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  15: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  سخن ناشر

مرحله خنست زندگى بشر در حيطه جهان مادى است و در اين برهه است كه انسان بايد فضائل و كماالت انساىن را در 
گردد كه  نائل مى -واقعى است كه مهانا كماالت  -وجود خود به ظهور برساند و زماىن انسان به هدف خويشنت از خلقت

دو جنبه وجودى خود را در اين جهان ارتقاء و به سطوح عاىل برساند، اين دو جنبه، يكى عقل نظرى و ديگر عقل عملى 
  .است

گردد و نقطه مقابل آن جهل، انسان را به ورطه تاريكى  علم و شناخت، با هر موضوعى، باعث ارتقاء و حركت بشر مى
  .كند مىو ظلمات وارد 

ا متفاوت است و اين مسئله اى نيست كه تنها اهل دين به آن  البته شرافت دانش ها و علوم به حسب موضوعات آ
بندى، بعضى را آىل و  اشاره داشته باشند بلكه انديشمندان و علماى ديگر موضوعات علوم نيز، انواع علوم را دسته

  .اند ى ديگر قرار دادهها بندى مقدمى و برخى ديگر از علوم را در دسته

  .كند هاى جهل و ناداىن به شاهراه نور و روشناىي منتقل مى به هر جهت اين علم و دانش است كه انسان را از تاريكى

  اى نيست كه باالترين هدف وجودى انسان، اما هيچ شك و شبهه

  16: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

اىي و واقعى است كه هر گروهى آن  اند و اصحاب خرد، كمال واقعى را  را به چيزى تعريف و تعبري كردهرسيدن به كمال 
اند، كه درك اين حقيقت نيز حمتاج كمال عقل نظرى و دانش و علم  درك حقيقت حضرت حمبوب جّلت عظمته دانسته

  .اندوزى در اين موضوع است

ىل اللَّه بعدد أنفس اخلالئق و از آن هاى بسيارى است كه الطرق ا براى كسب معرفت نسبت به حقيقت حقيقة احلقائق راه
  .مجله تفكر و تدبر و تعمق در مهه عامل است كه نشانه قدرت او است
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  الكل عبارة وانت املعىن
 

  يا من هو للقلوب مغناطيس

  

  .متام هسىت، ناخودآگاه اشاره به او است، زيرا آنچه برگرفته از اصلى باشد مشري به اصل است

 احلقائق سائرمجالك ىف كل 
 

 وليس له اال جاللك ساتر

  

  .و البته اين تفكر در خملوق براى رسيدن به خالق، راهى از هزار راه شناخت حضرت او است

هاى معرفت اللَّه كه بشر مادى را از بيداء جهل و ظلمت و از درياى بيكران شهوت و كثرت و موج  يكى ديگر از راه
انديشه در امساء و صفات خالق متعال است، كه قرآن و اهل بيت عليهم السالم به تعقل و سهمگني عالئق مادى برهاند 

  .اند تفكر در اين امر براى رسيدن به كعبه مقصود و قبله مطلوب بسيار ترغيب منوده

 مثال واجب، مقدس و مبدا بركات هستند، لذا انسان نسبت به آن مامور به تسبيح امساء و صفاتى كه چون ذات ىب
  .است

  .»1«  َفَسبِّْح بِاْسِم َربِّكَ 

______________________________  
  .74): 56(واقعه  -)1(

  17: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

از  *»ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ « :اند كند كه اهل معرفت گفته اگر انسان به حقيقت امسا و صفات نائل شود كار خداىي مى
  .از جانب موال است *»ُكنْ «  عبد، به منزله

يدستان، در بني امساء و اوصاف خداى رمحان و رحيم، نامى مهانند امسائى كه او را موصوف به رمحت مى كند،  براى ما 
اى از اين صفت اهلى، مكتوب پيش روى مشا است كه در آثار مكتوب  حالوت و شرييىن ندارد، كه شرح رمحت او و جلوه
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از آيات كتاب حضرت حق و كالم گهربار ائمه اطهار عليهم السالم براى رسيدن به اعلى درجه  اسالمى برگرفته شده
  :هاى رمحت اهلى تأكيد فراوان شده است كه معرفت با تدبر و انديشه در آثار و جلوه

   آثاِر َرْمحَِت اللَّهِ   َفاْنُظْر ِإىل

اى از درياى  تراوش منوده است جلوه -مد ظله العاىل -صارياناين اثر كه از قلم حمققانه انديشمند فرزانه استاد حسني ان
كران و اقيانوس مواج رمحت اهلى را مكتوب كرده و به مراتب رمحت حق و رمحت عام و خاص حضرت احديت و  ىب

از حمرومني  پردازند و در پايان منايند و به بيان مسئوليت انسان در برابر نعمتها مى ها و موجبات رمحت اهلى اشاره مى جلوه
  .آورند از رمحت اهلى سخن به ميان مى

اى پربار از  اميد است براى اهل حتقيق درى براى ورود به مباحث عميق رمحت ربوىب و براى اميدواران به رمحت اهلى سفره
  .معنويت باشد

   مركز علمى حتقيقاتى دارالعرفان

   واحد حتقيقات

  21: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

   رمحت حق

مهر حق به مهه موجودات و به ويژه انسان، حقيقىت است كه چون روز روشن و خورشيد تابناك در برابر ديد هر  رمحت و
  .رسد كه نيازى به توضيح و تفصيل و شرح و بيان داشته باشد عاقل منصفى است و به نظر منى

بندد و بيمارى خطرناك  ايق فرو مىكند و چشم او را از متاشاى حق وىل از آجنا كه گاهى ديو غفلت به انسان محله مى
سازد، تذكر واقعياتى كه در زندگى آدمى نقش مثبت دارد خاىل از فايده و سود  نسيان از حقايق را بر انسان چريه مى

  .عظيم نيست

رمحت و مهر حق هم از مجله حقايقى است كه ممكن است در معرض غفلت و فراموشى قرار گريد و از اين ناحيه ضربه 
و چه با قلم امرى   َتواَصْوا ِباحلَْقِ   بل جرباىن به انسان وارد گردد، به مهني خاطر تذكر اين حقيقت چه با زبان از بابغري قا

هاى تابناكش و با مطالعه اين واقعيت  رسد، باشد كه با شنيدن رمحت و مهر و حق و جلوه الزم و ضرورى به نظر مى
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موجودات چون چشمه آب شريين جارى است، بيدارى به انسان دست دهد جاويد و سرمد، كه در رگ و پى مهه عناصر 
و از پى اين بيدارى به شهر بيناىي برسد و با رسيدن به شهر بيناىي به متاشاى زيباترين مناظر معنوى و مظاهر ملكوتى كه 

   رىهاى رمحت او در افق وجود و حيات موجودات است موفق گردد و عالوه بر عالج بيما مهانا جلوه

  22: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .غفلت و مرض نسيان در ميدان تأمني سعادت دنيا و آخرت قرار گريد

گويند جمموعه هسىت و مهه خملوقات  شود كه شروع آفرينش بر پايه رمحت بوده، تا جاىي كه مى از معارف اهليه استفاده مى
به رمحت حضرت  -در ميدان هدايت و معنويت چه در مرحله مادى و چه - اند و تداوم حياتشان ظهور رمحت حق

  .اوست

است جلوه رمحت حق است و كتاب آمسان هاى آمساىن و نبوت پيامربان و امامت امامان، مظاهر  ها و زمني و آنچه در آ
  .رمحت حضرت ارحم الرامحني است

بت دارد و دوست دارد آنان هم چون سازى جناتشان چشم حم او بنابر آيات و روايات به دمشنان و خمالفان نيز براى زمينه
ند و به توبه واقعى موفق آيند   .ديگر بندگان به راه مستقيم آيند و به عبادت و اطاعت گردن 

  :حمبت و مهر او در اين زمينه تا جاىي است كه نقل شده

  .»1« »ْن تابَ مَ   أوَّْل ما َخَلَق اللَّه الَقَلم، أوَّل ما َكَتب الَقَلم أنا التـَّّواُب أتُوُب على«

عني رمحت و مهر او به تائبني است و اين گنهكارانند كه بايد  -كه به معناى قبول كردن توبه اهل توبه است  -تّواىب او
غنيمت بشمارند و خود را در معرض اين نسيم  -كه از مظاهر رمحت و مهر حضرت حمبوب است  -فرصت عظيم توبه را

  .ويژه ملكوتّيه قرار دهند

مهر حضرت او، بنا بر اعتقاد اهل دل و متخصصان علوم اسالمى و معارف اهليه داراى جلوه عام و جلوه خاص رمحت و 
   است، كه از جلوه

______________________________  
  .232/ 5: أقوال األئمه -)1(
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  23: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

شود، توضيح رمحت عام و رمحت خاص نياز به   رحيميه مىعامش تعبري به رمحت رمحانيه و از جلوه خاصش تعبري به رمحت 
ناى آفرينش و مهه صفحات هسىت دارد و در اين دفرت خمتصر از باب   :كتاىب به 

 آب دريا را اگر نتوان كشيد
 

 «1» هم به قدر تشنگى بايد چشيد

  

خوانندگان عزيز نشان اندكى از درياى مسائلى از جلوه رمحت عام و جلوه رمحت خاص به رشته حترير آمده تا براى 
پايان مهر و رمحت حق باشد، شايد از اين رهگذر دست دوسىت به حضرت حق دهند و از شيطان و حزبش كه دمشنان  ىب

اند دست بردارند و به راه مستقيم كه مهان راه پيامربان و صديقان و صاحلان و شهيدان است درآيند و  سرسخت انسان
  .اخالق و عمل صاحل سپرى منايندعمر به اميان و 

