از همه بود، و اگر به ریاسـت و سـلطـنــت      ) آن  ( به کمال معنوى است ، از        اگـر تـکـبر 
پس بدان که تـواضـع ولیــده      . اسـت دارا بـودنـد، با این وصف تواضعشان بیشتر از همه کس بود           

ایـن ننـگ    . عـلم و مـعـرفـت اسـت ، و کـبـر و سـرکـشـى زایـیـده جـهـل و نـادانــى اســت                 
ار پستى نظر را از خود دور کن ، و متصف به صفات انـبـیـا شـو، و صفت شیطان را بـه                     جهل و ع  

یک سو انداز، و منازعه با خداى خود در رداى کبریاى او مکن که منازع با حـق مقهـور غـضب او                       
  .خواهد شد و به رو در آتش خواهد افتاد

ـز بــا قــدرى مـواظـبــت       اگـر در صـدد اصـالح نـفـس بـرآمــدى ، طـریــق عـمــلى آن نـیـ              
و در ایـن طـریـق بـا هـمـت مردانه و حریت فکر و بلندى نظر بـه هـیچ           . سـهـل و آسـان اسـت     

تنها راه غلبه به نفس اماره و شیطان و راه نجـات بـرخالف مـیــل                . مـخـاطـره تـصادف نمى کنى     
تصاف به صفت مـتــواضعین     هیچ راهى بهتر براى سرکوبى نفس از ا       . آنـهـا رفـتـار کـردن اسـت     

در هر مرتبه از تکبر کـه هـسـتـى و اهــل          . و رفتار کردن مطابق رفتار و سیره و طریقه آنها نیست            
هـر رشـتـه عـلمـى و عـمـلى و غـیـر آن کـه هـسـتـى ، بـرخـالف مـیـل نـفسانى چندى عمـل                 

است راه آسان و سهل شـده و نتیجـه   کن ، با تنبهات علمى و تفکر در نتایج دنیایى و آخرتى ، امید  
اگر نفـس از تـو تمنـا کـرد کـه صـدر مجلـس را اشـغــال کــن و تـقــدم بــر                          . مطلوبه بگیرى   

اگر تاءنف مى کنـد از مجالـست   . هـمـقـطـار خـود پـیـدا کـن ، تـو بـرخـالف میل آن رفتار کن       
ت کن ، هم غـذا شـو، همـسفر شـو،            با فقرا و مساکین ، تو دماغ او را به خاک مالیده با فقرا مجالس              

ممکن است نفس از راه بحث با تو پیش آید و بگوید تو داراى مقامى باید مقام خـود را             . مزاح کن   
براى ترویج شریعت حفظ کنى ، بـا فـقرا نشستن وقع تو را از قلوب مى برد، مزاح با زیردستان تو                    

مقام تو کاسته مى کنـد، آن وقـت خـوب           را کم وزن مى کند، پـایـیـن نـشـسـتـن در مـجـالس از           
نمى توان به وظیفه شـرعـى خـود اقـدام کـنـى ، بــدان تـمــام ایـنـهــا دامـهــاى شـیـطــان و                    

رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، موقعیتش در دنیا از حیـث ریاسـت از                  . مـکـایـد نـفـس اسـت    
در علمـاى زمـان خـود کـسانى را دیـدم کـه       من خود . تو بیشتر بود، و سیره اش آن بود که دیدى    

ریاست تامه یک مـمـلکـت ، بـلکـه قـطـر شـیـعـه را، داشـتـنـد، و سـیــره آنـهــا تــالى تــلو                   
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جـنـاب اسـتـاد مـعـظم فقیـه مکـرم ، حـاج          . سـیـره رسـول اکـرم ، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، بـود          
ز هـزار و سـیـصـد و چـهـل تـا پــنجاه و پـنج            کـه ا ) 171(شیخ عـبـدالکـریـم حـائرى یـزدى ،    

بــا  . ریاست تامه و مرجعیت کامله قطر شیعه را داشت ، همه دیدیم کـه چـه سـیــره اى داشــت               
نـوکر و خادم خود همسفره و غذا بود، روى زمین مى نشست ، با اصاغر طالب مذاحهاى عجیـب                   

ب بـدون ردا یـک رشـته مختـصرى دور           اخیرا که کسالت داشت ، بعد از مغـر        . و غریب مى فرمود   
وقعش در قـلوب بیـشتر مـى شـد و بـه            . سرش پیچیده بود و گیوه به پا کرده در کوچه قدم مى زد            

غیر از آن مرحوم ، از عـلمـاى خـیــلى مـحــترم قـم    . مقام او از این کارها لطمه اى وارد نمى آمد 
خــود  . ى تـراشــد در آنـهــا نـبــود       بودند که به هیچ وجه این قیودى که شیطان شما براى شما م            

بـضـاعـت خـود را از بـازار مـى خـریـد، بـراى مـنـزل خــود آب از آب انـبـارهــا مــى آورد،                   
. اشـتـغـال بـه کـار منزل پیدا مى کرد، مقدم و مؤ خر و صدر و ذیل پیش نظر پاک آنها یکسان بود                    

سـان مــى شــد، و مـقـامــات آنـهــا          تواضعشان بـه طــورى بــود کــه مـایــه تـعـجــب انــ             
  .مـحـفـوظ بـود، محل آنها در قلوب بیشتر مى شد

در هر حال ، صفت نبى اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، و على بن ابیطالب ، علیه الـسالم ، انــسـان را              
ولى باید ملتفت کید نفس در حین مخالفت با اوباشى که گـاهى دام خـود را بـاز                . کوچک نمى کند  

مثال مى بینى بعضى ها به طورى در پـایـیـن مـجــلس مــى             . رده از راه دیگر تو را زمین مى زند        ک
یا مثال یک نفر    ! نـشینند که مى فهمانند به حضار که مقام من باالتر از اینهاست ، ولى تواضع کردم                 

وم التـاءخر  که مشتبه است که بر او مقدم است اگر بر خود مقدم داشتند، یک نفر دیگـر را کـه معلـ    
ایـنـهــا و صـدهــا     ! است مقدم مى دارند که رفع اشتباه کنند که تقدم داشتن بـراى تـواضـع بـود             

 است ، و عالوه نمودن کبر و اضافه نمودن است به آن ریاکارى و سالوسى                قبیل این از مکاید نفس      
  .را

تمـام صـفات    .  شـود  بـایـد وارد مـجـاهـده بـا قصد خالص شد البته آن وقت نفـس اصـالح مـى               
آن هـم بعـد از ورود در اصـالح          . نـفسانیه قابل اصالح است ، لیکن در اول امر کمى زحمـت دارد            

عمده به فکر تصفیه و اصالح افتادن است و از خواب بیدار شدن اسـت              . سـهـل و آسـان مى شود    
ز سکر طبیعـت    و آن بیدار شدن از خواب غفلت و هشیار شدن ا          . مـنزل اول انسانیت یقظه است      . 

زاد و راحله انسان    . است ، و فهمیدن اینکه انسان مسافر است ، و هر مسافر زاد و راحله مى خواهد                
مرکوب این سفر پرخوف و خطر و این راه تاریک و بـاریـک و صــراط  . خصال خود انسان است    

ـان و خـصـال   نور این طریقه مـظـلم ایـم    . همت مردانه است    ) 172(احـد از سیف و ادق از شعر،      
اگر سستى کند و فتور نماید، از این صراط نتواند گذشت ، به رو در آتـش افتـد                   . حـمـیـده اسـت   
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و کسى که از این صـراط نتوانـد گذشـت ، از             . و با خاک مذلت یکسان شده به پرتگاه هالکت افتد         
  .صراط آخرت نیز نتواند گذشت 

. کن و از این ورطـه هولنـاک خـود را نجـات ده     اى عـزیز همت کن و پرده جهل و نادانى را پاره       
حـضـرت موالى متقیان و یگانه سالک راه و راهنماى حقیقى در مسجد فریاد مى زد به طورى کـه                  

تـجـهـزوا رحـمـکـم اهللا ، فـقـد نــودى فـیـکــم         : هـمـسـایـه هـاى مـسـجـد مـى شـنـیـدنـد    
آخـرت براى شما مفید نیفتد اال کماالت نفـسانیه         هـیـچ تـجـهـیـزى در سـفـر     ) 173.(بـالرحـیـل  

  .و تقواى قلب و اعمال صالحه و صفاى باطن ، بى عیب بودن و بیغش بودن 
فرضا که اهل ایمان ناقص صورى باشى ، باید از ایـن غـشها خـالص شـوى تـا در زمـره سـعدا و                          

 در کـوره عتـاب و       رفـع غـش بـا آتش توبه و ندامت و گذاشـتن نفـس را            . صالحین قـرارگـیـرى   
در این عالم خودت بکن ،      . مالم و ذوب کردن آن را به آتش پشیمانى و برگشت به سوى خداست               

قلبت را ذوب کنند و خدا مى داند چند قــرن از            ) 174(و اال در کوره عذاب الهى و ناراهللا الموقدۀ          
م سـهــل و آســان      پـاک شـدن در ایـن عــال     . قـرنـهـاى آخـرت ایـن اصـالح طـول مـى کـشـد      

اسـت ، تغییرات و تبدیالت در این نشئه خیلى زود واقع مى شود، و اما در آن عـالم تـغـیـیـر بــه                     
پــس ، اى  . طـور دیـگـرى اسـت و زوال یـک مـلکـه از مـلکـات نـفــس قـرنـهــا طــول دارد            

نــا بــه ایــن جــاه و     اعـتـ. بـرادر تـا عمر و جوانى و قوت و اختیار باقى است اصالح نفس کن               
تو آدمزاده اى ، صفت شـیـطــان را از خــود دور            . شـرفـهـا مـکن ، این اعتبارات را زیر پا بگذار        

مـمـکـن اسـت شـیـطـان بـه ایـن رذیـله از سـایـر رذایـل بـیـشـتـر اهـمـیــت دهــد، و               . کـن  
ى مـتعال ، عـارف و عـامى   چـون ایـن صـفـت خـود اوسـت و مـوجـب طـرد او از درگـاه خـدا          

و عالم و جاهل را بخواهد همسلک خود کند، و در آن عالم که مالقات کنى او را بـا ایـن رذیلـه ،                         
مگر انبیا به تو خبر نـدادنـد کـه بــراى تـکـبــر           ! بگوید اى آدمزاده    : گرفتار مالمت او هم بشوى      

م و تـعـظـیــم مـقــام خـود ملعـون          بـه پـدر تو من مطرود درگاه حق شدم ، براى تحقیر مقـام آد             
شدم ، تو چرا خود را گرفتار این رذیلـه کـردى ؟ در آن هنگـام تـو بــیچاره عـالوه بـر عـذابها و                            
گرفتاریها و حسرت و ندامتهایى که به شنیدن درست نیاید، گرفتار سرزنش اذل مخلوقات و پـست                 

، تـکـبـر کـرد بـه آدم که مخلوق       شیطان که تکبر به خدا نـکـرده بـود      ! ترین موجودات هم هستى     
خــود را بــزرگ شـمــرد و آدم را          ) 175.(خلقتنى من نار و خلقته مـن طـین          : حق است ، گفت     

تـو نـیـز از اوامـر خــدا ســرپیچى        . تو آدمزاده ها را کوچک شمارى و خود را بـزرگ           . کـوچک  
پس چرا فقـط    .  ، سرافرازى نمایى     فرموده فروتن باش ، تواضع کن با بندگان خدا، تکبر کنى          : کنى  

شیطان را لعن مى کنى ، نفس خبیث خودت را شریک کن در لعن ، همان طور که شریک بـا او در                       
شاید صورت برزخى و قیامتى تو شیطان       ! شیطان مجسمى   ! تو از مظاهر شـیـطـانى     . این رذیله اى    
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شیطان باشى ، صورت مورچـه  مانع ندارد صورت    : میزان در صور آخرت ملکات نفس است        ! باشد
  .موازین عالم آخرت غیر از اینجاست . کوچک هم باشى 

  .فصل ، در این که حسد گاهى مبداء تکبر است 
. بـدان کـه گـاهـى چـنـیـن اتـفـاق افـتـد کـه فـاقـد کـمـال بـه واجــد کـمــال تـکـبــر کــند                 

انطور که عجب گـاهـى مبداء تکبر اسـت ،         و باید دانست که هم    . مثال فقیر به غنى ، جاهل به عالم         
ممکن است انسان چون خود را فاقد آن کـمـال دیـد کـه در غیـر   . و حسد نیز گاهى مبداء آن شود    

است ، به آن حسد ورزد، و این سبب شود که کبر کند به غیـر و آن را هــر چــه توانـد تـذلیل و                            
 ، حـدیـث کـنــد کــه فـرمــود کــه     در کافى شریف از حضرت صادق ، علیه السالم    . توهین کند 

پس از آن فرمودند ـ بعد از کالمى که رسول  . کـبـر گـاهـى مـى باشد در اشرار مردم از هر جنس 
خدا، صلى اهللا علیه و آله ، مى گذشت در بعـضى از کـوچــه هــاى مـدیـنــه ، یـک زن سـیاهى                         

:  خدا صلى اهللا علیه و آله ، گفـت           دور شو از سـر راه رسول     : گفته شد به او   . سرگین جمع مى کرد   
واگذاریـد او را کـه او   : راه گشاد است بعضى از همراهان به او قصد تعرض کردند، پیغمبـر فرمـود              

  ) 176.(متکبر است 
و گـاهـى در بـعـضـى از اهل علم این صفت پیدا شود و عذر تراشد که تواضع براى اغنیا خـوب                   

بیچـاره فـرق    . ید که تواضع از براى اغنیا ایمان را ناقص کنـد          نـیـسـت ، و نـفـس امـاره بـه او گو       
یک وقت رذیلـه حـب دنیـا و جـذبــه طــلب             : نمى گذارد بین تواضع براى غناى اغنیا و غیر آن           

شـرف و جــاه انــسـان را بـه تواضـع وا مـى دارد، ایـن خلـق تواضـع نیـست ، ایـن تـمــلق و                             
 صاحب این خلق از فقرا تواضع نکند مگـر آنکـه در             .چـاپـلوسى است ، و از رذایل نفسانیه است         

  .آنها طمعى داشته باشد یا طعمه سراغ کند
یک وقت ، خلق تواضع انسان را دعوت به احترام و فروتنى مى کند، غنى باشد یا فقیر، مطمح نظر                    

 یعنى تواضع او بى آالیش است ، روح او پاک و پاکیزه است ، جاه و شـرف مجـامع                   . باشد یا نباشد  
این تواضع براى فقرا خوب است ، بـراى اغـنـیـا هـم خــوب            . به خود جذب نکرده     ) را(قلب او   
ولـى ایــن تـحـقـیــر تــو و         . هـر کـس را بـه فـراخـور حـال او احـتـرام بـایــد کــرد           . اسـت  

ى تـکـبـر تـو از اهـل جاه و شرف نه از آن است که متملق نیستى ، بلکه براى آن است که حـسود        
و لهـذا اگـر بـه تو احترام غیر متوقع کند، او را تواضع کنى و براى               . و خودت هم در اشـتـبـاهـى      

در هر صورت ، مکاید نفس و شاهکارهاى او به قدرى دقیق است کـه انـسان                 ! او فـروتـن شـوى    
  .و الحمدهللا اوال و آخرا. جز پناه به خدا چاره اى ندارد

  الحدیث الخامس
  حدیث پنجم
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السند المتصل الى محمد بن یعقوب عن على بن ابراهیم ، عن محمد بـن عیـسى ، عـن یـونس ،                       بـ
قــال رســول اهللا ، صــلى اهللا         : عـن داود الرقـى ، عـن اءبـى عـبـداهللا ، عـلیــه الـسـالم ، قــال                

على ما  یـا ابـن عمران ال تحسدن الناس       : قـال اهللا عـزوجـل لمـوسـى بـن عـمـران       : عـلیـه و آله    
آتیتهم من فـضـلى ، و ال تـمـدن عینیک الى ذلک ، و ال تتبعه نفسک ، فان الحاسد سـاخط لنعمـى                      

  ) 177.(صاد لقسمى الذى قسمت بین عبادى و من یک کذالک فلست منه و لیس منى 
  :ترجمه 

داود حـدیـث مـى کـنـد از حـضـرت صـادق ، عـلیــه الـسـالم ، کــه فـرمــود رســول خــدا،              
اى پسر عمران ، البته     : خـداى عزوجل به موسى بن عمران فرمود      : لى اهللا عـلیـه و آله ، گـفـت        صـ

حسد نورز به مردم بر آنچه بـه آنـهـا دادم از فـضـل خـود، و چـشـمـان خـود را بــه ســوى آن                     
ـ                     ه خـیـره مـکـن و نـفـرسـت دنبال او نفس خود را، زیرا که همانا حسد کننـده غـضبناک اسـت ب

و کسى که چنین باشد،     . نعمت من ، رو برگردان است از قـسمتهایى که ما بین بندگان بخش کردم               
  .پس من از او نیستم و او از من نیست 

شـرح حــسـد حـالتــى اســت نـفــسـانـى کــه صـاحــب آن آرزو کـنــد ســلب کـمــال و                      
 نه ، و چـه بخواهـد بـه خـودش            نـعـمـت مـتـوهمى را از غیر، چه آن نعمت را خود دارا باشد یا            

برسد یا نه ، و آن غیر از غبطه است ، چه که صاحب آن مى خواهد از بـراى خــود نـعـمـتــى را                         
و . کـه در غـیـر تـوهـم کـرده اســت ، بــدون آنـکــه مـیــل زوال آن را از او داشـتــه بـاشــد                      

م نـیــسـت آن چـیــزى را کــه         ایـنـکـه گـفـتـیـم کـمـال و نـعـمـت مـتـوهـم زیــرا کــه الز          
حـسـود مـیـل زوال آن را دارد کـمـال و نـعـمـت بـاشـد فى نفسه ، چه بـسا چیزهـایى کـه فـى                      

یـا  . نفسه از نـقـایـص و رذایـل اسـت ، ولى آن را کـمـال گـمـان کـرده زوال آن را مـى خواهـد                   
در حـد حـیـوانـیـت اسـت آن  آنکه چیزى از نقایص انسانیه و کماالت حیوانیه است و حسود چو            

مثال در بین مردم کسانى هستند که فـتـاکــى و خـونـریــزى            . را کمال داند و زوال آن را مى طلبد        
یـا بذلـه گـویــى و هــرزه سـرایــى را            . و اگر کسى چنین باشد به او حسد ورزنـد         ! را هـنر دانند  

 توهم کـمـال اسـت و گـمان نعمـت        پـس میزان . کـمـال پـنـدارنـد و بـه آن حـسـد مـى کـنـنـد       
مقصود آن است که شخصى که در غیر نعمتى دید، چه واقعا نعمت باشد یا نباشد، و                 . ، نه خود آنها   

  .زوال آن را مایل بود، چنین شخصى را حسود گویند
و بـدان کـه از بـراى حـسـد اقـسـامـى اسـت و درجـاتـى ، بــه حــسـب حـال محـسود، و بـه                      

  .ود، و به حسب حال حسد فى نفسه حسب حال حس
امـا بـه حـسـب حـال مـحـسـود، چـنـانـچـه بـه کـمـاالت عـقـلیـه یـا خـصـال حـمـیـده یــا              
مـنـاسـک و اعـمـال صـالحـه یــا امــور خـارجـیــه از قـبـیــل مــال و مـنــال و عــظمت و                      



 ٨١

 برند در صورتى که کمـال تـوهم         حشمت و غیر آن حسد برند، یا به مقابالت هر یک از اینها حسد             
  .شود

و امـا بـه حـسـب حـال حسود، چنانچه حسد از عداوت یا تکبر یا خوف یا غیر آن پیـدا شـود از                      
  .اسبابى که بعدها ذکر آن مى شود

و اما به حسب حال حسد فى نفسه ، که مى توان گفت درجات و تقسیمات حقیقه حسد این است                    
 براى آن در جانب شدت و ضعف مراتبى است کثیـره کـه بـه حـسب                  نـه آن سـابـقـیـها، پس ، از     

ما انـشاءاهللا در ضـمن فـصولى چنـد          . اسـبـاب مختلف شود، و نیز به حسب آثار اختالف پیدا کند          
  .و منه التوفیق . اشاره به مفاسد و عالج آن به مقدار مقدور خویش مى نماییم 

  .فصل ، در ذکر بعضى از موجبات حسد است 
ى حـسـد اسـبـاب بـسـیـارى اسـت کـه عـمـده آن بـه رؤ یـت ذل نفس برگردد، چنانچه               از بـرا 

همان طور که انسان که رؤ یت کمالى در خود کرد و غیر را              . در کبر به حسب نوع عکس آن است         
فاقد دید از آن یک حالت تعزز و ترفع و سرکشى از براى نـفـس او پـیـدا شـود و تـکـبـر کـنـد،                    

ى کـه غـیـر را کـامـل دیــد در او یــک حــالت ذل و انـکــسـارى رخ دهــد کــه اگــر                        وقـتـ
و گــاه شــود     . عـوامـل خـارجـیـه و مـصـلحـات نـفـسـانـیـه نـبـاشـد حـسـد تـولیــد کـنــد          

کـه ذل خـود را در هـمــسـرى غـیــر بــا خــود پـنــدارد، چـنـانـچــه صـاحــب کـمــال و                      
و تــوان گـفــت حــسـد هـمــان     . ل خـود یـا تـالى تـلو خـود حــسـد ورزد نـعـمـت بـر مـثـ 

. حـال انـقـبـاض و ذل نـفـس اسـت کـه اثـر آن مـیـل زوال نـعـمـت و کـمـال اسـت از غـیــر                 
قـدس سـره ، نقل فرمودند، اسباب حـسد را     ) 178(و بـعـضـى ، چـنـانـچـه عـالمـه مـجـلسـى ،      

  :فت چیزمنحصر کرده اند در ه
  اول عداوت

و آن چنان است که بداند که محسود به واسطه نعمتـى کـه دارد بـر او تکبـر کنـد، و او                        . دوم تعزز 
  .طـاقـت کـبـر و فـخـر او را نـداشـتـه بـاشـد، پـس زوال آن را بخواهد

و آن چنان است که حسود بخواهد به صاحب نعمت تکبر کند و ممکن نباشـد جـز بـه                    . سـوم کبر 
  . آن زوال

و آن چنان است که تعجب کند از اینکه این نعمت بزرگ را این شخص داراسـت                 . چـهارم تعجب   
و ) 179.(مـا اءنـتم اال بـشر مثلنـا        : چنانچه خداى تعالى از امم سـابقه خبـر مـى دهـد کـه گفتنـد                . 

ل تـعـجـب کـردنــد از آنـکــه کــسـى کــه مثـ           ) 180(اءنـؤ مـن لبـشـریـن مـثـلنـا؟   : گـفـتـنـد
  .خود آنهاست فائز به مرتبه رسالت و وحى شود، پس حسد ورزیدند
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و آن چـنـان است که بترسد از مزاحمت صاحب نعمت به واسطه آن بـا مقاصـد               . پـنـجـم خـوف   
  .محبوبه او

  .چنانچه مبتنى باشد ریاست او به اینکه کسى در نعمت مساوى او نباشد. ششم حب ریاست 
  ) 181.(انتهى کالمه .  نتواند در نعمت ببیندکه کسى را. هفتم خبث طینت 

ولى به عقیده نویسنده چنانچه اشاره به آن شده ، غالب اینها، بلکه تمام اینها، برگشت مــى کـنــد                    
بـه رؤ یـت ذل نـفس ، و سبب بالواسطه حسد ـ به آن معنى که مشهور حسد را معنـى کننـد ـ آن     

سد گفتیم ، که خود این حالت حـسد باشـد، مــضـایـقـه             و اما بنابر آنچه که ما در معنى ح        . است  
و در هر صورت ، بحث در اطـراف ایـن معـانى خـارج از                . نیست در صحت آنچه ذکر شده است        

  .مقصود ما و وضع این اوراق است 
  فصل ، در بعضى از مفاسد حسد است 

 امـراض کثیـره     بدان که حسد خودش یکى از امراض مهلکه قلبیه اسـت و از او نیـز زاییـده شـود                   
قـلبـیـه و کـبـر و مـفـاسـد اعـمـالى کـه هـر یـک از مـوبـقات است و براى هالک انسان سـببى                  

و مـا به ذکر بعضى از آنها که پر ظاهر است مى پردازیم ، و ناچار مفاسد خفیه                  . مـسـتـقـل اسـت   
  .که از نظر نویسنده پوشیده است . اى دارد

بس است براى آن آنچه صادق مصدق خبر داده اسـت فـى صـحیحۀ               امـا مـفـاسـد خـودش ، پس      
آفـۀ الدیـن الحــسـد و العجـب       : قـال اءبـوعـبـداهللا ، عـلیـه السـالم      : مـعـاویـۀ بـن وهـب قـال     

ان : و فـى صـحـیـحـۀ مـحـمـد بـن مــسـلم عــن اءبـى جعفـر، علیـه الـسالم                  ) 182.(والفـخـر
فـیـکـفـر و ان الحـسـد لیاءکل االیمـان کمـا تاءکـل النـار الحطـب               الرجـل لیـاءتـى بـاءى بـادرۀ     

).183 (  
همان مرد بیاید با هر لغزش فعلى یا زبـانـى کــه در            : یـعـنـى حـضـرت باقر، علیه السالم ، فرمود      

غـضـب از او صـادر شـود پـس آمرزیده شود، و همانا حسد هر آینه مى خورد ایمـان را چنانچـه                    
  .ى خوردآتش هیزم را م

مـعـلوم اسـت ایـمـان نـورى اسـت الهـى کـه قـلب را مـورد تـجـلیـات حـق ، جــل جــالله ،                  
ال یسعنى اءرضى و ال سمائى بل       :قـرار دهـد، چـنـانـچـه در احـادیـث قـدسـیـه مـنـقـول اسـت         

ب را وسـیعتر از     ایـن نـور مـعـنـوى ، ایـن بارقه الهیه ، که قلـ          ) 184.(یسعنى قلب عبدى المؤ من      
جمیع موجودات قرار مى دهد، مـنـافـات دارد بـا آن تـنگى و تاریکى که در قلب از کدورت ایـن                   

این صـفـت خـبـیـث و زشـت چنان قلب را گرفته و تنگ مى کند که آثار آن                . رذیله پیدا مى شود   
تـه و تنـگ ، چهـره        قلب محزون و افسرده ، سینه گرف      . در تمام مملکت باطن و ظـاهـر پـیـدا شود       
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البته این حالت نور ایمان را باطل کند و قلـب انـسانى را بمیرانـد، و                 . عبوس و چین در چین شـود     
  .هر قدر قوت پیدا کند، نور ایمان رو به ضعف گذارد

تـمـام اوصـاف مـعـنویه و صوریه مؤ من منافى است با آثارى که از حسد در ظاهر و باطن پـیــدا    
وش بـیـن است به خداى تعالى و راضى است به قسمتهایى که بـین بنـدگانش                مـؤ مـن خـ  : شـود

فرموده ، حسود غضبناک است به حق تعالى و رو برگردان اسـت از تقـدیرات او، چـنـانـچــه در                     
مؤ من بدى مـؤ منـین را نمـى خواهـد و آنهـا را عزیـز دارد، حـسود                     . حـدیـث شریف ذکر شده     

 بر او غلبه نکرده ، حسود از شدت حب دنیا گرفتار این رذیلـه               مؤ من حب دنیا   . برخالف آن است    
مؤ من خوف و حزنى ندارد جز از مبداء تعالى و مرجع ، حسود خوف و حزنش در اطـراف                   . شده  

مؤ من گشاده جبین است و بشراى او در صورت اوست ، حسود جـبـیـنش              . محسود چرخ مى زند   
پس حــسـد   . سود تکبر کند در بسیارى از اوقات        مؤ من متواضع است ، ح     . درهم و عبوس است     

 است در زشتى این رذیله        بس  . آفـت ایـمـان اسـت و آن را مـى خـورد آن سان که هیزم را آتش               
که ایمان را که سرمایه نجات آخرت و حیات قلوب است از دست انسان بگیرد و او را مـفــلس و                     

زم غیر منفکه حسد است غضبناکى بـر خــالق و ولـى             و از مفاسد بزرگى که از لوا      . بـیـچـاره کـند 
امروز حجابهاى ظلمانى غلیظ عالم طبیعت و اشـتـغـال بــه          .  از تقدیرات اوست       نعمت و اعراض    

آن تمام مدارک ما را محجوب کرده و چشم و گوش ما کور و کر است ، نـه مـى فـهـمـیــم کــه                         
 و نه مى دانیم صورت ایـن غـضب و اعـراض در              غضبناکیم از مالک الملوک و رو برگردانیم از او،        

  .ملکوت و مسکن دائمى اصلى ما چیست 
و من یک کذلک فلست منه و لیــس         : همین به گوش ما مى رسد از قول امام صادق ، علیه السالم              

. کسى که از من معرض باشد و سخط کند به من ، نـه مـن از او هـستم و نــه او از مــن                            . مـنـى  
برائت حق تعالى از ما و این بیزارى چه مصیبتى است و چـه چیزهـا در زیـر سـر                     نـمى فهمیم این    

کسى که خارج شد از والیت حق و بیرونش کردند از زیر پرچم رحمـت ارحـم الـراحمین ،                    . دارد
مــن ذا الـذى یــشـفـع       : دیگر امید نجات براى او نیست ، شفاعت شافعان نصیب او نخواهد شـد             

 شفاعت مى کند کسى را سخطناک به خـدا اســت و از حـرز والیـت او                  کى) 185.(عنده اال باذنه    
، بـر آنچـه     .خارج است و ریسمان مودت ما بین او و مالک رقابش پاره شده ؟ واسـواءتا، واحسرتا               

هر چه انبیا و اولیا فریاد کردند و ما را از خواب خواستند بیدار کننـد،  ! خود ما به سر خود آوردیم ،   
  .روز افزوده شد و شقاوت ما زیاد شدبر غفلت ما روز ب

و از مفاسد این خلق ، از قرار فرموده علماى آخرت ، فشار قبر و ظلمت آن اسـت ، زیـرا کـه مـى                      
فرمایند صورت قبرى و برزخى این اخالق فاسده ردیه ، که فشار روحـى دارد و کـدورت قـلبــى                    

  .شراح صدر و عدم آن است تنگى و فراخى قبر تابع ان. دارد، فـشـار و ظـلمت قبر است 
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از حـضـرت صـادق ، عـلیـه السـالم ، روایـت شـده کـه رسـول خـدا، صــلى اهللا علیـه و آلـه ،                     
پـس  . بیرون رفتند در تشییع جنازه سعد در صورتى که تـشـییع کردنـد او را هفتـاد هـزار فرشـته                     

ـ               : لنـد کـرد پـس از آن گـفـت       رسول خدا، صلى اهللا علیه و آله ، سر خود را بـه سـوى آسـمـان ب
فدایت شوم براى مــا  : آیـا مثل سعد فشار داده مى شود؟ راوى به امام علیه السالم ، عرض مى کند             

فقط یک درشتى و بدى در خلق او        ! معاذاهللا  : فرمود. نـقـل شـده که سعد استخفاف به بول مى کرد        
  ) 186.(انتهى . بود با اهل خانه اش 

ار و کـدورت و ظلمتى که در قلب بواسـطه حـسد پیـدا مـى شـود در کمتـر از                      و تـنـگـى و فـشـ   
در هر حال ، صاحب این خلق هم در دنیا معذب و مبتالست ، و هـم در قبـر                    . اخالق فاسده است    

اینهـا مفاسـد خـود حـسد     . در فـشـار و ظـلمـت اسـت ، و هـم در آخرت گرفتار و بیچاره است            
اسد دیگر یا عمل باطل فاسدى تولید نشود، و کم اتفاق افتـد کــه               است در صورتى که از او خلق ف       

آن ، سـبـب فـسـاد دیـگـر نـشـود، بـلکـه از او سـیـئات اخـالقـى و اعـمـال دیـگـرى زایـیـده               
شـود، مـثل کبر در بعضى موارد، چنانچه گذشت ، و غیبت و نمیمه و فحش و ایـذا و غیـر آن کـه           

  .ت است هر یک از موبقات و مهلکا
پـس ، الزم است بر انسان عاقل که دامن همت به کمر زند و خود را از این ننگ و ایمـان خـود را                         
از ایـن آتـش سوزان و آفت سخت نجات دهد، و خود را از این فشار فکـر و تنگـى قبـر در ایـن                         

قبر و عـالم    ، و از فشارها و ظلمتهاى       )مـادام العمر (عـالم ، کـه خـود یـک عـذابـى اسـت دائمـى         
قدرى تفکر کند که چیزى که این قـدر مفاسـد دارد الزم          . برزخ و غضب خداوند تعالى رهایى دهد      

از حسد تـو نــعمت او       . العالج است ، در صورتى که حسد تو براى محسود هم هیچ ضررى ندارد             
سـود و  زایل نمى شود، بلکه براى او نفى دنیوى و اخروى هم دارد، زیرا که گرفتارى تـو کــه حــ                   

مى بیند خود مـتـنـعم است و تـو        : دشـمـن اویى ، و عذاب و حزن تو براى او خود منفعتى است              
اگر تو تنبه به ایـن نعمت دومى نیز پیدا کنـى           . از تنعم او معذبى ، این خود نعمتى براى او مى شود           

 ، و همین طور،     ، براى تو عذاب دیگر و فشار فکر دیگر مى شود، و او را ایـن عـذاب نعمتى است                 
و در آخـرت نیـز      . پس تو همیشه در رنج و غم و فشارى ، و او در نعمت و فـرح و انبساط است                    

حسد تو براى او نفع بخشد، خصوصا اگر به غیب و تهمت و سایر موذیات منجر شود که حسنات                   
ى در ایـن    اگر قـدر  . تو را به او دهند و تو بیچاره و مفلس شوى و او داراى نـعـمـت و عـظـمت                  

  .امور تفکر کنى ، البته خود را از این رذیله پاک مى کنى و نفس را از این مهلکه نجات مى دهى 
اینهـا خیـال    . گـمـان مـکـن کـه رذایـل نـفـسـانـى و اخـالق روحـى مـمـکـن الـزوال نـیـست              
رت و اصـالح   خامى است که نفس اماره و شیطان القا مى کند، مى خواهد تو را از سـلوک راه آخـ                 

انـسـان تـا در ایـن دار دار تـغـیـیـر و نـشـئه تـبـدل اسـت ، مـمـکـن اســت               . نـفـس بـاز دارد  
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و هر چه ملکات محکم هـم بـاشــد تــا در ایــن عــالم      . در تمام اوصاف و اخالق تغییر پیدا کند    
. اوت مى کند  اسـت قـابـل زوال است ، منتها به حسب اختالف شدت و ضعف ، زحمت تصفیه تف               

البته اول پیدایش صفتى در نفس با زحمت و ریاضت کمى او را مى تـوان ازاله کـرد، مـثــل نهـال                     
نورسى که ریشه ندوانیده باشد و متمکن در زمین نشده باشد، ولى بعد از آنکـه آن صـفت مـتمکن                   

ود، مثل  در نفس شد و از ملکات مستقره نفس گردید، زوالش ممکن است ولى زحمتش زیاد مى ش                
تـو هــر چــه دیـرتــر در        . درختى که کهنسال شده و ریشه کرده ، زحمت کندنش زیادتر اسـت             

  .فـکـر قـلع ریـشـه هـاى مـفاسد روحى افتى ، ناچار زحمت و ریاضتت بیشتر گردد
اى عـزیـز، اوال مگذار مفاسد اخالقى یا عملى در مملکت ظاهر و باطنت وارد شود که ایـن خیلـى         

ـر است از آنکه بعد از ورود بخـواهیم اخـراج آنهـا کنـى ، و همـانطور کـه دشـمن را اگـر                     سـهـلت
نـگـذارى وارد سرحد مملکت گردد یا وارد قلعه شود آسانتر است دفع آمدن تا بعد از وارد شـدن                  

و اگر وارد شد، هر چه دیـرتــر در صـدد           . و بـرج و بـارو را گرفتن در صدد دفع و اخراج برآیى             
شـیـخ جـلیل مـا و عـارف       . رآیى زحمتت زیاد مى شود و قوه داخلى رو به نقصان مى گذارد            دفع ب 

روحى فداه ، فرمودند که تـا قـواى جـوانـى و نـشـاط آن بـاقـى            ) 187(بزرگوار، آقاى شاه آبادى ،    
انیه اسـت بـهـتـر مـى تـوان قـیـام کـرد در مـقـابـل مـفـاسد اخالقى و خوبتر میتوان وظایف انس              

مگذارید این قوا از دست بـرود و روزگـار پـیـرى پـیـش آیـد کـه مـوفـق شـدن در               . را انجام داد  
پس ،  . و بـر فـرض مـوفـق شـدن ، زحـمت اصالح خیلى زیاد است            . آن حـال مـشـکـل اسـت     

و خـود   انسان عـاقـل کـه تفکر کرد در مفاسد چیزى ، اگر وارد در آن نیست ، گرد آن نمى گـردد                     
و اگر خداى نخواسته وارد شد، هر چه زودتر در صدد اصالح بر مى آید و نمـى                  . را آلوده نمى کند   
و اگر خداى نخواسته ریشه کرد با هر زحمت و مشقتى است ریشه او را مى کند                 . گذارد ریشه کند  

اســد از ایــن   که مبادا به ثمره برزخى و آخرتى برسد و میوه آن را بار دهد، که اگر با آن خــلق فـ    
عـالم ، کـه نـشـئه تـبـدالت هـیـوالنـى و تـغـیـیـرات مـادى اسـت ، مـنـتـقـل شـد، قلـع آن از                 
دست خود او خارج مى شود و تا در آخرت یا برزخ یک خلق از اخـالق نـفــسـانـى بـخـواهــد               

 عـلیــه و آلـه ،     در حـدیـث اسـت از رسـول اکـرم ، صـلى اهللا        ! تـبـدیـل شـود هـیـهـات اسـت     
نیات فاسـده   ) 188.(کـه هـر یـک از اهـل بـهـشـت و جـهـنم مخلدند در آن به واسطه نیات خود              

، که زاییده اخـالق رذیـله اسـت ، مـمـکـن نـیـسـت زائل شـود مـگـر آنـکـه مـنـشـاء آن زائـل                 
نـد کــه زوال آن یــا    در آن عـالم مـلکـات بـه قـدرى بـا شـدت و قـوت ظـهـور مـى کـ            . گـردد

مـمـکـن نـیـسـت ـ آن وقـت انــسان مخلـد اسـت در جهـنم ـ و اگـر بـا فـشارها و سـختیها و           
پـس ، اى عـاقـل چـیـزى را      . آتـشـهـا زائل شـود، پـس از قـرنـهـاى ربـوبـى شـایـد زائل شـود         
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 اصـالح کـرد و      کـه بـا یـک مـاه یـا یـک سال زحمت جزئى دنیایى با اختیار خـود ممکـن اسـت                 
  .گرفتارى دنیا و آخرت را به آخر رساند، نگذار بماند و تو را هالک کند

  فصل ، در بیان ریشه فسادهاى اخالقى است 
کـه ایـمـان ، کـه حـظ قـلب اسـت ، غـیـر از عـلم ، کــه حــظ                ) 189(پـیـش از ایـن ذکـر شـد    

ن است که قلب بیخبـر از ایمـان اسـت و            کلیه مفاسد اخالقى و اعمالى از ای      . عقل است ، مى باشد    
آنـچـه عـقـل ادراک بـه واسـطـه بـرهـان عـقـلى یـا اخـبـار انـبیا کرده به قلب نرسـانده و دل از                  

یـکـى مـعـارفـى کـه حـکـیـم و مـتـکـلم و عـامـه مـردم از اهـل شــرایع             . او بـیـخـبـر اسـت    
آن است که آنچـه بـه قلـم قـدرت حــکیم علـى               تصدیق دارند و جاى شبهه براى احدى نیست ،          

االطالق ، جلت قدرته ، جریان پیدا کرده ، از وجـود و کمـاالت آن و از بـسط نعمـت و تـقــسیم                         
آجال و ارزاق ، بهترین نقشه و جمیلترین نظام است و مطابق با مصالح تامه ، و نـظـام کــلى اتــم                      

 و اصـطالح مخـصوص بــه فــن خــود            منتها هر یک به لسان خـاص خـود        . نـظام متصور است    
ظـل جـمـیــل   : عارف گوید ): اند(طـورى بـیـان ایـن لطـیـفـه الهـى و حـکـمـت کامله را کرده           

نظام عینى مطابق نظام علمـى ، خــالى از          : حکیم گوید . عـلى االطـالق جـمیل على االطالق است       
دات بـه کمـاالت الیـقــه بــه         نـقص و شرور است ، و شرور متوهمه جزئیه براى رساندن موجـو            

حکیم افعالش از روى حکمت و صـالح اسـت ،         : و متکلم و اهل شرایع گویند     ) 190.(خـود است   
در تقدیرات الهـیه کوتاه است     ) کامنه  (و دسـت عـقـول جزئیه محدوده بشر از دامن ادراک مصالح           

 عــلم و عـقــلش بــراى آن         این مطلب در لسان همه جریان دارد و هر کس به اندازه سعه            ) 191.(
بـرهـانـى اقـامـه کـرده ، ولى چـون از حـد قـیـل و قـال تجاوز نکرده و به مرتبـه قلـب و حـال                      
نرسیده ، لسانهاى اعتراض باز است و هـر کـس حـظ ایـمـانـى نـدارد، بــه لـسـانـى تـکـذیــب       

 آن کس که حسد مـى ورزد و         :فسادهاى اخالقى هم روى این زمینه است        . قول و برهان خود کنند    
زائل شـده نـعـمـت غـیـر را آرزو کـنـد و کـیـنـه صـاحـب نـعـمــت را در دل دارد، بدانـد کـه           
ایمان ندارد که حق تعالى از روى صالح تام این نعمت را نصیب او کرده و دسـت فـهـم مـا از آن                     

ى تـعـالى و قــسـمـت را عـادالنــه        و بـدانـد کـه ایـمـان نـدارد بـه عـدل خـدا       . کـوتـاه اسـت   
تـو در اصول عقاید مى گویى خداى تعالى عادل اسـت ، ایـن جـز لفـظ چیـز دیگـر                      . نـمـى دانـد 

تو اگر او را عادل مى دانـى ، تقـسیم او را هـم               . ایمان به عـدل بـا حـسـد مـنـافـى است        : نیست  
حسود رو برگـردان    : تعالى مى فرماید  چـنـانـچـه در حـدیـث شـریـف فـرمود حق       . عادالنه بدان   

قلـب فطرتـا در     . است از قـسـمتهایى که بین بندگان کرده ام ، و غضبناک اسـت از نعمتهـاى مـن                   
از . مـقـابـل قـسـمـت عـادالنـه خـاضع است و از جور و اعتساف فطرتا گریـزان و متنفـر اسـت          

اســت ، حــب عــدل و خـضوع در           فـطـرتـهـاى الهـیـه ، کـه در کـمـون ذات بـشـر مـخـمـر          
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مقابل آن است ، و بغض ظلم و عدم انقیاد در پیش آن است ، اگر خـالف آن را دیــد، بـدانــد در                      
اگر سـاخط از نعمـت و معـرض از قـسمت شـد، از آن اسـت کــه آن را                      . مقدمات نقسانى است    

ه قسمت را عـادالنـه مى دانـد و     عـادالنـه نـمـى دانـد، بـلکـه ، نعوذباهللا ، جائرانه مى داند، نه اینک           
. از او معرض است ، و نقشه را مطابق نظام اتم و مصالح تامه مى داند و غــضـبـنـاک از اوســت                       

هـیـهـات کـه ایـمـان مـا نـاقـص اسـت و مـطـابـق عـقـلى بـرهـانــى از حـد عـقــل و ادراک                  
ـدن و خـوانـدن و بـحث و قـیل و قال         ایـمـان بـه گـفـتـن و شـنـی    . بـه حـد قـلب وارد نـشـده      

مـن کــان   .خداجو خدایاب است ، معارف طلب معارف جوست . نیست ، خلوص نیت مى خواهد     
و من لم یجعل اهللا لـه نـورا   ) 192.(فـى هـذه اءعـمـى فـهـو فـى الالخـره اءعـمـى و اءضل سبیال   

  ) 193.(فما له من نور
  فصل ، در بیان عالج عملى حسد است 

وه بـر عـالج عـلمـى ، کـه شـمـه اى از آن ذکـر شـد، عالج عملى نیـز از بـراى ایـن رذیلـه                       عـال
فـضـیـحـه اسـت و آنچنان است که با تکلف اظهار محبت کنى بـا محـسود و ترتیـب آثـار آن را                      

نفس تو را دعوت مى کند که او را اذیـت کـن ،   . دهى ، و مقصودت از آن عالج مرض باطنى باشد         
 کن ، دشمن داشته باش ، مفاسد او و مساوى او را به تو عرضه مى دارد، تـو بـه خــالف                        تـوهـین

مـیل نفس به او ترحم کن و تجلیل و توقیر نما، زبان را به ذکر خیر او وادار کن ، نیکوییهـاى او را                        
گـر چـه اینهـا کـه مـى        . بر خود و بر دیگران عرضه دار، صفات جمیله او را خاطر نشان خود کن                

کنى در اول امر با تکلف است ، از روى مجاز و غیر واقع است ، لـیکن چــون مـقــصود اصـالح                        
نفس و برطرف کردن این نقص و رذیله است باالخره به حقیقت نزدیک مــى شــود و کــم کــم                      

الاقـل بـه نفـس    . تـکـلف کـم مـى شـود و نـفـس عـادى مـى شـود و واقـعـیـت پـیـدا مى کند             
 بفهمان که این شخص بنده خداست و شاید خداوند تعالى به او نظر لطف داشـته کـه                   عرضه دار و  

خصوصا اگر مـحـسـود اهـل عـلم و دیانت       . او را متنعم کرده و اختصاص داده به خاصه نعم خود          
باشد و حسد به واسطه آنها باشد، که البته حسد ورزیدن به آنـهـا قـبیحتر و عداوت با آنها عاقبتش                   

 خدا هـستند کـه توفیـق الهـى شـامل         البته به نفس باید بفهماند که اینها بندگان خاص          . ست  بدتر ا 
و این نعم باید محبت در نفـس ایجـاد          . حالشان شده و آنها را به این نعمت عظمى اختصاص داده            

 کند نسبت به صاحبان آنها، و باید انسان آنها را محترم دارد و خاضع نسبت به آنها باشد، پـس اگـر                     
دید که چیزهایى که باید موجب مـحـبـت و خضوع شود در نفس ضـد آن بـروز کـرد، بدانـد کـه        
خیلى شقاوت به او چیره شده و ظـلمـت بـه بـاطـن او غـلبـه کرده ، و حتما در صـدد اصـالح از           

و بداند که اگر در صدد ایجاد محبت برآمد زود موفق مى شود، زیرا که               . طرق علمیه و عملیه برآید    
ور محبت قاهر است بر ظلمت و کدورت ، و خداى تبارک و تعالى وعده فرموده که مجاهـدان را                    ن
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انه ولى التوفیـق    . هدایت کند و آنها را بـه لطـف خـفـى خـود اعانت فرماید و توفیق عنایت نماید              
  .و الهدایه 

  
  فصل ، در ذکر حدیث رفع 

ـده کـه رسول اکرم ، صلى اهللا علیـه و آلـه ،   بـدان کـه در بـعـضـى از احـادیـث شـریـفـه وارد ش  
فرمود که برداشته شده است از امت من نه چیز، و از جمله آنها حسد است در صـورتى کـه ظـاهر                       

البته امـثـال ایـن حدیث شریف نباید مانع شـود از جـدیت در قلـع               ) 194.(نشود به دست یا زبان      
زیرا که کم   . آتش ایمان سوز و آفت دین برانداز      این شجره خبیثه از نفس پاک کردن روح را از این            

اتفاق مى افتد که این ماده فساد قدم به نفس بگذارد و در نفس تولید فسادهاى گوناگون نکند و بـه              
با اینکه در احادیث صـحیحه وارد       . هیچ نحو از او اثـرى ظـاهر نگردد و ایمان انسان محفوظ بماند           

و خـداى تعـالى از صـاحب آن    ) 195( آفت ایمـان اسـت ،   شده که این صفت ایمان را مى خورد و        
پس یک چنین امر بزرگى و فـساد مهمـى را           . برائت کرده و خود را از او و او را از خود نفى کرده               

که بـه واسطه آن همه چیز انسان در خطر است نباید انسان از او غفلت کند و بـه واسـطه حـدیث                       
ن و شاخه هاى او را بزن و در صدد اصـالح بـاش و             پس ، تو جدیت خود را بک      . رفع مغرور گردد  

نـگذار از او ترشحى در خارج بشود، آن وقت ریشه آن سست مى شود و از نـمـو و تـرقـى مــى                     
و اگـر در بـیـن ریـاضـت و اصـالح مرگ در رسید، رحمت الهـى شـامــل حــالت مــى                   . افـتـد

رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، مـشمول           شـود و بـا رحـمـت واسـعـه و بـرکـت روحـانـیـت         
عفو مى شوى ، و با رقه رحمانیه اگر بقیه اى از آن مانده باشد، مى سوزاند و نفس را پاک و پاکیزه                       

  .مى کند
عـن اءبـى عـبـداهللا عـلیـه الـسالم ،       : و امـا آنـچـه در روایـت حـمـزۀ بـن حـمـران وارد اسـت           

ـها نبى ـ فمن دونه ، التفکر فى الوسوسۀ فى الخلق و الطیـرۀ والحــسـد،    قـال ثـالثـۀ لم یـنـج مـن
یا آنکه مبالغه فرموده اند و مقـصود کـثــرت ابـتــالى        ) 196.(اال ان المـؤ مـن ال یـستعمل حسده        

یـا ایـنکه این ترکیب کنایه از کثرت ابتالست ، بدون آنکه مـقـصـود بالـذات خـود                . بـه آن اسـت    
یــا آنـکــه مـیــل زوال       . یا آنکه حسد را اعم از غبطه اراده فرمودنـد مجـازا           .  باشد مضمون جمله 

بـعـض نـعـم از کـفـار را کـه اسـتـعـمـال مـى کـنـنــد در تـرویــج مـذهــب بـاطــل خــود،                   
و اال از حسد به معناى حقیقى خودش انبیا و اولیا، علیهم السـالم ، پــاک  . حـسـد نـام نـهـاده انـد 

قلبى که آلوده به مساوى اخالقى و قذارات بـاطنى شـد، مــورد وحــى و الهــام                   :  پـاکـیـزه انـد  و
پس باید یا توجیهى از روایـت شـود بـه           . الهـى نـشـود و مورد تجلیات ذاتى و صفاتى حق نگردد         
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 والحمـدهللا . نحوى که ذکر شد، یا به نحو دیگر، یا رد عملش به قایلش ، صـلوات اهللا علیـه ، شـود                     
  .اءوال و آخرا

  الحدیث السادس
  حدیث ششم

بـالسـنـد المـتـصـل الى محمد بن یعقوب ، عن محمد بن یحیى ، عن اءحمد بن محمد، عن ابـن                   
محبوب ، عن عبداهللا بن سنان و عبدالعزیز العبدى ، عن عبداهللا بن اءبى یعفور، عن اءبى عـبـداهللا ،                   

ـسـى و الدنـیــا اءکـبــر هـمــه ، جـعــل اهللا الفـقــر      مـن اءصـبـح و اءم  : عـلیـه السـالم ، قـال     
و مــن اءصـبــح و   . بـیـن عـیـنـیـه و شـتـت اءمـره ، و لم یـنـل مـن الدنـیـا اال مـا قــسـم لـه        

  ) 197.(اءمـسـى و االخـرۀ اءکـبـر هـمـه ، جعل اهللا الغنى فى قلبه و جمع له اءمره 
  :ترجمه 

کسى که صبح کنـد و شــام کــند و    : ت صادق ، علیه السالم ، گفت این ابى یعفور گوید که حضر   
حال اینکه دنیا بزرگترین هم او باشد، قرار دهد خدا فقر را بین دو چشمش ، و درهم کنـد کـار او                       

و کسى که صـبح و شـام کنـد در           . را، برخوردار نگردد از دنیا مگر آنچه قسمت شده است براى او           
او باشد، قرار دهد خدا بى نیازى را در دل او، و گرد آورد براى او             صورتى که آخرت بزرگترین هم      

  .کار او را
و . شـرح بـدان کـه از بـراى دنـیـا و آخـرت اطـالقاتى اسـت بـه حـسب انظـار اربــاب عــلوم                      

مـیـزان معارف و علوم آنها، که بحث از حقیقت آن به حسب اصطالح علمـى مهـم بــه امــر مــا                       
هـمـت در فـهـم اصـطـالحـات و رد و قبول و جرح و تعدیل باز دارد پیاده               نـیـسـت ، و صـرف     

آنچه در این باب مهم است فهم دنـیـاى مـذمومه است که انسان طالب آخـرت               ) 198.(را از سبیل    
و آنچه اعانت کند انسان را در این سلوک راه          . اگر بخواهد از آن احتراز کند، با خبرت احتراز نماید         

و از خداى تعالى توفیق مـى طلبـیم         . ا آن را انشاءاهللا در ضمن چند فصل بیان مى کنیم            نجات ، و م   
  .در سلوک این طریق 

  در حقیقت دنیا مذمومه) ره (فصل ، بیان کالم موالنا مجلس 
بـدان  : علیه الرحمۀ ، مى فرمایـد     ) 199(جـنـاب مـحـقـق خـبـیر و محدث بینظیر، موالنا مجلسى ،        

ات و اخبار ظاهر مى شود به حسب فهم ما، این است که دنیاى مذمومه مـرکـب                آنچه از مجموع آی   
اسـت از یـک امـورى کـه انـسـان را بـاز دارد از طـاعـت خـدا و دوسـتـى او و تحصیل آخـرت                   

هر چـه باعـث رضـاى خـداى سـبحان و قـرب او شــود، از        . پس دنیا و آخرت با هم متقابل اند     . 
ـ     ه حـسـب ظـاهـر از دنـیـا بـاشــد، مـثــل تـجــارات و زراعــات و               آخـرت اسـت اگـر چـه ب

صـنـاعـاتـى کـه مـقـصـود از آنـهـا مـعـیـشـت عـیـال بـاشد براى اطاعت امـر خـدا، و صـرف                 
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کردن آنها در مصارف خیریه و اعانت کردن به مـحـتـاجان و صدقات و بـاز ایـستادن از سـؤ ال از     
و ریـاضــات  . همه از آخرت است گـر چـه مـردم آن را از دنـیـا دانـنـد          مردم ، و غیر آن ، و اینها         

مـبـتـدعـه و اعـمـال ریـائیه ، گرچه با تزهد و انواع مشقت باشـد، از دنیاسـت ، زیـرا کـه باعـث                       
  ) 200.(انتهى .دورى از خدا شود و قرب به سوى او نیاورد، مثل اعمال کفار و مخالفان 

قل فرماید که دنیا و آخرت تو عبارت است از دو حالـت از حـاالت قلـب                  و از یـکـى از محققان ن     
و آنچه بعد از ایـن آیـد و پـس از مـردن              . آنـچه نزدیک است و قبل از مردن ، نامش دنیاست           : تـو

پـس آنـچه از براى تو در آن حـظ و نـصیب و شـهوت و لـذت                  . اسـت ، نـامـش آخـرت اسـت      
  ) 201.(ق تواست قبل از موت ، آن دنیاست در ح

فقیر گوید که مى توان گفت که دنیا گاهى گفته مى شود به نشئه نازله وجود که دار تصرم و تغییـر                      
و مجاز است ، و آخرت به رجوع از این نشئه به ملکوت و باطن خـود کـه دار ثــبوت و خلـود و                

. ســت   و این نشئه از براى هر نفسى از نفـوس و شخـصى از اشـخاص مـتـحـقــق ا                  . قرار است   
بـالجـمله ، از براى هر موجودى مقام ظهور و ملک و شهودى است ، و آن مرتبـه نــازله دنــیاویه                      

و ایــن  . آن است ، و مقام بطون و ملکوت و غیبى است ، و آن نـشئه صـاعده اخرویـه آن اســت       
یـت  نـشئه نازله دنیاویه گرچه خود بذاته ناقص و اخیره مراتب وجود است ولى چــون مـهــد ترب                 

نفوس قدسیه و دارالتحصیل مقامات عالیه و مزرعه آخرت است ، از احسن مـشـاهـد وجـودیـه و                
و اگـر ایـن     . اعـز نـشـĤت و مـغـتـنـمـتـریـن عـوالم اسـت پـیـش اولیـا و اهـل سلوک آخـرت              

رده مواد ملکیه و تغییرات و حرکات جوهریه طبیعیه و ارادیه نبود و خـداى تـعـالى مـسـلط نـکــ                
بـود بـر ایـن نشئه تبدالت و تصرمات را، احدى از نفوس نـاقـصـه به حد کمـال موعـود خـود و                     

و آنچـه در لـسان      . دار قرار و ثبات خود نمى رسید، و نقص کلى در ملک و مـلکوت وارد مى شد                
قرآن و احادیث وارد شده از مذمت این عالم در حقیقت به خود او رجوع نمى کند، به حسب نـوع                 

  . اکثریت ، بلکه به توجه به آن به عالقه قلبیه و محبت به آن رجوع مى کندو
آنچه ممدوح است ،    . یکى ممدوح و یکى مذموم      : پـس ، معلوم شد که از براى انسان دو دنیاست           

حـصـول در ایـن نـشـئه کـه دارالتـربـیــۀ و دارالتـحــصـیـل و مـحــل تـجــارت مـقــامات و                  
هیه زندگانى سعادتمند ابدى است که بدون ورود در ایـنـجا امکان پذیر نیست             اکتساب کماالت و ت   

چنانچه حضرت مولى الموحدین و امیرالمؤ منین ، صلوات اهللا علیه ، در یکى از خطبه هاى خـود          . 
ان الدنیا دار صدق لمـن صـدقها، و   : مى فرماید ـ پس از آنکه شنید از یک نفر که ذم دنیا مى کند ـ  

 لمن فهم عنها، و دار غنى لمن تزود مـنـها، و دار موعظۀ لمن اتعظ بها، مسجد اءحبـاء اهللا               دار عافیۀ 
اکـتــسـبـوا فـیـهــا الرحـمــۀ و    . و مصلى مالئکۀ اهللا و مهبط وحـى اهللا و مـتـجــر اءولیــاء اهللا      

بـه حـسب    ) 203.(و لـنعم دار المتقـین       : و قـول خـداى تــعالى      ) 202...(ربـحـوا فـیـهـا الجـنـۀ    
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پـس ،   ) 205.(از حـضـرت بـاقـر، علیه السالم ، تفسیر به دنیـا شـده اسـت               ) 204(روایت عیاشى   
عالم ملک ، که مـظـهـر جـمـال و جالل است و حضرت شهادت مطلقـه اسـت ، بـه یـک معنـى                       
مذمتى ندارد، و آنچه مذموم است دنیاى خود انسان اسـت ، بـه معنـى وجهـه قلـب بـه طبیعـت و                         

چنانچـه در   .  و محبت آن است که آن منشاء تمام مفاسد و خطاهاى قلبین و قالبیه اسـت                  دلبستگى
: قــال ، عـلیــه الـسـالم        : کافى شریف از جناب صـادق ، عـلیـه السـالم ، حـدیـث مــى کـنــد             

ما ذئبـان ضـاریان فـى غـنم       : و عن اءبى جعفر، علیه السالم       ) 206.(راءس کـل خـطـیئۀ حب الدنیا    
ـا راع ، هـذا فـى اءولهـا و هـذا فـى آخـرهـا، بـاءســرع فـیـهــا مــن حــب المــال و                     لیـس له 

پـس ، تـعلق قلب و محبت دنیـا عبـارت از دنــیاى مـذموم               ) 207.(الشـرف فـى دیـن المـؤ مـن      
است ، و هر چه دلبستگى به آن زیادتر باشد، حجاب بین انسان و دار کرامت او و پرده ما بین قلب                      

و آنچه در بعضى از احادیث شریفه است که از براى خدا هفتـاد هـزار                .  بیشتر و غلیظتر شود    و حق 
حجابهاى ظلمانى تـوانـد هـمـیـن تـعـلقـات قلبیه باشد بـه         ) 208(حجاب است از نور و ظلمت ،      

و هر چه تعلـق شـدیدتر باشـد، حجـاب           . و هر قدر تعلقات بیشتر باشد، حجابها زیادتر است          . دنیا
  .تر و خرق آن مشکلتر است غلیظ

  فصل ، در بیان سبب زیاد شدن حب دنیا
بـدان کـه انـسان چون ولیده همین عالم طبیعت است و مادر او همین دنیاسـت و اوالد ایـن آب و                
خاک اسـت ، حـب ایـن دنـیـا در قلبش از اول نشو و نما مغروس است ، و هر چه بزرگتر شـود،                      

و به واسطه این قواى شهویه و آالت التذاذیه کـه خداونـد بـه او                . نداین محبت در دل او نمو مى ک       
مرحمت فرموده براى حفظ شخص و نوع ، محبت او روزافزون شود و دلبـستگى او رو بـه ازدیـاد       

و چون این عالم را محل التذاذات و تعیشات خود مى پندارد و مردن را اسباب انـقـطـاع از                  . گذارد
 حسب برهان حکما یا اخبار انبیا، صلوات اهللا علـیهم ، عـقـیــده مــند بـه                  آنـها مى داند، و اگر به     

عالم آخرت شده باشد و به کیفیات و حیات و کماالت آن ، قلبش باز از آن بیخبـر اسـت و قبـول                        
  .ننموده ، چه رسد به آنکه به مقام اطمینان رسیده باشد، لهذا حبش به این عالم خیلى زیاد مى شود

فـطـرتـا انـسـان حـب بـقـاء دارد و از فـنـا و زوال مـتـنـفـر و گریـزان اسـت ، و                  و نـیـز چـون    
 هم تصدیق کند کـه ایـن عـالم دار فـنا و گذرگاه است و               مردن را فنا گمان مى کند، گرچه عقلش         

آن عالم باقى و سرمدى است ، ولى عمده ورود در قــلب اســت ، بـلکــه مـرتـبــه کـمــال آن                       
نـان اسـت ، چـنـانـچـه حـضـرت ابـراهـیــم خـلیــل الرحـمــن ، عـلیــه الـسـالم ، از               اطـمـیـ

پـس چــون قــلوب یــا       ) 209.(حـق تـعالى مرتبه اطمینان را طلب کرد و به او مرحمت گـردیـد           
ایـمـان بـه آخـرت نـدارنـد، مثل قلوب ما گرچه تصدیق عقلى داریم ، یا اطمینـان ندارنـد، حـب                   

و اگـر قلـوب مطلـع     . این عالم را دارند و از مـرگ و خـروج از ایـن نـشـئه گـریـزان انـد             بقاء در   
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شوند که این عالم دنیا پسترین عوالم است و دار فنا و زوال و تصرم تغیـر اسـت و عـالم هـالک و                
 است ، و عوالم دیـگـر کـه بـعـد از مـوت اسـت هـر یـک بـاقـى و ابــدى و دار کـمــال        نقص  

ثـبات و حیات و بهجت و سرور است ، فطرتا حب آن عـالم را پیـدا مـى کننـد و از ایـن عـالم                           و  
و اگر از این مقام باال رود و به مقام شهود و وجدان رسد و صورت باطنیه این عالم                   . گریزان گردند 

 بـراى او    و عالقه به آن را ببیند، ایـن عـالم         ) و صورت باطنیه آن عالم را     (را و عالقه به این عالم را        
سخت و ناگوار شود و تنفر از آن پیدا کند، و اشتیاق پیدا کند که از این محـبس ظلمـانى و غـل و                         

  .زنجیر زمان و تصرم خالص شود
واهللا البن  : حضرت مولى الموالى مى فرماید    : چـنانچه در کلمات اولیا اشاره به این معنى شده است           

به خدا قسم که پسر ابوطالب ماءنوستر است        ) 210(.اءبى طالب آنس بالموت من الطفل بثدى اءمه         
زیرا که آن سـرور حـقـیقت این عالم را مشاهده کرده به چـشم             . به مردن از بچه به پستان مادرش        

و اگر به واسطه مـصالحى نبـود، در         . والیت ، و جوار رحمت حق تعالى را به هر دو عـالم نـدهـد            
و خـود وقــوع در     .  لحـظـه اى تـوقـف نـمـى کـرد     این محبس ظلمانى طبیعت نفوس طاهره آنها      

کـثـرت و نـشـئه ظـهـور و اشـتـغـال بـه تـدبیرات ملکى ، بلکه تاءییدات ملکوتى ، براى محبـین      
بیشتر ناله اولیـا از درد فـراق و         . و مجذوبین رنج و المـى است که ما تصور آن را نمى توانیم کنیم               

) 211(مت او، چنانچه در مناجاتهاى خود اشاره بدان کـرده انـد،           جدایى از مـحـبـوب اسـت و کـرا     
با اینکه آنها احتجابات ملکى و ملکوتى را نداشته اند و از جهنم طبیعـت گذشـته انـد و آن خامـده               

نبوده و تعلقات عالم در آنها نبوده و قلوب آنها خطیئه طبیعـى نـداشـتــه ،         ) 212(بـوده و فـروزان    
طـبـیـعـت خـود حـظ طـبـیعى است ، و التذاذ قهرى کـه در ملـک حاصـل                ولى وقـوع در عـالم     

چنانچـه از حــضـرت     . مى شد، براى آنها ولو به مقدار خیلى کم هم باشد اسـباب حجـاب بـوده                  
لیغـان علـى قلبـى و انـى      : رسـول اکـرم ، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، مــنقول اسـت کـه مـى فرمـود                  

و شـاید خطیئـه حـضرت آدم ، ابـوالبــشـر، هـمـیــن             ) 213.(رۀ  الستغفراهللا فى کل یوم سبعین مـ      
تـوجـه قـهرى به تدبیر ملک و احتیاج قهرى به گندم و سایر امور طبیعیـه بـوده ، و ایـن از بـراى                        

و اگر به آن جذبه الهیه حـضرت آدم مى ماند و وارد در ملک              . اولیاء خدا و مجذوبین خطیئه است       
تـا ایـن    . از این مقام بگـذرم      .  در دنیا و آخرت بسط پیدا نمى کرد        نمى شد، این همه بساط رحمت     

  .اندازه هم از طور این اوراق خارج شدم 
  فصل ، در بیان تاءثیر حظوظ دنیویه در قلب و مفاسد آن

بدان که نفس در هر حظى که از این عالم مى برد در قلب اثرى از آن واقع مى شود که آن تـاءثــر                        
و التذاذات هر چه بیـشتر باشـد قــلب از آن    .  و سبب تعلق آن است به دنیا     از ملک و طبیعت است    

بـیـشـتـر تـاءثـر پـیدا مى کند و تعلق و حبش بیشتر مى گردد، تا آنکه تمـام وجـهــه قــلب بــه                  
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تمام خطاهاى انـسـان و گـرفتارى     . و این منشاء مفاسد بسیارى است       . دنـیـا و زخـارف آن گـردد    
  ) 214.(ئات براى همین محبت و عالقه است ، چنانچه در حدیث کافى گذشت به معاصى و سی

مـا، روحـى فـداه ، مـى         ) 215(و از مـفـاسـد بـسیار بـزرگ آن ، چنانچـه حـضرت شـیخ عـارف                  
فـرمـودنـد، آن است که اگر محبت دنیا صورت قلب انسان گـردد و انـس بـه او شـدید شـود، در                       

 تعـالى او را از محبـوبش جـدا مـى کنـد و مـابین او و       وقت مردن که براى او کشف شود که حـق     
و این فرمـایش کمرشـکن      . مـطـلوبـاتـش افتراق مى اندازد با سخطناکى و بغض به او از دنیا برود            

خدا نکنـد کـه انـسان بـه ولینعمـت      . باید انسان را خیلى بیدار کند که قلب خود را خیلى نگاه دارد          
د که صورت این غضب و دشمنى را جز خـداى تعـالى             خود و مالک الملوک حقیقى سخطناک باش      

  .کسى نمى داند
و نـیـز شـیـخ بـزرگـوار مـا، دام ظـله ، از پـدر بـزرگـوار خـود نـقـل کـردنــد کــه در اواخــر                    

و پـس از اشـتغال چنـدى        . عمر وحشتناک بود از براى محبتى که به یکى از پسرهاى خود داشـت              
شد و خشنود گردید و به دار سرور انتقال پیدا کرد، رضوان اهللا علیه              به ریاضت از آن عالقه راحت       

.  
: فـى الکـافـى بـاسـنـاده عـن طـلحـۀ بـن زیـد، عـن اءبــى عـبــداهللا ، عـلیــه الـسـالم ، قــال        

مـثـل الدنـیـا کـمـثـل مـاء البـحـر، کـلمـا شـرب مـنـه العـطــشـان ازداد عـطــشا حتـى یقتلـه                 
هـر  : مثل دنیا، مثل آب دریـا اسـت   : ـنـى حـضـرت صـادق ، عـلیـه السـالم ، فـرمـود     یـع) 216.(

مـحـبـت دنـیــا انــسان را منتهـى بـه     . چه تشنه از او بیاشامد، تشنگى را زیادتر کند تا بکشد او را   
  .هالکت ابدى میکند و ماده تمام ابتالئات و سیئات باطنى و ظاهرى است 

رم ، صـلى اهللا عـلیــه و آلـه ، مـنـقــول اســت کــه درهــم و دیـنــار                     و از جـنـاب رسـول اکـ    
  ) 217.(کـسـانـى را کـه قبل از شما بودند کشتند، و کشنده شما هم آنهاست 

فـرضـا کـه انـسـان مـبـتـالى بـه مـعـاصـى دیـگـر نـگـردد ـ گـرچـه بـعـیـد بـلکــه مـحــال    
ت به آن ، اسباب گرفتـارى اسـت ، بلکـه میـزان در طــول      عـادى است ـ خود تعلق به دنیا و محب 

هر چه آنها کمتر باشد، برزخ و قـبــر انــسـان           . کـشـیـدن عـالم قـبر و برزخ همین تعلقات است         
روشـنـتر و گشاده تر و مکث انسان در آن کمتر است ، و لهذا براى اولیاء خدا بـیــشـتـر از ســه                      

ت ـ عالم قبر نیست ، آن هم براى همان عالقه طبیعـى و تعلـق    روز ـ چنانچه در بعضى روایات اس 
  .جبلى است 

و این خوف ، کـه از       . و از مفاسد حب دنیا و تعلق به آن این است که انسان را از مردن خائف کند                 
مـحـبت دنیا و عالقه قلبى به آن پیدا شود، بسیار مذموم است ، و غیر از خوف ، از مرجع است که                      

و عمده سختى مردن همین فشار رفع تعلقـات و خـوف از خـود مــرگ                . ین است   از صفات مؤ من   
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کـرم اهللا وجـهــه ،     ) 218(جناب محقق بارع و مدقق بزرگ اسالم ، سید عظیم الشاءن داماد،           . است  
ال تخافنک المـوت ،  : در قـبـسـات ـ کـه یـکـى از کـتب کم نظیر است ـ در باب خود مى فرماید  

  .نترساند البته تو را مرگ ، زیرا که تلخى آن در ترسناکى از اوست ) 219 .(فان مرارته فى خوفه
و از مـفـاسد بزرگ حب دنیا آن است که انسان را از ریاضات شرعیه و عبادات و مناسک باز دارد،                    
و جـنـبـه طـبـیعت را قوت دهد و تعصى نماید طبیعـت از اطاعـت روح ، و انقیـاد آن را نکنـد و               

 را سست کند و اراده را ضعیف نمایـد، بـا اینکـه یکـى از اسـرار بـزرگ عبـادات و                        عـزم انـسانى 
ریـاضـات شـرعـیـه آن است که بدن و قواى طبیعیه و جنبه ملک تابع و منقـاد روح گـردد و اراده       
نـفـس در آنـهـا کـارکـن شود و ملکوت نفـس بـر ملـک غالـب شـود، و بـه طـورى روح داراى                        

امر شود که به مجرد اراده بدن را به هر کار بخواهد وادار کند، و از هــر                  سـلطنت و قدرت و نفوذ      
کـار بـخـواهد باز دارد، ملک بدن و قواى ظاهره ملکیه تابع و مقهور و مسخر ملکوت گــردد بــه                    

و یکى از فـضایل و  . نـحـوى کـه بـى مـشـقـت و تـکـلف هـر کـارى را بـخـواهـد انـجـام دهد      
قه و پرزحمت آن است که این مقصد از آنها بیـشتر انجـام گیـرد، و انــسـان بــه                 اسرار عبادات شا  

و اگــر اراده  . واسـطه آنها داراى عزم مى شود و بر طبیعت غالب مى آید و بر ملک چیره مى شـود      
تـام و تـمـام شـود و عـزم قـوى و مـحـکـم گـردد، مـثـل مـلک بـدن و قـواى ظـاهره و باطنـه                    

که اهللا شود که عصیان نکنند، به هر چه آنها را امر فرماید اطاعت کنند، و از هر چه نهى             آن مثل مالئ  
قواى ملک انـسان هـم اگـر مـسخر روح           . فرماید منتهى شوند، بدون آنکه با تکلف و زحمت باشد         

شد، تکلف و زحمت از میان برخیزد و به راحـتــى مـبــدل گــردد، و اقـالیــم سـبـعــه مــلک                      
  .ـلکـوت شـود و هـمـه قـوا عمال آن گردندتـسـلیـم م

میـزان یکـى از     . و بدان اى عزیز که عزم و اراده قویه در آن عالم خیلى الزم است و کارکن اسـت                    
مراتب بهشت ، که از بهترین بهشتهاست ، اراده و عزم است که انسان تا داراى اراده نافـذه و عــزم            

در حـدیــث اســت کــه وقـتــى         . م عـالى نـشـونـد  قـوى نـبـاشـد، داراى آن بـهـشـت و مـقـا      
اهـل بـهـشـت در آن مـسـتقر گردند، یک مرقومه از ساحت قدس الهى جلت عظمته صادر گـردد                 

این کتاب از زنده پایدار جاویدان است به سوى زنـده پـایــدار             : بـراى آنـهـا بـه ایـن مـضـمـون      
بشو مى شود، تو را نیز امروز چنان کردم که به هر چه             من چنانم که به هر چه بفرمایم        . جـاویـدان  

  ) 220.(امر کنى بشود مى شود
مالحظه کن این چه مقامى و سلطنتى است ، و این چه قدرتى است الهى که اراده او مظهر ارادۀ اهللا                     

از تمام جنات جسمانى این قدرت و نفوذ اراده بهتر و بـاالتـر            . معدومات را لباس وجود دهد    : شود
کسى که اراده اش تابع شهوات حیوانى       . و معلوم است این مرقومه عبث و جزاف رقم نشود         . است  

: کارهاى حق تعـالى از جــزاف مـبـراســت          . باشد و عزمش مرده و خمود باشد به این مقام نرسد          
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بلکه . در ایـن عـالم از روى نظام و ترتیب اسباب و مسببات است ، در آن عالم هم همینطور است                    
تمام نظام عالم آخرت از روى تناسـبات و اسـباب           . آن عالم الیق به نظام و اسباب و مسببات است           

نفوذ اراده از این عالم باید تهیه شود ـ دنیا مزرعه آخرت و مـاده همـه نعـم بهـشتى و نقـم       : است 
  .جهنمى است 

ى صورت اخروى   پـس ، در هـر یـک از عـبـادات و مـنـاسـک شرعیه عالوه بر آنکه خودش دارا              
مـلکـوتـى اسـت ، کـه به آن تعمیر بهشت جـسمانى و قـصور آن تهیـه غلمـان و حـوران شـود ـ        

ـ همین طور در هـر یـک از عبـادات اثـرى در نفـس                ) 221(چنانچه مطابق برهان و احادیث است       
حـاصـل شـود و کـم کـم تـقـویـت اراده نـفـس کـنــد و قــدرت آن کـامــل گــردد، و لهــذا                     

ـــال    ع ــضـل االعـم ـــوب اســـت و اءفـ ـــه بـاشـــد مـرغ ــشـقـت داشـت ـــر چـــه مـ ـــادات ه ـب
مثال در زمستان سرد، شب از خواب ناز گذشتن و به عـبـادت حـق تعالى قیـام                ) 222.(اءحـمـزهـا

و ایــن در اول امـر اگـر قـدرى     . کردن روح را بر قواى بدن چیره مى کند و اراده را قوى مى کنـد            
زحمت کم مى شود و اطـاعـت بـدن از نـفـس زیــاد           . ر باشد، کم کم پس از اقدام        مشکل و ناگوا  

و . مـى شـود، چـنـانـچـه مـى بـیـنـیـم اهـل آن بـدون تـکـلف و زحـمـت قـیـام مـى کـنـنــد              
ایـن کـه مـا تـنـبـلى مـى کـنـیـم و بـر مـا مـشـکـل و شاق است ، براى آن است که اقدام نمـى                     

بلکه اهـل آن ، التـذاذ از        . اگر چند مرتبه اقدام کنیم ، کم کم زحمت مبدل به راحت مى شود             کنیم ،   
آن مى برند بیشتر از آن التذاذى که ما از مشتهیات دنیایى مى بریم ، پس به اقدام نفـس عـادى مـى                        

  .شود و الخیر عادۀ 
آن عــالم بــه قــدرى       یـکـى آنـکـه صـورت عـمـل در      : و ایـن عـبـادت چـنـدیـن ثـمـره دارد     

و دیگـر آنکـه نفـس       . زیـبـا و جمیل است که نظیر آن در این عالم نیست و از تصور آن عـاجزیم                  
و دیـگــر   . صاحب عزم و اقتدار مى شود، و این نتایج کثیره دارد که یکى از آنـهــا را شـنـیــدى                    

از به حقیقت نزدیـک کنـد       شـاید مج . آنکه انسان را کم کم ماءنوس با ذکر و فکر و عبادت مى کند             
انسان را و توجه قلبى به مالک الملوک شود و محبت به جمال محبوب حقیقى پیدا شود و محبـت                    

  .قلب و تعلق آن از دنیا و آخرت کم گردد
شـایـد اگر جذبه ربوبى پیدا شود و حالتى دست دهد، نکته حقیقى عبادت و سر واقعى تـذکــر و                   

. و عـالم از نظر افتد و جلوه دوست غبار دو بینى را از دل بـزدایـد              تـفـکـر حـاصـل آیـد، و هـر د     
و چنانچـه در ریـاضــت   . و جز خدا کسى نمى داند که با همچو بنـده اى خـدا چـه کرامـت کنـد                   

شـرعـیـه و عبادات و مناسک و ترک مشتهیات عزم قوت گیرد و انسان صاحب عزم و اراده شـود،           
  .چنانچه شمه اى از آن سابق ذکر شد. و اراده انسان ناقص شوددر معاصى طبیعت غلبه کند و عزم 

  فـــطـــرت کـــمـــال طـــلبـــى و عـــشـــق جـــبـــلّى بـهجمیل مطلق: فـــصـــل 
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پـوشیده نیست بر هر صاحب وجدانى که انسان به حـسب فطـرت اصـلى و جبلـت ذاتـى عاشـق                      
وجـه بـه جـمـیـل عـلى االطـالق و کامـل مـن          کـمـال تـام مـطـلق اسـت و شـطـر قـلبـش مـتـ       

جمیع الوجوه است ، و این از فطرتهاى الهیه است که خداوند تبارک و تعالى مفطور کـرده اســت                   
بـنـى نـوع انـسـان را بـر آن ، و بـه ایـن حـب کـمـال اداره مـلک مـلکـوت گــردد و اسـبــاب                    

کــس بــه حــسـب حــال و مـقــام خــود             وصـول عـشـاق کـمـال مـطـلق شـود، ولـى هــر          
ـــردد    ـــه آن گ ـــلب او مـتـوج ـــد و ق ـــزى ده ـــال را چـی ــشـخـیـص کـم ـــرت : تـ ـــل آخ اه

. تـشـخـیـص کـمـال را در مـقـامـات و درجـات آخـرت داده قـلوبـشـان مـتـوجـه آنـهـاسـت             
لـذى فطـر الـسموات    و اهـل اهللا در جمال حق کمال و در کمال او جمال را یافته وجهت وجهـى ل            

فـرمـایـنــد، و حــب وصــال و عــشـق          ) 224(گـویـنـد، ولى مــع اهللا حــال        ) 223.(واالرض  
و اهـــل دنـیـــا چـــون تـــشـخـیـص داده انـــد کـــه کـمـــال در لذایـــذ  . جـمـــال او را دارنـــد

ـ          ا همـه  دنـیـاسـت و جـمـال دنـیـا در چشم آنها زینت یافتـه ، فطرتـا متوجـه آن شـدند ولـیکن ب
وصف ، چون تـوجـه فـطـرى و عـشـق ذاتـى بـه کمـال مطلـق متعلـق اسـت ، و سـایر تعلقـات               
عرضى و از قبیل خطا در تطبیق است ، هر چه انسان از ملک و ملکوت دارا شود و هر چه کماالت               

تـش   روزافزون گردد و آ      نفسانى یا کـنـوز دنـیـایـى یـا سـلطـنـت و ریـاسـت پیدا کند، اشتیاقش            
مـثـال نـفس صاحب شهوت هر چه مـشتهیات بـراى او زیـادتر گـردد               . عشقش افـروخـتـه گـردد  

تعلق قلبش به مشتهیات دیگرى که در دسترس او نیست بیشتر شود و آتش اشـتیاقش شـعله ورتـر           
 ریاست طلب اگر قطـرى را در زیـر پـرچم اقتـدار درآورد، متوجـه                   گـردد، و هـمـیـن طور نفس      

ر گـردد، و اگـر تـمـام کــره زمـیــن را در تـحــت سـلطـنــت درآورد، مـیــل آن                   قـطـر دیـگـ 
ولى بیچاره نمى دانـد فـطــرت چـیــز         . کـنـد که پرواز به کرات دیگر کند و آنها را متصرف شود           

تمـام حرکـات جـوهرى و طبیعـى و ارادى و جمیـع توجهـات قـلبــى و                   . دیـگـر را طـلق است     
ال زیباى جمیل على االطالق است و خود آنها نمى دانند، و ایـن مـحـبـت              تمایالت نفسانى به جم   

و اشـتـیـاق و عـشـق را، کـه بـراق مـعـراج و رفـرف وصول است ، در غیر مـورد خـود صـرف                     
  .مى کنند و آن را تحدید و تقیید بیجا مى نمایند

 انسان چـون قلبـا متوجـه بـه          بـالجـمـله ، از مـقصود اصلى خود دور افتادیم ، منظور این است که            
و چــون  . کمال مطلق است ، هر چه از زخارف دنیا را جمع آورى کند تعلق قلبش بیشتر مى شـود      

تشخیص داده که دنیا و زخارف آن کمال است ، حرصش رو به ازدیاد گذارد و عشقش افـزونـتــر              
رت ، کــه توجـه آنهـا از         بـه عـکـس اهـل آخـ   . شـود و احـتـیـاجـش بـه دنـیـا بـیـشـتـر گـردد      

دنیا سلب شود، و هر چه توجه به عالم عالم آخرت بیشتر کـنـنـد، مـیـل آنـهــا و تـوجــه قلبـى                     
آنها به این عالم کمتر گردد، تا از تمام دنیا بى نیاز شـونـد و غـنـى در قــلب آنهـا ظـاهر گـردد و                         
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ز هـر دو عــالم مــسـتغنى هـستند و از           عالم دنیا و زخارف آن را ناچیز شمارند چنانچه اهـل اهللا ا           
هر دو نشئه وارسته اند، و احتیاج آنها فقط به غنى على االطالق است و جلوه غنى بالذات صـورت                    

  ) 225.(هنیئا لهم . قلب آنها شده است 
کسى : پـس مـضـمـون حـدیـث شـریـف اشـاره تـوانـد بود به اینکه شرح داده شد که مى فرماید              

و .  کند و دنیا بزرگترین هم او باشد، قرار دهد خداوند فقـر را بـین دو چــشـمش                    که صبح و شام   
  .کسى که صبح و شام کند و آخرت بزرگترین هم او باشد، قرار دهد خداوند غنى را در قلب او

مـعـلوم اسـت کسى که توجه قلبش به آخرت باشـد، امـور دنیـا و کارهـاى صـعب او در نظـرش                       
 این دنیا را متصرم و متغیر و عبورگاه خود و متجر و دارالتربیه خود دانـد                حـقـیـر و سـهل شود، و    

و بـه هـیـچیک از سختى و خوشى آن اعتنا نکند، و احتیاجات او کم گـردد و افقـارش بـه امــور                       
 امورش جـمـع شــود و        دنـیـا و به مردم آن کم شود، بلکه به جایى رسد که بى احتیاج شود، پس                 

پس ، هر چه به این عالم به نظـر عظمـت   .  پیدا شود و غناى ذاتى و قلبى پیدا کند  تـنظیم در کارش  
و محبت نگاه کنى و قلبت عالقه مند به آن شود به حسب مراتب محبت ، احتیاجات زیـاد شـود و                      
فقر در باطن و ظاهر تو نمایان شود، و امورت متشتت و درهم شـود و قلبـت متزلـزل و غمنـاک و              

ت بر وفق دلخواه انجام نگیرد، و آرزو و حرصت روزافـزون گــردد و غــم و                 خائف شود، و امور   
چنانچـه در حـدیث     . حـسـرت بـر تـو چـیره شود و یـاءس و حیـرت در دلـت جـایگزین گـردد                 

  .شریف به بعضى از این معانى اشاره فرموده 
مـن  : لسالم ، قال    روى فـى الکـافـى بـاسـنـاده عـن حـفـص بـن قـرط، عـن اءبى عبداهللا ، علیه ا             

  ) 226.(کثر اشتباکه بالدنیا، کان اءشد لحسرته عند فراقها
مــن  : سـمـعـت اءبــا عـبــداهللا ، عـلیــه الـسـالم ، یـقــول              : و عـن ابـن اءبـى یـعـفـور قـال       

هم الیفنى ، و اءمل الیـدرک ، و رجـاء ال            : تـعـلق قـلبـه بـالدنـیـا، تـعـلق قـلبـه بـثـالث خصال        
یعنى کسى که تعلق داشـتـه بـاشـد دلش بـه دنـیـا، تـعـلق پـیـدا کـنـد قـلبـش بــه               ) 227.(ال  ین

انـدوهـى بـى زوال ، و آرزویـى کـه بـه او رسـیـده نـشـود، و امـیــدى کــه بــه او                   : سـه چـیـز 
  .نائل نشود

ن شود، و از دنیا و      و اما اهل آخرت هر چه به دار کرامت حق نزدیک شوند قلبشان مسرور و مطمئ               
و اگـر خـداى تـعـالى بـراى آنـهـا آجـال       . مـافـیـهـا مـنـصـرف و گـریـزان و مـتـنـفـر گـردنـد      

مـعـیـنـه قــرار نــداده بــود، لحـظــه اى در ایــن دنیـا نمـى ماندنـد، چنانچـه حـضرت مـولى                         
هـل ایـنـجا در رنج و تعـب       پـس آنـهـا در ایـن عـالم مـثـل ا      ) 228.(المـوحـدیـن مـى فـرمـایـد  

  ) 229.(جعلنا اهللا و ایاکم منهم انشاءاهللا . نیستند و در آخرت مستغرق بحار رحمت حق اند
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پـس اى عـزیـز، اکنون که مفاسد این علقه و محبت را متذکر شدى و دانـستى کـه انـسان را ایـن                       
د و دنیا و آخرت انسان را       مـحـبـت بـه هالکت دچار مى کند و ایمان انسان را از دست او مى گیر              

دامـن هـمـت بـه کـمـر زن و هـر قـدر تـوانـى بــسـتـگـى دل را  . درهـم و آشـفـتـه مـى کـنـد 
از این دنیا کم کن و ریشه محبت را سست کن ، و این زندگى چنـد روزه را نـاچیز شـمار و ایـن                           

الى توفیق بخـواه کـه تــو را         نعمت هاى مشوب به نقمت و رنج و الم را حقیر دان ، و از خداى تع                
کـمـک کـنـد و از ایـن رنـج و مـحـنـت خـالصـى دهـد و دل تو را ماءنوس به درا کرامت خود                   

  ) 230.(و ما عنداهللا خیر و اءبقى . کند
  الحدیث السابع
  حدیث هفتم

بـالسند المتصل الى محمد بن یعقوب عن على بن ابراهیم ، عن محمد بـن عیـسى ، عـن یـونس ،                       
  ) 231.(الغـضـب مـفـتـاح کل شر: اءبـوعـبـداهللا ، عـلیـه السـالم : ن داود بـن فـرقـد قـال عـ

  :ترجمه 
  .خشم کلید همه شرهاست : داود پـسر فرقد گوید حضرت صادق ، علیه السالم ، گفت 
ز در کتاب طهارۀ االعراق ، کـه ا      ) 232(شرح محقق کبیر، احمد بن محمد، معروف به ابن مسکویه ،          

کـتـب نـفـیـس کـم نظیر است در نیکویى ترتیب و حسن بیان ، چیـزى مـى فرمایـد کـه حاصـل                      
  :ترجمه اش قریب به این مضمون است 

غضب در حقیقت عبارت است از حرکتى است نفسانى که به           : کالم ابن مسکویه در تعریف غضب       
ایـن حرکـت    واسطه آن جوشش در خون قلب حادث شود بـراى شـهوت انتقـام پـس وقتـى کـه                     

سـخـت شود آتش غضب را فروزان کند و برافروخته نماید و متمکن کند جوشش خـون قلـب را                   
در آن ، و پـر کـنـد شـریـانـهـا و دمـاغ را از یـک دود تـاریـک مضطربى که به واسطه آن حــال                     

م ،  و مـثــل انــسـان در ایــن هـنـگــا         . عـقـل بـدو نـاچـیـز شـود و کـار او ضـعـیــف شــود          
چـنـانـچـه حـکـمـا گـویـنـد، مثل غارى شود که در او آتـش افروزنـد و پـر گـردد از شـعله ، و               
محبوس و مختنق گردد در آن دود و اشـتـعـال آتـش ، و بـپـا خـیـزد نـفـیـر آن و بـلنــد شــود                     
   نـایـره و صـداى آن از شـدت اشـتـعـال ، پس سخت شود عـالج آن و مـشکل گـردد خـاموش                      

مودن آن ، و چنان شود که هر چه بـر وى افـکنند که او را فرو نشاند، خود را نیز جزء آن شود و                        ن
پـس ، از ایـن سـبـب اسـت کـه انـسـان در ایــن حــال             . بر ماده آن افزاید و سبب ازدیـاد شـود       

یـن حــال    کـور شـود از رشـد و هـدایـت ، و کـر گـردد از مـوعـظـه و پـنـد، بـلکه موعظه در ا                 
سـبـب ازدیـاد در غـضـب شود و مایه شعله و نایره آن گردد، و از براى این شخص راه چـاره اى                     

گوید که من از کـشـتى که دچار بادهـا و          ) 233(و اما بقراط  : پس از آن فرماید   . در این حال نیست     
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یى کـه در آن     طوفانهاى سخت شود و متالطم کند آن را موجهاى دریا و بینـدازد آن را در لجـه هـا                   
کوههاى دریایى است امیدوارترم از شخص غضبناک برافروخته ، زیـرا کــه کــشـتـى را در ایــن                  
حـال مـالحـان بـا لطـایـف الحـیـل نـجـات دهـنـد، و امـا نـفـس وقـتى آتش غضبش شعله ور               

رى ، از قـبـیــل  گردید امید حیله براى او نیست البـتـه ، زیـرا کـه هـر چـه حـیـله بـه خــرج بــ    
انتهـى  . مـواعظ و نصایح و هر چه با او فروتنى کنى و زارى نمـایى ، بـر شـعله و مایـه آن افزایـد                        

).234 (  
  فصل ، در بیان فواید قوه غضبیه

بدان که قوه غضبیه یکى از نعم بزرگ الهى است که به واسطه آن تعمیر دنیا و آخرت شـود، و بــا                      
ـوع و نـظـام عـایـله گـردد، و مـدخـلیـت عـظـیــم در تـشکیل             و ن    آن حـفـظ بـقـاى شـخـص     

اگر این قوه شریفه در حیوان نبود، از نامالیمات طـبـیـعـت دفـاع           . مدینه فاضله و نظام جامعه دارد     
و اگـر در انـسان نبـود، عـالوه بـر ایـن ، از                . نـمـى کرد و دستخوش زوال و اضمحالل مى گردید        

بلکه حد تفریط و نقص از حـال اعـتـدال نـیـز از مـذام           . ات باز مى ماند   بسیارى از کماالت و ترقی    
 ملکات شمرده شود که بر آن مفاسدى بسیار و معایبى بیشمار مترتب گـردد، از                  اخـالق و نـقایص    

قبیل ترس و ضعف و سستى و تنبلى و طمع و کم صبرى و قـلت ثـبــات ـ در مـواردى کـه الزم     
مودى و زیر بار رفتن و انظالم و رضاى به رذایل و فضایح که پیش آید است ـ و راحت طلبى و خ 

اءشـداء  : خداى تعالى در صفت مؤ منـین فرمایـد        . براى خود یا عایله اش و بى غیرتى و کم همتى            
  ) 235.(على الکفار رحماء بینهم 

نیـه و عقلیـه     اداره امـر بـه مـعـروف و نهى از منکر و اجراى حدود و تعزیرات و سایر سیاسات دی                
نشود جز در سایه قوه شریفه غضبیه ، پس آنها که گمان کردند کشتن قوه غضب و خاموش کـردن                    
آن از کماالت و معارج نفس است ، خود خطـائى بـزرگ و خطیئـه عظیمـه اى کردنـد و از حــد                         

ـله بیچاره ها ندانند که خداى تبـارک و تعـالى در جمیـع سـلـس              . کـمـال و مـقـام اعتدال غافل اند     
حـیـوانـات ایـن قـوه شـریـفه را عبث خلق نفرموده و در بنى آدم این قوه را سرمایه زنـدگـانــى                  

جهاد با اعداء دین و حفظ نظام عایله بشر و          . مـلکى و ملکوتى و مفتاح خیرات و برکات قرار داده           
 انــسـان اســت   ذب از چان و مال و ناموس و سایر نوامیسه الهیه ، و جهاد بانفس که اعـدا عــدو           

حفظ تجاوزات و تعـدیات و حـدود و ثغـور و            . صـورت نـگـیـرد مگر به این قوه شریفه        ) 236(،
از ایـن جهـت اسـت    . دفع موذیات و مضرات از جامعه و شخص در زیر پرچم این قوه انجام گیرد     

و بــراى بـیــدار کــردن و        . که حکما بـراى دفـع خاموشـى و خمـودى آن عالجهـا قـرار دادنـد                 
ـحـریـک نـمـودن آن مـعـالجـات عـلمـى و عـمـلى اســت ، از قـبــیل اقـدام در امـور مهمـه                    ت

حتـى از بعـضى از     . هایله ، و رفتن در میدانهاى جنـگ ، و در موقـع خـود جهـاد بـا اعـداى خـدا                      
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متفلسفین منقول است که در محلهاى خوفناک مى رفـت و توقـف مـى کـرد و نفـس خــود را در           
 انداخت و سوار کشتى مى شد در موقع تالطم دریا، تا آنکه نفسش از خـوف                 مخاطرات عظیمه مى  

در هـر صـورت ، در بـاطن ذات انـسان و             ) 237.(نجات پیدا کند و از کسالت و سستى رهایى یابد         
حیوان قوه غضبیه موجود و مودوع است ، اال آنکه در بعضى خاموش و افـسـرده اســت ، مـثــل                    

بـایــد اگــر انــسـان در خــود حــال خـامـوشــى و              . ر بـاشــد  آتـشـى کـه زیــر خـاکــسـتـ     
سـسـتـى و بـیـغـیـرتـى احـسـاس کـرد، بـا مـعـالجـه بــه ضــد از آن حــال بـیــرون آیــد و                    
. نفس را در حال اعتدال درآورد، که آن شجاعت است که از ملکات فاضله و صفات حـسنه اسـت          

  .که پس از این اشاره اى به آن مى شود
  غضب ) در(فصل ، در بیان مذمت افراط 

چنانچه حال تفریط و نقص از اعتدال از صفات رذیله و موجب مفاسد بسیارى است ، که شـمه اى    
از آن را شـنـیـدى ، هـمـیـن طـور حـد افـراط و تـجـاوز از حـد اعـتـدال نیز از رذایل اخالقـى                   

عــن  : د آن حـدیث شـریــف کـافــى         کفایت مى کند در فـسا     . و موجب فسادهاى بیشمار است      
الغــضـب  : قــال رســول اهللا ، صــلى اهللا عـلیــه و آلـه               : اءبـى عـبـداهللا ، عـلیـه السـالم ، قـال        

یـعـنـى از حـضـرت صــادق ، عـلیــه        ) 238.(یـفـسـد االیـمـان کـمـا یـفـسـد الخـل العـسـل       
غـضب فاسـد کنـد      : اهللا علیه و آلـه ، فرمـود       رسول خدا، صلى    : السـالم ، مـنـقـول است که فرمود     

  .ایمان را، چنانچه فاسد کند سرکه عسل را
چـه بـسـا بـاشـد کـه انـسـان غضب کند و از شـدت آن از دیـن خـدا، برگـردد و نـور ایمـان را                         
خاموش کند و ظلمت غضب و آتش آن ، عقاید حقه را بسوزاند، بلکه کفر جحودى پیدا کنـد و او                     

و توانـد بــود کــه       .  ابدى رساند، و در وقتى تنبه پیدا کند که پشیمانى سودى ندارد            را بـه هـالکت  
هـمـین آتش غضب که در قلب بروز کند ـ و آن جمره شیطان است ، چنانچه حضرت باقرالعلوم ،  

یـعـنــى  ) 239.(ان هذا الغضب جمرۀ من الشیطان توقد فى قــلب ابــن آدم              : علیه السالم ، فرماید   
ــ  .  ایـن غـضـب بـرقه آتشى است از شیطان که افـروخـتـه شـود در قــلب پــسـر آدم                  هـمـانـا

چـنـانـچـه حـضـرت بـاقرالعلوم ، علیـه       . صـورتـش در آن عالم صورت آتش غضب الهى بـاشـد        
: مـکتوب فى التوراۀ فیما ناجى اهللا ، عزوجل ، به موسـى             : السالم ، فرماید در حدیث شریف کافى        

یعنى در تـورات  ) 240.( اءمسک غضبک عمن مـلکـتـک عـلیـه اءکـف عـنـک غـضبى یا موسى ، 
اى موسى ، نگاه دار غضب خـود        : نوشته است ، در ضمن اسرارى که خداى تعالى به موسى فرمود           

و بدان کـه    . را از کسى که تـو را مـسـلط نـمـودم بـر او، تـا آنـکه نگه دارم از تو غضب خودم را                  
چنانچه در حدیث وارد است کـه از حـضرت     . ز آتـش غـضب الهى دردناکتر نیست       هیچ آتـشـى ا  

چه چیز از همـه اشـیا سـختتر         : عیسى بـن مـریـم ، عـلیـهـمـا السـالم ، حواریین او سؤ ال کردند           
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به چه چیـز حفـظ کنـیم خـود را از آن ؟              : گفتند. است فـرمـود سـخـتـترین اشیا غضب خداست       
  ) 241.(نکنیدبه آنکه غضب : فرمود

  
پـس ، مـعـلوم شـد کـه غـضب خدا از هر چیـز سـخت تـر و شـدیدتر اسـت و آتـش غـضبش                         

و . سوزنده تر است ، و صورت غضب در این عالم صـورت آتـش غـضب خداسـت در آن عـالم                       
 غــضـب الهــى ، کــه مـبــداء آن ،              چنانچه خود غـضـب از قـلب بـروز کـنـد، شـایـد آتــش           

 رذایل قلبیه است ، از باطن قلب بروز کند و بر ظاهر سـرایت کنـد و از مـدارک        غـضـب و سـایـر  
. ظاهره انسان ، از قبیل چشم و گوش و زبان و غیر اینها، شعله هاى سخت دردنـاکش بیـرون آیـد                     

بلکه خود ایـن مـدارک ابـوابـى اسـت کـه بـه جـانــب آن جـهـنــم گــشـاده شــود، و آتــش                    
. وزخ جـسـمـانـى آثـار بـر ظاهر بدن انسان احاطه کنـد و رو بـه بـاطن رود                جـهـنـم اعـمـال و د   

پس ، انسان بین این دو جهنم ، که یکى از باطن قلب بروز کرده و نـایره و شـعله اش از طریـق ام                          
الدمـاغ بـه مـلک بـدن وارد گـردد، و دیـگـرى صــورت قـبـایــح اعـمــال و تـجــسـم افعـال                   

و خداى تبارک و تعالى مى دانـد  . ه باطن تصاعد کند، در فشار و عذاب است  است و از ظاهر رو ب     
تــو گـمــان مـى کنـى احاطـه          . که این چه فشارى و چه زحمتى است غیر از سوختن و گداختن              

جهنم مثل این احاطه هاست که تو تصور مى کنى ؟ احاطه اینجا فقط به سطح ظـاهر اسـت ، ولـى                       
و اگــر خــداى نـخـواسـتــه صــورت         .  به سطوح و اعماق است       احاطه آنجا به ظاهر و باطن و      

غـضـب در انـسـان مـلکـه راسـخـه گـردد کـه فصل اخیرش صورت غضب گردد، در این عـالم                
نظیر ندارد، زیرا که سبعیت انسان را در ایـن حــال مـقـایــسـه بــا هـیـچـیــک از حـیـوانــات                     

ـب کـمــال احــدى از مـوجــودات هــم تـرازوى ایـن              هـمـان طـور کـه در جـان    : نـتـوان کـرد 
اعجوبه دهر نیست ، در جانب نقص و اتصاف به صـفــات رذیــله و ملکـات خسیـسه نیـز بـا او                        

در شـاءن   ) 242(اءولئک کـاالنـعـام بـل هـم اءضــل       . هیچیک از موجودات در میزان مقایسه نیاید      
  . درباره قلوب قاسیه بشر نازل گردیده است )243(او وارد شده ، فهى کالحجارۀ اءو اءشد قسوۀ 

ایـنـهـا کـه شـنـیـدى شمه اى است از فـساد ایـن نـایره سـوزناک غـضب در صـورتى کـه از آن                        
مـعـاصـى و مـفـاسـد دیـگـر بروز نکند ـ و خود آتش درونى ظلمانى در باطن درهـم پیچیـده و    

چنانچه شعله مختنق به هم پیچیـده و بـا          مـحـبـوس شـود و مـخـتـنـق شده اطفاء نور ایمان کند،          
دودهـاى ظـلمـانـى مـلتـوى شده نور را منطفى و خاموش نماید ـ ولى خیلى بعیـد اسـت ، بلکـه     
عـادتـا از جـمـله مـمـتـنـعـات اسـت ، کـه در حـال شـدت غـضـب و اشتعال نایره آن ، انـسان                  

  .از سایر معاصى بلکه موبقات و مهلکات نجات پیدا کند
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چـه بـسـا بـه واسـطـه غـضب یک دقیقه شدت اشـتعال ایـن جمـره ملعونـه شـیطانى انـسان بـه                      
سـب انـبــاو مـقـدســات ، نـعـوذبــاهللا ، کـنــد،         : پـرتـگـاهـهـاى نـیـسـتـى و هـالکـت افـتـد    

چنانچـه در   . قـتل نفس مظلومه کند و هتک حرمات نماید، و دنیا و آخرت خود را به باد فنـا دهـد                   
عـن اءبـى عـبـداهللا ، عــلیه الـسالم ، فـى حـدیث کـان اءبـى                 : ـدیـث شـریـف کـافـى اسـت     ح

اءى شـى ء اءشـد مـن الغـضـب ؟ ان الرجـل لیـغـضـب فـیـقـتـل النــفس التـى حـرم                 : یـقـول  
چـه  : یعنى حضرت صادق ، علیه السالم ، فرمود که پدرم مى فرمـود            ) 244.(اهللا و یقذف المحصنه     

یدتر است از غضب ؟ همانا مرد غضب مى کند، پس قتل نفسى را که خدا حرام کرده مـى                    چیز شد 
  .کند، و افترا به زن محصنه مى زند

و بـیـشـتـر فـتـنـه هـاى بـزرگ و کـارهـاى فـجـیـع در اثــر غــضـب و اشـتـعــال آن واقــع                   
ـ . شـــده  ـــاک ب ـــلى خـوفـن ـــد خـی اشـــد از حـــال انـــسـان در حـــال سـالمـــت نـفـــس بـای

و اگـر داراى ایـن آتش سوزان است ، در وقتى که حالت سکونت از بــراى                . غـضـبـنـاکـى خـود 
 اسـت در صـدد عـالج بـرآیـد و بـا تـفـکــر در مـبــادى آن و مـفـاســد آن در حــال                       نـفـس  

ى را کـه خــداى   فکر کند قـوه ا . اشـتـداد و آثـار و مفاسد آن در آخر امر بلکه خود را نجات دهد       
تـعـالى بـراى حـفـظ نظام عالم و بقاى نوع و شخص و ترتیب نظام عایله و تمشیت بنى االنـسان                   
و حفظ حدود و حقوق مرحمت فرموده ، و در سایه آن باید نظام ظاهر و بـاطن و عــالم غیـب و                        

ـاصــد  شهادت اصالح شود، اگر انسان در خالف آن و بر ضد مطلوبات حق تعالى و خــالف مـق                 
و چـقـدر ظــلوم و  . الهى صرف کند، چقدر خیانت کرده و مستحق چه مالمتها و عقوبتهایى است            

اسـت کـه رد امـانـت حـق تـعـالى را نـکـرده ، سهل است ، او را صـرف در راه                  ) 245(جـهـول  
پـس . معلوم است چنین شخصى امان از غـضـب الهـى نـدارد        . عداوت و تحصیل غضب او کرده       

ز آن تـفکر کند در مفاسد اخالقى و اعمالى که از غضب تولید شـود، و آثـار ایـن خـلق نـاهنجار                   ا
در دنیا گرفتار زحمـت و بلیـه نمایـد، و در            : است که هر یک ممکن است انسان را تا ابد مبتال کند           

  .آخرت گرفتار عذاب و عقاب 
ن خلق زاییده شود، بلکه گاهى منتهى شـود         امـا مـفـاسـد اخـالقـى ، مثل کینه بندگان خدا که از ای          

و معلـوم اسـت قباحـت و        ! به کینه انبیا و اولیا، بلکه کینه ذات مقدس واجب الوجود و ولى الـنعم                
پناه مى برم به خداى تعالى از شر نفس سرکش که اگر عنانش لحظه              . فساد آن چه قدر عظیم است       

و مثل حسد، که    . و به هالکت ابد مى کـشـاند     اى گسیخته شود، انسان را به خاک مذلت مى نشاند           
  .شمه اى از فضایح آن را در سابق شنیدى در شرح حدیث پنجم ، و غیر از اینها از مفاسد دیگر

شـایـد در آن حـال رده اى گـویــد، یــا          . و امـا مـفـاسـد اعـمـالى ، پـس مـحـصـور نـیـسـت         
ک حرمات الهیه و خرق نـوامـیـس مـحـتـرمــه نــماید،          سـب انـبـیا و اولیا، نعوذباهللا ، کند، با هت        
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با قتل نفوس زکیه کند، یا خانمان بیچاره اى را به خاک مـذلت نــشـانـد و نـظــام عـایــله اى را                       
مـخـتل کند، و کشف اسرار و هتک استار نماید، و دیگر از مفاسد بـیـشـمـار کـه در حـال فـوران             

پــس ایــن خــلق را مــى تــوان           . ن انسان به آن مبتال شـود       ایمانسوز خانمان خراب ک      این آتش   
گـفـت ام امـراض نـفـسـانـیـه و کـلیــد هــر شــر اســت ، و در مـقـابــل آن کـظــم غـیظ و                      

چنانچـه در  . فرونشاندن نایره غضب ، جوامع کلم و نقطه تمرکز محاسن و مجمـع کرامـات اسـت               
  :حدیث شریف کافى وارد است 

، عن احمد بن محمد بن خالد، باسناده عـن اءبـى عبـداهللا ، علیـه الـسالم ، قــال                    عدۀ من اءصحابنا  
انــى اءسـکــن البـادیــۀ ،       : اءتـى رسـول اهللا رجـل بــدوى ، فـقــال          : سـمـعـت اءبـى یـقـول    

امــرک اءن ال تـغــضـب ، فـاءعــاد عـلیــه االعــرابى             : فـقــال   . فـعـلمـنـى جـوامـع الکــالم     
ال اءســاءل عــن شــى ء بـعــد          : الث مرات ، حتى رجع الرجـل الى نـفـسـه ، فـقـال           المساءلۀ ث 

اءى شــى ء اءشــد مــن        : قـال و کـان اءبـى یـقـول      . هـذا، مـا اءمـرنـى رسـول اهللا اال بـالخـیـر      
  ) 246.(الغـضـب ؟ ان الرجل لیغضب فیقتل النفس التى حرم اهللا و یقذف المحصنۀ 

 صـادق ، عـلیـه السـالم ، فرماید شنیدم پدرم مى فرمود مرد بیابـان نــشـیـنـى                یـعـنـى حـضـرت 
مـن سـاکن بادیـه هـستم ، تـعـلیــم           : خـدمـت رسول خدا، صلى اهللا علیه و آله ، آمد، عرض کرد           

پـس رسول خـدا،    .) یعنى چیزى که کم لفظ و داراى معانى بسیار باشد         (فـرمـا مـرا جوامع کلم را،      
 اعرابـى پرسـش       پس شـخص   . من امر مى کنم تو را که غضب نکنى          : یه و آله ، فرمود    صلى اهللا عل  

خود را سه مرتبه تکرار کرد تا آنکه رجوع به نفس خود کرد و گـفـت بـعـد از ایـن سـؤ ال نمـى                        
حضرت صادق ،   . کنم از چیزى ، رسول خدا، صلى اهللا علیه و آله ، امر نمى کـنـد مـرا مگر به خیر                  

چه چیز سخت تر از غضب است ؟ همانـا مـرد غـضب مـى                : پدرم مى فرمود  : الم ، فرماید  علیه الس 
  .کند پس مى کشد کسى را که خداوند خون آن را حرام کرده و افترا به محصنه مى بندد

پس از آنکه انسان عاقل در حال سکونت نفس و خاموشـى غـضب مالحظـه مفاسـد آن و مـصالح               
 خود حتم کند که که با هر قیمتى است و با هر رنجى و زحمتـى     کظم غـیـظ را نمود، الزم است بر      

مـمـکـن اسـت ایـن آتـش سـوزان و نـایـره فــروزان را از قــلب خــود فــرو نــشـانـد و دل                     
و این با قـدرى اقـدام و بـرخالف نفـس و             . خـود را از ظـلمـت و کـدورت آن صـافـى نـمـایـد        

دن در عواقب امر و نصیحت نمودن نفس کارى است بـس  خـواهـش آن رفـتـار نمودن و تدبر نمو     
چنانچه تمام اخالق فاسده ملکات زشت را مـى تـوان از سـاحت نفـس خـارج کـرد، و                     . مـمـکن  

  .جمیع محاسن و ملکات حسنه را مى توان در قلب وارد کرد و روح را با آن متحلى نمود
  فصل ، در بیان عالج غضب در حاالشتعال آن
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اما علمى ، تفکـر در ایـن      . ضب در حال اشتعال آن نیز عالج علمى و عملى است            از بـراى عالج غ   
  .امـور کـه ذکـر شـد، کـه آن نـیـز خـود از طـرق مـعـالجـات عـمـلیـه اسـت در ایـن حال 

امـا عـمـلى ، پـس عـمـده آن انـصـراف نـفـس اسـت در اول پـیـدایـش آن ، چـون ایــن قــوه          
شتعال پیدا مى کند و رو به اشتداد مى گذارد تا اینکه تنورش سـوزان و نـایــره                  مـثل آتش کم کم ا    

اش سـخـت فـروزان شـود و عـنـان را از دســت انــسـان بـکــلى بـگـیــرد و نــور عـقــل و                   
ایـمـان را خـامـوش کـنـد و چـراغ هـدایـت را یـکـسره منطفى نماید و انسان را بیچاره و ذلیـل                  

ان ملتفت باشد تا، اشتعال آن زیاد نشده و نایره آن شدت پیـدا نکـرده ، خــود را بــه                    باید انس . کند
یا به رفتن از آن محلى که اسباب غضب در آنجـا فـراهم شــده و یــا بــه                     : وسـایلى منصرف کند  

اگر نشسته است برخیزد، و اگر ایستاده است بنـشیند، یـا بـه ذکــر خــداى تـعــالى                    : تـغییر حال   
) 247( پـیـدا کـنـد ـ بـلکـه بـعـضـى ذکـر خـدا را در حـال غـضـب واجـب دانـنــد،  اشـتـغـال

در هر صورت ، ابتداى ظهور آن خیلى سهل اسـت جلـوگیرى از              . و یـا مشغول کارهاى دیگر شود     
  :و این دو نتیجه دارد. آن 

دیگر آنکه سـبب    و  . یـکـى آنـکـه در آن حـال نـفـس را سـاکـن کند و شعله غضب را فرو نشاند              
اگـر چـنـدى انــسـان مـواظــب حــال خــود بـاشــد و بــا               . مـعـالجـه اسـاسـى نـفـس شـود   

و بـه   . نـفـس چـنـیـن مـعـامـله کـنـد، بـکـلى حال تغییر پیدا مى کند و رو به اعتدال مى گـذارد                
ءبــى جـعـفــر،    بعض این معانى اشاره فرموده در احـادیـث شـریـفـه کـافــى بـاسـنــاده عــن ا              

و ان اءحـدکم اذا     . ان هذا الغضب جمرۀ من الشیطان توقد فى قلب ابـن آدم             : عـلیـه السـالم ، قال     
غضب احمرت عـیـنـاه و انـتـفـخـت اءوداجـه و دخـل الشـیطان فیه ، فاذا خاف اءحـدکم ذلـک                 

  ) 248.(من نفسه ، فلیلزم االرض ، فان رجز الشیطان لیذهب عنه عند ذلک 
همانا این غضب برقه آتشى از شیطان اسـت         : عـنـى حـضـرت بـاقر العلوم ، علیه السالم ، فرمود        یـ

و همانا یکى از شماها وقتى خشمناک شود، چـشـمان او سـرخ            . که در قلب پسر آدم افروخته شود      
آن پس وقتى که تـرسـیـد یـکـى از شما      . شود و رگهاى گرده او باد کند، و شیطان در او وارد شود            

  .را از خودش ، به زمین بچسبد و مالزم آن شود، زیرا که پلیدى شیطان از او برود در این هنگام 
: ذکـر الغـضـب عـنـد اءبـى جـعـفـر، عـلیـه الـسـالم ، فـقــال            : و بـاسـنـاد عـن مـیـسـر قـال      

ضب على قوم و    فـاءیما رجل غ  . ان الرجـل لیـغـضـب فـمـا یـرضـى اءبـدا حـتـى یـدخـل النـار        
هو قائم فلیجلس من فوره ذلک ، فانه سیذهب عنه رجز الشیطان ، و اءیما رجـل غـضب علـى ذى                      

ذکـر شـد غـضب    : راوى گــوید ) 249.(رحم فلیدن منه فلیمسه ، فان الرحم اذا مـست سـکـنــت         
هـمـانـا مـرد غـضـب مـى کـنـد، پـس راضــى       : خدمت حضرت باقر، علیه السالم ، پس فـرمـود       

پس .) یعنى غضب او فروننشیند تا او را به آتش جهنم کشاند          . (نـشـود هـرگـز تـا داخل آتش شود     
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هر مردى که غـضـب کـرد بـر قومى و حال آنکه ایستاده است ، فورا بنشیند که همانا بزودى برود                   
را و هر مردى که غضب کند بر خویشاوندان خـود، نزدیـک او رود و او                 . از او وسـوسـه شـیطان     

  .مس کند، زیرا که رحم وقتى ممسوس شد به مثل خود، ساکن شود
یکـى  : و از ایـن حـدیـث شـریـف دو عـالج عـلمـى اسـتـفـاده شـود بـراى حـال ظهور غضب               

عمومى که آن نشستن و تغییر وضع دادن است چنانچه در حدیث دیگر اسـت کـه اگـر نـشـسـتـه                 
و از طـرق عـامـه مـنـقـول اسـت کـه پـیغمبر خدا، صلى          ) 250.(بـود و غـضـب کـرد بـرخـیـزد    

اهللا علیه و آله ، وقتى غضب مى فرمود، اگر ایستاده بود مى نشست ، و اگر نشسته بود به پشت مى                      
و دیگر عالج خصوصى راجع به ارحام که اگر رحمى غضب           ) 251.(خوابید، غضبش ساکن مى شد    

  .اینها معالجه شخص غضبناک از خودش . ى نشیندکرد بر رحم خود، او را مس کند غضبش م
و امـا دیـگـران اگـر بـخـواهـنـد عـالج او را کـنـنـد در حال ظهور غضب ، اگر در اول امر باشد                   
به یک نحوى از انحناى علمى و عملى که ذکر شد مـى تـوان او را عـالج کـرد ولى اگـر شــدت                     

و عــالج آن بــسـیـار در       . ـح بـرخـالف نـتـیـجـه دهـد   کـرد و اشـتـعـال پـیـدا نـمـود، نـصـای     
زیـرا کـه ظهـور بـراى     . ایـن حـال مـشـکـل است ، مگر به تخویف کسى کـه از او حـشمت بـرد       

کسانى بـشـود کـه انـسـان خـود را بـر آنـهـا غـالب و چـیـره بـبـیـنـد یـا الاقل قوه خـود را آن                   
حس غلبه آنها را کند غضب ظهور پـیــدا نـکـنــد، بـلکــه             متساوى یابد و اما بر کسانى که نفس         

غـلیـان و جـوشـش خـون قـلب مـوجـب یـک اشتعال باطنى گردد، آن در باطن مختنـق شـود و                  
پـس عـالج حـال شـدت غـضـب و فـوران آن کـارى         . محبوس گردد و حزن در قلب تولید شود       

  .نعوذباهللا منه .  دشـوار و مشکل  اسـت بـس 
  ل ، در بیان عالج غضب است به قلع اسباب آنفص

و آن امـور  . از مـعـالجـات اساسى غضب قلع ماده آن است به برطـرف کـردن اسـباب مهیجـه آن                
  .بسیارى است که ما بعضى از آن را که مناسب با این اوراق است ذکر مى کنیم 

حب نفوذ اراده و بسط     یـکـى از آنـهـا حـب نـفـس اسـت کـه از آن حـب مال و جاه و شرف و                 
زیرا که انسان داراى این محبتها      . قدرت تـولیـد شـود، و اینها نوعا اسباب هیجان آتش غضب شود          

بـه ایـن امـور خـیـلى اهـمـیـت دهـد و مـوقـعــیت اینهـا در قلـبش بـزرگ اسـت ، و اگـر فـى         
و یـــا احـتـمـــال الجملــه مـزاحـمـتـــى در یـکـــى از ایـنـهـــا بـرایـــش پـیـــش آمـــد کـنـــد، 

مـزاحـمت دهد، بى موقع غضب کند و جوش و خروش نمایـد، و متملـک نفـس خـود نـشود، و                      
طـمـع و حـرص و سـایـر مـفـسـدات کـه از حـب نـفـس و جـاه در دل پـیـدا شـده عـنــان را        

 ولـى اگـر حـبش     . از دسـت او بـگـیـرد و کـارهـاى نـفـس را از جـاده عـقـل و شرع خارج کند              
شدید نباشد، به امور اهمیت کم دهد، و سکونت نفس و طـماءنینه حاصـله از تـرک حـب جـاه و                      
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و انــسـان بــى   . شرف و سایر شعبات آن نگذارد نفس برخالف رویه و عـدالت قـدمــى گــذارد              
تـکـلف و زحـمـت در مـقـابـل نـامـالیمات بردبارى کند و عنان صبرش گـسیخته نـشود و بـى                  

و اگـر حب دنیا از دلش بیخ کن شود و قلع ایـن مـاده فاسـده                 . ازه غـضـب نـکـنـد  موقع و بى اند   
بکلى شود، تمام مفاسد نیز از قلب هجـرت کنـد و تمـام محاسـن اخالقـى در مملکـت روح وارد                       

  .گردد
و سـبـب دیـگـر از مـهیجات غضب آن است که انسان غـضب و مفاسـد حاصـله از آن را، کـه از       

ـ    قـایـص و رذایـل اسـت ، بـه واسـطــه جـهــل و نـادانــى کـمــال گـمــان                 اعظم قـبـایـح و ن
چـنـانـچـه بـعـضـى از جـهـال آنـها را جوانمردى و شـجاعت و           . کـنـد و از مـحـاسـن شـمـرد    

شهامت و بزرگى دانند و از خود تعریفها و توصیفها کـنـنــد کــه مــا چنـین و چنـان کـردیم ، و                         
  .صفات مؤ منین و از صفات حسنه است ، اشتباه به این رذیله مهلکه کردندشجاعت را،که از اعظم 

اکـنـون باید دانست که شجاعت غیر از آن است و موجبات و مبادى آثار و خواص آن غیر از ایـن                     
مـبـداء شـجـاعـت قـوت نـفـس و طـمـاءنـیـنــه آن و اعتـدال و ایمـان و قلـت                 . رذیـله اسـت   

اما غضب از ضعف نفس و تــزلزل آن و ســستى            .  و پست و بلند آن است        مباالت به زخارف دنیا   
ایمان و عدم اعتدال مزاج روح و محبت دنیا و اهمیت دادن به آن و خوف از دسـت رفـتـن لذایـذ                    

و لهذا این رذیله در زنها بیشتر از مردها، و در مریضها بیـشتر از صـحیحها، و در                   . نـفـسـانیه است   
و . و شـجـاعــت عـکــس آن اســت         .  بزرگها، و در پیرها از جوانها بیشتر است          بچه ها بیشتر از   

کـسـانى که داراى رذایل اخالقـى هـستند زودتـر غـضبناک شـوند از کــسـانـى کــه فــضـایـل                     
مـĤبـنـد، چنانچه مى بینیم بخیل زودتر و شدیدتر غضب کند اگر معترض مـال و منـالش شـوند از                    

  .غیر او
شخص غـضبناک   . و اما در آثار نیز مختلفند     . به مبادى و موجبات شجاعت و غضب        ایـنـهـا راجع   

در حـال شـدت و فـوران غـضـب مـثـل دیـوانـه هـا عـنـان عـقـلش گـسـیـخـتـه شـده مـثــل        
حـیـوانـات درنـده بـدون مـالحـظـه عـواقـب امـور و بـدون رویـه و حـکـم عـقــل تـهــاجم                

ر زشت و قبیح از او صادر شود، متملک زبان و دسـت و پـا و سـایــر اعـضاى                 کند و افعال و اطوا    
چشم و لب و دهن را به طورى زشت و بدترکیب کند که اگر در آن حــال آیـیـنــه                    : خود نیست   

بعضى از صاحبان این    . بـه دسـت او دهـنـد از زشـتـى صـورت خـود خـجـل و شـرمـسار گردد           
بلکه به جـمـادات ، غـضـب کـنـنـد، هـوا و زمـین و بـرف و بـاد و                  رذیله به حیوانات بى شعور،      

گاهى بر قلم و کتاب     . باران و سایر حوادث را سب کنند اگر خـالف مطلوبات آنها جریان پیدا کند             
اما شخص شجاع در جمیع     . و کاسه و کوزه و غضب کنند، آنـهـا را درهـم شـکـنـنـد یا پاره کنند             

  ).است (کارهایش از روى رویه و میزان عقل و طماءنینه نفس . ت این امور به خالف آن اس
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در موقع خود غضب مى کند و در موقع خود حلم و بردبارى کند، و هر چیز او را حرکت ندهـد و     
و در مـوقـع غـضـب بـه انـدازه غـضـب کـنــد و بــا تـمـیــز و عـقــل                 . بـه غـضـب نـیـاورد  

تقام کشد و به چه اندازه و به چه کیفیت انتقام کند، و از کـه عـفــو     مى فهمد از که ان    . انـتـقام کشد 
در وقـت غـضب عنـان عقلـش در دسـتش اسـت و بـه حرفهـاى زشـت و                    . و اغـمـاض نـمـایـد  

و کـارهـایــش هـمــه از روى مـیــزان عقـل و شـرع و               . اعـمـال نـاهـنـجـار مـبـادرت نـکـنـد   
  .د که در آخر کار پشیمان نشودعدل و انصاف است ، به طورى اقدام کن

پـس ، انـسـان آگـاه نـبـایـد بـى این خلق ، کـه یکـى از اوصـاف انبیـا و اولیـا و مـؤ منـین و از                            
فـضـایـل کـمـاالت نـفـسـانـیـه اسـت ، و دیـگـرى ، که از صفات شـیطان و وسوسـه خنـاس و     

ولـى حجـاب   . ارد و در اشتباه بیفتـد رذایـل نـفـسـانـیـه و نـقـایـص قـلبـیـه اسـت ، فـرق نـگـذ   
جـهـل و نـادانى و حجاب حب دنیا و نفس چشم و گوش انسان را مى بندد و انسان را بیچـاره و                      

  .هالک مى کند
و اسباب دیگرى براى غضب ذکر کرده اند مثل عجب و افتخار و کبـر و مـراء و لجـاج و مـزاح و                         

و . قـام و مـقــال و مــاللت حــال گــردد          غـیـر آن کـه تـفـصـیـل هـر یـک مـوجـب طـول مـ        
شـاید بیشتر یا تمام آنها به این دو مبداء و مطلب که ذکر کردیم برگشت کند، یـا بـه واسـطه و یـا                         

  .والحمدهللا . بالواسطه 
  الحدیث الثامن
  حدیث هشتم

بـسـنـدى المتصل الى محمد بن یعقوب عن علـى بـن ابـراهیم ، عـن اءبیـه ، عـن النـوفلى ، عـن               
قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عـلیـه و آله        : سـکـونـى ، عـن اءبـى عـبـداهللا ، عـلیـه السـالم ، قـال           ال
مـن کـان فـى قـلبـه حـبـۀ مـن خردل من عصبیۀ ، بعثه اهللا یـوم القیامـۀ مـع اءعـراب الجاهلیـۀ                      : 
).252 (  

  :ترجمه 
فرمود رسول خدا، صـلى     : که فرمود سـکـونـى از حـضـرت صـادق ، عـلیـه السـالم ، نـقـل کـند           

کسى که بوده باشد در دل او دانه خردلـى از عـصبیت ، برانگیزانـد خـدا او را روز             : اهللا علیه و آله ،    
  .قیامت با عربها جاهلیت 

و آن  . شـرح خـردل را در فـرس قدیم اسپندان گویند، و در فارسى ایـن زمـان خــردل گـویـنــد                  
  ) 253.(اص بـسیار دارد، و از آن مشمع سازنددوایـى اسـت مـعـروف کـه خـو
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و عـصبۀ اقـربــاء از      . و عـصـبـى کـسـى است که حمایـت کنـد خویـشاوندان خـود را در ظلـم                  
و عـصبیت و  . جـانـب پـدر است ، زیرا که آنها احاطه کنند به او و او شدید شود به واسـطه آنــها                 

  .کر شد کلمات اهل لغت بوداینها که ذ. تعصب حمایت کردن و مدافعه نمودن است 
عصبیت یکى از اخالق باطنـه نفـسانیه اسـت کـه آثـار آن مدافعـه کـردن و حمایـت                      : فـقـیر گوید 

نـمـودن از خـویـشاوندان و مطلق متعلقان است ، چه تعلق دینـى و مـذهبى و مـسلکى باشـد، یـا                     
و ایــن   . ى و جز اینها   تـعـلق وطـنـى و آب و خاکى یا غیر آن ، مثل تعلق شغلى و استاد و شاگرد                

. از اخـالق فـاسـده و مـلکات رذیله اى است که منشاء بسیارى از مفاسد اخالقى و اعمالى گــردد           
و خـود آن فـى نـفـسـه مـذموم است گرچه براى حق باشد، یا در امر دینى باشد و مـنـظور اظهار                   

امـا اظـهــار حـق و       . باشـد حق نباشد، بلکه منظور غلبه خود یا هم مسلک خود یا بـستگان خـود                
ترویج حقیقت و اثبات مطالب حقه و حمایت براى آن یا عـصبیت نیـست ، یـا عـصبیت مذمومـه                      

و بـه   . میزان در امتیاز اغراض و مقاصد و قـدم نفـس و شـیطان و حـق و رحمـان اسـت                       . نیست  
ـ                 ستگان و عـبـارت دیـگـر، انـسـان در عـصـبـیتهایى که مى کشد و حمایتهـایى کـه مـى کنـد از ب

مـتـعـلقـان خـود، یـا نـظـرش مـحـض اظـهـار حـق و امـاتـه بـاطـل اسـت ، ایـن عـصـبـیـت              
مـمـدوحـه و حـمـایـت از جـانـب حق و حقیقت است و از بهترین صفات کـمـال انــسـانـى و                

یت خـلق انـبیا و اولیا است ، و عالمت آن آن است که حق با هر طرف هست از آن طـرف حـمــا         
چنین شخصى از حـمایت کنندگان حماى      . کند گرچه از متعلقان او نباشد، بلکه از دشمنان او باشد          

حقیقت و در زمره طرفداران فضیلت و حامیان مدینه فاضله به شمار آید و عـضو صـالح جامعـه و                     
و اگر نفسیت و قومیت او را تحریک کرد کـه اگـر بـاطــلى هــم از             . مصلح مفاسد جمعیت است     

خـویـشـاوندان و منسوبان خود ببیند با آنها همراهى کند و از آنها حـمـایت کند، چنـین شخـصى                  
داراى ملکه خبیثه عصبیت جاهلیت است ، و از اعضاى فاسده جامعه و مـفـسـد اخـالط صـالحـه                

شین اسـت ، و در زمـره اعـراب جـاهـلیت به شمار رود ـ و آنها یک دسته از عـربـهـاى بـیـابان ن 
بودند قبل از اسالم در زمان غلبه ظلمت و جهالت و نادانى ، و در آنـهـا ایـن خـلق زشت و ملکـه                     

بلکه در مطلق عرب ـ اال کسانى کـه بـه نـور هـدایــت مـهـتــدی    . ناهنجار کمال قوت را داشته 
علیـه  چنانچه در حدیث شریف از حـضرت امیـر،   . هستند ـ این خلق بیشتر است از سایر طوایف  

عرب را به عـصبیت     : السالم ، منقول است که خداوند تعالى عذاب کند شش طایفه را به شش چیز              
، و دهقانان را به کبر، و امیران را به ستم ، و فقیهان را به حسد، و تـاجران را بـه خیانـت ، و اهـل                             

  ) 254.(رستاق را به نادانى 
  فصل ، در بیان مفاسد عصبیت است 
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هل بیت عصمت و طهارت استفاده شود که خلق عصبیت از مهلکات و موبقات              از احادیث شریفه ا   
کافى بـسنده   . و مـوجـب سوء عاقبت و خروج از ایمان است ، و آن از ذمائم اخالق شیطان است                  

مـن تعـصب اءو تعـصب لـه فقـد خلـع ربـق               : الصـحـیـح عـن اءبـى عبداهللا ، علیه السالم ، قـال           
عنى کسى که عصبیت کـشد یـا عـصبیت کـشیده شـود، گـشاده شــود         ی) 255.(االیـمـان من عنقه    

و البـد متعـصب لـه بـراى     . یعنى از ایمان بیرون رود و سـرخود گـردد     . ریـسمان ایمان از گردن او    
رضایت داشتن او به عمل متعصب با او در جزا شریک است ، چنانچه در حدیث اسـت کـه کـسى              

و اال اگر راضى نباشـد و منزجـر باشـد از            ) 256(ر آید، که راضى باشد به کار قومى ، از آنها به شما          
  .خلق آنها مشمول حدیث شریف نیست 

مــن تـعــصـب ، عــصـبـه اهللا بـعــصـابۀ مـن            : و عـن اءبـى عـبـداهللا ، عـلیـه السـالم ، قــال           
کسى که عصبیت کشد، ببندد خـدا بـر         : یـعـنـى فـرمود حضرت صادق ، علیه السالم        ) 257.(النـار
  . او سرپیچى از آتش سر

لـم یـدخــل الجـنــۀ حـمـیــۀ غـیــر          : و عـن عـلى بـن الحـسـیـن ، عـلیـهـمـا السـالم ، قـال           
یـعـنــى  ) 258.(حـمـیـۀ حـمـزۀ بــن عـبـدالمـطــلب ، و ذلـک حـیــن اءســلم غـضبا للنبـى                   

ست به بهشت حمیتـى     داخل نشده ا  : جـنـاب عـلى بـن الحـسـیـن ، عـلیـهـمـا السـالم ، فـرمـود        
مگر حمیت حمزۀ بن عبدالمطلب ، و آن در وقتى بود که اسالم آورد بـراى غــضـبـى کــه کــرد                     
براى حمایت پیغمبر، صلى اهللا علیه و آله ، و قضیه اسالم حضرت حمزه به چنـد طـور نقـل شـده                       

  .که از مقصد ما خارج است ) 259(است 
رت است از نور الهـى و از خلعتهـاى غیبیـه ذات مقـدس               بـالجمله ، معلوم است که ایمان ، که عبا        

حـق جـل و عـالسـت بـر بـنـدگـان خـاص و مـخـلـصـان درگــاه و مـخــصـوصـا مـحـفــل                 
انـس ، مـنـافـات دارد بـا چـنـیـن خـلقـى کـه حــق و حـقـیـقــت را پایمـال کنـد و راسـتى و                 

قلب اگر به زنـگــار خـودخــواهى و خویـشاوند          البته آیینه   . درستى را زیر پاى جهل و نادانى نهد       
پرستى و عصبیت بیموقع جاهلیت محجوب شود، در او جلـوه نــور ایـمــان نــشود و خلوتگـاه                    

قلب کسى مورد تجلیات نور ایمان و معرفـت گـردد و گـردن کـسى                . خاص ذوالجالل تعالى نشود   
ت که پایبند قواعد دینیه و ذمه او        بسته حبل متین و عروه وثیق ایمان و گروگان حقایق و معارف اس            

رهین قوانین عقلیه باشد، و متحرک به تحریک عـقـل و شـرع گـردد و هـیـچـیـک از عــادات و                  
وقتـى انـسان دعـوى      . اخـالق و مـاءنـوسـات وجـود او را نـلرزانـد و مایل از راه مـستقیم نکنـد              

بـراى آنـها باشد و مقاصد خـود را هـر          اسالم و ایمان مى تواند نماید که تسلیم حقایق و خـاضـع            
چه بزرگ است فانى در مقاصد ولینعمت خـود کـنـد و خـود و اراده خـود را فـداى اراده مـوالى                   

البته چنین شخصى از عصبیت جـاهـلیـت عـارى و بـرى گـردد، و وجـهـه قـلبــش              . حقیقى کند 



 ١١٠

م او را نگیرد، و در مقام اجراى        به سوى حقایق متوجه و پرده هاى ضخیم جـهـل و عـصـبیت چش           
حق و اظهار کلمه حقیقت پاى بر فرق تمام تـعـلقـات و ارتـبـاطـات نـهد و تمام خویـشاوندیها و    
عادات را در پیشگاه مقصد ولى النعم قـربـان کـنــد، و اگــر عــصـبـیـت اسـالمیت بـا عـصبیت                 

  .دجاهلیت تعارض کند، عصبیت اسالمیت و حق خواهى را مقدم دار
انـسان عارف به حقایق مى داند که تمام عصبه ها و ارتباطات و تعلقات یک امـور عرضـیه زایــله                     
اى اسـت ، مـگـر ارتـبـاط بـیـن خـالق و مـخـلوق و عـصـبـه حقیقیه که آن امر ذاتى غیر قــابل                   

 وارد در حـدیث . زوال است که از تمام ارتباطها محکمتر و از جمیع حسب و نـسبها بـاالتر اسـت         
کـل حسب و نسب منقطع یوم القیامه       : اسـت کـه رسـول اکـرم ، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، فـرمـود           

یعنى تمام حسبها و نـسبها پاره گردد و به آخـر رسـد روز قیامـت مگـر                  ) 260.(اال حسبى و نسبى     
معلوم است حسب و نـسب آن حــضـرت روحـانــى و بـاقــى اســت و از             . حسب و نسب من     

آن حسب و نسب روحانى در آن عالم ظهورش بیشتر و           . ـام عـصبیت هاى جاهلیت دور است       تـم
این ارتباطهاى جسمانى ملکى ، کـه از روى عـادات بـشـریـه اســت ، بـه               . کمالش هویداتر است    

اندک چیزى منقطع شود، و هیچیک از آنها در عوالم دیـگـر ارزشــى نــدارد، مـگــر ارتــباط در                    
ملکوتى الهى باشد و در سایه میزان قواعد شرعیه و عقلیه باشد کـه دیگـر آن انفـصام و                    تحت نظام   
  .انقطاع ندارد

  فصل ، در بیان صورت ملکوتیه عصبیت 
در شـرح بـعـضى از احادیث سالقه گذشت که میزان در صورتهاى ملکـوتى و برزخـى و قــیامتى                   

، و ملـک بـدن تعـصى از آن          )اسـت    (ملکات و قوت آن است ، و آن عالم محل بروز سلطان نفس            
و در  . ممکن است در آن عالم انسان به صورت حیوانات یا به صورت شیطان محشور شـود              . نـکند

کسى که در دلش حـبـه خــردلى       : ایـن حـدیـث شریف که ما به شرح آن پرداختیم که مى فرماید           
 اشاره به آن معنـى کـه ذکـر شـد            تواند. عـصبیت باشد، برانگیزاند خداوند او را با اعراب جاهلیت          

  .باشد
انسان داراى این رذیله وقتى از این عالم منتقل شد، شاید خود را یکى از اعراب جاهلیت ببیند کـه                    
نه ایمان به خداى تعالى دارد، نه به رسالت و نبوت معتقد است ، و به هر صورت کـه صـورت آن                       

 در دنیا اظهار عقیـده حقـه مـى کـرده و در              طایفه است خود را محشور ببیند، و خود نیز نفهمد که          
چنانچه در حـدیث وارد اســت کـه         . سلک امت رسول خاتم ، صلى اهللا علیه و آله ، منسلک بوده              

اهل جهنم اسم رسول اهللا ، صلى اهللا علیه و آله ، را فراموش کنند و خود را نـتـوانـنــد مـعـرفــى                      
و چــون   ) 261.(عـالى بـه خـالص آنـها تعلق گـیـرد     کـنـنـد، مـگـر بـعـد از آنـکـه اراده حـق تـ       

ایـن خـلق بـه حـسـب بعضى احادیث از خواص شیطان است ، شاید اعـراب جاهلیـت و انـسان                  
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کافى فى الصحیح عن اءبى عبداهللا ، علیـه         . داراى عصبیت جاهلیت به صورت شیطان محشور گردد       
 منهم ، و کـان فـى عـلم اهللا اءنـه لیـس مـنـهــم  السالم ، قال ان المالئکۀ کانوا یحسبون اءن ابلیس      

) 262.(خلقتنى من نار و خلقتـه مـن طـین           : ، فـاسـتـخـرج مـا فى نفسه بالحمیۀ و العصب ، فقال           
یعنى همانا مالئکه گمان مى کردند کـه شـیطان از آنهاست ، و در علم خدا چنین بود که او از آنهـا                  

مـرا خلـق    : ـسـش بـود بـه حـمـیـت و عـصبیت ، پس گفت          پس خارج کرد آنچه در نـف     . نیست  
  .کردى از آتش و آدم را خلق کردى از گل 

پـس اى عـزیـز، بـدان کـکـه ایـن خـلق خـبـیـث از شـیـطـان اســت ، و اغلوطـه آن ملعـون و                    
 این حجاب کلیه حقایق را از نظر مى بـرد،       . قیاس بـاطـل غـلطـش به واسطه این حجاب غلیظ بود        

بلکه تمام رذایل را محاسن جلوه مى دهد و تمام محاسن غیر را رذیله نمایش دهد، و معلوم اسـت                    
و عـالوه بـر آنـکــه    . کـار انـسـانـى که جمیع اشیا را بر غیر واقعیت خود ببیند به کجا منتهى شود        

ى و  خـود ایـن رذیـله مـوجـب هـالک انــسـان اســت ، مـنــشـاء بــسـیـارى از رذایـل نفـسان                  
  .مفاسد اخالقى و اعمالى شود که ذکر آنها موجب ماللت است 

پـس ، انـسـان عـاقل که این مفاسد را از این خلق فاسد فهمیـده و بـه شـهادت صـادق مـصدوق                       
رسـول اکـرم و اهـل بین معظمش ، صلوات اهللا علیهم اءجمعین ، اذعان کرد که این ملکه انسان را                   

هل آتش مى کند، باید در صدد عـالج نفـس برآیـد، و اگـر خـداى                  بـه هـالکـت مـى کـشـاند و ا     
نخواسته در دل او از این خلق به قدر خردلى هست ، خود را از آن پاک و پاکیزه کند که در وقـت                       
مـهـاجـرت از ایـن عـالم و انـتـقـال بـه عـالم آخـرت و رسـیـدن اجـل مـقـدر پـاک بـاشــد و                 

و بـایـد بـدانـد انـسـان کـه مـجـال بـسـیـار کــم اســت و            .  شـود بـا نـفـس صـافـى مـنـتـقـل   
  .وقـت تـنـگ اسـت ، زیـرا کـه انـسـان نـمـى دانـد چـه وقـت روز ارتحال اوست 

اى نـفـس خـبـیـث نـویـسـنـده ، شـایـد در هـمـیـن حـال کـه مـشـغـول نـوشـتـنـى ، اجــل               
  .ـمـه رذایـل اخـالقـى منتقل کند به عالمى که بازگشت نداردمـقـدر بـرسـد و تـو را بـا ایـن ه

اى عـزیـز، اى مـطـالعـه کـنـنـده ایـن اوراق ، عـبــرت کــن از حــال ایــن نـویــسـنـده کــه                     
اکـنـون در زیـر خـاک و در عـالم دیـگـر گـرفـتـار اعمال زشت و اخالق ناهنجار خویش است ،                 

وى و هوس عمر عـزیـز را گـذرانــد و آن سـرمـایــه الهــى را               و تا فرصت داشت به بطالت و ه       
ضـایـع و بـاطـل کـرد، تـو مـلتـفـت خـود بــاش کــه نـیــز روزى مـثــل مـایــى و خــودت                     

اگر تعللى کنى ، فرصت از      . نـمـى دانـى آن چـه روز اسـت ، شـایـد االن کـه مشغول قرائتى باشد            
. امور را تـعـویـق نـیـنـداز کـه تـعـویــق انـداخـتــنى نیـست            اى برادر من ، این      . دست مى رود  

چه قدر آدمهاى صحیح و سالم با موت ناگهانى از این دنیا رفتند و نـدانیم عاقبـت آنهـا چیـست ؟                       
پس فرصت را از دست مده و یک دم را غـنـیـمـت شـمـار کـه کـار خـیـلى اهمیت دارد و سـفر                    
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ن عالم ، که مـزرعـه آخـرت اسـت ، اگـر کـوتـاه شـد، دیـگـر            دستت از ای  . خیلى خطرناک است    
کـار گذشته است و اصالح مفاسد نفس را نـتـوانـى کـرد، جـز حـسـرت و حـیـرت و عـذاب و                 

اولیاى خدا آنى راحت نـبـودنـد و از فـکـر این سفر پر خوف و خطـر بیـرون                 . مذلت نتیجه نبرى    
نالـه  .  ، عـلیـهـمـا السـالم ، امـام معصوم ، حیرت انگیز است            حاالت على بن الحسین   . نمى رفتند 

چه شـده اسـت کـه مـا ایـن طـور             . هاى امیرالمؤ منین ، علیه السالم ، ولى مطلق ، بهت آور است              
مـى  . غافلیم ؟ کى به ما اطمینان داده جز شـیـطـان کـه کارهاى ما را از امروز بـه فـردا مـى انـدازد        

ود را زیـاد کـنـد و مـا را با خلق خود و در زمـره خـود و اتبـاع خـود                     خواهد اصحاب و انصار خ    
همیشه آن ملعون امور آخـرت را در نـظـر مـا سـهـل و آسـان جـلوه دهــد و مـا را                   . محشور کند 

ولى افـسوس کـه ایـن       . با وعده رحمت خدا و شفاعت شـافعین از یاد خدا و اطاعت او غافل کند              
  .هاى مکر و حیله آن ملعون است اشتهاى کاذب است و از دام

رحـمــت صـحــت و سـالمــت و حـیــات و           : رحـمـت خـدا االن بــه تــو احـاطــه کــرده            
در هزاران رحمت گونـاگون حـق       . امـنـیـت و هـدایت و عقل و فرصت و راهنمایى اصالح نفس            

 از این رحمتهـا در      اگر. تعالى غوطه ورى و اسـتـفـاده از آنـها نمى کنى و اطاعت شیطان مى کنى               
این عالم استفاده نـکـنـى ، بـدان کـه در آن عـالم نـیز بى بهره هستى از رحمتهاى بى تنـاهى حـق           

جلوه شفاعت شافعان در این عالم هدایت آنهاست ،         . و از شفاعت شـفـیـعـان نـیـز مـحروم مانى        
دى ، از شفاعت بى بهره اى       تو از هدایت اگر بى بهره ش      . و در آن عالم باطن هدایت شفاعت است         

شـفـاعــت رســول اکــرم ، صــلى اهللا          . ، و به هـر قـدر هـدایـت شـدى ، شـفـاعــت شــوى             
اگـر خـداى    . عـلیـه و آله ، مـثـل رحـمـت حق مطلق است ، محل قابـل بایـد از او اسـتفاده کنـد                    

 رحمـت و شـفاعت   نخواسته شیطان با ایـن وسـایـل ایـمان را از چنـگ تـو ربـود، دیگـر قابلیـت             
بلى ، رحـمـت حق سرشار است در دو دنیا، تو اگر طالب رحمتى ، چـرا از ایـن                   . نخواهى داشت   

رحمتهاى پیاپى که در این عالم مرحمت فرموده و بذر رحمتهاى عوالم دیگر است برخوردار نمـى                 
 الهى ، نپذیرفتى    این همه انـبـیا و اولیا خدا تو را دعوت کردند به خوان نعمت و مهمانخانه              . شوى  

  .و با یک وسوسه خناس و القاء شیطانى همه را کنار گذاشتى 
مـحـکـمـات کـتـاب خـدا و مـتـواتـرات احـادیـث انـبـیـا و اولیـا و ضـروریـات عقول عقال و              

اى واى به حال مـن و تـو   . براهین قطعیه حکما را فداى خطرات شیطانى و هواهاى نفسانى کردى     
  !و کورى و کرى و جهالت از این غفلت 

  فصل ، در عصبیت هاى اهل علم است 
یـکى از عصبیتهاى جاهلیت ایستادگى در مطالب علمیه است و حمایت کردن از حرفى است که از                 
. خـودش یـا مـعـلمـش یـا شـیـخـش صـادر شـده ، نـه بـراى اظـهـار حـق و ابـطــال بـاطــل            
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 زشــت تــر و از حیثیــاتى نــارواتر اســت از سـایـــر  مـعـــلوم اســـت ایـــن عـــصبیت از جهــاتى
زیرا که اهل علم ، که باید مربى بنى نوع بشر باشد و شاخه              . یکى از جهت متعصب     : عـصـبـیـتـها

شجره نبوت و والیت است و به وخامت امور مطلع و عواقب اخـالق فاسـده را مـى دانــد، اگــر                       
ته باشد و متصف به صفات رذیلـه شـیطانیه          خـداى نـخـواسـتـه خـود عـصـبـیـت جـاهلیت داش     

  .باشد، حجت بر او تمامتر و مورد مؤ اخذه بیشتر واقع گردد
کـسـى کـه خـود را مـعـرفـى کـنـد بـه ایـنـکـه چــراغ هـدایــت مــردم و شـمــع مـحـفــل                   
انـس و راهـنـمـاى سـعـادت و مـعــرف طــرق آخــرت اســت ، اگــر خــداى نـخـواسـتــه                    

 بـه قـول خـود نـبـاشـد و بـاطـنـش بـا ظـاهـر مـخـالف بـاشـد، در زمـره اهـل ریــا و                 عـامـل
نـفـاق بـه حــسـاب آیــد و از عـلمــاى ســوء و عــالم بــال عـمــل اســت کــه جــزاى آن                          
: بـزرگـتـر و عـذاب آن الیـمـتـر اسـت ، و مـثــل آنـهــا را در قــرآن کـریــم ذکــر فـرمــوده             

پـس ، بــر اهــل    ) 263.(ثـل القـوم الذیـن کـذبوا بایات اهللا و اهللا ال یهدى القوم الظالمین      بـئس مـ 
عـلم خیلى الزم است که این مقامات را حفظ کنند و خود را کامال از این مفاسد پاک کنند تـا هـم                     

لوب اصـالح آنـهـا شود و هم اصالح جامعه را کرده وعظ آنهـا مـؤ ثـر گـردد و پنـد آنهـا در قــ                         
فـسـاد عـالم مـوجـب فساد امت شود، و معلوم است فسادى کـه مـاده              . مـوقـعـیـت پـیـدا کـنـد  

فـسـادهـاى دیـگـر شـود و خـطیئه اى که خطیĤت دیگر زاید، باالتر و بزرگتـر اسـت پـیش ولـى                    
  .النعم از فساد جزئى غیر متعددى 

ـلق در اهل علم از ناحیه خـود علـم        جـهـات قـبـاحـت و وقـاحـت ایـن خ     ) از(و یـکـى دیـگـر    
زیرا که این عصبیت خیانت به علم و حق ناشناسى از آن است ، و کـسـى کـه حـامـل بـار                   . است  

ایـن امـانـت گـردید و مخلع به این خلعت شد، باید حفظ حرمت آن را بـنـمـاید و آن را صـحیح    
بتـه خیانـت بـه آن کـرده و ظلـم و             و سالم به صاحبش تحویل دهد، و اگر تعصب جاهلیت کند، ال           

  .تعدى نموده ، و این خود خطیئه عظیمه اى است 
زیرا کـه طـرف آن در مباحـث         . و یـکـى دیـگـر از جـهـات قـبـاحـت آن از نـاحـیه طرف است            

علمى اهـل عـلم اسـت ، و او از ودایـع الهـیـه و حـفــظ حــرمتش الزم و هتـک آن از حرمـات                      
و عـصـبـیـتـهـاى بـى مـوقـع گـاه بـاعـث شـود کــه انـسان           . ـیـمـه اسـت   الهیه و موبقات عـظ   

  .پناه مى برم به خداى تعالى از این خطیئه بزرگ . مبتال به هتک حرمت اهل علم شود
و یـکـى دیگر از ناحیه متعصب له است ، که استاد و شیخ انسان است ، کـه البتـه موجـب عقـوق                        

طرفدارى حق را مـایــل و از       ) 264(ساطین کرام ، نضراهللا وجوههم ،     زیرا که مشایخ عظام و ا     . شود
بـاطـل گـریزان ، و سخط کنند بر کسى که براى عـصبیت جاهلیـت حـق کـشى کنـد و تـرویــج                       
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و البـتـه عقوق روحانى باالتر اسـت از عقـوق جـسمانى ، و حـق والدت روحانیـه                   . بـاطـل کـنـد 
  .باالتر است از حق والدت جسمانیه 

س بـر اهـل علم ، زادهم اهللا شرفا و عظمۀ ، الزم و حتم است که خـود را از مفاسـد اخالقـى و                         پـ
اعمالى مبرا نمایند، و به حلیه اعمال حسنه و اخـالق کریمـه مـزین نماینـد، و خـود را از منـصب                        
شـریـفـى کـه حـق تـعالى به آنها مرحمت فرموده منخلع ننمایند، کـه خـسران آن را جـز خـداى                    

  .والسالم . لى کسى نداندتعا
  الحدیث التاسع

  حدیث نهم
بـالسـنـد المـتـصـل الى ثـقه االسالم محمد بن یعقـوب الکلینـى ، عـن محمـد بـن یحیـى ، عـن                       
اءحـمـد بن محمد بن عیسى ، عن محمد بن سنان ، عن عون القالنسى ، عن ابن اءبى یعفور، عـن                     

لمسلمین بوجهین و لسانین ، جاء القیامۀ و له لسانان مـن            من لقى ا  : اءبى عبداهللا ، علیه السالم ، قال        
  ) 265.(نار

  :ترجمه 
کسى که دیدار کنـد مـسلمانان را بـه دو رو و دو زبـان ،                 : حـضرت صادق ، سالم اهللا علیه ، فرمود       

  .بیاید روز قیامت و حال اینکه از براى اوست دو زبان آتشى 
ن اســت کــه انــسـان ظـاهــر حـال و صـورت              شـرح مـعـنـى دورویـى بـیـن مــسـلمـانـان آ      

مـثــال در   .  دهد که باطن قلب و سریره اش به خـالف اوســت                ظاهرش را به آنها طورى نمایش       
ظـاهـر نـمـایـش دهـد کـه من از اهل مودت و محبت شما هستم و با شما صمیمیت و خــلوص                   

 دوستى و محبت کند، و در غیاب آنهـا          دارم ، و در بـاطـن به خالف آن باشد، و در نزد آنها معامله             
  .غیر آن باشد

و مـعنى دو زبانى آن است که با هر کس مالقات کند از او تعریـف کنـد و مـدح نمایـد یـا اظهـار               
  .دوستى و چاپلوسى کند، و در غیاب او به تکذیب او و غیبتش قیام کند
و شـاید کـه     .  قولى اسـت     بـنـابـرایـن تـفـسـیر، صفت اول نفاق عملى است ، و صفت دوم نفاق           

حـدیـث شـریف اشاره باشد به صفت زشت نفاق ، و چون این دو صفت از اظهر صفات و اخص                   
و نـفــاق یـکــى از   .  پـرداخـتــه   خـواص مـنـافـقـان اسـت ، بـه ذکــر آنـهــا بـالخــصـوص     

درجات و مراتبى است    رذایـل نـفـسانیه و ملکات خبیثه است که اینها آثار آن است ، و از براى آن                 
و ما انشاءاهللا در ضمن چند فصل به ذکر مراتـب و مفاسـد آن و عـالج آن بـه قـدر مقـدور مـى                           . 

  .پردازیم 
  فصل ، در بیان مراتب نفاق است 
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بدان که از براى نفاق و دورویى ، مثل سایر اوصاف و ملکات خبیثه یا شریفه ، درجـات و مراتبـى                      
ک از اوصـاف رذیلـه را کـه انـسان در صـدد عـالج آن                 هـر یـ   . است در جانب شـدت و ضـعف         

و مـراتـب شــدت رذایــل چــون    . بـرنـیـایـد و پـیـروى از آن نـمـایـد، رو بـه اشـتـداد گـذارد     
انـسـان اگـر نـفـس امـاره را بـه حـال خـود واگـذار          . شـدت فـضـایـل غـیـر مـتـنـاهـى اسـت      

 و نامالیمـات عاجلـه نفـسانیه و مــسـاعـدت شـیـطــان و              کند، به واسطه تمایل ذاتى آن به فساد       
وسـواس خـنـاس مـیـل بـه فـسـاد کـنـد، و رذایـل آن در هـر روز رو به اشتداد و زیادت گذارد                  
تا آنجا رسد که آن رذیله اى که از آن پیروى کرده صورت جوهریه نفس و فصل اخیـر آن گـردد و    

  .ر آیدتمام مملکت ظاهر و باطن در حکم آن د
پـس ، اگر آن رذیله رذیله شیطانیه باشد، همچون نفاق و دورویى که از خواص آن ملعون اسـت ـ  

قــسـم  ) 266.(و قاسمعما انى لکما لمن الناصحین       : چـنـانـچـه قرآن شریف از آن خبر داده بقوله         
بـا آنکـه    . هستم  خـورد از بـراى حضرت آدم و حوا، سالم اهللا علیهما، که من از پند دهندگان شما                 

به خالف آن بود ـ مملکت تسلیم شیطان شود، و صورت اخیـره نفـس و بـاطن ذات و جـوهر آن      
صورت شیطان گردد، و صورت ظـاهر آن نیـز در آن دنیـا مـمـکــن اســت صــورت شـیـطــان                    

  .بـاشـد، گـرچـه در ایـن جـا بـه صـورت و شکل انسانى است 
لوگیرى نکند و نفس را سرخود کند، بـه انـدک زمـان چنـان               پـس ، اگـر انـسـان از ایـن صفت ج       

مـهـار گـسیخته شود که تمام همت و همش را مصروف این رذیله کند، و با هر کس مالقات کنـد                    
بـا دورویـى و دو زبـانى مالقات کند، و خلط و آمیزش با کسى نکند جـز آنکـه آلـوده باشـد بــه                        

خصى و خودخواهى و خودپرستى چیـزى در نظـرش          کـدورت دورنـگـى و نـفاق ، و جز منافع ش        
نباشد، و صداقت و صمیمیت و همت و مردانگى را بکلى زیر پا نهد و در تمام کارها و حـرکــات                   
. و سـکـنـات دو رنـگـى را بـه کـار برد، و از هیچ گونه فساد و قباحـت و وقاحـت پرهیـز نکنـد                      

  .ین محشور است چنین شخصى از زمره بشریت و انسانیت دور و با شیاط
  

ایـنـهـا کـه گـفته شد به حسب مراتب شدت و ضعف در خود جوهر نفاق بود، و نیز بـه حـسب                     
زیرا که گاهى نفـاق کنـد در دیـن خـدا، و گـاهى در ملکـات حـسنه و                . مـتعلق فساد آن فرق دارد    

عادیـه و  فـضـایـل اخـالق ، و گـاهـى در اعـمـال صـالحـه و مـناسک الهیـه ، و گـاهى در امـور                  
و هـمـیـن طـور گـاهـى نـفـاق کـنـد بـا رسول خدا، صـلى اهللا علیـه و               . مـتـعـارفـات عـرفـیـه   

آله ، و ائمه هـدى ، علـیهم الـسالم ، و گـاهى بـا اولیـا و علمـا و مــؤ مـنـیــن ، و گـاهــى بــا                                 
  .مـسـلمـانـان و سـایـر بـنـدگـان خـدا از ملل دیگر
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ـر شـد در زشـتـى و وقاحت و قباحت فرق دارند، گرچه تمام آنها در اصـل                البـتـه ایـنـهـا کـه ذک   
  .خباثت و زشتى شرکت دارند و شاخ و برگ یک شجره خبیثه هستند

  صورت ملکوتى نفاق: فصل 
نـفـاق و دورویـى عـالوه بر آنکه خود صفتى اسـت بـسیار قبـیح و زشـت کـه انـسان شـرافتمند                       

اراى این صفت از جامعه انسانیت خارج ، بلکه با هیچ حیوانى            هـیـچـگـاه متصف به آن نیست و د      
نـیـز شـبـیـه نـیـسـت ، و مـایـه رسـوایـى و سـرشـکـسـتـگـى در ایـن عـالم پـیـش اقــران و                
امـثال است ، ذلت و عذاب الیم در آخرت است ، و به طورى که در حدیث شـریف ذکـر فرمـوده                       

انـسـان بـا دو زبـان از آتـش مـحــشـور گـردد، و اسـباب             صـورتـش در آن عـالم آن اسـت کـه        
رسـوایـى او پـیـش خـلق خـدا و سـرافـکندگى او در محـضر انبیـاء مرسـلین و مالئکـه مقـربین                    

و شـدت عـذابش نیز از این روایت مستفاد شود، زیرا که اگر جوهر بدن جوهر آتش شـد،                  . گـردد
  .ى برم به خدا از شدت آن پناه م. احساس شدیدتر و الم بیشتر گردد

مى آیـد روز قـیــامت   : و در حـدیـث دیگر وارد است که رسول خدا، صلى اهللا علیه و آله ، فرمود           
آدم دورو، در صورتى یکى از دو زبانش از پـشت سـرش خـارج شـده و یکـى از آنهـا از پـیــش                         

آن گفته شــود ایــن      پس از   . رویـش ، و هـر دو زبان آتش گرفته و تمام جسدش را آتش زده اند              
و ) 267.(اسـت کـسـى که در دنیا دورو بود و دو زبـان بـود، معـروف شـود بـا ایـن روز قیامـت                         

و یقطعون ما اءمراهللا به اءن یوصل و یفـسدون فـى االرض             : مشمول آیه شریفه است که مى فرماید      
لک است که هـر یـک   سر منشاء بـسـیارى از مفاسد و مها) 268.(اءولئک لهم اللعنۀ ولهم سوء الدار 

دنیا و آخرت انسان را ممکن است به باد فنا دهد، از قـبـیـل تـفـتـیـن نـمـودن ، کــه بــه نــص                      
و مثل نمیمـه ، کـه حـضرت بـاقر، علیـه الـسالم ،             ) 269(قـرآن کـریـم از قتل نفس بزرگتر است ،       

 اسـت بهـشت بـر سـخــن         یعنى حرام ) 270.(محرمۀ الجنۀ على القتاتین المشائین بالنمیمۀ       : فرماید
، و مـثل غیبـت ،      .چـیـنـهـایـى کـه کـارشـان آن بـاشـد کـه راه رونـد در نـمـیمه و سخن چینى              

صلى اهللا علیه و آله ، و مثل ایذاء مؤ من و سـب او    ) 271(که شدیدتر است از زنا به فرموده پیغمبر،       
  . هالکت انسان سببى مستقل است و هتک ستر و کشف سر او، و غیر اینها که هر یک از آنها براى

و بـدان کـه داخـل اسـت در نـفاق و دورویى کنایات و اشـارات و غمـز و لمزهـایى کـه بعـضى                       
و انـسان بایـد خیلـى       . نسبت به بعضى دارند، با آنکه در مقابل آنها اظهار دوستى و صمیمیت کننـد              

کایـد نفـس و دامهـاى شـیطان         مواظبت از حال خود کند و در اطوار و اعمال خود دقیق شود که م              
ممکن است انسان با یک     . خـیـلى دقـیـق اسـت و کـمـتـر شخصى مى تواند از آن نجات پیدا کند            

و شـاید انــسـان     . اشـاره در غـیـر مـوقع یا یک کنایه بیجا از اهل دورویى و دوزبانى به شمار آید               
پـس ،  . الم و پاک و پاکیزه پـنـدارد     تـا آخـر عـمر مبتالى به این رذیله باشد و خود را صحیح و س             
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انسان باید مثل طبیب دلسوز حاذقى و پرستار شفیق مطلعى از حاالت نفس و اعمال و اطوار خـود                   
مواظبت کند، و هیچ گاه از مراقبت کوتاهى نکند و بداند که هیچ مرضى از امراض قلبیـه مـستورتر                    

بایـد شـفیقتر و دلـسوزتر از انـسان بـه            نیست و در عین حال کشنده تر نیست ، و هیچ پرسـتارى ن             
  .خودش باشد

  فصل ، در عالج نفاق است 
یکى تفکـر در مفاسـدى کـه    : بـدان کـه عـالج ایـن خـطـیـئه بـزرگ و نقص عظیم دو چیز است  

چه در این دنیا که اگـر انـسان بـه ایـن صـفت معرفـى شـد، از                    : مـتـرتـب بـر ایـن رذیـله اسـت      
 همـه اقـران و        تـد و رسـواى خـاص و عـام مـى شـود و بـى آبـرو پـیـش             انـظـار مـردم مـى افـ   

امـثـال مـى گـردد و از مـجـالس خـود طـردش کـنـنـد و از مـحافل انس بـاز مانـد، و از کـسب                     
و انسان با شرف و وجـدان بـایـد خــود را از ایــن نـنــگ               . کماالت و رسیدن به مقاصد باز ماند      

و چه در عـالم دیگـر کـه عـالم کـشف             .  گرفتار این ذلتها و خواریها نگردد      شرف سوز پاک کند که    
و در آن   . اسرار است ، و هر چه را در این عالم از نظر مردم پـوشـانـید در آن جا نتواند مستور کرد                   

  .جا مشوۀ الخلقۀ با دو زبان از آتش محشور گردد و با منافقان و شیاطین معذب شود
 این مفاسد را دید و از براى ایـن خلـق جـز زشـتى و پلیـدى نتیجـه اى                      پـس ، انـسـان عـاقل که    

نـدیـد، بـر خـود حـتـم و الزم کـنـد کـه ایــن صـفــت را از خــود دور کنـد، و وارد شـود در                        
مرحله عـمـل کـه طـریـقـه دیـگـر عـالج نـفـس اسـت و آن چـنـان اسـت کـه انـسـان مـدتـى               

 کـنــد از حـرکــات و سـکـنــات خــود و کـامــال مـداقــه در                 بـا کـمـال دقــت مـواظـبــت     
اعـمـال خـویـش کـنـد، و بـرخـالف خـواهـش و آرزوى نـفــس اقــدام کـنــد و مـجـاهــده                 
نـمـایـد، و اعـمـال و اقـوال خـود را در ظـاهـر و بـاطـن خـوب کـند و تظاهرات و تدلیسات را                  

 در خالل این احوال توفیق طلب کند که او را بر نفـس امـاره و            عمال کنار گذارد، و از خداى متعال      
خـداونــد  . هواهاى آن مـسـلط کـنـد و در ایـن اقــدام و عــالج بــا او هـمـراهــى فـرمـایــد                  

تبارک و تعالى فـضـل و رحـمـتش بر بندگان بى پایان است ، و هر کـس بـه سـوى او و اصـالح                        
و اگـر چـنــدى    . ت فـرمـایـد و از او دسـتـگـیـرى نـمـایـد      خود قدمى بـردارد، بـا او مـسـاعـد     

بـدیـن حـال بـاشـد، امـیـد اسـت کـه نـفـس صـفـا پـیـدا کـنـد و کـدورت نـفـاق و دورویـى               
از او زایـل گـردد و آیـیـنـه قلب و باطنش از این رذیله پاک و پاکیزه گردد و مورد الطـاف حـق و           

ى گردد، زیرا که مبرهن است و به تجربه نیز پیوسته است کـه نـفــس                رحـمـت ولى النـعمه حقیق   
تـا در ایـن عـالم اسـت از اعـمـال و افـعــال صــادره از خــود مـنـفـعــل مــى گــردد، چــه                       

اگـر  : اعـمـال صـالحـه و چـه فـاسـده ، در هـر یـک از اعـمـال در نـفـس اثـرى حــاصل شـود                 
ورانى کمـالى ، و اگــر بــه خــالف آن اســت ، اثــر ظـلمـانــى                   عمل نیکو و صالح است ، اثر ن       
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نـاقـص در آن حـاصـل شـود تـا یـکـسـره قـلب یا نورانى شود یا ظلمـانى و منـسلک در سـلک                    
پس ، تا در این دار عمل و منزل زراعت هستیم ، با اختیار خود مـى تـوانیم                   . سعدا شود یا اشـقـیـا   

. ت کـشـانـیـم و رهـیـن اعـمــال و افـعــال خــود هــسـتـیـم              قلب را به سـعـادت یـا شـقـاو     
  ) 272.(فـمـن یعمل مثقال ذرۀ خیرا یره و من یعمل مثقال ذرۀ شرا یره 

  فصل ، در بیان بعض اقسام نفاق است 
بـدان اى عـزیـز، کـه یـکـى از مـراتـب نـفـاق و دورویـى و دوزبـانــى نـفــاق بــا خـداونــد                   

ویى کردن با مالک الملوک و ولى النعم است ، که ما در این عالم مبتالى به آن هستیم                   مـتعال و دور  
و از آن غافلیم ، و پرده هاى ضخیم جهل و نادانى و حجابهاى ظلمانى خودخواهى و حـب دنیـا و                      
نفس به طورى آن را به ما مستور کرده که بعید است تا پـس از کـشف سـرایر و رفـع حـجــب و                      

 عالم طبیعت و رخت بستن از دار غرور و نـشئه غفلـت انگیـز تنبـه بـر آن پـیــدا                       کـوچ کـردن از  
اکـنـون بـه خـواب غـفلت فرو رفته و سکر طبیعت و مستى هواى و هوس ما را گرفتـه                  . کـنـیـم  

یک وقت  . و تمام زشتیها و اخالق و اعمال و اطوار فاسده را در نظر ما خوب و زیبا جلوه مى دهد                   
ب بیدار شویم و از این مستى و سرگرمى به خود آییم ، کـار از دســت رفـتــه و در      هم که از خوا   

زمـره مـنـافـقـان و دورو و دوزبـان محشور شده با دو زبان از آتش یا دو صـورت مـشوۀ زشـت                     
  .کال جواب داد) 273(رب ارجعون ،: محشور شویم ، و هر چه فریاد کنیم 

و در تمام مدت عمر اظهار کلمه توحید و دعـوى اسـالم و        و ایـن دورویـى چـنان است که من و ت        
اگـر از   : ایمان ، بلکه محبت و محبوبیت ، مى کنیم ، هر کدام هر قدر اشتها داریم دعوى مى کنـیم                     

عـامـه خـلق و عـوام هـسـتـیـم ، دعـوى اسـالم و ایـمـان یـا زهـد و خـلوص کـنـیــم و اگــر                
یـم دعـوى کـمـال اخــالص و والیــت و خـالفــت رســول             از اهـل عـلم و فـقـاهـت هـسـتـ     

: کـنـیـم ، و مـتـشـبـث مـى شـویـم بـه قـول مـنـقـول از رسـول اکـرم ، صـلى اهللا عـلیـه و آله                   
انـهــم حـجـتــى    : و قـول صـاحـب االمــر، روحــى لـه الفــداء          ) 274(اللهـم ارحـم خـلفـائى    

ه از ائمــه هــدى ، ســالم اهللا عـلیـهــم ، در شــاءن عـلمــا و                   و سـایـر اقـوال مـنـقـول   ) 275(،
و اگر از اهـل علوم عقلیه هستیم ، دعوى ایمان حقیقـى برهـانى و خـود را صـاحب علـم                  . فـقـهـا

دیگر مردم را ناقص العلم و االیمان شماریم ، و آیات           . الیقین و عین الیقین و حـق الیـقـیـن دانـیم         
و اگــر از اهــل عـرفــان و         . ـفــه را در شــاءن خــود فــرو خـوانـیــم             قرآنى و احادیث شـری   

تـصـوفیم ، دعوى معارف و جذبه و محبت و فناء فى اهللا و بقاء بااهللا و والیت امـر، و هـر چـه از                         
و همین طور هر طایفه اى از مـا بـه زبــان قــال و              . این مقوله الفاظ جالب در نظر آید مى نماییم          

پس ، اگـر    . ى مرتبه اى از براى خود کند و نمایش حقیقتى از حقایق رایجه را دهد              ظهور حال دعو  
این ظاهر با باطن موافق شد و این علن با سر مطابق افتاد و در این دعـوى صـادق و مـصدق بـود،                 
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و اال اگر مـثــل نـویــسـنـده روسـیــاه زشــت مــشـوه             ) 276.(هنیئا له و الرباب النعیم نعیمهم       
باشد، بداند که از زمره منافقان و در سلک دورویــان و دوزبـانــان اســت ، و بـه عـالج                     الخـلقـه  

خود قیام کند و تا فرصت از دست نرفته براى حال بدبختى خود و روز ذلت و ظلمت خود فکرى                    
  .نماید

اى عـزیـز مـدعـى اسـالم ، در حـدیــث شـریــف کـافــى از حــضـرت رســول ، صــلى اهللا                     
مـسـلمـان کـسى   ) 277.(المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه         : له ، مـنـقول است     عـلیـه و آ  

چه شـده اسـت کـه مـن و تـو بــه هـرانــدازه           . است که مسلمانان سالم باشند از دست و زبان او         
کـه قـدرت داشـتـه بـاشـیـم و دستمان برسد آزار زیـردسـتــان را روا مــى داریــم و از ایــذا و             

لم بـه آنـهـا مضایقه نداریم ، و اگر با دست نـتـوانـسـتـیـم آزارشـان کـنـیـم ، بـا تـیـغ زبــان                ظـ
در حـضـور آنـهـا، و وگـرنـه در غـیـاب اشـتغال به کشف اسرار و هتک استار آنها پیدا مى کنـیم                   

 سـالم نیـستند،     پـس ، مـا کـه مـسـلمـان از دسـت و زبانمـان          . و به تهمت و غیبتشان مى پردازیم        
دعوى اسالمیتمان مخالف با حقیقت و قلبمان مخالف با علنمـان اسـت ، پـس در زمـره منافقـان و                      

  .دورویانیم 
اى مدعى ایمان و خضوع قلب ، در بارگاه ذوالجالل اگر تو به کلمـه توحیـد ایمـان دارى و قلبـت                      

 ندانى ، اگـر قـلبــت     یکى پرست و یکى طلب است و الوهیت را جز براى ذات خداى تعالى ثابت              
مـوافـق بـا ظـاهـر است و باطنت موافق با دعویت است ، چه شده است که براى اهـل دنیـا ایـن                      
قدر قلبت خاضع است ؟ چرا پرستش آنها را مى کنى ؟ جز این است که آنها را مؤ ثر در این عـالم               

را که کارکن در این عـالم نمـى         مى دانى و اراده آنها را نافذ و زر و زور را مؤ ثر مى دانى ؟ چیزى                   
پـیش تمـام اسـباب ظـاهرى خاضـعى ، و از مــؤ ثــر حـقـیـقــى و                    . دانى اراده حق تعالى است      

! مـسـبـب جـمـیـع اسـبـاب غـافـل ـ بـا هـمـه حـال دعـوى ایـمان به کلمه توحیـد مـى کنـى      
  .ورى پس ، تو نیز از زمره مؤ منان خارج و در سلک منافقان و دوزبانان محش

و اى مـدعى زهد و اخالص ، اگر تو مخلص هستى و براى خدا و دار کرامت او زهد از مشتهیات                     
دنـیـا مـى کـنـى ، چـه شـده اسـت کـه از مـدح و ثـنـاى مـردم ، کــه فــالن اهــل صــالح و                       
سـداد اسـت ، ایـن قــدر خـوشـحــال مــى شــوى و در دل غـنج و دالل مـى کنـى ، و بـراى                            

نى با اهل دنیا و زخارف آن جان مى دهى ، و از فقرا و مـسـاکـیـن فـرار مى کنـى ؟ پـس ،                        همنشی
زهد از دنیا براى دنـیـاســت ، و قـلبــت خــالص از             . بدان که این زهد و اخالص حقیقى نیست         

  .بـراى حـق نـیـسـت ، و در دعـواى خود کاذبى و از دورویان و منافقانى 
جـانـب ولى اهللا و خـالفـت از جـانـب رسـول اهللا ، صـلى اهللا عـلیـه و              و اى مـدعـى والیـت از      

آله ، اگـر مـطـابـق حدیث شریف احتجاج هستى صائنا لنـفــسـه ، حــافظا لدینـه ، مخالفـا علـى         
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و اگر بـرگ شـاخــه والیــت و رسـالتــى و مـایــل بــه دنـیــا                  ) 278.(هواه ، مطیعا المره مواله      
ایـل بـه قـرب سـالطـیـن و اشـراف و منزجر از مجالست با فقرا نیستى ، اسمت               نـیـسـتـى ، و مـ   

مطابق با مـسمى و از حجج الهیه در بین مردم هستى ، و اال در زمره علماء سوء و در زمره منافقـان                     
، و از طـوایـف دیـگر که ذکر شد حالت بدتر و عملت زشت تر و روزگارت تباهتر اسـت ، زیـرا                      

  .علما تمامتر است که حجت بر 
و اى مـدعـى حکمت الهى و علم به حقایق و مبداء و معاد، اگر عالم به حقـایق و ربـط اسـباب و                        
مـسـبـبـاتـى ، و اگـر راسـتـى عـالم بـه صـور بـرزخـیـه و احــوال بـهــشت و دوزخـى ، بایـد          

این عالم و مـشتهیات آن      آرام داشته باشى و تمام اوقات خود را صرف تعمیر عالم باقى نمایى و از                
تو مى دانى که چه مصیبتها در پیش اسـت و چه ظلمتها و عذابهاى طاقـت فرسـایى در                   . فرار کنى   

جلو است ، پس چرا از حجاب الفاظ و مفاهیم قـدمـى بـیـرون نـگـذاشـتـى و ادلـه و بـراهـیــن                   
 بدان که از زمره مؤ منین و        حـکـیـمـه در دلت بـه قـدر بال مگسى تاءثیر نکرده ؟ پس با این حال             

  .حکما خارج و در صف منافقان محشورى 
و واى به حال کسى که صرف عمر و همت در علوم مابعدالطبیعه کرده و سـکر طبیعـت نگذاشـت                     

  .الاقل یکى از حقایق در قلب او وارد شود
ـل اهللا و   اى مـدعـى مـعـرفـت و جـذبـه و سـلوک و مـحـبـت و فـنـا، تـو اگــر بـراسـتــى اهـ                 

و ) 279(ولى این قـدر شـطحیات       ! اصـحـاب قـلوب و اهـل سـابـقـه حـسـنـایـى ، هـنـیـئا لک          
و دعویهاى جـزاف ، کـه از حـب نفـس و وسوسـه شـیطان کـشف مــى کـنــد،                       ) 280(تلوینات  

تــو اگــر    ) 281.(ان اءولیائى تحت قبابى ال یعرفهم غیرى        : مـخـالف بـا مـحـبـت و جـذبه است       
 اولیـاى حق و محبین و مجذوبینى ، خداوند مى دانـد، بـه مـردم ایـن قــدر اظـهــار مـقــام و                         از

مـرتـبـت مکن ، و این قدر قلوب ضعیفه بندگان خدا را از خالق خود به مـخـلوق مـتوجه مکن و                   
بدان که این بندگان خدا عزیزند و قلـوب آنهـا پــرقیمت اسـت ، بایـد                  . خانه خدا را غضب مکن      

فـان  : محبت خدا شود، این قدر با خانه خدا بازى مکن و به نـاموس او دسـت رازى مکـن                     صرف  
. پس اگر در دعوى خود صـادق نیـستى ، در زمـره دورویــان و اهــل نـفـاقــى             ) 282.(للبیت ربا 

  .بـگـذرم ، و بـیـش از ایـن طول کالم سزاوار من روسیاه نیست 
 مـى کـنى بایـد فکـرى بـراى روز سـیاه کـرد و از ایـن                  اى نـفـس لئیـم نـویـسـنـده کـه اظـهـار     

بدبختى باید خود را نجات داد، اگر راست مى گویى و قلبت با زبانت همراه است و سـر و علنـت                      
موافق است ، چرا این قدر غافلى و قلبت سیاه و شهوات نفسانیه بر تـو غالـب اسـت و هـیــچ در                     

   مــرت گـذشــت و دسـت از هـوى و هـوس              عـ. فـکـر سـفـر پـر خـطــر مــرگ نـیــسـتـى          
عـنـقـریــب اجــل    . بـرنـداشـتـى ، عـمـرى را در شـهـوت و غـفـلت و شـقـاوت گـذرانـدى            



 ١٢١

تـو خـود واعـظ غیـر        . مـى رسـد و پایبند و گرفتار اعمـال و اخـالق زشـت و ناهنجـار خـودى                   
 کــه اگــر بــه ایــن حـال           مـتـعـظـى و در زمـره مـنـافـقـان و دورویـانـى ، و بـیـم آن اســت            

  .بگذرى ، با دو زبان از آتش و دو صورت از آتش محشور شوى 
خـداونـدا، مـا را از ایـن خـواب طـوالنـى بـیـدار کـن ، و از مـسـتـى و بـیخودى هشیار فرما، و                  

 خود ما را    دل مـا را بـه نـور ایمان صفا بده ، و به حال ما ترحم فرما، ما مرد این میدان نیستیم ، تو                     
بحق اءولیائک محمد و آله الطـاهرین ،        . دستگیرى نما و از چنگال شیطان و هواى نفس نجات بده            

  .صلوات اهللا علیهم اجمعین 
  الحدیث العاشر

  حدیث دهم
بـاالسـنـاد المـتـصـلۀ الى رئیـس المـحـدثـین ، محمد بن یعقوب ، رضوان اهللا علیه ، عن الحسین                

 محمد، عن الوشاء عن عاصم بن حمید، عن اءبى حمزۀ ، عـن یحیـى بــن                بن محمد، عن معلى بن    
اتـبــاع  : اءخاف علیکم اثنتـین  ) انى ن خ (انما : قـال اءمـیرالمؤ منین ، علیه السالم   : عـقـیـل قـال   

امـا اتـبـاع الهـوى فـانـه یـصـدعـن الحـق و اءمـا طول االمل ، فینـسى             . الهـوى ، و طـول االمـل      
  ) 283.(االخرۀ )  ینسى ن خ فانه(

  :ترجمه 
: همانا نترسم من بر شما مگـر دو چیـز را          : یـحـیى بن عقیل گفت فرمود امیرالمؤ منین علیه السالم          

اما پیروى هوى ، پس همانا او باز مى دارد از حق ، و اما درازى امیـد،     . پیروى هوى ، و درازى امید     
  .پس از یاد مى برد آخرت را

 حـسـب لغت دوست داشتن و اشتهاست ، و فرقى در متعلـق نکنـد، خـواه چیـز                   شـرح هـوى بـه  
یــا  : ولى غالب استعماالت آن در مشتهیات مذمومه است  . خوب ممدوحى باشد یا زشت مذمومى       

بـراى آنـکـه غالبا نفس مایل است نه به هوس رانى و شهوات مذمومه ، یا براى آنکه بـه حـسـب                   
ـ   فـس مـایـل اسـت بـه شهوات باطله و هواهاى نفسانیه اگر مهار عـقـل و             مـقـتـضـا طـبـیـعـت ن

چـنـانـچــه بـعــضى محققـین      ) 284(و امـا احـتـمـال حـقـیـقــت شـرعـیــه        . شـرع نـبـاشـد 
  .بعید است ) 285(فرمودند،

ولى این جـا بـه      . و صد از شى ء به معناى منع و اعراض و صرف از آن آمده و همه مناسب است                    
مـا انــشـاءاهللا در ضـمــن      . معنى منع و صرف است ، زیرا که صد به معناى اعراض ، الزم اسـت                

دو مـقـام بـه ذکـر فـسـاد ایـن دو خـصـلت و کـیـفـیـت مـنـع اول از حق ، و از یاد بـردن دوم                     
  .و از خدا توفیق مى طلبیم . آخرت را مى پردازیم 

   هـــواى نـــفـــس و در آن چـنـدفصل است در ذم اتـــبـــاع: مـــقـــام اول 
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  فـــصـــل ، در بـــیـــان آنـــکـــه انـــســـان در ابـــتـــداء امـــر حـیـوابالفعل است 
بـدان کـه نـفـس انـسـانـى گرچه به یک معنى ، که اکنون ذکـر آن از مقـصود مـا خـارج اسـت ،                        

یـد حـقــه اســت ولـى از اول والدت آن در ایــن      مـفـطـور بـر تـوحـیـد بـلکـه جـمـیـع عـقـا     
نـشـئه و قـدم گـذاشـتن در این عالم ، با تمایالت نفسانیه و شهوات حـیـوانـیـه نــشـو و نـمــا                   

و آن چــون از نــوادر   . کـنـد، مگر کسى که مؤ ید من عنداهللا باشد و حافظ قدسى داشـته بـاشــد     
  .، مـا مـتـعـرض حال نوع هستیم وجـود اسـت ، جـزو حـسـاب مـا نـیـایـد

و در مـقام خود مبرهن است که انسان در اول پیدایش ، پس از طى منازلى ، حیوان ضـعیفى اسـت            
و آن قابلیت میزان انـسانیت فعلیـه   . کـه جـز بـه قـابـلیـت انسانیت امتیازى از سایر حیوانات ندارد   

  .نیست 
اى ورود در این عالم ، و در تحـت هـیچ میـزان جـز                پـس ، انـسـان حـیـوانى بالفعل است در ابتد       

و چون این اعجوبه دهر ذات جامع یا        . شریعت حیوانات ، که اداره شهوت و غضب است ، نیست            
قـابـل جـمـعـى اسـت ، از ایــن جـهــت بــراى اداره آن دو قــوه صـفــات شـیـطـانــى را از                      

نتهاى دیگر نیز به کار مى برد، و با هـمـیــن           قـبـیـل کـذب و خـدیعه و نفاق و نمیمه و سایر شیط          
سـه قـوه ، کـه اصـول مـفسدات و مهلکات است ، ترقى کند، و اینها نیز در او نمو و تـرقـى روز                     

و اگر در تحت تاءثیر مربى و معلمى واقع نشود، پس از رسـیـدن بـه حـد رشـد                 . افـزون نـمـایـند 
در هر یک از شئون مـذکوره گــوى ســبقت از سـایر              و بلوغ یک حیوان عجیب و غریبى شود که          

و اگـر بـر     . حیوانات و شیاطین ببرد، و از همه قویتر و کاملتر در مقام حیوانیت و شـیـطـنت شـود                
همین حال روزگار بر او بگذرد، و جز تبعیت هواى نفس در شئون ثـالثـه نـکـنـد، هـیـچـیـک از                 

ال صالحه در او بروز نکند، بلکه جمیـع انـوار فطریـه او              مـعـارف الهـیـه و اخـالق فـاضـله و اعم      
  .نیز خاموش گردد

پـس ، تـمـام مراتب حق که از این سه مقام که ذکر شد، یعنى معـارف الهیـه و اخـالق و ملکـات                        
فـاضـله و اعـمـال صـالحـه ، خـارج نـیـسـت ، زیـر پـاى هـواهـاى نـفـسـانـیـه پایمال گـردد،               

الت نفسانیه و مالیمات حیوانیه نگذارد در او حق به هیچیک از مـراتــب جــلوه                و متابعت از تمای   
کـنـد، و کـدورت و ظـلمـت هـواى نـفـس تـمـام انـوار عـقـل و ایـمـان را خـامـوش کــند، و                 
والدت ثانویه ، که والدت انسانیه است ، از براى او رخ ندهد، و در همان حـال بمانـد و ممنـوع و                        

و در آن عـالم ، کـه        . ق و حقیقت شود تا آنکه از این عالم با همین حـال رحلت کنـد              مصدود از ح  
کشف سریره شود، خود را جز حیوان یا شیطانى نیابد، و از انـسـان و انــسـانـیـت اصــال یــادى               

  .نـکـنـد، و در آن حال در ظلمتها و عذابها و وحشتهاى بى پایان بماند تا خداى تعالى چه خواهد
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و از .  ایـن حـال تـبـعـیـت کـامـل اسـت از هـواى نـفـس ، کـه مـنـع کامل کنـد از حـق            پـس ، 
اینجا مى توان فهمید که میزان بازماندن از حق متابعت هواى نفس اسـت ، و مـقــدار بـازمـانــدن                  

ربـیــان ،   مثال اگر به واسطه تعلیم انبیا و تـربـیـت عـلمـا و مـ          . نـیـز مـتقدر شود به مقدار تبعیت       
مـمـلکـت انـسـانـیـت ایـن انـسـان کـذایـى ، کـه در اول والدت بـا آن سـه قـوه هـمـاغــوش                
بـود و بـا تـرقـى و تـکـامـل او آنها نیز ترقى و تکامل مى کردند، در تحـت تـاءثیر تربیـت واقـع                       

است چیزى بـر او نگـذرد   شد، و کم کم تسلیم قوه مربیه انبیا و اولیا، علیهم السالم ، گردید، ممکن   
جز آنـکه قوه کامله انسانیه ، کـه در او بـه طریـق اسـتعداد و قابلیـت ودیعـه گذاشـته شـده بـود،                           
. فـعـلیـت پـیـدا کندو ظهور نماید و تمـام شـئون و قـواى مملکـت برگـردد بـه شـاءن انـسانیت            

صــلى اهللا عـلیــه و      شـیـطـان ایـمـان آورد بـه دسـتـش ، چـنـانـچـه در دسـت رسـول اکـرم ،             
  ) 286.(ان شـیـطـانى آمن بیدى : آله ، ایـمـان آورد، فـرمـود

و مقام حیوانیت او تسلیم مقام انسانیتش شود، به طورى کـه  . شـیـطـان من به دست من ایمان آورد      
مرکب مرتاض راهوار عالم کمال و ترقى و براق آسمان پیماى راه آخرت شود و ابـدا سـرخــودى                  

و بعد از تسلیم شدن شهوت و غضب بـه مقـام عــدل و شــرع ،                  . د و چـمـوشـى نـنـماید   نـکـنـ
عـدالت در مـمـلکـت بـروز کـنـد و حـکـومـت عـادله حـقـه تشکیل شود کـه کـارکن در آن و                  
حکمفرماى در آن حق و قوانین حقه باشد، و قدمى برخالف حق در آن گذاشته نـشود و بکلـى از                     

  . برى گرددباطل و جور عارى و
پـس ، هـمـان طـور کـه مـیـزان در منع حق و صد آن اتباع هواى نفس اسـت ، میـزان در جلـب                       

و بـیـن ایــن دو مـنــزل ، کــه یـکــى            . حق و پـیـدایـش آن مـتـابـعـت شـرع و عـقـل اسـت          
سـت ،   مـتـابـعـت کـامـله هـواى نـفـس اسـت و دیـگـرى مـتـابـعـت مـتـلقــه کـامــله عقـل ا              

منازل غیر متناهیه است ، به طورى که هر قدمى که بـه تبعیـت هـواى نفـس برداشـته شــود، بــه                         
هـمـــان انـــدازه مـنـــع از حـــق کـنـــد و حـجـــاب از حـقـیـقـــت شـــود و از انـــوار کـمـــال 
انـسـانـیـت و اسـرار وجـود آدمـیـت مـحـجوب گردد، و به عکس ، هر قدمى که برخالف میـل                  

  .واى آن بردارد، به همان اندازه رفع حجاب شود و نور حق در مملکت جلوه کندنفس و ه
  فصل ، در ذم اتباع هوى است 

و ال تتبع الهوى فیضلک عـن سبیل       : خداوند تبارک و تعالى در ذم اتباع نفس و هواى آن مى فرماید            
و مـن   : دیگـر فرمایـد   و در آیـه     . پیروى هواى نفس مکن که گمراه کند تـرا از راه خـدا            ) 287.(اهللا  

کیست گمراهتر از کسى که پیروى هواى خود کنـد          ) 288.(اءضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اهللا         
  .بى راهنمایى از خدا
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قــال رســول   : قـال : و در کـافـى شـریـف سـنـد بـه حـضـرت بـاقـر، عـلیـه السـالم ، رسـانـد       
و عـزتـى و جـاللى و عـظـمتى و کبریـائى و  : ـزوجـل یـقـول اهللا ع : اهللا ، صـلى اهللا عـلیـه و آله        

نورى و علوى و ارتفاع مـکـانى ال یؤ ثر عبد هواه على هواى اال شتت علیه اءمـره و لبـست علیـه                       
و عزتـى و جاللـى و عظمتـى و نـورى و             . دنیاه و شغلت قلبه بها، و لم اوته منها اال ما قـدرت لـه                

 عـبــد هــواى علـى هـواه اال اسـتحفظته مالئکتـى و کفلـت                 علوى و ارتفاع مـکـانـى ال یـؤ ثــر       
  ) 289.(السموات و االرضین رزقه ، و کنت له من وراء تجارۀ کل تاجر و اءتته الدنیا و هى راغمۀ 

قسم به عزت و    : خـداى عزوجل مى فرماید   : پـیـغـمـبـر، صـلى اهللا عـلیـه و آله و سـلم ، فـرمـود         
و ارتفاع مکانتم که اختیار نـکـنـد بـنـده اى هـواى خـودش را بـر              جالل و عظمت و کبریا و علو        

هواى من ، مگر آنکه بـه تفرقـه انـدازد کـارش را و درهـم نـمـایــم دنـیـایــش را و مــشـغـول                         
فـرمـایـم بـه دنـیــا قـلبــش را، و حــال آنـکــه نـدهــم بــه او از آن مـگــر آنـچــه مـقــدر                   

ـزت و جالل و عظمت و نور و بزرگى و رفعت و مکـانتم قـسم اسـت    و بـه ع . فـرمـودم بـراى او  
که اختیار نکند بنده هواى مرا بر هـواى خـود، مـگـر آنـکـه مـالئکـه مـن حـفـظ کـنـنــد او را،                  
و مـتـکـفـل شوند آسمانها و زمینها روزى او را، و مى باشم من از براى او از دنبالـه تجـارت هـر                       

و بیاید او را دنیا در صورتى کـه مـنـقـاد         ) او تجارت کنم و روزى او رسانم        یعنى من براى    . (تاجر
یـعـنـى بـا آنـکـه قـلبـش از او مـنـصـرف اسـت بـاز بـه او اقبـال کنـد، پـس                  . و ذلیـل اوسـت    

  .خوار و ذلیل پیش او باشد
د کـه   و ایـن حـدیـث شـریـف از مـحـکـمـات احـادیـث اسـت کـه مـضـمـومنش شهادت دهـ            

مـا  . از سرچشمه زالل علم خداى تبارک و تعالى است ، گو که به حسب سند مرمى به ضعف باشد                  
  .اکنون در صدد شرح آن نیستیم 

و از حضرت مولى امیرالمؤ منین ، علیه السالم ، جز این حـدیث کـه مـا بـه شـرح آن پـرداختیم ،                          
اتـبــاع الهــوى    : م اثـنـتــان    اءن اءخــوف مــا اءخــاف عـلیـکــ        : مـنـقـول اسـت کـه فـرمـود   

بـقــیه فرمـوده    .... یـعـنـى هـمـانـا ترسناکتر چیزى که بر شما مى ترسم ، دو چیز است              ) 290....(
و از جناب صادق ، سالم اهللا علیه ، در کافى شـریف حـدیث شـده            . مطابق حدیث ابن عقیل است      

ى ء اءعــدى للرجــال مــن اتبـاع     احذروا اءهوائکم کما تحذرون اءعداءکم ، فلـیس شـ     : که فرمود 
بترسید هواهاى خـودتـان را هــمان طـور کـه مـى ترسـید از               ) 291.(اءهوائهم و حصائد اءلسنتهم     

دشمنان خویش ، پس نیست چیزى دشمنتر از براى مـردم از مـتابعت هواهاى خود، و چیده هـاى                  
  .یعنى از آنچه زبان آنها براى آنها تحصیل کند. زبانهاى آنها

عزیز، بدان که خواهش و تمناى نفس منتهى نشود به جایى و به آخر نرسـد اشـتهاى آن ، اگــر    اى  
انـسـان یـک قدم دنبال آن بردارد، مجبور شود پس از آن چند قدم بردارد، و اگر با یکى از هواهاى                  
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 اگر یک در به روى خـواهـش نفس      . آن همراهى کند، ناچار شود با چندین تمناى آن همراهى کند          
یک وقت به واسـطــه یــک مـتـابـعــت    . باز کنى ، البدى که درهاى بسیارى به روى آن باز کنى             

نفس به چندین مفاسد و از آن به هزاران مهالک مبتال شوى ، تا آنکـه خــداى نـخـواسـتــه در دم             
اده آخـر جمیع راه حق را بر تو منسد کند، چنانچه خداى تعالى در نص کـتـاب کریم از آن خبـر د                    

و البته امیرمؤ منان و ولى امر و موال و مرشد و مـتـکـفــل هـدایــت و راهـنـمــاى                   ) 292.(است  
بلکه روح مکرم رسـول اکـرم و ائمـه هـدى ،             . عـایله انسانیت از این خوف دارد و ترسناک است          

صلى اهللا علیه و آله و علـیهم اجمعـین ، در اضـطراب و وحـشت اسـت کــه مـبــادا بـرگـهــاى                         
تـنـاکـحــو تـنـاســلوا،    : حضرت مـى فرمایـد    . رخـت نبوت و والیت ریخته شود و خزان گردد        د

یـعنى زنـاشـویـى کـنـیـد تـا فـرزنـد آوریـد،       ) 293.(فـانـى اءبـاهـى بـکـم االمـم ولو بـالسـقـط     
وم و معلـ  . پس همانا من فخر مى کنم به واسطه شما به امـتـهـاى دیـگر گرچه به بچه ساقط شـده                   

است که انسان اگر در یک همچو راه خـوفناکى واقع شود که بیم آن است که انـسان را بـه پرتگـاه              
نیستى اندازد و اسباب عـقـوق والد حـقـیـقـى او، یعنى رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، شود و                    

مـصیبتها  آن سرور، که رحمۀ للعالمین است ، از انسان سخطناک شود، چه قدر بدبخت است و چه                  
پـس ، اگـر بـا رسـول خــدا آشــنایى دارى و اگـر محبـت               . و گـرفـتـاریـهـا در پـس پـرده دارد     

مولى امیرالمؤ منین را دارى و دوست اوالد طاهرین آنها هــسـتـى ، قــلب مـبــارک آنـهــا را از                     
  .تـرس و اضـطـراب و تزلزل بیرون بیاور
) 294.(فـاسـتـقـم کـمـا امـرت و من تاب معـک         : سـت  در آیـه شـریـفـه در سـوره هـود وارد ا       

. یـعـنـى اسـتـقـامـت کـن و بر جاى ایست آن طور که ماءمورى ، با کسى که تـوبـه کـرد بـا تـو                  
ـــود    ــه ، فـرم ـــه و آل ـــاب رســـول اهللا ، صـــلى اهللا عـلی ـــه جـن ـــث وارد اســـت ک : و در حـدی

یـعـنـى پـیـر کـرد مـرا سوره هود، براى خـاطر        ) 295(ه  شـیـبـتـنـى سـورۀ هـود لمـکان هذه االی     
روحـى فـداه ، فـرمودند با اینکه این آیه شـریفه          ) 296(شیخ عارف کـامـل شـاه آبـادى ،     . این آیه   

نـیـز وارد اسـت ، ولى بـدون و مـن تاب معک ، جهـت اینکـه حـضرت              ) 297(در سوره شـورى    
راى آن است که خداى تعالى استقامت امـت را نـیــز از آن            سـوره هود را اختصاص به ذکر دادند ب       

بـزرگوار خواسته است و حـضرت بـیم آن داشـت کـه ماءموریـت انجـام نگیـرد، و اال خــود آن                        
  .بـلکـه آن حـضـرت مـظـهـر اسـم حـکـیـم عدل است . بـزرگـوار اسـتـقـامـت داشـت 

ضرت مـى دانـى و مـورد ماءموریـت آن ذات            پـس اى بـرادر من ، اگر تو خود را از متابعان آن ح            
مـقـدس ، بـیـا و نـگـذار آن بـزرگـوار در ایـن مـاءمـوریـت خجل و شرمسار شـود بـه واسـطه                   

تو خود مالحظه کن اگر اوالد یـا سایر بـستگان تـو کارهـاى زشـت                . کار زشت و عمل ناهنجار تو     
ردم خـجـل و سـرشـکــسـتـه مــى   نامناسب کنند که با شئون تو مخالف باشد، چه قدر پـیـش مـ    
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شـوى ، بـدان کـه رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، و امیر المؤ منین ، علیه السالم ، پدر حقیقـى                        
یعنـى مـن و عــلى دو    ) 298.(اءنا و على اءبوا هذه االمـۀ  : امتند به نص خود آن بزرگوار که فرمود      

ت حاضر کنند و حساب کشند در مـقـابـل روى آن          پـدر ایـن امـتـیـم و اگر ما را در محضر ربوبی         
بـزرگـواران و از مـا جـز زشـتـى و بـدى در نـامـه عمل نباشد، به آن بزرگوارها سخت مى گذرد                  

پس ، ما چه ظلمى بـزرگ کـردیم بـه           . و آنها در محضر حق تعالى و مالئکه و انبیا شـرمسار شوند           
  عالى با ما چه معامله خواهد کرد؟آنها، و به چه مصیبتى مبتال شدیم و خداى ت

پـس ، ایـن انـسـان ظـلوم و جـهـول کـه بـه خـود ظـلم کنى و به اولیاء نعـم خـود، کـه جـان و                    
و با اشد مصیبتها و ابـتال کـشته شـدند و زن و              . مـال و راحت خود را در راه هدایت تو فدا کردند          

نجـات تـو، در عـوض آنکـه تـشکر از      فـرزند آنها اسیر و دسـتگیر شـد ـ همـه در راه هـدایت و      
زحـمـات آنها کنى و پاس مراحم آنها را نگاه دارى ، چنین ظلم فاحـشى کنـى و گمـان کنـى کـه                        

قدرى از خواب غفلت بیدار شو و پیش نفس خود خجلت بکـش ، و               . فـقـط ظـلم به نفس کردى      
 که دعوى دوستى مـى کنـى        بـگـذار آنـهـا را بـا هـمان ظلمهایى که از اعداى دین دیدند، دیگر تو            

  .به آنها ظلم مکن که ظلم از دوست و مدعى دوستى ناگوارتر است و زشت تر
  فصل ، در تعداد هواهاى نفسانیه است 

. باید دانست که هواهاى نفسانى بسیار مختلف و گونـاگون اسـت بـه حـسب مراتـب و متعلقـات                      
ز آن غـافـل شـود کـه آن کید شیطانى        گـاهـى بـه قـدرى دقـیـق اسـت کـه انـسـان خـود نـیـز ا         

و با همه اخـتالف تمامـت       . و هواى نفسانى است ، مگر آنکه او را تنبه دهند و از غفلت بیدار کنند               
چنانچـه  : آنها در سد راه حق و منع طریق خدا شرکت دارند، گرچه در مـراتــب آن مــتفاوت انـد             

ـ  :  چنانچه خـداى تـعـالى از آنـهـا خـبــر دهـد  اهل اهویه باطله و اتخاذ خدایان از طال و غیر آن 
. و دیگر آیـات شـریـفـه ـ بـه طـورى از خـدا بـازمـانـنــد  ) 299.(اءفراءیت من اتخذ اءلهه هواه 

و اهـل مـتـابـعـت هـواهـاى نـفـسـانـى و اباطیل شیطانى در سایر عقاید باطله یا اخالق فاسـده ،                 
ـل مـعـاصــى کـبـیــره و صـغـیــره و مـوبـقــات و            و اهـ  . طور دیگر از حـق محجـوب شـوند        

و اهل متابعت هواى نفس در      . مهلکات ، به حسب درجات آن ، به نوعى از سـبـیـل حـق باز مانند             
مشتهیات نفسانیه مباحه و صرف همت و کثرت اشـتـغـال بـه آن ، نـوع دیـگـر از راه حـقـیـقـت                 

ریه براى تعمیر عالم آخرت و اداره مـشتهیات نفـسانیه و            و اهل مناسک و اطاعات صو     . بـازمـانـنـد
رسیدن به درجـات یـا خـوف از عـذاب و رهـایـى از درکـات ، بـه طـورى دیـگـر مـحـجــوب                 

و اصحاب تهذیب نفس و ارتیاض آن بـراى ظهـور قـدرت نفـس و                . از حـق و سـبـیـل آن مـانند     
و اهــل   . از حـق و از لقــاء آن هــسـتـنـد        رسیدن به جـنـت صـفـات ، بـه نـوعـى مـحـجـوب         

مـعـارف و سـلوک و جـذبـات و مـقـامـات عـارفـیـن ، کـه نـظـرى جـز لقـاء حــق و وصـول                  
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به مقام قرب ندارند، نیز نوعى دیگر محجوب از حق و از تجلیات خـاص محـروم انـد چــون در                      
مراتـب دیگـرى اسـت کـه ذکـر آن           پـس از ایـن ،       . آنـها نیز تلوین باقى و از خودى آثارى هست          

