




در پرتو سیرۀ اولیــاء

شرح كتاب »الطریُق الی اهلِل تعالی«
نوشتۀ عالم ربانی حسین بن علی بحرانی

ترجمۀ استاد علی رضایی تهرانی
همــــــــراه بـــا توضیـحـــــات و تعلیـقــــات

حجت االسالم والمسلمین استاد حبیب کاظمی



ه: 
شناس

رس

ی 
 عل

ن بن
سی

ی، ح
حران

ب

دا 
����

خ�
راه 

ی: 
داد

رار
ق��

��وان 
ن���

ع

ب 
ت��ا

ك
ح 

رش
ء: 

ی��ا
اول

ره 
س��ی

�و 
پرت�

در 

ی 
ان��

رب  
�امل

ع� تۀ 
ش��

نو  
» ی 

ال��
تع

�ِه 
الل�

ی 
ال��

ُق 
ری��

»الط

ی| 
ان��

تهر
ضایی 

ر
ی 

عل��
�ه 

جم�
تر

ی| 
ان��

حر
ب

ی 
ن عل

ن ب
س��ی

ح

رش:
ت ن

صا
ش��خ

.  م
م��ی

 کاظ
ب

حبی
ت 

ق��ا
علی

و ت
ت 

ح��ا
ضی

 تو
ب��ا

راه 
م��

ه

 

ل | 
ی��ا

3 ر
00

.00
0 :

ه��ا
 | ب

ص.
 14

8 :
��ری

ت ظاه
صا

ش��خ
. م

13
۹۹

ف   ، 
�ار

مع�
ور 

 ن��

 

ب 
کتا

ت: 
دداش

| یا
یپا 

ی: ف
نویس

ت 
فهرس

ت 
ضعی

| و
 IS

BN ۹7
8-6

22
-63

51
-05

-8 
ک:

��اب
ش

ی| 
الم

ق اس
ع: اخال

ضو
مو

ت |
ده اس

رش ش
منت

ت 
فاو

 مت
لهای

در سا
ف 

ختل
ن م

رتجام
و م

ن 
اوی

 عن
رضبا

حا

13
36

ب، 
حبی

ی، 
ظم

 کا
ده:

فزو
ه ا

شناس
م | 

رتج
، م

13
44

ی، 
 عل

ی،
هران

ی ت
ضای

: ر
وده

افز
سه 

شنا
ا | 

قو
ع: ت

ضو
مو

61
7۹

01
8 :

 ملی
شناسی

کتاب
ره 

 |  شام
2۹

7/6
1 :

یویی
ی د

بند
رده 

 | B
P 24

7/7
ره: 

کنگ
ی 

بند
رده 

راه خدا در پرتو سیرۀ اولیاء
شرح كتاب »الطریُق الی اهلِل تعالی«

نوشتۀ عالم ربانی حسین بن علی بحرانی

ترجمۀ استاد علی رضایی تهرانی
همراه با توضیحات و تعلیقات

حجت االسالم  و المسلمین استاد حبیب کاظمی

ناشر: نور معارف
طراح جلد: محمدحسین مؤیدی

صفحه آرا: نجف نجفی
چاپ: نینوا

نوبت چاپ: اول، 1399
ش����مارگان:     1000 نس���خه

شابک: 978-622-6351-05-8
قیمت:  30.000 تومان



ه: 
شناس

رس

ی 
 عل

ن بن
سی

ی، ح
حران

ب

دا 
����

خ�
راه 

ی: 
داد

رار
ق��

��وان 
ن���

ع

ب 
ت��ا

ك
ح 

رش
ء: 

ی��ا
اول

ره 
س��ی

�و 
پرت�

در 

ی 
ان��

رب  
�امل

ع� تۀ 
ش��

نو  
» ی 

ال��
تع

�ِه 
الل�

ی 
ال��

ُق 
ری��

»الط

ی| 
ان��

تهر
ضایی 

ر
ی 

عل��
�ه 

جم�
تر

ی| 
ان��

حر
ب

ی 
ن عل

ن ب
س��ی

ح

رش:
ت ن

صا
ش��خ

.  م
م��ی

 کاظ
ب

حبی
ت 

ق��ا
علی

و ت
ت 

ح��ا
ضی

 تو
ب��ا

راه 
م��

ه

 

ل | 
ی��ا

3 ر
00

.00
0 :

ه��ا
 | ب

ص.
 14

8 :
��ری

ت ظاه
صا

ش��خ
. م

13
۹۹

ف   ، 
�ار

مع�
ور 

 ن��

 

ب 
کتا

ت: 
دداش

| یا
یپا 

ی: ف
نویس

ت 
فهرس

ت 
ضعی

| و
 IS

BN ۹7
8-6

22
-63

51
-05

-8 
ک:

��اب
ش

ی| 
الم

ق اس
ع: اخال

ضو
مو

ت |
ده اس

رش ش
منت

ت 
فاو

 مت
لهای

در سا
ف 

ختل
ن م

رتجام
و م

ن 
اوی

 عن
رضبا

حا

13
36

ب، 
حبی

ی، 
ظم

 کا
ده:

فزو
ه ا

شناس
م | 

رتج
، م

13
44

ی، 
 عل

ی،
هران

ی ت
ضای

: ر
وده

افز
سه 

شنا
ا | 

قو
ع: ت

ضو
مو

61
7۹

01
8 :

 ملی
شناسی

کتاب
ره 

 |  شام
2۹

7/6
1 :

یویی
ی د

بند
رده 

 | B
P 24

7/7
ره: 

کنگ
ی 

بند
رده 

نشر نور معارف:
قم: مجتمع ناشران، واحد اداری 508 | تلفن 025-37841133

مشهد: خیابان امام رضا؟ع؟، دانش شرقی 6، حسینیه الزهراء؟اهس؟ 
تلفن 051-38523395  |  051-38512940-41

info@noormaaref.com :پست الکترونیکی
سامانٔه پیامک: 50002010312

فروشگاه مرکزی نشر نور معارف: 
G 12 قم: مجتمع ناشران، طبقه همکف، واحد تجاری

09101104538 -  02537742070

نمایندگی های فروش: 
قم: حرم مطهر حضرت معصومه؟اهس؟، فروشگاه مركزی نشر زائر

تلفن 025-37175361
قم: خیابان شهداء )صفائیه(، كوچه 32، پالک 32، فروشگاه مركزی پاتوق كتاب

تلفن 025-37740004
مشهد: بلوار سجاد، خیابان میالد،  به نشر آستان قدس رضوی

تلفن 051-37652008 
تهران: میدان فلسطین، ضلع شمال شرق، پالک 4 و 5، نشر بین الملل

تلفن 021-88921980
تبریز: ابتدای خیابان طالقانی، روبروی مصالی امام؟ق؟، كتابسرای دریا

تلفن 041-35531363
اصفهان: خیابان مسجد سّید، كتابفروشی فدک

تلفن  031-32205485





فهرست مطالب
مقدمه................................................................13
باب اول: ضرورتوفضیلتتهذیباخالق.........................15
باب  دوم:فضیلتعلمواخالق......................................23
باب سوم:سعادتجاودانه..........................................27
باب چهارم:راههایتقّرببهخدا....................................31
باب پنجم:جایگاهانساندرجهانهستی............................45
باب ششم:صراطمستقیم...........................................55
راهخداباشیم؟................................69 باب هݠفتم:چگونهدر
کمالایماندرخصلتهایاخالقی...................85 باب هݠشتم:
تقدیراتاله���ی..............................107 باب نهم:خش���نودیاز
باب دهم:توکلوتس���لیم............................................125
باب یازدهم:درجاتومراتبایمان.................................141
فهرس���ت منابع.......................................................143





9

سخن ناشر 
کت���اب »الطری���ق إل���ی اهلل تعالی« نوش���تۀ عالم ربانی، حس���ین بن علی 
که از زمان تألیف تا  بحرانی، از بهترین رس���اله های اخالقی شیعی اس���ت 
امروز با اقبال اهل دل و س���الکان طریق معنا مواجه بوده اس���ت. مرحوم 
شیخ آقابزرگ تهرانی دربارۀ این اثر دل انگیز از زبان یکی از عالمان اخالق 
کتابی نیکوتر از آن در موضوع اخ���الق ندیده ام، مگر  نق���ل می کند: »م���ن 
س���خنان جمال الس���الکین س���ید رضی الدین علی بن طاووس.« سپس 
کتاب از فقهای متأخر نج���ف و از علمای علم حدیث  می افزای���د: »مؤلف 
کت���اب مزبور و  و رج���ال اس���ت.«]]] عالمه س���ید محس���ن امین نی���ز دربارۀ 
مؤلف آن می نویس���د: »حس���ین بن علی بن صادق بحران���ی، عالمی دانا 
کتابی در  که در حدیث و رجال و عرفان تبحر داش���ت. او را  و فاض���ل ب���ود 
کتاب را دیده  که این  کس���انی  که بس نیکو اس���ت. یکی از  اخالق اس���ت 
که در فن اخ���الق تألیف  کتاب  هایی اس���ت  اس���ت، می گوی���د: از بهتری���ن 
کتاب، رساله ای در سلوک به شیوۀ  گفته اند: این   ش���ده است. همچنین 

اهل بیت؟مهع؟ است.«]]]

1.الذریعة،ج1،ص372.
2.أعیانالشیعة،ج6،ص119.
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محدث قمی در کتاب الکنی و االلقاب، مؤلف کتاب را این گونه یاد می کند: 
»الشیخ الجلیل العارف الربانی الشیخ حسین بن علی بن صادق البحرانی.«]]]

کتاب  کتاب ه���ای رجالی و تراجم، بیش از ای���ن از مؤلف  متأس���فانه در 
یاد نش���ده است؛]]] اما همین اثر از مقام علمی و اخالقی او خبر می دهد. 

گی و امتیاز دارد؛ از جمله: کتاب الطریق الی اهلل تعالی چندین ویژ
گی  گی ه���ای مه���م این اث���ر، اختصار و ایجاز آن اس���ت. این ویژ ]. از ویژ
که خوانن���دۀ اثر با تمرک���ز و حضور قلبی بیش���تری آن را  موج���ب می گ���ردد 
که در  بخواند و از آن اثر بپذیرد. زیاده گویی و اطناب، از عیب هایی است 
کتاب الطریق الی اهلل  کتاب های اخالقی دیده می ش���ود؛ اما  بس���یاری از 

تعالی در نهایت ایجاز و اختصار تألیف شده است.
کتاب الطریق ال���ی اهلل تعالی، جامعی���ت و اعتدال آن  گ���ی دیگ���ر  ]. ویژ
است؛ زیرا مؤلف بیشتر مباحث مهم اخالقی را در کتاب خود آورده است؛ 
گفت وگو دربارۀ مس���ئله ای،  گاهی به اش���اره. همچنین  گاهی به تفصیل و 
گر از شکرگزاری  او را از اش���اره به مس���ئله ای دیگر غافل نکرده است؛ مثال ا
گفته اس���ت، درب���ارۀ سپاس���گزاری از مخلوق نیز  ب���ه درگاه خال���ق متعال 
گفته است، تا یکی، موجب غفلت از دیگری نشود. با وجود این،  سخن 

گریزهای بیهوده نمی کند.  کندگی و  خواننده هرگز احساس پرا
کتاب، اهتمام مؤلف به اخالق عملی و پرهیز از مباحث  گی سوم  3. ویژ
کتاب، بیشتر ناظر به مباحثی است  پیچیدۀ نظری در علم اخالق است. 
کار اهل دل و عمل می آید و در آن اثری از مس���ائل نظری نیس���ت.  که به 

بدین رو می توان آن را راهنمای اخالق عملی نامید. 

1.الکنیوااللقاب،ج1،ص329.
2.گویامؤلف،خودتعمدداشتهاستکهگرفتارشهرتوآوازهگرینشودونامشبرسرزبانهانیفتد.
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   سخن ناشر 

4. امتیاز مهم و برجستۀ دیگر کتاب، التزام آن به شیوۀ معصومین؟مهع؟ 
ک���ه می گوی���د، آن را به  در اخ���الق و س���لوک اس���ت. بدی���ن رو هر س���خنی 
کتاب پس  حدیثی از پیامبر؟ص؟ یا اهل بیت؟مهع؟ می آراید. خوانندۀ این 
از مطالعۀ آن، با مش���ی و منش حضرات معصومین؟مهع؟ در اخالق آش���نا 

می شود و می تواند پا در جای پای آنان بگذارد. 
کتاب مختصر و س���اده، نشانگر آن است  5. اقبال اهل س���لوک به این 

که مؤلف آن دانشمندی مهذب و اهل معنا بوده است.  
ک���ه برگ���ردان این اث���ر اخالقی به زبان فارس���ی  کریم  خ���دای بزرگ را ش���ا
توسط فاضل ارجمند حجة االسالم و المسلمین جناب آقای علی رضایی 
گرفته  کنون در اختیار خوانندگان فارس���ی زبان قرار  تهران���ی ممکن ش���د و ا
که  کوش���ش شده است  که در ترجمۀ عبارات مؤلف  گفتنی اس���ت  اس���ت. 
کافی  ت���ا حد ام���کان به معانی صریح الفاظ و داللت مس���تقیم آنه���ا توجه 
 شود. در پانوشت نیز برخی توضیحات و تعلیقات به قلم استاد فرهیخته
کاظمی آمده  است؛ این توضیحات در  حجة االسالم و المسلمین حبیب 

کالم مؤلف و در راستای روشن تر شدن مراد اوست.  واقع در ادامۀ 
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی نبّیه و آله االطهار.

نشر نور معارف
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مقدمۀ مؤلف
س���تایش مخص���وص پ���روردگار عالمی���ان اس���ت و فرج���ام نی���ک از آن 
پرهی���زگاران. و درود خدا بر نیکان برگزی���ده و برگزیدگان نیکش، محمد و 

که مظهر لطف او در میان آفریدگان اند. ک او،  آل پا
بندۀ فانی، حس���ین ب���ن علی بن صادق بحران���ی می گوید: من همواره 
گ���ردآوری بخش���ی از موعظه ه���ا و پندهای اه���ل بیت؟مهع؟ و  در اندیش���ۀ 
که مای���ۀ حیات  ارش���ادات ایش���ان ب���رای دوستانش���ان ب���ودم؛ پندهایی 
کمک  ک���ردم و از او  قلب ها و روش���نایی عقل ها اس���ت. پس بر خدا توکل 
خواس���تم و ب���ه آب���روی محبوب تری���ن آفری���ده اش در ن���زد او، محم���د بن 
که  کردم. امیدم از خدای متعال این است  عبداهلل ؟ص؟، روی به سویش 
ی���اری خود را از من دری���غ ندارد و این اثر را ذخیرۀ من ب���رای روز جزا قرار 
کافی است و چه  که او است بخشنده و بر او است اعتمادم. او مرا  دهد، 

خوش  تکیه گاهی است. 
کنون مقدمه ای می نگارم تا در آن هدف از نگارش این کتاب روشن شود: ا
که آنچ���ه از آثار و  ک���ه خدا ب���ه من توفیق ده���د  همیش���ه آرزو می ک���ردم 
گرد آورم؛  کتابی  که خود از آنها بهره ب���رده ام، در  س���خنان اهل بیت؟مهع؟ 
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که مای���ۀ بی���داری دل های غاف���ل و احیای جان ه���ای مرده و  س���خنانی 
کسالت و بی نشاطی ام در عمل به آن مواعظ،  روگردان از خدا اس���ت. اما 
که صاحبش ب���دان عمل نکند،  کار بازمی داش���ت؛ زی���را علمی  م���را از این 
که بدان عمل نشود، پیوسته صاحبش را از  گردن او است. دانشی  وبال 
خدا دور می کند و به   تأثیر آن در دل ها امیدی نیست؛ چنانکه در روایات 
که به علمش عمل نمی کند، پندش در  اهل بیت؟مهع؟ آمده است: عالمی 
دل ها نمی نشیند.]]] اما چون عمر رو به پایان است و اجل نزدیک، دیدم 
ک���ردن و تعلل بی فایده اس���ت. و از س���وی دیگر تقاضای  ک���ه امروز و فردا 
کار  برخی دوس���تان، جدی اس���ت. پس با طلب خیر از پروردگار دست به 
که این نوشتار، مایۀ هوشیاری و بیداری  شدم و نخست قصدم این بود 
که این اثر چون پاس���خی به  خ���ودم از خواب غفلت باش���د. نیز امیدوارم 
درخواس���ت ب���رادران دینی اس���ت، و خدمتی به روای���ات اهل بیت؟مهع؟، 

مایۀ یمن و برکت باشد.
که مضامین و  کتاب این اس���ت  ب���ه حول و قوه الهی، روش من در این 
گون و به صورت قانون هایی  گونا مفاد روایات اهل بیت را در بخش های 
کنم؛ بدون ذکر اس���ناد و نقل عین الفاظ؛ زیرا مضامین آنها به قدری  ذکر 
ک و فطرت های سالم پس از اطالع، آنها  که همه خردهای پا عالی است 
را   تأیید می کنند. البته به اش���اراتی بسنده می کنم و قصد تفصیل ندارم. 

از خدای منان مدد و توفیق عمل می خواهم و بر او توکل می کنم.

1.»ع���نأبیعب���داهلل؟ع؟قال:إنالعالمإذالمیعملبعلمهزل���تموعظتهعنالقلوبکمایزل
کهبهعلمخویشعمل کهعالم،آنگاه امامصادق؟ع؟نقلش���دهاس���ت المطرعنالصفا؛از
 نمیکند،پنداوبرقلبهانمینش���یندوفرومیریزد،آنچنانکهآببررویس���نگسختقرار

کافی،ج1،ص44( نمییابدوبهزمینمیغلتد.«)اصول
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باب اول
ضرورت و فضیلت تهذیب اخالق

تهذیب اخالق، هدف بعثت انبیا
ک���ردن اخالق نیکو  کامل  گرامی اس���الم؟ص؟ فرم���ود: »من برای  پیامبر 
مبعوث شدم.«]]] در این سخن، شکی نیست؛ زیرا معاد و معاش انسان 
گوارا نمی گردد.  جز در س���ایۀ اخالق شایس���ته انتظام نمی یابد و بر انسان 
که بسیار و فراوان  کارهای شایسته - هر قدر  که  بنابراین نباید پنداشت 
که سرکه عسل  باشد - بدون تهذیب اخالق، نفعی دارد؛ بلکه بدان سان 
را فاس���د می  کند،]]] اخالق ناشایس���ت، عمل نیک آدمی را تباه می سازد. 
که پایانش فس���اد و تباهی است، چه سودی است؟ مپندارید  کاری  و در 
که  گونه  که علم، هر چند بس���یار، بدون اصالح اخالق نفعی دارد؛  همان 

1.بحاراالنوار،ج71،ص382؛طبرسی،مکارماألخالق،ص8.
کافی،ج2،ص321. .2
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که  اه���ل بیت؟مهع؟ فرموده اند: »دانش���مندانی زورگو و بی اخالق نباش���ید 
ناشایستگی رفتارتان، اعمال شایستۀ شما را نابود می کند.«]]]

گوارا  که انس���ان بی اخالق می تواند به زندگی و هم زیستی  گمان نکنید 
گرد( دست  با دیگران )همچون پدر، فرزند، همس���ر، رفیق، اس���تاد و ش���ا
یاب���د. هرگ���ز! بلک���ه دیگ���ران از او آزار می بینن���د و متنّفرن���د. چنین آدمی 
کند، وقتی  کتساب  کمال را ا گون صاحبان  گونا کماالت  چگونه می تواند 
که در روش و آثار اهل بیت؟مهع؟  کس  گریزانند؟ هر  کمال از او بیزار و  اهل 
ک���ه آنان ب���ا اخالق نیکش���ان، خل���ق خ���دا را هدایت  بنگ���رد، درمی یاب���د 
می کردند و به س���وی دین رهنمون می ش���دند. آنان، ش���یعیان را نیز امر 
که چنین باش���ند و فرموده اند: »مردم را به سوی حق بخوانید،  کرده اند 
ام���ا نه با زبان.«]]] یعنی برای اینکه اس���وۀ مردم باش���ید، آنان را با اخالق 

کنید. شایسته و اعمال پسندیدۀ خود به سوی حق دعوت 
که دانس���تیم معاش و معاد آدمی با اخالق شایس���ته کمال می یابد  حال 
گرامی اس���الم برای تکمی���ل فضائل اخالقی بوده اس���ت و  و بعث���ت پیامب���ر 
هستی تنها بدان صالح می یابد، روشن می شود که تهذیب اخالق بر هر کار 
دیگری مقدم است. افزون بر آن، تهذیب اخالق کلید همۀ خیرها و چشمۀ 
که میوه های رنگارنگ ثمر می دهد و  همه خوبی ها و بس���ان درختی است 
سرآغازی است برای رسیدن به هر هدف. شاهد این مدعا روایات است که 

می گویند: »کافران را نیز بر اخالق شایسته شان پاداش دهند.«
که شخصی عادت به مخالفت با نفس داشت و  شاهد دیگر آن اس���ت 
کشاند. شاهد سوم اینکه شخصی بخشنده  همین او را به س���وی ایمان 

1.امالیصدوق،ص294.
کافی،ج2،ص64. 2.اصول
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که  و س���خی اسیر مسلمان شد. جبرئیل بر پیامبر از طرف خدا پیام آورد 
این ش���خص را نکشید، چون بخشنده است. آری سخاوت، او را در دنیا 

از مرگ نجات داد و موجب بهشتی شدن او در آخرت شد.]]]
که ص���دق آن ب���ر اهل عمل روش���ن اس���ت، باید  پ���س از ای���ن مقدم���ه 
که اهل بیت عصمت  و طهارت؟مهع؟ در فن شریف اخالق، روش  دانست 
که توجه و عمل به آنها مایۀ دستیابی به فضائل اخالقی  و قواعدی دارند 
که در سخنان  گونه  است؛ آن هم به سهولت و آسانی، نه با دشواری، آن 
گرامی اس���الم  که رس���ول  دانش���مندان اخ���الق اس���ت. مگر نه این اس���ت 
هم صدا با قرآن می گوید: »خدا بر بندگان آسان می گیرد و نه سخت و در 
دین هیچ گون���ه تنگنایی برای مؤمنان نیس���ت.«]]] می فرماید: من برای 
که آسان و مطلوب اس���ت.]3] همین پیامبر اسالم  ش���ما شریعتی آورده ام 
که صاحب ش���ریعت اس���ت، در طریقت و اخالق نیز راه هایی بسیار آسان 

پیش پای ما نهاده است و راه های دشوار را بر ما بسته است.
که مبادا ش���یطان ت���و را رانده و  پ���س نی���ک بیندی���ش و مراقب ب���اش 
کاری اس���ت  کس���ب اخالق شایس���ته،  که  کن���د و با این بهانه  درمان���ده 
دش���وار و نیازمن���د مب���ارزه با نف���س و ریاضت های س���خت، ت���و را از علم 
گردان���د. نه! در مکتب اهل بیت؟مهع؟ راه های رس���یدن  اخ���الق بی بهره 

به فضائل اخالقی بسیار آسان است.
که اهل ریاضات غیر شرعیۀ  کسانی را  من خود به چش���م خود دیده ام 

کافی،ج2،ص64. 1.ر.ک:
2.سورۀبقره،آیۀ185.

کاف���ی،ج5،ص494.نیزر.ک:ش���وکانی،فت���حالقدی���ر،ج1،ص471:»والنبی؟ص؟یقول: .3
الدینیسرویقول:یسرواوالتعسروا.ویقول:أمرتبالشریعةالسمحه.«
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س���خت بودند، اما جز به اهداف دنیایی و مقامات پست دست نیافتند 
کردار و رفتار به اهل بیت؟مهع؟ ش���بیه  و هرگز این ریاضات ش���اّقه آنها را در 
که خداوند س���بحان با حکمت  نس���اخت.]]] حقیق���ت مطلب این اس���ت 
کار مایۀ آزمایش  که ای���ن  کرده اس���ت  کاری محّیرالعقول  بالغ���ۀ خوی���ش 
مردم نیز هس���ت، و آن اینکه رس���یدن به اهداف بزرگ را از مردم خواسته 
که  کلید آن را اعمالی جزئی و ُخرد قرار داده اس���ت. انس���انی  اس���ت، ولی 
کوچک بشمارد و در عمل به آنها سستی بورزد و در  کارهای جزئی را  این 
پی راه های غیر مش���روع سخت باش���د، به اهدافش نمی رسد و این خود 
کارهای خرد چنگ  که به  از بزرگ ترین امتحانات او اس���ت؛ ولی انس���انی 
زن���د، ب���ه آن اهداف بزرگ و عالی دس���ت می یابد. و چه س���عادتی برای او 
کوچک، به اهداف بزرگ و ارزشمند  کارهای  بزرگ تر از اینکه او با عمل به 

دست می یابد!
ک���ه خ���دا چگونه حج���ت بالغۀ خوی���ش را بر  به حق ش���گفت آور اس���ت 
کرده، آن���ان را از راه های  کامل  مردم���ان تمام و نعمت���ش را برای ایش���ان 
که[ مردم  آس���ان به مراتب عالیه معرفت و اخالق می رس���اند. و ]اما دریغا 

کهبسیاریازمدعیانسلوک اینجانویسندهبهتوهمیبسخطرناکاشارهدارد؛توهمی 1.در
کهراهرس���یدن گمانبردهاند راازچش���یدنلذتدنیاوآخرتمحرومس���اختهاس���ت.این���ان
کهمستندش���رعینیزندارد. بهلقایالهی،منحصردرریاضتهایس���ختنفس���انیاس���ت
کهنفسآدمیپرازاسرارشگفتانگیزوسرچشمۀنیروهایفراوان گرچهدانس���تهاند گروها این
اس���ت،امانمیدانندکههدفازخلقتانس���انآزادسازیایننیروهاازهرراهینیست.آنان
 میدانندکهدستیابیبهانرژیهایپنهانروحانسان،جزباتسلطبرنفسوقوایآنازرهگذر
آفرینشعالموآدمهمین ریاضاتش���اّقهممکننیس���ت،اماپرسشایناستکهآیاهدفاز
کرده کهباریاضاتش���اق،نفسخودراتقویت اس���ت؟آیاهس���تیآفرینازماخواستهاس���ت
گرزهدو کیدنفسنیس���ت؟ا وبهلذتهایبرترنفس���انیدس���تیابیم؟آیااینفروافتادندر
کهدست کماالتاخالقیمیکرد،هرکسبههرنیتی ریاضت،بهخودیخود،انسانراواجد

کهچنیننیست. کماالتمعنویراهیابد ازخوردنوآشامیدنبازدارد،بایدبه
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ک���ت ابدی و عذاب  ب���ا بی اعتنای���ی به این نعم���ت، خود را در معرض هال
رنج آور قرار می دهند!

که از آموزه های اهل بیت؟مهع؟ است، معنای  تدّبر در این حکمت الهی 
کس روزی های  که فرمود: »هر  گفتار معصوم ؟ع؟ را روشن می سازد؛ آنجا 
کالن محروم می گردد.«]]] و نیز فرمود:  کم بش���مارد، از روزی های  خود را 
کارهای  که آدمی  کت ها این است  »منشأ همۀ بدی ها و بدبختی ها و هال

کم ارزش و پست بشمارد.« نیک ُخرد را 
مفه���وم]]] )نتیجۀ منطقی( این روایت ش���ریف، »منش���أ هم���ه خیرات« 
ک���س روزی های ُخرد  که هر  دانس���ته می ش���ود. مفهوم روایت این اس���ت 
کالن محروم نمی گ���ردد. با تتّبع در آیات  کوچک نش���مارد، از روزی های  را 
قرآنی و روایات، شواهد فراوانی برای صدق این حقیقت به دست می آید؛ 
کوچک  که آنها را  گناهانی  از جمله این روایت شریف از اهل بیت؟مهع؟: »از 
می شمارید، بپرهیزید«]3] شاهد دیگر این روایت است: »هرگز هیچ طاعتی 
که خوشنودی خدا در آن باشد، و هیچ  کوچک نش���مارید؛ زیرا چه بس���ا  را 

که چه بسا غضب الهی در آن باشد.«]4] کوچک مشمارید  گناهی را نیز 
که روش اسالم در راه خدا،  گاه روشن اس���ت  به هر حال برای انس���ان آ

کافی،ج5،ص318:»سمعتأباعبداهلل؟ع؟یقول:مناستقلقلیلالرزقحرمالکثیر.« .1
2.»مفه���وم«درمقابل»منطوق«،یعنیآنچهازمفادومعنایس���خن،بهنحوالتزامیومنطقی

برداشتمیشود.
کافی،ج2،ص207. .3

4.مؤل���فدرمقدمۀکتابگفتهبودکهگاهیعینالفاظحدیثرانمیآوردوفقطمعنایآنها
کانرضیاهللتعالی گونهاست:»...التستحقرواطاعةفرّبما رانقلمیکند.اصلحدیث،این
کهبهنظرش���ماکوچکبیاید. فیهاوربمایوافقرضاه...؛طاعتیراکوچکنش���مارید،هرچند
چهبس���ادراینطاعت،رضایخداباش���دوهیچمعصیتیراکوچکنشمرید.چهبساسخط
خدادرهمانمعصیتیباشدکهشماکوچکششمردهاید.«)ر.ک:صدوق،الخصال،ص209(
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ک���ه همان ها به لط���ف الهی  کوچک و آس���ان اس���ت  کارهایی  مبتن���ی ب���ر 
وسیلۀ رسیدن به برترین اهداف و نتایج می شوند. روشنگر این ادعا این 
کس وجبی  که پروردگار می فرماید: »هر  حدیث قدسی و تأمل انگیز است 

به من نزدیک شود، یک ذراع]]] به او نزدیک می شوم.«]]]
کرده اند، به سوی خود  که به او پش���ت  کسانی را  گر خدای س���بحان،  ا
ک���رده و نزدیک ش���ده اند و در  که ب���ه او روی  کس���انی  می خوان���د، پس با 

خانه اش را می کوبند، چگونه رفتار می کند؟
گفتار حضرت س���ید الس���اجدین؟ع؟ در دعای  در ای���ن زمین���ه به نقل 
کند، راهش  کوچ  که به سوی تو  کس  س���حر بس���نده می کنیم: »خدایا آن 
کوتاه است. تو هرگز از مردم پوشیده نبودی و نیستی؛ ولی آرزوهای دراز 

کرده است.«]3] و بی بنیان مردم ، آنان را از محضر تو محجوب 
که مق���ام بلند قرب اله���ی را آرزو می کنی،  کن���ون ای جوین���دۀ راه خدا  ا
که از انوار اهل بیت  که این س���خن نه از من اس���ت،  س���خن من را بش���نو 
گرفت، سر از آتش بر می آورد.  کناره  کس از آنان  که هر  عصمت؟مهع؟ است 
که دانستی هدف از خلقت آدمی، تخلق  جان سخن من این است: حال 
که از خدا بهجت و شرافت دارد  به اخالق شایسته است، همان اخالقی 

1.»ذراع«،یکیازواحدهایس���نجشطولدرگذش���تهبودهوبرابراس���تباحدفاصلآرنجتا
سرانگشتمیانی.

2.ق���الرس���ولاهلل؟ص؟:اناهللع���زوجلیقولأناعندظ���نعبدیبیوأنامع���هحینیذکرنیان
ذکرنیفینفس���هذکرتهفینفس���یوانذکرنیفیمالذکرتهفیمالخیرم���نملئهالذینیذکرنی
إذا فیه���موانتقربالعبدمنیش���براتقرب���تمنهذراعاوانتقربمنیذراع���اتقربتمنهباعاو

جاءنییمشیجئتهأهروللهالمنوالفضل.«)مسنداحمد،ج2،ص482(
3.»وأنالراحلإلیکقریبالمس���افهوأن���کالتحتجبعنخلقکإالأنتحجبهماألعمال

دونک.«)شیخطوسی،مصباحالمتهجد،ص583(
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گردید«،]]] یعنی به  که »به اخالق الهی متخل���ق  و در روای���ات آمده اس���ت 
که اس���اس تخلق  اخ���الق محمد و آل محمد و ش���یعیان آنان، پس بدان 
که  ب���ه اخ���الق، میانه روی و پرهیز از اف���راط و تفریط اس���ت. باید چندان 
گناهان و زش���تی ها به خدا تقرب جویی، و  می توانی با طاعات و پرهیز از 
کوچک یا بزرگ روی نگردانی؛ یعنی  که در این راه از هیچ عمل  بکوش���ی 
کوچک باش���د، به  گرچه  که عمل به آن در نظرت نیکوتر اس���ت،  آنچ���ه را 
کوچک  ج���ای آوری و ه���ر چ���ه ترکش در نظ���رت رجح���ان دارد – هرچند 
کوتاهی و تس���امح  گم���اری و در ای���ن راه هیچ  باش���د – ب���ر ترک آن همت 
نکن���ی؛ بلکه بدان پیوس���ته اهتم���ام ورزی. و بپرهیز از اعمال بس���یار اما 
که شایسته است، منظم  گونه  گر هر عملی آن  بدون نظم و استمرار؛ زیرا ا
که چنین نباش���د،  تأثیر دارد؛  و مس���تمر انجام ش���ود، به اندازۀ هزار عمل 
بلکه آن هزار عمل به اندازۀ این یک عمل اثر ندارد و شاید – آن چنان که 

گویند - میان این دو نسبتی نباشد.]]] اهل معرفت 
کوتاهی نکنی،  کوچک و بزرگ،  که هرگز در اعمال  سفارش می کنم تو را 
که چنین قدرتی داش���ته باشم؛ من  که مگر من معصوم هس���تم  و نگویی 
که بنای تو در زندگی آن باشد  کجا! سفارش می کنم  کجا و این س���خنان 
کوتاهی نورزی؛  کوچکی - چه رس���د به اعمال ب���زرگ -  ک���ه در هیچ عمل 

األنوار،ج58،ص129. 1.بحار
گاهینویس���ندهازطبیعتآدمیاس���ت.اومیخواهد واقعنگریوآ 2.اینس���خننمونهایاز
بههدفب���رایاومهم س���الکدرح���ّدیرش���دکندکهرابط���ۀکار،هدفورس���انندهبودنکار
کاری باش���د.هدفدرسلوک،دستیابیبهعبودَیتدرهمۀساحاتاستوسالکنبایدبه
یاباشد،یاموجبترکواجبی گرعبادتیازسرر کهاورابهاینهدفنمیرساند.مثالا بپردازد
گردد،یاُعجبوغروردرپیبیاوردیامایۀتنَفرازاصلسلوکشود،ارزشیندارد؛بلکه مهمتر

سالکراازمقصد،دورترمیکند.
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که  گرچه قصور ناشی از غلبۀ هوای نفس و فریب شیطان و نفس اماره -  ا
گر انسان به  در غیر معصومین؟مهع؟ اس���ت - طبیعی و بخش���وده اس���ت. ا
کوچک ش���رعی پایبند باش���د، راه ترقی و رس���یدن به مقامات عالیه  اوامر 
ب���ر او هموار می گ���ردد؛ زیرا خ���دای رحمان به لطف ش���امل خود، همین 
گنج ه���ای ارزش���مند و مقامات بلند ق���رار داده  کلید  کوچ���ک را  کاره���ای 
گنج سعادت را در دست دارد، چه غم دارد! او  کلید  که  کس  است، و هر 

رستگار است و پیروز.
گر بیم درازگویی نبود، نمونه ها و شواهد بیشتری می آوردم و با  باری، ا
که  تفصیلی بیشتر س���خن می گفتم؛ زیرا این روش، چندان نفیس است 
کتاب، باز هم  هزاران در حکمت را می گش���اید. شاید در بخش های دیگر 

دربارۀ آن سخن بگوییم. إن شاء اهلل.
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که اهل جه���اد و مبارزه ب���ا نفس اند، در  گروه���ی از خوب���ان و صالح���ان 
ک���ه آنان از  م���وردی ب���ه خط���ا رفته اند؛ یعنی ش���یطان چون دیده اس���ت 
که رس���ول خدا،  عهدۀ جهاد با نفس خویش برآمده اند - همان جهادی 
که آنها را بفریبد، پس در ذهنش���ان  کبر نامید]]] - خواس���ت  آن را جه���اد ا
گران دربارۀ یادگیری دانش ش���ریف اخالق افکند. ش���بهه این  ش���بهه ای 
که مطالعۀ مواع���ظ و نصایح اخالقی و یادآوری آنها و جس���ت وجو  اس���ت 
که منبع عل���م اخالق اس���ت – مطلوب و  ب���رای یافت���ن و تدّب���ر در آنه���ا - 
پس���ندیده نیس���ت. چرا؟ زیرا ما انس���ان ها معموال به دانس���ته های خود 
عم���ل نمی کنیم و در نتیجه دانس���ته هایمان وبال ما و مایۀ اتمام حجت 

1.»عنأبیعبداهلل؟ع؟،أنالنبی؟ص؟بعثبسریةفلمارجعواقال:مرحبابقومقضواالجهاداألصغر
کبر؟قال:جهادالنفس.«)کافی،ج5،ص12( کبر،قیل:یارسولاهللوماالجهاداأل وبقیالجهاداأل
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گزیر نپرداختن و نش���نیدن مواعظ اخالقی،  علی���ه ما خواهد ب���ود. پس نا
گن���اه غیر  گناه انس���ان دانش���مند، همس���ان  س���زاوارتر اس���ت؛ زی���را هرگ���ز 
کیفر آنها  دانش���مند نیس���ت. بنابراین هر چه دانش آدمی دربارۀ رذایل و 
که نمی داند،  کس���ی  کمتر باش���د، انس���ان معذورتر اس���ت؛ زیرا معذوریت 

که می داند.]]] کسی نیست  همانند 
که این  گروه ش���نیدم و دانس���تم  ب���اری؛ من چون این ش���بهه را از این 
شبهه از فریب های شیطانی است، در مقام پاسخ برآمده، آنها را متوجه 
کتاب الجواهر السنیه فی االحادیث  که ش���یخ حر عاملی در  کردم  روایتی 
القدس���یه آورده اس���ت. ای���ن روای���ت، این ش���ب���هه را دفع می کن���د. مفاد 
روایت چنین است: »خداوند سبحان می فرماید: نگویید ما می ترسیم از 
که  اینکه بیاموزیم و عمل نکنیم؛ بلکه بگویید ما می آموزیم و امیدواریم 
کنیم؛ زیرا من ش���ریعت را به س���وی شما نفرستادم مگر اینکه  بدان عمل 

می خواستم به وسیلۀ آن بر شما رحمت آورم.«]]]
گر فریب شیطان نبود،  این س���خن الهی، ریشۀ شبهه را می َکَند. البته ا
جای���ی برای این ش���بهه هم نب���ود تا احتیاج به رفع آن باش���د؛ ولی به هر 

کافی است. روی، این سخن الهی برای برکندن ریشۀ آن شبهه 
کنون با توضیحی افزون، حّق مس���ئله را ادا می کنیم تا برای شما روشن  ا

گناهمیکنند،زودمیپذیرد. ک���هازرویجهالت کس���انیرا 1.قرآننیزمیفرماید:خداوندتوبۀ
)سورۀنساء،آیۀ17(

2.»والتقولوانخافاننعلموالنعمل،ولکنقولوانرجواننعلمونعمل.والعلمیشفعلصاحبه
وحقعلیاهللانالیخزیه،اناهللیقولیومالقیامه:یامعشرالعلماءماظنکمبربکم؟فیقولون:
ظنناانیرحمناویغفرلنا.فیقولتعالی:انیقدفعلتانیاس���تودعتکمحکمتیاللش���رأردته
بک���مبللخیرأردت���هبکم،فادخلواف���یصالحعبادیإل���یجنتیبرحمتی.«)الح���رالعاملی،

الجواهرالسنیه،ص114و115(
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گردد که آموختن علم شریف اخالق، مطلوب است و میوه های شیرین دارد. 
که علم بدون عمل همانند عمل بدون علم نفعی ندارد؛  روشن است 
ولی انس���ان مأمور اس���ت به ه���ر یک از ای���ن دو اهتمام ب���ورزد. هر یک از 
کس���ی علم بیاموزد، نه برای  گر  این دو مایۀ تقویت دیگری اس���ت. پس ا
کند، بلکه برای آنکه فخر بفروش���د و پشت زیبایی های  اینکه بدان عمل 
کارهای زش���ت و ملکات ناشایس���ت خود  که بر مردم جلوه می کند،  علم 
را بپوش���اند، بی تردی���د همنش���ین ش���یطان اس���ت و دانش���ش وب���ال او و 
خ از چنین انس���انی آزار می بینن���د و از او بیزارند. این  دیگ���ران.]]] اهل دوز
گناه خود و دیگران را بر دوش می کشد و در حقیقت شیطانی  انس���ان بار 
گر  اس���ت در صورت انس���ان. به خدا پناه می برم از چنین انس���انی. و نیز ا
کرده اس���ت و بدون اینکه علم به  گیری علم عادت  کس���ی نفس���ش به فرا
کارانه در میان مردم به هیئت عالمان  او بصیرتی یا معرفتی ببخش���د، ریا
که افسارش را به جایی بسته اند  حضور یابد، همچون درازگوش���ی اس���ت 

کمتر است. گرچه زیان چنین شخصی  تا جوالن ندهد؛ 
که مایۀ صالح  که عاقل و فهمیده است و در پی دانشی است  کسی  اما 
او و موج���ب س���عادت دنی���ا و آخرت او اس���ت، روی به س���وی اهلل دارد و در 
جس���ت وجوی مقام قرب حق اس���ت و به واقع همو مخاطب دس���تورهای 
اخالقی اس���ت تا تربیت ش���ود و تعالی یابد. آری؛ چنین انسانی باید بداند 
که با باز شدن هر دری از دانش به روی او، عمل به آن دانش برای او آسان 

 گرازجهلمرَکبو کرد.ا کههیچگاهنبایدازآنغفلت 1.اینسخناشارهبهنکتۀمهمیدارد
بهترینحالت،چیزیجزصورتذهنیمطابقباواقعخارجی خطابگذریم،علمصحیحدر
آنها،هیچگونهتقّدسذاتی نیس���ت.نفسانباش���تنذهنازصورتهایعلمیولذتبردناز
کتابخانهایبزرگدارد، وفایدهاینداردوموجبقرببهحقنمیش���ود.فیالمثلکس���یکه

کتابهاودانشهانصیباومیشود؟ ولیازآنجزحّظبصرینمیبرد،چهسودیازآن
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گرایش���ش به عم���ل بدان افزون می ش���ود. و نیز، ه���ر چه عمل  می گ���ردد و 
انسان به علمی که خدا نصیب او می کند، بیشتر گردد، دانشی جدید برای 
او فراهم می شود و از این رهگذر دانش آدمی روزبه روز بیشتر می گردد. این 
کس به آنچه  مطلب در روایات اهل بیت؟مهع؟ این چنین آمده اس���ت: »هر 

که نمی داند.«]]] کند، عمل او مایۀ علم به اموری می گردد  می داند عمل 
پس در حقیقت عمل نوعی علم اس���ت؛ زیرا س���بب حصول آن اس���ت. 
کردن، مصداق »طلب عل���م« خواهد بود، و طلب علم -  بدی���ن رو عمل 
چنانکه می دانیم - در روایات اهل بیت؟مهع؟ بس���یار ستایش شده است؛ 
چنانک���ه علم آم���وزی از برترین مصداق های دانش اس���ت، زی���را همانند 

عمل، سبب علم است.
که  گر انس���انی اهل علم و عمل بود، س���عادتمند اس���ت. س���عادتی  پس ا
که برخاسته از علم  که مقدمۀ عمل اس���ت و عملی  منش���أ آن علمی اس���ت 
است، نه از روی نادانی. البته سعادت، گرچه از مجموع علم و عمل حاصل 
می ش���ود، ارزش علم در نزد خدا بیشتر است و تفاوت درجات اولیای الهی 
کمال رس���یده اند، به درجات علم و معرفت آنان اس���ت.  که هم���ه به مقام 
امیرالمؤمنی���ن ؟ع؟ می فرماید: معرفت هرچند اندک، از عمل بس���یار، بهتر 
که نیت و قصد از خود عمل  اس���ت. علم و عمل همانند نیت و عمل است 

که روح از جسم برتر است.]]] برتر است، و نیز همانند جسم و روح است 
کافی اس���ت. و توفیق به  ب���اری، ای���ن مقدار ب���رای جویندگان هدای���ت 

دست خدا است.