______________________________  
  .مولوى، مثنوى معنوى -)1(

  24: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

   رمحت عام اهلى

ن دشت زمني قرار دهد و هر كسى را با  رمحت عام اقتضا دارد كه انواع نعمت هاى مادى و رزق و روزى ظاهرى را بر 
رههر مسلك و موقعيىت بر سر  ورى و سود جوىي از آن برابر نياز و حقى كه دارد  اين سفره عام بار دهد و او را در 

اى براى بندگى و عبادت و خدمت به خلق نباشد هيچ  آزادى دهد وىل استفاده كردن از اين سفره در صورتيكه مقدمه
  .دهد ارزش و اعتبارى به انسان منى

هاى پر از غذاهاى لذيذ،  هاى گران و رنگارنگ، سفره و حرير، لباسقصر و كاخ، منزل و مسكن، پوشاك ابريشمى 
در صورتى كه فقط براى تأمني نياز ... هاى زربافت، باغستان و گلستان، كارگاه و كارخانه و هاى كم نظري، فرش مركب

ر و ابداً مالك اش براب اش گران و كم و زيادش يكسان و وسعت و تنگى بدن و شهوت به كار گرفته شود، مفت و جماىن
  .ارزش و اعتبار نيست
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  ارزش واقعيت ها

تيمور گوركاىن در اوج قدرت و عظمت و پادشاهى و سلطنتش با لُنگى كه به كمر بسته بود و در آن زمان دويست دينار 
  طال ارزش داشت وارد محام شد، از پريمردى كه در محام مشغول شست و شوى خود

  25: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

ارزشم را : آرى؛ امري تيمور گفت: داىن؟ پريمرد با كمال شجاعت پاسخ داد پدر جان قيمت و ارزش مرا مى: رسيدبود پ
  :بگو؛ پريمرد گفت

قربان ارزش مشا را با لنگى كه به كمر : فقط لنگ من دويست دينار ارزش دارد؛ گفت! پريمرد: دويست دينار؛ تيمور گفت
  !!ايد حساب كردم بسته

ره سان از ويژگىآرى؛ اگر ان ى باشد و از صفات عاىل اخالقى  اى نداشته باشد و حمروم از اميان و عمل  هاى انساىن 
يدست و فقري و  صاحل زندگى كند و به خلق خدا سودى نرساند با دارا بودن مهه عناصر مادى و رزق و روزى ظاهرى 

  .بدخبت است و ارزش و اعتبارى براى او خنواهد بود

اى است كه   اى نيست كه كسى را از آن حمروم كنند و در عطا كردنش نسبت به آن دريغ ورزند، اين سفره سفره سفره عام
ره كافر و مؤمن، مشرك و مسلمان، خملص و منافق مى مند شوند، براى بنده كمال و ارزشى نيست كه سر  توانند از آن 

  .مهه را بر سر اين سفره دعوت كرده، بار عام داده استسفره عام پروردگار باشد چرا كه خداوند از روى فضل خود 

  .»1« ُكال منُِدُّ هُؤالِء َو َهُؤالِء ِمْن َعطاِء َربَِّك َو ما كاَن َعطاءُ َربَِّك َحمْظُوراً 

هر يك از دو گروه دنيا طلب و آخرت خواه را در اين دنيا از عطاى پروردگارت يارى دهيم وعطاى پروردگارت در اين 
  .از كسى ممنوع شدىن نيست دنيا

______________________________  
  .20): 17(اسراء  -)1(

  26: هاى رمحت اهلى، ص جلوه
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  اى كرميى كه از خزانه غيب
 

  خور دارى گرب و ترسا وظيفه

  دوستان را كجا كىن حمروم
 

 «1»  تو كه با دمشنان نظر دارى

  

   گسرته رمحت عام

ره  هاى صاحل و غري صاحل مى ظاهرى حق نه فقط به انسانعطاى مادى و رزق  رسد، بلكه مهه جنبندگان از آن نصيب و 
  .دارند

  .»2« ..َو ما ِمْن َدابٍَّة ِيف اْألَْرِض ِإالَّ َعَلى اللَِّه ِرْزُقها

  .اى در زمني نيست مگر اينكه روزِى او برخداست و هيچ جنبده

اى است كه مهه خملوقات و موجودات در گسرتدگى و سعه آن قرار دارند و از  گونه  گسرته رمحت اهليه و مهر ربانيه، به
نصيب از راه رشد و تكامل خمصوص به خود رها نكرده است و در اين زمينه به  مهني باب است كه هيچ خملوقى را ىب

  .انسان عنايت ويژه شده است

گذارد تا زمينه  ها را سر سفره انسان مى و انواع نعمت چرخد ميلياردها چرخ در جهان هسىت با نظم و حساىب دقيق مى
  .هاى حق فراهم آيد رشد و تعاىل و تكامل انسان در پرتو عمل به خواسته

  .اينكه انسان را رها نكرده و به خود وا نگذاشته است نشان از مهر گسرتده و رمحت واسعه او به اين موجود دارد

امي و عالوه بر اين دنيا كه براى مشا خانه تكليف و مسؤوليت  ه بازيگرى نيافريدهدهد كه ما مشا را ب در قرآن هشدار مى
  است آخرتى هم قرار

______________________________  
  .سعدى، گلستان -)1(

  .6): 11(هود  -)2(

  27: هاى رمحت اهلى، ص جلوه
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  .امي تا نيكان به پاداش نيكى و عاصيان به عذاب عصيانشان برسند داده

ا َخَلْقناُكْم َعَبثاً َو أَنَُّكْم ِإلَْينا ال تـُْرَجُعونَ أَ    .»1«  َفَحِسْبُتْم َأمنَّ

  شويد؟ ايد كه مشا را بيهوده و عبث آفريدمي و اينكه به سوى ما بازگردانده منى آيا پنداشته

كه از او به عنوان گل   -ن راهدف نيافريده، به ويژه انسا ترديد خداى عاِمل و دانا و حكيم و توانا هيچ موجودى را ىب ىب
از مشىت خاك آفريده و از روح خود در او دميده تا اين ظرف ذاتاً پاك، به دانش و داناىي و  -شود سرسبد آفرينش تعبري مى

ايتاً به رمحت رحيميه حق در دنيا و آخرت برسد »3«  و احسن عمل »2«  عبادت و بندگى   .و 

خبىت و  و احسن عمل و در نتيجه حمروم از رمحت حق شود و به خاك تريه حال اگر كسى حمروم از دانش و عبادت
روزى بنشيند، بالى عظيم حمروميت را خود براى خود فراهم آورده و زمينه شقاوت ابدى را به دست خود بر ضد خود  سيه

  .مهيا منوده است

   حبثى پريامون رمحت

متام دار حتقق در ظل اين دو اسم شريف به اصل وجود و  چون دو اسم شريف رمحن و رحيم از امساى حميطه است كه 
  رسند و رمحت رمحانيه و رحيميه شامل مجيع دار وجود است، كمال آن رسيده و مى

______________________________  
  .115): 23(مؤمنون  -)1(

نَس ِإالَّ ِليَـْعُبُدونِ « -)2(   .56): 51(ذاريات » َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ

  .2): 67(ملك » الَِّذى َخَلَق اْلَمْوَت َواحلََْياَة ِلَيبـُْلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفورُ « -)3(

  28: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

ز باشد شامل مهه هست، جز آنكه افرادى كه ا حىت رمحت رحيمّيه كه مجيع هدايت هاديان طريق توحيد از جلوه آن مى
اند به سوء اختيار خود و به خواست خود، خود را از آن حمروم منودند، نه اينكه اين رمحت  فطرت استقامت خارج شده
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هاى زشت دارند خود  هاى زشت و زيباست، آنانكه ِكشته شامل حال آنان نيست حىت در عامل آخرت كه روز دروى ِكشته
  .»1« قاصرند كه از رمحت رحيميه استفاده منايند

   محت اهلى به موسى و فرعونر 

گريمي و به اين كتاب اهلى نظر تدبّر و تعّلم ندارمي و استفاده ما از اين ذكر حكيم كم و  افسوس كه ما از قرآن تعليم منى
  .هاىي از معرفت و درهاىي از اميد و رجا را به قلب انسان مفتوح كند ناچيز است، اكنون تفكر در آيه شريفه ذيل راه

  .»2«  فـَُقوال َلُه قـَْوًال لَيِّناً َلَعلَُّه يـََتَذكَُّر َأْو َخيْشى*  ِفْرَعْوَن ِإنَّهُ َطغى  ىلاْذَهبا إِ 

  .هر دو به سوى فرعون برويد؛ زيرا او در برابر خدا سركشى كرده است

  .سركشى باز ايستدپس با او سخىن نرم سخن گوييد، اميد است كه هوشيار شود و آيني حق را بپذيرد يا برتسد و از * 

  :طغيان فرعون به جاىي رسيد كه گفت

______________________________  
  .، با اندكى ويرايش236: آداب الصالة -)1(

  .44 - 43): 20(طه  -)2(

  29: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1«  أَنَا َربُُّكُم اْألَْعلى... 

  .تر مشا هستم من پروردگار بزرگ... 

  :اى قرار گرفت كه درباره او نازل شده پايه و علّو و فسادش بر

  .»2« ...يَُذبُِّح أَبْناَءُهْم َو َيْسَتْحِيي ِنساَءُهمْ ... 