  .مناسب مقام نیست 
پس ، هر یک از اهل مراتب مذکوره باید تفتیش حال خود کنند و خود را از هواهاى نفـسانیه پـاک        
و پـاکـیـزه کـنـنـد تا از سبیل حق باز نماننـد و از راه سـلوک حقیقـت گمـراه نگردنـد، و ابـواب                        

واهللا ولى الهدایۀ   . تـنـد، بـه روى آنـها مفتوح گردد     رحـمـت و عـواطـف ، در هـر مـقـامـى هـسـ       
  .و التوفیق 

  در بـــیـــان ذم طـــول امـــل اســـت و در آن دوفصل است : مـــقـــام دوم 
  فصل ، در بیان آنکه طول امل موجب نسیان آخرت است 

ســت ، چـنـانــچه     بـدان کـه اول مـنـزل از مـنـازل انـسـانـیـت مـنــزل یـقـظــه و بـیــدارى ا              
و از بــراى ایــن مـنــزل ،         ) 300.(مشایخ اهـل سـلوک در مـنـازل سـالکـان بـیـان فـرمـوده انـد        

چـنـانـچـه شیخ عظیم الشاءن شاه آبادى ، دام ظله ، بیان فرمودند، ده بیت است که اکنون در مقـام                    
ه انسان تا تــنبه پیـدا نکنـد کـه           تعداد آن نیستیم ، ولى آنچه اکنون الزم است بیان شود این است ک             

مسافر است و الزم است از براى او سـیر و داراى مقـصد اسـت و بایـد بـه طــرف آن مـقــصـد                          
نـاچـار حـرکـت کـنـد و حـصـول مـقـصـد مـمـکـن اســت ، عـزم بـراى او حاصـل نـشود و                    

 آن اگر بپردازیم ، بـه       و هر یک از این امور داراى بیان و شرحى است که به ذکر             . داراى اراده نگردد  
  .طول انجامد

و بـایـد دانـسـت که از موانع بزرگ این تیقظ و بیدارى ، که اسباب نسیان مقـصد و نـسیان لـزوم                      
سـیـر شـود و اراده و عـزم را در انـسـان مـى مـیـراند، آن است که انسان گمان کند وقت بــراى                    

ند، فـردا مـى کنـد، و اگـر در ایــن مــاه               سـیـر وسیع است ، اگر امروز حرکت به طرف مقصد نک          
و ایـن حـال طــول امــل و درازى رجــا و ظــن       . سـفـر نـکـنـد، مـاه دیـگـر سـفـر مـى کـنـد      

بـقـا و امـیـد حـیـات و رجـاء سـعـه وقـت انـسـان را از اصل مقصد، که آخرت است ، و لـزوم                    
ارد، و انـسـان بکلى آخرت را فراموش مـى         سیر به سوى او و لزوم اخذ رفیق و زاد طریق باز مى د             

و خدا نکند که انـسـان سـفـر دور و دراز پـر خطـرى در پـیش   . کند و مقصد از یاد انسان مى رود      
داشته باشد و وقت او تنگ باشد و عُده و عِده بـراى او خـیـلى الزم بـاشـد، و هـیــچ نـداشـتــه                     

و مـعــلوم اســت اگــر ایــن         . ـصـد بـیــرون رود   بـاشـد، و بـا هـمـه وصـف از یـاد اصـل مـق        
نـسـیـان حـاصـل شد، هیچ در فکر زاد و توشه برنیاید و لوازم سفر را تهیه نکنـد، و ناچـار وقتـى                 

  .سـفـر پـیـش آید، بیچاره شود و در آن سفر افتاده و در بین راه هالک گردد و راه به جایى نبرد
  له سفر پر خطر و ضرورت زاد و راح: فصل 
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پس اى عزیز، بدان که یک سفر پر خطر الزمى در پیش است که عُده و عِـده آن و زاد و راحلـه آن      
عـلم و عـمـل نـافـع اسـت ، و وقـت سـفـر معلوم نیست چه وقت اسـت ، ممکـن اسـت وقـت                      

انـسـان نـمـى دانـد چـه وقـت کــوس رحـیــل         . خیلى تنگ بـاشـد و فـرصـت از دسـت بـرود       
ایـن طـول امـل کـه مـن و تـو داریـم ، کـه از حـب            . ـد کـه بـایـد نـاچـار کـوچ کـنـد     مـى زنـن 

نـفـس و مکاید شیطان و شاهکارهاى آن ملعون است ، به طــورى مــا را از تـوجــه بــه عــالم                       
و اگـر مـخـاطــرات سـیــر و مــوانع حرکـت            . آخـرت بـاز داشـتـه کـه در فکر هیچ کار نیفتیم          

باشیم ، در صدد اصالح آن به توبه و انابـه و رجــوع بــه حــق بـرنـیـایـیــم و هـیــچ در                        داشته  
صـدد جـمـع زاد و راحـله نـبـاشـیــم ، نـاگــاه اجــل مـوعــود در رســد و مــا را بــى زاد و                        

نـه عمل صالحى داریم و نه عمل نـافعى ، و مـؤ نـه آن عـالم                  : راحـله و بـى تـهـیـه سـفـر بـبـرد     
اگــر عـمــلى هــم      . ى این دو مطلب چرخ مى زند، و ما هـیـچـیـک را تـهـیــه نـکـردیــم                رو

کـرده بـاشـیـم ، خـالص و بـى غـل و غـش نـبـوده ، بـلکـه بـا هـزاران مـوانـع قـبـول بـه جـا                   
ـود و اگـر عـلمـى تـحـصـیـل نـمـودیـم ، عـلم بـیـحـاصـل و نـتـیـجـه بـوده کـه خ            . آوردیـم  

اگـر ایـن عـلم و عـمـل مـا      . یـا لغـو و بـاطـل اسـت و یـا از مـوانـع بـزرگ راه آخـرت اسـت              
نـافـع بـود، در مـا کـه سـالهـاى سـال اسـت دنـبـال آن هـسـتـیـم بـایــد تـاءثـیــر واضـحــى                 

 و عمل چهل    کـرده بـاشد و در اخالق و اطوار ما تفاوتى حاصل شده باشد، چه شده است که علم                
پنجاه ساله ما در قلوب ما اثر ضد بخشیده و دلهاى ما را از سنگ خارا سخت تر کرده ؟ از نماز که                       
معراج مؤ منان است ما را چه حاصل شده ؟ کو آن خـوف و خـشیتى کـه الزم علـم اسـت ؟ اگـر                           

ارى در  خداى نخواسته با این حال که هستیم ما را کوچ دهند، خسارتهاى بزرگى و حسرتهاى بـسی                
  .پیش داریم که زایل شدنى نیست 

پـس ، نسیان آخرت از امورى است که اگر ولى اهللا اعظم ، امیرالمؤ منین ، سالم اهللا علیـه ، بـر مـا                         
بترسد از آن و از موجب آن ، که طول امل است ، حق است ، زیرا که او مى داند ایـن چـه سـفــر                   

نـى راحـتــى نـداشـتــه بـاشــد و در هــر حــال             و انـسـانـى کـه بـایـد آ    . پـر خـطـرى اسـت    
مـشـغـول جـمـع زاد و راحـله باشد و دقیقه اى ننشیند، اگر نسیان کرد آن عـالم را و بـه خــواب         
رفـت و نـفـهـمید که چنین عالمى هم هست و چنین سیرى هم در پـیش اسـت ، چـه بـه سـر او                     

خــوب اســت قــدرى در       . د گـرفـتـار شـد  خـواهـد آمـد و بـه چـه بـدبـخـتـیـهـایـى خـواهـ      
حال آن حضرت و حضرت رسول اکرم ، صلى اهللا علیـه و آلـه ، کـه اشـرف خلیقـه و معـصوم از                          
خـطـا و نـسـیـان و لغـزش و طـغـیـان هـسـتـنـد، تـفـکـر کـنـیـم و بـفـهـمـیــم کــه مــا در                  

گى سفر و خطر آن ، از آنهـا راحـت را            علم آنها به بزر   . چـه حـال هستیم و آنها در چه حال بودند        
حضرت ختمى مرتبت به قدرى ریاضت کـشید و         . سلب کرده ، و جهل ما نسیان در ما ایجاد کرده            
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قـیـام در مـقـابـل حـق کـرد کـه قـدمـهـاى مـبـارکــش ورم کــرد و از طــرف ذات مـقــدس                   
جـنــاب  ) 302) (301.(قى   مـا اءنزلنـا علیـک القـرآن لتـش          #طـه : حـق جل و جالله آیه نازل شـد       

پــس ،   . امـیرالمؤ منین ، علیه السالم ، که حاالت و عبادات و خوفش از حق تعالى معلـوم اسـت                    
بـدان که سفر خیلى پر خطر است ، و این نسیان و فراموشى که در مـا اسـت از مکایـد نـفــس و                         

بلـیس و از مکایـد نـفــس        شـیـطان است ، و این امیدها و آمال طوالنى و دراز از دامهاى بـزرگ ا               
. بدان که مسافرى و داراى مـقــصـدى     . پس ، از این خواب برخیز و تیقظ و تنبه پیدا کن             . اسـت  

اگر تـهـیــه سـفــر و      . مـقـصـد تـو عالم دیگر است و تو را از این عالم خواهى نخواهى مى برند              
ین سیر بیچاره نشوى ، و اال فقیـر و  زاد و راحـله آن را دیـدى ، در ایـن سفر درمانده نشوى و در ا      

بیچاره و بینوا گردى ، و خواهى رفت به سوى شقاوتى که سعادت نـدارد، ذلتـى که عـزت نـدارد،                    
فقرى که غنا دنبالش نیست ، عذابى که راحت ندارد، آتشى که خاموشـى پیـدا نکنـد، فـشارى کـه                      

، حـسرت و نـدامتى کـه آخـر          برطرف شدن ندارد، حزن و اندوهى که خوشحالى در پى آن نیست             
  .ندارد

اءنت تعلـم   : اى عـزیـز بـبـیـن مـوال در دعاى کمیل در مناجات با خداى تعالى چه عرض مى کند               
و هـذا مـا ال تـقــوم لـه الـسموات و             : تا آنکه مى گوید   . ضعفى عن قلیل من بالء الدنیا و عقوباتها       

ت آن را نـدارنـد و بـراى تـو تـهـیــه         این چه عذابى است که آسمانها و زمین طاق        ) 303.(االرض  
  .شـده و بـاز تنبه ندارى و روز بروز در نسیان و غفلت و خوابت افزوده مى شود

از خـواب بـرخـیـز و مـهـیـاى سـفـر آخـرت شـو ـ فـقـد نـودى فـیکم    ! هـان ، اى دل غـافـل 
ال حـضرت عزرائیـل در   عمـ . صـداى رحـیـل و بـانـگ کـوچ بـلنــد اســت      ) 304.(بـالرحـیـل  

  .کارند و تو را در هر آن به سوى عالم آخرت سوق مى دهند و باز غافل و نادانى 
اءللهم انى اءساءلک التجافى عن دار الغرور، و االنابۀ الى دار السرور و االستعداد للموت قبل حلول                 

  ) 305.(الفوت 
  

  الحدیث الحادى عشر
  حدیث یازدهم

محمد بن یعقوب ، عن محمد بن یحیى ، عن اءحمد بن محمد، عن ابـن                بـالسـنـد المـتـصـل الى    
ساءلت اءبا عبداهللا ، علیه السالم ، عن قـول         : مـحـجـوب ، عـن عـلى بـن رئاب ، عن زرارۀ ، قال            

  ) 306.(فطرهم جمیعا على التوحید: قال . فـطـرت اهللا التـى النـاس عـلیـهـا: اهللا عـزوجـل 
  :ترجمه 
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فـطــرۀ اهللا   : پرسش کردم از حضرت صادق ، علیه السالم ، از فرمـوده خـداى تعـالى                 زراره گوید   
  .خـلق کـرد ایـشـان را همگى بر توحید: فـرمـود.  عـلیـهـا التـى فـطـر النـاس 

الفطـرۀ ،   : در صـحاح اســت      . شـرح اهـل لغـت و تفسیر گویند فطرت به معنـاى خلقـت اسـت               
 که این فطرت ماءخوذ باشد از فطر به معناى شق و پاره نمودن ، زیـرا                 و تواند بود  . بالکسر، الخلقۀ   

و به همـین معنـى نیـز افطـار صـائم            . که خلقت گویى پاره نمودن پرده عدم و حجاب غیب است            
در هـر حـال ، بـحث از لغـت خـارج          . گویى پـاره نـمـوده هـیـئت اتـصـالیـه امـسـاک را      : است  

فـاءقم  : ، حدیث شریف اشاره اسـت بـه آیـه شـریفه در سـوره روم                 بـالجـمله  . از مقصود ماست    
 عـلیـهـا ال تـبـدیــل لخــلق اهللا ذلـک            وجهک للدیـن حـنـیـفـا فـطـرت اهللا التـى فـطـر النـاس         

مـا انشاءاهللا اشاره اجمالیه به این فطرت       ) 307.(الدیـن القـیـم ولکـن اءکـثـر النـاس ال یـعـلمـون        
 و چگونگى بودن مردم بر فطرت توحیـد، در ضـمن فـصول و مقامـاتى چنـد مـى                     ، و کیفیت آن ،    

  .نماییم 
  فصل ، در معنى فطرت است 

بـدان کـه مـقصود از فطرت اهللا ، که خداى تعالى مردم را بر آن مفطور فرمود، حالـت و هـیـئتــى                  
ت که در اصـل خلقـت      اسـت که خلق را بر آن قرار داده ، که از لوازم وجود آنها و از چیزهایى اس                 

و فطرتهاى الهى ، چنانچه پس از این معلوم شـود، از الطـافـى            . خمیره آنها بر آن مخمر شده است        
است که خداى تعالى به آن اختصاص داده بنى االنسان را از بین جمیـع مـخـلوقــات ، و دیـگــر                     

د، یا ناقص اند و حظ کمى       مـوجـودات یـا اصـال داراى این گونه فطرتهایى که ذکر مى شود نیستن           
  .از آن دارند

) 308(و بـایـد دانـسـت کـه گـرچـه در ایـن حـدیـث شـریـف و بـعـضـى از احـادیــث دیگـر               
فـطـرت را تـفـسـیـر بـه تـوحـیـد فـرمـودنـد، ولى ایـن از قـبـیـل بـیـان مـصـداق اسـت ، یـا                 

ر وارده از اهــل عــصـمـت ، ســالم اهللا    تفسیر به اشرف اجزاء شى ء است ، چنانچه نوعـا تفاسـی       
عـلیـهـم ، از ایـن قـبیل است ، و در هر وقت به مناسبت مقامى مـصـداقـى مـثـال ذکـر شــده و                    

و دلیـل بـر آنکه در این مورد چنین است ، آن است کـه در آیـه                 . جـاهـل گـمـان تـعـارض کـنـد   
و .  و دیـن شـامـل تـوحـید و دیگر معارف شـود         شریفه دین را عبارت از فـطـرت اهللا دانـسـتـه ،        

تـفــسـیـر  ) 310(،و در حسنه زراره    .تفسیر به اسالم شده     ) 309(در صحیحه عـبـداهللا بـن سـنـان      
در مقابـل تهـود و      . و در حـدیـث مـعـروف کل مولود یولـد علـى الفطـرۀ             . بـه مـعـرفـت شـده    

 جعفـر، علیـه الـسالم ، حـدیث فطـرت را در      و نیز حضرت ابـى    ) 311.(تنصر و تمجس ذکر شده      
پـس ، از ایـن جملـه معلـوم شـد کــه فطـرت                . همین حسنه زراره به معرفت تفسیر فرموده است         
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اختصاص به توحید ندارد، بلکه جمیع معارف حقه از امورى است که حق ، تعالى شـاءنه ، مفطـور                   
  .فرموده بندگان را بر آن 

  فصل ، در تشخیص احکام فطرت است 
بـبـایـد دانـسـت کـه آنـچـه از احـکــام فـطــرت اســت چــون از لـوازم وجــود و حـیــات                     
مـخـمره در اصـل طـیـنـت و خـلقـت اسـت ، احـدى را در آن اخـتــالف نـبـاشــد ـ عــالم و     

هیچیک از عادات و مذاهب     . جـاهـل و وحـش و مـتـمدن و شهرى و صحرانشین در آن متفق اند            
.  گـونـاگـون در آن راهـى پیدا نکند و خلـل و رخنـه اى در آن از آنهـا پیـدا نـشود                و طریقه هـاى  

اختالف بالد و اهویه و ماءنوسات و آراء و عادات که در هر چیزى ، حتى احکام عقلیـه ، موجـب                      
  .اختالف و خالف شود، در فطریات ابدا تاءثیرى نکند

رد نیاورد، و اگر چیزى بدان مثابه نــشـد،         اختالف افهام و ضعف و قدرت ادراک لطمه اى بر آن وا           
: از احکام فطرت نیست و باید آن را از فطریات خارج دانست ، و لهـذا در آیـه شـریفه فـرمــوده                        

. ال تـبــدیل لخلـق اهللا   : فـطـر النـاس عـلیـهـا یعنى ، اختصاص به طایفه اى ندارد، و نیز فرمـوده    
ولـى از امـور     .  که به عـادات و غیـر آن مختلـف شــوند            چیزى او را تغییر ندهد، مثل امورى دیگر       

معجبه آن است که با اینکه در فطریات احدى اختالف ندارد ـ از صدر عـالم گـرفـتـه تـا آخـر آن  
ـ ولى نوعا مردم غافل اند از اینکه باهم متفق اند، و خود گمان اخـتـالف مـى نـمـایند، مگر آنکـه                    

ت مى فهمند موافق بودند در صـورت مـخـالفت ، چنانچه پس از ایـن              به آنها تنبه داده شود، آن وق      
ولکن : و به همین معنى اشاره شده است در ذیل آیه شریفه که مى فرماید             . به وضوح رسد انشاءاهللا     
  .اءکثر الناس ال یعلمون 

یــرا  و از آنـچـه ذکـر شد، معلوم گردید که احکام فطرت از جمیع احکام بدیهیه بدیهیتر اسـت ، ز                  
کـه در تـمـام احـکام عقلیه حکمى که بدین مثابه باشد که احـدى در آن خـالف نکنـد و نــکرده                      
باشد نداریم ، و معلوم است چنین چیزى اوضح ضروریات و ابده بدیهیات است ، و چـیـزهــایى                  

پـس اگـر توحیـد یـا سـایــر مـعــارف از             . که الزمه آن باشد نیز باید از اوضح ضـروریات باشـد           
ـکـام فـطـرت یـا لوازم آن بـاشـد، بـایـد از اجـالى بدیهیات و اظهر ضروریات باشـد، ولکـن                 اح

  . ال یعلمون  اءکثر الناس 
  فصل ، در اشاره اجمالیه به احکام فطریات 

بدان که مفسرین ، از عامه و خاصه ، هر یک به حسب طریقه خود طورى بیان کیفیت فطرى بـودن                    
 اند، و ما در این اوراق بر طبق آراء آنها سخن نگوییم ، بلکـه در ایـن مقـام                     دیـن یا توحید را کرده    

دام ظله ، که متفرد است در این میدان         ) 312(آنچه از محضر شریف شیخ عارف کامل ، شاه آبادى ،          
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گرچه بعضى از آنها به طریق رمز و اشاره در کتـب بعـضى از               ) 313(، استفاده نمودم بیان مى کنم ،      
  .اهل معارف هست ، و بعضى از آن به نظر خود قاصر رسیده است محققین از 

پـس ، بـایـد دانـسـت کـه از فـطـرتـهـاى الهـى یـکـى فـطـرت بـر اصل وجود مبداء، تعـالى و                 
تقدس ، است ، و دیگر فطرت بر توحید است ، و دیگر فطرت بر استجماع آن ذات مقـدس اسـت                     

د و روز رستخیز است ، و دیـگـر فـطـرت بـر نـبـوت اسـت            جمیع کماالت را، و دیگر بر یوم معا       
، و دیـگـر فـطـرت بـر وجـود مـالئکـه و روحـانـیـین و انـزال کـتـب و اعـالم طـرق هــدایت                 
است ، که بعضى از اینها که ذکر شد از احکام فطرت ، و بـرخـى دیـگـر از لوازم فـطـرت اســت                     

و مـالئکـه و کـتـب و رسل و یوم قیامت ، دین قیم محکم مستقیم              و ایـمـان بـه خـداى تـعـالى      . 
و مـا اشـاره بـه بـعضى از آنها کـه بـا حـدیث             . حق است در تمام دوره زندگانى عایله سلسله بشر        

  .شریف مناسب است مى نماییم ، و از حق تعالى توفیق مى طلبیم 
ـــود مـــبــــدأ مـتـعــالجل و عـال از          در بـــیـــان آنـــکــــه اصــــل وجـ      : مـــقـــام اول   
  فطریات است 

و آن ایـن اسـت کـه یکـى از فطرتهـایى کـه جمیـع        . و آن بـا تـنـبـه بـه یک مقدمه معلـوم گـردد          
سـلسـله بـنـى االنـسـان مـخـمـر بـر آن هـسـتند و یک نفر در تمام عایلـه بـشر پیـدا نـشود کـه                     

الق و مذاهب و مسالک و غیر آن آن را تغییر ندهـد             و هیچیک از عادات و اخ     . بـرخـالف آن باشد  
و در آن خـلل وارد نـیاورد، فطرت عشق به کمال اسـت ، کـه اگـر در تمـام دوره هـاى زنـدگانى                         
بـشـر قـدم زنـى و هـر یـک از افـراد هـر یـک از طـوایـف و مـلل را اسـتـنـطـاق کـنـى ، ایـن                   

  .یابى و قلب او را متوجه کمال مى بینى عـشـق و مـحـبـت را در خـمـیـره او مـى 
بـلکـه در تمام حرکات و سکنات و زحمات و جدیتهاى طاقت فرسا، که هر یک از افراد این نـوع                   
در هـر رشـتـه اى واردنـد مـشـغـولنـد، عـشـق بـه کـمـال آنـهـا را بـه آن واداشـتـه ، اگـر چـه                 

ـــال در چ   ـــه کـم ـــال و آنـک ــشـخـیـص کـم ــشـوق در   در تـ ـــوب و مـعـ ــسـت و مـحـب ـیـ
هــر یــک مـعــشـوق خــود را در چـیــزى            . کـجـاسـت ، مـردم کـمـال اخـتــالف را دارنــد        

یـافـتـه و گمان کرده و کعبه آمـال خـود را در چـیـزى تـوهـم کـرده و مـتـوجـه بـه آن شـده از                   
ن کـمـال را در دارایــى آن گـمــان         اهـل دنـیـا و زخـارف آ    . دل و جـان آن را خـواهـان اسـت        

ــصـیـل آن     ـــان و دل دل در راه تـحـ ـــد، از ج ـــود را در آن یـافـتـن ــشـوق خ ـــد و مـعـ کـردن
خـدمـت عـاشقانه کنند، و هر یک در هر رشته هستند و حـب بـه هـر چـه دارنــد، چــون آن را                         

و صـنـایــع هــر یــک بــه       و هـمـیـن طـور اهــل عــلوم        . کـمـال دانـنـد بـدان مـتـوجـه انـد    
و اهل آخـرت و ذکـر و        . سـعـه دمـاغ خـود چـیـزى را کـمال دانند و معشوق خود را آن پندارند            

بالجمله تمام آنها متوجه بـه کمـال انـد، و چـون آن را در موجـودى یـا موهـومى                      . فکر، غیر آن را   
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 ، هیچیـک از آنهـا       ولى ببایـد دانـست کـه بـا همـه وصـف            . تشخیص دادند، با آن عشقبازى کـنند     
عشقشان و محبتشان راجع به آن چه گمان کردند نیست ، و معشوق آنها و کعبه آمال آنهـا آنچـه را                

 به هر چه متوجه       توهم کردند نمى باشد، زیرا هر کس به فطرت خود رجوع کند مى یابد که قلبش                 
ود و به دیگرى کـه کـاملتر        است ، اگر مرتبه بـاالتـرى از آن بـیـابـد فـورا قلب از اولى منصرف ش             

است مـتـوجـه گـردد، و وقـتـى کـه بـه آن کـامـلتـر رسـیـد، بـه اکـمل از آن متوجه گردد، بلکه                 
آتش عشق و سوز و اشتیاق روز افزون گردد و قلـب در هـیچ مـرتـبــه از مـراتــب و در هـیــچ                        

ایــل بــه جـمــال زیـبــا و         مـثــال اگــر شـمــا مـ      . حـدى از حـدود رحـل اقـامـت نـیـنـدازد     
رخـسـار دلفـریـب هـسـتـیـد و چون آن را پیش دلبرى سراغ دارید دل را بــه ســوى کــوى او                    
روان کـردید، اگر جمیلتر از آن را ببینید و بیابید که جمیلتر اسـت ، قـهـر مـتـوجه به آن شـوید، و                   

د و زبان حال و لـسان فطـرت شـما آن            الاقل هر دو را خواهان شوید، و باز آتش اشتیاق فرو ننشین           
. بـلکـه خـریـدار هـر جـمـیـلى هــسـتـیـد     ) 314(است که چیزیم نیست ورنه خریدار هر ششم         
اگر احتمال دهید که جمیلـى دلفریبتـر از اینهـا کـه             : بـلکـه بـا احـتـمـال هـم اشـتـیـاق پیدا کنید      

ر به آن بلد کند، من در میان جمع و دلـم            دیدید و داریـد در جـاى دیـگـر اسـت ، قـلب شـما سف          
وصف بهشت را اگر بـشـنـوید و      : بلکه با آرزو نیز مشتاق شوید     . گویید) 315(جاى دیـگـر اسـت    

آن رخسارهاى دلکش را ـ گرچه خداى نخواسته معتقد به آن هم نباشید ـ با این وصـف ، فطـرت    
  .یى نصیب ما مى شدشما گوید اى کاش چنین بهشتى بود و چنین محبوب دلربا

و همین طور کسانى که کمال را در سلطنت و نفوذ قدرت و بسط ملک دانسته اند و اشتیاق بـه آن                      
پـیـدا کـرده اند، اگر چنانچه سلطنت یک مملکت را دارا شوند متوجه مملکت دیگر شوند، و اگـر                  

 و اگر یـک قـطــرى را        آن مملکت را در تحت نفوذ و سلطه درآورند، به باالتر از آن متوجه شوند،              
بـگـیـرنـد، بـه اقـطـار دیگر مایل گردند، بلکه آتش اشتیاق آنها روزافزون گـردد، و اگــر تـمــام                 
روى زمـیـن را در تـحـت سـلطـنـت بـیـاورنـد و احتمال دهند در کرات دیگـر بـساط سـلطنتى                  

 عـوالم کـنـیم و آنهـا را       هست ، قلب آنها متوجه شود که اى کاش ممکن بود پـرواز بـه سـوى آن              
  .و بر این قیاس است حال اهل صناعات و علوم . در تحت سلطنت درآوریم 

و بـالجـمـله ، حـال تـمـام سـلسـله بـشـر در هـر طـریـقـه و رشـتـه اى کـه داخــل انــد بــه                    
ـوق آنهـا فـرو   هـر مـرتـبـه اى از آن که رسند، اشتیاق آنها به کاملتر از آن متعلق گردد و آتـش شـ             

پس این نور فطرت ما را هدایت کرد به ایـنـکـه تـمـام قـلوب سـلسـله             . ننشیند و روزافزون گردد   
بـشـر، از قـاره نـشـیـنـان اقـصـى بـالد آفـریـقـا تــا اهــل مـمــالک مـتـمـدنــه عــالم ، و از                    

ره شـطر قلوبـشان متوجـه بـه     طـبـیـعـیـیـن و مـادیـیـن گـرفـتـه تـا اهـل مـلل و نــحل ، بـالفط        
کمالى است که نقصى ندارد و عاشق جـمـال و کـمـالى هـسـتـنـد کـه عـیـب نـدارد و عـلمــى                 
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کـه جـهـل در او نـبـاشـد و قـدرت و سـلطـنـتى که عجـز همـراه آن نباشـد، حیـاتى کـه مـوت                       
ت و عایلـه بـشرى بـا        تمام موجودا . نداشته بـاشـد، و بـاالخـره کـمـال مـطلق معشوق همه است          

زبان فـصـیـح یـکـدل و یـک جـهـت گـویـنـد مـا عـاشـق کـمــال مـطــلق هــسـتـیـم ، مــا                  
آیـا در   . حـب بـه جـمـال و جـالل مـطـلق داریـم ، ما طالب قدرت مطلقه و علم مطلـق هـستیم                   

 و اعـتـبـاریه ،    جمیع سلسله مـوجـودات در عـالم تـصـور و خـیـال ، و در تـجـویـزات عـقـلیـه            
موجودى که کمال مطلق و جمال مطلق داشته باشد جز ذات مقـدس ، مبـداء عـالم جلـت عظمتـه                      

  سراغ دارید؟ و آیا جمیل على االطالق که بى نقص باشد جز آن محبوب مطلق هست ؟
اى سـرگـشـتـگـان وادى حیرت و اى گمـشدگان بیابـان ضـاللت ، نـه ، بلکـه اى پروانـه هــاى                       

مـال جـمـیـل مـطـلق ، و اى عـاشـقـان مـحـبـوب بـى عـیـب بـى زوال ، قدرى بـه                شـمـع جـ 
کتاب فطرت رجوع کنید و صحیفه کتاب ذات خود را ورق زنید، ببینید با قلم قدرت فطرت اللهـى                   

آیـا فطرت اهللا التى فطـر  ) 316.(وجهت وجهى للذى فطر السموات و األ رض     : در آن مرقوم است     
فطرت توجه به محبوب مطلق اسـت ؟ آیــا آن فـطــرت غـیــر مــتبدله ـ ال تبـدیل       الناس علیها 

لخلق اهللا فطرت معرفت است ؟ تا کى به خـیـاالت باطله این عشق خدادادى فطرى و ایـن ودیعـه                    
الهیه را صرف این و آن مى کنیـد؟ اگـر مـحـبــوب شـمــا ایــن جـمـالهــاى نـاقــص و ایــن                        

ـ   ود، چـرا بـه وصول به آنها آتش اشتیاق فرو ننشست و شـعله شـوق شـما                 کـمـالهـاى مـحـدود ب
افزون گردید؟ هان ، از خـواب غـفــلت بـرخـیـزیــد و مــژده دهـیــد و ســرور کـنـیــد کــه                       
مـحـبـوبـى داریـد کـه زوال نـدارد، مـعـشوقى دارید که نقصى ندارد، مطلوبى داریـد بـى عیـب ،          

است ، محبوبى دارید کـه سـعه   ) 317( اءهللا نور السموات و االرض    منظورى دارید که نـور طلعتش    
  .است ) 318(احاطه اش لود لیتم بحبل الى االرضین السفلى لهبطتم على اهللا 

پـس ایـن عـشـق فـعـلى شـمــا مـعــشـوق فـعــلى خـواهــد، و نـتـوانــد ایــن مـوهــوم و                    
اسـت و فـطـرت مـتـوجـه بـه کـامـل اسـت       مـتـخـیـل بـاشـد، زیـرا کـه هـر مـوهـوم نـاقـص        

پـــس ، عـاشـــق فـعـــلى و عـــشـق فـعـــلى بـــى مـعـــشـوق نـــشـود، و جـــز ذات کـامـــل  . 
پــس ، الزمــه عــشـق بــه کـامــل           . مـعـشـوقـى نـیـسـت کـه مـتـوجـه الیـه فـطـرت بـاشـد      

 و لـوازم آن از جمیـع        و پیشتر معلـوم شـد کـه احکـام فطـرت           . مـطـلق وجـود کامل مطلق است      
اءفــى اهللا شــک فـاطــر الـسـمـوات و االرض           : بـدیـهـیـات واضـحـتـر و روشـنـتــر اســت        

).319 (  
  در بیان آنکه توحید حق و دیگر صفات او فطرى است : مقام دوم 
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و آن  . در بیان آنکه توحید حق تعالى شاءنه و استجماع آن ذات تمام کماالت را از فطریـات اسـت                    
یـز بـه تـوجه به آنچه در مقام اول ذکر شد معلوم گردد، ولى ما اینجا به بیان دیگر اثبات آن کنیم                     نـ
.  

بـدان کـه از فـطرتهایى که فطر الناس علیها، فطرت تنفر از نقص است ، و انسان از هر چـه متنفـر                      
 مـورد تنفـر     پس ، عیـب و نقـص      . است ، چون در او نقصانى و عیبى یافته است از آن متنفر است               

  .فطرت است ، چنانچه کمال مطلق مورد تعلق آن است 
پـس ، مـتـوجـه الیـه فـطرت باید واحد و احد باشد، زیرا که هر کثیر و مرکبـى نـاقص اسـت ، و                       
کثرت بى محدودیت نشود، و آنچه ناقص است مورد تنفر فطرت است ، نـه تـوجــه آن ، پــس ،                     

تـعـلق بـه کـمال و فطرت تنفر از نقـص اسـت ، توحیـد نیـز                از ایـن دو فـطـرت ، کـه فـطـرت        
بلکـه اسـتجماع حـق جمیـع کمـاالت را و خــالى بــودن ذات مـقــدس از جـمـیــع                      . ثابت شد 

و سـوره مـبـارکـه توحید که نسبت حق جل و عال را بیـان مـى               . نـقـایـص نـیـز ثـابـت گـردیـد   
از هـویت مطلقه که متوجـه الیـه   ) روحـى فـداه ) 320(به حسب فرموده شیخ بزرگوار مـا،    (فرماید  

فطرت است و در صدر سوره مبارکه به کلمه مبارکه هو اشاره به آن شده اسـت ، برهـان بـر شـش              
صفتى است که در دنـبـاله آن مـذکور است ، زیرا که چون ذات مقدسـش هویـت مطلقـه اسـت و       

است ، پس مستجمع جمیع کماالت است       هویت مطلقه باید کامل مطلق باشد، و اال هویت محدوده           
و در عـیـن اسـتـجـمـاع جـمیع کمـاالت بـسیط اسـت ، و الـى هویـت مطلقـه                  . ، پس اهللا اسـت     

و چـون هویـت مطلقـه    . نخواهد شد، پس احــد هــسـت و الزمــه احـدیت و واحـدیت اسـت        
 ماهیـت نمایـد،   مستجمعه همه کماالت از جـمـیـع نـقـایـص ، کـه مـنـشـاء هـمـه بـرگـشـت به   

و چـون هویـت مطلقـه    .  صـمـد اسـت و مـیـان تـهـى نـیــسـت   مبراست ، پس آن ذات مقدس  
است ، چیزى از او تولید و مـنـفـصـل نـشـود و او نـیـز از چـیــزى مـنـفـصل نگـردد، بلکـه او                      

و . مبداء همه اشیاست و مرجع تمام موجودات است ، بـدون انفـصال کـه مـستلزم نقـصان اسـت                      
پس سورۀ مبارکه از    . هویت مطلقه نیز کفوى ندارد، زیرا کـه در صـرف کـمـال تـکرار تصور نشود            

  .احکام فطرت ، و نسبت حق تعالى است 
  در بیان آنکه معاد از فطریات است : مقام سوم 

در بـیـان آنـکـه وجـود یوم معاد و روز رسـتخیز از فطریـات اسـت کـه تخمیـر در خمیـره بـشر                        
و آن نـیز چون دو مقام سابق با طریقها بسیار و فطرتهاى عدیده ثابت شود، ولـى مـا در      . ه  گـردیـد

  .این مقام به بعضى از آنها اشاره مى نماییم 
بـدان کـه یـکى از فطرتهاى الهیه ، که مفطور شده اند جمیع عایله بشر و سلـسله انـسان بــر آن ،                       

وره هاى تمدن و توحش و تدین و سـرخـوردى         فـطـرت عشق به راحت است ، که اگر در تمام د          
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ایـــن نـــوع مـراجـعـــه شـــود، و از تـمـــام افـــراد عـــالم و جـاهـــل ، وضـیـــع و شـریـــف ،  
صـحـرایـى و شـهـرى ، سـؤ ال شـود کـه ایـن تـعـلقــات مـخـتـلفــه و اهـویــه مـتــشـتـتـه                  

رۀ زندگانى براى چه مقصد است ،       بـراى چـیـسـت ، و ایـن هـمـه تحمل مشاق و زحمات در دو           
همه متفق الکلمه با یک زبان صریح فطرى جواب دهند که ما همه هر چه مى خواهیم براى راحتى                   

غایت مقصد و نـهـایـت مرام و منتهاى آرزو، راحتى مطلق و استراحت بى شـوب بـه                 . خود است   
احت غیر مختلط بـه  و چون چـنـیـن راحت غیر مشوب به زحمت و استر. زحمت و مشقت است   

رنج و نقمت معشوق همه است ، و آن مـعـشوق گمشده را هر کس در چیزى گمـان مـى کنـد، از           
این جهت تعلق به هر چه در او محبوب را گـمـان کرده پیدا مى کند، با اینکه در تمام عالم ملک و                      

.  ممکن نیست    جمیع سرتاسر دنیا چنین راحتى مـطـلق یـافـت نشود و چنین استراحت غیرمشوبى           
تمام نعمتهاى این عالم مختلط با زحمتها و رنجهاى طاقت فرساست ، همه لذتهاى دنیا محفوف بـه              
آالمى است کمرشکن ، درد و رنج و تعب و حزن و اندوه و غصه سرتاسر این عـالم را فـرا گرفتـه                    

مـساوى بـا     در تمام دوره هـاى زنـدگـانـى بـشـر یـک نـفـر یـافــت نـشود کـه رنجـش          . است  
راحتش باشد و نعمتش مـقـابـل تـعـب و نـقـمـتـش باشد، تا چه رسد به آنکه راحتـى خـالص و             

پـس ، معشوق بنى االنسان در این عالم یافت نـشود، عـشق فطـرى               . استراحت مطلق داشته بـاشـد   
ـ . جبلى فعلى آن هم در تمام سلسله بشر و عایله انسان بى معشوق فعلى موجود ممکن نیست                   س پ

: ، ناچار در دار تحقق و عالم وجود، باید عالمى باشد که راحتى او مشوب نباشد بـه رنـج و تعـب                        
 بـى شـوب بـه         استراحت مـطـلق بـى آالیـش بـه درد و زحـمـت داشته باشد، و خوشى خـالص               

  .حزن و اندوه در آنجا میسر باشد، و آن دار نعیم حق و عالم کرامت ذات مقدس است 
 عالم را به فطرت حریت و نفوذ اراده ، که در فطرت هر یک از سلسله بشر اســت ،                     و مى توان آن   
چـون مواد این عالم و اوضاع این دنیا و مزاحمـات آن و تنگـى و ضـیق آن تعـصى                     . اثـبـات کـرد 

دارد از حریت و نفوذ اراده بشر، پس باید عالمى در دار وجود باشد که اراده در آن نـافــذ بـاشــد                     
 آن عـصـیـان از نـفـوذ اراده نـداشـتـه بـاشــد، و انــسـان در آن عــالم فعـال مایـشاء و                     و مـواد 

  .حاکم ما یرید باشد، چنانچه فطرت مقتضى است 
پـس ، جـنـاح عـشـق به راحت ، و عشق به حریت ، دو جناحى است که به حسب فطرۀ اهللا غیـر                      

سان طیران کند به عالم ملکوت اعلى و قرب الهى          مـتـبدله در انسان ودیعه گذاشته شده که با آنها ان         
.  

و در ایـن مـقـام مـطـالب دیـگـرى اسـت کـه بـا وضـع ایـن اوراق تناسـب نـدارد، و فطرتهـاى                    
دیـگـرى اسـت بـراى اثـبـات مـعـارف حــق از قـبـیــل اثـبــات نـبــوات و بـعــث رســل و                    

کر شد جمیع معارف ثابت گردد، ولـى مــا اکنـون            بلکه از هر یک از این فطرتها که ذ        . انـزال کتب   
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اکتفا کردیم به همین اندازه که بیش از این مقصود خارج نشویم و شـرح بـى مناسـبت بـا حـدیث                       
  .شریف نشود

تا اینجا معلوم شد که علم به مبداء و کماالت و وحدت آن و علم به یـوم معـاد و عـالم آخـرت از                          
  .والحمدهللا . فطریات است 

  انى عشرالحدیث الث
  حدیث دوازدهم

بـسـنـدى المـتـصـل الى مـحـمد بن یعقوب ، رضوان اهللا علیه ، عن على بن ابراهیم ، عن اءبـیـه                  
کــان  : ، عـن النـوفــلى ، عــن الـسـکـونـى ، عــن اءبــى عـبــداهللا ، عـلیــه الـسـالم ، قــال                         

ـفـکر قلبک ، و جاف عن اللیل جنبک ،         نـبـه بـالت : یـقـول  ) عـلیـه السـالم   (اءمـیـرالمـؤ مـنـیـن   
  ) 321.(واتق اهللا ربک 

  :ترجمه 
آگـاه نــما دل    : بود امیرالمؤ منین علیه السالم ، که مى فرمود        : حضرت صادق ، علیه السالم ، فرمود      

  .خود را به اندیشه نمودن ، و دور کن از شب پهلوى خود را، و بپرهیز خداوند پروردگار خویش را
ـقـول مـفـادش غـیـر از قـال یـا یقول است ، زیرا که از آن استفاده دوام و اسـتمرار                  شـرح کـان ی  

  .معلوم مى شود حضرت این کالم را مکرر مى فرمودند. مى شود
و در اینجا هر دو معنى مناسب است        . و تـنـبیه آگاهى دادن از غفلت و بیدار کردن از خواب است             

ت مغمور و در خواب اندرند، و با آن از غفلـت درآیـنــد و از                ، زیرا که قلوب قبل از تفکر در غفل        
و خواب و بیدارى و غفلت و هشیارى ملک بدن و ملکـوت نـفــس بــا             . خـواب انـگـیخته شوند  

چه بسا چشم ظاهر بیدار و جنبه ملک هوشیار است ، و چشم باطن و بـصیرت                 : هـم مـخـتلف اند  
  .و بیهوشى است در خواب گران و جنبه ملکوت نفس در غفلت 

و آن عبارت است از ترتیب امـور معلومـه بـراى بـه دسـت آوردن                 . و تـفـکـر اعـمـال فکر است      
و آن اعم است از تفکرى که از مقامات سالکین است ، زیرا که آن را خـواجــه              . نـتـایـج مـجهوله   

ۀ السـتــدراک   اعلـم اءن التفکـر تلمـس البـصیر        : چـنـیـن تـعـریـف فـرمــوده     ) 322(انـصـارى  
یـعـنـى بـدان که تفکـر عبـارت اسـت از جـستجو نمـودن بــصـیـرت قــلب و                   ) 323.(البـغـیـۀ  

و . و معلوم است مطلوبات قلوب معـارف اسـت     . چـشـم ملکوت مطلوب خود را براى ادراک آن         
از این جهت در این حدیث شریف نیز مقصود از تفکر، معنـى خـاص راجـع بـه قلـوب و حیـات                        

  .آنهاست 
پیش اطباء و عامه مردم اطالق شود       . و قـلب را اطـالقـات بـسـیـار و اصطالحات بیشمارى است          

بر پارچه گوشت صنوبرى که با قبض و بسط آن خون در شـریانها جریـان پـیــدا کـنــد، و در آن                
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و پیش حکما به بـعـضـى مـقـامــات نـفــس         . تـولید روح حیوانى ، که بخار لطیفى است ، گردد         
و اصـحـاب عـرفـان بـراى آن مـقـامـات و مـراتـبـى قـائل اند کـه غـور در بیـان                 . طـالق شـود ا

و در قرآن کریم و احادیث شریفه ، در مقامات مختلفه ، به             . اصطالحات آنها خارج از وظیفه است       
هر یک از معانى متداوله بین عامـه و خاصـه اطـالق شـده اسـت ، چـنـانـچــه اذ القــلوب لـدى                      

به معنى متـداول در     ) 325.(به معناى متعارف پیش اطباء، و لهم قـلوب ال یفقهون بها          ) 324(لحناجرا
بـر طبـق    ) 326(السنه حکما، و ان فى ذلک لذکرى لمن کـان قلـب اءو القـى الـسمع و هـو شـهید                     

و در حـدیـث شـریـف بـه مـنـاسـبـت تـفـکـر مـقـصـود مـعـنــى          . اصطالح عرفا جریان یافته     
و اما قلب به اصطالح عرفا با تفکر مناسبتى نــدارد، خــصـوصـا             . ـداول پـیـش حـکـمـاست    مـت

  .بـعـضـى از مـراتـب آن ، چـنـانـچـه اهل اصطالح مى دانند
و جافاه عنه ، فـتـجـافـا جنبه عن       . جـفـا بـمـعنى بعد است     . جـاف عـن اللیـل جـنـبـک     : قـوله  

و مجافاۀ به شب نسبت دادن ، مجاز در اسناد است ، یا             .  صحاح است    چنانچه در . اءى نبا . الفراش  
آنکه شب را فراش قرار داده ادعائا، یا آنکه حقیقت در کـلمـه و اسـنـاد اســت ، و فــرق در اراده           
جـدى و اسـتـعـمـالى اسـت ، چنانچه در مطلق مجازات احـتـمـال داده انـد، و شـیـخ فـقـیــه ،                 

در جـلیـۀ الحــال در اطــراف آن   ) 327(تـبحر، آقا شیخ محمد رضاى اصفهانى ،    اصـولى ادیـب مـ  
و بالجمله ، آن کنایه آورده شده از برخاستن از فراش خـواب در              ) 328.(بـسـط مـقـال داده اسـت     

و مـا در ضـمن      . و پس از این ، بیان تقوا و مراتـب آن مـى شـود انـشاءاهللا                  . شـب بـراى عـبادت    
  .ن مناسبات حدیث شریف را مى نماییم فصولى چند بیا

  فصل ، در بیان فضیلت تفکر است 
و تفکـر مفتـاح ابـواب معـارف و کلیـد خـزائن              . بـدان کـه از بـراى تفکر فـضیلت بـسیار اسـت            

و در قـرآن شـریف و       . کـمـاالت و عـلوم اسـت ، و مـقـدمه الزمه حتمیه سلوک انـسانیت اسـت               
و . مجید کامل از آن گردیده ، و از تارک آن تغییر و تکذیب شـده                احادیث کـریـمه تعظیم بلیغ و ت     

اءفـضل  :در کـافـى شـریـف سـنـد بـه حـضـرت صـادق ، عـلیـه السـالم ، رسـانـد کـه فــرمود              
. و پس از این ذکـرى از ایـن حـدیث پیش مى آیـد           ) 329.(العباده ادمان التفکر فى اهللا و فى قدرته         

و در حـدیــث  ) 330.(ت تفکر را از عبادت یک شب بهتـر دانــسـتـه         و در حدیث دیگر یک ساع     
و ) 331.(نبوى ، صلى اهللا علیه و آله ، است که تفکر یک ساعت از عـبـادت یـکـسال بهتـر اسـت               

و در  ) 332(در حدیث دیگر است که تفکر یک ساعت بهتر اسـت از عـبــادت شــصـت ســال ،                  
 از بـعـضـى عـلمـاى فـقــه و حـدیــث هــزار ســال             و) 333(حـدیـث دیـگـر هـفـتـاد سـال ،    

در هـر صـورت ، از براى آن درجات و مراتبى است ، و از براى هـر مرتبـه                   . هـم حـدیـث شـده    
  .اى نتیجه یا نتایجى است که ما به ذکر بعضى از آن مى پردازیم 
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 به وجود حق و انواع      و نتیجه آن علم   . ـ اول تـفـکـر در حـق و اسماء و صفات و کماالت اوست             
و ایـن افـضل مراتـب فکـر و         . تـجـلیـات اسـت و از آن ، عـلم بـه اعـیـان و مـظـاهـر رخ دهـد            

اعلى مرتبه علوم و اتقن مراتب برهان است ، زیرا که از نظر بـه ذات عــلت و تـفـکــر در سـبب                        
وب صـدیـقـیـن اســت ،  و این نقشه تجلیات قـل. مطلق علم به او و مسببات و معلوالت پیدا شود         

و از ایـن جـهـت آن را بـرهـان صـدیـقین گویند، زیرا که صدیقین از مشاهده ذات شـهود اسـماء     
و اینکه این قـسم برهـان را برهـان    . و صفات کنند، و در آیینه اسماء اعیان و مظاهر را شهود نمایند        

ا به صورت برهـان درآورد      صدیقین گوییم براى آن است که اگر صدیقى بخواهد مشاهدات خود ر           
و آنچه ذوقا و شهودا یافته به قالب الفاظ بریزد، این چنین شود، نه آنکه هر کس بدین برهـان علـم                      
به ذات و تـجـلیـات آن پـیـدا کرد، از صدیقین است ، یا آنکه معـارف صـدیقین از سـنخ بـراهین                      

 تفکر باشد، یا مـشاهدات آنهـا        هیهات که علوم آنها از جنس     . است ، مـنـتـهـا بـراهین مخصوصى      
تا قلب در حجاب برهان است و قدم او قدم تفکر است ، به              . را با بـرهـان و مقدمات آن مشابهتى        

و چون از حجاب غلیظ علم و برهان رست ، با تفکر سر و کـارى                . اول مـرتـبـه صـدیقین نرسیده     
کار و منتهى سـلوک ، بــه مـشاهده          ندارد و بى واسطه برهان ، بلکه بى واسطه موجودى ، در آخر              

جمال جمیل مطلق نایل گردد و به لذات دائم سرمد برسد، و از عالم و هر چه در اوسـت وارهــد                     
و در تـحـت قباب کبریاى به فناى کلى بـاقى مانـد، و از او اسـم و رسـمى بـاقــى نـمـانــد و از                   

ال او گـردد و او را ارجـاع بـه           مـجـهـول مـطـلق گـردد، مـگـر آنـکـه عـنـایـت حـق شـامل حـ          
مملکت خود و ممالک وجود به مقدار سعه وجود عین ثابـت او نمایـد، و در ایـن رجـوع کـشف                       
سبحات جمال و جالل براى او گردد، و در آیینه ذات اسماء و صـفـات را مـشـاهـده نـمـایــد، و                   

ایـل شـود، و کیفیـت       از آن بـه شـهـود عـیـن ثـابـت خـود و هـر چـه در ظل حمایـت اوسـت ن                
سلوک مظاهر و رجوع به ظاهر بر قلب او کشف شود، پـس ، بــه خـلعــت نـبــوت مـفـتـخــر                      

و اخـتـالف مـقـامـات انـبـیـا و رسـل در ایـن مقام ظـاهر شـود، و مقـدار سـعه و ضـیق                     . گـردد
 و بسط مقـال     دایره رسالت و مبعوث منه و مبعوث الیه در ایـن مـقـام بـراى آنـهـا منکشف گردد،              

پـس ، از آن ، بـلکـه از برهان صدیقین نیز، صـرف            . در این مقام مناسبتى با وضع این اوراق نـدارد        
  .نظر نمودیم ، زیرا که آن را مقدماتى است که شرح آنها موجب تطویل شود

  در بیان تفکر ممنوع و مرغوب در ذات حق: تتمیم 
ـم تـفـکـر در ذات و اسـمـاء و صـفــات ، مـمـکــن            بـبـایـد دانـسـت کـه ایـنـکـه مـا گـفـتـی     

اسـت جـاهـل گـمـان کـنـد کـه تـفکر در ذات ممنوع است به حسب روایـات ، و ندانـد کـه آن                     
تفکر که ممنوع است تفکر در اکتناه ذات و کیفیت آن است ، چنانچه از روایات شریفه استفاده مـى            

ردند از نظر به بعضى معارف که مقدمات دقیقـه داشـته ،           و گـاهـى نـیـز غـیـر اهـل را منع ک       . شود
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اما استحاله اکتناه ذات در کتب آنهـا مبـرهن          . چـنـانـچـه حـکـمـا نـیـز در هـر دو مقام موافق اند        
و امــا شـرایــط دخــول در ایــن          . و مـنـع از تـفـکـر آن نـزد جـمـیــع مــسـلم           ) 334(است ، 

هـل ، در کـتــب آنـهــا مـذکــور و وصـیــت آنـهــا در اوایــل                 عـلوم و مـنـع تـعـلیـم غـیـر ا     
کـتـب یـا اواخـر آن مـسـطور است ، چنانچه دو امام فن و فیلسوف بزرگ اسالم ، شیخ ابـوعـلى                  

ـــا، ـــن ،) 335(سـیـن ـــارات ، ) 336(و صـدرالمـتـاءلهـی ـــر اش ــفار،) 337(در آخ ) 338(و اول اس
  .فراجع . وصیت بلیغ در این باب فرمودند

و امـا نـظـر در ذات بـراى اثـبـات وجــود و تـوحـیــد و تـنـزیــه و تـقـدیــس آن ، غـایــت                      
ارسـال انـبـیـا و آمـال عرفا بوده ، و قـرآن کـریم و احادیـث شـریفه مـشحون از علـم بـه ذات و                          

و  . کـمـاالت و اسماء و صفات ذات مقدس است ، و ملحدین اسماء را حق تعـالى تعییـر فرمـوده                   
هـیـچ کـتـابـى از کـتـب حـکـمـا و مـتـکـلمـیـن بـیـشـتـر از کـتـاب کریم الهى و کتب معتبره               

و . اخبار، مـثـل اصول کافى و توحید شیخ صدوق ، غور در اثبات ذات و اسماء و صفات ننمودنـد                  
مــال و   فـرق بـیـن مـاءثـورات از انـبـیــا و کـتــب حـکـمــا فـقــط در اصـطـالحــات و اجـ                 

تـفـصـیـل اسـت ، چنانچه فردى بین فقه و اخبار راجعـه بـه فقـه در اصـطالحات و اجـمــال و                      
لیـکـن مـصـیـبـت در آن اسـت کــه در لبــاس اهـل علـم              . تـفـصـیـل اسـت ، نـه در مـعـنـى       

بعضى از جاهالن پیدا شده در قرون اخیره که ندیده و نسنجیده و از کتـاب سـنت عـارى و بــرى                       
ـوده ، مـجـرد جـهـل خـود را دلیـل بـطالن علم به مبداء و معاد دانسته ، براى رواج بـازار خـود                   ب

نـظـر در مـعـارف را، کـه غـایـت مـقـصد انبیا و اولیا، سالم اهللا علیهم ، است و سـرتاپاى کتـاب                   
ر ناسـزایى و    خدا و اخبار اهل بیت ، سالم اهللا علیهم ، مـشحون از آن اسـت ، حـرام شـمرده و هـ                       

تهمتى را از اهل آن دریغ ندانسته و قلوب بندگان خدا را از علم به مبداء و مـعـاد مـنـصرف کـرده          
و اسباب تفرقه کلمه و شتات جمعیت مسلمین گردیده ، و از او اگر سؤ ال شـود کــه ایــن همـه                       

ایـن بــیچاره   ) 339.(تفکیر و تفسیق براى چیست ، متشبث شود به حدیث ال تتفکروا فى ذات اهللا                
یکى آنکه گمان کرده حـکـمــاء تفکـر در ذات مـى        : جاهل از دو جهت در اشتباه و جهالت است          

کنند، با آنکه آنها تفکر در ذات را و اکتناه آن را ممتنع مى دانند، و این خود یکى از مسائل مبرهنـه                       
ا راجع به ذات مقدس نبایـد       و دیگر آنکه معنى حدیث را ندانسته ، گمان کرده مطلق          . آن علم است    

  .اسمى برده شود
ما اکنون بعضى از روایات را مى نگاریم ، و جمع بین آنها ـ آنچه به نظـر قاصـر خـویش رســد ـ       

گرچه این از شرح حدیث و قـرار داد مـا قـدرى             . مـى کـنـیـم و حـکـم را انصاف قرار مى دهیم          
  .ضرور باشدخارج است ، ولى براى رفع شبهه و ابطال باطل شاید 
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تکلموا فى خلـق اهللا و ال تتکلمـوا         : قال اءبو جعفر، علیه السالم      : کـافى باسناد عن اءبى بصیر، قال       
و ایـن حـدیث شریف خود داللت دارد       ) 340.(فى اهللا ، فان الکالم فى اهللا ال یزداد صاحبه اال تحیرا           

 به مناسبت تعلیل آن ، و اال تکلـم          در اکتناه ذات و کیفیت آن است      ) تکلم  (بر آنکه مقصود از تکلم      
و مـى شـود کـه نهـى         . در اثبات ذات و سایر کماالت و توحید و تنزیه آن مـوجـب تـحـیر نگردد             

و مـرحــوم   . باشد از کسانى که تکلم در این مقامات هـم بـراى آنـهــا اسـبــاب تـحـیــر شــود                   
 بـدون بـیـانـى کـه مــا تــقریب        رحـمـه اهللا ، ایـن دو احـتـمـال را      ) 341(مـحـدث مـجـلسـى ،  

  ) 342.(کردیم احتمال داده اند و اولى را تقویت فرموده 
و ) 343(تـکـلمـوا فـى کل شى ء، و ال تتکلموا فـى ذات اهللا             : و فـى روایـۀ اءخـرى عـن حـریـز     

  .به این مضمون و قریب به آن بعض روایات دیگر وارد است که ذکر همه ضرور نیست 
ایـاکم و التفکـر فـى اهللا ، ولکـن اذا            : افـى عـن اءبـى جـعـفـر، عـلیـه الـسـالم ، قـال           و فـى الکـ  

و ایـن روایـت نیـز ظـاهر در ایـن            ) 344.(اءردتم اءن تنظروا الى عظمته ، فانظروا الى عـظیم خلقه           
اگـر خواسـتید    : است که مراد از تفکر تفکر در کنه ذات اسـت ، زیـرا که در ذیـل حـدیث فرمایـد                   

ت حق تعالى را نظر کنید، اسـتـدالل کـنـیـد از عـظـمـت خـلق بـر عـظـمـت حـق تـعـالى               عظم
  .و ایـن بـر سبیل مثال است و براى نوع مردم است که طریق معرفت آنها تفکر در خلق است . 

ایـنـهـا، و بـعض احادیث دیگر که قریب به اینهاسـت ، احادیـث وارده در نهـى از تکلـم و تفکـر             
  .ه معلوم شد خود آنها بنفسها داللت بر مطلوب ما مى نمایداست ک

باسناده عـن اءبـى     : و چیزى که واضح مى نماید مقصد را، حدیث شریف کافى است در باب تفکر              
پــس تفکـر در   ) 345.(اءفضل العبادۀ ادمان التفکر فى اهللا و فى قدرتـه  : عبداهللا ، علیه السالم ، قال   

ر قدرت و سایر اسماء و صفات ، عالوه بر آنکه منهى نیست ، افـضل                حق و اثبات ذات ، و تفکر د       
  .عبادات است 

و در حدیث شریف کافى وارد است که سئل على بـن الحـسین ، علیهمـا الـسالم ، عـن التوحیـد،                        
فـقـال ، ان اهللا عـزوجـل عـلم اءنـه یـکـون فـى آخـر الزمـان اءقـوام مـتـعـمـقــون ، فـاءنــزل                 

و هو علـیم بــذات الـصـدور    : ى قـل هـو اهللا اءحـد و االیات من سورۀ الحدید الى قوله           اهللا تـعـال 
پس ، معلوم مى شود ایـن آیـات شــریفه ، کـه توحیـد و            ) 346.(فـمـن رام وراء ذلک فـقد هلک       

تنزیه حق و بعث و رجوع موجودات در آن وارد است ، براى متعمقین و ارباب فکرهاى دقیق نازل                   
 هم باید گفت فکر در حق تعالى حرام است ؟ آیا کدام عــارف و حـکـیــم بـیــشتر از                     باز. شده  

معارف وارده در اول سوره حدید آورده ؟ غایت معرفت آنها رسیدن به این است که سبح هللا ما فى                    
آیا از آیه شـریفه هــو االول و االخــر و الظـاهــر و البـاطــن و هــو               ) 347.(السموات و االرض    

کى براى تـوصـیـف حـق تـعالى و جلوات ذات مقدسـش بهتـر بیـانى              ) 348.(شى ء علیم    بـکـل  
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دارد؟ به جان دوست قسم که اگـر بــراى حـقـیـقــت کـتــاب کـریــم الهــى جــز ایــن آیــه                        
قـدرى مـراجـعـه نـمـایـیـد بــه کـتــاب       . شـریـفـه نـبـود، بـراى اهـل دل کـفـایـت مـى کـرد       

آثـار و اخـبار رسـول اکـرم و خـلفـاى معصومین او، سالم اهللا علـیهم ، ببینیـد                خـدا و خـطـب و     
. در هر مقصد از مقاصد معارف که تصور مى شود کدام حکیم و عارف بیشتر از آنها بیـانى نمـوده                      

تمام کلماتشان مشحون از توصیف حق و استدالل بر ذات و صفات ذات مقدس است ، به طـورى                   
  . قدر فهم خود از آن برخوردار مى شودکه هر طایفه اى به

پـس ، از مـجـموع این اخبار معلوم مى شود که تفکر در ذات به یک مرتبـه ممنـوع اسـت کـه آن                        
مـن نظـر فـى اهللا    : تـفکر کنه ذات و کیفیت آن است ، چنانچه در حدیث شریف کافى وارد اسـت      

ود به اینکه یک دسته از مـردم کــه          یا آنکه جمع بین اخبار ناهیه و آمره ش        ) 349(کـیـف هو هلک    
قـلوبـشـان طاقت استماع برهان ندارد و استعداد ورود در این گونه مباحث ندارند، وارد نـشـونـد،               

و امــا کــسـانـى کــه اهـل آن          . چـنـانـچـه شـاهـد بـر ایـن جـمـع در خـود روایــات اســت            
  . است هستند، براى آنها راجع ، بلکه افضل از جمیع عبادات ،

در هـر صـورت ، مـا از مـقـصـد و قـرارداد خـود بـکـلى خـارج شدیم ، ولى چاره اى نبود جـز                    
تـعـرض بـه ایـن مـطـلب فـاسـد و تـهـمـت غـیـر مـرضـى حــق ، کــه در ایــن عــصـرهاى         

نـفــر  و اگـر یـک    . اخیر مـتـداول شـده در السـنـه ، شـایـد تـاءثـیـرى در بـعـض قـلوب کـنـد           
  ) 350.(و الحمدهللا و الیه المشتکى . قبول این قول کند، براى من کفایت کند

  فصل ، در تفکر در مصنوع است 
ـ یـکـى دیـگر از درجات تفکر، فکرت در لطایف صنعت و اتقان آن و دقایق خلقـت اسـت ، بـه                      

ل و صـانع حکـیم      و نـتـیـجـه آن عـلم بـه مـبــداء کـامــ        . قـدرى کـه در طـاقـت بـشـر اسـت       
و این عکس برهان صدیقین است ، زیرا که مبـداء برهـان در آن مقـام حــق تـعــالى عــز                  . است  

اسـمـه اسـت ، و از آن عـلم بـه تـجـلیـات و مـظـاهــر و آیــات حـاصــل شــود، و در ایــن                       
و ایـن   . مـقـام مـبـداء بـرهان مخلوقات است ، و از آنها علم بـه مبـداء و صـانع حـاصــل شــود                    

برهان براى عامه است و آنها را حظى از برهان صـدیقین نیـست ، و لهـذا شـایــد بـسیارى انکـار                        
  .نمایند که نظر در حق مبداء علم به خود او شود، و علم به مبداء موجب شود علم به مخلوق را

وم نافعـه و    بـالجـمـله ، تـفـکـر در لطـایـف و دقـایـق صـنـعـت و اتـقـان نـظـام خـلقت از علـ              
. از فضایل اعمال قلبیه و افضل از جمیع عبادات اسـت ، زیـرا کـه نتیجـه آن اشـرف نتـایج اسـت                       

گـرچـه جـمـیـع عـبـادات نـتـیـجـه اصـلى و سـر واقـعـى آنـهـا حـصـول معارف است ، ولـى               
دتى کشف این سر و حصول این نتیجه براى ماها نشود، و از براى آن اهــلى اســت کــه هـر عبـا                

در هر صورت ، اطالع بر لطایف صنعت و اسرار خلقت           . براى آنها بذر مشاهده یا مشاهداتى است        
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و به طورى پـایــه آن دقـیــق و مـحـکــم اســت و              . نگردیده  ) میسر(بحقیقت تاکنون براى بشر     
 نـظـام آن جـمـیـل و از روى اسـلوب کـمـال اسـت کـه در هـر مـوجـودى ، اگـرچـه حـقـیــر                
بـه نـظـر آیـد، اگـر بـشـر بـا کمال علمى که در قرنها حاصل کردند دقیق شوند، به هـزار یـک از                     
آن اطالع پیدا نکنند، تا چـه رسـد بــه آنـکــه نــظام کلـى جملـى را در تحـت نظـر درآورنـد و                          

  .بخواهند با افکار جزئیه ناقصه خود پى به لطایف و دقایق آن برند
لب مى کنـیم بـه یکـى از دقـایق خلقـت کـه نـسبتا نزدیـک بـه افهـام و از           ما اکنون نظر شما را ج     

  .مـحـسـوسـات بـه شـمـار آیـد، تـو خـود حـدیـث مـفـصـل بـخـوان از ایـن مجمل 
  

اى عـزیـز، نظر کن و تفکر نما در این نسبتى که در بین شمس و زمین است بـه مـسافت معـین و                        
ود و شمس ، که با مدار معینى حرکت مى کند که شب             حـرکـت خـاص کـه زمـین دارد به دور خ       

و روز و فـصـول از آن حـاصـل مـى شـود، چه اتقان صنع و حکمت کاملى است که اگر بـا ایـن                      
تـرتـیـب نـبـود، یـعـنـى شـمـس نـزدیـک بـود یـا دور بـود، در صـورت اول از حــرارت و در             

و اگــر  . ن معدن و نبات و حیـوان نـمــى شــد          صـورت دوم از سـرمـا و برودت ، در زمین تکوی         
چـنـانـچـه بـا هـمـیـن نـسـبـت سـاکـن بـود زمـیـن ، تـولیـد روز و شـب و فصول نمى شـد،                 

اکتفا بـه ایـن نیـز نـشده ، اوج ، یـعـنــى غـایــت                . و بیشتر زمین یا تمام آن قابل تکوین نمى شد         
شـده کـه حـرارت زیـاد نـشود، و صـدمه بـه        دورى زمـیـن از شـمـس ، در جـانـب شمال واقـع   

مکونات وارد نیاید، و حضیض ، یعنى غایت نزدیکى شمس به زمین ، در جانب جنوب واقع شـده                   
بـه ایـن نیز اکتفا نشده ، ماه را، که تاءثیر در تربیـت  . که از سرما ضرر به ساکنین زمین وارد نـشـود 

لف قــرار داده ، بــه طــورى کــه شـمــس             موجودات زمین دارد، در سـیـر بـا زمـیــن مـخـتــ         
وقـتـى در شـمـال زمـین است ، قمر در منطقه جنـوبى ، و بـه عکـس ، وقتـى آن یـک در منطقـه             

اینها یکـى از امـور      . جنوبى است ، این یک در منطقه شمالى است ، براى انتفاع سکان ارض از آنها               
ایف آن جـز خـالق آن ، کـه علمـش     محسوسه ضـروریـه اسـت ، لیـکـن احـاطـه به دقـایق و لطـ       

  .محیط است ، احدى پیدا نکند
چـرا ایـن قـدر دور رفـتـیـم ، اگر کسى در خلقت خود، به قدر سعه علـم و طاقـت خـود، تفکـر                       

اوال در مدارک ظاهره خود که آنها بر طبق مدرکات و محسوسات ساخته شده ـ از براى هـر  : نماید
الم یافت مى شود قوه ادراکى قرار داده شده ، با چه وضـعـیــت              دسـتـه از مـدرکـاتى که در این ع      

و ترتیب محیرالعقولى ، و امور معنویه را، که با حواس ظاهره ادارک نتوان کرد، حواس باطنـه قـرار            
  .داده شد که آنها را ادراک نماید
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 صـرف نظـر     از عـلم الروح و قـواى روحـانـیـه نفس ، که دست بشر از اطالع بر آن کوتاه است ،                 
نما، علم بدن و تشریح و ساختمان طبیعى و خواص هر یک از اعضاء ظاهره و باطنـه را در تحـت                      
نظر و فکر بیاور، ببین چه نظام غریبى و ترتیب عجیبى است ، با آنکه علم بشر با صدها قـرن سـال      

ا اینکه بدن ایـن     به هزار یک آن نرسیده و تمام علما اظهار عجز خود را با زبان فصیح مـى نمایند، ب                 
انسان در مقابل دیگر موجودات زمین یک ذره ناقـابلى اسـت ، و زمـین و همـه موجـودات آن در                       
مقابل نظام شمسى قدر قابلى ندارد، و تمام منظومه شمسى ما در مقابل منظومات شمسیه دیگر قدر                 

ام مرتبى بنا شـده     محسوسى ندارد، و تمام این نظامات کلیه و جزئیه با یک تـرتـیـب مـنـظـم و نظ              
است که به ذره اى از آن کسى ایراد نتوان کرد، و عـقـول تـمـام بــشـر از فـهــم دقـیـقــه اى از                       

آیـا پـس از ایـن تـفکر، عـقـل شـمـا محتاج به مطلب دیگرى اسـت             . دقـایـق آن عـاجـز اسـت     
زش شبیه موجودات دیگر    براى آنکه اذعان کند به آنکه یک موجود عالم قادر حـکـیمى که هیچ چی             

نیست این موجودات را با این همه حکمت و نظام و ترتیب متقن ایجاد فرمـوده ؟ اءفـى اهللا شـک                      
  ) 351.(فاطر السموات و االرض 

این همه صنعت منظم ، که عقول بشر از فهم کلیات آن عاجز است ، بى ربط و خود به خود پـیـدا                      
 را نـبـیـنـد و جـمـال جــمیل او را در ایـن موجـودات              کـور بـاد چـشـم دلى کـه حـق     . نـشـده  

ولـى چـه کنـد    . نابود باد کسى که با این همه آیات و آثار باز در شک و تردید باشـد     . مشاهده نکند 
انسان بیچاره که گرفتار اوهام است ؟ اگر شما تـسـبـیـح خود را ارائه دهید و دعوى کنید که ایـن                    

سى او را تـنـظـیـم کـرده بـاشد منظم شده ، همـه بـشر بـه عقـل     تسبیح خود به خود بدون آنکه ک  
مصیبت آنجاست که اگر سـاعـت بغلى را در آورده همین دعوى را درباره آن نیـز                . شما مى خندند  

نمایید، آیا شما را از زمره عقال خارج مـى کـنـنـد و تمام عقالى عالم شما را رمى بـه جنـون مـى                       
ین نظام سـاده جـزئى را از رشـته علل و اسـباب خـارج دانـست ، بایـد                  کنند یا نه ؟ آیا کسى که ا       

گفت مجنون است و از حقوق عقال بـایـد او را مـحـروم دانـسـت ، پس چه باید کرد با کسى کـه                     
این نظام عالم ، نه بلکه این انـسـان و نـظام روح و بدن او، را مدعى است خود بخود پیدا شـده ؟                       

. مره عـقـال حـسـاب کـرد؟ آیـا کـدام بـیـخــرد از ایــن بـیـخـردتــر اســت                او را باز باید در ز     
مرده باد انسان که باز زنده به علم نیست و در بحر ضاللت خود              ) 352(قـتـل االنـسـان مـا اءکفره     

  .غوطه ور است 
  فصل ، در تفکر در احوال نفس است 

 آن نتـایج بـسیار و معـارف بـى شـمار             ـ یـکى از درجات تفکر، فکر در احوال نفس اسـت کـه از             
یکى علم به یوم معاد، و دیگـر علـم بـه بعـث              : و ما اکنون نظر به دو نتیجه داریم         . حـاصـل شـود 

  .رسل و انزال کتب ، یعنى ، نبوت عامه و شرایع حقه 
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یـکـى از حـاالت نـفـس ، حـال تـجـرد آن اسـت کـه حـکـمـاء شـامـخـیـن کـمـتـر مــسـئله               
و مـا اکنـون در صـدد        . ز مسائل حکیمه را به مثابه آن اهمیت داده و مبرهن و واضح نموده اند              اى ا 

اثبات تجدد آن به وجه تفصیلى نیستیم ، از این جهت به بعضى ادله ، که مبادى آن کم مؤ نه اسـت                       
  .، اکتفا مى نماییم و به ذکر مقصد مى پردازیم 

عرفۀ االعضاء و حکم تجربه ، تمام اجزاء بـدن انـسان ، از        پـس ، گـوییم که به اتفاق اطباء و علما م         
ام الدماغ ، که مرکز ادراکات و محل ظهور قواى نفس است ، تا آخرین اجزاء کثیفه صـلبـه بــدن ،          

 سالگى به بعد رو به انحطاط و نقصان گـذارد و بـه افــق ضـعــف و                 30 سـالگـى یـا    35از سـن   
ز تجربه کردیم که ضعف و سـسـتـى در تـمـام قـوا نـمـایــان            سـسـتـى نزدیک شود و ما خود نی      

ولى در هـمـیـن مـوقـع ، یـعـنـى از سـن سـى و چهل به بعد، قواى روحانیـه و ادراکـات                   . شـود
از این ، نتیجه حاصل آید که قواى ادارکیـه عقلیـه   . عقلیه کاملتر است و رو به ترقى و اشتداد است      

مانى بودى ، چـون سـایــر قــواى جــسـمـانـى رو بــه ضـعــف               جسمانى نیست ، چه اگر جس     
و نتوان توهم کرد که از کثرت اعـمـال قـواى فـکریه و حصول تجربه قواى عقلیه قوى                . گـذاشتى  

گردیده ، زیرا که تمام قواى جـسـمـانـیـه بـا کـثـرت اعـمـال آن و بــه کــار انـداخـتــن آن رو                    
ـه رو بـه قـوت و کـمـال ، و ایـن خـود دلیل بر این اسـت کـه قـواى                   بـه انـحـالل و زوال رود ن     

  .عقلیه و جسم و جسمانى نیست 
و نـقـض بـه حـال کـهـولت کـه قـواى فـکـریـه هـم نـاقـص مـى شـود بــى مـحــل اســت ،            
 زیـرا کـه اوال هـیچ یک از قواى جسمانى تا سن کهولت رو به اشتداد نیـست تـا آنـکــه گـفـتــه                     
شود که فالن محل از جسم مورد ادراکات عقلیه است و تا سن کهولت رو به اشتداد و قوت بوده ،                     

و ثانیـا، آن ضـعف در حــال کـهــولت نـیــز             . و اکنون که ضعیف شده قوه فکر هم ضعیف شده           
راجع به فکر است که از قواى حاله در جسم است ، یا آنکه احتیاج به قواى جـسمانیه دارد، و امـا                       

دارکات محضه و ملکات خبیثه یا فاضله در آن وقت نیز قویتر از سـابـق اسـت ، گـرچه اظهار یـا                    ا
بالجمله ، براى اثبات مدعاى ما همان قوت ادراک در سن چهل پنجاه سـالگى               . ظهورش کمتر باشد  

  .کفایت کند
جـوع  و حـل نـقض آن است که چون نفس بساط خود را از ملک بدن جمع مى کند و قـواى او ر                     

به بـاطـن ذاتش مى نماید، هر یک از قوا که به عالم جسم و جسمانى نزدیکتر است زودتر رو بــه                     
و اما قوایى که از عـالم تـجـرد       . سـسـتى و کالل گذارد، و هر یک بعیدتر است دیرتر ضعیف شود           

ت کـه   و مـلکـوت اسـت قـویـتـر گـردد و اشـتـدادش بـیـشـتـر شـود، و ایـن دلیـل بـر آن اسـ                 
  .نفس جسم و جسمانى نیست 
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و نـیـز خـواص و آثـار و افـعـال نـفـس مـضـاد اسـت بـا خـواص و آثـار و افعال مطلق اجـسام   
مثال ما بالضروره مى دانیم که یک جـسم بـیش از            .  جسم نسیت      ، و این دلیل بر آن است که نفس          

رد شـود بـایـد صــورت اول از    یک صورت قبول نمى کند، و اگر بخواهد صورت دیگرى بر او وا            
مـثــال اگـر روى صـفحه کاغـذى یـک           . او مـفـارقـت کـنـد تـا صـورت دوم را قـبـول نـمـایـد        

صورت نقش کنى ، در محلى که نقش است صـورت دیـگـر مـنـتـقـش نـشـود، مـگـر ایـنـکــه                
 اســت بــه     و ایــن حـکــم در تـمــام اجــسـام جــارى           . صـورت اولى بـکــلى زایــل شــود       

امـا نـفـس در عـین حال که صورتى در او منتقش است صورتهاى مضاده با او               . ضـرورت عـقـل   
  .نیز در او منتقش مى شود بدون اینکه صورت اول زایل گردد

و نیز در هر جسمى صورت متناهى نقش بندد، ولى در نفس صورت غیر متناهیه منتقش شود، و از                   
  .ر متناهیه این جهت حکم کند بر امور غی

و نیز هر جسمى که صورتى از او زایل گردید، آن صورت در آن بدون سبب مستاءنف پیدا نـشود،                    
  .که از او غیبت مى کند بى سبب خارج عود مى دهد) را( صورتهایى  ولى نفس 

پـس ، مـعـلوم شـد کـه نـفـس بـا هـمـه اجـسـام در خـواص و آثــار و افــعال مـضاد اسـت ،                      
جرد است و از سنخ اجسام و جسمانیات نیست ، و مجردات تفاسـد پیـدا نمـى کننـد ـ      پس ، آن م

چنانچه در محل خود مبرهن است ـ زیرا که فساد بى ماده قابله نشود، و مجـرد مـاده قابلـه نـدارد،      
  .زیرا که آن از لوازم اجسام است ، پس تفاسد بر او جایز نیست 

 خـراب بـدن و مفارقـت از آن فاسـد و خـراب نـشود،                 پس ، از اینها نتیجه حاصل شد که نفس به         
و ایـن معـاد روحـانى اسـت از بـراى            . بـلکـه بـاقى در عالم دیگرى است و فنا بـراى آن نیـست              

نـفـوس و ارواح کـه قـبل از قیامت براى آنها حاصل است ، تا آنکه اراده حق تعلق گیرد به عــود                     
م اثـبـات مـطـلق مـعـاد هـسـتـیـم در مقابل منکر مطلـق  و مـا اکـنـون در مـقـا. آنـهـا بـه ابـدان  

  .، و از این مقدمات به وضوح پیوست 
و بباید دانست که از براى نفوس صحت و مرض و صالح و فساد و سعادت و شقاوتى است کــه                     
پـى بـردن بـه طرق آن و دقایق مصالح و مفاسـد آن بـراى احـدى جـز ذات مقـدس حـق ممکـن                  

ـار در نـظـام اتـم ، کـه احـسـن نـظـام اسـت و قـبـل از ایـن مـعــلوم شـد کـه                   نـیـسـت ، نـاچ  
منظم آن حکیم على االطالق است و واقف بر همه امور است ، تعلیم طـرق سـعـادت و شـقـاوت                  
و هـدایـت راه صـالح و فـسـاد و اعالم طرق عالج نفوس ممتنع است اهـمـال شـود، زیـرا کــه                  

یـا نـقـص در عـلم الزم آیـد یــا نـقــص در قــدرت یــا بـخــل و ظــلم بــى                      در اهـمـال آن    
او کـامـل عـلى   : مـعـلوم شـد کـه ذات مـقـدس مـبـداء از تـمـام ایـنـهـا بـرى اسـت            . جـهـت  

و در اهـمـــال هـدایـــت طـــرق سـعـــادت و . االطـــالق و مـفـیـــض عـــلى االطـــالق اســـت 
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ر حـکـمـت وارد آیـد و فـسـاد و اخـتالل بـزرگ بـر نظـام مملکـت          شـقـاوت خـللى عـظـیـم د   
پس ، در نظام اتم الزم شد که طریق سعادت و شـقـاوت و طـرق هـدایـت را اعـالم                 . آشکار شود 
یکى آنکه شریعت ، کـه عبـارت از         : و از ایـن بـیـان دو نـتـیـجـه واضـحـه حاصل شد        . فـرمـایـد

و دیگر آنکه حـق تعـالى       . ست ، جز پیش ذات مـقـدس حق نیست         نسخه اصالح امراض نفسانیه ا    
و معلوم است یک چنین مقصد بزرگ و علم کامـل دقیقـى کـه عقـل               . اعالم آن را ناچار مى فرماید     

عقال از ادراک آن عاجز است و ربط ملک و ملکوت و تـاءثـیر صور ملکیه در باطن نفس را احدى                    
و . م واقع شـود، یـعـنـى ، بـایـد بــه تـعـلیــم حــق بـاشــد             نداند، البد باید به طرق وحى و الها       

واضـح اسـت کـه تـمـام افـراد بـشـر قابل این خلعت نیستند و استعداد ایـن مقـام و انجـام ایـن                     
وظیفه را ندارند، و در هر چند قرن یکى پیدا شود که الیق یک همچو وظیفـه باشـد و بتوانـد یـک                   

حق تـعالى او را مبعوث فرماید که طرق سـعادت و شـقاوت را             . دهمچو مقصد بزرگى را انجام ده     
  .و این عبارت از نبوت عامه است . به بشر بفهماند و مردم را به صالح خود آگاه نماید

و چـون کـالم منتهى شد بدینجا، به طریق استطراد یک مطلبى را بیان مى کنیم ، که آن را هـم بــه                      
و آن این است که پس از آنکـه مـى دانـیــم بـا               .  محسوب داشت    نـظـر نـویسنده از بدیهیات باید    

علم ضرورى که شریعتى از جانب حق تعالى در بـین بـشر بایـد باشـد، و رجـوع نـمـایـیــم بــه                        
یکـى شـریعت یهـود، و دیگـر     : شـرایـع معموله در بین بشر ـ که عمده آنها سـه شـریعت اسـت      

یم بالضرورۀ که شریعت اسالم در سـه مقـام ، کـه    شریعت نصارى ، و دیگر شریعت اسالم ـ مى بین 
اساس شرایع و مدار تشریع بر آن است ـ که یکى راجع به عقاید حـقـه و مـعارف الهیه و توصیف  
و تنزیه حق و معاد و کیفیت آن و علم به مالئکه و توصیف و تـنـزیـه انـبـیــا، عـلیــه الـسـالم ،                       

ـگـر راجـع بـه خـصـال حـمـیـده و اصـالح نـفـس و         کـه عـمـده واصـل شـرایـع اسـت ، و دی       
اخـالق فـاضـله ، و سـوم راجـع بـه اعـمـال قـالبـیـه فردیه و اجتماعیه ، سیاسیه و مدنیـه و غیـر                    

بـلکـه هـر منصف بیغرض نظر کند، مى یابد که طرف نسبت با آنهـا  . آن ـ کاملتر از دیگران است  
نـى بـشـر، قـانـون و شـریـعـتـى کـه بـه ایـن اتـقــان بـاشــد و         و در تمام دوره زنـدگـا    . نیست  

در تـمـام مـراحـل دنـیـایـى و آخـرتـى کـامـل و تـام بـاشـد وجـود نـداشـتـه ، و ایــن خــود                  
  .بـزرگـتـر دلیل بر حقانیت آن است 

تـشریع فـرمــوده و    بالجمله ، بعد از اثبات نبوت عامه و اینکه شریعتى از براى بشر خـداى تعـالى                  
طـرق هـدایـت را به آنها فهمانده و آنها را در تحت نظم و نظام درآورده ، اثبات حـقـیــت دیــن                     
اسـالم احـتـیاج به هیچ مقدمه ندارد جز نظر کردن به خود آن و مقایـسه بـین آن و سـایر ادیـان و                        

ارف حـقــه و مـلکــات      شرایع در جمیع مراحلى که تصور مى شود احتیاج بنـى االنـسان ، از معـ                
و ایـن یـکــى از مـعـانــى        . نـفسانیه ، تا وظایف نوعیه و شخصیه و تکالیف فردیـه و اجتماعیـه               
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زیـرا کــه هـر     ) 353.(االسـالم یعلو و ال یعلى علیه       : حـدیـث شـریـف اسـت کـه مـى فـرمـایـد     
 بـراهـیـن اسالم نظر کنند،     چه عقول بشر ترقى کند و ادراکات آنها زیاد گردد، وقتى بـه حـجـج و             
  .پیش نور هدایت آن خاضعتر شوند و حجتى در عالم غلبه بر آن نکند

مـحـصـل برهان ما بر اثبات نبوت خاتم النبیین ، صلى اهللا علیه و آله ، این شد که همین طـور کـه                       
سـت  اتقان خلقت کائنات و حسن ترتیب و نظم آن ما را هدایت مى کند که یک موجودى منظم او                  

که علمش محیط به دقایق و لطایف و جالیل است ، اتقان احکـام یـک شـریعت و حـسن نظـام و                        
تـرتـیـب کـامل آن که متکفل تمام احتیاجات مـادى و معنـوى ، دنیـوى و اخـروى ، اجتمـاعى و                      
فردى اسـت ، مـا را هـدایـت مـى کـنـد به آنکه مشرع و منظم آن یک علم محیط مطلع بـر تمـام                      

 عـایـله بـشـر اسـت ، و چـون بـه بـداهـت عـقـل مـى دانـیــم کــه از عـقــل یــک                   احتیاجات
نـفـر بـشـر، کـه تـاریـخ حـیـات او را هـمـه مـورخـیـن مـلل نـوشـتـه انـد و شـخـصـى بـوده                
که تحصیل نکرده و در محیط عارى از کماالت و معارف تربیت شده ، این ترتیب کامل و نظام تام                    

 صادر نتواند شد، بالضروره مى فهمیم کـه از طریق غیب و ماوراءالطبیعه این شریعت تشریع                و تمام 
  .و الحمدهللا على وضوح الحجۀ . شده و به طریق وحى و الهام به آن بزرگوار رسیده 

در نـظـر داشـتم که مقام دیگرى از تفکر را، که آن فکرت در عالم ملـک اسـت و نتیجـه آن زهـد                        
 نـمـایـم ولى چـون در مقامات سابقه عنان قلم گسیخته شد و مطلب طوالنى ، بلکه                اسـت ، بـیـان  

  .خارج از موضوع ، شد لهذا از آن صرف نظر نمودم 
  فصل ، در فضیلت بیدارى شب است 

جاف عـن اللیــل     : بـاقـى مـانـد بـر ذمـه مـا بـیـان دو فقره دیگر از حدیث شریف که مى فرماید              
جناب مولى امیرالمؤ منین ، سـالم اهللا علیـه ، در ایـن کـالم مبـارک قـرین                    . بک  جـنبک واتق اهللا ر   

اعمال قلبیه و تفکرات منبهـه و تقـواى پرروردگـار، بیـدارى شـب و تجـافى از فــراش را بــراى                        
. عـبـادت قــرار داده اســت ، و ایــن دلیــل بــر کـمــال فــضـیـلت و اهـمـیــت آن اســت                         

شـریـفـه از ایـن عـمـل شریف خیلى تمجید شده ، و سیره ائمـه هـدى           چـنـانـچـه در احـادیـث    
و مشایخ عظام و علماء اعالم بر مواظبت بر آن بـوده بـلکـه بـیـدارى در آخـر شـب را بـا قـطــع                    

در کتاب وسـائل الشـیـعـۀ ، کـه اعـظـم کـتــب امامیـه و مـدار              . نـظر از عبادت اهمیت مى دادند     
 حدیث در فضل آن ، و چندین حدیث بر کراهت تـرک آن              41و فقها است ،     مذهب و مرجع علما     

و البته احادیث در کتب ادعیه و غیـره         ) 354.(ذکر فرموده ، و باز حواله به سابق و الحق مى فرماید           
  :بیش از حد احصاست ، ولى ما براى تیمن و تبرک به ذکر چند حدیث مى پردازیم 

ـاویـۀ بـن عـمـار، قـال سمعت اءبا عبداهللا ، علیه السالم یـقـول           عـن الکـافـى بـاسـنـاده عـن مـع    
یــا عــلى اءوصـیــک فــى     : کـان فـى وصـیـۀ النـبـى ، صـلى اهللا عـلیــه و آلـه ، لعــلى قــال            
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و عـلیـک بــصـالۀ    : الى اءن قـال    ...اللهـم اءعـنـه   : ثـم قـال   . نـفـسـک بـخـصـال فـاحـفـظـهـا  
معاویۀ بن عمـار گویـد شـنــیدم حـضرت          ) 355.(الۀ اللیل و علیک بصالۀ اللیل       اللیل و علیک بص   

یـا  : بود در جمله وصیتهاى پیغمبر، صلى اهللا عـلیـه و آلـه ، گـفــت      : صادق علیه السالم مى فرمود    
: پــس از آن گــفت       . على وصیت مى کنم تو را در خودت به خصلتهایى ، پس حفظ کن آنـهـا را               

و بر تو باد به نـمـاز شـب ، و بـر تــو بــاد بــه نــماز                  : تا آنکه فرمود  .  فرما او را   بار خدایا اعانت  
  .از صدر و ذیل حدیث کمال اهمیت فهمیده مى شود. شب ، و بر تو باد به نماز شب 

قـال النـبـى ، صـلى اهللا     : و عـن الخـصـال بـاسـنـاده عـن اءبـى عـبـداهللا ، عـلیـه السـالم ، قـال             
یـا مـحـمـد، عـش مـا شـئت فـانــک مـیــت ، و    : فـقـال  . عـظـنـى  : ـه و آله ، لجـبـرئیـل      عـلی

اءحـب مـا شـئت فـانـک مـفـارقـه ، و اعـمــل مــا شــئت فـانــک مـالقـیــه ، و اعــلم ، اءن                       
اختـصاص دادن بـه     ) 356.(شـرف المـؤ مـن قـیـامـه بـاللیـل ، و عـزه کـفه عن اءعراض النـاس              

ذکر، و موعظه نـمـودن رسـول اهللا ، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، را بـه ایـن امـر، از کمال اهمیـت آن                      
و اگر جبرئیل امین چیزى مهمتر از آن را مى دانست در مقام موعظـه آن را عـرض                   . کشف مى کند  

  .مى کرد
ـال رســول اهللا ،     قـ : و فـى المـجـالس بـاسـنـاده عـن ابـن عـبــاس ، رضــى اهللا عـنــه ، قــال                  

فـمـن رزق صـالۀ اللیـل مـن عـبـد، اءو اءمــۀ ، قــام هللا     : صـلى اهللا عـلیـه و آله ، فـى حـدیـث         
مـخـلصـا، فـتـوضـاء وضـوءا سـابـغـا، و صـلى هللا عـزوجـل بـنـیـۀ صـادقــۀ و قــلب سـلیــم                

 سـبـعــۀ صـفــوف مــن       و عـیــن دامـعــۀ ، جـعــل اهللا تـعــالى خـلفــه            ) و بـدن خـاشــع     (
المـالئکـۀ ، فـى کـل صــف مــا ال یـحــصـى عـددهــم اال هللا ، اءحــد طـرفــى کــل صــف                        

  ) 357.(بـالمـشـرق و االخـر بـالمـغـرب ، فـادا فـرغ ، کـتـب اهللا عزوجل له بعددهم درجات 
کـسى کـه روزى     پـس   : ابـن عـبـاس گـفـت فرمود رسول خدا، صلى اهللا علیه و آله ، در حـدیثى                

شـود او را نـمـاز شـب از مـرد یا زن ، به پا خیزد براى خدا بـا اخـالص ، پـس وضـو بـگـیــرد                          
و (وضـوى شـادابـى ، و نـمـاز کـنـد بـراى خـداى عـزوجـل بـا نــیت راسـتى و قلـب سـلیمى                    

 کـه   و چشم گریانى ، قرار دهد خداى تـعـالى پـشـت سر او هفت صف از مالئکـه               ) بدن خاشعى   
هر صفى را شماره ننماید عددشان را مگر خدا، یـک جـانـب هر صـف بـه مـشرق و دیگـرى بـه                       

  .پس وقتى که فارغ شود، بنویسد خداى تعالى از براى او به عدد آنها درجاتى . مغرب است 
ل سـمـعـت رسـول اهللا ، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، یـقـو          : و عـن العـلل بـاسـنـاده الى اءنـس قـال        

  ) 358(الرکـعـتـان فـى جـوف اللیل اءحب الى من الدنیا و ما فیها: 
دو رکـعـت در داخل    : انـس گـویـد شـنـیـدم رسـول خـدا، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، مـى فـرمـود            

  .شب محبوبتر است پش من از دنیا و آنچه در اوست 
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ؤ مـن اسـت و زیـنـت آخـرت و        و در احـادیـث بـسـیـار وارد اسـت کـه نـمـاز شـب شـرف مـ          
  ) 359.(چنانچه مال و اوالد زینت دنیاست 

سـمـعـت رسـول اهللا ، صـلى     : و عـن العـلل بـاسـنـاده الى جـابـربـن عـبـداهللا االنـصـارى قـال          
یل و  مـااتـخـذ اهللا ابـراهـیـم خـلیـال اال الطـعـام الطـعـام والصـالۀ بالل        : اهللا عـلیـه و آله ، یـقـول       

  ) 360(الناس نیام 
نگرفت خـدا ابـراهیم را دوســت ،         : جابر گوید شنیدم رسول خدا، صلى اهللا علیه و آله ، مى فرمود            

و اگـر  . مـگـر بـراى خـورانـیـدن طـعـام و نـمـاز کـردن در شـب و حال آنکه مردم خواب بودند      
اهــلش ، و آن امـثــال مـن         نبود براى نماز شب جز این یک فضیلت کفایت مى کـرد، ولى بـراى              

ماها نمى دانیم خلعت خلت چه خلعتى اسـت و دوسـت گـرفـتـن حـق تـعــالى بـنــده                . نیست  
تـمـام بـهــشـتـهـا را    . اى را چـه مـقـامـى اسـت ، تـمـام عـقـول عـاجـز اسـت از تـصـور آن              

ب عزیـزى یـا صـدیق محبـوبى     تو نیز اگـر محبـو    . اگـر بـه خـلیـل دهـنـد بـه آنـهـا نـظـر نـکند       
داشته بـاشـى و بـر تـو وارد شـود، از هــر نــاز و نـعـمـتــى غـفــلت کـنــى و بــه جـمــال                        
مـحـبـوب و لقـاء صـدیـق از آنـهـا مـسـتـغـنـى گـردى ، بـا آنـکـه ایـن مثل خیلى بى تناسـب                 

  .و فرق بین المشرقین است 
: سـیـره ـ بـاسـناده عن اءبى عبداهللا ، علیـه الـسالم ، قــال     و عـن عـلى بـن ابـراهـیـم ـ فـى تـفـ 

مـامـن عـمـل حـسـن یـعـمـله العـبـد اال و له ثـواب فـى القـرآن اال صـالۀ اللیـل ، فـان اهللا لـم                   
تـتـجــافى جنـوبهم عـن المـضاجع یـدعون          : یـبـیـن ثـوابـهـا لعـظـیـم خـطـره عـنـده ، فـقـال        

فال تعلم نفس ما اخفى لهم من قرۀ اءعین جزاء بما کانوا            . و مما رزقناهم ینفقون     ربهم خوفا و لمعا     
  ) 361.(یعملون 

نـیـسـت عـمــل نــیکویى     : سـنـد بـه حـضـرت صـادق ، عـلیـه السـالم ، رسـانـد کـه فـرمـود          
شـب ، پـس     که به جا مى آورد آن را بنده مگر اینکه از براى آن ثوابى است در قرآن ، بـجـز نمـاز                      

دور مــى   : پــس فـرمــوده     . همانا خداوند بیان نفرموده ثواب آن را براى عظمت شاءن آن نـزد او             
کـنند پهلوهاى خود را از خوابگاهها، مى خوانند پروردگار خود را تـرسـان و طمعکار، و از چیزى                 

شــده از بــراى     که روزى کردیم آنها را انفاق مى کنند، پس نمى داند کسى چـیـزى کـه پـنـهـان                
  .آنـهـا از روشـنـى دیـده و سـرور آن جـزاى آنـچـه را عمل مى کردند

آیا این قرۀ العینى که خداى تعالى ذخیره فرموده و مخفى نموده ، که هیچ کس بر آن آگاه نیـست ،                      
چیست و چه خواهد بـود؟ اگـر از جـنس انهـار جاریـه و قـصور عالیـه و نعمتهـاى گـونـاگــون                         

بـود بـیـان مـى فـرمـود، چـنـانـچـه بـراى سـایـر اعـمال بیان فرموده ، و مالئکـه اهللا               بـهـشـتـى  
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معلوم مى شود غیر این سنخ است و عـظـمت آن بیشتر از آن است که گوشـزد                 . بر آن مطلع شدند   
  .کسى توان کرد ـ خصوصا براى ساکنین این عالم دنیا

 بـه نـعـمـتـهـاى ایـنـجـا، گـمـان مــکن بهـشت و          نـعـمـتـهـاى آن عـالم را مـقـایـسـه مـکـن     
جنات آن مـثـل بـاغـسـتـانـهـاى دنیا منتها قدرى وسیعتر و عالیتر است ، آنجا دار کرامـت حـق و              
مهمانخانه الهـى اسـت ، تـمـام ایـن دنـیـا مـقـابـل یــک تــار مــوى حـورالعـیــن بـهــشـتـى                

ر از حـله هـاى بـهـشـتـى کـه بـراى اهـل آن فـراهـم شــده  نـیـسـت ، بـلکـه مـقـابـل یـک تـا     
نـیـسـت ، بـا ایـن تـفـصـیـل حـق تـعـالى جزاى نمازگزار در شب را اینها قرار نداده و در مقـام                   

ولى هـیـهـات کـه ایـمـان مــا ســسـت و اهــل یـقـیــن            . تعظیم آن بدان بـیـان ذکـر فـرمـوده       
بود این طور به غفلت بگذرانیم و تـا صـبح بـا خـواب گـران هـمـاغــوش                   نـیستیم ، و اال ممکن ن     

اگر چنانچه بیدارى شب انسان را به حقیقت و سر نماز آگاه کند و با ذکـر و فـکـر حـق                   . شـویـم  
که دیگر جز جمال جمیل حق بـراى او         ) 362(انـس بـگـیـرد و شـبـهـا مـطیه معراج قرب او شود        

  .جزایى نتواند بود
اى بـه حال ما اهل غفلت که تا آخر عمر از خواب برنمـى خیـزیم و در سـکر طبیعـت بـاقى                        اى و 

جـز مـقـام حـیـوانـیـت و    . بـلکـه هـر روز بـر مـسـتـى و غـفـلت مـا مـى افـزایـد         . هـسـتـیـم  
مـاءکل و مشرب و منکح آنها چیز دیگر نمى فهمیم و هر چه مى کنـیم ، گرچـه از سـنخ عبـادات                        

ـ  گـمـان کــردى کــه نـمــاز خـلیــل         . اشـد، بـاز بـراى اداره بـطـن و فـرج مـى کـنـیـم          هـم ب
) 363(الرحـمـن مـثـل نـمـاز مـا بـوده ؟ خـلیـل عـرض حـاجـت بـه جـبـرئیـل امـیـن نفرمـود             

ولـى بـاز   ! و ما حاجات خود را از شیطان ـ اگر گمان کنیم حاجت روا کن اسـت ـ مـى طـلبـیـم   
ممکن است پس از مدتى بیدارى شب و انس و عادت به آن ، خداى تعالى کم کم                  . ید نباید شد  ناام

ولـى از سـر عبـادت مجمـال         . دستگیرى فرماید و با یک لطف خفى خلعت رحمت بر تو بپوشـاند            
اگــر نـمــى تـوانــى      . غافل مباش و همه را به تجوید قرائت و تـصحیح ظـاهر فـقــط مـپــرداز                

اقـل بـراى آن قـرۀ العـیـنـى کـه حق تعالى مخفى فرموده بکـوش و یـادى از     مـخـلص شـوى ، ال   
فقیر عاصى حـیـوان سـیـرت کـه از هـمـه درجـات بـه حـیـوانـیــت قـنـاعــت کــرده ـ اگــر      

اءللهـم ارزقنـى التجـافى عـن     : مـایـل شـدى ـ بـکـن ، و بـا تـوجـه و خــلوص نــیت بخـوان     
  ) 364.( الى دارالخـلود، و االسـتـعـداد للمـوت قبل حلول الفوت دارالغـرور، واالنـابـۀ

  فصل ، در بیان تقوى است 
و در عرف و لسـان اخـبـار، عـبــارت اســت از           . بدان که تقوى از وقایه به معنى نگهدارى است          

 و کـثـیـرا اسـتـعـمــال شــود در      . حـفظ نفس از مخالفت اوامر و نواهى حق و متابعت رضاى او           
و مـن  . حـفـظ بـلیـغ و نـگـاهـدارى کـامـل نـفـس از وقـوع در مـحـظـورات به ترک مشتبهات    



 ١٥٢

و مـن رتـع حـول     ) 365.(اءخد بالشبهات ، وقع فى المـحـرمـات و هـلک مـن حـیـث ال یـعـلم             
  ) 366.(الحمى یوشک اءن یقع فیه 

قامات نیست ولى بى آن نیز حـصول        و بـبـایـد دانـسـت کـه تـقـوى گـرچـه از مـدارج کمال و م          
مقامى امکان ندارد، زیرا که مادامى که نفس ملوث بــه لـوث مـحــرمات اسـت ، داخـل در بـاب                       
انسانیت و سالک طریق آن نیست ، و مادامى که تابع مـشـتـهـیـات و لذایـذ نـفـسـانـیـه اسـت و                 

اى او رخ ندهد، و تا حـب و عالقـه           حـالوت لذایـذ در کـام اوسـت ، اول مقام کماالت انسانیه بر          
به دنیا در قلب او باقى است ، بـه مـقـام مـتـوسـطـین و زاهدین نرسد، و تا حب نفـس در کـامن                      
ذات اوست ، به مقام مخلصین و محبین نایل نگردد، و تا کثرات ملک و ملکوت در قلـب او ظـاهر     

ـاطـن ذات او مـتـجـلى اســت ، بــه         است ، به مقام مجذوبین نرسد، و تـا کـثـرات اسـمـاء در ب           
فـنـاى کـلى نـایـل نـگـردد، و تـا قـلب التـفـات بـه مـقـامـات دارد بـه مـقـام کمال فنـا نرسـد،                  
و تا تلوین در کار است ، به مقام تمکین نرسد و ذات به مقام اسم ذاتى در سـر او تـجـلى ازلـى و                        

رمات است ، و خاصه از مـشـتـهـیات ، و زاهـدان از            ابـدى نـکـنـد، پـس ، تـقـوى عـامـه از مح       
عالقه به دنیا، و مخلصان از حب نفـس ، و مجـذوبان از ظهـور کثـرات افـعــالى ، و فـانـیــان از                         

فاسـتقم کمـا اءمـرت      : کـثـرات اسـمـائى ، و واصـالن از تـوجـه بـه فـنا، و متمکنان از تلوینـات               
).367 (  

 مــراتب شـرحى اسـت کـه ذکـر آن جـز حیـرت در اصـطالحات و                    و از بـراى هـر یـک از ایـن      
محتجب مـانـدن در حـجب مفاهیم براى امثال ما نتیجه اى ندارد، و از براى هر میدانى اهلى است                  

اکنون عـطـف تـوجـه نـمـایـیـم بـه ذکـر شـمـه اى از تـقـوا در اول امـر کـه بـراى نـوع مهـم                      . 
  .است 

  
  فصل ، در بیان تقواى عامه

بـدان اى عـزیـز کـه چـنـانـچـه از بـراى این بدن صحت و مرضـى اسـت و عـالج و معـالجى ،                      
. براى نفس انسانى و روح آدمیزاده نیز صحت و مرض و سقم و سالمتى و عالج و معالجى اسـت                     

صحت سالمت آن عبارت است از اعتدال در طریق انسانیت ، و مرض و سقم آن اعوجاج از طریق                   
و اهــمیت امـراض نفـسانیه هـزاران درجـه بیـشتر از              . ز جـاده انـسـانـیـت اســت      و انـحـراف ا  

امراض جـسـمـانـیـه اسـت ، زیـرا کـه غـایـت ایـن امـراض مـنـتـهـى مـى نـمـایـد انـسـان را              
بـه حـلول مـوت ، و هـمـیـن کـه مـرگ آمد و توجـه نفـس از بـدن سـلب شـد، تمـام امـراض                         

. دیه از او مرتفع شود و هیچیک از آالم و اسـقام بدنیـه بـراى او بـاقى نمانـد                  جسمانیه و خللهاى ما   
ولیکن اگـر خـداى نـخـواسـتـه داراى امـراض روحـیـه و اسـقـام نـفـسـیـه بـاشـد، اول سـلب             



 ١٥٣

تـوجـه نـفـس از بـدن و حـصـول تـوجـه بـه مـلکـوت خـویـش ، اول پـیـدایــش امــراض و                 
مـثـل تـوجـه بـه دنـیـا و تـعــلق بــه آن ، مـثــل مـخـدراتــى اســت کــه       . اسـقـام آن اسـت   

و . انسان را از خود بیخود نموده ، و سلب عالقه روح از دنیاى بدن بـاعث به خود آمدن آن اسـت               
همین که به خود آمد، آالم و اسقام و امراضى که در بـاطن ذات داشــت هـمــه بــه او هـجــوم                        

ـهـا کـه تـا آن وقـت مـخـفـى بـوده و مـثـل آتـشـى بـوده که در زیر خاکـستر                کـنـد و تـمـام آن   
و آن امراض و آالم یا از او زایـل نـشـود و مــالزم او بـاشــد، یــا اگــر                    . پنهان بوده هویدا گردد   

زایـل شـدنـى بـاشـد، پـس از هـزاران سال در تحت فشارها و زحمتها و آتـشها و داغهـا مرتفـع                    
یـوم یـحـمــى عــلیها فـى نـار جهـنم فتکـوى بهـا               : قـال تـعـالى   ) 368.(خر الدواء الکى    آ: شود

  ) 369.(جباهمم و جنوبهم و ظهورههم 
و مـنـزله انـبـیـاء، عـلیـهـم السـالم ، مـنـزله اطـبـاء مـشـفـق اسـت کـه بـا کـمـال شـفـقـت و               

ـاگـون بـه مناسبت حـال آنـهـا بـراى      عـالقـه مـنـدى بـه صـحـت مـرضـى نـسـخـه هـاى گـون       
مـا طبیبـانیم شـاگــردان حــق     : آنـهـا آوردنـد و آنـهـا را هـدایـت فـرمـودند بـه طـرق هـدایت              

و مـنـزله اعـمـال روحـیـه و قـلبـیـه و اعمال ظاهریه و بدنیه منزله دواى امـراض اسـت ،            ) 370.(
نـزله پرهیز از چیزهاى مضر است براى مـرض ، تـا            چنانچه منزله تقوا در هر مرتبه از مراتب آن مـ         

  .پرهیز در کار نباشد ممکن نیست که مرضى مبدل به سالمت شود و نسخه طبیب مؤ ثر افتد
در امـراض جـسـمانیه گاهى ممکن است که با ناپرهیزى جزئـى بـاز دوا و طبیعـت غالـب آیـد و                      

ین آن ، ولـیکن در امـراض        صحت عود کند، زیرا که طبیعت خود حـافظ صـحت اسـت و دوا معـ                
روحیه امـر خـیـلى دقـیـق اسـت ، زیـرا کـه طـبـیـعـت بـر نـفـس از اول امـر چـیــره شــده و              

از ایــن  ) 371.(ان النـفـس المــارۀ بـالـسـوء  : وجـهـه نـفـس رو بـه فـسـاد و مـنـکـوس اسـت   
 ها از اطراف بر او بـاز کنـد تـا            جهت به مجرد فى الجمله ناپرهیزى امراض بر او غلبه کند و رخنه            

  .صحت را بکلى از بین ببرد
پـس ، انـسان مایل به صحت نفس و شفیق به حال خود و عالقه مند به صحت ، پس از تنبـه بــه                        
ایـنـکـه راه چـاره از خـالصـى از عـذاب الیـم مـنـحـصـر اسـت بـه عـمـل کـردن بـه دسـتـور               

صر است به دو چیز، یکى اتیان بـه مــصـلحـات و مـسـتــصحات    انـبـیـا و دسـتـورات آنـها منح 
نفــسانیه و دیگــر پرهیــز از مــضرات و مولمــات آن ، و معلــوم اســت کــه ضـــرر مـحـرمـــات در 
مـفـسدات نفسانیه از همه چیـز بیـشتر اسـت و از ایـن سـبب محـرم شـده انـد، و واجـبــات در                     

ن جـهـت واجـب شـده انــد، و افــضـل از          مـصـلحـات از هـر چـیـز مـهـمـتـر اسـت و از ایـ        
هر چیز و مقدم بر هر مقصد و مقدمه پیشرفت و راه منحـصر مقامـات و مـدارج انـسانیه ایــن دو                        
مـرحـله اسـت کـه اگـر کـسـى مـواظـبـت بـه آنـهـا کـنـد از اهـل سـعـادت و نـجـات اســت                



 ١٥٤

ـ   و اهــل ســلوک نـیــز ایــن مـقــام را      ، و مـهـمـتـریـن ایـن دو تـقـوا از مـحـرمـات اسـت 
مـقـدم شـمـارنـد بـر مـقـام اول ، و از مـراجـعه به اخبار و آثار و خطب نهج البالغه واضح شود                   
که حضرات معصومین نـیـز بـه ایـن مـرحـله بـیـشـتـر اهـمـیـت داده انـد ـ پــس ، اى عـزیــز    

ـواظـبـت و مـراقـبـت در امـر آن نـمـا کـه اگــر          ایـن مـرحـله اول را خـیـلى مـهـم شـمـار و م        
قـدم اول را درسـت بـرداشـتـى و ایـن پـایـه را مـحـکـم کـردى ، امـیـد وصـول بـه مـقـامـات                
  .دیـگـر اسـت ، و اال رسـیـدن بـه مـقـامـات مـمـتـنـع و نـجـات بـس مشکل و صعب مى شود

مى فرمودند که مواظبـت بـه آیـات شـریفه       ) 372(دار ما جـنـاب عـارف بـزرگـوار و شیخ عالى مق      
تا آخر  ) 373.(آخر سوره حشر، از آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اتقوا اهللا و لتنظر نفس ما قدمت لغد                 

سوره مبارکه با تدبر در معنى آنها در تعقیب نمازها خصوصا در اواخر شـب کـه قلـب فـارغ البـال                 
و نیز بـراى جلوگیرى از شـر نفـس و شـیطان دوام بـر               .  نفس   است ، خیلى مؤ ثر است در اصالح       

و در هــر    . وضو را سفارش مى فرمودند و مى گفتند وضـو بـه مـنـزله لبــاس جـنــدى اســت                  
   حـال از قـادر ذولجـالل و خـداونـد مـتـعـال جـل و جــالله بــا تــضـرع و زارى و التــماس                     

  . مـرحـله ، و از تـو یـارى فـرمـایـد در حصول ملکه تقوابخواه که تو را تـوفـیـق دهـد در ایـن
و بدان که اوایل امر قدرى مطلب سخت و مشکل مى نماید، ولى پس از چندى مواظبت زحمت به                   
راحـت مـبـدل مـى شـود و مــشـقـت بــه اسـتـراحــت ، بـلکــه بــه یــک لـذت روحـانــى                

ـ             و . ـا جـمـیــع لـذات مـقـابــل نـکـنـنــد        خـالصـى بـدل مـى شـود کـه اهــلش آن لـذت را ب
مـمـکـن اسـت انـشـاءاهللا پـس از مـواظـبـت شـدیـد و تـقـواى کـامــل از ایـن مقـام بـه مقـام                    

زیـرا کـه لذت روحـانـى را کـه      . تقواى خواص ترقى کنى که آن تقواى از مستلذات نفسانیه است            
 آنها پرهیز کنى ، پـس راه بـر تـو سـهل و               چـشیدى ، از لذات جسمانیه کم کم منصرف شوى و از          

آسان شود، و باالخره لذات فانیه نفسانیه را چیزى نشمارى ، بلکه از آنها متنفر شوى و زخارف دنیا                   
در چشمت زشت و ناهنجار آید، و وجدان کنى و بـیـابـى کـه از هـر یـک از لذات ایـن عـالم در                    

 شود که باعث شدت انس و عالقه بـه ایـن عـالم              نـفـس اثـرى و در قـلب لکـه سـودایـى حاصل       
شود، و این خود اسباب اخالد در ارض گـردد و در حـیـن سـکـرات مـوت بـه ذلت و سـخـتـى                  
و زحـمـت و فـشـار مـبـدل گـردد، چـه کـه عمده سختى سکرات موت و نزع روح و شـدت آن     

و چـون انـسان   . از این اشاره به آن شد   در اثر همین لذات و عـالقـه بـه دنـیـاسـت ، چنانچه پیش            
وجدان این معنى کـرد، لذات ایـن عـالم از نـظـرش بـکـلى بـیـفـتـد و از تمام دنیا و زخارف آن                  

  .و این خود ترقى از مقام دوم است به مقام سوم تقوى . متنفر گردد و گریزان شود
سـانـیت بـراى او روشـن و وسـیع    پـس ، راه سـلوک الى اهللا سـهـل و آسـان شـود و طـریـق انــ       

گـردد، و قـدم او کـم کـم قـدم حـق شـود و ریـاضت او ریاضت حق گردد، و از نفس و آثـار و                      
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اطـوار آن گـریـزان شـود و در خـود عـشـق بـه حق مشاهده کند و به وعده هاى بهشت و حـور                    
ودبینى و خودخـواهى  و قـصور قانع نشود، و مطلوب دیگرى و منظور دیگرى طلـب کنـد و از خـ                 

و ایـن  . پس ، تقوا از محبت نفس نماید و متقى از توجه به خـود و خودخـواهى شـود            . متنفر گردد 
و حـق تعـالى او را در        . مـقامى است بس شامخ و رفیع و اول مرتبه حصول روایح والیـت اسـت                

نچـه پـس   و آ. کـنف لطف خود جاى دهد و از او دستگیرى فرماید و مورد الطاف خاصه حق شود               
والحمـدهللا اءوال و آخـرا و   . از ایـن بـراى سـالک رخ دهـد از حـوصــله تـحــریر خـارج اسـت         

  ظاهرا و باطنا، و الصالۀ على محمد و آله الطاهرین
  الحدیث الثالث عشر

  حدیث سیزدهم
 بـالسـنـد المـتـصـل الى الشـیـخ الجـلیـل ، ثـقـۀ االسـالم ، مـحـمـد بن یعقوب ، عن عـدۀ مـن                 
اءصـحـابنا، عن اءحمد بن محمد بن خالد، عن غیر واحد، عن على بن اءسـباط، عـم اءحمـد بـن                     
: عمر الحـالل ، عـن عـلى بـن سـویــد، عــن اءبــى الحــسـن االول ، عـلیــه الـسـالم ، قــال                        

: فـقــال   ) 374.(و مـن یـتـوکـل عــلى اهللا فـهــو حــسـبـه           : سـاءلتـه عـن قـول اهللا عـزوجـل      
مـنـهـا اءن تـتـوکـل عـلى اهللا فـى اءمـورک کـلهــا، فـمــا فـعــل             . لتـوکـل عـلى اهللا درجـات     ا

بـک کـنت عنه راضیا، تعلم اءنه ال یالوک خیرا و فضال، و تعلم اءن الحکم فـى ذلـک لـه ، فتوکـل                        
  ) 375.(على اهللا بتفویض ذلک الیه وثق به فیها و فى غیرها

  :ترجمه 
گـویـد پـرسش کردم حضرت موسى بـن جعفـر، علیهمـا الـسالم ، را از قــول          عـلى بـن سـویـد    
تـوکـل بـر خـدا را    . پـس فـرمـود . و مـن بـتـوکـل عـلى اهللا فـهـو حـسـبـه        : خـداى عـزوجـل   
از آنـهـا ایـن اسـت کـه توکل کنى بر خدا در کارهاى خودت ، تمام آنها، پـس                 . درجـاتـى اسـت   
بـدانـى هـمـانـا او مـنـع نـکـنـد تـو را نـیـکـویـى و         . وده باشى از او خـشـنـود    آنچه کرد به تو ب    

پـس ، توکل کن بر خدا به واگذارى        . فـضـل را، و بـدانـى هـمـانـا فـرمـان در آن مـر او راسـت            
  .آن به سوى او، و اعتماد کن به خدا در آنها و غیر آنها

و ابـوالحــسـن   . ه حـل اسـت و آن روغـن کنجـد اسـت            شـرح حـالل بـه تـشـدیـد، فـروشـنـد    
و . اول حـضرت کاظم ، علیه السالم ، است ، چنانچه ابوالحسن مـطــلق نــیز آن بزرگـوار اسـت                     

  .ابوالحسن ثانى حضرت رضا، علیه السالم ، و ثالث حضرت هادى ، علیه السالم ، است 
واتکلت على فالن فــى اءمــرى ،        . ست  و توکل به حسب لغت اظهار عجز است و اعتماد بر غیر ا            

و یاءلوک ، اءال، یـاءلو، اءلـوا،        ) 376. (و حسبه اءى ، محسبه و کافیه        . و اءصله او تکلت     . اعتمدته  
بعضى گـفته اند وقتى که متعدى به دو مفعول شود، تضمین شود معنى منـع               . به معنى تقصیر است     
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چه لزومى هم ندارد و با معنى تقصیر هـم درسـت            و آن بد نیست و معنى سلیستر آید، گر        ) 377.(را
و فـالن   . اءال یاءلو، اءى قصر   : آید، چنانچه از صـحـاح هم خالف آن استفاده شود زیرا که او گوید            

و . از آن مـعـلوم شـود کـه بـا دو مفعول نیـز بـه همـان معنـى اسـت                   ) 378.(ال یـاءلوک نـصـحـا  
ضا و غـیـر از وثـوق هستند، چنانچه پس از این بیـان            توکل غیر از تفویض است و هر دو غیر از ر          

و ما در ضمن چند فصل آنچه محتاج است حدیث شریف به بیان شرح دهیم               . خواهد شد انشاءاهللا    
.  

  فصل ، در بیان معانى توکل است و درجات آن
  :ه بـدان که از براى توکل معانى متقاربه اى با تعبیرات مختلفه نمودند به حسب مسالک مختلف

التـوکــل کــلۀ االمــر کــله الـى مـالکــه و             : چـنـانـچـه صـاحـب مـنـازل السـائریـن فـرمـایـد    
یعنى توکل واگذار نمـودن تمـام امـور اسـت بـه صـاحــب آن و                 ) 379.(التـعـویـل عـلى وکـالته    

البــدن  التـوکـل طــرح    : و بـعـض عـرفـا فـرمـودنـد   . وکـالت او ) بـر(اعـتـمـاد نـمـودن اسـت    
یعنى تـوکـل انـداخـتن بدن است در بندگى و تعلق         ) 380.(فـى العـبـودیه و تعلق القلب بالربوبیه       

یعنى صـرف قـواى بـدن را در راه اطاعت حـق ، و تـصرف ننمـودن در                 . قلب است به پرورندگى     
  .امور و واگذار نمودن آنها را به پروردگار

یـعنى توکل بـر    . طاع العبد فى جمیع ما یاءمله من المخلوقین         التوکل على اهللا انق   : و بعضى گفته اند   
  .خدا بریدن بنده است تمام آرزوهاى خود را از مخلوق و پیوستن به حق است از آنها

و آنچـه گفتنـى     . بالجمله ، معانى مذکوره متقارب در معنى هستند و بحث در مفهوم لزومـى نـدارد               
لفه است به حسب اختالف مقامات بندگان ، و چون          اسـت آن اسـت کـه از بـراى آن درجات مخت        

عـلم بـه درجـات تـوکـل مـبـتـنـى اسـت بـر عـلم بـه درجـات عـبـاد در مـعـرفـت ربـوبـیـت              
  .حق جل جالله ، ناچار ذکرى از آن در میان آریم 

، علـم   پـس ، بـدان کـه یـکـى از اصـول مـعـارف ، کـه مـقـامـات سـاکـیـن بـدون حاصل نشود              
و مـا وارد در ایــن    . به ربوبیت و مالکیت حق است و کیفیت تصرف ذات مقـدس اسـت در امـور                

بـحث از وجهه علمى نشویم ، زیرا که مبتنى است بر تحقیق جبر و تفویض ، و آن بـا وضـع ایـن                     
  .اوراق مـنـاسـبتى ندارد، و فقط بیان درجات مردم را در معرفت به آن مى نماییم 

  
عامـه موحـدین   . یم که مردم در معرفت ربوبیت ذات مقدس بسى مختلف و متفاوت انـد            پس ، گوی  

حـق تـعـالى را خـالق مـبادى امور و کلیات جـواهر و عناصـر اشـیاء مـى داننـد، و تـصرف او را                        
اینها به حسب لقلقه لسان گاهى مى گوینـد  . مـحـدود مـى دانـنـد و احـاطه ربوبیت را قائل نیستند 

حق است و همه چیز در تحت تـصرف اوسـت و هـیچ موجـودى بـى اراده مقدسـه او                      مقدر امور   
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ایـن  . مـوجـود نـشـود، ولى صـاحـب این مقام نیستند، نه علما و نه ایمانا و نـه شـهودا و وجـدانا                   
دسـته از مردم ، که ما خود نیز گویى داخل آنها هـستیم ، علـم بـه ربوبیـت حـق تعـالى ندارنـد و                           

ـص و از ربـوبـیـت و سـلطـنـت حـق مـحـجـوب انـد بـه اسـبـاب و عــلل              تـوحـیـدشـان نـاق 
ظـاهـره ، و داراى مـقام توکل ، که اکنون سخن در آن است ، نیستند جز لفظا و ادعائا، و لهــذا در            

نکنند و جز به اسباب ظاهره و مؤ ثرات کـونـیـه بــه           ) به حق   (امـور دنـیـا بـه هـیـچ وجه اعتماد       
دیـگر متشبث نشوند، و اگـر گـاهى در ضـمن تـوجهى بـه حـق کننـد و از او مـقــصـدى                      چـیـز  

طـلبـنـد، یـا از روى تـقـلیـد است یا از روى احتیـاط اسـت ، زیـرا کـه ضـررى در آن تــصـور                        
نـکـنـنـد و احـتـمـال نـفـع نـیـز مـى دهـنـد، در ایـن حـال رائحه اى از توکل در آنهـا هـست ،    

و . ب ظاهره را موافق ببینند، بکلى از حـق تـعــالى و تــصـرف او غـافــل شـونــد                  ولى اگر اسبا  
ایـنـکـه گـویـنـد تـوکـل مـنـافـات دارد بـا کـسـب و عـمـل ، مـطـلب صـحـیـحــى اســت ،                

و مـستقل   ) او(ولى احـتـجـاب از ربـوبـیــت و تــصـرف         . بـلکـه مـطابق برهان و نـقـل اسـت       
این دسته از مردم که در کارهاى دنیایى هیچ تمسک و تـوکــلى             . فى توکل است    شمردن اسباب منا  

در هر علم و معرفت یـا تهـذیب   ! نـدارنـد، راجـع بـه امـور آخـرت خـیـلى الف از تـوکـل زنـند  
نفس و عبادت و اطاعت که تهاون کنند و سستى و تـنـبـلى نـمـایـنـد، فــورا اظـهــار اعـتـمــاد                   

مى خواهند بدون سعى و عمـل بـا لفـظ خـدا بـزرگ               . ـضـل او و تـوکل بر او نمایند      بـر حـق و ف   
در امــور دنـیــا     ! است و مـتـوکـلیـم بـه فـضـل خـدا درجـات آخـرتـى را تـحـصـیـل کـنـنـد          

گـویـنـد سـعـى و عـمـل و تـوکـل بـا اعـتـمـاد بـه حـق مـنـافـات نـدارد، و در امـور آخـرت                
این نیست جـز از مکائـد       . مـل را مـنـافى با اعتماد به فضل حق و توکل بر او شمارند            سـعـى و عـ  

نفس و شـیـطـان ، زیـرا کـه ایـنـهـا نـه در امـور دنـیـا و نـه در امـور آخـرت متوکـل انـد و در                      
هیچیک اعتماد به حق ندارند، لکن چون امور دنیوى را اهمیت مى دهنـد، بـه اسـباب مـتــشـبـث                    

شوند و به حق و تصرف او اعتماد نکنند، و به کس کارهاى آخـرت را چـون اهمیـت نـمــى                   مـى  
گـاهـى مــى  . دهـنـد و ایـمان حقیقى به یوم معاد و تفاصیل آن ندارند، براى آن عذرى مى تراشند       

گـویند خدا بزرگ است ، گاهى اظهار اعتماد به حق و شفاعت شافعین مى کنند، بـا ایـنــکه تمـام                    
  .اظهارات جز لقلقه لسان و صورت بى معنى چیز دیگر نیست و حقیقت ندارداین 

طـایـفـه دوم اشـخـاصـى هـسـتـنـد کـه یـا بـا بـرهـان یـا بـا نقل معتقد شدند و تصدیق کردنـد         
که حق تعالى مقدر امور است و مسبب اسباب و مؤ ثـر در دار وجــود و قــدرت و تــصـرف او                        

ایـنـهـا در مـقـام عـقل توکل به حق دارنـد، یعنـى ارکـان توکـل               . ـسـت  مـحـدود بـه حـدى نـی   
و دلیـل بـر لزوم تـوکـل     . پیش آنها عقال و نقال تمام است ، از این جهت خود را مـتـوکـل دانـنـد              

یکى آنکه حق   : نـیـز اقـامـه کـنـنـد، زیـرا کـه ارکـان توکل را ثابت نمودند، و آن چند چیز است                
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الم به احتیاج عباد است ، یـکـى آنـکـه قــدرت دارد بــه رفــع احـتـیـاجــات ، یـکــى                    تعالى ع 
آنـکـه بـخـل در ذات مـقـدسـش نـیـسـت ، یـکـى آنـکـه رحـمـت و شفقت بـر بنـدگان دارد،                 
پس الزم است تـوکـل کردن بر عالم قادر غیر بخیل رحیم بر بندگان ، زیرا که قائم به مـصالح آنهـا    

ـود و نـگذارد از آنها فوت شـود مـصلحتى ، گرچـه خـود آنهـا تمیـز ندهنـد مـصالح را از               مـى ش 
این طایفه گرچه عمال متوکل اند، ولى به مرتبه ایمان نرسیده ، و از این جهت در امــور                   . مـفـاسـد

مـتـزلزل انـد و عـقـل آنـهـا بـا قـلب آنـهـا در کــشـمـکـش اســت و عـقــل آنـهــا مغلـوب                    
  . زیرا که قلوب آنها متعلق به اسباب است و از تصرف حق محجوب است است ،

طـایـفـه سیم آنان اند که تصرف حق را در موجودات به قلوب رسانده و قلوب آنهـا ایمـان آورده                    
بـه ایـنـکـه مـقـدر امـور حـق تـعـالى و سـلطـان و مـالک اشـیـا اوسـت ، و بـا قـلم عـقـل در                   

ولى این طایفه   . ایـنـهـا صـاحـب مـقـام توکل هستند    . ان تـوکـل را رسـانـده انـد    الواح دلهـا ارکـ  
نیز در مراتب ایمان و درجات آن بسیار مختلف اند تا به درجه اطـمـیـنـان و کـمـال آن رسـد کـه                   
آن وقـت درجـه کـامـله تـوکـل در قـلوب آنـهـا ظـاهــر شــود و تـعــلق و دلبــسـتـگـى بــه                    

اب پـیـدا نـکـنـنـد و دل آنـهـا چـنـگ بـه مـقـام ربـوبـیـت زند و اطمینان و اعتماد بـه او                  اسـبـ
پیدا کند، چنانچه آن عارف توکل را تعریف کرد به طـرح بـدن در راه عبودیـت و تعلـق قلـب بـه                         

  .ربوبیت 
 از مقام توکل    ایـنـهـا کـه ذکر شد در صورتى است که قلب واقع باشد در مقام کثرت افعالى ، و اال                 

  .بگذرد و خارج از مقصود گردد
پـس ، مـعـلوم شـد کـه توکل را درجاتى است ، و شاید درجه اى را که حدیث شـریف متعـرض                     

و شاید اشــاره    . شده است توکلى است که در طایفه دوم باشد، زیرا که مبادى آن را علم قرار داده                  
زیـرا کـه از بـراى تـوکــل درجــات   . ـت بـاشـدبـه درجـات دیـگـر کـه در اعـتـبـار دیـگـر اس       

و آن چنان است که همان طور که در درجات سـلوک اصـحـاب            . دیـگـرى بـه تقسیم دیگر است      
عـرفان و ریاضت از مقام کثرت به وحدت مثال کم کم رسند و فناى مطلق افـعـالى دفـعـتـا واقـع                  

ام خــود و پــس از آن در سـایــر مـوجــودات     نـشـود، بـلکـه تـدریـجـا شــود ـ اول در مـقــ   
مـشـاهـده شـود ـ حـصـول تـوکـل و رضـا و تـسـلیـم و سـایــر مـقـامــات نـیــز بـتـدریــج      

مـمـکـن اسـت اول در پـاره اى امـور و در اسـبـاب غـائبـه خـفـیـه تـوکـل کـنـد، پـس               : گـردد
ه جلیه داشته باشد یا اسـبـاب باطنه خفیه ، و چه           از آن کم کم به مقام مطلق رسد، چه اسباب ظاهر          
از ایـن جهـت در حـدیــث شـریــف فـرمــود            . در کارهاى خود باشد یا بستگان و متعلقان خود        

  .یـکـى از درجـات آن اسـت کـه در تـمـام امـورت توکل کنى 
  فصل ، در بیان فرق بین توکل و رضاست 
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کل است ، بلکه از آن شامختر و عـالیتر اسـت ، زیــرا کــه                 بـدان کـه مـقـام رضـا غـیر از مقام تو       
مـتـوکـل طـالب خـیـر و صـالح خـویـش اسـت ، و حـق تـعـالى را کـه فاعل خیر دانـد وکیـل                   
کند در تحصیل خیر و صالح ، و راضى فانى کرده است اراده خــود را در اراده حــق و از بــراى                        

اریـد اءن ال    : ما ترید؟ قال    : از بـعـض اهل سلوک پرسیدند    خـود اخـتـیـارى نـکـنـد، چـنـانـچـه     
  .مطلوب او مقام رضا بود) 381(ارید

مقـصود از آن ،     . فما فعل بک کنـت عنـه راضـیا        : و امـا در حـدیـث شـریـف کـه فـرمـوده است         
د بـدانـى کـه حـق تـعـالى هـرچــه مــى کـنــ         :مقام رضـا نـیـسـت ؛ و لهـذا دنـبـال آن فـرمـود        

گـویـى حـضـرت خـواسـتـه اسـت در سـامـع ایـجـاد مـقـام        . خـیر و فـضـل تـو در آن اسـت        
تعلم انـه ال    : اول فرموده   : تـوکـل فـرمـایـد، لهـذا از بـراى آن مـقـدمـاتـى تـرتـیـب داده اسـت           

  .و تعلم اءن الحکم فى ذلک له : یاءلوک خیرا و فضال و پس از آن فرموده است 
تـه کـسـى کـه بـدانـد حـق تـعـالى قـادر اسـت بـر هـر چـیــز و خـیــر و فــضـل او را از                     البـ

دسـت نـدهـد، مـقـام تـوکـل بـراى او حـاصـل شـود، زیـرا کـه دو رکن بزرگ تـوکـل هـمــان                
  .اسـت کـه ذکـر فرموده ، و دو رکن یا سه رکن دیگر را براى وضوح آن ذکر نفرموده 

یـجـه از مـقـدمـات مـذکـوره و مـطـویـه مـعـلومـه حـاصل شـود کـه هـر چـه حـق                  پـس ، نـتـ  
تعالى کند موجب خشنودى و رضایت است ، زیرا که خیر و صالح در آن اســت ، پــس مـقــام                       

  .فتوکل على اهللا : تـوکـل حـاصـل آیـد، ولهـذا تـفـریـع فـرمـوده اسـت 
  فصل ، در فرق بین تفویض و توکل و ثقه

و از این جهـت آنهـا را در         . دان که تفریظ نیز غیر از توکل است ، چنانچه ثقه غیر از هر دو است                 ب
التفویض اءلطـف اشــارۀ و اءوســع مـعـنــى          : خواجه فرماید . مقامات سالکان جداگانه شمرده اند    

ـیـقـتـر از  یعنى تـفـویـض لطـیـفـتـر و دق    ) 382.(التـوکـل شـعـبۀ منه    : ثـم قـال   . مـن التـوکـل   
توکل است ، زیرا که تفویض آن است که بنده حول و قوت را از خود نبیند و در تمام امور خود را                    
بى تصرف داند و حق را متصرف ، و اما در تـوکـل چـنـان نـیـسـت ، زیــرا کـه متوکـل حـق را                        

  .قائم مقام خود کند در تصرف و جلب خیر و صالح 
ت و تـوکــل شـعـبــه اى اســت از آن ، زیــرا کــه تـوکــل در                   اوسـع اسـ ) تـفـویـض  (و امـا   

و نـیــز تـوکــل نـمــى       . مـصـالح اسـت ، بـه خـالف تـفـویـض کـه در مـطـلق امـور اســت             
بـاشـد مـگـر بـعـد از وقـوع سـبـب مـوجـب تـوکـل ، یـعـنـى امـرى کـه در آن تـوکــل مــى                  

 پیغمبر، صلى اهللا علیه و آله ، و اصحابش در حفظ از مشرکین              کـنـد بـنـده بـر خـدا، مـثـل تـوکل     
ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فـزادهم ایمانـا و قـالوا حـسبنااهللا و     : وقتى که گفته شـد بـه آنها     

و امـا تـفـویـض قـبـل از وقـوع سـبـب است ، چنانچه در دعـاى مـروى از             ) 383.(نعم الوکـیـل   
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اللهــم انــى اءسـلمت نفـسى الیـک و اءلجـاءت             : عـلیـه و آله ، اســت       رسـول خـدا، صـلى اهللا     
و گـاهـى بـعـد از وقـوع سـبب است ، مـثــل          ) 384.(ظـهـرى الیـک و فـوضـت اءمـرى الیـک       

ایـنـکـه ذکــر کــردم مـحــصـل تـرجـمــه شــرح عــارف             . تـفـویـض مـؤ مـن آل فـرعـون      
ت از کـالم جنـاب عــارف کـامــل ، خـواجــه عـبــداهللا               اس) 385(معروف ، عبدالرزاق کاشانى ،    

  .و کالم خواجه نیز داللت بر آن دارد) 387.(بـا مـختصر تفاوت و اختصار) 386(،
لیـکـن در بـودن تـوکـل شـعـبـه اى از تـفـویض نظر اسـت ، و در اعـم شـمردن تفـویض را از                      

ـت بـر آنـکـه تـوکـل فـقـط بـعــد از       و نـیـز دلیـل نـیـس   . تـوکـل مـسـامـحـه واضـحـه اسـت     
و اما در حـدیث شـریف کـه    . وقـوع سـبـب اسـت ، بـلکـه در هـر دو مـورد جـاى توکل هست     

تـوانـد بـود کـه چـون تـوکـل نـیـسـت مـگـر بــا رؤ          . فتوکل على اهللا بتفویض ذلک الیه       : فرمود
 در امرى که راجع به خـود مـى دانـد،            یـت تـصـرف خـویـش ، لهذا براى خود وکیل اتخاذ نموده         

حضرت خواسته است او را ترقى دهد از مقام توکل به تفویض ، و به او بفهمانـد کـه حـق تعـالى                        
قائم مقام تو نیست در تصرف ، بـلکـه خـود مـتـصـرف مــلک خـویــش و مــالک مـمـلکــت                   

کـل ، تنبـه بـه ایـن معنـى داده            خـواجـه نـیـز در منازل السائرین ، در درجه ثالثه تو         . خـود اسـت   
).388 (  

الثقـۀ ســواد عـیــن      : و امـا ثـقـه نـیـز غـیـر از توکل و تفویض است ، چنانچه خواجـه فرمـوده                 
یعنـى مـقـامــات ثالثـه بـدون آن         ) 389.(التـوکـل نـقـطۀ دائرۀ التفویض و سویداء قلب التـسلیم          

 است ، و تـابـنــده وثـوق بـه حـق تعـالى              بلکه روح آن مقامات ثقه به خداى تعالى       . حاصل نشود 
: پس ، معلوم شد نکته آنکه حضرت پس از توکل و تفویض فرمودند            . نداشته باشد داراى آنها نشود    

  .ثق به فیها و فى غیرها
  الحدیث الرابع عشر
  حدیث چهاردهم

ا، عـن  بسندى المتصل الى محمد بن یعقوب ، ثقۀ االسالم و عماد المسلمین ، عن عدۀ من اءصحابن                
اءحـمـد بـن مـحـمـد، عن على بن حدید، عن منصور بن یونس ، عن الحارث بـن المغیـرۀ ، اءو                    

کـان : فى وصیۀ لقمان ؟ قـال      ) کان  (ما  : اءبـیـه ، عـن اءبـى عـبـداهللا ، عـلیه السالم ، قال قلت له             
خف اهللا عزوجل خیفۀ    : ـه  فـیـهـا االعـاجـیـب ، و کـان اءعـجـب مـا کـان فـیـهـا اءن قـال البـن           

ثــم قــال   . لو جئته ببر الثقلین لعذبک ، و ارج اهللا رجاء لو جئته بـذنــوب الثـقـلیــن لرحـمــک                   
انـه لیـس من عبـد مـؤ مـت اال و فـى قلبـه               : اءبـو عـبـداهللا ، عـلیـه السـالم ، کـان اءبـى یـقـول          

  ) 390.(وزن هذا لم یزد على هذانور رجاء، لو وزن هذا لم یزد على هذا، و لو : نوران 
  :ترجمه 
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بود : گـفـت  . گـفـتـم به حضرت صادق ، علیه السالم ، چه چیز بود وصیت لقمان              : راوى گـویـد 
بـتـرس خـداى  : و عجبتر چیزى که بود در آن این بود که گفت مر پسر خویش را              . در آنها شگفتها  

 و انـس ، هـر آینـه عـذاب کنـد تـو را، و             عـزوجل را ترسیدنى که اگر آورده باشى به طاعت جـن          
امیدوار باش خداوند را امید که اگر آورده باشى او را به گناههاى جن و انـس ، هـر آیـنـه بیـامرزد          

هـمـانــا نیـست   : پس از آن گفت حضرت صادق ، علیه السالم ، بود پدرم کـه مــى گـفــت                 . ترا
اگر کشیده شود این ، افـزون نـشود   .  و نور امیدنور ترس: بنده مؤ منى مگر در دل او دو نور است          

  .بر این ، و اگر کشیده شود این ، افزون نیاید بر این 
در صـحاح گویـد کـه گویـا اعاجیـب جمـع اعجوبـه اســت ، چـنـانـچــه                    ) 391(شرح جوهرى   

و بـعـضـى گـویـنـد که اعـجـوبـه چیزى است کـه نیکـویى           . احـادیـث جـمـع احـدوثـه اسـت     
و چنـین نمایـد کـه آن در اصـل           . و در این حـدیث مـراد اول اسـت           . تى آن به شگفت آورد    یا زش 

  . شگفت آورد، گرچه در استعمال تطفال در اعم مستعمل شود مختص به چیزى باشد که حسنش 
چنانچه جوهرى تصریح   . یعنى اطاعت مى کند او را     . یبر خالقه   . و بر برخالف عقوق است و فالن        

  . و انس است کرده و ثقالن جن
و ایـن حـدیـث شـریـف داللت دارد بـر ایـنـکـه خـوف و رجــا هــر دو بـایــد بــه مـرتـبــه                     
کـمال باشد، و یاءس از رحمت و ایمنى از مکر بکلى ممنوع است ، چنانچه احادیث بـسیار بـر آن                     

ـد هـیـچـیـک  و دیگر آنکه بـای   ) 393.(و کـتـاب کـریم تنصیص بر آن فرماید      ) 392(داللت کـنـد، 
و مـا انـشـاءاهللا در ضـمـن چـنـد فصل بیان آن و دیگر           . بـر دیـگـرى رجـحـان نـداشـتـه بـاشـد    

  .مناسبات حدیث شریف را مى نماییم 
  فصل ، در بیان انسان عارف را دو نظر است 

ـل بـدان کـه انـسـان عـارف بـه حـقـایـق و مـطـلع از نـسـبـت بـیـن مـمـکــن و واجــب جـ                 
یـکـى نـظـر به نقـصان ذاتـى خـود و جمیـع ممکنـات و سـیه                 : عـال داراى دو نـظـر اسـت      ) و(

رویـى کـائنـات ، کـه در ایـن نـظـر عـلمـا یـا عـیـنـا بـیـایـد کـه سـرتـاپـاى مـمـکــن در ذل                 
 خــود  نـقـص و در بـحر ظلمانى امکان و فقر و احتیاج فرو رفتـه ازال و ابـدا و بـه هـیچ وجـه از             

چـیـزى نـدارد و نـاچـیـز صـرف و بـى آبـرویـى مـحـض و نـاقــص عــل االطــالق اســت ،                   
بـلکـه ایـن تـعبیرات نیز در حق او درست نیاید و از تنگى تعبیر است و ضــیق مجـال سـخن ، و         
اال نقص و فقر و احتیاج فرع شیئیت است و براى جمیع ممکنات و کافـه خالیـق از خـود چیـزى                       

   .نیست
در این نظر اگر تمام عبادات و اطاعات و عوارف و معارف را در محضر قدس ربوبیت برد، جز سر                    

  چه اطاعت و عبادتى ؟. افکندگى و خجلت و ذلت و خوف چاره اى ندارد
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از کى براى کى ؟ تمام محامد راجع به خود اوست ، و ممکـن را در او تـصرفى نیـست ، بلکـه از                          
عـارض اظـهـار محامد و ثناى حق شود که اکنون عنـان قلـم را از او                    تـصـرف مـمـکـن نـقـص    

  ما اءصابک من حسنۀ فمن اهللا و ما اءصابک: و در این مقام فرماید. منصرف مى نماییم 
) 395(قل کل من عنـداهللا      : چـنـانـچـه در مـقـام اول فرماید    ) 394.(مـن سـیـئۀ فـمـن نـفـسـک     

  :و قائل در این مقام گوید
  ـر مـا گـفـت خـطا بر قلم صنع نرفت   پـی

  )  396( آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد
  

پـس ، در ایـن      . قـول پـیـر راجـع بـه مـقـام دوم و قـول خـود قـائل راجـع بـه مـقـام اول است                
  .نظر خوف و حزن و خجلت و سر افکندگى انسان را فرا گیرد

  .ت و سعه عنایت لطف اوو دیگر نظر به کمال واجب و بسط بساط رحم
مـى بـیـند این همه بساط نعمت و رحمتهـاى گونـاگون ، کـه احاطـه بـر آن از حوصـله حـصر و                        
تـحـدیـد خـارج اسـت ، بى سابقه استعداد و قابلیت است ، ابواب الطـاف و بخـشش را بـه روى                     

ـبـوق ســؤ ال    بـنـدگـان گـشـوده اسـت بـى اسـتـحـقـاق ، نـعــم او ابـتـدایــى و غـیــر مــس               
اسـت ، چـنـانـچـه حـضـرت سـیـدالسـاجـدیـن ، زیــن العـابــدین ، علیـه الـسالم ، در ادعیـه                   

پس رجاء او قوت گیرد و امیداوار بـه         ) 397(صحیفه و غیر آن مکرر اشاره فرموده اند بدین معنى ،          
لمـلوکــى  کریمى که کرامتهاى او به محض عنایت و رحمت است ، و مــالک ا              . رحمت حق گردد  

کـه بـى سـابـقـه سـؤ ال و اسـتـعـداد بـه مـا عـنـایـتـى فـرموده که تمام عـقــول از عــلم بــه                    
شـمـه اى از آن عـاجـز و قـاصـر اسـت ، و عـصـیـان اهـل مـعـصـیـت بـه مـمـلکـت وسـیــع   

 آن ذات مقـدس     او خـللى وارد نـکـنـد و طـاعـت اهـل طاعت در آن افزونى نیاورد، بلکه هدایت             
طرق طاعت را، و منع آن ذات اقدس از عـصـیان ، براى عنایات کریمانه و بسط رحمـت و نعمـت      
است ، و براى رسیدن به مقامات کـمـال و مـدارج کـمـالیـه و تـنـزیه از نقص و زشـتى و تـشوه                     

 کنـیم       پس ، اگر برویم در درگـاه عـز و جـاللش و پـیـشـگاه رحمت و عنایتش و عـرض                . است  
بارالها، ما را لباس هستى پـوشـانـیـدى و تـمـام وسـایل حیات و راحت ما را فوق ادراک مدرکین                 
فراهم فرمودى و تمام طـرق هـدایـت را بـه مـا نـمودى ، تمام این عنایات براى صالح خود مـا و       

نت تو آمدیم بـا     بسط رحمت و نعمت بـود، اکـنـون مـا در دار کـرامت تو و در پیشگاه عز و سلط                
ذنوب ثقلین ، در صـورتـى کـه ذنوب مذنبین در دستگاه تو نقصانى وارد نکرده و بر مملکـت تـو                    
خللى وارد نـیـاورده ، بـا یک مشت خاک که در پیشگاه عظمت تو به چیزى و موجـودى حـساب                    

   است ؟نشود چه مى کنى جز رحمت و عنایت ؟ آیا از درگاه تو جز امید رحمت چیز دیگر متوقع
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نه نظر از نقص خود و تقصیر و قـصـور         : پـس ، انـسـان هـمـیشه باید بین این دو نظر متردد باشد          
از قـیـام بـه عـبـودیـت بـبـنـدد، و نـه نـظـر از سـعـه رحـمـت و احـاطـه عـنـایــت و شـمول                  

  .نعمت و الطاف حق جل جالله بپوشد
  فصل ، در قصور ممکن از قیام به عبادت حق

دان اى عزیز که از براى خوف و رجا مراتب و درجاتى اسـت حـسب حـاالت بنـدگان و مراتـب             ب
معرفت آنها، چنانچه خوف عامه از عذاب است ، و خـوف خاصـه از عتـاب ، و خــوف اخــص                       

و ما اکنون در صدد شرح آن نیستیم ، و آنچـه راجـع بـه مطلـب سـابق                  . خواص از احتجاب است     
  . نماییم است با بیانى دیگر ذکر مى

پس ، بدان که حق تعالى را احدى از مخلوق نتواند بسزا عبادت کند، زیرا که عبادت ثنـاى مـقــام                     
آن ذات مـقـدس اسـت ، و ثـنـاى هـر کـسـى فـرع مـعـرفـت بــه اوســت ، و چــون دســت                     

ـ               ه ثـنـاى  آمـال بـنـدگـان از عـز جـالل مـعـرفـت ذات او بـه حـقـیـقـت کـوتـاه اسـت ، پـس ب
جـمـال و جـالل او نـیـز نـتـوانـد قـیـام کرد، چنانچه اشرف خالیق و اعرف موجودات بـه مقـام                  

ما عبـدناک حـق عبادتـک و مـا عرفنـاک حـق              : ربـوبـیـت اعـتراف به قصور فرماید و عرض کند       
اءنـت   : و قال . و جـمـله دوم بـه مـنـزله تـعـلیـل اسـت بـراى جـمـله اول           ) 398.(مـعـرفـتـک  

پس ، قصور ذاتى حق ممکن است ، و علـو ذاتـى مخـصوص ذات      ) 399.(کما اءثنیت على نفسک     
  .کبریایى جل جالله 

و چـون دسـت بـنـدگـان از ثـنـا و عبادت ذات مقدس کوتاه بود و بدون معرفت و عبودیت حـق             
ـنـد ـ چـنـانـچــه در   هـیـچـیـک از بـنـدگـان بـه مـقـامـات کـمـالیـه و مـدارج اخـرویـه نـرس

مـحل خود پیش علماى آخرت مبرهن است ، و عامه از آن غفلت دارند و مدارج اخرویه را جزاف                  
یا شـبـه جـزاف دانـنـد، تـعـالى اهللا عـن ذلک عـلوا کـبـیـرا ـ حـق تـعـالى بـه لطـف شـامـل و  

آنها باز کـرد، بـه تعلیمـات    رحـمـت واسـعـه خـود بـابـى از رحـمـت و درى از عـنایت به روى           
غیبیه و وحى و الهام به توسط مالئکه و انبیا ـ و آن باب عبادت و معرفت است ـ طـرق عـبــادت    
خـود را بـر بندگان آموخت و راهى از معارف بر آنها گـشود تـا رفـع نقـصان خـویــش حـتــى                       

 هدایت شـونـد بــه عــالم       االمـکـان بـنـمایند و تحصیل کمال ممکن بکنند، و از پرتو نور بندگى           
پــس ، فـتح بـاب    . کـرامت حق و به روح و ریحان و جنت نعیم ، بلکه به رضوان اهللا اکبر رسـنـد   

عبادت و عبودیت یکى از نعمتهاى بزرگى است که تمام موجودات رهـیـن آن نـعـمت اند و شکر                 
.  شـکــر آن نــیز عاجزنـد       آن نعمت را نتوانند کنند، بلکه هر شکرى فتح باب کرامتى است کـه از             

پس ، اگر انسان علم به این مشرب پیدا کرد و قلبش از آن مـطـلع گـردیـد، مـعـتـرف بـه تقـصیر                    
شود، و اگر عبادت جن و انس و مالئکه مقربین را در درگاه حق جل و عال برد باز خائف باشـد و                       
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ر قـدر درى بـروى آنـهــا بــاز   و نیز بندگان عارف حق و اولیاء خـاص او، کـه از سـ  . مقصر باشد 
شـده و دل آنـهـا بـه نـور مـعـرفـت روشـن گردیده ، قلبشان به طورى از خوف لـرزان و دلـشان       
مـتـزلزل است که اگر تمام کماالت به آنها روى آورد و مفتاح همه معارف به دست آنها داده شـود                   

خـوف آنـهـا کـم نـگــردد و تزلـزل آنهـا          و قـلوب آنـهـا از تـجـلیـات مـاالمـال گـردد، ذره اى          
همه از آخر کار ترسـند و مـن از اول مــى تـرســم               : چنانچه یکى از آنها گوید    . تخفیف پیدا نکند  

خـدا مـى دانـد      . پناه مى برم به خداى تعالى       . سـبـحـان اهللا و ال حـول و ال قـوۀ اال باطله           ) 400.(
شود و دل انـسان از خـوف ذوب شـود و سـر بـه بیابـان                  باید قلب انسان از ایـن کـالم پـاره پاره         

  !چه قدر انسان غافل است . گذارد
که تمام عبـادات  ) 401(و دیـگـر آنـکـه مـا پـیـش از ایـن ذکر کردیم ، در شرح یکى از احادیث ،     

و اطاعات ما براى تحصیل اغراض خویش و محرک ما حب نفس است ، و فى الحقیقۀ زهد دنـیـا                   
ت اسـت ، و آن مـثـل زهـد دنیا بـراى دنیـا اسـت پـیش احـرار، پـس ، اگـر عبـادت                         بـراى آخـر 

ثـقـلیـن را در مـحـضـر قـدس ربـوبیت ببریم ، جز بعد از ساحت مقـدس چیـز دیگـر اسـتحقاق       
حـق تـبارک و تعالى ما را دعوت فرموده بـه مقـام قـرب خـود و بارگـاه انـس خـود و                 . نـداریـم  

فرموده و غایت خلقت را معرفت به خود قرار داده و طرق معارف و راه               ) 402(خـلقـتـک الجـلى   
عـبـودیـت را به ماها نشان داده ، با این وصف ما به تعمیر بطـن و فـرج و شـکم بـه چیـز دیگـر                           

  .مشغول نیستیم و جز خودخواهى و خودپسندى مقصد دیگرى نداریم 
د از ساحت قدس آورد و مستحق عتـاب         پـس ، اى انـسـان بـیـچـاره کـه عبادات و مناسک تو بع          

و عـقـاب کـنـد، بـه چـه اعـتماد دارى ؟ و چرا خوف از شدت باءس حق تو را بى آرام نکـرده و         
آیــا تـکـیــه گـاهــى دارى ؟ آیــا بــه اعـمــال خــود وثــوق و                  . دل تـو را خـون نـنـمــوده       

مـعـرفـتـت بـه حـال خـود و مــالک  اطـمـیـنـان دارى ؟ اگـر چـنـیـن اسـت واى بـه حـال تـو   
و اگـر اعـتـمـاد بـه فـضـل حـق و رجـاء بـه سـعـه رحـمـت و شـمــول عـنـایــت                ! المـلوک  

  .ذات مـقدس دارى ، بسیار بجا و به محل وثیقى اعتماد کردى و به پناهگاه محکمى پناه بردى 
دانیم که ناقص و ناچیزیم و الیق درگــاه         خداوندا، بارالها، ما دستمان از همه چیز کوتاه و خود مى            

تـو و فـراخـور بارگاه قدس تو چیزى نداریم ، سر تا پا نقص و عیب و ظاهر و باطن ما بـه لـوث                        
جـایــى کــه    ! معاصى و مهلکات و موبقات آغشته است ، ما چه هستیم که اظهار ثناى تو کـنـیـم                 

و عـجـز و ضـعــف و قــصـور        ) 403(اءشـکـرک  افـبـلسـانـى هـذا الکـال    : اولیـا تـو گـویـنـد  
جز آنکه بـا   . خـود را اعـالن کـنـنـد، مـا اهـل مـعـصیت و محجوبین از ساحت کبریا چه بگوییم               

لقلقه لسان عرض کنیم رجـاء مـا بـه مـراحـم تـو اسـت و امـیـد و ثـقـه مـا بـه فضل و مغفـرت                    
  :چنانچه در لسان اولیاى تو وارد است .  است  تو است و به جود و کرم آن ذات مقدس 
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قـال رسـول اهللا ، صـلى اهللا عـلیـه       : کـافـى بـاسـنـاده عـن اءبـى جـعـفـر، عـلیـه السـالم ، قـال          
ال یتکل العاملون لى على اءعمالهم التى یعملونها لثـوابى ، فـانــهم             : قـال اهللا تبارک و تعالى      : و آله   

سهم اءعمارهم فى عبادتى کانوا مقـصرین غیـر بـالغین فـى عــبادتى فیمـا                 لو اجتهدوا و اءتعبوا انف    
یطلبون عندى من کرامتى و النعیم فى جناتى و رفیع الدرجات العلى فى جـوارى ، ولکـن برحمتـى        
فلیثقوا و بفضلى فلیرجوا و الى حسن الظن بى فلیطمئنوا، فان رحـمـتـى عـنــد ذلـک تــدرکهم و                   

رتى تلبسهم عفوى ، فـانى اءنـا اهللا الـرحمن الـرحیم و بـذلک تـسمیت                  منى یبلغهم رضوانى و مغف    
).404 (  

یـعـنـى حـضـرت بـاقـر، عـلیـه السـالم ، گـفـت رسـول خـدا، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، خــداى   
اعـمـاد نـکـنـنـد عـمـل کـنندگان براى من بر اعمال خودشان کـه           ): فـرمـود(تـبـارک و تـعـالى    

پس همانـا آنهـا اگـر جـدیت کننـد و بـه زحمـت اندازنـد                  . ورند آن را براى ثواب من       به جا مى آ   
خودشان را در مدت عمرشان در عبادت من ، مى باشند مقصر، و نارسایند در عبادت خودشان کنه                  
عبادت مرا در آن چیزى که مى طلبند نزد مـن از کرامت من و نعمتها در بهشتهاى مـن و درجـات                      

ار من ، ولکن به رحمت من هـر آیـنـه وثـوق کـنـنـد و بـه فـضل مـن هـر آینـه                عالیه بلند در جو   
امیدوار باشند و اطمینان به حسن ظن به من داشـتـه بـاشـنـد، پــس همانـا رحمـت مـن در ایـن                      
هنگام ادراک مى کند آنها را و عطاى من مى رساند آنها را به رضوان من و مغفرت من مى پوشـاند                      

  .به آنها عفو مرا
  .پس ، همانا منم که هستم خداى بخشنده مهربان و به این نام برده شدم 

و نـیـز از اسـبـاب خـوف تفکر در شدت باءس حق و دقت سلوک راه آخرت ، و خطرات متوجه                   
بـر انـسان در ایام حیات و در حین موت ، و سختیهاى برزخ و قیامت ، و مناقـشات در حـساب و                     

ه مـالحـظـه آیـات و اخـبـارى کــه وعــده هــاى حــق تـعــالى را                مـیـزان اسـت ، چـنـانـچـ   
حدیث کنند که حق تعالى به طورى در قیامت بـسط بـساط رحمـت               . شامل است رجاء کامل آورد    

در این عالم که حضرت حق به حسب روایـت نظـر     ) 405.(کند که شیطان طمع مغفرت حق را کند       
و رحـمــت در آن نــازل       ) 406(قـت فـرمــوده آن را    لطـف بـه آن نـفـرمـوده از وقـتـى کـه خـل       

نـشـده مـگـر ذره اى نسبت به عوالم دیگر، این همه رحمت و نعمت الهى و لطف و بخشش ذات                   
مـقـدس سـرتاپاى همه را فرا گرفته ، و هر چه پیدا و ناپیداست سـفره نعـم و عطـاى حــضـرت                      

هند به شمه اى از نعمت و رحمت او احاطـه           بـارى تـبـارک و تعالى است که اگر جمیع عالم بخوا         
کنند نتوانند، پس چه خواهد بود در عالمى که عالم کرامت و مهمانخانه عطـاى ربوبیـت و جایگـاه                    
رحمت و بسط رحیمیت و رحمانیت است ، شیطان حق دارد طمع به رحمت کنـد و امیـد عطـاى                     

  .حق نماید
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عـتـمــاد بــه فـضل او نمـا، ان اهللا یغفـر             پـس ، حـسـن ظـن خـود را بـه حـق کـامـل کــن و ا            
خـداى تعـالى جمیـع گناهـان را بیـامرزد و هـمــه را در بـحــر عـطــا و                     ) 407.(الذنوب جمیعـا  

تـخـلف در وعـده حـق مـحـال اسـت ، گـرچـه تـخـلف         . رحـمـت خـود مـسـتـغـرق نـمـایـد   
ار بــه رحـمــت کـامــل او    پس دل خــوش د . در وعـیـد ممکن است و چه بسا بسیار واقع شود 

هــر مـخـلوقــى مـرحــوم      . کـه اگـر رحـمـت حـق شـامـل حـالت نـبـود مـخـلوق نـبــودى           
  ) 408.(وسـعـت رحـمـتـه کل شى ء: اسـت 

  فصل ، در فرق بین رجا و غرور است 
ر ممکـن اسـت اهــل غــرو       . ولى اى عـزیـز مـلتـفـت بـاش کـه رجـا را از غـرور تـمـیـز دهى             

بــبین  : و تـمـیـز آن از مـبـادى آن سـهـل اسـت         . بـاشـى و گـمـان کـنـى اهـل رجـا هـسـتـى        
این حالتى که در تو پیدا شده و بدان خود را راجى مى دانى از تهـاون بــه اوامـر حـق و کوچـک                          

گــر  شمردن حق و اوامر او پیدا شده ، یا از اعتقاد به سعه رحمت و عظمت آن ذات مـقـدس ؟ و ا        
اگر عظمت حق در دل بـاشـد و قلب مؤ مـن           : تـمیز آن نیز مشکل است ، از آثار مى توان تمیز داد           

به احاطه رحمت و عطاى رحمت و عطاى آن ذات مقدس باشد، قیام بـه اطـاعــت و عـبـودیــت             
مـى کـنـد، چـون تـعـظـیـم و عبادت عظیم و منعم از فطریات است و تخلف نـاپذیر است ، پس                  

ر با قیام به وظایف عبودیـت وجـد و جهـد در طاعـت و عبـادت ، اعتمـاد بـه اعـمــال خــود                           اگ
نـداشـتـه بـاشـى و آنـهـا را بـه چـیـزى نـشـمـرى و امـیــد بــه رحـمــت حــق و فــضـل و                   
عـطـاى او داشـتـه بـاشـى و خـود را بـه واسـطـه اعـمال خود مستوجب هر ذم و لوم و سخط و                   

 تکیه گاه تو رحمت وجود جواد على االطـالق بـاشـد، داراى مـقـام رجـا هـستى ،                 غضب بدانى و  
و شکر خداى تبارک و تعالى کن و از ذات مقدس بخواه که آن را در قلب تو محکـم کنـد و مقـام                         

و اگـر خـداى نـخـواسـته متهاون بـه اوامـر حـق بـودى و بـى      . باالتر از آن را به تو عنایت فرماید   
یز شمردى فرموده هاى ذات اقـدس را، بـدان کـه آن غرور است که در دل تـو پیـدا                   اهمیت و ناچ  

اگر ایمان به سعه رحمـت و عظمـت داشـتى ، اثـرى از آن                . شده از مکائد شیطان و نفس اماره تـو       
شـاهد  . مدعى که عـمـلش مـخـالف بـا دعـوایش باشد خود مکذب خود است            . نمایان بود در تو   
  :ادیث معتبره بسیار است بر این کالم در اح

کـافـى بـاسـنـاده عـن اءبـى نـجـران ، عـمـن ذکـره عـن اءبـى عـبــداهللا ، عــلیه الـسالم ، قـال                    
: فقـال   . فال یزالون کذلک حتى یـاءتیهم المــوت         ! قوم یعملون بالمعاصى و یقولون نرجو     : قلت له   

ان من رجا شیئا طلبـه ، و مـن خـاف مـن              . کذبوا، لیسو براجین    . هؤ الء قوم یترجحون فى االمانى       
  ) 409.(شى ء هرب منه 
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گفتم به حضرت صادق ، علیه السالم ، یک دسته از مردم اند کـه بجـاى مــى آورنــد     : راوى گوید 
آنهـا  : فرمـود . مـعـصـیـتـهـا را و گـویند ما امیدواریم و همیشه چنین هستند تا بیاید آنها را مـرگ        

همـان  . دروغ همى گویند، راجـى نـیــستند      . از اعتدال به آرزوهاى بیجا    قومى هستند مایل شده اند      
کسى که امید داشته باشد چیزى را، طلب نماید، و کسى که ترسناک باشد از چیـزى ، فـرار کنـد از             

  :و قریب به این مضمون روایت دیگر است در کافى شریف . آن 
عـت اءبـا عـبـداهللا ، علیه السالم ، یقـول         و بـاسـنـاده عـن الحـسـیـن بـن اءبـى سـارۀ قـال سـمـ        

و ال یکون خائفا راجیـا حتـى یکـون عـامال لمـا              . ، ال یکون المؤ من مؤ منا حتى یکون خائفا راجیا          
  ) 410.(یخاف و یرجو
نمى باشد مؤ من مؤ من مـگر آنکه        : شنیدم حضرت صادق ، علیه السالم ، مى فرمود        : راوى گـویـد 

 و نمى باشد ترسناک و امیدوار تا اینکه به جـا آورد آنـچــه را کــه مــى                    .ترسناک و امیدوار باشد   
و بـعـضـیـهـا گـفـتـه انـد مـثــل کــسـى کــه عـمــل نـکـنــد و               . تـرسـد و امـیـدوار اسـت     

انـتـظـار و رجـا داشـتـه بـاشـد، مـثـل کـسـى اسـت کـه بـى مـهـیـا کـردن اسـبـاب بـه امـیـد               
مـثـل زارعـى کـه یـا بـدون افـشـاندن تخم یا بى مراقبـت نمـودن از              ) 411.(ـنـدمـسـبـب نـشـی 

این را نتوان گفـت رجـا دارد،        . زمین و آبیارى نمودن و بـدون رفـع موانع بنشیند به انتظار زراعت             
و مـثـل کـسـى کـه اصـالح اخالق نکرده یـا از معاصـى اجتنـاب              . بلکه حمق دارد و ابـله اسـت       

اعمالى کند، مثل کسى است که بذر را در شوره زار کشت کنـد، البتـه چنـین زرعـى نتیجـه                      نکرده  
پس رجـاء مـحـبـوب و مـستحسن است که انسان تمام اسـبابى کـه تحـت تـصرف        . مطلوبه ندهد 

اوست و حق تعالى به عنایت کامله خود به او قدرت عنایت کرده و هدایت به طرق صالح و فساد                    
تـهـیـه آنـها نموده ایجاد کند، پس از آن به انتظار و امید آن باشد که حـق تعـالى                   فرموده و امر بـه     

به عـنـایـات سـابـقـه خود اسبابى که در تحت اختیـار او نیـست فـراهم فرمایـد و رفـع موانـع و                       
  .مفسدات را بنماید

ود و بذر   پس ، بنده اگر زمین دل را از خارهاى اخالق فاسده و سنگ و شوره هاى معاصى پاک نم                  
اعمال را در او کشت و به آب صافى علم نافع و ایمان خالص آن را آبیارى کـرد و از مـفــسـدات                 
و مـوانع ، مثل عجب و ریا و امثال آنها که به منزله علفهایى است که مانع از سبز شــدن زراعــت                       

 را ثابت نگـه     اسـت ، خـالص نـمـود، پـس از آن بـه انـتـظـار فضل خدا نشست که حق تعالى او               
ان : دارد و عاقبت او را ختم به خیر فرماید، این رجـاء مـستحسن است چنانچه حق تعـالى فرمایـد                  

آنـان  ) 412(الذین آمنوا والذین هاجروا و جاهدوا فى سـبـیـل اهللا اولئک یـرجـعـون رحــمت اهللا               
  .ار رحمت خداوندندکه ایمان آوردند و مهاجرت کردند و جهاد در راه خدا نمودند، آنها امیدو

  فصل ، در لمیت موازنه خوف و رجا
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در ذیـل ایـن حـدیث شریف مذکور است که خوف و رجاء نباید یکى بر دیگرى رجحـان داشـته                   
چـنـانـچـه در مـرسـله ابن ابى عمیـر از حـضرت صـادق علیـه الـسالم ، نیـز بـه همـین                       . بـاشـد

 کـمـال نـقـص خـود را از قیام به عبودیـت          و انـسـان وقـتـى کـه   ) 413.(مـضـمـون وارد اسـت    
مالحظه کرد و دقت و ضیق راه آخرت را تفکـر نمـود، خــوف در او حــادث شــود بــه اعــلى         

و وقـتـى مـالحـظـه ذنـوب خـود را نمود تفکر در حال مردمى کرد که عاقبـت امـر بـى                   . درجـه  
ل امر خوب بود منجر به بدى شد و مبـتال           ایمان و عمل صالح از دنیا رفتند و حالشان با اینکه در او            

در حـدیـث شـریـف کـافـى از حـضـرت صـادق       . به سوء عاقبت شدند، در او خوف شدید شود        
  :، عـلیـه السـالم ، نقل کند

ذنب قد مضى ال یدرى ما صنع اهللا فیه ، و عمر قد بقـى ال یــدرى                  : المـؤ مـن بین مخافتین     : قـال  
فـهــو ال یــصـبـح اال خـائفــا و ال یــصلحه اال الخـوف               . ن المـهـالک   مـا یـکـتـسـب فـیـه مـ   

).414 (  
گناهى که همانا گـذشــته  : فـرمـایـد حضرت صادق ، علیه السالم ، که مؤ من بین دو خوف است         

و نداند چه معامله کند خداوند در آن ، و عمرى که باقى مانده و نداند چه کسب مى کـنــد در آن                       
  .پس او صبح نکند مگر ترسناک ، و اصالح نکند او را مگر ترس . ه هـااز مـهـلکـ

و در خـطـبـه رسـول اکـرم ، صـلى اهللا عـلیـه و آلـه ، کـه در حـدیث کـافى از جنـاب صـادق ،                          
بالجمله ، خود در کمال     ) 415.(عـلیـه السـالم ، نـقـل مـى نـمـایـد، بـه همین مضمون وارد است            

و عبد در بین این دو      . ر کمال عظمت و جاللت و سعه رحمت و عطاست           نقص و تقصیر، و حق د     
و چون اسماء جاللیه و جمالیه به یک سان در قلـب            . نظر همیشه در حد اعتراف خوف و رجاست         

  .سالک جلوه کند، خوف و رجا رجحان بر هم پیدا نکنند
ـعـتــر اســت ، مـثــل       و بـعـضـى گـفـتـه انـد در بـعـضـى اوقـات خـوف بـراى انــسـان نـاف           

و در  . حـال صـحـت و سـالمـت ، تـا انـسـان در کــسـب کـمــال و عـمــل صــالح کـوشــد                  
بـعـضـى حـاالت رجـا بـهـتـر اسـت ، مثل حال پیدایش امارات موت ، تا انسان مالقات کند حق                 

ابق و احادیـث    و ایـن سـخـن مـطـابـق گفته هاى سـ       ) 416.(را با حالتى که محبوبتر است پیش او       
مذکوره درست نیاید، زیرا که رجـاء محبوب نیز باعث بر عمل و کسب آخرت است ، و خـوف از                    

  .حق همیشه محبوب و منافات با رجاء واثق ندارد
و بـعـضـى گفته اند خوف از فضایل نفسانیه و کماالت عقلیه نیست در دار آخرت ، و فقـط آن در            

 از امــور نـافـعــه اســت بــراى فـعــل عـبــادات و تــرک                 دار دنـیـا، کـه دار عـمـل اســت ،       
مـعـاصى و بعد از خروج از دنیا فایده اى ندارد، به خالف رجـا کـه مـنـقـطــع نــشـود و در دار                       
آخـرت نـیـز باقى است ، زیرا که بنده هر چه از رحمت خدا بیشتر نایل شـود، طمعـش بـه فـضل           
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پس ، خوف منقطع شـود و رجـا   .  جود حق تناهى نداردحق افزون گردد، زیرا که خزاین رحمت و   
  ) 417.(باقى ماند

رحمه اهللا ، فرماید که حق این اسـت کـه بنـده مـادامى کـه در دار       ) 418(محدث محقق ، مجلسى ،    
تـکـلیـف اسـت ، البد است از خوف و رجا، و بعد از مشاهده امور آخرت ، یکى از آنها البـد بـر                       

  ) 419.(دیگرى رجحان پیدا مى کند
نـویسنده گوید آنچه ذکر کردند از غلبه خوف و رجا در عالم آخرت مطابق آنچه ذکر شد در معنى                   

و بر فرض صحت ، راجع به متوسطین است که خوف و رجـا آنهـا راجــع بــه              . رجا درست نیاید  
ه و اما حال خواص و اولیا غیر از آن است که ذکـر کـرده انـد، زیــرا کــ                    . ثـواب و عـقـاب است     
مـشـاهـده عـظـمـت و جـالل و تـجـلى اسـمـاء لطــف و جـمــال            ) از(خـوف و رجـایـى کـه     

در قـلب حـاصـل شـود بـه مـعـایـنـه امـور آخـرت زایـل نـشـود و رجـحـان بــر یـکـدیـگــر     
پـیـدا نـکـنـد، بـلکـه آثـار جـالل و عـظـمـت و تـجـلیـات جـمـال و لطـف در عـالم آخــرت                

یـشـتـر اسـت ، و خـوف حاصل از عظمت حق از لذایذ روحانیه است و منافات بـا آیـه کریمـه              بـ
چـنـانـچـه بــا تـاءمــل     . نـدارد) 420(اءال ان اءولیاء اهللا ال خـوف عـلیـهـم و ال هـم یـحـزنـون            

ــسـت ،   و آنـچـه از آن قـائل نـقـل شـد کـه خـوف از فـضـائل نـفــسـانـیـه نـی             . مـعـلوم شـود 
خـوف از جـالل و عـظـمـت نـیـسـت ، زیـرا کـه آن کـمـال اســت و از کـامــلین مکملـین از                    

  والحمدهللا على جماله و جالله و الصالۀ على محمد و آله. غیر آنها بیشتر است 
  حدیث ا لخامس عشر

  حدیث پانزدهم
 ، عن علـى بـن ابـراهـیــم ،    بسندنا المتصل الى سلطان المحمدثین یعقوب الکلینى رضوان اهللا علیه 

عـن اءبـیـه ، عـن ابـن مـحـبـوب ، عـن سـمـاعـۀ عـن اءبى عبداهللا ، علیه السالم ، قـال ان فــى              
و انمـا   . اءن اءشد الناس بالء النبیون ، ثم الوصیون ، ثم االمثـل فاالمثـل               : کـتاب على ، علیه السالم      

و ذلـک اءن    .  صح دینه و حسن عمله ، اشتد بـالؤ ه            یبتلى المؤ من على قدر اءعماله الحسنۀ ، فمن        
و من سخف دینه و ضعف عقله قل بـالؤ ه           . اهللا تعالى لم یجعل الدنیا ثوابا لمؤ من و ال عقوبۀ لکافر           

  ) 421.(و ان البالء اءسرع الى المؤ من التقى من المطر الى قرار االرض . 
  :ترجمه 

کند که گفت همانا در کتاب على ، علیـه الـسالم ،        سماعه از حضرت صادق ، علیه السالم ، حدیث          
است اینکه همانا سخت ترین مردم از حیث بال پیغمبران اند، پس جانشینان آنها، پس نـیکوتر پـس                  

و همانا چنین است که مبتال مى شود مؤ من به اندازه کارهاى نیکویش ، پـس کــسـى کـه                    . نیکوتر
و این براى آن اسـت کــه خــداى         . خت گردد بالى او   درست باشد دین او و نیکو باشد کار او، س         
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و کـسـى کـه تنـک     . تـعـالى قرار نداده است دنیا را ثواب از براى مؤ منى و نه سزا براى کـافـرى                 
و همانا بال تندتر اسـت بـه سـوى مـؤ مـن              . است دینش و ضعیف است عقلش ، کم باشد بالیش           

  .پرهیزگار از باران به سوى آرامگاه زمین 
ـرح بـعـضـى گـفـتـه انـد کـه مـراد از نـاس در مـثل این حدیث شریف کاملین ، از قبیل انبیـا                   ش

چنانچـه در احادیـث     . و اولیا و اوصیا، است ، و در حقیقت آنها ناس هستند و سـایر مردم نسناس                 
اده بلکه مـنـاسـب مـقام این است کـه در اینجـا عمـوم مـردم ار              . و این وجهى ندارد   ) 422.(است  

و اگـر در    . و از احـادیـث ایـن بـاب کافى نیز استفاده شود        . شود، چنانچه وجهش پر واضح است       
حدیثى وارد باشد که ناس کاملین باشند، نه آن است که هر جا که این کلمه وارد شد مراد آنهاسـت   

.  
انچه اهـل لغـت   چـنـ. و بـالء اخـتـبـار و امـتـحـان اسـت ، و در نـیـک و بـد اسـتـعـمـال شـود       

. والبـالء االخـتـبـار یـکـون بـالخـیـر و الـشـر      : در صحاح   ) 423(جوهرى گوید . تصریح کرده اند  
بـــالء : و حـــق تـعـــالى نـیـــز فـرمـایـــد. اءبـــاله اهللا بـــالء حـــسنا وابتلیــه مـعـرفـــا: یـقـــال 
ود را امـتـحـان فـرمـایـد    بـالجـمـله ، هـر چـه جـل جـالله بـه آن بـنـدگـان خـ         ) 424.(حـسـنـا

بـال و ابـتـالسـت ، و چـه از قبیل امراض و اسقام و فقر و ذلت و ادبار دنیا باشد، یا مقابالت آنها،                      
که بسا باشد که انسان به کثرت جاه و اقتدار و مال و منـال و ریاسـت و عـزت و عظمـت امتحـان                          

ال آنها مطلق ذکر شـود، منـصرف بـه قـسم اول             ولى هر وقت بـال یـا بـلیـه یـا ابـتـال یـا امث         . شود
  .شود

اءى ، اءفـضـل   . هـذا اءمـثـل مـن هـذا   : یـقـال  . و اءمـثـل بـه مـعـنـى اشـرف و افـضـل اسـت         
پـــس مـعـنـــى ثـــم االمـثـــل ) 425.(و اءمـاثـــل النـــاس ، خـیـارهـــم . و اءدنـــى الــى الخـیـــر

 از اوصـیـا افـضـل و نـیـکـوتــر اســت ، بــالى او             فـاالمـثـل چـنـان آیـد کـه هـر کـس پـس      
سـخـت تـر از سـایـریـن باشد، و هر کس پـس از آنهـا افــضـل اســت ، بـالیــش از دیــگران          

و ایـن نحـو تعبیـر در        . و درجات کثرت ابتال به مقدار و بر وزان درجات فضل است             . بیشتر است   
  .فارسى نیست 

  .چنانچه در صحاح و غیر آن است . ست و سخف به معنى رقت و خفت عقل ا
: و فـى القـاموس      . چنانچه از لغت استفاده شود    . و قـرار بـه مـعـنـى مـسـتـقـر و جـایـگاه است         
وجه مناسبت و تشبیه آن است کـه همـان          ) 426.(القرار و القرارۀ ما قر فیه ، و المطمئن من االرض            

ان بر او رو آورد و قـرار گـیرد، مؤ من نیز قرارگـاه             طور که زمین قرارگاه و مستقر باران است و بار         
  .بلیات است که آنها به او تهاجم کند و قرار گیرد و از او مفارقت نکند
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مـا بـا خـواسـت خداى تعالى در خالل فصولى چند بیان آنچه محتاج بـه ذکـر اسـت در حـدیث                     
  .شریف مى نماییم 

آن و چگـونگى نـسبت آن بـه ذات مقـدس حـق      فـــصــل ، در بـیــان مــعنى امتحـان و نتیجـه       
  .تعالىحسب مناسبت و گنجایش این اوراق 

بـدان کـه نـفـوس انـسـانیه در بدو ظهـور و تعلـق آن بـه ابـدان و هبـوط آن بـه عـالم ملـک در                           
جـمـیـع علوم و معارف و ملکات حسنه و سیئه ، بلکه در جمیع ادراکات و فعلیات ، بالقوه اسـت                   

و ادراکــات ضـعـیـفــه     . ـه فـعـلیـت گـذارد بـه عـنـایـت حــق جــل و عــال           و کـم کـم رو ب    
جـزئیـه اول در او پـیـدا شـود، از قـبـیــل احــسـاس لمــس و حـواس ظـاهره دیگـر االخـس                       

ولـى در جـمـیــع     . فاالخس ، و پس آن ادارکات باطنیه نیـز بـه تـرتـیــب در او حــادث گــردد                  
 و اگـر در تحـت تـاءثـیـراتــى واقــع نــشـود، بــه حــسـب نــوع                   مـلکـات بـاز بـالقوه باشد،   

مـلکـات خـبـیـثـه در او غـالب شـود و مـتـمـایـل بـه زشـتـى و نـاهـنـجــارى گــردد، زیــرا                 
کـه دواعـى داخـلیـه از قبیل شهوت و غضب و غیر آن او را طبعا به فجور و تعدى و جور دعوت                     

و .  اندک زمانى حیوانى بس عجیب و شیطانى بى اندازه غریـب گـردد  کند، و پس از تبعیت آنـها به  
چون عنایت حق تـعـالى و رحـمـتــش شـامل حـال فرزنـد آدم در ازل بـود، دو نـوع از مربـى و             
مهذب به تقدیر کـامـل در او قـرار داد کـه آن دو بـه مـنزله دو بال است از براى بنى آدم کـه مـى                        

 حـضـیـض جـهـل و نـقـص و زشـتـى و شـقـاوت بــه اوج عــلم و               تواند به واسـطـه آنـهـا از    
مـعـرفـت و کـمـال و جـمـال و سـعـادت پـرواز نماید و خـود را از تنگنـاى ضـیق طبیعـت بـه                      

و ایـن دو یـکـى مـربـى بـاطـنــى ، کــه قــوه عـقــل و          . فضاى وسیع مـلکـوت اعـلى رسـانـد    
و . ه انبیا و راهنمایان طرق سعادت و شقاوت مـى بـاشـنــد           تـمیز است ، و دیگر مربى خارجى ، ک        

ایـن دو هـیـچـکـدام بـى دیـگـرى انـجـام ایـن مـقـصـد نـدهـنــد، چــه کــه عـقــل بــشـر                  
خـود نـتواند کشف طرق سعادت و شقاوت کند و راهى به عالم غیب و نشئه آخرت پیـدا کنـد، و                     

  .ز و ادراک عقلى مؤ ثر نیفتدهدایت و راهنمایى پیغمبران بدون قوه تمی
پـس حـق تـبـارک و تـعـالى ایـن دو نـوع مربى را مرحمت فرموده که به واسطه آنها تمام قـواى                  

و ایـن دو نعمـت      . مـخـزونـه و اسـتـعـدادات کـامـنـه در نـفـوس بـه فـعـلیـت تـبدیل پیدا کند          
 فرموده ، زیرا که بدین دو نعمت ممتـاز   بزرگ را حق تعالى براى امتحان بشر و اختبار آنها مرحمت          

شوند افراد بنى نوع انسان از یکدیگر، و سعید و شـقـى و مـطـیع و عاصى و کامل و ناقص از هـم     
والذى بعثه بـالحق لتبلـبلن بلبلـۀ و لتغـربلن غربلـۀ             : چنانچه جناب والیت مĤب فرماید    . جدا شوند 

).427 (  
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عامـه موحـدین   . ات مقدس بسى مختلف و متفاوت انـد      پس ، گوییم که مردم در معرفت ربوبیت ذ        
حـق تـعـالى را خـالق مـبادى امور و کلیات جـواهر و عناصـر اشـیاء مـى داننـد، و تـصرف او را                        

اینها به حسب لقلقه لسان گاهى مى گوینـد  . مـحـدود مـى دانـنـد و احـاطه ربوبیت را قائل نیستند 
 اوسـت و هـیچ موجـودى بـى اراده مقدسـه او              مقدر امور حق است و همه چیز در تحت تـصرف          

ایـن  . مـوجـود نـشـود، ولى صـاحـب این مقام نیستند، نه علما و نه ایمانا و نـه شـهودا و وجـدانا                   
دسـته از مردم ، که ما خود نیز گویى داخل آنها هـستیم ، علـم بـه ربوبیـت حـق تعـالى ندارنـد و                           

 حـق مـحـجـوب انـد بـه اسـبـاب و عــلل         تـوحـیـدشـان نـاقـص و از ربـوبـیـت و سـلطـنـت      
ظـاهـره ، و داراى مـقام توکل ، که اکنون سخن در آن است ، نیستند جز لفظا و ادعائا، و لهــذا در            

نکنند و جز به اسباب ظاهره و مؤ ثرات کـونـیـه بــه           ) به حق   (امـور دنـیـا بـه هـیـچ وجه اعتماد       
ى در ضـمن تـوجهى بـه حـق کننـد و از او مـقــصـدى               چـیـز دیـگر متشبث نشوند، و اگـر گـاه        

طـلبـنـد، یـا از روى تـقـلیـد است یا از روى احتیـاط اسـت ، زیـرا کـه ضـررى در آن تــصـور                        
نـکـنـنـد و احـتـمـال نـفـع نـیـز مـى دهـنـد، در ایـن حـال رائحه اى از توکل در آنهـا هـست ،    

و . ى از حـق تـعــالى و تــصـرف او غـافــل شـونــد             ولى اگر اسباب ظاهره را موافق ببینند، بکل       
ایـنـکـه گـویـنـد تـوکـل مـنـافـات دارد بـا کـسـب و عـمـل ، مـطـلب صـحـیـحــى اســت ،                

و مـستقل   ) او(ولى احـتـجـاب از ربـوبـیــت و تــصـرف         . بـلکـه مـطابق برهان و نـقـل اسـت       
دم که در کارهاى دنیایى هیچ تمسک و تـوکــلى          این دسته از مر   . شمردن اسباب منافى توکل است      

در هر علم و معرفت یـا تهـذیب   ! نـدارنـد، راجـع بـه امـور آخـرت خـیـلى الف از تـوکـل زنـند  
نفس و عبادت و اطاعت که تهاون کنند و سستى و تـنـبـلى نـمـایـنـد، فــورا اظـهــار اعـتـمــاد                   

مى خواهند بدون سعى و عمـل بـا لفـظ خـدا بـزرگ               . بـر حـق و فـضـل او و تـوکل بر او نمایند         
در امــور دنـیــا     ! است و مـتـوکـلیـم بـه فـضـل خـدا درجـات آخـرتـى را تـحـصـیـل کـنـنـد          

گـویـنـد سـعـى و عـمـل و تـوکـل بـا اعـتـمـاد بـه حـق مـنـافـات نـدارد، و در امـور آخـرت                
این نیست جـز از مکائـد       . فضل حق و توکل بر او شمارند      سـعـى و عـمـل را مـنـافى با اعتماد به         

نفس و شـیـطـان ، زیـرا کـه ایـنـهـا نـه در امـور دنـیـا و نـه در امـور آخـرت متوکـل انـد و در                      
هیچیک اعتماد به حق ندارند، لکن چون امور دنیوى را اهمیت مى دهنـد، بـه اسـباب مـتــشـبـث                    

د نکنند، و به کس کارهاى آخـرت را چـون اهمیـت نـمــى            مـى شوند و به حق و تصرف او اعتما        
گـاهـى مــى  . دهـنـد و ایـمان حقیقى به یوم معاد و تفاصیل آن ندارند، براى آن عذرى مى تراشند       

گـویند خدا بزرگ است ، گاهى اظهار اعتماد به حق و شفاعت شافعین مى کنند، بـا ایـنــکه تمـام                    
  . بى معنى چیز دیگر نیست و حقیقت ندارداین اظهارات جز لقلقه لسان و صورت
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طـایـفـه دوم اشـخـاصـى هـسـتـنـد کـه یـا بـا بـرهـان یـا بـا نقل معتقد شدند و تصدیق کردنـد         
که حق تعالى مقدر امور است و مسبب اسباب و مؤ ثـر در دار وجــود و قــدرت و تــصـرف او                        

قل توکل به حق دارنـد، یعنـى ارکـان توکـل            ایـنـهـا در مـقـام عـ   . مـحـدود بـه حـدى نـیـسـت     
و دلیـل بـر لزوم تـوکـل     . پیش آنها عقال و نقال تمام است ، از این جهت خود را مـتـوکـل دانـنـد              

یکى آنکه حق   : نـیـز اقـامـه کـنـنـد، زیـرا کـه ارکـان توکل را ثابت نمودند، و آن چند چیز است                
ـى آنـکـه قــدرت دارد بــه رفــع احـتـیـاجــات ، یـکــى              تعالى عالم به احتیاج عباد است ، یـک       

آنـکـه بـخـل در ذات مـقـدسـش نـیـسـت ، یـکـى آنـکـه رحـمـت و شفقت بـر بنـدگان دارد،                 
پس الزم است تـوکـل کردن بر عالم قادر غیر بخیل رحیم بر بندگان ، زیرا که قائم به مـصالح آنهـا    

د مـصلحتى ، گرچـه خـود آنهـا تمیـز ندهنـد مـصالح را از        مـى شـود و نـگذارد از آنها فوت شـو        
این طایفه گرچه عمال متوکل اند، ولى به مرتبه ایمان نرسیده ، و از این جهت در امــور                   . مـفـاسـد

مـتـزلزل انـد و عـقـل آنـهـا بـا قـلب آنـهـا در کــشـمـکـش اســت و عـقــل آنـهــا مغلـوب                    
  .اسباب است و از تصرف حق محجوب است است ، زیرا که قلوب آنها متعلق به 

طـایـفـه سیم آنان اند که تصرف حق را در موجودات به قلوب رسانده و قلوب آنهـا ایمـان آورده                    
بـه ایـنـکـه مـقـدر امـور حـق تـعـالى و سـلطـان و مـالک اشـیـا اوسـت ، و بـا قـلم عـقـل در                   

ولى این طایفه   . ایـنـهـا صـاحـب مـقـام توکل هستند    . الواح دلهـا ارکـان تـوکـل را رسـانـده انـد      
نیز در مراتب ایمان و درجات آن بسیار مختلف اند تا به درجه اطـمـیـنـان و کـمـال آن رسـد کـه                   
آن وقـت درجـه کـامـله تـوکـل در قـلوب آنـهـا ظـاهــر شــود و تـعــلق و دلبــسـتـگـى بــه                    

ـ      هـا چـنـگ بـه مـقـام ربـوبـیـت زند و اطمینان و اعتماد بـه او             اسـبـاب پـیـدا نـکـنـنـد و دل آن
پیدا کند، چنانچه آن عارف توکل را تعریف کرد به طـرح بـدن در راه عبودیـت و تعلـق قلـب بـه                         

  .ربوبیت 
ایـنـهـا کـه ذکر شد در صورتى است که قلب واقع باشد در مقام کثرت افعالى ، و اال از مقام توکل                     

  .ز مقصود گرددبگذرد و خارج ا
پـس ، مـعـلوم شـد کـه توکل را درجاتى است ، و شاید درجه اى را که حدیث شـریف متعـرض                     

و شاید اشــاره    . شده است توکلى است که در طایفه دوم باشد، زیرا که مبادى آن را علم قرار داده                  
ى تـوکــل درجــات   زیـرا کـه از بـرا. بـه درجـات دیـگـر کـه در اعـتـبـار دیـگـر اسـت بـاشـد       

و آن چنان است که همان طور که در درجات سـلوک اصـحـاب            . دیـگـرى بـه تقسیم دیگر است      
عـرفان و ریاضت از مقام کثرت به وحدت مثال کم کم رسند و فناى مطلق افـعـالى دفـعـتـا واقـع                  

ر مـوجــودات  نـشـود، بـلکـه تـدریـجـا شــود ـ اول در مـقــام خــود و پــس از آن در سـایــ      
مـشـاهـده شـود ـ حـصـول تـوکـل و رضـا و تـسـلیـم و سـایــر مـقـامــات نـیــز بـتـدریــج      
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مـمـکـن اسـت اول در پـاره اى امـور و در اسـبـاب غـائبـه خـفـیـه تـوکـل کـنـد، پـس               : گـردد
 باطنه خفیه ، و چه      از آن کم کم به مقام مطلق رسد، چه اسباب ظاهره جلیه داشته باشد یا اسـبـاب               

از ایـن جهـت در حـدیــث شـریــف فـرمــود            . در کارهاى خود باشد یا بستگان و متعلقان خود        
  .یـکـى از درجـات آن اسـت کـه در تـمـام امـورت توکل کنى 

  فصل ، در بیان فرق بین توکل و رضاست 
 عـالیتر اسـت ، زیــرا کــه          بـدان کـه مـقـام رضـا غـیر از مقام توکل است ، بلکه از آن شامختر و              

مـتـوکـل طـالب خـیـر و صـالح خـویـش اسـت ، و حـق تـعـالى را کـه فاعل خیر دانـد وکیـل                   
کند در تحصیل خیر و صالح ، و راضى فانى کرده است اراده خــود را در اراده حــق و از بــراى                        

اریـد اءن ال    : ا ترید؟ قال    م: خـود اخـتـیـارى نـکـنـد، چـنـانـچـه از بـعـض اهل سلوک پرسیدند        
  .مطلوب او مقام رضا بود) 381(ارید

مقـصود از آن ،     . فما فعل بک کنـت عنـه راضـیا        : و امـا در حـدیـث شـریـف کـه فـرمـوده است         
بـدانـى کـه حـق تـعـالى هـرچــه مــى کـنــد          :مقام رضـا نـیـسـت ؛ و لهـذا دنـبـال آن فـرمـود        

گـویـى حـضـرت خـواسـتـه اسـت در سـامـع ایـجـاد مـقـام        . ت  خـیر و فـضـل تـو در آن اسـ      
تعلم انـه ال    : اول فرموده   : تـوکـل فـرمـایـد، لهـذا از بـراى آن مـقـدمـاتـى تـرتـیـب داده اسـت           

  .و تعلم اءن الحکم فى ذلک له : یاءلوک خیرا و فضال و پس از آن فرموده است 
عـالى قـادر اسـت بـر هـر چـیــز و خـیــر و فــضـل او را از                البـتـه کـسـى کـه بـدانـد حـق تـ     

دسـت نـدهـد، مـقـام تـوکـل بـراى او حـاصـل شـود، زیـرا کـه دو رکن بزرگ تـوکـل هـمــان                
  .اسـت کـه ذکـر فرموده ، و دو رکن یا سه رکن دیگر را براى وضوح آن ذکر نفرموده 

و مـطـویـه مـعـلومـه حـاصل شـود کـه هـر چـه حـق              پـس ، نـتـیـجـه از مـقـدمـات مـذکـوره       
تعالى کند موجب خشنودى و رضایت است ، زیرا که خیر و صالح در آن اســت ، پــس مـقــام                       

  .فتوکل على اهللا : تـوکـل حـاصـل آیـد، ولهـذا تـفـریـع فـرمـوده اسـت 
  فصل ، در فرق بین تفویض و توکل و ثقه

و از این جهـت آنهـا را در         .  است ، چنانچه ثقه غیر از هر دو است           بدان که تفریظ نیز غیر از توکل      
التفویض اءلطـف اشــارۀ و اءوســع مـعـنــى          : خواجه فرماید . مقامات سالکان جداگانه شمرده اند    

یعنى تـفـویـض لطـیـفـتـر و دقـیـقـتـر از      ) 382.(التـوکـل شـعـبۀ منه    : ثـم قـال   . مـن التـوکـل   
که تفویض آن است که بنده حول و قوت را از خود نبیند و در تمام امور خود را                توکل است ، زیرا     

بى تصرف داند و حق را متصرف ، و اما در تـوکـل چـنـان نـیـسـت ، زیــرا کـه متوکـل حـق را                        
  .قائم مقام خود کند در تصرف و جلب خیر و صالح 
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ز آن ، زیــرا کــه تـوکــل در          اوسـع اسـت و تـوکــل شـعـبــه اى اســت ا          ) تـفـویـض  (و امـا   
و نـیــز تـوکــل نـمــى       . مـصـالح اسـت ، بـه خـالف تـفـویـض کـه در مـطـلق امـور اســت             

بـاشـد مـگـر بـعـد از وقـوع سـبـب مـوجـب تـوکـل ، یـعـنـى امـرى کـه در آن تـوکــل مــى                  
 ، و اصحابش در حفظ از مشرکین        کـنـد بـنـده بـر خـدا، مـثـل تـوکل پیغمبر، صلى اهللا علیه و آله           

ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فـزادهم ایمانـا و قـالوا حـسبنااهللا و     : وقتى که گفته شـد بـه آنها     
و امـا تـفـویـض قـبـل از وقـوع سـبـب است ، چنانچه در دعـاى مـروى از             ) 383.(نعم الوکـیـل   

 انــى اءسـلمت نفـسى الیـک و اءلجـاءت            اللهــم : رسـول خـدا، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، اســت           
و گـاهـى بـعـد از وقـوع سـبب است ، مـثــل          ) 384.(ظـهـرى الیـک و فـوضـت اءمـرى الیـک       

ایـنـکـه ذکــر کــردم مـحــصـل تـرجـمــه شــرح عــارف             . تـفـویـض مـؤ مـن آل فـرعـون      
، خـواجــه عـبــداهللا     است از کـالم جنـاب عــارف کـامــل           ) 385(معروف ، عبدالرزاق کاشانى ،    

  .و کالم خواجه نیز داللت بر آن دارد) 387.(بـا مـختصر تفاوت و اختصار) 386(،
لیـکـن در بـودن تـوکـل شـعـبـه اى از تـفـویض نظر اسـت ، و در اعـم شـمردن تفـویض را از                      

ـعــد از  و نـیـز دلیـل نـیـسـت بـر آنـکـه تـوکـل فـقـط ب        . تـوکـل مـسـامـحـه واضـحـه اسـت     
و اما در حـدیث شـریف کـه    . وقـوع سـبـب اسـت ، بـلکـه در هـر دو مـورد جـاى توکل هست     

تـوانـد بـود کـه چـون تـوکـل نـیـسـت مـگـر بــا رؤ          . فتوکل على اهللا بتفویض ذلک الیه       : فرمود
انـد،  یـت تـصـرف خـویـش ، لهذا براى خود وکیل اتخاذ نموده در امرى که راجع به خـود مـى د                   

حضرت خواسته است او را ترقى دهد از مقام توکل به تفویض ، و به او بفهمانـد کـه حـق تعـالى                        
قائم مقام تو نیست در تصرف ، بـلکـه خـود مـتـصـرف مــلک خـویــش و مــالک مـمـلکــت                   

خـواجـه نـیـز در منازل السائرین ، در درجه ثالثه توکـل ، تنبـه بـه ایـن معنـى داده                     . خـود اسـت   
.)388 (  

الثقـۀ ســواد عـیــن      : و امـا ثـقـه نـیـز غـیـر از توکل و تفویض است ، چنانچه خواجـه فرمـوده                 
یعنـى مـقـامــات ثالثـه بـدون آن         ) 389.(التـوکـل نـقـطۀ دائرۀ التفویض و سویداء قلب التـسلیم          

ق تعـالى   بلکه روح آن مقامات ثقه به خداى تعالى است ، و تـابـنــده وثـوق بـه حـ                  . حاصل نشود 
: پس ، معلوم شد نکته آنکه حضرت پس از توکل و تفویض فرمودند            . نداشته باشد داراى آنها نشود    

  .ثق به فیها و فى غیرها
  الحدیث الرابع عشر
  حدیث چهاردهم

بسندى المتصل الى محمد بن یعقوب ، ثقۀ االسالم و عماد المسلمین ، عن عدۀ من اءصحابنا، عـن                  
عن على بن حدید، عن منصور بن یونس ، عن الحارث بـن المغیـرۀ ، اءو                 اءحـمـد بـن مـحـمـد،    
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کـان : فى وصیۀ لقمان ؟ قـال      ) کان  (ما  : اءبـیـه ، عـن اءبـى عـبـداهللا ، عـلیه السالم ، قال قلت له             
خف اهللا عزوجل خیفۀ    : فـیـهـا االعـاجـیـب ، و کـان اءعـجـب مـا کـان فـیـهـا اءن قـال البـنـه             

ثــم قــال   . ئته ببر الثقلین لعذبک ، و ارج اهللا رجاء لو جئته بـذنــوب الثـقـلیــن لرحـمــک                  لو ج 
انـه لیـس من عبـد مـؤ مـت اال و فـى قلبـه               : اءبـو عـبـداهللا ، عـلیـه السـالم ، کـان اءبـى یـقـول          

   )390.(نور رجاء، لو وزن هذا لم یزد على هذا، و لو وزن هذا لم یزد على هذا: نوران 
  :ترجمه 

بود : گـفـت  . گـفـتـم به حضرت صادق ، علیه السالم ، چه چیز بود وصیت لقمان              : راوى گـویـد 
بـتـرس خـداى  : و عجبتر چیزى که بود در آن این بود که گفت مر پسر خویش را              . در آنها شگفتها  

 را، و عـزوجل را ترسیدنى که اگر آورده باشى به طاعت جـن و انـس ، هـر آینـه عـذاب کنـد تـو                      
امیدوار باش خداوند را امید که اگر آورده باشى او را به گناههاى جن و انـس ، هـر آیـنـه بیـامرزد          

هـمـانــا نیـست   : پس از آن گفت حضرت صادق ، علیه السالم ، بود پدرم کـه مــى گـفــت                 . ترا
ین ، افـزون نـشود   اگر کشیده شود ا. نور ترس و نور امید: بنده مؤ منى مگر در دل او دو نور است          

  .بر این ، و اگر کشیده شود این ، افزون نیاید بر این 
در صـحاح گویـد کـه گویـا اعاجیـب جمـع اعجوبـه اســت ، چـنـانـچــه                    ) 391(شرح جوهرى   

و بـعـضـى گـویـنـد که اعـجـوبـه چیزى است کـه نیکـویى           . احـادیـث جـمـع احـدوثـه اسـت     
و چنـین نمایـد کـه آن در اصـل           .  حـدیث مـراد اول اسـت         و در این  . یا زشتى آن به شگفت آورد     

  . شگفت آورد، گرچه در استعمال تطفال در اعم مستعمل شود مختص به چیزى باشد که حسنش 
چنانچه جوهرى تصریح   . یعنى اطاعت مى کند او را     . یبر خالقه   . و بر برخالف عقوق است و فالن        

  .کرده و ثقالن جن و انس است 
ـریـف داللت دارد بـر ایـنـکـه خـوف و رجــا هــر دو بـایــد بــه مـرتـبــه                  و ایـن حـدیـث ش   

کـمال باشد، و یاءس از رحمت و ایمنى از مکر بکلى ممنوع است ، چنانچه احادیث بـسیار بـر آن                     
و دیگر آنکه بـایـد هـیـچـیـک     ) 393.(و کـتـاب کـریم تنصیص بر آن فرماید      ) 392(داللت کـنـد، 

و مـا انـشـاءاهللا در ضـمـن چـنـد فصل بیان آن و دیگر           . حـان نـداشـتـه بـاشـد  بـر دیـگـرى رجـ  
  .مناسبات حدیث شریف را مى نماییم 

  فصل ، در بیان انسان عارف را دو نظر است 
بـدان کـه انـسـان عـارف بـه حـقـایـق و مـطـلع از نـسـبـت بـیـن مـمـکــن و واجــب جــل                  

یـکـى نـظـر به نقـصان ذاتـى خـود و جمیـع ممکنـات و سـیه                 : سـت  عـال داراى دو نـظـر ا    ) و(
رویـى کـائنـات ، کـه در ایـن نـظـر عـلمـا یـا عـیـنـا بـیـایـد کـه سـرتـاپـاى مـمـکــن در ذل                 
نـقـص و در بـحر ظلمانى امکان و فقر و احتیاج فرو رفتـه ازال و ابـدا و بـه هـیچ وجـه از خــود               



 ١٧٧

ـز صـرف و بـى آبـرویـى مـحـض و نـاقــص عــل االطــالق اســت ،                چـیـزى نـدارد و نـاچـی   
بـلکـه ایـن تـعبیرات نیز در حق او درست نیاید و از تنگى تعبیر است و ضــیق مجـال سـخن ، و         
اال نقص و فقر و احتیاج فرع شیئیت است و براى جمیع ممکنات و کافـه خالیـق از خـود چیـزى                       

  .نیست 
ت و اطاعات و عوارف و معارف را در محضر قدس ربوبیت برد، جز سر               در این نظر اگر تمام عبادا     

  چه اطاعت و عبادتى ؟. افکندگى و خجلت و ذلت و خوف چاره اى ندارد
از کى براى کى ؟ تمام محامد راجع به خود اوست ، و ممکـن را در او تـصرفى نیـست ، بلکـه از                          

ق شود که اکنون عنـان قلـم را از او            عـارض اظـهـار محامد و ثناى ح        تـصـرف مـمـکـن نـقـص    
  ما اءصابک من حسنۀ فمن اهللا و ما اءصابک: و در این مقام فرماید. منصرف مى نماییم 

) 395(قل کل من عنـداهللا      : چـنـانـچـه در مـقـام اول فرماید    ) 394.(مـن سـیـئۀ فـمـن نـفـسـک     
  :و قائل در این مقام گوید

   نرفت   پـیـر مـا گـفـت خـطا بر قلم صنع
  )  396( آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد

  
پـس ، در ایـن      . قـول پـیـر راجـع بـه مـقـام دوم و قـول خـود قـائل راجـع بـه مـقـام اول است                

  .نظر خوف و حزن و خجلت و سر افکندگى انسان را فرا گیرد
  .و دیگر نظر به کمال واجب و بسط بساط رحمت و سعه عنایت لطف او

ـ  یـند این همه بساط نعمت و رحمتهـاى گونـاگون ، کـه احاطـه بـر آن از حوصـله حـصر و                       مـى ب
تـحـدیـد خـارج اسـت ، بى سابقه استعداد و قابلیت است ، ابواب الطـاف و بخـشش را بـه روى                     
بـنـدگـان گـشـوده اسـت بـى اسـتـحـقـاق ، نـعــم او ابـتـدایــى و غـیــر مــسـبـوق ســؤ ال                   

ـه حـضـرت سـیـدالسـاجـدیـن ، زیــن العـابــدین ، علیـه الـسالم ، در ادعیـه                 اسـت ، چـنـانـچ  
پس رجاء او قوت گیرد و امیداوار بـه         ) 397(صحیفه و غیر آن مکرر اشاره فرموده اند بدین معنى ،          

کریمى که کرامتهاى او به محض عنایت و رحمت است ، و مــالک المـلوکــى                . رحمت حق گردد  
ؤ ال و اسـتـعـداد بـه مـا عـنـایـتـى فـرموده که تمام عـقــول از عــلم بــه                 کـه بـى سـابـقـه سـ   

شـمـه اى از آن عـاجـز و قـاصـر اسـت ، و عـصـیـان اهـل مـعـصـیـت بـه مـمـلکـت وسـیــع   
او خـللى وارد نـکـنـد و طـاعـت اهـل طاعت در آن افزونى نیاورد، بلکه هدایت آن ذات مقـدس                  

منع آن ذات اقدس از عـصـیان ، براى عنایات کریمانه و بسط رحمـت و نعمـت   طرق طاعت را، و    
است ، و براى رسیدن به مقامات کـمـال و مـدارج کـمـالیـه و تـنـزیه از نقص و زشـتى و تـشوه                     

 کنـیم     پس ، اگر برویم در درگـاه عـز و جـاللش و پـیـشـگاه رحمت و عنایتش و عـرض                  . است  
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هستى پـوشـانـیـدى و تـمـام وسـایل حیات و راحت ما را فوق ادراک مدرکین             بارالها، ما را لباس     
فراهم فرمودى و تمام طـرق هـدایـت را بـه مـا نـمودى ، تمام این عنایات براى صالح خود مـا و       
بسط رحمت و نعمت بـود، اکـنـون مـا در دار کـرامت تو و در پیشگاه عز و سلطنت تو آمدیم بـا                     

در صـورتـى کـه ذنوب مذنبین در دستگاه تو نقصانى وارد نکرده و بر مملکـت تـو                 ذنوب ثقلین ،    
خللى وارد نـیـاورده ، بـا یک مشت خاک که در پیشگاه عظمت تو به چیزى و موجـودى حـساب                    
  نشود چه مى کنى جز رحمت و عنایت ؟ آیا از درگاه تو جز امید رحمت چیز دیگر متوقع است ؟

نه نظر از نقص خود و تقصیر و قـصـور         :  باید بین این دو نظر متردد باشد       پـس ، انـسـان هـمـیشه   
از قـیـام بـه عـبـودیـت بـبـنـدد، و نـه نـظـر از سـعـه رحـمـت و احـاطـه عـنـایــت و شـمول                  

  .نعمت و الطاف حق جل جالله بپوشد
  فصل ، در قصور ممکن از قیام به عبادت حق

 رجا مراتب و درجاتى اسـت حـسب حـاالت بنـدگان و مراتـب      بدان اى عزیز که از براى خوف و       
معرفت آنها، چنانچه خوف عامه از عذاب است ، و خـوف خاصـه از عتـاب ، و خــوف اخــص                       

و ما اکنون در صدد شرح آن نیستیم ، و آنچـه راجـع بـه مطلـب سـابق                  . خواص از احتجاب است     
  .است با بیانى دیگر ذکر مى نماییم 

الى را احدى از مخلوق نتواند بسزا عبادت کند، زیرا که عبادت ثنـاى مـقــام                پس ، بدان که حق تع     
آن ذات مـقـدس اسـت ، و ثـنـاى هـر کـسـى فـرع مـعـرفـت بــه اوســت ، و چــون دســت                     
آمـال بـنـدگـان از عـز جـالل مـعـرفـت ذات او بـه حـقـیـقـت کـوتـاه اسـت ، پـس بـه ثـنـاى                

ـیـز نـتـوانـد قـیـام کرد، چنانچه اشرف خالیق و اعرف موجودات بـه مقـام              جـمـال و جـالل او ن    
ما عبـدناک حـق عبادتـک و مـا عرفنـاک حـق              : ربـوبـیـت اعـتراف به قصور فرماید و عرض کند       

اءنـت  : و قال   . و جـمـله دوم بـه مـنـزله تـعـلیـل اسـت بـراى جـمـله اول           ) 398.(مـعـرفـتـک  
پس ، قصور ذاتى حق ممکن است ، و علـو ذاتـى مخـصوص ذات      ) 399.(کما اءثنیت على نفسک     

  .کبریایى جل جالله 
و چـون دسـت بـنـدگـان از ثـنـا و عبادت ذات مقدس کوتاه بود و بدون معرفت و عبودیت حـق             
هـیـچـیـک از بـنـدگـان بـه مـقـامـات کـمـالیـه و مـدارج اخـرویـه نـرسـنـد ـ چـنـانـچــه در   

د پیش علماى آخرت مبرهن است ، و عامه از آن غفلت دارند و مدارج اخرویه را جزاف                 مـحل خو 
یا شـبـه جـزاف دانـنـد، تـعـالى اهللا عـن ذلک عـلوا کـبـیـرا ـ حـق تـعـالى بـه لطـف شـامـل و  
رحـمـت واسـعـه خـود بـابـى از رحـمـت و درى از عـنایت به روى آنها باز کـرد، بـه تعلیمـات              

یه و وحى و الهام به توسط مالئکه و انبیا ـ و آن باب عبادت و معرفت است ـ طـرق عـبــادت    غیب
خـود را بـر بندگان آموخت و راهى از معارف بر آنها گـشود تـا رفـع نقـصان خـویــش حـتــى                       
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االمـکـان بـنـمایند و تحصیل کمال ممکن بکنند، و از پرتو نور بندگى هدایت شـونـد بــه عــالم                  
پــس ، فـتح بـاب    . مت حق و به روح و ریحان و جنت نعیم ، بلکه به رضوان اهللا اکبر رسـنـد   کـرا

عبادت و عبودیت یکى از نعمتهاى بزرگى است که تمام موجودات رهـیـن آن نـعـمت اند و شکر                 
. آن نعمت را نتوانند کنند، بلکه هر شکرى فتح باب کرامتى است کـه از شـکــر آن نــیز عاجزنـد                    

اگر انسان علم به این مشرب پیدا کرد و قلبش از آن مـطـلع گـردیـد، مـعـتـرف بـه تقـصیر                  پس ،   
شود، و اگر عبادت جن و انس و مالئکه مقربین را در درگاه حق جل و عال برد باز خائف باشـد و                       

 و نیز بندگان عارف حق و اولیاء خـاص او، کـه از سـر قـدر درى بـروى آنـهــا بــاز    . مقصر باشد 
شـده و دل آنـهـا بـه نـور مـعـرفـت روشـن گردیده ، قلبشان به طورى از خوف لـرزان و دلـشان       
مـتـزلزل است که اگر تمام کماالت به آنها روى آورد و مفتاح همه معارف به دست آنها داده شـود                   

لـزل آنهـا    و قـلوب آنـهـا از تـجـلیـات مـاالمـال گـردد، ذره اى خـوف آنـهـا کـم نـگــردد و تز               
همه از آخر کار ترسـند و مـن از اول مــى تـرســم               : چنانچه یکى از آنها گوید    . تخفیف پیدا نکند  

خـدا مـى دانـد      . پناه مى برم به خداى تعالى       . سـبـحـان اهللا و ال حـول و ال قـوۀ اال باطله           ) 400.(
د و سـر بـه بیابـان        باید قلب انسان از ایـن کـالم پـاره پاره شود و دل انـسان از خـوف ذوب شـو                  

  !چه قدر انسان غافل است . گذارد
که تمام عبـادات  ) 401(و دیـگـر آنـکـه مـا پـیـش از ایـن ذکر کردیم ، در شرح یکى از احادیث ،     

و اطاعات ما براى تحصیل اغراض خویش و محرک ما حب نفس است ، و فى الحقیقۀ زهد دنـیـا                   
ا بـراى دنیـا اسـت پـیش احـرار، پـس ، اگـر عبـادت                  بـراى آخـرت اسـت ، و آن مـثـل زهـد دنی        

ثـقـلیـن را در مـحـضـر قـدس ربـوبیت ببریم ، جز بعد از ساحت مقـدس چیـز دیگـر اسـتحقاق       
حـق تـبارک و تعالى ما را دعوت فرموده بـه مقـام قـرب خـود و بارگـاه انـس خـود و                 . نـداریـم  

به خود قرار داده و طرق معارف و راه         فرموده و غایت خلقت را معرفت       ) 402(خـلقـتـک الجـلى   
عـبـودیـت را به ماها نشان داده ، با این وصف ما به تعمیر بطـن و فـرج و شـکم بـه چیـز دیگـر                           

  .مشغول نیستیم و جز خودخواهى و خودپسندى مقصد دیگرى نداریم 
تـاب  پـس ، اى انـسـان بـیـچـاره کـه عبادات و مناسک تو بعد از ساحت قدس آورد و مستحق ع                 

و عـقـاب کـنـد، بـه چـه اعـتماد دارى ؟ و چرا خوف از شدت باءس حق تو را بى آرام نکـرده و         
آیــا تـکـیــه گـاهــى دارى ؟ آیــا بــه اعـمــال خــود وثــوق و                  . دل تـو را خـون نـنـمــوده       

ـالک اطـمـیـنـان دارى ؟ اگـر چـنـیـن اسـت واى بـه حـال تـو مـعـرفـتـت بـه حـال خـود و مـ   
و اگـر اعـتـمـاد بـه فـضـل حـق و رجـاء بـه سـعـه رحـمـت و شـمــول عـنـایــت                ! المـلوک  

  .ذات مـقدس دارى ، بسیار بجا و به محل وثیقى اعتماد کردى و به پناهگاه محکمى پناه بردى 
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یق درگــاه   خداوندا، بارالها، ما دستمان از همه چیز کوتاه و خود مى دانیم که ناقص و ناچیزیم و ال                 
تـو و فـراخـور بارگاه قدس تو چیزى نداریم ، سر تا پا نقص و عیب و ظاهر و باطن ما بـه لـوث                        

جـایــى کــه    ! معاصى و مهلکات و موبقات آغشته است ، ما چه هستیم که اظهار ثناى تو کـنـیـم                 
ـف و قــصـور    و عـجـز و ضـعـ    ) 403(افـبـلسـانـى هـذا الکـال اءشـکـرک     : اولیـا تـو گـویـنـد  

جز آنکه بـا   . خـود را اعـالن کـنـنـد، مـا اهـل مـعـصیت و محجوبین از ساحت کبریا چه بگوییم               
لقلقه لسان عرض کنیم رجـاء مـا بـه مـراحـم تـو اسـت و امـیـد و ثـقـه مـا بـه فضل و مغفـرت                    

  :ارد است چنانچه در لسان اولیاى تو و.  است  تو است و به جود و کرم آن ذات مقدس 
قـال رسـول اهللا ، صـلى اهللا عـلیـه       : کـافـى بـاسـنـاده عـن اءبـى جـعـفـر، عـلیـه السـالم ، قـال          

ال یتکل العاملون لى على اءعمالهم التى یعملونها لثـوابى ، فـانــهم             : قـال اهللا تبارک و تعالى      : و آله   
 مقـصرین غیـر بـالغین فـى عــبادتى فیمـا             لو اجتهدوا و اءتعبوا انفسهم اءعمارهم فى عبادتى کانوا        

یطلبون عندى من کرامتى و النعیم فى جناتى و رفیع الدرجات العلى فى جـوارى ، ولکـن برحمتـى        
فلیثقوا و بفضلى فلیرجوا و الى حسن الظن بى فلیطمئنوا، فان رحـمـتـى عـنــد ذلـک تــدرکهم و                   

اهللا الـرحمن الـرحیم و بـذلک تـسمیت          منى یبلغهم رضوانى و مغفرتى تلبسهم عفوى ، فـانى اءنـا             
).404 (  

یـعـنـى حـضـرت بـاقـر، عـلیـه السـالم ، گـفـت رسـول خـدا، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، خــداى   
اعـمـاد نـکـنـنـد عـمـل کـنندگان براى من بر اعمال خودشان کـه           ): فـرمـود(تـبـارک و تـعـالى    

 همانـا آنهـا اگـر جـدیت کننـد و بـه زحمـت اندازنـد                  پس. به جا مى آورند آن را براى ثواب من          
خودشان را در مدت عمرشان در عبادت من ، مى باشند مقصر، و نارسایند در عبادت خودشان کنه                  
عبادت مرا در آن چیزى که مى طلبند نزد مـن از کرامت من و نعمتها در بهشتهاى مـن و درجـات                      

آیـنـه وثـوق کـنـنـد و بـه فـضل مـن هـر آینـه        عالیه بلند در جوار من ، ولکن به رحمت من هـر            
امیدوار باشند و اطمینان به حسن ظن به من داشـتـه بـاشـنـد، پــس همانـا رحمـت مـن در ایـن                      
هنگام ادراک مى کند آنها را و عطاى من مى رساند آنها را به رضوان من و مغفرت من مى پوشـاند                      

  .به آنها عفو مرا
  .ى بخشنده مهربان و به این نام برده شدم پس ، همانا منم که هستم خدا

و نـیـز از اسـبـاب خـوف تفکر در شدت باءس حق و دقت سلوک راه آخرت ، و خطرات متوجه                   
بـر انـسان در ایام حیات و در حین موت ، و سختیهاى برزخ و قیامت ، و مناقـشات در حـساب و                     

 کــه وعــده هــاى حــق تـعــالى را            مـیـزان اسـت ، چـنـانـچـه مـالحـظـه آیـات و اخـبـارى       
حدیث کنند که حق تعالى به طورى در قیامت بـسط بـساط رحمـت               . شامل است رجاء کامل آورد    

در این عالم که حضرت حق به حسب روایـت نظـر     ) 405.(کند که شیطان طمع مغفرت حق را کند       
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ـمــت در آن نــازل      و رح ) 406(لطـف بـه آن نـفـرمـوده از وقـتـى کـه خـلقـت فـرمــوده آن را           
نـشـده مـگـر ذره اى نسبت به عوالم دیگر، این همه رحمت و نعمت الهى و لطف و بخشش ذات                   
مـقـدس سـرتاپاى همه را فرا گرفته ، و هر چه پیدا و ناپیداست سـفره نعـم و عطـاى حــضـرت                      

 او احاطـه    بـارى تـبـارک و تعالى است که اگر جمیع عالم بخواهند به شمه اى از نعمت و رحمت                
کنند نتوانند، پس چه خواهد بود در عالمى که عالم کرامت و مهمانخانه عطـاى ربوبیـت و جایگـاه                    
رحمت و بسط رحیمیت و رحمانیت است ، شیطان حق دارد طمع به رحمت کنـد و امیـد عطـاى                     

  .حق نماید
اهللا یغفـر   پـس ، حـسـن ظـن خـود را بـه حـق کـامـل کــن و اعـتـمــاد بــه فـضل او نمـا، ان                       

خـداى تعـالى جمیـع گناهـان را بیـامرزد و هـمــه را در بـحــر عـطــا و                     ) 407.(الذنوب جمیعـا  
تـخـلف در وعـده حـق مـحـال اسـت ، گـرچـه تـخـلف         . رحـمـت خـود مـسـتـغـرق نـمـایـد   

پس دل خــوش دار بــه رحـمــت کـامــل او     . در وعـیـد ممکن است و چه بسا بسیار واقع شود 
هــر مـخـلوقــى مـرحــوم      . اگـر رحـمـت حـق شـامـل حـالت نـبـود مـخـلوق نـبــودى          کـه  

  ) 408.(وسـعـت رحـمـتـه کل شى ء: اسـت 
  فصل ، در فرق بین رجا و غرور است 

ممکـن اسـت اهــل غــرور        . ولى اى عـزیـز مـلتـفـت بـاش کـه رجـا را از غـرور تـمـیـز دهى             
بــبین  : و تـمـیـز آن از مـبـادى آن سـهـل اسـت         .  رجـا هـسـتـى    بـاشـى و گـمـان کـنـى اهـل    

این حالتى که در تو پیدا شده و بدان خود را راجى مى دانى از تهـاون بــه اوامـر حـق و کوچـک                          
شمردن حق و اوامر او پیدا شده ، یا از اعتقاد به سعه رحمت و عظمت آن ذات مـقـدس ؟ و اگــر          

اگر عظمت حق در دل بـاشـد و قلب مؤ مـن           : از آثار مى توان تمیز داد     تـمیز آن نیز مشکل است ،       
به احاطه رحمت و عطاى رحمت و عطاى آن ذات مقدس باشد، قیام بـه اطـاعــت و عـبـودیــت             
مـى کـنـد، چـون تـعـظـیـم و عبادت عظیم و منعم از فطریات است و تخلف نـاپذیر است ، پس                  

د و جهـد در طاعـت و عبـادت ، اعتمـاد بـه اعـمــال خــود                   اگر با قیام به وظایف عبودیـت وجـ        
نـداشـتـه بـاشـى و آنـهـا را بـه چـیـزى نـشـمـرى و امـیــد بــه رحـمــت حــق و فــضـل و                   
عـطـاى او داشـتـه بـاشـى و خـود را بـه واسـطـه اعـمال خود مستوجب هر ذم و لوم و سخط و                   

على االطـالق بـاشـد، داراى مـقـام رجـا هـستى ،          غضب بدانى و تکیه گاه تو رحمت وجود جواد          
و شکر خداى تبارک و تعالى کن و از ذات مقدس بخواه که آن را در قلب تو محکـم کنـد و مقـام                         

و اگـر خـداى نـخـواسـته متهاون بـه اوامـر حـق بـودى و بـى      . باالتر از آن را به تو عنایت فرماید   
س را، بـدان کـه آن غرور است که در دل تـو پیـدا              اهمیت و ناچیز شمردى فرموده هاى ذات اقـد       

اگر ایمان به سعه رحمـت و عظمـت داشـتى ، اثـرى از آن                . شده از مکائد شیطان و نفس اماره تـو       
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شـاهد  . مدعى که عـمـلش مـخـالف بـا دعـوایش باشد خود مکذب خود است            . نمایان بود در تو   
  :بر این کالم در احادیث معتبره بسیار است 

ـى بـاسـنـاده عـن اءبـى نـجـران ، عـمـن ذکـره عـن اءبـى عـبــداهللا ، عــلیه الـسالم ، قـال                    کـاف
: فقـال   . فال یزالون کذلک حتى یـاءتیهم المــوت         ! قوم یعملون بالمعاصى و یقولون نرجو     : قلت له   

اف مـن   ان من رجا شیئا طلبـه ، و مـن خـ           . کذبوا، لیسو براجین    . هؤ الء قوم یترجحون فى االمانى       
  ) 409.(شى ء هرب منه 

گفتم به حضرت صادق ، علیه السالم ، یک دسته از مردم اند کـه بجـاى مــى آورنــد     : راوى گوید 
آنهـا  : فرمـود . مـعـصـیـتـهـا را و گـویند ما امیدواریم و همیشه چنین هستند تا بیاید آنها را مـرگ        

همـان  . روغ همى گویند، راجـى نـیــستند      د. قومى هستند مایل شده اند از اعتدال به آرزوهاى بیجا         
کسى که امید داشته باشد چیزى را، طلب نماید، و کسى که ترسناک باشد از چیـزى ، فـرار کنـد از             

  :و قریب به این مضمون روایت دیگر است در کافى شریف . آن 
لسالم ، یقـول    و بـاسـنـاده عـن الحـسـیـن بـن اءبـى سـارۀ قـال سـمـعـت اءبـا عـبـداهللا ، علیه ا             

و ال یکون خائفا راجیـا حتـى یکـون عـامال لمـا              . ، ال یکون المؤ من مؤ منا حتى یکون خائفا راجیا          
  ) 410.(یخاف و یرجو
نمى باشد مؤ من مؤ من مـگر آنکه        : شنیدم حضرت صادق ، علیه السالم ، مى فرمود        : راوى گـویـد 

 تا اینکه به جـا آورد آنـچــه را کــه مــى              و نمى باشد ترسناک و امیدوار     . ترسناک و امیدوار باشد   
و بـعـضـیـهـا گـفـتـه انـد مـثــل کــسـى کــه عـمــل نـکـنــد و               . تـرسـد و امـیـدوار اسـت     

انـتـظـار و رجـا داشـتـه بـاشـد، مـثـل کـسـى اسـت کـه بـى مـهـیـا کـردن اسـبـاب بـه امـیـد               
یـا بـدون افـشـاندن تخم یا بى مراقبـت نمـودن از           مـثـل زارعـى کـه    ) 411.(مـسـبـب نـشـیـنـد 

این را نتوان گفـت رجـا دارد،        . زمین و آبیارى نمودن و بـدون رفـع موانع بنشیند به انتظار زراعت             
و مـثـل کـسـى کـه اصـالح اخالق نکرده یـا از معاصـى اجتنـاب              . بلکه حمق دارد و ابـله اسـت       

ذر را در شوره زار کشت کنـد، البتـه چنـین زرعـى نتیجـه                نکرده اعمالى کند، مثل کسى است که ب       
پس رجـاء مـحـبـوب و مـستحسن است که انسان تمام اسـبابى کـه تحـت تـصرف        . مطلوبه ندهد 

اوست و حق تعالى به عنایت کامله خود به او قدرت عنایت کرده و هدایت به طرق صالح و فساد                    
د، پس از آن به انتظار و امید آن باشد که حـق تعـالى               فرموده و امر بـه تـهـیـه آنـها نموده ایجاد کن        

به عـنـایـات سـابـقـه خود اسبابى که در تحت اختیـار او نیـست فـراهم فرمایـد و رفـع موانـع و                       
  .مفسدات را بنماید

پس ، بنده اگر زمین دل را از خارهاى اخالق فاسده و سنگ و شوره هاى معاصى پاک نمود و بذر                     
و به آب صافى علم نافع و ایمان خالص آن را آبیارى کـرد و از مـفــسـدات            اعمال را در او کشت      
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و مـوانع ، مثل عجب و ریا و امثال آنها که به منزله علفهایى است که مانع از سبز شــدن زراعــت                       
اسـت ، خـالص نـمـود، پـس از آن بـه انـتـظـار فضل خدا نشست که حق تعالى او را ثابت نگـه                    

ان :  را ختم به خیر فرماید، این رجـاء مـستحسن است چنانچه حق تعـالى فرمایـد               دارد و عاقبت او   
آنـان  ) 412(الذین آمنوا والذین هاجروا و جاهدوا فى سـبـیـل اهللا اولئک یـرجـعـون رحــمت اهللا               

  .که ایمان آوردند و مهاجرت کردند و جهاد در راه خدا نمودند، آنها امیدوار رحمت خداوندند
  میت موازنه خوف و رجافصل ، در ل

در ذیـل ایـن حـدیث شریف مذکور است که خوف و رجاء نباید یکى بر دیگرى رجحـان داشـته                   
چـنـانـچـه در مـرسـله ابن ابى عمیـر از حـضرت صـادق علیـه الـسالم ، نیـز بـه همـین                       . بـاشـد

م به عبودیـت    و انـسـان وقـتـى کـه کـمـال نـقـص خـود را از قیا         ) 413.(مـضـمـون وارد اسـت    
مالحظه کرد و دقت و ضیق راه آخرت را تفکـر نمـود، خــوف در او حــادث شــود بــه اعــلى         

و وقـتـى مـالحـظـه ذنـوب خـود را نمود تفکر در حال مردمى کرد که عاقبـت امـر بـى                   . درجـه  
 و مبـتال    ایمان و عمل صالح از دنیا رفتند و حالشان با اینکه در اول امر خوب بود منجر به بدى شد                   

در حـدیـث شـریـف کـافـى از حـضـرت صـادق       . به سوء عاقبت شدند، در او خوف شدید شود        
  :، عـلیـه السـالم ، نقل کند

ذنب قد مضى ال یدرى ما صنع اهللا فیه ، و عمر قد بقـى ال یــدرى                  : المـؤ مـن بین مخافتین     : قـال  
ـح اال خـائفــا و ال یــصلحه اال الخـوف           فـهــو ال یــصـب    . مـا یـکـتـسـب فـیـه مـن المـهـالک      

).414 (  
گناهى که همانا گـذشــته  : فـرمـایـد حضرت صادق ، علیه السالم ، که مؤ من بین دو خوف است         

و نداند چه معامله کند خداوند در آن ، و عمرى که باقى مانده و نداند چه کسب مى کـنــد در آن                       
  .سناک ، و اصالح نکند او را مگر ترس پس او صبح نکند مگر تر. از مـهـلکـه هـا

و در خـطـبـه رسـول اکـرم ، صـلى اهللا عـلیـه و آلـه ، کـه در حـدیث کـافى از جنـاب صـادق ،                          
بالجمله ، خود در کمال     ) 415.(عـلیـه السـالم ، نـقـل مـى نـمـایـد، بـه همین مضمون وارد است            

و عبد در بین این دو      . مت و عطاست    نقص و تقصیر، و حق در کمال عظمت و جاللت و سعه رح            
و چون اسماء جاللیه و جمالیه به یک سان در قلـب            . نظر همیشه در حد اعتراف خوف و رجاست         

  .سالک جلوه کند، خوف و رجا رجحان بر هم پیدا نکنند
و بـعـضـى گـفـتـه انـد در بـعـضـى اوقـات خـوف بـراى انــسـان نـافـعـتــر اســت ، مـثــل                  

و در  . ـت و سـالمـت ، تـا انـسـان در کــسـب کـمــال و عـمــل صــالح کـوشــد                 حـال صـح 
بـعـضـى حـاالت رجـا بـهـتـر اسـت ، مثل حال پیدایش امارات موت ، تا انسان مالقات کند حق                 

و ایـن سـخـن مـطـابـق گفته هاى سـابق و احادیـث           ) 416.(را با حالتى که محبوبتر است پیش او       
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ید، زیرا که رجـاء محبوب نیز باعث بر عمل و کسب آخرت است ، و خـوف از                  مذکوره درست نیا  
  .حق همیشه محبوب و منافات با رجاء واثق ندارد

و بـعـضـى گفته اند خوف از فضایل نفسانیه و کماالت عقلیه نیست در دار آخرت ، و فقـط آن در            
ى فـعــل عـبــادات و تــرک        دار دنـیـا، کـه دار عـمـل اســت ، از امــور نـافـعــه اســت بــرا                

مـعـاصى و بعد از خروج از دنیا فایده اى ندارد، به خالف رجـا کـه مـنـقـطــع نــشـود و در دار                       
آخـرت نـیـز باقى است ، زیرا که بنده هر چه از رحمت خدا بیشتر نایل شـود، طمعـش بـه فـضل           

ف منقطع شـود و رجـا   پس ، خو. حق افزون گردد، زیرا که خزاین رحمت و جود حق تناهى ندارد   
  ) 417.(باقى ماند

رحمه اهللا ، فرماید که حق این اسـت کـه بنـده مـادامى کـه در دار       ) 418(محدث محقق ، مجلسى ،    
تـکـلیـف اسـت ، البد است از خوف و رجا، و بعد از مشاهده امور آخرت ، یکى از آنها البـد بـر                       

  ) 419.(دیگرى رجحان پیدا مى کند
کر کردند از غلبه خوف و رجا در عالم آخرت مطابق آنچه ذکر شد در معنى                نـویسنده گوید آنچه ذ   

و بر فرض صحت ، راجع به متوسطین است که خوف و رجـا آنهـا راجــع بــه              . رجا درست نیاید  
و اما حال خواص و اولیا غیر از آن است که ذکـر کـرده انـد، زیــرا کــه                     . ثـواب و عـقـاب است     
شـاهـده عـظـمـت و جـالل و تـجـلى اسـمـاء لطــف و جـمــال            مـ) از(خـوف و رجـایـى کـه     

در قـلب حـاصـل شـود بـه مـعـایـنـه امـور آخـرت زایـل نـشـود و رجـحـان بــر یـکـدیـگــر     
پـیـدا نـکـنـد، بـلکـه آثـار جـالل و عـظـمـت و تـجـلیـات جـمـال و لطـف در عـالم آخــرت                

ز عظمت حق از لذایذ روحانیه است و منافات بـا آیـه کریمـه        بـیـشـتـر اسـت ، و خـوف حاصل ا      
چـنـانـچـه بــا تـاءمــل     . نـدارد) 420(اءال ان اءولیاء اهللا ال خـوف عـلیـهـم و ال هـم یـحـزنـون            

و آنـچـه از آن قـائل نـقـل شـد کـه خـوف از فـضـائل نـفــسـانـیـه نـیــسـت ،                . مـعـلوم شـود 
ـت نـیـسـت ، زیـرا کـه آن کـمـال اســت و از کـامــلین مکملـین از                خـوف از جـالل و عـظـم    

  والحمدهللا على جماله و جالله و الصالۀ على محمد و آله. غیر آنها بیشتر است 
  حدیث ا لخامس عشر

  حدیث پانزدهم
بسندنا المتصل الى سلطان المحمدثین یعقوب الکلینى رضوان اهللا علیه ، عن علـى بـن ابـراهـیــم ،     

ن اءبـیـه ، عـن ابـن مـحـبـوب ، عـن سـمـاعـۀ عـن اءبى عبداهللا ، علیه السالم ، قـال ان فــى              عـ
و انمـا   . اءن اءشد الناس بالء النبیون ، ثم الوصیون ، ثم االمثـل فاالمثـل               : کـتاب على ، علیه السالم      

ـ                  و ذلـک اءن    . الؤ ه   یبتلى المؤ من على قدر اءعماله الحسنۀ ، فمن صح دینه و حسن عمله ، اشتد ب



 ١٨٥

و من سخف دینه و ضعف عقله قل بـالؤ ه           . اهللا تعالى لم یجعل الدنیا ثوابا لمؤ من و ال عقوبۀ لکافر           
  ) 421.(و ان البالء اءسرع الى المؤ من التقى من المطر الى قرار االرض . 