األنوار،ج40،ص128؛الشریفالمرتضی،الفصولالمختاره،ص107. 1.ر.ک:بحار
2.صدوق،التوحید،ص367.
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که خدا سعادت را برای ما و ما را برای نیل  گفتیم، دانسته شد  از آنچه 
که خلقت آدمی برای زندگانی  به سعادت آفریده است. پس باید دانست 
جاودان���ه اس���ت و عالم آخرت را پایان نیس���ت. خدا دنی���ا را مزرعۀ آخرت 
کرده  ق���رار داده]]] و پ���اداش را در آخ���رت بر اعم���ال آدمی در دنی���ا مترتب 
است.]]] بدین رو رسیدن به سعادت ابدی برای انسان ها ممکن نیست 

ق���الرس���ولاهلل؟ص؟:الدنی���امزرعةاآلخره.«)اب���نأبیجمهوراألحس���ائی،عوالیاللئالی، 1.»و
ج1،ص267(

کوتاهیعمرآدمیدردنیاازعواملبیداریدلونش���اطسالکاست؛زیراهرکس 2.توجهبه
بالطبعخودرادوس���تداردولذاعاش���قجاودانگیوبهرهوریدائمازنعمتحیاتاس���ت؛
کوتاه تش���خیصمصادی���قنفعوضررخوداش���تباهکند.عمرانس���اندردنیابس���یار گرچ���هدر
برابرعمراخرویاولحظهایبیشنیس���ت؛اماسرنوش���تعمرابدیاو،دردنیارقم اس���تودر
میخورد.پسآدمیبایدقدرهمۀلحظاتعمرخویشرابداندوآنرادرراهیمصرفکندکه
گرفته گروآناست؛زیراآنچهخدایمتعالبرایآخرتانساندرنظر سعادتجاودانهاشدر
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کوتاه  مگر به وسیلۀ اعمال شایسته در دنیا. از سوی دیگر، بی شک عمر 
و فرصت ه���ای اندک زندگ���ی در دنیا برای برخورداری از شایس���تگی نیل 
گناه  گر انسان در همۀ عمر  کافی نیس���ت؛ حتی ا به س���عادت ابدی، هرگز 
گزیر خدا به مقتضای رحمت و  نکند و پیوس���ته در حال عبادت باشد. نا
کرمش را بر آدمیان می گش���اید تا از  مهربان���ی بیکرانش، درهایی از جود و 
این راه، شایستگی سعادت ابدی و برخورداری از نعمت های جاودانه را 
که همۀ نعمت های الهی، بی مقدمه و همۀ احس���ان های او  بیابن���د؛ چرا

فیض بی دریغ است. 

کنون برخی از باب های رحمت خدا را بازمی گوییم: ا
]یک[ 

که با س���رآمدن عمرش���ان، اثر  اولین تفّضل الهی بر مؤمنان، آن اس���ت 
اعمال آنان نزد خدا پایان نمی یابد؛ بلکه تا پایان عمر دنیا استمرار دارد، 
که روشی پسندیده بنیان نهد،  کس  زیرا بنا بر حکم دین و ش���ریعت، هر 
ک���ه بدان عمل می کنند،  کس���انی  اف���زون بر اجر خود، هم اندازۀ اجر همۀ 
گناه خود، همانند  گمراهی، عالوه بر  مأجور است؛ همچنان که بنیان گذار 

گناه عامالن دیگر را نیز بر دوش می کشد.]]]
]دو[

خداون���د پ���در و م���ادر را - چون عل���ت پیدایش فرزندان هس���تند - در 
کرده است. تمامی اعمال خیر فرزندان و نوادگان و... شریک 

است،قابلقیاسباامکاناتونعمتهایاینجهانینیست.
1.»قالالنبی؟ص؟:منسّنسنةحسنةکانلهأجرهاوأجرمنعملبهاإلییومالقیامة،ومنسّن

سنةسیئةکانعلیهوزرهاووزرمنعملبهاإلییومالقیامة.«)الفصولالمختاره،ص136(
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]سه[
خداون���د در مق���ام پ���اداش ب���ه برخ���ی اعم���ال، از حقیق���ت آن اعم���ال 
کنن���د و ثواب  ک���ه ت���ا روز قیامت، خدا را پرس���تش  مالئک���ه ای می آفرین���د 

پرستش آنان برای صاحب آن عمل خواهد بود.
]چهار[

کرده اس���ت؛  خدا باب مبارک »تنزیل« و جایگزینی را برای مؤمنین باز 
یعنی مثال عبادت در ش���بی مانند ش���ب قدر را به منزلۀ عبادت هزار ماه، 
بلک���ه برت���ر از آن ق���رار داده و فرموده اس���ت: »ش���ب ق���در از هزار م���اه بهتر 
کرده  اس���ت.«]]] یا یک س���اعت تفکر را به منزلۀ شصت سال عبادت تلقی 
گذراندن ش���بی  اس���ت؛ چنان که در برخی روایات آمده اس���ت.]]] یا اینکه 
را در ج���وار مرق���د مطهر امیرالمؤمنی���ن علی ؟ع؟ معادل هفت صد س���ال 
عب���ادت ق���رار داده اس���ت. همچنی���ن ب���رآوردن حاجت مؤم���ن را معادل 

نهصد سال عبادت دانسته است، عبادت روزه داران شب زنده دار.]3]
]پنج[

روزه داری در سه روز از هر ماه را با روزه داری در تمام عمر دنیا همسان 
کرده است.]4]

که خ���دای متعال می خواه���د از راه تفّضل و  هم���ۀ اینها از آن رو اس���ت 

1.سورۀقدر،آیۀ3.
2.البتهآنچهدرمصادررواییآمدهاس���ت،برترییکس���اعتتفکربریکسالعبادتاست،
نهشصتسال.آنچهباشصتسالعبادتبرابریمیکند،همراهیبابیماردرمکه،آموختن

حدیثبراینفعرسانیبهخودودیگران،عدالتورزیورضایتبیماربهقضایالهیاست.
3.»عنرس���ولاهلل؟ص؟:منسعیفیحاجهأخیهالمسلمفکأنماعبداهللعزوجلتسعةآالف

سنة،صائمانهارهقائمالیله.«)صدوق،منالیحضرهالفقیه،ج2،ص190(
4.اینسهروزعبارتانداز:پنجشنبۀاولهرماه،پنجشنبۀآخرماهوچهارشنبۀاولدهۀوسطماه.
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مهربان���ی  بر بندگانش، آنان به درجۀ »عبادت دائمی« نائل آیند و ش���وق 
رسیدن به این مقام در آنها پیدا شود.

کرده و ب���اب مب���ارک دیگری نی���ز بر روی  کام���ل  خ���دا منت خوی���ش را 
که از نفس عمل  گشوده است، و آن پاداش بر نیت است؛ نیتی  مؤمنین 
گر در دنیا زندگی جاودانه  که ا بهتر است. و چون نیت مؤمنان این است 
داش���ته باش���ند، همۀ عمر خویش را به عب���ادت بگذرانند، خداوند ثواب 
طاع���ت جاودان���ه را روزی آنان می کن���د و در برابر این نی���ت، جاودانگی را 
که  کافران را به جرم نیت شان  در بهش���ت به آنها ارزانی می دارد؛ چنانکه 
گر عمری  گناه تا پایان عمرشان در دنیا بوده است - حتی ا کفر و  استمرار 

خ بی پایان عذاب می کند. جاودانه داشته باشند – در دوز
کسی است  که انس���ان سعادتمند،  آری؛ در بعضی روایات آمده اس���ت 
گناهان و زش���ت کاری هایش نیز بمیرد؛ یعنی پس از مرگ او  که با مرگ او 
کنند، با  گر ب���ه بدی   های او اقتدا  کس���ی به بدی های او اقتدا نکند؛ زیرا ا
مرگش س���یئات او نمرده است؛ پس سعادتمند نخواهد بود و وزر و وبال 
گریبان گیر او اس���ت. اقتضای معصیت - نعوذ باهلل -  عملش تا روز قیامت 
کند و ریش���ۀ معصیت را پس از  اس���تمرار اس���ت؛ مگر اینکه خداون���د رحم 

مرگ آدمی بخشکاند.
گناهان بپرهیزی؛ زیرا چه بس���ا نس���ل اندر نسل پس  که از  پس بکوش 
کمال  که در ش���وق عب���ادت و طاعات الهی به  از ت���و باقی بماند. و بکوش 
کند و م���ورد انتخاب و عمل پس���ینیان - تا روز  برس���ی، تا پس از تو رش���د 

قیامت - باشد. باری؛ از خواب غفلت بیدار شو و از بی خبران مباش.
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که راه های رس���یدن به خدا به عدد نفوس انس���ان ها است و هر  بدان 
که از  کس���ی اس���ت  کس به این ش���مار، به س���وی خدا راه دارد، و بدبخت 
که هی���چ راهی مؤثرتر و  گیر خدا بیرون اس���ت.]]] باید دانس���ت  رحمت فرا

گونمیتوانبهمقامقربرسید،ازنکاتبرجستهایاستکهبصیرت راههایگونا 1.اینکهاز
آدمیرادرس���یرإلیاهللفزونیمیبخش���د.درحقیقتمایکمعادلۀثابتدرجزئیاتس���لوک
یم.هرفرددرزمانومکانوموقعّیتی،شرایطوموانعخاصخویشراداردوازهمینرو، ندار
قرآنهمواژۀ»صراط«همیشه گرچهصراطمس���تقیمیکیاست،ُسُبلإلیاهللمتنوعاست.در

مفردآمدهاست،ولیواژۀ»سبیل«بهصورتجمع)ُسُبل(همذکرشدهاست.
ازاینرونمیتوانبهخصوصیاتفردیافراد-گرچهبهکمالرسیدهباشند-اقتداکرد.دغدغۀ
همهسالکان،یافتنمناسبترینراهازمیانراههااستومشکل،احکامالزامیفقهی)واجبات
ومحرمات(کهازراهعلمفقهبهدستمیآید،نیست؛بلکهمشکلدرپیشامدهایشخصیو

مواردجزئیاستکهفقهدرآنهاورودنمیکند؛همچونفهمموارداهّمومهّم.
کهبهترینسیررابهاونشان کهسالکبهبصیرتینافذنیازمنداست؛بصیرتی اینجااست در

دهد.اینبصیرتوشناختازسهراهتحققمییابد:
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گمان  مطمئن تر از حس���ن ظّن به خدا نیس���ت؛ چه اینک���ه خداوند از راه 
گمان نیک مواجهۀ نیکو در پی دارد  بنده اش با او مواجه می شود. پس 

گمان بد، مواجهۀ بد. و 
متأس���فانه مردم در دام ش���یطان افتاده و به بدگمانی به پروردگارشان 
گیر می شود و با دیدن  کرده اند. به سرعت فال بد در خاطرشان جا عادت 
ج، مأیوس و ناامید می شوند. از شدت بالیا  گشایش و فر آثار مصیبت، از 
گمان  می ترس���ند و بی درنگ به نزول بالی شدید یقین می کنند. پس در 

گرفتار می شوند و فال بدشان در حقشان راست می آید. بد خویش 
که  آری این بدگمانی، نوعی س���وءظن به پروردگار اس���ت و دانس���تیم 
گمان  که خدا در خ���ور  ب���ا بدگمان���ی به خ���دا بنده س���زاوار آن می گ���ردد 
کن���د؛ مگ���ر اینک���ه او را ببخش���اید و س���وءظنش را  بن���ده اش ب���ا او رفت���ار 
گرامی اسالم ؟ص؟ همیشه دوست داشت مردم به  گیرد. رس���ول  نادیده 
خی���ر تفأل بزنن���د و تطیر)فال بد زدن( را نمی پس���ندید.]]] در حدیثی در 
که طیره، به حسب آنچه صاحبش نظر  کافی آمده اس���ت  کتاب ش���ریف 
که می زند،  می دهد و فکر می کند، جاری می شود؛ چنانچه فال بدی را 
که بر او وارد می ش���ود، ش���دید خواهد بود  ش���دید ببین���د، مصیبتی هم 
که بر او وارد می ش���ود،  و چنانچ���ه آن را خفی���ف ببین���د، مصیبت���ی ه���م 
که خ���ود می زند ی���ا دیگران  گر به ف���ال بدی  خفی���ف خواه���د بود. ام���ا ا

کهمعرفتییقینیرابهدنبالدارد. 1.الهامالهی
گامسالکرادرپیمودنبهترینمسیراستوارمیدارد. که 2.تأییدمستمرالهی

ک���هبهتعبیرامیر کهازمعرفتهایش���هودیبرخوردارند؛همانان 3.راهنمای���یعارف���انکامل
اس���ت،باپروردگارجهانارتباطیویژهدارند. مؤمنان؟ع؟:چونگوشوچش���مودلشانبیدار

الهیمینگرد.« کهاوبانور کنید تیزبینیمؤمنپروا پیامبر؟ص؟فرمود:»از
1.مکاتیبالرسول،ج2،ص382.
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برای���ش می زنند، اعتنا نکند، هیچ اّتفاق بدی برای او نخواهد افت���اد.]]] 
ک���ه خود را ب���ه  خوش گمانی به  بنابرای���ن ب���ر پیرو اهل بیت؟مهع؟ اس���ت 
گیرد؛  خ���دای خویش عادت دهد، تا با عمل اندک از خدا پاداش بس���یار 
کم را به بهای بس���یار می خرد و  که  زیرا رس���م خدای س���بحان آن اس���ت 
گمان بنده در حق  گمان و آرزو می کنند بیشتر است؛ زیرا  جود او از آنچه 
خدایش - هر چند بزرگ باش���د - محدود اس���ت، ولی جود و بخش���ش او 
گمان  کس به تو  نامحدود اس���ت. امیر مؤمنان علی ؟ع؟  می فرماید: »هر 

نیک داشت، ناامیدش مگردان.«]]]
که بر زبان ولّی اش علی ؟ع؟ جاری ش���ده اس���ت، دربارۀ  گر حکم الهی -  ا
که اصل همه خوبی ها است، به اجرای  بندگان این باش���د، خدای متعال 
که هر کس  این حکم سزاوارتر است؛ بلکه از روایات چنین به دست می آید 
گمان خیر داش���ته باش���د، خداوند ناامیدش  گرچه س���نگی -  به هر چه - 
گوی���ا این نی���ز نوعی   گمان���ش جام���ۀ عمل می پوش���اند.  نمی گردان���د و ب���ر 
خوش گمانی به خدا اس���ت؛ زی���را  خوش گمانی به هر چی���زی، به این معنا 
که خداوند در آن، خیری برای شخص خوش گمان نهاده است؛ زیرا  است 

که هر خیری از خدا است. مؤمن دائما به این حقیقت التفات دارد 
گمان نیک  کس به سنگی  در روایتی روشنگر امام ؟ع؟ می فرماید: »هر 
برد، خداوند در همان سنگ سّری می نهد تا آن شخص از آن سنگ خیر 
گمان نیک به سنگ چگونه ممکن است؟ امام  ببیند. راوی می پرس���د: 
که مخزن سر الهی است.«]3] از  می فرماید: مگر حجراالس���ود را نمی بینی 

کافی،ج8،ص197،ح235. .1
2.بحاراالنوار،ج77،ص2.

3.ر.ک:بحاراالن���وار،ج3،ص343.نیزقرآنازس���نگیخب���رمیدهدکهچونعصایحضرت
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گمان نیک مؤمنان را در  که خداوند من���ان  ای���ن حدیث چنین برمی آید 
گواهی مؤمنین را به صالح  حق یک دیگر تحقق می بخش���د. برای نمونه، 
که از  گ���ر مؤمنان ش���هادت دهند  ب���ودن مّی���ت، تصدی���ق می کند؛ یعنی ا
شخِص درگذش���ته جز خیر ندیده اند و بدین وسیله  خوش گمانی خود را 
گناه او  نسبت به مّیت اعالم دارند، خداوند نیز شهادتشان را می پذیرد و 

گواهی دهندگان را می آمرزد. و 
گمان نیک را در  که خداوند  مقتضای  خوش گمانی به خدا این اس���ت 
گمان نیک رفته اس���ت، تحقق  ک���ه در مورد او  کس���ی  گمان کننده و  حق 
که در این ص���ورت تنها در  کار باش���د  بخش���د؛ مگر اینک���ه مانعی قوی در 
گمان برنده تحقق می یابد. برای نمون���ه، در پاره ای از روایات آمده  ح���ق 
گرامی  که او انسانی نیکوکار است  گمان  است: شخصی، دیگری را بر این 
م���ی دارد و بدی���ن رو خدا او را به بهش���ت می ب���رد، با اینکه خ���دا می داند 
خ اس���ت.]]] در اینجا  آن ش���خص، انس���انی نیک���وکار نب���وده و از اه���ل دوز
خوش گمانی مؤمن دربارۀ آن ش���خص، به دلیل وجود مانع، اثر نمی کند 

موس���ی؟ع؟آنرامیش���کافد،دوازدهچشمهازآنجاریمیشود.نمونۀدیگرسنگریزههایمکه
اس���تکهبهرس���التپیامبر؟ص؟ش���هادتدادند.باری؛همۀموجوداتاینعالمقابلیتتلّقی
خ���اّصالهیرادارند؛یعنیهمۀموجوداتگرچهازنظرحضوردرپیش���گاهالهییکس���انند،اما
پروردگاربعضیرا-چونانبعضیزمانهاومکانها-موردلطفخاصشقرارمیدهدوبعداز
آناس���تکهاینموجوداتبهخاطرنس���بتانتسابتشریفیولطفخاص،ویژگیهاییپیدا
میکنندوبهمقامیبرترازهمقطارانش���انمیرس���ند.مثالپیراهنیوس���ف،چش���میعقوبرابینا
میسازد،تابوتدربنیاسرائیلمایۀآرامشمیگردد،مشتیخاکزیرپایرسولالهیشگفتی

میآفریندوحجراألسود-چنانکهدرروایاتآمدهاست-دستالهیدرکرهخاکیمیگردد.
مانسانینفسیباتسلیمدر

َ
گردرعال کها گفتهآمدمثالهاییدرجماداتبود.بایددید آنچه

واقعشود،چههامیکند؟ برابرامِرالهی،موردلطفخاصپروردگار
1.»ع���نأب���یعبداهلل؟ع؟قال:إذاحضرالمیتأربعونرجالفقالوا:اللهمإناالنعلممنهإالخیرا.
قالاهللعزوجل:قدقبلتشهادتکموغفرتلهماعلمتمماالتعلمون.«)کافی،ج3،ص254(
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و خداون���د این  خوش گمانی را دربارۀ آن ش���خص تحقق نمی بخش���د؛ بر 
که در حق او محقق می شود.  گمان برنده  خالف 

ب���اری؛ انس���ان  خوش گم���ان ب���ه ب���رادران ایمان���ی اش هی���چ گاه ناامید 
نمی گ���ردد؛ زی���را یا  خوش گمانی او درباره خود و دیگ���ران تحقق می یابد و 
ه���ر دو س���ود می برند، و یا حداق���ل درباره خودش تحق���ق می یابد، نه در 

گمان خیر برده است.  که درباره اش  کس  حق آن 
خوش گمانی به مؤمنین، فضیلتی است ارجمند و ارزشمند، و شاید بر 
گرفته است؛ یعنی  همین اساس، بنای دین بر قبول امامت در نماز قرار 
گ���ر مأمومین به ش���خصی  خوش گمانن���د و او را به عن���وان امام جماعت  ا
واس���طۀ قبول نمازش���ان در پیش���گاه الهی ق���رار داده ان���د، او باید بپذیرد 
و خ���دای متعال ه���م نماز همه را ب���ه خاطر همی���ن  خوش گمانی به این 

شخص قبول می فرماید.]]]
گر کسی باقی مانده غذا یا  از این گونه موارد و مصادیق، بسیار است. مثال ا
نوشیدنی مؤمنی را از باب تبرک بخورد، آن غذا برای او متّبرک می شود؛]]] 
گر انسان مؤمن از آب زمزم به هر نیتی بنوشد، بدان می رسد.]3] دو تن  یا ا
از بزرگ ترین دانشمندان اسالم یعنی شهید اول و شهید ثانی فرموده اند: 

1.»وأم���اح���قإمامکفیصالتکفأنتعلمأنهتقلدالس���فارةفیمابین���کوبینربکعزوجل،
وتکل���مولمتتکلمعن���ه،ودعالکولمتدعله،وکفاکهولالمقامبی���نیدیاهللعزوجل،فإن
کانتماماکنتش���ریکه،ولمیکنلهعلی���کفضلفوقی إن کانعلی���هدون���ک،و کاننق���ص
نفس���کبنفس���ه،وصالتکبصالته،فتشکرلهعلیقدرذلک.«)ش���یخصدوق،منالیحضره

الفقیه،ج2،ص623(
)ش���یخص���دوق، داء.« س���بعین م���ن ش���فاء المؤم���ن  س���ؤر ف���ی أبوعب���داهلل؟ع؟: »ق���ال .2

ثواباألعم���ال،ص151(
3.»ع���نأبیعب���داهلل؟ع؟قال:ق���الأمیرالمؤمنین؟ع؟:قالرس���ولاهلل؟ص؟:ماءزم���زمدواءمما

شربله.«)کافی،ج6،ص387(



36

   راه خدا   |  در پرتو سیرۀ اولیاء

»بس���یاری از بزرگان آب زمزم را برای دس���تیابی به اهداف دینی یا دنیایی 
نوشیده اند و به مطلوب خویش دست یافته اند.«]]] 

گرفتن بهره ات از  خوش گمانی غفلت بورزی. پس مبادا از 
که  در ادعی���ه اهل بیت؟مهع؟  خوش گمانی، از برترین روزی هایی اس���ت 
بن���ده از خدا می خواهد. و امام معصوم ؟ع؟ عرض می کند: خدایا یقین و  
گردان.]]] حت���ی در روایتی دیگر آمده  خوش گمانی ب���ه خودت را روزی ام 
گرچه از س���وی  که خداوند خوش گمان���ی را به او تصدیق می کند،  اس���ت 
گمان نیک نداش���ته باش���د. از  مدعی دروغگو باش���د و به حقیقت بر خدا  
که در روز قیامت، بنده ای را می آورند  امام صادق ؟ع؟ روایت شده است 
که او را به آتش افکنند. در این هنگام او به  و بی درنگ دس���تور می رس���د 
پشت سرش نگاهی می اندازد. خدای سبحان می فرماید: او را بازگردانید. 
کردی؟ بنده می گوید: پروردگارا، من  از او می پرسد چرا به سوی من روی 
گمانت چه بود؟  گمانی نداش���تم. خدای متعال می پرس���د:  به تو چنین 
که مرا می بخش���ی و با رحمتت مرا در بهش���ت  گمان���م این بود  می گوی���د: 
جای می دهی. خدای متعال می فرماید: ای فرش���تگان من، س���وگند به 
عزت و ش���وکتم و سوگند به نعمت ها و بالیایم و سوگند به جایگاه بلندم، 
گمان نیک نداش���ت؛ وگرن���ه او را به  ای���ن بندۀ من ی���ک لحظه نیز بر من 
که مدعی خوش گمانی اس���ت، بر  کنون  س���وی آتش نمی فرس���تادم. اما ا
دروغ او جامۀ صدق بپوشانید و او را به سوی بهشت رهنمون شوید.«]3]

1.شرحلمعه،ج2،ص329.
2.نهجالبالغه،خطبۀ20.

گستردۀالهی کهامیدبسیاریدردلهازندهمیکند.رحمت 3.اینروایتازاحادیثیاست
کوچکتری���نقابلی���ترامیپروراند،تاحدیکهحتیادعایدروغی���نخوشبینیبهپروردگار
کهدر کس���ی کارس���ازمیش���ود،چهرس���دبهادعایصادقانهوازرویاخالص،وچهرس���دبه
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کن���ی، نکته هایی وصف ناپذیر  گ���ر در این حدیث ش���ریف، نیک تأمل  ا
که از نس���یم های ربانی خبر می دهند –  گونه احادیث -  می یابی. از این 
که  خوش گمانی ها و آرزوهای ما نسبت به موهبت های  به دست می آید 
الهی، همه مصداق حس���ن ظن به اهلل و  خوش گمانی به او اس���ت؛ زیرا بر 
فرض اینکه مص���داق حقیقی خوش گمانی نباش���د، ادعای  آن هم بی اثر 
کرمش ادعای   ک���ه خداوند با لط���ف و  نیس���ت و از روای���ت ب���اال فهمیدیم 
خوش گمان���ی را هم تصدیق می کند و با آن همانند حس���ن ظن واقعی و 
حقیق���ی معامله می نماید و احکام الهی در دنیا و آخرت همگون اس���ت، 

که »در آفرینش حق هیچ گونه اختالف و تفاوتی نمی بینی.«]]]
که معنای  خوش گمانی به پ���روردگار راحت طلبی و بهانۀ  باید دانس���ت 
که این از نیرنگ های شیطان است؛]]] بلکه اقتضای   ترک عمل نیس���ت، 
خوش گمانی به خدا میل شدید به موهبت های الهی و مجذوب مقامات 
کند،  که به موهبت های الهی انس پیدا  کس  عالیه شدن است. چه، هر 
طمع رس���یدن به حق او را ش���یفته تر می کند و سختی ها در نزدش آسان 

کهپسبر کند کس���یاش���کال دنیادائماباآنزندگیخودراهمراهس���اختهاس���ت.البتهنباید
روزقیامتهی���چکسبهدوزخنمیرود؛زیراهم���همیتوانندباادعایی اس���اساینروایت،در
 دروغی���ن،خ���ودراازآتشرهانیده،مش���موللطفحقش���وند؛زیراهمینادعای���یدروغیناز
اوس���رزدهوشایس���تۀلطفالهیش���ده بن���دهایپذیرفت���همیش���ودکهدردنیاکارهاینیکاز
روزقیامتحجتهرکسرا-براس���اسلط���فوحکمتش-بهاوتلقین اس���ت.خداون���ددر

میکند.)سورۀملک،آیه3(
1.سورۀملک،آیۀ3.

کژفهمیازُحسنظنبهخدا، آمدهاندوبا گرفتار کهنادانانبدان 2.اینهمانخطاییاست
کشیده، راهمعاش کردهاند.اینجاهالندستازتالشدر بهمعارفانبیاءواوصیاء؟مهع؟بد
 کار گوی���ابایداهلدنیا بهاس���مدی���نزحمتتأمیندنیایخودراب���ردوشدیگرانمیگذارند.
اینکهامیرمؤمنانعلی؟ع؟بادس���تش���ریفخودبرای کنن���دتااه���لآخرتبخورند!غافلاز

کارهایسختتنمیداد. تحصیلروزیحاللبهانواع
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کس عظمت مطلوب خویش را دریابد، آنچه را در  جلوه می کند. آری، هر 
راهش می پردازد، اندک می شمارد. 

که فرم���ود:  »خداوند به داوود  از موالیمان امام رضا ؟ع؟ روایت اس���ت 
کار نیک م���ی آورد و من برای  ک���رد: بندۀ من به پیش���گاه من ی���ک  وح���ی 
کار نیک  هم���ان او را ب���ه بهش���ت می ب���رم. داوود پرس���ید: پ���روردگارا، آن 
گرچه با انفاق نیمی  گرفتاری مؤمنی را برطرف می کند،  چیست؟ فرمود: 
که تو را  کس  گفت: خداوندا، آن  از ی���ک دان���ۀ خرما. در این هنگام داوود 

که هرگز امیدش از تو نگسلد.«]]] شناخت، سزاوار است 
که به مقدار  گر خداوند این بهش���ت عظیم را  ش���ما را به خدا س���وگند، ا
زمین و آس���مان ها پهناور اس���ت، ب���ه نیمی از یک دانۀ خرما می بخش���د، 
که آدمی با او معامله نکند و لحظ���ه ای از او غفلت  چگونه س���زاوار اس���ت 
کس���ی در  گر  ورزد؟ آی���ا جایگزین���ی ب���رای ای���ن معامل���ه وج���ود دارد؟ آی���ا ا
لحظه ای روی به س���وی او نداش���ته باش���د، می تواند با چیزی دیگر آن را 
که از دس���ت  کند؟ هرگز! به هیچ روی! بلکه بدون ش���ک آنچه را  جبران 
که دیده است، جبران نمی شود.  داده است، جایگزینی ندارد و خسرانی 
گذشت و نیز به دلیل شّدت مهربانی خداوند به بندگان  بنا بر آنچه 
مؤمن خویش، شریعت اسالم برای همۀ حرکات و سکنات اهل ایمان، 
که سید الساجدین ؟ع؟  گرفته است؛ تا آنجا  پاداش هایی بزرگ در نظر 
که این دعا را بخوانند: »بارالها، طپش های  شیعیان را تعلیم داده است 

1.ص���دوق،عی���وناخبارالرض���ا،ج1،ص84وص313؛اب���نفه���دالحل���ی،ع���دةالداع���ی،
ص181:»وأوح���یاهللإلیداود؟ع؟:انالعبدمنعبادییأتینیبالحس���نةفأبیحهجنتیفقال
داود:یاربوماتلکالحسنه؟قال:یدخلعلیعبدیالمؤمنسروراولوبتمرةفقالداود؟ع؟:

حقاعلیمنعرفکانالیقطعرجائهمنک.«
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پ��ن��ه��ان ق��ل��ب ه��ای��م��ان و ح��رک��ت ه��ای اع��ض��ای��م��ان و پ��ل��ک زدن ه����ای 
قرار  ثوابت  به  رسیدن  اسباب  را  زبان هایمان  حرکات  و  چشم هایمان 
ده.«]]] نیز در یکی دیگر از دعاهایشان به خداوند عرضه می دارد: »بارالها، 

من از هر لذتی جز لّذت ذکر تو، استغفار می کنم.«]]]
که بندگان مؤمنش با غفلت از معامله با  پس ارادۀ پروردگار این اس���ت 
که قابل  گرچه به مقدار یک چش���م بر هم زدن - زیان نکنند؛ زیانی  او - 
جبران نیس���ت. از همین رو راه های رس���یدن به مقام قربش را به ش���مار 
کس آب بنوش���د و  که - مثال - هر  انفاس خالیق قرار داده اس���ت؛ تا آنجا 
کند و بر قاتالنش لعنت فرستد، در نامه  حس���ین و اهل بیتش؟مهع؟ را یاد 
عملش 00/000] حسنه می نویسد و 00/000] سیئه را از نامۀ اعمالش محو 
که  کس���ی خواهد بود  می کن���د و او را 00/000] درج���ه باال می برد و همانند 
کرده اس���ت، و خداوند او را با دلی مس���رور  00/000] بنده را در راه خدا آزاد 

در روز قیامت مبعوث می گرداند.]3]
که چنین بخشش���ی دارد و این گونه پاداش می دهد، راضی  آی���ا خدایی 
که  کاملی  می شود که نفسی از نفس های بندۀ نیازمندش را - با بی نیازی 
خود دارد - ضایع و بدون اثر بگذارد؟ هرگز! هرگز! بلکه پروردگار مهربان از 
که سرچشمۀ همه خیرها است،  که به سوی او  بندۀ مؤمنش می خواهد 
گر  کند؛ زیرا ش���رافتی نیس���ت مگر در روی آوردن به حضرت حق. و ا روی 

1.»اللهمفصلعلیمحمدوآله،واجعلهمس���اتقلوبنا،وحرکاتأعضائنا،ولمحاتأعیننا،
ولهجاتألس���نتنافیموجباتثوابکحتیالتفوتناحس���نهنس���تحقبهاجزاءک،والتبقیلنا

سیئهنستوجببهاعقابک.«)الصحیفةالسجادیه،تصحیحابطحی،دعای30،ص73(
بغیرقربک، 2.»وأس���تغفرکمنکللذةبغیرذکرک،ومنکلراحةبغیرأنس���کومنکلس���رور

کلشغلبغیرطاعتک.«)همان،دعای194،ص419( ومن
کافی،ج6،ص391. .3
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کند، خدا نیز به بنده روی م���ی آورد و ثمرۀ اقبال خدا  بن���ده به خ���دا روی 
کرمش معامله می کند و چنان  که با او ب���ا فضل و  به بنده اش، این اس���ت 
که در همۀ خاط���رات، حرکات، س���کنات، بیداری و  دس���ت او را می گی���رد 

خوابش جز خشنودی پروردگارش را نجوید و راهی جز راه او را نپوید.
ک���ه »خداون���د تب���ارک و تعالی به  از ام���ام باقر ؟ع؟ روایت ش���ده اس���ت 
که در  گفت: از جانب من به قومت بگو: هیچ بنده ای نیس���ت  داوود ؟ع؟ 
که مطیع او باش���م و  برابر فرمان من مطیع باش���د مگر اینکه بر من اس���ت 
گر  گر از من چیزی خواس���ت، به او ببخشم و ا کنم؛ ا کمک  او را در طاعتم 
گر از من  گر به من پن���اه آورد، پناهش دهم و ا گویم و ا م���را خوان���د، لبیک 
کرد، او  گ���ر بر من توکل  کنم، بپذیرم و ا کفایت  ک���ه زندگی اش را  خواس���ت 
کار  گر همۀ خل���ق علیه او حیله و نیرنگ به  را از همۀ زش���تی ها بازدارم و ا

کنم.«]]] بردند، من آن حیله ها را خنثا 
که رحمت الهی، بنده را از دست یازیدن به آنچه نفعی  گونه است   این 
ب���ه حال���ش ندارد یا ب���رای او زیان بار اس���ت، بر حذر م���ی دارد؛ چنانکه در 
کتاب الجواهر السنیه آمده است: »ای فرزند آدم،  برخی احادیث قدسی 
کاستی و در  که در قلبت قس���اوت و در جس���مت بیماری و در مالت  آنگاه 
که  که این بدان خاطر است  روزی ات نقصان دیدی، یقین داش���ته باش 
س���خنان بی فایده از تو سر زده است.«]]] این، اثر سخنان بی فایده است 
که مباح اس���ت، چه رسد به سخنان حرام! پس زیان سخنان بیهوده، از 

1.»وعنأبیجعفر؟ع؟:اناهللتعالیأوحیإلیداودانبلغقومکانهلیسعبدمنهمآمرهبطاعتی
فیطیعنیاالکانحقاعلیأنأطیعهوأعینهعلیطاعتیوانسئلنیأعطیته،واندعانیأجبته،
کاده واناعتصمبیعصمته،واناستکفانیکفیته،وانتوکلعلیحفظتهمنوراءعوراته،وان

جمیعخلقیکنتدونه.«)ابنفهدحلی،عدةالداعی،ص292؛الجواهرالسنیه،ص74(
2.همان،ص66.
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س���م مهلک بیشتر است؛ زیرا سم بر جس���م اثر می کند، اما سخنان لغو و 
بیهوده، افزون بر جس���م، دل را نیز می میراند و از مال می کاهد و روزی را 
که بنده اش  مفقود می کند. چگونه ممکن است خدای مهربان بپسندد 
که  کت ب���زرگ بیفکند. حتی در روایت اس���ت  خ���ود را در مع���رض این هال
که  گونه  خداون���د بنده اش را بر نگاه های بیهوده مؤاخذه می کند؛  همان 

از سخنان بیهوده حساب می کشد.]]]
که پ���روردگار جهانی���ان نمی خواهد حت���ی نگاهی از  از همی���ن رو اس���ت 
نگاه های بنده اش به هدر رود. پس نگاه به کعبه و به صورت عالم و سادات 
و نگاه عبرت آمیز را به مخلوقات عبادت قرار داده است؛ عبادتی شگرف!]]] 
این نگاه ها خود نوعی تفکر اس���ت و لختی از آن برابر اس���ت با شصت سال 

کنید، آنجا روی خدا است.«]4] عبادت.]3] آری؛ »به هر سو روی 
که  امام ص���ادق ؟ع؟ از طری���ق پدران���ش، از پیامبر ؟ص؟ روای���ت می کند 
که نور  گون���ه  ک���رد: ای داوود،  همان  فرم���ود: »خداون���د ب���ه داوود وح���ی 

ک���هنویس���ندهبهآناش���ارهمیکن���د،ازمصادی���قمراقبتهایدقیقنفساس���ت. 1.نکت���های
گ���ردد،نمیدانند کهمایۀث���وابیاعقاب ک���ردنراام���ریارادی کهت���ودۀمردمنگاه میدانی���م
اینکهانس���انس���الکمراقب گزیرمیبیند،غافلاز ومیگویند:چش���میکهبس���تهنیس���ت،نا
بهظاه���رغیرارادیراب���هکاره���ایارادیتبدیلکند.مثالدرهمینموردچش���م میتوان���دام���ور
ودیدن،س���الکس���عیداردجزب���هآنچهموردفرمانالهیاس���تنظ���رنیندازد)مثالخطقرآن،
ص���ورتوالدی���ن،کعبه،موجوداتبهجهتعبرتآموزیو...(،چهرس���دب���هآنچهازآننهی

شدهاست)مانندنگاهبهنامحرمازرویشهوت(.
کهصراطحق،ازموباریکتروازشمشیرتیزتراست گونهروایاتفهمیدهمیشود این آری،از

ولذارسیدنبههدفبسیاردشواراست،مگرفضلورحمتالهیدستسالکرابگیرد.
2.»انالنظ���رإل���یالکعبةعب���ادة،والنظرإلیالوالدینعب���ادة،والنظرف���یالمصحفمنغیر
قراءهعبادةوالنظرإلیوجهالعالمعبادة،والنظرإلیآلمحمدعلیهمالس���المعبادة.«)منال

یحضرهالفقیه،ج2،ص205(
األنوار،ج66،ص293. 3.بحار

4.سورۀبقره،آیۀ115.
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کس���انی  کم نمی گردد، رحمت من هم با  خورش���ید بر اثر تابش بر همگان 
که  کس���ی  که فال بد به  گونه  ک���ه در آن درآین���د، تنگ نمی ش���ود و  همان 
که دائما فال ب���د می زنند از  کس���انی  ف���ال بد نمی زند، ضرر نمی رس���اند، 
گرفتاری نجات نمی یابند.«]]] این س���خن خداوند با داوود پیامبر  فتنه و 
که می گفت:  کردیم. قانونی  که پیشتر ذکر  بهترین شاهد است بر قانونی 
که فال ب���د می زند، چون به پروردگارش بدگمان اس���ت، از فتنه  انس���انی 
که به دلیل خوش گمانی اش  ک می گردد، ولی انسانی  رهایی ندارد و هال
ب���ه پروردگار فال ب���د نمی زند، هرگز از ف���ال بد، ضرر نمی بین���د و به برکت 

گمان نیک به پروردگار ضرر از او دفع می گردد.
ک���ه از در رحمت الهی وارد ش���ود و از هم���ه چیز بریده و  ک���س  آری، ه���ر 
ب���ه اخبار اه���ل بیت عصمت ؟مهع؟ و پیروی آثارش���ان بپیوندد، راه رحمت 
که  و هدای���ت بر او تنگ نمی گردد؛ بلکه دائما وس���عت می یابد و درهایی 
گش���وده می گردد، به رویش باز می ش���ود تا  از هر یک آنها 00/000] در دیگر 
که مقام  ح ص���در« و نور علم و معرفت می رس���د و می دانیم  به مقام »ش���ر
که خداوند او را بر  ح صدر« از باالترین شرافت های پیامبر ؟ص؟ است  »شر
ح لک صدرک؛ آیا ما برای  که می فرماید: »الم نشر آن س���توده است؛ آنجا 

تو سینه ات را نگشادیم.«]]]
گر خداوند ب���ر بنده اش منت نه���اد و او را ب���ه این درجه  نتیج���ه آنک���ه ا

1.»عنالصادقجعفربنمحمد،عنأبیه،عنآبائه-علیهمالسالم-قال:قالالنبی:أوحی
اهللع���زوج���لإلیداود:یاداود،کماالتضیقالش���مسعلیمنجل���سفیها،کذلکالتضیق
رحمت���یعلیمندخلفیها،وکماالتضرالطی���رهمنالیتطیرمنها،کذلکالینجومنالفتنه
المتطی���رون،وکماأنأق���ربالناسمنییومالقیامةالمتواضعون،کذلکأبعدالناسمنییوم

القیامةالمتکبرون.«)شیخصدوق،األمالی،ص382(
2.سورۀانشراح،آیۀ1.
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گریبان گیر او نخواهد ش���د.  رس���اند، دیگ���ر هیچ بالی دنی���وی یا اخ���روی 
کنار آنچ���ه خداوند بدو  که ه���ر بالیی به او برس���د، چون در  ب���ه این معنا 
بخش���یده است)مقام رضا( و نیز نس���بت به آنچه از رهگذر تحمل این بال 
به آن می رس���د)مقامات عالیه( هیچ است، آن را بال به حساب نمی آورد؛ 
بلکه عطا و مایۀ لذت می داند؛ هر چند در نظر دیگران بال به حساب آید.
بر همین اس���اس در روز عاش���ورا برخ���ی از یاوران نزدیک امام حس���ین 
چنین حالی داش���تند؛ یعنی هر چه بالیا بیش���تر می شد، صورت هایشان 

درخشش بیشتری می یافت و جان هایشان خشنودتر می گشت.]]]
که این مقامات  کند  خ���دای رحم���ان این مقامات را نصیب ما و ش���ما 
که ش���اهزادگان را خبری از آن نیس���ت)این الملوک و  آنچن���ان لذتی دارد 
کافی است و چه خوش مولی و یاوری است. ابناء الملوک؟!(. خدا ما را 

1.»قالعلیبنالحس���ین؟ع؟:لمااش���تداالمربالحس���ینبنعلیبنأبیطالب،نظرإلیهمن
کانمع���هف���إذاهوبخالفهمألنهمکلمااش���تداالمرتغیرتألوانهموارتع���دتفرائصهمووجبت
قلوبه���موکانالحس���ین؟ع؟وبع���ضمنمعهم���نخصائصهتش���رقألوانهموته���دئجوارحهم
وتس���کننفوس���هم،فقالبعضه���ملبعض:انظ���رواالیبالیبالموت.«)ش���یخص���دوق،معانی

األخبار،ص288(
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انسان فی نفسه پست و بی مقدار است، اما از جهت ارتباطش با خدا، 
مقامی عالی دارد.