  ...گذاشت بريد و زنانشان را براى بيگارى گرفنت زنده مى پسرانشان را سر مى... 
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ها را از  عليه السالم طلوع خواهد كرد، زنو به جمّرد خواىب كه ديد و َكَهنه و َسَحره به او خرب دادند كه موسى بن عمران 
  !!گناه را ذبح منود و آن مهه فساد مرتكب شد هاى ىب مردها جدا كرد و بچه

ترين نوع بشر يعىن نىب عظيم الشأن و  ترين و كامل خداى رمحان به رمحت رحيميه خود در مجيع زمني نظر كرد و متواضع
ن على نبيّنا و آله و عليه السالم را انتخاب فرمود و او را با دست تربيت رسول عاىل مقام مكّرمى مانند موسى بن عمرا

  :فرمايد خود تعليم و تربيت منود چنانكه مى

ُه َو اْسَتوى   .»3«  آتـَْيناُه ُحْكماً َو ِعْلماً َو َكذِلَك َجنِْزي اْلُمْحِسِننيَ   َو َلمَّا بـََلَغ َأُشدَّ

رشد و كمال يافت، به او حكمت و دانش دادمي؛ و اينگونه نيكوكاران را  چون به تواناىي جسمى و عقلى خود رسيد و
  .دهيم پاداش مى

______________________________  
  .24): 79(نازعات  -)1(

  .4): 28(قصص  -)2(

  .14): 28(قصص  -)3(

  30: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

هاى سرسبد عامل انسانيت بودند  بزرگوار را كه از گلو پشت او را به برادر بزرگوارى چون هارون قوى فرمود و هر دو 
  :فرمايد انتخاب فرمود، چنانكه در قرآن مى

  .»1« ...َو أَنَا اْختَـْرُتكَ 

  ...و من تو را به پيامربى برگزيدم

  :فرمايد و مى

  .»2«  َعْيِين   َو لُِتْصَنَع َعلى... 
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  .با مراقبت كامل من پرورش ياىب و ساخته شوى

  :فرمايد و مى

  .»3«  اْذَهْب أَْنَت َو َأُخوَك بِآياِيت َو ال تَِنيا ِيف ذِْكرِي* َو اْصَطنَـْعُتَك ِلنَـْفِسي

تو و برادرت با معجزات من براى هدايت گمراهان برويد و .* و تو را براى اجراى اهداف خود ساختم و انتخاب كردم
  .درباره ذكر من كه ابالغ وحى است سسىت نورزيد

يفه كه در اين موضوع وارد شده است و از حوصله بيان خارج است و قلب عارف را خصوصاً از اين و ديگر آيات شر 
  !نصيىب است كه گفتىن نيست  َو اْصَطنَـْعُتَك ِلنَـْفِسي ، َعْيِين   َو لُِتْصَنَع َعلى  دو كلمه شريفه

   شنوى كه تو نيز اگر چشم دل باز كىن يك نغمه روحاىن لطيفى مى

______________________________  
  .13): 20(طه  -)1(

  .39): 20(طه  -)2(

  .42 - 41): 20(طه  -)3(

  31: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .شود مجيع مسامع قلبت و سراسر وجودت از سّر توحيد پر مى

يه ديد و موساى كليم را به ورزش روحاىن ورزيده فرمود چنانكه هاى  و باجلمله با مهه تشريفات خداى تعاىل اين مهه را 
  :فرمايد مى

  .»1« ...َو فـَتَـنَّاَك فـُُتوناً ... 

  ...و چنانكه بايد امتحانت منودمي... 

  :فرمايد فرستاد، چنانكه مى -مرد راه هدايت و ورزيده عامل انسانيت -ها او را در خدمت شعيب پيامرب و سال
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  .»2«  َقَدٍر يا ُموسى  ِجْئَت َعلى فـََلِبْثَت ِسِنَني ِيف أَْهِل َمْدَيَن ُمثَّ ... 

بر اساس تقدير اهلى براى انتخاب شدن به مقام پيامربى ! پس سالياىن در ميان اهل مدين ماندى، سپس اى موسى... 
  .اينجا آمدى

او فرو رخيت  و پس از آن براى اختيار و افتتان باالترى، او را در بيابان در طريق شام فرستاد و او راه را گم كرد و باران بر
و تاريكى را بر او چريه فرمود و درد زاميان را بر مهسرش عارض كرد و چون مجيع درهاى طبيعت به روى او بسته شد و 

قلب شريفش از كثرات منفجر گشت و به جّبلت فطرت صافيه به حق منقطع شد و سفر روحاىن اهلى در اين بيابان 
  .طور آتشى ديد پايان به آخر رسيد، از سوى كوه ظلماىن ىب

   فـََلمَّا أَتاها نُوِدَي ِمْن شاِطِئ اْلواِد اْألَْميَنِ  ...آَنَس ِمْن جاِنِب الطُّوِر ناراً ... 

______________________________  
  .40): 20(طه  -)1(

  .40): 20(طه  -)2(

  32: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1«  ِإينِّ أَنَا اللَُّه َربُّ اْلعاَلِمنيَ   يا ُموسى ِيف اْلبـُْقَعِة اْلُمبارََكِة ِمَن الشََّجَرِة َأنْ 

چون نزد آن آمد، از جانب راست آن وادى در آن جايگاه مبارك از آن درخت ندا ...* از جانب طور آتشى ديد،... 
  .يقيناً منم خدا پروردگار جهانيان! اى موسى: رسيد كه

چه هدىف خداى تعاىل او را آماده كرد و پرورش داد؟ براى دعوت و هاى روحاىن براى  پس از اين مهه امتحانات و تربيت
كوفت و آن مهه در زمني فساد  مى »2«  أَنَا َربُُّكُم اْألَْعلى  هدايت و ارشاد و جنات دادن يك طاغى ياغى كه كوس

  !!كرد مى

______________________________  
  .30 -29): 28(قصص  -)1(

  .24): 79(نازعات  -)2(
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  33: هاى رمحت اهلى، ص هجلو 

   رمحت خاص اهلى

شرح رمحت خاص حق و احسان و فضل ويژه او كه افق طلوعش اميان و اخالق و عمل و توبه است و تا انساىن برخوردار 
از اين حقايق اهليه و واقعيات ملكوتيه و امور معنويه نباشد طلوع رمحت غري ممكن است، درخور يك كتاب و دو كتاب و 

ايت   ايت باشد، زيرا شرح رمحت ىب طلبد كه صفحات و اوراقش ىب نيست، تفسري اين حقيقت كتاىب را مى چند كتاب
  .خواهد ايت مى كتاىب داراى صفحات ىب

ها داراى  آيد، چون مهه انسان كار شرح و تفسري رمحت خاص حق از عهده هيچ انساىن هر كه باشد و هر چه باشد برمنى
ايت ايت را ندارد، به ناچار بايد درخور  موجود حمدود هرگز قدرت بيان كيفيت حقيقىت ناحمدود و ىب اند و حدود و 

اى كه بتوان خري دنيا و آخرت  ايت غواصى كرد و به اندازه ظرفيت و استعداد و توان و استطاعت، در اين درياى ژرف ىب
  .ايت برخاست هرهاى اين درياى معنوى ىبو سعادت و خوشبخىت امروز و فردا را تأمني منود و به صيد گو 

كمك قرآن و بدون فرهنگ پاك و مثرخبش اهل بيت  البته بايد به اين نكته اساسى توجه داشت كه ورود به اين دريا، ىب
عليهم السالم كه دو نعمت عظيم خداوند براى انسان است، ميّسر نيست و هركس جداى از قرآن جميد و اهل بيت كرمي 

   بر عقل خود كه هرگز قدرت ندارد به مههبا تكيه 

  34: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

اندازد و ديگران را هم به دنبال خود به وادى  حقايق احاطه پيدا كند وارد درياى معارف اهليه شود خود را به هالكت مى
  :كشاند هالكت مى

  .»1« َأَحلُّوا قـَْوَمُهْم داَر اْلَبوارِ  أَ َملْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن بَدَُّلوا ِنْعَمَت اللَِّه ُكْفراً وَ 

آيا كساىن را كه شكر نعمت خدا را به كفران و ناسپاسى تبديل كردند و قوم خود را به سراى نابودى و هالكت درآوردند، 
  نديدى؟

   افق رمحت خاص
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ظهور اين واقعيت، قرآن جميد بيان كننده اين حقيقت است كه افق طلوع رمحت خاص و فضل و احسان ويژه حق و حمل 
ا حمصول پربركت اطاعت از خدا و پيامرب اوست   .اميان و عمل صاحل و اخالق و توبه است، كه مهه آ

يدست  انساىن كه دلش از اميان خاىل است و عملش عمل غري صاحل است و از اخالق حسنه و حاالت انساىن فقري و 
ته گردد و گذشته فاسد خود را جربان منايد، هرگز رمحت رحيميه و خواهد به خدا بازگشت كند و به توبه آراس است و منى

شت عنربسرشت خنواهد يافت   .فضل و احسان اهليه در او طلوع خنواهد كرد و راهى به رضايت حق و 

توقع دريافت رمحت خاص حق هنگامى توقعى صحيح و انتظارى جباست كه وجود انسان به اميان و عمل صاحل و اخالق 
سته باشد، يا سالكى جّدى و راهروى عارف و عاشق در راه توبه براى رسيدن به مقامات معنوى گردد كه دو آيه حسنه آرا

  از آيات كرميه قرآن بيانگر در اين دو

______________________________  
  .28): 14(ابراهيم  -)1(

  35: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

ترين الطاف و عنايت حضرت حق به عبد است و اينكه اين  توبه كه از بزرگ زمينه يعىن اميان و عمل صاحل و اخالق و نيز
  .باشد حقايق سبب طلوع رمحت ويژه از افق وجود انسان است مى

َن الصَّالَة َو يـُْؤتُوَن الزَّكاَة َو يُِقيُمو َو اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت بـَْعُضُهْم أَْولِياءُ بـَْعٍض يَْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو يـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو 
  .»1«  ُيِطيُعوَن اللََّه َو َرُسوَلُه أُولِئَك َسيَـْرَمحُُهُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ 

دهند و از كارهاى زشت و  مردان و زنان با اميان دوست و يار يكديگرند؛ مهواره به كارهاى نيك و شايسته فرمان مى
منايند؛ به زودى خدا آنان را  پردازند و از خدا و پيامربش اطاعت مى كنند و زكات مى دارند و مناز را برپا مى ناپسند بازمى