  :ترجمه 
 ، علیـه الـسالم ،   سماعه از حضرت صادق ، علیه السالم ، حدیث کند که گفت همانا در کتاب على              

است اینکه همانا سخت ترین مردم از حیث بال پیغمبران اند، پس جانشینان آنها، پس نـیکوتر پـس                  
و همانا چنین است که مبتال مى شود مؤ من به اندازه کارهاى نیکویش ، پـس کــسـى کـه                    . نیکوتر

آن اسـت کــه خــداى      و این براى    . درست باشد دین او و نیکو باشد کار او، سخت گردد بالى او            
و کـسـى کـه تنـک     . تـعـالى قرار نداده است دنیا را ثواب از براى مؤ منى و نه سزا براى کـافـرى                 

و همانا بال تندتر اسـت بـه سـوى مـؤ مـن              . است دینش و ضعیف است عقلش ، کم باشد بالیش           
  .پرهیزگار از باران به سوى آرامگاه زمین 

 مـراد از نـاس در مـثل این حدیث شریف کاملین ، از قبیل انبیـا               شـرح بـعـضـى گـفـتـه انـد کـه    
چنانچـه در احادیـث     . و اولیا و اوصیا، است ، و در حقیقت آنها ناس هستند و سـایر مردم نسناس                 

بلکه مـنـاسـب مـقام این است کـه در اینجـا عمـوم مـردم اراده               . و این وجهى ندارد   ) 422.(است  
و اگـر در    . و از احـادیـث ایـن بـاب کافى نیز استفاده شود        .  است   شود، چنانچه وجهش پر واضح    

حدیثى وارد باشد که ناس کاملین باشند، نه آن است که هر جا که این کلمه وارد شد مراد آنهاسـت   
.  

چـنـانچه اهـل لغـت   . و بـالء اخـتـبـار و امـتـحـان اسـت ، و در نـیـک و بـد اسـتـعـمـال شـود       
. والبـالء االخـتـبـار یـکـون بـالخـیـر و الـشـر      : در صحاح   ) 423( جوهرى گوید  .تصریح کرده اند  

بـــالء : و حـــق تـعـــالى نـیـــز فـرمـایـــد. اءبـــاله اهللا بـــالء حـــسنا وابتلیــه مـعـرفـــا: یـقـــال 
بـالجـمـله ، هـر چـه جـل جـالله بـه آن بـنـدگـان خـود را امـتـحـان فـرمـایـد             ) 424.(حـسـنـا

ال و ابـتـالسـت ، و چـه از قبیل امراض و اسقام و فقر و ذلت و ادبار دنیا باشد، یا مقابالت آنها،                      بـ
که بسا باشد که انسان به کثرت جاه و اقتدار و مال و منـال و ریاسـت و عـزت و عظمـت امتحـان                          

بـه قـسم اول     ولى هر وقت بـال یـا بـلیـه یـا ابـتـال یـا امثال آنها مطلق ذکر شـود، منـصرف                  . شود
  .شود

اءى ، اءفـضـل   . هـذا اءمـثـل مـن هـذا   : یـقـال  . و اءمـثـل بـه مـعـنـى اشـرف و افـضـل اسـت         
پـــس مـعـنـــى ثـــم االمـثـــل ) 425.(و اءمـاثـــل النـــاس ، خـیـارهـــم . و اءدنـــى الــى الخـیـــر

تــر اســت ، بــالى او        فـاالمـثـل چـنـان آیـد کـه هـر کـس پـس از اوصـیـا افـضـل و نـیـکـو           
سـخـت تـر از سـایـریـن باشد، و هر کس پـس از آنهـا افــضـل اســت ، بـالیــش از دیــگران          
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و ایـن نحـو تعبیـر در        . و درجات کثرت ابتال به مقدار و بر وزان درجات فضل است             . بیشتر است   
  .فارسى نیست 

  . است چنانچه در صحاح و غیر آن. و سخف به معنى رقت و خفت عقل است 
: و فـى القـاموس      . چنانچه از لغت استفاده شود    . و قـرار بـه مـعـنـى مـسـتـقـر و جـایـگاه است         
وجه مناسبت و تشبیه آن است کـه همـان          ) 426.(القرار و القرارۀ ما قر فیه ، و المطمئن من االرض            

رد، مؤ من نیز قرارگـاه      طور که زمین قرارگاه و مستقر باران است و باران بر او رو آورد و قـرار گـی                
  .بلیات است که آنها به او تهاجم کند و قرار گیرد و از او مفارقت نکند

مـا بـا خـواسـت خداى تعالى در خالل فصولى چند بیان آنچه محتاج بـه ذکـر اسـت در حـدیث                     
  .شریف مى نماییم 

قـدس حـق   فـــصــل ، در بـیــان مــعنى امتحـان و نتیجـه آن و چگـونگى نـسبت آن بـه ذات م         
  .تعالىحسب مناسبت و گنجایش این اوراق 

بـدان کـه نـفـوس انـسـانیه در بدو ظهـور و تعلـق آن بـه ابـدان و هبـوط آن بـه عـالم ملـک در                           
جـمـیـع علوم و معارف و ملکات حسنه و سیئه ، بلکه در جمیع ادراکات و فعلیات ، بالقوه اسـت                   

و ادراکــات ضـعـیـفــه     . یـت حــق جــل و عــال       و کـم کـم رو بـه فـعـلیـت گـذارد بـه عـنـا        
جـزئیـه اول در او پـیـدا شـود، از قـبـیــل احــسـاس لمــس و حـواس ظـاهره دیگـر االخـس                       

ولـى در جـمـیــع     . فاالخس ، و پس آن ادارکات باطنیه نیـز بـه تـرتـیــب در او حــادث گــردد                  
واقــع نــشـود، بــه حــسـب نــوع          مـلکـات بـاز بـالقوه باشد، و اگـر در تحـت تـاءثـیـراتــى             

مـلکـات خـبـیـثـه در او غـالب شـود و مـتـمـایـل بـه زشـتـى و نـاهـنـجــارى گــردد، زیــرا                 
کـه دواعـى داخـلیـه از قبیل شهوت و غضب و غیر آن او را طبعا به فجور و تعدى و جور دعوت                     

و .  شیطانى بى اندازه غریـب گـردد  کند، و پس از تبعیت آنـها به اندک زمانى حیوانى بس عجیب و  
چون عنایت حق تـعـالى و رحـمـتــش شـامل حـال فرزنـد آدم در ازل بـود، دو نـوع از مربـى و             
مهذب به تقدیر کـامـل در او قـرار داد کـه آن دو بـه مـنزله دو بال است از براى بنى آدم کـه مـى                        

تـى و شـقـاوت بــه اوج عــلم و         تواند به واسـطـه آنـهـا از حـضـیـض جـهـل و نـقـص و زشـ          
مـعـرفـت و کـمـال و جـمـال و سـعـادت پـرواز نماید و خـود را از تنگنـاى ضـیق طبیعـت بـه                      

و ایـن دو یـکـى مـربـى بـاطـنــى ، کــه قــوه عـقــل و          . فضاى وسیع مـلکـوت اعـلى رسـانـد    
و . ت و شقاوت مـى بـاشـنــد      تـمیز است ، و دیگر مربى خارجى ، که انبیا و راهنمایان طرق سعاد             

ایـن دو هـیـچـکـدام بـى دیـگـرى انـجـام ایـن مـقـصـد نـدهـنــد، چــه کــه عـقــل بــشـر                  
خـود نـتواند کشف طرق سعادت و شقاوت کند و راهى به عالم غیب و نشئه آخرت پیـدا کنـد، و                     

  .هدایت و راهنمایى پیغمبران بدون قوه تمیز و ادراک عقلى مؤ ثر نیفتد
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پـس حـق تـبـارک و تـعـالى ایـن دو نـوع مربى را مرحمت فرموده که به واسطه آنها تمام قـواى                  
و ایـن دو نعمـت      . مـخـزونـه و اسـتـعـدادات کـامـنـه در نـفـوس بـه فـعـلیـت تـبدیل پیدا کند          

مت ممتـاز  بزرگ را حق تعالى براى امتحان بشر و اختبار آنها مرحمت فرموده ، زیرا که بدین دو نع           
شوند افراد بنى نوع انسان از یکدیگر، و سعید و شـقـى و مـطـیع و عاصى و کامل و ناقص از هـم     

والذى بعثه بـالحق لتبلـبلن بلبلـۀ و لتغـربلن غربلـۀ             : چنانچه جناب والیت مĤب فرماید    . جدا شوند 
).427 (  
  

 صادق ، علیه الـسـالم      و در کـافـى شریف ، در باب تمحیص و امتحان ، ابن ابى یعفور از حضرت               
البد للناس من اءن یمحصوا و یمیزوا و یغربلوا و یستخرج فــى الغربـال خلـق                 : ، نقل کند که قال      

البد است از براى مردم از اینکه خالص شـونـد و امـتـحـان گـردنـد و تـمـیـز              : فرمود) 428.(کثیر
  .خلق بسیارى داده شـونـد و غـربـال شـونـد، و اسـتـخـراج شود در غربال 

یا منصور، ان هذا االمر ال یـاءتـیـکــم  : و باسناده عن منصور، قال قال لى اءبو عبداهللا ، علیه السالم        
واهللا حـتى تمیزوا و ال واهللا حتـى تمحـصوا، و ال واهللا یـشقى مـن یـشقى و                    ) وال(اال بـعـد ایـاس    
  ) 429.(یسعد من یسعد

و نـه   ). شدن  (نـمـى آید شما را مگر بعد از ماءیوس         )  قیام   یعنى(اى منصور، همانا این امر      : فرمود
به خدا قسم تا تمیز داده شوید، و نه به خدا قسم تا خالص شوید، و نه به خدا قسم تا شـقى شـود                         

  .هر کس شقى مى شود و سعید شود هر کس سعید مى شود
یخلـصون کمـا    : ال  و در حـدیـث دیـگـر اسـت از حـضـرت ابـوالحـسـن ، عـلیـه الـسـالم ، قـ              

  ) 430.(یخلص الذهب 
و در کـافـى شـریـف ، در بـاب ابـتـال و اخـتـبار، سند به حضرت صادق ، علیه السالم ، رسـاند،                    

  ) 431.(ما من قبض و ال بسط اال وهللا فیه مشیئۀ و قضاء وابتالء: قال 
ض اءوبـسط ممـا   انه لـیس شـى ء فیـه قـب    : و در حـدیـث دیـگـر از حـضـرت منقول است ، قال    

یعنى نیست چـیـزى کـه در آن منع       ) 432.(اءمراهللا به اءونهى عنه اال و فیه هللا عزوجل ابتالء و قضاء           
و عطایى باشد از چیزهایى که امر فرموده خداوند تعالى به آن یـا نـهــى فـرمــوده از آن ، مـگــر                       

در لغت امـساک و منـع و        و قبض   . آنـکـه در آن از بـراى خـداى عزوجل امتحان و حکمى است            
پس هر عطا و توسعه و منعى و هر امر و نهى و تکلیفى براى               . اخذ است ، و بسط نشر و اعطاست         

  .امتحان است 
پـس ، معلوم شد که بعث رسل و نشر کتب آسمانى ـ همه براى امتیار بشر و جـدا شـدن اشـقیا از     

حق همین امتیاز واقعى خود بشر اسـت        و معنى امتحان و اختبار      . سـعدا و مطیعین از عاصین است       
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از یـکـدیـگـر، نه علم به امتیاز، زیرا که علم حق تعالى ازلى و متعلق و محیط به هـر چیـز اســت                       
و حـکما در تحقیق امتحان و ابتال بسط کالم داده اند که ذکر آن خـارج از میـزان            . قـبـل از ایـجـاد  

  .است 
دو که ذکـر شـد از بزرگتـرین آنهـا اسـت ـ امتیـاز سـعید و         پـس ، نـتـیجه امتحان مطلقا ـ که این  

در ایـن امـتـحـان و اخـتـبـار نیز حجت خـدا بـر خلـق تمـام شـود و هالکـت و                 . شـقـى اسـت   
. شقاوت و سعادت و حیات هر کسى از روى حجت و بینه واقع گردد و راه اعتـراض بـاقى نمانـد                     

دایت و توفیق حـق اسـت ، زیـرا کـه تمـام          هر کس تحصیل سعادت و حیات جاویدان نماید، به ه         
و هر کس تحـصیل شـقاوت نمایـد و رو بـه هالکـت رود و                 . اسباب تـحصیل را مرحمت فرموده      

تبعیت نفس و شیطان کند، با فراهم بودن جمیع طرق هدایت و اسباب کـسب سـعادت ، خـود بـه                      
لهـا مـا کـسبت و       : ست  اختیار خود بـه هالکت و شقاوت فرو رفته و حجت بالغه حق بر او تمام ا               

  ) 433.(علیها ما اکتسبت 
  فصل ، در بیان نکته شدت ابتالء انبیاء و اوصیاء و مؤ منین

 که هر عملى که از انسان صادر مى شود، بلکه هـر چـه در             -) 434(بدان که پیش از این مذکور شد      
ع شــود چــه     مـلک بـدن واقع شود و متعلق ادراک نفس شود، از آن یک نحو اثرى در نفـس واقـ                  

اعـمـال حـسـنـه بـاشـد یـا سـیـئه ، کـه از اثـر حـاصـل از آنـهـا در لسـان اخبار به نکته بیضا و                   
مثال از هـر لـذتى کـه از         . و چه از سنخ لذایذ باشد یا سنخ آالم باشد         ) 435(نکته سوداء تعبیر شده ،    

در نفس اثـرى از آن واقـع مـى          مطعومات یـا مـشـروبـات یـا منکوحات و جز آنها انسان مى برد،            
شود و ایـجـاد عـالقـه و مـحبتى در باطن روح نسبت به آن مى شود و توجه نفـس بـه آن افـزون            

و هـر چـه در لذات و مـشـتـهـیـات بـیـشـتـر غـوطـه زند، عالقه و حب نفس به این                . مى شـود 
شود و ارتیاض پیدا کنـد بـه        عالم شـدیـدتـر گردد و رکون و اعتمادش بیشتر شود، و نفس تربیت             

عالقه دنیا، و هر چه لذایذ در ذائقه اش بیشتر شود، ریشه محبتش بیشتر گردد، و هر چـه اسـبــاب         
و هـر چــه تـوجــه       . عـیش و عشرت و راحت فراهمتر باشد، درخت عالقه دنیا برومنـدتر گـردد             

 عالم آخرت غافل گردد، چنانچه      به همان اندازه از توجه به حق و       . نـفـس بـه دنـیـا بـیـشـتر گردد    
اگر رکون نفس بکلى به دنیا شد و وجهـه آن مـادى و دنیـاوى گردیـد، ســلب تـوجــه از حــق                         

  ) 436.(تـعـالى و دار کرامت او بکلى گردد و اءخلد الى االرض و اتبع هواه شود
نفـر از غیـر آن      پـس ، اسـتغراق در بحر لذایذ و مشتهیات قهرا حب به دنیا آورد، و حب بـه دنیـا ت                   

چنانچه به عکس اگر انسان از چیزى بدى دیــد          . آورد، و وجـهـه بـه ملک غفلت از ملکوت آورد        
و هـر چـه آن      . و ادراک نـامـالیـمـات کـرد، صـورت آن ادراک در نـفـس ایـجــاد تــنفر نمایـد              

کـه در آنجـا     چنانچه اگر کسى در شـهرى رود        . صـورت قـویـتـر باشد، آن تنفر باطنى قویتر گردد       
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امراض و آالم بر او وارد شود و نامالیمات خارجى و داخلى بر او رو آورد، قهرا از آنـجـا مـتــنفر                     
و اگـر شـهر بهتـرى       . و هر چه نامالیمات بیشتر باشد، انصراف و تنفر افزون شود          . و منصرف شود  

ه بـه آنجـا پیـدا کنـد و     و اگر نتواند به آنجا حرکت کند، عالقـ   . سراغ داشته باشد، کوچ به آنجا کند      
  .دلش را به آنجا کوچ دهد

پـس ، اگـر انسان از این عالم هر چه دید بلیات و آالم و اسقام و گرفتارى دید و امواج و فتنه ها و             
و اگـر   . محنتها بر او روآورد، قهرا از آن متنفر گردد و دلبستگى به آن کم شود و اعتماد بـه آن نکند                   

د و فضاى وسیع خالى از هر محنـت و المـى سـراغ داشـته باشـد، قهـرا                    به عالم دیگرى معتقد باش    
. و اگر سفر جسمانى نتوان کرد، سفر روحانى کـنـد و دلش را بـدانـجـا فـرسـتـد             . بدانجا سفر کند  

و پـر واضح است که تمام مفاسد روحانى و اخالقى و اعمالى از حب به دنیا و غفلت از حق تعالى                  
چنانچه تمام اصالحات نفـسانى و  ) 437( دنیا سرمنشاء هر خطیئه است ،      و حب به  . و آخرت است    

اخالقى و اعمالى از توجه به حق و دار کرامت آن و از بیعالقگى به دنیا و عدم رکون و اعتمـاد بـه                        
  .زخارف آن است 

پـس ، مـعـلوم شـد از ایـن مـقـدمـه که حق تعالى عنایت و الطافش به هـر کـس بیـشتر باشـد و                       
حـم ذات مـقـدس شـامـل حـال هـر کس زیادتر باشد، او را بیشتر از این عالم و زخـارف آن                   مـرا

پـرهـیـز دهـند و امواج بلیات و فتن را بر او بیشتر متوجه فرماید، تا اینکه روحـش از ایـن دنیـا و                       
زخارف آن منصرف و منزجر گردد و به مقدار ایمانش رو به عـالم آخـرت رود و وجهـه قـلبــش                      

و اگـر نـبـود از بـراى تحمل شدت ابتال مگر همین یک جهـت ، هـر                . تـوجـه بـه آنـجـا گـردد   مـ
  :و در احادیث شریفه اشارت به این معنى دارد. آینه کفایت مى کرد

ان اهللا تـعــالى    : مـحـمـد بـن یـعـقـوب بـاسـنـاده عـن اءبـى جـعـفـر، عـلیـه الـسـالم ، قــال              
ن بـالبـالء کـمـا یـتـعـاهـد الرجل اءهله بالهدیۀ من الغیبـۀ ، و یحمیـه الـدنیا                لیـتـعـاهـد المـؤ مـ  

  ) 438.(کما یحمى الطبیب المریض 
همانـا خـداى تعـالى هـر آینـه تفقـد کنـد مـؤ مـن را بـه بــال                       : حضرت باقر علیه السالم ، فرماید     

هیـز دهـد او را از دنیـا،         و هـر آینـه پر     . چـنـانـچـه تـفقد کند مردى عیال خود را به هدیه از سـفر           
  .چنانچه پرهیز دهد طبیب مریض را

و گمان نشود که محبت حـق و        ) 439.(و در حـدیـث دیـگـر نـیـز بـه هـمین مضمون وارد است           
 به بعضى بندگان ، نعوذباهللا ، جزاف و بى جهت است ، بلکه هـر قدمى                  شـدت عنایت ذات اقدس     

د، عنایت حق به او متوجه شود، حق تعالى بـه قـدر ذراعـى            که مؤ من و بنده خدا به سوى او بردار         
مـثل مراتب ایمان و تهیه اسباب توفیق ، مــثل انـسانى اسـت کـه بـا                  ) 440.(بـه او نـزدیـک شـود   

هر قدمى که بردارد، جلو او روشن گردد و راهنمایى بـراى قـدم   : چراغى در راه تاریک حرکت کند     
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 سوى آخرت بردارد، راه روشـنـتـر شـود و عنایـات حـق بـه او                هر قدمى که انسان به    . دیگر نماید 
و عنایات ازلیـه حـق      . بیشتر گردد و اسباب توجه به عالم قرب و تنفر از عـالم بعد را فراهم فرماید               

چنانچه شما اگر دو  . تعالى به انبیا و اولیا به واسطه علم ازلى اوست به اطاعت آنها در زمان تکلیف                 
ه در حـال طـفـولیـت آنـهـا عـلم پـیـدا کنید که یکى موجبات رضایت شما را              بچه داشته باشید ک   

فراهم مى کند و یکى مـوجـبـات سـخـط و غـضـب شـمـا را، البـتـه عـنـایـت شـمـا از اول بـه                  
  .آن مطیع بیشتر از دیگرى است 

رفتاریها بـه یاد حق و دیـگر از نکات شدت ابتالى بندگان خاص این است که آنها در این ابتال و گ                
و . افتند و مناجات و تضرع در درگاه قدس ذات مقدس نمایند و ماءنوس با ذکر و فکـر او گردنـد                    

طبیعى این نوع بنى االنسان است که در وقت بلیات تشبث به هر رکنـى کـه احتمـال نجـات در او                       
چـون خواص رکنـى    دهند پیدا مى کنند، و در وقت سالمت و راحت غفلت از آن پیدا مى کنند، و                  

و حـق تعـالى از      . جز حق سراغ ندارند، بدان متوجه شوند و انقطاع به مقام مقدس او پیـدا کـنــند                
گرچه ایــن نـکـتــه ، بـلکــه نـکـتــه          . عنایتى که به آنها دارد، خود سبب انقطاع را فراهم فرماید          

 آنهـا مقامـشان مقدسـتر از آن         سـابـقـه ، نـسـبـت بـه انـبـیـا و اولیـاء کمل درست نیاید، چه کـه            
است و قلبشان محمکتر از آن است که به ایـن امـور عـالقـه بــه دنـیــا پـیــدا کـنـنــد، یــا در                       

  .تـوجـه و انـقـطـاعـشـان بـه حـق فـرقـى حاصل شود
و تـوانـد بـود که انبیا و اولیاء کمل چون به نور باطنى و مکاشفات روحانى یافتـه انـد کــه حــق                       

عـالى بـه این عالم و زخارف آن نظر لطف ندارد و دنیا و هر چه در اوست خوار و پـست اسـت              تـ
در پیشگاه مقدس او، از این جهت اختیار کردند فقر را بر غنا و ابتال را بر راحتى و بلیات را بر غیر                       

  ) 441.(آنها چنانچه در احادیث شریفه شاهد بر این معنى است 
ل کلید خزاین ارض را در حضور خاتم النبیین ، صلى اهللا علیه و آلـه ،                 در حـدیـث است که جبرئی    

. آورد و عـرض کـرد در صـورت اخـتـیـار آن از مـقـامات اخـروى شـما نیـز چیـزى کـم نـشود                     
و در کـافــى  ) 442.(حـضرت براى تواضع از حـق تعـالى قبـول نفرمـود و فقـر را اختیـار فرمـود                

ان :  عـلیــه الـسـالم ، رسـانــد در حـدیـثــى ، قــال               شـریـف سـنـد بـه حــضـرت صــادق ،       
و ایـن از    ) 443.(الکـافـر لیـهـون عـلى اهللا حـتـى لو سـاءله الدنـیـا بـمـا فـیـهـا اءعــطاه ذلـک               

و در حدیث است که حق تعالى از وقتى که عـالم اجـسام را               . خوارى دنیاست در نظر کبریاى حق       
  ) 444.(وده است خلق فرموده به آن نظر لطف نفرم

و دیـگـر از نـکـات شـدت ابـتـالء مـؤ منین آن است که در اخبار به آن اشاره شده اسـت کـه از                      
بـراى آنـهـا درجـاتـى اسـت کـه بـه آنـهـا نـایـل نــشـونـد مـگــر بـا بلیـات و امـراض و آالم                     

ل بـه حـق بـاشــد، و      و مـمـکـن اسـت ایـن درجـات صـورت اعـراض از دنـیـا و اقـبـا          ) 445.(
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مـمـکـن است از براى خود این بلیات صورت ملکوتى باشد که نـیـل بـه آنها نشود مگر با ظهـور                   
چناچه در حدیث شریف کـافـى سـنـد بـه حـضـرت صـادق ،          . در عالم ملک و ابتالى آنها به آن         

امـا  :  ینالها اال باحـدى الخـصلتین        قال انه لیکون للعبد منزلۀ عنداهللا ، فما       : عـلیـه السـالم ، رسـانـد   
هر آینـه مـى باشـد از        : همانا چنین است    : فـرمـود) 446.(بذهاب ماله ، اءو بـبـلیـۀ فـى جـسـده        

یا به رفتن مالش ،     : بـراى بـنـده درجـه اى پـیـش خـدا، پـس نمى رسد به آن مگر به دو خصلت                
شهداء، علیه السالم ، وارد است که حضرت        و در خبر شهادت حضرت سیدال     . یا به بلیه در جسم او     

  .رسول صلى اهللا علیه و آله ، را در خواب دید
حـضـرت فـرمـود به آن مظلوم که از براى تو درجه اى است در بهشت ، نمى رسى به آن مـگــر                     

البـتـه صـورت مـلکـوتـى شـهـادت در راه خــدا حـاصــل نـمــى شــود              ) 447.(بـه شـهـادت   
وع آن در ملک چنانکه مبرهن است در علوم عالیه ، و در اخبار متواتره وارد اسـت کـه                    مـگـر به وق  

  .از براى هر عملى صورتى است در عالم دیگر
ان عـظـیـم االجر   : و در کـافـى از حـضـرت صـادق ، عـلیـه السـالم ، نـقـل شـده اسـت ، قـال                

همانا بزرگى مزد هر آینه با بزرگـى        : فرمود) 448(.لمع عظیم البالء، و ما اءحب اهللا قوما اال ابتالهم           
و احادیث به این مضمون بـسیار       . و دوست ندارد خدا قومى را مگر آنکه مبتال کند آنها را           . بالست  

  .است 
  ابتالى انبیاء به امراض جسمانى: فصل 

ـالء یعنـى احادیـث ابـتـ     (علیه الرحمۀ ، فرماید، در این احادیـث         ) 449(مـحدث بزرگ ، مجلسى ،    
داللت و اضـحه اسـت بـر آنکـه انبیـا و اوصـیا در                ) انـبـیـا کـه وارد شـده از طرق عامه و خاصه          

بلکه آنها اولى بـه آن هـستند از غـیــر، بــراى             . امراض حسیه و بلیات جسمیه مثل غیرشان هستند       
دارد، و این منافات با مقـام آنـهــا نــ         . بـزرگ شـدن اجر آنها که موجب تفاضل در درجات است           

و اگر آنها مبتال نشوند به بلیات ، با آنـکـه از دسـت آنـهـا             . بـلکـه آن مـوجب تثبیت امر آنها شود      
مـعـجـزات و خارق عادات صـادر مـى شـود، گفتـه شـود دربـاره آنهـا آنچـه نــصـارى دربــاره                

  ) 450.(ـ انتهى . و این تعلیل در روایات وارد است . پـیـغـمـبـرشـان گـفـتند
عطـراهللا مرقـده ، در تجریـد فرمایـد در          ) 451(ـحـقق مدقق طوسى و حکـیم عظـیم قدوسـى ،          و م 

و . و هــر چــه تـنـفــر از آن حـاصــل آیـد            : ضـمـن آنـچـه انـبـیـا بـایـد از آن مـبـرا بـاشـنـد       
و باید منـزه باشـد از امـراض         : رضوان اهللا علیهم ، فرماید در شرح آن         ) 452(عالمه علماى اسالم ،   

نفره ، مثل سلس و جذام و برص ، براى اینکه اینها تنفر آورد و منـافى بـا غـرض از بعـث اسـت                          م
).453 (  



 ١٩٢

نـویـسـنده گوید گرچه مقام نبوت تابع کماالت نفسانیه و مدارج روحانیه است و ربطـى بـه مقـام                   
جسمانیت ندارد و امراض و نقایص جسمانیه ضررى بـه مقـام روحـانى آنهـا نرسـاند و امــراض                     
مـنـفـره از عـلو شـاءن و عـظمت رتبه آنها چیزى ناقص نکند، اگر مؤ کد کماالت آنهـا نــباشد و                    
مؤ ید درجات آنها نگردد، چنانچه اشاره به آن شد، لیکن آنچه این دو محقـق اشـاره بـدان کردنـد                      

نند که  خالى از وجه نیست ، زیرا که چون عامه مردم تمیز مابین مقامات را نمى دهند و گمان مى ک                   
نقص جسمانى از نقص روحانى یا مالزم با او است ، و بعضى از نقـایص را منـافى بـا مقـام علـو                         
شاءن و عظمت مرتبت دانند، لهذا عنایت حق چنـان اقتـضا کنـد کـه پیغمبـران را کــه صـاحــب                       
شـریـعـت و مـبـعـوث بـه رسـالت هـستند به امراضى که موجب تنفر طبـاع و اسـتیحاش مـردم                  

پس ، عدم ابتالى آنها نه از براى آن اسـت کـه ابـتالى بـه آن نـقــص مـقــام                      . بتال نفرماید است م 
 انــبیا کـه    بنابراین ، مانع ندارد ابـتـالى بـعـض       . نـبوت است ، بلکه براى اکمال فایده تبلیغ است          

  .صاحب شریعت نیستند، و ابتالى اولیاء بزرگ و مؤ منین به این گونه بلیات 
و اخبار کثیره وارد شـده در ابـتالى         . ه حـضـرت ایوب و جناب حبیب نجار مبتال بودند        چـنـانـچـ

  .حضرت ایوب 
فـمـن ذلک مـا روى عـن تـفسیر على بن ابراهیم ، عن اءبى بصیر، عن اءبى عبداهللا ، علیه السـالم                   

صـار قـرحــۀ   فسلطه على بدنه ما خال عقله و عینیه ، فنفخ فیه ابلیس فــ             : ، فـى حدیث طویل قال      
واحـدۀ مـن قرنه الى قدمه ، فبقى فى ذلک دهرا طویال بحمداهللا و یشکره حـتـى وقـع فـى بـدنــه       

ارجـعــى الـى مـوضـعــک الـذى        : و یـقـول لهـا  . الدود و کـانـت تـخـرج مـن بـدنـه فـیـردهـا      
قوه فـى المزبلـۀ خـارج       و نـتـن حـتـى اءخـرجـه اءهل القریۀ من القریۀ و اءل         . خـلقـک اهللا مـنـه    

  ) 454.(القریۀ 
: و فـى الکـافـى بـاسـنـاده عـن اءبـى بـصـیـر، عــن اءبــى عـبــداهللا ، عـلیــه الـسـالم ، قــال             

فـاذا قـراءت القـرآن فـاسـتـعـذ بـاهللا من الشیطان الرجیم انه لـیس لـه سـلطــان عــلى                 : قـلت له   
یا اءبا محمد یسلط و اهللا من المؤ من على          : فقال  ) 455 .(الذیـن آمـنـوا و عـلى ربـهـم یـتـوکـلون     

و قد  . قد سلط على اءیـوب فـشـوه خـلقـه ، و لم یـسـلط عـلى دیـنه             . بدنه و ال یسلط على دینه       
  ) 456.(یسلط من المؤ منین على اءبدانهم و ال یسلط على دینهم 
 عـلیـه السـالم ، ان المـغـیـرۀ یـقــول ان         و بـاسـنـاده عـن نـاجـیـۀ ، قـال قـلت البـى جـعـفـر،        

ان کــان لغـافــال   : فـقــال  . المـؤ مـن الیـبـتـلى بـالجـذام و ال بـالبـرص و ال بـکـذا و ال بـکـذا       
کاءنى اءنظر الى تکنیعه    : ثـم رد اءصـابـعـه فـقـال     . عـن صـاحـب یـاسـیـن ، انـه کـان مـکـنـعـا      

ان المـؤ مـن یـبـتـلى بـکــل بـلیــۀ و         : ثم قـال   . د الیهم من الغد فقتلوه      اءتاهم فاءنذرهم ، ثم عا    . 
  ) 457.(یـمـوت بـکـل مـیـتـۀ ، اال اءنـه یقتل نفسه 
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و تکنیع با نون ، که در اکثـر نـسخ اسـت ، بـنـابــه فـرمــوده                  . صـاحب یاسین حبیب نجار است      
 گویا جذام سبب تـکـنـیــع اصـابــع او         مجلسى فرماید . تشنج و مثله بودن است      ) ره  (مـجـلسى  

  .و در ایـن فـرمـوده تاءمل است ) 458.(شـده بـوده اسـت 
از ایـن احـادیـث و احـادیـث بـسـیـار دیـگر استفاده شود که مؤ منین و انبیا گـاهى بـراى بعـض            

ر بـعـض اخبار   گـرچـه در مـقـابـل ایـن اخـبـا    .  مـنـفـره     مـصـالح مـبـتـال شـونـد بـه امـراض      
دیگر است که نفى کرده است تشویه خلقت حضرت ایوب ، عـلیـه السـالم ، و بـو افـتـاده بــدن                   

  .و بـحـث و تطویل در ذکر و جمع آنها نفع بسیارى ندارد. شـریـفـش را
بـالجـمـله ، ایـن نـحـو از امراض ضررى به حال مـؤ منـین و نقـص بـراى آنهـا و انبیـاء، علـیهم               

واهللا تعـالى اءعلـم     .  ، نـیـسـت ، بـلکـه تـرفـیـع رتـبـه و عـلو مـقــام و درجــه اســت                 السـالم
  .بالصواب 

  فصل ، در بیان آنکه دنیا دار ثواب و عقاب حق تعالى نیست 
بـدان کـه ایـن عـالم دنـیا براى نقص و قصور و ضعفى کـه در آن اسـت نـه دار کرامـت و جـاى                         

 محل عذاب و عقاب است ، زیرا که دار کرامت حق عالمى است که               ثـواب حـق تعالى است ، و نه      
و در ایـن    . نعمتهاى آن خالص و اختالط به نقمت ندارد و راحت آن مشوب به تعب و رنج نیست                  

عالم چنین نعمتى امکان ندارد، زیرا که دار تزاحم است و بـه هـر نعمتـى انـواع رنـج و زحمـت و                         
و توان گفت کـه     . کـما گفته اند لذات این عالم دفع آالم است          بـلکـه حـ . نـقـمـت اخـتـالط دارد  

بلکـه مـاده    . زیرا که اینجا هر لذتى در پى رنج و الم و تعبى دارد            ) 459(لذاتـش موجب آالم است ،    
و همین طور عذاب و زحمـت       . این عالم تعصى دارد از قبول رحمت خالص و نعمت غیر مشوب             

نیست ، بلکه هر رنج و تعبى محفـوف بـه نعمتـى و نعمتهـایى                    و رنج و تعب این عالم نیز خالص         
و هیچیک از آالم و اسقام و رنج و محنت در این عالم غیـر مـشوب نیـست ، و مـواد ایـن                         . است  

و دار عذاب و عقاب حق دارى اسـت کـه در            . عـالم تـعـصـى دارد از قـبول عذاب خالص مطلق         
م و اسـقـام آنـجـا مـثـل این عـالم نیـست کـه            آال. آن عـذاب مـحـض و عـقـاب خـالص بـاشـد      

به عضوى دون عضوى متوجه باشد، یک عـضو سـالم و راحـت باشـد و عـضو دیگـر در تعـب و                 
و به بعض آنچه ذکـر شـد اشـاره فرمـوده در حـدیث شـریف ، کـه مــا بــه شــرح آن                           . زحمت  

ـ      : پـرداخـتـم ، آنـجـا کـه فـرمـایـد     یـا ثوابـا لمـؤ مـن و ال عقوبـۀ          و ذلک اءن اهللا لم یـجـعـل الدن
یعنى جهت اینکه مؤ من در این عالم مبتال بـه بلیات شود آن است کـه خـداى تعـالى قـرار                      . لکافر

ایـنـجا دار تکلیف و مزرعه آخرت      . نداده این دنیا را ثواب براى مؤ منى و نه سـزا بـراى کـافـرى              
آنها که متوقـع انـد کـه        . و عقاب است    و عالم کسب است ، و عالم آخرت دار جزا و سزا و ثواب               

حق تعالى هر کس را که در این عالم مرتکب معصیت و فحشایى شد یا ظلم و تعـدى بـه کـسى ،                        
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فورا جلو او را بگیرد و دسـت او را مـنـقـطـع کـنـد و او را قـلع و قـمـع فـرمـایــد، غـافــل از                      
این جـا دار امتحـان و امـتـیــاز         . ه است   آن هـسـتـنـد کـه خالف ترتیب و مخالفت سنۀ اهللا جاری         

شـقـى از سـعـیـد و مـطیع از عاصى است ، و عالم ظهـور فعلیـات اسـت نـه دار بـروز نـتـایــج             
و اگر نادرا حق تعالى ظالمى را گرفتار کند، مى توان گفت از عـنـایــات حــق                 . اعـمال و ملکات    

 و ظــلم را بــه حــال خـودشــان واگــذار             اگـر اهـل مـعـصـیـت  . تـعـالى بـه آن ظـالم اسـت      
و . سـنـستدرجهم من حیـث ال یعلمـون        : چنانچه خداى تعالى مى فرماید    . فـرماید استدراج است    

درجه درجـه از جهتـى   ) را(یعنى زود است کـه نـعمت دهیم آنها       ) 460.(اءملى لهم ان کیدى متین      
و ال یحـسبن الـذین      : و مى فرماید  . دید است   همانا اخذ من ش   . و مهلت دهیم آنها را    . که نمى دانند  

یعنـى  ) 461.(کفروا اءنما نملى لهم خیر النفسهم انما نـمـلى لهـم لیـزدادوا اثما و لهم عذاب اءلیم                
گمان نکنند آنان که کـافـر شدند اینکه مهلت ما براى آنها خیر است ، همانا چنین است که مهلـت                    

و در مجمـع البیـان روایـت       . و از براى آنها عذاب دردناک اسـت         . دادیم آنها را تا زیاد کنند گناه را       
اذا اءحـدث العبد ذنبا، جدد له نعمۀ فیـدع         : کند از حـضـرت صـادق ، عـلیـه السـالم ، اءنـه قـال           

وقـتى حادث کند بنده گنـاهى را، تجدیـد شـود           : فـرمـود) 462(فـهـو االسـتـدراج   . االسـتـغـفـار
  .پس آن استدراج است .  واگذارد استغفار رابراى او نعمتى ، پس

  فصل ، در اینکه شدت بلیات روحیه تابع شدت ادراک است 
و مـن سـخـف دیـنــه و ضـعــف عـقــله قــل            : در ذیـل حـدیـث شـریـف کـه مـى فـرمـایـد      

 بـالؤ ه چـنـیـن ظـاهـر شـود کـه بـلیات اعم از جسمانیه و روحانیه است ، زیرا کـه اشـخــاص                  
ضـعـیـف العـقـل و کـم ادراک بـه مـقـدار ضـعـف عـقـل و ادراک خـود از بــلیات روحانیـه و                 

به خالف کسانى که عـقـلشـان کـامـل و ادراکـشـان شـدیـد اســت           . نامالیمات عقلیه ماءمون اند   
ه و هـر چـ    . ، کـه بـه مـقـدار کـمـال عـقـل و شـدت ادارک خـود بلیات روحانى آنها زیاد شـود               
و تواند بـود    . ادارکات کاملتر و روحـانیت قویتر باشد، بلیات بیشتر و ادراک نامالیمات افزون گردد            

ما اءوذى نبـى مـثــل مــا        : که فرموده حضرت رسالت پناه ، صلى اهللا علیه و آله و سلم ، که فرمود               
نیـز بـه ایـن       . یـعـنـى اذیـت نـشـد پـیـغـمـبـرى مـثـل اذیـتـى کـه مـن شـدم         ) 463.(اءوذیـت  

زیرا که هر کس عظمت و جاللت ربـوبـیــت را بـیــشـتـر ادراک کـنــد و مـقــام                  . معنى برگردد 
مـقدس حق جل و عال را زیادتر بشناسد، از عـصیان بـنـدگــان و هـتــک حـرمــت آنهـا بیـشتر                  

 بیشتر باشد،    و عنایت و لطـفـش بـه بـنـدگـان خـدا         متاءثر و متاءلم گردد، و نیز هر کس رحمتش          
از اعوجاج و شقاوت آنها بیشتر اذیت مى شود، و البته خاتم النبیین ، صلى اهللا علیه و آله ، در ایـن                       

 بیـشتر و      مقامات و سایر مدارج کمالیه از انبیا و اولیا و سایر بنى االنسان کاملتر بوده ، پس اذیـتش                    
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واهللا العـالم و لـه      . ین مقام ذکر آن نیـست       و نیز توجیه دیگر دارد که مناسب ا       . تاءثرش باالتر بوده    
  .الحمد

  الحدیث السادس عشر
  حدیث شانزدهم

بـاسـنـادنا المتصلۀ الى ثقـۀ االسـالم و المـسلمین ، فخـر الطائفـۀ الحقـۀ و مقـدمهم ، محمـد بـن                         
یـعـقـوب الکـلیـنى ، رضى اهللا عنه ، عن عدۀ من اءصحابنا، عن اءحمد بن محمد بـن خالـد، عـن                    

 ، عـن عـلى بـن النـعـمـان ، عـن عـبـداهللا بـن مــسـکـان ، عــن اءبــى بــصـیـر، قــال                     اءبـیـه
ان الحـر حـر علـى جمیـع اءحوالـه ، ان نابتـه نـائبــۀ ،                  : سـمـعت اءبا عبداهللا ، علیه السالم یقول        

لیـسر  صـبـرلهـا، و ان تـداکـت عـلیـه المـصـائب ، لم تـکـسـره و ان اسـر و قـهــر و اسـتبدل با                  
عسرا، کما کان یوسف الصدیق االمین لم یضرر حریته اءن استعبد و قهـر و اســر، و لـم تــضـرره                      
ظـلمـۀ الجـب و وحـشـۀ و مـا نـاله ، اءن مـن اهللا عـلیـه فـجـعـل الجـبـار العاتى له عبدا بعد اذا                   

ا و وطنـوا اءنفـسکم      فاصـبرو . و کذلک الصبر یعقب خیـرا     . مالکا، فاءرسله و رحم به امۀ       ) له  (کان  
  ) 464.(على الصبر توجروا

  :ترجمه 
آزاد آزاد است بــر هـمــه       : ابوبصیر گفت شنیدم حضرت صادقرآن علیهه السالم ، را که مى گفت             

اگر بیایـد او را مـصیبتى ، صـبر کنـد مـر آن را، و اگـر فـرو کوبیـده شــود بــر او                         . احـوال خـود 
. یر شود و مقهور گردد و سختى را به آسـانـى بـدل گـیرد           مـصـیـبـتـها، نمى شکند او را گرچه اس      

چنانچه بود یوسف ، علیه السالم ، بسیار راستگوى امین که ضـرر نـرســاند آزادى او را اینکـه بـه                      
و زیان نـرساند او را تاریکى چاه و ترس آن و آنچـه             . بندگى گرفته شد و اسیر شد و مقهور گردید        

شت خدا بر او، پـس قرار داد جبار متکبر را بنده او، بعد از آنکه مالک                رسید او را، تا آنکه منت گذا      
و تـرحـم فـرمـود بـه واسـطــه او امـتــى         ) یعنى بـه پـیـغـمـبـرى    (بود، پس ، فرستاد خدا او را        

پس صبر کنید و مهیا کنید خود را بـر صـبر تـا مـزد                . و هـمـیـنـطـور صـبـر دنبال آورد خیر را      . را
  .داده شود

و در صحاح گویـد بـه   . و آن حـوادث و مـهمات نازله است    . شـرح نـائبـۀ مـفـرد نـوائب اسـت      
  .معنى مصیبت است 

و قد دککت الشى اءدکــه دکـا        : و در صحاح است     . و دک بـه مـعـنـى دق ، یـعنى کوبیدن است          
بــه  . ـداقــت   و تـداکت علیـه اءى ، ت       ) 465.(انتهـى   . اذا ضربته و کسرته حتـى سـویته بـاالرض           

مـعـنـى اجـتـمـاع و ازدحـام نـیـز آمـده ، چـنـانـچـه از نـهـایـه مـنـقـول اســت در حـدیــث                
ثـم تـداکـکـتـم عــل تـداکــک االبــل الهـیــم          : حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن ، عـلیـه السـالم       



 ١٩٦

 شده که اصل دک بـه معنـى         و از نـهـایـه نـیـز نـقل    ) 466.(اءى ، ازدحـمـتـم    . عـلى حـیـاضـهـا 
و در این حدیث شریف به مناسبت لم تکسره به معنى اول انسب است ، گرچـه                 ) 467.(کسر است   

  .معنى دوم نیز مناسب است 
  .در و ان اسـر وصـلیـه اسـت ، و قـهـر و استبدل عطف به آن است ) ان (و کـلمـه 

ـسـخـه هــا و اسـتــبدل بالعـسر یـسرا          رحـمـه اهللا ، فـرمـوده در بـعـض ن      ) 468(و مـجـلسـى ،  
  .بنابراین عطف است بر لم تکسره ، پس غایت صبر شود) 469.(وارد است 

و در نــسـخـه مــرآۀ      . جـمـله اءن اسـتـعـبـد مـبـنـى المـفـعـول و فـاعـل لم یــضـرر اســت             
ئل بــه تـقـدیــم     و در وســا   ) 470.(العـقـول بـه تـقـدیـم بـاء مـوحده بر عین مهمله وارد است           

و مظنون است که نسخه مرآۀ از غلط کاتب باشد، گرچه معنـى             ) 471.(عـیـن بـر بـاء منقول است      
ولى مناسب با مقام و سرتاپاى حدیث شریف آن است کـه در             . آن نیز خـالى از صـحـت نـیـست       

  .نسخه وسائل است 
او را آنچـه بـه او رسـید از ظلـم            یعنى ، ضـرر نرسـاند       . و مـا نـاله عـطـف اسـت به ظلمۀ الجب         

  .برادرها و حزن و بلیات 
اءن مـن اهللا اظـهر آن است که به تقدیر الى است ، و متعلـق اسـت بـه لـم تـضرر در دو                         : و قـوله   

که ذکـر آنهـا خـالى از        ) 472(و مرحوم مجلسى احتماالت کثیره در آن داده         . موضع بر سبیل تنازع     
  .تطویل نیست 

  که اسارت شهوت منشاء همه اسارتهاست فصل ، در بیان آن
بدان که انسان اگر مقهور در تحت سلطه شهوت و هواهاى نفـسانیه گردیـد، رقیـت و عبودیـت و                     

و معنـى عبودیـت از کـسى ،    . ذلت در او بـه قـدر مـقـهـوریـتش در تحت سلطه آنهـا زیـاد شـود        
اماره بنده فرمـانبر آنهاسـت ،       و انسان مطیع شهوات و مقهور نفس        . خضوع تام و اطاعت از اوست       

و هـر چـه آنـهـا امـر کـنـند، با کمال خضوع اطاعت کند و در پیشگاه آنهـا عبـد خاضـع و بنـده                       
مـطـیـع گـردد تـا کـار به جایى رسد که اطاعت آنها را مقـدم دارد بـر اطاعـت خـالق سـموات و                       

و در این حال    . المـلوک حـقـیـقى   ارض ، و بـنـدگـى آنـهـا را بـرگـزیـنـد بـر بـنـدگـى مـالک           
بندد، و غبـار ذلـت و فقـر و عبودیـت بـر چهـره                ) رخت    )  عزت و حریت و آزاد مردى از قلبش         

قـلبـش بـنـشـیـنـد، و خـاضـع اهـل دنـیـا گـردد و قـلبـش در پـیـش اهـل دنـیـا و صـاحـبـان               
خـود، از همنـوع ذلتهـا کـشد و          حـشـمت سجده کند و از براى به دست آوردن مشتهیات نفسانیه            

خواریها در راه تعمیر بطن و فرج برد، و تا اسیر بند شهوت و نفـس اسـت ، از هیچگونـه خـالف                        
شرف و فتوت و حریتى مضایقه نکند، و سر به زیر بار اطاعت هـر کـس و نـاکــس در آورد، و از                 

ـ                ـیش او، گرچـه آن     هـر نـاچـیـز مـنـت کـشـد بــه مـجــرد احـتـمــال حــصـول مـطــلوب پ



 ١٩٧

و گوینـد وهـم در      . شخص از سایر خلق بى ارزشتر و پست تر بـاشـد و احـتـمـال موهـوم باشـد               
آنهایى که بنده دنیا و شهوت خویش اند و طوق بندگى هواى نفـس را در                . باب طمع حجت است     

، مـى کننـد و      گردن نهادند، بندگى از هر کـسـى که دنیا را پیش او سراغ دارند، یا احتمال مى دهند                
و اگـر در ظـاهـر زبـان مـنـیـت و عـفــت نـفــس گــشـایـنـد، تـدلیــس               . خاضع او مى شوند   

و ایـن اسـارت و      . مـحـض اسـت ، و اعـمـال آنـهـا و اقـوال آنـهـا ایـن کـالم را تکـذیب کننـد                
ـ   . رقیت از امورى است که انسان را همیشه در زحمت و ذلت و رنج و تعب دارد                 ا شـرف   و انسان ب

و پاک شدن از این کثافت      . و عزت نفس باید با هر وسیله و جدیت خود را از آن پاک و پاکیزه کند                
و رهایى از این قـیـد خـوارى و مـذلت بـه مـعـالجـه اسـاس نـفـس اســت ، و آن بــا عــلم و                      

  .عمل نافع صورت گیرد
در مدتى آن را از محبت مفـرط        . امـا عـمـل ، پـس آن به ارتیاضات شرعیه و مخالفت نفس است             

بـه دنـیـا و تـبـعـیت شهوات و هواهاى نفسانیه منصرف کند تا آنکه نفـس عـادت بـه خیـرات و                     
  .کماالت کند

و امـا عـلم ، بـه آن اسـت کـه انـسـان به نفس خـود بفهمانـد و بـه قلـب خویـشتن برسـاند کـه                          
قـیـر و بـیـنـوا هـسـتـنـد، و آنـهـا      مـخـلوقـات دیـگـر چـون خـود ضـعـیـف و مـحـتـاج و فـ        

نـیـز مـثـل خـود مـن در تـمـام امـور جـزئیه و کلیه محتاج به غنى مطلق و قادر توانـا هـستند، و                  
آنها قـابـل آن نـیـستند که حاجت کسى را برآورند، و کـوچکتر از آن هـستند کـه نفـس بـه آنهـا                        

مـان قـادر تـوانایى که به آنها عزت و شـرف و           متوجه گـردد و قـلب خـاضـع آنـهـا گـردد، و هـ        
  .مال و منال داده قادر است به هر کس بدهد

حـقیقتا انسان را عار آید که به واسطه شکم خود یا راه انداختن شهوت خویش ایـن قـدر ذلـت و                      
خوارى به خود راه دهد، و از این مخلوق بى همه چیـز و فقـراى بیدسـت و پـا و اذالء بیـدانش و                     

منت اگر مى کشى ، از غنى مطلق و خـالق سـماوات و ارض بکـش ، کـه اگـر                    . ش منت کشد  بـیـن
تـوجـه بـه ذات مـقـدس او پـیـدا کـردى و دلت خـاضع در محـضر او گردیـد، از هـر دو عـالم                      

) 473.(العبودیـه جـوهرۀ کنههـا الربوبیـۀ         : وارهى و طوق عبودیت مخلوق را از گردن بیرون کنـى            
بـه واسـطـه عـبــودیت    . ر گرانبهایى است که باطن آن آزادى و ربوبیت است           بـنـدگـى خدا گوه  

حق و توجه به نقطه واحده مرکزیه و افناء تمام قوا و سلطنتها در تـحـت سـلطـنـت مـطلقه الهیه ،                   
چنان حالتى در قلب پیدا شود قهر و سلطنت بر همه عوالم کند، و از براى روح حالـت عظمـت و                      

د که جز در پیشگاه ربوبیت و آنها که اطـاعـت آنـهـا اطـاعـت ذات مـقـدس حــق             رفعتى پیدا شو  
و اگر به حسب پیش آمدن روزگـار در تـحـت سـلطـه و قـدرت            . است سر به اطاعت احدى ننهد     



 ١٩٨

کـسـى بـاشـد، قـلب را از آن لرزه نـیـفـتـد و استقالل و حریـت نفـس محفـوظ مانـد، چنانچـه                     
  .مان را عبودیت ظاهریه به حریت و آزادى قلبى آنها ضرر نرساندحضرت یوسف و حضرت لق

اى بـسـا قـدرتـمـنـدان و داراى سـلطنتهاى ظاهره کـه از حریـت و آزادى نفـس و بزرگـوارى و                    
بـزرگـمـنـشـى بـویـى نـبـردند و بنده ذلیل و عبد مطیع نفس و هوى هـستند، و بـدین جهـت از                    

از حـضـرت عـلى بـن الحـسـیـن ، سالم اهللا علیهمـا،          . گـویـنـدمـخـلوق نـاچـیـز نـیـز تـمـلق     
انى النف اءن اءطلب الدنیا من خالقها، فکیـف مـن           : مـنـقـول اسـت کـه فـرمـود در ضمن کالمى        

یعنى همانا من عار دارم اینکه دنیـا را خـواهش کـنم از آفریـدگار آن ، پــس                    ) 474!(مخلوق مثلى   
اى عزیز، تو اگـر عـار نـدارى از طلـب دنـیــا، الاقــل از       ! لب کنم   چگونه از مخلوقى مثل خود ط     

بفهـم کـه مخلـوق را قـدرتى نیـست بــراى             . مخلوق ضعیف که مثل خود تو اسـت طلـب مکـن             
گیرم که با هزار منت و ذلت اراده او را جلب کردى ، اراده او در مــلک حـق                    . تـعـمـیـر دنیاى تو  

لکت مالک الملوک نیـست ، پـس ایـن قـدر بـراى ایــن                کار کن نیست ، و کسى را تصرفى در مم         
چـنـد روزه دنـیـا و شهوات محدوده موقته از خلق بى همه چیز تملق مگو، و از خداى خود غافل                   
مشو و حریت و آزادى خود را حفظ کند و قید عبودیت و اسـارت را از گـردن خـود بـردار و در                         

و بــدان   . ان الحر حر على جمیع اءحواله       : دجمیع احوال آزاد شو، چنانچه در حدیث شریف فرمای        
و بى نیازى ، از حاالت روح است ، به امور خارجیه غـیـر مـربـوطــه بــه                 * که غنا به غناى قلب      

مـن خـود در مـیــان اهــل ثــروت و مــال و مـنــال کــسانى را دیـدم کـه                      . انـسـان نـیـسـت   
به نسبت جمعیت خـود     ! بیانات آنـهـا شرم آور بود    اظهارات آنها را هیچ فقیر با آبرویى نمى کرد و           

متمول و با ثروت ترین تمام سکنه ارض هستند، مـع ذلک ذلت و مـسـکـنـت و فـقـر و فـاقـه از                   
ایـن  . چـهره آنها ظاهر و تمام مدت عمر را با زحمت و خوارى و عجز و بینوایى به سر مـى برنـد                     

ین اهل زهد و درویش منشى کـسانى را دیـدم کـه             در ب . نیست مگر همان فقر قلبى و ذلت روحى         
قلوب آنها به قدرى غنى و بى نیاز است کـه بـه هـمـه مـلک دنـیـا از روى بى اعتنـایى نظـر مـى                       

تـو خــود   . کنند، و به جز ذات مقدس حق تعالى احـدى را الیـق عـرض حـاجـت نـمـى دانـنـد              
 نظر دقت و تفتیش مطالعه کن ، ببین ذلت آنهـا            نـیـز در حـاالت اهـل دنـیا و اهل طلب ریاست با         

. خضوعـشان بیـشتر اسـت       ) مردم  (و تملق آنها از مـردم از سـایـریـن بـیـشـتـر است و در پیش             
مرید پرورها و مـدعـیـان ارشـاد خواریها مى کشند و ارادتها مى ورزند تا چند روزى بطن و فـرج                   

است پیش مرید از قلب مرید پیش او، با آنکه در سنخ            قلب مراد طالب بیشتر خاضع      . را تعمیر کنند  
ارادت مرید روحانى و الهى است ، گرچه در اشـتباه باشـد، و ارادت               : این دو ارادت نیز فرقهاست      

اگـر پــرده    . اینها که ذکر شد ذلهـا و مفاسـد دنیـایى اسـت              . مـراد دنـیـاوى و شـیـطـانـى اسـت      
کــه صــورت ایــن اســارت در تــحت قیـود و کُنـد و                 بـرداشـتـه شـود، مـعـلوم مــى شــود        
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شـاید ایـن سلـسله اى کـه طـولش           . زنـجـیـرهـاى شهوات و هواهاى نفسانیه چه صورتى اسـت          
هـفـتـاد ذراع است ، و خداى تعالى از آن اطالع داده ، و آن حبس و غلى که براى ماست ، در این                       

خداى تعـالى مـى     .  شهوت و غضب باشد    دنـیـا صـورت هـمـیـن اسارت و رقیت در تحت فرمان        
و . یافتنـد آنچـه کـرده بودنـد حـاضــر         ) و) (475.(و وجــدوا مــا عـمــلوا حـاضــرا        : فـرمـایـد
آنچه به ما مى رسد در آن عالم ، صورت اعمـال            ) 476(لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت        : فـرمـایـد

  .خود ماست 
اهـا را پاره کن و کند قلب را بـشکن و از اسـارت          سـلسـله هـاى پـیـچ در پـیـچ شـهـوات و هـو       

بیرون بیا و در این عالم آزادانه زیست کن تا در آن عالم آزاد باشى ، وگرنه صورت این اسـارت در                    
اولیاى خدا بـا آنکـه از اســر و رقـیــت            . و بدان که آن طاقت فرساست       . آنجا حاضر خواهى دید   

ـت مـطـلقـه نـایل بودند، با این حال دلهـاى آنهـا چنـان             بـکـلى خـارج شـده بـودنـد و بـه حـری      
  .لرزان بود و از عاقبت امر چنان ناله مى کردند و جزع مى نمودند که عقول متحیر از آن است 

  پیروى شهوات مانع تحصیل مقدمات معنوى است :فصل 
 شـمار آورد، ولـى      گـرچه مطالبى که در این اوراق است از امور شایعه رایجه و از مکررات باید به               

تذکر نفس و تکرار حق امر مطلوبى است ، و از این جـهت در اذکار               . بـاکـى از ایـن تکرار نیست      
و نکته اصلى آن عادت دادن نفـس و مـرتــاض           . و اوراد و عبادات و مناسک تکرار مطلوب است          

ـه تــا انــسـان در     مـشـو، و بــدان کـ     ) مـلول  (پـس ، از تـکـرار اى عـزیـز       . نـمـودن آن اسـت    
قـیـد اسارت نفس و شهوات آن است و سلسله هاى طـوالنــى شـهــوت و غــضـب در گــردن       
اوسـت ، بـه هـیـچـیـک از مـقـامـات مـعـنـوى و روحـانـى نـایـل نـمـى شـود، و سـلطـنــت               

ـفـس ، کــه از  بـاطـنـیه نفس و اراده نافذه آن بروز و ظهور نمى کند و مقام اسـتـقـالل و عـزت ن 
بلکه این اسارت و رقیت     . بـزرگـتـریـن مـقـامـات کـمـال روحانى است ، در انسان پیدا نمى شود          

  .باعث مى شود که انسان سرپیچ از اطاعت نفس نباشد در هیچ حال 
و چـون سـلطـنـت نفس اماره و شیطان در باطن قوى شد و تمام قوا سر به رقیـت و طاعـت آنهـا       

و خـضـوع در پـیشگاه آنها نمودند و تسلیم تام شدند، آنها قانع بـه معاصـى تـنـهــا                  گـذاشـتـنـد  
نـمـى شوند کم کم از معصیتهاى کوچک انـسان را بـه معاصـى بـزرگ ، و از آنهـا بـه ســسـتـى                         
عـقـایـد، و از آن بـه ظـلمـت افـکار، و از آن به تنگناى جحـود، و از آن بـه بغـض و دشـمـنــى            

و نفس که در تحت سلطه و رقیت آنهاسـت نتوانـد از آن ســرپیچى                . ولیـا مـى کـشانند  انـبـیـا و ا  
پس ، عاقبت امر طاعت و اسارت خیلى وخیم است و به جاهاى خیلى خولنـاک انــسـان را     . نماید

انـسـان عـاقـل رئوف بـه حـال خـود، باید به هر وسیله اى شده خـود              . مـمـکـن اسـت بـکـشـد  
رت خارج کند، و تا فرصت دارد و قـواى او سـالم اســت و حـیــات و صـحــت و                   را از این اسا   
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جوانى برقرار است و قوا بکلى مسخر نشده ، در مـقـابـل آن قـیـام کـند، و مدتى مواظبت اوقـات                   
خویش کند و مطالعه در حاالت نفس کند و حاالت گـذشتگان و سوء عاقبت آنها را مداقه نماید و                   

 روزه را به باطن قلب خـود بـفـهـمـانــد و قــلب بـیــدار کـنــد و بــه قــلب        گذشتن این چند 
الـدنیا  : بـفـهـمـانـد حـقـیـقـت مـنـقول از رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، بـه مـا، کـه فرمـود                    

اگـر این چنـد روزه کـشت نکنـیم و          . دنـیـا کـشـتـگـاه بـازپـسـیـن اسـت     ) 477.(مزرعۀ االخرۀ   
ـالح نـنـمـایـیـم ، فـرصـت از دسـت مـى رود، عـالم دیـگـر کـه فـرا رسـد و مــوت                عـمـل ص 

و اگر خـداى نخواسـته بـا ایــن          . حـلول کـرد، تمام اعمال منقطع مى شود و آمال پایمال مى گردد           
عـبـودیـت از شـهـوات و اســارت از قیـد گونـاگون هواهـاى نفـسانیه ملـک المـوت در رسـد،                      

است مقصد آخر را که ربودن ایمان است انجام دهد، و با ما طورى سلوک کنـد و            شـیـطـان ممکن   
و خدا مى داند که     . بـه قلب ما طورى نمایش دهد که با دشمن حق و انبیا و اولیاء او از دنیا برویم                   

  .در پس این پرده چه بدبختیهاست و چه ظلمتها و وحشتهاست 
از خـواب بـرخـیــز دز مـقــابل ایـن دشـمنى کـه           ! هـان اى نـفـس خـسـیـس و اى دل غـافـل         

سالهاست تو را افسار کرده و در قید اسـیـرى در آورده و بــه هــر طــرف مــى خـواهــد مــى                        
کـشـانـد و بـه هـر عـمـل زشـتـى و خلق ناهنجارى دعوت مى کند و وادار مى نماید قیام کـن و                    

یخواه باش و ذلـت و خـوارى را برکنـار گـذار و              این قیود را بشکن و زنـجـیرها را پاره کن و آزاد          
طوق عبودیت حق جـل جـالله را به گردن نه که از هر بندگى و عبـودیتى وارهـى و بـه سـلطنت                       

  .مطلقه الهیه در دو عالم نایل شوى 
اى عـزیـز، بـا آنـکـه ایـن عالم دار جزا نیست و محل بروز سلطنت حق نیست و زنـدان مـؤ مـن                      

تـو از اسـارت نـفـس بـیـرون آیـى و بـه عـبـودیـت حـق گـردن نـهـى و دل              اگـر  ) 478(است ، 
را مـوحـد کـنـى وزنـگار دو بینى را از آیینه روح بزدایى و قلب را به نقطه مرکزیه کـمـال مطلـق                    
متوجه کنى ، در همین عالم آثار آن را بعیان مى یابى ،، چنان وسعتى در قلبـت حــاصل شـود کـه                        

ال یـسعنى   :(لطنت تامه الهیه شود و از تمام عـوالم فـسحت و سـعه آن بیـشتر گـردد                  محل ظهور س  
و چنان غنا در آن ظاهر گردد کـه تمـام           ) 479.(اءرضى و ال سمائى بل یسعنى قلب عبدى المؤ من           

ممالک باطن و ظاهر را به پشیزى نشمرى ، و چنـان اراده ات قـوى گـردد کـه متعلـق بـه ملـک و           
  . عالم را الیق خود نداندملکوت نگردد و هر دو

  طـیـران مـرغ دیـدى تـو ز پـایـبـنـد شـهـوت   
  )  480( بدر آى تا ببینى طیران آدمیت 

  
  فـصـل ، در مـعـنـاى صـبـر در بـیـان آنـکـه صـبر نتیجه حریت از قید نفس است 
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 بلیـات و    از نـتـایـج بـزرگ و ثـمـرات عـظیمه این حریت و خروج از عبودیـت نفـس ،صـبر در                 
و بـر ذمه ماست که بیان معناى صبر را مجمال و اقسام و ثمرات آن و ارتباط آن را                   . نـوائب اسـت   

  .به حریت بنماییم 
صـبـر را چـنـانـچـه مـحـقـق طـایـفـه حـقـه و مـدقـق فـرقــه مـحـقــه ، کـامــل در عــلم و           

 تعریـف نـمـودنــد، عـبــارت از        قدسـه اهللا نفـسه القدوسـى ،       ) 481(عـمل ، نصیرالدین طوسى ،    
و عارف مـحـقـق مــشهور در منـازل الـسائرین          ) 482.(نگاهدارى نفس است از بیتابى نزد مکروه        

  ) 483.(صبر نگاهدارى نفس است از شکایت بر جزع مستور ـ انتهى : فرماید
 مـصیبات و    و بـدان کـه صـبـر را از مـقـامـات مـتـوسطین محسوب داشتند، زیرا مادامى که نفس             

بـلیـات را مـکـروه شـمـارد و آن را جـزع بـاطـنـى از آنـها باشد، مقام معـرفتش نـاقص اسـت ،                    
چنانچه مقام رضاى به قضا و خشنودى از توجه بلیات مقام شامخترى است ، گرچه آن را نـیــز از                    

 نقـصان   و همینطور صـبر در معاصـى و بـر طاعـات نیـز از              . مـقـامـات متوسطین محسوب نماییم     
معرفت به اسرار عبادات و صور معاصى و طاعات است ، زیرا که اگر کـسى حقیقـت عـبــادت را                     
بـفهمد و به صور برزخیه بهیه آن ایمان داشته باشد، و همین طور به صور برزخیه موحشه معاصـى                   

ـر مؤ من باشد، صبر در این مقامات براى او معنى ندارد، بلکه مطلب مـنـعـکـس مــى شــود، اگـ                   
بـراى او خـوشـى و راحـتى پیش آمد کند یا کارش منجر به ترک عـبـادتــى یــا فــعل معـصیتى               
. شود، آنها نزد او مکروه افتد و جزع باطنى او بیشتر باشد از جـزع اهـل صبر در بلیات و مصیبات                     

از جناب عبد صالح عارف به وظایف عبودیـت ، صـاحب مـقـامــات و کـرامــات ، عــلى بــن                       
قـدس اهللا نـفـسـه ، مـنـقـول اسـت کـه روز اول تـکـلیـف خـود را جشن مى              ) 484(اووس ، طـ

گرفته و سور و سرور مى کرده و عید محسوب مى کرده ، براى آنکه خداى تبـارک و تعـالى او را                       
آیـا بـراى ایـن روح لطـیــف بـایــد        ) 485.(در آن روز مفتخر فرموده به اذن در فـعـل طـاعـات           

عـل طـاعـات را صـبـر در مـکـروهـات کـامـنـه در باطن به شمار آورد؟ ماهـا کجـا هـستیم و                   فـ
مـا بـاز گـمـان مـى کـنـیـم حـق تـعـالى تـحـمـیل به مـا     . این بـنـدگـان فـرمـانـبـر حـق کـجـا    

 اگر یکى از ما هم زحمـت کـشد و در اول وقــت      . فرموده و تکالیف را زحمت و کلفت مى دانیم          
همه ! فـریـضـه را بـه جا آورد، مى گوید که انسان باید این کار را بکند زودتر خود را راحت کنیم                    

  .بدبختیهاى ما از جهل و نادانى است و نقصان و فقدان ایمان است 
  

و آنچه درباره   . جزع کامن است    ) نگاهدارى نفس از شکایت بر    (در هـر حـال ، بـحـقـیـقت صبر       
نبیـاء عظـام وارد شـده کـه توصـیف شـدند بـه صـبر، توانـد کـه صـبر بـر آالم                          ائمـه هـدى یــا ا    

جـسـمـانـیـه بـوده کـه بـه مقتضاى طبایع بشریه باعث تاءثر است ، یا صبر بر فـراق مـحـبــوب                  
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بـوده کـه از مـقامات محبین است ، و پس از این ذکرى از آن مى شـود، و اال صـبر بـر طاعـات و                       
  .ه ذکر شد درباره آنها، بلکه شیعیان آنها، معنى نداردمعاصى و بلیات غیر آنچ

مـراد  : در شـرح مـنـازل گـویـد   ) 486(عـارف مـعـروف ، کـمـال الدیـن عـبـدالرزاق کـاشـانـى ،       
شیخ که فرماید صبر خوددارى از شکایت است ، شکایت به مخلـوق اســت ، و اال شـکــایت بـه                      

 با صبر منافات ندارد، چـنانچه حـضرت ایـوب عـرض            حق تعالى و اظهار جزع در درگاه قدس او        
بـا آنـکه حـق تعـالى او را مـدح          ) 487(اءنى مسنى الشیطان بنصب و عذاب       : شکونى به حق نمود   

و حـضـرت یـعـقـوب عرض مى     ) 488.(اءنا وجدناه صابرا نعم العـبـد انـه اءواب        : بقوله  : فرماید
بلکه ترک شکایت به    . بـا آنـکـه او از صـابـران بـود     ) 489(انما اءشکوابثى و حـزنـى الى اهللا       : کند

  ) 490.(ـ انتهى . سوى حق اظهار تجلد و ظهور به دعوى است 
از سیره انبیاء عظام و حضرات ائمه معصومین صلوات اهللا علیهم اجمعـین ، نیـز چنـان ظـاهر مـى                      

 ، مع ذلک هـیچ گـاه از دعــا و            رضا و تسلیم بوده   ) و(شـود کـه با آنکه مقامات آنها باالتر از صبر          
عـجـز و تـضـرع در درگاه معبود خوددارى نمى کردند، و عرض حاجات خـود را بـه حــضـرت                 

و این مخالف با مقامـات روحانیـه نیـست ، بلکـه تـذکر حـق و انــس و                   . حـق تـعالى مى نمودند   
مل مطلق غایـت    خـلوت بـا مـحـبـوب و اظـهـار عـبـودیـت و ذلت در پـیـشـگـاه عـظـمـت کا           

  .آمال عارفین و نتیجه سلوک سالکین است 
  فصل ، در نتایج صبر است 

اگـر انــسـان    . بـدان کـه از براى نتایج بسیار است ، که از جمله آنها ارتیاض و تربیت نفس است                  
مـدتـى در پیشامدهاى ناگوار و بلیات روزگار و در مشقت عبادات و مناسک و تلخى تـرک لـذات       

ـیـه ، بـه واسـطـه فـرمـان حـضـرت ولى النـعـم ، صـبـر کـنــد و تـحـمــل مـشاق را                  نـفـسـان
گرچه سخت و ناگوار باشد بنماید، کـم کـم نفـس عـادت مـى کنـد و مرتـاض مــى شــود و از                           
چـمـوشـى بـیـرون مـى آیـد و سـخـتـى تـحـمـل مـشاق بر آن آسان مى شود، و از براى نفـس                  

ا مى شود که بـه واسـطـه آن از مـقـام صـبــر تـرقــى مــى کـنــد و بــه                    ملکه راسخه نوریه پید   
بلکه صبر در معاصى منشاء تقواى نفس شود، و صـبر در        . مـقـامـات عـالیـه دیـگـر نـایل مى شود     

و اینها  . طاعات منشاء انس بـه حـق گـردد، و صـبـر در بـلیـات مـنـشـاء رضا به قضاى الهى شود               
و در احـادیــث شـریـفــه اهـل        . گ اهـل ایـمـان ، بـلکـه اهـل عـرفـان ، اسـت          از مقامات بـزر  
بلیغ از صبر گردیده ، چنانچه در کافى شریف سند بـه حـضرت صـادق ـ     ) ستایش (بیت عصمت 

  :سالم اهللا علیه ، ـ رساند
ذلک اذا  الصبر من االیمان بمنزلۀ الراءس من الجسد، فاذا ذهب الراءس ، ذهـب الجـسد، و کـ                 : قال  

  ) 491.(ذهب الصبر، ذهب االیمان 
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پس وقتى رفت سر، جـسد بـرود، و         . صبر نسبت به ایمان به مثابه سر است نسبت به بدن            : فـرمود
  .همینطور وقتى که صبر رفت ، ایمان برود

: و در حـدیـث دیـگـر سـنـد بـه حـضـرت سـجـاد، عـلى بـن الحسین ، علیهما الـسالم ، رسـاند          
ـبـر مـن االیـمـان بـمـنــزله الـراءس مــن الجــسـد، و ال ایـمــان لمــن ال صـبــرله                    الص: قـال  

).492 (  
و احـادیـث بـسـیـار در ایـن بـاب است که ما پس از این به مناسـبت بـه ذکـر بعـضى از آن مـى                      

  .پردازیم 
ـ       . صـبـر کـلیـد ابـواب سعادات و سرمنشاء نجات از مهالک است            ر انـسان   بلکه صـبر بلیـات را ب

آسان مى کند و مشکالت را سهل مى نماید و عـزم و اراده را قـوت مـى دهـد و مملکـت روح را                          
و جزع و بیتابى عالوه بر عارى که خود دارد و کاشف از ضعف نفـس اسـت ،                   . مـسـتقل مى نماید  

جناب محقق خبیر خواجه نصیر،     . انـسـان را بـى ثـبات و اراده را ضعیف و عقل را سست مى کند             
یمنـع البـاطن عـن االضـطراب ، و اللـسان عــن              ) اءى الـصبر  (و هـو    : قـدس اهللا سـره ، فــرماید     

یـعــنى صـبر جـلوگـیــرى    ) 493.(الشـکـایـۀ ، و االعـضـاء عـن الحـرکـات الغـیـر المـعـتــاده   
ه و بــ  . کـنـد بـاطـن را از بیتابى ، و زبان را از شکایت ، و اعـضا را از کارهـاى خـالف عــادت                        

عـکـس انـسـان غـیـر صابر باطن قلبش مضطرب و وحشتناک اسـت و دلـش لـرزان و مـتــزلزل                   
و ایـن خـود بـلیـه اى است فوق بلیات و مصیبتى است باالترین مـصیبت هـا کـه سـربار                   . اسـت  

اما صبر تخفیف مى دهــد مـصیبت را، و قلـب            . انسان مى شود و راحتى را از انسان سلب مى کند          
و همین طور انسان غیـر صـابر و         . ود بر بلیات و اراده قاهر مى شود بر مصیبات وارده            غالب مى ش  

بى شکیب زبانش به شکایت پیش هر کس و ناکس باز شود، و ایـن عالوه بر رسوایى پیش مردم و                    
معروفیت به سست عنصرى و کم ثباتى و افتادن از نـظـر خـلق ، پـیـش مـالئکـۀ اهللا و در درگـاه                   

بنده اى که نـتـوانـد یـک مـصـیـبـت کـه از حـق و مـحـبــوب            . وبیت از ارزش مى افتد    قدس رب 
مـطـلق بـه او مـى رسـد تـحـمـل کـنـد، و انـسـانـى که از ولى نعمت خـود، کـه هـزاران هـزار                     
نعمت دیده و همیشه مستغرق نـعـمـتـهـاى اوسـت ، یک بلیه دید زبان بـه شـکایت پـیش خلـق                    

 درست است که گفته شـود   انى دارد و چه تـسـلیمى در مقام مقدس حق دارد؟ پس      گشود، چه ایم  
اگـر تـو بـه جـنـاب ربـوبى ایمان داشته باشى و مجارى امور را            . کسى که صبر ندارد ایمان نـدارد     

به ید قدرت کـامـله او بـدانــى و کــسـى را مـتــصـرف در امـور نـدانى ، البتـه از پیـشامدهاى                        
از بـلیـات وارده شـکـایـت پـیـش غـیـر حـق تـعـالى نـکـنـى ، بـلکـه آنـهــا را بــه                روزگار و   

  .جـان و دل بخرى و شکر نعم حق کنى 
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پس ، آن اضطرابهاى باطنى و آن شکایتهاى زبانى و آن حرکات زشت غیر معتاد اعضا همه شهادت                  
و آن نیز مغـزى     . تا شکرى مى کنیم     تا نعمت در کار است ، صور      . دهند که ما از اهل ایمان نیستیم        

وقتى که یک مصیبت پیشامد کرد، یا یـک درد و مـرضــى رو              . ندارد، بلکه براى طمع ازدیاد است       
آورد، شکایتها از حق تبارک و تعالى پیش خلق مى بریم و زبان اعتراض و کـنایه گویى را باز کرده                    

 و جزع و فـزعها در نفـس تخـم بغـض            کم کم این شکایتها   . پیش کس و ناکس شکوه ها مى کنیم         
به حق و قضاى الهى مى کارد، و آن بتدریج سبز مى شود و قـوت مى گیـرد تـا آن کـه ملکـه مـى                           

بـه قـضاى حـق و دشـمنى ذات        ) بـغـض  (شود، بلکه خداى نخواسته صورت باطن ذات صورت         
ـا شـود و انـسـان    آن وقت عنان از کف گسیخته شود و مهار اخـتـیـار از چـنـگ ره            . مقدس شود 

بـه هـیـچ وجـه نـتـوانـد ضـبـط حـال و خـیـال نـماید و ظاهر و باطن رنگ دشمنى حق تعـالى                  
گیرد، و با یک پارچه بغض و عـداوت مـالک النـعـم از ایـن عالم منتقل گردد و به شقاوت ابـدى                    

پـس ، صـحیح     . تودع  پناه مى برم به خدا از بدى عاقبت و ایمان مس          . و ظلمت همیشگى دچار شود    
  .است که مى فرماید وقتی که صبر برود ایمان مى رود

از جـان و دل بـکــوش      . پـس اى عـزیـز، مـطـلب بـس مـهـم و راه خـیـلى خـطـرنـاک اسـت            
و در پـیـشـامـدهـاى دنـیـا صـبـر و بـردبــارى را پـیــشـه خــود کــن ، و در مقابـل بلیـات و                       

، و به نفس بفهمان که جزع و بیتابى عالوه بر آن که خـود ننگـى بـزرگ                   )کن  (مصیبات مردانه قیام    
است ، براى رفع بلیات و مصیبات فایده اى ندارد، و شکایت از قضاى الهى و اراده نافذه حق پیش                    

چنانچه اشاره بـه آن در حـدیث شـریف          .  مخلوق ضعیف بى قدرت و قوه مفید فایده نخواهد بود            
عقوب باسناده عن سماعۀ بـن مـهـران ، عــن اءبــى الحــسـن ، عـلیــه                محمد بن ی  : کافى فرماید 

جعلت فداک ، وقع على دین کثیـر  : مـا حـسـبـک عن الحج ؟ قال قلت     : قـال لى   : السـالم ، قـال    
و ذهب مالى ، و دیـنـى الذى قـد لزمـنــى هــو اءعظـم مـن ذهـاب مـالى ، فلـوال اءن رجالمـن                          

ان تصبر تغتبط، و اال تصبر ینفذ اهللا مقـادیره ،           : فقال لى   .  اءن اءخرج    اءصحابنا اءخرجنى ما قدرت   
  ) 494.(راضیا کنت ام کارها

چـه چیـز مـانع شـد تـرا از حــج ؟              : فرمود ابوالحسن کاظم ، علیه السالم ، به مـن           : سماعه گفت   
رضـى کـه   فدایت شوم ، واقع شد بر من قرض بسیارى ، و مالم رفته است ، و قـ                : گـفـت گـفـتـم   

اگر نبود مردى از رفقاى ما کـه خـارج کــرد مــرا، قــدرت                . الزم شده بزرگتر است از رفتن مالم        
اگر صبر کنـى ، مـورد غبطـه شــوى ، و اگــر صـبــر                : پس فرمود به من     . نداشتم که خارج شوم     

  .نـکـنـى ، اجرا مى کند خدا تقدیرات خود را، خشنود باشى یا کراهت داشته باشى 
لوم شد که جـزع و بـى تـابى مفیـد فایـده نیـست ، بلکـه ضـررهاى بـس هولنـاک دارد و                           پس مع 

هـالکـتـهـاى بـس ایـمـان سـوز در دنـبـال آن اسـت ، و صـبـر و بـردبـارى خـود داراى ثـواب                  
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جـزیـل و اجـر جـمـیـل و صـور بـهـیـه و تـمـثـال شـریـف بـرزخـى اسـت ، چـنـانـچــه در                
و کذلک الصبر یعقب خیـرا،      : یـف کـه مـا بـه شـرح آن پـرداخـتـیـم فـرمـاید       ذیـل حـدیـث شـر  

پـس صـبر را عاقبـت خیـر اسـت در ایـن عـالم ،                 . فاصبروا و وطنوا اءنفسکم على الصبر تـوجروا       
چـنـانـچـه از تـمـثیل به حضرت یوسف ، علیه السالم ، معلوم مى شود، و موجب اجـر اسـت در                    

  .آخرت 
قـال  : قال  . یـف کـافـى سـنـد بـه ابـوحـمـزه ثـمـالى ، رحـمـه اهللا ، رسـانـد          و در حـدیـث شـر   

من ابتلى من المؤ منین ببالء فصبر علیـه ، کـان لـه مـثــل اءجــر اءلـف                    : اءبو عبداهللا علیه السالم     
کسى که مبتال به بلیـه اى شـود و صـبر کنـد،              ": فرمود حضرت صادق ، علیه السالم ،      ) 495.(شهید
  ".و اجر هزار شهید است براى ا

و احـادیـث کـثـیـره در ایـن بـاب وارد اسـت کـه مـا بـعـضـى آنـهـا را در فـصـل بعد ذکر مى                   
اما اینکه از براى صبر صورت بهیه برزخیه است ، عالوه بر اینکـه مطـابق قـسمتى از برهـان                     . کنیم  

کـافــى شـریــف سـنــد بــه        است ، در احادیث شریفه نیز از آن ذکر شـده اسـت ، چنانچـه در                  
قـبــره ، کــانت     ) فـى  (اذا دخـل المـؤ مـن     : حـضـرت صـادق ، عـلیـه السـالم ، رسـانـد، قـال         

الصالۀ عن یمینه و الزکاۀ عن یساره و البر مـطـل عـلیـه و یـتـنـحـى الصـبـر نـاحیه ، فـاذا دخـل                    
دونکم صـاحبکم ، فـان      : صـالۀ و الزکـاۀ و البـر    علیه الملکان اللذان یلیان مساءلته ، قـال الصـبـر لل        

  ) 496.(عجزتم عنه فاءنا دونه 
وقتى داخل شود مؤ من بـه قبـرش ، مـى باشـد نمـاز از راسـت او و زکـات از چـپ او و                            : فرمود

پـس وقـتـى کـه داخـل     . بـر طـرفـى   ) صـبـر(نـیـکـى و احـسـان مـشـرف بـر او، و دور شـود          
: که کارگزار مسئلت از او هستند، گوید صبر به نماز و زکـات و نـیـکـویــى                 شوند بر او دو ملکى      

، مـن او را مـى       )یـد (پس اگر شما از او عـاجز        .) یعنى همراهى کنید او را    . (بـگیرید رفیق خود را   "
  ".گیرم 

  فصل ، در درجات صبر
ت ، و اجـر و      بدان که از براى صبر، به حسب آنچه از احادیث شریفه معلوم مى شود، درجاتى اسـ                

چنانچه در کافى شریف ، سند بـه حـضرت مـوالى            . ثواب آن به حسب درجات آن مختلف است         
  .متقیان ، امیر مؤ منان ، علیه السالم ، رساند

صبر عند المصیبۀ ، و صبر على الطاعـۀ ، و         : قال رسول اهللا ، صلى اهللا علیه و آله ، الصبر ثالثۀ             : قال  
لى المصیبۀ حتى یردها بحسن عزائها، کـتــب اهللا لـه ثــال ثـمــاءۀ               فمن صبر ع  . صبر عن المعصیۀ    

و من صـبـر عـلى الطـاعــۀ ، کــتب   . درجـۀ مابین الدرجۀ الى الدرجۀ ، کما بین السماء و االرض           
و من صبر عـن     . اهللا له ستماءۀ درجۀ ما بین الدرجۀ الى الدرجۀ ، کما بین تخوم االرض الى العرش                 
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 له تسعماءۀ درجۀ ما بین الدرجۀ الى الدرجۀ ، کما بین تخوم االرض الى منتهـى                 المعصیۀ ، کتب اهللا   
  ) 497.(العرش 

صـبر  ":فـرمـود حـضـرت امـیـر، عـلیـه السـالم ، کـه فـرمـود رسول خدا، صلى اهللا علیـه و آلـه                  
 پس کـسى  . صبر نزد مصیبت است ، و صبر بـر طـاعت است ، و صبر از معصیت                : سه گونه است    

که صبر کند بر مصیبت تا آنکه برگرداند مـصـیـبـت و شــدت آن را بــه نـیـکـویــى عــزاى آن                     
، بنویسد خدا براى او سیصد درجـه ، مـابین    )یـعـنـى بـا صـبـر جـمـیل شدت مصیبت را رد کند        (

و کسى که صبر نماید بـر اطاعـت ، بنویـسد خـدا از               . هر درجه تا درجه مثل مابین آسمان و زمین          
و کسى که صبر کند بـر       . راى او ششصد درجه ، میانه درجه تا درجه مثل میانه قعر زمین تا عرش                ب

معصیت ، بـنـویـسـد خـداونـد بـراى او نـهـصـد درجـه ، مـیـانـه درجـه تـا درجـه مثـل میانـه                 
  ".منتهاى زمین تا منتهاى عرش 

 مـعـصـیـت افـضـل است از سایر      و از ایـن حـدیـث شـریـف مـعـلوم مـى شـود کـه صـبـر در          
. مراتب صبر، چه که هم درجات آن بیشتر است ، و هم سعه بین درجات بـسـیـار زیـادتـر اسـت                   

و نـیـز مـعـلوم شـود کـه سعه بهشت بیش از آن است که در اوهام مـا مـحـجـوبــین و مقیـدین                     
شـایــد  ) 498.( واالرض   و آنچه در تحدید بهشت وارد است که عرضها کعرض الـسموات           . است  

و اینکه در حدیث شریف است ، بـهـشـت اخـالق اســت ، و             . راجـع بـه بـهـشـت اعـمال باشد    
  .مـیـزان در بـهـشـت اخـالق قـوت و کمال اراده است ، و آن را محدود به حدى نباید کرد

و تـنـافــى   ) 499.(بـعـضـى فـرموده اند که اینجا مقصود ارتفاع است ، و در آیـه شـریفه عـرض                  
زیــرا  . و ایـن بعیـد اسـت        . ممکن است در عرض برابـر و در ارتفـاع مختلـف باشـند             : نـیـسـت  

. چـنـیـن نـمـایـد کـه مـقـصـود از عـرض مـیـزان سـعـه بـاشـد نـه عــرض مـقـابــل طــول                 
ارنـد،  چـنـانـچـه سـمـاوات و ارض نـیـز عـرض مقابل طول به معناى متفاهم عرفـى و لغـوى ند                

گرچه عرض به معناى بعد ثانى به اصطالح طبیعیین دارند، و کتاب الهى مـشى بـر طبـق اصـطالح                     
  .نمى فرماید

قــال  : قــال   : و در کـافـى شـریـف سـنـد بـه حــضـرت صــادق ، عـلیــه الـسـالم ، رسـانــد                 
ل فـیــه المــلک اال      رسـول اهللا ، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، سـیـاءتـى عـلى النـاس زمــان ال یـنــا                

بـالقـتـل و التـجـبـر، و ال الغـنـى اال بـالغـصـب و البـخـل ، و ال المـحـبـۀ اال باستخراج الدین و                  
فمن اءدرک ذلک الزمان فصبر عـلى الفـقر و هو یقدر على الغنى و صبر على البغـضۀ                 . اتباع الهوى   

العز، آتاه اهللا ثواب خمسین صـدیقا ممـن         و هو یقدر على المحبۀ و صبر على الذل و هو یقدر على              
  ) 500.(صدق بى 
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فـرمـود جـنـاب صـادق ، عـلیـه السـالم ، کـه فـرمـود رسـول خـدا، صلى اهللا علیه و آله و سـلم                   
زود است که مى آید بر مردم زمانى که رسیده نشود در آن سلطنت ، مگر به کشتن و جور کـردن                      ":

) بـه   (نمودن و بـخـل ورزیدن ، و نه محبت و جلب قلوب ، مگر              ، و نه بى نیازى ، مگر به غصب          
پس کـسـى کــه ادارک کـنــد آن زمــان را، پــس صـبــر               . خروج از دین و متابعت هواى نفس        

کـنـد بـر بـى چـیـزى و حـال آنـکــه تـوانــا بـاشــد بــر تـوانـگــرى ، و صـبــر کـنــد بــر                        
در بـاشـد بـر مـحـبـت و جـلب آنـهــا، و صـبــر کـنــد             بـغـضـاى مـردم و حـال آنـکـه او قـا      

بـر ذلت و حـال آنـکـه تـوانـا باشد بر عزت ، بدهد او را خداوند ثواب پنجاه صدیق از کسانى که                    
  ".تصدیق مرا کردند

. و قـریـب بـه این مضمون نیز حدیثى از جناب امیرالمؤ منـین ، علیـه الـسالم ، وارد شـده اسـت                        
  .حادیث در این باب بسیار است ، ما اکتفا نمودیم به همین چند حدیث شریف بالجمله ، ا

  فصل ، در بیان درجات صبر اهلمعرفت 
بـدان تـا ایـن مـقـام آنـچـه ذکـر شـد، راجـع بـه حـال عـامـه و مـتـوسـطـیـن بود، چنانچـه در                 

ولـى از بــراى   . شمار آوردنـد اول این فصول اشاره به آن نمودم که صبر را از مقامات متوسطین به        
صـبـر درجـات دیـگـرى اسـت کـه راجـع بـه اهـل سـلوک و کـمـل و اولیـاسـت ، چنانچـه از                 

و آن ثبات در مـجـاهـده اســت ، و تـرک ماءلوفـات و ماءنوسـات ، بلکـه                   . آن صبر فى اهللا است      
  .و این راجع به اهل سلوک است . ترک خویشتن است در راه محبوب 

و آن راجـع بـه اهـل حــضـور و مــشـاهـده جـمــال            . رتـبـه دیـگـر صـبـر مـع اهللا اسـت       و مـ 
اسـت در وقـت خـروج از جـلبـات بـشـریـت ، و تـجرد از مالبس افعـال و صـفات ، و متجلـى                     
شدن قلب به تجلیات اسماء و صفات ، و توارد واردات انس و هیبت ، و حفظ نفس از تلونـات و                      

  .ام انس و شهودغیبت از مق
و آن از درجـات عـشـاق و مـشـتـاقـیـن اسـت از اهـل          . و درجـه دیـگـر صـبـر عـن اهللا اسـت        

. شـهـود و عـیـان ، در صـورتـى که رجوع به عالم خود کنند و به عالم کثرت و صحو بـرگـردنـد                  
اشاره فـرمـوده مـوالى   و به این مرتبه     . و ایـن اشـق مـراتـب صـبـر و مـشـکلترین مقامات است          

وهبنى صـبرت   : سـالکـان و پـیشواى کامالن و امیر مؤ منان ، علیه السالم ، در دعاى شریف کمیل                 
  ) 501(على عذابک ، فکیف اءصبر على فراقک 

اءى الـصـبـر اشــد؟     : و روى اءن شـابـا مـن المـحـبـیـن سـاءل الشـبـلى عـن الـصـبـر فـقــال              
. الـصـبـر عــلى اهللا      : فـقـال  . ال: فـقـال  . الصـبـر بـاهللا   : فـقـال  . ال: فـقـال  .   الصـبـر هللا : فـقـال  
: فـقــال   . ال: فـقــال   . الصـبـر مـع اهللا    : فـقـال  . ال: فـقـال  . الصـبـر فـى اهللا    : فـقـال  . ال: فـقـال  

  ) 502(فشهق الشبلى و خر مغشیا علیه . الصبر عن اهللا : و یـحـک فـاى ؟ فقال 
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کـه بعـد از     . و آن از بـراى اهـل تـمکین و استقامت اسـت           . و درجـه دیـگـر صـبـر بـاهللا اسـت       
و از آن جـز کمـل را        . حال صحو و بقاء باهللا ، و پس از تخلق به اخالق اهللا ، بـراى آنهـا رخ دهـد                    

ـهــت  و چون از این مراتب مـا را نـصیبى و حـظــى نـمــى بـاشــد، از ایــن ج                    . نصیبى نیست   
والحمدهللا اوال و آخرا و صلى اهللا على محمـد و           . مـبـنـاى ایـن اوراق تفصیل در اطراف آن نیست         

  .آله الطاهرین 
  الحدیث السابع عشر

  حدیث هفدهم
بـالسـنـد المـتـصـل الى االمام االقدم ، حجۀ الفرقۀ و رئیس االمۀ ، محمـد بـن یعقـوب الکلینـى ،                     

ن یحیى ، عن احمد بن محمد بن عیسى ، عن الحسن بن محبوب ،               رضى اهللا عنه ، عـن مـحـمـد ب      
اذا تـاب العبـد توبـۀ نـصوحا،         : عن معاویۀ بن وهب ، قـال سـمعت اباعبداهللا ، علیه السالم ، یقول              

: و کـیــف یــسـتـر عـلیــه ؟ قـال           : فـقـلت  . اءحبه اهللا ، فـسـتـر عـلیـه فـى الدنـیـا و االخـرۀ          
و یـوحــى الـى     . اکتمى علیه ذنوبـه     :  علیه من الذنوب ، ثم یوحى الى جوارحه          ینسى ملکیه ما کتبا   

فیلقى اهللا حین یلقاه و لیس      . بـقـاع االرض ، اکـتـمـى عـلیـه مـا کـان یـعـمـل علیک من الذنوب            
  ) 503(شى یشهد علیه بشى ء من الذنوب 

  :ترجمه 
وقتى که تـوبـه   ": ه السالم ، مى فرمود    مـعـاویـۀ بـن وهـب گـفـت شنیدم از حضرت صادق ، علی         

. کـنـد بـنده اى توبه خالص ، دوستدار شود او را خداوند، پس ستر کند بر او در دنـیـا و آخـرت                     
بـه فراموشـى انـدازد دو فــرشته او را آنچـه را            ": گفـت    "و چگونه بپوشاند بر او؟    : پـس گـفـتـم   

کـتـمــان کـنـیــد بــر او       :  بـه سـوى اعـضاى او       و وحى مـى فرمایـد     . نوشته اند بر او از گناهان       
بـپـوشـانـیـد بـر او آنـچـه را     : و وحـى مـى فـرمـایـد بـه سوى بقعه هاى زمین          . گـنـاهـان او را  

 مالقات مى کند خدا را زمانى کـه مالقـات مـى کنـد او را و             پس  . عمل مى کرد بر شما از گناهان        
  ".ر او به چیزى از گناهان حال آنکه نیست چیزى که شهادت بدهد ب

  در حقیقت توبه است 
و آن عبارت است از رجـوع از طــبیعت بـه            . شرح بدان که توبه یکى از منازل مهمه مشکله است           

سوى روحانیت نفس ، بعد از آنکه به واسطه معاصى و کدورت نافرمانى نـور فطـرت و روحانیـت     
  .محجوب به ظلمت طبیعت شده 

ـال اجـمـاال ایـن اسـت کـه نـفـس در بــدو فـطــرت ، خــالى از هــر                 و تـفـصـیـل ایـن اجـم   
گـویى  . نـحـو کـمـال و جمال و نور و بهجت است ، چنانچه خالى از مقابالت آنهـا نیـز هـست                     

نه داراى کماالت روحانى ، و نه متـصف بـه اضـداد آن              : صفحه اى اسـت خـالى از مـطلق نقوش        
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یـاقـت بـراى حـصـول هـر مقامى در او ودیعه گذاشته شده اسـت            ولى نـور اسـتـعـداد و ل    . است  
و چون ارتکاب معاصى کند، بـه       . ، و فـطرت او بر استقامت و خمیره او مخمر به انوار ذاتیه است               

و هر چه معاصى بیشتر شود، کدورت و ظلمـت افــزون   . واسطه آن در دل او کدورتى حاصل شود  
ک و ظلمانى شود و نور فطرت منطفى گـردد و بــه شـقــاوت               گـردد تـا آنـکـه یکسره قلب تاری     

اگـر در بـیـن ایـن حـاالت ، قـبـل از فـرا گـرفـتــن ظـلمــت تـمــام صـفـحــه                 . ابـدى رسـد 
قـلب را، از خـواب غـفـلت بیدار شد و پس از مـنـزل یـقـظـه بــه مـنــزل تـوبــه وارد شــد و             

ى ، که اجمالى از آن در این اوراق انشاءاهللا ، ذکر مـى شـود،              حـظـوظ ایـن مـنـزل را بـه شـرایـطـ     
استیفا کـرد، از حـاالت ظـلمـانـیـه و کـدورات طـبـیـعـیـه بـرگـشـت مـى نـمـایـد بــه حــال               

گویى صفحه اى مى شود باز خـالى از کـمــاالت و            . نـور فـطـرت اصـلى و روحـانیت ذاتیه خود      
) 504.(التائب من الذنب کمن ال ذنب لـه         : ث شریف مشهور است     چـنـانـچه در حدی  . اضـداد آن   

  .رجوع کننده از گناه مثل کسى است که گناه نداشته باشد
پس ، معلوم شد که حقیقت توبه رجوع از احکام و تبعات طبیعت است به سوى احکام روحانیـت                   

و سـفـر کـردن و چنانچه حقیقت انابه رجوع از فطرت و روحانیت است به سوى خـدا            . و فطرت   
پــس مـنــزل    . مـهـاجـرت نـمـودن از بـیـت نـفـس اسـت بـه سـوى ســر مـنــزل مـقــصـود             

  .و تفصیل آن در این اوراق مناسب نیست . تـوبـه مـنـزل مـقـدم بـر مـنـزل انـابـه اسـت 
  فصل ، دشوارى توبه و جبران معاصى 

و آن این اسـت کـه توفیـق بـه           . ک نکته مهمه    بر سالک طریق نجات و هدایت الزم است تنبه به ی          
توبه صحیحه کامله با حفظ شرایط آن ، چنانچه ذکر مى شود، از امـور مـشکله اسـت ، و انــسـان                       
کـمـتـر مـیـتـوانـد نـایـل بـه ایـن مـقـصـد شـود، بـلکـه دخـول در گـنـاهـان ، خصوصا کبـائر               

و اگــر درخــت     . وبه بـکـلى غـافــل مــى کـنــد       و موبقات ، باعث مى شود که انسان را از یاد ت           
مـعـاصـى در مـزرعـه دل انـسـانـى بارمند و برومند گردید و ریشه اش محکم شد، نتـایجى بـس                  
ناهنجار دهد، که یـکـى از آنـهـا آن اسـت که انسان را از توبـه بکلـى منـصرف مـى کنـد، و اگـر                         

ردا و این ماه و آن ماه کار را مى گذرانـد، و بـا               گاهگاهى نیز مـتذکر آن شود، بتسویف و امروز و ف         
غافـل از   . خود مى گـویـد کـه در آخـر عـمـر و زمـان پـیـرى تـوبـه صـحـیـحـى مــى کـنــم                 

  ) 505.(آنکه این مکر با خدا است ، واهللا خیر الماکرین 
، یـا آنکـه     گـمـان نـکـن کـه پـس از مـحـکـم شـدن ریــشه گناهـان انـسان بتوانـد توبـه نمایـد                  

 بهار توبه ایام جوانى است کـه بـار گناهـان کـمـتــر و                 پس  . بـتـوانـد بـه شـرایـط آن قـیام نماید     
کـدورت قـلبـى و ظـلمـت بـاطـنـى نـاقـص تـر و شـرایــط تـوبــه سـهــل تــر و آسـانـتــر                   

و . تر است   انـسـان در پـیـرى حـرص و طـمـع و حـب جـاه و مـال و طـول امـلش بیش              . اسـت  



 ٢١٠

گـیـرم کــه انــسـان بتوانـد    . شاهد بر آن اسـت ) 506(این مجرب است ، و حدیث شریف نبوى        
در ایام پیرى قیام به این امر کند، از کجا به پیرى برسد و عجل موعـود او را در سـن جـوانى و در                          

ـ            ودن پـیـران دلیــل    حال اشـتـغـال بـه نـافـرمـانـى نـربـایـد و بـه او مـهـلت دهـد؟ کـمـیـاب ب
در یک شهر پنجاه هزار نفرى ، پنجـاه نفـر پیـر هـشتاد     . اسـت کـه مـرگ به جوانان نزدیکتر است  

  .ساله نمى بیند
پـس اى عـزیـز از مـکـاید شیطان بترس و در حذر باش ، و با خداى خود مکر و حیله مکـن کـه                       

. ه استغفار جبران گذشته مـى کـنــم         پـنـجـاه سال یا بیشتر شهوت رانى مى کنم و دم مرگ با کلم            
اگـر در حـدیـث دیـدى یـا شـنیدى که حـق تعـالى بـر ایـن امـت                 . ایـنـهـا خـیـال خـام اسـت     

تـفـضـل فـرمـوده و تـوبـه آنـهـا را تـا قـبـل از وقـت مـعـایـنـه آثـار مـرگ یـا خـود آن قبـول                  
مگر توبه  . قت توبه از انسان متمشى شـود     صحیح است ، ولى هیهات که در آن و        ) 507(مى فرماید، 
قیام به امر توبه زحمت دارد، برگشت و عزم بر برگشت نـکــردن ریــاضات علمیـه و                  ! لفظ است   

عملیه الزم دارد و اال خود به خود انسان نادر اتفاق مى افتد که در فـکـر تـوبـه بـیـافتد یا موفق به                     
و قـبـول آن ، اجـل مهلـت ندهـد، و انـسان را بـا بـار             آن شود، یا اگر شد بتواند به شرایط صحت          

آن وقت خدا مـى دانـد       . معاصى سنگین و ظلمت بى پایان گناهان از ایـن نـشـئه مـنـتـقـل نـماید           
جـبـران مـعاصى در آن عالم ، فرضا که اهل نجات          . که به چه گرفتاریها و بدبختیها دچار مى شـود        

ــد، کــار سـهـــ      ــت امــرش ســعادت باش ــسـت و عاقب فـــشـارهـا و زحـمـتـهـــا و  . لى نـیـ
  .سـوخـتـنـهـایـى در دنبال است تا انسان الیق شفاعت شود و مورد رحمت ارحم الراحمین گردد

به کمر بزن و عزم را محکم و اراده را قوى کـن ، و از                ) همت  (پـس اى عزیز، هر چه زودتر دامن        
ایى مى باشـى ، توبـه کـن ، و مگـذار فرصـت               گـنـاهـان ، تا در سن جوانى هستى یا در حیات دنی          

  .خداداد از دستت برود، و به تسویالت شیطانى و مکاید نفس اماره اعتنا مکن 
  نکته مهمه

و آن این است که شخص تائب پس از توبـه نـیــز،             . و نـیـز بـه یک نکته مهمه باید توجه داشت          
چنانچـه صـفـحــه    . مـى مانـد   آن صـفـاى بـاطـنى روحانى و نور خـالص فطـرى بـرایش بـاقى ن              

کـاغـذى را اگـر سیاه کنند و باز بخواهند جال دهند، البته به حالت جالى اولى بـرنـمــى گــردد،                   
یـا ظـرف شـکـسـتـه را اگـر اصـالح کـنـنـد، بـاز بـه حـالت اولى مشکل است عود کند، خیلـى                 

انـسـان رفتار کند، یا دوستى کـه  فرق است میانه دوستى که در تمام مدت عمر با صفا و خلوص با         
عالوه بر آن کـه کــم کــسـى اسـت کـه بتوانـد              . خیانت کند و پس از آن عذر تقصیر طلب نماید         

پس ، انسان باید حـتـى االمکان داخـل در معاصـى و نافرمـانى              . درست قیام به وظایف توبه بنماید     
خداى نخواسته گرفتارى پیدا کرد،     و اگر   . نشود که اصالح نفس پس از افساد از امور مشکله است            
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هر چه زودتر در صدد عالج برآید که هم فساد کم را زود مـى شـود اصـالح کـرد، و هـم کیفیـت                  
  .اصالح بهتر مى شود

تـدبــر و تـفـکــر در حــال        . اى عـزیـز، بـا بـى اعـتـنـایـى و سـرسـرى از ایـن مـقـام مـگـذر          
اب خدا و احادیث خاتم انبیاء و ائمه هـدى ، سـالم اهللا              خـود و عـاقبت امر خویشتن کن ، و به کت         

علیهم اجمعین ، و کلمات علماى امت و حکم عقل وجدانى رجوع نما، و این بـاب را، کـه مفتـاح                      
ابـواب اسـت ، بـه روى خـود بـگـشـا، و در ایـن مـنـزل ، کـه عـمـده مـنـازل انـسـانیت اسـت                  

و از خـداونــد تـبــارک و       . به آن بده و مواظبت از آن کن         نسبت به حال ماها، وارد شو و اهمیت         
تـعـالى تـوفـیـق حـصـول مـطـلوب بـخـواه ، و از روحـانـیـت رســول اکــرم و ائمــه هــدى                  
سـالم اهللا عـلیـهـم ، استعانت کن ، و به ولى امر و ناموس دهر، حـضـرت امـام عـصـر، عجل اهللا                   

گوار دستگیرى ضعفا و بازماندگان را مى فرماید و بیچارگان را دادرسى            فرجه ، پناه ببر، البته آن بزر      
  .مى نماید

  فصل ، در ارکان توبه
بـدان کـه از بـراى تـوبـه کـامـله ارکـان و شـرایطى است که تا آنها محقق نـشود، توبـه صـحیحه                  

  .و ما به ذکر عمده آنها که الزم است مى پردازیم . حاصل نشود
ه رکن رکین اوست ، ندامت و پشیمانى اسـت از گناهـان و تقـصیرات گذشـته ، و                    یـکى از آنها، ک   

و ایــن دو در حـقـیـقــت       . دیـگـر، عـزم بـر بـرگـشـت نـنـمـودن بــر آن اســت هـمـیــشـه             
و عـمـده در ایـن    . مـحـقـق اصـل حـقـیـقـت تـوبـه و بـه مـنـزله مـقـومـات ذاتـیـه آن اسـت            

و آن ، چنان صورت پذیرد کـه انـسان          . یـن مـقام و تحقق به این حقیقت است         بـاب تـحـصـیـل ا  
متذکر تـاءثـیـر مـعـاصـى در روح و تـبـعـات آن در عـالم بـرزخ و قـیـامـت بــشـود از وجــه                  

چـنـانـچـه پـیـش اصـحـاب مـعـرفــت مـبـرهــن و در اخـبــار اهــل             . مـعـقـول و مـنـقـول    
لیـهـم السـالم ، وارد است کـه از بـراى معاصـى در عـالم بـرزخ و قیامـت                    بـیـت عـصـمـت ، عـ   

صـورتـهـایـى اسـت به مناسبت آنها، که در آن عـالم داراى حیـات و اراده هـستند و انـسان را از                      
پـس ، در آن عـالم   . روى شـعـور و اراده انـسان را مى سوزاند، زیرا که آن نشئه نشئه حیات است            

و در احادیث شـریـفـه و     . مال حسنه یا قبیحه ماست که با ما محشور مى گردد          صورتهایى نتیجه اع  
قـرآن کـریم تصریحاً و تلویحاً ذکر این مطلب بسیار شده ، و مطابق اسـت بـا مــسـلک حکمـاى                     

و همینطـور از بـراى هـر معـصیتى در روح اثــرى              . اشراق و ذوق و مشاهدات اهل سلوک عرفان         
تعبیر فرمودنـد، و آن کـدورتى       ) 508(در احـادیث شریفه به نقطه سوداء     حـاصـل شـود، کـه آن را      

است که در قلب و روح پیدا شود و کم کم افزون مى شود و انسان را منتهـى مـى کنـد بـه کفـر و                    
  ) 509.(زندقه و به شقاوت ابدى مى رساند، چنانچه پیش از این تفصیل این جمله داده شد
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بر این معانى پیدا کرد، و به فرموده هـاى انبیـاء و اولیـاء عـلیـهــم      پـس ، انـسـان عـاقـل اگر تنبه       
نـفــر  ) یــک   (السـالم ، و عـرفـا و حـکـمـا و عـلمـا، رضـوان اهللا عـلیـهـم ، بــه قــدر قــول                   
و اگـر خـداى     . طـبـیـب مـعـالج اعتنا کرد، البد از معاصى پرهیز مى کند و گرد آنهـا نمـى گـردد                 

 بزودى از آن منزجر مى شود و پشیمان مى گردد، و صـورت نـدامت در قلـبش                   نخواسته مبتال شد،  
و آثــار آن خـیــلى نـیـکــو        . و نتیجه این پشیمانى و ندامت خیلى بـزرگ اسـت            . ظاهر مى شود  

و همین کـه    . اسـت ، و عـزم بـر تـرک مـخـالفـت و مـعـصـیـت بـر اثـر نـدامـت حـاصـل شود             
 کار سالک طریق آخرت آسان شود و تـوفـیـقــات الهـیــه شـامــل              این دو رکن توبه حاصل شد،     

و این روایت شریفه محبوب     ) 510.(حال او شود، و به حسب نص آیه شریفه ان اهللا یحب التوابین              
  .حق تعالى شود اگر در این توبه خالص باشد

 تخلـیص تـوبــه     و بـایـد انـسـان بـا ریاضات علمى و عملى و تفکرات و تدبرات الیقه الزمـه در               
صورت . خدا مى دانـد  . بـکـوشـد، و بفهمد که محبوبیت پیش حق تعالى به میزان حساب در نیاید            

حب حق در آن عوالم چه انوار معنویه و تجلیات کاملـه اى اسـت و خداونـد تبـارک و تعـالى بـا                         
  .محبوب خود چه معامله مى فرماید

سالها در نافرمانى و سـتـیـزه     . لنعم را نمى دانى     اى انسان چه قدر ظلوم و جهولى و قدر نعم ولى ا           
بـا چـنین ولى نعمى که تمام وسایل آسایش و راحت تو را فراهم فرموده بدون آنـکــه بــراى او،                    
نـعوذ باهللا ، فایده و عایده اى تـصور شـود، بـه سـر بـردى و هتـک حرمـت کـردى و بیحیـایى و                            

دى و برگشت نمودى و تـوبـه کردى ، حق تعـالى           سرخودى را به آخر رساندى ، اکنون که نادم ش         
  !این چه رحمت واسعه و نعم وافره اى است . تو را محبوب خود گرفت 

خداوندا، ما عاجزیم از شکر نعم تو، لسان ما و همه موجودات الکن است از حمد و ثناى تو، جــز             
ما چه هـستیم    . نداریم  آنکه سر خجلت به پیش افکنیم و از بیحیاییهاى خویش عذر بخواهیم چاره              

که الیق رحمتهاى تو باشیم ، ولى سعه رحمت و عموم نعمت تو بیش از آن است کـه در حوصـله                      
  ) 511.(اءنت کما اءثنیت على نفسک . تقریر آید

و نـیـز بـایـد انـسـان بـکـوشـد تـا آنـکـه صـورت نـدامـت را در دل قـوت دهـد تـا انـشـاءاهللا                
و آن چنان است کـه بـه واسـطــه تـفـکــر در تـبـعــات و آثــار                  .  وارد شود  بـه بـیـت احـتـراق  

را ) 512(مـوحـشـه مـعـاصـى نـدامـت را در دل قــوت دهــد، و نـمـونــه نــار اهللا المـوقــده                   
خـود بـه اخـتـیـار خـود در دل خـود روشـن کـنـد و قـلب را بـه آتـش نـدامـت محترق کند تا                  

بداند که اگـر ایـن آتـش        . ز آن آتش بسوزد و کدورت و زنگار قلب مرتفع شود          آنکه همه معاصى ا   
در این عالم خود بـراى خـود روشن نکند، و این در جهنم را، که خود بـاب االبـواب بهـشت                     ) را(

است ، به روى خود مفتوح نکند، از این عـالم کـه منتقـل شـد، ناچـار در آن عـالم آتـش سـخت                           
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و ابواب جهنم به روى او باز گردد و ابواب بهشت و رحمـت بـه روى            سوزناکى براى او تهیه شود      
  .او منسد گردد

خـداونـدا، سینه سوزناکى به ما عنایت فرما، و از آتش ندامت جذوه ندامت در قلب ما بیفکن و آن                   
 دنیایى بسوزان و کدورت قلبیه ما را بر طرف فرما، و مـا را از ایـن عــالم بــى                        را بـه ایـن آتـش     

  .انـک ولى النـعـم و عـلى کل شى ء قدیر. ـعـات مـعـاصـى بـبـرتـب
  فصل ، در شرایط توبه است 

و از بـراى آن شـرایـط قبـول و شـرایط          . آنـچـه در فـصـل سـابـق ذکـر شـد، ارکـان تـوبـه بـود        
 عمـده  عمده شرایط دو امر اسـت ، چـنـانـچه. کمالى است ، که آنها را به ترتیب مذکور مى داریم  

و ما در این باب مى پردازیم به ذکر کـالم شـریف حـضرت مـولى               . شرایط کمال نیز دو امر است       
  .الموالى ، زیرا که آن در حقیقت از جوامع کلم و کالم ملوک و ملوک کالم است 

: فقـال لـه     . اســتغفراهللا   : روى فـى نـهـج البـالغـۀ ان قـائال قـال بـحـضـرتـه ، عـلیــه الـسـالم              
: اتدرى ما االستغفار؟ ان االستغفار درجۀ العلیین ، و هو اسم واقع على سـتـه مـعـان                ! ثکلتک امک   

و الثالـث ان تـؤ دى الـى         . و الثانى العزم على ترک العـود الیـه ابـدا          . اولهـا النـدم عـلى مـا مـضى      
ن تـعـمـد الـى کـل      و الرابـع اء  . المخلوقین حقوقهم حتى تلقى اهللا سبحانه املس لیس علیک تبعۀ           

و الخامس اءن تعمد الى اللحم الذى نبت على السحت ، فتذیبه            . فریضۀ علیک ضیعتها فتؤ دى حقها     
و السـادس اءن تـذیـق الجــسـم      . باالحزان حتى تلصق الجلد بالعظم و ینشاء بینهما لحـم جـدیـد         

  ) 513.(الم الطـاعـۀ کـمـا اءذقـتـه حـالوۀ المـعـصـیـه 
رضـى اهللا عنـه ، در نهـج البالغـه روایــت             ) 514(یـد جـلیـل القـدر، الـسید الرضـى ،       جـنـاب سـ 

اسـتغفراهللا  : فـرمـود کـه هـمـانـا گـویـنـده اى در مـحـضر حضرت امیـر، علیـه الـسالم ، گفـت                  
مـادرت در عزایـت گریـه کنـاد، آیـا مـى دانـى چیـست اسـتغفار؟ هـمـانــا                     ": پس فرمود به او   ".

اول . و آن اسـمـى اسـت کـه واقع مى شود بر شـش معنـى              . ـه عـلیـیـن اسـت    اسـتـغـفـار درج 
. دوم ، عزم بر برگشت ننمودن است به سـوى آن همیـشگى              . آنـهـا پـشـیـمـانـى بر گذشته است      

سوم ، ادا کنى به سوى مخلوق حق آنها را تا مالقات کنى خداى سبحان را پاکیزه که نبوده باشد بر                     
چهـارم ، آنکـه روى آورى بــه سـوى هـر             .) یعنى حقى از کسى به عهده تو نباشـد        . (تو دنباله اى    

پـنـجـم ، روى آورى به سوى     . فریضه که بر تو است که ضایع کردى آن را، پس ادا کنى حق آن را               
گوشتى که روییده شده است بر حرام ، پس آب کنى آن را بـه انـدوهـهـا تـا بچـسبد گوشـت بـه                       

ششم ، آنکـه بچـشانى جـسم را درد فرمـانبردارى ،             . شود بین آنها گوشت تازه      استخوان و روییده    
  ".چنانچه چشاندى آنرا شیرینى نافرمانى 
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و . ایـن حدیث شریف مشتمل است اوال بر دو رکن توبه که پشیمانى و عزم بر عدم عــود اســت            
انسان . ق خالق است     از آن ، بـر دو شـرط مـهـم قـبـول آن کـه رد حـقوق مخلوق رد حقو                 پـس  

انسان تائب آن است که هـر چـه از مـردم            . به مجرد آنکه گفت توبه کردم ، از او پذیرفته نمى شود           
بناحق بـرده رد بـه آنـها کند، و اگر حقوق دیگرى از آنها در عهده اوست ، و ممکن اسـت تاءدیـه                      

 تـرک کـرده ، قـضا کنـد یــا      و هر چه از فرایض الهیـه . یا صاحبش را راضى نماید، قیام به آن کند     
بدانـد کـه ایـنـهــا    . تـاءدیـه نـمـایـد؛ و اگـر تمام آنها را ممکنش نیست ، قیام به مقدار امکان کند     

حـقـوقى است که از براى یک از آنهـا مطـالبى اسـت ، و در نـشئه دیگـر از او بـه اشـق احــوال                            
ءدیـه آنـهـا نـدارد جــز آنــکه حـمــل         مـى کـنـنـد، و در آن عـالم راهـى بـراى تـا        ) مـطـالبـه  (

پس ، در آن وقت بیچاره و بدبخت مى         . بـار گناهان دیگران را کند و رد اعمال حسنه خود را نماید           
  .شود و راهى براى خالص و چاره براى استخالص ندارد

ایــش  اى عزیز، مبادا شیطان و نفس اماره وارد شوند بر تو و وسوسه نمایند و مطلب را بزرگ نـمـ                  
بدان که در این امـور هـر قدر، ولـو         . دهـند و تو را از توبه منصرف کنند و کار تو را یکسره نمایند             

اگر نمازهاى فوت شده و روزه هـا و کفـارات و حقـوق              . به مقدار کمى نیز باشد، اقدام بهتر است         
احم ، از لطـف     خدایى بسیار است و حقوق مردم بیشمار است ، گناهان متراکم است و خـطـایا متز              

خداوند ماءیوس مشو و از رحمت حق ناامید مباش که حق تعالى اگر تــو بــه مـقــدار مـقــدور                     
بدان که یاءس از    . اقـدام کـنـى ، راه را بـر تـو سـهـل مـى کند و راه نجات را به تو نشان مى دهد                  

 و بیـشتر از آن      رحمت حق بزرگترین گـنـاهـى است که در نفس گمان نمى کنم هیچ گناهى بـدتر              
انسان ماءیوس از رحمت چنان ظلمتى قلبش را فرا بگیرد و چنـان افـسارش گـسیخته              . تاءثیر نماید 

مـبــادا از رحـمــت حــق غـافــل         . شود که بـا هـیـچ چـیـز اصـالحـش نـمـى تــوان نـمــود          
هــر  رحمت حـق از همـه چیـز بزرگتـر و بــه              . شـوى و گناهان و تبعات آن در نظرت بزرگ آید         

تـو از اول چـه بــودى ؟ در        ) 515(داد حـق را قـابـلیـت شـرط نـیـسـت       : چـیـز شـامـل اسـت    
ظـلمـت عـدم قـابـلیـت و اسـتـعـدادى نـیـسـت ، حـق جـل و عـال بـى اســتحقاق و اسـتعداد                 
و بدون سئوال و سابقه دعا تو را نعمت وجود و کمـاالت وجـود بخـشید؛ بـسط بـساط نعـم غیـر                   

وره و رحمتهاى غیر متناهیه فرمود، و تمام موجودات مسخر تو کرد؛ اکنون هم از عدم صرف                 محص
خداوند وعده رحمت داده ، وعده مغفرت فرمـود، تـو یـک             . و از نابودى محض حالت بدتر نشده        

قدم پیش بیا و به سوى درگاه قدس او قدم گذار، او خود از تو با هر وسـیله اى هـست دسـتگیرى                
 و اگر نتوانستى تاءدیه حقوق او کـنـى ، از حـقوق خود مى گذرد، و حقوق دیگـران را                  .مى فرماید 

را، کــه در    ) 516(قــضـیـه جــوان نـبــاش       . اگر نتوانستى تاءدیه نمایى ، جبران مــى فـرمـایــد         
  .عـهـد رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، بود، شنیدى 
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بـا  . اقدام بایـد کـرد    .  ، ولى قـدرى تـوجـه مى خواهد      اى عـزیـز، راه حـق سـهـل اسـت و آسـان       

تـسـویـف و تـاءخـیـر امر را گذراندن و بار گناهان را هر روز زیاد کردن کار را سخت مى کـنـد،                   
تـو  . ولى اقـدام در امـر و عـزم بـر اصـالح امـر و نـفـس راه را نـزدیـک و کـار را سهل مى کنـد                    

اگر نتیجه گرفتى ، صحت مطلب بر تو ثـابـت مـى شــود، و اال راه               تجربه کن و چندى اقدام کن ،        
و اما آن دو امر دیگر کـه جـنــاب امـیـرالمــؤ مـنـیــن ،               . فساد باز است و دست گنهکار تو دراز       

عـلیـه السـالم ، فـرمـوده اسـت از شـرایـط کـمـال تـوبـه و تـوبـه کـامــله اســت ، نــه آنکـه                    
  . پیدا نمى کند یا قبول نمى شود، بلکه توبه بدون آنها کامل نیست توبه بدون آنها تحقق

بدان که از براى هر یک از منازل سالکان مراتبى است که به حسب حاالت قلوب آنهـا فـرق مــى                      
شـخـص تـائب اگـر بـخـواهـد بـه مـرتـبـه کـمـال آن نـایـل شـود، بـاید تدارک تـروک              . کـنـد

یعنى حظـوظ  . ا که ترک کرده بود تدارک کرد ـ تدارک حظوظ را نیز بکند را که کرد ـ یعنى آنچه ر 
و آن بـه ایـن نحـو        . نفسانیه اى که در ایام معاصى براى او حـاصـل شـده بـود بایـد تـدارک کنـد                 

صورت پذیرد که آثار جسمیه و روحـیـه کـه در مـمـلکـت او حـاصـل شده بـود از معاصـى ، در              
ک نماید تا نفس به صقالت اولیه و روحانیت فطریه خود عـود کنـد و     صدد برآید که از آن بکلى ح      

تصفیه کامله از براى او حـاصـل آیـد، چـنـانـچـه دانـسـتـى کـه از بـراى هـر مـعــصـیتى و هـر        
پس . لذتى در روح اثرى حـاصـل آیـد، چـنـانـچه در جسم نیز قوتى حاصل شود از بعضى از آنها                

ه قیام کند و آن آثار را بکلى قلع کند، و ریاضـت جـسمیه و روحیـه بـه                    شخص تائب بـایـد مـردان   
. همان طور که حضرت موال دستور داده اسـت  . خود دهد تـا تـبـعـات و آثار آن بکلى مرتفع شود      

پس بـه واسـطـه ریـاضـات جـسـمیه و امساک از مقویات و مفرحات و گـرفتن روزه مـستحبى و         
و بـه  . اوست ، گوشت حاصل از معاصى یا در ایام معاصى را ذوب کند            یا واجـبـى ، اگـر به عهده       

واسـطـه ریـاضات روحیه و عبادات و مناسک ، حظوظ طبیعت را تدارک کند، زیرا کـه در ذائقــه                   
روح صـورت لذات طـبـیـعـیـه مـوجـود اسـت ، و تـا آن صـورتـهـا مـتـحـقــق اسـت ، نفـس                  

ـاشـق بـه آنهاست ، و بیم آن است که خداى نخواسـته بـاز نفـس                مـتـمـایـل بـه آنـهـا و قـلب ع     
پس بـر سـالک راه آخـرت و تائـب از معاصـى الزم               . سـرکـشـى کـنـد و عـنان را از دست بگیرد       

اسـت کـه الم ریـاضـت و عبادت را به ذائقه روح بچـشاند، و اگـر شـبى در معـصیت و عـشرت                       
 قیام به عبادت خدا، و اگر روزى را بـه لـذات طبیعیـه        بـسـر بـرده ، تـدارک آن شـب را بـکـند به        

نفس را مشغول کرده ، به صیام و مناسک مناسبه جبران کند، تا نفس بکلى از آثار و تـبـعــات آن ،                
البته تــوبه در ایـن صـورت        . کـه حـصول تعلقات و رسوخ محبت به دنیاست ، پاک و پاکیزه شود            

و پیوسته در خالل اشتغال به این امور تفکـر و       . عود مى کند  کاملتر مى شود و نورانیت فطریه نفس        
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تدبر کند در نتایج معاصى و شدت بأ س حق تعالى و دقـت مـیزان اعمـال و شـدت عـذاب عـالم                       
برزخ و قیامت ، و بفهمد و به نفس و قلب بفهماند که تمام اینها نتایج و صور این اعمـال قبیحـه و                   

امیـد اسـت کـه پــس از ایــن عــلم و تـفـکــر، نـفــس از                   مخالفتهاى با مالک الملوک اسـت ،        
مـعـاصـى مـتـنـفـر شـود و انـزجــار تــام و تــمام بـرایش حـاصــل شــود، و بــه نـتـیـجــه           

  .مـطـلوبـه در بـاب تـوبـه بـرسـد و تـوبـه او کامل و تمام شود
انسان که در مرحله اولى مـى      و البته   . پـس ، ایـن دو مـقام از متممات و مکمالت منزل توبه است             

خـواهد وارد منزل توبه شود گمان نکند آخر مراتب را از او خواستند، و به نظـرش راه صـعــب و        
هـر مـقــدارى کــه حـال سـالک طریـق           . مـنـزل پـر زحـمـت آیـد و یـکـسـره تـرک آن کـنـد        

ارد طـریـق شـد، راه را     پس از آنکه و   . آخرت اقتضا مى کند، همان اندازه مطلوب و مرغوب است           
پس نباید سختى راه انسان را از اصــل مـقـصد بـاز دارد،              . خـداى تـعـالى بـر او آسـان مـى کـند      

اگر عظمت مقـصد را بفهمـیم ، هــر زحــمتى در راه آن     . زیرا که مقصد خیلى بزرگ و مهم است  
تر اسـت ، و چـه   آیا چه مقصدى از نجـات ابـدى و روح و ریحـان همیـشگى بـاال     . آسان مى شود  

خطرى از شقاوت سرمدى و هالکت دائمى عظیمتر است ؟ با ترک توبـه و تـسویف و تـاءخیر آن                     
ممکن است انسان به شقاوت ابدى و عذاب خالد و هالک دائم برسد، و با دخـول در ایـن منـزل ،                    

پس وقتى مقصد بدین عظمت اسـت ، از  . ممکن است انسان سعید مطلق شود و محبوب حق گردد 
  .حمت چند روزه چه باک است ز

مقایسه کن امور آخرتى را بـه       . و بـدان کـه اقـدام بـه قـدر مقدور هر چه هم کم باشد مفید است               
نتوانستند به مقصد عالى خود برسند، از مقصد کوچک دست بـر نـمــى           ) اگر(امور دنیایى که عقال     

ـیـل کـنـنــد، از مـطــلوب نـاقــص        دارنـد، و اگـر مـطـلوب کـامـل را نـتـوانـسـتـنـد تـحــص        
صـرفـنـظـر نـمـى کـنـنـد، تـو نـیـز اگـر بـه کمال آن نمى توانى نایل شوى ، از اصـل مقـصد و                    

  .از صرف حقیقت آن باز نمان و هر مقدارى ممکن است در تحصیل آن اقدام کن 
  فصل ، در نتیجه استغفار

ن اقدام کند پناه بردن بـه مقـام غفاریـت حـق             از امـورى کـه بـراى شـخـص تـائب الزم است بدا        
از حــضـرت حــق جــل جــالله و مـقــام            . تـعـالى و تـحـصـیـل حـالت اسـتـغـفـار اســت        

غـفـاریـت آن ذات مـقـدس بـا زبـان قـال و حـال و سـر و عـلن در خـلوات ، با عجز و نالـه و                      
البته مقـام غفاریـت و سـتاریت        . ت آن را  تضرع و زارى ، طلب کند که بر او ستر کند ذنوب و تبعا             

چــون صــور مـلکـوتـیــه      . ذات مقدس اقتضا مى کند ستر عیوب و غـفـران تـبـعـات ذنـوب را           
اعمال به منزله ولیده انسان ، بلکه باالتر از آن ، است ، و حقیقت توبه و صیغه استغفار بـه مـنــزله                      

سترش آن ولیده ها را با لعـان مــسـتـغـفـر از او            لعـان اسـت ، حـق تـعـالى به واسطه غفاریت و          
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و هـر یـک از مـوجـودات کـه اطـالع بـر حـال انسان پیدا کردند، چـه              . مـنـقـطـع مـى فـرمـایـد  
از مالئکه و کتاب صحائف جرائم ، و چه از زمان و مکان و اعضا و جوارح خـود او، آنهـا را از آن           

ساء مى فرماید، چنانچه در حـدیـث شـریـف اشـاره بــه آن           گناه محجوب مى فرماید، و همه را ان       
و مـمـکــن اســت وحــى    . ینسى ملیکیه ما کتبـا علیـه مـن الذنــوب           : شـده است که مى فرماید    

حضرت حق تعالى به اعضا و جوارح و بقاع ارض به کتمان معاصى ، که در حدیث شـریف اسـت                     
و شـایـد مـراد رفــع     . به عـدم شـهـادت بـاشـد   همین انساء آنها باشد، چنانچه ممکن است فرمان         

آثار معاصى از اعضا باشد که به واسطه آن شـهـادت تـکـویـنـى حـاصل آیـد، چنانچـه اگـر توبـه            
نکند، هر یک از اعضایش ممکن است به لسـان قـال یـا حـال شـهـادت دهـنـد بـر کـرده هــاى                  

و ستاریت حق اقتضا کرده است که االن که در ایـن            چـنـانـچـه مـقـام غـفاریت    . او در هـر حـال     
عالم هستیم ، اعـضـاى ما شهادتى بر اعمال ما ندهند، و زمان و مکان کرده هاى ما را مستور دارند،                    
همین طور در عـوالم دیـگـر، اگـر بـا تـوبـه صـحـیـحـه و اسـتـغـفـار خـالص از دنـیـا بـرویـم               

و شـاید مقتـضاى     . ارند، یا آنکه از اعمال ما بکلى محجوب مى شوند         ، اعـمـال مـا را مـستور مى د      
کرامت حق جل جالله دومى باشد که انسان تائب پیش احدى سرافکنده نباشـد و خجلـت زدگـى                   

  .واهللا العالم . نداشته باشد
  فصل ، در تفسیر توبه نصوح

. ن مقام مـنـاسـب اســت  بـدان که در تفسیر توبه نصوح اختالفاتى است ، که ذکر آن مجمال در ای           
و مـا در ایـنـجـا اکـتـفـا مـى نـمـایـیـم بـه تـرجـمـه کـالم مـحـقـق جلیل ، شیخ بهایى ، قدس                 

  .اهللا نفسه 
کـه همانـا    ) 517(مـحـدث خـبیر، مجلسى ، رحمه اهللا نقل مى فرماید که شیخ بهائى فرموده است               

یکـى آنکـه مـراد تـوبــه اى اســت کــه       . ذکر کرده اند مفسرین در معنى توبـه نـصوح وجـوهى       
نـصـیـحـت کـنـد مـردم را، یـعـنـى ، دعـوت کـنـد مـردم را کــه بـیـاورنــد مثـل آن را بـراى                    

صـاحبش را تـا از جــاى بـکـنــد          ) کند(یا آنکه نصیحت    . ظاهر شدن آثار جمیله آن در صاحبش        
یگر آنکـه نـصوح تـوبــه اى اســت کــه            و د . گناهان را، و دیگر عود نکند به سوى آنها هیچ گاه            

و .  بـاشـد بـراى خـداونـد، چـنـانـچـه عـسـل خـالص از شمع را عسل نـصوح گوینـد                خـالص  
خلوص آن است که پشیمان شود از گـنـاهـان بـراى زشـتـى آنـهـا، یا براى آنکه خـالف رضـاى                  

  .خداى تعالى هستند، نه براى ترس از آتش 
به اینکـه پـشیمانى از گناهـان بـراى          ) 518(در تجرید حکم فرموده است      جـنـاب مـحـقق طوسى    
  .ترس از آتش توبه نیست 
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زیرا که توبه مـى دوزد از دیـن آنچـه را            . و دیگر آنکه نصوح ازنصاحۀ است ، و آن خیاطت است            
اطت یا آنکه جمع مى کند میانه تائب و اولیاى خدا و احباى او، چنانکه خی              . گناهان پاره کرده است     

  .جمع مى کند مابین پارچه هاى لباس 
و دیـگـر آنـکـه نـصـوح وصـف از بـراى تـائب اسـت ، و اسـنـاد آن بـه سـوى تـوبـه از قبیـل                   

یعنى توبه نصوح توبه اى است که نصیحت مى کنند صاحبان آن خـود را بــه                . اسناد مجازى است    
ه سزاوار است توبه را بـدان نـحــو آورنـد تـا            طورى ک ) ترین  (اینکه به جاى آورند آن را به کامل         

و آن به این است که آب کنند نفوس را به حسرتها و             . آنکه آثار گناهان را از قلوب پاک کند بکلى          
  .محو کنند ظلمات بدیها را به نور خوبیها

  تکمیل در بیان آنکه تمام موجودات را علم و حیات است 
و از بـراى هـر یـک از اهـل        .  و لطـایـف و سـرایـرى اسـت       بـدان کـه از بـراى تـوبـه حـقـایـق     

و چـون از آن مقامـات مــا را     . سلوک الى اهللا توبه خاصى است که مختص به مقام خودشان است             
پس ، بـهــتر    . حـظ و نـصـیـبـى نیست ، اشتغال به آن بتفصیل چندان مناسب با این اوراق نیست                

که از حدیث شریف مستفاد مـى شـود، و مطـابق            ) اى  (کر نکته   آن است که ختم کنیم مقام را به ذ        
و آن ایـن اسـت کـه هریـک از           . ظاهر کتاب کریم الهى و احادیث کثیره در ابـواب متفرقـه اسـت               

مـوجـودات داراى عـلم و حـیـات و شـعـور است ، بلکه تمام موجودات داراى معرفت بـه مقـام                  
حى به اعضا و جوارح و به بقاع ارض به کتمـان و             مـقـدس حـق جـل و عـال هـسـتند، چنانچه و       

اطـاعـت آنـها فرمان الهى را، و تسبیح تمام موجـودات ، کـه در قـرآن کـریم نـص بـدان شـده و                         
خـود دلیـل بـر علم و ادراک و حیـات  ) 519(احـادیـث شـریـفـه مـشـحـون بـه ذکـر آن اسـت ،   
ست که احـدى از آن مـطـلع نیـست جـز ذات           آنها، بلکه دلیل بر ربط خاص بین خالق و مخلوق ا          

و این خود یکى از معارف است که قرآن کـریم و            ) 520.(مقدس حق تعالى و من ارتضى من عباده         
احادیث ائمه معصومین گوشزد بنى االنسان فرمودند، و موافـق بـا برهـان حکمـاى اشـراق و ذوق                    

  .اصحاب عرفان و مشاهدات ارباب سلوک و ریاضت است 
لوم عـالیـه مـاقـبـل الطـبیعه به ثبوت پیوسته است کـه وجـود عـین کمـاالت و اسـماء و                    و در عـ  

صـفـات اسـت ، و در هـر مـرحـله ظهور پیدا کند و در مرآتى تجلـى نمایـد، بـا جمیـع شـئون و                   
کـمـاالت ، از حـیـات و عـلم و سـایـر امـهـات سـبـعـه ، ظاهر گردد و متجلى شود، و هر یـک                    

ل تـجـلى حـقـیـقـت وجـود و مـراتــب تـنــزالت نــور جـمــال کـامــل مـعـبــود                 از مـراحـ 
 به مقام احـدیت و معرفـت کامنـه خفیـه بـه مقـام ربـوبـیــت مــى بـاشــد،                        داراى ربـط خاص    

گوینـد هـو    ) 521.(مـا مـن دابـۀ اال آخــذ بـنـاصـیـتــها       : چـنـانـچـه در آیـه شـریـفـه فـرمـایـد    
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و اخذ ناصیه همان ربط اصـل غیبـى سـرى وجـودى اسـت کـه هـیچ                   .  غیب هویت    اشاره به مقام  
  .موجودى را راهى به معرفت آن نیست 

  الحدیث الثامن عشر
  حدیث هجدهم

بـالسـنـد المـتصل الى فخر الطائفۀ و ذخرها، محمد بن یعقوب الکلینى ، رضوان اهللا عـلیـه ، عــن                  
عیسى ، عن ابن محبوب ، عن عبداهللا بن سـنــان ،            مـحـمـد بـن یحیى ، عن اءحمد بن محمد بن          

مـکـتــوب فــى    : عـن اءبـى حـمـزۀ الثـمـالى ، عـن اءبــى جـعـفــر، عـلیــه الـسـالم ، قــال                  
یـا رب ، اءقریـب اءنـت        : ساءل ربه فقـال     ) عـلیـه السـالم   (التـوارۀ التـى لم تـغـیـر اءن مـوسـى       
ءوحى اهللا عـزوجـل الیـه ، یـا مـوسـى ، اءنـا جـلیـس مــن            منى فاناجیک ، اءم بعید فانادیک ؟ فا       

الـذین  : فـمــن فــى سـتــرک یــوم ال سـتــر اال سـتــرک ؟ فقـال                  : فـقـال مـوسـى   . ذکـرنـى  
یذکروننى فاءذکرهم و یتحابون فى فـاحبهم ، فاءولئـک الـذین اذا اردت اءن اصـیب اءهـل االرض                    

   )522.(بسوء، ذکرتهم فدفعت عنهم بهم 
  :ترجمه 

ابـوحـمـزه ثـمـالى حدیث کند از حضرت باقر، علیه السالم ، کـه فرمـود نوشـته شـده اســت در                     
هـمـانـا مـوسـى ســؤ ال کــرد پـروردگــار خــود را، پــس          : تـوراتـى کـه تـغـیـیـر نـنـمـوده     

ا دورى تــا  اى پـروردگـار من ، آیا نزدیکى تو به من تـا مـنـاجــات کـنــم تــو را، یــ        ":گـفـت  
اى مـوســى ، مــن   ": پـس وحــى کــرد خــداى عـزوجــل بــه ســوى او       "صـدا زنـم تـو را؟   

کیـست در پنـاه تـو       ":کرد موسى   ) سؤ ال   ( پس   ".هـمـنـشـیـن کـسـى هـسـتـم کـه یـاد کند مرا      
 آنهـا   آنها که یـاد مـى کـنـند مرا، پس من یاد مى کنم          ": فرمود "روزى که پناهى نیست مگر پناه تو؟      

ایـنـهـا آنـانـنــد کــه وقـتــى    . را، و با هم دوستى مى کنند در راه من ، پس دوست دارم آنـهـا را 
  ".بـخـواهـنـد بـه اهل زمین بدى رسانم ، یاد آنها کنم ، پس رفع کنم آن را از آنان به واسطه آنها

ن یـهــود مــحرف     شـرح از ایـن حـدیـث شـریـف مـعـلوم مـى شـود کـه تـوارت رایــج بـیــ             
و عـلم تـورات صـحـیـح پـیـش اهـل بـیـت ، عـلیــه الـسـالم ،             . است و تـغـیـیـراتـى یـافـتـه     

و از مـطـالب تـورات و انجیل رایج نیز معلوم مى شود که کالم یک نفر بشر متعـارف هـم                    . بـوده  
  .نیست ، بلکه با اوهام بعض اهل شهوت و هواى نفس منسجم گردیده 

گویا غرض حضرت موسى از این سـؤ ال         : ث مـحقق ، مرحوم مجلسى ، رحمه اهللا ، فرماید         مـحـد
این بوده که آداب دعا را سؤ ال کند، با علمش به اینکه حق تعـالى اقـرب اسـت بـه مـا از حـبــل                           

یعنـى ، آیـا دوسـت دارى مناجـات کـنم تـرا              . وریـد بـه احـاطـه عـلمــى و قــدرت و عــلیت            
و به عبـارت دیگـر،      .  مناجات مى کند، یا صدا زنم ترا چنانکه بعید صدا مى زند            چـنـانـکـه نزدیک 
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وقتى به سوى تو نظر مى کنم تو از هر نزدیکى نزدیکترى ، و وقتى به سـوى خــودم نـظــر مــى                        
پـس نـمـى دانـم در دعـا حـال تــرا مـالحـظــه          . کـنـم خـود را در غـایـت دورى مـى بـیـنـم         

و احـتـمـال مـى رود ایـن سـؤ ال از غیر یا از قبل باشد، مثل سـؤ ال رؤ     .  خـود را  کـنـم یـا حـال  
  ) 523.(انتهى کالمه . یت 

  در احاطه قیومى حق تعالى
عرض مـى کنـد     . مـحـتـمـل اسـت که جناب موسى حال عجز خود را از کیفیت دعا بیان مى کند              

 و بعد تا چون قریبان یا بعیدان ترا بـخـوانـم          بار پـروردگـارا، تـو مـنـزهـى از اتـصـاف بـه قـرب       
. ، پـس مـن مـتـحـیـرم در امـر و هـیـچ گـونـه دعـا را در خـور پـیـشـگـاه جالل تو نمى دانـم                    

تو خود به من اجازه ورود به دعـا و کیفیـت آن را مرحمـت فرمـا، و تعلـیم فـرمــا مــرا آنـچــه                           
 جـواب از مـصـدر جـالل عـزت صادر شد کـه مـن            پـس. مـنـاسـب مـقـام مـقـدس تـو اسـت      

حضور قیومى دارم در جمیع نشات ، همه عوالم محضر من است ، مـن جـلیـس آنـانـم کـه یـادم                    
البته آن ذات مقدس مـتـصـف بـه قـرب و بـعــد          . کنند و همنشین کسانى هستم که متذکرم شوند       

و امـا   . میع دایره وجود و سلـسله تحقـق         نـشـود و احـاطـه قـیـومـى و شمول وجودى دارد به ج         
آنچه در آیات شریفه کتاب کـریـم الهـى وارد اسـت از تـوصـیــف حــق تـعــالى بــه قــرب ،                     

: و قوله عز من قــائل       ) 524.(و اذا سـاءلک عـبـادى عـنـى فـانـى قـریـب        : مـثـل قـوله تـعـالى    
 اینها، مبنى یک نحو مجاز و اسـتـعـاره اسـت         و غیر ) 525.(نـحـن اءقـرب الیـه مـن حـبـل الورید     

، و اال سـاحـت مـقـدسـش منزه از قرب و بعد حسى و معنوى است ، چـه کـه اینهـا مــسـتـلزم                       
بلکه حضور قاطبـه موجـودات در   . یـک نـحو تحدید و تشبیه است که حق تعالى منزه از آن است   
دس بـه ذرات کائنـات و سـالســل         بارگاه قدس او حـضور تعلقـى اسـت ، و احاطـه آن ذات مقـ                

مـوجـودات احـاطـه قـیـومـى است ، و آن از غیر سنخ حضور حسى و معنوى و احاطه ظاهرى و                  
  .باطنى است 

و از این حدیث شریف و بعضى احادیث دیگر استفاده شود رجحـان اسـرار بـه ذکـر و اسـتحباب                      
واذکر ربک فـى نفـسک تـضرعا و       : ایدذکـر قـلبـى و سـرى ، چـنـانـچـه در آیـه شـریـفه نیز فرم          

و در حدیث شریف وارد است که ثواب این ذکر را احدى نمى دانـد غـیـر از خداى                 ) 526.(خیفۀ  
و در بعضى حاالت و مقامات و طریان بـعـضـى عـنـاویــن ، گــاه              ) 527.(تعالى براى عظمت آن     

چنانچـه  .  غفلت براى تذکر آنهـا     مـثـل ذکر پیش اهل   . شـود کـه رجـحـان در اعـالن ذکـر بـاشـد      
در حدیث شریف کافى است که ذاکر خداى عـزوجـل در بـیـن غـافـلیـن مـثل قتال کننده اسـت                 

و از عدۀ الداعى جـنــاب الـسـوق مـخـلـصـا عـنــد غـفــلۀ النــاس و                 ) 528.(در بین محاربین    
ـیـامـۀ مـغـفـرۀ لم تـخـطـر عـلى     شغلهم بما فیه کتب اهللا له له اءلف حسنۀ و غـفـراهللا له یـوم الق             
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کسى کـه ذکـر خـدا کنـد در          ":حدیث کند که فرمود پیغمبر، صلى اهللا علیه و آله           ) 529.(قـلب بشر 
بازار از روى اخالص نـزد غـفلت مردم و اشتغال آنها به آنچه در اوست ، بنویسد خداوند براى او                   

  ". که خطور نکرده است در قلب بشرى هزار حسنه ، و بیامرزد او را در روز قیامت ـ آمرزشى
  .و همین طور مستحب است در اذان اعالمى و خطبه و غیر آن اجهار به ذکر

  بـه یـاد خـدا بـودن بـنـده ، سـبـب بـه یـاد بـنـده بودن خدا مى شود : فـصـل 
اراى از ایـن حـدیـث شـریـف استفاده شود که ذکر خدا و دوستى نمـودن بـا یکـدیگر در راه او د                    

یـکـى از آنـهـا ـ و آن اعظم از دیگران است ـ آن است کـه ذکـر کـردن      : چـنـد خـصـلت اسـت 
چنانچه احادیث دیگرى نیـز بـدین مـضمون         . بنده خداوند را موجب شود ذکر کردن خداوند او را         

و ایـن ذکر مقابل آن نسیانى است که حـق تعـالى دربـاره ناسـى از آیـات مـى                     ) 530.(وارد اسـت   
  ) 531(کذلک اءتتک آیاتنا فنسیتها و کذلک الیوم تنسى : اید حیث قال فرم

نـسـیـان آیـات و کـورى بـاطـنـى از رؤ یـت مـظـاهـر جمال و جالل حق سـبب               ) کـه  (چـنـان  
عماى در عالم دیگر شود، تذکر آیات و اسماء و صـفات و یـادآورى حـق و جـمــال و جـالل او                        

  .نماید به قدر قوت تذکر و نورانیت آن قوت دهد بصیرت را و رفع حجب 
چـنـانچه تذکر آیات حق و ملکه شدن آن ، بصیرت باطنى را به قدرى قوت دهد که جلـوه جمـال                 
حق را در آیات مشاهده نماید، و تذکر اسماء و صفات موجب شود که حق را در تجلیات اسـمائیه                    

صفات رفع جمیع حـجـب کـنــد و  و صفاتیه شهود کند، و تذکر ذات بى حجاب آیات و اسماء و        
و این یکى از توجیهات و تاءویالت فتوحات ثـالثـه اسـت کــه قـرۀ        . یـار بـى پـرده تـجلى نماید    

  .فتح قریب و فتح مبین و فتح مطلق که فتح الفتوح است : العین عرفا و اولیاست 
ر در راه خدا سـبــب      هـمـین طور که تذکرات ثالثه رفع حجب سه گانه را نماید، محبت با یکدیگ             

و ایـن حـب نـیز نتیجه اش رفع حجب مـى باشـد، چنانچـه عرفـاى شـامخین                  . حـب خـدا شـود  
معلوم است این محبوبیت نیز داراى مراتب است ، چنانچه حب فى اهللا از حیـث شـوب و                   . فرمایند

و و خلوص تام آن است کـه شـوب بـه کثـرات اسـمائى                . خـلوص نـیز داراى مراتب کثیره است       
و ایـن مـوجــب حــب تــام اســت ، و مـحـبــوب مـطــلق                . صـفـاتـى هـم نـداشـتـه بـاشـد   

و . مـحـجوب از وصال نخواهد شد در شریعت عشق ، و بین او و محبوبش حجابى نخواهـد مانـد        
بدین بیان مـى تـوان ربـط داد بـیـن دو سؤ ال جناب موسى ، علیه السالم ، زیرا که پـس از آنکـه                       

ـرت شـنـیـد کـه حـق تـعـالى فـرمـود مـن جـلیـس ذاکـرم هـسـتـم ، وعــده وصــال               آن حـض 
و وصـول بـه جـمـال ، کـه در دل داشـت از مـحـبـوب شـنـیـد، خـواسـت اربــاب وصــال را                  

فمن فى سـتـرک یــوم ال سـتــر        : اسـتـقـصا کند تا به همه شئون قیام به وظیفه نماید، عرض کرد           
کیان اند در پناه تو که از تعلقات رسته و در قیـد حجـب نیـستند و بـه وصـال جمـال                        اال سترک ؟    
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یــا آنـکــه در راه مــن بــا          . آنهایى که متذکر من اند ابـتـدائا     : دو طایفه   : جمیل تو رسند؟ فرماید   
اینهـا  . یـکـدیـگـر محبت ورزند، که آن نیز تذکر من است در مظهر جـمال تام من ، یعنـى انـسان           

پس معلوم شد کـه از بـراى ایـن دو طــایفه یـک            . پناه من و جلیس من اند و من جلیس آنانم           در  
زیـرا که حق تعالى یاد آنها کند و آنهـا          . خصلت بزرگ است ، و نتیجه آن یک خصلت بزرگ دیگر          

محبوب حق شوند، و نتیجه آن آن است که در ستر و پناه حـق واقـع شـوند در روزى کـه سـترى                         
و دیـگـر از خـصـلتها آن اسـت کـه خداونـد           . لیس آنها حق باشد در خلوتگاه مطلق        نیست ، و ج   

عزت به واسطه کرامت آنها رفع عذاب از بندگان خـود فـرمـایـد، یـعـنـى ، تـا آنهـا بـین بنـدگان                     
  .هستند به واسطه آنها عذاب و بلیات فرو نفرستند

  فصل ، در فرق بین منزل تفکر و تذکر است 
تـذکـر از نـتـایـج تـفـکـر اسـت و لهـذا مـنـزل تـفـکـر را مـقـدم دانــسـتـه انــد از                بـدان کـه   
التـذکر فـوق التفکـر، فـان التفکـر طلـب ، و التـذکر                : جنـاب خواجـه عبـداهللا فرمایـد       . منزل تذکر 

تذکر فوق تفکر است ، زیرا که این طلب محبوب است و آن حــصـول چـنـانـچــه                 ) 532.(وجود
و قـوت و کـمـال تـذکـر بــسـتـه       . بـه مـحـبـوب از تـعـب تـحـصـیـل فـارغ آیـد      بـه وصـول   

و آن تـفـکـر کـه نـتـیـجـه اش تـذکـر تام معبود است ، در            . بـه قـوت و کـمـال تـفـکـر اسـت       
میزان سایر اعمال نیاید و با آنها در فضیلت طـرف مقایـسه نـشود، چنانچـه در روایـات شـریفه از                       

معلـوم  ) 533.(ک سال و شصت سال و هفتاد سال تفکر یک سـاعت را بهتـر شـمرده انـد                  عبادت ی 
است غـایـت و ثـمـره مـهمه عبادات حصول معارف و تذکر از معبود حق است ، و این خاصـیت                   

شاید تفکـر یـک سـاعت ابـوابى از معـارف بـه روى               . از تفکر صـحـیـح بـهـتـر حـاصل مى شود      
د سال نگشاید یا انسان را چنان متذکر محبوب نماید که از مشقت ها              سالک بگشاید که عبادت هفتا    

  .و زحمتهاى چندین ساله این مطلوب حاصل نشود
و بـدان اى عـزیـز کـه تـذکـر از مـحـبـوب و به یاد معبود بسر بردن نتیجه هاى بـسیارى بــراى                    

ود آن غـایـت آمـال آنهاسـت      امـا بـراى کـمـل و اولیـا و عـرفـا، کـه خـ        : عـمـوم طـبـقـات دارد  
و اما براى عامه و مـتـوسطین بهتـرین        . هنیئالهم  . و در سایه آن به وصال جمال محبوب خود رسند         

انسان اگر در جمیع احــوال و پیـشامدها بـه       . مصلحات اخالقى و اعمالى و ظاهرى و باطنى است          
د، البــته از امـورى کـه خـالف          یاد حق تعالى باشد و خود را در پیشگاه آن ذات مقدس حاضر ببین             
این همه مصیبات و گرفتارى بـه       . رضاى اوست خوددارى کند و نفس را از سرکشى جلوگیرى کند          

غفلـت از حـق     . دست نفس اماره و شیطان رجیم از غفلت از یاد حق و عذاب و عـقـاب اوسـت                  
ا روز افـزون کـنـد،    کدورت قلب را زیاد کند و نفس و شیطان را بر انسان چیره کند و مـفـاسـد ر                

و تـذکـر و یـادآورى از حـق دل را صـفـا دهـد و قلب را صیقلى نماید و جلوه گاه محبوب کند،                    
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و روح را تصفیه نماید و خـالص کـنـد و از قـیـد اسـارت نـفـس انـسـان را بـراند، و حـب دنیـا            
 کـنــد، و هــم را هــم         منشاء خطیئات و سـرچـشـمـه سـیـئات اســت از دل بـیــرون          ) را که   (

  .واحـد کـنـد و دل را براى ورود صاحب منزل پاک و پاکیزه نماید
  .پس اى عزیز، در راه ذکر و یاد محبوب تحمل مشاق هر چه بکنى کم کردى 

دل را عادت بده به یاد محبوب ، بلکه به خواست خدا صورت قلـب صـورت ذکـر حـق شـود، و                        
اخیره و کمال اقصاى نفـس گـردد، کـه از ایـن زادى بهتـر بـراى                  کـلمـه طیبه ال اله اال اهللا صورت        

سلوک الى اهللا و مصلحى نیکوتر براى معایب نفـس و راهبـرى خـوبتر در معـارف الهیـه یـافــت                      
پـس اگـر طـالب کـمـاالت صـوریه و معنویه هستى و سالک طریق آخرت و مـسـافـر و               . نـشـود

ادت بـده بـه تـذکـر مـحـبـوب و دل را عجین کن با یاد            مـهـاجـر الى اهللا هـسـتـى ، قـلب را عـ       
  .حق تبارک و تعالى 

  فـصـل ، در بـیـان آنـکـه ذکـر تـام آن اسـت کـه حـکـمـش به تمام مملکت سرایت کند
گـرچـه ذکـر حـق و تـذکر از آن ذات مقدس از صفات قلب است و اگر قلـب متـذکر شـد تمـام                 

ن مترتب مى شود، ولى بهتر آن است که ذکر قلبى متعقب بـه ذکــر               فوایدى که براى ذکر است بر آ      
اکمل و افضل تمام مراتب ذکر آن است که در نشئات مراتب انـسانیه سـارى                . لسـانـى نـیـز گـردد  

باشد و حکمش به ظاهر و باطن و سر و علن جارى شود، پس ، در سر وجود حـق جــل و عــال                        
و روح صورت تذکر محبوب باشد، و اعمـال قلبیـه و قالبیـه    مـشـهـود باشد و صورت باطنیه قلب       

تذکرى باشد، و اقالیم سبعه ظاهریه و ممالک باطنیه مفتوح به ذکـر حـق و مـسـخر به تذکر جمیل                  
بلکه اگر حقیقت ذکر صورت باطنى قلب شــد و فـتح مملکـت قلـب بـه دسـت آن                     . مطلق باشند 

حـرکـات و سـکـنـات چـشـم و زبـان و      : ى کند گردید حکمش در سایر ممالک و اقالیم سرایت م        
دست و پا و اعمال سایر قوا و اعضا با ذکر حق انجام گـیـرنـد و بـرخالف وظـایف انجـام امـرى                       
ندهند، پس حرکات و سکنات آنهـا مفتـوح و مختـوم بـه ذکـر حـق شـود، و بـسم اهللا مجریهـا و                           

به حقیقت اسماء و صفات شـود، بلکـه         در تمام ممالک نفوذ کند، و در نتیجه متحقق          ) 534(مرسیها
و این غـایـت القـصـواى کـمال انـسانى و منتهـى االمـال            . صورت اسم اهللا اعظم و مظهر آن گردد       

و به هر مرتبه که از این مقام نـقـصـان حـاصـل شـود و نـفـوذ ذکر کم شود کمال                 . اهل اهللا است    
 و باطن هر یک به دیگرى سرایت کند، زیـرا           انسانى به همان اندازه ناقص گردد، و نـقـصـان ظاهر        

و از این جا معلوم مى شود که ذکر نطقـى           . که نشئات وجود انسانى با هم مـرتبط و از هم متاءثرند          
و زبانى ، که از تمام مـراتب ذکر نازلتر است ، نیز مفید فایده است ، زیرا که اوال زبان در این ذکـر                        

و ثانیا این که ممکن است این ذکر پـس          . ه قالب بیروحى باشد   به وظیفه خـود قـیـام کـرده ، گـرچ      
شیخ عـارف   . از مـداومـت و قـیـام بـه شـرایـط آن ، اسـبـاب بـاز شـدن زبـان قـلب نـیـز شـود              
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کـامـل مـا، جـنـاب شـاه آبـادى ، روحـى فـداه ، مـى فـرمـودنـد شـخـص ذاکـر بـایـد در ذکـر                
تکرار مى کنـد    : وچک که زبان باز نکرده مى خواهد تعلیم کلمه را کند          مثل کسى باشد که به طفل ک      

پـس از آنکـه او اداى کلمـه را کـرد، مـعــلم از      . تا اینکه او به زبان مى آید و کلمه را ادا مـى کنـد     
طـفـل تـبـعـیـت مـى کـنـد، و خـسـتـگـى آن تـکـرار بـرطـرف مـى شـود و گـویـى از طــفل                

 همین طور کسى که ذکر مى گوید باید به قلب خود، که زبان ذکر باز نکرده ،                  .به او مددى مى رسد    
و عـالمـت گــشوده شـدن      . و نکته تکرار اذکار آن است که زبان قلب گشوده شود          . تعلیم ذکر کند  

اول زبـان   . زبان قلب آن است که زبان از قلب تبعیت کند و زحمت و تعب تکرار مـرتـفـع شــود                 
 تعلیم و مدد آن ذاکر شد، و پس از گشوده شدن زبان قلب ، زبـان از آن تبعیـت               ذاکر بود و قلب به    

  .کرده به مدد آن یا مدد غیبى متذکر مى شود
و بـبـاید دانست که اعمال ظاهریه صوریه الیق مقام غیب و حشر در ملکوت نشوند، مگر آنکـه از                   

وتى بخـشید و آن نفخـه   بـاطـن روحـانیت و لباب قلـب بـه آن مـددى رسـد و او را حیـات ملکـ             
روحـى ، کـه خـلوص نـیـت و نیت خالص صورت اوست ، به منزله روح و باطن اسـت کـه بـه                      

و لهــذا در    . تـبـع آن جـسـد نـیـز مـحـشـور در مـلکـوت شـود و الیـق قـبـول درگــاه گــردد              
با همه وصـف ،     ) 535.(روایـات شـریـفـه وارد اسـت کـه قـبـولى اعمال به قدر اقبال قلب است             

ذکر لسانى نیز محبوب و مطلوب اسـت و انـسـان را بـاالخـره بـه حـقیقت مـى رسـاند، لهـذا در                    
اخبار و آثار از ذکر لسانى مدح عـظـیـم شـده ، و کـمـتر بابى مثل بـاب ذکـر کثیرالحـدیث اسـت                  

گـرچــه  ) 537(و در آیات شـریـفـه کـتـاب کـریـم نـیـز بــسـیـار از آن مــدح شــده ،               ) 536.(
غـالب آنـهـا مـنـزل بـر ذکر قلبى یا ذکر با روح است ، ولى تذکر حق در هر مرتبه محبوب اسـت                     

  .و ما در این مقام ختم کالم مى کنیم به ذکر چند حدیث شریف براى تیمن و تبرک . 
  فصل ، در ذکر بعض احادیث در فضیلت ذکر خدا

مـا مـن مجلـس    : ال اءبـوعـبــداهللا ، علیـه الـسالم    کافى بسند صحیح عن الفضیل بن یسار قال قــ         
یجتمع فیه اءبرار و فجار فیقومون على غـیـر ذکـر اهللا عـزوجل اال کان حسرۀ علـیهم یـوم القیامـۀ                    

هیچ مجلسى نیست که مجتمع شوند در آن نیکان و بدانى ، پس برخیزند بى ذکر خدا، مگر                  ) 538.(
معلوم است انسان پس از آنکه بر او منکـشف شـد در           . آنکه حسرت شود براى آنها در روز قیامت       

قیامت نتایج بزرگ ذکر خدا، و خود را از آن محروم دیـد و فهمیـد کـه چـه نعمتهـا و بحجتهـا از                          
پـس انـسان بایـد تـا        . دستش رفته و دیگر قابل جبران نیست ، حسرت و ندامت بر او روآور گردد              

  .نگذارد) خالى (د را از ذکر خدا فرصت دارد، غنیمت شمارد و مجالس و محافل خو
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ــسـالم    ـــه ال ـــر، عـلی ـــى جـعـف ـــق عـــن اءب ـــى بـــسـنـد مـوث ـــال : کـاف مـــن اءراد اءن یـکـت
و . بـالمـکـیـال االوفـى فلیقل ، اذا اراد اءن یقوم من مجلسه سبحان ربک رب العزه عمـا یـصفون                   

  ) 539.(والحمدهللا رب العالمین . سالم على المرسلین 
یـعـنــى ثــواب او از خــداى تـعــالى       (کـس بـخـواهـد کـشـیـده شـود بـه کـیـل تـمــام         هـر  

وقتى که خواست از مجلس برخیزد، بخواند ایـن آیـات شـریفه             ) کـامل باشد و نقصى نداشته باشد     
  ....را

، و از جـنـاب صـادق ، عـلیـه السـالم ، مـنـقـول اسـت کـه حضرت امیرالمؤ منین علیـه الـسالم                   
هر کس بخواهد کیلش تمام باشـد از ثـواب در روز قیامـت ، ایـن آیـات شـریفه را در                       : فـرمـودند

  ) 540.(تعقیب هر نماز بخواند
و از حـضـرت صـادق ، علیه السالم ، مرسال منقول است که قرائـت ایـن آیـات در وقـت قیـام از               

  ) 541.(مجلس کفاره گناهان است 
یـا  : قـال اهللا عـزوجـل لعـیـسـى ، علیه السالم        : ـال رفـعـه قـال    کـافـى بـاسـنـاده عـن ابـن فـض    

عیسى ، اذکرنى فى نفسک ، و اءذکرک فى نفسى ، و اءذکرنى فى مالک اءذکرک فى مـال خیـر مـن         
مال االدمیین ، یا عیسى ، اءلن لى قلبک و اءکثـر ذکـرى فـى الخلـوات ، و اعلـم اءن سـرورى اءن                          

  ) 542.(یا و ال تکن میتاتبصبص الى ، و کن فى ذلک ح
اى عیسى ، یاد کن مرا پیش خود تا یـاد کـنم تــو را    ": خداى عزوجل به عیسى فرمود    : مـى گـوید 

در نـزد خـودم ، و یـاد کـن مـرا در جــمعیت تـا یـاد کـنم تـو را در جمعیتـى بهتـر از جمعیـت                            
ار یاد من کن در خلوتهـا، و        اى عـیـسـى ، نـرم کـن از بـراى من دل خود را، و بسی            . آدمـزادگـان  

تبصبص حرکت دم سگ اسـت از       . (بـدان که خشنودى من آن است که تبصبص کنى به سوى من             
و زنده باش در ایـن ذکـر نـه          ) و ایـن کنایه از شدت التماس و مسکنت است          . خـوف یـا طـمـع    

  . مقصود از زندگى در ذکر، توجه و حضور قلب است ".مرده 
مــن  : ان اهللا عـزوجــل یـقــول       : عـن ابـى عـبـداهللا ، عـلیـه الـسـالم ، قــال           کـافـى بـاسـنـاده   

) 543.(شـغـل بـذکـرى عـن مـسـاءلتـى ، اءعـطـیـتـه اءفــضـل مــا اءعـطــى مــن سـاءلنــى                 
کــسـى کــه بــاز      ": خــداى عـزوجــل مــى فـرمـایــد       : حضرت صادق ، علیه السالم ، فرمایـد       

 ذکـر مـن از سـؤ ال مـن ، عـطـا مـى کـنــم او را افــضـل چـیــزى کــه                    بـمـانـد بـه واسـطـه  
  ".عـطـا مـى کـنـم کـسـى را کـه سـؤ ال کرده مرا

و :...عـن احـمـد بـن فـهـد فـى عـدۀ الداعـى ، عـن رسـول اهللا ، صـلى اهللا عـلیــه و آلـه ، قـال               
ها فى درجـاتکم و خیـر مـا طلعـت عـلیــه             و ازکاها و ارفع   ) عند ملیککم   (اعلموا ان خیر اعمالکم     
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اءنـا جلـیس مـن      : الشـمـس ذکـر اهللا سـبـحـانـه و تـعـالى ، فـانـه اخـبـر عــن نـفــسـه فقـال                
  ) 544.(ذکرنى 

بـدانـیــد بـهـتـریــن اعمـال شـما پـیش          ": فـرمـود حـضـرت رسـول ، صـلى اهللا عـلیـه و آله ،         
ن آنها در درجات شما و بهتر چیزى کـه طـلوع کـرده آفتـاب             خداوند و پاکیزه ترین آنها و رفیعتری      

مـن  : بر او، ذکر خداوند سبحان است ، زیرا که خبـر داده خـداى تعـالى از خـودش ، پـس فرمـود             
  ".همنشین کسى هستم که یاد کند مرا

اخـبـار فـضـیـلت ذکـر و کـیـفـیـت آن و آداب و شرایط آن به قدرى زیاد است کـه در حوصـله                
  .والحمدهللا اءوال و آخرا و ظاهرا و باطنا. ى این اوراق در نیایداحصا

  الحدیث التاسع عشر
  حدیث نوزدهم

بـسـنـدى المـتصل الى ثقه االسالم و المسلمین ، محمد بن یعقوب الکلینى ، رضـوان اهللا تـعــالى                  
ابى عبداهللا ، علیـه     عـلیـه ، عـن عـلى بـن ابـراهـیـم ، عـن ابیه ، عن النوفلى ، عن السکونى ، عن                  

الغیبۀ اسرع فى دین الرجل المسلم من االکلۀ فى         : السالم ، قال قال رسول اهللا ، صلى اهللا علیه و آله             
  .جوفه 

الجلوس فى المسجد انتظار الـصالۀ عـبــادۀ مــالم          : قـال و قـال رسـول اهللا ، صلى اهللا علیه و آله            
  ) 545.(االغتیاب : قال . دث یـا رسـول اهللا و مـا یـحـ: قـیـل . یـحـدث 

  :ترجمه 
سـکـونـى گـویـد فـرمـود حـضـرت صـادق ، عـلیـه السـالم ، فـرمـود رسـول خـدا، صـلى اهللا               

گفـت و فرمـود     ".غیبت سریعتر است در دین مرد مسلمان از مرض اکله در جـوفش              ": علیه و آله    
نـتـظــار نـمــاز عـبــادت اســت        نشـستن در مـسجد بـراى ا       ":رسول خدا، صلى اهللا علیه و آله ،       

ـــد   ـــداث نـکـن ـــه اح ـــى ک ـــد ".مـادام ـــه ش ــداث   ".گـفـت ــز را اح ــه چی ــدا، چ ــول خ اى رس
  ".غیبت را":فرمود"نکند؟

قــال  . مصدر اغتیاب است ، چنانچـه در لغــت اســت            )) اسم  ((شرح غیبت مصدر غاب ، و هم        
و هو اءن یتکلم خلـف انـسان مـستور بمـا     . به اغتابه اغتیابا، اذا وقع فیه ، و االسم الغی      : الجـوهـرى  

  ) 546.(ـ انتهى . فان کان صدقا سمى غیبه ، و ان کان کذبا سمى بهتانا. یغمه لو سمعه 
انتهـى  . ایـن معنـى لغـوى اسـت         : مـحـقـق مـحـدث ، مـجـلسـى ، عـلیـه الرحـمــۀ ، فـرمــاید          

را بیان کرده نه معنى لغــوى را،        ولى ظاهر چنین نماید که صاحب صحاح معنى اصطالحى          ) 547.(
زیـرا که معنى لغوى غاب واغتاب ، و سایر تصاریف آن ، این نـیـسـت ، بـلکــه معنـاى اعمـى از              

  .و لغویین گاه معنى اصطالحى یا شرعى را در کتب خود مى نگارند. آن است 
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اغتابـه اذا   : منیرو عن المصباح ال   . و از صاحب قاموس منقول است که غاب را به معنى عاب گرفته              
  ) 548.(ذکره بما یکرهه من العیوب ، و هو حق 

بـه گمان نویسنده هیچ یک از مذکورات متن معنى لغوى نباشد، بلکه در هر یک قیودى اسـت کـه                    
در هر صورت بحث در اطراف معنى لغوى چنـدان فـایــده            . با معنى اصطالحى اختالط پیدا کرده       

و على الظـاهـر   . مـوضـوع شـرعى است که متعلق تکلیف شده        نـدارد، عـمـده بـه دسـت آوردن      
و پس از   . در ایـن مـورد این موضوع قیود شرعیه دارد که خارج از فهم عرفى و معنى لغوى است                  

  .این در اطراف موضوع بیانى پیش مى آید
د الهـمــزۀ   و قـد یقـرء بمـ      . کما فى القاموس و غیـره       . واالکلۀ ، کفرحۀ ، داء فى العضو یاتکل منه          

  ) 549.(کذا قال المجلسى . و االول اوفق بالغۀ . عـلى وزن فـاعـلۀ ، اى العـلۀ التـى تـاکـل اللحـم 
چنانچـه در  . اکله بر وزن فرحـه ، دردى اسـت در عـضو کـه از آن مـى خـورد              : مـجـلسى فرموده   

 که گوشت را مـى      و گاهى بر وزن فاعله خوانده شده ، یعنى دردى         . قاموس و غیر آن مذکور است       
  .و اولى مناسبتر با لغت است . خورد

در هـر حـال ، مـقـصود آن است که همان طور که این مرض وقتى پیدا شـد در عـضو، خـصوصا                      
آن را بزودى مى خورد و فانى مى کند، غیبـت دیـن انـسان را از آن                  . اعـضـاى لطـیـفـه مثل باطن     

  .سریعتر مى خورد و فاسد و فانى مى کند
و ضمیر مـستتر در آن راجـع بـه جـالس مـستفاد از جــلوس                 .  لم یحدث از باب افعال است        و ما 

و . و اغـتـاب مـنـصـوب اسـت ، و مفعول فعل مقدر مفهوم از کالم سائل است               . مـذکـور اسـت   
  .در بعضى نسخ به جاى ما یحدث ما الحدث است ، بنابراین ، اغتیاب مرفوع است بنابر خبریت 

  ریف غیبت است فصل ، در تع
بـدان کـه فـقـهـا، رضـوان اهللا علیهم اجمعین ، از براى غیبت تعریفهاى بسیارى کـردنـد کـه بیـان                  

  .آنها و مناقشه در طرد و عکس هر یک خارج از وظیفه این اوراق است مگر به طور اجمال 
آن دو تـعــریف  شـیـخ مـحـقـق سـعـیـد شـهـیـد در کـشـف الریـبـۀ مـى فـرمـایــد از بــراى              

هـو ذکـر االنـسـان حــال غـیـبــه بمـا یکـره     : اول ـ و آن مـشـهـور بـیـن فـقـهـاسـت ـ  : است 
التنبیه على ما یکـره نـسبته       : و الثانى   . نسبته الیه ، مما یعد نقصانا فى العرف بقصد االنتقاص و الذم             

  ) 550(الخ . ... الیه 
بــارت اســت از ذکــر کــردن انــسـان را در حــال               حـاصـل مـعـنـى آنـسـت کـه غـیـبـت عـ     

غـایـب بـودنش به چیزى که خوشایند نیـست نـسبت دادن آن را بـه سـوى او، از چیزهـایى کــه                       
و حاصل معنـى دوم آن  . پـیـش عـرف مـردم نـقـصـان اسـت ، بـقـصـد انـتـقـاص و مـذمـت او         

و تـعـریـف دوم اعـم اســت از       .  باشد است که آن عبارت است از آگاهى دادن بر چیزى که چنین           
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اول در صـورتـى کـه ذکـر بـه مـعـنـى قـول بـاشـد، چـنـانـچــه مـتـفـاهــم عـرفــى اســت ،                  
زیـرا کـه تـنـبـیـه اعـم اسـت از قـول و کـتـابـت و حـکـایـت ، و غـیــر آن از سـایــر طــرق                     

ق لغت است ، مرجع هر دو تعریف به یک امـر            و اگر ذکر اعم از قول باشد، چنانچه مطاب        . تـفـهیم  
مثل ما فى مجالس الشیخ فى حـدیث ابـى          . برگردد، و مفاد اخبار نـیز داللت بر این دو تعریف دارد          

یـا  : قلـت   : و فیـه    . االسود فى وصـیـۀ النـبى ، صلى اهللا علیه و آلـه ، البـى ذر، رضـوان اهللا علیـه                     
یـا رسـول اهللا ، فـان کـان      : قـلت  . کـرک اخـاک بـمـا یـکـره     ذ: رسـول اهللا ، مـا الغـیـبـۀ ؟ قـال        

اعـلم ، انـک اذا ذکـرتـه بما هو فیه ، فقد اغتبته ، و اذا ذکرتـه بمـا                  : فـیـه الذى یـذکـر بـه ؟ قـال       
  ) 551.(لیس فیه ، فقد بهته 

ادر خـود را    ذکر تو است بر   ":گفتم اى رسول خدا، چیست غیبت ؟ فرمود       : حـضـرت ابـى ذر گوید   
 "یا رسول اهللا ، اگر باشد در او آنچه ذکر شده ، غیبـت اسـت ؟                " گفتم   ".به چیزى که مکروه است      

  ".اگر باشد غیبت است ، و اگر نباشد تهمت است ":فرمود
. هـل تـدرون مـا الغـیـبــۀ ؟ فـقــالوا اهللا و رســوله اعــلم               : و در نـبـوى مـشـهـور وارد اسـت       

و ایــن بـرگــشـت کـنــد بــه مـعـنــى اول ،          ) 552(الـخ   ... اک بـمـا یـکـره    ذکـرک اخـ : قـال  
و غـایـب بودن بـرادر     . بـنـابـر مـتـفـاهم عرفى معنى ذکر یا معنى دوم ، بنابر اعمیت ذکر از قـول               