ک���ه از تهذی���ب خویش غافل���ی و از حقیقت خ���ود بی خبر،  ای ب���رادرم، 
که تو را هم س���احت بش���ری اس���ت و هم س���احت اله���ی و پیوند با  بدان 
که توجه تو بیش���تر به ُبعد بش���ری ات می باش���د؛ با  آفریدگار جهان. دریغا 
اینک���ه آن ب���ی ارزش و بلکه فانی اس���ت. اما از جهت ارتب���اط با خداوند و 
ک  مظهرّی���ت ق���درت و عظمت الهی، ت���و با همۀ عالم پیون���د داری؛ از خا
ک و از زمین تا آس���مان و از مش���رق تا مغرب، ب���ا همه چیز و در  ت���ا عالم پا
کن���ی،]]] در همۀ عالم  کاری نیک  گر برای خویش���تن  هم���ه جا. بنابراین ا

نُفِسُکْم.«
َ
ْحَس���نُتْمأِل

َ
ْحَس���نُتْمأ

َ
1.بهگفتۀقرآن،اثرکارخیرنخس���تبهعاملآنمیرس���د:»ِإْنأ

)سورۀاسراء،آیۀ6(
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گر تن به ش���رور دهی، در همۀ عالم اثر زش���ت  اثر خیر بر جای می نهی]]] و ا
گران است در این شواهد بنگر: گر این سخن، بر تو  می گذاری. ا

شیخ بهایی)بهاء الدین عاملی( در کتاب مفتاح الفالح از امام صادق ؟ع؟ 
که هر  که هر انس���انی در زیر عرش الهی، همزادی دارد  کرده اس���ت  روایت 
کار مؤمن زش���ت  گر  چه آدمی اینجا انجام دهد، او در آنجا تکرار می کند. ا
باش���د، خدا پرده ای بر همزاد او می کشد تا انس���ان مؤمن در نزد عرشیان 
کارش نیکو باشد، خدا آن را آشکار می کند تا عرشیان  گر  رسوا نگردد؛ ولی ا
ببینند.]]] و این است معنای این سخن معصوم ؟ع؟ در دعا: »ای خدایی 

که نیکی و زیبایی را آشکار می کنی و بر زشتی ها پرده می کشی.«]3]
همچنی���ن ام���ام صادق ؟ع؟ فرم���ود: هیچ انس���ان مؤمنی نیس���ت مگر 
گاه مؤمن به رکوع و س���جده  اینکه مش���ابهی در عرش الهی دارد. پس هر 
می رود، مشابهش هم در عرش در محضر مالئکه چنین می کند و مالئکه 

گرعبد کوتاهنویسندهسّرتأثیراولیایالهیرابرعالمآشکارمیسازد.میگوید:ا 1.اینعبارت
کارهایاونیزمحبوبموالمیش���ود.پسدعاونیازهایاو محبوبموالش���د،خواس���تهاو
گویاخداوندبراثرشّدتمحبتبهچنینبندهای،ارادۀتدبیریخود قریناس���تجابتاست.
کردهاس���تواینخودمایۀاستجابتارادههاودعاهایبندهاست. راباارادۀبندهاشهمراه
یارامیش���کافدومحمد؟ص؟بر کهمس���یحمردگانرازندهمیکندوموس���یدر اینرواس���ت از
کهبهچنانمقاموجایگاهیبرسد،هماننیرو کافرانومعاندانپیروزمیشود...پسهرکس

وارزشمندیرادارااست.
2.»عنالصادق؟ع؟أنهقال:مامنمؤمنإالولهمثالفیالعرشفإذااش���تغلبالرکوعوالس���جود
إذااشتغلالعبد ونحوهمافعلمثالهمثلفعلهفعندذلکتراهالمالئکةفیصلونویستغفرونلهو
بمعصیتهأرخیاهللعلیمثالهسترالئالتطلعالمالئکه.«)شیخبهایی،مفتاحالفالح،ص156(
3.»ع���نالنب���ی؟ص؟جبرئیلنزلعلیهبهذاالدعاءمنالس���ماءونزلعلیهضاحکامستبش���را،
فق���ال:الس���المعلیکی���امحمد،قال:وعلیکالس���المی���اجبرئیل.فق���ال:إناهللبعثإلیک
کرمکاهللبها،قال: العرشأ کنوز بهدیة،فقال:وماتلکالهدیةیاجبرئیل؟فقال:کلماتمن
وم���اه���نیاجبرئیل؟قال:قلیامنأظهرالجمیلوس���ترالقبیح،یامنلمیؤاخذبالجریرهولم
یهتکالس���تر،یاعظیمالعفو،یاحسنالتجاوز،یاواسعالمغفرة،یاباسطالیدینبالرحمة...«

)شیخصدوق،التوحید،ص223(
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گناهی  گاه به  ب���ر او درود می فرس���تند و طل���ب غفران می کنن���د؛ ولی ه���ر 
گردد، خداوند بر مشابهش پرده ای می افکند تا مالئکه نبینند. مشغول 
بدون شک همۀ اعمال تو هر صبح و شام بر پیامبر؟ص؟ و ائمه؟مهع؟ عرضه 
کنون سرپرست عالم است.  که ا می گردد، به خصوص بر امام زمان؟جع؟ 
که بعضی از امامان ؟مهع؟  کاره���ای نیک تو آنان را خوش���حال می کند تا آنجا 
که مؤمنی حاجت برادر مؤمنی را برآورد،  فرموده اند: س���وگند به خدا آنگاه 

رسول خدا ؟ص؟ بیش از مؤمن حاجت روا خوشحال می شود.]]]
 به یقین رس���ول خ���دا و ائمه ؟مهع؟ قط���ب عالم امکان  ان���د و همۀ عالم
کس آنان  – از فرش���تگان تا غیر آنان– رعایای ایش���ان هس���تند. پس هر 
کرده اس���ت  کند، همۀ عالم را مس���رور  که س���لطان جهان اند، مس���رور  را 
که ما  گون���ه  و هم���ۀ اج���زای عال���م او را دع���ا می کنن���د و می  گویند  همان 
گر انس���ان  گرداند.]]] ولی ا کردی، خ���دا حال تو را خ���وش  را خوش���حال 
گ���ردد، پیامب���ر و امام���ان؟مهع؟ غمگین می  ش���وند. و  کار زش���ت  مرتک���ب 
 گناه، درختان را خش���ک و میوه ها را فاسد و باران را اندک و قیمت ها را 

– بر اثر خشک س���الی –  گران می کند.
که طاعت و معصیت آدمی در همۀ عالم  تأثیر گذار اس���ت؛  روش���ن ش���د 
به ویژه بر فرش���تگان موکل بر انس���ان، و نیز بر نس���ل های پس���ین، و همۀ 

1.»ع���نأبیبصیرق���ال:قالأبوعبداهلل؟ع؟:تنافس���وافیالمعروفإلخوانک���موکونوامنأهله،
ف���إنللجن���ةبابایقاللهالمع���روف،الیدخلهإالم���ناصطنعالمعروففیالحی���اهالدنیا،فان
العب���دلیمش���یفیحاجةأخی���هالمؤمنفیوکلاهللع���زوجلبهملکین:واحداع���نیمینهوآخر
عنش���ماله،یستغفرانلهربهویدعوانبقضاءحاجته،ثمقال:واهلللرسولاهلل؟ص؟أسربقضاء
حاج���هالمؤمنإذاوصلتإلیهم���نصاحبالحاجه.«)کاف���ی،ج2،ص195.نیزر.ک:بصائر

الدرجات،ص447و448(
2.ر.ک:ابنفهدحلی،عدةالداعی،ص181.
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که می گوید:  »اللهم اغفر  کسی  مردان و زنان مؤمن بهره می برند از دعای 
که در  للمؤمنین و المؤمنات؛ خدایا مردان و زنان مؤمن را بیامرز«؛ تا آنجا 
کننده ای را شفاعت  روایت است: »همۀ مردان و زنان مؤمن، چنین دعا
که برای ما از خداوند طلب  کس���ی است  می کنند و می گویند: این همان 

کرد.«]]] مغفرت 
که همۀ موجودات ارضی و سمایی،  در سخنان اهل بیت؟مهع؟ اس���ت 
حتی ماهیان دریاها، برای انس���ان دانش���مند طلب مغف���رت می کنند.]]] 
ک���ه حامل عرش  خدای س���بحان نی���ز در ق���رآن می فرماید: »فرش���تگانی 
خداین���د و فرش���تگان پیرام���ون ع���رش، همه تس���بیح گویان به س���تایش 

پروردگارشان مشغول اند... و برای مؤمنین استغفار می کنند.«]3]
که مجتهد نامدار، به دلیل تقلید مردم از او در ش���رق و  روش���ن اس���ت 
غ���رب عالم، مورد بهره مندی قرار می گیرد؛ از تألیفات تا س���ایر خدمات و 

ارشادات و هدایت های او در زمان حیات و پس از وفاتش.
که تو از راه ُبعد دوم، یعنی ساحت  گفتیم به خوبی روش���ن شد  از آنچه 
مظهری���ت خداون���د، در هم���ه عال���م  تأثیر می گ���ذاری؛ حال چگون���ه روا و 
که با نظر به ُبعد ناچیز بش���ری ات، از ُبعد الهی خویش غفلت  س���زا اس���ت 

بورزی؟ چه نیکو و سزاوار فرموده است امیرالمؤمنین علی ؟ع؟:
داروی تو در درون تو است و تو نمی بینی

و دردت نیز از خود تو است و تو نمی فهمی
کوچک و ناچیزی که موجودی  گمان می بری  آیا 

1.وسائلالشیعه،ج4،ص1151.
کافی،ج1،ص34. 2.بصائرالدرجات،ص23؛

ِهْم.«)سورۀغافر،آیۀ7( ّبِ ُحوَنِبَحْمِدَر ُیَسّبِ ُهو
َ
َعْرَشَوَمْنَحْول

ْ
وَنال

ُ
ِذیَنَیْحِمل

َّ
3.»ال
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با اینکه بزرگ ترین عالم در تو پنهان است
که کتاب روشنی هستی  آری، تو همان 

با نشانه   هایش اسرار پنهان آشکار می گردد]]]
گر تو وجود ارزشمندت را ]قدر نمی دانی و آن را[ ضایع می کنی،  باری، ا
که[ پ���روردگارت ت���و را بیه���وده نیافریده اس���ت؛ چنانک���ه در قرآن  ]ب���دان 

که بیهوده رها شده است؟«]]] فرموده است: »آیا انسان می پندارد 
پس ای انس���ان غافل، از خواب غفلت برخیز و به ساحت الهی خویش 
گر با مراجعه به خویش، خودت را اهل  که بدان انس���ان ش���ده ای و ا بنگر 
که  ش���قاوت و محروم از س���عادت یافتی، نومید مشو؛ زیرا »خدا هر چه را 
کتاب ]که  که بخواهد نگه می دارد و اصل  بخواهد محو می کند و هر چه را 
نام ش���قاوتمندان و سعادتمندان در آن ثبت اس���ت[ در نزد او است.«]3] 
که  به هر روی، بپرهیز از اینکه ش���یطانی باش���ی در ص���ورت آدمی و بدان 
کرده ای  گر س���احت بشری ات را برگزینی، هم عنایت پروردگارت را ضایع  ا
کش���یده ای و ه���م دل پیامبران و  و ه���م همۀ عال���م را به تباهی و فس���اد 
فرشتگان مقرب زمین و آسمان را آزرده ای، و زمین نیز از اینکه تو بر روی 
آن راه می روی و آس���مان از اینکه بر س���ر مثل تویی س���ایه  گسترده است، 
که  که »زمی���ن از بول مردی  در پیش���گاه الهی می نالند. در روایت اس���ت 
ختنه نشده است، چهل روز در پیشگاه الهی می نالد.«]4] با اینکه چنین 

 1.مالهادیس���بزواری،ش���رحاألسماءالحس���نی،ج1،ص12:»أتحس���بأّنکجرمصغیر/و
کبر//وأنتالکتابالمبینالذی/بآیاتهیظهرالمضمر.« فیکانطویالعالماأل

نُیْتَرَکُسًدی.«
َ
نساُنأ ِ

ْ
َیْحَسُباإل

َ
2.سورۀقیامت،آیۀ36:»أ

3.سورۀرعد،آیۀ39.
إناألرضتضجإلیاهللمنبولاألغلف.«)کافی،ج6، 4.»اختنواأوالدکمیومالسابعیطهرواو

ص35؛بحاراالنوار،ج104،ص11(.
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کاری ناپس���ند)در حد ختنه نکردن( را مرتکب شده است؛  انس���انی فقط 
که به دلیل اشتغال به ُبعد بشری اش و غفلت از  کس���ی  پس چه رس���د به 

ُبعد الهی  اش در همۀ عالم  تأثیر سوء بگذارد.
ای انس���ان نات���وان، عمل ناشایس���ت تو جنگ با خدا اس���ت و س���پس 
هم���ۀ آنچه در ملک خدا اس���ت، دش���من  تو می ش���وند. از مل���ک خدا به 
که همۀ مخلوقات اله���ی از خدا اجازه  کج���ا می توان���ی بگریزی، در حال���ی 
که از تو انتقام بگیرند؟ آیا می توانی با همۀ آنها بستیزی و در  می خواهند 
کی می تواند  برابرشان بایستی؟ هرگز! موجودی ضعیف و حقیر مانند تو، 
گر با سلطان در افتاده باشی؟  که تو را پناه دهد ا کیست  کند؟  که چنین 
فرار ممکن نیس���ت، مگر اینکه به س���وی خودش بگریزی و پناه ببری.]]] 
که من ش���ما را از طرف او  در ق���رآن فرم���ود: »پس به س���وی خ���دا بگریزید 

بیم دهنده ای آشکارم.«]]]
کس���ی بهراس���د، از او می گریزد، مگر ترسنده از خدا  کس از  ش���گفتا! هر 
که تو  به مقام »گریختن به س���وی اهلل  کنون  که به س���وی همو می گریزد. ا
که از رسول خدا ؟ص؟ و رسول  رس���یدی«، به این س���خن امام صادق ؟ع؟ 
گوش جان بس���پار: »م���ن بر قلب  ک���رده اس���ت،  خ���دا ؟ص؟ از خ���دا روایت 
گاه نمی ش���وم  که در آن محبت و اخالص در عمل باش���د، آ هیچ بنده ای 

1.ر.ک:س���یدعلیخانمدنی،ریاضالسالکینفیشرحصحیفةسیدالساجدین؟ع؟،ج5،
تو إلیک؛خدایااز

ّ
نماز،میخوانیم:»الملجأمنکإال ص328.همچنیندردعاهایپیشاز

گریزیجزبهسویتونیست.«)کافی،ج3،ص311(
زلزلهمیترسد،بهجاییمیرود کهاز آنفرارمیکند.مثاًلکسی هرکسازهرچیزیبترسد،از
گرانسانازخداوعقوبتاوترسید،بههیچجایی کهاحتمالمیدهدآنجازلزلهنمیآید.اّماا

کند. کندوچارهایندارد،جزاینکهازخوداوطلببخشایش نمیتواندفرار
2.سورۀذاریات،آیۀ5.
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مگ���ر اینکه خ���ود او را در راه مس���تقیم نگه م���ی دارم و ام���ورش را برعهده 
که  می گی���رم.«]]] همچنی���ن پیامب���ر ؟ص؟ از خداون���د متعال نق���ل می کند 
گاه بدانم بنده ام بیش���تر به من مش���غول است، من هم همۀ میل و  »هر 
گدایی در درگاهم قرار می دهم. آنگاه  خواهشش را در مناجات با خودم و 
گرفتار س���هو ش���ود، دس���ت او را می گیرم.  گاه بخواهد  چنین بنده ای، هر 
که من  کسانی اند  گونه بندگان دوس���تان من اند. اینان همان  همانا این 
گاه بخواه���م اهل زمی���ن را به عقوبتی مبتال س���ازم، ب���ه برکت حضور  ه���ر 
کیفرشان چش���م می پوشم.«]]] در پایان این  این بزرگان در میانش���ان، از 
حدیث شریف، نکته ای مهم است و آن اینکه خداوند به برکت اولیایش 
گونه انس���ان ها  عق���اب را از اه���ل زمین برمی دارد؛ پ���س نفس وجود این 

کت است.  صدقه ای است برای عالم؛ زیرا مایۀ حفظ عالم از هال
ب���اری؛ اجزای جه���ان به هم مرتبط اس���ت و همانند ش���خص واحدی 

1.»وق���الرس���ولاهلل؟ص؟:ق���الاهللع���زوج���ل:مااطل���ععلیقل���بفاعلمفیهح���باالخالص
لطاعتیلوجهیوابتغاءمرضاتیإالتولیتتقویمهوسیاستهوتقربتمنه.«)مصباحالشریعه،

المنسوبلإلمامالصادق،ص92؛الجواهرالسنیه،ص133(.
ی���ات؛یعنیبهواقعهرآنچ���هدرجهان واقعیاتعالماس���ت،ن���هاعتبار ای���نس���خنمؤلف،از
هس���تیاست)جزانسان(مطیعخداونداست.پسهمۀهستیسردراطاعتپروردگاردارد.
کردهوطبیعی گیرد،برخالفحرکتعمومیجه���انحرکت گرآدمیراهعصی���انپیش ل���ذاا
اس���تکههمۀعالمکهلش���کریانحقاند،بااوس���رناسازگاریداش���تهومنتظرترخیصالهی
اینرو یند،از امنیتوسالمتمیز گرمیبینیمعاصیاندر برایضربهزدنبهاوباشند.قهراا
انتقاملشکریانشجلوگیریکردهاست.آیامگردوزخجزجلوهای استکهدسترّبرئوفاز
کهدرزماناذنالهی،ازعاصیانانتقاممیکش���دوبافریاد»هلمن لش���کریانالهیاس���ت از

مزید«سیریناپذیریخودرااعالممیدارد؟
2.»عنالنبی؟ص؟قال:قالاهللس���بحانه:إذاعلمتأنالغالبعلیعبدیاالش���تغالنقلت
کانعبدیکذلکفأرادانیسهوحلتبینهوبینانیسهو شهوتهفیمسئلتیومناجاتی،فإذا
أولئ���کأولیائیحقاأولئکاالبطالحقاأولئکالذینإذاأردتانأهلکاألرضعقوبهزویتها

عنهممناجلأولئکاالبطال.«)ابنفهدالحلی،عدةالداعی،ص235(.
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گر درد  گاه دردی به عضوی برسد، دگر عضوها را نماند قرار و ا که هر  است 
از آن عضو رخت بربندد، همۀ اعضا احساس راحتی می کنند.]]] در روایت 
گوید، مشمول دعای همۀ نمازگزاران  گاه خدا را سپاس  که بنده هر  است 
که می گویند: »س���مع اهلل لمن حمده؛ خداوند ستایش هر  می گردد. آنجا 
کلمه ای در حمد الهی  ستایشگری را بشنود.«]]] بنگر که چگونه یک نفر با 

با همۀ نمازگزاران ارتباط می گیرد و مشمول دعای آنان می گردد. 
کند، مشمول دعای  گر در آن محکم کاری  که می کند، ا کاری را  کس  هر 
کارش را  ک���ه  کس را  که فرم���ود: »خداوند هر  پیامب���ر ؟ص؟ می گ���ردد؛ آنج���ا 
کند.«]3] بی شک از طرفی دعای  درست و استوار انجام می دهد، رحمت 
کس را رحمت الهی دریابد  پیامبر ؟ص؟ مستجاب است و از طرف دیگر هر 

کت نجات می یابد. از هال
کاش در زمان  که ای  که امروز عده ای آرزو می کنند  مایه شگفتی است 
گمان  پیامب���ر ؟ص؟  می بودن���د تا پیامبر در حقش���ان دعایی می ک���رد. آنان 
ک���ه این توفیق از دستش���ان رفته و قابل جبران نیس���ت. و این  می کنن���د 
که  اش���تباه محض اس���ت؛ زیرا مش���مول دع���ای پیامبر ش���دن - آنچنان 
کس یک روز از  گفتیم - در این زمان نیز به راحتی ممکن اس���ت. مثال هر 
ماه شعبان را روزه بدارد، مشمول دعای خیر پیامبر؟ص؟ است؛ زیرا خود 
که ب���ا روزه داری در این  کس را  فرمود: »ش���عبان ماه من اس���ت. خ���دا هر 

کمک می کند رحمت نماید.«]4] ماه، مرا 

إن 1.»ع���ناب���نبکیرعنأبیعبداهلل؟ع؟ق���ال:إنالرجلیذنبالذنبفیح���رمصالةاللیلو
العملالسیئأسرعفیصاحبهمنالسکینفیاللحم.«)کافی،ج2،ص272(

2.شیخطوسی،مصباحالمتهجد،ص825؛وسائلالشیعه،ج4،ص2.
کنزالعمال،ص9128؛شیخصدوق،األمالی،ص468. .3

4.وسایلالشیعه،ج10،ص4.
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که اهل این زم���ان را از برکات  گرامی ؟ص؟ دور اس���ت  از س���احت پیامب���ر 
کند؛ بلکه حضرتش دعاهایش را شامل همۀ مؤمنان  دعاهایش محروم 
که می خواهد  کس  کرده اس���ت. پس ه���ر  گناهکاران و...  و مس���لمانان و 
گردد، می بایس���ت خود را در تحت  مش���مول دعاهای مس���تجاب پیامبر 

این عناوین)مؤمن، مسلم و...( قرار دهد.
که چگونه رس���ول خدا ؟ص؟ رحمت خود را  ای ب���رادرم! بیندیش و بنگر 
در دس���ترس تو قرار داده اس���ت تا با ورود در تحت این عناوین، مشمول 
گ���ردی، ام���ا تو با غفلت ی���ا تغافل، خود را مص���داق عناوینی دیگر قرار  آن 
گ���ر مؤمنی را بیازاری و بر  کنند! مثال ا ک���ه همۀ عالم تو را نفرین  می ده���ی 
کند، رس���ول خ���دا را مکدر می  کنی و با تکدر  تو عنوان »مؤمن آزار« صدق 
خاطر ایشان، خاطر اهل بیت؟مهع؟ مکدر می گردد و سپس بر اثر آن، همۀ 
کرده، می گویند: »خدا خاطرت را  عالم مکّدر می شوند و همه تو را نفرین 

کردی.«]]] که ما را مکّدر  گونه  کند،  همان  مکدر 
ای برادرم! ارزش تو بس���ی واال اس���ت. تو پیوس���ته میان دو حالت قرار 
گر به او  داری: ی���ا ب���ه خدا اقبال و توجه می کنی و یا از او روی می گردانی. ا
گردانی، او نیز از تو روی  گر از او روی  کنی، او به استقبال تو می آید و ا روی 
کنون  می گردان���د و در نتیج���ه همۀ عال���م از تو روی گردان خواهند ش���د. ا

کدام حالت به سر می بری.]]] که در  بنگر 

کاف���ی،ج1،ص90؛الفت���الالنیس���ابوری،روض���ةالواعظین،ص293:»وق���ال؟ص؟:منآذی .1
مؤمنافقدآذانی،ومنآذانیفقدآذیاهللعزوجل،ومنآذیاهللفهوملعونفیالتوراهواإلنجیل

والفرقان.« والزبور
گ���راینمطلبرادرس���تبفهمد،دگرگونمیش���ود.میدانیمکهنفسآدمیچهبس���ا 2.آدم���یا
بهبهانۀنس���یهب���ودنعذابُاخروی،انس���انرابهتس���ویف)عملرابهبهانهه���ایواهیبهتأخیر
انداختن(میکشاند،ولیبایددانستکهغفلتمایۀرویگرداندنفوریحقتعالیاستواین
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ک���ه اقبال می کنی ب���ه س���وی روی آورندگانت و بر  کس���ی  پ���روردگارا، ای 
که همیشه روی به سوی تو  آنان تفضل و بخش���ش داری، توفیقمان ده 
کنی و در پیشگاهت شرط ادب  داش���ته باشیم و تو نیز به س���وی ما روی 
که تو مهربان ترین���ی. و درود خدا بر بهتری���ن آفریدگانش  نک���و نگه داری���م 

ک او. محمد و آل پا

اعراضالهینهتنهانس���یهنیستکهنقداست.امامسجاد؟ع؟آنگاهکهدرنمازبودوفرزندش
گر درچاهافتادوزنانش���یونکردند،حضرتبهنمازشباتوجهکاملادامهداد.س���پسفرمود:»ا
درمحض���رحقازاورویبگردانم،اوهمازمنرویمیگرداند.چهکس���یازخداوندبهبندهاش
مهربانتراس���ت.«آنگاهدس���تدرچاهبردندوفرزندشانراسالمبیرونآوردند.اهلدلبهخوبی

میدانندکهاعراضالهیبهمراتبسختترازعذاببدنیوعقوبتجسمانیاست.
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هر چیزی در مقایس���ه با باالتر و ش���دیدتر از خود، آس���ان و بلکه در برابر آن 
گر عقرب او را  که خاری به پایش فرورفته است، ا ناچیز می نماید. مثال کسی 
بگزد، درد خار را به کلی فراموش می کند. خداوند نیز هر امری را با آنچه مافوق 
که  کرده اس���ت؛ چنانک���ه امیرالمؤمنین ؟ع؟  و ش���دیدتر از آن اس���ت، مقهور 
شخصیتی عظیم و عزیز است و در همۀ کماالت به باالترین درجات رسیده 
اس���ت، در برابر یاد و نام رس���ول خدا ؟ص؟ احس���اس کوچکی می کند و خود را 

بنده ای از بندگان ایشان می شمارد: »من بنده ای از بندگان محمدم .«]]] 

إلیأمیرالمؤمنین؟ع؟فقال:یاأمیرالمؤمنین 1.»ع���نأبیعبداهلل؟ع؟قال:جاءحبرمناألحبار
مت���یکانرب���ک؟فقاللهثکلتکأمکومت���یلمیکن؟حتییقال:مت���یکان،کانربیقبل
القب���لب���القبلوبعدالبع���دبالبعد،والغای���هوالمنتهیلغایت���ه،انقطعتالغای���اتعندهفهو
یل���کإنماأناعب���ٌدمنعبید کلغای���ة.فقال:ی���اأمیرالمؤمنین!أفنب���یأنت؟فقال:و منته���ی

محمد.«)کافی،ج1،ص89و90(
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گر  ای���ن قان���ون ب���ر هم���ۀ موج���ودات امکان���ی حکم فرما اس���ت. پ���س ا
کند، به آنچه  می خواهی دنیا و س���ختی های آن در نظرت آس���ان جل���وه 
کنون  که ا گر بر س���ختی هایی  که ا س���خت تر از آن اس���ت بنگر و بیندی���ش 
گرفته اند، س���ختی دیگری افزوده ش���ود، چ���ه حالی خواهی  گریب���ان تو را 
کنون در نظرت آس���ان می نماید،  داش���ت؟ در این صورت س���ختی های ا
که بر من  بلک���ه آن را نعمت���ی اله���ی می بینی و می گوی���ی: خدا را س���پاس 

گر می خواست، می توانست.]]] که ا سخت تر نگرفته است، 
گر بخواهی از جلوه گری اعمال نیکت در چش���م خود بکاهی تا دچار  و ا
ک���ه از تو بهترند  عج���ب و غرور نش���وی، اعمالت را با اعمال انس���ان هایی 
کن؛ خواهی دید به جای افتخار به  و اعمالش���ان نیکوتر اس���ت مقایس���ه 

اعمالت، شرمسار می شوی.
گر از این حالت خودپس���ندی به لطف الهی بیرون آمدی، بدون  حال ا
که محبت الهی را نهایتی نیست؛  کرد  توقف به س���وی حق س���یر خواهی 
زیرا هر چه در مقامات اخالص و عمل باالتر بروی و به هر جا برس���ی، باز 
گر در سیر الی اهلل  گرانقدرتر می بینی.]]] پس ا هم مقاماتی را برتر، زیباتر و 
گر بدون  که این راه را پایان نیست. و ا در پی خط پایان می گردی، بدان 
کریم با لطف  هیچ مانعی از صعود در راه خدا بازمانی، روا نیست. خداوند 

1.»الحمدهللالذیلمیشددهعلّیولوشاءلفعل.«)صدوق،االمالی،ص340(
ارزشمندترینوارجمندترینموهبتهایالهیاست-سالک کهاز 2.درکتجلّیاتالهی-
یجدیدیاشتیاقبیشتری

ّ
رادرپیمودنمس���یرقرب،کمکبس���یارمیکند.سالکباهرتجل

کهتکرارهمنمیپذیرد-زیباییوجذبۀ ���ی-
ّ
بهتجلّیاتبرتروآش���کارترپیدامیکند.هرتجل

خاصیداردکهبادیگرتجلّیاتمتفاوتاس���ت.همینامرموجبمیش���ودکهدوس���تانخدا
گزندهاند، تل���خو گاهبس���یار گرفتاریهایاینعالمکه تتجلّیاتاومأنوسان���داز

ّ
ک���هبال���ذ

یادشان تارتباطباحضرتحق،دردفراقرااز
ّ

گرفتگیوافس���ردگینمیکنند.لذ احس���اس
میبردوجایآنرابهاحساسامنیتوامیدمیدهد.
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و بخش���ش، پیوسته تو را به قرب خویش فرامی خواند؛ تو می خواهی چه 
گر از او  کنی و ب���دان دل بندی؟ ا چی���زی را جایگزی���ن آن لطف بی نهایت 

کرد؟ کدامین سوی روی خواهی  گردانی، به  روی 
ک���س از تو روی  ک���ه غیر ت���و را برگزید، ناامید ش���د و هر  کس  باراله���ا ه���ر 

کرد.]]] گرداند، زیان 
که دانس���تی به حکم عقل، آدمی باید پیوسته با انجام عبادات و  کنون  ا
طاعات در حال سیر الی اهلل باشد، بدان که این دوام و استمرار آنگاه محقق 
که در هنگام دست کشیدن از طاعتی، به طاعتی دیگر روی کنی. می شود 
کنند،  که دوست دارد به واجباتش عمل  گونه  خداوند سبحان  همان 
ک���ه به رخصت ه���ا و مباحات���ش نیز عمل ش���ود؛]]] بدین رو  دوس���ت دارد 
برای طالب محبتش چنین دری  گشوده است؛ یعنی عبادات مستحبی 
که همان ها  که محبت زا اس���ت - مایۀ جلب محبت قرار داده و آنگاه  را - 
موجب خس���تگی می ش���وند– آنچنان که مقتضای طبع بشری است - 
ت���رک آنه���ا را رخصت فرموده اس���ت. و خدا دوس���ت دارد به رخصت   های 
او عم���ل ش���ود و چون ای���ن رخصت ها نی���ز محبوب خدا اس���ت، موجب 
محبت الهی می گردد. البته این جلب محبت، مقتضای ذاتی ترک عمل 
مس���تحبی نیست؛ بلکه بالعرض است و به س���بب نیت آن است. چنین 
بنده ای، چه در حال عمل باشد و چه در حال ترک، چون در مقام جلب 
محبت و رضایت الهی اس���ت، به مقصود خویش می رس���د، و این توفیق 

کنند.]3] که اهل عمل باید به مانند آن رفتار  بزرگی است 

1.»لقدخابمنرضیدونکبدال،ولقدخسرمنبغیعنکمتحوال.«)بحاراألنوار،ج95،ص226(
2.»فاّناهللسبحانهیحباالخذبرخصتهکمایحباالخذبعزائمه.«)کافی،ج1،ص266و267(

العظیملمثلهذافلیعملالعاملون.«)سورۀصافات،آیۀ61( ُهوالفوز
َ
3.»اّنهذال
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که در س���یرۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ با  ش���اهد این مطلب، اختالفی اس���ت 
که  س���یرۀ امام حسن ؟ع؟ مشاهده می ش���ود. دربارۀ علی ؟ع؟ نوشته اند 
که هر دو خوش���ایند خدا بود، عمل  گاه در برابر دو عمل قرار می گرفت  هر 
کار آسان تر را انتخاب  مشکل تر را برمی گزید؛]]] در حالی که امام حسن ؟ع؟ 
که دوست دارد به واجباتش عمل شود،  گونه  می کرد؛ زیرا خداوند  همان 
کرده است، ترک نشود. سیرۀ امام حسن؟ع؟  دوس���ت دارد آنچه را مباح 
که بسی مطلوب است و از باب عمل  از باب میانه روی در عبادت اس���ت 
که فرموده اند: »دین خدا متین و استوار  گفتار خودش���ان اس���ت  به این 
اس���ت. پس در آن با نرمی وارد ش���وید و طاعت الهی را برای بندگان خدا 
ناپسند مسازید.«]]] این روش، از باب فریب نفس است برای جلب آن به 
کار علی ؟ع؟ نیز روشن است؛ سّر آن، جهاد با نفس  طاعت الهی. اما س���ّر 
کلید همۀ برکات اس���ت. هر دو امام در مقام ارش���اد و  که  اس���ت؛ جهادی 
هدای���ت خلق چنین می کرده اند، وگرن���ه فهم مقامات اختصاصی آنها در 

گاه ترند.]3] دسترس عقول بشری نیست و آنان خود به مقاماتشان آ
کنی تا  که تو از سویی باید پیش از عمل، اندکی درنگ  س���زاوار یادآوری 
که شایسته است به جای آری، و از سوی دیگر  عمل را خالصانه و آنچنان 
که به تأخیر افتد، ش���یطان در آن طمع می کند.  کاری  که هر  بای���د بدان���ی 

1.»أفضلاألعمالأحمزها.«)بحاراألنوار،ج67،ص191(
کافی،ج2،ص70. .2

3.اینتعبیرنویسندهکه»نافرمانینفسکلیدبرکاتاست«هرگزسخنیمبالغهآمیزنیست؛زیرا
طبرنفسممکننیست.

