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  پيشگفتار
از زمانى كه كتابهائى از من به چاپ رسـيد و در اختيـار              

جمعى با خوانـدن آن كتابهـا       . خوانندگان محترم قرار گرفت   
كيه نفس و تحصيل كماالت روحى گرديده و طبق      مشغول تز 

هاى خودسازى را مو به مو عمل كـرده          نظر استادشان، برنامه  
اى كه حـداقلّ آن تـرك گناهـان و انجـام             و به مقامات عاليه   

نائل گرديـده و جمعـى از آنهـا         . واجبات و ملكه عدالت بود    
چشم و گوش دلـشان بـه سـوى حقـايق بـاز و خـود را در                  

و آنها چون موظّف بودند كه تمام       .  دين ديدند  صراط مستقيم 
حاالت روحى خود را از قبل و بعد در دفترى بنويسند و در             
اختيار استادشان بگذارند، مطالـب جـالبى از دفـاتر آنـان بـه              

هـضمش   دست آمد، كه در اين كتاب به بعـضى از آنهـا كـه             
براى خوانندگان محترم آسان باشد، بدون ذكر نام آنها اشـاره           

  .گشاى سالكين راه خدا گردد تا شايد راه. شود مى
 در اين مقدمه تذكّر اين نكته الزم اسـت كـه اكثـر              ضمناً

اين افراد مرحله يقظه و بيدارى از خواب غفلـت و انتخـاب             
تـر بـه هـدايت       استاد را خودبخود و يـا بـه عبـارت صـحيح           
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انـد و آن چنـان در اعتقادشـان در           پروردگار به دسـت آورده    
انـد كـه     انيـت راهـشان اسـتوار و راسـخ بـوده          خصوص حقّ 

روند تـا خـود را       ترين تزلزلى به خود راه نداده و مى        كوچك
  .به مقصد نهائى و مقام شامخ كماالت روحى برسانند

شـود   بنابراين اگر كسى به آنچه در اين كتاب نوشته مـى          
عمل نمايد، عـالوه بـر آنكـه خـود او بـه كمـاالت روحـى                 

 و بافراست و متفقّهى باشـد يقينـا         رسد اگر شخص بصير    مى
تواند از ديگران هم دسـتگيرى كنـد و آنهـا را بـه كمـال                 مى

  .برساند
ولى در عين حال ناگفتـه پيـدا اسـت، كـه يـك سـالك                

 بدون استاد و مرشد و بدون راهنماى بصير و آگـاه و              اللّه الى
بلكه مجتهد و متخصص در مسائل تزكيـه نفـس و شـناخت             

زيـرا  . تواند به كمال برسـد     راض آن نمى  روح و حاالت و ام    
هاى مختلف پرورش پيـدا كـرده و          در محيط   اللّه سالكين الى 

 حاالت مختلفى   در مراتب مختلف روحى قرار داشته و طبعاً       
دارند، لذا بايد استاد همانند پزشك متخصص اول مريـضش          
را كامالً معاينه كند و مرض روحـى او را تـشخيص دهـد و               

 ر و يا عبادت مناسبى را براى او تجـويز نمايـد و    دعا و يا ذك   
 متوجـه آن   ضمناً يكى از كارهائى كه بايد سـالكين الـى اللّـه     

انـد،   باشند اين است، كه تا يك مرحله را كامالً تكميل نكرده          
به فكر مرحله بعدى نباشند و بلكه استاد نبايد مرحله بعـدى            

رار گرفته است،   را به شاگرد بگويد، زيرا طبع انسان بر اين ق         
 و بدون مقدمه آن را      كه هر فضيلتى را بشنود مايل است فوراً       

در خود ايجاد كند، مثالً كسى كه هنوز هيچ يـك از مراحـل              
تواند گناهان را تـرك   كماالت را طى نكرده و بلكه هنوز نمى      

شـنود،   كند وقتى اهميت خلـوص و مقـام مخلَـصين را مـى            
بدون مقدمه قدم در مقام     گيرد، كه خالص شود و       تصميم مى 
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خلوص بگذارد، با آنكه هر يك از صفات رذيله ماهها طـول            
كشد، تا از نفس انسان تزكيه شود و پر واضح است كه تا              مى

  .گردد صفات رذيله تزكيه نشود، انسان براى خدا خالص نمى
در بعضى از احاديث آمده كه هر يـك از مـؤمنين داراى             

سهم تا هفت سهم از ايمـان و        يك سهم، يا دو سهم و يا سه         
ــال ــد، ســپس  مراتــب كم ــام صــادق«ان ــسالم(» ام ــه ال ) علي

التحملوا على صاحب الـسهم سـهمين و ال علـى           «: فرمايند مى
نبايد به كـسى كـه      : يعنى 1»صاحب السهمين ثالثة فتبهضوهم   

م ايمان را   در درجه اول ايمان است و هنوز ظرفيت درجه دو         
ندارد آن را به او گفت و تحميـل نمـود و كـسى كـه داراى                 
درجه دوم ايمان است و ظرفيت درجه سوم ايمـان را نـدارد             

  .آن قسمت از ايمان را به او تحميل نمود
مشقّت  زيرا اگر چنين كارى را كرديد او را به زحمت و          

  .ايد ايد و ناراحتش نموده انداخته
 مقدمه تذكّرش الزم است، اين      مطلب ديگرى كه در اين    

است كه به تجربه ثابت شده كسانى كه به مطالب اين كتـاب             
هاى آن را در وجـود خـود         عمل كنند و صددرصد راهنمائى    

پياده نمايند، بخصوص اگر با مشورت استاد آن چنانى كه در           
باال گفته شد صورت پذيرد، با سهولت كامل بـه مقـصد كـه              

رسند و با يـارى      روحى است مى  همان خودسازى و كماالت     
از ) علـيهم الـسالم   (» اولياء معصومش «خداى بزرگ و كمك     

گردند و در جنب اين حركت به مكاشـفات و           اولياء خدا مى  
مشاهدات و كرامات عاليه نائل شـده و بلكـه طبـق حـديث              

ء احب الى    ما تحبب الى عبدى شى    «: معروف قدسى كه فرمود   
 يستحبب الى بالنافله حتّـى احبـه فـاذا          مما افترضته عليه و انّه    
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احببته كنت سمعه الّذى يسمع بـه و بـصره الّـذى يبـصر بـه و         
لسانه الّذى ينطق به و يده الّتى يبطش بها و رجله الّتى يمـشى              

: خالصه معنى آنكه   1»بها اذا دعانى احببته و اذا سئلنى اعطيته       
يـك  بنده من، بوسيله فرائض و نوافل بـه مـن آن چنـان نزد         «

گردم، او هر  شود كه من چشم او و زبان او و دست او مى     مى
و طبــق بعــضى از . »چــه از مــن بخواهــد بــه او خــواهم داد

احاديث اين چنين انسانى مثَل و آئينه تمام نماى صفات فعل           
  .خدا خواهد بود

  
  »موضوع اين كتاب«

 هميشه عادت بر ايـن بـوده كـه پـاى سـخن اسـتادان و               
از آنها استفاده كنـيم و كمتـر شـده كـه از             معلّمين بنشينيم و    

شاگردان و متعلّمين چيزى بپرسـيم و سـخن آنهـا را گـوش              
  :گفت دهيم، شايد آنها هم مطلبى داشته باشند، بزرگى مى

اند، من هم از     همان قدر كه شاگردان از من استفاده كرده       
  .ام شاگردان استفاده نموده

ردانى كـه   لذا در اين كتاب سعى شده كه در محضر شاگ         
اند و تعليماتى از آنان گرفته و آنها را          پاى سخن استادان بوده   

انـد،   به كار بسته و حاالتى در مراحل سـير و سـلوك داشـته             
بنشينيم و چگونگى پيمودن راه پـر خطـر خودسـازى و بـه              
اصطالح آدم شـدن را از تجربيـات آنـان بيـشتر بيـاموزيم و               

 جويـا باشـيم،     حاالت هر شاگردى، در هر كالسى كه هست       
تر آن مراحل را بپيمائيم و باألخره آنچه         تا شايد بهتر و عميق    

خوانيد، تجربيات شاگردانى است كه در راه        در اين كتاب مى   
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تزكيه نفس نزد استادان بصير و آگاه سالها تعليم يافتـه و بـه              
مقامات عاليه انسانى و كماالت روحى رسيده و حقـايقى در           

  .باشد اند، مى اين راه تحصيل نموده
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حكايات و اظهارات شـاگردان در خـصوص        : اين بخش 
مرحله يقظه و بيدارى از خواب غفلت و آنچه يك انسان در            

كنـد و چگونـه بايـد     اين مرحله از عوالم معنوى احساس مى      
 تا پايان سير و سلوكش اين حالت را براى           اللّه يك سالك الى  

  .باشد خود حفظ كند، مى
ا از خـواب غفلـت      اين بخش را تا به آخر بخوانيد حتمـ        

  .بخوانيد، تا به آخر بخوانيد. شويد بيدار مى
  
  

  »خوابهاى طالئى«
گذرد، تا به امروز در خـواب        من جوانى هستم كه بيش از بيست سال از عمرم نمى          

خـدايم، محبـوبم و     : كـردم كـه    ام، وقتى كه ديپلمم را گرفتم فكر مى        غفلت عجيبى بوده  
ى كه از مدرسه با اين گواهينامه به خانه آمدم، همه چيزم همين مدرك ديپلم است، روز

حـاال ديگـر    : گفـت  ديدند، يكـى مـى     مادر و پدرم براى من خوابهاى طالئى عجيبى مى        
  انـشاءاللّه : گفـت  كند، ديگرى مـى    شود و زندگى ما را تأمين مى       پسرم كارمند دولت مى   

ى چشمت ابـرو    شود به او گفت باال     شود و ديگر نمى    دهد، پزشك مى   ادامه تحصيل مى  
من دوست دارم او مهندس شـود، زيـرا در آن موقـع درآمـدش               : گفت است، سومى مى  
و باألخره همه دست به دست هم داده بودند، كه با اين كلمـات مـرا                . بيشترخواهد بود 

احـدى  . آنها تقصير نداشتند، فرهنگشان اين گونه بود      . كامالً به خواب غفلت فرو ببرند     
 خدائى هست، بايد در همه كار به او تكيه كرد، معنويتى هـست،              گفت از اطرافيانم نمى  

مند گرديد، انسانيتى هست، بايد بـه مقـام واالى آن رسـيد، آخرتـى                بايد از آن هم بهره    
  .هست، بايد براى آن هم فكرى كرد

خالصه از سنّ هيجده سالگى آن چنان به خواب عميق فرو رفتم كه هيچ چيز مـرا                 
بلكـه همـان   . شـدم  د هم اطرافم سر و صدائى نبـود كـه بيـدار نمـى            شاي. كرد بيدار نمى 

برد، حتّى گاهى خودم هم در  هاى پدر و مادرم بيشتر مرا به خواب غفلت فرو مى الالئى
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كـردم و بـه خـواب        همان عالم خواب آنچه را كه پدر و مادرم گفته بودند، تخيـل مـى              
  .لتى را گذراندمديدم، دو سال در عالم معنى شب ظلمانى پر از غف مى

اما ناگهان كتابى در شرح حال يكى از اولياء خدا به دستم رسيد وقتى آن را مطالعه                 
  .لرزيد كردم، آن چنان مرا از خواب غفلت پراند كه تا مدتى بدنم مى

  آيا اين حرفها حقيقت دارد؟
كه انسان ولى خدا، محبوب خدا، عزيز خدا و هم صحبت با خدا    ! آيا راهى هست؟  

  ردد؟گ
اند، آنها نه ترسى از چيـزى دارنـد، نـه حزنـى              آيا اولياء خدا كه در قرآن مدح شده       
ترسند و به لقاء پروردگار شوق فراوانـى دارنـد،           دارند، نه حسابى دارند، نه از مرگ مى       

  !اند؟ مخلوقى غير از نوع ما بوده
رسم؟ وعال ب  من هم به وصال محبوب حقيقى، يعنى حضرت حقّ جلَ         ! شود؟ آيا مى 

  او نام خودش را براى من رفيق بگذارد؟
  من هم با خدا حرف بزنم و او مرا دوست داشته باشد؟! شود؟ آيا مى

دانستم چـه بايـد بكـنم و از     باألخره طوفان عجيبى، در وجودم پيدا شده بود و نمى    
. كردم كجا شروع كنم كه ناگاه اين آيه قرآن ناخودآگاه به زبانم آمد و زير لب زمزمه مى                

  :شايد هم خدايم، محبوبم، عزيز دلم، با الهاماتش اين آيه را در قلبم القاء فرموده بود
# sŒ Î) uρ)) y7 s9 r' y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã © Íh_ tã ’ ÎoΤ Î* sù (( ë=ƒ Ì s%١  

يعنى وقتى بندگان مـن از تـو جويـاى مـن شـوند مـن                
  .نزديك آنهايم، كنار آنهايم و من با آنهايم

                                                 

1- ))...Ü=‹ Å_ é& nο uθ ôã yŠ Æí# ¤$! $# # sŒ Î) Èβ$ tã yŠ ( (#θ ç6‹ Éf tG ó¡ uŠ ù= sù ’ Í< (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ ã‹ ø9 uρ ’ Î1 öΝ ßγ ¯= yè s9 

š((χρ ß‰ ä© ö tƒ)186 سوره بقره آيه.(  
  
  

  



  ــــــــــــــــــــــــ         اهللا الي سير     ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            12  

       دانستم خداى تعـالى عـالوه بـر    . ه به معنايش پس از خواندن اين آيه شريفه و توج
آنكه مرا طرد نكرده، دعوتم هم فرموده است، سر تا پاى وجـودم اميـد شـد، روزهـا و               

كـردم و از خـداى مهربـان و هـادى گمراهـان، تقاضـاى                شبهائى درِ خانه خدا ناله مى     
ز و ناله استادى     پس از مدتها عج     هدايت به مقام واالى انسانيت را نمودم، كه بحمداللّه        

مهربان و دلسوز برايم رساند و با كمك او به سوى كماالت روحى پر كشيدم و لذا من                  
  :كنم كه آلوده توصيه مى به همه انسانهاى خواب و خواب

خواهيد از خواب غفلت بيدار شويد، شرح حـال          اگر مى 
  .اولياء خدا را زياد بخوانيد و از حاالت آنان عبرت بگيريد

  
  
  

  »انهمحيط خ«
ايـم و امـروز      از اول تحصيالت ابتدائى در مدرسه با هم بوده        » محمد«من و دوستم    

او با من در يك مسأله      . ايم همچنان با هميم    اى شده  هم كه هر دومان مهندس عالى رتبه      
و . مهم، كه شايد از نظر شما اهميت زيادى نداشته باشد، هميشه اختالف داشته و دارد               

نشينم مثل كـسى كـه از خـواب،          كرّر بخصوص وقتى كه تنها مى     آن اين است كه من م     
زده بپرد و ببيند دور و برش بيابان پر خطر مهلكى قرار گرفته و بايـد هـر چـه                     وحشت

خواهم در اولين فرصت به سـوى        زودتر خود را از آن مهلكه نجات بدهد، هستم و مى          
افتد و حتّى وقتى مـن بـا         مىابدا به اين فكرها ن    » محمد«كماالت روحى پرواز كنم ولى      

اى، دو  تـو ديوانـه  : گويـد  كنم، به من مى  نشينم و از حاالت خودم براى او نقل مى         او مى 
روز دنيا را بايد خوش گذراند، روح، قيامت و زندگى بعد از اين عالم از كجـا معلـوم                   

  .اگر هم خبرى بود باألخره يك طورى خواهد شد. حقيقت داشته باشد
گذاشـت و از     كرد و مرا در اينجا هـم تنهـا نمـى            اين طور فكر نمى    »محمد«ايكاش  

زيرا اگر اين چنين بود او براى من رفيق خوبى بـود و مـن               . شد خواب غفلت بيدار مى   
  .رسيدم با كمك و همفكرى او به كماالت روحى مى
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با من در كالسـهاى عربـى شـركت         » محمد«يك روز با خودم فكر كردم، كه چون         
رس عربى خوانده، بد نيست بعضى از آيات قرآن را با كمك يكى از علماء كرده و د مى

آورى كنم و براى او بخوانم، شايد صداى رساى قرآن او را از خواب گران غفلت                 جمع
 بيايد اين كار را كردم، يعنى يـك روز تابـستانى             بيدار كند و با من به سفر سير الى اللّه         

اى زير سايه درختـان سـر        وديم و در كنار رودخانه    بسيار گرمى كه به خارج شهر رفته ب       
اى نشسته بوديم، دفتر يادداشتم را از جيـب بغـل بيـرون آوردم و بـه او                به فلك كشيده  

خواست بگـذارد كـه مـن آن     مايلى چند آيه از قرآن را برايت بخوانم او اول نمى          : گفتم
 كـردم كـه ترجمـه آن    آيات را تالوت كنم ولى من بدون معطّلى شروع به خواندن آنها           

  :فرمايد خداى تعالى مى. آيات اين است
قبل از آنكه عذاب دردناكى قومت را در بر بگيرد آنها را            

  1.بترسان و از خواب غفلت بيدار نما
شان گردد بترسـان     مردم را از آن روزى كه عذاب متوجه       

  2.و از خواب غفلت بيدار نما
ى بـاقى   آنها را از روزى كه جز حسرت و نـدامت چيـز           

ماند و همه چيز گذشته است، بترسان و از خواب غفلت            نمى
  3.آورند اند و ايمان نمى بيدار نما زيرا آنها در غفلت
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هـا از تـرس و       و آنها را از روزى كـه قلبهـا بـه حنجـره            
گردد بترسان و از     رسد و مملو از غم و اندوه مى        وحشت مى 

  1.خواب غفلت بيدار نما
! بـاز شـروع كـردى     : ين آيات را از من شنيد با تمسخر گفت        پس از آنكه ا   » محمد«

گوئى زيرا اگر حتّى مختـصرى در        تو راست مى  : من حوصله اين حرفها را ندارم، گفتم      
  !شدى بيدار مى كردى با اين آيات از خواب غفلت زندگى رعايت تقوى را مى

بـوديم و هـر   بله دوستان با آنكه من و او از اول زندگى در محيط آموزشى، با هـم      
استادى كه من ديده بودم، او هم ديده بود ولى از جـائى كـه تنهـا محـيط آموزشـى در               
تربيت انسانها مؤثّر نيست بلكه محيط منزل و روش پدر ومادر هـم مـؤثّر اسـت، بايـد                   
اعتراف كنم كه من از سنّ چهار سالگى تا وقتى كه مرحوم پدرم زنده بود، يعنى تا سنّ                  

ديدم پدرم دو زانو رو      خاستم مى  هاى شب كه از خواب بر مى       يمهبيست سالگى گاهى ن   
 خدا را   به قبله نشسته و مشغول مناجات با خداى تعالى است، مادرم مقيد بود كه دائماً              

  .به ياد ما بياورد و نگذارد ما به كلّى از حقايق و معنويات غفلت كنيم
نگويم كه به هيچ وجه بـه يـاد         آنها اگر   . اين چنين نبودند  » محمد«ولى پدر و مادر     

كردنـد كـه مايـه       توانم بگويم كه الاقل كارى نمى      افتادند، مى  خدا و دين و معنويت نمى     
روح ايمان در آنها زنده نگه داشته شود و خوابشان منتهـى بـه              . تذكّر فرزندانشان گردد  

» محمـد «مرگشان نشود، همه وسائل غفلت از ياد خدا در زندگى آنها آماده بود و اگـر                 
خواست در آن محيط به ياد خدا بيفتد براى او اين وسائل سـرگرمى فرصـتى بـاقى                   مى
گذاشت، كه او از خواب غفلت بيدار شود، رفته رفته حيات فطرى و معنوى خـود                 نمى

را هم از دست داد و جزء كسانى شد كه خداى تعالى در اين آيـات آنهـا را نكـوهش                     
  :كرده و فرموده كه
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گويند شنيديم ولى با     د جزء كسانى كه مى    اى مردم نباشي  
انــد بــدترين جانــداران در نــزد خــدا آن  گــوش دل نــشنيده

اند و عقل خود را      انسانهائى هستند كه از نظر باطن كر و الل        
شـان خيـرى     اندازند و اگر خداى تعالى در آينـده        به كار نمى  

نمود و اگر آنهـا را شـنوا كنـد           ديد آنها را باز هم شنوا مى       مى
  1.گردند كنند و به حال اول بر مى از هم پشت مىب

توانى به مردگان و نه به كران سخنت         و اى پيامبر تو نمى    
شـوند و تـو      كنند و از تـو دور مـى        را بشنوانى آنها پشت مى    

  2.توانى از گمراهى نجات بدهى كوردالن را نمى
پس اگر پدر   . ر دارد العاده تأثي  بله دوستان اعمال پدر و مادر در روحيه فرزندان فوق         

و مادرها مايل نيـستند، كـه روح فرزندانـشان در همـان اوائـل زنـدگى بميـرد و تنهـا                      
هاى حيوانى آنها زنده بماند و اسـباب زحمـت خـود آنهـا و اجتماعـشان گـردد،                    جنبه

بكوشند كه در مقابل كودكان اعمالى انجام دهند، كه آنهـا را بـه يـاد خـدا و حقـايق و                      
هـاى سـاختگى شـاهان و        د و يا الاقل به جاى رمانهاى دروغين و قصه         معنويات بينداز 

قدرتمندان، قصص قرآن و يا حكاياتى كه از كرامات علماء اهل معنى نقل شـده بـراى                 
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آنها بيان كنند، تا آنها صددرصد به خواب غفلت نروند و يا الاقل خوابشان به مرگـشان   
  .منتهى نشود

  
  
  

  »بيدار كردخورشيد جمالش مرا از خواب «
ام، همـه وسـائل خوشـگذرانى        من جوانى هستم كه در زندگى مرفّهى بزرگ شـده         

  .برايم آماده است
روزى در ويالى لب دريا كه بسيار زيبا است و پدرم تمام گلهاى چهار فصل را در              
آن جمع كرده و طراوت خاصى به آن داده است، نشسته بودم و به گياهى به نام پيچك                  

اال رفته بود و دوباره از سر درخت سرازير شده و به پائين افتاده بـود و                 كه از درختى ب   
شد دقيق شده بـودم،      در عين حال طراوت عجيبى در آن قسمت سر ساقه گياه ديده مى            

اين چه  : ناگهان مثل كسى كه از خواب عميقى بپرد و به چيزى دقيق شود با خود گفتم               
گياه با آنكه از پاى ريـشه تـا سـر سـاقه             اى است كه از طبيعت صادر شده؟ اين          معجزه

اش به باريكى دو ميلـى متـر بيـشتر نيـست و عـالوه                الاقل پنجاه متر طول دارد و ساقه      
داخل ساقه مثل لوله آب خالى نيست كه آب آزادانه به سر ساقه برسـد و هـوا هـم بـه        

ر قدرى گرم است كه در مدت يك دقيقه الاقل در هـر سـانتيمترى دو قطـره آب تبخيـ          
اند كه در هر دقيقه بدون كم        شود آيا چگونه پمپى پاى ريشه اين گياه به كار گذاشته           مى

تواند اين همه آب را از رطوبت زمين بگيرد و به طور مساوى به تمام برگهـا   و زياد مى  
  !هاى اين گياه برساند؟ و شاخه

 در  اين فكر آن روز هر چه بود، مانند فرياد بلندى بـود، كـه بـه سـر شخـصى كـه                     
خواب است بكشند و او را از خواب بيدار كنند، من از خواب غفلت بيدار شـدم و بـه                  

زدم كه اينها را چه نيروئـى،       كردم و فرياد مى    درختها و گياهان، در باغ و جنگل نگاه مى        
! كنـد؟  چه كسى، چه حكيمى، اين گونه تحت قدرت خود قرار داده و به آنها كمك مى               
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كنـد   ان گونه كه شما با چشم دل و عقل وقتى پنكه كار مى            ناگهان چشمم باز شد و هم     
بينيد، من هم در همـه جـا و همـه چيـز و در تمـام گياهـان و        جريان برق را در آن مى     

درختان آن ويال و كوه و جنگل و دريا نيروى حكـيم و دانـائى را مـشاهده كـردم كـه                      
  .زيبائى و جمالش عقل و هوش را از سرم ربود

چگونـه محبـوبم، عزيـزم، آفريـدگارم، در آن صـبح            ! بخش بـود  به به چقدر لذّت     
زد  خوشبختى كه خورشيد جمالش مرا از خواب غفلت بيدار كرده بود، به من لبخند مى

  !گفت و چگونه من خود را در آغوش مهر و محبتش انداختم و صبح بخير مى
ر كنـار مـن     ديديد و يا الاقل د     ايكاش عزيزان شما هم مثل من آن جمال زيبا را مى          

كرديد، انسان با وجدان هر چيز خوبى را كـه بـه             بوديد و وجد و نشاط مرا مشاهده مى       
خواهد به مـردم     آورد مايل است دوستانش هم از آن استفاده كنند يا الاقل مى            دست مى 

  .اهميت نعمتى را كه دارد بفهماند
كنـد    حركت مى  اى كه در آفتاب    به خدا قسم، حيف است كه انسان در دنيا مثل ذره          

و بلكه شديدتر از آن تحت نفوذ و احاطه پروردگار عزيز و خداى مهربان باشد و از او                  
دانم چگونه وجد و نشاط خود را براى شما توضيح دهـم،             باألخره من نمى  . غافل باشد 

به هر حال آن روز ساعتها گريه شوق كردم و تنهـا            » تا نخورى ندانى  «: تنها بايد بگويم  
محبوبم، معبودم، پروردگار عزيز و مهربانم خواستم اين بود كه هرگز مـرا             چيزى كه از    

از خود جدا نكند و ديگر بار به خواب غفلت فرو نروم او هم دست مرا گرفـت و بـه                     
دست يكى از اوليائش براى تربيت شدن و لياقت پيدا كردن بـه مقـام قـربش سـپرد و                    

  .براى هميشه زير بار منّت خود قرارم داد
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  »ترس از مار كبرى«
گذرد، ترس و وحشت از چيزى  من مردى هستم كه بيش از چهل سال از عمرم مى 

خواست مرا  ندارم، كمتر شده كه از دزد و دشمن بترسم اما از جائى كه خداى تعالى مى
از خواب غفلت بيدار كند اين جريان عجيب را كه برايتان نقل خواهم كـرد سـر راهـم     

  :خواب غفلت بيدار نمود و جريان از اين قرار بودقرار داد و مرا از 
چند سال قبل يك روز گرم تابستانى من به باغى در خارج شهر، براى هوا خـورى                 
رفته بودم و پسرم قبل از من به آن باغ رفته بود وقتى من او را در آن باغ ديدم به طرف 

در » مار كبرى «يك  امروز وقتى وارد اين باغ شدم       : زده به من گفت    من دويد و وحشت   
  .اين سوراخ خزيد

ولى .  مقدارى سنگ و گل به دهانه آن سوراخ ريختم و آن را مسدود كردم              من فوراً 
ترسيدم كه درِ اطاق را بـاز بگـذارم كـه مبـادا              خواستم بخوابم، از طرفى مى     شب كه مى  

 به داخل اطاق بيايد و مرا بگزد و از طرف ديگـر هـوا بـه قـدرى گـرم بـود كـه                       » مار«
آن شب را به هر ترتيبى بود گذراندم يعنى هـر           . توانستم ميان اطاق در بسته بخوابم      نمى

وارد رختخوابم شـده    » مار كبرى «كردم   پريدم و فكر مى    زده از خواب مى    لحظه وحشت 
  .خواهد مرا بگزد و مى

به هر حال صبح قبل از آنكه از رختخوابم بيرون بيايم و هنوز كسالت بيدار خوابى                
شته در وجودم بود، متوجه اين نكته شدم كه آيا پسرم راست گفته يا نه؟ و آيا                 شب گذ 

ام ممكن است بيرون بيايـد؟       پس از آنكه من سوراخش را از سنگ و گل پر كرده           » مار«
آيـد يـا خيـر؟ همـه اينهـا           و اگر بيرون آمد آيا مستقيما به سـراغ رختخـواب مـن مـى              

همه اين احتماالت شب را تا به صـبح نخوابيـدم،           دادم ولى من با      احتماالتى بود كه مى   
اند، كه خدائى هـست، بايـد شـناخته شـود،            پس چرا با آنكه همه راستگويان عالم گفته       

به هيچ  . قوانينى دارد كه اگر قوانينش عمل نشود، عذاب دردناكى در پى آن خواهد بود             
ن كور دلى و نافهمى     تا كى از اي   ! تا كى در خواب غفلتم    ! وجه از اين موضوع بيم ندارم     

زدم و دائما اسـتغفار      گريه زيادى كردم آن روز در ميان آن باغ قدم مى          ! كشم دست نمى 
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دانستم چه بايد بكنم، چگونه ايـن خـسارت و ضـرر را              ريختم، نمى  كردم، اشك مى   مى
ام و به همـين زودى ممكـن         دانستم كه از خواب غفلت بيدار شده       جبران كنم، فقط مى   

 تعالى له الفرج  اللّه روحى فداه و عجل» امام عصر«متوسل به . م را بگيرداست مرگ دامن
شدم و چون شب خواب نداشتم هر دعائى و هر عملى كه موجب قرب بـه پروردگـار                  

باألخره به فكرم رسيد كه نزد استادى عالى مقام بروم . شد آن روز و شب انجام دادم  مى
و بگويم، شايد مرا از اين گرفتارى نجات دهـد و           و شرح حالم را از اول تا به آخر به ا          

راهى جلوى پاى من بگذارد، درست فكر كرده بـودم، وقتـى بـا دقّـت كامـل اسـتادى                    
انتخاب كردم و او مرا به پيمودن مراحل كماالت و تزكيه نفس وادار كرد، فكرم راحت                

كـن اسـت از     اى كـه مم    ام جبران گرديد و اميدوارم همه مردم به هر وسيله          شد، گذشته 
  .خواب غفلت بيدار شوند و به سوى كماالت روحى پر بكشند

خواهد ما هميـشه در خـواب        اين را هم بدانيد كه خداى مهربان نمى       ! و اى عزيزان  
غفلــت باشــيم و از حقــايق و معنويــات اطّالعــى نداشــته باشــيم بلكــه همــه روزه بــه 

اب غفلـت بـه وسـيله آيـات و          هاى مختلف با فريادهاى بيدار كننده ما را از خو          وسيله
گذاشـته  » مـذكّر «و  » ةتذكر«و  » ذكر«كند و نام قرآن و پيامبرش را         هايش بيدار مى   نشانه

  :فرمايد آنجا كه مى
β Î))) ⎯ Íν É‹≈ yδ ×ο t Å2 õ‹ s? ( ⎯ yϑ sù u™ !$ x© x‹ sƒ ªB $# 4’ n< Î) ⎯ Ïµ În/ u‘ 

¸((ξ‹ Î6 y™ ١  
اين كتاب هشدار دهنـده اسـت بـراى كـسى كـه             : يعنى

  .به سوى خدا راهى پيدا كندخواهد  مى
  :فرمايد و مى

 Ïj. x‹ sù)) !$ yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& Ö(( Åe2 x‹ ãΒ 2  
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تو يادآورى كن و آنها را از خـواب غفلـت بيـدار             : يعنى
  .اى نما زيرا تو هشدار دهنده

ولى اگر كسى به اين همه هشدار و بيدار باش توجه نكند و از خـواب غفلـت بـر                    
زيرا به خود ظلم كرده و به نداى الهى توجه ننمـوده            . ترين افراد بشر است    نخيزد، ظالم 

  :فرمايد و خداى تعالى مى
⎯ tΒ uρ)) ãΝ n= øß r& ⎯ £ϑ ÏΒ t Ïj. èŒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ ⎯ Ïµ În/ u‘ ¢Ο èO uÚ { ôã r& !$yγ ÷Ψ tã 

4 $ ¯Ρ Î) z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9 $# t((βθ ßϑ É) tFΖ ãΒ 1  
تر از آن كسى است كه به وسيله آيـات و            چه كسى ظالم  

بيدار شود ولى دوباره به خواب رود و توجهى         تذكّرات الهى   
  .گيريم به بيدار باشهاى الهى نكند ما از مجرمين انتقام مى

  
  
  
  

  »زند زنبور عسل حرف مى«
من از كودكى به علم جانورشناسى و فرو رفتن در حـاالت و زنـدگى حيوانـات و                  

هـائى را كـه در      اطّالع از اسرار زندگى آنها عالقه زيادى داشتم و به همـين جهـت كتاب              
خواندم ولى در همـه حـال        مى اسرار زندگى حشرات و حيوانات نوشته شده بود بسيار        

غفلت عجيبى از آفريدگار آنها و كسى كه اين همه شعور را به آنها داده داشتم، تا آنكه                  
كردم و غـرق در   مطالعه مى» زنبور عسل«به نام » موريس مترلينگ «يك روز كتابى را از      

ناگاه از كثرت مطالعه و يا به خاطر خستگى ديگرى كه از قبـل              . جب بودم شگفتى و تع  
چـشمم روى   ) مثل كسى كه به خواب برود، يا حال بيهوشى به او دست بدهد            (داشتم،  
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هم رفت، در آن حال ديدم زنبور عسلى، بزرگ شده و مثل يك انـسان بـا مـن حـرف                     
ده كه بتوانيم زندگى خود را ادامـه  خداى تعالى اين شعور را به ما دا    : گويد زند و مى   مى

دهيم و هم نشانه او براى مردم دنيا باشيم شايد انسانها به اين وسيله از خـواب غفلـت                   
بيدار شوند و فكر كنند كه چگونه خداى تعالى اين شعور و علم فوق العـاده را بـدون                   

  .ايم آنكه ما به مدرسه برويم ياد گرفته
ر حالى كه فـوق العـاده ترسـيده بـودم و بـدنم              وقتى سخن او به اينجا رسيد من د       

لرزيد، از خواب و يا اگر خواب نبودم از آن حالتى كه داشتم بيرون آمدم و خـدا را                    مى
ديدم كه با صفت رحمانيت و مهربانيش با من رو برو شده             در مقابل چشم دل خود مى     

 را كـامالً بـا      و مرا مثل پدرى كه فرزندش را يافته در آغوش كشيده كه گرمى محبـتش              
در آن موقع خدا را در اطـراف خـود و بلكـه در درون               . كردم روح و جانم احساس مى    

زدم و قربـان   ديـدم از آن لحظـه بـه بعـد سـاعتها بـا او حـرف مـى          خود و همه جا مى    
كـرد و بـه      رفتم و او مرا با الهاماتش كه چقدر شيرين بود، راهنمـائى مـى              اش مى  صدقه

، آنجا متوجه شدم اگر چه در آغوش مهر و محبت خـداى             فرمود سوى خود دعوتم مى   
تعالى هستم ولى از نظر معنوى و صفات روحى با او فاصله زيادى دارم يعنـى متخلّـق                  

 اى به اخالق الهى نيستم، در ظاهر صورت انسانى دارم ولى در سـيرت، حيـوان درنـده                
 گذشـت و    هستم، محبت دنيا به جاى محبت خدا، حـرص و طمـع و بخـل بـه جـاى                  

سخاوت و باألخره اكثر صفات حيوانى به جاى صفات كماليه انـسانى در مـن متجلّـى                 
گرديده و بايد هر چه زودتر اگر مايلم لطف الهى بر من مستدام باشد و بلكه روز بروز                  
زيادتر گردد و به مقام قرب او برسم آن صفات حيوانى و شيطانى را از خود دور كـنم                   

 اين بيدارى و توجه مرا كمك كرد و خـود را هـر           زم كه بحمداللّه  و به تزكيه نفس بپردا    
  .طور بود به وسيله استادم نجات دادم

  
  
  



  ــــــــــــــــــــــــ         اهللا الي سير     ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            22  

  »هاى مادر مرده جوجه«
رفتـيم و جـاده    آن وقتها كه با اتوبوس از قم به تهران مى   
 حـدود دامنـه     قم و تهران هنوز آسفالت نـشده بـود، تقريبـاً          

 ماشين را نگه داشت و      راننده اتوبوس، » حسن آباد «كوههاى  
از مسافرين اجازه گرفت كه در وسط بيابـان كنـار جـاده دو              
ركعت نماز با سرعت بخوانـد و بـه سـوى مـا برگـردد، مـا                 

گفتيم حاال چه وقت نماز است ولى هر         مسافرين اگر چه مى   
طورى بود چون او خيلى اصرار داشت همه اجازه داديم كـه            

وقتى به ماشين برگـشت و      . فورا نمازش را بخواند و برگردد     
پشت فرمان نشست من و اكثر اهل ماشين مايـل بـوديم كـه              
بدانيم او به چه جهت در اينجا نماز خوانده و اساسا اين چه             
نمازى بوده كه قبل از ظهر با آن همه اصرار الزم بوده حتمـا              

جناب آقاى راننـده    : آن را در اين مكان بخواند، لذا من گفتم        
 اين چه نمازى بود كـه شـما در اينجـا            ممكن است بفرمائيد  

خوانديد و چرا از ميان اين جـاده ايـن محـلّ مخـصوص را               
  :او گفت! انتخاب فرموديد؟

و من هميشه به شـكرانه      . در اين مكان خداى تعالى مرا از خواب غفلت بيدار كرد          
  .رسم، مقيدم دو ركعت نماز شكر بخوانم آن نعمت هر زمان به اين محل مى

چگونه خـداى تعـالى شـما را در اينجـا از            : ممن پرسيد 
خواســت  او اول نمــى! خــواب غفلــت بيــدار كــرده اســت؟

اش را نقل كند ولى وقتى با اصرار من و سائرين مواجه          قضيه
شـايد قـضيه شـما      : شد و بخصوص وقتى كه من به او گفتم        

  :ديگران را هم از خواب غفلت بيدار نمايد، گفت
آزار عجيبـى بـودم، هـيچ        بند و بار و غافل و مـردم        م بى من تا چند سال قبل يك آد      

تا آنكه يك روز كه اتفاقا با ماشين سـوارى شخـصى            . انداخت چيز مرا به ياد خدا نمى     
در اينجـا سـخت دچـار فـشار         . كردم، به اين مكـان رسـيدم       ولى تنها از اينجا عبور مى     
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اى كـه محـصول      ار مزرعـه  شدم لذا ماشين را در كنار جاده پارك كردم و در كن           » ادرار«
كردم، ناگاه ديـدم زنبـور درشـتى         گندمش را تازه جمع كرده بودند، نشستم و ادرار مى         

روى زمين نشست و دانه گندمى را كه در آنجا افتاده بود و از مزرعه باقى مانده بود بـا              
دندان برداشت و به سوى سنگالخهائى كه تقريبا در دامنه آن كوه قرار گرفتـه حركـت                 

 و رفت، من ناخودآگاه به فكـر افتـادم كـه زنبـور بـا گنـدم چـه ارتبـاطى دارد او                        كرد
لذا بـا خـود گفـتم، الزم        . خواهد گوشتخوار است و حتما گندم را براى كار ديگرى مى         

است كه عقب او بروم و با سرعت عقب او رفتم ديدم در ميان آن سنگالخها گنجشكى  
ورده به جاى گذاشته كه هر دوى آنهـا زنـده           مرده و دو جوجه تازه از تخم سر بيرون آ         

آنها وقتى صداى وِز وِز بال زنبور را شنيدند دهان خود را باز كردند و آن زنبور . هستند
نگذشت كـه دوبـاره همـان زنبـور          دانه گندم را به دهان آنها انداخت و رفت و چيزى          

و آن زنبور مكـرّر     ها نشسته بودم     همين عمل را تكرار كرد من مدتى در كنار آن جوجه          
هـاى گرسـنه     آورد و شكم اين جوجـه      رفت و گندم و يا هر خوردنى ديگرى را مى          مى
  .كرد مادر را سير مى بى

همه اينها فريادهائى بود كه از موجوديت محبوبم، حضرت حقّ به سر مـن كـشيده          
يـه  ريختم و با گر    من در آن هنگام اشك مى     . كرد شد و مرا از خواب غفلت بيدار مى        مى

زدم كه چرا من تا اين حد از اين خـداى مهربـان كـه زنبـور را                   و فرياد بر سر خود مى     
  .كند غافل بودم براى زنده نگه داشتن جوجه گنجشكها مأمور مى

و بدا به حال كسى كه از محبت تو در دلش چيـزى             . كور باد چشمى كه تو را نبيند      
  :ريختم كه اشك مىگفتم و  كردم و آهسته مى نباشد و به خود خطاب مى

   امـــــــــكانةاى مــــــــــركزِ دايـــــــر         
                                                   وى زبـــــــــده عــــــــالم كــــــــون و مكــــــان

           تـــــــو شــــاه جواهــــــــر نــــاسوتى
                         خـــــــــــورشيد مــــــــــظاهر الهـــــــــــــوتى                          

           تـــــــا كـــــى ز عـــــــالئق جســـمانى
                                                   در چـــــــاه طــــــــبيعت تـــــــــن مـــــــــانى؟

  ـــــند بـــه تـــــربيت بـــــدنى         تـــــــــا چـ
  يعــــــدن)) در((                                                قـــــــــانع بــــــه خــــــــزف ز 
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           صـــــد مــــلك ز بـــهر تـــو چـــشم بـــراه
  مــــــصرى بــــــه درآى از چـــــاه                                                 اى يــــوسف 

           تـــــــا والـــــى مــــصر وجــــود شـــــوى
                                                   ســـــــلطان ســـــــرير شـــــــهود شــــــــوى

           در روز الَست،  بلـــــــــى گـــــــــفتى
                                    امـــــــــــروز بـــــــه بســـــــــتر ال خـــــــفتى               

           تــــا كـــــى ز مـــــــعارف عـــــقلى دور
                                                   بــــــه زخـــــــارف عـــــــالم حس مــــــــغرور

  مــــــــوطن اصـــــل نيــــتارى يـــــاد         از 
                                                   پــــــــيوسته بـــــه لهـــــو و لــعب دلشـــــاد

           نـــــــــه اشك روان نــــــــــه رخ زردى
  !ـــــــــو چـــــــــــه بــــــــــى دردى                                                 اللّه اللّه تـ
           يــــــك دم به خود آى و ببين چه كسى

                                                   بــه چــه بـــسته دلى، بـه كـه هم نفســى؟
                       زيــــــــن خــــواب گــــران بـــردار ســـرى

  ـرىـر زعـــالـــــم دل خــــبـــ            بــــــرگيـــــ         
اى محبـوبم، عزيـزم، خـداى    : و سپس دست به طرف آسـمان دراز كـردم و گفـتم       

ام صرف نظر فرمـا، تـو كـه در گذشـته بـر مـن منّـت                   مهربانم، مرا ببخش و از گذشته     
و مـرا از بـدبختيها   اى  اى، توئى كه بـه مـن نيكـى كـرده     اى و مرا همه چيز داده     گذاشته

اى، خدايا از اين ساعت مرا از خود جدا نفرما، اى تو نعمت مـن و بهـشت                   نجات داده 
  .من، اى تو دنياى من و آخرت من، اى خداى مهربان يا اللّه

باألخره آن روز در كنار آن جوجه گنجشكها و حركات آن زنبور كه وجود خـدا را                 
تم و گريه كردم و سر به سـجده گذاشـتم و            كردم به قدرى نشس    كامالً در آنجا حس مى    

ام، يعنى خداى مهربـان، عـذرخواهى نمـودم، كـه قلـبم              اشك ريختم و از محبوب تازه     
ام و بايد براى نزديـك شـدن بـه           روشن شد و دانستم ديگر از خواب غفلت بيدار شده         

پروردگارم فعاليت كنم و حجابهاى نورانى و ظلمانى را بـر طـرف نمـايم و بـه سـوى                    
كماالت روحى پرواز كنم، لذا در آن روز به شكرانه اين نعمت بزرگ دو ركعـت نمـاز                  

كـنم دو ركعـت نمـاز شـكر          شكر خواندم و مقيدم كه هر زمان از اين محل عبـور مـى             
  .بخوانم و از پروردگارم تشكّر نمايم
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  »تو اليق همسرى با من نيستى«
حتّى از خداى تعالى و دين و       من در دوران زندگى به كلّى از معنويات و حقائق و            

انسانيت غافل بودم و به خواب عميقى فرو رفته بودم و فكرى جز ماديات و درآمـد و                  
و همه تالشم اين بود كه داراى پـست و مقـامى باشـم، تـا                . شد پول به مغزم وارد نمى    

ودم و  باألخره در سنّ سى سالگى كه به همه چيز رسيده ب          . بهتر بتوانم دنيايم را آباد كنم     
را از يك خانواده ثروتمنـد      » دختر خانمى «به خيال خود نوبت ازدواجم هم رسيده بود         

انتخاب نمودم و به خواستگارى او رفتم و از مقام و ثروت و شخصيت خـود بـراى او                   
بسيار حرف زدم و مسأله سنّ من كه سى ساله بودم مشكلى نبود زيرا او هم بيـست و                   

: پرسيدم و هر چه از او مى     ! شد اضر به ازدواج با من نمى     پنج سال داشت ولى او ابدا ح      
رفته رفته آتش عشق من نـسبت       ! گفت خواهى با من ازدواج كنى؟ چيزى نمى       چرا نمى 

بردند، تا آنكه يـك روز       ها هم كارى از پيش نمى      ور شد و اصرارها و واسطه      به او شعله  
الاقل به من بگو چـه نقـصى        : ماى براى او بنويسم، در آن نامه نوشت        به فكرم رسيد نامه   

: ام نوشـت   او با كمـال صـراحت زيـر نامـه         ! كنى؟ بينى، كه با من ازدواج نمى      در من مى  
چون تو اهل معنويت و حقيقت و خداجو و طالب مقام واالى انسانيت نيستى، تـو را                 «

  .»!بينم اليق همسرى با خود نمى
اى  خواستم تصميم احمقانه  مىوقتى پاسخ او را ديدم، خيلى به من بر خورد و حتّى 

ولى شب كه به منزل رفتم و در اطاق خـواب، روى تخـتم دراز كـشيده                 . عليه او بگيرم  
بودم و از طرفى عشق او مرا بيچاره كرده بود و از طرف ديگر جمله زننده او غرور مرا                   

ناگهـان از ضـميرم، از      . درهم شكسته بود و در طوفان فكرى عجيبى قرار گرفتـه بـودم            
  اطنم، از جانب وجدانم صدائى بلند شد، كه مگر او دروغ گفته؟ب

  دانى؟ تو از معنويت و حقايق و انسانيت چه مى
  آيا خداى تعالى، انسان را براى خوردن و خوابيدن و زاد و ولد خلق كرده؟

اش حيـوانى اسـت، بلكـه      اى، همـه   اينهائى كه تو تا سنّ سى سالگى بدسـت آورده         
هم دارند، اگر ناگهان مرگت برسد كدام يك از اين افتخارات براى            حيوانات بهترش را    
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ماند، مقامت، يا ثروتت و خانه و زندگيت و يا حتّى زيبـائى و شخـصيتت،                 تو باقى مى  
زيـرا  ! اينها همه تا وقتى باقى است كه تو زنده باشى و بلكه حتّى آن هم معلوم نيـست                 

روت و زيبائى و شخصيت خود را از دسـت          اند كه در همين دنيا مقام و ث        ها بوده  خيلى
  .اند اند و بدبخت شده داده

كرد و ديگر از خـواب       آن شب تا صبح گريه كردم و مرتّب وجدانم مرا موعظه مى           
غفلت بيدار شده بودم و در عين آنكه محبتم نسبت به آن دختر زيادتر شده بـود، ولـى                   

در بعـد حيـوانى و جنـسى بـه او           يعنى تا آن شـب تنهـا        . ماهيت محبتم فرق كرده بود    
اما حاال به خاطر روح آگاه و بيدارش، به خاطر كمـاالتش بـه او عالقـه                 . محبت داشتم 

اش سرگذشت آن شبم را نوشتم و به او فهماندم كـه             لذا در جواب نامه   . پيدا كرده بودم  
ام و حـاال عـالوه بـر آنكـه ناراحـت             من با آن جمالت تو از خواب غفلت بيدار شـده          

من علّمنى  «: كه فرمود ) عليه السالم (»اميرالمؤمنين«ام، بلكه به خاطر كالم حضرت        نشده
اى و من از اين به بعد بـه منزلـه       تو به من حقّ زيادى پيدا كرده      » حرفا فقد صيرنى عبدا   

و .  به كماالت روحى خواهم رسيد      و با يارى تو انشاءاللّه    . شاگردى براى تو خواهم بود    
و . دهم اين جهت را جبران كـنم  رى براى ازدواجمان نباشد، به تو قول مىاگر مانع ديگ 

او هم صداقت مرا باور كرد و با من ازدواج          . خود را بسازم و به كماالت روحى برسانم       
ايم، هم دنيا داريم     نمود و امروز به خاطر آنكه ما زندگى را بر اساس معنويت برپا كرده             

  .خواهد بود آخرتمان خوب  و هم انشاءاللّه
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  »مرا تكان داد) ع(معجزات حضرت رضا«
علـى بـن موسـى      « كـه تـولّـد حـضـرت      1363در شـب يـازدهـم ذيقعـده سـال      

است، من در مشهد بودم، آن روزها از همه چيز حتّـى از خـدا و                ) عليه السالم (» الرّضا
دادند  راتى به من مى   دين و معنويات بطور كلّى غافل بودم، گاهى بعضى از دوستان تذكّ           

و بـاألخره انـسانيتى     . كماالت روحى و معنوى هـست     . قيامتى هست . كه خدائى هست  
شدم و به آخور و دنيـا و حيوانيـت خـود، مثـل اكثـر مـردم                   اما من متوجه نمى   . هست

» على بن موسى الرّضـا    «مشغول بودم، ولى در آن شب گذرم به صحن مقدس حضرت            
 چراغانى مفصلى كرده بودند و ميالد مسعود آن حضرت را جـشن             افتاد،) عليه السالم (

و با آنكه ساعت ده شب بود، در ميان صحن مطهـر، جمعيـت زيـادى بـا                  . گرفته بودند 
كـه  : و آن مطلـب ايـن بـود       ! دادنـد  وِلْوِله و شور عجيبى مطلبى را به يكديگر تذكّر مى         

 در حـرم و اطـراف آن دخيـل           نفر از مريضهاى صعب العالج، كه      21امشب تا به حال     
اند و هر كدام از مردم مدعى ديدن چنـد نفـر از آنهـا را بودنـد و                    شده بودند، شفا يافته   

در اين بين يك نفر از مقابل ما گذشت، ديدم مردم           . خودشان ناظر شفا يافتن آنها بودند     
ز حقيقـت   اين هم يكى از آنها است من جلو رفتم تـا ا           : گويند كنند و مى   به او اشاره مى   

مـن شـما را كجـا       : حال او تحقيق كنم آن مرد به چشمم آشـنا بـود، لـذا اول پرسـيدم                
خورديم، شما دلتان بـه      ديشب در فالن رستوران با هم غذا مى       : ام؟ او به من گفت     ديده

من حدود نيم سـاعت در مقابـل   . كرديد حال من سوخته بود و با تأسف به من نگاه مى          
  .شما نشسته بودم

شنيدن اين جمالت، به يادم آمد كه شب گذشته مـن بـراى صـرف غـذا بـه                   من با   
در مقابل ميز ما مرد فلجى كه از هر دو پا عاجز بود روى چرخى               . رستورانى رفته بودم  

من دلم به حالش سـوخت و حتّـى   . خورد و بسيار در زحمت بود     نشسته بود و غذا مى    
ا بدهم، حاال اين همان مـرد اسـت،         از او اجازه گرفتم كه اگر مايل باشد پول غذايش ر          

ممكـن اسـت    : اول با نابـاورى عجيبـى بـه او گفـتم          ! رود كه در مقابل من سالم راه مى      
آخـر مـن شـب گذشـته        . پاهايت را به من نشان بدهى ببينم چگونه سالمتش را يافتـه           



  ــــــــــــــــــــــــ         اهللا الي سير     ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            28  

پاهاى او را ديده بـودم، كـه فقـط دو قطعـه اسـتخوانى بـيش نبـود و ابـدا گوشـت و                         
 شلوارش را باال زد، ديدم پاها به طـور معمـول چـاق و پـر                 او فوراً .  نداشت اى ماهيچه

  !شود  اثرى از فلج در آنها ديده نمىو ابداً! گوشت شده
  :اينجا بود كه ناگهان فرياد زدم

بيند، چرا من اين     خدا جان كور باد چشمى كه تو را نمى        
ى ام، مرا ببخش، خدا جان به من مهربـان         همه از تو غافل بوده    

  كن، اگر تو مرا نيامرزى من به كجا پناه ببرم؟
كردند ولى من به هـيچ       مردم دور من جمع شده بودند و از من جريان را سؤال مى            

ريخـتم و بـر      وجه حوصله حرف زدن با آنها را نداشتم و تا صبح در آنجـا اشـك مـى                 
 كه هـر    گريستم و تصميم گرفتم،    مى! گذشته خود، كه عمرى را به غفلت گذرانده بودم        

تر خود را به كماالت روحى برسانم و نگذارم دوباره زرق و برق دنيا مرا بـه                  چه سريع 
  .خواب غفلت فرو ببرد

  
  
  

  »!شود گنبد نورانى مى«
زمانى كه به نجف اشرف براى تحصيل علـوم دينيـه رفتـه             : گفت يكى از علماء مى   

نشـسته بـودم و     ) سالمعليه ال (» اميرالمؤمنين«بودم، شبى در ميان صحن مطهر حضرت        
زائرين زيادى هم از اطراف براى زيارت آمده و در ميان صحن نشسته بودنـد و اتّفاقـا                  

كردم،  نگاه مى ) عليه السالم (» على بن ابيطالب  «من هم مثل همه به گنبد مطهر حضرت         
من !. گنبد نور باران شد   : گفتند ناگهان ديدم مردم مشغول كف زدن و هلهِله شدند و مى          

چرا همـه ديدنـد     ! ، زيرا اگر گنبد نور باران شده بود       !از اين عمل مردم در شگفت شدم      
شـايد همـه    : گفـت  ولى من نديدم؟ شيطان هم وسوسه را شروع كرده بود و به من مى             

دهنـد از همـين قبيـل باشـد، عجـب           معجزات و كراماتى كه به انبياء و اولياء نسبت مى         
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 فرداى آن شب هـم در تمـام شـهر نجـف همـه               مردمى هستند كجا گنبد نورباران شد،     
  .نورباران شده است) عليه السالم(» اميرالمؤمنين«ديشب گنبد حضرت : گفتند مى

اى راحت  دو سه روز افكار من متوجه اين مطلب شده بود و حتّى شيطان مرا لحظه    
كردم كـه    هاى شب از خواب پريدم و احساس مى        گذاشت، تا آنكه شب سوم، نيمه      نمى

لذا مقدارى در ميان منزل گـردش كـردم      . ام العاده به خوردن ترشى عالقه پيدا كرده       وقف
كه شايد ترشى پيدا كنم و اين اشتها را آرام نمايم، ولى حتّى هيچ چيـز ترشـى هـم در                     

تا آنكه ديگـر آرامـش را از        . شد و لحظه به لحظه اشتياقم به ترشى بيشتر مى        ! منزل نبود 
. زدم و به فكر تهيه ترشى بودم       اى در ميان منزل قدم مى      باختهمن گرفت و مثل عاشق دل     

اى در كنار دروازه نجف وجود دارد كه ترشى فروشـى اسـت،    ناگهان به يادم آمد مغازه    
لذا همان نصف شـب لباسـم را پوشـيدم و بـه             . خوابد صاحبش شبها در ميان مغازه مى     

دروازه داشت و شـبها درِ آن را        ضمنا سابقا نجف اشرف     . (طرف آن مغازه به راه افتادم     
مـن قبـل از آنكـه بـه         . و اين مغازه درست كنار دروازه نجف واقع شده بود         ) بستند مى

مغازه برسم و صاحب مغازه را بيدار كنم، ديدم جمع زيادى از اطراف نجف به عنـوان                 
يـا  «: زننـد  اند و همه با يك زبان فريـاد مـى          هيئت سينه زنى پشت در دروازه جمع شده       

ديـدم   و چون آن زمان چراغى در خيابانها وجود نداشت، من نمـى           . در را باز كن   » لىع
كند آن وقت    شود و در را باز مى      حاال يكى پيدا مى   : چگونه در بسته است، با خود گفتم      

و بـاز همـان     ! در را باز كرده   ) عليه السالم (» اميرالمؤمنين«حضرت  : گويند اين جمع مى  
نـورى ماننـد مـاه، از گنبـد         ! م پيدا شد، كـه ناگهـان ديـدم        هاى شيطانى در مغز    وسوسه

تا آنكـه پـس     ! و آهسته همه جا آمد    ! حركت كرد ) عليه السالم (» اميرالمؤمنين«حضرت  
از چند دقيقه به پشت دروازه نجف رسيد من كنارى ايـستاده بـودم، فـضاى پـشت در                   

حتّى خصوصياتى از در روشن شد، قفل و كيفيت بسته بودن در را دقيقا در نظر گرفتم،  
بينم؟ به   و ديوار آن محل را به عنوان آنكه مبادا در خواب باشم و اينها را در خواب مى                 

ناگهان به سـرعت    . و به در پخش شد    . ذهنم سپردم، باألخره اين نور به پشت در رسيد        
زدنـد كـه نـور مقـدس         و آن جمعيت به داخل شهر ريختند و صـدا مـى           ! در باز گرديد  

. من هم اينجا با آنها هماهنگ شدم      ! در را باز كرده   ) عليه السالم (» ميرالمؤمنينا«حضرت
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. ديدم كه نور از گنبد مطهر حركت كرده بود زيرا من عالوه بر آنچه آنها ديده بودند، مى
و متوجه شدم كه آن ميل شديدى كه به ترشى پيدا كرده بودم براى اين بوده كه مرا بـه                    

و اين نور مقدس را به من نشان بدهد و لذا بعد از ديدن !  بياوردپشت درِ دروازه نجف
اى نداشـتم و در آن نيمـه شـب از خـواب غفلـت       اين جريان ديگر به ترشى هم عالقه   

  .بيدار شدم
     چه مبارك سحرى بود و چه فرخنده شبى    

  براتم دادندآن شب قدر كه اين تازه                                                    
آنجا كنار دروازه نجف ايستادم و با مواليم، محبوبم، عزيزتر از جانم، دنيا و آخرتم، 
بهشتم و همه چيزم حرفهائى زدم، درد دلهائى كردم، از او خواستم مـرا بـه معنويـت و                   

مرا به سوى خود و كنار خود راه دهد، مرا به مقـام قـرب خـود             . حقيقت راهنمائى كند  
از اولياء خود قرار دهد، او هم آقائى كرد و بنده نوازى فرمود و دستم را به                 برساند، مرا   

دست استادى كه از هر جهت داراى كماالت روحى بود داد و او مـرا وادار بـه تزكيـه                     
  .نفس و موفقّ به پيمودن سير الى اللّه نمود

  
  

  »)عليه السالم(كرامت امام هشتم «
كردم كه اگر درآمد خـوبى، زن خـوبى،          ىمن در خواب غفلت عجيبى بودم، فكر م       
ترين مردم دنيا هستم و بـه همـين جهـت     خانه و زندگى خوبى داشته باشم، خوشبخت      

ولـى روزى در مـشهد مقـدس    . كردم كه اين چيزها را بدست بيـاورم   هميشه تالش مى  
جريانى از شخص موثّقى شنيدم كه مرا از خواب غفلت بيدار كرد، دانستم آنچه من تـا                 

اش در بعد حيوانى بوده و هـدف از خلقـت انـسانى چيزهـاى                خواستم همه  حال مى به  
  :باالتر از اينها بوده است و آن قضيه اين بود

بـا  ) عليه الـسالم (» على بن موسى الرّضا«اى از تهران براى زيارت حضرت    خانواده
بـوده و   رفتند، در ميان آنها خانمى كه حامله         ماشين سوارى شخصى به طرف مشهد مى      
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توانسته بخورد وجود داشت، آنها در بين  داشته و هيچ غذائى را جز فسنجان نمى» وِيار«
شوند، زيرا غذائى كه مطابق ميل آن خانم باشد و بتوانـد بخـورد               راه بسيار ناراحت مى   

دهد كه ناگهان    ماند و حالت ضعف به او دست مى        كنند، او همچنان گرسنه مى     پيدا نمى 
بينند شخصى كنار جاده ايستاده و شماره ماشـين آنهـا را در              يك ظهر مى  در بين راه نزد   

لذا راننده ماشين را در كنـار جـاده         !! كند كه ماشين آنها بايستد     دست گرفته و اصرار مى    
من اهل اين قريـه مجـاور هـستم،         : گويد آيد و مى   دارد و آن شخص نزديك مى      نگه مى 

را در خواب ديـدم، آن حـضرت   )  السالمعليه(» على بن موسى الرّضا«ديشب حضرت  
آيد، آنهـا    فردا در فالن ساعت كنار جاده بايست ماشين شماره فالن مى          : به من فرمودند  

اى هستند كه تو بايد آنها را ميهمانى كنى و اين را بدان كه غذائى جز فـسنجان                   خانواده
ام و از شـما      يـه كـرده   خورند، لذا براى آنها فسنجان تهيه كن و حاال من غـذا را ته              نمى

  .كنم كه به منزل ما بيائيد و غذا بخوريد، بعد به طرف مشهد حركت كنيد تقاضا مى
اين قضيه را چون من از يك فرد مورد وثوق شنيدم تكانى خوردم و متوجـه مقـام                  

گرديـدم و از خـواب      ) عليه الـسالم  (» على بن موسى الرّضا   «واليت و عظمت حضرت     
  .غفلت بيدار شدم

  
  

  »تأثير آيات قرآن«
فهميدم، از حقـايق     در غفلت عجيبى بودم، مثل كسى كه خواب باشد هيچ چيز نمى           

خوابيـدم و زنـدگى     خـوردم و مـى     و كماالت روحى اطّالع نداشتم، مثل حيوانـات مـى         
  .كردم مى

تا آنكه يك روز با يكـى از علمـاء ربـانى و در حقيقـت يكـى از اوليـاء خـدا، در                        
او عينا مثل كسى كه ديگرى را بخواهد از خواب بيدار كنـد و              . ممجلسى برخورد نمود  

  .طرف در خواب عميقى فرو رفته باشد در برابر من بود
  :او مطلبش را اين گونه آغاز نمود
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ببين ! تا كى در خواب غفلتى؟ گوشت را باز كن        ! عزيزم
  !گويد خداى تعالى چه مى

وع به آن وقت با لحن بسيار جالب و با توجه كاملى شر       «
  »:خواندن اين سوره مباركه كرد

Î óÇ yè ø9 $# uρ)) ∩⊇∪   ¨β Î) z⎯≈ |¡Σ M} $# ’ Å∀ s9 A ô£ äz ∩⊄∪   ω Î) 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# (# öθ |¹# uθ s? uρ Èd, ys ø9 $$ Î/ 

(# öθ |¹# uθ s? uρ Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ ((     
به عصر قسم كه انسان در اثر خواب غفلـت در زيـان و              

) از خـواب غفلـت برخيـزد و       (ت مگر كسى كـه      خسران اس 
ايمان بياورد و عمل شايسته بكند و توصيه به حقّ و توصـيه             

  .به صبر بنمايد
اين سوره مباركه، مثل تكانهاى بسيار شديدى بود كه بر شخصى كه خـواب اسـت                

در اين جا من گوش و چشم دلم را باز كردم ولـى هنـوز خـواب آلـوده                   . كنند وارد مى 
رفتم ولى فورا با تكان ديگرى       كرد دوباره به خواب غفلت مى      اگر مرا ترك مى   بودم، كه   

  :به وسيله آيه شريفه
Ν s9 r&)) Èβ ù' tƒ t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (# þθ ãΖ tΒ# u™ β r& yì t± øƒ rB öΝ åκ æ5θ è= è% Ì ò2 Ï% Î! «! $# 

$ tΒ uρ tΑ t“ tΡ z⎯ ÏΒ Èd, pt ø: $# Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3 tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $% x. (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ 

ã≅ ö6 s% tΑ$ sÜ sù ãΝ Íκ ö n= tã ß‰ tΒ F{ $# ôM |¡ s) sù öΝ åκ æ5θ è= è% ( × ÏW x. uρ öΝ åκ ÷] ÏiΒ 

š((χθ à) Å¡≈ sù١  
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ام،  كه با اشك روان و توجه بيشترى خواند مرا متوجه نمود كه هنوز خـواب آلـوده                
اين آيه تكان بيشترى به من داد آن وقت خداى مهربانم را باالى سرم ديدم كه بـه مـن                    

  :گويد مى
آيا هنـوز هـم وقـت توجهـت بـه خـدا             ! خيزى؟ واب غفلت بر نمى   هنوز هم از خ   

خواهى قلبت در مقابـل عظمـت        اى هنوز نمى   تو كه نام خود را مؤمن گذاشته      ! نرسيده؟
  !خدا خاشع گردد

  !هنوز هم آيات قرآن نبايد در تو تأثير كند؟
 دانـى كـه اگـر توجـه بـه ايـن            آيا نمى ! هنوز نبايد گوش دلت كالم حقّ را بشنود؟       

گيرد و به فسق و فجور كشيده        هشدارهاى الهى نكنى مانند گذشته قلبت را قساوت مى        
  .شوى مى

لرزيـدم و گريـه      اينجا ديگر از خواب غفلت كامالً بيدار شده بـودم، بـه خـود مـى               
  .ام زدم، كه اى واى بر من، چرا دير متوجه شده كردم و فرياد مى مى

از خواب غفلت شد، مرا نوازش كرد و بـه          استاد بزرگوارم وقتى متوجه بيدارى من       
  :هنوز دير نشده خداى تعالى در قرآن مجيد فرموده: من گفت

≅ è%)) y“ ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ èù u ó  r& #’ n? tã öΝ Îγ Å¡ àΡ r& Ÿω 
(#θ äÜ uΖ ø) s? ⎯ ÏΒ Ïπ uΗ ÷q §‘ «! $# 4 ¨β Î) ©! $# ã Ï øó tƒ z>θ çΡ —%! $# $ ·è‹ ÏΗ sd 4 … çµ ¯Ρ Î) 

uθ èδ â‘θ à tó ø9 $# ã((Λ⎧ Ïm §9 $#١  
پيامبر «كردم كه طبق دستور الهى       وقتى اين آيه را براى من تالوت كرد، من فكر مى          

باالى سر من ايستاده و معنى آيه فوق را از طـرف            ) صلى اللّه عليه و آله    (» معظّم اسالم 
  :گويد پروردگار به من مى

اى بنده خدا كه در ضرر بر نفس خود زياده روى كـرده             
اى مـأيوس از رحمـت پروردگـارت         دهو گناه فراوانـى نمـو     
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اى اگر توبه كنى و      مباش حاال كه از خواب غفلت بيدار شده       
به سوى خدا برگردى راه برايت باز است خدا همه گناهانت           

بخشد زيرا او بخشنده و مهربان است پس توبه و انابـه             را مى 
كن قبل از آنكه عذاب و غضب الهى متوجهت شود و ديگر            

  .نداشته باشىيار و مددكارى 
من در آن موقع به سوى پروردگارم رو كردم و او را با جان و دل استقبال نمودم و                   

  .به سوى مقصد كه همان كماالت روحى بود پرواز نمودم
  
  

  »چگونه از خواب غفلت بيدار شويم؟«
الشّأن بود رفت و آمد      من سالها با استادى آگاه و با تجربه كه او از روحانيون عظيم            

و تا حدى به خاطر عمل كردن به دستوراتش موفّـق بـه طـى مراحـل كمـاالت                   . مداشت
چگونه ممكن است كه انسان بتواند ديگرى       : روحى شده بودم، روزى از او سؤال كردم       

  .را از خواب غفلت بيدار كند و او را به سوى حقّ و حقيقت راهنمائى نمايد
كنـد و بـه      واب غفلت بيـدار مـى     قدرتمندترين فريادى كه انسانها را از خ      : او گفت 

» رسول اكرم«دهد، در مرحله اول كالم خدا است كه از ناحيه حضرت  انسان هشدار مى
  .شود به نام آيات قرآن تالوت مى)  عليه و آله صلى اللّه(

بنابراين اگر خواستيد كسى را از خواب غفلت بيدار كنيد براى او قرآن بخوانيـد و                
دهيد و يا با تدبر خودش او را تكـان بدهيـد،              شما براى او مى    او را يا با توضيحاتى كه     

زيـرا همـه    . شـود  اگر روحش نمرده باشد و گوش دلش كر نشده باشد، حتما بيدار مى            
براى بيدارى بـشر نـازل      ) عليهم السالم (» انبياء عظام «آيات قرآن بخصوص سرگذشت     

 بايـد آن چنـان كـه در         شده است و چون انسانها اكثرا در خواب عميقـى هـستند، لـذا             
. كنند شود، يعنى با تكانهاى مكرّر، شخص خواب را بيدار مى          خوابهاى ظاهرى عمل مى   

همچنين با مكرّر نمودن مطالب و آيات قرآن كسى را كه در خواب غفلت اسـت بايـد                  
را بگوئيد كه همـه روزه بخوانـد و        » والشّمس«مثالً سوره   : بيدار كرد سپس استاد فرمود    
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يا شما همه روزه آن سوره را براى او بخوانيد و معنايش را برايش              .  فكر كند  به معنايش 
هـا و   را و سوره» تكاثر«را و يا سوره »حشر«و يا سوره » واقعه«توضيح دهيد و يا سوره  

آيد، براى   خورد و از غفلت بيرون مى      خواند تكان مى   آياتى را كه وقتى انسان آنها را مى       
اگـر نمـرده باشـد يعنـى        : گويم راى او توضيح دهيد باز هم مى      او بخوانيد، معنايش را ب    
  :گويد جزء آنهائى كه قرآن مى

  1.»توانى آيات قرآن و حقايق را بشنوانى اى پيـامبـر تو به مردگان نمى«
  .شود بيدار مى نباشد ولى تنها در خواب غفلت باشد حتما با خواندن آيات قرآن

 خـواب غفلـت بيـرون بياوريـد حكايـات           در مرحله بعد اگر خواستيد كـسى را از        
چنانكه مـادر  (اند، براى او نقل كنيد  اى بيدار شده اند و به وسيله    مردمى را كه غافل بوده    

  ).ايم اين كتاب انجام داده
توانيد به وسيله اشعار عرفانى و بيدار كننده و نقل كرامات اوليـاء خـدا و                 مى: سوم

اشـخاص غافـل و     .  و معجزات و كرامات اسـت      العاده مطالبى كه مربوط به امور خارق     
اى دارم كه يكى از شـاگردان        توجه را از خواب غفلت بيدار كنيد در اين رابطه قضيه           بى

  :كرد و آن اين بود نقل مى
كردم كـه آيـا آن چـه از         روزى در خلوتى نشسته بودم با خود فكر مى        : گفت كه مى 

اش كـذب و   ست اسـت يـا آنكـه همـه    العاده و غير طبيعى نقل شده در    جريانات خارق 
ام مرا بـه بـاد       دروغ است و اين فكر مدتى مرا سرگرم خود كرده بود ناگهان نفس لوامه             

چگونه ممكن است كه ايـن مطالـب دروغ         : مالمت گرفت و مرا سرزنش نمود و گفت       
انـد   باشد و حال آنكه در كتب آسمانى مثل قرآن و انجيل و تورات مكرّر آنها نقل شده                

اى وجود ندارد كافر شده و هيچ يك از اديان زنده  العاده اگر كسى بگويد مسأله خارقو 
پذيرند،  دانند و به عضويت نمى دانند بلكه او را خارج از دين مى جهان او را متدين نمى  
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       االرض و كور و افليج شفا دادن اولياء خـدا را            آيا جريانات مرده زنده كردن انبياء و طى
  !توان منكر شد؟ و سائر كتب آسمانى آمده مىكه در قرآن 

باألخره با خود انديشيدم كه بايد كارى بكنم شايد بتوانم من هـم بـه ايـن حقـايق                   
و چند جلد از كتابهائى كه در شرح حال اولياء          » قصص العلماء «دست يابم لذا كتابهاى     

 بيش از همـه  ولى چيزى كه مختصر تكانى خوردم. اند مطالعه كردم   خدا و علماء نوشته   
  .كرد چيز مرا تكان داد دو قضيه بود كه يكى از موثّقين نقل مى

 فرمودنـد    اللّه ةرحم» مرتضى زاهد «االسالم آقاى حاج شيخ      ةحجمرحوم  : گفت او مى 
روزى بـراى   . ليلى بود كه پاهايش مدتها فلج شـده بـود          در خانه ما خانمى به نام ام      : كه

اى  رود ولى دخترش كه او را روى تخته   مى) يه السالم عل(» عبدالعظيم  «زيارت حضرت   
كه در كنار قبـر مطهـر       ) عليه السالم (» امام زاده حمزه  «انداخته اشتباها به حرم حضرت      

  .كند و او را به آن حرم مطهر دخيل مى. برد قرار دارد مى» عبدالعظيم«حضرت 
ارد حرم شدند يكى از آنهـا       كه من در عالم رؤيا ديدم پنج نفر و        : گويد مى» ام ليلى «

مـن در  . اند آقا ايشان هم متوسل شده   : كرد گفت  به ديگرى در حالى كه به من اشاره مى        
. اند براى آنكه تمام مريضها را شفا بدهنـد      عالم خواب متوجه بودم كه آنها به حرم آمده        

ين حركـت  ام از زمـ  در اينجا من از خواب بيدار شدم و بدون توجه به اين كه فلج بوده        
تـو  : كردم و در پى پيدا كردن دخترم به راه افتادم وقتى او مرا ديد تعجب كرد و گفـت                  

من تازه متوجـه شـدم كـه فلـج     ! روى؟ كه زمين گير بودى چگونه به اين خوبى راه مى       
وقتى ايـن قـضيه را   » شيخ مرتضى زاهد«ام مرحوم حاج  ام و اآلن كامالً خوب شده    بوده

: نقل كرده بود ايشان سجده شـكر كردنـد و گفتنـد           » صدر«العظمى   لّهال ةآيبراى مرحوم   
هـم يـك قـضيه و كرامـت     ) عليه الـسالم (» امامزاده حمزه«خدا را شكر كه از حضرت     

  .واقعى ديديم و شنيديم
اين قضيه مرا تكان داد و تا حدى از خواب غفلت بيدارم كرد ولى قـضيه ديگـرى                  

براى من نقـل     »مرتضى زاهد «ل از مرحوم حاج شيخ      كنم و همان شخص او     كه نقل مى  
نمود در مرحله دوم كامالً مرا از خواب غفلت بيدار كرد و من به سوى كماالت روحى                 

  :حركت كردم و آن قضيه اين بود كه
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من شبها جلساتى داشـتم و مقيـد        : فرمودند» مرتضى زاهد «مرحوم آقاى حاج شيخ     
ا با كليد در را باز كنم كه اگر همسرم خوابيده بيـدار  بودم كه يا زود به خانه برگردم و ي     

. نشود و به او ظلم نگردد، شبى تصادفا دير به منزل آمدم و كليد در منزل را هم نداشتم                  
لذا با خود تصميم گرفتم كه تا صبح پشت در خانه در ميان كوچه قدم بزنم و همـسرم                   

ى بيشتر نگذشت كه همسرم در      ا را از خواب بيدار نكنم، پس از اين تصميم چند لحظه          
  .بفرمائيد: خانه را باز كرد و سر از منزل بيرون آورد و به من گفت

چه شد كه تو در را باز كردى و حال آنكه مـن در نـزدم و هـيچ                   : من از او پرسيدم   
من خوابيده  : او گفت . دليلى نداشت كه تو از حضور من در پشت در منزل مطّلع شوى            

پـشت  » شيخ مرتضى «: يدم آقا سيدى نزد من آمد و به من گفت         بودم در عالم خواب د    
خواهد در بزند كه مبادا تو از خواب بيدار شوى و به تو ظلم شود                در منزل آمده و نمى    

  . حركت كن و در را به روى او باز كنتو فوراً
اختيار آمدم در را بـاز كـردم، مرحـوم آقـاى حـاج شـيخ                 من از خواب پريدم و بى     

روحـى لـه الفـداء تـشكّر        » امام عصر «من از خداى مهربان و      : فرمودند» مرتضى زاهد «
  .كردم

اين دو قضيه مرا كامالً از خواب غفلت بيدار كـرد و تـصميم گـرفتم كـه مـن هـم             
  .بكوشم تا خود را به مقام اولياء خدا برسانم

  
  
  

  »شك و ترديد مقدس«
در خواب غفلت عجيبى من تا سنّ بيست و پنج سالگى با آنكه تحصيل كرده بودم، 

فكـر   و بلكه آن قدر بى    ! كردم يعنى حتّى مثل حيوانات ابدا به آينده خود فكر نمى         ! بودم
دادم  من احتمال هم نمى   . گفت، قيامت و بهشت و جهنّمى هست       بودم كه اگر كسى مى    

روزى به خـدمت يكـى از علمـاء         ! ديدم كه شايد درست بگويد و فقط جلو پايم را مى         
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فياب شدم او سخنان مفصلى درباره حقيقت انسانيت و كماالت روحى و            اهل معنى شر  
من تازه به شك افتادم كه آيا ممكن است اين حرفها راسـت             : دنيا و آخرت برايم گفت    

باشد؟ آه كه اين شك و ترديد چه وسيله سعادت خوبى براى من بود من هر چـه دارم                   
 شك و ترديد مايه همه خوشبختيها از اين شك و ترديد دارم من حاال معتقدم كه گاهى

شود يعنى همان گونه كه اگر درد نباشد و مريض به وسيله درد متوجه مرض خـود                  مى
نگردد ممكن است آن مرض او را بكشد يا اگر انسان گرسنگى را احساس نكنـد و آن                  
گرسنگى او را به سوى خوردن غذا تحريك نكند، ضعف و ناراحتى ممكن است او را                

اگر شك و ترديد درباره چيزى در قلب انسان پيدا نشود، در پى تحقيق از . آورداز پا در
  .كند حقيقت آن حركت نمى

من از روزى كه اين شك خوب و اين ترديد مقدس در دلم پيدا شد مثل مريـضى                  
كه درد بر او فشار آورد و به فكر عالج بيفتد در پى تحقيق از حقّ و حقيقـت حركـت                     

 خود را به سرچشمه يقين و نور هدايت رساندم و بر همـين اسـاس                 و بحمداللّه . كردم
غافل بودنـد و منكـر خـدا و     با كسانى كه صددرصد) عليهم السالم(» ائمه اطهار «وقتى  

نمودنـد ايـن     كردند، اول كارى كه نسبت به آنها مى        شوند برخورد مى   همه مقدسات مى  
قين به نبودن آنها به شك و ترديد نسبت         بود كه آنها را درباره خدا و حقايق از مرحله ي          

  .انداختند به وجود آنها مى
يعنى آنها را از مرحله يقين و اعتقاد به اين كه حقايقى وجود نـدارد و بـه عبـارت                    

فرمودند و آنها را در مرحلـه اول بـه شـك و              تر از خواب غفلت عميق، بيدار مى       واضح
تند و از شك به مقام يقين و اعتقـاد بـه          گرف انداختند و سپس دست آنها را مى       ترديد مى 

  .كشاندند وجود خدا و سائر حقايق مى
به هر حال اين شك و ترديد من سبب شد كه من شبهاى زمستان بلند، خـواب بـه         

اى آرام نداشته باشـم و شـب و روز از حقـايق و كمـاالت                 چشمم نرود و روزها لحظه    
  . نجات از ناراحتى را احساس نمايمتحقيق كنم تا به مقام يقين برسم و آرامش بعد از

و اين آرامش و يقين پس از چند روز مطالعه در آيات الهى و كتـب اعتقـادى ايـن                   
عالم، خواب و خيال نيست و از عـدم بـر           : گونه به وجود آمد كه من در كتابها خواندم        
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نخواسته است زيرا اين دو احتمال از عقل به دور است پس حتمـا ازليتـى وجـود دارد                  
عنى يا عالم هميشه بوده و يا موجودى كه عالم را ايجاد كرده بايد ازلى باشد و هميشه           ي

بوده است و بدون ترديد عالم ازلى نيست زيرا رو به زوال است و يا الاقـل بـه سـوى                     
بنابراين حادث است پس موجودى كه وجودش غير از      . پست مشابهى در حركت است    

  .است»خدا«م را خلق كرده كه نام او اين عالم است ازلى بوده و اين عال
و همچنين وقتى به كنترل موجودات زنده اين عالم اعم از حيوانات و گياهان نگـاه           

گذاشتند آن چنان كـره زمـين را پـر           ديدم كه اگر هر يك از آنها را آزاد مى          كردم، مى  مى
هـا را آن    كردند كه زندگى براى سايرين مقدور نبود ولى نيـروى قـادر و توانـائى آن                مى

چنان كنترل كرده كه حتّى يكى از اين حيوانات و يا حشرات و يا درختان و گياهان از                  
مثالً اگر فقط تخم ماهيها     . حد خود تجاوز ننموده و از محدوده خود خارج نشده است          

اش تبديل به ماهى شود مگر جائى در دريـا بـراى سـاير               در درياها بدون ضايعات همه    
اش تبـديل    و يا اگر در خشكى تنها تخم يكى از حشرات همه          ! اند؟م جانداران باقى مى  

! آيا اين كنترل به دست كيست؟     ! كرد؟ به آن حشره گردد زندگى را بر انسانها تنگ نمى         
داند چه مقدار از اين جاندار در عالم الزم اسـت تـا آن را بـه همـان                    آيا چه نيروئى مى   

آيا نام اين نيروى قادر و      ! كم و زياد نكند؟   مقدار، هزاران سال كنترل كند و نگه دارد و          
ناميد آيا زيباتر از ايـن نـام بـراى او           » خدا«دانا چيست؟ مگر نه اين است كه بايد او را           

  شود؟ يافت مى
باألخره اين افكار بود كه مرا از خواب غفلت بيدار كرد و من به همه غفلت زدگان                 

تفاوتى نسبت به معنويـات نجـات        بىخواهيد از خواب گران      كنم، كه اگر مى    توصيه مى 
هاى خداى تعالى را در همه       پيدا كنيد بكوشيد كه در آثار قدرت الهى فكر كنيد و نشانه           

  .چيز ببينيد
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  »)عليه السالم(مالقات با امام زمان «
افراد بسيارى به وسيله خواندن يا شنيدن يك حكايت از          

» اللّـه  بقيـه «سرگذشت كسانى كه به محضر مقدس حـضرت         
انـد، از    روحى و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفـداء رسـيده         

خواب غفلت بيدار گرديده و كيفيت بيدار شدن خـود را بـه             
اند، اينك چنـد     وسيله نامه و غيره به عبارات زير اظهار داشته        

  :گفت يكى مى. كنم نمونه از آن اظهارات را در اينجا ذكر مى
را خوانـدم، نيمـه     ) عليه السالم (» قات با امام زمان   مال«پس از آنكه من حكاياتى از       

شبى كه كامالً از خواب غفلت بيدار شده بودم و خواب ظاهرى از چشمم پريـده بـود                  
  .كردم اين گونه مناجات مى) عليه السالم(» امام زمان«با

اند، مرا هم موفّق به پـاكى        كه جمعى از پاكان موفّق به زيارتت شده       » امام زمان «اى  
  . ديدن جمال دلربايت بفرماو

ام و بيهوده سخن  اى خدا اگر بگويم همه اين قضايا دروغ است، خود را فريب داده
شود و اگر بگويم راست اسـت پـس چـرا مـن از ايـن همـه فـيض                     به اين درازى نمى   

محرومم و از سرچشمه معارف و علوم حقيقى دورم، خدايا چه كنم من هـم از همـان                  
برسم، اى خدا مرا از خواب غفلـت بيـدار كـن و             » امام زمانم «مت  پاكان باشم و به خد    

  .آنى مرا از آن حضرت دور نفرما
  »:ديگرى كه از شخصيتهاى علمى و استادان دانشگاه آزاد اسالمى است، نوشته بود«

هاى شب جمعه است و من تا اين ساعت كه قلم به دست گرفتـه و ايـن                   اآلن نيمه 
بـدنم  . ام را خوانده ) عليه السالم (» مالقات با امام زمان   «ه از   نويسم، چند قضي   نامه را مى  

منتظرم تا كه شايد آن حضرت به من هم اظهـار لطفـى بفرمايـد ولـى                 ! لرزد مثل بيد مى  
دانم كه تا من سـيرت انـسانى پيـدا نكـنم، صـفات رذيلـه را از خـود دور ننمـايم،                        مى

  .كنم  آن حضرت را پيدا نمىهاى روحى را از بين نبرم، لياقت ارتباط با فاصله
ام،  فهمم چقدر عقب افتاده    ام، حاال كه مى    حاال كه از خواب بيدار شده     ! استاد محترم 

اى درنگ كـنم و بايـد بـه سـوى كمـاالت حركـت نمـايم،             دانم نبايد لحظه   حاال كه مى  
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اى بـه سـوى    بفرمائيد از كجا شروع كنم، چه دستورى را عمل نمايم و بـه چـه وسـيله            
  . سر منزل هستى روانه شوممقصد و

سومى در نامه مفصلى كه سر تا پا سوز و گداز بود، آه از نهـادش برآمـده بـود و                     «
  »:نوشته بود

را كـه بـه خـدمت حـضرت     » علـى بغـدادى  «قضيه حاج   » مفاتيح الجنان «در كتاب   
»هـر    روحى و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء رسيده، پس از چند دعا كه             »اللّه ةبقي 

ناگاه اشكم جارى شد،    . خواندم مطالعه كردم   شب براى بيدار شدنم از خواب غفلت مى       
بريد؟ چـرا    پس چرا مرا با خود به زيارت نمى       » يا صاحب الزّمان  «: ديوانه وار فرياد زدم   

ايم كـه تـا ايـن حـد          خوانيد؟ آخر مگر ما بيچارگان چه كرده       براى من زيارت نامه نمى    
يد واقع شويم؟ باألخره آن شب آن قـدر گريـه كـردم و در فـراق                 لطفى شما با   مورد كم 

» فـيض كاشـانى   «اشك ريختم كه ناگاه ديدم اشعارى را كه قبالً از مرحوم            » امام زمانم «
كنم و مضمون آنها را در مقابل چشمم احساس          در ديوانش ديده بودم با خود زمزمه مى       

  .نمايم مى
     ه لبـه ابرو و چـه چشم است و چـن چـاي
  ن چه قد است و چه رفتار عجبـاي                                              

،چه خال است ،حسن چهاين چه خطّ است     
  ادب اين چه تمكين و چه جاه و چه                                             
     رـت نـريـيـرى شـگـ از دي ىـكـر يـه
  بـغـبـان و غـدان و دهـب و دنـل                                             
     ازـش نـه آرايـمـت هـايـه وهـلـج
  ربـباب طـه اسـايت همـه زهـمـغ                                           
     اـجـوزون و بـه مـمـت هـاتـركـح
  بـجـبوع و عـه مطـت همـناتـسك                                           
     طيفـه شيرين و لـر همـا سـاى تـپ
  بـاى رطـل است، سراپـاين چه نخ                                         
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     و روزـدار تـار زديـب اغيـش
  بـو شـران تـجـم هـروز من از غ                                         

     شب اغيار تو روز است و چه روز
  از تو شب، آنگاه چه شب» فيض«روز                                         
  »:يكى ديگر از سالكان راه و جويندگان حقّ و حقيقت نوشته بود«

در حـاالت كـسانى كـه بـه         » نجم الثّاقب «من در يك شب بيست حكايت از كتاب         
اند خواندم و متأسف بودم كـه چـرا مـن نبايـد              روحى فداه رسيده  » امام عصر «خدمت  

در ضمن دوستى داشتم كه در يكى از صفات اخالقى با مـن اخـتالف               . رسمخدمتش ب 
به همين جهت دوست نداشـتم      . داشت يعنى او خيلى بخيل بود ولى من آن طور نبودم          

زيرا با او طبعا فاصله روحى داشتم و اين فاصله روحى، ما را             . كه با او رفت و آمد كنم      
يات را خواندم متوجه شدم كه چـرا مـن          از هم جدا كرده بود، لذا پس از آنكه آن حكا          

را ندارم، يعنى فهميدم كه چـون مـن بـا آن            ) عليه السالم (» امام زمان «لياقت مالقات با    
تـوانم آن   اند، من نمى   حضرت فاصله روحى زيادى دارم، آنها بين من و او حجاب شده           

 و خوابيدن ديدم كه خوردن حضرت را ببينم من در آن موقع خودم را سيرتا حيوانى مى         
و شهوترانى و محبت به دنيا و بخل و حسد و خيانت كه هر يك از آنها فرسـنگها مـرا         

معـصوم اسـت، پـاك      ) عليه السالم (» امام زمان «كرد داشتم ولى     از آن حضرت دور مى    
هـاى   است، آئينه تمام نماى الهى است، اين حجابها از ناحيه من است، من بايد فاصـله               

من ! اى خدا : گفتم ام بلند شد، با خود مى      ا اينجا بود كه گريه و ناله      لذ. روحى را كم كنم   
چگونه و با چه وسيله اين راه دور را بپيمايم؟ من چگونه اين همه ديوارهـاى ضـخيم                  
بتونى را با دست خالى از بين ببرم؟ باألخره گريه زيادى كردم، ناگهان دلم روشن شد،                 

صدائى بگوشـم رسـيد كـه مـضمون ايـن آيـه             . كه تمام وجودم را منور نمود     ! برقى زد 
  :شريفه بود
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در راه هدايتهاى عامه ما كوشش كند مـا          كسى كه : يعنى
  .كنيم او را به راه سير الى اللّه هدايت مى

 طرف ما بر دار ما ده       از تو حركت از ما بركت، تو يك قدم به         : باألخره به من گفتند   
  .داريم قدم به طرف تو بر مى

  
  

  »من از خواب غفلت بيدار شدم«
ام به حسب اتّفاق رفـتم، مـن در آن موقـع هنـوز از           يك روز من به نزد استاد فعلى      

اين مطالـب   . خواب غفلت بيدار نشده بودم، او براى من مطالب زير را از كتابى خواند             
ش در كتاب ذكر نشده بيان گرديده، لذا بعد از خوانـدن            از قول استاد نامعلومى كه اسم     

مطالب آن كتاب من از خواب غفلت بيدار شدم و به سوى كماالت و سير الى اللّه قدم                  
  .برداشتم و آن مطالب اينها بود

  :گفت او مى
مـا اگـر چـه مثـل        : يك شب بعد از نماز مغرب و عشاء، در فكر فرو رفته بودم كه             

دى نيستيم، كه معتقد به ماوراءالطّبيعه نباشيم ولى عمالً دست كمـى            ماديين و فالسفه ما   
  .هم از آنها نداريم

   1.شناسيم مان را كامالً مى دانيم، نه آينده مان را مى نه گذشته
  2!شنويم زنيم و نه از او جوابى مى نه با خدا ارتباط مستقيم داريم، نه با او حرف مى

و هر ! كنيم، تمامش يك طرفه است مى) عليهم السالم(» ائمه اطهار«زيارتهائى كه از 
  !و بلكه توقّع جواب هم نداريم! نمائيم كنيم پاسخى دريافت نمى چه سالم مى

                                                 
  رحم اللّه امرء عرف قدره و علم من اين؟ و فى اين؟ و الى اين؟ -1

2- $ yγ yϑ oλ ù; r' sù)) $ yδ u‘θ èg é (($ yγ1 uθ ø) s? uρ)  8  آيهشّمسوالسوره.(  
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هم كه خداى تعالى در بدن ظاهرى قرارش داده، تا ما           ) عليه السالم (» امام زمان «از  
 و خـدا و حجـت خـدا    بتوانيم با او حرف بزنيم و با او انس بگيريم و او واسطه بين ما 

  .بر ما باشد، خبرى نداريم
كند و نه معنى نزديك شدن به        نماز براى ما عادت شده، نه ما را به خدا نزديك مى           

  1.دانيم خدا را مى
  2.دانيم برد و نه معنى عروج و باال رفتن را مى نه ما را به معراج مى

نماز انسان را از فحشاء و كند و نه معنى اينكه  نه ما را از فحشاء و منكرات نهى مى      
  3.دانيم دارد مى منكرات باز مى

 گوينـد، خـدام محبـين       ايم و نه علّت خلقت آنها را با اينكـه مـى            نه مالئكه را ديده   
  4.دانيم هستند مى) عليه السالم(» على بن ابيطالب«

  5.ايم و نه حتّى به وجود آنها كامالً اعتقاد داريم نه با اجنّه انس گرفته
آدم را در يـك   بنى ايم و هيچگاه به فكر اينكه چگونه او همه شيطان اسمى شنيده  از  

  6.ايم تواند بفريبد نيفتاده لحظه مى
ايــم و اســرار خــواب و مــرگ را  از همــه بــاالتر، روح خودمــان را هــم نــشناخته

  7!.از هيچ كجا اطّالع نداريم! و باألخره در پس پرده ماديت. ايم نفهميده

                                                 
 ).99بحاراالنوار جلد دهم صفحه (»الصلوة قربان كلّ تقى« -1

 ).201 صفحه ةعين الحيو(»الصلوة معراج المؤمن« -2

3- χ Î))) nο 4θ n= ¢Á9 $# 4‘ sS ÷Ζ s? Ç∅ tã Ï™ !$ t± ós x ø9 $# Ì(( s3Ζ ßϑ ø9 $# uρ)  45سوره عنكبوت آيه.( 

  .م محبيناانّ المالئكة لخدامنا و خدا: عليه السالم» قال الرّضا« -4
 ). 22 حديث 26باب ) عليه السالم(عيون اخبار الرّضا (

 .56سوره ذاريات آيه  -5

 .41 آيه حجرسوره  -6

  ).491نهج البالغه صفحه (هلك امرو لم يعرف قدره: عليه السالم» عليقال « -7
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  رباره اين موضوع فكر كردم كه چرا اين گونه است؟آن شب خيلى د
خالصه آن شب براى چند دقيقه آن چنان دچار طوفان فكرى شده بـودم كـه اگـر                  

گذاشتم و براى هميشه در خسران و        فرياد كنان سر به بيابان مى     ! كرد بيشتر ادامه پيدا مى   
  1.شدم زيان بودم و بدبخت و بيچاره مى

كه من به خدا اعتقاد دارم، تنها براى شـاگردانم ده دليـل            ولى ناگهان به فكرم رسيد      
اليقين  ام، سالها است كه از راه ادلّه و براهين به مقام علم            در اثبات وجود خدا اقامه كرده     

ورزم، او بـا صـفت       ام، خدا را دوست دارم، به او از هر چيـز بيـشتر عـشق مـى                 رسيده
ار كـرده و هميـشه مـورد لطـف او           رحمانيت و گاهى هم با صفت رحيميت با من رفت         

  2.ام بوده
  .پس چرا كشف حجب معنوى را از او نخواهم

§مگر او نگفته øŠ s9 r&)) ª! $# >∃$ s3 Î/ ((… çν y‰ ö6 tã3 )كند؟ اش را كفايت نمى مگر خدا بنده.(!  