 و برادر نیز معلوم است که     . را نفرمود، زیرا که از مفهوم غیبت معلوم بوده و محتاج به ذکر نـبـوده               
  .و ما یکره عبارت است از چیزهایى که نقصان عرفى است . برادر ایمانى است نه نسبى 

و قصد انتقاص و مذمت گرچه در حدیث شریف ابى ذر، و نبوى مشهور، مذکور نیست ، ولیـکـن                  
و مــسـتـغـنى از  ) دارد(از فـحواى کالم متفاهم مى شود، بلکه صدر روایت ابى ذر داللـت بـر آن                

و لـم ذاک یــا رســول اهللا         : قلـت   . الغیبه اشد من الزنـا    : ، زیرا که در صدر روایت است        ذکر بوده   
الن الرجل یزنى فیتوب الى اهللا فیتوب اهللا علیه ، و الغیبـه ال تغفـر                : ؟ قال   )صـلى اهللا عـلیـه و آله      (

علوم شود کـه    از این دو جمله م    ) 553.(و اکل لحمه من معاصى اهللا       : ثم قال   ....حتى یغفرها صاحبها  
با قصد انتقاص مقصود است ، و اال اگر تلطفا و ترحما ذکرى از غیر شـود، معـصیت او نیـست تـا                        

  .محتاج به آمرزش شود، و اکل لحم او نیست 
دخلت علینا امراۀ ، فلما ولت ،       : و اعمیت غیبت از ذکر قولى نیز معلوم شود از روایت عایشه قالت              

یـک زنـى پـیش    : عایشه گـویـد ) 554.(اغتبتها: صلى اهللا علیه و آله      اومات بیدى انها قصیرۀ فقال ،       
رسول اهللا ، صلى اهللا علیه      . که کوتاه قامت است     ) کردم  (ما آمد، چون رو برگرداند، به دستم اشاره         

  .و آله ، فرمود که غیبت او را کردى 
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 را از جهـت افهـام   بـلکـه عـرف از نـفـس اخـبار غیبت خصوصیت تلفظ را نمى فهمـد، بلکـه آن        
نـوعـى مـورد حـرمت مى داند، یعنى ، اختصاص تلفظ به ذکر از باب این است که غالبا غیبـت بـا      

  .تلفظ واقع مى شود، نه از جهت خصوصیت آن است 
  

و آن این است که از اطالق بسیارى از اخبار معلوم مى شود کـه کـشف                 . بـاقـى مـانـد یک مطلب     
یـعـنى ، عیوبى که از مؤ منین مستور و مخفى است ، چـه خَلقـى                . سـت  سـر مـؤ مـنـیـن حـرام ا    

یا خـُلقـى یا عملى باشد، حرام است اظهار آن را و افشا آن را، چه شخص متـصف راضـى بـه آن                       
ولـى از مالحظـه مجمـوع اخبـار     . بـاشـد یـا نـه ، و چـه قـصد انتقـاص در کـار باشـد یـا نباشـد                  

د انـتـقـاص دخـیـل در حـرمـت اسـت ، مـگـر آنـکــه نـفــس            اسـتـفـاده مـى شـود کـه قـصـ    
عمل از امورى باشد که ذکر آن و اشاعه آن محرم شرعى باشـد، چـون معاصـى خـدا کـه صـاحب                   

و ایـن مربـوط بـه حرمـت         . مـعـصیت نیز نمى تواند اظهار آن کند و از جمله اشاعه فاحشه است              
منین در صورت عدم رضایت آنها نیز محرم باشـد،  و بعید نیست اظهار مستورات مؤ  . غیبت نیست   

در هـر صــورت بـیــش از ایــن تفـصیل در ایـن بـاب         . ولو قـصـد انـتـقـاص در کـار نـبـاشـد     
  .خارج از مقصود ماست 

  بزرگى گناه غیبت و تبعات آن : فصل 
کبـائر و   و از   . بـدان کـه حـرمـت غـیـبـت فـى الجمله اجماعى ، بلکه از ضـروریات فقـه اسـت                 

آنچه الزم  . و بحث در اطراف آن و مستثنیات آن از وظیفه این اوراق خارج است               . مـوبـقات است   
اسـت در ایـن مـقام ذکر آن ، تنبه دادن بر فـساد ایـن سـیئه موبقـه و تبعـات آن اسـت کـه بلکـه                            

بـزودى رجــوع    انـشـاءاهللا بـا تـفـکـر در آن بـدان مبتال نشویم ، یا اگر خداى نخواسـته شـدیم ،                  
کـنـیـم ، توبه کنیم و قلع ماده فساد آن را کرده نگذاریم با این آلودگى و ابتالى به این کبیره ایمـان                  
کش از این عالم منتقل شویم ، که از براى این موبقه کبیره در عالم غیـب و پــس پــرده ملکـوت                        

ى و مـحــضـر انبیـاء   صورت مشوه زشتى است که عالوه بر بدى آن موجب رسوائى در مالء اعــل   
صورت ملکوتى آن همان است که خـداونـد تـبـارک و تـعالى          . مرسلین و مالئکه مقربین مى شود     

در کتاب کریمش اشاره به آن مى فرماید و احادیث شریفه نیز صـراحـتـا و اشـارتــا بـیــان آن را                    
یـحـب احـدکــم ان یـاکــل      و ال یـغـتـب بـعـضـکـم بـعـضـا ا     : قـال اهللا عـزوجـل    . کـرده انـد 

آیـا دوسـت دارد یکى    . غیبت نکند بعض شما بعضى را     : فرمود) 555.(لحـم اخـیه میتا؟ فکرهتموه     
  .از شما که گوشت برادر خود را بخورد در صورتى که مردار است ؟ پس کراهت دارید او را البته 

. ها در عالم دیگر به ما رجوع مـى کـنــد مـا غـافـلیم از آنکه اعمال ما عینا با صورتهاى مناسبه با آن           
صـاحـب ایـن عمل همـان طـور   . نـمـى دانـیـم کـه ایـن عـمـل صـورت مـردار خـوردن اسـت         
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که چون سگهاى درنده اعراض مردم را دریده و گوشت آنهـا را خـورده ، در جهـنم نیـز صـورت                       
  .ملکوتى این عمل به او رجوع مى کند

هـذا اقـعــص   :  لمـا رجـم الرجـل فـى الزنـا، قـال رجـل لصـاحـبـه          و فـى روایـۀ ان رسـول اهللا     
: فـقــاال . انـهـشـا مـنـهــا  : فـمـر النـبـى مـعـهـمـا بـجـیـفـۀ ، فـقـال       . کـمـا یـقـعـص الکـلب    

  ) 556.(ما اصبتما من اخیکما انتن من هذه : فقال ! یـا رسـول اهللا ، نـنـهـش جـیـفـۀ 
یکـى از حــضـار بــه       . به واسطه زنا مردى را سنگسار فرمود      ) لى اهللا علیه و آله      ص(رسـول خـدا   

 پـس از آن پیغمبـر   ". ایـن شـخـص در جـاى خـود کـشـتـه شـد مثل سگ ":رفـیـقـش گـفـت   
بــا دنـدانـهــاى    ":فـرمـود بــه آنـهــا    . با آن دو نفر به مردارى عبور کردند       ) صلى اهللا علیه و آله      (

یـا رســول اهللا ، از گـوشــت مــردار           :  عـرض کردنـد    ".گـوشـت ایـن مـردار بـکـنــید    خـود از   
  "! آنچه از برادرتان به شما رسید، گندش بیش از این است ":فرمود! بـخـوریـم 

آرى ، رسـول اکـرم ، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، بـه قـوت نـور بـصـیرت و مشاهده مى دیـد عمـل                      
  .ار بیشتر است و صورت آن فضیحتر و فظیعتر است آنها را که گندش از مرد

  .و در روایت دیگر است که غیبت کننده در روز قیامت گوشت خود را مى خورد
و در وسـائل از مـجـالس صـدوق طائفه ، رضوان اهللا علیه ، سند به حضرت امیر، علیـه الـسـالم ،                     

اجـتـنــب  : قــال   . زدنــى   : لت  قــال قــ   : رسـانـد در ضـمـن مـواعـظـش بـه نـوف البـکــالى         
یـا نـوف ، کـذب مـن زعـم انـه ولد مـن حــالل           : ثـم قـال   . الغـیـبـه ، فـانـهـا ادام کـالب النـار     

  ) 557.(الحدیث . و هـو یاکل لحوم الناس بالغیبه 
ـــد ـــوف گـوی ــسـالم   : ن ـــه ال ـــولى عـلی ـــه م ـــم ب ـــا  ":گـفـت ـــه فـرم ـــن مـوعـظ ـــاده از ای زی

پـس از   ".دورى کـن از غـیـبـت ، زیـرا کـه آن نـانـخـورش سگهاى آتش اسـت              ":فـرمـود".مـرا
اى نـوف ، دروغـگـوسـت کـسـى کـه گـمـان کـنـد زایـیـده حـالل اسـت و حـال                ":آن فـرمـود 

  ".آنکه گوشت هاى مردم را مى خورد به غیبت 
هـم گوشـت مـردار      : ت واقع شـود   و مـنافات میانه این روایات شریفه نیست ، همه اینها ممکن اس           

بخورد، و هم از گوشت خود بخورد، و هم به صورت سگ باشد و خوراکش مـردار باشـد و هــم                
آن جا صور تابع جهات فاعلیه اسـت و یـک         . بـصـورت مردار باشد و خوراک سگهاى جهنم باشد       

  .د مقرر است چـنـانـچـه در محل خو. مـوجـود صـور عـدیـده مـمـکـن اسـت داشـتـه بـاشـد
و مـن مــشـى   : ... و عـن عقاب االعمال باسناده عن رسول اهللا ، صلى اهللا علیه و آله ، فى حـدیث         

فـى غـیـبـۀ اخـیه و کشف عورته ، کانت اول خطوۀ خطاها وضعها فى جهنم و کـشف اهللا عورتـه                 
  ) 558.(الخ ... على رؤ وس الخالئق 
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ت بـرادرش و کـشـف سـر او، اول قدمى کـه بـردارد در   کـسـى کـه راه رفـت در غـیـبـ    : فـرمـود
اینها حـال روز قـیامت و جهنم او کـه  . جهنم گذارد، و کشف کند خداوند سر او را در بین خالیق   

  .این طور خداوند تعالى او را مفتضح در بین خالیق و در محضر ملکوتیین فرماید
ـالم ، رسـانـد کـه از حـضـرت رســول ،         و در وسـائل سـنـد بـه حـضـرت صـادق ، عـلیـه الس         

مــن اغـتــاب امــرء      : و قــال    : صـلى اهللا عـلیـه و آله ، روایـت فـرمـوده ، تــا مــى فـرمـایــد              
مـسـلمـا، بطل صومه و نقض وضوءه و جاء یوم القیامه یفوح من فیه رائحـۀ انـتـن مـن الجـیـفـۀ                 

بل ان یتـوب ، مـات مـستحال لمـا حـرم اهللا عزوجـل                و ان مـات ق   . ، یـتـاذى بـه اهـل المـوقـف      
).559 (  

کـسـى کــه غـیـبــت کـنــد مــرد مـسلمى را،            : فـرمـود رسـول اکـرم ، صـلى اهللا عـلیـه و آله          
بـاطـل شـود روزه او و شـکـسـتـه شـود وضوى او، و بیاید روز قیامت در حـالى کـه از دهـن او                      

 گـنـدش بـیـشـتـر اسـت ، در آزار مـى آیـنــد از آن اهــل              بـویـى مـى آیـد کـه از بـوى مـردار      
و اگـر بـمـیـرد قـبـل از تـوبـه ، مــرده اســت در صـورتــى کــه حــالل شـمــرده                    . مـوقـف  

ایـن هـم حال قبل از ورودش به جهـنم کـه در            . چـیـزى را کـه خـداونـد حـرام شـمـرده اسـت        
مار کفار اسـت ، زیـرا کـه مـسـتـحـل مـحـرم الهــى          نزد اهل موقف مفتضح و رسواست و در ش        

و حــال   . و مـغـتـاب در اثـر او مـثـل اوسـت ، بـنـابـرایـن حـدیــث شـریــف              . کـافـر اسـت   
  :بـرزخ او نـیـز روایـت از رسول خدا، صلى اهللا علیه و آله ـ گردیده 

لیله اسرى بى علـى قـوم یـخـمــشـون         مررت  : عـن انس قال قال رسول اهللا ، صلى اهللا علیه و آله             
هؤ الء الـذین یغتـابون      : یـا جـبـرئیـل ، مـن هـؤ الء؟ قال        : فـقـلت  . وجـوهـهـم بـاظـافـیـرهـم   

  ) 560.(الناس و یعقون فى اءعراضهم 
گذشتم در شـب مـعــراج      : رسـول خـدا، صلى اهللا علیه و آله ، فرمود        ): گـویـد(انـس بـن مـالک    

از جـبـرئیــل   . ـه رویـهـاى خـود را بـا چـنـگـال خـویــش خــراش مــى دادنــد             بـه قـومـى ک  
اینها کسانى هستند که غیبت مردم را مـى کردنـد و واقـع مـى                ": پـرسـیـدم ایـنها کیان اند؟ گفت      

  ".شدند در اعراض آنها
فش پـس ، مـعـلوم شـد کـه شـخـص مـغـتـاب در بـرزخـش رسـوا و مـفتضح است ، و در موق                

پیش اهل آن خجل و شرمسار است ، و در جهنم نیز با رسوایى و بى آبرویى خواهد بـه سـر بـرد،                        
  .بلکه بعض مراتب آن نیز اسباب رسوایى در این عالم شود

  :چنانچه در حدیث شریف کافى وارد است 
ل رســول   سـمـعـت ابـا عـبـداهللا ، عـلیـه السـالم ، یـقـول قــا         : عـن اسـحـاق بـن عـمـار قـال      

یا معشر من اسلم بلسانه و لم یخلص االیـمـان الى قـلبــه ال تـذمــوا               : اهللا ، صـلى اهللا عـلیه و آله        
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المسلمین و ال تتبعوا عوراتهم فان من تتبـع عـوراتهم ، تتبـع اهللا عورتـه ، و مـن تتبـع اهللا عورتـه ،                        
  ) 561.(یفضحه و لو فى بیته 

رت رسول ، صلى اهللا علیه و آله ، حـدیث مـى کنـد کــه                 حـضـرت صادق ، علیه السالم ، از حض       
اى گـروهى که بزبان اسالم آوردید و ایمان به قلب شما وارد نـشده ، مـذمت نـکـنـیــد                   : فـرمـود

مـسلمانان را و جستجو نکنید قبایح مستوره آنها را، زیرا که کسى که عورات آنهـا را جــسـتـجـو                   
و را، و کسى را که خدا جستجوى عورت او کنـد، مفتـضح              کـنـد، خـداوند جستجو کند، عورات ا     
  .کند او را و اگر چه در خانه اش باشد

خـداونـد تـبـارک و تعالى غیور است و هتک مستور مؤ منین و کشف عورات آنها هتـک نـاموس                   
اگـر انـسـان بـیـحـیـایـى را از حـد گـذرانـد و هـتک حرمات الهیه نمود، خداونـد              . الهى اسـت   

ور مـسـتـورات او را، کـه بـه لطـف و ستاریت خود ستر فرموده بود، مکـشوف مـى فرمایـد و                    غی
هتک مستور آن را مى فرماید، و در بین مردم در این عالم و مالئکه و انبیا و اولیا، علـیهم الـسالم ،                        

و در حـدیث شریف کـافى سـند بـه حـضرت بـاقر العلـوم ،                 . در آن عـالم مـفـتـضـح مـى شـود     
یـا رب ، مـا    : قـال لمـا اسـرى بـالنـبـى ، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، قـال             : لیـه السـالم ، رسـانـد   عـ

یـا مـحـمد، من اءهان لى ولیا، فقـد بـارزنى بالمحاربـه ، و اءنـا                : قـال  . حـال المـؤ مـن عـنـدک     
  ) 562.(الى نصرۀ اءولیائى ) شى ء(اءسرع 

ـه السـالم ، در مـعـراج رســول اکــرم ، صــلى اهللا عـلیــه و آلـه ،                   فـرمـود بـاقـر العـلوم ، عـلی    
اى محمد، کـسى    ": فرمود "اى پـروردگـار چـگـونـه اسـت حـال مـؤ من پیش تو؟        ":عـرض کـرد 

که اهانت کند براى من دوستى را، پس بتحقیق ظـاهر شده است به محاربه با من ، و مـن سـریعتر                      
  . و احادیث در این ردیف بسیار است ". خودم از هر چه هستم به سوى یارى کردن دوستان

و مــن   : و شیخ صدوق سند به حضرت صادق ، علیه السالم ، رساند که فرمود در ضـمن حـدیثى                    
) 563.(اغـتـابـه بـمـا فـیـه ، فـهـو خـارج مـن والیـۀ اهللا تـعـالى داخـل فـى والیـۀ الـشـیـطـان                

کسى را که اهـل ستور و عدالت است در ظاهر، گرچـه مـذنب              (یـعـنـى کسى که غیبت کند او را        
معلـوم  . خارج شود از والیت خداى تـعـالى و در والیـت شـیطان وارد شـود              ) باشد پیش خودش    

است کسى که از والیت حق خارج شود و در والیت شیطان داخل شـود، از اهـل نجـات و ایمـان                       
ار نـیـز گـذشـت کـه اسـالم مغتاب لـسانى        چنانچه در حدیث سابق اسحاق بن عـمـ      . نخواهد بود 

معلوم است کـسـى کـه مـؤ مـن بـه خـدا بـاشـد و مــصـدق  . است و ایمان در قلبش وارد نشده    
بـه روز جـزا و مـعـتـقـد به رسیدن به صور اعـمـال و حـقـایـق سیئات ، چنین موبقـه کبیـره را،                    

ـ            رزخ و عقبى او را رسوا و مفتضح مى کنـد و او را              که در عوالم غیب و شهادت و در نشئه دنیا و ب
به جهنم به شر بلیات مبتال مى کند و از والیت حق خارج مى کند و به والیت شـیطان داخـل مـى                        
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اگر ما اقدام بدین امـر بـزرگ کـردیم ، باید بفهمیم که سرچشمه خرابى دارد و               . کند، مرتکب نشود  
آثـار آن   : ر ایمان وارد قلب شود کارها اصـالح مـى شـود           اگ. حقیقت ایمان در قلب ما وارد نـشده        

پس ، باید معالجه باطن را بکنیم و مرض قلب          . سرایت مى کند به تمام ظاهر و باطن و سر و علن             
و از احـادیث ظاهر شود که همـان طـور کـه سـستى ایمـان و عـدم خلـوص آن                      . را عالج نماییم    

ـفـاسـد نـیـز مـوجـب نـقـصـان ایـمـان ، بـلکـه       موجب مفاسد اخالقى و اعـمـالى شـود، ایـن م       
و ایـن مـطـابـق بـا نـوعـى از بـرهـان اسـت ، چـنـانـچـه در محل            . زایـل شـدن آن ، مـى شـود     

  .خود مقرر است 
و آن ایـن  . و بدان که این معصیت از جهت دیگر هم از معاصى شـدیدتر و تبعـاتش بیـشتر اسـت          

ـه جـنـبه حق اهللا دارد، جنبه حق الناس هم دارد، و خداوند نمى آمـرزد               اسـت کـه عـالوه بـر آنـک    
مـغـتـاب را تـا صـاحبش از او راضى شود، چنانچه در حدیث شریف با چندین طریـق بـه همـى                    

  :مضمون وارد شده 
عـن مـحمد بن الحسن فى المجالس و االخبار باسناده عن اءبى ذر، عن النبى ، صلى اهللا عـلیــه و                    

و لـم ذاک یــا   : قـلت . فان الغیبۀ اءشد من الزنا! یا اءبا ذر، ایاک و الغیبۀ : ، فـى وصـیـۀ له قال  آله  
الن الرجـل یـزنـى فیتوب الـى اهللا فیتـوب اهللا علیـه ، و الغیبـۀ ال تغفـر حتـى                     : رسـول اهللا ؟ قـال     

  ) 564.(یغفرها صاحبها
یتهایش به جناب ابى ذر، رضى اهللا عـنه ، مـى           رسـول اکـرم ، صـلى اهللا عـلیه و آله ، در ضمن وص           

براى چه یا رسول اهللا     "):م  ( عرض کرد    ".بترس از غیبت ، زیرا که آن از زنا شدیدتر است            ":فرماید
براى آنکه زانى اگر توبه کرد خداوند مى آمرزد او را، ولى غیبت آمرزیده نشود تا آنکـه                  ": فرمود "؟

  ".صاحبش بیامرزد
 و مجمع البیان و کتاب اخوان به همین مضمون ، یا قریب بـه ایـن ، حـدیث                    و در عـلل و خـصال    

  ) 565.(نموده اند
و اگـر خـداى نـخـواسـتـه انـسـان بـا حـقـوق مـردم از دنـیـا بـرود کــارش بــسـیـار مــشکل         

در حقوق الهى سر و کار با کریم و رحیم مى باشد که در ساحت مقدسش بغض و کـیـنــه ،                     . شود
اوت و تـشـفـى راه نـدارد، ولى اگـر سـر و کـار بـا بندگان شد، ممکن است گـرفــتار کـسى     عـد

شود که داراى این گونه اخالق باشد و از انسان بدین زودیها نگذرد یا هـیـچ وقــت از او راضــى         
پـس ، بـر انـسـان الزم اسـت کـه مـواظـب حــال خــودش خـیــلى بـاشــد، و ایــن                   . نـشـود

  .حـظات را بنماید که مطلب بسیار خطرناک است و امر بسیار مشکل است مـال
و مـا بـه ذکـر    . و احـادیـث در تشدید امر غیبت بیش از این است که در حوصله این اوراق بگنجد     

  .مختصرى از آن قناعت مى کنیم 
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و عظـم شـاءنه     مـثـل مـا روى عـن النـبـى ، صـلى اهللا عـلیه و آله ، اءنه خطب یوما، فـذکر الربـا                    
و ان اءربـى الربـا عـرض        . ان الدرهم یصیبه الرجل من الربا اءعظم من ست و ثالثـین زنیـه               : فقال  

  ) 566.(الرجل المسلم 
جـنـاب رسـول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، در ضمن خطبه اى چنانچه در این حدیث است ، ذکر                     

رهـم از آن از سـالم اهللا علـیهم ، و سـى و               یک د ) ند(ربا را کردند و او را بزرگ شمردند و فرمود           
  .شش زنا بزرگتر است ، و از ربا باالتر آبروى مسلمان است 

مـا النـار فـى الیـبـس بـاءسـرع من الغیبه فـى         : و روى عـنـه ، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، اءنـه قـال             
ز غیبـت در افنـاى   آتش سریعتر در سوزاندن و فانى کردن چیز خشک نیست ا    ) 567.(حسنات العبد 
  .حسنات بنده 

یؤ تى باءحد یوم القیامه فیوقف بـین یـدى الـرب عـزوجــل و               : و عن النبى ، صلى اهللا علیه و آله          
الهــى ، لیــس هــذا کـتـابــى         : فـیـقـول  . یـدفـع عـلیـه کـتـابـه ، فـال یـرى حـسـنـاتـه فـیـه         

ان ربــک ال یـضل و ال ینـسى ، ذهـب عملـک               : فـیـقـال له   . ال اءرى فـى حـسـنـاتـى     ) فـانـى  (
. ثم ، یؤ تى بĤخر و یـدفــع الیــه کـتـابــه ، فـیــرى فـیــه طـاعــات کـثـیــرۀ                      . باغتیاب الناس   

لـن فالنـا    : فیقال لـه    . الهـى ، مـا هـذا کـتـابـى ، فـانـى مـا عـمـلت هـذه الطـاعـات            : فـیـقـول  
  ) 568(الخ ...اغتابک فدفع حسناته الیک 

از رسـول اکـرم ، صلى اهللا علیه و آله ، حـدیث شـده کـه آورده شـود روز قیامـت یـک نفـرى در             
: گـویـد. پس حسنات خود را در آن نبیند      . پـیـشگاه حق ، نگاه داشته شود و کتابش به او داده شود           

انــا   هـمـ": بـه او گفتـه شـود   ".نمى بینم در این حسنات خـود را ! خداوندا این کتاب من نیست     "
پـروردگـار تـو گـمـراه نـیـسـت و نـسـیـان نـکـنـد، از بـیـن رفـت عـمـل تــو بــه واسـطــه                 

پـس در آن  . پـس از آن ، دیگـرى آورده شـود و داده شـود بـه کتـابش            ". غـیبت کـردن از مـردم       
 "!کردم  بارالها، این کتاب من نیست ، زیرا که مـن این طاعات را ن            ": بگوید. طاعتهاى بسیارى ببیند  

  ".فالنى غیبت تو کرده ، پس داده شد حسنات او به تو"گفته شود به او 
اءدنـى الکـفــر اءن یــسـمـع الرجـل مـن اءخیـه کلمـۀ              : و عـن النـبـى ، صـلى اهللا عـلیـه و آله          

  ) 569.(اولئک ال خالق لهم . یحفظها علیه یرید اءن یفضحه بها
ه ، مـنـقـول اسـت کـه اول مرتبه کفر آن اسـت کـه شـخص               از پـیـغـمـبـر، صـلى اهللا عـلیـه و آل      

را و حفظ کند آن را و بـخـواهـد مفتضح کند او را بـه واسـطه آن                 ) اى  (بشنود از برادر خود کلمه      
  .براى چنین اشخاص نصیب و بهره اى نیست . کلمه 

 مـى شـود و   ایـن مـخـتص از اخبار این باب ، در صورتى که عناوین دیگر نیـز بـه غیبـت منطبـق                  
گـنـاهـان و مـفـاسـد آنـهـا شـامـل حـال مـغـتـاب مـى بـاشــد، از قـبـیــل اهانـت مـؤ مـن و                    
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اذالل و احتقار و استخفاف آن ، و تعییر و احصاء عثرات و طعن بر او، که هر یـک بـراى هالکـت                        
مـا از ذکـر     و  . و اخبار وارده در مذمت هر یک از آنها کمر شکن اسـت              . انسان سببى است مستقل     

  .آنها چشم پوشیدیم برا اختصار
  فصل ، در بیان ضررهاى اجتماعى غیبت 

چنانچه این معصیت کبیره و این موبقه عظیمه از مفسدات ایمان و اخالق و ظاهر و بـاطن اسـت و           
در دنیا و آخرت انسان را منجر به رسوایى و بـى آبرویـى مـى کنـد، چنانچـه شـمه اى از آن را در                  

شنیدى ، همینطور این رذیله مفاسد اجتماعى و نوعى نیـز دارد، و از ایـن جهـت از                   فـصـل گذشته   
  .بسیارى از معاصى قبح و فسادش افزون مى باشد

یـکى از مقاصد بزرگ شرایع و انبیاء عظام ، سالم اهللا علیهم ، که عالوه بر آن که خـود مـقــصـود                      
 و دخـیـل تـام در تشکیل مدینه فاضله        مـسـتـقـل اسـت ، وسـیـله پـیـشـرفـت مـقـاصـد بـزرگ      

مى باشد، توحید کلمـه و توحیـد عقیـده اسـت ، و اجتمـاع در مـهــام امــور و جـلوگـیــرى از                         
. تـعـدیـات ظـالمانه ارباب تعدى است ، که مستلزم فساد بنى االنسان و خراب مدینه فاضله است                 

ـام نـگـیـرد مـگر در سـایه وحـدت        و این مقصد بزرگ ، که مصلح اجتماعى و فردى است ، انـج            
نفوس و اتحاد همم و الفت و اخوت و صداقت قلبى و صـفـاى بـاطـنـى و ظـاهــرى ، و افــراد                     
جـامـعـه بـه طـورى شـونـد کـه نـوع بـنـى آدم تشکیل یک شخص دهند، و جمعیـت بـه منزلـه                   

ا حول یـک مقـصد بـزرگ        یک شخص باشد و افراد به منزله باشد، و تمام کـوشـشـهـا و سـعى ه             
و اگر چنین مـودت و      . الهى و یک مهم عظیم عقلى ، که صالح جمعیت و فـرد اسـت ، چـرخ زند               

اخوتى در بین یک نوع یا یک طایفه پیدا شد، غـلبـه کـنـنـد بـر تـمـام طـوایـف و مللـى کـه بـر                      
نگهاى اسالم و فتوحـات  چنانچه از مراجعه به تـواریـخ ، خـصـوصـا تـاریـخ ج  . این طریقه نباشند  

عظیمه آن ، مطلب خوب روشن مى شود، که در اوایل طلوع این قانون الهى ، چون شمه اى از این                     
اتحاد و وحدت در بین مسلمین بـوده و مـسـاعـى آنـهـا مـشـفـوع بـه تـخـلیــص نــیات نوعـا                  

ى بزرگ آن زمان ، که      بوده ، و مدت کمى چه فتوحات بزرگى کردند، و در اندک زمانى به سلطنتها              
عمده آن ایران و روم بوده ، غلبه کردند و با عده کم بر لـشکرهاى گـران و جمعیتهـاى بـى پایـان                         

و پـیـغـمـبـر اسـالم عقد اخوت بین مسلمین در صدر اول اجرا فرمود و به نص انما                . غالب شدند 
  .اخوت بین تمام مؤ منین برقرار شد) 570.(المؤ منون اخوه 

عـن العـقـرقوفى ، قال سمعت اءبا عبداهللا ، علیـه الـسالم ، یـقــول    : فـى شـریـف اسـت و در کـا 
اتـقوااهللا و کونوا اخوۀ بررۀ متحابین فى اهللا متواصلین متراحمین ، تزاوروا و تالقـوا و                : الصـحـابـه  

  ) 571.(تذاکروا اءمرنا و اءحیوه 
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یـحــق عــلى المــسـلمـیـن االجـتـهــاد فــى          و عـن اءبـى عـبـداهللا ، عـلیــه الـسـالم ، قــال             
التـواصـل و التـعـاون عـلى التـعـاطـف و المـواسـاۀ الءهـل الحـاجـۀ و تـعـاطــف بـعــضـهـم              

) 572(االیــۀ   ... رحـمـاء بـیـنـهـم   : عـلى بـعـض حـتـى تـکـونـوا کـمـا امـرکـم اهللا عـزوجـل         
روا و تـراحـمـوا، و کـونـوا اخـوۀ ابـرارا کـمـا امـرکــم اهللا           تواصلوا و تبا  : و عـنـه عـلیـه السالم     

  ) 573.(عزوجل 
  .مسلمین ماءمورند به دوستى و مواصلت و نیکویى به یکدیگر و مودت و اخوت 

و مـعـلوم اسـت آنـچـه مـوجـب ازدیـاد ایـن مـعـانى شود، محبوب و مرغـوب اسـت ، و آنچـه                   
ـ       گـسـلد و تفرقه در بین جمعیت اندازد مبغوض صـاحب شـرع            این عقد مـواصـلت و اخـوت را ب

و پـر واضـح اسـت کـه ایـن کبیره موبقه اگر رایج شـود در             . و مخالف مـقـاصـد بـزرگ اوسـت      
بین جمعیتى ، موجب کینه و حسد و بغض و عـداوت شـده و ریـشه فـساد در جمعیـت بدوانـد،                        

برومنـد نمایـد، و وحـدت و اتحـاد جامعـه را      درخت نفاق و دورویـى در آنـهـا ایـجــاد کــند و           
  .و از این جهت بر فساد و قبح آن افزوده گردد. گسسته کند، و پایه دیانت را سست کند

شـخـص خـود از فــسـاد و      ) حـفـظ(پـس بـر هـر مـسـلم غـیـور دیـنـدارى الزم اسـت بـراى          
ت و جمعیـت و احکـام عقـد         نوع اهـل دین از نفاق و نگهدارى حوزه مـسلمین و نگهبـانى وحـد              

کـنـد و آنـهـا را نـهـى از ایـن عـمل قبیح نماید، و اگـر             ) حـفـظ(اخوت ، خود را از ایـن رذیـله        
، از آن توبـه کنـد، و در صـورت امکـان و     )بوده (خداى نخواسته تـاکـنـون داراى این عمل زشت      

ى او استغفار کـرده ، و تـرک ایـن           عدم فساد، از صـاحـبـش اسـتـرضاء و استحالل نماید، و اال برا          
خطیئه را نموده ، و ریشه صداقت و وحدت و اتحاد را در قلب خود کشت کـرده ، تـا از اعـضاى                        

واهللا الهادى  . صالحه جـامـعـه بـه شـمـار آیـد و یـکـى از اجـزاى دخـیـله در چـرخ اسـالم باشد             
  .الى سبیل الرشاد

  فصل ، در بیان عالج این موبقه است 
دان کـه عـالج ایـن خـطـیـئه عـظـیـمـه چـون خـطـیـئات دیـگـر بــه عــلم نـافــع و عمـل                  بـ

  .توان نمود
امـا عـلم ، پـس چـنـیـن اسـت کـه انـسـان تـفـکـر کـنـد در فـایـده مـتـرتـبـه در ایـن عـمـل                

ا در میـزان عقـل      و آن را مـقـایسه کند با نتایج سوء و ثمرات زشتى که بر آن مترتب اسـت و آن ر                   
البته انسان با خـود دشـمنى نـدارد، تمـام معاصـى از روى جـهــالت و                  . گذاشته از آن استفتا نماید    

اما فایده خـیال مترتـب بـر آن ،   . نـادانـى و غـفلت از مبادى آن و نتایج آن از انسان صادر مى شود        
ر مـساوى مـرد و کـشف        آن است که انسان به قدر چند دقیقه قضاى شهوت نفسانى خود را در ذک              



 ٢٣٧

عورات آنها کرده ، و با بذله گویى و هرزه سرایى ، که مالیم با طـبـیـعـت حیوانى یا شیطانى است                    
  .، صرف وقت نموده مجلس آرایى نموده و تشفى قلبى از محسودان نموده است 

ز آن را اکنـون شـمه اى ا  . امـا آثـار زشـت آن شـمـه اى از آن را در فـصـل هـاى سـابق شـنیدى          
امــا  . البته این تفکر و موازنه نتایج حـسنه دارد        . گـوش کـن و عبرت بگیر و در میزان مقایسه گذار         

آثـار آن در ایـن عـالم ، آن اسـت که انسان از چشم مردم مى افتد و اطمینان آنها از او سـلب مـى                      
ى و خـوبى و متنفـر از        طـبـاع مـردم بـالفـطـره مـجـبـول بـه حــب کـمــال و نـیـکـویــ           . شـود

نقص و پستى و زشتى است ، و بالجمله ، فرق مى گذارند بین اشخاصى که احتراز از هتک مستور                    
حتى خود مغتاب نیـز شـخص محتـرز از ایـن            . و از کشف اعراض و سرایر مردم کنند، و غیر آنـها          

ه ناموس اعراض مـردم را      اگر کـار را از حد گذراند و پرد       . امور را از خود ممتاز داند، فطرۀ و عقال        
چـنانچه در روایت اسحاق بن عمار، که سـبق         . درید، خداوند او را در همین عالم رسوا مـى کـنـد         

و بـایـد انـسـان بـترسد از آن رسوایى که بـه دسـت حـق تعـالى                . مذکور است   ) 574(ذکر یافت ،  
بلکـه ممکـن    .  غـضب حلـیم      پناه مى برم به خداوند از     . واقع شود که جبران پذیر نـخـواهـد بـود      

است هتک حرمات مؤ منین و کـشـف عـورات آنـهـا انـسـان را مـنـتـهـى بـه ســوء عـاقـبــت                 
کـنـد، زیـرا کـه اگـر ایـن عمل در انسان ملکه شد، تاءثیراتى در نفس دارد کـه یکـى از آنهـا ایـن               

و ممکـن   . د مـى شـود    است که تولید بغض و عـداوت مـى کند نسبت به صاحبش ، و کم کم زیـا                
است این بغض و عداوت بـاعث مى شود که در وقت مردن که کشف بعض حقایق بر انسان شـود                

 عوالم را کـرد و پـرده ملکوت برداشته شد، انسان به واسطه رؤ یت مقامات آنهـا و                    و معاینه بعض    
دشمن دوسـت دشـمن     انسان بالجمله   : اکرام و اعظام حق تعالى از آنها به حق تعالى بغض پیدا کند            

است ، و مـبـغـض مـحـب مـبـغـوض اسـت ، پـس ، بـا دشـمـنـى حـق و مـالئکـه او، از ایـن                  
  .عـالم منتقل شده به خذالن ابدى و شقاوت دائمى رسد

عزیزم ، با بندگان خدا، که مورد رحمت و نعمت او هستند و مخلع به خلعت اسـالم و ایمـان انـد،        
مبادا به محبـوب حـق دشـمنى داشـته باشـى کـه حـق        . لبى داشته باش دوستى پیدا کن و محبت ق    

و بندگان  . تـعـالى دشـمن دشمن محبوب خود است ، و تو را از ساحت رحمت خود طرد مى کند                
خاص خدا در بین بندگان مخفى هستند، و معلوم نیست ایـن دشـمنى تـو و هتـک سـتر و کـشف                  

دوستى با آنها دوسـتى  . مؤ منین اولیاء حق اند  . عورت ایـن مـؤ من برگشت به هتک ستر خدا نکند         
بتـرس از غـضب حـق و برحـذر بـاش از             . با حـق اسـت ، و دشـمـنـى آنها دشمنى با حق است            

قـدرى تفکـر کـن در ایـن نتـایج      ) 575(خصومت شفعاء روز جزا ـ ویل لمن شفعاؤ ه خصماؤ ه ، 
در آن صورتهاى موحشه مدهـشه کـه        دنیویه و اخـرویـه ایـن مـعـصـیـت ، و قـدرى تـاءمـل کن           

در قبر و بـرزخ و قـیـامت به آن مبتال مى شوى ، و مراجعه کن به کتب معتبره اصـحاب ، رضـوان                     



 ٢٣٨

  اهللا عـلیـهـم ، و اخبار ماءثوره از ائمه اطهار، سالم اهللا علیهم ، که حقیقـه کمرشـکن اسـت ، پـس                   
یى و بذلـه سـرایى و قـضاى شـهوت     مـوازنـه و مـقـایـسـه کـن بین یک ربـع سـاعت هـرزه گـو            

خـیـالى ، و هـزاران هـزار سـال گـرفـتـارى ، در صـورتـى کـه اهـل نـجـات باشى و با ایمان از                  
  .این عالم بروى ، و اال مقایسه کن آن را با خلود در جهنم و عذاب الیم همیشگى نعوذ باهللا منه 

شخـصى کـه از او غیبـت مـى کنـى ، مقتـضاى               عـالوه بـر ایـن ، تـو اگـر دشـمـنـى نیز دارى با           
اگر ایمان به احادیـث دارى ، زیـرا کـه در حـدیث              ) نکنى  (دشـمـنـى نیز آن است که از او غیبت         

وارد اسـت کـه حـسـنـات غـیـبـت کـن مـنـتـقـل مـى شـود بـه نـامـه عـمـل کــسـى کــه از                 
پـس خـواسـتـى دشـمنى    . تـقـل مـى شـود  او غـیـبـت کـرده ، و سـیـئات ایـن بـه نـامـه آن مـنـ          

خداونـد قـادر    . پس بدان با خـداونـد نـمـى تـوانى ستیزه کنى         . با او کنى ، با خود دشمنى کردى         
است با همین غیبت تو آن شخص را در نظر مـردم عـزیـز و مـحـتـرم کـنـد، و تو را بـه واسـطه                      

نامـه  : ر کـروبـیـیـن نـیز همین معاملـه را کنـد        همین در نظر آنها خوار و ناچیز کند، و در مـحـضـ          
اعمال تو را از سیئات پر کند، پس تو را مفتضح کند، و نامه اعمال او را از حسنات پر کنـد، و او را        

  .پس ، بفهم که با چه قادر جبارى در ستیزه هستى ، و از دشمنى او بترس . معزز و محترم کند
تا چندى با هر زحمت شده کف نفس از این معصیت کـرده ،              و امـا عـمـلى ، بـه ایـن اسـت کـه         

مهار زبـان خـود را در دسـت گرفته کامال از خود مراقبت کنى ، و با خود قرارداد کنى کـه چنـدى             
مـرتـکب این خطیئه نشوى ، و از خود مراقبت و محافظت کنى و حساب خـود را بکـشى ، امیـد                      

و کم کم کار بـر تـو آسـان مـى            . ه قلع ماده آن بشود    است انـشـاءاهللا پس از مدت کمى اصالح شد       
شود، پس از چندى احساس مى کنى که طبعا از آن منزجر و متنفرى ، پس راحتى نفس و التذاذ آن                     

  .در ترک این مى شود
  فصل ، در بیان آنکه ترک غیبت در موارد جایز اولى است 

حرمـت غیبـت اسـتثنا فرمودنـد کـه در           بـدان که علما و فقها، رضـوان اهللا علـیهم ، مـواردى را از                
و ما در صدد شمردن آنها نیستیم ، زیرا که ایـن اوراق            . کـلمـات بعضى بالغ بر ده موضوع مى شود       

آنچه الزم است در این مورد ذکر کنیم این است کـه انــسـان             . مـوضـوع بـراى بحث فقهى نیست      
ـاشـد و بـا کـمـال دقت و احتیاط تام مشى         بـایـد در هـمـه مـوارد از مـکـایـد نـفـس ایـمـن نـب        

کند، و در صدد عذرتراشى نباشد که یکى از موارد استثنا را بـه دسـت آورده بـه عیبجـویى و بذلـه         
  .گویى سرگرم شود

مـمـکــن اســت انــسـان را از راه شــرع مـمــوه             . مـکـایـد نـفـس بــسـیـار دقـیــق اســت         
. مـثـال غـیبت متجاهر به فسق گرچه جایز است         . هـالک کـنـد گـول زنـد و وارد در مـ     ) نـمـوده  (

بلکه در بـعض موارد که موجب ردع او شود واجب است و از مراتب نهى از منکر بـه شـمار مـى                       



 ٢٣٩

آید، ولى انسان باید مالحظه کند که داعى نفسانى او در این غیبت آیـا همـین داعـى شـرعى الهـى                       
اگـر داعـى الهـى دارد، از    .  نـفـسانى در آن مـدخلیت دارد  است ، یا داعـى شـیـطـانـى و مـحـرک  

عبادات به شمار مى آید، بلکه غیبت با قصد اصالح متجاهر و عاصى از اوضح مـصادیق احـسان و                    
انعام به اوست ، گرچه خودش نفهمد ولى اگر مشوب به فساد و هواهاى نفسانى اسـت ، در صـدد            

 کند بلکه عادت دادن نفس را بـه           صحیح اعراض    تخلیص نیت برآید و از اعراض مردم بدون قصد        
غـیـبـت در مـورد جـایـز نـیـز مـضـر بـه حـال آن اسـت ، زیـرا کـه نـفـس مـایل بـه شـرور و                    
قبایح است ، ممکن به واسطه احتراز ننمودن از آن در موارد جایز، کم کـم وارد شــود بـه مرحلـه                       

د در شبهات با آنکه جایز اسـت ولى نـیـکـو نـیـست  چنانچه ورو. دیگر که آن موارد محرمه است      
، چون آنها حماى محرمات است و ممکن است انسان به واسطه ورود در آنـهـا در مــحرمات نیـز         

انسان باید حتى االمکان نفس را پرهیـز از ایـن امـور دهـد و از چیزهـایى کـه احتمـال                       . وارد شود 
  .سرکشى نفس در آنها مى رود احتراز کند

 ، در مـواردى کـه غیبت واجب مى شود، مثل مورد ثابت و بعضى موارد دیگر که علمـا ذکـر                     بـلى
فـرمـوده انـد، البـتـه بـایـد اقـدام نـمـود ولى نـیــت را از هـواى نفـس و متابعـت شـیطان بایـد                      

هر امر جـایزى را انـسان       . ولى در مـوارد جـواز تـرک آن اولى و احسن است           . تـخـلیـص نـمـود 
اید مرتکب شود، و خصوصا این طور از امور که مکاید نفس و شیطان در آن خیلى کارگر اسـت                   نب
. در روایـت اسـت کـه حـضـرت عـیسى ، سالم اهللا علیه ، با حواریین به مـردار سـگى گذشـتند                   . 

چقـدر  : حضرت عیسى ، علیه السالم ، فـرمــود       ! چه قدر بوى این مردار بد است        : حواریین گفتند 
. البته مربى نوع بشر باید صاحب چنین نـفس تزکیه شـده اى باشـد             ) 576!(نهاى او سفید است     دندا

آنها نقص او را دیـدنـد، آن حـضرت کمـال آن را            . راضى نشد از مصنوع حق تعالى ذکر سوء شود        
مـثـل : شنیدم در حدیث است از حضرت عیسى ، عـلیـه السـالم ، کـه فـرمـوده              . گوشزد آنها کرد  

  . که بر قاذورات مى نشیند نباشید که به موارد عیوب مردم متوجه باشیدمگسى
طوبى لمن شغله عیبـه  :روایـت شـده ، قال . و از حـضـرت رسـول اکـرم ، صـلى اهللا عـلیـه و آله      

انسان خوب است که همانطور که تفحص از عیوب مردم مى کند، قـدرى      ) 577.(عن عیوب الناس    
چقدر زشت است که انسان داراى هزاران معایب از خود غفلت کند و             . د کن   از عیوب خود تفحص     

اگر انسان قدرى در حـاالت و اخـالق و          . به معایب دیگران بپردازد و آن را سربار معایب خود کند          
و اگــر خــود را      .  اصـالح مـى شــود      اعمال خود سیر کند و به اصالح آنها بپردازد، کـارهـایـش           

کـه  ) نیـست   (و هیچ عیبى باالتر از آن       . نـد، از کـمال جهل و نادانى او است         خـالى از عـیـب بـدا   
انسان عیب خود را نفهمد و از آن غافل باشد و با آنکه مجموعه عیوب اسـت بـه عیـوب دیگـران                       

  .بپردازد



 ٢٤٠

  فصل ، در بیان آنکه استماع غیبت حرام است 
بلکه از بعـض    .  آن است در حرمت      چـنـانـچـه غـیـبـت حرام است ، گوش کردن به آن نیز رفیق          

روایـات ظـاهـر شـود کـه مـسـتـمـع مـثـل مـغـتـاب اسـت در هـمـه عـیـوب حـتـى وجـوب             
و ) 578.(المستمع احـد المغتـابین      : مثل النبوى ، صلى اهللا علیه و آله         . اسـتـحالل و کبیره بودن آن      

 گوش کننده بـه غـیـبـت نـیـز غـیـبـت کـن        )579.(السامع احد المغتابین    : عن على ، علیه السالم      
بلکه از روایات بسیارى ظاهر مى شود کـه رد غیبـت            . و مقصود از سامع نیز مستمع است        . اسـت  

  :واجب است 
عـن الصـدوق باسناده عن الصادق ، علیه السالم ، فى حدیث مناهى النبى ، صلى اهللا علیـه و آلـه ،                      

اال، و مــن    : الـى ان قــال      .  آله ، نهى عـن الغیبـۀ و االسـتماع الیهـا            ان رسول اهللا ، صلى اهللا علیه و       
 فردها عنه ، رد اهللا عـنـه الف باب من الشر فـى       تـطـول عـلى اخیه فى غیبۀ سمعها فیه فى مجلس          

قادر على ردها، کان علیه کـوزر مـن اغتابـه سـبعین مـرۀ               ) لم یردها و هو   (فان هو   . الدنیا و االخرۀ    
).580 (  

: و بعـد از آن فـرمــود      . بر اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، از غیبت و گوش کردن آن نهى فرمـود                 پیغم
آگـاه بـاش کـه کسى که بر برادر خود منت گذارد و غیبتى را که درباره او شـنـید در مجلسى رد                    "

د نـکـنـد آن   و اگـر ر  . نماید از او، خداى تعالى از او رد فرماید هزار باب از شر در دنیا و آخـرت                  
را بـا آنـکـه قـادر بـر رد آن بـاشـد، مـى بـاشـد بـر او مثل گناه کسى که غیبت کرده اسـت او را                      

  ".هفتاد بار
و عـن الصـدوق باسناده عن جعفر بن محمد، علیهما السالم ، عن آبائه فـى وصـیه النبـى لعــلى ،                      

م فاستطاع نصره فلم ینصره ، خذله اهللا فى         یا على ، من اغتیب عنده اخوه المسل       : عـلیـهـمـا السالم   
  ) 581.(الدنیا و االخره 

فرمود رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، در ضمن وصیتهایش به حـضرت امیرالمـؤ منـین ، علیـه                       
اى على ، کسى که پیش او غیبت شود برادر مسلمانش و قادر باشد بـر یـارى او و یـارى            ": السالم  

  ".او را خداوند در دنیا و آخرت نکند او را، رسوا کند 
من رد عن اخیه غیبـه سـمعها فـى    : و عـن عـقـاب االعـمال بسنده عن النبى ، صلى اهللا علیه و آله          

مجلس ، رد اهللا عنه الف باب من الشر فى الدنیا و االخره فان لم یرد عنه و اعجبه ، کان علیه کـوزر                        
  ) 582.(من اغتاب 

ـن ، مـحـقـق جـلیـل و جـامــع فــضـیـلت عــلم و عمـل ، شـیخ                 عـالمـه عـلمـاى مـتـاءخـری  
. ظاهر این است که این رد غیر از نهى از غیبت است             : انصارى ، رضوان اهللا تعالى علیه ، مى فرماید        

پــس اگــر عـیــب    : و مراد به آن یارى کردن از غایب است به آن چیزى که مناسب غیبت اسـت             
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رى کند او را که عیب آن است که خداى تـعالى عیب شـمرده ، مثـل                 دنـیـوى باشد، به این طور یا     
معاصى که باالتر آن همین غیبت تو است از برادرت به چیزى که خـداى تـعـالى عـیـب نکـرده او     

و اگـر قابـل     . و اگر عیب دینى باشد، توجیه کند او را به چیزى که از مـعــصـیت خـارج شـود                  . را
 به اینکه مؤ من گاهى مبتال مـى شــود بـه معـصیت ، پـس سـزاوار                   توجیه نیست ، یارى کند از او      

چنین که استغفار شود براى او، نه تعییر شود از او، و شـایــد تعییـر تـو او را بزرگتـر باشـد پـیش                          
  .و رفع مقامه ) 583(ـ انتهى کالمه . خداى تعالى از معصیت او

 است نمى کند، مغتـاب را بـه غیبـت           و گاه مى شود که مستمع عالوه بر آن که رد غیبت که واجب             
وادار مـى کـنـد، یا به شرکت با او و هم نفس شدن و عجبهاى بى موقع پى در پى گفتن ، یـا اگـر                       
اهـل صالح به شمار آید، به واسطه ذکرى یا اسغفارى یا چیزهایى دیگرى کـه وسـایــل شــیطانى                   

ث شریف که وزر او را هـفـتـاد مـرتـبــه    و تواند بود که حدی    . است ، مغتاب را به غیبت وادار کند       
  .نعوذ باهللا منه . مـثـل وزر مـغتاب قرار داده بود، اشاره به چنین اشخاصى باشد

  کالم شهید ثانى رحمه اهللا : تتمیم 
شـیـخ بزرگوار و محقق عالى مقدار، شهید سعید، رضوان اهللا علیه ، را کالمى است که ما تتمیم مى                   

  .ه ترجمه آن کالم شریف کنیم این مقام را ب
از پـلیـدتـریـن انـواع غـیـبـت ، غیبتى است که بعض اشخاص کـه در صـورت اهــل                 : فـرمـایـد

زیرا کـه آنهـا مقـصود خـود را مـى فهماننـد بـه                . عـلم و فـهـم هستند و اهل ریا هستند، مى کنند         
از آن پرهیـز مـى کنـیم ،    اینها غیبت مى کنند و اظهار مى کنند که ما   . صـورت اهل صالح و تقوى      

ود که آنها جمع بین دو زشتى نموده اند، یکى ریا و یکى             ولى نمى دانند به واسطه نادانى و جهل خ        
الحمدهللا که ما مبـتال بـه حـب         : و مثل این است کسى که ذکر شود پیش او انسانى ، بگوید            . غیبت  

یا بگویـد نعوذبـاهللا   . یا ما صفت کذایى را نداریم . یا مثال مبتال به حب دنیا نیستیم       . ریاست نیستیم   
بلکـه گـاهى    . یا بگوید خداوند ما را حفظ کند از فـالن عـمـل مثال          . وفیقى  از کمى حیا، یا از بى ت      

مجرد حمد خدا غیبت است ، اگر از آن عیب کسى فهمیده شـود، منتهـا ایـن غیبتـى اسـت کـه در                     
این شخص خواسته که عیب کند غیر را بــه قــسمى از کـالم کـه                 . صورت اهل صالح واقع شده      

واى خالصى از عیب و مبرا بودن از آن اسـت با آنکه واقع اسـت    مشتمل بر غیبت و ریاست ، و دع       
و از طرق غیبت آن است که گاهى پیش از آنکه بخواهد غیبت کسى را               . در آن ، بلکه بزرگتر از آن        

در عبـادات کوتـاهى نمـى       ! فالنى چه حاالت خـوبى دارد     : کند، از مدحى مى کند و مثال مى گوید        
که همه ماها به آن مـبـتـال هـسـتـیم ، سستى در عبادات بـراى او              کند، ولى به واسطه کم صبرى ،        

و از خـود مـى خـواهـد مــدح       ! خود را مذمت مى کند و مقصودش مذمت از اوسـت           . پیدا شده   
ایـن شـخص جمـع      . کـنـد بـه تـشـبـیـه کـردن خـود را بـه اهـل صالح در مذمت کردن از خود             
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و گمان مى کند که از صـالحین اسـت و از غیبـت              . زکیه نفس   کرده بین سه فاحشه غیبت و ریا و ت        
این چنین شیطان بازى مى کـنـد بـا اهــل جـهــل و نـادانــى در صـورتــى کــه          ! تعفف مى کند  

پـس ، شـیطان     . اشـتـغـال بـه عـلم و عـمـل پـیـدا کـردنـد بـدون آنـکه طریقـه را محکـم کننـد               
  . کند عمل آنها را و به آنها بخنددتعقیب کند آنها را و به مکاید خود حبط

و از ایـن قـبـیـل است آنکه اگر در مجلسى غیبتى شود و بعضى حاضرین نشنوند و یکـى از آنهـا                     
این شخص ذکر   ! سبحان اهللا چه چیز عجیبى است       : بخواهد غافلین را متوجه کند به غیبت ، بگوید        

 مع الوصف به حق تعالى در ایـن ذکـر           خدا کند و آن را وسیله تحقق باطل و خبث خود قرار دهد،            
  .این نیست جز از جهل و غرور. منت گذارد

و از ایـن قبیل است آنکه بگوید فالن شخص براى او فالن اتفاق افتاد یا مبتال به فـالن چیـز شـد،                       
. بلکه بگوید براى رفیق ما یا دوست ما چنین ابتالیى پیش آمد کرد، خداوند مـا و او را بـیـامــرزد                    

خص اظهار دعا و تاءلم و دوستى و رفاقت مى کند و غیبت خود را با این امـور انـجـام مـى                این ش 
و او به واسطه جـهـل خــود       . و خـداونـد از خـبـث بـاطـن و فـسـاد نـیت او مطلع است            . دهـد

نـمـى دانـد کـه غـضـب حـق نـسـبـت بـه او بـیـشـتـر اسـت از جهال کـه متجـاهر بـه غیبـت                    
  .هستند

و از اقـسام خفیه غیبت ، گوش کردن به آن است از روى تعجب ، زیرا کـه او اظهـار تعجـب مـى                         
مـثال مـى   . کـنـد کـه نـشاط مغتاب زیاده گردد در غیبت و او را وادار به غیبت مى کند به تعجـب      

نمـى  من از فالنى این کار را       ! من تاکنون نمى دانستم آن را     ! گوید من تعجب مى کنم از این حرف         
مى خواهد تصدیق کند با این کلمات مغتاب را و از او طلـب زیـاد کنـد بـا لطـایف ، بــا            ! دانستم  

آنـکـه تـصـدیق غیبت نیز غیبت است و گوش کردن به آن ، بلکه سکوت کردن در وقـت شـنیدن                    
  .رفع مقامه ) 584(ـ انتهى ترجمۀ کالمه ،. آن ، غیبت است 

ر غیبت افزوده شود و بر فساد و قبح و عقاب آن افـزوده گـردد،                و گـاه شـود کـه عـنـاوین دیگر ب      
مثل آنکه شخص مغتاب در پیش روى آن کس که غیبت او را کنـد اظهـار دوسـتى کنـد و مـدح و       

و این از مراتب نفاق و دورویى و دو زبانى است که در اخبار از آن مـذمت                 . مـنـقـبـت از او کـنـد   
مــن  : ى الشریف باسناده عن اءبى عبداهللا ، علیـه الـسالم ، قــال    فـفـى الکـاف. بـلیـغ شـده اسـت  

  ) 585.(لقـى المـسـلمـیـن بـوجـهـیـن و لسـانـیـن جـاء یـوم القـیـامـه و له لسـانـان مـن نار
کسى که مالقات کند مسلمانان را با دو رو و با دو زبان ، بیاید در روز قیامت و حـال آنکـه              : فرماید

  . زبان است از آتش از براى او دو
پناه مى برم بـه خـدا   . ایـن اسـت صـورت ایـن عـمـل قـبـیـح و نـتیجه این نفاق در عالم آخرت            

  .والحمدهللا اءوال و آخرا. تعالى از شر زبان و نفس اماره خود
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  الحدیث العشرون
  حدیث بیستم

س سـره ، عـن عــلى بــن         بـالسند المتصل الى الشیخ الثقۀ الجلیل ، محمد بن یعقوب الکلینى ، قد            
ابـراهـیـم ، عـن اءبـیـه ، عن القاسم بن محمد، عن المنقرى ، عن سـفیان بـن عیینـۀ ، عـن اءبــى           

: قـال   ) 586.(لیـبـلوکـم اءیـکـم اءحـسن عمال   : عـبـداهللا ، عـلیـه السـالم ، فـى قـول اهللا تـعـالى          
صابۀ خـشـیـۀ اهللا و النـیــۀ الـصـادقـۀ و         و انما اال  . لیس یعنى اءکثرکم عمال، ولکن اءصوبکم عمال      

و العمـل الخـالص ،      . االبـقـاء عـلى العـمل حتى یخلص اءشد مـن العمـل           : ثـم قـال   . الخـشـیـۀ  
اءال، و ان   . الذى ال ترید اءن یحمدک علیه اءحد اال اهللا تـعـالى ، و النـیـۀ اءفـضـل مــن العـمــل                   

  ) 588.(یعنى على نیته ) 587(قل کل یعمل على شاکلته : زوجل ثم تال قوله ع. النـیـۀ هـى العـمل 
  :ترجمه 

  
سـفـیـان از حـضـرت صـادق ، عـلیـه السـالم ، نـقـل کند در تفسیر فرموده خداى تعالى لیبلوکم                

  .)تا امتحان کند شما را کدامیک نیکوترید از حیث عملها. (اءحسن عمال
مـا را از حـیـث عـمـل ، ولیـکـن درسـت تـر شـما را از              قـصـد نـکـرده بـیـشـتـر شـ   ": فـرمـود

 ".و جـز ایـن نـیـست که این درستى ترس از خدا و نیت راسـت اسـت بـا تـرس           . حیث عـمـل   
. مـراعـات کـردن عـمـل را تـا خـالص شـود سـخـت تـر از عـمـل اسـت             ": پس از آن گـفـت     
ا کند تو را بر آن کس مگر خـداى تـعــالى ، و              کـه نـخـواهى که ثن   ) آن اسـت   (و عـمـل خـالص    

 پـس از آن تـالوت     ".آگـاه بـاش ، هـمـانـا نـیـت عـمـل اسـت        . نـیـت بـرتـر از عـمـل اسـت      
بـگـو هـر کــسـى عـمــل مــى    . (قـل کـل یـعـمـل شـاکـلتـه  : کـرد قـول خـداى عـزوجـل را    

  .یعنى بر نیت خود) کـنـد بـر شکل خود
بلوتـه بــلوى ، جــربته و        : چنانچـه در صـحاح گویـد      . ء به معنى امتحان و تجربه است        شـرح بال 
  ) 589.(و ابتاله ، اءى اختبره . و باله اهللا بالء، و اءباله ابالء حسنا. اختبرته 

و . و ایـکـم مـفـعـول دوم اسـت از براى لیبلوکم به تضمین معناى علم بنا به فرموده مـجـلـسـى                  
  .زیـرا کـه اى اسـتـفـهـامـیـه فعل را معلق مى کند از عمل . ـیـایـدایـن درسـت ن

وصـواب آن اسـت کـه ایـکـم اءحـسـن عـمـال جـمـله مـبـتـدا و خـبـر اسـت ، و در مـعـنـاى                
و اگر اءى را موصـوله بگیـریم ، بـراى کـالم مـرحــوم مـجـلـسـى                 . مـفـعـول فـعل بلوى است     
و صواب نقیض خطا اسـت ، چنانچـه جـوهرى    . ه بودن آن اظهر است وجهى است ، ولى استفهامی  

  .گوید
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و اگر باشد احتماالتى دارد     ) 590.(و خشیه دوم در بعضى از نسخ ، چنانچه مجلسى فرماید، نیست             
  .که اظهر آن این است که واو به معنى مع باشد

  ) 591.(لنیۀ الصادقۀ الحسنۀ و از اسـرارالصـلوۀ شـهـیـد ثـانـى ، رحـمـه اهللا ، منقول است که ا
اذا . اءبقیـت علـى فـالن       : چنانچه جوهرى گویـد   . و ابـقـاء بـر عمل مراعات و محافظت آن است          

  اءرعیت علیه و رحمته
فعن القاموس  . و شـاکلۀ به معنى طریقه و شکل و ناحیه است ، چنانچه در قاموس و صحاح است                  

  .، و الطریقۀ الشاکلۀ ، الشکل ، و الناحیۀ ، و النیۀ : 
و ما بیان آنچه شرح دادنى است در حدیث شریف در ضمن فصولى چند به رشـته تحریـر در مـى                      

  آوریم انشاءاهللا
  معناى ابتالء و امتحان حقتعالى : فصل 

تـبـارک الذى بـیـده المـلک و هـو عـلى کـل        : لیـبـلوکـم اشـاره اسـت بـه قـول خـداى تـعـالى        
فـرخـنــده  ) 592.(ـلق المـوت و الحـیـوۀ لیـبـلوکـم اءیـکم اءحسن عمال       الذى خ . شـى ء قـدیـر  

آن کس که آفـریـد مـردن     . و او بر هر چیز تواناست       . اسـت آنکه به دست اوست ملک و سلطنت         
  .و زنـدگـانـى را تـا امـتـحـان کـنـد شـمـا را کـدامـیـک نـیـکـوتـریـد در عمل 

ایـن آیـه شـریفه داللـت دارد بـر آنکـه مـوت امـر                 : ه ، فـرماید  مـحـقـق مـجـلسـى ، قـدس سـر    
ــ انتهـى   . و مـراد از آن یـا موت طارى بر حیات است ، یـا عـدم اصـلى اسـت     . وجـودى اسـت   

).593 (  
و امـا اگـر بـالعرض      . داللت نمودن آیه شریفه مبنى بر آن است که خلق متعلق به آن باشد بالـذات                 

و بـر فـرض داللـت ، احـتـمــال آنـکــه            . رد، چنانچه محققین گوینـد    مورد تعلق باشد، داللتى ندا    
زیرا که وجودى بودن عدم اصلى جمع نقیـضین اسـت ، بـا              . مـوت عـدم اصلى باشد وجهى ندارد     

  .آنکه موت را به معنى عدم اصلى دانستن خود فى حد ذاته صحیح ننماید
 انـتـقـال از نـشئه ظاهره ملکیـه بـه         بـالجـمـله ، تـحـقـق آن اسـت کـه مـوت عـبـارت اسـت از         

یا آنکه موت عبارت است از حیات ثـانــوى مــلکوتى بعـد از حیـات اولـى                  . نشئه باطنه ملکوتیه    
و بر هر تقدیر، امر وجودى است ، بلکه اتم از وجود ملکى است ، زیرا کـه حیـات ملکـى                      . ملکى  

 زایـل اسـت ، بـه خــالف حـیــات         دنیوى مشوب به مواد طبیعیه میته است و حیات آنها عـَرَضِ          
و آن دار دارِ حیـات     . ذاتـى مـلکـوتـى کـه در آنـجـا از بـراى نـفـوس اسـتـقـالل حـاصـل شـود          

و لوازم حیات است ، و ابدان مثالى برزخى قیام صدورى به نفوس دارند، چنانچـه در محـل الیـق                     
ـر بــه مــوت شــود تــا بــه سـمــع       بالجمله ، حیات ملکـوتى ـ کـه از آن تـعـبـیـ    . مقرر است 
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شـنـونـدگـان سـنـگـیـن نـیـایـد ـ مـتـعـلق جعل و خلقـت ، و در تحـت قـدرت ذات مقـدس      
  .است 

  در اشاره به توجیه نسبت ابتال به حق تعالى
و مـعـنـى اخـتـبـار و امـتـحـان و کـیـفـیـت نـسـبـت آنـهـا را بـه حـق تـعـالى جــل جــالله                 

به طورى که جـهـل بــر ذات       ) 594(یـن در شـرح بـعـضـى احـادیـث مذکور داشتیم        پـیـش از ا  
و آن  . مقدس الزم نیاید، و محتاج به تکلفات و تاءویالت نباشد به طریق اشاره مذکور مـى داریـم                   

این است که نفوس انسانیه در بدو فطرت و خلقت جز محض استعداد و نـفـس قابلیت نیـستند، و               
ونـه فعلیـت در جانـب شـقاوت و سـعادت هـستند، و پـس از وقــوع در تـحــت                       عارى از هر گ   

تـصـرف حـرکـات طـبـیـعـیـه جـوهـریـه و فعلیه اختیاریه ، استعدادات مـتبدل به فعلیت شده و              
و غایت  . پس ، امتیاز سعید از شقى و غث از سمین به حیات ملکى پیدا شود              . تمیزات حاصل گردد  

و امـا خـلق   . پس ، ترتب امتحان بر خـلق مـعـلوم شـد       . تبار نفوس است    خلقت حیات امتیاز و اخ    
مـوت نـیز دخیل در این امتیازات هست ، بلکه جزء اخیـر علـت اسـت ، زیــرا کــه مـیــزان در                        

و بـالجـمــله ،    ). شــود (فـعـلیـات صـور اخـیـره اسـت کـه انـسـان بـا آن صـورت مـنـتـقــل            
ور اخـرویــه مـلکـوتـیــه اســت ، و حــصـول آنـهــا بــه حـرکــات                 مـیـزان امـتـیـازات صــ   

پس ، ترتب امتحان و اخـتـبــار بــر خـلقــت مــوت و              . جـوهریه و اختیاریه دنیویه ملکیه است       
و تـفـصـیل در این باب تا رفع اشـکال بکلـى شـود منـوط               . حـیـات مـعـلوم شـد بـدون جـهـل      

و آن از حوصله این اوراق خارج اسـت       . اد و علم فعلى مع االیجاد     است به بیان علم ذاتى قبل االیج      
.  

ـــه . اءیـکـــم اءحـــسـن عـمـــال: و ایـنـکـــه فـرمـــوده اســـت  و امـتـحـــان را کـــه راجـــع ب
نـیـکـوتـرى اعـمال قرار داده ، آن نیز برگشت به همین معنى که ذکر شـد کنـد، بنـابراین حـدیث                     

تفسیر به اصوبیت فرمـوده و اصـوبیت را بــه خــشـیت و نیـت                شـریـف ، زیـرا کـه احسنیت را       
صادقه ارجاع نموده ، و اینها صور باطنیه نفس و مورد امتیازات واقعیه ارواح انـد، یـا آنکـه مظـاهر                
امتیازات غیبیه ذاتیه هستند، بلکه بنابر تاءثر قـلب بـاطـن از اعـمـال ظـاهـریـه ، کـه پـیش از ایـن      

متیازات نیز به واسطه اعمال واقع شود، پس ، امتحان اعمال امتحان ذاتیات نیـز               این ا ) 595(ذکر شد، 
  .هست 

و اگـر چـنـانـچـه آیه شریفه را بر ظاهر خود حمل کنیم و قطع نظر از تفسیر امام ، علیه السـالم ،                     
شـئه کـنـیـم ، نـیـز امـتـحـان بـه هـمـان مـعنى مذکور خواهد بود، زیرا که نفس حـصـول در نــ                
امـا  : دنـیـا و خـلقـت مـوت و حـیـات ، مـوجــب امـتـیــازات اعـمــال حـسنه و سـیئه اسـت        



 ٢٤٦

و اما موت ، زیرا که با علـم بـه عـدم ثـبــات حـیــات دنـیـایــى و          . خلقت حیات ، معلوم است      
  .ددحـصـول انتقال از این نشئه فانیه ، البته اعمال انسان فرق مى نماید و امتیازات حاصل مى گر
  فـــصـــل ، در بـــیـــان آنــکـه خـشـیـت و نـیـت صـادقـه مـوجـب صـوابعمل است 

بـدان کـه در ایـن حـدیـث شـریـف صـواب و نـیـکـویـى عـمــل را مـبـتـنــى بــر دو اصــل                   
یکـى  : شـریـف قـرار داده اسـت ، و مـیـزان در کـمـال و تـمـامیت آن را این دو اصل قـرار داده                    

و بـر ذمـه مـاســت کــه       . ف و خشیت از حق تعالى ، و دیگر نیت صـادقـه و اراده خـالصـه               خو
  .ارتـبـاط ایـن دو اصل را با کمال عمل و صواب و درستى آن بیان نماییم 

پس ، گوییم که خوف و ترس از حق تعالى موجب تقواى نفوس و پرهیزگارى آنهـا اسـت ، و آن                      
ـ     و تـفـصیل این اجمال آن است کـه        . ار اعـمـال را بـیـشـتـر نـمـایـد    بـاعـث شـود کـه قـبـول آث

کــه هــر یــک از اعـمــال        ) 596(ما پیش از این در شرح بعضى از احادیث سـالفه ذکـر کـردیم                
حـسـنـه یـا سـیـئه را در نفس تاءثیرى است ، پس اگر آن عـمـل از سـنـخ عـبـادات و مــناسک                   

واى طبیعیه را خاضع قواى عـقـلیـه کـنـد و جـنـبـه مــلکوت نفـس       باشد، تاءثیرش آن است که ق     
را بر ملک قاهر نماید و طبیعت را منقاد روحانیت نماید تا بـرسد به آن مقـام کـه جـذبات روحیـه                       

و هر عملـى کـه ایـن تـاءثـیــر را بـیــشـتـر کـنــد و ایــن                  . دست دهد و به مقصود اصلى رسد      
هـد، آن عـمــل مــصـابـتـر و مـقــصـود اصــلى بــر آن بـهـتــر                خـدمـت را بـهـتـر انـجـام د    

مـتـرتـب اسـت ، و هـر چـیـزى کـه دخـیـل در ایـن تـاءثـیـر بـاشـد، مـکـفـل اصـابـه عـمـل               
و تــوان حـدیــث مـعــروف       . و غـالبـا افـضـلت اعـمـال را مـیـزان هـمـیــن اســت           . اسـت  

  . نیز به همین نکته منطبق نمودرا) 597(اءفضل االعمال اءحمزها
پس از معلوم شدن این مقدمه ، باید دانست که تقـوا نفـوس را صـاف و پـاک کنـد از کـدورات و                      
آالیـش ، و البـتـه اگـر صـفـحـه نـفـوس از حـجـب مـعــاصى و کـدورات آنهـا صـافى باشـد،                    

عبـادات ، کـه ارتیـاض       اعـمـال حسنه در آن مؤ ثرتر و اصابه به غرض بهتر نمایـد، و سـر بـزرگ                   
پس ، خـشـیـت از    . طبیعت و قهر ملکوت بر ملک و نفوذ اراده فاعله نفس است ، بهتر انجام گیرد               

حـق را، کـه مـؤ ثـر تــام در تـقــواى نـفــوس اســت ، یـکــى از عـوامــل بــزرگ اصــالح                        
کـه تقـوا عـالوه بـر     نـفـوس و دخـیـل در اصـابـه اعـمـال و حـسن و کمال آنها باید شمرد، زیرا   

آنکه خود یکى از مصلحات نـفـس اسـت ، مؤ ثر در تاءثیر اعمال قلبیه و قالبیـه انـسان و موجـب                      
خداونـد  ) 598.(انما یتقبل اهللا من المتقین      : قبولى آنها نیز هست ، چـنـانـچـه خـداى تعالى فرماید        

  .از پرهیزگاران قبول مى کند و بس 
ـه و کـمـال اعـمــال ، کــه فــى الحـقـیـقــه بــه مـنــزل قــوه                  و دوم عـامـل بـزرگ در اصـاب     

چـنـانـچـه خـشـیـت و تـقـوى حـاصـل از آن بـه مـنـزله شـرایــط تـاءثـیــر             (فـاعـله اسـت ،    
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نـیــت صـادقــه و     ) و در حـقـیـقـت تـصـفـیـه قـابـل نـمـایـد و رفـع مـانـع کـنـنـد         ) اسـت  (
کـمـال و نـقـص و صـحت و فساد عبادات کامال تابع آن اسـت ، و هـر   اراده خـالصـه اسـت کـه  

و هـیچ چیـز در عبـادات بـه          . قدر عبادات از تشریک و شـوب نـیـات خـالصـتر باشـند کاملترنـد           
اهمیت نیت و تخلیص آن نـیـسـت ، زیـرا کـه نـسبت نیات به عبادات ، نسبت ارواح بـه ابـدان و           

پیکره آنها از مقام ملک نفس و بدن آن صادر شـود و نیـت و روح                 نفوس به اجساد است ، چنانچه       
آنها از جنبه باطن نفس و مـقـام قـلب صـادر شـود ـ و هـیـچ عـبـادتــى بــى نـیــت خـالـصـه      
مـقبول درگاه حق تعالى نیست ، اال آنکه اگر خالص از ریا و شـرک ظـاهرى ملکـى نباشـد ـ و آن      

هللا علیهم ، ذکر فرمودند ـ موجب بطالن و عـدم اجـزاى ظـاهــر     ریـایـى اسـت کـه فقها، رضوان ا
اسـت ، و اگـر خـالص از تـشریک باطنى نباشد، گرچه به حسب ظـاهر شـرع و حکـم فـقـهــى                     
صـحـیـح و مجزى است ، ولى به حسب باطن شرع و حقیقت و اسرار عبادات ، صحیح نـیـسـت                  

پـس ، مـالزمـه نـیـسـت بـیـن صحت عبـادت و         . و مـقـبـول پـیـشـگـاه مـقـدس نـمـى بـاشـد     
  ) 599.(چنانچه در اخبار نیز ذکر این مطلب بسیار است . قبول آن 

و تـعـریـف جـامـع شـرک در عـبـادت ، کـه تـمـام مـراتـب آن را شـامل گردد، ادخـال رضـاى                  
 خـود از سـایر      غیر حق است در آن ، چه رضاى خود باشد یا غیر خود، اال آن که اگر رضـاى غیـر                    

مردم باشد، شرک ظاهر و ریاى فقهى اسـت ، و اگـر رضـاى خــود بـاشــد، آن شــرک خـفــى                        
مـثال  . بـاطـنـى اسـت ، و در نـظـر اهل معارف باطل و ناچیز است و مقبـول درگـاه حـق نیـست          

کسى که نماز شب بخواند براى وسـعـت روزى ، یـا صـدقـه دهــد بــراى رفــع بـلیــات ، یــا                      
ـات دهـد بـراى تـنـمـیـه مـال ، یـعـنـى ایـنـهـا را بـراى حق تعالى بکند و از عنایـت او ایـن           زک

امور را بخواهد، این عبادت گـرچـه صحیح و مجزى و با اتیان به اجزا و شرایط شـرعیه ایـن آثـار                   
الـصانه  نیز بر او مترتب شـود، لکن این عبادت حق تعالى نیست ، و داراى نیـت صـادقه و اراده خ                    

نخواهد بود، بـلکـه ایـن عـبـادت بـراى تـعـمیر دنیا و رسیدن به مطلوبات نفسانیه دنیویه اسـت ،                 
چنانچه اگر عبادات براى ترس از جهنم و شوق بهشت باشد، نیز            . پس عـمـل او مـصـاب نـیست      

لص بــراى  بلکه توان گفت که این عبادات خا. خالص براى حق نیست و نیت صادقانه در آن ندارد  
شـیـطـان و نـفـس اسـت ، و انـسـان داراى این نحو عبادات ، رضاى حق را به هیچ وجـه داخـل         
در آنها نکرده تا تشریک باشد، بلکه فقط بت بزرگ را پرسـتیده ـ مـادر بتهـا بـت نفـس شماسـت        

).600 (  
مرتبه قـبـول  ایـن گـونـه از عبادات را حق تعالى به واسطه ضعف ما و رحمت واسعه خود به یک                  

فـرمـوده ، یـعـنـى ، آثـارى بـر آنـهـا مـتـرتـب فـرمـوده و عـنـایـاتـى در مـقـابـل آنـهـا قــرار                
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داده کـه اگـر انـسـان بـه شـرایـط ظـاهـریـه و اقـبـال قلب و حضور آن و شرایط قبول آنها قیـام                   
  . گرددکند، تمام آن آثار بر آنها مترتب شود و تمام وعده ها انجاز

و اما عبادت احرار که براى حب حق تعالى و یـافتن آن ذات              . ایـنـهـا حـال عـبـادت عبید و اجراء     
مـقـدس را اهـل عـبـادت واقـع مـى شود، و خوف از جهنم و شوق بهـشت محـرک آنهـا در آن                     

بیان نیاید و   و از براى آنها مقامات و معارج دیگر است که به            . نیست ، اول مقام اولیا و احرار است         
مادامى که نفس توجه به عبادت و عابد و معبـود دارد، خـالص نیـست ،                 . از حـوصله خارج است     

. بـایـد دل خـالى از اغـیـار گـردد و در آن غـیـر حــق راهــى نــداشته باشـد تـا خـالص باشـد                       
: عـزوجــل   سـاءلتـه عـن قـول اهللا     : قـال  : چـنـانـچـه در حـدیـث شـریـف کـافـى وارد اسـت        

القـلب السـلیـم الذى یـلقـى ربـه و لیـس فـیــه اءحــد   : قـال . اال مـن اءتـى اهللا بـقـلب سـلیـم   
و انما اءراد بالزهـد فـى الـدنیا لتفـرغ           . و کـل قـلب فـیـه شرک اءو شک فهو ساقط        : قـال  . سـواه  

  ) 601.(قلوبهم الخرۀ 
 ال کردم از حـضرت صـادق ، علیـه الـسالم ، از       سـفـیان بن عیینۀ ، راوى حدیث سابق ، گفت سؤ         

یـوم ال یـنـفـع مــال و      : فـرمـوده خـداى عـزوجـل کـه در وصـف روز قـیـامـت مـى فـرمـایـد         
روزى کـه نفع نمى دهـد مــال و نــه اوالد،            ) (602.(اال مـن اءتـى اهللا بـقـلب سـلیـم       . ال بـنـون   

قلب سلیم آن است که مالقات مـى کنـد پروردگـار            : رمودف) مـگـر کـسـى کـه بیاید با قلب سالم        
و هـر قلبـى کـه در آن شـرک یـا تردیـد       : فرمود. خود را و حال آنکه نیست در آن احدى سواى او    

و جز آن نیست که اراده فرموده خـدا زهـد را در دنیا تا فـارغ شـود دلهـاى    . باشد، ساقط است آن     
غـیر حق راه داشته باشد و دستخوش شرک و شـک باشـد،             البته قلوبى که بر آن      . آنها براى آخرت    

. چه شرک جعلى و چه شرک خفى ، از درجـه اعـتـبـار در مـحـضـر قدس پروردگار ساقط است                  
حـتـى در روایــت  . اعـتـمـاد بـر اسـبـاب و رکـون بـر غـیـر حـق ) 603(و از شرک خفى است   

و راه  . ن مطلبى در خـاطر از شـرک خفـى اسـت             وارد اسـت کـه تـحـویل انگشترى براى یاد ماند       
و اخالص نیت اخراج غیر حـق اسـت از          . داشتن غیر حق در دل از شـرک خـفى به شمار مى رود           

چـنانچه براى شک نیز مراتبى است که بعـض از آن را شـک جعلـى و                 . منزلگاه آن ذات مـقـدس     
. ـقـصـان ایـمـان حـاصل شود   بعضى را شک خـفـى بـایـد دانـسـت کـه از ضـعـف یـقـیـن و ن           

مطلق اعتماد بر غیر حق و توجه به مخلوق از ضعف یقین و سستى ایمان است ، چــنانچه تزلـزل                     
. و مرتبه اخفاى شک ، حالت تلوین و عدم تمکین در تـوحـیــد اســت                . در امور نیز از آن است       

رات اسـمائى و صـفاتى ،      پـس ، تـوحید حقیقى اسقاط اضافات و تعینات و کثرات است ، حتى کث             
  .و قلب سلیم قلب خالى از مطلق شرک و شک است . و تمکین در آن خلوص از شک است 
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اشاره به آن است که غـایـت زهد در        ... و انما اءراد بالزهد   : و در ایـن حدیث شریف که مى فرماید       
صود اصـلى و    کم کم قلب از آن منصرف شود و متنفـر گـردد، و توجـه بـه مقـ                  ) آن است که    (دنیا  

  .مطلوب واقعى پیدا کند
و از صدر حدیث ظاهر شود که مقصود از آخرت غایت القـصواى دایـره وجـود و نهایـت رجـوع                      

بنابراین ، دنیا تمام دایره ظهور، و زهد در آن مـسـتلزم           . است ، و آخرت به قول مطلق همان است          
یر حق باشد و توجه به اغیـار      پس ، هر کس که در قلب او غ        . خلوص قلب است از غیر حق تعالى        

داشته باشد، چه از امور ملکى مادى باشد یا امور معنوین چه صور اخروى یـا کـمـاالت و مـدارج                  
، بـالجـمـله هـر چـه غـیـر حـق اسـت ، از اهل دنیاسـت و زاهـد نیـست در دنیـا، و محـروم از                        

شـد، گـرچـه داراى مـراتــب     آخرت حقیقى و بهشت لقاء، که اعلى مراتب بهشت اسـت ، مـى بـا            
دیـگر از کماالت معنوى و بهـشتهاى عـالى مرتبـه بـاشــد، چـنـانـچــه اهــل دنـیــا در امــوال                      

  .و آن مـقـامـات از اهل اهللا بودن بسى دور است . دنـیـوى و مـقـامـات آن مـخـتـلفـنـد
  فصل ، در تعریف اخالص 

د که ما ذکر بعضى از آنها را کـه پـیــش اصـحــاب              بـدان کـه از بـراى اخـالص تـعریفهایى کردن      
  .مـى کـنـیـم بـه طـریـق اجمال ) اسـت (سـلوک و مـعـارف مـتـداول 

  :جناب عارف حکیم سالک ، خواجه عبداهللا انصارى ، قدس سره ، فرماید
اخـالص صـافـى نـمـودن عمل اسـت از       ) 604.(االخـالص تـصـفـیـۀ العـمـل مـن کـل شـوب       

و این اعم است از آن که شوب به رضـاى خـود داشـته باشـد، یـا شـوب بـه رضـاى                         . لطى  هر خ 
  .مخلوقات دیگرى 

: قیل  : و از شـیـخ اجـل بـهـائى مـنـقـول اسـت کـه اصحاب قلوب از براى آن تعریفاتى کرده اند               
مــل اسـت از     گفته شده است که آن پاکیزه نـمـودن عـ       . تنزیه العمل اءن یکون الغیر اهللا فیه نسیب         
اءن : و قیـل  . و این نیز قریب به تـعـریـف سابق اسـت  . اینکه از براى غیر خدا در آن نصیبى باشد  

و گـفـتـه شـده که آن این است که اراده نکنـد عامـل             ) 605(ال یرید عامله علیه عوضا فى الدارین        
 مخلصان آنهـا هـستند   و از صـاحب غرائب البیان نقل شده است که      . آن عوضى براى آن در دو دنیا      

که عبادت خدا کنند به طورى کـه نـبینند خود را در عبودیت او و نه عالم و اهـل آن را، و تجـاوز                        
پس ، وقتى که ساقط شد از بنده حظوظ او از خاک تـا      . نکنند از حد عبودیت در مشاهده ربـوبیت        

 که خالص باشد از دیـدن       و آن طـریـق بـندگى و عبودیتى است      . عرش ، راه دین را سلوک کـرده        
و این است دینى که حق تعالى اختیار فرموده         . حوادث به واسطه شـهـود روح جـمال پروردگار را       

و دین  ) 606.(اال اهللا الدین الخالص     : است براى خـود و از غـیر حق تخلیص فرمود آن را و فرمود            
گـویى  .  و وحـدانیت    خالص نور قدم است پس از متالشى شدن حدوث ، در بیابـان نـور عظمـت                
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خـداى تـعـالى دعـوت فـرمـوده بـنـدگـان خـود را بـر سـبـیـل تـنـبـیـه و اشــاره بــه ســوى                 
  . نـمـودن سـر خـود را از اغـیـار در اقبال آنها به سوى او تـخـلیـص 

 اءال، هللا : نـقــل اســت کــه گفتـه اسـت           ) 607(و از شـیـخ مـحـقـق ، مـحـیـى الدیـن عـربـى ،        
الدین الخالص عن شوب الغیریۀ و االءنانیۀ ، الءنک لفـنــائک فـیــه بـالکـلیــۀ فــال ذات لـک و                     

  ) 608.(الصـفـۀ و الفعل و ال دین و اال لما خلص الدین بالحقیقۀ فال یکون هللا 
تـا رسـوم عـبـودیت و غیریت و عنانیت باقى است و عابد و معبود و عبادت و اخالص و دین در                    

. و ایـن شـرک اسـت پـیش اربـاب معـارف       . سـت ، شـوب بـه غـیـریـت و عـنانیت است         کـار ا 
و . عبادت اهـل خلوص نقشه تجلیات محبوب است ، و در قلب آنها جز ذات حق واحد راه ندارد                  

با آنکه افـق امـکـان به وجوب متصل و تدلى ذاتى و دنو مطلق حقیقى براى آنها پیدا شده و رسوم                    
و . تفع شده ، با این وصف ، به تمـام وظـایف عبودیـت اقـدام و قیـام مـى نماینـد               غیریت بکلى مر  

عبودیت آنها بالرویه و بالتفکر نیست ، بلکه عبودیت بالتجلى است ، چنانچه اشـاره بـه ایـن معنـى                     
  .دارد نماز شب معراج رسول اهللا ، صلى اهللا علیه و آله 

  فصل ، در بیان اخالص بعد از عمل است 
 آنـچـه در حـدیـث شـریـفـه اسـت کـه االبـقـاء عـلى العـمـل حــتى یخلـص اءشـد                بـدان کـه 

من العمل تحریص بر آن است که انسان از اعمالى که مى کند بـاید مراعات و مواظبت نماید، چـه                    
زیرا که گاه شود که انـسـان در حـال اتـیـان عـمـل آن را بــى              . در حین اتیان آن و چه بعد از آن          

ب و نـقـص تـحـویـل دهـد و خـالى از ریـا و عـجـب و غـیـر آن بـاشــد، ولـى بـعــد از                     عـیـ
عـن ابــى    : چنانچه در حدیث شریف کافى وارد است        . عـمـل بـه واسطه ذکر آن به ریا مبتال شود        

ـا و مـ  : قــال   . االبـقـاء عـلى العـمـل اءشـد مــن العـمــل         : جـعـفـر، عـلیـه السـالم ، انـه قـال       
یـصـل الرجـل بـصـلۀ و یـنــفق نفقـۀ هللا وحـده ال شـریک لـه ،                 : االبـقـاء عـلى العـمـل ؟ قـال      

  ) 609.(فکتب له سرا، ثم یذکرها فتمحى ، فتکتب له عالنیۀ ، ثم یذکرها فتمحى ، فتکتب له ریاء
ات عـمــل   مراعـ ": از حـضـرت بـاقـرالعـلوم ، عـلیـه الصـالۀ و السالم ، روایت شده کـه فرمـود              

مـرد  ":  فــرمود "مـراعـات عـمـل چـیــسـت ؟ ": راوى گـفـت . "سـخـت تـر اسـت از عـمـل     
یـعـنــى ریــا در عـمــل نـمــى         (صله مى کند یا انفاقى مى نماید براى خداى واحد بى شـریک              

نــد،  ، پـس نـوشـتـه شـود آن عـمـل بـراى او پـنـهـانـى و ثـواب پـنـهـانـى بــه او دهـ               .)کـنـد
یعنـى  . (پـس از آن ذکـر مـى کـنـد آن عمل را، پس محو شود آن و نوشته شـود بـراى او آشـکارا                  

پس از آن ذکر کند آن را، پس محو شود آن و نوشته شـود بـراى                 .) ثواب عبادت آشکارا به او دهند     
  ."او ریا
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ه عملى را کـه    گمان نکند ک  . انـسـان تـا آخر عمرش هیچ گاه از شر شیطان و نفس ماءمون نیست              
بـه جـا آورد بـراى خـدا و رضـاى مـخـلوق را در آن داخل نکرد، دیگر از شر نفس خبیث در آن                    
محفوظ ماند، اگر مواظبت و مراقبت از آن ننمایـد، ممکـن اســت نـفــس او را وادار کـنــد بــه                       

ماز شب خـود را بخواهـد   مثال ن. و گـاه شود که اظهار آن را به کنایه و اشاره نـمـایـد      . اظـهـار آن   
به چشم مردم بکشد، با حقه و سالوس از هواى خوب یـا بـد سـحـر و مـنـاجـات یـا اذان مـردم                   
ذکـرى کـنـد، و بـا مـکـایـد خـفـیـه نـفــس عـمــل خــود را ضـایــع و از درجــه اعـتـبــار                     

مواظبـت نمایـد، و مهـار       انـسـان بـایـد مثل طبیب و پرستار مهربان از حـال خـود             . سـاقـط کـنـد 
نفس سرکش را از دست ندهد که بـه مـجـرد غـفـلت مـهــار را بـگــسـالنـد و انــسـان را بــه                 
خـاک مـذمـت و هـالکت کشاند، و در هر حال به خداى تعالى پنـاه بـرد از شـر شـیطان و نفـس                        

  ) 610.(ان النفس الءمارۀ بالسوء اال ما رحم ربى . اماره 
که تخلیص نیت از تمام مراتب شرک و ریا و غیر آن ، و مراقبت و ابقاء بـر آن ، از  و بـباید دانست    

امـور بـسـیـار مـشـکل و مهم است ، بلکه بعض مراتب آن جز براى خلص اولیـاء اهللا مـیــسـر و        
مـیـسـور نـیـسـت ، زیـرا کـه نـیـت عـبــارت اســت از اراده بـاعـثــه بــه عمـل ، و آن تـابع                       

یره است ، چنانچه این غایات تابع ملکات نفسانیه است که باطن ذات انـسـان و شـاکـله                غایات اخ 
کسى که داراى حب جاه و ریاست است و این حـب ملکـه نـفــسـانـیـه و                 . آن را تـشـکـیل دهد   

شـاکـله روح او شـده اسـت ، غـایـت آمـال او رسـیــدن بــه آن مـطــلوب اســت ، و افـعــال                      
 تـابـع آن غـایـت اســت و داعــى و مـحــرک او همـان مطلـوب نفـسانى اسـت و         صـادره از او  

مادامى که ایـن حـب در قلـب اوسـت ،            . اعـمـال او بـراى وصول به آن مطلوب از او صادر گردد          
و کسى که حب نفس و خودخواهى ملکه و شـاکره نفـس اوسـت ،                . عـمـل او خـالص نتواند شد    

ب او رسـیـدن بـه مـالیـمـات نـفـسـانـیـه اسـت و محرک و          غایت مـقـصـد و نـهـایـت مـطـلو    
داعى او در اعمال همین غایت است ، چه اعمال او بـراى وصـول بـه مطلوبـات دنیویـه باشـد، یـا               

بلکـه مـادامى کـه انانیـت و         . مطلوبات اخـرویـه از قبیل حـور و قـصور جنـات و نعـم آن نـشئه                  
اگـر بـراى تـحـصـیـل مـعـارف تحصیل و کمـاالت        خودخواهى و خـودبـیـنـى در کـار اسـت ،        

روحیه نیز اقدامى کند یا قدمى زند، براى خود و نفسانیت خویش است ، و آن نـیـز خــودخواهى                   
بلکه اگـر خـدا را      . و معلوم است خودخواهى و خداخواهى باهم جمع نشود        . است نه خداخواهى    

  .ب خود و نفسانیت است خواهد، براى خود خواهد و غایت مقصد و نهایت مطلو
پـس ، مـعـلوم شـد کـه تـخـلیـص نـیت از مطلق شرک کار بسیار بزرگـى اسـت کـه از هـرکس                     
نیاید، و کمال و نقص اعمال تابع کمال و نقص نیات است ، زیرا که نیت صورت فعلیه و جـنـبــه                     

به همین مـطــالب    و در حدیث شریف اشاره      . مـلکـوتیه عمل است ، چنانچه اشاره به آن نمودیم          
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اءال، و ان النـیـۀ هـى العـمـل      . والنـیـۀ اءفـضـل مـن العـمـل     : مـى نـمـایـد آنـجـا کـه فـرمـایـد    
و این مبنى بر مبالغه نیـست ،   . نـیـت از عـمـل افـضل است ، بلکه نیت تمام حقیقت عمل است             . 

ـقـیـقــت اســت ، زیــرا نـیــت         چنانچه بـعـضـى احـتـمـال داده انـد، بـلکــه مـبـنــى بــر ح           
صـورت کـامـله عـمـل و فـصـل مـحـصـل او اسـت ، و صـحـت و فـسـاد و کـمـال و نـقـص                 

چنانچه عمل واحد به واسطه نیت گـاهى تعظـیم و گـاهى تـوهین اسـت ، و        . اعـمـال به آن است     
و گـاهى از ملکـوت      گـاهـى تـام و گـاهـى نـاقـص اسـت ، و گـاهـى از سـنـخ مـلکوت اعلى ،               

ظاهر نماز على بن ابـى طالـب ، علیـه الـسالم و نمـاز                . اسـفـل و صـورت مـوحـشه مدهشه دارد     
صـورت ظـاهـرى عـمـل هـیـچ تـفـاوتى ندارد، لـیکن        ) و(فـالن مـنـافـق در اجـزاء و شـرایـط       

 بــا آن    آن یک بار آن عمل معراج الى اهللا کنـد و صـورتش ملکـوت اعــلى اســت ، و دیـگــرى                      
عـمـل بـه جـهـنـم سـقـوط کـنـد و صـورتـش مـلکـوت اسفل است و از شـدت ظلمـت شـبیه                 

در راه خـدا مـى دهـنـد، چـنـدیـن      ) ع  (بواسطه چند قرص نان جوین که خانواده عصمت         . ندارد
جـاهــل گمـان مـى کنـد دو سـه روز            ) 611.(آیـه خـداى تـعـالى در مـدح آنـها فرو مى فرسـتد         

با این که صورت این قبیـل اعمـال از هـر            . ى و غذاى خود را به فقرا دادن امر مهمى است            گرسنگ
کس مى شود صادر شود و چیز مهمى نیست ، اهمیت آن به واسـطــه قــصـد خــالص و نـیــت                 

روح عمل قوى و لطیف و از قلب سلیم صافى صادر است که داراى ایـن قـدر            . صـادقـانـه اسـت   
ظـاهـر نـبى اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، و سـایر مـردم فرقـى نداشـت ، و                     صورت  . اهمیت است   

لهذا بعضى از اعـراب غـریـب که به حضور مبارکش مى رسیدند و آن حضرت با جمعـى نشـسته                   
را از غیر   ) صلى اهللا علیه و آله      (و آنچه پیغمبر    ) 612(کدام یک پیغمبر هستید؟   : بودند، مى پرسیدند  
و در  . ح بزرگ قوى لطیف آن سرور است ، نـه جـسم مبـارک و بـدن شـریفش                    ممتاز مى کند، رو   

بلکـه تحدیـد بـه فــصـل     . علوم عقلیه مقرر است که شیئیت شى ء به صورت آن است نه ماده آن        
حـد تـام است ، و به جنس و فصل ناقص است ، زیرا که اختالط به غرایب و اجانب و معرفى بـه                 

عریف و تمامیت آن است ، و ماده و جنس از غرایب و اجـانــب               منافى شى ء، مضر به حقیقت و ت       
پس . اسـت نـسـبـت بـه حـقـیـقـت شـى ء کـه عـبـارت از صـورت و فـعـلیـت و فصل است                

و از ایـن بـیــان     . ، تمام حقیقت اعمال همان صور اعمال و جنبه ملکوتیه آنها است که نیت است                
لیـه السـالم ، در ایـن حـدیـث شـریـف اول نـظــر بــه   مـعـلوم شـد کـه حـضـرت صـادق ، عـ 

صـور اعـمـال و مـواد آنـهـا فـرمـوده ، و فـرمـوده اسـت جـز صـورى افـضـل از جـزء مــادى                 
و الزم  . و نـیـت افـضـل از عـمـل اسـت ، چـنـانـچـه گـویـیـم روح افــضـل از بــدن اســت                  

 بدن بى روح بدن بـاشـد، بـلکـه بـه تـعـلق نـیــت بــه             نـیـایـد که عمل بى نیت صحیح باشد، و       
و ایـن مـعـجـون مـخـتــلط از  . عـمـل و روح بـه بـدن آن یـک عـمـل و ایـن یـک بـدن گـردد            
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نـیـت و عـمـل و روح و بـدن ، جـزء صـورى مـلکـوتـى هـر یــک افــضـل از جــزء مــادى                     
و در  ) 613.(نیه المؤ مـن خیـر مـن عملـه           : است  و ایـن معنى حدیث مشهور      . مـلکـى آن اسـت    

ثـانـى آن حـضـرت نـظــر فـرمــوده بــه فـنــاى عـمــل در نـیــت و مــلک در مـلکــوت و                       
عـمــل هـمــان نـیــت      . اال، و ان النـیـۀ هـى العـمــل        : مـظـهـر در ظـاهـر، و فـرمـوده اسـت       

تـمـام اعـمـال در نـیـات فـانـى هـستند و       و  . اسـت ، و غـیـر نـیـت چـیـزى در کـار نـیـسـت          
قـل کــل یـعـمــل     : پس از آن ، استشهاد فرمود به قـول خـداى تـعـالى           . از خود استقاللى ندارند   

   هـرکـس بـر شـاکـله خـود عـمـل مـى نـمـایـد، و اعمـال تـابع شـاکله نفـس                 . عـلى شـاکـلتـه   
مـلکــات مـخـمــره در آن اسـت ، لکـن نیـات       و شاکله نفس گرچه هیئت بـاطنى روح و          . است  

توان گفت که ملکات شاکله اولیـه نـفـس ، و نـیــات شـاکــله ثـانـویــه               . شاکله ظاهریه نفس اند   
و از  . شـاکله نیـت اسـت       : آن هـسـتـنـد، و اعـمال تابع آنهاست ، چنانچه حضرت فرموده اسـت             

  ت کس   اینجا ظاهر شود در ضـمـیر ما نمى گنجد به غیر دوس
   هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس  

  
  والسالم

  الحدیث الحادى و العشرون
  حدیث بیست و یکم

بالسند المتصل الى حجۀ الفرقۀ و امامهم ، محمد بن یعقوب الکلینى ، کرم اهللا وجه ، عن حمید بـن                     
عن ابى جعفر، علیـه     زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعۀ ، عن وهیب بن حفص ، عن ابى بصیر،                 

یـا رسـول اهللا لـم     : کان رسول اهللا ، صلى اهللا علیه و آله ، عند عائشۀ لیلتها، فـقـالت               : السالم ، قال    
یــا عـائـشـۀ ، اال      : تـتـعـب نـفـسک و قد غفر اهللا لک ما تقدم من ذنبـک و مـا تـاءخر؟ فـقــال                    

لى اهللا عـلیــه و آلـه ، یـقــوم عــلى            و کــان رســول اهللا ، صــ        : اءکـون عـبـدا شـکـورا؟ قــال      
  ) 616(ما انزلنا علیک القرآن لتشقى . طه : اءطـراف اءصـابـع رجـلیـه ، فانزل اهللا سبحانه و تعالى 

  :ترجمه 
بــود رســول خــدا،    : از ابـى بـصـیـر نـقـل شـده کـه فـرمـود حـضـرت بـاقـر، عـلیـه السـالم        

اى رسـول خـدا چــرا بــه       :  عـایـشـه در شـب او، پـس گـفـت        صـلى اهللا عـلیـه و آله ، پـیـش      
زحـمـت مـى انـدازى جـان خـود را و حـال آنـکـه آمـرزیده است خداوند براى تو آنچـه پـیش                  

! اى عـایـشـه آیـا نـبـاشم بنده سپاسـگزار : بوده است از گناه تو و آنچه پس از ایـن آیـد؟ فـرمـود        
و بـود رسـول خـدا، صلى اهللا علیه و آله ، که مى ایستاد بر سر               : سـالم  فرمود حضرت باقر، علیه ال    

ما اءنزلنا القرآن لتـشقى     . طه  : انگشتهاى دو پـاى خـود، پـس فـرو فـرسـتـاد خدا سبحانه و تعالى            
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یـعـنـى مـحمد ـ یا اى طالب حق هادى ـ ما فرو نفرستادیم بر تو قرآن را تـا بـه مـشقت      ) (617.(
  .)افتى 

. انا فتحنا لـک فـتـحــا مـبـیــنا       : رح قد غفراهللا لک اشاره است به قول خدا تعالى در سوره فتح              ش
ما گشودیم بـراى تو گشودنى آشکارا، تا بیـامرزد  ) 618.(لیغفر لک اهللا ما تقدم من ذنبک و ما تاءخر        

  .براى تو و آنچه پیشى گرفته از گناه تو و آنچه پس از این آید
، رضـوان اهللا علیهم ، توجیهاتى در آیه شریفه فرموده انـد کـه منافـات نـداشـتــه       بـدان کـه عـلمـا  

باشد با عصمت نبى مکرم و ما به ذکر بعـضى از آنهـا کـه مرحـوم عالمـه مجلـسى ، رحـمــه اهللا                          
مـى پـردازیـم ، و پـس از آن آنـچـه اهـل معرفـت بـه حـسب                ) 619(تـعـالى ، نـقـل فـرمـودنـد   

  .ردند مجمال بیان مى نماییم مسلک خود بیان ک
یکى آنکه مقـصود از گنـاه       : مـرحـوم مجلسى فرموده از براى شیعه در تاءویل این آیه اقوالى است             

و نسبت گناهان امت بـه آن حـضرت بــراى           . گناه امت است که به شفاعت حضرت آمرزیده شود        
 احتمـال اسـت آنچـه       و مــؤ یــد ایــن      . اتـصـالى اسـت کـه بـیـن آن حـضـرت و امـت اسـت          

  :روایت کرده مفضل بن عمر از حضرت صادق ، علیه السالم 
واهللا ، ما کان له ذنب ولکن اهللا سبحانه ضمن لـه اءن یغفـر               : ساءله رجل عن هذه االیۀ ، فقال        : قال  

  ) 620.(ذنوب شیعه على ما تقدم من ذنبهم و ما تاءخر
ما کان له ذنب ، و ال هم بذنب ، ولکن اهللا            :  ، قال    و روى عـمـر بـن یـزیـد عـنـه ، عـلیـه السـالم        

نبود از براى او گنـاهى ، و نـه اراده گنـاهى کـرد، ولـیکن                 : فرمود. حمله ذنوب شیعته ثم غفرها له       
  .خداى تعالى ذنوب شیعه او را بر او تحمیل کرد، پس از آن آمرزید آن را براى او

طـریــق  ) بـه   (فان وجیهى است که اشـاره بـه آن          نـویسنده گوید از براى این توجیه در مشرب عر        
بـایـد دانـسـت کـه در مـحـل خـود مــقرر اسـت کـه عـین              . اجـمـال خـالى از فـائده نـیـسـت      

ثابت انسان کامل مظهر اسم اهللا االعظم ، که امام ائمـه اسـمــاء اســت ، مــى بـاشــد، و اعـیــان                        
 در علم و عـالم اعیـان مقـرر، و در عـین و عـالم                 سـایـر مـوجـودات در ظـل عـیـن انـسان کامل      

پس ، اعیان جـمـیـع دایـرۀ وجـود مـظـهـر عـیـن انــسـان کـامــل اســت              . تحقق موجود است    
و از ایـن    . در عـالم اعـیان ، و جمیع موجودات مظاهر جـمـال و جالل او هـستند در عـالم ظهـور                  

نـبى کـه از مظـاهر بـروز کنـد، چـه ذنـوب              جهت ، هر نقص که در عالم تحقق واقع شود و هـر ذ            
تکوینى یا تشریعى باشد، به حکم ظاهر و مـظـهـر بـه ظـاهـر مـنسوب است حقیقتا و بـى شـاعبه                   

و ) 622.(و لکـن قـل کــل مـن عنـداهللا          ) 621(گرچه ما اءصابک من سیئۀ فمن نـفـسـک ،       . مجاز
آدم و  : و فرماید ) 623.(السابقون اآلخرون   نحن  : اشاره به این مطلب در اخبار بسیار، چنانچه فرماید        

اءول مــا خــلق اهللا روحــى ـ یــا ـ       : و فـرمـایـد) 624.(من دونـه تـحـت لوائى یـوم القـیـامـۀ 



 ٢٥٥

. قـدسـنـا فـقـدسـت المــالئکۀ     ) 626(سـبـحـنا فسبحت المـالئکـۀ ،   : و فـرمـایـد ) 625(نـورى  
نحـن  : و فرماید ) 628.(لو الک لما خلقت االفالک      : ـرمـایـدو ف ) 627(لوالنا ما عرف اهللا     : و فرماید 
و در حـدیـثـى اسـت کـه رسول اکرم ، صـلى اهللا علیـه و آلـه ، بـه منزلـه سـاقه                       ) 629.(وجه اهللا   

شـجـر اسـت ، و ائمـه هـدى ، عـلیهم السالم ، به منزله شاخه هاى آن ، و شیعیان به منزله بــرگ                      
 پـس زینت شجرۀ طیبه والیت به مظاهر است ، و هر یک از مظـاهر                )630.(آن درخـت هـسـتـنـد  

پس ، ذنـوب جمیـع موجـودات ذنــوب ولـى            . که نقصانى یابد، در شجرۀ طیبه نقصانى واقع گردد        
مـطـلق اسـت ، و حـق تـعـالى بـه رحـمـت تـامـه خـود بـه غـفـران شامل خود رحمت بر نبـى                  

ه مى فرماید آنچه گنـاه اسـت از پیـشینیان و آنچـه پـس از ایـن                   اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، فرمود        
گناهى واقع شود، در تحت مغفرت تامه واقع گردد، و به شـفـاعـت تـو تـمــام دایــرۀ تحقـق بـه                     

  ) 631.(سعادت کامله خود رسند، و آخر من یشفع اءرحم الراحمین 
و لـسوف یعطیـک ربـک       : دو بـر ایـن مـسلک آیه شریفه در عـداد آن آیـه اسـت کـه مـى فرمایـ                   

و بــنابراین مـسلک ، ذنـوب        ) 633(ارجـى آیـۀ فــى القـرآن       : کـه فـرمـودنـد ) 632.(فـتـرضـى  
مقدمه ممکن است ذنوب امم سالفه باشد، زیرا کـه جمیـع امـم امـت ایـن ذات مـقــدس انــد، و                        

 مـن دونـه از   جـمـیـع دعـوت انـبیا دعوت به شریعت ختمیه و مظاهر ولى مطلق هـستند، و آدم و       
  .اوراق شجره والیت هستند

رضى اهللا عنه ، ذکر فرمودند که ذنب مـصـدر اســت ،            ) 634(توجیه دوم آن است که سید مرتضى        
و جـایـز اسـت اضـافـه آن بـه فاعل و به مفعول ، و در اینجا اضـافه بـه مفعـول شـده و مـراد آن                          

را در مـنـع نـمـودن آنـهـا تـو را از مـکــه          است که آنچه گذشته است از گـنـاه کـردن آنـهـا تـو           
و مـعـنـى مـغـفـرت بـنـابـرایــن تـاءویــل ازالـه و          . و جـلوگـیـرى نمودن از مـسـجـدالحـرام      

نـسـخ احکام اعداء آن سرور است از مشرکین بر آن حضرت ، یعنى ازاله مى فــرماید خـدا آن را                     
ا به فتح مکه ، پس زود است که داخل مکه شوى بعد از              نزد فتح ، و ستر مى فرماید بر تو آن عار ر           

  ) 635.(و از این جهت قرار داده است غفران را جزاى جهاد و فایده فتح . این 
فـرمـوده اسـت سـیـد، رحـمـۀ اهللا ، اگـر مراد مغفرت ذنوب باشد معناى معقـولى از بــراى آیــه            

نـدارد و غـرض و فـایــده آن نــمى           ) ه فـتح    ب(نـتـوان نـمـود، بـراى اینکه مغفرت ذنوب تعلقى        
ما تقدم و ما تاءخر مانعى ندارد که مراد این باشد که آنـچــه در زمــان سـابــق                   : و اما قوله    . باشد

  ) 636.(گـذشـتـه از افـعـال قـبـیـحـى کـه نـسـبـت بـه تـو و بـه قوم تو کردند
و باشد در قدیم یا پس از ایـن ، هـر آینـه              سـوم آنـکـه مـعـنـى چـنین است که اگر گناهى براى ت         

  .و قضیه شرطیه مستلزم صدق و وقوع طرفین نیست . آمرزیدم تو را
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و جـایز   . چهارم آنکه مراد به گناه ترک مستحب باشد، زیرا که واجبات از آن حضرت ترک نـشده                  
ـ                       ه آن  است که به واسطه علو قدر و رفعت مقام آن حضرت آنچه از دیگـران گنـاه نیـست نـسبت ب

  .حضرت گناه شمرده شود
پـنـجـم آنـکـه این آیه براى تعظیم آن حضرت وارد است و در مقام حسن خطاب است ، چنانچه                  

  .غفراهللا لک : گویى مثال
: و قد روى الصدوق فى العیون باسناده عن على بن محمد بن الجهـم قــال                 : مـجـلسـى فـرمـوده   
یــا ابــن    : ـا، عـلیـه السـالم و قــال لـه المـاءمــون            المـاءمـون و انـه الرض      حـضـرت مـجـلس   

فما معنـى قـول     : قال  . بلى  : رسـول اهللا اءلیـس مـن قـولک اءن االءنـبـیـاء مـعـصـومـون ؟ قـال           
لـم یـکــن اءحــد    : اهللا لیغفر لک اهللا ما تقدم من ذنبک و ما تاءخر قـال الرضــا، عـلیــه الـسـالم     

عـظـم ذنـبـا مـن رسول اهللا ، صلى اهللا علیه و آله ، الءنهم کانوا یعبدون               عـنـد مـشـرکـى مـکـۀ اء   
من دون اهللا ثال ثمائۀ و ستین صـنما، فلمـا جـاءهم ، صـلى اهللا علیـه و آلـه ، بالـدعوۀ اءلـى کلمـۀ                           

الـى  . اءجعل االلهۀ الها واحدا ان هذالـشى ء عجـاب           : االخالص ، کبر ذلک علیهم و عـظـم و قالوا        
: فلما فتح اهللا تعالى على نبیه ، صلى اهللا علیه و آله ، مکۀ ، قـال له                  ) 637.( هذا اال اختالق     ان: قوله  

عـنــد مـشرکى    . لیغفر لک اهللا ما تقدم من ذنبـک و مـا تـاءخر            . یـا محمد، اءنا فتحنا لک فتحا مبینا      
ـعــضـهم ، و    اءهل مکۀ بدعائک الى توحید اهللا فیما تقدم و ما تـاءخر، الن مـشرکى مکـۀ اءسـلم ب                   

خرج بعضهم عن مکۀ ، و من بقى منهم لم یقدر على انکار التوحیـد علیـه اذا دعـا الـن اس الیــه ،                          
هللا درک یـا    : فقـال المـاءمون     . فـصـار ذنـبـه عـنـد هـم فـى ذلک مـغـفـورا بـظـهـوره عـلیـهـم          

  ) 638(اءبا الحسن 
  

در مـجــلس مـاءمــون و حــال آنـکــه     عـلى بـن مـحـمـد بـن الجـهـم گـویـد حـاضـر شـدم      
اى پــسـر   ": پس ماءمون به آن حضرت عرض کــرد       . حـضـرت رضـا، عـلیه السالم ، پیش او بود       

 "آیــا از فرمـوده تـو نیـست کـه انبیـاء مـعــصـوم انــد؟                ) صـلى اهللا عـلیـه و آله      (رسـول خـدا   
 حــضـرت   "؟...لیـغـفــرلک   : پـس چـیـسـت مـعـنـى قــول خــدا      ":  گـفـت   "چـرا": فـرمـود
کـه گنـاهش بـزرگـتــر از رســول خــدا، صــلى اهللا              ) مکه  ( مشرکان     نبود کسى پیش    ": فـرمـود

پـس چـون کـه      . عـلیـه و آله ، بـاشـد، زیرا که آنها عبادت خدا مى کـردند سیصد و شصت بت را                
ـ                   آیـا  : ر آنهـا، و گفتنـد     پیغمبر آمد آنها را دعوت به کلمه اخالص کرد، بــزرگ و گــران آمـد آن ب

ان هــذا اال  : تــا قــول خــدا    ! خدایان را یک خدا قرار داد؟ همانا ایـن چیـز عـجـیـبــى اســت                
پس ، چون که خداى تـعــالى مـفـتــوح کــرد مــکه را بـراى              ) نیست این مگر دروغ     (اخـتـالق  

را، تــا بـیـامــرزد     اى محمد، ما فتح نمودیم بــراى تــو فـتــح آشـکــا            : رسول خدا، فرمود به او    
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) تــو (خـداونـد گـنـاه قـبـل و بـعـد تـو را پـیـش مـشـرکـان اهـل مـکـه بـه دعــوت کــردن                 
زیرا که مشرکان مکه بعضى اسالم آوردند، و بعضى از مکـه خـارج              . بـه سـوى تـوحـید قبل و بعد     

ن حضرت نداشت ، وقتـى      شدند، و کـسـى کـه از آنـهـا بـاقـى مـانـد قـدرت انـکـار توحید بر آ            
. که حضرت دعوت مى فرمود مردم را به سوى آن ، پس گردید گناه او آمرزیـده بـه غلبـه بـر آنهـا           

  ".هللا درک اى اءبوالحسن ": پس ماءمون گفت "
و . نـویسنده گوید که این توجیه ششمى است که در حـدیث شـریف از آیـه مبارکـه شـده اسـت                       

اه آن بـزرگـوار اسـت در نـظـر اهل شرک و به زعـم فاسـد              حـاصـل آن آن اسـت کـه مـراد گـنـ      
  .آنها

  فصل ، در توجیه عرفانى از آیه شریفه
بـدان کـه از بـراى آیـه شـریـفـه تـوجـیـهـى اســت بــر مــشـرب اهــل عـرفــان و مــسلک                    

  .اصحاب قلوب ، که براى ذکر آن البدیم از ذکر فتوحات ثالثه متداوله نزد آنها
ئیـم کـه فـتـح در مـشـرب آنـها عبارت است از گشایش ابواب معـارف و عــوارف و                 پـس ، گـو  

مـادامــى  . عـلوم و مـکـاشـفـات از جـانـب حق بعد از آنکه آن ابواب بر او مغلق و بسته اسـت                   
کـه انـسـان در بیت مظلم نفس است و بسته به تعلقات نفسانیه است ، جمیـع ابـواب مـعــارف و                     

وى او مغلق است ، و همین که از این بیت مظلم به قوت ریاضات و انـوار هـدایات                    مکاشفات به ر  
خارج شد و منازل نفس را طى کرد، فتح باب قلبه به روى او گشوده شـود و مـعــارف در قــلب                       

و این فتح را فتح قـریـب گـویـنـد، زیـرا که ایـن اول  . وى ظـهـور کـنـد و داراى مقام قلب گردد       
نصر مـن اهللا و     : و گویند اشاره بدین فـتـح اسـت قـول خـداى تـعالى          . ب آنهاست   فتوحات و اقر  

البته با یارى و نصر خداوند و نور هدایت و جذبه آن ذات مقـدس ایـن فـتح و                    ) 639.(فتح قریب   
و مادامى که سالک در عالم قلب است و رسوم و تعینات قلبیـه در او                . سایر فتوحات واقع مى شود    

  . باب اسماء و صفات بر او مغلق و مسند است حکمفرماست ،
و پـس از آنـکه به تجلیات اسمائى و صفاتى رسوم عالم قلب فانى شد و آن تجلیات صفات قلـب                    
و کماالت آن را افنا نمود فتح مبین رو دهد، و باب اسماء و صفات به روى او مـفـتـوح گــردد و                      

بـیــه زایـل و فـانى شـود و در تحـت غفاریـت و                رسـوم مـتـقـدمـه نـفـسـیـه و مـتـاءخــره قـل      
انا فتحنالـک فتحـا     : و گویند اشاره به این فتح است قول خداى تعالى           . ستاریت اسماء مغفور گردد   

مـا فـتـح آشـکاراى عالم اسماء و صفات را بـر          . لیغفرلک اهللا ما تقدم من ذنبک و ما تـاءخـر        . مبینا
. الهـیـه ذنـوب نـفـسیه متقدمه و قلبیه متاءخره مغفور شود        تو نمودیم تا در تحت غفاریت اسـمـاء        

  .و این فتح باب والیت است 
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و مـادامـى کـه سـالک در حـجـاب کـثـرت اسمائى و تعینـات صـفاتى اسـت ، ابـواب تجلیـات                    
و چـون تجلیات ذاتیه احدیه براى او شود و جمع رسوم خلقیه            . ذاتـیـه بـه روى او مـغـلق اسـت       

 را فانى نماید و عبد را مستغرق در عین جمع نماید، فتح مطلق شود و ذنـب مطلـق مغفـور                  و امریه 
وجــودک ذنــب ال     : گردد، و با تجلى احدى ذنب ذاتى ، که مبداء همه ذنوب اسـت ، سـتر شـود                  

اذا جـاء   : و گـویـنـد اشـاره بـه ایـن فـتـح اسـت قـول خـداى تعـالى              ) 640.(یـقـاس بـه ذنـب    
  ) 641.(الفتح نصر اهللا و 

و بــا فـتــح مبـین       . پس با فتح قریب ابواب معارف قلبیه مفتوح شود و ذنوب نفسیه مغفور گـردد              
ابواب والیت و تجلیات الهیه مفتوح گردد، و بقایاى ذنوب نفسیه متقدمـه و ذنـوب قلبیـه متـاءخره         

  . مغفور شودو با فتح مطلق فتح تجلیات ذاتیه احدیه گردد و ذنب مطلق ذاتى. آمرزیده شود
و بـایـد دانـسـت کـه فـتـح قـریـب و فـتـح مـبـیـن عـام اسـت نـسـبـت بـه اولیـا و انـبـیــا و                  

و امـا فـتـح مـطـلق از مـقـامـات خـاصــه خـتـمـیــه اســت ، و اگــر بــراى                  . اهـل مـعـارف   
  .کـسـى حاصل شود، بالتبعیه و به شفاعت آن بزرگوار واقع مى شود

ن بیانات معلوم شد که از براى ذنب و گناه مراتبى است که بعـضى از آن از حـسنات ابــرار                     و از ای  
و گـویـنـد کـه رسول اکـرم ، صـلى اهللا          . شـمـرده شـود، و بـعـضـى بـراى خـلص ذنـب اسـت         

 مرۀ  على قلبى ، و انى السـتـغـفـراهللا فـى کـل یـوم سبعین         ) اءو لیغان   (لیران  : علیه و آله ، فرموده      
این کدورت توجه به کثرت تواند بـود، ولى از قـبـیـل خـواطـر بـوده کـه بـزودى زایــل                ) 642.(

و در حـدیـث اسـت کـه رسـول خـدا، صـلى اهللا عـلیـه و آلـه ، از هـیــچ مجلـسى                   . مـى شـده   
  ) 643.(بیرون تشریف نمى برد مگر آنکه بیست و پنج مرتبه استغفار مى کرد

ادیث معلوم مى شود کـه اسـتغفار فقـط منحـصر بـه گنـاه منـافى عـصمت نیـست ، و                        و از این اح   
پس ، این آیه شریفه منافات بـا مقـام معنویـه            . مـغـفـرت و ذنـب بـه اصـطـالح عرف عام نیست         

ندارد، بلکه مؤ کد آن است ، زیرا که از لوازم سلوک معنوى و عبور از مـدارج و رســیدن بـه اوج                       
ن ذنوب الزمه مقامات و مدارج است ، زیرا که هـر موجودى در این عـالم اسـت     کمال انسانى غفرا  

ولیده همین نشئه ملکیه و ماده جسمانیه است و داراى تمام شئون مـلکـى حـیـوانـى و بــشـرى و     
انـسـانـى اسـت ، بـعـضـى بـالقـوه و بـرخـى بـالفـعـل ، پـس ، اگـر بـخـواهد از این عـالم بـه                   

و از آنجا به مقام قرب مطلق سفر کند، باید این مدارج را طى کرده و از منـازل متوسـطه     عالم دیگر   
کوچ نماید، و به هر مرتبه اى کـه رسـد، در آن مـرتـبـه مـغـفـور شـود ذنوب مرتبه سابقه ، تا در                    
تحت تجلیات ذاتیه احـدیـه تـمـام ذنـوب مـغـفـور گــردد، و ذنــب وجــودى کــه مـبــداء و                   

و ایــن غـایــت عــروج       . نـشاء تمام ذنوب است در ظـل کـبـریـاى احـدى مـسـتـور گــردد          مـ
و لهذا وقتى کـه آیـه شـریفه اذا          . و در این مقام موت و فناى تام دست دهد         . کـمـال موجود است    
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این سوره خبر مـوت مـن       : جاء نصراهللا و الفتح نازل شد، رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، فرمود               
  .واهللا العالم ) 644(ست ا

  فصل ، در حقیقت شکر است 
و آثار این قدردانى در قلب به طـورى بــروز          . بـدانـکه شکر عبارت است از قدردانى نعمت منعم         

امــا در قــلب ،      . کـنـد، و در زبـان بـه طـورى ، و در افـعـال و اعـمـال قـالبـیــه بــه طــورى                   
و در زبان ، ثنـا و       . وع و مـحـبت و خشیت و امثال آن است          آثـارش از قـبـیـل خـضـوع و خـشـ     

و در جـوارح ، اطـاعـت و اسـتـعـمـال جـوارح در رضـاى مـنـعـم ، و امثـال ایـن                 . مدح و حمد  
و گفته شده کـه آن      . منقول است که شکر تصور نعمت و اظهار آن است           ) 645(و از راغب    . است  

و دابه شـکور    . است و آن نسیان نعمت و ستر آن است          مقلوب کشر به معنى کشف و ضد آن کفر          
و گـفـتـه شـده اصــل آن از عـیــن         . آن است که به چاقى خود اظهار نعمت صاحب خـود کـنـد          

و . و بـنـابـراین شکر عبارت از پر شدن از ذکر مـنعم اسـت              . شکرى یعنى ممتلئه و پر شده است        
و شکر به زبـان ، و آن ثنـاى   . ـور نـعـمت است شـکـر قـلب ، و آن تـص    : شکر بر سه قسم است      

  ) 646.(و شکر به سایر اعضا، و آن مکافات نعمت است به قدر استحقاق آن . بر منعم است 
شکر اسمى است بـراى معرفـت نعمـت ، زیــرا            : فرماید) 647(و عـارف محقق ، خواجه انصارى ،      

صور نعمت از منعم و معرفت اینکه       و شارح محقق گوید ت    ) 648.(کـه آن طریق معرفت منعم است       
چنانچه از حـضرت داود، علیـه الـسالم ، روایــت شــده کــه                . آن نعمت اوست عین شکر است       

اى پروردگار، چگونه شکر تو کنم بـا آنکـه شـکر نعمـت دیگـرى اســت و شـکــرى                     ": گـفـت  
نعمتى که بـه تـو      اى داود، وقتى که دانستى که هر        ":  خداى تعالى وحى فرمود به سوى او       "!خواهد

  ) 649(".متوجه است از من است شکر مرا کردى 
و اال شـکر    . نـویـسنده گوید که آنچه را که این محققین ذکـر فرمودنـد مبنـى بـر مـسامحه اسـت                     

عـبـارت از نـفـس مـعـرفـت بـه قـلب و نـفـس اظـهـار بـه لسـان و عمل بـه جـوارح نیـست ،                    
 که آن حالـت خـود اثـر معرفـت مـنـعــم و نـعـمــت و                 بلکه عبارت از یک حالت نفسانیه است      

ایـنـکـه آن نـعـمـت از مـنـعـم اسـت مـى بـاشـد، و ثـمـره ایـن حــالت اعمـال قلبیـه و قالبیـه                    
چنانچه بعضى محققین قریب به این معنـى فرمودنـد گرچـه آن فـرمــوده نـیــز خــالى از                  . است  

دان کـه شـکـر مقابل نمودن نعمت اسـت بـه قـول و             بـ: فـرمـوده اسـت   . مـسـامـحـه نـیـسـت   
  :و از براى آن سه رکن است . فعل و نیت 

اول ، مـعـرفـت مـنـعـم و صـفـات الیـقـه بـه او، و مـعـرفت نعمت از حیـث اینکـه آن نعمـت                     
و کـامـل نـشود این معرفت مگر آنکه بداند که تمام نعمتهاى ظاهره و خفیه از حـق تعـالى                   . است  
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 و ذات مقدس او منعم حقیقى است ، و وسایط هر چه هست منقاد حکم او و مـسخر فرمـان                      است
  .او هستند

و آن خضوع و تواضع و سرور بـه نعمـت اسـت از              . دوم ، حالتى است که ثمره این معرفت است          
و عالمت آن آنست کـه      . جـهـت آنـکـه آن هـدیـه اى اسـت کـه داللت کند بر عنایت منعم به تو             

  .ک نشوى از دنیا مگر به آن چیزى که موجب قرب به حق شودفرحنا
زیرا که ایـن حالـت وقتـى در قلـب پیـدا شـد، یـک                 . سوم ، عملى است که ثمره این حالت است          

حـالت نـشـاطـى بـراى عـمـل مـوجـب قـرب حــق در قــلب حـاصــل شــود، و آن عـمــل                   
امــا عـمــل قــلب ، عـبــارت اســت از            . مـتـعـلق اسـت بـه قـلب و زبـان و دیـگـر جـوارح          

قـصـد تـعـظـیـم و تـحـمـید و تمجید مـنعم و تفکـر در صـنایع و افـعــال و آثــار لطــف او و             
و امـا عـمــل زبــان اظـهــار آن          . قـصـد رسـانـدن خـیـر و احسان نمودن بـر جمیـع بنـدگان او            
ـر بـه مـعـروف و نـهـى از مـنـکـر       مـقـصـود اسـت بـه تـحـمـیـد و تـسـبـیـح و تـهـلیـل و ام         

و امـا عـمـل جـوارح ، استعمال نعمت ظاهر و باطن است در طاعت و عبـادت او و                  . و غـیـر آن    
استعانت نمودن به آنها در نـگـهـدارى از مـعــصـیـت و مـخـالفــت او، چـنـانـچــه چــشـم را       

 خدا و تذکر علـوم مـاءثوره از انبیـا و            اسـتـعـمـال کـنـد در مـطـالعـه مـصنوعات و قرائت کتاب       
  ) 650.(انتهى کالمه مترجما. اوصیا، علیهم السالم ، و همین طور سایر جوارح 

  فصل ، در چگونگى شکر است 
بـدان کـه شـکر نعمتهاى ظاهره و باطنه حق تعالى یکى از وظایف الزمه عبودیت و بندگى اســت                  

د قیام به آن نماید، گرچه از عهده شـکر حـق تـعــالى              کـه هـر کـس بـه قـدر مقدور و میسور بای        
و غایـت شـکر معرفـت عجـز از قیـام بـه حـق آن اسـت ،                    . احـدى از مـخـلوقــات برنمـى آیـد       

چـنـانـچـه غـایـت عـبـودیـت مـعـرفـت عـجـز بـه قـیـام بـه آن اسـت ، چـنـانـچــه رســول               
بــا آنکــه احـــدى از ) 651(رمــوده اســت اکـــرم ، صـــلى اهللا عـلیـــه و آلــه ، اعتــراف بــه عجــز ف

مـوجـودات قـیـام بـه شـکـر و عـبـودیـت مـثـل ذات آن سـرور نـنـمـودنـد، زیـرا کـه کـمـال              
لذا احدى قیـام بـه حـق شـکر          . و نقص شکر تابع کمال و نقص معرفت منعم و عرفان نعم اوست              

  .نتواند کرد
را بـه حـق و بــسـط رحـمــت حــق را از اول             وقـتـى عـبـد شـکـور شـود کـه ارتـبـاط خـلق        

. ظـهـور تـا خـتـم آن و ارتـبـاط نعم را به یکدیگر و بدء و ختم وجود را على ماهو علیه بـدانــد                    
و مـعـرفـت آن بـراى خـلص اولیـاء، کـه اشـرف و افـضـل آنـهــا ذات مـقــدس نبـى ختمـى ،         

 مردم مـحـجوب از بعض مراتب آن ، بلکه بیـشتر و   و سایر . صلى اهللا علیه و آله ، است ، رخ ندهد         
بلکه تا در قلب بـنـده حـقیقت سریان الوهیت حق نقش نبندد و ایمـان              . بزرگتر مراتب آن ، هستند    
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نیاورد به اینکه ال مؤ ثر فى الوجود اال اهللا و کـدورت شـرک و شـک در قـلب اوست ، شکر حـق                      
کـــسـى کـــه نـظـــر بـــه اسـبـــاب دارد و تـاءثـیـــر . را چنانچــه شــاید و بایــد نتــوان انجــام داد

مـوجـودات را مستقل مى داند و نعم را به ولى نعم و صاحب آن ارجاع نمى کند، کفران به نعمـت            
گـاهـى اعمال را   . اسـت ، بـتـهـائى تـراشـیـده و هـر یـک را مـؤ ثـرى دانـد          ) کـرده  (حق تعالى   

رف در امور مى داند، و گاهى طبایع عالم کون را مـؤ ثــرات              به خود نسبت دهد، بلکه خود را متص       
بخواند، و گاهى نعم را به ارباب ظاهریه صوریه آن منـسوب کنـد و حـق را از تــصـرف عــارى                       

دسـت  ) 652.(غـلت اءیـدیـهـم و لعـنــوا بـمــا قــالوا   : نـمـایـد و یـداهللا را مـغـلوب بـشـمـارد    
حقق بالحقیقۀ از اوست و دیگرى را در آن راهــى نـیــسـت ،              تصرف حق باز است و تمام دایره ت       

بـلکـه هـمـه عـالم ظـهـور قـدرت و نـعـمـت اوسـت و رحـمـت او شـامـل هـر چـیز اسـت ،                 
و تمام نعم از اوست و براى کسى نعمتى نیست تـا مـنعم باشـند، بلکـه هـستى عـالم از اوسـت و                          

شـود، ولـى چـشمها کـور و گوشـها کـر و قلبهـا                دیگرى را هستى نیست تا به او چیزى منـسوب           
  ) 653(دیده مى خواهم سبب سوراخ کن . محجوب است 

تـا کـى و چـنـد ایـن قلوب مرده ما کفران نعم حق کند و بـه عـالم و اوضـاع و بـه اشـخاص آن                          
. مـتـعـلق شـود؟ ایـن تـعلقات و توجهات کفران نعمت ذات مقدس است و ستر رحمت اوسـت                 

جـا معلوم مى شود که قیام به حق شکر کار هر کس نیـست ، چنانچـه ذات مقـدس حـق     و از ایـنـ  
کمتر بنده اى است که معرفت نعـم حـق   ) 654.(و قلیل من عبادى الشکور : تعالى جل جالله فرماید   

و از این جهت کمتر از بندگان هستند که قیام بـه وظیفـه              . را آن طـور کـه سزاوار است داشته باشد       
  .شکر نمایند

و . و بـبـایـد دانـست که چنانچه معارف بندگان خدا مختلف است ، شکر آنها نیز مختلـف اسـت                   
نـیـز از راه دیـگر، مراتب شکر مختلف است ، زیرا که شکر ثناى نعمى است کـه مـنعم مرحمـت                     
فـرمـوده ، پس اگر آن نعمت از قبیل نعم ظاهریه باشد شکرى دارد، و اگـر از نعـم باطنیـه بــاشد                       

رى دارد، و اگر از قبیل معارف و علـوم باشـد شـکرش بـه نحـوى اسـت ، و اگـر از قـبـیــل                           شک
تـجـلیـات اسـمـائى بـاشـد بـه نـحـوى اسـت ، و اگـر از قـبـیـل تجلیات ذاتیه احدیه باشـد بـه                  
نحوى است ، و چون جمیع مراتب نعم براى کمى از بـنـدگـان جـمـع است ، قیام به وظیفه شـکر       

و آن خـلص اولیـا هـستند کـه جـامع جمیـع           . ع مراتب براى کمى از بندگان میسور اسـت         به جمی 
حضرات و برزخ برازخ و حافظ همه مراتب ظـاهـره و بـاطـنه هستند، و از این جهت ، شکر آنهـا                    

  .به جمیع السنه ظاهره و باطنه و سریه است 
ون به دعوى مجازات منعم است و ایـن       و شـکر را گرچه گفتند از مقامات عامه است ، زیرا که مقر            

اسـائه ادب بـه شـمـار مـى رود، ولى ایـن مـقارنت از براى غیر اولیا است ، خصوصا کمل از آنها                   
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که جامع حضرات و حافظ مقام کثرت و وحدت هستند، و لهذا شیخ عارف ، خواجه انـصارى ، بـا     
رجـه الثالثـه اءن ال یــشـهـد العـبــد اال           و الد : آنکه گفته است شکر از مقامات عامه است فرموده          

فـاذا شـهد المنعم عبوده ، استعظم منه النعه ، و اذا شهده حبا، استحلى منه الشده ، و اذا                   . المـنـعـم  
  ) 655.(شهده تفریدا، لم یشهد منه نعمۀ و ال شدۀ 

ـنـعــم را و    درجـه سـیـم از شـکـر آن اسـت کـه بـنـده مـشـاهـده نـکـنــد مـگــر جـمــال م               
اول آنـکــه مــشـاهـده     : از بـراى آن سـه مـقــام اســت         . مـسـتـغـرق شـهـود جـمـال او شـود    

و در ایــن حــال از خــود غـافــل و      . کـنـد او را، مــشـاهـده بـنــده ذلیــل مــوالى خــود را             
قیـر  ح) خـود را (و وقتـى   . مـسـتـغـرق ادب حـضـور اسـت و بـراى خـود قـدرى قائـل نیـست             

شمرد، نعمتى اگر به او عنایت شود عظیم شـمارد و خـود را در جــنب او حقیـر دانـد و الیـق آن                          
و در این حـال مـستغرق جمـال محبـوب       . و دوم ، مشاهده اوست ، شهود دوست دوست را         . نداند

سـیم ،   . شود، و هر چه از او بیند محبوب باشد و لذت از آن برد، گرچه شـدت و زحـمـت باشـد                   
و در این حـال از خـود و         . اوست تفریدا بى تعینات اسمائى ، بلکه مشاهده نفس ذات کند          مشاهده  

  .غیر خود غافل و جز ذات حق مشهود او نیست ـ نه نعمتى بیند و نه شدتى مشاهده کند
پـس ، مـعـلوم شـد کـه اوایـل مـقـامـات در هـر یـک از مـقـامـات سـالکـیـن از سـبـل عـامـه                

  .ـر مـقـامـات مـخـصـوص بـه خـلص بـلکـه کمل است اسـت و در آخ
  در فضیلت شکر از طریق نقل: تکمله 

  :ما این مقام را تکمیل نماییم به ذکر بعضى از احادیث شکر
کـافـى بـاسـنـاده عـن اءبـى عـبـداهللا ، عـلیــه الـسـالم ، قــال ، قــال رســول اهللا ، صــلى اهللا                       

و المـعـافى الـشاکر  . اکـر له مـن االجـر کاءجر الصـائم المـحـتـسـب       الطـاعـم الشـ : عـلیـه و آله    
  ) 656.(و المعطى الشاکر له من االجر کاءجر المحروم القانع . له من االجر کاءجر المبتلى الصابر

از حـضـرت صـادق ، عـلیـه السـالم ، حـدیـث کـنـد کــه فـرمــود رســول خــدا، صــلى اهللا                    
ـورنـده شـکـر کـنـنـد، اجـر و مـزد او مـثـل مـرد روزه دار در راه خـدا اسـت               خ": عـلیـه و آله    

و کسى که در عافیت و سالمت است و شاکر است ، اجرش مـثـل اجر کسى است که مبتال باشد                    . 
و کسى که نعمت به او عطا شده و شـاکــر اســت ، اجــر او مـثــل کــسـى                     . و صبر داشته باشد   

  ".عطاست و قانع و راضى است به آنچه خداوند به او عطا فرموده اسـت که محروم از 
: و بـاسـنـاده عـن عـبـداهللا بـن الولیـد قـال سـمـعـت اءبـا عـبـداهللا ، عـلیــه الـسـالم ، یــقول                   

الدعا عند الکرب ، و االسـتغفار علـى الـذنوب ، و الـشکر عنـد النعمـۀ                   : ثالث ال یضر معهن شى ء     
)657 (  
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سه چیز است که ضرر نمى رساند بـا آنهـا           ":  حضرت صادق ، علیه السالم ، مى فرمود        گوید شنیدم 
  ".دعا نزد شدت ، و استغفار بر گناهان ، و شکر نزد نعمت : چیزى 

ان الرجـل مـنکم لیـشرب       : و بـاسـنـاده عـن اءبـى بـصـیـر قـال قال اءبو عبـداهللا ، علیـه الـسالم                
انه لیاءخذ االناء فیضعه على فیـه فیـسمى ،          : ثـم قال   . ـهـا الجـنـۀ   الشربۀ من الماء، فیوجب اهللا له ب      

ثم یشرب فینحیه وهو یشتهیه فیحمداهللا ، ثم یعود فیشرب ، ثم ینحیه فیحمداهللا ، ثم یعـود فیـشرب                    
  ) 658.(ثم ینحیه فیحمداهللا ، فیوجب اهللا عزوجل بها له الجنۀ 

 از شما مى آشامد شربت آبى ، پس واجـب مـى    همانا مردى ": فرمود حضرت صادق ، علیه السالم       
همانا او برمى دارد ظرف را و مـى گـذارد         ":  پس از آن فرمود    ".کند خدا بواسطه آن به او بهشت را       

بـر دهـان خـود و اسـم خـدا را بـرده مـى آشـامـد، پـس دور مـى کـنـد آن را و حال آنکه مایـل             
ن اعاده مى دهد و مى آشامد، پس حمد خدا مى کند،            به آن است ، پس حمد خدا مى کند، پس از آ           

  ".پس خدا واجب مى کند به سبب آن بر او بهشت را
: چـنـانچه در روایات کثیره وارد است که کسى که بگوید         . و حـمـد خـدا مـسـاوق شـکـر اسـت       

: ، قــال    الحـمـدهللا شـکـر خـدا ادا کـرده ، چـنـانچه در کافى شریف سند به عمر بن یزید رسـاند                
شـکـر کل نعمۀ ، و ان عظمت ، اءن تحمداهللا          : سـمـعـت اءبـا عـبـداهللا ، عـلیـه السـالم ، یـقـول         

  ) 659.)(علیها(عزوجل 
شـکـر هـر نـعـمـتـى ، و اگـر چـه بـزرگ بـاشـد، ایــن اســت کــه حـمــد خــداى                   : فـرمـود

  .عزوجل کنى 
شـکـر النـعـمـۀ اجـتـنـاب المـحـارم ،     : ـه السـالم ، قـال     و بـاسـنـاده عـن اءبـى عـبـداهللا ، عـلی      

  ) 660.(الحمدهللا رب العالمین : و تـمـام الشـکـر قول الرجل 
: شـکـر نـعـمـت دورى جـسـتـن از مـحـرمـات اسـت ، و کمال شکر گفتن مرد اسـت            : فـرمـود

  .الحمدهللا رب العالمین 
ل خـرج اءبـو عبـداهللا ، علیـه الـسالم ، مـن المـسجد و قـد             و بـاسـنـاده عـن حـمـاد بن عثمان قا      

) فـمــا (قــال   . اهللا عـلى ، الشـکــرن اهللا حــق شـکــره           ) ردهـا(لئن  : ضـاعـت دابـتـه ، فـقـال     
جـعـلت فــداک ، اءلیــس قــلت ال         : فـقـال له قـائل    . الحـمـدهللا  : لبـث اءن اءتـى بـهـا، فـقـال      
  ) 661.(الحمدهللا : اءلم تسمعنى قلت :  فقال اءبو عبداهللا ، علیه السالم شـکـرن اهللا حـق شـکـره ؟

گـفـت بـیـرون آمـد حـضـرت صـادق ، عـلیـه السـالم ، از مـسـجـد و حال آنکه گم شـده بـود                   
اگر خداوند رد کند آن را به من ، هر آیـنـه شـکر مى کنم او را حق                 ": فرمود. مرکوب آن حضرت    

 قــائلى  ".الحـمــدهللا  ": پـس فـرمــود  . نگى نکرد تا آنکه آن مرکوب آورده شد  گفت در  ".شکر او 
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آیـا  ":  فرمـود  "فدایت شوم ، آیا شما نگفتید که شکر خدا مى کـنم حـق شـکر او را؟                 ": عرض کرد 
  ".الحمدهللا : نشنیدى که من گفتم 

ز آثـار شـکر     و ا . از ایـن روایـت مـعـلوم شـود که حمد خداوند افضل افراد شـکر لـسانى اسـت                 
لـئن شـکرتم ال     : زیـادت نـعـمـت اسـت ، چـنـانـچـه در کـتــاب کـریــم مـنــصـوص اسـت               

و در کـافـى شـریـف سـنـد بـه حـضـرت صـادق ، عـلیــه الـسـالم ، رسـانــد،                ) 662.(زیدنکم  
دنکم لـئن شـکرتم ال زیـ      : مـن اءعـطـى الشـکـر اءعـطـى الزیـادۀ ، یـقـول اهللا عـزو جـل            : قـال  

).663 (  
اگر "خـداونـد عزوجل مى فرماید،     . کـسـى کـه اداى شـکـر کـنـد زیـادت بـه او عـنـایـت شـود         

  ".شکر نمایید زیادت کنم براى شما
  تتمیم 

بـدان که عایشه گمان کرده بود که سر عبادات منحصر به خوف از عذاب یا محو سیئات اسـت ، و                    
ـ      بـى مـکـرم ، صلى اهللا علیه و آله و سلم ، نیـز مـثــل عبـادت                 تـصـور کـرده بـود کـه عـبـادت ن

سایر مردم است ، از این جهت ، مبادرت به این اعتـراض نمـود کـه چـرا ایـن قـدر خـود را بــه                            
و ایـن گـمـان نـاشـى از جـهـل او بــه مـقــام عـبــادت و عـبــودیت                . زحـمـت مـى انـدازى    

 نمى دانست که عـبـادت عـبـیـد و اجراء از ساحت مقدس           بود، و از جهل به مقام نبوت و رسالت        
آن سرور دور اسـت ، و عظمـت پروردگـار و شـکر نعمـاى غیـر متناهیـه او آرام و قـرار را از آن                            

 نقشه تـجـلیـات بـى پـایـان مـحــبوب اسـت ،            بلکه عبادات و اولیاى خلص      . حضرت بریده بود  
حضرات اولیــاء، عـلیــه الـسـالم ، بــا آنـکــه مـحــو              . چنانچه در نماز معراج اشاره به آن شده         

جـمـال انـد و جـالل و فـانـى در صـفـات و ذات ، مـع ذلک هـیـچـیـک از مراحل عبودیـت را                   
حرکات ابدان آنها تابع حرکات عشقیه روحانیه آنهاسـت ، و آن تـابع کیفیـت ظهـور                  . غفلت نکنند 

یکى از مـراتـب نــازله را      : اب اقناعى نتوان گفت     ولى با مثل عایشه جز جو     . جمال محبوب است    
  .بـیان فرمود که همین قدر بداند عبادات آن سرور براى این امور دنیه نیست 

  .والحمدهللا 
  )ص (احادیث در باب عبادت پیامبر: فصل 

روى عـلى بـن ابـراهـیـم فــى تـفــسـیـره ، بـاسـنــاده عــن اءبــى جـعــفر و اءبـى عبـداهللا ،                       
کـان رسول اهللا اذا صلى قام على اءصابع رجلیه حتى تورمت ، فـاءنــزل              : یـهـمـاالسـالم ، قـاال  عـل

  ) 664.(االیۀ ... ما اءنزلنا. یا محمد: طـه بـلغـۀ طـى : اهللا تـبـارک و تـعـالى 
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عـلى بـن ابـراهـیـم در تفسیرش روایت نموده از حضرت باقر و حضرت صادق ، علیهم الـسالم ،                  
رسول خدا وقتى نماز مى خواند مى ایستاد بر انگشتهاى دو پاى خود تا ورم کــرد، پــس                   ": دگفتن

  .و آن به لغت طى یعنى اى محمد االیه . فـرو فـرسـتـاد خـداى تبارک تعالى طه را
و عـن الصـدوق فـى مـعـانـى االخـبـار بـاسـناده عن سفیان الثورى ، عن الصادق ، علیه الـسـالم                 

: و اءما طه فاسم من اءسماء النبى ، صلى اهللا علیه و آله ، و معنـاه                  : دیـث طـویل قال فیه     ، فـى حـ  
  ) 665.(یا طالب الحق الهادى الیه 

از حضرت نقل نموده که طه اسمى است از اسمهاى پیغمبر، صلى اهللا علیه و آله ، و معناى آن ایـن                      
  .اى جوینده حق و هدایت کننده به سوى آن : است که 

  ) 667.(و بـعـضـى دیـگـر مـنـقـول اسـت کـه طـه یـعـنـى اى مرد) 666( از ابـن عـبـاس و
و از بعض عامه منقول است که طاء اشاره است به طهارت قلب آن بزرگـوار از غیـر خـدا، و هـاء                        

  ) 668.(اشاره است به هدایت شدن قلب آن سرور به سوى خدا
  ) 669.( ، و هـاء هـوان اهل جهنم است و گـفـتـه شـده طـاء اهـل بـهـشـت اسـت

طـه ، بـه فـتــح طــاء و          : از حسن منقول است که قرائـت نمـوده          : و طـبرسى ، رحمه اهللا ، گفته        
اگـر ایـن قـرائت صـحـیـح بـاشـد از او، پـس اصـل او طـاء بـوده ، هـمـزه بـدل                . سـکـون هـاء 

  ) 670.(ـ انتهى . جمیعاطاء االرض بقدمیک : به هاء شده و معنى چنین است 
بـالجمله ، در حروف مقطعه اوائل سور اختالف شدید است ، و آنچه بیشتر موافـق اعتبـار آیـد آن                     
. اسـت کـه از قـبـیـل رمـز بـیـن مـحـب و مـحبوب است ، و کسى را از علم آن بهره اى نیست                     

 غالبا حدسهاى بـا رد      و چیزهایى را که بعضى مفسرین به حسب حدس و تخمین خود ذکر کردند،             
و در حـدیـث سـفـیـان ثـورى نـیـز اشـاره بـه رمـز بــودن شـده اسـت               . بـى مـاءخـذى اسـت    

و هیچ استعباد ندارد که امورى باشد که از حوصله بشر فهم آن خارج باشد و خداى تعـالى                   ) 671.(
یـست بلکـه آنهـا      به مخصوصین به خطاب اختصاص داده باشد، چنانچه وجود متشابه براى همـه ن             

  .تاءویل آن را مى دانند
قـال  . و شـقـا و شـقـاوت ضـد سـعــادت اســت ، و بــه مـعـنــى تـعــب و زحــمت اسـت                       

  .الشقاء و الشقاوۀ ، بالفتح ، نقیض السعادۀ : الجوهرى 
روى الطـبـرسـى فـى االحـتـجـاج عـن موسى بن جعفر، علیه السالم ، عن آبائه ، علیهم السـالم ،                 

و لقـد قـام رسـول اهللا ، صـلى اهللا علیـه و آلـه ،               : ـال قـال اءمـیـرالمـؤ مـنـیـن ، عـلیـه السـالم        ق
یـقــوم اللیــل اءجـمــع      . عشر سنین على اءطراف اءصابعه حتى تورمت قدماه و اصـفـر وجـهـه            

. رآن لتــشـقـى    مـا اءنـزلنـا عـلیـک القـ   . طـه  : حـتـى عـوتـب فـى ذلک ، فـقـال اهللا عـزوجـل         
  ) 672.(بل لتسعد به 
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در احـتـجاج سند به حضرت امیرالمؤ منین ، علیه السالم ، رسانده کـه              ) 673(مـرحـوم طـبـرسـى   
ده سال رسول خدا ایستاد بر سر انگـشتان خـود تـا قـدمهاى آن حـضرت ورم نـمــود و                      ": فرمود

: ر آن ، پس فرمود خـداى عـزوجـل        مى ایستاد تمام شب را تا عتاب به او شد د          . رویـش زرد شـد  
طه ، ما فرو نفرستادیم بر تو قرآن را تا به تعب افتى ، بلکه براى آن که به سعادت و راحتى رسى به                    

  ".واسطه آن 
و از حـضـرت صـادق ، عـلیـه السـالم ، مـروى اسـت کـه رسول خدا در عبادت یکـى از پاهـاى         

پـس خـدا تـعـالى این آیه شـریفه را فـرو   . بش زیاد شودمبارکش را بلند مى فرمود تا زحمت و تع       
که گفتند پیغمبر به    ) است  (و بعضى مفسرین گفتند این آیـه شـریفه جواب مشرکین          ) 674.(فرستاد

  ) 675.(زحمت افتاد به واسطه ترک دین ما، پس این آیه نازل شد
ز آنکه آن وجـود مبـارک مـدتى    و شـیـخ عـارف کـامـل ، شاه آبادى ، دام ظله ، مى فرمودند پس ا  

دعـوت فـرمـود و مـؤ ثـر نـشـد آن طـورى کـه حـضـرت مـایـل بــود، آن ســرور احـتـمــال                  
پـس اشـتـغـال بـه ریاضت پیدا کرد مدت ده سـال          . داد کـه شـایـد نـقـص در دعـوت او بـاشـد       

شقت مده ، تو طاهر و هادى       آیه شریفه نـازل شـد کـه خود را م       . تا آنکه قدمهاى مبارکش ورم کرد     
  ) 676.(انک ال تهدى من اءحببت . هستى و نقص در تو نیست ، بلکه نقص در مردم است 

در هـر صـورت ، از آیـه شـریـفـه اسـتـفـاده مـى شـود کـه آن حـضـرت اشـتـغال به ریاضت و                 
، گرچه در کیفیـت     و از مجموع کالم مفسرین نیز این معنى مستفاد مى شود          . زحمت و تعب داشته     

و این باید براى امت سرمشق باشد، خصوصا براى اهل علم که دعـوت الـى اهللا                 . آن اختالف است    
آن وجود محترم با طهارت قلب و کمالى که داشت بـاز ایـن طـور بـه ریـاضـت               . مى خواهند کنند  

مـا بـا ایـن همـه     خـود را بـه تـعب انداخت تا آیه شریفه از جانب ذات مقدس حق نـازل شـد، و                 
گـویـى بـراى مـا بــرات آزادى از       . بار گناهان و خطایا هیچگاه در فکر مرجع و معاد خود نیستیم             

ایـن نـیـسـت جـز آنـکـه حب دنیا پنبه در گوش ما          . جـهـنـم و امـنـیـت از عـذاب نـازل شـده        
  .کرده و کلمات اولیا و انبیا را اصغاء نمى کنیم 

   العشرونالحدیث الثانى و
  حدیث بیست و دوم

بالسند المتصل الى رکن االسالم و ثقته ، محمد بن یعقوب الکلینى ، عن محمـد بـن یحیـى ، عــن                   
اءحـمـد بـن مـحـمـد، عـن بـعـض اءصـحـابـه ، عـن الحـسـن بـن على بن اءبى عثمـان ، عـن                  

جـاء رجـل الى   :  السـالم ، قـال     واصـل ، عـن عـبـداهللا بـن سـنـان ، عـن اءبـى عـبـداهللا ، عـلیـه           
النــکم عمـرتم الـدنیا و اءخـربتم         : یـا اءبـاذر، مـالنـا نـکـره المـوت ؟ فـقــال         : اءبـى ذر فـقـال    
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: فکیف ترى قدومنا على اهللا ؟ فقال        : فـقال له   . االخرۀ ، فتکرهون اءن تنقلوا من عمران الى خراب          
  .اءهله ، و اءما المسى ء منکم ، فکاالیق یرد على مواله اءما المحسن منکم ، فکالغائب یقدم على 

ان اهللا  : اعـرضــوا اءعـمـالکــم عــلى الکــتاب         : فـکـیـف تـرى حـالنـا عـنـداهللا ؟ قــال        : قـال  
فـاءین  : فقال الرجل   : قال  ) 677.(و ان الفـجـار لفـى جـحـیـم      . ان االبـرار لفـى نـعـیـم     : یـقـول  

  .رحمۀ اهللا قریب من المحسنین : رحمۀ اهللا ؟ قال 
یـا اءبـا ذر، اءطــرفنى       : و کتب رجل الى اءبى ذر، رضى اهللا عنـه           : قـال اءبـو عبداهللا ، علیه السالم       

ان العلم کثیر، ولکن ان قـدرت اءن ال تـسى ء الـى مــن تـحـبــه ،                   : فکتب الیه   . بشى ء من العلم     
: فـقــال لـه     ! اءحـدا یــسـى ء الـى مــن یـحـبــه           و هـل راءیـت    : فـقـال له الرجـل    . فـافـعـل  

نـعـــم ، نـفـــسـک اءحـــب االنـفـــس الیـــک ، فـــاذا اءنـــت عـــصـیـت اهللا ، فـقـــد اءســـاءت 
  ) 678.(الیها

  :ترجمه 
اى ابــى ذر،    ": فـرمـود حضرت صادق ، سالم اهللا علیه ، آمد مردى به سوى ابـى ذر، پـس گفـت                    

براى اینکه شـما تعمیـر کردیـد دنـیــا را و            ":  فرمود "اهت داریم ؟  چـیـسـت مـا را که مرگ را کر      
 ".خـراب کـردیـد آخـرت را، پـس کـراهـت داریـد کـه مـنـتقل شوید از آبادان به سـوى خرابـه      

امــا نــیکوکاران از شـما       ":  فـرمـود "چگونه مى بینى وارد شدن ما را بـر خـدا؟        ": پس گفت به او   
هلش ، و اما بدکار از شما مثل بنده گریزانى که برگردانده شـود بـه سـوى                  مثل غایب وارد شود بر ا     

عـرضــه  ":  فـرمــود "پس چگونه مى بـیـنــى حــال مــا را پـیــش خــدا؟        ":  گفت   ".موالیش  
همانا نیکویان در نعمتها هـستند، و  : داریـد اعـمـال خـود را بـر قـرآن ، هـمـانا خداوند مى فرماید    

  ".م اندهمانا بدان در جهن
رحمت خدا نزدیـک    ":  گفت   "پـس کجاست رحمت خدا؟   ": حـضـرت فـرمـود آن مـرد گـفـت      

  ".است به نیکوکاران 
اى ": و نوشت مردى به سـوى ابـى ذر، رضـى اهللا عـنــه          : فـرمـود حـضرت صادق ، علیه السالم       

علم بـسـیـار اسـت ،     همانا  ":  پس نوشت به او    ".ابـاذر، تـحـفـه اى بـفرست مرا به چیزى از علم          
آیــا  ":  گفـت آن مــرد بــه او   ".ولیکن اگر بتوانى بدى نکنى به کسى که دوست دارى او را، بکن              
آرى ، نفس   ":  پس فرمود به او    "!دیـدى کـسـى را کـه بـدى کند به کسى که دوست مى دارد او را             

  ".به سوى اوتو دوست ترین نفسهاست به تو، پس وقتى که تو عصیان خدا کنى بدى کردى 
شـرح بـدان کـه مـردم در کراهت داشـتن مـوت و تـرس از آن بـسیار مختلـف هـستند و مبـادى                        

و آنـچـه را کـه حـضـرت ابـى ذر، رضوان اهللا تعالى علیه ، بیان             . کراهت آنـهـا مـخـتـلف اسـت     
  .فرمودند حال متوسطان است ، و ما اجماال حال ناقصین و کاملین را بیان مى نماییم 
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پـس ، بـایـد دانـسـت که کراهت ما مردن را و خوف ما ناقصان از آن ، براى نکتـه اى اسـت کـه                        
و آن این است که انسان بـه حسب        ) 679.(پیش از این در شرح بعضى احادیث بدان اشاره نمودیم           
لق و این متع  . متنفر است از فنا و ممات       ) و(فطرت خداداد و جبلت اصلى ، حب بقا و حیات دارد            

است به بقاى مطلق و حیات دائمى سرمدى ، یعنى ، بقایى که در آن فنا نباشد و حیـاتى کـه در آن                        
با همین فطرت اثبات معاد مـى فـرمـودنـد به بیـانى کـه ذکـر    ) 680(بعضى از بزرگان    . زوال نباشد 

نچه را  و چون در فطرت انسان ایـن حـب اسـت و آن تـنـفـر، آ           . آن اکنون خارج از مقصد ماست       
 بقا در آن داد و آن عالمى را که عالم حیات دانـسـت ، حـب و عـشـق بـه آن پـیـدا                      که تشخیص   

و چون ما ایمان به عالم آخرت نداریم و قلوب          . مـى کـنـد، و از عـالم مـقـابـل آن مـتنفر مى شود         
مند به این عـالم و  ما مطمئن به حیات ازلى و بـقـاى سرمدى آن عالم نمى باشد، از این جهت عالق   

کـه  ) 681(و ما پـیش از ایـن ذکـر کـردیم            . گریزان از مـوت هستیم به حسب آن فطرت و جبلت           
ماها ادراک عقلـى یـا تـصدیق تعبـدى          . ادراک و تصدیق عقلى غیر از ایمان و طماءنینه قلبى است            

ت به عـالم دیگـر کـه    داریم بـه ایـنـکـه مـوت ـ که عبارت از انتقال از نشئه نازله مظلمه ملکیه اس 
عالم حیات دایمى نورانى و نشئه باقیه عالیه ملکوتیـه اسـت ـ حـق اسـت ، امـا قلـوب مـا از ایـن          

بلکه قلوب ما اخـالد بـه ارض طبیعـت و    . مـعـرفـت حـظى ندارد و دلهاى ما از آن بى خبر است      
انــى مــلکى مـى      نـشـئه مـلکـیـه دارد و حـیـات را عـبـارت از هـمـیـن حـیـات نــازل حـیـو            

از ایـن  . داند، و براى عالم دیگر که عالم آخرت و دار حیوان است حیات و بـقـایـى قـائل نیـست          
ایـن همـه    . جهت ، رکون و اعتماد به این عالم داریم و از آن عالم فرارى و خـائف و متنفر هستیم                    

 بـه زنـدگــانى دنیـا و       اگر آن طـورى کـه   . بدبختى هاى ما براى نقص ایمان و عدم اطمینان است           
عیش آن اطمینان داریم و مؤ من به حیات و بقاى این عالم هـسـتـیـم ، بـه قــدر عــشـر آن بــه                       
عـالم آخرت و حیات جاویدان ابدى ایمان داشتیم ، بیشتر دل ما متعلق به آن بود و عالقمند بـه آن                     

م ، ولـى افـسوس کـه سرچـشمه          بودیم و قدرى در صدد اصالح راه آن و تعمیر آن بـر مـى آمـدی             
و . ایمان ما آب ندارد و بنیان یقین ما برآب است ، نـاچـار خوف ما از مرگ از فنـا و زوال اسـت                         
  .عالج قطعى منحصر آن وارد کردن ایمان است در قلب به فکر و ذکر نافع و علم و عمل صالح 

ت ندارند، براى آن اسـت کــه        و اما خوف و کراهت متوسطین ، یعنى آنهایى که ایمان به عالم آخر             
وجـهه قلب آنها متوجه به تعمیر دنیاست و از تعمیر آخرت غفلت ورزیدند، از این جهـت مـیــل                   
نـدارنـد از مـحـل آبـادان مـعـمـور بـه جـاى خـراب منتقـل شـوند، چنانچـه حـضرت ابـى ذر،                   

ـنـان اسـت ، واال بــا ایـمــان   و این نیز از نقص ایمان و نـقـصـان اطـمـی. رضوان اهللا عنه ، فرمود 
  .کـامـل مـمـکـن نـیـسـت اشتغال به امور دنیه دنیویه و غفلت از تعمیر آخرت 
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بـالجـمـله ، ایـن وحـشـتـهـا و کـراهـت و خـوفـهـا بـراى نـادرسـتـى اعــمال و کجرفتـارى و                
ـه مـحـاسـبه خود کـرده     مخالفت با موالست ، و اال اگر مثال حساب ما درست بود و خود ما قیام ب                

وحشت از حساب نداشتیم ، زیرا که آنجا حساب عادالنه و مـحـاســب عــادل اســت ،                  ) بودیم  (
از ) نـه   (پـس تـرس مـا از حـسـاب از بـدحـسـابـى خـود مـا اسـت و از دغل بـودن و دزدى ،                   

  .محاسبه است 
 عـلیــه الـسـالم ، رسـانــد،      و در کـافـى شـریـف سـنـد بـه حـضـرت مـوسـى بــن جـعـفــر،           

لیـس مـنـا مـن لم یـحـاسـب نـفـسـه فـى کـل یـوم ، فـان عمل حسنا، اسـتزاده اهللا ، و ان                   :قـال  
نـیــسـت از مــا کــسـى کــه مـحـاسـبــه           : فرمـود ) 682.(عمل سیئا، استغفراهللا منه و تاب الیـه         

ـکــى کــرده ، از خــداى تـعــالى     نـکـنـد نـفـس خـود را در هـر روز، پــس اگــر عـمــل نـی     
زیـادت طـلبـد، و اگـر عمل بدى کرده ، طلب مغفرت کند از خداوند از آن و توبه کند بـه سـوى                      

  ".او
پس اگر حساب خود را کـشیدى ، در موقـف حـساب گرفتـارى نـدارى و از آن بـاکى بـراى تـو                          

مثال . ـع اعمال این عالم است      نـیـسـت و هـمـیـنـطـور سـایـر مـهـالک و مـواقـف آن عـالم تـاب         
اگر در این عالم به راه راست نبوت و طریق مستقیم والیت قدم زده بـاشــى و از جــاده والیــت                      
عـلى بـن ابـى طالب ، علیه السالم اعوجاج پیدا نکرده باشى و لغـزش پـیـدا نکنى ، خـوفى بـراى                    

ـاطــن والیــت اســت ،    تو در گذشتن از صـراط نیـست ، زیـرا کـه حقیقـت صـراط صــورت ب          
و در حـدیــث    ) 683.(چـنـانـچـه در احـادیـث وارد اسـت کـه امـیــرالمؤ منـین صـراط اسـت               

و در زیارت مـبـارکـه جـامـعه است که اءنتم الـسبیل          ) 684.(دیـگر است که ماییم صراط مستقیم       
کـت کنـد و پـاى    و هر کس در این صــراط بــه اسـتـقــامت حر       ) 685.(االعظم و الصراط االقوم     

و همـین طـور     . قلبش نلرزد، در آن صراط نیز پایش نمى لغزد و چـون بـرق خاطف از آن بگـذرد                
اگر اخالق و ملکاتش عادالنه و نورانى باشـد، از ظـلمـتـهــا و وحــشـتـهـاى قـبــر و بــرزخ و                     

پس ، در این    . قـیـامـت و از اهوال آن عوالم در امان است ، و خوفى از آن نشاءت براى او نیست                   
مقام درد از خـود ما است و دواى آن نیز در خود ما است ، چنانچه حضرت امیرالمؤ منـین ، علیـه                       

  :السالم ، در اشعار منسوب به او به این معنى اشاره فرموده که مى فرماید
  دواؤ ک فیک و ما تشعر   
  )  686( و داؤ ک منک و ما تبصر
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ضـرت صـادق ، عـلیـه السـالم ، رسـانـد، اءنـه قـال لرجــل           و در کـافـى شـریـف سـنـد بـه حـ      
انـک قـد جـعـلت طـبـیب نفسک ، و بین لک الداء، و عرفت آیـۀ الـصحۀ و دللـت علـى الـدواء،       

  ) 687.(فانظر کیف قیامک على نفسک 
ـا همانا تو قرار داده شدى طبیب نفس خویش و بیان شده براى تو درد، و شـنـاس               : فرمود به مردى    

پس بنگر که چگونه در اصالح نـفـس خـود قـیــام          (شدى نشانه صحت را و داللت شدى بر دوا،          
و عالمات صحت نسخه هاى انبیـا و انـوار          . در تو اعمال و اخالق و عقاید فاسده است          ). مى کنى   

  .این حال متوسطین . فطرت و عقل است ، و دواى اصالح نفوس اقدام در تصفیه آن است 
ـال کـمل و مؤ منین مطمئنین ، پس آنها کراهت از موت ندارند گرچـه وحـشت و خـوف     و امـا ح  

زیـرا کـه خـوف آنـهـا از عـظـمـت حـق تـعـالى و جــاللت آن ذات مـقــدس اســت ،                  . دارند
) 688!(فـاءیـن هــول المـطــلع      : چـنـانـچـه رسـول خـدا، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، مـى فـرمـود          

المؤ منین ، سالم اهللا علیه ، در شـب نـوزدهم وحـشت و دهــشت عظیمـى داشـت         و حضرت امیر  
به خدا  ) 690.(واهللا البن اءبى طالب آنس بالموت من الطـفـل بـثدى امه           : با آنکه مى فرمود   ) 689(،

بـالجـمــله ،   . قسم که پسر ابوطالب به مرگ ماءنوستر اســت از بـچــه بــه پــسـتـان مــادرش                   
 امـور دیـگـر اسـت ، مثل خوف ما پابستگان بـه آمـال و امـانى و دل دادگـان بـه                      خـوف آنـهـا از  

  .دنیاى فانى نیست 
و ما اشـاره  . و قـلوب اولیـاء نـیـز در کـمـال اختالف است که در تحت احصا و رشته تحریر نیاید        

  .اجمالى به بعضى از آنها مى نماییم 
سـماء مختلـف اسـت ، چنانچـه بعـضى قلـوب             پـس گـویـیم که قلوب اولیـا در قبـول تجلیـات ا           

و . عـشـقـى و شـوقـى اسـت ، و حـق تـعـالى در مـثـل آن بـه اسـمـاء جـمـال تـجـلى فرمایـد                
دل . آن تجلى هیبت مشوب به شوق آورد، و هیبت خـوف از تجلـى عظمـت و ادراک آن اســت                      

خـوف و وحـشت غیـر از    عـاشـق در وقـت مـالقات مى تپد و وحشتناک و خائف شود، ولى این       
  .خوفهاى معمولى است 

و بـعـض قـلوب خـوفـى و حـزنـى اسـت ، و حـق تـعـالى در آن قـلوب بـه اسـمـاء جــالل و                   
عـظـمـت تـجـلى فرماید، و آن تجلى هایمان آورد مشوب به خوف ، و حیرت مـى آورد مـشوب                   

کـه حـضرت عیـسى ، عـلیــه         و در حدیث است که حضرت یحیى ، علیه السالم ، دیـد              . به حزن   
حــضـرت  . گویا تو مـاءمونى از فکـر خـدا و عـذاب او            : با عتاب به او گفت      . السـالم ، مى خندد   

پـس خـداى تعـالى      . گـویـا تـو مـاءیـوسـى از فـضـل خـدا و رحـمـت او        : عـیـسـى جـواب داد  
وبتر است پـیش مـن      وحى فرمود به آنها که هر یک از شما حسن ظنتان به من بیشتر است ، او محب                 

چون حق در قلب حضرت یحیى به اسـماء جالل تجلى فرموده بود، همیشه خـائف بـود و          ) 691.(
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به حضرت عیسى ، علیه السالم ، آن طور عتاب نمود، حضرت عیسى به مقتضاى تجلیات رحمـت                  
  .آن طور جواب داد

  حقیقت بهشت و جهنم : فصل 
عمـرتم الـدنیا و اءخـربتم االخـرۀ آن اسـت کـه دار               : بـدان کـه ظـاهـر ایـن حدیث که مى فرماید       

  .آخرت و بهشت معمور به آبادان است و به اعمال ما خراب مى شود
  

ولى مـعـلوم اسـت کـه مـقـصـود تـشـابـه در تعبیر است و چـون نـسبت بـه دنیـا تعمیـر تعبیـر                      
جـهـنــم و بـهــشـت     و عـالم    . فرموده ، به مناسبت آن نسبت به دار آخرت تخریب تعبیر فرموده             

گـرچـه مـخـلوق هـسـتـنـد، تـعـمـیـر دار جـنـت و مـواد جـهـنــم تـابــع اعـمــال اهــل آن                 
و در روایـت اسـت کـه زمـیـن بـهـشـت سـاده اســت و مــواد تـعـمـیــر آن اعـمــال                . اسـت  

ـکــاشفه ، چنانچـه   و ایـن مـطـابـق اسـت بـا بـرهـان و کـشـف اهــل م      ) 692.(بـنـى االنـسـان   
بدان ، عصمنا اهللا و ایاک ، کـه جـهـنــم از اعـظــم مـخـلوقــات                : بعضى از عرفاى محققین گوید    

و او را جهنم گـویـنـد بـراى بـعـید بودن قعـر آن  . اسـت ، و آن زنـدان خـداوند است در آخرت    
و . رت و زمهریر اسـت      و آن شامل حرا   . ، چنانچه چاهى را که قعرش بعید است بئر جهنام گـویند          

در آن برودت است به آخر درجه آن ، و حـرارت اسـت بـه آخـر درجـه آن ، و بـیـن اعــالى آن                   
و مردم اختالف دارند که آن مخلـوق اسـت یـا            . و قـعـر آن هـفـتـصـد و پـنـجـاه سال راه است          

ـز اخـتــالف   و هـمـیــن طــور در بـهــشـت نـیـ         . و خالف مـشهور اسـت در آن         . غیر مخلوق   
و امـا پـیـش مــا و پـیــش اصـحــاب مــا، اهــل مـکـاشـفــه و مـعـرفــت ، آنـهــا                      . کـردنـد

اما اینکه گفتیم مخلوق اند، مـثـل آن اسـت کـه مـردى خانه           . مـخـلوق هـسـتـند و مخلوق نیستند    
ت گـفـتــه شــود   اى را بنا کند و دیوارهاى محیطه به فضاى آنرا فقط برپا کـنـد، در ایــن صــور        

کـه ایـن خـانـه اسـت ، و وقـتـى کـه داخـل آن شـوى دیده نشود در آن مگر دیوارى که بر فـضا       
پس از آن ، انـشـاء خـانــه هــا و بیـوت آن را نماینـد بـه حـسب اغـراض           . و ساحتى دایر است     

  ) 693.(تهى ـ ان. ساکنان آن از غرفه ها و قصرها و مخزنها و آنچه سزاوار است در آن باشد
و در حدیث است که رسول خـدا، صـلى اهللا علیـه و آلـه ، وقتـى بـه معـراج تـشریف بردنـد، در                            
. بـهـشـت مـالئکه اى چند دیدند که گاه اشتغال به بناى ابنیه دارند و گاه از کـار بـاز مـى ایـستند                      

. امـت اســت   مواد این بناها که مى کنند اذکـار       : سبب این چیست ؟ عرض کرد     : فرمود به جبرئیل    
هـر وقـت ذکـر گـویـنـد، مـوادى بـراى آنـهـا حـاصـل شـود، پـس مـالئکــه مــشـغـول بـنــا                

  ) 694.(شـونـد، و وقـتى آنها از ذکر باز مانند، اینها از عمل نیز باز ایستند
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بـالجـمـله ، صـورت بـهـشـت و جـهـنـم جـسـمـانـى هـمـان صـور اعـمـال و افـعـال حـسنه             
سیئه بنى آدم است که در آن عالم به آنها رجوع کنند، چنانچه در آیـات شـریـفــه نـیــز بــه آن       و  

: و قولـه    ) 695.(و وجدوا ما عملوا حاضـرا     : اشـاره و تـلویـح شـده ، مـثـل قـول خـداى تـعـالى          
 مـستقلى   و تواند بود که عالم بهـشت و جهـنم دو نـشئه و دار              ) 696.(انما هى اءعمالکم ترد الیکم      

باشند که بنى آدم به حرکات جوهریه و سوقهاى ملکوتى و حرکات ارادیه عملیه و خلقیه به سـوى                  
آنـهـا مـسـافـرت مـى کـنـنـد، گـرچــه هــر یــک از آنـهــا حـظـوظــشـان از صــور اعمـال                    

  .خودشان باشد
ت ، و نفـوس     و بـالجـمـله ، عـالم مـلکوت اعلى عالم بهشت است کـه خـود عـالم مـستقلى اسـ                  

مـى شـود بـه سـوى آن ، و عـالم جهنم ملکوت سفلى است که نفوس شقیه               ) داده  (سعیده سـوق   
ولى آنچه به آنها در هر یک از دو نشئه رجوع مـى کنـد، صـورت                 . به سـوى آن مـسـافـرت کـنـد    

کتـاب و   و به این بیان جمـع بـین ظـواهر           . بـهـیـه حـسـنه یا مولمه مدهشه اعمال خود آنها است          
  .اخبار، که به حسب ظاهر متخالف نماید، شود، و نیز موافق با برهان و مسلک معرفت است 

  مغرور ساختن شیطان انسان را به رحمت واسعه حق : فصل 
پـوشـیـده نـیست که کالم حضرت ابى ذر، رضى اهللا عنـه ، در ایـن مقـام کـالم جـامع و دسـتور                        

پس از آنکـه حـضرت ابـى ذر فرمـود     . واظبت بر آن نمایدمـحـکـمـى اسـت کـه انـسـان بـایـد م  
ابرار، و آنـهـا در    : مردم دو طایفه اند   ": اعمالتان را به کتاب خدا عرضه دارید، و خداوند مى فرماید          

 آن مـرد تـشـبـث بـه ذیل رحمت کرد که اگر          ".نـعـیـم انـد، و فـجـار، و آنـهـا در جـحـیـم انـد        
تعالى پس کجاست ؟ جواب داد رحمت حق نیز گزاف نیـست ، و آن             این طور است ، رحمت حق       

  .قریب به نیکوکاران است 
بدان که شیطان ملعون و نفس خبیث اماره بالسوء انسان را از طرق بسیارى مغرور مى کننـد و بــه                     

و آخر تیرى که در کمان دارند مغرور کردن انسان اســت در             . هـالکـت ابدى همیشگى مى کشانند    
. و انـسـان را بـه واسـطـه ایـن غـرور از عـمـل بـاز مـى دارنــد            .  امـر بـه رحـمـت حـق      اوایـل

و شاهد و دلیـل آن ایـن اســت        . و ایـن اتـکـال بـه رحـمـت از مـکاید شیطان و غرور آن است             
کـه مـا در امـور دنـیـاى بــه هـیــچ وجــه اتـکــال بــه رحـمــت حــق تـعــالى نـداریــم و                        

ـسـره اسـبـاب طـبـیـعـى و ظـاهـرى را مستقل و کارکن مى دانیم ، به طـورى کـه گـویى در                    یـک
و در امـور اخـروى غـالبـا اتـکـال بـه رحـمـت حـق در          . عالم مؤ ثرى جز اسباب ظاهرى نیست        

گـمان خود مى کنیم و از دسـتورات خـدا و رســول ، صــلى اهللا عـلیــه و آلـه ، غـفــلت مــى                           
. ـم ، گـویـى خـداونـد مـا را قـدرت عـمــل نــداده و راه صـحــت و سـقم نیاموختـه                     نـمـایـی

بالجمله ، در امور دنیایى تفویضى مسلک ، و در امـور آخـرتـى جـبـرى مـسـلک مــى شـویــم ،                  
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غـافـل از ایـنـکـه ایـن هـر دو بـاطـل و غـلط و خـالف دسـتـورات انـبـیـا، صـلى اهللا عـلیهم ،                 
با آنکه آنهـا هـم رحمـت حـق را معتقـد             . ریقه مستمره ائمه هدى و اولیـاى مـقـربـیـن است         و ط 

بودند و ایمان آنها از همه بیشتر بود، با این وصف آنى غفلت از انجام وظایف نمى کردند و دقیقـه                     
ادعیـه و  . بـردار صـحیفه اعمـال آنهـا را مطالعـه کـن         . اى از سعى و کوشش بـاز نـمــى مــاندند          

جاتهاى سیدالساجدین و زین العابدین ، علیه السالم ، را مالحظه کن و دقت نمـا ببـین در مقـام                     منا
عبودیت چه معامله مى کند و چـه طـور بـه وظـیـفــه بـنـدگــى قـیــام مــى کـنــد، بــا ایــن                       
 وصـف ، وقـتـى صـحـیـفـه اعـمـال حـضـرت مـوالى مـتقیان ، امیرمؤ منـان ، علیـه الـسالم ، را      

پس ما یا باید آنها را، نعوذبـاهللا ، تکـذیب   ) 697!(مى بیند، تاءسف مى خورد و اظـهار عجز مى کند      
یـا بایـد خـود را تکـذیب کنـیم و            ! کنیم و بگوییم اطـمینان و ایمان به رحمت حق نداشتند مثل ما           

ا از راه   بفهمیم که اینها کـه ما مى گوییم از مکاید شیطان و غرور نفس است که مـى خواهنـد مـا ر                     
  .پناه مى بریم به خداى تعالى از شر آنها. مستقیم منحرف کنند

پس اى عزیز، همان طور که حضرت ابى ذر دستور به آن مرد داده ، علوم بسیار اسـت ولـى عــلم                       
بفهمـیم کـه دسـتورات انبیـاء و     . نـافـع بـراى امـثال ماها آن است که با خود این قدر بدى نکنـیم         

آنها مى داننـد کــه ایــن        . م ، کشف حقایقى است که ماها از آنها محجوب هستیم            اولیا، علیه السال  
اخـالق ذمـیـمـه و اعـمـال سـیـئه چـه صـورتـهـایـى دارد و چـه ثـمـراتـى از آنـهــا حـاصــل           

همـه را   . مى شـود، و ایـن اعمـال حـسنه و اخـالق کریمـه چـه صـورتهاى خـوب ملکـوتى دارد                       
تو اگر عاطفه با خـود دارى ، بــاید از           . ـان و درد و مـرض را بـیان کردند       فـرمـودنـد و دوا و درم    

آن دستورات نگذرى و درد خود را دوا نمایى و مرض خود را معالجه کنى ، خـدا مـى دانــد کــه            
اگـر بـا ایـن حـال کـه هـسـتـیـم بـه آن عـالم مـنـتـقـل شـویـم ، بـه چـه مـصیبتها و دردهـا و                     

  .والحمدهللا اءوال و آخرا. ى شویم مرضها گرفتار م
  الحدیث الثالث و العشرون

  حدیث بیست و سوم
بالسند المتصل الى حجۀ الفرقۀ و ثقتها، محمد بن یعقوب الکلینى ، رضى اهللا عنه ، عـن عـلى بــن                    

. طـلبـــۀ العـــلم ثـالثـــۀ : اءبـراهـیـــم ، رفـعـــه الــى اءبـــى عـبـــداهللا ، عـلیـــه الــسـالم ، قـــال 
صـنــف یـطـلیــه للجـهــل و المــراء، و صـنــف            : اعـرفـهـم بـاءعـیـانـهـم و صـفـاتـهــم      فـ

فـصـاحـت الجـهــل و    . یـطـلبـه لالسـتـطـالۀ و الخـتـل ، و صـنـف یـطـلبـه للفـقـه و العـقـل            
 قـد   المـراء مـوذمـمـار مـتـعـرض للمـقـال فـى اءنـدیـۀ الرجـال بــتذاکر العلـم وصـفۀ الحلـم ،               

تسربل بالخشوع و تخلى من الورعلیه السالم ، فـدق اهللا مـن هــذا خـیــشـومـه و قـطــع مـنــه                    
و صـاحـب االسـتـطـالۀ و الخـتـل ذو خـب و مــلق ، یــسـتـطـیـل عــلى مـثــله                 . حـیـزومـه  
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اهللا علـى   مـن اءشباهه ، و یتواضع لالغنیاء من دونه ، فهو لحلوائهم هاضم و لدینه حاطم ، فـاءعمى                   
و صـاحـب الفـقـه و العـقـل ذوکـابـۀ و حـزن و سـهــر،           . هذا خبره و قطع من آثار العلماء اءثره         

قـد تـحـنـک فـى بـرنـسـه و قـام اللیـل فـى حـنـدسـه ، یـعـمـل و یـخـشـى و جـال، داعـیــا                 
وانه ، فـشداهللا مـن هـذا        مـشـفـقـا مـقـبـال على شاءنه ، عارفا باءهل زمانه مستوحشا من اءوثق اخ           

  .اءرکانه و اءعطاه یوم القیامۀ اءمانه 
و حدثنى به محمد بن محمود، اءبـو عبـداهللا القزوینـى ، عـن عــدۀ مــن                   : قال الکلینى ، رحمه اهللا      

اءصـحـابـنـا، مـنـهم جعفر بن احمد الصیقل بقزوین ، عن اءحمد بن عیسى العلوى ، عـن عبـادبن        
  ) 698.(عبداهللا ، علیه السالم صهیب البصرى ، عن اءبى 

  :ترجمه 
پس بشناس آنـهـا را بــه  . طلب کنندگان علم سه دسته اند: فـرمـود حـضرت صادق ، علیه السالم  

و . یـک صـنـف طـلب مـى کـنـنـد آن را بـراى جـهــل جـدال             . شـخـصـیـات و صـفـاتـشـان    
و یک صنف طلب مى کننـد آن        . ن  یک صنف طلب مى کنند آن را براى رفعت جستن و فریب داد            

  .را براى دانش و بینش 
پـس ، داراى جـهـل و جـدال آزرده اسـت و جـدل کن است ، تعرض کن گفتگوهـایى اسـت در                    
انجمن مردان به گفتگوی دانش و توصیف بردبـارى ، پوشـیده اسـت پیـراهن فروتنـى را، و تهـى                      

  .وى بینى او را، و دو تا کند از آن کمر او راپس ، بکوبد خداوند از این ر. گردیده از پرهیزگارى 
و صـاحـب بـلنـد پـروازى و فـریـب داراى فـریـب اسـت و چـاپـلوســى ، بــلندى جویـد بـر                   

پـس او حلـواى آنـان را        . مـثل خود از شبیهان خویش ، و فروتنى کند از براى دارایان از غیر خـود               
کور کند خداوند بر این جهـت بینـایى او را، و            پس ،   . هضمم کننده ، و دین خود را شکننده است          
  .جدا کند از نشانه هاى دانشمندان نشانه او را

و داراى دانـش و بـیـنـش داراى شـکـسـتـگـى وانـدوه و شـب زنـدگـى است ، برخیزد شـب را   
در تـاریکى آن ، عمل مى کند و مى ترسد ترسیدنى ، خواننده اسـت ، برحـذر اسـت ، رو آورنـده                        

 بر شاءن خویشتن ، شناسنده مردم زمان خود است ، وحشتناک اسـت از مـوثقترین بـرادران                   اسـت
پـس ، مـحـکـم کـنـد خـداونـد از ایـن روى پـایـه هـاى او را، و بـبخشاید به او در روز                   . خـود

  .رستاخیز امان خود را
آنهـا را خودشـان را      یعنـى ، بـشناس      . شـرح بـاءعـیـانـهـم تـاءکـیـد اســت از بــراى اعــرفهم           

راءیته بـعـیـنــه  : بـطـورى کـه مـشـخـص و مـعـین گردند و مشتبه به غیر نشوند، چنانچه گویى            
) 699.(و کـل شـى ء فـیـه حـالل و حـرام ، فـهـو لک حـالل حـتـى تـعـرف الحـرام بـعـیــنه             . 