ّ
کهپیمودنآنبدونتسل یکیازقوانینحتمیوقطعیراه،ایناست

مگرمیش���ودبامرکبیکهافسارشدردستدیگریاس���تبهمقصدرسید؟!برایناساسگام
نخستدرسلوک،رامکردنظاهروباطناست.اینخود،پیمودننیمیازراهاست.تمایالت،
تخیالتوشهواتسرکشراههایسقوطاند.ازاینرو،امامکاظم؟ع؟عرضمیکند:»بارالها،

میدانمکهبرترینتوشۀسالک،ارادۀراسخیاستکهتوراازمیانهمهبرگزیند.«
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]زیرا[ در نفس تأخیر آفاتی است؛ از جمله ترک آن عمل. پس هم می ترسی 
کند؛  که تعجیل، عملت را فاس���د  ب���ا تأخیر عمل فوت ش���ود و هم نگرانی 
که در حقیقت انگیزه ای نفسانی  یعنی شیطان عملت را بیاراید، در حالی 

و شیطانی داشته است و به جای طاعت، معصیت باشد. 
که بدانی هر تأخیری ناپس���ند  گرفتاری، این اس���ت  راه رهای���ی از ای���ن 
که ش���یطان در آن طم���ع می کند و غالب���ا موجب فوت  نیس���ت. تأخیری 
گرفته باشد. مثال  کسالت و سستی نشأت  که از  عمل می گردد، آن اس���ت 
مال���ت را ب���ه دلیل حرص و طم���ع، انفاق نکنی. این تأخیر، آفت اس���ت و 
کت افکنده و در زشتی آن تردیدی نیست و سالم ماندن  عالمی را به هال
کردن عمل،  از آن به مجاه���دت با نفس نیاز دارد. اما تأخیر برای نیکوتر 
بس���یار پسندیده و خوش���ایند خدا است و هرگز پش���یمانی در پی ندارد و 
موج���ب فوت خی���ر نمی گردد؛ زیرا برای تهذیب و آراس���تن عمل اس���ت و 
عی���ن فرمانبرداری. خدا در ق���رآن می فرماید: »بر نیک���وکاران راهی ]برای 

کردن آنان[ نیست.«]]] مغلوب 
کنی، هم���واره تأخیر  گ���ر می خواهی س���نجیده تر عمل  ب���ا وج���ود این، ا
که به تأخی���ر می افکنی، بر  کن؛ یعن���ی همان زمان  را قری���ن ت���وکل بر خدا 
که انگیزۀ  گر  کن ت���ا در وقت منظور، توفیقت دهد. و نی���ز ا خ���دا نیز توکل 
کاهلی اس���ت و از همین روی می خواهی عمل را بدون  کس���الت و  تأخیر، 

1.سورۀتوبه،آیۀ91.
 ش���ناختزمانمناس���ببرایانجامی���کعملیاترکآنبهبصیرتیعمی���قوتأییدیخاصاز
ناحی���هخداوندنیازمنداس���ت.بای���دبدانیمکهفرصتهاچونانابرازباالیس���رم���امیگذرندو
فرصتسوزیبزرگترینخسارتبرایعمرانساناست.یکیازهمتهایسالک،بایدچیدن
میوههایمعنویدرمناسبترینزمانباشد؛همچونکشاورزیاباغداریکهدروقتدروبهسراغ

گراندکیتأخیرکند،جزخسرانمحصولینخواهدداشت. کاشتههایخودمیرودوا
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کن؛ توکل برای  تأخیر انجام دهی، این شتاب را نیز با توکل بر خدا همراه 
گر  مراعات اخالص و عمل، آنچنان که محبوب و خوش���ایند خدا اس���ت. ا
که به انگیزۀ حرص  کوش���یدی  کردی و  در ش���تاب یا تأخیر، بر خدا توکل 
کس���الت، عمل نکن���ی، بلکه انگی���زه ات صحیح و  و تمای���الت نفس���انی یا 
کنی، در مقام  الهی باش���د، در این صورت چه ش���تاب بورزی و چه تأخیر 
»احس���ان« و »نیکوکاری« هستی و بر تو حرجی نیست و بدین وسیله تو 
کنی، محبت خدا را به دست آورده ای؛ چنانکه  چه بشتابی و چه درنگ 
گر بنده ای با فعل یا ترک فعل و ش���تاب و درنگش  گفتی���م. و ا پیش���تر نیز 
برای جلب محبت الهی بکوش���د، بدون شک پیوسته در سیر الی اهلل به 
که از همه جا  که چنین بنده ای را  کرم الهی  پیش می رود، و دور است از 

بریده و به سوی او روی آورده است، براند و وانهد.]]]
که راه تقرب به سوی اهلل منحصر  که هرگز مپندار  نکتۀ دیگر این است 
اس���ت در چند عمل عبادی، همچون نماز و روزه و تالوت قرآن و آموزش 
که جز اینها بی فایده و  گون���ه ای  و علم آم���وزی و خواندن دعا و زیارت ؛ به 
تضییع عمر است. هرگز چنین نیست! ]اما متأسفانه[ بسیاری از برادران 

گرفتارند. دینی ما به این پندار 
ع، تقویت بصیرت مکلفان اس���ت تا آنان با ش���ناخت  به حق قصد ش���ار
کنند. پس هر چه در تقویت بصیرت  کام���ل، او را اطاعت  کاف���ی و بصیرت 

که کوتاهبس���یارعمیقاس���ت.درحقیق���تنویس���ندهبینلزومعاش���قی 1.ای���نچن���دجمل���ۀ
کیدورزیده کردهوبرهردوتوأمانتأ دس���تمایۀجذباتربانیاستوالتزامبهش���ریعت،جمع
کهعش���ق،ب���دونعمل، گم���انبردهاند کام���البهجااس���ت؛زیراع���دهای کید اس���ت.ای���نتأ
و گردهمآمده،بهخواندناش���عار قربالهیرابهارمغانمیآورد.ایناندرجلس���اتس���لوکی
مطالبدرویشمآبانهمیپردازند،ولیپسازجلس���ات،درس���احتعملفردی،خانوادگیو

کهموجبسخطالهیاست،انجاممیدهند. کارهایناشایست اجتماعی،
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ع و داخل در هدف او  و فهم برتر آنها نقش داش���ته باش���د، مطلوب ش���ار
کس  کی���د دارد. اصوال هر  ع بر آن بیش از ام���ور دیگر تأ اس���ت؛ بلکه ش���ار
گرفتار جمود می ش���ود و  فهمش به  کند،  ب���ه عبادات پیش گفت���ه قناعت 
مسائلی همچون وقت نماز و قبله منحصر می گردد و شیطان های جنی 
کسی را از راه دین منحرف می کنند و این خالف  و انسی به راحتی چنین 
کنار عبادات و اذکار و علم آموزی، به  که در  کسی  ع است. اما  هدف ش���ار
گفت وگو و حضور در  گیری آداب و روش های  اموری همچون معامله، فرا
جامعه و نکته س���نجی و پرسش و پاس���خ هم می پردازد، به واقع مرد خدا 
گواه بر ای���ن حقیقت، درک  گویا مرد جز او نیس���ت. بهترین  اس���ت؛ بلکه 

وجدانی و تجربه است.
گیری حرفه و صنعتی بیش���تر بکوش���ی، خدا درهای  تو هر قدر برای فرا
بیش���تری از دانش بر روی تو می گشاید؛ زیرا خداوند سبحان، محسوس 
کسی در پی مسائل  گر  گره زده اس���ت؛ پس ا را با معقول، و دین را با دنیا 
اخروی باشد، بدون مسائل دنیوی به آن نمی رسد؛ زیرا خداوند مسائل 
کمال  که جز با رعایت مسائل دنیوی،  اخروی را این گونه قرار داده است 
نپذیرد. خداوند دنیایی را که مقدمۀ آخرت است، از امور اخروی دانسته 
است. پس دنیا مشمول نکوهش های خدا نیست؛ بلکه در روایت است 
کس از  کند، ملعون اس���ت و هر  کس آخرت را برای خاطر دنیا رها  که »هر 

دنیایش برای آخرتش دست بشوید، ملعون است.«]]]
که ترک آن مذموم و ملعون اس���ت، دنیایی  که دنیایی  روش���ن اس���ت 
ک���ه آدم���ی از راه آن به آخرت می رس���د و امور اخ���روی از رهگذر آن  اس���ت 

1.»لیسمنامنترکدنیاهآلخرتهوالآخرتهلدنیاه.«)منالیحضرهالفقیه،ج3،ص156(
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س���امان می یاب���د. و ای���ن در حقیق���ت دنیا نیس���ت، بلکه آخرت اس���ت و 
که مقدم���ۀ آخرت  ترک���ش، ت���رک آخرت. دنی���ای مذم���وم دنیایی اس���ت 
که در این صورت زائد اس���ت و بیهوده. ام���ا پرداختن به دنیای  نباش���د، 
که مقدمۀ الزم برای رس���یدن به آخرت اس���ت، خواس���ت خدا و  محمود 
موجب تیزبینی و بصیرت است. و این است معنای آنچه در روایات آمده 
که »تجارت نیمی از عقل اس���ت.«]]] همچنین روایت شده است:  اس���ت 
که نه بخش آن در تجارت است و یک بخش در  »عبادت، ده بخش دارد 
گرامی  که رسول  باقی عبادات و طاعات.«]]] مؤید این مطلب، آن اس���ت 
کرد. پیامبران دیگر  اس���الم ؟ص؟ پیش از بعثت برای تجارت به ش���ام سفر 

نیز اهل تجارت بودند.]3]
آدمی فاقد همۀ کماالت است، با اینکه به همه کماالت نیازمند است. 
کمالی در جایی نافع اس���ت و همۀ آنها فی الجمله مایۀ تقویت عقل و  هر 
فزونی زیرکی و بصیرت است. اقتضای حکمت الهی این است که کماالت 
کس���ی بهره خویش را  کنده و در میان مردم پخش باش���د تا هر  در عالم پرا
که شنیدیم،  کس  که سخن حکمت را از هر  ببرد. از همین رو ما مأموریم 
گرچه  که ائمه ؟مهع؟ فرموده ان���د: »حکمت را بگیرید  پذیرا باش���یم؛ تا آنجا 

1.وس���ائلالش���یعه،ج12،ص4.درروای���ت،عبارت»تزی���دالعقل«آمدهاس���ت.روایتیدیگر،ترک
تجارتراموجبنقصانعقلشمردهاست:»ترکالتجارةینقصالعقل.«)کافی،ج5،ص148(
2.»رسولاهلل؟ص؟یقول:الرزقعشرةأجزاءتسعةأجزاءفیالتجارةوواحدةفیغیرها.«)کافی،

ج5،ص319؛وسائلالشیعه،ج12،ص4(
گ���ون،وجامعنگریدردینداری،موانع گونا کردنحقهمۀتکالیفالهیدرس���احات 3.ادا
گرگرفتار س���عادتراازپیشپایس���الکبرمیداردوبهاودوبالبرایپروازمیدهد.س���الکا
کهالزمۀرشد امرمعاشباش���د،ازسلوکبازمیماندوآشفتهخاطرمیشودوجمعیتخاطررا
آنهاهیچنقشینداردوقضای اخالقیاست،ازدستمیدهد.البتهمشکالتیکهسالکدر
کند،هممایۀپاداشالهیاستوهمافزایندۀتوفیق. گرچهتشّتتذهنیایجاد الهیاست،
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از مناف���ق.«]]] و فرموده اند: »دانش را از دهان مردم���ان بیاموزی���د.«]]]
که بنده اش از حکمت ها و  کرده اس���ت  پ���س چون خدای حکیم اراده 
معرفت  ها بهره  مند باش���د، و از طرفی چون معارف در جهان در دسترس 
کسی پذیرا  که حکمت را از هر  همگان اس���ت، به بنده فرمان داده است 
که افراد را  باش���د. همچنین اهل بیت؟مهع؟ به پیروانشان فرمان داده اند 
گفتار بنگر نه  با حق بشناس���ند، نه حق را با افراد.]3] نی���ز فرموده اند: »به 
که  گوینده.«]4] و »دو چیز عجیب و غریب اس���ت: یکی سخن حکمتی  به 
که از  از دهان نابخرد بیرون آید؛ آن را از او بپذیرید. و دوم س���خن پس���تی 

دهان حکیم بیرون می جهد؛ او را ببخشید و بر او خرده نگیرید.«]5]
کرداره���ا و تجارت ها و  گفتارها و  که آدم���ی از  کمال، در این اس���ت  هم���ۀ 
تجربه ها استفاده برد؛ تا آنجا که از ائمه؟مهع؟ نقل شده است که »خردورزی 
که مایۀ  چیزی جز حفظ تجربه ها نیست و بهترین تجربه های تو آن است 
که تجربه دانش���ی اس���ت سودمند.«]]]  گردد.«]]] و »به راس���تی  عبرت و پند 
که باید ب���ه عبادات  گروهی از ب���رادران ایمانی اس���ت  پ���س آنچه در ذه���ن 
کرد، از نیرنگ های شیطان رجیم - لعنة اهلل علیه - است  معمول قناعت 

1.»الحکم���ةضال���ةالمؤمنفخ���ذالحکمَةولومنأه���لالنفاق.«)نهجالبالغ���ه،حکمت80؛
بحاراالنوار،ج2،ص99(

2.منیةالمرید،ص240؛بحاراالنوار،ج2،ص99.
3.»وأم���االمحق���ونفیعرفونالرجالبالحقالالح���قبالرجال.«)أبوجعفراإلس���کافی،المعیار

والموازنه،ص5(
4.»خ���ذالحکمةممنأتاکبه���اوانظرإلیماقالوالتنظرإلیمنقال.«)علیبنمحمداللیثی
الواسطی،عیونالحکموالمواعظ،ص241؛بحاراالنوار،ج2،ص99؛غررالحکم،ج1،ص355(
کلمةحکمةمنس���فیهفاقبلوهاوکلمةس���فهمنحکیمفاغفروه���ا.«)أحمدبن 5.»غریبت���ان

محمدبنخالدالبرقی،المحاسن،ج1،ص230؛بحاراالنوار،ج2،ص44(
6.بحاراالنوار،ج77،ص208.

7.»التجاربعلممستفاد.«)عیونالحکموالمواعظ،ص43(
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که می خواهد آدمی را به این بهانه از رس���یدن به مقامات عالیه بازدارد. 
گمانی  که چنین  گذش���تگانی  به تجربه نیز ثابت ش���ده اس���ت و از احوال 
کردن،  گونه رفتار  که این  کرده اند نیز به دست می آید  برده و به آن عمل 
کسب  کم فهمی و نابخردی اس���ت و انس���ان را به ترقی نرسانده، از  از س���ر 
که دوست داشتیم شما را از  مقامات عالیه بازمی دارد. این، نکته ای بود 
گاه سازیم. از قانوِن »هر چه را با شدیدتر از خودش بسنجی، به نظر  آن آ
آس���ان می آید« حقارت دنیا و امور مربوط به آن در قیاس با آخرت و امور 

مربوط به آن به دست می آید.
که همۀ  ک���ه روی ب���ه س���وی اهلل دارد این اس���ت  کس���ی  از ام���ور الزم ب���ر 
کند و به آنچ���ه از دنیا به او می رس���د دل  هم و غ���م دنی���ا را از دلش بی���رون 
نبن���دد و از آنچه از او فوت می ش���ود، غمگین نگ���ردد. چگونه؟ در حاالت 
کند و فنا و زوال و دگرگونی های دائمش را در نظر آورد. عاقل را  دنیا تامل 
کند؛ بلکه دنیا در حقیقت در  که پایدار نیست، توجه  که به چیزی  نشاید 
گیریم که این دنیا را - آنچنان که شیطان مردم را به  نظر او چیزی نیست. 
اش���تباه انداخته و آن را چیزی پنداشته اند - چیزی بدانیم؛ ولی بی شک 
که خداوند برای اولیائش برگزیده است، هیچ نسبتی  با لذت های اخروی 
که دنیا حس���نی داشته باشد، این حسن و جمال در  ندارد. پس بر فرض 

قیاس با حسن و جمال آخرت، فانی است و به حساب نمی آید.
که به دنیا از  کس  که آن  گر نیک بنگری و بیندیش���ی، درمی یابی  پس ا
که مقدمۀ آخرت است، اهتمام  که دنیا اس���ت، نه از آن جهت  آن جهت 
که نیستی محض است  کرده است  می ورزد، در حقیقت به چیزی توجه 
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و باطل مطلق.]]]
که  ک���ه روش اهل بیت؟مهع؟، این اس���ت  پ���س ای ب���رادر ایمانی! بدان 
ک���ه دنیا  کنن���د و ت���و بدانی دنی���ا از آن جهت  کوچک  دنی���ا را در نظ���ر ت���و 
گ���ر دنیا را چی���زی بدانی و بخواه���ی آن را برای  اس���ت، هیچ اس���ت. پس ا
کنی، از روش اهل بیت؟مهع؟ دور افتاده ای. پس  چیز بهتری )آخرت( ترک 
که  که دنی���ا را آنچنان  کن  ع  گ���رد آور و ب���ه درگاه الهی تض���ر اندیش���ه ات را 
اهل بیت؟مهع؟ می بینند، ببینی تا از پیروان ایش���ان باشی؛ وگرنه آنان در 

مسیری خواهند بود و تو در مسیری دیگر.
که  که دنیا چیزی نیس���ت  گر فکر صحیح و صائب تو بدین جا رس���ید  و ا
کس���ی در پی آن باش���د و به س���وی آن بش���تابد، همۀ هم���ت و توجهت را 
که منش���أ آن  کاری س���ر زد  گر از تو  به س���وی خ���دا و فرمان او بگردان. اما ا
طبیعت و غریزه یا فریب شیطان - لعنة اهلل علیه – بود، ]ناامید مباش[؛ 
گفتاری اس���ت  زیرا از روی قصد و اراده نبوده اس���ت و همچون خطاهای 
که دیگری تو را  گاه از انس���ان س���ر می زند و یا همچون س���خنی اس���ت  که 
با نیرنگ و فریب بدان واداش���ته اس���ت، یا همچون سهو و نسیان است. 
پس تو می توانی در زیارت جامعه، خطاب به امامان معصوم؟مهع؟ بگویی: 

راهه���ایبریدنقلبازدنیا،توجهبهناپایداریآناس���ت.دنی���ایمذموم،عالقهبه 1.یک���یاز
گرخدادنیارادرچشمآدمی ش���هواتدنیاییاست؛وگرنهذاتدنیانهخوباس���تونهبد.ا
قرآنه���متحریمکنندگان زینتبخش���د،بیش���کچنیندنیاییممدوحاس���توخداونددر
گرشیطاندنیارادرچشمآدمیزینتبخشد، کردهاست.وا زینتچنیندنیاییرانکوهش
بیشکچنیندنیاییمذموماستوهمچونپرهیزازمارخوشخطوخالیکهزهریجانکاه
کهآدمینفس کرد.راهغلبهبرتوجهبهدنیایمذموم،آناس���ت اوپرهیز دردهاندارد،بایداز
کش���یدناز خ���ودرابفریب���د؛یعنیباوعدۀپاداشبزرگوتمامناش���دنیاخرویاورابهدس���ت
گردنیاطال وادارد.چهنیکوفرمودهاس���تامیرالمؤمنین؟ع؟:»ا کوچکولذاتزودگذر دنیای
و وآخرتخزف)س���فال(باش���د،منسفالآخرترابرطالیدنیاترجیحمیدهمکهآنپایدار

وبیمقدار.« گذرااست؛امابهحقیقتآخرتطالییپایداراستودنیاسفالیناپایدار این



66

   راه خدا   |  در پرتو سیرۀ اولیاء

»م���ن همواره مطیع ش���ما هس���تم.«]]] زیرا تو در حال توج���ه - نه در حال 
س���هو و غفل���ت - ج���ز آنان را اطاع���ت نمی کنی، و دشمنانش���ان را س���زاوار 
کنی یا دچار س���هو  اطاع���ت نمی بین���ی، مگ���ر اینکه فریب بخ���وری یا خطا 
که  گاه در خالف آنچه مقصودت بوده اس���ت واقع ش���وی  ش���وی و ناخودآ
در ای���ن صورت بالفاصله صادقانه توجه می کنی و از خداوند به جد طلب 
گناه اس���ت.]]] و  بخش���ش می کنی؛ چون قصد تو اس���تمرار بندگی و فرار از 
گناهی اص���رار ورزد و از آن  ک���ه بر  کس  مص���داق این حدیث نیس���تی: »آن 
که خدا را تمسخر می کند.«]3] پس  کسی است  استغفار نیز بکند، همانند 
گویا به  تو چون قصد طاعت داری، از »مسخره کنندگان پروردگار« نیستی. 
که می گوید:  همین نکتۀ بلند اشاره دارد حضرت سید الشهداء؟ع؟، آنجا 
گرچه عمل من همیشه و پیوسته بر سبیل طاعت  که  »خدایا، تو می دانی 

نیست، اما محبت تو و عزم طاعت در وجود من همیشگی است.«]4]
پس همۀ اینها متوقف است بر اینکه حب دنیا از دل آدمی بیرون رود؛ 
کارهای دنیایی  کاری از  که تصمیم داشته باشی هیچ  گرچه به این معنا 

1.»مطی���علکمع���ارفبحقکممقربفضلکممحتمللعلمک���ممحتجببذمتکم.«)صدوق،
الرضا،ج1،ص307( عیونأخبار

2.ایننمونهایازواقعنگرینویس���ندهدرتربیتاخالقیاس���ت.لغزشحاصلازسهووغفلت
گردد؛زیراقلبدائمادرحالدگرگونیاس���تواینطبیعت هرگزنبایدباعثناامیدیس���الک
وسرش���تقلباس���ت.مهمآناس���تکهآدمیاهلتوبهباش���دکهخداتوبهکنندگانرابهمانند
طالبانطهارتباطنیدوستدارد.درپارهایروایاتمؤمنبهشاخۀگیاهتشبیهشدهاستکه
گاهبهچپوراس���تمیلمیکند،اماغالباراس���تواس���تواراست.اینمطلبنزداهلمعرفت
معروفاستکهدرسلوکتکاملیسالک،انابهوتوبهازغفلتولغزشچهبساباعثسرعت

سیرسالکگردد؛گوییسالکبهدنبالجبرانخسارتناشیازغفلتخویشاست.
3.بحاراالنوار،ج93،ص281.

4.»إله���یأن���کتعلمأنیوإنلمتدمالطاعةمنیفعالجزمًافق���ددامتمحبةوعزمًا؛الهیتو
گاهیدرعملرش���تۀطاعتمپارهمیش���ود،اماعزمومحبتمبهتودائمیاس���تو که میدانی

خللنمیپذیرد.«)بحاراالنوار،ج98،ص225(
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ک���ه دنیای���ی اس���ت، انجام نده���ی؛ زیرا دنی���ا مقصد هیچ  را از آن جه���ت 
گر  عاقل���ی نیس���ت؛ وگرنه از جرگۀ عاق���الن بیرونی و از جمل���ۀ دیوانگانی. ا
که برایت  گونه ای  ای���ن مطلب را در وجودت محکم و ملکه س���اختی، به 
گفتیم و نیز دیگر مقامات عالیه،  که پیش���تر  کرد، به هدفی  بدیهی جلوه 

دست خواهی یافت.
گفتیم، غنیمت دان و از بی خبران مباش. آنچه در این باب 
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که روی به س���وی او و درگاه او دارد، ب���رای آنکه در راه  س���الک راه خ���دا 
کن���د. راهنمایان این  نمان���د و به مقصود برس���د، باید ام���وری را مراعات 
که پیمودن  کرده اند  راه، یعنی اهل بیت؟مهع؟، بش���ر را به ام���وری هدایت 
راه خ���دا را ب���رای او آس���ان می کنند؛ وگرنه در راه می مان���د و بلکه به عقب 

برمی گردد. این امور عبارتند از:
ک���ه هم���ۀ خی���رات و خوبی ه���ا در نزد خدا اس���ت و  آدم���ی بای���د بداند 
گر با خلق خدا معاش���رت می کنی،  نبایس���ت خیر را از غیر او بجوید. پس ا
باید معاش���رتت در حقیقت طلب خش���نودی خدا باشد و آنچه در نزد او 
اس���ت؛ یعنی همۀ همتت در معاشرت با دیگران، احسان و نفع رساندن 
که خلق خ���دا »عیال«]]] او هس���تند و  ب���ه آنان باش���د. مگر نه این اس���ت 

اومحسوبمیشود. 1.»عیال«یعنیکسیکهمعاشاوبرعهدۀشخصیدیگراستونانخور
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که در روایات امامان؟مهع؟ آمده است »محبوب ترین مردم در نزد  آنچنان 
که نفعی به عیال خدا برساند«؟]]] کسی است  خدا 

گ���ر می خواهی محبوب تری���ن خلق خدا در نزد او باش���ی و از  بنابرای���ن ا
که با نفع رس���اندن  این راه به عالی     ترین مقامات برس���ی، نخس���ت بدان 
به مردم، تو خود بیش���تر از آنان نفع می بری؛ زیرا از راه س���ودمندی برای 
مردم به مقام محبوب ترین خلق در نزد خدا می رسی. چه سودی بیش 

که نفعی برتر از این نیست.]]] از این؟ از هر چه جز این، چشم بپوش 
کنون که اصل معاشرتت با مردم برای رساندن نفع و خیر به آنان است،  ا
اواًل باید خود را برای تحمل بدی ها و مقابله به مثل نکردن آنان، آماده کنی، 
که این نخس���تین درجۀ احسان به مردم اس���ت. ثانیًا باید به این نیز قانع 
که بدی را با نیکی پاس���خ  کنی  نباش���ی؛ زیرا تو می خواهی به امامانی اقتدا 
می دادند و کسانی را که به ایشان ستم می کردند، می بخشیدند و با کسانی 

که از آنان می بریدند، صلۀ رحم می کردند و از اهل بخل نمی رنجیدند.
گر کسی به تو بدی  که ا کنی و شیوه ات این باشد  پس باید خود را آماده 
کار را دریابی و به پیامبر  کنی تا به این وسیله شرافت این  کرد، تو احسان 
ک���ه امیرالمؤمنی���ن علی ؟ع؟ فرم���ود: »محبوب ترین  کن���ی،  و آل او اقت���دا 

کند.«]3] که به پیامبرش اقتدا  کسی است  آفریدگان در نزد خدا 

1.»ع���نأب���یعبداهلل؟ع؟قال:قالرس���ولاهلل؟ص؟:الخلقعیالاهللفأح���بالخلقإلیاهللمن
نفععیالاهللوأدخلعلیأهلبیتسرورا.»)کافی،ج2،ص13(

2.بسیاریازمردمدرهنگامنیکیبهدیگران،دردلیابرزبان،خودراولینعمتآنانمیپندارند.
گیرندۀاحسان؛زیرااز گرنیکبنگرند،احسانآنانبهمردم،بیشتربهنفعخودشاناستتا اماا
اینرهگذراستکهبهمقاماتعالیمیرسندوسزاواربهشتمیشوند.آنچهنیازمندازانسان

کریممیگیرد،متاعدنیویاست؛اماآنچهنصیببخشندهمیشود،مقاماخرویاست.
3.نهجالبالغه،خطبۀ160.
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آری ت���و با احس���ان به دیگ���ران در برابر ب���دی آنان به ای���ن مقام عالی 
دست می یابی. 

گر به  که ش���ما با هم���ۀ فقر و تنگدس���تی، ا نکت���ۀ مهم دیگر این اس���ت 
کری���م اس���ت و بی نیاز،  که  کردی���د، خداون���د س���بحان  ب���دکاران احس���ان 
ً شما 

کند و قهرا که در برابر بدی های شما به شما احسان  سزاوارتر است 
کردن او  ب���ا این رفتارت���ان در برابر خداوند دلیل و بهانه ای برای احس���ان 

به خود دارید. 
خداوند س���بحان ش���ما را به احس���ان به ب���دکاران فرمان نداده اس���ت 
کردی من  گ���ر تو با دیگ���ران چنین  که ا مگ���ر برای ی���ادآوری این حقیقت 
کنم. فایده این معامله برای تو از نفعی  گونه رفتار  که با تو این  سزاوارترم 
گر به  که تو در برابر بدی دیگران به آنان می رس���انی بیش���تر اس���ت؛ بلکه ا
که بدی دیگران به تو چون مقدمۀ  چش���م بصیرت بنگری، خواهی دید 
کردن در حق خود  رسیدن به این مقامات بلند است، در حقیقت نیکی 
که بر آن شکرگزار باشی؛ چه رسد به اینکه بخواهی  بوده است و می طلبد 

گزاری.]]]  گیرندۀ احسان، منت  بدی را با بدی پاداش دهی یا بر 
که تو مظلوم باش���ی و  همۀ این س���خنان، بر این فرض اس���توار اس���ت 
کی باشی، چنانکه  گر تو ظالم و ش���ا کرده باش���ند؛ اما ا دیگران به تو بدی 
کس  کثر مردم چنین اند، مطلب روش���ن تر اس���ت. چون ما تا امروز هیچ  ا

1.ایننکتهازثمراتش���یرینتغییرنگرشس���الکبههس���تیوحرکتزندگیاست.بیجهت
گامنخستسلوکتکاملیآدمیاست.دشمنیدیگرانباانسان نیستکهمعرفتوبصیرت
درنظرس���الکیکهدارایایننگرشاستبااینکهبایدمنشأتاریکیوستمگردد،اسبابقرب
کهدرهمۀحاالتوبهخصوصدر بهحقتعالیمیش���ود،وس���الکبرهمگاناثباتمیکند
هنگامبروزاس���بابخشموشهوت،بندۀموالیخویشاست.آری،خشموشهوتلغزشگاه

همگانبودهوهمیشهازاسبابگرفتاریبهآتشدوزخیاجهنمدوریازخداونداست.
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کی نباش���د و به دو نفر- چه بد باشند و چه  که از دیگران ش���ا را ندیده ایم 
که اختالف  داش���ته باش���ند و یک���ی از آن دو اعتراف  خ���وب - برنخوردیم 
کرده ام! بلک���ه حتی خوبان و  که من به او س���تم و به حق او تج���اوز  کن���د 
کرده،  اه���ل تقوا، همیش���ه در مقام ن���زاع با دیگ���ری، ادع���ای مظلومیت 
کرده ایم و بدی ه���ای او را تاب آورده ایم.  می گوین���د: ما به فالنی نیکی ها 
اینان به عم���د دروغ نمی گویند و جرأت دروغ هم ندارند، اما فریب نفس 
ام���اره را خورده ان���د. نفس اماره، باطل را حق می نمایاند تا امر بر انس���ان 
ع حکی���م فرموده  کند. بدین رو ش���ار مش���تبه ش���ود و باطل، ح���ق جلوه 
گواهی انسان عادل به نفع خودش نافذ نیست و در اینجا نباید بر  است: 
ع درس  کرد. انس���ان عاقل منصف باید از این رفتار شار عدالتش اعتماد 
کند و ش���هادتش را درب���ارۀ خویش نپذیرد؛  بگی���رد و نف���س خود را متهم 

ع نپذیرفته است. چنانکه شار
پ���س تو با دیگ���ران ف���رق می کنی. می بایس���ت به خ���ود با دی���دۀ اتهام 
گر معاشرتت  بنگری، اما به دیگران حس���ن ظن داش���ته باش���ی؛ به ویژه ا
گر به تعاملت با دیگران  با آنان برای نفع رس���اندن باش���د، نه نفع بردن. ا
گونه بنگری، به آرامش می رس���ی؛ زیرا به دیگران طمع نداری، بلکه  این 
احس���اس بی نیازی می کن���ی. و ای���ن بزرگ ترین بی نیازی اس���ت؛ آن هم 

بی نیازی جان آدمی.
که در پی آزار آنان نباش���ی و  پس نخس���تین نفع تو به مردم این اس���ت 
قبل از همه آزار خودت را از آنان برداری و س���پس خود را برای تحمل آزار 
کنی. در این  کنی و نیز احسان به آنان را وجهۀ همت خویش  آنان آماده 
گر در برابر احسانت به خلق، از آنان احسان ببینی، بسیار برای تو  حال، ا
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که  لذت بخش خواهد بود و بر جانت خواهد نشس���ت؛ زیرا نعمتی است 
که تو احسانشان  که مردم می خواهند  گر دیدی  انتظار آن را نداشتی. و ا
گرچه بدان محتاج نباشی؛ زیرا قبول احسان، احسان  را بپذیری، بپذیر، 
اس���ت و نپذیرفتن احسان، مایۀ آرزده خاطری آنان. و فرض بر این است 
که ب���ه مردم بدی  گرفته ای  ک���ه مأموری - تصمی���م  ک���ه ت���و -  همان گونه 
که احسان آنان در برابر نیکوکاری تو، تعارفی بیش  گر دیدی  نکنی. ولی ا
که نپذیری تا به خودش���ان برگردد،  نیس���ت و توق���ع آنان از تو این اس���ت 
که  گر دیدی  پس احس���ان آنان را بپذیر و س���پس به خودشان بازگردان. ا
که ارزش  که احسانشان را بپذیری، ولی با چیزی  مقصود آنان این است 
که این خود احسانی دیگر  کار را بکن،  کنی، این  آن بیش���تر است جبران 
که احسانش���ان به طمع  که ت���و فهمیده ای  اس���ت. و به روی آن���ان نیاور 

جبران با چیزی بهتر بوده است. این نیز احسانی است به آنان.]]]
باری؛ ای برادر، »همانا خداوند همگان را به عدالت و احس���ان فرمان 

کنی،  همان گونه با تو رفتار می کنند.«]3] گونه رفتار  می دهد«]]] و »تو هر 
که نیکی به مردم، تنها در بذل مال و بخش���ش نیس���ت. بسیارند  بدان 
که مال خود را می بخشند اما بخشش آنان احسان نیست، بلکه  کس���انی 

 واقعنگرینویس���ندهدرس���لوکخاصخویشاس���ت.نرمخوییاز 1.اینهمنمونهایدیگراز
گاهیمؤمنانهمدیگرراآزردهیاغمگینمیکنند؛غافل ویژگیهایاساس���یس���الکاس���ت.
آنکهشکس���تندلمؤمنروانیس���توجبرانآنالزماس���ت؛اینجبراننیزمقامیدیگربرای از
 ک���هدیگراندر کوش���یدیم کس���ینرس���یدوحتی مؤم���نرقممیزند.وقتیازجانبماآزاریبه
اندیش���ۀسودرس���انیبهدیگرانبودی���م،همۀاینها کنندوهموارهدر آس���ایشوامنی���تزندگی
رادش���وارمیکند،حیلههاو کار وس���یلهاس���تبرایارتقایمعنویوآرامشقلبیما.اماآنچه
کهدائمادنیارادرنظرمامیآرایدوعملزشتمارازیبامینمایاند فشارهاینفسامارهاست

کارهایزیبایدیگرانپردهمیاندازد. وروی
2.سورۀنحل،آیۀ9:»إناهللیأمربالعدلواألحسان.«

3.»کماُتدینُتدان.«)کافی،ج2،ص134(
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مصداق آزار و آزردن خاطر دیگران است؛ زیرا همراه صدمات و پیامدهایی 
گرچه قصدشان نیکوکاری است، چون روش نیکوکاری را از  است.]]] اینان 

اهل بیت؟مهع؟ نیاموخته اند، به چنین پیامدهایی مبتال می گردند.
گ���ر می خواهی بر طب���ق روش اهل بیت؟مهع؟ حاجت ب���رادر ایمانی ات  ا
ک���ردن حاج���ت  ک���ه ائم���ه؟مهع؟ فرموده ان���د روا  روا س���ازی، بای���د بدان���ی 
کوچک بش���ماری تا  کار خود را  ک���ه اوال  کمال می رس���د  مؤم���ن، آن���گاه به 
گردد، و  گ���وارا  کار ش���تاب ورزی تا  ب���ه لطف الهی بزرگ ش���ود، ثانیا در آن 
کمال  ثالثا آن را بپوش���انی تا به لطف حق آش���کار ش���ود؛ وگرنه احسان تو 
نمی پذی���رد؛ بلک���ه حاجت مند را می آزارد]]]. متأس���فانه م���ردم حاجتی را 
ک���ه روا می س���ازند، با اموری دیگر خلل می رس���انند و لذا حاجت مؤمن را 
که  که شایس���ته اس���ت، برنمی آورند. و این، خسارتی بزرگ است  آنچنان 
هم تلخی انفاق مال را بچش���ی و هم ثمرۀ مطلوب از آن)ادخال سرور در 

قلب مؤمن( برآورده نشود.
کنند،  گاه می خواهند نیازی را برآورده  که هر  م���ردم را این گونه می یابی 
نخست وعده می دهند و سپس به تأخیر می اندازند و امروز و فردا می کنند 
که از مرگ بدتر است می چشد؛  و در نتیجه صاحب حاجت تلخی انتظار را 
بلکه تلخی ناامیدی از برآوردن حاجتش را چندین بار می چش���د، و پس 
گاه صاح���ب حاجت، تلخی  از مدت���ی طوالنی نی���ازش برآورده می ش���ود. 

 کهدرپیآنآزاراستوقرآندربارۀآنهشدار 1.ایننوعاحسانها،مصداقصدقهایاست
دادهاست:سورۀبقره،آیۀ264.

2.»الیس���تقیمقضاءالحوائجإالبثالث:تصغیرهالتعظم،وس���ترهالتظهر،وتعجیلهالتهنئ؛
یمتاخودبزرگیوعظمتش کاملنیس���تمگرآنکهآنراکوچکبشمار قضایحاجتمؤمن،
کنیمتاخودآشکارشود.«)علی گردد،آنراپنهان گواراتر کنیمتا کند،درآنتعجیل راآشکار

بنمحمداللیثیالواسطی،عیونالحکموالمواعظ،ص543(
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درخواس���ت، تلخی ش���رم، تلخی انتظار، تلخی ناامیدی و تلخی سس���تی 
که مردم وعده  وعده دهن���دگان را با هم تحمل می کند؛ تنها به این دلیل 
می دهند اما بر وعدۀ خویش جامۀ عمل نمی پوش���انند. سوگند به خدا، 
پس از این همه تلخی و س���ختی، برآوردن حاج���ت نیازمند لذتی برای او 

گناه این گونه رفع نیاز، بیش از نفع و ثوابش می باشد. ندارد. 
که با  کوچک ش���مردن حاجت ب���رادر مؤمن نیس���ت  ع���ادت م���ردم، 
کعبه بیش���تر  که از  خ���ود بگوین���د »حاجت مؤمن در قیاس با حرمت او 
گاه توقع  اس���ت،]]] ناچیز است«؛ بلکه ش���یوۀ مردم منت گزاری است و 
کند  کار، بندگی خدای را رها  که ش���خص محتاج به خاطر ای���ن  دارن���د 

گردد!  و بندۀ آنان 
کردن احس���ان خود نیست تا به اخالص  همچنین عادت مردم پنهان 
گرچه در حدیث قدسی آمده است: »ای بندۀ  گردند و از ریا دور ؛ ا آراسته 
کردن آن.« بلکه  کردن عملت و بر من اس���ت آش���کار  من، بر تو باد پنهان 
مردم احسانش���ان را برای همه آش���کار می کنند و جار می زنند. آری؛ این 
که همه می دانیم و آنچه عیان است، چه  اس���ت عادت ناپس���ند مردمان 

حاجت به بیان است.]]]

1.»ع���نأبیعبداهلل؟ع؟قال:المؤمنأعظمحرمةم���نالکعبه.«)صدوق،الخصال،ص27؛
بحاراالنوار،ج67،ص71(

2.ازکارهایمهمیکهسالکبایدبهآنمتوجهباشدهمینمسئلۀپرهیزازتکّدرخاطردیگرانو
بهخصوصانسانهایبیگناهاست.ناراحتساختندیگرانمایۀانواعبدبختیهااست.البته
هرچهبندهایبهخدانزدیکترباش���د،ناراحتساختناوزشتتراست؛زیراخداونددرکمک
بهبندگاندلشکستهخودشتابمیکند.مگرنهایناستکهخدادردلهایشکستهاست؟
درروایتاس���تکهزنیگربهایراحبسکردونگذاش���تکهاززمینخداتوش���هایبرگیرد،خود
همبهاوخوراکینخوراندوبهخاطرهمین،بهدوزخدرآمد.اینثمرۀگربهآزاریاست!ببینیدآزار

بندهایکهباخداسروسّریداردچهمجازاتیدرپیخواهدداشت؟!
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که احسان به دیگران عمدتًا در  گفتیم به خوبی دانس���ته ش���د  از آنچه 
گفتیم. که  بذل مال خالصه نمی شود، بلکه رعایت اموری است 

کنیم و خاطرش  که بر وفق مرادش عمل  احسان به دیگری، آن است 
که می خواهد چیزی را از او پذیرا باش���ید، احسان  کس���ی  را نیازاریم. مثاًل 
گر خواس���تی، می توانی  ک���ه آن را از او بپذیرید. البته ا ب���ه او به این اس���ت 
مانند یا بهتر از آن را به او ببخش���ی تا دس���ت باال را تو داشته باشی. البته 
این از باب مثال بود؛ وگرنه بر انسان اهل تأمل در دقایق و نکات تربیتی 

اهل بیت؟مهع؟، موارد دیگر مخفی نخواهد بود.
گر معاش���رت تو با دیگران برای نفع رسانی به  که ا نکتۀ دیگر این اس���ت 
که جز به  گونه ای  آن���ان اس���ت و نفع بردن از م���ردم را در نظر نداری - ب���ه 
خدای بخشنده و بی نیاز امید نبسته ای- پس نباید همۀ اوقات و همت 
ت���و صرف مردم ش���ود؛ زیرا تو از ط���رف اهل بیت عصم���ت و طهارت؟مهع؟ 
که دوست هستی  که »از ش���مار دوس���تانت بکاهی، بلکه با آنان  مأموری 
که توجه تو از خالق  از در انکار وارد ش���و.«]]] حکمت این فرمان، آن است 
غ الب���ال بودن از هر چه ت���و را از خدا و  ب���ه خلق معطوف نش���ود. چه، فار
که از راه معاشرت با مردم به دست  عبادت غافل می کند، معنویتی است 

که در انگور نیست.]]] نمی آید. آری؛ در پرهیز فایده ای است 
از همی���ن رو وقت���ی از معصوم؟ع؟ پرس���یدند: چ���را در وادی عقیق 
گر  ب���ه خل���وت نشس���ته اید و تنهای���ی را برگزیده ای���د، فرمود: »ت���و نیز ا

1.عنأبیعبداهلل؟ع؟قاللهالمعروفالکرخیأوصنییابنرسول.قال؟ع؟أقللمعارفکقال
زدنیقالأنکرمنعرفتمنهم.قالزدنیقالحسبک.«)ابنفهدالحلی،التحصین،ص11(

که 2.»فیالحمیةمعنیلیسفیالعنب.«ضربالمثلعربیاس���ت؛یعنیدرس���تاس���ت
انگورخاصیتهایفراوانیداردوخوشمزهاست؛اماگاهیپرهیزازآنواجباستوسودی

کهدرپرهیزازآنوجوددارد،درخودآننیست.
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ش���یرینی خلوت را می چش���یدی، از خودت نیز وحشت می کردی.«]]]
که به آمدو ش���د با مردم  که ش���ما آنجا  ب���ه هر روی، مقصود این اس���ت 
ح دادیم؛ یعنی چنان  که شر کنید  گونه ای معاش���رت  نیازمندید، باید به 
که از امور عبادی خویش بازمانی؛ بلکه  به خدمت خلق مش���غول نشوی 
ع ب���ه درگاه حق و  کنی: بخش���ی برای تضّر می بایس���ت اوقاتت را تقس���یم 
کنی. آری؛ بهرۀ تو  بخشی برای معاشرت با مردم، تا رضایت خدا را جلب 
از بخش اول)عبادت( باید بیش���تر باش���د؛ بلکه می بایست همۀ هّم و غم 
تو همان باشد؛ زیرا از انسان همین را خواسته اند و بلکه با اهمیت دادن 
گر معاشرت  به بخش اول، بخش دوم نیز عبادت محسوب می شود؛ اما ا
با خلق به توجه به خالق باز نگردد، مایۀ میل به لذت های نفسانی است 
و در نتیجه وزر و بال خواهد شد و از این راه به دنیا می رسی، نه آخرت، و 
که مردم واقع اند؛ یعنی ظلم یا شکایت از دست  در همان واقع می شوی 
کی اند و تو هرگز رضایت  که مردم پیوس���ته از تو ش���ا گونه  دیگ���ران؛  همان 

آنان را به دست نمی آوری.]]]
باری؛ هیچ خیر و آسایش���ی نیس���ت مگ���ر در ذکر خ���دا و روی آوردن به 
که همۀ امور مهم دنیا و آخرت بر تو آس���ان می گردد؛  او. از این راه اس���ت 
که س���ختی ها و  کردن به او موجب می ش���ود  ام���ا غفل���ت از خدا و پش���ت 

گرفتاری ها و غم های بسیار به انسان روی  آورد. 