⎯مگر او نگفته     tΒ uρ)) ö≅ ©. uθ tG tƒ ’ n? tã «! $# uθ ßγ sù ÿ((… çµ ç7 ó¡ ym4)         كسى كه بر خـدا توكّـل كنـد
  ).كند  را كفايت مىخدا او

ورزم، لذا همان طورى كه رو به قبله نشسته          روم و به او عشق مى      به درِ خانه او مى    
آوردم، ناگهـان از تمـام توجهـات مـادى         بودم و متوجه او شده بودم و او را به ياد مـى            

منصرف شدم، چشم دلم را باز كردم و با تمام وجود بـا خـداى بـزرگ روبـرو شـدم،                     
  .دى عجيبى به من دست داده بودخو حالت بى

                                                 
 .والعصرسوره  -1

Ο روايات در تفسير   -2 ó¡ Î0)) «! $# Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# É((ΟŠ Ïm §9 سير برهان جلد اول صـفحه      تف( #$
40.( 

 .36آيه زمر سوره  -3

 .3آيه  طالقسوره  -4
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≈ω)) tµ: چيزى از دعاهاى مأثوره جز ذكر يونـسيه يعنـى          s9 Î) Hω Î) |MΡ r& š oΨ≈ ys ö6 ß™ ’ ÎoΤ Î) 

àMΖ à2 z⎯ ÏΒ š((⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9   1. به يادم نيامد#$
  :مرتّب اين جمله را با توجه به اينكه معنايش اين است

ه حتّـى ايـن حجابهـا و ايـن          نيست مؤثّرى در عالم وجود مگر تو، نه آنكـ         ! خدايا  
ابتالها را تو به من داده باشى، تو پاكى، تو منزّهى از اينكه بدون جهت بنـدگانت را بـه       

  .غم و اندوه و حجاب مبتال كنى
ام و ايـن بالهـا و        ام و در زمـره سـتمگران قـرار گرفتـه           منم كه به نفسم ظلم كـرده      

  .ام حجابها را براى خود به وجود آورده
تا آنكـه خـداى بـا وفـا،         . شايد بيشتر از صد مرتبه در حال سجده گفتم        اين ذكر را    

اش كه در آخـر همـين آيـه بيـان            خداى مهربان، خداى محبوب، خداى عزيز، به وعده       
: گويد فرموده و مى Ï9≡ x‹ x. uρ)) © Å√G çΡ t((⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#.2   

نـين  همچ آن چنان كه يونس را با گفتن ايـن جملـه، از غـم نجـات داديـم                 : يعنى(
وفـا فرمـوده و مـرا از جميـع حجابهـاى            ) دهيم مؤمنين را هم از غم و اندوه نجات مى        

ظلمانى به مانند يونس، از جميع عذابها به مانند يونس، از جميع كـم لطفيهـا بـه ماننـد              
يونس و از جميع كم محبتيها به مانند يونس، نجاتم داد و چـشم دلـم و گـوش دلـم و             

الحمدللّه و  «. و قلبم را باز كرد و شرح صدر عنايت فرمود         زبان دلم و باألخره احساس      
  3.»شكرا للّه و الهى كيف اشكرك و شكرى منك نعمت اخرى تقتضى شكرا

                                                 
 .87آيه انبياء سوره  -1

 .88آيه انبياء سوره  -2

كيف اشـكرك  ! فقال يا رب! اشكرنى حقّ شكرى : انّ اللّه تبارك و تعالى اوحى الى داود        -٣
لـسعادات جلـد سـوم صـفحه     جامع ا(.و انا ال استطيع ان اشكرك االّ بنعمة ثانيه من نعمـك  

242.( 
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اينجا بود كه خود را مثل كسى كه از خواب عميق پريده و بيدار شده و تازه متوجه             
اش  تهعقب افتادگيهايش، متوجـه بـدبختيهايش و متوجـه ضـررها و خـسرانهاى گذشـ               

  !داند چه بايد بكند ديدم صبرانه به فكر جبران مافات افتاده و نمى گرديده و بى
  :گفت او مى

توانستم محبوبم را، عزيزم را، خداى رحمـن و رحـيم را، بـا               پس از اين جلسه مى    
چشم دل ببينم و با او حرف بزنم و با او مناجات كنم و با او ارتباط داشته باشم، سخن                    

 هميشه در وصل او باشم و از فراق، فراغ حاصل كـنم و هيچگـاه بـى او                  او را بشنوم و   
  !پايانش به سر ببرم، چرا اين چنين نباشد؟ نباشم و هميشه در آغوش الطاف بى

θ :مگر نفرموده èδ)) ó((Ο ä3 yè tΒاو با شما است( ١.(  

ــوده ــر نفرم ⎯: مگ øt wΥ uρ)) Ü> t ø% r& Ïµ ø‹ s9 Î) ô⎯ ÏΒ È≅ ö7 ym Ï((‰ƒ Í‘ uθ ø9 ــا از  (٢#$ ــه او م ــردن ب رگ گ
  ).نزديكتريم

θ: مگر نفرموده èδ uρ)) 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« 7((ƒ Ï‰ s%او بر هر چيزى قدرت دارد (٣.(  

ω: مگر نفرموده r&)) … çµ ¯Ρ Î) Èe≅ ä3 Î/ &™ ó© x« 8((ÝŠ Ït ’Χ او بر هر چيزى احاطه دارد(٤.(  

§ :مگر نفرموده ø tΡ uρ)) $ tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ ∩∠∪ $ yγ yϑ oλ ù; r' sù $ yδ u‘θ èg é (($ yγ1 uθ ø) s? uρ 5 قسم به نفس و
  ).آنكه آن را مساوى خلق كرده و به او بديها و خوبيها را الهام نموده است

  چرا با همه چيز باشد ولى با من نباشد؟

                                                 
  .4آيه  حديدسوره  -1
 .16آيه  قسوره  -2

 .120آيه  مائدهسوره  -3

 .54آيه  فصلتسوره  -4

 .8و7اتآي والشّمسسوره  -5
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چرا بر هر چيز قدرت داشته باشد ولى بر اين كار كـه نـسبت بـه مـن انجـام داده                      
  قدرت نداشته باشد؟

 خوبيها را به آنها بگويد، ولى با من حـرف           چرا با همه نفسها حرف بزند و بديها و        
  نزند و به من چيزى نگويد؟

  :گفت او مى
شبى در اوائل تكليف كه هنوز چيزى از معنويات و حقايق و رمـوز عـالم خلقـت                  

فهميدم، طبق دستور يك روحانى عالى قدر كـه خـدا رحمـتش كنـد، نمـاز شـب                    نمى
 صدائى شنيدم كه شخصى برايم ايـن   خواندم و گويا در سجده آخر خوابم برده بود،         مى

  :خواند سوره قرآن را مى
Ο ó¡ Î0 «! $# Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#  

Ä§ ÷Κ¤±9 $# uρ)) $ yγ8 pt éÏ uρ ∩⊇∪ Ì yϑ s) ø9 $# uρ # sŒÎ) $ yγ9 n=s? ∩⊄∪ Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ # sŒ Î) $yγ9 ¯= y_ ∩⊂∪ È≅ ø‹ ©9 $# uρ # sŒÎ) 

$ yγ8 t± øó tƒ ∩⊆∪ Ï™ !$uΚ ¡¡9 $# uρ $ tΒ uρ $ yγ9 t⊥ t/ ∩∈∪ ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ $ yγ8 ys sÛ ∩∉∪ <§ø tΡ uρ $ tΒ uρ $ yγ1§θ y™ ∩∠∪ 

$ yγ yϑ oλù; r' sù $ yδ u‘θ èg é $ yγ1 uθø) s? uρ ∩∇∪ ô‰ s% yx n=øù r& ⎯ tΒ $ yγ8 ©. y— ((     

در اين موقع مثل آنكه از خواب بيـدار شـدم و ايـن آيـه اخيـر را در بيـدارى هـم         
   :شد شنيدم كه مكرّر خوانده مى مى

‰ s%)) yx n= øù r& ⎯ tΒ (($ yγ8 ©. y—  

‰ s%)) yx n= øù r& ⎯ tΒ (($ yγ8 ©. y—  

‰ s%)) yx n= øù r& ⎯ tΒ (($ yγ8 ©. y—١  
شد آن چنان كه نزديك بود پرده گوشم پـاره شـود،             كم صدا بلند و بلندتر مى      و كم 

  .حال روى زمين افتادم و به اصطالح شما غش كردم دادى زدم و از ترس بى
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ى مـردم مـسلمان   كـه ا : در همان حال، معنى و تعبير اين خواب برايم منكشف شد      
چرا به سخنان خدايتان، خالقتان، آن كسى كه همه چيزتان از او است و هيچگـاه دروغ                 

  دهيد؟ نگفته و مبالغه نداشته گوش نمى
بينيد كه با چه اصـرارى، بـا چـه قـسمهائى، بـا چـه تأكيـدى رسـتگارى و                      آيا نمى 

  داند؟ خوشبختى را مخصوص كسانى كه تزكيه نفس كنند مى
كه تو از خواب غفلت بيدار شوى اين همه قسم كه خداى تعالى به هـر                آيا براى آن  

  چيزى كه نزد او مقدس است، خورده كافى نيست؟
  1).صلى اللّه عليه و آله» محمد«قسم به حضرت (قسم به خورشيد، 

  ).صلى اللّه عليه و آله» محمد«قسم به جان (قسم به تابش خورشيد، 
          » علــى«قــسم بــه جــان (يد روان اســت، قــسم بــه مــاه وقتــى كــه از پــس خورشــ

) صـلى اللّـه عليـه و آلـه        (» محمـد «اى از بنـدگان      وقتى كه خود را بنـده     ) عليه السالم (
  ).دانـد مـى

  قـسم بـه جـان حـسن و حـسين           (كنـد،    قسم به روز، وقتى كه جهان را روشن مى        
  2).كنند ن را روشن مىعليهما السالم وقتى كه به وسيله ذريه طيبه و كلماتشان جها

  .كشد اى مى قسم به شب، وقتى كه عالم را در پرده
  قسم به آسمان،

  .قسم به كسى كه اين كاخ با عظمت را بنا نهاده
  قسم به زمين،

  .قسم به كسى كه او را پهن نموده

                                                 
قال سألته عن قول اللّه عزّوجل والـشّمس و         : عبداللّه عليه السالم   عن ابى محمد عن ابى     -1
  .يها ـ قال الشّمس رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله به اوضح اللّه عزّوجل للنّاس دينهمضح

  ).1 حديث 467هان جلد چهارم صفحه تفسير بر(

والقمـر اذا   قال سألته عن قول اللّـه عزّوجـل         : عبداللّه عليه السالم   عن ابى محمد عن ابى     -2
  ).1 حديث 467سير برهان جلد چهارم صفحه تف(ـ قال ذاك اميرالمؤمنين عليه السالمتليها
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  قسم به جان انسان،
ده، كـه   قسم به كسى كه او را نيكو و مساوى آفريده و به او شرّ و خير را الهام كـر                   

هر كس نفسش را تزكيه كند رستگار است و هر كس آن را پليد و پست كنـد زيانكـار                    
  .است

  كافى نيست؟ آيا براى بيدار شدنتان از اين خواب عميق همين سوره مباركه
: فرمايد كه براى تأكيد است مى    » قد«با كلمه   » سوره اعلى «آيا وقتى خداى تعالى در      

‰ s%)) yx n= øù r& ⎯ tΒ تَزَكّى((  
 رستگار و خوشبخت كسى است كه نفس خود را تزكيه كنـد،              و حتماً  حتماً:  يعنى

  كند؟ تو را از خواب گران بيدار نمى
  
  

  :گفت او مى
داد تمـام مقـدمات آن را        شبى به دستور استادى كه تخليه روح را به من تعليم مـى            

ان احـساس  انجام داده و روى تشك دراز كشيده بودم، چشمهايم هنوز بـاز بـود، ناگهـ          
ام كردم، سپس ديدم از طرف پاهـايم         سبكى در پاهايم و سنگينى عجيبى در سر و سينه         

شود، يعنى بدنم روى زمين مانده ولى روحم كه به همان شـكل              روحم از بدنم جدا مى    
بدنم بود، به طرف باال رفته و تا كمر دو شقّه شده ولى سينه و سرم هنوز با بدنم متّحد                    

از مشاهده اين منظره، وحشت عجيبى به مـن دسـت داد و بـه خـود                 . باقى مانده است  
  .تكانى دادم و از جا بلند شدم و روح و بدنم يكى شد

معلوماتى كه از اين منظره و نيمه تخليه حاصلم شد، اين بود كه روح را بر خـالف                  
شد، ولـى در     ديدم، احساس داشت و همه چيز را متوجه مى         بدن، مانند بخار شفّافى مى    

رنامه بعدى كه با شجاعت بيشترى اقدام به تخليه روح كـرده بـودم، خيلـى چيزهـاى                  ب
بيشترى را فهميدم، روح من بسيار شفّاف و سفيد بود، ولى بدنم گوشـت و پوسـت و                  
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 همـراه داشـت، بـدنم سـياه و كثيـف در             استخوان و خون بود، روح نباتى را هم موقّتاً        
  1.خوابيم  مىمثل وقتى كه رختخواب افتاده بود، عيناً

در حقيقت تخليه روح همان خواب است، ولى با خواب معمـولى ايـن تفـاوت را                 
فهمد، كـه چـه وقـت روح از بـدنش            كند مى  دارد، كه انسان وقتى روحش را تخليه مى       

خارج شده و اختيار رفت و آمد روحش در دست خودش هست و همـه آنچـه را كـه                    
  .كند ش بوده زود فراموش نمىفهمد مثل وقتى كه در بدن بيند و يا مى مى

روح داراى صفات و معلومات خوبى بود، كه در آن روزها براى مـن معلـوم نبـود                  
هاى پليدى هم داشت كه با  آنها را از كجا آورده است، ولى در مقابل؛ صفات و خواسته        

يك توجه مختصر متوجه شدم، كه او آنهـا را از معاشـرت و آميختـه شـدن بـا بـدن و         
عالم دنيا تحصيل كرده است و اگر بخواهد راحت به سوى كمـاالت پـرواز               زندگى در   

كند بايد اين صفات رذيله را از خود دور كنـد و خـود را تزكيـه و پـاك كنـد و االّ آن                         
  .كشاند ربا او را به طرف دنيا و ماديت مى صفات رذيله مانند آهن

يـه نـشده بـودم،      و لذا پس از چند لحظه روح من هم به بدنم برگشت و چون تزك              
  .نتوانستم بيشتر از چند لحظه روحم را از بدنم جدا نگه دارم

  
  :گفت او مى

خـواب نـيم     چند شب بعد از جريان تخليه روح، طبق معمول كه همه شب قبل از             
  كردم خيلى خودمانى سالم مى) عليهم السالم(» ائمه«ساعتى با زبان ساده با حضرات 

» رسول اكرم «نمودم، مثالً اول به      ه يك يك آنها مى    زدم و اظهار عالقه ب     و حرف مى  
را ) عليهم السالم (» ائمه اطهار «شدم و چون روح او و        متوجه مى ) صلى اللّه عليه و آله    (

                                                 
احاديثى در بيان جسمانيت روح در كتب معتبـره وجـود دارد كـه منجملـه ايـن                   -1

الرّوح اليوصف بثقل و الخفيـة و هـى جـسم رقيـق             : عليه السالم » قال الصادق «: حديث است 
  .البس قالبا كثيفا

  ).7 صفحه 61بحاراالنوار جلد (
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دانستم، مثل كسى كه در زمان آن حضرت، مقابـل بـدن ظاهريـشان               محيط بر خودم مى   
 كسى كه دست آن حضرت      مثل(شدم   و سپس خم مى   » سالم عليكم «: گفتم ايستاده، مى 

» فاطمه اطهر «نمودم و بعد نسبت به       و بعد عرض حال و اظهار محبت مى       ) بوسد را مى 
تـا بـه وجـود      ) عليهم السالم (» ائمه«يك از    و هم چنين نسبت به يك     ) سالم اللّه عليها  (

رسـيدم و    ارواحنا لتراب مقدمـه الفـداء مـى       » اللّه بقيه«مقدس روح عالم امكان حضرت      
كند، با ادب بيشترى در      ون معتقدم، كه آن حضرت در بدن ظاهرى در دنيا زندگى مى           چ

كـردم، يعنـى اگـر نشـسته بـودم،           گرفتم و ادب بدنى را هم رعايت مى        مقابلش قرار مى  
: گفتم گذاشتم و مى   كردم و دست روى سر مى      ايستادم و اگر ايستاده بودم، تعظيم مى       مى

 مادر و هر چه دارم، بـه فـدايتان و گـاهى بـه زمـين                 سالم عليكم، جان و مال و پدر و       
هـاى   بوسيدم و حوائج و خواسته     افتادم و به خيال خود جاى پاى آن حضرت را مى           مى

گرفتم و به خيـال خـود، تـا بـه قلـبم الهـام                طلبيدم و خالصه تا جواب نمى      خود را مى  
  .شدم شد، كه آن حضرت جواب سالم مرا داده، از آن مناجات فارغ نمى نمى

آن شب هم همين طور عمل كردم، ولى چون چند روز بـود، كـه بـه خـاطر آنكـه                     
ديدم، فوق العاده ناراحت بودم، گريه زيادى        روحم را آلوده به صفات رذيله حيوانى مى       

كردم، از امامم، از محبوبم، از آنكه جان همـه عـالم بـه قربـانش، خواسـتم كـه مـرا               مى
آن را از بـديها، از زشـتيها، از          و به من كمك كنـد تـا       راهنمائى كند، تا تزكيه نفس كنم       

  .آلودگيها، نجات دهم
$: مواليم، خداى تعالى در قرآن از قول ما گناهكاران فرموده         : به او گفتم   tΒ uρ)) ä— Ìh t/ é& 

û© Å¤ ø tΡ 4 ¨β Î) }§ ø ¨Ζ9 $# 8ο u‘$ ¨Β V{ Ï™ þθ ¡9 $$ Î/ ω Î) $ tΒ zΟ Ïm u‘ þ((’ În1 u‘١ 4  
نفـسم را از    ! بـا قـدرت خـودم     !  كـه بتـوانم خـودم      ؟!؟ من كه هستم   !من چه هستم  

  .آلودگيها، نجات دهم
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بـه مـن كمـك      ) سالم اللّه عليهـا   (» فاطمه زهراء «شما را به حقّ عصمت و عظمت        
  .كنيد، تا موفّق شوم

  .آن حضرت با كمال محبت به من كمك كردند و مرا از خواب غفلت نجات دادند
 كـه مـن از خـواب غفلـت بيـدار شـده بـودم،                كه طبعا بعد از آن    ! دانيد اما شما مى  

ريختم و مايل بودم، كه خود را به هر نحوى كـه             اى آرام نداشتم، مرتّب اشك مى      لحظه
شده، از آن آلودگيها نجات دهم، شما اگر جاى من بوديد و يا اگر همين اآلن با توجـه                   

  .يدكن بيشترى اين مطالب را گوش بدهيد همان حالت شوق و گريه را پيدا مى
  كنيد؟ چرا اين چنين نباشد؟ مگر شما اينها را، آيات قرآن را، حكم عقل را باور نمى

  !مگر انسان بايد هميشه، در چاه طبيعت و ماديت و حيوانيت زندانى باشد؟
  !مگر انسان بايد خوابش، به مرگش منتهى شود؟

 مگر انسان را خدا براى خودش، مناجات بـا خـودش، ارتبـاط بـا خـودش، خلـق                  
  !نكرده؟

  1!مگر او را به صريح قرآن، براى عبادت نيافريده؟
  !پس اين همه غفلت چرا؟

  !اعتنائى به تزكيه روح و نفس داريم؟ پس چرا اين همه بى
  .اميد است خداى تعالى همه ما را از خواب غفلت بيدار كند

  
  :گفت او مى

دانستم چـه بايـد      نمىكردم و بسيار متأثّر بودم و         گريه مى  پس از چند روز كه دائماً     
بكنم؟ شبى گوشه فرش اطاقم را كنارى زدم و صورتم را روى خاك گذاشتم و اشـك                 

كردم و خالصه آن قـدر       نمودم و استغفار مى    ريختم و تقاضاى عفو از گناهانم را مى        مى
  .گريه كرده بودم، كه زمين از اشك چشمم تر شده بود
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ـ          ديـدم كـه در      ودم و در خـواب مـى      ناگهان متوجه شدم، شايد هم به خواب رفته ب
توانم از جايم بلند شوم، در آنجا به    اند كه نمى   بيابانى مرا به زمين با غُل و زنجير كوبيده        

غلهاى : و قعدت بى اغاللى يعنى    : ياد اين جمالت دعاى كميل افتادم كه مواليم فرموده        
  .گناهانم مرا زمين گير كرده است

) عليه الـسالم  (» يا صاحب الزّمان  «چندين مرتبه   بيشتر محزون شدم، با صداى بلند،       
گفتم، پس از چند لحظه احساس كردم، كه آن وجود مقدس در كنار من است، مـن تـا                  

  .ديدم ام كه او را نمى به حال كور بوده
     دوست نزديكتر از من، به من است

   دورمتر، كه من از وى وين عجب                                               
* * *  

    گفتم به كام وصلت، خواهم رسيد روزى
  گفتا كه نيك بنگر، شايد رسيده باشى                                                 

  و باألخره
  .تو خود حجاب خودى حافظ از ميان برخيز

آقايم، مواليم، سيدم، سرورم، اى جان همه جهانيان بـه قربـان خـاك              : عرض كردم 
  .كف كفشت
شود به من كمك كنى؟ الاقل مرا از اين غل و زنجير نجات دهـى، كـه اگـر            چه مى 

  .بخواهم به سوى كماالت حركت كنم، با اين وضع به هيچ وجه برايم ممكن نيست
  1. را بخوانم»يا من تحلّ به عقد المكاره«ناگهان متوجه شدم، كه بايد دعاى 

را » القـدوس « و هفتاد بار كلمـه        نشستم و خواندم و در وقت زوال صد        آن را فوراً  
  .ذكر گرفتم، تا از آن غلها و گرفتاريها نجات يافتم

  

                                                 
باشـد از    چون اين مناجات در مفاتيح الجنان كه در دسترس همگان هست مـى              -1

 .دعاء هشتم صحيفه سجاديه و مفاتيح الجنان. شود نقل متن عربى آنخوددارى مى
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نقـل  ) عليـه الـسالم   (» على بن موسى الرّضا   «از حضرت   
هر كس هر روز، وقت زوال يكصد و هفتـاد          : شده كه فرمود  
دل او صاف گردد و از شـرّ نفـس و           » القدوس«مرتبه بگويد   

  1.وسوسه شيطان محفوظ ماند

                                                 
 .كتاب بحرالغرائب  -1
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  »نفس ةاستاد براى تزكي«
اند كه راه پر خطـر سـير الـى اللّـه را              جمعى گمان كرده  

زيـرا  ! توان پيمود، چه فكر اشـتباهى      بدون راهنما و استاد مى    
ترين كارهاى مادى دنيا بدون اسـتاد و معلّـم           ياد گرفتن آسان  

ترين كارها كـه آدم      توان مشكل  ميسر نيست، پس چگونه مى    
را بـدون اسـتاد و راهنمـا    .  گرديدن باشد شدن و انسان كامل   

  .ياد گرفت
رهبر كبير انقالب   » امام خمينى «اهللا العظمى    حضرت آيت 

كـه عمـرى را در راه       ) رضوان اللّه تعالى عليه   (اسالمى ايران   
  :فرمايند تزكيه نفس گذرانده بودند مى

جلـسه وعـظ و     . استاد اخالق براى خـود معـين نمائيـد        
تـوان   خـودرو نمـى   . تـشكيل دهيـد   خطابه و پند و نصيحت      

ها همين طور از داشتن مربى اخالق و         اگر حوزه . مهذّب شد 
  .جلسات پند و اندرز خالى شد محكوم به فنا خواهد بود
درس  چطور شد علم فقه و اصول به مدرس نيـاز دارد،          

خواهد، براى هر علم و صنعتى در دنيا استاد الزم           و بحث مى  
اخالقى بـه تعلـيم و تعلّـم نيـاز          لكن علوم معنوى و     ! است؟
  !گردد؟ و خودرو و بدون معلّم حاصل مى! ندارد؟

ام سيد جليلى معلّـم اخـالق شـيخ انـصارى             شنيده كراراً
  1.بوده است) ره(

  : در اين خصوص فرمودهحمةالرّ حافظ عليه
                                                 

  .215جهاد اكبر با تتمه واليت فقيه صفحات  -1
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     طى اين مرحله بى همرهى خضر مكن
  ظلمات است بترس از خطر گمراهى                

  نيزو 
  :گويد مي

    شبان وادى ايمن، گهى رسد به مراد
  كه چند سال به جان، خدمت شعيب كند            

لذا من مايلم مقدارى از تجربيات سالكين الى اللّه كه بـا            
اند و در مقابل كسانى كـه        استاد سير كرده و به مقصد رسيده      

 و  بدون استاد و سرخود حركتى نموده و يا با قُطّاع الطّريقهـا           
مـدعيان ارشــاد كــه گمــراه كننـدگان بنــدگان خــدا هــستند،   

اند، نقـل كـنم      اند سير الى اللّه بكنند و موفّق نشده        خواسته مى
  .تا بتوانم حقيقت را بهتر برايتان بيان نمايم

  
  

  »حضرت موسى و حضرت خضر«
يكى از اولياء خدا كه شاگردان بسيارى تربيـت كـرده و            

 معروف بوده اين قضيه را نقـل        همواره به عنوان مربى خوبى    
  1:گفت كرد و مى مى

يكى از شاگردانم كه خيلى با استعداد بود و من دوست داشـتم او بيـشتر و بهتـر و                 
كـرد و    تر به طرف كماالت روحى حركت كند و او مقدارى در اوائل سركشى مى              سريع
 اللّه و آيا در سير الى: خواست صددرصد گوش به حرف بدهد، روزى به من گفت       نمى

تواند تنها بـا     تحصيل كماالت روحى و حاالت معنوى استاد هم الزم است يا انسان مى            
  اتّكاء به عقل خود اين حركت را انجام دهد؟

                                                 
ايـم و    چاپ چهارم نقل نموده   » در محضر استاد  «اين قضيه و مطلب را از كتاب         -1

  .لذا از چاپهاى بعد آن كتاب اين فصل حذف شده است
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تر نباشـد بـدون اسـتاد، صـحيح از آب در             هر كارى كه از آن ساده     : من به او گفتم   
دن كـه از سـابق      تا چه رسد به اين كار كه بسيار مـشكل اسـت يعنـى آدم شـ                . آيد نمى
  .اند گفته

  !مالّ شدن چه آسان، آدم شدن چه مشكل
راه به اين پر خطرى را بپيمايد، مگر ممكن اسـت           ! تواند انسان بدون استاد مگر مى    

ترين مـسائل    اش از پيچيده   ترين كارها و مسأله    انسان بتواند رشد روحى را كه از مشكل       
  .رسدعلمى است، بدون استاد و راهنما به حقيقت آن ب

را نقل كـردم    » خضر«و حضرت   » موسى«سپس من در اينجا براى او قصه حضرت         
  :و گفتم

با آنكه از پيامبران اولوالعزم بود، ولى چون احتياج به رشد معنوى » موسى«حضرت 
يعنى وقتى خداى تعالى با او سخن گفت و به او الواح را عنايت فرمود    . بيشترى داشت 

ش برگشت و به منبر رفت و الطاف الهى را نـسبت بـه              به ميان قوم  » موسى«و حضرت   
خودش گوشزد مردم كرد، در باطن فكرى به مغزش خطور نمود، كه آيا در كره زمـين                 

  كسى داناتر از من هست يا نه؟
زيـرا نزديـك اسـت      . را دريـاب  » موسـى «خداى تعالى به جبرئيل وحى فرمود كه        

در محـلّ جمـع بـين دو دريـا كـه      : به او بگو كه  ) او را عجب گرفته است    (هالك شود   
بينى، كه از تو در علوم معنوى دانـاتر اسـت،            اى هم در آنجا هست، مردى را مى        صخره

  !كنى روى و از علم او استفاده مى نزد او مى
عرض » موسى«جبرئيل فورا اطاعت كرد و به زمين آمد و كالم الهى را به حضرت               

ت كه خطـا كـرده و بـسيار از ايـن            خيلى خجالت كشيد و دانس    » موسى«حضرت  . كرد
خداى تعـالى بـه مـن امـر         : كه وصى او بود فرمود    » يوشع«خطايش ترسيد و به جناب      

پيوندند، مردى هست كه بايد من از او علمى          فرموده كه در محّلى كه دو دريا به هم مى         
  .بياموزم

غذائى كه منجمله ماهى شـورى بـود برداشـت و از شـهر خـارج             » يوشع«حضرت  
، وقتى به آن محلّ رسيدند مردى را ديدند كه سـر بـه زيـر انداختـه و لـذا او را                       شدند
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ماهى را در آب آن محلّ شست و روى سنگ گذاشت كـه             » يوشع«نشناختند، حضرت   
خشك شود ولى فراموش كرد كه آن را بردارد و آنها از آنجا رفتند اما ماهى زنده شد و 

پـس از آن مقـدارى راه   . ب گرفـت و رفـت  خود را در آب انداخت و راه خود را در آ       
غـذا را بيـاور تـا       : فرمـود » يوشـع «بـه   » موسى«حضرت  . رفتند و باألخره خسته شدند    

  .بخوريم چقدر از اين سفر ما خسته شديم
من ماهى را روى صخره فراموش كردم و اين فراموشـى از            : گفت» يوشع«حضرت  

           ب خود را بـه آب انـداخت و         ناحيه شيطان به من عارض شد و آن ماهى با كمال تعج
  .راه خود را گرفت و رفت

آن مردى كه نزديك صخره نشسته بود، همان كـسى بـود،            : گفت» موسى«حضرت  
  .مشغول نماز است خواستيم لذا هر دوى آنها برگشتند ديدند، كه آن مرد كه ما او را مى
، به آنها   نشست تا او از نماز فارغ شد و وقتى او از نماز فارغ شد             » موسى«حضرت  

  .جواب سالم او را داد» موسى«سالم كرد، حضرت 
اى از بندگان خدا يافتند كه از طـرف خـدا رحمـت و مهربـانى                 آنها آن مرد را بنده    

  .دريافت داشته و خداى تعالى به او علمى از طرف خود عنايت فرموده است
  تو كيستى؟: سؤال كرد» موسى«آن بنده خدا از حضرت 

  .من موسى بن عمرانم: گفت» موسى«حضرت 
  .هستى كه خداى تعالى با تو سخن گفته است» موسى بن عمرانى«تو همان : گفت

  .بله: گفت» موسى«حضرت 
  خواهى؟ از من چه مى: او گفت

دانى و به تـو تعلـيم داده         ام تا به من از آنچه مى       آمده: عرض كرد » موسى«حضرت  
  .شده، ياد بدهى تا من به كمال برسم

كـنم تحمـل كنـى، تـو چگونـه           توانى در كنار من بر آنچه من مـى         مىتو ن : او گفت 
  !توانى به چيزى كه بر آن اطّالع ندارى صبر كنى؟ مى

كـنم و هـيچ يـك از         انشاءاللّه خواهيد ديد، كـه صـبر مـى        : گفت» موسى«حضرت  
  .كنم دستوراتت را عصيان نمى
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 نبايـد از هـيچ      خواهى شاگرد خوبى باشى و از من متابعـت كنـى،           اگر مى : او گفت 
  .كنم ابتدا تو سؤال كنى، مگر آنكه خودم براى تو حكمتش را بگويم كارى كه من مى

  .باألخره با اين شرط و پيمانها با يكديگر به راه افتادند
تواند از استاد كماالت و رشـد        و چون شاگرد در مسافرت اگر مطيع باشد بهتر مى         (

تا آنكه كنار دريا رسـيدند و       )  به سفر برد   را با خود  » موسى«را تعليم بگيرد او حضرت      
همان گونه كه متوجـه اسـتاد بـود و شـش دانـگ              » موسى«سوار كشتى شدند حضرت     

حواسش را به گفتار و رفتار و حركات او داده بود، ناگهان ديد او مشغول سوراخ كردن 
عصبانى شد و به » موسى«خواهد آن كشتى را ناقص كند، حضرت  كشتى است و او مى   

خواهى كشتى را سوراخ كنى؟ تا مردم غرق         كنى؟ مى  اين چه كار است كه مى     : او گفت 
  !كنيد كار بسيار خطرناكى است؟ اين كار كه شما مى! شوند

  من نگفتم، تو تحمل زندگى و معاشرت با من را ندارى؟: او گفت
مـرا بـه    : يك مرتبه تعهدى را كه داده بود، بـه يـاد آورد و گفـت              » موسى«حضرت  

  .ام مؤاخذه نكن و به من سخت نگير اطر آنكه تعهدم را فراموش كردهخ
او هم سرى تكان داد و باز دوباره به راه افتادند و به سفر خود ادامه دادند، تا آنكه                   

گشتند، تا به جوانى برخوردند، ناگهـان اسـتاد، آن           از كشتى پياده شدند و در شهرى مى       
نتوانـست طاقـت    » موسـى « اينجا باز حـضرت      .جوان را به كنارى كشيد و او را كشت        

اسـتاد چـرا بـى    : را گرفت و او را به زمين زد و گفـت      » خضر«لذا يقه حضرت    ! بياورد
گناه است كشتى؟ اين كار بسيار بـدى بـود كـه             جهت شخصى كه كسى را نكشته و بى       

  !كردى
  من نگفتم تو تحمل زندگى و معاشرت با من را ندارى؟: او گفت

اگر من ديگر حرفى زدم با من رفاقـت و مـصاحبت نكـن              : فتگ» موسى«حضرت  
  .خواهم من ديگر عذر مى

» انطاكيـه «باز دوباره به راه افتادند و به مسافرت خود ادامه دادند، تا آنكه بـه قريـه                  
رسيدند، از مردم آن قريه طعامى خواستند، آنها از پذيرائى آنان خوددارى كردنـد و بـه                 

 را ميهمانى نكردند، آنها با شكم گرسنه چشمشان بـه ديـوارى             آنها چيزى ندادند و آنها    
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» موسـى «دست روى شانه حـضرت      » خضر«حضرت  . خواست منهدم شود، افتاد    كه مى 
  .به يارى خدا برخيز تا اين ديوار را درست كنيم: گذاشت و گفت

  خواهى از اين مردم در مقابل كارت مزد بگيرى؟ مى: او گفت
آميز ديگر سبب جدائى بـين مـن و تـو            ؤال اعتراض اين س : فرمود» خضر«حضرت  

  .گويم شد و من حاال براى تو تأويل آنچه را كه نتوانستى در مقابلش صبر كنى مى
» موسـى «تأويل كارهائى را كه كرده و از نظـر حـضرت            » خضر«در اينجا حضرت    

كر دهد، كه در قرآن ذ شرح مى) عليه السالم(» موسى«علّتش مخفى بوده، براى حضرت 
خواهم آن مطالب را براى تو شرح دهم، زيرا در اينجا ضـرورتى بـراى                شده و من نمى   

  :ولى آنچه در اينجا الزم است تذكّر داده شود چند چيز است. بينم نقلش نمى
  :اول

آنكه بايد انسان با راهنمائى الهى استادى براى خود پيدا كند، زيرا شيادان و راهزنان 
د دارند، كه ممكن است او را به هالكت دائمى بكشانند، حتّى زيادى در اين طريق وجو

  . هاى الهى از تمام وسائل، براى اغفال و اضالل مردم برخوردارند آنها همانند برنامه
مثالً پروردگار متعال براى تبليغ احكام و ارشاد به معـارف و حقـايق دينـى آنهـا و                   

انتخاب كرده و    ام پيامبران و اوصيا   ترين بندگانش را به ن     كماالت روحى، جمعى از پاك    
  .در ميان مردم فرستاده است

ترين پيروانش را بـه نـام رهبـران مـسلكهاى مختلـف،              شيطان هم جمعى از كثيف    
اقطاب متصوفه و مدعيان بابيـت و امامـت دروغـين، در مقابـل واليـت فقهـاى عظـام                    

  .انتخاب كرده و در ميان مردم فرستاده است
كند و از اين طريق با آنها حرف          به بعضى از بندگانش وحى مى      و اگر خداى تعالى   

فرسـتند و آنهـا را بـه     زند، شياطين هم به صريح قرآن به كليه اوليائـشان وحـى مـى        مى
  .كنند بدبختى و گمراهى راهنمائى مى

تواند تماس حاصل كنـد، ارواح       و اگر كسى از اولياء خدا با ارواح طيبه برزخيه مى          
كنند و كارهاى شگفتى بـراى مـردم         يه بيشتر و زيادتر در كارها دخالت مى       خبيثه شيطان 
  .دهند انجام مى
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 زند، شيطان هم دائمـاً      از طريق الهام حرف مى     و باألخره اگر خدا با بندگانش دائماً      
  .زند از طريق وسوسه كه عينا مانند همان الهام است، حرف مى

  .ا خوابهاى شيطانى هم وجود داردو اگر خوابهاى رحمانى هست چندين برابر آنه
فرسـتد   را به محضر استاد مى    » موسى«بنابراين همان گونه كه خداى تعالى حضرت        

دار است بايد هر سالك الى اللّـه هـم الاقـل در              و اين راهنمائى خاص را خودش عهده      
قيامت با حجتى قطعى در محكمه عدل الهى استادى را كه خداى تعالى براى او تعيـين                 

  .ه داشته باشد و او را راهنمائى كندكرد
توان مطمئن شد كه خداى تعالى اسـتادى را بـراى            شايد سؤال شود، كه چگونه مى     

  انسان معين فرموده است؟
ام و   پيدا كرده  كنم استادهايم را   من خودم از طريقى كه نقل مى      : گوئيم در جواب مى  

  .دتوانيد از همان طريق استادتان را پيدا كني شما هم مى
خواستم به معارف و حقائق و كماالت روحى پى ببرم مدتها            در اوائل جوانى كه مى    

شـدم و سـپس در       ارواح العـالمين لتـراب مقدمـه الفـداء مـى          » امـام عـصر   «متوسل به   
گرفت، اول او را به عنوان آنكه        جستجوى استادى بودم و اگر كسى سر راه من قرار مى          

كنـد يـا     تجاوز مى ) عليهم السالم (»  عصمت و طهارت   اهل بيت «او آيا از دائره كلمات      
كـرد، بـاز در خـصوص اسـتاد كـه مبـادا او               كردم و اگر تجاوز مى     كند آزمايش مى   نمى

گرديدم كه او مورد رضايت پروردگـار        شدم، تا آنكه مطمئن مى     شيادى باشد متوسل مى   
نتخاب استاد راهى كردم، كه ديگر من در ا است و در مناجاتم به خداى تعالى عرض مى

كنم خودت مرا از اشتباه نجات بده و باألخره با توكّل بـه خـداى              ندارم و اگر اشتباه مى    
نمودم و من در     كردم و از راهنمائيهايش استفاده مى      تعالى خود را به آن استاد تسليم مى       

ر آنهـا   ام حتّى يك نف    ام و با همين ترتيب انتخابشان كرده       ميان پنج نفر استادى كه داشته     
انـد اگـر چـه       خواسـته  بلكه آنها آنچه از من مـى      . اند عالوه بر آنكه شياد و راهزن نبوده      

شـده كـه در      بعضى از آنها به صورت ظاهر به نفع خود آنان بوده ولى بعدها معلوم مى              
  .همان بعض، هدف آنها منافع من و كسب كماالت روحى من بوده است
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گفتى و استاد    اند چرا تو آنها را ترك مى       بى بوده حاال تو نگوئى اگر آنها استادان خو      
  كردى تا آنكه پنج نفر استاد داشته باشى؟ ديگرى انتخاب مى

من به قـدرى بـا وفـا بـودم كـه تـا              ! زنى چرا تو نسنجيده حرف مى    : گويم زيرا مى 
من بعد   ام ولى مرگ و اجل آنها را از من گرفت و           آخرين لحظات عمر آنها با آنها بوده      

  .نمودم گ هر يك از آنها، استاد ديگرى براى خود انتخاب مىاز مر
  :دوم

شود، اين اسـت   استفاده مى ) عليه السالم (» موسى«چيزى كه از سرگذشت حضرت      
  : كه

نبايد انسان در انتخاب استاد و پيدا كردن آن، شخصيت خود را رعايت كنـد، زيـرا                 
 عالج مرضش در دست فالن      اگر كسى متوجه شود كه روحش مبتالء به مرضى شده و          

باشد، بايد با كمال خضوع به محضرش        فرد كه به صورت ظاهر كم شخصيت است مى        
با آنكه پيامبر اولوالعزم » موسى«مشرّف شود و از او راهنمائى بخواهد، چنانكه حضرت    

است و در ظاهر كسى از او باالتر از نظر علمى و معنوى وجود ندارد در عين حـال بـا          
توانم پيـرو تـو باشـم؟ تـا از تـو             آيا من مى  : گويد مى» خضر«ع به حضرت    كمال خضو 

توانى در كنار من صـبر       تو نمى : گويد اعتنائى مى  كماالتى تعليم بگيرم، او هم با كمال بى       
  .كنى و با من همراه باشى

  :سوم
اگر انسان استاد خوب الهى پيدا كرد بايد صددرصـد در مقابـل او تـسليم باشـد و                   

) عليه الـسالم  (» موسى«ا در كارها و گفتار او نداشته باشد، چنانكه حضرت           چون و چر  
موظّف بود كه حتّى در مقابل كارهاى به صورت ظاهر، غير صحيح استادش صبر كنـد                

  . و حرفى نزند
  :چهارم

اگر شاگرد در مقابل اعمال چنين استادى زبان به اعتراض گشود، اسـتاد حـقّ دارد                
به حضرت » خضر«رد كند و از او فاصله بگيرد چنانكه حضرت كه او را براى هميشه ط
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حاال كه نتوانستى در مقابل اعمال من صبر كنى جدائى بـين مـن و تـو                 : گفت» موسى«
  .شود و ديگر هرگز نبايد با من همراه باشى شروع مى

  

  »انسان بايد مقصدش را تعيين كند«
چـه نحـو ايـن بيـدارى      حاال چگونـه و بـه       (وقتى من از خواب غفلت بيدار شدم،        

به خـدمت   ) زيرا هدفم از نقل سرگذشتم چيز ديگرى است       . حاصل گرديده بود، بماند   
يكى از علماء اهل معرفت و روحانيين عالى مقام رفتم او مرا در مقابل خـود نـشاند و                   
ابتدا به من بشارت داد كه عمده رمز پيروزى و موفقّيت براى سالكين الـى اللّـه همـين                   

زيرا وقتى اين حالت براى يك انسان پيدا        . و بيدارى از خواب غفلت است     حالت يقظه   
داند كه مانند كسى است كه از قافله عقب مانده و در بيابان پر خطـرى               شود و او مى    مى

اى كه شده خـود را بـه         داند باألخره به هر وسيله     تنها از خواب بيدار شده و راه را نمى        
  .رساند جائى مى

ن مراحـل سـير و سـلوك را توضـيح داد و اسـرار و رمـوز و                   سپس استاد براى مـ    
چگونگى پيمودن راه سعادت را به من تعليم فرمود و راهى را كه من اگـر بـه خـودى                    

او در مـدت    . خواستم تا آخر عمر بپيمايم و معلوم نبود كـه موفّـق هـم بـشوم                خود مى 
پـا بـه پـاى فرزنـدش     كوتاهى به من تعليم داد و با من رفتارى مانند پدر مهربـانى كـه     

  .نمايد داشت كند و او را تربيت مى حركت مى
شود اول بايد مقصدش را      كسى كه از خواب غفلت بيدار مى      : روز اول به من گفت    

خواهد برود، عازم كدام ديـار و بـه سـوى كـدام معـشوق حركـت                  تعيين كند، كجا مى   
  اش كدام است؟ كند، محبوبش چيست؟ و خواسته مى

اهل مكاشفه و مشاهده و تأثير نَفَس و مستجاب الدعوه شود، يا مايل             خواهد   آيا مى 
  و تخليه روح داشته باشد؟» االرض طى«است 
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خواهد وقتى قدم روى آب گذاشت آب زير پايش منجمد شـود؟ و او روى                آيا مى 
تا نمايش جالبى براى مردمى كه عقلشان به چشمشان هست داده باشد و             ! آب راه برود  

  . از اولياء خدا بدانندآنها او را
خواهد به مقامى از قدرت نفس برسد كه از قلوب مردم اطّالع داشته باشد و                آيا مى 

از امور مخفيه به مردم خبر دهد و باألخره جامع علوم غريبه و احاطه به تمام اسـرار و                   
  !رموز عالم پيدا كند؟

ايد آينه صفات و اسـماء      است و ب  » خليفة اللّه «اينها براى يك انسانى كه بنده خدا و         
خداى تعالى هم هدفش از . الهى بشود هدف واقعى و مقصد اصلى نبوده و نخواهد بود

  .خلقت انسان اينها نبوده است
  :خداى تعالى روز اول به مالئكه فرمود

’ ÎoΤ Î))) ×≅ Ïã% y` ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Z((π x‹ Î= yz ١(  
خواهم روى زمـين خليفـه خـودم را قـرار            من مى : يعنى

$ : و ســپس فرمــود .دهــم tΒ uρ)) àM ø) n= yz £⎯ Åg ø: $# }§Ρ M} $# uρ ω Î) 

È((βρ ß‰ ç7 ÷è u‹ Ï9٢  
مـن جـنّ و انـسان را جـز بـراى عبـادت خلـق                : يعنى 
  .ام نكرده

پس اگر انسان بخواهد، مقصدش همان مقصود الهـى از خلقـت بـشر باشـد، بايـد                  
 رسـيدن،   آينه تمام نماى الهى شدن، به كماالت روحـى        «آخرين سر منزل سفر خود را       

     و » خليفـة اللّـه   «انس با پروردگار داشـتن، فـانى در صـفات و اسـماء الهـى گرديـدن،                  
االرض و   حاال اگر در ايـن راه مكاشـفه و مـشاهده و طـى             . قرار دهد » شدن» ولى اللّه «

را متوجه گرديد، چه مانعى دارد       روح و غيره نصيبش شد و چيزى از اين مسائل          ةتخلي
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ينها او را متوقّف نكند و او به اينها پابند نباشد، زيرا اگر انـسان حتّـى          ولى بشرط آنكه ا   
يكى از صفات حيوانى و شيطانى را داشته باشد ولو آنكه مجمع علـوم غريبـه و داراى                  

 حيـوان   العاده باشد، باز به خاطر داشتن آن صفت حيوانى و شيطانى سيرتاً            كارهاى فوق 
  .و شيطان است

ان بايد بكند اين است كه صفات رذيله را از خود دور كنـد،              پس اول كارى كه انس    
صفات كماليه را در خود به وجود بياورد و مظهر و مجالى صفات و اسماء الهى گردد، 

و قلـب   . و دست و زبان او دست و زبان الهـى         . اراده او اراده الهى، بينش او بينش الهى       
قـام خلـوص برسـد و در دنيـا و           و باألخره بـه م    . وعال گردد  او خانه حضرت حقّ جلّ    

اى به حيات طيبه و پاكيزه حقيقى، در آغوش محبوب           ترين واهمه  آخرت بدون كوچك  
و معبود حقيقى، ادامه دهد و اگر غير از اين مقـصدى داشـته باشـد بـه كمـال واقعـى                      

  .نخواهد رسيد
اين مطالب را استاد روز اول به من گفت و من بعدها بخصوص با مشاهده كـسانى   

كردند و گمراهيهائى پيـدا كـرده بودنـد، فكـر            كه خودسرانه اين راه پر خطر را طى مى        
شـدم،   كردم كه اگر تذكّرات استادم نبود، من هم مثل ديگران دلبسته به مكاشفه مـى               مى

االرض و تخليـه     انـداختم و از طـى      ام بود، يا بادى به دماغ مـى        خدايم، محبوبم مكاشفه  
افتـاد مـرا      اتّفـاق مـى    خوابهائى كه مطابق با كارهائى كه بعداً      زدم و يا،     روحم حرف مى  

كرد و باألخره يا با فراست و يا با تسلّط روحى از قلوب مـردم اطّـالع پيـدا                    مغرور مى 
و از اين راه مردم را متوجـه خـودم          . دادم كردم و به آنها از درون و باطنشان خبر مى          مى
و حـال آنكـه بـه       . ام يده و بـه خـدا رسـيده       كردم كه به مقصد رس     نمودم و گمان مى    مى

بـه خـود     و مردم را از خـدا دور كـرده و         . طلبى رسيده بودم   خودپرستى و غرور و جاه    
  .نزديك كرده بودم

اى كه من بـه      اين است كه، با تجربه    . خواستم در اينجا بگويم    بنابراين مطلبى كه مى   
افتد   به خطر مى   زم دارد و االّ حتماً    ام انسان براى سير الى الّله حتما استاد ال         دست آورده 

  .شود و از راه منحرف مى
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  »تصميم داشتم تمام داروها را مصرف كنم«
اى مطالـب زيـر را بـرايم         يكى از دوستانم به وسيله نامه     

  :نوشته بود
من در سنين جوانى از خواب غفلت بيدار شده بـودم، در آن موقـع بـا خـود فكـر                     

وانم و دعاها را تكرار كنم و گناهـان را تـرك نمـايم و            كردم كه اگر هميشه قرآن بخ      مى
  .واجباتم را انجام دهم از اولياء خدا هستم
ولى وقتى به صفات اوليـاء خـدا در قـرآن و            . لذا شب و روز تمام كارم همينها بود       

ديدم، هيچ يك از آن صفات در من وجود ندارد و من با              كردم، مى  احاديث برخورد مى  
يك روز با خود فكـر كـردم، شـايد ايـن جامعـه و ايـن                 . زيادى دارم اولياء خدا فاصله    

گذارد كه عبادتهاى من در من تأثير كند و مرا بـه كمـاالت روحـى                 غذاهاى مشتبه نمى  
شناخت  برساند، لذا مدتى در تابستان خودسرانه به كوهستانى كه كسى مرا در آنجا نمى             

ام  بـاألخره حوصـله   . ثـرى نديـدم   اما بـاز هـم ا     . رفتم و مشغول رياضت و عبادت شدم      
سرآمد، يك شب درِ خانه خدا در همان كوهستان، بسيار گريه كردم و از خداى تعـالى                 

  .علّت اين عدم موفّقيت را درخواست نمودم
شب در عالم رؤيا ديدم كه من مبتال به كسالتهاى بدنى مختلفى هستم، در آن موقع                

حساب و برنامـه داروهـا را         يك طرف بدون   ام و تصميم دارم از     اى شده  وارد داروخانه 
بخورم، تا از امراض مختلفى كه دارم نجات پيدا كنم، طبيب حاذقى كه آنجا بود به من                 

اول بايـد طبيـب و      ! خواهيد واقعا معالجه شـويد     اگر مى . اين كار خطرناك است   : گفت
 پزشك متخصصى شما را معاينه كند، امراض شـما را تـشخيص دهـد، سـپس از ايـن                  
داروها آنچه براى مرض و كسالتهاى شما مفيد است تجويز نمايد و شما طبـق دسـتور                 

در اين موقع از خواب پريدم و متوجـه بـه اشـتباه             ! او آنها را بخوريد، تا معالجه گرديد      
اند  تر قابل تشخيص خود گرديدم و دانستم وقتى با امراض جسمى كه محسوس و ساده           

تـر و    تـوان بـا امـراض روحـى كـه دقيـق             چگونـه مـى    توان اين گونه معامله كـرد      نمى
ترند به اين سادگى برخورد نمود پس حتما استاد، طبيب روح، حكيم و مرشـد                حساس

و راهنما الزم است او بايد به كمك خود من، امـراض روحـى مـرا تـشخيص دهـد و                     
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ادانه، داروئى از ميان دعاها و نوافل و مستحبات انتخاب كند و طبق برنامه صحيح و است  
آنها را به من دستور دهد و مواظبت نمايد، تا من به آرامـى و بـدون صـرف وقـت، از                      
امراض روحى نجات پيدا كنم و به مقصد برسم، لذا خدمت يكى از اولياء خدا رفتم و                 

هاى روحى مرا كنترل     از او كمك خواستم او دست مرا گرفت و مثل پدر مهربانى جنبه            
  . مرا باال برد خداى تعالى او را جزاى خير دهدنمود و به سوى كماالت روحى

  

  »دهد عبادت زياد، كارى انجام نمى«
يكى از دوستانم سرگذشت ايام جـوانى خـود را چنـين            

  .كرد نقل مى
گذرانـدم، در آن     در سنين بيست تا بيست و پنج سالگى سالهاى بسيار سختى را مى            

مـن بـا   . لياء خدا نوشته شده بـود   خواندم كه در شرح حال يكى از او        مدت كتابى را مى   
لذا . رسم كردم كه اگر من هم اعمال عبادى او را انجام دهم، به مقام او مى               خود فكر مى  

و شبها  . گرفت اند، او در تمام دوره سال روزه مى        ديدم كه در حاالت او نوشته      وقتى مى 
ا انجـام   زد و اعمال عبادى مـشكلى ر       و با كسى حرف نمى    . تا صبح مشغول عبادت بود    

داد، من هم به گمان آنكه او را اين اعمال به اين كمال رسانده و اگر من هم مثل او                     مى
نمـودم و    شب و روز خود را به همـان اعمـال وادار مـى            . رسم عمل كنم، به مقام او مى     

آورد، بـه    آوردم، گاهى شبها وقتى خواب بر من فشار مى         فشار عجيبى به روى خود مى     
زدن و قهوه خـوردن و اعمـالى از ايـن قبيـل انجـام دادن، مـانع                  وسيله آب به صورت     

داشتم، تا خواب به چشمم      شدم و چشمهايم را باز نگه مى       خواب و استراحت خود مى    
  !وارد نشود، شايد عبادت بيشترى بكنم

كردم كه اينها رياضتهاى شرعى است و اگر من آنها را انجام نـدهم               باألخره فكر مى  
كردنـد كـه مـن بـا         دانستند، فكر مى   مه مردم هم مرا آدم خوبى مى      رسم، ه  به كمال نمى  

تقواترين مسلمانها هستم، ولى پس از مدتى با آنكه در اوائل بدن مقاومى داشتم، بسيار               
شـدم، از نظـر روحيـه هـم          حال شده بودم، با اندك تغيير هوا مريض مـى          ضعيف و بى  
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اى  يرا با اين همه عبـادت بـه نتيجـه         ز. كردم ها احساس خستگى مى    كم از اين برنامه    كم
كـردم كـه    حتّى گاهى فكر مـى   . روحيه كسل و بسيار بدى پيدا كرده بودم       . نرسيده بودم 

تركيـد،   نزديك بود ديوانه شوم، دلم داشـت مـى        ! شايد حقايقى، معنويتى، در كار نباشد     
، گـاهى   !دمشني شدم، جواب مثبتى نمى    دانستم چه بايد بكنم؟ به هر كجا متوسل مى         نمى

به بعضى از روحانيين و علماء برجسته كـه بعـدها فهميـدم تخصـصى در ايـن رشـته                    
دادند،  آنها مرا به ترك محرّمات و انجام واجبات دستور مى         . كردم اند، مراجعه مى   نداشته

خنديدم، زيرا آنها اطّالع نداشتند، كه من حتّـى مـستحبات را هـم               من در دل به آنها مى     
يـافتم و     و مكروهات را مقيدم ترك كنم و لذا دواى دردم را نزد آنها نمى              دهم انجام مى 

باألخره در اثر خستگى و نااميدى همه اعمال عبادى را كنار گذاشتم و مـشغول كـار و                  
بند و بار بودند، اين بود كـه         در آن وقت فرق من با ديگران كه بى        . فعاليت دنيوى شدم  

ولى من كه به خيـال خـود        . تى و يا حقيقتى در كار باشد      دادند كه معنوي   آنها احتمال مى  
خواسـتم گـوش     حتّى اگر مى  . اند تجربه كرده بودم، معتقد شده بودم كه اينها همه دورغ         

بايست همه   به دستورات شيطان بدهم و مقدارى تعصب در تجربه خود نشان بدهم مى            
  .گذاشت، چيزى به زبان بياورم  ولى همان فطرت ذاتى نمىمقدسات را منكر گردم

باألخره مدتها با دلى پر از غم و اندوه و فشار زياد روحى، بسر بردم و گاهى مرگ                  
خواستم و آن چند سال كه با اين حال بسر برده بودم، بدترين دوران               خود را از خدا مى    
  .دانم زندگى خود مى

دتها در آن زمان با من رفيق بود برخـوردم، او از            ولى يك روز به دوستى كه در عبا       
ام آيا در اين مـدت بـه         من سالها است شما را نديده     : حاالت روحى من پرسيد و گفت     

اى؟ يا آنكه درجا زده و عقـب         هاى كماالت نفسانى و مقامات عاليه روحى رسيده        جنبه
تقوى و ورع و عمل     اى؟ زيرا از وضع ظاهريت پيدا است كه زياد مثل سابق اهل              مانده

اختيار گريه كردم و با آنكه در خيابان به او برخورد كـرده بـودم و                 من بى . صالح نيستى 
: زد، نتوانستم خودم را كنترل كنم و بـه او گفـتم    اين حرفها را او در همان جا به من مى         

ياد خود ز  كنم معنويتى در كار نباشد، ما بى       ام، فكر مى   من كه ديگر خسته شده    ! اى رفيق 
ام، به جائى    زيرا با آنكه من آن همه زحمت كشيده       . ايم وقتمان را به اين مسائل گذرانده     
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كه اگر كسى چهل روز   : گفتند جهت به ما مى    ام، بى  ام، چيزى از معنويت نفهميده     نرسيده
رسد كه چنين و     به وسيله نوافل، انسان به جائى مى      : گفتند با اخالص عمل كند و يا مى      

گردد، من كه سالها با اخالص عمل كردم و سالها           د، داراى نفس قدسى مى    شو چنان مى 
ام؟ بلكه از همه چيـز       ام، پس چرا به جائى نرسيده      نوافل و بلكه مستحبات را انجام داده      

ام و به همين جهت حـاال همـه چيـز را كنـار گذاشـته و مثـل سـائرين                      هم خسته شده  
نم، تا بـه فكـر معنويـت و آخـرت و      ك مشغول زندگى مادى خودم هستم و كوشش مى       

  .عالم قيامت و سائر مسائل معنوى نيفتم
زيرا آنهـا اگـر چـه از همـه چيـز            ! توانى مثل سائرين باشى    تو نمى : او به من گفت   

بلكه هر لحظـه    . كنند كه به فكر قيامت، معنويت و كماالت نيفتند         اند، كوشش نمى   غافل
رونـد   ر بيدار شدند، در پى كمـاالت مـى        ممكن است از خواب غفلت بيدار شوند و اگ        

شـوى و نـه بـه     ولى شما نه ديگر زمينه از خواب بيدار شدن را دارى و نه هم بيدار مى      
  .دارى پس بايد بسوزى و بسازى سوى كماالت قدم برمى

پس بنابراين مـن بـدبخت      : به او گفتم  . ام گرفت و بسيار متأثّر شدم      من بيشتر گريه  
  !. قيامت و در عالم برزخ، چه بر سرم خواهد آمددانم روز نمى!. ام شده

كنم راه عالج گرفتـارى      مأيوس نباش، من استادى دارم كه فكر مى       : او به من گفت   
لذا مـن و او نـزد آن عـالم          . تو را بداند، بيا با هم به خدمت او برويم تا راهنمائيت كند            

 همـان جلـسه اول بـه        او مـرا در   . الـشّان رفتـيم    بزرگ، آن ولى خدا و آن اسـتاد عظـيم         
موضوعى توجه داد كـه همـه رمـز عـدم موفّقيـت مـن در طـول سـالهاى گذشـته در                       

خواهم بگويم كه آن رمز چـه بـود          حاال من در اينجا نمى    . توجهى به آن موضوع بود     بى
شايد هر كسى عدم موفّقيتش علّتى داشته باشد به خصوص كه اسـتاد دسـتور فرمـوده                 

  .ى نگويمبود كه من آن را به كس
ولى از تمام تجربيات خودم به اين نتيجه رسيدم كه براى موفّق شدن بـه كمـاالت                  
روحى استاد الزم است و االّ اگر انسان بدون راهنما و معلّم كارى بكند به هيچ موفّقيتى 

حساب و  رسد و خسته هم خواهد شد و همان حالتى را كه من در اثر عبادتهاى بى               نمى
  .ه وجود آورده بودم براى او به وجود خواهد آمدنظم در خود ب بى
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  »رسد به تدريج انسان به كمال مى«
يكى از علماء معاصر شرح حال خود را چنين براى مـن           

  :داد توضيح مى
ام كـه آدم     من از اول عمر تا اين سنّ كه چهل سال دارم هميشه مشتاقانه مايل بوده              

در من وجود نداشته باشد، هيچ يك از        خوبى باشم، هيچ يك از صفات رذيله و ناپسند          
گناهان را مرتكب نشوم، تمام واجباتم را انجام دهم و يك انسان صالحى باشـم، حتّـى                 
در اوائل جوانى تصميم گرفته بـودم كـه مكروهـات را هـم تـرك كـنم و هـر چـه از                        

  .توانم انجام دهم مستحبات را مى
همـه بـديها    ا داشته باشم و آنگرفتم كه اين همه خوبيها ر   ولى هر زمان تصميم مى    

 از جـائى بـه      را از خود دور كنم، مثل اين بود كه بخواهم هزار كيلـوگرم بـار را دفعتـاً                 
رسيد و لذا گاهى از اوقات كـه شـوق خـوب              محال به نظر مى    طبعاً. جائى منتقل نمايم  

زدم و همـان گونـه كـه         خـود مـى    شد، چند روزى زور بى     شدن در من بسيار شديد مى     
بتـوانم  !  است هزار كيلوگرم بار را هر چه پر قدرت هم باشم و اعمال قدرت كنم           محال

از جائى به جائى منتقل نمايم، همچنين محال بـود كـه مـن موفّـق بـه تزكيـه نفـس و                       
كـردم و    شدم و كارها را رها مـى        خسته مى  ها بشوم و طبعاً    كماالت روحى با اين برنامه    

خواستم بديهايم را به تـدريج برطـرف         رفى وقتى مى  گشتم و از ط    باز به حال اول برمى    
دانـستم از كجـا بايـد        كنم و خوبيها را يكى پس از ديگرى به خود جلب نمـايم، نمـى              

شروع كنم و چه چيزهائى مقدم بر چيز ديگرى است و باألخره در سـرگردانى عجيبـى    
سائل پيچيده معنوى   تا آنكه متوجه شدم بايد از استادى، از راهنمائى، از معلّمى م           . بودم

  .و روحى و اخالقى را تعليم بگيرم
زيرا من متوجه بودم كه خداى تعالى قرآن و كلمات هدايت كننده خود را تنهـا بـر      
پيامبرش نازل كرده و تنها آن حضرت و اوصيائش در علـوم و معـارف دينـى بـا خـدا                 

يعنـى تنهـا    . انـد  و سـپس آنهـا بـا علمـاء و دانـشمندان ارتبـاط داشـته               . اند مرتبط بوده 
اند معنى و حقيقت احكام و معـارف مـذهبى را درك       توانسته متخصصين فنون دينى مى   

  :همان گونه كه خداى تعالى درباره كلمات خودش فرموده. كنند
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 جز خدا و كـسانى      علوم و تأويل و تفسير قرآن را      : يعنى

 همچنين، در احاديث  . داند اند نمى  كه در علوم قرآن فرو رفته     
رواياتنا صعب مستصعب التحتمله االّ ملـك مقـرَّب او          «: آمده
روايات :  يعنى »مرسل او مؤمن قد امتحن اللّه قلبه لاليمان        نبى

ما مشكل است كسى جز ملك مقـرّب يـا نبـى مرسـل و يـا                 
 بــه ايمــان امتحــان كــرده باشــد، مــؤمنى كــه خــدا دل او را

  .فهمد نمى
الهـى را بـراى مـردم خالصـه          و بعد علماء و اساتيد مطالب علمى و معارف حقّـه          

  .اند نموده كرده و به طورى كه همه بفهمند براى آنها بيان مى مى
پس بنابراين همان گونه كه غير مجتهد حقّ ندارد، در احكام دين به رأى خود عمل 

     همچنـين در   . تـرين حكـم از احكـام الهـى تقليـد نمايـد             ى در كوچـك   كند و بايد حتّ   
تر از مسائل و احكـام فقهـى اسـت، بايـد             نفس و در معارف حقّه الهى كه مشكل        ةتزكي

لذا من متوجـه شـدم كـه عمـده علّـت عـدم مـوفّقيتم در پيـشرفت                   . استاد داشته باشد  
 بوده است ولى از كجا و چگونه        هاى معنوى نداشتن استاد و خودسرانه كار كردنم        جنبه

با دالئلى كه   . ند هست استاد را پيدا كنم، اقطاب صوفيه كه مدعى داشتن تخصص اين فنّ           
اى  براى من مثل آفتاب روشن بود باطل بودند و در ميان علماء و روحـانيين هـم عـده                  

شد اعتمـاد    مىلذا به همه ن   . شدند اهل دنيا و پابند به ظواهر و دور از معنويت يافت مى           
  .كرد

روى اين اصل مدتها در اين سرگردانى به سر بردم و به قدرى ناراحـت بـودم كـه                   
 را تكرار   »يا غياث المستغيثين  «گرفتم و ذكر     اكثر شبها زانوى غم را تا صبح در بغل مى         

پناهان است از طرف خـودش       شايد خداى تعالى كه پناه بى     : گفتم كردم و با خود مى     مى
  .ائى كه از جنس خودم باشد به عنوان استاد و راهنما برايم تعيين كندپناهى، ملج
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اين مسأله   شود  كشيده مى  »يا صاحب الزَّمان ادركنى   «شبى ديدم دلم به سوى كلمه       
شدم كه خداى تعالى مـرا بـه امـامم، بـه             زيرا متوجه مى  . در آن شب مرا اميدوارتر كرد     

رواح العالمين لتراب مقدمه الفداء راهنمائى       روحى و ا   »اللّه بقية«رهبر عزيزم، حضرت    
كردم و بسيار كلمـه      كند، لذا شبهائى بعد از آن شب با اين نام مقدس عشق بازى مى              مى

نمـودم، تـا آنكـه        را تكرار مـى    »يااباصالح المهدى اغثنى   « و »يا صاحب الزَّمان ادركنى   «
         حقيقتـاً .  بـود  شـود، ايـن اسـتاد خيلـى خـوب          شبى ديدم استادى به مـن معرّفـى مـى         

خودش او را به من معرّفى كرده بـود، او          ) عجل اللّه تعالى فرجه الشّريف    (» امام عصر «
به هيچ وجه از دستورات اسالم نه در طرف افراط و نه در طرف تفريط، انحـراف پيـدا    

خواسـتم بـه     كرد، او مرا مثل جان خود دوست داشت و من اگر به خودى خود مى               نمى
 اول  ةلياء خدا و انقطاع از خلق و صالح شدن بـه تمـام معنـى برسـم در مرحلـ                   مقام او 

توانستم موفّق شوم و در مرحله دوم او راه صد ساله را به من               چنانكه در باال گفتم، نمى    
و او كامالً   . گفتم يك شبه نشان داد، من به او اعتماد داشتم و روحيات خود را به او مى               

كـرد خـدا او را جـزاى      پيدا كرده بود و مرا راهنمائى مى   بر مشكالت روحى من احاطه    
  .خير عنايت فرمايد

  

  »جماعت  امامةچند كلمه موعظ«
  :كرد يكى از دوستان كيفيت موفّقيتش را چنين بيان مى

 مواعظ يك مرد خدا از خواب غفلت بيدار شـدم، روز عجيبـى              ةروزى كه به وسيل   
 داده بودم و ناخودآگاه حزن و انـدوه را از           بود، صبح آن روز چند قلم كار خوب انجام        

ها سبب اين توفيـق شـد كـه          به نظر خودم همين   . دل چند نفر بنده خدا رفع كرده بودم       
مـان رفـتم و بـين دو نمـاز مـواعظى از امـام                ظهر وقتى براى نماز به مسجد سر محلّـه        

  .جماعت شنيدم، از خواب غفلت بيدار شدم
ما مقيد بود چند كلمه موعظه بين نمـاز ظهـر و            آخر امام جماعت مسجد سر محلّه       

براى مردم بگويد، آن روز هم      ) عليهم السالم (» اهل بيت «عصر از آيات قرآن و روايات       
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دانـم   طبق معمول اين كار را كرد، شايد حدودا پنج دقيقه بيشتر حرف نزد ولى من نمى               
 خطـرى بـه خـواب       اين كلمات چه اثرى داشت كه من عينا مثل كسى كه در بيابان پـر              

رفته باشد و از قافله عقب مانده باشد و ناگهان با صدائى از خواب بپرد و بـه وحـشت        
بيفتد و نداند چه بايد بكند، همان طور بودم، لذا پس از آن مواعظ در حالى كه اشك از 

: گفـتم  گشتم و مى   وار مى  ريخت برخاستم و به دور مسجد ديوانه       چشمانم مثل باران مى   
حاال بيا نماز عـصرت را بخـوان و         :  بايد بكنم؟ يكى از مأمومين به من گفت        خدايا چه 

  !.گويد، چه بايد بكنى حواس مردم را پرت نكن، بعد از نماز آقا به تو مى
كردم نماز ظهرم    من هم قبول كردم آن نماز را به قدرى با توجه خواندم كه فكر مى              

  .در مقابل نماز عصرم نماز نيست
كردم كه خداى تعالى مانند محبوبى كه پس از مدتها دوسـتش             ر مى در اين نماز فك   

بوسد، مرا مشمول محبت خود      را پيدا كرده و او را در آغوش كشيده و يكسره او را مى             
  .قرار داده است

ريخـتم، خـدمت امـام       پس از نماز در حالى كه آرام نداشـتم و يكـسره اشـك مـى               
ده موفّقيت براى هر مسلمانى اين است كه عم: جماعت رفتم او مرا دلدارى داد و گفت       

از خواب غفلت بيدار شود و طالب حقيقت گردد و بحمداللّه اين موضوع بـراى شـما                 
تواند تو را دستگيرى كنـد        بهتر از من مى    حاصل شده حاال من تو را به استادم كه قطعاً         

تـو را بـه     دوباره بـه خـواب غفلـت فـرو نـروى او              كنم و يقين دارم كه اگر      معرّفى مى 
  .رساند حقيقت مى

من از آن مرد خدا تشكّر كردم و به خدمت آن استاد كه او معرّفى كرده بود مشرّف                  
  .شدم

شود و خود را مثل كـسى        وقتى انسان از خواب غفلت بيدار مى      : استاد به من گفت   
كند، اول كارى كه بايـد بكنـد         كه در ميان امواج بال و هالكت گرفتار شده، مشاهده مى          