ـقــل فـرمـودنــد در ایــن       جناب محقق محدث مجلسى ، رحمه اهللا ، احـتـمـاالتـى داده انـد و ن            
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مـقـام ، کـه ایـن احـتـمـال کـه مـتـعـیـن و واضـح اسـت هـیـچـیـک از آنـهـا نیـست ، و آنهـا                   
بــاءعیانهم اءى ، بخواصـهم و اءفعـالهم         : نیز به غایت بعیـد اسـت ، مـثــل ایـنـکــه فـرمـودنــد             

و : پــس از آن فـرمـایـنــد     .ـم  المخصوصۀ بهم ، اءو بـالشـاهـد و الحـاضـریــن مــن اءفـعـالهـ           
المـــراد : و قـیــل  . بـاءعـیـانـهــم اءى ، اءقــسـامـهـم و مـفـهـومـــات اءصـنـافـهــم    : قـیــل  

و دیگـر   ) 700.(بـاءعـیـانـهـم مـنـاظـرهـم مـن هـیـئتـهـم و اءوضـاعـهـم کالتـسربل بالخـشوع           
  .احتماالت بعیده 

، آن حاالتى است که تابع ملکات و مقاصد این سه صـنـف            و صـفـاتهم مقصود از اوصاف      : قـوله  
پـس ، بـه ایـن اوصـاف معرفـى حـال          . اسـت ، مـثـل مـوذى بـودن و مـراء نـمـودن و غـیـر آن            

  .آنان گردد و آنها باعیانهم شناخته شوند
 یـا  و در ایـن مـقـام شـایـد مـراد تـعـمــیه و اخفـاء حـق باشـد،     . و جـهـل خـالف عـلم اسـت      
و . و ما پس از این ، بیان این مطلب را بـیش از ایـن مـى نمـاییم                    . تـجـاهل و عدم قبول حق باشد     

  ) 701.(ضد العقل : و قیل . مـجـلسـى فـرمـوده الجـهـل السـفـاهـۀ و تـرک الحـلم 
 و از هـمـیـن مـاده اسـت جـدل کـه یـکـى از صـنـاعـات         . و مـراء جـدال در آرا و کـالم اسـت         

) 702.(اذا جادلتـه    . ماریـت الرجـل اءماریـه مـراء       : یقـال   . خـمـس مـعـنـونـه در مـنـطـق اسـت      
و این کالم گرچه مطلق است ، ولى مقصود على الظـاهر همـین            . چنانچه در صحاح جوهرى است      

و در این مـقـام احـتـمـال دیـگـرى اسـت کـه مـا پـس از ایـن بـه آن اشــاره                . است که ذکر شد   
  ) 703).(مى کنیم (ر یـکـى از فصول آتیه د

  .و استطالۀ طلب بلندى و ارجمندى است 
: قــال الجـوهــرى     . و ختل ، به فتح خاء مجمعه و سکون تاء، به معنـى خدعـه و فریـب اســت                     

  .و التخاتل ، التخادع . خـتـله و خـاتـله ، اءى خـدعـه 
عرفى شده است صـاحب مـراء بـه ممـارى ، و             مـمـار پـس از ایـن ذکـر شود که چگونه م        : قـوله  

صـاحـب اسـتـطـاله و خـتـل بـه اسـتـطـاله بـر امثال ، و صاحب خب بودن که به معنـى خدعـه                   
  .است 
عـرضـت له الـشـى ء     : یـقـال  . مـتـعـرض للمـقـال یـعـنـى اظـهـار نـمـودن مـقـاالت را      : قـوله  

  ) 704.(و یـعـرض ، اءى ظهر. اذا اءظـهـرتـه له و عـرض له اءمـر کـذا
و چون متفـرق    . و آن محل اجتماع قوم و مجلس و مذاکرات آنان است            . واءندیۀ جمع نادى است     
و از آن است دارالندوۀ که در مکه بوده ، کـه آن را بـنـا نـمـودنـد بـراى                . شدند آن را نادى نگویند    

نـدوۀ و مـنـتــدى و مــتندى بـه همـین      و نـدى بـر وزن فـعـیـل ، و        . اجـتـمـاع در مـشـاورات    
  .چنانچه جوهرى گوید) است (معنى 
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و صـفـۀ الحـلم عطف به     . بـتـذاکـر العـلم مـتـعـلق اسـت بـه مـقـال ، یـا بـدل اسـت از مـقـال             
و مقصود آن است که مذاکرات عـلمـیـه مـى کـنــد کــه خـود را از اهـل آن منـسوب                     . آن است   

سین حلم کند که خود را در زمـره آنـان بـه شـمـار آورد، بـا ایـنــکه نـه از                  دارد، و توصیف و تح    
علمش جهلى اسـت بـه صـورت دانـش ، و حلمـش از               . اهل آن است و نه در شمار اصحاب این          

  .این ذکرى از این مقوله مى نماییم ) از(و ما پس . اوصاف کامله معتدله خارج 
بـه مـعـنـى لبـس سـربـال ، کــه پـیـراهــن اســت ، مــى              تـسـربـل از بـاب تـفـعـلل ،      : قـوله  
و تسربل بالخـشوع یعنـى پیـراهن    . اءى ، اءلبسته السربال . سـربـلتـه فـتـسـربـل : یـقـال  . بـاشـد

خضوع به خـود پـوشـانـد و اظـهـار مـالزمـت آن نـمـود، چـون پـیـراهـن کـه مـلـصـق و الزم                
  .ى از آن است ، و آن چون پیراهن عاریتى است در اوبـدن اسـت ، و حال آنکه خال

... فــدق اهللا    : قــوله   . والورع ، بـه فـتـح راء بـه مـعنى احتراز تام از محرمات و مـشتبهات اسـت                 
مـحـتـمـل اسـت که این جمله ، و نظایر آن در دو جمله بعد، دعا باشد، و مـحـتـمل است اخبـار                    

  .و دق به معنى کوبیدن یا اسم صوت است .  ، یا هر دو عالم حال آنها باشد در دنیا یا آخرت
  .من هذا یعنى به سبب هر یک از این خصال : قوله 

و مقصود از کوبیدن بینى کنایت از ذلت و خـوارى اسـت ، یـعـنــى ،                 . و خیشوم باالى بینى است      
 و پس از این ، اشاره به        .خـداى تـعـالى بـه واسـطـه ایـن خـصـلتـهـا آنـهـا را خـوار و ذلیل کند           

  ) 705.(این معنى مى نماییم 
و بـه   . و الحـیـزوم ، بـه فـتـح حـاء مـهـمـله و ضـم زاء مـعـجـمـه ، مـحـل کـمـربـنـد اسـت                 
و در  . معنى وسط سینه ، و به معنى استخوانى که احاطه نموده است مـثـل حلقه بـر حلقـوم آمـده                     

  .سبت نسبت قطع به آن این مقام ، اول مناسب است به منا
رجـل خـب ـ    : یقـال  . و الخـب ، بـه کـسـر خـاء بـه مـعـنـى خـدعـه و خـبـث و عـش اسـت 

  .چنانچه جوهرى گوید. بکسر و فتح ـ به معنى خداع 
و این مالزم است با آنچه جـوهرى در صـحاح در            . و مـلق به معنى تملق گویى و چاپلوسى است          

و ایـن تفـسیر بـه      ) 706.(انـتـهـى  . یعطى بلسانه ما لیس فى قلبه       . لق  رجل م : قال  : معنى آن گوید  
الزم اعم است ، بلکه معنى آن اظهار تلطف و تودد است مخلوط به تخضع ، با آنکه در قلب چنین                     

  .نیست 
در ) 707(لحـلوائهـم مـجـلسـى فـرمـایـد در بـعـضـى نـسـخـه هـا بـا نون وارد اسـت ،            : قـوله  

به معنـى اجـرت دالل و کـاهن ، و آنچـه از              ) بـه ضـم حـاء و مهمله و سکون الم         (ت  ایـن صـور 
و مراد آن است که اغنیا به او مى دهند در قبال کارهایى که نسبت               ). مى باشد (قبیل رشوه مى دهند     

  .به آنان مى کنند و دین فروشهایى که مى نمایند
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  ) 708.(ى به فساد است مجلسى گوید حطم شکستن مؤ د. و الحـطم یعنى شکستن 
و . خبره محتمل است به ضم خاء معجمه و سکون بـاء بـه معنـى خبـرت و بـصیرت باشـد                     : قوله  

و به مناسبت نسبت فعل به او اولى انسب است ، گرچه دومى             . محتمل است به فتح خاء و باء باشد       
  .نیز خالى از وجه نیست 

  .دى حال و انکسار است از شدت هم و حزن و الکـاءبـۀ بـه تـحـریـک و مـد و تـسـکـیـن ، بـ
و بـرنس کـاله بـلنــدى اســت     . تحنک فى برنسه یعنى قرارداد تحت الحنک را در برنسش       : قوله  

کـه اهـل عـبـادت در صـدر اسـالم آن را به سر مى نهادند، چنانچه جوهرى در صـحــاح اللغــۀ                   
و در ایــن  ) 709.(استحباب تحنک در نـمـازاین فقره ایماء دارد به : و محقق مجلسى فرماید . گوید

زیـرا کـه تـحـنک در لباسى که اهـل عـبـادت مى پوشیدند داللـت کنـد              . اسـتـفـاده نـظـر اسـت    
 مخـصوص نمـاز بـود      بلى ، اگر برنس لباس      . بر استحباب تحنک مطلقا، نه وقت نماز بالخصوص         

  .صحیح بود این استفاده 
ـمـله مـکـسـوره و نـون سـاکـنـه و دال مـهـمـله مـکــسوره ، شـب             و الحـنـدس ، بـه حـاء مـه     

و اضافه آن بـه ضـمـیــر بـیـانـیــه اســت ، و فــى              . شدید الظلمۀ است ، چنانچه جوهرى گوید      
حـنـدسـه بـدل لیـل اسـت ، و محتمل است قریبا که حندس در این مقام ظلمت شب باشد بنـابر                   

  .تجرید
رکـن بـه مـعـنــى آن چـیــزى         . رکـانـه ، شـد به معنى قوت و احکام اسـت           فـشـد اهللا اء  : قـوله  

  .رکن الشى ء، جانبه االقوى . قال الجوهرى . اسـت کـه قـوام و قـیـام شـى ء بـر آن اسـت 
و مـا آنـچـه بـیـان کـردنـى و مـنـاسـب اسـت در ضـمـن چـنـد فصل به رشـته تحریـر در مـى                    

  .الن آوریم ، و على اهللا التک
  اشـاره بـه ایـنـکـه عـلم از مـبـادى غـیـبـى بـه نـفـس مـتـعـلم القـا مـى گردد: فـصـل 

بـراهین در هـر     ) و(بدانکه در محل خود مقرر است که مقدمات قیاس بالنـسبۀ بـه نتـایج ، و ادلـه                    
آنـکــه  عـلمـى نـسـبـت بـه مـدلوالت و مـبـرهـنـات ، بـه مـنــزله مـعــدات هــسـتـنـد، نــه        

و در این مقام دو طایفـه جبـرى و          . اسـتـقـالل تـام دارند، و نه آنکه بى ارتباط باشند یکسره با آنها           
تفویضى خالف کردند و از طریق اعتدال به یکسو شدند، و هریک به مقتضاى مذهب خود طرفـى                  

ض افـاضــه   آن یک گوید که مقدمات مستقلند که اگر سد باب عالم غیب و قـبــ              . را اختیار کردند  
و . افـاضـه عـالم مـلکـوت گـردد، انـسـان از نـفـس مـقـدمـات عـلم بـه نـتـایج حـاصـل کـنـد            

و عـادۀ اهللا جـارى شـده کـه پـس از             . دیـگـرى گـوید که مقدمات بکلى بى ارتباط به نتایج است           
در حقیقـت بـى     مقدمات القاى نتایج در ذهن انسان کند، و مقدمات صورتا مربوط به نتایج است و                

  .ربط محض است 
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و هـر یـک از ایـن دو مـذهب ، چون مذهب هر یک از این دو طایفه ، پیش ارباب معارف حقه و                      
علوم حـقـیـقه باطل ، و حق ، وفاقا الهله ، آن است که مقدمات ارتباط اعدادى دارنـد، و نفـس را                      

و ما اکنون در صدد شرح این مذهب         . حاضر نمایند از براى القاى علوم از مبادى عالیه غیبیه در آن           
و تـضـعیف آن دو نیستیم ، زیرا که از مقصد ما خارج است و ذکـر آن تطفـال بـراى بیـان مطلـب                         
دیـگـر اسـت ، و آن آن اسـت کـه پـس از آن که دانسته شد که القـاى علـوم و معـارف از عـوالم              

لـیس العلـم یکثـرۀ    :  در حـدیث اسـت   غـیـبـیـه و تـابـع ارتـبـاط نـفـوس اسـت بـدان ، چنانچه 
نیـست دانـش بـه بــسـیـارى        ) 710.(فـى قلـب مـن یـشاء       ) اهللا  (التـعـلیـم ، بـل هـو نور یقدفـه        

آمـوخـتـن و آمـوخـتـه شـدن ، بـلکـه آن نـورى اسـت کـه مـى انـدازد آن را خـدا در دل هــر                   
ى و عالم مالئکه مـقـربـین پیدا      کـس مـى خـواهـد پس هر یک از نفوس که ارتباط به ملکوت اعل            

کند، القائاتى که در آن شود القاء ملکى و علومى که به آن افاضه شود عـلوم حـقـیـقـه و از عــالم                     
و هـر یـک کـه ارتـبـاط بـه عـالم مـلکـوت اسـفـل و عـالم جـن و شـیـطــان               . مـالئکـه اسـت   

شیطانى و از قـبـیــل جــهاالت مرکبـه و حجـب            و نـفـوس خـبـیـثـه پیدا کند، القائات آن القاى         
و از این جهت است کـه اربـاب معـارف و اصـحاب علـوم حـقـیـقــه تــصـفـیـه                    . مظلمه است   

نـفـوس و اخــالص نـیــات و تــصـحـیـح قــصـود را در تـحــصـیـل عــلوم ، خــصـوصـا                    
ا در این باب به متعلمـین       مـعـارف حـقـه و عـلوم شـرعـیـه ، اول شـرط مـى دانـنـد، و وصـیـته           

و . مى نمایند، زیرا که به تصفیه نـفـوس و صـقـالت آن ، جـهـت ارتباط به مبادى عالیه قوت گیرد                 
تعلـیم الهـى را     ) 711(اتقـوا اهللا و یعلمکـم اهللا        : اینکه جناب ربوبى جـل جـالله در کریمه مبارکـه          

ى صـفاى نفـس دهـد و آن را بـه مقـام              مربوط بـه تـقـوى فـرمـوده بـراى هـمـیـن اسـت که تقو        
غیب مقدس مـرتـبـط کـنـد، پـس تـعلیم الهى و القاى رحمانى واقـع گـردد، زیـرا کـه در مبـادى                    
عالیه بـخـل مـحـال اسـت و آنـهـا واجب الفیاضیه هستند، چنانچه واجب الوجود بالذات واجـب               

  .از جمیع حیثیات است 
 تـعـمـیـر خـود و مـاءکــل و مــشـرب خـویــش و بـه              و اگـر نـفـس بـه واسـطـه تـوجـه بـه      

اءنانیت نفسانیه اشتغال به علوم پیدا کرد و غایت غیر الهى شــد، القــائاتى کـه بـه او شـود القـاى                        
و یکى از موازین غیر متخلفى ، که گـمان مى کنم اهل معارف آن را ذکـر نکردنـد،                   . شیطانى است   

طانى همین اسـت کـه ذکـر شـد، کـه خـود انـسان در بـسیارى                 در امتیاز بین القائات رحمانى و شی      
و آنچه به این نفـس غــیر پرهیزنـاک داراى کـدورت القـا گـردد از قبیـل                    . اوقات مى تواند بفهمد   

جهاالت مرکبه است که درد بیدرمان نفوس و خار طریق آنهاست ، زیرا که میزان در علـم حـصول                    
ـ        لکه میزان آن رفـع حجـب از چـشم بـصیرت نفـس              مفهومات کلیه و اصطالحات علمیه نیست ، ب

است و فتح باب معرفۀ اهللا است ، و علم حـقـیـقى آن است که چـراغ هـدایت ملکـوت و صـراط           
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و هر چـه جـز ایـن اسـت ، گـرچـه در عــالم مــلک و              . مستقیم تقرب حق و دار کرامت او باشد       
ـ                یــش اربـاب محـاورات و       قـبل از رفع حجب طبیعت به صورت علـوم اسـت و اصـحــاب آن پ

مجادالت از علماء و عرفا و فقها به شمار آیند، ولى پـس از رفــع حـجــاب از چــشـم قــلب و                     
بـرداشته شدن پرده ملکوت و بیدار شدن از خواب سـنـگـیـن مـلک و طـبیعت ، معلوم شـود کـه                   

ب غلیظه ملکوتیـه  غلظت این حجاب از تمام حجابها بیشتر بوده ، و این عـلوم رسمیه سرتاسر حج  
النـاس نیـام    . بوده که بین هر یک تا دیگرى فرسخها راه مـسـافـت داشـتـه و ما از آن غافل بودیم                  

مردم در خوابند، و وقتى که مردند بیدار شـوند و معلـوم شـود کـه در چـه                    ) 712.(فاذا ماتوا انتبهوا  
ـاه سـال تـحـصیل ، یا کمتر      کاریم همه و افـتـضـاح و رسـوایـى ایـنـجـاسـت کـه پـس از پـنـج          

یا بیشتر، خود ما نیز در اشتباه هـستیم و گـاهى گمـان مـى کنـیم کـه تـحــصـیـالت مــا بــراى                          
خـداست ، و از مکاید شیطان و نفس غفلت داریم ، براى آنکه حب نفس پـرده ضـخــیم بزرگـى                    

ـه و االتـبـار، عـلیـهم سالم     و از این جهت اولیاى اطهار و ائم       . است که معایب ما را بر ما پوشانده         
اهللا ، براى فهماندن خود ما نیز آثار و عالئمى جهـت امتیـاز ذکـر فرمودنـد کـه مـا خـود را بـه آن                            

و ما پـس  . بشناسیم و نفس خویش را محک کنیم و بیهوده حسن ظن به خـود نـداشـتـه بـاشـیـم       
  .ند مى کنیم از این اشاره به این عالمات که در این حدیث شریف ذکر فرمود

یکـى آنکـه مقـصدش الهـى ، و     : پس ، معلوم شد که طالب علوم به تقسیم اولى کلى دو طایفه انـد          
و تـوان گـفـت کــه ایــن طـایـفــه غـایــت مـقــصـدشـان             . دیـگـر آنـکـه نـفـسـانـى بـاشـد   

ت جـهـل اسـت ، زیـرا کـه عـلوم صـوریـه کـه از بــراى آن حـاصــل شــود بـه حـسب حقیقـ                
و این دو طایفه که حضرت صـادق ، علیه السالم ، در این             . جهاالت مرکبه و حجت ملکوتیه است       

حدیث شریف ، که ما به شرح آن پرداختیم ، ذکـر فرمودنـد در ایــن مـقــصـد کــه ذکــر شــد                         
شـرکـت دارنـد، زیـرا کـه اصـحـاب مـراء و جدال و همین طور اصحاب استطاله و ختل هـر دو                  

عالئـم  ) از(جهاالت و ارباب ضالالت هستند و از این جهت آن جهل را کـه آن بزرگـوار                  اصحاب  
طایفه اولى قرار داده است توان گفت غیر از این معنى متعارف است ، بلکه یا مقصود از آن تعمیمه                    
امور و القاى مردم در جهالت است ، یا مـقـصـود از جـهـل تـجـاهـل و عـدم قـبـول حق است ،                   

آنـهــا امــور حـقــه و حـقـایــق     . چه این هر دو از خواص اصحاب مراء و جــدال اســت        چنان
رایـجـه را انـکـار کـنـنـد و جـهـل ورزنـد بـراى پـیـشـرفـت حـرف خــود و گـرمــى بــازار                 

  .باطل و رواج متاع کاسد خویش 
م بیش از دو طایفه نیستند و و ایـنـکه حضرت ، مردم را سه طایفه قرار دادند ـ با آنکه با یک تقسی 

آن تقسیم اولى کلى دایر بین نفى و اثبات است ، و به یک اعتبار و تقسیم از سه طـایـفه بیـشترند ـ   
توان گفت بـراى آن اسـت کـه خواسـتند دو طایفـه عظیمـه و دو نـوع بـزرگ را کــه بـیــشـتـر                           
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هذا در روایـت دیـگـر آنـهــا      اصـحـاب جهاالت و ضالالت به آن دو رجوع کنند ذکر فرمایند، و ل            
مــن اءراد   : کـافى باسناده عن اءبـى عبـداهللا ، علیـه الـسـالم ، قــال                . را دو طـایـفـه قـرار دادنـد    

و من اءراد به خیـر االخـرۀ ، اءعطـاه اهللا خیـر     . الحدیث لمنفعۀ الدنیا، لم یکن له فى االخرۀ نصیب          
  ) 713.(الدنیا و االخرۀ 

راده نــماید حـدیث را بـراى منفعـت دنیـا، از بـراى او در آخـرت بهـره اى                فـرمـود کـسـى کـه ا   
و کـسـى کـه اراده کـنـد بـه آن آخـرت را، عطا فرماید خدا به او خیـر دنیـا و آخـرت       . نـیـسـت  

  .را
  احادیث در ذکر مفاسد مراء: فصل 

و چـون   ) 714(یم ، مـا پـیـشـتـر ذکر مفاسد مراء و جدال را در ضمن یکى از احادیث شریفه کـرد               
در کـافــى   . اینک نیز مناسب است به ذکر بعضى احادیث و بیان شمه اى از مفاسد آن مى پردازیم                  

قــال اءمیرالمـؤ منـین ،       : شـریـف سـنـد بـه حـضـرت صـادق ، عـلیـه السـالم ، رسـانـد، قــال             
االخـوان و ینبـت علیهمـا       ایاکم و المراء و الخصومۀ ، فانهما یمرضـان القلـوب علـى              : علیه السالم   

  ) 715.(النفاق 
بـرحـذر بـاشـیـد از جدال و خصومت در مقال ، که آنها قلـوب را مـریض مـى کننـد نـسبت بـه                        

  .برادران ، و ریشه نفاق هستند که نفاق روى آنها مى روید
ومـۀ ،  ایـاکــم و الخــصـ    : و فـى الکـافـى اءیـضـا عـن اءبـى عـبـداهللا ، عـلیـه الـسـالم ، قــال               

  ) 716.(فـانـهـا تـشـغـل القـلب و تـورث النـفـاق و تـکسب الضغائن 
بـرحـذر بـاشـیـد از مـخـاصـمـه ، زیـرا کــه آن قــلب را مــشـغـول مــى کـنــد، و بـاعــث                      

  .نـفـاق و دورویـى مـى شـود، و کـیـنـه در دل ایجاد مى کند
قــال جـبـرئیــل للنـبــى صــلى اهللا         : السـالم ، قـال    و فـیـه ایـضـا عـن اءبـى عـبـداهللا ، عـلیـه         

  ) 717.(ایـاک و مـالحـاۀ الرجال : عـلیـه و آله 
فـرمـود حـضـرت صـادق ، عـلیـه السـالم ، کـه جـبـرئیـل بـه پـیـغـمـبـر، صـلى اهللا عـلیــه و                

  .بـرحـذر بـاش از جدال و گفتگو به طریق مخاصمه با مردم ": آله گـفـت 
ـا بـیـان آنکه مراء و خصومت در مقال قلب را مریض مى کند و انسان را به دوستان بدبین مــى                     ام

کــه  ) 718(کـنـد و نـفـاق در دل مـى رویـانـد، آن اســت کــه بـیــش از ایــن مـذکــور شــد                    
 که  اعـمـال ظـاهـریـه را در بـاطـن و دل آثـارى اسـت مـتـنـاسـب بـا آنـهـا، و اکـنـون گـویـیم              

اعـمـال سـیـئه تـاءثـیـرش در قـلب بـسیار زودتر و شدیدتر است ، زیرا که انـسان چـون ولیــده         
عـالم طـبیعت است و قواى شهوت و غـضب و شـیطنت بـا او قـرین و متـصرف در او هـستند ـ        

ـ لهـذا وجـهــه     ) 719(ان الشیطان یجرى مجرى الدم من بین آدم         : چـنانچه در حدیث وارد است      
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بـه مفسدات و امور موافقه با طبیعت است ، و به مختصر مددى از خارج ، چـه از جــوارح                     قـلب  
انـسـانـى بـاشـد یـا خـارج از آن ، مـثل مصاحب و رفیق زشت و بـدخلق ، در قلـب اثـر شـدید                       

  .واقع شود، چنانچه در احادیث شریفه نهى از مصاحبت با آنان شده است 
ال ینبغـى   : قال اءمیرالمؤ منین ، علیـه الـسالم         : ، عـلیـه السـالم ، قال      عـن اءبـى عـبـداهللا    : کـافـى  

للمرء المسلم اءن یواخى الفاجر، فانه یزین له فعله و یحب اءن یکون مثله ، و ال یعینـه علـى اءمـر                       
  ) 720.(دنیاه و ال اءمر معاده ، و مدخله الیه و مخرجه من عنده شین علیه 

سـزاوار نیـست از بـراى مـرد مـسلمان کـه             :  مـنـین ، علیه الـسالم       فـرمـود حـضـرت امـیـرالمـؤ  
دوسـتـى کـنـد بـا فـاسـق ، زیـرا کـه او زیـنـت مـى دهـد بـراى او عمل خود را و دوسـت مـى              
دارد که او نیز مثل خودش باشد، و اعانت نمى کند او را بر امر دنیا و آخرتش ، و رفت و آمد با او                         

  .وضرر و عیب است براى ا
ال ینبغى للمرء المسلم اءن یواخى الفاجر و ال االحمـق و ال             : و عن اءبى عبداهللا ، علیه السالم ، قال          

  ) 721.(الکذاب 
نـکـته مهمه نهى از مجالست با اهل معصیت ، یا نهى از نشستن در مجلسى که معصیت خدا در او                    

ن خـدا، تـاءثیر اخـالق و حـاالت و           مـى شـود، یـا نـهـى از مـواده و مـخـالطه و آمیزش با دشمنا           
و از ایـنـهــا بـاالتــر در تـاءثـیــر در قــلب ، اعـمــال خــود                 . اعـمـال آنـهـاسـت در انـسـان     

انـسـان اسـت کـه بـا انـدک مـداومـت و مـراقـبـتـى از اعمال سیئه قلب تاءثر شدید پیدا مى کند                 
  . نشود و میسور نگرددکه تنزه از آن و تنزیه قلب با سالهاى دراز ممکن

پس ، معلوم شد که انسان اگر اشتغال به مراء و خصومت پیـدا کنـد، نگـذرد مـدتى مگـر آنکـه در              
قـلب کـدورت و ظـلمـتـى بـس هـولنـاک پـیدا شود، و خصومت ظـاهرى لـسانى بـه خـصومت         

 ، بایـد    پس. و این خود سبب بزرگ نفاق و دورنگى و دورویى است            . بـاطـنـى قـلبـى منجر شود   
) تر(و شرح فساد نفاق و دورویى را پیش         . مفاسد نفاق را نیز از مفسده هاى مراء و جدال شناخت            

  .و اکنون احتیاج به اعاده ندارد) 722(در ذیل یکى از احادیث دادیم 
و جـنـاب صـادق ، عـلیـه السـالم ، آثـار و عـالئمـى از بـراى صـاحـب جـهــل و مــراء ذکــر                    

ه یکى از آنها اذیت مردم و سوء محضر است ، که خود یکـى از ذمــائم و مـفـاســدى           فـرمودند ک 
و در حـدیـث شـریــف کـافــى       . اسـت کـه بـراى هـالکـت انـسـان سـبـب مـسـتـقـل اسـت         

اذیت مؤ منین و دوستان حـق را      ) 723.(مـن آذى لى ولیـا فـقـد بـارزنى بـالمـحاربۀ        : وارد اسـت   
و احادیـث در ایـن بـاب بـیش از آن     .  قرار داده و مخاصمه با آن ذات مقدس شمرده مبارزه با حق  

  .است که در این مختصر بگنجد
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و دیـگـر از عـالمات آنها را مراء و تعـرض بـه مقـاالت و مـذاکرات علمیـه بـراى غلبـه و اظهـار               
ود که مقصود از مراء اول      و این که مراء را از عالمات مراء قرار داده ، تواند ب            . فـضـیـلت قرار داده    

  .، صفت قلبى و ملکه خبیثه آن است ، و آن را که عالمت قرار داده اثر و عالمت ظاهرى آن است 
و یـکـى دیگر از عالئم و نشانه هاى آن این اسـت کـه توصـیف حلـم و بردبـارى کنـد بـا آنکـه                           

ک است ، چنانچه اظهار     و ایـن خـود نفاق و دورویى است و ریا و شر          . مـتـصـف بـه آن نـبـاشـد   
  .خـشـوع کـردن و از ورع خـالى بـودن نیز از واضح مصادیق شرک و ریا و نفاق و دورویى است 

پـس ، اکـنـون کـه معلوم شد این صفت را مفاسدى عظیمه است که هریک از موبقات و مهلکـات              
ور و رذیله قلب    الزم اسـت که با هر ریاضت و زحمتى است خود را از این خصلت ننگ آ               . اسـت  

خـراب کـن و ایـمـان کش نجات دهیم ، و دل را از این ظلمت و کدورت تخلیص کنیم ، و قلب                     
  .را به خلوص نیت و صدق باطن مزین نماییم و صفا دهیم 

و آن ایـن    . و در این باب نکته اى است که انسان اگر قدرى تفکـر کنـد در آن پـشتش مـى شـکند                      
فـدق اهللا مـن هـذا       : ه السالم ، در ذیل ایـن عالمـات مـى فرمایـد            اسـت کـه جـنـاب صـادق ، علی     

و ایــن عــبارت یـا       . بکوبد خدا بینى او را و قطع فرماید کمرش را         . خـیشومه و قطع منه حیزومه      
زیرا که اگر اخبار باشد، اخبار صـادق مـصدق          . اخبار است و یا دعا، در هر صورت به وقوع پیوندد          

و ایــن خــود     .  معصوم و ولى اهللا است و مستجاب خـواهــد شــد           است ، و اگر دعا باشد، دعاى      
کـنـایه از ذلت و خوارى و رسوایى اسـت و شـاید انـسان در دو عـالم رســوا و ذلیــل و خــوار                          

در ایـن عـالم پـیـش آنـان کـه مى خواست آبرومند شـود و بـه واسـطــه خـودنــمائى و                   . گـردد
 کاسته شود و مـغـلوب و ذلیـل آنــان شــود             و ارزشش   اظهار فضیلت ، به عکس آبرویش ریخته        

و در آن عالم در محضر مـالئکــه مـقـربـیــن و انــبیاى             . کـه مـى خواست بر آنها تفوق پیدا کند       
  .مرسلین و اولیاى معصومین و بندگان صالحین رسوا و خوار و ذلیل و بیمقدار شود

 هواهاى نفسانیه و خـصومات کـه چقـدر مـا            پـس ، واى به حال ما اصحاب مراء و جدال و ارباب           
مبتال هستیم به دست این نفس خبیث بى عاطفه که دست از ما برنمى دارد تـا در تمـام نـشاءت و                       
عوالم ما را هالک کند، و هیچگاه درصدد اصالح آن بر نمى آییم و پنبه غفلت در گوش کـرده و از                      

  .خواب سنگین طبیعت برنخیزیم 
قلوب هستى ، وجود جمیع موجودات در ید قدرت توسـت و            ) مالک  (د و   خـداوندا، تو مصلح عبا   

قـلوب بـنـدگـان در تـحـت نـفـوذ اراده تامه تو، ما مالک خود و نفع و ضـرر و مـوت و حیـات                       
خـویـشـتـن نـیـستیم ، تو قلوب مظلمه و دلهاى با کدورت ما را به نور افاضه خود روشن فرما، و                   

  .ایت خود اصالح فرما، و دستگیرى از این ضعفاى بیچاره بنمامفاسد ما را به فضل و عن
  نشانه هاى فریبکار جاه طلب : فصل 
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چـنـانچه در فقره اولى از حدیث شریف ذکر شد که از براى مراء یک مرتبه باطنه و ملکه نفـسانیه                    
به باطنه  است و یک مرتبه ظاهره است که ولیده آن است و این مرتبه ظاهره عالمت و نشانه آن مرت                  

است ، همینطور در این فقره دوم از فرموده امام ، علیه السالم ، گوییم که از بـراى استطاله و ترفـع                      
و ختل و خدعه یک مرتبه باطن و سر است که آن ملکه این امر است ، و یــک مـرتـبــه ظـاهــر                        

افـعـال از براى قلـب     چـنـانـچـه در بـیـشـتـر اعـمـال و      . اسـت کـه نـتـیـجـه آن مـلکـه اسـت       
نیز حظى است که گاه به مرتبه ملکه رسیده ، و گاه به مرتبه حال است و اعمال ظاهریه نتـایج آنهـا               

پس ، کسانى که در آنها ملکه استطالۀ و تـرفـع و جـاه طـلبـى و خــدیعت و عـوام فریبـى            . است  
ى از آن را حـضرت صـادق ،        است ، عالمات و نشانه هاى ظاهریه نیز از بـراى آنـهـاست که بعـض             

سالم اهللا علیه ، ذکر فرمودند، که یـکـى از آنـهـا خـدیـعـه و عـوامـفـریـبـى اسـت کـه خــود را                  
و این دسته از مردم ،      . از اهـل صـالح و سـداد قـلمـداد کـنـد و حـال آنـکه در باطن چنین نباشد             

در صورت انـسان ، بـدترین خلـق خـدا     که گـرگـانـى هـسـتـنـد در لباس میش و شیطانى هستند  
  .هستند و ضرر آنها به دین مردم بیشتر از جیوش مخالفین است 

و دیـگـر از صفات ظاهره آنان آن است که نسبت به کسانى که مورد طمـع آنهـا هـستند متملـق و                       
د مـتـواضـع هـسـتـنـد و دام تدلیس و تملق و تواضع را مى افکنند که بیچاره مردم ضعیف را صی                  

کنند و از حلواى شیرین محبت و ارادت آنها و احترامات دنیویه آنها برخوردار شوند، و در عـوض                  
ایــن دسـتــه از   . از دیـن خـود مـایه گذارند و ایمان خود را بفروشند و از دنیاى آنها استفاده کنند    

: د و به آنها بگوینـد     مـردم آنـان انـد کـه در حـدیـث وارد اسـت کـه اهـل بـهـشـت آنـها را ببینن             
چه شد که ما به واسطه تعلیمات شما در بـهـشـت آمـدیـم و خـود شـمـا جـهـنـمــى شـدیــد؟                  

  ) 724.(نکردیم ) عمل (مـا بـه قول خود : گـویـنـد
و از عـالیـم دیـگـر آنـان ایـن اسـت کـه بـا اهـل نـوع خــود و اشـتـبــاه و امثـال خـود طمـع                       

ند و آنها را خار طریق ترقى خود مى پندارند تکبر مى کـنند و ترفع بر آنهـا مـى                    دنیوى به آنها ندار   
نمایند، و آنها را حتى االمکان عمال و قوال تحقیر مى کنند، زیرا که بیم آن دارنـد کـه اگـر شـریکى                        

  .براى آنها پیدا شود از اعتبارات آنها کاسته شود
 سـخـت تـریـن چـیـزهـا دیـنــدارى اســت در         و بـبـایـد دانـسـت کـه مـشـکـلتـریـن امـور و      

و از ایـن جهـت      . لباس اهـل عـلم و زهـد و تـقـوى ، و حفظ قلب نمودن است در ایـن طریقـه                   
 نیت وارد این مرحله شـود         است که اگر کسى در این طبقه به وظایف خود عمل کند و با اخالص                

ه اصالح دیگران پـردازد و نگهـدارى از         و گلیم خود را از آب بـیرون کشد و پس از اصالح خود ب             
چنانچه حـضرت   . ایتام آل رسـول نـمـایـد، چـنـین شخصى از زمره مقربین و سابقین به شمار آید             

صـادق ، عـلیه السالم ، در خـصوص چهـار نفـر حـواریین حـضرت بـاقر، علیـه الـسالم ، چنـین                   
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: ءبـى عـبـیـدۀ الحـذاء رساند، قـال       و در وسـائل از رجـال کـشـى سـنـد بـه ا        . تـعـبـیـر فـرمـود 
زرارۀ ، و محمد بن مسلم ، و اءبو بصیر، و بـریــد، مــن               : سمعت اءبا عبداهللا ، علیه السالم ، یقول         

  ) 725.(اولئک المقربون . والسـابـقون السابقون : الذیـن قـال اهللا تـعـالى 
و . آن است که در حوصله بیان آید      و احادیث در این مقوله بسیار است و فضیلت اهل علم بیش از              

من جاءه المـوت و    : کـفایت مى کند درباره آنها حدیث منقول از رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله                 
) 726.(هـو یـطـلب العـلم لیحیى به االسالم ، کان بینه و بین االءنبیاء درجـۀ واحـدۀ فـى الجـنــۀ                     

کند علم براى زنده کردن اسالم ، در بهشت مقام          کـسـى کـه بـیاید او را مرگ در صورتى که طلب           
  .او با مقام پیغمبران یک درجه بیش فاصله ندارد

و اگر خداى نخواسته از طـریــق       . و پـس از ایـن ، انـشـاءاهللا ، ذکرى از فضیلت آنان پیش مى آید             
نـد و خـلوص بـرکـنار شد و راه باطل پیش گرفت از علماء سـوء، کـه بـدترین خلـق اهللا هــسـتـ        

و بایـد اهـل علـم و        . درباره آنها احادیث سخت و تعبیرات غریب وارد شده است ، به شـمار آیـد               
طالب این راه پر خطر اول چیزى را که در نظر گیرند این باشد که اصالح خود کـنـنــد در خـالل     

   ائض  و آن را حتى االمکان بر جمیع امور مقدم شمارند که از تمام واجبـات عقلیـه و فـر                   . تحصیل  
  .شرعیه واجبتر و سخت تر همین امر است 

هـان اى طـالبـان عـلوم و کـمـاالت و مـعـارف ، از خـواب برخیزید و بدانید که حجت خداونـد                  
تـعـالى از شـمـا بـیـشـتـر بـاز خـواسـت فـرمـایـد، و مـیـزان اعمال و علوم شما با میزان سـایر                 

ریکتر و دقیـق تــر اســت ، و مـنـاقــشـه در حــسـاب               بندگان خیلى فرق دارد، و صراط شما بـا        
واى بـه حـال طـالب عـلمـى کـه عــلوم در قلـب او کـدورت و ظلمـت                 . شـمـا بـیـشـتـر شـود  

آورد، چنانچه ما در خود مى بینیم که اگـر چـنـد مـفـهـومـى نـاقـص و پـاره اى اصـطـالحــات                 
ماندیم و شیطان و نفس بر ما مسلط شدند و ما را            بـى حـاصـل تـحصیل نمودیم ، از طریق حق باز        

از طریق انسانیت و هدایت منصرف کردند، و حجاب بزرگ ما همین مفاهیم بى سـر و پـا شـد، و                      
  .نیست جز پناه به ذات مقدس حق تعالى ) اى (چاره 

تـو  بـار الهـا، مـا مـعـتـرف بـه تـقـصـیـر و مـقـربــه گــناهیم ، نـه یـک قـدمى در راه رضـاى                        
برداشتیم و نه یک عبادتى و اطاعتى از روى اخالص به جا آوردیـم ، تـو خـود بـا لطـف عمـیم و                          
رحمت واسعه با ما رفتار فرما، و چنانچه در این دنیا ستر عیوب ما فرمودى ، در آن عالم نیز بفرمـا                      

  .که در آنجا نیازمندتریم به ستر و غفران 
. ه در ذیل فقره اوالى حدیث شریف ذکر شد تذکر دهـم             و در این مقام نیز الزم است آن نکته را ک          

فاءعمى اهللا على هذا خبـره و قطـع مــن           : و آن آن اسـت کـه در ذیل این فقره حضرت مى فرماید           
خداوند بصیرت و بینایى او را کور فرماید و آثـار او را از دفتـر عـلمــا مـحــو                    . آثـار العلماء اثره    
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و انـسان بـایــد خـیــلى    . اشد و چه دعا باشد واقـع شـدنى اسـت            و این نیز چه اخبار ب     . فـرمـاید
بـرحـذر بـاشـد از ایـن عـمـاى بـصـیرت و کـورى بـاطنى کـه سرمنـشاء جمیـع شـقـاوتـهــا و              
. ظـلمـتـهـا و سـرچـشـمـه تـمـام بـدبـخـتـیـهـا هـمـیـن نـابـیـنـایى قلب و کورى دل اســت              

آثار علما و از کرامات و عطیات آنها محروم ماندن ، عـالوه بـر               و هـمـچـنـیـن مـحو شدن آثار از       
خود حرمان ، ننگ و رسواییش در محضر خاصان درگاه حق در روز قیامت بیش از آن است که به                    

  .تصور ما درآید
  نشانه هاى صاحبان عقل و فقه : فصل 

هـا فقـه در دیـن و        و از بـراى صـاحـب فـقـه و عـقـل ، یـعـنـى آنـان کــه غـایــت تحـصیل آن                
  .ادراک حقایق است ، نیز آثار و عالئمى است که عمده آنها را بیان فرمودند

و ناچار این انکسار و حزن   . یکى آنکه به واسطه علم در قلب آنها حزن و اندوه و انکسار وارد شود              
ت براى امور زائله دنیه دنیویه نیست ، بلکه از خوف مرجـع و تـرس از قـصور وظـایف عـبـودیــ                     

و ایـن انکسار و حزن عالوه بر آنکه خود قلب را نورانى مى کند و صفا مـى دهـد، مبـداء                      . اسـت  
و نور علم آرام از دل صـاحـبـش       . اصالح نفس و منشاء قیام به وظایف عبودیت و بندگى مى شود           

ها را بـه  ببرد و دل او را به حق و دار کرامت او آشنا کند، و از مناجات حق تعالى لذتها بـرد، و شـب                    
قد تـحـنـک فــى بـرنــسـه ، و قــام          : چنانچه فرماید . بیدارى گذراند و قیام به وظیفه بندگى کند       

  .کـه جـمـله اول چنین نماید که کنایه از لزوم عبادت باشد. الیـل فـى حـنـدسـه 
  

اک بـاشـد، و   و از عـالئم ایـن عـالم ربانى آن است که با آنکه کامال قیام به عبودیت کند، باز ترسن                 
نـور عـلم او را هـدایـت کـنـد بـه ایـنکه هر چه قیام به وظایف کنى باز قاصر و مـقــصـرى و از           

 قلبش مملو از خـشیت و خـوف شــود، و              پس  . عـهـده شـکـر نـعمت و حقیقت عبادت برنیایى        
 عــلم خــشـیـت و      نـور) 727(انما یخشى اهللا من عباده العلماء     : حـق دربـاره آنـهـا فرموده است      

حـزن آورد، و صـاحـب آن بـا آنـکـه اقبال به شاءن خود در صالح نفـس دارد، از خـوف مرجـع                     
آرام نگیرد، و اصالح خود را از خدا طـلب کـنـد، و از اشـتـغــال بــه غـیــر حــق بـیـمـنــاک                      

او را از طریق الى اهللا و       بـاشـد، و از اهل زمان خود گریزان باشد و بیم آن داشته باشد که مبادا آنها                 
پـس ، حـق تعـالى چنـین         . سفر به عالم آخرت باز دارند، و دنیا و لذایـذ آن را بـه او جلـوه دهنـد                   

شـخـصـى را تاءیید فرمایـد و ارکـان وجـودش را محکـم نمایـد و امـان بـه او در روز رسـتاخیز                         
اءوال و آخـرا، و صـلى اهللا علـى          والحمـدهللا   . فیالیتنا کنا معهم فنفوز فوزا عظیما     . عـنـایـت فـرمـاید 

  .محمد و آله الطاهرین 
  الحدیث الرابع و العشرون
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  حدیث بیست و چهارم
بـالسـنـد المتصل الى اءفضل المحدثین و اءقدمهم ، محمد بن یعقوب الکلینى ، رضوان اهللا عـلیــه                 

 بن عیـسى    ، عـن مـحـمـد بـن الحـسـن و عـلى بـن مـحـمـد، عـن سـهـل بـن زیاد، عن محمد              
، عن عبید اهللا بن عبداهللا الدهقان ، عن درست الواسطى ، عــن ابـراهـیــم بــن عـبـدالحـمـیــد،                    

دخـل رسـول اهللا ، صـلى اهللا عـلیـه و آلـه ،           : عـن ابـى الحـسـن مـوسـى ، عـلیـه السـالم ، قـال          
: فـقــال   . عـالمـۀ  :  فـقـیـل   مـا هـذا؟ : فـقـال  . المـسـجـد فـاذا جـمـاعـۀ قـد اطـافـوا بـرجـل       

 بـاءنــسـاب العــرب و وقـائهــا و ایــام الجـاهـلیــۀ و                اعلم النـاس    : و مـا العـالمـۀ ؟ فقالوا له       
ذاک علم ال یضر من جهلـه و ال ینفـع       : فقال النبى ، صلى اهللا علیه و آله         : قال  . االشـعـار العـربـیـۀ   

آیۀ محکمۀ ، اءو فریضۀ عادلـۀ ،        : انما العلم ثالثۀ    :  علیه و آله     ثم قـال النـبیى ، صلى اهللا     . من علمه   
  ) 728.(اءو سنۀ قائمۀ ، و ما خال هن فهو فضل 

  :ترجمه 
فـرمـود مـوسـى بـن جـعـفـر، عـلیـهـمـاالسـالم ، داخـل شـد رسـول خـدا، صـلى اهللا عــلیه و               

 چیـست  ":فرمـود . مـردى دور مـى زننـد    آله ، به مسجد ناگاه جماعتى را مشاهده فرمود که اطراف            
داناترین مردم اسـت بـه      ":  گفتند به او   "چیست عالمه ؟  ":  فرمود ".عالمه است   ":  گفته شد  "این ؟ 

ایــن  ":  فـرمــود پـیـغـمـبــر    ".نسبهاى عرب و وقایع آن و روزگار جاهلیـت و اشـعار عـربــى               
. ز عـلم او سـودى حـاصــل نــشود       عـلمـى اسـت کـه از جـهـل او ضـرر و زیـانـى نـرسـد و ا           

نشانه استوار یـا  . (آیه محکمه ، یا فریضه عادله ، یا سنت قائمه : همانا علم منحصر است به سه چیز    
  ".و غیر از اینها زیادت است ) واجب راست یا سنت پابرجا

و . دبراى تحقیر ماهذا فرمـوده بـاشــ      . شـرح در بـعـضـى نـسخ به جاى ماهذا من هذا وارد است            
  .عـالمـه صـیـغـه مـبالغه است ، و تاء براى مبالغه است ، یعنى بسیار بسیار دانا

بـدان کـه در مـنـطـق مـذکـور اسـت کـه کـلمـه مـن بـراى سـؤ ال از شـخـصـیـت اســت ، و                  
و چـون بــه    . کـلمـه مـا بـراى سـؤ ال از حـقـیـقـت مـوجـوده یـا شـرح اسـم مـفـهـوم اسـت              

ـاب رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، عرض کردنـد ایـن شـخص عالمـه اسـت ، آن سـرور                         جـن
حقیقت عـالمـه بـودن و مـغـزاى عـلم او را بـه حـسـب گـمــان آنـهــا ســؤ ال فـرمــود، و از         

و اوصـاف عـنـوانـیـه را گـاهـى وسـیــله ســؤ ال          . ایـن جـهـت بـه کـلمـه مـا سـؤ ال فـرمـود       
 قـرار دهـنـد، مـثـل آنکه حقیقت وصف را بدانند و موصـوف را نـشناسند، در ایـن موقـع                    از ذات 

مـن العـالمـۀ ؟ و اگر شخص را بـشـنـاسند        : سـؤ ال بـه کـلمـه مـن واقـع شـود و گـفـتـه شـود         
و وصف را ندانند، یا آنکه غرض به شناختن وصف فقط باشد، در این صورت سـؤ ال بـایــد بــه            

 مـا واقـع شـود، و سـؤ ال بـرگـشـت کـنـد به فهم وصف ، نه وصف مع الموصوف و نـه                    کـلمـه
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و در این حدیث شریف چون گفته شد این شخص عالمه است ، غرض حضرت ختمى                . موصوف  
. چیست عالمه   : ، صلى اهللا علیه و آله ، تعلق گرفت که حقیقت وصف را به زعم آنها بفهمد، فرمود                 

و آنچـه مـذکور شـد       . یـا بـراى چه و به چه سبب ایـن عالمـه اسـت              . المـه  کیست عـ : و نفرمود 
واضح تر است از آنـچـه مـحـقـق فـالسـفه و فیلسوف محققین صدرالمتاءلهین ، قدس اهللا نفسه ،                

کـه ذکـرش مـوجــب تطویـل و از        ) 729(در شرح این حـدیـث شـریـف تـحـقـیـق فـرمـودنـد      
  .مقصد ما خارج است 

  شاءت وجودى انسان و علوم مناسب با این نشاءت ن:فصل 
کـه انـسـان بــه طــور اجـمــال و کــلى داراى ســه              ) 730(بـدان کـه پـیـش از ایـن ذکـر شـد      

اول ، نــشـئه آخــرت و عــالم غـیــب و مقـام          : نـشـئه و صـاحـب سـه مـقـام و عـالم اســت          
سوم ، نـشئه دنیـا و       . ین العالمین و مقام خیال      دوم ، نشئه برزخ و عالم متوسط ب       . روحانیت و عقل    

و از براى هر یک از اینها کـمـال خـاصـى و تـربـیت مخصوصى است             . مقام ملک و عالم شهادت      
و عملى است مناسب با نشئه و مقام خود، و انبیـاء، عـلیــهم الـسالم ، متکفـل دسـتور آن اعمـال                        

سه عــلم ، یـعــنى ، علمـى کـه راجـع اسـت بـه                 پس کلیه علوم نافعه منقسم شود به این         . هستند
کماالت عقلیه و وظایف روحیه ، و علمى که راجع به اعـمـال قـلبـیـه و وظـایــف آن اســت ، و       

  .عـلمـى کـه راجـع بـه اعمال قالبیه و وظایف نشئه ظاهره نفس است 
 مقـدس حـق و   اما علومى تقویت و تربیت عالم و روحانیت و عقـل مجـرد را کنـد، علـم بـه ذات        

معرفت اوصـاف جـمـال و جـالل ، و عـلم بـه عـوالم غـیـبـیـه تـجـردیـه ، از قـبـیـل مـالئکـه                
و اصـنـاف آن ، از اعـلى مـراتـب جبروت اعلى و ملکـوت اعلـى تـا اخیـره ملکـوت اسـفــل و                       

ها، و علم به کتب     مالئکه ارضیه و جنود حق جل و عال، و علم به انبیا و اولیا و مقامات و مدارج آن                  
منزله و کیفیت نزول وحى و تنـزل مالئکـه و روح ، و علـم بـه نـشئه آخـرت و کیفیـت رجــوع                           
مـوجـودات بـه عـالم غـیـب و حـقـیـقـت عـالم بـرزخ و قـیـامـت و تـفـاصـیل آنها، و بالجمله               

 مـتـکفل این   و. ، علم به مبداء وجود و حقیقت و مراتب آن و بسط و قبض و ظهور و رجـوع آن                    
علم پس از انبیا و اولیا، علیهم السالم ، فالسـفه و اعـاظم از حکمـا و اصـحاب معرفـت و عرفـان                         

  .هستند
و عـلومـى کـه راجـع بـه تـربـیـت قـلب و ارتـیــاض آن و اعـمــال قـلبـیــه اسـت ، علـم بـه                       

 و شـکـر و حـیـا و      منجیات و مهلکات خلقیه است ، یعنى ، علم به محاسن اخالق ، مـثـل صـبـر              
تواضع و رضا و شجاعت و سخاوت و زهد و ورع و تقوى ، و دیـگـر از مـحـاســن اخــالق ، و        
عـلم بـه کـیـفـیـت تـحـصـیـل آنـهـا و اسـبـاب حـصـول آنـهـا و مـبـادى و شـرایــط آنـهــا،                

 و حب ریاست و جـاه  و عـلم بـه قـبـایـح اخـالق ، از قـبـیـل حـسـد و کبر و ریا و حقد و غش         
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و حب دنیا و نفس و غیر آن ، و علم به مـبـادى وجـود آنـهـا و عــلم بــه کـیـفـیــت تـنــزه از                         
و مـتـکـفـل ایـن نـیـز پـس از انـبیا و اوصیا علـیهم الـسالم ، علمـاى اخـالق و اصـحاب                     . آنـهـا

  .ریاضات و معارف اند
ض آن است ، علم فقـه و مبـادى آن ، و علـم آداب                و عـلومـى کـه راجـع بـه تربیت ظاهر و ارتیا        

مـعـاشرت و تدبیر منزل و سیاست مدن ، که متکفل آن علماى ظاهر و فقها و محدثین هستند پـس       
  .از انبیا و اوصیا، علیهم السالم 

و بـایـد دانـسـت کـه هـر یـک از ایـن مـراتـب ثـالثه انسانیه کـه ذکـر شـد بـه طـورى بـه هـم                         
ت کـه آثـار هـر یـک بـه دیـگـرى سـرایـت مـى کـنـد، چـه در جـانــب کـمــال                مـرتـبـط اسـ 

مـثـال اگر کسى قیام به وظـایف عبادیـه و مناسـک ظاهریـه ، چنانچـه بایـد و        . یـا طـرف نـقـص    
مطابق دستورات انبیاست ، نمود، از این قیام به وظـایف عبودیـت تـاءثیراتى در قلـب و روحــش                     

و همین طور اگـر     . لقـش رو بـه نـیـکـویـى و عـقـایـدش رو بـه کمال گذارد         واقـع شـود کـه خـ   
کسى مواظب تهذیب خلق و تحسین باطن شد، در دو نشئه دیگر مـؤ ثـر شود، چنانکه کمال ایمان                  

و ایـن از شــدت ارتـبـاطــى اســت کــه بـین              . و احکام عقاید تاءثیر در دو مقام دیگر مى نماید         
تعبیر به ارتباط نیز از ضیق مـجـال و تـنـگـى قـافیه است ، بایـد گفـت یـک                  بلکه  . مقامات است   

و همین طور، کـمــاالت مـقـامــات ثـالثــه بــسـتـه بــه             . حقیقت داراى مظاهر و مجالى است       
کـسـى گمان نکند که بدون اعـمـال ظـاهـریـه و عـبــادات قـالبـیــه            . کـمـاالت هـریـک اسـت    

 نـاقص و غیـر مهـذب          ایـمـان کـامـل یـا خـلق مـهـذب شـود، یا اگر خلقش          مـى تـوانـد داراى    
شد، اعمالش ممکن است تام و تـمـام و ایـمـانـش کـامـل شــود، یــا مـمـکــن اســت بــدون                    

وقـتــى  . ایـمـان قـلبـى اعـمـال ظـاهـریـه اش تـام و مـحـاسـن اخـالقـیـه اش کـامــل گــردد             
و مطابق دستورات انبیا نگردیـد، احتجابـاتى در قلـب و کـدوراتى در روح                اعمال قالبیه ناقص شد     

و همین طـور اگـر اخـالق رذیلـه در قلـب             . حاصل مى شود که مانع از نور ایمان و یقین مى شود           
  .باشد، مانع از ورود نور ایمان است در آن 

یـک از مراتـب     پـس ، بـر طـالب مـسافرت آخرت و صراط مستقیم انسانیت الزم است که در هر                
ثـالثـه با کمال دقت و مواظبت توجه و مراقبت کـرده و آنهـا را اصـالح کنـد و ارتیـاض دهـد، و                         

گمان نکند که کفایت مى کنـد او را         . هـیـچـیـک از کـمـاالت عـلمـى و عـملى را صرفنظر ننماید        
 ثالثـه را    تهذیب خلق یا تحکیم عقاید یا موافقت ظاهر شریعت ، چنانچـه هـر یـک از ایـن عقایـد                    

در اول  ) 731(مـثــال شـیــخ اشــراق       . بـعـضـى از صـاحـبــان عــلوم ثـالثــه دارا هــسـتـنـد          
حـکـمـۀ االشـراق تـقـسـیـمـاتـى مـى کـنـنـد راجـع بـه کـامـل در عـلم و عـمـل ، و کـامــل                

د کــه کـمــال     در عـمـل ، و کـامـل در عـمـل ، و کـامـل در عـلم ، کـه از آن اسـتـفــاده شــو                   
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عـلمـى بـا نـقـص در عـمــل ، و بـعـکــس ، مـمـکــن التـحـقــق اســت ، و اهــل کـمــال                       
عـلمـى را از اهـل سـعـادت و مـتـخـلصـیـن بـه عـالم غـیـب و تـجـرد دانـسـتـه و مـال آنــها                 

 مـنــشـاء   و بعضى علماى اخالق و تهذیب بـاطـن      ) 732.(را در سلک علیین و روحانیین پنداشته        
تـمـام کـمـاالت را تـعـدیـل خـلق و تـهـذیـب قـلب و اعـمـال قـلبـیـه دانـنـد، و دیگر حقایق               

و ) 733.(عقلیه و احکام ظاهریه را به پشیزى محسوب ندارنـد بلکـه خـار طریـق سـلوک شـمارند                   
و بـا علمـا و   بعضى از علماى ظاهر علوم عقلیه و باطنیه و معارف الهیـه را کفـر و زندقـه پندارنـد                     

  .محصلین آن عناد ورزند
و ایـن سـه طـایـفـه که داراى این عقاید باطله هستند هـر سـه از مقامـات روح و نـشĤت انـسانیه                      
مـحـجـوب هـسـتـنـد، و درسـت تدبر در علوم انبیاء و اولیاء نکرده اند، و از این جهت بین آنهـا                   

ـرى طـعـنـهـا زنـد و او را بـر بـاطـل دانـد، با          هـمـیـشـه مـنـافـاتـى بـوده و هـر یـک بـه دیـگ       
و به یک معنى هر سه درست گویند در تـکـذیـب دیـگــرى ،      . آنکه تحدید در مراتب باطل است       

نـه از اربـاب آنـکـه عـلم یـا عـمـل آنـهـا باطل باشد مطلقا، بلکه از بـاب آنکـه تحدیـدات آنهـا                     
 کماالت را به همان رشته که خود دارا هـستند مطلبـى اسـت               مراتب انسانیه را به این حد و علوم و        

  .برخالف واقع 
پـیـغـمـبـر اکـرم ، صلى اهللا علیه و آله و سلم ، در این حـدیث شـریف علـوم را منقـسم بـه سـه                          
. قـسـمـت مـى فرماید، و هیچ شک نیست که این علوم ثالثه راجع بـه ایـن مراتـب ثالثـه اسـت                       

عا مى دهد علوم متداوله در کتب الهیه و سنن انبیا و اخبـار معـصومین ،     چـنانچه شهادت به این مد    
  :علیهم الصلوۀ و السالم ، که علوم آنها منقسم به همین سه قسمت شود

یـکـى عـلم بـه اهللا و مالئکه و کتب و رسل و یـوم االخـرۀ ، کـه کتـب سـماویه ، و بالخـصوص                          
بلکه مى توان گفت تنها چیـزى       . ون از آن است     کـتـاب جـامـع الهـى و قـرآن کریم ربوبى ، مشح        

و دعوت به مبـداء و معـاد اسـت          . را که کتاب خدا از هر چیز بیشتر متکفل است همین علم است              
و دو مرحله دیگر در کــتاب       . بـه طریق برهان صحیح و تبیان کامل که محققین بیان آن را فرمودند            

ادیـث ائمـه هـدى ، علـیهم الـسالم ، نیـز در ایــن                 و اح . الهى نسبت به این مرتبه قدر قلیلـى دارد        
مـقـصـد فـوق حـد احصاء است ، که از مراجعه کتب معتبـره کـه پـیش تمـام علمـا، رضـوان اهللا                       

  .علیهم ، مقبول است از قبیل کافى شریف و توحید صدوق و غیر آن مطلب روشن شود
ـعـدیــل خــلق در کـتــاب       و هـمـیـن طـور راجـع بـه تـهـذیـب بـاطـن و اصـالح خــلق و ت            

مـنـتـهــا  . الهـى و اخـبـار وارده از اهـل بـیـت ، عـلیـهـم السـالم ، فـوق مـاءمـول وارد اســت    
پـیـش مـا بـیـچـاره هـا و گـرفـتـاران آمال و امانى این کتب و این ابواب مهجـور مانـده و مـورد     

ز ما مؤ اخذه فرماید و بر ما احتجاج نمایـد و            و بیاید روزى که خداى تعالى ا      . اعتنا و اعتبار نیست     
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ائمه اطهار علیهم السالم ، نعوذ بـاهللا ، از مـا بـرائت جـویـنــد بــواسطه برائـت مـا از احادیـث و                       
  .پناه مى برم به خداى تعالى از سوء عاقبت و بدى مرجع . علوم آنها

  
ست که جمیع کتب مـا مـشحون از         و احـادیـث راجعه به فقه و مناسک ظاهره نیز محتاج به ذکر نی            

  .آن است 
قسم است بر طبق احتیاجات بـشر و        ) سه  (پـس ، مـعـلوم شـد عـلوم شـریـعـت مـنحصر به این          

و هیچیک از علماى یکى از این علوم حق اعتـراض بـه دیگـرى ندارنـد، و                  . مـقامات ثالثه انسانیه    
. و به صـاحب آن علـم جـسارت نمایـد          الزم نیست اگر انسان داراى علمى نشد از آن تکذیب کند            

. پـیـش عـقـل سـلیـم هـمـان طـور کـه تـصـدیـق کـنـد و بـه صاحب آن علـم جـسارت نمایـد            
پیش عـقـل سلیم همان طور که تصدیق بى تصور از اغالط و قبایح اخالقیـه بـه شـمار مـى آیـد،                       

اگر خداى تـبــارک     . تـکـذیـب بى تصویر نیز همین طور، بلکه حالش بدتر و قبحش افزون است            
و تـعـالى از مـا سـؤ ال کـند که شما که مثال معنى وحدت وجود را به حسب مـسلک حکما نمى                    
دانــستید و از عــالم آن علــم و صــاحب آن فــن اخــذ نکردیــد و تعلــم آن علــم و مقــدمات آن را  

حق چه جـوابى    نـکـردیـد، براى چه کورکورانه آنها را تکفیر و توهین کردید، ما در محضر مقدس               
و البته این عذر پذیرفته نیست که من پیش خـود           . داریم بدهیم جز آنکه سر خجلت به زیر افکنیم          

هر عملى که مبادى و مقدماتى دارد که بـدون عــلم بــه مـقـدمــات ، فـهــم                   . چنین گمان کردم    
پــس از   نـتـیـجـه مـیـسـور نـیــسـت ، خــصـوصـا مـثــل چـنـیــن مــسـئله دقـیـقــه کــه                  

. عـمـرهـا زحـمـت بـاز فـهـم اصـل حـقـیـقـت و مـغـزاى آن بـه حـقـیـقـت مـعـلوم نــشـود             
چـیـزى را کـه چـنـدیـن هـزار سـال اسـت حکمـا و فالسـفه در آن بحـث کردنـد و موشـکافى                       
نمودند، تو مى خواهى با مطالعه یـک کـتـاب یـا شـعـر مـثـنوى مثال با عقل نـاقص خـود ادراک                   

  ) 734.(البته نخواهى از آن چیزى ادراک کرد ـ رحم اهللا امرءا عرف قدره و لم یتعد طوره ! نى ک
و هـمـچـنـیـن اگـر از عـارفـى متکلف سؤ ال شود که تو کـه عـالم فقیـه را قـشرى خوانـدى و                       
ظـاهـرى گـفـتـى و طـعـن بـه آنـها زدى ، بلکه طعن بـه یـک رشـته از علـوم شـرعیه کـه انبیـا،                  

لیـهـم السـالم ، از جـانـب رب االربــاب بـراى تکمیـل نفـوس بـشریه آورده بودنـد زدى ، و                      عـ
تـکـذیـب و تـوهـیـن از آنـهـا نـمـودى ، بـه چـه جـهـت دیـنـیـه بـود؟ و آیـا بـا چــه دلیــل                   
شـرعـى و عقلى جسارت به یک دسته از علما و فقها را جایز دانستى ؟ چه جـوابى در مـحــضـر                     

در هـر صـورت ،   . ق تـبـارک و تـعـالى دارد جـز آنـکـه سـر خـجـلت و انفعال را پیش افکند            حـ
  .از این مرحله بگذریم که ماللت آور است 

  با علوم سه گانه ...)) العلم ((تطبیق حدیث نبوى : فصل 
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ذکـر  پـس از آنـکـه مـعـلوم شـد ایـن عــلوم ثــالثه کـه رسـول اکـرم ، صـلى اهللا علیـه و آلـه ،               
فـرمـودند همین سه رشته است که ذکر شد، آیا هر یک از این سه عنوان بر کدام یک از این عـلوم                     
مـنـطـبـق اسـت ؟ و ایـن مطلب گرچه چندان اهمیت ندارد، بلکـه مهـم در ایـن ابـواب فهمیـدن                     
اصل آن علوم و پس از آن در صدد تحصیل آنها برآمدن است ، ولـى بـراى بیـان حـدیث شـریف                        

  .یم از اشاره به آن البد
پـس گـویـیـم کـه اعـاظـم عـلمـا، رضـوان اهللا عـلیـهم ، که تعرض شـرح ایـن حـدیث شـریف                   
کـردنـد، اخـتـالفـاتـى کـردنـد کـه اشـتـغـال بــه ذکــر آنـهــا و بـحــث در آنـهــا مـوجــب                   

شده ذکر مـى کـنـم    و آنچه به نظر قاصر در این باب مى آید با شواهدى که مذکور ن              . تطویل است   
، و پـس از آن ، بـه ذکـر یـک نـکـتـه مـهـمـه ، که شیخ بزرگوار ما، جناب عـارف کامـل ، شـاه                        

  .آبادى ، دام ظله ، بیان کردند، مى پردازم 
  .بدانکه آیه محکمه عبارت است از علوم عقلیه و عقاید حقه و معارف الهیه 

و سنت قائمه عـبـارت اسـت از عـلم       . صفیه قلوب   و فریضه عادله عبارت است از علم اخالق و ت         
و دلیل بر این ترتیب آن است که کلمه آیه که به معنى نشانه است               . ظـاهـر و عـلوم آداب قـالبـیـه      

مناسب بـا عـلوم عـقلیه اعتقادیه است ، زیرا که آن علـوم نـشانه هـاى ذات و اسـماء و صـفات و                        
مـثال در کتـاب   . در علوم دیگر به آیت یا نـشانه تعبیـر شـود   دیگر معارف است ، و سابقه ندارد که         

الهـى در مـوارد کـثـیـره بـعد از آنکه اقامه برهان بر وجود مقدس صانع ، یا بر اسماء و صفات آن                    
ذات مقدس ، یا بر وجود قیامت و کیفیات آن و عالم غیـب و بـرزخ مـى فرمایـد، دنبالـه آن مــى                          

و ایـن تـعـبـیــر رایـجــى       ) 735.(یات است براى متفکرین یا عقال     ایـن آیت است یا آ    : فـرمـایـد
و لیـکـن اگـر دنـبـال ذکـر یـک فـرعـى از فــروع          . اسـت نـسـبـت بـه ایـن عـلوم و مـعـارف        

شـرعـیـه ، یـا یـک اصـلى از اصـول اخـالقـیـه ، ذکـر شـد که این آیت است ، خالى از رکاکـت                    
پـس ، مـعـلوم شـد کـه آیــت و عــالمت و نـشانه از مناسـبات و                  . چنانچه ظاهر اسـت  . نیست  

چـنانچه توصیف به محکمه بودن نیز مناسب با ایـن علـوم اسـت ،               . مختصات علوم معارف است     
زیرا که این علوم در تـحـت مـیـزان عـقلى و برهان محکم است ، و اما سایر علـوم را بـه حـسب                   

  .نوع برهان محکم و استوار نیست 
. و امـا دلیـل بـر آنکه فریضه عادله راجع به علم اخالق است ، توصیف فریضه اسـت بـه عــادله                    

زیـرا کـه خـلق حـسـن ، چنانچه در آن علم مقرر است ، خروج از حد افراط و تفـریط اسـت ، و                     
هر یک از دو طرف افـراط و تفـریط مـذموم ، و عـدالت ، کـه حــد وســط و تـعـدیــل بـیــن                            

مـثــال شــجاعت ، کـه یکـى از اصــول و ارکــان اخــالق                 . ـت ، مـسـتـحـسـن اسـت     آنـهـاس
حـسـنه و ملکه فاضله است ، عبارت است از نترسیدن در مواردى که تـرس ســزاوار اســت ـ و    
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بـیـن تـفـریـط، که از آن تعبیر شود به جبن ـ و آن عبارت است از ترسیدن در مواردى که سزاوار  
حکمت ، که یکى از ارکان است ، متوسط بین رذیـله سـفـه کــه از آن تـعـبـیــر                  و  . ترس نیست   

بـه جـربـزه شـده اسـت ـ و آن عـبارت از اسـتـعـمـال فـکر است در غیر مورد و در مواردى که  
سزاوار نیست ـ و بین رذیله بله اسـت ـ کـه عـبـارت است از تعطیل قوه فکریـه در مـواردى کـه      

و هـمـیـن طـور عـفـت و سـخـاوت وســط بـیــن رذیــله شــره و               . ه کار اندازد  سزاوار است ب  
پس ، عادله بودن فریضه داللت کند بر آنکه آن منطبـق بـر علـم       . خـمـود، و اسـراف و بخل است       

زیـرا کـه فریـضه در مـقـابــل         . چـنـانـچه فریضه بودن نیز خالى از اشعار نیـست          . اخالق اسـت   
ع بـه قـسـم سـوم اسـت ، آن اسـت کـه عــقل را راهـى بـه ادراک آن باشـد،                    سـنـت ، کـه راجـ   

چنانچه علم اخالق چنین است ، به خالف سنت که راجع به تـعـبـد صــرف اســت و عــقول از                   
ادراک آن عاجزند، و به همین جهت گوییم که سنت قائمه راجـع به علـوم تعبدیـه و آداب شـرعیه            

ست ، و عـقـول به حسب نوع از ادراک آنها عـاجز اسـت ، و طریـق                  است که تعبیر به سنت شده ا      
اثبات و فهم آنها سنت است ، چنانچه تـعـبـیر و توصیف سـنت بـه قائمـه نیـز مناسـب بـا همـان                         
واجبات شرعیه است ، زیرا کـه اقـامـه واجـبـات و بـرپـا داشتن و اقامه صلوات و زکوات و غیـر                   

و این کلمه در آن دو علم دیگر به کار برده نمـى شـود، و                . است  آن ، تـعـبـیـر شـایـع صـحیحى      
این غایت آن چیزى است که به حسب مناسبات مـى          . تـعـبـیـر از آنـهـا بـه آن غـیر صحیح است         

  .والعلم عند اهللا . توان تطبیق نمود
  )) آیه ((بیان شاه آبادى ره در معناى آیه محکمه و تعبیر غلم عقاید به : فصل 
ـون مى پردازیم به ذکر آن نکته که وعده دادیم و آن آن است کـه در حـدیث شـریف از علـم                        اکـن

و نـکـتــه ایــن     . عـقـایـد و مـعارف تعبیر فرموده است بـه آیـه ، آیـت عالمـت و نـشانه اسـت                     
تـعـبـیـر آن اسـت کـه عـلوم عـقـلیـه و حـقـایـق اعـتـقـادیــه اگــر چـنـانـچــه تـحــصـیـل                

ـ  راى فـهم خود آنها، و جمیـع مفـاهیم و اصـطالحات و زرق و بـرق عبـارات و تـزیـیــن                      شـود ب
تـرکـیـبـات کـلمـات ، و تـحـویـل دادن بـه عـقـول ضـعـیـفـه بـراى تحصیل مقامـات دنیویـه ،     

زیـرا کـه  . آن را آیات محکمات نتوان گفت ، بلکه حجب غلیظه و اوهام واهـیـه بـایـد نـام نـهـاد               
ـان اگـر در کـسـب عـلوم مـقـصـدش وصـول بـه حق تعالى و تحقق به اسـماء و صـفات و                   انـس

تخلق به اخالق اهللا نباشد، هر یک از ادراکاتش درکاتى شود براى او و حجابهاى مظلمـه اى گـردد                    
من اءعرض  : که قلبش را تاریک و چشم بصیرتش را کور کند، و مشمول آیه شریفه شود که فرماید                

پـس ، خـود را در آن        ) 736(االیـه   ...ى فان له مـعـیشۀ ضنکا و نحشره یوم القیامۀ اءعمى            عن ذکر    
عالم کور بیابد، اعتراض به حق کند که من که بینا بودم در آن عالم چرا مرا کور محـشور کـردى ؟                       

. ى  جـواب آید تو کور بودى در آن عالم ، زیرا که آیات ما را مشاهده نکردى و از آنها نسیان کـرد                    
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مـیـزان در بـیـنـایـى عـالم آخرت بینایى بصیرت و قلب است ، و بدن و قواى آن بـکـلى تـابــع                   
قـلب و لب هـسـتـنـد و سـمـت ظـلیـت در آنـجـا بـه طـریـق اتـم بـروز کنـد، و ظــل کــر و                      

گمـان نکننـد علمـاى مفـاهیم و دانـشمندان اصـطالحات و              . کـور و گـنـگ مـثـل هـمـان اسـت        
اگـر علـوم آنهـا    . بارات و حافظین کتب و مسفورات اهل علم باهللا و مالئکه و یوم االخرۀ هستند     عـ

نـشـانـه و عـالمـت اسـت ، چـرا در قــلوب خــود آنـهــا تـاءثـیــرات نـورانـیــت نـکــرده ،                    
 و در قـرآن کـریم میـزان       ! سـهـل اسـت ، بـر ظـلمات قلوب و مفاسد اخالق و اعمال آنها افزوده              

انمـا یخـشى اهللا مـن عبـاده         : بـراى شـنـاخـتـن عـلمـا بـیـان فـرمـوده اسـت آنـجـا کـه فرمایـد          
، هرکس داراى خوف و خشیت از حـق  )است (خـشـیت از حق از مختصات علما    ) 737(العـلمـاء

آیا در قلب ما از آثار خشیت چیزى است ؟ اگر هست ،             . تـعـالى نـشـد، از زمره علما خارج است        
  .ا در ظاهر ما اثرى از آن پیدا نیست چر

سـمـعــت  : در حـدیـث شـریــف کـافــى سـنــد بــه جـنــاب ابـوبــصـیـر رسـانــد، قــال                   
یا طالب العلـم ،     : ابـاعـبـداهللا عـلیـه السـالم ، یـقـول کـان امـیـرالمـؤ مـنین ، علیه السالم ، یقول              

و عینه البراءۀ من الحسد، و اذنه الفهم ، و لسانه الصدق            فراءسه التواضع ،    : ان العلم ذو فضائل کثیرۀ      
، و حفظه الفحص ، و قلبه حسن النیۀ ، و عقله مـعـرفــۀ االءشــیاء و االمـور، و یـده الرحمـۀ ، و                          
رجله زیارۀ العلماء، و همته السالمۀ ، و حکمته الورعـلیـه السـالم ، و مــسـتـقر النجـاۀ ، و قائـده                     

لوفـاء، و سـالحه لـین الکـلمــۀ ، و سـیـفــه الرضــا، و قـوســه المــداراۀ ، و                      العافیۀ ، و مرکبه ا    
جـیـشـه محاورۀ العلماء، و ماله االدب ، و ذخـیـرتـه اجـتـنـاب الذنـوب ، و زاده المـعــروف ، و                

  ) 738.(مـاؤ ه الوادعـۀ ، و دلیل الهدى ، و رفیقه محبۀ االخیار
پـس .  علیه السالم ، ذکر فرمودند عالمت علما و آثار علم است             اینها را که حضرت امیرالمؤ منین ،      

، اگـر کـسـى داراى علوم رسمیه شد و از این امور خالى است ، بداند که حظى از علم ندارد، بلکه               
از اصحاب جهالت و ضاللت است ، و در عالم دیگر این مفاهیم و جهاالت مرکبه و قـال و قـیــل                     

پــس ،   . یه است ، و حـسرت او در روز قیامـت اعظـم حـسرتها اسـت                  هـا بـراى او حجب ظلمان    
مـیـزان در عـلم آن است که آیت و عالمـت و نـشانه باشـد و خـودى و خودیـت در آن نباشـد و        
  .انـانـیت در محل او محو و نابود شود، نه آنکه باعث نخوت و خودبینى و خودنمایى و تکبر شود

کمه براى آنکه علم صحیح آنـست کـه بواسـطه نـورانـیــت و     و نـیـز تـعـبـیر فرموده است به مح  
چه بسا که انسان در تمام      . روشـنـیـش در قـلب اطـمـیـنـان آورد و شـک و ریـب را زایـل نماید           

مدت عمر خوض در براهین و مقدمات آن کند و براى هـر یــک از مـعــارف الهـیــه بـراهـیــن        
و در مـقـام جدل و خصومت بـر اقـران تفـوق کنـد، ولـى آن       عـدیـده و ادله کـثـیـره ذکـر کـنـد       

علوم در قلبش هیچ تاءثیرى نکرده و اطمینانى حـاصـل نـکـرده بـلکـه شک و تردید و شبهه او را                  
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، بـلکــه   )نــدارد (پس ، جمع مفاهیم و اکـثـر اصـطـالحــات هـیــچ فـایــده             . زیادتر کرده باشد  
  . منصرف و غافل نماید و از آن ذات مقدس قـلب را بـه غـیـر حـق مشغول کند 

اى عزیز، عالج ، کل العالج ، در این است که انسان که مى خواهد علمـش الهـى باشـد، وارد هـر                        
سـرمایه  . علمى که شد مجاهده کند و با هر ریاضت و جدیتى شـده قـصد خـود را تخلـیص کنـد                     

ن اءخلـص هللا اءربعـین      مـ : نـجـات و سـرچـشـمـه فـیوضات تخلیص نیت و نیت خالص اسـت            
 چـهــل روزه      اخــالص   ) 739(صـبـاحـا جـرت یـنـابـیـع الحـکـمـۀ مـن قـلبـه عـلى لـسـانـه          

ایـن اسـت آثـار و فـوایـدش ، پـس شـمـا کـه چهل سال یا بیشتر در جمع اصـطالحات مفـاهیم                   
وب مـى کنیـد، و در       در هر علمى کوشیدید و خود را عالمه در علوم مـى دانید و از جنداهللا محـس                

قلب خود اثرى از حکمت و در لسان خود قطره اى از آن نمى بینید، بدانید تحصیل و زحمتتـان بـا           
پــس ، اکـنــون کــه       .  کـوشـش کـردیـد    قدم اخالص نبوده ، بلکه براى شیطان و هـواى نـفـس           

ـ        ه هـم باشـد بـه    دیـدیـد از ایـن عـلوم کـیـفـیـت و حـالى حـاصـل نـشـد، چــندى بـراى تجرب
اخالص نیت و تصفیه قلب از کدورات و رذایل بپردازید، اگر از آن اثرى دیدیـد، آن وقـت بیـشتر                     

گرچه باب تجربه که پیش آمد در اخالص بسته مى شود، ولى باز شاید روزانه اى بـه                  . تعقیب کنید 
  .آن باز شود و نور آن تو را هدایت کند

والم بـرزخ و قـبـر و قیامـت و درجـات آن محتـاجى بـه               در هـر صـورت ، اى عـزیـز، تـو در عـ        
در هــر  . مـعـارف حـقـه الهـیـه و عـلوم حـقـیـقـیـه و اخـالق حــسـنـه و اعـمــال صـالحــه          

 شـیـطــان را از   درجـه کـه هستى بکوش و اخالص خود را زیادت کن و اوهام نفس و وسـاوس   
یـت حـاصـل مـى شـود و راهـى بـه حـقـیقت پیـدا مـى            دل بـیـرون نـمـا، البـتـه نـتـیـجـه بـرا     

کنى و طریق هدایت براى تو باز مى شود و خـداونــد تـبــارک و تـعــالى از تـو دسـتگیرى مـى               
خدا مى داند که اگر با این علوم ضـایـعـه بـاطــله و ایــن اوهــام فـاســده و کــدورات                     . فرماید

ـ        ـه آن عــالم شـویــم چــه ابـتــال و مــصـیـبـاتـى در              قـلبـیـه و اخـالق ذمـیـمـه مـنـتـقــل ب
دنـبـال داریـم و چه عقبات و درکاتى در پى داریم و این علوم و اخـالق بـراى مـا چـه ظلمتهـا و                  

  .وحشتها و آتشها فراهم مى نماید
  تـطـبـیـق حـدیـث نـبـوى بـا کـالم غـزالى در تـقـسـیـم عـلوم تـوسـط مالصدرا: فـصـل 

مـحـقـق فـالسـفـه ، صـدرالحـکـمــاء والمـتـاءلهـیــن ، قــدس اهللا ســره و اءجــزل                جـنـاب  
کـالم طـویـلى نـقل فرمایـد کـه در آن       ) 740(اءجـره ، در شـرح اصـول کـافـى از شـیـخ غـزالى          

و علم فقه را از عـلوم دنـیـاویــه قــرار          . کالم تقسیم نموده است علوم را به علم دنیایى و آخرتى            
و علـم معاملـه را علـم بـه          . داده ، و عـلم آخـرت را بـه علم مکاشفه و معامله تقسیم کرده اسـت                

احوال قلوب قرار داده است ، و علم مکاشفه را نورى دانسته که در قلب حاصل شود پس از تطهیر                    
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ت و به آن نور کشف حقایق شـود تـا آنـکـه مـعـرفـت حـقـیـقــى بــه ذا            . آن از صفات مذمومه     
و چون این تقـسیم     ) 741.(و اسـمـاء و صـفـات و افـعـال و حکمت آنها و سایر معارف پیدا شود             

مرضى پیش این محقق بوده ، در شرح این حدیث که ما اکنون در صدد شـرح آن هـستیم فرمـوده                      
است که ظاهر این است که این تقسیم و حصر که رسـول اکـرم ، صـلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم ،                            

. اند راجـع به علوم معامالت باشد، زیرا این علوم است که اکثر مردم از آن منتفع مى شـوند                  فرموده  
و اما عـلوم مـکـاشـفـات در عـده قلیلى از مـردم حاصـل شـود کـه از کبریـت احمـر عزیزترنـد،            

تمـام شـد ترجمـه      ) 742.(چنانچه احادیث کتاب ایمان و کفر که پس از این آید داللت بـر آن دارد               
  .ایشان با اختصارکالم 

و بـر فـرض صـحت آن ، در فرمـوده            . نـویـسـنـده گـویـد در کـالم شـیـخ غزالى اشکال اسـت          
  .مرحوم آخوند، علیه الرحمۀ ، اشکال دیگر است 

امـا بـا فرض صحت کالم غزالى ، اشکال کالم ایشان آنست که غزالى علـم معـامالت را عــلم بـه        
 شکر و خوف و رجاء و غیر آن ، و از مهلکات ، مـثـل حـقـد                احوال قلب از منجیات ، مثل صبر و       

و حـسـد و غـل و غـش و غـیـر ایـنـهـا، دانـسـتـه ، بـنـابـرایــن ، عــلوم ثـالثــه کــه رسـول                    
از علوم معامالت نتواند بود، مگر یک قــسـم آن کــه       ) فرموده  (خدا، صلى اهللا علیه و آله و سلم ،          

  . چـنـانـچـه پـیـشـتـر تفصیل داده شد.فـریـضـه عـادله اسـت 
یکى آنکه علم فقه را از علوم دنیـایى و فقهـا را از              : و امـا اشکال در کالم شیخ غزالى دو امر است           

و این ناشى است از حب نـفـس       . علماى دنیا دانسته ، با این که این علم از اعز علوم آخرت است               
ل اوست ، یعنى علـم اخـالق بـه معنـاى متعـارف              و حـب بـه آن چـیـزى کـه به خیال خودش اه         

و دیگر آنکه   . رسـمـى ، از ایـن جـهـت از سـایـر عـلوم ، حـتى علوم عقلیه ، تکذیب کرده است                 
. و این خالف واقع اسـت       . مکاشفات را جزء علوم قرار داده و در تقسیمات علوم وارد کرده است              

 در تحت نظر و فکر و برهان درآید و قــدم فـکــر   بـلکـه حـق آن اسـت کـه علوم را آن دانیم که  
در آن دخیل باشد، و مکاشفات و مشاهدات گاهى نتایج علوم حقیقیـه اسـت و گـاهــى نـتـایــج                    

بالجمله ، مـشاهدات و مکاشـفات و تحقـق بـه حقـایق اسـماء و صـفــات در                    . اعـمـال قـلبـیـه   
. وادى دیگـر و علـوم وادى دیگرنـد        ) اشـفه   مک(تـقـسـیـمـات عـلوم نـبـایـد داخـل شوند، بلکه       

  .واالمر سهل 
  اندراج بسیارى از علوم ذل علوم سه گانه : فصل 

بـدان کـه بـسـیـارى از عـلوم اسـت کـه بـر تـقـدیـرى داخـل یـکـى از اقـسام ثالثـه اسـت کـه                   
 نـجـوم و هیئت    رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، ذکر فرمودند، مـثـل عـلم طـب و تـشـریـح و                

، و امثال آن ، در صورتى که نظر آیت و عالمت به سـوى آنـهـا داشــته باشـیم ، و علـم تـاریخ و                          
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پس ، آنها داخل شوند در آیه محکمـه         . امثال آن ، در صورتى که با نظر عبرت به آنها مراجعه کنیم              
و گــاه شــود کــه       . ویـت شـود که به واسطه آنها علم به اهللا یـا عـلم بـه مـعـاد حـاصـل یـا تـقـ             

و امـا اگـر   . تـحـصـیـل آنـهـا داخـل در فـریـضـه عـادله و گـاه داخـل در سـنـت قـائمـه شـود            
تـحـصـیـل آنـهـا بـراى خـود آنـها با استفادات دیگرى باشـد، پـس اگـر مـا را از علـوم آخـرت                      

ند، و اال ضرر و نفعى نـدارنـد،       مـنـصـرف نـمـودنـد، بـواسـطه این انصراف بالعرض مضمون شو       
پس کلیه علـوم تقـسیم شـونــد بــه ســه         . چـنـانـچه رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، فرمودند          

یـکـى آنـکـه نـافـع بـه حـال انـسـان اسـت بـه حـسـب احــوال نـشات دیگـر کـه                 : قـسـمـت  
تمى مـرتـبت علم دانـسته     و این قسمت همان است که جناب خ       . غایت خلقت وصول به آن است       

و دیگر آنکـه ضـرر مـى رسـاند بـه حـال انـسان و او را از                    . و آن را به سه قسمت تقسیم فرمودند       
و این قسم از علـوم مذمومـه اســت کــه نـبـایــد انــسـان                . وظایف الزمه خود منصرف مى کند     

و ســوم   . ـثــال آن    پـیـرامـون آنـهـا گـردد، مـثـل عــلم سـحــر و شـعـبــده و کـیـمـیــا و ام               
آنـکـه ضـرر و نـفـعـى نـدارد، مـثـل آنـکـه فـضـول اوقــات را انــسـان بـواسـطــه تـفـریــح           

و ایـن قـسمت از     . صـرف بـعـضـى آنـهـا کـنـد، مـثـل حـسـاب و هـندسه و هیئت و امثـال آن               
یــلى بـهـتــر اســت ، واال        علوم را اگر انسان بتواند تطبیق با یـکـى از عـلوم ثـالثـه نـمـایـد خـ            

حـتـى االمـکـان اشـتـغـال پـیـدا نـکـردن بـه آنـهـا خـوب اسـت ، زیـرا کــه انــسـان عـاقــل                 
پس از آنکه فهمید که با این عمرهاى کوتاه و وقت کـم و موانـع و حـوادث بـسیار نمـى تـوانــد                         

علـوم کـدامیک بـه حــال او         جـامـع جـمیع علوم و حائز همه فضایل شود، باید فکر کنـد کـه در                
و البـتـه در بـیــن     . نـافـعـتـر اسـت و خـود را بـه آن مـشـغـول کـنـد و تـکـمـیـل آن نـمـایـد            

عـلوم آنـچـه کـه بـه حال حیات ابدى و زندگانى جاویدان انسان نافع است ، بهتر از همه است و                   
 الـسالم ، و اولیـا امـر بـه آن نمودنـد و      مهمتر از جمیع آنـهاست ، و آن علمى است که انبیا، علیهم         

  .والحمدهللا تعالى . و آن عبارت از علوم ثالثه است چنانچه ذکر شد. ترغیب به آن کردند
  الحدیث الخامس و العشرون

  حدیث بیست و پنجم
بـسـنـدى المتصل الى شیخ المحدثین و اءفضلهم ، محمد بن یعقوب الکلینى ، رحـه اهللا تـعــالى ،               

ـدبـن یـحـیـى ، عـن احمد بن محمد، عن ابن محبوب ، عن عبداهللا بن سـنان ، قــال                   عـن مـحـم 
. هـو رجــل عـاقــل       : ذکرت الءبى عبداهللا ، علیه السالم ، رجال مبتلى بالوضوء و الصالۀ ، و قلت                

و : ه  و اءى عـقـل له و هـو یـطـیـع الشـیـطـان ؟ فـقـلت ل          : فـقـال ابـا عـبـداهللا ، عـلیـه السـالم       
سـله هـذا الذى یـاءتـیـه مـن اءى شـى ء هـو، فـانـه یقول           : فـقـال  ! کـیـف یـطـیـع الشـیـطـان    

  ) 743.(من عمل الشیطان : لک 
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  :ترجمه 
عـبـداهللا بـن سنان گوید یاد کردم براى حضرت صادق ، علیه السالم ، مردى را که مـبـتــال بــود                    

 حـضرت صـادق ، عـلیــه الـسـالم ،           ". او مرد عاقلى است      ":بـه وسوسه در وضو و نماز و گفتم         
 گفـتم بـه آن      "عـقـلى بـراى اوسـت و حال آنکه پیروى شـیطان مـى کنـد؟            ) چـه  ("فـرمـود کـه   

از او سـؤ ال کــن ایـنـکــه مــى آیــد او را              ": فـرمـود "!چگونه پیروى شیطان مى کند    ":حضرت  
  ".مل شیطان است از ع: چـه چـیز است آن ، پس همانا مى گوید

شـرح بـدان کـه وسـوســه و شــک و تــزلزل و شــرک و اشــتباه آنهـا از خطـرات شـیطانیه و                         
القـائات ابـلیـسـیـه اسـت کـه در قلوب مردم مـى انـدازد، چنانچـه طماءنینـه و یقـین و ثبـات و                      

  .خلوص و امثال اینها از افاضات رحمانیه و القائات ملکیه است 
 اجمال به طریق اختصار آن است که قلب انـسانى لطیفـه اى اسـت کـه متوسـط                    و تـفـسـیـر ایـن  

یک وجهه آن به عالم دنیا و ملک اسـت ،           . اسـت بـیـن نشئه ملک و ملکوت و عالم دنیا و آخرت            
پس ، قلب بـه    . و بـدان وجهه تعمیر این عالم کند، و یک وجهه آن به عالم آخرت و ملکوت نماید                

یى است که یک روى آن به عالم غیب است و صور غیبیه در آن منعکس شـود،                 مـنـزله آیینه دو رو   
و یـک روى آن بـه عـالم شـهادت است و صور ملکیه دنیاویه در آن منعکس شود، و یک روى آن                    

و صـور دنیاویـه از مــدارک        . به عالم شهادت است و صـور ملکیـه دنیاویـه در آن مـنعکس شـود                
مـدارک بـاطـنـه ، مـثــل خـیــال و وهــم ، در آن انـعـکــاس               حـسـیـه ظـاهـریـه و بـعـضـى     

و اگـر وجهـه   . پـیـدا کـنـد، و صـور اخـرویـه از بـاطـن عقل و سر قلب در آن انعکاس پیدا کنـد            
دنیاویه قلب قوت گرفت و توجه آن یـکـسـره به تعمیر دنیا شد و همـش منحـصر شـد در دنیـا و             

ـایـر مـشـتـهـیـات و مـالذ دنـیـاویـه ، بـه واسـطــه ایــن           مستغرق شد در مالذ بطن و فرج و س        
تـوجـه بـاطـن خـیـال مـنـاسـبـى پـیـدا کـنـد بـه مـلکــوت سـفــلى کــه بــه مـنــزله ظــل                   

و بـه واسـطه ایـن    . ظلمانى عالم ملک و طبیعت است و عالم جن و شیاطین و نفوس خبیثه اسـت    
لقائات شیطانیه است ، و آن القائات منشاء تخـیالت بـاطــله و   تـنـاسـب القـائاتـى که در آن شود ا   

 چـون بـالجمله توجه به دنیـا دارد، اشـتیاق بـه آن تـخـیــالت      و نـفـس  . اوهـام خـبـیـثـه گـردد  
بـاطـله پـیـدا کـنـد و عـزم و اراده نـیـز تـابـع آن گـردد و یـکـسـره جـمـیـع اعـمـال قـلبـیــه                 

سـنـخ اعـمـال شـیـطـانـى گـردد، از قـبـیـل وسـوسـه و شـک و تـردیـد و اوهـام           و قـالبـیـه از    
و اعـمـال بـدنـیـه نـیــز بــر       . و خیاالت باطله ، و ارادات بر طبق آن در ملک بدن کـارگـر گـردد             

طـبـق صـور بـاطـنـیـه قـلب گـردد، چـه که اعـمـال عـکـس و مـثــال ارادات ، و آنهـا مثـال و                    
 و اوهام ، و آنها عکس وجهه قلوب است ، پس ، چـون وجـهـه قـلب بـه عالم شیطان بوده                    عکس
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، القائات در آن از سنخ جهاالت مرکبه شیطانیه گـردد، و در نتیجه از باطن ذات وسوسه و شـک و                     
  .شرک و شبهات باطله طلوع کرده تا ملک بدن سرایت کند

ه تعمیر آخرت و معارف حقه شد و توجه آن به عـالم  و در این قیاس که ذکر شد، وجهه قلب اگر ب  
غیب شد، یک نحوه تناسبى با ملکوت اعلى ، که عالم مالئکه و نفوس طیبه سـعیده اســت و بــه                       
مـنـزله ظـل نـورانـى عـالم طـبـیعت است ، پیدا کند، و علوم مفاضه به آن از علوم رحمانى ملکى                  

ئات الهیه گردد، و از شک و شرک منزه و پاکیزه گردد و             و عقاید حقه ، و خطرات از خطرات و القا         
حالت استقامت و طماءنینه در نفس پیدا شود، و اشتیاقات آن نیز بـر طـبــق عــلوم آن ، و ارادات                      
بـر طـبـق اشـتـیـاقـات ، و بـاالخـره اعـمـال قـلبـیــه و قـالبـیــه و ظـاهـریــه و بـاطـنـیــه از                   

  .واقع شودروى مـیـزان عقل و حکمت 
و از براى این القائات شیطانیه و ملکیه و رحمانیه مراتب و مقاماتى است که اکنون مناسـب نیـست                    

  .تفصیل آن 
و داللت بـه آنـچـه ذکـر شــد مــى نـمـایــد بـعــضـى اخـبــار شـریـفــه مـثــل آنـچــه در                      

  :روایـت مـى کـنـد قال ) 744(مـجـمـع البـیـان از عـیـاشـى 
ـیـاشـى بـاسـنـاده عـن اءبـان بـن تـغـلب ، عـن جـعفر بن محمد، علیهما السالم ، قــال                روى الع 

اذن یـنـفــث   : ما من مؤ من اال و لقلبـه فـى صـدره اذنـان               : قـال رسـول اهللا ، صلى اهللا علیه و آله          
و ایـدهم   : یـؤ یـد اهللا المـؤ مـن بـالمــلک ، و هــو قبـل سـبحانه                . فـیـهـا الوسـواس الخـنـاس    

  ) 745.(بروح منه 
فـرمـود جـنـاب رسـول خـدا، صــلى اهللا علیـه و   : فـرمـود حـضـرت صـادق ، سـالم اهللا عـلیـه        

یک گــوش اســت کــه مـى دمـد در آن      : نیست مؤ منى مگر از براى قلبش دو گوش است           ":آله  
ـى فـرمـایــد  تـاءیـیــد مـ  . فرشته ، و یک گوش است که مى دمـد در آن شـیطان وسوسـه کــن                   

تاءییـد مـى    : خـداونـد مـؤ مـن را بـه فـرشـتـه ، و ایـن از قول خداى تعالى است که مى فرمایـد                 
  ".فرماید ایشان را به روحى از جانب خود

الشـیـطـان واضــع خـطـمــه عــلى    : انـه قـال :و فـى مـجـمـع البـحـریـن ، فـى حـدیـث آخـر 
 خـرطـوم الخـنـزیـر، یـوسـوس البــن آدم ان اقـبــل عــلى            قـلب ابـن آدم ؛ له خـرطـوم مـثـل      

  .الى غیر ذلک من الروایات ) 746.(فاذا ذکر اهللا خنس . الدنـیـا، و مـا ال یحل اهللا 
  ذکر اخبارى در چگونگى وضو و غسل و تطهیر ائمه ع و دورى آنها از وسواس: فصل 

ت کـه وسـوسـه از اعمال شیطانیه اسـت ، ـ   پـس از آنـکـه مـعـلوم شـد از طـریـق اهـل مـعـرفـ
چنانچه در این حدیث شریف که اکنون در مقام شرح آن هستیم و سایر احادیـث ذکـر فرمودنـد ـ     
. ناچاریم بیان این مطلب را از طریق دیگر که با اذهان عامه نزدیکتر و مـنـاسـبـتـر بــاشد بنمـاییم                 
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 و ضوابط بــرهانیه و مطـابق ذوق اهـل معرفـت و              گرچه بیان پیش نزد اهلش مطابق موازین عقلیه       
مشاهدات اصحاب قلوب است ، ولى چون بیان مبتنى بر اصول و قواعدى است که از حوصله این                  

پس ، گوییم که شاهد بر این کـه ایـن وسـاوس و              . اوراق خارج است از آن صرف نظر مى نماییم          
ت و داعـى دیـنــى و بـاعــث ایـمـانــى          اعمال از بازیچه هاى شیطانى و القائات آن مـلعـون اسـ         

در کـار نـیـسـت ، گـرچـه بـه خـیـال بـاطـل صـاحـبـش بـاشـد، آن اســت کــه آن مـخــالف                
مـثــال در   . بـا احـکـام شـریـعت و اخبار و آثار اهــل بـیــت عــصـمـت و طـهــارت اســت                   

ـم السـالم ، وارد اسـت کـیـفـیــت       اخـبـار مـتـواتـره از طـریـق اهـل بـیـت عـصـمـت ، عـلیـه        
و از  ) 747.(وضـوى رسـول خـدا، صـلى اهللا عـلیـه و آله و سـلم ، کـه بـا یــک غــسـله بــوده                    

ضـروریـات فـقـه اسـت اجـزاى یـک غـرفـه از بـراى وجــه ، و یــک غـرفــه بــراى غــسـل            
ـه یــا دو غــسـله مـحــل        و امــا بــا دو غـرفـ       . دسـت راسـت ، و یـکـى بـراى دسـت چــپ          

حـتـى از صـاحـب وسـائل استفاده شود فتواى به عدم جـواز، یـا تـاءمــل               ) 748(خـالف اسـت ،  
گـرچــه جــواز    ) 750(و از بـعـضـى دیـگـر نـقـل خـالف شـده اسـت ،        ) 749.(در عـدم جـواز  

داللـت بـر    ) 752 (و اخبار کثیـره   ) 751(دو غـسـله نـیـز مـحـل تـاءمل نیست ، و شهرت عظیمه           
استحباب آن دارد، لیـکـن بـعـیـد نـیـسـت افـضـلیـت یـک غـسـله ، مـنـتـهـا غــسـله اى کــه                

با سه غسله یعنى سه دفعه شستن ، به طورى که در هر دفعـه               ) ولیـکـن  (شـاداب کـنـد مـحـل را     
 وضـو اســت اگــر      موضع غـسـل را آب فـرا گـیـرد، بـال اشـکـال بـدعـت و حـرام و مـبـطـل            

و در اخـبـار اهــل بـیــت ، عـلیـهــم الـسـالم ، وارد اســت کــه                  . بـا فـضـل آن مـسـح کـنـد    
  ) 753.(غـسل سوم بدعت است ، و هر بدعتى در آتش است 

  
در ایـن صـورت ، ایـن شـخــص جـاهــل وسـواســى کــه بـیــشـتـر از ده مـرتـبــه غــسـل                    

هر مرتبه با دقت آب را به تمام عضو مى رساند، بلکه اول مـحـل را               مـحـل وضو را مى کند، و در        
خـوب تـر مـى کـنـد کـه آب جـریـان تـام پـیـدا مـى کـنـد و غـسـل شـرعـى حـاصــل مــى                  
شـود، پـس از آن مـکـرر در مـکـرر ایـن عـمـل را انـجـام مـى دهـد، بـا چـه مـیــزان بایـد آن                    

 کدام حدیث یا کدام فتواى فقیه است ؟ بیست سال یا بیـشتر بـدبخت بـا                  را منطبق کرد؟ آیا مطابق    
! همچو وضوى باطلى نماز کرده و پاى مـردم کـمـال قـدس و طـهـارت به حـساب آورده اسـت                   

شیطان با او بازى مى کند و نفس اماره بـالسـوء او را گـول مـى زنـد، بـا ایـن وصــف دیـگــران              
را به صـواب مـى داند آیا چیزى که مخالف نص متواتر و اجماع علمـا               تخطئه مى کند و خود      ) را(

است ، باید آن را از شیطان حـسـاب کـرد یــا از کـمــال طـهــارت نـفــس و تـقــوا؟ اگــر از                        
کـمـال تـقـوا و احـتـیـاط در دیـن اسـت ، چه شده است که بسیارى از این وسواسـیهاى بیجـا و                  
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ورى که احتیاط الزم یا راجح است احتیاط نمى کنند؟ تـاکنون کـى را               جاهلهاى متنسک راجع به ام    
 یــک     سـراغ داریـد کـه شبهات راجع به اموال وسواسى باشـد؟ تـاکنون کـدام وسواسـى عـوض                   

مـرتـبـه زکات یا خمس چند مرتبه داده باشد؟ و بجاى یک مرتبه حج چند مرتبه رفته بـاشــد؟ و                   
در ایـن   ) 754( کـرده بـاشـد؟ چـه شــد کــه اصــالۀ الحـلیــۀ             از غـذاى شـبـهـه نـاک پـرهـیـز    

بـا آنـکـه در بـاب حـلیــت      ! در باب خود حکم نـدارد؟    ) 755(مورد محکم است و اصالۀ الطهارۀ       
داللـت  ) 756(اجـتـنـاب از شـبـهـات راجـح اسـت ، و احـادیـث شـریـفـه ، مثل حدیث تثلیث              

یکى از ائمه معصومین ، سالم اهللا علیه و علـیهم       . کس آن را دارد   بر آن دارد، ولى در باب طهارت ع       
، وقتى که براى قضاى حاجت مى رفتند، بـا دسـت مـبـارک بـه رانـهـاى مبارک آب مى پاشـیدند                  

این بـیچاره که خود را مقتدى به این امام معصوم مى داند و احکـام               . که اگر ترشح شد معلوم نشود     
) پـرهـیــز (اخذ مى کـنـد، در وقـت تـصـرف در امـوال از هـیـچ چـیـز دین خود را از آن سرور     

از غـذایـى کـه بـا اتکال اصالۀ الطهارۀ مى خورد، پس از خوردن دست و دهان خود                ! نـمـى کـنـد 
در وقت خوردن به اصالۀ الطهارۀ تمسک مى کند، پس از غذا مى گوید همه چیز                ! را تطهیر مى کند   

از اهـل عـلم بـه گمان خودش باشد، جواب مى دهد مى خواهم بـا طهـارت                و اگـر   ! نجس است   
با آنکه مزیت نماز با طهارت واقعى تاکنون معلوم نشده ، و از فقها، رضوان               . واقعى نماز بـخـوانـم    

اگـر اهـل طـهــارت واقـعــى هــسـتـى ، چــرا اهــل             ! اهللا عـلیـهـم ، از آن اسـمـى نـدیـدیـم        
ى نـیـسـتـى ؟ فـرضـا کـه طـهـارت واقـعـى مـى خـواهـى تـحـصـیل کنى ، آیـا          حـلیـت واقـعـ 

ده مرتبه در آب کر و جارى شستشو کردن چیست ؟ با آنکه در آب جارى یـک مـرتـبـه و در آب                     
کـر ـ در غـیـر بـول یـا بـعـضـى نـجـاسات دیگر ـ یک مرتبه ، و در بول نیز على المشهور یـک    

 کند، و دو مرتبه اجماعا کافى است ، پس چندین مـرتـبـه شستن نیـست مگـر از                  مرتبه کفایت مى  
  !و چون امرى است بیمایه آنرا سرمایه قدس فروشى مى کنند. تدلیسات شیطان و تسویالت نفس 

از ایـنـهـا بـدتـر و فضیحتر وسوسه بعضى است در نیت نماز و تکبیرۀ االحرام ، زیـرا کــه در آن                    
حرم مى شوند و خود را از مقدسین محسوب مى دارند و با ایـن عـمــل بــراى                   مرتکب چندین م  

و در ایـن نـیـت کـه تـمـام اعـمـال اخـتـیـاریـه را بــدون آن            ! خـود مـزیـت قـائل مـى شـونـد    
نـمـى تـوان اتـیـان کـرد، و یـکـى از امـورى اسـت کـه الزمـه اعـمــال اخـتـیـاریــه اســت و                     

تـوانـد یـکـى از اعمال عبادیه یا غیر عبادیه را بدون آن اتیان کند، با ایـن وصـف ،                   انـسـان نـمـى   
به اختالف شیطنت آنها و تـسـلط شـیـطـان بـر آنـهــا، از یــک سـاعــت تــا چـنــد سـاعــت              
گـاهـى گـرفـتـار حـصـول ایـن امـر ضـرورى الوجـود هـسـتـنـد و آخـراالمـر حـاصـل نـمـى            

 ایـن امـر را بـایـد از خـطـرات شـیـطـانـیـه و اعـمـال ابـلیـس لعـیـن دانــسـت کـه                آیـا! شـود
این بیچاره را افسار کرده و امر ضرورى را بر آن مختفـى نـمــوده و او را مـبـتــال بــه محرمـات                        
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کثیره ، از قبیل قطع صالۀ و ترک آن و گذشتن وقت آن ، نموده ، یـا از طهـارت بـاطن و قـدس و                           
  ا باید محسوب داشت ؟تقو

و از شـئون وسـوسه یکى اقتدا نکردن به کسانى است که به حکم نص و فتوا محکـوم بـه عـدالت                   
هستند و ظاهر آنها صالح و به اعمال شرعیه مواظب هستند و باطن آنها را خداونـد عـالم اسـت و                      

طان مـهـار مـى   تفتیش از آن الزم است ، بلکه جایز نیست ، با این وصف ، شخص وسواسى را شی                 
و مـعـلل مــى    ! کـنـد و در گـوشـه مسجد از جماعت مسلمین کناره گرفته فرادى نماز مى خواند             

ولـى در عـین حـال از    ! کـنـد عـمـل خـود را بـه ایـنـکـه شـبـهـه مـى کـنـم بـه دلم نمى چسبد           
سـت ، ولـى چـون       با آنکه کار امامت سخت تر و جاى شـبهه در آن بیـشتر ا              ! امامت مضایقه ندارد  

  !موافق هواى نفس است در آن شبهه نمى کند
و از شـئون وسـوسـه ، کـه ابـتـالى بــه آن زیـادتــر اســت ، وسـوســه در قــرائت اسـت کـه                     
بواسطه تکرار آن و تغلیظ در اداى حروف آن گـاهى از قواعـد تجویدیـه خـارج مـى شـود، بلکـه                        

! را بطورى ادا مى کند که بـه قـاف شـبـیه مى شود          مثال ضالین   ! صورت کلمه به کلى تغییر مى کند      
و حاء رحمن و رحیم و غیر آنها را به طورى در حلق مى پـیـچـد کـه تـولیـد صـوت عـجـیـبـى                   

و بـیـن حـروف یـک کـلمـه را مـنـفـصل مى نماید به طورى که هیئت و ماده کلمـه                 ! مـى کـنـد 
باالخره نمازى کـه معـراج مـؤ        . مـنـسلخ مى شود  بکلى به هم مى خورد و از صورت اصلى خـود           

منین و مقرب متقین و عمود دین است از جمیع شـئون مـعـنـویـه و اسـرار الهـیـه آن غفلت شده                  
و به تجوید کلمات آن پرداخته ، و در عین حـال از تـجـویـد کـلمـات سـر بـه فساد آنها درآورده                   

آیا با این وصف اینها از وساوس شیطان      . ـخواهد بود بطورى که به حسب ظاهر شرع نیز مـجـزى ن        
است ، یا از فیوضات رحمن کـه شـامـل حـال وسـواسـى مـقـدس نـمــا شــده اســت ؟ ایــن                    
هـمـه اخـبـار دربـاره حضور قلب و اقـبـال آن در عـبادات وارد شـده ، بیچـاره چیـزى را کـه از                      

وسـه در نـیـت و کـشـیـدن مـد و ال الـضالین           حضور قلب علما و عمال فهمیده است هـمـان وسـ        
آیـا  )! اسـت   (را بیش از اندازه مقرره و کج نمودن چشم و دهان و غیر آن را در وقت اداى کلمات                    

اینها مصیبت نیست که انسان از حضور قلب و معالجه تشویش خاطر سالهاى سـال غافـل اسـت و                    
 عبادت نداند و طریق تـحــصـیـل آن را از          اصال در صدد اصالح آن نباشد و آن را شاءنى از شئون           

عـلمـاى قـلوب یـاد نـگـیـرد و آن را عـمـل نـکند، و به این اباطیل ، که به نص کتـاب کـریم از                      
و ) 758(و به نص صـادقـیـن ، عـلیـهـم السـالم ، از عـمـل شـیـطـان اسـت             ) 757(خناس لعین   

اطل است ، بپـردازد، سـهل اسـت ، آنهـا را از شـئون             بـه فـتـواى فـقـهـا عـمـل بـه واسـطـه آن ب       
  !قدس و طهارت به شمار آورد؟
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و گـاهـى مـى شـود کـه وسوسه در انسان پیدا مى شود یا زیاد مى شود بواسطه آن که جـاهــالن                    
مثال از دیانت و قـدس و تقـواى او          . مـثـل خـود آن را بـراى او در عـداد فـضـایل به شمار آورند           

بـا ایـنـکــه    !  است وسواسى شـده اسـت          کنند که این شخص از بس متدین و مقدس          تعریف مى   
وسـوسـه ربـطـى بـه دیـانـت نـدارد، بـلکـه مـخـالف دیـن و از جـهـل و نـفـهـمــى اســت ،                 
ولى چـون حـقـیـقـت امر را به او نگفتند و از او احتراز نکردند و او را سـرزنــش نـنـمـودنــد،                    

و مـدح و ثـنـا کـردنـد، ایـن عمل شنیع را تعقیب کرده تا به حد کمال رسـانده و خـود     بـلکـه از ا  
  . مقربین دور کرده است  را ملعبه شیطان و جنود آن قرار داده و از ساحت قدس 

پـس اى عـزیـز، اکنون که معلوم شد عقال و نقال این وساوس شـیطانى اسـت و ایـن خطـرات از                      
ال ما را باطل و دل ما را از حق تعالى منصرف مى کند، و شاید به ایـن                   عـمـل ابـلیس است که اعم    

وسوسه در عمل قانع نشود و شاهکار خود را به کار برد و وسوسه در عقایـد و دیانـت در شـمــا                       
ایـجـاد کـنـد و بـه صـورت دین شما را از دین خدا خارج کند و در مبداء و معاد مردد نـمـایــد                     

رساند، و امثال شما را که از راه فسق و فجور نمى توانـد اغــوا کـنــد و بــه                     و بـه شقاوت ابدى ب    
ضـاللت بـکـشـانـد از طـریـق عـبـادات و مـنـاسـک پـیـش آمـده اول اعـمـال و افـعالى را کـه                
باید به وسیله آنها به قرب الهى و معراج قرب حق تعالى نـائل شــد، بـکــلى ضـایــع و بـاطــل                      

اب بـعـد از سـاحـت مـقـدس ربـوبـى جـل شـاءنـه و قـرب بـه ابـلیس و جنود آن               کـرده اسـبـ 
شده ، و باالخره بیم آن است که با عقاید شما بازى کند، باید هر طورى شده است و با هر ریاضتى                      

  .است در صدد معالجه آن برآیید
  عالج وسوسه: فصل 

 کـه انـسان را بـه هالکـت ابـدى و شـقاوت               بـدان کـه عـالج ایـن مـرض قلبى ، که بـیم آن دارد           
سـرمـدى بـرسـانـد، چـون سـایـر امـراض قـلبـیـه بـا عـلم نـافـع و عـمــل بــسـى سـهــل و                 

 در صـدد عـالج        ولى انـسـان بـایـد اول خـود را مریض بداند، پس از آن خودش             . آسـان اسـت   
ت را براى این بیچاره مرتب کرده کـه     برمى آید، ولى عیب کار آن است کـه شیطان به طورى مقدما           

  !خود را مریض نمى داند، بلکه دیگران را منحرف از راه و غیر مبالى به دین مى داند
امـا طـریـق عـلم ، پـس تـفـکـر نـمـودن در ایـن امـورى اسـت کـه ذکـر شـد انـسـان خــوب                 

یـن عملـى کـه مـى کنـد و مـى             فکر کند آیـا ا    . اسـت اعمال و افعالش از روى تفکر و تاءمل باشد         
خواهد مـرضـى خـداونـد تـعـالى باشد از کجا و از کى اخذ مى کند که کیفیت آن بایـد چنـین و                     

معلوم است عوام از مردم از فقها و مراجع تقلید آنها از کتاب و سنت و طرق اجتهادیـه                   . چنان باشد 
 مـراجـعـه کـنـیــم بــه کـتــب        ، کـیـفـیـت عـمـل را بـه دسـت آورنـد، پـس ، مـا وقـتـى کـه           

فـقـها، از عـمـل رسـوایـى تـکـذیـب شـده و بـعـضـى از اعـمـال او را بـاطــل شـمرده انـد، و                   
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وقتى که مراجعه کنیم به احادیث شریفه و کتاب الهى ، مـى بینـیم کـه عـمــل او را از شـیـطــان                        
این انسان عـاقــل اگــر شـیـطــان     پس ، در    . شـمـرده انـد و سـلب عـقل از صاحبش فرموده اند        

بـر عـقـلش مـسـلط نـشـده بـاشـد و قـدرى تـاءمـل و تـفـکـر کـنـد، بـایـد بـر خــود حـتــم       
کـنـد کـه دسـت از ایـن عـمـل فاسد بردارد و در صدد برآید که عمل خود را تصحیح نمایـد کـه             

  .مرضى حق تعالى باشد
ـه ایـن امـر را یـافـت ، بـه مـردم مـعـمـولى مراجعه کنـد           و الزم اسـت هـر کـس در خـود شـائب       

و عـمـل خـود را عـرضـه بـر عـلمـا و فـقـهـا دارد و اسـتفسار از آنها کند که آیا مبتال به مـرض                     
زیـرا کـه بـسـیـار اوقـات انـسـان وسـواسـى از حـالت خــود غـافــل            . وسـواس اسـت یـا نـه     

یگران را بى مباالت مى داند، ولى اگر قدرى فکر کند، ایـن عـقـیــده را                است و خود را معتدل و د      
نـیـــز مـــى فـهـمـــد از شـیـطـــان و القـــائات آن خبیــث اســت ، زیــرا کــه مــى بینــد علمــاء و  
دانـشـمـنـدان بـزرگ ، که به علم و عمل آنها عقیده مند است ، بلکه مراجع تقلیـد مـسلمین ، کـه                      

 از آنها اخذ مى کند، عملشان بر خالف اوست ، و نتوان گفـت کـه نـوع     مـسـائل حـالل و حرام را    
مـتـدیـنین و علما و بزرگان دین مباالت به دین خدا ندارنـد و شـخص وسواسـى فقـط مقیـد بـه                       

وارد مرحله عمل   . و پـس از آنـکـه عـمـال فـهـمـیـد، الزم اسـت اصـالح عمل           . دیـانـت اسـت   
که بى اعتنایى کند به وسوسه شیطانى و خـیـاالتـى کـه بـه او القـا             و عمده در عمل آن است       . شود

مـثال اگـر مبـتال بـه وسوسـه در وضوسـت ، بـه رغـم شـیـطــان یــک غـرفــه آب                         . مـى کـنـد 
. البـد شـیـطـانـش مــى گـویــد کــه ایــن عـمــل صـحـیــح نـیــسـت                 . اسـتـعـمـال کـنـد 

ن درسـت نـیـسـت ، پــس بـایــد عمـل رسـول خـدا،              جـواب او را بـدهـد کـه اگـر عـمـل مـ       
رســول خــدا،   . صلى اهللا علیه و آله ، و ائمه طاهرین ، علیه السالم ، و جمیع فقها درست نـبـاشـد   

صـلى اهللا علیه و آله ، و ائمه هدى ، علیهم السالم ، قریـب سیـصد ســال وضــو گــرفتند، و بـه                          
نطور بود، پس اگر عـمـل آنـها باطل بود، بگذار عمـل           حسب اخبار متواتره کیفیت وضوى آنها همی      

مــن ایـنـطــور عـمــل      : و اگر مقلد مجتهدى هستى ، به شیطان جـواب بـده           . من نیز باطل باشد   
مـى کـنـم بـه راءى مـجـتـهـد، اگـر وضـوى مـن بـاطـل شـد، خداونـد از مـن مـؤ اخـذه نمـى                      

کیک در راءى مـجـتـهـد کرد که او چنین نفرمـوده ،  و اگر ملعون تش. فرماید و به من حجتى ندارد    
چندین مـرتـبـه کـه اعـتـنـا بـه قـولش نــکردى        . کتب آنها در دست است باز کن و نشان او بده            

و به خالف راءى او رفتار کردى ، البته از تو ماءیوس مى شود، و امیـد اسـت کـه معالجـه قطعـى                          
  : معنى مذکور است مرضت بشود، چنانچه در احادیث شریفه این

الرجــل یــشـک کـثـیــرا      : قـلنـاله  : فـعـن الکـافـى بـاسـنـاده عـن زرارۀ و اءبـى بـصـیـر، قـاال        
فـانــه  : قـلنــا . یـعـیــد : فـى صـالتـه حـتـى ال یـدرى کـم صـلى و ال مـا بـقـى عـلیـه ؟ قـال               
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ال تعودوا الخبیث من    : ثم قال   . ى شکه   یـمضى ف : قـال  . یـکـثـر عـلیـه ذلک ، کـلمـا اعـاد شـک        
فلیمض اءحدکم فى الوهم ، و      . انفسکم بنقض الصالۀ ، فتطمعوه ، فان الشیطان خبیث یعتاد لما عود           

ثــم  : قــال زرارۀ    .  الصالۀ ، فـانـه اذا فـعـل ذلک مـرات ، لم یـعـد الیـه الـشـک                 ال یکثرن نقض    
  ) 759.( السالم ، فاذا عصى ، لم یعد الى اءحدکم انـمـا یـرید الخبیث ان یطاعلیه: قـال 

یعنى به حـضرت بـاقر یـا حـضرت صـادق عـلیـهـمــا              (گفتیم به او    ": زراره و ابـوبـصـیـر گفتند   
که مردى شک مى کند بسیار در نمازش ، حتـى اینکـه نمـى دانـد چقـدر نمـاز کــرده و                        ) السالم  

 همانا براى او زیاد اتفاق مى افتد،        ": گفتیم   ". کند  اعاده ":  فرمود "چـقـدر بـه عهده او باقى است ؟      
.) یعنى اعتنا بـه شـک نکنـد        (".بگذرد در شکش    ":  فرمود ".هر وقت اعاده مى کند شک مى نماید       

 عادت ندهید آن پلید را به خودتان در شکستن نماز، پس بـه طـمــع انـدازیــد                 ":پس از آن فرمود   
یـعـنـى ، هـر آیـنــه     . ت دارد به چیزى که عادت داده شـد       او را، زیـرا که شیطان پلید است و عاد        

همانا اگر چنـد مرتبـه چنـین کـرد،     . بگذرد هر یک شما در شک و اعتنا نکند و زیاد نشکند نماز را           
 جز این نیست کـه آن خـبـیث مـى خواهـد           ": زراره گفت پس از آن فرمود      ".شکش عود نمى کند   

  ". نمى کند به سوى هیچیک شمااطاعت شود، پس وقتى که عصیان شد، عود
اذا کثر علیک السهو، فامض فى صـالتک        : و بـاسـنـاده عـن اءبـى جـعـفـر، عـلیـه السـالم ، قـال          

  ) 760.(انما هو من الشیطان . ، فانه یوشک اءن یدعک 
 البته وقتى مدتى مخالفت او را کردى و اعتنا به وسواس او نکردى ، طمعش از تو بریده مـى شـود،                 

ولى در خـالل ایـن مخالفت ، تضرع و        . و حـالت ثـبـات و طـمـاءنـیـنـه نـفـس عـود مـى کـنـد        
زارى به درگاه حق تعالى کن و از شر آن ملعون و شر نفس آن ذات مـقـدس پـناه ببـر و اسـتعاذه                       

 اسـتعاذه  چـنـانـچـه در روایـت کـافـى نـیـز    . نما به ذات مقدس ، البته دستگیرى از تو مى فرماید          
اءتــى رجــل    : باسناده عن اءبـى عـبــداهللا ، عـلیــه الـسـالم ، قــال               : از شیطان دستور داده شده      

یـا رسول اهللا اءشکو الیک ما اءلقـى مـن الوسوسـۀ فـى              : النـبـى ، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، فـقـال          
ذا دخـلت فـى صـالتـک ،     ا: فـقـال  . صالتى حتى ال اءدرى ما صـلیـت مـن زیـادۀ اءو نـقـصـان           
بـسم اهللا و بـاهللا ، توکلـت علـى اهللا ،             : فـاطعن فخذک االءیسر باءصبعک الیمنى المسبحۀ ، ثم قـل           

  ) 761.(فانک تنحره و تطرده . اءعوذ باهللا السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 
صــلى اهللا  حـضـرت صـادق ، عـلیـه السـالم ، فـرمـود آمـد مـردى خـدمــت رســول خــدا ـ     

یـا رسـول اهللا شـکایت مى نمایم به تو از آنچه القا مـى شـود بـه                 ":عـلیـه و آله و سـلم ، گـفـت        
  ".من از وسوسه در نمازم ، حتى اینکه نمى دانم چقدر نماز کردم از زیاده یا کمى 
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: ووقتى داخل نماز شدى ، بزن با انگشت سبابه دست راستت به ران پاى چپت ، پـس بــگ                   ":فرمود
 و الحمـدهللا اءوال و آخـرا و ظـاهرا و باطنـا، و               ".پس همانا دور کنى و طـرد کنـى او را          ... بسم اهللا   

  .الصالۀ و السالم على محمد و آله الطاهرین 
  الحدیث السادس و العشرون

  حدیث بیست و ششم
بــن  بـالسند المتصل الى ثقۀ االسالم ، محمد بن یعقوب الکلینى ، عن محمد بـن الحـسن و علـى                     

محمد، عن سهل بن زیاد و محمد بن یحیى ، عن اءحمد بن محمد، جمیعا، عن جعفر بن محمد اال                    
شـعـرى ، عن عبداهللا بن میمون القداح ، و على بن ابراهیم ، عن اءبیه ، عن حماد بن عیسى ، عـن                      

مـن  :  علیـه و آلـه       القـداح ، عـن اءبـى عـبـداهللا ، عـلیـه السـالم ، قـال قـال رسول اهللا ، صلى اهللا               
و ان المـالئکـۀ لتـضع اءجنحتهـا      . سلک طریقا یطلب فیه علما، سلک اهللا بـه طـریـقـا الى الجـنـۀ            

و انه یـسـتـغـفـر لطـالب العــلم مــن فــى الـسـمـاء و مــن فــى االرض                 . لطالب العلم رضا به     
و ان  .  سائر النجوم لیلۀ البـدر     و فضل العالم على العابد کفضل القمر على       . حـتـى الحـوت فى البحر   

العلماء ورثه االنـبیاء، ان االنبیاء لم یورثوا دینارا و ال درهما، و لکن ورثوا العلم ، فمـن اءخـذ منـه ،                       
  ) 762.(اءخذ بحظ وافر

  :ترجمه 
 کــسـى کــه     ": رسول خدا، صلى اهللا علیه و آله ، فرمـود         : فـرمـود حـضرت صادق ، علیه السالم       

و همانـا   . را که طلب کند در آن علمى را، سلوک دهد خداوند به او راهـى در بهـشت                   بـرود راهى   
و هــمانا طلـب     . فرشتگان پهن مى کنند پرهاى خود را براى طالب علـم از روى خـشنودى بـه او                 

مغفرت و آمرزش کند براى طالب علم هر کس در آسمان و هر کس در زمین مى بـاشــد، حـتــى              
ضـیـلت عـالم بـر عـابـد مـثـل فـضـیـلت ماه است بـر دیگـر سـتارگان در        و فـ . مـاهـى در دریـا  

و همانا علما ارث بر پیغمبران اند پیغمبران به ارث نگذاشتند پول طال و نقره ، و لیکن به                   . شب بدر 
  ".ارث گذاشتند علم را، پس کسى که اخذ کرد از آن ، حظ بسیارى برد

اج به شرح ندارد، ولى ایـن چنـد خـصلتى را کـه رســول                شـرح بدان که الفاظ روایت شریفه احتی      
اکـرم ، صـلى اهللا عـلیـه و آله و سـلم ، بـراى فـضـیـلت طـالب عـلم و عــلما بیـان فرمودنـد در         

  .و على اهللا التکالن . ضمن چند فصل به مناسبت به شرح آنها مى پردازیم 
  . حق تعالى او را سلوک طریق جنتدهدفـــصــل ، در بـیـان آنـکه کسى که سلوک طریق علم کند

یکى علوم دنیـایى ، کـه   : و بـایـد مـقـدمـتـا دانـست که علوم مطلقا منقسم مى شود به دو قسمت         
و دیگر علوم اخرویه ، که غایت در آنها نیل به           . غایت مقصد در آنها رسیدن به مقاصد دنیویه است          

و پیش از این اشـاره شـد بـه اینکـه            . ه است   مقامات و درجات ملکوتیه و وصول به مدارج اخروی        
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غالبا امتیاز این دو نحوه علم به امتیاز نیات و قصود است ، گرچه خود آنها نیز فـى حـد نـفسها به                     
و به مناسب آثارى که در این حدیث شریف براى طـلب عـلم و عـلمـا بیان               . دو سنخ منقسم شوند   

  .و این واضح است .  آخرت است فرمودند، مقصود از این علم قسم دوم و علم
یــا  : و نـیـز پـیـش از ایـن ذکـر شـد کـه کـلیـه عـلوم اخـرویـه از سـه حـال خـارج نـیـسـت                  

از قـبـیـل عـلم بـاهللا و مـعـارف اسـت ، یـا از قـبـیـل عـلم تـهـذیـب نـفـس و سـلوک الـى اهللا           
اکنون گوییم که تعمیر نشئه آخرت بسته به         . اسـت ، یـا از قـبـیل علم آداب و سنن عبودیت است          

یکى جنت ذات ، کـه      : این سه امـر اسـت ، و بـنـابراین ، جنات نیز به تقسیم کلى سه جنت است                 
و دیگر جنت صفات ، که نتیجه تهذیب نفـس و ارتیـاض             . غایت عـلم بـاهللا و مـعارف الهیه است        

و ایـن جنـات     . بودیـت و نتیجـه آن اسـت         و سوم جنت اعمال ، که صورت قیـام بـه ع           . آن است   
اســت ، چــون     ) 763(معموره و آبـادان نـیـسـتـنـد، چـنـانـچــه ارض جـنــت اعـمــال قــاع              

چنانچه اگر مقـام    . و آبادان و عمران آنها تابع عمران و آبادانى نفس است            . اراضى نفس در اول امر    
نـشود، بهـشت ذات و جنـت لقـاء از بـراى             غیب نفس تعمیر به معارف الهیه و جذبات غیبیه ذاتیه           

و اگـر تـهـذیب باطن و تحلیه سر نگردد و عزم و اراده قوى نشود و قلب                . انسان حـاصـل نـشـود  
مـجالى اسماء و صفات نگردد، بهشت اسماء و صفات ، که جنـت متوسـطه اسـت ، بـراى انـسان                    

 افـعـال و حـرکـات و سـکـنــات او        و اگـر قـیـام بـه عـبـودیـت نـکـنـد و اعـمـال و        . نـبـاشـد
مـطـابـق دسـتـورات شـرایـع نـبـاشـد، بـهـشـت اعمال ، کـه فیهـا مـا تـشتهیه االءنفـس و تلـذ                    

  .مى باشد، از براى او نیست ) 764(االءعین 
بـنـابـرایـن مـقـدمـه ، کـه مـطـابـق بـا بـرهـان حـکـمـى و ذوق اهـل معـارف و اخبـار انبیـا و                    

علیه السالم ،و مستفاد از کتاب کریم الهى است ، علوم به هـر درجـه کـه هــسـتـنـد، چــه        اولیاء،  
عـلم المـعـارف بـاشـد یـا غـیـر آن طـریـق وصـول بـه جـنـت مـنـاسب با آن است ، و سـالک                  

) 765(و مـا پـیـش از ایـن ذکــر کـردیــم          . طریق هر علمى سالک طریقى از طرق بهشت اسـت          
لم مـطـلقـا طـریـق بـه عـمـل اسـت حـتـى عـلم المـعـارف ، مـنتها آنکه علـم المعـارف                کـه عـ 

اعمالى است قلبى و جذباتى است باطنى که نتیجه آن اعمال و جذبات ، و صور باطنه آنها صـورت            
پس ، سلوک طریق علم سلوک طریق طریق جنـت اسـت ، و طریـق                . جنت ذات و بهشت لقاست      

  .ت طریق نیز طریق اس
  نکته مهمه

سلک اهللا به الى الجنۀ و سلوک علمى را بـه عبـد نــسبت داده و                 : و نـکـتـه ایـن که فرموده است       
سلوک الى الجنۀ را به ذات به مقدس حق نسبت داده است ، براى آنست که در مقـام کثـرت جنبـه     

اال با نـظـرى تـوان    کسب عبد را غلبه داده ، و در مقام رجوع به وحدت جبنه حق را غلبه داده ، و                    
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و وجـــدوا مـــا عـــملوا : گـفـــت ســـلوک الــى الجـنـــۀ نـیـــز مـنـــسـوب بـــه عـبـــد اســـت  
و مـن یـعـمـل مـثـقال ذرۀ شـرا یـره         . فـمـن یـعـمـل مـثـقـال ذرۀ خـیـرا یـره       ) 766.(حـاضـرا

ق و مـنــسـوب بــه      و با نظرى توان گفت سلوک الى العلم نیز به تـاءیـیـد و تـوفـیـق حـ             ) 767.(
  ) 768.(قل کل من عنداهللا : ذات مـقـدس اسـت 

و جناب محقق فالسفه و فخر طایفه حقه ، صدر المتاءلهین ، رضوان اهللا علیه ، را در این مقام بیانى                     
است که مبنى بر آن است که نفس ادراک مالیم و منافر جنت و نار است ، و علوم از مالیمت نفس                

و این مخالف با نظریه خود آن بزرگوار است در مسفورات حکیمـه      . ت آن است    ، و جهل از منافرا    
که او را مسلکى است که جنات و دوزخ را به لـذات و آالم حاصـله                 ) 769(خود بر رد شیخ غزالى      

و ) 770.(در نفس حمل کرده ، و وجود عینى آنها را منکر شده است ، چنانچه از او مـنـقول است                    
مخالف برهان حکماست ، خالف اخبار انبیاء و کتب سماویه و ضرورت جمیـع            این مذهب با آنکه     

و حضرت فیلسوف عظیم الشاءن او را رد و خیالش را ابـطـال فـرمـوده ، ولى شـبـیه                . ادیان است   
و در هر   . آن معنى را خود آن بزرگوار در این مقام فرموده گرچه اصـل مـسلک غزالى را انکار دارد                

  .م در نظر قاصر صحیح نیاید، ولى مناسب این اوراق بیش از این تفصیل نیست صورت ، این کال
  فـصـل ، در بـیـان آنـکـه فـرشتگان بالهاى خویش را براى طالب علم فرش کنند

بـدان کـه از براى مالئکۀ اهللا صنوف و انواعى کثیره است که جز ذات مقدس عالم الغیوب کـسـى                  
) 771(و مــا یـعــلم جـنــود ربــک اال           : د حـق هـسـتـنـد نـیـسـت     عـالم بـه آنـهـا کـه جـنـو    

  ) 772.(هو
یـک صـنـف از آنـهـا مـالئکـه مهیمین مجذوبین هستند که اصال نظر به عـالم وجودیـه ندارنـد و          
نـدانـنـد خـداونـد آدم را خـلق فـرمـوده یـا نـه ، و مــسـتـغـرق جمـال و جـالل حـق و فـانى                      

) 774.(و گویند در آیه شریفه ن و القـلم و مــا یــسـطـرون              ) 773.(س او هستند  کبریاى ذات مقد  
و طـایـفـه دیـگـر مـالئکـه مـقربین و سکنه جبروت        . کـلمـه مـبارکه ن اشاره به آن مالئکه است         

و آنها انواع کثیره هستند که از بـراى هـریـک از آنـهـا شـاءن و تـدبـیـرى اسـت در                . اعلى هستند 
و طـایـفــه دیـگــر مـالئکــه عــوالم     . والم که از براى دیگرى آن شاءن و تـدبـیـر نـیــسـت        عـ

و طـایـفـه دیـگـر مـالئکـه موکله به عـوالم طبیعـت هـستند و مُلـک               . بـرزخ و مـثـال هـسـتـنـد   
لـک  و این دسته از مالئکه مدبره در عـالم مُ         . هستند که هریک مـوکـل امـرى و مدبر شاءنى هستند        

غیر از مالئکه مـوجـوده در عـالم مـثـال و بـرزخ اسـت ، چـنـانـچـه در محل خود مقرر اسـت و    
  ) 775.(از اخبار نیز مستفاد شود

و بـبـاید دانست که اجنحه و ریاش و اعضاى دیگـر در جمیـع اصـناف مالئکـه نیـست ، بلکـه از                        
ى مـنـزه و مـبـرا هـسـتـنـد از امـثـال       مـالئکـه مـهـیـمـیـن گـرفـتـه تـا سـکـنـه مـلکـوت اعـل      
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و آنهـا مجـرد از جمیـع مـواد و لـوازم آن و تقـدرات و عـوارض آن                     . این اعضا و اجزاى مقداریه      
و اما مالئکه عوالم مثال و موجـودات ملکوتیـه برزخیـه در جمیـع آنهـا اجـزا و اعـضا و            . هـسـتند

ون از عوالم تقدرات برزخیـه و تمـثالت         و چ ). است  (اجـنـحـه و ریـاش و غیر آن ممکن التحقق         
و . مـثـالیـه هـستند، هر یک داراى مقدارى خاص و اعضا و جوارحى مخصوص به خود مى باشند               

راجع به ایـن صـنـف از مـالئکـه      ) 777(و اولى اءجنحۀ مثنى و ثالث و رباع         ) 776(الصافات صفا 
اسطه احاطه وجـودیـه قـیـومـیـه مــى      لیـکـن مالئکه مقربین و قاطنین جبروت اعلى به و        . اسـت  

تـوانـنـد در هـر یـک از عـوالم بـه هـیـئت و صـورت آن عـالم مـتـمـثـل شـونـد، چـنـانـچــه                
جـبـرئیـل امـیــن ، کــه از مـقـربـیــن درگــاه و حـامــل وحــى الهــى و از اعــلى مـراتــب             

رسـول اکــرم صــلى اهللا عـلیــه و         مـوجـودات سـکـنـه جـبـروت اسـت ، بـراى ذات مـقـدس         
آله و سـلم ، در مـثـال مـقـیـد دایـمـا، و در مـثـال مـطـلق دو مـرتـبـه ، و در مــلک گـاهــى ،                      

حـتـى در مـلک گـاهـى مـتـمـثـل بـه صورت دحیه کلبـى ، رضـیع رسـول               . مـتـمـثـل مـى شـد  
  ) 778.(مى شداکرم ، صلى اهللا علیه و آله و سلم ، که اجمل ناس بود، 

و بباید دانست که تمثل ملکى مالئکه در عرض موجودات ملکیه نیست که هر سـلیم الحـس آن را                    
بـبـیند، بلکه باز وجهه ملکوتى آنها غالب و جهات ملکیه مغلـوب اسـت ، و لهـذا آنهـا را پـس از                        

 خـاتــم   تمثالت ملکیه نیز مردم با چشم ملکى نمى دیدند، بلکه با تاءییـد حـق و اشـاره حـضرت                   
االنـبـیـا، صـلى اهللا عـلیـه و آله و سـلم ، بـعـضـى از اصـحـاب جـبرئیل را که به صورت دحیـه                   

و بدین بیان طالبان علـم و معرفـت و مـتـوجـهـیــن بــه حـق و حقیقـت و                    . کلبى بود مى دیدند   
ود مالئکـه و    سالکین طریق رضاى الهى از اوالد روحانى آدم صفى ، سالم اهللا عـلیـه ، کـه مــسـج                

هستند، و جمیع مالئکۀ اهللا عنایت به او دارند و به تاءیید و تربیـت او                ) بود(مطاع تمام دایره وجود     
و چون این ملکى ملکوتى شده و این ارضى سمائى شده ، قدم بر جناح مالئکه گذاشـته                  . ماءموراند

 جناح مالئکه قرار گرفتـه      است ، که اگر چشم بصیرت ملکوتى و مـثـالى بـاز شـود، مى بیند که بر              
این راجع به آنها که از ملک سفر به ملکوت کردند،           . و با تاءییدات آنها طى طـریـق مـى نـمـایـنـد       

  .گرچه باز در طریق هستند
و امـا آنـهـا کـه ملکى هستند و باز به ملکوت وارد نشده اند، ممکـن اسـت ملکـوتیین بـه تاءییـد                       

تـواضـع آنـهـا پـرهـاى خـود را فــرش آنــها قـرار دهنـد بـراى      آنـهـا مـشـغـول شـده و بـراى  
خـوشنودى از آنها و عمل آنها، چنانچه در این حدیث شریف و در حدیث غوالى اللئالى اشاره بـه                  

فـیـه عـن المـقـداد، رضـى اهللا عـنـه ، اءنـه قـال سـمـعـت رسـول اهللا ، صـلى اهللا               . آن فـرمـوده   
ان المالئکۀ لتضع اجنحتها لطالب العلـم حتـى یطاءعلیهـا رضـا بـه               : لم ، یـقـول    عـلیـه و آله و سـ    

مـقـداد، عـلیـه الرحـمـۀ ، گـویـد شـنـیدم پیغمبر خدا، صلى اهللا علیه و آله و سـلم ، مـى                   ) 779.(
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همانا فرشتگان پرهاى خود را مى گذارند براى طالب علم تا آنکه بر آنها قدم نهد از جهـت                   : فرمود
  .یت به اورضا

پـس ، معلوم شد که اول قدم الى اهللا و الى مرضاته ، قدم به دوش مالئکه و جلوس بر جنـاح آنـان      
و تا آخر مراتبت تحصیل و حصول علم و معارف ایـن فـرش و افتـراش موجـود اســت ،                      . است  

مـنـتها مراتب فرق مى کند، و مالئکه و مؤ یدین این سـالک طریـق علـم عـوض شـوند تـا کــار                         
ـالک بـه جـایـى رسـد که قدم از فرق مالئکه مقربین بردارد و عـوالمى طـى کنـد و مـدارجــى             س

بـپـیـمـایـد کـه مـالئکـه مـقـربـیـن در آنـجـا راه نـیـابـنـد و جبرئیل امین وحى اعتراف به عجز               
  ) 780.(لو دنوت اءنملۀ الحترقت : کند و گوید

مـصادم با برهان ، بلکـه موافـق بـا آن ، اسـت ، داعـى بـه                   و پـس از ایـنـکـه ایـن مـطـلب غـیـر        
تـاءویـل نـیـسـت ، چـنـانـچـه فـیـلسـوف مـعـظـم ، جـنـاب صـدرالمـتـاءلهـیـن ، ارتـکــاب            

با آنکه مالئکه عالم مثال و تمثالت ملکیه و ملکوتیه مالئکه را معتـرف و اثبـات              ) 781(آن فرمودند، 
ت علمیه خود فرمودند با بیاناتى بینظیـر کـه مخـتص بـه خـود آن                 آن را در کتب حکمیه و مسفورا      

  .بزرگوار است 
  در بـیان آنکه تمام سکنه آسمان و زمین استغفار مى کنند براى طالب علم: فـصـل 

بـدان کـه در مـحـل خـود مـقـرر اسـت که حقیقت وجود عین تمام کماالت و اسـماء و صـفات                   
و از ایـن جـهـت حـق تـعــالى جــل         . رف کـمـال اسـت    است ، چـنـانـچـه صـرف وجـود صـ     

شـاءنـه کـه صـرف وجـود اسـت صـرف تـمـام کماالت اسـت ، و عـین همـه اسـماء و صـفات                     
و بـه برهـان     ) 782.(و در حدیث است کـه علـم کلـه ، قـدرۀ کلـه                . جـمـالیـه و جـاللیـه اسـت     

اسـت ، و هیچیـک از کمـاالت امکـان           پیوسته است که حقیقت وجود در مرائى عین همه کماالت           
انسالخ از آن ندارد، منتها ظهور آن کماالت به مقدار سعه و ضیق وجود و جـال و کـدورت مـرآت                      
است ، و از این جهت تمام سلسله وجود آیات ذات و مـرآت اسـماء و صـفات انـد نقطـه و ایـن                          

 اتقان برهان به پایـه ایـن        مطلب با این کـه مبرهن است ، بلکه کمتر از مطالب حکمیه و در قوت و               
مسئله مـى رسـد، مـطـابق با مشاهدات اصحاب شهود و ذوق ارباب معرفت اسـت ، و موافـق بـا                    

چنانچـه در   . آیات کـریـمـه کتاب کریم و اخبار اهل بیت عصمت و طهارت علیه الـسالم ، اسـت                  
 یـسبح هللا مـا فـى    :چندین مـوضـع از کـتـاب الهـى تـسـبیح کافه موجـودات را گوشـزد فرمـوده        

و ان مــن شـى ء اءال یـسبح بحمـده و لکـن ال تفقهـون                  ) 783.(السـمـوات و مــا فــى االءرض        
و پر واضح است که تسبیح و تقـدیس و ثنـاى حـق تعـالى مـستلزم عــلم و             ) 784.(تـسـبـیـحهم  

ى مـعـرفـت بـه مـقـام مـقـدس حـق و صـفـات جـالل و جمال است ، و بدون هیچ گونه معرفتـ             
و در اخبار شریفه بطورى این مـطـلب شـریـف را بـا صـراحــت لهـجــه              . و علمى متحقق نشود   
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بـیـان فـرمـودنـد کـه بـه هـیــچ وجــه قـابــل تـوجـیــه و تـاءویــل نـیــسـت ، ولـى اهــل                      
حـجـاب و مـحـجـوبـیـن از مـعـارف الهـیـه ، از اهل فلسفه رسمیه و مجادالت کالمیه ، تاءویـل                 

الم خداوند کردند به تاءویالت بـارده اى کــه عــالوه بــر مـخـالفــت بــا ظـواهــر آیــات و                ک
و ) 785(نـصـوص آن ، در بـعـضـى مـوارد، مـثــل قــضیه تکلـم نمـل در سـوره مبارکـه نمـل ،                     

مخالفت با نصوص کثیره وارده از ائمـه اطـهـار، عـلیـهـم السـالم ، مـخالف با برهان متین حکمى                
  . مى باشد، ولى اشتغال به ذکر برهان و مقدمات آن مخالف با وضع این اوراق است نیز

و در حـدیـث اســت     . پـس مـوجـودات و ثـنـاى آنـهـا حـق را از روى شـعـور و ادراک اسـت              
کـه رسـول اکـرم ، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، فـرمـودنـد کـه وقـتـى قـبـل از بـعـثــت شـبـانــى                   

. دم ، گـاهـى مـى دیدم که گوسفندان بى جهت رم مى کنند و وحـشـتـزده مــى شـونــد                 مـى کـر 
گـفـت این وحشت از صداى ضـربتى اسـت         . پـس از آمـدن جـبـرئیـل سـبـب را سـؤ ال کـردم          

که به کافر مى زنند که همه موجـودات آن را مــى شـنـونــد و از آن رم مــى کـنـنــد غـیــر از                          
ـل مـعـرفـت گـویـنـد انـسـان مـحـجـوبـتـریـن مـوجـودات از مـلکـوت اسـت         و اه . ثـقـلیـن  
بـه مـلک و تدبیرات آن دارد، زیرا که اشتغالش از همه بیـشتر و قـویتر                ) کـه اشـتـغـال   (مـادامـى  

  . احتجابش از همه بیشتر است و از نیل ملکوت محرومتر است  است ، پس 
ودات وجهه ملکوتى است که بـه آن وجهـه حیـات و علـم و سـایر      و نـیـز از بـراى تـمـام مـوجـ   

و ایـن نیـز وجـه       ) 786.(و کذلک نرى ابراهیم ملکوت السموات و االءرض         : شئون حیاتیه را دارند   
  .دیگر است از براى سرایت علم و حیات در موجودات 

جهـه ملکـوتى    و پس از آنکه معلوم شد که تمام موجودات را علم و معرفت است و تمـام داراى و                  
هـسـتند، ولى انسان چون در عرض اینها نیست و از ملکوت نیز محجوب است ، علم به حیـات و                
شئون حیاتیه آنها پیدا نمى کند، دریغى نیست که از براى انسان سـالک طریـق علـم و متوجـه بــه                       

ز مقـام   حـق ، کـه سـرآمـد تـمـام سـلسله وجود و ولینعمت دار تحقق اسـت ، اسـتغفار کننـد و ا                   
غـفـاریـت ذات مـقـدس حق بالـسان قـال و لهجـه صـریحه ملکوتیـه ، کـه گـوش بـاز ملکـوتى                
بـشـنـود، اسـتدعا کنند که این ولیده کامله ملک و ایـن فخـر موالیـد طبیعـت را بـه بحـار غفـران                        

  .مستغرق فرماید و ستر جمیع نقایص او کند
 کـه وصــول بــه فـنــاى ذات مـقــدس و            و تـوانـد بـود کـه چـون مـوجـودات دیـگـر دانـنـد       

اسـتـغـراق در بـحـر کـمـال بـراى آنـهـا امـکـانـپـذیـر نـیـسـت جـز بـه طـفـیـل و تـبـع ذات              
مـقـدس انـسـان کـامـل عـالم بــاهللا و عــارف مـعــارف الهـیــه و جـامــع عــلم و عـمــل ـ         

د ـ از ایــن جـهــت کـمــال انــسـانـى را،      چـنـانـچـه ایـن نـیـز مـقـرر اسـت در مـحـال خـو
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کـه بـه اسـتـغـراق در بـحـر غـفـاریـت حـق حـاصـل شـود، از حــق تـعــالى طــلب کـنـنــد       
  .واهللا العالم . کـه خود نیز به وسیله او به کماالت الیقه خود برسند

ر شـب بـدر کـه شـب     فـصـل ، در بـیـان آنـکـه فـضـل عـالم بـر عـابـد مثلفـضـل مـاه اسـت د            
  سـیـزدهـم و چـهـاردهـم و پـانـزدهـم اسـت بـر سـایرستارگان
و این مطالـب عـالوه بـر آنکـه          . بـدان کـه حقیقت علم و ایمان که متقوم به علم است ، نور است               

مـطـابـق بـرهـان و عـرفـان اسـت ، مـطـابـق نـصـوص و اخـبـار اهـل عـصـمـت و طـهارت ،               
زیرا که حقیقت نـور، کـه عبـارت از ظـاهر و مـکــشـوف بــالذات و                  . الم ، نیز هست     علیهم الس 

بـلکــه صـدق آن بـر       . مـظـهـر و کاشف غیر است ، براى حقیقت علم ثابت و بر آن صادق است                
حقیقت علم حقیقت است ، و بر انوار حسیه به مجاز اشبه است ، زیرا که نور حـسى ظهـور ذاتـى                       

 از تعینات آن حقیقت است و داراى ماهیت اسـت ، و امـا حـقـیـقــت عــلم                   فى الحقیقۀ ندارد، و   
عـیـن وجود است بالذات ، و در مفهوم با آن مخالف است ، ولى در حاق حقیقت و مـتن اعـیــان         

اهللا نـور   : و حـقـیـقـت وجـود عین نور است و عین علم است           . بـا آن مـوافـق و مـتـحـد اسـت       
و در آیات شریفه ایمـان و علـم را بــه            . پـس عـلم عین نور است      ) 787(.السـمـوات و االءرض    

و در آیـه شـریـفـه نــور بــه        ) 788.(و من لم یجعل اهللا له نوراء فماله من نور         : نـور تعبیر فرمودند  
  :حـسـب تفسیر اهل بیت عصمت ، علیهم السالم ، نور تفسیر به علم شده است 

مثـل  . کـذلک اهللا عزوجـل   : اهللا نـور السـمـوات و االءرض قال      : م  فـعـن الصـادق ، عـلیـه السـال    
. کمشکوۀ قـال صـدر مـحـمـد، صــلى اهللا عـلیــه و آلـه             . محمد، صلى اهللا علیه و آله       : نوره قال   

علم : المـصـبـاح ، فـى زجـاجـۀ قال      . فـیـه نـور العـلم یـعـنـى النـبـوۀ      : فـیـهـا مـصـبـاح قـال    
  ) 789(الحدیث ...  صدر الى قلب على رسول اهللا

مـثــل العــلم    . انـا هـادى الـسـمـاوات و االءرض       : و عـن البـاقـر، عـلیـه السـالم ، انـه یـقـول         
الذى اعـطـیـتـه ـ و هـو النـور الذى یـهـتـدى بـه ـ مـثــل المــشکوۀ فیهـا المـصباح فالمـشکوۀ        

  ) 790.(ح نوره الذى فیه العلم قلب محمد، صلى اهللا علیه و آله ، و المصبا
مدخله نور، و مخرجـه نـور، و علمـه          : فـالمـؤ مـن ینقلب فى خمسۀ من النور      : و فـى روایـۀ قـال     

  ) 791.(نور، و کالمه نور، و مصیره الى الجنۀ یوم القیامۀ نور
  ) 792(العم نور یقذفه اهللا فى قلب من یشاء: و در حدیث معروف وارد است 

و بـایــد   . یـن نـور مـراتـبـى اسـت بـه حـسـب مـراتـب ایـمـان و عـلم اهـل آنـهـا           و از بـراى ا   
دانـسـت کـه ایـن نـوع حـقـیـقـى کـه در قـلوب اهـل ایـمـان و عـلم اســت چــون از انــوار                   
عالم آخرت است ، در آن عالم به مقتضاى فعالیت نفس ظـهـور بـه نـورانـیـت حــسیه نمایـد، و                   
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و یـک دسـته نـورشــان مـثــل نــور شـمــس ، و               . ر است که صـراط را روشـن نمایـد         همین نو 
  .دیـگـرى مثل نور قمر، تا برسد به آنکه فقط نورش جلو پایش را روشن نماید

اکـنـون کـه مـعـلوم شـد کـه عـلم نـور اسـت و ظـهـور، بـه حـقـیقت بدون شائبه مجـاز، منتهـا                
ى طبیعت و در لیل مظلم عالم ملک هستیم ، از شمس حقیقـى و               ما بـیچارگان که در حجاب ظلمان     

علم و نـور روزافـزون دانـش و بـیـنـش مـحـجـوبـیـم ، و گـمـان مـى کـنـیـم ایـنـهـا مـبـنــى        
آرى ، تـا در خـواب حیـات         . بـر مثل است و مبتنى بر مجاز و استعارت و تخمین و تعبیـر اسـت                 

ماسـت و حقیقـت را از مجـاز نـشناسیم ، بـه حـسب انظـار                  عاریت هستیم و سکر طبیعت در سر        
مجازیه ما مجاز نـمـایـد، و در حـقـیـقـت در عـالم مجاز حقیقت به صورت مجاز درآید ـ النـاس   

پس از آنکه چشم گشودیم ، مى بینیم که همـانطور کـه نـور شـمس و                  ) 793(نیام اذا ماتوا انـتـبهوا   
در این عالم بـه نـور علمـش         . نور عالم نیز چنین است      قـمـر روشـنـى و روشـنـى بـخش است ،        

روشـن کـنـد قـلوب مـظـلمـه را و حـیـات بـخــشـد بــه مـردگــان جهـل و نـادانى ، و در آن          
 محیط و شفاعت کند بـه واسـطه آن احاطـه نوریـه از مقتبـسان مـشکاۀ علمـش و                      عالم نیز نورش    

  .مرتبطان به ساحت قدسش 
دت بى علم نیز صورت نگیرد، و از ایـن جهـت عابـد را نیـز نـورى اسـت                     و بـایـد دانست که عبا    
بلکه نفس ایمان و عبادات حق از سنخ نور اسـت ، منتهـا نـور عابـد فقـط                    . مـخـصـوص بـه خود  

از این جـهـت   . روشـنى به خود دهد و زیر پاى خودش را روشن نماید و به دیگران روشنى ندهد               
 بدر که به واسطه نور ماه انوار آنها مختفى شده ، بـه طــورى               مـثل آنها مثل ستارگان است در شب      

پـس ، مـثــل عـابــد      . کـه بـراى خود فقط روشنى دهد و به دیگران نفعى نرساند و نورى نبخشد             
در پـیـشـگـاه عـالم مـثـل سـتـاره اسـت ، ولى نـه در دلیـل مـظـلم ، کـه تا اندازه اى نوربخشى                  

  .در که فقط ظاهر هستند نه مظهرنیز کند، بلکه در شب ب
جـنـاب صـدرالمـتـاءلهـیـن ، قدس سره ، فرماید که مراد به عالم در این حدیث شـریـف غـیــر                 
عـالم ربـانـى اسـت کـه عـلم اسـت کـه عـلم او لدنـى و حـاصـل بـه موهبت الهى است ، مثـل                    

ایـن مـدعــى تـمـثـیــل بــه قـمــر، و اال        چنانچه داللت کند بر     . علوم انبیا و اولیا، علیهم السالم       
سـزاوار بـود کـه تـمـثـیـل بـه شـمس شود، زیرا که نور آن به افاضه حق است بدون واسطه چیز                  

  .کالمه رفع مقامه ) 794(انتهى . دیگر از نوع و جنس خود
  فصل ، در بیان آنکه علما ورثه انبیا علیهم السالم هستند

و انسان همانطور که بـه     . ، و والدت علما از انبیا والدت ملکوتى است          و این وراثت روحانى است      
حـسـب نـشـئه مـلکـیـه و جـسـمـانـیـه ولیــده مــلک اســت ، پــس از تـربـیــت انـبـیــا و                    

و چنانچـه منـشاء ایـن والدت پـدر جـسمانى       . حصول مقام قلب براى او، والدت ملکوتى پیدا کند        
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پس ، آنها پدرهاى روحانى هـستند       . انـبـیـا، عـلیـهـم السالم ، هستند    اسـت ، مـنـشـاء آن والدت      
و پـس از انبیـا شـاءن        . و وراثـت روحـانـى بـاطـنى است ، و والدت والدت ثانوى ملکوتى است             

و انبیـا، از علـم و       . تـربـیت و تعلیم با حضرات علماست که وراث روحـانى حقیقـى انبیـا هـستند               
ده ، گرچه به حسب والدت ملکى و شئون دنیـوى داراى تمـام حیثیـات                مـعـارف چـیـز دیـگر نبو   

وارث آنها به حسب این مقام علمـا نبودنـد، بلکـه            ) و) (795.(قل انما اءنا بشر مثلکم      : بشریه بودند 
اوالد جسمانى خودشان بودند، و ارث آنها به حسب مقام جسمانیت ممکـن اسـت درهـم و دینـار                    

  .باشد
 داللت واضحه بلکه صراحت دارد در وراثت روحانیه ، به طورى که ذکر              و ایـن حـدیـث شـریـف   

و مقصود رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله و سلم ، از حدیثى که منسوب به آن سـرور اسـت                     . شد
بر فرض صحت معلوم اسـت هـمـیـن بـوده کــه بــه           ) 796(کـه نـحـن معاشر االءنبیاء ال نورث       

راثـت روحـانـى ، ارث مال و منال نمى گذاریم ، بلکـه ارث مـا علـم                 حـسـب شـاءن نـبـوت و و    
  .والسالم . چنانچه واضح است . است 

  الحدیث السابع و العشرون
  حدیث بیست و هفتم

بـالسـنـد المـتـصـل الى الشـیـخ االءجـل و الثـقـۀ الجلیل ، محمد بن یعقـوب الکلینـى ، رضـوان                  
 عن اءحمد بن مـحـمـد، عـن ابـن مـحـبـوب ، عـن عـمـر بــن       اهللا علیه ، عن عدۀ من اءصحابنا،      

یا بن آدم ، تفرغ لعبادتى      : فـى التوریۀ مکتوب    : یـزیـد، عـن ابـى عـبـداهللا ، عـلیـه السـالم ، قـال          
. ، امالء قلبک غنى و ال اءکلک الى طـلبـک ، و عـلى اءن اءسـد فـاقتک و امالء قلبک خوفـا منـى              

  ) 797.(لعبادتى ، اءمالء قلبک شغال بالدنیا، ثم ال اءسد فاقتک و اءکلک الى طلبک و ان ال تفرغ 
  :ترجمه 

اى پسر آدم ، فـارغ شـو از         : فـرمود حضرت صادق ، علیه السالم ، که در تورات نوشته شده است              
براى عبادت من ، تا پر کنم قلب تـو را از بـى نیـازى و واگـذار نکـنم تـو را بــه ســوى طــلب                              

یـش ، و بـر مـن اسـت کـه بـبـنــدم راه فـقــر تــو را و پــر کـنــم دل تــو را از خــوف                           خـو
و اگـر فـارغ نـشـوى بـراى عـبـادتـم ، پـر کـنـم دل تو را از اشتغال به دنیـا، پـس از                    . خـویـش  

  .آن نبندم فقر تو را و واگذارم تو را به سوى طلبت 
ام وقت خود را صرف آن کرد به طورى که بـه چیـز دیگـر                شرح تفرغ لکذا از باب تفعل ، یعنى تم        

  .و تفرغ قلب براى عبادت ، خالى نمودن از توجه به هر چیزى است براى آن . اشتغال نورزید
ریخـت بـه   ) آب (یعنـى ، در آن  . و مالء االناء ماء و من الماء و بالماء، وضع فیه بقدره ما یاءخـذه         

  .قدرى که مى گرفت 
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. و کل الیه االءمر، اءى سلمه و فوضه و ترکـه الیـه و اکـتـفــى بــه                   . م مـن یکل    و اءکـل مـتـکـل  
  .یـعـنـى ، امـر را بـه او واگـذار و موکول کرد و خود در آن تصرفى ننمود

  .یعنى ، بستن . اءسد متکلم من سد یسد سدا، من باب نصر، نقیض الفتح 
  .ایى است یعنى ، نیازمندى و گد. الفاقۀ اءى الحاجۀ والفقر

و صیغه امر بودن و عطف بــه  ). است  (و اءمالء قلبک خوفا منى ظاهر آن است که به صیغه متکلم             
و آنچه به مناسبت بیان کردنى است در حدیث شریف در ضـمن             . اول کـالم بـودن بـعـیـد اسـت      
  .انشاءاهللا . فصولى به رشته تحریر درآوریم 

  فراغت وقت و قلب در عبادت : فصل 
و ایـن امـر از      . ن که فراغت براى عبادت حاصل شود به فراغت وقت براى آن و فراغـت قلـب                  بدا

و عبـادت بـى     . مـهـمـات اسـت در بـاب عـبـادات کـه حـضور قلب بدون آن تحقیق پیـدا نکنـد              
  .حضور قلب قیمتى ندارد

 به قـلب   یکى فراغت وقت و قلب ، و دیگر فهماندن        : و آنچه باعث حضور قلب شود دو امر است          
و مقصود از فراغت وقت آن اسـت کـه انـسان در هـر شـبانه روزى بـراى                    . اهـمـیـت عـبـادت را  

عـبـادت خـود وقـتـى را مـعـیـن کـنـد کـه در آن وقــت خــود را مـوظــف بـدانــد فقـط بـه                 
 انسان اگر بفهمـد کـه عبـادت       . عبادت ، و اشـتـغـال دیـگـرى را براى خود در آن وقت قرار ندهد            

یکى از امور مهمه اى است که از کارهاى دیگر اهمیتش بیشتر بلکه طرف نسبت بـا آنهـا نیـست ،                      
و ما پس از ایـن بـه قـدر مقـدور            . البته اوقات آن را حفظ مى کند و براى آن وقتى موظف مى کند             

  .شمه اى از آنرا بیان مى کنیم 
  

البتـه اوقـات نمـاز را، کـه     . ظف باشـد در هـر حـال ، انـسـان مـتـعـبـد بـایـد اوقـات عبادتش مو     
مهمترین عبادات است ، باید حفظ کند و آنها را در اوقات فـضیلت بـه جـا آورد، و در آن اوقـات                        

و هـمـان طـور کــه بــراى کــسـب مـال و منـال و          . بـراى خـود شـغـل دیـگـرى قـرار نـدهـد     
ادات نیـز قـرار دهـد کــه در آن           براى مباحثه و مطالعه ، وقت موظف قرار مى دهد، براى ایـن عبـ              

وقـت فـارغ از امـور دیـگـر بـاشـد تا حضور قلـب ، کـه مغـز و لـب عبـادات اسـت ، بــراى او           
ولى اگـر مـثل نویسنده نماز را با تلکف به جا آورد و قیام به عبودیت معبـود را                  . مـیـسـور بـاشـد 

یر مى اندازد، و در وقــت اتـیــان آن نـیــز    از امور زایده بداند، البته آن را تا آخر وقت امکان تاءخ 
بـه واسطه آنکه کارهاى مهمى به نظر و گمـان خـود مـزاحم بـا آن مـى بـیـنــد، ســر و دســت                          

البـتـه چـنـیـن عـبـادتــى نـورانـیــت نــدارد، سـهــل اســت ،             . شـکـسـتـه اتـیـان مـى کـنـد   
بــه  . متهـاون در امـر آن اسـت         مـورد غـضب الهى است و چنین شخصى مـستخف بـه صـالۀ و               
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ایـن اوراق گنجـایش     . خـداى تعالى پناه مى برم از خفیف شمردن نماز و مباالت نکردن به امر آن                
  .ذکر اخبار در این باب را ندارد، ولى بعضى از آن را ذکر مى کنیم براى عبرت 
ال تـتـهـاون  :  ، قـال    عـن مـحـمـد بـن یـعـقـوب بـاسـنـاده عـن اءبـى جـعـفـر، عـلیـه السـالم         
لیــس مـنــى مــن      : بـصـالتـک ، فـان النـبـى ، صـلى اهللا عـلیــه و آلـه ، قــال عـنــد مـوتــه                    
  ) 798.(اسـتـخـف بصالته ، لیس منى من شرب مسکرا ال یرد على الحوض ال واهللا 

 در امر نـمـازت ،     سستى مکن : حـضـرت بـاقـر، عـلیـه السـالم ، فـرمـود به زراره ، علیه الرحمۀ            
نیست از من کسى که خفیـف       ": زیـرا کـه رسـول خدا، صلى اهللا علیه و آله ، فرمود در دم مردنش               

شمارد نمازش را، از من نیست کسى که بیاشامد مسکرى ، به خدا قسم که وارد نمى شـود بـر مـن     
  ".نزد حوض 

لمـــا : ءول ، عـلیـــه الــسـالم و بـاسـنـــاده عـــن اءبـــى بـــصـیـر، قـــال قـــال اءبـوالحـــسـن اال
  ) 799.(یا بنى ، الینال شفاعتنا من استخف بالصالۀ : حـضـرت ابـى الوفـاۀ ، قال لى 

جـنـاب ابـوبـصیر گوید که حضرت کاظم ، علیـه الـسالم فرمـود چـون پـدرم را وفـات رسـیــد                      
خفاف کند به نمـازش     اى پسرک من ، همانا نایل نشود شفاعت ما را کسى که است            : فـرمـود بـه من    

.  
خدا مـى دانـد   . و اخـبـار در ایـن زمـیـنـه بـسـیـار اسـت ، ولى براى اهل اعتبار همین بس است        

که انقطاع از رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، و خروج از تحت حمایت آن سـرور چـه مـصیبت                        
گمـان  .  بزرگى است    و حرمان از شفاعت آن سرور و اهل بیت معظم او چه خذالن            . عظیمى است   

مـکـن کـه بـدون شـفـاعـت و حـمایت آن بزرگوار کسى روى رحمت حق و بهـشت موعـود را                  
اکـنـون مـالحظه کن مقدم داشتن هر امر جزئى ، بلکه نفع خیالى ، را بر نماز که قـرۀ العـین                     . ببیند

ت و اهــمال کـردن      رسـول اکـرم ، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، و بـزرگ وسـیـله رحـمـت حـق اسـ              
درباره آن و به آخر وقت انداختن بدون عذر و حفظ ننمودن حدود آن ، آیا تهاون و اسـتـخـفـاف                    
اسـت یـا نـیـسـت ؟ اگـر هـسـت ، بـدان کـه بـه شـهـادت رسـول اکرم ، صلى اهللا علیه و آلـه ،                     

اکنـون  . عت آنها نایل نـشوى      و شهادت ائمه اطهار، علیهم السالم ، از والیت آنها خـارج و بـه شفا             
مالحظه نما اگر احتیاج به شفاعت آنها دارى و مـایـلى که از امت رسول اکـرم ، صـلى اهللا علیـه و                       
. آله ، باشى ، بزرگ بشمار این ودیعـه الهـیــه را و اهـمـیــت بــده بــه آن ، و اال خــود دانــى                            

، بـلکه بیم آن است که اگر اهمیت ندادى ،          خـداى تـعالى و اولیا او بى نیازند از عـمـل مـن و تـو           
منجر به ترک آن شود و از ترک به جحود رسد که کارت یکسره شود و به شقاوت ابدى و هالکت                     

  .دائمى رسى 
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بلکه فراغت وقت نیز مقدمه اى براى این فراغـت          . و از فـراغـت وقـت مـهمتر فراغت قلب است         
 وقـت اشـتـغال بـه عبـادت ، خـود را از اشـتغاالت و               و آن چـنـان اسـت کـه انـسـان در      . اسـت  

هموم دنـیـایـى فـارغ کـنـد، و تـوجـه قـلب را از امـور متفرقه و خواطر متشتته منصرف نماید، و                 
و تا فـراغـت   . دل را یـکـسـره خالى و خالص براى توجه به عبادت و مناجات با حق تعالى نماید               

ولـى بـدبختى    . د، تـفـرغ بـراى او و عـبـادت او حاصل نشود        قـلب از ایـن امـور حـاصـل نـشـو     
آن است که ما تمام افکار متشتته و اندیشه هاى متفرقه را ذخیره مـى کـنـیـم را بـاز کـردیـم ، یــا                     

مفتوح نـمـودیـم ، دل را مــى فـرسـتـیــم بــه           ) را(دفـتر محاسبات را گشودیم ، یا کتاب مطالعه         
امـور دیـگـر و از عمل بکلى غافل شده ، یک وقت به خود مى آیـیم کـه بـه      سـوى اشـتـغـال بـه    

حقیقتا این عبادت فضاحت آور اسـت و ایـن مناجـات شـرم              ! حسب عادت به سالم نماز رسیدیم       
  .انگیز است 

چه شده است که اگــر      . عزیزم ، تو مناجات با حق را مثل تکلم با یکنفر بندگان ناچیز حساب کن                
ر از دوسـتـان ، سـهـل اسـت بـا یـک نـفـر از بـیـگـانـگـان ، اشـتغال بـه صـحبت                  بـا یـک نـفـ  

داشته باشى ، مادام که با او مذاکره مى کنى ، از غیر غافلى و با تمام تـوجه به او مشغولى ، ولى در                        
و بـه   اشتغال به مکالمه و مناجات با ولى النعم و پروردگار عـالمـیـان بکلى از او منصرف و غافلى                  

دیگر امور متوجهى ؟ آیا قدر بندگان از ذات مقدس حق افزون است ؟ یا تکلم با آنهـا ارزشـش از                      
مناجات با قاضى الحاجات بیشتر است ؟ آرى بـه خـداوند و فرمایشات انبیا پیدا کرد تا کار اصالح                  

) 800(ایمـان سـید بـن طـاووس ،    . همه بدبختیها از ضعف ایـمـان و سـسـتـى یقـین اسـت     . شود
رضى اهللا عنه ، او را به جـایـى مـى رساند که روز اول تکلیفش را عید مى گیرد، براى آنکـه حـق                       

) 801.(تعالى اجازه ورود مناجات به او مرحمت کرده و او را مخلـع بـه خلعـت تکلیـف فرمـوده                      
مل ایـن   اگـر ع ! حقیقتا تصور کن ایـن چـه قـلبـى اسـت کـه ایـن قـدر نـورانـیـت و صـفـا دارد             

سید جلیل براى تو حجت نیست ، کار سید الموحدین و اوالد معصومین او کـه بـراى تـو حجـت                      
بعـضى از آنهـا در وقـت        . نظر کن در حال آن بزرگواران و کیفیت عبادات و مناجاتهاى آنها           . است  

 نماز رنگ مبارکشان تغییر مى کرد و پشت مبارکشان مى لرزید از خـوف آنکـه مبـادا در امـر الهـى                      
از حضرت مولى معروف اسـت کـه تـیــرى بــه پــاى              . با آنکه معصوم بودند   ) 802(لغزشى شود، 

مـبـارکـش رفـتـه بـود کـه طـاقـت بـیـرون آوردن نـداشـت ، در وقـت اشتغال بـه نمـاز بیـرون                  
  ) 803.(آوردند و اصال ملتفت نشد

. ه براى مردم بسیار اتفاق مى افتـد       نظیر آن در امور عادی    . عـزیـزم این مطلب از امور ممتنعه نیست        
در بـیــن   . یکى از دوستان موفق ما مى گفت وقتى با جمعى از اوباش در اصفهان منازعـه کـردیم                   

بعـد کـه    . اشـتغال به زد و خورد مى دیدم بعضى از آنها مشت به من مى زنـد، نفهمیـدم چیـست                     
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 به من زدند که از آثــار آن تــا           فراغت حاصل شد و به خود آمدم ، معلوم شد با کارد چندین زخم             
وقتى که نفـس توجـه تـام بــه یــک امــرى       . البته نکته آن هم معلوم است       . چـندى بسترى بودم    

ما . پـیـدا کـرد، از ملک بدن غافل مى شود و احساسات از کار مى افتد و همش هم واحد مى شود                   
ر در مجلس هر امـرى واقـع شـود از           خود در جنگ و جدال مباحثات ، نعوذ باهللا منها، دیدیم که اگ            

ولى افسوس که ما به هر امرى توجه تام داریم جز به عبـادت پروردگـار، و              . آن بکلى غافل هستیم     
  .از این جهت استعباد مى کنیم 

در هـر صـورت ، فـراغـت قـلب از غیر حق از امور مهمه است که انسان باید با هر قیمت هـست                     
بـا قـدرى    .  طـریـق تـحـصـیـل آن نـیـز مـمـکــن و سـهل اسـت             و. تـحـصـیـل آن را بـکـنـد   

باید انسان مدتى اختیار طایر خـیـال را بـه دســت گیـرد            . مواظبت و مراقبت تحصیل مى توان کرد      
پـس از مـدتـى مراقبت    . و هر وقت خواست از شاخه اى به شاخه اى پرواز کند آن را حفظ کـنـد               

 امور متشتته منصرف شود و خیر عـادت او گـردد و الخـیـر عــادۀ              ، رام و آرام شود و توجه آن از        
  .، و فارغ البال اشتغال به توجه به حق و عبادات او پیدا کند

و از هـمـه ایـن امور مهمتر، که باید دیگر امور را مقدمه او دانست ، حضور قلـب اسـت کـه روح                       
 آن هـیـچ قـیـمـتــى بــراى عبـادات         عـبـادت و حـقـیـقـت آن بـسـتـه بـه آن اسـت ، و بـدون          

  :چنانچه در روایات شریفه وارد است . نیست و قبول درگاه حق تعالى نشود
انما لک من صـالتـک مــا      : باسناده عن اءبى جعفر و اءبى عبداهللا ، علیهماالسالم ، انهما قاال           : کافى  

دابهـا، لفـت فـضرب بهـا وجـه          اءقـبـلت عـلیـه مـنـهـا، فـان اءوهـمـهـا کـلهـا، اءو غفـل عـن آ           
  ) 804.(صاحبها

نیـست از   : حـضـرت بـاقـر و صـادق ، عـلیـهـمـا السـالم ، فـرمـودنـد بـه فـضـیـل بـن یــسار             
براى تو از نمازت مگر آنچه توجه قلب کردى به آن از نـمـاز، پــس اگــر غــلط بــه جــا آورد                        

  .شود و به آن زده بشود به روى صاحبش تـمـام آن را، یـا غافل شود از آداب آن ، پیچیده 
رضوان اهللا علیـه ، فـى التهـذیب ، باسـناده عـن              ) 805(و روى الشـیـخ االقدم ، محمد بن الحسن ،        

راءیت على بن الحسین ، علیهماالسالم ، یصلى ، فـسقط رداؤ ه عـن مـنـکـبــه فــلم                   : المثالى قال   
اءتــدرى  ! ویـحــک   : ـه عـن ذلـک ، فـقــال        فـسـالت: قـال  . یـسـوه حـتـى فـرغ مـن صـالتـه      

: فـقــلت  . بـیـن یـدى مـن کـنـت ؟ ان العـبـد ال یـقـبـل مـنـه صــالۀ اال مــا اءقـبــل مـنـهــا                
  ) 806.(کال، ان اهللا متمم ذلک للمؤ منین بالنوافل : قال ! جـعـلت فـداک ، هـلکـنـا

سالم ، را که نماز مى خواند، پس عـبـاى آن          ابـوحـمـزه ثـمـالى گفت دیدم حضرت سجاد، علیه ال       
پس ، از آن بـزرگـوار سؤ      . حـضـرت افـتـاد، حـضـرت راسـت نـفرمود عبا را تا از نماز فارغ شد           

همانـا از بنـده قبـول نمـى شـود           . آیا مى دانى در حضور کى بـودم         !  واى به تو   ": ال کردم ، فرمود   
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! فـدایت شــوم ، هــالک شــدیم مـا          ": عرض کردم   ".نمازى مگر آنچه را توجه قلب کرده از آن          
  ".هرگز، همانا خداوند تمام مى فرماید آنرا براى مؤ منین به واسطه نافله ها": فرمود"

ال : بـاسـنـاده عـن عـلى ، عـلیـه السـالم ، فـى حـدیـث االءربـعـمـائه ، قـال             : و عـن الخـصـال    
اعسا، و ال یفکرن فـى نفـسه ، فانـه بـین یــدى ربــه                 یـقـومـن احـدکم فى الصالۀ متکاسال و ال ن       

  ) 807.(و انـمـا للعـبـد مـن صـالتـه مـا اءقبل علیه منها بقلبه . عـزوجـل 
نـایــسـتـد در نـمــاز البـتــه هـیـچــیک از شـما در             : فـرمـود حـضـرت امـیـر، عـلیـه السـالم      

لبته در پیش نفـس خـود، زیـرا کـه او در             حـال کـسالت و نه در حال چرت زدن ، و اندیشه نکند ا            
و جز این نیست که از براى بنده از نمازش آن چیزى اسـت کـه توجـه          . مـحـضـر پروردگار است    

  .کرده است به آن چیز به قلب خویش از نمازش 
و اخـبـار در ایـن مـنـوال بـسـیـار اسـت ، و هـمـیـن طـور در فـضـیـلت اقـبـال بـه قـلب کـه                 

 از آنـهـا را در ایـن مـقـام نـقـل مـى کـنـیــم و اکـتـفــا بــه آن مــى نـمـایـیــم ، و                       بـعـضـى
  .بـراى اهل اعتبار کفایت مى کند

عـن مـحـمـد بـن عـلى بن الحسین ، صدوق الطاثفۀ ، باسناده عن عبداهللا بـن اءبـى یعفـور، قــال                
 اذا صـلیـت ، فصل صـالۀ مـودع یخـاف ان ال             یـا عـبـداهللا ،  : قـال اءبـوعـبـداهللا ، عـلیـه السـالم      

فلـو تعلـم مـن عـن یمینـک و شـمالک ،              . یعود الیها اءبدا، ثم اصرف ببصرک الى موضع سجودک          
  ) 808.(الءحسنت صالتک ، و اعلم اءنک بین یدى من یراک و ال تراه 

 ، وقـتــى کـه      اى عبـداهللا  ): به ابـى یعفـور    (فـرمـود حـضـرت صـادق ، عـلیـه السالم ، به عبداهللا          
مشغول نماز مى شوى ، مثل کسى که وداع کند با نماز و ترس آن دارد کـه دیگـر بــه آن نـرســد                         

تـو اگـر بـدانــى کــسى در     . نـمـاز بـخـوان ، پـس از آن چـشـمت را بدوز به موضع سـجودت             
ه او  راست و چپت هست نمازت را نیکو به جا مى آورى ، بدان که تو پیش روى کسى ایستادى کـ                    

  .تو را مى بیند و تو او را نمى بینى 
الءحــب الرجــل   : و بـاسـنـاده عـن اءبـى عـبـداهللا ، عـلیـه السـالم ، فـى حـدیـث اءنــه قــال        

المـؤ مـن مـنـکـم اءذا قـام فـى صـالۀ فـریــضـۀ اءن یـقـبــل بـقـبــله الـى اهللا و ال یــشـغـل                     
 عـبـد یـقـبـل بـقـلبـه فـى صـالتــه اءلـى اهللا تـعــالى ، اءال              فـلیـس مـن . قـبـله بـاءمـر الدنـیـا  

  ) 809.(اءقـبـل اهللا اءلیـه بـوجـهـه و اءقـبـل بـقـلوب المـؤ منین اءلیه بالمحبۀ بعد حب اهللا اءیاه 
همانا من دوست مى دارم از شماها مرد مؤ منى را که وقـتـى             : فرمود حضرت صادق ، علیه السالم       

واجـبـى ایـسـتاد، اقبال و توجه کند به قلبش به سوى خداى تعالى ، و مـشـغـول نـکند                در نـمـاز   
نیست بنده اى که در نمازش توجه کند به سوى خدا بـه قـلبـش ، مگـر آنکـه             . قلبش را به کار دنیا    
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اقبال کند خداوند به سوى او به وجهش ، و قلوب مؤ منان را متوجه کند به سوى او به محبت بعد                       
  .ز دوستدارى خداوند او راا

. اکـنـون بـبـین این چه بشارتى است که صادق آل محمد، علیهم السالم ، بـه مـؤ منـین مـى دهـد                      
افـسـوس کـه مـا بـیـچـاره هـاى مـحـجـوب از معرفت از توجه حق تعـالى بـى بهـره ایـم و از                     

اهــل  .  دوستى بندگان  دوستى ذات مقدس او اطالعى نداریم و دوستى حق او را قیاس مى کنیم به              
و خدا مى داند در این رفــع        . مـعرفت مى گویند حق تعالى براى محبوب خود رفع حجب مى کند           

. غایت آمال اولیا و نهایت مقصد آنها همـین رفـع حجـب بـوده                . حـجـب چـه کـرامـتهایى است     
ناجات شـعبانیه عـرض   جـنـاب امـیـرالمـؤ منین ، علیه السالم ، و اوالد معصومین آن بزرگوار در م     

الهى ، هب لى کمال االنقطاع الیک ، و اءنر اءبصار قلوبنا بضیاء نـظـرهــا الیــک حـتــى                   : مى کنند 
تـخـرق اءبـصـار القـلوب حـجـب النـور، فتصل الى معدن العظمۀ ، و تصیر اءرواحنا معلقـۀ بعـز                 

  ) 810.(قدسک 
خواسـتند و خـواهش نمودنـد بـه نورانیـت آن            خداوندا، این نورانیت بصیرت قلوب که اولیا از تو          

واصـــل بـــه تـــو شـونـــد چـــه بــصیرتى اســت ؟ بارالهــا، ایــن حجــب نــور کــه در لــسان ائمــه 
مـعـصـومـیـن مـا مـتـداول اسـت چـیـسـت ؟ ایـن مـعـدن عـظـمـت و جـالل و عـز قـدس و               

آخر از فهم علمى آن هـم       کـمـال چـه چـیـزى است که غایت مقصد آن بزرگواران است ، و ما تا               
مـحـرومـیـم تـا چـه رسـد بـه ذوق آن و شـهود آن ؟ خداونـدا، مـا کـه بنـدگان سـیه روى سـیه              
روزگاریم ، جز خور و خواب و بغض و شهوت از چیز دیگر اطالع نداریم و در فکر اطـالع هــم                      

  .این مستى هشیار فرمانـیـسـتـیم ، تو خود نظر لطفى به ما کن و ما را از این خواب بیدار و از 
در هـر صـورت ، بـراى اهـلش همین یک حدیث کفایت مى کند که تمـام عمـر خـود را صـرف                      
کنند بـراى تـحـصـیـل مـحـبـت الهـى و اقـبـال وجـه اهللا ، ولى امـثـال مـا کـه وارد ایــن وادى                  

  .نـیـسـتیم و مرد این میدان نمى باشیم به احادیث دیگر متشبث مى شویم 
مـن  : عـن ثـواب االءعـمـال بـاءسـنـاده عـمـن سـمـع اءبـا عـبــداهللا ، عـلیــه الـسـالم ، یقـول                 

  ) 811.(صلى رکعتین یعلم ما یقول فیهما، انصرف و لیس بینه و بین اهللا ذنب اال غفر له 
کسى که دو رکعـت نمـاز بـخـوانــد    : شنیدم حضرت صادق ، علیه السالم ، مى فرمود : راوى گوید 

ر صـورتـى کـه بـدانـد چـه مـى گـویـد در آنـهـا، مـنـصـرف شـود و حال آنکه نیست بـین او                  د
  .و بین خداوند گناهى مگر آنکه آمرزیده آن را

رکعتان خفیفتان فى تفکر خیر من قیام لیلـۀ  : و عـن رسـول اهللا ، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، اءنـه قال       
).812 (  
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دو رکعت خفیف با تفکر بهتر از عبادت یک شب اسـت            :  علیه و آله ،    فرمود رسول اکرم ، صلى اهللا     
.  

  مراتب حضور قلب : فصل 
پس از آنکه معلوم شد که حضور قلب در عبادات قلب و روح عبادات است و نورانیـت و مراتـب                     
کـمـال آن بـسـتـه است به حضور قلب و مراتب آن ، اکنون باید دانست که از براى حضور قلـب                    

ى است که بعضى از آن مراتب اختصاص دارد به اولیاى حق ، و دست دیگران از وصـول بــه            مراتب
شـاهـق آن کـوتـاه اسـت ، ولى بـعـض مـراتـب آن بـراى سـلسـله رعیت نیـز ممکـن الحـصول                  

یکى حـضور   : و باید دانست که حضور قلب به طریق کلى منقسم شود به دو قسمت عمده                . است  
  . دیگر حضور قلب در معبودقلب در عبادت ، و

و آن ایــن اســت کــه اهــل          . و پـیـش از بـیـان ایـن مـطـلب البـدیـم از ذکـر یـک مـقـدمـه            
مـعـرفـت گـویند باب عبادات مطلقا باب ثناى معبود است ، منتها هر یک از آنها ثناى حق اســت                   

و . ست به جمیع اسماء و صــفات  بـه نـعـتـى از نـعوت و اسمى از اسماء مگر نماز که ثناى حق ا    
که ثناى معبود از فـطـریـاتـى اسـت که       ) 813(در سابق بر این ، در شرح بعضى احادیث ، ذکر شد           

جمیع سلسله بشر بر آن مخمرند و فطرت حکم به لزوم آن مى کـنـد، و خـاضــع بــراى کـامــل                     
 ثناى ذات مقدس را احدى      و چون کیفیت  . مطلق و جمیل مطلق و منعم مطلق و عظیم مطلق است            

غیب به شـهادت  ) ارتباط(نمى تواند کشف کند، زیرا که آن فرع معرفت به ذات و صفات و کیفیت         
و شهادت به غیب است و این از براى کسى میسور نیست جز از طـریـق وحـى و الهـام الهـى ، از                     

 پـیش خـود حـق       این جهت عبادات مطلقا توقیفى است و موظف از جانب حق است و احـدى از               
و آنچـه از تواضـع و احترامـات در پـیــشـگـاه بـزرگــان و               . ندارد تشریعى کند و عبادتى بتراشد     

پــس انـسان بایـد      . سـالطین معمول و متداول است ، در آن پیشگاه مقدس ارجى و قیمتى نــدارد              
و خـود  گوش و چشم را باز کند و از طریق وحى و رسالت کیفیت عبادت و عبودیت را اخذ کنـد                     

  .در آن تصرفى نکند
و بعد از آنکه معلوم شد که باب عبادات باب ثناخوانى معبـود اسـت ، بـدان کـه حـضور قلـب در                   

  .عبادت ، و دوم حضور قلب در معبود
  :اما حضور قلب در عبادت ، پس از براى آن نیز مراتبى است که عمده آن دو مرتبه است 

 چـنـان اسـت کـه در عـیـن اشـتـغـال بـه عـبــادت          و آن . یـکـى حـضـور در عـبـادت اجـمـاال    
ـ هـر عـبـادتـى بـاشـد چـه از بـاب طـهـارات مـثـل وضـو و غـسـل و چـه از بــاب نـمــاز و                   
روزه و حـج و دیـگـر امـور ـ انـسـان بـه طـریـق اجـمـال مـلتفت باشد که ثناى معبود مى کنـد،   

شـیـخ . کند و چـه اسـمـى از اسـمـاء حـق را مـى خـوانـد         گرچه خود نمى داند که چه ثنایى مى         



 ٣٢١

روحـى فـداه ، بـراى ایـن نـحـو عـبـادت مـثـل مـى زدنـد بــه اینکـه              ) 814(عـارف کـامـل مـا،  
یکى قصیده در مدح کسى بگوید و به طفلى که معناى آن را نمى فـهـمـد بـدهـد که در محضر او                    

البـتـه آن طفل که قـصیده را       . ن قصیده در مدح این شخص اسـت        بخواند و به طفل بفهماند که ای      
ماهـا نیـز کـه    . مى خواند اجماال مى داند ثناى ممدوح را مى کند، گرچه کـیـفـیت آن را نمى دانـد            

طفل ثناخوان حق هستیم و نمى دانیم که این عبادات را چه اســرارى اســت و هـریــک از ایــن                      
اسماء ارتباط دارد و به چه کـیـفـیـت ثـنــاى حــق اســت ، ایــن                اوضـاع الهـیه با چه اسمى از       

قـدر بـایـد مـلتـفـت بـاشیم که هر یـک از آنهـا ثنـائى اسـت از کـامــل مـطــلق و مـعـبــود و                        
مـمـدوح عـلى االطـالق ، که خود ذات مقدس در این اوضـاع خـود را ثنـا فرمـوده و مـا را امـر                         

  . نحو ثنا کنیم فرموده که در پیشگاه مقدسش این
و ایـن بـه مرتبـه کاملـه         . و دیـگـر از مـراتـب حـضور قلب حضور قلب در عبادت است تفـصیال            

بـراى احـدى مـمکن نیست جز خلص اولیاء و اهل معارف ، ولى بعض مراتـب نازلـه آن ممکـن                    
ل نـمـاز و   است بـراى دیـگـران ، کـه اول مـرتـبـه آن تـوجـه بـه مـعـانـى الفـاظ اسـت در مـثـ              

و بـه ایـن مـرتـبـه اشـاره شـده اســت در روایـتــى کــه از ثــواب االءعـمــال در سـابق                     . دعـا
و مرتبه دیگر آن است که اسرار عبادات را به قدر امـکـان بـفـهـمـد و کـیـفـیـت               ) 815.(گذشت  

نـدازه اى اسـرار نـمـاز    و اهـل مـعـرفـت تـا ا    . ثـنـاى مـعـبـود را در هـر یـک از اوضـاع بـدانـد        
ــسـالم ،     ـــم ال ــصـومـیـن ، عـلیـه ــار مـعـ ــارات اخب ــد، و از اش ــان کردن ـــبادات بی ـــر ع و سـای

گـرچـه فـهـم اصـل حـقـیـقـت بـراى کـم کسى اتفـاق         . اسـتـفـاداتـى بـه قـدر امـکـان کـردنـد    
  .مى افتد، ولى تا آن اندازه هم که ذکر شده غنیمت است براى اهلش 

  : اما حضور قلب در معبود، و آن نیز داراى مراتبى است که عمده آن سه مرتبه است و
و دیگـر حـضور قلـب در تجلیـات اسـمائى و           . یـکـى حـضـور قـلب در تـجـلیــات و افــعالى          

و از براى هر یک چهار مرتبه است بـه طـریــق            . و سوم حضور قلب در تجلیات ذاتى        . صـفـاتى  
و مـقــصـود از    . مـى ، و مـرتـبه ایمانى ، و مرتبـه شـهودى ، و مرتبـه فنـائى                  مـرتـبـه عـل : کـلى  

حـضـور قلب در تجلیات افعالیه علما آن است که شخص عابد سالک عـلمـا و بـرهـانـا بـدانــد                 
که تمام مراتب وجود و مشاهد غیب و شهود پرتو فیض تجلى ذات اقــدس هــستند، و از اخیـره                     

ه ملکوت اعلى و جبروت اعظـم بـه یـک طـور و یـک نحـو حاضـرند در                     عالم طبیعت تا سرچشم   
: پیشگاه مقدسش ، و همه پرتو جلوه مشیت هستند، چنانچه در حدیث شریف کـافـى وارد اسـت                 

پـس  ) 816.(خلق اهللا المشیۀ بنفسها، ثم خلق االءشـیـاء بـالمشیۀ         : عـن اءبـى عبداهللا ، علیه السالم       
و ما اکنـون    . ات است ، و دیگر موجودات بـه واسـطـه آن مـخلوق اند          مشیت به نفس ذاتها جلوه ذ     

پس شخص عابد که این مطلب را علما و برهانا          . در صدد اقامه برهان بر این مطلب شریف نیستیم          
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  دانست ، مى فهمد که خود و عبادت و عـلم و اراده و قـلب و حـرکـات قلب و ظـاهر و بـاطنش        
و اگر با قلم عقل این مطلب برهـانى را          . د، بلکه همه نفس حضورند    همه در پیشگاه مقدس حاضرن    

به لوح قلب نگاشت و قلب با ارتـیـاضـات عـلمـیه و عملیه ایمان به این قضیه یقینیه ایمانیـه پیـدا        
کرد، آن وقت حضور قـلب در تـجـلى ایـمـانـا پـیـدا مـى کـنـم و پـس از کـمـال ایـن ایـمــان                  

یـاضـات و تـقـواى کـامـل قـلب ، هـدایـت الهـیـه شـامـل حـالش شــده و             و مـجـاهـدات و ر   
تــا وقــتى کـه      . بـهـره اى از تـجـلیـات افـعالى بالعیان والشـهـود بـراى قـلب او حـاصـل شـود           

و این آخـر مرتبـه حـضور        . قلب یکسره مرآت تجلیات گردید و صعق و فنا براى سالک دست داد            
و بـسـیـارى از اهل سـلوک در  . نـاى حـاضـر در تـجـلیـات افـعـالیـه شـوداست که منتهى بـه فـ   

  .همین صعق تا ابد باقى مانند و به خود نیایند
و اگـر قـلب سـالک از پرتو فیض اقدس در ازل قابلیتش بیش از این باشد، پس از این صـعـق بـه                    

تجلیـات اسـمائیه شــود، و       خـود آید و انس حاصل کند و به مملکت خود رجـوع کنـد، و مـورد                  
هـمـان مـراتـب را طـى کـرده بـه فـنـاى صـفـاتـى نـایـل شـود، و بـه مناسبت عـین ثـابتش در                  

و بسیارى از اهـل سـلوک نـیـز در هـمین فناى اسمائى باقى مانند            . اسمى از اسماء الهیه فانى گردد     
  .شاید اشاره به این اولیا باشد) 817.(ان اءولیائى تحت قبابى ال یعرفهم غیرى . و به خود نیایند

و اگـر از تجلى فیض اقدس استعداد بیش از این اندازه باشد، پس از ایـن صـعق و فنـا نیـز انــس                
حـاصـل آیـد و سالک به خود آید، و مورد تجلیـات ذاتیـه گـردد، تـا آخـر مرتبـه فنـاى ذاتــى و                 

و مـن یـخرج من بیته مهاجرا الـى        . یـدصـعـق کـلى سـیـر تـمـام شـود و فـنـاى تـام حـاصـل آ         
بـعضى گویند اشاره به ایـن اولیـاء        ) 818.(اهللا و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اءجـره عـلى اهللا            

و گاه افتد کـه بـراى       . اهللا و سالکین الى اهللا اسـت ، و اجـر ایـن سـالک جز با ذات مقدس نیست                 
 پس به حسب اسـتعداد خـود و مناسـبت احاطـه عـین               سالک در این مـقـام نـیز افاقه حاصل آید،       

  ) 819.(قم فاءنذر. یا اءیها المدثر: ثابتش به هدایت خلق قیام کند
و اگـر عین ثابتش تابع اسم اعظم باشد، دایره نبوت به او ختم شود، چنانچه بـه رسـول اکرم و نبى                    

اولیـن و آخـریــن و انـبــیاى       و احدى از موجودات     . معظم خاتم ، صلى اهللا علیه و آله ، ختم شد          
ثابتشان تابع اسم اعظم و ظهور ذات بـه جمیـع شــئون نـبــود، از ایــن جـهــت                  ) عین  (مرسلین  

ظـهـور بـه تـمـام شـئون پـیـدا کـرد، و غـایـت ظـهـور به هدایت حـاصـل شـد و کـشف کلـى                   
 تبـع آن ذات مقـدس و        و اگر فرضـا از اولیـا بـه        . واقع گردید، و نبوت ختم به وجود مقدسش شد        

هدایت او بدین مقام رسد، کشفش عین همین خواهد بود، و تکرار در تـشـریـع جـایـز نــخواهد                 
بود پس دایره نبوت به وجود مقدسش به آخر رسید و لبنـه آخـرى را در دایـره نبـوت گذاشـت ،                        

  ) 820.(چنانچه در حدیث است 
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آنها براى صاحب هر یک از این مقامات مـذکوره          و بـایـد دانـسـت کـه عـبادات و کیفیات معنویه         
و از براى هر یک حظى و نـصیبى اسـت از مناجـات              . بـسـیـار مختلف و در نهایت متفاوت است        

البتـه آنچـه از بـراى       . به آن مقام نایل نشده آن حظ و نـصیب نیـست             ) که  (حق کـه براى دیگرى     
ـاصــل شــده از بــراى دیـگــران         حـضـرت صـادق ، عـلیــه الـسـالم ، در حــال عـبــادت ح             

مـمـکـن نـیـسـت ، چـنـانـچـه از فـالح السـائل سـیـد ابن طـاووس ، قـدس اهللا سـره ، منقـول                    
فقد روى عن موالنا، جـعـفـر بن ، محمد الصادق ، علیه السالم ، کان یتلوا القـرآن                 : است که فرمود  

وجــب مــا انـتـهــت حــالک اءلیــه ؟           فى صالته ، فغشى علیه فـلمـا اءفـاق سـئل مـا الـذى اء           
مـازلت اءکـرر آیـات القـرآن حـتـى بـلغـت الى حال کاءننى سمعتها مشافهۀ           : فـقـال مـا مـعـنـاه    

  ) 821.(ممن اءنزلها على المکاشفۀ و العیان ، فلم تقم القوۀ البشریۀ بمکاشفۀ الجاللۀ االلهیۀ 
هللا عــلیه و آلـه ، اسـت مـى داده بـراى احـدى از                 و آن حـالى کـه بـراى رسـول اکـرم ، صــلى ا          

لى مـع اهللا حـال ال یـسـعه ملـک        : مـوجـودات نـبـود، چـنـانـچـه در حـدیـث مـشـهـور اسـت        
. بگذرم از مطلبى که براى ما از آن نـصـیـبـى نـیـسـت مـگـر لفــظ            ) 822.(مقرب و ال نبى مرسل      

هـا آن اسـت کـه اکـنـون که محرومیم از مقامات اولیـا           ولى آنـچـه مـهـم اسـت بـراى امـثـال مـا      
انکار آنها را هم نکنیم و تسلیم باشیم که تسلیم امر اولیا خیلى فایده دارد و نعوذ بـاهللا انکـار خیلـى       

  ) 823.(اللهم انى مسلم الءمرهم ، صلوات اهللا علیهم اءجمعین . مضر است 
  

  راه تحصیل حضور قلب : فصل 
و آن  . لب در عبادات حاصل نشود مگر به افهام نمودن به قلب اهمیت عبـادات را              بدان که حضور ق   

و آن گرچـه از بـراى مـا         . در حـقـیـقـت مـیـسـور نشود مگر بـه فهمیـدن اسـرار و حقـایق آنهـا               
مـیـسـر نـشـود، ولى تـا انـدازه اى کـه بـا حـال امـثـال خـودم مـنـاسـب اســت و مــسـتفاد از           

 عصمت علیه السالم ، و کلمات اهل معرفت است به قدر تناسب با این اوراق ، ذکر                  اخبار اهل بیت  
  .مى کنیم 

بـدان کـه ـ چـنـانـچـه مـکـرر اشـاره نـمـودیـم از بـراى هـر یــک از اعــمال حـسنه و افعـال      
امـا صــورت بـاطــنیه آن همـان         . عبادیه صورتى است باطنى ملکوتى و اثرى است در قلب عابـد           

که تعمیر عوالم برزخ و بهشت جسمانى به آن است ، زیرا کـه ارض بهشت قیعان و خالى از                   است  
و اذکـار و اعـمــال مــاده تـعـمـیــر و بــناى آن      ) 824(هر چیز است ، چنانچه در روایت است ،    

و آیات بسیارى در کـتــاب شـریــف الهــى داللـت بــر              ) 825.(است ، چنانچه در حدیث است       
. فـمـن یـعـمـل مـثـقـال ذرۀ خـیـرا یـره       : ـال مـى نـمـایـد، مـثـل قـوله تـعـالى       تـجـسـم اعـم 

و ) 827.(و وجـدوا مـا عملـوا حاضـرا        : و مثـل قولـه      ) 826.(و مـن یـعـمـل مـثـقال ذرۀ شرا یره        
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 اخـبـارى کـه داللت بـر تـجـسـم اعـمـال و صور غیبیه ملکوتیه آنها دارد در ابواب متفرقه بـسیار                
  .است ، و ما به ذکر بعضى از آن اکتفا مى کنیم 

مــن  : روى الصـدوق ، قـدس سـره ، بـاسـنـاده عـن اءبــى عـبــداهللا ، عـلیــه الـسـالم ، قــال                     
صـلى الصـلوات المـفروضات فى اءول وقتها و اءقام حدودها، رفعها الملک الى الـسـمـاء بـیـضاء                

و من صلیها بعد وقتها من غیـر علـۀ   .  استودعنى ملک کریم    حفظک اهللا کما حفظتنى ،    : نقیۀ ، تقول    
ضـیعتنى ضـیعک اهللا کمـا اهللا        : و لم یقم حدودها، رفعها الملک سوداء مظلمۀ ، و هـى تحتـف بـه                 

  ) 828.(ضیعتنى ، و ال رعاک اهللا کما لم ترعنى 
آورد در اول   کـسـى کـه نـمـازهاى واجب را به جـا         : فـرمـود حـضـرت صـادق ، عـلیـه السـالم       

، بـاال بـرد    )یعنى اجزاء و شرایط آنها را درست به جا آورد         (وقـت آنـهـا و بـه پـا دارد حـدود آنها         
نـگـاه دارد تو   ": به سوى آسمان در حالیکه سفید پاکیزه است ، مى گوید آن نـمـاز            ) را(فرشته آنها   

 و کسى که به جا آورد       ". کـریـمى   را خداوند، چنانچه تو مرا نگاه داشتى ، ودیعه گرفت مرا فرشته           
آنها را بدون علتى بعد از وقت آنها و حدود آنها را به پـا ندارد، باال برد آنها را فرشته در حالى کـه                        

ضـایـع کـردى مـرا، خـداونـد تو را ضایع کند چنانچه مرا           :"سیاه و تاریک است ، فریاد زند به او        
  ".را چنانچه مراعات نکردى مراضایع کردى ، و مراعات نکند خداوند تو 

از ایـن حـدیـث شـریـف عـالوه بـر آنـکـه صـورت مـلکـوتـى عــمل مـستفاد شـود، حیـات و         
و اخبار داللت دارد کـه      . و این مقتضاى ضربى از برهان نیز هست         . شئون حیاتیه آن نیز معلوم شود     

و ان الـدار    : لـم اسـت     جمیع موجودات حیات ملکوتى دارند و عالم ملکـوت سراسـر حیـات و ع              
  ) 829.(اآلخرۀ لهى الحیوان 

اذا : و فـى الکـافـى بـاسـنـاده عـن اءبـى عـبــداهللا ، عـلیــه الـسـالم ، فــى حـدیــث طـویــل                  
بـعـث اهللا المـؤ مـن مـن قبره ، خرج معه مثال یقدم امامه ، کلما یرى المؤ من هوال مـن اءهــوال                       

ال تفزع و ال تحزن و اءبشر بالسرور و الکرامۀ من اهللا عزوجـل ، حتـى                 : یـوم القیامۀ ، قال له المثال       
یقف بین یدى اهللا عزوجل فیحاسبه حسابا یـسیرا و یـاءمر بـه الـى الجنـۀ ، و المـثــال اءمـامــه ،                         

خرجت معى من قبـرى و مــازلت تـبــشـرنـى          . یرحمک اهللا ، نعم الخارج      : فـیـقـول له المؤ من     
مـن اءنـت ؟ فـیـقول اءنا السرور      : فـیـقـول  . امـۀ مـن اهللا حـتـى راءیـت ذلک       بـالسـرور و الکـر  

  ) 830.(الذى کنت ادخلته على اءخیک المؤ من فى الدنیا، خلقنى اهللا عزوجل منه الءبشرک 
وقتى که بیرون آورد خداوند مؤ من را از قبرش ، خارج شود             : فرمود حضرت صادق ، علیه السالم       

که پیش پیش او مى رود، هر جا که آن مؤ من وحشتى از وحشتهاى روز قیامت را ببیند،                   با او مثالى    
 ترسناک مباش و اندوهناک مشو و بشارت باد تو را بـه ســرور و کـرامــت                 ": آن مثال به او گوید    

محاســبه فـرمـایـــد او را ) پــس ( تـــا بایــستد در محــضر حــق تعــالى ، ".از خـــداى عـزوجـــل 
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پس مـى گویـد     . ن و فـرمـان دهـد او را بـه بـهـشـت ، و آن مـثـال پـیش اوست               حـسـابـى آسـا 
خداوند رحمت کند تو را، تو خوب کسى بودى که با من خارج شدى از قبـر، و  ": به او آن مؤ من    

تــو کـیــسـتـى    . همیشه مرا بشارت به سرور و کرامت از جانب حق دادى تـا آنـکـه دیـدم آنــرا               
مـن آن سـرورى هـسـتـم کـه داخـل کـردى او را بـر بـرادر مؤ منـت در دنیـا،                 ":  مـى گـویـد  "؟

  ".خلق فرمود خداى تعالى مرا از آن تا بشارت دهم تو را
و در ایـن حـدیـث شـریـف نـیـز داللت واضـحـه اسـت بـر تـمـثــل و تـجــسـم اعـمــال در                  

قـدس سـره ، نـیـز فـرمـوده در      ) 831(یـن ، نـشـئه آخـرت ، چـنـانـچـه شـیـخ اجـل ، بـهـاءالد       
پـس ،   . ذیـل هـمـیـن حـدیـث شـریـف کـه بـعض اخبار داللت مى کند بر تجسم اعتقادات نیـز              

اعمال صحیحه و اعتقادات صحیحه به صور نورانیه نیکو منظرى ظاهر مى شـوند کـه باعـث مــى                    
و اعـمـال سـیــئه و اعـتـقــادات       . ان  شـونـد کـمـال سـرور و ابـتـهـاج را از بـراى صـاحـبـشـ        

بـاطـله ظـاهـر مـى شـونـد بـه شـکـل صـور ظـلمــانیه مـستقبحه کـه باعـث مـى شـوند بـراى                     
چـنـانـچـه جـمـاعـتـى از مـفـسـریـن گـفـتـه انـد در ذیــل         . صاحبشان غایت اندوه دردناکى را    

یـر مـحـضـرا و عـمـلت مـن ســوء       آیـه شـریـفـه یـوم تـجـد کـل نـفـس مـا عـمـلت مـن خـ         
و ارشـاد مـى کـنــد مــا را بــه ســوى ایــن              ) 832.(تـود لو اءن بـیـنـهـا و بـیـنه اءمدا بـعـیـدا       

و کــسـانـى  ) 833(آالیـه  ...یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیـروا اءعمـالهم         : مـعـنـى قول خداى تعالى     
لیـروا جـزاء اءعمـالهم ، و ضـمـیــر یــره را بــه       : دکـه در آیـه شریفه تقدیر قائل شدند و گفته ان    
  .رفع مقامه الشریف ) 834(انتهى کالمه مترجما. عـمـل بـرنـگـردانـد، دور افـتـادنـد از حق 

کـه ذکـر نکـردن آن       ) 835(و در ایـن مـقام کالم غریبى از بعض محدثین جلیل صادر شده اسـت               
مـان کـردنـد مـنـافـات مـى بـاشـد بـیـن قــول و         و آن نـاشـى از آن اسـت کـه گـ       . اولى اسـت   

تـجـسـم اعـمـال ، و قـول مـعـاد جـسـمـانى ، با اینکـه ایـن مطلـب مـؤ کـد آن اسـت و کلمـه                         
تـمـثـل کـه در ایـن حـدیـث شـریـف اســت مـثــل تـمـثــلى اســت کــه در قــول خــداى                     

ه صـورت جــسـمـانـیـت مـتـمـثــل مــى         که حقیقتا ب  ) 836(فتمثل لها بشرا سویا   : تـعـالى است   
در هر صورت صرف کردن امثال      . شـود، نـه آنـکـه خـیـال و گـمـان بـاشـد و مـثـل خواب باشد          

این آیات و روایات را از ظاهر خود، با آنـکـه مـطـابـق بـرهــان قــوى اســت کــه در مـحــل                      
سـت نـمــى آیـد و مطـابق بـا مـذهب            خـود مـقـرر اسـت ، بـه مـجـرد آنـکـه بـه عـقـل مـا در          

بهترین امـور تـسلیم در محـضر قـدس کبریـاى حـق و               . حکما و فالسفه است ، مستحسن نیست        
  .اولیاى معصومین است 

پـس ، مـعـلوم شـد کـه هر علمى که مقبول درگاه مقدس حق شد، صـورت بهیـه حـسنه دارد بـه                
و هـیچ موجـودى در صـفحه    . ر جاریات تـنـاسـب خـود از حـور و قصور و جنات عالیات و انها       
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وجود متحقق نشود که از روى جزاف ، بلکه ارتباطات عقلیه در کار است کـه کـشف آنهـا را جـز                       
  .و مطلب على االجمال تحت میزان عقلى و برهان حکمى است . کمال اولیا کسى نتواند کرد

ته است بـه اعمـالى کــه        پس از آنکه معلوم شد حیات عالم آخرت و زندگانى و لذات آن عالم بس              
صـورت کـمـالیـه آنـهـا بـدان عـالم مـنـتـقـل مـى شـود و آن اعـمـال عـبـاداتــى اســت کــه                 
بـه کـشـف تـام مـحـمـدى ، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، اهـل ایــن مــلت اطــالع بــر آن پـیــدا                       

ست و اگر عملى فاقد ایـن       کـردن و کـمـال و حـسـن اعمال به نیات و اقبال قلب و حفظ حدود ا              
امور یا بعض آن باشد از درجـه اعـتبار ساقط بلکه داراى صورت زشت مشوه است کـه انـسان در                    
عالم دیگر به آن مى رسد، چنانچه از راه اخبار و آثار معلوم شد، پس بر هر انسان مؤ مـن بـه عـالم         

دى و زندگانى جاویدان الزم اسـت  غیب و اخبار انبیا و اولیا و اهل معرفت و عالقه مند به حیات اب    
و پس از آنکه ظاهر و صورت آنها        . که با هر زحمتى و ریاضتى هست اصالح اعمال خود را بنماید           

مـطابق قواعد اجتهادیه یا راءى فقها، رضوان اهللا علیهم ، گردید، به اصالح سیرت و بـاطـن آنـهــا                  
اقــل واجـبــات را بــا حــضـور قــلب      کـوشـد، و هـر قـدر مـى تـوانـد جـدیـت کـنـد کـه ال   

 آنـهــا را نـیــز بــا نـوافــل کـنــد، چـنـانـچــه در احـادیــث                   بـیـاورد و اصـالح نـقـایــص      
  .شـریـفـه اسـت کـه نوافل جبران فرایض را مى کند و سبب قبول آنها مى شود

نما جعلت النافلـۀ لیـتم بهـا مـا          ا: فـى العـلل بـاسـنـاده عـن اءبـى جـعـفـر، عـلیـه السـالم ، قال           
  ) 837.(یفسد من الفریضه 

و روى الشـیـخ ، قـدس سـره ، بـاسـنـاده عـن اءبـى بـصـیـر، قـال قـال اءبــو عـبــداهللا عـلیــه      
یـرفـع للرجل من الصالۀ ربعها اءوثمنها اءو نصفها اءو اکثر بقدر ما سها؛ و لکن اهللا تعالى                 : السـالم  

  ) 838.(ل یتم ذلک بالنواف
باال مى رود براى مرد از نماز چهار یـک یـا هـشت یـک یـا                  : حضرت صادق ، علیه السالم ، فرمود      

  .نصفش ، یا بیشتر به قدرى که سهو نموده ، ولى خداى تعالى تمام کند آن را به نافله ها
ــسـیـان  و مـعـلوم اسـت مـاهـا خـالى از سـهــو و ن         . و از ایـن قـبـیـل روایـت بـسـیـار اسـت        

و اخـتـالل حـواس و دیـگـر امـور مـنـافـى بـا نـمـاز یــا کـمــال آن نـیــسـتـیـم ، و خــداى                    
و البتـه الزم    . تـعـالى بـه لطـف کـامـل خـود نوافل را قرار داده تا جبـران نقـایص آن را بنمـاییم                   

  .است حتى االمکان غفلت از این امر نکنیم و نوافل را ترک ننماییم 
ر حـال اى عـزیـز، قـدرى از حـال غـفـلت بـیــدار شــو و در امــر خــود تــفکر کـن و                       در هـ 

 از آن کـه اعـمـالى را کـه بـه خـیــال خــودت              و بـتـرس   . صفحه اعـمـال خـود را نـگـاه کـن       
عـمـل صـالح اسـت ، از قـبـیـل نـمـاز و روزه و حـج و غـیر آن ، خود اینها اسباب گـرفــتارى                    

لتت شوند در آن عالم ، پـس ، حـساب خـودت را در ایـن عـالم تـا فرصـت دارى بـکــش و                           و ذ 
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خـودت مـیـزان اعـمـالت را بـرپـا کـن و در مـیـزان شـریـعـت و والیـت اهـل بـیـت اعـمــال                
خـود را بـسـنـج ، و صـحـت و فـسـاد و کـمـال و نـقـص آن را مـعـلوم کـن و آنهـا را جبـران                      

و اگر در ایـنـجـا خـود را مـحـاسـبـه نـکـنـى و حــسـاب           .  هست و مهلت دارى      کن تا فرصت  
خـودت را درسـت نکنى ، در آنجا که به حسابت رسـیـدگـى مـى شـود و مـیـزان اعمال برپا مى                  

بـتـرس از مـیزان عـدل الهـى ، و بـه هـیچ چیـز مغـرور           . شود مبتال به مصیبتهاى بزرگ مى شوى        
و قدرى بـه صـحـیفه اعمال اهل بیـت پیغمبـر، صـلوات اهللا             .  را از دست مده      مباش و جد و جهد    

بــبین چقـدر    . علیهم ، که معصوم از گناه و خطا بودند مـراجـعـه کـن و تـفـکـر در آنـهـا کــن                  
کار سخت است و راه تاریـک و باریـک اکنـون مـالحـظــه ایــن حـدیــث شـریــف بـکــن و                       

  :ن مجمل بخوان حـدیـث مـفـصـل را از ایـ
رضـوان  ) 839(عـن فـخر الطائفۀ و سنادها و ذخرها و عمادها، محمد بن محمد بن النعمان المفید،              

عن سعید بن کلثوم ، عن الصادق جعفر بن محمـد، علیهمـا الـسـالم ، قــال                  : اهللا علیه ، فى االرشاد    
 قط حتـى مــضى لـسبیله ، و مـا            واهللا ، مـا اءکـل عـلى بن ابیطالب ، علیه السالم ، من الدنیا حراما             

، و مــا نزلـت   )دیـنــه  : خ ل (عرض له اءمران کال هما هللا رضا اال اءخذ باءشد هما علیه فى بدنـه        
برسول اهللا ، صلى اهللا علیه و آله ، نازلۀ قط اال دعاه ثقۀ بـه ، و ما اءطـاق اءحـد عمـل رسـول اهللا ،                            

ان کان لیـعـمـل عـمـل و جـل کـان وجهه بین الجنـۀ  صلى اهللا علیه و آله ، من هذه االمۀ غیره ، و           
و لقد اءعـتـق مـن مـاله اءلف مملوک فى طلب وجه         . و النار یرجو ثواب هذه و یخاف عقاب هذه          

و انه کـان لیقـوت اءهلـه بالزیـت و الخـل و              . اهللا و النجاۀ من النار مما کد بیدیه و رشح منه جبینه             
و مــا  . ابیس ، اذا فـضـل شـى ء عـن یـده ، دعـا بـالجـلم فـقـصـه   العجوۀ ، و ما کان لباسه اال کر       

اءشـبـهـه مـن ولده و ال اءهـل بـیـتـه اءحد بیته اءقرب شبها بهى فى لباسه و فقهه مـن علـى بـن                      
و لقـد دخل اءبو جعفر، علیه السالم ، ابنه علیه فاذا هو قد بلغ من العبادۀ                . الحسین ، علیهما السـالم     

فـرآه قـد اصـفر لونه من السهر و ومضت عیناه من البکاء و دبرت جبهتـه و و               : یـبـلغـه اءحـد مالم  
و قــال  . انـخـرم اءنـفـه مـن السـجـود و ورمـت سـاقـاه و قـدمـاه مــن القـیــام فــى الـصـالۀ         

 فـبـکـیــت   فـلم اءمـلک حـیـن راءیـتـه بـتـلک الحـال البـکــاء،       : اءبـوجـعـفـر، عـلیـه السـالم    
یـا بنـى ، اءعطنـى    : رحـمـۀ له فـاذا هـو یـفـکـر، فـالتـفـت الى بـعـد هنیئۀ مـن دخـولى ، فقـال               

فـقــراء  . فـاءعـطـیـتــه  . بعض تلک الصحف التى فیها عبادۀ على بن اءبى طالب ، علیـه الـسـالم              
عبادۀ على بـن    ) على  (قوى  من ی : فـیـهـا شـیـئا یـسـیـرا، ثـم تـرکـهـا مـن یـده تـضـجرا، و قال           

  ) 840.(اءبى طالب ، علیه السالم 
  



 ٣٢٨

به خدا قسم نخورد على بـن ابـى طالـب ، علیـه الـسـالم ،                 ": فرمود حضرت صادق ، علیه السالم       
هـرگز از دنیا حرامى تا از دنیا رفت ، و عرضه نشد بر او دو امرى که رضاى خـداونــد در آنـهــا                       

دیـدتـر بـود بـر بـدنـش اخـتـیـار فرمود، و نـازل نـشد بـر رسـول              بـود مـگـر آنـکـه آنـچـه شـ    
را خـوانـد بـراى اطـمـیـنـانـى    ) او(خدا، صلى اهللا علیه و آله ، شدتى هرگز مگر آنکه آن بزرگوار              

کـه بـه او داشـت ، و هـیـچـکـس در ایـن امـت عـمـل رسـول خـدا، صـلى اهللا عـلیــه و آلـه ،                     
ـت غـیـر از او، هـمـانـا عـمـل مـى کـرد عـمـل شـخــص تــرسناک ، گـویى                را طـاقـت نـداش  

و هــر آیـنــه آزاد      . بین بهشت و دوزخ بود، امید ثواب ایـن را و تــرس عـقــاب آن را داشــت                    
هـزار بـنـده در راه خـدا و نـجـات از آتـش ـ بـنـدگـانى که با زحمـت   ) خـود(فـرمـود از مـال 

و همانا قوت اهل بیتش را زیت و سرکه و خرما           . انـى تـحـصـیـل فرموده بود   دست و عرق پـیـشـ   
قرار داده بود، و نبود لباسش مگر کرباس ، و اگر آستین مبارکش بلند مى آمد قیچى مى طلبید و آن                     

 و هیچکس شبیه تر نبود به او در اوالد گرامش از على بن الحسین علیه الـسالم                  ".را قطع مى فرمود   
پـس دیـد او را کــه  . هر آینه وارد شد بر او حضرت باقر، علیه السالم ، پسرش             .  و لباس    ، در فقه  

رنگـش از بـیــدارى شــب زرد    : رسـیـده اسـت از عبادت به حدى که نرسیده است احدى دیگـر   
شـده ، و سـوخته شده بود چشمانش از گریه ، و مجروح شده بود جبهـه مبـارکش ، و پـاره شـده       

و فــرمود حـضرت     . از سجود، و ورم کرده بود ساقها و قدمهایش از ایستادن در نـمـاز            بود بینى او    
باقر، علیه السالم ، نتوانستم خوددارى کنم از گریه وقتى کــه او را بـدیــن حــال دیــدم ، پــس                       

پـس توجـه بعـضى از آن        . گـریـه کـردم بـراى تـرحـم بـه او، و آن حـضـرت مشغول تفکر بـود            
و قرائت  . پس دادم به او   . را که عبادت على بن ابیطالب ، عـلیـه السالم ، در آن است              صحیفه هایى   

پس از آن رها کـرد آنـرا از دسـت مـبـارکش با حال انـضجار و غـصه و                 . فرمود در آن چیز کمى      
  "کى قوت عبادت على بن ابیطالب ، علیه السالم ، را دارد؟": فرمود

کان على بن الحسین ، علیهما السالم ، یصلى فى الیــوم و             : لسـالم  و عـن اءبـى جـعـفـر، عـلیـه ا     
  ) 841.(اللیـلۀ اءلف رکـعـۀ ، و کـانـت الریـح تـمـیـله مثل السنبله 

جناب على بن الحسین ، علیهما السالم ، در شب و روز هــزار              : فـرمود حضرت باقر، علیه السالم      
  .مـى جـنـبـانـیـد مثل خوشه رکـعـت نـمـاز مـى خـوانـد، و بـاد او را 

عـزیـزم ، قـدرى تـفـکر کن در این احادیـث شـریفه ، ببـین حـضرت بـاقر، علیـه الـسالم ، امـام                        
و حضرت سـجاد، عـلیــه      . مـعصوم ، از شدت عبادت پدر بزرگوارش و حالت عبادتش گریه کرد           

فه على بن ابـیطالب ،     السـالم ، بـا آن شـدت مـواظـبـت و کمال عبادت آن حالش بود که از صحی              
البته همه عاجزند از عبادت مــولى المــوالى ، و           ! علیه السالم ، چیز کمى خواند و اظهار عجز کرد         

  .همه رعیت عاجزند از عبادت معصومین ، ولى نباید انسان که از مقام عالى باز ماند یکسره رها کند
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و .  راه خطرنـاک و طریـق باریـک اسـت            باید دانست که این عبادت ، نعوذباهللا ، عبث نبوده ، بلکه           
. عـقـبـات موت و قیامت مشکل است که این طور اهل معارف حقیقیه عجز و الحـاح مـى کردنـد                   

این سـسـت انـگـارى مـا از ضـعـف ایـمـان و سـسـتـى عـقـیــده اســت و از جهـل و نـادانى                    
  :است 

 تـقـصیر مـا را مطلعـى و ضـعف و            بـار الهـا، تـو از سـریــره بـنـدگــان آگـاهــى و قــصـور و             
نـاتـوانـى ما را مى دانى ، تو ما را به رحمت خود غرق کردى پیش از آنکه از تو سؤ الى کـنـیـم ،                       
نـعـمـتـهـاى تـو ابـتـدائى و تـفـضـلهـاى تـو بـى سـابـقـه سـؤ ال و اسـتـعــداد اســت ، مــا                  

غیر متناهیـه تـو کــردیم و خـود را مـستحق             اکـنـون مـعـترف به تقصیر خود هستیم ، کفران نعم          
عذاب الیم و دخول جحیم مى دانیم ، و پیش خود چیزى سراغ نـداریم و وسـیــله اى در دســت                      
نـداریـم جـز آنـکـه تـو خـود را مـعـرفـى کـردى بـه لسان انبیا به تـفـضل و ترحم و سعه جود                   

اد خود، تـو بـا مـشـتـى خـاک چـه مـى          و رحمت ، و ما تو را بدین صفت شناختیم به قدر استعد            
کنى جز رحمت و تفضل ؟ اءین رحمتک الواسعۀ ؟ اءین اءیادیک الشاملۀ ؟ اءین فضلک العمـیم ؟                   

  ) 842(اءین کرمک یا کریم ؟
  فصل ، در بیان آنکه تفرغ براى عبادت موجب غناى قلب شود

  کمالیه موجودبباید دانست که غنا از اوصاف کمالیه نفس است ، بلکه از صفات 
بـمـا اءنـه مـوجـود اسـت ، و از ایـن جـهـت غـنـا از صـفـات ذاتـیـه ذات مـقـدس حـق جـل                  