1.»وقیلله:خلوتبالعقیقوتعجبکالوحده.فقال؟ع؟:لوذقتحالوةالوحدهالستوحشت
مننفسک.«)تحفالعقول،ص370(

که گیرد؛زیراچهبسابرخیسالکاننوسفربهاموریمیپردازند 2.اینشرطنبایدموردغفلت
کهغفلتزااست.مثالبرایاصالحبین بهامریمیپردازند کار ریشهالهیداردولیدرضمن
گویاخودیکیازدوطرفدعوا که دومؤمنبهمحلیمیروندوچناندرگیرمس���ئلهمیش���وند

هستندولذابهدرشتیسخنمیگویندیاغیبتغیرمجازمیکنندو...
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ک���ه مراعاتش بر س���الک   گفتی���م، نخس���تین ام���ر از ام���وری بود  آنچ���ه 
راه خدا الزم بود.

کن���ی؛ زیرا  ک���ه حقوق م���ردم را برای خ���دا رعایت  گام دوم ای���ن اس���ت 
پاسداری از حق مردم برای خدا، در واقع مراعات حقوق الهی است. 

که حقوق مردم بس���یار  گ���ر در پی رعایت حقوق مردم هس���تی، بدان  ا
گاه باش���ی و  اس���ت و ت���و باید آنه���ا را بدانی تا از حق���وق الهی دربارۀ آنان آ
گ���ر از عهده  کنی، و ا کم���ک بخواهی ت���ا حقوقش���ان را ادا  س���پس از خ���دا 
که اعتراف و اعتذار، خود به مثابۀ  کنی  برنیامدی، به این ناتوانی اعتراف 

ادای حق آنان است.
ک���ه می گوید  »علی ولی خدا اس���ت«، چگون���ه می توانی  ح���ق مؤمنی را 
کنی؟  کنی؟ بلکه چگونه می توانی حق او را بشناس���ی و یا حتی تصور  ادا 
که این سخن  کسی است  گویندۀ این س���خن، ادامۀ حق  هرگز! زیرا حق 
در حق او است؛ یعنی علی بن ابی طالب ؟ع؟. و حق او دنبالۀ حق رسول 
کنون تو چگونه می توانی  خدا؟ص؟ و حق ایش���ان ادامۀ حق خدا اس���ت. ا
که  کرم؟ص؟ به ابوذر فرمود: »به راس���تی  که پیامبر ا کن���ی،  ح���ق خدا را ادا 
که بن���دگان از عه���دۀ ادای آن برآیند و  حق���وق اله���ی بزرگ تر از آن اس���ت 
که هر  که به شمار آید. پس بر مردم است  نعمت هایش بیشتر از آن است 

کنند.«]]] صبح و شام به پیشگاه الهی توبه و انابه 
که ب���ه علی؟ع؟ اش���اره می ک���رد، خطاب به  رس���ول خ���دا؟ص؟ در حالی 
گرچه قاتل  برخی اصحابش���ان فرمودند: »دوس���تدار او را دوس���ت ب���دار، 

کثرمن إننع���ماهلل-عزوج���ل-أ 1.»ی���اأب���اذر،إنحق���وقاهللأعظمم���نأنیقومبه���االعباد،و
أنیحصیهاالعباد،ولکنأمس���واتائبینوأصبحواتائبین.«)ش���یخطوسی،األمالی،ص527؛

بحاراالنوار،ج77،ص7(.
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گرچه پ���در و فرزندت  پدر و فرزندت باش���د و دش���منش را دش���من ب���دار، 
گر صرف دوست داشتن علی؟ع؟، شما را به دوستی  که ا باشند.«]]] بنگر 
گرچه او قاتل پدر و فرزند ش���ما باشد، آیا نوبت به  و بخش���ش وامی دارد، 
گذش���ت و بخشش نسبت به چنین  پایین تر از این می رس���د؟ در ضمن، 
که مقتضای دوس���تی اس���ت،  کاف���ی نیس���ت، بلک���ه باید آنچن���ان   کس���ی 
گر جانت���ان را فدایش  کنید؛ بلکه ا کرام و احت���رام  او را دوس���ت بداری���د و ا
که این ش���خص بدو منسوب است، یعنی  کس  کنید، نس���بت به حق آن 
علی؟ع؟، اندک است.]]] ش���اعر چه نیک سروده است: »دوست داشتن 
دیار محبوب، قلب مرا بی خود نساخته است؛ بلکه دوست داشتن خود 
گر ت���و با محب علی؟ع؟ از  که دل مرا برده اس���ت.« آری، ا محبوب اس���ت 
کند و همۀ  که با تو مدارا  در تس���امح و مدارا درآمدی، خدا سزاوارتر است 
گناهانت را به خاطر محبتت به علی؟ع؟ ببخشاید؛ زیرا به یقین خدا از تو 

علی؟ع؟ را بیشتر دوست دارد.]3]

1.»عنالحسنبنعلیبنمحمدبنعلیبنموسیبنجعفربنمحمدبنعلیبنالحسین
ب���نعل���یبنأبیطالب؟ع؟ع���نأبیه،عنآبائ���ه؟ع؟قال:قالرس���ولاهلل؟ص؟لبعضأصحابه
ذاتی���وم:ی���اعبداهلل،أحببفیاهللوأبغ���ضفیاهلل،ووالفیاهلل،وعادف���یاهلل،فإنهالتنال
إنکثرتصالتهوصیامهحتییکونکذلک، والیهاهللإالبذلک،والیجدرجلطعماالیمانو
کثرهافیالدنیا،علیه���ایتوادون،وعلیهایتباغضون، وقدص���ارتمؤاخاهالناسیومکمهذاأ
وذلکالیغنیعنهممناهللش���یئا.فقالله:وکیفلیأنأعلمأنیقدوالیتوعادیتفیاهلل
لهرس���ولاهلل؟ص؟ عزوجل،فمنولیاهللعزوجلحتیأوإلیه،ومنعدوهحتیأعادیه؟فأش���ار
إل���یعل���ی؟ع؟وقال:أتریه���ذا؟فقال:بلی.قال:ول���یهذاولیاهللفواله،وع���دوهذاعدواهلل
فع���اده،والولیهذاول���وأنهقاتلأبیکوولدک،وعادعدوهذاولوأن���هأبوکوولدک.)یاأباذر،
کثرمنأنیحصیهاالعباد، إننعماهلل)عزوجل(أ إنحق���وقاهللأعظممنأنیقومبهاالعباد،و

ولکنأمسواتائبینوأصبحواتائبین.«)صدوق،األمالی،ص61(
2.ازامامرضا؟ع؟نقلش���دهاس���تکهفرزندانماراهمدوستداشتهباشید؛اگرصالحبودندکه
صالحاندواگرصالحنبودند،بهخاطرمابهآنانمحبتکنید.)مستدرکالوسائل،ج12،ص376(
کهبهوالیتعلی؟ع؟شهادتدادهاست،بسیارعظیماست؛زیرادنبالۀحق کس���ی 3.حق
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 هر چه طرف ش���ما در پیروی از علی؟ع؟ مقصرتر باشد و شما به خاطر 
کنید، احترامت���ان به حضرت  ص���رف انتس���ابش به حض���رت او را احت���رام 
که ذاتًا – به خاطر تقوا و اعمال  کس���ی  بیش���تر و بزرگ تر خواهد بود. زیرا 
شایسته اش - مستحق احترام است، چه بسا شما او را از همین رو احترام 
که در  کسی  می کنید و نه برای انتسابش به حضرت؛ ولی احترام شما به 
پیروی از س���یرۀ علی؟ع؟ مقصر است، بر شدت احترامتان به آن حضرت 
گر این احترام شدید شما نبود، شاید نمی توانستید بر  لت دارد؛ زیرا ا دال

کنید. کنید و به این مقصر محب امیرالمؤمنین؟ع؟ احترام  موانع غلبه 
باری؛ این، یکی از حقوق مؤمنین بود. آیا از عهدۀ آن بر می آیی؟ چه رسد 
به اینکه او از س���ادات نیز باشد یا زائر حضرت یا مجاور قبرش یا از خادمان 
مرق���دش، یا هم نام او یا یک���ی از فرزندانش یا نامش داللت بر انتس���اب به 

کند مانند: عبد علی )نوکر علی( عبد الحسین )نوکر حسین(. آنان 
هم���ۀ حقوق نزد اهل بیت؟مهع؟ مهم اس���ت و در روز قیامت دربارۀ آنها 
از تو سؤال می شود؛ حق هایی همچون حق خویشاوندی و همسایگی و 
کماالت،  کمالی از  رفاقت و حق دعا و حق آموزش قرآن یا آموزش علم یا 
کوش���یده اس���ت و حق امام  که به نفع تو  کس���ی  ح���ق بزرگ ت���ر از تو، حق 
که تو را مدد رسانده اند، حق  جماعت و حق خویشاوندان یا همسایگانی 
که از تو چیزی خواس���ته و به تو  خوش گمان بوده اس���ت و حقوقی  کس���ی 

رس���ولاهلل؟ص؟اس���توحقرس���ولاهلل؟ص؟ادامۀحقخداونداس���ت.بنابراینبهترینراهبرای
این ادایحقخداوحقرسولخدا؟ص؟،ادایحقوقپیرواناهلبیت؟مهع؟است؛یعنیراهاز
کهاینمرحلهراطینکردهاست،چگونهبهمراحلپسینمیرسد؟ نقطهآغازمیشودوکسی
ای���ننعمتراباید می���انپیرواناهلوالیت؟قدر پ���سچ���هنعمتیباالت���روعزیزتراززندگیدر
کهتوفیقخدمتبهدوستداران گزارد کوشیدوخداراشکر ادایحقوقمؤمنین دانس���تودر

کردهاست. آلاهللرانصیبما
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که در رس���الة الحقوق]]] امام سجاد؟ع؟ آمده است. آری این حقوق همه 
دامن گیر ش���ما اس���ت و ش���ما را از آن رهایی نیس���ت. چگونه از عهدۀ آنها 
برمی آیی���د ب���ا اینکه معصوم فرموده اس���ت: »س���ه چی���ز در روز قیامت به 
که غریب باشد و در آن اقامۀ نماز نشود  خدا شکایت می برند: مسجدی 
که در  ک بخورد و خوانده نش���ود و دانش���مندی  ک���ه در خانه  خا و قرآن���ی 

محله اش غریب باشد.«]]]
که روز  کس���ی  ک���ه چگونه اس���ت حال  ش���ما را ب���ه خدا س���وگند بنگرید 
کیانی  کمی عادل برای بازخواست آورده شود و شا قیامت در پیشگاه حا
کتاب خدا و ولی خدا داش���ته باش���د؟ به ش���کایت  همچ���ون خان���ۀ خدا، 
کی ترتی���ب اثر نمی  دهند ی���ا حرمت و حقش در  کدام یک از این س���ه ش���ا
که این حقوق بسیار مهم است  نزد خدا منکری دارد؟ انصاف این است 
که این حقوق را فروگذار می کند، در پیشگاه الهی معذور نیست. وکسی 

ک���ه ش���خصی در براب���ر دیگ���ری عطس���ه می کن���د و او  در روای���ت اس���ت 
»یرحم���ک اهلل« نمی گوی���د و در روز قیام���ت از او حق ازدس���ت رفته اش را 

مطالبه می کند و حقش به او داده می شود.]3]
گر به دیدۀ خرد که عطای خدا به تو است، بنگری، هیچ  ای طالب رشد، ا

1.سالکانراهخدانمیتواننداینرسالهرانادیدهبگیرند.چهکسیبهتراززینالعابدینوسید
الس���اجدینمیتواندحق���وقاهللوبندگانرابازگوید؟س���الکحتمابایدهمهآنچ���هراکهدرباره
حق���وقازاه���لبیت؟مهع؟واردش���دهاس���تبداندتاازگمراه���یوظلمبهدیگراندرامانباش���د.
همچنیندانستناینحقوق،ماراازآنچهامروزبهنامحقوقبشرمشهوراست،بینیازمیکند.
2.»عنأبیعبداهلل؟ع؟قال:ثالثةیشکونإلیاهللعزوجل:مسجدخرابالیصلیفیهأهله،
وعالمبینجهال،ومصحفمعلققدوقععلیهالغبارالیقرأفیه.«)کافی،ج2،ص613؛عدة

الداعی،ص272(
3.»وعنأمیرالمؤمنین؟ع؟قال:قالرس���ولاهلل؟ص؟:إنأحدکملیدعتس���میتأخیهإنعطس

فیطالبهیومالقیامهفیقضیلهعلیه.«)طوسی،مکارماألخالق،ص354(
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کوتاهی دربارۀ حقوق مردم نخواهی داشت و تمام  هّم وغّمی جز اعتراف به 
گردنت  که حقوق دیگران را بازدهی تا بر  همتت مصروف این خواهد ش���د 
کنند، باز هم  نماند. مردم هر چند هم در تقاضاهایش���ان از تو زی���اده روی 
که باید همتت صرف عذرخواهی  حقوقی بر تو دارند و از تو مطالباتی دارند 
که خدا بر  کوشش در راه احسان بیشتر به آنان باشد؛ به این امید  از آنان و 
گر  گرداند. ا که بر تو دارند، راضی  شما ببخشاید و مردم را از برخی حقوقی 

با این بصیرت بنگری، پیمودن راه خدا بر تو آسان می شود.
که آدمی باید در سایۀ انس با خدا از خلق خدا در  گام س���وم این است 
کاری مشغول باشد،  که پیوس���ته به  وحش���ت باش���د؛ زیرا بر عاقل اس���ت 
زب���ان خود را نگه دارد، مردم زمانه خویش را بشناس���د و از مطمئن ترین 
که علی؟ع؟  کسی همان است  دوستانش نیز در هراس باشد. این چنین 
ک���رده اس���ت: »خداون���د پایه های زندگ���ی اش را  در م���وردش چنی���ن دعا 

محکم سازد و در روز قیامت امانش دهد.«]]]
گفت: بر امام باقر؟ع؟ وارد  که  کافی از جابر نقل ش���ده اس���ت  کتاب  در 
گفتم  شدم. حضرت فرمود: ای جابر، به خدا من بسیار محزون و نگرانم. 
کرده است؟ فرمود:  فدایت ش���وم، چه چیزی ش���ما را اندوهگین و نگران 
ک دین خدا در دلش وارد ش���د، دلش را از  کس حقیقت پا ای جاب���ر، هر 

ماسوای خدا بازمی دارد.]]] 
در برخ���ی نامه ه���ای امیرالمؤمنین؟ع؟ به بعضی از اصحابش���ان آمده 

امامصادق؟ع؟نقلشدهاست. کافیاز کافی،ج1،ص49.البتهروایتدر .1
2.»ع���نأبیعب���داهللالمؤمن،عنجاب���رقال:دخلتعلیأبیجعفر؟ع؟ق���ال:یاجابرواهللإنی
إنیلمش���غولالقلب،قلت:جعلتفداکوما؟وم���احزنقلبک؟:یاجابرإنهمن لمحزون،و

دخلقلبهصافیخالصدیناهللشغلقلبهعماسواه.«)کافی،ج2،ص107(
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کند، عّزت و قدرت می یابد و سیراب  کس تقوای الهی پیشه  اس���ت: »هر 
می شود و خردش اوج می گیرد. بدنش با اهل دنیا است و قلب و عقلش 

آخرت را می بیند.«]]]
که با الطاف الهی انس می گیرد و طعم ش���یرین یاد خدا را  مؤمن آنگاه 
می چش���د، از دس���ت دادن این حالت را تاب نمی آورد و به جدایی از آن 

راضی نیست. 
کند، پیوسته  گر خدای متعال بر بندۀ مؤمنش منت نهاده، او را   تأیید  ا
قل���ب او را در ای���ن حالت نگه می دارد و بدان مش���غول م���ی دارد؛ در عین 
که ب���ه پایین تر از این ح���ال و درجه نیز توجه  ح���ال ب���ه او قدرت می دهد 
ضمنی و بالعرض داش���ته باش���د؛ ول���ی اصل توجه و اش���تغالش به همان 
حال باش���د و دائمًا از این توجه ضمنی در وحش���ت به سر  برد و به دنبال 

فراغتی باشد برای توجه به مطلوب واقعی اش.]]]
البته این وحش���ت در قلب مؤمن اس���ت و در ظاهر او آشکار نمی شود؛ 
چنانکه امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در وصف مؤمن فرموده اس���ت: »حزن او 

در دل او است و شادمانی اش در چهرۀ او.«]3]

1.»قالأبوعبداهلل؟ع؟:کتبأمیرالمؤمنین؟ع؟إلیبعضأصحابهیعظه:أوصیکونفسیبتقوی
منالتحلمعصیتهوالیرجیغیره،والالغنیإالبه،فإنمناتقیاهللجلوعزوقویوشبعوروی،
ورف���ععقلهعنأهلالدنیا،فبدنهمعأهلالدنیاوقلبهوعقلهمعایناآلخره،فأطفأبضوءقلبهما

أبصرتعیناهمنحبالدنیافقذرحرامهاوجانبشبهاتها.«)کافی،ج2،ص136(.
2.همانگونهکهنویسندهفرمود،کتماناینحاالتمتعالیازمردمبایستهاست؛زیراچهبسا
کهالزمۀطبیعت اینحاالتقصدیجزحقن���داردولیلحظهایغفلت- س���الکدراظهار
انس���انغیرمعصوماس���ت-مایۀابتالبهُعجبمیگرددویاس���الکرادرمعرضس���وءظنیا
ق���راردادنخوددرمعرض کهب���اآموزههایدینی)مانندل���زومپرهیزاز یاق���رارمیدهد تهم���تر

تهمت(منافاتدارد.
3.»قالأمیرالمؤمنین؟ع؟یومأقدوصفالمؤمنفقال:حزنهفیقلبهوبشرهفیوجهه،وأوسع

الناسصدرا،وأرفعهمقدرا،یکرهالرفعة،والیحبالسمعة.«)بحاراألنوار،ج67،ص305(.
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که مؤمن در وق���ت مقتضی، درون���ش را نیز آش���کار می کند؛  چ���ه بس���ا 
گذش���ت. این اس���ت  که در روای���ت ام���ام باقر؟ع؟ با جابر  گون���ه   هم���ان 
که »مؤمن از مطمئن ترین دوستانش  معنای آنچه در روایات آمده بود 

نیز در وحشت است.«
ک���ه عمدت���ًا ب���ه خ���دا مش���غول باش���ی و از غی���ر خدا)حتی  ای���ن حال���ت 
مطمئن     ترین دوس���تانت( بهراس���ی، تا در وجودت به کم���ال تحقق نیابد، 
معاشرتت با مردم وس���یله تقربت به خدا نمی شود؛ زیرا آنچه در وجود تو 
تحقق و غلبه دارد، میل نفس تو به انس با دیگران است و در این صورت 
بندۀ نفس���ت می گردی و خش���نودی یا خش���مت برای آن خواهد بود و از 
که برای آن آفریده ش���ده ای، بیرون می روی. خدای  ش���رافت بندگی خدا 
متعال می فرماید: »من جن و انس را جز برای پرستش خودم نیافریدم«]]]

1.سورۀذاریات،آیۀ56.
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که او را  کامل نمی گردد مگر با سه خصلت؛ خصلت هایی  ایمان مؤمن 
شبیه پروردگار و پیامبر و امامش می کنند.

که ب���ه س���نتی از پ���روردگارت و س���نتی از  ک���ه از ت���و خواس���ته اند  ب���دان 
کافی نیز از امام رضا؟ع؟  کتاب  کنی. در  پیامبرت و سنتی از امامت اقتدا 
روایت ش���ده است: »مؤمن، اهل ایمان نخواهد بود مگر پس از آراستگی 
به س���ه خصلت: سنتی از پروردگارش و سنتی از پیامبرش و سنتی از ولّی 
کند، رازداری اس���ت. قرآن  که بای���د به آن اقت���دا  و امام���ش. س���نت الهی 
گاه نمی کند  کس���ی را بر غی���ب آ می فرمای���د: “خ���دا، دانای نهان اس���ت و 
ک���ه باید به آن  که از او خش���نود باش���د.”]]] و س���نت نبوی  جز پیامبری را 
کند. خداوند خطاب به پیامبرش  که با مردم مدارا  کند این اس���ت  اقتدا 

1.سورۀجن،آیات26و27.
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کار پسندیده فرمانشان ده.«]]] اما سنتی  می فرماید: “از ایشان بگذر و به 
گرفتاری ها و سختی ها است.«]]] که باید از امامش بیاموزد، صبر در 

ک���ه از او خواس���ته اند ب���ه وصفی از اوص���اف پ���روردگارش اقتدا  کس���ی را 
کرده ان���د؛ زیرا خدا  کاری خطیر  کن���د، به حت���م او را آمادۀ مقامی ب���زرگ و 
کرده  که برای برگزیدگان و دوس���تانش آماده  می خواه���د او را در خانه ای 
اس���ت، یعنی بهشت، جای دهد. ضرورت تناسب میان خانه)بهشت( و 
کنان آن خانه  که ش���ما را به س���ا که به صفاتی  کن آن، اقتضا می کند  س���ا
کیزه است و در  ک و پا گردید. خانه)بهش���ت( پا ش���بیه  می سازد، آراس���ته 
نهای���ت صفا و نورانیت، و اه���ل خانه نیز عبارتند از: پیامبران، رس���والن، 
شهداء)گواهان در پیشگاه الهی و راستگویان حقیقی(. بدین رو حکمت 
کنانی،  که ت���و در درون چنین خانه و در میان چنان س���ا اله���ی آن اس���ت 
که  کنون  غری���ب و بیگان���ه نباش���ی، چون���ان وصله ای ناهمگ���ون. پ���س ا
ک را نپس���ندیده اس���ت،  دانس���تی خدای مهربان، برای تو جز بهش���ت پا
که تو را الیق آن جایگاه می سازد و  ک     ترین و واالترین صفاتی  که پا بدان 
که منسوب به او است و  به آنجا روانه ات می کند، اقتدا به صفاتی اس���ت 

او خود را به آن صفات ستوده است.]3] 
که در خانۀ او، یعنی  که دارای صفات خدایی شد، می سزد  کسی  آری، 

1.سورۀاعراف،آیۀ199.

کافی،ج2،ص189. .2
کارهای���یپرزحمتبهاموری گردرس���تفهمیدهش���ود،عب���اداتمؤمنرااز 3.اینجمالتا
لذتآفرینومتناس���ببافطرتاوتغییرمیدهند.مؤمنچونطبیعتاخواستاربهشتاست
گرچهبهظاهرتکلیفیپرمش���قتباش���د.بیشک باهرچهباآنتناس���بداردمأنوساس���ت،ا
فص���ورتپذیردجزاج���روثواببهرهاینداردب���ااینکهغرض

ّ
کهازس���رتعّبدوتکل عبادت���ی

اس���ت.اینان���س،خودمیتواندهر اصل���یازعبادات،رس���یدنآدمیبهمقامانسباپروردگار
راهتحصیلخشنودیمحبوب،ازدلوجانآدمیبشوید. گونهسختیتکلیفرادر
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گی���رد، و چون همس���ایگانش در آنجا اولیاء اهلل  هس���تند،  بهش���ت، جای 
که خداوند س���بحان،  گردد. اینجا اس���ت  باید به صفات آنان نیز آراس���ته 
ک و متصف به صفات الهی را ن���دا می کند و می گوید: »ای نفس  ج���ان پا
مطمئنه، و ای جان خشنود و خوشایند، به سوی پروردگارت بازگرد و در 

میان بندگان من درآی و در بهشت من داخل شو.«]]]
که مؤمن را س���زاوار همنش���ینی با اولیای خ���دا می کند،  البت���ه صفاتی 
که مهم تر است،  بس���یار است. امام؟ع؟ در روایت پیشین، س���ه نمونه را 

برگزیده و بازگفته است.

کتمان ِسر صفت اول: 
ح: که مؤمن باید رازدار باشد؛ به این شر خصلت نخست، این است 

کماالت  کماالت بهره  ای اندک دارند. از سوی دیگر،  بیش���تر مردمان از 
نیک���و و ش���ریف را نی���ز هم���گان دوس���ت دارند، ولی ه���وای نف���س و ارادۀ 
کس���ی در راه  گر ببینند  ضعیف، مانع آراس���تگی به آنها اس���ت. بدین رو، ا
کماالت اس���ت، از بیم آنکه مبادا بر آن���ان برتری یابد و به  رس���یدن به آن 
گفتار و رفتار و با نیرنگ های بسیار او  مقامی بلند برس���د، می کوشند تا با 
کم نیست  را از رسیدن به مقصودش بازدارند. متأسفانه شمار حسودان 
که  کند. از این رو اس���ت  کس���ی نمی توان���د در برابر همۀ آن���ان مقاومت  و 
کتمان س���ّر فرمان داده اس���ت. »پوش���اندن راز« یعنی  خ���دا، مؤمن را به 
افش���ا نک���ردن آنچه مؤم���ن در پی آن اس���ت. بدین ترتیب، مؤمن از ش���ّر 

کمال درنمی ماند. بدسیرتان در امان است و در راه 

1.سورۀفجر،آیات30-27.
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که طبیبانی ماه���ر و حکیمانی مهربان  که اهل بیت؟مهع؟  گفتنی اس���ت 
ک���ه نفس ام���ارۀ مؤم���ن نیز از دش���منان او اس���ت؛  بودن���د، می دانس���تند 
کتمان سّر  کمال  اند.]]] پس مؤمن را به شدت به  که راهزنان راه  دشمنانی 
که خداوند خویش را  کتمان سر از صفاتی است  گفته اند:  کرده و  تش���ویق 
که ایمان بدان وابسته است. هدف آنان  بر آن س���توده و از صفاتی اس���ت 
که نفس مؤمن میل به اظهار و افش���ا  از تش���ویق به حفظ راز، این اس���ت 
کماالت  گیرد. نفس آدمی چ���ون به اظهار  نداش���ته باش���د تا در تنگنا قرار 
گاه  تمای���ل دارد، بهانه ه���ا و توجیهات���ی را برای افش���ای راز پی���دا می کند. 
گاه خشنودسازی دیگری  کماالت، به نفع دیگران است و  می گوید: اظهار 
گرفتن از رأی و نظر یا دعای دیگران،  کمک  گاه به بهانۀ  را بهانه می کند و 
گاه انتقال خبر را از شنونده به شخصی  کماالت خویش را ظاهر می کند و 
که از آن نفع می برد، بهانه می سازد و لب به سخن می گشاید و...]]] دیگر 

که انسان بداند  راه دفع این افکار به ظاهر زیبا اما ش���یطانی، آن است 
گر افش���ای اس���رار همه جا نیکو بود، خداوند س���ّر خویش را از  به راس���تی ا
گاه سازی خزانه داران اسرار قناعت نمی ورزید؛  مردم پنهان نمی کرد و به آ
کار نیکوت���ر را هرگز ترک نمی کند. پس  زیرا خداوند حکیم اس���ت و حکیم 

1.»أعدیعدوکنفس���کالتیبینجنبیک؛دش���منتریندشمنتونفستواستکهدردرون
توآشیانهدارد.«)عدةالداعی،ص295(

راهاموریکه گرنتواندبندهرااز 2.اش���ارهزیباییبهانواعکیدهایش���یطانیاس���ت.ش���یطانا
راهآرایشگریواردمیشود،یعنیباطلیراحقجلوهمیدهد بطالنشروشناست،بفریبد،از
لوازمس���لوکالیاهلل آرایههایش���یطانیاز گاهیاز اینرو،آ ومقب���ولعبادح���قمیگرداند.از
بازداشتن کهدرهرمرحلهسلوکامکانتحققدارد،بهمنظور اس���ت.اینشیوۀتزیینشیطان
 امورمهمتروپرداختنبهامورمهمصورتمیپذیرد.راهحلآناس���تکهسالکدر س���الکاز
کهانجام کندتابتواندوظیفهخودرا هرقدموپیشازهرفعلوترکیهمهمحتمالترابررسی
کهسالکنوعیاطمینانبهکشفمراد اینصورتاست مهمتریناس���ت،بشناسد.فقطدر

واقعیمولیوانجامتکلیفواقعیاشپیدامیکند.
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به یقین افش���ای اس���رار از جانب خداوند، مایۀ فساد مردم و ضّد حکمت 
اله���ی اس���ت. پس تو نی���ز در رعایت حکم���ت و پرهیز از فس���اد، به خدای 
کن؛ زیرا نفس اماره ات از دعوت تو به افش���ای س���ر و اظهار  خویش اقتدا 
گرچ���ه آن را بیاراید. م���وال و امام ما  کم���االت، هدف���ی ج���ز فس���اد ن���دارد؛ 
حضرت علی بن الحس���ین؟ع؟ ب���ه زهری فرمود: »بپرهی���ز از اینکه دهان 
گرچه بتوانی از  که دل ها شتابان انکارش می کنند؛ ا به سخنی بگش���ایی 
ک���ه بتوانی هر منکری را به  گونه نیس���ت  عهدۀ توجیه آن برآیی؛ زیرا این 

کنی.«]]] قبول سخن خویش وادار 
این اشعار مشهور نیز منسوب به اهل بیت؟مهع؟ است:

که  گوهره���ای دانش���م را همواره پنهان م���ی دارم تا مب���ادا نادان  »م���ن 
کار پیش از  گردد. در ای���ن  گمراه  از دی���دن و فهمی���دن آن ناتوان اس���ت، 
کرده اس���ت. چه،  م���ن علی؟ع؟ به حس���ن؟ع؟ و حس���ین؟ع؟ س���فارش 
کنم،  گر من بدان ها لب بگش���ایم و افشا  که ا گوهرهایی از دانش هس���ت 
مرا به بت پرستی متهم می کنند و مسلمانان خونم را مباح می شمارند و 

کار زشتشان را نیکو به شمار می آورند.« این 
روایات رسیده از اهل بیت؟مهع؟ در ستایش رازداری و نکوهش افشای 
که مؤمن باید بکوشد که نگهداری  راز بسیار است و حاصل آن، این است 
گر در جایی الزم  گردد. سپس ا راز و عدم تمایل به افش���ای اسرار ملکۀ او 
کن���د، آن نیز به قص���د امتثال امر   ک���ه رازش را به ق���در ضرورت اظهار  ب���ود 

1.»قالالزهرییابنرسولاهللإنیأحسنإلیهمبمایبدرمنکالمی.قالعلیبنالحسین؟ع؟:
إیاکأنتتکلمبمایس���بقإلیالقلوب هیه���اتهیهاتإیاکأنتعجبمننفس���کبذلکو
إنکانعندکاعتذاره،فلیسکلمنتس���معهش���رایمکنکأنتوس���عهعذرا.«)شیخ إنکارهو

طبرسی،االحتجاج،ج2،ص52؛بحاراالنوار،ج74،ص156(.
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که  که فرموده ان���د: »حکمت را به نااه���الن ندهید  اه���ل بیت؟مهع؟ باش���د 
که ظلم به آنان است.«]]] ظلم به حکمت است و از اهل آن دریغ مدارید 

صفت رازداری بر دو پایه اس���توار اس���ت: نخس���ت اینکه »مؤمن دارای 
راز اس���ت« و دوم اینک���ه »مؤمن از ملکۀ نگهداری راز برخوردار اس���ت؛ به 
کنون  گاه دس���ت به افش���ای س���ّر نمی زند.« آنچ���ه تا که ناخودآ گون���ه ای 
گفتی���م، درب���ارۀ حقیق���ت دوم ب���ود؛ ام���ا درب���اره حقیق���ت نخس���ت، این 
کافی آمده اس���ت: امام صادق؟ع؟ روزی ب���ه مفضّل بن صالح  روای���ت در 
که با خ���دای خویش  فرمودن���د: »ای مفّض���ل، خ���دای را بندگانی اس���ت 
کرده ان���د: راز مطهر الهی را پ���اس داش���تند و خدا نیز  گون���ه معامل���ه  ای���ن 
کرد: در روز قیامت نامۀ عمل آنان خالی  احسان بی  دریغش را نصیبشان 
به دستش���ان می رس���د، اما بی درنگ پس از ایس���تادن در پیشگاه الهی، 
که به او سپرده اند، پر می کند.« مفضل می گوید:  خداوند آن را از اسراری 
پرس���یدم ای م���والی من، چ���را چنین اس���ت ؟ امام؟ع؟ فرم���ود: »چون 
کاتب  که فرش���تگان حافظ و  خداون���د مقام آنان را برتر از آن می دانس���ت 

گرداند.«]]] اعمال را بر آنچه میان خودش و آنان است مطلع 
کتاب ع���ّدة الداعی پس از نقل  دانش���مند بزرگ ما، احمد ب���ن فهد در 
گرانقدرتر از  که  این حدیث ش���ریف می فرماید: »از این مقام���ات ارجمند 
گر همین  بهش���ت است، غافل مباش.«]3] من می گویم شاعر در شعر زیر ا

1.»عنأبیعبداهلل؟ع؟قال:قامعیس���یبنمریمخطیبافیبنیإسرائیلفقال:یابنیإسرائیل
التحدثواالجهالبالحکمهفتظلموها،والتمنعوهاأهلهافتظلوهم.«)کافی،ج1،ص42(

2.عدةالداعی،ص194.
3.برهرمؤمنیاس���تکهباخدایخویشس���روس���ّریداشتهباشد؛امابیشترمردمبهفکردنیای
بهترندوازکوش���شبرایس���اختنس���عادتابدی،غافل.هرمؤمنیکهبهزندگیاخرویاعتقاد
دارد،بایدبرایارتباطبیشترباپروردگار،همتیبلندوعزمیجزمداشتهباشدوهمۀکارهایشرابر
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کرده باشد، بس نیکو سروده است: معنی را اراده 
که بینندگان  که با چش���م آن می بینند آنچ���ه را  � عارفان را قلبی اس���ت 
که با آن با خ���دا راز می گوین���د و نجوا می کنند؛  نمی بینن���د و زبانی اس���ت 
که  کاتب نیز پوش���یده اس���ت. و دل هایی دارند  که از فرش���تگان  رازهایی 

بدون بال و پر تا ملکوت پروردگار جهانیان پرواز می کنند.« 

صفت دوم: مدارا با مردم
ک���ه باید از پیامب���ر؟ص؟ آموخت و در آن  م���دارا با مردم از صفاتی اس���ت 
ک���ه فرمود: »محبوب ترین  کردیم  کرد. پیش���تر از علی؟ع؟ نقل  بدو اقتدا 

کند.«]]] که به پیامبرش تأسی و اقتدا  کسی است  خالیق در نزد خدا 
حکم���ت مدارا نیز مانند حکمت »پوش���اندن راز« اس���ت؛ بلکه رازداری 
کافی از امام  کتاب  گفتی���م - نوعی مدارا با مردم اس���ت. در  – چنانک���ه 
که آن حض���رت از قول پیامب���ر؟ص؟ فرموده اند:  ص���ادق؟ع؟ نقل می کن���د 
که به  گون���ه  »خداون���د م���را به م���دارا با م���ردم فرمان داده اس���ت،  همان 
کرده اس���ت.«]]] حضرت صادق؟ع؟ در روایتی دیگر از  انجام واجبات امر 
که فرمود: »مدارا با مردم نیمی از ایمان و آسان  پیامبر؟ص؟ نقل می کنند 
گرفتن بر آنان نیمی از  زندگی آس���ان است.« سپس امام؟ع؟ می فرمایند: 
کنید و با بدان درگیر نشوید  »با نیکان در پنهان و با بدان آشکارا معاشرت 

ایناساسبنیاننهد.اینارتباطویژهدرانسانقابلیتهاییپدیدمیآوردکهازهیچراهدیگری
دس���تیافتنینیست.نقطۀاوجاینقابلیت،حاالتسّریرس���ولخدا؟ص؟باخداونداستکه

فرمود:مراباخداحاالتیاستکههیچفرشتهمقّربوهیچپیامبرمرسلیتحّملآنراندارد.
1.»أنأحبالخلقالیاهللمنتأّسیبنبیه.«)نهجالبالغه،خطبۀ160(

2.»ع���نأبیعب���داهلل؟ع؟ق���ال:قالرس���ولاهلل؟ص؟أمرنیربیبم���داراةالناسکم���اأمرنیبأداء
الفرائض.«)کافی،ج2،ص117(
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که از دین داران هیچ  که به ش���ما س���تم می کنند؛ به زودی زمانی می رسد 
کم خرد و ساده است، نجات نمی یابد و  گمان برند ابله و  که  کس جز آن 
که ابله و نابخرد بخوانندش صبور بسازد.«]]] باید خود را بر این مصیبت 

که  همچنین ایش���ان از جد بزرگوارش���ان رس���ول خدا ؟ص؟ روایت می کنند 
کس نباش���د هی���چ عملی از اعمالش به س���رانجام  فرمود: »س���ه چیز در هر 
که با  گناهان بازدارد، اخالقی  که او را از  کمال نمی یابد: تقوایی  نمی رسد و 
که نادانی نادانان را بدان پاسخ دهد.«]]] کند و بردباری ای  آن با مردم مدارا 
کس دست خویش  در روایتی دیگر از امام صادق؟ع؟ می خوانیم:  »هر 
گرچ���ه یک دس���ت را بازداش���ته اس���ت، دس���تان  را از آزار م���ردم ب���ازدارد، 

بسیاری از دیگران را از آزار خود بازداشته است.«]3]
کی از  ای برادرم، این سخن که از مدعیان صالح و تقوا صادر می شود که »با
مردم نیست؛ من به آنها محتاج نیستم و مردم کیستند که مرا به آنان نیازی 
باشد« و مانند این سخن که در مقام عدم لزوم مدارا با مردم می گویند، همه 

گاهی از روش اهل بیت؟مهع؟ است.]4] بر اثر پیروی از هوای نفس و ناآ
بسیاری از نادانان، دو مقام »مدارا و سازگاری با مردم« را با »چاپلوسی 
کرده  و پنداشته اند مدارا با مردم همان چاپلوسی  و سازشکاری« اشتباه 

1.همان.
2.همان،ص95.
3.همان،ص96.