  .ناپذير و حكيم است دهد؛ زيرا خدا تواناى شكست مورد رمحت قرار مى

  .»2«  التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ  ِإالَّ الَِّذيَن تابُوا َو َأْصَلُحوا َو بـَيـَُّنوا فَأُولِئَك أَُتوُب َعَلْيِهْم َو أَنَا

مگر كساىن كه توبه كردند و مفاسد خود را اصالح منودند و آنچه را پنهان كرده بودند براى مردم روشن ساختند، پس توبه 
  .پذير و مهربامن پذيرم؛ زيرا من بسيار توبه آنان را مى
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اى از رمحت خاص خدا و فضل و احسان  يح گوشهخواهد به توض بر خوانندگان اين نوشتار روشن باشد كه اين نوشتار مى
   اى از اين صفت مجاليه اهليه را بنماياند و مشا را تا حّدى با اين ويژه او بپردازد و پرده

______________________________  
  .71): 9(توبه  -)1(

  .160): 2(بقره  -)2(

  36: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

اى از جلوات عيىن اين واقعيت در زندگى انسان مؤمن و تائب و مطيع  بت به جلوهحقيقت آشنا كند و به شناخت مشا نس
  .خدا و پيامرب صلى اهللا عليه و آله كمك دهد

هاى باارزش طلوعش به انسان  شناخت رمحت ويژه خدا و فضل و احسان حضرت حق و لطايف و ظرايفش و افق
اى از عامل ملكوت و  كند و دريچه دگرگوىن عجيىب دمساز مىدهد و زندگى او را با حتول و  بصريت و بينش شگرىف مى

جهان غيب و دنياى اهلامات و سراى كرامات به روى اين ميهمان خاك نشني و شايسته خالفت و اليق هدايت و سزاوار 
  .گشايد كرامت و درخور داناىي بصريت و مسجود فرشتگان و مورد توجه كروبيان مى

ترين خسارت و زيان كه بر باد رفنت سرمايه وجود اوست و  فضل حق قرار گريد، از سنگني انسان زماىن كه مورد رمحت و
يدسىت معنوى در دنيا و آخرت كه سبب گرفتار آمدن به عذاب دردناك مهيشگى است و  نيز از دچار شدن به فقر و 

ال وجودش  امان مى مهچنني از غرق شدن در مفاسد ظاهرى و باطىن و لگدمال شدن صفات و آثار انساىن در ماند و 
در كشتزار دنيا و باغستان حيات و گلستان تكليف و بوستان وظيفه و مسؤوليت، با باغباىن پيامربان و امامان و جذب 

رسد و به فرموده قرآن تبديل به شجره طيبه  حقايق آيات و روايات و تغذيه از اميان و عمل و اخالق به رشدى مطلوب مى
  .گردد ها مى اى ثابت و تنه و شاخ و برگى به وسعت آمسان حمصول دائم با ريشه مهراه با ميوه و

  37: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

ا* َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلها ثاِبٌت َو فـَْرُعها ِيف السَّماءِ ...    .»1« ...تـُْؤِيت ُأُكَلها ُكلَّ ِحٍني ِبِإْذِن َرِّ

اش را به اجازه پروردگارش در هر  ميوه.* اش در آمسان است استوار و پابرجا و شاخهاش  مانند درخت پاك است، ريشه... 
  ...دهد زماىن مى
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   نقش رمحت در مراحل انسانيت

آرى؛ اگر رمحت و احسان خدا نبود طى مراحل انسانيت و منازل آدميت امكان نداشت و در بساط زندگى و سفره 
ت انساىن به شكل ديوى بسيار بدمنظر و غري قابل حتمل تغيري قيافه ماند و سري  حيات جز خسارت و زيان چيزى منى

  !داد مى

قرآن جميد در ضمن آياتى به فضل و رمحت خدا و آثارش اشاره دارد و توجه عميق انسان را به صفت رحيميه حق كه درى 
  :دارد به سوى خري دنيا و آخرت است معطوف مى

  .»2«  َو َرْمحَُتُه َلُكْنُتْم ِمَن اْخلاِسرِينَ  فـََلْو ال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكمْ ... 

  .شديد و اگر فضل و رمحت خدا بر مشا نبود، البته از زيانكاران مى... 

  .»3« َو َلْو ال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َو َرْمحَُتُه َالتـَّبَـْعُتُم الشَّْيطاَن ِإالَّ َقِليًال ... 

  .كرديد نبود، يقيناً مهه مشا جز اندكى از شيطان پريوى مىو اگر فضل و رمحت خدا بر مشا ... 

______________________________  
  .25 - 24): 14(ابراهيم  -)1(

  .64): 2(بقره  -)2(

  .83): 4(نساء  -)3(

  38: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1« َرْمحٍَة ِمْنُه َو َفْضٍل َو يـَْهِديِهْم ِإلَْيِه ِصراطاً ُمْسَتِقيماً َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َو اْعَتَصُموا ِبِه َفَسُيْدِخُلُهْم ِيف 

اما كساىن كه به خدا اميان آوردند و به او متّسك جستند، به زودى آنان را در رمحت و فضلى از سوى خود درآورد و به 
  .كند راهى راست به سوى خود راهنماىي مى

يٌع َعِليمٌ   ُكْم َو َرْمحَُتهُ ما زَكىَو َلْو ال َفْضُل اللَِّه َعَليْ ..    .»2«  ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد أََبداً َو لِكنَّ اللََّه يـُزَكِّي َمْن َيشاءُ َو اللَُّه مسَِ
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شد، وىل  و اگر فضل و رمحت خدا بر مشا نبود، هرگز احدى از مشا از عقايد باطل و اعمال و اخالق ناپسند پاك منى... 
  .كند؛ و خدا شنوا و داناست د پاك مىخدا هر كه را خبواه

   رمحت اهلى، پاداش اعمال

از معاىن فضل، عطاى بيش از استحقاق است كه اين عطاى بيش از استحقاق را حضرت حق نسبت به بندگان مؤمنش 
اخالق دهد و جمراى جريان اين عطاى بيش از استحقاق هم اميان و عمل و  اش جريان مى از باب رمحت و كرم و بزرگوارى

  .و توبه بنده مؤمن است

اش ظهور دارد از  با اينكه عبد از خود چيزى ندارد و مالك حقيقى چيزى هم نيست، هسىت و مهه آثارى كه از هسىت
   خداست، هر عمل

______________________________  
  .175): 4(نساء  -)1(

  .21): 24(نور  -)2(

  39: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

دارد و مايه مادى و  گريد و هر قدم مثبىت كه برمى اى كه بكار مى دهد و هر حالت و اخالق حسنه ىخريى كه اجنام م
يابد كه مالك خود و جان  معنوى و توفيقى كه رفيق راه اوست مهه و مهه از ناحيه خداست و اگر با دقت عقلى بنگرد مى

اى از اعمال و  ساس از حضرت حق نسبت به ذرهو دل و حيات و هسىت و عبادات و آثار مثبت خود نيست و بر اين ا
  .اخالق و كارهاى خريش هيچ طلىب ندارد

اش نسبت به حاالت و  وىل كرم و بزرگوارى حق و آقاىي و عنايت و لطف و رمحت او اقتضا كرده كه بني خود و بنده
احلسنه به ميان آورد و در اين بيع اعمال و اخالق مثبت او سخن از بيع و شراء و جتارت و كسب و مثن و مثمن و قرض 

قرار دهد و وعده مثن » عطاى بيش از استحقاق«: و شراء پاداش و مزد و مثن مقابل جنس را بر پايه فضل و تفضل يعىن
  !مشار بدهد حساب و ىب معنوى و مادى را يا مساوى و يا برابر جنس، يا چند برابر، يا ده برابر، يا هفتصد برابر يا ىب

  .»1« ..ِمَن اْلُمْؤِمِنَني أَنـُْفَسُهْم َو َأْمواَهلُْم بَِأنَّ َهلُُم اْجلَنَّةَ   لََّه اْشَرتىِإنَّ ال
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شت براى آنان باشد خريده يقيناً خدا از مؤمنان جان اى آنكه    ...ها و اموالشان را به 

ا هم چون دو جنسى كه راسىت شگفت آور است، مالك حقيقِى جان و مال انسان خداست، وىل گويا جان و مال ر 
شت به بازار خريد آمده مالك حقيقى    اش انسان است به حساب آورده و خود با قيمىت چون 

______________________________  
  .111): 9(توبه  -)1(

  40: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

شت ابدى و جاويدان م و اعالم مى   !خرم ىكند من اين جان و مال را از اهل اميان به قيمت 

  !!حساب جاىن حمدود و ماىل اندك در صورت حتقق بيع و شراء در برابر عطاىي بيش از استحقاق و مثىن مهيشگى و ىب

اللَُّه ُيضاِعُف ِلَمْن َيشاءُ َو  ِماَئُة َحبٍَّة َو َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمواَهلُْم ِيف َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـَْبَتْت َسْبَع َسناِبَل ِيف ُكلِّ ُسْنبـَُلةٍ 
  .»1«  اللَُّه واِسٌع َعِليمٌ 

اى است كه هفت خوشه بروياند، در هر خوشه صد دانه  كنند، مانند دانه َمَثل آنانكه اموالشان را در راه خدا انفاق مى
  .كند و خدا بسيار عطا كننده و داناست باشد؛ و خدا براى هر كه خبواهد چند برابر مى

  .»2«  تـُْقِرُضوا اللََّه قـَْرضاً َحَسناً ُيضاِعْفُه َلُكْم َو يـَْغِفْر َلُكْم َو اللَُّه َشُكوٌر َحِليمٌ ِإْن 

آمرزد و خدا عطا كننده پاداش فراوان در برابر  كند و مشا را مى اگر به خدا وام نيكو دهيد، آن را براى مشا دو چندان مى
  .باشد و بردبار است عمل اندك مى