 خداى تعـالى او     خواهد به كجا برود؟ اساساً     ن است كه مقصد خود را تعيين كند، مى        اي
را براى رسيدن به چه مقامى خلق كرده است؟ كه واضح است، هدف از خلقت انـسان                 

  .باشد  يعنى متخلّق به اخالق اللّه شدن مىخليفة الّلهىعبوديت و كماالت روحى و 
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و سريع كه هر چه زودتر او را به مقصد برسـاند            اى مطمئن    بايد به فكر وسيله   : دوم
ترين وسيله براى    ترين وسيله و سريع    باشد كه با اعتقاد به اسالم، بهترين وسيله، مطمئن        

  .است) عليهم السالم(» عصمت و طهارت«اين موفقيت قرآن و دستورات خاندان 
 نفـع ايـن شـاگرد       بايد انسان راهنما، استاد و پيشوائى كه او از آن وسـيله بـه             : سوم

شـود ايـن     استفاده كند و او را به مقصد فوق برساند، داشته باشد، زيرا بدون استاد نمى              
راه پر خطر را پيمود، كسى كه مرشد و راهنمائى نداشته باشد، مثل كسى اسـت كـه در                   

 مطمئنّى دارد ولى ةداند و اگر چه وسيل بيابان پر خطرى قرار گرفته اگر چه مقصد را مى
  .اند چگونه بايد از اين وسيله براى آن مقصد استفاده كندد نمى

پس بايد استادى داشته باشد، كه اگر استادى داشت و آن استاد مورد اطمينان بـود،                
كـار نـدارد و تنهـا بـه          او مثل مسافرى است كه در گوشه ماشين نشسته و به هيچ چيز            

كند كـه ماشـين از ميـان         كند و حتّى براى او فرق نمى       پيشرفت به سوى مقصد فكر مى     
آب و علـف بگـذرد، او تنهـا و تنهـا      شهرهاى آباد عبور كند يا از وسـط بيابانهـاى بـى       

خواهد هر چه زودتر به مقصد برسد، سالك الى اللّه هم بايد تنها و تنها بـه مقـصد،                    مى
كه رسيدن به خدا است فكر كند و بخواهد به وسيله اسـتاد بـه كمـاالت روحـى نائـل                    

همان گونه  . هدفش خوابهاى خوب و مكاشفات و حتّى مشاهدات نبايد باشد         گردد، او   
دارد و حتّــى  كــه يــك مــسافر، زيبــائى شــهرهاى ميــان راه، او را از مقــصد بــاز نمــى 

تر است كه اگر راننده او را از راههاى كمربندى كه در كنار شهرها است عبور  خوشحال
يبائى شـهرها نظـر مـسافر را بـه خـود            دهد و زودتر او را به مقصد برساند و نگذارد ز          

كند، تنها و تنهـا بايـد فكـر          جلب كند و معطّل شود، همچنين كسى كه سير الى اللّه مى           
خود را متمركز به مقصد كه همان كمـاالت روحـى اسـت بنمايـد و معطّـل خوابهـا و                     

  .آيد، نشود هائى كه در راه پيش مى مكاشفات و قبض و بسط
هاى كامل خود سالك الى اللّه را دقيقا دستگيرى كنـد و             برنامهبنابراين استاد بايد با     

  .او را با سرعت به مقصد برساند
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اگر اين سه موضوع براى كسى پيش آمد و در آنها اشـتباهى وجـود نداشـت و بـه            
يك آنها كامل و درست و صحيح عمل شد، ديگر فكر شاگرد آسوده اسـت و بايـد                  يك

  .رسد  مقصد مىبداند كه دير يا زود باألخره به
  

  »آيا هر چه مرشد بگويد حقيقت دارد؟«
دوستى دارم كه سرگشته و حيران مـدتها در خانقـاه بـه             
رياضــت مــشغول بــوده و بعــد بــه راه راســت پــى بــرده و 

  :كرد سرگذشت خود را چنين ذكر مى
نفس كند و به كمـاالت       ةتواند تزكي  دانستم كه انسان بدون استاد نمى      من در ابتدا مى   

لذا نزد يكى از اقطاب صوفيه رفتم، با زحمت زيادى كه متحمل شـدم او               . ى برسد روح
و خوشـحال بـودم كـه بـه نقطـه حـساس             ! شـدم » مشرّف«مرا پذيرفت و به اصطالح      

او مـرا بـا كمـال محبـت     ! ام انسانيت رسيده و دست به دامن يكى از اولياء خدا انداخته      
داد رفته رفته رياضتهاى نفـس را        به من تعليم مى   كم اسرار طريقت را      و كم . پذيرفته بود 

  .نمود كرد و بلكه مرا وادار به انجامش مى به من گوشزد مى
چه فـرق ميـان رياضـتهاى شـرعى و غيرشـرعى            : روزى از مرشدم سؤال كردم كه     

  .كند گفتند رياضتهاى شيطانى انسان را از خدا دور مى  به ما مىاست؟ زيرا سابقاً
هر چه مرشد بگويد حقيقت دارد و هر چه : ر پر معنائى به من گفتاو با تبسم بسيا

  .غير مرشد بگويد باطل است
زيرا او به مقام وصل     . خير: آيا احتمال اشتباه نسبت به مرشد نبايد داد؟ گفت        : گفتم

رسيده و اگر كسى به اين مقام رسيد، با خداى تعالى فرقى ندارد و مظهر الهى شده كه                  
  .كند او هم اشتباه خواهد كرد ىاگر خدا اشتباه م

كه اشـتباه   ! ايد كه خودتان اقرار كرده   ! ام من تا به حال چند اشتباه از شما ديده        : گفتم
  گوئيد؟ بوده است، راجع به آنها چه مى

  .شود وقتى به كمال رسيدى اين تناقضات برايت حلّ مى: او گفت
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ميد رسـيدن بـه مقـام وصـل،         باألخره پانزده سال در ميان خانقاه، دور از وطن، به ا          
انجام . شد رياضت كشيدم و هر گناه و مكروهى كه به وسيله مرشد حالل و واجب مى              

دهـم كـه بـه مقـام وصـل        به تو بشارت مـى    : تا آنكه روزى مرشد به من گفت      ! دادم مى
اى و تمام رموز تصوف را مطّلع هستى و تو را به عنوان شيخ و راهنماى جمعى                  رسيده

  .كنم لى اللّه تعيين مىاز سالكين ا
ام، زيرا به هيچ چيز نرسيده بـودم،         كه راه را اشتباه آمده    ! من تازه، آنجا متوجه شدم    

بعدها متوجه شدم كه او در تمام ايـن         ! اى؟ گويد، كه به مقام وصل رسيده      او چگونه مى  
 كرده و از خدا خبرى نبوده است، زيـرا اعتقـاداتم   مدت مرا به سوى خودش دعوت مى    

ريختم  لذا بسيار غمگين شدم و دو شبانه روز اشك مى         . نسبت به خدا ضعيف شده بود     
   رفـت، شـب سـوم       حتّى از غصه يك لحظـه در ايـن مـدت خـواب بـه چـشمم نمـى                  

ريختم و من مضمون آن را با خـداى خـود            و اشك مى   خواندم را مى 1»مناجات شاكين «
  .كردم زمزمه مى

                                                 
دومين مناجات از مناجات خمسة عشر است كـه در مفـاتيح            » مناجات شاكين «  -1

  :باشد و عين عبارت عربى آن اين است الجنان مى
  بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ

»    وءاَشْكُو نَفْسا بِالس كلَيلهى اا            كخَطـسل ةً وولَعم عاصيكبِم ةً وربادلَى الْخَطيئَةِ ما ةً واراَم 
متَعرِّضَةً تَسلُك بى مسالك الْمهالك و تَجعلُنى عنْدك اَهونَ هالك كَثيرَةَ الْعلَلِ طَويلَةَ الْأَمـلِ انْ                

خَيرُ تَمنَع ميالَةً الَى اللَّعبِ و اللَّهوِ مملُوةً بِالْغَفْلَةِ و السهوِ تُسرِع بى             مسها الشَّرُّ تَجزَع و انْ مسها الْ      
  .الَى الْحوبةِ و تُسوفُنى بِالتَّوبةِ

اطَـت  الهى اَشْكُو الَيك عدوا يضلُّنى و شَـيطانا يغْـوينى قَـد ملَـأَ بِالْوسـواسِ صـدرى و اَح                   
  .هواجِسه بِقَلْبى يعاضد لى الْهوى و يزَينُ لى حب الدنْيا و يحولُ بينى و بينَ الطّاعةِ و الزُّلْفى
بكـاء  الهى الَيك اَشْكُو قَلْبا قاسيا مع الْوسواسِ متَقَلِّبا و بِالرَّينِ و الطَّبعِ متَلَبسا و عينا عـنِ الْ                 

  .منْ خَوفك جامدةً و الى ما تَسرُّها طامحةً
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          ـئَلُكفَاَس كتمـصالّ بِعنْيا االـد كـارِهنْ مالنَجاةَ لى م و كترالّ بِقُدةَ االقُو لَ لى ووالهى الح

        ودرِ جغَيلَنى لعاَنْ التَج كتيشم نَفاذ و كتكْمالغَةِ حكُنْ        بِب تَنِ غَرَضا ولْفرَنى ليالتُص رِّضا وتَعم ك
لى علَى الْأَعداء ناصرا و علَى الْمخازى و الْعيوبِ ساترا و منَ الْـبالء يـا واقيـا و عـنِ الْمعاصـى                     

  .»عاصما بِرَأْفَتك و رحمتك يا اَرحم الرّاحمينَ
كند،  ام، كه مرا بسيار به بدى امر مى        ز نفسم نزد تو آورده    محبوبم، معبودم، شكايت ا   

آورد، خود را    به معصيت تو رو مى    ! ورزد، با حرص و ولع عجيبى      به خطاها مبادرت مى   
كننده  دهد، مرا به سوى راههاى انحرافى و هالك        در معرض غضب و سخط تو قرار مى       

دهد، ايـن نفـس      ان قرارم مى  ترين هالك شوندگ   كند، در مقابل تو از پست      راهنمائى مى 
من تعلّلش در اطاعت تو بسيار است، آرزوهاى بيهوده درازى دارد، اگر ناراحتى بـه او                

شـود، تمايـل    كند و اگر بخواهد به او خوبى برسد مانع مـى   تابى مى  رو آورد جزع و بى    
آلـودگى اسـت، مـرا بـا         زيادى به لهو و لعب دارد و سر تا پا غفلت و سـهو و خـواب                

هايش به تـأخير     ام را با وعده    برد و توبه    و شدت به طرف مهالك و خطرات مى        سرعت
  .اندازد مى

ام را گمـراه     محبوبم، عزيزم، از شيطان هم شكايت دارم، آن دشمنى كه نفس امـاره            
دهد، دلم را از وسوسه پر كرده و اوهام و خياالتى            كند، آن شيطانى كه مرا فريب مى       مى

كنـد و     مرا احاطه كرده و نفـسم را بـه هواپرسـتى كمـك مـى               كه از ناحيه اوست، قلب    
  .شود دهد و بين من و اطاعت و قرب تو حائل مى محبت دنيا را بر من جلوه مى

محبوبم، معبودم از دل سنگ پر قساوتم كه با وسوسه شيطان در گردش اسـت، بـه                 
 شـكايت   كنم، از نفس سرسختى كه صفات رذيله و خوى بد دارد، به تو             تو شكايت مى  

آيد بـه آن نگـاه       گريد و از هر چه خوشش مى       و از چشمى كه از ترس تو نمى       . كنم مى
  .كنم كند به تو شكايت مى مى

و براى من   . محبوبم، پروردگارم، قدرت و قوتى به غير از قوت و توانائى تو نيست            
كمت پس عزيزم، از تو به ح     . نجاتى از ناگواريها و مصائب دنيا جز نگهدارى تو نيست         

كنم كه مرا جز در معرض جود و كَرَمت          ات، درخواست مى   بالغه و اراده و مشيت نافذه     



  ــــــــــــــــــــــــ         اهللا الي سير     ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            80  

خواب رفته و يا بيهوش شده و يا به قول حضرات به            دانم، به    در اين موقع من نمى    
عالم مكاشفه و خَلْسه فرو رفته بودم، ديدم جاده مستقيمى به طرف مشرق كشيده شده               

بـست و   هاى فرعى كـه بعـضى بـن        است، در اين خيابان كوچه    » اسالم«و نامش خيابان    
كـى كـه نـام      سر هر كوچه، پال   . شود بعضى داراى پيچ و خمهاى زيادى است، ديده مى        

كـرد، مـن وارد يكـى از ايـن        يكى از مسلكها روى آن نوشته شده بود جلب توجه مـى           
گـردد، مـن در همـان        ها شدم، ديدم آن كوچه منتهى به خانه قطب سلسله ما مى            كوچه

ها سر زدم و با تشريفات خاصى كه جزء برنامه تشرّف به آن              عالم خَلْسه به همه كوچه    
ها منتهـى بـه خانـه قطـب آن سلـسله             أسفانه همه آن كوچه   مسلك بود مشرّف شدم مت    

لذا بعد بـه طـرف جـاده        . رسيد ها هم به خانه خدا نمى      شد و حتّى يكى از آن كوچه       مى
آيه شريفه كه در سـوره       مستقيم برگشتم تا به خانه خدا رسيدم، در اين موقع به ياد اين            

  واقع است افتادم،) 153آيه (انعام 
β r& uρ)) # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $ VϑŠ É) tG ó¡ ãΒ çνθ ãè Î7 ¨? $$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s? 

Ÿ≅ ç6 ¡9 $# s− § x tG sù öΝ ä3 Î/ ⎯ tã ⎯ Ï& Î#‹ Î7 y™ 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ Ν ä38 ¢¹ uρ ⎯ Ïµ Î/ 

öΝ à6 ¯= yè s9 t((βθ à) −G s?  
اين راه راست، صراط مستقيمى است كه به سوى         : يعنى

از آن پيروى كنيـد و از سـاير راههـا نرويـد كـه      . رود من مى 
اى  شـود، ايـن توصـيه      فتادن شما از راه خـدا مـى       سبب جدا ا  

  .فرمايد شايد رستگار شويد است كه خداى تعالى به شما مى

                                                                                                                                            
و در تيررس بالها و ناگواريهايم نگهـم دارى و در مقابـل دشـمنانم يـار و                  . قرار ندهى 

مددكارم باشى، پوشاننده عيوب و رسوائيم باشى، از بالها نگهـدارم باشـى، از گناهـان                
  .و مهربانيت اى مهربانترين مهربانهامانعم باشى، به رأفت 
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وقتى از حالت خواب يا خَلْسه بيرون آمدم، خـدمت يكـى از علمـاء و روحـانيين                  
راه راست  ! اى عزيز : ربانى رسيدم و او را به عنوان استاد انتخاب كردم، او به من گفت             

خواهد فقط بايد انسان در اين راه مواظبت كند كـه بـه انحـراف كـشيده             ىكه آدرس نم  
نشود نقش استاد در اين راه تنها اين است كه بايد از انحراف شاگردان مانع شود، زيـرا                  

) صلى اللّه عليه و آلـه     (» پيامبر اسالم «اصل راه كه همان قوانين شريعت باشد به وسيله          
ات و يا ذوقيات و يا اختراعات و يا بـدعتهاى قطـب             تعيين شده و ديگر نيازى به الهام      

انـد انتخـاب     گفتـه ) عليهم السالم (» عصمت«باشد، استاد فقط بايد از آنچه خاندان         نمى
كند و مطابق حال مريض روحى و شاگردش دستور دهد و مواظبت كند كه مـشكالت                

  .و مسائل او را حل كند
دسـتورات او در مـدت كوتـاهى بـه          من با كمك استاد و توجهـات و         ! بله دوستان 

بلكه در خدمت او از همان قدم اول سخن از خدا بـود و همـه                . حقيقت و خدا رسيدم   
و اساسـا در راه خـدا جـز خـدا چيـز ديگـرى در كـار        . جا و همه چيز براى خدا بـود    

  :باشد و همان گونه كه قرآن فرموده نمى
β Î))) ’ În1 u‘ 4’ n? tã :Þ≡ u ÅÀ 8((Λ⎧ É) tG ó¡ •Β١  

  ).ى من در راه راست استخدا(

7: گويــد و مــى ¨Ρ Î))) z⎯ Ïϑ s9 t⎦⎫ Î= y™ ö ßϑ ø9 $# ∩⊂∪   4’ n? tã :Þ≡ u ÅÀ 

5((ΟŠ É) tG ó¡ •Β٢   

ــستى و در راه    ( ــى ه ــتادگان اله ــو از فرس ــامبر ت اى پي
  ).راستى

≡Þ :فرمايد و مى u ÅÀ)) t⎦⎪ Ï% ©! $# |M ôϑ yè ÷Ρ r& ö((Ν Îγ ø‹ n= tã٣  
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ــه ضــميمه تفــسير، منظــور   ــ«كــه ب ه راه علــى و راه ائم
  .»راست است) عليهم السالم(معصومين 

) علـيهم الـسالم   (» عـصمت و طهـارت    «بدون ترديد آنچه خدا و پيامبر و خانـدان          
  .اند همان صراط مستقيم و راه راست به سوى خدا است فرموده

گويـد، بايـد از همـين دسـتورات      لذا بايد از همين راه پيروى كرد و استاد آنچه مى          
  » ائمـه معـصومين   «و  » پيـامبر «ط مـستقيم يعنـى كلمـات خـدا و           استفاده كند و از صرا    

  .تجاوز نكند) عليهم السالم(
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  »توبه و بازگشت«
توبه، يعنى بازگشت به سوى خدا، اين اولين قدمى است 

 پس از مرحله يقظه و بيـدارى از          كه بايد يك سالك الى اللّه     
  .خواب غفلت بردارد

در اين مرحلـه، تمـام هـدف او پـاك شـدن از گناهـان                
گذشته و شستـشوى قلـب از كثافتهـا و آلودگيهـاى روحـى              

  .است
شود بايد   ر تمام عمر يك مرتبه انجام مى      د» توبه«و چون   

  .در آن دقّت بيشترى گردد تا كامل و صحيح انجام شود
مرحلـه  «و كيفيت انجـام     » توبه«لذا در اين بخش شرايط      

از زبان شاگردانى كه اين مرحلـه       » توبه«و عالئم قبولى    » توبه
  .خوانيم اند مى را گذرانده
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  »شـرايـط تـوبـه«
كه استعداد خوبى داشـت و بحمداللّـه        يكى از شاگردان    

  :گفت موفّقيت كاملى در سير الى اللّه نيز داشت، مى
كـردم و او كـامالً       در اوائل پس از چند روز كه به درِ خانه استاد رفـت و آمـد مـى                 

  :عطش مرا براى پيمودن مراحل سير و سلوك احساس كرد و دانست كه
                                جدايم كنند بند از بند گر              هرگز از دوست نگسلم پيوند

بايد توبه كنى، يعنى به سوى خدا برگردى و به فكـر هـيچ چيـز جـز                  : به من گفت  
بازگشت به سوى خدا و نظافت قلـب و روح خـود نباشـى و ايـن كـار مـدتى طـول                       

الى به تو راه دهد و توبه تـو        اگر طبق دستور عمل كنى، ممكن است خداى تع        . كشد مى
  .را قبول كند
  .كنم، هر چه بفرمائيد همان كار را خواهم كرد انشاءاللّه عمل مى: من گفتم

در اينجا استاد مانند طبيبى كـه اول مريـضش را معاينـه             
دهـد و بعـد بـراى او     كند و امـراض او را تـشخيص مـى          مى

رمـود كـه    نمايد، استادم دستوراتى به من ف      داروئى تجويز مى  
من موفّق به توبه شدم و بحمداللّه آثار قبولى توبه را مشاهده            

  .كردم
آن دستورات چه بود؟ چقدر طول كـشيد؟ و         : حاال شما ممكن است سؤال كنيد كه      

  تان قبول شده؟ و آثار قبولى توبه چه بوده است؟ چگونه شما متوجه شديد كه توبه
وقتـى بـراى مـريض خاصـى        همان طور كـه يـك طبيـب         : گويم من در جواب مى   

اش را بـراى ديگـرى تجـويز كنـد           نويسد، آن مريض حقّ ندارد كه نـسخه        اى مى  نسخه
دانم فقط براى من تجويز شده بـه شـما           همچنين من حقّ ندارم دستور استادم را كه مى        

خواهيد در پى استادى برويد، فورا       دانم، به خاطر تنبلى كه نمى      بگويم، بخصوص كه مى   
ترين مطلب را كه   كنيد، ولى در عين حال عمده      اى من گفته شما هم عمل مى      آنچه او بر  

اسـتاد  : گويم و آن اين اسـت كـه   تمام رمز موفّقيت من مربوط به آن بوده براى شما مى   
. »خواهد يك خانـه را كـامالً خانـه تكـانى كنـد        بايد مثل كسى كه مى    «: به من گفته بود   
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كردن خانه دل باشد، در اين مدت به هـيچ چيـز            مدتى تنها توجهت به توبه و جاروب        
و . ديگر توجه نكنى و از خدا جز قبولى توبه و غفران گناهـان خـود چيـزى نخـواهى                  

زيرا يكى از فوائد طول كشيدن زمـان توبـه ايـن            . زمان اين توبه الاقل چهل روز است      
ـ      است كه خود را در اين مدت عادت به ترك گناهان مى            ن آسـانيها   دهى و عالوه، به اي

خواهد تو را وادار به شكستن توبه كند         يعنى هر وقت شيطان مى    . شكنى ات را نمى   توبه
ام كامالً خود را از آلودگيها پاك        ام تا توانسته   من مدتها زحمت كشيده   : گوئى با خود مى  

كنم و به اين آسانى نبايد زحمت چهل روزه خود را از دسـت بـدهم و در همـه ايـن                      
ت را متمركز به مسأله توبـه بنمـائى، در نمازهـا و بعـد از نمازهـا و در                    مدت بايد فكر  

هـاى شـب، دائمـا درخواسـتت از خـدا قبـولى              مواقع استجابت دعا و باألخره در نيمه      
  .ات باشد توبه

و همان گونه كه اگر مشغول كارى باشى و بخواهى آن كار را دقيـق انجـام دهـى،                   
فكر كنى، همچنـين نبايـد در مـدتى كـه در            نبايد حواست پرت شود و به چيز ديگرى         

مرحله توبه هستى به چيز ديگر، به حاجت ديگر و به فكر چيز ديگرى باشى، اين يك                 
  .گويم راز موفّقيت است كه به تو مى

به هر حال، من هم طبق دستور استاد در مدت چهل روز همه ذكر و فكـرم مـسأله                   
كـردم، اسـتاد     س سبكى عجيبى در خود مى     بود تا آنكه در سه روز آخر كه احسا        » توبه«

كردم كه تمـام     اى داد كه به آن وسيله از خداى تعالى درخواست مى           به من برنامه اضافه   
گناهان مرا به حسنات تبديل كند و روز آخر با توجه به حسن ظنّ به پروردگارم كامالً                 

ل فرمـوده   احساس كردم، دوشم از بار گناه سبك شده و ديگر خـداى تعـالى مـرا قبـو                 
  .است
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  »كيميا است) السالم عليه(گريه بر سيدالشّهداء «
» عصمت و طهارت  «خدايا چه نعمت بزرگى به ما عنايت كردى كه محبت خاندان            

  .را در قلوب ما جا دادى) عليهم السالم(
من پس از مرحله يقظه و بيدارى از خواب غفلت وقتى نزد استادم رفتم و               ! دوستان
تـو  : اى راهنمائى به سوى كماالت روحى و انسانى را كردم، به مـن فرمـود              از او تقاض  

توانى براى آمرزش گناهان و سبك شدنت از آلودگيهـا و آالم روحـى مـدتى مقيـد                   مى
و گريـه بـر آن      ) عليـه الـسالم   (» سيدالـشّهداء «باشى كه با خواندن زيارتهاى حـضرت        

هـار محبتـت بـه آن حـضرت، از          حضرت و درخواست قبولى توبـه از پروردگـار و اظ          
  .گناهانت پاك شوى

توانـستم   و من هر صبح و شام مى      . استاد اين مطلب را روز اول محرّم به من فرمود         
زياد گريه  ) عليه السالم (» امام حسين «در آن ايام به مجالس روضه خوانى بروم و براى           

  .كنم و در تمام آن مجالس براى بخشش گناهانم دعا نمايم
  .داد، بسيار عجيب بود حاالتى كه به كمك استاد در اين برنامه به من دست مىاما 

كردم، مثل اين بـود كـه بـار سـنگينى كـه روى               احساس سبكى عجيبى در خود مى     
كردم كه همه چيـز، كـه    ام، پس از مجلس روضه تصور مى       دوشم بوده، به زمين گذاشته    

زننـد و مـرا      روى مـن لبخنـد مـى      در حقيقت آثار قدرت و موجوديت خدا بودند، بـه           
    »سيدالـشّهداء «زيرا من بـراى مـصائب محبـوب خـدا، يعنـى حـضرت               . دوست دارند 

  .گريه كرده بودم) عليه السالم(
  .خواندم و به آن حضرت متوسل بودم زيارتهاى آن حضرت را همه روزه مى

سـيله آمـرزش     است، او و   رحمة اللّه الواسعه  ) عليهما السالم (» حسين بن على  «آخر  
  .گناهان است

خواسـتم يكـى از زيارتهـاى        را بـاز كـرده بـودم و مـى         » الجنان مفاتيح«يك روز كه    
را بخـوانم، بـه روايتـى كـه در فـضيلت            ) عليه الـسالم  (» ابى عبداللّه الحسين  «حضرت  
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زيارت آن حضرت به سند صحيح از كتب معتبره نقـل شـده بـود برخـوردم و آن روز                    
  :نيت راهى كه انتخاب كرده بودم پى بردم و آن روايت اين استبيش از پيش به حقّا

روزى خـدمت   : گويـد   بن وهب بجلّى كوفى مـى      يةمعاو
مشرّف شدم ديـدم، آن حـضرت       ) عليه السالم (» امام صادق «

مشغول نماز است، نشستم تا نمازش تمام شد، ديدم بعـد از            
ت اى خدائى كه كرامـ    : گويد نماز دست به دعا برداشته و مى      

و شـفاعت را بـه مـا وعـده دادى و            . را مخصوص ما كردى   
علوم پيامبر را به ما عنايت كـردى و مـا را وارث پيغمبـرت               

مـا را    گردانيدى و امتهاى گذشته را به مـا خـتم فرمـودى و            
وصى مخصوص پيامبرت نمودى و علم گذشته و آينده را به        
ما مرحمت فرمودى و قلوب مـردم را بـه سـوى مـا متوجـه          

  .دانيدىگر
ــه حــضرت                بيــامرز مــن و بــرادرانم و كــسانى را ك

تـا آنكـه    (كننـد،    را زيـارت مـى    ) الـسالم  عليه(» عبداللّه ابى«
و مهربانى كن بر آن چشمهائى كه اشكشان براى         :) فرمايد مى

محبت و ترحم به ما جارى گرديـده و مهربـانى كـن بـر آن                
حم كـن بـر آن      دلهائى كه براى مصيبت ما سوخته است و ر        

هاى بلندى كه در مصيبت مـا از روى محبـت            شيونها و گريه  
  .به ما به وجود آمده است

گريـه و محبـت بـه       : گويـد كـه    ها روايـت ديگـر، بـه مـا مـى           بله اين روايت و ده    
گـردد و وقتـى يـك     سبب جلب محبت و مهربانى خدا مى    ) عليه السالم (» سيدالشهداء«

اش  بت خدا را به سوى خود جلب كند آمرزش و توبـه           انسان معصيت كار توانست مح    
  :خوانيم مى) عليه السالم(» سيدالشّهداء«قطعى است، بخصوص كه در زيارت اول 

 كسى كه خدا را بخواهد، بايـد از         »من اراد اللّه بدأبكم   «
  .شما شروع كند
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 و به وسيله شـما خـداى تعـالى          »بكم يبين اللّه الكذب   «
  .كند مىدروغگويان را رسوا 

 و به وسيله شما خـداى       »و بكم يباعداللّه الزَّمان الكلب    «
  .كند تعالى زمانى را كه سخت و گزنده است، سپرى مى

 و به وسيله شما خدا درهـاى بـسته را           »و بكم فتح اللّه   «
  .كند باز مى
 و بــه وســيله شــما خــداى تعــالى »و بكــم يخــتم اللّــه«

  .دهد گرفتاريها را پايان مى
 و به خاطر شما خداى تعالى محو        » مايشاء و بكم يمحو  «
  .كند آنچه را كه بخواهد مى

 و به وسيله شما خداى تعالى هـر چيـزى           »و بكم يثبت  «
  .دارد را ثابت نگه مى

 و به وسـيله شـما خـداى         »و بكم يفك الذل من رقابنا     «
  .دارد تعالى ذلّت را از گردن ما برمى

 بـه وسـيله      و »بها و بكم يدرك اللّه ترة كل مؤمن يطلب       «
گيـرد وقتـى     شما خداى تعالى انتقام خون پاك مؤمنين را مى        
  .به طلب خون آنها در دولت حقّه شما برخيزند

 و به وسيله شـما خـداى        »و بكم تنبت االرض اشجارها    «
  .آورد تعالى از زمين درختها را بيرون مى

 و بـه وسـيله شـما آسـمان          »و بكم تنزل السمĤء قطرها    «
  .ريزد روزى بندگان را فرو مىقطرات رحمت الهى و 

 و بـه وسـيله شـما خـداى          »و بكم يكشف اللّه الكـرب     «
  .كند تعالى غم و اندوه را برطرف مى

 و به وسيله شما خـداى تعـالى         »و بكم ينزل اللّه الغيث    «
  .ريزد باران را فرو مى
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و بكم تسبح االرض التى تحمل ابدانكم وتـستقر جبالهـا           «
 زمينى كـه بـدنهايتان را حمـل          و به وسيله شما    »عن مراسيها 

گويد و كوههاى آن در محلّ خـود         كند تسبيح الهى را مى     مى
  .يابد استقرار مى

ارادة الرب فى مقادير اموره تهـبط الـيكم وتـصدر مـن             «
 اراده حـضرت    »بيوتكم والصادر عما فصل من احكـام العبـاد        

آيـد و از   وعال در تقديرات امورش، بر شما فرود مى     حقّ جلّ 
گردد و احكام و قوانين زندگى بنـدگان         ل شما صادر مى   مناز

  .گردد خدا از اجمال به تفصيل از ناحيه شما انجام مى
  . لعنت بر آنهائى باد كه شما را كشتند»لعنت امة قتلتكم«
 و بر آنهائى بـاد كـه بـا شـما مخالفـت              »وامة خالفتكم «
  .كردند
  و بر آنهائى باد كه واليـت شـما         »وامة جحدت واليتكم  «

  .را انكار كردند
 و بر آنهـائى بـاد كـه عليـه شـما             »وامة ظاهرت عليكم  «

  .تظاهر نمودند
 و بر آنهائى باد كه حقّ شما        »وامة شهدت ولم تستشهد   «

  .را شناختند ولى در موقعش آن را گواهى نكردند
الحمدللّه الذ ى جعل النّار مأويهم وبئس ورد الواردين و          «

 را كه جايگاه آنها را آتش        سپاس خدائى  »بئس الورد المورود  
  .قرار داده كه بد مسكن و مأوائى است

سـالم اللّـه    (» فاطمـه زهـراء   «و  » سيدالشّهداء«باألخره آن قدر در مصائب حضرت       
اشك ريختم و مدتها به اين عمل پر فائـده          ) عليهم السالم (» ائمه هدى «و سائر   ) عليهما

دم مثل آنكـه ملكـى مأموريـت داشـته كـه            مبادرت كردم، تا آنكه شبى در عالم رؤيا دي        
آورى كند و مرا با آنها شستـشو دهـد و آن شـب مثـل                 اشكهاى مرا در اين مدت جمع     
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كسى كه از حمام بيرون آمده باشد و سـر سـوزنى چـرك در بـدنش نباشـد، خـود را                      
  .كردم احساس مى

او بـراى   فرداى آن روز نزد استادم رفتم و به او بشارت حال خوب خودم را دادم،                
  .تشويق من اين احاديث را خواند

هر مـؤمنى كـه بـراى       : فرمود) عليه السالم (» امام سجاد «
) عليه الـسالم  (» سيدالشّهداء«شهادت و كشته شدن حضرت      

هايش جارى گردد، خداى     از چشمش اشك بريزد و بر گونه      
اى بـه او خواهـد       تعالى در مقابل اين عملش در بهشت غرفه       

  1.والنى در آن سكونت خواهد نمودداد و زمانى ط
: فرمـود ) عليهما السالم (» على بن موسى الرّضا   «حضرت  

فعلى مثل الحسين فليبـك البـاكون فـان البكـاء عليـه يحـط               «
  .»الذنوب العظام

بر مثل حسينى بايد گريه كنندگان گريه كنند، زيرا         : يعنى
  2.كند گريه بر آن حضرت گناهان بزرگ را از انسان پاك مى

كـسى كـه وقتـى      : فرمـود ) عليـه الـسالم   (» امام صـادق  «
شـود و او از   مصائب ما اهل بيـت عـصمت نـزد او يـاد مـى           

گردد و لو مثل بال مگسى       چشمش براى ما اشكى جارى مى     
بخشد اگر چـه مثـل كـف         باشد خداى تعالى گناهانش را مى     

  3.درياها باشد
بـه  ) عليهمـا الـسالم   (» على بن موسـى الرّضـا     «حضرت  

»حـسين «اى پسر شـبيب، اگـر بـر         : فرمود» ان بن شبيب  ري «
به قدرى گريـه كنـى كـه اشـك بـر صـورتت              ) عليه السالم (
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جارى گردد، خداى تعالى همه گناهانت را چـه گنـاه كبيـره             
باشد و چه گناه صغيره و چه كم باشد و چـه زيـاد، همـه را                 

  1.خواهد آمرزيد
      » امــام صــادق«مــن بــا : گويــد مــى» عبداللّــه بــن بكيــر«

 به حج رفته بودم، در ضمن راه به آن حضرت         ) عليه السالم (
را نـبش   ) عليه الـسالم  (» سيدالشّهداء«اگر قبر حضرت    : گفتم

  :شود؟ آن حضرت فرمود كنند، چيزى در آن يافت مى
عليه (» حسين بن على  «حضرت  ! كنى سؤاالت مهمى مى  

» ر اكـرم  پيغمبـ «با پدر و مادر و برادرش در محـضر          ) السالم
خورند و زنـدگى     در عرش روزى مى   ) صلى اللّه عليه و آله    (

كنند و آن حضرت به طـرف راسـت عـرش قـرار دارد و                مى
  :گويد مى

اى وفـا كـن و آن        اى را كه به مـن داده       پروردگارا، وعده 
كننـد، نگـاه     حضرت به كسانى كه بر مـصائب او گريـه مـى           

 از پـدرش  كنــد و  كند و بـراى آنـها طـلب آمـرزش مـى       مى
خواهد كـه    هم مى ) عليه السالم (» على بن ابيطالب  «حضرت  

: گويد براى آنها از خدا طلب آمرزش نمايد و از همان جا مى           
اى گريه كننده، اگر بدانى كه خـدا برايـت چـه اجـرى مهيـا         
ــود و آن   ــشتر خواهــد ب ــوده خوشــحاليت از حزنــت بي فرم

هـا و   حضرت براى اين گريه كننده طلب بخشش تمـام خطا         
  2.نمايد گناهانش را از خداى تعالى مى
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مرا بـسيار تحـت     : نقل كرد كه  1اى را براى من از كتاب بحاراالنوار       سپس استاد قصه  
  .تأثير قرار داد و آن قضيه اين بود

من در مشهد مقدس كنـار قبـر حـضرت          : گويد كه  مى» سيد على الحسينى  «مرحوم  
اى از مؤمنين مجاور بودم، روز عاشورائى،        با عده ) عليه السالم (» على بن موسى الرّضا   «

خوانـد، در ضـمن      را مـى  ) عليه الـسالم  (» سيدالشّهداء«يكى از دوستان روضه حضرت      
مقدار بال  كسى كه از چشمش به: نقل شده كه فرمود) عليه السالم(» امام باقر«از  : گفت

كـف درياهـا باشـد    مگسى اشك جارى شود، خداى تعالى گناهانش را اگـر چـه مثـل       
  .آمرزد مى

در بين ما مرد جاهل و نادانى بود كـه مـدعى علـم و دانـش بـود و مقـام مقـدس                        
اين روايت صحيح نيـست،  : شناخت، گفت را نمى ) عليه السالم (» سيدالشّهداء«حضرت  

كند، ميان ما بحث زيـادى آن روز در ايـن بـاره درگرفـت و بـاألخره                   عقل قبولش نمى  
و متفرّق شديم و او تا آخر مجلس بر عناد و دشمنى خود و تكذيب               مجلس بهم خورد    

حديث افزود و اصرار داشت كه اين روايت صحيح نيـست، ولـى در همـان شـب، در                   
انـد و    بيند كه قيامت برپا شده و مردم در يـك سـرزمين برانگيختـه شـده                عالم رؤيا مى  

و بهـشت آمـاده     . ه شـده  و آتش جهنّم برافروختـ    . هاى اعمال به دست مردم رسيده      نامه
و بر او تشنگى عجيبى مستولى      . و بر مردم حرارت قيامت شديد شده      . پذيرائى گرديده 

بـاألخره بـه طـرف راسـت و         ! كند گردد، آبى پيدا نمى    و هر چه در پى آب مى      . گرديده
گويد حتمـا ايـن حـوض        رسد و با خود مى     رود، تا آنكه به حوض بزرگى مى       چپ مى 

بيند ولى در كنار آن حوض دو  ض آب سرد و شيرين و زاللى مىدر آن حو. كوثر است
كند كه نورشان بر تمام اهل محشر تابيده، آنها سياه پوشند و             مرد و يك زن مشاهده مى     

  .كنند گريه مى
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آن يكـى   : من پرسيدم، اينها چه كسانى هـستند؟ كـسى بـه مـن گفـت              : گويد او مى 
ــد مــصطفى« ــه و ســلّمصــلى اهللا(» محم ــه و آل ــن )  علي ــضى«اســت و اي ــى مرت           » عل
   .است)  عليهاسالم اهللا(» فاطمه زهرا«است و آن ) عليه السالم(

كنند و ايـن قـدر محزوننـد؟ بـه مـن             چرا آنها لباس سياه پوشيده و گريه مى       : گفتم
امـام  «دانى كه امروز، روز عاشورا بـوده اسـت، روز شـهادت حـضرت                مگر نمى : گفت
  .اند بوده است، آنها به خاطر همين محزون) معليه السال(» حسين

اى : رسـاندم و گفـتم    ) سالم اللّه عليها  (» فاطمه زهراء «باألخره خودم را به حضرت      
  .ام من تشنه) صلى اللّه عليه و آله و سلّم(» پيغمبر اكرم«دختر 

تو كه منكر فضيلت گريـه بـر        : ديدم آن حضرت با غضب به من نگاه كرد و فرمود          
و عزيز دلم و نور چشمم، آن شهيدى كه روى ظلم و دشمنى كشته شد، » نحسي«پسرم 

بودى خدا لعنت كند كسانى را كه او را كـشتند و بـه او ظلـم كردنـد و از آب مـنعش                        
  .نمودند

ريخت و  لرزيد و اشكم مى در اين موقع از خواب بيدار شدم، در حالتى كه بدنم مى
  .ستانم خوابم را گفتم و توبه نمودمكردم و به دو زدم و استغفار مى فرياد مى

خواهى خدا را كامالً از خود راضـى         فرزندم، اگر مى  : پس از آن استادم به من گفت      
گريه كن و هم ديگران را بـراى آن         ) عليه السالم (» سيدالشّهداء«كنى هم براى حضرت     

  .كند ل مىات را قبو آمرزد و توبه حضرت بگريان كه خداى تعالى به اين وسيله تو را مى
كـردم و بـراى خـودم روضـه          من پس از آن روز بسيار بر آن حـضرت گريـه مـى             

كـردم و از روى كتـاب بـراى آنهـا اشـعار              ام را جمع مـى     خواندم و گاهى اهل خانه     مى
كردم، زيرا كه استادم به من فرموده بود  خواندم و آنها را وادار به گريه مى   مصيبت را مى  

  :كه
ــو هــارون مكفــوف«روزى  ــام صــادق«خــدمت » اب    » ام

اى ابـا   : رسـيد، آن حـضرت بـه او فرمودنـد         ) عليه الـسالم  (
ــضرت     ــاره ح ــعرى درب ــارون ش ــن علــى  «ه        » حــسين ب

برايم بخوان، من اشعارى براى آن حـضرت        ) عليهما السالم (
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اين طور نـشد، همـان گونـه كـه بـراى             نه: خواندم فرمودند 
بـراى مـن    ! خوانيـد  يكديگر در مجالستان با حزن و رقّت مى       

هم بخوان، من دوباره همان گونه كه او فرموده بود اشـعارى            
ــدم حــضرت    ــدم، دي ــضرت خوان ــراى آن ح ــادق«را ب      »ص

گريه كرد و از پشت پـرده هـم صـداى گريـه             ) عليه السالم (
» صـادق «آمد، وقتى از خواندن اشعار فارغ شدم، حضرت          مى

ن، كـسى كـه در      اى ابـا هـارو    : به مـن فرمـود    ) عليه السالم (
شـعرى  ) عليهما الـسالم  (» حسين بن على  «مصائب حضرت   

بگويد و گريه كند و ده نفر را بگرياند خداى تعـالى بهـشت              
كند و نيـز كـسى كـه شـعر           نويسد و ثبت مى    را براى آنها مى   

بگويد و بگريد و پنج نفر را بگرياند خداى تعالى براى آنهـا             
» سيدالـشّهداء «نويسد و كـسى كـه در مـصيبت           بهشت را مى  

شـعر بگويـد و بگريـد و حتّـى يـك نفـر را               ) عليه الـسالم  (
نويسد، و كـسى     بگرياند خداى تعالى براى آنها بهشت را مى       

نـزد او بـرده شـود و از    ) عليه الـسالم (» امام حسين «كه اسم   
چشمش به مقدار بال مگسى اشك بيايد ثـواب او بـه عهـده              

ت بـراى او چيـز      خدا است و خداى تعالى بـه غيـر از بهـش           
  1.شود ديگرى راضى نمى

» محمد بـن اسـماعيل    «و  » على بن مهزيار  «و  » صالح بن عقبه  «و مثل اين روايت از      
توبه را گذراندم و موفّق به پيمودن اين         ةبه هر حال، با اين برنامه مرحل      . نقل شده است  

  .مرحله پر اهميت شدم
  
  
  

                                                 
 .288، صفحه 44 بحار جلد -1
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  »)عليه السالم(زيارت امام هشتم «

  :گفت كرد و مى دوستان برايم نقل مىيكى از 
كنم و چون در محيط ما فساد زيـاد          من در يكى از شهرهاى غرب ايران زندگى مى        

بود، به گناه زيادى آلوده شده بودم، يك روز به قبرسـتان شـهر بـراى تـدفين يكـى از                     
خـود  اى به عالم بعد از اين عالم فكر كردم و بـا              آشنايان رفته بودم، در آنجا چند لحظه      

  :گفتم كه
ام، جـواب او را      اگر خداى تعالى اآلن اجل مرا برساند، با اين همه گناهى كه كـرده             

هاى گريه كردم،    كم حالم منقلب شد، در كنار قبرستان نشستم و هاى          چگونه بدهم؟ كم  
نزديك بود ديوانه شوم، آيا من چه بايد بكنم و چگونه اين زيانها و ضـررها را جبـران                   

دانستم به كجا بـروم؟      ه پس از مدتى از جا برخاستم و به منزل رفتم، نمى           نمايم؟ باألخر 
دردم را به كه بگويم؟ و به چه كسى پناه ببرم؟ به يادم آمد دوستى دارم، او بسيار مـرد                     
. خوبى است، بد نيست مشكلم را با او درميان بگذارم، وقتى شرح حالم را به او گفـتم                 

ين موضوع دارم كه بايد مشكل شما را از او سـؤال          من استادى در ا   : او در جواب گفت   
كرد و دوستم با زحمت زياد توانـسته بـود بـا او              كنم، او كه در شهر ديگرى زندگى مى       

علـى بـن    «تماس تلفنى بگيرد، در جواب او گفته بود كه بايد بـراى زيـارت حـضرت                 
مـام گناهـان را     به مشهد برود، زيرا زيارت آن حضرت ت       ) عليهما السالم (» موسى الرّضا 

كند، من تصميم گرفتم كه اين كار را بكنم ولى قبل از سفر زيارت بـه محـضر                   پاك مى 
آن استاد مشرّف شدم و آداب زيارت آن حضرت را از آن استاد سؤال نمودم، زيرا فكر                 

  .كردم كه اگر با آداب مخصوص به زيارت مشرّف شوم بهتر خواهد بود مى
اد رفتم او مقدارى از اهميـت زيـارت و تـأثير آن در    وقتى سرِ راه به محضر آن است     

  :آمرزش گناهان با من حرف زد و گفت
مـردى از   : فرموده) عليه السالم (» اميرالمؤمنين«حضرت  

           كـشته  ) زهـر (اوالد من در سرزمين خراسان، به وسـيله سـم



  ــــــــــــــــــــــــ          تــوبــه         ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         97  

شود در حالى كه به او ظلم شده است، اسم او اسم من و               مى
اسـت، همـه    » موسى بـن عمـران    «اسم پدرش اسم حضرت     

بدانيد كسى كه او را در آن سرزمين غربت زيارت كند، خدا            
بخـشد، اگـر چـه مثـل عـدد       گناهان گذشته و آينده او را مى 

  1.هاى باران و برگ درختان باشد ستارگان و قطره
كسى كه قبر پدرم را     : فرمود) عليه السالم (» امام جواد «و  

 گناهان گذشته و آينده او      در طوس زيارت كند، خداى تعالى     
آمرزد و روز قيامت جايگـاهى بـراى او كنـار جايگـاه              را مى 

دهد، تـا زمـانى      قرار مى ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اكرم «
اين روايت به اسناد مختلف     (2.كه مردم از حساب فارغ شوند     

  ).نقل شده است
 فرزند فرزند من در   : فرمود) عليه السالم (» امام صادق «و  

سرزمين خراسان در شهرى كـه نـام فعلـيش طـوس اسـت،              
شود، كسى كه در آن سرزمين او را زيارت كند، در            كشته مى 

حالى كه حقّ او را بشناسد مـن بـا دسـت خـودم او را روز                 
كنم، اگر چه اهل گناهـان       گيرم و وارد بهشتش مى     قيامت مى 
  3.كبيره باشد

: فرمـود ) عليهما السالم (» على بن موسى الرّضا   «حضرت  
و مـسافرت كنـد     » شـد رحـال   «كسى كه براى زيـارت مـن        

  4.گردد شود و گناهانش آمرزيده مى دعايش مستجاب مى
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در خـدمت حـضرت     : گويـد  مى» هروى«شخصى به نام    
اى كـه    وارد بقعـه  ) عليهمـا الـسالم   (» على بن موسى الرّضـا    «

  .هارون الرّشيد در آنجا دفن است شديم
بر هارون الرّشيد بـا دسـتش       حضرت در آن مكان كنار ق     

اين خـاك مـن اسـت و        : خطّى به روى زمين كشيد و فرمود      
  .شوم من در اين جا به همين زودى دفن مى

اين مكان محلّ رفت و آمد شيعيان مـن و دوسـتان مـن              
  .خواهد شد

به خدا قسم كسى از اين شيعيان و دوستان مـرا زيـارت             
اى تعـالى   دهـد، مگـر آنكـه خـد        كند و به من سالم نمى      نمى

  1.دهد رحمت و بخشش را براى او واجب قرار مى
» آبـه «و اهل   » قم«اهل  : فرمود) عليه السالم (» امام هادى «

عليهمـا  (» على بن موسى الرّضا«به خاطر آنكه جدم حضرت    
آگاه . اند كنند، بخشيده شده   زيارت مى » طوس«را در   ) السالم

اى  راه، قطره باشيد، كسى كه آن حضرت را زيارت كند و در           
از باران بر او بريزد، خداى تعالى بدن او را بـر آتـش جهـنّم               

  2.گرداند حرام مى
مبادا گمان كنى كه اينها مبالغه است، زيرا        : استاد وقتى اين احاديث را خواند، گفت      

 از گناهـانش    اگـر واقعـاً   ( اى خداى تعالى انسان را براى بهشت خلق كرده و بـه بهانـه            
آمرزد، بخصوص اگر نسبت به دوستان خدا اظهار محبت كند و            را مى ، او   )پشيمان شود 

كنم كه براى پاك شدن از گناهـان،         قبر آنها را زيارت نمايد، پس من به شما توصيه مى          
  :به زيارت آن حضرت با آدابى كه دستور داده شده برويد، سپس استاد به من گفت
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ضرت كنى، بايد معتقد باشى كه آن ح       اولين كارى كه مى   
  . بيند و از حوائجت اطّالع دارد زنده است و تو را مى

 بدانى و به دسـتوراتى  االطاعة واجبآنكه او را امام    :دوم
رسيده توجه  ) عليهم السالم (» ائمه اطهار «كه از ناحيه مقدسه     

كاملى بنمائى و اگر با اين توجه و آدابى كه دستور داده شده             
كنم، عمل كنى، عينـا ماننـد        مىو من آنها را براى تو خالصه        

كسى كه به حمام رفته و خود را از تمـام آلودگيهـا شستـشو            
كرده و لباس تميز پوشيده و احساس سبكى عجيبى در خود           

  . كند، خواهى شد مى
علـى بـن موسـى      «اما خالصـه آداب زيـارت حـضرت         

  ).طبق روايات) (عليهما السالم(» الرّضا
  : اول

» ائمـه اطهـار   «تمـام آدابـى كـه از        بايد غسل كنى كه در      
براى زيـارت آن حـضرت رسـيده موضـوع          ) عليهم السالم (

  . غسل كردن تذكّر داده شده است
  : دوم

تـرين لباسـهايت را بپوشـى و خـود را            بهترين و پـاكيزه   
  . معطّر نمائى
  : سوم

روى  در راه كه به سوى مشهد و به سوى حرم مطهر مى           
ســبحان اهللا الحمدللّــه «: گــوئىمكــرّر ايــن چهــار جملــه را ب

  . »اكبر  اللّه االاللّه الاله
و توجه به معانى اين كلمات داشته باشـى و بـدانى كـه              

تـرين،   بايد در ضـمن راه خـود را بـراى مالقـات بـا عظـيم               
ترين مخلوق خداى تعالى     ترين و پاك   ترين، پرقدرت  محبوب

 شـده   آماده كنى و بعد به دستوراتى كه در كتب زيارت وارد          
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عمل نمائى و متوجه باشى كه منظـور از تمـام ايـن آداب و               
خوانى، توجه دادن تو است      ها مى  جمالتى كه در زيارت نامه    

ــضرت    ــدس ح ــام مق ــه مق ــى  «ب ــن موس ــى ب ــا عل         » الرّض
  ).عليهما السالم(

وقتى با آن حضور قلـب وارد حـرم مطهـر شـدى بايـد               
ت باشى، زيرا خـداى  بيشتر از هر چيز به فكر بخشش گناهان      

  :فرمايد تعالى در قرآن مى

θ s9 uρ)) öΝ ßγ ¯Ρ r& Œ Î) (# þθ ßϑ n= ¤ß öΝ ßγ |¡ àΡ r& x8ρ â™ !$ y_ (#ρ ã x øó tG ó™ $$ sù 

©! $# t x øó tG ó™ $# uρ ÞΟ ßγ s9 ãΑθ ß™ §9 $# (#ρ ß‰ y` uθ s9 ©! $# $ \/# §θ s? (($ VϑŠ Ïm §‘١  
زمانى كه مسلمانها گناه كردند و سپس خدمت تو         : يعنى

دند و از خدا طلب آمرزش گناهان خـود         رسي) اى رسول ما  (
هم طلب آمرزش كرد، آنگـاه      » رسول«را نمودند و براى آنها      

  .يابند خدا را بخشنده گناهان و قبول كننده توبه خود مى
       در تمـام شـئون     ) صلى اللّه عليه و آلـه     (» پيغمبر اكرم «و از نظر يك مسلمان خلفاء

انـد و آنهـا مـرده و زنـده          )ه عليـه و آلـه     صلى اللّ (» رسول اكرم «غير از نبوت همدوش     
و يـا   ) عليهما الـسالم  (» على بن موسى الرّضا   «ندارند و لذا اگر در حرم مطهر حضرت         

مقابل ضريح مقدس بنشينى و اقرار به گناهـان خـود           ) عليهم السالم (» ائمه اطهار «سائر  
النّـاس اسـت     حقّبكنى و براى هر يك از گناهان خود طلب آمرزش بنمائى و اگر گناه               

اگر واجبى است كه قابل جبران است و بايد قضايش را به جا آورى تـصميم              ادا كنى و  
يعنـى  » توبـه نـصوح   «بگيرى كه آنها را در اولين فرصت انجـام دهـى و بـه هـر حـال                   
  .ات قبول است بازگشت غيرقابل برگشت به سوى خدا از تمام بديها بنمائى، توبه

) عليهمـا الـسالم   (» على بـن موسـى الرّضـا      «ارت حضرت   زيرا گناهان گذشته با زي    
آمرزيده شده و با توبه و اقرار به گناهان و تصميم بر ترك گناهان در آينده، ديگر گنـاه                   
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گـردد واالّ اگـر بـه زيـارت آن حـضرت نرفتـه بـودى         ات قبول مـى   كنى، پس توبه   نمى
ائى از قبيل روزه تا     ات زحمات طاقت فرس    بايست براى پاك شدن از گناهان گذشته       مى

خـوابى و رياضـتهاى شـرعى     گوشت بدنت آب شود و نمـاز شـب و قيـام ليـل و كـم      
  .ات را بيامرزد پرزحمتى بكشى تا خداى تعالى گناهان گذشته

حاال با اين توجه به زيارت آن حضرت برو و كوشش كن كه شيطان در قلـب تـو                   
روى و دو    الى سـر مقـدس مـى      سوءظنّ به خدا را ايجاد نكند و بعد از زيـارت بـه بـا              

گـذارى و بـه يـاد بـديهايت اشـك            خوانى و سر به سـجده مـى        ركعت نماز زيارت مى   
ريزى، تا احساس سبكى عجيبى كه عالمت بخشش گناهان است بنمائى، اگـر ايـن                مى

برنامه را انجام دادى، لوحه قلبت را پاك نموده و خود را آماده براى دريافـت كمـاالت             
  .اى ه مقصد اصلى نمودهروحى و رسيدن ب

اى، حتما بـه مقـصد اصـلى         ضمنا با خود فكر نكنى، حاال كه از گناهانت پاك شده          
اى تنها خودت را آماده براى پذيرفتن حقايق و  اى، زيرا تو در اين مرحله توانسته     رسيده

  .اى كمال برنداشته سير الى اللّه بنمائى و هنوز حتى يك قدم به طرف
روايات حداكثر، تو پس از زيارت آن حضرت مثل وقتى هستى           زيرا طبق بعضى از     

اى يا مانند كودك قبل از تكليف كه هيچ گناه ندارد خواهى بـود،               كه از مادر متولّد شده    
تواند به اين حد اكتفا كند بلكه از اينجا تازه بايـد بـه سـوى                 طبيعى است كه انسان نمى    

دن از گنـاه و قبـولى توبـه انـسان از     كماالت روحى حركت نمايد و باألخره با پاك شـ    
  .شود اولياء خدا محسوب نمى

در اين جا من از استاد خدا حافظى كردم و طبق دستورات او به زيـارت حـضرت                  
مشرّف شدم، پس از زيارت، آثار قبولى توبـه و          )عليهما السالم (» على بن موسى الرّضا   «

ا را شكر كردم، كـه بحمداللّـه        پاك شدن از گناه را در خود كامالً احساس نمودم و خد           
   .مرا هدايت فرموده و از آن پس به پيمودن مراحل سير و سلوك پرداختم
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  »توبه حضرت آدم«
كرد و  يكى از دوستان مكرّر اين قضيه را براى ما نقل مى    

  :گفت مى
) عليهما الـسالم  (» موسى بن جعفر  « ماه رجب، يعنى روز شهادت حضرت        25روز  

كردند، حضور يافتم شخـصى كـه بـه           براى آن حضرت عزادارى مى     من در مجلسى كه   
را كـه دويـست     » حضرت آدم   «منبر رفته بود، مرد باتقوائى بود، وى در منبر قصه توبه            

كرد، من با شنيدن اين موضوع فوق العاده متوحش شدم، بلكـه       سال طول كشيد نقل مى    
انديشيدم كه اگر  م، با خود مىبايد بگويم كه در آن مجلس از خواب غفلت بيدار گرديد

اش ايـن همـه معطّلـى        توبه) طبق گفته منبرى  (با انجام يك عمل مكروه      » حضرت آدم «
توانم موفّق به توبه     داشته باشد، من با اين گناهان كبيره و معاصى بسيار زياد چگونه مى            

  .شوم
ا حال نشستم و ب اى مى چند روز خواب و خوراكى نداشتم و بيشتر اوقات در گوشه

  .كردم يأس گريه مى
يك روز يكى از علماء اهل معنى كه از حال من مطّلع شده بود، به سـراغم آمـد و                    

كه » حضرت آدم   «خداى تعالى از هر كس توقّعى دارد، اگر به          : مرا موعظه كرد و گفت    
ابوالبشر است و پيامبر است، اين قدر سـخت نگيـرد، ديگـران مـسأله قـوانين الهـى و                    

كننـد و در قـرآن بـراى امـت           اهميت تلقّـى مـى     و را خيلى بيشتر از اين بى      مخالفت با ا  
  :به خاطر آن حضرت اين آيه نازل شده) صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اسالم«

≅ è%)) y“ ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ èù u ó  r& #’ n? tã öΝ Îγ Å¡ àΡ r& Ÿω 
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ايـد، از    اى كـسانى كـه در گنـاه زيـاده روى كـرده            : بگو
رحمت خدا مأيوس نشويد، زيرا خداى تعالى تمـام گناهـان           

  .بخشد را مى
  .پس تو از رحمت خدا مأيوس نباش و كوشش كن تا از منجالب گناه نجات يابى

فته او مملو از اميد بـه       من طبق دستور آن عالم بزرگ به فكر توبه افتادم و قلبم با گ             
خوانـدم و مناجـات      كردم و نماز توبه مـى      رحمت الهى شد و همه روزه غسل توبه مى        

نقل شده، بعد از نماز توبه      2)عليه السالم (»امام صادق «و صيغه استغفار را كه از       1»تائبين«
  :گفتم نمودم و مكرّر مى مداومت مى

»    الّ ها لهالَّذى الا رُاللّهتَغْفاَس      مواتالـس ـديعب ومالْقَي ىالْحو
لَىع تُوباَنْ ي أَلُهاَس االِْكْرامِ واللِ وض ذُوالْجالْأَر3.»و  

را مقيد بودم كـه بخـوانم و        » ابو حمزه ثمالى  «و دعاى   » كميل«شبهاى جمعه دعاى    
ندم و نيز همـه     خوا فهميدم، اين دعاها را با توجه بيشترى مى        چون تا حدى عربى را مى     

  :گفتم روزه مى
»      ـومالْقَي ىالْحوالّ ها لهالَّذى الا رُاللّهتَغْفاَس     منُ الـرَّحيمالـرَّح

بديع السموات واالَْرضِ منْ جميعِ ظُلْمـى و جرْمـى و اسـرافى             
  4.»على نَفْسى و اَتُوب الَيه

سى كه در دو ماه چهارصد مرتبه اين استغفار         براى ك ) عليه السالم (» امام صادق «كه  
  .را بگويد، علم و مال را هم وعده فرموده است

   » پيـامبر اكـرم   «: فرمـود ) عليـه الـسالم   (» امـام صـادق   «و چون در حديث آمده كـه        
 و هفتـاد مرتبـه      »اَسـتَغْفرُاللّه «: فرمـود  هر روز هفتـاد مرتبـه مـى       )  عليه و آله   صلى اهللا (

                                                 

 . عشر خمسةالجنان، مناجات اول از مناجات  مفاتيح -1

 . الجنان تيح مفا-2

 . الجنان  مفاتيح-3

 . الجنان  مفاتيح-4
  



  ــــــــــــــــــــــــ         اهللا الي سير     ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            104  

كـردم و     من هم به خاطر تأسى به آن حضرت اين كار را مى            »وب الَى اللّه  اَتُ«: فرمود مى
  :نمودم و همه روزه مقيد بودم، اين مناجات را بخوانم حال خوشى پيدا مى

»            تَثْبيـت وحٍ وـةٍ نَـصبخْالصِ تَوبِا كلَيا تدنّى قَصا ماَللّه
       ا قَلْبٍ قَريحٍ و ءĤعد حيحٍ وص قْدلْ     عفَتَقَب مريحٍ، اَللّهلٍ صالنِ قَوع

منّى مخْلَص التَّوبـةِ و اقْبـالَ سـريعِ االَْوبـةِ و مـصارِع تَخَـشُّعِ                
الْحوبةِ و قابِلْ رب تَوبتى بِجزيلِ الثَّوابِ و كَريمِ الْمĤبِ و حـطِّ             

 قابِ والْع     غُنْمِ االْء ذابِ والْع رْفص       ـحام جابِ وتْرِ الْحس يابِ و
اللّهم ما ثَبت منْ ذُنُوبى و اغْسلْ بِقَبولها جميع عيوبى و اجعلْهـا         
جاليةً لقَلْبى شاخصةً لبصيرَةِ لُبى، غاسلَةً لدرنى، مطَهرَةً لنَجاسـةِ          

وفـاء بِهـا بـصيرَتى      بدنى، مصححةً فيها ضَميرى ، عاجِلَةً الَى الْ       
واقْبلْ يا رب تَوبتى فَانَّها تَصدر منْ اخْالصِ نيتى و محضٍ مـنْ           
         ريرَتى وس فى نَقاء هادتاجتى وفاالًفى طَوِيتاحصيرَتى وحيحِ بتَص

        ملُ اللّهاجتى وبِطاع رِكلى اَمةً اسارِعم تى وِنابـةِ   تَثْبيتا الببِالتَّو 
عنّى ظُلْمةَ االِْصرارِ وامح بِها مـا قَدمتُـه مـنَ االَْوزارِ واكْـسنى       
لباس التَّقْوى وجالبيب الْهدى فَقَد َخلَعـت رِبـقَ الْمعاصـى عـنْ             
              بكا رـستَمسدى مـسـنْ جـرْبالَ الـذُّنُوبِ عس تنَزَع لَدى وج

 م كترـنَ             بِقُدتى مبعا تَـودتَوـسم ـكزَّتلـى نَفْـسى بِعتَعينا عس
             قارِنـا بِـهم كتمـصـذْالنِ بِعـنَ الْخما متَصعم ،كبِخَفْرَت النَّكْث

الّ بِكةَ االقُو لَ وو1.».الح  
امام زين  «و همه روزه دعاى طلب توبه را كه در كتاب صحيفه سجاديه از حضرت               

 هر دعائى كه بـراى قبـولى   خواندم و باألخره دائماً نقل شده مى) عليه السالم (» نالعابدي
  .كردم و مداومت داشتم توبه مفيد بود، از كتب ادعيه انتخاب مى
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 و با حسن ظنّ به پروردگار احساس كردم كـه خـداى تعـالى مـرا          تا آنكه بحمداهللا  
  .ام را قبول كرده است بخشيده و توبه

  :ين اعمال، با راهنمائى استادم به من دست داده بود، عبارت بودند ازحاالتى كه از ا
العاده معنوى، مثل كسى     احساس سبكى عجيبى كه غيرقابل وصف بود و لذّت فوق         

  .كه صددرصد نابسامان بوده و حاال صد در صد سامان گرفته است
نوس كردم خداى تعالى صددرصد بـا مـن مـأ          توجهم به قدرى زياد بود كه فكر مى       

  .بينم زند و من او را مى شده و با من حرف مى
و من با حسن ظنّى كه به پروردگارم داشـتم،          .  اينها عالمت قبولى توبه من بود      طبعاً

يقين كردم كه خداى تعالى مرا بخشيده است و بايـد بـه بقيـه مراحـل سـير و سـلوك                      
شد و من مطالب فوق را      لذا نزد استادم رفتم وقتى او از حاالت و اعمالم جويا            . بپردازم

مشروحا براى وى شرح دادم، قبولى توبه مرا تأييد كرد و مراحل بعد از توبه را به مـن                   
تعليم داد و من طبق دستور او آن مراحل را پيمودم و توانستم توبه نصوح بكنم و خود                  

  .را به كمال نسبى برسانم
  
  

  »همسايه شفاعت كرد«
 چنـد مرتبـه بـه مـن تـذكّر داده بـود نكـنم،                بچه بودم، يك روز كارى را كه پدرم       

خواسـت مـرا كتـك       العاده از من عصبانى بود و مـى        برخالف ميلش انجام دادم، او فوق     
كه من از راهى (شد، باألخره تصميمى گرفت  بزند ولى مهر پدريش از تنبيه من مانع مى

د كـه وقتـى در      ، رفته بود همسايه را ديده بود و از او تقاضا كـرده بـو              )متوجه آن شدم  
خواستم فرزندم را بـزنم، تـو فـورا خـودت را             فالن ساعت من چوب را برداشتم و مى       

خودت تصميم بگير كه او را      : همسايه گفته بود  . برسان و نگذار كه من او را كتك بزنم        
  .كتك نزنى پدرم در جواب گفته بود كه اين عمل چند فائده دارد
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گـردد   شود و بر او معلوم مـى       زشت است مى  آنكه او متوجه گناهش كه چقدر       :اول
  . كه مجازاتش كتك بوده است

فهمد كه من براى همسايه يعنى جنابعالى احترامى قائلم و به خاطر شـما از                مى:دوم
  . كنم مجازاتش صرف نظر مى

خواهم آزرده شود و كتك بخورد طبعـا او را           چون من او را دوست دارم، نمى      :سوم
خواهم در تربيتش كوتاهى كرده باشم و جلو كارهاى زشـتش را             زنم و بعالوه نمى    نمى

لذا از شما تقاضا دارم كه وقتى من چوب را بلند كـردم و خواسـتم او را                  . نگرفته باشم 
او هم اين كار را انجـام داد        . كتك بزنم فورا دست مرا بگيريد و نگذاريد من او را بزنم           

وجه شدم و در همان كودكى با خود        و من آن روز كتك نخوردم ولى زشتى عملم را مت          
تر آنكه پـس     كردم پدرم عجب مرد با عقل و باهوش و حكيمى است و عجيب             فكر مى 

ولى اين دفعه خـودم     ! از آن قضيه من يك مورد ديگر هم عمل خالفى را مرتكب شدم            
از همسايه درخواست كردم كه شفاعت مرا بكند، او هم شفاعت كرد و من ديـدم ايـن                  

تو خودت قبـل از كتـك خـوردن، زشـتى           : گفت  بهتر خوشش آمد، زيرا مى     دفعه پدرم 
  . اى اى و ارزش و احترام همسايه را نزد من متوجه شده كارت را فهميده

باألخره اين قضايا در ذهن من بود، تا آنكه بعدها يعنـى وقتـى بـزرگ شـدم و بـه                     
ن حكمتـى را كـه      متوجه شدم كه شفاعت عينا همـا      . مسأله شفاعت در اسالم برخوردم    

  .پدرم از عملش در نظر گرفته بود، دارا است
و . قرار دهد خواهد، اوليائش را نزد مردم محبوب يعنى از جائى كه خداى تعالى مى

خواهد زشتى و جزاى اعمال بدشان را به آنان  و مى. خواهد بندگانش را عذاب نكند مى
  .بفهماند

الهائى از جوانيم گذشته بود و مبتال بـه         شفاعت را قرار داد و لذا من بعد از آنكه س          
دانـستم   معاصى و گناهان زيادى شده بودم و سنگينى گناه پشتم را خم كرده بود و نمى               

چگونه از اين همه معاصى نجات پيدا كنم، به يكى از علماء علم اخالق مراجعه كـردم                 
باألخص ) المعليهم الس(» عصمت و طهارت«با توسل به خاندان : گويد ديدم، به من مى

امامزادگان و اولياء خدا و مظلومين دوران اول اسالم كه جان خود را فـداى ايـن ديـن                   
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اند و تقاضاى شفاعت از آنها و طلب عفو و بخشش از خداى تعـالى كـن،     مقدس كرده 
زيرا خداى تعالى آنها را شفيع بنـدگانش قـرار داده و اگـر آنهـا تـو را شـفاعت كننـد،            

شود من چون معنى شفاعت را از كودكى فهميده بـودم، سـخن او    ىگناهانت بخشيده م  
  .خيلى بر دلم نشست و دانستم تنها راه نجات من همين معنى است

بـه نظـر شـما در چـه مـدت؟ و بـا چـه                : لذا از آن عالم بـزرگ سـؤال كـردم كـه           
خصوصيات؟ اين برنامه را بايد انجام دهم، تا زودتر به هدف برسـم؟ اسـتادم بـه مـن                   

اول بدان كه ارواح اولياء خدا آزادند و آنها داراى نيـروى فـوق العـاده الهـى و                   : مودفر
زننـد و دعـاى آنهـا        اند و با او حـرف مـى        معنوى هستند و آنان با خداى تعالى مأنوس       

لذا اگر واسطه تو شوند و تو       . مستجاب است و خداى تعالى به آنها محبت زيادى دارد         
اگـر  : سـپس اسـتاد فرمـود     . بخـشد   تمام گناهان تو را مى     را شفاعت كنند، خداى تعالى    

توسل كنى بسيار خوب است ولى چون در        ) عليهم السالم (» چهارده معصوم «بتوانى به   
اند و مـن     خواهد اوليائش را اكرام كند و چند نفر تجربه كرده          شفاعت، خداى تعالى مى   

ر مؤثّر باشد، اگـر چهـل روز        كنم بسيا  دانم و فكر مى    آنها را برخالف دستور اسالم نمى     
شوند و آنها نزد خدا خيلى عزيزنـد،         به اين اولياء خدا كه كمتر مردم به آنها متوسل مى          

توسل كنى و از آنها طلب شفاعت نمائى و آنها را واسطه خود قرار دهـى و آنـان نـزد                     
  .پروردگار براى تو طلب عفو نمايند، خداى تعالى توبه تو را قبول خواهد كرد

كـه قبـرش در     ) صـلى اللّـه عليـه و آلـه        (» ابراهيم پسر پيغمبر اكـرم    «حضرت  :ولا
  . قبرستان بقيع است

كـه مرقـد پـاكش در كـربالء معـالّ           ) عليه السالم (» ابوالفضل العباس «حضرت  :دوم
  . است

كـه قبـر مقدسـش در كـربالء پـائين پـاى       ) عليه السالم (» على اكبر «حضرت  : سوم
  . است) عليه السالم(» اءسيدالشّهد«حضرت 

ــارم ــى اصــغر«حــضرت :چه ــسالم(» عل ــه ال ــسر حــضرت ) علي ــشّهداء«پ          » سيدال
او را در كنـار     ) عليهمـا الـسالم   (» حسين بن على  «حضرت  : گويند كه مى ) عليه السالم (

  . خيام حرم دفن كرده است
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ميان شهداء دفن   كه در كربالء در     ) عليهما السالم (» قاسم بن الحسن  «حضرت  :پنجم
  . است

كه بدن او را در كنار شهر       ) عليهم السالم (» زيد بن على بن الحسين    «حضرت  :ششم
  . كوفه آتش زدند و خاكسترش را به باد دادند

كـه ظـاهرا در     ) علـيهم الـسالم   (» يحيى بن زيد بن على بن الحسين      «حضرت  :هفتم
  . ن استدف» گنبد كاووس«و يا در » مشهد«ميامى شصت كيلومترى 

 »قـم «كه در شـهر     ) عليهم السالم (» معصومه بنت موسى بن جعفر    «حضرت  : هشتم
  .مدفون است

كه در شيراز مدفون است     ) عليهم السالم (» احمد بن موسى بن جعفر    «حضرت  :نهم
  . است» شاهچراغ«و معروف به 

مـدفون  » زنجان«كه در   ) عليهم السالم (» ابراهيم بن موسى بن جعفر    «حضرت  :دهم
  . ستا

در » كاشـمر «كـه در    ) عليهم الـسالم  (»  بن موسى بن جعفر    ةحمز«حضرت  : يازدهم
مـدفون  » رى«در شـهر    ) عليه الـسالم  (» عبدالعظيم«و يا در كنار قبر حضرت       » باغ مزار «

  . است
كـه بـين راه     ) عليهما السالم (» سيد محمد بن االمام على الهادى     «حضرت  : دوازدهم

  . استسامراء و بغداد مدفون 
  . كه در شهر قم مدفون است) عليهما السالم(» على بن جعفر«حضرت : سيزدهم
  . كه در شهر قم مدفون است) عليه السالم(» موسى مبرقع«حضرت :چهاردهم
كـه در ده    ) عليهمـا الـسالم   (» زينب كبـرى دختـر اميرالمـؤمنين      «حضرت  : پانزدهم

  . كيلومترى شهر دمشق سوريه مدفون است
كه در قاهره مصر مدفون     ) عليها السالم (» ام كلثوم زينب صغرى   «ضرت  ح:شانزدهم

  . است
كـه در بـاب الـصغير شـهر         ) عليهم الـسالم  (» سكينه بنت الحسين  «حضرت  :هفدهم

  . دمشق سوريه مدفون است
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كـه در محلّـه خـراب شـهر         ) عليهما السالم (» رقيه بنت الحسين  «حضرت  :هيجدهم
  . دمشق سوريه مدفون است

كه در قبرستان ابوطالب شهر مكـه       ) عليها السالم (» خديجه كبرى «حضرت  :همنوزد
  .مدفون است
كـه در   ) صلى اللّه عليه و آلـه     (» رسول اكرم «بنت وهب مادر    » آمنه«حضرت  :بيستم

  . شهر مكّه مدفون است
      » العبــاس ابوالفــضل«مــادر محترمــه حــضرت » البنــين ام«حــضرت :بيــست و يكــم

  .  كه در مدينه منوره مدفون است)عليه السالم(
روحـى  » عـصر  ولـى «مادر حضرت   ) عليها السالم (» نرجس«حضرت  :بيست و دوم  

  . فداه كه در سامراء مدفون است
كـه در   ) عليهمـا الـسالم   (» امام محمد تقـى   «دختر  » حكيمه«حضرت  :بيست و سوم  

  . سامراء مدفون است
  . فون استكه در مدائن مد» سلمان«حضرت :بيست و چهارم
  . بين مكّه و مدينه مدفون است) ربذه(كه در واسطه » ابوذر«حضرت :بيست و پنجم
  . كه در كاظمين مدفون است» سيد رضى«:بيست و ششم
  . كه در كاظمين مدفون است» سيد مرتضى«:بيست و هفتم
  . كه در نجف اشرف مدفون است» سيد بحرالعلوم«:بيست و هشتم
  . كه در نجف اشرف مدفون است» طاووسسيد بن «:بيست و نهم

  . كه در شهر اصفهان مدفون است) اللّه تعالى عليه رضوان(» عالّمه مجلسى«:ام سى
  . كه در نجف اشرف مدفون است» عالّمه حلّى«:سى و يكم
  . كه در نجف اشرف مدفون است» مقدس اردبيلى«:سى و دوم
  . اشرف مدفون استكه در نجف » سيد ابوالحسن اصفهانى«:سى و سوم

  . كه در شهر قم مدفون است» اللّه بروجردىةيآ«:سى و چهارم
  .كه در نجف اشرف مدفون است» شيخ مرتضى انصارى«:سى و پنجم
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  . كه در كوفه مدفون است) عليهما السالم(» مسلم بن عقيل«حضرت :سى و ششم
» صرولى عـ  «نائب خاص حضرت    » عثمان بن سعيد عمروى   «حضرت  :سى و هفتم  

  ). عجل اللّه تعالى فرجه(
ولى «نائب دوم حضرت    » محمد بن عثمان بن سعيد عمروى     «حضرت  :سى و هشتم  

  . روحى فداه» عصر
  . روحى فداه» اللّه ةبقي«نائب سوم حضرت » حسين بن روح«حضرت :سى و نهم

كـه ايـن چهـار نائـب خـاص در بغـداد             » على بن محمـد سـمرى     «حضرت  :چهلم
  . اند مدفون

اگر در مدت چهل روز توانستى به ارواح اين اولياء خدا توسل كنى و جز بخشش                
 بدان كه تمام گناهانت آمرزيده خواهد شـد         گناهانت از آنها چيز ديگرى نخواهى قطعاً      

زيرا اين افراد نزد خدا آبرو دارند و خداى تعالى به خاطر آنها هم كه شده به تو لطـف                    
  .و محبت خواهد فرمود

 مدت چهل روز طبق دستور استاد همه روزه به اين عزيزان بـا زبـان خـودم      من در 
گفـتم و سـپس از هـر يـك از آنـان              يـك آنـان سـالم مـى        يعنى اول به روح پاك يـك      

خواستم مرا شفاعت كنند و براى گناهانم از خداى تعالى طلـب آمـرزش نماينـد و                  مى
رى در رؤيـا و مكاشـفه       خوب يادم هست كه مكرّر در همان مـدت در خـواب و بيـدا              

دهند و باألخره با وساطت آنان خداى        كردم كه آنها به من جواب مثبت مى        احساس مى 
تعالى مرا آمرزيد و بلكه در چند روز آخر استاد به من گفته بود حاال كه اين عزيزان به                   

نت را اند از آنان بخواه كه آنها از خدا بخواهند تا خداى تعالى گناها تو عنايت پيدا كرده
 به حسنات تبديل كند و من اين كار را كردم و بحمداللّـه كـامالً احـساس نمـودم كـه                    

با آنكه خودش   ! خداى تعالى به من اين لطف را فرموده، چرا اين لطف را نداشته باشد             
كند، پـس    خدا گناهان بندگانى را كه توبه كنند به حسنات تبديل مى          : در قرآنش فرموده  

مند نگردم و باألخره موفق شدم از اين راه به حقيقـت             ى بهره چرا من از اين فيض عظم     
توبه برسم و از آن به بعد خانه دلم را مثل اطاقى كه انسان زحمـت زيـادى كـشيده تـا                    

ترين  صددرصد تميزش كند و كامالً آن را جاروب نمايد، چگونه دوست ندارد كوچك            
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حمات چهل روزه خانه دلـم  داشتم بعد از آن ز  من هم دوست نمى   ! آشغالى در آن بيفتد   
اگر خداى نكرده   : گفت ترين گناهى آلوده شود و حتّى بعدها استاد به من مى           به كوچك 

يك وقت از تو گناهى سرزد، همان گونه كه وقتـى در اطـاق تميـزى كـه كـامالً آن را                      
بـه  گذارند بماند، تا باز اطاق       دارند و نمى   اند، آشغالى بيفتد فورا آن را برمى       نظافت كرده 

صورت اول برگردد، همين طور تو نبايد بگذارى گناهت بر دوشت بمانـد بلكـه بايـد                 
  .فورا توبه كنى و خانه دلت را هميشه پاكيزه نگهدارى

اين دستورات بسيار پرارزش بود و من به آنها عمل كردم و بعد از آن استاد مرا بـه                   
  . راهنمائى فرمود مرحله بعدى سير الى اللّه

  
  

  »دنقرآن خوان«
همه روزه الاقل نيم جزء قرآن با تدبر و توجه بـه            : پدرم در جوانى به من گفته بود      

كردم و زنگارهاى آينه قلب خود را بـه          من هم به اين دستور عمل مى      . معانى آن بخوان  
كردم كه تالوت قـرآن مجيـد        اما فكر نمى  . نمودم وسيله تالوت آيات قرآن شستشو مى     

شد، زيرا روزى كه من و دوستم كه صددرصد با من همفكر بود             اين همه فائده داشته با    
و خواستيم با هم راه كماالت روحى را در پيش بگيريم و از استادى كمـك خواسـتيم،                  

كار كنى تا بتوانى قدم بـه مراحـل         » توبه«استاد به دوستم گفت تو بايد مدتها در مرحله          
ها را طورى تنظيم كنـد كـه    امهكماالت روحى بگذارى، دوستم از استاد خواست كه برن     

بينم  من در روح تو تاريكيهائى مى     : ما هر دو با هم به پيش برويم ولى استاد به او گفت            
كشد تا آنها رفع شود ولى در اين شخص چنـين تاريكيهـائى وجـود                كه مدتى طول مى   

ـ            : ندارد، دوستم به استاد گفت     ات ما هر دو صددرصد با هم در اعمال و رفتار و اخالقي
  .دهم كند من هم انجام مى يكى هستيم او هر چه مى
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آيـا تـو    : كنم اين چنين باشد، به همين خاطر از من پرسـيدند           فكر نمى : استاد گفت 
عبادت خاصى دارى كه تو را از آلودگيها پاك كرده و ايـن چنـين قلـب تـو را صـاف                      

  نموده است؟
ـ         من با آنكه نمى    راى كـسى بگـويم ولـى    خواستم قرآن خواندن همه روزه خود را ب

خـوانم، اسـتاد     بله، من همه روزه نيم جزء قـرآن مـى         : چون استاد امر كرد، به آنها گفتم      
  .همين است كه تو نيازى به توبه با زحماتى كه دوستت بايد بكشد ندارى: فرمود

العاده پر زحمـت بـود،       اش داد كه فوق    اى به دوستم براى توبه     آن وقت استاد نسخه   
اگر من از حاال تصميم بگيـرم كـه همـه روزه يـك جـزء قـرآن                  : د گفت دوستم به استا  

تـو بايـد همـين    : توانم خود را از آلودگيهاى گناه پاك كنم؟ استاد فرمود          بخوانم آيا نمى  
اول . ام انجام دهى تا بتوانى به مراحل كماالت روحى قدم بگذارى نسخه را كه من گفته

جزء الاقل قرآن بخوانى و بعد به دستوراتى         مآنكه بايد تو هم مثل رفيقت همه روزه ني        
  .در ضمن روايتى بيان فرموده عمل كنى) صلى اللّه عليه و آله(» پيامبر اكرم«كه 

  . بايد كسانى را كه با تو خصومتى دارند راضى نمائى:اول
دادى عبادتى   اى كه انجام مى    بايد بر عبادات مستحبه   :دوم

  . را اضافه كنى
پوشيدى،  گونه كه قبالً براى گناه لباس مىبايد آن :ســوم

  . ديگر نپوشى و لباست را تغيير دهى
دوستانى را كه با آنها در زمان معصيت آشنائى و          : چهارم

رفاقت داشتى، همه را ترك كنـى زيـرا آنهـا تـو را بـاز هـم                  
  . ممكن است وسوسه كنند و به گناه بكشانند

ـ   مجالسى كه در گذشته داشـته     : پنجـم د تغييـرش   اى، باي
  . دهى و آنها را به مجالس ياد خدا تبديل نمائى

بايد زندگى و وسائل منزل و تزئيناتى كـه تـو را            :ششــم
كشانده، تغيير دهى و به وسـائل و تزئينـاتى           به سوى گناه مى   