4.ای���نهمیکیدیگرازش���واهدواقعنگرینویس���ندهدراخالقوتمّس���کبهس���یرۀاهلبیت
عصمتوطهارت؟مهع؟است.ازلغزشهایمتعارفدرسلوک،کوچکدیدندیگراناست.
کهفاقداینحاالتاندحقیرمیشماردوچه سالکبهخاطرحاالتخوشروحی،دیگرانرا
گر کهتعاملنیکوباخلقاس���ت،غفلتمیورزد.بااینکهسالکا بس���اازتکلیفش���رعیاش
بداندخلقخداعیالاهللهس���تندواحس���انبهآنهاجلوهایازاطاعتالهیاست،هیچکس

کوچکنمیشمرد. باشد- گنهکار گرچه را-
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کار  و تملق اس���ت، با اینکه فرقش���ان روش���ن است. چاپلوس���ی، تحسین 
زشت یا ترک نهی از منکر به خاطر میل و طمع در منافع دنیوی است، یا 

جلب دل های مردم بدون انگیزۀ دفع مفاسد. 
یکی از شواهد بر پسندیدگی مدارا با مردم و ثمرات نیکوی آن، داستان 
که نزد یزی���د - لعنه اهلل - در ش���ام با امام  مش���هور آن مرد ش���امی اس���ت 
گفت: »خدای  زین العابدین؟ع؟ س���خنانی چنین درش���ت و ناشایس���ت 
کرد و مردم را از دست  کش���ت و دروغتان را آش���کار  که ش���ما را  را س���پاس 
ش���ما نجات داد.« وقتی از س���خن بازایس���تاد، امام به او فرم���ود: آیا قرآن 
گف���ت: آری. فرمود: آیا این آیه را خوانده ای: »بگو ای پیامبر  می خوانی؟ 
من هیچ گونه مزدی از شما جز دوستی خویشاوندانم را نمی خواهم«؟]]] 
گفت: آری خوانده ام. فرمود: آیا این آیه را هم خوانده ای: »خداوند اراده 
که پلیدی و آلودگی را از ش���ما خاندان پیامبر بزداید و شما را  کرده اس���ت 
گفتار الهی را خواند ه ای:  گرداند«؟]]] گفت: آری. فرمود: آیا این  ک  کاماًل پا
گفت: آری. آنگاه امام ؟ع؟ فرمودند: ما  »و حق خویش���اوند را به او بده«؟ 
خویش���اوندان پیامبریم. ما اهل بیت پیامبر تو هس���تیم. راوی می گوید: 
گریه از  کرد و ب���ا  آن م���رد، همان دم دس���تانش را به س���وی آس���مان بلند 

کرد.]3] کشندگان امام حسین؟ع؟ بیزاری جست و توبه 
کشاند. مدارا یعنی  که چگونه مدارای حضرت، او را به سمت خیر  بنگر 
ان���کار و س���تیز نکردن، برای جلوگیری از فس���اد و تباهی ی���ا پرهیز از دامن 

کجا؟ کجا و چاپلوسی و مداهنه  زدن به آن. این 

1.سورۀشوری،آیۀ23.
2.سورۀاحزاب،آیۀ33.

3.بحاراالنوار،ج45،ص1.
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گاهی  که با او مدارا می کنی و  کس���ی اس���ت  گاهی برای دفع ش���ر  مدارا، 
کش���اندن او به س���وی خیر و سعادت اس���ت، و به هر حال در جایی  برای 
که انکار، فس���اد می انگیزد؛ ی���ا از بیم و از روی تقیه اس���ت؛ یا از آن  اس���ت 
ک���ه انکار،  تأثیر ن���دارد. در این مواقع، مرافق���ت و  نرمی و تحمل  رو اس���ت 
نامهربان���ی و بدی را با نیکی پاس���خ دادن، مصداق مدارا با مردم اس���ت. 
ک���ن با آنچه  خداون���د درب���اره همین م���دارا فرموده اس���ت:  »بدی را دفع 
که میان تو و او دشمنی است، دوستی یک دل  کس���ی  بهتر اس���ت. آنگاه 
که شکیبا بوده اند نمی یابند و آن را  کس���انی  می گردد و این خصلت را جز 

جز صاحب بهره ای بزرگ نخواهد یافت.«]]]
ناظ���ر ب���ه همی���ن م���دارا اس���ت این س���خن اله���ی در داس���تان حضرت 
موسی ؟ع؟: »شما)موسی و هارون( با او )فرعون( به نرمی سخن بگویید! 
کتاب  گونه اس���ت آنچه در  ش���اید پند پذیرد یا بترس���د.«]]] و باز از همین 
کافی از امام صادق؟ع؟ روایت شده است: »روزی پیامبر در منزل عایشه 
ب���ود. مردی اج���ازۀ ورود خواس���ت. پیامبر فرمود: او مردی زش���ت خو در 
قبیلۀ خود اس���ت. عایش���ه برخاست و به اندرون رفت و پیامبر به آن مرد 
خ و با  خوش رویی به  اجازۀ ورود داد. وقتی وارد ش���د، پیامب���ر؟ص؟ تمام ر
گفت: ای  گفت وگو نشست. پس از رفتن او عایشه  سوی او رفت و با او به 
که او را نخست، زش���ت خو خواندی، این گونه  کس���ی  رس���ول خدا، چرا با 
که  کس���ی اس���ت  ک���ردی؟ پیامب���ر؟ص؟ فرمود: بدترین بندگان خدا  رفت���ار 

مردم از بیم بدزبانی اش، هم نشینی را با او ناپسند بشمرند.«]3]

1.سورۀفصلت،آیات35-34.
2.سورۀطه،آیۀ44.

کافی،ج2،ص246. .3
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گونه م���دارا نوعی تقیه اس���ت. در س���تایش تقیه چن���دان روایات  ای���ن 
کرمک���م عنداهلل  که آی���ۀ »إّن أ ک���ه به ش���مارش درنمی آید؛ ت���ا آنجا  داری���م 
کرده اند: »گرامی     ترین ش���ما در نزد  ک���م«]]] را این گون���ه معن���ا و تفس���یر  اتقا
گفته اند:  که امامان؟مهع؟  خدا عادل ترین شما در تقیه است.«]]] و تا آنجا 
کافی، حماد بن واقد از امام  »ُنه دهم دین در تقیه اس���ت.«]3] به روای���ت 
کردم. روی  صادق؟ع؟ نقل می کند: »با امام صادق؟ع؟ در راهی برخورد 
گفتم: فدایت شوم!  گذش���تم. س���پس خدمتشان رس���یده،  برگرداندم و 
من ش���ما را در راه می بینم و روی برمی گردانم تا مبادا توجه من به شما، 
گردد. حضرت فرمود: خدای تعالی  موجب زحمت و س���ختی برای ش���ما 
کاری می کنی. دیروز مردی در ف���الن مکان مرا دید  ببخش���ایدت. خوب 
کار خوب و  گفت: علیک الس���الم ی���ا اباعب���داهلل؛ او  ک���رد و  و ب���ر من س���الم 

شایسته ای نکرد.«]4]
گاه به اوضاع، چگونه با سالم نکردن بر امام، مستحق  که انسان آ بنگر 
که متوجه  دع���ای امام ؟ع؟ و طلب رحمت ایش���ان می ش���ود و آن دیگری 
موقعیت نیست و مدارا با دیگران را ترک می کند، چطور مورد شکایت امام 

قرار می گیرد و حضرتش می فرماید: »کار خوب و شایسته ای نکرد.«]5]
گرامی داش���ت  که  که آنجا  از ای���ن روای���ت و مانند آن می ت���وان دریافت 

1.سورۀحجرات،آیۀ13.
کمالالدینوتمامالنعمه،ص371. 2.ر.ک:صدوق،

کافی،ج2،ص172. .3
4.همان،ج2،ص173.

اینگونهروایاتقاعدۀمهمیقابلاس���تخراجاس���توآناینکهمؤمنبایددرمواردتزاحم، 5.از
کهمؤمنابعاد کیداهلبیتاس���ت-اقتضادارد کهموردتأ س���نجیدهعملکند.خردورزی-

کند. کشف آنها،وظیفۀخودرا کسروانکسار و بررسینفعوضرر کارهارابسنجدوپساز
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گرامی داشتن او،  مؤمن مایۀ حسدورزی حسودان و فتنه انگیزی است، 
گاهی باید درباره اش س���خن  گرامی نداری���م؛ بلکه  ک���ه او را  در این اس���ت 
ن���اورا بگوییم؛ چنانک���ه از بعضی امامان؟مهع؟ نس���بت ب���ه برخی اصحاب 
کشتی است  کردن  خاصش���ان صورت پذیرفته است و این از باب سوراخ 

تا سالم بماند.]]]

صفت سوم: صبوری در سختی ها و مصائب
ک���دام زندان، جای خیر و خوش���ی  بی ش���ک دنیا زندان مؤمن اس���ت. 
که از نیازمن���دی و فقر به  کس���ی اس���ت؟ امام صادق؟ع؟ ب���ه مردی  برای 
ک���ه به زودی  کن  ایش���ان ش���کایت ب���رده بود، فرمود: »ش���کیبایی پیش���ه 
کت شد و سپس به او رو  کار تو می گشاید.« آنگاه لختی سا گره از  خداوند 
ک و  گفت: تنگ و بوینا کوفه را چگونه می بینی؟«  ک���رده، فرمود: »زندان 
کنون در زندان به س���ر  در بدتری���ن وضع برای زندانیان. امام فرمود: »تو ا
که  که در وس���عت و آس���ودگی باشی؟ آیا نمی دانی  می بری؛ آیا توقع داری 

دنیا زندان مؤمن است.«]]]
ک���ه در این  ب���اری؛ مؤم���ن در این دنیا، یا از مش���تاقان به آخرت اس���ت 
ص���ورت، اص���ل بودنش در دنیا، در زندان به س���ر بردن اس���ت؛ چه رس���د 
که دنیادوس���تی  کس���انی اس���ت  که در دنیا به او می رس���د. یا از  به بالیایی 
که در این ص���ورت رأفت خدای حکیم او را به بالیای  تهدیدش���ان می کند 

کهف،آیات79– 71. کریم.ر.ک:سورۀ قرآن 1.اشارهاستبهداستانموسیوخضردر
2.»عنمحمدبنعجالنقال:کنتعندابیعبداهلل؟ع؟فشکاإلیهرجلالحاجةفقالله:اصبر
فإناهللسیجعللکفرجا،قال:ثمسکتساعة،ثمأقبلعلیالرجلفقال:أخبرنیعنسجن
الکوفةکیفهو؟فقال:أصلحکاهلل،ضیقمنتنوأهلهبأسوءحال،قال:فإنماأنتفیالسجن

فتریدأنتکونفیهفیسعه،أماعلمتأنالدنیاسجنالمؤمن.«)کافی،ج2،ص195(.
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که خانۀ ظالمان است بیزار شود و بدان  گون مبتال می سازد تا از دنیا  گونا
که در مقام عمل سست  کسانی است  اعتماد نکند تا از آن دل بکند؛ یا از 
که در این صورت رأفت خدای حکیم مهربان  است و طاعاتی اندک دارد 
ک���ه او را از پاداش ابتال به مصیبت ها محروم نس���ازد و لذا او را  اقتض���ا دارد 
گر مؤمن می دانست  به مصائبی دچار می کند. امام صادق ؟ع؟ فرمود: »ا
که بر او وارد می ش���ود، چه اجری می برد، آرزو می کرد  برای مصیبت هایی 
کنند.«]]] همچنین فرمود: »برای هر مؤمنی  که با قیچی بند از بندش جدا 
گردد و بر آن ش���کیبایی ورزد، پاداشی همچون اجر هزار  که به بالیی مبتال 
ش���هید است.«]]] نیز فرمود: »بنده را در پیشگاه الهی، مقام بلندی است 

که جز از دو راه بدان دست نمی یابد: تلف مال و بیماری.«]3]
کفارۀ  پس ابتالی مؤمن برای او یا ثواب است و ارتفاع مقام، یا عقاب و 
گناهان، و هر دو در نزد خردمند نیکو و خواستنی است. مطلوبیت ثواب 
که جای س���خن ندارد؛ اما عقاب چرا خواس���تنی اس���ت؟ زی���را در روایات  
که  کریم تر از آن اس���ت  ک���ه خ���دای متع���ال،  اه���ل بیت؟مهع؟ آمده اس���ت 

کافی،ج2،ص198. .1
کردهواثربالرابرهمۀاهلایمان نویس���ندهبهزیباییوهوش���یارانهصاحبانمصیبتراتقس���یم
روش���نس���اختهاس���ت؛ازمؤمنانش���ائقبهآخرتتامؤمنانمتدینامادنیادوس���ت.بسیارفرق
ک���هبرمؤمنانعادی اس���تبیناثریکهابتالئاتبرمؤمنانمش���تاقب���هآخرتمیگذاردواثری
مینهد.گروهاولبابالیااشتیاقشانبهعالمربوبیچناناوجمیگیردکهاحساسعمیقنسبت
بهقربالهیپیدامیکنندودرنتیجهمشمولعنایاتجانبخشپروردگار-کهویژهاولیااست
گروهدومبااینگونهابتالئ���اتفقطاجریافزونترمییابند.بیجهت -میگردن���د.درحالیکه
نیستکهدرقرآنکریمدرودویژۀپروردگاربرایکسانیرقمخوردهاستکهدرمصیبتها»اناهلل
کریمه گفتارراارزشینیستومراداینآیه واناالیهراجعون«میگویند.بدیهیاستکهصرف

کسانیهستندکهدرمصیبتهاارتباطدرونیبامالکمطلقرادرکوجودیکنند.
کافی،ج2،ص75. .2

3.همان،ص199.
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کیفر دهد. پ���س به آنچه در  بن���ده اش را به دو عقاب)دنی���وی و اخروی( 
کرد. کرده است، در آخرت به آن عقاب نخواهد  دنیا عقابش 

گزیر  گریزی نیس���ت، از صبر نی���ز نا گ���ر مؤم���ن را از ابتالئات  بنابرای���ن، ا
گر این گونه نبود، جگر مؤمن  اس���ت. خداوند صبر را پیش از بال آفریده و ا
غ بر اثر ش���دت حرارت آفتاب بر  که تخم مر گونه  پاره پاره می ش���د؛  همان 

روی سنگ، از هم می پاشد.]]]
که پیامبر فرمود: »صبر  کافی از علی ؟ع؟ روایت ش���ده اس���ت  کتاب  در 
گونه اس���ت: صب���ر بر مصیب���ت و صبر بر طاع���ت و صبر ب���ر معصیت.  س���ه 
کند و آن را به ش���کیبایی بیارای���د، خداوند به  کس بر مصیبت���ی صبر  ه���ر 
ک���ه فاصلۀ میان هر درجه ت���ا درجۀ باالتر، به  او س���ی صد درجه می دهد 
کس بر طاعتی صبر ورزد،  اندازۀ فاصله میان زمین و آس���مان اس���ت و هر 
ک���ه فاصلۀ هر دو  خداون���د س���بحان برای او ش���ش صد درجه می نویس���د 
کس در مقام ترک  درج���ه همانند فاصلۀ زمین تا عرش الهی اس���ت و ه���ر 
که فاصلۀ  معصیتی صب���ر ورزد، خداوند برای او نهصد درجه می نویس���د 

هر دو درجه همانند فاصله مرکز زمین تا منتهای عرش الهی است.«]]]
کافی از امام صادق ؟ع؟ روایت شده است که »ما صبوریم،  کتاب  نیز در 
گفتم: فدایت ش���وم!  اما ش���یعیان م���ا از م���ا صبورترن���د. راوی می گوی���د: 
چگونه ش���یعیانتان از ش���ما صبورترند؟ فرمود: چون ما بر آنچه می دانیم 

صبر می کنیم و آنان بر آنچه نمی دانند صبر می کنند.«]3]

1.همان،ج2،ص92.
2.همان،ص75.

کیفصار 3.»ع���نابیعبداهلل؟ع؟ق���ال:إناُصّبروش���یعتناأصبرمن���ا،قلت:جعلتف���داک
ش���یعتکمأصبرمنک���م؟قال:ألنانصب���رعلیمانعلموش���یعتنایصبرونعلیم���االیعلمون.«

)کافی،ج2،ص93(
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رأفت اهل بیت؟مهع؟ را بنگر! صبر اندک شیعیانشان را بر مصیبت هایی 
کوچک اس���ت، چگونه قدر می دانند و  که در قیاس با مصیبت های آنان 
ج می گزارند! آنان با این روش، ش���یعه را به خود ملحق می کنند تا جدا  ار
که هیچ گونه  ک و فانی نش���ود.]]] امام���ان؟مهع؟ نیک می دانند  نیفتد و هال
راه نجات���ی برای شیعیانش���ان نیس���ت مگر اینک���ه آنان را از خودش���ان به 
حساب آورند و خود را با شیعیان یکی بدانند، زیرا خداوند ممکن نیست 
گر هر کس حساب خاص  ً همه را می پذیرد، ولی ا

کند؛ پس قهرا همه را رد 
ک می شدند. بر این پایه، همۀ اهتمام  گزیر یک یک هال خود را داشت، نا
که به آنان ش���بیه  ائم���ه؟مهع؟ و همۀ خواستش���ان از ش���یعیان این اس���ت 
ش���وند، هرچند صوری و به ظاهر؛ چنانکه امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: »هر 
که مانند آنان ش���ود.«]]]  که خود را به قومی ش���بیه س���ازد، چه بس���ا  کس 
البته س���پس این شباهت صوری با شفاعت ائمه؟مهع؟ و دعای ایشان در 
کامل می ش���ود؛ چنانکه در دع���ای امام زمان؟جع؟ آمده  پیش���گاه الهی 
اس���ت. این دعا را س���ید بن طاووس در س���رداب مقدس ش���نیده است. 
مضمون دعا چنین اس���ت: »خدایا، ش���یعیان ما از ما هس���تند. از زیادت 
گل ما آفریده ش���ده اند و خلقتش���ان از نور)آب( والیت ما اس���ت. امر آنان 
که با اعتماد به محبت ما مرتکب ش���ده اند،  گناهانی را  را ب���ه ما بس���پار و 
کفۀ ترازوی اعمالش���ان س���بک اس���ت، با زیادی  گر  بر ایش���ان ببخ���ش و ا

کن.«]3] نیکی های ما سنگین 

1.»فالراغ���بعنکممارق،والالزملکمالحق،والمقصرفیحقکمزاهق،والحقمعکموفیکم
ومنکموالیکم.«)شیخطوسی،تهذیباألحکام،ج6،ص97(

2.نهجالبالغه،حکمت207.
3.»الله���مإنش���یعتنامناخلقوام���نفاضلطینتنا،وعجن���وابماءوالیتناالله���ماغفرلهممن
الذن���وبمافعلوهاتکاالعل���یحبناووالئنایومالقیامه،والتؤاخذهمبمااقترفوهمنالس���یئات
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که جانم فدای او باد، چگونه به اختالط  که امام زمان؟جع؟  بنگ���ر 
گاهی به  شیعیانش���ان ب���ا خود اهتم���ام می ورزد تا آن���ان تنها نمانن���د! 
گاه���ی به این  که ش���یعه در اص���ل خلقت از ما اس���ت و  ای���ن دس���تاویز 
گناهانش���ان ریش���ه در اعتمادش���ان ب���ر محب���ت م���ا دارد و  ک���ه  بهان���ه 
کمبودهای ش���یعیان به  ع به درگاه الهی برای جبران  س���رانجام با تضّر

وسیله نیکی های امامانشان.
ک���ه م���ا نمی دانی���م.  ب���رادرم! اه���ل بی���ت؟مهع؟ چیزهای���ی می دانن���د 
که معصیت او را  کسی  گناه ننگرید، بلکه به  خودش���ان فرموده اند: »به 

می کنید بنگرید.«]]]
گاهن���د و از افتادن م���ا در وادی  گناه���ان آ امام���ان؟مهع؟ چ���ون از خطر 
که تنه���ا راه نجات و س���المت،  ک���ت بی���م دارن���د، به م���ا فهمانده ان���د  هال
ک���ه همۀ همت  گونه ای  کوش���ش برای تش���به بیش���تر به آنان اس���ت؛ ب���ه 
که لحظ���ه ای از آنان جدا نش���ود؛ چنانکه امام رضا ؟ع؟  آدمی، آن باش���د 
کافی است، و مقصود حضرت  که تحقق »خصلتی از امام«  فرموده است 

ینهمفثقله���ابفاضل کرام���الن���ا،والتقاصه���می���ومالقیام���همقاب���لأعدائناف���انخفف���تمواز إ
األنوار،ج53،ص302و303( حسناتنا.«)بحار

1.شیخطوسی،األمالی،ص527و528.
کریم رابطۀعاطفیعمیقیکهبیناماممعصومدرهرزمانبامؤمنانزمانش-کهبهگفتۀقرآن
روزقیامتزیرپرچماویند-وجوددارد،قابلتوجهاس���ت.چراچنیننباش���دبااینکهامام در
باالتریندرجهاس���ت.مگربینخ���داوخلقچنینرابطۀعمیقی مّتص���فبهصفاتالهیدر
آنچهبراّمتجدشرس���ول وج���ودن���دارد؟درعص���رماکهعصرغیبتاس���تنیزامامزم���اناز
کهاز خ���دا؟ص؟میگذرد،غافلنیس���ت.آری،اوفرزن���دامیرمؤمنانعلیبنابیطالباس���ت
کشورپهناوراسالمیآنزمان کنار گوشهو گرسنهوجگرهایتفتیدۀمسلماناندر شکمهای

همچونحجازوشامخبرداشتومینالید.
ازاینرو،بایستهاستکهدوستدارانآنحضرتنهتنهاغمیبرغمهایشنیفزایندکهتاآنجاکه
تواندارندباایجاداسبابخشنودیاشازبارغمهایشبکاهندکهراهکارشزدودنغمشیعیان

حضرتودعابرایفرجاست.آری،تنهاراهفرجوگشایشخلق،ظهورمبارکاواست.
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که این س���نت)صبر( جامع همۀ سنت ها است؛ یعنی صبر در  این اس���ت 
مصیبت و طاعت و معصیت، شامل همه سّنت ها است.

ک���ه »من ب���ر هیچ م���ردی از  در روای���ات »متع���ه« تصری���ح ش���ده اس���ت 
که پیامبر ؟ص؟ ب���ه جا آورده اس���ت، ترک  که س���نتی را  ش���ما نمی پس���ندم 
کتاب من الیحضره الفقیه از بکر بن محمد نقل ش���ده اس���ت  کند.«]]] در 
ک���ه از ام���ام ص���ادق؟ع؟ درب���اره ازدواج موقت پرس���ید. حض���رت فرمود: 
گردن او س���نتی از  که مرد مس���لمانی از دنی���ا برود و بر  »من نمی پس���ندم 
س���نت های رسول خدا؟ص؟ مانده باشد.«]]] همچنین روایت شده است 
کند.«]3] از امام صادق؟ع؟  کمال نمی رسد مگر اینکه متعه  که »مؤمن به 
که مردی بمیرد و  کرده اند: »من نمی پسندم  نیز به صورت مرسل روایت 

کرده باشد.«]4] سنتی از سنن رسول خدا را ترک 
ای���ن روای���ات دالل���ت دارن���د ب���ر اینک���ه اه���ل بی���ت؟مهع؟، ترک س���نتی از 
کس سنتی را ترک  سنت های خود را برای شیعیان نمی پسندند؛ بلکه هر 
کرده است. به خدا پناه می بریم از آزردن ایشان و  کند، ایشان را آزرده خاطر 
کردن ایشان را عنایت فرماید. که به ما توفیق خشنود  از خدا می خواهیم 

کرهللرجلالمسلمأنیخرجمنالدنیا 1.»عنابیعبداهلل؟ع؟قال:سألتهعنالمتعةفقال:إنیأل
وقدبقیتعلیهخلةمنخاللرسولاهلل؟ص؟لمیقضها.«)منالیحضرهالفقیه،ج3،ص463(

2.همان.
3.همان،ص466.

4.همان.
گاهیعملبه کهعملبههرس���نتیبایددرصورتامکانوفقدانمانعباش���د. گفتنیاس���ت
مس���تحبیکهازس���ننمعصومین؟مهع؟اس���ت،ممکننیستیاممکنهس���ت،اماپیامدهایی
کهدرمجموعمشکلآفریناست.نبایدقانونتزاحممستحّباتورعایتاهّمموردغفلت دارد
ق���رارگیرد.توضیحاینکهروایاتمارابهکارهاینیکومس���تحبفرامیخواندولیتش���خیص
گویااهل شرایطعملبهآنهارادرزمانهاومکانهایمختلفبهعهدهخودماگذاشتهاست.

فوآشناییاشباسایرنظریاتدین،اعتمادکردهاند.
ّ
بیت؟مهع؟دراینزمینهبربصیرتمکل
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کنون می سزد که شماری از سنت های مهم اهل بیت؟مهع؟ که از سیرۀ  ا
که خدای ب���زرگ توفیقمان  کنیم. باش���د  ایش���ان فهمیده می ش���ود، ذکر 

کنیم؛ مگر مانعی قوی و مهم تر پیش آید. که به آنان اقتدا  دهد 

یکم: وفا به عهد و پیمان
که س���زاوار اس���ت مؤمن خود  از روش اهل بیت؟مهع؟ به دس���ت می آید 
گر مانعی پیش آم���د، دچار بدقولی و  که ا را ملت���زم به وعد ه هایی نس���ازد 
که تا از غلبه  گناهی بزرگ اس���ت.]]] پس بر او اس���ت  که  خلف وعده ش���ود 
گر وعده داد به آن ملتزم  بر موانع مطمئن نش���ده اس���ت، وعده ندهد و ا
کن���د، خالف روش  که خلف وعده  کس  باش���د و تخل���ف  نورزد؛]]] زیرا ه���ر 
ک���رده و از این رو از اردوگاه آن���ان بیرون و در اردوگاه  اه���ل بیت؟مهع؟ عمل 
دیگران داخل ش���ده است. پناه بر خدا! سفارش پیامبر؟ص؟ به علی؟ع؟ 
که پس از ارتحالش���ان قرض های ایش���ان را بپردازد و وعده هایی  این بود 
گفتار پیش���ین  کن���د.]3] این توصیه، تأیید  ک���ه به مردم داده اس���ت وفا  را 
گ���ر پیامبر ب���ا وعده های خ���ود معامل���ۀ ِدین و بده���ی نمی کرد و  اس���ت. ا

کانمس���ؤال؛بهعهد قرآننیزس���فارشش���دهاس���ت:»أوفوابالعهدإّنالعهد 1.»وفابهعهد«در
کهازآنس���ؤالمیش���ود.«)س���ورۀاس���راء،آی���ۀ35(»یاایهاالذی���نآمنوااوفوا وپیمانوفاکنید

کنید.« کهایمانآوردهایدبهپیمانهاعمل کسانی بالعقود؛ای
گ���ربهعمدنباش���د،ولیلحن 2.ب���ااینک���هخل���فوع���دهازنظرفقهیح���رامنیس���توبهویژها
که کهسالکمراقببراثرسلوکبهدرجهایمیرسد نویسندهتنداست.سّرمطلبآناست
مکروهاتنیزالزمالترکجلوهمیکند.باری،عاشقازاسبابناخرسندیمعشوقمیپرهیزد
گرچهاینپرهیزازطرفمعشوقواجبنشدهباشد.درعشقهایدنیوینیزچنیناست،چه

کرماواست. یایلطفو کههمهعشقهاَنمیازدر کسی رسدبهعشق
ینیفیحفرتی،وتؤدیدینی، 3.»یاعلی،أنتوصییووارثیوغاسلجثتی،وأنتالذیتوار

وتنجزعداتی.«)صدوق،األمالی،ص450(
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خود را مش���غول الذّمه نمی دانس���ت، فرا رسیدن مرگ و ناتوانی را حجت 
ک���ردن از ادای دین می دانس���ت و ب���ه علی بن  خ���ود ب���رای ش���انه خال���ی 
کن���د؛ چنان که  ک���ه وعده ه���ای او را وفا  ابی طال���ب؟ع؟ وصی���ت نمی کرد 

وام های او را می پردازد. چه خوش سروده است شاعر:
کسی  کند.  که بدون وعده به دیگران به آنان نیکی  کس���ی اس���ت  »مرد 
که از ه���ر دو بی بهره  کس���ی  کند نیم مرد اس���ت؛ اما  ک���ه به وع���ده اش وفا 

که خلف وعده نماید نیم زن است.« کس  است، نامرد است و آن 
ک���ه روش   ک���ه مقص���ود م���ا از الت���زام ب���ه عه���د و وع���ده  گفتن���ی اس���ت 
که مانع و عذری در میان نباشد،  اهل بیت؟مهع؟ اس���ت، در جایی اس���ت 
ک���ه مانعی و عذری  که وفا به وعده مش���کل ش���ود؛ اما جایی  گونه ای  ب���ه 
نیس���ت، بهانه ای پذیرفته نیس���ت؛ زیرا خلف وعده ب���دون هیچ عذری، 
که  کاری زش���ت است و از پس���ت ترین مردم سر می زند، و شایسته نیست 
گی های اهل بیت؟مهع؟ شمرده شود و دیگران  گونه خلف وعده از ویژ این 

گردند. به اقتدا بدان ترغیب 

دوم: احسان رایگان
این بخش���ش باالت���ر از بخش���ش های واج���ب، همانند حق���وق واجبه 
که به آن وعده داده شده است  اس���ت، و باالتر از بخش���ش چیزی اس���ت 
گفته اند  و ن���زد ائمه؟مهع؟ مانن���د ِدین واجب اس���ت. درب���ارۀ پیامب���ر؟ص؟ 
کس���ی قرض  گاه از  که به وعده و عهدش���ان نیک���و وفا می کردند؛ یعنی هر 
می گرفتن���د، در هن���گام پرداخت آن، بیش از مق���دار وام می پرداختند؛ تا 

که به این عادت شناخته شده بودند. حدی 
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اهل بیت رس���ول خدا؟ص؟ نیز آنچنان که در زیارت جامعه آمده اس���ت، 
سرشتش���ان بخشش و عادتش���ان احسان بوده اس���ت]]] و به حق تجسم 
این آیه قرآن بودند: » خداوند به دادگری و نیکوکاری فرمان می دهد.«]]] 
که »از دس���ت رنج خود هزار بن���ده را در راه خدا  گفته اند  درب���ارۀ علی؟ع؟ 
کردن بندگان بس���نده نمی کرد؛ بلکه پس از آزادی  کرد.«]3] اما به آزاد  آزاد 
کنند.  کاس���بی و زندگی  که بتوانند با آن  مقداری مال هم به آنان می داد 
که چهار هزار دره���م به او بدهد.  یک ب���ار در مکه به ش���خصی وع���ده داد 
که به دس���ت رس���ول خدا؟ص؟  کند، باغی را  برای آنکه به وعده اش عمل 
کردند؛ بلکه افزون تر از وعده  آباد شده بود، فروختند و به وعده شان وفا 

نیز بخشیدند.]4]
کم  بخش���ش رایگان، از ادای ِدین و وفا به وعده باالتر است، و هرچند 
باشد، باز هم بر دل می نشیند. از طریقه و روش اهل بیت؟مهع؟ به دست 

که به بخشش های رایگان ملتزم بوده اند.]5] می آید 

 1.»ووصیتکمالتقویوفعلکمالخیروعادتکماالحس���انوس���جیتکمالکرموشأنکمالحقو
الرضا؟ع؟،ج1،ص309( الصدقوالرفق.«)شیخصدوق،عیونأخبار

2.سورۀنحل،آیۀ90.
3.بحاراالنوار،ج41،ص43.

4.همان؛ابنشهرآشوب،مناقبآلأبیطالب،ج1،ص388.
که آدابایناس���ت 5.مؤمنبایدبهخوبیآدابش���رعیواخالقیانفاقرابشناس���د.یکیاز
کهاواجازهفرمودهوبلکهبدانفرمان واقعتصرفدرمالمولی)خدا(است؛تصرفی انفاقدر
اینرو،سالکاندرعیناینکهدستی دادهاس���ت.پسنبایدمایۀعجبانفاقکنندهباشد.از
کهمبادافردایقیامتبخشش���انبهخاطرخللیپذیرفته بخش���ندهدارنددردلترس���ناکاند
نباشد.این کار  ومّنتیدر کهدرپیبخشش،آزار گردد.ادبدیگرآناس���ت آنان نش���ودووزر

ومالرامالدیگرینمیدانستهاست. کهبخشندهخودراامانتدار کیازآناست دوحا
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سوم: ایثار در حال نیاز
ک���ه خود نیاز دارن���د، دیگران را بر  خ���دای متع���ال می فرماید: »هرچند 

خود مقدم می کنند.«]]]
گر ایثار و ازخودگذشتگی نداشته باشد و بر آن اهتمام  که مؤمن ا بدان 
گرفتار بی انصافی و س���تم  گه گاه  ن���ورزد، هوای نفس بر او چیره می گردد و 
در ح���ق دیگران می ش���ود. در این ص���ورت اهل ایمان نخواه���د بود؛ زیرا 
که خود را  کسی  که مردم از شّر او در امان باشند. اما  کس���ی اس���ت  مؤمن 
گرچه نفسش او را به ترک ایثار  به ایثار پایبند س���ازد، چنین نیست؛ زیرا ا
وامی دارد، ولی از ادای اصل حقوق دیگران س���ر باز نمی زند و بی انصافی 

نمی کند و به هر حال به ستم در حق دیگران مبتال نمی گردد.]]]
گفته آمد، اندکی بود از بسیار و مشتی بود از خروار.  آنچه در این بخش 
کنیم. خداوند تنها یاور ما است  که به همین مقدار بسنده  سزاوار است 

و ما را بس است و چه خوب  تکیه گاهی است.

1.سورۀحشر،آیۀ9.
2.ایننگرش���یزیباازمؤلفاس���ت.نویس���ندهپیرامونخطوطقرمزدرزندگیمؤمن،مناطقی
کس���ی گر کش���یدهنش���ود.فیالمثلا کههرگزپایاوبهمحدودۀخطوطقرمز گرفته أمندرنظر
انفاقبازنمیماند.این گرچههمیشهدرآنموفقنباشد،هیچگاهاز کند خودراملتزمبهایثار

کرد. روشرابایددرهمۀساحتهایاخالقیرعایت
نگ���ردد؛نگاهلغونمیکندت���ابهنگاهحرام س���الکازمش���تبهمیگریزدتابهح���رامقطعیدچار
گرکسی نیفتد؛حرفلغونمیزندتابهسخنحرامهمچونغیبتوتهمتدچارنشود.آری،ا

کند،نفسشاورااندکاندکبهمحرماتالهیمیکشاند. درپرهیزازشبهاتتساهل
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گرو پی���روی از پیامبر و آل او  کم���ال مؤمن، در  که بنیان رش���د و  گفتی���م 
کافی،  کتاب  که در  کرم؟ص؟ همان است  است. یکی از سّنت های پیامبر ا
کرم؟ص؟  ح: »پیامبر ا ابن یعفور از امام صادق؟ع؟ نقل می کند؛ بدین ش���ر
گونه دیگری  بود.«]]] کاش به  گذشته بود، نمی گفت ای  هرگز دربارۀ آنچه 
که پیامبر؟ص؟ چگونه از بیم آنکه رضای الهی را از دس���ت دهد،  بنگرید 
به آنچه واقع ش���ده اس���ت، رضایت می داد! از مؤمن نیز خواس���ته ش���ده 
کند. که نفس خویش را به آنچه واقع می شود، عادت دهد و راضی  است 
که منش���أ عدم رضایت و آرزوی خالف آنچه واقع شده است، جز  بدان 
گر مصالح امور برای  جهل نیس���ت؛ جهل به مصالح و حکمت های امور. ا

کانغیره.«)کافی، 1.»عنابیعبداهلل؟ع؟قال:لمیکنرسولاهلل؟ص؟یقوللشئقدمضی:لو
ج2،ص63(
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گر مؤمن  گردد، هرگز آرزوی خ���الف واقع نمی کند. بنابراین ا آدمی آش���کار 
خ���ود را ب���ر تأم���ل در مصالح امور عادت دهد، بس���یاری از آنه���ا را می یابد 
و رضای���ت به آنچه واقع ش���ده اس���ت یا می ش���ود، ب���ر او آس���ان می گردد، 
که ِس���ر و مصلحت امری روش���ن نش���ده اس���ت، آن را از اموری  و تا وقتی 
که بر او پوش���یده اس���ت، مانند بس���یاری دیگر از اس���رار.]]] البته  می دان���د 
گر آدمی روی به س���وی خدا آرد و  که ا ه���ر چیزی مصالح متع���ددی دارد 
از او آش���کار ش���دن پاره ای از آنها را بخواهد، خدا نیز بر حس���ب قابلیت و 
درخواس���ت بنده اش برخی مصالح را به او می نمایاند و این نزدیک ترین 
راه دس���تیابی به رضایت بر قضای الهی اس���ت؛ اما رضایت نفس به امری 
که حکمتش پنهان اس���ت، مش���کل تر اس���ت. از امام حسن مجتبی؟ع؟ 
که  که در عالم رؤیا به یکی از شیعیان اشعاری آموخت  نقل ش���ده اس���ت 
تخلق به آنها، باالترین درجه نزدیکی به حضرات معصومین؟مهع؟ است و 

گاه بخواهد، می تواند آنان را ببیند. اشعار این است: هر 
گردان  از همۀ هم و غم هایت روی 
گذار و همۀ امور را به قضای الهی وا

گشاده می گردد که تنگناها  زیرا بسیار می شود 

1.اصرارانس���انبراس���تجابتدعاوبرآوردهش���دنحاجاتمنوطبهچندامراس���ت:اولاینکه
ازعاقبتخویشخبرداش���تهباش���د.دومآنکهبداندبرآوردنحاجتشدرعاقبتنیکاونقش
داردوچونآدمینس���بتبههردوامرجاهلاس���توجهیبرایاصراربرقضایحاجاتشندارد؛
گاه زیراش���ایدمصلحتعبددرتأخیرقضایحاجتاواس���ت.چنینانس���انیخداراناخودآ
ک���هگاهاقتضایتأخیراس���تجابتداردوگاهمقتضی درحکمت���شتخطئ���همیکند،حکمتی
اس���تجابتدرآخرتاست.ارزشوشیرینیاستجابتمضاعفدرآخرتدرحّدیاستکه
مؤمندرروزقیامتآرزومیکندکهکاشهیچیکازحاجاتشدردنیامستجابنمیشد.بدین
گرامیاسالم؟ص؟فرمودهاست:»بهشتدرمیانناخواستنیهااست)یعنی رواس���تکهپیامبر
برایرس���یدنبهبهش���تبایدازمیانبالیاعبورکرد(ودوزخدرمیانخواستنیهااست:»حفت

الجنةبالمکاره،وحفتالناربالشهوات.«)فتالنیشابوری،روضةالواعظین،ص421(
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که فضا تنگ می شود و بسیار می شود 
که به خشمت می آورد  کاری  و چه بسا 

ولی پایان آن خشنودی است
کنون  آری، خ���دا هر آنچه بخواهد می کند. پس تو معترض  مباش و ا
ک���ه خدای���ت تو را به احس���انش عادت داده اس���ت، ت���و نیز آین���ده را بر 

کن.]]] گذشته قیاس 
کند، دوای هر  به جانم س���وگند که این اش���عار برای آن کس که بدان عمل 
دردی است و مهم ترین پیامش دست یابی به مقام رضا به قضای الهی است.
که ش���کیبا بوده اند نمی یابن���د و آن را جز  کس���انی  »ای���ن خصلت را جز 

صاحب بهره ای بزرگ نخواهد یافت.«]]]
که از سرچشمۀ حکمت و عصمت جوشیده است، بر نکاتی  این اشعار 
ظری���ف دربارۀ رضا بر قضای الهی مش���تمل اس���ت؛ از جمل���ه اینکه آدمی 
که از  گردان���د تا بتواند به مقام رضا  بای���د از همه هّم و غم های خود روی  
بزرگ ترین مقامات است، دست یابد؛ زیرا مؤثرترین عامل در فساد دل، 

هجوم لشگر هّم وغم  است.
کنده است، از توجه به خدای سبحان  دل آنگاه که مشغول غصه های پرا
غافل اس���ت و غفلت، دل را تاریک می کند. بر اثر این دل مش���غولی ها، قوه 
و بنی���ۀ ب���دن نیز از بین می رود و چه بس���ا به بیماری س���خت و حتی مرگ 
که انس���ان از تدبی���ر و درمان غصه هایش نات���وان و ناامید  بینجام���د. آنگاه 
می گ���ردد و آرزو ها و چاره اندیش���ی هایش به بن بس���ت می رس���د، می گوید: 
که خدا تدبیر ام���ور او را به خودش  گویی  کن���ون بر خدا توکل می کن���م. تو  ا

1.القاضیالتنوخی،الفرجبعدالشدة،ج2،ص457.
2.سورۀفصلت،آیۀ35.
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کند. همۀ این ها ناشی از جهل به  کاری  وانهاده است تا با تدابیر بی ثمرش 
اهداف الهی و روش اهل بیت؟مهع؟ و انس به عادات نفس اماره است. آنچه 
که مؤمن می بایست نفس  اهل بیت؟مهع؟ بدان ارشاد فرموده اند این است 
ک���ه از هم وغم ها روی برگرداند ت���ا دلش برای توجه  خوی���ش را عادت دهد 
غ باشد. خداوند فرموده است: »آنان)روی آورندگان  به خدای سبحان فار
که ایمان آورده اند و دل هایشان به یاد خدا آرام  کسانی اند  به س���وی خدا( 

که با یاد خدا دل ها آرام می شوند.«]]] گاه باش  می گیرد. آ
بنابراین دل هرگاه متوجه یاد خدا و لطف و رحمت و عنایت او باش���د، 
همه غم ها از او می گریزند؛ زیرا غم ها نتیجۀ توجه به نفس و میدان دادن 
گرفتگ���ی و حرص  که مقتض���ای آن ناتوان���ی، تحیر،  به آن اس���ت؛ نفس���ی 
که ه���ر دوری ب���ه او نزدیک و هر  اس���ت.]]] ام���ا توج���ه به حض���رت احدیت 
مش���کلی در پیش���گاهش آسان است و همه اش���یاء بدان نسبتی مساوی 
دارن���د و برنام���ه اش رأفت و رحمت اس���ت، جایی برای تأس���ف و تأثر باقی 
ک���ه بازنمی گردد،  گر غصه برای از دس���ت دادن چیزی اس���ت  نمی گذارد. ا
که ف���وت چیزی در  کند و چه بس���ا  خ���دا می توان���د چن���د براب���ر آن را عط���ا 
حقیقت تجارت بوده است و نه خسارت؛ یعنی چیزی را از دست می دهد 

و هزار یا هزاران برابر آن یا حتی بی نهایت به جای آن به دست می آورد.