و ثروتمندى و مالدارى موجب غناى نفسانى نیست ، بلکه تـوان گفـت کـسانى کــه                  . و عال است    
غـنـــاى نـفــسانى ندارنــد، بــه داشــتن مــال و منــال و ثــروت حــرص و آزشــان افــزون گــردد و  

و چـون در غـیـر پـیـشـگـاه مـقـدس حـق ، جـل و جـالله ، کـه غــنى               . یـازمـنـدتـر گـردنـد نـ
بالذات مى باشد، غناى حقیقى پیدا نمى شود و سایر موجودات از بـسـیـط خاک تا ذروه افـالک و                   

حـق  از هیوالى اولى تا جبروت اعلى فقرا و نیازمندان اند، از این جهت هر چه وجهه قلب به غیـر                     
باشد و هر چه توجه باطن به تعمیر ملک و عمارت دنیا بـاشــد، افـتـقــار و احـتــیاج روزافـزون       

و . اما افتقار قلبى و روحى که پر معلوم است ، زیرا که نفس عالقمندى و تعلق افتقـار اسـت                     . شود
هیچ کس به خـودى  اما افتقار خارجى ، که آن نیز مؤ کد افتقار قلبى است ، نیز بیشتر باشد، زیرا که  
و اربـاب ثـروت در   . خود نتواند قیام به اداره امور خویشتن کند، پس در این امر احتیاج به غیر افتد              

ظاهر گرچه بى نیاز قـلمـداد شـوند، ولى با نظر دقیـق معلـوم شـود کـه بـه مقـدار ازدیـاد ثـروت                         
ـدان فقرایـى هـستند در      پـس ، ثـروتـمـنـ   . احتیاجشان افزون گـردد و نـیـازمـنـدى زیـادت شـود      

و هر چه وجهه قلب به تدبیر امـور و تعمیـر   . صورت اغنیا، و نیازمندانى هستند در لباس بى نیازان    
دنیا بـیـشتر شد و عالقه افزون گردید، غبار ذلت و مسکنت بر او بیـشتر ریـزد و ظلمـت مـذلت و         
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ر عالقمنـدى دنیـا زد و روى دل و   و بالعکس ، اگر کسى پشت پا ب. احـتـیـاج زیـادتر آنرا فرا گیرد   
وجـهـه قـلب را مـتـوجـه بـه غـنـى عـلى االطالق کرد و ایمان آورد به فقـر ذاتـى موجـودات و                    
فهمید که هیچیک از موجودات از خود چیزى ندارند و هیچ قدرت و عـزت و سـلطنتى نـیــسـت       

ن غیبـى شـنید کـریـمــه    مـگـر در پـیـشـگـاه مـقدس حق و به گوش دل از هاتف ملکوتى و لسا 
آن وقـت مستغنى از دو عالم شود،       ) 843(یـا ایها الناس اءنتم الفقراء الى اهللا و اهللا هو الغنى الحمید،           

و به طورى قلبش بى نیاز شود که ملک سلیمان در نظرش به پشیزى نیاید، اگر کلیـد خـزائن ارض                     
سـت کـه جـبـرئیـل کـلید خزائن ارض را       چنانچه در حدیث وارد ا    . را به او تقدیم کنند اعتنا نکند      

براى خاتم النبیین ، صلى اهللا علیه و آله ، آورد از جـانـب حـق تـعـالى ، و آن حـضـرت تـواضـع                    
و جناب امیرالمؤ منین ، علیه الـسالم  ) 844.(فـرمـود و قـبـول نـکرد و فقر را از فخر خود دانست       

تر است از این کفش پر وصـله       )پست  (یاى شما در نظر من      ، فـرمـایـد بـه ابـن عـبـاس که این دن       
من تاءنف مى کـنــم کــه دنـیــا را از           : و جناب على بن الحسین ، علیهما السالم ، فرماید         ) 845.(

و در  ) 846.(مـخــلوق مـثــل خــودم بـخـواهــم         ) از(خـالق دنـیـا بـخـواهـم ، چـه رسـد کـه        
مـى گـویــد، پــس از قــسـمـهـاى غـلیــظ و            ) 847(رى  سـلسـله رعـیـت ، نـجــم الـدین کبـ        

شـدیـد، کـه اگـر مـال و مـنـال دنـیا و بهشت و حور و قصور آخرت را به من بدهند و مجالست                    
با اغنیا را منضم بـه آن کـنند، و اگر شقاوت دنیا و آخرت را به مـن دهنـد و مجالـست بـا فقـرا را           

نند، اختیار مجالست با فقرا مى کنم و عار مجالست با اغنیـا را              منضم به آن کـنـنـد، و مـرا مـخیر ک       
آرى ، آنها دانند که توجه به خزائن دنیا و مـال و             ) 848.(و النار خیر من العار    . به خود نـمـى خـرم     

منال آن و مجالست با اهل آن چه کـدورت و ظلمتـى در قلـب ایجـاد کنـد، و اراده را چـه طــور                           
ـز نـماید، و قلب را نیازمند و فقیر نماید و از توجه به نقطـه مـرکـزیــه                 ضـعـیـف کـنـد و نـاچـی   

ولى وقـتـى دل را بـه صاحب دل و خانه را به صـاحبش             . کـامـل عـلى االطـالق غـافـل نـمـایـد    
تسلیم نمودى و خود در آن تصرفى نکردى و اعراض از غیر او کردى و خانه را به دسـت غاصـب                      

و البـتــه تـجــلى غـنــى مـطــلق غـنــاى           . ه در آن تجلى مـى کـنــد       ندادى ، خود صاحب خان    
وهللا : مـطـلق آورد و دل را غـرق دریـاى عـزت و غـنـا نـمـایـد و قـلب مـملو از بى نیازى شـود                  

و اداره امور را خود صاحب خانه فرمایـد و انـسان را بــه               ) 849.(العزۀ و لرسـوله و للمـؤ مـنـین       
 نـفرماید و خود متصرف در جمیع امور عبد شود، بلکه خود او سمع و بـصر و                  امـر خـود واگـذار  

  :دست و پاى او شود، و نتیجه قرب نوافل پیدا شود، چنانچه در حدیث وارد است 
و انـه لیتقـرب الـى       : کـافـى بـاسـنـاده عـن اءبــى جـعـفــر، عـلیــه الـسـالم ، فــى حـدیــث                 

ببته ، کنت سمعه الـذى یـسمع بـه ، و بـصره الـذى یبـصره الـذى                    بـالنـافـلۀ حتى اءحبه ، فاذا اءح     
  ) 850(الحـدیـث ... بـهـا یـبـصـر بـه ، و لسـانـه الذى یـنـطـق بـه ، و یـده التـى یـبـطـش 
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و البتـه در ایـن تجلـى خــوف از           . پس ، فقر و فاقه عبد بکلى سد شود و از دو عالم بى نیاز گردد               
ع شود، و خوف حق تعالى جایگزین آن گردد و عظمت و حــشـمـت              تـمـام موجودات از او مرتف    

حـق سـراسـر قلب را فرا گیرد و از براى غیر حق عظمت و حشمت و تصرف نبیند، و حقیقـت ال                
  .مؤ ثر فى الوجود اال اهللا را به قلب دریابد

اءمالء قلبـک   تفرغ لعبادتى   : و در ایـن حـدیـث شریف اشاره به بعض این معانى فرموده که فرماید            
و این فراغت قلب براى عبادت کم کم انسان را ممکن است منتهى کند به اعلـى                 . الحدیث  ... غنى  

  .مراتب حضور قلب براى عبادت 
اگـر دل از اشتغال به حق و فراغت براى توجه          . ایـن آثـارى اسـت کـه شـمـه اى از آن ذکـر شـد         

قـاوتـهـا و سـرچـشـمـه تـمــام نـقـایــص و ام         به او منصرف گردید، این غفلت سرمایه تمام شـ        
االءمـراض قـلوب است ، پس کدورت و ظلمتى بواسطه این غفلت دل را فـرا گیـرد و حجابهـاى                    
غلیظى بین قلب و حق واقع شود که نور هـدایــت در آن راه نـیـابــد و از تـوفـیـقــات الهـیــه                      

میـر بطـن و فـرج شـود و در حجـاب انیـت و                مـحـروم گـردد، و یـکـسـره دل مـتوجه دنیا و تع        
انانیت فرو رود و نفس سرخود شـود و خـود بـه قــدم انانیـت حرکـت کنـد، و ذُل ذاتـى و فقـر                         
حقیقى آن ظاهر گردد، و در تمام حـرکـات و سـکـنـات بـعـد از پـیـشـگـاه حـق پـیـدا کـنـد و                 

ف از بعض این معانى تعبیر فرموده       چنانچه در حدیث شری   . یـکـسـره خـذالن شـامل حالش گردد    
که قلبت را از اشـتـغـال به دنیا مملو مى کنم و سد فقر و فاقه آنرا نمى فرمایم و عنـان امـورت را                        

  .به سر خودت مى اندازم 
  )نکته (

و بـبـایـد دانـست که مقصود از این ایکال امر به سوى عبد، نه تفویض به سوى او اسـت ، زیــرا                      
شـرب عـرفـان و مـسـلک بـرهـان و مـذهـب حــق امــرى اســت مـمـتـنــع و                کـه ایـن در مـ   

هـیـچ مـوجـودى از تـصرف حق و حیطه تصرف و قدرت آن ذات مقدس خارج نـشود                . بـاطـل  
و امرش به خودش در تصرف امور موکول نگردد، لکن چون بنـده منـصرف از حـق و متوجـه بـه                       

فرما شود و انانیت در او غالـب آیـد و وجهـه خـودبینى و                اشـتـغال به دنیا شد، طبیعت در او حکم       
خـودخـواهـى و خـودپـرسـتـى در او کـارگـر شـود، و از ایـن مـعـنـى تـعـبـیــر بــه ایـکــال                 

امـا بـنده اى که وجهه قلبش به سوى حق و ملکوت اعلى اسـت و قـلبــش                 . امـر بـه عـبـد شـود   
   اچار تصرفاتش حقانى ، بلکه در بعض مـراحـل و جـودش           را سـراسـر نـور حـق فـرو گـرفته ، ن       

حـقـانـى شـود، چـنـانـچـه در حـدیـث شـریـف کـافـى کــه شـمه اى از قـرب نوافـل را بیـان                  
  .واهللا العالم . فرموده اشاره به بعضى از این مقامات فرموده 

  الحدیث الثامن و العشرون
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  حدیث بیست و هشتم
االسالم ، محمد بن یعقوب الکلینى ، رحمه اهللا ، عن محمد بن یحیى ، عن                بـالسند المتصل الى ثقه     

اءحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، و الحسین بن سعید جمیعا، عـن القاسـم بـن محمـد، عــن                      
 اءصـحـابه ، عن اءبى عبداهللا ، علیه السالم ، قـال قـلت              عـبـدالصـمـد بـن بـشـیـر، عـن بـعـض      

 اءحب لقاء اهللا ، اءحب اهللا لقاءه ؟ و من اءبغض لقاء اهللا ، اءبـغـض اهللا لقــاءه                   اءصلحک اهللا ، من   : 
انمـا  . لیـس ذلک حـیـث تــذهب      : فـقـال  . فـواهللا ، انـا لنـکـره المـوت      : قـلت  . نـعـم  : ؟ قـال   

 اهللا اذا راءى ما یحب ، فلیس شى ء اءحـب الیــه مــن اءن یتقـدم علـى اهللا ، و     : ذلک عند المعاینۀ    
و اذا راءى مـا یـکـره ، فـلیـس شــى ء اءبـغــض   ) حینئذ(تعالى یحب لقاءه ، و هو یحب لقاء اهللا        

  ) 851.(مـن لقـاء اهللا ، و اهللا یـبـغـض لقـاءه ) الیـه (
  :ترجمه 

اءصلحک اهللا ، کسى کـه دوسـت داشـتــه          "گفتم به حضرت صادق ، علیه السالم ،         : راوى گـفت   
ند را، دوست دارد خداوند دیدار او را؟ و کسى که خشمناک باشد از دیدار خـدا،                 باشد دیدار خداو  

به خدا قسم همانا ما کراهت داریـم        ": عرض کردم   ". آرى  ": خشم آید خداوند را دیدار او؟ فرمود      
وقـتــى کــه    : این در وقت دیدار مرگ است       . چنین نیست که تو گمان کردى       ": فرمود". از مردن   

را کـه دوسـت دارد، نـیست چیزى محبـوبتر پـیش او از ورود بـر خـداى تعـالى ، و                     دیـد آنـچـه   
و وقـتــى   . خداى تعالى دوست مى دارد دیدار او را، و او دوست مى دارد دیدار را در این هنگـام                    

بـبیند چیزى را که کراهت دارد، پس نیست چیزى مبغوضتر پیش او از دیدار خدا، و خداوند خشم                  
  ".و رادارد دیدار ا

و در دعا الزم نیست که طرف فاقـد مـضمون آن باشـد،              . شـرح اءصـلحـک اهللا دعـاى خیر است       
پـس دعـاى بـه حـضرت صـادق ، علیـه             . بـلکـه آن مـتـعـارف است گرچه مضمون حاصل باشد       

السالم ، به صالح و سداد، خارج از میزان تعارف نیست ، چنانچه غفر اهللا لک و عـفــا اهللا عــنک                      
لیـغـفـر لک اهللا مـا تـقـدم مــن  : و بعضى آیه شریفه . سبت به آن ذوات مقدسه صحیح است  نیز ن 

: را محمول به همین نمودند و گفته اند در قوه آن اسـت کـه بفرمایـد                ) 852(ذنـبـک و مـا تـاءخـر   
گرچـه ایـن در آیـه شـریفه بعیـد           . و الزم نیست حصول مضمون ملحوظ باشد      ) 853.(غفر اهللا لک    

ولـى اصـل ایـن      ) 854.( و ما در شرح یـکـى از احـادیـث سـابـقـه بـیـان آن را کـردیــم               .است  
  .مطلب که در این انشائات حصول مضمون به حسب واقع غالبا ملحوظ نیست صحیح است 

لقـاء، بـه فـتـح الم و کسر آن ، مصدر لقى بر وزن رضى مى باشد، چنانچه لقاءۀ و لقاقایۀ و لقیـا و                       
 لقیانۀ ، به کسر الم ، همه ، و لقیا و لقى و لقیانا و لقیۀ و لقیانۀ به ضم ، الم ، همـه ، مـصدر      لقیانا، و 
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و پس از این بیان معنى لقاء اهللا مى آید بـه مقـدار تناسـب             . آن هستند، و به معنى رؤ یت و دیدارند        
  .این اوراق 

ح ـ بغاضۀ ، فهـو بغـیض ،    و بـغـض ـ چون کرم و نصر و فر . و اءبـغـض از بـاب افـعـال اسـت 
بالجلمـه ، حــب و بـغــض از صـفــات           . ضد حب است ، و بغـضۀ و بغـضاء شـدت آن اسـت                

و حقیقت آنها وجدانا واضح است ، چون سایر وجدانیات و صفات            . نـفـسـانیه است متقابل با هم      
ب و بغض بـه     و بیان آنکه نسبت ح    . نفسانیه که حقایق ذاتیاتشان واضحتر است از شرح مفهوم آنها         

  .ذات مقدس حق با چه اعتبار صحیح است بیاید انشاءاهللا 
انـا لنـکـره الموت چون راوى موت را مالزم با لقاء اهللا تصور کرد، یا مـقـصـودش از لقـاء                 : قـوله  

، از ایـن جـهـت کراهت از موت را کراهت لقاء اهللا تـصـور کـرد و ایــن       )بـود(اهللا نـفـس مـوت    
و حضرت جواب داد که مطلق کراهت میزان نیست ، بلکه وقت مردن که مـشاهده                . کردسـؤ ال را    

  .آثار ملکوت و عوالم دیگر مى شود میزان است 
لیس ذلک حیث تذهب این جمله تعبیر مطابق با خود در فارسى ندارد، بلکه تــعبیر فارسـى                  : قوله  

و غیـر آن و مقـصود از ایـن          . نم رفت   یا ذه . یا گمان کردم    . در این مقام این است که گمانم رفت         
بـلکــه تـعـبـیــر   . و در عربـى ایـن طـور تعبیـر بـسیار اسـت               . تعبیر عربى هم ذهاب وهم است       

مـتعارف ذهاب و مشتقات آن ، ذهاب وهم و عقیده ، و امـثال آنست ، چنانچه مذهب نیز به همین                    
  .ذهاب عینى و خارجى است و این مبنى بر استعاره است ، زیرا که ماءخوذ از . معناست 

و ) 855.(و عاینت الشى عیانا، اذا راءیته بـعـینک        . مصدر مفاعله است    ) معاینه  (عند المعاینۀ   : قوله  
وقت احتضار و مرگ را معاینه گویند، براى آنکه آثار آن عـالم را بـالعـیـان مـشـاهـده مـى کـنــد                  

ز احـوال مـلکـوت بــر او کــشـف شــود و          و چـشـم غـیـبـى مـلکوتى گشاده شود و شمه اى ا         
  .مـعـایـنـه بـعـض آثـار و اعمال و احوال خویش را مى کند

و بـیـان آنـچـه در حـدیـث شـریـف بـه تـنـاسـب مـحـتـاج بـه ذکـر اسـت در ضـمـن چـنــد       
  .و على اهللا التکالن . فصل مى نماییم 

  فصل ، در لقاء اهللا و کیفیت آن است 
آیات و اخبار در لقاء اهللا چه صراحتا و چـه کنایتـا و چـه اشـارتا بـسیار اســت ، و ایــن                          بدان که   

 تفصیل و ذکر آنها را ندارد، ولى مختصر اشاره به بعض آنـهـا مـى نـمـایــیم                  مـخـتـصر گنجایش   
یـزى  و اگر کسى تفصیل بیشتر بخواهد به رساله لقاءاهللا مرحوم عارف بـاهللا ، حاج میرزا جـواد تبر       . 
  .قدس سره ، رجوع کند که اخبار در این باب را تا اندازه اى جمع کرده است ) 856(،

بـدان کـه بـعـضـى از عـلمـا و مـفـسـریـن کــه بکلـى سـد طریـق لقـاء اهللا را نمودنـد و انکـار                        
مـشـاهـدات عـینیه و تجلیات ذاتیه و اسمائیه را نمودند ـ بگمان آنکه ذات مقـدس را تنزیـه کننـد     
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و ایـن   . تمام آیات و اخبار لقاء اهللا را حمل بر لقاء یوم آخرت و لقاء جزاء و ثواب و عقاب نمودند                   
حمل نسبت به مطلق لقاء و بعض آیات و اخبار گرچه خیلـى بعیـد نیـست ، ولـى نــسـبـت بــه                        
 بـعـض ادعیه معتبره و روایات در کتب معتبره و بعض روایات مشهوره ، که علماى بزرگ بـه آنهـا           

  .استشهاد کردند، بسیار حمل بارد بعیدى است 
و بـبـایـد دانـسـت کـه مـقـصـود آنـان کــه راهــى بــراى لقــاء اهللا و مــشـاهـده جـمــال و                     
جـالل حـق بـاز گـذاشـتـه انـد ایـن نـیـست کـه اکتنـاه ذات مقـدس جـایز اسـت ، یـا در علـم                         

ط على االطالق ممکن است ، بلکه امتنـاع         حضورى و مشاهده عینى روحانى احاطه بر آن ذات محی         
اکـتـنـاه در عـلم کـلى و بـه قـدم تفکر، و احاطـه در عرفـان شـهودى و قـدم بـصیرت ، از امـور                         

لکن آنها کـه مـدعى ایـن مقـام          . بـرهانیه و مورد اتفاق جمیع عقال و ارباب معارف و قلوب است             
ز جمیع عوالم و رفض نـشاءتین و قــدم          هستند گویند پس از تقوى تام تمام و اعراض کلى قلب ا           

بـر فـرق انـیـت و انـانـیـت گـذاشـتـن و تـوجـه تـام و اقبال کلى به حق و اسـماء و صـفات آن            
ذات مقدس کردن و مستغرق عشق و حب ذات مقدس شـدن و ارتــیاضات قلبیـه کـشیدن ، یـک                      

صـفــاتیه گـردد، و حجابهـاى       صفاى قلبى از براى سالک پیدا شود که مورد تجلیات اسـمـائیـه و             
غلیظى که بین عبد و اسماء و صفات بود خرق شـود، و فـانـى در اسـمـاء و صـفــات گــردد، و                     
مـتـعـلق بـه عـز قـدس و جـالل شـود و تـدلى تـام ذاتـى پـیـدا کـنـد، و در ایــن حـال ، بـین                      

  .روح مقدس سالک و حق حجابى جز اسماء و صفات نیست 
بـعـضـى از اربـاب سلوک ممکن است حجـاب نـورى اسـمائى و صـفاتى نیـز خـرق                   و از بـراى    

گـردد، و بـه تـجـلیـات ذاتـى و غـیـبـى نایل شـود و خـود را متعلـق و متـدلى بـه ذات مقـدس                        
بـبـیند، و در این مشاهده ، احاطه قیومى حق و فناى ذاتى خـود را شـهود کنـد، و بالعیـان وجـود                        

ات را ظـل حــق بـبـیـنــد، و چـنـانـچــه بـرهـانــا بـیــن حــق و                 خـود و جـمـیـع مـوجـود   
) بـراى   (مـخـلوق اول ، کـه مـجـرد از جـمـیـع مـواد و عالیـق اسـت ، حجـابى نیـست ، بلکـه                       

مجردات مطلقا حـجـاب نـیـسـت بـرهانا، همین طور این قلبى که در سعه و احاطـه هـم افـق بـا                     
چنانچـه در   . بر فرق آنها گذاشته ، حجـابى نخواهـد داشـت            موجودات مجرده شـده ، بـلکـه قدم       

ان روح المـؤ مـن الءشــد اتــصـاال بــروح اهللا مــن             : حدیث شریف کـافـى و تـوحـیـد اسـت       
  ) 857.( بها اتصال شعاع الشمس 

و در مـنـاجـات شـعـبـانـیـه ، کـه مـقـبول پیش علمـا و خـود شـهادت دهـد کـه از کلمـات آن                       
الهـى ، هــب لـى کـمــال االنـقـطــاع الیــک ، و اءنـر       :  مـى کـنـد ن اسـت ، عـرض     بـزرگـوارا

اءبصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتى تخرق اءبصار القلوب حجب النور، فتصل الى معدن العظمـۀ ،            
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الهى ، واجـعـلنـى مـمـن نـادیـتـه فـاءجـابـک و ال حـظـتـه         . و تصیر اءرواحنا معلقۀ بعز قدسک       
  ) 858(ـصـعـق لجـاللک فـنـا جـیـتـه سـرا و عمل لک جهراف

و در کـتـاب شریف الهى ، در حکایات معراج رسـول اکـرم ، صـلى اهللا علیـه و آلـه ، چنـین مـى                           
و ایـن مـشاهده حــضـوریـه       ) 859.(ثـم دنـى فـتـدلى ، فـکـان قاب قوسین اءواءدنى         : فـرمـایـد

تناه و احاطه و اخبار و آیات منزهه ندارد، بلکه مؤ ید و مـؤ کـد                 فـنـائیه منافات با برهان بر عدم اک      
  .آنهاست 

اکـنـون بـبـیـن آیـا این حمل هاى بعید بارد چه لزومى دارد؟ آیـا فرمـایش حـضرت امیـر، علیـه                     
) 860.(فـهـبـنـى صبرت على عذابک ، فکیف اءصبر على فراقـک  : السـالم ، را کـه مـى فـرمـایـد 

آیـا کـسانى کـه مـى        ! ازهـاى اولیـا را مـى تـوان حـمـل کرد به حور و قـصور؟           و آن سـوز و گـد    
فرمودند که ما عبادت حق نمى کنیم براى خـوف از جـهـنـم و نـه بـراى شــوق بـهـشت ، بلکـه                     

بــاز نــاله هــاى فــراق        ) 861.(عبادت احرار مى کنیم و خالص براى حق عـبـادت مـى کـنـیـم            
کـه  ! هیهـات   ! حـمـل کـرد بـه فراق از بهشت و ماءکوالت و مـشتهیات آن ؟            آنـهـا را مـى تـوان     

آیــا آن تـجـلیــات     . این حرفى است بس نـاهـنـجــار و حـمــلى اســت بــسـیـار نـاپــسـنـد              
جـمـال حـق کـه در شـب مـعـراج آن مـحـفـلى کـه احـدى از مـوجـودات را در آن راه نـبــود                  

ن اسرار نبود، مى توان گفت ارائه بهشت و قصرهاى مشید آن بوده ، و               و جبرئیل امین وحى محرم آ     
آن انوار عظمت و جالل ارائه نعم حق بوده ؟ آیا آن تجلیاتى که در ادعیه معتبره وارد اسـت بــراى                      
انـبـیـاء، عـلیـهـم السـالم ، شـده ، از قـبـیـل نـعـم و ماءکول و مشروب یا باغات و قصرها بوده                  

  !؟
کـه مـا بـیـچـاره هـاى گـرفـتـار حـجـاب ظـلمـانى طبیعت و بسته هاى زنجیرهـاى              ! افـسـوس

آمـال و امـانـى جـز مـطـعـومـات و مـشـروبـات و مـنـکـوحـات و امثال آنها چیزى نمى فهمیم               
، و اگر صاحبنظرى یا صاحبدلى بخواهد پرده از این حجب را بـردارد، جز حمل بـر غلـط و خطـا                   

و تا در چاه ظلمانى عالم ملک مسجونیم ، از معارف و مـشـاهـدات اصـحــاب آن چیـزى                  . نکنیم  
ولى اى عزیز، اولیا را به خود قیاس مکن و قلوب انبیا و اهل معارف را گمان مکن             . ادراک ننماییم ،  

دلهاى ما غبار توجه به دنیـا و مـشتهیات آن را دارد، و آلودگــى انـغـمــار در                   . مثل قلوب ماست    
البـته با این خـودبینى  . شهوات نمى گذارد مرات تجلیات حق شود و مورد جلوه مـحـبـوب گـردد    

و خودخــواهى و خــود پرســتى بایــد از تجلیــات حــق تـعـــالى و جـمـــال جـــالل او چـیـــزى  
و اگر در ظـاهر نیـز تکـذیب         . نـفـهـمـیـم ، بـلکـه کـلمـات اولیـا و اهل معرفت را تکذیب کنیم            

مـثــل  . و اگـر راهـى بـراى تـکـذیـب نـداشـتـه بـاشـیـم        . ر قلوب تکذیب آنها نماییم      نکنیم ، د  
آنـکـه قـائل بـه پـیـغـمـبـر یــا ائمــه مـعــصـومـیـن ، عـلیـهــم الـسـالم ، بـاشـیــم ، بــاب                     
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اءیــت  مـا ر  . تـاءویـل و تـوجـیه را مفتوح مى کنیم ، و بالجلمه ، سد باب معرفت اهللا را مى کنیم                   
لـم  . را حـمـل رؤ یـت آثـار مــى کـنـیــم       ) 862(شـیـئا اال و راءیـت اهللا مـعـه و قـلبـه و فـیـه           

! را به علم به مفاهیم کلیه مـثـل عـلوم خـود حـمــل مــى نـمـایـیــم                ) 863(اءعـبـد ربا لم اءره     
را بــه   ) 864(ع اهللا حــالۀ     لـى مــ   . آیـات لقـاء اهللا را بـه لقـاء روز جـزا مـحـمـول مـى داریــم             

و آن  ) 865.(و ارزقـنى النظر الى وجهک الکریم       . حـالت رقـت قـلب مـثـال حـمـل مـى کـنـیـم        
همه سوز و گـدازهـاى اولیـا را از درد فـراق ، بـه فـراق حـورالعـیـن و طـیـور بـهـشـتـى حمل                 

ستیم و جز حظ حیوانى و جسمانى چیـز  و این نیست جز اینکه چون ما مرد این میدان نی         ! مى کنیم   
و از همه بدبختیها بدتر ایـن انکـار اســت کــه             . دیگر نمى فهمیم ، همه عارف را منکر مى شویم           

بـاب جـمـیـع مـعـارف را بـر مـا مسند مى کند و ما را از طلب باز مى دارد و به حد حیوانیـت و                       
مـا بیچـاره هـا کــه از         . ا را محـروم مـى کنـد       بهیمیت قانع مى کند، از عوالم غیب و انوار الهیـه مـ            

مـشـاهدات و تجلیات بکلى محرومیم از ایمان به این معانى هم ، که خود یـک درجـه از کـمــال                     
از مرتبـه علـم ، کـه شـاید بــذر            . نفسانى است و ممکن اسـت مـا را بـه جـایى برسـاند، دوریـم                  
ا بکلى مى بندیم و پنبه غـفـلت در        مـشـاهـدات شـود، نیز فرار مى کنیم ، و چشم و گوش خود ر            

اگر یکى از حقایق را از لـسـان عــارف          . گـوشـها مى گذاریم که مبادا حرف حق در آن وارد شود          
شوریده یا سالک دلسوخته یا حکیم متاءلهى بشنویم ، چون سامعه ما تاب شـنـیــدن آن نــدارد و                   

یم ، فورا او را مورد همه طـور لعـن    حـب نـفـس مـانـع شـود کـه بـه قـصـور خـود حـمـل کـنـ         
. و طعن و تکفیر و تفسیقى قرار مى دهیم و از هیچ غیبت و تهمتى نسبت به او فروگذار نمى کنیم                      

روزى صد مرتبه لعن به مرحوم      ) که  (کتاب وقف مى کنیم و شرط استفاده از آن را قـرار مى دهیم              
ا، که سرآمد اهل توحیـد اسـت ، زنـدیق           جناب صـدرالمـتـاءلهـین ر  ) 866!(مال محسن فیض کنند   

از تمام کتابهاى آن بزرگـوار مختـصر        . مى خوانیم و از هیچ گونه توهینى درباره او دریغ نمى کنیم             
نوشـته ـ   ) 867(میلى به تصوف ظاهر نشود ـ بلکه کتاب کسر اصنام الجاهلیۀ فى الرد على الصوفیه  

کـسـانـى کـه مـعـلوم الحـال هــسـتـند و       . ـیـم  او را صـوفـى بـحـت مـى خـوان     ) با ایـنـحـال   (
کـه بــا صــداى     ) را(به لسان خدا و رسول ، صلى اهللا علیه و آله ، ملعون اند مى گذاریم ، کـسـى                   

مـن  ! رسـا داد ایـمـان بـه خـدا و رسـول و ائمـه هـدى ، عـلیـهم السالم ، مى زند لعن مى کنـیم               
یـنـهـا بـه مـقامات آنها ضررى نمى زند، بلکه شاید به حـسنات            خود مى دانم که این لعن و تـوهـ       

آنها افزاید و موجب ارتـفاع درجات آنها گردد، ولى اینها براى خود ماها ضرر دارد و چه بسا باشد                   
شیخ عارف ما، روحى فداه ، مـى فرمـود هیچوقـت لعـن              . که باعث سلب توفیق و خذالن ما گردد       

مـنـتـقـل شـده   ) چـگـونـه  (کـافـرى کـه نـدانـیـد از ایـن عـالم       شخصى نـکـنـیـد، گـرچـه بـه     
مگر آنکه ولى معصومى از حال بعد از مردن او اطالع دهد، زیرا که ممکن است در وقــت مــردن                     



 ٣٣٧

عـامیانه قدرى تنزل کنـد، و شـاید بـا         .N:خـدFی. پس لعن به عنوان کلى بکنید     . مـؤ من شده باشد   
  .انه ولى النعم . ى به معارف پیدا کندعنایات خاصه حق تعالى راه

فـــصـــل ، در بـــیـــان آنـــکـــه در وقـــت مـــردن بـــعـــضـــى ازاحـوال غیـب بـر او                
  .مکشوف شود

از ایـن حدیث شریف معلوم مى شود که در وقت معاینه بـر انـسان برخـى از مقامـات و احــوال                       
ان و موافق مکاشفات اصحاب کـشف و عـیــان          و این مطابق ضربى از بره     . خـودش منکشف شود  

انـسـان تـا اشتغال به تعمیر این عـالم دارد و          . و مـوافـق بـا اخـبـار و آثـار دیـگـر نـیـز هـسـت          
وجهه قلبش به این نشئه اسـت و سـکر طبیعـت او را بیخـود کــرده و مـخــدورات شـهــوت و                        

 اخالق خود بکلى محجوب اسـت و از آثـار           غـضـب او را تـخـدى نـمـوده ، از صـور اعـمـال و         
آنها در ملکوت قلب او مهجور است ، پس از آنکه سکرات موت و سختیها و فـشارهاى آن بـر او                      
وارد شد، انصراف از این نشئه تا اندازه اى حـاصـل مـى کند، و اگر از اهل ایمان و یقـین اسـت و                       

جـهـه قـلبـش طـبـعا متوجه بـه آن عـالم مـى           قلب او متوجه به این عوالم بوده ، در اواخـر امـر و           
شود و سائقهاى معنوى و مالئکۀ اهللا موکل بر آن نیز او را سوق به آن عـالم دهنـد، و پـس از ایـن                          
سوق و آن انصراف ، نمونه اى از عـالم بـرزخ بـر او مـنـکــشـف شــود و روزنــه اى از عــالم                       

چنانچـه  . ام خود تا اندازه اى بر او مکشوف گردد        غـیـب بـر او مـفـتـوح گـردد، و حال خود و مق         
حـرام عـلى کــل نـفــس اءن تـخــرج         : از حضرت امیر علیه السالم ، مـنـقـول اسـت انـه قـال           

و در ایـن مقـام     ) 870.(مـن الدنـیـا حـتى تعلم اءنه من اهـل الجـنــۀ هــى ، اءم مـن اءهـل النـار                  
ولى چون بشارتى است براى اهل والیـت حـضرت          حدیث شریفى است که با آنکه طـوالنى است         

مولى الموالى و متمسکین به ذیـل عـنـایـت اهـل بیت عصمت ، علیهم الـسالم ، آن را بتامـه ذکـر                     
و فـى کتـاب   : قـال  . و آن حدیثى است که جـناب فیض نقل مـى کنـد در علـم الیقـین            . مى کنیم   

 قــال سـمـعــت اءبــا عـبــداهللا ، عـلیــه            الحسین بن سعید االءهوازى ، عن عـبـاد بـن مـروان ،         
و لکم و اهللا یغفر، انه لیس بـین احـدکم و بـین ان یغتـبط و                  : مـنکم و اهللا یقبل     : السـالم ، یـقـول    

ثــم  . یرى السـرور و قـرۀ العـیـن اال اءن تـبـلغ نـفـسـه هـهـنـا ـ و اءومـى بـیـده و الى حـلقـه  
اذا کـان ذلک و احـتـضـر، حـضـره رسـول اهللا ، صــلى اهللا عـلیــه و               انـه  : قـال ، عـلیـه السـالم     

آلــه ، و عـــلى و االءئمـــۀ و جـبـرئیـــل و مـیـکـائیـــل و مـــلک المـــوت ، عـلیـهـــم الــسـالم ، 
ان هـذا کـان     : فـیـدنـومـنـه جـبـرئیـل ، علیه السالم ، فیقول لرسـول اهللا ، صـلى اهللا علیـه و آلـه                    

یـا جـبـرئیـل ،   : فـیـقـول رسـول اهللا ، صـلى اهللا عـلیـه و آله          . ـیـت ، فـاءحـبـه    یحبکم اءهـل الب  
فـیـقـول جـبـرئیـل ، یـا مــلک      . ان هـذا کـان یـحـب اهللا و رسـوله و اءهـل بـیـتـه ، فـاءحـبـه             

یـدنــو  فـ. المـوت ، ان هـذا کـان یـحـب اهللا و رسـوله و آل رســول ، فـاءحـبــه و ارفــق بــه                     
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یا عبداهللا ، اخذت فکاک رقبتک ؟ اخـذت امـان           : مـنـه مـلک المـوت ، عـلیـه السـالم ، فـیـقـول         
. نـعــم   : براءتک ؟ تمسکت بالعصمۀ الکبرى فـى الحـیــاۀ الدنـیــا؟ فـیـوفـقــه اهللا ، فـیـقــول                 

: فـیـقــول   . ه الـسـالم    والیـۀ عـلى بـن اءبـیـطــالب ، عـلیــ       : مـا ذاک ؟ فـیـقـول     : فـیـقـول له   
اما الذى کنت تحذر، فقد آمنک اهللا ، و اما الذى کنت ترجو، فقد ادرکته ، اءبشر بالـسلف                   . صـدقت  

. الصالح ، مرافقۀ رسول اهللا ، صلى اهللا علیه و آله ، و على و االءئمۀ مـن ولده ، عـلیـهــم الـسـالم                        
ـفنه من الجنۀ و حنوطه حنوط کالمسک االءذفر،        ثـم یـسـل نـفـسـه سـال رفـیـقـا، ثـم یـنـزل بـک       

فـاذا  . فیکفن بذلک الکفن و یحنط بذالک الحـنـوط، ثـم یـکـسـى حـلۀ صـفـراء مـن حلل الجنۀ               
ثــم  . وضع فى قبره ، فتح له باب من ابـواب الجـنـۀ ، یـدخـل عـلیـه مـن روحـهـا و ریـحـانـهـا                

  .ها، اءبشر بروح و ریحان و جنۀ نعیم و ربه غیر عضبان نـم نـومۀ العروس على فراش: یـقـال له 
و اذا حضر الکافر الوفاۀ ، حـضره رسـول اهللا ، صـلى اهللا علیـه و آلـه ، و علـى و االءئمــۀ و                            : قال  

جـبـرئیـل و مـیـکـائیـل و مــلک المــوت ، عـلیـهــم الـسـالم ، فـیــد نـومـنــه جـبـرئیــل ،                     
فـیـقـول . ان هـذا کـان مـبـغـضـا لکـم اءهـل البـیـت ، فـاءبـغـضـه          یـا رسـول اهللا ،     : فـیـقـول  

یــا جـبـرئیــل ، ان هــذا کــان یـبـغــض اهللا و رســوله و       : رسـول اهللا ، صـلى اهللا عـلیـه و آله   
یـا مــلک المــوت ، ان هــذا کــان           : فـیـقـول جـبـرئیـل   . اءهـل بـیـت ، رسـوله ، فـابـغـضـه       

.  و رســوله و اهــل بـیـتــه ، عـلیـهــم الـسـالم ، فـابـغــضـه و اعـنــف عـلیــه            یـبـغـض اهللا 
یا عبداهللا ، اءخذت فکاک رقبتک ؟ اءخذت براءۀ امانـک ؟            : فـیـدنـومـنـه مـلک المـوت ، فـیقول      

خط اءبشر یا عـدو اهللا بـس  : فیقول له . ال: تمسکت بالعصمۀ الکبرى فـى الحـیـاۀ الدنـیـا؟ فـیـقـول    
اءمـا الذى کـنـت تـرجـو، فـقـد فـاتـک ، و امـا الذى کـنـت تـحـذر، فـقـد             . اهللا و عذابه و النـار    

ثـم یـسـل نـفـسه سال عنیفا، ثم یوکل بروحه ثال ثمائۀ شیطان یبزقون فـى وجـهــه و                 . نـزل بـک   
لنـار، یـدخل علیـه مـن       فـاذا وضـع فـى قـبـره ، فـتـح له بـاب مـن ابـواب ا          . یـتـاءذى بـریـحـه   
  ) 871.(فیح ریحها و لهبها

به خـدا قـسم از شـمــا        : شنیدم حضرت صادق ، علیهم السالم ، مى فرمود        : راوى حـدیـث گـوید  
و نیست بین شما و بین اینکه مـورد غـبـطــه           . قـبـول شـود، و بـخـدا قـسم شماها آمرزیده شوید       

پـس  . زى مگر آنکه جـان شـما بـه حلقـوم رسـد            واقـع شـوید و سرور و روشنایى چشم ببینید چی        
در وقتى که چنین شد و حالت احتضار پیش آمد کـرد، حاضـر شـود پـیش او پـیـغـمـبــر                     : فرمود

خـدا و عــلى و امـامــان و جــبرئیل و میکائیـل و ملـک المـوت ، علـیهم الـسالم پـس نزدیـک                          
 شـخـص شـمـا اهـل بـیـت     ایـن": مـحـتـضـر آیـد جـبـرئیـل و بـه رسـول خـدا عـرض کـنـد        

رســول خــدا مــى      ". را دوسـت مـى داشـت ، پــس شـمــا او را دوســت داشـتــه بـاشـیــد                
اى جـبـرئیـل ، ایـن شـخـص دوسـت مـى داشـت خـداونــد و رســول او و اهــل             ": فـرمـایـد
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اى مــلک   ":  پــس جـبـرئیــل مــى گـویــد        ".  او را دوسـت داشـتـه بـاش         بـیـت او را، پـس     
المـوت ایـن شـخـص دوسـت مـى داشـت خـداونـد و رسول او و آل رسول او را، پس دوسـت                  

اى بنده خدا، آیـا     ":  پس ملک الموت نزدیک شود به محتضر و گوید         ".بدار او را و با او مدارا کن         
گانى گرفتى آزادى خویش و برائت و امان خود را؟ و آیـا چنگ زدى به پشتیبانهاى بـزرگ در زنـد                   

چـه چیـز    ":  پس از آن ملک الموت گویـد       "آرى  ":  خداوند او را موفق کند، و گـویـد          پس   "دنیا؟
امـا  . راسـت گفتـى     ": مى گویـد   ".والیت على بن ابـیطالب ، علیه السالم        ":  جواب دهد  "بود آن ؟  

 او،  آنچه را از آن مى ترسیدى ، امان داد خداونـد تـو را، و آنچـه را کـه آرزو داشـتى رسـیدى بـه                          
  ."بشارت باد تو را به رفاقت گذشتگان نیکو، رسول خدا و على و امامان از اوالد او، علیهم السالم 

پـس جـان او را بـا مـدارا بـگـیــرد، و کـفــن از بـهــشـت بــراى او آورد، و حـنــوط او مثـل                   
ـ               . مشک خوشبوى باشد   س از حــله    پس به آن کفن او را کفن کنند، و به آن حنوط حنوط نمایند، پ

و وقتـى کـه او را در قبـر گذاشـتند درى از درهــاى                . هـاى زرد بـهـشـتى حله اى به او بپوشانند       
پس از آن ، بــه او گـفــته     . بـهـشـت بـر او باز شود که داخل شود بر او از روح و ریحان بهشتى                

متهـاى  بخواب همچون عروس در فراش خود، بـشارت بـاد تـو را بـه روح و ریحـان و نع                    ": شود
  ".بهشت و پروردگارى که بر تو خشمناک نیست 

و وقتى که در رسد کافر را مرگ ، حاضر شود پـیــش او        : فـرمـود حـضـرت صادق ، علیه السالم       
پـس ،   . رسـول خـدا و عـلى و امـامــان و جــبرئیل و میکائیـل و ملـک المـوت علـیهم الـسالم                       

ول خـدا، هـمانا این شخص بغض داشت به شـما          اى رسـ ": جـبـرئیـل نـزدیـک او آیـد و گـویـد     
اى جـبـرئیــل ،     :" رسـول خـدا مـى فـرمـایـد    ".اهـل بـیـت ، پـس بـغـض داشـتـه بـاش بـه او        

 داشـت بـه خـدا و رسـول او و اهـل بـیـت رسـول او، پـس بـغـض داشـتـه بـاش                  ایـن بـغـض   
لمـوت ، ایـن شـخـص بـغـض داشـت بـه خـدا        اى مـلک ا  ":  پـس جـبـرئیـل گـویـد   ".او) بـه  (

 ملـک المـوت     ".و رسـول او و اهـل بـیـتش ، پس بغض داشته باش به او و سخت بگیر بـراى او                  
اى بنده خـدا، آزادى خـود را گرفتـى ؟ برائـت و امـان خـود را                   : به او و مى گوید    ) شود(نـزدیک  

 پس مى گوید ملـک      "نه  ":  مى گوید  "گـرفـتى ؟ به نگهبان بزرگ تمسک جستى در زندگانى دنیا؟         
امـا آنـچـه  . بشارت باد تو را اى دشمن خدا به غضب خداوند و عذاب او و آتـش                ": الموت به او  

 ".را کـه آرزو داشـتـى ، فـوت شـد از تـو، و آنـچـه را مـى تـرسـیــدى ، نــازل شــد بــه تــو                 
ى ، پس از آن بگمارد بـه روح او سیـصد            پـس از آن ، بـیـرون آورد جـانـش را بیرون آوردن سخت          

و وقـتــى او را در قـبــر   . شیطان را که آب دهن بـه روى وى افکننـد و اذیـت شـود از بـوى آن                
نـهـنـد، بـاز شـود بـه رویـش درى از درهـاى آتـش ، داخل شود بر او از وزش بـاد آن و شـعله                      

  .ـ انتهى . آن 
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و برزخ عالم متوسط بـیــن  . ه اى از نشئه قیامت اوست      و بباید دانست که عالم برزخ هر کس نمون        
. ایـن عـالم و عـالم قـیـامـت اسـت ، و روزنــه اى از بهـشت و جهـنم بـه سـوى آن بـاز اسـت                

القبـر امـا    : چـنـانـچـه در ذیل این حدیث شریف اشاره به آن شده ، و در حدیث معـروف نبـوى                   
  .نیز اشاره به همین معنى است ) 872( النیران روضـۀ مـن ریـاض الجـنـۀ ، اءو حفرۀ من حفر

پـس ، مـعـلوم شـد کـه انـسـان در وقـت احـتـضـار و مـعـایـنـه ، آثـار و صـور اعـمـال خـود                 
و چنانچه این آثـار بــر او       . را مـشـاهده مى کند و بشارت جنت و نار را از ملک الموت مى شنود              

رى کـه از اعـمـال و افـعـال در قـلب حـاصــل شــده ، از        تـا انـدازه اى کـشـف مـى شـود، آثـا      
نورانیت و شرح صدر و وسعت ، و اضداد اینها، مثل کدورت و ضیق صـدر و ظلمـت و فـشار، را                       

  .نیز معاینه مى کند
پس ، در نزد معاینه برزخ قلب مستعد شود براى معاینه نفحات لطیفه لیطفـه و جمالیـه ، و در آن ،                       

  . لطـف و جـمـال بـروز کـنـد، اگـر از اهل سعادت و ایمان باشدآثـار تـجـلیـات
پـس ، قـلب حـب لقـاء اهللا پـیـدا کـنــد و آتــش اشـتـیــاق جـمــال مـحـبــوب در قـلبــش                     

و جـز خداونـد کـسى       . افـروخـتـه گـردد، اگـر از اهل سابقه حسنى و حب و جذبه ربوبى بـوده               
  .اتى و کراماتى است نداند که در این تجلى و شوق چه لذ

و اگـر اهـل ایـمـان و عـمـل صـالح بـوده ، از کـرامـات حــق تعـالى بـه او بـه انـدازه ایمـان و                         
پـس ، اشـتیاق مـوت و لقـاء          . اعـمـالش عـنـایـت شـود، و آنـهـا را بـالعیان در دم احتضار ببینـد           

 ســرور از ایــن عــالم        کـرامـات حـق در او حـاصـل شـود و بـا روح و راحـت و بـهـجــت و              
و لذت این بهجت و سرور را و طاقت رؤ یت ایـن کرامـات را چـشمهاى ملکـى و                     . مـنـتقل شود 

  .ذایقه هاى دنیایى ندارد
و اگـر از اهـل شـقـاوت و جـحـود و کـفـر و نـفـاق و اعـمــال قـبـیـحــه و افـعــال سـیــئه                     

دار دنیا کسب نمـوده ، از آثـار غـضب و قهـر              باشد، هر کس به اندازه حظ و بهره خود و آنچه در             
الهى و دار اشقیا براى او نمونه کشف شود، و چنان وحشت و انقالبى در او پیدا شود که هیچ چیـز               

و در اثر ایـن بـغـض و عــداوت چـنــان          . پیش او مبغوضتر از تجلیات جاللیه و قهریه حق نباشد         
و حـاصـل شـود کـه جـز ذات مـقــدس حــق    سـخـتـى و فـشـار و ظـلمـت و عـذابـى بـراى ا        

و این براى اشـخـاصــى اســت کــه در ایــن عــالم              . کـسـى نـمـى تـوانـد انـدازه آن را بفهمد      
و براى اهل معاصى و کبائر به اندازه کـسبى کـه            . جـاحـد و منافق و دشمن خدا و اولیاى او بودند         

ـود، و در ایـن حــال هـیــچ چـیــز پـیــش            کردند نمونه اى از جهنم خودشان براى آنها ظاهر ش         
پـس ، آنـهـا را بـا عـنـف و فــشـار و          . آنـهـا مـبـغـوضـتـر از انـتـقـال از ایـن عـالم نـیـسـت         
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و حـسـرتـهـایـى در دل آنـهـاسـت در ایـن حال که به          . سـخـتـى و زحـمـت مـنـتـقـل کـنـنـد    
  .اندازه درست نیاید
م شد که انسان در وقت معاینه و احتضار، معاینـه آنچـه در خـود بـوده و از آن                     و از ایـن بیان معلو    

حیـات دنیـایى    . و بذر این معاینه را خود در مملکت وجـود خـود نمـوده               . مـطـلع نبوده مى نماید   
پـرده سـاتـرى بـود بـه روى مـعـایـب مـا و حـجـابـى بـود بـراى اهـل مـعـارف ، این پرده کـه                  

 این حجاب که خرق شد، انسان آنچه که در خود بـود و خـود تـهـیـه کـرده بــود،                  برداشته شد و  
انسان در عوالم دیگر از عـذاب و عـقـاب جـز آنـچـه خــود در             . نمونه اى از آن را شهود مى کند       

ایـن عالم تهیه کرده نخواهد دید، و هر چه در این عالم از اعـمــال صـالحــه و اخـالق حـسنه و                       
یحه داشته ، در آن عالم صورت آن را به عیان بـبـیـنـد بـا کـرامـتـهـاى دیـگــرى کــه            عقاید صح 

در ذیـل آیـه شـریـفــه فـمــن یـعـمــل         . حـق بـه تـفـضـل خـویـش بـه او عـنـایـت فـرمـاید       
 در صافى از مجمع نقل مى کند که از حضرت امیر، علیه الـسالم          ) 873(آالیه  ...مـثقال ذرۀ خیرا یره     

یـسمیها  ) صـلى اهللا علیـه و آلـه         (، حدیث مى کند که هى اءحکم آیۀ فى القرآن ، و کان رسول اهللا                
  ) 874.(الجامعۀ 

پـس بـایـد دانـسـت کـه اگر در این عالم محبت به حـق تعـالى و اولیـاى او پیـدا کنـیم و طـوق                         
 در وقت معاینـه عـین       اطاعت آن ذات مقدس را بر گردن نهیم و وجهه قلب را الهى و ربانى کنیم ،                

و به عکس ، اگـر وجهـه قلـب دنیـایى شـد و از حـق                  . حقیقت با صورت جمیله بر ما ظاهر گردد       
منصرف شد، کم کم ممکن است تخم عداوت حق و اولیا در آن کشته شود، و در وقت معاینه ایـن                     

  .عداوت شدت کند و آثار غریبه موحشه از آن بروز کند، چنانچه شنیدى 
  

ات امور مواظبت به این امر است که انسان حالت قلب را الهى کند و وجهه آن را کـه                    پس ، از مهم   
جانب حق و اولیاى او و دار کرامت او متوجه کند، و این با تفکر در آالء و نعمـاى ذات مقـدس و                        
مـواظـبـت بـه اطـاعـت و عـبـادت البـتـه حاصل مى شود، ولى انـسان بایـد اعتمـاد بـر نفـس و                     

ـود نـکـنـد، و در هـر حـال ، خـصـوصـا در خلوات ، با تضرع و زارى از حق تعـالى                   اعـمـال خ 
بـخـواهـد کـه مـحـبـت خـودش را در دلش القـاء فـرماید و قلبش را به نور معرفـت و محبـتش                   

البته این دعـا در  . روشـنـى بـخـشـد، و مـحـبـت دنـیـا و غـیـر خـودش را از دلش بـیـرون کـند     
ر بـیـمـغـز و مـحـض لقلقه لسان است ، ولى زیرا که با محبت مفرط به دنیا خواهش زوال                 اول امـ 

آن جـدا مـشـکـل اسـت ، ولى پـس از مـدتــى تـفـکــر و مـواظـبــت و بــه دل فـهـمـانــدن          
  .نـتایج حسنه محبۀ اهللا و نتایج سیئه حب دنیا را، امید است که حقیقت پیدا کند انشاءاهللا 

  ر معنى حب و بغض حق تعالى است فصل ، د
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بدان که نسبت حب و بغض و امثال اینها بـه حـق تعـالى شـاءنه ، کـه در لـسان قـرآن و احادیـث                         
زیـرا کــه الزمــه امـثــال       . شـریـفـه وارد شـده ، بـه آن مـعـنـاى مـتـفـاهـم عـرفـى نـیـسـت           

و در این مختصر تفصیل     . منزه است   ایـن صـفـات انـفـعـال نـفـسانى است ، که حق تعالى از آن            
  :در این باب مناسب نیست ، پس به اشاره اجمالیه قناعت مى کنیم 

بـایـد دانـسـت کـه بـسـیـارى از اوصـاف و احـوال اسـت کـه پـس از تـنـزل از عــوالم غــیبیه           
 در آیند که    تجردیه و حصول نشئه ملکیه طبیعیه ، که عالم فرق بلکه فرق الفـرق اسـت ، بـصورتى               

غیر از صور غیبیه تجردیه است در آثار و لوازم ، چنانچه افالطونیین ، که تمام موجودات ملکیـه را                    
مظاهر ارواح غیبیه و نازله حقایق ملکوتیه و امثال مثل افالطونیه مى دانند، عوارض و کیفیاتى را که                  

تـجـلیـات ذاتیه آنهـا، کـه بـه        در این عالم به وجود غیر جوهرى مـوجـودنـد، در آن عـالم صـور             
عین وجود آنها موجود است ، مى دانـنـد، بـنـابـرایــن ، چـنـیــن گـویـیــم کــه امـثــال ایــن                     
اوصـاف و احوال ، که در عالم ملک مالزم با یک نحوه تجدید و انفعالى است ، در عـوالم غیبیـه و    

ت ، به یک صورت منزه مبرا از جمیع         نشاءت تجردیه ، خصوصا در عالم اسماء الهى و مقام و احدی           
نـقـایـص موجودند، و تعبیرات از آنها به حسب نشئه تجردیه ، یا صقع ربوبى ، غیر از ایـن عــالم                  

مثال تجلیات رحمانیه و رحیمیه را، که تجلیات جمالیه و لطفیه و حبیه و انسیه نیـز گـوییم ،               . است  
و ایـن  . و رحمت و تلطف مالزم بـا انـفعال است اگر در این عالم ظهور پیدا کند، به صورت حب    

و در حدیث است که از براى رحمت صد جزء است که یک جـزء               . از شدت ضیق این عالم است       
از آن در این عالم نازل شده است ، و به آن یک جزء ایـن رحمتهـایى کـه در ایــن عــالم اســت                           

چـنـانـچــه  . الدیــن و امـثــال آن       مـثـل رحـمـت بـیـن فـرزنــد و و      ) 875(مـتـحـقـق اسـت ،  
تـجـلیـات قـهـریـه و مـالکـیـه ، کـه از تـجـلیـات جـالل اســت ، در ایــن عـالم بـه صـورت                      

و بالجملـه ، بـاطن حـب و بـغــض و غــضـب رحـمـانـیــت و                 . بغض و غضب ظهور پیدا کند     
ـــت     ـــالل اس ـــال و ج ـــات جـم ـــت ، و تـجـلی ـــه . قـهـاری ـــات ب ـــن ذات و آن تـجـلی  عـی

مـوجـودنـد، و کـثـرت و تـجـدد و انفعال در آنها راه ندارد، چنانچه ظهور رحمانیـت و قهاریـت                  
و چـون مظهـر فـانى در ظـاهر، و ظـاهر             . محبتها و مبغضتهایى است که در این عالم موجود است           

راین ، بغـض    بناب. متجلى در مظهر است ، تعبیر از هر یک به دیگرى در بعضى مقامات ناروا نیست                 
واهللا . حق تعالى به عبد ظهور به قهاریت و انتقام است ، و حـب او، بـه رحمـت و کرامـت اسـت                         

  .العالم 
  الحدیث التاسع و العشرون

  حدیث بیست و نهم
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بـالسـنـد المـتـصل الى اءفضل المحدثین و اءقدمهم ، محمد بن یعقوب الکلینى ، رضـى اهللا عنـه ،          
مد بن محمد بن عیسى ، عن علـى بـن النعمـان ، عـن معاویـۀ بــن                    عن محمد بن یحیى ، عن اءح      

عـمـار، قـال سـمـعـت اءبـاعـبـداهللا ، عـلیـه السـالم ، یـقـول کـان فى وصـیۀ النبـى ، صـلى اهللا                   
یــا عــلى ، اءوصـیــک فــى نـفــسـک           : علیه و آله و سـلم ، لعلـى ، علیـه الـسالم ، اءن قــال                   

و ال یخـرجن    . اءمـا االولى فالصدق    . اللهـم اءعـنـه   : ثـم قـال   . نـى  بـخـصـال ، فـاحـفـظـهـا عـ   
و الثالثۀ ، الخـوف مـن اهللا عـز          . و ال تـجترى على خیانۀ اءبدا     . والثانیۀ ، الورع    . من فیک کذابۀ اءبدا   

عـۀ  یـبـنـى لک بکـل دم    . و الرابـعـۀ ، کـثـرۀ البـکـاء مـن خـشـیـۀ اهللا تـعـالى          . ذکره کاءنک تراه    
و السادسۀ ، االخذ بـسنتى فـى        . و الخامسۀ ، بذلک مالک و دمک دون دینک          . اءلف بیت فى الجنۀ     

: اءما الصالۀ فالخمسون رکعۀ ، و اءما الصیام فثالثـۀ اءیـام فـى الـشهر               : صالتى و صومى و صدقتى      
حـتــى  الخمیس فى اوله و االربعاء فى وسطه و الخمیس فى آخره ، و اءمـا الصـدقـۀ فـجـهــدک                  

و عـلیـک بـصـالۀ اللیـل ، و عـلیـک بــصـالۀ اللیــل ، و             . تـقـول قـد اءسـرفـت و لم تـسـرف       
عـلیـک بـصـالۀ اللیـل ، و عـلیـک بــصـالۀ الـزوال ، و عـلیــک بــصـالۀ الـزوال ، و عـلیــک                      

دیــک فــى    بـصـالۀ الزوال ، و عـلیـک بـتـالوۀ القـرآن عـلى کـل حـال ، و عـلیــک بـرفــع یـ                
صـالتـک و تـقـلیـبـهـمـا، و عـلیـک بـالـسـواک عنـد کــل وضــوء، و عـلیــک بـمـحـاســن                  

  ) 876.(فان لم تفعل ، فال تلو من اال نفسک . االءخـالق فـارتـکـبـها، و مساوى االخالق فاجتنبها
  :ترجمه 

مـود در وصـیت     ابـن عـمـار گـویـد شـنـیـدم از حـضـرت صــادق ، عــلیه الـسالم کـه مـى فر                 
اى علـى ، سـفارش مـى    ": پـیغمبر، صلى اهللا علیه و آله ، به على ، علیه السالم ، این بود که فرمـود   

خداونـدا،  ":  پـس از آن گفـت        ".کنم تو را در جان خودت به خوبیهایى ، نگهـدار آنهـا را از مـن                  
و . دروغى هـیـچـگــاه    خارج نشود از دهان تو      . اما اولى ، راست گفتارى است       . اعانت فرما او را   

سوم ، ترسـناکى از خـداونــد اســت         . و جرئت مکن بر خیانت هرگز     . دومـى پـرهـیزگارى است    
بـرپـا مـى شود براى تـو      . چهارم گریه بسیار از ترس خداوند است        . چـنانچه گویى او را مى بینى       

. نـت را در راه دینـت        پنجم ، بخشیدن تو است مال و خو       . به هر قطره اشکى هزار خانه در بهشت         
امـا نـمــاز پـنـجــاه رکـعــت ، امــا          : ششم ، گرفتن طریقه من است در نماز و روزه و صدقه ام              

پـنـجـشـنـبـه در اول ، و چهارشنبه در وسط، و پنجشنبه در آخر آن             : روزه پـس سـه روز در مـاه       
. ـال آنـکـه اسـراف نــکردى      ، و اما صدقه به قدر طاقت خود تا آنکه گـویـى اسـراف کـردم و ح              

و بر تو   . بـا نـمـاز شـب ، و مالزم باش با نماز شب           ) بـاش  (و مالزم باش با نماز شب ، و مالزم          
و بر تو باد به بلند نمودن دسـتهاى         . به نماز ظهر، و بر تـو بـاد بـه خـواندن قرآن در هر حال              ) باد(

و بـر تـو   . تو باد به مسواک نمودن در نزد هر وضـویى  و بر   . خود را در نـمـاز و برگرداندن آنها را       
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پس اگـر  . باد نیکوییهاى اخالق ، پس آن را ارتکاب کن ، و بدیهاى اخالق ، پس از آنها دورى کن       
  ".نکردى ، مالمت مکن مگر خود را

و بـنـابـرایـن  . شـرح خصال جمع خصلت است و به معناى خوى است ، چنانچه در صراح است                
ال آن در مطلق افعال و اخالق ، چنانچه در این حدیث شـریف و غیـر آن وارد اســت ،                      ، اسـتـعم 

و شـایـد خصلت اعم از خوى باشد، تا در این نحو استعماالت به طریـق حقیقـت                 . مـجـاز اسـت   
  .باشد

الوراع ، بـه فـتح راء، و رعۀ مصدر ورع یرع به کسر راء، در هـر دو اسـت ، بـه مـعـنــاى                     : قـوله  
و شاید از ورعته توریعا، اى کففته اخذ        . تـقـوى یـا شـدت تـقـوى و کـمـال پـرهـیـزگارى است         

شده باشد، زیرا که ورع در حـقـیـقــت کــف نـفــس و نـگـاهــدارى آن اســت از تـعــدى از                 
 ورعـت االبل عـن   : یـقـال  . یـا از ورع بـه مـعـنـاى رد مـاءخـوذ بـاشـد       . حـدود شـرع و عـقـل     

  .اذا رددته ، زیرا که نفس را رد مى کنى از مشتهیات خود و ارتکاب آنها. الماء
ال تـجـتـرئ از بـاب افـتـعـال بـه معناى جسارت و شجاعت و کثرت اقدام در امور اسـت            : قـوله  

الجـرى ،   : و نیـز در صـحاح اسـت         . الجراءۀ مثـال الجرعـۀ الـشجاعۀ        : فى الصحاح عن اءبى زید    . 
  .المقدام 

جـهــد  : یـقــال   . فـجـهـدک الجـهـد، بـضـم الجـیـم و فـتـحـهـا، الطـاقـۀ و المـشـقـۀ          : ـوله  ق
و جهـد بـه معنـاى    . در وقـتـى کـه آن را بـه سـیر واداشـت فـوق طـاقتش             . دابـتـه و اءجـهـدهـا  

  .و در این حدیث همه معانى مناسب است . جدیت و پافشارى نیز هست 
ل عـلیـک اسـم فـعـل اســت ، و اسـتـعـمــال مــى شــود بــه مـعـنــاى              قوله علیک بصالۀ اللی   

و بنـابراین ، بـاء بـراى تـاءکـیــد و           . علیکم انفسکم ، اى الزمـوا     . فـعـل مـتـعـدى یـا به جاى آن       
و در مجمع البحرین گفته است که اگر با بـاء مـتـعـدى شــد،             . تـقـویـت اسـت نـه بـراى تعدیه      

و در عربـى در مقـام مبالغـه    . و این نحو تعبیر در فارسى نـیـست ) 877.(ک است به معناى استمس 
بـچـسـب بــه   : و شاید تعبیر قریب به آن در فـارسـى چـنـیـن بـاشـد         . در شاءن آن امر مى گویند     

و مـا   . و امـا تـرجـمـه آن بـه مثل بر تو باد به فالن مطابق با تعبیرات متعارفـه نیـست                   . فـالن کـار 
  .شاءاهللا بیان مـنـاسـبـات حـدیـث شـریـف را در ضـمـن مـقـدمـه و چـنـد فصل مى نماییم ان

  مقدمه
  مخاطب پیامبر در این وصایا خود حضرت على ع است 

در ایـن حـدیـث شـریـف از جـهـات عـدیـده مـعـلوم مـى شـود کـه ایـن وصـیـتـهـایـى کــه               
ه و آله ، بــه جـنــاب مــوال امـیـرالمــؤ مـنــین ، علیـه                 جـنـاب رسـول اکـرم ، صـلى اهللا عـلیـ      

  .السالم ، فرمودند در نظر مبارکشان خیلى مهم بوده 
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یـکـى آنـکـه بـه جـنـاب امـیر المؤ منین ، علیـه الـسالم ، وصـیت فرمودنـد بـا آنکـه آن سـرور                        
یـه نـسبت بـه ایـشان        به احتمال مسامحه در حدود شـرعیه و در اوامـر اله           ) بودند(مـنـزهـتر از آن    

بـرود، ولى چـون خود مطلب در نظر مبارک رسول اهللا ، صلى اهللا علیه و آله ، خیلى مهم بـوده ، از    
و خیلى متعارف است که امرى را کـه در نظـر ایـشان مهـم اســت و                  . سفارش خوددارى نفرمودند  

 کـسى کـه بدانـد آن را         اعـتـنـا به شاءن آن دارد، براى اظهار اهمیت آن سفارش مى نماید، ولو بـه              
  .اتیان مى کند

امـا احـتـمـال آنـکـه سـفـارش بـه آن حـضـرت بـراى ایـصال به سایرین باشـد، از قبیـل ایـاک                   
بعید است ، زیرا که سـوق حـدیـث شـهـادت مـى دهـد کـه بـه خـود حـضـرت              ) 878...(اءعنى  

ه کلمه فى نفسک و امر به حفظ و دعاى          توجه داشته و منظور نظر مستقال آن بزرگوار بوده ، چنانچ          
و این نحو وصیتها متعارف بوده است ، و بین ائمه طاهرین ، علیهم السالم ،                . به اعانت شاهد است     

بعضى به بعضى رایـج بـوده ، و هـر یک از سـوق عباراتـشان معلـوم اسـت کـه منظـور خـود آن                         
رالمؤ منین ، علیه السالم ، مـى فرمایـد بـه            بزرگواران بوده اند، چنانچه در یکى از وصیتها جناب امی         

ایـن وصیت من است بـه شـما دو         : حضرت امـام حـسـن و امـام حـسـیـن ، عـلیـهـمـا السـالم          
و معلوم است که در ایـن وصـیت         ) 879.(نفر و سایر اهـل بیتم و آن کسى که کتاب من به او برسد             

 وصیتها کشف مى کند از شدت اهمیت مطلب         و این . حـسـنـیـن ، عـلیـهـما السالم ، داخل بودند      
بالجلمه ، نفس بودن جناب امیرالمؤ منـین ، علیـه           . ، و شدت عالقه آن بزرگواران بعضى به بعضى          

  .السالم ، طرف وصیت ، کشف از بزرگى مطلب و اهمیت آن مى کند
یت حضرت  و دیـگـر آنـکـه بـا ایـنـکـه طـرف حـضرت امیر بوده و آن جناب ممکن نبود از وص               

رسـول تـخـطـى فـرمـایـد و فتور و سستى نماید، با این وصف ، با این تاءکیدات اکیده مطلب را                  
  .ادا فرموده 

وصیت مى کنم تو را، براى جلب نظر آن سرور به اهمیت وصیتها             : و دیگر آنکه پس از آنکه فرمود      
 داشت که حضرت این مهمات را       و پس از آن ، براى آنکه عالقه       . آنها را از من     ) کن  (حفظ  : فرمود

  .اتیان کند، دعا کرد که خداوندا، او را اعانت فرما
و دیـگـر تـاءکـیـداتـى کـه در هـر یـک از جـمـله هـا عـلى حـده ذکـر فـرمـوده ، از قبیل نـون                   

  .تاءکید، و تکرار، و غیر آن که محتاج به ذکر نیست 
 و البته معلوم است که در هیچ یـک از ایـن امـور               .پس ، معلوم شد که این مطالب از مهمات است           

و جـنــاب   . براى خود آن بزرگوار نفعى متصور نیست ، بلکه مقصود نفع رساندن به طـرف بـوده                  
امـیـر، عـلیـه السـالم ، گرچه طرف مخاطبه است اصالۀ ، ولى چون تکـالیف عمـومى مــشـتـرک                  

ـه وصـیـتـهــاى جـنــاب رســول زمـیــن         اسـت ، بـایـد حـتـى االمـکـان جـدیـت کـنـیـم کـ        
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و بـایـد بـدانـیـم کـه شـدت عـالقـه جـنـاب رسـول اکـرم ، صلى اهللا علیه و آلـه ، بـه                   . نـمـانـد
حضرت امیر، علیه السالم ، اقتضا مى کند که نـفـع ایـن مطالب خیلـى زیـاد باشـد و اهمیـت آنهـا       

  .هللا العالم بسیار باشد که به این طرز بیان فرموده است وا
  فصل ، در مفاسد دروغ است 

یکى از وصایاى جناب رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، مالزمـت بـا راسـتى و اجتنـاب از دروغ               
اسـت ، کـه از تـقـدیـم ذکـر آن مـعـلوم مى شود که در نظر محترمشان بیـشتر از سـایر وصـایــا                     

پـس بـدان کــه ایــن      . داریم بر مصالح صـدق      و ما ذکر مفاسد کذب را مقدم مى         . اهـمیت داشته   
و خود آن فى نفـسه از       . کـه عـقل و نقل متفق بر قبح و فسادش هستند         ) اسـت  (رذیـله از امـورى    

و عالوه ، گاه شـود کـه بـر آن مـتـرتــب             . کبائر و فواحش است ، چنانچه اخبار داللت بر آن دارد          
بلکـه گـاهى شــود کــه        . ن موبقـه نیـست      شـود مـفـاسد دیگرى که قبح و فـسادش کمتـر از ایـ            

بـواسـطـه کـشف یک دروغ ، انسان به طورى از درجه اعتبار پیش مردم ساقط مى شود که تا آخر                   
خدا نکند کسى معروف شود به دروغگویى که هیچ چیز شاید بیـشتر از            . عمر جبرانش را نتوان کرد    

فاسد دینى و عـقـوبات اخروى آن نیز بسیار        و عالوه بر اینها، م    . این به حیثیت انسان لطمه نمى زند      
و ما به ذکر بعضى از احادیـث شـریفه در ایـن بـاب اکـتـفــا مــى نـمـایـیــم ، و چــون                         . است  

  .مـطـلب از امـور واضـحـه رایـجـه اسـت از طول کالم اجتناب مى نماییم 
عفر، علیه السالم ، قـال     روى فـى الوسـائل عـن مـحـمـد بـن یـعـقـوب بـاسـنـاده عـن اءبـى جـ          

ان اهللا عـزوجـل جـعـل للشـر اءقـفـاال، و جـعـل مـفـاتـیـح تـلک االقفال الـشراب ، و الکـذب                 : 
  ) 880.(شر من الشراب 

خداى تعالى قرار داد براى شر قفلهایى ، و کلیـدهایى آن            : فرمود حضرت باقر العلوم ، علیه السالم        
  .گویى از شراب بدتر است قفلها را شراب قرار داد، و دروغ

اکـنـون قـدرى تـفـکـر کـن در ایـن حـدیـث شـریـف کـه از عـالم آل محمد، علـیهم الـسالم ،                  
صادر شده است ، و در کتابى که مرجع تمام علماى امت است مذکور گـردیـده و تـمـام عـلمــا،                   

اهــى بــراى عــذر بـاقــى مــى          رضـوان اهللا عـلیـهـم ، آنـرا قـبـول فـرمـودنـد، بـبـیـن آیــا ر          
مـانـد؟ آیـا ایـن سـهـل انـگـارى از دروغ جـز از ضـعــف ایـمــان بــه اخـبــار اهــل بـیــت                     

از چـیـز دیـگـر مـى شـود؟ مـا صـور غـیـبـیـه اعمال را نمى دانیم            ) عـلیـه السـالم   (عـصـمـت  
جهت از این نحو اخـبــار تـحـاشــى        و ارتباطات معنویه ملک و ملکوت را واقف نیستیم ، از این             

مى کنیم و امثال اینها را حمل به مبالغه مثال مى نماییم ، و این خـود طریقـه بـاطــلى اسـت کـه از       
فرضا که این حدیث شریف را به مبالغه حـمــل کـنــیم ، آیـا ایـن               . جهل و ضعف ایمان مى باشد     
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 از شـراب بـدتــر اســت ، یــا بـایــد      مبالغه باید به موقع باشد؟ آیا هر چیزى را مى شـود گفـت      
  طـورى شـر آن عـظـیـم باشد که با مبالغه توان گفت از شراب باالتر است ؟

  ) 881.(الکذب هو خراب االیمان : و باسناده عن اءبى جعفر، علیه السالم ، قال 
  .فرمود حضرت باقر العلوم ، علیه السالم ، که دروغگویى خرابى ایمان است 

گمـان مـى کـنم کـه        .  این طور اخبار دل انسان را مى لرزاند و پشت انسان را مى شکند              حـقـیـقـتا
ولـى یـک وقـت      ! دروغ از مـفاسد اعمالى است که از بس شایع است قبحش بکلـى از بـین رفتـه                   

تـنـبه پیدا مى کنیم که ایمان که سرمایه حیات عالم آخرت است به واسطه این موبقه از دسـت مـا                     
  .نفهمیدیم رفته و خود ما 

از حـضرت ختمـى     : و از حـضـرت ثـامـن االئمـه ، عـلیـهـم السـالم ، روایـت شـده کـه فرمـود                
ســؤ ال شــد     . فـرمــود آرى    . مـرتـبـت سـؤ ال شـد آیـا مـؤ مـن جـبـان و تـرسـو مـى شــود            

  ) 882.(عـرض آیـا کـذاب مـى شـود؟ فـرمـود نـه . آیـا بـخـیـل مـى شـود؟ فـرمـود آرى 
مـنـقـول اسـت کـه فـرمـود از فـرمـایــشـات رســول       ) 883(و از حـضـرت صـدوق الطـایـفـه      

با آنکه تشدید در امر ربا به طورى        . دروغ از ربا باالتر است      ) 884.(اءربى الربا الکذب    : خـداسـت  
  .شده است که انسان را به حیرت در مى آورد

اشد این است که دروغ بعنوان شوخى و مزاح هم در اخبار            و از امـورى کـه انسان باید ملتفت آن ب        
. از آن تکذیب شده است و تشدید در امر آن گردیده ، و علما فتواى به حرمـت آن نیـز مـى دهنـد                        

بــاب  : چنانچه صاحب وسائل ، رحمه اهللا ، در عنوان باب ، کـه مطـابق فتـواى اوسـت ، فرمـوده                       
و از  ) 885.(یـر و الجـد و الهـزل عـدا مــا اسـتـثـنــى           تـحـریـم الکـذب فـى الصـغـیـر و الکـبـ     

کـافـى شـریـف سند به حضرت باقر، علیه السـالم ، رسـانـد که فرمود حضرت على بن الحـسین                 
بپرهیزید از دروغ کوچک و بزرگ در تمـام سـخنهاى           : ، علیهما السالم ، به فرزندان خود مى فرمود        

ه انسان اگر در امر کوچک دروغ گفت ، جرئـت پیـدا مـى               خود، چه جدى باشد یا شوخى ، زیرا ک        
بنـده خـدا   "آیـا نـمـى دانـیـد کـه پـیغمبر خدا، صلى اهللا علیه و آله ، فرمود که      . کند بر امر بزرگ     

راستى را پـیشه خود مى کند تا آنکه خداوند او را صدیق مى نویسد، و دروغسرایى را پیـشه خـود                     
  ) 886(".و را کذاب مى نویسدمى کند تا آنکه خداى تعالى ا

و در کـافـى سـنـد بـه جـنـاب اصـبـغ بـن نـبـاتـه رسـانـد، قـال قـال اءمـیــرالمؤ منیـنن علیـه                  
نـمـى چـشـد بـنـده اى    ) 887.(الیجد عبد طعم االءیمان حتى یترک الکذب هزله وجـده          : السالم  

  .دى مـزه ایمان را، مگر آنکه ترک کند دروغ را در شوخى و ج
یا اءبـاذر، ویـل   : و در وصـایـاى رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، به حضرت اباذر غفارى است                  

  ) 888.(ویل له ، ویل له . للذى یـحـدث فـیـکـذب لیـضـحـک بـه القـوم 
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  .واى بر او، واى بر او. واى بـر کـسى که نقل کالم کند به دروغ تا مردم بخندند به آن 
ن همه اخبار و تشدیدات رسول خدا و ائمه هـدى ، علـیهم الـسالم ، خیلـى جرائـت و                      اکنون با ای  

و چنانچـه   . شـقـاوت مـى خـواهـد کـه انـسـان اقـدام بـه ایـن امـر بزرگ و خطیئه مهمـه نمایـد               
دروغـگـویـى از مـفـاسـد بـسـیـار مهمه شمرده شده ، صدق لهجـه و راسـتى گفتـار از محاسـن                   

و در اخبار اهل بیت از آن مدح بلیغ شده است ، و ما به ذکر بعـض آن اکتفـا                     . ت  بـسـیـار مهم اس  
  .مى نماییم 

کـونــوا دعـاۀ    : مـحـمـد بـن یـعـقـوب بـاسـنـاده عـن اءبـى عـبـداهللا ، عـلیـه الـسـالم ، قــال               
ـاشـیــد  ب: فـرمــود ) 889.(للناس بالخیر بغیر اءلسنتکم لیروا مـنکم االجتهـاد و الـصدق و الـورع                 

دعـوت کـنـنـدگان مردم به نیکویى به غیر زبانهاى خویش ، تا ببینند از شما جدیت در امر خیـر و                    
  .عبادت و راست گفتارى و پرهیزگارى را

نزدیکتـرین شـما   : و جناب صدوق سند به رسول خـدا، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، رسـانـد که فرمود        
 من شفاعت او، راستگویان شماسـت در حـدیث ، و ادا             به من روز قیامت و الزمـترین اشخاص بر       

کننده ترین شماست امانت را، و نیکوترین شماسـت در خلـق ، و نزدیکتـرین شماسـت بـه مـردم                      
).890 (  
  

  فصل ، در حقیقت ورع و مراتب آن
و آن را یـکـى از مـنـازل سـالکـیـن و مـنـازل سـایـریـن شـمـرده انـد و             . در بـیـان ورع اسـت     

: نـرا بـه طـورى کـه جناب عارف معروف ، خواجه عبداهللا انـصـارى تـعـریـف فـرمـوده اسـت               آ
یـعـنـى ، ورع عـبـارت اســت از       ) 891.(هـو تـوق مـسـتقضى على حذر، اءو تحرج على تعظیم          

نـگـاهـدارى کـامـل و آخـر مـرتـبه حفظ نفس ، و در عین حـال ترسـناک بـودن از لغـزش ، یـا                       
و این شامل شود تمام مراتب آن را، زیرا کـه از  . ى بر نـفـس اسـت بـراى تـعـظـیـم حق     سختگیر

براى ورع مـراتـب بـسـیـار اسـت ، چـنـانـچـه ورع عـامه اجتناب از کبائر است ، و ورع خاصـه                  
اجتناب از مـشـتـبـهـات اسـت بـراى خـوف از وقـوع در مـحـرمـات ، چـنـانـچـه در حــدیث               

اشـاره بـه آن شـده اســت ، و ورع اهــل زهــد اجـتـنــاب از مـبـاهــات                  ) 892(تثلیث  شریف  
اسـت بـراى احـتـراز از وزر آن ، و ورع اهـل سـلوک تـرک نـظـر به دنیاسـت بـراى وصـول بـه                      
مقامات ، و ورع مجذوبین ترک مقامات اسـت بـراى وصـول بـه بـاب اهللا و شـهود جمـال اهللا ، و                      

و از بـراى هـر یـک شـرحـى اسـت کـه اشتغال به          . جتناب از توجه به غـایـات اسـت       ورع اولیا ا  
و آنچه در این مقام باید دانست آن است کـه ورع از محـارم اهللا پـایــه                  . آن به حال ما مفید نیست       

کـمـاالت مـعـنـویـه و مـقـامـات اخـرویـه اسـت ، و از بـراى هـیــچ کــس مـقـامــى حاصـل                 
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و قلبى که داراى ورع نباشد، بطورى زنگار و کـدورت او را فـرو           . مگر به ورع از محارم اهللا       نشود،  
صفاى نفوس و صـقـالت آنـهــا بــه ورع         . مى گیرد که امید نجات بسا باشد که از آن منقطع گردد           

و ایـن مـنـزل بـراى عـامـه مـهـمـتـریـن مـنــازل اســت ، و تـحــصیل آن از مهمـات                  . اسـت  
و فضیلت آن به حسب اخبار اهـل بیت عصمت ، علیهم السالم ، بـیش               . افر طریق آخرت است     مس

و ما به ذکر بعض احادیث در این باب اکتفا مـى کنـیم و   . از آن است که در این اوراق مذکور گردد       
  .طالب بیشتر به کتب اخبار رجوع نماید

اءوصـیـک بـتــوى اهللا ، والـورع ،   : م ، قـال کـافـى بـاسـنـاده عـن اءبـى عـبـداهللا ، عـلیـه السـال       
  ) 893.(و اعـلم انـه الیـنفع اجتهاد ال ورع فیه . و االجـتـهـاد

وصیت مى کـنم تـو را بـه پرهیزگـارى ، و ورع ، و                : فرمود حضرت صادق ، علیه السالم به راوى         
  . در آن نباشدو بدان که جدیت در عبادت فایده ندارد در صورتى که ورع. جـدیت در عبادت 

و ایـن دلیـل بـر آن اسـت کـه عـبـادات بـدون         ) 894.(و بـه ایـن مـضـمـون بـاز روایـت اسـت        
و معلوم است نکته بزرگ عبادات ، که انقیاد نفس و ارتیـاض             . ورع از درجـه اعـتـبار ساقط است       

ـارى کــامل   آن است و قهر ملکوت است بر ملک و طبیعـت ، بـدون ورع شـدیــد و پـرهـیـزگـ                   
نفوسى که مبتالى به معاصى خدا هستند، نـقـشـى در آنها صـورت نگیـرد و نقاشـى              . حاصل نشود 
پـس  . تا صفحه را از کدورات و کثافات پـاک و صـاف نـکـنـى ، نـقاشى نتوان کرد              . بیفایده است   

ى ، عبادات ، که صورت کمالیه نفس است ، بـدون صـفــاى نــفس از کـدورت معاصـى فایـده ا                     
  .نکند، و صورتى است بیمعنى و قالبى است بیروح 

علیکم : و بـاسـناده عن یزید بن خلیفۀ ، قال وعظنا اءبوعبداهللا ، علیه السالم ، فاءمر و زهد، ثم قال                    
  ) 895.(بالورع ، فانه الینال ما عنداهللا اال بالورع 

یـشاتى فرمـود و دعــوت بــه         موعظه فرمود ما را جناب صادق ، علیه السالم ، و فرما           : راوى گوید 
بـر شـمـا بــاد بــه ورع ، زیــرا کــه نـیــل نــشـود            ":  از آن فـرمـود     زهـد دنـیـا کـرد، و پـس      

 پس به حسب این حدیث شریف ، انسانى کـه ورع            ".آنـچـه نـزد خـداونـد اسـت مـگـر به ورع        
و ایـن بزرگتـرین خـذالنها و     . ندارد از کراماتى که حق تعالى وعده به بندگان فرموده محروم است     

  .شقاوتهاست 
التـنــال و   : و در وسـائل سـنـد بـه حــضـرت بـاقــر، عـلیــه الـسـالم ، رسـانــد اءنــه قــال                     

  .والیت ما نرسد مگر با عمل و ورع : فرمود) 896.(الیـتـنـا اال بـالعمل و الورع 
نیست از شـیعیان مـا کـسى        : فرمایدو در روایـت دیـگـر اسـت که حضرت صادق ، علیه السالم ،             

و در کافى شریف نیز   ) 897.(در شهرى که داراى صد هزار جمعیت است از او با ورعتر باشد            ) که  (
  ) 898.(بدین مضمون روایت شده است 
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و بـایـد دانـسـت کـه بـه حـسـب روایـات شـریـفـه ، مـیـزان در کمال ورع اجتنـاب از محـارم                  
پس ، این امر    . تناب از محرمات الهیه کند از ورع دارترین مـردم بشمار آید          اهللا است ، و هر کس اج      

 ننماید، زیرا کـه از عـادت آن ملعـون اسـت کـه                 را شیطان در نظرت بزرگ نکند و تو را ماءیوس           
چه طـور ممکـن     : مثال در ایـن بـاب مـى گـویـد     . انسان را از راه یاءس به شقاوت ابدى مى اندازد         

 داراى صد هزار جمعیت یا بیشتر است انـسان از تمـام آنهـا بیـشتر ورع داشـته                    است در شهرى که   
جـواب آن ایـن اسـت کـه بـه حـسـب       . این از مکاید آن لعین و وساوس نفس اماره اسـت           ! باشد

روایـات هـر کـس از مـحـرمـات الهـیـه اجـتـنـاب کند مـشـمـول این روایات اسـت و از زمـره                 
و اجتناب محرمات الهیه کار بسیار مشکلى نیست ، بلکه انسان بـا             . شمار مى آید  ورعناکترین مردم ب  

البـتــه انــسـان بـخـواهــد      . جزئى ریاضت نفس و اقدام مى تواند ترک جمیع مـحـرمـات کـنـد          
اهـل سـعـادت و نـجـات بـاشـد و در تـحـت والیـت اهل بیت و مـشمول کرامـت حـق تعـالى                    

هم صبر در معصیت نداشته باشد، نمى شود، البد قدرى پافشارى و تحمـل و               باشد، و تا این اندازه      
  .ارتیاض الزم است 

  در بیان مفاسد خیانت و حقیقت امانت : تتمیم 
و آن ایـن اســت کــه جـنــاب         . در ایـن مـقـام نـکـتـه اى اسـت کـه اشـاره بـه آن الزم اسـت             

یت به ورع ، تفریع فرموده است به آن عـدم جـرئت           رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، بعد از وص           
. بـر خـیـانـت را، با آنکه ورع راجع به مطلق محرمات است ، یـا اعـم از آن چنانچـه شـنـیــدى                       

پـس یا باید خیانت را به یک معنى اعمى از متفاهم عرفى آن معنى کرد تا مطابق بـا ورع گــردد، و        
 یا مطلق ارتکاب موانع سیر الى اهللا را خـیـانــت شـمــرد،             آن آن اسـت کـه بـاید مطلق معاصى را       

انــا عـرضـنــا االءمــانۀ علـى        : زیـرا کـه تکالیف الهیه امانات حق هستند، چنانچه در آیه شـریفه             
بلکـه  ) 900(االیه بعض مفسرین تـکـالیـف الهـیـه دانسته انـد،       ) 899(آالیه  ...السموات و االءرض    

ا امانات حق هستند، و صـرف آنها را برخالف رضاى حق خیانت است ،              تمام اعضا و جوارح و قو     
  :و متوجه نمودند قلب را به غیر حق از جمله خیانتهاست 

  ایـن جـان عـاریـت که به حافظ سپرده دوست   
   روزى رخش ببینم و تسلیم وى کنم 

  
ت آن آنرا تخـصیص بـه   یـا آنـکـه مـراد از خـیانت همان معناى متعارف آن باشد، و از شدت اهمی  

و اگـر کـسى   . گـویـى تـمـام حـقـیـقت ورع اجتناب از خیانـت در امانـت اسـت    . ذکـر داده انـد 
در موضوع رد امانت و اجتناب از خیانت مالحظه کنـد، مـى             ) را(اخبار معصومین ، علیهم السالم ،       

ر آنکه قبح ذاتى آن بـر       فهمد کـه ایـن مـعـنى چه قدر در نظر شارع مقدس اهمیت داشته ، عالوه ب              
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هـیـچ عـقـلى مـخـفـى نـیـسـت ، و خـائن را از زمـره جـنــس انــسانى بایـد خـارج شـمرد و                     
و معلوم است کسى که به خیانت و نادرستى در بین مردم معرفى شد،              . ملحق به ارذل شیاطین نمود    

  .در این عالم نیز زندگانى بر او سخت و ناگوار خواهد شد
در دنـیـا بـا معاونت و معاضدت بعضى با بعضى زندگانى راحـت مـى توانـد بکنـد،                  نـوع انـسـان   

زندگانى انفرادى براى هیچ کس میسور نیـست ، مگـر آنکـه از جامعـه بـشریت خـارج شـده بــه                        
حـیـوانـات وحــشى ملحـق گـردد، و زنـدگانى اجتمـاعى چـرخ بـزرگش بـر اعتمـاد مـردم بـه                        

 نخواسـته اعتمـاد از بنـى االنـسان برداشـته شـود، ممکـن          یـکـدیـگـر مـى چـرخد، که اگر خداى     
نـیـسـت بـتـوانـنـد بـا راحتى زندگانى کننـد، و پایـه بـزرگ اعتمـاد بـر امانـت و تـرک خیانـت                       

پـس ، شـخـص خـائن مـورد اطـمینان نیست و از مدنیت و همعـضوى             . گـذاشـتـه شـده اسـت    
و معلـوم   . مدینه فاضله بـه عـضویت نمـى پذیرنـد         جامعه انـسـانیه خارج است ، و او را در محفل           

و ما در این بـاب بـراى   . است چـنین شخصى با چه حالت سخت و زندگى تنگى زیست مى نماید    
تـتـمـیـم فایده چند حدیثى از اهل بیت عصمت در این موضوع ذکر مى نمـاییم ، و بـراى دلهـاى                     

  .بیدار و چشمهاى باز همین اندازه کفایت مى کند
ال تـنـظـروا الـى    :  بـن یـعـقـوب بـاسـنـاده عـن اءبـى عـبـداهللا ، عـلیـه السـالم ، قـال             مـحـمـد

طـول رکـوع الرجـل و سـجوده ، فان ذلک شى ء اعتاده ، فلوترکه استوحش لذلک ، و لکن انظروا                   
  ) 901.(الى صدق حدیثه و اءداء اءمانته 

ر نـکـنـیـد بـه طول رکوع و سجود مـرد، زیـرا           نـظـ: فـرمـود حـضـرت صـادق ، عـلیـه السـالم       
که این چیزى است که عادت نموده است به آن ، اگر ترکش کند به وحـشت مـى افتـد بـراى آن ،                         

  .ولیکن نظر کنید به راست گفتارى و اداء امانت او
ر عبـداهللا بـن اءبـى یـعـفــو    : و باسناده عن اءبى کهمس ، قال قلت الءبـى عبـداهللا ، علیـه الـسالم          

اءذا اءتیت عبداهللا فاءقرئه السـالم و قـل لـه ان          . علیک و علیه علیه السالم      : قال  . یـقـرئک السـالم   
جـعـفـر بـن مـحـمـد یـقـول لک اءنـظـر مـا بـلغ بـه عـلى عـنـد رسـول اهللا ، صـلى اهللا عـلیـه                 

ه رسول اهللا بـصدق الحـدیث و اءداء         فان علیا، علیه السالم ، اءنما بلغ ما بلغ به عند          . و آله ، فـالزمه     
  ) 902(االمانه 

ابن ابـى یعفـور سـالم خـدمت شـمــا      "گـفـتـم بـه حضرت صادق ، علیه السالم ، : راوى گـویـد 
وقتى رفتى پیش او، سالم به او بـرسـان و بـگــو    . بـر تو و بر او سالم       ") فـرمـود (".عـرض کـرد 

به آن چیزى که به واسـطه آن حــضـرت امـیـرالمــؤ            بـه او جـعـفـر بن محمد مى گفت نظر کن          
مـنـیـن ، عـلیـه السـالم ، بـه آن مـقـام رسـیـد خـدمـت رسـول خـدا، صـلى اهللا عـلیـه و آلـه ،                   
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همانا على ، علیه السالم ، نرسد بدان پایه که رسید رسول خدا، صـلى اهللا            . پـس مـالزم شـو بـا آن      
  ".فتار و دادن امانت علیه و آله ، مگر به راستى گ

هان اى عزیز، تفکر کن در این حدیث شریف ، ببین مقام صدق لهجه و رد امانت تا کجاسـت کـه                      
و از ایـن حـدیث معلـوم شـود کــه            . على بن اءبى طالب ، علیه السالم ، را بدان مقام بلند رسـانید             

ین تمام صفات کمالیه    رسـول خـدا ایـن دو صـفـت را از هر چیز بیشتر دوست مى داشتند که در ب               
و جـنــاب   . مولى ، علیه السالم ، این دو او را مقرب کرده است و بدان مقام ارجمند رسانده است                   

صـادق ، عـلیـه السـالم ، نـیـز در بـیـن تـمـام افعال و اوصاف این دو امر را که در نظر مبارکشان                    
آن بزرگوار بوده ، پیغام داده و سـفارش         خیلى اهمیت داشته به ابن ابى یعفور، که مخلص و جاننثار            

  .فرموده به مالزمت آنها
) رضــى اهللا عـنــه      (و بـاسـنـاده عـن اءبــى جـعـفــر، عـلیــه الـسـالم ، قــال قــال اءبــوذر                   

حـافـتـا الصـراط یـوم القـیـامـۀ الرحـم     : سـمـعـت رسـول اهللا ، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، یـقـول            
فـاءذا مـرالوصـول للرجـم المـؤ دى لالءمـانۀ ، نفـذ الـى الجنـۀ ، و اءذا مـر الخـائن                    و االءمـانـۀ ،    

  ) 903.(االءمانۀ القطوع للرحم ، لم ینفعه معهما عمل و تکفاء به الصراط فى النار
رحــم و   ": ابـوذر، عـلیـه الرحـمـۀ ، گوید شنیدم رسول خدا، صلى اهللا علیـه و آلـه ، مـى فرمـود                   

ز قـیـامـت در دو جـانـب صـراط هـسـتـنـد، پـس وقـتـى بـگـذرد وصـل کننـده             امـانـت در رو  
و وقتـى بگـذرد خیانـت کننـده امـانــت و            . رحم و ادا کننده امانت ، عبور نماید به سوى بهـشت             

پـس مـعـلوم  . قـطـع کنند رحم ، نفع نرساند به او با اینها عملى و او را صراط برگرداند در آتـش                   
 رحـم در آن عالم در دو جانب صراط ایستاده اند و اعانت کـنـند کسانى را که صـله                   شـد صـورت 

  .رحم و اداى امانت کردند، و با ترک آنها هیچ عملى فایدت نکند و او را به جهنم افکند
 :بـاسـنـاده عـن اءبـى عـبـداهللا ، عـلیـه السـالم ، قـال قـال اءمـیـرالمـؤ مـنـیـن ، عـلیـه السـالم                

: فرمود حضرت امیرالمؤ منین ، علیه الـسالم         ) 904.(اءدوا االءمـانـۀ و لو الى قـاتـل ولد االءنـبـیـاء       
و باسناده عن اءبـى عبـداهللا ، علیـه الـسـالم ،     . بدهید امانت را اگر چه به کشنده پسرهاى پیغمبران       

ف و قاتلـه لوائتـمـنـنــى      اعـلم ، اءن ضـارب عـلى ، عـلیـه الـسـالم ، بـالـسی           : فـى وصـیـتـه له    
  ) 905.(واسـتـنـصـحـنـى واسـتـشـارنـى ، ثـم قـبـلت ذلک مـنـه ، الءدیت اءلیه االءمانۀ 

بـدان کـه اگـر زننـده عــلى ،           : فـرمـود حـضـرت صـادق ، علیه السالم ، در یکى از وصـیتهایش             
 نصیحت از مـن کنـد و        عـلیـه السـالم ، بـه شمشیر و کشنده آن حضرت مرا امین بخواهد و طلب             

  .استشاره از من نماید و من از او قبول کنم ، ادا نمایم به او امانت او را
مـحـمـد بـن عـلى بـن الحـسـیـن بـاسـنـاده عـن اءبــى حـمــزۀ الثـمــالى ، قــال سـمـعــت                  

: ـیـعـتـه سـیـد العـابـدیـن ، عـلى بـن الحـسـین بن على بن اءبیطالب ، علیه السالم ، یـقـول لـش    
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عـلیـکـم بـاءداء االءمانۀ ، فو الذى بعث محمدا، صلى اهللا علیه و آله ، بـالحـق نـبـیـا، لو اءن قاتـل   
  ) 906.(اءبى الحسین بن على ، علیهما السالم ، اءئمتمننى على السیف الذى قتله به ، الءدیته اءلیه 

. بـر شـما بـاد بـه اداى امـانــت            : ثمالى گوید از حضرت سجاد شنیدم که مى فرمود به شـیعیانش             
قـسـم بـه آن کـس کـه مـبعوث نمود محمد، صلى اهللا علیه و آله ، را براستى به پـیـغـمبرى ، اگر                    
کشنده پدرم حسین بن على مرا امین قرار دهد بر آن شمشیرى که با آن آن حـضرت را کـشت ، ادا        

  .نمایم به سوى او
سالم ، عن آبائه ، علیهم السالم ، عن النبى ، صـلى اهللا عـلیــه و                 و بـاسـنـاده عـن الصادق ، علیه ال      

مــن خــان اءمـانــۀ فــى        : آله ، فـى حـدیـث المـنـاهـى اءنـه نـهـى عـن الخـیـانــه ، و قــال               
الدنـیـا و لم یـردهـا اءلى اءهـلهـا، ثـم اءدرکـه المـوت ، مـال عـلى غـیر ملتى ، و یلقى اهللا و هو                    

  ) 907.(و من اشترى خیانۀ و هو یعلم ، فهو کالذى خانها. ن علیه غضبا
از حـضـرت رسـول اکـرم ، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، نقل فرمودند که آن حـضرت نهـى فرمـود از                      

کسى که خیانت کند در دنیا به امانتى و به صاحبش رد نکند آن را و بمیـرد، مـرده                  : خیانت و فرمود  
ات کند خداوند را در حـالى کـه آن ذات مـقـدس بــر او غـضبناک               است به غیر ملت من ، و مالق       

  .و کسى که خریدارى کند آن را با علم به خیانت ، او نیز مثل آن خائن است . است 
و معلوم است که نتیجه غضبناکى ذات مقدس حق بر بنـده            . و از این قبیل احادیث دیگر نیز هست         

ن نیز کسى را که مورد غضب حق است شفاعت نکننـد،            البـتـه حضرات شافعی  . چـه خـواهـد بـود  
و در حـدیـث   . خصوصا که شخص خائن از ملت رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ، نیز خارج است                  

و در حـدیــث دیــگر      ) 908.(دیـگـر اسـت که کسى که خیانت کند به مؤ منـى ، از مـن نیـست                  
پناه مى برم به    ) 909.(نم اندازند ابد االبدین     است که از دین اسالم خارج است و او را در شفیر جه            

  .خدا از این خطیئه 
و مـعـلوم اسـت خـیـانت به مؤ منین اعم است از خیانت مالى ، و خیانتهاى دیگر که از آن بـاالتر                     

چه بسا باشد که به انـسان      . پس انسان باید در این عالم نیز خیلى از نفس اماره مواظبت کند            . است  
 دهد، با آنکه موجب شقاوت ابدى و خـذالن دایـمــى    میه کند و سهل و آسان نمایش امورى را تع 

و از ایـنـجـا حال خیانت به امانت حـق تعـالى           . ایـن حـال خـیـانـت بـه بـنـدگـان خـدا     . اسـت  
  .نیز معلوم شود

  در اشاره به بعضى امانات حق است 
اى ظاهریه و باطنیه را به ما مرحمت فــرموده          و باید دانست که حق تبارک و تعالى تمام قوا و اعض           

و بسط نعمت و رحمت در مملکت ظاهر و باطن ما فرمـوده و در تحـت قـدرت مـا تمـام آنهـا را           
مـسـخـر فـرموده ، و اینها را به ما به رسم امانت مرحمت فرموده ، در صورتى که تمام آنها پاک و                     
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، و آنچه از عالم غیب براى ما نـازل فرمـوده تمـام              پاکیزه و طاهر از قذارات صوریه و معنویه بودند        
آنها مطهر از آالیش بوده اند، پس اگر ما در وقت مالقات آن ذات مقدس آن امانات را بدون آالیش                    
به عالم طبیعت و قذارات ملک و دنیا به او رد کردیم ، امین در امانت بـودیـم ، و اال جـنـایـتـکـار                     

قـى خـارج و از مـلت رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، بیرون هستیم                بـودیـم ، از اسـالم حـقـیـ    
و در حدیث قدسـى معـروف   ) 910.(قلب المؤ من عرش الرحمن     : و در حدیث مشهور است که       . 

دل مــؤ   ) 911.(الیسعنى اءرضى و السمائى ، و لکـن یـسـعـنـى قـلب عـبـدى المـؤ مـن             : است  
حــق و مـنـزلگــاه آن ذات مـقــدس ، و صـاحــب دل ذات               مـن عـرش و سـریـر سـلطـنــت       

توجه به غیر حق تعالى خیانـت بـه حـق اسـت ، و حـب بـه غیـر ذات مقـدس و                         . مـقدس است   
و والیـت اهـل بـیــت     . خـاصـان او، کـه حـب اوسـت ، خـیـانـت اسـت در مـشـرب عـرفـان            

م ، و عرفـان مقـام مقـدس آنـهــا،           عـصـمت ، و طهارت و دوستى خاندان رسالت ، علـیهم الـسال            
امـانـت حـق اسـت ، چـنانچه در احادیث شریفه کثیره امانت را در آیه اى تفسیر فرمـوده انـد بـه                     

و چنانچه غصب والیت و سلطنت آن حـضرت خیانـت           . علیه السالم   ) 912(والیت امیرالمؤ منین ،   
 و در احادیـث شـریـفــه وارد       .به امانت است ، ترک تبعیت آن بزرگوار از مراتـب خیانـت اسـت                

اسـت کـه شـیـعـه کـسـى اسـت کـه تـبـعـیـت کامل کند، و اال مجرد دعوى تشیع بدون تبعیـت                 
  ) 913.(تشیع نخواهد بود

به مجرد آنکه در قلب خود دوسـتى از         ! بـسـیـارى از خـیـاالت از قـبـیـل اشـتـهـاى کاذب است         
د طاهرینش دیـدیم ، مغـرور بـه ایـن دوسـتى مـى شـویم و                  حـضـرت امـیـر، علیه السالم ، و اوال      

چه اطمینـان اسـت کـه اگـر انـسان           . گـمـان مـى کنیم با ترک تبعیت این دوستى محفوظ مى ماند          
مـراقـبـت نـکـرد و آثـار دوسـتـى را تـرک کـرد، ایـن دوسـتـى باقى بماند؟ ممکن اسـت در آن                 

خلصین مى باشد انسان از دهشت و وحشت ، علـى           فشارهاى سکرات که از براى غیر مؤ منین و م         
در حـدیـث اسـت کــه یــک طـایـفــه از    . بـن ابـیـطـالب ، عـلیـه السـالم ، را فـرامـوش کـنـد  

اهل معصیت در جهنم معذب اند، و اسم رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، را فراموش کننـد، تــا                       
 گنـاه تطهیـر و تخلـیص شـوند، اسـم مبـارک آن               بـعد از آنکه مدت عـذاب سـرآید و از قـذارات           

صلى اهللا علیه و آله ، بلنـد        ! حـضـرت بـه یـادشـان آید به آنها القا شود، پس فریاد آنها به وامحمدا            
  ) 914.(شود و مورد رحمت شوند

عزیـزم ، تـو بـا یــک         . ما گمان مى کنیم واقعه موت و سکرات آن شبیه به اوضاع این عالم اسـت                 
 تـمام معلوماتت را فرامـوش مـى کنـى ، پـس چـه مـى شـود بـا آن سـختى هـا و                           مـرض جـرئى 

فـشـارهـا و مـصـیـبـتها و وحشتها؟ اگر انـسان دوسـتى کـرد و بـه لـوازم دوسـتى رفتـار کـرد و                        
مـتـذکـر مـحـبـوب بود و از او تبعیت کرد، البته آن دوستى با ولى مطلـق و محبـوب مطلـق حـق                   
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ب حـق اسـت ، ولى اگـر ادعـا کـرد و عـمـل نـکرد، مخالفت کرد،             مـورد نـظـر حـق و مـحـبـو    
ممکن است قبل از رفتن از این عالم و در این تغییرات و تبدیالت و جـلوه هــاى گونـاگون ایـن                      
. دنیا انسان از دوستى آن سرور منصرف شود، بلکـه نعوذبـاهللا دشـمــن شــود بــا آن حــضـرت                  

مـدعى دوسـتى بودنـد، پـس مـعـاشــرات بـیـجــا و اعـمــال               چـنـانـچه دیدیم اشخاصى را که      
نـاهـنـجـار دشـمـن شـدنـد و عـداوت ورزیـدنـد بـا خـدا و رسول ، صـلى اهللا علیـه و آلـه ، و                     

و اگر فرضا از این عالم هم بـا مـحـبـت مـنـتـقـل شـد، گـرچــه بــه           . اهل بیتش ، علیهم السالم      
ت مـبـارکـه در قـیامت از اهـل نـجــات اســت و مـنـتـهــى             حـسـب روایـات شـریـفـه و آیـا    

بـه سـعـادت شـود، ولى در بـرزخ و اهـوال مـوت و قـیـامـت انـسـان بـاز مـبتالست ، چنانچـه                 
  ) 915.(در حدیث است که ما در قیامت از شما شفاعت مى کنیم ، ولى براى برزخ خود فکرى کنید

و فشار قبر و زحمت و عذاب برزخ که در این عالم هیچ چیز بــه                پـنـاه مـى برم به خدا از عذاب        
آن درى را که از جهنم به قبر باز مى شود اگر به این عـالم بـاز شـود، تمـام                      . آن شـبـاهـت نـدارد  

  .نعوذ باهللا منه . موجودات آن هالک مى شود
  فصل ، در بیان خوف از حق تعالى

است که کمتر منزلى را براى عامه تـوان بـه پـایــه آن              بـدان که خوف از حق تعالى یکى از منازلى          
و ایـن خـوف عـالوه بــر آنـکــه خــود یـکــى از کمـاالت معنویـه اسـت ، منـشاء                      . دانـسـت  

 است ، بلکـه سرچـشمه تمـام           بـسـیـارى از فـضـایـل نـفـسـانـیه و یکى از مسلحات مهمه نفس           
و انسان مؤ من بـه خـدا و         . ى توان آن را شمرد    اصـالحـات و مـبـداء عـالج جـمیع امراض روحان      

سـالک و مـهـاجـر الى اهللا بـایـد بـه ایـن مـنـزل خـیـلى اهمیت دهد، و بـه چیـزى کـه آن را در                      
دل زیـاد کـنـد و ریـشـه عـقـبـات آن را در قـلب مـحـکـم کـنــد خـیــلى تـوجــه نـمـایــد،                   

ب مـوت و بـعـد از مـوت در بـرزخ و قـیـامـت          مـثـل تـذکـر عـذاب و عـقـاب و شـدت عـقـا       
و اهـوال صـراط و مـیـزان و مـنـاقـشه در حساب و عذابهاى گوناگون جهنم ، و تذکر عظمـت و                   
جـالل و قـهـر و سـلطـنـت حـق ، و تـذکـر اسـتـدراج و مـکـر اهللا و سـوء عـاقـبـت ، و امثـال                   

ل را تا اندازه اى شـرح دادیـم ، در ایـن مقـام بـه ذکـر                   و چون ما در این اوراق تمام این مراح        . آن  
  :بعضى از اخبار در فضیلت خوف از خدا اکتفا مى کنیم 

  
مـحـمـد بـن یـعـقـوب بـاسـنـاده عـن اسـحـاق بــن عـمــار، قــال قــال اءبوعبـد اهللا ، علیـه                    

 ان کنت ترى انه ال یـراک        و. یا اسحاق ، خف اهللا کانک تراه ، و ان کنت ال تراه فانه یراک                : السالم  
فقد کفرت ، و ان کنت تعلم انه یراک ثم برزت له بالمعصیۀ ، فقد جعلته من اءهون الناظرین علیک                    

  ) 916)(الیک : ن خ (
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اى اسحاق ، بترس از خداوند مثـل آنکـه          : اسـحـاق گـویـد فـرمـود حضرت صادق ، علیه السالم         
و گمان کنى که او تو را نمى بیند، کـافر           .  ، او تو را مى بیند      او را مى بینى ، و اگر تو او را نمى بینى           

و اگر بدانى که او ترا مى بیند و باز معصیت او کنى ، او را قرار دادى از پـست تـرین نظـر                         . شوى  
  .کنندگان به خودت 

بـدان کـه اگـر کسى کیفیت تجلى حق را در ملک و ملکوت و ظهور ذات مقـدس را در سـماوات         
بـه مشاهده حضوریه ، یا مکاشفه قلبیه ، یا به ایمان حقیقى ، بفهمد، و نسبت حـق بــه                    و ارضـیـن   

خـلق و خـلق بـه حـق را آنچنان که هست بداند، و کیفیـت ظهـور مـشیت الهیـه را در تعینـات و          
فناى آنها را در آن ، على ما هو علیه ، ادراک کند، خواهد دانست که حـق تعـالى حـضور در تمـام                         

چنانچـه  .  و احـیـاز دارد و او را مشاهده کنـد بـه علـم حـضورى در جمیـع موجـودات                      امـکـنـه
مـا راءیت شیئا اال و راءیت اهللا معه اءو فیه          : حضرت صـادق مـصـدق ، عـلیـه السـالم ، فـرمـایـد       

و غیر ذلک بر او مـکــشـوف  ) 918(و در قـرب نـوافل حقیقت کنت سمعه و بصره و یده      ) 917.(
ـس ، حق را حاضر در تمام مراتب وجود بیند به حسب مقام خود، علما یا ایمانا یا عینـا و                پ. گـردد
و البته در این رتبه ، سالک به هر مرتبه که هست حفظ حضور حق کـنـد و از مـخـالفــت                    . شهودا

آن ذات مـقـدس خـوددارى نـمـایـد، زیـرا کـه حـفـظ حـضـور و مـحـضر از فـطـرتهایى است              
ق بر آن مفطورند، و هر چـه انـسانى بیحیـا باشـد غیبـت و حـضورش بـاهــم فــرق دارد،                        که خل 

خـصـوصـا کـه حـضـور مـنـعـم عـظـیـم کامل باشد که در فطرت حفظ حضور هر یک مـستقال                
  .ثبت است 

  در بیان اختالف مردم در حفظ حضور حق
 و والیت به طورى حفظ حضور       و بـایـد دانـسـت کـه هـر یـک از اهـل ایـمان و سلوک و عرفان            

چنانچه مؤ منین و متقین حفظ حضور را به ترک          . حـضـرت کـنـنـد کـه خـاص به خود آنهاست        
نـواهـى و اتـیـان او امـر دانـنـد، و مـجـذوبـیـن بـه تـرک تـوجـه بـه غـیــر و انـقـطــاع تــام                   

و بالجملـه ، یکـى از مقامـات    . داننـد کـامـل دانـنـد، و اولیا و کمل به سلب غیریت و نفى انانیـت        
شامخه اهل معرفت و اصحاب قلوب ، مشاهده حضور حق و حفـظ حـضرت اسـت ، چنانچـه بـا                    
مشاهده کیفیت علم فعلى حق و فناى اشیا در ذات حق و حضور موجودات در پیـشگاه مقـدس و                    

. مقام که هـست    فهم اینکه دار تـحـقـق مـحـضـر ربـوبـیـت اسـت ، حـفـظ محضر نمایند به هر              
  .و این نیز از فطریات است 

و به مقام اول اشاره فرموده است رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، در وصیتى که به حضرت امیر،                   
و در حدیث شریف اسـحـاق بـن عـمــار        . علیه السالم ، فرموده که ما اکنون به شرح آن مشغولیم            
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: وبقولـه ، علیـه الـسالم        . ۀ الخوف من اهللا عز ذکره کاءنک تراه         و الثالث : بقوله ، صلى اهللا علیه و آله        
  ) 919.(خف اهللا کاءنک تراه 

  .و ان کنت ال تراه فانه یراک : و به مقام دوم اشاره فرموده است جناب صادق ، علیه السالم ، بقوله 
 ان کنـت  و: و بـه فـطـرت حـفظ محضر اشاره فرموده است جناب صادق ، علیـه الـسالم ، بقولـه       

  ...تعلم اءنه یراک 
و از بـراى خـوف ، بـه حسب اختالف مراتب اهل ایمان و سلوک و ریاضـت و عرفـان ، مراتبـى                      

و توان ایـن . اسـت کـه از مـراتب بزرگ آن خوف از عظمت و تجلیات قهریه و جاللیه حق است                 
مـنــازل الـسـائریـن    مـقـام را از مـراتـب خـوف نـشـمـرد، چـنـانـچــه عــارف مـعــروف در              

) 920.(و لیـس فـى مـقـام اءهـل الخــصـوص وحــشۀ الخـوف ، اال هیبـۀ االجــالل                  : فـرمـایـد
یـعـنـى اهـل قـلوب و اسـرار والیـت را خـوفـى نـیـسـت ، مـگـر هـیـبـت اجـالل و حـشمت                 

  .عظمت و جالل 
  در فضیلت گریه است 

چنانچه در ایـن حـدیث شـریف        . ضـیـلت بسیار است    و از بـراى گـریـه از خـوف خـدا نـیـز فـ        
و جناب شیخ صـدوق ، رضوان .  خداوند هزار خانه در بهشت بنا فرماید         به هر قطره اش     : فـرموده  

اهللا علیه ، بسند متصل از حضرت صادق ، علیه السالم ، از پدرانش ، از رسـول اکــرم ، صــلى اهللا                       
کسى که چشمهایش گریـان     : حـدیـث مـناهى فرموده است     عـلیـه و آله ، حـدیـث کـنـد کـه در         

شود از ترس خدا، به هر قطره از اشک او در بهشت قصرى مـزیـن بـه در و گـوهر بـه او عنایـت                        
شود که هیچ چشمى ندیده باشد و هـیچ گوشـى نـشنیده باشـد و بـه قلـب کـسى خطـور نکـرده                          

  ) 921.(باشد
  

ءبـى جـعـفـر، عـلیـه الـسـالم ، قــال قــال رســول اهللا          و عـن ثـواب االعـمـال بـاسـنـاده عـن ا      
فانه ال یعد له شى ء و ال الـه اال اهللا ال       . لیس شى ء اال و له شى ء یعدله اال اهللا            : صلى اهللا علیه و آله      

و دمعۀ من خوف اهللا فانه لیس لها مثقال ، فان سالت على وجهه ، لم یرهقـه قتـر و ال                      . یعدله شى ء  
  ) 922.(ءبداذلۀ بعدها ا

: فـرمـود حـضـرت بـاقـر، عـلیـه السـالم ، بـه حـضـرت رسول خدا، صلى اهللا علیه و آله ، فرمود                
هیج چیز نیست مگر آنکه براى آن معادلى است ، مگر خداوند که هیچ چیز معادل او نیست ، ال اله                     

یـزان آن چیـزى نیـست ، و        و قطره اشک از ترس خدا که هم م        . اال اهللا که معادله نکند با آن چیزى         
  .اگر جریان پیدا کند به رویش ، فرو نگیرد آن را غبار و ذلتى هیچگاه 
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از کثرت گناه مابین او و بین بهشت بیشتر است از بین زمین تا        ) که  (و در حـدیـث است که انسان       
 و بـین  عرش ، پس هرگاه گریه کند از خوف خدا در صورتیکه پشیمان شده است از آنها، ما بین او   

  ) 923.(بهشت نزدیک شود مثل مژگان چشم به چشم 
و در کـافـى از حـضـرت صـادق ، عـلیـه السـالم ، منقول است که هـر چیـزى را کیـل و وزنـى                       

اگـر یکنفـر    : و فرمـود  . است ، مگر گریه را که قطره اى از آن دریاهاى آتـش را خـامـوش مى کند               
و احادیـث از ایـن قبیـل بـسیار اسـت            ) 924.(شـوند گرینده در یک امت باشد، همه مورد رحمت         

).925 (  
  در بیان رفع استعباد از آن است که به عمل حقیر ثواب بزرگ دهند

و آنـچـه الزم اسـت اشـاره بـه آن ، آن اسـت کـه بـعـضـى از نــفوس ضـعیفه غیـر مطمئنـه بـه                       
ى کـنـنــد، غـافــل از آنـکــه        امـثـال ایـن ثـوابـهـاى بـسـیـار بـراى امـور جـزئیـه خـدشـه مــ         

اگـر چـیـزى در نـظـر مـا در ایـن عـالم کـوچـک آمـد، دلیـل نـمــى شـود کـه صـورت غیبیـه                     
چه بسا باشد که مـوجـود کـوچـکـى مـلکـوت و بـاطـن آن          . ملکوتیه آن نیز حقیر و ناچیز است        

ورت جـسمانى رسـول     در کـمـال عـظـمـت و بـزرگـى بـاشـد، چـنـانـچـه هیکل مقـدس و صـ            
اکرم خاتم و نبى مکرم معظم ، صلى اهللا علیه و آله ، یکى از موجودات کوچـک ایـن عـالم بـود، و            

پـس ، حـکـم   . روح مقدسش محیط به ملک و ملکوت و واسطه ایجاد سـمـاوات و ارضـیـن بـود             
ـه عـالم  کـردن بـه حقارت و کوچکى چیزى به حسب صورت بـاطـنـى مـلکـوتـى ، فـرع عـلم ب              

و از بـراى امـثـال مـاهـا حـق ایـن حـکم نیـست ، و مـا بایـد                . مـلکـوت و بـواطـن اشـیـاسـت     
  .چشم و گوشمان باز به فرمایشات علماى عالم آخرت ، یعنى انبیا و اولیا، علیهم السالم باشد

یـه حــق جــل   و دیـگـر آنـکـه بـنـاى آن عـالم بـر تـفـضـل و بـسـط رحـمـت غـیـر مـتـنـاهـ 
و عـال گـذاشـتـه شده اسـت ، و تفـضالت حـق تعـالى را حـد و انتهـایى نیـست ، و اسـتبعاد از                           
تـفـضـل جـواد عـلى االطـالق و صـاحــب رحـمــت غـیــر مـتـنـاهـیــه از کـمــل جــهل و                   
نادانى است جمیع این نعمتهایى که بـه بنـدگان عنایـت فرمـوده ، کـه از احـصاى آنـهــا، بـلکــه                        
احـصـاى کـلیـات آنـهـا، عـقـول عـاجـر و سـرگردان است ، بدون سابقه سؤ ال و اسـتـحـقـاق               
بـوده ، پـس چـه مـانـعـى دارد کـه بـه مـجـرد تفضل و بدون هیچ سابقه ، اضعاف مضاعف ایـن                   

انى قرار داده   آیـا بـنـاى عـالمـى را کـه بـه نـفـوذ اراده انس        . ثوابها را به بندگان خود عنایت فرماید      
بـا آنکـه    ) 926(فـیـهـا مـا تـشـتـهـى عـلى االءنـفس و تلـذاالءعین         : شده و درباره آن گفته شده       

اشتهاى انسانى حد مـحـدودى و قـدر مـقـدرى نـدارد، دربـاره آن مـى تـوان ایـن اسـتعبادات را                   
انى را طورى قرار داده کـه  کرد؟ خداى تبارک و تعالى آن عالم را به طورى مقرر فرموده و اراده انس  

  .به مجرد اراده هر چه را بخواهد موجود کند، موجود مى کند
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اى عزیز، راجع به اینگونه ثوابها اخبار و احادیث شریفه یکى و دو تا و ده تا نیست کـه انــسـان را     
از جمیع کتب معتبره معتمده احادیث مـشـحـون       . مـجـال انکارى بماند، بلکه فوق حد تواتر است         

ایـن نـحـو احـادیـث اسـت مثل آن است که که ما به گوش خود از معصومین ، علـیهم الـسـالم ،     
پـس ، ایـن     . و طـورى نـیـسـت کـه بـاب تـاءویـل را انــسـان مفتـوح کنـد            . شـنـیـده بـاشـیـم   

ز مطلبى را که مطابق نصوص متواتره و مصادم با بـرهـان هم نیست ، بلکه با یـک نحـو برهـان نیـ                      
انــسان بایـد در     . موافق است ، بى سبب انکار کردن از ضعف ایـمـان و کـمـال جـهـالت اســت                

هـیـچ چیز براى استکمال انسانى بهتر از       . مقابل فرموده انبیا و اولیا علیهم السالم ، تـسـلیـم بـاشـد         
 و جـز از     تسلیم پیش اولیاى حق نیست ، خصوصا در امورى که عقل براى کشف آنها راهى نـدارد                

اگر انسان بخواهد عقل کوچک و اوهـام و         . طریق وحى و رسالت براى فـهـم آنـهـا راهـى نیست          
ظنون خود را دخالت دهد در امـور غـیـبـیـه اخـرویـه و تـعـبـدیـه شـرعـیـه ، کـارش مـنـتـهى               

. اال منجر مى شود   مى شود به انکار مسلمات و ضـروریـات ، و کم کم از کم به زیاد و از پایین به ب                   
فرضا شما در اخـبـار و سـنـد آنـهـا خـدشـه داشـتـه بـاشـد ـ بـا آنـکـه مجال انکار نیست ـ در   
کتاب کریم الهى و قرآن مجید آسمانى که خدشه ندارید، در آنجا نیز امثال این ثوابها مـذکور اسـت              

مـثــل ال لذیــن   :  قــوله   و مـثــل -) 927.(لیلـۀ القـدر خیـر مـن اءلـف شـهر      : مثل قوله تعـالى    
یـنـفـقـون اءمـوالهـم فـى سـبـیـل اهللا کـمـثـل حـبــۀ اءنـبـتــت سـبــع سـنـابــل فــى کــل                  

  ) 928.(سـنـبـلۀ ماءۀ حبۀ و اهللا یضاعف لمن یشاء
بـلکـه گـمـان نـویـسـنـده آن اسـت که یک پایه این اسـتبعادات و انکارهـا بـر عجـب و بـزرگ                     

مثال اگر یک روز روزه بگیرد یـا یـک شـب را بـه عبـادت                 . گذاشته شده است    شـمـردن اعـمـال   
احـیـا کـند، پس از آن بشنود از براى آنها ثوابهاى بسیار بزرگى را، استعباد نمـى کنـد، بــا آنـکــه               
عـیـنـا ـ اگـر بـنـابـر مـزد عـمـل بـاشـد ـ ایـن اسـتـعـبـاد هـسـت ، لیـکـن چـون ایـن عمـل    

  .زرگ شمرده و اعجاب به آن نموده تصدیق ثواب آن را مى کندخود را ب
ما، که پنجاه شصت سال است ، فرض مى کنیم که در آن قیام کنـیم بــه                  ) عمر(اى عـزیـز، تـمـام    

جـمـیـع وظـایـف شـرعـیـه ، و بـا ایـمـان صـحـیـح و عـمـل صـالح و تـوبـه صـحـیـحــه از                
ن مـقـدار اعـمـال و ایـمـان مــا را چــه مـقــدار جـزاســت ؟ بــا                 ایـن دنـیـا بـرویـم ، آیـا ایـ     

آنـکـه بـه حـسـب کـتاب و سنت و اجماع جمیع مـلل چنین شخصى مورد رحمت حق اسـت و                  
به بهشت موعود مـى رود ـ بهـشتى کـه در آنجـا مخلـد در نـعـمــت و راحــت و مــؤ بــد در           

در ایـنـجــا مـجــال انـکــارى هــسـت ؟ بــا            آیــا   . رحـمـت و روح و ریـحـان خـواهـد بـود      
فــرض بـاطــل کــه عـمــل مــا جـزایــى       ) بـه (ایـنـکـه اگـر بـنـاى جـزاى عـمـل بـاشـد ـ  

پس ، معلوم . داشـتـه ـ ایـن قـدرى کـه عـقـل از تـصـورش کـمـا و کیفا عاجز است نخواهد بود 
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آن وقت هیچ اسـتبعادى     .  دیگر چرخ مى زند    شد که مطلب بر اساس دیـگـر مـبتنى است و بر پایه          
  .باقى نمى ماند و براى انکار راهى باز نخواهد ماند

  فصل ، در بیان عدد نوافل
مـقـصـود رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، از پنجاه رکعت نماز، که مى فرمایـد مطـابق سـنــت                      

 رکعت بعد از عشاء که در حــال         مـن اسـت ، نـمـازهـاى واجـبى و نوافل آنهاست به استثناى دو          
نـشـسـتـه خـوانـده مى شود و یک رکعت محسوب مى شود، که با آن نمازهاى فریضه و نـافــله                  

و شـایـد تـرک ذکـر رسول خدا، صلى اهللا علیه و آلـه ، ایـن          . پـنـجـاه و یـک رکـعـت مـى شـود     
چـنـانـچـه داللت کـنـد بــر  . ده رکعت را، براى این باشد که این پنجاه رکعت سنت مـؤ کـده بـو        

سـاءلت اءبـا عـبــداهللا ، عـلیــه الـسـالم ، عــن            : ایـن مـعـنـى روایـت ابـن ابـى عـمـیـر، قـال        
  ) 929.(تمام الخمسین : قال . اءفضل ما جرت به السنۀ من الصالۀ 

ـ                     ه ، بـر همـین      و از بـعـض روایـات اسـتـفـاده شـود که سـیره رسـول خـدا، صـلى اهللا علیـه و آل
گـرچـه از بـعضى دیگر استفاده شود که حضرت عـتـمـه         ) 930(پـنـجـاه رکـعـت جـارى بـوده ،    

و شاید عدم ذکر آن و جریان سنت بر پنجاه رکـعـت بــراى آن بـاشــد                ) 931.(را به جا مى آورند    
ت فـضیل بـن     کـه عـتـمـه عـوض نـمـاز وتـر اسـت و خـود اسـتـقـالل نـدارد، چـنـانـچه روای           

  ) 933.(و در روایت شریفه آن را وتر تسمیه کردند) 932(یسار داللت بر آن دارد،
و در بـعـضى روایات است که کسى که آن را به جا آورد و مرد، مرده است در صورتى که وتـر را                      

پس ، در حقیقت این دو رکعت نماز وتر است که براى خـوف حادثـه                ) 934.(بـه جـا آورده است     
پیش از وقت خود باید به جا آورد، ولى وقتى وقت وتر رسید، این کفایـت از آن نکنـد و در                      موت  

بعضى روایات است که این دو رکعت جزء نمازهاى پنجاه گانـه نبـود، آن را زیــاد نمودنـد بـراى                      
و این احادیث بــا هــم اخـتــالف مــدلول           ) 935.(تکمیل عدد، و دو مقابل شدن نافله از فریضه          

ـد، بـلکـه مـمـکـن اسـت افـضـل چـیـزى که سنت بر آن جارى است پنجاه رکعت باشـد،              نـدارن
و این دو رکعت سنت غیر مؤ کده بـاشـد و بـراى احـتـیـاط حـادثـه مــوت و تـتـمـیــم عــدد                    

  .جعل شده باشد
بلکـه در بعـض روایـات تـرک آن را     . در هر صورت ، از براى نوافل یومیه فـضیلت بـسیار اسـت        

خداوند عذاب مى کنـد بـر تـرک         : و در بعض دیگر در این مقام فرموده         ) 936(ـعـصیت شمرده ،  م
و ایـن از بــراى تـاءکـیــد در         ) 938:(و در بعضى روایات تعبیر به وجوب فرمـوده          ) 937.(سنت  

و سزاوار این است که انـسان حتـى االمـکــان آنـهــا را تــرک                . اتیان آنهاست و زجر از ترک آنها      
نـد، زیـرا کـه بـه حـسـب روایـات شـریـفـه نـکـتـه جـعـل آنـهـا بـراى اتـمـام فـرایــض              نـکـ

پنجاه و یک رکعـت     ) اهل  (شیعیان ما   : و در بعضى روایات مى فرماید     ) 939(و قـبـولى آنـهـاست    
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و از آن حدیث ظاهر مـى شــود کــه اصـحــاب اتـیــان آن هــسـتـنـد نــه                   ) 940.(نماز هستند 
  .نیز همین ظاهر شود) 941(چنانچه از حدیث عالئم مؤ من . یـده بـه آن ، مقابل اهل سنت عـقـ

  در بیان استحباب سه روز روزه در هر ماه
و اما سنت دوم رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، که عبارت است از سه روز روزه در هـر مــاه ،                          

) 942.( مـى شـود در فـضـل آن وارد اسـت         پـس اخـبـار کـثـیـره کـه بـالغ بـر چـهـل حـدیـث       
آنچه مشهور بین آنـهـا و مـوافـق با اخبـار کثیـره           . و در کـیفیت آن بین علماى اعالم خالف است          

است و عمل رسول خدا، صلى اهللا علیه و آله ، در آخر عمر و ائمـه هـدى بـر آن بـوده آن اســت                       
ز عـرض اعـمـال اسـت ، و چـهـارشـنـبه اول دهـه          کـه آن سـه روز پـنـجـشـنـبـه اول ، کـه رو        

دوم ، که روز نحس مستمر و روز نـزول عـذاب اسـت ، و پـنـجـشـنـبـه آخــر از دهــه آخــر،                     
و در روایتى وارد است که بر امم سـابقه          ) 943.(کـه نـیـز روز عـرض اعـمـال اسـت ، مـى بـاشد        

ن ایـام نـازل مــى شــد، پــس رســول اکــرم ،              هر وقت عذاب نـازل مـى شـد در یـکـى از ایـ         
و در حـدیـث اسـت کــه صــوم        ) 944.(صـلى اهللا عـلیـه و آله ، در این ایام مخوفه روزه گرفت             

و تـعـلیــل فـرمــوده انــد در بـعــضـى          ) 945.(ایـن سـه روز مـعـادل بـا صـوم دهــر اســت           
  ) 946.(اءمثالهاروایـات بـه آیـه شریفه من جاء بالحسنۀ فله عشر 

و امـا آنـچـه در بـعـضـى روایـات وارد اسـت کـه در تـرتـیـب مـخـالف بـا ایـن روایات اسـت                 
و فرضا که معـارض باشـند، از جهـات کثیـره رجحـان بـا ایـن                  . مـحـمـول است به مراتب فضل      

. و ظاهر اسـت     و ظاهر، یا اظهر        بلکه توان گفت که معارضه بین آنها معارضه نص          . اخـبـار است   
در صورتى که در عشر آخر دو پنجـشنبه باشـد، اولـى را              : و امـا مـرسـله صـدوق کـه مـى فرماید      

منافات بـا ایـن اخـبـار نـدارد، زیــرا کــه   ) 947.(روزه بگیر، زیرا که شاید دومى را مالقات نکنى       
ف عــدم تـوفـیــق ،      ظـاهـر آن اسـت کـه بـراى رسـیـدن بـه فـضـل عـاجـل اسـت بـراى خـو           

پـس ،   . بـه مـوت یـا غـیـر آن ، چـنـانـچـه در حـکمت جـعل عتمه نیز همین طـور وارد اسـت                   
این روایت خود از روایات داله بر مقصود اسـت ، یـعـنـى بــر افــضـلیـت پـنـجـشنبه آخـر، نـه                 

و بـه پـنـجـشـنـبـه   و ظاهر این است که اگر پـنـجـشـنـبـه اول را روزه گـرفـت            . اخبار معارضه   
آخـر نـیـز رسـیـد، افـضـل آن اسـت کـه آن فـضـیـلت را ادراک کـنـد، و روزه اول مـجــزى از                 

) 949(و محـدث عـالى الـشاءن ، صـاحب حــدائق ،            ) 948(و آنچه محقق جلیل فـیض       . آن نباشد 
  ) 950(.عـلیـهـمـا الرحـمـۀ ، در مـقـام جـمـع فـرمـودنـد بعید است ، خصوصا دومى 

  در بین فضیلت صدقه است 
و اما سنت سوم رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله و سلم ، که آن عبارت است از صـدقه و جـهــد                 
نـمـودن در آن ، پـس آن نـیـز یـکـى از مـسـتـحـبـات اسـت کـه کـمـتـر در اعمال مستحبه بـه                  
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از مذهب و بـر حـیـوانــات بــرى و         و اخبار در موضوع صدقه ، حتى بر خارج          . پایه آن مى باشد   
  .بـحـرى ، بـیـش از آن است که در این مختصر بگنجد، و ما به ذکر بعضى از آن اکتفا مى کنیم 

مـحـمـد بــن یـعـقــوب بـاسـنــاده عــن عـبــداهللا بــن سـنــان فــى حـدیــث قــال قــال                       
لشـیـطـان من الصدقۀ على المؤ مـن ،  لیـس شـى ء اءثـقـل عـلى ا: اءبـوعـبـداهللا ، عـلیـه السـالم     

  ) 951.(و هو تقع فى ید الرب تبارک و تعالى قبل اءن تقع فى ید العبد
هیچ چیز گرانتـر نیـست بـر شـیطان از           : ابـن سـنـان گـویـد فـرمود حضرت صادق ، علیه السالم          

 واقـع شـود در      و آن واقع شود در دست پروردگار تبارک و تعالى ، پیش از آنکه             . صدقه بر مؤ من     
  .دست بنده 

ان اهللا لم یـخــلق شـیــئا   : و بـاسـنـاده عـن اءبـى عـبـداهللا ، عـلیـه السـالم ، فـى حـدیـث قـال         
و کــان اءبــى اذا تــصـدق        . اءال و له خـازن یـخـزنـه اال الصـدقه ، فاءن الرب یلیهـا بـنـفــسـه               

ـنـه فـقـبـله و شـمـه ثـم رده فـى یــد الـسائل           بـشـى ء، وضـعـه فـى یـد السـائل ، ثـم ارتـده م         
).952 (  

خداى تعالى خلق نفرمود چیزى را مگـر آنکـه از بــراى او    : فـرمـود حضرت صادق ، علیه السالم    
نگاهبانى است که او را نگاهدارى کند، مگر صـدقه را کـه خـداى تعـالى نگاهـدارى آن را خــود                       

 داد، مـى گـذاشـت آن را بـه دسـت سائل ، پـس از آن ،               و پـدرم وقـتـى صـدقـه مـى    . فـرمـایـد
  .آن را از او پس مى گرفت و مى بوسید و مى بوییدش ، پس از آن به سائل رد مى فرمود

و داللت بر بزرگى شــاءن      ) 953(و قـریـب بـه مـضـمـون ایـن حـدیث چندین دیگر وارد است ،          
رک و تـعـالى امر آن را به کس دیگـر مـحــول            و عـظـمـت رتـبـه صـدقـه دارد کـه خـداى تـبـا       

  .نـفـرمـوده و خود با ید خود قدرت و احاطه قیومیه خود حافظ صورت کامله غیبیه آن گردیده 
و تـدبـر در این حدیث شریف و امثـال آن ، کـه در ابـواب متفرقـه کتـب اصـحاب ، رضـوان اهللا                          

اصـحاب قلـوب کـشف توحیـد فعلـى و           عـلیـهـم اجـمـعین ، منقول است ، براى اهل معرفت و           
و اشاره به نکته مهمى است که توجه بـه آن بـراى کـسانى کـه        . تجلى قـیـومـى حـق را مـى نماید     

و آن آن است که انسان بفهمد تـصدق در دسـت   . قـیـام بـه این امر مهم مى کنند خیلى الزم است     
ادن صدقه از انسان نسبت بـه فـقـیــر         کـه واقـع مـى شـود، کـه نـعـوذ باهللا اگر منت و اذیتى در د            

واقـع شـود، اول بـه حـق تـبـارک و تـعـالى واقـع شـود، پــس از آن بــه ســائل ، چـنـانـچــه                     
اگـر تـواضـع و فـروتـنـى کـنـد و از روى کـمـال خـضـوع و مـذلت صـدقـه را بـه سـائل مــؤ         

الم آل مـحـمـد، صـلى اهللا عـلیـه و آلـه ، و  مـن تقدیم کند، براى حق تعالى کرده ، چـنـانـچـه عـ        
عـاشـق جـمـال حـق تـعـالى ، جـنـاب بـاقر العلوم ، علیه الـسالم ، صـدقه را پـس از وقـوع در                      

و خـدا مـى     . دست سـائل مـى بـویید و مى بوسید و استشمام رایحه طیبه محبوب از آن مـى کـرد                 
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 و سکوت خاطرى پیـدا مـى شـد، و     فس داند بـراى آن ذات مقدس و عاشق مجذوب چه راحت ن      
  . مى کرد این عشقبازى خاموش ) را(چه طور آن اشتغاالت قلبیه و احتراقات شوقیه باطنیه 

که این نویسنده مستغرق در بحـار هـواى نفـس و مخلـد بـر ارض                 ! افـسـوس و هـزاران افسوس     
ک هستى و مـست خـودى   طـبـیـعـت و گـرفـتـار شـهـوات و اسـیـر بطن و فرج و بى خبر از مل 

و خـودپـرسـتـى در ایـن عـالم آمـد و عـن قریب خواهد رفت و از محبت اولیا هیچ ادراک نکرد                  
و از جذبات و جذوات و منازل و مغازالت آنها هیچ نفهمید، و وقوفش در این عالم وقوف حیوانى                   

. وان و شیطان است     اگـر چـنین باشد مردنش مردن حی     . و حـرکـاتـش حـرکـات شـیـطـانـى بـود    
خداوندا، تو خود ما را به نور هدایتت دستگیرى         ) 954.(اءللهـم الیـک المـشـتکى و علیک المعول       

فرما و از این خواب سنگین بیدار فرما و به عالم غیب و نور و دار بهجت و سرور و خلـوت انـس                  
  .و محفل خاص دعوت کن 

لسـالم ، قـال قـال رسـول اهللا ، صـلى اهللا عـلیـه و آلـه             و بـاسـنـاده عـن اءبـى عـبـداهللا ، عـلیـه ا       
فرمود حضرت صادق ، علیـه      ) 955.(اءرض القـیـامـۀ نـار مـاخـال ظل المؤ من فان صدقته تظله           : 

زمین قیامت آتش است ، مگـر سـایه         : السالم ، که حـضـرت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود           
  . را سایه اندازد و حفظ نمایدمؤ من و جوار آن که صدقه او او

و در روایـت اسـت کـه صـدقـه را خـداى تـعـالى تـربـیـت فـرمـایـد مثل شماها که بچه شتر را                 
و اگر نصف خرما صدقه دهید، خداى تعالى آن را تـربـیـت مــى فـرمـایــد و در     . تربیت مى کنید  

ـه مـثـل کـوه احـد یـا بـزرگـتـر از آن        روز قـیـامـت آن را مـى دهـنـد بـه بـنـده در صـورتـى ک          
و در احادیـث کثیـره وارد اسـت کـه           . و از ایـن قـبـیـل حـدیـث بــسـیـار اسـت          ) 956.(اسـت  

و قرض را ادا مـى      ) 958(و روزى را نـازل مـى کند،     ) 957(صدقه مردنهاى بد را دفع مى نـمـایـد،      
و خداى تعـالى عـوض آن       ) 960( را دفع کند،   و عمر را زیاد کند، و هفتاد طور مردن بد         ) 959(کند،

و در  ) 962(و اسـبــاب زیــادت مــال گــردد،        ) 961(را از ده تـا صـد هــزار عـطــا فـرمـایــد،          
صـبـح هـر کـس صـدقـه دهد از بالهاى آسمانى در آن روز ایمن گــردد، و اگــر در اول شــب                     

 و مـداواى مـریــضـهـا بــا صـدقــه         )963(بـدهـد، از بـالهـاى آسـمانى در آن شب ایمن باشد،        
و اگـر کـسـى اهـل بیت مسلمى را کفایت کند، گرسنگى آنها را رفع کند و بدن آنهـا                  ) 964(شـود،

را بپوشاند و آبروى آنـهـا را حفظ کند، از هفتاد حج محبوبتر است ، با آنکه یک حج از هفتاد عتق                     
ه وارد اسـت کــه هـر کـس بنـده اى را آزاد کنـد،                بـا آنـکـه عـتـق رقـبـ   ) 965(رقبه باالتر است ،   

و حـضرت   ) 966(خداوند به هر عـضـوى از آن عــضـوى از او را از آتــش جهـنم آزاد فرمایـد،                  
و غیر ذلک که ذکـر      ) 967(هـزار بنده آزاد فرمود از کد یمین خود،       ) عـلیـه السـالم   (امیرالمؤ منین   

  .آنها موجب تطویل شود
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  در بیان نکته دیگر
و آن این اسـت کـه در آیـه شـریفه            . مـا خـتـم مـى کـنـیم این مقام را به ذکر نکته اى دانستنى             و  

یعنى هرگز به خوبى نایل نشوید، مگـر        ) 968.(لن تـنـالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون        : وارد اسـت   
  .آنکه در راه خداوند انفاق کنید از آنچه دوست مى دارید

رت صـادق ، عـلیـه السـالم ، صـدقــه مــى دادنــد بــه شـکر،                و در حـدیـث اسـت کـه حـضـ     
 شکر را از هر چیز بیشتر دوسـت دارم ،           ":  فرمود "چطور به شکر صدقه مى دهید؟     ": پـرسـیـدنـد

  ) 969(".و میل دارم به آن چیزى که محبوبترین اشیاست پیش من صدقه دهم 
 خریدارى فرمود و از آن خوشش آمــد         و در حدیث است که حضرت امیر، علیه السالم ، جامه اى           

 کـسـى کــه    ": شنیدم رسول خدا، صلى اهللا علیه و آله ، مى فرمود          : و آن را صـدقـه داد و فـرمـود      
اخـتیار کند غیر را بر خودش ، خداوند بهشت را روز قیامت براى او اختیـار کنـد، و کــسـى کــه      

رار دهـد، خـداى تعـالى روز قـیـامــت          دوسـت داشـتـه باشد چیزى را، پس آن را بـراى خـدا قـ             
بندگان به یکدیگر جزا مى دادند به معروف ، و مـن جـزاى تـو را امـروز بهـشت دهـم                       : فـرمـایـد

.")970 (  
و روایـت شـده کـه یـکـى از اصـحـاب وقتى همین آیه شریفه وارد شد، یک بـاغى داشـت بـین                    

والش بـیـشـتـر دوسـت داشـت ، پــس       خـویـشـاونـدانـش قـسـمـت کـرد و آن را از هـمـه امـ        
کـه ایـن    ! خوشا به حـال تـو     ! خـوشـا بـه حال تو   : رسـول خـدا، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، فـرمـود        

  ) 971.(حال سودمندى است براى تو
) مـن   (فرمود بـه او کـه مـن شـغلى دارم ، و از بـراى                 . و از براى جناب ابوذر غفارى میهمانى آمد       

ابـوذر  . میهمـان رفـت و یـک شـتر الغـرى آورد           . ـرو بـهترین آنهـا را بیـاور      شـتـرهـایـى اسـت ب  
بـهـتـریـن شـتـرهـا شـتـر فـحل بود، به یـاد آمـد          : گـفـت  . بـه مـن خـیـانـت کـردى     : فـرمـود

روز احتیاج من به آن روزى است که مرا در قبر مـى             : ابوذر فرمود . روز احتیاج شما به به سوى آن        
هرگز به بر و نـیـکـویــى نـرسـیــد مـگــر آنـکــه انـفــاق              : ه خداى تعالى فرماید   گذارند با آنک  

یکى قدر است ، کـه فرقـى   : و فرمود در مـال سـه شریک است   . کـنـیـد آنچه را دوست مى دارید     
دوم وارث است ، کـه منتظـر مـردن تـو            . نکند پیش آن که خوب یا بد آن را ببرد به هالک نمودن              

خـداى تعـالى    . پس اگر تـوانـسـتـى کـه عاجزتر از آنها نباشى نبـاش           . مى آنهایى   و تو سو  . است  
 مـن در بـین        و این شتر محبوب بود پـیش        ) 972.(لن تنالوا البر حـتـى تـنفقوا مما تحبون        : فرماید

  ) 973.(اموالم ، پس دوست داشتم که براى خودم پیش بفرستم 
  در بیان یکى از اسرار صدقه
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ـ  سـت کـه انـسـان بـا عـالقــه مـنــدى و مـحـبــت بــه مــال و مـنــال و زخــارف                     بـایـد دان
. دنـیـویه بزرگ شده است و تربیت گردیده ، و این عالقه در اعماق قـلب او جـایـگزین گردیـده                   

چنانچـه در  . و منشاء بیشتر مفاسد اخالقى و اعمـالى ، بلکـه مفاسـد دینـى ، همـین عالقـه اسـت                     
پـس  ) 975.(و ما در شرح بعضى احادیث بـه آن اشـاره کـردیـم           ) 974(ارد است ،  احادیث کثیره و  

، اگر انسان به واسطه صدقات و ایثار بر نفس این عالقه را بتواند سلب کند یا کم کنـد، البتـه قطـع               
ماده فساد و جرثومه قبایح را کرده ، و طـریـق نـیـل بـه حـصـول مـعـارف و انـقـطـاع بـه عـالم                  

و ایـن   . ـب و مـلکـوت و حصول ملکات فاضله و اخالق کامله را براى خـود مفتـوح نمـوده                   غـی
و در مستحبات این نکته کاملتر اسـت        . یکى از نکات بزرگ انـفـاقات مالیه واجبه و مستحبه است           

  .، چنانچه واضح است 
ـع فضایل دنیویه و    پـس ، از مـجـمـوع اخـبـار و آثـار ایـن بـاب مـعـلوم شـد کـه صـدقـه جـام             

از ساعت اول دادن آن با انسان همراه است و دفع بلیات مى کنـد، تـا آخـر امـر در                      . اخرویه است   
  .قیامت و سایر مراحل که انسان را به بهشت و جوار حق برساند

  تتمه
بـایـد دانـست صدقه مندوبه در سر و خفا افضل اسـت از صـدقه آشـکارا و عالنیـه ، چنانچـه در                       

یــا  : شـریف سند به حضرت صادق ، علیه السالم ، رساند که بـه عمـار سـاباطى فـرمــود                  کـافـى  
عـمـار، الصـدقـۀ فـى السـر واهللا افـضـل مـن الصـدقـۀ فـى العـالنـیـۀ ، و کـذلک واهللا العـبــادۀ        

ــضـل  اى عمار، صدقه در پنهانى ، به خدا قـسم ، اف         ) 976.(فـى السـر اءفـضـل مـنـها فى العالنیۀ       
و هـمـیــن طــور عـبــادت در پـنـهـانــى افـضل اسـت از عبـادت        . اسـت از صـدقـه آشـکـارا   

  .آشکارا
و در احـادیـث کـثـیـره وارد اسـت کـه صـدقـه پـنـهـانـى غـضـب پروردگـار را خـاموش مـى                 

 و در حـدیـث است که هفت طایفه است که خداى تعالى در پنـاه خـودش آنـهــا را                  ) 977.(کـنـد
یکى از آنها کسى اسـت کـه صـدقــه          . حـفـظ فـرمـایـد در روزى کـه پـنـاهى جز پناه او نیست           

بـدهـد و پـنـهـان کـنـد حـتـى آنـکـه دسـت راسـت او نـفـهـمـد آنـچـه دسـت چـپـش انفاق              
  ) 978.(کند

و .  اسـت    و شاید نکته افضلیت یکى آن است که عبادت سرى بعیدتر از ریا و به اخالص نزدیکتـر                 
  .دیگر آنکه در باب صدقه حفظ آبروى فقرا در کتمان آن است 

و نیز صدقه بر ارحام و اقربا افضل است از غیر آنها، و بر آن ، عنوان صـله رحـم ، کـه از افــضـل       
عـبـادات اسـت ، مـنـطـبـق شـود، چـنـانـچـه در حـدیـث وارد اســت کــه افــضـل صـدقات                 

صله اخوان اجرش بیست است ، و صله رحم بـیـسـت و چهار اسـت        صدقه به ذى رحم است ، و        
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بلکه در بعضى روایات است که صدقه به غیر رحم در صورتى که رحم محتاج است قبـول                  ) 979.(
  ) 980.(نمى شود

  ختام
بـدان کـه در حدیث شریف که مى فرماید در صدقه جهد کن تا گمان کنى که اصراف کـردى ، بـا                      

 ظاهر شود که مطلوب در صدقه کثـرت آن اسـت و بـه هــر انــدازه رســد                     .آنکه اسراف نکردى    
و در حدیث است که حضرت امام حسن مجتبى ، سالم اهللا عـلیـه ، سـه مرتبـه                 . اسـراف نـیـست   

قسمت کرد اموال خود را با فقرا به طور تنصیف ، حتى اگر داراى دو جفت نعلین بود یـا دو ثـوب          
  ) 981.(بود، تنصیف فرمود

 در حـدیـث دیـگـر اسـت کـه حضرت رضا، علیه الـسالم ، و حـضرت جـواد سـالم اهللا علیـه                      و
شـنـیـدم غـالمان تـو وقتـى سـوار مـى شـوى ، تـو را خـارج مـى کننـد از در                        : مـرقـوم فـرمـود 

به حق مـن بـر تـو کـه          . کـوچـک ، آنـهـا بـخـل مى کنند و مى خواهند تو به کسى چیزى ندهى               
و وقتى سـوار شـدى همـراه خـود طـال و             .  داخل شدنت نباشد مگر از در بزرگ         بـیـرون رفـتن و  

و از عموهاى تو هر کـس       . نـقـره بـردار و هیچ کس از تو سؤ الى نکند مگر آنکه به او عطا نمایى                 
از تو سؤ الى کرد، کمتر از پنجاه دینار به او مده ، و اگر بیشتر خواستى بـدهى ، اخـتـیــار بــا تـو                          

من اراده کردم به این امر اینکه خداوند مقام تو را رفیع فرماید، پـس انفـاق کـن و تـرس                      و  . است  
  ) 982.(مکن که خداوند بر تو سختگیرى فرماید

و ایـن احـادیـث مـنافات ندارد با احادیثى کـه داللـت کنـد بـر آنکـه کثـرت صـدقه بقـدرى کـه                         
د دعاى کسى را که انفـاق کنـد و          مـعـیـشـت بر عیال سخت شود از جمله اسراف است ، و خداون           

و در حـدیث اسـت   ) 983(از بـراى مـعـیـشـت خـود و عـیـالش چـیـزى نـگـذارد قبول نفرماید،       
وجه عدم منافـات آن اسـت کــه         ) 984.(که افضل صدقه صدقه اى است که از زیادت کفاف باشد          

 سـخـتــى بــر     کـثـرت و جـهـد در صـدقـه الزم نـیـسـت بـه قــدرى بـاشــد کــه مـوجــب               
چـه بـسـا اشـخـاصـى که نصف مال یا بیشتر آن را صـدقه دهنـد و کفـاف خـود و              . عـیـال شـود 

  .عیال آنها محفوظ ماند به طورى که در ضیق معاش و سختى نیفتند
  فصل ، در فضیلت نماز شب 

به نـمــاز   اما راجع   . در این حدیث شریف تاءکید بلیغ در قیام به نماز شب و نماز ظهر شده است                 
و در این مقام اکتفا مى کنیم به ترجمه         ) 985(شـب شـرحـى در بعضى احادیث سابقه ذکر کردیم ،        

  .بعضى احادیث شریفه تبرکا
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شــرف  : در وسـائل از کـتـاب کـافـى سـنـد به حضرت صادق ، علیه السالم ، رسـاند کـه فرمـود                 
رى خـود از اعـراض مـردم اسـت          مـؤ مـن نـمـاز کـردن اوسـت در شـب ، و عـزتــش نــگاهدا            

).986 (  
جـنــاب رســول اکــرم ،       : و در حـدیـث دیـگـر فـرمـود حـضـرت صــادق ، عـلیــه الـسـالم              

صلى اهللا علیه و آلـه      (اى محمد   ": گفت  . موعظه کن   : صـلى اهللا عـلیـه و آله ، بـه جـبـرئیل فرمود        
ست داشته بـاش هـرچـه را خـواهـى      عیش کن هر چه خواهى ، زیرا که تو مردنى هستى ، و دو             ) 

، زیـرا کـه از آن جـدا خـواهـى شـد، و عمل کن آنچه خواهى ، زیـرا کـه مالقـات کنـى آن را، و              
بدان که شرف مؤ من ایستادن اوست در شب ، و عزت او نگاهدارى خویش از اعراض مردم است                   

).987 (  
مـال و اوالد زینـت      : د کــه فـرمــود    و سـنـد بـه حـضـرت صــادق ، عـلیــه الـسـالم ، رسـانــ             

زندگانى دنیاست ، و هشت رکعت در آخر شب با وتر زینت آخرت است ، و گاهى خـداى تعـالى                   
  ) 988.(جمع فرماید آنها را براى طایفه اى 

از شـیـخ مـفـیـد، رضـوان اهللا عـلیـه ، نـقـل کـنـد کـه فـرمـود رسـول خـدا، صـلى اهللا عـلیــه                 
ـى کـه ایـسـتاد بنده از خوابگاه لذیذش که راضـى کـنـد حــق را بـه نمـاز شـب ، در         وقـت: و آله   

: صورتى که چرت مى زند، مباهات مى فرماید خداى تـعـالى بـواسـطـه او بـر مــالئکه و فرمایـد                 
و احادیث از این قبیل در فضل آن بسیار اسـت و مجـال ذکـر           ) 989.(شاهد باشید که آمرزیدم او را     

  .این مختصر نیست آنها در 
  در بیان صالۀ وسطى

و اما نماز زوال که مورد سفارش رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، است ، مراد از آن نـوافـل نماز                
و اهـتـمام به خصوص این نوافـل       ) 990.(ظهر است ، چنانچه در روایات دیگر تصریح به آن شده            

تى است ، و یـا بـراى آنـکــه از مـتـعـلقــات           یا براى آن است که در خود آنها خصوصیت و اهمی          
  .صـالۀ وسـطـى هـسـتـنـد و مـوجـب اتـمـام و قبول آن مى باشند

و شـایـد کـه در ایـن حـدیـث مراد خود نماز ظهر باشد، که آن نمـاز وسـطى اسـت ، بـه اعتبـار                        
ظ آن و قیـام بـه آن        آنـکـه در وسـط نـمـازهـاى یـومـیـه واقـع اسـت ، و حـق تعالى امر به حفـ              

بـالخـصـوص نـمـوده در آیـه شـریـفـه حـافـظـوا على الصلوات و الـصلوۀ الوسـطى و قومـواهللا                
و مشهور بین فقها، رضوان اهللا علیه ، و اظهر آن است که صــالۀ وسـطــى هـمــان                   ) 991.(قانتین  

ول نـمـازى اسـت کــه     صـالۀ ظـهـر اسـت ، و مـزیـد اخـتـصـاص در بـیـن نـمـازهـا دارد، و ا            
حـق تـعـالى بـر آدم ابـى البشر، على نبینا و آله و علیـه الـصالۀ و الـسالم ، فـرو فرسـتاده توسـط                         

  .جبرئیل ، علیه السالم 
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و ظـاهـر آن اسـت کـه سفارش جناب رسول اکرم ، صـلى اهللا علیـه و آلـه ، بـه ایـن کـه علیـک                           
ـل و وقـت آن اسـت ، نـه بـراى اصل اتیـان فقـط،   بـصـالۀ الزوال و بـراى حـفـظ حـدود و نـواف   

چنانچـه  . چنانچه از امر به محافظه صلوات ، و خصوصا حفظ نماز ظهر، نیز چنین اسـتـفـاده شـود             
در اخبار اهل بیت عصمت ، علیهم السالم ، سفارش درباره حفظ اوقات صـلوات و اتـیـان آنـهــا                  

 بلکه گاهى شود که تاءخیر آنها از اوقات فضیلت بدون           .را در اوقات فضیلت آنها بسیار وارد است         
پـر معلـوم    . عذر موجب تضییع و باعث تهاون شود، خصوصا اگر مـداومـت بـر آن انـسـان بکنـد              

بـه  . است کسى که اهمیت به امرى دهد، ناچار آن را هر چه زود و نـیـکـوتــر باشـد انجـام دهـد                     
داند، کـه در اتـیـان آن نـیـز تـهاون و سستى کند و           خالف آنکه اگر آن را سست بشمارد و ناچیز ب         

و خدا نکند که کار انسان منجر شــود بــه اسـتـخـفــاف بــه نـمــاز و تـهــاون و                     . تغافل ورزد 
رسـول خـدا، صلى اهللا علیه و آله ، مستخف به نمـاز را فرمـود اگـر                 . سـهـل انـگـارى در امـر آن      

بلکه گاهى شود که انـسان بـه واسـطه    ) 992.(ن من نمرده است   چنین باشد، به دی      بمیرد و نمازش    
طبیعـى  . استخفاف بـه امـر صـالۀ و تـهـاون و سـسـتـى در آن ، کارش منجـر بـه تـرک آن شـود                    

است که انسان اگر چیزى در نظرش قیمت نداشت ، کم کم از نظرش مى افتد و آن را نـسیان مـى                       
ـتـر فـرامـوشـى بـر ایـمـان حـاصل مى شـود، خـصوصا          مـا کـه در کـارهـاى دنـیـایـى کـم     . کند

در مهمات آن ، براى آن است که نفـس بـه واسـطه بـزرگ شـمردن آن و حــب مـفــرط بــه آن                           
توجهش مصروف به آن است و دایما متـذکر آنـست ، و البتـه چنـین امـرى فـرامــوش شـدنــى                       

ل ظهر روز کذا من به شما فالن مبلـغ  مـثـال اگـر کـسـى بـه شـمـا وعـده دهـد کـه او   . نـیـسـت  
، که در نظر شما مهم است ، مى دهم ، و او را صادق در آن وعــده بـدانـیــد، ناچـار آن روز را و            
میعادگاه را فراموش نمى کنید و دایما ساعتـشمارى مــى کـنـیــد تــا مـوعــد بـرســد، و در آن                      

ول مـوعــد خــود را حـاضــر مــى          وقـت بـا کـمـال حــضـور قــلب و تـوجــه بـاطــن در ا             
ایـنها براى آن است که حب نفس بر آن چیز و بزرگ شـمـردن آن ، شـمــا را مـفـتــون                    . کـنـیـد

و همین طور در سایر امور دنیوى هرکس به فراخور          . آن نـموده و هرگز در امر آن تهاون نمى کنید         
 اگر به او توجهى کند آنـى اسـت و           ولى اگر چیزى در نظرتان خوار و بیقمت بود، نفس         . حال خود 

  .به طریق خطور مى باشد، و لحظه اى نمى گذارد مگر آنکه از آن غفلت مى کنید
بـراى آن اسـت کـه ایمـان بـه           . اکـنـون این سستى ما در امور دینى معلوم مى شود براى چیـست              

انـبـیــا را بــه     غـیـب نـداریـم و پـایـه یـقـیـن و اطـمـیـنـان سـسـت اسـت و وعـده خــدا و               
. جـان و دل قـبـول نکردیم ، پس در نظر ما تمام اوضاع الهى و شرایع دینى پست و سست اسـت                      

و یـا در هـمین عالم غفلت بر ما غالـب آیـد و مـا را از                 : و ایـن سـسـتـى کـم کـم تـغـافـل آورد      
  . عارض شوددین صورى که داریم بکلى خارج کند، یا در شدتها و سختیهاى موت غفلت کلى
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ایـن نـمـازهـاى پـنـجـگانه ، که عمود دین و پایه محکم ایمان است و در اسـالم چیـزى بعـد از                      
ایمان به اهمیت آن نیست ، بعد از توجهات نوریه باطنیه و صور غیبیه ملکوتیه ، کـه غیـر از حــق                       

رار تـذکــر ـ   تـعالى و خاصان درگاه او کسى نداند، یکى از جهات مهمه که در آن هست ایـن تکـ  
حق با آداب و اوضاع الهى که در آن منظور گردیده است ـ رابطه انسان را با حق تـعـالى و عـوالم  
غـیـبیه محکم مى کند، و ملکه خضوع هللا در قلب ایجاد کند، و شجره طیبه تـوحـیــد و تـفـریــد         

 نـشـود، و در امـتـحـان     را در قـلب مـحـکـم کـنـد بـه طـورى کـه بـا هـیـچ چـیـز از آن زایـل             
بـزرگ حـق تـعـالى ، کــه در حــال ظـهــور سـکــرات مــوت و اهــوال مـطــلع و شـهــود                       
نـمـونـه غـیـب حـاصـل شـود، از امـتـحـان درسـت بـیـرون آیــد و دیـنــش مــستقر باشـد و                  

  .بماند، نه مستودع و زایل شدنى که به اندک فشارى نسیان عارض شود
مبـادا در امـر دیـانــت       ) 993.(ایاک ثم ایاک واهللا معینـک فـى اءولیـک و اءخـراک              ! پس اى عزیز  

خدا مى داند کـه انـبـیـا و      ! خـصـوصا این نمازهاى پنجگانه ، تهاون کنى و آنها را سست شمارى             
اولیـا و ائمـه هـدى ، عـلیـهـم السـالم ، از کمال شفقت بر بندگان خدا این قدر ترغیب و تحـذیر                    

  .دند، و اال ایمان ما نفعى به آنها نرساند و از اعمال ما سودى نبرندنمو
  فصل ، در فضیلت تالوت قرآن است 

و فـضل   . یـکـى از وصـایاى رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، وصیت بـه تـالوت قـرآن اسـت                      
بـیــش  تالوت و حفظ و حمل و تمسک و تعلم و مداومت و مزاولت و تدبر در معانى و اسرار آن        

و آنـچــه از اهــل بــیت عـصمت ، علـیهم             . از آن اسـت کـه بـه فـهـم قـاصـر مـا درسـت آیـد         
  .السالم ، در خصوص آن وارد شده است در این اوراق نگنجد، و ما به بعض آن قناعت کنیم 

 خـلقــه ،  القــرآن عـهــد اهللا الـى   : کـافـى بـاسـنـاده عـن اءبـى عـبـداهللا ، عـلیـه السـالم ، قـال  
: فرمود) 994.(فـقد ینبغى للمرء المسلم اءن ینظر فى عهده و اءن یقراء منه فى کل یوم خمسین آیۀ                  

قرآن عهد خداوند است به سوى بـنـدگـان ، هـمـانا سزاوار است که هر مرد مسلمانى در هـر روز                   
  .به آن عهد نظر کند و از آن پنجاه آیه قرائت کند

: رى قـال سـمـعـت عـلى بـن الحــسـیـن ، عـلیـهـمــا الـسـالم ، یقـول                و بـاسـنـاده عـن الزهـ   
فـرمــود حــضـرت    ) 995.(آیات القرآن خزائن ، فکلما فتحت خزینۀ ، ینبغى لـک اءن تنظـر فیهـا               

سـجاد، علیه السالم ، که آیات قرآن خزانه هایى است ، پـس هـر وقـت گـشوده شـد خزینـه اى ،                         
   .سزاوار است که نظر کنى در آن

و . و ظـاهـر ایـن دو حـدیـث آن اسـت کـه تدبر در آیات آن و تفکر در معانى آن خوبست بکنند                  
تـدبـر و تـفـکـر در آیات محکمه الهیه و فهـم معـارف و حکـم و توحیـد و تفریـد از آن نمـودن        
غـیـر از تـفـسـیـر بـه راءى اسـت کـه مـنـهــى عـنــه اســت در مـقـابــل اصـحــاب راءى و                    
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هـواى فـاسـده ، بـدون تـمـسـک بـه اهـل بـیـت وحـى کـه مـخـتـص بـه مـخـاطـبــه کــالم                ا
الهـى هـسـتـنـد، چـنـانـچـه در مـحــال خــود ثـابــت اســت و تـفــصـیـل در ایــن مـقــام                    

اءفال یتـدب رون القـرآن اءم علـى قلـوب           : و کـفـایـت مـى کـنـد قول خداى تعالى        . بـیـمـوقـع  
  ) 996.(لهااءقفا

  
حتـى از جنـاب   . و در اخـبـار امـر بـه رجـوع بـه آن و تـدبـر در مـعــانى آن بـسیار وارد اسـت               

خیرى نیست در قرائتـى کـه از روى تفکـر    : امـیـرالمـؤ مـنـیـن ، علیه السالم ، نقل است که فرمود 
  ) 997.(نباشد

مــن قــراء    :  ، صـلى اهللا عـلیـه و آله        و باسناده عن اءبى جعفر، علیه السالم ، قال قـال رسـول اهللا           
و . و من قراء خمسین آیۀ ، کتب من الـذاکرین           . عـشـر آیـات فـى لیـلۀ ، لم یکتب من الغـافـلین          

و مـن قـراء   . کـتب من الخاشـعین  . و مـن قـراء مـائتـى آیـۀ  . کتب من القانتین    . من قراء مائۀ آیۀ     
و من قراء اءلـف  . کتب من المجتهدین   . و من قـراء خمسمائۀ آیۀ      . ثالثمائۀ آیۀ ، کتب من الفائزین       

مـثـقــال مــن    ) خـمــسـون اءلـف     (القنطار خـمـسـۀ عــشـر اءلـف       : آیۀ ، کتب له قنطار من بر      
اءصـغـرهـا مـثـل جبل احـد، و اءکبرهـا مـا          : ذهـب ، و المـثـقـال اءربـعـۀ و عـشـرون قـیـراطـا       

   )998.(بین السماء و االرض 
و در اخـبـار کـثـیـره قـضـیـه تـمـثـل قـرآن بـه صـورت نـیـکـویـى ، و شـفـاعت نمودن آن از                

و در حـدیـث   . که از ذکر آنها صرف نظر کردیم        ) 999(اهـل خـود و قـرائت کنندگان وارد است ،       
ت و مـؤ مـنـى کـه قـرائت قـرآن کـنـد در حـال جـوانـى ، داخـل شـود قـرآن بـه گوشـ                : اسـت  

خون او، و او را خداوند با سفراى کرام نیکوکار قرار دهد، و قـرآن پـنـاه اوسـت در قــیامت و در                     
خداوندا، هر عاملى اجر عملش را گرفت غـیر از عامل بـه مـن ، پـس بهتـرین                   ": محضر حق گوید  

ى بـهشتى   پس خداى تعالى به او بـپـوشـانـد دو حـله از حـله هـا           ".عطایاى خود را به او برسان       
مـن امیـد   ":  قـرآن عـرض کنـد   "آیا راضى شدى ؟": پس خطاب شود. و بر سر او تاج کرامت نهد   

 پس امن و امان را به دست راست او دهند و خلد را به چپ ، پـس داخـل بهـشت                       ".بیشتر داشتم   
 او  آیـا":  پـس بـه قـرآن خـطـاب شـود     "قرائت کن و باال بیا درجه اى ؟       ": شود و به او گفته شود     

  ) 1000(".آرى ":  عرض کند"را به مقامات رساندیم و تو راضى شدى ؟
فرمود حضرت صادق ، علیه السالم ، که کسى که قرآن را بسیار قرائت کند و با او عهـد تـازه کنـد                        

و از ایــن حـدیــث شـریــف    ) 1001.(به مشقت کشیدن در حفظ آن ، دو اجر به او عطـا فرمایـد   
 تالوت قرآن شریف آن است که در اعماق قلب انـسـان تـاءثیر کنـد و               مـعلوم شود که مطلوب در    

و اشاره به ایـن فرمـوده       . باطن انسان صورت کالم الهى گردد، و از مرتبه ملکه به مرتبه تحقق رسد             
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و این کنایـه از     . جوان مؤ من اگر قرائت کند، قرآن در گوشت و خون او وارد شود             : آنجا که فرماید  
رآن در قلب مستقر و جـایـگـزیـن گردد به طورى که خود باطن انسان کالم              آن است که صورت ق    

و در حمله قرآن کسى است که باطن        . اهللا مجید و قرآن حمید گردد به انـدازه لیـاقت و استعدادش            
ذاتش تمام حقیقت کالم جامع الهـى اسـت و خـود قــرآن جـامــع و فـرقــان قـاطــع اســت ،                     

کـه  ) علیـه الـسالم     (ـطـالب ، عـلیـه السالم ، و معصومین از ولـد طـاهرینش             مـثـل عـلى بـن ابـی   
. سـراپـا تـحـقـق بـه آیـات طیبات الهیه هستند، و آنها آیات اهللا عظمى و قرآن تام و تمـام هـستند                 

بلکه در تمام عبادات این معنا مطلوب ، و یکى از اسرار بزرگ و عبادات و تکرار آن همـین تحقـق                   
و در حـدیث  . عبادات است ، و متصور شدن باطن ذات و قلب است به صورت عبـادت  به حقایق  

  ) 1002.(است که على ، علیه السالم ، نماز مؤ منین و روزه آنان است 
  در بیان آنکه عبادت در جوان تاءثیر کند

قلـب  و ایـن تـاءثـر قـلبـى و تـصـور بـاطـنـى در ایـام جـوانـى بـهـتـر حاصل شـود، زیـرا کـه                   
 بیشتر است و واردات آن کمتر و تـزاحـمـات و تـراکـمـات             جوان لطیف و ساده است و صفایش        

بـلکــه هــر خــلق      . در آن کـمـتـر اسـت ، پـس شـدیـد االنـفـعـال و کـثـیـر القـبـول اســت              
ر و  زشـت و زیـبـایـى در قـلب جـوان بهتر داخـل شـود و شـدیـدتــر و زودتــر از آن مـتـاءثــ                  

و بسیار اتفاق افتد که حق یا باطل یا زشت یا زیبا را به مجرد معاشـرت بـا اهــل آن           . مـنفعل گردد 
پس ، بر جوانها الزم است که کیفیت معاشرت و مؤ انـسـت            . بـدون دلیـل و حـجـت قـبول نماید     

ـا مـحـکــم   خـود را مـلتـفـت بـاشـنـد و از مـعـاشـر بـد اجـتـنـاب کـنـنـد، گـرچــه دل آنـهـ              
بـلکـه مـعـاشـرت بـا تـبـاهـکـاران و اهــل خــلق و عــمل بـد بـراى نـوع         . بـه ایـمـان بـاشـد  

 نباید از خود مطمئن باشد و به ایـمـان یـا اخــالق و اعمـال خـود                   طبقات ضرر دارد، و هیچکس      
   )1003.(مغرور گردد، چنانچه در احادیث شریفه نهى از معاشرت با اهل معاصى شده 

  در آداب قرائت است 
و بـالجـمـله ، مـطـلوب در قـرائت قـرآن کریم آن است که در قلوب صـورت آن نقـش بنـدد، و                     

و ایـن مـطـلوب حـاصل    . اوامـر و نـواهـى آن تـاءثـیـر کـنـد، و دعـوات آن جـایـگـزیـن شـود          
بعض قراء مـتــداول    مقصود از آداب آن نیست که پیش        . نشود مگر آنکه آداب قرائت ملحوظ شود      

شـده اسـت که تمام هم و همت منصرف به مخارج الفاظ و تاءدیه حروف شود، بـه طــورى کــه                     
عـالوه بـر آنـکـه از مـعـنـى و تـفـکـر در آن بـکـلى غـافـل شـویــم ، مـنـجــر بــه آن شــود                   

ود به صورت دیگـر     کـه تـجـویـد آن نـیـز بـاطـل گـردد، بـلکـه کثیرا کلمات از صورت اصلیه خ            
و این یکى از مکاید شیطان است که انسان متعبد را تـا             . منقلب شود و ماده و صورت آن تغییر کند        

آخر عمر بـه الفـاظ قـرآن سرگرم مى کند، و از سـر نـزول قـرآن و از حقیقـت اوامـر و نـواهى و                          



 ٣٧٢

تــازه بـعــد از   . دعوت بـه مـعـارف حـقـه و اخـالق حـسـنـه آن بـکــلى غـافــل مــى کـنــد       
قـرائت مـعـلوم شـود کـه از شـدت تـغلیظ و تشدید در آن ، از صـورت کـالم                 ) سـال  (پـنـجـاه  

بلکه مقصود آدابى است که در شـریعت مطهـره          ! بکلى خارج شده و یک صورت غریبى پیدا کرده          
 ، چنانچه سابقا    مـنـظـور شـده است ، که اعظم و عمده آنها تفکر و تدبر و اعتبار به آیات آن است                 

  .اشاره شد
ان هــذا   : و در کـافـى شـریـف سـنـد بـه حـضـرت صـادق ، عـلیـه الـسـالم ، رسـانــد، قــال                  

القـرآن فـیـه مـنـار الهـدى و مـصـابـیـح الدجـى ، فـلیـجـل جـال بـصره و یفتح للضیاء نظـره ،                  
ایـن قـرآن    : فرمـود ) 1004.(لمات بـالنور  فان التفکر حیاۀ قلب البصیر، کما یمشى المـسـتنیر فى الظ         

راهنماى هدایت و چراغ شـب تـاریـک اسـت ، پـس جـوالن دهـد صـاحـبنظر چشم خـود را در                 
آن ، و بگشاید نظر خود را بـراى اسـتـفـاده از نـور آن ، زیـرا کـه تـفـکـر در آن زنـدگـانــى دل                     

کـیـهـا بـه نـور اسـتـعـانت کنند، در ظلمـات  بـیـنـنـده اسـت ، چـنـانـچـه در ظـلمـات و تـاریـ   
  .جهل و تاریکیهاى ضاللت به نور هدایت قرآن باید هدایت جست 

و مـن المـجـالس بـاسـنـاده عـن امـیـر المـؤ مـنـیـن ، عـلیـه السـالم ، فـى کـالم طـویـل فــى                 
ع قلـوبهم و اءبــصـارهـم ،   و اذا مروا بĤیۀ فیها تخویف ، اءصـغوا الیهـا مـسام      : وصـف المـتـقـین   

فـاقـشـعـرت مـنـهـا جـلودهـم ، و وجـلت قـلوبـهـم ، فـظـنـوا اءن صـهـیـل جهنم و زفیرها و               
و اذا مروا بĤیۀ فیها تشویق ، رکنوا الیها طمعا، و تطلعـت اءنفـسهم الیهـا                . شهیقها فى اءصول آذانهم     

  ) 1005.(شوقا، و ظنوا اءنها نصب اءعینهم 
وى وقـتـى بـه آیـاتـى رسـنـد کـه در آن اخـافـه اسـت ، چـشـمـهـا و گـوشــهاى دل   اهـل تـقـ 

را بـه آن بـاز کـنـنـد، و لرزه بـر انـدام آنـهـا افـتـد، و دل آنها از ترس بتپد به طـورى کـه گمـان                        
و وقتـى بـه آیـه       .  آنهاسـت      کنند که صداى هولناک جهنم و نفسهاى زفیر و شهیق آن پیش گوش              

حمت رسند، اعتماد به آن کنند، و چشم طمع بـه آن بـاز کــنند، و دل آنهـا از شـوق پـرواز کنـد                  ر
  .چنانچه گمان کنند آن وعده ها حاضر است 

و معلوم است کسى که تفکر و تدبر در معانى قرآن کرد، در قلب آن اثر کند و کـم کـم بـه مـقــام                          
، از آن مقام نیز بگذرد و هر یک از اعــضـا و  و اگر توفیق الهى شامل حالش شود . مـتـقـیـن رسـد 

و شاید جذوات و جذبات خطابـات الهیـه او را از            . جـوارح و قـواى آن آیه اى از آیات الهیه شود         
خود بیخود کند و حقیقت اقراء و اصعد را در همین عالم دریابـد تـا آنکـه کـالم را بـى واسـطه از               

  . آن شودمتکلمش بشنود، و آنچه در وهم تو و من ناید
  در اخالص در قرائت است 
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و از آداب الزمـه قـرائت قرآن که در تاءثیر در قلوب سمت رکنیت دارد و بدون آن هیچ عملـى را                     
قـیـمـتـى نیست ، بلکه ضایع و باطل و موجب سخط الهـى اسـت ، اخـالص اسـت کـه سـرمایه                       

ـن بـاب نـیــز در اخـبــار       و در ای  . مـقـامـات اخـرویـه و راءس المـال تـجـارت آخـرت اسـت         
از آن جمله آن است جناب کلینى ،        . سفارش بلیغ شده است     ) علیه السالم   (اهـل بـیـت عـصـمت    

  :رضوان اهللا علیه ، حدیث کند
رجـل قـراء القـرآن      : قـراء القـرآن ثـالثــۀ     : بـاسـنـاده عـن اءبـى جـعـفـر، عـلیـه السـالم ، قـال         

و . فال کثـر اهللا هـؤ الء مــن حـمــلۀ القــرآن      .  اءقامه اقامه القدح     فحفظ حروفه و ضیع حدوده و     
رجـل قراء القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه ، فاءسهر به لیله ، و اءظماء به نهـاره ، و قـام بـه                         
فى مساجده ، و تجافى به عن فراشه ، فباءولئک یـدفـع اهللا العـزیـز الجـبــار البــالء، و بــاءولئک           

فواهللا ، لهؤ الء فى قراء القرآن اعز من         . یـل اهللا من االعداء، و باءولئک ینزل اهللا الغیث من السماء          یـد
  ) 1006.(الکبریت االحمر

یـکـى ، آنـان که قرائت قرآن را سرمایه معیشت اتخاذ نمودنـد، و             : قـاریـان قـرآن سـه گـروه انـد    
و دیگر، آنــان کــه حـفــظ        . مردم تقدم جویند  به واسطه آن از ملوک حقوق و شهریه گیرند، و بر            

حـروف و صـورت قـرآن کـنـنـد، و تضییع حدود آن نمایند و او را پـشت سـر اندازنـد، چنانچـه          
و طایفـه دیگـر آنـان       . سوار قدح خود را به پشت آویزد خداوند زیاد نکند این قسم حمله قـرآن را               

هاى قلـب خـود را عـالج کـنـنــد، پــس بــه              هستند که قرآن را قرائت کنند و با دواى قرآن درد          
واسطه آن شب را بیدار و به عبادت بگذرانند، و روز را روزه بگیرند و بـه تـشـنـگـى گـذرانـنـد،                  

پـس ، خـداونـد   . و در مـسـاجـد حـاضـر شوند و اقامت کنند و از فراش خواب ناز بـرخـیـزنـد             
بــه خــدا قــسـم    . و باران از آسـمـان فـرو فـرسـتـدعزیز جبار به واسطه اینها دفع بلیات فرماید    

  .کـه ایـن گـروه از قـاریـان قـرآن از کـبریت احمر کمیابترند
و عـن عـقـاب االعـمـال بـاسـناده عن اءبى عبداهللا ، علیه السالم ، عن اءبیه ، عن آبائه ، عـلیـهـم                   

) 1007.(یوم القیامۀ و وجهه عظم ال لحـم فیـه  من قراء القرآن یاءکل به الناس ، جاء : السـالم ، قال  
کسى که قرائت قرآن کند براى استفاده از مردم ، در روز قیامت بیاید در صورتى که روى او                   : فرمود

  .استخوانى است بدون گوشت 
من تعلـم القـرآن فلـم       : و بـاسـنـاده عـن رسـول اهللا ، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، فـى حـدیـث قال                

 و آثر علیه حب الدنیا و زینتها، اسـتوجب سـخط اهللا ، و کـان فـى الدرجـۀ مـع الیهـود و                          یعمل به 
  .النصارى الذین ینبذون کتاب اهللا وراء ظهورهم 

و مـن قـراء القـرآن یـریـد بـه سمعۀ و التماس الدنیا، لقى اهللا یوم القیامۀ و وجهه عظیم لیس علیـه                    
  .ر و یهوى النار و یهوى فیها مع من هوى لحم و زج القرآن فى قفاه حتى یدخله النا
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یــا رب   : و مـن قـراء القـرآن و لم یـعـمـل بـه ، حـشـره اهللا یـوم القـیـامـۀ اءعـمـى ، فـیـقـول                 
کـذلک اءتـتـک آیـاتنا فنسیتها و کذلک      : قـال  . ، لم حـشـرتـنـى اءعـمـى و قـد کـنـت بـصـیـرا       

  .ى النارفیؤ مر به اءل) 1008.(الیوم تنسى 
و مـن قـراء القـرآن ابـتـغـاء وجـه اهللا و تـفـقـهـا فـى الدیـن ، کـان له مـن الثـواب مثـل جمیـع                    

  .ما اءعطى المالئکۀ و االءنبیاء و المسلون 
و مـن تـعلم القرآن یرید به ریاء و سمعۀ لیمارى به الـسفهاء و یبـاهى بـه العلمـاء و یـطــلب بــه                         

امه یوم القیامۀ و لم یکن فى النار اءشد عـذابا منـه ، و لـیس نـوع مـن اءنـواع                       الدنـیـا، بـدد اهللا عظ   
  .یعذب به من شدۀ غضب اهللا علیه و سخطه ) و(العذاب اال 

و مـن تـعـلم القـرآن و تـواضع فى العلم و علم عباداهللا و هو یرید ما عنداهللا ، لم یکن فـى الجـنـۀ                     
ـنـزلۀ مـنـه ، و لم یـکـن فـى الجـنــۀ مـنــزل و ال درجــۀ               اءعـظـم ثـوابـا مـنـه و ال اءعـظـم م      

  ) 1009.(رفـیـعـۀ و ال نـفـیـسـۀ اءال و کـان له فـیـهـا اءوفـر انـصـیـبـو اءشـرف المنازل 
کـسـى کـه یاد گیرد قرآن را و عمل به آن نکند و عوض آن اختیار کند حـب دنیـا و زینـت آن را،                      

و در درجه یهود و نصارى است که کتاب خدا را پـشت سرشـان               مـسـتـوجـب غـضب خدا شود،     
  .انداختند

و کسى که قرائت قرآن کند و قصد کند به آن سمعه و طلب کند آن دنیا را، مالقـات کنـد خــدا را                     
روز قـیـامـت در صـورتـى کـه روى او استخوان بى گوشت است ، و قرآن به پشت گردن او زند                   

  .بیفتد در آن با آنها که افتادندتا داخل آتش کند او را، و 
و کـسـى کـه قـرائت قـرآن کنـد و عمـل بـه آن نکنـد، خداونـد او را کـور محـشور فرمایـد روز               

:  مـى فرمایـد    "خداوندا، من بینا بودم پس چرا مرا کور محـشور کـردى ؟            ": مـى گـوید . قـیـامـت  
 پس او را بـه      ".نیز تو نسیان شدى     چنانچه تو نسیان آیات ما کردى که بر تو فرو فرستادیم امروز             "

  .سوى آتش فرستند
و کسى که قرائت قرآن کند براى خدا و خالص از ریا و براى یـاد گـرفتن معـالم دیـن ، ثــواب او       

یعنـى از سـنخ ثـواب آنـان بـه او            . مـثـل ثـوابـى است که به جمیع مالئکه و انبیا و مرسلین دهنـد            
  .مرحمت فرمایند

نـد قـرآن را بـراى ریـا و سـمـعـه تـا آنـکـه بـا جـاهـالن جـدال کنـد و       و کـسـى کـه تـعـلم کـ    
مباهات به علما کند و دنیا را به آن طلب کند، متفرق فرماید خداوند استخوانهاى او را روز قیامت ،                    
و در آتش کسى از او شدت عذابش بیشتر نیست ، و به جمیع انـواع عـذاب او را معـذب کننـد از                         

  .ط خداوند بر اوشدت غضب و سخ
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و کـسـى کـه تـعــلم قــرآن کـنــد و در عــلم تواضـع نمایـد و تعلـیم بنـدگان خـدا دهـد و از                 
کسى ثـوابش بزرگتـر نیـست و منزلـه اى از منزلـه او               ) او(خـداونـد اجـر طـلبـد، در بـهـشت از       

رگتر و وافرتـر    بـاالتـر نـیست ، و هیچ منزل رفیع و درجه بلند نفیس در بهشت نیست مگر آنکه بز                
  .آن را او دارد

  در معنى ترتیل است 
و از آداب قـرائت ، کـه موجب تاءثر در نفس نیز هست و سزاوار است که شخص قارى مواظبـت                    

و آن ، بـه طـورى کـه در حدیث است ، عبـارت اسـت از               . آن کـنـد، تـرتـیـل در قـرائت اسـت       
 و فتور مفرط که کلمات از هم متفرق و منتـشر  حد تـوسـط بـین سرعت و تعجیل در آن ، و تاءنى    

  .گردد
  

عـن مـحـمـد بـن یـعـقـوب بـاسـنـاده عــن عـبــداهللا بــن سـلیـمــان ، قــال ســاءلت اءبــا                    
قـال اءمیر المؤ منین ،     .و رتـل القـرآن تـرتـیـال   : عـبـداهللا ، عـلیـه السـالم ، عـن قـول اهللا تـعـالى          

نـثــر  ) و ال تـنـثــره     (و ال تـهـذه هــذ الـشـعـر        ) تـبـیـیـنـا: خ ل   (بـیـانـا،  تبینه تـ : علیه السالم   
  ) 1010.(الرمل ، و لکن اءفزعوا قلوبکم القاسیۀ ، و ال یکن هم اءحدکم آخر السورۀ 

گـویـد پـرسـیـدم از حـضـرت صـادق ، سـالم اهللا عـلیـه ، از قـول خــداى تـعــالى کــه مــى                    
حضرت اءمـیـر المـؤ مـنـیـن ، عـلیـه الـسالم        : رآن ترتیال مقصود چیست ؟ فرمود     رتل الق : فـرماید
یعنى ، اظهار کن آن را اظهار نمودن کاملى ، و سـرعــت مـکــن در آن چـنـانـچــه در                    ": ، فرمود 

شعر سرعت مى کنى ، و متفرق مکن اجزاء آن را چون ریگهاى متفرق که اجـزائش بـا هـم ملتـئم                       
ورى قرائت کنید که تاءثیر در قلوب کند و دلهـاى سـخـت شما را به فزع آورد، و                 نشود، و لیکن ط   

یعنى مقصود شما آن نـبـاشـد کـه قـرآن را در چـند روز خـتم کنیـد، و                . هم شما آخر سوره نباشد    
  .یا این سوره را بزودى ختم نموده و به آخر رسانید

 به آیات الهیه قلب قاسى خود را مداوا کـنـد          پـس ، انسان که مى خواهد کالم خدا را قرائت کند و           
و کـالم جـامـع الهـى شـفا امراض قلبیه خود را بگیرد و با نور هدایت این مصباح منیر غـیـبـى و                   
ایـن نـور عـلى نـور آسـمـانـى طـریـق وصـول به مقامات اخرویه و مدارج کمالیه را دریابد، باید                

اهـم کـنـد و آداب صـوریـه و مـعـنـویـه آن را فـراهـم کـنــد،            اسباب ظاهریه و باطنیه آن را فـر      
نـه مثل ما که اگر گاهگاهى هم تالوت قرآن کنیم ، عالوه بر آنکه از معانى و مقاصد آن و اوامـر و                       
نـواهـى و وعظ و زجر آن بکلى غافلیم ، و گویى آیاتى که در آن ذکـر اوصـاف جهـنم و عــذاب                        

یات نعیم آن گردیده به ما ربطى ندارد ـ و نعوذ بـاهللا در خـوانــدن کتـاب     الیـم آن یـا بهشت و کیف
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قصه حضور قلب ما بیشتر و حواس ما جمعتر است از کتاب کریم خدایى ـ از آداب ظاهریه آن نیز  
  .غفلت کنیم 

در احـادیـث شـریـفـه وارد اسـت کـه قـرآن را بـا حــزن بخوانیـد و بـا صـورت نیکـو تـالوت                      
حضرت على بن الحـسین ، علیهمـا الـسالم ، قـرآن را بطـورى نیکـو تـالوت مــى                      ) 1011.(کـنید

فـرمـود کـه کـسـانـى کـه از آنـجـا عـبـور مـى کـردنـد، از قبیل سقاها، آنجا توقف مى کردند و                 
ولى ما هـر وقـت مـى خـواهـیم صوت حسن و آواز          ) 1012.(بعضى از استماع آن غش مى کردند      

ه مردم ارائه دهیم ، قرآن یا اذان را وسـیـله قـرار مــى دهـیــم ، و مـقــصـد مــا        نیکوى خود را ب   
بالجمله ، مکاید شیطان و نفـس امـاره         . تـالوت قـرآن نـیـسـت و عمل به این استحباب نمى باشد         

. بسیار است ، و غالبا حـق را بـاطـل مـتـشـبه مى کند و زشت و زیبا را با هم ملتـبس مـى نمایـد                       
  .از مکاید او به خداوند پناه بردباید 

  فصل ، در بیان رفع ید در نماز و تقلیب آن است 
ایـنـکـه در ایـن حـدیـث شـریف وارد اسـت کـه بـر تـو بـاد بـه بلنـد کـردن دسـتها در نمـاز و                             
. بـرگـردانـدن و تقلیب نمودن آن ظاهر آن است که رفع دست در وقت در وقت تکبیرات بـاشــد                 

قـلیـب آن مـحتمل است باطن کفها را بسوى قبله متوجه کردن بـاشـد، چنانچـه              و مـقـصـود از تـ   
و شاید از رفع ید در این حـدیـث مـقصود رفع          . یکى از مستحبات رفع دست است در وقت تکبیر        

در وقت قنوت باشد، و مقصود از تقلیب آن باشد که باطن کفها را به سـوى آسـمــان قـرار دهـد،                      
گرچـه  .  اهللا علیهم ، فتوا به استحباب آن دادند و در دلیـل آن مـنـاقـشه کردند              چنانچه فقها، رضوان  

بعد از سیره قطعیه متشرعه ، به طورى که از قنوت گـویـى جز این ترتیب چیز دیگر نمى فهمند و                    
. به رفع یدین مطلقا هر طور اتفاق افتد کـفـایـت نـکـنـنـد، احـتـیـاج بـه دلیـل دیـگـر نـیـسـت                

  .ـالجـمله ، اظهر در این روایت شریفه احتمال اول است ب
و بعـضى  . و بـدان که مشهور بین فقها، رضوان اهللا علیهم ، استحباب رفع دستهاسـت در تکبیـرات       

قائل به وجوب شدند بواسطه ظاهر بعضى اوامر و اخبارى که در تفصیر آیه شـریـفه فـصل لربـک                   
ى تعالى امر به آن فـرمـوده رفـع دســت اسـت در وقـت              وانحر وارد شده ، که این نحرى که خدا        

ولى شواهد کثیره در اخبار است که داللـت بــر اسـتـحـبــاب آن مــى کـنــد،      ) 1013.(تکبیرات  
مـثـــل تعلیالتــى کــه وارد اســت در آنهــا، خــصوصا روایــت فـــضـل بـــن شـــاذان از حــضرت  

نــص اســت در     ) 1015(ى بـن جـعـفــر   سالم اهللا علیه ، عالوه بر آنکه صحیحه عـل        ) 1014(رضا،
و طـریــق   . و ایـن اخبار با قطع نظر از قرائن صـارفــه ظـاهـرنــد در وجــوب                . عـدم وجـوب   

و آن روایت گرچه رفع یـد را از غیـر           . جـمـع حمل بر استحباب است تحکیما، للنص على الظاهر        
رض حال امام و ماءموم است و       امام برداشته و ممکن است دعوى کرد که ظاهر آن اسـت کـه مـتع            
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از فرادى ساکت است و منافات ندارد که رفع واجب باشد بر همه ، و لکن رفع ید امام کفایت مـى                      
و بنـابراین احتمـال ، کـه اظهـر          . کند از ماءمومین ، چنانچه قرائت اما مجزى اسـت از قرائت آنان             
ریـن نـیـز وارد نشود که مـستلزم  احتماالت است در روایت ، خدشه بعضى مـحـقـقـیـن مـتـاءخـ     

حمل مطلق بر مقید شود، ولى مع ذلک ، عدم قـول بـه ایـن تـفـصـیـل ، و ذهاب مشهور قدیما و                    
و تا ایـن انـدازه از وظیفـه ایـن       . حدیثا، و قرائن خارجیه و داخلیه ، مجالى براى بحث باقى نگذارد           

از آداب مستحبه است ، سزاوار نیـست کـه          اوراق نیز خارج بود، ولى مع ذلک که این رفع ید یکى             
انسان حتى المقدور آن را ترک کـنـد، خـصـوصـا در مـثــل چـنـیــن مــسـتـحـبـاتـى کــه در                   
مـیـان عـلمـا قول به وجوب هم دارد، که بنابراین احتیاط در دین هم اقتضا مى کند کـه انـسان آن                     

  .را ترک نکند
  در بیان سِرّ رفع یدین است 

و نمـاز   . ـورت ، بـلنـد کـردن دسـتـهـا در نـمـاز، در هـر تکبیرى ، زینت نمـاز اسـت                 در هـر ص  
جـبـرئیـل ، عـلیـه السـالم ، و مـالئکـه سماوات سبع بـدین طریـق اسـت ، چنانچـه اءصـبغ بـن                      

و حــضـرت   ) 1016.(نـبـاتـه از جـنـاب امـیـر المـؤ مـنـیـن ، عـلیـه السـالم ، نـقــل نـمــوده               
علـت  : ، سـالم اهللا عـلیـه ، مـوافـق آنـچـه از عـلل و عـیون اخبار نقل شده ، فرموده اسـت                   رضـا

. اینکه دستها در تکبیر بلند مى شود آن اسـت که در آن قسمى از انقطاع و تخلیص و تضرع اسـت                      
پس خداى تعالى دوست دارد که وقـت ذکر او، بنده منقطع به سوى او باشـد و متـضرع و خـالص           

و براى آن است که بـواسـطـه رفـع یـد انـسـان مـتـوجـه شـود و احـضـار نـیـت کـنـد و                . دباش
و ایـن فـرمـوده مـطـابـق اسـت بــا آنـچــه بـعــض اهـل معرفـت               ) 1017.(قـلب اقـبـال کـنـد  

گویند در سر رفع ید که بواسطه آن ، غیر را به پـشت سـراندازد و خـار طریـق وصـول را از میـان          
رند و خود را منقطع از ما سوا و خالص و مخلص ـ بى شائبه توجه بـه غـیـر و غـیـریـت کـه  بردا

شـرک است در مذهب عشق و محبت ـ گردانند، آن گاه به معراج حقیقى مـعـنوى و مسافرت الى  
و این مسافرت و معراج بى رفض غیـر و غیریـت و تـرک خــودى و انــانیت صـورت                      . اهللا روند 

  .ه با تکبیرات سبعه افتتاحیه خرق حجب سبعه کلیه ملکیه و ملکوتیه گرددنگیرد، چنانچ
پـس ، نـمـاز اولیـا چـنـان اسـت کـه در هر تکبیرى حجابى خرق کنند، و عوالم ایـن حجـاب را                    

پس از آن ، کشف حجاب دیگرى بر آنها شـود          . رفـض کـنند، و قاطنین این سرادق را ترک گویند        
ى بر قلوب آنها گردد، باز آن خار طریق آنها نگردد و مایـه سـرگـرمــى و                 و تـجـلى تقییدى دیگر   

: گویى باطن قـلب آنـهـا مــى سـرایــد       . تـوجـه قـلبى آنها نشود، و آنرا به تکبیر دیگر خرق کنند          
اهللا اءکـبـر مـن اءن یـتـجـلى تجلیا تقییـدیا چنانچـه شـیخ االولیـاء و المخلـصین ، جنـاب خلیـل                

پــس ، ســالک الـى اهللا و         . آن سـفر عرفـانى شـهودى و تجلیـات تقییـدى فـرمــود             الرحمن ، در    
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مـسـافـر کـوى عـشـق و مـجـذوب طـریـق وصـول یک یک حجب را خرق کنـد تـا بـه تکبیـر                    
: آخر رسد، و بدان حجاب سـابع را خـرق کنـد و رفــض غـیــر و غـیـریــت کـنــد و گـویــد                        

تـا آخـر آیـه ، چـنـانـچـه حــضـرت       ) 1018(ءرض  وجـهـت وجـهـى للذى فطر السموات و اال      
پـس از آن ، فـتـح بـاب گـردد و کـشـف سـبـحـات جــالل بــر او          . ابـراهـیـم خـلیـل گـفـت    

و اشاره به ایـن فـرمــوده اســت در          . شـود، بـاز اسـتـعـاذه کـند و با اسم خداى تعالى وارد شود          
وان اهللا علیه ، باسناده عن اءبـى الحـسـن ، عـلیــه           حدیث شریف محمد بن على بن الحسین ، رض        

السـالم ، اءنه روى لذلک علۀ اءخرى و هى اءن النبى ، صلى اهللا عـلیـه و آله ، لمــا اءســرى بــه                        
الى السـمـاء، قـطـع سـبـع حـجـب ، فـکـبـر عـنـد کل حجاب تکبیـرۀ ، فاءوصـله اهللا عزوجـل                  

  ) 1019.(بذلک الى منتهى الکرامۀ 
رسول خدا، صلى اهللا علیه و آله ، را که به آسـمان سـیر دادنـد در شـب معـراج هـفــت                        : فـرمـود

حـجـب را قـطـع فـرمـود، و در نـزد هـر حـجـابـى تـکـبـیـرى فـرمـود تـا واصل کـرد خـداى                 
  .تعالى او را به منتهاى کرامت 

 جعفر، علیهمـا الـسالم ، نیـز         و در حـدیـث دیـگـر قـریـب بـه ایـن مـضمون از جناب موسى بن           
اال آنـکـه در آن حـدیـث اسـت کـه جـنـاب رسول خـدا، صـلى اهللا              ) 1020(نـقـل شـده اسـت ،   

و این اوفق به اعتبـار ذوقـى و مـشرب عرفـانى     . علیه و آله ، پس از رفع هر حجابى تکبیرى گفت         
ظهور نورى از انـوار کرامـت   است ، زیرا که با هر رفع ید رفض حجابى و رفع ستره اى شود، و به    

و چون آن نور تقییدى است از حجب نورانیت ، لهذا باز با رفع یدین رفع شود و                  . تکبیر گفته شود  
طرد گردد تا تجلى ذاتى مطلق شـود و وصــول بــه مـنـتـهــى الکـرامــه ، کــه غـایــت آمــال                     

  .کردو آن حدیث سابق را به این مى توان ارجاع . اولیـاسـت ، حاصل شود
در هـر صـورت ، مـا از ادراک ایـن مـعـانـى مـحـرومـیـم تـا چـه رسـد بـه شـهـود یـا وصـول                 

و بـدى و بـدبـخـتـى مـا آن اسـت که منکر همه مقامات و مدارج نیز شـویم و معـراج اولیــا و                      ! 
.  مـى دانـیم   نـمـاز پـاکـان را مـثـل خـود مـى دانـیـم ، و کـمـال آن را شـبـه کمـال عمـل خـود      

غایت آنچه تصور مى کنیم ، و فوق آن را ادراک نمى کنیم ، آن است که نماز آنهـا قرائـت و سـایر                         
یا آنکه عـبـادت آنـهـا بــراى خـوف از   . آدابش خوب است و خالى از شرک و ریا و سمعه است             

 آنهـا در نمـاز   و این یکى از مقامات رسمیه رایجه آنهاست ، و از براى     . جهنم و شوق بهشت نبوده      
  .و این معراج روحانى مقامات دیگر است که در وهم ما نیاید

  در تنبه به یکى از مکاید شیطان است 
بـالجـمـله ، آنچه در این مقام ـ که قلم بى اختیار رسـید ـ الزم اسـت تنبـه بـه آن ، آن اسـت کـه         

ز شـاهکارهاى بـزرگ     بـدتـریـن خـارهـاى طـریـق کـمـال و وصـول به مقامـات معنویـه ، کـه ا              
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شـیـطان قطاع الطریق است ، انکار مقامات و مدارج غیبیه معنویه است ، کـه ایـن انکـار و جحـود                   
سرمایه تمام ضالالت و جهاالت است و سبب وقوف و خمود اسـت ، و روح شـوق را کـه بُـراق                       

اسـت  وصـول بـه کـمـاالت اسـت مـى میراند و آتش عشق را که رفرف معـراج روحـانى کمـالى                   
به عکس ، اگر انـسان بـه مقامـات          .  انـسـان را از طـلب بـاز مى دارد         خـامـوش مـى کـنـد، پـس     

مـعـنـویـه و مـعارج عرفانیه عقیدت خالص کند و ایمان آورد، چه بسا شود که این خود به آتــش   
نــور  عـشـق فطرى ، که در زیر خاک و خاکستر هواهاى نفسانیه خمود شده ، کمک و مدد کند و                    

اشـتـیاق را در اعماق قلب روشن کند، و کم کم به طلب برخیزد و به مجاهده قیام کند تا مـشمول                     
  .والحمدهللا . هدایت حق و دستگیرى آن ذات مقدس شود

  فصل ، در فضیلت مسواک است 
بـدان کـه مـسـواک نـمـودن ، کـه در ایـن حـدیـث شـریـف جـنــاب رسـول اکـرم ، صـلى اهللا                    

له ، وصیت به آن فرمودند، یکى از آداب مستحبه شـرعیه اســت مـطـلقــا، و در مـواقــع                   علیه و آ  
خـاصـه مـؤ کـد اسـت ، مـثـل قـبـل از وضـو و نماز، و در وقت قرائت قرآن ، و وقـت سـحر و               

و در اخـبـار شـریـفـه سفارش بلیغ و تاءکید تام درباره آن شده است ،              . وقت برخاستن از خواب     
راى آن خواص و آثار بسیار ذکر شده است ، و ما به ذکر بعـضى از آن ایـن اوراق را متبـرک                        و از ب  

  .مى کنیم 
: فـى السواک اثنتـا عـشرۀ خـصلۀ         : کـافـى بـاسـنـاده عـن اءبـى عـبـداهللا ، عـلیـه السـالم ، قـال           

لبـلغـم ، و یـزیــد     هو من السنۀ ، و مطهرۀ للفم ، و مجالۀ للبصر، و یـرضـى الرب ، و یـذهـب بـا                 
فـى الحفظ، و یبیض االءسنان ، و یضاعف الحـسـنـات ، و یـذهـب بـالحـفـر، و یـشـد اللثـۀ ، و                  

: در مـسـواک دوازده خــصـلت اســت        : فـرمـود) 1021.(یـشـهـى الطـعام ، و یفرح به المالئکۀ        
نن پیغمبـران اسـت     چنانچه در اخبار کثیـره اسـت کـه مـسواک از سـ             (از سـنـت رسول خداست ،      

و پـاکـیـزه کـننده دهان است ، و روشنى چشم را زیاد کند، و خداى تعالى را راضى مـى             ) 1022)(
کند، و بـلغـم را مـى بـرد، و حـافـظـه را زیـاد مـى کند، و دندانها را سفید مى نماید، و حـسنات                     

ـدان اسـت زائل مـى کــند،      را مـضـاعـف مـى کـنـد، و بـثـورات و جـوشـهـایـى کـه در پـى دن           
زیاد مى کند، و مالئکه را خشنود و فرحناک مـى   ) را(و لثه ها را محکم مى کند، و اشتهاى به طعام            

  .کند
و ایـن بثـورات و قرحـه هـا، کـه در ایـن       . و در حدیث دیگر نیز قریب به این مضمون وارد است      

کوچکى که در بن دندانها پیـدا      حـدیـث شـریف وارد است ، عبارت است از جوشها و قرحه هاى             
شود، و چرکى سفید و متعفن در آن تولید مى گردد که در وقت جویـدن غـذا آن بثـورات منفجـر                       
شـده و از آن چـرکـهـا مـخـلوط غـذا شـده اسـبـاب کـثـیـرى از امـراض ، از قبیل سوء هضم و               
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ـمـیت مى دهند، حتى آنکـه بـراى        و اطباء حاضر آن را پیوره گویند، و به آن خیلى اه           . غیره ، گردد  
پس ، انسان با قـطـع نـظـر از جـهـات غـیـبـیه باطنیـه           . معالجه آن محتاج به کشیدن دندانها شوند      