  . كه تو را به سوى خدا بكشاند تبديلشان نمائى
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بايد اخالق و افكارت را تغيير دهـى و جـز نيـت             :هفتـم
  . و صفات حسنه چيز ديگر نداشته باشىخير 

بايد وسعت نظر و شرح صدر و دستى باز داشته   : هشتـم
  . باشى

بايد آرزوهاى دنيائى را كم كنى و زبانت را حفظ          : نهــم
  . كنى

بايد زيادى خوراك و قوت خـود را در راه خـدا    : دهــم
ــفره     ــشريفات س ــوردن و ت ــته در خ ــد گذش ــدهى و مانن ب

  . روى نكنى زياده
بـه   وقتى اين صفات در تو خوب جايگزين گرديد و تو         

  1.ات قبول است اينها عادت كردى، آن وقت توبه
سپس استاد براى به وجود آمدن هر يك از اين صفات دستورى داد كه مـن بيـشتر                  

اى كه ممكن است انـسان ماشـين وجـودش را            از همه متوجه شدم كه بايد به هر نحوه        
خدا برگرداند، زيرا اگر قلبش توبه كرد ولى در اعمال باز صددرصد به سوى خدا و راه       

هم معصيتكار بود و يا به عكس اگر اعمالش صحيح بود ولـى قلـبش محبـت گنـاه را                    
  .داشت كامالً توبه نكرده و صددرصد به سوى خدا بر نگشته است

الاقـل روزى هـزار     : گفـت  كرد و مـى    را توصيه مى  » يا تواب «استاد زياد گفتن ذكر     
رتبه اين نام مقدس را به زبان جارى كنيد و مطمئن باشيد خـدا توبـه معـصيتكاران را                  م

  .دارد كند و اگر شما يك گام به سوى او برداشتيد او ده قدم به سوى شما برمى قبول مى
) عليه الـسالم (» امام صادق«: گفت كرد و مى استاد بسيار استغفار كردن را توصيه مى      

  :فرموده
 كـسى كـه از خـدا        »تغفار لم يحرم التوبة   من اعطى االس  «

طلب بخشش كند از رسيدن به توبه واقعى محـروم نخواهـد       
  .شد

                                                 
  .33، صفحه 6بحار جلد  -1
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كرد كه حالت پشيمانى از گنـاه را بـه خـود بـسيار تلقـين كنيـد و                    استاد توصيه مى  
زيرا توبه در حقيقت همان پـشيمانى       . بكوشيد تا از گناهان گذشته واقعا پشيمان گرديد       

  .است
 توبه1»كفى بالندم توبة  «: فرمود) عليه السالم (» امام باقر «

  .»كند گردد و كفايت آن را مى با پشيمانى حاصل مى
توبه كنيد تا محبوب خدا باشيد و خدا شـما را دوسـت بـدارد               : سپس استاد فرمود  

  :فرمود) عليه السالم(» اميرالمؤمنين«زيرا 
حـب  توبوا الى اللّه عزوجل و ادخلوا فى محبته فان اللّه ي          «

  2.»التوابين و يحب المتطهرين، والمؤمن تواب
برگرديد به سوى خداى عزّوجل و داخـل شـويد          : يعنى

ــالى     ــداى تع ــرا خ ــار زي ــت پروردگ ــت و محب تحــت عناي
دارد و اساسـا مـؤمن       كنندگان و پاكيزگان را دوست مـى       توبه

  .كننده است بسيار بسيار توبه
تـرين كـسان     نزد خداى تعـالى محبـوب     بلكه توبه كننده    : استاد اضافه كرد و فرمود    

  :فرمودند) عليهما السالم(» على بن موسى الرّضا«است، زيرا حضرت 
مثل المؤمن عنداللّه عزوجـلّ كمثـل ملـك مقـرَّب و ان             «

ء احب الـى     المؤمن عنداللّه عزوجل اعظم من ذلك و ليس شى        
د مثَل مؤمن در نـز    : يعنى.3»اللّه من مؤمن تائب او مؤمنة تائبة      

خداى تعالى مثل ملك مقـرّب اسـت بلكـه مـؤمن بـاالتر و               
تر  تر از ملك مقرّب است و در نزد خدا چيزى محبوب           عظيم

  .كننده نيست از مرد و زن توبه
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و اين را هم بدانيد كه اگر واقعا توبه كنيـد، مثـل ايـن اسـت كـه از روز اول گنـاه                        
از قول جد بزرگـوارش     ) ا السالم عليهم(» على بن موسى الرّضا   «ايد زيرا حضرت     نكرده

  :فرمود) صلى اللّه عليه و آله(» رسول اكرم«
كسى كه از گناه توبه كند مثل كـسى اسـت كـه              1»التّائب من الذَّنب كمن الذنب له     «

  .گناه ندارد
روز چهارشـنبه و روز پنجـشنبه و روز جمعـه را            : سپس استاد به من دستور داد كه      

توبه كنم و بعد دو ركعت نماز توبه بخوانم و از خداى            و شب شنبه غسل      2روزه بگيرم 
اگر ايـن توبـه را انجـام داديـد و ايـن      : تعالى تقاضا كنم كه مرا عفو نمايد و بعد فرمود      

شويد كه ديگر بوى گند گناهان از شما بـه شـامه             استغفار را نموديد به قدرى معطّر مى      
عنى تصميم بگيريد به هيچ وجه به     به شرط آنكه توبه نصوح كنيد ي      3رسد اولياء خدا نمى  

  5.و ظاهر شما با باطنتان يكى باشد4آن گناهان برنگرديد
ترسم خداى تعالى مرا نبخشد زيرا گناهـان مـن           مى: در اينجا دوستم به استاد گفت     

كنم به اين آسانى بخشيده شوم يا بتوانم به سوى خدا با ايـن               زياد است و من فكر نمى     
  .همه معاصى برگردم

» امـالى « در كتـاب     اللّـه  ةرحمـ » شيخ صدوق «اى را كه     پس بيائيد قصه  : د فرمود استا
آورده براى شما نقل كنم تا از سوءظنّ به پروردگار نجات پيدا كنيد و بدانيـد كـه اگـر                    

كند اگـر چـه انحـرافش زيـاد و           اش را قبول مى    كسى واقعا توبه كند خداى تعالى توبه      
  .گناهش بسيار پر اهميت باشد

                                                 
  .21، صفحه 6بحار جلد  -1

  .22، صفحه 6ر جلد بحا -2

  .22، صفحه 6بحار جلد  -3

  .22، صفحه 6بحار جلد  -4

  .22، صفحه 6بحار جلد  -5
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ــل« روز يــك ــن جب ــاذ ب ــزل » مع ــه من ــرم«ب ــامبر اك       »پي
براى مالقات با آن حضرت در حـالى        ) صلى اللّه عليه و آله    (
اى  كرد وارد شد و سالم كرد و در گوشـه           گريه مى  شديداً كه

جواب سالم او   ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اكرم «نشست  
؟ چـه   كنـى  اى معاذ چرا اين قـدر گريـه مـى         : را داد و فرمود   

دمِ در  » اللّـه  رسول«يا  : باعث گريه تو شده است؟ عرض كرد      
جــوان الغرانــدام خــوش رنــگ و زيبــا صــورتى ايــستاده و 

خواهد خدمتتان برسد، اما با آن كه جوان است ماننـد زن             مى
كنـد كـه گريـه او سـبب          ريزد و ناله مـى     بچه مرده اشك مى   

  .ناراحتى و گريه من شده است
اى معـاذ   : فرمـود ) ى اللّـه عليـه و آلـه       صل(» پيامبر اكرم «

برخيز و برو او را به داخل منزل راهنمائى كن، تا ببينم چـرا              
گريد؟ معاذ برخاست و رفت آن جوان را به          او اين چنين مى   
مـشرّف  ) صلى اللّه عليه و آلـه     (» رسول اكرم «محضر مقدس   

سالم ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اكرم «نمود، آن جوان به     
: كرد، آن حضرت جـواب سـالم او را داد و بـه او فرمودنـد               

  كنى؟ براى چه اى جوان اين قدر گريه مى
چطور گريـه نكـنم و حـال آنكـه گناهـانى            : عرض كرد 

ام كه اگر خداى تعالى بخواهد مـرا بـه بعـضى از آنهـا                كرده
دانم كه   مؤاخذه كند قطعا بايد مرا وارد جهنّم نمايد و من مى          

  .واهد كرد و هرگز مرا نخواهد بخشيداو مرا مؤاخذه خ
آيـا مـشرك    : فرمود) صلى اللّه عليه و آله    (» رسول اكرم «
  اى؟ اى؟ و چيز ديگرى را در مقابل خدا پرستيده شده

بـرم بـه خـدا از اينكـه بـراى پروردگـارم              پناه مى : گفت
شايد كسى را كه خدا حرام كـرده        : شريك قائل باشم، فرمود   

  اى؟ بكشى به قتل رسانده
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صلى اللّه  (» پيامبر اكرم «ام،   نه اين كار را هم نكرده     : گفت
بنابر اين خدا تو را خواهـد بخـشيد اگـر           : فرمود) عليه و آله  

  .چه گناهت بزرگتر از كوههاى بلند باشد
  .گناه من از آنها بزرگتر است: جوان گفت

خـدا تـو را     : فرمود) صلى اللّه عليه و آله    (» رسول اكرم «
اهانت از زمين هفت گانه و درياهاى آن        بخشد اگر چه گن    مى

و ريگهاى بيابان و درختان و آنچه در آن از خلق خدا هست             
  .بيشتر باشد

  .گناهان من از آنها هم بزرگتر است: جوان گفت
خدا گناهان  : فرمود) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اكرم «

بخـشد اگـر چـه ماننـد آسـمانهاى هفـت گانـه و                تو را مـى   
  . عرش و كرسى باشدستارگانش و

  .گناهان من از آن هم بزرگتر است: جوان گفت
به حال  ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيامبر اكرم «در اين موقع    

واى بر تو اى جوان گناه تـو        : غضب او را نگاه كرد و فرمود      
  بزرگتر است يا پروردگارت؟

منـزّه اسـت    : گفـت  جوان به خاك افتاد در حالى كه مـى        
! »رسـول اللّـه   «تر از او نيـست يـا         عظمتخداى من چيزى با   
  .تر از هر عظيمى است خداى من باعظمت

آيا گنـاه بـا     : فرمود) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اكرم «
  تواند ببخشد؟ عظمت را به غير از خداى عظيم مى

  .و ديگر جوان ساكت شد! نه به خدا قسم: جوان گفت
حـاال اى   : مـود فر) صلى اللّه عليـه و آلـه      (» پيغمبر اكرم «

جوان براى من يكى از گناهانت را شرح بده، تـا ببيـنم چـه               
  !اى؟ كرده
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من هفت سال اسـت كـه       » اللّه رسول«يا  : آن جوان گفت  
ها  كنم و كفن مرده    يعنى قبرها را نبش مى    . كنم كفن دزدى مى  
  .فروشم آورم و مى را بيرون مى

ا روزى دخترى از دختران انصار از دنيا رفت، وقتى او ر          
به قبرستان بردند و دفن كردند و خويشاوندانش از سـر قبـر             

مـن بـه سـر قبـر او         . برگشتند و شب همه جا را تاريك كرد       
رفتم و قبر او را باز كردم و كفن او را برداشـتم و بـدن او را               
لخت كنار قبر انداختم و تصميم گرفتم كه برگـردم، ناگهـان            

آيا سفيدى شكم   : شيطان او را به من جلوه داد و به من گفت          
كرد، تا آنكه من     بينى و مرتّب مرا وسوسه مى      و رانش را نمى   

اختيار با او مجامعت كردم وقتى او را گذاشـتم           برگشتم و بى  
اى جـوان   : گفـت  رفتم صدائى از پشت سرم آمد كه مى        و مى 

واى بر تو آيا نترسيدى از خدائى كه جزا دهنده اسـت؟ روز             
تو مرا عريان و جنب بـاقى   ! يمايست قيامت من و تو نزد او مى      

گذاشتى و من روز قيامت بـا ايـن وضـع در محكمـه الهـى                
ايستم، پس واى بر جوانى تو و آتش جهنّم، لـذا مـن اى               مى

ام  كنم كه با اين عملـى كـه انجـام داده           رسول خدا گمان نمى   
  .بوى بهشت را استشمام كنم

سق از  اى فا : فرمود) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اكرم «
ترسم من هم به آتش تـو بـسوزم، چقـدر     من دور شو كه مى 

پيغمبـر  «اى و آن قـدر       تو خود را به آتش جهنّم نزديك كرده       
اين جمالت را تكرار كرد و بـه        ) صلى اللّه عليه و آله    (» اكرم

  .اش بيرون نمود او اشاره فرمود، تا او را از خانه
 به كوهى   آن جوان هم به راه افتاد و از شهر خارج شد و           

از كوههاى مدينه پناه بـرد و لباسـى از مـوى كـه بـدنش را                 
خورد پوشيد و دستهايش را به گردن خـودش غُـل زد و              مى

اين بنـده تـو بهلـول اسـت كـه در            : مشغول دعا شد و گفت    
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مقابلت غُل به دستهايش زده است، خدايا تو كسى هستى كه           
 گناهـانم   ام، خـدايا از    دانى كه من چكاره    شناسى و مى   مرا مى 

پشيمانم، به خدمت پيامبرت با حال توبه رفتم، او مـرا طـرد             
خواهم و   كرد و بيشتر مرا به وحشت انداخت، پس از تو مى          

دهم، به اسم و جالل و عظمت سلطنتت كه اميـد            قَسمت مى 
مرا به يأس مبدل نفرمائى، آقاى من درخواست مرا رد مكـن            

ه چهـل شـبانه     و مرا از رحمت خود مأيوس نفرما و بـاألخر         
گفـت و گريـه      روز از اين كلمات در ميان كوههاى مدينه مى        

گريـستند، روز   ها و وحوش به حـال او مـى         كرد كه درنده   مى
خـدايا آنچـه    : چهلم دستها را به آسـمان دراز كـرد و گفـت           

توانستم درباره درخواستم عرض كردم، حـال اگـر دعـا مـرا             
امبرت وحى كن اى به پي مستجاب كرده و گناهان مرا بخشيده   

اى و گناهـانم را      تا به من اطّالع دهـد و اگـر مـرا نبخـشيده            
خواهى مرا مؤاخذه كنى در همين سـاعت         اى و مى   نيامرزيده

آتشى بفرست تا مرا بسوزاند و در همين دنيا مرا عقوبت كن            
و از افتضاح روز قيامت مـرا خـالص فرمـا، در ايـن موقـع                

صـلى اللّـه عليـه و       (» كرمپيامبر ا «خداى تعالى اين آيه را بر       

⎪⎥: نـازل فرمـود   ) آله Ï% ©! $# uρ)) # sŒ Î) (#θ è= yè sù º((π t± Ås≈ sù  يعنـى  :

ρ كنند كسانى كه زنا مى    r&)) (# þθ ßϑ n= sß ö((Ν æη |¡ àΡ r&  كـارى  :  يعنـى

ρ#نمايند  بدتر از زنا مثل نبش قبر و كفن دزدى مى ã x. sŒ)) ©!$# 

(#ρ ã x øó tG ó™ $$ sù ö((Ν Îγ Î/θ çΡ ä‹ Ï9 ترسند و او را يـاد       ا مى از خد :  يعنى

ــى ــى   م ــشش م ــب بخ ــد و از او طل ــد  كنن ⎯كنن tΒ uρ)) ã Ï øó tƒ 

šUθ çΡ —%! $# ω Î) ª! ام  اى محمد بنـده   : فرمايد يعنى خدا مى   )) #$
نزد تو براى توبه آمد، تو او را طرد كردى او كجا برود و كه               
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را قصد كند و از كه غير از من بخواهد؟ گناهانش را ببخشد             
بخشد؟ پـس خـداى      ر از خدا گناهانش را مى     و چه كسى غي   

Ν: فرمايــــد تعــــالى مــــى s9 uρ)) (#ρ • ÅÇ ãƒ 4’ n? tã $ tΒ (#θ è= yè sù öΝ èδ uρ 

š((χθ ßϑ n= ôè tƒ كنند و نبش قبور و كفـن        ديگر زنا نمى  :  يعنى

ــى ــد  دزدى نمـ y7نماينـ Í× ¯≈ s9 'ρ é&)) Ν èδ äτ !# t“ y_ ×ο t Ï øó ¨Β ⎯ ÏiΒ öΝ Îγ În/ §‘ 

×M≈ ¨Ψ y_ uρ “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ yγ ÏF øt rB ã≈ pκ ÷Ξ F{ $# š⎥⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù 4 zΝ ÷è ÏΡ uρ 

ã ô_ r&  ((⎦, Î# Ïϑ≈ yè ø9 ــى#$ ــرف    : يعن ــرزش از ط ــا آم ــزاى اينه ج
گـردد، از زيـر آنهـا        پروردگار است و باغهائى كه جارى مـى       

نهرها و آنها هميشه در آن بهشتها هستند، نيكـو اسـت اجـر              
  1.كنندگان عمل

) ه و آلـه   صلى اللّـه عليـ    (» پيغمبر اكرم «وقتى اين آيه بر     
نازل شد ديدند آن حضرت از منزل بيرون آمد و اين آيـه را              

: نمايد سپس به اصـحابش فرمـود       كند و تبسم مى    تالوت مى 
كيست مرا به جائى كه اين جوان تائب مـشغول توبـه اسـت              

  راهنمائى كند؟
ام كـه    شـنيده » اللّه رسول« يا  : عرض كرد » معاذ بن جبل  «

» پيـامبر اكـرم   «ضـت اسـت،     در فالن كوه مشغول توبه و ريا      
با اصحابشان به پاى آن كوه رفته و از         ) صلى اللّه عليه و آله    (

آن كوه باال رفتند، ديدند آن جوان بـين دو صـخره دسـتهاى              
خود را به گردنش غُل كرده، صـورتش در اثـر آفتـاب سـياه               
شده و از بس گريه كرده پلكهـاى چـشمش از بـين رفتـه و                

، مـرا نيكـو خلقـت كـردى و          خداى من، آقاى من   : گويد مى
دانستم درباره من چـه      صورت مرا زيبا آفريدى، اى كاش مى      

                                                 
 .136تا 135سوره آل عمران آيه  -1
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سوزانى؟ يا در جوار رحمتت مرا  كنى؟ آيا در آتش مرا مى      مى
اى و   دهى؟ خدايا بـسيار بـه مـن احـسان فرمـوده            اسكان مى 

دانـستم   اى، اى كـاش مـى      نعمتت را زياد به من عنايت كرده      
نمـائى    آيا مرا در بهشت متنعم مى      كنى؟ باألخره با من چه مى    

فرستى؟ خدايا گناهان من از آسـمانها        و يا به سوى جهنّم مى     
دانـستم   اى كاش مى! تر است  و زمين و عرش و كرسى عظيم      

  كنى؟ بخشى يا روز قيامت مرا مفتضح مى تو مرا مى
باألخره آن جوان اين كلمات را ورد خود قرار داده بـود            

ريخـت   نمود و خاك بر سر مى      جات مى و دائما همينها را منا    
هـا دورش جمـع شـده بودنـد و           كـرد كـه درنـده      و گريه مى  

گريـستند،   زدنـد و بـه حـال او مـى          پرندگان اطرافش پر مـى    
نزد او رفـت دسـتش را       ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اكرم «

از گردنش باز كرد و خاك از سر و صـورتش پـاك نمـود و                
دهم كه خدا تو را از آتش        شارت مى اى بهلول به تو ب    : فرمود

اين گونه گناهـان    : جهنّم آزاد كرد، سپس به اصحابش فرمود      
اى را كه خـداى تعـالى        را جبران كنيد و بعد آن حضرت آيه       

اش نازل فرموده بود، تـالوت نمـود و بـه او بـشارت               درباره
  1.بهشت داد

گار سوءظنّ داشته باشيد،    بنابراين نبايد به پرورد   : پس از نقل اين قضيه استاد فرمود      
» تـواب «است، اوست كـه     » غفّارالذّنوب«است، اوست كه    » الرّضا سريع«زيرا اوست كه    

  :فرمود) عليهما السالم(» موسى بن جعفر«است و حضرت 
شـود مگـر     هرگز به مؤمن خير دنيا و آخرت داده نمـى         «

  2.»آنكه حسن ظن به خدا داشته باشد

                                                 
  .23، صفحه 6 و بحاراالنوار جلد 26امالى صدوق صفحه  -1
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  »!خدا به من توفيق نداده«

روز عـازم    چندين ماه بود كه به نزد استادم نرفته بودم و از او اطّالعى نداشتم يـك               
انديشيدم كه چگونه عذر طوالنى شدن مفارقتم را با او بـه             سفر شدم، در راه با خود مى      

كه بتوانم عذر خود را موجه نشان بدهم، به نظرم رسيد كـه             ! اثبات برسانم و چه بگويم    
عالى توفيقم را سلب كرده و مـوفّقم ننمـوده كـه بـه خـدمت                خداى ت : به او عرض كنم   

  .همه كارها در دست خدا است: فرمود شنيدم كه مى برسم، زيرا مكرّر از او مى
لذا وقتى با او مالقات كردم و او از طوالنى شدن مالقاتم با خودش گله كرد، به او                  

حضرتان مشرّف گردم، ديدم خداى تعالى به من توفيق نداده كه زودتر از اين به م: گفتم
خداى مظلوم، كه وقتى ما هر كار بد        : آهى كشيد و اشكى در چشمش حلقه زد و گفت         

تقصيرش را به او نـسبت      ) كند چون او فعالً از خود دفاع نمى      (كنيم   و يا نامنظّمى را مى    
ى اندازيم، من ابتداء از اين جمالت چيـز        دهيم و بلكه تمام تقصير را به گردن او مى          مى

ولى بعد از آنكه مرا در كنار خود نشاند و پذيرائى مختصرى از من نمـود بـه                  . نفهميدم
كـسب  » شـيطان «فرزندم، يكى از صفات زشت بعضى از انسانها كه طبعـا از             : من گفت 

خواهند خطا و تقصير و گناهان خـود را بـه گـردن              اند، اين است كه هيچگاه نمى      كرده
اى كه شده آن را به كـس ديگـرى نـسبت دهنـد و                يلهبگيرند و اصرار دارند، به هر وس      

تقصير خود را به گردن ديگرى بار كنند، بعضى انسانها هـر قـدر هـم مقـصر باشـند و                     
كنند كه خود را مقصر      بينيم تالش مى   وجدانشان كامالً شهادت دهد كه مقصرند، باز مى       

عادالنـه هـر كـسى      معرّفى نكنند، اگر اين حالت از ميـان مـردم برداشـته شـود، يعنـى                 
رود، ديگر احتياجى به ايـن       تقصيرش را به گردن بگيرد، هشتاد درصد نزاعها از بين مى          

  .همه محاكم قضائى و دادگستريها نيست
 اين را بدان كه هر قدر شخصيتى كـه انـسان گنـاهش را بـه گـردن او بـار                و ضمناً 

 اثر تنبلى و يا به علل       كند بزرگتر باشد، زشتى عملش بيشتر است، مثالً اگر كسى در           مى
آقا مرا نطلبيده   : گويد نرفته و مى  ) عليهم السالم (» ائمه اطهار «ديگرى به زيارت يكى از      
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مرا دعوت نكـرده، و يـا حـضرت         ) عليه السالم (» سيدالشّهداء«است و يا مثالً حضرت      
 عمـل   دانـد، بـسيار    مرا اليق محضر خود نمـى     ) عليهما السالم (» على بن موسى الرّضا   «

و بـدتر از آن اگـر كـسى    . اش متنفّرنـد  زشتى كرده و قطعا آنها از اين شـخص و گفتـه        
كـه  (در فالن عمـل     : كوتاهيها و اعمال زشتش را به پروردگار نسبت بدهد، مثالً بگويد          

خدا به من توفيق عنايت نفرموده است، چـون بـه           ) خودش كوتاهى كرده و انجام نداده     
  . بدترين عمل را انجام داده استخداى عظيم نسبت ناروا داده،

دهنـد و    ايم، افرادى را كه به علل مختلفى اعمال خيرى را انجام نمـى             ما بسيار ديده  
خداى تعالى توفيقش را به ما نـداده        : گويند كنند، مى  حتّى بعضى از واجبات را ترك مى      

  !است
آيـد و تـا      ىدانند كه چقدر خداى تعالى از اين نسبت ناروا به غضب در م             اينها نمى 

اش را   انسان از اين اشتباه بيرون نيايد، پروردگار متعـال او را نخواهـد بخـشيد و توبـه                 
  .كند قبول نمى

لذا يكى از شرايط توبه، اعتراف به گناه است، يعنى انـسان بايـد گنـاه خـود را بـه                     
لطفـى پروردگـار     توفيقى و كـم    گردن بگيرد و آن را به خود نسبت بدهد و به عهده بى            

زدم، يـا    كردم، يا اگر با فالنى حرف نمـى        ذارد، نگويد اگر من با فالنى معاشرت نمى       نگ
شـد، يـاد خـدا را        شدم، نماز شبم قضا نمـى      خوردم تاريك نمى   اگر غذاى فالنى را نمى    

رسد بايد اول در اعمال خـودش و         بلكه اگر به انسان هر آسيبى مى      . كردم فراموش نمى 
زيرا الاقـل نـود و نـه درصـد ايـن            . را به گردن بگيرد   واكنش آن، فكر كند و تقصيرش       

توفيقيها و غفلت از ياد خدا و امثال اينها مربوط به اعمال خود او است و                تاريكيها و كم  
خواهد توبه كند بايد رو به قبله بنشيند و وجدان خـود را قاضـى قـرار داده و                    وقتى مى 

اش را   ه بكند، تا خداى تعـالى توبـه       يك به نظر بياورد و اقرار به گنا        گناهان خود را يك   
قبول كند و يا به اصطالح توبه واقعى و با توجه كرده باشـد، در اينجـا مناسـب اسـت                     

را برايت نقل كنم، تا بدانى كه چگونه خداى تعالى بدون اقـرار             » يونس«قضيه حضرت   
  .دهد به گناه كسى را مشمول عفو و مغفرت خود قرار نمى

  :فرمايد خداى تعالى مى» انبياء«وره و س» صافّات«در سوره 
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از رسوالن الهى بود و چـون بـه قـومش وعـده             » يونس«
عذاب داده بود و آنهـا توبـه كـرده بودنـد و عـذاب از آنهـا                  

كـشيد كـه در ميـان آنهـا          برداشته شده بود و او خجالت مـى       
ظاهر شود، از ميان آنها با غضب به طرف كشتى پرجمعيتـى            

ناگهـان  . شد، تا از قـومش دور شـود       فرار كرد و وارد كشتى      
كشتى به خطر افتاد و قرار شد طبق قرعـه يكـى را بـه دريـا                 

اصابت كـرد و او از      » يونس«بيندازند و قرعه به نام حضرت       
غرق شوندگان شد و ماهى دريا او را به كام برد و قومش او              

كرد كـه مـا بـر او سـخت و            كردند و گمان مى    را مالمت مى  
به ) يعنى شكم ماهى  (لى او در آن ظلمات      و! گيريم تنگ نمى 

≈Hω)) tµ: اشتباه خودش پى برد و خدا را ندا داد و گفت    s9 Î) Hω Î) 

|MΡ r& š oΨ≈ ys ö6 ß™ ’ ÎoΤ Î) àMΖ à2 z⎯ ÏΒ š((⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 ــى ١#$ : يعنـ
آنكـه   هيچ مؤثّر مستقلّى در عالم جز تو پروردگارا نيست، نه         

 نه، تو پاكى    تو مرا به اين مصيبت و عذاب مبتال كرده باشى،         
ولـى مـن از ظـالمين و        ) از تو جز خوبى و زيبـائى نباشـد        (

  .ستمگرانم
آن وقت ما او را نجات داديـم و اگـر او مـا را تبرئـه و                  

تقـصير تـصور     كرد و همچنان خود را بى      تسبيح و تنزيه نمى   
ماند، ولى او را پـس از        نمود، تا قيامت در شكم ماهى مى       مى

لى كه مـريض شـده بـود، در         چند روز از شكم ماهى در حا      
بيابان خشكى كنار ساحل انداختيم و از كنارش درخت كدو          
بيرون آورديم كه بر او سايه افكنـد و او از حـرارت آفتـاب               
محفوظ ماند و باز او را به سوى صد هزار نفـر يـا بيـشتر از                 
جمعيت گمراهان براى هدايت آنها فرستاديم و او را از غـم            
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ده گـرفتن گنـاه و ظلـم را بـه گـردن      و اندوه به خاطر به عه     
خودش نجات داديم و اين كـار را اگـر مـؤمنين هـم انجـام                
دهند، يعنى خدا را از ظلم كردن بر بندگان منزّه بداننـد و در              
مقابل خود را از ظالمين بدانند و اعتراف به گناه خود بكننـد             

  .ما آنها را هم از غم نجات خواهيم داد
همچنان به تبرئـه  » يونس«شود كه اگر حضرت  فاده مىاز سرگذشت فوق كامالً است    

پرداخـت و خـود را از ظـالمين و گناهكـاران             خداى تعالى و تنزيـه و تـسبيح او نمـى          
گرفـت و اعتـراف      دانست و باألخره اگر او گناه و تقصير خـود را بـه عهـده نمـى                 نمى
  .ماند و در شكم ماهى باقى مى. كرد تا روز قيامت معذّب بود نمى

  :فرمايد  مى30ز خداى تعالى به طور كلّى در سوره شورى آيه و ني
$ tΒ uρ)) Ν à6 t7≈ |¹ r& ⎯ ÏiΒ 7π t6Š ÅÁ •Β $ yϑ Î6 sù ôM t6 |¡ x. ö/ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& 

(#θ à ÷è tƒ uρ ⎯ tã 9(( ÏW x.  
بـه خـاطر دسـت      ! رسـد  آنچه مصيبت به شما مى    : يعنى

آورد خودتان است و حـال آن كـه خـداى تعـالى از بيـشتر                
گذارد براى شما مـصيبتى      گذرد و نمى   ىخطاها و گناهانتان م   

  .به بار آورد
پس فرزندم بكوش تا گناه خود را به عهده بگيرى و به گـردن    : سپس استادم فرمود  

  .ديگرى بار نكنى
و بكوش تا خود را از اين صفت زشت شيطانى نجات دهى و ضمنا اين را بدان كه 

ه، نفسانى است و بعـضى  بعضى از صفات رذيله، حيوانى است و بعضى از صفات رذيل    
كند و حتّى آنها در حيوانـات هـم          از صفات رذيله، شيطانى است يعنى شيطان القاء مى        

كـرديم كـه حتّـى       اى كه بحـثش را مكـرّر مـى         شوند مثالً همين صفت رذيله     يافت نمى 
حيوانات هم اين صفت بد را ندارند يعنى آنها هيچگاه گناه خود را بـه گـردن ديگـرى               

 مؤسس اين كار از روز اول شيطان بوده آنجا كه گناه و انحراف خود را به                 اندازند، نمى
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$Α: گويد دهد و مى   خداى تعالى نسبت مى    s%)) !$ yϑ Î6 sù ((‘ ÏΖ oK ÷ƒ uθ øî r& 1به خاطر آن كـه     : يعنى
  .كنم تو مرا گمراه كردى چنين و چنان مى

 پس اين صفت از صفات شيطانى است و چقدر زشت اسـت كـه انـسان بـا آنكـه                   
 باشد و هدف از خلقتش اين بوده كـه مظهـر صـفات جـالل و                 »اللّه ةُخَليفَ«خواسته   مى

جمال الهى و آئينه تمام نماى او باشد، در آينه قلبش صورت كريه شيطان را نشان دهد                 
  .و مظهر صفات شيطانى باشد

بنابراين يكى از شرايط پراهميت توبه اين است كه انسان به گناه خود نـزد خـداى                 
بگيـرد و ذات اقـدس       الى اعتراف كند و همه قصورها و تقصيرها را به عهـده خـود             تع

خدايا تو پاكى، تو منزّهـى، تـو عزيـزى و        : پروردگار را تسبيح و تنزيه كند و بگويد كه        
  .من مقصر و گناهكارم

از اين راهنمائى بسيار استفاده كـردم و پـس از آن مقيـد      : من آن روز به استاد گفتم     
توفيقى حرف نزنم و هر زمان به مـن          ى براى شكسته نفسى به اصطالح، از كم       بودم، حتّ 

ام و چـه گنـاهى انجـام         كنم كه چه كـرده     شود، در مرحله اول فكر مى      مصيبتى وارد مى  
ام كه خداى تعالى براى گوشمالى من اين مصيبت و غم و اندوه را متوجه من كرده  داده

  .كنم ران خطا و اشتباه خود را مىنمايم و جب و سپس استغفار و توبه مى
  
  

  »استاد به من توبه را آموخت«
كـردم، رويـم سـياه، پـشتم خـم، از            يك روز خود را با گناهان بسيارى مشاهده مى        

به نزد يكى از علمـاء تهـران رفـتم و    ! ديدم كثرت گناه و كسى را كمك و يار خود نمى  
را بـاز كـرد و بخـش        » ر اسـتاد  در محـض  «من با آنكه به او چيزى نگفته بودم او كتاب           

  .اش را برايم خواند توبه
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كردم و بعـد خـود را تائـب از           خواند من گريه مى    در مدتى كه او آن عبارات را مى       
  1:گناه يافتم و عالئم توبه را در خود احساس كردم و آن مطالب اينها بودند

  2:گفت او مى
رود به اطاق    خواب مى من شبها را خيلى دوست دارم، همين كه چشمهاى مردم به            

  .گردم روم و مشغول مناجات با پروردگارم مى مخصوص عبادتم مى
  .برم من از حرف زدن با خدا خيلى لذّت مى

 كه بار گناه و معصيت زيادى بدوشم بود، حجابهاى گناه مرا ماننـد حـضرت                سابقاً
  .كه در شكم ماهى قرار گرفته بود، در ظلمات عجيبى فرو برده بود» يونس«

بردم و حتّى نمـاز و عبادتهـاى واجـب را بـه زحمـت         ز مناجات با خدا لذّت نمى     ا
ولى يك روز تصميم گرفتم حجابها را پاره كنم و خود را از زير بار گناه                . دادم انجام مى 

اش خدا را بـه      اش اميدبخش بود، همه    خالص نمايم، به آيات قرآن مراجعه كردم، همه       
  .كرد رحمت و مغفرت معرّفى مى

كاران را به حضور دعوت كرده بـود         كه در چند آيه از قرآن خداى تعالى معصيت        بل
  3.و به آنها قول عفو تمام گناهان را داده بود

توصـيف فرمـوده    » رحمن و رحيم  «اى از قرآن خدا خودش را به         در اول هر سوره   
» عفـو «و  » رئوف«و  » غفور«بود، رحمت خود را بر غضبش سبقت داده بود، او خود را             

  .دانسته بود

                                                 
را به خاطر مناسبت بيشترش به اين       » در محضر استاد  «مطالب بخش توبه كتاب       -1

  .كتاب انتقال داديم و از آن كتاب حذفش نموديم

برد و به همين كلمه او       نامى از آن استاد نمى    » در محضر استاد  «در مقدمه كتاب      -2
اتيدى بوده كه در علـم      شايد منظور مؤلّف اس   . در تمام كتاب اكتفا كرده است     : گفت مى

 .اخالق ديده و سخنانى از آنها شنيده و در آن كتاب نقل كرده است

 .55سوره زمر آيه  -3
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نه بـا گـوش     « خوشحال شدم و از خدا خواستم مرا ببخشد، ناگهان صدائى شنيدم،          
اى  ات وفادار باشى، توبه نصوح كرده باشى، توبـه         كه اگر به توبه   » سر بلكه با گوش دل    

مـا عـالوه بـر آنكـه از         1ات باز نگـردى،    ات بكنند، به گناهان گذشته     كه اگر قطعه قطعه   
گناهانـت را بـه حـسنات       . كنيم  جبران عقب افتادگيهايت را هم مى      گذريم، گناهانت مى 

كنيم و   نامه اعمالت را كه در تمام ليستهايش گناه نوشته شده عوض مى           2.كنيم تبديل مى 
  .رسانيم نويسيم و تو را به كماالت روحى مى به جاى آن گناهان ثواب مى

ا سراغ دارد كه يك نفـر       به به؛ چه بشارتى، چه كسى در عالَم، كريمى را غير از خد            
در تمام عمر معصيت او را بكند، او عالوه بـر آنكـه آن شـخص را عفـو نمايـد، تمـام             

  .گناهانش را هم به حسنات تبديل كند
  .توانستم، توبه با تمام شرائطش نكنم، استغفار ننمايم بر اين اساس مگر من مى

ن ذات اقدس ربوبى، عذر از خداى به اين مهربانى، از پروردگار به اين كريمى، از آ      
  !نخواهم و جان را در راه او فدا ننمايم

كـنم، از او عـذر       نه، ممكن نيست، نه معقول نيست، بلكه در اسرع وقت توبـه مـى             
  .خواهم مى

توبه و عذرخواهى زمان و مكان ندارد، زيرا براى انسان هـر لحظـه احتمـال مـرگ                  
  3.»عجلوا بالتّوبة قبل الموت «:اند هست و فرموده

خواستم با يـك زبـانى از خـداى بـزرگ            ريختم و مى   لذا همان طورى كه اشك مى     
و آنچـه مـن      طلب عفو كنم، به يادم آمد كه بهترين كالم كه حقّ ادب را رعايت كـرده               

حضرت » تائبين«خواهم، با زبان الكن بگويم او با بهترين بيان عرض كرده، مناجات              مى
  .است) عليه السالم(» امام سجاد«
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ن آن دعا را آهسته آهسته با توجه به معناى پر مغزش خواندم و بـا زبـان خـودم                    م
  :گفتم

خدايا، محبوبا، معبودا، گناهانم لباس ذلّت به تـنم كـرده،     
دورى از تــو مــرا بيچــاره كــرده، جنايــات بــزرگ، دل مــرا  

ام دلم را    اى كه امروز من كرده     رانده، بيا به وسيله اين توبه      مى
ى كه تمام اميد و انتظارم توئى، اى كسى كه        زنده كن، اى كس   

توانم سؤال كنم، به عزّتت قسم بـراى گناهـانم           تنها از تو مى   
اى ســراغ نــدارم، و كــسى جــز تــو ايــن   جــز تــو بخــشنده

كند، من هم كه با خضوع و توبـه          ورشكستگى را جبران نمى   
ام،  اى هستم كه در مقابلت ايستاده      ام، درمانده  ات آمده  درِ خانه 

ات برانى به كه پناه ببرم و اگر دست رد به   ر مرا از درِ خانه    اگ
ام بگذارى به كجا بروم و به كه رو كنم، افسوس بر من،              سينه

كشم و چقدر بد است وقتى كـه تـو           چقدر از تو خجالت مى    
مرا نيامرزى و مـن بـين مـردم مفتـضح گـردم، اى دريـغ از                 

اهـان  كـنم، اى معبـودى كـه گن        كارهاى بد من، خواهش مـى     
هــا را  اى و اى خــدائى كــه ورشكــستگى بــزرگ را بخــشيده

اى، گناهان مرا هم ببخش، مرا مفتضح نكن و مرا          جبران كرده 
  .در روز قيامت از بخششت دور نگه ندار

محبوبم، معبودم، به ابر رحمتت دستور ده تا بر گناهـانم           
  .سايه افكند، آن را بفرست تا عيوب مرا بشويد

ا بنده فرارى غير از نـزد مـواليش بـه           معبودم، مواليم، آي  
  .تواند برگردد كجا مى

آيــا او را غيــر از مــواليش كــس ديگــرى از غــضب او  
  .تواند پناه دهد مى

محبوبم، معبودم، اگر پشيمانى از گناه توبه است، من كه          
  .ترم به عزّت و جاللت قسم از همه پشيمان
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ن ريزد، من كه اآل   و اگر طلب بخشش از تو گناهان را مى        
توانى عتاب كنى تا از من راضى        كنم، تو مى   طلب بخشش مى  

  .شوى
توانى، پـس بـا توانائيـت بـه          محبوبم، معبودم، تو كه مى    

سوى من برگرد و توبه مرا قبول كن و با حلمت مرا عفو كن    
  .با من مدارا كن) دانى خيلى ضعيفم كه مى(و با علمت 

اى كه   ردهمعبودم، عزيزم، تو به روى بندگانت درى باز ك        
توبه كنيد،  : اى اى و در قرآنت فرموده     گذاشته» توبه«نامش را   

اى كه بازگشت نداشـته      برگرديد به سوى خدا، آن چنان توبه      
  .باشد

كند و از ورود به اين درِ        بنابراين عذر كسى كه توبه نمى     
  كند، چيست؟ رحمت كه باز شده غفلت مى

 كـه انجـام   محبوبم، معبودم، اگر گناه از مـن قبـيح بـوده    
  .دهى ام، ولى از جانب تو، عفو نيكو است كه انجام مى داده

محبوبم، معبودم، من كه اول كسى نيستم كه گنـاه كـرده            
  .باشم

اى و بـه درگـاه كرمـت         تو از گناهكـاران قبلـى گذشـته       
اى دادرس بيچارگـان،    . اى اند، تو به آنها احـسان نمـوده        آمده

ن، اى محبــوبى كــه اى برطــرف كننــده غــم و انــدوه بينوايــا
  .نيكوكاريت زياد است

اى كسى كه به اسرار و مخفيات آگاهى، اى مـوالئى كـه     
  .پوشانى عيوب را خوب مى

دهـم و    ات شفيع قرار مـى     من جود و كرم تو را درِ خانه       
گـردم، دعـاى مـرا امـروز         متوسل به خودت و رحمتت مـى      

  .مستجاب كن و اميد مرا تبديل به يأس نفرما
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بول كن و بـه رحمـت و كرمـت اشـتباهات و             توبه مرا ق  
  1.ترين مهربانان معاصى مرا نديده بگير، اى مهربان

                                                 
   .مفاتيح الجنان، مناجات اول خمس عشر -1

  بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ
ى اَلْبستْنى الْخَطايا ثَوب مذَلَّتى و جلَّلَنى التَّباعد منْك لباس مسكَنَتى و اَمات قَلْبى عظـيم                اله

                    ـواكـذُنُوبى سل ما اَجِد كزَّتعتى فَونْيم ؤْلى ويا س تى وغْيب لى ويا اَم نْكةٍ مببِتَو يِهتى فَاَحجِناي
اَرى لكَسرى غَيرَك جابِرا و قَد خَضَعت بِالْأنابةِ الَيك و عنَوت بِالْأستكانَةِ لَـديك فَـانْ                غافرا و ال  

طَرَدتَنى منْ بابِك فَبِمنْ اَلُوذُ و انْ رددتَنـى عـنْ جنابِـك فَـبِمنْ اَعـوذُ فَـوا اَسـفاه مـنْ خَجلَتـى                         
اه منْ سوء عملى واجتراحى اَسئَلُك يا غافرَ الذَّنْبِ الَْكبيـرِ و يـا جـابِرَ الْعظْـمِ                  وافْتضاحى و والَهف  

الْكَسيرِ اَنْ تَهب لى موبِقات الْجرائرِ و تَستُرَ علَى فاضحات السرائرِ و التُخْلنى فى مشْهد الْقيامـةِ                  
غَفْرِك و فْوِكع رْدنْ بمتْرِكس و كفْحميلِ صنْ جرِنى مالتُع و .  

كأْفَتر حابوبى سيلى علْ عساَر و كتمحر لى ذُنُوبى غَماملهى ظَلِّلْ عا.  
واهس داَح هخَطنْ سم جيرُهلْ يه اَم الهولى مالّ ااالْبِقُ ا دبالْع رْجِعلْ يلهى ها.  

كانَ النَّدم علَى الذَّنْبِ تَوبةً فَانّى و عزَّتك مـنَ النّـادمينَ و انْ كـانَ الْأسـتغْفار مـنَ                    الهى انْ   
  .الْخَطيئَةِ حطَّةً فَانّى لَك منَ الْمستَغْفرينَ لَك الْعتْبى حتّى تَرْضى

  .ى اعف عنّى و بِعلْمك بى ارفَقْ بىالهى بِقُدرتك علَى تُب علَى و بِحلْمك عنِّ
الهى اَنْت الَّذى فَتَحت لعبادك بابا الى عفْوِك سميتَه التَّوبةَ فَقُلْت تُوبوا الَى اللّه تَوبةً نَـصوحا                 

هفَتْح دعخُولَ الْبابِ بنْ اَغْفَلَ دم ْذرفَما ع.  
 حنْ كانَ قَبلهى ااكنْدنْ عم فْونِ الْعسحفَلْي كدبنْ عم الذَّنْب.  

الهى ما اَنَا بِاَولِ منْ عصاك فَتُبت علَيه و تَعرَّض لمعرُوفك فَجدت علَيه يا مجيـب الْمـضْطَرِّ                  
   رِّ يا جى السليما بِما فالْبِرِّ يا ع ظيمالضُّرِّ يا ع فيا كاش     ـككَرَم و كـودبِج تتَـشْفَعتْرِ اسميلَ الـس

الَيك و تَوسلْت بِجنابِك و تَرَحمك لَديك فَاستَجِب دعـائى و التُخَيـب فيـك رجـائى و تَقَبـلْ                    
   .تَوبتى و كَفِّرْ خَطيئَتى بِمنِّك و رحمتك يا اَرحم الرّاحمينَ
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كم روشن شد،  پس از اين مناجات و آن تصميم و توبه واقعى كه كرده بودم دلم كم  
ام احياء شـده بـود و سـالمتيش را           كردم، ذائقه  ديگر لذّت مناجات را كامالً احساس مى      

  .دوباره باز يافته بود
كردند، براى ترك    اما دريغ كه شيطان و نفس اماره دست بردار نبودند، مرا اذيت مى            

دادنـد، مـرا بـه       شد، آنها گناهان را براى من جلوه مـى         گناه فشار زيادى بر من وارد مى      
كردند، بندگى خـدا را      كردند، راههاى گناه را به روى من باز مى         سوى فحشا تشويق مى   
نمودند، حتّى يك روز با همه تصميمى كه بر ترك گناه داشـتم              به من دشوار معرّفى مى    

مرا وادار به گناه كردند، تمام آنچه رشته بودم پنبه شد و باألخره مرا بيچاره و بـدبخت                  
  .نمودند

» اللّه االعظم صاحب الزّمان    ةبقي«عصر آن روز كه ساعت آخرش متعلّق به حضرت          
م، جاى خلوتى را در آن بيابان پيـدا كـردم، ابتـدا             بود سر به بيابان گذاشت    ) السالم عليه(

خواندم، بعـد    را با كمال توجه و خضوع     ) عليه السالم  (»اللّه ةبقي«نماز استغاثه حضرت    
آن حضرت را زيارت كردم عرض حاجت كه        1» الكامل التّام  سالم اهللا «از نماز با زيارت     

                                                 
   .117صفحه تيح الجنان، مفا -1

       ـهجلى حةُ عةُ التّاممالْقائ رَكاتُهب ةُ ومائالد لَواتُهص و لُ الْعامالشّام لُ التّامالْكام اللّه المس   اللّـه
                ـوـاللَةِ النُّبس و هبادع و هلى خَلْقع هخَليفَت و هبِالد و هضفى اَر هيلو ةِ         وفْوالـص تْـرَةِ وـةِ الْعيقب ةِ و

                    ـى الطُّـولِ ولِ فدرِ الْعناش ضِ ورِ الْأَرطَهم كامِ الْقُرْانِ ولَقِّنِ اَحم ظْهِرِ الْأيمانِ وم بِ الزَّمانِ وصاح
       ىرْضنْتَظَرِ الْماالِْمامِ الْم ىدهمِ الْمةِ الْقائجالْح رْضِ والْع       ياءصنِ االَْوب ىصرينَ الْوةِ الطّاهمنِ االَْئابو 

الْمرْضيينَ الْهادى الْمعصومِ ابـنِ االَْئمـةِ الْهـداةِ الْمعـصومينَ اَلـسالم علَيـك يـا معـزَّ الْمـؤْمنينَ                     
متَكَبرينَ الظّالمينَ اَلـسالم علَيـك يـا مـوالى يـا            الْمستَضْعفينَ اَلسالم علَيك يا مذلَّ الْكافرينَ الْ      

      ـكلَيع المنينَ اَلـسـؤْمنَ اَميرِالْمـابي كلَيع الماَلس ولِ اللّهسنَ رابي كلَيع المالزَّمانِ اَلس بصاح
      المالْعالَمينَ اَلس ساءةِ نديس راءةَ الزَّهمنَ فاطاباالِْمـامِ           ي ومينَ وـصعـجِ الْمجةِ الْحمنَ الْأَئابي كلَيع 

                    االِْمـام اَنَّـك دـةِ اَشْـهـى الِْواليف صٍ لَكخْلم المس الىويا م كلَيع المعينَ اَلسملَى الْخَلْقِ اَجع
رض قسطًا و عدالً بعد ما ملئَت ظُلْمـا و جـورا فَعجـلَ              الْمهدى قَوالً و فعالً و اَنْت الَّذى تَمالَء االَْ        
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سـپس بـا خـداى مهربـان        نجات از نفس اماره و شيطان باشد به آن حـضرت نمـودم،              
  :و گفتم1 »دعاى حزين«خواندم  مناجاتى را كه در مصباح المتهجد آمده

                                                                                                                                            
                   كـدعما و زَ لَكاَنْج و وانَكاَع و ككَثَّرَ اَنْصار و مانَكز قَرَّب و كخْرَجلَ مهس و كفَرَج اللّه

ذينَ استُضْعفُوا فـى االَْرضِ و نَجعلَهـم اَئمـةً و نَجعلَهـم             فَهو اَصدقُ الْقائلينَ و نُريد اَنْ نَمنَّ علَى الَّ        
الْوارِثينَ يا موالى يا صاحب الزَّمانِ يابنَ رسولِ اللّه حاجتى كَذا و كَذا و بـه جـاى كـذا و كـذا                       

             كلَيا تهجتَو ها فَقَدلى فى نَجاح حاجات خود را ذكر كند فَاشْفَع      اللّه نْدع لْمى اَنَّ لَكعتى لبِحاج
                   بِالـشَّأْنِ الَّـذى لَكُـم و رِّهـسل تَضاكُمار و رِهبِاَم كُمنِ اخْتَصقِّ ما فَبِحودمحا مقامم ولَةً وقْبةً مشَفاع

 تى وبحِ طَلتَعالى فى نُج لِ اللّهس نَهيب و نَكُميب اللّهنْدتىعكُرْب كَشْف تى ووعةِ دجابا.  
 

  .مصباح المتهجد و مفاتيح الجنان -1
اُناجيك يا موجودا فى كُلِّ مكانٍ لَعلَّك تَسمع ندائى فَقَد عظُم جرْمى و قَلَّ حيائى موالى يـا                  

         لَم لَو ها اَنْسى واَي والِ اَتَذَكَّرُ والْأَه اَى الىوم         و ظَمَاع توالْم دعما ب و فلَكَفى كَي توالَّ الْمكُنْ اي
اَدهى موالى يا موالى حتّى متى و الى متى اَقُولُ لَك الْعتْبى مرَّةً بعد اُخْـرى ثُـم التَجِـد عنْـدى                      

ه منْ هوى قَد غَلَبنى و منْ عدو قَد استَكْلَب علَـى            صدقا و ال وفاء فَياغَوثاه ثُم واغَوثاه بِك يا اَللّ         
            نْ كُنْـتا الىـويـا م الىـوـى مبر ـمحالّ ما را وءةٍ بِالسارنْ نَفْسٍ اَمم لى و نَتتَزَي نْيا قَدنْ دم و

اقْبلْنى يا قابَِل السحرَةِ اقْبلْنى يا منْ لَم اَزلْ اَتَعـرَّف           رحمت مثْلى فَارحمنى و انْ كُنْت قَبِلْت مثْلى فَ        
منْه الْحسنى يا منْ يغَذّينى بِالنِّعمِ صباحا و مساء ارحمنى يوم اتيك فَرْدا شاخـصا الَيـك بـصرى                   

        و منّى نَعالْخَلْقِ م ميعج رَّءتَب لى قَدمقَلَّدا عم                   نْ لَـميى فَـاـعس ى وكَـد نْ كـانَ لَـهم ى واُم اَبى و 
                       لـى ومبِع تذا خَلَـوـسانى اـقُ لنْطـنْ يم ـشَتى وحرِ وى الْقَبف سوننْ يم نى ومرْحنْ ينى فَممتَرْح

مهرَب منْ عدلك و انْ قُلْت لَم اَفْعلْ قُلْـت لَـم     سائَلْتَنى عما اَنْت اَعلَم بِه منّى فَانْ قُلْت نَعم فَاَينَ الْ          
اَكُنِ الشّاهد علَيك فَعفْوك عفْوك يا موالى قَبلَ سرابيلِ الْقَطرانِ عفْوك عفْـوك يـا مـوالى قَبـلَ                   

لَّ الْأَيدى الَى الْأَعناقِ يا اَرحم الرّاحمينَ و خَيـرَ          جهنَّم و النّيرانِ عفْوك عفْوك يا موالى قَبلَ اَنْ تُغَ         
  .الْغافرينَ
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كـنم، شـايد بـه       مواليم با تو در تمام جاها مناجـات مـى         
  .فريادم گوش دهى، آخر جرم من زياد و حياى من كم است

آقاى من، موالى من، كدام ترس را يـاد كـنم و كـدام را               
  فراموش نمايم؟
سى جز ترس از مرگ نبود كافى بود، تا چـه           اگر هيچ تر  

  .تر است رسد بعد از مرگ كه وحشتش بيشتر و سخت
آقاى من، موالى من، تا كـى و تـا چـه وقـت هـى مـن                  

 خواهم و توبـه كـنم ولـى تـو درسـتى و             بگويم، معذرت مى  
  .صداقت و وفا را در من نبينى

فرياد، باز هم فرياد، پناه، باز هم پناه بـه تـو اى خـدا از                
  .هواى نفس كه بر من غلبه كرده است

و از دست دنيا كه خود را براى من زينت كرده اسـت و              
دهد، مگر به    اى كه هميشه مرا به بدى سوق مى        از نفس اماره  

  .من خدا رحم كند
اى آقاى من، اى موالى من، اگر قبالً مثل مرا مورد لطف          

 اى؟ به من هم رحم كن و اگر مثـل مـرا            و مرحمت قرار داده   
  .اى؟ مرا هم قبول كن قبول كرده

  .اى خدائى كه ساحرها را قبول كردى، مرا هم قبول كن
  .ام اى محبوبى كه من هميشه از تو خوبى ديده

دهـى، در    اى معبودى كه صبح و شام بـه مـن غـذا مـى             
آيم و چشم به رحمت تـو دارم و          روزى كه تنها به نزدت مى     

 كه مـن بـه آنهـا        همه مردم، همه، حتّى پدر و مادر و كسانى        
  .كنند، به من رحم كن ام از من دورى مى كمك كرده

خواهـد بـه مـن       چه كسى مـى   ! اگر تو به من رحم نكنى     
گيرد؟ و مـرا از      رحم كند؟ و چه كسى در قبر با من انس مى          

كند؟  دهد و چه كسى زبان مرا گويا مى        آن وحشت نجات مى   
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 وقتى كه تو سؤال كنـى از چيـزى كـه خـودت بهتـر از مـن                 
  .دانى مى

ام چطـور از عـدالتت       اگر بگويم آن گناهان را من كـرده       
گـوئى مگـر خـودم       ام مـى   فرار كنم؟ و اگر بگويم من نكرده      

  .ام شاهد بر اعمالت نبوده
  .پس تنها راه نجات عفو تو است

قبـل   دهد، اى موالى من، عفو تو است كه مرا نجات مى         
  .از آنكه لباس عذاب بر بدنم پوشيده شود

و مايه نجات است، قبل از آنكـه دسـتهايم بـر            گذشت ت 
  .گردنم غُل و زنجير گردد

  .ترين مهربانان و اى بهترين بخشندگان اى مهربان
وقتى اين دعا را به عربى خواندم و گريه زيادى كردم در آن بيابان، با خـودم فكـر                   

 ولـى   كردم كه خداى تعالى ديگر گناهانم را بخشيده و مرا از گناه پاك كـرده اسـت                 مى
  .غافل از آنكه به قدرى گناهان من زياد بود كه با اين حرفها معلوم نبود آمرزيده شوم

رسيده كه فرموده ) صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اكرم«ناگهان به يادم آمد روايتى از       
مـن  1.ماند اى از گناهانش باقى نمى     كسى كه يك مرتبه بر من صلوات بفرستد ذره        : است

 گرفتم و صد مرتبه صلوات فرستادم، باز هـم عالمـت آمـرزش كامـل،                تسبيح به دست  
ظاهر نشد، نه آنكه بخواهم منكر اين حديث باشم، شايد شرايطى دارد كه در من وجود 

  .نداشت و يا آنكه گناهان من بيشتر از آن بود كه با اين مقدار از فعاليت آمرزيده شود
  :گفت  علماء مىپس بايد چه كنم؟ يادم آمد كه روزى يكى از

ــضور   ــصى در ح ــادق «شخ ــام ص ــسالم (» ام ــه ال ) علي
 تقاضا كنـد    »استغفراللّه ربى و اتوب اليه    «خواست با يك     مى

اين : اش بخشيده شود، آن حضرت فرمود      كه يك گناه صغيره   
                                                 

يبـق مـن ذنوبـه ذرة        مـن صـلّى علـى مـرّة، لـم         : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آلـه         -1
  ).52 حديث 63 صفحه 94بحاراالنوار جلد (
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شود، بايد به حمام بروى غسل توبه كنـى، بعـد دو             طور نمى 
بكنـى تـا    ركعت نماز توبه بخوانى و از خدا طلـب آمـرزش            

  1.ات را قبول كند توبه خدا
من هم اين كار را كردم، يعنى قبالً غسل توبه كرده بودم و سپس از جا برخاستم و                  
دو ركعت نماز توبه خواندم و سه مرتبه استغفار را تكـرار نمـودم، بـاز هـم خبـرى از                     

  .يعنى آن عالمت ظاهر نگرديد! بخشش گناهان به طور كامل نشد
دانستم چه بايد بكنم، بعـد از        رسيد، نمى  تم، فكرم به جائى نمى    ريخ اشك زيادى مى  

آن، يك دور تاريخ گذشتگان را در ارتباط با گناهانشان و چگونه آنها از خدا طلب عفو 
اند، را از نظـر گذرانـدم، ديـدم همـه انبيـاء و تمـام اوليـاء گريـه و عـزادارى بـر                     كرده

  2.دانند سيله آمرزش گناهان مىرا بهترين و) عليه السالم(» سيدالشّهداء«
حضرت آدم براى يك عمل مكروه، دويست سال گريه كرد ولى آمرزيده نشد، امـا               

  :وقتى گفت
يا حميد بحقّ محمد و يا عالى بحقّ على و يا فـاطر             «

بحقّ فاطمة و يا محسن بحقّ الحسن و يا قديم االحـسان            
  3»بحقّ الحسين

اشك ريخت و عـزادارى كـرد، خـدا         ) سالمعليه ال (» سيدالشّهداء«و براى حضرت    
  .گناهانش را بخشيد

                                                 
انّـى اسـتغفراللّه    .... قال لـه رجـل      عبداللّه عليه السالم ف    كنت عند ابى  : بصير قال  عن ابى  -1
قم فاغتسل و صلّ ما بدالك، فانّك كنت مقيما على امر عظيم ما كان اسـوأ                ) عليه السالم (فقاله  

 .34 صفحه 6بحاراالنوار جلد .حالك لومت على ذالك

خـصائص  «مرحوم شيخ جعفر شوشـترى رضـوان اللّـه تعـالى عليـه در كتـاب                  -2
» بكاءالحـسين عليـه الـسالم     «ت كرده و همچنـين در كتـاب         اين مطلب را ثاب   » الحسينيه

  .احاديثى در تأئيد اين مطلب آورده شده است

 .322 صفحه 26بحاراالنوار جلد  -3
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پس من هم بايد همين كار را بكنم، اما چگونه در اين بيابان تنها مجلـس عـزادارى            
را ) عليه الـسالم  (» سيدالشّهداء«بر پا كنم؟ به يادم آمد كه چند فراز از مصائب حضرت             

كنم، خدا به خاطر آنكـه مـن          گريه مى  خوانم و  همانها را مى  : در نظر دارم، با خود گفتم     
لـذا از روى زمـين برخاسـتم و    . بخشد ام، گناهان مرا مى   اظهار محبت به محبوبش كرده    

سـالم دادم و سـپس      ) عليـه الـسالم   (» سيدالشّهداء«رو به قبله ايستادم، اول به حضرت        
  .تو را كشتند و تو را نشناختند» قتلوك و ما عرفوك«حسين جان : گفتم

با يال پر از خون و زين       » ذوالجناح«آن ساعتى را كه     ! كنم ين جان فراموش نمى   حس
  1.»الظّليمة الظّليمة من امة قتلت ابن بنت نبيها«: زد واژگون فرياد مى

  2.حسين جان طفل شيرخوارت را روى دستت هدف تير سه شعبه زهرآلود كردند
  .حسين جان بدنت را پايمال سم اسبها نمودند

خره چند جمله از اين قبيل مصيبتها را خواندم، اشك زيـادى بـر مـصائب آن             و باأل 
بحمداللّه قلبم روشن و چشم دلم باز شـد، عالمـت آمـرزش گناهـان               . حضرت ريختم 

كردم، فضاى   وجودم آن را استشمام مى     ظاهر شد و ناگهان بوى عطر عجيبى كه با تمام         
  .بيابان اطرافم را پر كرد

βشود، يسر نمىآرى نابرده رنج گنج م r& uρ)) }§ øŠ ©9 Ç⎯≈ |¡Σ M∼ Ï9 ω Î) $ tΒ 4((© të y™ 3  
من يك قدم ديگر به طرف حقيقت برداشته بودم، يك حجاب ديگر از من برطرف               

از لذّت  ! توانستم شده بود، ديگر محال بود كه شيطان بتواند مرا فريب دهد، مگر من مى             

                                                 
 .37 صفحه 2مقتل خوارزمى جلد  -1

 السالم على عبداللّه بـن الحـسين        : از ناحيه مقدسه امام عصر عليه السالم نقل شده         -2
ى الصريح المتشحطّ دماء المصعد دمه فى السماء المذبوح بالتشّهم فى حجـر             الطّفل الرّضيع المرم  

 تـا صـفحه     269 صـفحه    101بحاراالنوار جلد   (.ابيه لعن اللّه راميه حرملة بن كاهل االسدى       
274 .( 

 .39سوره نجم آيه  -3
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ام آن عطـر معنـوى دسـت        مناجات با خدا و از سبك شدن در اثر غفـران و از استـشم              
بكشم و خداى نكرده دوباره خود را به گناه آلوده كنم و از شيطان پيروى نمايم، ديگـر                  

β: شيطان به من كارى نداشت، خداى تعالى به او نهيب زده بـود كـه               Î))) “ ÏŠ$ t6 Ïã }§ øŠ s9 

y7 s9 öΝ Íκ ö n= tã í((⎯≈ sÜ ù= ß™.1تو بر بندگانم تسلّط نخواهى يافت.  

$. يت شيطان را قبول نكرده بودم كه او بر من مـسلّط باشـد             عالوه من كه وال    yϑ ¯Ρ Î))) 

… çµ ãΖ≈ sÜ ù= ß™ ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# ((… çµ tΡ öθ ©9 uθ tG tƒ٢  
ام و خـداى     بلكه آن روز و امروز در اين بيابان با اين آه و ناله توبـه نـصوح كـرده                  

المت باز  اش مرا بخشيده و گناهانم را به حسنات تبديل فرموده و با ع             تعالى طبق وعده  
كنم و باز شدن شامه معنوى كه اآلن در          شدن ذائقه معنوى كه لذّت مناجات را درك مى        

كنم، مرا به طرف خـود كـشانده و از بنـدگان             اين بيابان آن عطر معنوى را استشمام مى       
  . از شرّ شيطان هم مرا پناه داده استخودش قرارم داده و قطعاً

  ام را چه كنم؟ اما نفس اماره
  .اند كه انبياء از دست او ناليده!  همان نفسى استاين

اين همان نفسى است كه با همكارى شيطان آدم را وادار به خوردن گندم كرد و او                 
  .را از بهشت بيرون نمود

  .اين همان نفسى است كه يونس را به دهان ماهى انداخت
  :كه خداى تعالى در قرآن از قول بندگانش فرموده! اين همان نفسى است

!$ tΒ uρ)) ä— Ìh t/ é& û© Å¤ ø tΡ 4 ¨β Î) }§ ø ¨Ζ9 $# 8ο u‘$ ¨Β V{ Ï™ þθ ¡9 $$ Î/ ω Î) $ tΒ 

zΟ Ïm u‘ þ’ În1 u‘ 4 ¨β Î) ’ În1 u‘ Ö‘θ à xî ×((Λ⎧ Ïm §‘ ٣  
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  .100 آيه حلسوره ن -2
  .53 آيه يوسفسوره  -3
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من نگهدارنده نفس خود نيستم، زيـرا او مـرا زيـاد بـه              (
  ).كند، مگر آنكه خدا به من رحم كند بدى امر مى
و . ه دست خود او را تسليم خداى خود نكنمپس تا من موفّق به تزكيه او نشوم و ب        

نشينم و باألخره مـن در ايـن         او را مطمئنّه و راضيه و مرضيه تربيت ننمايم، راحت نمى          
  .دنيا و در عوالم بعد بدون اين عمل، خوشبخت و سعادتمند نخواهم شد

 اما چگونه اين كار دشوار را انجام دهم، از كه و از چه كمك بگيـرم، همـه كارهـا                   
خواهد، پس چگونه كار به اين پر زحمتى بـدون معلّـم و              ترين آنها استاد مى    حتّى آسان 

  !استاد ممكن است انجام شود؟
نه، به هيچ وجه امكان ندارد، بلكه استادش بايد بزرگترين اسـتادها باشـد، معـصوم       
باشد، قلب عالم امكان باشد، بر همه علوم احاطه داشته باشد و آن كسى جـز حـضرت      

  . ارواحنا فداه نخواهد بود»اللّه ةيبق«
  اما چگونه دامن او را بدست آورم؟

  !عنقا شكار هر كس نشود
  !يوسف با كالفى خريدارى نگردد

  .ام بلند شد، آن قدر گريه كردم تا از حال رفتم اينجا بود كه باز ناله
ز شـرّ او    در آن حال دانستم كه بايد نفسم را تزكيه كنم تا به حقايق عاليه برسـم و ا                 

  .نجات پيدا كنم
* * *  

در پايان توضيح اين مطلب الزم است كه بدانيم استغفار          
و توبه از نظر قرآن فوائدى دارد كه خداى تعالى در چند آيه             

  .آنها را تصريح فرموده است
در مرحله اول توبه امر الهى است كه در چند آيـه آن را              

  .متذكّر شده است
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$: فرمايـد  ـ مـى  1 pκ š‰ r' ¯≈ tƒ)) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (# þθ ç/θ è? ’ n< Î) «! $# 

Zπ t/ öθ s? ((% ·nθ ÝÁ ¯Ρايـد توبـه     يعنى اى كسانى كه ايمـان آورده       ١
  .اى كه برگشت به گناه نداشته باشد كنيد توبه

ــ2 # ــ þθ ç/θ è? uρ)) ’ n< Î) «! $# $ ·èŠ ÏΗ sd tµ •ƒ r& šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ÷/ ä3 ª= yè s9 

š((χθ ßs Î= ø è? 2      توبـه كنيـد اى     يعنى بسوى خدا برگرديد و
  .مؤمنين شايد رستگار شويد

بنابراين توبه يكى از واجبات الهى و عقلى است كه بايد           
  .هر مسلمانى آن را در تمام طول زندگى انجام دهد

  :و اما فوائد آن
ترين فوائد توبه اين است كه اگر صـحيح و           اولين و مهم  

دائمى انجام شود، انسان را بـه كمـاالت روحـى و بـه مقـام                
رساند زيرا اگر حركت و بازگـشت    مىاللّهى ةخليفبوديت و  ع

به سوى خدا نباشد و انسان سير الى اللّه نكند چگونه ممكن            
  .است به مقصد و مقصود الهى نائل گردد

كند لذّت خوبى از زندگى مـادى        كسى كه توبه مى   : دوم
: فرمايـد  زيـرا قـرآن مـى     . بـرد  و معنوى خود تا دم مرگ مـى       

β r& uρ)) (#ρ ã Ï øó tF ó™ $# ö/ ä3 −/ u‘ §Ν èO (# þθ ç/θ è? Ïµ ø‹ s9 Î) Ν ä3 ÷è ÏnG yϑ ãƒ $ ·è≈ tG ¨Β 

$ ·Ζ |¡ ym #’ n< Î) 9≅ y_ r& ((‘ wΚ |¡ •Β٣  
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كسى كه توبه كند خـداى تعـالى از آسـمان بـر او              : سوم

Θ: فرمايــد كــه فرمــوده رحمــت فراوانــى نــازل مــى öθ s)≈ tƒ uρ)) 

(#ρ ã Ï øó tF ó™ $# öΝ ä3 −/ u‘ ¢Ο èO (# þθ ç/θ è? Ïµ ø‹ s9 Î) È≅ Å™ ö ãƒ u™ !$ yϑ ¡¡9 $# Ν à6 ø‹ n= tæ 

((# Y‘# u‘ ô‰ ÏiΒ١  
خداى تعالى به كسى كه توبه كند قوت و قدرت        : چهارم

  : فرمايد كند زيرا مى روحى و بدنى زيادى عنايت مى

öΝ à2 ÷Š Ì“ tƒ uρ)) ¸ο §θ è% 4’ n< Î) ö((Ν ä3 Ï? §θ è%2   
شود  كسى كه توبه كند به خداى تعالى نزديك مى        : پنجم

νρ :فرمايد مىگيرد زيرا    و با او انس مى     ã Ï øó tF ó™ $$ sù)) ¢Ο èO (# þθ ç/θ è? 

Ïµ ø‹ s9 Î) 4 ¨β Î) ’ În1 u‘ Ò=ƒ Ì s% Ò((=‹ Åg ’Χ 3  
الهى  كسى كه توبه كند از مودت و رحمت خاصه        : ششم

ــرا  كــه مخــصوص مــؤمنين اســت برخــوردار مــى  شــود زي

ρ# :فرمايد مى ã Ï øó tG ó™ $# uρ)) öΝ à6 −/ u‘ §Ν èO (# þθ ç/θ è? Ïµ ø‹ s9 Î) 4 ¨β Î) † În1 u‘ 

ÒΟŠ Ïm u‘ ×((Šρ ßŠ uρ4  
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كسى كه توبه كنـد فـالح و رسـتگارى در دنيـا و              : هفتم

# :شـود، زيـرا فرمـوده      آخرت نـصيبش مـى     þθ ç/θ è? uρ)) ’ n< Î) «! $# 

$ ·èŠ ÏΗ sd tµ •ƒ r& šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ÷/ ä3 ª= yè s9 š((χθ ßs Î= ø è?1  
كسى كه توبه كند خداى تعالى گناهانش را محـو          : هشتم

زيـرا  .  حـسنات فرمايـد    كنـد و شـايد آنهـا را تبـديل بـه            مى

#) :فرمايـد  مـى  þθ ç/θ è?)) ’ n< Î) «! $# Zπ t/ öθ s? % ·nθ ÝÁ ¯Ρ 4© |¤ tã öΝ ä3 š/ u‘ β r& 

t Ïe s3 ãƒ öΝ ä3Ψ tã ö((Ν ä3 Ï?$ t↔ Íh‹ y™2  
كسى كه توبه كند خداى تعـالى او را وارد بهـشتى            : نهم

  : زيرا فرموده. فرمايد كه از زير آن آبهائى جارى است مى

Ν à6 n= Åz ô‰ ãƒ uρ)) ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ yγ ÏF øt rB ã((≈ yγ ÷Ρ F{ $# 3  
كسى كه توبه كند خداى تعالى روز قيامت نـور او           : دهم

دهـد تـا راه      را از جلو و طرف راست پيشاپيش او قـرار مـى           
  :فرمايد زيرا مى. بهشت را به آسانى پيدا كند

Ν èδ â‘θ çΡ)) 4© të ó¡ o„ š⎥ ÷⎫ t/ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& öΝ Íκ È]≈ yϑ ÷ƒ r' Î/ uρ tβθ ä9θ à) tƒ 

!$ uΖ −/ u‘ öΝ Ïϑ ø? r& $ uΖ s9 $ tΡ u‘θ çΡ ö Ï øî $# uρ !$ uΖ s9 ( y7 ¨Ρ Î) 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó© x« 

Ö((ƒ Ï‰ s% 4  
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كـسى كـه اسـتغفار كنـد مـال و اوالدش زيـاد              : يازدهم
زيـرا خـداى تعـالى      . گيرد شود و از آنها كمك و نيرو مى        مى
  :فرمايد مى

M ù= à) sù)) (#ρ ã Ï øó tF ó™ $# öΝ ä3 −/ u‘ … çµ ¯Ρ Î) šχ% x. # Y‘$ ¤ xî ∩⊇⊃∪   

È≅ Å™ ö ãƒ u™ !$ yϑ ¡¡9 $# / ä3 ø‹ n= tæ # Y‘# u‘ ô‰ ÏiΒ ∩⊇⊇∪   / ä. ÷Š Ï‰ ôϑ ãƒ uρ 5Α≡ uθ øΒ r' Î/ 

t⎦⎫ ÏΖ t/ uρ ≅ yè øg s† uρ ö/ ä3 ©9 ;M≈ ¨Ζ y_ ≅ yè øg s† uρ ö/ ä3 ©9 ((# \≈ pκ ÷Ξ r&١  
بنابراين سالك الى اللّه در تمـام مراحـل سـير و سـلوك             
بايد ذكر استغفار را بگويد و هميـشه متـذكّر توبـه و انابـه و                

 باشد و اگر اين استغفار در سحرها انجام شـود بهتـر             استغفار
  .است

                                                 
 .12 تا10 ات آيحنوسوره   -1
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  » استقامتةمرحل«
استقامت به معنى طلب مقاومت و نيرومنـدى و پابرجـا           
بودن و راست ايستادن در همه چيز و در همـه كـار و بلكـه                
ايجاد نيرو، در وجود خود كه در پى آورد اين روحيه، انسان            

بـديل   نظيـر و قـاطعيتى بـى    داراى عزمى راسخ و مقاومتى بى  
 اگر استقامت نداشته باشـد،  زيرا يك سالك الى اللّه   . گردد مى

در مقابل مشكالت و ناراحتيها از قبيل رياضـتهاى شـرعى و            
ترك گناهان و انجام واجبات و مبارزه بانفس و مخالفـت بـا             

تواند به راه خود ادامـه دهـد و          شيطان و عبوديت كامل، نمى    
آيد، لذا بايد به مسائلى كـه الزم اسـت           بلكه قطعا از پا درمى    

 در اين مرحلـه در موضـوع اسـتقامت اشـاره            ولو به اختصار  
  . مفيد خواهد بود نمود كه انشاءاللّه

  
  

  »شود تنبلى و نا اميدى رفع مى«
  :گفت دوستى كه مقامات عاليه سير و سلوك را پيموده مى

من يك آدم ترسو، نااميد، كم صبر، بدگمان به مردم، تنبل و منزوى بودم، آنقـدر از                 
طلبيدم و حتّى يـك روز تـصميم         ه دائما از خدا مرگم را مى      حاالت خودم متنفّر بودم ك    

دانستم، تـا آنكـه      فائده و باطل مى    زيرا وجود خودم را در دنيا بى      ! گرفتم خودكشى كنم  
روزى به يك استاد بزرگوار، عالم و باتجربه كه خدا او را اجر دهـد، برخـوردم و از او                 

دى قبولم كرد و اول مـرا وادار بـه          استمداد كردم، او دست مرا گرفت و به عنوان شاگر         
توبه نمود، مرحله توبه بسيار برايم سخت بود، زيرا اول شرط استاد اين بـود كـه بايـد                   
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اعمال مخصوصى را با جديت انجام دهم و حتّى يك روز آنها را تعطيل نكنم ولى مـن     
يار بـه   كه به تنبلى و كم صبرى عادت كرده بودم، به خصوص در اوائل برنامه توبه بـس                

گذشت اما به حمداللّـه خـداى تعـالى ايمـان و رعبـى از اسـتاد در دلـم                من سخت مى  
خواستم در اعمالم كوتاهى و يا تنبلـى كـنم، بـا يـك ابـراز                 انداخته بود كه هر زمان مى     

لطف و گفتن اين كه از تو توقّعى نيست كه اهل مسامحه باشى، مرا دوباره وادار به كار                  
له توبه را گذراندم و از گناهان و اشتباهات و خطاهاى گذشته پاك كرد، تا آنكه مرح مى

  .شدم
اگر از اين به بعد معتقد باشى كه هنوز خـدا از  : در آن روزى كه استاد به من فرمود  

سوء ظن به پروردگار دارى و باألخره آن روزى كه او مرا از گناهـان               ! تو نگذشته است  
  :كردم به من فرمود مى ياضت مشغول بودم و توبهها روزى كه به ر ام به خاطر ده گذشته

تـر   حاال بايد به مرحله استقامت وارد شوى، در اين مرحله به تو طبعا بسيار سخت              
گذرد ولى اگر بخواهى به كماالت روحى برسى، راهى جز پشت سر گذاشـتن ايـن                 مى

  .منزل و اين مرحله ندارى
دت چهل روزى كه مشغول توبـه       بحمداللّه پنجاه درصد اين مرحله در م      : من گفتم 

بودم به وجود آمده و به يارى پروردگـار بقيـه آن را در ايـن مرحلـه بـا محبـت شـما                        
را بخـوان و    » كهـف «همـه روزه سـوره      : آيد، استاد به من گفـت      انشاءاللّه به وجود مى   

  .رسد، در اثر استقامت و بردبارى است متوجه باش كه انسان به هر مقامى كه مى
را نقل كرده و آنها را به خاطر        » اصحاب كهف «خداى تعالى قصه    » كهف«ه  در سور 

و ترك مقـام و     ) كرد سلطان ظالمى كه ادعاى خدائى مى     (مقاومتشان در مقابل دقيانوس     
بلكه ترك همه چيزشان، به خاطر حفظ ايمان و اعتقاداتـشان مـدح فرمـوده و آنهـا بـه          

رونـد،   ز آن ساعتى كه آنهـا بـه خـواب مـى           اند و ا   عنوان جوانمردانى در قرآن ياد شده     
رود و تا سيصد سال كه الزم است آنها به خواب باشند تا  خداى تعالى به كمك آنها مى

كند و پس از يك بيدار       خطر، كامالً از آنها دور گردد، و فراموش شوند آنها را حفظ مى            
» امـام عـصر   «دارد تـا از اصـحاب   شدن موقّت و كوتاه دوباره آنها را محفوظ نگـه مـى           



  ــــــــــــــــــــــــ          استـقامت       ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         147  

العاده پروردگار به    روحى فداه گردند، پس درنتيجه استقامت در راه دين، كمكهاى فوق          
  .رسد و آنان از يارى خداى تعالى برخوردارند بندگان مى

ثبات و بدون مقاومت و      و نيز در سوره كهف خداى تعالى قصه دو نفر كه يكى بى            
شـود و   منكر معاد مـى  زرق و برق دنياگردد و به خاطر    با ضعف ايمانى وارد باغش مى     

ثباتى و عدم استقامت او متنفّر اسـت و   كند و از بى ديگرى رفيقش كه او را سرزنش مى    
كـسانى كـه    : فرمايـد كـه    نمايد و خداى تعالى به اين وسيله به مردم مى          از او دورى مى   

ا از امـوالش    اند و پروردگار متعال بركـت ر       داراى ضعف ايمانند مورد تنفّر خدا و مردم       
كند، اما در اثر اسـتقامت اگـر چـه انـسان فقيـر و                دارد و بلكه اموالش را نابود مى       برمى

  .فرمايد تهيدست باشد خداى تعالى به او ثروت و بركت عنايت مى
را ) عليهما الـسالم (» خضر«و حضرت » موسى«و نيز در سوره كهف قصه حضرت    

ا در صورتى به شاگردى و تبعيت از        ر» موسى«حضرت  » خضر«خوانيم كه حضرت     مى
داراى صبر و استقامت باشد و هر كجا كم صـبرى           » موسى«پذيرد كه حضرت     خود مى 

توانى بـا مـن صـبر        من نگفتم تو نمى   : دهد كه  او را هشدار مى   » خضر«كند حضرت    مى
كند و در آخر هم وقتى       كنى و او را تهديد به طرد شدن و جدائى از محضر خودش مى             

خواهد از او جدا شود فلسفه آن چه را كه           شود و مى   صبرش تمام مى  » موسى«حضرت  
  .رود نمايد و مى بيان مى» موسى«او نتوانسته بر آنها صبر كند براى حضرت 

دهـد و بـه بـشريت     را مفـصالً توضـيح مـى   » ذوالقرنين«و نيز در سوره كهف قصه   
تواند، تمام كره زمين را تـسخير        فهماند كه انسان در اثر پشتكاردارى و استقامت مى         مى

رود و خـود     با همت و تمكّن و قدرت و استقامت به پيش مى          » ذوالقرنين«كند چنانكه   
اليه غرب يعنى كنار اقيانوسها رسانده و بـاز لشكركـشى كـرده و بـه سـوى                   را به منتهى  

نمايـد و او آن چنـان بـا          بلوك شرق حركت نموده و قسمتهائى از چين را تسخير مـى           
كّل و استعانت از ذات اقدس متعال استقامت در راه اهـداف عاليـه خـود را تعقيـب                   تو
خداى تعالى او را به عنوان نمونه بارز كسى كه بـه او تمكـن و قـدرت و                    نمايد كه  مى

كند و مفصل قصه او را نقل  استقامت داده در قرآن كتاب جاودانى جهان بشريت ياد مى
  .نمايد مى
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ها كه در سوره كهف نقل شده انسان بايد پند بگيـرد زيـرا               ين قصه از ا : استاد فرمود 
  :خداى تعالى در قرآن فرموده است
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هائى كه در قـرآن آمـده        حكايتهاى پيامبران و قصه   : يعنى

  .پند و اندرزى است براى صاحبان عقل
را بخوان و از اين سوره مباركه مدد بگير و بـدان كـه      » كهف «پس همه روزه سوره   

اصـحاب  «اگر انسان بخواهد به اهدافش برسد بايد استقامت داشته باشد آن چنـان كـه                
به وسيله استقامت به خـداى تعـالى و كمـال معنـوى رسـيدند و آن چنـان كـه                     » كهف

  .العاده رسيد به تسخير دنيا و كشورگشائيهاى فوق» ذوالقرنين«
رسد و بركت از جان و مـال و          و اگر انسان در دنيا ضعف داشته باشد به نتيجه نمى          

  .شود وقتش برداشته مى
من هر زمـان ضـعف و سـستى در امـر تبليـغ و امـر بـه                   : سپس استاد به من گفت    