1.سورۀرعد،آیۀ28.
زمانۀماکهخواس���تههای 2.یک���یازعللس���ختیزندگی،مس���ئلههموغماس���ت؛بهوی���ژهدر
کثراهمآس���انیابنیس���ت.اینمحرومیتهاشکستهایروحیرابر یادشدهوا انس���انهاز
آدم���یتحمی���لمیکندوبرآیندشچیزیجزافس���ردگیوناآرامینیس���ت.تنه���اراهحلهمان
اس���تکهنویس���ندهپیشنهادمیکند،یعنیآدمیدس���تازحرصکشیدهواسبابهّموغّم
گر کندواینجزبااعراضازماس���ویاهللواقبالبهاهللصورتنمیپذیرد.آری،ا راازخوددور

کوچکمیشود. خدادرچشمانسانبزرگشد،هرچهجزاواستدرنگاهشخردو
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ای برادرم، به حقیقت هیچ  آرامشی برای دل نیست مگر در هنگام یاد 
خدا و هیچ گونه ناآرامی و تشویش برای دل نیست جز در هنگام توجه به 

جهان تنگ دنیا و ابتال به حرص و بخل و ناامیدی. 
کنده مایۀ توجه به  پس روی تافتن از اندیشه های بیهوده و غم های پرا
خدای زنده و پاینده اس���ت و نیز یاد خدا مایۀ رفع هّم و غّم ها اس���ت. پس 
که دستیابی به رضای الهی بدان ممکن می گردد، شستن  حداقل چیزی 
غ ساختن آن برای توجه به خدای بزرگ.  دل از غم های حقیر است و فار

که ما ش���اهد الطاف آش���کار و پنهان خداوند هستیم و  در اینجا اس���ت 
گاه و متوجه به خود  کالن بندۀ آ که خداوند همۀ ام���ور خرد و  می بینی���م 
که »آیا خداوند  را متکفل می گردد و این اس���ت معنای این س���خن اله���ی 

کافی نیست؟«]]] بنده اش را 
پ���س چ���اره ای جز س���پردن ام���ور به دس���ت قض���ای الهی نیس���ت؛ زیرا 
خداوند هر چند اس���تفاده از اس���باب را دستور داده اس���ت، اما نه بدون 
که  ش���رط، بلکه به ش���رط عدم اعتماد به آنها اس���ت. با این ش���رط است 
کرد، به  گر اس���باب تأثی���ر  به کارگی���ری اس���باب، امتثال امر او اس���ت. پس ا
کرده و فرمان موالی  کار خود را  گر تأثیر نکرد، بنده  اجازۀ او بوده است و ا
که به مقتضای  گردن نهاده است. آری، بر خدای حکیم است  خویش را 
کار را به دست قضای الهی بسپارد  که  کند و بر بنده است  حکمتش عمل 
گر بر آنچه  کند. قضای الهی ا و بر آن ش���کیبا باش���د و تسلیم و رضا پیش���ه 

1.سورۀزمر،آیۀ6.
گر ای���نآیه،»تقریری«اس���ت؛یعنیقرآنمیخواهداینحقیق���تراتقریرکندکها اس���تفهامدر
کافیاستوفقطاوبندهاش گرخدا کافینباشد،چهچیزیمیتواندجایاورابگیرد.ا خدا

گرداند؟ کفایتمیکند،چرابندهبهغیراوروی را
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که محبوب او است، وگرنه بنده باید به  گرفت  محبوب بنده است، تعلق 
گشایش  که به  که »رّبما اتس���ع المضیق؛ بسا تنگناها  خود دلداری بدهد 
گه گاه است،  می رسد.« کلمۀ »ربما« گرچه بیشتر برای تقلیل و در معنای 

به قرینۀ مقام، در این عبارت برای تکثیر و به معنای »بس���یار« اس���ت. 
گون  گونا گریز خدای حکیم می بایس���ت برای بن���ده اش حاالت  پس نا
پی���ش آورد تا بر یک ح���ال مطمئن نگردد. و هدف اله���ی از این اختالف 
که بن���ده در همۀ ح���االت، متوجه او باش���د؛ زیرا فی  ح���االت این اس���ت 
گش���ایش، پیوس���ته احتمال تبدی���ل آن را به  گ���ر در ح���ال رفاه و  المث���ل ا
فق���ر و تنگ دس���تی بدهد، در همۀ دقیقه ها و لحظه ها انقطاع به س���وی 
گرفتاری به انقطاع به س���وی خدا  خدا را حفظ می کند؛ چنانکه در حال 

محتاج تر است؛ زیرا بنده از تحمل بال عاجز و ناتوان است.]]]
گ���ر چاره ای ج���ز دگرگونی حاالت برای بنده نیس���ت، بنده باید خود را  ا
کار  که این ح���االت دائمی نیس���ت و دگرگونی در  گون���ه آرامش دهد  ای���ن 
کند و نه بر  که نه به خوش���ی دنیا اعتنا  دنیا بس���یار اس���ت. پس می س���زد 
فوت چیزی تأسف خورد و این همان مفاد سخن الهی است »تا بر آنچه 
از دس���ت ش���ما رفته اس���ت، اندوهگین نش���وید و به س���بب آنچه به شما 

می دهند، شادمانی نکنید.«]]]
که بیشتر  کنیم  برای دست یابی به آرامش بیشتر باید به خود یادآوری 

 کهابتالئاتراوس���یلهایبرایبریدناز کهمؤمنی اینتحلیلنویس���ندهروش���نمیش���ود 1.از
آنهاوحش���تنمیکندونمیهراسدکهبهآنها ماس���ویاهللوپیوس���تنبهاهللمیبیند،نهتنهااز
کهبریدنازماسویاهلل گفتهواقبالمیکند؛زیرابالیاسالکرابهمقصوداصلیاش خوشآمد
اس���تنزدیکت���رمیکند.س���ّراینکهاولیایالهیدرس���ختترینش���رایطهیچگون���هاضطرابی

ندارندهمیناست.البتهاینمقاماتوحاالترادنیازدگاندرنمییابند.
2.سورۀحدید،آیه23.
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گر حال عبد برطرف ش���د،  بالی���ا در حقیقت امتحانات الهی اس���ت. پس ا
چ���ه با ش���کیبایی و چه ب���ا ناتوانی یا ناخوش���ایندی و بن���ده این برطرف 
کارش  گرفتاری را از او برمی گیرد و پایان  شدن حالش را فهمید، خداوند 

که فرمود: را آسان می گرداند]]] و این همان مفاد شعر امام؟ع؟ است 
ک���ه ب���ه خش���مت می افکن���د و در پایان���ش برای���ت  کاری  و چ���ه بس���ا 

خشنودی است.]]]
گرفتاری و بال حاصل می ش���ود،  آزم���ون الهی، بیش���تر به صرف تحق���ق 
گرفتاری  گر م���دت  ب���دون اینک���ه نیازی به ط���ول مدت باش���د. بنابراین ا
کوتاه باش���د ولی عاقبتش مایۀ خش���نودی، بزرگی مشکل آسان می گردد 

گرفتاری شیرین می نماید. و تلخی 
که فرمود: »آری، خدای هر آنچه بخواهد انجام  اما این سخن امام؟ع؟ 
که باید از اعتراض بر قضای  می ده���د، پس تو معترض مباش« می فهماند 
که  کس  که امیر مؤمن���ان علی؟ع؟ فرموده اس���ت: »ه���ر  ک���رد  اله���ی پرهیز 
صبحگاهان سر از خواب برمی دارد و بر دنیای خویش اندوهگین باشد، در 
کافی از  کتاب  حقیقت بر قضای الهی خش���مگین و ناراضی است.«]3] و در 
که فرمود: امام حسن؟ع؟ در مواجهه با عبداهلل  امام صادق؟ع؟ نقل است 
که نسبت به قسمتش از روزی  بن جعفر به او فرمود: »ای عبداهلل مؤمنی 

که ای���ن،آثارمثبتیبرایس���ختیهایی نوآوریهاینویس���ندهاس���ت.پیشاز 1.ای���ننکتهاز
کهدردلافرادضعیفکهطاقت دامنگیرمؤمنمیش���ودبرش���مرد،واینکدرصددآناست
امیدیایجادکند.اینگونهافرادبایدبدانندکهبهمجردبهبارنشستن بالیطوالنیندارند،نور
راههایدس���تیابیس���ریعتربرعافیت،تسریعدر ابتالئات،خداوندبالرابرمیدارد.قهرایکیاز
تحققثمراتپیشگفتهابتالئاتاست.اینتسریع،بامجاهدهباطنی،تأملدرحاالتنفس

کساریدرپیشگاهالهیبهدستمیآید. وخا
2.الفرجبعدالشدة،ج2،ص457.

3.»منأصبحعلیالدنیاحزینافقدأصبحلقضاءاهللساخطا.«)نهجالبالغه،حکمت228(
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کم بشمارد، چگونه  ناخش���نود باشد و منزلت خویش را در پیش���گاه الهی 
که هر کس در  مؤمن اس���ت با اینکه زمامدار امر او خدا اس���ت؟ من ضامنم 

گردد.«]]] دلش جز رضا بر قضای الهی خطور نکند دعایش مستجاب 
که خدایت تو را به احس���انش  که فرمود: »حال  گفتار امام؟ع؟  اما این 
که  کن« می فهماند  گذش���ته قی���اس  عادت داده اس���ت، تو نیز آینده را بر 
کرد؛  بای���د در ی���ادآوری نعمت ه���ای زیب���ا و الطاف آش���کار خداون���د تأمل 
گر آدمی در آنها بیندیش���د، به حتم یقین می کند  که ا نعمت ه���ا و الطافی 
که با آن  ک���ه در هر رویدادی، خدا او را رها نمی س���ازد و س���ایۀ عنایتش را 
م���رده را زن���ده می کن���د، از او دریغ نمی کند. پ���س آنچه را از دس���ت داده 
است، بدو بازمی گرداند. این نکته و مطلب پیشین در این شعر منسوب 

کتاب مصباح الشریعه، آمده است: به امیرالمؤمنین؟ع؟ در 
کرده است، خشنودم من به آنچه خدا برای من قسمت 

کرده ام گذار  و امورخویش را به آفریننده ام وا
کرده است گذشته احسان  که در  چه، اینکه خدا همان گونه 

کرد.]]] در آینده و باقی ماندۀ عمر نیز احسان خواهد 
کید می کنند، بی شمار است.  که بر خشنودی بر قضای الهی تأ روایاتی 
که خدا می فرماید: »معبودی جز  در حدیث قدس���ی مشهور آمده اس���ت 
کس بر بالی من شکیبایی نورزد و به قضای من رضایت  من نیست و هر 

ندهد، پروردگاری جز من برای خود برگزیند.«]3]
کامل اس���ت و ب���رای جاهالن  ای���ن تهدی���د الهی ب���رای عاقالن پن���دی 

کافی،ج2،ص62. .1
2.مصباحالشریعه،المنسوبلإلمامالصادق؟ع؟،ص175.

3.شیخصدوق،التوحید،ص371.
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هش���داری وافی. حس���ین بن خالد از امام رضا و ایشان از پدرانش و آنان 
که فرموده است: »خدا می فرماید: هر  کرده اند  از رس���ول خدا؟ص؟ روایت 
ک���س به قضای من راضی نیس���ت و ب���ه تقدیر من ایمان نیاورده اس���ت، 
کند.«]]] نی���ز می فرماید: »در هر قض���ای الهی برای  معب���ودی دیگ���ر طلب 

مؤمن خیری است.«]]]
که بخواهد محو می کند و هر  که »خدا هر چه را  پ���س ای برادرم، بدان 

کتاب در نزد او است.«]3] که بخواهد نگه می دارد و اصل و ریشۀ  چه را 
ب���ر پایۀ این آیۀ ش���ریفه، قضای اله���ی در ابتدای ام���ر به اجمال بر بنده 
فرود می آید؛ یعنی ممکن اس���ت نعمت باشد یا نقمت؛ هر چند در ظاهر 
گمان  گر بنده ب���ه خدای خویش  ب���ه صورت بال و عقوبت به نظر برس���د. ا
کند و  نی���ک َب���َرد و تفأل به خیر زند و نف���س خود را پذیرای رض���ای الهی 
که ظاهرش نقمت اس���ت، دگرگون  ب���دان عادت ده���د، خدا نیز آنچ���ه را 
می کن���د و از آن نعم���ت می س���ازد. و عکس این معادله نیز صادق اس���ت؛ 
یعن���ی بنده بر اثر بدگمانی به خدا و ناخش���نودی ب���ه قضا و اعتراضش به 
بال، پیوس���ته برای خود بال می خرد و آنچه از نعمت  دارد به وبال و نقمت 

مبدل می سازد.]4]

1.الجواهرالسنیه،ص153و154.
2.بحاراالنوار،ج71،ص139.

3.سورۀرعد،آیۀ39.
4.»رویع���نالنبی؟ص؟:تفاءل���وابالخیرتجدوه.«)محمدیریش���هری،می���زانالحکمه،

ج3،ص2353(
کهازحکمتالهی فرقانس���انهایعادیباسالکانهمیناست.انسانهایسادهوعادی
ادارهخلقغافلاند،دربالیاومصیباتدومشکلراتوأمانتحّملمیکنند:سنگینیبالو در
ناخش���نودیبهآن.واینیعنی»خس���رالدنیاواالخره.«اماسالکانوفرهیختگانکهازنعمت
افقآخرت معرف���تاله���یبرخوردارند،تفألبهخی���رمیزنندوهمۀپیش���امدهایدنی���ویرااز
مینگرندوازهرحادثه-نعمتباشدیانقمت-توشهایبرایزندگیاخرویخودمیسازند.
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کت���اب جواه���ر الس���نیه از امام رض���ا؟ع؟ و ایش���ان از پ���درش و آنان از  در 
ک���ه پیامبر؟ص؟ فرم���ود: »خدا به  پدران���ش و رس���ول خ���دا؟ص؟ نقل می کند 
که به فالن پادشاه بگو: او را در فالن  پیامبری از پیامبرانش وحی فرس���تاد 
تاریخ می میرانم. آن پیامبر نزد پادشاه رفت و او را از قضای الهی خبر داد. 
که بر روی تخت نشس���ته بود، آنقدر خدا را خواند  پادش���اه در همان حال 
کودکم جوان  که  که از تخت فرو افتاد و پیوسته می گفت: پروردگارا! تا آنگاه 
گ���ردد و م���ن فرمانم را به انجام رس���انم مهلت ده. خدا ب���ه آن پیامبر وحی 
که او را مهلت دادم و پانزده سال بر عمرش افزودم.  که نزد او برو و بگو  کرد 
که م���ن هیچ گاه متهم به  آن پیامبر عرضه داش���ت: پ���روردگارا! تو می دانی 
که تو مأموری. پس پیامم را  کرد  دروغ گویی نش���ده ام. خداوند به او وحی 
به پادشاه برسان، و خدا هیچ گاه در آنچه می کند، بازخواست نمی شود.«]]]
کار را با صدقه آغاز  کامل به خدا و پناه بردن و خوش گمانی به او و  توجه 

کردن و دعا و صلۀ رحم، بدون تردید در تبدیل قضای الهی تأثیر دارند.]]]
گر من در پیشگاه تو شوربختم یا از درگاهت محرومم و روزی ام  پروردگارا، ا
گردان و رحمتت را از من دریغ مدار  کنون بخت مرا خوش  اندک اس���ت، ا
کتابت فرموده ای: »خدای هر چه را  که تو خود در  کن،  و روزی ام را فراوان 
بخواهد محو می کند و هر چه را بخواهد پابرجا می س���ازد و در نزد او اس���ت 

کش باد.  کتاب.«]3] و درود خدا بر محمد و آل پا اصل و ریشۀ 
که امام رضا از پدرانش  برادرم، چگونه بنده بر قضای الهی راضی نباشد 

1.الجواهرالسنیه،ص123.
2.عنزرارهعنأبیجعفر؟ع؟قال:قاللی:أالأدلکعلیشئلمیستثنفیهرسولاهلل؟ص؟؟

قلت:بلی،قال:الدعاءیردالقضاءوقدابرمإبراما،وضمأصابعه.«)کافی،ج2،ص470(
3.سورۀرعد،آیۀ39.
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که فرمود : »خداوند می فرماید: ای  کرده اند  و آنان از رس���ول خدا؟ص؟ نقل 
کنم و همه  که من او را هدایت  کس  گمراهید مگر آن  بنی آدم! همۀ ش���ما 
کتید مگر  گردانم و همۀ شما در هال که من بی نیازش  کس  فقیرید مگر آن 
کنم و  کفایت  که شما را  که من نجاتش دهم. پس، از من بخواهید  کس���ی 
گروهی از بندگان من را جز فقر اصالح نمی کند؛  راه را به شما بنمایم. همانا 
گروهی از بندگانم جز در زمان  گردانم، فاسد می شوند. و  گر آنان را بی نیاز  ا
کنم، بیماری فاسدش���ان  گر آن���ان را بیمار  س���المتی اصالح نمی پذیرن���د؛ ا
گروهی از بندگان من، آنان اند که در عبادت من و شب زنده داری  می کند. و 
که چون از  گاه از سر رأفت، خواب را بر آنان چیره می سازم  می کوشند و من 
خواب برخاستند بر خود خشم بگیرند و به چشم حقارت در خود بنگرند. 
گ���ر آنان را با آنچه می خواس���تند)بیداری و ش���ب زنده داری( رها می کردم،  ا
کت است؛ زیرا گمان  دچار عجب و خود بزرگ بینی می شدند که موحب هال
که با شب  زنده داری، بر همۀ عبادت پیشگان برتری جسته اند و  می بردند 
گروه مقصران در پیشگاه  کوشش بسیار از  چون می پنداشتند به س���عی و 
که به من  گمان می بردند  الهی جدا شده اند، از من دور می شدند، با اینکه 
که اهل عمل بر اعمالش���ان، هر چند نیکو  گاه باش���ید  گش���ته اند. آ نزدیک 
گناهشان بسیار باشد، از آمرزش  گنه کاران، هر چند  باش���د، تکیه نکنند و 
کنند و تفضل مرا  من ناامید نشوند؛ بلکه همه باید به رحمت من اعتماد 
کنند ؛ زیرا من بندگان خود را آن گونه  امی���د برند و به عنایت من اطمینان 

گاهم.«]]] که مصلحت آنان است، تدبیر می کنم و به آن آ

1.شیخطوسی،األمالی،ص166و167؛بحاراالنوار،ج71،ص140.
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چند نکتۀ دقیق
از آنچه اهل بیت؟مهع؟ در باب رضا بر قضای الهی و رسیدن به مقامات 
گاهی داده اند، نکاتی دقیق به دس���ت می آید.  عالی، به شیعیانش���ان آ
گنج های  گاهی ها چنگ زند؛ زیرا آنها از  که به این آ کسی  خوشا به حال 
کتاب ها به امانت نهاده اند تا ش���اید  ک���ه در میان  اهل بیت؟مهع؟ اس���ت 
که صاحبان  اه���ل آن بیابن���د و به���ره ببرند؛ با اینک���ه آنان می دانس���تند 
اهلیت به حق اندک ش���مارند و خدا نیز فرموده اس���ت: »سپاس گزاران از 

کم شمارند.« بندگانم 
گوهرهای  گردآوری پار ه ای از آن  کتاب ما را به  که خدا  پ���س امیدواریم 
گرد  کتاب  که در غی���ر این  گرانبها)ن���کات ش���رافت( توفیق بخش���د؛ نکاتی 
کتاب، بیشتر اشاره به مطالبی است  نیامده اس���ت؛ زیرا هدف ما در این 
گرچه  که ا کتاب دیگری به قلم نیامده است و یا نقد مطالبی است  که در 
ک معارف اهل بیت؟مهع؟  کتب دیگر آمده اس���ت، ولی از سرچش���مۀ پا در 
که اهل بیت؟مهع؟ خود را  نجوش���یده اس���ت. یکی از این نکات، آن اس���ت 
که در هنگام ابتال در پی پیروزی و غلبه بر بال نباشند؛  ملزم می دانس���تند 
که فرمان ویژۀ  بلکه با تس���لیم و ش���کیبایی بال را پذیرا می ش���دند تا آنگاه 
که با دعا به دفع اقدام می نمودند. از  الهی بر تدارک بال برسد و آنگاه بود 
کمترین ملزومات زندگی، مانند  گاهی در زمان نابرخ���ورداری از  ای���ن رو، 
آب و غ���ذا، حالت خضوع و شکس���تگی در پیش���گاه الهی به آنان دس���ت 
م���ی داد، با اینکه می توانس���تند با دعا به هر چیزی دس���ت یابند؛ زیرا بنا 
که با دعا بر بال غلبه نجویند و جانب صبر را نگه دارند؛ با اینکه  داش���تند 
همیش���ه میان صب���ر و پیروزی بر بال مخی���ر بودند، اما چ���ون صبر را اولی 
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که آنان هرگز به س���وی  و برت���ر می دیدن���د، چنی���ن می کردند و می دانی���م 
ترک اولی نیز نمی رفتند و این صبر و ش���کیبایی تا رس���یدن فرمان خاص 

گشایش از راه دعا( ادامه داشت.  الهی)ترجیح 
آنچه از این س���یره پرده برمی دارد داس���تان حضرت علی بن الحس���ین 
که یکی از ش���یعیان نزد ایشان از فقر شکایت برد و  امام س���جاد؟ع؟ است 
گفت: ای سرور من، آیا جز برای مصیبت های  گریست. مرد فقیر  حضرت 
گریس���ت؟ امام فرمود: »چه مصیبت���ی بزرگ تر از اینکه  ب���زرگ هم می توان 
کند.«  مؤم���ن، برادر ایمان���ی اش را نیازمند ببین���د و نتواند نی���ازش را رفع 
که  گوش ها رس���ید. او خود ش���نید  گفت وگوی آن مرد با امام؟ع؟ به  خب���ر 
گاه ادعا  کار امامان ش���یعه مایه ش���گفتی است! آنان  ناصبی ها می گویند: 
که آسمان و زمین فرمانشان را می برند و همه چیز در دست آنها  می کنند 
کمکی اندک و ناچیز به شیعیانشان ناتوانند. بی درنگ نزد  گاه از  اس���ت و 
که از سخن این ناصبی ها بر من  گفت: سرورم! مصیبتی  امام؟ع؟ رفت و 
وارد شد، بزرگ تر از مصیبت فقر و نیاز است. امام؟ع؟ فرمود: وای بر آنان! 
کند؟ ای  که چه  که اولیای الهی به خدا پیشنهاد نمی دهند  آیا نمی دانند 
گشایش آید. سپس  که تو را وسعت و  کنون پروردگار اذن داد  بندۀ خدا، ا
امام؟ع؟ غذای افطار و سحری خود را به او بخشیدند و خدا به برکت آن، 
که  گشود و ُدری شاهوار در شکم ماهی آشکار شد  کارش  گره از  به سرعت 
که  با فروش آن به ثروتی هنگفت دس���ت یافت و دو قرص نان امام؟ع؟ را 

گرفتاری او شده بود، خدمت امام؟ع؟ بازگرداند.]]] مایه رفع 
این داس���تان مشهور است و محل شاهد ما از این داستان این سخن 

1.بحاراالنوار،ج46،ص20.
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که خداون���د را اولیایی  که فرم���ود: »آیا این���ان نمی دانند  امام؟ع؟ اس���ت 
که در پیشگاه او پیشنهاد نمی دهند؟« است 

گرفت���ار یهودیان  که  مانند این داس���تان اس���ت قصۀ س���لمان فارس���ی 
متعصب ش���د و آنان او را می زدند و می گفتند: »چرا خدا را به حق محمد 
کند و تو را از دس���ت ما نجات  ک  که ما را ش���تابان هال و علی نمی خوانی 
بخشد؟« و سلمان می گفت: »شکیبایی برتر است و من خدا را می خوانم 
گر من  که صبرم ببخش���د. شاید خدا از نسل شما مؤمنی به وجود آورد. ا
کرده ام.« س���لمان  کنم مؤمن���ی را از ایمان به خدا محروم  ش���ما را نفرین 
کنار رفت و در مکاشفه  نفرینش���ان نکرد تا پرده میان او و رسول خدا؟ص؟ 
که رسول خدا او را به نفرین آنها فرمان می دهد و می فرماید در نسل  دید 

اینان مؤمنی وجود ندارد.]]]
ذین 

َ
داس���تان ب���اال در تفس���یر امام حس���ن عس���کری؟ع؟ ذیل آی���ۀ »اّل

کند  کس دوست دارد، به آن مراجعه  یؤمُنوَن ِبالَغیب«]]] آمده است. هر 
کس���ی همچون سلمان  که از داس���تان های ش���گفت روزگار است. آری از 
که او را از خود خوانده اند،  که چندان به امامانش ش���باهت یافته اس���ت 
این امور عجیب نیس���ت. از همین دس���ت اس���ت داس���تان معراج پیامبر 
کرد و پیامبر؟ص؟ از خدا  کرم؟ص؟. خداوند پیامبر را به پنجاه نماز تکلیف  ا
که  درخواس���ت تخفیف نکرد؛ تا اینکه موس���ی؟ع؟ از پیامبر؟ص؟ خواست 
کرد و هر  کرم؟ص؟ نیز چند ب���ار مراجعه  بازگ���ردد و تخفی���ف بگیرد. پیامبر ا
گرفت تا ش���مار نمازها به پنج رکعت رسید.  بار برای مس���لمانان تخفیف 
کن؛ اما پیامبر؟ص؟ فرمود: بیش  که باز تقاضای تخفیف  گفت  موسی؟ع؟ 

1.تفسیرامامحسنعسکری،ص68،درذیلآیۀ»الذینیؤمنونبالغیب.«
2.سورۀبقره،آیۀ3.
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که چون بر پنج نماز  کرد  از این، شرم دارم. آنگاه خداوند به پیامبر وحی 
گرفتن تخفیف مراجعه نکردی، من نیز این پنج  کردی و دیگر برای  صبر 

نماز را همچون پنجاه نماز به شمار می آورم.]]]
گرفتن تخفیف، در  در حقیقت پیشنهاد حضرت موسی به پیامبر برای 
حکم فرمان ویژۀ الهی برای س���ؤال پیامبر در پیشگاه خداوند بود و قبل 
از این تقاضا، رسول خدا پیشنهاد و سؤال را در پیشگاه الهی روا نشمرد. 
که از امام؟ع؟ پرس���یده اند  ای���ن مطلب در خود روایت آمده اس���ت؛ آنجا 

چرا خود پیامبر ابتدا سؤال نکرد. 
گذش���ته چه بس���ا نسبت به  که همۀ پیامبران  جان مطلب این اس���ت 
که به امت هایش���ان وارد  پاره ای از تکالیف س���نگین یا بالیای جان فرس���ا 
می ش���د از پیشگاه الهی تخفیف می خواستند، ولی پیامبر ما و اهل بیت 
گاه چنین نکردن���د و چون برای التزام به ه���ر چه از جانب  ایش���ان، هی���چ 
گرچه سخت، آماده بودند، عفو و تخفیف الهی نیز تفضاًل  خداوند برسد، 
گواراترین  ش���امل حالشان ش���د و به همین جهت دینشان آس���ان ترین و 
که رس���ول خدا؟ص؟ فرم���ود: »من برای ش���ما دینی  ادی���ان اس���ت؛ تا آنجا 
گف���ت عقیل بن ابی طال���ب در مقام  گ���وارا آوردم.«]]] چه خوش  آس���ان و 
دلداری به ابوذر در هنگام تبعیدش به ربذه! علی؟ع؟ و امام حسن؟ع؟ 
و ام���ام حس���ین؟ع؟ و عقیل در بدرق���ۀ ابوذر حضور داش���تند و در هنگام 
گفت: »درخواس���ت عافیت  گفتن���د. عقیل  خداحافظ���ی هر یک س���خنی 
از بالیا نوعی ناش���کیبایی اس���ت، و دیریاب دیدن عافیت نوعی ناامیدی 

1.م���نالیحض���رهالفقیه،ج1،ص197و198؛ش���یخصدوق،توحی���د،ص176؛بحاراالنوار،
ج18،ص348.

2.»وقال؟ص؟:بعثتإلیکمبالحنفیةالسمحةالسهلةالبیضاء.«)بحاراألنوار،ج30،ص548(
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کافی است و چه  کن و بگو: خدا ما را  است. ناشکیبایی و ناامیدی را رها 
خوش تکیه گاهی است.«]]]

که خواص اهل بیت؟مهع؟ با این مقامات  گفتیم  پیش از این برای شما 
عالیه و این نکات ظریف، مأنوس اند. آنان بر اثر بهره مندی از مصاحبت 

طوالنی با خاندان رسالت، از نورشان قبسی برگرفته اند. 
مبادا شیطان تو را از بهره  مندی از این مقامات به بهانه های واهی باز 
که شیطان بر زبان برخی معاصران  دارد؛ بهانه هایی همچون س���خنانی 
کند، جاری س���اخته اس���ت. مث���ال می گویند: این  که خدا هدایتش���ان  ما 
مقام���ات مخصوص اهل بیت؟مهع؟ اس���ت و به ما هیچ مربوط نیس���ت.]]] 
گمراه و در اش���تباهند. ای���ن مقامات  ک���ه آنان س���خت  ب���ه جانم س���وگند 
کس���انی مانند ما می فهم���د، برای نوکران اه���ل بیت؟مهع؟، بلکه  ک���ه عقل 
ک  کجا در ادرا کمترین نوکران ایشان است. مقامات ویژۀ اهل بیت؟مهع؟ 

1.بحاراالنوار،ج2،ص436.
2.ازوسوس���ههایش���یطانایناس���تکهمؤمنانراازراههایخلوتبرحذرمیدارد.ش���یطان
گراینراه،مفیدوممکناس���ت،چرارهروانآناندکشمار کها درگوشس���الکزمزمهمیکند
اس���ت؟چرات���ودراینراهتنهاییوچرابیش���ترمردم،ق���دمدرراههاییدیگرگذاش���تهاند؟این
َتْسَتْوِحُش���وا

َ
اُسال َهاالّنَ ّیُ

َ
پرس���شهاوش���بهات،یکپاس���خداردکهامامعلی؟ع؟فرمودهاند:»أ

َها ّیُ
َ
ُجوُعَهاَطِویٌلأ یَماِئَدٍةِشَبُعَهاَقِصیٌرَو

َ
اَسَقِداْجَتَمُعواَعل الّنَ

َ
ْهِلِهَفِإّن

َ
ِةأ

َّ
ُهَدیِلِقل

ْ
ِفیَطِریِقال

اِب
َ

َعذ
ْ
ُهُماهلُلِبال َماَعَقَرَناَقَةَثُموَدَرُجٌلَواِحٌدَفَعّمَ

َ
ِإّن ���ْخُطَو الّسُ َضاَو اَسالّرِ َماَیْجَمُعالّنَ

َ
اُسِإّن الّنَ

َخْسَفِة
ْ
ْرُضُهْمِبال

َ
ْنَخاَرْتأ

َ
أ

َّ
ْصَبُحواناِدِمیَنَفَماَکاَنِإال

َ
ُسْبَحاَنُهَفَعَقُروهاَفأ

َ
َضاَفَقال وُهِبالّرِ

اَعّمُ ّمَ
َ
ل

َمْن َماَءَو
ْ
َواِضَحَوَرَدال

ْ
ِریَقال َکالّطَ

َ
اُسَمْنَس���ل َهاالّنَ ّیُ

َ
اَرِةأ َخّوَ

ْ
ْرِضال

َ ْ
ُمْحَماِةِفیاأل

ْ
ِةال

َ
���ّک الّسِ ُخَواَر

یِه؛ایمردم،درراههدایتازکمیاهلآنوحش���تنکنید،کهمردمبرس���ر ���َفَوَق���َعِفیالّتِ
َ
َخال

سفرهایگردآمدهاندکهزمانسیریآناندک،ومّدتگرسنگیآنطوالنیاست.ایمردم،جز
کهمردمرابرمحوریجمعمیکند.ناقۀثمودرایکنفر کهخشنودیوخشماست ایننیست
کرد،اّماعذابخداهمهرافراگرفت؛چونهمگانبهآنرضایتدادند.خداوندس���بحان پی
گاهسرزمینآنانبراثرفرورفتنصدا کردند،پسهمهپشیمانشدند."آن فرمود:"همهآنراپی
کهراهراس���توروش���نرا کرد،مانندصدایفرورفتنآهنداغدرزمیننرموهموار.ایمردم،هر
بپیمایدبهآببرسد،وهرکهبیراههروددربیابانبهسرگردانیافتد.«)نهجالبالغه،خطبۀ201(
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م���ا می گنجد؟ مگر س���تارۀ ثریا دس���ت یافتنی اس���ت؟ آری، خردها از فهم 
مقامات اهل بیت؟مهع؟ فرس���نگ ها دورند؛ ولی خدای س���بحان فرموده 

است: »همانا برای شما در رسول خدا الگویی است نیکو.«]]]
که م���کارم اخ���الق و آداب را به پیامبر  ش���یوۀ اهل بیت؟مهع؟ آن اس���ت 
نسبت می دهند و از او حکایت می کنند تا دیگران بدان ترغیب شوند، نه 
گی های پیامبر باش���د  اینکه هر چه به آن حضرت نس���بت می دهند از ویژ
که این  ً برای انس���ان های ع���ادی همچون ما قابل پیروی نباش���د 

و قهرا
بهتانی است بزرگ.

که ابوذر غفاری بیماری را دوست می داشت و او را بر عافیت  نقل است 
و تندرس���تی ترجی���ح می داد؛ چه اینکه بیماری اجر و ث���واب فراوان دارد. 
کرده  و سپس فرموده اند: »ولی  این سیرۀ ابوذر را برخی امامان؟مهع؟ نقل 
ما اه���ل بیت، در هنگام عافیت، عافیت را بیش از ناتندرس���تی دوس���ت 
که هر چه  می داریم و در هنگام بیماری، آن را از عافیت دوست تر داریم، 

از دوست رسد نیکو است.«]]]
ک���ه از سرچش���مۀ حکم���ت و عصم���ت جوش���یده اس���ت،  ای���ن س���خن 
که مقام رضا به قضای الهی)چه قضای محبوب و چه قضای  می فهماند 
مکروه و ناپسند( بر مقام بالجویی برای دستیابی به ثواب بیشتر، برتری 
دارد و بی ش���ک چنی���ن اس���ت؛ زیرا درج���ۀ رضایتمندی از قض���ای الهی، 
افزون بر اینکه با درجۀ بالجویی و مصیبت خواهی در وقت قضا مساوی 
است، از جهت نخواستن بال در وقت مقدر نبودن آن، بر آن ترجیح دارد. 
گرچ���ه ترجیح بال بر عافیت برای رس���یدن به ثواب صب���ر، چنان درجه و  ا

1.سورۀاحزاب،آیۀ21.
2.ر.ک:شیخصدوق،معانیاألخبار،ص165؛ابنأبیالحدید،شرحنهجالبالغه،ج3،ص156.
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که ش���وق وصال ب���ه مقامات عالیه  که جز برای امثال ابوذر  مقام���ی دارد 
در س���ر دارند، حاصل نمی گردد. اما به هر حال این درجه و مقام، شائبۀ 

پیشنهاد به خدا و اعتراض به قضای الهی دارد. 
که مقام  امام؟ع؟ در این روایت می خواهد این توهم را برطرف س���ازد 
دل خواه ابوذر از امتیاز رضا بر قضای الهی عاری است و مقام رضا بر قضا 
کامل در راه حق است؛ همان ایستادگی  همان اعتدال واقعی و ایستادگی 
کرده و  گرامی اسالم؟ص؟ به دش���واری آن اشاره  که س���رور عالمیان رس���ول 
کرد.«]]] و آن آیه، این است:  فرموده اس���ت: »آیه ای در س���ورۀ هود مرا پیر 
کن.« آری؛ خدای  که مأموری پایداری  کما امرت؛]]] بدان گونه  »فاستقم 

بزرگ درست فرموده است.

1.جوامعالجامع،ص170؛تفسیرمجمعالبیان،ج5،ص341و342.
2.سورۀهود،آیۀ11.
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که در آثار مقام رضا بر قضا، یعنی توکل، تفویض و تسلیم،  انسان مادامی 
تأم���ل نکند و به���رۀ خویش را از آنها نبرد، ش���یرینی ایمان را نمی چش���د و 
گرچه مؤمنین در این امور درجات مختلف دارند و این  مؤمن نمی گردد؛ 
اختالف درجات به اندازۀ اختالف مراتب قربش���ان به حضرت حق است. 
کس���انی را  که ایمان آورده اند و رتبۀ  قرآن می فرماید: »خداوند رتبۀ آنان را 

گرداند.«]]] که دانش به آنها داده شده است، بر حسب درجاتی بلند 
گروه���ی از بیم تو  ک���ه می گوید: »خدایا،  چه خوش س���روده ش���اعر آنجا 
گناهی  کس در پیش���گاه ت���و می گرید،  که هر  گریس���تند و این گونه نیس���ت 
که برای تقرب به تو می گریند و چه  گناه،  کرده باش���د، بلکه آنان نه برای 
که برتر از اسالم است، متوقف بر  خواستنی است قرب تو«! و چون ایمان 

1.سورۀمجادله،آیۀ11.
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این مقامات است، وقتی عرب های بادیه نشین در زمان رسول خدا؟ص؟ 
گفت ش���ما ایمان نیاورده اید.]]] پس  کردند، خدای متعال  ادعای ایمان 
که نام مؤمن بر  که مدعیان ایمان  بس���ی مایۀ خجالت و رس���وایی اس���ت 
پیش���انی دارند اما به واقع فریب نفسش���ان را خورده اند، تکذیب ش���وند. 
گفته  گفت: »نفست به تو دروغ  که  گروه، مصداق این ش���عر شاعرند  این 
اس���ت. تو اهل عشق و محبت نیس���تی/ زیرا عاشقان نشانه ها و عالماتی 
گر  گفت: »ا که  گوش جان می شنیدم  کاش ما نیز این ش���عر را به  دارند.« 
که آنان خود جز با  گروهی را داری در راهش���ان قدم بگذار  در س���ر، هوای 

بریدن از تعلقات به مقصد نرسیده اند.« 
که »بر خ���دا توکل  گوش داری���م  م���ا همیش���ه این س���روش اله���ی را در 
که »ام���ا چنین نیس���ت. به  گ���ر مؤمنی���د.«]]] و نی���ز این پی���ام را  کنی���د، ا
ک���ه داوری ت���و را در  ک���ه ایم���ان نیاورن���د مگ���ر آنان  پ���روردگارت س���وگند 
اختالفاتش���ان بپذیرند و از داوری تو در دل هایشان ناخشنود نباشند و  

سر تسلیم فرود آورند.«]3] 
که وابس���ته بودن ایمان به توکل و تسلیم و تفویض دانسته شد،  حال 
باید در تقویت این بنیان های ایمان، سخت بکوشیم. در قرآن و سنت، 
که خداوند مؤمنین  کید شده است؛ تا آنجا  بر تحصیل ایمان و لوازم آن تأ
که ایمان آورده اید،  کسانی  کرده و فرموده است: »ای  را به ایمان دعوت 
ایم���ان بیاورید.«]4] م���راد، تحصیل مق���دار قابل توجهی از ایمان اس���ت؛ 

1.سورۀحجرات،آیۀ14.
2.سورۀمائده،آیۀ23.