، که اعظم آنها ریاضت حق است ، براى حفظ صحت و تـنـظـیف نیز باشـد، خـوب اسـت بـه آن                    
ث اســت کــه رســول اکــرم ،          و در حـدیــ   . مواظبت کند و به این سنت مستعمره انبیا قیام کنـد          

ایـن قـدر جـبـرئیـل بـه مـن سفارش مسواک نمود کـه مـن بـر              : صـلى اهللا عـلیـه و آله ، فـرمـود      
اگـر بـه واسـطـه مـشـقـت نـبــود، مــن بــر امــت            : و فـرمـود ) 1023.(دندانهاى خود ترسیدم    

و جـنـاب رسـول   ) 1024.(ى  خـود واجـب مـى کـردم مـسـواک را قـبـل از وضـو و هـر نـمـاز           
بالین سر مبارک مـى گـذاشـتــند      ) زیر(اکـرم ، صـلى اهللا علیه و آله ، آب وضو و مسواک خود را               

در شبها، و سر ظرف آب وضو را با چیزى مى پوشاندند، وقتى از خواب نـاز بـیـدار مـى شـدنـد،                   
 مـى خـوانـدنــد و مــى        و مـسـواک مـى کـردنـد و وضــو مـى گرفتنـد و چهـار رکعـت نمـاز                 

خـوابـیـدنـد، و پـس از آن بـیـدار مـى شـدنـد و مسواک مى کردند وضو مى گـرفـتــند و نمـاز                   
شما نیز تاءسى نیکو کنید     : جناب صادق ، علیه السالم ، پس از ذکر این حدیث فرمود           . مى خواندند 

  .صلى اهللا علیه و آله ) 1025(به رسول خدا،
 رکعت نماز با مسواک افضل است از هفتاد رکعت بـدون مـسواک حتـى                و در حـدیث است که دو     

آنکه مـسـتـحـب اسـت اگـر انـسـان فـرامـوش نـمـود مـسـواک را قـبـل از وضـو بـعــد از آن                
و اخبار در این بـاب بـسیار اسـت ، هـر        ) 1026.(بـه جا آورد و پس از آن سه مرتبه مضمضمه کند          

  ) 1027.(جعه کندکس طالب است به کتب اصحاب مرا
  فصل ، در بیان مبادى محاسن اخالق و مساوى آن

  .که در ذیل وصیت رسول اکرم ، صلى اهللا علیه و آله ، است 
گـرچـه مـا در ایـن اوراق بـمـنـاسـبـت بـسـیـارى از اخـالق نـفـس را بــه طــور تـعـدیــد و                  

اب از مساوى و مفاسد آن بـه قــدر          تـفصیل بیان نمودیم و طریق اتصاف به محامد اخالقیه و اجتن          
مـنـاسـب و مـیـسـور شـرح دادیـم ، ولى در ایـن مـقـام بـه ذکـر جملـى و بیـان جـامع آن مـى                       

  .پردازیم 
بـدان کـه خـلق عـبـارت از حـالتـى اسـت در نـفـس کـه انـسـان را دعـوت بـه عمل مـى کنـد                   

سـت ، آن خلـق او را وادار بــه جــود و              مثال، کسى که داراى خلق سـخاوت ا       . بدون رویه و فکر   
انـفـاق کـنـد، بـدون آنـکـه مـقـدمـاتـى تـشـکـیـل دهـد و مـرجـحـاتـى فـکـر کـنـد، گـویـى            

 عفیف که ایـن صـفت    و همین طور، نفس . یـکـى از افـعـال طـبیعیه اوست ، مثل دیدن و شنیدن      
ه گـویـى یـکـى از افعال طبیعیه اوسـت        خلق آن شـده اسـت بـه طـورى حـفـظ نـفـس کـنـد کـ         

و تا نفس بواسطه ریاضت و تفکر و تکرر به این مقام نرسد، داراى خـلق نــشده اسـت و کمـال                      . 
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نفس حاصل نگردیده ، و بیم آن است که آن خلق اگر از کماالت است زایــل شــود و عــادات و                 
ل طـبـیـعـیـه شـد و قــوى و آالت رام         ولى اگـر مـثـل افـعـا   . اخـالق سـیـئه بـر آن غـالب آیـد     

  .گردید و قهر و سلطنت حق ظاهر شد، زوالش مشکل شود، و نادر اتفاق افتد
و عـلمـاى اخـالق فـرمـودنـد ایـن حـالت و خـلق نـفس گاهى در انسان طبیعى است و راجع به                 

شـر و شـقاوت ،      اصـل فـطـرت و مـربـوط بـه مـزاج اسـت ، چـه در جانب خیر و سعادت ، یـا                  
چـنـانـچـه مـشـهـور اسـت بـعـضـى از زمـان طـفـولیـت رو بـه خـیـرات ، و بـعـضـى مـایـل              
بـه شـرورند، بعضى به ادنى چیزى غضب کنند و با چیـز مختـصرى وحـشت کننـد و بـا سـبــب         

فاده شـود   و گاهى این اخالق نفسانیه اسـتـ     . کـوچـکـى بـه فـزع آیـند، و بعضى به خالف آنان اند         
و گاهى ابتدا از روى تفکر و رویه حـاصـل شـود تـا مـلکـه            . به عادات و معاشرات و تدبر و تفکر       

و در ایـن مـقـام اخـتـالفـاتـى نـمـودنـد کـه اشـتـغــال بــه ذکــر آنـهــا و بــحث در                    . گـردد
 و ما به ذکر آنچه در اطراف آن از وظیفه این اوراق خارج است و ما را از مقصد اصلى باز مى دارد،             

  .این مقام مناسب و مفید است مى پردازیم 
پـس ، گـویـیم که باید دانست که مقصود از طبیعى بودن و فطرى بـودن خلقـى ، آن نیـست کــه                       
ذاتى غیر قابل تغییر است ، بلکه جمیع ملکات و اخالق نفسانیه ، تا نفس در این عالم حـرکــت و                     

مان و تجدد واقـع اسـت و داراى هیـولى و قـوه اسـت ، قـابــل                   تـغـیر است و در تحت تصرف ز      
. تـغـیـیـر اسـت ، و انـسـان مـى تـوانـد جـمـیـع اخـالق خـود را متبدل بـه مقـابالت آنهـا کنـد           

چنانچه داللت بر این مدعى کند، عالوه بر برهان و تجربه ، دعـوت انـبـیـا و شـرایـع حـقــه بــه                    
  .دع آنـهـا از مقابل آنهاسـوى اخـالق کـریـمـه و ر

و بـایـد دانـسـت کـه عـلمـاى فـن اخـالق مـجـمـوع فـضـایـل نـفـس را در تـحــت چـهــار                
حکمـت ، و عفـت ، و شـجاعت ، و            : جـنـس داخـل کـرده انـد، کـه آن چـهـار عبارت اسـت از          

شـجـاعــت را از    و حکمت را فـضـیـلت نـفـس نـاطـقـه مـمـیــزه دانــسـتـه انــد، و              . عدالت  
فـضـایـل نـفـس غـضـبـیه ، و عفت را از فضایل نفس شهویه ، و عدالت را تـعـدیــل فــضـایل                   

و تـفــصـیـل و    . و سایر فـضایل را بـه ایـن چهـار فـضیلت ارجـاع کـرده انــد                  . ثالث شمرده اند  
 مــا چـنــدان     تـحـدیـد هـر یـک از آنـهـا از عـهـده ایـن اوراق خـارج اسـت ، و بـراى امـثـال              

آنـچـه دانـسـتـنـى اسـت آن اسـت کـه بـه مـوجـب حـدیــث مـنـقــول از             . مـفـیـد نـیـسـت   
غـایــت بـعـثــت و     ) 1028(بعثت ال تمم مکارم االءخالق      : رسـول اکـرم ، صـلى اهللا عـلیه و آله         

و در  . رم اخـالق اسـت      نـتـیـجـه دعـوت خـاتـم االءنـبـیـا، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، اکمـال مکـا             
احادیث شریفه مجمال و مفصال به مکارم اخالق بیش از هـر چیـز، بـعــد از مـعــارف ، اهــمیت           

و اهـمـیت آن بیش از آن اسـت کـه   . و ما پس از این بعضى از آنها را ذکر مى کنیم انشاءاهللا    . دادند
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یــات ابــدى آخــرت و راءس    ما از عهده حق بیان آن برآییم ، این قدر معلوم است که سرمایه حـ     
. المـال تـعـیـش آن نـشـئه حـصـول اخـالق کـریـمـه اسـت و اتـصـاف به مکارم اخالق اسـت                

و آن بهشتى که بواسطه کـرائم اخـالقـى بـه انـسـان عـطـا شـود، کــه بـهــشت صـفات اسـت ،                    
از جمیع نعم و لذات     هیچ طرف نسبت نیست با بـهـشـتـى کـه جـسـمانى اعمالى است ، و در آن               

جسمانى اعظم و احسن آن مـوجـود اسـت ، چـنـانـچـه ظـلمـتـهــا و وحــشـتـهـایـى کــه در                 
  .اثـر اعمال سیئه براى انسان حاصل شود باالتر از هر عذاب الیمى است 

و انـسـان تـا در ایـن عـالم اسـت مـى تـوانـد خـود را از ایـن ظـلمــت نــجات دهـد و بـه آن                       
آرى ، مـى تـواند، ولى نه به این حالـت سـردى و خمـودى و سـستى و فطـور و                      . ار بـرسـانـد انو

سـهـل انـگارى که در ماست ، که همه مى بینید که با هر خلق زشت و اطوار ناپـسندى کـه از اول                  
طفولیت بزرگ شدیم و با معاشرت و مؤ انستهاى نامناسب تهیه کردیم تا آخر باقى مـى مـانـیــم ،                   

گویى گمان نـداریـم کـه عـالم دیگرى      . ل است ، روز بروز بر آن سربار مى کنیم و مى افزاییم              سه
و گـویى که ) 1029(هست و نشئه باقیه دیگرى خواهد آمد ـ واى اگر از پس امروز بـود فـردایـى  

ـا بـا ایـن   دعوت انبیا و اولیا، علیهم السالم ، به ما هـیـچ مـربـوط نـیـسـت و مـعـلوم نـیـسـت م               
یک وقـت تنبـه پیـدا مـى         . اخـالق و اعـمال به کجا مى رسیم و با چه صورتى محشور مى شویم               

کنیم کـه کـار از دسـت مـا خارج و حسرت و نـدامت نـصیب ماسـت ، و غیـر از خـود کـسى را             
انبیـا، علـیهم الـسالم ، طریـق سـعادت را نـشان دادنـد، و علمـا و حکمـا            . نتوانیم مالمت کـنــیم     

فرمایشات آنها را بـراى مـا تـفـسـیـر نـمـودنـد و طرق معالجه امراض باطنیه را بیان کردند، و بـا                  
 ما فـرو نرفـت و چـشم و گـوش و قلـب                 هر زبان ترجمه و با هر بیان تزریق نمودند، و به گوش             

رســول  پـس ، بـایـد مـالمـت بـه خـود مــا بـرگــردد، چـنـانـچــه             . خـود را از آن بـسـتـیـم      
و . خـدا، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، در ایـن حـدیـث کـه بـه شـرح آن اشتغال داریم فرموده اسـت                    

 اتصاف به مکارم اخالق و اجـتـنــاب از مـقـابــالت آنهـا شـده      این قدر در اخبار و آثار سفارش        
  .است که به میزان نیاید، و ما حتى از مراجعه به کتاب آنها غفلت داریم 

 اى عـزیـز، تـو اگـر بـا اخـبـار و احـادیـث سـر و کــار دارى ، بــه کــتب شـریفه اخبـار،                هـان
خصوصا کتاب شریف کافى ، مراجعه کن ؛ و اگر با بیان علمى و اصطالحات علمـا سـر و کــارى                      

و کتب مرحوم فیض و مـجـلسى      ) 1030(دارى ، بـه کـتـب اخـالقـیـه از قـبـیـل طـهارۀ االعراق          
مراجعه کن ، و اگر خود را از استفاده مستغنى مى دانى ، یا اتـصـاف بـه اخـالق                 ) 1031(اقیان  و نر 

کـریـمـه و احـتـراز از سـیـئات اخـالقـیـه را الزم نـمـى دانـى ، جهل خـود را کـه ام االمـراض                    
  .است معالجه کن 

  .ن باب و ما ختم مى کنیم این مقام را به تبرک به ذکر بعضى اخبار شریفه ای
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ان اهللا خص رسوله ، صلى اهللا علیـه  : فـقـیـه بـاسـنـاده عـن اءبـى عـبـداهللا ، عـلیـه السـالم ، قال          
فـان کانت فـیکم ، فاحمـدوا اهللا و ارغبـوا الیـه فـى      : و آله ،، بمکارم االءخالق ، فامتحنوا اءنفسکم        

و الـشکر، و الحلـم ، و حـسن الخلـق ، و              الیقین ، و القناعۀ ، و الصبر،        : فذکرها عشرۀ   . الزیادۀ منها 
  ) 1032.(السخاء، و الغیرۀ ، و الشجاعۀ ، و المروۀ 

و ایـن حدیث از چندین طرق نقل شده ، اال اینکه از معانى االخبار، رضا عوض حلم نـقـل شــده                    
حـاصـل آنـکـه خـداى تـعـالى رسـول خـود را بـه مکارم اخالق اختـصاص داد،             ) 1033.(اسـت  

اگر این صفات در نـفـوس شـمـا بود، حمد خدا کنیـد و بـه سـوى                : امتحان کنید شما خود را    پس  
پس ده تـاى از آن نفوس صفات را ذکر فرمـود چنانچـه در روایـت                . خدا توجه کنید براى زیادت      

  ) 1034.(و در وافى از کتاب کافى این حدیث را با مختصر تفاوتى نقل فرموده . است 
بـاسـنـاده عـن الصـادق ، جـعـفـر بـن مـحـمـد، عـلیـهـمـا الـسـالم ، اءنــه             و عـن المـجـالس    

عـلیـکـــم بـمـکـــارم االءخـــالق ، فـــاءن اهللا عـزوجـــل یـحـبـهـــا، و ایـاکـــم و مـــذام : قـــال 
و علیکم بحسن الخلق ، فانه یبلغ بـصاحبه درجـۀ الـصائم    : الى اءن قال  . االءفـعال ، فان اهللا یبغضها    

  ) 1035.(الحدیث ...ئم القا
متمسک شوید به مکارم اخالق و خویهاى کریمانه ، زیرا که خداى تعالى دوسـت مـى دارد                  : فرمود

: تـا آنـکــه فـرمــود     . آنها را، و دورى کنید از عملهاى زشت ، زیرا که خداوند بغض دارد به آنهـا                
 روزه داران و نمازگزاران     تـمـسک کنید به حسن خلق ، زیرا که آن مى رساند صاحبش را به درجه              

.  
کـافـى بـاسـنـاده عـن اءبـى جـعـفـر، عـلیـه السـالم ، قال ان اءکمل المؤ منـین ایمانـا اءحـسنهم              

  .کاملترین در ایمان کسى است که خلقش نیکوتر باشد) 1036.(خلقا
 ، صــلى اهللا    و بـاسـنـاده عـن عـلى بـن الحـسـیـن ، عـلیـهـمـا السـالم ، قـال قــال رســول اهللا               

  .ما یوضع فى میزان امرى ء یوم القیامۀ اءفضل من حسن خلق : عـلیه و آله 
در روز قـیـامــت در مـیــزان اعمـال نگذارنـد           : رسـول اکـرم ، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، فـرمــود          

  ) 1037.(چیزى افضل از حسن خلق 
رهیزگـارى از خـوف خداسـت ،        بیشتر چیزى که امت مرا داخل بـه بهـشت مـى نمایـد پ              : و فرمود 

نیکویى و حـسن خلـق دیـار را         : و جناب صادق ، علیه السالم ، فرمود       ) 1038.(نیکویى خلق است    
خداوند تـعـالى بـراى حـسـن خـلق ثــواب       : و فرمود ) 1039.(آبادان کنند، و عمرها را زیاد نمایند      

  ) 1040.(ول باشدمـجـاهـده در راه خـدا دهد ـ مجاهده اى که شب و روز صاحبش مشغ
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و چـنـانـچـه حـسـن خــلق مـوجــب کمـال ایمـان و            . و در ایـن بـاب اخـبـار بـسـیـار اسـت        
ثقل میزان و دخول در جنان است ، سوء خلق به عکـس آن ، ایمـان را فاسـد کنـد و انـسان را بـه                            

  :چنانچه در احادیث شریفه به آن اشاره شده است . عذاب الهى مبتال کند
  

ان ســوء الخــلق لیـفــسـد       : بـاسـنـاده عـن اءبــى عـبــداهللا ، عـلیــه الـسـالم ، قــال               کـافـى  
چـنـانـچـه سـرکـه عـسـل را فـاســد     : فـرمـود) 1041.(االیـمـان کـمـا یـفـسـد الخـل العـسـل      

و در روایت دیگر اسـت کـه خــلق بــد عـمــل را               . مـى کـنـد، خـلق بـد ایمان را فاسد مى کند        
و از رســول خــدا، صــلى اهللا عـلیــه و آلـه ،              ) 1042.(سـد کـنـد چـون سـرکــه عــسـل را       فـا

مـنـقـول اسـت کـه خـداى تـعـالى ابـا دارد از قـبـول تـوبـه کـسـى کـه صـاحــب خــلق بــد                  
بـراى آنـکـه هـرچه توبه مى کنـد از گنـاهى ، واقـع             : فـرمـود. سـؤ ال شـد از عـلت آن       . اسـت  

و در حدیث است که کسى که خلقش بد شد، خودش را بـه              ) 1043.(در گـنـاهى بدتر از آن      شود  
معلوم است که خلق زشت انسان را دائما معذب دارد، و در نـشات دیگـر          ) 1044.(عذاب مبتال کرد  

والحمـدهللا  . نیز اسباب سختى و فشار و ظلمت است ، چنانچه در شرح بعضى احادیث بیان کردیم                 
  .اوال و آخرا

  الحدیث الثالثون
  حدیث سى ام

بسندى المتصل الى ثقۀ االسالم ، محمد بن یعقـوب الکلینـى ، رضـوان اهللا علیـه ، عـن عـدۀ مــن                       
اءصـحـابـنـا، عـن اءحـمـد بـن مـحـمـد بـن خـالد، عـن اءبـیـه عـن هــارون بــن الجـهــم ،                 

: ان القلـوب اءربعـۀ      : الم ، قـال     عـن المـفـضـل ، عـن سـعـد، عـن اءبـى جـعـفـر، عـلیـه الـسـ          
ما االزهـر؟  : فقلت . قلب فیه نفاق و ایمان ، و قلب منکوس ، و قلب مطبوع ، و قلب اءزهـر اءجرد                

ان : فاءما المطبوع فقلب المنـافق ، و اءمــا االزهــر فـقــلب المــؤ مــن                  . فیه کهیئۀ السراج    : قال  
:  فقلب المــشـرک ، ثــم قــراء هــذه االیــۀ                کوس  و اءما المن  . اءعـطـاه شـکـر، و ان ابتاله صبر     

) 1045.(افـمـن یـمـشى مکبا على وجهه اءهدى اءمن یمـشى سـویا علـى صــراط مــسـتـقـیـم                  
فــان اءدرک اءحـدهــم ،      . فـاءمـا القـلب الذى فـیـه ایـمـان و نـفاق ، فهم قوم کانوا بـالطــائف              

  ) .1046(ه عـلى ایـمـانـه نجااءجـله عـلى نـفـاقـه هـلک ، و ان اءدرکـ
  

  :ترجمه 
یک دلى اسـت کـه در آن        : همانا دلها بر چهار قسم است       : فـرمـود جـنـاب باقرالعلوم علیه السالم      

دورویى و ایمان است ، و یک قلبى است که وارونه و مقلوب است ، و یک دلى است کــه مـهــر                       
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ازهــر  ":راوى گویـد گفـتم      . ى اسـت    اسـت و ظـلمـانـى ، و یک دلى اسـت کـه نـورانى و صـاف               
اما مطبوع ظلمانى قلـب     . قـلبـى اسـت کـه در آن مثل هیئت چراغ است          ":  فـرمـود "چـیـسـت ؟ 
اگـر بـه او عـطـا فـرمـایـد شـکـر گـوید،       : و اما ازهر نورانى پس قلب مؤ من است          . منافق است   

ه قــلب مــشـرک اســت ، پــس قــرائت            و اما قلـب واژگـونــ     . و اگر او را مبتال کند صبر نماید       
االیـه یـعـنــى آیــا کــسـى کــه راه مـى رود در              ...اءفمن یمشى   : فـرمـود ایـن آیـه را که فرماید     

حالى که بر رو افتاد راه هدایت را بهتر یـافـتـه ، یـا کـسـى کـه مشى کند استوار بر راه اسـت ؟ و                       
پـس اگــر   . ـس آنـهـا طـایـفـه اى بـودنـد در طـائف        اما قلبى که در آن ایمان و نـفـاق اسـت ، پ          

هـر یـک از آنـهـا را در حال نفاق مرگ در رسید هالک شود، و اگر در حال ایمان در رسید نجات                     
  ".یابد

قلبته على راءسـه ، یعنـى   . نکست الشى ء اءنکسه نکسا    : شـرح المـنـکـوس اءى المـقـلوب یـقال      
الولد المنکـوس ، الـذى یـخــرج رجــاله قـبــل            : و فى الصحاح    . راواژگونه و سرازیر نمودم آن      

بـچـه اى را کـه در وقـت تـولدش پـاهـایـش قـبـل از سـرش بـیـرون آیـد، بـرخـالف              . راءسـه  
مـکـبا على وجهه که در آیه شـریفه اسـت و           : و قریب به این معناست      . طبیعت ، او منکوس گویند    

و ایــن   . د، زیرا کـه اکـبـاب بـه مـعـنـى بــر رو افـتــادن اســت              حضرت به آن استشهاد فرمودن    
کـنـایه از آن است که قلوب اهـل شـرک واژگـونـه و حـرکـت سـیـر مـعـنـوى آنـهـا بـر غـیــر      

  .صـراط مستقیم است ، چنانچه تفصیل آن بیاید ان شاء اهللا 
و ) 1047.(و باالتحریـک ، الـدنس والوسـخ    و الطبع ، بالسکون ، الخـتم ،  . و المطبوع اءى المختوم   

اگـر بـه مـعنى مختوم باشد، کنایه است از آنکه حرف حـق و حقـایق الهیـه در آن وارد نــشـود و           
قـبـول آن نـکـنـد، نـه آنـکـه حـق تعالى الطاف خاصه خود را از آن منع فرماید، گرچـه آن معنـا                    

  .نیز صادق است ، ولى آنچه ذکر شد مناسبتر است 
و . االءزهـر، النـیــر   : و فـى الـصحاح      ) 1048.(و االءزهـر االءبـیـض المـسـتـنیر، کما عن النهایـۀ         

و رجل اءزهر،   . قـال ابـن السـکـیـت ، االءزهـران ، الشـمـس و القـمر        . یـسـمـى القـمـر االءزهـر  
و سـفـیــد، از ایــن   بالجمله ، اءزهر یعنـى نـورانــى   . و المراءۀ الزهراء. اءى اءبیض مشرق الوجه  

جـهـت آفـتـاب و مـاه را اءزهـران گـویـند، و مرد سفید نورانى را اءزهـر و زن سـفید نـورانى را                     
  .زهراء گویند

و ) 1049.(الجـرد، فـضاء ال نبـات فیـه          : و فى الصحاح    . و األ جـرد الذى لیـس فـى بـدنـه شـعـر       
و . ا از صـاف و بـى غـل و غـش بـودن اســت            ایـن کـنـایـه اسـت از عـدم تـعـلق بـه دنـیـا، یـ        

  .بـیـان آنـچـه مـنـاسـب اسـت در حـدیـث شـریـف در ضـمن مقدمه و چند فصل مى نماییم 
  در ترغیب به اصالح قلب : مقدمه 
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بـدان کـه از بـراى قـلب در لسـان شـریـعـت و حـکما و عرفا اطالقاتى است که صرف وقت در                  
الف اصطالحات و بیان مراتب قلوب و درجات آن خارج از وظـیـفـه ایــن              بیان حقیقت آن و اخت    

، و بـراى ما نیز چندان مفید نیست ، پس بهتر آن است که به همـان اجمـال کـه در                      )اسـت  (اوراق  
اخبار شریفه از آن گذشته است ما نیز بگذریم ، و آنچه براى ما الزم است و مهم آن را ذکر نمـاییم                       

.  
ه در اصالح قلب کوشیدن ، که صالح و فساد آن سرمایه سعادت و شقاوت اسـت ،                  بـاید دانست ک  

الزمتر است از تفتیش حقیقت آن نمودن ، و اصطالحات رایجه را درست کردن ، بـلکـه بسا شـود                   
که انسان بواسطه شدت توجه به اصطالحات و فهم کلمات و غـور در اطــراف آن از قلـب خـود                      

 آن باز ماند، در مقام شرح حقیقت و ماهیت قــلب و اصـطـالحــات               بکلى غافل شود و از اصالح     
حـکـمـا و عـرفـا اسـتــادى کـامــل شــود، ولـى قــلب خــودش ، نـعــوذ بــاهللا ، از قــلوب                        
مـنـکـوسـه یـا مـطـبـوعـه باشد، مـثـل کـسـى کـه از خـواص و آثار ادویه مضره و نافعه مطلـع                 

، ولى از ادویه مضره احتراز نکند و از مفیده به کار نبرد، ناچـار    باشد و شرح هر یک را خوب بدهد       
  .چنین شخصى با همه علم دواشناسى به هالکت رسد و این علم موجب نجات او نشود

که علوم مطلقا عملى هستند، حتـى علـوم معـارف کـه یـک               ) 1050(مـا در سـابـق ذکـر کـردیـم      
کـنــون گـویـیــم کــه عــلم احــوال قــلوب و             نـحـوه عـمـلى در آنـهــا نـیــز هــسـت ، و ا           

کـیـفـیـت صـحـت و مـرض و صالح و فساد آن از علـومى اسـت کـه صـرفا مقدمـه عـمــل و                       
پــس ،  . طـریـق عالج و اصالح آن است و ادراک و فهـم آن از کمـاالت انـسانیه بـه شـمار نیایـد            

 اکـمـال آن بـاشــد تــا بــه         انـسـان بـایـد عـمـده تـوجـه و اصـل مـقـصـدش اصـالح قـلب و         
و اگر از اهل علـوم و دقـایق         . کـمـال سـعـادت روحـانـى و درجـات عـالیـه غـیـبـیـه نـائل شود        

و حقایق نیز هست ، در ضمن سیر در آفاق و انفس عمده مطلوبش به دست آوردن حاالت نفسانیه                   
ز منجیـات اسـت بـه تکمیـل آن          خود باشد، که اگر از مهلکات است به اصالح آن پردازد، و اگـر ا              

  .بکوشد
  فصل ، در بیان آنکه تقسیم قلوب راجع به چه چیز است 

بـدان کـه ایـن تـقـسـیـمـى کـه در ایـن حـدیث شریف از براى قلوب فرموده انـد تقـسیم کلـى                   
و از براى هر یک از قلوب مراتب و درجاتى است ، چه در جانب شرک و نفاق ، یا                    . اجمالى است   

و ظاهر چنین است که این تقسیم بـراى قلـوب پـس از کـسب و حرکـات معنویـه       .  و کمال    ایمان
باشد، نه به حسب اصل فطرت و خمیره نفوس ، تا منافى با اخبار فطرت و اینکـه جمیـع مـوالیــد                 

گرچه اگر بـه حـسب اصــل فـطــرت          . بـر فـطـرت تـوحیدند و شرک و نفاق عرضى است باشد         
از بیان صحیح است و رفع تنافى توان کرد، و بـه جـبـر مـسـتـحـیـل نـیـز              نـیز باشد، به یک نحو      
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و مـا پـیش از ایـن ذکـر         . مـنـجـر نـشـود، ولى اقـرب بـه اعـتـبـار و بـرهـان احتمال اول اسـت             
که انسان تا در دار دنیا، که مبداء شـجـره هـیـولى و تـغـیرات و تبـدالت جوهریـه                 ) 1051(کردیم  

رضیه است ، واقع است ، مى تواند خود را از هر مرتبه نقـص و شـقاوت و شـرک و                      و صوریه و ع   
و این معنى منافات ندارد     . نفاقى نجات دهد، و به مراتب کمالیه و سعادات روحیه و ریحانیه رساند            

زیرا کـه معنـى حـدیث ایـن نیـست کـه             ) 1052(الشقى شـقـى فـى بطن اءمه      : با حدیث معروف    
ـ    ى و قابل جعل نیست ، بلکه این حـدیث موافـق بـا برهـان اسـت ، کـه بـه                       سعادت و شقاوت ذات

 و عــدم اســت ، و سـعــادت            وضوح رسیده در مـحـل خـود کـه شـقـاوت راجـع بـه نـقـص           
راجـع بـه وجـود و کـمـال آن اسـت ، و آنـچـه از شـجـره طـیبه وجود است ذات مقـدس حـق                    

ه طریقه افضل المتاءخرین و اکمل المتقدمین ، نصیر الملۀ است به ترتیب اسباب و مـسـبـبـات ـ ک 
یا به طریق ظاهریت و مظهریت و وحدت و کثرت ـ  . قـدس اهللا نفسه ، مى باشد) 1053(و الدین ،

که طریقه اعظم الفالسفۀ على االطالق ، حضرت صدرالمتاءلهین ، است ـ و آنچه راجع به نقـص و   
هـیـت اسـت ، و مـورد جـعـل نـیـسـت از جـهـت آنـکــه           عدم اسـت از شـجـره خـبـیـثـه مـا     

  .دون جعل است 
و توان گفت که حدیث شریف ، که سعادت و شـقاوت را در بطـن مـى دانـد، مقـصود از بطـن ام         

و . مـطـلق عـالم طـبـیـعـت اسـت کـه ام مـطـلق و مـشـیـمـه تـربـیـت اطـفـال طـبیعت اسـت           
 معناى عرفى خود دانست ، زیرا کـه سـعـادت چـون از کـمــاالت و              نتوان بطن ام را عبارت از آن      

و ظـاهــر   . فـعـلیـات اسـت ، از بـراى نـفـوس هـیـولویـه حـاصـل نـیـسـت ، مـگـر بـالقــوه              
و چون  . آن اسـت سـعـیـد در بـطـن ام بالفعل سعید است ، پس باید ارتکاب خالف ظاهرى نمود               

ین است ، متعین است حمل این حدیث شریف بر آن یا چیـزى کـه بـر     آنچه ذکر شد مطابق با براه     
بالجمله ، تـفـصیل در این باب و بیان برهانى آن از وظیفه خارج اسـت ، لـیکن گـاهى                    . آن برگردد 

  .قلم طغیان کند و بر خالف مقصود جریان یابد
  در بیان وجه حصر قلوب 

ن است کـه قلـوب یـا بـه ایمـان متـصف              بـعـضـى گـفـته اند که وجه حصر قلوب در این چهار آ          
بنابر اول ، یا متصف اند به ایمان به جمیع آنچه پیغمبر آورده ، یا به بعـضى دون                   . هـسـتـنـد، یا نه    

و بـنـابـر دوم ،   . اولى قلب مؤ من است ، و دومى قلبى است که در آن ایمان و نفاق است                  . بعضى  
  .اولى قلب منافق است ، دومى قلب مشرک  . یـا در ظـاهر تصریح به ایمان مى کند، یا نه

یعنى ، گاهى حقیقتا مؤ من شود به جمیع ماجـاء بـه   . و ایـن بـا حـدیـث شـریـف درسـت نـیـاید      
و اگر کسى ناچار بخواهـد، بهتـر آن اســت کــه     . النـبـى ، صلى اهللا علیه و آله ، و گاهى نفاق کند         

 جمیع ماجاء به النبى ، صلى اهللا عـلیـه و آله ،یـا نــه              چـنـین گوید که قلب یا داراى ایمان است به        
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بـنـابــر اول ، یــا ایـمــان در آن مــسـتـقـر            . بـنـابـر دوم ، یـا اظـهـار ایـمـان کـنـد، یـا نــه           . 
و از  . اسـت ، یـا گـاهـى ایـمـان آورد، گـاهـى رجوع کند، و در این حـال نـیـز اظهار ایمان نماید                

 معلوم شود که توبه کـسانى کـه از ایمـان بــه کـفــر و نـفــاق رجــوع کـنـنــد                       ذیل این حدیث  
  .گـرچـه مـکـرر هـم رجـوع کـنـنـد قبول شود

و در حدیث دیگرى که در کافى شریف است حضرت باقر، سالم اهللا علیه ، قلوب را به سـه قـلب                    
و قـلبـى کـه   . ب کافر است    قـلب منکوس که در آن خیرى نیست ، و آن قل          : تـقـسـیـم فـرمـوده   

و قلب مـفـتوح کـه در      . در آن نکته سوداء است ، و شر و خیر در آن جنگ کنند تا کدام غالب آید                 
آن چراغهاى روشن است که تا روز قیامت انوار آن خاموش نگـردد، و آن قلـب مـؤ مــن اســت                       

قــسـم اول در ایــن      و ایـن مـنـافـات بــا آن حـدیــث شـریــف نــدارد، زیــرا کــه                 ) 1054.(
حـدیـث اعـم از دو قـسـم در آن حـدیث است ، یعنى ، قلب مشرک و منافق ، زیـرا کـه قــلوب                       

و این منافات ندارد با آنکه منکوسـیت از صـفات ظـاهره قــلب               . ایـن سـه طـایـفه منکوس است      
 در آن و از ایـن جهـت ،  . مـشرک و کافر باشد، و مطبوعیت از صـفات ظـاهره قلـب منـافق باشـد               

  .حدیث هر یک را به یکى از آنها اختصاص داده است 
  فصل ، در بیان حاالت قلوب است 

باید دانــسـت   . و مـا قلب مؤ من را مقدم مى داریم تا به مقایسه به آن سایر قلوب نیز معلوم گردد                  
صـل کـه در عـلوم عـالیـه و مـعـارف حـقـه بـه وضـوح پـیـوسـتـه اسـت کـه حـقـیقت وجود ا              

حـقـیـقت نور است ، و این دو عنوان حکایت کنند از یک حقیقت بسیطه واحده بـدون آنکـه بـه                     
و نـیــز مـعــلوم شــده اســت کــه آنـچــه از              . جـهـات مـخـتـلفـه مـتـکـثـره رجـوع کـنـنـد    

و ایـن یـکـى از اصـول شـریـفه      . سـنـخ کـمـال و تـمـام اسـت راجـع بـه عـیـن وجـود اسـت           
و نـفــوس  . اى است که هرکس به نیل آن مفتخر شـده باشـد، فـتح ابـواب معـارف بـر او گــردد              

ــه     ــر آنک ــروم اســت ، مگ ــاجز و مح ــت ع ـــت آن ذات بحقیق ـــا از درک حـقـیـق ـــه م ضـغـیـف
دسـتـگـیرى غیبى گردد و توفیق ازلى شامل حال آید، و نیز معلوم است که ایمـان بـاهللا از سـنــخ                     

پـس ، چـون از کـمـاالت اسـت ، اصـل وجـود اسـت ، و               . ت مـطـلقـه اسـت    عـلم و از کـمـاال   
اصل حقیقت نور و ظهور است ، و آنچـه غیـر از ایمـان و متعلقـات آن اسـت ، از سـنخ کمـاالت                           

  .نفسانیه انسانیه خارج است ، و ملحق به ظلمات اعدام و ماهیات است 
  در بیان آنکه قلب مؤ من ازهر است 

و در کافى شریف از جنـاب صـادق ، علیـه الـسالم ،               .  که قلب مؤ من ازهر است        پس ، معلوم شد   
بـعـضـى مـردم را مـى بـیـنـى کـه از کمال فصاحت خطا نمى کنـد در              : نـقـل کـنـد کـه فـرمـود   

و بـعــضـى مــردم از قــلب خــود          . الم و یا واوى ، ولى قلب او از شب تاریک تـاریکتر اسـت                
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ر دهـد بـا زبـانـش ، و حـال آنـکـه قـلبــش مـثــل چــراغ نــوارانى اسـت                  نـمـى تـوانـد خـبـ  
و نیز قلب مؤ من بر طریقه مـسـتـقـیـمـه ، و مـشـى مـعـنـوى او بـه جـاده مـسـتـویـه                ) 1055.(

زیرا که اوال خارج از اصـل فـطـرت الهـیـه ، کـه حـق تـعــالى بــا دو دســت                  . انـسـانـیه است   
 چهل صباح تخمیر فرموده نشده ، و به همان فطرت توحید، که نقطه توجه کـمــال                 جمال و جالل  

مـطـلق و جـمـال تـام اسـت ، مشى نماید، و ناچار این حرکت معنویه روحانیه از مرتبه فـطــرت                  
و ایـن راه اسـتقامت روحـانى و جـاده           . مـخـمـره تـا غـایـت کمال مطلق اسـت بـدون اعوجـاج            

و .  و اما سایر قلوب ناچار خارج از فطرت و معوج از طریقه مستقیمه اسـت                 .مستوى باطنى است    
کـه بــر زمـیــن خــطى    ) اسـت (از حـضـرت رسـول اکـرم ، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، مـنـقـول    
این خط مـستقیم وسـطى طریقـه    : مستقیم کشیدند و خطوط دیگرى در اطراف آن کشیدند و فرمود 

  ) 1056.(من است 
  ن آنکه مؤ من بر طریق مستقیم است در بیا

و انـسـان کـامـل چـون مـظهر جمیع اسـماء و         . و ثـانـیـا، مـؤ مـن تـابـع انـسـان کـامـل اسـت         
صفات و مربوب حق تعالى و اسم جامع است ، و هیچ یک از اسماء را در آن غلبه تـصرف نیـست       

ى زاید بر اسمى نیـست ، و داراى  و خود نیز چون رب خود کون جامع است و مظهریت آن از اسم             
و سـایر   . مقام وسطیت و برزخیت کبرى است و سیرش بر طریقه مستقیمه وسطیه اسم جامع است                

اکوان هر یک اسمى از اسماء محیطه یا غیر محیطه در آنـهـا مـتصرف اسـت و مظهـر همـان اسـم                      
بـطـون اسـت و متـصرف آن       هستند، و بدء و عود آنها به همان اسم است ، و اسم مـقـابـل آن در                 

پس ، حق تعـالى     . نیست ، مگر به وجه احدیت جمع اسماء، که بیان آن مـنـاسـب این مقام نیست                
ان ربـى علـى     : چـنانچه فرماید ) 1057(به مقام اسم جامع و رب االءنسان بر صراط مستقیم اسـت ،           

و ظهـور اسـمى دون      یعنى مقام وسطیت و جامعیت بـدون فـضل صفتى بر صفتى           . صراط مستقیم   
مربوب آن ذات مقدس بدین مقام نـیـز بر صراط مـستقیم اسـت بـدون تفاضـل مقـامى از                    . اسمى  

مقامى و شاءنى از شاءنى ، چنانچه در معراج صعودى حقیقى و غایت وصول به مقام قـرب ، پـس                     
ـ                    ت در از عرض عبودیت و ارجاع هر عبادت و عـبودیتى از هر عابدى به ذات مقدس ، و قصر اعان

اهدنا : ایاک نعبد و ایاک نستعین ، عرض کند       : جمیع مقامات قبض و بسط به آن ذات مقدس بقوله           
الصراط المستقیم ، و ایـن صـراط هـمـان صـراطـى اســت کــه رب االءنــسـان الکــامل بـر آن                    

ت است ـ آن بر وجه ظاهریت و ربوبیت ، و این بر وجه مظهریت و مربوبیت ـ و دیـگـر مـوجودا  
و سائرین الى اهللا هیچیک بر صراط مستقیم نسیتند، بلکه اعوجاج دارند، یـا بـه جـانــب لطــف و                   

و مـؤ مـنـیـن چون تابع انسان کامـل هـستند در سـیر و              . جـمـال ، یـا بـه طـرف قـهـر و جـالل         
نـنــد و  قدم خود را جاى قدم او گذارند و بـه نـور هـدایـت و مـصـبـاح مـعـرفـت او سـیــر کـ         
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تـسـلیـم ذات مـقـدس انـسـان کامل هستند و از پیش خود قـدمى برندارنـد و عقـل خـود را در                     
کیفیت سیر معنوى الى اهللا دخالت نـدهـنـد، از ایـن جـهـت ، صـراط آنـهـا نـیـز مــسـتـقـیـم و                 

ط آنکه قلوب   حـشـر آنـهـا بـا انـسـان کامل و وصول آنها به تبع وصول انسان کامل است ، به شر                
صافیه خود را از تـصـرفـات شـیـاطـیـن و انـیـت و انانیت حفظ کنند، و یکسره خود را در سـیر                   

  .تسلیم انسان کامل و مقام خاتمیت کنند
  در بعض مکاید شیطان است 

و از تـصـرفـات خـبـیـثـه شیطانیه یکى آن است که انسان وجهه قلـب خـود را از جـاده مـستقیم                    
و یکـى از شـاهکارهاى بـزرگ شـیطان          . به صورت شوخى یـا شـیخى متوجـه کنـد          مـعوج کند و    

مـوسوس فى صدور ناس است که با بیانى شوخ و شنگ و تصرفاتى دلفریب گاهى بعضى مـشایخ                  
را به بناگوش شوخى دلبر در آویزد، و عذر این کبیره ، نه ، بلکه ایـن شــرک عــرفانى ، را چنـین                         

و گـاهى بعـض شـوخ       ! باشد، زودتر موفق بـه سـلب عالقـه شـود          آورد که قلب اگر احدى التعلق       
چشمان ابله را به صورت دیو سیرت شیخى عوامفریب ، نه ، بلکه شـیطان قـاطع الطریـق ، متوجـه      
کند، و عذر این شرک جلى را آورد به آنکه شیخ انسان کامل است و انسان از طریـق انـسان کامـل                       

و تـا  . ظهور نـدارد جـز در مـرآت احـدى شـیخ ، برسـد   باید به مقام غیب مطلق ، که به هیچ وجه  
یاد رخسار دلبند شوخ خـود، و ایـن یـک بــا صــورت مـنـکــوس شــیخ                ) با(آخر عمر آن یک     

نه آن ، عالقه حیوانیه اش سلب مـى شـود، و نـه ایـن از                 . خود به عالم جن و شیاطین ملحق شوند       
  .طریق کورکورانه به مقصود مى رسد

ت که مؤ من سیرش مستقیم و قلبش مستوى و تـوجهش الـى اهللا و صـراطش سـوى                    و بـایـد دانس  
است ، از این جهت در آن عالم نیز صراطش مستقیم و روشن و قامتش مستقیم و صورت و سیرت                  

و با این مقایسه قلب مشرک را نیز مى         . و بـاطـن و ظـاهـرش بـصـورت و هـیـئت انسانیت است          
 قـلبـش از فـطـرت الهـیـه خـارج و از نـقـطــه مـرکـزیــه کـمــال              تـوان فـهـمـیـد، کـه چـون   

مـتـمـایـل و از بـحـبـوحـه نـور و جـمـال مـنـحـرف اسـت و از تـبـعـیت هادى مطلق و ولـى                 
کـامـل منصرف و برکنار است ، و به انیت و انانیت خود و دنیا و زخارف آن مـصروف اسـت ، از                       

ـر نـیـز با سیرت و صورت مـستقیمه انـسانیه محـشور نگـردد و بـه                 ایـن جـهـت در عـوالم دیـگ    
صـورت یـکى از حیوانات منکوس الراءس محشور شود، زیرا کـه در آن عـالم صـورت و هیئـت                    
تـابـع قـلوب اسـت و ظـاهـر ظـل بـاطـن و قـشـر سـایـه لب اسـت ، و مـواد آن عــالم مـثــل            

و ایــن در مـحــل      . ل مـلکـوتـیــه بـاطـنـیــه نـدارنــد      ایـن نـشـئه تـعـصـى از قـبـول اشـکـا     
 هستند و از فطـرت مـستقیمه خـارج            پس قلوبى که از حق و حقیقت معرض         . خـود مبرهن است    

اند و به دنیا مقبل و متوجهند، سایه آنها نیز مثل خودشان از اسـتقامت خـارج و منکـوس و رو بـه                        
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 باشـد، و شـاید در آن عـالم بعـضى بـا روى خـود راه       طبیعت و دنیا، که اسفل السافلین است ، مى     
رونـد و پـاهاى آنها رو به باال باشد، و بعضى با شکمهاى خود راه رونـد، و بعـضى بــا دســت و                        

اءفمـن  : پـاى خـود چـون حـیـوانـات راه رونـد، چـنانچه در این عـالم مـشى آنهـا چنـین بـوده                    
مـمـکن است این   ) 1058.( على صراط مستقیم     یمشى مکبا على وجهه اءهدى اءم من یمشى سویا        

و در احادیـث    . مجاز در عالم مجاز در عالم حقیقت و ظهور و بروز روحانیـت حقیقـت پیـدا کنـد                  
شریفه در ذیل این آیه شریفه صراط مستقیم را به حضرت امیرالمؤ منین و حضرات ائمه معصومین                 

  :، علیهم السالم ، تفسیر فرمودند
اءفـمــن  : قـلت  : ـنـاده عـن اءبـى الحـسـن المـاضـى ، عـلیـه السـالم ، قـال           عـن الکـافـى بـاس  

ان اهللا ضــرب    : یـمـشـى مکبا على وجهه اءهدى اءم من یمشى سویا على صراط مستقیم ؟ قــال                
مـثـال مـن حـاد عـن والیـۀ على ، علیه السالم ، کمن یمشى على وجهه ال یهتدى الءمره ، و جعل                    

  ) 1059.(و الصراط المستقیم اءمیر المؤ منین ، علیه السالم . ویا على صراط مستقیم من تبعه س
خـداى تـعـالى در ایـن آیـه شـریـفـه مـثـلى زده اسـت ، و آن مـثـل کـسانى است کـه                 : فـرمـود

اى اعراض نمودند از والیت امیرالمؤ منین ، علیه السالم ، که آنها گویى راه مـى رونـد بــه رویـهــ          
و کسانى را که متابعت آن حضرت نـمـودنــد، قــرار داده بــه اره               . خـود و بـه هـدایـت نـرسـند    

  .و صراط مستقیم امیرالمؤ منین ، علیه السالم ، است . مـستوى و راست 
و در حدیث دیگر است مقصود از صراط مستقیم على ، علیه السالم ، و ائمه ، علیهم السالم ، است                     

).1060 (  
با جنـاب بـاقر العلـوم ، علیـه الـسالم ، داخــل               : ز کافى شریف از فضیل منقول است که گفت          و ا 

پس ، آن حضرت نظر مبارک افـکـنــد        . مـسـجد الحرام شدم ، و آن حضرت به من تکیه کرده بود           
اى فــضـیل ، ایـن طـور    " فـرمـود، بـه سـوى مـردم و مـا در بـاب بـنـى شـیـبـه بـودیـم ، پـس        

اى فــضیل ،    . نه مى شناختند حقى را و نه تدین به دینى داشـتـنــد           ! اهلیت طواف مى کردند   در ج 
خداوند لعـنت کند آنها را که خلقى هـستند         . نظر کن به آنها، پس همانا به رویها واژگونه در افتادند          

یم و صـراط مـستق    ) را... ( پس از آن قرائت فرمود آیه شریفه اءفمن یمشى           ".مسخ شده و منکوس     
  ) 1061.(را تفسیر به حضرت امیرالمؤ منین و اوصیا، علیهم السالم ، فرمود

و مـا پـیـش از ایـن ، بیان آنکه انسان کامل مشى و حرکت معنویش بر صراط مـستقیم مـى باشـد                      
و امـا بـیـان آنـکـه خـود انـسـان کامل صراط مستقیم است ، اکنون از مقصد ما               ) 1062(کـردیـم ، 

  .خارج است 
  تتمیم در بیان قلب منافق و فرق آن با قلب مؤ من
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از بیانات فصل سابق حال قلب مؤ من و مشرک ، بلکه کافر نیز، معلوم شد، و قلب منافق نـیـز بــه            
زیرا که قلب مؤ من از فطرت ساذجه سافیه اصلیه خود خــارج نــشـده ،                . مـقـایـسـه معلوم شود  

ـعـارف حـقـیـه بـه او القـا شـود، طـبـعــا قـبــول کنـد، و             هـر چـه از حـقـایـق ایـمـانـیـه و م      
تناسب بین غذا و متغذى ، که معارف و حقایق و مقام فطرت قلوب است ، محفوظ مــى بـاشــد،                     
از ایـن جـهـت ، قـلب مـؤ مـن را در حـدیـث دیـگـر، در کـافى شریف ، فرموده کـه مـفـتــوح           

ولى با  ) 1064( است اشاره به یکى از فتوحات ثالثه باشد،        و ایـن فـتح گرچه ممکن    ) 1063(اسـت  
  .این معنى نیز تناسب دارد

و امـا قـلب مـنـافـق چـون کـدورات و ظـلمـتـهـاى مـنـافـیـه بـا فطرت انسانیت پیدا کـرده ، از              
قبیل تعصبهاى جاهلیت و اخالق ذمیمه و حب نفس و جاه و غیر آن از منافیـات فطـرت ، از ایـن                       

مـخـتـوم و مـسـدود و مـطـبـوع اســت ، و کـلمــه حــق را بــه هـیــچ وجــه قـبــول        جهت  
نـکـنـد، و صـفـحـه آن چـون صـفـحـه کاغذى شده است که بکلى سـیاه و کـدر باشـد و قبـول                     

  .نقش نکند، و اظهار دیانت را از شیطنت خود وسیله دنیا و پیشرفت امور قرار داده است 
 قلب مشرک و منافق هـر دو منکـوس و مطبـوع اسـت ، چنانچـه معلـوم و                     و بـایـد دانـسـت کـه   

 هـر یـک بـه یـکـى براى آن است که مـشرک چـون قلـبش در                  واضح اسـت ، ولى اخـتـصـاص      
عبادت و خـضـوع مـتـوجـه بـه غـیـر مـعـبـود حـقـیـقـى اسـت و بـه غـیـر کمال مطلق اسـت                

یکى خضوع صـادقانه ، و دیگـر آنکـه ایـن            :  است   ، پس قلب او داراى دو خاصیت و خصوصیت        
خضوع چون به نقایص و مخلوقات مى باشد، اسباب نقص و کدورت قلوب آنـهـاست ، پس قلب               

. و اما منافق گاهى به حسب واقـع مشرک است          . و این صفت ظاهره آنهاست      . آنها منکوس است    
و گـاهــى در  . یت دیگرى نیز داردو در این جهت با مشرکین مساوى است در انتکاس قلب ، و مز   

 منکــوس اســـت ، ولــى  و آن نیــز گرچــه قلــبش . واقـــع کـافـــر و داراى هــیچ دیــانتى نیــست 
خـصـوصـیت دیگر در آن ظاهرتر است ، و آن خصوصیت و مزیت آن است که حق را به حـسب                    

نـیــن  صورت اصغا کند و در جمعیت حق داخل شود و تمام مطالب حقه اى که به گـوش مـؤ مـ                    
رسـد بـه گوش آنها نیز مى رسد، لیکن مؤ من براى صفاى باطنى قلبش مفتوح است و آن را قبول                    

  .مى کند، و منافق به واسطه ظلمت و کدورت قلبش مطبوع و مختوم است و آن را قبول نمى کند
ـ                      ه و ایـن کـه دو صـفـت از صـفات مؤ من را، که شکر در عطایا و صبر در بالیاست ، اختصاص ب

ذکر داده است ، براى آن است که این دو صفت در بین صفات مؤ من مزیت هایى دارد، و ایـن دو                       
و ما شمه اى از آن را در        . از امهات صفات جمیله است که از آنها صفات جمیله دیگر منشعب شود            

و ایــضـا دو صـفــت از صـفــات جـالل و            ) 1065(بـعـض احـادیـث سـابـقـه ذکـر کـردیـم ،     
 و قهر و لطف را بیان فرموده که تجلى به اعطا و ابتالست ، گرچه ابـتال از صـفــات لطــف                 جمال
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اسـت ، ولى چـون ظـاهـر بـه قهر است ، از آن به شمار آید، چنانچه در بحـث اسـماء و صـفات                       
  .و مؤ من در بین این دو تجلى همیشه قیام به عبودیت مى کند. حق مذکور است 

  لت از حق انتکاس قلب است ختام در بیان آنکه غف
و از بـیـانـات سـابـقـه مـعـلوم مـى شود که اگر نفوس یکسره متوجه به دنیا و تعمیر آن بـاشــند                   

و میزان  . و منصرف از حق باشند و ما گرچه اعتقاد به مبداء و معاد هم داشته باشند، منکوس هستند                 
و ایـن اعتقـاد یــا ایـمــان         .  آن اسـت     در انتکاس قلوب ، غفلت از حق و توجه به دنیـا و تعمیـر              

یا ایمان ناقص ناچیزى اسـت     ) 1066(نـیـسـت ، چـنـانچه پیشتر در شرح بعضى احادیث ذکر شد،         
بلکه کسى که اظهار ایمان بالغیـب و حــشـر و نــشـر کـنــد، و                . که منافات با انتکاس قلب ندارد     

ـ           ه عـمـل بـه ارکـان نـرسـانـد، او را باید در         خـوف از آن نـداشـتـه بـاشـد و ایـن ایـمـان او را ب
و ممکن است ایـنـطـور مـؤ مـنـیـن صـورى ، مـثـل اهــل  . زمره منافقین بشمار آورد نه مؤ منین    

طـائف ـ کـه در حـدیـث شـریـف مثل براى آن نوعلیه السالم ، زده است که گاهى مؤ من انـد و    
 ایـن ایـمـان بـیـمـغـزى کـه در مـلک بـدن آنـهـا بـه گاهى منافق ـ باشند، و خداى نـخـواسـتـه 

هـیـچ وجـه حـکـومـت نـدارد زایـل شـود، و بـا نـفـاق تـمـام از دنـیا منتقل شده جزء منـافقین                 
و این یکى از مهماتى است که باید نفوس ضعیفه ما به آن خیلـى اهمیـت دهنـد، و    . محشور گردند 

جـمـیـع ظـاهـر و باطن و سر و علن نافذ و جارى باشد، و چنانچـه             مراقبت کنند که آثار ایمان در       
به قلب دعوى ایمان دارنـد، ظـاهـر را هـم محکوم به حکم آن کنند تا ریشه ایمان در قلب محکـم              
و پابرجا شود و بـه هـیچ عایق و مانعى و تبدل و تغیرى زایل نـشود، و ایـن امانـت الهـى و قلـب                 

 فـطـرت الهـى مخمر بود، بى تصرف شیطان و دست خیانت بـه آن ذات               طاهر ملکوتى را، کـه بـه    
  .والحمدهللا اءوال و آخرا. مقدس باز پس دهند

  الحدیث الحادى و الثالثون
  حدیث سى و یکم

بـالسند المتصل الى الشیخ الجلیل ، اءفضل المحدثین ، محمد بن یعقوب الکلینى ، عن عــلى بــن                   
عن ربعى ، عن زرارۀ ، عن اءبى جعفر، علیه السالم ، قـال سـمـعـتـه              ابراهیم ، عن اءبیه عن حماد،       

و مـا قـدروا اهللا      : و کـیـف یـوصـف ، و قـال فـى کتابـه          . ان اهللا عـزوجـل ال یـوصـف      : یـقـول  
و ان النبى ، صلى اهللا علیه و آلـه ،           . فال یوصف بقدر، اال کان اءعـظـم مـن ذلک         ) 1067(حق قدره   
  کیف یوصف ، عبد احتجب اهللا عـزوجـل بـسـبـع و جـعـل طـاعـتـه فــى االرض              و  . ال یوصف   

و مـن   ) 1068.(و ما اتیکم الرسول فخذوه و ما نها کم عنه فـانتهوا           : کـطـاعـتـه فـى السـمـاء فـقال     
و کیـف  . و انـا ال نوصـف   . و فوض الیـه     . اءطاع هذا فقد اءطـاعـنـى ، و مـن عـصاه فقد عصانى           

و ان المؤ من    . و المـؤ مـن ال یـوصـف      . قوم رفـع اهللا عـنـهـم الرجـس ، و هـو الشـک          یوصف ،   
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لیلقى اءخاه فیصافحه ، فال یزال اهللا ینظر الیهما و الذنوب تتحات عن وجوههما کما یتحات الـورق                  
  ) 1069.(عن الشجر

  :ترجمه 
همانا خـداونــد   : الم ، مى فرمود   جـنـاب زراره گـویـد شـنـیـدم حـضـرت بـاقر العلوم ، علیه الس         

و چـگـونـه بـه وصـف آیـد و حال آنکه در کتاب خود فرمـوده  . عـزوجـل وصـف کـرده نـشـود   
پـس تـوصـیـف نشود خداى تعالى به عظمـت        . که تعظیم و تقدیر ننمودند خداوند را حق تعظیم          
لى به عظمـت و وصـفى مگـر    و همانا خداى تعا. و وصفى مگر آنکه حق تعالى بزرگتر از آن است     

و چگونه  . و همانا پیغمبر، صلى اهللا علیه و آله ، به وصف نیاید           . آنکه حق تعالى بزرگتر از آن است        
توصیف شود بنده اى که مـحـجـوب نـمـوده است او را خداى تعالى به هفـت حجـاب ، و قـرار                     

آنچه آورد براى شـما     : ودداده است اطاعت او را در زمین مثل اطاعت خودش در آسمان ، پس فرم              
بگیرید او را، و آنچه نهى فرمود شـما را از آن            ) یـعنى امر کرد به آن      (پیغمبر، صلى اهللا علیه و آله ،        

و کسى که اطاعت او کند اطاعت مرا کرده ، و کسى که معصیت او را کنـد                . ، خوددارى کنید از آن      
و چگونـه   . و مـا وصـف نـشویم        .  امـر را   و واگذار فرمود خداوند به سوى او      . معصیت مرا نموده    

و مـؤ مـن وصـف       . وصف شوند قومى که خداى برداشته است از آنها رجس را که آن شک است                
و هـمـانـا مؤ من مالقات کند برادر خود را پس مصافحه کند با او، پس پیوسته خداى تعالى                  . نشود

  .ها چنانکه برگ از درخت مى ریزدآنها، و گناهان مى ریزد از رویهاى آن) به (نـظـر مى فرماید 
و قــدر بــه     . قـدر بـه مــعناى انـدازه اسـت         : و مـا قـدروا اهللا ، جـوهـرى گـویـد      : شـرح قـوله   

و خـداى تعـالى     . و آن در اصـل مــصدر اسـت         . فـتـح دال و سـکـون آن بـه یـک مـعـنـاسـت         
نویـسنده گویـد ظـاهر آن    . ـ انتهى . ظیمه ما قدروا اهللا حق قدره اءى ، ما عظموا اهللا حق تع      : فرماید

و آن را کـنــایه آورده انـد از عـدم توصـیف و تعظـیم آنچنانچـه       . است که قدر همان اندازه است  
و توصیف خود اندازه گـیـرى مـوصوف است در لباس وصف ، و ایـن بـراى غیـر                  . سزاوار است   

ه اشـاره بـه آن خـواهیم نمـود          حق تعالى نسبت به آن ذات مقدس میسور و جایز نیـست ، چنانچـ              
  .انشاءاهللا 

و ایــشـان   . فـال یـوصـف بـقدر در نسخه مرحوم مجلسى ، رحمه اهللا ، بقدرۀ با تاء بـوده                : قـوله  
آنـرا از باب مثل دانسته اند و اختصاص آن را از بین سایر صـفات بـراى نـزدیـکـتــر بــودن بــه                      

مـمـکـن اسـت قــرائت شــود   : تقویت کردند و گفته اند   افـهام دانستند، و احتمال اشتباه نسخه را        
ولـى در نــسـخـه     ) 1070.(چـنـانـچـه در بـعـضى احادیـث دیگـر اسـت          ) اءى قـدر (بـه فـتـح   

و شاید بـقـدره بـا هـاء باشد، چنانچـه در بعـضى           ) 1071.(وافـى مـوافـق احـتـمـال ایشان است      
ون بلکه مقطوع است که از اغالط نسخه است ، زیرا کـه             و اما بقدره بـا تـاء مظن     . نسخ چنین است    
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نه به حـسـب مـعـنا سلیس است ، و نه به حسب لفظ حدیث صحیح مى باشـد، زیـرا کـه ضـمیر                       
و مرحوم مجلـسى از ضـیق خنـاق         . مذکر بـه آن ارجـاع شـده ، و تـاءویـل خـالف قـاعده است            

 تـعـقـل قـدرت حـق فــى الجـمــله و عــدم           این طور تـوجـیـه فـرمـودنـد، بـا آنـکـه امـکـان      
امـکـان تـعقل سایر صفات و فرق بین آن و دیگر صفات وجهى نـدارد، و از ایـن جهـت در نظـر                       

  .مبارک خود ایشان هم چندان موجه نبوده 
یعنى ، حت بــه مـعـنــى       . الحت ، حک الورق من الغصن       : قوله تتحات جوهرى در صحاح گوید     

تـحـات الشـى ء، تـنـاثــر و آن نیـز فـرو           : و گـویـد . ـاخـه درخـت اسـت    ریـخـتـن بـرگ از ش   
و ما بیان آنچه مناسب است در حدیث شریف در ضمن چند فصل به              . ریختن و متفرق شدن است      

  .رشته تحریر در مى آوریم 
  فصل ، در بیان مراد از عدم توصیف حق

ـداوند تعالى توصیف نـشود اشـاره بـه         بـدان کـه آنـچـه در ایـن حـدیـث شـریـف اسـت کـه خ         
توصیفاتى است که بعضى از اهل جهل و جدل از متکلمین و غیر آنها حق را بـه آن توصـیف مـى                       
کـردنـد، کـه تـوصـیـفـات آنـهـا مـسـتـلزم تـحـدیـد و تـشـبـیـه بـلکـه تعطیل بـوده ، چنانچـه       

و در باب نهى از توصیف      . ا اهللا حق قدره     و ما قدرو  : در خود این حدیث اشاره به آن فرموده بقوله          
  :در کتاب کافى شریف اخبار داللت بر آن دارد

کتبت على یدى عبدالملک بن اءعین اءلى اءبى        : بـاسـنـاده عـن عـبدالرحیم بن عیتک القصیر، قال        
فـان  ) یطخ ل بـالتــخاط   (ان قوما بالعراق یصفون اهللا بالصورۀ و بـالتخطیط،          : عبد اهللا ، علیه السالم      

سـاءلت : فـکـتـب الى   . راءیت ، جعلنى اهللا فداک ، ان تکتب الى بالمذهب الصحیح فى التـوحـیـد            
فـتـعـالى اهللا الـذى لیــس کـمـثــله        . الى ، رحـمـک اهللا ، عـن التـوحید و ما ذهب الیه من قبلک              

اهللا بخلقـه المفتـرون     شـى ء، و هـو السـمـیـع البـصـیـر، تـعالى عما وصفه الواصـفون المـشبهون              
  .على اهللا 

فـاعـلم ، رحـمـک اهللا ، اءن المـذهـب الصـحـیـح فـى التـوحـیـد مـا نزل به القرآن مـن صـفات                  
تعـالى عمـا    . فانف عن اهللا البطالن و التشبیه ، فال نفى و ال تشبیه هو اهللا الثابت الموجود               . اهللا تعالى   

  ) 1072.(وا بعد البیان و ال تعدوا القرآن فتضل. یصفه الواصفون 
عـبـدالرحـیم گوید نوشتم به حضرت صادق ، سالم اهللا علیه ، توسط عبدالملک کـه طایفـه اى در                   

یعنـى عـروق و رگ و پــى ، یــا            . (حق تعالى را توصیف کنند به صورت و تخطیط        "عراق اند که    
ـوحـیـد مـرقـوم پس اگر صالح مى دانید، فداى شما شوم ، مذهب صحیح را در ت            ) شکل و هیئت    

خدا تو را رحمت کند، از توحید سؤ ال کــردى و آنـچــه را               ": پـس مـرقـوم فرمود  . "فـرمـایـیـد
بـزرگ  ) یـعـنـى اهــل عـراق      . (در آن اخـتـیـار کـردنـد اشـخـاصـى کـه پـیـش تـو هـسـتـنـد        



 ٣٩٦

ـ                   چــه تـوصـیــف    است خدایى که نیست مثل او چیزى و او شنوا و بیناست ، بزرگتـر اسـت از آن
نـمـودنـد توصیف کنندگانى که تشبیه نمایند خداوند را بـه مخلـوقش ، ـ آنـهـایــى کــه افتـر و       

پس بدان ، خداوند تو را رحمت کند، که مذهب صـحـیح در توحید آنست              . دروغ ببندد به خداوند   
: و تـشبیه را   پس نفى کن از خـداونـد بطـالن        . که قرآن به آن نازل شده است صفات خداى تعالى           

نه نفى صفات کن که آن بطالن است ، و نه صفات شبیهه به خلق ثابت کند براى او کـه آن تـشبیه                        
اوست اهللا و ثابـت و موجـود، بزرگتـر اسـت از آنـچــه تـوصـیــف نـمـودنــد وصــف                     . است  

  ".لهى از قرآن تجاوز نکنید پس به ضاللت و گمراهى بیفتید بعد از بیان و تعلیم ا. کـنـنـدگان 
از تاءمل در این حدیث شریف و تدبر درست در صدر و ذیلش معلـوم شـود کـه مقـصود از نفـى                        
تـوصـیف حق ، تفکر نکردن در صفات و توصیف ننمودن حق مطلقـا، نیـست چنانچـه بعـضى از                    

زیـرا کـه در ایــن حـدیــث امــر فـرمــود بــه نـفــى        ) 1073(مـحـدثـیـن جـلیـل فـرمـودنـد،  
و ایـن خـود بـى تفکـر در     ) 1074(و تـشـبـیـه ـ چـنــانچه در بعـض روایـات دیگـر     تـعـطـیـل 

بلکه مقصود آن جناب آن است که توصـیف         . صـفـات و عـلم کـامـل بـه آنـهـا صـورت نـگـیرد       
نـنـمـایـنـد بـه آنـچـه الیـق ذات مـقـدس حـق تـعـالى نـیـسـت ، مـثــل اثـبــات صــورت و                 

  .صفات مخلوق که مالزم با امکان و نقص است ، تعالى اهللا عنه تـخـطیط و غیر آن از 
و اما توصیف حق تعالى به آنچه الیق ذات مقدس اسـت ، کـه آن در علـوم عالیـه میـزان صـحیح                         
بـرهـانـى دارد، پـس آن امـر مـطـلوبـى اسـت کـه کـتـاب خــدا و سـنــت رســول ، صـلى اهللا       

ن مـشحون اسـت ، و خـود حـضرت نیـز در ایــن حـدیــث        علیه و آله ، و احادیث اهل بیت از آ      
شـریـف اشـاره بـه مـیـزان صـحـیـح بـرهـانـى بـه طـریـق اجمال فرمـوده اسـت ، و بحـث در                   

و اینکه جناب صـادق ، عـلیــه الـسـالم ، فـرمـودنــد             . اطراف آن اکنون از مقصد ما خارج است         
ست براى کـسـانى که میـزان در صـفات را          توصیف حق از کتاب خدا خارج مشو، دستورى ا        ) در(

، و لهذا خـود     )نـیـست  (نمى دانند، نه آنکه توصیف به غیر صفاتى که در کتاب خـداسـت جـایـز              
آن سرور با آنکه این دستور را به طرف داده اند، مع ذلک توصیف فرمودند حق را بـه دو صـفت و                       

  .ست ، و آن ثابت و موجود است اسمى که در کتاب خدا ـ به حسب آنچه در نظر است ـ نی
آرى ، اگـر کـسـى بـا عـقـل ناقص مشوب به اوهام ، بى استناره به نور معرفت و تاءیید غـیـبــى                    
الهـى ، بـخـواهـد حـق را وصـف کـنـد بـه صـفـتـى ، نـاچــار یــا در ضــاللت تـعـطـیــل و                    

پـس ، بـر امـثـال مـا اشـخــاص       . ـودبـطـالن واقـع شـود، و یـا در هـالکـت تـشـبـیـه واقـع ش         
کـه قـلوب آنـهـا را حـجـابـهـاى غـلیـظ جـهـل و خـودپـسـنـدى و عادات و اخـالق ناهنجـار                
فرو گرفته الزم اسـت کـه دسـت تـصرف بـه عــالم غـیــب دراز نـکـنـنــد و از پـیــش خــود            

 مخلـوق نفـوس آنهـا نخواهـد         خـدایـانـى نـتـراشـنـد، کـه هـرچـه بـه خیال خود توهم کنند جز         
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  .بود
  

و این نکته نماند که مقصود ما از این که گفتیم این اشخاص دست به عالم غیب فـرا نبرنـد، نـه آن                       
است که سفارش باقى ماندن در جهل و خودپرستى را مى کنیم ، یا نعوذ باهللا مردم را دعــوت بــه                      

یــا از  ) 1075( یـلحــدون فـى اءسـمــائه    الحـاد بـه اسـمـاء اهللا مــى کـنـیــم ـ و ذروا الذیــن    
مـعـارف ، کـه چشم و چراغ اولیاء اهللا و پایه و اساس دیـانـت اسـت ، نـهى مى کنیم ، بلکه ایـن                      
خود دعوت به رفع این حجب غلیظه است ، و تنبه بـه آن اسـت کـه انـسـان تا گرفتـار توجـه بـه                 

، کــه اغــلظ جـمـیــع       )اســت   (ـدى  خود و حب جهالت و ضاللت و خـودبینى و خـودپــسـن           
حـجـب ظـلمـانـیـه اسـت ، از مـعـارف حـقـه و وصول به مراد و مقصود اصلى محروم خواهـد                 

و اگر خداى نخواسته دستگیرى غیبى از حـق تـعــالى یــا اولیــاى کامـل او نـشود، معلـوم                     . ماند
اللهم الیـک الـشکوى و      . نیست امرش به کجا منتهى شود و غایت حرکت و سیرش چه خواهد بود             

  ) 1076.(اءنت المستعان 
مـا سـرگـشـتـگـان دیـار جـهـالت و مـتـحـیــرین در تیـه ضـاللت و سـرگرمهاى بـه خـودى و            
خـودپـرسـتـى کـه در ایـن ظـلمـتـکـده مــلک و طـبـیـعــت آمـدیــم و چــشـم بــصـیـرت                 

دیـدیم و ظهـور نـور تـو را در اقطـار      نـگـشودیم و جـمـال زیباى تو را در مرائى خـرد و کـالن ن     
سماوات و ارضـیـن خـفـاش صـفت مشاهده ننمودیم و با چشم کور و قلب مهجور روزگار بـسر                 
بردیم و عمرى را به نادانى و غفلت نفس شمردیم ، اگر لطف بى پایان و رحمت نامتناهى سرشـار                    

نــد و جـذبــه روحـیــه       تـو مـددى نـکـنـد و ســوزى در قــلب و جــذوه اى در دل نـیـفـکـ               
) 1077.(ولى مـا هکـذا الظـن بـک          . حاصل نیاید، در این تحیر تا ابد بمانیم و ره به جایى نرسانیم              

بار الها، تفضلى فرما و دستگیرى نما و ما را بـه            . نـعـم تـو ابـتـدایـى و رحمت تو بى سابقه است          
  . اسماء و صفاتت روشن و منور فرماانوار جمال و جالل خود هدایت فرما، و قلوب ما را به ضیاء

  در بیان آنکه علم به حقیقت اسماء و صفات ممکن نیست 
پـوشـیـده نماند که ادراک حقیقت اوصاف حق و احاطه بر آنها و کیفیت آنها، از امورى اسـت کـه                    
دسـت بـرهـان از وصـول بـه آن کـوتـاه و آمـال عـارفـیـن از وصول به مغزاى آن منقطع اسـت ،                 
و آنچه به نظر برهانى و نظر تفکر علماء حکمت رسمیه ، یـا در مباحـث اسـماء و صـفات اربـاب                       
اصطالحات عرفانیه ، ذکر کرده اند، هر یک به حسب مــسـلک آنـهــا صـحیح و برهـانى اسـت ،                
ولیکن خود علم حجابى است غلیظ که تا خرق آن به توفیقات سـبحانى در سـایه تقـواى کامـل و                      

 انقطاع تام و مناجات صادقانه بـا جـناب ربوبى که خـود تـذکر حـق اسـت ، بـاز                     ریاضت شدید و  
دارد، زیرا که نادر اتفاق افتد که بدون بـذر علوم حقه ، به شرایط معهوده آن ، شجره طیبه معرفـت                     
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پس ، انسان در اول امر باید از ریاضت علمیه ، با قیام به جمیع               . در قلب روییده شود یا بارور گردد      
و اگر علـوم در     ) 1078.(العلوم بذر المشاهدات    : ایط و متممات آن ، دسـت نـکشد که گفته اند         شر

این عالم نیز به واسطه بعضى موانع به نتیجه تام نرساند انسان را، ناچار در عوالم دیگـر بـه ثمراتـى           
رح بعض  دلپسند منتهى شود، ولى عمده قیام به شرایط و مقدمات آن است که بعضى از آن را در ش                  

  .احادیث سالفه بیان کردم 
فـــصـل ، در بـیــان آنـکــه عــلم بــه حـقـیـقــت روحـانـیــت انـبـیــا و اولیــا بــه قــدم                        

  فـکـرحاصل نشود
بدان که معرفت روحانیت و مقام کمال جناب ختمـى مرتبـت ، صـلى اهللا علیـه و آلـه ، خاصـتا، و            

م ، نیز بـا قـدم فکـر و سـیر آفـاق و انفـس میـسور                   انـبـیـاى و اولیـاى مـعـصومین ، علیهم السال      
نـگـردد، زیـرا کـه آن بـزرگـواران از انـوار غـیـبـیـه الهـیـه و مظاهر تامه و آیات با هره جـالل و                  

و در سیر معنوى و سفر الى اهللا به غایۀ القصواى فناى ذاتى و منتهى العروج قـاب                  ) و(جـمـال اند،   
 گرچه صاحب مقام باال صاله نبى خـتـمـى است ، و دیگـر سـالکین در                قوسین او ادنى رسیده اند،    

اکنون در صدد بیان کیفیت سـیـر آن ذات مـقـدس ، و تـفـاوت            . عروج تبع آن ذات مقدس هستند     
مـعـراج روحـانـى او بـا معراج سایر انبیا و اولیا، علیهم السـالم ، نـیستیم ، و در مقام به ذکر یـک                     

 نورانیت آنها وارد است اکتفا مى کنیم ، زیرا که ادراک نورانیت آنها نیز نورانیت                حدیث که راجع به   
  .باطنیه و جذبه الهیه مى خواهد

  
سـاءلتــه عــن عــلم      : کـافـى بـاسـنـاده عـن جـابـر عـن اءبـى جـعـفـر، عـلیـه السـالم ، قـال            

روح القــدس ، و روح      : مـسۀ ارواح    یـا جـابر، ان فـى االءنبیـاء و االءوصـیاء خ            : فقال لى   . العالم  
فـبــروح القــدس ، یــا جـابــر،         . االیـمـان ، و روح الحـیـوۀ ، و روح القــوه و روح الـشـهـوۀ               

یـا جـابر، ان هـذه االءربعـۀ اءرواح          : ثـم قال   . عـرفـوا مـا تـحـت العـرش الى مـا تـحـت الثـرى         
  ) 1079.(و ال تلعب یصیبها الحدثان ، اال روح القدس ، فانها ال تلهو 

سـاءلت اءبـا عـبـداهللا ، عـلیــه الـسـالم ، عــن قـول اهللا              : و بـاسـنـاده عـن اءبـى بـصـیـر، قـال       
و کذلک اءوحینا الیک روحا من اءمرنا مـا کنـت تـدرى مـا الکتـاب و ال االءیـمــان        : تبارک تعالى   

عـظــم مــن جـبـرئیــل و میکائیـل ،          خـلق مـن خـلق اهللا تـبـارک و تـعـالى ، اء        : قـال  ) 1080.(
و هو مع االءئمۀ مـن بعـده صـلوات اهللا           . کان مع رسول اهللا ، صلى اهللا علیه و آله ، یخبره و یسدده               

  ) 1081.(علیهم 
از حدیث اول معلوم شد که براى انبیا و اوصیا، علیهم السالم ، مقام شامخى است از روحانیت کــه   

و .  به آن مقام احاطه علمى قیومى دارند به جمیـع ذرات کــائنات               و. آن را روح القـدس گـویـنـد    
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در آن روح غفلت و نوم و سهو و نسیان و سایر حوادث امکانیه و تجددات و نـقـایـص مـلکـیــه                    
چنانچه از حدیث دوم مـعـلوم شـود کـه       . نیست ، بلکه از عالم غیب مجرد و جبروت اعظم است            

ـبـرئیـل و میکائیل ، که اعظم قاطنین مقام قـرب جبـروت هـستند،              آن روح مـجـرد کـامـل ، از ج      
  .اعظم است 

آرى ، اولیـایـى کـه حـق تـعـالى بـا دو دسـت قـدرت جـمـال و جـالل خـود تـخـمـیـر طینت                
آنها را کرده و در تجلى ذاتى اولى ، به جمیع اسماء و صفات و مقام احدیت جمع در مرآت کامـل                      

، و تعلیم حقایق اسـماء و صـفات در خـلوتـگــاه غـیــب هـویــت فـرمــوده ،       آنها ظهور نموده    
دسـت آمـال اهـل مـعـرفــت از دامــن کـبـریــاى جــالل و جـمــال آنـهــا کـوتــاه و پــاى                      

و در حـدیث نبـوى      . مـعـرفـت اصـحـاب قـلوب از نـیـل وصول به اوج کمال آنها در گل است              
و نویـسنده شـمه اى از       ) 1082.( علـى ممـسوس فـى ذات اهللا تعـالى            :صلى اهللا علیه و آله ، است        

سریان مقام نبوت و والیـت را چـون خـفـاش کـه از آفــتاب عالمتـاب بخواهـد وصـف کنـد در                     
  .به رشته تحریر در آورده ) 1083(سابق ایام در رساله اى على حده موسوم به مصباح الهدایۀ 

  فصل
کـیـف یـوصـف ، عـبـد احـتـجـب اهللا      : ف کـه مـى فـرمـایـد   در ایـن فـقـره از حـدیـث شـریـ     

  .عزوجل بسبع احتماالتى داده اند که بعضى از آن را ذکر مى کنیم 
و آن چنین است کـه  . اول ، آن اسـت کـه مـحدث عارف کامل ، مرحوم فیض رحمه اهللا ، فرمودند         

زار حجاب است از نـور و ظلمـت ،   در حـدیـث وارد اسـت کـه از بـراى خـداونـد تعالى هفتاد ه 
. آنها را محترق کند انوار جمال او آنچه را که منتهـى شـود بـه آن بـصر او                   ) کـند(که اگـر کـشـف    

پـس بـنـابراین ، محتمل است که معنى احتجب اهللا بسبع آن باشد کـه تمـام حجـب مرتفـع شـده                      
بـنـابـرایــن  ) 1084.(مـانــده  حـتـى آنـکـه از هـفـتـاد هـزار حـجـاب هـفـت حـجـاب بـاقـى        

و لفــظ جــالله فاعـل    . احـتـمـال ، تـقـدیـر چـنـیـن شـود کـه احـتـجـب اهللا عـنــه بــسـبـع     
  .شود

امـا بـه    . و ایـن احـتـمال گرچه از سایر احتماالت مناسبتر شاید باشد، ولى خالى از مناقشه نیست                
آن است که از این مقصود تعبیر کنند که مـا         حسب لفظ، زیرا که در مقام توصیف و تعریف مناسب           

بسبع و به عبارت دیـگـر بـنابراین ، کمـال         ) اال(ما احتجب اهللا عنه     : یا. بسبع  ) اال(احتجب عن اهللا    
پیغمبر و عدم جواز توصیف او، به نداشتن آن حجب دیگر است نه داشـتن هفـت حجـاب ، پـس                      

 معنا، زیرا که ظاهر آن اسـت که این حجب که از            و اما به حسب   . مناسب بود که آن را ذکر فرمایند      
براى حق تعالى است از نور و ظلمت حجب خلقى باشد نـه اسـماء و صـفـاتــى ، بـنـابـرایــن ،                      

کـه اقـرب از نـور پـاک رسـول اکـرم ، صـلى اهللا عـلیـه و آلـه ، خلقـى باشـد، بـا                     ) اسـت  (الزم  
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 مخلوق اول است ، بلکه حجب اسمائى و صفاتى          آنکه ثابت شده است که آن ذات حجاب اقرب و         
و اما مقامات و لطایف سبعه خـود        . نیز براى آن سرور نیست ، چـنـانـچه در مقام خود مقرر است             

  .آن سرور نیز حجاب خود او نیست 
وجه دوم آن است که محدث خبیر، مرحوم مجلسى ، اعلى اهللا فى القـدس مقامـه ، وجیـه دانـسته                      

و آن آن اســت کــه ایــن جـمــله بــر        . ضـى دیـگـر هـم نـقــل فـرمــوده انــد        انـد، و از بـعـ   
سـبـیـل مـقـدمـه ذکـر شـده ، و مـقـصـود آن اسـت کـه آن حــضرت را بـه جملـه هـاى بعـد                      

از ) کـه   (چه طور مى توان بنده اى را توصیف کرد که خداونـد             ": یـعـنـى  ) 1085.(توصیف کـنـد 
) خـود (جـاب پـنـهـان اسـت ، طـاعـت او را در زمـیـن مـثـل طـاعـت بـنـدگـان بـه هـفـت حـ  

در آسمان قرار داده ، مثل پادشاهى که خود در پـس هفـت حجـاب اسـت از رعیـت و مـمـکــن                        
نـیـسـت بـراى آنها وصول به او، ولى وزیرى را واسطه قرار دهد و مبعوث کند به ســوى آنـهــا،                    

 و مراد از سبع حجاب سـمـاوات سـبـع اسـت         ".مر او امر من است      و بـه آنـهـا بـنـویـسـد کـه ا     
و احـتـمـال دیـگـرى نـیــز  . کـه وحـى حـق از مـاوراى آنـهـا بـه تـوسـط پـیـغـمـبر به ما رسد   

و ) 1086.(قـریـب بـه این داده اند، اال اینکه هفت حجاب را حجب نوریه اسمائیه گـرفـتــه انــد                
اقشه معنویه سابقه را ندارد، ولى به حسب لفظ و مقام توصیف نیز بعید است               ایـن احتمال گرچه من   

  .، بلکه بعیدتر از سابق است 
و احـتـمـال دیگر در این مقام هست که به حسب معنـا خیلـى صـحیح و دلچـسب اسـت ، و بـه                         

ه یـا آنکـ   : حسب مقام نیز مناسب است ، اال آنکه صحت آن احتمال مبتنى است بر یکـى از دو امـر                   
و یا آنکه متعدى به باء نمـودن آن جـایــز           . احتجب متعدى و بـه مـعنى حجب استعمال شده باشد        

و آن احـتـمــال دو امــر، آن اســت کـه            . و در هـر صـورت ، مـفـعـول مـقـدر بـاشــد        . بـاشـد
چگونه مى توان بنده اى را توصیف کرد که حق تعالى محتجب نموده او را بـه هفـت حجـاب ، و                       

 جمال او روحانیت او، که هم افق با مشیت است ، هفت حجاب از مـرتبه طبیعـت تـا مرتبـه                      براى
یا از مرتبه ملک طبیعت خود آن سرور، تا مـقــام غـیـبــت هـویــت آن                . مشیت مطلقه قرار داده     

ولى در لغـت و اسـتـعماالت شاهدى براى تعدیه احتجب نیـافتیم ، گرچـه              . حـضـرت قـرار داده    
و العلم عنداهللا ، و لعل اهللا یحـدث بعـد           . اى ادب مى گفتند که تعدیه آن با باء مانع ندارد          بعض علم 
  ) 1087(ذلک اءمرا

فـــصـــل ، در بـــیـــان مـــعـــنـــى تـــفـــویـــض امـر بـه رسول خدا، صلى اهللا علیـه و               
  اللت بر آن داردآله و سلم ،چنانچه در این حدیث شریف است و احادیث کثیره دیگر نیز د

و آن عبارت   . بدان که از براى تفویض یک معنایى است که در مبحث جبر و تفویض مذکور است                 
از آن است که حق تعالى در امرى از امور، از غایت القصواى خلقت عوالم غیبیه و مجرده تا منتهى                    
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مـنـعــزل فـرمـایــد، و     النهایات عالم خلق و تکوین ، خود را، نعوذ باهللا ، از تصرف قیومى در آن                 
امـر آن را بـه مـوجـودى ، چـه کامل و تـام و روحـانى و صـاحب اختیـار و اراده ، یـا موجـودى           
طبیعى و مسلوب الشعور و االرادۀ ، واگـذار کـنـد کــه آن مـوجــود در آن امــر تــصـرف تــام                      

ر تـشریع و در سـیــاست       و تفویض به این معنا نه در امر تکوین و نـه در امـ              . مـستقل داشته باشد  
عباد و تاءدیب آنها به احدى ممکن نیست بـشود، و مـستلزم نقـص و امکـان در واجـب و نفـى و                  

  .امکان و احتیاج در ممکن است 
که آن عبارت است از سلب آثار خاصـه از مراتـب وجـود، و نـفــى           . و در مـقـابـل آن جبر است       

و ایـن نـیـز مـطـلقــا بـاطــل و        . یـط یـکـبـاره   اسـبـاب و مـسـبـبـات یـکـسـره و القـاى وسـا      
و ایـن نـیـز اخـتـصـاص بـه افـعال مکلفین نـدارد، چنانچـه           . مـخـالف بـا بـرهـان قـوى اسـت      

مشهور است ، بلکه نفى جبر و تفویض به این معنا سنۀ اهللا جـاریـه است در تمام مراتب وجـود و                     
و اخـبــارى کــه نـفــى       . از وظیفه ایـن اوراق اســت        و تحقیق این خارج     . مشاهد غیب و شهود   

و ایــن   . جـبـر و تـفـویـض فـرمـودنـد بـه ایــن مـعـنــاى از تـفـویــض مـحـمــول اســت                 
اخـبـارى کـه اثـبـات تـفـویـض نـمـوده ـ چـه در تـشریع بعض احکام مـثل روایت شریفین که  

رسـول خـدا، صـلى اهللا علیـه و آلـه ،       : د که فرمود  در کافى سند به حضرت باقر علیه السالم ، رسان         
: شخـصى از آن حـضرت پرسـید   . قرارداد دیه عین و نفس را، و حرام فرمود نبیذ و هر مـسکرى را             

آرى ، تـا مـعــلوم شــود کــسـى کــه           ": فـرمـود) یعنى وحى برسد   ("بدون آنکه چیزى بیاید؟   "
و ) 1088(".نـد از کـسى کـه معـصیت او کنـد         اطـاعـت رسـول خـدا، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، کـ         

و مستحب نمودن روزه شعبان و سه روز از هــر           ) 1089(مثل اضافه نمودن بر نمازها چند رکعت ،       
یـا مـطـلق امـور خـالیــق ، چـنـانـچــه در روایــات شـریــفه دیگـر اسـت مثـل                   ) 1090(مـاه ، 

لیه السالم ، و اءبا عبداهللا ، عـلیـه السالم ،          باسناده عن زرارۀ قال سمعت اءبا جعفر، ع       : روایت کافى   
مــا  : ثـم تـال هــذه االیــۀ   .  الى نبیه اءمر خلقه لینظر کیف طاعتهم  ان اهللا عزوجل فوض     : یقوالن  

و روایـات دیـگـر بـه ایــن مــضـمـون   ) 1091.(اتـیـکـم الرسـول فـخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا 
  .د اسـت ـ بـر غـیـر ایـن مـعـنـا محمول است یـا قـریـب بـه آن نـیـز وار

یکى آن است که جناب محدث خبیر، مجلسى        . و عـلمـاى اعـالم وجوهى و محاملى ذکر فرمودند       
، رحـمـه اهللا ، از ثـقـۀ االسـالم ، کـلیـنـى ، و اکـثـر مـحـدثـیــن نـقــل فـرمـودنــد، و خــود                     

ـ      د، و حـاصـل آن ایـن اسـت کـه خـداى تـعـالى پــس از            ایـشـان نـیـز آن را اخـتـیـار فـرمـودن
آنـکـه پـیـغـمـبـر را تـکـمـیـل فـرمـوده بـه طـورى کـه هیچ امرى را اختیار نفرماید مگـر آنکـه                 
موافق حق و صواب باشد و به خاطر مبارک آن سرور چیزى خطور نکند که مخالف خواست خـدا                

ن بـعـضـى امـور را، مـثـل زیـاد نمودن در رکعات فرایض          باشد، تفویض فـرمـوده بـه او تـعـیـیـ     
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 براى اظهـار شـرف و کرامـت آن            و این تفویض    . ، و تعیین نـوافـل در روزه و نـماز، و غیر ذلک            
و اصل تعیین آن حضرت و اختیار او به غیر طریق           . سرور اسـت در بارگاه قدس الهى ، جل جالله          

از اخـتـیـار آن ســرور، تـاءکـیــد شــود آن امــر از طـریــق               وحـى و الهـام نـیـسـت ، و پـس        
و وجوه دیگرى قریب به این وجه مرحوم مجلسى ، اءعلى اهللا مقامه ، شـمرده ، از                  ) 1092.(وحـى  

قـبـیـل آنـکـه تـفـویـض امر سیاست و تعلیم و تاءدیب خلـق بـه آن حـضرت شـده اسـت ، یـا                       
ن ، یـا عـدم اظـهـار آن بــه حــسـب مــصـالح اوقــات ،         تـفـویـض بـیـان احـکـام و اظـهـار آ     

ولـى در هیچیـک از ایـن        ) 1093.(مثل زمان تقیه ، به آن حضرت و سـایر معـصومین شـده اسـت                 
وجـوهـى کـه ایـن بـزرگـواران ذکـر کرده اند بیان کمیت تفویض امر بـه آنهـا و نیـز بیـان فــرق              

 بلکه از کلمات آنها و خصوصا مرحوم مـجـلـسـى          بـیـن ایـن تـفویض با تفویض مستحیل نشده ،       
، رحـمـه اهللا ، مـعلوم مى شود که اگر مطلق امر ایجاد و اماته و رزق و احیـا بـه دســت کــسـى                         
غـیـر حـق تـعـالى بـاشـد، تـفـویـض اسـت ، و قـائل بـه آن کـافــر اســت ، و هـیــچ عـاقلى                     

ت را مـطـلقـا از قـبـیــل اسـتـجـابــت دعــوات          و امر کرامات و معجزا    ). نکند(شک در کفر آن     
دانـسـتـه انـد و حـق را فـاعـل آن امـور دانـنـد، ولى تـفـویـض تـعـلیـم و تـربـیــت خــلق و                  

و این مبحث   . مـنـع و اعـطـا در انـفـال و خمس و جعل بعض احکام را درست و صحیح شمارند               
، فضال از آنکه در تحت میزان صحیح آمده باشـد، و            از مـباحثى است که کمتر تنقیح مورد آن شده          

نویـسنده نیـز بـا ایـن قـصور بــاع و             . غـالبـا یـک گـوشه مطلب را گرفتند و بحث از آن نمودنـد           
نـقصان استعداد و اطالع و کاغذ پاره و قلم شکسته نمى توانم وارد این وادى حیرت انگیز شـوم از     

  .طور نتیجۀ البرهان ناچارم و اظهار حق را العالج روى مقدمات ، ولى از اشاره اجمالیه به 
  در اشاره اجمالیه به معناى تفویض 

بـاید دانست که در تفویض مستحیل ، که مغلولیت یداهللا و تاءثیر قدرت و اراده عبد باشد مـستقال،                   
ام چنانچه احیـا و اماتـه و ایجـاد و اعـد           . ما بین عظایم امور و صغایر آن به هیچ وجه فرقى نیست             

قلب عنصرى به عنصرى تفویض به موجودى نتواند بود، تحریک پــر کـاهــى نـیــز تـفـویــض                  
نـتـوانـد بـود، ولو بـه مـلک مـقـربـى یـا نـبـى مـرسـلى ، از عقول مجـرده و سـاکنین جبـروت                   

و تمام ذرات کائنات مـسخر در تـحــت اراده کـامــله حــق و بــه                 . اعلى گرفته تا هیوالى اولى      
یـچ وجـه و در هـیـچ کـارى اسـتـقـالل نـدارند، و تمامـت آنهـا در وجـود و کمـال وجـود و                      هـ

حرکات و سکنات و اراده و قدرت و سـایـر شـئون محتاج و فقیـر، بلکـه فقـر محـض و محـض                       
چنانچه با قیومیت حق و نفى اسـتـقـالل عـبـاد و ظـهـور و نفوذ ارادۀ اهللا و سریان آن نیـز                   . فقرند
 امور عظیمه و هیچ فرقى نـیـسـت ، چـنـانـچـه مـا بـنـدگـان ضـعـیـف قــادر هــسـتـیـم                مابین

بـه اعـمـال ضـعـیـفـه ، از قـبـیـل حـرکـت و سـکـون و سـایـر افـعــال ، بـنـدگــان خــاص                  



 ٤٠٣

اد خـداونـد و مـالئکـه مـجـرده قـادرنـد بـه افـعـال عـظـیـمـه احـیـا و امـاتــه و رزق و ایـجــ         
و هـمان طور که جناب ملک الموت مـوکـل بـه امـاتـه اسـت و امـاتــه او از قـبـیــل                  . و اعـدام   

اسـتـجـابـت دعـا نـیـسـت ، و از قـبـیـل تـفـویـض بـاطـل هــم نـیــسـت ، هـمـیــن طــور                  
 ایجـاد و اماتـه   اگـر ولى کـامـل و نـفس زکیه قویه اى ، از قبیل نفوس انبیا و اولیا، قادر بر اعدام و 

و احـیـا بـه اقـدار حـق تـعـالى بـاشــد، تـفـویــض مـحــال نـیــسـت و نـبـایــد آن را باطـل              
و تفویض امر عباد به روحانیت کامله اى که مشیتش فانى در مشیت حـق و اراده اش ظــل                    . شمرد

نچه که مطابق نظـام  اراده حـق است ، و اراده نکند مگر آنچه را حق اراده کند و حرکتى نکند مگر آ  
و ایــن   . اصلح است ، چه در خلق و ایجاد و چه در تشریع و تربیت ، مانع ندارد بلکه حق اسـت                      

چنانچه اشاره به این معنى نموده است در حدیث ابن سـنان کـه در فـصل          . حـقیقتا تفویض نیست    
  .بعد مذکور مى شود

و .  نیست و مخالف براهین متقنـه اسـت          و بـالجمله ، به آن معناى اول ، تفویض در هیچ امر جایز            
بـه مـعـنـاى دوم ، در تـمام امور جایز است ، بلکه نظام عالم درست نشود مگر با ترتیب اسباب و                    

و بدان کـه تـمـام ایــن معـانى ، کـه بـه             ) 1094.(اءبى اهللا اءن یجرى االمور اال باءسبابها      : مسببات  
ق میزان صـحیح برهـانى و ذوق و مـشرب عرفـانى و              طریق اجمال ذکر شده ، برهانى است و مطاب        

  .و اهللا الهادى . شواهد سمیعیه است 
  فصل ، در اشاره به مقامات ائمه ، علیهم السالم ، است 

بـدان کـه از بـراى اهـل بـیـت عـصـمـت و طـهـارت ، عـلیهم الصالۀ والسالم ، مقامات شـامخه                 
 ادراک آن علما نیز از طاقت بشر خارج و فوق عقـول             روحـانیه اى است در سیر معنوى الى اهللا که        

اربــاب و شــهود اصــحاب عرفــان اســت ، چنانچــه از احادیــث شــریفه ظــاهر شــود کــه در مقــام 
روحـانـیـت بـا رسـول اکـرم ، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، شـرکـت دارنـد و انـوار مـطهره آنها قبـل                

  .مید ذات مقدس داشتنداز خلقت عوالم مخلوق و اشتغال به تسبیح و تح
کـافـى بـاسـنـاده عــن مــحمد بـن سـنان قـال کنـت عنـد اءبـى جعفـر الثـانى ، علیـه الـسالم ،              

یــا مـحـمــد، ان اهللا تـبــارک و تـعــالى لـم یــزل               : فـاءجـریـت اخـتـالف الشـیـعـۀ ، فـقـال      
 ثم خلق جمیـع االءشـیــاء       مـتفردا بوحدانیته ، ثم خلق محمدا و علیا و فاطمۀ ، فمکثوا اءلف دهر،             

فـاءشـهـدهم خلقها و اءجرى طاعتهم علیها و فوض امورها الیهم ، فهم یحلـون مـا یــشـاؤ ون و                    
یــا مـحـمــد،    : ثـم قـال   . یـحـرمـون مـا یـشـاؤ ون ، و لن یـشـاؤ وا اال اءن یـشـاء اهللا تـعـالى               

خـذها الیـک یـا      . ، و مـن لزمهـا لحـق         هذه الدیانۀ التى من تقدمها مرق ، و من تخلف عنها محـق              
  ) 1095.(محمد



 ٤٠٤

کیف کنتم حیث کنتم فى االضـلۀ      : و بـاسـنـاده عـن المـفـضل قال قلت البى عبداهللا ، علیه السالم            
یـا مفضل ، کنا عند ربنا، لیس عنده اءحد غیرنا فى ظلۀ خضراء، نسبحه و نقدسه و نهلله                  : ؟ فـقـال   

و ال ذى روح غیرنا حتى بداله فى خلق االشیاء، فخلق ما شاء کیف              و نمجده ، و ما من ملک مقرب         
  ) 1096.(شاء من المالئکۀ و غیرهم ، ثم اءنهى علم ذلک الینا

و احـادیـثـى که در طینت ابدان و خلق و ارواح و قلوب آنها و آنچـه کـه بـه آنهـا از اسـم اعظـم                           
رحمت شده ، از علـوم انبیـا و مالئکـه و            اعـطـا شـده و عـلومـى کـه به آنها از خزینه غیب الهى م           

بـاالتـر از آن ، آنـچـه در وهـم مـن و تــو نـیـایــد، و آنـچــه در سـایــر فــضـایـل آنـهــا در                       
ابـواب مـتـفـرقـه کـتـب مـعـتـبـره اصـحـاب ، خـصـوصـا اصـول کـافــى اســت بــه قـدرى                

کـسى آگــاه نـگــردد جــز خــود ذوات           است که عقول را حیران کند و به اسرار و حقـایق آنهـا               
و در این حدیث شریف که ما اکنون به شرح آن اشـتـغـال داریـم اشـاره بـه یـکى                . مـقـدسه آنان   

و آن آیه تطهیر است که از طـریـق عـامـه و خـاصـه اخـبـار بـه حـد تـواتــر                . از فضایل فرموده    
 مراد از اهل بیت به اتفاق شیعه و استفاضه          و. اسـت کـه در شـاءن اهـل بـیت عصمت وارد است          

اخبار یا تواتر آن از طـریـق عـامـه در ایـن آیـه شـریـفـه اهــل بـیــت عــصـمـت و طـهــارت        
  .اسـت کـه ذکـر آن از قبیل توضیح واضحات است 

  در بیان حقیقت عصمت است 
 و در بــعض احادیـث       و رجس را در این حدیث شریف و احادیث شریفه تفسیر به شک فرموده ،              

مالحظه شرح بعضى احادیث سابقه معلوم شود که نفى شک          ) از(و  . تطهیر از جمیع عیوب شمرده      
مستلزم نفى عیوب قلبیه و قالبیه است ، بلکه مستلزم عصمت است ، زیـرا کـه عــصـمـت امــرى                   

 حالتى است نفـسانیه     اسـت بـرخـالف اخـتـیـار و از قـبـیـل امـور طـبـیعیه و جبلیه نیست ، بلکه            
آنچـه از خطیئـات و      . و نورى است باطنیه که از نـور کـامـل یـقـیـن و اطمینان تام حاصـل شـود               

و درجات یقین و ایمان     . معاصى که از بنى االنسان صـادر مـى شـود از نقصان یقین و ایمان است               
ـا و اطـمـیـنـان تــام آنـهــا،       یـقـیـن کـامـل انـبـی  . به قدرى متفاوت است کـه در بـیـان نـیـایـد       

یقین على بن ابیطالب ،     . کـه از مـشـاهده حضوریه حاصل شده ، آنها را معصوم از خطیئات نموده              
اگر همه عالم را به من دهند که یـک مورچـه را             : علیه السالم ، او را بـه آنجا رسانده که مى فرماید          

  ) 1097.(در حبه اى که برداشته ظلم کنم ، نخواهم کرد
در هـر صـورت ، زوال شـرک و شـک را و تـطـهـیــر از ارجــاس و اخـبــاث عـالم طبیعـت و                       
ظلمات تـعـلقـات بـه غـیر حق تعالى شاءنه و کدورت انیت و حجـاب غلیظـه انانیـت و رؤ یـت                     

ص غیریت کـه به اراده ازلیه از انوار قدسیه الهیه و آیات تامه ربوبیه گردیده و آنها را خلص و خـال                   



 ٤٠٥

بـراى خـود فـرمـوده ، از مقاماتى است که به وصف و بیان درست نیاید، و چـون عنقـاى مغـرب                     
  ) 1098.(عنقا شکار کس نشود دام باز گیر: غیب هویت دست آمال از ذروه جالل آن کوتاه است 

  فصل ، در بیان آنکه ایمان به وصف نیاید
. ه به حقیقت نوریه آن کمتر کسى آگاه گـردد         بـدان کـه ایـمـان نـیز از کماالت روحانیه اى است ک         

حتى خود مؤ منین تا در عالم دنیا و ظلمت طبیعت هستند، از نورانیت ایمان خـود و کرامـاتى کــه         
انسان تا در این عالم است ، وضـعیات ایــن           . در پـیـشـگاه مقدس حق براى آنهاست مطلع نیستند       

که هرچه از کرامات و نعـم آن عــالم        ) مى کند  (عـالم و عادات آن او را به طورى ماءنوس به خود          
فورا به یک صورت ملکى مقایسه مى کند، مثال کـرامتهایى را           . و یـا خـذالن و عـذاب آنـجا بشنود      

که حق تعالى براى مؤ منین وعده فرموده بهتر فرض مى کند، با اینکه ایـن مـقایـسه قیـاس بـاطلى                      
ه تصور ما درست نیاید و بــه قــلب مــا نظیـر آنهـا                نعمتهاى آن عالم و روح و ریحانش ب       . است  

ما نمى توانیم تصور کنیم که یک شربت آب بهشت داراى تـمــام لـذات مـتـصوره                 . خطور نکرده   
است ، از هر قبیل که ممکن باشد، هر یک ممتاز از دیگر، که کیفیت هر لذتى به لذات اینجـا تـوان                       

  .گفت شباهت ندارند
یکى از کرامتهاى مؤ منین را فرموده است که پیش اصحاب معرفـت و              در ایـن حدیث شریف ذکر      

و آن آن است کـه مـى   . اربـاب قـلوب بـا هـیـچ چـیـز مـوازنـه نـشـود و در هـیـچ میزان درنیاید  
و ان المـؤ مـن لیـلقـى اءخـاه فـیـصـافـحـه ، فـال یزال اهللا ینظـر الیهمـا و در روایـات         : فـرمـایـد

  : این مضمون نیز اشاره شده کثیره دیگر به
ان المـؤ منـین اذا التقیـا        : فـفـى الکـافـى بـاسـنـاده عـن اءبـى جـعـفـر، عـلیــه الـسـالم ، قــال              

فتصافحا، اءقبل اهللا تعـالى علیهمـا بوجهـه و تـساقطت عنهمـا الـذنوب کمـا یتـساقط الـورق مـن                        
  ) 1099.(الشجر

مـؤ منـین وقتـى کـه بـا هـم مالقـات کننـد و                 : م  فـرمـود حـضـرت بـاقـر العــلوم ، علیـه الـسال         
مـصـافـحـه نـمـایـنـد، خـداونـد تـعـالى بـه وجـه شـریـف خـود اقبال به آنها فرماید و گناهـان               

  .آنها چون برگ از درخت بریزد
خـدا مـى داند این نظر حق تعالى و این اقبال به وجه کریم چه نورانیت و کرامتى در باطن دارد، و                     

ـجـابـهـایـى را از مـیـان بـنـده مـؤ مـن و نـور جمال ذات مقدس بردارد و چه دستگیریها                چـه ح 
لیکن باید دانست که نکته حقیقیه و سـر واقـعـى ایـن کـرامـتـهـا چـیـسـت ، و              . از مؤ من فرماید   

ل بــه تـبــع   وجـهـه قـلب بـه آن بـاشـد تـا عـمـ      ) بـایـد. (انـسـان نـبـایـد از آن غـافـل بـاشـد     
و آن  . آن نـورانـى و کـامـل گـردد، و بـه قـالب عـمـل روح و نـفـحــه الهـیــه دمـیــده شــود                  

نکته واقعیه و سرحقیقى تحکیم مودت و محبـت و تــجدید عهـد اخـوت فـى اهللا و وداد اسـت ،                        



 ٤٠٦

ز اشـاره بـه     چنانچه در احادیث شریفه به این نکته خیلى اهمیت داده اند، و در احادیث این باب نی                
  :آن شده است 

ان المـؤ منـین اذا التقیـا و         : فـفـى الکـافـى بـاسـنـاده عـن اءبـى جـعـفـر، عـلیـه الـسـالم ، قـال             
  ) 1100.(تصافحا، اءدخل اهللا یده بین اءیدیهما فصافح اءشدهما حبا لصاحبه 

ـد، داخــل کـنــد     مـؤ مـنـیـنــى وقـتــى مـالقــات کـنـنــد و مــصـافـحـه نـمـایـنـ             : فـرمـود
 مصافحه فرماید هر یک از آنها را که حـبش نـسبت بـه     خـداوند دستش را میانه دستهاى آنها، پس        

  .رفیقش بیشتر است 
و در روایـت دیـگـر اسـت کـه وقـتـى کـه مـؤ مـنـیـن مالقـات کننـد و مـصافحه نماینـد، فـرو                     

کـسى اسـت کـه محبـتش نـسبت بـه            فرستد خداوند تعالى رحمت به سوى آنها، و نه جـزء از آن              
) 1101.(، فرو گیرد آنها را رحمت       )یعنى در محبت    (رفـیـقـش شدیدتر باشد، و اگر متوافق باشند        

والحمـداهللا اءوال و    . و احـادیـث در ایـن بـاب بـسـیـار اسـت و مـا به این اندازه قناعت مى کنیم                
  .آخرا

  الحدیث الثانى و الثالثون
  حدیث سى و دوم

د المتصل الى محمد بن یعقوب الکلینى ، عن الحسین بن محمد، عن المعلى بن محمد، عــن                  بالسن
مـن  : الحـسـن بـن عـلى الوشـاء، عـن عـبـداهللا بـن سـنـان ، عن اءبى عبداهللا ، علیه السالم ، قال                  

اهللا ، فــان   بسخط اهللا ، و ال یلومهم على مالم یـؤ تـه      صحۀ یقین المرء المسلم اءن ال یرضى الناس         
الرزق ال یـسـوقـه حـرص حـریص ، و ال یرده کراهیۀ کاره ، و لو اءن اءحـدکــم فـرمــن رزقــه                 

ان اهللا بـعــدله و     : ثــم قــال     . کـمـا یـفـر مـن المـوت ، الءدرکـه رزقـه کـمـا یـدرکـه المـوت           
 الحـزن فـى الـشک و        قـسـطـه جـعـل الروح و الراحـۀ فـى الیـقـیـن و الرضــا، و جعـل الهـم و               

  ) 1102.(السخط
  :ترجمه 

از درستى یقین مرد مسلمان آن است که راضى نـکند مردم           ": حضرت صادق ، علیه السالم ، فرماید      
را به خشم و سخط خدا، و مالمت نکند آنها را بر آنچه خداى تعالى بر آنها عطا نـفـرمـوده ، زیـرا                     

و اگــر یــکى   .  و برنگرداند آن را کراهت کـسـى کـه روزى را نیاورد حرص و آز داراى حرص ، 
روزیـش بـه او بـرسد، چنانچه     . از شماها از روزى خود فرار کند، آن سان که از مردن فرار مى کند              

همانا خداوند به عـدالت خـود اسـتـراحــت و ســکونت          :  پس از آن فرمود    ".مرگ به او مى رسد    
  ".ه را در شک و خشم قرار دادرا در یقین و رضا قرار داد، و غم و اندو
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و . سـخـط بـر وزن فـرس ، و سـُخـط چـون قفل ، خـالف رضاسـت               : شـرح جـوهـرى گـویـد  
  .قد سخط، اءى غضب فهو ساخط

  .، پس عطف تفسیرى است )است (السقط به کسر قاف ، به معنى عدل 
پس عطـف   . رى گوید و آن استراحت است ، چنانچه جوه      . الروح و الراحـۀ بـه مـعنى واحد است        

یا آنکه روح راحت قلـب اسـت ، و راحـت اسـتراحت بـدن اسـت ، چنانچـه                     . نیز تفسیرى است    
  ) 1103.(مجلسى فرماید

و مـجـلـسـى   . والهـم و الحـزن جـوهرى این دو را به یک معنا داند، پس عطف تفسیرى نیز شـود                
زن جـزع و انـدوه بعـد از         فـرمـایـد شـایـد هـم اضـطـراب نـفـس در وقـت تحصیل باشد، و حـ           

  ) 1104.(فوت آن باشد
  فصل

و ال یـلومـهـم عـلى مـالم یـؤ تـه اهللا در ایـن احـتـمال دادم یکى اینکه مراد آن اسـت کـه                   : قـوله  
شکایت و مذمت از مردم نکند بر ترک کردن آنها اعطا بـه او را، زیرا که ایـن امـرى اسـت کـه در                         

 خداى تعالى روزى او نـفـرموده آن عطیه را، و کسى که اهل             تحت قدرت و تقدیرات الهیه است و      
و این احتمال را جناب     . یقین است مى داند که این تقدیرى است الهى ، پس مالمت نکند احدى را              

ــد، ــر، مجلــسى ، نیــز تقویــت  ) 1105(محقــق فــیض ، رحمــه اهللا ، داده ان و جنــاب محــدث خبی
  ) 1106.(فرمودند

و آن آن است کـه مالمـت نکنـد آنهـا را بـر               . فیض ، رحمه اهللا ، دادند     و احتمال دیگرى نیز جناب      
آنچه حق تعالى به آنها عطا نفرموده ، زیرا که خداى تعالى مردم را مختلف در عطیـه قـرار داده ، و                       

اگـر مـردم بداننـد      : و این نظیر روایتى است که مـى فرمایـد         . کـسـى را در آن نـبـاید مالمت نمود      
جـنــاب مـحــدث    ) 1107.(م را خلق فرموده ، مالمـت نکنـد کـسى کـسى را             خداوند چگونه مرد  

مـخـفـى نـیـسـت بـعـد از ایـن احتمـال ، خـصوصا          : مـجـلسـى ، رحـمـه اهللا ، فـرمـوده اسـت        
  ) 1108...(به مالحظه تعلیل به آنکه فان الرزق ال یسوقه 

ـر اسـت از احتمال اول ، و خـصوصا         نـویـسـنـده گـویـد ایـن احـتـمـال دوم خـیـلى مـنـاسـبـت      
به مالحظه همین تعلیل که ذکر شده است ، زیرا که مالمت بر مردم در فـقر و ضـیق معـاش وقتـى            
توان کرد که رزق در تحت اختیار آنها باشد و سعى و کوشش اسباب توسعه گردد، آن گـاه انـسان                     

ولـى  . عـاش مـبـتــال شــدى   بگوید من سعى کردم و کوشش نمودم و تو نکردى و بـه ضـیـق مـ     
اهـل یـقـیـن مـى دانـنـد کـه رزق را سـوق نـدهـد تحصیل و حرص آنها، پس دیگران را مالمت                 

  .نکنند
  در جمع اخبار مقسوم بودن رزق و اخبار رجحان طلب 
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و بـایـد دانـست که امثال این احادیث شریفه که ظاهر در آن است که رزق مقسوم و مقدر اسـت ،                   
ه آیات شریفه قرآنیه نیز داللت بر آن دارد، منافات ندارد با اخبارى کـه امـر بـه تـحــصـیل                   چـنانچ

معیشت فرموده و تاءکید در کسب و تجارت نموده ، بلکه ترک آن را مکروه شمرده اند و بر تـرک                     
ـا آن مالمت نموده اند، و کسى را که به طلب رزق قیام نکند از کسانى شمرده انـد کـه دعـاى آنـه                   

و احادیث در این باب بسیار است و ما به ذکر           . مـسـتـجـاب نشود و خداوند روزى آنها را نرساند       
  .یک حدیث اکتفا مى نماییم 

عـن مـحـمـد بـن الحـسـن ، شـیـخ الطـائفـۀ ، قـدس سـره ، بـاسناده عـن علـى بـن عبـدالعزیز                    
جعلـت فـداک ،     : عـمـر بـن مـسـلم ؟ قلت      مـا فـعـل   : قـال قـال اءبـوعـبـداهللا ، عـلیـه السـالم       

اءما علم اءن تارک الطلب ال یستجاب لـه دعـوۀ ؟            ! ویحه  : فقال  . اءقبل على العبادۀ و ترک التجارۀ       
و مـن یتـق اهللا یـجـعــل لـه          : ان قوما من اءصحاب رسول اهللا ، صلى اهللا علیه و آلـه ، لمـا نزلـت                   

اءغلقوا االبواب و اءقبلوا علـى العـبــادۀ ، و          ) 1109(مـخـرجـا و یـرزقـه مـن حـیث ال یحتسب ،       
مــا  : فـبـلغ ذلک النـبـى ، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، فـاءرسـل الیـهـم فـقـال              . قـد کـفـیـنـا : قـالوا

یـــا رســـول اهللا ، تـکـفـــل اهللا لنـــا بـاءرزاقـنـــا، : حـمـلکـــم عـــلى مـــا صـنـعـتـــم ؟ فـقـــالوا
  ) 1110.(علیکم بالطلب . من فعل ذلک لم یستجب له : فقال . العـبـادۀ فـاءقـبـلنـا عـلى 

فـدایـت ":  عرض کردم    "عمر بن مسلم چه کرد؟    ": جناب صادق ، علیه السالم فرمود     : راوى گوید 
آیا نـمـى دانـیــد کـه      ! واى بر او  ":  فرمود ".شـوم ، اقـبـال بـه عـبادت کرده و ترک تجارت گفته           

االیــه  ... کند دعایش مستجاب نمى شود؟ وقتى آیه شـریفه و مـن یـتــق اهللا                کسى که ترک طلب     
یـک طـایـفـه از اصـحـاب رسـول خـدا، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، درهـا را بــه روى                 . نـازل شـد 

ایـن خـبــر   . کـفـایـت امـر مـا شـد   : خـود بـسـتـنـد و مـشـغـول عـبـادت شـدنـد و گـفـتـنـد       
چـه چیـز شـما را       : آنهـا را خواسـت و فرمـود       . رسول ، صلى اهللا علیه و آله ، رسید        بـه حـضـرت   

یـا رسـول اهللا خـداونـد روزى مـا را مـتـکـفـل شـد، مـا نــیز            : واداشت به ایـن کـار؟ گـفـتـنـد    
بر شما بـاد طلـب   . کسى که این چنین کند، مستجاب نشود دعاى او: فرمود. اقبال به عبادت کردیم    

."  
ه عدم منافات بین اخبار آن است که پس از طلب نیز ارزاق و جمیع امور در تحت قدرت حـق                     وج

بلکه قیام به طلـب از وظـایف        . اسـت ، نـه آن است که طلب ما خود مستقل در جلب روزى باشد             
عـبـاد است ، و ترتیب امور و جمع اسبابهاى ظاهریـه و غیـر ظاهریـه ، کـه غالـب آنهـا از تحـت                          

پس ، انسان صحیح الیقـین و مطلـع بـر    . ندگان خارج است ، به تقدیر بارى تعالى است     اخـتـیـار ب 
مجارى امور، باید در عین آنکه از طلب باز نمى ماند و آنچـه وظـایف مقـرره عقلیـه و شـرعـیــه                       
خـود اوسـت انـجام مى دهد و به اشتهاى کاذب در طلب را به روى خود نمى بندد، بــاز هـمــه                     
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.  ذات مـقـدس حق بداند و هیچ موجودى را مؤ ثر در وجود و کماالت وجود نـدانــد                 چـیـز را از  
و این حدیث شـریف کـه مـى فرمایـد مالمـت نمـى کنـد                 . طـالب و طـلب و مـطلوب از اوست        

صـاحـب یـقـیـن صـحـیـح بـر عـدم تـوسـعـه ارزاق مـردم ، یـعـنـى اگـر آنـها طلب به مقـدار                
ن مالمت ندارد، با آنکه مالمت کردن طایفه اى که قیام بـه طلـب نمـى کننـد            مـعـمـول کـردنـد، ای  

  .چنانچه در اخبار شریفه نظیر آن وارد است . راجح باشد تا آنها را به طلب وادارد
و بـالجـمـله ، ایـن بـاب یـکـى از شـعـب جبر و تفویض است که کسى کـه تحقیـق آن را کـرده      

  .مـى تـوانـد پـیـدا کـنـد، و تفصیل آن خارج از وظیفه ماست بـاشـد اطـالع بـر مـغـزاى آن 
  فصل ، در عالمتهاى صحت یقین است 

یکى آنکه سـخط و     . در ایـن حـدیـث شریف دو چیز را عالمت صحت و سالمت یقین قرار داده               
ه و دیگر آنکه مردم را مالمت نکند به آنچه خدا به آنها نـداد             . غضب حق را به رضاى مردم نفروشد      

و ایـن دو از ثـمـرات کـمـال یـقـیـن اسـت ، چـنـانـچـه مـقـابـل آنـها از ضعف یقین و علت                 . 
و ما در این اوراق هـر جـا کـه مناسـب بـود شــرح ایـمــان و یـقـیــن و                       . و مرض ایمان است     

و ثـمـرات آنـهـا را بـه قـدر مـقـدور دادیـم ، و اکنون نیـز بـه طریـق اجـمــال تـرتــب ایــن د                      
  .صـفـت را بـر صـحـت و سـالمـت یـقـیـن و مـقـابـالت آنـهـا را بـر مقابل آن ذکر مى کنیم 

بـایـد دانـسـت کـه انـسـان کـه طالب رضا و خوشنودى مـردم اسـت و توجـه بـه جلـب نظـر و                     
مـثال  . قـلوب مردم دارد، براى آنست که آنها را مؤ ثر در امورى مى دانند کـه مـورد طمـع اوسـت              

انى که پول پرست و مال دوست هستند، خاضـع پـیش اربـاب ثـروت هـستند و از آنهـا تملـق              کس
و کسانى که طالب ریاست و احترامات صوریه هـستند، از مریـدان             . گـویند و فروتنى از آنها نمایند     

و هـمـین طـور ایـن      . تملقها گویند و فروتنیها نمایند، قلوب آنها را با هر ترتیبى هست جلب کنند             
زیردسـتان از اربـاب ریاسـات ، و طـالبــان ریــاست از              . به طریق دور و تسلسل مى چرخد      چرخ  

زیردستان فرومایه تملق گویند، جز آنها که در طرفین قضیه به ریـاضـت نـفـسـانـیه تربیـت خـود                 
کردند، و طالب رضاى حق اند، و دنیا و زخارف آن آنها را نلرزانده ، در ریاست طالب رضاى حـق              

  . و در مرئوسیت حق جو و حق خواه باشندباشند،
  در بیان آنکه مردم دو طبقه اند

یـا آنکـه یقـین آنهـا آنهـا را بـه جـایى               : بـالجـمـله مـردم در دنـیـا بـه ایـن دو طبقه منقسم شوند         
رسـانـد کـه تـمـام اسـبـاب ظـاهـریـه و مـؤ ثـرات صـوریه را مـسخر تحـت اراده ازلیـه کاملـه                      

ـ   ینند، و از غیر حق چیزى را نمى بیننـد و نمـى خواهنـد، و ایمـان آورده انـد بـه                       وجـوبـیـه مـى ب
ایـنـکـه در دنـیا و آخرت اوست مؤ ثر و مالـک ، و بـه یـک آیـه از آیـات شـریفه قرآنیـه ایمـان                            
حـقـیـقـى آورده انـد و یـقـیـن غـیر مشوب به نقص و تردید و شک پیدا کرده انـد و آن کریمـه                     
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اسـت ، خــداى     ) 1111(لملک تؤ تى الملک من تشاء و تنزع الملـک مـم ن تـشاء              قل اللهم مالک ا   
تـعـالى مالک ملک هستى مى داند و تمام عطیات را از آن ذات مقدس مى داند و قبض و بــسـط                     
وجـود و کـمـال وجـود را از ذات مقدس به حسب ترتیب نظام و مصالح کامنـه مـى دانـد، البتـه                      

رضـاى  . رف به روى آنها مفتوح گردد و قلبشان قلـب الهـى مـى شـود      چنین اشخاص ابوابى از معا    
مردم را و سخط آنها را چیزى ندانند و جز رضاى حق طالب نباشند، و جز به حـق چـشـم طـمـع                    
و طـلب بـاز نـکـنـنـد، و قـلبـشـان و حـالشـان بـدیـن مقال مترنم است که الهى ، اگر تو بـه مـا                     

و اگـر تـو از مـا مـنـع کــنى چیـزى را، کیـست کـه               .  جلو آن را بگیرد    عطا فرمایى ، کى تواند که     
پس چشم خود را از مردم و عـطـیـات مــردم و دنـیــاى آنـهــا بـبـنــدد و بــه                    . بتواند عطا کند  

حـق جـل و جــالله چـشم نیازمنـدى بگـشاید، و چنـین اشــخاصى البتـه رضـاى تمـام سلـسله                        
وشند، چنانچه حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن ، عـلیـه السـالم        موجودات را به سخط حق تعالى نفر      

و در عـیـن حال که براى کسى جز حق تعالى چیزى قایل نیستند و همـه موجـودات را                   . ، فـرمـود 
فقیر الى اهللا مى دانـنـد، مع ذلک ، به همه به نظر عظمت و رحمت و عطوفـت بنگرنـد و کـسى را                        

راى صالح حال و تربیت او، چنانچه انبیا، علیهم الـسالم ، چنـین              که به امرى مـالمـت نکنند مگر ب      
بـسـتـگـان بـه حـق و مـظـاهـر جـمـال و جالل او مى دیدنـد، و بـه        ) آنـهـا را (بودند، زیـرا کـه    

بندگان خدا جز به نظر لطف و محبت نظر نمى کردند، و کسى را به نقص و فتـورى مالمـت نمـى                 
مالمت مى کردند به حسب ظاهر بـراى مــصـالح عامـه و اصـالح              کردند به حسب قلوب ، گرچه       

  .و این از ثمرات شجره طیبه یقین و ایمان و معرفت آنها به حدود الهیه بود. حال عائله بشر
و امـا طـایـفـه دوم آنـان هستند که از حق بى خبرند، یا اگـر خبـرى دارنـد خبـر نـاقص و ایمـان            

ـ  . غـیـر تـامـى اسـت     ظـر بـه کثرات و اسباب ظاهریه آنهـا را از مـسبب االءسـباب              پـس چـون ن
و گـاهى کارشـان بـه جـایى رسـد کـه رضـایت        . غـافـل کـرده ، رضـایـت مـخلوق را مى طلبنـد       

مـخـلوقـى خـیـلى ضـعـیف را جلب کنند و اسـباب سـخط و غـضب خداونـد را فـراهم کننـد،                     
مـر بـه معـروف و نهـى از منکـر نماینـد در               چنانچه مـوافـقـت بـا اهـل مـعـصیت کنند، یا ترک ا        

موقعش ، یا فـتـواى بـر بـاطـل دهند، یا تصدیق و تکذیب بیمورد کنند، یا غیبت مؤ منـین کننـد و         
تمـام اینهـا از ضـعف       . تهمت به آنـهـا زنـنـد بـراى جـلب نظر اهل دنیا و ارباب مناصب ظاهریه              

 نظرى انسان را به مهلک کثیره دچار نماید کـه از            و چنین . ایمان ، بـلکه یک مرتبه از شرک ، است          
و چنین شخصى با بندگان خدا سوء نظـر         . جـمـله آنـهـا آن است که در این حدیث شریف است           

  .پیدا کند و عداوت و دشمنى بهم رساند، و آنها را مالمت و مذمت در امور کند، الى غیر ذلک 
  ه مذهب حقفصل ، در نقل کالم معتزله و اشاعره و اشاره ب
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بـدان کـه مـحـدث مـجـلسـى ، رحـمـه اهللا ، در مـرآۀ العـقـول در ذیـل حـدیـث شریف ، عقـد                  
مبحثى نموده است راجع به انیکه آیا رزق مقسوم از طرف حق تعالى شـامــل حــرام نـیــز مــى                     

تــزله را  و از تفسیر فخر رازى اخـتالف اشـاعــره و مـعـ  . شـود یـا آنـکـه مختص به حالل است        
نـقـل فـرمـودنـد، و تـمـسـکـات طـرفـیـن را بــه احـادیــث و اخـبــار نـقــل فـرمـودنــد، و         
مـوافـقـت امـامـیـه را بـا مـعـتـزله دانـسـتـه انـد کـه رزق مـقـسـوم شـامـل حـرام نـمى شـود،               

بــار و ظـاهــر     و احتیاجات معتزله را به ظواهر بعـض آیــات و اخـ           . بلکه مختص به حالل است      
و خـود ایـشان   ) 1112.(لغـت رزق ـ کـه داءب اشـاره اشـاعـره و معتزله مى باشد ـ نقل فرمودنـد   

. گویا کالم معتزله را چون موافق با مشهور امامیه مى دانـسـتـه اند راضى به احتجاجات آنها شـدند                 
مسلک امامیه موافق با    ولى باید دانست که این قضیه نیز یکى از شـعـب جـبـر و تفویض است که                

و اگـر   . هیچیک از اشاعره و معتزله نیست ، بلکه کالم معتزله از اشاعره بى ارجتر و ساقطتر اسـت                   
بعضى از متکلمین امامیه ، رضوان اهللا تـعـالى عـلیـهـم ، مـایـل بـه آن شـده بـاشـنـد، غـفـلت از                 

مـسئله جبـر و     ) شـد(تـر اشـاره بـه آن     و چـنـانـچـه پـیـشـ  . حـقـیـقـت حـال و مـال نـمـودنـد    
تفویض خیلى مـجـمـل در لسـان غـالب عـلمـاى فـریـقـیـن مـانــده ، و تـحـریــر محـل نـزاع                  
مطابق میزان صحیح نشده ، و لذا ربط این مسئله را به مسئله جبر و تفویض شـاید غالبـا نداننـد بـا              

  .آنکه یکى از شاه فردهاى آن است 
ر اشـاعـره قـائل انـد بـه آنـکـه حـرام و حـالل مـقـسـوم اسـت ، بـطـورى کـه              بـالجـمـله ، اگـ  

مـسـتـلزم جـبـر گـردد، یـا مـعـتـزله کـه قـایـل انـد کـه حـرام مـقـسـوم نـیـسـت ، بـطــورى               
کـه مـسـتـلزم تـفـویـض شـود ایـن هـر دو بـاطـل و در مـحـل خـود فـسـادش ظـاهـر شــده                

 مـا بـه حـسـب اصـول مـقـرره مـبرهنه ، حالل و حرام را مقـسوم از طـرف حـق مـى                     و. اسـت  
. دانیم ، چنانچه معاصى را به تـقـدیر و قضاى الهى مى دانیم ، ولى مستلزم جبر و فساد هم نیست                     

و در این اوراق که معد بـراى اقـامـه بـرهـان نـیست ، و شرط با خود کردیم که در مطالب علمیـه                    
 خود نیز از مـغـزاى آن بـالحـقـیقه بى بهره هستیم ، بحث نکنیم ، لهذا به همین اشاره قناعـت                   ، که 

  .و اهللا الهادى . مى کنیم 
چـنـانـچـه مـبـحـث دیـگـرى را نـیـز کـه مـرحـوم مـحـدث مـجـلسـى در ذیـل ایـن حـدیث              

طلقـا، یــا در صــورت       شریف ایراد کردند، که آیا بر خـداى تعـالى واجـب اسـت رزق بنـدگان م                 
مـطـلبـى اسـت کـه بـا اصول متکلمین مناسب اسـت ، و بـا مـوازین               ) 1113(کـسـب و سـعـى ،   

و اولـى تـرک کـالم در    . برهانیه و ضوابط یقینیه طور دیگرى در مطلق این مباحث باید مشى نمـود             
یم بـه آنکـه تقـسیم       و مـا پـیش از این اشـاره کـرد        . امثال این مباحث است که فایده تامه اى ندارد        

  .ارزاق بحسب قضاى الهى منافات با سعى و کوشش در طلب ندارد
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در بـیـان آنـکه روح و راحت را حق تعالى در یقین و رضا قـرار داده ، و حــزن و هــم                       : فـصـل  
  رادر شـک و سـخـط، و ایـن بـه مـقـتـضـاى قـسـط و عدل است 

حدیث شریف است ، و همین طور هم و حزن در آن            باید دانست که این روح و راحتى که در این           
، بـه مـنـاسـبـت آنـکـه در ذیل تقدیر ارزاق و تقسیم آن مذکور است ، راجـع بـه امـور دنیـایى و                  
تـحـصیل معاش و طلب آن است ، گرچه به یک بیان در امور آخرتى نیز این تقسیم صحیح اسـت                   

پس بدان که انسان داراى یقـین بـه حــق و             . و ما اکنون در صدد بیان این حدیث شریف هستیم         . 
تـقـدیـرات او و مـعـتـمـد بـه رکـن رکـین قادر على االءطالق ، که جمیع امور را از روى مصالح                  
مقرر مى فرماید و داراى رحمت کامله مطلقه و بالجمله رحیم مطلق و جواد مطلـق اسـت ، البـتــه            

 او آسـان شــود و جـمـیــع مــصـیـبـتـهـا بــراى او             بـا چـنـیـن یـقـیـنـى امـور مـشـکـله بـر     
سـهـل گـردد، و طـلب او در تـحـصـیـل مـعـیـشـت بـا طـلب اهـل دنیا و اهـل شـک و شـرک                    

آنهایى که به اسباب ظاهریه اعتماد دارند، در حـصـول آنـهـا دایـمــا مـتــزلزل و               . بسیار فرق دارد  
ارد شود، خیلى ناگوار به نظر آنهـا آیـد، زیـرا کـه آن را                مضطرب هستند، و اگر به آنها صدمه اى و        

و بالجمله ، کـسـى کـه تـحـصـیـل ایـن دنـیــا را سـعــادت            . محفوف به مصالح غیبیه نمى دانند     
خـود مـى دانـد، در تـحـصـیـل آن به رنج و عنا مبتال شود و راحت و خوشى از او بریده شـود و                      

، چـنـانـچه مى بینیم که اهل دنیـا دائمـا در تعـب هـستند و                تمام هم و دقتش صـرف در آن شـود       
و همین طور اگر از دست آنها دنیا و زخـارف آن بـرود، بـه حـزن و                   . راحتى قلب و جسم نـدارند    

اندوه بى پایان مـبـتـال شـونـد، و اگـر مـصـیـبـتـى بـر آنـهـا وارد شـود، تـاب و تــوان از آنــها           
و ایـن نـیـسـت جـز آنـکـه شــک و تــزلزل          . ث اصـطـبـار نـکـنـنـد  برود و در مـقـابـل حـواد    

و ما پیش از ایـن در ایـن         . در قـضـاى الهـى و عـدل آن دارنـد، و ثـمـره آن ایـن قبیل امور است               
  .زمینه شرحى دادیم و از این جهت تکرار آن نارواست 

  
ضـا، و آن آثــار بــر شـک و غـضب ، بـه               و امـا بـیـان آنـکـه تـرتـب ایـن آثـار بـر یـقـیـن و ر          

جـعل الهى است ، و این جعل عادالنه است ، موقوف به بیان نفوذ فاعلیـت حـق تعـالى اسـت در                       
تمام مراتب وجود بدون آنکه جبر باطل مستحیل الزم آید، و موقـوف بـر بیـان لمـى اتمیـت نظـام                   

  .حمدهللا اءوال و آخراو ال. و این هر دو از وظیفه این اوراق خارج است . وجود است 
  الحدیث الثالث و الثالثون

  حدیث سى و سوم
بـالسـند المتصل الى الشیخ االءقدام ، محمد بن یعقوب الکلینى ، رضوان اهللا علیه ، عــن اءحـمــد     
: بـن مـحـمـد، عـن الحسین بن سعید، عمن ذکره ، عن عبید بن زرارۀ ، عن محمد بن مارد، قــال              
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اءذا عـرفـت فاعمل مـا     : حـدیـث روى لنـا اءنـت قـلت      : هللا ، عـلیـه السـالم     قـلت الءبـى عـبـدا  
انـا هللا : و ان زنوا و ان سرقوا و ان شربوا الخمر؟ فـقـال لى          : قال قلت   . قد قلت ذلک    : شیئت فقال   

ـنـهــم  و اهللا مـا اءنـصـفـونـا اءن نـکـون اءخـذنـا بـالعـمـل و وضـع ع          . الیـه راجـعـون   ) انـا(و  
  ) 1114(انـمـا قـلت اذا عـرفـت فـاعـمـل مـا شـئت مـن قلیل الخیر و کثیره ، فانه یقبل منک ! 

  :ترجمه 
حـدیثى بـراى مـا روایـت        ": به جناب صادق ، علیه السالم ، گفتم         : راوى حـدیـث شـریـف گوید   

هـر چـه مـى    ) سالم  یعنى در حق ائمه علیهم ال     (شده که شما فرمودید وقتى که معرفت پیدا کردید          
گرچـه زنـا کننـد یـا دزدى کـنـنــد یــا             ":  گفت گفتم    ".من چنین گفتم    ":  فرمود ".خواهى بکن   

به خدا قسم که بـى انــصـافـى نـمـودنــد    . انا هللا و انا الیه راجعون       ":  فرمود "شـراب بـخـورنـد؟ 
آنچه من گفتم ایـن بـود       ! ه شود بـا مـا کـه مـاهـا خـود اخـذ شـویـم بـه اعـمـال و از آنها برداشت            

که وقتى معرفت پیدا کردى هر چه مـى خـواهـى بـکـن از عـمـل خـیـر، چـه کـم و چـه زیــاد،              
  ".از تـو قبول مى شود

و اءنک به فتح ، خبر مبتـداى محـذوف اسـت ، اى هـو     . شرح حدیث مبتدا، و روى خبر آن است         
  .انک 
  .ن حدیث معرفت امام ، علیه السالم ، است اذا عرفت مقصود از معرفت در ای: قوله 

  .قـال قـلت مـمـکـن اسـت بـا ضم تا به صیغیه متکلم ، و ممکن است به صیغه خطاب باشد
  .اءى ، اذا عرفوا، فلیعملوا ما شاؤ وا و ان کان من الکبائر. و ان زنوا کلمه ان وصلیه است 

و چـون این افترا یا سـوء  . و عظمت آن گویندانا هللا کلمه استرجاع را در مقام شدت مصیبت      : قوله  
  .فهم از مصیبتهاى بزرگ بوده ، حضرت در مقام کما تحاشى از آن چنین فرمودند

یعنى انـصاف نکردنـد بـا مـا در اینکـه مـا مـورد تکلیـف و                   . ان نکون اءى ، فى اءن نکون        : قـوله  
کلیف نباشـند و مـاءخوذ بـر اعـمــال     مـاءخـوذ بـر آن باشیم ، و آنها به واسطه اعتقاد به ما مورد ت       

بـعـد از آن بـیـان مـقـصـود خـود را فـرمـودنـد کـه والیـت شـرط قبول افعال اسـت               . نـشـونـد
  .، چنانچه اشاره به آن بیاید انشاءاهللا تعالى 

فصل ، در بیان جمع اخبارى که حث بر عبادات و ترک معاصى نموده بـا بعـض اخبـار کهـصورتا                      
  . است مخالف با آن

و ) ص (بـدان کـه اگـر کـسـى مـراجـعـه کـنـد بـه اخـبـار وارده و در حــاالت رســول اکــرم            
و کـیـفـیـت عـبـودیـت و اجـتـهاد آنها و تـضرع و زارى و ذل و مــسـکـنـت                ) ع  (ائمـه هـدى   

 و خـوف و حـزن آنـها در پیشگاه مقدس رب العزۀ و کیفیـت مناجـات آنهـا در محـضر قـاضــى                     
الحـاجـات ، کـه از حد تواتر بیرون است و از صدها افزون ، و همـین طـور مراجعـه کـنــد بــه                        



 ٤١٤

به حضرت امیرالمؤ منین ، عـلیـه السـالم ، مــى          ) صلى اهللا علیه و آله      (وصـیتهایى که رسول اکرم     
لیان کـردند، و وصیتهاى ائمه بعضى به بعضى ، و وصیتهایى که به خـواص شـیـعـیان و خلص موا                

مى فرمودند و تاءکیدات و سفارشهاى خیلى بلیغى که مـى فـرمـودنـد و آنـهـا را از مـعــصـیـت                 
خـداى تـعـالى تـحـذیـر مـى نـمـودنـد، کـه در اصـول و فـروع تـکـالیـف کـتــب اخـبــار از                
 آن مـشـحـون اسـت ، عـلم قـطـعـى حـاصـل مـى کـنـد که اگر بعض روایات به حسب صورت               

پــس ، اگــر     . و ظاهر مخالف با آن احادیث وارد شـده اسـت ، ظـاهـر آنـهــا مــراد نـیــسـت                  
طـورى مـمـکـن بـود تاءویل آن که منافات با آن احادیث قطعیه صریحه ، که از ضـروریات دیـن                   

 بـه  است ، نداشته بـاشـنـد، آن را تـاءویل کنیم ، یا جمع عرفى داشت جمع کنیم ، و اال رد علم آن                
و ما اکنون در این اوراق نمى توانیم جمیع اخبـار، یـا عـشرى از اعـشار آن را،                    .  مى نماییم      قائلش  

ذکر کـنـیـم و بـیـان تـوفـیق آنها نماییم ، ولى از ذکر بعض روایات طـرفین ناچـاریم تـا حقیقـت                     
  .حال معلوم شود

الـشـاحـبـون  ) هــم   (شـیـعـتـنـا  : ـال  کـافـى بـاسـنـاده عـن اءبـى عـبـداهللا ، عـلیـه السـالم ، ق         
  ) 1115.(الذابـلون النـاحـلون الذیـن اذا جـهـنـم اللیل استقبلوه بحزن 

شیعیان ما کسانى هستند که داراى حـزن و انـدوه انـد، و الغرانـدام انـد از شـدت حـزن و                        : فرمود
ـکـى شــب ، اسـتـقـبــال      عـبـادت ، آنـهـایـى هـسـتـنـد کـه چـون فـرو گـیـرد آنـهـا را تـاری          

  .و روایـت بـه این مضمون که عالمت شیعیان را بیان فرماید بسیار است . کـنـنـد آن را بـه حـزن 
و عنه ، عن المفضل قال قال اءبوعبداهللا ، علیه السالم ، ایاک و السفینۀ ، فانما شیعۀ عــلى ، عـلیــه                   

جـهـاده ، و عـمـل لخـالقـه ، و رجـا ثـوابــه و  السـالم ، مـن عـف بـطـنـه و فـرجـه ، و اشـتـد     
  ) 1116.(فـاذا راءیـت اولئک ، فـاولئک شـیـعـۀ جعفر. خـاف عـقـابـه 

جز این نیست که شـیعه علـى کـسى اسـت کـه عفیـف                . بر حذر باش از این مردم پست        : فـرمـود
ـ                ـراى آفــریدگارش ، و     بـاشـد بـطـن و فـرج او، و شـدیـد بـاشـد جـهـاد او، و عـمـل کـنــد ب

وقتى ایـن جماعـت را دیـدى ، آنهـا           . امید ثواب او را داشته باشد و خوف عقاب او را داشته باشد            
  .شیعه جعفر بن محمد هستند

و عـن االءمـالى ، للحـسـیـن بـن مـحمد الطوسى ، شیخ الطائفۀ ، رحمه اهللا ، باسناده عن الرضــا،                   
ن جـده ، عـن اءبــى جـعـفــر، عـلیــه الـسـالم ، اءنــه قــال                 عـلیـه السـالم ، عـن اءبـیـه ، عـ      

و اءبـلغ شـیـعـتنا اءنـه ال یـنــال        . اءنـا ال نـغـنـى مـن اهللا شـیـئا     (اءبـلغ شـیـعـتـنـا   : لخـیـثـمـۀ  
اءن اءعظم الناس حسرۀ یـوم القیامـۀ مـن وصـف عـدال ثـم                ) و اءبلغ شیعتنا  . ما عند اهللا اال بالعمل      

  ) 1117.(و اءبلغ شیعتنا اءنهم اذا قاموا بما اءمروا اءنهم هم الفائزون یوم القیامۀ .  غیره خالفه اءلى



 ٤١٥

فـرمـود جناب باقر العلوم علیه السالم ، به خیثمه که ابالغ کن به شیعیان ما که ما بـى نـیـاز نـمـى                    
و ) بــاز نـمـانـیــد   یـعـنـى بـه اعـتـمــاد بــه مــا از عـمــل            . (کـنـیـم از خـداونـد چـیـزى را    

و بـه شیعیان مـا  . بـرسـان بـه شـیـعـیـان مـا کـه نـرسـد آنـچـه خـدا هـسـت مـگـر بـه عـمـل           
ابالغ کن بزرگترین مردم در حسرت روز قیامت کسى است که وصف کـنـد عـدلى را، پـس از آن                  

ـان مــا کــه اگــر قـائم     و ابالغ کن بـه شـیـعـیـ  . مخالفت کند او را و عدول کند به سوى غیر آن    
  .آنها اهل نجات هستند فقط) یعنى اگر اطاعت خداوند را کردند(شدند به آنچه به آن ماءمورند، 

فو اهللا ، مـا     . ال تذهب بکم المذاهب     : کـافـى بـاسـنـاده عـن اءبـى جـعـفـر، عـلیـه السـالم ، قال          
  ) 1118.(شیعتنا اال من اطاع اهللا 

ى نـکـنـیــد در مـعـاصــى خــدا، و راءیـهــاى بـاطــل را مـتـابـعــت                یـعـنـى عــذر تـراشــ    
نـکـنـیـد کـه مـا شـیـعـه هـسـتـیـم و انـتـسـاب بـه اهـل بـیـت اسـبـاب نـجات ماسـت ، بـه                 

  .خدا قسم که نیست شیعه ما مگر کسى که اطاعت خداى تعالى کند
یــا جـابــر،    : لـى   : ه الـسـالم ، قــال قــال         و بـاسـنـاده عـن جـابـر، عـن اءبـى جـعـفـر، عـلیـ       

اءیـکـتـفـى مــن یـنـتـحــل التــشـیـع اءن یـقــول بـحـبـنــا اءهــل البـیــت ؟ فــواهللا ، مــا                      
فـاتقوا اهللا و اعملوا لما عنداهللا ، لیس بین اهللا          : الى اءن قـال    . شـیـعـتـنـا اال مـن اتقى اهللا و اءطاعه        

یـا  . ءحب العباد الى اهللا تعالى و اءکرمهم علیـه اءتقـاهم و اءعملهـم بطاعتـه                 و ال بین اءحد قرابۀ ، ا      
ما معنا براءۀ من النار و ال على اهللا الءحد مـن            . جابر، و اهللا ، ما یتقرب الى اهللا تـعـالى اال بـالطـاعۀ            

و مــا   . ـدومن کان هللا مـطـیـعـا، فـهـو لنـا ولى ، و مـن کـان هللا عـاصـیـا، فـهــو لنــا عـ                  . حجۀ  
  ) 1119.(تناول والیتنا اال بالعمل و الورع 

اى جـابـر، آیـا کـفـایـت مـى کـنـد کسى را که مدعى تـشیع اسـت اینکـه دعـوى کنـد                    : فـرمـود
دوستى ما اهل بیت را؟ به خدا قسم که شیعه ما نیست مگر کسى کـه از خـدا بترسـد و اطاعـت او              

ـد از خـدا و عـمـل کـنـیـد بـراى آنـچـه پـیـش خـداونــد     بـتـرسـی: تـا ایـنـکـه فـرمـود  . کـنـد
نیست میانه خدا و کسى خـویـشـاونـدى ، و دوسـتترین بنـدگان پـیش     ). یـعـنى از ثوابها  . (اسـت  

اى . خداى تعالى و اکرم آنها بر او پرهیزگارتر آنـهـا و عـمـل کـننده تر از آنهاست به فرمایشات او                 
نیست با ما آزادى از     . قرب به خـداونـد تعالى حاصل نشود مگر به اطاعت          جابر، به خدا قسم که ت     

کـسى کـه مطیـع خداونـد اسـت ، او دوسـت             . آتش ، و نیست براى کسى حـجـت بـر خـداونـد        
و والیــت مــا نـیــل نــشـود         . ماست ، و کسى که عصیان خداوند کـنـد، او دشـمـن مـاســت             

  .مـگـر بـه عمل و پرهیزگارى 
اى جماعـت   : م در کـافـى شـریف سند به حضرت باقرالعلوم ، علیه السالم ، رساند که فرمود              و هـ 

شیعیان آل محمد، صلى اهللا علیه و آله ، شماها در حد وسط باشید که غالیـان بــه شـمــا رجــوع                       



 ٤١٦

فدایت شـوم ،  : یکى از انصار که اسمش سعد بـود عـرض کرد. کـنـند و تالیان به شما ملحق شوند     
قومى هستند که درباره ما چیزهایى گویند که ما درباره خود نگـوییم ، پـس                : لى چیست ؟ فرمود   غا

کـسى اسـت کـه طالـب        : تالى چیـست ؟ فرمـود     : عرض کرد . آنها از ما نیستند و ما از آنها نیستیم          
. هدایت است ، و طریق آن را نـمـى دانـد و مـى خـواهـد کـه خـیـر بـه او بـرسـد و عـمـل کند                   

به خدا قسم که بـا مـا برائـت و آزادى از خداونـد نیـست           : پس از آن رو به شیعیان فرمود و گفت          
، و بین ما و خداوند خویـشاوندى نیـست ، و مـا بـر خداونـد حجتـى       )یعنى از سخط و عذاب او    (

و هــر کــس از شـمــا    . نداریم ، و تقرب به خدا حاصل نکنیم مگـر بـه اطاعـت و فرمـانبردارى             
او والیت و دوستى ما، و هـر کـس فرمـانبردار    ) حال (ـداونـد بـاشـد، فـایـده دارد بـه   مـطـیـع خ 

واى بر شما مغرور نشوید، واى بر شـما مغـرور           . خدا نباشد از شماها، والیت ما به او نفعى نرساند         
  ) 1120.(نشوید

رسـول  : ـرمــود و هـم در کـافـى شـریـف اسـت کـه حـضـرت بـاقـرالعـلوم ، عـلیـه السـالم ، ف       
اى اوالد هاشم ، اى اوالد عـبدالمطلب ، من         ": خدا، صلى اهللا علیه و آله ، ایستاد بر صفا پس فرمود           

رسول خدا هستم بسوى شما و من شفقت دارم نسبت به شما، و همانا عـمـل مــن بــراى خــود                     
حـمـد از مـاسـت   نـگـویـیـد کـه مـ  . مـن اسـت ، و از بـراى هـر یـک از شـمـا عـمـل اوسـت             

بـه خـدا قـسم ، اى بنـى     ! نـه  . و زود اسـت کـه مـا داخل شـویم در آنجـایى کـه او داخـل شـود                 
آگاه باشید کـه مـن نمـى        . عبدالمطلب ، دوستان من از شـمـا و غـیـر شما نیست مگر پرهیزگاران             

ه پشتهاى خود، و    شناسم شما را روز قـیـامـت در صـورتـى کـه بیایید و حمل کرده باشید دنیا را ب               
  ) 1121.(مردم دیگر بیایند نزد من در صورتى که آخرت حمل آنهاست 

اى جـابـر،  : و هـم در روایـت جـابـر مـتـقـدم اسـت کـه فرمود حضرت باقرالعلوم ، علیه السالم               
مـذاهـب بـاطـله و راءیـهاى فاسده تو را گول نزند که گمان کنى حب على ، علیه الـسـالم ، تــو                     

آیا کفایت مى کند براى مرد که بگوید من دوست مى دارم على ، عـلیــه الـسـالم ،            . ا بـس است    ر
را و داراى والیـت او هـسـتـم ، و مـع ذلک فـعــال و داراى کـثــرت عـمــل نـبـاشــد؟ اگــر                      

پـس از آن    ) با آنکه رسول خدا از على بهتـر اسـت           (بـگـویـد مـن رسول خدا را دوست مى دارم         
بعت سیره او نـکـنـد و عـمـل بـه سـنـت او نـنـمـایـد، از حـب او نـفـعـى بـراى او حاصـل                  متا

  ) 1122.(نشود
و در حـکـایـت مـعـروف طـاووس اسـت که دید صداى ناله و تضرع و زارى مى آیـد، تـا آنکـه                     

یـد  چـون بـه بـالین او آمـد، د         . صـاحب آن ناله خاموش شد و گویى غشوه اى براى او دسـت داد             
سر آن بزرگوار را به دامن گرفت و کلماتى مـشتمل           ! جـناب على بن حسین ، علیهما السالم است         

بر آنکه تو فرزند رسول خدا و جگر گوشه فاطمه زهرائى ، و باالخره بهشت از شماسـت ، عـرض                     



 ٤١٧

خداوند بهشت را خلق فرموده از براى کـسى کـه عـبــادت و اطـاعــت او                 : آن سرور فرمود  . کرد
، اگر چه غالم حبشى باشد، و آتش را خلق فرموده براى کسى که معصیت او کند، گرچه اوالد                   کـند

  ) 1123).(یا سید قریش باشد. ( باد قریش 
ایـن اسـت چـنـد حـدیـث از احـادیـث شـریـفـه صـریـحـه بـه ایـنـکه این اشتهاى کاذبه که ما               

ـت ، و از هـوسـهــاى شـیـطـانــى و         اهـل دنـیــا و مـعــصـیـت داریــم غــلط و بـاطــل اسـ              
و ضـمـیـمـه نـمــا بــه آن آیــات شـریـفــه قـرآنـیــه را،            . مـخـالف بـا عـقـل و نـقـل اسـت       

و مـثـل قـوله تـعــالى     ) 1124.(کـل نـفـس بـمـا کـسـب رهـیـنـۀ      : مـثـل قـول خـداى تـعـالى     
و .  و مـن یـعـمـل مـثـقــال ذرۀ شــرا یــره         )1125.(فـمـن یـعـمـل مـثـقـال ذرۀ خـیـرا یـره       : 

و غیر اینها از آیات شریفه کـه در         ) 1126.(لهـا ما کسبت و علیها ما اکتسبت        : مـثـل قـوله تـعـالى    
  .صفحه از کتاب الهى موجود است ، که تاءویل و تصرف در آن خالف ضرورت است ) هر(

هم در کتب معتبـره مـذکور اسـت ، ولـى نوعـا              و در مـقـابـل ایـنها احادیث دیگرى است که آنها          
و اگـر جـمــع نـیــز پــسـنـد نـیـفـتــد و قابـل تاءویـل نباشـند،                 . جمع صـحـیـح عـرفـى دارد   

مقاومت با این همه حدیث صحیحه صریحه متواتره مؤ یده به ظواهر قـرانیه و نـصوص فرقانیـه و                   
ۀ االسـالم الکـلیـنى باسناده عن یوسف      فمن ذلک ما رواه ثق    . عقل سلیم و ضرورت مسلمین ننماید     

االءیـمـان ال یـضـرمـعـه عـمـل    : بن ثابت بن اءبى سعیدۀ ، عن اءبى عبداهللا ، علیه السـالم ، قـال               
ایمـان  : فرمود حضرت صـادق ، علیـه الـسالم          ) 1127.(، و کـذلک الکـفـر ال یـنـفـع مـعـه عمل         
و چنـد حـدیث دیگـر بـه ایـن           . فع نرساند با آن عملـى       ضرر نرساند با آن عـمـلى ، و کـفـر نیز ن         

و جـنـاب مـحـدث جـلیـل ، مـجـلسـى ، علیه الرحمۀ ، این دسـته             ) 1128.(مضمون وارد اسـت    
ـ انتهـى   . اخبار را امر فـرمـودنـد بـه ایـن کـه مـراد از ضـرر دخـول نـار یـا خـلود در نـار است                  

 نار باشد، منافات ندارد بـا عـذابهاى دیگـرى کـه در بــرزخ و                 و بـنـابـراینکه مراد دخول   ) 1129.(
و نویسنده گمان مى کند که ممکن است این اخبار را حمل کرد به              . مـواقـف قـیـامت از آنها بشود    

آنکه ایمان قلب را طورى منو ر مى کند که اگر فرضا گاهى خطا یا گناهى از انـسـان صـادر شـود،                    
یمان جبران کند به توبه رجوع الى اهللا نماید، و صاحب ایمان باهللا و یـوم                به واسطه آن نور و ملکه ا      

پس ، در حـقـیـقـت ایــن اخـبــار حـدیــث بــر            . اآلخرۀ نگذارد اعمالش را به روز حساب افتد       
چنانچه نظیر این حـدیـثـى اسـت کـه در کـافــى شـریــف           . تمسک به ایمان و بقاى به آن است         

ـلیـه السـالم ، نـقـل فرموده که حضرت موسى ، علیه السالم ، بـه جنـاب   از حـضـرت صـادق ، ع 
مـن از رفاقت با تو داراى شرافت و حرمت شدم ، پس وصیتى به من               ": خضر، علیه السالم ، گفت      

مالزم باش با چیزى که ضرر نرساند به تو با آن چیزى ، چنانچه بـا غیـر آن     " فرمود به او که      ".فرما
  ) 1130(". نرساندبه تو چیزى نفع
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و مـن ذلک مـا رواه بـاسـنـاده عـن محمد بن الریان بن الصلت ، رفعه عن اءبـى عبـداهللا ، عـلیــه      
یـا  : السـالم ، قـال کـان اءمـیـرالمـؤ مـنـیـن ، عـلیـه السـالم ، کـثـیـرا مـا یـقـول فـى خـطــبته                 

حسنۀ فى غـیـره ، و السـیـئۀ فـیـه تـغـفـر، و         فان السیئۀ فیه خیر من ال     ! اءیها الناس ، دینکم دینکم      
  ) 1131.(الحـسـنـۀ فـى غـیـره ال تقبل 

اى مردم ، حفظ کنیـد      : مى فرمود حضرت امیرالمؤ منین ، علیه السالم ، در خطبه بسیارى از اوقات               
گـنــاه  دین خود را و دست از آن برندارید، زیرا که گناه در آن بهتر از حسنه در غیر آن اسـت ، و                       

  .در آن آمـرزیـده شـود، و در غـیـر آن عـبـادات و حـسـنـات قبول نگردد
و ایـن حـدیث شریف و امثال آن که در مقام ترغیب به مالزمت دیانت حقـه اسـت داللـت بـر آن         

ان اهللا  : دارد کـه سـیئات مؤ منین و صاحبان دین حق باالخره آمرزیده شود، چنانچه خداوند فرماید              
، سـیئات آنهـا را تـوان گفـت کـه بـهـتــر از               )جهـت   (و از این    ) 1132.(الذنـوب جـمیعا یـغـفـر  

حـسـنات دیگران است که هیچ وقت قبول نشود، بلکه شاید حسناتى که شـرایط قـبــول ، مـثــل                  
ایمان و والیت ، در آن نباشد خود داراى ظلمتى باشد که از سیئات مؤ منین ، که بـه واســطه نـور                       

بالجمله ، این حدیث داللت ندارد بر       . خوف و رجا هستند، ظلمت و کدورتش بیشتر باشد        ایمان در   
  .آنکه اهل ایمان بر سیئات خود ماءخوذ نیستند، چنانچه ظاهر است 

و از جـمـله احـادیث مشهوره که گویند بین فریقین مشهور است این است که حب على حسنه ال                  
حسنه اى  ) علیه السالم   (دوستى على   ) 1133.(فع معها حسنۀ    یـضـر معها سیئه ، و بغضه سیئۀ ال ین        

و بغض آن سرور گناهى است که هیچ نیکـویى بـا آن             : است که با آن هیچ گناهى ضرر نمى رساند        
  .نفع نبخشد

مـعـنــى  . و ایـن حـدیـث شـریف در سلک حدیثى است که درباره ایمان پیش از این مذکور شـد   
حـوم مـجـلسـى در آن اخـبـار احـتـمـال دادنـد، کــه مـقــصـود           آن یـا بـطـورى اسـت کـه مـر     

از ضـرر خـلود در نـار یـا دخـول در نـار اسـت ، یـعـنـى ، حــب آن ســرور، کــه سـرمـایــه                      
  ایـمـان و اکـمـال و اتـمـام آن اسـت ، مـوجـب شـود کـه به شفاعت شافعین از نـار مـستخلص           

افات ندارد با آنکه عذابهاى گوناگون برزخ را داشته باشد، چنانچـه در             و این چنانچه گفتیم من    . شود
حـدیـث اسـت که فرمودند شماها برزخ خود را اصالح کنید، ما در قیامـت از شـما شـفاعت مـى                     

و یـا آنـکـه آن طـور کـه مـا ذکــر کـردیم مقـصود باشـد کـه حـب آن سـرور                      ) 1134.(کـنـیـم  
در قلب حاصل کند که احتراز از گناهان کند، و اگر گاهى به گنـاهى               ) ایمان  (نـورانـیـت و مـلکـه    

مبتال شد، آن را به توبه و انابه ترمیم نماید، و نگذارد که رشته کار از دستش بـیـرون رود و مـهـار                     
و از جـمــله ، یــک دسـتــه اخــبارى اسـت کـه در ذیــل آیــه                    .  گـسـیـخـتـه گــردد     نـفـس  

و الذیـن ال یـدعون مع اهللا الها آخر و         : قـال تـعـالى   : رقـان مـذکـور شـده    شـریـفـه در سـوره فـ   
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یـضاعف لـه    . ال یقتلون النفس التى حرم اهللا اال بـالحـق و ال یـزنون و من یفعـل ذلـک یلـق اءثامـا                    
اال مـن تـاب و آمـن و عـمـل عـمـال صـالحـا فــاءولئک           . العذاب یوم القیامۀ و یخلد فیه مـهـانـا      

آنهـایى کـه نمـى خواننـد بـا          : فرمـود ) 1135.(ـبـدل اهللا سـیئاتهم حسنات و کان اهللا غفورا رحیما        ی
خداوند خداى دیگرى ، و نمى کشند نفسى را که خداوند حرام کرده است کشتن او را، مـگــر بـه          

ین و کـسـى کـه چـنــ    . ، و زنا نمى کنند، اینها بندگان خاص خداوند هستند         )در موارد مقرره    (حق  
کارهایى کند به جزاى تام خود مى رسد، مضاعف شود عذاب براى او روز قـیـامــت ، و مـخــلد                    
. شـود در آن عـذاب بـا خـوارى ، مـگـر کـسى که توبه کند و ایمان آورد و عـمـل نـیـکـو بکنـد                   

و مهربـان  و مى باشد خـداونـد آمـرزنده . آنها را تبدیل مى فرماید خداوند سیئاتشان را به حسنات     
اکتفـا مـى کنـیم ، زیـرا کـه همـه             ) ها(در ذیل این آیه اخبار کثیره هست که ما به ذکر یکى از آن               . 

  .قریب به هم هستند در معنى و مضمون 
عـن الشـیـخ فـى امـالیـه بـاسـنـاده عـن مـحـمـد بـن مـسـلم الثـقـفــى ، قــال ســاءلت اءبــا                  

فــاءولئک یـبــدل   : ـمـا السـالم ، عـن قـول اهللا عـزوجـل    جـعـفـر، مـحـمـد بـن عـلى ، عـلیـه     
یؤ تى بالمؤ من المـذنب   : فقال ، علیه السالم     .اهللا سـیـائتـهـم حـسـنـات و کـان اهللا غـفـورا رحیما       

یوم القیامۀ حتى یقام بوقف الحساب ، فـیـکـون اهللا تـعـالى هو الذى یتولى حسابه ال یطلع حـسابه                  
بـدلوها  : قـال اهللا عزوجـل للکتبـه        . ، فیعرفه ذنـوبـه حـتـى اذا اءقـر بــسـیـئاتـه         اءحدا من الناس    

ثـم یـاءمر    ! ما کان لهذا العبد سیئه واحدۀ       :  حـیـنئذ   فـیـقـول النـاس   . حسنات و اءظهروها للنـاس     
  ) 1136.(و هى فى المذنبین من شیعتنا خاصۀ . فهذا تاءویل اآلیۀ . اهللا به الى الجنۀ 

سـؤ ال   : دث جـلیـل القـدر، مـحـمـد بـن مـسـلم ثـفـقـى ، رضـوان اهللا علیه ، مـى فرمایـد               مـحـ
االیــه  ... فـاءولئک  : از حـضـرت بـاقـر العـلوم ، عـلیـه السـالم ، از مـعـنـى قـول خـدا           ) کـردم  (

اب ؛ پـس    در مـوقـف حس  ) قرار گـیـرد (آورده شـود مـؤ من گناهکار در روز قیامت تا          ": فـرمـود
. بر حـسـاب او آگــاه نــگرداند  ) را(ذات مقدس حق خود حساب او را بکشد، و هیچیک از مردم     

خـداى تـعــالى   . پس از آن ، گناهان او را به او معرفى فرماید، تا آنکه اقرار بـه گـنـاه خـود کـنـد                 
. د و به مردم اظهار کنند     بـه نـویـسـنـدگـان امـر فـرمـایـد کـه گناهان او را مـبـدل به حسنات کنن           

پـس از آن ، امـر فـرمـایـد کـه او را بــه           ! براى این بنده یک گناه هـم نـبـود      : پس مردم مى گویند   
و ایـن در گناهکـاران از شـیعیان ماسـت           . ایـن اسـت کــه تاءویـل ایـن آیـه           . بـهـشـت بـبـرنـد 

  ".خاصتا
ى کـردم بـراى آن اسـت کـه مطلـب چـون از               اینکه آیه شریفه را بالتمام نوشـتم و کـالم را طـوالن            

مـهـمـات اسـت ، و بـسـیـارى از اهـل مـنـبـع بـه مـردم عـامـه بـد فـهـمـانـدنـد ایـن قـبـیـل               
اخـبـار را، و ربـط آنـهـا به آیه شریفه جز به ذکر آیه معلوم نمى شد، از ایـن جهـت مـعــذورم از          
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را مالحظه کند، مى فهمد که مردم مـطلقا به اعمـال  کسى که صدر و ذیل آیه شریفه       . طـول مـمـل   
خود گرفتارند و مؤ اخذ در زشتیها هستند، مگر آنهایى که ایمان آوردند و توبـه از گناهـان کننـد و                      

و این سه در هر کس جمع شـود، رسـتگار و مــورد الطــاف خـداونــد                  . عمل صالح به جا آورند    
مـبـــدل بـــه ) او(ت ، و ســیئات و گناهــان اســـت و در پـیـــشـگـاه مـقـــدس حــق محتــرم اســ

و جـنـاب بـاقـرالعـلوم ، عـلیـه السـالم ، نـیـز تـاءویل همـین را فرمودنـد کـه      . حـسـنـات شـود 
منتهـا آنـکــه ایــن خــاص بــه          . کیفیت حساب و موقف چنین اشخاصى به ایـن ترتیـب اسـت              

زیرا که ایمان حـاصـل نــشـود مگـر        شـیـعـیان اهل بیت است و دیگر مردم از آن محروم هستند،            
به والیت على و اوصیاى او از معصومین طـاهرین ، علـیهم الـسالم ، بلکـه ایـمــان بــه خــدا و                         
. رسـول قـبـول نـشـود بـدون والیـت ، چـنـانـچـه در فـصـل بـعـد از ایـن انشاءاهللا مذکور شود              

ولیـه شـمرد، زیرا که داللت دارد بـر آنکـه اگـر         پس ، این آیه شریفه و اخبار مفسره را باید از ادله ا            
شخص ایمان داشته باشد و جبران گناهان را با توبه و عمل صالح نکند، مشمول ایـن آیـه نخواهـد                     

  .بود
. پـس اى عـزیـز، شـیـطـان تـو را مـغـرور نـکـنـد و هـواهـاى نـفـسـانـیـه تـو را گـول نـزنــد         

 بـه شـهـوات و حـب دنـیـا و جـاه و مال ، مثل نویسنده ، همیـشه       البـتـه انـسـان تـنـبـل مـبـتـال   
دنبال بهانه است از براى تاءیید تنبلى خود، و هر چه موافـق بـا شـهــوات او بـاشــد و مــؤ یــد                         
هـواهـاى نـفـسـانـیـه و خـیـاالت شـیـطـانـیـه او بـاشـد، اقـبـال به آن نماید و چـشم و گـوش                 

ند، بدون آنکه فحص از مغزاى آن نـمـایـد یـا بـه مقابالت و معارضات آن نظر               خود را به آن باز ک     
بیچاره گمان مى کند به مجرد دعوى تـشـیـع و حـب اهـل بیت طهـارت و عـصمت جـواز       . نماید

! ارتکاب هر محرمى را خداى نخواسته دارد و قلم تـکـلیـف ، نـعـوذبــاهللا ، از او برداشـته شـده                     
که شیطان بر او تعمیه کرده ، و در آخر عمر بیم آن است که محبت بیمغز بیفایده                  بدبخت نمى داند    

آخـر دعـوى    . نیز از دستش برود و با کف تهى در صـف نـواصـب اهـل بـیـت مـحـشـور گـردد               
مـمـکـن نیست مـن بـا شـما دوسـت          . بینه نداشته باشد پـذیـرفـتـه نـیـسـت      ) که  (محبت کسى   

اشته باشم ، و بـرخـالف تـمـام مـقـاصـد و مـطـلوبـات شـمـا اقـدام           باشم و محبت و اخالص د     
درخـت مـحـبـت ثـمـره و نتیجه اش عـمـل بـر طـبـق آن اسـت ، و اگـر ایـن ثـمـره را                 . کـنـم  

  .نداشته باشد، باید دانست که محبت نبوده ، خیال محبت بوده 
م ، تمام عمر خود را صـرف در بـسط احکـام و              پیغمبر اکرم و اهل بیت مکرم او، صلوات اهللا علیه         

اخالق و عقاید نمودند و یگانه مقصد آنها نشط احکام خدا و اصالح و تهـذیب بـشر بـوده و هــر      
قـتـل و غـارت و ذلت و اهـانـتـى را در راه ایـن مـقـصـد شـریـف سهل شمردند و از اقدام بـاز                    

صد آنها با آنها شرکت کند و پیروى از آثار و           نماندند، پس محب و شیعه آنها کسى است که در مقا          



 ٤٢١

اینکه در اخبار شریفه اقرار بـه لـسان و عـمــل بــه ارکــان را از مــقومات ایمـان          . اخبار آنها کند  
شمرده بیان یک سر طبیعى و سنۀ اهللا جاریه است ، چـون کـه حـقـیـقـت ایـمـان مـالزم با اظهار                  

سـت اظهـار عـشق و تـغــزل در شــاءن مـعــشـوق ، و                عاشق در جبله طبیعیـه او     . و عمل است    
عمل نکرد مؤ من نیست و محبـت        ) اگـر. (عـمـل بـه لوازم ایـمـان و مـحـبـت خـدا و اولیـاى او         

و این صورت ایمان و محبت بى مغز و معنـى نیـز بـا جزئـى حــوادث ، و فــى الجـمــله                         . ندارد
  .ر جـزاى اعمال منتقل شودفـشـار، از بـیـن مـى رود و صـفـرالیـد بـه دا

  فـــصـــل ، در بـــیـــان آنـــکـــه والیـــت اهـــل بـــیـــت شـــرط قـبـولىاعمال است 
آنـچـه ذیـل حـدیـث شـریـف داللـت بــر آن دارد کــه والیــت و مـعـرفــت شــرط قـبــول                     

و . عه اسـت    اعـمـال اسـت از امـورى است که از مسلمات بلکه ضـروریات مـذهب مقـدس شـی                
اخبار در این باب به قدرى زیاد است که در این مختصرات نگنجد و فوق حد تواتر است ، و ما به                      

  :ذکر بعضى از آن این اوراق را تبرک مى کنیم 
ذروۀ االمــر و سـنـامــه و       : عـن الکـافـى بـاسـنـاده عـن اءبـى جـعـفـر، عـلیـه السـالم ، قــال            

اما لو ان رجال قام لیلـۀ  ... یاء و رضى الرحمن الطاعۀ لالمام بعد مـعـرفـته         مـفـتـاحـه و بـاب االءش   
و صام نهاره و تصدق بجمیع ماله و حج جمیع دهره و لم یعرف و الیۀ ولى اهللا فیـو الیـه و یکـون                         

  ) 1137.(جمیع اعماله بداللته الیه ، ما کان له على اهللا حق فى ثوابه و ال کان من اءهل االیمان 
حقیقت و مخ امر و اعالى و کلید آن و باب اشیا و رضاى خداونـد، اطاعـت امـام اسـت                      : ـودفـرم

آگاه باش که اگر مردى شبها به عبادت ایستد و روزها روزه گیـرد و تـمــام                 . بـعـد از مـعـرفت او   
 مـالش را صـدقـه دهـد و تـمـام روزگـار را حج کند، و نشناسد والیت ولى خدا را تا مـواالت او                  
کند و تمام اعمالش به راهنمایى او باشد، نیست براى او بر خداى تعالى حقى و ثوابى و نمى باشـد                  

  .از اهل ایمان 
مــن لـم یــاءت اهللا عـزوجــل یــوم           : و بـاسـنـاده عـن اءبـى عـبـداهللا ، عـلیـه السـالم ، قــال            

  ) 1138.(وز سیئۀ القـیـامـۀ بـمـا اءنـتـم عـلیـه ، لم یتقبل منه حسنۀ و لم یتجا
واهللا ، لو اءن ابلیس ، لعنـه        : و بـاسـنـاده عـن اءبـى عـبـداهللا ، عـلیـه السـالم ، فـى حـدیـث قال             

اهللا ، سجد هللا بعد المعصیۀ و التکبر عمر الدنیا، ما نـفـعـه ذلک و ال قـبـله اهللا مـالم یــسـجـد آلدم                  
و کـذلک هـذه االمۀ العاصـیۀ المفتونـۀ بعـد تـرکهم            کـمـا اءمـره اهللا عـزوجـل اءن یـسـجـد له ،         

االمام الذى نصبه نـبیهم لهم فلن یقبل اهللا لهم عمال و لن یرفع لهم حسنۀ حتى یاءتوا اهللا من حیـث                     
اءمرهم و یتولوا االمام الذى اءمرهم اهللا بوالیته و یدخلوا من البـاب الـذى فتحـه اهللا و رسـوله لهـم                    

  ) 1139.(الحدیث ...
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و از مجموع اخبار استفاده شـود کـه والیـت           . بـار در این باب و به این مضامین بسیار است           و اخـ 
شـرط قـبـول اعـمـال ، بـلکـه شـرط قـبـول ایـمـان بـه خـدا و بــه نـبــوت رســول مـکــرم                   

و امـا شـرط صـحـت بـودن آن بـراى اعـمال ، چنانچه بعـضى از علمـا فرمودنـد،            . اسـت  ) ص  (
یست ، بلکه ظاهر آن است که شرط نیـست ، چـنـانـچــه از روایــات کـثـیــره مـعــلوم                    معلوم ن 

شـود، مـثـل روایـتـى کـه در بـاب عـدم وجـوب قـضـاى مستبصر اعمال خود را مـذکور اسـت                 
که غیر زکات ـ که به واسطه آنکه به غیر اهلش در زمان ضاللتش داده است ـ سایر اعمال را قـضا    

و در روایت دیگر است که اعمـال دیگـر از قبیـل صـالۀ و                ) 1140.(د به او اجر دهد    نکند و خداون  
صوم و حج و صدقه به شما ملحق شـود و دنـبـال شـمـا بـیـایـد، ولى زکـات را چـون بـه غـیـر                   

و در بـعــض روایــات اســت کــه          ) 1141.(اهـلش دادى بـایـد بـاز بـه مـحـل خـود بـدهــى          
عرضـه مـى دارنـد، و در ورز عـرفــه           ) صلى اهللا علیه و آله      (شنبه به رسول خدا     اعمال را روز پنج   

سـؤ ال مــى     . حـق تـعـالى بـه آنـهـا تـوجـه فـرمـایـد و هـمـه را هـبـاء مـنـثورا قرار مى دهـد              
اعـمـال مـبـغـض مــا و  ) مـى فـرمـایـد(کـنـد عـمـل چـه اشـخـاصـى را چـنـیـن مـى کـنـد؟        

و ایـن داللت بـر صـحـت و عـدم قبـول دارد، چنانچـه واضـح              ) 1142.(ـیـعـیـان مـا مـبـغـض ش 
  .والحمدهللا اءوال و آخرا. در هر صورت این بحث از وظیفه ما خارج است . است 

  الحدیث الرابع و الثالثون
  حدیث سى و چهارم

ه ، عـن عـدۀ مـن        بـالسـنـد المـتـصـل الى ثـقۀ االسالم ، محمد بن یعقوب الکلینـى ، قـدس سـر               
اءصـحـابـنـا اءن اءحمد بن محمد بن خالد عن اسماعیل بن مهران ، عن اءبى سعید القمـاط، عـن                   
اءبـان تـغـلب ، عـن اءبـى جـعـفـر، عـلیـه السـالم ، قـال لمــا اءســرى بـالنـبــى ، صــلى اهللا                    

یـا مـحـمــد مـن اءهـان لـى     : یـا رب ، مـا حـال المـؤ مـن عـنـدک ؟ قـال : عـلیـه و آله ، قـال    
ولیا، فقد بارزنى بـالمـحـاربـۀ ، و اءنـا اسـرع شـى ء الى نصرۀ اءولیائى ، و ما ترددت فـى شـى ء                      

و ان من عبادى المؤ منین من ال        . اءنا فـاعله کترددى فى وفاۀ المؤ من یکره الموت و اءکره مساءته             
و ان من عبادى المؤ منین مـن ال         . ر ذلک لهـلک    ال الغـنـى ، و لو صـرفـتـه الى غـیـ       ) یـصـلحـه  (
و ما یتقرب الى عبد من عبادى بـشى         . اال الفـقـر، و لو صـرفـتـه الى غیر ذلک لهلک          ) یـصـلحـه  (

و انه لیتقرب الى بالنافلـۀ حتـى اءحبـه ، فـاذا اءحبتـه ، کـنــت اذا                   . ء احب الى مما افترضت علیه       
بصر به و لسانه الذى ینطق به و یده التى یبطش بها، ان دعانى              سـمعه الذى یسمع به و بصره الذى ی       

  ) 1143.(اءجبته ، و ان ساءلنى اءعطیته 
  :ترجمه 
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چـون بــرده شــد رســول خــدا، صــلى اهللا            ) فـرمـود(جـنـاب بـاقـرالعـلوم ، عـلیـه السـالم ،       
دگار، آیا چگونه است    اى پـرو ": عـلیـه و آله ، در شـب مـعـراج بـه سـاحـت قـدس ، عرض کرد            

اى محمد، کسى که اهانت براى من دوستى را، به جنگجویى بـا مـن             ":  فرمود "حال مؤ من نزد تو؟    
و من مردد در هیچ امرى نشدم ، که من          . برخاسته ، و من از هر چیز زودتر یارى دوستان خود کنم             

 مــرگ را، و مــن       کـراهــت دارد  : فاعل آن هستم ، آن طورى که در وفات مؤ مـن مـردد هـستم                 
و همانا بعضى بندگان مؤ من من هستند که اصـالح نمى کند آنهـا را مگـر                 . کراهت دارم بدى او را    

و هـمــانا بعـضى از      . غنا و بى نیازى ، و اگر باز گردانم آنها را بـسوى غیـر آن هــالک گـردنــد                   
گردانم آنها را به سوى غیر      بندگان مؤ من من هستند که اصالح نمى کند آنها را مگر فقر، و اگر باز                 

و نزدیک نمى شود به سـوى مـن بـنـده اى از بـنـدگان به چیزى که محبـوبتر               . از این هالک شوند   
یعنـى فـرایض محبـوبتر اسـت در بـین           . (پیش من باشد از آن چیزى کـه واجـب نـمــودم بــر او              

ود به سوى من بـه نافلـه        و هـمـان بنده نزدیک مى ش     ) چیزهایى که بنده را متقرب به من مى کـنـد        
تا آنکه دوست بدارم او را، پس وقتى که دوست داشتم او را، مى باشم من گوش او که بـه آن مـى                        

 که بـه      شنود، و چشمش که به آن مـى بـیـنـد، و زبـانـش کـه بـه آن سـخـن مى گوید، و دستش                   
  ".بخواهد عطا مى کنم به اواگر بخواهد مرا جواب دهم او را، و اگر از من چیزى . آن اخذ مى کند

سـریت  : جـوهرى گویـد   . شرح اءسرى فعل مجهول است ، و به معناى سیر دادن در شـب اسـت                 
انتهـى  . و بـاالءلف ، لغـۀ اءهـل الحجـاز       . و اءسـریـت بـمـعـنـى اذا سـرت لیـال     . سرى و مسرى    

ـان الذى اءسـرى بــعبده  بنابراین که سیر در شب را اسراء گویند، تقیید آن در آیه شـریـفـه سـبـح             
یا براى آن است که به واسطه تـنـکـیـر لیـال داللت کند بر آنکه مدت اسراء کم بـوده ،     ) 1144(لیال

با آنکه بین مسجدالحرام و مسجد اقـصـى چـهــل شــب اســت ، چـنـانـچــه شـیــخ بـهــائى                    
و اسـرى بـالنبى حـذف شـده         . یا آنکه مبنى بر تـجرید است براى همین داللت          ) 1145.(فـرمـوده  

  .است باقى متعلقاتش به واسطه معهودیت اءى ، اءسرى به الى مقام القرب ، مثال
  ما حال المؤ من ؟ یعنى چه قدر و منزلتى مؤ من پیش تو دارد؟: قوله 

مــن اءهــان لـى و ولیــا اهـانــه ، اءى اسـتــخف بـه و اسـتهان بـه و تهـاون بـه ، اءى                             : قـوله  
و باجملـه ، اهانـت خـوار        ) 1146.(اءى ذل و ضـعف      . رجـل فــیه مهانـۀ      :  یـقـال   .اسـتـحـقـره  

و ظـاهـر آن اسـت جـار مـتـعـلق بــه فـعــل          . شـمـردن و تـحـقـیـر و تـذلیـل نـمـودن اسـت        
در ایـن صـورت ، اهـانـت مـؤ مـن بـراى ایمـان بـه خـدا و بـراى خـاطر حـق تعـالى                         ). اسـت  (

در این صورت ، مقصود اهانـت اسـت مطلقـا      .  است متعلق باشد به ولى       و ممکن . مـقـصود است   
  .و ولى به معناى محب و دوست است . براى هر غایتى باشد
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و مراد در اینجا از مبـارزه بـه محاربـه ، خـروج              . بارزنى برز الرجل یبرز بروزا، اءى خروج        : قـوله  
  .براى جنگ ، یا اظهار آن است 

  . از ساءۀ به معناى کراهت آوردن است مساءته مصدر میمى: قوله 
: ان مـن عـبـادى مـن ال یـصـلحـه اال الغـنـى شـیـخ مـحقق بهائى ، رحمـه اهللا ، فــرماید                 : قـوله  

صناعت نحوى اقتضا مى کند که موصول اسم آن باشد و جار و مجرور خبر آن ، لیکن معلوم است                    
 اصالح نمى کند آنها را مگر فقر بعض بنـدگان  که غرض آن نیست که اخبار دهد از آنکه آنهایى که       

پس ، بهتر آن است که ظرف را اسـم قـرار دهـیــم و خـبــر را                . بلکه غرض عکس آن است      . اند
و ایـن گـرچـه خالف متعارف بین قوم است ، و لیکن بـعــضـى تـجـویــز کـردنــد         . مـوصـول  

انـتـهـى کـالمـه  ) 1147...(مـن یـقـول آمـنـا  و مـن النـاس    : مـثـل آنـرا در قـول خـداى تـعـالى       
در ایـن   . و شـایـد در امثال این مقامات مبتدا مخذوف باشد و جار داللت کند بر حـذف                 ) 1148.(

و از صـاحـب کــشـاف نـقــل فــرموده         . صورت ، مخالف با ضـابـطـه نـحـویـه هـم نـیـسـت         
و بـنـابـر آنـچـه ذکــر شــد       ) 1149(مـى دهـیـم ،  که جار و مجرور را با تـاءویـل مـبـتـدا قـرار          

  .مـحـتـاج بـه تاءویل نیز نیست 
و بدان که ذکر این جمله در این مقام براى رفع اشتباه و جواب مظنه سؤ الى است که شـاید نــوع                       
مـردم ، کـه عـارف بـه نـظـام اتـم و فـضـاى کـامـن الهـى نـیـسـتـنـد، ایـن اشـتـبـاه و ســوال                 

و آن این است که بعد از آنکه بنده مؤ من در پیشگاه حق تعالى این قدر مقام و مـنــزلت                     . را دارند 
و اگــر دنـیــا قابـل نیـست ، چـرا            . دارد، بـراى چـه بـه فـقـر و فـالکـت مـبـتـال مـى شـونــد          

ـ              . بعضیها غنى و ثروتمند مى شوند      ـها جواب مى دهد که حاالت بندگان مـن و احــوال قــلوب آن
بعضى آنها را غیر از فقر هیچ چیز اصالح نمى کند، او را فقیـر کـنم بـراى اصـالح                     : مختلف است   

و این هر دو کرامت     . و بعضیها را جز بى نیازى و ثروت اصالح نکند، آنها را ثروتمند کنم               . حالش  
  .مؤ من و عز و جاه اوست در درگاه مقدس حق تبارک و تعالى 

الحدیث ذکر این جمله و جمله بعد بیان مقام قـرب مـؤ مـنـیــن               ...  عبادى   و ما الى عبد من    : قوله  
کـمـل اسـت ، کـانـه از اول حـدیـث ، کـه بـراى جـنـاب رسـول اکرم صلى اهللا علیه و آله بیـان                    
حال مؤ منین را فرموده ، بدین طریق شروع و ختم فـرمـوده کـه اول اجـمـاال بـیان حال مطلق مؤ                   

وده که هرکس اهانت او کند با من به مـبـارزه و جـنـگـجـویـى بـرخـاسـتــه ، پــس                 منین را فرم  
یکى ،  : از آن ، مـؤ مـنـیـن را دو قـسـمـت ، بـلکـه در مـسلک اهل معرفت سه قسمت ، فرموده                   

 مــا یـتـقــرب   : ما ترددت فى اءمـر تـا آنـجـا کـه فـرمـایـد       : عامه مؤ منین ، که از آنجا که فرماید        
الى راجـب آنـهـاسـت ، بـدلیـل آنـکـه از مـوت کـراهـت دارنـد، و فـقــر و غـنــا در احــوال                   

و ایـن دو خـاصـیـت راجـع بــه کــمل نیـست ، بلکـه راجـع بـه                  . قـلوب آنـهـا تـغـیـیـر دهـد   



 ٤٢٥

 مـؤ   و بنابراین ، اشکالى به ظاهر حدیث و مـنـافـات داشـتن آن با آنکـه             . متعارف اهل ایمان است     
من خالص کراهت موت ندارد ـ چنانچه از احادیث شریفه ظـاهر شــود ـ نــدارد، تـا احتیـاج بـه         

هر کـس طالـب اسـت بـه         . جوابى که شیخ بهایى از شیخ شهید، رضوان اهللا علیهما، نقل نموده افتد            
  ) 1150.(اربعین بهایى رجوع کند

و . ما یتقرب الى عبد تـا آخـر حـدیث           : دوم ، بـیـان حـال کـمـل را فـرمـودنـد از آنجا که فرماید          
یکى آنها که متقرب بـه قـرب فریـضه          : به دو طایفه است     ) مربوط(در نزد اهل معرفت این فقرات       

شـدنـد، و یـکـى آنـهـا کـه مـتـقـرب بـه قـرب نـافـله شـدنـد، کـه ذیـل حـدیـث اشــاره بــه                 
اره به هر دو مقام انشاءاهللا به وجه اجمال مـى  و پس از این اش. مـقـام آنـهـا و نتیجه قرب آنهاست   

  .نماییم 
و قد بطش بــه یـبـطــش و   ) 1151.(البطشه ، السطوۀ و االءخذ بالعنف  : یبطش جوهر گوید  : قوله  

و در ایـنـجـا مـطـلق اخـذ اراده شـده ، بـلکـه استعمال متعارف ظاهرا نیـز در               . یـبـطـش بـطـشـا 
  .مطلق است 

  تنبیه
این حدیث سندش صحیح و از احادیث مشهوره بـیــن     : ـقق بهائى ، رحمه اهللا ، فرماید      شـیـخ مـح 

و روایـت کـردنـد آن را در صـحـاح آنـهـا بـا تـفـاوت کـمـى نـقــل             . خـاصـه و عـامـه اسـت     
این عدۀ که در سند این حدیث است ، یـکـى از آنـهـا عـلى             : و در حاشیه اربعین فرموده      . فرموده  

و عامـه بـه طریـق صـحـیــح آن را        .  ابـراهـیـم اسـت ، و از این جهت روایت صحیح اسـت             بـن
. و ایـن از احـادیـث مـشـهـور مـتـفـق عـلیـهـا اســت پـیــش اهـل اسـالم                . حـدیـث کـردنـد 

  ) 1152.(انتهى 
  فصل ، در بیان توجیهاتى است که از نسبت تردید به حق شده

و در ) 1153(رح بـعـضى احادیث ، شـرح اهانـت مـؤ منـین را دادیـم ،               مـا پـیـش از ایـن ، در شـ      
  .و اکنون شرح بعض فقرات دیگر آن را مى دهیم . اینجا محتاج به تکرار نیست 

بـدان کـه آنـچـه در ایـن حـدیـث شـریـف وارد اسـت از نـسبت تردد بـه حـق تعـالى ، همـین                     
ه در کتاب حکیم الهى مذکور است ، از نسبت          طور بعضى از امور دیگر که در احادیث صحیحه بلک         

بداء و امتحان به حق تعالى ، مـورد انظـار علمـا گردیـده ، و هریـک بـه حـسب مــسـلک خــود               
چـنـانـچـه شـیـخ اجــل بهـائى ، رضـوان اهللا علیـه ، در      . تـوجـیـه و تـاءویـلى از آن فـرمـودنـد     

  :ره به آن مى کنیم کتاب اربعین به سه وجه توجیه نموده که مختصرا اشا
  .اول ، آنکه در کالم اضمار است ، یعنى ، اگر جایز باشد بر من تردد



 ٤٢٦

دوم ، آنکه چون مردم در مسائت کسانى که محترم مى شمارند متردد هستند و در مسائت غیر آنهـا                    
 و مقصود آن است   . مـتـردد نیستند، جایز است که تردد را به طریق استعاره عوض احترام ذکر کنند             

  .که هیچیک از مخلوقات چون مؤ من پیش من قدر و حرمت ندارد
سـوم ، آنـکه حق تعالى ـ چنانچه در حدیث است ـ اظهار نعم و بشاراتى مى کند براى بنـده مــؤ     
مـن در حال احتضار که کراهت موت را زایل کنـد و رغبـت بـه دار قـرار پیـدا کنـد، پـس تـشبیه                    

سـى کـه اراده دارد دوسـت خـود را مـتاءلم کند به المـى کـه              فـرمـوده ایـن حـال را بـه حـال کـ      
دنبال آن فایده بزرگى است ، پس آن شخص مردد شـود در اینکـه چگونـه ایـن الـم را بـه او وارد               
کـنـد بـه طـورى کـه اذیـتـش کـم شـود، پـس دائمـا اظـهـار مـى کـند مرغبات را تا مورد قبول                 

  ) 1154.(ـ انتهى . افتد
  جیه عرفانىدر تو

و امـا طـریـقـه حـکـما و عرفا در این باب و امثال آن غیر از اینهاست ، و ما به واسطه بعید بـودن                      
آن از افـهـام تـفـصـیل در اطراف آن نمى دهیم و به ذکر مقدمات آن نمـى پـردازیم ، و آنچـه تـا                         

  .اندازه اى نزدیک به اعتبار باشد و موافق با ذوق است ذکر مى کنیم 
  

بـایـد دانـسـت کـه جـمـیـع مـراتـب وجـود، از غایت اوج ملکوت و نهایـت ذروه جبـروت تـا                  
منتهى النـهـایـات عـالم ظـلمــات و هـیــولى ، مـظـاهــر جـمــال و جــالل حــق و مــراتب                     
تجلیات ربوبیت است و هیچ موجودى را از خـود اسـتقاللى نیـست و صـرف تـعــلق و ربــط و                       

ـدلى بـه ذات مقـدس حـق علـى االطـالق اسـت ، و تمـام آنهـا علـى االطــالق                        عـیـن فـقـر و ت   
چنانچه اشاره به این معنى در آیات فرقانیه بـسیار    . مـسـخرات به امر حق و مطیع اوامر الهیه هستند        

این اثبات و نفى اشاره به مقـام امـر          ) 1155(و ما رمیت اذا رمیت ولکن اهللا رمى         : قال تعالى   : است  
ین است ، یعنى ، تو رمى کردى و در عین حال تو رمى نکردى به انانیت به استقالل خود،                    بین االمر 

بلکه به ظهور قدرت حق در مرآت تو و نـفـوذ قـدرت او در مـلک و مـلکـوت تـو رمــى واقــع    
و نظیـر آن    . شـد، پـس تـو رامـى هـسـتـى ، و در عـیـن حـال حـق جـل و عــال رامــى اسـت                    

یفه اى که در سوره مبارکـه کهـف در قــضـیـه خــضـر و مـوســى ، عـلیـهـمــا                    است آیات شر  
در یک مورد که مورد نقص و       : السالم ، است که حضرت خضر بیان اسرار اعـمـال خـود را فرمود           

عیب بود به خود نسبت داد، و در یک مورد که مورد کمال بود به حق نسبت داد، و در مورد دیگـر                       
: و یکجـا گفـت      . اراد ربـک    : و یکجـا گفـت      . اءردت  : یک جا گفت    .  کرد هر دو نسبت را ثابت    

  ) 1156.(و همه صحیح بود. اءردنا



 ٤٢٧

اهللا یـتـوفــى االنـفــس حـیــن       : از آن جـمـله اسـت قـوله خـداى تـعـالى کـه مــى فـرمـایــد           
ـادى و  اهللا تعـالى هـو الهـ      . بـا آنکه ملک الموت موکل بـر تـوفى نفـوس اسـت              ) 1157(مـوتـهـا،
بـا آنـکـه جـبـرئیـل هـادى اســت  ) 1158.(یـضـل مـن یـشـاء و یـهـدى مـن یـشـاء     : المـضـل  

و ) 1159.(انـمـا اءنـت مـنـذر و لکل قـوم هـاد        : و رسـول اکـرم ، عـلیـه السـالم ، هـادى اسـت          
فیلیه مـى   و همین طور نفحه الهیه از صور حضرت اسرافیل به عین نفحه اسـرا             . شیطان مضل است    

  .دمد
با یک نظر اسرافیل و عزرائیل و جبرئیل و محمد، صلى اهللا علیه و آله ، به سایر انبیا، و تـمــام دار                       
تـحـقـق ، چـه هـسـتند که در مقابل ملک ملک على االطالق و اراده نافذه حق بـه آنهـا چـیــزى                     

لسماء الـه و فـى االءرض الـه         هو الذى فى ا   : نـسـبت داده شود؟ تمام مظاهر قدرت و اراده حق اند         
و به یک نظر، و آن نظر کثرت و توجه به اسباب و مسببات است ، تمام اسباب بـه جـاى                      ) 1160.(

خود درست و نظام اتم با یک نظم و ترتیب ترتب مسببات بر اسـبــاب اداره شــود، کــه انــدک                      
یستد، و ربط حادث بـه ثابـت        سـبـبى و واسطه اى را اگر از کار باز داریم ، چرخ دایره وجود مى ا               

و اگـر کــسـى بــا مـبـانــى و    . اگر نباشد با وسایط مقرره ، قبض فیض و امساک رحـمـت شـود        
مـقـدمـات مـقـرره و در مـحـال خـود ـ خصوصا کتـب عرفـانى شـامخین ، و در فالسـفه کتـب       

ى ایمـانى را ادراک     این مشرب احال  ) 1161(صدرالحکماء و الفالسۀ و افـض الحـکـماء االسالمیۀ        
کند و به مقام قلب بـرسـانـد، فـتح این ابواب بر او مى شـود و مـى یابـد کـه در مرحلـه تحقیـق                          

چون بعضى از مالئکـه موکلـه بـه         . عرفانى تمام این نسبتها صحیح و ابدا شائبه مجاز در آن نیست             
محضر مقدس حق تعالى    نفوس مؤ منین و قبض ارواح مقدسه آنان مقامات مؤ منین را مى بینند در                

، و از آن طـرف کـراهـت مـؤ مـنـیـن را مــى بـیـنـنــد، حــالت تــزلزل و تـردیــد در آنـهــا                       
حـاصـل آیـد و هـمـیـن حـالت را حـق تـعـالى بــه خــود نــسـبـت داده ، چـنـانـچــه اصـل                    

ـ             . توفى و هدایت و ضاللت را نسبت داده است           ه حـسب   و همان طـور کـه آنهـا صـحیح اسـت ب
ولى ادراک این مشرب محتاج به حـسن قریحـه و           . مـسـلک عـرفـانـى ، ایـن نـیـز صـحیح است        

  .واهللا العالم و الهادى . لطافت و سالمت ذوق است 
و ایـن نـکـتـه نـاگـفـتـه نـمـانـد کـه چـون حـقـیـقـت وجـود عـیــن حـقـیـقــت کـمــال و                

ـح بـه حـق تـعـالى نــسـبـت داده نــشـود و مـجـعــول        عـیـن تـمـام اسـت و نـقـایـص قـبـای     
نـبـاشـد ـ چـنانچه در محل خود مقرر و مبرهن است ـ از ایـن جهـت ، هـر چـه فـیض بـه افـق          
کـمـال نـزدیـکـتر باشد و از ضعف و فتور مبراتر باشد، ربـط آن بـه حـق اتـم و نـسبت بـه ذات                         

عیین و نیستى غالب آید و حـدود و نقـایص            آن ، هر چه ظلمت ت        و به عکس    . مـقـدس احق شود  
و از ایــن جـهــت اســت کــه افـعــال            . افـزون شـود ربـط نـاقـص نـسـبـت بـعـیــد گــردد        



 ٤٢٨

ابـداعـى را در لسـان شـریـعـت بـه حـق بـیــشـتـر نــسـبـت داده انــد، و افـعــال تـجــددى                   
از کـمـال و زشــت را      ) را(یدار نقص   و اگر چشم باز و دلى ب      . مـلکـى را کـمـتـر نـسـبـت دادند    

از زیـبـا و قبیح را از حسن تمیز دهد، آن وقت مى تواند بفهمد که بـا آنکـه تـمــام دار تـحـقــق                        
تـجـلى فـعـلى حـق اسـت و بـه او مـنـتـسـب اسـت ، تـمــام افـعــالش جـمـیــل و کـامــل                   

و انتـساب بـالعــرض ،      . نتساب ندارد اسـت و هـیـچـیـک از نـقایص و قبایح به آن ذات مقدس ا           
کـه در لسـان حـکـمـا، رضـوان اهللا عـلیـهـم ، شـایـع اســت ، در اوایــل تــعلیم و در حکمـت             

  .و در این مقام اشتباهاتى است که صرفنظر کردن از آنها اولى است . شایعه است 
در این مقـام ممکـن اسـت        و مـقـصـود از بـیان این نکته اوال، رفع بعض توهمات فاسده است که              

  .جاهل عارى از معارف توهم کند
و ثـانـیـا، بـیـان آن اسـت که این تردید و ترج ح دواعى چون از بعض ملکوتیین واقع مـى شـود،                     

  .نسبت آن به حق اتم است از آن امورى که در این عالم واقع مى شود
وجـهـه کـمــال و نـقــص را در ایــن          و ثـالثـا، آنـکـه بـاز انـسـان عـارف بـه حـقـایـق بـایـد          

تـردیـد و تـرجـح دواعـى تـمـیـز دهـد، و جـهـت کمال را به حق منتسب بداند، و جهت نقـص                  
  .را سلب کند

  تتمیم در بیان توجیه دیگر از حدیث تردید
در ایـن مـقـام وجـه دیـگـریست براى توجیه حدیث شریف که در سالف ایـام بـه نظـر ضـعیف                    

و آن این است که بندگان خداوند یـا عرفـا و اولیاینـد و در حـق سـیر الـى اهللا                       . یـده  قـاصـر رسـ 
مـنـسـلک در سـلک اربـاب قـلوب شـدنـد، و ایـن دسـتــه از بنـدگان مجـذوب حـق و شـیفته                    
جـمـال بیمثال اویند و قبله توجه و آمال آنها ذات مقدس حق است و نظـر بـه غیـر او از عـوالم ،                         

و یا منعمر در زخارف دنیـا و مـستغرق در ظلمـات حـب              . کـمـال خـود، نـدارنـد  حـتـى خـود و    
جاه ، و مـال ، و وجـهـه قلوبشان انانیت و انیت خود است بدون آنکه تـوجهى بـه عـالم قـدس و              

  ) 1162.(و هم الملحدون فى اءسماء اهللا . نظرى به محفل انس داشته باشند
ا به حسب نور ایمان متوجه بـه عـالم قـدس هـستند، و بـه                 و طـایـفـه سوم مؤ منین هستند که آنه       

و خداوند از این تجاذب ملکـى و ملکـوتى و           . حسب توجهشان به این عالم کراهت از موت دارند        
الهـى و خـلقى و آخرتى و دنیایى تعبیر به تردید فرموده ، چنانچه در تردید ایـن تجاذب به طرفین                   

در هیچ موجـودى از موجـودات ایــن تــجاذب ملکـى و              قضیه موجود است ، کاءنه فرموده است        
از (از طرفى کراهت موت دارد براى توجهش بـه عـالم ملـک ، و              : ملکوتى مثل بنده مؤ من نیست       

پـس ، حـق تعـالى       . جاذبه الهیه او را جذب به خویش کند براى رساندن او را به کمـالش                ) طرفى  



 ٤٢٩

امـا مـردم    . ر ملک ، و خود کـراهت مـوت دارد        کراهت مسائت او دارد که مساوق با بقاى اوست د         
  .دیگر چنین نیستند، زیرا که اولیا جاذبه ملکى ندارند، و منغمرین در دنیا جاذبه ملکوتى را فاقدند

و در این مقام محقـق      . و نـسـبت این تجاذب به حق براى همان است که در وجه سابق مذکور شد              
که ذکـر آن موجـب      ) 1164(او تحقیقاتى دارند  ) 1163(رکـبـیـر، سـید جلیل داماد، و تلمیذ بزرگوا      

  .تطویل است 
فـــصـــل ، در بـــیــــان آنـــکــــه حــــق تــعــالى بــا فـقــر و غـنــا و غـیــر ایـنـهــا                       

  اصـالححال مؤ منین فرماید
از ایـنـکـه در ایـن حـدیـث شریف مى فرماید که بعضى از بندگان مرا جز فقر اصالح نکند، اگـر                  

آنـهـا فـقـر را بـگـیـرنـد هـالک مى شوند، و همین طور بعضى با غنا و بى نیازى اصالح شوند و                   
بدون آن هالک شوند، از آن معلوم مى شود که هر چه حق تعالى بـه مـؤ منـین مـرحـمــت مــى                        
فـرماید، از غنا و فقر و صحت سقم و امنیت و وحشت و دیگـر امـور، بـراى اصـالح حــال مــؤ                         

و این حدیث شریف منافات ندارد با احادیث کـثــیره  . یـن و تـخـلیص حالت قلوب آنهاست       مـنـ
اى که وارد است در باب شدت ابتالى مؤ منین به اءسقام و اءوجاع و فقر و فاقه و سـایـر بـلیـات                     
، زیـرا کـه حـق تـعـالى بـه رحـمـت واسـعـه و فـضـل عـمـیـم خـود مـثـل یـک طبیب معالج                

 پرستار عطوف است که هر کس را بطورى از دنیا پـرهـیـز مـى دهـد گـاهـى بـه یـکـى ثـروت               و
مـى دهـد و در عـیـن حال به حسب شدت و ضعف و کمال و نقص ایمان او را مبتال به بالهـاى                      
دیگر مى کند، بلکه ثروت و غنا را براى او طورى محفوف به بلیات مى کند که او را از دنیا و حب                       

مزاج این شخص طورى است کـه اگـر او را فقیـر کنـد، بـه واسـطه آنکـه                     . و منصرف مـى کـنـد   ا
سعادت را در مـال و مـنـال شـایـد مـى بـیـنـد و اهـل دنـیا را سعید مى داند، متوجه به دنیـا مـى      

ولى وقتـى آن را در دسـترس او گذاشـت و بـراى              . شود و در تحصیل آن به هالکت ابدى مى افتد         
 نـشـدن آن مـحـفـوف کرد آن را به زحمات و صدمات خارجى و داخلى ، از دنیا منـصرف                   شیفته
یـکـى از مـشایخ عظام ما، دام ظله ، مى فرمود که در تعدد زوجات ، که انسان گمان مى کند                    . شود

ورود در دنیا و توجه به آن است ، وقتى که انـسان بـه آن مبـتال شـد، مـى یابـد کـه ایـن یکـى از                               
ـارهاى بزرگى است که انـسان را در عـین ورود در دنیـا از دنیـا خـارج مـى کنـد و از آن                          شـاهـک

  .منصرف مى نماید
پـس خـداى تـعـالى گاهى مؤ منین را به فقر مبتال مى کند و آنها را اصالح مى کند و قلوب آنـهـا                     

ثـروت مـبـتــال مــى      را از دنـیـا منصرف مى فرماید و دلدارى از آنها مى نماید، و گاهى به غنا و                  
کـنـد و در حـیـن حال که انسان گمان مى کند در عیش و نوش دنیا و سور و سـرور هــسـتـنـد                      

و در عـیـن حــال مـنـافــات       . آنـهـا در فـشـار و زحـمـت و ابـتـال و مـصـیـبـت گـرفـتـارنـد         



 ٤٣٠

. وایـات مـعـلوم شـود  نـدارد که فضل فقراى مسلمین پیش حق تعالى نیز بیشتر باشد، چنانچه از ر             
  ) 1165.(و مـا شـمـه اى از ایـن بـاب را در ذیل یکى از احادیث سابقه شرح دادیم 

فـــــصـــل ، در بـــیـــــان قـــــرب فـــرایـــــض و نـوافـــل و نـتـیـجـــه آن بـــه حـــسـب  
  طـریـقـهاهل ذوق و سلوک 

مه نفس به سوى کعبه حقیقى یک سـفـر        بـدان کـه از بـراى سـالک الى اهللا و مـهـاجر از بیت مظل           
روحـانـى و سـلوک عـرفـانـى اسـت کـه مـبـداء آن مـسـافـت بـیـت نفس و انانیـت اسـت ، و                  
مـنـازل آن ، مـراتـب تـعـیـنـات آفـاقـى و انـفسى و ملکى و ملکوتى است که از آنها بـه حجـب       

یعنـى انـوار    ) 1166.(ب مـن نـور و ظلمـۀ         ان اهللا سبعین اءلف حجـا     : نورانیه و ظلمانیه تعبیر شده      
وجود و ظلمات تعین ، یا انوار ملکوت و ظلمات ملک ، یا ادناس ظلمانیه تعلقـات نـفــسـانـیه و                    

و از این هفتاد هزار حجب نوریه و ظلمانیه گاهى بـه طریق جمیع تعبیر              . انوار طاهره تعلقات قلبیه     
فتتاحیه از ائمه اطهار وارد است که در خـرق  به هفت حجاب شده ، چنانچه در خصوص تکبیرات ا 

  ) 1167.(هر حجابى تکبیرى فرموده 
و در مـوضـوع سجده به تربت حسنیه ، روحى له الفداء، است که سجده بر آن خرق حجـب سـبع            

  :و عارف مشهور گوید) 1168.(کند
  هفت شهر عشق را عطار گشت   
  )  1169( ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم 

  
و گاهى به سه حجاب کلى عـدد آن را          ) 1170.(ـسـان صـغـیـر بـه لطایف سبعه تعبیر شده        و در ان  

تـعـبیر ) 1173(و در انـفـس بـه مـراتـب ثـالثـه       ) 1172(در آفاق به عوالم ثالثه      ) 1171:(رساندند
و گاهى به طریق تـوســط بــه هــزار مـنــزل مـعــروف پـیــش سـایـریــن ، و بــه                      . کرده اند 

و ) 1174.(ـبـارى بـه صـد مـنـزل ، و بـه اعـتـبـارى بـه ده مـنـزل تـقــسـیـم نـمــوده انــد              اعـت
شـیـخ عـارف کـامـل شـاه آبـادى ، دام ظـله ، بـراى هـر مـنـزلى از منازل سایرین ده بیت مقـرر                   

و حــضـرت   . مى داشت ، با اسلوب بدیعى کـه مجمـوع هـزار بیـت مـى شـد بـه آن تـرتـیــب                        
اهـیـم خلیل الرحمن ، علیه السالم ، در آن سیر روحانى ، کـه حـق تـعــالى از آن حـکـایــت                      ابـر

مـى فـرمـایـد، مـنـازل را به سه مقام تعبیر فرموده ، و از یکى به کـوکـب ، و دیـگـرى بـه قــمر،           
  ) 1175.(و سومى به شمس تعبیر فرموده 

مـظـلمـه نـفـس اسـت ، و مـنـازل آن مـراحـل و         و بـالجـمـله ، مـبـداء سـفـر روحـانـى بـیـت        
مـراتـب آفـاق و انـفـس اسـت ، و غایت ذات مقدس حق است به جمیـع اسـماء و صـفــات در                     



 ٤٣١

ابتداى امر براى انسان کامل ، و مضمحال فیه السماء و الصفات در آخـر امـر، و اسـمى و صـفتى و                        
   .تعینى از اسماء و صفات و تعینات است براى غیر آن

و پـس از آنکه انسان سالک قدم بر فرق انیت و انانیت خود گذاشت و از این بیت خارج شد و در                      
طـلب مـقـصـد اصلى و خداجوئى منازل و مراحل تعینات را سیر کرد و قدم بـر فـرق هـر یــک                      
گـذاشـت و حـجـب ظـلمـانـیـه و نـورانـیـه را خــرق نـمــود و دل از هـمــه مـوجــودات و                   

ـات بـرکـنـد و بـتـهـا را از کـعـبـه دل بـه یـد والیـت مـĤبـى فـرو ریـخـت و کـواکـب و                 کـائن
اقـمـار و شـمـوس از افـق قـلبـش افـول کـردنـد و وجـهـه دلش یـک رو و یـک جـهـت بــى                  

 وجهت وجهى للـذى فطـر الـسموات واالءرض            کـدورت تـعلق به غیر، الهى شد و حـال قـلبش          
 و فانى در اسـمـاء و ذات و افعال گردید، پس در این حال از خود بـى خـود شـود و                       شد) 1176(

محو کلى برایش حـاصـل شود و صعق مطلق رخ دهد، پس حـق در وجـود او کـارگر شـود و بـه             
سمع حق بشنود و بـه سمع حق بشنود به بصر حق ببیند و به ید قدرت حق بطش کند و بـه لـسان     

بیند و جز حق نبیند، و به حق نطق کند و جز حق نطـق نکنـد، از غیـر                   حق نطق کـنـد، و بـه حق ب      
و ایــن مـقــام     . حق کور و کـر و الل شـود و چـشـمـش و گـوشـش جـز بـه حـق بـاز نـشـود               

حـاصـل نـشـود مـگـر بـا جـذبـه الهـیـه و جـذوه نـار عـشـق کـه بـدیــن جــذوه عــشـقـیـه                 
آن جذبه ربوبیه ، که عقیب حب ذاتى است ، از او دسـتگیرى شـود   الزال متقرب به حق شود، و به     

و . که در این وادى حیرت نلغزد و به شطح و جز آن ، که از بقایاى انانیت است ، گـرفـتـار نــیاید                     
تقـرب عبـد    . و انه یتقرب الى بالنافلۀ حتى اءحبه        : در این حدیث اشاره به این دو شده است بقوله           

  .و جذبه الهیه حق از حب است از جذوه عشق است ، 
  تـا کـه از جـانـب مـعـشـوق نـبـاشـد کـشـشـى   

  )  1177( کوشش عاشق بیچاره به جایى نرسد
  

کــنت  : پـس ، مـنـتـهاى قرب نوافل فناى کلى و اضمحالل مطلق و تالشى تام است ، و نتیجه آن   
کلى و محق مطلق و صـعـق تــمام ،         و پس از این فناى تام و محو         . است  ... سمعه الذى یسمع به     

 شود و او را به خود آورد و ارجاع بـه مـمـلکـت خــودش                گاه شود که عنایت ازلیه شامل حالش        
فـرمـایـد، و حـالت صحو از براى او دست دهد، و حالت انس و طـمـاءنـیـنه پیدا کند و کشف و                   

ـرآت ذات صـفـات ، و در آنـهــا        سبحات جمال و جالل بر او گردد، و در این حالت صحو، در م             
و حال اهل سلوک در این مقـام نیـز مثـل            . اعـیـان ثـابـتـات را و لوازم آنـهـا را، کـشـف نـمـایـد        

مقام اول است در اینکه عین ثابتش تابع هر اسمى است ، در هـمــان اســم فـانــى شــود و بــه                        



 ٤٣٢

ن اسم بر او گردد، و کشف عین ثابـت          هـمـان اسـم بـاقـى مـانـد، و در حال صحو نیز کشف هما          
  .تابع همان اسم بر او گردد

  در سر اختالف انبیا در نبوت 
پس انسان کامل در تحت اسم جامع اعظم و کشف مطلق اعیان ثابته و لـوازم آن ازال و ابـدا بـر او                        
گـردد، و کـشـف حـاالت و اسـتـعـداد مـوجـودات و کـیـفـیــت ســلوک و نـقــشـه وصــول                 

هـا بـر او گـردد، و خلعت خاتمیت و نبوت ختمى ، که نتیجه کشف مطلق اسـت ، بـر قــامت                      آنـ
و دیگر پیغمبران هر یک به مناسبت اسمى که از آن مظهریت دارنـد و              . زیباى مستقیمش راست آید   

بـه مـقـدار حـیـطـه و سـعـه دایـره آن ، کـشـف اعـیـان تـابـعـه آن اسم کننـد، و بـاب کمـال و                     
ص و اشرفیت و غیر آن وسعه وضیق دایره دعوت از آنجـا شـروع شـود و بـه تبعیـت اسـمــاء                        نق

  ) 1178.(الهـیـه رجـوع کـنـد، چـنـانـچـه تـفـصـیل آن را در رساله مصباح الهدایۀ ذکر کردیم 
بالجمله ، پس از این حالت که صحو بعد المحو دست داد، وجود او وجـود حقـانى گـردد و حـق                       

و اگـر  .  مرآت جمال او موجودات دیگر را مشاهده فرماید، بلکه هم افق با مشیت گردد              تـعـالى در 
انـسـان کـامل باشد با مشیت مطلقه هم افق گردد و روحانیت او عین مقام ظهور فعلى حق گـردد،                  

 مى کند، و خود او اراده نافـذه حـق و    و در ایـن حال حق تعالى به او مى بیند و مى شنود و بطش   
الحدیث على عین اهللا و ســمع اهللا و         ...فالحق یسمع به و یبصر به       : یت کامله و علم فعلى است       مش

پس قرب فرایض صحو بعد المحو است و نتیجه آن آنهاست کـه             . الى غیر ذلک    ) 1179(جنت اهللا   
  .شنیدى 

ـ                      ـعد بـایـد دانـسـت کـه ایـن صـحـو و رجوع به کثرت را قرب گوییم ، زیرا کـه ایـن صـحــو ب
المحو غیر از این حالت غفلتى است که از براى ماسـت ، و ایـن وقـوع در کثـرت پــس از فنـاى                          
محض غیر از این کثرتى است که ما در آن واقع هستیم ، زیرا که کثرت براى مـا حـجـاب است از                     

 قـبـله  ما راءیت شیئا اال و راءیت اهللا مـعـه و فـیـه و          : وجه حق ، و براى آنها مرآت مشاهده است          
و تـوان قـرب نـوافـل را فـنـاى اسـمـائى دانــست ، و قـرب فـرایض را فنـاى     ) 1180(و بـعـده   

و تفـصیل آن در ایـن مقـام بـیش از ایـن              . ذاتى ، و بنابراین ، نتیجه قرب فرایض محو مطلق شـود           
  .مناسب نیست ، و همین اندازه نیز خروج از طور این اوراق بود

   اجل بهایى است فصل ، در نقل کالم شیخ
شـیـخ جـلیـل عـارف بـهـائى ، رضــوان اهللا عـلیــه ، در اربـعـیــن فـرمـایــد، در ذیــل ایــن                     
حـدیـث شریف ، که از براى اصحاب قلوب در این مقام کلمات عالیه و اشارات سریه و تلویحات                  

ـدایـت بـه مـعـنـى   و ه . ذوقیه اى است که مشام ارواح را معطر کند و رمیم اشباح را حیات بخشد              
آنـهـا نشود و مطلع بر حقیقت آنها نگردد مگر کسى که به ریاضات و مـجـاهدات راحت از خـود                   



 ٤٣٣

و اما کـسـى کـه از اسرار آنهـا بیخبـر   . سلب کند تا آنکه از شرب آنها بچشد و به مطلب آنها برسد  
انیه دنیه و فرو رفـتن در       است و از گنج معارف آنها محروم است ، به واسطه انغمار در حظوظ نفس              

لذات بدنیه ، پس او از شـنیدن ایـن کلمـات در خطـر عـظـیــم اســت و بـیــم آن اســت کــه                           
و ما  ) 1181.(گـرفـتـار الحـاد شـود و تـوهـم حـلول و اتـحاد نماید، تعالى اهللا عن ذلک علو کبیرا              

 گـوییم کـه       پس  . م نزدیک باشد  در این مقام به طریق سـاده و سـهل التناول سخن گوییم تا به افها             
این کالم مـبـالغـه اسـت در قـرب ، و بـیـان اسـتیالى سلطان محبت بر ظاهر بنده و باطنش و سر                   

پس مراد، واهللا اءعلم ، آن است کـه وقتـى بنـده را دوسـت داشـتم او را                    .  مـى باشد    او و عـلنـش    
 او را مستغرق کنم در اسرار ملکـوت  جذب کنم به محل انس و متوجه نمایم به عالم قدس ، و فکر 

و حـواس او را قـصـر کـنـم بـر اخـذ انـوار جـبـروت ، پـس قـدم او در ایـن حال ثابـت بمانـد                     
ممزوج گردد تا آنکـه از خـود غـایــب شـود و از              ) او(در مقام قرب ، و محبت با گوشت و خون           

 به منزله چشم و گوش او گردم    حس خویش غافل گردد، پس اغیار از نظرش محو شود تا آنکه من            
  :چنانچه گفته اند. 