كـنم   معروف و نهى از منكر و انجام وظايف در خدمت به خلق در خود احـساس مـى                 
كنم كه همه روزه اين سـوره مباركـه را          ه تو هم توصيه مى    خوانم و ب   را مى » نوح«سوره  

بخوانى و از آن براى استقامتت كمك بگيرى و توجـه داشـته بـاش چگونـه حـضرت                   
نهصد و پنجاه سال شب و روز مردم را تبليغ كرد و با وعده و وعيد آنهـا را بـه                     » نوح«

تها را درميان گوش    توجه ننمود بلكه آنها انگش     سوى خدا دعوت نمود ولى كسى به او       
كـشيدند تـا او را نبيننـد     گذاشتند كه سخن او را نشنوند و لباسشان را بر سرشان مى   مى

ولى در عين حال او همچنان استقامت كرد تا باألخره توانست چند نفرى را بـه سـوى                  
خدا دعوت كند و سوار كشتى كند و آنها را از ميان كسانى كه حتّى نسلشان فاسد شده                

  .ن بياوردبود بيرو
خواندم و مقيد بودم كه گناه نكنم و واجباتم        من مدت يك سال اين دو سوره را مى        

ام همه   را صحيح و در اول وقت انجام دهم پس از يك سال ديدم مثل كوه استوار شده                

                                                 
  .111سوره يوسف آيه  -1
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ام از بين رفته و ديگر اثرى از ترس و تنبلـى و كـم صـبرى در وجـودم                     امراض روحى 
  .ام راى طى مراحل كماليه شدهشود و آماده ب يافت نمى

  

  »مرا ترسو بار آوردند«
در اثر بدآموزيهاى پدر و مادرم و يا بهتر بگويم در اثر محبـت زيـادى كـه پـدر و                     

  .مادرم نسبت به من داشتند، مرا ترسو بار آوردند
خواسـتم، از خانـه بيـرون بـروم          كنم، در كودكى هر وقت در شب مى        فراموش نمى 

ترسد، بايد همراه او كسى باشد و نبايد تنها بيرون برود يا آنكه              ه مى بچ: گفت مادرم مى 
بـدون چـراغ نبايـد در تـاريكى وارد شـود، از             : گفتند ترساندند و مى   از تاريكى مرا مى   

ترساندند، از ديوانه    ترساندند، از تنهائى مرا مى     مرا مى » لولو«ترساندند، از    مرا مى » گربه«
ترسـاندند، از اجنّـه و اشـباح مـرا            كنـار حـوض مـرا مـى        ترسـاندند، از رفـتن     مرا مـى  

هاى دورغين كه گـاهى      ترسيدم، ولى آنها با قصه     ترساندند، از مرده هم كه خودم مى       مى
شـوند و بـا آن قيافـه وحـشتناك از ميـان تـابوت                در بدن مرده وارد مى     اجنّه يا شيطان  

دند و باألخره از همه چيـز       ترسان كند، مرا بيشتر مى    كند و به انسان حمله مى      حركت مى 
نمودند و آن قدر اين اعمال و تلقينات در          و همه صداها در من ايجاد رعب و ترس مى         

كردند و يا دستهاى مرا در  من اثر سوء گذاشته بود كه اگر پدر و مادر چشم مرا كور مى 
  !نمودند بهتر از اين بود كه مرا آن همه ترسو بارآوردند كودكى قطع مى

خواستم مراحل سير و سلوك را بپيمايم و شنيده بودم كه انسان وقتـى                مى لذا وقتى 
  پاك شود و روحش جالئى پيدا كند؛

بينـد، ارواح اوليـاء خـدا را مـشاهده           انوار مالئكه را مـى    
زنند، بايد در خلـوت بـا خـدا     ها با او حرف مى  كند، مرده  مى

 و مناجات كند، تاريكى و تنهائى بهترين وسيله دورى از ريـا   
سمعه و ارتباط با خداست، اولياء خدا در بيابانها تنها حركت           

كنند، بايد در هفته يك روز به قبرستان براى زيارت اهـل             مى
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قبور رفت و از مرگ ديگران عبرت گرفت و از مـرگ متنبـه              
  .شد

گفتم، وقتى مـن     زيرا با خود مى   . ترسيدم كه وارد مراحل سير و سلوك شوم        من مى 
دا شدم و چشم دلم باز شد و اين چيزهاى وحشتناك را ديدم چـه خـواهم                 از اولياء خ  

  !.كرد
  حاال شما ببينيد چقدر آنها به من صدمه زده بودند،

ولى در عـين حـال، شـوق وصـول بـه حقـايق و تزكيـه نفـس مـرا آنـى راحـت                         
ترسيدم كـه اگـر    مى از طرفى. گذاشت، در كشمكش روحى عجيبى واقع شده بودم   نمى

ترسم به سراغم بيايد و از طـرف ديگـر           فس كنم، ممكن است از آن چه مى       من تزكيه ن  
دانستم كه اگر ناپاك بمانم و به كمال روحـى نرسـم، حيـوانى متولّـد شـده و مثـل                      مى

  .ام حيوانات زندگى كرده و مثل حيوانى مرده
لذا به محضر استاد بزرگوارى كه جانم به قربانش باد، مشرّف شدم و شرح حالم را                

ام،  گذارم تا زمانى كه مرض ترست را معالجه نكرده من نمى: و گفتم، او به من گفت به ا 
تو چيزى از انوار مالئكه و يا مسائل غيرعادى را ببينى، من بدون آن كه متوجه باشم او                  
چه خواهد كرد، تسليم دستورات او شدم، او ابتدا دستور توبه را به من داد و مدتها در                   

سپس بـه   . كشيدم اك شدن از گناهان و عقب افتادگيهايم رياضت مى        مرحله توبه براى پ   
كرد و چـون مـن       من دستور استقامت را داد و بيشتر روى مبارزه با ترس با من كار مى              

گويد، مو به مو عمل كنم و اين تعهد را به او داده بودم، او مرا                 مقيد بودم، هر چه او مى     
ايدارى نمود، و هم به كلى تـرس را از وجـود   با دستورات زير، هم داراى استقامت و پ     

  .من بيرون كرد
ترس به خاطر نداشتن استقامت و پايدارى است، بنابراين بايد تـا            : به من گفت   اول

شـب اول و    ! مدت ده شب هر شب هزار قدم در بيابان تاريك اطراف شـهر راه بـروى               
 را بكنى و از شـب سـوم         توانى، با يك نفر از دوستان و رفقاى خودت اين كار           دوم مى 

حتما بايد تنها اين كار را انجام دهى و بدانى و بلكه به خـود تلقـين كنـى، محلـى كـه                       
كم دارد  ) كه همان روشنائى باشد   (تاريك است نسبت به محلى كه روشن است چيزى          
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و انسان نبايد از عدم و نيستى بترسد، و بعد متوجه باشى كه وقتى با شخص ديگرى به                  
ترسى، علّتى جز انس با آن شخص و عدم تمركز فكر به مسائل              نمى روى و  ىتاريكى م 

زيرا اگر وهميات شخصى كنار گذاشته شود پنجـاه درصـد تـرس در              . وحشتناك ندارد 
رود و اگر متوجه باشى كه در تـاريكى جـز همـان چيزهـائى كـه در       تاريكى از بين مى 

. ى، روشـنائى را هـم كـم دارد        روشنائى هست چيز ديگرى وجود ندارد و بلكه تـاريك         
رود، لذا من اين دستور را ده شـب عملـى            پنجاه درصد ترس باقى مانده هم از بين مى        

خواستم صداى نفس كـشيدنم      ترسيدم كه حتّى نمى    كردم، ولى شبهاى اول به قدرى مى      
هم بلند شود و رفته رفته به كلى ترس از تاريكى و تنهـائى در شـبهاى اواخـر از دلـم                      

  .ترسيدم  رفته بود و ديگر از تاريكى و تنهائى نمىبيرون
پس از اين ده شب و پس از آن كه از تاريكى و تنهائى نترسيدى               : به من گفت   دوم

بايد ده شب هر شب يك ساعت در اتاق خلوت و تاريك بنشينى و با خود فكـر كنـى                    
تر در خود تقويـت     توانى بيش  شوند و اين تخيل را هر چه مى        كه اآلن اجنّه وارد اتاق مى     

كن، تا آن كه مسأله جنّ در نظر تو كامالً عـادى گـردد و احتمـاالً تخيالتـت در اوائـل                 
كند ولى نبايد به آنها اهميت بـدهى و بلكـه خـود را               چيزهائى را در نظر تو مجسم مى      

خواهى با موجوداتى كه ديگران با آنها در ارتباط نيستند، ارتبـاط             خوشحال بگير كه مى   
  . ار كنىبرقر

ترسـيدم و احيانـا      من آن چه استاد فرموده بود انجام دادم، شبهاى اوائل خيلـى مـى             
رسيد، ولى همان طورى كه استاد       كرد و اشباحى به نظرم مى      چشمهايم سياه تاريكى مى   

خواهم با  گفتم كه چه خوب شد، مى گرفتم و با خود مى گفته بود، خود را خوشحال مى
 آنها در ارتباط نيستند، من در ارتباط باشم و در شبهاى آخر نه              موجوداتى كه ديگران با   

داشتم و بحمداللّه به كلّى ترسم از جـنّ و مالئكـه و ارواح               ديدم و نه ترسى    چيزى مى 
ترسـيدم و    كشيدم كه آنها را ببيـنم، امـا هنـوز از مـرده مـى               ريخته بود و حتّى آرزو مى     

هـم در ايـن خـصوص چيـزى بـه مـن             درنتيجه از مرگ زياد وحشت داشتم و اسـتاد          
كرد كه با او به قبرستان بروم و بـراى           گفت، ولى در هفته يك روز به من اصرار مى          نمى

  .اى بخوانم اهل قبور فاتحه
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ها، از استاد سؤال كردم كه شما چرا مـرا در موضـوع مـرگ و                 در يكى از اين هفته    
بـه دو   : ؟ استاد به مـن گفـت      كنيد ترس از آن وادار به استقامت و نترسيدن از مرده نمى          

جهت هنوز وقت معالجه اين مرض روحى از تو نشده، اول به خاطر آن كه تـو هنـوز                   
توانى فكر كنـى انـسانى كـه مـرده           دانى و دوم آن كه نمى      حقيقت مرگ و مردن را نمى     

است، چيزى از او كم شده يعنى قدرت از او كم شده، تفكّرات موذيانه كه بايد انـسان                  
ترسد از او كم شده، و باألخره روح او كه همه فعاليت او بستگى بـه آن دارد، از                   از آن ب  

او كم شده است، پس چرا بايد انسان از او بترسد و من چـون مقيـد بـودم كـه بـاالى                       
حرف استادم حرفى نزنم صبر كردم، تا آن كه وقتش رسيد و من به كلّى از ترس مرگ                  

ى در مرحله اول مقدارى استاد براى مـن حقيقـت           و مردن و مرده نجات پيدا كردم، يعن       
مرگ و مردن را توضيح داد و بعد هم چون من دانـشجوى دانـشكده پزشـكى بـودم و          

اگر چه روزهـاى اول     . اى را تشريح كنم    الزم بود به اطاق تشريح بروم و با چاقو جنازه         
ـ                خيلى ترسيدم ولى كم    ود مـرده   كم به حقيقت گفتار اسـتادم متوجـه شـدم كـه گفتـه ب

تواند عليه من كارى كه من بايد از آن بترسم انجام دهـد و مـن رفتـه رفتـه ماننـد                       نمى
ترسند، شده بودم و من در اين        شويند و به هيچ وجه نمى      ها را مى   غسالها كه دائما مرده   

ترسد، بايد با كمال شجاعت از راه صـحيحى          مى جا پى بردم كه انسان از هر چيزى كه        
  . و با زحمت مختصرى يك عمر خود را از ناراحتى نجات بدهدبه طرف آن حركت

و من با اين رياضت مختصر كه توانسته بودم، ترس را از وجود خود برطرف كنم،                
احساس كردم آن چنان استقامتى در من پيدا شده كـه حتـى همـه كارهـاى مـشكل را                    

  .توانم به آسانى انجام دهم مى
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  »تحمل مصائب«
ـــ ـــى از شـاگـ ـــب يـكـ ـــت«ردان مـكتـ ـــل بيـ » اهـ

  :گـفـت مــى
من طفل خردسالى بودم كه مادرم از دنيا رفت، مصيبت او آن چنان در روحيه مـن                 

شـد،   اثر نامطلوبى گذاشت كه هر وقت كسى از نزديكانم دچار كسالت مختـصرى مـى              
دنيا شناختم، از    توانستم خود را كنترل كنم و اگر يك فرد از آنهائى كه من او را مى                نمى
كردم و براى احتمال خبرهاى ناگوار       رفت بيشتر از صاحبان مصيبت جزع و فزع مى         مى
شدم، اين حالت مرا از پا درآورده بود، لذا نزد عالم بزرگوارى كه به               العاده متأثّر مى   فوق

اين حالت در   : تواند مرض روحى مرا معالجه كند رفتم، او به من گفت           گمان خودم مى  
سوزد و ايـن   اى و لذا دلت براى ديگران بيش از معمول مى  تو پرعاطفه اثر اين است كه     

يكى از صفات حميده انسانى است و تو نبايد ناراحت باشى ولى من متوجه شـدم كـه                  
زيرا ايـن مـرض روحـى نزديـك بـود مـرا بـه            . او از كسالت روحى من اطّالعى ندارد      

بودم، من ديگر حاضر نبـودم      العاده كم تحمل و كم صبر شده         هالكت بكشاند، من فوق   
ترين مصيبتى را تحمل كنم، لذا به خدمت استادى كه هم اكنون هم اسـتاد مـن                  كوچك

اين حالت كه به تو عـارض       : گفت ام رفتم او به من     هاى فراوانى برده   است و از او بهره    
شده، در اثر همان ضربه مصيبت مادرت كه در طفوليت متوجه تو شده، بـوده اسـت و                  

دهم و تو گوش به حرف خواهى داد، اين حالت           ءاللّه با دستوراتى كه من به تو مى       انشا
گويد عمـل    كند، من از او تشكّر كردم و تعهد نمودم كه هر چه مى             در تو تعادل پيدا مى    

  :كنم و تحت فرمانش باشم، استاد به من گفت
كـه از  ) مرتبـه الاقـل هـزار   (» يـا صـابر  «آنكه بايد در شبانه روز بسيار بگـوئى       اول

كند كه در مـصائب دنيـا صـبور و بـا             اسماءالهيه است و اين اسم مقدس تو را مدد مى         
  . استقامت باشى

  : اين آيه مباركه را بسيار بخوان، كه خداى تعالى در قرآن فرموده :دوم
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 معنى آن آيات داشته بـاش، زيـرا توجـه بـه ايـن آيـات صـبر و                    و توجه كاملى به   

كند و سپس بايد همه روزه بلكه بايد در تمام اوقات بـه              تحملت را در مصائب زياد مى     
خود القاء كنى كه من بايد در مقابل تمام مصائب مثل كوه استوار باشم و هيچ مـصيبتى                  

 من قويم، من از مردان بزرگ تاريخ كه         تواند، مرا از پا درآورد، بايد به خود بگوئى         نمى
كردند و به كمال انسانيت و بزرگى رسيدند، چه كـم     در مقابل مصائب بزرگ تحمل مى     

ترين مصيبت كه حامله شدن بـدون        اگر به بزرگ  ) عليها السالم (» مريم«، حضرت   !دارم
، بلكـه   كـرد  شد، استقامت نمـى    نزديكانش مبتال نمى   شوهر و تهمت زنا آن هم از طرف       

نمود و بـه ايـن همـه عظمـت كـه چنـد ميليـارد                 مثل افراد ترسو و زبون خودكشى مى      
» عيـسى «گرديـد، حـضرت      مسيحى و مسلمان همه در مقابلش احترام كنند موفّق نمـى          

اگر در مقابل مصائبى كه حواريين و دشمنان يهوديش متوجه او كردنـد،             ) عليه السالم (
گذاشت، موفّق به عظمتى كه      ت و صحنه را خالى مى     داش استقامت و صبر و تحمل نمى     

امروز ميلياردها مسلمان و مسيحى او را به عنـوان فـرد بـارز عـالم خلقـت بـشناسند،                    
  .شد نمى

اگر تحمل مشقّات و مـصائبى كـه در         ) صلى اللّه عليه و آله    (» رسول گرامى اسالم  «
ين مقدس اسـالم بـه ايـن         امروز د  كرد، يقيناً  مدت بيست و سه سال متوجه او شد نمى        

و باألخره اگر بـه حـاالت انبيـاء و اوليـاء و بلكـه دانـشمندان و          . ماند عظمت باقى نمى  
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شايد كسى را كه بدون تحمل مـصائب و اسـتقامت در مقابـل              !  توجه كنى  بزرگان دقيقاً 
يابى و اساسا بدان كـه دنيـا مملـو از مـصائب و               ناماليمات به جائى رسيده باشند، نمى     

اى است كه به بال پيچيده شده و باألخره همه كس به نحوى              ماليمات است، دنيا خانه   نا
گردند و تنها كسى كه در مقابل اين ناماليمات صبور           مبتالى به آن بليات و مصائب مى      

  .تواند زندگى راحتى داشته باشد و داراى استقامت و ايمان است، مى
تازاده بودم، پدرم مرد بسيار فقيـر و        من روس : گفت يكى از بزرگان علم و دانش مى      

كـنم   شد، مثالً فراموش نمى    اش مى  بضاعتى بود، مصائب و گرفتاريهاى زيادى متوجه       بى
كه در زمستانى به خاطر مرضى كه همه اهل خانه به آن مبتال شديم، تنها از پنج پسرى                  

ته در مقابل كه او داشت من جان سالم بدر بردم و چهار برادر و مادرم در ظرف يك هف
چشم من و پدرم از دنيا رفتند، ما حتّى به خاطر برف سنگينى كه راه ما را با شهر بسته                    
بود، نتوانستيم پزشكى به بالين آنها بياوريم، اين مصيبتها بـه قـدرى پـدرم را ناراحـت                  

خواهد خود را در اصطبل با طنـاب حلـق           كرده بود كه من يك روز متوجه شدم او مى         
گفتم كه اگر من هم در مقابـل ايـن           ن او را دلدارى دادم و دائما به خود مى         آويز كند، م  

مصيبتها كم صبرى كنم كارى جز صدمه به خودم، جز نشان دادن ضـعف، جـز اظهـار                  
ام، پس چرا خود را در مقابل اين حوادث بـشكنم و اسـتقامتم را                عجز و ناتوانى، نكرده   

يك فرد شكست خورده و نـاتوان بگـذارم         از دست بدهم و در تاريخ نامم را به عنوان           
ولى اگر محكم بايستم و مشغول كارهاى علمى و معنوى و خود سازى بشوم و به اين                 

شـوم و بـه كمـاالت علمـى و معنـوى             قطعـا موفّـق مـى     . مصائب و بالها اعتنائى نكنم    
رسم، لذا سينه را سپر بالها كردم و مثل كوه استوار ايـستادم و بـه قـدر پـشيزى بـه           مى

مصائب بزرگ و بالهاى به ظاهر خانمان سوز اعتنائى نكردم، رفته رفته بالهـا كوچـك           
شدند، مصائب حقير گرديدند، فشارهاى روزگار قابل تحمل شدند و من موفّق به آنچه           

  .حاال دارم گرديدم
ها خواندم و در كتـاب اتّحـاد و دوسـتى نوشـته              طبق آمارى كه در يكى از روزنامه      

كند و در هر دو دقيقه يك نفـر          قيقه يك نفر در آمريكا خودكشى مى       د 35در هر   «است  
داشتند و بـا     اگر اين مردم صبر و بردبارى در مقابل مصائب روزگار مى          » شود ديوانه مى 
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رفتند، قطعا اين آمار وحشتناك، بسيار كاهش پيـدا          قوه ايمان و نيروى اراده به پيش مى       
  .آمد ود نمىكرد و اين همه جنايت در عالم به وج مى

خواهى در مقابل مصائب دنيا صبور و با اسـتقامت           اگر مى : سپس استاد به من گفت    
باشى، كوشش كن كه اعتقادت را به خداى تعـالى تقويـت كنـى، زيـرا وقتـى خـدا را                     
شناختى و به او تكيه كـردى و از ايـن راه آرامـش قلـب و دلـت را بـه دسـت آوردى             

ل كنى و ديگر خوف و حزنى ندارى، خداى تعـالى           توانى، به آسانى مصائب را تحم      مى
  :در اين خصوص در قرآن كريم فرموده
β Î))) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ä9$ s% $ oΨ š/ z’ ª! $# §Ν èO (#θ ßϑ≈ s) tF ó™ $# Ÿξ sù ì∃ öθ yz 

óΟ Îγ øŠ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ š((χθ çΡ t“ øt s†١   
گويند، پروردگار مـا خـداى تعـالى         كسانى كه مى  : يعنى

اند، نه خوفى براى آنها خواهـد   است و سپس پا برجا ايستاده     
  .گيرد بود و نه حزنى آنها را مى

خواهد خوابت ببرد و لحظات اولى كه        همه روزه لحظاتى كه مى    : استاد به من گفت   
شوى به خودت تلقين قوت و قدرت كن بـا خـود بگـو مـن قـوى                   از خواب بيدار مى   

 و مثل كوهى استوارم و      كنم هستم من توانايم من در مقابل تمام مشكالت استقامت مى         
  2.امثال اين كلمات را مدت چند دقيقه به خود تلقين نما

من به مواعظ و دستورات استاد عمل كردم اگر چه چند، ماه معطّـل شـدم و تمـام                   
افكارم متمركز در به دست آوردن صبر و استقامت در مقابل مصائب روزگار بود ولـى                

ملى گرديـدم و آن ضـعف و نـاراحتى روحـيم            به حمداللّه موفّق به استقامت و صبر كا       
  .بكلّى از بين رفت و خداى تعالى مرا در اين جهت مدد فرمود
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  »صبر در مقابل مشقّات عبادى«
كردم كه اگر يك شـب       من در عبادت خيلى كم صبر و كم حوصله بودم و فكر مى            

جام دهـم و    تا صبح مثالً در حرم بيتوته كنم و يا يك عبادت پر زحمت را يك مرتبه ان                
لـذا همـه روزه     . بقيه اوقات به طرف عبادت نروم، بايد به تمام كماالت روحـى برسـم             

كردم كه دعاهـا     خواندم و خيال مى    كردم و مقدارى از دعاها را مى       كتب ادعيه را باز مى    
شود، بايد هـر روز      و اعمال مستحبه مانند باغ گلى است كه وقتى انسان در آن وارد مى             

  .ل روز قبل بچيند و برگرددگلى غير از گ
روزى استادى، مرشدى، حكيمى و بهتر بگويم طبيب روحى، كه جانم بـه قربـانش      
باد، مرا در اين خصوص كامالً راهنمائى كرد و از سرگردانى و حيرت نجاتم داد، زيـرا                 

اى نرسيده بودم و خسته هم       سالها كه من مشغول دعا و اعمال مستحبه بودم و به نتيجه           
ودم، به نزد آن استاد بزرگوار رفتم و جريان خودم را بـراى او شـرح دادم، او بـه                    شده ب 

اند و از پيشوايان دين رسـيده اسـت در           اى كه در كتابها نوشته     اعمال مستحبه : من گفت 
اى گذاشته باشند، اگـر شـما هـر روز وارد     حقيقت مثل داروهائى است كه در داروخانه 

ايـد   ز آن داروها را برداريد و بخوريد كار درستى نكرده         اى بشويد و مقدارى ا     داروخانه
بلكه بايد اوالً اگر شما مريض هستيد، مرضـتان را يـا خودتـان و يـا طبيـب معالجتـان                     
تشخيص دهد و بعد داروى مورد نيازتان نيز تشخيص داده شود و سپس از آن دارو آن            

حتّى در بعـضى از روايـات       قدر استفاده كنيد، تا اثرش را در وجودتان احساس نمائيد،           
  .آمده كه يك عمل الاقل يك سال بايد مداومت شود

من عمـل عمـالً مـن       «: فرمود) عليه السالم (» امام صادق «
  1.»اعمال الخير فليدم عليه سنةً و اليقطعه دونها

كسى كه عملى از اعمال مستحبه و خيـر را انجـام     : يعنى
 وسط قطعـش    دهد بايد الاقل يك سال مداومت كند و در         مى

  .ننمايد
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اذا كـان الرجـل علـى        «:فرمود) عليه السالم (»امام صادق «
  1.»عملٍ فليدم عليه سنةً ثم يتحول عنه ان شاء الى غيره

ــى ــادى را   : يعن ــستحب عب ــك عمــل م ــسان ي ــى ان وقت
خواهد انجام دهد، الاقل يك سـال بـر آن مـداومت كنـد               مى

رى توانـد بـه عمـل عبـادى ديگـ          پس از آن اگر خواست مى     
  .بپردازد

اياك ان تفرض   «: فرمود) عليه السالم (» امام صادق «و نيز   
  2.»على نفسك فريضةً فتفارقها اثنى عشر هالالً

مبادا عملى را تصميم بگيـرى كـه انجـام دهـى و             : يعنى
  .كمتر از دوازده ماه بشود

و از طرف ديگر انسان نبايد در خواندن دعا و يا عبادت            
 زيرا انـسان از عبـادت زده و خـسته           روى كند،  افراط و زياده  

  .شود مى
در وصايائى كه به فرزندش     ) عليه السالم (» اميرالمؤمنين«

واقتصد يا بنى فى معيشتك، و اقتـصد فـى          «: گويد فرموده مى 
  3.»عبادتك و عليك فيها باالمر الدائم الذى تطيقه

اى پسرم در معيشت و عبادتت ميانـه رو بـاش و            : يعنى
 كه طاقتش را داشـته باشـى انتخـاب كـن و           عبادت دائمى را    

  .هميشه با همان كميت و كيفيت عبادت نما
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قليل تدوم عليـه ارجـى مـن كثيـر مملـول            «: و باز فرمود  
  1.»فيه

عبادتى كه كم باشد ولى ادامه داشته باشد اميـدوار          : يعنى
تر است براى موفقيت و رسيدن به كماالت، تا عبـادت            كننده

ى كـه زيـاد باشـد ولـى خـسته كننـده و              ا و اعمال مـستحبه   
  .آور باشد مالل
انـى الحـب ان اداوم      «: فرمود) عليه السالم (» امام سجاد «

  2.»على العمل و ان قل
من دوست دارم كه به يك عبادت مـداومت كـنم           : يعنى

  .اگر چه كم باشد
ما من شـى احـب الـى        «: فرمود) عليه السالم (» امام باقر «

  3.»اوم عليه و ان قلاللّه عزوجل من عمل يد
تــر از عملــى كــه انــسان بــر آن  چيــزى محبــوب: يعنــى

مداومت داشته باشد نزد خداى عزوجل وجـود نـدارد، اگـر            
  .چه آن عمل كم باشد

... ان خيـر العبـادات      «: فرمود) عليه السالم (» امام صادق «
  4.»ادومها و ان قل

بهترين عبادات آن عبادتى است كـه مـداوم باشـد           : يعنى
  .چه كم باشداگر 
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بنابراين بايد اذكار و عبادات مستحبه را به قدر طاقت و به قدر نياز روح كه انـسان                  
ذكر و يـك دعـا و    را خسته نكند و روح را كسل ننمايد انجام داد و بعالوه بايد به يك 

  .شود، مدتى با تشخيص استاد مداومت نمود عبادتى كه انتخاب مى
مـن در جـوانى در      :  فرمـود  )عليه الـسالم  (» امام صادق «

كـردم و در     حال طواف بودم و بسيار كوشش در عبادت مـى         
آن حال بسيار عرق كرده بودم، كه پدرم بر من عبـور كـرد و          

اى را  خداى تعالى وقتى كه بنده  » جعفر«اى پسرم، اى    : فرمود
كنـد و از او راضـى        دوست داشته باشد او را وارد بهشت مى       

  1.دهد ى كه او انجام مىشود به عمل كم و آسان مى
انسانى كه داراى استقامت است، هميشه به هـر كـارى كـه وارد              : سپس استاد گفت  

شود، بايد آن را مدتها ادامه دهد، تا به نتيجه برسد، اگر شما بخواهيـد ميخـى را بـه                     مى
ديوار بكوبيد بايد چكش را بر ميخ مكرر بكوبيد و به خصوص اگر ديوار محكم باشـد                 

  .ومت بر كوبيدن چكش به روى ميخ نداشته باشيد موفّق نخواهيد شدو تا مدا
اى از مـسائل و بـه    دعاها هم همين طورند، اگر كسى بخواهد صد در صد به مسأله        

اى از مراحل روحى موفّق شود، بايد به وسيله يكى از عبادتهـا كـه متناسـب آن                   مرحله
ـ            ك نوبـت هـم آن را تـرك    مرحله هست مدتى مداومت نمايد و حتّى يك روز و يـا ي

اند و هنوز يـك كـار را بـه پايـان نرسـانده               ننمايد، افرادى كه هر روز به كارى مشغول       
دهند و توفيقى به دسـت     شوند، هيچ زمان كار صحيحى انجام نمى       مشغول كار ديگر مى   

  .آورند نمى
ــام صــادق« ــسالم(» ام ــه ال ــود) علي عــدو العمــل، «: فرم
  2.»الكسل

                                                 
 .213، ص 68بحاراالنوار ج  -1
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 لحه و خوب كسالت و خـستگى      دشمن اعمال صا  : يعنى
  .حالى است و بى

  1.»الكسل يضر بالدين و الدنيا «:و نيز فرمود
حالى و عدم استقامت، به دين و دنيـاى انـسان            بى: يعنى
  .زند ضرر مى

فرزندم، اين كه در احاديث وارد شده كه بايد انسان داراى : سپس استاد به من گفت
در عبـادت و تحمـل مـشقّاتى اسـت كـه            صبر در عبادت باشد، منظور همين مداومت        
  .باشد گردد، مى نصيب انسان در راه عبادت و بندگى خدا مى

المداومة، المداومة،   «:فرمود) عليه السالم (» اميرالمؤمنين«
  2.»فانّ اللّه لم يجعل لعمل المؤمن غاية اال الموت

به عبادت و اعمال خير مـداومت كنيـد، مـداومت           : يعنى
تعالى قرار نداده براى اعمال خير و عبادت        كنيد، زيرا خداى    
  .پايانى مگر مرگ

خواهى از اين كم حوصـلگى و كـم صـبرى            كنم كه اگر مى    و من به تو، توصيه مى     
ات باشد را انتخاب كـن و        نجات پيدا كنى، يك عبادت سبك كه مناسب حال و روحيه          

ل بـه آن    سپس مقيد باش كه حتّى يـك روز هـم آن را تـرك نكنـى و الاقـل يـك سـا                      
و ) داد البته بعدها آن عبادت را استاد مطابق حال من به من دستور مـى             (مداومت نمائى   
  .ات را تقويت كنى و حتّى به فكر ترك عبادت هم نيفتى بكوش كه اراده
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  »استقامت و صبر در مقابل گناه«
ر آن در وقتى كه من جوان بودم شيطان و نفس اماره مرا به زانـو درآورده بودنـد، د      

انداختند، بـه    كردم كه به گرد گناه نگردم، باز مرا آنها در وسط گناه مى             وقت هر چه مى   
خواستم به كلّى از  كم مى ديدم كه كم قدرى خود را در مقابل شيطان و نفس، ضعيف مى

بندگى خداى تعالى و ترك گناه مأيوس شوم، به نزد استاد بزرگوارى بار يـافتم، او بـه                  
  .كنى تو، به دو چيز متوجه باشى در ترك گناه استقامت پيدا مىاگر : من فرمود
  آنكه بدانى گناه يعنى چه؟ :اول
  ! آنكه عظمت ذات اقدس پروردگار را متوجه باشى:دوم

انسان اگر الاقل روحش را به قدر بدنش اهميت بدهـد و بدانـد كـه                : توضيح آنكه 
اه را مرتكب شـود، الاقـل مثـل ايـن         ترين گن  گناه مانند زهر است كه اگر انسان كوچك       

كند و سالمت روحى خود را  است كه يك قطره زهر خورده و قطعا روح را مسموم مى
 به هـيچ    دهد و اگر ادامه پيدا كند ممكن است، به كلّى روحش بميرد، قطعاً             از دست مى  

  .كند وجه گناه نمى
          تـى كـه او را دعـوت    و يا اگر انسان خداى تعالى را الاقل به قدر يك ميزبان پرمحب

كرده و تمام نعمتها را براى او فراهم ساخته و در مقابـل او احترامـات الزمـه را انجـام                     
همان گونه كه حاضر نيست در حضور آن ميزبان مهربان كارى بكند كـه او               . داده، بداند 

را به غضب درآورد، همچنين اگر كسى الاقل به محبتهاى خداى تعـالى و نعمتهـاى او                 
ترين گناهى كه خداى تعالى را به غضب دربياورد، انجام نخواهـد              باشد، كوچك  متوجه

  .داد
مـن اسـتقام فـالى      «: فرمـود ) عليه السالم (» اميرالمومنين«

  1.»الجنة و من ذل فالى النّار
كـشد و    كسى كه در راه تـرك گنـاه زحمـت مـى           : يعنى

نمايد، به سوى بهـشت      استقامت در مقابل نفس و شيطان مى      
                                                 

 .119خطبه البالغه  نهج -1
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كـشد،    است و كسى كه ذلّت گناهكارى را به دوش مى          روانه
  .به سوى جهنّم روانه خواهد بود

≅ :و بدان كه هر كسى در گرو اعمال خود است، خـداى تعـالى فرمـوده     ä.)) ¤§ ø tΡ 

$ yϑ Î/ ôM t6 |¡ x. î((π oΨ‹ Ïδ u‘ 1    و چون اين چنين است، بايد انسان براى آخرتش، براى استراحت
 از عذاب الهى، براى آنكه مبادا قلبش بميرد، گناهـان را            در زندگى ابديش، براى نجات    

» رسول اكـرم  «ترين گناه در نظرش بزرگ و با عظمت باشد           ترك بنمايد و حتّى كوچك    
  :فرمود) صلى اللّه عليه و آله(

  2.»التحقروا شيئا من الشر و ان صغر فى اعينكم«
بديها و گناهان را حقير نشماريد، اگر چه در نظـر           : يعنى

  . كوچك باشندشما
شـود، بـه خـاطر درهـم         بنابراين انسان به خاطر ضررهائى كه از گناه متوجهش مى         

نشكستن عظمت اوامر پروردگار، به خاطر وفادارى و شكر نعمتهاى الهـى، بـه خـاطر                
نجات از آتش جهنّم، بايد خود را از گناه حفظ كند و در همه حال تقوى و پرهيزگارى 

  .را كامالً رعايت نمايد
بــه فرزنــدش حــضرت ) عليــه الــسالم(» اميرالمــؤمنين«

يا بنى اوصـيك بتقـوى      «: فرمود) عليه السالم (» سيدالشّهداء«
  3.»الغنى و الفقر اللّه فى

اى پسرم تو را به تقـوى و دورى از گنـاه توصـيه              : يعنى
كنم چه در حـال ثـروت و غنـى و چـه در حـال فقـر و                    مى

  .نيازمندى باشى
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اگر بدانى كه خداى تعالى تا چه حـد در مقابـل گنـاه بـه                : تسپس استاد به من گف    
كنى، گناه در حقيقـت مبـادرت بـه ايجـاد غـضب و               آيد هيچگاه گناه نمى    غضب درمى 

آورد كـه   سخط خداى تعـالى اسـت و آن چنـان گنـاه پروردگـار را بـه غـضب درمـى             
  :فرمايد مى

∅ tΒ uρ)) ÄÈ ÷è tƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ £‰ yè tG tƒ uρ … çν yŠρ ß‰ ãn 

ã& ù# Åz ô‰ ãƒ # ·‘$ tΡ # V$ Î#≈ yz $ yγ‹ Ïù … ã& s! uρ ÑU# x‹ tã Ñ((⎥⎫ Îγ •Β1   

كسى كه خدا و رسولش را عصيان كنـد و حـدود            : يعنى
كنـد   الهى را درهم بشكند، خداى تعالى او را وارد آتش مـى           

كه در آن مخلّد خواهد بود و براى او عذاب سختى در نظـر              
  .گرفته شده است

 به هيچ وجه گناه نكنى و هميشه         كنم كه انشاءاللّه    مى اى تنظيم  و من براى تو برنامه    
  .خداى تعالى را از خود راضى نگهدارى

 كه الاقل پـانزده دقيقـه بايـد طـول بكـشد متوجـه               »يا رحمنُ يا رحيم   «با ذكر   : اول
  . مهربانيهاى خداى تعالى باش و نعمتهاى او را به ياد بياور

» جـزا دهنـده   «ده دقيقه بايد طول بكشد و به معنـى           كه الاقل    »يا ديان «با ذكر   : دوم
تـرين گنـاه از نظـر       كـاران و ايـن كـه كوچـك         است به ياد عذابهاى الهى براى معصيت      

خشيت در تو پيدا شد و اشـكى         شود، باش و وقتى حالت خوف و       پروردگار محو نمى  
 بگير و با تصميم2)الاقل صد مرتبه(از ديدگانت جارى گرديد، با خواندن صيغه استغفار 

و بايد اين عمل را الاقل تـا        . روم ام كنند به سوى گناه نمى      خود بگو كه اگر قطعه قطعه     
  .گردد و موفّق خواهى شد  ترك گناه براى تو آسان مى چهل روز عمل كنى كه انشاءاللّه

                                                 
 .14 آيه نساءسوره  -1

  . ربى و اَتُوب الَيه  اَستَغْفرُاللّه -2
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تر  اش قوى  اين را بدان كه ارزش انسان بستگى به اراده او دارد هر چه اراده          و ضمناً 
رزشش، انسانيتش، بيشتر است، پس در آخر با يك اراده قـوى خـود را وادار بـه      باشد ا 

ترك گناه بكن و شديدا پاى اين اراده بايست و از خداى تعـالى درخواسـت موفّقيـت                  
  .خود را بنما

  
  

  »حال نباشيد كسل و بى«
روزى به دوستى كه يكى دوبـار در زنـدگى شكـست خـورده و بـه مقـصدى كـه                     

يده و در نتيجه يأس و نااميدى سر تا پاى وجودش را فرا گرفته بود،               منظورش بود نرس  
و وجود او را در دنيا عاطل و باطل ديدم، او به طور كلّى در اثر پيـشامدهاى                  . برخوردم

حال كنارى نشسته و خود را تسليم حوادث و بالها نموده و به هيچ               روزگار كسل و بى   
نداشت و به كلّى سر تـا پـاى وجـودش را            نمود، حال عبادت     وجه از خود دفاعى نمى    

و حال آنكـه اگـر انـسان در مقابـل هجـوم بالهـا و               . رغبتى به عبادت فرا گرفته بود      بى
آيـد    از پا در مى    حوادث مانند كوه نايستد و به كار خود و عبادتهايش ادامه ندهد، يقيناً            

  .گردد و در دنيا و آخرت دچار زيانهاى غير قابل جبران مى
خواسـتم    به محضر يكى از بزرگان و اساتيد علم تزكيه نفس بردم و از او              من او را  

  .كه شرح حال خود را براى آن استاد بزرگ بيان كند
او خوشبختانه حرف مرا گوش كرد و شرح حالى از خود بـراى آن عـالم بزرگـوار        

  .بيان نمود
. جددى گردانـد  استاد با مواعظ زير و دستوراتى كه به او داد او را موفّق به حيات م               

  .هاى معنوى و روحى بوده است  تا به حال از بهترين شاگردان برنامه و بحمداللّه
استاد ابتدا آياتى از قرآن مجيد كه مربوط به نشاط و سرعت در خوبيها و استقامت                
در عبادت بود، براى او تالوت كرد و معتقد بود كه اين آيات به تنهائى نورانيت ايجـاد                  
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حـالى بيـرون     و از ايـن كـسالت و بـى        . آورد و را به نشاط در عبادت در مى       و ا . كند مى
  :و آن آيات قرآن اينها بودند. برد مى

≅ ä3 Ï9 uρ)) îπ yγ ô_ Íρ uθ èδ $ pκ Ïj9 uθ ãΒ ( (#θ à) Î7 tF ó™ $$ sù ÏN≡ u ö y‚ ø9 $# 4 t⎦ ø⎪ r& 

$ tΒ (#θ çΡθ ä3 s? ÏN ù' tƒ ãΝ ä3 Î/ ª! $# $ ·èŠ Ïϑ y_ 4 ¨β Î) ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« 

Öƒ Ï‰ s% ((١  
هر كسى را راهى است بـه سـوى خـداى تعـالى،             : يعنى

پس بر يكديگر به سوى خوبيها پيشى بگيريد، شما هر كجـا            
كند، خداى عزّوجل    تان را حاضر مى    باشيد خداى تعالى همه   
  .بر هر چيزى قدرت دارد

# :و فرموده þθ ãã Í‘$ y™ uρ)) 4’ n< Î) ;ο t Ï øó tΒ ⎯ ÏiΒ ö((Ν à6 În/ §‘2  
و بـر   . رت پروردگارتان شـتاب كنيـد     به سوى مغف  : يعنى

  .يكديگر پيشى بگيريد

θ#: و فرمود à) Î7 tF ó™ $$ sù)) Ï((N≡ u ö y‚ ø9 $# 3  
   .به سوى خوبيها بر يكديگر پيشى بگيريد: يعنى

7 :و فرمود Í× ¯≈ s9 'ρ é&)) tβθ ãã Ì≈ |¡ ç„ ’ Îû ÏN≡ u ö sƒ ø: $# ((ö
٤  

  .گيرند آنان به سوى خوبيها سرعت مى: يعنى
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 الزم است كه به سوى كارهاى خوب اعم از كارهاى خـوب             پس بر همه مسلمانان   
اى از پيـشرفت بـه       دنيائى يا كارهاى خوب آخرتى بر يكديگر سبقت بگيرنـد و لحظـه            

  .سوى كماالت مادى و معنوى كوتاهى نكنند
اند، يعنـى    گفته» فترت«اين حالت روحى تو را در روايات        : سپس استاد به او گفت    
     ه و خسته   تى عبادتهاى بى  سكون و توقّف بعد از مدكننده كه منتهى به همين حالت       روي

  .شود  مىطبعاً
اال ان لكل   «: فرموده) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبراكرم«

  1.»عبادة شرة ثم تصير الى فترة
بــه (همــه بدانيــد كــه بــراى هــر عبــادتى مــدتى : يعنــى

نشاط و رغبت زيادى است و انـسان بـا          ) خصوص در اوائل  
رود و چون توقّع دارد      شعفى به سوى آن عبادت مى     شوق و   

ريـزى و روش      بـدون برنامـه    كه زود به نتيجه برسد و طبعـاً       
صحيحى كه بايد در عبادت اتّخاذ كنـد بـوده لـذا بـه آنچـه                

شـود و بعـد متوقّـف        خواسته نخواهد رسيد، خـسته مـى       مى
  .گردد مى

انحراف پيدا نكرده و در     حال اگر اين توقّف و ايستگاهش در زمانى باشد كه هنوز            
منهج صحيح و صراط مستقيم لنگر انداخته باشـد، خـداى تعـالى دسـت او را خواهـد                   
گرفت و او را هدايت خواهد فرمود، ولى كسى كه افـراط كـرده و از صـراط مـستقيم                    

دسـتور گرفتـه و بـه مـسلكهاى          خارج شده و به خاطر عشق در عبـادت از ايـن و آن             
آن انحراف لنگر انداخته و خسته شده گمراه خواهـد بـود و             انحرافى كشيده شده و در      

  .رسد عملش بيهوده و خودش به هالكت مى
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  :فرمود) صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اكرم«سپس 
اما انّى اصلّى و انام و اصوم و افطر و اضـحك و ابكـى         «

  1.»فمن رغب عن منهاجى و سنتى فليس منّى
خوانم، و هـم بـه        نماز مى  بينيد كه من، هم    آيا نمى : يعنى

گيـرم و    خوابم و هم بعضى از روزها روزه مى        موقع خود مى  
كـنم و هـم گريـه        خورم و هم خنـده مـى       هم روزها غذا مى   

  .كنم مى
توضيح آنكه من هم مثل شما زندگى عادى دارم و مانند بشرى هستم كـه در تمـام        

بـه جانـب تفـريط، نـه        روم و نـه      كنم، نه به جانب افراط مى      كارهاى بشرى شركت مى   
كنم كه خسته شوم و خواب را بر خود حرام كنم و نه آن قـدر تنبلـى                   آنقدر عبادت مى  

شما هم مثل من باشـيد،      . كنم كه از دائره بندگان خدا و عبادت كنندگان خارج شوم           مى
  .كسى كه از راه و روش و سنّت من سرپيچى كند از من نيست

انّ لكلّ احـد شـرّة و       « :فرمود) عليه السالم (» امام صادق «
  2.»لكلّ شرَّة فترة، فطوبى لمن كانت فترته الى خير

حـالى و    براى هر كسى در هر كارى نشاطى و بـى         : يعنى
سكونى هست خوشا به حال آن كسى كه نشاطش منتهى بـه            
كارهاى خوب شود و در كارهاى بد متوقّف نگردد، زيرا اگر           

بماند به   ان حال در حال نشاط كارهاى بد بكند و بعد در هم         
بدترين وضع مانده، ولى اگر در حال نشاط مشغول كارهـاى           
خوب باشد اگر چه بعدا متوقّف شود در جاى خوبى متوقّف     

  .گرديده است
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ما مـن احـد اال ولـه         «:فرمود) عليه السالم (» امام باقر «و  
شرَّة و فترة، فمن كانت فترته الى سنَّة فقد اهتـدى و مـن كـان                

  1.»ة فقد غوىفترته الى بدع
حـالى در    كسى نيست مگر آنكه داراى نشاط و بى       : يعنى

مواقع مختلف زندگى است و اكثرا در اوائـل داراى نـشاطى            
هستند، پس كسى كه سكونش در عبادت و دستورات الهـى           

شود ولى كسى كه سكونش در بدعتها        قرار بگيرد هدايت مى   
  .قرار بگيرد گمراه شده است

نقل ) عليهم السالم (» معصومين« طبق احاديث زيادى كه از       :سپس استاد به او گفت    
  .شده انسان بايد در عبادت ميانه رو باشد

التكرهوا الى انفسكم   «:فرمود) عليه السالم (» امام صادق «
  2.»العبادة

عبادت و مـستحبات را بـر خـود بـا اكـراه نفـس               : يعنى
  .تحميل نكنيد

بـرد و بـراى آن نـشاط دارد          ت لذّت مـى   پس نبايد انسان بيشتر از آنچه كه از عباد        
اى بيفتد كه اگـر      عبادات مستحبه را انجام دهد، تا به اين روزى كه تو در آن قرار گرفته              

انسان در همين حال فترت و خستگى از عبادت بميرد، به خصوص اگر در انحـراف و                 
لى اللّه عليه   ص(» پيامبر اكرم «توجه به راه و روش       رغبتى نسبت به خداى تعالى و بى       بى

  .باشد به بدترين وضع مرده است) و آله
ــن مــسعود« ــسيار  » اب ــد كــه در وقــت مــرض ب را ديدن
چـرا ايـن قـدر      » ابن مسعود «كه اى   : گريد، از او پرسيدند    مى

مرض در وقتى گريبان گير من شده كه        : كنى؟ گفت  گريه مى 
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رغبت نسبت به آن هـستم و        ام و بى   از عبادت كسل و خسته    
كـردم   ن مرض در وقتى كه كوشش در عبادت مى        اى كاش اي  

  1.شد و نشاط داشتم متوجه من مى
خواست، تو درگذشته رعايت كرده باشى، تا خسته نـشده           پس اول دستورى كه مى    

  .كردى روى در عبادت نمى باشى اين بود كه زياده
او بـه  آن زمان من به نزد يكى از علماء راه يافتم       : در اينجا دوست ما به استاد گفت      

داد و حتّى گاهى شبها تا صبح مرا بيـدار نگـه             من دستور عبادات مستحبه زيادى را مى      
دهـم كـه مقـدارى از       شدم و امروز من احتمـال مـى        داشت و من مشغول عبادت مى      مى

  .ام مربوط به آن اعمال زياد آن روزها باشد خستگى و يأس و نا اميدى
 شما است، استاد و مربى نبايد برنامه        درست است، حقّ با   : استاد در جواب او گفت    

        »پيغمبـر اكـرم   «عبادى زيادى كـه كـسل كننـده باشـد بـه شـاگرد دسـتور دهـد زيـرا                     
  :فرمود) صلى اللّه عليه و آله(

انَّ هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفـق و التكرهـوا عبـادة             «
  .» الى عباد اللّه اللّه

، پس در آن بـا      اين دين بسيار محكم و قوى است      : يعنى
كنترل كامل و مداراى صحيح وارد شـويد و عبـادت خـداى             
تعالى را بر بندگان خدا به طـورى كـه آنهـا كراهـت داشـته                

  .باشند تحميل نكنيد
 اين را بدان از عالئم جهل و نادانى اين است كه انسان جاهل در كارها يـا                  و ضمناً 

  .نمايد كند و يا كند روى مى روى مى زياده
اليرى الجاهـل االّ    «: فرمود) عليه السالم (» ىعل«حضرت  
  2.»مفرطا او مفرَّطا

                                                 
 .210، ص 68بحاراالنوار ج  -1

 .217، ص 68بحاراالنوار ج  -2
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اطالع از رانندگى وقتى     همانگونه كه يك انسان بى    : يعنى
نشيند، يا بـه طـرف راسـت منحـرف           پشت فرمان ماشين مى   

شـود، هـم چنـين       گردد و يا به طرف چپ منحـرف مـى          مى
ر داند اگ  شخص جاهل در هر كارى كه راه و روشش را نمى          

گـردد، در    خودسرانه و بدون راهنما وارد شود منحـرف مـى         
عبادت و بندگى خدا و رسيدن به كماالت روحى هم همـين            
گونه است البتّه بايد راهنماى انسان بـه تمـام دقـائق سـير و               

  :اند سلوك و حركت به سوى كماالت وارد باشد كه فرموده
هـالك اسـت    :  يعنـى  »هلك من ليس له حكـيم يرشـده       «

حكيمى، استادى، مرشـدى نداشـته باشـد كـه او را            كسى كه   
  .راهنمائى كند

دهم كه براى رفع نااميدى و يأس و اين سستى كـه بـه تـو                 لذا من به تو دستور مى     
و صد مرتبه   » الاله االّ اللّه  «عارض شده، بايد با اراده كامل و جدى همه روزه صد مرتبه             

ايش بگوئى و واجبات را صحيح و اول        با توجه به معن   » استغفار«و صد مرتبه    » صلوات«
وقت انجام دهى و محرّمات را ترك كنى و اين دستور را تـا چهـل روز الاقـل تحمـل                     

  .كنى، تا بعد ببينيم چه بايد كرد
كـردم كـه دوبـاره بـه         كه من بعد از چهل روز كامالً احساس مـى         : گفت دوستم مى 

  .ام هام و حال عبادت خوبى مانند قبل پيدا كرد نشاط آمده
  
  
  

  » قوى خوددار باشيمةبا اراد«
يكى از تجار پركار و محترم كه در راه كماالت روحى كوشش زيادى داشت و بـه                 
خاطر شغلش الزم بود كه سالى چند مرتبه به خارج از كشور سفر كند، روزى بـه مـن                   

. مام ترك كن   خواهم مسافرتهائى كه به اروپا و ساير ممالك غير اسالمى داشته           مى: گفت
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گيرم، تغيير حـالى پيـدا       زيرا وقتى در ميان مردم فاسد و دور از معنويت آن جا قرار مى             
  .توانم خود را از گناه حفظ نمايم كنم كه نمى مى

استادى داشتم كه وقتى يك چنين حالتى را از خودم براى او گفتم،             : من به او گفتم   
را خـوب   » اسـتقامت «ه  اين تغيير حال به خاطر اين اسـت كـه تـو مرحلـ             : به من گفت  
شدى كه اين بادها تـو را        بودى مثل كوهى مى    زيرا اگر داراى استقامت مى    . اى نگذرانده

داد، مثل كسى بودى كه لباس ضد حريق پوشيده و ميان آتش رفتـه كـه اگـر                   تكان نمى 
سوزاند، مثل پيامبران الهى كه در       بودى آتش فساد غرب و اروپا تو را نمى         اين چنين مى  

نمودنـد   آنها عالوه بر آن كه خود شان را حفـظ مـى           . كردند بودى   كفّار زندگى مى   ميان
هادى و راهنماى ديگران هم بودند و ضمنا اين را بدانيد كه انسانها در مقابـل محيطـى                  

  :كنند سه نوع ممكن است باشند كه در آن زندگى مى
آب كـه هـر     كامالً تحت تأثير محيط واقع شوند و همچـون كـف روى             : اول آن كه  

هائى كه در فضا مشغول پروازند و  برد و يا هم چون پشه رود آنها را هم مى كجا آب مى  
باشند كه پر واضح است اين دسته از مردم از           برد، مى  رود، آنها را هم مى     هر كجا باد مى   

اند، اينهـا بـه      قدر و قيمت   ارزش و بى   نظر كلّيه جوامع علمى و دينى و سياسى بسيار بى         
خورند و اكثرا باألخره مورد سوء استفاده و آلـت دسـت خـائنين و          چ كارى نمى  درد هي 

  .شوند بند و باريها مى طاغوتيان و يا مقهور اعتيادها و بى
جمعى هستند كه صاحب اراده و داراى استقامت و در مقابل فساد محكم و به               :دوم

 قدر هـم قـدرت      شوند ولى آن   طور ساده تحت تأثير محيط و يا فرد منحرف واقع نمى          
ندارند كه محيط را تحت تأثير خود قرار دهنـد، از نفـوذ كلمـه و قـدرت روح و روان                     

اند ولى به هـر حـال بايـد          برخوردار نيستند اينها اگر چه نسبتا خوب و داراى استقامت         
  . تر باشد تر و با قدرت يك انسان با اراده و سالك الى اللّه از اين قوى

 چنان پا برجا و قوى و داراى اراده و نفوذ كلمـه، بـدون               مردمى هستند كه آن   :سوم
شوند محيط اطرافشان را تحت نفوذ خـود         باشند كه هر كجا واقع مى      خوف و ترس مى   

انـد و مثـل بـاران،        دهند، اينها مثل بنيان مرصوص، مثل كوه، مثل فوالد محكـم           قرار مى 
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ل طوفـان تمـام بـديها و        كنند و مثـ    سرزمين زير نفوذ و اطراف خود را پر از بركت مى          
  . نمايند زشتيها را از جامعه دور مى

  :فرمايد اينها را خداى تعالى به صريح قرآن محبوب خود قرار داده آنجا كه مى
β Î))) ©! $# = Ït ä† š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû ⎯ Ï& Î#‹ Î6 y™ $ y |¹ 
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 راه او بـا دشـمن در        خداى تعالى كسانى را كه در     : يعنى

 انـد شـديداً    جنگند و مثل ديـوار بتنـى محكـم         يك صف مى  
  .دارد دوست مى

مثل كوهى هستند كه بادهاى تنـد       ) صلى اللّه عليه و آله    (» رسول اكرم «اينها از نظر    
  :لغزاند، آن جا كه فرموده آنها را نمى

مؤمن :  يعنى »المؤمن كالجبل الرّاسخ اليحرَّكه العواصف    «
ه محكم و پا برجا است كه او را عواصف و بادهاى            مانند كو 

  .دهد تند تكان نمى
كنيد كه به ميان فساد نخواهيد رفت زيرا تحت تأثير آنهـا واقـع               حاال شما اظهار مى   

شويد و حال آن كه بايد برويد و فساد را برطرف كنيد، اگر اين كار را در توان خود                    مى
مـدتى بـه    ) عليهم الـسالم  (» عصمت و طهارت  «دانيد، پس بيائيد در مكتب خاندان        نمى

رياضت نفس و خودسازى مـشغول گرديـد و نفـس و روح خـود را تقويـت كنيـد و                     
ترين مسائل اخالقـى اسـالمى اسـت، در خـود بـه وجـود                استقامت كه يكى از اصولى    

بياوريد، آن وقت در ميان مسلمانان، در ميـان اهـل گنـاه و معـصيت، در ميـان كفـار و         
ارد شويد و امر به معروف و نهى از منكر را كه دو وظيفه واجـب اسـالمى                  ستمگران و 

است، با كمال قدرت و استقامت بدون حزن و ترس انجام دهيد و مـردم را بـه سـوى                    
  : شما صدق كندةخداى تعالى دعوت كنيد، تا اين آيات دربار

                                                 
 .4سوره صف آيه  -1
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چه كسى نيكوتر كالمى از كسى كه مـردم را بـه سـوى              

مـن  : گويد كند، دارد و او مى     خواند و عمل صالح مى     خدا مى 
  .از تسليم شدگانم

  :فرمايد و مى
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گويند، پروردگار ما خدا است سپس       كسانى كه مى  : عنىي

كننـد،   ايـستند و اسـتقامت مـى       بر سر اين كلمه پا بر جا مـى        
گويند نترسـيد و محـزون       شوند و مى   مالئكه بر آنها نازل مى    

نباشيد و بشارت باد بر شـما بهـشتى كـه بـه آن وعـده داده                 
  .ايد شده

زندگى دنيـا   كنندگان شمائيم در     ما اولياء شمائيم و كمك    
و در آخرت و از براى شما است آنچه دلتان بخواهـد و هـر               

  .چه طلب كنيد

                                                 
 .33آيه  لتصفسوره  -1

 .31 و 30ات  آيلتصف سوره -2
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اند كه مالئكه را خداى تعالى تنها پس از مرگ و از دنيا رفتن بـر                 بعضى گمان كرده  
كند و حال آنكه اين چنين نيست، اگر كسى          اند نازل مى   كسانى كه داراى استقامت بوده    
     شود كـه در همـين دنيـا هـم مالئكـه بـر او نـازل                  ه مى در راه خدا استقامت كند متوج

شود كه او را به نحـوى        بينند و متوجه مى    گردند و آنها مالئكه را بوسيله آثارشان مى        مى
ترسـد و نـه از چيـزى محـزون           كنند كه ديگر نه از كسى و نه از پيشامدى مى           يارى مى 

ى كه در ايـن آيـه آمـده         گردد و اين عالمت يعنى نترسيدن و محزون نشدن از چيز           مى
گويند ما در زندگى دنيـا   نتيجه نزول مالئكه و يارى آنها است بخصوص كه صريحا مى      

تر است كه داشته باشد تـا        كمك و ولى شمائيم و اين حالت براى مؤمن در دنيا مناسب           
بـراى   13در آخرتى كه مواجه با خداى مهربان است، و عالوه در سـوره احقـاف آيـه                  

 قدرى از حقايق دورند كه ديدن مالئكه را با چشم دل و نزول آنهـا را در                  كسانى كه به  
  :دانند فرموده دنيا براى مؤمنين مشكل مى

β Î))) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ä9$ s% $ oΨ š/ z’ ª! $# §Ν èO (#θ ßϑ≈ s) tF ó™ $# Ÿξ sù ì∃ öθ yz óΟ Îγ øŠ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ š((χθ çΡ t“ øt s†  
حفظ ايمان و امر به معـروف       «بنابراين كسى كه داراى مقاومت در مقابل مشكالت         

باشد نه خوفى از كسى و يا از چيزى دارد و نه او را موضوعى محزون                » و نهى از منكر   
  .كند مى

خواهى در مقابل فساد قوى و با استقامت باشى اول بايد اصول عقائـد               حاال اگر مى  
ارد و  اى در به وجود آمـدن اسـتقامت د         العاده خود را محكم كنى كه اين كار نقش فوق        

دار و بـا     سپس همه روزه چند دقيقه در جاى خلوت بنـشين و كمـرت را راسـت نگـه                 
  :اى با خود بگو، كه العاده تصميم و قاطعيت فوق

  .لغزم من به هيچ بادى نمى
  .گيرم تحت تأثير هيچ چيز قرار نمى

  .من متّكى به خداى قادر حكيم و توانا هستم
  .او در همه حال پشتيبان من خواهد بود

  .من هرگز شكست نخواهم خورد
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از اين گونه كلمات و جمالتى شبيه به آنها را الاقل ده دقيقه با خود تكـرار كـن و                    
 را بگـو و از      »الحولَ و القُـوةَ االّ بِاللّـه الْعلـى الْعظـيم          «نفس عميقى بكش و صد مرتبه       

 خواهى شد، آن وقـت      خداى تعالى طلب قدرت و استقامت و صبر بنما انشاءاللّه موفّق          
كننـد و آن چنـان       شوند و تو را يـارى مـى        متوجه خواهى شد كه مالئكه بر تو نازل مى        

  .دهند كه ديگر نه از چيزى بترسى و نه محزون شوى آرامشى به تو مى
دوست تاجر من اين برنامه را كه استاد فرموده بود عملى كرد، اگر چـه متجـاوز از                  

  بعد از آن آن چنان قوى و با قدرت شده بود كه يقيناً             سه ماه رياضتش طول كشيد ولى     
  .و جبل راسخ و مؤمن واقعى گرديده بود» بنيان مرصوص«مظهر 
  
  

  »سوءظنّ به مردم«
در دوران تحصيلم استادى داشتم كه به خاطر يك برخورد كوتاه ولى مؤثّر با چنـد                

ده بود كـه حاضـر      نفر اشخاص خائن و مكّار و ظالم به قدرى نسبت به مردم بدبين ش             
ديد آن قدر در كارها  نبود با احدى طرح دوستى و رفاقت بريزد و چون خود را تنها مى

تـرين كـارى كـه مقـدارى زحمـت           توانست كوچك  متزلزل و كم استقامت بود كه نمى      
  .انجاميد به پايان برساند داشت و يا به طول مى

با علـم و دانـشى كـه داشـت          گير او شده و      درنتيجه، تنبلى و انزواطلبى هم گريبان     
خاصيت تبديل گرديده بود، ولى در عـين حـال           ارزش و بى   وجودش به يك موجود بى    

خودش متوجه اين نكته بود كه سوءظنّ به مردم كار بسيار بدى است و همـين حالـت                  
  .ارزشى درميان جامعه وجود داشته باشد باعث شده بود كه او به اين بى
 در فقه و اصول بودم ولى مطالب زير را از باب تذكّر بـه               من با آنكه از شاگردان او     

  .اميد است براى شما هم مفيد باشد. او گفتم و بسيار مؤثّر بود
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شما به خاطر سوءظنّى كه نسبت به مـردم داريـد خـود را تنهـا                : اول به استاد گفتم   
ورد كنيد، اين سوءظنّ و بدگمانى مـ       بينيد و طبعا ضعف زيادى در خود احساس مى         مى

  :فرمايد نهى قرآن مجيد واقع شده آنجا كه مى
$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ)) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ ç7 Ï⊥ tG ô_ $# # Z ÏW x. z⎯ ÏiΒ Çd⎯ ©à9 $# χ Î) 

uÙ ÷è t/ Çd⎯ ©à9 $# ÒΟ øO Î) ( Ÿω uρ (#θ Ý¡ ¡¡ pg rB ((١   
ايد به پرهيزيد از بيـشتر       اى كسانى كه ايمان آورده    : يعنى

ه اسـت و در زنـدگى مـردم      گمانها، زيرا بعضى از گمانها گنا     
  .تجسس هم نكنيد

اطرحـوا سـوءالظن     «:فرمود) عليه السالم (» اميرالمؤمنين«
  2.»بينكم فان اللّه عزوجل نهى عن ذلك

اى مسلمانان سوءظنّ و بدگمانى را از ميان خـود          : يعنى
  .برداريد زيرا خداى تعالى شما را از آن نهى فرموده است

كـم بـين    «: سؤال شد كه  ) سالمعليه ال (» اميرالمؤمنين«از  
عليـه  (اربع اصابع و وضع اميرالمؤمنين      : الحق و الباطل؟ فقال   

يده على اذنه و عينه، فقال ما رأت عيناك فهو الحق و            ) السالم
  3.»ما سمعته اذناك فاكثره باطل

: چقدر فاصله بـين حـقّ و باطـل هـست؟ فرمـود            : يعنى
گوش و  چهار انگشت و آن حضرت دستش را گذاشت بين          

هر چه را ديدى حقّ است و هر چـه          : چشمش سپس فرمود  
  .را شنيدى بيشترش باطل است
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ضع امـر اخيـك     «: فرمودند) عليه السالم (» اميرالمؤمنين«
على احسنه حتّى يأتيك منه ما يغلبك و التظنن بكلمة خرجت           

  1.»من اخيك سوءا و انت تجد لها فى الخير محمالً
 در مـسلمانت هـست بـر   چيزى كه مربوط بـه بـرا      : يعنى

آنچه بهتر است حمل كن تا دليلى بر تو برسد كـه بـراى تـو          
اى را كـه از بـرادر        حقيقت را روشن كنـد و هيچگـاه كلمـه         

توانى آن را حمل به خـوبى        رسد و تو مى    مسلمانت به تو مى   
  .كنى بر بدى حمل مكن

 كه به ظاهر    اگر انسان از كسى چيزى     2اى طبق احاديث متعدده  : سپس به استاد گفتم   
بد است ديد بايد تا هفتاد محمل و تأويل خوب براى آن درست كند و گمـانش را بـر                    

صلى اللّه عليـه و     (» رسول اكرم «آنها يا بر يكى از آنها حمل نمايد و حتّى طبق آنچه از              
رسيده بايد براى برادر مسلمانت عذر بتراشى و نگذارى كه او خود را به زحمـت                ) آله

  3.كار بدى كه كرده است بيندازدعذر آوردن در 
، به هـيچ    »البالغه نهج«در كتاب   ) عليه السالم (» على بن ابيطالب  «و بايد طبق دستور     

باطل آن چيـزى اسـت      ) سپس فرمود (وجه حرف مردم را عليه برادر مسلمانت نشنوى         
  4.كه در بدى برادر مسلمانت بگوئى شنيدم و حقّ آن چيزى است كه بگوئى ديدم

  :استاد گفتمسپس به 
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اذا اتهم المؤمن اخـاه     «: فرمود) عليه السالم (» امام صادق «
  1.»انهاث االيمان فى قلبه كما ينهاث الملح فى المĤء

وقتى مؤمنى برادر مؤمنش را در قلب خود به بدى     : يعنى
شـود و    نسبت بدهد ايمانش به مثل نمـك در آب حـل مـى            

  .گردد تحليل مى
. الى به تو جزاى خير عنايت كند كه مرا موعظه كـردى           خداى تع : استاد به من گفت   

ظـنّ   دانى كه اگر در روزگارى فساد غلبه كند، انسان نبايد بـه مـردم حـسن                ولى آيا مى  
  :فرموده» البالغه نهج«در ) عليه السالم(» على بن ابى طالب«داشته باشد؟ زيرا حضرت 

 اذا استولى الفساد على الزمان و اهله فاحسن رجل الظـن          «
  2.»برجل فقد غرر

اگر فساد بر زمان و اهلش غلبه كـرد و كـسى بـه              : يعنى
  .ديگرى حسن ظنّ داشت گول خواهد خورد

: فرمودنـد ) عليـه الـسالم   (» موسى بن جعفر  «و حضرت   
اذا كان زمان العدل فيه اغلب من الجور فحرام ان تظن باحـد             «

 سوء حتّى يعلم ذلك منه و اذا كان زمان الجور فيه اغلـب مـن       
  3.»العدل فليس الحد ان يظن باحد خيرا حتّى يبدو ذلك منه

زمانى كه عدل بر ظلم و جور غلبه داشته باشد بـر    : يعنى
مگر آنكه از   . تو حرام است كه به كسى سوءظنّ داشته باشى        

او بدى را ببينى و بدانى و به عكس اگر زمانى پيش آمد كـه               
زم نيست كه   ظلم و ستم بر عدل و داد غلبه نمود در اينجا ال           
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ظنّ به ديگران داشته باشى مگر آنكـه ظـاهر شـود كـه               حسن
  .برادر مؤمنت منظور خيرى داشته است

خوانـديم اسـتادمان هـر       كنم كه وقتى در حوزه علميه قم درس مـى          و فراموش نمى  
نوشتم  كرد و من مى    به عنوان درس اخالق نقل مى     » شهيد ثانى «اى از مرحوم     روز جمله 

  :فرموده» شهيد ثانى«كرد كه مرحوم  ع زشتى سوءظنّ نقل مىيك روز در موضو
هم چنانكه فحاشى و بدگوئى به شخص مؤمن در ظاهر          
حرام است، همان طور حرام است اگر در باطنش نـسبت بـه    
برادر مؤمن خود بدگوئى كند و منظور از سوءظنّ حـرام، آن            
است كه انسان در باطن معتقد به بدى برادر مـؤمنش باشـد،             

 حالى كه يقين به آن بدى نداشته باشد ولى خطور اينكـه              در
به پرهيزيـد از    : آيد معفو است، خداى تعالى فرموده      پيش مى 

بيشتر گمانهاى بد زيرا بعضى از گمانها گنـاه اسـت، سـپس             
انسان حقّ ندارد كه نسبت به غير، بدگمان باشد مگر آنكه به            

 صـحت  بدى او طورى يقين كند كه قابل تأويل و حمـل بـر    
نباشد و هر چه انسان نسبت به برادر مؤمنش گمان بد داشته            
باشد شيطان آن را القاء كرده است، پس بايـد شـيطان را كـه               

ترين فاسقها اسـت تكـذيب كنـد زيـرا خـداى تعـالى               فاسق
اگر فاسقى خبرى به تو داد آن را تحقيق كن و فـورا             : فرموده
  1.يدزيرا ممكن است ندانسته به صدمه بيفت. نپذير

پس جايز نيست كه ابليس را تصديق كنى از همـين جـا        
است كه در دستورات دين مقدس اسالم آمده كه اگر ديـدى            

دهد، نبايد بگوئى    شخصى، دهانش بوى مشروبات الكلى مى     
زيـرا  . كه او مشروب خورده و نبايد بر او حـد جـارى كنـى             

ممكن است، او مشروب را مضمضه كرده باشد و يا ظـالمى            
پس به هـيچ وجـه      . ا مجبور به خوردن خمر نموده باشد      او ر 
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پيغمبـر  «جايز نيست كه انسان به مسلمانى سوءظنّ پيدا كند          
خـداى تعـالى ريخـتن      : فرمـود )  عليه و آله    صلى اللّه (» اكرم

 خون مسلمان و از بين بردن مالش را حرام كرده و نيز حـرام       
  .كرده است كه نسبت به او سوءظنّ داشته باشيد

زم است كه اگر گمان بـدى در دلـت نـسبت بـه              پس ال 
 آن را رفع كنى و بر خود مقرّر         برادر مسلمانت پيدا شد، فوراً    

  .نمائى كه حال او بر تو مانند گذشته پنهان است
آينـد   اند و مى   گاهى بعضى از مردم به ظاهر پاك و عادل        

كننـد و حـسادتى هـم در كـار           نزد تو از ديگران بدگوئى مى     
اند كه به ديگران دائما اعتراض كنند،        ت كرده نيست ولى عاد  

اى كه عادل است زيرا كسى كه        اين شخص را تو گمان كرده     
توانـد عـادل باشـد و اگـر          كند فاسق است و نمـى      غيبت مى 

تواند  خداى نكرده عادت به ايراد گرفتن از مردم را دارد نمى          
گـردد و    عادلى باشد كه به عنـوان شـهود از او اسـتفاده مـى             

زيـرا بـه آن     . كنند فانه مردم در مسئله غيبت مسامحه مى      متأس
  .اند عادت كرده

و هر زمان سوءظنّى نسبت به برادر مسلمانت پيدا كردى          
براى او دعاى خير كن زيـرا ايـن عمـل شـيطان را ناراحـت           

نمايـد و اگـر از بـرادر         كند و وسوسه او را از تو دفع مـى          مى
نـصيحت كـن و     مسلمانت منكـرى ديـدى او را در پنهـانى           

نگذار كه شيطان تو را بفريبد و وادارت كند كه غيبـت او را              
بكنى و وقتى او را موعظه كـردى مبـادا كـارى كنـى كـه او                 
مجبور باشـد تـو را بـا عظمـت بدانـد و تـو او را كوچـك                   
بشمارى و اين را بدان كه يكى از بديهاى سوءظنّ به برادران            

در حـاالت مـردم     مؤمن اين است كه انسان وادار به تجسس         
شود، زيرا قلب انسان به ظنّ و گمـان تنهـا قـانع نيـست،                مى
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خواهد آنچه را كه گمـان كـرده يقـين كنـد لـذا بـه                 بلكه مى 
  :پردازد و حال آنكه خداى تعالى فرمود تجسس مى

ω uρ)) (#θ Ý¡ ¡¡ pg rB((س نكنيد  ١تجس.  
و بدان كه غيبت، سوءظنّ و تجسس در يـك آيـه واقـع              

ن آيه نهى شده اسـت و معنـى تجـسس ايـن             شده و در هما   
است كه انسان نگذارد بندگان خدا زير سايه ستر و پوشـش            

  2.الهى بمانند
گيرى از ايـن بحـث بـه آنجـا رسـيديم كـه يكـى از                  در اينجا استاد و من در نتيجه      
بخـشد   ارادگـى بـه انـسان مـى        كند و بلكه سستى و بى      چيزهائى كه انسان را منزوى مى     

  .ينى نسبت به مردم و يا به روزگار استسوءظنّ و بدب
  

  »آنچه نزد خدا است، باقى است«
پس از جنگ بين ايران و عراق به جوانى كه يك دست و يـك پـايش را در جبهـه              
جنگ از دسـت داده بـود و او شـاگرد يكـى از اوليـاء خـدا در راه تزكيـه نفـس بـود،                   

ام و يك پا و يـك         خدا داده  من يك پا و يك دستم را در راه        : گفت به من مى  . برخوردم
دهم و آن دست  دست ديگرم را كه اآلن دارم در حقيقت معتقدم كه اينها را از دست مى

در جنـگ از بـين      » مين«ماند همان دست و پايى است كه با انفجار           و پايى كه برايم مى    
  .رفت

  :حقّ با تو است، زيرا پروردگار متعال فرموده: من به او گفتم
$ tΒ)) óΟ ä. y‰Ψ Ïã ß‰ xΖ tƒ ( $ tΒ uρ y‰Ζ Ïã «! $# 5((−$ t/ 3٣  
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ايد باقى است و آنچه در نزد        آنچه در راه خدا داده    : يعنى
  .شما مانده است از بين رفتنى است

ام كه بـا     و من بسيارى از معلولين و كسانى كه نقصى در اعضاى بدنشان بوده ديده             
انـد   ه خوشحال هم بوده   ترين اهميتى به آن نقص عضو نداده بلك        استقامت كامل كوچك  

  .كه چيزى براى عالم قيامتشان از بدنشان در نزد خداى تعالى دارند
آنها معتقدند كه دنيا زودگذر است و باألخره انسان از دنيا خواهد رفت و اعـضاى                
بدنشان مربوط به همين دنيا است و يك روزى آنها هم بايد از بين بروند و زير خـاك                   

تواند در آخرت از خدا صدها        و پايى در راه خدا بدهد مى       باشند، پس اگر انسان دست    
برابر بهترش را بگيرد و يا اگر خداى تعالى به او عضوى كمتر از معمول داده باشد، در                  

لذا هيچ انسان عاقلى چيزى را كه هميشه باقى اسـت فـداى             . قيامت جبران خواهد كرد   
كنند و منتظر پايان زندگى      تقامت مى كند، آنها در مقابل فشارهاى دنيا اس       اشياء فانى نمى  

  .زودگذر دنيا هستند
خوشا به حال كسانى كه اين گونه اعتقادى داشته باشند كه هم ناراحتيهاى دنيا را با                

گذرانند  كنند و هم در نزد خداى تعالى چيزى دارند و در دنيا خوش مى              سهولت رد مى  
  .كند و كمبودهاى موقّت، آنها را ناراحت نمى

در دنيا جمعى ظالم و ستمگر بـوده و جمـع           : بينيم كه  تاريخ مراجعه كنيم مى   اگر به   
اند اما ظالم جز     اند ولى امروز همه آنها از دار دنيا رفته         ديگرى مظلوم و مستضعف بوده    

نام بد در دنيا و عذاب وجدان و عذابهاى سخت عالم آخرت برايش چيزى باقى نمانده 
  . در نزد خداى تعالى برايش باقى استولى مظلوم پاداشها و اجر فراوانى

در اثر صبر و استقامت و نثار كـردن         ) عليه السالم (» سيدالشّهداء«اصحاب حضرت   
) عليـه الـسالم   (» امام صادق «خون و جان و مالشان در راه خدا به مقامى نائل شدند كه              

  :فرمايد دستور داده مى»صفوان«در زيارتى كه به 
د و يا در مكرّر از زيـارات بـه          پدر و مادرم فداى شما با     

  :خطاب فرموده كه) عليهم السالم(» ائمه اطهار«آنها 
  .»فزتم واللّه فوزا عظيما فياليتنى كنت معكم «
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تـرين رسـتگارى و      به خدا قـسم شـما بـه بـزرگ         : يعنى
سعادتمندى نائل شديد اى كاش من هم با شـما بـودم و بـه               

  .رسيدم اين رستگارى مى
در مقابل از دست دادن مال و اوالد و سالمتى خود صـبر             » وباي«و چون حضرت    

كرد، خداى تعالى او را به عنوان بنده خوب در قرآن يـاد كـرده اسـت و بـا مالطفـت                      
: گرامى اسالم دستور فرموده كه    » پيامبر«عجيبى به    ä. øŒ $# uρ)) !$ tΡ y‰ ö7 tã z((>θ •ƒ r& 1 يـاد  : يعنـى
  .را» ايوب«مان  كن بنده

شود كه نام يك فرد، بـه نيكوكـارى در كتـاب جـاودانى               ر از اين مى   آيا پاداشى بهت  
الهى به عنوان بنده خوب خدا ياد شود و هميـشه بهتـرين بنـدگان خـدا متوجـه مقـام                     

  .عبوديت او باشند
بنابراين هميشه اعمال خوب و استقامت در راه وفادارى و بلكه هـر كـارى كـه بـا                   

  .ماند ى مىجديت و استقامت صحيح انجام شود باق
  .اميد است كه خداى تعالى اين درك و فهم را به ما مرحمت فرمايد

در پايان اين بخش به خاطر يك برخورد كه ذيالً شـرح            
كه » اتّحاد و دوستى  «شود موضوع استقامت از كتاب       داده مى 

گـردد و آن     منتقـل مـى    اولين اثر اينجانب است به اين كتاب      
  :برخورد اين است

ز دوستان كه شاگرد خوب استادش بـود        روزى با يكى ا   
  :برخورد كردم ايشان گفت

ام  را مطالعه كرده  » سير الى اللّه  «من بحث استقامت كتاب     
را هم در بـاب اسـتقامت مطالعـه         » اتّحاد و دوستى  «و كتاب   

خواستم از شما تقاضائى كنم و آن اين است كـه            ام، مى  نموده
را در » اتّحــاد و دوســتى«شــد اگــر مطالــب كتــاب  چــه مــى
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در باب استقامت   » سير الى اللّه  «خصوص استقامت در كتاب     
زيرا ما وقتى اين كتاب را براى حركـت بـه           . كرديد اضافه مى 

كنيم و براى ما عنـوان درس دارد، الزم          سوى خدا مطالعه مى   
را نيـز در موضـوع      » اتّحـاد و دوسـتى    «است مطالب كتـاب     

بودنـد بـه    ب مـى  استقامت مطالعه كنيم و اگر آنها در يك كتا        
  .نظر من بهتر بود

من از اين دوست تشكّر كردم و به خاطر درخواست او و به خاطر آنكه مطالب آن                 
كتاب و اين كتاب از يك مؤلّف است و مانعى ندارد كه مطـالبش از كتـابى بـه كتـاب                     

را در  » اتّحاد و دوسـتى   «ديگرش منتقل گردد، درخواست او را پذيرفتم و مطالب كتاب           
ستقامت به اين كتاب با مختصرى كم و زياد و بـدون آنكـه از آن كتـاب چيـزى                    باب ا 

حذف شود منتقل نمودم اميد است خداى تعالى به روندگان راه كماالت روحى توفيـق     
  .بيشترى عنايت فرمايد

  
  
  

  »استقامت يا رمز جميع موفّقيتها«
ام، البتّه اگر   دست دادهام كه با اندك غفلتى آنها را از ها رفيق داشته من در زندگى ده  

كـردم ولـى آنهـا هـم بـسيار           چه نمى بايست من كوتاهى در انجام وظائف دوستى مى         
اگر بنا باشد رفقا با ديدن يك مورد اشتباه از يكديگر جـدا شـوند               . اند استقامت بوده  كم

  .ماند هيچ دوستى، با دوستش در دوستى باقى نمى
با وفا باشند، از اشـتباهات يكـديگر صـرف    بنابراين دوستان بايد نسبت به يكديگر       

زيرا استقامت و پايدارى فـضيلتى اسـت        . نظر كنند و در مقام دوستى با استقامت باشند        
كه بايد در هر فردى به طور كامل وجود داشته باشـد تـا بـه موفّقيـت و خوشـبختى و                      

  .محبوبيت نائل گردد
  



  ــــــــــــــــــــــــ         اهللا الي سير     ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            186  

  :گويد مى» گوته«
است كه انسان هـدفى  تر در زندگى آن  از همه چيز مهم  «

بزرگ داشته باشـد و بـراى رسـيدن بـه هـدف خـود داراى                
  .»استعداد و استقامت كافى هم باشد

دانيد تيپ عزلـت طلـب بـيش از هـر چيـز از               خوانندگان محترم همان گونه كه مى     
آيد، در كتب روانكاوى براى اين عده عالمات و خصوصيات زيـادى         تحميل بدشان مى  

  . همين حالت است و نيز از عالئم ديگر آنان عدم استقامت استنقل شده كه منجمله
  :نويسد در كتاب روانكاوى مى» خواجه نورى«

در عزلت طلب ميل به انجام رساندن كار و ميل كوشش           
كند به پايان  خيلى ضعيف است، غالب كارهائى كه شروع مى    

رساند و از هر كارى كه كوشـش و جـديت الزم داشـته               نمى
 است، به اين معنى كه اگر كارى را پس از مدتها            باشد فرارى 

عقب انداختن آغاز كند به اولين مانع و اشكالى كه برخـورد            
نمايد چون كه مستلزم كوشش و جديت بيشترى است فـورا           

شود و مختـصر عالقـه و اشـتياقى هـم كـه              از آن دلسرد مى   
گردد، براى ايـن قبيـل اشـخاص ممكـن           داشت خاموش مى  
  :كنند  خوب و مفيد پيش آيد مثالً خيال مىاست صدها فكر

  .فالن معامله مفيد را اگر انجام دهند خوب است
فالن شخص متنفذ را اگر مالقـات نماينـد در پيـشرفت            