3.سورۀنساء،آیۀ6.
4.سورۀنساء،آیۀ136.
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گیرد و ثمرات ایمان  که مؤمن با آن مصداق اطالقات]]] قرار  همان مقدار 
بر آن بار شود. اما با حداقل ایمان نیز می توان مؤمن بود و لذا تکلیفی در 
کمال  که مؤمن نبوده اند، همین حداقل نیز  آن نیس���ت. آری، برای آنان 
که درجات  است و این حداقل مرز مخصوصی ندارد. لذا شایسته نیست 
کید ش���دید بر ایمان در  پایین ایمان را مصداق ایمان ندانیم. بنابراین تأ
کس���ب رتبۀ  قرآن و س���نت، برای تحصی���ل رتبه های میانی ایمان پس از 
که مانند ترکیب موزون ایمان اس���ت و  آغازین اس���ت. همان رتبه میانی 
کمتر از  که به آن فرمان داده اند، همان اس���ت و  مصداق مس���لم ایمان���ی 
گر مرتبۀ باالتر از رتبۀ میانی  که مراد باش���د البته ا گویا مش���کوک است  آن 

کامل تر و برتر است. که بدون شک  حاصل شود 
که مشهور است و لوازم ایمان را در پی  همین رتبۀ میانی ایمان اس���ت 
گرچه ایمان  دارد؛ وگرنه مراتب پایین تر، همچون نقطۀ آغازین اس���ت و ا
نامیده می شود و از ماهیت ایمان برخوردار است، چون مقصود از ایمان 

در قرآن و سنت بیش از آن است، ایمان به حساب نمی آید.
گونه ای  پ���س آس���تین همت باال زن و به س���وی ایمان برتر بک���وش؛ به 
که آنچه به آن دس���ت یافته ای ایمان است و نه چیز دیگر،  کنی  که یقین 
کرده اس���ت س���خن امام  گرچه نام ایمان دارد. بر همین نکته راهنمایی  ا
کافی آمده اس���ت: »ش���ما انس���ان هایی شایسته  کتاب  که در  صادق؟ع؟ 
که معرفت بیابید و معرفت نمی یابید مگر اینکه  نخواهید بود مگر آن���گاه 
که تسلیم شوید. این  کنید و تصدیق نمی کنید مگر آنگاه  تصدیق و تأیید 
گره خورده اند  چهار رکن)صالح، معرفت، تصدیق، تسلیم( چنان به هم 

1.یعن���یهرجاکلمۀ»مؤمن«گفتهش���ودش���املاوگردد.موردانص���رافاطالقات،اصطالحی
مربوطبهعلماصولفقهاست.
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که به سه فقره از  کس���انی  که آخرین جز با نخس���تین به دس���ت نمی آید و 
گمراهند.«]]] نیز امیر مؤمنان علی؟ع؟ به آن  کنند، به شدت  آنها بس���نده 
کافی از امام صادق؟ع؟، و ایشان از پدرش و  کتاب  هش���داد داده اند. در 
که فرمود: »ایمان چهار پایه  کرده اند  پدرانش از امیرالمؤمنی���ن؟ع؟ نقل 
و س���تون دارد: توکل بر خدا، س���پردن امور به خدا، خش���نودی به قضای 
گردن نهادن در برابر فرمان خدا.«]]] همین مطلب از موس���ی بن  خ���دا و 
که  کس���ی  کتاب تحف العقول نقل ش���ده اس���ت: »می س���زد  جعفر؟ع؟ در 
خدا را نیک می شناسد، هرگز او را در روزی دادن، قاصر نشمارد و در قضا 
و ق���درش نیز متهم نکن���د«]3] همچنین وقتی از آن حض���رت دربارۀ یقین 
که بر خدا توکل می کند،  کس���ی اس���ت  پرس���یدند، فرمود: »صاحب یقین 
کار خویش را با  در پیشگاه او تسلیم است، به قضای الهی راضی است و 

خدای خویش وانهاده است.«]4] 
که الزمۀ ایمان و معرفت به خدا  نیز رسول خدا؟ص؟ حاالت و صفاتی را 
کافی  کتاب  و از مقام���ات اولیاء اهلل اس���ت، یادآوری فرم���وده و طبق نقل 
کس خدا را بشناس���د و عظمتش  از امام صادق؟ع؟، فرموده اس���ت: »هر 
را دریاب���د، دهانش را از س���خن و ش���کمش را از غذا بازم���ی دارد و با روزه و 
گفتند:  ش���ب زنده داری ج���ان خویش را به زحم���ت می افکند. اصح���اب 
پدر و مادرمان فدایت ای رس���ول خدا! آیا ایش���ان اولی���اء اهلل اند؟ فرمود: 

کافی،ج2،ص39. .1
کافی،ج2،ص47. .2

3.»ینبغیلمنعقلعناهللأنالیس���تبطئهفیرزقهوالیتهمهفیقضائه.وقالرجل:س���ألته
یف���وضإلیاهلل.« ع���نالیقی���ن؟فق���ال؟ع؟:یتوکلعلیاهلل،ویس���لمهلل،ویرض���یبقضاءاهلل،و

)تحفالعقول،ص408(
4.همان.
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اولیای خدا س���کوت می کنند و سکوتش���ان یاد خدا است و می بینند اما 
دیدنش���ان همواره مایۀ عبرت آنان اس���ت و سخن می گویند و سخنشان 
گر  حکمت اس���ت و میان مردم در حرکت اند و حرکتش���ان برکت اس���ت. ا
اج���ل محتوم نبود، روحش���ان در بدنش���ان اس���تقرار نمی یاف���ت و از بیم 

عذاب و شوق ثواب الهی به سوی عالم باال پر می کشید.«]]]
همچنین امام س���جاد حضرت علی بن الحسین؟ع؟ صفات و معارفی 
کتاب احتجاج نقل  که طبرسی در  که الزمۀ ایمان اس���ت، در اش���عاری  را 
که خ���دای را بشناس���د ولی  گونه می ش���مارد: »کس���ی  کرده اس���ت، ای���ن 
احس���اس بی نیازی نکند، نگون بخت اس���ت. انسان را با عزت و شوکت و 
که برای بندۀ مطیع پ���روردگار، هر چه در راه طاعت الهی  کار،  ث���روت چه 

پیش آید، به او زیانی نمی رساند.«]]]
ریش���ۀ این نیکی ها، دوام مراقبه و توجه به خدا در همۀ حاالت است؛ 
که هیچ گاه خدا از نظرت پنهان نباش���د؛ چه اینکه تو نیز هرگز  گونه ای  به 
از نظر الهی پنهان نیستی و این همان سفارش پیامبر اسالم؟ص؟ به ابوذر 
گر تو  گویی او را می بینی و ا که  کن  که فرمود: »خدا را چنان عبادت  است 
گر می دانی  نمی بینی، او تو را می بیند.«]3] در برخی روایات آمده است: »ا
ک���ه او ت���و را می بیند و ب���از نافرمانی اش را روا م���ی داری، به حقیقت تو را از 

پست ترین نظرکنندگان به خویش قرار داده است.«]4]

کافی،ج2،ص186. .1
واعماقایمانخودرابس���نجد.نه مابتواندمق���دار ذک���راینصفاتبرایآناس���ته���ریکاز

نیازیبهشرحاستونهتفسیروتأویل.
2.احتجاجطبرسی،ص317،بااندکیاختالف.

3.شیخطوسی،االمالیج2،ص138.
4.شیخطوسی،اختیارمعرفةالرجال،ج2،ص710،709.
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ک���ه تو را از  گ���ر بر مراقبه مداومت داش���تی و همۀ قی���د و بندها و عالیقی  ا
کنار نهادی، به حتم الطاف و عنایات الهی شامل  توجه به حق بازمی دارند، 
که چگونه بر تو شفقت می ورزد و زشتی ها و  حال تو خواهد شد و می بینی 
خطاهایت را می پوشاند و از گناهت درمی گذرد؛ بلکه سیئاتت را به حسنات 
گناهانت برای تو حس���نه می نویس���د. سپس  مبدل می کند و چندین برابر 
محب���ت خدا در دلت راس���خ می گردد و اعضا و جوارح���ت برای طاعت الهی 
که اعضای آدمی برای اطاعت از نیکوکاران  برانگیخته می شود؛ همان گونه 

کمتر از خدا دارند، برانگیخته می شود. که مرتبه ای بسیار 
آری، دل ها با محبت اهل احس���ان سرش���ته اس���ت؛ چه رسد به خدای 
که هیچ احس���انی همتای احس���انش نیس���ت. پس رس���وخ  بزرگ مهربان 
محب���ت اله���ی در دلت، نف���س تو را از هر چ���ه مخالف رضای او اس���ت بیزار 
کند و یا در وقت  که خوبی را ب���ا بدی جبران  می کن���د، یا نفس حیا می کند 
ک���ه مبادا  ک می ش���ود، یا می هراس���د  تجّل���ی عظم���ت الهی ب���ر دل، بیمنا
گفته است: که شاعر  نعمت های الهی قطع شود و ادامه نیابد؛ همان گونه 

که از نعمتی برخورداری، آن را قدر بدان  آنگاه 
کف می ربایند. گناهان و نافرمانی ها نعمت ها را از  که 

که به س���وی خدای س���بحان توجه می کنی، هر مؤثری جز  و نیز، آنگاه 
کس را نفع رساننده  خدا از نظرت محو می شود و جز خدای سبحان هیچ 
کس تأثیرگذار نیست، جز به اذن او. یا آسیب رسان نمی بینی. آری، هیچ 
گردانده اس���ت، مسبب االسباب را  دل، چون از خدای س���بحان روی 
که یاد خدا  کرده و به دامن اسباب چنگ زده است؛ وگرنه آنگاه  فراموش 
کن���د و ب���دو دل دهد، توجه و چن���گ زدن به غیر خ���دا را بی معنا می یابد 
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که در نهاد آدمی اس���ت؛ زی���را وقتی آدمی  و ای���ن حقیقتی اس���ت فط���ری 
کم���ک بگیرد، چرا به س���وی ضعیف ترین  می توان���د از قوی تری���ن موجود 
که نسبت به خدا هیچ و پوچ است؛  کند؛ آن هم ضعیف تری  دست دراز 
کردن به سوی ضعیف تر مانع از  که روی  به خصوص با توجه به این نکته 
کم���ک خدای قوی تر می گردد؟ پس انس���ان روی گردان از خدا به دیگری 

کشیده است:  که شاعر به تصویر  کسی است  همچون 
کمک بخواهد گرفتاری اش از عمرو  که در هنگام  کس  آن 
گرمای بیابان به آتش پناه برد که از  کسی است  همچون 

ک���ه در منجنیق  که وقت���ی جبرئیل؟ع؟ ب���ه ابراهیم  از همی���ن رو اس���ت 
نشسته و در آستانۀ پرتاب شدن در آتش بود، گفت: ای ابراهیم آیا تقاضا و 
گفت: به تو نه!]]] خداوند نیز آتش را برای او خنک و  نیازی داری؟ ابراهیم 
گوارا ساخت]]] و در شأن او در قرآن فرمود: »همان ابراهیمی که وفا کرد.«]3]
کس بر حس���ب مقامش در  ای���ن مقام، اختصاص به ابراهیم ندارد. هر 
کند، نظرش از  چنان موقعیتی واقع ش���ود و توجه به س���وی حق تعال���ی 
همه اس���باب بریده می شود و فقط مسبب االس���باب را می بیند و نشانۀ 
که دل او در فقدان اس���باب  صدق این انقطاع به س���وی خدا این اس���ت 

کفهالمنجنی���قغضبجبرئیل؟ع؟،فأوح���یاهللعزوجل إنإبراهی���م؟ع؟لم���اوضعفی 1.»و
إلی���ه:م���ایغضبکیاجبرئیل؟ق���ال:یاربخلیلکلیسمنیعبدکعل���یوجهاألرضغیره،
س���لطتعلیهعدوکوعدوه!فأوحیاهللعزوجلإلیه:اسکت،إنمایعجلالعبدالذییخاف
الف���وتمثلک،فأماأنافإنهعبدیآخذهإذاش���ئت.قال:فطاب���تنفسجبرئیل؟ع؟،فالتفت
إل���یإبراهی���م؟ع؟فقال:هلل���کمنحاجة؟فقال:أم���اإلیکفال.فأهبطاهللع���زوجلعندها
خاتم���افیهس���تهأحرف:الإلهإالاهلل،محمدرس���ولاهلل،الحولوالق���وةإالباهلل،فوضتأمری
إلیاهلل،أسندتظهریإلیاهلل،حسبیاهلل،فأوحیاهللجلجاللهإلیهأنتختمبهذاالخاتم،

فإنیأجعلالنارعلیکبرداوسالما.«)شیخصدوق،األمالی،ص542(
2.بحاراالنوار،ج12،ص33.

3.سورۀنجم،آیۀ37.
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مضطرب و مشوش نمی شود، بلکه بود و نبود اسباب در نزدش مساوی 
کن���د و در دنیا و آخرت  که خ���دا مقامش ارجمند  اس���ت. م���ن از عارفی - 
که اس���باب  گاه  که فرمود: »من هر  کند - ش���نیدم  پرچ���م عزت���ش را بلند 
کار برایم فراهم می ش���ود، دچار اضطراب می شوم و وقتی همۀ اسباب از 

میان رفت، اضطرابم می رود و قلبم آرامش می یابد.«
گویا منشأ ناآرامی دل  این، باالترین و صادق ترین درجات توّکل است و 
که با مهیا بودن اسباب، خدای متعال  در هنگام وجود اسباب این است 
گرچ���ه نباید بر آنها اعتماد  کند،]]]  که بدان ها توجه  از انس���ان می خواهد 
کند؛ زیرا توجه به اسباب بدون اعتماد بر آنها مطلوب و فرمان خدا است 
و نفس توجه به اسباب مایۀ یادآوری آنها و تصورشان می باشد و همین 
گر اس���باب از بین  مقدار موجب تفرق خاطر و ناآرامی دل می گردد]]]. اما ا
رفت و چشم دل فقط به یک سو نگریست، آرامش می یابد و به یاد حق 
که خدای سبحان خود در قرآن فرموده  از تش���ویش می رهد؛ همان گونه 
که ایمان آورده اند و دل هایشان به یاد خدا آرام  کس���انی  اس���ت: »همان 

که با یاد خدا دل ها آرامش می یابد.«]3] گاه باش  می گیرد. آ
گر  که ا و نی���ز، نش���انۀ ص���دق و انقطاع واقعی به س���وی خدا این اس���ت 

1.»أبیاهللأنیجریاألش���یاءإالبأس���باب،فجعللکلشئسبباوجعللکلسببشرحاوجعل
لکلشرحعلما،وجعللکلعلمباباناطقا،عرفهمنعرفه،وجهلهمنجهله.«)کافی،ج1،ص183(
2.ای���ننکتهایاس���تکهجزروش���ندالنوصاحبانش���رحصدر،بدانوق���وفنمییابند.در
حقیقتمقتضایجمعبیننظربهاس���بابوتوکلبرمس���بباس���بابهمیناس���ت.انس���ان
واصلبهمقامتوحیدکهغرقتماش���ایحقاس���ت،قلبخودراتنهامشغولاسبابنمیکند
آنهااس���تفادهمیکن���دفقطبهخاطرعملبهوظیفهوفرمانالهیاس���ت؛درعینحال گ���راز ا و
 اس���بابتمامتوجهشبهحقمتعالاس���ت.اومیپرسداستفادهاشاز همزمانبااس���تفادهاز
نداردکهبالفاصلهحرمانوخسراندامنشرامیگیرد.توجه توجهبهمسببباز اسباباورااز

کهمهرفنابرپیشانیدارند. استداللیبهاسبابدرحکمپرستشاموریاست
3.سورۀرعد،آیۀ28.
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کرد، دلگیر نشود؛ بلکه حالش  کسی خیر خواست و او خودداری  آدمی از 
که نامه ای برای یکی از فرمانروایان نوش���ت و از او  کس���ی باش���د  مانند آن 
کرده است،  که خدا او را بر آن امین  که مقداری از روزی اش را  درخواست 
گر به من ببخشی خدا بخشیده و خیر را بر دست تو  به او بازپس دهد؛ »ا
گر نبخشی خدا منع فرموده و تو را تقصیری نیست.  کرده است، و ا جاری 
کرده  که خدا به تو احس���ان  بهره ات را از دنیا فراموش مکن و همان گونه 
که چشمش به خدای مسبب  کس  اس���ت، اهل احسان باش.« پس آن 
که همۀ اسباب و وسایل در دست  االسباب)سبب س���از( است و می داند 

او است، هرگز دلش از ابزار و وسایل نمی رنجد و بر آنها خشم نمی گیرد.
که واس���طۀ خیر اس���ت و خداوند خیر را به دس���ت او برای  کس���ی  آری؛ 
کنی و ]بدانی  کرده اس���ت، باید او را س���پاس گزاری و قدردانی  ش���ما مقدر 
گردن تو، ب���ه دلیل واس���طه بودنش از بین نم���ی رود؛ زیرا  ک���ه[ حق او ب���ر 
مالک احس���ان حقیقی، خود قدردانی از واس���طۀ احسان را مقرر فرموده 
گزاری؛ بلکه حتی س���پاس گزاری  که او را س���پاس  و از تو خواس���ته اس���ت 
تو را از خویش، جز همراه س���پاس گزاری از آن واس���طۀ خیر نمی پذیرد.]]] 
که برخی از برادران مؤمن و پارس���ای ما  و این نکتۀ بس���یار مهمی اس���ت 
ک���ه همۀ نگاه و توج���ه خویش را به  کرده ان���د؛ به این بهانه  از آن غفل���ت 
س���وی خدا دوخته ان���د و برای خلق خدا هیچ حقی در برابر احسانش���ان 
که خدا بر دس���تان ایش���ان جاری س���اخته اس���ت - نمی بینن���د. و این   -
گاهی از روش اه���ل بیت؟مهع؟ و  ک���ه بر اث���ر ناآ اش���تباهی اس���ت بس بزرگ 
که در  بی خب���ری از واقعیت پدید می آید.]]] روش اهل بیت همان اس���ت 

1.»منلمیشکرالمنعممنالمخلوقینلمیشکرعزوجل.«)عیونأخبارالرضا؟ع؟،ج1،ص27(
کوتهنظرانازسالکانبداندچارمیشوند. که 2.سخننویسندهناظربهحالتتفریطیاست
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کافی از امام س���جاد؟ع؟ نقل ش���ده اس���ت: »خداوند به بنده ای از  کتاب 
کردی؟  بندگانش روز قیامت می گوید: آیا از فالن ش���خص س���پاس گزاری 
کردم. خداوند می فرماید:  می گوید پروردگارا! من تنها از تو سپاس گزاری 
چون از او س���پاس گزاری نکرده ای، سپاس گزار من نیز نبوده ای.« سپس 
امام سجاد؟ع؟ فرمود: شکرگزارترین شما به درگاه خدا، سپاس گزارترین  

شخص نسبت به احسان مردم است.«]]]
گفتیم این شبهۀ  گفتیم صراحت دارد. اما اینکه  این حدیث در آنچه ما 
که اصل و ریش���ه این  سس���ت، بی خبری از واقعیت اس���ت، از آن رو اس���ت 
ش���بهه از معاندین شیعه و سنیان پیدا ش���ده است؛ چه اینکه اصل همۀ 
نعمت ها خدای س���بحان اس���ت و خداوند آنها را بر دس���ت محمد و آلش 
جاری س���اخته و آنها را واس���طه قرار داده است. س���نیان معاند می گویند: 
»پروردگارا، ما تنها تو را شکر می گوییم و برای این واسطه ها هیچ حقی قائل 
کرده، شکرشان را نمی  پذیرد، مگر اینکه  نیستیم.« خداوند نیز آنان را طرد 
گزارند. پس خدا بخشی از  واس���طه های خیر، یعنی محمد و آل او را ش���کر 
شکر خویش را اعتراف به واسطۀ خیر بودن آنان قرار داده و خواسته است 
کنند؛ زیرا این واسطه ها باب محضر او  که او را به خاطر این واسطه ها شکر 

کس از در وارد نشود، رانده می شود. که هر  هستند و روشن است 

کهقواعدسلوکرانمیدانندوازدانایاِنراههم امثالاینافراطوتفریطهادرسالکاننوپایی
یاددیدهمیش���ود.ایناننهتنهاخودبهمقصدنمیرس���ندکهرهزندیگرسالکان نمیآموزند،ز
نیزمیگردند؛زیراچهبسابهخاطرزّیسلوکیشانالگوقرارمیگیرند.بههرحالرعایتخلق
ج���داازرعایتحقالهینیس���ت.خدایمتعالآدمیرابهرعایتمطلقحقوق-نس���بتبه

اونیست؟ خودیاخلقخود-فرماندادهاست.مگرخلقخداعیالخداونانخور
1.»عنعمارالدهنیقال:س���معتعلیبنالحسین؟ع؟یقول:...یقولاهللتبارکوتعالیلعبد
منعبیدهیومالقیامه:أشکرتفالنا؟فیقول:بلشکرتکیارب،فیقول:لمتشکرنیإنلمتشکره،

ثمقال:أشکرکمهللأشکرکمللناس.«)کافی،ج2،ص81.؛وسائلالشیعه،ج16،ص310(
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و نیز نسبت به علوم و معارف و عبادات، اهل سنت می خواهند بدون 
کنند.  وس���اطت و راهنمایی محمد و آلش روی به سوی خدای سبحان 
خداوند هم همۀ معارف و عباداتش���ان را به خودش���ان برگرداند و از آنان 
نپذیرف���ت مگر با تس���لیم در براب���ر اولیایش و تعلم از آن���ان و توجه به آنان 
که هر چه با وس���اطت آنان نباشد مردود اس���ت و وبال صاحبش خواهد 
که نعمت از راه آنان به دس���ت انس���ان  ب���ود.]]] ان���کار ح���ق مردم نیک���وکار 
که ش���وربختانه در دل  رس���یده اس���ت، اثری از این شبهۀ منحوس است 
کرده اس���ت، بدون اینکه ریش���ه و  بعض���ی از دوس���تان خوب م���ا نیز نفوذ 
ک پرده برداشتیم تا از  حقیقتش را بدانند. ما از ریش���ۀ این شبهۀ خطرنا

کنند. و تنها خدا حافظ آدمی است. ابتالی به آن پرهیز 
کنم که وافی به مقصود  س���زاوار اس���ت در این باره روایتی شگفت را نقل 
کتاب نوش���تۀ یکی  کتاب تحف العقول یافتم. این  اس���ت. این روایت را در 
گرانقدر حس���ن بن علی بن شعبه  از علمای پیش���ین ش���یعه، یعنی فاضل 
که چشم روزگار مانندش را ندیده است و نویسنده اش  است و کتابی است 

کرده است.  کتاب او نقل  که شیخ مفید؟حر؟ از  چنان مقامی دارد 
روایت چنین اس���ت:  »مردی بر امام صادق؟ع؟ وارد ش���د. امام پرسید 

1.نویس���ندهازضرورترعایتحقوقمردمبهبایس���تگِیرعایتحقوقوس���ائطفیضالهیکه
برترینپرستندگاناندپلزدهاست.بدینگونهنویسندهفرجامکتابخویشراکهدربارۀسلوک

گینساختهاست. الیاهللاستباضرورترعایتارتباطعمیقبامحمدوآلمحمدعطرآ
کهکسییاکسانیبخواهندبهمقاموصالحقنائلآیندوازدرِب جایبس���یشگفتیاست
کهش���خصرسولخداتمّسکبه خانهاهلبیت؟مهع؟واردنش���وند،بااینکههمگانمیدانند
کردهاس���ت.برایناساسغیرموالیان کریممایهنجاتمعّرفی تمّس���کبهقرآن کنار آنانرادر
 قافلهس���الکانحقیق���یجاماندهاندوقدماز تمّس���کبهثقلینمحروماندولذااز اهلبیتاز
گرچ���هدرپردازشعبارات قدمبرنداش���ته،ب���ههیچدرجهایازکمالدس���تنیافتهاند.اینان
گویاداشتهباشند،ازکمالومعرفتبویی عرفانییاگفتناشعارعشقیخامهایتواناوزبانی

کهوصالحقرابهپندارودعویندهند. نبردهونمیبرند
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گفت: من از دوس���تداران و هواداران ش���ما  گروهی اس���ت؟  ای���ن مرد از چه 
هستم. امام فرمود: هیچ بنده ای تا خدا را ولی و سرپرست خود قرار ندهد، 
او را دوس���ت ندارد و هیچ بنده ای خدا را ولی خود قرار نمی دهد جز اینکه 
کدام دسته از  خدا هم بهشت را برای او واجب می سازد. سپس فرمود: از 
که در مجلس حضور  کت شد، ولی سدیر  دوست داران ما هستی؟ مرد سا
داشت پرسید: ای پسر رسول خدا! مگر دوستداران شما چند دسته اند؟ 
که ما را در ظاهر دوس���ت دارند،  گروهند: آنان  فرمود: دوس���تداران ما س���ه 
که ما را در س���ّر و پنهان دوس���ت  اما در س���ّر و پنهان دوس���ت ندارند، و آنان 
که  کس���انی اند  دارن���د، اما دوس���تی خود را آش���کار نمی کنند و طبقۀ س���وم 
گروه س���وم، برت���ر و ممتازند و آب  در پنه���ان و پیدا ما را دوس���ت می دارند. 
کی���زه نوش���یده اند و تأوی���ل قرآن و حرف آخر و س���بب اس���باب را  گ���وارای پا
گون به سوی  گونا گروه برتر. فقر و نیاز و مصائب  دانسته اند. آری اینان اند 
گریبانشان را  ایشان، شتابنده تر است از اسبان تیزرو. برهنگی و تنگدستی 
می گیرد و از شدائد بر خود می لرزند و همواره در محنت  و آزمون اند. اینان 
مجروح و س���ربدارند و در سرزمین های دورافتاده می زیند. اما خدا بیمار را 
به وس���یلۀ آنان ش���فا می دهد و تهی دس���ت را توانگر می کند. به برکت آنان 
کمترین  یاری می ش���وید و باران می بارد و روزی می خورید. ش���مار ایش���ان  
است، اما قدر و منزلتشان در پیشگاه حق، بزرگ ترین است. اما گروه دوم، 
که ما را تنها در ظاهر دوست دارند. اینان  گروه  است؛ همانان  پس���ت ترین 
به روش پادش���اهان زندگی می کنند، زبانش���ان با ما اس���ت و شمشیرشان 
که در پنهان ما را دوس���ت دارند ولی ب���ر زبان نمی آورند،  گروه س���وم  ب���ر ما. 
گر آن���ان به واقع و از صمیم قلب  که ا حد میانه اند. به جان خودم س���وگند 
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دوس���تدار ما باشند، به حتم روزه داران روز و عابدان شب خواهند بود و اثر 
عبادت را در چهره هایش���ان می دیدی. اینان اهل تسلیم و اطاعت اند. آن 
گفت: من از دوستان شما در نهان و عیانم. امام صادق؟ع؟ فرمودند:  مرد 
که بدان شناخته می شوند.  محبان ما در عیان و نهان نشانه هایی دارند 
آن مرد پرسید: آن نشانه ها چیست؟ امام فرمود: نخست اینکه به توحید، 
که شایس���ته اس���ت، معرفت دارند و آن را نیک آموخته اند، و پس  آنچنان 
از آن ایم���ان دارن���د به آنچه ذات او اس���ت و آنچه صفت او اس���ت و س���پس 
ایم���ان را با همۀ حدود و حقایق و ش���رایط و تأویلش دانس���ته اند. س���دیر 
که ایمان را بدین  گفت: ای فرزند رس���ول خدا، من از ش���ما نش���نیده بودم 
که  کنید. حضرت فرمود: آری ای س���دیر. پرسش���گر را نرس���د  صفت ش���رح 
گفت:  کیس���ت. س���دیر  بپرس���د ایمان چیس���ت، مگر اینکه بداند ایمان به 
که فرمودید شرح دهید. امام  گر دوس���ت دارید، آنچه را  یابن رس���ول اهلل، ا
که خداوند را با توهم دل ها و عقل ها  صادق؟ع؟ فرمودند: هر کس بپندارد 
که خدا را به نام - نه به معنا  کس بپندارد  می شناس���د، مشرک است و هر 
کرده است؛ زیرا صرف نام  - می شناسد به طعنه و اشکال به خود اعتراف 
که نام و معنا را با هم می پرستد،  کس بپندارد  حادث است و پدیده، و هر 
ک���ه صفت را - بدون  کس بپندارد  برای خدا ش���ریک قرار داده اس���ت و هر 
کس بپندارد  ک ذات - می پرس���تد به نادیده حوالت داده اس���ت و هر  ادرا
کرده اس���ت، زیرا  که صفت و موصوف هر دو را می پرس���تد، توحید را باطل 
که موصوف را به صفت نسبت دهد،  کس  صفت غیر موصوف است، و هر 
که شایس���تۀ او است، قدر  کوچک ش���مرده اس���ت و خدا را آنچنان  بزرگ را 
ندانسته است. از ایشان پرسیدند: پس راه توحید و یگانه پرستی چیست؟ 



138

   راه خدا   |  در پرتو سیرۀ اولیاء

کاوش باز است و جست وجو ممکن و چاره جویی فراهم است.  فرمود: راه 
شناخت ذات آنچه عیان است پیش از شناخت صفت او است و شناخت 
صفت آنچه نهان اس���ت پیش از شناخت ذات او است. پرسیدند: چگونه 
م���ا ذات آنچ���ه عیان اس���ت پیش از صفت���ش می شناس���یم؟ فرم���ود: او را 
می شناسی و می دانی؛ خودت را نیز با او می شناسی و خود را از پیش خود 
و به وس���یلۀ خود نمی شناس���ی و می دانی آنچه در جان تو اس���ت برای او و 
گفتند: “راستی تو،  به س���بب او است؛ چنانکه برادران یوسف به یوس���ف 
گفت منم یوس���ف و این است برادر من.”]]] آنان یوسف  خودت یوسفی؟ 
را به خود او ش���ناختند و به وسیلۀ دیگری نشناختند و از پیش خودشان 
که  که خداوند می فرماید: “ش���ما را نرس���د  او را توهم نکردند. آیا نمی بینی 
درخت آن را برویانید”؟]]] خداوند در این آیه می فرماید: شما حق ندارید از 
کنید و او را به هوای دل و خواست خود  پیش خود امامی ساخته و نصب 
بر حق بخوانید. س���پس امام صادق؟ع؟ فرمود: خدا در روز قیامت با س���ه 
ک نمی سازد و آنان را  کس سخن نمی گوید و به آنها نظر نمی کند و آنان را پا
که خدایش نرویانده است؛  کس درختی برویاند  ک است: هر  عذابی دردنا
کار نصب نکرده است  که خدا او را بدین  کند  که امامی را نصب  کسی  یعنی 
کسی  کند و  که خدا معین و نصب نموده است، انکار  که امامی را  کس���ی  و 
کس در اس���الم س���همی دارند و اج���ری می برند با اینکه  که بپندارد این دو 
خداون���د می فرماید: “پ���روردگار تو هر چه بخواهد می آفرین���د و برمی گزیند 
و آن���ان اختیاری ندارند.”]3] و اما در ش���رح صفت ایم���ان، امام؟ع؟ فرمود: 

1.سورۀیوسفآیۀ90.
2.سورۀنمل،آیۀ60.

3.سورۀقصص،آیۀ69.
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کرنش در برابر خدا اس���ت، همراه خواری و اعتراف به بندگی  ایمان، اقرار و 
و تق���رب به حضرتش و انجام خالصانه و همراه با ش���ناخت همۀ واجبات، 
کالن، از اقرار ب���ه توحید تا پایین ترین طاعات به ترتیب اهمیت،  از خ���رد و 
که خدا بر او  گاه بنده ای آنچ���ه را  هم���ه هم���راه هم و در پیوند با ه���م. و هر 
که شرح دادیم - به جا آورد، او مؤمن است  گونه  واجب ساخته است - آن  
و شایس���ته وصف ایمان و مس���تحّق ثواب و پاداش. و این برای آن اس���ت 
که معنای ایمان، اعتراف و اقرار اس���ت و معن���ای اعتراف، تصدیق و تأیید 
کوچک و چه بزرگ، همه با ه���م و در پیوند با یکدیگر.  هم���ۀ طاعات، چه 
پس مؤمن از صفت ایمان بیرون نمی رود به آنچه شایستۀ مؤمن نیست. 
کبیره شایستۀ نام و حقیقت  گناهان  و همانا مؤمن با انجام واجبات و ترک 
گناهان صغیره را  کوچک را ت���رک نماید و  گر طاعت های  ایم���ان می گردد. ا
کبیره مبتال نشده  گناه  گردد، تا وقتی به ترک واجب بزرگ و انجام  مرتکب 
اس���ت، از ایمان بیرون نمی رود و تارک ایمان به حس���اب نمی آید. و دلیل 
که از آنها  گناهان بزرگی  گر از  این مطلب، این سخن خدا در قرآن است: “ا
گزینید، بدی های ش���ما را می پوش���انیم و ش���ما را در  نهی ش���ده اید دوری 
گناهان صغیره است  جایگاهی ارجمند وارد می سازیم.”]]] مقصود آمرزش 
گناهانش - کبیره  کبیره را مرتکب شد، مسئول همۀ  گناه  گر شخص یک  و ا
یا صغیره - خواهد بود و بر همۀ آنها عقاب می شود و عذاب می بیند. این 

که شایسته پاداش است.«]]] است شرح صفت ایمان و صفت مؤمنی 
کنیم، پایان  کت���اب تحف العقول بی���ان  آنچه می خواس���تیم از حدیث 
که طال���ب آن، بای���د به آن  یاف���ت. البت���ه ای���ن روایت تتم���ه ای نی���ز دارد 

1.سورۀنساء،آیه33.
2.تحفالعقول،ص325.
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کند. این روایت ش���ریف در موضوع تقس���یم بندی محبت   کتاب مراجعه 
که  که حقیقت ایمان اس���ت، مش���تمل بر مطالبی اس���ت  اه���ل بیت؟مهع؟ 
گرچه از  در هی���چ حدیث دیگری نیس���ت و چنی���ن منظم نیامده اس���ت؛ 

انضمام روایات مختلف به یکدیگر، همین مطلب استفاده می شود.
آری؛ روای���ات اه���ل بیت؟مهع؟ ب���ا یکدیگر تفس���یر می پذیرن���د و در تضاد 
گ���ر اختالفی دیده می ش���ود، ب���ه علت نش���ناختن جایگاه  نمی باش���ند و ا
ه���ر یک اس���ت؛ زیرا ه���ر روایتی ناظ���ر به مقام���ی از مقامات اس���ت و دیگر 
ک���س نصیب و بهرۀ خویش را برگیرد.  مقامات را به اش���اره می گوید، تا هر 
گروهی آبشخور خود را می دانست. از روزی خدا بخورید و بیاشامید  »هر 

ولی در زمین فساد و تباهی نکنید.«]]]

1.سورۀبقره،آیۀ60.
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درجات و مراتب ایمان

اهل ایمان را درجاتی است که در آن درجات بر یکدیگر برتری می جویند.
ای���ن بحث درب���ارۀ تعداد درجات اهل ایمان و س���هم هر ی���ک از آنها از 
که  ایم���ان اس���ت و اینکه مثال مق���داد؟حر؟ در درجۀ هش���تم اس���ت و ابوذر 
که این  کند، در درجۀ نهم و س���لمان؟حر؟ در درجۀ دهم  خدایش رحمت 
آخرین درجه است و باالتر از سیاهی رنگی و پس از آبادان شهری نیست.
گفت: امام  که  کافی از عبدالعزیز قراطیس���ی نقل ش���ده است  کتاب  در 
صادق؟ع؟ به من فرمود: ای عبدالعزیز، ایمان ده درجه اس���ت، همانند 
که بر روی پلۀ دوم اس���ت  کس���ی  که پله پله از آن باال می روند. آن  نردبان 
که بر پلۀ نخس���ت اس���ت بگوید تو هی���چ نداری،  ک���س  نمی توان���د ب���ه آن 
که از تو  کس���ی را  ت���ا اینکه خ���ود به درجۀ دهم برس���د. بنابرای���ن هیچ گاه 
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که از تو باالتر است تو را ساقط  کس  پایین تر است ساقط مکن؛ وگرنه آن 
که از تو پایین تر است،  کسی را دیدی  گاه  می کند و فرو می افکند؛ بلکه هر 
که  با مدارا و نرمی، دست او را بگیر و تا درجۀ خود باال بیاور و هرگز آنچه را 
کار او را می ش���کنی،  که با این  طاقت ندارد و نمی کش���د بر دوش او مگذار 

کند.]]] که شکستگی او را جبران  کس مؤمنی را بشکند، بر او است  و هر 

کش باد. درود خدا بر محمد و آل پا

]مرح���وم بحران���ی در اینج���ا ب���ه اث���ر پای���ان داده و چنین نوش���ته  اس���ت:] 
کنم، از پروردگار س���بحان  کام���ل  سرنوش���ت مانع از آن ش���د تا نوش���تار را 
که توفیق اتمام سخن را به فردی شایسته عنایت فرماید،  مس���ألت دارم 

کسی از رحمت خداوند نومید نمی گردد. و جز مردمان پست 

1.»ع���نعب���دالعزیزالقراطیس���یقال:قالل���یأبوعبداهلل؟ع؟:ی���اعبدالعزیزإناالیمانعش���ر
درجاتبمنزلةالس���لمیصعدمنهمرقاةبعدمرق���اةفالیقولنصاحباالثنینلصاحبالواحد
إذا لستعلیشئحتیینتهیإلیالعاشر،فالتسقطمنهودونکفیسقطکمنهوفوقک،و
رأیتمنهوأس���فلمنکبدرجةفارفعهإلیکبرفقوالتحملنعلیهماالیطیقفتکس���ره،فإن

کسرمؤمنافعلیهجبره.«)کافی،ج2،ص45( من
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38. مکارم األخالق ، طبرس���ی، فضل بن حس���ن بن فضل )548ه�(، انتشارات 

شریف رضی، قم.
39. بحار األنوار الجامعة لُدرر أخبار األئمة األطهار؟مهع؟، مجلسی، محمد باقر بن 

محمد تقی )0]]]ه�(، تحقیق: جمعی از محققین، انتشارات اسالمیه، تهران.
40. مصباح المتهجد، ش���یخ طوس���ی، اب���ی جعفر محمد بن حس���ن )0]4ه�(، 

انتشارات موسسه فقه شیعه، قم. 
]4. الجواهر الس���نیه فی االحادیث القدس���یه، الحر العاملی، محمد بن حس���ن 

کتابخانه مفید، قم. )04]]ه�(، انتشارات 
]4. من الیحضره الفقیه، ش���یخ صدوق، محمد بن علی بن حسین بن بابویه 

قمی )]38ه�(، انتشارات جامعه مدرسین، قم.
43. مکاتیب الرس���ول؟ص؟(، احم���دی میانجی، علی )]]4]ه�(، انتش���ارات دار 

الحدیث، قم.
44. عی���ون أخبار الرضا، ش���یخ ص���دوق، محمد بن علی بن حس���ین بن بابویه 

قمی )]38ه�(، انتشارات اعلمی، بیروت.
45. المحاسن، برقی، احمد بن محمد بن خالد )80]ه�(، انتشارات اسالمیه، قم.

]4. الخص���ال، ش���یخ ص���دوق، محم���د بن عل���ی بن حس���ین ب���ن بابویه قمی 
کبر غفاري، انتشارات جامعه مدرسین، قم. )]38ه�(، تحقیق: علي أ

]4. تح���ف العق���ول عن آل الرس���ول؟مهع؟، الحران���ی، ابی محمد بن حس���ن 
)قرن 4(، انتش���ارات موسس���ه نش���ر اس���المی، قم.
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48. االمالی، شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن )0]4ه�(، انتشارات دار 
الثقافه، قم.

49. مس���تدرک الوس���ائل و مس���تنبط المس���ائل، میرزا نوری طبرسی، حسین 
)0]3]ه�(، انتشارات مؤسسة آل البیت؟مهع؟، قم.

50. االحتج���اج علی أهل اللجاج، طبرس���ی، احمد بن عل���ی )0]5ه�(، تحقیق: 
محمد باقر خرسان، انتشارات مرتضی، مشهد مقدس.

]5. تهذیب االحکام،  ش���یخ طوس���ی، اب���ی جعفر محمد بن حس���ن )0]4 ه�(، 
انتشارات اسالمیه، تهران.

]5. تح���ف العق���ول عن آل الرس���ول؟ص؟، حران���ی، محمد بن حس���ن )قرن 4(، 
انتشارات موسسه نشر اسالمی، قم.