قرض : دارد ر اين آيه دست نيازمند و حمتاج به قرض را چون دست خود به حساب آورده، صرحياً اعالم مىشگفتا د
پردازيد، مثن اين داد و ستد را خدا به چند  دهيد در حقيقت به خدا مى اى كه به برادر ديىن خود يا هم نوعتان مى احلسنه

  كند چرا كه خدا در برابر برابر به مشا عطا مى

______________________________  
  .261): 2(بقره  -)1(
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  .17): 64(تغابن  -)2(

  41: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  !خبشد عمل اندك، پاداش بسيار مى

كه با آراسته شدن به اميان و عمل شايسته و اخالق حاصل   -اگر انسان براى به دست آوردن فضل و رمحت خاص حق
سعادت و خوشبخىت دنيا و آخرت را از ميدان حيات برده و خود را به  بكوشد و به تالش برخيزد، گوى - شود مى

اى رسانده كه در آخرت لياقت مهنشيىن با پيامربان و صديقني و شهداء و صاحلان را پيدا كرده است و براى مهيشه  درجه
شت عنربسرشت جاى خواهد داشت و مهه ارزش و اعتبار و كرامت و شرف انسان به اين است كه افق طلوع رمحت  در 

خاص و فضل و احسان حضرت حق شود و در غري اين صورت طلوع رمحت عام كه در چهارچوب امور ظاهرى و مادى 
است و سبب طلوعش فقط و فقط جنبه ظاهرى و عنصرى و بدىن و جسمى است و جز رشد مرحله حيواىن ميوه ديگرى 

  .قرب و منزلت او نيست ندارد مايه اعتبار و ارزش و قدر و قيمت انسان و زمينه

  45: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

   آفرينش، اّولني جلوه رمحت

ن از منونه هاى مادى است كه اهل حتقيق از آن به عنوان جهان تكوين ياد  دشت آفرينش و مهه نعمت هاى رمحت حق، 
  .كنند مى

هاىي كامل و جامع  كه نعمت  -هايش تاى است كه دنيا را با مهه نعم رمحت و فضل حضرت حق نسبت به انسان به گونه
  .براى او آفريده و مهه را در مسري خدمت به وى به كار گرفته است -است

يعاً    .»1« ..ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم ما ِيف اْألَْرِض مجَِ

  ...اوست كه مهه آنچه را در زمني است براى مشا آفريد

  .»2« ..ِيف السَّماواِت َو ما ِيف اْألَْرِض َو َأْسَبَغ َعَلْيُكْم ِنَعَمُه ظاِهَرًة َو باِطَنةً  أَ َملْ تـََرْوا َأنَّ اللََّه َسخََّر َلُكْم ما

ها و آنچه را در زمني است، مسّخر و رام مشا كرده و نعمت هاى آشكار و  اند كه خدا آنچه را در آمسان آيا ندانسته
  ...انش را بر مشا فراوان و كامل ارزاىن داشته
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اند و ديگر موجودات  انسان عزيزترين مهمان يا تنها مهماىن است كه اين سفره باعظمت پرنعمت را براى او گسرتدهگوىي 
   زميىن

______________________________  
  .29): 2(بقره  -)1(

  .20): 31(لقمان  -)2(

  46: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

ادهو آمساىن مأمور به پذيراىي از او هستند، تاج كرامت  اند و لباس  را در اين مهمان سراى پرنعمت فقط بر سر او 
  اند؟ اند و متام داراىي و ثروت زمني و آمسان را نثار مقدم او كرده فضيلت و برترى را تنها بر او پوشانيده

  .»1« َكِثٍري ِممَّْن َخَلْقنا تـَْفِضيًال    طَّيِّباِت َو َفضَّْلناُهْم َعلىَو َلَقْد َكرَّْمنا َبِين آَدَم َو َمحَْلناُهْم ِيف اْلبَـرِّ َو اْلَبْحِر َو َرَزْقناُهْم ِمَن ال

هاىي كه در اختيارشان گذاشتيم سوار كردمي و به  به يقني فرزندان آدم را كرامت دادمي و آنان را در خشكى و دريا بر مركب
  .هاى خود برترى كامل دادمي آفريدهآنان از نعمت هاى پاكيزه روزى خبشيدمي وآنان را بر بسيارى از 

   ظرايف خلقت

قرآن و پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و امامان معصوم عليهم السالم مهواره مردم را به مطالعه و فهم و درك ظرايف 
كنند و اند تا از اين طريق بيش از پيش به توحيد گرايش پيدا   كرده خلقت خدا كه در حقيقت آثار رمحت اوست تشويق مى

  .سر بندگى و طاعت و عبادت به درگاه حق بسايند و به اين وسيله خود را به رمحت واسعه حق برسانند

هاى حضرت امام صادق عليه السالم در باب خداشناسى از راه آثار است،  اى از آموزه منونه» توحيد مفضل«كتاب 
  .اى از اين قبيل است حسني عليه السالم منونهو يا دعاى عرفه امام » ج البالغة«هاى  مهچنني خبشى از خطبه

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

  47: هاى رمحت اهلى، ص جلوه
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از اين رو براى پريوى از قرآن كه نگريسنت به آثار رمحت خدا را براى استحكام توحيد در قلب و پابرجاىي عبادت در 
اى براى ديدن لطايف و  شود، باشد كه درى يا دريچه چند مثال كوتاه در اين زمينه بسنده مىاعضا و جوارح فرمان داده به 

ن دشت هسىت باشد   .ظرايف آثار رمحت اهلى در 

منبع فيض و كمال و رمحت و لطف، وجود مقدس حق تعاىل است، شناخت فرع، بدون توجه به ريشه و اصل سود 
شناسند وىل شناخت خود را وسيله شناخت  ىب و شرقى خبشى از آثار را خوب مىچنداىن ندارد، بسيارى از دانشمندان غر 

  :دهند آنچه در اين زمينه مهم است شناخت آثار براى شناخت مؤثر است حق و توجه به او قرار منى

  .»1« ...آثاِر َرْمحَِت اللَّهِ   َفاْنُظْر ِإىل

  ...پس با تأمل به آثار رمحت خدا بنگر

  .فايده است اينكه زمينه شناخت اللَّه قرار گريد جداً ىبشناخت آثار بدون 

امي؟ زماىن خاك  برمي، بينديشيم چند مرحله زندگاىن را پشت سر گذاشته در هر صورت هم اكنون در اين جهان به سر مى
خبشى از وجودمان بودمي كه خود جهاىن دارد، زماىن در ساقه نباتات و اصل و فرع آن بودمي كه باز خود عاملى دارد، زماىن 

جزء بدن حيوانات بود و از آن مهه يعىن از خاك و گياه و حيوان به صورت غذا به بدن پدر سپس به صلب او منتقل 
  اى از هر مرحله. شدمي و آنگاه در رحم مادر قرار گرفتيم

______________________________  
  .50): 30(روم  -)1(

  48: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .انگيز است آور و شگفت براى آگاهان و اهل بصريت جهاىن اعجاب اين مراحل

ْنساُن ِممَّ ُخِلقَ  اِئبِ * ُخِلَق ِمْن ماٍء داِفقٍ * فـَْليَـْنُظِر اْإلِ   .»1« َرْجِعِه َلقاِدرٌ   ِإنَُّه َعلى* َخيْرُُج ِمْن بـَْنيِ الصُّْلِب َو الرتَّ

آىب كه از صلب مرد * از آىب جهنده آفريده شده است؛* ده است؟پس انسان بايد با تأمل بنگرد كه از چه چيز آفريده ش
  .ترديد خدا بر بازگرداندن انسان پس از مرگش تواناست ىب.* آيد هاى سينه زن بريون مى و از ميان استخوان
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  .خاك و گياه و حيوان و صلب و رحم و ظلمات ثالث هر يك مناىي از علم و قدرت و حكمت خداست

فهماند كه زندگى او منحصر در  كند و به او مى نسان را در مسئله آفرينش خودش تا افق ابديت باز مىاين آيات ديدگاه ا
شود و پس از  گردد و وارد صحراى قيامت مى اين جهان حمدود زودگذر نيست، بلكه روزى به حضرت حق باز مى

  .رسد رسيدگى به اعمالش به پاداشى كه درخور اوست مى

   خلقت متايل جنسى ضامن بقاى

تنها چيزى كه حافظ نوع بشر و ضامن بقاى مهه جانداران است متايل جنسى است كه اگر نبود اكنون اثرى از جانداران 
  بر روى زمني نبود، شايد در ميان صدها نوزاد يكى را نتوان يافت كه پدر و مادر به قصد

______________________________  
  .8 -5): 86(طارق  -)1(

  49: رمحت اهلى، صهاى  جلوه

نفر آنان نتيجه متايل جنسى بوده  999بقاى نسل با هم ازدواج كرده و درآميخته باشند، در هر هزار نوزاد شايد پيدايش 
گذارد اين عيش به هدر رود بلكه از آن  روند وىل خدا منى است، پدر و مادر به قصد عيش و عشرت به سراغ يكديگر مى

  .كند براى بقاى نوع استفاده مى

  .گرديد ماند و نه حيواىن، در نتيجه خلقت اين دو لغو مى اگر متايل جنسى وجود نداشت نه انساىن بر روى زمني باقى مى

شناسند و متام تفضالت او را به پاى ماده و  ها خدا را منى آرى؛ آفريننده مهربان نگهبان بقاى وى نيز هست، ماركسيست
تواند حدوث را بفهمد و بقا را درك كند و براى حفظ و تداوم بقا  پرسيد آيا ماده مىريزند، بايد از آنان  طبيعت مى

  .»1« ريزى كند؟ هرگز برنامه

   نطفه يا مبدأ پيدايش انسان

دار در رحم زن قرار  بيىن كه به شكل زالو هستند تشكيل شده است، اين ذرات جان ها موجود ذره نطفه مرد از ميليون
  .گردد قلو يا بيشرت مى ماند و مبدأ پيدايش يك ى يا بيشرت مىگريند، در آخر يك مى
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شود كه جزئى از نطفه چشم و جزئى از آن گوش و جزئى استخوان و  اجزاى نطفه مهگى به هم مانند است پس چه مى
  !شوند؟ جزئى ديگرش اعضا و اندام ديگر مى