  .كارشان مؤثّر است
فالن مقاله يا كتاب را اگـر بنويـسند انجـام كـار مهمـى               

  ...است
 ولى تمام اين اميال به علّت ضعف قوه خواستن غالبـا از       

  .آيد شود و به فعل در نمى محيط خيال خارج نمى
دارى  ترين موضوعات دامنه   يكى از مهم  » استقامت و پابرجا بودن    «ةو باألخره، مسأل  

توان آن را  است كه درباره آن كتابها نوشته شده ولى به عقيده من با يك جمله كوتاه مى
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خواهد انجام   لى كه مى  خاتمه داد و آن اين است كه اگر كسى توانست نسبت به هر عم             
. دهد در قلب خود ميل مستدام ايجاد كند توانسته در هر كارى اسـتقامت داشـته باشـد                 

  .رساند همت عالى و استقامت، انسان را به اوج عزّت مى
الـشّرف بـالهمم    «: فرمـود ) عليه الـسالم  (» على«حضرت  

شرف و افتخـار مربـوط بـه همـت          1.»العاليه ال بالرمم الباليه   
   .است نه به نسبى كه پست استعالى 

  :گويد شاعر در اين باره مى
  »الشرف بالرمم الباليه«     دم ز نياكان مزن اى سفله طبع  

  »الشّرف بالهمم العاليه«      همت عالى بيار » على« رو چو 
توانند اراده كنند هيچ عملـى غيـر         براى مردمى كه مى   «: گويد يكى از دانشمندان مى   

  .»ممكن نيست
  .گردند دى كه داراى ثبات و استقامت نيستند مورد اطمينان احدى واقع نمىافرا

انـد،   مكرّر شده كه جوانانى تصميم به انجام عملى گرفته و بعد آن را فراموش كرده       
  .اين عمل براى آنها جز بدبختى فائده ديگرى نداشت

 اسـتاد   شاگرد صنعتگرى اگر در نزد استاد، استقامت و ثبات نداشته باشـد هيچگـاه             
شود كه تمام رموز صنعتى خود را در اختيار او بگذارد چون بـا خـود فكـر                   حاضر نمى 

كند كه اگر من با زحمت زياد به او عملى را تعلـيم دادم قطعـا نفعـش بـه ديگـرى                       مى
  .خواهد رسيد

شما اگر استقامت نداشته باشيد كسى بـه شـما اطمينـان نخواهـد داشـت دوسـت                  
چون ممكن است امروز در     . گذارد د را در اختيارتان نمى    نزديك شما اسرار زندگى خو    

  .كمال امانتدارى و رفاقت باشيد ولى فردا به كلّى از اين رويه دست بكشيد
  .امروز مرد باتقوا و پرهيزگارى هستيد ولى فردا ابدا از آن خبرى نداريد

  .وفادارى و استقامت در دوستى، خود بزرگترين وسيله جلب دوستان است
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كنـد و در     گر بدانيد يك فردى تا آنجائى كه بتواند در دوسـتى وفـادارى مـى              شما ا 
ناراحتيهاى شما يار و مددكار شما است به هر قيمتى كه ممكن است با او طرح آشنائى              

  .خواهيد ريخت و بهترين استدالل شما اين است كه او مرد وفادارى است
مايليم بـه فـالن     : و گفتند روزى جمعى به رياست يك نفر دانشمند، نزد من آمدند           

  ؟كار خير دست بزنيم آيا براى پيشرفت آن كار بايد چه كرد
در مرحله اول ايـن جمعيـت را درسـت پابرجـا نمائيـد كـه در                 : در پاسخ گفتم كه   

مشكالت از زير بار زحمت و مشقّت فرار نكنند، چون مسلّم است كه اگـر در جمعـى                  
تـر نباشـد اگـر دسـت بزننـد بـه آخـر              مـشكل استقامت پيدا شد به هر عملى كه از آن          

  .رسانند مى
شخـصيتهاى  ... دانـشمندان بـزرگ، رؤسـا،       ... شما اگـر حـاالت رجـال سياسـى،          

بينيد كه بزرگتـرين رمـز       را درست دقّت كنيد مى    ... باعظمت، مخترعين و اولياء خدا و       
  .موفّقيت آنان همين استقامت بوده است
بدبختى، هر شكست خوردگى و بيچـارگى جـز         و از آن طرف هر عقب افتادگى و         

  .در اثر ترس و سستى و ضعف نبوده است
توانسته مسلمانان را به استقامت و وفادارى ترغيب فرموده و آنان را  لذا اسالم تا مى

با نويد ثواب و گاهى هم با اشاره به رموز استقامت به اين عمل پـر ارزش وادار كـرده                    
  .است

الـشّأن اسـالم بـراى       نان در مرحله اول به پيشواى عظـيم       قرآن كتاب آسمانى مسلما   
دهد كه بايد در تمام ناراحتيها شكيبا باشد و استقامت           پيشرفت و موفّقيت او دستور مى     

  .را از دست ندهد و همچنين مسلمانان را هم وادار به استقامت و بردبارى نمايد
Ν É) tG ó™ $$ sù)) !$ yϑ x. |N ö ÏΒ é& ⎯ tΒ uρ z>$ s? y((7 yè tΒ١   
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و هـم   ) استقامت كن آن چنانكه به تو امـر شـده اسـت           (
اند بايـد اسـتقامت      جمعى كه از كفر به اسالم مشرّف گرديده       

  .داشته باشند
و اين عمل يعنى وادار كردن مسلمانان را بـه اسـتقامت            «

دشوار بـود   ) صلى اللّه عليه و آله    (» رسول اكرم «به قدرى بر    
  »:فرمود) عليه السالم(» امام صادق«كه 

اى پـر    آيـه ) صـلى اللّـه عليـه و آلـه        (» پيغمبر اسالم «بر  
  1.تر از اين آيه نازل نگرديد مشقّت

: فرمـود ) صلى اللّـه عليـه و آلـه       (» پيشواى اسالم «و نيز   
  2.سوره هود مرا پير و فرتوت نمود

: گويند كه  دانند مى  را نمى » پيغمبر اسالم «در اينجا بعضى از بيخردان كه مقام واالى         
ستقامت در مقابل اوامر الهى بسيار كار پر زحمتى اسـت و در ايـن آيـه شـريفه                   چون ا 

مأمور به استقامت است، آن حضرت ناراحت گرديده و اين تعبيرات را            » پيغمبر اسالم «
  .نموده است

  :بايد به آنها گفت كه
الشّأن  در سوره شورى هم پروردگار متعال به رهبر عظيم        

  :اسالم همين امر را فرموده كه

Ν É) tF ó™ $# uρ)) !$ yϑ Ÿ2 |N ö ÏΒ é& ( Ÿω uρ ôì Î7 ®K s? ö((Ν èδ u™ !# uθ ÷δ r&٣  
و چنانكه مأموريت دارى اسـتقامت كـن و پيـرو هـواى             

  .نفس مردم مباش
  .از آن آيه شكايت نفرمود) صلى اللّه عليه و آله(» پيغمبر اكرم«پس چرا 
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دادند كه   مسلمانان به قدرى با اين همه تأكيدات، سستى و ضعف از خود نشان مى             
صلى اللّـه   (» پيغمبر معظّم اسالم  «كردند و اطراف     در بعضى از جنگها اكثر آنان فرار مى       

  .گذاشتند را خالى مى) عليه و آله
بهترين نمونه براى اثبات اين گفتار، غزوه احد است كه شايد جريـان آن جنـگ و                  

  .فرار مسلمين را در كتب تاريخ خوانده باشيد
  :مسلمانان را امر فرموده كهو باألخره باز قرآن، 

# þθ ßϑ‹ É) tG ó™ $$ sù)) Ï((µ ø‹ s9 Î)١  
  .در برابر اوامر الهى استقامت نمائيد

و در ترغيب آنـان بـه ايـن عمـل پـر ارزش در دو آيـه                  
  :گويد مى
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پروردگار ما خدا است سپس بر سر : گويند كسانى كه مى

آينـد و بـه    اين گفتار ايستادگى دارند مالئكه بر آنان فرود مى    
گويند هيچ نترسيد و ابدا محزون مباشـيد و بـشارت            آنان مى 

  .تى كه به شما وعده داده شده استباد شما را به بهش
  :و نيز فرموده
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اگر در طريقه اسالم و عمل به دستورات دين ايـستادگى           
  .داديم نمودند به آنان آب فراوان مى مى

شخـصيت    كردند به عظمـت و     و لذا افراد مسلمانى كه به اين دستور آسمانى عمل         
  .آمدند ترين افراد به نظر مى اى رسيدند، اگر چه در ظاهر پست العاده فوق
كه از اهل حبشه و مردى سياه پوست و از بردگان خلف ابـن اميـه بـود در                   » بالل«

. الشّأن اسالم افتاد، فريفته آن نور پاك گرديد چشمش به جمال پيشواى عظيم» دار ارقم«
 تبليغات آن حضرت مشرّف به دين مقدس اسالم شد، ولـى وقتـى آقـا و                 سپس در اثر  

» پيغمبـر اسـالم   «ترين دشـمنان     سرسخت(جهل   مالك او متوجه اسالم او گرديد، با ابى       
. كردند همدست شد و او را به كمك يكديگر شكنجه و آزار مى)) صلى اللّه عليه و آله(

توانست از جا حركت كند، او را         نمى گذاردند كه  سنگهاى گران و سنگين بر پشتش مى      
داشـتند كـه پوسـت بـدنش         در برابر آفتاب گرم و سوزان حجـاز بـه قـدرى نگـاه مـى               

كرد و   ولى بالل در همه حاالت صبر مى      . كردند سوخت با آهن گداخته او را داغ مى        مى
داشـت و بـاألخره در اثـر صـبر و      با كلمه توحيد و ياد پروردگار، خود را دلخوش مـى          

دستور فرمـود كـه او را خريدنـد و آزاد           ) صلى اللّه عليه و آله    (» رسول اكرم «قامت،  است
  .كردند

صلى اللّه عليـه    (» پيغمبر اسالم «بالل تا آنجا ايمانش كامل شد كه مؤذّن مخصوص          
پـس از   . گرديد، كس ديگرى با وجود بالل حـقّ اشـغال منـصب او را نداشـت               ) و آله 

هـم بـاز بـه توصـيه آن حـضرت دسـت از       ) ليه و آلهصلى اللّه ع (» رسول اكرم «وفات  
بر نداشت و آن چنان در ايمان به خدا         ) عليهما السالم (» على و فاطمه  «محبت و عالقه    

و محبت و پيروى خاندان عصمت وفادارى كرد كه از بزرگتـرين قهرمانـان اسـالم بـه                  
  .ترين مسلمانان محسوب شد شمار آمد و در زمره شجاع

اين سخنان را براى جمع زيادى نقل كردم وقتى از منبر پـائين آمـدم               روزى بر منبر    
آيا به چه وسيله ممكـن اسـت        : جوانى كه تحت تأثير سخنان من واقع شده بود پرسيد         

  انسان خود را آن گونه تربيت كند كه در تمام كارها استقامت داشته باشد؟

                                                                                                                                            
  



  ــــــــــــــــــــــــ         اهللا الي سير     ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            192  

سازد و  و را متزلزل مىچند حالتى است كه اگر در انسان وجود پيدا كند ا       : من گفتم 
استقامت و پايدارى را از دست او خواهد گرفت و تا انسان آن صفات را از بـين نبـرد                    

  .ممكن نيست بتواند استقامت كند
  يك ـ ترس

  .دارد ترس است ترين چيزى كه بشر را از همه كارها باز مى عمده
اليكـون المـؤمن    «: فرمـود ) عليـه الـسالم   (» امام صادق «
  .شود  با ايمان، ترسو نمىمرد1.»جبانا
هراسد، تا وقتـى بـشر از غيـر          مسلمان از هيچ چيز نمى    «

  .»ترسد به خوشبختى كامل نخواهد رسيد خدا مى
تا وقتى ترس را از قلب خـود        2»آنتونيوس بشير «به گفته   

  .كن نسازيد قادر به انجام هيچ گونه كارى نخواهيد بود ريشه
  .ندگى استترين دشمن ز ترس سرسخت«: و باز گفته

ترس شما را از سعى و كوشش در تمام اوقات زنـدگى            
  .»دارد باز مى

  :علّت پيدايش اين حالت در بشر سه چيز است
ترسد كه اگر با      شديدى است كه انسان به اهميت و بزرگى خود دارد مى           ةعالق:اول

رفيق خود زيادتر خصوصى شود در يك مجلس با او شوخى و مزاح كنـد و در نتيجـه          
ميتش از دست برود، لذا از همان اول با دوست خود زيـاد طـرح عالقـه و يگـانگى                    اه

اى را در مجمعى بگويد ممكن است مردم متوجه گردند كـه او              ريزد و يا اگر جمله     نمى
گويـد و يـا اگـر         از ترس سخن نمـى     داراى اهميتى نيست، علم و دانش ندارد، لذا ابداً        
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و از دانـشمندان روانـشناس      » آئين خوشبختى «نويسنده كتاب   » آنتونيوس بشير « -2
  .مصرى است
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مكن است شكست بخورد و در ميان مردم مفتضح         بخواهد عملى را تعقيب كند چون م      
  ... زند و گردد هيچگاه به آن كار دست نمى

  عدم اعتماد به نفس : دوم
به عبارت ديگر انسان گاهى در عين آنكه بسيار با همت و توانا است ولى با خـود                  

لياقتى است هر كار جزئى و آسـان بـراى او كـه پـيش آمـد                  كند كه وجود بى    گمان مى 
  .ترسد كه مبادا نتواند آن را به پايان برساند د مىكن مى

اى را فكر پاكش درست كرده و مايل شود آن را اظهار كنـد بـه                 اگر سخن حكيمانه  
  .دهد شمارند به ديگرى نسبت مى لياقت مى خيال آنكه مردم هم او را بى

گـردد و موضـوع بـاطلى        شود كه در مجلسى يك مطلب علمى طرح مـى          گاهى مى 
گيرد با آنكـه از نظـر او اشـكاالت فراوانـى دارد              يق افراد و رفقايش قرار مى     مورد تصد 

  .ترسد به آنها اعتراض كند مى
 خود را سـرزنش و      گويد به قدرى بعداً    اگر هم يك وقت بر سبيل ندرت سخن مى        

سازد اگر با كـسى بخواهـد        كند كه براى هميشه خود را غمناك و ناراحت مى          لعنت مى 
توانم شرايط محبت را به      من از كجا با اين عدم لياقت مى       : گويد  مى دوستى كند با خود   

  .دهد پايان برسانم لذا از همان اول دست به دست دوستان نمى
  . تجربگى كارى و بى كم: سوم

ايم كه اگر هنوز شخصى در ميان افراد سخن نگفته بخواهد سخنرانى كند              زياد ديده 
  !ترسد بسيار مى

گفته شود كه فالن متاع بسيار پر نفـع اسـت و كـامالً بـرايش                اگر به جوان تاجرى     
  .ترسم ضرر كنم ام مى من اين كار را نكرده: گويد باز مى. صدق گفتار واضح گردد

شخص كار نكرده به قدرى كمرو است كه اگر بخواهد با كسى دوسـتى و رفاقـت                 
ى او پايـدار    پذير نيـست و بعـد هـم دوسـت          كند در مرحله اول، اين عمل برايش امكان       

  .ماند نمى
اند كـه مـا بـه        علماء اخالق و روانشناسان اسالمى براى عالج ترس دستوراتى داده         

  .كنيم بعض از آن دستورات كه معالج قطعى اين مرض است اشاره مى
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ترسـم فـالن     توانيد حرف ترس به ميان نياوريد هيچگاه نگوئيد مى         آنكه تا مى  : اول
  ...كار را انجام دهم

  ... نيستم اين عمل را به پايان برسانممن قادر
بلكه هميشه كلمات شجاعانه به زبان جارى كنيد بگوئيد همه چيـز در مقابـل مـن                 

  .ترسم كوچك است به يارى خدا از هيچ چيز نمى
ترسيد به طرف آن حركت كنيـد و در جـوار آن زنـدگى نمائيـد         از هر چه مى   : دوم

  .باشد كه هميشه تنها در ميان تاريكى برودترسد مقيد  مثالً كسى كه از تاريكى مى
اگر خود را ترسو معرّفـى      : به عقل خود مراجعه كنيد به شما خواهد گفت كه         : سوم

شود افرادى كـه شـجاعانه بـه طـرف كارهـاى       نمائيد از شخصيت شما بيشتر كاسته مى 
  .اند كنند بهتر از شما نبوده بزرگ حركت مى

آنها ممكن است در اثـر      2و افراد ترسو ندهيد   1نهيچگاه گوش به سخنان زنا    : چهارم
محروميت از پيشرفتهاى زندگى كلماتى را بگويند كه سبب ترس و وحشت شما گردد              

  3.مثالً ابدا گوش به اينكه فالن چيز منحوس است آن حيوان شوم است ندهيد
  ...ام نكنيد توانيد فكر اينكه من بد اقبالم و يا به بدبختى دچار شده تا مى

دهد كه خود را با ايـن كلمـات          ن سخنان اساسى ندارد نه عقل به شما دستور مى         اي
  .زده كنيد و نه دين و نه مذهب وحشت

توانيد خود را از ايـن مـرض روانـى نجـات             شما با به كار بستن اين دستورات مى       
  .دهيد

  دو ـ يأس و نا اميدى
ترين آفت    اساسى ماندگى و  ترين وسيله عقب   انگيزترين عامل بدبختى و مهم     حيرت

  .استقامت و پافشارى، يأس و نا اميدى است
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االمـل  «: فرمـود ) صلى اللّه عليـه و آلـه      (» پيغمبر اسالم «
رحمة المتى و لو ال االمل ما رضعت والـدة ولـدها و الغـرس        

اميد و آرزو، رحمت است از بـراى پيـروان          .(1»شجرا غارس
داد و   ر نمـى  من، اگر آرزو و اميد نبود مادر به فرزند خود شي          

  ).كاشت همچنين باغبان درختى را نمى
تـرين كـار دنيـا       اگر افراد بشر اميدوار به آينده نبودند، ممكن نبود دست به كوچك           

  .بزنند
شود از اميد آنان سرچشمه گرفته و هر         بنابراين هر كارى كه در ميان بشر عملى مى        

  .ستگردد در اثر يأس و نا اميدى بوده ا موضوعى كه تعقيب نمى
  .كند، نود درصد به اميد ثواب است مرد با ايمانى كه اعمال زشت را ترك مى

  .فروشد نيز به اميد استفاده است خرد و مى بازرگانى كه كاالى پر قيمت را مى
سازد، نيز اميـد مـزد و پـاداش          مرد زحمتكشى كه صبح تا به شام خود را آزرده مى          

  .دارد
نداشته باشد، از همان سـاعت اول، رفاقـت را     اگر دوستى، اميد به وفادارى رفيقش       

  .گويد و اين موضوع به قدرى واضح است كه هيچ احتياج به استدالل ندارد ترك مى
بيچـاره و آواره    » اريستيد«اگر مانند   : گويد مى» پلوتارك«

به آتش فقر و فالكت بسوزم، يا مانند        » سقراط«شوم يا مانند    
 بـسپارم، هـيچ اهميـت       در غربت و ناكامى جان    » اناكساگور«

  2.خاموش شود ندارد ولى واى اگر ستاره اميد در دلم
خواننده محترم، براى دفع اين مرض روحى بايد به خود تلقين كنيد كه همه مـردم                

  .اند دوستان وفادار من
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شـود و نفـع      اگر آنها نباشند خوشگذرانى برايم مفهوم ندارد، همه كارها انجام مـى           
  ...رسيد، روزگار با من موافق است وزيادى به دستم خواهد 
  سه ـ كم صبرى

  :گويند ايد كه مى همه شنيده
   ميوه شيرين دهد پر منفعت  صبر تلخ است و ليكن عاقبت

اين كالم بسيار حكيمانه است واقعا اگر انسان صبر و شكيبائى را فراموش كنـد در                
  .شود تمام كارها عاجز مى

مـن اليعـد الـصبر      « :فرمـود ) عليه الـسالم  (» امام صادق «
كـسى كـه صـبر و بردبـارى را بـراى       1.»لنوائب الـدهر يعجـز    

  .فشارهاى روزگار ذخيره نكند عاجز خواهد شد
  2».اين موضوع مسلّم است كه دنيا خانه بال است«
مـصائب روزگـار چـون بـاد        «: گويـد  مى» لرد آويبورى «
بارد، هـيچ كـس از دسـت آن امـان            وزد و مانند باران مى     مى

  .ندارد
  .زندگى با مصيبت و رنج آميخته است

هر كس زنده است بايد رنـج بكـشد و بـار مـصائب را               
  .تحمل كند

  .شود رود دامنش تر مى كسى كه به دريا مى
زنـد خارهـاى جانگـداز     كسى كه در خارستان قـدم مـى    

  .كند پايش را رنجه مى
و هر كس در اين جهان زنده است مصائب و مشكالت،           

زند و يك دم راحتش       دلش نيش مى   چون زنبور و عقرب بر    
و ناله و   ! اند چه بايد كرد؟ دنيا را اين طور ساخته       . گذارد نمى
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جـز اينكـه فـشار مـصائب را بيـشتر و        ! شكايت ثمرى ندارد  
  1.»كند مشكالت را بزرگتر مى

اند وقتى بر يك مرد با  و از پيشوايان دين اسالم روايات زيادى وارد شده كه فرموده
خواهـد او را در جميـع كارهـا پـا         رسد فقط براى اصالح او است خدا مى        ايمان بال مى  
  2.برجا سازد

  .كند خواننده عزيز، غم و محنت روزگار دل را روشن و فكر را قوى مى
  3.آورد مصائب بزرگ، مردان بزرگ به وجود مى

دهد و  صبر است، با روبرو شدن اين گونه مصائب خود را از دست مى مردى كه كم
  .تواند استقامت كند ت به كارى بزند با يك ناراحتى بسيار جزئى ديگر نمىاگر دس

هـيچ جـاى     و. وفـائى خواهـد كـرد      اگر با شما دوستى كند، در همان اوائل كار بى         
  .صبرى براى پيشرفت مقاصد عاليه بشر بدترين آفت است ترديد نيست كه كم

بايـد عقـل    . ى اسـت  بنابراين مرد خردمند هميشه به فكر نجات از اين مرض روح          
خود را حاكم قرار دهد و در هر كار صبر و بردبارى داشته باشد تا در مـدت كوتـاهى                    

  .صبرى را از بين ببرد كم
  چهار ـ عجله

علم و تجربه ثابت كرده است كه عجله و شتاب در كارهاى دنيا باعث پـشيمانى و                 
ود صورت پـذيرد    ضرر است و به عكس عملى كه پس از انديشه و تأمل و به موقع خ               

گردد و مرد عجول هيچگاه حاضر نيـست         رسد و موجب رضايت خاطر مى      به پايان مى  
عواقب كارها را تحت مطالعه دقيق قرار دهد و سپس با متانت به سوى هدف حركـت                 

  .كند
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االناة مـن    «:فرمود) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اسالم «
 در كارهـاى دنيـا،      عجله و شتاب  1.»اللّه و العجلة من الشّيطان    

بينى از طرف    در اثر وساوس شيطان است ولى تأمل و عاقبت        
  .پروردگار جهان است

تفكّر و انديشه در كارها از نظر اسالم به قدرى پر ارزش است كه شـايد پيـشوايان                  
  2.دين براى هيچ عملى به آن اندازه نويد ثواب نداده باشند

هـر كـارى كـه در دنيـا      : يعنـى 3» اسـت  دنيا دار اسباب  «: گويند معروف است كه مى   
  .خواهد عملى شود بايد به وسيله اسبابى انجام گيرد مى

بنابراين اگر مرد عجول حوصله نكند كه كارها را به مقامات مربوطه آن ارجاع دهد               
اى برسد و وقتى كه كـارش بـه بـن بـست افتـاد و                 مسلّما ممكن نيست بتواند به نتيجه     

  .دهد را از دست مىآزرده گرديد، استقامت خود 
اند كه ديگران هم مانند آنان در اعمال و رفتار عجله كننـد   و نيز اين افراد غالبا مايل     

گردند و اساسا مسير مرد      اگر رفيق و دوست آنان با آنها همكارى نكند از او منزجر مى            
عجول با يك مرد فكور و عاقبت انديش از هم فاصله زيادى دارد و ممكن نيـست كـه         

و نفر با يكديگر بتوانند همراهى كنند و اگر هم بـراى مـدت كوتـاهى آشـنائى و                   اين د 
  .دوستى بين آنان برقرار شود ثباتى ندارد

كنـد كـه     دهد و تجربه برايشان ثابت مـى       ولى غالبا اين گونه افراد را زمانه تغيير مى        
ت شوند كه عجلـه و شـتاب بـراى پيـشرف           اين عمل صحيح نيست رفته رفته متوجه مى       

  .گردد مقاصد و منافعشان مفيد واقع نمى
  .كند مرد عاقل هيچگاه به كارى كه نفعى برايش ندارد اقدام نمى
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اند ولى در پيرى متين  ايم افرادى را كه در جوانى در كارها عجول بوده لذا زياد ديده
  .اند و بردبار گرديده

  پنج ـ سوءظن
سوءظن به مـردم      در رفاقت  يكى از بزرگترين عوامل عزلت طلبى و عدم استقامت        

انـد در و ديـوار    كند كه همه مردم با او دشـمن      است اين چنين شخصى با خود فكر مى       
  .قصد اذيت و آزار او را دارند

  .كنند ترين عملى را انجام دهد افراد با او مخالفت مى اگر بخواهد كوچك
د روزى بـا    كند و اگـر هـم چنـ        تواند در اثر همين حالت با كسى دوستى نمى         تا مى 

شخصى طرح آشنائى ريخت به مجرّد آنكه دوستش يـك عمـل يـا سـخنى بـرخالف                  
اين مرد قطعا با من ستيزگى و لجاجـت         : گويد عقيده او بگويد يا انجام دهد با خود مى        

  .نموده ديگر دوستى و آشنائى با او حرام است
ت در  دهد و ابدا حاضـر نيـس       روى اين حساب استقامت و وفادارى را از دست مى         

كنـد كـه روزگـار عليـه او          دوستى پايدارى كند و هم چنين گـاهى بـا خـود فكـر مـى               
دهنـد بـراى بـدبخت كـردن او          چرخد اين آسمان و زمين كه به سير خود ادامه مـى            مى
  :گويند شود كه افرادى مى لذا گاهى ديده مى. كوشند مى

  !...ايم؟ ما بخت برگشته
  !...كند روزگار با ما مساعدت نمى

  !... هميشه پامال استضعيف
  :آورند و گاهى هم براى اعتقاد خود اين شعر را شاهد مى

     برو قوى شو اگر راحت جهان طلبى
  كه در نظام طبيعت ضعيف پامال است                                           

در نظام طبيعت اگر ضعيف پايمال بود هيچگاه طفـل بـا    : ولى بايد به آنان گفت كه     
ضعيف در نظام طبيعت پايمال  كرد اگر عف در دامن تربيت مادر پرورش پيدا نمىآن ض

  ...نمود و بود هيچگاه دانه گندم در دل خاك رشد نمى
  .پس در نظام طبيعت و دستگاه آفرينش ضعيف طرفدار زيادى دارد
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ولى تو در اثر بدگمانى و ضعف نفس و عدم استقامت و خيالهاى باطل ايـن گونـه         
  .اى كه ضعيف پايمال است گمان كرده

تـرين آشـنايان خـود بـه         ترين افراد و نزديك    شناسم كه به دوست    من جوانى را مى   
  .تواند براى يك ساعت هم با آنها در يك مجلس بنشيند قدرى بدبين است كه نمى

كننـد   كند كه وقتى با آنها مجالست كند او را سحر و جادو مـى              او با خود خيال مى    
   ات فراوان و ايجاد ايمان در قلب خـود توانـست ايـن بـدگمانى را از          ولى در اثر تجربي

خود دور كند و معتقد گردد كه همه افراد مخلوق آن خدائى هستند كه نعمتهاى زيادى                
را به رايگان به او داده است و اگر با ايمان كامل به دستورات پروردگار مهربـان عمـل                   

  .كند مه عالم را به نفع او وادار مىگرداند و ه كند قلوب مردم را متوجه او مى
  :فرمايد قرآن مجيد مى

θ s9 uρ)) ¨β r& Ÿ≅ ÷δ r& #“ t à) ø9 $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (# öθ s) ¨? $# uρ $ uΖ ós tG x s9 Ν Íκ ö n= tã 

;M≈ x. t t/ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ((١    
هـا ايمـان آورده و پرهيزگـارى كننـد      اگر مـردم دهكـده   

  .گشائيم مىبركتهاى آسمان و زمين را بر آنان 
  شش ـ تنبلى

شـود   اراده در ذهنتان مجسم مى شنويد قطعا يك فرد بى شما وقتى كلمه تنبلى را مى   
كنند به  اى نشسته و زانوها را در بغل گرفته و هر كارى را به او پيشنهاد مى  كه در گوشه  

انزجار آيد و  علّت تنبلى، حالش اقتضا ندارد كه انجام دهد و شما شديدا از او بدتان مى
  .كنيد عجيبى نسبت به او در قلب خود احساس مى

در خارج هم همين گونه است هيچگاه مردى كه تنبلى را پيشه خود كرده دست به                
زند وفادارى و استقامت در دوستى و سائر كارهـا از او خيلـى               كارهاى پر زحمت نمى   

  !طلبى پرورى و عزلت بعيد است و به هيچ چيز عالقه ندارد جز به تن
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كنـد او ابـدا احـساس        حتّى نسبت به زندگى خودش نقش تماشاچى را بـازى مـى           
  .كند كه خودش ذينفع و مسئول اين زندگانى است نمى

  .تواند اعتراض كند اگر كسى بزرگترين ضرر را به او وارد سازد نمى
ترين جنايات بزنند براى او سـهل و آسـان اسـت،     اگر زن و فرزندش دست به مهم 

د و به گفته يكى از دانشمندان اروپا مرد كاهل، مانند سـاعتى اسـت كـه                 ده اهميت نمى 
  .تفاوت است فاقد هر دو عقربه است لذا بودن و نبودن او يكسان و بى

خواننده محترم، مرض تنبلى به قدرى مهلك است كـه ماننـد آن هـيچ مرضـى در                  
  .مدلذا هر چه زودتر بايد به فكر عالج آن برآ. كوشد اضمحالل انسان نمى

كسى «: نويسد مى» اسرار كاميابى «در كتاب   » ماردن.ا.س«
كـــه در دوران خردســـالى تنبـــل اســـت حتمـــا در دوران 
سالخوردگى نيز تنبل خواهد بود چه تنبلى در انسانها رشد و           

كند و اگر در آغاز به صورت يك رشته تار عنكبوت            نمو مى 
، آيـد  باشد در پايان كار به صورت يك سلسله زنجير در مـى           

كند ولـى فقـر بـه زودى از او پـيش          تنبلى آهسته حركت مى   
  .»افتد، معنى كامل تنبل بودن فقير ماندن است مى

دين مقدس اسالم هم با اصرار زيادى پيروانش را به كسب و كار و جديت در امور 
  .انجامد معاش ترغيب فرموده كه اگر بخواهم درباره آن بحث كنم زياد به طول مى

كاهلى و تنبلى يك نوع خودكشى است زيرا مرد كاهل و تنبـل بـه               : تفقط بايد گف  
  .باشد اندازه كافى مرده است اگر چه از زندگى حيوانى همچنان برخوردار مى

زدم بـه    اى كه براى جمعى از دوستان در اخالقيـات حـرف مـى             يك روز در جلسه   
هـر  » ابطحـى «قاى جناب آ: مسأله تنبلى اشاره كردم بعد از جلسه يكى از دوستان گفت       

لذا از شما تقاضا داريم كـه اگـر داروى          . كس تا حدى به اين مرض روحى مبتال است        
شفابخشى براى رفع اين مرض خطرناك در نظر داريـد در ايـن جلـسه يـا در مجلـس            

  .بعدى بيان كنيد
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باشند و از طرفى هم،      عالقه و خسته جامعه مى      افراد تنبل مردمان بى    غالباً: من گفتم 
مجبور به كار و تحصيل روزى هستند بايد با خستگى زحمت بكشند و اين عمل               چون  

  .گردد خود بيشتر موجب ناراحتى آنان مى
اى شرحى راجع بـه آزمايـشهاى خـود كـه            چند سال قبل يكى از پزشكان در مجلّه       

  .منتشر ساخت» كند  ماللت و بيزارى از كار، توليد خستگى مى«كرد  ثابت مى
اى از شاگردان را بر سـبيل آزمـايش بـه كارهـائى واداشـت كـه                  پزشك مزبور عده  

  !اش چه شد؟ نتيجه. دانست هيچ گونه عالقه و ميلى بدان ندارند مى
شاگردان به زودى احساس خستگى و سستى كردند، از سردرد و خـستگى چـشم،     

شان  شكايت نمودند، تند مزاج و عصبى شدند در مورد بعضى از آنها حتّى عمل هاضمه
  .ز مختل گرديدني

  بود؟» تصورى«آيا تمام اينها 
خير، آزمايشهائى كه از دستگاههاى هاضمه، گردش خون و تنفّس اين شاگردان به             
عمل آمد نشان داد كه وقتى انسان از كارى ملول و كسل است فشار خـون و مـصرف                   

كند و به محض اينكـه شـخص، احـساس عالقـه و              اكسيژن به طور محسوس تنزّل مى     
  .شود در كار خود بكند عمل بدن مجددا تنظيم مىخوشى 

  :اظهار داشت كه» تورانديك«دكتر 
  ».باشد ماللت و بيزارى از كار، يگانه عامل كاستن از فعاليت انسان مى«

پس بنابراين نبايد هيچگاه افراد تنبل را به كارهائى كـه بـه آن عالقـه ندارنـد وادار                   
رض روانى بايد اول تحقيق نمائيد كه او به چه كـار            بلكه براى از بين بردن اين م      . كنيد
هيچگاه به فكر آن نباشـيد كـه ايـن          . سپس همان را به او پيشنهاد كنيد      . مند است  عالقه

اى ندارد بگذاريد عادت به كار كردن و زحمت كشيدن نمايد   ارزش است فائده   عمل بى 
ابـدا بـه هـيچ كـار        تا خود به خود اين مرض از بين برود و اگر هم شخصى است كـه                 

زحمت و پر نفعى را در مقابل او گذاشت          عالقه ندارد بايد در مرحله اول يك عمل كم        
رفته ايـن    مند به انجام آن كار كرد تا رفته        و سپس او را با يادآورى منافع آن عمل عالقه         

  .مرض از او دفع شود
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ارى وادار كنيد و توانيد با اين دستورات خود را به استقامت و پايد دوستان، شما مى
  .براى هميشه در دوستى و رفاقت وفادار باشيد

اگر خواستى كسى را به دوسـتى و        «: سقراط حكيم گفته  
  :رفاقت انتخاب نمائى

بايد از حال وى تفتيش كنى كه در كـودكى نـسبت            : اول
به پدر و مادر و خواهر و برادر و فاميل خود چگونـه رفتـار               

ر دانـستى كـه بـا آنهـا بـه         نموده پس از تفحص كامل اگـ       مى
كرده و نسبت به آنها وفادار بـوده         خوبى و درستى سلوك مى    

كرده آنگاه اميـد بـه دوسـتى او          و در انجام وظيفه تنبلى نمى     
  . »داشته باش

توضيح آنكه اگر در مقابل افرادى كه كمال محبـت را بايـد بـه آنـان داشـته باشـد                     
  .ستى هم پايدار و وفادار خواهد بوداستقامت كرده و وفادار بوده است در اين دو

  :گويد باز حكيم نامبرده مى
ببين سلوك او با دوستانى كه پـيش از تـو داشـته              :دوم«

چگونه بوده است اگر نسبت به آنهـا بـه شـرايط دوسـتى و               
كـرده و در انجـام وظـائف دوسـتى تنبلـى             مودت عمل مـى   

  .»كرده او را به دوستى خود انتخاب كن نمى
ه كن كه ميل و رغبت او در چيست اگر تنبلى           نگا: سوم«

طلبى و خودخـواهى بـر او غالـب گرديـده و از آن               و راحت 
پرسـتى دارد بـدان كـه همـين      طرف ميل به عياشى و شهوت   

شود و حقوق دوستى و مودت را        صفت موجب تقاعد او مى    
  .»ادا نخواهد كرد و استقامت و پايدارى نخواهد داشت

   نراقـى كـه يكـى از علمـاء علـم اخـالق و صـاحب كتـاب                  دانشمند بزرگ عالّمه  «
  »:گويد است، مى» جامع السعادات«و » ةمعراج السعاد«
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اعلم ان من تمام الحب لالخـوان فـى اللّـه الوفـاء و هـو                «
الثبات على الحب و لوازمه و ادامته الـى المـوت و بعـده مـع                

  1.»اوالده و اصدقائه
و معنى وفا اين است     وفا متمم دوستى در راه خدا است        

كه در دوستى و لوازم آن استقامت و ثبات داشته باشى، تا دم         
ــه اوالد و    ــم ب ــدهى و پــس از او ه ــرگ او را از دســت ن م

  .دوستانش محبت كنى
: گفت به شاگردان خود مى   » جوجيتسو«استاد روانشناس   

  .»چون بيد خم شو و چون بلوط مقاومت كن«
ر شـما علّـت اينكـه       بـه نظـ   «: گويـد  مى» مستر كارنگى «

الستيكهاى اتومبيل تا اين درجه فشار را تحمل كرده و باال و            
  پرند چيست؟ پائين مى

ــه كننــده الســتيك كوشــيدند  در ابتــدا كارخانجــات تهي
الستيكهائى بسازند كه با تكانهاى شديد جاده مقاومـت كنـد           

زيرا الستيكهاى آنهـا  . ولى به زودى متوجه اشتباه خود شدند     
ت كوتاهى خُرد شده و تكّه تكّه گرديد آن وقت همين در مد

انـدازهاى   الستيكهاى بادى ساخته شد كه فشار و تكان دست        
  .كنند جاده را در خود جذب مى

اگر من و شما هم بخواهيم در جاده حيات بدون تكـان            
 انداز به راحتى پيش برويم بايد بياموزيم كه چگونـه          و دست 

ه پر مـانع و نـاهموار حيـات را در         توان فشار و تكان جاد     مى
خود جذب كرد و لذا بايد در مقابل شدائد استقامت ورزيـد            

  .»و دوستى را از دست نداد
  

                                                 

  .188 صفحه 3جلد » ةجامع السعاد«كتاب  -1

  



  ــــــــــــــــــــــــ          استـقامت       ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         205  

  :امتياز دستورات اسالم بر گفتار دانشمندان
شما اگر در كتب دانشمندان و فالسفه از زمان سقراط و افالطون كه تقريبا حـدود                 

د تا اين زمان را دقّت كنيد خواهيد ديـد كـه آنچـه              ان  سال قبل از ميالد مسيح بوده      400
اند براى پيـشرفت مقاصـد مـادى و دنيـائى بـوده            آنان دستور استقامت به نوع بشر داده      

  .است
گويم اين عمل صحيح نيست ولى اگر كـسى قـانونى جعـل كنـد و منـافع                   من نمى 

  .تر است  كاملمادى و معنوى را با هم بتواند براى پيروان خود جلب نمايد مسلّماً
شود يـك شـخص در ضـمن تعلـيم اسـتقامت و وفـادارى                توضيح آنكه گاهى مى   

نمايـد و گـاهى      مستمعين خود را فقط متوجه امور مادى و دنياى محدود قابل زوال مى            
يك فرد آسمانى در ضمن آوردن قوانين اخالقى مردم را سوق به ايمـان و اهميـت آن                  

نمايد و بـه ايـن وسـيله دائـره           مافوق اين جهان هم مى    دهد و آنان را متوجه عالمى        مى
  .دهد فعاليت فكر آنها را وسعت مى

بنابراين امتياز اسالم و دستورات دين بر سخنان و گفتار دانـشمندان غيـر مـسلمان                
  .گردد كامالً واضح مى

  .اى كه از عالّمه نراقى نقل كردم دقّت كنيد شما در جمله
كند و  را اضافه مى» اللّه«يت شده در ضمن گفتارش كلمه تنها او كه در مهد دين ترب

دوسـتى وفـادار     خواهيـد در   سازد كه اگر مـى     به اين وسيله مردم مسلمان را متوجه مى       
  .باشيد بايد براى خدا و در راه او دوستى نمائيد

دوستان، به حدى اسالم ادامه و استقامت در دوستى و مودت را اهميـت داده و بـه            
» پيغمبر اسـالم «لمان امر فرموده كه بايد در عالقه به يكديگر پا برجا باشند كه           مردم مس 

  :فرمود) صلى اللّه عليه و آله(
  1.»انّ اللّه يحب المداومة على االخاء القديم فداوموا عليه«
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دارد كـه مـردم مـسلمان در         پروردگار بزرگ دوست مـى    
ان قديمى  دوستيهاى پر سابقه ثابت قدم باشند و رفقا و آشناي         

دوستى را هميـشگى    ) اى مسلمانان (را از دست ندهند، پس      
  .كنيد و در آن محبتها پا برجا باشيد

كنند اسالم، آنان را مردمانى خام و نادان  و كسانى كه اين عمل پر ارزش را ترك مى
  :فرمود) عليه السالم(» على«دانسته زيرا حضرت 

ستى و رفاقت    دو .»مودة االحمق تزول كما تزول التراب     «
خرد از بين رفتنى است آن چنانكه خـاك          شخص نادان و بى   
  .برد پاشد و باد مى و غبار از هم مى

و گاهى هم دوستى را رحم و قرابت فرض كرده و قطع كننـده آن را ماننـد كـسى                    
  .كند داند كه از اقوام خود دورى مى مى

  :فرمود) عليه السالم(» امام صادق«
مودة شهر قرابة و مودة سنة رحم ماسـة  مودة يوم ميلة و   «

  .»من قطعها قطعه اللّه
دوستى و آشـنائى يـك روز، عالقـه و رفاقـت كوتـاهى              
 است ولى اگر مودت تا يك ماه به طول انجاميد، ايـن خـود             

خويشاوندى است و اگر يك سال ادامه داشت رفيـق مـورد            
و نمايـد كـه اگـر بـا ا         عالقه را مانند رحم و اقوام نزديك مى       

  .گرداند قطع مراوده كند خدا عمر او را كوتاه مى
  )نقل از كتاب اتّحاد و دوستى(
  

  »ارزش فكر كردن«
بدون ترديد هيچ عاقلى منكر اهميـت فكـر كـردن و يـا              
فكر را به كار انداختن در مسائل مهـم و مختلـف زنـدگى و               

  .علمى نبوده و نخواهد بود
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ز و در همه كار     تفكّر، بزرگترين راز موفّقيت در همه چي      
  :و بلكه از سفارشات مؤكّد قرآن مجيد است، آنجا كه فرموده

≅ è%)) ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡ o„ 4‘ yϑ ôã F{ $# ç ÅÁ t7 ø9 $# uρ 4 Ÿξ sù r& 

t((βρ ã ©3 x tG s?١  

 :و فرموده Ï9≡ x‹ x.)) ß⎦ Îi⎫ t7 ãƒ ª! $# ãΝ ä3 s9 ÏM≈ tƒ Fψ $# öΝ à6 ¯= yè s9 

t((βρ ã ©3 x tF s?2  

È: و فرموده ÝÁ ø% $$ sù)) }È |Á s) ø9 $# öΝ ßγ ¯= yè s9 t((βρ ã ©3 x tF tƒ٣  
  :و فرموده

 7 Ï9≡ x‹ x.)) ã≅ Å_Á x çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θ öθ s) Ï9 t((βρ ã ¤6 x tG tƒ٤  

ــوده  :و فرمــ ù= Ï? uρ)) ã≅≈ sV øΒ F{ $# $ pκ æ5 Î ôØ tΡ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 óΟ ßγ ¯= yè s9 

š((χρ ã ©3 x tG tƒ٥  
بينيد كه پروردگار متعال فرق بـين كـور و بينـا را بـا                مى

 بيـان » تفكّـر «خـود را بـراى      تعيـين كـرده، و آيـات        » تفكّر«
فرموده، و قصص قرآن را براى متفكّـرين نقـل كـرده، و             
مثالها و اندرزهاى اين كتاب مقـدس را بـراى متفكّـرين            

  .توضيح داده است

                                                 
 .50سوره انعام آيه  -1

 .266 و 219 سوره بقره آيات -2

 .176سوره اعراف آيه  -3

  .24 آيه سوره يونس -4

 .21سوره حشر آيه  -5
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به قدرى در اسالم پر ارزش اسـت كـه يـك            » تفكّر«
ساعت آن را معادل و بلكه بـاالتر از يـك سـال عبـادت               

  1.داند مى
تفكّـر، انـسان را     : فرمود) ليه السالم ع(» اميرالمؤمنين«

  2.نمايد كشاند و به اعمال نيك وادار مى به سوى نيكى مى
) عليـه الـسالم   (» علـى بـن موسـى الرّضـا       «حضرت  

عبادت، به زيادى نماز و روزه نيست، بلكه تنها         : فرمودند
  3.شود عبادت با تفكّر در امر الهى محقّق مى

است پر ارزشتر است    بنابراين هر انسانى كه متفكّرتر      
تواند فكر خود را تقويت       تا مى   و بايد يك سالك الى اللّه     

اى بـا تفكّـر كامـل قـدم بگـذارد و             كند و به هر مرحلـه     
توجهى نسبت به آن مرحله نداشته باشد،        ترين بى  كوچك

كه بايـد عـالوه بـر تقويـت         . تر اين است   ولى مسأله مهم  
تمركـز فكـر    فكر، تمركز فكرى هم داشته باشـد، يعنـى          

يعنـى تمركـز    (خود را در اختيار بگيرد كه اين موضـوع          
ترين مسائل زيربنائى و پر  از اساسى) فكر در امور معنوى 
  .و از شعاعهاى استقامت است.  است اهميت سير الى اللّه

  
  

                                                 
   تفكُّر ساعة خير من عبادة سنة،:  عليه و آله و سلَّم  صلى اللّه قال رسول اللّه -1

 .208 صفحه 2تفسير عياشى جلد 

 .55 صفحه 2اصول كافى جلد  -2

  .55 صفحه 2اصول كافى جلد  -3
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  »اهميت تمركز فكر«
تـرين شـاگردان مكتـب سـير و سـلوك و             يكى از موفّق  

اى  ل معنــى در ضــمن نامــهرونــدگان راه خــدا و علمــاء اهــ
  :نويسد مى

كردم تمام دستورات استاد عزيزم را  و كوشش مى. من كه شاگرد خوب استادم بودم
كردم پس از مرحله توبه و استقامت ديگـر وقتـى بخـواهم              مو به مو اجرا كنم، فكر مى      

 هـم   اما متأسفانه ديدم باز   . شود اى توجهم از خداى تعالى سلب نمى       نماز بخوانم لحظه  
گردد و توجه زيادى به خداى تعالى ندارم، به محضر استادم   در نمازها حواسم پرت مى    

رفتم و از وضع روحى خود شكايت كـردم و از آن بزرگـوار اسـتمداد نمـودم تـا مـرا                      
فكر ايجـاد شـود و بـا ايـن          » تمركز«بايد در تو    : راهنمائى كند، او در جواب من فرمود      

فرزنـدم، هـر زمـان خواسـتى        : ق خلـوتى بـرد و گفـت       جمله دست مرا گرفت و به اتا      
عبادتى، نمازى و يا هر كار ديگرى كه بايد در آن حواست جمع باشد انجام دهى، اول                 
كارى كه بايد بكنى اين است كه نگذارى چيزهائى كه بـه آن عالقـه بيـشترى دارى در                   

كننـد، مـثالً زنـت،      مقابلت باشد و آنها را ببينى، يعنى نگذارى تو را آنها به خود جلب               
در مقابل  . كند فرزندانت و يا مناظر زيبائى كه در آن ساعت فكر تو را به خود جلب مى               

  .و يا در منظرت باشد
خواهد نماز بخوانـد دسـتور       و از همين جهت است كه در اسالم براى كسى كه مى           

گريـه  رسيده كه بايد به اطراف نگاه نكند و با كسى حرف نزند، چيزى نخورد، خنده و               
آورد توجـه نكنـد، اينهـا        نكند، يعنى به چيزهائى كه او را به خنده و يا به گريه در مـى               

  .توجه كامل به پروردگار است اش براى به وجود آوردن تمركز فكر و همه
اى كه ممكن است بايد بكوشى تا اختيار تمركز فكـرت را در              بنابراين به هر وسيله   

خواهى تمركز فكرى پيدا كنـى، و        ه در هر وقت مى    يعنى بتوانى به هر چ    . دست بگيرى 
وقتى به چيزى توجه پيدا كردى آن چنان تمركز فكرى به آن داشته باشى كه هيچ چيـز                 

  .حواست را پرت نكند
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 بكند اين است     خواهد سير الى اللّه    ترين وظايف كسى كه مى     و باألخره يكى از مهم    
  .كه اختيار تمركز فكرش را داشته باشد

هر مرتاضى و يـا سـالك الـى اللّهـى، يـا مكتـشفى و يـا                  : ستاد به من گفت   سپس ا 
اى و يا هر كسى كه بخواهد كار صحيح و سـالم و درسـتى                مخترعى و يا مطالعه كننده    

بكند بايد تمركز فكرى داشته باشد و در حقيقت تمركز فكر مايه جميع كارهاى صحيح 
  .و درست است

كر به وجود بياورى و با حواس پرتـى بخـواهى           لذا اگر تو نتوانى در خود تمركز ف       
تـر و از      كه بسيار مشكل است و بلكه مانند صـراط قيامـت از مـو باريـك                 سير الى اللّه  

پس بكوش تـا    . تر است انجام دهى، به هيچ وجه موفّقيت نخواهى داشت          شمشير برنده 
  .در خود تمركز فكر به وجود آورى و اختيار افكارت در دست خودت باشد

ن كلمات او را شنيدم و تصميم داشتم به هر نحوى كه شده آنها را عمل كنم ولى                  م
  .توانستم تمركز فكر براى خود به وجود آورم متأسفانه نمى

لذا براى مرتبه دوم نزد او رفتم و از او تقاضا كردم به من بگويد چگونـه در خـود                    
 دسـتور داد كـه مـن آنهـا را         تمركز فكر را به وجود آورم، او به من در اين ارتباط چند            

  .عمل كردم و بحمداللّه به نتايج خوبى رسيدم
  

  »دستورات تمركز فكر«
  :اول

خواهى تمركز فكرت در اختيارت قرار بگيـرد بايـد روزى            اگر مى : گفت استادم مى 
يك ساعت تا چهل روز در اطاق كوچكى كه هيچ نوع تزئينات و چيزهائى كه توجهت                

د نداشته باشد، عبادات و دعاها و تـالوت قرآنـت و بخـصوص              كن را به خود جلب مى    
اذكار را در آنجا انجام دهى و خود را صد در صد در محضر خدائى كه محيط بر همـه                    
چيز است بدانى و به چيزى غير او فكر نكنى و با دقّت كامل مهار فكرت را در دسـت                    
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تـوانى   ورت مـى  ترين حواس پرتى عارضت گردد، در اين ص        بگيرى و نگذارى كوچك   
  .به مقصد برسى و تمركز فكرت را در اختيار بگيرى و اين كار را تمرين نمائى

  :دوم
كند عشق و عالقه شـديد بـه         يكى از چيزهائى كه فكر را متمركز مى       : استادم فرمود 

كنـد و    چيزى يا به فردى از افراد است، عشق تمام فكر انسان را به معشوق متمركز مى               
خواهـد   نمايد، اگر انسان بتواند به كارى كـه مـى   اى ديگر جمع مى   حواسش را از چيزه   

عالقه پيدا كند و به آن كار عشق بورزد، كارش را با تمركز فكـر و صـحيح                  . انجام دهد 
پس بدون ترديد يكى از راههاى در اختيار گرفتن تمركز فكر اين اسـت              . دهد انجام مى 

ام هر كار نسبت بـه آن كـارى كـه           كه انسان عشق و عالقه شديدى در خود قبل از انج          
  .كند به وجود آورد مى

) بخصوص كارهاى فكرى(انسان نبايد كارى را كه به آن عالقه ندارد       : توضيح آنكه 
  .شود انجام دهد، زيرا در اين صورت آن كار با حواس پرتى و ناصحيح انجام مى

ى اول آن را،    خواهى انجـام دهـ     كنم هر كارى را كه مى      بنابراين من به تو توصيه مى     
نتايج آن را، اهميت آن را، نقش آن را در سعادت خود و يا اجتماع بشناس و سپس بـه                

  .آن عشق پيدا كن كه در آن وقت به موفّقيت كامل خواهى رسيد
  :سوم

دهـد   يكى ديگر از چيزهائى كه تمركز فكر را در اختيار تو قرار مـى             : استادم فرمود 
زيرا توكّل  . خواهم تو را به مرحله توكّل وارد كنم        نجا نمى توكّل به خدا است، من در اي      

ولى در همين مرحله تو     . توانى به آن دست يابى     از مراحل باالئى است كه تو هنوز نمى       
ات، از فقـرت، از مرضـت،        بايد بدانى كه همه كارها دست خدا است، لذا نبايد از آينده           

حواست پـرت آنهـا باشـد، و االّ هـر     از هر نوع چيزى كه از آن نگرانى دارى بترسى و      
مقدار ايمانت به خدا و توكّلت بـه پروردگـار كمتـر باشـد مـسائل زيـادى در زنـدگى                     

توانى در چيزى كه بايد تمركز فكر در آن داشـته باشـى              كند و نمى   حواست را پرت مى   
  .حواست را جمع كنى
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ايـن  . نامنـد  مـى يا راز بـزرگ     » سرّ اكبر «مطلبى كه بعضى آن را      : سپس استاد فرمود  
خواهيد كسى را نصيحت كنيد و يا مطلبى در خودتان و يا ديگرى اثـر                است كه اگر مى   

و بيـدارى تلقـين     » خلسه«مثبت داشته باشد آن را در بخش دوم از سه بخش خواب و              
  .نمائيد، زيرا در آن زمان تمركز فكرى بيشترى انسان دارد

تـداء بيـدار اسـت و سـپس بـه حـال             خواهد بخوابد اب   توضيح آنكه انسان وقتى مى    
گيـرد و بعـد بخـواب عميـق فـرو         رود يعنى بين خواب و بيدارى قرار مـى         مى» خلسه«

  .رود مى
حالـت  (آنچه مورد بهره بردارى در تمركز فكر و تلقين بايد قرار بگيرد مرحله دوم               

در هنگام بخواب رفتن و در هنگام بيدار شدن است، چـون اشـخاص در ايـن                 ) خلسه
  .اى در حالت خلسه و هيپنوتيزم و تمركز فكر هستند  دقيقه10 تا 7ه مرحل

اى  كند و اثر بسيار عميق و ارزنـده        لذا هر گونه تلقين و اندرز و سخن در او اثر مى           
دارد، نهايت بايد راز قوانين تلقين را انسان بداند و متوجه باشد كه تلقين با يك بار در                  

 بار هر تلقينـى تكـرار       20كند، بلكه بايستى     ثر نمى حالت خلسه در خود و يا در طرف ا        
تـا از هـيچ چيـز نترسـد و          . »من شـجاع هـستم    «: شود، مثالً بيست بار در صبح بگويد      

  .استقامت پيدا كند
كند، بلكه بايستى بيـست روز تـا چهـل           و نيز تلقين در يك روز يا دو روز اثر نمى          

) اوت درجـه تلقـين پـذيرى آنهـا        به خاطر تف  (روز تكرار شود، البته اثرش در اشخاص        
اى كه بايد تلقين گردد نبايد هر روز عـوض شـود،    كند و بايد دانست كه جمله   فرق مى 

بلكه حتّى در تمام مدت چهل روز يك مطلب تلقين گردد، و اگر تلقين به وسيله ضبط         
آيد، و ديگر آنكه  صوت به عمل آيد بهتر است و انسان ديرتر از حالت خلسه بيرون مى

: بلكـه بگويـد   » من مـريض نيـستم    «كه  : تلقين نبايد حالت منفى داشته مثالً حتّى نگويد       
اى را كـه     و جملـه  » مـن قـويم   «: بلكـه بگوئيـد   » من ضـعيف نيـستم    «و يا   » من سالمم «

خواهيد به خود تلقين كنيد يا بايد با صداى خود و يا با صداى كسى كـه دوسـتش                     مى
ت ضبط كنيد و شب، قبل از بخواب رفتن و يا صبح            در نوار كاس  ) مثالً استادتان (داريد  

  .قبل از بيدار شدن ضبط صوت را روشن كنيد و آن جمالت را بشنويد
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اى كه بايد به شما تلقين شود اگر بـا مهربـانى و كمـال محبـت ادا                   و باألخره جمله  
گردد و بيست مرتبه هر روز در مدت چهل روز تكرار شـود نتيجـه مطلـوبى خواهيـد                   

  .گرفت
  

  »نظرات يك مرتاض«
در هندوستان در شهر پونا وقتـى در كنـار رودخانـه آن             
شهر ايستاده و منتظر يكى از دوستان بودم، مردى را ديدم كه            

داد او با زبانهاى مختلف كـه        اى انجام مى   اعمال خارق العاده  
زد زيـرا اول فكـر       من جمله عربى و فارسى بود حـرف مـى         

 زد و بعد كه متوجـه شـد         كرد من عربم و با عربى حرف       مى
من فارسم با من فارسى سخن گفت در علـوم غريبـه اسـتاد              
بود هيپنوتيزم و خواب مغناطيسى از كارهاى معمولى او بود          
در همان مدتى كه در كنار رودخانه نزد من ايستاده بود چنـد    
قلم از هنر نمائيهاى خود را به معرض نمايش گذاشـت كـه             

بزرگترين رمز موفّقيت تو در     : سيدممرا متعجب كرد، از او پر     
  :اين همه هنر و دانش چيست؟ او به من گفت

اى بـوده كـه اسـتادم در اوايـل شـروع بـه               عمده موفّقيت من و مايه اصليش مسئله      
رياضتم به من دستور داد و آن اين بود كه چندين ماه مـرا وادار بـه در اختيـار گـرفتن                      

  .تمركز فكرم نمود
اگر فكرت را متمركز كنى و حواست را جمع نمـائى بـه آنچـه               كه  : او به من گفت   

  .رسى بخواهى مى
العـاده و    حواس جمعى در هر كارى الزم است و تمـام كارهـاى فـوق             : گفت او مى 

  .بلكه خارق العاده با حواس جمعى بايد انجام شود
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م بنديها و هيپنـوتيز    ام كه حتّى تردستيها و چشم      من در مدت عمرم به تجربه فهميده      
دهند بدون تمركـز فكـر امكـان     و كليه علوم غريبه و تمام اعمالى كه مرتاضها انجام مى  

  .پذير نيست
من در جوانى آن قدرى كه براى به دست آوردن          : گفت آن هنرمند هندى به من مى     

ام براى هيچ مسئله ديگرى از قبيـل ايـن همـه          تمركز فكر تالش كرده و زحمت كشيده      
رسـيدم   زيرا به هر هنرى كـه مـى       . ام كنيد رنج نبرده   مشاهده مى هنرهائى كه شما از من      

  .ديدم مايه اوليه و زير بنايش تمركز فكر است مى
من در شهر بنارس سالها عاشق دخترى بودم و چون به او تمركز فكـر پيـدا كـرده                   

ديـدم و    بودم تمام اعمال و حركات او را با آنكه فاصله مكانى زيادى از من داشت مـى                
گرفتم من اآلن اكثر اعمال خارق العاده        نمودم و تمام اعمالش را زير نظر مى        ه مى مشاهد

  .دهم را با نيروى تمركز فكر انجام مى
بعضى معتقدند كه اگر انسان بتواند به نيروى تمركز فكر به طـور كامـل و صـحيح                  

اى زيـرا روح انـسان دار     . تواند انجـام دهـد     دست يابد همه كارهاى خارق العاده را مى       
M: نيروى عجيب و بلكه چون منتسب به خدا است و خداى تعالى فرموده     ÷‚ x tΡ uρ)) ÏµŠ Ïù 

⎯ ÏΒ ((© Çrρ   .نهايت است داراى نيروى بى١‘•
بـسيج كنـد و      بر اين اساس اگر روح انسان تمام نيروى فكرى خود را روى چيزى            

  .تواند انجام دهد تمركز در خود به وجود آورد قطعا همه كارهاى مهم را مى
توانند قطار را نگه     شايد شما شنيده باشيد كه بعضى از مرتاضها در اين مملكت مى           

توانم آهو را در حال فرار فقط با تمركز فكر و نگاه بـه او، او را در                   دارند من خودم مى   
توانم مار و حيوانات ضعيفى      جاى خود ميخكوب كنم و نگذارم فرار كند من خودم مى          

  .جان كنم و حتّى او را بخشكانم  اراده و تمركز بىمانند آن را در اثر قوه

                                                 
  .29سوره حجر آيه  -1
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توانست اين كارها را بكنـد و همـان گونـه كـه او                هم اين مرتاض هندى مى     واقعاً
مدعى بود من هم معتقدم كه او تمام هنرهاى فوق العاده و عجيب و غريب را با تمركز               

  .داد فكر انجام مى

  »نظم در امور«
مـن بـه هـيچ وجـه      :  شرح خـاطرات خـود نوشـته كـه          در  يكى از سالكين الى اللّه    

تـرين شـرايط     توانستم در عبادات و يا در مراحل كماالت تمركز فكر كه از اساسى             نمى
لذا نزد استاد عزيزم، رفتم و از او تقاضا نمودم كه مرا از اين              . موفّقيت است داشته باشم   

  .من تعليم دهدحواس پرتى نجات داده و راه به دست آوردن تمركز فكر را به 
او پس از چند سؤال از وضع زندگى من و متوجه شدن به اينكـه مـن در كارهـاى                    

بايد تصميم بگيرى كه در تمام كارهاى كوچـك و          : روزمره بسيار نامنظّمم به من گفت     
  1.وجود آيد به، كه در دراز مدت تمركز فكر در توبزرگ منظّم باشى تا آن

در هـر روز يـك جلـسه        :  و مراقبه را داد و گفـت       او در ابتدا به من دستور محاسبه      
براى بررسى اعمالت تشكيل بده و افكار و صـفات و اعمالـت را محاسـبه كـن يعنـى                    

اين عمل حافظـه    (بنشين و از اول صبح تا موقع خواب تمام اعمالت را از نظر بگذران               
ز آنهـا شـرمنده     اى ا  اى انجـام داده    كه اگر اعمـال نـامنظّم و بيهـوده        ) كند را هم زياد مى   

خواهى شد و فردا آن اعمال را تكرار نخواهى كرد و در نهايت اگر بعضى از آنها گنـاه                   
  .نمائى كه اسم اين عمل محاسبه است باشد استغفار مى

حـساب و بـدون برنامـه انجـام         دوم در شبانه روز مراقب باش كه مبادا كارها را بى          
ز حد وسط خارج نـشود و بـه طـرف           دهى و مرتّب مراقب اعمال و رفتارت باش كه ا         

افراط و تفريط انحراف پيدا نكند و گناه و معصيت بـه هـيچ وجـه ننمـائى و در تمـام                      

                                                 
ين افراد نامنظّم دستورات باال براى تمركـز         معلوم باشد كه براى اين چن      و ضمناً  -1

  .فكر مفيد نيست و اگر هم باشد بسيار موقّت و كم فائده است
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بايـد مقيـد   : كارها نظم را رعايت نمائى كه نام اين عمل مراقبت است و سـپس فرمـود           
  .باشى كه در تمام كارها نظم و ترتيب عقالئى و دقيق را رعايت كنى

دهـد و     نظم، در دراز مدت انسان را از حواس پرتـى نجـات مـى              و اين را بدان كه    
زيرا وقتـى انـسان همـه كارهـايش روى          . آورد كم در انسان تمركز فكر به وجود مى        كم

دانست كه تا شب چه بايد بكند و در هر           حساب بود و صبح كه از خواب برخاست مى        
هـد فكـرش راحـت و    ساعت معين شده بود كه چه اعمالى در آن ساعت بايد انجـام د    

  .كند حواس پرتى نجات پيدا مى طبعا از اضطراب و تشتّت فكر و
گردد زيرا وقتى فكر انسان آرامش  نظم در زندگى سبب راحتى فكر و تمركز آن مى      

از . داشت و راه صحيح خـود را انتخـاب نمـود و مـدتى بـه ايـن برنامـه عـادت كـرد                       
انـد در كارهـا      د غالبا كسانى كه نـامنظّم     كن ناراحتيهاى فكرى و تشتّت آن نجات پيدا مى       

كم در فكر آنها اثـر       دانند چه بايد بكنند اين سرگردانى و پريشانى كم         سرگردانند و نمى  
شود و نتيجه اين پريشانى اين است كه         گذارد و فكرشان هم سرگردان و پريشان مى        مى

 و همـه كـاره هـيچ        رسانند بندند و هيچ كارى را به پايان نمى        هيچگاه به كارى دل نمى    
  .كاره هستند

! شود هيچ كارى را نكرده و خسته هم شـده اسـت            يك شخص نامنظّم شب كه مى     
ولى يك فرد منظّم همه كارهايش را به موقع انجام داده عالوه بـر آنكـه خـسته نـشده                    

  .ام بحمداللّه همه كارها را به موقع انجام داده: گويد كند و با خود مى نشاطى هم پيدا مى
و تمام حكما و دانشمندان به نظـم در         ) عليهم السالم (األخره همه انبياء و اولياء      و ب 

زندگى در امور جزئى و كلّى سفارش كرده و خودشـان بـه آن عمـل نمـوده و فوايـد                     
  .اند بسيارى براى آن ذكر كرده

توانـد   كه يكى از آن فوايد اين است كه اگر كسى نامنظّم باشد به هـيچ وجـه نمـى                  
ركز فكر و استقامت گردد و به عكس نظم در امور تمركز و آرامش فكـرى و                 داراى تم 

  .آورد استقامت به وجود مى
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  »دستورات نظم در زندگى«
اول وقـت در     يك دفتر يادداشت داشته باش و همه روزه صبح        : سپس استاد فرمود  

و آن دفتر تمام كارهائى كه بايد تا شب انجام دهى بنـويس و همـه آنهـا را سـر وقـت                 
  .ساعت خودش انجام بده و به هيچ وجه مسامحه نكن

به مردم و دوستان بفهمان كه من منظّمم تا آنها تو را به اين عنوان بشناسند و خللى 
  .در نظم زندگى تو به وجود نياورند

قاطعيت از خود در نظم زندگيت به مردم نشان بده تـا آنهـا تـو را بـه ايـن عنـوان               
  .بشناسند

 و كسانى كه براى وقت تو و وقت خودشـان ارزشـى قائـل نيـستند                 با مردم نامنظّم  
گذارند و تو را نـامنظّم       نشست و برخاست نكن كه همچون مرض مسرى در تو اثر مى           

  .كنند مى
اش با تو وفا نكرد او را ترك         هايت سر وقت عمل نما و اگر كسى به وعده          به وعده 

  .كن ولو ضرر بسيارى به تو بخورد
ا قاطعيت و تعهد با همه و خودت برخورد كن تا بتـوانى موفّـق               در نظم زندگيت ب   

  .به اين راز بزرگ سعادت و رمز عظيم موفّقيت و سرّ پر اهميت خوشبختى بشوى
به خاطر اين راهنمائى مهمش تشكّر كـردم        : من از استاد  

و دستورات او را به كار بـستم و بحمداللّـه موفّـق بـه نظـم                 
   . پيدا كردمامورم شدم و تمركز فكر
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 بايد سالك الى اللّه پـس از        اين قسمت از كتاب را حتماً     
آنكه قسمتهاى قبل را كامالً مطالعه نمود و خالصـه مطالـب            
آن را زير نظر استادى در وجود خود پياده كرد، مطالعه كنـد             

اى كه در اين قسمت ذكر شده، عمل نمايد و اگر            و به مرحله  
آن كماالت را يـك     بخواهد ترتيب آنها را بهم بزند و يا همه          

ترين  دفعه در خود ايجاد كند، قطعا موفّق به برداشتن كوچك         
  .قدمى در مراحل كماالت روحى نخواهد شد

بـه  » اسـتقامت «مثالً اگر كسى بخواهـد قبـل از مرحلـه           
كه در اين فـصل مطـرح شـده قـدم           » صراط مستقيم «مرحله  

قيتى وارد شود، موفّ  » توبه«به مرحله   » يقظه«بگذارد يا قبل از     
  .نصيبش نخواهد گرديد

 تذكّر اين نكته الزم است كه همـه ايـن مراحـل             و ضمناً 
بايد با نظارت كامل استاد انجام شود و االّ اگر انسان بخواهد            
تنهــا بــه آنچــه در ايــن كتــاب نوشــته شــده عمــل نمايــد و 
خودسرانه به تزكيه نفس و كماالت روحى بپردازد، عالوه بر          

افتد، موفّقيتش هم ضعيف خواهـد     آنكه به زحمت زيادى مى    
بود؛ ولى اگر اين كتاب را استادان و كسانى كه به روحيـات             

اند مطالعه كنند و يا كسانى كـه طبـق برنامـه             شاگردان مسلّط 
باشـند، بـراى بيـنش بيـشتر بـا           استاد مشغول تزكيه نفس مى    

  .تجويز استاد مطالعه نمايند، بسيار بسيار مفيد خواهد بود
اگر مراحل يقظه و توبـه و اسـتقامت را در ايـن           بنابراين  

ايد اينك مرحله چهارم سير الى اللّه را كـه          كتاب مطالعه كرده  
ترين مراحل تزكيه نفـس اسـت        است و مهم  » صراط مستقيم «

  .مطالعه نمائيد
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  » صراط مستقيمةمرحل«
ســالك الــى اللّــه پــس از آنكــه در اســتقامت و صــبر و 

طعيت و اعتماد به نفس صددرصد      پايدارى و عزم راسخ و قا     
ورزيده گرديد و خودسازى را در اين مراحل كامالً به پايـان            
رسانيد، بايد با جديت كامل و تمركز فكر و مراقبـت شـديد             
خود را براى نجات از هر گونه انحراف چه در جهت افـراط             
و چه در جهت تفـريط آمـاده نمايـد و بـراى خـود ميزانـى                 

خطا و اشتباه براى اعمال و عقائد و        حساس و دقيق و بدون      
افكارش در نظر بگيـرد و صددرصـد خـود را بـا آن ميـزان                

  .تطبيق كند
بيـشتر كلمـه     در قرآن مجيد براى اين ميزان و اين الگـو         

به كار رفته و حتّـى در هـر نمـاز بـر مـردم           » صراط مستقيم «
: بگوينـد » حمـد «مسلمان واجب است كه در ضـمن سـوره          

$ tΡ Ï‰ ÷δ $#)) xÞ≡ u Å_Ç9 $# t((Λ⎧ É) tG ó¡ ßϑ ø9 خـدايا مـا را بـه راه        :  يعنى  #$
  .راست هدايت فرما

تــرين مراحــل  تــرين و حــساس بنــابراين يكــى از مهــم
است و آن شـامل تعـادل       » صراط مستقيم «خودسازى مرحله   

گردد كه انشاءاللّه در اين بخش       فكرى و اعتقادى و عملى مى     
يـد اسـت    شـود، ام   همه آن مطالـب كـامالً توضـيح داده مـى          
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سالكين الى اللّه متوجه اهميت اين مرحلـه بـوده و خـود را              
  .اسالمى تطبيق دهند» صراط مستقيم«كامالً با 
دو » صـراط مـستقيم   « ناگفته نماند كـه در مرحلـه         ضمناً

  :موضوع بايد كامالً عملى شود
يعنى سالك الى اللّه بايد مراقب باشد كـه         » مراقبت«: اول

فى چـه در جهـت افـراط و چـه در            ترين انحرا  مبادا كوچك 
  .جهت تفريط داشته باشد

اى باشد كه پشت فرمان ماشـين نشـسته    بايد مانند راننده  
و كامالً مراقب است كه حتّى نيم ميليمتر فرمان را به طـرف             

  .راست و يا به طرف چپ انحراف ندهد
سالك الى اللّه بايد در شب و روز كامالً مراقب باشد كه            

» صـراط مـستقيم   «ك قدم، يك حركـت از       حتّى يك كلمه، ي   
كننـد   دين و شريعت انحراف پيدا نكند؛ كسانى كه فكـر مـى           

بنـدوبارى و گنـاه و معـصيت و يـا حتّـى بـا                توانند با بى   مى
وسواسى بودن و تقدس بيش از حد به خدا برسـند، سـخت             

اند، تمام اساتيد علم اخـالق معتقدنـد بزرگتـرين و            در اشتباه 
» مراقبـه «دهـد   ى كه سالك الى اللّه انجام مى ترين عمل  پرفائده

همان مواظبـت كـردن از      » مراقبه«است و پر واضح است كه       
عدم انحراف از خطّ مـستقيم ديـن و شـريعت و دسـتورات              

  .مراجع تقليد است
بنابراين بايد سالك الى اللّـه ملكـه مراقبـت را در خـود              

صـراط  «ايجاد كند كه حتّى در مواقع حـواس پرتـى هـم از              
  .دين انحراف پيدا نكند» مستقيم
ــساب در دســتش باشــد و    » محاســبه«: دوم ــى ح يعن

  .حساب به عبادات و اعمال مستحبه مبادرت نكند بى
فرمـوده  ) عليه السالم(در بعضى از احاديث آمده كه امام    

از ما نيست كسى كه در شبانه روز حساب نفس خـود     : است
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فار كند و آن را جبران      را نكند، اگر بدى و يا گناه كرده، استغ        
نمايد و اگر اعمالش نيك بوده و درست حركت نموده، شكر 

  1.خدا را نمايد
بعضى از اولياء خدا شبها قبل از خواب در اتاق خلـوتى            

ــى ــر    م ــود را از نظ ــبانه روز خ ــال ش ــام اعم ــستند و تم نش
دادند، خود   گذراندند و نفس لوامه خود را قاضى قرار مى         مى

قبل از آنكه اين محكمه در      : گفتند دند و مى  كر را محاكمه مى  
محضر پروردگار تشكيل شود، ما خودمان محكمه        قيامت در 

زيـرا  . كنيم دهيم و به حساب خود رسيدگى مى       را تشكيل مى  
اگر اين چنـين كـرديم نـاآرامى بـراى روز قيامـت نـداريم،               

حاسـبوا  «: فرمودنـد ) صـلى اللّـه عليـه و آلـه        (» رسول اكرم «
: يعنــى 2»ان تحاســبوا وزنوهــا قبــل ان توزنــواانفــسكم قبــل 

حساب خود را قبل از آنكه به حسابتان برسند، روشن كنيـد            
ميـزان  «و قبل از آنكه وزنتان كنند، خود را وزن نمائيد و بـا              

  .خود را بسنجيد» اعمال
بنابراين سالك الى اللّه قبل از آنكه بخواهد وارد مرحلـه           

حاسـبه و مراقبـه را در       گردد، بايـد ملكـه م     » صراط مستقيم «
خود بـه وجـود آورد و نگـذارد بـه هـيچ وجـه انحـراف از                  

  .حتّى در زمان غفلت براى او به وجود آيد» صراط مستقيم«
اى باشد كـه حـساب جـاده و پيچهـاى            عينا مانند راننده  

خطرناك و موانع راه و حدود سرعت و عالئـم راهنمـائى و             

                                                 
  .72صفحه  70 و جلد 152 صفحه 1بحاراألنوار جلد  -1

ليس منّا من لم يحاسب نفسه فى كل يوم فان عمل خيرا : الحسن موسى عليه السالم قال  عن ابى «
 .»استزاد اللّه منه و حمد اللّه عليه و ان عمل شرا استغفر اللّه منه و تاب اليه

  .73 صفحه 70بحاراألنوار جلد  -2
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حتّـى در زمـان     حركت از قسمتهاى مجاز در دستش باشد و         
  .غفلت هم آنها را فراموش نكند

  
  

  »معنى صراط مستقيم«
و » توبه«يكى از شاگردان مكتب تزكيه نفس كه روح و قلب پاكى داشت و مراحل               

شـب و  : گفـت  گرديده بـود، مـى  » صراط مستقيم«را گذرانده و وارد مرحله  » استقامت«
و شرائط  » صراط مستقيم « متوجه   روز اولى كه وارد اين مرحله شده بودم و با تمام فكر           

آن و خصوصياتى كه استاد توضيح داده بود، گرديده بودم و اعمالى را كه استاد دسـتور           
داده بود، انجام داده و خوشحال بودم كه خداى تعالى توفيق ديگرى به من عنايت كرده 

ته و  ام قدم ديگرى به سوى كمال بردارم و دست به دعـا در خلـوت برداشـ                 كه توانسته 
  :خواندم مكرّر اين آيه شريفه را به عنوان دعا مى
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هـدايت كـن؛ صـراط      » صراط مـستقيم  «خدايا ما را به      (
ت دادى، نـه راه كـسانى كـه بـه آنهـا             كسانى كه به آنها نعمـ     

  ).اند غضب فرمودى و نه راه كسانى كه گمراه
و در آن شب ايـن آيـات را ورد خـود سـاخته بـودم، در آن حـال و در آن توجـه               

ديـدم تمـام وجـودم درخواسـت         اى دست داد كـه مـى       مخصوص ناگهان حال مكاشفه   
اى داشـتم،    العاده  طلب فوق  حال» خدايا مرا به صراط مستقيمت هدايت كن      «: كند كه  مى

را در وجود خود پيـاده كـنم،     » صراط مستقيم «در جستجوى آن بودم كه چگونه مرحله        
خواستم آن چنانكه استادم گفتـه بـود تمـام اعمـال و افكـار و اعتقـاداتم بـا                     از خدا مى  

  .تطبيق كند» صراط مستقيم«
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مـورد تحليـل قـرار      آمـده   » زخرف«ناگهان در مغزم اين آيه شريفه را كه در سوره           
  :دادم، زيرا اين آيه به من الهام شده بود

7 Å¡ ôϑ tG ó™ $$ sù)) ü“ Ï% ©! $$ Î/ z© Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î) ( y7 ¨Ρ Î) 4’ n? tã :Þ≡ u ÅÀ 

5ΟŠ É) tG ó¡ •Β((1  
متمسك باش به آنچه به تو وحى شده،        ! اى پيامبر : يعنى

  .خواهى بود» صراط مستقيم«كه اگر اين كار را بكنى تو در 
» پيـامبر اكـرم   «پيروى و تمسك به آن چيزى است كه بـر           » ط مستقيم صرا«بنابراين  

از دين و معارف و احكام و غيرها وحـى شـده اسـت، زيـرا او                 ) صلى اللّه عليه و آله    (
گويد وحى است و خداى تعالى در        گويد، بلكه هر چه مى     روى هواى نفس سخن نمى    

  :قرآن فرموده
معارف يـا از     وآنچه پيامبر به شما داده از دين و احكام          

غنائم جنگى بگيريد و از آنچه شما را نهى فرمـوده و نـداده              
  2.است صرفنظر كنيد

  :فرمايد و در جاى ديگر مى
قسم به قرآنى كه پر از حكمت اسـت، تـو از            ! اى پيامبر 

  3.»صراط مستقيمى«فرستادگان الهى هستى و بر 
در عبـادات و    ) آلـه صـلى اللّـه عليـه و        (» پيامبر«پس اگر كسى پايش را جاى پاى        
  .قرار گرفته است» صراط مستقيم«معارف و عقائد و اخالق بگذارد، در 
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2- $ tΒ uρ)) ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθ ß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù(( ) 7ه  آيحشرسوره(.  

3-  §ƒ))  Éβ# u™ ö à) ø9 $# uρ ÉΟ‹ Å3 pt ø: $# y7 ¨Ρ Î) z⎯ Ïϑ s9 t⎦⎫ Î= y™ ö ßϑ ø9 $# 4’ n? tã :Þ≡ u ÅÀ 5((ΟŠ É) tG ó¡ •Β  )  ســوره
  .)4 الي1ات  آييس
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از اين مطالب به يادم آمد كه در چندى قبل به مسجدى رفتـه بـودم، شخـصى بـه                    
ديگرى اقتدا كرده بود و مقيد بود كه صددرصد همراه او ركوع و سجود و قيام و قعود                  

مام و دومى مأموم است، ولى اگـر او در يكـى از اركـان    كند، من متوجه بودم كه اولى ا  
نماز با امام همراه نبود، يقينا من چنين برداشتى نداشتم، پـس معنـى مـسلمان بـودن و                   

صلى اللّـه عليـه و      (» پيامبر اكرم «بودن و اقتدا به     ) عليه السالم (» على بن ابيطالب  «شيعه  
اند بدون كم و زياد اين هـم بكنـد و            هنمودن اين است كه هر كارى را كه آنها كرد         ) آله

هـم  » صراط مـستقيم  «ترين عملى از راه و روش آنها تخطّى نكند، كه معنى             در كوچك 
  .همين است

  
  
  

  »راه راست كدام است؟«
من : گفت واقع شده بود، مى   » صراط مستقيم «يكى از سالكين الى اللّه كه در مرحله         

 اگر كسى مرحله توبه و استقامت را بگذراند         فرموديد از شما در منبر شنيده بودم كه مى       
  :خوانديد كنند و اين آيات را مى آيند و او را كمك مى مالئكه به كمك او مى

β Î))) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ä9$ s% $ oΨ š/ u‘ ª! $# §Ν èO (#θ ßϑ≈ s) tF ó™ $# ãΑ ¨” t∴ tG s? 

ÞΟ Îγ øŠ n= tæ èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ω r& (#θ èù$ sƒ rB Ÿω uρ (#θ çΡ t“ øt rB (#ρ ã Ï± ÷0 r& uρ Ïπ ¨Ψ pg ø: $$ Î/ 

© ÉL ©9 $# óΟ çFΖ ä. š((χρ ß‰ tãθ è?١  
و مرحلـه   (پروردگار ما خدا اسـت      : گويند كسانى كه مى  

 و مرحلـه  (نماينـد    سـپس اسـتقامت مـى     ) گذرانند توبه را مى  
شـوند و بـه      مالئكه بر آنها نازل مـى     ) گذرانند استقامت را مى  
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گويند نترسيد و محزون نباشيد و بشارت باد بر شـما            آنها مى 
  .بهشتى كه به شما وعده داده شده استبه 

βو   Î))) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ä9$ s% $ oΨ š/ z’ ª! $# §Ν èO (#θ ßϑ≈ s) tF ó™ $# Ÿξ sù ì∃ öθ yz 

óΟ Îγ øŠ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ š((χθ çΡ t“ øt s†١  
گوينـد پروردگـار مـا خـدا اسـت سـپس             كسانى كه مى  

كنند نـه خـوفى بـر آنهـا هـست و نـه محـزون            استقامت مى 
  .شوند مى

كننـد و بـه       را به قلب انسان در مراحل بعد از استقامت نازل مى           پس مالئكه حقايق  
وارد شدم اسـتاد بـه مـن        » مرحله صراط مستقيم  «كنند لذا من وقتى در       انسان كمك مى  

تر به كمال برسـى و زودتـر آن مرحلـه را             اى سريع  خواهى در هر مرحله    اگر مى : فرمود
اش و بكوش مبادا حواسـت      طى كنى، صددرصد در همان مرحله تمركز فكرى داشته ب         

  .به جاى ديگرى پرت شود
من اين مطلب را به ذهن خود سپرده بودم و شش دنگ فكرم را در تمام امـور بـه                    

داده بودم، تا آنكه شبى پس از آنكه وظائف عبادى خود را انجـام داده               » صراط مستقيم «
 خود ديدم كـه     اى را در مقابل    اى دست دهد، لوحه    كشيدم كه شايد مكاشفه    و انتظار مى  

  :اين آيه روى آن نوشته شده بود
β r& uρ)) # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $ VϑŠ É) tG ó¡ ãΒ çνθ ãè Î7 ¨? $$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s? 