  جنونى فیک ال یخفى   
   و نارى منک ال یخبو 

  
  فاءنت السمع و االبصار   

  )  1182( و االرکان و القلب 
  

  ) 1183.(انتهى کالمه ، رفع مقامه 
  در نقل کالم محقق طوسى است 

ـن ، خواجـه نـصیر طوسـى ، قـدس اهللا            و جـنـاب افـضـل المـتـاءخـریـن و اکـمـل المـتـقـدمـی      
عـارف چـون از خـود مـنـقـطـع شـد و بـه حــق متـصل شـد، مـى          : سره القـدوسـى ، فـرمـایـد   

بیند تمام قدرتها را مستغرق در قدرت حق ، و همه علوم را مـستغرق در علـم حـق ، و جـمـیــع                        
 از    ت را صادر از او و فــائض         ارادات را مستغرق در اراده او، پس تمام وجودات و کماالت وجودا           

نـاحـیـه او مى بیند، پس حق تعالى در این هنگام سمع و بصر و قدرت و علم و وجـود او گـردد،                     
زیـد فـى علـو      ) 1184(انـتهى کالمه ،  . پـس عـارف در ایـن حـال مـتـخـلق بـه اخـالق اهللا شـود         

  .مقامه 
کالمى است که ملخص آن آن است که انـسان          و جـنـاب مـحـقـق مـجـلسـى را نـیز در این مقام          

اگر صـرف قـواى خـود در راه شـهـوت و شـیطان نمود، از آنها چیزى باقى نماند جز حـسرت و                   



 ٤٣٤

و اگـر آنـهـا را صـرف در راه طـاعـت خـداونـد کـرد، خـداونـد تبدیل کند آنها را بـه               . نـدامـت  
ى گردد، و بـا آن سـمع کلمـات مالئکـه را             قواى روحانى ، پس سمع و بصر او سمع و بصر روحان           

و به واسطه موت آن سمع و بصر ضعف پیدا نکند، و در قـبـر بـا آن سـمــع روحـانــى و                     . بشنود
بـصـر روحـانـى سـؤ ال و جـواب واقـع شـود، و در قـیـامـت بــه واســطه ایـن سـمع و بـصر                      

ه داراى ایـن سمع و بـصر نیـستند،         بـه خـالف آنـهـایـى کـ   . روحانى داراى سمع و بـصـر اسـت       
... کنت سمعه الذى بـه      : و به واسطه این اعطا و عطیه حق تعالى فرموده           . کور و کر محشور گردند    

  .و این کالم از ایشان خالى از غرابت نیست ) 1185.(الحدیث 
  تتمه

واجبـات  کـه ایـن حـدیـث شـریـف صـریـح اسـت در ایــنکه          ) فـرمـایـد(شـیـخ اجـل بـهـائى    
نفى افضلیت غیر واجب را فرموده ، و این         ) که  (و اشکال در حدیث     . افـضـل اسـت از مستبحات     

مـالزم بـا افـضلیت واجب نیست ، زیرا که ممکن است مساوى باشد، مدفوع است بـه اینکـه ایـن                  
سـتـثـنــا  و شیخ شهید، رضوان اهللا علیـه ، ا . نـحـو تـرکـیب داللت بر افضلیت دارد در اکثر لغات          

یـکـى ، ابـراء دیـن اســت کــه افــضـل اســت از             : فـرمـوده اسـت از ایـن کـلیـت مـواردى را      
دوم ، ابـتــدا    . انـظـار و مـهـلت دادن مـعـسـر، بـا آنـکـه اول مـسـتـحـب اسـت و دوم واجـب              

نـمــاز را بــه     ســوم ، اعــاده مـنـفــرد اســت          . بـه سـالم اسـت ، کـه از رد آن افـضـل اسـت           
و بعضى در هر یک مناقشه نمودند که ذکر آن چنـدان            ) 1186.(ـ انتهى   . جـمـاعت ، الى غیر ذلک      

  .لزوم ندارد
و بـایـد دانـسـت کـه ظـاهـر حـدیـث شـریــف آن اســت کــه واجـبــات از مــسـتـحـبـات                  

 افـضـل اسـت از حـج     افـضـل اسـت گـرچـه از سـنـخ هـم نـبـاشـنـد، مـثـال رد سـالم واجـب          
و این گرچه به نظر قدرى بعید مـى         . مـنـدوب و بـنـاى مـدرسـه عـظـیـمـه و زیـارت رسول اهللا          

آید، و لهذا مرحوم مجلسى ، رحمه اهللا ، فـرمـوده مـمـکـن اسـت اخـتـصـاص داد بـه مــسـانـخ     
ـجــرد اسـتــبعاد نتـوان چنـین        ولى بـعـد از آنـکـه دلیـل داللت بـر آن کـرد، بـه م          ) 1187(هـم ، 
 تـعـبـدیــه مـحــضـه کــرد،         و ممکن است دعوى انصراف فـریـضـه را بــه فـرایــض            . گفت  

مـثـل نـمـاز و روزه و حـج و زکـات و امـثـال آن ، نــه فـرایــض دیـگــر، از قـبـیــل انـظــار        
والحمـدهللا اءوال و  . ءمـل نیـست   گـرچـه ایـن نـیـز خـالى از تا   . مـعـسـر و رد سـالم و غـیـر آن        

  .آخرا
  الحدیث الخامس و الثالثون

  حدیث سى و پنجم



 ٤٣٥

بـالسـند المتصل الى عماد االسالم و المسلمین ، محمد بن یعقوب الکلینـى ، رضـوان اهللا عـلیــه ،                    
بن اءبـى نـصر،     ) بن محمد (عـن مـحـمـد بـن یـحـیـى ، عـن احـمـد بـن مـحـمـد، عن اءحمد            

یـاابــن آدم ، بـمــشـیـئتـى کــنت        : قــال اهللا    : ال اءبـوالحـسـن الرضـا، عـلیـه السـالم      قـال ، قـ  
. اءنت الذى تشاء لنفسک ما تـشاء، و بقـوتى اءدیـت فرایـضى ، و بنعمتـى قویـت علـى معـصیتى                   

جعلتک سمیعا بصیرا قویا، ما اءصابک من حسنۀ فـمــن اهللا ، و مــا اءصـابــک مــن سـیئۀ فمـن                       
و ذاک اءنـنـى ال    .  ذلک اءنى اءولى بحسناتک منک ، و اءنت اءولى بـسـیـئاتـک مـنـى             و. نفسک  

  ) 1188.(اءسـاءل عـمـا اءفعل و هم یساءلون 
  :ترجمه 

اى پسر آدم ، به خواست مـن تـو آنــى          ": خداى تعالى فرمود  : فرمود حضرت رضا، سالم اهللا علیه       
، و به توانایى من به جا آوردى واجبات مـرا، و بـه              کـه مـى خـواهـى براى خود آنچه مى خواهى         

آنـچــه بــرسد تـو را از        . قرار دادم تو را شنوا، بینـا و توانـا         . نعمت من توانا شدى بر معصیت من        
نیکویى از خداوند است ، و آنچه برسد تو را از بدى از خود تو است ، براى اینکه من اولى هـستم                       

ى هستى به زشتیهاى خودت از من ، زیرا که مـن پرسـش نـشوم از                 به نیکوییهاى تو از تو، و تو اول       
  ".آنچه مى کنم و آنها پرسش شوند

شـرح در ایـن حـدیـث شـریـف مـطـالب عـالیـه بـه مـسـائل مـهـمـه اى اسـت از علـوم عالیـه          
ق و ما قـبـل الطـبـیـعـۀ کـه بـا تـفـصـیـل مـقـدمـات اگـر ذکـر شـود، خـارج از طـور ایـن اورا          

موجب تـطـویـل اسـت ، پـس ، نـاچـار بـه طـریـق تـوسـط و اقـتـصـار مـشـى کـرده بـعـضى                
و علـى اهللا    . از آن مـسـائل را بـه طـریـق نـتـیجۀ البرهان مذکور مى داریم در ضمن فصولى چنـد               

  .التکالن 
  فصل ، در بیان آنکه براى اسماء حق دو مقام است 

 تعالى جلت عظمته ، بلکه از براى سایر اسماء و صفات از قبیل علـم                بـدان کـه از براى مشیت حق     
  :و حیات و قدرت و غیر آن ، دو مقام است 

یـکـى ، مـقـام اسـمـاء و صفات ذاتیه است ، که به برهان پیوسته اسـت کـه ذات مقـدس واجـب                    
ات الوجود به حیثیت واحده و جهت بسیطه محضه کل کماالت و مـستجمع جمیـع اسـماء و صـف                   

است ، و جمیع کماالت و اسماء و صفات جمال و جالل رجوع کند به حیثیت بسیطه وجودیـه ، و                  
و چون ذات مقدسش صرف وجود      . هر چـه مـاوراى وجـود اسـت نـقص و قصور و اعدام است            

  .علم کله ، قدرۀ کله حیاۀ کله : و وجود صرف است ، صرف کمال و کمال صرف است 
و صفات فعلیه است ، که مقام ظهور به اسماء و صفات ذاتیه اسـت و مرتبـه                  ) اسماء(و دیگر، مقام    

و ) 1189.(هو معکـم    : و این مقام مقام معیت قیومیه است        . تجلى به تعوت جاللیه و جمالیه است        



 ٤٣٦

) 1191.(اءینما تولوا فثم وجه اهللا      : و مقام وجه اهللا است      ) 1190...(ما من نجوى ثلثۀ اال هو رابعهم        
و مـا  : و مقـام مـشیت مطلقـه اسـت          ) 1192.(اهللا نـور السـموات و االرض      : نوریت اسـت   و مقام   

) 1194.(خلق اهللا االشیاء بالمشیۀ و خـلق المـشـیـۀ بـنـفــسـهـا  ) 1193.(تشاؤ ون اال اءن یشاء اهللا       
ده و به هر دو مقـام اشـاره شـ         . و از بـراى آن در لسـان اهل اهللا اصطالحات و القاب دیگرى است              

به بعضى وجوه   ) 1195.(هو االول و االخر و الظاهر و الباطن         : است در آیه شریفه کتاب الهى بقوله        
.  

بالجمله ، مقام مشیت فعلیه مطلقه احاطه قیومیه دارد به جمیع موجودات ملکیه و ملکوتیه و جمیـع                  
این مـقــام از    و به حسب    . موجودات به وجهى تعینات آن هستند، و به وجهى مظاهر آن مى باشند            

مـشـیت فعلیه و مظهریت و فنـاى مـشیت عبـاد در آن ، بلکـه مظهریـت و مرآتیـت خـود عبـاد و           
اى پسر آدم ، به مشیت من تـو آن  : جـمـیـع شئون آنها از آن ، در این حدیث شریف فرموده است      

ه تـو   کـسـى هـسـتى که مشیت مى کنى ، ذات تو و کماالت ذات تو به عین مشیت من است ، بلک                   
و مـا رمـیــت اذا رمیـت ولکـن         : خـود و کـمـاالتـت از مـظـاهـر و تـعـیـنـات مـشـیـت مـنـى          

و از بـراى مـطـلب عرفانى شواهد کثیره از اخبار و آیات است که ذکر آن لزومـى  ) 1196(اهللا رمى   
  .ندارد

ز همین مقام فـعـلى و شـیخ جلیل اشراقى ، قدس سره ، علم تفصیلى حق تعالى را به اشیا عبارت ا                
و ) 1198.(و مـحقق طوسى ، قدس سـره ، در ایـن بـاب از او تبعیـت فرمـوده                    ) 1197(مـى دانـد، 

حـضـرت صـدرالمـتـاءلهـیــن ، قــدس ســره ، عــلم تفـصیل را همـان مقـام ذات بـسیط مـى                       
سنده روح  و نـویـ . و کالم این دو بزرگوار به طور اطالق مـرضـى ایـشـان نـیـسـت            ) 1199.(داند

  .کالم آنها را به یک امر راجع مى دانم و نزاع را لفظى مى دانم به بیانى که مناسب این مقام نیست 
و از این بیان معلوم شد که هر چه در دار تحقق متحقـق گـردد، چـه از جـواهر قدسـیه الهیـه ، یـا                            

ـمام آنها به قیومیـت و  مـلکـیـه طـبـیـعـیـه ، یـا اعـراض ، و چـه ذوات و اوصـاف و افـعـال ـ ت 
و . پس ، درست شد کـه بـقـوتـى اءدیـت فرائـضى           . نفوذ قدرت و احاطه قوت حق متحقق شوند       

و بنعمتـى  : همین مقام مشیت مطلقه مقام رحمت واسعه و نعمـت جامعـه اسـت ، چنانچـه فرمایـد       
  .قویت على معصیتى 

  فصل ، در اشاره به مسئله جبر و تفویض 
اره واضحه به مسئله جبر و تفویض نموده ، و مذهب حق را، که امر بـین                 در این حدیث شریف اش    

امـریـن و مـنـزلۀ بـیــن مـنـزلتـیــن اســت ، مـطـابــق مــسـلک اهــل مـعـرفــت و طــریقه                  
اصحاب قلوب ذکر فرموده است ، زیرا که هم اثبات مشیت و اتیان و قـوت بـراى بـنـده نــموده ،             

تو مشیت کردى و بـه مشیت من مشیت تو ظـاهر  :  دانسته فرموده است و هم آنها را به مشیت حق      
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است ، تو اتیان فریضه نمودى ، و قوه تو ظهور قوه من است ، و بـه نـعـمــت مــن کــه بــسـط                  
رحـمـت واسـعـه اسـت قـوه تـو بـر مـعـصـیـت حـاصـل شـد، پـس از تـو سـلب نمـى شـود                   

و مشیت  ) کردى  (چه اثبات مـطـلق نـیـز نشود، تو مشیت        افعال و اوصاف و وجودات مطلقا، چنان      
تو فانى در مشیت من و ظهور و تعین آن اسـت ، و بــه قــوه خــود تـقـویــت بــر طـاعــت و                       

و پـس از  . مـعـصـیـت دارى ، و بـا ایـن حال ، قوت و قدرت تو ظهور قدرت و قوت من اسـت              
ت که بنابراین ، نقایص و رذایل و معاصى را نیـز  آن ، چون مظنه اشکالى بوده اسـت و آن ایـن اسـ   

به حق باید نسبت داد، رفـع آن اشـکـال را بـه وجه حکمى برهانى و ذوقى عرفانى فرموده که حق                   
تعالى چون صـرف کـمـال و خـیـریـت و جـمـال و بـهـاء اسـت ، از ایــن جـهــت آنـچــه از                    

بـلکـه مـظـام وجـود و حـقـیـقـت هـسـتـى ،       ناحیه مقدسه اوست کـمـال و خـیـریـت اسـت ،         
در غـیـب و شـهـود، عـیـن کـمـال و اصـل تـمـامـیـت و جـمـال اسـت ، و آنـچــه نـقــص و      
رذیـله و شـر و وبـال اسـت بـه عـدم و تـعـیـن راجـع و از لوازم مـاهـیـت اسـت کـه مـتـعـلق                  

ه در عالم طبیعت و نشئه تنگ ملک مـى باشـد   جـعـل و مـفـاض از حـق نـیست ، بلکه شرورى ک         
از تـضـاد بـیـن مـوجـودات و تـنـگـنـایـى عـالم دنـیـاسـت ، و تـضـاد بـیـن آنـهــا مـتـعــلق                

پس ، آنچه از خیرات و کماالت و حسنات است از حق است ، و آنچه نقص و شر                   . جـعـل نـشود 
اءصابک من حسنۀ فمن اهللا و ما اءصابک من         ما  : و مـعـصیت است از خلق است ، چنانچه فرموده          

پـس ، جـمـیـع سـعـادات دنیاویه و اخراویه و جمیع خیـرات ملکیـه و              . سـیـئۀ فـمـن نـفـسـک    
مـلکـوتـیـه از سرچشمه خیرات و سعادات افاضـه شـده ، و جمیـع شـقاوتهاى دنیـا و آخـرت و                      

و آنچـه معـروف     . موجـودات اسـت     شـرور ایـن عالم و عالم دیگر از قصور ذاتى و نقصان خـود              
اسـت کـه سعادت و شقاوت متعلق جعل جاعل نیست بلکه ذاتى اشیاست ، در جانب سعادت بـى                  
اصـل اسـت ، چه که سعادت مجعول و مفاض از جانب حق است ، و ذاتى از هر ذوات و ماهیتى                     

. اهیت رجوع کند  از مـاهـیـات را سـعـادتـى نیست ، بلکه هالک محض و شقاوت تام به حیثیت م              
و در جـانـب شـقـاوت صـحـیـح اسـت ، زیـرا کـه شـقــاوت بــه مـاهـیــت راجــع و غـیــر                    

و حدیث معروف الـسعید سـعید فـى بطـن           . مـجـعـول اسـت ، بـراى آنکه دون مرتبه جعل است          
ات را معنى دیگرى است که متعلق به علم اسماء و صـف           ) 1200(اءمـه ، والشقى شقى فى بطن اءمه        

  .است و ذکر آن متناسب نیست 
و چـون بـعـد از بـیـان این مطلب حق برهانى ، مظنه شبه دیگـرى اسـت ، و آن آن اسـت کـه در                         
جانب خیرات عزل موجودات و در جانب شرور عزل قدرت واجبه قدیمه مستلزم جبر و تفـویض                 

ع آن فـرموده در لـسان      و آن خـالف مـقـرر اسـت در مـسـلک عـرفـان و طـریـقـه بـرهـان ، دفـ            
دلیـل بـر مـطـلب سـابـق و تـحـقـیـق کیفیت آن به اینکه حق تعالى اولـى بـه حـسنات اسـت از                     
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بـندگان ، و آنها اولى به سیئات هستند از ذات مقدس حق ، که در این اثبات اولویت اثبات انتساب                    
  .از طرفین است 

صل انتساب آن به بندگان براى آن است که نسبت          و امـا بـیـان اولیـت حـق از بـنده در خیرات و ا          
خیرات به مبداء المبادى نسبت وجود و بالذات است ، زیرا که خیرات ذاتى وجود اسـت ، و آن در       
واجـب عـیـن ذات و در مـمـکـن بـه جـعـل و افـاضـه اسـت ، پــس اصـل افاضـه خیـرات از                     

مکن است ، و آن نـسـبـت ظـاهـریـت و        واجب تعالى شاءنه است ، و مرآت ظهور و مظهر آن ، م            
و اما در سى ئات و شرور به عکـس اسـت ،             . افـاضـه ، اتـم از این نسبت مظهریت و قابلى است           

لیکن هر دو نسبت محفوظ است ، زیرا که آنچه از حق مفاض است خیرات اسـت ، و الزمـه ایـن                      
ه او منتسب و بالذات از نقصان       خیرات تخلل شرور است به طریق انجرار و تبعیت ، پس بالعرض ب            

: چنانچه در آیه شریفه نیز به دو نـظـر ایـن دو مـعـنـى را فـرمــود             . ذوات و قصور ماهیات است      
قـل : آنـجـا کـه سلطان وحدت قلبه کرده و کثرات و نقایص را مـضـمـحـل فـرمـوده ، فـرمـایـد              

را بالعرض مالحظـه فرمـوده و وسـایط را    و آنـجـا کـه تـخلل کثرت      ) 1201.(کـل مـن عـنـد اهللا     
  ) 1202(االیه ... ما اءصابک من حسنۀ فمن اهللا : مقرر داشته ، فرماید

فـــصـــل ، در بـــیـــان آنـــکـــه حـــق تـــعـــالى ســـؤ ال نـشـود از آنـچـه بـکـنــد و               
  دیـگـر مـوجـودات سؤال شوند

ویـنـد کـه از بـراى فـعل مطلق حق غایت و غرضى جـز            بـدان کـه مـحـقـقـیـن از فـالسـفـه گـ     
ذات مقدس و تجلیات ذاتیه او نیست ، و ممکن نیست که ذات مـقـدس در ایـجـاد اشـیــاء جــز           
ذات خـود و ظـهـور و تـجلى ذات مقدس خود غایت دیگـرى داشـته بـاشــد، زیــرا کــه هــر                      

اى هر غایتى بـاشد، ولو ایصال نفع و رسیدن         فـاعـلى که به قصد و غایت غیر ذات ایجادى کند، بر          
مثوبت به غیر باشد و یا براى عبادت و معرفت یا ثنا و محمدت باشد، متمکل به آن است و وجـود                      
آن برایش اولى از عدم آن است ، و این مـستلزم نقـص و قــصور و انتفـاع اسـت ، و آن بـر ذات                            

پــس ، در    . یع الجـهـات مـحـال اسـت     مقدس کامل على االطالق و غنى بالذات و واجب من جم          
و امــا   ) 1203.(افـعـال اولمـیـت و سـؤ ال از لمـیـت نـیــسـت و ال یــسـاءل عـمــا یـفـعــل                  

پـس . سـایـر مـوجـودات در افـعـال خـود اغـراض و مـقـاصـد دیـگـر دارنـد غـیـر ذات خـود            
یـت افـعـالشـان وصـول بـه بـاب اهللا و         ، عـشـاق جـمـال حـق و مـقـربـیـن و مـجـذوبـیـن غـا        

و دیگر موجودات بـه حـسـب کـمـال و نـقـص و         . رسیدن به لقاء اهللا و ساحت قدس الهى است          
و بالجمله ، چـیـزى کـه کـمال مطلق اسـت         . شـدت و ضعف خود غرض زاید بر ذات خود دارند         

ت مـقـدســش مـبــرا از   و واجب بالذات است ، واجب من جمیع الجهـات اسـت ، و چنانچـه ذا          
  .لمـیـت اسـت ، افعالش نیز مبرا از لمیتى وراى ذات است ، به خالف سایر موجودات 
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و ایـضـا، چـون دات مـقـدسـش کـامـل مـطـلق و جـمـیـع عــلى االطــالق اســت ، کـعـبــه                  
و آمـال هـمـه مـوجـودات و غـایـت مقصد جمیع سلـسله کاینـات اسـت ، و خـود کعبـه آمـالى                      

مـقـصـدى وراى خـود ندارد، چه که دیگـر موجـودات نـاقص بالـذات و هـر ناقـصى                   ) و(غایت  
مهروب عنه اسـت بـالفـطـرۀ ، چـنـانـچـه هـر کـامـلى مـرغـوب فـیـه اســت ، پــس غـایــت                 
هـمـه حـرکـات و افـعـال ذات مـقـدس اسـت ، و از بـراى خـود ذات مـقـدس غـایـتـى جــز                 

  ) 1204.( ـ فـال یسال عما یفعل و هم یساءلون خـود نـیـسـت
و ایـضـا، چـون ذات مـقـدسـش در غـایـت القـصـواى جـمـال و کـمـال اسـت ، نـظـام دایــره         
وجـود، کـه ظـل آن ذات جـمـیـل اسـت ، و در غـایـت القـصـواى کـمـال مـمـکـن اســت ، و            

ســت ، پــس ســؤ ال از لمـیــت و غـایــت و               ایـن نـظـام کـلى اتـم نـظـامـهـاى مـتــصـور ا       
غـرض و فـایـده سـؤ الى از روى جـهـل و نـقـصـان اسـت ، چـنـانـچـه از ابـلیـس لعـیــن در                  
هـفـت سـؤ ال مـعـروف واقـع شـده ، و حـق تـعـالى بـه طـریـق اجـمــال و مجادلـه بـه وجـه                     

الى به واسـطـه غـایـت کـمـال فـعـلش      پس ، حق تع   ) 1205.(احسن از تمام آنها یک جواب داده        
مـورد سـؤ ال نـبـایـد شـود، و دیـگـر مـوجـودات مـورد سـؤ ال شوند به واسطه نقص آنها ذاتـا                  

  .و فعال
و ایـضـا، حـق تعالى بواسطه آنکه حکیم على االطالق است ، هر فعلى از او صادر شود در غایـت                    

  .ه خالف موجودات دیگراتقان است ، پس مورد سؤ ال نباید شود، ب
و ایـضـا، حـق تـعـالى چـون هـر فـعـلى از وجـود مـقـدسـش صــادر شــود، از حــاق ذات و                   
اصـل حـقـیـقـت و صـراح مـاهـیـت اوســت ، و دیـگــر مـوجــودات چـنـیــن نـیــسـتـنـد،         

و . موجودات  پـس او فـاعـل بـالذات اسـت و سؤ ال به لمیت در او باطل است ، به خالف دیگر                   
چون اراده و مـشـیـت و قـدرت عـیـن ذات مـقـدس اوست ، فاعلیت بالذات در آن ذات مقدس                 

و این یکى از مباحث شـریفه اى        . عین فاعلیت باالرادۀ و القدرۀ است ، و شبهه فاعلیت بالطبع نیاید           
کلمـین مـى   است کـه در مـحـل خـود مـبـرهـن اسـت ، و بـه آن حـل کـثیرى از شـبهه هـاى مت                  

  .شود در ابواب متفرقه معارف الهیه 
و از ایـن بیانات ارتباط این جمله ها که در حدیث شریف است و به طریق علیت هـر یـک بـراى                       

پـس ، چـون فـعـل حـق در کـمـال تـمـام و نـظـام اتـم اسـت ، ســؤ               . دیـگـرى مـعـلوم شـود  
و ایــن  . ـیــن نـیــسـتـنـد ســؤ آل شـونــد     ال نـشـود از آنـچـه کـنـد، و دیـگـران چــون چـن         

و ایـن   . عـلت از بـراى آن اسـت کـه او اولى بـه حـسنات باشد و بنده اولى به سـیــئات بـاشــد                  
و بـا  . علت آن است که هر چه سیئات باشد از بنده باشد و هر چه حسنات بـاشـد از حـق بـاشـد                  

  .والحمدهللا اءوال و آخرا.  مذکور نشدبـیـانـات دیـگـر نـیز این ارتباط درست شود که
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  الحدیث السادس و الثالثون
  حدیث سى و ششم

بـالسـنـد المتصل الى ثقۀ االسالم ، محمد بن یعقوب الکلینى ، عن على بن ابراهیم ، عن مـحـمـد                  
بـن خـالد الطـیـالسـى ، عـن صـفـوان بـن یـحـیى ، عن ابـن مـسکان ، عـن اءبـى بـصیر، قــال                       

لـم یـزل اهللا عزوجـل ربنـا و العلـم ذاتـه و ال       : اءبـا عـبـداهللا ، عـلیـه السـالم ، یـقـول  سـمـعـت  
معلوم ، والسمع ذاته و ال مسموع ، والبصر ذاته وال مبصر، والقدرۀ ذاته و ال مقـدور، فلمـا اءحـدث                      

 ، والبصر على    االشیاء و کان المعلوم ، وقع العلم منه على المعلوم ، والسمع على المسموعلیه السالم              
تعـالى اهللا عـن     : فـلم یـزل اهللا مـتـحـرکـا؟ قـال فقال       : قـال قـلت   . المبصر، والقدرۀ على المقدور   

فـلم یـزل اهللا مـتـکـلمـا؟ قـال فـقـال      : قـال فـقـلت   . ان الحرکۀ صفۀ مـحـدثـۀ بـالفـعـل      ! ذلک  
  ) 1206.( عزوجل و ال متکلم ان الکـالم صـفـۀ مـحـدثـۀ لیـسـت بـاءزلیـۀ ، کـان اهللا: 

  :ترجمه 
همیشه خداوند عــزوجل    : ابـوبـصـیـر گـویـد شـنـیـدم حـضـرت صادق ، علیه السالم مى فرمود         

بـا آنکـه   ) بــود (پروردگار ما بود و حال آنکه علم ذاتش بود با آنکه معلوم نبود، و شـنوایى ذاتـش     
تش بود با آنکه دیـده شـده اى نبـود، و تـوانى     مسموع و چیزى که شنیده مى شود نبود، و بینایى ذا         

ذاتش بود با آنکه مقدورى نبود، پس چون ایجاد فرمود اشیاء را و موجود شـد معلـوم ، واقـع شـد                       
گفت عرض  . علم او بر معلوم ، و سمع او بر مسموع ، و بصر او بر مبصر، و قـدرت او بـر مـقدور                    

داوند بـرتــر اسـت از ایـن ، همانـا حرکـت             خ":  فرمود "پس همیشه خداوند متحرک بود؟    "کردم  
کــالم  ":  فـرمـود "پس همیشه خدا مـتـکـلم بـوده ؟     ":  گفت گفتم    ".صفت حادثى است به ایجاد    

  ".صـفـت حـادثـى اسـت کـه ازلى نـیـسـت ، بـود خـداونـد عزوجل و حال آنکه متکلم نبود
اهـر ربـنـا خـبـر زال اسـت ، و جملـه          لم یـزل اهللا عـزوجـل ربـنـا بـه حـسـب ظـ       : شـرح قـوله   

والعلم ذاته حال براى آن است ، ولى به حسب معنى سلیس نیاید و مـقـصـود حـاصل نشود، زیـرا                  
و تــوان   . که مقصود اثبات ازلیت ربوبیت نیست ، بلکه اثبات ازلیت عـلم اسـت قـبـل از مـعـلوم                

و مـحـتـمــل اســت کــه ربـنــا         .مى شود گـفـت از مـجـمـوع ایـن تـرکـیـب اسـتفاده مقصود        
مـرفـوع بـاشـد و تـابـع اسـم زال باشد و خبر محذوف باشد، و جمله و العلم ذاته داللـت بـر آن                     

و مـحـتـمـل اســت زال     . لم یـزل اهللا ربـنـا عـالمـا و العـلم ذاتـه         : مى کند، تقدیر چـنـیـن شـود    
زال ، یـزول مـى بـاشـد، نــه زال ،         ) بـرایـن  (نـد، و بـنـا    تـامـه بـاشـد و بـه مـرفـوع اکـتـفـا کـ      

  . است دائما، به خالف یزول که تام است دائما یـزال ، کـه مـاضـى یزال ناقص 
یعنى ، چون ایجاد کـرد اشـیاء را و معلـوم موجـود         . و کـان المعلوم کان تامه است در اینجا       : قـوله  
  .شد
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تـمـل اســت بـالفـعــل مقابـل بـالقوه باشـد، و بالجملـه معنـى                مـحـدثـۀ بـالفـعـل مـحـ  : قـوله  
و در این حـدیث   . مصدرى باشد، یعنى ، صفتى که به ایجاد حـاصـل شـود صـفـت حق نتواند بود             

  .مباحث شریفه اى است که به مناسبت مقام بعضى از آن را مذکور مى داریم 
  فصل ، در بیان عینیت صفات حق با ذات است 

 این حدیث شریف اشاره به عینیت ذات مقدس حق با صفات کمالیـه حقیقـه فرمـوده ،                   بدان که در  
و ایـن یـکــى از مـبـاحــث مـهـمــه اى اســت کــه              . مـثـل عـلم و قـدرت و سـمـع و بـصـر       

و ما اشاره به مذهب حق مطابق برهان متـین حکمـا        . تـفـصـیـل آن خارج از طور این رساله است         
  .مى نماییم و طریقه اهل معرفت 

بـدان کـه در مـحـل خـود بـه وضـوح پـیـوسـتـه کـه آنـچــه از سـنــخ کـمــال و از جـنــس                    
جـمـال و تـمـام اسـت ، راجـع بـه عـیـن وجـود و اصل حقیقت هستى اسـت ، و در دار تحقـق                     
جز یک اصل شریف که سرچشمه تمـام کمـاالت و منـشاء تـمــام خیـرات اسـت نیـست ، و آن                        

و اگر جمیع کماالت عین حقیقت وجود نباشد و بـه وجـهـى از وجــوه در               .  وجود است    حقیقت
حـاق اعـیـان از او جـدایـى و بـا او دوئیـت داشـته باشـد، الزم آیـد دو اصــل در دار تـحـقــق                       

پـس ، هـر چـه کـمــال اســت ،         . مـحـقـق بـاشـد، و ایـن مـسـتـلزم مـفـاسـد بـسـیـار اسـت         
ـب مـفـهـوم و مـاهـیـت کـمـال نـیـسـت ، بـلکـه بـه واسـطـه تـحـقــق و حــصـول               بـه حـس 

در مـتـن اعـیـان کـمـال اسـت ، و آنـچـه در مـتـن اعـیـان و حـاق نـفس االمـر محقـق اسـت ،                     
یک اصـل و آن وجـود اسـت ، پـس آنـچـه کـمـال اسـت بـه یـک اصل ، که آن حقیقت وجـود                    

  .است ، رجوع کند
  

و نـیز به وضوح رسیده که حقیقت وجود بسیط محض من جمیع الجهات است ، و ترکیب مطلقـا                   
از سـاحـت قدس او مبرا است ، مادامى که به اصل صراحت ذات خود و خلـوص حقیقـت خـود                     

و اگر از اصل حقیقت خود تنزل کند، ترکیب عقلـى و خـارجى ، بـه حـسب مناسـبت                     . باقى باشد 
بر او طارى و عارض شود، لیکن به حسب ذات بسیط و ترکیـب امـر غریـب                  مشاهد و منازل آن ،      

  .عرضى است 
  :و از این بیانات دو قاعده شریفه استفاده شود

یـکـى ، آنکه بسیط من جمیع الجهات کل کماالت است به حیثیـت واحـده و جهـت فـارده ، و از                  
 و سـایر اسـماء و صـفات         همان حـیـثـیـت کـه مـوجود است عالم و قادر و حى و مریـد اسـت ،               

جمالیه و جـاللیـه بـر او صـادق اسـت ، و عالم است از جهتى که قـادر اسـت ، و قـادر اسـت از                         
و اما اختالف مفاهیم اسماء و موضوع له        . جهتى که عالم است ، بدون اختالف اعتبار حتى در عقل            
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 حقیقت عینیه نـسیت ، و بـه         لغات ، کـه مـفـاهـیـم عـقـلیه ال بشرط است ، مربوط به اختالف در            
وضوح رسـیـده کـه مـفاهیم مختلفه کمال از شى ء واحد انتزاع مى شود، بلکه به ایـن بیـان سـابق               

و اگــر   . انـتــزاع شــود   ) واحــده   (الزم اسـت کــه کــل مـفـاهـیــم کـمـالیــه از حـیـثـیــت              
مکنـات چنـین اسـت ، ایـن         مـفـاهـیـم کـمال از حیثیات مختلفه منتزع شود، چنانچـه در بعـض م            

  .بالعرض است و از جهت تنزل حقیقت وجود و تشابک آن با اعدام است بالعرض 
و قـاعـده دوم ، آنـکـه آنـچـه کـامـل مـن جـمـیـع الجـهـات و صـرف کـمـال خـیر است بایـد                

و و نیـز بـه تبـع دو قاعـده دیگـر اسـتفاده شــد کــه آنـچــه در ا                     . بسیط من جمیع الجهات باشد    
تـرکـیـب راه دارد، هـر طـور تـرکـیـبـى بـاشـد، کـامـل از جـمـیــع جهـات نیـست و نقـص و                   

  .عدم نیز در او راه دارد، و آنچه ناقص است بسیط مطلق نیست 
پـس ، حـق تـعـالى چون بسیط تام است و ترکیب ، که مستلزم امکان و فقر و تعلق به غیر است ،                      

 من جمیع الجهات است و داراى جمیع اسـماء و صـفات اسـت ، و او                  مطلقا در او راه ندارد، کامل     
اصـل حـقـیـقـت و صـریـح مـاهـیـت هـسـتـى اسـت ، بدون آنکـه وجـود او مـشوب بـه غیـر                    
وجود و کـمـال او مـشـوب بـه غیر کمال باشد، پس صرف وجود است ، چه اگر غیـر وجـود در                     

کیب از وجود و عدم اسـت ، در او راه داشـت ، پـس    او راه داشـت ، شر تراکیب ، که عبارت از تر     
صرف عـلم اسـت و صـرف حیات است و صرف قدرت اسـت و صـرف بـصر و سـمع و سـایر                       

والعــلم ذاتـه و     : پـس ، درسـت شـد فـرمـایـش امـام صـادق ، عـلیـه الـسـالم            . کماالت اسـت   
  .القدرۀ والسمع و البصر ذاته 

  ر تقسیم اوصاف حقنقل کالم حکما د: نقل و تحقیق 
  :بدان که حکماى الهى صفات حق تعالى را بر سه گونه تقسیم نموده اند

صــفات حقیقیـه    : و آن را بـه دو قــسـم مـنـقــسـم نـمــوده انــد            . اول ، صـفـات حـقـیـقـیـه     
محضه ، مـثـل حـیـات و ثـبـات و بـقـا و ازلیـت و امـثــال آن ، و صـفــات حـقـیـقـیــه ذات                     

و ایـن دو نحـو      . ـافـۀ ، مـثـل علم و قدرت و اراده که اضافه دارد به معلوم و مقـدور و مـراد                  االض
  .صفت را عین ذات دانند

مـثـل مـبـدئیـت و رزاقـیـت و راحـمـیـت و عـالمـیـت و         . دوم ، صـفـات اضـافـیـه مـحـضـه      
  .قادریت و امثال آن 

سـیـت و فـردیـت و سـبـوحـیـت و امــثال آن         مـثـل قـدو . سـوم ، صـفـات سـلبـیـه مـحـضـه      
و این دو نحو صفت را زاید بر ذات مقدس دانند، و جمیع سلوب را به سلب واحد، کــه ســلب                  . 

امـکـان اسـت ، ارجـاع کـنـند، چنانچه جمیـع اضـافات را بـه اضـافه واحـده موجـدیت ارجــاع             
  ) 1207.(قـیـه و افاضه نوریه ارجاع کنندنـمـایـنـد، و مـبـداء اضـافـات را بـه اضـافـه اشـرا
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و ایـن تـقسیمات و عینیت در صفات حقیقیه و زیادت در صفات اضافیه و سلبیه بـه طـورى کــه                     
ذکـر کردند و برهان بر آن اقامه کردند پیش نویسنده تمام نیست و موافـق برهـان متـین حکمـى و                      

سماء و صفات پیش آیـد و نظـر بـه کثـرت          زیرا که اگر باب مفاهیم ا     . اعتبار صحیح عرفانى نیست     
و چنانچه اگر ذات را عـیـن اوصــاف        . مفهومى کنیم ، هیچیک از صفات را نباید عین ذات بدانیم            

اضـافـیه و یا سلبیه بدانیم الزم آید که حق تعالى محض اضافه و عین حیثیت سلبیه گـردد، همـین                    
لى نفس مفاهیم اعـتـبـاریـه و مــعانى عقلیـه       طور اگر عین اوصاف حقیقیه دانیم ، الزم آید حق تعا          

و اگر مالحظه حقایق اوصاف و مصداق مـحـقـق اسـمــاء و صـفــات را              . تعالى عن ذلک    ! گردد
نـمـاییم ، جمیع اسماء و صفات اضافیه و حقیقیه عین ذات مقدس باشـد، و فـرق بـین عالمیـت و              

ست ، و جمیع اوصاف اضافیه به رحیمیـت و          عالم و قادریت و قادر فقط در اعـتـبـار مـفـهـومى ا         
  .رحمانیت ذاتیه رجوع کند، حتى رازقیت و خالقیت غیر آن 

و اینکه جمیع سلوب را به سلب امکان و اضافات را به اضافه واحده ارجاع نمودند و در اوصــاف                    
دیـگــرى  حـقیقیه ارجاع به چیزى نکردند، اگر باز نظر به مفاهیم انـدازیم ، هیچیـک از آنهـا بــه                     

ارجـاع نـشود، نه در سلوب و اضافات و نه در اوصاف حقیقیه ، و اگر به حقایق نظر شود، جمیـع                     
  .اوصاف حقیقیه نیز به حقیقت واحده واجبه رجوع کند

  در تحقیق عینیت اوصاف با ذات مقدس
بـالجـمـله ، تـحـقـیـق در بـاب اوصاف به لسان حکمت نظرى آن اسـت کـه اوصـاف حقیقیـه و                    

ضـافـیـه مـطـلقـا به حسب مفاهیم ، مختلف و هیچیک عین ذات مقدسـه نیـستند، و بـه حـسب                    ا
یکـى ،   : مـنـتـهـا از براى اوصاف دو مرتبـه اسـت          . حقیقت ، تـمـام عـیـن ذات مـقـدس اسـت        

. مرتبه ذات و اوصـاف ذاتـیه است ، که توان از آن انتزاع علم کرد و عالمیت و قـدرت و قادریـت               
 ، مـقام اوصاف فعلیه است ، که از آن نیز انتزاع مفهوم علم و عالمیت و قـدرت و قادریـت                      و یکى 

و امـا اوصاف سلبیه ، از قبیل قدوسیت و سبوحیت ، و اسـماء تنزیهیـه ، آنهـا از لـوازم                    . توان کـرد 
ذات مـقـدس و ذات مـقـدس مـصـداق بـالعـرض اسـت نـسـبـت بـه آنـهـا، زیــرا کــه حــق                 

ى کـمـال مـطـلق اسـت و کـمـال مـطـلق بـالذات بـر او صـادق اســت ، زیــرا کــه اصــل               تعال
حـقـیـقـت اوسـت ، و از لوازم آن سـلب نـقـایـص اسـت ، و کمال مصداق عرضى سلب نقـص                  

و اهل معرفت و اصحاب قلوب مقام تجلى به فـیض اقــدس را مـبــداء اسـمــاء ذاتـیــه                    . است  
و تجلى بـه فـیض      ) 1208( تجلى به فیض مقدس را مبداء اوصـاف فـعلیه شمارند،         دانـنـد، و مـقام  

و بحث در اطراف آن منجر مى شود به بحـث           . مقدس را غیر نمى دانند، چنانچه عین نیز نمى دانند         
  .از اسماء و صفات به طریقه آنها و از مقصد خارج مى شویم 



 ٤٤٤

ـاع کردند، و علم را عبارت از عدم جـهـل و          و بـعـضـى صـفـات حـق را بـه امـور عـدمـیـه ارج        
و در اهـل مـعـرفـت کـسـى را کــه دیــدم اصــرار بــه              . قـدرت را عـدم عـجـز دانـسـتـه انـد     

اسـت کـه تبعیـت از       ) 1209(ایـن مـعـنـى دارد مـرحـوم عـارف جـلیـل ، قـاضـى سـعـید قمى ،          
نموده به بیانى که در شرح توحید مـذکور         ) 1210(استاد خود، که ظاهرا مرحوم مال رجبعلى است ،        

و مـا در سـالف زمـان جـواب بـرهـان او را، و هـمین طور جواب تمـسکات او را                 ) 1211.(است  
  .به ظواهر بعض اخبار، به وجه برهانى دادیم 

  فصل ، در بیان علم قبل از ایجاد است 
 بــه آن فـرمــوده عــلم قـبــل          و از مـبـاحـث شـریـفـه کـه در ایـن حـدیـث شـریـف اشــاره          

االیـجـاد اسـت بـه مـعـلوالت خـود در ازل ، کـه مـحـل خـالف عـظـیــم اســت اصــل آن و                   
یـا آیـا زایـد بــر ذات اســت        . کـیـفـیـت آن کـه آیـا بـه طـریـق اجـمـال اسـت یـا تـفـصـیـل           

ه تفصیل آن در کتب قوم موجـود اسـت          ک. یـا قـبـل االیـجـاد است یا مع االیجاد      . یـا عـیـن ذات    
  .و ما به تحقیق مطلب پرداخته از رد و ایراد سایر اقوال صرفنظر مى کنیم ) 1212.(

بـدان کـه آنـچـه مـحـقـق است پیش ارباب برهان و اصحاب عرفان آن است که در ایـن حـدیث                   
د در ازل اســت ، و آن        شـریـف اشـاره بـه آن فـرمـوده کـه عـلم بــه مـعــلوم قـبــل از ایـجــا               

بــه  ) بــصـیـر (و اشـاره بـه ایـنکه علم او تفصیلى اسـت فرمـوده بـه اینکـه                . عـیـن ذات اسـت    
اشـیـاء اسـت در صـورتـى کـه مبصرى نیست و سمیع است در صورتى که مـسـمـوعـى نـیست               

 و ایـضا،    .، زیرا که بصر و سمع شهود مبصرات و مسموعات است تفصیال، چنانچه واضـح اسـت                  
فاذا اءحدث االشیاء و کان المعلوم ، وقع العلـم          : اشاره به علم تفصیلى فرموده است آنجا که فرماید        

) پـیــدا (الحدیث زیرا که آن است که بعـد از ایـجــاد عــلم تـحـقــق تــازه                  ... منه على المعلوم    
و ما پس از ایـن معنـاى         . نـکـرده ، بـلکـه بـعـد از مـتـحـقـق بـودن وقـوع بـر معلول پیدا کرده           

  .وقوع علم بر معلوم را بیان مى کنیم 
و امـا بـیـان ایـن مـطـلب شریف ایمانى به طریق محققین فالسفه آن اسـت کـه پـس از آنکـه در                      
فـصـل سـابـق بـر ایـن مـعـلوم شـد کـه حـق تـعـالى صـرف وجـود و صـرف کمال اسـت ، و                  

ى که دارد جامع جمیع کماالت و مستجمع همه وجـودات           صرف وجود با بساطت و وحدت تامه ا       
است به نحو کمال ، و آنچـه از حیطـه وجـود او بیـرون اسـت عـدم و نقـص و قـصور اســت و                             
بـالجـمـله ال شـیـئیت است ، و نسبت دیگر مراتب وجـود بـه آن ذات مقـدس نـسبت نقـص بـه                       

ـمـال اسـت بدون نقص و قـصور،       کـمـال اسـت ، و عـلم بـه کـمـال مـطـلق عـلم بـه مـطـلق ک           
و این عین کشف تفصیلى کلى بسیط است با آنکه از حیطه عـلم او ذره اى از مـوجـودات خـارج                   

  ) 1213.(نـیـسـت ازال و ابدا، به هیچ وجه کثرت و ترکیب در آن راه ندارد



 ٤٤٥

قام حـضرت  و امـا بـه طـریـقـه عـرفـا، حـق تـعـالى مـسـتجمع جمیع اسماء و صفات است در م      
واحـدیـت و مـقام جمع اسمائى ، و اعیان ثابته جمیع موجودات از لـوازم اسـماء الهیـه اســت در                     
حـضـرت جمع قبل از ایجاد در ازل ، و تجلى مطلق ذات از مقام احدیت و غیـب هویـت کـشف                      
جـمـیـع اسـمـاء و صفات و لوازم آن است ، که اعیان ثابته جمیـع موجـودات اسـت ، بـه تجلـى                       

احد و کشف بسیط مطلق ، پس به عین کشف علمى به تجلى فیض اقدس کشف ذات و اسـمـاء                   و
  ) 1214.(و صـفـات و اعـیـان شـود بـدون آنـکـه کـثـرت و تـرکـیـبـى تخلل کند

و ایـن دو طـریـقـه در غـایـت اتـقـان و مـتـانـت و شـمـوخ اسـت ، ولى بـه واسـطــه آنـکــه                   
 و مـبـتـنـى بـر اصـول کـثـیـره اســت ، از فـلـسـفـه و اصـطـالحــات               در کـمـال دقـت اسـت   

اهل اهللا و اصحاب قلوب ، تا آن مقدمات حاصـل نباشـد و انـس تـام و تمـام و مزاولـت بـسیار و                     
حـسـن ظـن کـامـل بـه عـلمـاء بـاهللا نـبـاشـد، از ایـن بـیـانـات چـیــزى حـاصــل نـیـایــد و           

 و از این جهت به بیانى ساده تر و نزدیک به افهـام عامـه مطلـب را پـرداختن                     .تحیر بر تحیر افزاید   
پس گوییم که علیـت و مبـدئیت واجـب الوجـود، تعـالى شـاءنــه ، مـثــل عـلیــت                     . اولى است   

فـاعـلهـاى طـبـیـعـى نـیـسـت کـه مـواد مـوجـوده را بـا هـم تـرکـیــب و تـفــصـیـل کــنند،                
وجوده تغیراتى مى دهد و ترکیب و تفصیلى مـى دهـد، و چــون بـنــا کـه                   مثل نجار که در ماده م     

ترکیب مواد موجوده را مى کند، و نفس علم و اراده اش علت ظهور و وجود اشیاء است ، پس دار                     
و عنـده مـفـاتــح     : تحقق در حیطه علم اوست و به اظهار او از مکامن غیـب هویـت ظـاهر شـود                  

گویند صفحه اعیان نسبت به ذات مقدس حق جل و جاللـه مثـل              ) 1215(الغـیـب ال یعلمها اال هو    
نسبت اذهان است به نفس انسانین که به نفس اراده ایجاد کند و اظهار آنچه در غیب هویت اسـت                    

فانـاهللا و   : پس جمیع دایره تحقق در حیطه علم است و از آنجا ظاهر گردد و بدانجا عود کند                . نماید
  ) 1216.(انا الیه راجعون 

بـه بـیـان واضحترى ، علم به سبب و علت تامه شى ء مستلزم علم به شى ء است ، مـثال مـنجم                       و  
که علم به خسوف و کسوف در ساعت فالن و روز فالن پیدا مى کند، به واسـطه علـم بـه اسـباب                        

 را ضبط نموده و با ضبط حرکات وقت فاصله شـدن   است ، زیرا که حرکات شمس و قمر و ارض  
 بـه دسـت مـى آورد، و اگـر             شمس و قمر و فاصله شدن قمر را بین زمـین و شـمس               زمین را بین    

و چون جمیع سلسله اسباب و مسببات منتهى شـود بـه            . ضبطش صحیح باشد ثانیه اى تخلف نکند      
ذات مقدس مبداء المبادى ، و حق تعالى علم به ذات خود که سبب جمیـع موجـودات مـى باشـد                       

  . به مسببات نیز دارددارد، از حیث آنکه سبب است علم
و بعضى از آن از     . ایـن وجـوه مذکوره هر کس به حسب نشئه خود یکى را اختیار مى نماید             ) از(و  

  .بعضى دیگر امتن و وافیتر است به تمام مقصد



 ٤٤٦

  فصل ، در معنى سمع و بصر حق است 
 فاسـفه   یـکـى از مـبـاحـثـى کـه در بـاب اسـمـاء و صـفـات حـق جل و عال مـورد بحـث بـین                  

اسـت از بــراى حــق تـعــالى ، کــه جـمــهور حکمـا و                ) 1217(عظام است اثبات سمع و بصر     
متکلمین ارجاع نمودند سمع و بصر را به عـلم ، و شـیـخ جـلیـل اشـراقى علم را ارجـاع فرمـوده                    

یــان  و مـا بـ. هر یک به بـیـانـى کـه ذکـر آن خـروج از طـور اخـتـصـار اسـت      . به بصر و سمع     
  .مـسـلک و مـذهـب فحل را مى نماییم به یک بیانى که در مطلق اسماء و صفات حق واضح گردد

بـدان کـه بـسـیـارى از فـالسـفـه و اکـابـر براى اهمال بعض حیثیات بعضى از اسـماء و صـفات                  
لى را به بعضى دیگر ارجاع نمودند، چنانچه معروف و مسلم بین آنها آنـست کـه اراده حــق تـعــا                    

و مـثـل اخـتـالف در بـاب سـمــع و بــصـر   . عـبـارت اسـت از عـلم بـه صـالح و نـظـام اتـم         
و ایــن مـطــلب خــالف       . و عـلم و ارجـاع هر یک به دیـگــرى ، چـنـانـچــه مـذکــور شــد               

ع زیرا که اگر مقصود از اینکه اراده به علم به صالح راجـ            . تـحـقـیـق و از اهـمـال حـیثیات است       
است ، یا عـلم به سمع ، یا سمع به علم ، راجع است آن است که حق تعـالى داراى اراده نیـست و               

ایــن  . داراى سـمع و بصر نیست ، بلکه همان علم را بـه اسـم اراده و سـمع و بـصر خوانـده انـد                        
مـطـلبـى اسـت بـس باطل و تقولى است بس فضیح ، زیرا که الزم آیـد کـه حـق تعـالى مـبــداء                       

عـالوه بـر آنـکه میزان در باب اتصاف حـق بـه اوصــاف             . ود بـاشـد بـدون اراده و اخـتـیـار     وجـ
کـمـالیـه آن اسـت کـه آن صـفت صفت کمال باشد براى موجود بما اءنه موجود، و بـالجـمــله ،                  
صـفـت نـفـس حـقـیـقـت وجـود بـاشـد و از کـمـاالت اصل ذات وجود باشد، و شـک نیـست                 

 از صفات کمالیه حقیقت مطلقه وجودیه اسـت ، لهـذا وجـود هـر چـه تـنـزل بـه مـنـازل                که اراده 
سـافـله و صـف نـعال کند، اراده در او ضعیف گردد، تا آنجا رسد کـه اراده را از آن بکلـى سـلب                       

کماالت و هر چه رو به      . کنند و او را جمهور داراى اراده ندانند، مثل طبایع از قبیل معادن و نباتات                
و افق اعـلى تـصـاعـد کـنـد، اراده در او ظاهرتر گردد و قویتر شود، چنانچه در سلسله موجودات                 
طبیعیه مى بینیم که از مقام هیولى و جسم و عنصر و معدن و نبات که گذشت ، اراده و علـم در آن                     

تـى آنکـه انــسـان    ظـاهـر گـردد، و هـر چـه رو بـه بـاال رود، این جوهره شریفه کاملتر گـردد، ح          
کـامـل داراى اراده کـامـله اى اسـت که به نفس اراده انقالب عنـصرى بـه عنـصرى کنـد و عـالم                      

پـس ، کـشف کنـیم کـه اراده از صـفات کمالیـه وجــود و                  . طبیعت خاضع در تحت اراده اوست       
آنـکـه و این حقیقت را براى ذات مقدس حق اثبات کنیم بدون            . مـوجـود بـمـا انـه موجود است      

و همین طور سمع و بصر نیز به حسب تـحـقـیـق حقیق به تـصدیق              . ارجـاع کنیم به حقیقت دیگر    
از کماالت موجود مطلق است ، و حقیقت سمع و بصر متقوم بـه آالت جــسـمـانـیـه و از عــلوم                  

ر مقیده به آالت و ادوات نیست ، بلکه احتیاج به آالت در ظهور سـمـع و بـصـر نـفــس اســت د       



 ٤٤٧

عالم طبیعت و ملک بدن ، چنانچه در علم نیز به حسب ظهور در ملک طبیعت احتیاج به ام الـدماغ                     
حــقایق عـالم   (...) و این از نقص عالم طبیعت و ملک است نه نقص علم و سـمـع و بـصـر   . دارد

ـم غیب را مى بیند و کالم ملکوتى مالئکه و روحانیین را مى شـنـود، چـنـانـچــه مـوســى کـلیـ                  
اهللا کـالم حـق را در مـنـاجـات مـى شـنـیـد، و رسـول خـتـمـى مـکـرم بــا مـالئکــه تـکــلم                  
مـى فـرمـود و جـبـرئیـل را بـه صـورت مـلکوتى مى دیـد، و هـیچ گوشـى آن را نمـى شـنید و                       

  .چشمى آنها را نمى دید، با آنکه با جناب رسول در حین نزول وحى در یک مجلس بودند
له ، سـمـع و بـصـر نـیـز از عـلومـى هـسـتـنـد کـه زایــد بــر اصــل عــلم و غـیــر                     بـالجـمـ

پس اثبات آنهـا بـراى حـق تعـالى کـه       . حـقـیـقـت عـلم هـستند و از کماالت مطلق وجود هستند        
  .مبداء اصل وجود و سرچشمه کمال هستى است الزم است 

لم ، یا علم را به آنها، ارجاع کنند آن اسـت کـه            و اگـر مـقصود آنان که اراده و سمع و بصر را به ع            
علم و اراده به حیثیـت واحـده بـراى حـق ثابـت ، و سـمع و بـصر و علـم در ذات مقـدس حـق                              
حـیـثـیـات مـخـتـلفـه نـدارنـد، ایـن مـطلبى است حق و موافق برهان ، ولى اختـصاص بـه ایـن          

و ایـن معنـى     . جود صرف راجع است     اوصـاف وجـهـى نـدارد، بـلکه مطلق اوصاف به حقیقت و        
منافات ندارد با اثبات اوصاف مختلفه متکثره براى ذات حق ، بلکه مؤ کد آن است ، زیرا کــه بــه                      
وضـوح پـیـوسـتـه کـه هـر چـه وجـود بـه وحدت نزدیکتر باشد و از افق کثـرت بـعـیـدتــر و                  

نکه بـه صـرف وجــود و حـقـیـقــت          مـبراتر باشد، جامع تر است نسبت به اسماء و صفات ، تا آ            
بـسیطه واجبـه ، جلـت عظمتـه و عظمـت قدرتـه ، رسـد کـه غایـت وحـدت و بـساط اســت و                    
مـــسـتـجـمـع جـمـیـــع کـمـــاالت و جـامـــع تـمـــام اسـمـــاء و صـفـــات اســـت و تـمـــام  
مـفـاهـیـم کمال و معانى جالل و جمال بحقیقت بر او صدق کند و صـدق آنهـا بـر ذات مقـدس                      

  .احق و اولى است به جمیع مراتب احقیت و اولویت 
و اجـمـال بـیـان آنـکـه وحـدت هـر چـه اقــوى و اتــم شــد، صــدق مـفـاهـیــم و کـمــال                     

و به عکس ، هر چه موجود به افق کثرت نزدیکتـر            . بـیـشـتـر گردد و اسماء و صفات افزایش یابد       
 آن نیز بر آن ضعیفتر و نزدیکتر و شـبیه تـر بـه               باشد، مفاهیم کمال به آن کمتر صدق کند، و صدق         

آن است کـه وحـدت مـساوق بـا وجـود و از کـمــاالت مـوجــود                  ) و این به علت     . (مجاز باشد 
بـمـاهـو مـوجـود اسـت ، و مـعـنـى مـسـاوق در ایـن حـال ایـن اسـت کـه در مـفـهـوم وجود                

چنانچه . عین حقیقت وحدت است     و وحدت گرچه مخالف هستند، ولى در خارج حقیقت وجود           
و از ایـن جـهـت    . کثرت در هر جا بار اندازد، نقص و عدم و شر و ضـعـف و فـتـور بـار انـدازد                

اسـت کـه هـر چـه وجـود نـنـزل بـه مـنـازل نـقص کند، کثـرت از تمـام مراتـب وجـود بیـشتر                     
 است ، صرف وحـدت و       مقام ربوبیت و ساحت مقدس کبریایى جل و عال که صرف وجود           . است  



 ٤٤٨

و در سـابـق اشـاره کـردیـم     . بساطت است و در او کثرت و تـرکـیـب بـه هـیـچ وجـه راه نـدارد            
بـه ایـنـکـه وجـود اصـل حـقـیـقـت کمال و سرچشمه جالل و جمال است ، پس صرف وجـود                 
صرف وحدت و صرف کـمـال اسـت ، پـس صـرف وحـدت نیز صرف کمال است ، پـس آنچـه                   

حدتش در اعلى مرتبه بـاشـد، جـمـیـع اسـمـاء و صــفات و کمـاالت بـر او صـادق اسـت ، و                      و
و به عکس ، هر چه به کثـرت نزدیـک شـود، نقـص در او             . صدق هر یک بر او احق و اولى است          

زیاد شود و صدق مفاهیم کـمـال و اسـمـاء و صـفـات بـر او نـاقص آید، و کیفیت صدق آنها نیز                   
س ، حق تـعـالى جل جالله داراى جمیع کماالت و مستجمع جمیع اسماء و صفات               پ. ضعیف شود 

است بدون آنکه یکى از آنـها به دیگرى راجع باشد، بلکه هر یک به حقیقت خود بر ذات مقدسش                   
سـمـعـش و بـصـرش و اراده اش و عـلمـش همه به معانى حقیقه است بدون آنکـه                : صادق باشد 

فــله االسـمــاء الحــسـنـى و االمثـال         .  وجـهـى از وجـوه الزم آیــد      کثرت در ذات مـقـدس بـه    
  ) 1218.(العلیا و الکبریاء واالالء

  فصل ، در بیان کیفیت تعلق علم حق بر معلومات است 
بدان که به طورى که سابق اشاره به آن شد حق تعالى با علـم بـسیط ذاتـى و کـشف واحـد ازلـى                          

ا مـوجــودات و جـهــات وجـودیــه کـمـالیــه از جـهــت             جـمـیـع مـوجـودات بـمــا اءنـهــ     
و این کشف در عین بـساطت و وحـدت تـام            . کـمـال براى ذات مقدسش معلوم و منکشف است         

تفصیلى اسـت بـه طـورى کـه ذره اى از سـمـوات ارواح و اراضــى اشـباح ازال و ابـدا از حیطـه                  
ل اسـت و عـین ذات مقـدس اسـت ، و             و ایــن عــلم و کـشف در از         . علم او خـارج نـیــسـت      

معلومات به تعینات و حدودات ، که برگشت به عدم و نقص کندن پس از ایجـاد تحقـق بـالعرض                     
و به ایـن    .  پـس از ایجاد است        پیدا کند و متعلق عـلم بـالعـرض شـود، و ایـن تـعـلق بـالعـرض            
فلما اءحـدث االشـیاء و کـان        : دمعنى اشاره فـرمـوده اسـت در ایـن حـدیث شریف آنجا که فرمای          

  .المعلوم ، وقع العلم منه على المعلوم 
و مـحـتـمـل اسـت کـه ایـن عـبـارت اشـاره بـه عـلم فعلى که به تجلى فیض مقدس حـاصــل                 

و مقصود از معلومات معلومات بالذات که هویات وجودیه متعلقه به فیض مقـدس              . مـى شود باشد  
  .دو تجلى ظهورى نورى است باش

فـلمـا تـجــلى بـفـیــضه     : پـس ، بـر احـتـمـال اول حـاصـل اول حـاصـل عـبـارت ایـن شـود          
اءى ، ظــهر الفـیض فـى مـرآۀ          . المقدس و ظهر الکون بـالعـرض ، وقـع العـلم عــلى المـعــلوم             

  ) 1219.(المستفیض بالعرض 
ود الکـون بالـذات ، اءى بـال         فلما تجلى بفیضه المقدس و ظهر وج      : و بنابر احتمال دوم چنین شود     

  ) 1220.(حیثۀ تقییدیۀ ، وقع الفیض على المستفیض بالذات 



 ٤٤٩

و بنا بر هر دو تعبیر، این تجلى به فـیض مقـدس در تحـت حـوادث زمانیـه و تغییـرات نیـست و                          
ایـجـاد حـق تـعـالى مـبـرا و مـقـدس اسـت از شـایبه حدوث و تغییر، بلکـه تعـین و تحدیـد، و       

 ذاتى بسیط من جمیع الجهات و محیط به تمام حیثیات اسـت ، علـم فعلـى ، کـه آیـه                       چنانچه علم 
حـقـیقى حق و ظهور علم ذاتى و مرآت آن است ، بسیط تـام و واحـد مطلـق اسـت و محـیط بـه                  

غایـت امـر آنکـه آن       . جمیع دایـره تـحقق است بدون آنکه در او تعین و تجددى و ترکیبـى باشـد               
ـقـدس کـبـریـایـى و نـفس تعلق محض است ، و از این جهت فـانى در      متقوم بـالذات بـه ذات م    

تحت کـبـریـاى حـق و نـفـس حـضـور در مـحضر ذوالجالل است ، و از این راه آن را علم حق                   
مى دانند، چـنـانـچـه نـفـس ایـجـاد نـفـس نـاطـقـه حـقـایــق عـقـلیــه را در عــالم عقـل ، و                   

  .ل ، علم فعل نفس است و فانى در ذات آن مثل خیالیه را در لوح خیا
و حـکـمـا گـفـتـه انـد نـسـبـت صـفـحـه نـفـس االمـر بـه حـق ، مـثـل نــسبت صـور علمیـه            

و به واسطه این احاطه وسعه و بساطت و نفوذ گفته انـد حـق تـعــالى جـزئیــات                 . است به نفس    
 محدودیت در معلوم اسباب محدودیت در       را به علم کلى عالم است ، یعنى ، جزئیت و محاطیت و            

علم نشود، پس علم محیط و قدیم و ازلى و غیـر متغیـر اسـت ، و معلـوم مـحــاط و مــحدود و                          
و غیر عارف به اسلوب کالم آنها گمان کرده که آنها عـلم بـه جـزئیــات را                . حادث و متغیر است     

عـرف منطقیـین و لغـویـیــن حـمــل         نـفـى کـردنـد، و کلیت و جزئیت را به معناى متداولـه در             
و اهل نظر نیـز گـاهى     . کـردنـد، غـافـل از آنـکـه در اصـطـالح اهل معرفت به معناى دیگر است             

بلکه این معنا را از اهـل مـعـرفـت حـکـمـا اخـذ کـرده انـد در بـاب عــلم               . از آنها تبعیت کردند   
  .واجـب الوجـود جل اسمه و تعالى شاءنه 

  بیان میزان صفات ثبوتیه و سلبیه است فصل ، در 
مـیـزان در صـفـات ثـبـوتـیـه بـراى ذات مـقـدس واجـب جل اسمه و صفات سلبیه آن است که                

اوصاف کمالیه و از نعوت جمالیه اسـت بـراى اصـل حـقیقت وجـود و صـرف               ) از(هر صفت که    
ـالمـى دون عـالمـى ، و بالجملـه       ذات هستى ، بى تعین آن به لباس تعینى و بدون تـطـور آن بـه ع              

به عین هویت هستى و ذات نوریه وجـودیـه رجــوع کـنــد، از صــفات الزم الثبـوت و                   ) آنچه  (
زیـرا کـه اگـر ثــابت نباشـد، الزم آیـد یـا            . واجب التحقق است براى ذات مقدس تعالى شـاءنـه         

کمال و صرف جمـال      صرف وجود و محض هستى نـبـاشـد، یا صرف وجود محض              ذات مقدس   
و این هر دو در مشرب عرفان و مسلک برهان باطل است ، چنانچـه در محـال خـود مقـرر                      . نباشد
  .است 

و هـر صـفـت و نـعـتـى کـه بـراى مـوجـود ثـابـت نـشـود مـگـر پـس از تـنـزل آن بـه منزلـى                   
ـرتـبه اى از مراتب قـصور      از منازل تعینات و تطور آن به طورى از اطوار تقییدات و تعانق آن بـا م               



 ٤٥٠

و تالزم آن با حدى از حدود فتور، و بالجمله آنچه از ذات هـستى نباشـد و بـه حـدود و ماهیـات                        
زیـرا کـه  . رجوع کند، از صفات الزم السلب و ممتنع التحقق است در ذات کـامـل عـلى االطـالق                

وق علیـه سـلب     ذات کـامـل مـطـلق و صـرف وجود چنانچه مصداق صـرف کمـال اسـت مـصد               
  .نقایص و حدود و اعدام و ماهیات است 

و ایـنـکـه مـشـهور بین محققین است که صفات سلبیه رجوع به سلب واحـد کنـد، کـه آن سـلب           
در نظر نویسنده درست نیاید، بلکه چنانچه ذات مقدس مصداق ذاتى تـمــام             ) 1221(امکان است ،  

ى رجـوع نـکـنـد ـ چـنـانـچـه قـبل از ایـن   و هـیـچـیـک بـه دیـگـر) اسـت (صـفـات کـمـال 
به وضوح پیوست ـ همین طور مصداق بالعرض و مصدوق علیه سلب هر یک از نـقـایـص نـیــز   

و نتوان گفت که اعدام و نقایص حیثیت واحده هستند و ال میز فى االعدام ، زیـرا که اگـر             . هـست  
دم مطلق حیثیت واحده و مـع ذلـک کــل           به حسب متن واقع و نفس االمر مالحظه شود، چناچه ع          

اعـدام اسـت ، وجـود مـطـلق نـیـز حـیـثـیـت واحـده و کـل کـمـاالت اسـت ، پــس در ایــن                  
نـظـر کـه مالحظه احدیت و غیب الغیوب است صفتى ثـابـت نتوان کرد ـ نه صفات حقیقیه ثبوتیه  

ام واحـدیت و جمـع اسـماء و صـفات       ولى در نظر دیگر که مالحظه مق      . و نه صفات سلبیه جاللیه      
است ، چنانچه صفات ثبوتیه کـمـالیـه مـتـکـثـرنـد هــر صـفــت کـمــالى را ســلب صـفــت                  
نـقـص ، کـه مقابل با آن است ، الزم مى باشد، و ذات مقدس به آن جهت که مصداق بالذات عالم                     

و چـنــانچه   . اجز است    بجاهل است ، و چون قادر است لیس بع           اسـت ، مـصـداق بالعرض لیس      
محیطیت و محاطیت و ریـاســت و       ) و صفات ثبوتیه    (در علم اسماء مقرر است که از براى اسماء          

  .مـرئوسـیـت است ، از براى اسماء و صفات سلبیه نیز بالطبع این اعتبارات مى باشد
همید که حـرکــت  بـالجـمـله ، پـس از آنـکـه مـعلوم شد میزان صفات ثبوتیه و سلبیه ، مى توان ف    

، کـه مـتـقـوم بـه قـوه و هـیـولى اسـت و حـدوث و تـجـدد در اصـل ذات آن اسـت ، در ذات                      
  .مقدس کبریایى جل و عال راه ندارد

و تـکـلم بـه ایـن مـعـنـى عـرفــى و مـفـهــوم مـتـعــارف کــه مــورد ســؤ ال راوى اســت                      
و ایـن مـنــافات     .  منزه و مبرا از آن اسـت         صـفـت مـحـدثـه متجدده اى است که ذات حق تعالى        

ندارد با اثبات کالم و تکلم ذاتى از براى حق تعالى در مقام ذات ، به یک معناى مقدس از تجـدد و                
  .مبراى از حدوث 

و اجمال این مطلب شریف آنکه حقیقت تکلم متقوم به خروج کالم از مخارج مخصوصه نـیـسـت                
کـه در عـرف لغـت و متعـارف جمهـور اسـت از انـس و عـادت و                     و ایـن تـقـیـد و انـصـرافى      . 

علم عـبــارت از  . ضـمـیـمـه اوهـام و افـکـار نـاشـى است ، و اال اصل معانى تقید و تعینى ندارد        
صـرف دانـش و ظـهـور شـى ء لدى العـالم است ، و مقید بـه آن نیـست کـه بـا آالت مـادیــه ،                         
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اگر فـرض   . ثـل حـس مـشـتـرک یـا لوح خیال مثال، ادراک شود        مـثـل دمـاغ ، یـا مـعـنـویـه ، مـ      
کنیم یکى با دستش یا با پایش علم به چیزى پیدا کند یـا چـیـزى را بـشـنود یا ببیند، علم و سـمع                      
و بصر بر آنها صادق است ، و همین طور اگر کـسى در عالم خواب ببیند و بشنود و تکلـم کنـد و                        

 بر آنها بى شـائبـه مجاز صادق است با آنکه هـیچ یـک از ایـن آالت                  احساس کند، تمام این معانى    
پـس مـیـزان نـفـس ادراک مـخـصـوص است در صدق ایـن          . مخصوصه محسوسه به کار نیفتاده      

و حقیقت تکلم اظـهـار مـکـنـونات خاطر است و ابراز مافى الضمیر است بدون             . معانى و مفاهیم    
فرضا که به حسب لغت و عرف هم مجاز باشـد،           . داشته باشد آنکه آلت مخصوصه در آن مدخلیت       

و ما در باب اسماء و صـفات        . در معانى و حقایق این تقیدات نیست و به حسب عقل صادق است              
بحث لغوى نداریم ، و مـقـصـود اثـبـات نفس حقایق است گرچـه لغـت و عـرف بـا آن مـساعد                      

 الضمیر است ، چه بـا آالت حـسیه یـا غیـر آن               نباشد پس ، گوییم که حـقـیـقـت کالم اظهار مافى        
و کـالم بـه     . باشد، و چه کـالم از مـقـوله صـوت و لفظ و هواى خارج از بـاطن باشـد یـا نباشـد                    

حـسـب ایـن حـقیقت از اوصاف کمالیه وجود است ، زیرا که ظهور و اظهار از حقیقـت وجـود و               
رود، ظهور و اظهارش بیشتر گردد، تا       به حقیقت وجود است ، و هر چه وجود رو به کمال و قوت               

بـه افـق اعـلى و مقام اسناى واجبى رسد که نوراالنوار و نور على نور و ظهور على ظهور اسـت ،                    
و بـه فـیض مقدس اطالقى و کلمه کن وجودى اظهار آنچه در غیب مقام واحدیت دارد کـنــد، و                   

و . طلق و مقام المقامى احـدیت فرمایـد  بـه فـیـض اقـدس و تـجـلى ذاتـى ، احـدى اظهار غیب م         
در این تجلى احدى متکلم ذات مقدس احدى ، و کالم فـیض اقـدس و تجلـى ذاتـى ، و سـامــع                        

، و به نفس آن تجلى ، تعینات اسماء و صفات اطاعت نموده تـحـقــق               )است  (اسـمـاء و صـفات    
دس واحـدى مـستجمع     و در تجلى واحدى به فـیض مقـدس ، مـتکلم ذات مقـ              . عـلمـى پیدا کنند  

جمیع اسماء و صفات ، و کالم نفس تجلى ، و سامع و مطیع در تحقق اعیان علمیه الزمـه اسـماء و     
فــاذا قـال لکـل عـین اءراد         : کـه بـه امـر کـن تـحـقـق عـیـنـى پـیـدا کـنـنـد       ) اسـت  (صـفـات  
  ) 1222(کن ، فیطیع االمر االلهى ، فیکون و یتحقق : ایجادها

والحمـدهللا اءوال  .  سـمـعـیـه در ایـن بـاب بـسیار اسـت کـه بـه ذکـر آنهـا نپـرداختیم            و شـواهـد 
  .وآخرا

  الحدیث السابع و الثالثون
  حدیث سى و هفتم

بالسند المتصل الى محمد بن یعقوب ، عن على بن محمد، عمن ذکره ، عن اءحمد بـن محمـد بـن               
کن ، عن اءبى عبـداهللا ، علیـه الـسالم ،         عـیـسـى ، عـن مـحـمـد بـن حـمران ، عن الفضل بن الس          
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اعـرفــوا اهللا بــاهللا ، والرســول بـالرســالۀ ، و            : قـال قـال اءمـیـرالمـؤ مـنـیـن ، عـلیـه الـسـالم         
  ) 1223.(اءولى االمـر بـاالمـر بـالمـعـروف و العدل و االحسان 

  :ترجمه 
بـشـنـاسید ": نین علیه السالم فرمود   فـرمـود حـضرت صادق ، علیه السالم ، که حضرت امیرالمؤ م          

خدا را به خدا، و رسول را به رسالت ، و صاحب امر را بـه امـر بـه معـروف و عـدالت و نیکـویى                      
  ".نمودن 

شرح عرفان و علم و شناسایى و دانـایى فـرق واضـح دارنــد، و گـویـنــد عــلم در اصـل لغـت                         
و گویند عارف بـاهللا     . شخصیات  مخصوص به کلیات است ، و معرفت مـخـصـوص به جزئیات و            

کسى است که حق را بـه مـشـاهـده حضوریه بشناسد، و عـالم بـاهللا کـسى اسـت کـه بـه بـراهین                
یکـى از  : و بعضى گویند علم و عرفان از دو جهت تفـاوت دارنـد       . فلسفیه عـلم بـه حـق پـیدا کند     

 و نسیان ماءخوذ اســت ،       و دیگر، در معرفت سابقه فراموشى     . جهت مـتـعـلق ، چـنـانچه ذکر شد     
پـس چـیـزى را کـه ابـتـدائا ادراک بـه آن مـتـعـلق شـد، گـویـند علم بـه او حـاصــل شــد، و                    
چـیـزى را کـه مـعـلوم بـوده و نـسـیـان شـد و ثـانیا مورد ادراک شد، گویند مـعـرفــت بــه آن                   

ـالفـه و نـشـĤت سـابـقـه بـر     و عارف را از آن جهت عارف گویند که متذکر اکـوان س           . حاصل شد 
و بعضى از اهـل سـلوک مـدعى تـذکر عـالم ذر هـستند، و               . کـون مـلکى و نشئه طبیعى خود شود      

گویند اگر حجاب طبیعت که موجب این غفلت و نـسـیـان است از پـیش چـشم سـالک برداشـته                    
ى و روحـانى  و بعض از اهـل ذوق مى گفت حقیقت معراج معنو         . شد، متذکر عوالم سابقه مى شود     

ما وقتى که بـه قهقـرا مـتـوجــه احــوال سـابـقــه خــود شـویــم ، بــه                    . تذکر ایام سلف است     
اخـتـالف اشـخاص ، هر کس تا وقتى از اوقات زنـدگـانى خود را به یاد مـى آورد و متـذکر مـى                      

ســت کــه    یکى تا هفت سالگى ، یکى تا پنج یـا سـه سـالگـى ، و کـمـتـر از ایــن نــادر ا                   : شود
کـسـى مـتـذکـر شود ـ از شیخ الرئیس نـقـل کـنـند که مدعى آن بوده که اول زمان تولدش را بـه   

مى گفت ممکن است از این بیشتر متذکر شد، مثال متذکر ایامى شـود کـه در رحـم                   ! خاطر داشت   
د، تـا بـه     مادر یا در صلب پدر بوده ، و همین طـور جـمـیـع تطوراتى که در ملک نموده متذکر شو                 

ملکوت اعلى و جبروت را تا جبروت اعلى ، تا آنکه منتهى شـود              ) تا(قهقرا متذکر شود اکوان عالم      
انتهى . به تذکر از نشئه علم ربوبى ، و این تذکر حقیقت معراج است و غایت عروج روحانى است                   

  .بیانه 
عبارت از این رجـوع     و ایـن مـطـلب خـود اگـر فـى نـفـسـه صـحـیح باشد، ولى حقیقت معراج             

قـهـقـرایـى بـودن در مـشـرب رحـیـق عـرفـان درست نیاید و در مسلک اصحاب قلوب صحیح              
بلکه حقیقت معراج روحانى عبارت است از حرکت معنویه انعطافیه که با آن تتیم شـود               . نـنـمـایـد
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 در قـوس    و ایـن  . دایـره وجـود و رجـوع شـود بــه عـالم غیـب جمیـع مـا فـى سلـسلۀ الـشهود                    
و ایـن حرکـت رجـوعى قهقرایـى خـالف سـنۀ اهللا              . صـعـودى و حـرکـت انعطافى صورت گیرد     

جـاریـه اسـت در مـوجـودات ، و بـالخــصـوص در انبیـا و خاصـه در خـاتم آنهـا، صـلوات اهللا                      
و این طور از سلوک شـبیه مجـذوبیت یـک صـنف از مالئکـه                . عـلیـه و آله و عـلیـهـم اجـمعین       

یره در ذات ذوالجالل است که غفلت از کثرات بکلى دارند و ندانند که آدمـى و عـالمى                   مهیمه متح 
و شـیـخ عـارف کـامل شاه آبادى ، روحى فداه ، مى فرمود حالـت روحـى حـضرت                  . خلق شـده   

آدم ، علیه السالم ، این بود که توجه به ملک خود نکند و مجذوب عالم غیب و مقام قدسى باشـد،                      
 آدم ، علیه السالم ، را از آدمیت سلب مى کرد، پس حـق تعـالى شـیطان را بـر او                       و ایـن حـرکـت  

مـسـلط فـرمـود تـا او را مـتـوجـه به شجره طبیعت کنـد و از آن جاذبـه ملکـوتى او را بـه ملـک          
  .منصرف کند

المـر ا: و العـدل و االحسان ظاهر آن است که این دو عطف باشند به قوله               ): عـلیـه السـالم   (قـوله  
و محتمـل   . یـعـنـى ، اعـرفـوهـم بـاالمـر بـالمـعـروف و بـالعــدل و االحــسـان            . بـالمـعـروف  

  .یعنى ، اعرفوهم باالمر بالمعروف و باالمر بالعدل و االحسان . المعروف : است عطف باشند بقوله 
  فصل ، در بیان مراد از اءعرفوا اهللا باهللا 

یف و معنى اعرفوا اهللا باهللا علماى اعالم ، رضوان اهللا علیهم ، هر              بـدان کـه در شرح این حدیث شر      
یک به مناسبت مسلک علمى خود یا مشرب حکمى خویش بیاناتى نمودند، و ما به طریق تلخـیص                  

  :بعضى از آنها را براى تبرک به کالم بزرگان ذکر مى کنیم 
و ملخص آن ایـن اسـت       . ه ، فرمودند  اول ، آن است که جناب ثقۀ االسالم ، کلینى ، رضوان اهللا علی             

و خود متفرق در خلق آنهاست ، کــسى را          : که خداى تعالى ابدان و ارواح و انوار را خلق فرموده            
پس ، هـر کـس حـق را تـشبیه کنـد بــه               . شرکت در آن نیست ، و شبیه به هیچیک از آنها نیست             

حق را از شباهت آنها، حق را بــه حــق           یـکـى از ایـنها، خدا را به خدا نشناخته ، و اگر تنزیه کند              
و غریب آن است که حضرت صـدرالمتاءلهین ، قـدس ســره ، ایــن                ) 1224.(ـ انتهى   . شـنـاخته  

  ) 1225.(کـالم را از تـتـمـه حـدیث دانسته و توجیهات طوالنى از آن فرموده مطابق مسلک خود
و حـاصــل آن چـنــان    . ـرمــوده   دوم ، آن اسـت کـه شـیـخ صــدوق ، رضــوان اهللا عـلیــه ، ف               

اسـت کـه مـعـنـى مـعـرفـت مـا خـدا را بـه خدا، آن است که اگر ما حق را بـه عـقــول خــود                      
بـشـناسیم ، حق تعالى واهب آنهاست ، و اگر به انبیا و حجـج ، علـیهم الـسالم ، بــشـنـاسـیـم ،                       

س خـود بـشناسیم ، خداونـد خـالق          حـق آنـها را بعث فرموده و حجت قرار داده ، و اگر بـه نفـو               
  ) 1226.(آنهاست 
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و آن آن اسـت کـه طریـق         . سـوم ، آن اسـت کـه جـنـاب صـدرالمـتـاءلهین اشاره به آن فرمودنـد           
یـکى به مشاهده و صریح عرفان است ، و دوم طریـق            : مـعـرفـت حـق تـعـالى دو نـحـوه اسـت       

ل مـمـکـن نـیـسـت ، مـگـر بـراى انـبـیــا و         و چـون طـریـقـه او   . تـنـزیـه و تـقـدیـس اسـت     
و ایـن تفـسیر ایـشان    ) 1227.(ــ انتهـى   . کـمـل ، از ایـن جـهت طریق دوم را در حدیث فرمودند 

مـبـنى بر آن است که کالم شیخ کلینى را جزو حدیث شـریف و تفـسیر حـضرت صـادق ، علیـه                       
  .دانسته اندالسالم ، از کالم حضرت امیرالمؤ منین ، علیه السالم ، 

و . چـهـارم ، آن اسـت کـه جـنـاب مـحـقـق فـیـض ، عـلیـه الرحـمـۀ ، تـفــسـیـر فـرمـودنــد     
، و ماهیت اشیاء عبارت     )است  (حـاصـل آن ایـن است که از براى هر موجودى ماهیتى و وجودى             

ت کـه بـه آن      از تعینات نفسه و وجهه ذاتیه آنهاست ، و وجود آنها عبارت از جهت یلى الربـى اسـ                  
پس ، اگر کـسى نظـر بـه ماهیـات کنـد و جهـات                . قوام ذات و ظهور آثار و حول و قوه اشیاست           

تـعـیـنات اشیاء و بخواهد از جهت امکان و افتقار آنها به حق حـق را بـشناسند، حـق را بـه اشـیا                        
به جهـات   ولى اگر   . شـنـاخـتـه نـه بـه حق ، عالوه آنکه این علم و معرفت فطرى است نه کسبى                

وجودیه ، که وجهه الى اهللا و جهات یلـى اهللا ، مـى باشـد و اشـاره بـه آن شـده اسـت در آیــات                             
کــل شــى ء هــالک اال        ) 1228:(هـو مـعـکـم اءیـنـمــا کـنـتــم و بـقــوله          : شـریـفـه بـقـوله   

  .الى غـیـر ذلک ، حـق را بـشناسند، حق را به حق شناخته ) 1229.(وجـهـه 
و آن معلـوم شـود پـس از تـذکر یـک             . احتمالى است که به نظر نویسنده رسـیده اسـت           پـنـجم ،   

و آن ایــن اســت کـه از بـراى ذات            . مـقـدمـه کـه در عـلم اسـمـاء و صـفـات مـقــرر اســت            
  :مقدس حق جل و عال اعتباراتى است که براى هر اعتبارى اصطالحى مقرر شده 

کــه بــه حــسـب ایــن اعـتـبــار ذات مـجـهــول       . ى یـکـى ، اعـتـبـار ذات مـن حـیــث هــ      
مـطـلق و هـیـچ اسـم و رسـمـى بـراى او نـیـسـت ، و دسـت آمـال عـرفـا و آرزوى اصـحـاب                 

و گـاهى از آن در لـسان اربــاب مـعـرفــت بــه عـنـقــاى                . قـلوب و اولیـا از آن کـوتاه اسـت         
و گـاهى تعبیـر بـه عمـاء         ) 1230.(ود دام بــازگیر   عـنـقـا شکار کس نش   : مـغـرب تـعـبـیـر شـده    

اءیــن کــان ربــک قـبــل اءن         : روى اءنـه قـیـل للنـبـى ، صـلى اهللا عـلیـه و آلـه            : یاعمى شده   
و گاهى تعبیر به غیب الغیوب و غیـب مطلـق و غیـر اینهـا                ) 1231.(فى عماء : یـخلق الخلق ؟ قال     

  .شده است 
وتاه است ، و عنقا و عماء و دیگر تعبیرات به حسب ذوق عرفانى ،               گـرچـه تـمـام تعبیرات از آن ک     

  .مطابق با ضربى از برهان ، راجع به این مقام نیست 
کـه ایـن مقـام را احـدیت         . و اعتبار دیگر اعتبار ذات است به مقام تعین غیبى و عدم ظهور مطلـق                

 اعتبار اسماء ذاتیه ، بــه حــسـب         و در این مقام   . و اکثر آن تعبیرات با این مقام سازش دارد        . گویند
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. اصـطـالح عـلمـاى اسـمـاء شـود، مـثــل بـاطــن مـطــلق و اول مـطــلق و عــلى و عــظیم                     
چنانچه از روایت کافى استفاده شود کـه اول اسـمـى کــه حــق بــراى خــود اتـخــاذ فـرمــود                

  ) 1232.(العـلى و العـظـیـم بود
که از این مقام تعبیـر      . ب مقام و احدیت و جمع اسماء و صفات          و دیـگر، اعتبار ذات است به حس      

و ایـن مـقــام را بــه       . شـده به مقام واحدیت و مقام احدیت جمع اسماء و جمع الجمع و غیر آن                
  .حـسـب اعتبار احدیت جمع ، مقام اسم اعظم واسم جامع اهللا گویند

 فیض مقدس و مقام ظهـور اسـمــائى و          و اعـتبار دیگر، اعتبار ذات است به حسب مرتبه تجلى به          
و . چـنـانـچـه مـقام واحدیت به تجلى به فـیـض اقـدس اســت      . صـفـاتـى در مـرائى اعـیـانـى     

ایـن مقام ظهور اسمائى را مقام ظهور اطالقى و مقـام الوهیـت و مقـام اهللا نیـز گوینـد، بـه حـسب              
  ) 1233.( مصباح الهدایۀ شرح داده است اعتباراتى که در اسماء و صفات مقرر است و نویسنده در

  
اخبار از  ) است  (و بـایـد دانـسـت کـه ایـن اعـتـبارات که در لسان اهل معرفت و اصحاب قلوب               

و آن تجلیات به حـسب مقامـات و مراتـب           . نـقـشـه تـجـلیـات حـق اسـت بـر قلوب صافیه آنها       
 از مقام ظهور اسماء و صـفاتى ، کـه مـقــام             سـلوک اولیـا و مـنـازل و مراحل سیر سائرین الى اهللا         

را اشـاره  ) 1234(االیـه  ... الوهـیـت مـى باشد و آن را اهللا نیز گویند و اهللا نور السموات و االرض                
بـه آن دانند، شروع شود و به مقام غیب احدى و به مرتبه اسماء ذاتیه و اسم مستاءثر ختم شود، که                     

اءو اءدنـى   :  و تـوان بـود کـه مـقــام مــشـارالیه بقولـه تعـالى              .غایت سیر و منتهاى مقصد است       
  .اشاره به این مقام باشد) 1235(

اکـنـون کـه ایـن مـقـدمـه گـفـتـه شـد، گـویـیـم انــسـان تــا بــه قــدم فـکــر و اسـتــدالل                    
 و  طـالب حـق و سـائر الى اهللا اسـت ، سـیـرش عـقــلى و عـلمــى اســت ، و اهــل مـعــرفت                     

اصحاب عرفان نیست ، بلکه در حجاب اعظم و اکبر واقع است ، چه از ماهیات اشـیـاء نظر کند و                    
حق را از آنها طلب کند، که حجب ظلمانیه است ، و چه از وجودات آنها طلـب کنـد، کـه حجـب                        

  .نورانیه است ، که کالم مرحوم فیض ناظر به آن است 
مظلم نفس و خودى و خودخواهى است ، چنانچـه در           اول شرط تحقق سیر الى اهللا خروج از بیت          

سـفـر حـسـى عـیـنـى تـا انـسـان به منزل و جایگاه خویش است ، هر چه گمـان مـسافرت کنـد                
مگر به خــروج    ) تحقق پیدا نکند  (مسافرت شرعى   . بـگوید من مسافرم ، مسافرت تحقق پیدا نکند       

انى الى اهللا و مهاجرت شهودى تـحـقـق پـیـدا        از منزل و اختفاى آثار بلد، همین طور این سفر عرف          
تـا جـدران تعینـات و دعــوت اذان          . نـکـنـد مگر به خروج از بیت مظلم نفس و اختفاى آثـار آن              

کـثـرت در کـار اسـت ، انـسان مسافر نیست ، گمـان مـسافرت اسـت و دعـوى سـیر و ســلوک                       
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اهللا و رسوله ثم یدرکـه المـوت فقـد وقـع            و مـن یخرج من بیته مهاجرا الى        : قـال تـعـالى   . اسـت  
  ) 1236.(اءجره على اهللا 

پـس از آن کـه سـالک الى اهللا بـه قـدم ریـاضـت و تـقـواى کـامــل از بـیــت خــارج شــده و                      
عـالقـه و تـعیناتى همراه برنداشت و سفر الى اهللا محقق شد، اول تجلى کـه حـق تعـالى بـر قلـب                

و ایـن تـجـلى نـیـز بـه یـک        .  مقام ظهور اسماء و صفات اسـت        مقدسش کند تجلى به الوهیت و     
ترتیب منظمى است از اسماء محاطه تا به اسماء محیطه رسـد، حـسـب قـوت و ضـعــف سـیر و                   
قلب سایر، به تفصیلى که در این مختصر نگنجد، تـا آنـکــه مـنـتـهــى شــود بــه رفــض کــل                       

 از غیر، که در منازل و مراحل بعد آن نیز از خود است              تـعـیـنـات عـالم وجـود، چه از خود و چه       
و پس از رفض مطلق ، تجلى به الوهیت و مقام اهللا ، کـه مـقـام احــدیت جمـع اسـماء ظهـورى          . 

  .اعرفوا اهللا باهللا به مرتبه نازله اولیه ظهور پیدا کند) و(است ، واقع شود، 
و اگر عنایـت ازلـى شـامل        . شود در آن تجلى     و در اول وصـول عـارف به این مقام و منزل ، فانى             

شود عارف انسى حاصل کند و وحشت و تعب سیر مرتفع گردد و به خود آیـد و بـه ایـن مـقــام                        
و در این سفر عشقى حق مبداء سـفر و اصـل            . قـنـاعـت نـکـنـد و با قدم عشق شروع به سیر کند         

تـا آنکـه اسـمــاء و       ) 1237(م شـنود،  و در انوار تجلیات قدم زنـد و تقـد         . سفر و منتهاى آن است      
صفات در مقام واحدیت بر قلب او به ترتیب منظمى تجلى کند، تا آنکه به مقام احـدیت جمعـى و                     

و در این مقام اعرفوا اهللا باهللا بـه مقـام عـالى تحقـق               . مقام اسم اعظم ظهور نماید که اسم اهللا است          
  .ز مورد ما خارج است و پس از این نیز مقام دیگرى است که اکنون ا. یابد

و بـا ایـن تـرتـیـب کـه ذکــر شــد، مـقــام عــرفان رسـول بـه رسـالت ، و اولـى االمـر بـاالمر                         
بـالمـعـروف و العـدل و االحـسـان ، تـرتـیــب عـرفـانــى بـدیـعــى دارد کــه مـوقــوف بــه                   

اق اسـت و متکفل آن     تـفـصـیـل مـقـام رسـالت و والیـت اسـت ، و آن خـارج از طـور ایـن اور             
  .رساله سابق الذکر است 

دفـــع وهـــم در بـــیـــان آنـــکـــه احـــادیــــث وارده در مـــعــــارف بــــه مـعـانــى               
  عـامـیـهحمل نشود

گـمـان نـشـود کـه مـقـصـود مـا از ایـن بـیـانـات از حـدیـث شـریـف بــه طـریــق مــسـلک          
مـفـاد حـدیـث اسـت بـه آن ، تـا از قـبیل رجم به غیب و تفسیر بـه             اهـل عـرفـان قـصـر کـردن     

راءى باشد، بلکه دفع توهم قصر معانى احادیـث وارده در بــاب مـعــارف اســت بــه مـعـانــى                     
و عارف به اسلوب کلمات ائمه ، علیهم السـالم ، مـى دانـد کـه اخبـار در بـاب                    . مـبـذوله عـرفیه   

انه درست نیاید، بلکـه ادق مـعـانــى فـلـسـفیه و غایـت معـارف اهـل                 معارف و عقاید عرفى عامی    
و اگر کسى رجوع کند بـه اصـول کـافى و توحید شـیخ صـدوق ،               . معرفت را در آنها گنجانیده اند     



 ٤٥٧

و مـنـافات ندارد این معنا با آنکه آن ائمه اهل معرفت           . علیه الرحمۀ ، تصدیق مى کند این مطلب را        
شریف خود را طورى جـامـع ادا کـنـنـد که هر طایفـه اى بـه حـسب مـسلک                  و علماى باهللا کالم     

و هیچیک از آنها حق ندارند منحصر کنند معناى آن را به آنچـه  . خود خوشه اى از آن خرمن بچیند     
فهمیدند، مثال از این حدیث شریف مى توان یـک مـعـنـاى عـرفـى عـامـیـانـه کـرد کـه مـوافـق               

اسـتـظـهار عرف است ، مـثــل آنـکــه معنـاى اعرفـوا اهللا بـاهللا آن اسـت کـه                    بـا ظـهـور لفـظ و     
خداوند را به آثار صنع و اتقان آن ، که آثـار الوهـیـت اسـت ، بــشـناسید، چنانچـه پیغمبـر را بـه                       
رسالت او و آثار متقنه دعوت او، و اولواالمر را به کیفیت اعمال او، از قبیل امر به معروف و عدالت                     

و این منافـات نـدارد بـا آنکـه          . د شناخت ، پس ، از آثار هـر یـک پـى بـایـد بـرد بـه خود آنها              بای
باشـد  ) داشته (معناى لطیفترى داشته باشد که آن به منزله بطن آن باشد، و از آن نیز معناى لطیفترى             

ل خــود مـکــن ،      و بـالجـمـله ، قـیـاس کـالم اولیـا را بـه کــالم امـثــا           . که بطن بـطـن بـاشـد   
و تفـصیل ایـن     . چـنـانـچـه قـیـاس خـود آنـهـا را بـه خـود کـردن امـرى اســت باطـل و نـاروا               

  .اجمال را و نکته آن را نتوانم اکنون شرح داد
و از غـرایـب امـور آن اسـت کـه بـعـضـى در مـقـام طـعــن و اشـکــال گـویـنــد کــه ائمــه                     

شاتى را که مى فرمایند براى ارشـاد مـردم بـایــد مـطــابق بـا فهـم                هـدى ، عـلیهم السالم ، فرمای     
و ایـن   . عرفى باشد، و غیر از آن از معانى دقیقه فلسفیه یـا عـرفـانـیــه از آنهـا صـادر نبایـد شـود                      

علیـه  (افترایى است بس فجیع و تهمتى است بسیار فـظـیع که از قلت تـدبر در اخبـار اهـل بیـت                      
  . آن ، با ضمیمه بعض امور دیگر، ناشى شده است و عدم فحص در) السالم 

اگر دقایق توحید و معارف را انبیاو اولیا، علیه السالم ، تعلیم مردم نکنند، پــس کــى                  ! فـوا عـجـبا 
تـعـلیـم آنـهـا کند؟ آیا توحید و دیگر معارف دقایقى نـدارد و همـه مـردم در معـارف یـکــسـان           

 منـین ، علیـه الـسالم ، بـا مـا یکـسان اسـت و همـین معـانى                      هـسـتـنـد؟ مـعارف جناب امیرالمؤ   
عـامـیـانـه اسـت ، یـا آنـکـه فـرق دارد؟ و تـعـلیـم آن الزم نـیـسـت ، سـهـل اســت ، حـتــى                   

یـا هـیچیک نیست و ائمه ، علیهم السالم ، اهمیت به آن نـدادنــد؟ کـسانى                ! رجـحـان هـم نـدارد  
و بیت التخلیه را فرو گـذار ننمودنـد از مـعــارف الهـیــه کـه                که آداب مستحبه خواب و خوراک       

غایت آمال اولیا است غفلت کردند؟ عجبتر آنکه بعـضى از همـین اشخاصـى کــه مـنـکــر ایــن                     
مـعـانـى هـسـتـنـد در اخـبـارى کـه راجـع به فقه است و مسلم است که فهم آن مـوکــول بــه                   

ى تـشـکـیـل مـى دهـنـد کـه عـقـل از فــهم آن عـاجز            عـرف اسـت یـک مـبـاحـثـه دقـیـقـه ا     
هر کس منکر اسـت ، بــه مـبـاحـثــى         ! و آن را به ارتکاز عرف نسبت دهند       ! است فضال از عرف     

و امثال آن از قواعد کلیـه ، خـصوصا در بـاب معـامالت ، اسـت                  ) 1238(کـه در بـاب عـلى الیـد،    
  .رجوع کند
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و نویـسنده خداونـد تبـارک و تعـالى را           .  و قلم طغیـان نمـود      بالجمله ، مطلب از دست خارج شد      
شـاهـد مـى گـیرد که مقصودى در این کـالم نـدارم جـز آنکـه بـرادران ایمـانى را آشـنا کـنم بـه                          

  ) 1239.(والحمدهللا اءوال و آخرا. واسـتـغـفـر اهللا مـن الزلل و الفـشـل و الکسل . مـعـارف الهـیـه 
  الحدیث الثامن و الثالثون

  حدیث سى و هشتم
بـالسـنـد المتصل الى الشیخ الجلیل عماد االسالم ، محمد بن یعقوب الکلینى ، رضوان اهللا عـلیــه ،       
عـن عـدۀ مـن اءصـحابنا، عن اءحمد بن محمد بن خالد، عن اءبیه ، عن عبداهللا بن بـحــر، عــن                    

با جعفـر، علیـه الـسالم ، عمـا          ساءلت اء : اءبـى اءیـوب الخـزاز، عـن مـحـمـد بـن مـسـلم ، قال          
هـى صـورۀ مـحـدثـۀ مـخـلوقۀ ،     : فـقـال  . یروون اءن اهللا خلق آدم ، علیه السالم ، على صـورتـه            

اصطفاها اهللا و اختارها على سائر الصـور المـخـتـلفـۀ ، فـاءضـنـافـهــا الـى نـفــسـه کـمــا                 ) و(
  ) 1240.(بیتى و نفخت فیه من روحى : فقال اءضـاف الکـعـبـۀ ال نفسه ، و الروح الى نفسه ، 

  :ترجمه 
جـنـاب محمد بن مسلم گفت پرسیدم از حضرت باقر، علیه الـسالم ، از آنچـه روایـت کننـد کــه                  

آن صـورتى اسـت تـازه آفـریــده شــده ،            ": فرمـود . هـمـانا خداوند آفرید آدم را به صورت خود       
یر صورتهاى مختلفه ، پــس نــسـبـت داد آن را بــه    برگزید خدا آن را و اختیار فرمود آن را بر سا       

: سوى خودش ، چنانچه نسبت داد کعبه را به سوى خود و روح را بـه سـوى خـود، پـس فـرمـود                  
  ".خـانـه من و دمیدم در آن از روح خود

شرح صدر این حدیث شریف از احادیث مشهوره بوده از زمان ائمه ، علیهم السالم ، تا زمـان مــا،                     
و حضرت باقر، سالم اهللا علیه ، صــدور آن   . ـمـیشه در کتب فریقین به آن استشهاد شده است          و ه 

ولى حدیثى شیخ صدوق در عـیـون اخـبــار        . را تـصـدیق فرمود، منتها مقصود آن را بیان فرمودند        
ـه الرضـا بـه سـنـد خـود از حـضـرت ثـامـن الحـجـج ، عـلیـهـم السـالم ، نـقـل فـرمـایــد کـ                

اى ): عـلیــه الـسـالم     (حسین بن خالد گفت عرض کردم به حـضرت رضـا            : معناى آن این است     
: پـسـر رسـول خـدا، مـردم روایـت کـنـنـد کـه رسـول خـدا، صـلى اهللا عـلیـه و آلـه ، فـرمــود                 

 هـمـانـا! خـدا بـکـشـد آنـان را   ":  حـضـرت فـرمـود  ".خـدا آدم را به صورت خود خلق فرمود       "
گذشـت بـه دو نفـر مـرد کـه           ) صلى اهللا علیـه و آلـه        (رسول خدا   . حـذف کـردنـد اول حدیث را    

زشت کند خـدا روى     : حضرت شنید یکى از آنها به رفیقش مى گفت          . یکدیگر را سب مـى کـنـند    
اى بنده  : پس فرمود رسول خدا، صلى اهللا علیه و آله          . تو و روى آن کـس را کـه شـبـیـه تو است           

مـگـوى ایـن را بـه بـرادر خـود، زیـرا کـه خــداى عـزوجــل خــلق فـرمــود آدم را بــه                    خدا،  
  ) 1241(".صورت او
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و بـه واسـطـه ایـن ، مـرحـوم مـجـلسـى حـدیـث حـضـرت بـاقـر، عـلیـه السـالم ، را حـمـل               
) 1242.(م بـاشــد  و نیز احتمال دادند که این معنا حضرت مبنى بر فرض تسلی           . بـر تـقـیـه فرمودند  

و مـحـتـمـل اسـت کـه حـدیــث حــضـرت رضــا          . و ایـن احـتـمـال بـسـیـار بـعـیـد اسـت       
را ارجـاع نـمـوده بـه حـدیـث اول ، کـه مـقـصـود از آدم در ذیـل آن کـه مـى              ) عـلیـه السـالم   (

. ه حق تعالى برگـردد    ان اهللا خلق آدم على صورته نـوع آدمـى باشد، و ضمیر على صورته ب             : فرماید
و حضرت رضا، عـلیـه السـالم ، بـه مـنـاسـبـت آنکه را راوى اهل فهم معناى حدیث نبوده است                 

 توهم کند کـه مـراد از آدم حـضرت ابوالبـشر               ، صدر حدیث را نـقـل فـرمـودنـد کـه آن شخص          
  .تاءمل . است ، و ضمیر على صورته به آن شخص برگردد

جناب رسول اکرم ، صـلى اهللا علیـه و آلـه ، یـک وقـت                 . ـث صـادر بـاشد  و شـایـد هـر دو حـدی    
حدیث شریف را بى سابقه و ابتدائى فرموده باشند، و آن حدیثى اسـت کـه حـضرت بـاقر، عــلیه                      

و یک وقت با آن سابقه فرمودند، و حضرت رضــا، سـالم اهللا              . السالم ، تاءویل آن را بیان فرمودند      
 راوى معنـاى آن را، صـرف فرمودنـد کـالم را بــه آن حـدیــث کــه            علیه ، به واسطه عدم تحمل     

و شاهد این معنى آن است که در بعض روایات عـلى صــورۀ الرحـمــن               . مـسبوق به سابقه بوده     
  .به جاى على صورته دارد، و این با حدیث عیون سازش پیدا نکند) 1243(

اى آن در احادیث شریفه مستتر اسـت       بالجمله ، بر فرض آنکه این حدیث شریف صادر نباشد، معن          
  .اکنون رجوع کنیم به شرح الفاظ حدیث شریف . بـه بـیانى که انشاءاهللا مذکور خواهد شد

و . اصـل آن را دو هـمـزه اسـت ، زیـرا کــه آن افـعــل اســت                : آدم در صـحـاح گـویـد   : قـوله  
 متحـرک کـنـنــد، مـبــدل بــه واو          هـمـزه دوم را بـدل بـه الف کـردند، و وقتى آن را بخواهنـد            

و وجه تسمیه ابوالبشر به آدم شاید به واسطه آن . اوادم ـ انـتهى  : کـنـنـد و در جـمـع آن گـویـنـد
و . است که اسمر اللون ، یعنى گندمگون ، بوده ، زیرا که در لغت است که االدم من الناس ، االسمر                    

آدم گـویـنـد که از ادیـم ارض در معـانى صـورت    در بعض روایات است که آدم را از آن جـهـت           
  .و ادیم ارض به معناى روى زمین است ) 1244(است 
و تـوان گفـت یـک     . عـلى صـورتـه صـورت در لغـت بـه مـعـنـاى تمثال و هیئت اسـت             : قـوله  

معناى عام مشترک بین امورى دارد، که آن مشترک عبارت از شـیـئیـت شى ء و فعلیت آن اسـت ،                    
ها براى هر چیزى فعلیتى است که به آن اعتبار آن را ذوالـصـورۀ گـویـنــد، و آن فـعـلیــت را                     منت

و اینکه صورت را در لسـان اهـل فـلسـفـه به امورى اطالق کردن که جـامع آن                . صورت آن گویند  
. همان فعلیت شى ء و شیئیت آن است مخالف با لغت نیست و از قبیل مواضع و اصـطالح نیـست    

گفته شـود بـه هـر       ) صورت  (گاهى  : ابوعلى سینا، رئیس فالسفه اسالم ، در الهیات شفا گوید         شیخ  
و . هیئت و فعلى که در قـابـل وحدانى یا مرکب باشد، تا آنکه حرکـات و اعـراض صـورت باشـد                    
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صورت گفته شـود بـه چـیـزى که ماده متقوم به آن شود بالفعل ، پس جواهر عقلیـه و اعـراض را                     
و صـورت گـفـتـه شـود بـه چـیـزى کـه کـامـل شـود مـاده بـه واسـطـه            . ان گـفـت   صور نـتـو 

آن ، گـرچـه مـتـقـوم بـه آن نـبـاشـد بالفعل ، مثل صحت و آنچه که شـى ء بـه سـوى او بـالطبع             
و . و صورت گفته شـود بـه نـوع و جـنـس و فـصـل شـى ء و بـه هـمــه ایـنـهــا    . متحرک باشد 
  .ـ انتهى .  در اجزاء نیز صورت است کـلیـت کل

و از تـاءمل در تمام مواردى که استعماالت صـورت را در آن نمودنـد معلـوم شـود کـه میـزان در                        
هـمـه هـمـان فـعـلیـت اسـت و بـه اشـتـراک مـعـنـوى در تـمـام مـوارد استعمال شـود، حتـى                

  .آنکه به حق تعالى صورۀ الصور گویند
ا صـفـوۀ بـه مـعـنـاى خـالص و صـافـى از کـدورت اسـت ، و اصـطـفـاء به              اصـطـفـاهـ: قـوله  

ولى جـوهرى و غیر او اصـطفاء را        . معناى اخذ نمودن خالص و صافى است ، و الزمه آن مى باشد            
به معناى اختیار دانسته اند، چنانچه اختیار را نیز به معناى اخذ نمودن خیر است و نیکویى ، از ایـن                  

  . با اصطفاء شود در خارج ، نه آنکه مفهوم آن باشدجهت مالزم
و بعضى گفته اند به واسطه آنکه شبیه بـه مـکـعـب اســت            . الکعبۀ کعبه اسم خانه خداست      : قوله  

و مکعب در   ) 1245.(آن را کعبه گفته اند، یا به واسطه تربیعش آن را به این اسم تـسـمـیه کرده اند                
  .ر آن احاطه کرده باشد شش سطح مساوى بر زوایاى قائمه اصطالح ریاضیین جسمى است که ب

والروح روح در عـرف اطبا عبارت است از بخار لطیفى که از حرارت خون حیوان در قلب                 : قـوله  
یکى در جانب ایمن ، که خون از کبد در آن           : گویند از براى قلب دو تجویف مى باشد       . حادث شود 

را تبخیر کند، و آن بخارات در تـجـویــد ایــسـر قــلب    منجذب شود، و در آنجا حرارت قلب او    
سـارى شـود، و در آنـجـا بـه واسـطـه اعـمـال قـلب تلطیف شود و روح حیـوانى از آن تـشکیل                   
شود و در شرائین جریان پیدا کندبه واسـطـه قـبـض و بـسـط قـلب بـه تـرتـیـبـى کـه مـذکــور                 

و . ن روح حـیوانى قلب است و مجراى آن شرائین است           پـس مـنـبـع ایـ  . اسـت در مـحـل خـود   
گاهى اطالق روح کـنـند به خون که در کبد متمرکز است و مجراى آن آورده اسـت ، و آن راروح                     

چنانچه روح در اصطالح حکما گاهى اطالق شـود بـر روح نـفــسـانـى ، کــه                 . طـبـیـعـى گویند 
 ، و آن ظـهـور و نازله روح مجرد امرى است که            مـبـداء آن دمـاغ و مـجـراى آن اعـصـاب اسـت       

و پــس از ایــن ،       . و نفخت فیه من روحـى مــى بـاشــد        : سر سبحانى و روح اهللا مشارالیه بقوله        
بـیـان آنکه این روح منفوخ به نفخه الهیه و مصطفى و مختـار حـق جـل و عـال اسـت مـى شـود                          

  .انشاءاهللا 
ه آدم مـــظـــهـــر تـــام الهــــى و اســــم اعـــظــــم           فـــصـــل ، در بـــیـــان آنـــکـــ    

  حـقجل و عالست 
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بـدان کـه اربـاب مـعـرفـت و اصـحـاب قــلوب فــرمایند از بـراى هـر یـک از اسـماء الهیـه در             
حضرت واحدیت صورتى است تابع تجلى به فیض اقدس در حضرت علمیه ، به واسـطه حـکــم                  

و آن صـورت را عـین ثـابــت در          ) 1246.(التى ال یعلمهـا اال هـو      ذاتـى و طـلب مـفـاتـیـح غیب      
و به این تجلى به فیض اقدس اوال تعینات اسـمـائیـه حـاصـل آید، و             . اصـطـالح اهـل اهللا گـویند   

و اول اسـمى کـه بـه        . به نفس همین تعین اسمى صور اسمائى ، که اعیان ثابته است ، محقق گـردد               
ضرت علمیه واحدیه ظهور یـابد و مرآت آن تجلى اسـم جـامع             تجلى احدیت و فیض اقدس در ح      

الهى و مقام مسماى اهللا است ، که در وجهه غیبیه عـیـن تـجـلى بـه فـیـض اقـدس اســت ، و در            
تـجـلى ظـهـورى کـمال جال و استجالء عین مقام جمع واحدیت به اعتبارى ، و کثرت اسمائیه به                 

امـع و صـورت آن عـبـارت از عـیـن ثـابـت انـسـان کـامــل           و تـعـیـن اسـم جـ   . اعتبارى است   
چنانچه مظهـر تجلـى عینـى فـیض اقـدس      . و حـقـیـقـت مـحـمدیه ، صلى اهللا علیه و آله ، است    

فیض مقدس است ، و مظهر تجلى مقام واحدیت مقام الوهیت است ، و مظهـر تجلـى عـین ثابـت                      
اسمائیه و علمیه و عینیه مظـاهر کلیـه و جـزئیــه            انسان کامل روح اعظم است ، و سایر موجودات          

ایـن حـقایق و رقایق است ، به ترتیبى بدیع که در این مختصر بیان آن نگنجـد و تفـصیل آن را در                       
  ) 1247.(رساله مصباح الهدایۀ مذکور داشتیم 

ه بــه  چنانچ. و از اینجا معلوم شود که انسان کامل مظهر اسم جامع و مرآت تجلى اسم اعظم است         
و علـم آدم    : قــال تعـالى     : بــسـیـار شــده اســت       ) اشـاره  (ایـن مـعـنـى در کـتـاب و سـنـت       

و این تعلیم الهى به تخمى غیبى جمعى بـیـدى الجـمـال و الجــالل نــسبت    ) 1248.(االسماء کلها 
به باطن آدم واقع شد در حـضرت واحـدیت ، چنانچـه تخمیـر صــورت و ظـاهــر او در عــالم                        

و قــال   . ـهـادت بـه ظـهـور یـدى الجـالل و الجـمـال بـه مـظـهـریـت طـبـیـعـت واقـع شـد           ش
و امـانــت در    ) 1249(االیـه   ...انــا عــرضنا االمانـۀ علـى الـسموات و االرض             : تـعـالى شـاءنــه    

و ایـن   . مـشـرب اهل عرفان والیت مطلقه است که غیر از انسان هیچ موجـودى الیـق آن نیـست                   
تعـالى  (یت مطلقه همان مقام فیض مقدس است که در کتاب شریف اشاره به آن فرموده بــقوله           وال
و در حدیث شریف کافى حضرت بـاقـر العــلوم ، عـلیــه            ) 1250.(کلى شى ء هالک اال وجهه       ): 

اءیــن وجــه اهللا الـذى الیــه         : و در دعـاى ندبـه اســت         ) 1251.(نحن وجه اهللا    : السـالم ، فرماید  
و در زیـارت    ) 1252(وجـه االولیـاء؟ اءیـن الـسـبـب المتـصل بـین اءهـل االرض و الـسماء؟              یـتـ

و ایـن مـثـلیـت و وجهیـت همـان اسـت کـه در             ) 1253(و المـثـل االعـلى    : جامعه کبیره فرموده    
یـعـنـى آدم مـثـل اعــالى حــق و        . ان اهللا خـلق آدم عـلى صـورتـه       : حدیث شـریـف فـرمـایـد  

 کبرى و مظهر اتم و مرآت تجلیات اسماء و صـفات و وجـه اهللا و عـیــن اهللا و یــداهللا و                        آیت اهللا 
و ) 1254.( بـه   هو یسمع و یبصر و یبطش باهللا ، و اهللا یبصر و یـسـمـع و یـبطش : جنب اهللا است   
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و ) 1255.(اهللا نور الـسموات واالرض      : این وجه اهللا همان نورى است که در آیه شـریـفـه فـرماید          
اءى (هـم   : جناب باقر العلوم ، علیه السـالم ، فـرمـایـد بـه ابـوخالد کابلى در حدیث شریف کافى                

و در کــافى    . واهللا نـور اهللا الذى اءنـزل ، و هـم واهللا نـور اهللا فــى الـسـمـوات واالرض                 ) االئمۀ  
کنـد در تفـسیر آیـه       شـریـف از جـنـاب بـاقر العلوم ، روحى لتراب مقدمـه الفـداء، حـدیث مـى                 

هى فى اءمیرالمؤ منـین کـان اءمیرالمـؤ    : که فرمود) 1256.(عن النبا العظیم   . شـریـفـه عم یتسائلون    
  ) 1257.(ماهللا تعالى آیۀ هى اءکبر منى ، و الهللا من نباء اءعظم منى : منین ، علیه السالم ، یقول 

ادیق آن اسـت ، بزرگتـرین آیـات و          و بـالجـمـله ، انـسان کامـل ، کـه آدم ابوالبـشر یکـى از مـص                 
و خــداى تـبــارک و      . مـظـاهـر اسـمـاء و صـفـات حـق و مـثـل و آیـت حـق تـعـالى اســت              

تعالى از مـثـل یـعـنـى شـبـیـه ، مـنـزه و مـبـراسـت ، ولى ذات مـقـدس را تـنـزیـه از مـثــل ،                   
هـمــه ذرات   ) 1258.(مـثــل االعــلى     بـه مـعـنـى آیـت و عـالمــت ، نـبـایــد نـمــود و لـه ال              

منتها آنکه هر یک به اندازه      . کـائنـات آیـات و مـرآت تـجـلیـات آن جـمال جمیل عزوجل هستند         
وعاء وجودى خود، ولى هیچ یک آیت اسم اعظم جامع ، یعنى اهللا ، نیستند جز حضرت کَون جامع                   

ـاریــه ، فــاهللا تـعــالى خــلق         و مقام مقدس برزخیت کبـرى ، جــلت عـظـمـتــه بـعـظـمــۀ ب             
االنـــسـان الکـامـــل و االدم االول عـــلى صـورتـــه الجـامـعـــۀ ، و جـعـــله مـــرآۀ اءسـمـــائه و  

فـظـهـر جـمـیـع ما فى الصورۀ االلهیۀ مـن االسـماء فـى هـذه              : قـال الشـیـخ الکـبـیـر  . صـفـاتـه  
ا الوجود و به قامت الحجۀ هللا علـى المالئکـۀ           النشاءۀ االنـسانیۀ ، فحازت رتبۀ االحاطۀ و الجمع بهذ        

).1259 (  
و از این بیان معلوم شد نکته اختیار و اصطفاء حق تعالى صورت جامعه انسانیه را در بـین سـایــر                     
صـور مـختلفه سایر اکوان ، و سر تشریف حق تعالى آدم ، علیه السالم ، را بر مـالئکـه و تکریم او                  

و نـفـخــت فــیه   :  نسبت روح او را به خودش در آیه شریفه بـقــوله          را از بین سایر موجودات و     
و چون بناى این اوراق بر اختصار است ، از حـقـیـقـت نـفخه الهیه و کیفیـت                ) 1260.(من روحى   

  .والحمدهللا اءوال و آخرا. آن در آدم و اختصاص آن به او در بین موجودات صرف نظر مى کنیم 
  نالحدیث التاسع و الثالثو

  حدیث سى و نهم
بـالسـند المتصل الى رکن االسالم ، محمد بن یعقوب الکلینى ، رضوان اهللا علیه ، عـن عــدۀ مــن                     
اءصـحـابنا، عن اءحمد بن محمد بن خالد، عن ابن محبوب و على بن الحکـم ، عـن معاویـۀ بــن                

ـا اءوحــى اهللا الـى      ان مـمـ  : وهـب ، قـال سـمـعـت اءبـا عـبــداهللا ، عـلیــه الـسـالم ، یـقــول                
خلقت الخلـق   . اءنى اءنا اهللا ، ال اله اال اءنا       : مـوسـى ، عـلیـه السـالم ، و اءنـزل عـلیـه فـى التوراۀ           

و اءنـا اهللا ال     . و خلقت الخیر، و اءجـریـتـه على یدى من اءحب ، فطوبى لمن اءجریته على یدیـه                 
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ءجـریـتـه عـلى یـدى مـن اءریـده ، فویـل لمـن          خـلقـت الخـلق و خـلقـت الشـر، و ا      . اله اال اءنا  
  ) 1261.(اءجریته على یدیه 

  :ترجمه 
معاویۀ بن وهب گفت شنیدم حضرت صادق علیه السالم ، مى فرمود همانا از آن چیزى که وحــى                   

همانا منم  "فـرمـود خدا به سوى موسى ، علیه السالم ، و فرو فرستاد بر او در تورات این بـود کـه                    
آفریدم خلق را و آفریدم خوبى را، و جـارى نـمـودم آن را بــه            .  که نیست خدایى مگر من       خدایى

دو دسـت کـسـى کـه دوسـت دارم ، پـس خـوشـا بـه حـال کـسـى کـه آن را جـارى سـاخـتـم                 
آفـریـدم خـلق را و آفـریـدم بـدى را،       . و منم خدایى که نیست خدایى مگر من         . بـر دو دسـت او   

رى نمودم به دو دست کسى که اراده نمود او را، پس واى بر کسى که اجرا کردم آن را بـر دو                       و جا 
  ".دست او

و الـه فـعــال بــه    . اله اءله ـ به فتح همزه و الم ـ االهۀ ، به معناى عبد عبادۀ مى باشـد   : شرح قوله 
 اهللا اسـت ، و پــس از  و اله اصـل) 1262.(مـعـنـاى مفعول است ، مثل امام به معناى من یؤ تم به      

و بعضى گفته انـد الـف و الم عـوض از هـمــزه              . دخـول الف و الم همزه را تخفیفا حذف کردند        
و در  . و هـر یـک از ایـن دو قول را حجتى است ادبى که ذکـر آن لزومـى نــدارد                  ) 1263.(اسـت  

مقـام فـیض مقـدس اطـالق        لسـان اهـل اهللا الهـیـت و الوهـیت را غالبا به مقام تجلى به فعل و به                
کنند، و اهللا را، کـه اسـم جاللـه اسـت ، غالبـا بـه مـقــام ذات مــسـتـجـمـع صـفــات اطــالق                          

و در ایــن حـدیــث شـریــف     . و گـاه شـود کـه بـه عـکـس اسـتـعـمـال نـمـایـنـد       . نـمـایـنـد
من معبودم و غیر مـن      : احـتـمـال مـى رود که به معناى لغوى عرفى مـسـتـعـمـل بـاشـد، یـعنى            

و اگر به این معنا باشد، معنى قصر عبودیـت یـا مبتنـى بـر آن اسـت کـه دیگـرى                       . معبودى نیست   
یا آنکـه مبتنـى بـر قـول         . مستحق آن نیست ، گرچه به حسب غلط و خطاى مردم معبود واقع شود             

ق اصحاب قلوب و ارباب معرفت است که عبـادت در هــر مـظـهــرى عـبــادت کـامــل مـطــل                   
طالب جمیل على االطالق است     ) 1264(اسـت و انسان به حسب فطرۀ اهللا التى فطر الناس عـلیـهـا          

  .، گرچه خود محجوب از این فطرت است و خود را دلبسته به متعین و تعین گمان مى کند
و شـایـد بـه حـسب مناسبت با ذیل حدیث که خیر و شر را به خـود نـسبت داده مقـصود از الـه                         

و این اشاره به توحید افعالى ، که در لسان حکماى عظام از آن تـعـبـیــر                . م الوهیت باشد  همان مقا 
شده است به قولهم ال مؤ ثر فى الوجود اال اهللا ، باشد، چنانچه پس از این اشاره به این مطلـب مـى                        

  .شود انشاءاهللا 
یـل ایـن حــدیث شـریف      الخـیـر مـحـقـق مـحـدثـیـن ، مـجـلسـى ، رحـمـه اهللا ، در ذ          : قـوله  

خیر و شر اطالق مى شوند بر طاعت و معصیت ، و بر اسـبـاب و دواعـى آنـهـا، و بـر                   : مى فرماید 



 ٤٦٤

مـخـلوقـات نـافـعـه ، مـثـل حـبـوب و ثـمـار و حـیـوانــات مـاءکــوله ، و بــر مـخـلوقــات                  
و اشــاعره گوینـد کـه       . یــات   ضـاره ، مـثـل سـمـوم و مـار و عـقـرب ، و بـر نـعـمـتـهـا و بـل             

و مـعـتـزله و امـامـیـه در افـعــال عـبــاد مــخالفت بـا             . تمام اینها فـعـل خـداى تـعـالى اسـت       
آنها کردند و تـاءویـل کـردنـد آنـچـه وارد شـده اسـت کـه حـق تـعـالى خــالق خـیــر و شــر                   

اما حکما پس اکثر آنهـا      : از آن مى فرمایند   پس  . اسـت بـه غـیر افـعـال عـبـاد از سـایـر مـعـانـى         
و اراده بـندگان معد است بـراى ایجـاد نمـودن حـق             . مى گـویـنـد ال مـؤ ثـر فـى الوجـود اال اهللا          

و ایـن اخبـار را      . و این موافق است با مذهب خود حکما و اشـاعره            . تـعـالى افـعال را به دست او     
  .رفع مقامه ) 1265 (انتهى کالمه. ممکن است حمل بر تقیه نمود

  در تحقیق خیر و شر است 
اطـالق خـیـر و شـر در هـر جـا مى شود به کمال و نقص در ذات یا در صـفات ، و در وجـود و                         

و کلیه خیرات بالذات به حقیقت وجود رجوع کند، و به اشیاء دیگـر کــه                . کماالت وجود مى شود   
نچه شر بالذات عدم وجود، یا عـدم کـمــال       چنا. اطـالق مى شود به مالحظه نحوه وجود آنهاست         

وجـود اسـت ، و اطـالق آن بـر اشـیـاء دیـگـر، از قـبـیـل مـوذیـات و حیوانات ضاره ، بالعرض                 
  .و این با تصور اطراف از ضروریات شمرده باید شود، با آنکه برهان قوى نیز بر آن داریم . است 

ل عباد امامیـه و معتزلـه مخالفـت بـا اشـاعره کردنـد و                و ایـنـکـه فـرمـودنـد در بـاب خـلق افـعا      
تاءویل آیات و اخبارى را که خیر و شر را به حق نسبت داده نمودند، اما مخالفت با اشـاعره ، کــه                  
جـبـرى مـسـلک هـسـتـنـد و مـسـلک آنـهـا مـخـالف بــا صـریــح عقـل و برهـان و وجـدان                   

ندارد بر مذهب معتزله که تـفـویــضـى مــسـلک         است ، صحیح است ، ولى آیات و اخبار وجهى           
  .هستند، و مسلک آنها از مسلک اشاعره باطلتر و شناخت و فضاحتش بیشتر است 

و امـا امـامـیـه ، رضـوان اهللا عـلیـهـم ، بـه نـور هـدایـت اهـل بیت عظام و برکت خاندان وحـى                   
مـوافـق با آیات شریفه و براهین متقنـه  عصمت ، سالم اهللا علیهم ، مسلک حق را اختیار نمودند که           

و آنـهــا هـیــچ احـتـیــاج بــه         . و موافق مسلک عرفاى شامخین و ذوق اصحاب قلوب اســت            
تـاءویـل ایـن اخـبـار و آیـات کـثـیـره اى کـه تاءویل آنها به معنایى که محـدث مـذکور، رحمـه                   

مـیـه و ائمــه آنـهــا در هـیــچ فـعــلى از            ، بـلکـه امـا  )ندارند(اهللا ، اشاره فرمودند ممکن نیست       
  .افـعـال عـبـاد اراده حـق را معزول نمى دانند و امر هیچ چیز را مفوض به بندگان نمى دانند

و اما اینکه در آخر کالم فرمودند اکثر حکما قائل شده اند که ال مـؤ ثـر فـى الوجـود اال اهللا و ایـن                           
 اینکه ال مؤ ثر فى الوجود اال اهللا مذهب اکثر از حـکماست             موافق با مذهب آنها و اشاعره است ، اما        

صحیح است ، بلکه مذهب جمیع حکما و اهل معرفت است ـ بلکه گویند هر کـس از حکمـا بــه     
ایـن قـضـیـه قائل نباشد، نور حکمت در قلب او وارد نشده و باطن او مس معرفت ننموده ـ ولـى   
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 واضـح      است از براى ایجـاد حـق ، چنانچـه نـزد اهلـش                مـعـناى آن این نیست که اراده عبد معد       
و غریبتر آنکه مذهب اشاعره را عطف       . و موافق بودن او نیز با مذهب اشاعره ممنوع است           . اسـت  

با آنکه بین آنها بودن بعید است و کمتر حکیم محققى است که مـذهب               ! فـرمودند بر مذهب حکما   
  .کرده است اشاعره را باطل نشمرده و مخالفت با آن ن

و امـا ایـنـکـه فـرمـودنـد مـمـکـن اسـت حـمـل ایـن اخـبـار را بـر تـقـیـه نـمـایـیــم ، ایــن                 
. حمل اوال بى موجب است ، زیرا که ظواهر این اخبار موافق با مذهب حق و مطابق با برهان است                

و حـمل بر تقیـه     ) اسـت  (ف  و ثـانـیـا ایـن اخـبـار مـوافـق بـا آیـات کـثـیـره در کـتـاب شـریـ          
و ثالثا، این اخبار معارضى ندارد تـا آنکـه   . در آیات و همین طور در اخبار موافقه با آنها معنى ندارد     

در مقام معارضه حمل بر تقیه ، که یکى از مرجحات است ، کنیم ، و بـا آنـچـه داللت مــى کــند                       
ین اخبار مـطـابـق آنـچــه خــود ایــشان         رابعا، ا ). مى شود (که انسان فاعل خیر و شر است جمع         

فرمودند موافق با مذهب اشاعره اسـت کـه علـى الظـاهر مـذهب غالـب نـبــوده ، و در چـنـیــن                      
و خـامـسـا، این بـاب و امثـال آن در سـایر            . مـوضـع حـمـل بـر تـقـیـه مـوجـه نـخـواهـد بـود      

  .اضح است اعتقادیات مورد مرجحات در باب متعارضه نیست ، چنانچه و
طوبى ، بر وزن فعلى ، از طیب است ، یــاء آن قــلب واو                : جـوهـرى مـى گوید  : طـوبـى  : قـوله  

و در مـجـمع است که طوبى لهم یعنى طیـب عـیش بـراى آنهـا                . شـده بـراى ضـمـه مـاقـبـل آن      
درخـتـى و بعضى گفته اند طوبى اسم       . و گـفـتـه شـده که طوبى خیر و منتهاى آرزو است           . است  

و . و گـفـتـه شـده کـه طـوبـى هـم بـهـشـت اسـت بـه لغـت اهـل هـنــد            . اسـت در بـهـشـت    
در خبر است از رسـول اکـرم ، صـلى اهللا            . طـوبـى لک و طـوبـاک ، بـه اضـافـه ، اسـتـعمال شود         

نه على  علیه و آله ، که طوبى درختى است در بهشت که اصل آن در خانه من است و فرع آن در خا                     
  ) 1266.(، است 
ویـل جـوهـرى گـویـد ویـح کـلمـه رحـمـت اسـت ، و ویـل کـلمـه عــذاب اســت و                : قـوله  

و ویـل لزیـد و ویـح لزیـد بــه رفــع تــوان    . یـزیـدى گـویـد آنـهـا بـه یـک مـعـنـا هـسـتـنـد 
 فـعــلى ، چــون اءلزمــه اهللا         خـواند، بنابراین ابتدائیت ، و به نصب توان خـوانـد، بــه تـقـدیــر            

و بعضى گویند ویل یک وادى است در جهـنم کـه اگـر کـوه را در آن انــدازند از                      ) 1267.(الویل  
  ) 1269.(و بعضى گویند اسم چاهى است در جهنم ) 1268.(شدت حرارت آب شود

 درآن  فـصـل ، در بیان آنکه هر یک از خیر و شر متعلق ایجـاد و خلقـت گردنـد و کیفیـت آن ، و                        
  .است اشاره به کیفیت وقوع شر در قضاى الهى 

بـدان کـه در عـلوم عـالیـه بـه وضـوح پـیـوسـتــه کــه نـطــام وجــود در اعــلى مـرتـبــه از                     
و ایـن بـه ضـربى از برهـان لمـى بـه طریـق                . کـمال و خیریت و اقصى مدارج حسن جمال است          
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فـصـیـل ، ثـابـت اســت ، گـرچــه اطــالع بــر            اجـمـال ، و طـور دیـگـر از بـیـان بـه طـور تـ         
و . تـفـصیل آن مختص به ذات منشى آن ، تقدست اءسماؤ ه ، یا بـه وحـى و تعلـیم الهـى اسـت                         

آنـچـه مـنـاسـب این اوراق است در این مقام آن است که در سابق اشاره به آن شـد کـه آنچـه از                       
خارج نیست ، زیـرا کـه جـز آن بـراى     سـنخ کمال و جمال و خیریت است از اصل حقیقت وجود        

چیز دیـگـر تـحققى نیست و معلوم است مقابل حقیقت وجود عدم یا ماهیت است که هیچیک بـه                  
حسب ذات و خودى خود چیزى نیستند و بهایى ندارند و بطالن صرف یا اعتبار صرف انـد، و تـا                     

آنها نیست ـ نه ثبـوت در ذات   متنور بـه نـور وجـود و ظـاهر به ظهور آن نشوند اصال ثبوتى براى 
، و نه در صفات و آثار، و آن گاه که ظل وجود بر سر آنها سایه افکند و دست رحمت واسـعـه بـه                     
روى آنـهـا کـشـیده شده ، هـر یـک داراى ظهـورى و خاصـیت و آثـارى شـوند، پـس ، کـلیــه                         

ور مـقــدس کـامــل     کـمـاالت از پـرتـو جـمـال جـمـیـل عـلى االطـالق اســت و تـجــلى نــ             
مـطلق است ، و دیگر موجودات را از خود چیزى نیست و فقر محض و ال شى ء مطلق اند، پس ،                      

  ) 1270.(کلیه کماالت از اوست و به او راجع است 
و نـیـز در مـحـل خـود مـقـرر شـده کـه آنـچـه از ذات مـقـدس صـادر اســت ، اصــل حــاق                    

 آنکه محدود به حدود عدمیه و ماهویـه باشـد، زیــرا کــه               وجـود و صرف متن هستى است بدون      
عدم و ماهیت غیر صادر، و محدودیت در فیض از محدودیت مفیض خواهد بود، و هر کـس کــه                    
کـیـفیت افاضه و فیض را به طورى که اهل معرفت بیان نمودند بداند، خواهد تصدیق کـرد کـه در       

واهد شد، پس چنانچه ذات مـقـدس را تـنـزیــه         فیض بارى به هیچ وجه تحدید و تقیید تصور نخ         
از نـقـص و امـکـان و مـحدودیت باید نمود، فیض مقدس او را نیز از کلیه حـدودات امــکانیه و                   
امکانات راجعه به ماهیات و تقییدات راجعه به حدود و نقایص تنزیه و تـقـدیـس بـایـد نـمــود،                  

ت جـمـیـل مـطــلق و جـمــال تــام و کـمــال            پـس فـیـض او کـه ظـل جـمـیـل مـطـلق اسـ       
تـام اسـت ، فـهـو جـمـیـل فـى ذاتـه و صـفـاتـه و اءفـعـاله ، و جـز اصــل وجــود مـتـعــلق                    

  ) 1271.(جعل و ایجاد نخواهد بود
و نـیـز در مـحـل خود مبرهن است که جمیع این شرور و اخترام و هـالک و امـراض و حـوادث                      

ات و جز آنها، که در ایـن عـالم طبیعـت و تنگنـاى هاویـه مظلمـه اسـت ، از                       غریبه مهلکه و موذی   
تصادمات و تـضـاد بـیـن موجودات است ، نه به جهات موجودیه ، بلکه به واسطه نقص در نـشئه                   
و تـنـگـنـایـى مـقـارآنـهـاسـت ، و ایـن بـه حـدود و نـقـایـص رجـوع شــود بــلکه از حیطـه                  

اصل حقیقت نور وجـود اسـت کـه بـرى از            . حـقـیـقت دون جعل است     نور جـعـل خـارج و در      
جمیع شرور و عیوب و نواقص است ، و اما نقایص و شرور و اشیاى ضاره موذیه به جهات نقـص                
و ضرر گـرچـه مـورد جـعـل بـالذات نـیـسـتـنـد، ولى بـالعـرض مـورد جـعـل انــد، کــه بــه                 
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زیـرا کـه اگـر اصـل عـالم طـبـیـعـت مـتـحـقـق نـشـود        حـسـب نـظـر بـحـثـى و بـرهـانـى ،       
نـقـایــص و شــرور در آن مـتـحـقــق         (و بـه جـهـات وجـودیــه مـتـعــلق جـعــل نــشـود،            

چـنـانـچـه نـفـع و خـیـر و کـمال در آن متحقق نبود، زیرا این قبیل از اعدام اعدام مطلقه                 ) نـبـود
 کـه بـه تـبـع مـلکـات یـک تـحـقق بالعرض براى آنها هـست ،             نیستند، بلکه اعدام مضافه هستند    

  ) 1272.(و قضیه منعقده از آنها قضیه معدوله یا موجبه سالبۀ المحمول است ، نه سالبه محصله 
بـالجـمـله ، آنـچـه بـالذات مـتـعـلق خـلقـت و مـورد جـعـل الهــى اسـت خیـرات و کمـاالت                  

و اشـاره بـه     .  غیر آن در قضاى الهى به تبعیت و انجرار اسـت             است ، و تـخـلل شـرور و مضار و       
مقام اول فرموده در آیه شریفه ما اءصابک من حسنۀ فمن اهللا و ما اءصابک من سـیئۀ فمـن نفـسک                      

و در آیـــات ) 1274.(و بـــه مـقـــام دوم در آیـــه شـریـفـــه قـــل کـــل مـــن عـنـــداهللا ) 1273.(
. به این دو اعتبار بسیار اشاره فرمـوده انـد         ) علیه السالم   (ت  شـریـفـه و احـادیـث اهـل بیت عصم     

از آن جمله در این حـدیـث شـریـف کـه فـرمـود خـیـر و شـر هـر دو مـتـعـلق جعل و خلقـت                  
  .هستند

  فصل ، در کیفیت اجراى حق خیرات و شرور را به دست بندگان
جراى حق خیـر و شـر را بـه دسـت            از تاءمل در مطالب سابقه براى اهلش معلوم مى شود کیفیت ا           

و تحقیق آن به طورى که مطلـب روشـن گـردد و             . مخلوقات ، بدون آنکه مستلزم مفاسد جبر شود       
اشکاالت در باب مرتفع شود محتاج به تفصیل مذاهب و مقدمات کثیره اى است که از ذکـر آن در                    

  . با نظر بحث باشداین اوراق معذورم ، ولى از اشاره اجمالیه ناگزیرم به طورى که مناسب
بـدانـکـه اسـتـقـالل مـوجـودى از مـوجــودات در عـمــلى از اعـمــال مـمـکــن نـیــسـت ،                 
مـگـر آنـکـه فـاعـل و مـوجـد تـمـام اعـدامـى را کـه جـایـز اسـت بـر معلول سد کند، که اگـر                  

از ناحیه نـود و نـه   موجودى داراى صد شرط باشد در وجود، و علت سد اعدام ممکنه از معلول را           
شرط بکند و یکى از شرایط به زمین بماند، ممکن نیست کـه آن عــلت مــسـتـقـل در ایجـاد آن                      

پس ، استقالل در علیت متوقف بر آن است که آن علت سد جمیـع اعـدام ممکنـه بـر       . معلول باشد 
لبـرهـان مــعلوم  و بـالضـرورۀ و ا . معلول را بنماید تا معلول را به حد وجوب رساند و موجود کند            

است که در تمام دایره ممکنات ، از قاطنین جبروت عظمى و مـلکوت علیا تا ساکنین عالم ملـک و     
طبیعت ، تمام قواى فعاله باطنه و ظاهره ، از این شاءن و مقام منعزل اند، زیرا که اول عدمى که بـر                       

در سـلـسـله مـمـکـنــات     ) و(معلول جایز است ، عدم آن به عدم علت فاعله و مـؤ ثـره اسـت ،                
مـوجـودى نـیـسـت کـه سـد عـدم معلول را از این جهت بکند، زیـرا کـه ایـن مـستلزم انقـالب                     

و ایــن در    . امکان ذاتى به وجوب ذاتى و خروج مـمـکــن از حــدود بـقـعــه امـکــان اســت                   
ل در ایـجــاد    پـس ، مـعـلوم شــد کــه اسـتـقــال        . بـدیـهـیـت عـقـل ضـرورى مـحـال اسـت      
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و از این بیان معلوم شـد کـه         . اسـتـقـالل در وجـود الزم دارد، و ایـن در مـمـکنات صورت نگیرد          
و . تـفـویض در ایجاد و در هیچ شاءنى از شؤ ون وجودیه به هیچیک از موجودات ممکن نیـست                   

 متکلمـین   این اختصاص به مکلفین و افعال آنها ندارد، گرچه بـه حـسب کلمـات جاریـه در افـواه                   
اخـتـصـاص فـهـمـیده مى شود، ولى از ابواب متفرقه مى تـوان فهمیـد عمومیـت نـزاع را، منتهـا                    
آنـکـه چون بحث در افعال مکلفین مهم است در طریقه اصحاب کالم از این جهت نـزاع را در آن                    

تیم ، و   بالجمله ، ما کار به نزاع متکلمین نداریم و در صدد جستجو و تحقیق حق هـس                . طرح کردند 
  .معلوم و واضح شد عدم امکان تفویض بر هیچیک از موجودات در هیچ امرى از امور

  در ابطال جبر است 
و آن آن اسـت کـه گوینـد         . و امـا بـطالن مذهب جبرى نیز معلوم شود پس از اشاره به مذهب آنها             

. مـى کنـد  هیچیک از وسایط وجودیه در ایجاد موجودات مدخلیت ندارد و انسان تـوهم مـدخلیت       
مثال قـوه نـاریـه در حـرارت بـه هـیچ وجه مؤ ثر نیست ، و عادۀ اهللا جارى شده پشت سر ایجـاد                     
صـورت نـاریـه حـرارت ایجاد کند، بدون اینکه اصال صورت ناریه در او مدخلیت داشته بـاشــد،                

ـرمـایــد، فـرقــى    کـه اگـر عـادۀ اهللا جـارى شـده بـود کـه برودت را دنباله صورت ناریه ایجاد ف              
و بالجمله ، حق بى تـوسـیـط وسـایـط، خـود        . بـا االن کـه بـه ایـن تـرتـیب جارى شده نداشت          

بـه ذات مـقـدس خــود مـبـاشــر جـمـیــع افـعــال مـکـلفـیــن و آثــار مـوجــودات اســت           
 نمودند تا یداهللا    و بـه خـیـال خـودشـان ایـن مـذهب را براى تنزیه و تقدیس حق اختیار            ) 1275.(

کـه در سـنت برهـان و        ! با این تنزیه و تقـدیس       ) 1276(غـلت اءیدیهم و لعنوا   : را مغلوله نـدانـنـد  
. مـذهـب عـرفـان مـسـتـلزم نـقـص و تــشـبـیـه اســت ، و آن مــسـتـلزم تـعـطـیــل اســت                

کـمـال مطلـق و وجـود      چـنـانـچـه اشـاره بـه آن در فـصـل سـابـق نـمـودیـم کـه حـق تـعـالى            
صرف است و در ذات و صفات او تحدید و نقص تـصور نـدارد، و آنچـه مـتـعــلق و ایـجــاد و                       
جـعـل الهـى اسـت موجود مطلق و فیض مقـدس اطالقـى اسـت ، و ممکـن نیـست کـه وجــود                       

 صادر شود، هیچ نقصى از نقـص در ایجـاد نیـست ، بلکـه تمـام                    محدود ناقص از آن ذات مقدس       
و ایــن  . ، چنانچه متکلمین تـصور کردنـد  )است (ها و نقصها از نقص در مستفیض و معلول        تهدید

پـس ، آنـچـه از وجـود و مـعـلول مـمـکن است مرتبط          ) 1277.(در مـحـل خـود ثـابـت اسـت      
   و آن یـا فـیــض      . به ذات مقدس حق تعالى بالواسطه باشد موجود مطلق و صریح وجـود اسـت              

، بـنـابـر مـسـلک عـرفـا، یـا عقل مجرد و نور شریف اول اسـت ، بنـابر مـذهب                  مـقـدس اسـت   
  .حکما
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بعـضى از   : و بـه بـیـان دیـگـر، شـک نـیـسـت که موجودات در قبول وجود مختلـف مـى باشـند                
مـوجـودات اسـت کـه قـبـول وجـود مـى کـنـند ابتدئا و استقالال، چون جواهر مثال، و بعـضى از          

 اسـت کـه قـبـول وجود نکنند مگر پس از موجودیت شى ء دیگر و به تبعیت موجود                 مـوجـودات
آخـر، مـثـل اعـراض و اشیاى ضعیف الوجود، مثال تکلم زیـد بخواهـد موجـود شـود، از امـورى                    
است کـه قـبـول وجود نمى تواند بکند مگر به تبع ، و اعراض و اوصاف بـدون وجـود جـواهر و                      

د و امکان تحقق ندارند، و این از نقص ذاتى و نقصان وجودى خود ایــن                موصوفات آبى از وجودن   
پس ، معلوم شد که جبر      . مـوجـودات اسـت ، نه نقصان در فاعلیت و موجودیت حق تعالى شاءنه             

  .و نفى وسایط وجودیه در سلسله موجودات امکان ندارد
ـاهـیــت بــه حــسـب نـفــس        و از بـراهـیـن قـویـه در ایـن بـاب آن اسـت کـه چـنـانـچـه م           

و جعل بالذات به آنها متعلـق نیـست ، همچنـان حقیقـت وجـود                ) هستند(مـنعزل از تاءثیر و تاءثر      
پـس ، ایـجــاد     . بـذاتـه مـنـشاء تاءثیر است که نفى تاءثیر از آن مطلقا مستلزم انقالب ذاتى اسـت                

  .ب نفى شى ء از ذات خود است مـراتـب وجـود بى آثار و منفى االثر مطلقا ممکن نیست و موج
بـالجـمـله مـعـلوم شـد کـه تـفـویـض و جـبـر هـر دو در مـشرب برهان تـام و ضـوابط عقلیـه                   
بـاطـل و مـمـتـنـع اسـت ، و مـسـلک امـر بـیــن االمـریــن در طـریـقــه اهــل مـعـرفــت و                    

ن اهللا علـیهم ، اخـتــالف       حـکـمـت عـالیـه ثـابت است ، منتهـا در معنـاى آن بـین علمـا، رضـوا                
و آنچه در بین تمام مذاهب اتقن و اسلم از مناقشات و مطابقتر است با مــسـلک                 . عـظـیـم اسـت   

مـسلک در هـر یـک از        ) ایـن   (تـوحـیـد مشرب عرفاى شامخین و اصحاب قلـوب اسـت ، ولـى              
ست ، و بـدون     معارف الهیه از قبیل سهل ممتنع است که حل آن با طریقه بحث و برهان ممکـن نیـ                  

از این جهت آن را به اهلش کـه  . تقواى تام قلبى و توفیق الهى دست آمال از ادراک آن عاجز است       
و آن آن   . اولیاى حق هستند باید واگذاریم و ما به طریقـه اصـحاب بحـث وارد ایـن وادى شـویم                     

ى تـاءثـیــر  است که تفویض را که عبارت از استقالل موجودات است در تاءثیر، و جبـر را کـه نفـ                
است ، براءسه نفى کنیم و منزله اى بین المنزلتین ، که اثبات تاءثیر و نفى اسـتـقـالل اسـت ، قـائل                    

چـنـانـچــه  : اوصــاف وجــود اســت       ) و(شـویـم و گـویـیـم مـنـزله ایـجــاد مـثــل وجــود           
 آنـهــا ثـابــت     مـوجـودات مـوجـودنـد و مـسـتـقـل در وجـود نـیـسـتـنـد و اوصــاف بــراى           

اسـت و مـسـتـقـل در آن نـیـسـتـنـد، آثـار و افـعـال بـراى آنـها ثابت و از آنها صادر است ولـى    
و بایـد   . مـسـتـقـل در وجودند، و فواعل و موجـداتى غیـر مـستقل در فاعلیـت و ایجادنـد                 ) غیر(

شود ـ که با آنکه خیـرات   دانست ـ که با تاءمل در مطالبى که در فصل سابق اشاره به آن شد معلوم  
و شرور هر دو، هم به حق و هم به خلق نسبت داده شـود، و هـر دو نـسبت صـحیح اسـت ، و از                            
همین جهت فرموده در این حدیث که خیرات و شرور را من اجرا فرمودم به دسـت بنـدگان ، مـع                      
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ت بالعرض  ذلک خـیـرات مـنـتسب به حق تعالى است بالذات ، و به عباد و موجودات منتسب اس               
و شـرور بـه عکس آن ، به موجودات دیگر منسوب بالـذات اسـت ، و بـه حـق تعـالى بـالعرض         . 

اى پـسر آدم مــن      : و به این معنا اشاره فرموده در حدیث قدسى که مـى فرمایـد             . مـنـسوب است   
) 1278.(اولى بـه حـسـنـات تـو هـسـتـم از تـو، و تـو اولى بـه سـیـئات خـود هـسـتـى از مـن                 

و الحمدهللا اءوال و    . و اشـاره بـه آن در سـابـق نـمـودیـم و اکنون از ذکر آن صرف نظر مى نماییم                 
  .آخرا

  الحدیث الموفى لالربعین
  حدیث چهلم

رضى اهللا عـنــه ،     . بـالسـنـد المتصل الى الشیخ االقدم و الرکن االعظم ، محمد بن یعقوب الکلینى              
ن اءحمد بن محمـد، عـن الحـسین بـن سـعید، عـن النـضر بـن                   عـن مـحـمـد بـن یـحـیـى ، عـ     

. سئل على بین الحـسین ، علیهمـا الـسالم ، عـن التوحیـد              : سـویـد، عـن عاصم بن حمید قال قال        
ان اهللا عـزوجـل عـلم اءنـه سـیـکـون فـى آخـر الزمـان اءقـوام مـتـعـمـقـون ، فـاءنـزل             : فـقـال  

. و هو علـیم بـذات الـصدور       : واالیات من سورۀ الحدید الى قوله       . حـدقـل هـو اهللا اء   : اهللا تـعـالى   
  ) 1279.(فمن رام وراء ذلک فقد هلک 

  :ترجمه 
: فرمود. عـلى بـن الحـسین ، علیهما السالم ، از توحید        ) از(سـؤ ال شـد    : عـاصـم گـویـد گـفـت    

یـق النظـر، پـس فــرو        همانا خداى عزوجل مى دانست که در آخر الزمـان مـى باشـند اقـوامى دق                "
و هـو   : و آیـات از اول سـوره حـدید را تا قول او         . قـل هـو اهللا اءحـد   : فـرسـتـاد خـداى تـعـالى    

  "پس کسى که طلب کند غیر آن را بتحقیق هالک شود. علیم بذات الصدور
عـاصـم بـن حـمـیــد زمــانش      : شـرح حـضـرت صـدرالمـتـاءلهـیـن ، قـدس سـره ، فـرمـایـد       

  ) 1280.(ـ انتهى . تصل به زمان حضرت سجاد نبوده ، پس حدیث مرفوع است م
و یــا آنـکــه     . و شاید از اشتباه نـساخ اســت         . تکریر لفظ قال شاید به واسطه تقطیع حدیث باشد        

و یـا آنـکـه فـاعـل مـحـذوف اسـت ، بـنـابـر جــواز          . فـاعـل مـذکـور بـوده و از قـلم افـتـاده        
و ایـن احتمـال    . ـا آنـکـه فـاعـل اول ضـمـیـر راجـع بـه نـضـر بـن سـویـد اسـت            و ی . حـذف  

  .بسیار بعید است 
و آن یـا از بـراى تـکـثـیـر در فـعـل اسـت ، بــه            . التـوحـیـد تـوحـیـد تـفـعـیـل اسـت     : قـوله  

ب مـفـعـول اســت    یا به معناى انتسا   . مـعـنـى قـرار دادن در غـایـت وحـدت و نـهایت بساطت          
بـعـضـى از اهـل فـضـل را راءى ایــن بــود          . تـکـفـیـر و تـفـسـیـق    ) مـثـل  (بـه اصـل فـعـل    

کـه کـه بـاب تـفـعـیـل بـه مـعـنـاى انـتـسـاب مـفعول نیامده ، و تفسیق و تکفیر به این معنا نیز                  
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و اکـفــار بـجــاى تـکـفـیــر       غلط است ، بلکه آنها به معناى دعوت به فـسـق و کـفـر اســت ،                
. بـایـد استعمال شود، چنانچه در قاموس نیز در ماده کفر تکفیر به معناى انتساب به کفـر نـیــامده                    

نویسنده گوید گرچه در قاموس ندیدم که تکفیـر بـه معنـاى انتـساب بـه کـفــر بـاشــد، بـلکــه                       
 ذکر نکرده و اکـفـار را بـه ایـن مـعـنــا          جـوهـرى ، عـالمـه لغـویـیـن ، نـیز تکفیر را به این معنا          

دانـسـتـه ـ مـطـابـق آنـچـه کـه ایـن فـاضــل مــى گـفــت ـ ولـى در کـتــب ادب یـکــى از         
مـعـانـى بـاب تـفـعـیـل را انتساب مفعول به اصل فعل شمرده اند، و از آن جمله تفـسیق را مثـال            

  .ت است بالجمله ، معنى توحید نسبت به وحدانی. زده اند
و بـه   . مـتـعـمقون عمق و عمق ، به فتح عین و ضم آن ، به معناى ته چاه و گـودال اسـت                     : قـوله  

همین اعتبار ریاضیین عمق را به بعد سـوم جـسم ، کـه از سـطح فوقـانى شــروع و بــه سـطــح                          
عـد دوم  تـحـتـانـى خـتـم شـود، اطـالق کـنـنـد، چـنـانـچـه طول را به بعد اول و عرض را بـه ب               

و نیز به همین اعتبار شخص صاحب نـظـر دقـیـق را مـتـعـمـق ، و نـظر دقیق را نظر                 . اطالق کنند 
گویى براى مطالب علمیه نیـز عمقـى و تهـى           . عمیق گویند، و نظر غیر عمیق را نظر سطحى گویند         

د، و  است که شخص متعمق به عمق آن فرو مـى رود و حـقـایـق را از تـک آن خـارج مـى کـنــ                   
  .شـخـص جلیل النظر در همان سطح باقى مانده و به عمق فرو نرفته است 

  .و مرام به معناى مطلب است . فـمـن رام رام ، یروم به معناى طلب است : قـوله 
و گـاهـى اسـتـعـمـال شـده اسـت در قــدام        . وراء ذلک وراء بـه مـعـنـاى خـلف اسـت        : قـوله  

  .و استعمال آن در این موارد به مناسبت معنى اول است . پـس آن از اضـداد اسـت . 
  فصل ، در اشاره اجمالیه به تفسیر سوره مبارکه توحید

بـدان کـه تـفـسـیـر ایـن سـوره مـبـارکـه و آیـات اول سـوره حـدیـد از حـوصـله امـثــال مــا                 
ـونـه بـراى مـثـل مـن    چـگ. خـارج و فـى الحـقـیـقـه دخـول در آن خـروج از وظـیـفـه اسـت            

در شـریـعـت انـصـاف جایز است ورود در تفـسیر چیـزى کـه حـق تعـالى فـرو فرسـتاد بــراى                       
در تفـسیر بـرهــان     (و حضرت باقر العلوم ، علیه الـسالم ،          . اشـخـاص مـتـعـمق و علماى محقق      

را بیــان  از آنـکـــه شـمـــه اى از اســـرار حـــروف کـلمـــه مـبـارکـــه الــصـمد  پـــس ) اســـت 
اگر حمله اى براى علمى که خداوند به من عطا فرموده مـى یـافتم ، نـشر مـى                    : فـرمـودنـد، گفتند 

  ) 1281.(کردم توحید و اسالم و ایمان و دین و شرایع را در الصمد
بـدان کـه ایـن      : و جـنـاب فـیلسوف کبیر، صدرالمتاءلهین ، در خصوص آیات سوره حدید فرماید           

شاره به آنها شده هر یک متضمن باب عظیمى است از علم توحید و الهیت               شش آیه که در حدیث ا     
، و مشتمل امر محکمى است از احکام صمدیت و ربوبیت ، که اگـر زمـان مهلـت دهــد و دهــر                        
مـسـاعـدت کند با عارفى ربانى یا حکیمى الهى که علمش را اخذ کرده باشد از مـشـکـاۀ نـبـوت                 
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 کرده باشـد      و اقتباس   ) 1282(بـهـا و آله اءفـضـل السـالم و التحیۀ ،       مـحـمـدیـه ، عـلى الصـادع     
حکمتش را از احادیث اصحاب عـصـمـت و طهارت ، سالم اهللا علیهم ، هر آینه حق او و حـق آن                
آیات آن است که براى تفسیر هـر یـک جــلد کـبـیــرى ، بــلکه مجلـدات کثیـره اى ، مـشحون                       

لجـمـله ، امـثـال نـویـسـنـده فـارس ایـن مـیـدان نـیـسـت ، ولـى از     بـا) 1283.(ـ انتهى   . گرداند
آنـجـا که میسور، در سنت عقل ، به معسور ساقط نگردد، شمه اى از آنچه تلقى نمودیم از مـشایخ                    
عظام و کتب ارباب مـعـرفـت و مـشـکـاۀ انـوار هـدایـت اهـل بـیـت عـصـمـت مـذکـور مــى               

  .مال و اشاره ، و من اهللا الهدایۀ داریـم بـه طـریـق اج
  در اشاره به بسم اهللا است 

بـایـد دانـسـت کـه بـسـم اهللا در هـر سـوره بـه حـسـب مــسـلک اهــل مـعـرفــت مـتـعــلق                  
زیـرا کـه اسـم اهللا تـمـام مـشیت  . اسـت بـه خـود آن سـوره ، نـه بـه اءسـتـعـیـن یـا امـثـال آن   

 است به حسب تجلـى احـدى ، و مقـام جمـع                رى ، و مقام فیض اقدس       است به حسب مقام ظهو    
احدى اسماء است به حسب مقام واحدیت ، و جمیع عـالم اسـت بـه اعـتبار احـدیت جمـع ، کـه              
کون جامع است و مراتب وجود است در سلسله طولیه صـعـودیــه و نـزولیــه ، و هــر یــک از                      

 حسب هر اعتبارى در اسم معناى اهللا فرق مى کند، زیرا            و به . هویات عینیه است در سلسله عرضیه       
که آن مسماى آن اسماء است ، و به حـسـب هر سوره اى از سور قرآن شریف ، که متعلق بسم اهللا                      

بـلکــه بــه حــسـب      . در لفظ و مظهر آن در مـعـنـاسـت ، مـعـنـاى بـسـم اهللا مـخـتـلف شـود            
ـ      ه بـسـم اهللا اسـت معانى آن مختلف شود، و آن متعلق به همان             هـر فـعـلى از افـعـال کـه مـبـدوب

و عـارف بـه مـظـاهـر و ظـهـورات اسـمـاء الهـیـه شـهـود کـنـد کــه جـمـیــع              . فـعـل اسـت   
افـعـال و اعمال و اعیان و اعراض به اسم شریف اعظم و مقام مشیت مطلقه ظاهر و متحقق است ،                    

مل و ایجاد آن متذکر این معنا شود در قلب ، و سریان دهـد آن را تـا                   پـس در مـقـام اتـیـان آن عـ     
یعنى به مقام مشیت مطلقه صاحب مقـام رحمانیـت ،           . بسم اهللا   : مرتبه طبیعت و ملک خود و گوید      

کـه بـسـط وجـود اسـت ، و مـقـام رحـیـمـیـت ، کـه بــسـط مـقــام کمـال وجـود اسـت ، یـا              
 تجلى به ظهور و بسط وجود است ، و مقـام رحـیـمـیــت ، کــه    صاحب مقام رحمانیت ، که مقام   

آکل و اءشرب و اءکتب و اءفعـل کـذا و           . مـقـام تـجـلى بـه بـاطـنـیـت و قـبـض وجـود اسـت         
  .کذا

پـس ، سـالک الى اهللا و عـارف بــاهللا در نـظــرى جـمـیــع افـعــال و مـوجــودات را ظـهــور                      
، و در این نظر سـلطان وحـدت غـلبــه کـنــد و بــسـم اهللا را در                   مشیت مطلقه و فانى در آن بیند      

و در نظـرى کـه      . جـمـیـع سـور قـرآنـیـه و در جـمـیـع افـعـال و اعـمـال بـه یــک معنـا دانـد               



 ٤٧٣

متوجه عالم فرق و فرق الفرق شود، بـراى هـر بـسم اهللا در اول هـر سـوره و در بـدو شـروع هـر                         
  .ند غیر دیگرى عملى معنایى ببیند و مشاهده ک

و در این مقام که اکنون هستیم ، که مقام تفسیر سوره شـریفه توحیـد اسـت ، بـسم اهللا آن را مــى                          
و در ایـن صورت ، مقصود از بـسم اهللا          . تـوانـیـم مـتـعـلق بـه کـلمـه شـریـفـه قـل بـگـیـریـم        

ثیـر و مقـام توجـه بـه         در کسوه تجرید و غلبه تـوحـید مقام مشیت مطلقه اسـت ، و در کـسوه تک                
کثرات تعینات آن است ، و در مقام جمع بین مقامین ، که مقام برزخیت کبـرى اسـت ، مـشیت بـه                  
. مقام وحدت و کثرت و ظـهـور و بـطـون ، و رحـمـانـیـت و رحـیـمیت به معناى دومـى اسـت       

ه ، از ایـن جهـت       و در آیه شـریـفـه قل هو اهللا احد چون جمع بین احدیت غیبیه و الوهیت اسمائی               
اسم اهللا بـه حـسب مقام سوم ، یعنى مقام برزخیت ، مقصود است ، پس ، از مقام غیب احـدى بـه                       

قل به حسب ایـن نـشئه برزخیـه کبـرى بـه      : قلب تقى نقى احدى احمدى محمدى خطاب آید که     
ظهور اسم اهللا ، کــه آن مـقــام مــشـیـت مطلقـه و صـاحب تعـین و ظهـور رحمانیـت در عـین                          

  .حیمیت و بسط در عین قبض است ر
هـو و ایـن کـلمـه شریفه اشاره به مقام هویت مطلق است من حیث هى هى ، بدون آنکه متعین به                    
تعین صفاتى یا متجلى به تجلیات اسمائى باشد، حتى اسماء ذاتیه که در مقـام احـدیــت اعـتـبــار                   

 ممکن نیست ، و اگر مـاءمور نبـود بـه    و این اشاره از غیر صاحب این قلب و داراى این مقام    . شود
اینکه نسب حق را ظاهر کند، متفوه به این کلمه شریفه ازال و ابدا نمى شد، ولى در قـضـاى الهــى                     

  .حـتـم اسـت کـه نبى ختمى ، صلى اهللا علیه و آله ، اظهار این اشاره فرماید
  .اهللا اءحد: ودو چون در جذبه مطلقه باقى نبود و مقام برزخیت را دارا بود، فرم

و اهللا اسـم جامع اعظم و رب مطلق خاتم است ، و بـا عـین برزخـى کثـرت اسـمائى بـه ظهـور و                 
احـدیـت ، عـیـن هـمـان تـجـلى غـیبى خفایى به مقام احدیت است ، نه جنبه احـدیت در قلـب                   

حد، با آنکـه    و تقدیم اهللا بر ا    . چنین سـالک بـر واحـدیـت غـلبـه دارد، و نـه واحدیت بر احدیت            
اسـماء ذاتیه در اعتبار مقدم است ، شاید اشاره به مقام تجلى به قلـب سـالک باشـد، زیـرا کــه در                        
تـجلیات ذاتیه براى قلوب اولیا اول تجلى به اسماء صفاتیه ، که در حضرت واحدیت است ، واقـع                   

  .شود، پس از آن ، به اسماء ذاتیه احدیه 
ـین اسماء ـ با آنکه به حسب کیفیت سلوک و نقشه تـجـلى اول  و ذکـر اهللا و اخـتـصـاص آن از ب

به مظاهر اسم اهللا ، که سایر اسماء است ، به مناسبت قلب سالک تجلى مى شــود، پــس از آن در                       
آخـر تـمـامـیت سلوک در اسماء صفاتیه تجلى به اسم اهللا مى شود ـ تـوانـد کـه بـه یـکـى از دو  

اره به آن باشد که تجلى به هر اسـمـى تـجلى به اسـم اهللا اسـت ، از بـاب                    یا اینکه اش  : نـکـته باشد 



 ٤٧٤

یا آنکه اشاره به غایت سلوک واحدى باشد که تا          . اتحاد ظاهر و مظهر خصوصا در حضرت الهیت         
  .آن محقق نشود سالک شروع به سلوک احدى نکند

 کـه منقطـع اسـت از آن اشـاره و     بـالجـمـله ، بـنـابـرایـن بـیـان ، هـو اشـاره بـه مـقـامـى اسـت 
و اءحد اشاره به تجلى بــه       . آمـال عـارفـیـن و مـبرا از اسم و رسم و منزه از تجلى و ظهور است                

و بـه ایـن ســه جــمع         . و اهللا اشاره به تجلى به اسـماء ظاهریـه اسـت             . اسـماء باطنه غیبیه است     
گر، که صمدیت جـامع آنهاسـت ، بـه      و چهار اسم دی   . اعتبارات اولیه حضرت ربوبیت متحقق گردد     

از اسماء سـلبیه تنزیهیـه اسـت کـه بــه تـبــع اسـمــاء ثـبـوتـیــه                  ) 1284(حسب بعض روایات    
  ) 1285.(جـمـالیـه اعـتـبـار شـود، چـنـانـچـه در ذیل یکى از احادیث اشاره به آن شده 

عـلق بـه کـلمـه شـریـفه قــل      تـا ایـنـجـا کـه ذکـر شـد، در صـورتـى اسـت کـه بـسـم اهللا مـتـ           
و بنـابراین هـر یـک ، تـفــسـیـر     . و توان متعلق به هر یک از اجزاى این سوره شریفه باشـد       . باشد

و ذکـر آن چـون مـوجـب تطویـل اسـت ، از آن صـرف              . سـوره و بـسـم اهللا آن فـرق مـى کـنـد       
  .نظر کردیم 

ى فرمود که هو برهان بـر شـش اسـم و کمـال     و شیخ ما، عارف کامل ، شاه آبادى ، روحى فداه ، م           
دیگرى است که در سوره مبارکه توحید پس از این کلمه مبارکه ذکر شده ، زیـرا کـه ذات مـقدس                   
چون هو مطلق است ، که اشاره به صرف وجود است ، مستجمع جـمـیـع کـمـاالت اسمائیه است                 

جـمیع اوصاف و اسماء است و این       و چون صرف وجود به حقیقت بسیطه داراى         . ، پس اهللا است     
و چــون صــرف را مـاهـیــت        . کثرت اسمائى وحدت ذات مقدس را منـثلم نکنـد، احـد اسـت               

و چـون صـرف را نـقــص حـاصــل نــشـود و از غـیــر حـاصــل                . نـیـسـت ، صـمـد اسـت     
  .انتهى ـ . نـشـود و تـکـرر بـر آن مـمـتـنـع بـاشـد، والد و مولود نیست و کفوى ندارد

بـایـد دانـسـت کـه از بـراى صـمـد در اخـبـار شـریـفـه مـعانى و اسرار کثیره ذکر فرمودنـد کـه                  
و در این مقام به یک      . اشتغال به بیان آن از طور این اوراق خارج است و محتاج به رساله جداگانه                

ـد، بــه حــسب بعـض       و آن این است که اگر صمد اشاره به نفس ماهیت بـاش           . نکته اشاره نماییم    
اعتبارات ، و معانى اهللا در اهللا الصمد، از اعتبارات مقام واحـدیـت و مـقـام احـدیت جمـع اسـماء                   

و اگر اشاره به صفت اضافى باشد، چنانچه از بعض روایات استفاده شود، اشاره به احـدیت                 . است  
  . السموات است جمع اسماء در حضرت تجلى به فیض مقدس و معنى آن موافق با اهللا نور

  فـصـل ، در اشـاره اجـمـالیه به تفسیر آیات شریفه سوره حدید تا علیمبذات الصدور است 
داللـت کـنــد بــر تـسبیح جمیـع موجـودات ، حتـى نباتـات و                  ) 1286(امـا آیـه شـریـفــه اول      

 و تـخـصـیـص آن را بــه ذوى العـقــول از احـتـجــاب عـقــول اربــاب عـقــول                 . جـمـادات  
و ایـن آیـه شـریـفـه فـرضـا قـابـل تـاءویـل بـاشـد، آیــات شـریـفــه دیـگــر قـابــل                . اسـت  



 ٤٧٥

اءلم تر اءن اهللا یسجد له من فى السموات و من فى االرض            : ایـن تـاءویـل نیست ، مثل قوله تعالى        
) 1287.(لنــاس  و الشـمـس و القـمـر و النـجـوم و الجـبـال و الشـجـر و الدواب و کـثـیـر مـن ا       

چـنـانـچـه تـاءویـل تـسـبیح را به تسبیح تکوینى یـا فطـرى از تـاءویــالت بـعـیــده بــارده اى               
است که اخبار و آیات شریفه از آن ابا دارد، با آنکه خالف بـرهان متـین دقیـق حکمـى و مـشرب                       

دس سره ، اسـت     و عجب از حکیم بزرگ و دانشمند کبیر صدرالمتاءلهین ، ق          . احالى عرفانى است    
که تسبیح را در این موجودات تسبیح نطقى نمى دانند، و نـطق بعض جمادات ، مثل سنگریزه را از                   
قبیل انشاء نفس مقدس ولى اصوات و الفاظ را بر طـبـق احـوال آنـها مى داند، و قول بعـض اهـل           

 و مالزم با تعطیـل      معرفت را، که همه موجودات را داراى حیات نطقى دانـسـتـه ، مخالف با برهان             
بـا آنکـه ایـنـکــه فـرمـودنــد مـخــالف بــا اصــول خــود آن                 ) 1288(و دوام قسر شمرده اند،    

و ابـدا ایـن قـول ، کـه صـریـح حـق و لب لبــاب عـرفــان اسـت ، مـستلزم                   . بـزرگـوار اسـت   
اختیم ، ولـى    و اگر مخافت تـطـویل نبود، به شرح آن با رسم مقدمات مـى پـرد              . مفسده اى نیست    

  .اکنون به اشاره اجمالیه قناعت کنیم 
در سـابـق نـیـر اشاره به این معنا نمودیم که حقیقت وجود عین شهود و علـم و اراده و قـدرت و                      
حیات و سایر شئون حیاتیه است ، به طورى که اگر شیئى از اشیاء را علم و حیات مطلقا نـبـاشـد،                    

وجـود و اشـتراک معنـوى آن را بـا ذوق عرفـانى ادراک               وجـود نباشد و هر کس حقیقت اصـالت         
کـنـد، مـى تـواند ذوقا یا علما تصدیق کند حیات ساریه در همه موجـودات را بـا جمیـع شــئون                     

و اگر به ریاضات معنوى داراى مقـام مــشـاهده و           . حیاتیه ، از قبیل علم و اراده و تکلم و غیر آن             
و اکنون ایــن سـکــر   .  موجودات را عیانا مشاهده مى کندعیان شد، آن گاه غلغله تسبیح و تقدیس  

طـبـیـعـت ، که چشم و گوش و سایر مدارک مـا را تخـدیر کـرده ، نمـى گـذارد مـا از حـقــایق                   
وجودیه و هویات عینیه اطالعى حاصل کنیم ، و چنانچه مابین ما و حق حجبى ظلمانى و نـورانـى                  

 حتى نفس خود، حجبى فاصله است که ما را از حــیات  فاصله است ، مابین ما و دیگر موجودات ، 
ولى از تمام حجابها سخت تر حجـاب انـکــار از روى            . و علم و سایر شئون آنها محجوب نموده         

و بهتـر وسـایل بـراى       . افـکـار مـحـجـوبـه اسـت کـه انـسـان را از هـمـه چـیـز بــاز مــى دارد             
خبار اولیاى خداسـت و بـستن بـاب تفـسیر بـه آرا و               امثال ما محجوبین تسلیم و تصدیق آیات و ا        

  .تطبیق با عقول ضعیفه است 
فـرضـا مـمـکـن شـد تـاءویل نمودن آیات تسبیح را به تسبیح تکوینى بارد یا شـعـورى فـطــرى                
، بـا آیـه شـریـفـه قـالت نـمـلۀ یـا اءیـهـا النـمل ادخلو مساکنکم ال یحطمنکم سلیمان و جنـوده                  

چه کنیم ؟ یـا قــضـیـه طـیــر را، کــه از شـهــر سـبا بـراى حـضرت                    ) 1289(یشعرون  و هم ال    



 ٤٧٦

باید چه کرد؟ و اخـبـارى کـه در ابـواب مـتـفـرقـه از اهـل بـیـت عــصـمـت   . سلیمان خبر آورد  
  و طـهـارت شـده ، کـه بـه هـیـچ وجه قابل این تاءویالت نیست ، باید چه کرد؟

ـیـات و تـسبیح شعورى علمى اشیاء را باید از ضروریات فلسفه عـالیـه و             بـالجـمـله ، سـریـان ح   
مـسـلمات ارباب شرایع و عرفان محسوب داشت ، ولى کیفیت تسبیح هر موجودى و اذکار خاصه                
اى که به هر یک اختصاص دارد، و اینکه صاحب ذکر جامع انسان است و سایر مـوجــودات بــه                    

ى دارند، اجمال آن میزان علمى و عرفانى دارد که مـربوط بـه علـم               مـنـاسـبـت نـشـئه خـود ذکـر   
  .اسماء است ، و تفصیل آن را از علوم کشفى عیانى است که خصایص اولیاى کمل است 

و بطورى که در فصل سابق ذکر نمودیم که بسم اهللا هر سوره متعلق به خود آن سـوره اســت ، در                      
از آن اسـتـفـاده مـسـلک اهل حـق شـود و مـسئله            .  اسـت   ایـنـجـا نـیـز مـتـعـلق بـه سـبـح هللا     

جبر و تفویض ، زیرا که هر دو نسبت ، یعنى نسبت به اسم اهللا که مقام مشیت فعلیـه اسـت ، و بـه                   
داده است ، به طور لطیفى کـه غـایـت کــشـف اربــاب            ) را(اشیاى موجود در سماوات و ارض ،        

اب به مشیت اهللا براى افهام قـیـومـیـت حــق و تـقـدیــم            و تقدیم انتس  . شـهـود و معرفت است     
و اگـر مـخـافـت تطویـل نبـود، بیـان حقیقـت           . جـنـبـه یـلى اهللا بـر جـنـبـه یـلى الخـلق اسـت         

تسبیح و استلزام آن تحمید را، و اینکه هر تسبیح و تحمیدى از هر مسبح و حامدى براى حق واقـع    
 براى اسم اهللا و بـه اسـم اهللا ، و بیـان اختـصاص دو اسـم مبـارک               مى شود، و بیان تسبیح و تحمید      

العزیزالحکیم و بیان نسبت آنها با اهللا ، و فـرق بـیــن اهللا مـذکور در تـسمیه و اهللا مـذکور در آیـه                         
شریفه سبح هللا ، و بیان سماوات و ارض و آنچه در سماوات و ارض اسـت ، بـه حـسب اخـتالف                        

و بیان هو در این آیه شریفه و فرق آن با هو در آیـه شـریفه قل هـو    مسالک اهل معرفت و فلسفه ،       
اهللا احد، را مى نمودیم به مشرب احالى عرفانى ، ولى در این اوراق ملتزم هستیم که بـه اجمـال و                      

  .اشاره قناعت کنیم 
اشـاره اسـت بـه مـالکـیـت حــق جــل و جــالله مـلکــوت             ) 1290(و امـا آیـه شـریـفـه دوم      

تبع این مالکیـت و احاطـه سـلطنت و نفـوذ قــدرت و تــصـرف                 ) به  (که  ) را(ماوات و ارض    سـ
و ایـن نظـر اسـتهالک و اضـمحالل          . احـیـا و اماته و ظهور و رجوع و بسط و قبض واقع مى شود             

جمیع تصرفات و تدبیرات است در تصرف و تدبیر حق که منتهاى تـوحـید فعلى است ، و از ایـن                    
ته را ـ که یا یکى از مظاهر بزرگ تصرفات ملکوتى اسـت ، و یـا جمیـع قـبض و      جهت احیا و اما

  .بسط است ـ به خود مالکیت ذات مقدس نسبت داده است 
و بـا آنـکـه احـیا از شئون رحمانیت است و اماته از شئون مالکیت ، نسبت هـر دو را بـه مالکیـت          

عرفانى باشـد، کـه آن اسـتجماع هـر          مـنـسـوب فـرمـوده ، مـمـکـن اسـت براى یک نکته بزرگ          
اسـمـى اسـت جـمـیـع اسـمـاء را بـه وجـه احـدى و وجـهـه غـیـبـیـه ، کـه اکـنــون مـجــال                 
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و صدر و ذیل آیه ممکن است اشاره به وحدت در کثرت و کثرت در وحدت                . بـیـان آن نـیـسـت    
  .ست در مقام تجلى فعلى به فیض مقدس باشد، چنانچه پیش اهلش واضح ا

کــه  . (و ممکن است به عزیز و حـکـیـم بـرگــردد        . و ضـمـیر له ظاهر آن است که به اهللا برگردد         
  .مـعـنـاى آیـه شریفه فرق کند، که با تاءمل براى اهلش روشن شود) در ایـن صـورت 

و بـیـان کـیـفـیـت مـاکـلیـت حـق و اتـیـان یـحـیـى و یـمـیـت بـه صـیـغــه مــضـارعـه دال                
بـر تجدد و استمرار، و مرجع ضمیر هو و فرق معانى در اختالف مراجع ، و بیان آنکه مـحـیــى و                     
مـمـیـت و قـادر از اسـمـاء ذات یـا اوصـاف یـا افـعـال اســت ، مـوکــول بــه مـحــل خــود                     

ا و  اسـت ، مـثـل بـیـان کـیـفـیت احیا و اماته ، و حقیقت صور اسـرافـیــل ، و دو نـفــخ احـیــ                    
کـه هـر   . امـاتـه ، و شـئون حـضـرت اسرافیل و عزرائیل و مکانت آنها، و کیفیت احیا و اماته آنهـا              

  .یک را بیانات عرفانیه و براهین حکمیه اى است بس طوالنى 
هـو االول و االخـر و الظـاهـر و البـاطــن و هــو            : و آن ایـن اسـت     . و امـا آیـه شـریـفـه سـوم      

عارف به معارف حقه ارباب معرفت و یقین و سـالک طریـق اصـحــاب            ) 1291(.بکل شى ء علیم     
قـلوب و سـالکـیـن مـى دانـد کـه مـنـتـهـاى سـلوک سـالکــان و غـایــت آمـال عارفـان فهـم                   

و به جان دوست قسم که تعبیرى براى حقیقت توحید ذاتى و            . همین یک آیه شریفه محکمه است       
ست ، و سزاوار آن اسـت کـه جمیـع اصـحاب مـعــارف بــراى ایــن                   اسمائى بهتر از این تعبیر نی     

عـرفـان تام محمدى ، صلى اهللا علیه و آله ، و کشف جامع احمدى و آیه مـحــکمه الهـى سـجده                      
و به حقیقت عرفان و عشق قسم کـه عـارف مجـذوب و عـاشــق جـمــال                  . کنند و در خاک افتند    

وتى و انبـساطى الهـى بـراى او دســت دهــد کــه           مـحبوب از شنیدن این آیه شریفه اهتزازى ملک       
فـسـبـحـان اهللا مـا   . لبـاس بـیـان بـه قـامـت آن کـوتـاه و هـیـچ مـوجـودى تـحـمـل آن نـدارد           

  ) 1292.(اءعـظـم شـاءنـه و اءجل سلطانه و اءکرم قدره و اءمنع عنه و اءعز جنابه 
 اولیاى حق خرده گیرى مى کنند خوب اســت          آنـهـا کـه بـه کلمات عرفاى شامخ و علماى باهللا و         

بـبینند کدام عارف ربانى یا سالک مجذوبى بیشتر از آنچه این آیه شریفه تامه و نـامـه قـدس الهـى                  
مـتـضـمـن است بیانى کرده یا تازه اى به بازار معارف آورده ؟ اینک این کـریـمـه الهى و آن کتب                   

 مبارکه حدید، خـصـوصـا ایـن آیــه شـریـفــه اول آن ،            گرچه این سوره  . مشحونه از عرفان عرفا   
مـشـتـمـل بـر مـعـارفـى اسـت کـه دسـت آمـال از آن کوتاه است ، ولى به عقیده نویـسنده ایـن                   

و بــیان اولیـت و آخریـت و         . آیه شریفه خصوصیت دیگرى دارد که دیـگــر آیــات را نـبـاشــد            
ان آید یا قلم را جرئت جسارت باشد، پس بگذریم و           ظاهریت و باطنیت حق چیزى نیست که به بی        

  .ادراک آنرا به قلوب محبین و اولیا واگذار کنیم 
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اشــاره بـه خلـق سـماوات و ارض اسـت در شـش روز،                ) 1293(و امـا آیـه شـریـفـه چـهــارم       
و عقول ارباب عقل در تفسیر این آیه شریفه متحیر است ، و هـر کـس بـه         . استواى بر عرش است     

چنانچه علماى ظـاهر گوینـد مقـصود از    . ب مسلک خود در علم و عرفان طورى تفسیر نموده     حس
و . خـلق در شـش روز آن اسـت کـه اگـر تـقـدیــر شـود در زمـان ، بـا شـش روز مطـابق شـود             

جـنـاب فـیـلسـوف عـظـیم الشاءن ، صـدرالمتاءلهین قـدس سـره ، آن را تطبیـق نمـوده بـا ایـام                      
هـزار سـال اسـت ، و مـنـطـبـق فـرمـوده از زمـان نـزول آدم تـا زمـان طــلوع               ربـوبـیـت ، کـه    

شـمـس مـحـمـدى ، صـلى اهللا عـلیـه و آله ، را، کـه شـش هـزار سـال اسـت ، در ایـام سـتـه ،                    
و ابـتـداى طـلوع یوم الجمعـۀ و یـوم الجمـع ، کـه یـوم سـابع و اول روز قـیـامــت و ابـتــداى                          

و اجـمـال آن را در شــرح اصــول کـافــى و            . رحـمـان بـر عـرش اسـت ، دانـسـتـه       اسـتـواى  
و بـعـضـى از اهل معرفت     ) 1294.(تـفـصـیـل آن را در کـتـاب تـفـسـیـر خـود بـیـان نـمـودنـد        

  .ایام سته را عبارت از مراتب سیر نور شمس وجود در مرائى نزول و صعود دانسته 
مرتبـه  ) کـه   (عـرفـانـى ، مـراتــب نــزول وجــود تــا اخـیــره نـزول               و بـه حـسـب مـسـلک     

و ابـتــداى یــوم     . احتجاب شمس وجود است در حجب تعینات ، و آن حقیقت لیلۀ القدر اسـت               
قـیـامـت از اولین مرتبه رجوع ملک به ملکوت و خرق حجب تعینات تا اخــیره مراتـب ظهـور و                    

این شش یوم که خلق سماوات و ارض در آن تمام شـده  . ت رجوع ، که ظهور تام قیامت کبرى اس      
و منتهى به عرش اهللا و عرش الرحمن ، که غایۀ الغایات استواء و اسـتـیـالء و قهاریت حق است ،                    
مى شود، در عالم کبیر مراتب ششگانه صعودى اسـت ، و عـرش اسـتــواى حـق ، کـه ظهـور بـه                         

فیض مقدس رحمانى اســت کــه ظـهــور تــام او            قهاریت تامه و مالکیت است ، مرتبه مشیت و          
و تـا وجــود سـمــاوات و ارض       . پس از رفع تعینات و فراق از خلق سـماوات و ارضـین اسـت                

مـتـحـقـق اسـت ، خـلق آنـهـا پـیـش اهـل مـعـرفـت تـمـام نـشده به مقتضاى کل یوم هو فـى                 
ن کبیر و عالم اکبر مراتب سته و لطیفه         و در انسا  . و به مقتضاى عدم تکرر در تجلى        ) 1295(شاءن ، 

و اگــر مـخـافــت     . سابعه آن عرش الـرحمن اســت کــه مـرتـبــه قــلب حـقـیـقــى بـاشــد                
. تـطـویـل نـبـود، بـیـان انـسـبیت این وجه را از سایر وجوه به وجه مـستفیض بیـان مـى کـردم                      

اب است ، ولى ما بـه حـسب         گـرچـه عـلم کـتـاب الهـى پـیـش حـق تعالى و مخصوصین به خط          
  .احـتـمـال و مـنـاسـبـات سـخـن مـى گـویـیـم ، بـعـد از تـعـذر حمل بر ظاهر آن 

و آن بـه حـسب هیئـت        . و در ایـن مقام احتمال دیگرى است که مضادت با این بیان عرفانى ندارد             
ه غیـر از ایـن   و آن این است کـ     . عـصـر حـاضـر اسـت کـه ابطال هیئت بطلمیوسیه را کرده است           

منظومه شمسى که ما داریم منظومات شمسیه کثیره دیگـرى اسـت کـه عـدد آنهـا را کـسى نتوانـد                       
مراد از سـماوات و ارض همـین   : احـصـا کـنـد ـ چنانچه تفصیل آن در کتب هیئت جدیده است  



 ٤٧٩

منظومه شـمـسـى و مـدارات کـواکب و خود آنها باشد، و تحدید آن به شش روز حسب منظومـه                  
و این احتمال از تمام احتمـاالت اقـرب بـه ظـاهر اسـت ولـى مـصادم بـا                     . مسى دیـگـرى باشد  ش

  .احتماالت عرفانیه نیست ، زیرا آن به حسب بطنى از بطون قرآن است 
الـى آخـره ، بـه علـم حــق           . یعلم ما یلـج فـى االرض        : و اشـاره فـرمود در ذیل آیه شریفه بقوله         

: وجـود در سـلسـله غـیـب و شـهـود و نزول و صعود، و بقولـه              تـعـالى بـه جـزئیـات مـراتـب     
هو معکم به معیت قیومه حق و کیفیت علم حق تعـالى بـه جزئیـات کـه بــه طـریـقــه احـاطــه                        

و ادراک حقیقت این قیومیت حق را کـسى جـز خـواص اولیـاء اهللا                . وجـودیه و سعه قیومیه است      
  .نتواند کرد

اشاره است به مالکیت حق و رجوع تمام دایره وجود به سـوى حـق             ) 1296(و اما آیه شریفه پنجم      
و اشـاره بـه آن اسـت کـه ایـن به اسم مالک مربوط است ، چنانچه در سـوره مـبـارکـه حـمــد                   . 

  .و تـفـسـیـر و تفصیل هر یک از این امور مجال دیگرى خواهد. مـالک یـوم الدیـن : فـرمـوده 
اشاره است به اختالف شب و روز و اینکه هر یک از آنها کــه کــم             ) 1297(و اما آیه شریفه ششم      

و در این اختالف منـافع کثیـره اى اسـت کـه ذکـر آن                . شـود به دیگرى افزوده گردد، و به عکس         
و از براى آیه شریفه معنى عرفانى دیگرى است که ما از ذکر آن خوددارى               . خارج از وظیفه ماست     

  .نمودیم 
  خاتمه
ه در ذیـل حـدیـث شـریف فرماید که من رام وراء ذلک فقد هلک اشاره به آن است که این                    آنـچـ

قـدر کـه در این آیات شریفه و سوره مبارکه توحید از معارف مذکور است حد علـوم بــشـرى و                     
غایۀ القصواى معارف است ، که اگر کسى گمان کند که باالتر از این معارف پـیـش کـسـى اســت         

و چنانچه این آیات حد اعـالى معـارف را بـه سلـسله بـشر تـعـلیــم مــى دهــد،                      . فته  به خطا ر  
و چـه در ایـن   . قـصـور از ایـن حـد نـیـز اخـتـرام و هـالک اسـت و جهل به مقام ربوبیت است    

آیات شریفه و چه در آیات دیگر قرآن و همین طور اخـبار شریفه و خطب و ادعیـه و مناجاتهـاى                     
 السالم ، که تمام مشحون از معارف اسـت ، انـسان مى تواند بـه فکـر خـود و ظهـور                      ائمه ، علیهم  

این خیالى است بس خام و وسـواسـى اسـت شـیـطـانـى کـه این قطاع الطریـق              . عرفى آنها بفهمد  
راه انسانیت دامى گشوده که انسان را از معارف باز دارد و سد ابواب حکمت و معرفت را بر انسان                    

خـدا شـاهد اسـت ـ و کفـى بـه       .  آدمـى را در وادى حیـرت و ضــاللت ســرنگون کنـد     بنماید و
ـ که مقصود من از این کـالم تـرویـج بـازار فـلـسـفـه رســمیه یـا عرفـان رسـمى                   ) 1298(شهیدا

نیست ، بلکه مقصود آن است که بـراداران ایـمـانـى مـن ، خـصـوصـا اهـل عــلم ، قــدرى بــه                    
، عـلیـهـم السـالم ، و قـرآن تـوجـه کـنـنـد آن را نـسـیـان نـکـنـنـد، کـه             مـعـارف اهـل بـیـت    
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عـمده بعثت رسـل و انـزال کـتـب بـراى مـقـصـد شـریـف مـعرفۀ اهللا بوده ، که تمـام سـعادات                  
ولـى افـسوس کـه انـسان تـا در ایـن عـالم اسـت در                  . دنیاویه و اخـراویه در سایه آن حاصل آیـد        

نى واقع است که نمى تواند طریق سعادت خود را تشخیص دهد، و اولیا و انبیـا                 حجابهاى گـوناگو 
و عـلمـا نـیـز هـر چـه نصیحت مى کنند و دعوت مى نمایند، انسان از خواب بیدار نمـى شـود و                     

و آن گاه از نومه غفلت متنبه شود که سـرمایه تحـصیل             . پـنـبـه غـفلت را از گوش بیرون نمى کند       
  .رفته و جز حسرت و ندامت باقى نمانده است سعادت از دستش 

  دعا و ختام
بـار خـدایـا، کـه قـلوب اولیـا را بـه نـور مـحـبـت مـنـور فـرمـودى و لسـان عـشـاق جمـال را                 
از ما و من فروبستى و دست فرومایگان خودخواه را از دامن کبریائى کوتـاه کـردى ، مـا را از ایـن                      

 و از خواب سنگین طبیعت بیدار و حجابهـاى غلـیظ و پــرده هــاى                 مستى غرور دنیا هشیار فرما،    
ضـخـیـم خـودپـسـنـدى و خـودپـرسـتـى را بـه اشـارتى پاره کن ، و ما را به محفل پاکان درگاه                 
و مجلس قدس مخلصان خـداخواه بـار ده ، و ایـن دیوسـیرتى و زشـتخویى و درشـتـگـویــى و                      

ـا برکنار فرما، و حرکات و سکنات و افعـال و اعمـال و اول و                خـودآرایـى و کـج نـمـایـى را از م      
  .آخر و ظاهر و باطن ما را به اخالص و ارادت مقرون نما

و نـوال تـو  ) 1299)(داد حـق را قـابـلیـت شـرط نـیـسـت    (بـارالهـا، نـعـم تـو ابـتـدایـى اسـت      
ایانت مبسوط، دلى شـوریده و  غیر متناهى ، باب رحمت و عنایتت مفتوح است و خوان نعمت بى پ     

حالى آشفته ، قلبى داغدار و چشمى اشکبار، سرى سودایى بیقـرار، و سـینه اى شـرحــه شـرحــه                    
آتـشـبـار مـرحـمـت فرما، و خاتمه ما را به اخالص به خودت و ارادت به خـاصـان درگـاهـت ،                 

د، محمـد و آل و اهـل بیـت          یـعـنـى دیـبـاچـه دفـتـر وجـود و خـاتـمـه طـومـار غـیـب و شهو         
  .مطهرش ، صلوات اهللا علیه و علیهم اجمعین ، به انجام رسان 

  .والحمدهللا اءوال و آخرا و ظاهرا و باطنا
بـه اتـمـام رسـیـد بـه دسـت فـانـى مـؤ لف فقیر در عصر روز جمعه چهارم شهر محرم الحــرام                  

و على اهللا الـتکالن فـى االفتتـاح و          ). قمرى  (سـنـه یـکـهـزار و سـیـصد و پنجاه و هشت هجرى          
  .االختتام 