اند فاقد  بيىن كه از پيكر يك مرد پيدا شده ، اجزاى ذرهمرد چنني قدرتى را ندارد و از اجنام دادن اين تقسيم ناتوان است
   عقل و قدرت

______________________________  
  .53، فصل 110: هاىي از او نشانه -)1(

  50: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .ترند هستند و از نظر داناىي و تواناىي هزاران بار از مرد ناتوان

شناسند بايد   اند و ماده را به جاى خدا مى به آن افرادى كه از خداشناسى حمرومزن نيز مانند مرد فاقد اين قدرت است 
ا را به فعليت برساند: گفت   .ماده كه شعور ندارد تا مبادى و ريشه اعضا را از يكديگر جدا كند، سپس آ

اش يك  اى كه مواد اوليه پس چه دانش و چه قدرتى اين كارخانه دقيق پيكرسازى را ساخته و به كار انداخته است؟ كارخانه
هاى گوناگون از نظر حجم و رنگ و اثر و چيزهاى  هاى يك جور وىل فرآورده چيز است، يعىن يكى از جانوران و سلول

  .گردد كند، آن گاه مهه را مجع كرده و يك موجود واحد تشكيل مى ديگر توليد مى

آورند، هر  م در مهه جانداران، جنني را به وجود مىنطفه نر مبدأ اصلى پيدايش جنني است، اجزاى نطفه به طور منظ
  .شود جزئى از اجزاى نطفه عضوى از اعضاى جنني مى

سازى نطفه از روى تصادف نيست زيرا اين قانون، مهگاىن است و در مهه سلسله جانداران به اجرا درآمده است و  جنني
  .تصادف با قانون ناسازگار است

  .عقل و تدبري نطفه است؛ زيرا خود نطفه فاقد عقل و فاقد تدبري استتوان گفت جنني سازى از  منى

آيا ممكن است كه نطفه چنني كارى را در وقت نطفه بودن اجنام دهد وىل هنگامى كه به كمال رسيد وانساىن كامل و يا 
  !حيواىن متام عيار شد عاجز از اين كار باشد؟ هرگز

  ا آن مهه آالت وادوات، باآيا دنياى علم با آن مهه ترقى و تكامل، ب
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  51: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  :تواند اجزاى نطفه را بشناسد و بگويد آن مهه دانشمندان و حمققان مى

  شود و كدام دهان و كدام سر و كدام پا؟ كدام زبان مى

ن سركش و خودخواه داند وىل انسا دهد مهه اينها و بيش از اينها را مى وجود مباركى كه نطفه را در جنس نر پرورش مى
  !!»1« تواند بفهمد خواهد بفهمد چيزى را كه با اندك تأملى مى منى

   حكمت اهلى در پوشش جفت

آيد كه آن را جفت  پوشاند و در نزديكى وى جسمى اسفنجى پديد مى اى سفيد و لطيف سراسر پيكر جنني را مى پرده
  .هاى خونني پر است نامند، جفت از رگ مى

اى كه تقريباً يك مرت طول و به قدر يك انگشت ضخامت  قرار دارد و آن پرده به لوله) آمينوس(به نام  اى روى جفت پرده
ترى وجود دارد، اين لوله از راه ناف به شكم جنني متصل است مواد  هاى باريك دارد مربوط است كه در درون آن لوله لوله

هاى نامربده  گردد وبه وسيله لوله شود و در آن جا پالوده مى هاى مويني از بدن مادر وارد جفت مى غذاىي به وسيله رگ
  .گردد شود و پس از جريان در بدن جنني و تغذيه كامل وى به حمل خود باز مى داخل بدن جنني مى

اى كه سراسر پيكر جنني را فرا گرفته است براى آن است كه وى را هنگام خم و راست شدن مادر از گزند  آيا اين پرده
   ى داخل و خارج حمفوظ بدارد؟ آيا جنني اين پرده را بر پيكر خود كشيده است يا مادر بهفشارها

______________________________  
  .122: هاىي از او نشانه -)1(

  52: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

فهم اجياد آن اين وسيله خواسته است جگر گوشه خود را حفظ كند؟ آيا جز حكمت و رمحت اهلى چيزى تواناىي درك و 
  را دارد؟
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پيدايش جفت در رحم مادر براى چيست؟ آيا براى آن است كه جنني بسيار لطيف است و دستگاه پااليش غذاى بدن 
تر به جنني  تر و پالوده مادر براى آماده كردن غذاى وى كاىف نيست و نياز به پااليشگاه ديگرى دارد تا غذاىي لطيف

آمد آيا مادر از تأثري جفت در حيات جنني آگاهى  جنيىن از شكم مادر زنده بريون مىبرساند؟ پس اگر جفت نبود كمرت 
  !داشت؟ آيا قدرت آفريدن آن را داشت؟ هرگز

 پس دانشى و قدرتى آن را آفريده است كه پيش از پيدايش ماده و پس از پيدايش انسان بوده و هست و خواهد بود
»1«.  

  شري مادر

ها، الكتوز، كلوكز، دكسرتين، مالتوز، نشاسته،  چرىب، پروتئني: اجزاى زير تركيب شده استشري مادر به طور عموم از 
، 1هاى معدىن، اسيد الكتيك، آب، ويتامني آ، ويتامني ب، ويتامني د، ويتامني ث، ويتامني ب  هيدرات دو كربنات، منك

  .، ويتامني ث و اسيد اسكورتيك6ويتامني ب 

ها و  مادرى به مقدار معيىن است و نسبت خمصوصى با يكديگر دارند كه بر حسب انسانها در شري هر  هر يك از اين
  .كند ها تفاوت مى حيوان

______________________________  
  .203 - 202: هاىي از او نشانه -)1(

  53: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

اده شده كه خورده ا  مادر را جتزيه مىهاى  اين البراتوار عظيم و دقيق در كجاى پيكر مادر  كند و اين اجزا را از ميان آ
ا را تركيب مى بريون مى سازد؟ چند دكرت و مهندس بر اين البراتوار  كند و موجود واحدى بنام شري مى آورد و سپس آ

شده كنند؟ چند كارگر دارد، ماشني آالت و ابزار و ادوات اين البراتوار كجا ساخته شده و از كجا آورده  نظارت مى
اده و به پدر نداده است   !؟»1«  است؟ چه كسى در پيكر مادر 

   استخدام مهراه بامهر و حمبت

  .اش بسيار درازتر است تر است و زمان ناتواىن نوزاد انسان از نوزاد حيوان بسيار ناتوان
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ام مادر دست از پرستارى گردد و قادر است خود را نگهدارى كند، در اين هنگ نوزاد حيوان پس از يكى دو ماه توانا مى
تر است رمحت  دارد و ممكن است با فرزند خود بيگانه گردد، به خاطر اينكه نوزاد انسان از نوزاد حيوان ناتوان نوزاد بر مى

  .يكى پدر و ديگرى مادر: پروردگار براى دوره ناتواىن نوزاد انسان دست كم دو پرستار تعيني كرده است

ستخدام كرده و پدر را براى نگهداريش، وىل چگونه استخدامى؟ استخدامى كه با مهر و حمبت او مادر را براى پرستارى ا
شود، دوره خدمتگزارى پدر و  شود، هرچه پدر نريو مصرف كند پشيمان منى برد خسته منى مهراه است هرچه مادر رنج مى

  مادر پايان ندارد آن دو تا

______________________________  
  .218: اىي از اوه نشانه -)1(

  54: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .كنند جان دارند به فرزند خدمت مى

تواند ميان  آيا ماده و طبيعت ناتواىن نوزاد را تشخيص داده كه چنني پرستاراىن براى او تعيني كرده است؟ هرگز ماده كه منى
انسان و نوزاد حيوان، تصادف هم كه نيم شود كه نوزاد : نوزاد و چيز ديگر فرق بگذارد تا چه رسد به فرق ميان دو نوزاد

ها مهيشه اينچنني در دعاى عرفه حضرت امام حسني عليه السالم  در متام حيوانات مهيشه آن چنان باشد و در ميان انسان
  :آمده است

  .»قـُُلوِب اَحلواِضنِ   َوَعَطْفُت َعلى«

  .داشتند مهربان كردى تو بودى كه دل كساىن كه حضانت و پرورش مرا به عهده! خدايا

  55: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

   وجود انسان دومني جلوه رمحت

  .دهند هاى رمحت خدا وجود انسان است كه اهل دل از او به عنوان جهان نفسى خرب مى و از ديگر منونه

حقيقت جلوه رمحت اى در  آمد و نه چيزى دوام و بقا داشت، هر پديده تابيد، نه چيزى پديد مى چنانچه نور رمحت منى
  .حق است
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  .»1« ..ءٍ  َو َرْمحَِيت َوِسَعْت ُكلَّ َشيْ ... 

  ...و رمحتم مهه چيز را فرا گرفته است... 