Ÿ≅ ç6 ¡9 $# s− § x tG sù öΝ ä3 Î/ ⎯ tã ⎯ Ï& Î#‹ Î7 y™ 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ Ν ä38 ¢¹ uρ ⎯ Ïµ Î/ 

öΝ à6 ¯= yè s9 t((βθ à) −G s?2  
 اين راه من اسـت كـه راسـت اسـت؛ پـس، از آن              : يعنى
 كنيد و از راههـاى مختلـف ديگـر كـه انحـراف دارد               پيروى
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كنـد،   متابعت نكنيد، زيرا آن راهها شما را از راه خدا جدا مى           
نمـايم شـايد     اين وصيتى است كه شما را به آن توصـيه مـى           

  .داراى تقوى شويد
متابعـت  » صـراط مـستقيم   «اگر چه ظاهر آيه شريفه با سياق آيـات قبـل منظـور از               

نـازل شـده، ولـى      ) صلى اللّه عليه و آلـه     (» پيامبر اكرم «است كه بر    احكام و دستوراتى    
آنچه من در اين خصوص ديدم و با سائر آيات قرآن و روايات و حتّى ظاهر همين آيه                  
شريفه مطابقت دارد اين است كه در همان حالـت مـن خـود را در خيابـان مـستقيمى                    

 چـه بـسيار طـوالنى و دور و          شد به خانه خدا؛ آن خيابـان اگـر         ديدم، كه منتهى مى    مى
شد، در   مقدارى سرباال بود، ولى آن قدر مستقيم بود كه كامالً خانه خدا از دور ديده مى               

سر راه و در اين خيابان سنگهاى بزرگ و كوچكى افتاده بود كـه بـدون برداشـتن آنهـا      
يده هائى د  عبور از آن خيابان مشكل و يا غير ممكن بود، در دو طرف اين خيابان كوچه               

شد به خانه يكى از رهبـران        بست بود و منتهى مى     شد كه اكثرا پالك داشت، ولى بن       مى
خواستم از اين خيابان بـه       و اقطاب مسلكهاى غير تابعين قرآن و عترت، من كه تازه مى           

βطرف خانه خـدا بـروم و لوحـه بـاال را كـه در آن آيـه              r& uρ)) # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $ VϑŠ É) tG ó¡ ãΒ 

çνθ ãè Î7 ¨? $$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s? Ÿ≅ ç6 ¡9 $# s− § x tG sù öΝ ä3 Î/ ⎯ tã ⎯ Ï& Î#‹ Î7 y™ 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ Ν ä38 ¢¹ uρ ⎯ Ïµ Î/ öΝ à6 ¯= yè s9 

tβθ à) −G s?((پيامبر اسالم «نوشته شده بود ديده بودم؛ مثل آن بود كه           ١ «)      صلى اللّـه عليـه و
مـن در   ايستاده و با اخالق خوبش و با تبسمى كه هميشه در لبانش بوده است بـه                 ) آله

اين راه مستقيم؛ تو را     : گفت فرمود با زبان حال مى     حالى كه به خيابان مستقيم اشاره مى      
ها كه دو    رساند، بكوش كه از وسط اين راه حركت كنى و مبادا به اين كوچه              به خدا مى  
شود بروى اين توصيه مـن اسـت بـه تـو، يعنـى تـو كـه                   خيابان مشاهده مى   طرف اين 

ه كنى و به خدا و لقاء الهى برسى و داراى تقـوى باشـى و پـاك                  خواهى سير الى اللّ    مى
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بـست بنمـائى، اينهـا تـو را از راه راسـت و               هاى بـن   گردى، نبايد توجهى به اين كوچه     
  .دارند، حواست جمع باشد و گوش به حرف كسى نكنى باز مى» صراط مستقيم«

اسـت  »  مستقيمى صراط«در اين مكاشفه فهميده بودم كه منظور از آن خيابان همان            
βكه در قرآن مكرّر از آن ياد شده و در اين آيه شريفه هم به عنوان                  r& uρ)) # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ 

$ VϑŠ É) tG ó¡ ãΒ ç((νθ ãè Î7 ¨? $$ sù1     خواهم بـه خـدا و ديـدار او و مالقـاتش             ذكر گرديد و من اگر مى
  .ترين انحرافى پيدا نكنم موفّق شوم، بايد از اين راه پيروى كنم و كوچك

اى اسـت كـه در مـن         نظور از آن سنگهائى كه در راه وجود دارد صفات رذيلـه           و م 
  .دارد هست كه اگر آنها در من بماند، مرا از رسيدن به خدا باز مى

اى است كه رهبرانش مردم را به        بست مسلكهاى باطله   هاى بن  و منظور از آن كوچه    
Ÿω جملـه كننـد، كـه در    سوى خود، نه خداى تعالى و نه حقيقت، دعوت مى uρ)) (#θ ãè Î7 −F s? 

Ÿ≅ ç6 ¡9 $# s− § x tG sù öΝ ä3 Î/ ⎯ tã ⎯ Ï& Î#‹ Î7 y™ 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ Ν ä38 ¢¹ uρ ⎯ Ïµ Î/ öΝ à6 ¯= yè s9 tβθ à) −G s?(( 2  بـــه همـــين
  .مطالب اشاره گرديده است
سرباال بـود؟ بـراى آنكـه انـسان بـه طـرف             » صراط مستقيم «حاال چرا آن راه و آن       

كند و مشكالتى سر راه خود احـساس         حركت مى ميلى   معنويات برخالف ماديات با كم    
  :گويند نمايد و به او مى مى

     گذرى   ما مىة معشوقةاى كه از كوچ«
  »شكند ديوارش با خبر باش كه سر مى                                            

كـه بهـشت بـه ناراحتيهـا        ) صلى اللّه عليه و آلـه     (» رسول اكرم «و فرموده حضرت    
اش حقايقى است كه   و مانند اين كلمات همه»البالء للوالء «:ده است و جملهپيچيده ش
  .شود كه در مكاشفه آن را ديده بودم خالصه مى» سرباال بودن راه«: در جمله

                                                 
 .153ه  آيانعام سوره -1

 .153ه  آيانعام سوره -2
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اما اگر شوق باشد، اگر طلب باشد، اگـر عـشق باشـد، ايـن سـرباالئيها بـه چيـزى                     
  .آيند حساب نمى

      در ره منزل محبوب خطرها است بسى«
  »شرط اول قدم آن است كه عاشق باشى                                                

دهنـده بـاألخص     بنابراين تصميم گرفتم كه بدون توجه به همـه چيزهـاى انحـراف            
حركت كنم  » صراط مستقيم «اطاعت از شياطين و انحرافات، فقط از وسط راه راست و            

نگسلم پيوند، گر جدايم    «رساند،   شى كه مرا به محبوبم مى     و انشاءاللّه هرگز از راه و رو      
  .»كنند بند از بند

  
  

  »صراط دنيا و صراط آخرت«
رفتم با آنكه هنـوز نوجـوان        مدتى بود كه به يكى از مساجد براى نماز جماعت مى          

بودم مقيد بودم كه در صف اول طرف راست امام جماعت بنشينم زيرا شنيده بودم كـه                 
  .كند اب بيشترى دارد و فضيلت نماز جماعت را زيادتر مىاين كار ثو

نشـست   در همان مدت همه روزه پيرمردى در لباس روحانيت طرف راست من مى        
تر از من بود و گاهى سرش را به جلو           طبعا او به امام جماعت نزديك     . خواند و نماز مى  

كرد كه غالبـا   تى مىگذاشت و از امام جماعت سؤاال      كشيد و دستها را روى زمين مى       مى
  .كردم من هم از آن سؤاالت استفاده مى

چرا ما اين همه    : يك روز از امام جماعت كه مرد عالم و دانشمندى بود، سؤال كرد            
كنـيم و بخـصوص چـرا همـه و هميـشه از خـداى تعـالى                  سوره حمـد را تكـرار مـى       

ان صددرصـد  مگر وقتـى انـس  . هدايت كند» صراط مستقيم «خواهيم كه خدا ما را به        مى
  قرار نگرفته؟ پس اين دعا براى چيست؟» صراط مستقيم«بنده خدا شد در 

  :امام جماعت به طور مختصر جواب داد
به خاطر آنكه شيطان هميشه در كمين ما نشسته اسـت           «

  :و نبايد از او غافل بود و او گفته است
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اى، مـن    خدايا به خاطر آنكه تو مـرا گمـراه كـرده          : يعنى

اى  گذارم مردم به راه راستى كه تو براى مردم تعيين كرده  نمى
  .شوم بروند و من آنها را از آن مانع مى

لذا بايد هميشه و همه كس از خدا كمك بـراى هـدايت             
  .به راه راست را بخواهند و از شرّ شيطان به او پناه ببرند

توانستم به خود اجازه دهم كـه بـا          من از اين كالم خيلى استفاده كردم و چون نمى         
نشست  امام جماعت هم صحبت شوم، تصميم گرفتم كه با آن پيرمرد كه پهلوى من مى              

  .مأنوس گردم
ممكن : كرد كه برود، به او گفتم يك روز بعد از نماز وقتى او جانمازش را جمع مى

  .كنيد تا من هم از اولياء خدا بشوماست قدرى مرا راهنمائى 
بيا با هم راه منزل را برويم تا در راه با يكديگر حرف بزنيم ببينم تـو چـه                   : او گفت 

  .خواهى مى
كرد  فرق مى  من قبول كردم و با يكديگر از مسجد بيرون آمديم با آنكه راه من با او               

بفرمائيد مـن  : ه او گفتمدر عين حال من عقب سر او، در راه او، با او همراهى كردم و ب            
  بايد از كجا شروع كنم و چگونه راه رسيدن به خدا را بروم؟

است كه » صراط مستقيمى«اين راه طوالنى و مشكل است و اين راه همان : او گفت
شـود و مـشكالتى دارد كـه بايـد           به روى جهنّم كشيده شده و از همين دنيا شروع مـى           

ترين غفلتى بكنـى از      ت ادامه دارد و اگر كوچك     مشكالت آن را بپذيرى اين راه تا بهش       
كنى بايد بكوشى كه بـه طـرق و راههـاى            روى و به داخل جهنّم سقوط مى       راه، بدر مى  

  .انحرافى توجهى ننمائى
كوشم كه تا زنده هستم با كمال جديت به ايـن راه ادامـه       قبول دارم و مى   : من گفتم 

ى در اتاق با من نشست ولـى در آن مـدت            ا دهم، او مرا به خانه خود برد و چند لحظه         
                                                 

 .16ه  آيعرافا سوره -1
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خـورد و بـا مـن     خواند لبهايش تكان مى سرش را پائين انداخته بود و مثل آنكه دعا مى      
زد و بعد براى مدت نيم ساعت از اتاق بيرون رفت من بعد از بيـرون رفـتن           حرف نمى 

كـردم   ر مى او، حال خوبى پيدا كرده بودم و در آن مدت كه در آن اتاق نشسته بودم فك                
را پيدا كرده   » صراط مستقيم «زنم، من راه راست و       ام و با او حرف مى      كه با خدا نشسته   

اى به  كم در آن تنهائى و در آن اتاق چشمهايم سنگين شد حال خواب يا خلسه بودم كم
من دست داده بود، من تا آن روز اين چنين حالى پيدا نكـرده بـودم، ناگهـان احـساس                   

خواهد مرا از مملكتى به مملكت ديگـر ببـرد ولـى             ام كه مى   ارى شده كردم سوار قط   مى
اين مملكت با مملكت بعدى يكى است، اسم مملكت بعدى عالم برزخ و قيامت » ريل«

توانم به طور عادى در عالم       دانم كه اگر از اين قطار پياده بشوم يقينا نمى          است و من مى   
به هـر حـال   . گردد استفاده كنم تهى مىراهى كه به بهشت من برزخ و قيامت از صراط و 

به مسافرتم ادامه دادم تا آنكه به مرز عالم دنيا و برزخ رسيدم گمركى كه آنجا به نظـرم                   
شدند  رسيد و من آن موقع آن را به مثل كاروانسراى دو در كه از يك طرف وارد مى                  مى

ن مـن در آن  همان قبر و مـدفنم بـود و چـو    . ديدم كردند مى  و از طرف ديگر خارج مى     
ام برايم نبود و به همـين   قطار بودم چيزى به جز نگاه كردن مأمورين گمرك به گذرنامه   

آنجا هـم بـاز مـأمورين بـه         . رفت تا به قيامت رسيدم     ترتيب قطار در حركت بود و مى      
ام نگاهى كردند و بدون آنكه من از قطار پياده شوم از جهنّم كه بيابان بسيار پر                  گذرنامه

تـرين احـساس گرمـائى بكـنم عبـور       غ و سوزانى بود بدون آنكه من كوچك   خطر و دا  
نمودم و در ايستگاهى كه دقيقا مقابـل درِ بهـشت بـود و مـستقبلين آنجـا انتظـار ايـن                      

كشيدند پياده شدم جمعى از اقوام و دوستان و يك نماينده كه از مالئكه  مسافرين را مى  
آمده بود مـرا بـا گرمـى اسـتقبال          ) لسالمعليه ا (» اميرالمؤمنين«بود و از طرف حضرت      

كردند و در آغوش گرفتند و خير مقدم گفتند و با خود مرا بـه بهـشت بردنـد در ايـن                      
: ام را به آن پيرمرد عرض كردم، او گفـت          موقع به حال عادى برگشتم و جريان مكاشفه       

ه دارد  كه در دنيا است واليت است و ادام       » صراط مستقيم «اى راه راست و      درست ديده 
دهد  رود و انسان را از جهنّم عبور مى        تا موقع مرگ و از آنجا به بعد اين راه مستقيم مى           

» امـام صـادق   «رساند به مضمون اين مكاشفه شما حديثى است كـه            و به درِ بهشت مى    
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كه آن راه، معرفـت خـداى تعـالى اسـت و ايـن              : در معنى صراط فرمود   ) عليه السالم (
 در دنيا است و يكى در آخرت اما صراط دنيا معرفت امام             صراط، دو صراط است يكى    

باشد كسى كه او را بـشناسد و بـه    كه واجب است از او اطاعت شود، مى     ) عليه السالم (
و 1كنـد  آخرت كه پل جهنّم است در آخرت عبور مى   راهنمائيهاى او اقتدا كند بر صراط     

اند يعنى واليت )عليهم السالم (»معصومين«قرآن و » صراط مستقيم«اند كه  مكرّر فرموده
يـا بـا    (لذا كسى كه در دنيا به سـفينه نجـات و            . آنها، اعمال و عقائد و افكار آنها است       

كنـد و    به اين قطار سوار شود در دنيا از انحراف نجات پيدا مى           ) راهنمائى مكاشفه شما  
 پيـدا   در دنيـا اسـت نجـات      » صـراط مـستقيم   «در آخرت از جهنّم كه نتيجه انحراف از         

  .خواهد كرد
اين پيرمرد مدتى در اين خصوص با مـن حـرف زد و مـن بـسيار از راهنمـائى او                     
استفاده كردم و سالها بعد از آن روز با آن پيرمرد مأنوس بـودم تـا از دنيـا رفـت خـدا                       

  .رحمتش كند
  
  
  
  
  
  

                                                 

$تفسير برهان در تفسير آيه  -1 tΡ Ï‰ ÷δ $#)) xÞ≡ u Å_Ç9 $# t((Λ⎧ É) tG ó¡ ßϑ ø9 $#   
للّـه عزّوجـل و همـا       قال الصادق عليه السالم فى معنى الصراط هو الطريـق الـى معرفـة ا              «

صراطان صراط فى الدنيا و صراط فى اآلخره و اما الصراط فـى الـدنيا فهـو االمـام المفتـرض                     
 .»الطاعة من عرفه فى الدنيا و افتدى بهداه مر على الصراط الّذى هو جـسر جهـنّم فـى اآلخـره                    

  .28معانى االخبار صفحه 
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  » آموزندهةمكاشف«
ه حـاالت   العـاده بـه مطالعـ      روزگارى بـود كـه مـن فـوق        : گفت يكى از دوستان مى   

. كردم و حاالت آنها را بسيار مطالعه مى      . مند شده بودم   دانشمندان و فالسفه غربى عالقه    
و از بعضى اعمال دور از حقيقت آنها نيـز تعجـب            . نمودم گاهى هم مطالبى استفاده مى    

كرد، اين بود كـه   اى كه مرا از همه بيشتر در حاالت آنها مبهوت مى      ولى مسأله . كردم مى
تفـاوتى    درصد آنها اعتقاد عميقى به وجود خدا داشتند ولى در عين حال با بى              نود و نه  

  .گذشتند و عمالً مثل كسى بودند كه به او اعتقاد ندارند عجيبى از كنار اين حقيقت مى
كه همه معتقد   » انيشتين«و  » نيوتن«و  » موريس مترلينگ «از باب نمونه افرادى مانند      

اين موضوع بخصوص فكر مرا چند روزى كـامالً         . ذكر كرد توان   اند، را مى   به خدا بوده  
انديشيدم كه اگر اينها خدا را قبول ندارنـد پـس            از طرفى مى  . به خود مشغول كرده بود    

انـد و اگـر      چرا به او اقرار كرده و در احاطه او به جميع كائنات قلم فرسائيهائى نمـوده               
 در كنار خود قرارش نـداده و بـا او   اعتقاد دارند چرا احترام كامل او را رعايت نكرده و 

اينها ! پرسند؟ چرا مشكالتشان را از او نمى! كنند؟ چرا با او مناجات نمى   . اند انس نگرفته 
اينها كه مانند مردم عادى نيستند، ناگهان متوجه اين نكته شدم كه بمانند             . كه دانشمندند 

ركتى نـدارد و او سـرگرم   اى كه ماشينش در كنار جاده منحرف شده و افتاده و ح           راننده
سنگها و علفهاى كنار جاده گرديده و از نظر علمـى دربـاره آنهـا بـه بحـث و گفتگـو                      

  .باشند پرداخته و از مقصد به كلّى غافل شده، مى
آرى شيرينى حلّ و فصل مطالب علمى مخصوصا در امور مادى انسان را به غفلت               

ند يك بعد فكر بيـشتر ندارنـد، يـك    كشاند، آنها چون باألخره بشر از حقايق معنوى مى  
آنها مانند اولياء خدا و كسانى      1توانند تمركز كنند   دل، يك عالقه و به يك جا بيشتر نمى        

اند و مسائل روحـى را بـر مـسائل مـادى             كه در امور معنوى و راه راست حركت كرده        
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  .در يك انسان دو قلب قرار نداده است
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ـ       زيرا اولياء خدا به جائى مى     . باشند اند نمى  برترى داده  ا توجـه بـه     رسند كـه همزمـان ب
 عينـاً 1توانند حـلّ و فـصل كننـد        معنويات و انس با خداى تعالى همه علوم مادى را مى          

كه با خيال راحت در ماشين مورد اعتمادى نشسته و در صـراط مـستقيم          مانند مسافرى 
كند و هم تحقيقـات علـوم مـادى را           در حركت است كه او هم راه را به مقصد طى مى           

  .دباشن دهد، مى انجام مى
بود و استاد عزيزم به مـن       » صراط مستقيم «ام   من در اين معنى به خاطر آنكه مرحله       

اى كه در آن هستى به چيز ديگرى فكر كنى، شب و  مبادى به غير از مرحله: فرموده بود
گـرفتم، كـه در      جستم، از قدرتم كمك مى     خواستم، از فكرم استمداد مى     روز از خدا مى   

  .صراط مستقيم دين باشم
رفـتم و قبـل از خـواب          خاطر اين تمركز و اين توجه شبها ديرتر به خواب مـى            به

كردم يك شـب در حـالى        فكر مى » صراط مستقيم «مدتى در رختخواب درباره حقيقت      
رنگى آن را روشن كرده بـود        كه به پشت خوابيده بودم و به سقف در حالى كه نور كم            

ضرّع و زارى در خانه خدا براى هدايتم كردم و از دو گوشه چشمانم به خاطر ت        نگاه مى 
ناگهان انوار سفيدى بمانند جرقّه آتش كه به ايـن طـرف و آن طـرف                . ريختم اشك مى 

رود در سقف مشاهده كردم آنها شكل خاصى نداشتند اما همه آنها مانند زنبـور كـه                  مى
.  گفـتم  »له االّ اللّه  الا «من هم . گفتند مى» الاله االّ اللّه   «كنند وقتى زياد باشند همهمه مى    

صداى من هم بلندتر شد من با آنها لفظا هماهنگ شدم آنها بـه              . صداى آنها بلندتر شد   
روى صورت و بدنم نشستند در گوش و دهانم وارد شدند نورانيت            . من نزديك شدند  

مثل آنكه زير پوست بدنم چراغ مهتـابى روشـن كـرده باشـند،              . عجيبى پيدا كرده بودم   
ارواح . فضاى اطاق منور و معطّر شده بـود       . كردم اى استشمام مى   كننده تعطر مس . بودم

نورانيـت و معنويـت اسـتفاده        كردند كه وارد اطاق من بشوند و از اين         و اجنّه طمع مى   
دادند آنها از پـشت در اطـاق         كنند مالئكه كه همين انوار بودند به آنها اجازه ورود نمى          
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  .دارد تجارت و خريد و فروش، آنها را از ياد خدا باز نمى
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گفتند و ما هم      مى »الاله االّ اللّه  « بلند كردند آنها     » اللّه الاله االّ «صداى خود را به گفتن      
زنى كه اين دسته جواب  عينا مانند هيئتهاى سينه  . گفتيم  مى »الاله االّ اللّه  «از داخل اطاق    
  .شود من منتظر بودم ببينم عاقبت كار به كجا منتهى مى. دهند بوديم آن دسته را مى

رج اطاق رفت و طولى نكشيد كه برگشت و به مـن            كه ناگاه يكى از آن انوار به خا       
اند شيعيان و ارواح پاك عالم برزخ و اجنّه مـؤمن هـستند              اينها كه بيرون از اطاق    : گفت

پس چـرا آنهـا را بـه داخـل اطـاق راه             : اند من گفتم   اينها هم مانند ما در صراط مستقيم      
  .دهيد نمى

ع كنند و شما را با خود ببرند        آنها با ما سنخيت ندارند يعنى ممكن است طم        : گفت
گذاريم آنها وارد اطـاق      و ما محافظ شمائيم تا روزى كه اجلتان برسد از اين جهت نمى            

  .بشوند
اگر آنها در صراط مستقيم باشند بايد بدانند كه نبايد كارى بر خالف رضـاى               : گفتم

ه آنها را   خداى تعالى بكنند و من در همان حال مكاشفه يا خواب اصرار زيادى كردم ك              
  .به داخل اطاق راه دهند

توانـستند از     معلوم باشد كه اين ارواح و اجنّه مـى         ضمناً
در بسته وارد شـوند ولـى چـون در صـراط مـستقيم بودنـد                

  .خواستند بدون اجازه محافظين من وارد اطاق شوند نمى
و آن  ولى با اصرار من مالئكه اجازه دادند آنها وارد اطاق شوند مدتى بـا آن ارواح                 

بـردم   آن احوال مـى    انوار و آن اجنّه مؤمن در حال انس با خداى تعالى بوديم، لذّتى از             
ولى همان گونه كه مالئكه گفته بودند آنهـا بـا           . رسيد كه كمتر لذّتى به پايه آن لذّت مى       

خواستند كه من از اين عالم بروم و هميشه با آنهـا باشـم و                بيان كامالً منطقى از من مى     
خواستم حاضر شوم كه مالئكه با آنها برخورد كردنـد و خـود را بـه وظيفـه      من هم مى  

خـواهيم بـرخالف رضـاى پروردگـار         ما نمى : محافظت من مشخّص نمودند آنها گفتند     
كارى كنيم ولى اگر دعا كرديم و از خدا براى او مرگ را تقاضا نموديم و خداى تعالى                  

ا اگـر داراى كمـاالت بيـشترى        شـم : مستجاب كرد شما حرفـى داريـد مالئكـه گفتنـد          
گرفتيد و چيـزى را      بوديد در اين گونه از قضايا و تقديرات بر اراده الهى سبقت نمى             مى
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. كرديـد  كه خداى تعالى روى مصالحى تقدير فرموده شما با دعا و خواهش تقاضا نمى             
آنها از من و از مالئكه معذرت خواستند و برنامه بهم خورد ولى مـن از ايـن بحـث و                     

  .فتگو چيزهائى فهميدم كه براى شما توضيحش بسيار مفيد استگ
آنكه كسى كه به نعمتى رسيده بسيار دوست دارد كه دوستش هم از آن نعمت               :اول

دانستند كه اگر كسى سبك بار و در صراط مستقيم، از اين دنيـا               آنها مى . برخوردار شود 
نستند كه اين عالم براى كسى كه       دا برد آنها مى   برود چه لذّتى از زندگى بعد از مرگ مى        

بخواهد در صراط مستقيم دين حركت كند چه مشكالتى در بـردارد و چقـدر مـشكل                 
  . است كه او صددرصد در راه راست باشد

شود و هيچگاه بـر      اگر انسان به كمال روحى برسد به تقديرات الهى راضى مى          :دوم
دانـد كـه نبايـد       مـى  لكـه و ب . گيـرد  حضرت حق جلّ وعال در آن تقديرات پيشى نمـى         

     چنانكـه از خـداى تعـالى در زيـارت          . خواست خود را بر تقـدير الهـى تـرجيح دهـد           
  :خواهيم  مى»امين اللّه«

  .»اللهم فاجعل نفسى مطمئنّة بقدرك«
يعنى خدايا نفس مرا به تقديراتت آرام فرمـا و نفـسم را             

  .اى آرام نما در مقابل آنچه اراده كرده
 كه مالئكه چقدر مطيع اوامر الهى هستند آنها حقيقتا بنـده خـالص              من دانستم :سوم

$Š: خداى تعالى هستند كـه فرمـوده       t6 Ïã)) šχθ ãΒ t õ3 •Β ((و بـر او و اراده او در دعـا و            ١
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ئكه چه اهميتى براى محافظت ما قائلند و تا كجا حاضـرند از             دانستم كه مال  :چهارم

ما دفاع كنند و نگذارند آسيبى به ما برسد و تا آن روزى كه خداى تعالى مقدر فرمـوده                   
  . كه در دنيا باشيم از ما و از جان ما دفاع نمايند
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هـايم   اى كه تا به حـال در نوشـته         در اينجا من هم قضيه    
يست يادآور شوم انشاءاللّه آموزنـده و       اظهار نكرده بودم بد ن    

  .مناسب است
عليـه  (» عبدالعظيم حسنى «اى در شهر رى در كنار مرقد مطهر حضرت           شب جمعه 

بيتوته كرده بودم و با آنكه آن زمانها چنـد كيلـومترى بـين تهـران و شـهر رى                    ) السالم
اللّـه اسـتاد    مـه فاصله بود، من پياده با جمعى از شاگردان مرحوم حاج مـالّ آقاجـان رح        

  .اخالقم به آنجا رفته بودم
ايـن حـرم     در راه اين دوستان از مسائل معنوى، بسيار حرف زدند و تا رسيدن بـه              

  .مطهر، روحمان صفاى خاصى پيدا كرده بود
من آن شب با آن روحيه گوشه حـرم مطهـر آن حـضرت نشـسته بـودم و دربـاره                     

  :يده بودمكردم بخصوص كه شن عظمت آن بزرگوار فكر مى
) عليـه الـسالم   (شخصى به محـضر حـضرت عـسكرى         

در كجـا هـستى؟ آن      : گوينـد  رسد آن حضرت بـه او مـى        مى
كنـد   شخص در ضمن آنكه خود را اهل شهر رى معرّفى مى          

رفته بودم كربال بـه زيـارت حـضرت سيدالـشهداء         : گويد مى
اگـر  : فرمايـد  مـى ) عليه السالم (، امام عسكرى    )عليه السالم (

را كـه در    » عبدالعظيم حـسنى  «كردى قبر حضرت     ت مى زيار
شهر شما است مثل اين بود كه حـضرت حـسين بـن علـى               

  1.را زيارت كرده باشى) عليه السالم(
) عليه السالم(چرا بايد زيارت حضرت عبدالعظيم مثل زيارت حضرت سيدالشهداء 

  .است) معليه السال(با آنكه آن حضرت از اوالد امام حسن مجتبى ! باشد؟
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در همان شب در خواب يا در عالم مكاشفه روح معينم، روح استاد اخالقم حاضـر                
  :شد و فرمود

ترين انحرافـى    چون او در صراط مستقيم بوده و كوچك       
در اعمال يا عقائد و يا افكـار نداشـته و الگـو پـذير بـوده و                  

زمـان   عقائد خود را هميشه با مقتداى خـود و امـام معـصوم       
داده به اين عظمـت و مقـام رسـيده اسـت و              خود تطبيق مى  

كرده   او بر مصائب حضرت سيدالشهداء بسيار گريه مى        ضمناً
و لذا او با آن حضرت محشور است و كسى كه او را زيارت              

را هـم زيـارت كـرده و        ) عليـه الـسالم   (كند حسين بن على     
عليـه  (ثواب زيارت او مانند زيـارت حـضرت سيدالـشهداء           

   .است) السالم
كـنم نديـده بـودم و        ن آن روزها روايتى را كه پس از چند سطر ديگـر نقـل مـى               م

مراقبت آن حضرت از صراط مستقيم كه در عقائد و اعمال داشته را نفهميده بودم ولـى       
بعدها روايتى را ديدم كه متوجـه مراقبـت كامـل آن حـضرت از راه راسـت و صـراط                     

تر از همه چيز است شدم  د كه مهممستقيم و به اصطالح الگو پذيرى بخصوص در عقائ
  .و آن روايت اين است

حـضرت  : كنـد  شيخ صدوق در كتاب توحيـد نقـل مـى         
  :عبدالعظيم حسنى فرمود

روزى به خدمت سيد و آقاى خودم حضرت امام هادى          
على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد           «يعنى  

) المعلـيهم الـس   (» بن على بن الحسين بن على بن ابيطالـب        
رسيدم و به آن حضرت سالم كردم او وقتى چشمش به مـن             

  :افتاد و جواب سالمم را داد فرمود
 دوست فرمانبردار ما    مرحبا بر تو اى ابوالقاسم تو حقيقتاً      

  .هستى
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صـلى  (اى پسر پيغمبـر     : من به آن حضرت عرض كردم     
خواهم عقائد دينيم را خدمتتان عرض كنم        مى) اللّه عليه وآله  

ا قبول داشته باشيد و صحيح باشـد مـن بـه آنهـا              كه اگر شم  
  .قدم باشم تا روزى كه خداى تعالى را مالقات كنم ثابت

  .بگو اى ابوالقاسم: فرمود) عليه السالم(امام هادى 
گويم خدا يكـى اسـت       من مى : حضرت عبدالعظيم گفت  
از دو حد تشبيه و ابطال خارج . چيزى همپا و مانند او نيست   

. صورتى و جوهر و عرضـى نـدارد       . يستاست و او جسم ن    
بلكه او خـالق اجـسام و صـورت دهنـده و خـالق صـورت                

و او است كه عـرض و جـوهر را خلـق كـرده          . اجسام است 
و بلكه او پروردگار و مالـك و جاعـل و از عـدم بـه                . است

  .وجود آورنده هر چيزى است
بنده او و فرسـتاده  ) صلى اللّه عليه وآله و سلّم     (و محمد   

پيـامبرى بعـد از او تـا روز قيامـت           .  خاتم انبيـاء اسـت     او و 
  .نخواهد آمد

بعـد از آن حـضرت، امـام و         : گويم و معتقـدم كـه      و مى 
جانشين و ولى امر مسلمين حضرت اميرالمؤمنين علـى بـن           

است و بعد از آن حضرت امام حسن        ) عليه السالم (ابيطالب  
و بعد از آن حضرت امام حسين و بعـد حـضرت علـى بـن                

لحسين و بعد حضرت محمد بن على و بعد حضرت جعفر           ا
 بن محمد و بعد حضرت موسى بن جعفـر و بعـد حـضرت             

على بن موسى و بعد حضرت محمد بن على و بعد از آنهـا              
  .اى موالى من. شمائيد امام من
بعد از من پسرم حـسن      : فرمود) عليه السالم (امام هادى   

  .است) عسكرى(
ـ   : سپس فرمود  ا كـسى كـه بعـد از حـسن          چگونه مردم ب

  !آيد برخورد خواهند كرد؟ مى
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گفتم مگر چگونـه خواهـد      : گويد حضرت عبدالعظيم مى  
  !شد؟ اى موالى من

شود  چون او كسى است كه شخصيتش ديده نمى       : فرمود
و حتّى جائز نيست كسى اسمش را ببرد تا زمانى كه خـروج             

از ظلم و   كند و دنيا را پر از عدل و داد نمايد آن چنان كه پر               
  .جور شده باشد

كـنم كـه     من كه همه اينها را قبول دارم و اقرار مى         : گفتم
كسى دوسـت و فرمـانبردار آنهـا باشـد ولـى خـدا اسـت و                 
دشمنان آنها دشمنان خدا هستند و اطاعت از آنها اطاعـت از            

  .خدا است و معصيت و مخالفت با آنها معصيت خدا است
است، سؤال در قبـر     معراج جسمانى حق    : گويم و نيز مى  

حقّ است، بهشت حق است، جهنّم حقّ است، صـراط حـقّ            
است، ميزان حقّ است، و سـاعت قيامـت كـه شـكّى در آن               

كنـد كـسانى    نيست خواهد آمد و خدا در آن روز مبعوث مى  
  .را كه در قبرها هستند

فرائض واجبه بعد از واليت نمـاز       : گويم و معتقدم   و مى 
د و امر بـه معـروف و نهـى از           و زكات و روزه و حج و جها       

  .منكر است
اى اباالقاسم به   : فرمود) عليه السالم (حضرت امام هادى    

خدا قسم اين اعتقـادات همـان دينـى اسـت كـه خـدا از آن         
خشنود است و براى بندگانش خواسته است كوشش كن كه          
بر آن ثابت باشى خداى تعالى تو را در دنيا و آخـرت ثابـت               

  1.نگه دارد
                                                 

  .268 صفحه 3نوار جلد بحاراأل -1

دخلت على سيدى علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفـر             : عن عبدالعظيم الحسنى قال   «
لـى مرحبـا    : طالب عليهم السالم فلما بصر بى قـال        بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابى         
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ايـن همـه    ) عليـه الـسالم   (اال متوجه شديد كه چـرا عبـدالعظيم حـسنى           دوستان ح 
  .عظمت و فضيلت پيدا كرده است

دين او را قبول داشته     ) عليه السالم (چون او در صراط مستقيمى بوده كه امام هادى          
  .و او را تأييد فرموده است

                                                                                                                                            
ن اعـرض عليـك دينـى    فقلت له يا ابن رسول اللّه انى اريد ا  : بك يا اباالقاسم انت ولينا حقا قال      

انى اقول ان اللّه    : فقلت. هاتها ابا القاسم  : فقال. فان كان مرضيا ثبتت عليه حتى القى اللّه عزّ وجل         
خارج من الحدين حد االبطال و حد التشبيه و انـه لـيس             . ء تبارك و تعالى واحد ليس كمثله شى      

ر الصور و خالق االعراض     بل هو مجسم االجسام و مصو     . بجسم وال صورة وال عرض وال جوهر      
  .ء و مالكه و جاعله و محدثه والجواهر و رب كل شى

و ان محمدا عبده و رسوله خاتم النبيين فال نبى بعـده الـى يـوم القيامـة و اقـول ان االمـام                        
طالب ثم الحسن ثم الحـسين ثـم علـي بـن             والخليفة و ولى االمر بعده اميرالمؤمنين على بن ابى        

ن علي ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بـن                  الحسين ثم محمد ب   
  .علي ثم انت يا موالى

فقلـت و  : فكيف للناس بالخلف مـن بعـده قـال      . و من بعدى الحسن ابنى    ) عليه السالم (فقال  
  .كيف ذلك ياموالى

 كمـا   حتى يخرج فيمأل االرض قسطا و عـدالً       . النه اليرى شخصه وال يحل ذكره باسمه      : قال
  .ملئت ظلما و جورا

فقلت اقررت و اقول ان وليهم ولى اللّه و عـدوهم عدواللّـه و طـاعتهم طاعـة اللّـه و                     : قال
و النـار   . و ان الجنّـة حـق     . والمسائله فى القبر حق   . ان المعراج حق  : معصيتهم معصية اللّه و اقول    

و . ا و ان اللّه يبعث من فى القبور       و ان الساعة آتية الريب فيه     . والميزان حق . و الصراط حق  . حق
ان الفرائض الواجبه بعد الوالية الصالة والزكاة والصوم والحج والجهاد واالمـر بـالمعروف              : اقول

  .والنهى عن المنكر
هذا واللّه دين اللّه الذى ارتضاه لعبـاده فاثبـت          . يا اباالقاسم : فقال علي بن محمد عليه السالم     

 . الثابت فى الحياة الدنيا و فى االخرةثبتك اللّه بالقول. عليه
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عظيم بـود   خواهيد مورد تأييد امام زمانتان باشيد چنانكه حضرت عبـدال          پس اگر مى  
ترين انحرافى چه در عقائد و چه در اعمـال و چـه در افكـار نداشـته باشـيد و                      كوچك

  .بكوشيد به هيچ وجه از عقائد انحرافى و مذاهب و مسلكهاى مختلف پيروى نكنيد
دانم كه بگويم آنقدر امام زمان ما به ما لطف دارند كه خودشان عـين                ضمنا الزم مى  

در جواب مسائلش فرموده بودنـد      » محمد حميرى «ى كه به    ا اين عقائد را در ضمن نامه     
رسـيم ايـن عقائـد و بلكـه          دستور داده كه وقتى ما هم بـه خـدمت امـام زمانمـان مـى               

  :ترش را اظهار كنيم عين نامه اين چنين است كامل
 ما به سـوى خداونـد       ةهرگاه خواستيد توجه كنيد بوسيل    

انكـه خـداى    چن. تبارك و تعالى و به سوى ما، پـس بگوئيـد          
  :تعالى فرموده است

               ىـانبر و اللّـه ـىيـا داع كلَيع الملى الِ يس اَلسع المس
اياته اَلسالم علَيك يا باب اللّه و ديانَ دينه اَلـسالم علَيـك يـا           

        جيا ح كلَيع الماَلس قِّهرَ حناص و ةَخَليفَةَ اللّه  و اللّه   هترادليلَ اد 
اَلسالم علَيك يا تالى كتابِ اللّه و تَرْجمانَه اَلسالم علَيك فـى            

        يقيا ب كلَيع الماَلس نَهارِك اَطْراف و كللَي ةَاناء   هضفى اَر اللّه
لسالم علَيك يا   اللّه الَّذى اَخَذَه و وكَّده اَ      اَلسالم علَيك يا ميثاقَ   

          لْمالْع و وبنْصالْم لَما الْعهاَي كلَيع الماَلس نَهالَّذى ضَم اللّهدعو
الْمصبوب و الْغَـوثُ و الرَّحمـةُ الْواسـعةُ وعـدا غَيـرَ مكْـذُوبٍ               

ـ             حـينَ تَقْع ـكلَيع الماَلـس حينَ تَقُـوم كلَيع الماَلس   الماَلـس د
               تَقْنُـت لّى وحـينَ تُـص ـكلَيع المنُ اَلسيتُب و حينَ تَقْرَء كلَيع
            لِّـلُ وحينَ تُه كلَيع الماَلس دجتَس و حينَ تَرْكَع كلَيع الماَلس

ـ          لَيع المرُ اَلستَغْفتَس و دمحينَ تَح كلَيع المرُ اَلسحـينَ   تُكَب ك
تُصبِح و تُمسى اَلسالم علَيك فى اللَّيلِ اذا يغْـشى و النَّهـارِ اذا              
تَجلّى اَلسالم علَيك اَيها االِْمام الْمـأْمونُ اَلـسالم علَيـك اَيهـا             

  .الْمقَدم الْمأْمولُ اَلسالم علَيك بِجوامعِ السالمِ
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اُشْهِد          الشَريك هدحو الَّاللّها لهاَنْ الا داَنّى اَشْه الىويا م ك
              كاُشْهِد و لُهاَه و والّ ها بيبالح ولُهسر و هدبدا عمحاَنَّ م و لَه

   سالْح و تُهجنَ حسالْح و تُهجنينَ حؤْما اَميرَالْميلاَنَّ ع الىونَ يا مي
حجتُه و على بنَ الْحسينِ حجتُه و محمد بنَ على حجتُه و جعفَرَ             
بنَ محمد حجتُه و موسى بنَ جعفَرٍ حجتُـه و علـى بـنَ موسـى                

          ح دمحنَ مب ىلع و تُهجح ىلنَ عب دمحم و تُهجنَ   حسالْح و تُهج
      هجح اَنَّك داَشْه و تُهجح ىلنَ عاَنَّ          ب ـرُ واالْخ لُ واالَْو اَنْـتُم اللّه

            نَتتَكُنْ ام نَفْسا ايمانُها لَم نْفَعال ي موفيها ي بيقٌّ الرح تَكُمعجر
       را وها خَيفى ايمان تبكَس لُ اَونْ َقبرا        ماَنَّ نـاك قٌّ وح تواَنَّ الْم 

و نَكيرا حقٌّ و اَشْهد اَنَّ النَّشْرَ حقٌّ و الْبعثَ حـقٌّ و اَنَّ الـصراطَ                
حقٌّ و الْمرْصاد حقٌّ و الْميزانَ حقٌّ و الْحشْرَ حقٌّ و الْحساب حقٌّ             

       و دعالْو قٌّ وح النّار نَّةَ والْج و        ىشَـق الىوقٌّ يا مبِهِما ح عيدالْو 
منْ خالَفَكُم و سعد منْ اَطاعكُم فَاشْهد ما اَشْهدتُك علَيـه و اَنَـا     
ولى لَك برئٌ منْ عدوك فَـالْحقُّ مـا رضـيتُموه و الْباطـلُ مـا                

      بِـه رْتُمما اَم رُوفعالْم و وهخَطْتُماَس          نْـهع ـتُمينْكَـرُ مـا نَهالْم و 
     و هــول بِرَس و ــه ــريك لَ ــده ال َش حو ــه ــةٌ بِاللّ ــسى مؤْمنَ فَنَفْ
بِاَميرِالْمؤْمنينَ و بِكُم يا موالى اَولكُم و اخرِكُم و نُصرَتى معـدةٌ       

  .لَكُم و مودتى خالصةٌ لَكُم امينَ امينَ
  ).ز آن اين دعا خوانده شودو بعد ا(

              و ـكتمحر نَبِـى ـدمحلـى مع لِّىاَنْ تُص ئَلُكنّى اَسا ماَللّه
             االْيمانِ و رى نُوردص قينِ والْي لَأَ قَلْبى نُوراَنْ تَم و ةِ نُورِكمكَل

ر الْعمـلِ و    فكْرى نُور النِّيات و عزْمى نُـور الْعلْـمِ و قُـوتى نُـو             
           رى نُورصب و كنْدنْ عرِ مصائالْب دينى نُور قِ ودالصسانى نُورل
        هال و دمحمواالةِ لالْم تى نُوردوم ةِ وكْمالْح عى نُورمس و الضِّياء
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ـ                 ميثاق و كـدهبِع ـتفَيو قَـد و تّـى اَلْقـاكح المالـس هِملَيع ك
ميديا ح ىليا و تُكمحفَتُغَشّينى ر.  

اَللّهم صلِّ على محمد حجتك فى اَرضك و خَليفَتك فـى           
            رِكرِ بِـاَمالثّائ و كطسمِ بِقالْقائ و كبيللى ساعى االد و كبِالد

ى الظُّلْمةِ و منيرِ الْحـقِّ و       ولى الْمؤْمنينَ و بوارِ الْكافرينَ و مجلِّ      
 ــكضــةِ فــى اَر التّام ــكتمكَل قِ ودالــص ــةِ و كْمقِ بِالْحــاط النّ
            ـدى ولَمِ الْهع فينَةِ النَّجاةِ وحِ سالنّاص ىلالْو و فبِ الْخائرْتَقالْم

 و مجلِّـى الْعمـى      نُورِ اَبصارِ الْورى و خَيرِ منْ تَقَمص و ارتَـدى         
            نَّكا اروج ا وظُلْم ئَتلطًا كَما مسق الً ودع ضاالَْر الَءماَلَّذى ي

لى كُلِّ شَىقَديرٌ ع ء.  
               الَّـذينَ فَرَضْـت ـكيائلـنِ اَواب و ـكيللـى ولِّ عص ماَللّه

       ـتباَذْه و ـمقَّهح تبجاَو و متَهطاع        مـرْتَهطَه و سالـرِّج مـنْهع 
  .تَطْهيرًا

                و يائَـكلاَو رْ بِـهانْـص و كـدينل رْ بِـهانْتَص و رْهانْص مَاللّه
منْهلْنا معاج و هاَنْصار و تَهشيع و يائَهلاَو.  

       نْ شَرِّ جم طاغٍ و نْ شَرِّ كُلِّ باغٍ وم ذْهاَع ماَللّه و كميعِ خَلْق
                  و هـمالـنْ شع و ـهمينـنْ يع و هنْ خَلْفم و هيدنِ يينْ بم فَظْهاح
             و ولَكسر فَظْ فيهاح و وءبِس هلَيلَ اوصنْ اَنْ يم هنَعام و هرُساح

         رِ وبِالنَّص هداَي لَ ودالْع اَظْهِرْ بِه و كولسالِ ر     و ـريهرْ ناصانْص 
            اقْتُلْ بِـه بابِرَةَ الْكُفْرِ وج بِه ماقْصو ميهقاص ماقْصو ليهاخْذُلْ خاذ
الْكُفّار و الْمنافقينَ و جميع الْملْحدينَ حيثُ كـانُوا مـنْ مـشارِقِ             

        االَْر ِبه الَءامرِها وحب رِّها وغارِبِها بم ضِ واَظْهِرْ    االَْر الً ودع ض
             و نْ اَنْصارِهم مى اللّهلْنعاجو هال و هلَيع لَّى اللّهص كدينَ نَبِي بِه
               المالـس هِملَـيع ـدمحاَرِنى فى الِ م و هتشيع و هاَتْباع و هواناَع
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        لهونَ اذَرحما ي مهودفى ع لُونَ وأْمماي     اللِ وقِّ امينَ يا ذَالْجالْح
  1.االِْكْرامِ يا اَرحم الرّاحمينَ

  
  
  

  »فلسفه يا حكمت«
پـرده   بد نيست واقعيـت را بـى  » صراط مستقيم«در اينجا براى روشن شدن حقيقت      

در عقائـد چيـست و      » صـراط مـستقيم   «براى شما خوانندگان محترم بگويم تـا بـدانيم          
  . و انحراف در آن حركت كردتوان بدون اعوجاج چگونه مى

» فلسفه«و  » حكمت«ام كه    هايم يادآور شده   من مكرّر در بسيارى از مقاالت و نوشته       
بايد از يكديگر تفكيك شوند تا نزاعى به وجود نيايد و فلسفه را به عنوان يك علـم و                   

  .حكمت را به عنوان چيزى كه پشتوانه دينى دارد بپذيريم
ماء و دانشمندان؛ علمى اسـت كـه در آن از حقـايق             طبق تصريح عل  » حكمت«زيرا  

موجودات به اندازه توان فكر      نيز علم به حقايق اشياء و     » فلسفه«و  2.شود اشياء بحث مى  
  3.بشرى است

ولى طبعا بايـد چنـد تفـاوت بـا يكـديگر            . پس بنابراين هر دو لفظ يك معنى دارد       
تراف كننـد و بلكـه ناخودآگـاه در         كه اين تفاوتها را هم دانشمندان بايد اع       . داشته باشند 

  .اند ضمن كلماتشان اعتراف كرده
  
  

                                                 
  .956مفاتيح الجنان صفحه  -1

 .لغتنامه دهخدا -2

  .لغتنامه دهخدا -3
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كلمه يونانى است و طبعا يونانيان قـديم متوجـه مـذهب و             » فلسفه«آنكه چون   :اول
نخـواهى شـناختن حقـايق اشـياء را تنهـا متّكـى بـه افكـار بـشر                    وحى نبوده و خواهى   

زيرا هـيچ كـس نگفتـه       .  وحى بدانند  اند كه آن را متّكى به      توانسته دانسته و طبعا نمى    مى
. فالسفه بزرگ قبل از اسالم پيامبر بوده و يا مطالبشان متّكى به وحى الهى بـوده اسـت                 

يونان و فلسفه جديد همـان افكـار عاليـه فالسـفه            » فلسفه قديم «اند كه    بلكه همه گفته  
همه جا ولى حكمت در قرآن و احاديث . كند باشد و از افكار بشر تجاوز نمى بشرى مى

را واسطه تعلـيم  ) عليهم السالم (به انبياء و وحى انتساب داده شده و خداى تعالى انبياء            
  1.حكمت قرار داده است
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Θ: فرمايـد   مـى  54در سوره نـساء آيـه        r&)) tβρ ß‰ Ý¡ øt s† }¨$ ¨Ζ9 $# 4’ n? tã !$ tΒ ÞΟ ßγ9 s?# u™ ª! $# ⎯ ÏΒ 

⎯ Ï& Î# ôÒ sù ( ô‰ s) sù !$ oΨ ÷ s?# u™ tΑ# u™ tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ Μ ßγ≈ oΨ ÷ s?# u™ uρ % ¸3 ù= •Β (($ VϑŠ Ïà tã  

ω :فرمايـد   مى113در سوره نساء آيه  öθ s9 uρ)) ã≅ ôÒ sù «! $# y7 ø‹ n= tã … çµ çG uΗ ÷q u‘ uρ M £ϑ oλ m; ×π x Í← !$ ©Û 

óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ χ r& x8θ = ÅÒ ãƒ $ tΒ uρ šχθ = ÅÒ ãƒ Hω Î) öΝ åκ |¦ àΡ r& ( $ tΒ uρ š tΡρ • ÛØ o„ ⎯ ÏΒ &™ ó© x« 4 tΑ t“Ρ r& uρ ª! $# 

š ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ š yϑ ©= tã uρ $ tΒ öΝ s9 ⎯ ä3 s? ãΝ n= ÷è s? 4 šχ% x. uρ ã≅ ôÒ sù «! $# y7 ø‹ n= tã 

(($ VϑŠ Ïà tã  

Œ: فرمايـد   مـى  110در سوره مائده آيه      Î))) tΑ$ s% ª! $# © |¤Š Ïè≈ tƒ t⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ ö à2 øŒ $# © ÉL yϑ ÷è ÏΡ 

y7 ø‹ n= tã 4’ n? tã uρ y7 Ï? t$ Î!≡ uρ øŒ Î) š ›?‰ −ƒ r& Çyρ ã Î/ Ä¨ ß‰ à) ø9 $# ÞΟ Ïk= s3 è? }¨$ ¨Ψ9 $# ’ Îû Ï‰ ôγ yϑ ø9 $# Wξ ôγ Ÿ2 uρ ( øŒ Î) uρ 

š çF ôϑ ¯= tæ |=≈ tF Å6 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ sπ1 u‘ öθ −G9 $# uρ Ÿ((≅‹ ÅgΥ M} $# uρ (   

7: فرمايـد   مـى  39در سوره اسراء آيه      Ï9≡ sŒ)) !$ £ϑ ÏΒ #© yr ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) y7 •/ u‘ z⎯ ÏΒ Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $# 3 Ÿω uρ 

ö≅ yè øg rB yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) t yz# u™ 4’ s+ ù= çF sù ’ Îû tΛ ©⎝ yγ y_ $ YΒθ è= tΒ ((# ·‘θ ãm ô‰ ¨Β  

‰ :فرمايـد   مى12در سوره لقمان آيه  s) s9 uρ)) $ oΨ ÷ s?# u™ z⎯≈ yϑ ø) ä9 sπ yϑ õ3 Ït ø: $# Èβ r& ö ä3 ô© $# ¬! 4 ⎯ tΒ uρ 

ö à6 ô± tƒ $ yϑ ¯Ρ Î* sù ã ä3 ô± o„ ⎯ Ïµ Å¡ ø uΖ Ï9 ( ⎯ tΒ uρ t x x. ¨β Î* sù ©! $# ;© Í_ xî Ó((‰‹ Ïϑ ym  

$: فرمايــد  مــى20در ســوره ص آيــه   tΡ ÷Š y‰ x© uρ)) … çµ s3 ù= ãΒ çµ≈ oΨ ÷ s?# u™ uρ sπ yϑ õ3 Ås ø9 $# Ÿ≅ óÁ sù uρ 

É((>$ sÜ Ïƒ ø: $#  
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آنكه فلسفه چون متّكى به افكار بشرى است فالسفه قـديم بـا يكـديگر طبعـا                 :دوم
و فلسفه  تواند صددرصد با هم اتّفاق داشته باشند         اند زيرا افكار بشر نمى     اختالف داشته 

  . قديم با فلسفه جديد اختالف بيشترى پيدا كرده است
به نام منطق كه باز خود آن ساخته و پرداختـه           » قانونى«لذا براى رفع اين اختالفات      

اند كـه فلـسفه را از خطـا محفـوظ و             افكار بشر است و در آن اختالف است قرار داده         
 غيرقابل تصور است و ايـن       مصون دارد ولى در عين حال اختالفات به حدى است كه          
  1.مطلب براى دانشمندان و اهل تحقيق غيرقابل انكار است

ولى حكمت در تمام دورانهاى عمر بشر غيرقابل تغيير بوده لـذا خـداى تعـالى در                 
  : فرموده است82سوره نساء آيه 

ξ sù r&)) tβρ ã −/ y‰ tF tƒ tβ# u™ ö à) ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ% x. ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î ö xî «! $# 

(#ρ ß‰ y` uθ s9 ÏµŠ Ïù $ Z≈ n= ÏF ÷z $# ((# Z ÏW Ÿ2   
اين قرآن و   (كنند اگر    آيا تأمل و تدبر در قرآن نمى      : يعنى

از جانـب غيـر خـداى تعـالى         ) حكمتى كه در آن نهفته شده     
  .شد بود در آن اختالف زيادى ديده مى مى

توانـد بـراى انـسان مـورد اعتمـاد باشـد و همچنـين                فلسفه به هيچ وجه نمى    :سوم
  . وان مطالب آن را به عنوان اعتقاد پذيرفتت نمى

                                                                                                                                            

θ: فرمايـد   مـى  2در سوره جمعه آيه       èδ)) “ Ï% ©! $# y] yè t/ ’ Îû z⎯↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θ è= ÷F tƒ 

öΝ Íκ ö n= tã ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ Íκ Ïj. t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ β Î) uρ (#θ çΡ% x. ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê &((⎦⎫ Î7 •Β   

آنقدر اين اختالف فكرى در فالسفه غيرقابل انكار است كـه حتّـى دانـشمندان                -1
آب و هوا و محيط زندگى و فقر و ثـروت در افكـار فالسـفه قـديم و جديـد             : اند گفته

طـالس ملطـى چـون در       : گويـد  مؤثّر بوده است از باب نمونه يكـى از دانـشمندان مـى            
  .دانسته است كرده آب را اصل همه چيز مى اى ساحلى زندگى مىشهره
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ولى حكمت پس از اعتقاد به خداى تعالى و دين و قرآن بايد تمام مطـالبش مـورد                  
  .تواند به آن اعتقاد نداشته باشد اعتماد باشد و حتّى يك فرد مسلمان نمى

 و  اند كه دليلى بر عدم اشتباه آنها وجود نـدارد          فلسفه را افرادى تدوين كرده    :چهارم
  . كسى نگفته كه آنها مصون از خطا و اشتباه هستند

ولى حكمت چون وحى و يا الهام است و حتما از جانب خدا است پس مصون از                 
  .خطا و اشتباه است

چرا علمـاء و دانـشمندان بـا ايـن تفاوتهـاى            : حاال ممكن است شما سؤال كنيد كه      
 يكديگر متـرادف دانـسته و       اساسى كه بين اين دو مكتب هست غالبا اين دو كلمه را با            

  .كنند هر يك را جاى ديگرى استعمال مى
انــد و  بعــضى از علمــاء اسـالم كــه مــشرب فلــسفه داشــته : گــوئيم در جـواب مــى 

حكمت به هر    اند كه فلسفه را با     اند آن را وجه اسالمى بدهند كوشش نموده        خواسته مى
  .ستقلّى داشته باشنداى كه شده ممزوج نمايند و نگذارند حتّى آنها نام م وسيله

اند ولى پيـروان فلـسفه      »صراط مستقيم «بنابراين پيروان حكمت الهى صددرصد در       
اند كه مطالبشان با حكمـت الهـى تطبيـق كنـد واالّ از               بشرى تا جائى در صراط مستقيم     

  .اند صراط مستقيم منحرف
اخت طبق اين اصل تنها و تنها راه رسيدن به حقيقت براى يك فرد مسلمان در شـن                

حقايق اشياء حكمتى است كه از طريق وحى به پيامبران داده شده و يا از طريـق الهـام                   
  .شود به اولياء خدا پس از رسيدن به مقام خلوص داده مى
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  » اسالمىةفلسف«
ام و بلكـه     در اينجا الزم به تذكّر است؛ اگر چه من به عنوان فيلسوف معرّفى نـشده              

ايـم ولـى در خـصوص اسـاتيدم؛          شناخته شده » فلسفه«ف  من و اساتيدم به عنوان مخال     
داننـد   آنهائى كه اين بزرگان را فيلسوف ندانسته و آنها را متخـصص در ايـن فـن نمـى                  

  .كنند انصافى مى بى
كـه يكـى از اسـاتيد بـزرگ         ) رحمه اهللا (»  حاج شيخ مجتبى قزوينى    اهللا ةيآ«مرحوم  

كـرد و بـراى مـا        هميده بود، خالصه مى   فلسفه بود و جزواتى به عنوان آنچه از فلسفه ف         
فهميديم كه او عالوه بر آنكه فيلسوف بزرگى است و         ما به وضوح مى   . نمود تدريس مى 

. مسائل مهم فلسفه را خوب فهميده و در اين علـم تخـصص دارد و اهـل نظـر اسـت                    
اشكاالت و انحرافات و اشتباهات بعضى از فالسفه بزرگ گذشـته را متوجـه اسـت و                 

  .داد كرد و توضيح مى  ما آنها را با دالئل متقن بيان مىبراى
اى دارند و به     العاده اما جمعى كه خود در مقابل نام بزرگان علم فلسفه خضوع فوق           

  :دهند كه خود اجازه نمى
  1.به سخن بنگرند نه بر گذارنده سخن

  2.به كالم دقّت و نظر كنند نه به گوينده كالم
خنان بزرگان را تحليل كننـد و بهتـرينش را انتخـاب            صاحب مغز و لُب باشند و س      

نه اينكه شخصيت و عظمت علمى گويندگان سخن آنها را مبهوت كنـد و آنهـا                3.نمايند
  .را از تأمل و تفكّر در كالمشان باز دارد

                                                 
                             ر ـنگـن مـبر گذارنده سخ        ستتو سخن را نگر كه حالش چي  -1
 .»انظر الى ما قال وال تنظر الى من قال«  -2

3-  ⎦⎪ Ï% ©! $#)) tβθ ãè Ïϑ tF ó¡ o„ tΑ öθ s) ø9 $# tβθ ãè Î6 −F u‹ sù ÿ… çµ uΖ |¡ ôm r& 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# ãΝ ßγ1 y‰ yδ ª! $# ( 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ öΝ èδ (#θ ä9 'ρ é& É((=≈ t7 ø9 F{   ).18سوره زمر آيه ( #$
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اينان كلماتى را كه بعضى از فالسفه بزرگ به مقتـضاى زمـان و مكـان و بلكـه بـه                     
شـود   اند و هر كسى متوجه مـى        خود و اطرافيانشان گفته    مقتضاى وضع اخالق و افكار    

اى كـه شـده      اند به هر وسـيله     مايل. اند كه آنان اشتباه كرده و يا افراط و يا تفريط نموده          
تر آنكه بعضى از اين دانشمندان آن چنان به مبـانى فلـسفه              آنها را توجيه كنند و عجيب     

انـد حقـايق اصـيل قـرآن را بـا            مايل! وجهدهند كه گاهى ناخودآگاه و يا با ت        اهميت مى 
اى كـه    كلمات آن دانشمندان و فالسفه كه حتّى با قرآن منافات هم دارد به هـر وسـيله                

  .شده تطبيق دهند
كوشيد محور اصلى و ميزان حق و باطل را،          مى» حاج شيخ مجتبى قزوينى   «مرحوم  

ـ    ) عليهم السالم (» معصومين«آميز   قرآن و سخنان حكمت    س از تحليـل عقلـى      آن هـم پ
اسـتنباط كـرده    و اگر فالسفه بزرگ مطلبى موافق آنچه او از قرآن و احاديث          . قرار دهد 

و مثـل ديگـران     . دارند، قبول كند واالّ يا در بقعه امكان بگذارد و يا آن را مردود بدانـد               
  .خود را در مقابل فالسفه بزرگ متعبد نداند

و صددرصد در صراط مستقيم اسـت او    اين عمل كه موافق با عقل هر عاقلى است          
  .اند از خود دفاع كنند و شاگردانش را به مخالفت با فلسفه معرّفى كرد و آنان نتوانسته

به هر حال از نظر من و جمع زيادى از دانشمندان منصف ايـن بزرگـان كـامالً بـر                    
 خـاطر   فلسفه مسلّط بوده و بلكه آن تعبد و تحجر را كه بعضى از دانـشمندان تنهـا بـه                  

كـرده و اظهـارنظر در       اند اينان نداشته و آزاد فكـر مـى         متّهم نشدن به ضد فلسفه داشته     
  .اند نموده مسائل مختلف فلسفى مى

مكتـب  «يكى از دانشمندان و فالسفه معاصـر، نـام روش و افكـار ايـن بزرگـان را        
ايـن  گذاشته و منظورش جدا سازى فلسفه از معارف قرآنى بـوده و آن را بـه                 » تفكيك

اگر چه اين مطلب صحيح است و اين دانشمند محقّق مطالب        . بزرگان نسبت داده است   
اين نام را براى ايـن مكتـب        » مرحوم قزوينى «جالبى در اين خصوص بيان فرموده ولى        

و بلكه اعتقاد داشت كه فالسفه راه و روش فلـسفه را در             . شناخت معتقد نبود و يا نمى    
و روش حكمت و قرآن را در ايـن خـصوص مخلـوط    معارف و شناخت حقايق با راه     

  .اند كرده
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  :فرمود به ما مى» مرحوم قزوينى«در يكى از روزها 
اين آميختگى فلـسفه بـا حقـايق اسـالم بيـشتر بوسـيله              

انجام شد و پيروان معارف قرآنى به       » صدرالمتألهين شيرازى «
  .اند هيچ وجه زير بار اين مسأله تا به امروز نرفته

رواق و   گفت فلسفه مالّ صدرا جـامع بـين طريقـه مـشّاء و اشـراق و                او راست مى  
  .مسلك صوفيه است

ـ سپس مرحوم قزوينى از استاد بزرگوارش مرحوم آ        سـيد موسـى زرآبـادى      «اللّـه    ةي
  :فرمود كرد و مى ياد مى» قزوينى

ايشان به قـدرى متعبـد بـه دسـتورات و معـارف حقّـه               
د او نديـدم در عـين       اسالمى بود كه كسى را من مثل و ماننـ         

حال در فلسفه اهل نظر، در فقه مجتهد و در اخالق در زمان             
او داراى كراماتى بود كه اگر نقل شود هـر          . نظير بود  خود بى 
تواند بـه آسـانى هـضمش كنـد او بـه فـيض               اى نمى  هاضمه

) عليه الـسالم  (» ولى عصر «عظمى تشرّف به محضر حضرت      
  .موفّق شده بود

آورى سـخنان     جمع ةدر كتاب بحاراألنوار بوسيل   » مجلسى«مرحوم  او معتقد بود كه     
و توضيحاتى كه خود آن بزرگوار بـراى        ) عليهم السالم (» اهل بيت عصمت و طهارت    «

» مكتب تفكيـك  «داده توانسته كارى را كه امروز به نام          بيان رموز احاديث و روايات مى     
دو مكتب يعنى مكتـب فلـسفه و   خواهد انجام دهد عملى بكند و بلكه نگذاشته اين        مى

  .قرآن با يكديگر ممزوج گردد
اعتقاد داشـت كـه آن بزرگـوار بوسـيله تربيـت            » سيد بحرالعلوم «او درباره مرحوم    

    شــاگردان و توجــه دادن آنهــا بــه مقــام مقــدس انــسان كامــل و مظهــر صــفات الهــى 
ا نگـه دارد و     توانسته اين دو مكتب را از يكـديگر جـد         ) روحى فداه (» حضرت مهدى «

  .نگذارد آنها با هم ممزوج شوند
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او درباره كليه علماء دين و پيروان حكمت متعاليه معتقد بود كه آنهـا توانـستند بـا                  
جـدا نگـه    » فلسفه بشرى «را از   » حكمت الهى «نيروى معنوى و به كمك قرآن و سنّت         

رنـد و فلـسفه را      دارند و حكمت متعاليه الهى را به عنوان اعتقادات و معارف حقّه بپذي            
به عنوان دانش بشرى مانند سائر علوم بشرى قبول داشـته باشـند و نزاعهـا را بـه ايـن                     

  .وسيله از بين ببرند
معتقد بود كه؛ فالسفه و عرفاء مسلمان مانند صدر الدين شيرازى           » مرحوم قزوينى «

ايـات  انـد آيـات قـرآن و رو        و مالّ عبدالرّزاق كاشانى و محى الدين عربـى تـا توانـسته            
را با مشرب فلسفى خود تفسير و تأويل نمودند تا بتوانند به            ) عليهم السالم (معصومين  

  .فلسفه بشرى رنگ حكمت الهى و اسالمى بدهند و براى اسالم فلسفه اسالمى بسازند
در امـور   ) صـاحب كتـاب تفـسير الميـزان       (» عالّمه طباطبـائى  «گاهى كه با مرحوم     

شـد بـه مـن       تـر از آنچـه هميـشه بـود مـى           وصىمعنوى نشستى داشتيم و مجلس خص     
  :فرمود مى

فلسفه براى سـير و سـلوك و توفيـق وصـول بـه مقـام                
تـوان   اللّهى، حجاب ضخيمى است كه كمتر مى       مقدس خليفه 

  .از آن نجات پيدا كرد
  :گويم در توضيح كالم ايشان مى

سى دانست فلسفه از حكمت جدا اسـت و فلـسفه را نبايـد كـ               له مى  كه چون معظّم  
و اگـر كـسى در فلـسفه متحجـر و بـه             . براى سير الى اللّه و اتّخاذ عقيده انتخاب كنـد         

بلكـه بايـد از حكمـت       . رسد بند باشد به كماالت روحى نمى      مطالب آن صددرصد پاى   
 سير الى اللّه قرارش داده و آن ةالهى كه خداى تعالى در قرآن آن را بيان فرموده و وسيل

  .ند، استفاده كنددا مى» صراط مستقيم«را 
كـرد،   او فلسفه را عالوه بر آنكه براى وصول به مقامات عاليه انسانى توصـيه نمـى               

  .دانست بلكه آن را حجاب ضخيمى هم براى سالك الى اللّه مى
خواهيم مكتب فلسفه و عرفان را از مكتب اسالم و قرآن جدا كنـيم               بنابراين اگر مى  

كـه  (» فلـسفه «گ قبولش دارند بايـد نـام آن را     طبق آنچه خود قرآن گفته و فالسفه بزر       
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كـه متّكـى بـه وحـى و     (» حكمـت «و نام اين را     ) متّكى به افكار و انديشه بشرى است      
گذاشت و اينگونه اين دو مكتب را از يكديگر جدا          ) است) عليهم السالم (كلمات انبياء   

از حكمـت   در شناختن حقايق اشياء پيروى      » صراط مستقيم «دانست و طبيعى است كه      
  .است نه از فلسفه

زنيم بر اين اسـاس      حرف مى » سير و سلوك  «و ما تا آخر اين كتاب كه در موضوع          
  .كنيم خواهد بود و تنها از حكمت الهى يعنى قرآن و وحى استفاده مى

  

  »ميزان واقعى«
استادم با الهام از پاكى و تزكيه نفس معتقد بود كه : گفت يكى از سالكين الى اللّه مى

چگونه شما معتقديد كه قرآن معجزه است       : آن معجزه است، من از او سؤال كردم كه        قر
اى معجزه بودن قـرآن      و حال آنكه در هيچ جاى قرآن اين كلمه به كار نرفته و هيچ آيه              

  .را شهادت نداده است
به نظر من بهترين معناى معجزه همان چيزى است كه خداى تعالى            : او به من گفت   

  : استدر قرآن فرموده
كه اگر جنّ و انس پشت به پشت هم بدهند و بخواهنـد       

  1.توانند مانند اين قرآن را با كمك يكديگر بياورند نمى
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اى  زيرا معجزه از عجز گرفته شده و عجز به معناى ناتوانى است و معجـزه پديـده                
و عقـل هـر عـاقلى ايـن چنـين        . است كه تمام عوامل طبيعى از ايجادش ناتوان باشـند         

  .اى را مربوط به طبيعت نداند پديده
انـد نتواننـد مثـل       بنابراين اگر جنّ و انس كه دو گروه عاقل و متفكّر جهان خلقـت             

قرآن را بياورند بقيه موجودات كه مادون اين دو نوع از مخلوقاتند و اهل علم و فكر و                  
  .توانند كتابى مثل قرآن را بياورند عقل و بينش نيستند نمى

ان بوسيله اين آيات معنى اعجـاز را بـراى خـود ثابـت كـرده و                 پس قرآن با اين بي    
  .تواند مثل مرا به وجود بياورد ام و كسى غير از خدا نمى كه من معجزه: گويد مى

  
  
  

  » اثبات اعجاز قرآنةفايد«
معجـزه بـودن    ) ايم توانسته و اثبات كرده   » دو مقاله «چنانكه در كتاب    (اگر ما بتوانيم    

ايم يكى از دالئل   خود قرآن مدعى است ثابت كنيم، طبعا توانستهقرآن را همان گونه كه
زيرا اگر ثابت شود كه هـيچ نيروئـى در جهـان خلقـت              . اثبات وجود خدا را بيان كنيم     

پـس بايـد    . تواند اين پديده را به وجود بياورد و حال آنكه آن به وجود آمده است               نمى
نده اين موجـودات و دانـا و حكـيم          معتقد شويم كه نيروئى مافوق طبيعت كه پديدآور       

تواند قرآنى را كه دانشمندان جنّ و انس از آوردنـش عاجزنـد ايجـاد كنـد،                  است و مى  
  .تواند باشد وجود دارد و آن قدرت دانا و توانا جز خداى تعالى چيز ديگرى نمى
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» محمد بـن عبداللّـه    «بعالوه به اين وسيله يعنى اثبات اعجاز قرآن رسالت حضرت           
زيـرا ممكـن نيـست      . ايم كه آورنده اين معجزه است اثبات نموده      ) اللّه عليه وآله  صلى  (

اى را در اختيار شخصى كه او بـه دروغ           العاده خداى تعالى يك چنين قدرت نمائى فوق      
  .ادعاى رسالت كرده باشد بگذارد

اش حكمتـى    شود محتوا و علوم قرآن مجيد بطور كلّى همـه          و ديگر آنكه اثبات مى    
و با اين . ه از جانب خداى تعالى وحى شده و در اختيار بشر گذاشته شده است    است ك 

و ابواب حكمت . كند بيان تمام مطالبش از نظر عقل حجت و صحيح و حقيقت پيدا مى       
شود و با توجه به آنكه قرآن بيان كننده همه علـوم و    و علوم واقعى به روى بشر باز مى       

ى و حكمتى الهى و معارفى صحيح و شـناخت          معارف و حقايق است طبعا ثروت علم      
  1.گردد حقايق خوبى به روى بشر باز مى

دانـد و    را وحـى مـى    ) صلى اللّه عليـه وآلـه     (و چون قرآن تمام سخنان پيامبر اكرم        
  :فرمايد مى

$ tΒ uρ)) ß, ÏÜΖtƒ Ç⎯ tã #“ uθ oλù; $# β Î) uθ èδ ω Î) Ö© ór uρ 4((© yrθãƒ2  

 بلكـه آنچـه   گويد هيچ سخنى از روى خواسته نفس نمى     
  .باشد نمى» وحى«گويد چيزى جز  مى

صلى اللّه عليـه    (» پيامبر اكرم «الصدور كه از ناحيه      پس تمام روايات معتبره و قطعى     
دانيم آنچه را كـه      مى و چون . رسيده مانند قرآن از جانب خدا است و وحى است         ) وآله

انـد از ناحيـه      بيان فرمـوده  به اسناد معتبر در امور دين       ) عليهم السالم (» ائمه معصومين «
بوده و آنها فقط راويان احاديـث نبـوى و شـارحين            ) صلى اللّه عليه وآله   (» پيامبر اكرم «

اند و با توجه به مقام عصمت آنها و عظمت مقام واالى آنها قطعـا سخنانـشان                  آنها بوده 
  .باشد همان سخنان خداى تعالى است و خارج از وحى نمى
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اش حكمت است  همه) عليهم السالم(» معصومين«روايات پس بدون ترديد قرآن و 
توانيم  ايم نمى و تمامش نشانگر صراط مستقيم دين است و چون ما كه اسالم را پذيرفته   

بايد هر مطلبى كه در     . به چيزى و راهى جز اين صراط مستقيم از نظر عقل اعتماد كنيم            
سـفه و اهـل ذوق و   معارف و حقايق و شـناخت حقيقـت اشـياء از سـوى عرفـا و فال             

رسـد آن را بـا سـخنان خـداى تعـالى و              دانشمندان مسلمان و غير مسلمان بـه مـا مـى          
تطبيق دهيم اگر با آنها مطابقت كرد، مـورد قبـول اسـت و              ) عليهم السالم (» معصومين«

  .اگر تطبيق نكرد بايد با آنها با ترديد روبرو شد
  
  
  

  »)عليه السالم(كتاب على «
ن و آنكه اين كتاب چگونه به همه مسائل و حقايق با ايـن حجـم                روزى درباره قرآ  

اللّـه   آيـه «ناگهان به ياد آنچه اسـتاد فقهـم مرحـوم           . كردم كم توانسته اشاره كند فكر مى     
و آن مطلب   . در درس فرموده بودند افتادم    ) رضوان اللّه تعالى عليه   (» العظمى بروجردى 
  :فرمود له مى اين بود كه معظّم

كتـابى  ) عليه السالم (» على بن ابيطالب  «ت  در نزد حضر  
صلى اللّه عليه   (» پيامبر اكرم «در شرح و تفسير قرآن بوده كه        

نوشته است و اين    ) عليه السالم (» على«امالء فرموده و    ) وآله
ارش «كتاب داراى جميع علـوم و احكـام الهـى بـوده حتّـى               

  .را در آن بيان كرده است» خدش
كنـد رفـتم و بـه نتـائج خـوبى             كه مطلب فوق را بيان مى      من در پى اسناد احاديثى    

نويسم اميد است براى مرحله صراط مستقيم كه سالكين الى اللّـه             كه آنها را مى   . رسيدم
  .بايد متوجه آن باشند مفيد واقع گردد
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  :فرمايند مى) عليهم السالم(» ائمه«در رواياتى 
ض دارد در نزد ما كتابى است كه هفتاد زراع طول و عـر   

چيزى در زمين نيست كه مردم به احكـام آن نيازمنـد باشـند     
مگر آنكه در آن نوشته شده حتّى ديه خدشى كـه كـسى بـر               

  1.كند ديگرى وارد مى
  :اند و در روايات متعددى از اين كتاب ياد شده كه فرموده

و ) صلى اللّه عليه وآلـه    (» رسول خدا «آن كتاب به امالء     
اسـت و در آن جميـع       ) عليه السالم (» على بن ابيطالب  «خطّ  

حالل و حرام الهى وجود دارد حتّى حكم حـد خدشـى كـه              
  2.كسى بر ديگرى وارد كند

  .ياد شده است4»جامعه«و يا 3»صحيفه«و در رواياتى اين كتاب به نام 
است از مواريـث نبـوت      ) روحى فداه  (اللّه ة بقي اين كتاب كه امروز در نزد حضرت      

  .شود ظهور آن حضرت مورد استفاده عموم واقع مىبوده و در زمان 
       كتـاب علـى    «اين كتاب همـان كتـابى اسـت كـه در روايـات بـسيارى بـه عنـوان                    

اند و اكثر مطالب خـود را بـه          از آن ياد كرده   ) عليهم السالم (،ائمه اطهار   5»)عليه السالم (
  .اند نسبت داده آن

از مغيبـات خبـر     ) عليهم السالم (» ه اطهار ائم«اين كتاب همان كتابى است كه وقتى        
  .اين مطالب نوشته شده است) عليه السالم(» على«در كتاب : فرمودند دادند مى مى

انـد كرسـى     خواسـته  هاشـم مـى    اين كتاب همان كتابى است كه وقتى بعضى از بنى         
» علـى «در كتـاب    : انـد  فرموده مى) عليهم السالم (» ائمه اطهار «خالفت را تصاحب كنند     
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پـس او موفّـق     . نام اين فرد به عنوان غاصب خالفت ذكـر نـشده اسـت            ) عليه السالم (
  .گردد و كشته مى. شود نمى

اين كتاب همان كتابى است كه طبق روايات فقط و فقـط بايـد در اختيـار معـصوم           
…ÿ ((ωباشد زيرا ) عليه السالم( çµ ¡ yϑ tƒ ω Î) t((βρ ã £γ sÜ ßϑ ø9 $#١  

   در: فرمودنـد  مـى ) علـيهم الـسالم   (» ائمـه اطهـار   « است كـه     اين كتاب همان كتابى   
  .گردد اى زنا زياد شود مرگ ناگهانى زياد مى نوشته شده كه اگر در جامعه» كتاب على«

شود كه اين كتاب جامع جميـع معـارف و           و باالخره از احاديث متواتره استفاده مى      
) روحـى فـداه  (در نزد امام عـصر  احكام و حتّى پيشگوئيها و تفسير قرآن بوده و امروز        

انـد از    از معـارف و احكـام بيـان فرمـوده         ) عليهم السالم (» ائمه اطهار «و آنچه   . باشد مى
  .همين كتاب بوده است

) عليه الـسالم  (» على«اند از كتاب     فرموده) عليهم السالم (» ائمه اطهار «بنابراين آنچه   
است و به صريح    ) صلى اللّه عليه وآله   (» رسول اكرم «هاى   بوده و آن كتاب تمامش گفته     

بلكه هـر   2گويد سخنى از خواسته دل خود نمى     ) صلى اللّه عليه وآله   (» پيامبر اكرم «قرآن  
گويد وحى است از جانب خدا است پس آنچه از اعمـال و افكـار و عقائـد بـا                     مى چه

راف اسـت واالّ در دره انحـ      » صـراط مـستقيم   «قرآن و سخنان معصومين تطبيق كند در        
  .كند سقوط مى
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  »نظم در زندگى«
كـامالً رعايـت    » صراط مستقيم «يكى از چيزهائى كه سالك الى اللّه بايد در مرحله           

كسى كه نظم در زندگى يـا در هـر   . كند، نظم در زندگى و اعمال عبادى و شغلى است    
و كارهـايش پيـشرفت كـاملى    . شـود  چيز ديگرى ندارد هيچگاه با موفّقيت روبرو نمـى        

  .توفيق است و در امور معنوى و كماالت روحى كم. كند نمى
دين مقدس اسالم آن قدر به نظم در زندگى اهميت داده كه آن را در رديف تقـوى           

  .داند و توحيد مى
در نهج البالغه در وصيتى كه به فرزندانش حـضرت          ) عليه السالم (» على«حضرت  

  :فرمايد رد مىدا) عليهما السالم(» امام حسن و امام حسين«
اوصيكما و جميع ولدى و اهلى و من بلغه كتابى بتقـوى            «

  1.»اللّه و نظم امركم
يعنى؛ به شما دو نفر و تمام فرزندان و اهل و وابستگانم            

رسد؛ وصـيت    ام به آنها مى    و كسانى كه نوشته و وصيت نامه      
كنم كه تقواى الهى را داشته باشند و تمام كارهاى خود را             مى

  .هندد» نظم«
به فرزندان  ) عليه السالم (» اميرالمؤمنين«اين دستور كه در لحظات شهادت حضرت        

و اهميت نظـم را     . اى برخوردار است   العاده شود از اهميت فوق    و وابستگانش صادر مى   
  .رساند در كارها مى

بنابراين يكى از دستورات مهمى كه استاد بايد كامالً مراقب آن در زندگى شاگردان              
  .د نظم در زندگى آنها است كه بايد صددرصد رعايت كنندباش

  »وسواس«
بدون ترديد اگر كسى وسواس در عبادات يا در هر چيز ديگرى داشته باشد به هيچ 

» صراط مـستقيم  «ترين قدمى در راه كماالت روحى بردارد و در           تواند كوچك  وجه نمى 
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منحـرف  » صراط مستقيم « و از    زيرا او مانند ماشينى است كه در دره سقوط كرده         . باشد
  .گرديده است

او مانند كسى است كه يك فرد پر قدرتى مهارى بر او زده و او را با كمال قـدرت                    
شخص وسواسى آن قدر ضعيف است كـه اختيـار از           . كشاند خواهد مى  به طرفى كه مى   

  .خواهد داده است او سلب شده و خود را در دست چيزى يا كارى كه خودش نمى
پاى سالكين الى اللّه حركت كند و بلكه         تواند پابه  ن كسى با اين ضعف نمى     اين چني 

  .شود مزاحم موفّقيت آنها هم مى
بنابراين بر استاد الزم است كه اين چنين كسى را براى رسيدن به كماالت روحى و                

  .تزكيه نفس، نپذيرد و يا در مرحله اول او را از اين مرض خطرناك نجات دهد
اينهـا ماننـد    . ى بيش از هر كس خودشان در رفع ايـن مـرض مؤثّرنـد             افراد وسواس 

معتادين به مواد مخدره هستند كه تا خودشان تصميم بـه تـرك ايـن عمـل را نگيرنـد،                    
  .معالجات طبيب مؤثّر نخواهد بود

اش  يك وسواسى هم اگر خودش تصميم نگيرد، اراده نكند، معالجات استاد دربـاره            
  .اى ندارد فائده

سـاز   اگر بخواهد كمكى به رفع وسواسش بشود، بايد كليه كارهائى كه زمينـه             ضمناً
 و  »الحولَ وال قُـوةَ االّ بِاللّـه الْعلـى الْعظـيمِ           «تسلّط شيطان بر او است ترك كند و كلمه        

 را بسيار بگويد و در شبانه روز الاقل يك مرتبه سر به سجده بگـذارد و                 »الاله االَّ اللّه  «
تا چهارصد مرتبه اين ذكـر      : اند بعضى از اولياء خدا گفته    . (را مكرّر بگويد   1كر يونسيه ذ

  ).توان گفت را در سجده مى

                                                 
ذكر يونسيه همان ذكرى است كه حـضرت يـونس وقتـى مبـتال شـد گفـت و                     -1

خداى تعالى او را از غم نجات داد و وعده فرمود كه اگر مؤمنين هـم آن را بگوينـد از                     
≈Hω)) tµدهيم و آن ذكر اين است        غم نجاتشان مى   s9 Î) Hω Î) |MΡ r& š oΨ≈ ys ö6 ß™ ’ ÎoΤ Î) àMΖ à2 z⎯ ÏΒ 

š((⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $# 
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  »نداشتن عقائد انحرافى«
از كتب مفصله تنظـيم     » صراط مستقيم «اعتقادات بايد تحت اين فهرست در مرحله        

  .شود و براى شاگردان توضيح داده شود
  .  سوره مباركه توحيد بشناسيمـ خداى تعالى را با1

  .است يعنى مثل و مانند ندارد» احد«او در صفات ذات، 
است يعنى در مرتبه اول واقـع اسـت بـه همـين دليـل      » واحد«او در صفات افعال،   

  . است»رب االرباب« و »احسن الخالقين« و »اكرم األكرمين« و »ارحم الرّاحمين«
  .مقايسه نيست لوقات در ذات قابلاست يعنى با هيچ يك از مخ» صمد«او 
Νاو   s9)) ô(($ Î# tƒ          شـود، از او چيـزى توليـد          است يعنى از ذات او چيزى گرفتـه نمـى
  .شود گردد، از او چيزى و فرزندى متولّد نمى نمى

Ν او s9)) u ô((‰ s9θ ãƒ                 است يعنى او از چيزى توليد نشده او را كسى خلق نكـرده و او از 
  .ديگرى متولّد نشده است

öΝاو s9 uρ)) ⎯ ä3 tƒ … ã&©! # ·θ à à2 7‰ ym r& (( است يعنى در ذات كفوى ندارد، همسرى ندارد، مثل
  .و مانند ندارد

» صـراط مـستقيم   «اينها را الزم است اسـتاد در مرحلـه          (
  ).براى سالك الى اللّه شرح دهد

≅را با آيـه مباركـه       ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيغمبر اكرم «ـ  2 è%)) !$ yϑ ¯Ρ Î) O$ tΡ r& × |³ o0 ö/ ä3 è= ÷W ÏiΒ 

#© yrθ ãƒ ¥((’ n< Î)         رسـول اكـرم  « بايد شناخت و بايد براى سالك الـى اللّـه توضـيح داد كـه «
          ةداراى دو بعـد بـوده اسـت؛ يكـى بعـد ملكـى كـه بـا كلمـ                   ) صلى اللّه عليـه و آلـه      (

$ tΡ r&)) × |³ o0 ö((/ ä3 è= ÷W ÏiΒ           رائط بشرى از قبيل     بيان شده؛ يعنى او مانند سائر افراد بشر با تمام ش
صحت و مرض، گرسنگى و سيرى تشنگى و سـيراب بـودن، آسـيب ديـدن و ازدواج                  
كردن و خوابيدن و كسل شدن، ضعف پيدا كردن و سرحال بـودن، مـردن و يـا كـشته                    
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و تمام مواردى . شدن و باألخره جميع آنچه يك بشر معمولى دارد آن حضرت هم دارد
آمده واقعى بوده و به هيچ وجـه ظاهرسـازى           ش مى كه براى آن حضرت از اين قبيل پي       

  . نبوده است
و بايد معتقد بود كه آن حـضرت در نيـروى بـدنى و قـواى جـسمانى از سـائرين                     

تر بوده است يعنى همان گونه كه نور چشمش و شنوائيش و سائر قوا و                تر و قوى   كامل
تـر و     نيـز كامـل    جنسى و مزاجـى او     تر بوده نيروى   اش از ديگران قوى    حواس پنجگانه 

  .تر از ديگران بوده است قوى
©ديگرى بعد ملكوتى آن حضرت است كه با كلمه  yrθ ãƒ)) ¥((’ n< Î)بيان شده است .  