اش النه و غارى و يا درّه و  ارزش و كوچك و حمدودى نيست كه هم چون برخى حيوانات فضاى زندگى انسان موجود ىب
نه روى  رتين  اش از پاكيزه زمني و معادن و منابعش در اختيار اوست و روزىجنگلى باشد، مهه درياها و فضا و  ترين و 

اى پاميال  اى متعفن و يا مردارى بدبو يا علوفه كه با الشه... هاست نه چون روزى چهارپايان يا درندگان و پرندگان روزى
  .سري و سرگرم شود... شده و پژمرده و

رامت خود را بداند و به حتقق عملى استعدادهاى خدادادى خويش بپردازد و اين مهه براى اين است كه قدر و ارزش و ك
   هاى حضرت رّب العزّه مهاهنگ منايد تا در مقام قرب مهه وجودش را با خواسته

______________________________  
  .156): 7(اعراف  -)1(

  56: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .دهندو جنت لقا و كاخ وصال و عرصه رمحت جايش 

 ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند
 

  تا تو ناىن به كف آرى و به غفلت خنورى

ر تو سرگشته و فرمان بردار  مهه از 
 

 «1»  شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نربى

  

اندك و اش  راسىت انسان چه موجود عجيىب است، معجوىن از آب و گل و عقل و فطرت و روح و نفس كه وزن عنصرى
  .وزن شخصيىت و هويتش عظيم و غريقابل درك است

او بايد مادون خود را در راه برقرارى حياتش به كار گريد و براى تنها مافوق خودش كه حضرت رّب العزه است با كمال 
  .خلوص و عشق بندگى كند
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رتين و معتدل و هم از نظر باطن  »2« را ترين صورت انسان به سبب رمحت رمحانيه و رحيميه حق هم از نظر ظاهر 
و عنايت و لطفى كه به او شده به فلك و ملك نشده  »4«  ، او مسجود فرشتگان است»3« نيكوترين سريت را دارد

  .است

______________________________  
  .سعدى، گلستان -)1(

نَساَن ِمْن ُسَالَلٍة ِمْن ِطنيٍ « -)2( ُمثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة * َجَعْلَناُه نُْطَفًة ِىف قـَرَاٍر مَِّكنيٍ ُمثَّ * َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
  .14 -12): 23(منون مؤ » اْخلَاِلِقنيَ  َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاماً َفَكَسْونَا اْلِعظَاَم حلَْماً ُمثَّ أَنَشْأنَاُه َخْلقاً آَخَر فـََتَباَرَك اللَّهُ َأْحَسنُ 

نَساَن ِىف َأْحَسِن تـَْقِوميٍ « -)3(   .4): 95(تني » َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

  .29): 15(حجر » َفِإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى فـََقُعوا َلُه َساِجِدينَ « -)4(

  57: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  

  جان ها فلكى گردد اگر اين تن خاكى
 

 «1» كند از خود صفت ديو و ددى رابريون  

  

   ارزش ذاتى انسان و رمحت اهلى

انسان از نظر آيات قرآن موجودى است كه استعدادهاى فراواىن به او عنايت شده و داراى دو بال عقل و فطرت و نريوىي 
ممتاز ساخته و مادون اى كه او را از مهه موجودات عرصه هسىت  شگرف چون نفس نفيس و روح خداىي است به گونه

آفريدگار و سرآمد آفريدگان و گل سرسبد خملوقات قرار داده است، قرآن، واالىي و ارزش او را در سوره مباركه تني با چهار 
  :فرمايد سوگند بسيار پر امهيت خاطر نشان منوده مى

ْنساَن ِيف َأْحَسِن تـَْقِوميٍ * اْألَِمنيِ َو هَذا اْلبَـَلِد * َو ُطوِر ِسيِننيَ * َو التِِّني َو الزَّيـُْتونِ    .»2«  َلَقْد َخَلْقنَا اْإلِ

  .كه ما انسان را در نيكوترين نظم و اعتدال آفريدمي* و به اين شهر امن* و به طور سينا* سوگند به اجنري و زيتون
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رتين و برترين است   .آرى؛ انسان بنا بر قضاوت قرآن از نظر ظاهر و باطن نيكوترين و 

هاى دروىن و باطىن برخوردار  در ميان موجودات آفرينش فقط انسان است كه از امتيازات خاص و استعدادهاى ويژه و مايه
است، او نه چون حيوان است كه سر به زير و داراى آفرينشى افقى و در حركت متكى بر چهار دست و پا و موتور 

  شود و اگر تر مى از نظر وزن مادى سنگني تر شود فقط حمرك ترقى و كمالش شكم است كه هرچه فربه

______________________________  
  .وحدت كرمانشاهى -)1(

  .4 - 1): 95(تني  -)2(

  58: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

ترين  گردد و نه چون درخت و نبات است كه عامل رشدش پايني اش افزوده مى حالل گوشت باشد اندكى به قيمت ماىل
  .است و عرصه رشدش تنها خاك و عامل ماّدهخبش آن يعىن ريشه 

ترين خبش وجودش يعىن مغز اين نريوى عظيم ادراكى و واسطه بني او و مهه معارف و  انسان، سروقامىت است كه مهم
اىي حركت و سفر  حقايق در سرش قرار دارد، كنايه از اينكه راه رشد و كمالش به سوى عامل باالست و مقصد 

  .ل و عالستاش حضرت حق ج عمرى

او با اين استعدادهاى شگرىف كه دارد و با اين سرمايه عظيم عقلى و فطرى، سر و كارش فقط و فقط بايد با خدا باشد و 
آنچه را غري خداست الزم است به عنوان ابزار و وسيله براى رسيدن به مقام قرب حق و لقاى دوست و وصال حمبوب به  

  .كار گريد

هاى  زشى كه در اوست و حمض عقل و فطرتى كه با ذات او و آب و گلش عجني است، كتاببه خاطر استعدادهاى باار 
اند، تا با ارائه حقايق  آمساىن به ويژه كتاىب چون قرآن و رهرباىن آمساىن چون پيامربان و امامان به استقبالش فرستاده شده

 از وجود ذى جود او پذيراىي كنند و وى را به اعتقادى و امياىن و حالل و حرام و مسائل بسيار عاىل اخالقى و تربيىت
سوى رّب كرمي و پروردگار عزيزش راهنماىي منايند تا در آن بارگاه باعظمت به خاطر اينكه وجودش را به وسيله وحى و 

ره قرب دوست مند گردد و در بسرت  پيامربان و امامان به اميان و اخالق و عمل آراسته منود از رمحت ويژه حمبوب براى ابد 
  .بيارامد و از لقاى معشوق ازل و ابد، جاودانه لّذت بربد
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   هايش را به قرار دادن هر عضوى خداى كرميى كه او را آفريد و اندام

  59: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

در حمل مناسب خودش طبق حكمت بالغه، درست و منظم ساخت و با اجياد توازن و تعاون ميان اعضا در ايفاى اهداف 
مربوطه تعديل كرد و سامان داد و به هر صورتى كه خواست از نظر خصوصيات هر عضو و هيئت، جمموعه اعضاى وى 
ايتاً براى رسيدن به رمحت خاص و  را تركيب كرد، سپس براى راه يافتنش بر عرصه رشد و كمال و مثر دادن وجودش و 

شت قيامت او را به دست وحى و پيامربان   .و امامان سپرد اقامت گزيدن در 

چون استعدادهاى انسان در سايه قرآن و هدايت انبيا و امامان به فعليت درآيد و به اميان و اخالق و عمل آراسته گردد، 
به قله ارزش و كرامت نشيند و در واالىي و ارزش، به ويژه زماىن كه غرق در رمحت ويژه حق گردد، فوق مهه موجودات قرار  

  .اش را براى مسجود مالئك قرار گرفنت اثبات منايد هسىت گردد و شايستگىگريد و واىل ملك مصر 

  :بر مهني اساس است كه پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»1« »ٍء أْكَرُم َعَلى اللَِّه َجلَّ ذِْكرُُه يـَْوَم الِقَياَمِة ِمْن َبىن آدم َما ِمْن َشى«

  .تر نيست زاده گرامى آدمىدر روز قيامت هيچ چيز نزد خدا از 

  :و در روايىت از حضرت امام باقر عليه السالم آمده است

ؤِمنَني َوأنَّ ِجواَر اللَِّه ِللُمؤِمنَني َوأنَّ َوَما َخَلَق اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َخْلقاً أْكَرم َعَلى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِمَن اْلُمؤِمَن ِألَنَّ اْلَمالِئَكَة ُخّداُم ا«
ُ
مل

  .»2« »اَجلنََّة ِلْلُمؤِمنَني َوأنَّ اُحلوَر الِعَني ِلْلُمؤِمننيَ 

______________________________  
  .، باب منزلة املؤمن عند ربه82/ 1: جممع الزوائد -)1(

  .2، حديث 30، باب 19/ 66: ؛ حبار األنوار2، حديث 33/ 2: الكاىف -)2(

  60: هاى رمحت اهلى، ص جلوه
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تر باشد، زيرا فرشتگان خدمتگزار مؤمنان هستند و  اى را نيافريد كه از مؤمن نزد خدا گرامى هيچ آفريده خداى عّز و جلّ 
شت براى مؤمنان است و حور العني اختصاص به مؤمنان دارد   .جوار خدا ويژه مؤمنان است و 

   انسان برتر از فرشتگان

ها نيستند، بلكه خباطر  باشند و فقط رهربان انسان ى حق مىها اند و حجت كه از جنس انسان  - پيامربان و امامان معصوم
مقام علمى و عقلى و امياىن و عملى رهربان انس و جن و فرشتگانند و بر مهه آنان برترى دارند و وجودشان واسطه فيض 

ايت تواضع را به غري خدا ب -بني خدا و بني موجودات است ه ميدان بياورد از انسان خنواستند به غري خدا سجده كند و 
  !!وىل به فرشتگان فرمان داده شد بر آدم عليه السالم سجده كنند

  !در سوره مباركه بقره انسان كامل به عنوان معلم فرشتگان معرىف شده است

  .»1« ...قاَل يا آَدُم أَنِْبئـُْهْم ِبَأْمساِئِهمْ 

  ...هاى آنان خرب ده فرشتگان را از نام! اى آدم: خدا فرمود

  :فرمايد امام باقر عليه السالم طبق روايىت پس از سخن درباره وفات آدم عليه السالم مىحضرت 