 مستقيم با خدائى كه قادر مطلق و داناى مطلق و فعال مايشاء اسـت آن                ةيعنى رابط 
له آن توضيح آنكه؛ هر چه از قدرت و علم بايد به مخلـوق برسـد بوسـي          . حضرت دارد 
  شـود او     است يعنـى قـدرت خـدا بوسـيله او اعمـال مـى              »يداللّه«رسد او    حضرت مى 

خواهد در عالم امكـان اعمـال         است يعنى تمام علومى كه خداى تعالى مى        »لسان اللّه «
  . مطلقه بين خدا و خلق استةكند و باألخره آن حضرت واسط كند بوسيله او اعمال مى

$آيـه   ـ امام و امامت را بايـد از         3 uΚ ¯Ρ Î))) ãΝ ä3 –Š Ï9 uρ ª! $# … ã& è!θ ß™ u‘ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (((#θ ãΖ tΒ# u™    و آيـه 

¨≅ ä.)) >™ ó© x« çµ≈ uΖ øŠ |Á ôm r& þ’ Îû 5Θ$ tΒ Î) &((⎦⎫ Î7 •Β   رِ        ((  و آيهى الْأماُول ولَ ووا الرَّساَطيع و وا اللّهاَطيع
نْكُمشناخت))م  .  

  .ى و تشريعى استامام ولى مردم دنيا و داراى واليت مطلقه تكوين
امام داراى علومى است كه خداى تعالى به پيغمبرش عنايت كـرده يعنـى علـم بـه                  
جميع حقايق و جميع مطالبى كه بايد در اختيار بشر قرار بگيـرد و همـان گونـه كـه از                     

شود، از امـام هـم بايـد اطاعـت           اطاعت مى ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيامبر اكرم «خدا و   
    امـام  . داراى دو بعـد بـود     ) صـلى اللّـه عليـه و آلـه        (» پيغمبر اكـرم   «و آن چنانكه  . شود

) صلى اللّه عليه و آلـه     (» پيغمبر اكرم «تا بين   . هم بايد داراى دو بعد باشد     ) عليه السالم (
  .و جانشينانش هماهنگى كاملى برقرار گردد
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ـ   «دوازده نفرنـد كـه اول آنهـا         ) علـيهم الـسالم   (» ائمه اطهار «و        »ن ابيطالـب  علـى ب
          »امـام حـسن عـسكرى     «پـسر حـضرت     » حـضرت مهـدى   «و آخر آنهـا     ) عليه السالم (
كنـد و حكومـت      آيد و دنيا را پر از عدل و داد مى          است، كه روزى مى   ) عليهما السالم (

  .فرمايد مستقر مى  زمينةالهى را در كر
 مثـل لباسـى اسـت كـه         و بايد سالك الى اللّه بداند كه انسان روح است و بـدن او             

شود ولى روح همچنان بـاقى       موقّت در بر كرده است و بدن با مردن تبديل به خاك مى            
  .است

و افـرادى كـه     . مانـد  و پس از مرگ، روح تا روز قيامت مجـرّد از بـدن بـاقى مـى                
اعتقادات انحرافى دارند روحشان معذّب و كسانى كه اعتقادات انحرافـى ندارنـد ولـى               

و اما اولياء خـدا     . اند روحشان به حال اغما تا روز قيامت خواهد بود          هتزكيه نفس نكرد  
روحشان آزاد و در ناز و نعمت و لذائذ روحى تا روز قيامـت خواهنـد بـود و در روز                     

و روز  . شـوند  گردند و دوبـاره مثـل دنيـا زنـده مـى            قيامت ارواح به اجساد قبلى بر مى      
و جمعى  . شوند روند و مخلّد مى    شت مى گذرانند و جمعى به به     حساب و قيامت را مى    

كه ممكن است خداى تعالى پس از مدتى بعضى از آنهـا را از آتـش                . روند به جهنّم مى  
  .نجات دهد

اين خالصه را بايد سالك الى اللّه معتقد باشد و مشروح آن را بايد اسـتاد بـراى او                   
  .بگويد و او به آنها اعتقاد پيدا كند

گذارد شاگردان به عقائد خرافـى از قبيـل اعتقـاد بـه جبـر،           و استاد بايد بكوشد و ن     
گيرى و كثيفى و فقر، بدعت و اعتقاد به اينكه همه            تفويض، تناسخ، زهد به معنى گوشه     

» عوامل پيـشرفت  «من اينها را در كتاب      . (موجودات عين وجود خدا است، مبتال شوند      
  ).ام شرح داده» استعمار ضد اسالم«و كتاب 

مهمى كه ممكن است سالك الى اللّه به آن مبـتال بـشود و صددرصـد از                 اما مسأله   
مسأله عزلت و رهبانيـت و انـزوا و تـرك دنيـا اسـت كـه                 . صراط مستقيم خارج است   

  .كنند جمعى به آن معتقدند و بلكه عمل هم مى
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و آخـرين   . شـود  كنند دنيا و آخـرت بـا هـم جمـع نمـى             غالب اهل معنى گمان مى    
كننـد و خطـر عظيمـى بـراى آنهـا محـسوب        از صراط مستقيم پيدا مىانحرافى كه آنها   

شـود، همـين اسـت و حـال آنكـه خـداى تعـالى از انـسان در دنيـا كـسب و كـار                           مى
      : ،دنيــا و آخــرت را كنــار يكــديگر خواســته، كــه فرمــوده2،فعاليــت خواســته1خواســته
χ r&)) uÚ ö‘ F{ $# $ yγ èO Ì tƒ y“ ÏŠ$ t6 Ïã š((χθ ßs Î=≈ ¢Á9 مــين بــه بنــدگان خــوب خــدا اگــر ز ٣#$

رسد بايد حكومتش هم به آنها برسد، ثروتش هم به آنها برسد، امكاناتش هم به آنها                 مى
  .برسد، بايد طيبات از رزق و زينت دنيا هم به آنها برسد

اند كه نبايد اولياء خدا داراى امكانات مادى باشند تا در            پس چرا بعضى گمان كرده    
رور است خود را زير پوشش زهد و ترك دنيا و احيانا تصوف پ نتيجه هر چه تنبل و تن

  .و عرفان موجه معرّفى كنند
  .اينها بوسيله فريب شيطان از راه حق منحرف شده و به خدا نخواهند رسيد

  
  »توقيفى بودن عبادات«

كسى كه بخواهد به سوى خدا برود و به مقام عبوديت كـه آخـرين مرحلـه تزكيـه                   
د در بندگى خدا خيلى دقيق باشد و بايد بداند كه عبادات تـوقيفى   باي. نفس است برسد  

  .شود كميت نمى است يعنى با سليقه افراد مختلف كم و زياد در كيفيت و
بنابراين اگر در واجبات يك جمله يا يك كلمه بدون آنكـه از طـرف شـرع مجـوز           

و اگـر در    . تداشته باشد، اضافه يا كـم بـشود، نمـاز و يـا سـائر عبـاداتش باطـل اسـ                    
مثالً اگـر در دعـاى      . خارج است » صراط مستقيم «مستحبات كم و زياد بشود باز هم از         

                                                 
 .»الكاسب حبيب اللّه« -1

2- β r& uρ)) }§ øŠ ©9 Ç⎯≈ |¡Σ M∼ Ï9 ω Î) $ tΒ 4((© të y™)  ــه ــم آيــ ــوره نجــ ــاب)39ســ                  در كتــ
 .ايم اين مسائل را مشروحا شرح داده» عوامل پيشرفت«

 .105سوره انبياء آيه  -3
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سه مرتبه گفته شده شما نُه مرتبه آن را بگوئيد خالف كـرده و              » يا رب «كميل كه كلمه    
  .ايد از صراط مستقيم دور شده

اهـل بيـت    « و   »پيـامبر اكـرم   «بنابراين به هيچ وجه نبايد بـه غيـر از آنچـه قـرآن و                
اند، كار ديگرى بكنـيم      و مراجع تقليد فرموده   ) صلوات اللّه عليهم اجمعين   (» معصومش

و چيزى با سليقه و يا با هنر و يا با فكر خود در عبـادات كـم و زيـاد بنمـائيم و االّ از                          
  .دين نيستيم» صراط مستقيم«عبوديت خارج شده و در 

ظ دين باشد و نگذارد خـودش يـا ديگـران           بلى بايد سالك الى اللّه تا اين حد حاف        
  .خارج كنند و چيزى بر آنها كم و زياد نمايند» صراط مستقيم«اعمال عبادى را از 

  
  »حقيقت عبوديت«

بدون ترديد حقيقت عبوديت كه از شرائط اوليه پيمـودن راه رسـيدن بـه كمـاالت                 
يقا طبـق دسـتور قـرآن و    آيد، مگر با مقيد بودن به آنكه دق است در انسان به وجود نمى 

روايات عمل كند و از آنها سرپيچى نكند و در دين بدعت نگـذارد و از خـود عبـادتى            
يعنى اگـر مجتهـد اسـت فقـط از          . اختراع نكند و يا از مخترعات ديگران پيروى ننمايد        

قرآن و روايات، احكام و عباداتش را استنباط كند و اگر مجتهـد نيـست طبـق دسـتور                   
و در . ه مخالف هواى نفس خود و مطيع امر الهـى اسـت عمـل نمايـد         مرجع تقليدى ك  

  .واجبات و مستحبات و محرّمات و مكروهات و حتّى در مباهات تقليد كند
ـ كنم در زمانى كه در قـم محـضر مرحـوم حـضرت آ              فراموش نمى  اللّـه العظمـى     ةي

م بـه   تـواني  آيـا مـا مـى     : بوديم شخصى از ايشان سؤال كرد كـه       ) قدس سره (بروجردى  
من آن دعاها را بررسى و اجتهاد       : عمل كنيم؟ فرمودند  » مفاتيح الجنان «دستورات كتاب   

توانيد به قصد رجاء، يعنـى       ولى مى . ام تا فتوا بدهم و به استحباب آنها حكم كنم          نكرده
  .به اميد ثواب، به آنها عمل نمائيد

دقيـق باشـيد اگـر      بايد در عبادت    : گويد اين كالم بخصوص به سالكين الى اللّه مى       
خواهيد دعائى بخوانيد يا ذكرى بگوئيد يا عبادتى بكنيد، حتما بايد يا خودتان آن را                مى
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استنباط كرده باشيد و بدانيد كه خداى تعالى آن را از شـما خواسـته تـا اسـتحباب يـا                      
الشرائط آن را فتـوا      و يا بايد مرجع تقليد و مجتهد جامع       1وجوبش در عبادات ثابت شود    

  .دهد
ولى در دستوراتى كه يك استاد به شاگردش براى رفـع           . اين در عبادات عامه است    

. تر اسـت   تر و مراعاتش الزم    دهد از اين هم دقيق     امراض روحى و تزكيه نفس به او مى       
يعنى استاد بايد از آنچه خود از روايات و آيات قرآن استنباط كرده و يا مرجع تقليدش                 

ى سالك الى اللّه بـا توجـه بـه وضـع روحـى و مرحلـه او                  و برا . فتوا داده انتخاب كند   
عينا مانند طبيبـى كـه از داروهـاى مجـاز و داراى اسـتانداردهاى وزارت                . تجويز نمايد 

بهداشت كه در داروخانه وجود دارد با توجه به وضع مزاجى و امراض بـدنى مـريض                 
  .دهد، بايد باشد به او دستور مى كند و استفاده مى

كنند اگر كسى هـر چـه        اهاتى كه اكثر مردم دارند اين است كه فكر مى         يكى از اشتب  
مـدرك و بلكـه      سـند و بـى     بيشتر دعا بخواند، ذكر بگويد، عبادت كند ولو دعاهاى بـى          

و حال آنكه گاهى اين نحوه عبادت       . مخترعات دراويش و افراد بيسواد باشد بهتر است       
مقابل داروهاى مختلف قـرار بگيـرد       كردن عينا مانند مريضى است كه در داروخانه در          

اگر چه همه آن داروها مجوز داشته باشد ولى او نبايد از يك طـرف بـه خـوردن آنهـا                     
  .دهد بپردازد به اميد آنكه باألخره يكى از اين داروها براى من مفيد است و مرا شفا مى

خواهد مرض روحـيش   در عبادات و اذكار و ادعيه نيز بخصوص براى كسى كه مى          
مـا  . فع شود و يا به كمال مطلوب برسد و سير الى اللّه كند، عينا همـين گونـه اسـت                   ر

رويه و انجام مـستحبات، بـدون تجـويز     ايم افرادى را كه در اثر عبادتهاى بى   بسيار ديده 
استاد و طبيـب روح بـه ضـعف اعـصاب، و خـستگى روحـى، و يـأس از موفّقيـت و            

ـ             اى دچـار    العـاده  ه ناراحتيهـاى فكـرى فـوق      وسواس و حتّى جنون مبـتال شـده و يـا ب
  .اند گرديده

                                                 
 در تأييد   6 باب   1 و جلد    14 باب   2روايات فراوانى در كتاب بحاراألنوار جلد         -1

  .اين مطلب ذكر شده است
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بنابراين عالوه بر آنكه اذكار و عبادات و ادعيه بايد حتما مأثور و از معصوم رسيده                
  .باشد، استاد بايد براى شاگردانش آن را تجويز كند و به مقدار مفيد به آنها دستور دهد

  
  »ترك محرّمات و انجام واجبات«
قدند كه تزكيه نفس تنها با انجام واجبات و ترك محرّمات عملى        بعضى از مردم معت   

انـد بـسيارى از مـردم        كـرده  شود، اينها متأسفانه تزكيه عمل را با تزكيه نفس اشـتباه           مى
هستند كه نه تنها واجبات را انجام داده و محرّمات را ترك نمـوده بلكـه مـستحبات و                   

ا به رذائل اخالقى و صفات زشت حيوانى و         اند ولى سر تا پ     مكروهات را هم مقيد بوده    
  .اند شيطانى مبتال بوده

كنند قطعا آن را تعقّل نكرده و تجربه نداشته واالّ تفوه به      كسانى كه اين اشتباه را مى     
پـشت كـوزه را     : زيرا اين كالم مثل اين است كه كـسى بگويـد          . نمودند اين سخن نمى  

  .و يا الاقل آب كوزه شيرين گرددشيره بماليم تا داخل كوزه پر از شيره شود 
معالجـات امـراض روحـى چـه        » از كوزه همان تراود كه در او است       «و حال آنكه    

  !ارتباطى به ترك محرّمات و انجام واجبات دارد؟
خواهند به خدا برسند و سير الى اللّه  كسانى كه از اين راه و با اين فكر نادرست مى      

اند بلكه بايد معتقد شوند كه        و راه را اشتباه كرده     اند دين خارج » صراط مستقيم «كنند از   
اول بايد روح و نفس خود را از صفات رذيله پاك كنند تا به هيچ وجه ميل به گناه پيدا 

  .نكنند و واجبات را با عقل و فطرت پاك خود انجام دهند
 را دانست و خود را در آن راه قرار داد و صفات           » صراط مستقيم «انسان وقتى معنى    

دهد  رذيله بخصوص صفات شيطانى را از خود دور كرد خودبخود واجبات را انجام مى
  .كند و محرّمات را ترك مى
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  »به چيزى معتاد نباشيد«
اسـت البتـه    » اعتيـاد «كند   يكى از وسائلى كه انسان را از صراط مستقيم منحرف مى          

ـ  را خوب نگذرانده  » استقامت«اين مسأله براى كسانى كه مرحله        د مـشكل اسـت واالّ      ان
كسانى كه مرحله استقامت را خوب گذرانده باشند به هيچ وجه مشكلى در اين مـسأله                

توانند هر گونه اعتياد را از خـود دور كننـد طبيعـى              زيرا آنها با كمال قدرت مى     . ندارند
است كه اعتيادهاى حرام مانند ترياك و هروئين و سيگار و سائر دخانيات را سالك الى 

در مرحله توبه از خود دور كرده ولى ممكن است اعتيادهاى ديگرى را كه از نظـر                 اللّه  
  .شرع حرام نيست از خود دور نكرده باشد

زيرا هـر يـك از اعتيادهـا       . آنها را هم رفع كند    » صراط مستقيم «ولى بايد در مرحله     
بـدون  مانند زنجيرى است كه به پاى سالك الى اللّه بسته شده باشد و او را بـه طرفـى                    

تواند در موقعى كه امر الهى       شخصى كه به چيزى عادت كرده نمى      . اراده خودش بكشد  
  .در كارى براى او آمده و با عادت او منافات دارد به آن كار موفّق باشد

كنم كه استاد بزرگوارم به من دسـتور داده بـود شـبها وضـو بگيـرم و            فراموش نمى 
تا آنكه يك شب كه در      . عادت درآمده بود  كم اين عمل براى من به صورت         كم. بخوابم

تـيمم كـن و     : خدمتشان بودم و آب براى وضو پيدا نكرده بودم ايـشان بـه مـن گفـت                
برد ايـشان بـه      من هم اطاعت كردم و تيمم كردم ولى در عين حال خوابم نمى            . بخواب

يـشتر  توانى وضو را براى خدا مخلصا بگيرى بلكـه ب          از اين به بعد تو نمى     : من فرمودند 
پس تا وقتى كه اين عادت از تو رفع نشده نبايد         . گيرى براى آنكه خوابت ببرد وضو مى     

زيرا ديگر وضو گرفتن تو براى خداى تعـالى نيـست بلكـه             . موقع خواب وضو بگيرى   
  .براى اين است كه خوابت ببرد

اسـت پـاره     سالك الى اللّه بايد تمام غل و زنجيرهائى كه به دست و پاى خود زده              
وده و خود را از همه چيز رها كند و تنها به مقصد اصلى كـه بنـدگى خـداى تعـالى                      نم

  .است فكر كند
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در دعائى كه به كميل بن زياد نخعى دسـتور          ) عليه السالم (» اميرالمؤمنين«حضرت  
كه يكى از اين اغالل همين عادت معموله        » وقعدت بى اغاللى  «: فرمايد اند و مى   فرموده

  .الك الى اللّه از خود برطرف كنداست كه حتما بايد س
ممكن است  ) غير از واجبات و ترك محرّمات     (تر عادت به چيزى      به عبارت واضح  

  .گاهى مانع بندگى خدا شود
در ميان شما كسى هست كه به       : روزى در جمعى از سالكين الى اللّه استاد فرمودند        

نـد نفـر از ميـان آن        چ. چاى عادت كرده باشد كه اگر نخورد سردرد و يا ناراحت شود           
  .نبايد تا رفع اين عادت چاى بخوريد: ما اين چنين هستيم استاد فرمود: جمع گفتند

  
  »تعهد و وفاى به عهد«

سالك الى اللّه اگر چه در همان اول برخوردش با استاد بايد متعهد شـود كـه از او                   
 و بلكه بايد بكوشد پيروى كند ولى در اين مرحله بايد اين تعهد را بيشتر رعايت نموده

در مقابل پروردگار، در مقابل مردم،      . كه خود را در همه امور متعهد و مسئول قرار دهد          
  .اى از وعده خود تخلّف نكند در مقابل تعهداتى كه با خود گذاشته حتّى لحظه

 1تـر و از شمـشير تيزتـر        زيرا در بعضى از روايات آمده كه صـراط، از مـو باريـك             
كـه بـه حـساب       ترين تخلّف از وعده و عهـد        است گاهى با كوچك    و لذا ممكن  .است
خارج شـود و در دره بـدبختى سـقوط كنـد خـداى              » صراط مستقيم «آيد انسان از     نمى

 يعنى وفاى به عهد كنيـد       .»و اُوفُوا بِالْعهد انَّ الْعهد كانَ مسئُوالً      «: تعالى در قرآن فرموده   
  .شود قيق واقع مىزيرا تعهد شما مورد سؤال و تح

بنابراين بايد سالك الـى اللّـه بـيش از هـر چيـز بـه تعهـدات خـود عمـل كنـد و                         
  .ترين تخلّفى در عهد و پيمان خود نداشته باشد كوچك

                                                 
  .22 باب 8بحاراألنوار جلد  -1
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شـود   و ترديدى نيست كه هر مقدار طرف تعهد و موضوعى كه براى او تعهـد مـى                
تر است و شخص متعهد بايد      بزرگتر و اهميتش بيشتر باشد وفاى به آن، مسئوليتش بيش         

به آن بيشتر اهميت بدهد ولى در اينجا بـه دو جهـت سـالك الـى اللّـه بايـد بـه همـه                         
يكى به خاطر آنكه وفاى     . تعهداتش چه بزرگ باشد و چه كوچك اهميت كاملى بدهد         

به عهد بايد در اين راه ملكه او شود و اگر بين كوچك و بـزرگ و پـر اهميـت و كـم                        
  .شود فرق بگذارد به اين خوى و صفت متّصف نمىاهميت آن 

ترين تخلّف از عهد، او را عمالً از صراط مستقيم خارج            دوم به خاطر آنكه كوچك    
اهميت باشد رفته رفته او را در پرتگاه و انحراف           كرده و اين انحراف ولو كوچك و بى       

  .دهد كامل قرارش مى
  
  
  

  »زندگى اجتماعى«
بايد سالك الى اللّه كـامالً رعايـت آن را          » صراط مستقيم  «از چيزهائى كه در مرحله    

» اتّحاد و دوستى«و من مفصالً در كتاب    . بكند، طرز زندگى با اجتماع و مردم دنيا است        
ام و از مـسائل اخالقـى و         مسائل دوست يابى و جلب محبت ديگـران را توضـيح داده           

بايـد  » صـراط مـستقيم   «ر مرحله   اى كه باز د    ولى مسأله . ام اجتماعى بسيارى سخن گفته   
تذّكر داده شود اين است كه چون بعضى از مردمان انزواطلب كه غالبا از همه جا مانده                 
و به اصطالح به معنويات و عرفان و تصوف و غيـره رو آورده و بـه ظـاهر بـه خـاطر                       

خواهد بـه سـوى خـدا        اند كه هر كس مى     روحيه انزواطلبى ترك دنيا نموده، شايع كرده      
رود و به لقاء اللّه موفّق شود بايد تارك دنيا باشد، فقير باشـد، بيچـاره باشـد، از همـه                     ب

  .امتيازات دور باشد
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ام و در آنجـا       ايـن مطلـب را توضـيح داده        مشروحا1ً»عوامل پيشرفت «من در كتاب    
ام كه اين فكر و اين گفته بوسيله استعمار طرّاحى شده و به مـردم مـسلمان                  اثبات كرده 

واالّ يك سالك الى اللّه بايد هـم دنيـايش را بهتـر از دنيـاى ديگـران                  . شده است تلقين  
تـرين   بسازد و هم با خداى تعالى بهتر از ديگران انس داشته باشد و هم بهترين و كامل                

  .مراحل كماالت را پيموده باشد
دنيا با آخرت با هم جمع      . كه جمع بين دنيا و آخرت امكان ندارد       : گويند جمعى مى 

چه اشتباه بزرگى؛ خداى تعالى مردم را دستور داده كه هم دنياى نيكـوئى از               . شوند ىنم
  2.او بخواهند و هم آخرت نيكوئى از او طلب كنند

  :گويد و در جاى ديگر بطور مطلق مى
β r& uρ)) }§ øŠ ©9 Ç⎯≈ |¡Σ M∼ Ï9 ω Î) $ tΒ 4((© të y™3  

براى انسان چه در امور دنيا و چه در امور آخرت چيزى            
  .باشد ه را كه سعى كرده نمىجز آنچ

امـور   به عقيده من يك ولى خدا آن كسى است كـه بهتـر بفهمـد، بهتـر بدانـد، در                   
سياسى و حكومتى بهتر اظهار نظر كند، مدير و مدبر بهترى باشـد و بـاألخره در تمـام                   

  .مسائل اجتماعى و اخالقى بهترين باشد
انـد و آن را      قدرت تصور كـرده   كسانى كه فقر را بهتر از ثروت و ضعف را بهتر از             

  .اند خارج» صراط مستقيم«اند از  شعار خود قرار داده
مگر آنكه در مـوارد اسـتثنائى و دنيـا و ثـروت و قـدرت مـانع پيـشرفت روح در                      
كماالت و معنويات بشود و نادر است كه در اين صورت بايـد دنيـا را فـداى آخـرت                    

  .نمود
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اولياء خدا  .  تا زمامدار مملكت اسالمى بشوند     بر اين اساس اولياء خدا بايد بكوشند      
اهل تزكيه نفس بايد در رأس مسئوليتهاى حكـومتى         . بايد در امور مملكتى دخالت كنند     

و باألخره اولياء خدا بايد زمينه تصاحب حكومت زمين را در خود به وجود              . واقع شود 
و  2و مظلـومين  1منينزيرا پروردگار متعال وعده اين همه را به صـالحين و مـؤ    . بياورند

χ :اوليــــاء خــــود داده و در يــــك كلمــــه فرمــــوده r&)) uÚ ö‘ F{ $# $ yγ èO Ì tƒ y“ ÏŠ$ t6 Ïã 

š((χθ ßs Î=≈ ¢Á9   ).رسد يعنى زمين به ارث به بندگان صالح خدا مى($#3
بنابراين در تمام امور اجتماعى و حكومتى و سياسى در مرحله اول بايد صالحين و               

و از همين جا    . الت كنند و زمام امور را در دست بگيرند        واصلين و سالكين الى اللّه دخ     
هستند معتقدند كـه بايـد فقيـه اهـل           است كه تمام فقهائى كه قائل به حكومت اسالمى        

تزكيه نفس در تمام امور اجتماعى دخالت كند و واليت مردم مسلمان را به عهده داشته 
  .باشد
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  »واليت فقيه«
 بهتر توانسته باشيم اثبات كنيم به مسأله مهمى كه          در اينجا براى آنكه مطلب فوق را      

به خاطر آنكه يكى از فالسفه معـروف ايرانـى          .... المللى   چندى قبل از سوى مجلّه بين     
الحكمـه و  «كند طبق اظهار آن مجلّه مطلبى را به اشتباه در كتاب  كه در اروپا زندگى مى 

كنيم متن سؤال و جـوابى       اره مى مطرح كرده بود، از من سؤال كرده بودند اش        » الحكومه
  :كه شده اين گونه است

  :سؤال
اند كه واليت فقيـه در اسـالم، اصـلى           بعضى مدعى شده  

نداشــته و بلكــه مخــالف اســالم اســت، نظــر شــما در ايــن 
  خصوص چيست؟

  :پاسخ
) صـلى اللّـه عليـه و آلـه        (» پيغمبـر اسـالم   «از روزى كه    

جز حكومت  مبعوث شد و دين مقدس اسالم را آورد هدفى          
قوانين اسالم بر جهان و يا الاقـل بـر مردمـى كـه اسـالم را                 

اند نداشته واالّ بعثت آن حضرت عبث و آوردن دين           پذيرفته
  .فائده بوده است بى

و طبيعى است كه اگـر حكومـت و حاكميـت بخواهـد             
براى حـاكم حكومـت     » واليتى«وجود داشته باشد حتما بايد      

ر بـسيارى از امـور در هـر         زيـرا د  . اسالمى همـراه آن باشـد     
حكومتى بايد دست حاكم باز باشد و بتواند دخل و تـصرّفى      
: در امور مختلف مملكتى بكند و از نظر بعضى از دانشمندان          

زيرا حاكم بايد بتوانـد در     . حكومت جز واليت چيزى نيست    
و در ازاى آن بودجــه و . درآمــدهاى مملكتــى تــصرّف كنــد

 امور جزئى و كلّـى دخالـت       و در . مخارج مملكت را بپردازد   
و براى حـلّ و فـصل       . و يا الاقل حكم آن را بيان كند       . نمايد

امور، دستش باز باشد و اگر كـارى بـراى مـصلحت جامعـه              
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الزم است انجام دهد ولو آنكه بـا منـافع فـردى يـا افـرادى                
منافات داشته باشد بايد بتوانـد آن را تـصرّف كنـد و انجـام               

ست خيابـانى بـراى رفـاه حـال مـردم           مثالً اگر الزم دان   . دهد
بكشد و خانه كسى در وسط آن خيابان بـود در مرحلـه اول              
بايد صاحب خانه را راضى كند و اگر او راضى نشد كـار را              

المثل را به  تعطيل نكند و از واليت خود استفاده كند و قيمت        
  .او بدهد و خيابان را بكشد

ار آيـاتى   اين همان معنى واليت است كه در قرآن در كن         
و خلفـاء و    ) صـلى اللّـه عليـه و آلـه        (» پيـامبر اكـرم   «كه بـه    

جانشينان معصوم و پاكش حكومت بر مردم را عنايت كرده،          
: فرمايد واليت بر مردم مسلمان را هم مرحمت فرموده كه مى         

$ uΚ ¯Ρ Î))) ãΝ ä3 –Š Ï9 uρ ª! $# … ã& è!θ ß™ u‘ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ßϑ‹ É) ãƒ 

nο 4θ n= ¢Á9 $# tβθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# öΝ èδ uρ t((βθ ãè Ï.≡ u‘١  

يعنى ولى شما تنها خدا و رسول او و كسانى كـه ايمـان              
دارنـد و زكـات در حـال ركـوع           آورده و نماز را بـر پـا مـى         

  .دهند مى
  :فرمايد و نيز مى

 © É< ¨Ζ9 $#)) 4’ n< ÷ρ r& š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/ ô⎯ ÏΒ ö((Ν Íκ Å¦ àΡ r&2  
به مؤمنين از خودشان    ) ه عليه و آله   صلى اللّ (يعنى پيامبر   

  .در امورشان اولى و مقدم است
و خلفاء  ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيامبر اكرم «و امروز كه    

 ايـن   معصومش در بين مردم به صورت ظـاهر نيـستند طبعـاً           
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رسد زيـرا بـه      واليت و حاكميت به فقهاء و علماء اسالم مى        
  :اند رمودهف) عليه السالم(» امام عصر«صراحت 

وأما الحوادث الواقعـة فـارجعوا فيهـا الـى رواة حـديثنا         «
يعنـى در پيـشĤمدهاى     1.»فانّهم حجتى عليكم و أنا حجـة اللّـه        

جديد كه احكام آنها معلوم نيست بايد به آنهائى كه احاديث           
زيـرا  . فهمند مراجعـه شـود     كنند و مى   و مطالب ما را نقل مى     

هـستند كـه مـا دارا هـستيم و          آنها دليل و راهنماى حقـايقى       
  .حجت ما بر شمايند و ما حجت خداى تعالى هستيم

و  آفريده شـده  » مدنى بالطبع «عالوه بر اينها چون انسان      
شود، حتما بايد قوانينى     سعادتش در زندگى با مردم تأمين مى      

براى تنظيم امور زنـدگى دنيـائى او و حـلّ اختالفـات او بـا                
ا بتوانـد راحـت زنـدگى كنـد و          ديگران وجود داشته باشد ت    

طبيعى است كه بدون حكومت و حاكميت اين منظور عملى          
ــى ــود نم ــشر از   . ش ــراى ب ــدگى ب ــام دوران زن ــس در تم پ

ترين نيازمنديهايش داشتن حكومت و قوانين صحيح   ضرورى
  .و حاكميت و واليت است

در اينجا آيا بهتر اين است كـه بـشر بـراى زمامـدارى و               
طلـب و    بندوبار و جاه    يك فرد فاسق و بى     حاكميت بر خود،  

پيـامبر  «ظالم را انتخاب كند يا بكوشد بـا راهنمـائى قـرآن و       
و خلفاء معصومش فردى را كه      ) صلى اللّه عليه و آله    (» اكرم

داراى قدرت روحى و عادل و خداپرست و صددرصد بنـده           
و ) فهيم در امور و معـارف ديـن       : يعنى(خداى تعالى و فقيه     

پرسـتى   طلبى و جاه   ى نفس و بدون روحيه رياست     بدون هوا 
را انتخاب نمايـد و زمـام اختيـار بيـان قـوانين حكـومتى و                
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. مملكتى و اجراى آنها را به نحو احسن در اختيار او بگذارد           
و واليت او را قبول نمايند طبيعى است كه هيچ عاقلى تفـوه             

  .دهد كند و آن را بر اين ترجيح نمى به اين كالم نمى
) عليـه الـسالم   (» امـام عـسكرى   «براين همانگونه كـه     بنا

فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفـسه حافظـا لدينـه           «: فرمودند
يعنـى  1.»مخالفا على هواه مطيعا المر مواله فللعـوام ان يقلّـدوه      
فهمـد و    در غيبت ما كسى را كه حقايق و معارف دين را مى           

امتى است كه خود    تواند آنها را استنباط كند و داراى استق        مى
كند و به هر بادى ولو هر چـه          را از جميع تزلزالت حفظ مى     

  .لغزد تند باشد نمى
دارد و مواظب حـدود      در صراط مستقيم دين قدم بر مى      

  .و حافظ دين واقعى است كه آن را انتخاب كرده است
هاى دل خود كارى ندارد و بلكه بـا جهـاد بـا              با خواسته 

رى گذاشـته و بـا آن مخالفـت         نفس هواهاى نفـسانى را كنـا      
  .كند مى

بنده خدا است و حقيقـت عبوديـت را در وجـود خـود              
اين چنين كسى را بـراى      . پياده كرده و مطيع اوامر الهى است      

رهبرى انتخاب كنيد و بر عموم مردم اگر فقيـه نيـستند الزم             
است از اين چنين كـسى تقليـد كننـد و واليـت او را قبـول                 

  .نمايند
ت فقيه را از جانب عقل و دين پذيرفت و          پس بايد والي  

ترين دستورات دينى و عقلى و       ترين و اصيل   آن را از اساسى   
  .دانست» صراط مستقيم«
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  »رسومات«
در بسيارى از مسائل و اعمال و رسومات بشر عمالً و اعتقادا در هر مذهب و دينى                 

كم آن را منتـسب      معنا كه كم   كه باشد متأسفانه دچار يك مشت خرافات و رسومات بى         
  .شود به دين و حقيقت و واقعيت نموده مى

رفتـه   ما به مذاهب و اديان ديگر با آنكه بيشترين سهم را در اين جهت دارند و رفته      
اند كارى نداريم ولى در دين مقدس اسالم هم با همه كوششى             دين خود را از بين برده     

اند بسيارى از اين انحرافـات       مودهكه رهبران دينى براى حفظ آن از اين گونه خرافات ن          
و خرافات وارد شده كه بايد سالك الى اللّه متوجه آنها باشد و از آنها دورى كند تـا از                    

  .صراط مستقيم خارج نشود
اى  شكن باشد و رسومات و عاداتى كه جامعـه         جمعى معتقدند كه نبايد انسان سنّت     

در فرمانى كه بـه     ) عليه السالم (المؤمنين  اند از بين ببرد زيرا موال امير       با آن خوى گرفته   
  :فرمايد مالك اشتر داده مى

وال تنقض سنّة صالحه عمـل بهـا صـدور هـذه االمـه و               «
  .»اجتمعت بها االلفه و صلحت عليها الرعية

اند و   يعنى اگر به سنّت خوبى مردم مسلمان خوى گرفته        
 اند و اجتماع آنها به آن مأنوس شده است و          به آن عمل كرده   

مايه اصالح اهل مملكت است نقض نكن و بلكه آن را براى            
  .آنها حفظ نما

اين مطلب تا جائى صحيح است كه رسومات جـاى حقـايق            : گوئيم ما در پاسخ مى   
و بدعت جاى دستورات واقعى مذهبى را اشغال نكنـد واالّ اگـر گفتـيم               . دينى را نگيرد  
ده كه هر چه را يـك ملّـت و يـا يـك              اين بو ) عليه السالم (» اميرالمؤمنين«منظور مولى   

جامعه ترسيم نمودند و بدعت گذاشتند از نظر اسـالم بايـد تأييـد شـود طبعـا در دراز                    
مدت دين از صراط مستقيم خـارج شـده و دسـتخوش هوسـهاى مـردم جاهـل واقـع                    

  .ماند رفته از اسالم جز اسمى باقى نمى گردد و رفته مى
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ى را كه صالحه است يعنى مفيد بـراى مـردم           بنابراين يقينا آن حضرت نقض سنّتهائ     
گيرد منظور   شود و هيچگاه بجاى احكام دينى قرار نمى        است و جزء دين محسوب نمى     

  .اند فرموده
مثالً عيد نوروز براى ايرانيان يك عيد باستانى و سنّتى است و بـراى اصـالح ذات                 

م بـدان خـو   البين و رفع اختالفات مخصوصا در بين فاميـل مفيـد اسـت و چـون مـرد          
اند نبايد حاكم مسلمين آن را نقض كند اما اگر جنبه مذهبى به آن دادنـد و آن را                    گرفته

اى از قدرت و عظمت رسانيدند كه ضـررهاى زيـادى بـراى ديـن و آبـروى                   به مرحله 
  . خيرمسلمين داشت باز هم جائز است؟ قطعاً

را مـستحب و لحظـه      اش   لذا اگر ما به عيد نوروز آن قدر اهميـت داديـم كـه روزه              
كه اگر كـسى    » چهارشنبه سورى «ساز و شب چهارشنبه قبلش را        تحويلش را سرنوشت  

آن شب از روى آتش عبور نكند سرخ رنگ و سرحال تا آخر سال نخواهد بود و سفره 
هفت سينش را داراى كرامات و مايه رفع بليات و تا سيزده روزش جشن و پايكوبى و                 

اش نحس و كلّى خرافات ديگر كه بعـضى از آنهـا             روز سيزده بندوبارى و    همه گونه بى  
مايه فساد و بعضى مايه آبروريـزى و مـتّهم نمـودن ديـن اسـالم و مـردم مـسلمان بـه                   

عليـه  (» علـى بـن ابيطالـب     « از صراط مستقيم خارج است و منظور         خرافات است يقيناً  
  .اينها نبوده است) السالم

افات بدون كنترل بخواهند در دين رخنه كنند        بنابراين اگر اين گونه رسومات و خر      
كم آنها جاى حقايق دينى را پر كنند روزى سرنوشت دين مقدس اسالم به آنچـه                 و كم 

  .بر سر مسيحيت امروز آمده خواهد آمد
لذا الاقل اهل تزكيه نفس بايد بكوشند تا از ايـن گونـه خرافـات دور باشـند و در                    

  .صراط مستقيم دين حركت كنند
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  »غيبت كردن«
يعنـى مـسلمانى پـشت سـر     . بدون ترديد يكى از گناهان بزرگ غيبت كردن اسـت         

خواهد ديگران از آن مطّلـع شـوند بـراى           مسلمان ديگر، عيوب و گناهانى را كه او نمى        
  .اى ندارد بگويد مردمى كه اطّالع آنها از آن گناه فائده

ت و روايات بسيارى هم آن      اين گناه به خاطر فساد شديدى كه دارد از زنا بدتر اس           
كند اما مردم مسلمان آن قدرى كه از زنا و زناكـار تنفّـر دارنـد از غيبـت و                     را تأييد مى  

زيرا در صراط مستقيم نيستند و مذاق خـود را بـا مـذاق شـرع          . كننده تنفّر ندارند   غيبت
  .اند تطبيق نداده

كننـده را    از زنا و غيبت   تر   واالّ بايد همان گونه كه دين مقدس اسالم غيبت را زشت          
مردم مسلمان هم اگر در صراط مستقيم باشند بايد همـين گونـه            . داند بدتر از زناكار مى   

  .فكر كنند تا اعوجاجى در افكار و اعمال و عقايد نداشته باشند
خواهند ماشين روح و وجودشان با سرعت به طرف      بنابراين سالكين الى اللّه كه مى     

دهند در تطبيـق   ها برابر از كسانى كه به اين سير اهميت نمى       كمال حركت كند بايد صد    
روحيات خود و هماهنگى مذاق خود با مذاق شرع كوشـا باشـند زيـرا ديگـران ماننـد                   

اى هستند كه ماشين خود را در پاركينگ پـارك كـرده و حركتـى ندارنـد و اگـر                     راننده
 انحرافـى حاصـل     فرمان ماشينشان را هر مقدار به طـرف راسـت يـا چـپ بچرخاننـد               

اى است كه با سرعت در جـاده در   شود ولى اگر يك سالك الى اللّه كه مانند راننده      نمى
كنـد و هـالك      هـاى خطرنـاك سـقوط مـى        حركت است اين كار را بكند قطعـا در دره         

رسد بنابراين يكى از تكاليف سالكين الى اللّه اين است  شود و يا الاقل به مقصد نمى مى
 همان گونه كه دين، غيبت را از زنا و غيبت كننـده را از زناكـار بـدتر                   كه كوشش كنند  

كننـد   داند آنها هم اينها را از آنها بدتر بدانند و همان گونه كه با زناكار معاشرت نمى                مى
  .كننده معاشرت ننمايند كنند از غيبت دورى كنند و با غيبت و از زنا دورى مى
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  »ازدواج موقّت«
جامعه مسلمان امروز از صـراط مـستقيم ايـن اسـت كـه ازدواج               يكى از انحرافات    

موقّت را با همـه اهميـت و اسـتحبابش كـار زشـتى دانـسته و عـاملينش را انـسانهاى                      
  .دانند شهوترانى مى

اهميـت و مـصالح آن و   » عوامـل پيـشرفت  «و كتـاب  » شـبهاى مكّـه   «ما در كتـاب     
د در اينجا يادآور شويم اين است كه        ولى مطلبى را كه باي    . ايم استحبابش را توضيح داده   

چرا بايد مسلمانان زن يا مرد آن قدر از صراط مستقيم انحراف داشـته باشـند كـه ايـن                    
اعتـراض  ) علـيهم الـسالم  (» ائمه اطهار«عمل را زشت و ناپسند بدانند و حتّى گاهى به       
  .اند داشته باشند كه چرا به اين عمل مبادرت داشته

چه زن باشد و يا مرد، بايد همان گونه كه دين مقدس اسالم اين              لذا سالك الى اللّه     
عمل را مستحب دانسته او هم مستحب بداند و معنى مستحب اين است كه آن محبوب 
خدا و اولياء خدا است و كارى كه محبوب خدا و اوليائش باشد بد و زشـت نخواهـد                   

حيح فكر نكند و آن را طبق       بود و تا زمانى كه سالك الى اللّه اين مسأله را درست و ص             
  .دستور الهى خوب و مطابق مصلحت جامعه نداند در صراط مستقيم قرار نگرفته است

  
  »صراط مستقيم و شهوت«

هـاى نفـسانى اسـت كـه در اصـطالح و لغـت آن را شـهوت                   انسان داراى خواسته  
  .نامند مى

كوشش نمايد  سالك الى اللّه در مرحله صراط مستقيم بايد شهوتش را كنترل كند و              
هاى خداى تعالى و معصومين تطبيـق نمايـد در ايـن             هايش دقيقا با خواسته    كه خواسته 

تـر باشـد او      هـاى او هـر چـه قـوى         صورت يعنى با كنترل كامل اگر شهوت و خواسته        
  .تر است تر و قوى انسانى كامل
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اند كه سالك الى اللّه بايد شهوت جنسى خود را سركوب كنـد و               بعضى گمان كرده  
يا آن را از بين ببرد و حال آنكه بهتر اين است كه بگوئيم بايد شهوتش را كنترل كند و                    

  .تنها به حالل اكتفا نمايد
θ#) :خداى تعالى در قـرآن مجيـد فرمـوده         ßs Å3Ρ r& uρ)) 4‘ yϑ≈ tƒ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎫ Ås Î=≈ ¢Á9 $# uρ ô⎯ ÏΒ 

ö/ ä. ÏŠ$ t6 Ïã öΝ à6 Í← !$ tΒ Î) uρ 4 β Î) (#θ çΡθ ä3 tƒ u™ !# t s) èù ãΝ Îγ ÏΨ øó ãƒ ª! $# ⎯ ÏΒ ((⎯ Ï& Î# ôÒ sù١  

θ#: و فرموده ßs Å3Ρ $$ sù)) $ tΒ z>$ sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ Ï...™ !$ |¡ ÏiΨ9 $#((٢   
» على بن ابيطالـب   « و مرآت الكمال از      67در كتاب وسائل الشيعه جلد دوم صفحه        

نقل شده كه فرموده جمعى از صحابه معاشرت با زنها و طعام خوردن در ) عليه السالم(
پيغمبـر  «السلمه ايـن خبـر را بـه          ام.  شب را بر خود حرام كرده بودند       روز و خواب در   

آيا شما از زنهـا  : آن حضرت به نزد آنها رفت و فرمود. داد) صلى اللّه عليه و آله    (» اكرم
كنم و روزها غـذا      روم و با آنها معاشرت مى      كنيد و حال آنكه من نزد زنها مى        دورى مى 

و از  . (از راه و روش من سرپيچى كند از من نيست         خوابم هر كس     خورم و شبها مى    مى
  ).صراط مستقيم خارج است

  : در اين هنگام خداى تعالى اين آيه را نازل فرمود
ω)) (#θ ãΒ Ìh pt éB ÏM≈ t6 Íh‹ sÛ !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# ö((Ν ä3 s93  

ايم كـه    ما قسم خورده  : عرض كردند كه  ) صلى اللّه عليه و آله    (» پيامبر اكرم «آنها به   
ω)) ãΝ: اين آيه نازل شد   . رها را انجام دهيم   اين كا  ä. ä‹ Ï{# xσ ãƒ ª! $# Èθ øó ¯=9 $$ Î/ þ’ Îû ö((Ν ä3 ÏΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4   و

  .كند تان نمى خوريد مؤاخذه اى كه مى يعنى خداى تعالى به قسمهاى بيهوده
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زنها را دوست   ) صلى اللّه عليه و آله    (» رسول اكرم «سالك الى اللّه بايد به پيروى از        
كسى كه  : فرمود) عليه السالم (» امام صادق «. و از معاشرت با آنها لذّت ببرد      داشته باشد   

  .دارد زنها را هم بيشتر دوست خواهد داشت ما را بيشتر دوست مى
معاشرت با زنهـا   برند لذّت مردم در دنيا و آخرت بيشترين لذّتى را كه مى       : و فرمود 

ـ              برنـد از خوردنيهـا و       ا زنهـا مـى    است و اهل بهشت آن لذّتى را كه از ازدواج و نگاه ب
يكى از صفات انبياء اين است كـه آنهـا زنهـا را             : برند و فرمود   آشاميدنيهاى بهشت نمى  

  .دوست دارند
و مستحب است كه مرد مكرّر به همسرش بگويد من تو را دوسـت دارم و از ايـن                  

  .راه محبت ايجاد كند
ادى براى آنها وجود دارد كه      و كسى كه با زنى ازدواج موقّت نمايد اجر و ثواب زي           

اند خلق   يكى از آن اجرها اين است كه خداى تعالى مالئكه زيادى كه از حساب خارج              
كند  كند تا براى آنها تا روز قيامت استغفار كنند و بر كسى كه از اين عمل دورى مى                  مى

  .آيد لعنت نمايند و يا بدش مى
) صلى اللّه عليه و آله(» پيامبر اكرم«ه بنابراين سالك الى اللّه بايد در اين جهت هم ب

  .اقتداء كند و فكر خام اينكه شهوت جنسى را بايد از بين برد از سر خود بيرون كند

  
  

  »غضب«
غضب از صفاتى است كه بايد كنترل شود و اگر كنترل نشود شيطان كـامالً از ايـن                  

بـراى اغـواء مـردم      كند شيطان محرّك قوه غضبيه است و از ايـن راه             صفت استفاده مى  
بـه مـسائلى در ايـن بـاره اشـاره           » در محضر اسـتاد   «ما در كتاب    . ها كرده است   استفاده
  .كند اشاره شود اى كه مسأله را كامالً روشن مى ايم ولى بد نيست در اينجا به قضيه كرده



  ــــــــــــــــــــــــ         اهللا الي سير     ــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            284  

 نوشته شده و    1357در سال   » پرواز روح «دانيد كه كتاب     شما خوانندگان محترم مى   
انـد حتّـى شـما هـم         ر با مطالعه آن به معنويات و روحيات باالئى دست يافتـه           صدها نف 

دانيد حـدود    توانيد آن را تجربه كنيد تا صدق كالم ما بر شما واضح شود و شما مى                مى
پانزده كتاب در اهميت اين كتاب تا امروز نوشته شده كه مـن از طبـع آنهـا جلـوگيرى         

اى كه از صراط مستقيم انحراف داشته باشد      حتّى كلمه دانيد اين كتاب     ام و شما مى    كرده
ها مرتبه در جمهورى اسالمى ايران با اشرافى كه روحانيت           شود واالّ ده   در آن ديده نمى   

شد و جمع زيادى به آن و به سير و سـلوك گـرايش               آگاه بر آن دارند تجديد طبع نمى      
  .كردند پيدا نمى

هـست بنـاى سمپاشـى عليـه ايـن كتـاب را             اما يكى دو نفر حاال به خاطر هر چه          
نمودند و شيطان مرتّب مرا به غضب كردن بر آنها و نفرين و جواب تندى به آنها دادن                  

دادند و شـيطان ايـن       كرد و در هر دفعه كه اعمال آنها را مردم به من تذكّر مى              وادار مى 
را زيـر   نمود بخصوص در يك شب كه شنيدم كسى در كتابى مـ            ها را به من مى     وسوسه

نشستم  سؤال به خاطر نوشتن اين كتاب برده و مرا دروغگو معرّفى كرده، رو به قبله مى               
$خواندم تا شرّ شيطان از مـن رفـع شـود،             و اين آيه شريفه را مكرّر مى       uΖ −/ u‘)) ö Ï øî $# $ oΨ s9 

$ oΨ ÏΡ≡ uθ ÷z \} uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# $ tΡθ à) t7 y™ Ç⎯≈ yϑƒ M} $$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øg rB ’ Îû $ uΖ Î/θ è= è% yξ Ïî t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 (#θ ãΖ tΒ# u™ !$ oΨ −/ u‘ y7 ¨Ρ Î) 

Ô∃ρ â™ u‘ î((Λ⎧ Ïm §‘١  
كن ذئبـا واالّ    «: اند نفرموده) عليهم السالم (» ائمه اطهار «مگر  : گفت شيطان به من مى   

  .»اكلتك الذئاب
اين انسانهاى خوب ولو يك اشتباه كرده باشـند كـه گـرگ             : گفتم من در جواب مى   

  .نمائى كنى و غضب مرا تحريك مى شدن مىشوند كه تو مرا وادار به گرگ  نمى
اند مگر نه اين طور است كه هزارها نفر بوسـيله            اينها سد راه خدا شده    : گفت او مى 

  .اند اين كتاب هدايت شده
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آنها خودشان با وجدانشان بايد بفهمند كه كسى كه سد راه خدا باشـد           : گفتم من مى 
كـنم و    ا نباشم به آنهـا تـوجهى نمـى        ولى من به خاطر همان كه سد راه خد        1.كافر است 

  .نمايم نسبت به آنها غضب نمى
انسان بايد غضبش را در مقابل ضايع شدن حقّش اعمال كند مگـر نـه               : گفت او مى 

  .سازد گاهى ظالم را مظلوم مى: اند اين طور است كه فرموده
انـد كـه     آن مطلب ديگرى است مردم وجدان دارنـد و در قـرآن خوانـده             : من گفتم 

شنوند و   آنها كلمات را مى   : اى تعالى اولوااللباب و صاحبان عقل را ستوده و فرموده         خد
اگر سـخنان او    . بايد كتابهاى من باشد و كتاب او هم باشد        . كنند بهترينش را انتخاب مى   

 بهتـر بـود ايـن را    »پـرواز روح «بهتر بود آن را مردم انتخاب خواهند كرد و اگر كتاب       
  .كنند انتخاب مى
كننـد نقـاط     تو از نويسنده و گوينده و كسانى كه عليه تو سمپاشى مـى            : گفت او مى 

توانى آنها را با همان حربه بكوبى و در بين مـردم منتـشر    ضعف زيادى اطّالع دارى مى 
محـال اسـت كـه مـن اخـالق          : كنى اينجا ديگر غضبم به شيطان زياد شد و به او گفتم           

 از دست بدهم و اميدوارم تا زنده هـستم          اسالمى را به خاطر هواى نفسم و وسوسه تو        
  .خواهد بوسيله غضب به مؤمنان مرا اغوا كند محفوظ مانم از شرّ شيطان كه مى

خيـزد و    سالكين الى اللّه بايد بدانند كه شيطان گاهى بـه طرفـدارى انـسان بـر مـى                 
  .خواهد انسان را به پرتگاه ضاللت پرت كند مى

 دست انسان باشد كه هر كجا خداى تعـالى اراده           بنابراين بايد مهار غضب كامالً در     
  .فرمود آن را اعمال كند
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  »نظافت و زينت«
يكى از مسائلى كه بايد سالك الى اللّه در طول مسيرش به سوى خدا رعايت كنـد                 
نظافت ظاهرى است اين نظافت بايد از هـر گونـه افـراط و تفريطـى بـه دور باشـد و                      

سـتورات آن قـرار بگيـرد بكوشـد كـه در ايـن              صددرصد در صراط مـستقيم ديـن و د        
  .خصوص به وسواس بيفتد

سالك الى اللّه نبايد دهان و يا بدنش بوى تعفّن بدهـد از خـوردن سـير و پيـاز در                     
) صلى اللّـه عليـه و آلـه       (» پيامبر اسالم «جلسات خوددارى كند، لباسش تميز باشد زيرا        

: فرمـود ) عليه الـسالم  (» على«و  1.ردب لباس شستن هم و غم و حزن را از بين مى          : فرمود
  .برد لباس تميز حزن و هم و غم را از بين مى

  .سالك الى اللّه الاقل يك روز در ميان استحمام كند و بدن خود را تميز نگه دارد
سالك الى اللّه بايد شاربش را كوتاه كند و شارب گذاشتن و ريش تراشيدن انـسان                

  .كند را از صراط مستقيم خارج مى
  .الوضو باشد تواند دائم سالك الى اللّه بايد هميشه خود را معطّر نگه دارد و تا مى

سالك الى اللّه بايد دهان و دنـدانش را تميـز نگـه دارد و الاقـل در شـبانه روز دو                      
  .خالل نمايد مرتبه مسواك كند و بعد از هر غذا بخصوص غذاهاى گوشتى را

ينت كنند، لباس لطيف و محـرّك شـهوت         زن و شوهر بايد براى يكديگر خود را ز        
زينت مرد در داشتن انگشتر و موى سر و ريش مناسب و . جنسى براى يكديگر بپوشند 

  .حرام است كه ريش خود را بتراشد
وقتى خداى تعالى   : نقل شده كه فرمود   ) صلى اللّه عليه و آله    (» رسول اكرم «زيرا از   

 پروردگـارا ايـن چيـست؟ خـداى         :به حضرت آدم ريش عنايت كرد آدم سؤال كرد كه         
  .اين ريش است كه براى تو و مردان از اوالد تو تا روز قيامت زينت است: تعالى فرمود
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و بكوشند تمام زينت و زيور و آرايششان براى يكديگر باشـد بخـصوص زن كـه                 
  .صددرصد بايد لباس و زيور و زينت و آرايشش براى شوهرش باشد

 معطّر نگه دارند و آينه در اطاق داشته باشـند           و مستحب است اطاق خواب خود را      
اند قبل از آنكه     و در آينه نگاه كنند اگر سر و صورتشان آلودگى دارد و متوجه آن نبوده              

  .همسر بفهمد آن را برطرف كنند
  

  »ازدواج«
توانـد   خواهد صددرصد در صراط مستقيم باشد بايد تـا مـى           سالك الى اللّه اگر مى    

زيـرا احاديـث در اهميـت       .  ازدواج دائم و يا الاقل موقّـت بكنـد         مجرّد زندگى نكند و   
  .ازدواج و استحباب نفسى آن بسيار است

: نقل شـده كـه فرمـود      ) صلى اللّه عليه و آله    (» رسول اكرم «در بعضى از روايات از      
اش او را مالقات نمايـد       خواهد خدا را مالقات كند با زوجه       كسى كه دوست دارد و مى     

. داشته باشد نمازش هفتاد برابر بهتـر از كـسى اسـت كـه مجـرّد باشـد                 و كسى كه زن     
خواهد بـه لقـاء پروردگـار نائـل          بنابراين براى سالك الى اللّه الزم است و كسى كه مى          

  .تواند در صراط مستقيم دين باشد گردد بايد همسر انتخاب كند واالّ نمى
دير معيشت كنـد زيـرا      سالك الى اللّه بايد براى زندگى متوسط خود و همسرش تق          

الكمال كل الكمال التفقّه فى الدين والصبر على النائبه و تقدير       «:فرمود) عليه السالم (امام  
  1.»المعيشه

اول آنكه انسان در دينش فهيم      : يعنى همه كماالت انسانى در سه چيز خالصه شده        
  .گيرى كند ازهآنكه معيشت خود را اند: سوم. آنكه بر مشكالت صبر كند: دوم. باشد

سالك الى اللّه بايد بكوشد كه زندگى دنيائيش خوب و هم زندگى اخرويش كامـل               
باشد و كسى كه در خانه بنشيند و به دعـا و عبـادت مـشغول باشـد خـدا روزيـش را                       
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رساند مگر آنكه عقب كسب و كار حركت كند و بـراى خـود و همـسرش طلـب                    نمى
  .رزق حالل نمايد

جمعـى از امـتم دعايـشان مـستجاب         : فرمـود ) لّه عليه و آلـه    صلى ال (» پيامبر اكرم «
كسى كه در خانه بنشيند و بگويد خدايا روزى مرا برسـان و از              ) از آن جمله  (شود   نمى

مگر من براى تو راه     : گويد خانه بيرون نيايد و در پى روزى نرود خداى تعالى به او مى            
  1.ام ام قرار نداده ه به تو دادهطلب رزق و فعاليت در روى زمين با جوارح سالمى ك

بنابراين يك سالك الى اللّه بايد براى اهل و عيـالش طلـب روزى كنـد و زنـدگى                   
  .مرفّهى براى همسر و اهل و عيالش به وجود بياورد تا از صراط مستقيم خارج نشود

  
  

  »آداب معاشرت«
عاشـرت كنـد    سالك الى اللّه بايد از نظر زندگى اجتماعى در ميان مردم به نحوى م             

  .اخالق او بايد بهترين اخالق باشد. كه همه او را الگوى انسان كامل بدانند
اش وفـا    راستگو باشد و به وعده    . مردم را دوست بدارد تا همه او را دوست بدارند         

. كظم غيظ كند و در مقابل حسودها صـبور باشـد          . با حيا باشد و مردم را عفو كند       . كند
با دوستان مروت داشته باشـد و بـا         . ت به قلبش باز شود    كم حرف بزند تا ابواب حكم     

  .دشمنان مدارا كند
» پيامبر اكـرم  «اگر كسى به او بد كرد و بعد معذرت خواست عذرش را بپذيرد زيرا               

كـسى كـه    : وصـيت فرمـوده   ) عليه السالم (» على بن ابيطالب  «به  ) صلى اللّه عليه و آله    (
كند چه او راستگو باشد يا دروغگو نپذيرد بـه   ىعذر ديگرى را وقتى او خود را تبرّى م    

  .شود شفاعت ما نائل نمى
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اگر كسى به تـو فحـش داد و او در           : به فرزندش فرمود  ) عليه السالم (» امام سجاد «
  .طرف راستت بود و آمد به طرف چپت و از تو عذر خواست فورا عذر او را قبول كن

صلى (» پيغمبر اكرم «د هم سالم كند زيرا      سالك الى اللّه بايد به همه سالم كند و بلن         
ترين مردم كسى است كه به مسلمانى برخـورد كنـد و بـه               بخيل: فرمود) اللّه عليه و آله   
  .آنها سالم نكند

سالكين الى اللّه بايد با يكـديگر بـا كمـال صـميميت روبـرو شـوند و از مالقـات                     
  .ورد باشندبرخ يكديگر خرسند گردند لبانى متبسم داشته باشند و خوش

  .طلبى برحذر باشند و در مقابل مردم متواضع باشند از رهبانيت و عزلت
در باب جلب دوستان از نظر اسالم       » اتّحاد و دوستى  «و باالخره آنچه من در كتاب       

  .ام عمل كنند نوشته
  

  »ادعيه و اذكار«
ت بدهد سالك الى اللّه بايد كوشش كند كه به اين مرحله از همه مراحل بيشتر اهمي

و بوسيله اين اذكار و اوراد قرآنيه خود را در صراط مستقيم و در جاده ديـن اسـتوار و                    
  .قدم نگه دارد ثابت

  :دانم در اينجا اشاره به چند نكته را الزم مى
خداى تعالى در قرآن مجيد بسيارى از اذكار و عبـادات را بـا خواصـشان بيـان                   ـ1

زيرا قـرآن شـفا و     . ه بايد از آنها بيشتر استفاده كند      كرده كه در مرحله اول سالك الى اللّ       
شود پـس بايـد    رحمت براى مؤمنين است و چون سالك الى اللّه از مؤمنين انتخاب مى    

  .از اين شفاخانه الهى كمال استفاده را بكند
 در قرآن اگر ذكرى يا وردى دستور داده شده كه مثالً صبح و شـب بايـد گفتـه                    ـ2

بنابراين عددش يا بايد بوسيله روايات مـشخّص شـود و           . شدهشود تعدادش مشخّص ن   
از صراط مستقيم خـارج      يا بايد از استاد و مجتهد و متخصص فن كه صددرصد بدانيم           
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شود استفاده كنيم و يا بايد به قصد رجاء يك تعدادى آن ذكر را كه حالمان ايجاب                  نمى
  .كند تكرار نمائيم مى

شود به قصد رجـاء انجـام داد ولـى بعـضى از              مىـ بعضى از اعمال و عبادات را        3
تواند به   گردد نمى  حالى و يا قساوت مى     داند موجب خستگى و بى     عبادات كه انسان مى   

دانـيم مطلـوب نيـست نبايـد اميـد           زيرا چيزى را كـه مـى      . قصد رجاء آن را انجام دهد     
  .مطلوب بودن را به آن داشته باشيم

     اى كه در قرآن وارد شده هم از همـين قبيـل             هخواندن آيات قرآن و عبادات مستحب
ايـستند   بخصوص كه خود قرآن افرادى را كه با كسالت و خستگى بـه نمـاز مـى       . است

Ÿω :گويد مذمت فرموده و مى    uρ)) tβθ è? ù' tƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# ω Î) öΝ èδ uρ 4((’ n<$ |¡ à2 1      يعنـى بـه طـرف
  .حالى روند مگر با حال كسالت و بى نماز نمى

دهد تعدادش را نفرموده و   اذكار و اوراد و اعمالى را كه دستور مىبعاًـ در قرآن ط4
كنـد ولـى انـسان بايـد خـودش متوجـه ايـن               حتّى كمتر زمان و مكـانش را بيـان مـى          

مثالً اگر به كارگرى گفتند اين ميخ را به ديـوار بكـوب ديگـر الزم                . خصوصيات بشود 
زيرا هـدف دسـتوردهنده كوبيـدن       . نيست به او بگويند چند مرتبه چكش روى آن بزن         

همچنين مقصود از خواندن آيـات      . هاى چكش بر آن    ميخ به ديوار است نه تعداد ضربه      
بردن به حقايق آن و رسوخ معناى آن در قلب و جان انسان است حاال شما به                  قرآن پى 

لكه كند اگر گفتيد و يا خوانديد مانعى ندارد و ب هر تعدادى كه اين مسأله تحقّق پيدا مى
  .بايد به همان تعداد بگوئيد

  .اند كه در شبانه روز چند ركعت نماز بخوانيد يا آنكه مثالً در قرآن نگفته
  .اند تعداد اين ركعات را تعيين فرموده) عليه السالم(اما امام معصوم 

بنابراين اذكار و ادعيه قرآنيه را يا بايد آن قدر تكرار كنيد كه مداومت بر آن صـدق                  
ر اعماق وجود و قلبتان رسوخ نمايد و يا استاد مجتهد و متخصص در اين فـن  كند و د  

  .تعداد ذكر را از روايات استنباط نمايد و به شما دستور دهد
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  »چند دعا و ذكر از قرآن«
صراط «اگر كسى اين آيات را به قصد رجاء و به قصد دعا براى موفّقيت در مرحله 

  .بودبخواند بسيار مفيد خواهد » مستقيم
ـ  $ :همه روزه تـا چهـل روز بخوانـد    يك  tΡ Ï‰ ÷δ $#)) xÞ≡ u Å_Ç9 $# tΛ⎧ É) tG ó¡ ßϑ ø9 $# xÞ≡ u ÅÀ t⎦⎪ Ï% ©! $# 
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  .و اگر چهل مرتبه در هر روز بخواند بهتر است

 وارد شده كه خداى تعـالى دربـاره ايـن           )عليه السالم (» اميرالمؤمنين«در روايت از    
  :قسمت از سوره فرمود

ام آن چيزى خواهد بود كه سؤال كرد و من هم  اين براى بنده من است و براى بنده   
براى او اجابت كردم و به او عطا خواهم نمود آنچه را آرزو دارد و مـن او را از آنچـه                      

  2.ترسد در امان قرار دادم مى
هر روز هفت مرتبه يا هفتاد مرتبه بخواند براى شـفاى روح            سوره حمد را اگر      ـدو

  .از هر گونه افراط و تفريط بسيار مفيد است
< :ـ در اين مرحله مكرّر در شبانه روز بگويد سه §‘)) ’ ÎΤ ÷Š Î— (($ Vϑ ù= Ïã3  

$: در شبانه روز به قصد رجاء و دعا بسيار بگويد ـچهار uΖ−/ u‘)) ö Ï øî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡ uθ ÷z \} uρ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# $ tΡθ à) t7 y™ Ç⎯≈ yϑƒ M}$$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øg rB ’ Îû $ uΖÎ/θè=è% yξÏî t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 (#θãΖ tΒ# u™ !$ oΨ −/ u‘ y7 ¨Ρ Î) Ô∃ρ â™u‘ 

î((Λ⎧ Ïm §‘4  

                                                 
 .7و6ات ه آيفاتحسوره   -1

 .32 صفحه 2مرآت الكمال جلد   -2

 .114سوره طه آيه  -3

 .10سوره حشر آيه  -4
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$ :در ايـن مرحلـه بـسيار بگويـد     ــ  پـنج  oΨ −/ u‘)) $ ¨Ψ tΒ# u™ ö Ï øî $$ sù $ uΖ s9 $ uΖ ÷Η xq ö‘ $# uρ |MΡ r& uρ ç ö yz 

t((⎦⎫ ÏΗ ¿q≡ §9 $#١   

ـ     ـ شش $ :ه قـصد رجـاء مكـرّر بگويـد        در اين مرحله ب uΖ −/ u‘)) Ÿω $ uΖ ù= yè øg rB Zπ uΖ ÷F Ïù t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 

(#ρ ã x x. ö Ï øî $# uρ $ uΖ s9 !$ oΨ −/ u‘ ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& â“ƒ Í• yè ø9 $# Þ((ΟŠ Å3 pt ø: $#2  

$: در ايـن مرحلـه بـسيار بگويـد       ــ  هفت uΖ −/ u‘)) $ uΖ Ï?# u™ ⎯ ÏΒ y7Ρ à$ ©! Zπ tΗ ôq y‘ ø⋅ Äh yδ uρ $ oΨ s9 ô⎯ ÏΒ 

$ tΡ Ì øΒ r& ((# Y‰ x© u‘3   

≅ :ـ در اين مرحله به قصد دعـاء بـسيار بگويـد            هشت yè ô_ $# uρ)) ’ Ík< tβ$ |¡ Ï9 5− ô‰ Ï¹ ’ Îû 

t((⎦⎪ Ì Åz Fψ $# 4  

!: ـ در اين مرحله ورد خود، اين آيه را قرار دهد و بگويد             نه $# uρ)) “ Ï‰ öκ u‰ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 

4’ n< Î) :Þ≡ u ÅÀ 5((ΟŠ É) tG ó¡ •Β٥  

Νالكرسـى را تـا       ةيدر اين مرحله آ    ـ ده èδ)) $ pκ Ïù š((χρ à$ Î#≈ yz 6       بخوانـد كـه مفيـد
  . است
  
  

                                                 
  .109منون آيه سوره مؤ  -1
  .5سوره ممتحنه آيه   -2
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  .84سوره شعراء آيه   -4
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 .257 ـ 255سوره بقره آيات   -6
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$ :يازده ـ در اين مرحله به قصد دعا بگويد  oΨ −/ u‘)) ó= yδ $ oΨ s9 ô⎯ ÏΒ $ uΖ Å_≡ uρ ø— r& $ oΨ ÏG≈ −ƒ Íh‘ èŒ uρ nο § è% 

&⎥ ã⎫ ôã r& $ oΨ ù= yè ô_ $# uρ š⎥⎫ É) −F ßϑ ù= Ï9 (($ ·Β$ tΒ Î)١  
ستند و آن اين است كه      در اينجا بايد به نكته مهمى اشاره كرد كه اكثرا متوجه آن ني            

غالبا ما را به اجتهاد در فهم فروعى كه اهل بيـت عـصمت        ) عليهم السالم (» ائمه اطهار «
اند نموده و از اين راه ما را به تحقيق و تدبير در              اصولش را بيان فرموده   ) عليهم السالم (

امـام  «ين زمينه از آيات قرآن وادار فرموده تا ما را محقّق و مدبر تربيت كنند مثالً در هم        
روايتى نقل شده كه بايد سالك الى اللّه و يا استاد او شرائط آن را ) عليه السالم(» صادق

  :توضيح دهد و آن روايت اين است
كـنم از    تعجـب مـى   : فرمـود ) عليه السالم (» امام صادق «

كند از چهار چيز چگونه بـه طـرف چهـار            كسى كه فرار مى   
 از كـسى كـه از چيـزى خـائف           كنم رود تعجب مى   چيز نمى 

  .شود است به اين جمله قرآن ملتجى نمى

$ uΖ ç6 ó¡ ym)) ª! $# zΝ ÷è ÏΡ uρ ã((≅‹ Å2 uθ ø9 $#2  
  : فرمايد سر اين آيه مى زيرا حق تعالى پشت

(#θç7 n= s)Ρ$$ sù)) 7π yϑ ÷è ÏΖÎ/ z⎯ ÏiΒ «! $# 9≅ ôÒsù uρ öΝ ©9 öΝ æη ó¡ |¡ ôϑ tƒ 

Ö™ þθß™((٣  

ه از او گردانــد آنچــه را كــ يعنــى خــداى تعــالى بــر مــى
ترسـيدند بـه نعمـت از جانـب خـودش و فـضيلتى كـه                 مى

  .كند اش اين است كه بدى آنها را مس نمى نتيجه

                                                 
 .74سوره فرقان آيه   -1

 .173سوره آل عمران آيه   -2

 .174سوره آل عمران آيه  -3
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كنم از كسى كه از چيزى غمگـين اسـت و            و تعجب مى  
  :به كلمه طيبه

Hω)) tµ≈ s9 Î) Hω Î) |MΡ r& š oΨ≈ ys ö6 ß™ ’ ÎoΤ Î) àMΖà2 z⎯ ÏΒ 

š((⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $#١  

 متعال در عقب اين آيه و      شود زيرا پروردگار   متوسل نمى 
  : فرمايد ذكر مى

çµ≈ oΨ ø‹ ¯g wΥ uρ)) z⎯ ÏΒ ÉdΟ tó ø9 $# 4 š Ï9≡ x‹ x. uρ © Å√G çΡ t((⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#2  
يعنى ما يونس را با گفتن اين ذكر از غم نجات داديـم و              
همچنين مؤمنين اگر اين ذكر را بگويند از غـم نجـات پيـدا              

  .كنند مى
خواهنـد بـه او     كنم از كـسى كـه ديگـران ب         و تعجب مى  

  : گويد مكرى برسانند و او را اذيت كنند و او نمى

Ú Èhθ sù é&)) ü” ÌøΒ r& ’ n< Î) «! $# 4 χ Î) ©! $# 7 ÅÁ t/ Ï((Š$ t6Ïè ø9 $$ Î/٣ 

  :فرمايد تا او از مكر ايمن شود زيرا پروردگار متعال مى

çµ9 s% uθ sù)) ª! $# ÅV$ t↔ ÍhŠ y™ $tΒ (((#ρã x6 tΒ 4
(   

رد گوينـده ايـن ذكـر را از         دا يعنى خداى تعالى نگه مـى     
  .بديهاى مكر آنها

  

                                                 
 .87سوره انبياء آيه   -1

 .88سوره انبياء آيه   -2

 .44سوره غافر آيه   -3

 .45سوره غافر آيه   -4
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كنم از كسى كه دنيا و زينت دنيا را بخواهد           و تعجب مى  
  : گويد و نمى

I$ tΒ)) u™ !$x© ª!$# Ÿω nο §θ è% ω Î) «! $$Î/ ((4 1  

زيرا خداى تعالى پـس ايـن جملـه از قـول آن شـخص               
  : گويد مى

  4© |¤ yè sù)) þ’ În1u‘ β r& È⎦ y⎫ Ï?÷σ ãƒ # Zö yz ((2  

دهد بـه كـسى كـه ايـن جملـه را             نى خداى تعالى مى   يع
  3.ثروتمند داده است بگويد بهتر از آنچه بدان

. در اينجا استاد بايد تعداد اين اذكار و كيفيت آن را براى سالك الى اللّـه بيـان كنـد                
زيرا ممكن است در بعضى خواندن يك مرتبه از هر يك از اين اذكار كافى باشـد و در                   

  .ه هم كافى نباشدبعضى صدها مرتب
 در اينجا تذكّر اين نكته الزم است كه روايات زيادى در مـذمت دروغ بـستن            ضمناً

دهند  وارد شده كه مراجع تقليد فتوى مى      ) عليهم السالم (به خدا و پيغمبر و ائمه اطهار        
ى دار بوسيله گفتن و يا نوشتن و يا بوسيله اشاره و مانند اينها به خدا و يا يكـ                   اگر روزه 

ــار    ــه اطه ــه ائم ــا ب ــى و ي ــامبران اله ــسالم(از پي ــيهم ال ــراء ) عل ــه زه ــه فاطم ــا ب               و ي
اش باطـل   دروغ نسبت دهد عالوه بر آنكـه گنـاه بزرگـى كـرده روزه             ) سالم اللّه عليها  (

  .است
اگر پس از آنكه اين عمل را انجام داد فـورا توبـه كنـد و اعـالم            : اند و حتّى فرموده  

  .اش باطل است ن دروغ به آنها بسته بودم باز هم روزهنمايد كه م

                                                 
 .39سوره كهف آيه   -1

 .40سوره كهف آيه   -2

 93 و جلد    121 صفحه   71 و بحاراالنوار جلد     206خصال شيخ صدوق صفحه       -3
 .184صفحه 
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بنابراين بايد نويسندگان و گويندگان مذهبى كـه غالبـا بـا آيـات قـرآن و روايـات                   
سر و كار دارند بكوشند كه بـا كمـال احتيـاط مطالـب را ادا                ) عليهم السالم (معصومين  

  :فرمود) عليه السالم(زيرا حضرت اميرالمؤمنين . كنند
 السفير يولد الفساد و يفوت المراد و يبطل الحزم و           كذْب«

  1.»ينقص العزم
خواهد سخنان بزرگان    يعنى دروغ واسطه و كسى كه مى      

آورد و مقـصود و      را براى مردم نقل كند فساد به وجـود مـى          
و بـه    رود مراد و هدفى كـه آن بـزرگ داشـته از دسـت مـى              
  .كند دورانديشى كه هدف بزرگان است نقص وارد مى

 تذكّر ديگر آنكه بدتر از دروغ گفتن و دروغ نسبت دادن به خدا و پيغمبر و ائمه                  و
  .تكذيب كردن و آنها را به دروغ گفتن نسبت دادن است) عليهم السالم(اطهار 

اعتبار نمـودن    زيرا تكذيب برادران مؤمن و آنها را به دروغ نسبت دادن و آنها را بى              
اى   گناهش بيـشتر اسـت حتّـى در روايـت صـحيحه            از دروغ گفتن به آنها صدها برابر      

  :فرمودند) عليه السالم(» موسى بن جعفر«حضرت 
گوش و چشمت را در خصوص بديهاى بـرادر مؤمنـت           
تكذيب كن حتّى اگر پنجاه نفر عليه او قسم خوردند و كـار             
بدى را به او نسبت دادند و او منكر بود همه آنها را تكذيب              

برد  ما و چيزى كه آبروى او را مى       كن و خود او را تصديق ن      
شكند بـه او نـسبت نـده زيـرا در ايـن              و شخصيت او را مى    

صورت يعنى اگر به او اين بديها را نـسبت دادى از كـسانى              
كـسانى كـه    : فرمايد خواهى بود كه خداى تعالى در قرآن مى       

                                                 
  .40 كلمه 69غررالحكم فصل  -1
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دوست دارند بديها در بين مردم مؤمن و مسلمان شايع شـود            
  1.ناكى استبراى آنها عذاب درد

بنابراين تكذيب كردن يك مسلمان تـا ايـن حـد عمـل زشـت و ناپـسندى اسـت                    
از گناهان كبيـره     )عليهم السالم (همچنين اگر دروغ بستن به خدا و پيامبر و ائمه اطهار            

) عليهم السالم (كند، تكذيب نمودن خدا و پيامبر و ائمه اطهار           است و روزه را باطل مى     
نمايـد و حتّـى كليـه مراجـع تقليـد             از دائره مسلمانان خارج مـى      كفر است و انسان را    

گويند يك چنين كسى مرتد و نجس است و خداى تعالى در سوره مرسالت مكـرّر             مى
≅×: فرمايد مى ÷ƒ uρ)) 7‹ Í× tΒ öθ tƒ t((⎦⎫ Î/ Éj‹ s3 Þϑ ù= Ïj9كننده در روز قيامت  يعنى واى بر تكذيب.  

  

                                                 
ن عبداللّه بن   سهل بن زياد عن يحيى بن المبارك ع        .147 صفحه   8اصول كافى جلد     -1

جعلت فـداك الرجـل    : قلت له : جبله عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن االول عليه السالم قال           
ء الذى اكرهه فاساله عن ذلك فينكر ذلك و قد اخبرنى عنـه قـوم                من اخوانى يبلغنى عنه الشى    

شقات فقال لى يا محمد كذب سمعك و بصرك عن اخيك فان شهد عنـدك خمـسون قـسامه و                
قال لك قوال فصدقه و كذبهم ال تذيعن عليه شيئا تشينه به و تهدم به مروءته فتكون من الذين                   

 .قال اللّه فى كتابه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فى الذين آمنوا لهم عذاب اليم
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