. جلو بايست و بر آدم مناز خبوان! اى جربئيل: گفت) فرزند آدم(آدم رسيد هبة اللَّه ) جنازه(تا آنكه نوبت مناز خواندن بر 
شت ب! اى هبة اللَّه: جربئيل گفت    ر پدرت آدم سجدهخدا به ما دستور داد كه در 

______________________________  
  .33): 2(بقره  -)1(

  61: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1«  كنيم پس ما را نسزد كه بر هيچ يك از فرزندانش امامت مناييم

  :يدفرما نظري مهني صحنه در معراج رسول خدا صلى اهللا عليه و آله رخ داده است، حضرت امام صادق عليه السالم مى

اى : شىب كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله به معراج برده شد وقت مناز رسيد، جربئيل اذان و اقامه گفت و سپس عرض كرد
  :جربئيل گفت. تو پيش برو: پيش برو؛ پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود) براى امامت مناز! (حممد
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ُم اآلدميَني ُمْنُذ أُِمرنا بالسُّجُ «   .»2« »وِد آلَدَم عليه السالمإنّا ال نـَتَـَقدَّ

  .دارمي از آن زمان كه به ما فرمان دادند بر آدم سجده كنيم، خود را بر آدميان مقدم منى

   مالك برترى

اند چرا و چگونه انسان به  با اينكه مهه فرشتگان به پرستش و عبادت خدا اشتغال دارند و از هر معصيت و آلودگى پاك
افتند و به مقامى باالتر  اند؟ چرا آنان از انسان پيش منى شود؟ چرا فرشتگان خادم انسان برتر مىرسد كه از فرشته  جاىي مى

  يابند؟ دست منى

روزى عبداللَّه بن سنان با حضرت امام صادق عليه السالم در اين زمينه گفتگو داشت و نظري اين سؤاالت را با حضرت 
  :اند ه سخنان امرياملؤمنني عليه السالم استناد جست كه ايشان فرمودهمطرح كرد، امام صادق عليه السالم در پاسخ او ب

الِئَكِة َعْقًال ِبال َشْهَوٍة، َورَكََّب ِىف الَبهاِئمِ «
َ
   إنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ رَكََّب ِىف امل

______________________________  
  .49، حديث 1، باب 45 /11: ؛ حبار األنوار2، حديث 22، باب 213/ 1: كمال الدين  -)1(

  .108، حديث 3، باب 404/ 18: ؛ حبار األنوار5، حديث 277/ 2: تفسري العياشى -)2(

  62: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

الِئَكةِ 
َ
َغَلَبْت َشْهَوتُُه َعْقَلُه فـَُهَو َشرٌّ   َوَمنْ َشْهَوًة ِبال َعْقٍل َورَكََّب ِىف َبِىن آَدَم ِكْلتَـْيِهما، َفَمْن َغَلَب َعْقُلُه َشْهَوَتُه فـَُهَو َخيـٌْر ِمَن امل

  .»1« »ِمَن الَبهاِئمِ 

اده است خواهش كشاند و سبب  هاى نفساىن كه به سوى گناه و معصيت مى خداى عّز و جّل در مالئكه فقط عقل 
اده است، وىل به فرزندان آدم عقل و خ آلودگى معنوى مى هاى  واهششود ندارند و در حيوانات فقط ميل و خواهش 

اش در مسري عقالنيت ديىن و انساىن قرار   هايش پريوز گردد و زندگى نفساىن داده است، پس كسى كه عقلش بر خواهش
رت است و هركس خواهشش بر عقلش چريه شود از چهارپايان بدتر است   .گريد از فرشتگان برتر و باالتر و 

شود كه خدا تا  هاى اصيل و پرقيمت نقل شده است روشن مى كتاببا دقت در آيات كرميه قرآن و اينگونه روايات كه در  
  .چه اندازه به انسان زمينه و ميدان ترقى و استعداد و قابليت رشد و كمال عنايت كرده است
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رت از  انسان، اگر عقلش را با نبوت پيامربان و امامت امامان و به آيات خدا پيوند زند، يقيناً از طريق اين پيوند برتر و 
شود و اگر عقل را تعطيل كند و فقط به امور مادى بپردازد و بر حياتى چون حيات حيوانات تكيه زند و  فرشتگان مى

هاى بيجا و شيطاىن دهد خود را در معرض سقوط و  شخصيت اهلى و انساىن خود را به اسارت هوا و هوس و خواهش
تر كرده و اضافه بر مهه اين  و وحوش صحراىي و بياباىن پستهالكت قرار داده و وجودش را از مهه حيوانات برى و حبرى 

   امور به

______________________________  
  .5، حديث 39، باب 299/ 57: ؛ حبار األنوار1، حديث 6، باب 4/ 1: علل الشرايع -)1(

  63: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .صف ناسپاسان و كفران كنندگان نعمت پيوسته است

اند وىل از طريق  واالىي ويژه مؤمنان آگاه و دلدادگان بيناست، خبصوص مؤمناىن كه پيامربان و امامان را نديدهآرى؛ ارزش و 
اند و در راه اميان، در ميدان هر نوع حادثه و  آيات و روايات منّقش روى صفحات كاغذ به حقيقت و راسىت مؤمن شده

  .دهند ورزند و ثبات قدم به خرج مى بال استقامت مى

  :در روايىت آمده

اميان : تر است؟ برخى پاسخ دادند چه امياىن شگفت: روزى پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله از مجع اصحاب پرسيدند
  :فرشتگان؛ حضرت فرمود

: شود؟ اصحاب عرض كردند انگيزى در كيفيت اميان فرشتگان است؟ آيا وحى خدا بر آنان نازل مى مگر چه چيز شگفت
بينيد و با  چه شگفىت در اميان مشا وجود دارد با توجه به اينكه مشا مرا مى: حضرت فرمود! انگيز است شگفتپس اميان ما 

خود : آيد اين بار ياران جواىب ندادند و عرض كردند ايد و اينگونه اميان آوردن هنرى به حساب منى ديدن من اميان آورده
  .پاسخ ما را بفرماييد

  :حضرت فرمود

  .»1« »بَياضٍ   ىف آِخِر الزَّماِن ِبَسواٍد َعلى إمياُن َقومٍ «
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ها و باورها، اميان گروهى از مردم آخر الزمان است كه به وسيله خطى سياه بر كاغذى  آورترين اميان ترين و شگفت عجيب
  .آورند سپيد اميان مى

   اند و زمان او را درك يعىن با اينكه معصوم و معجزاتش را نديده

______________________________  
  .21404، حديث 8، باب 300/ 17: املستدرك -)1(

  64: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

باور و معتقد به معاد و ديگر اصول و فروع  هاست دين اند فقط با تكيه بر آيات و روايات كه روى صفحات كتاب نكرده
  .رسانند مىشوند و از اين راه خود را با متام وجود به رمحت رحيميه حق  دين مى

   نقش پيامربان در سعادت انسان

كنند تا بذر توحيد و اعتقاد به قيامت را در دل خاكيان بكارند، به اين  پيامربان و امامان به اذن حق از مردم دعوت مى
اميد كه خاكيان، افالكى شوند و از حاالت حيواىن درآيند و در گردونه حاالت ملكوتى قرار گريند و نصيب عظيمى از 

  .رمحت و لطف حضرت حق را در دنيا و آخرت به خود اختصاص دهند

نياز حقيقى است، اين  ترديد حضرت حق به عبادت و بندگى و طاعت و خدمت ما نياز ندارد زيرا او غىن مطلق و ىب ىب
و و به ما هستيم كه براى تكميل كرامت و شرافت و شخصيت انساىن خود و تأمني سعادت دنيا و آخرمتان به الطاف ا

پرستش او و به بندگى و عبادت و طاعت و خدمت، سخت نيازمندمي و اگر اين نياز را كه در جهت معنوى عني  
ها به روى ما مسدود  شومي و مهه راه گرسنگى مادى است پاسخ ندهيم به هالكت ابدى و شقاوت مهيشگى دچار مى

  .گريمي ها قرار مى شود و در ظلمىت فوق ظلمت مى

نيز مانند خدا بشر را براى اهداف شخص خود  -اند كه هر يك مظهر امساى حسناى حق  -ى و امامان معصومپيامربان اهل
منودند و شگفت اينكه به دعوِت تنها اكتفا  خواستند، بلكه انسان را براى رساندنش به سعادت و رستگارى دعوت مى منى

   نكردند بلكه در راه دعوت از مهه

  65: هاى رمحت اهلى، ص جلوه
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  .هسىت خود حىت جانشان براى خدا و حتقق توحيد گذشتند

اى از  شود گوشه هاى اهلى و به ويژه قرآن جميد و افق نبوت و امامت ديده مى هايش در كتاب دعوت آمساىن كه مهه جلوه
ا ايت حق نسبت به انسان است كه انسان اگر به اين دعوت دقت عقلى كند و با گوش جان آن ر  فضل و رمحت ىب

شود مهه هسىت و جانش را در  منايد و حاضر مى كند و نسبت به آن قدرشناسى مى بشنود، بدون شك آن را اجابت مى
برند و لباس كرب بر اندام باطنشان كه مانع رسيدن  حتقق آن بكار گريد، وىل متأسفانه اكثر مردم در پرده غفلت به سر مى

هاى دنياىي آنان را از پاسخ گفنت به دعوت  هاى بيجا و جاذبه شنداى حق به گوش دلشان است و هواى نفس و خواه
  .حق حمروم كرده است

   ياىب به پيشگاه ربوىب لياقت انسان براى راه

اند و از ميان اين سه گروه، انسان در اين زمينه  مشار، جن و فرشته و انس اليق و اهل عبادت ويژه هاى ىب از ميان آفريده
تواند از ديگران باالتر رود، تا جاىي كه ملكوت عامل را بشناسد و به  جايگاه خاصى دارد و نردباىن براى اوست كه مى

اى توجه به اين مهه لطف و مهر خداوندى،  راه يابد و به مقام قرب حق برسد، حلظه اسرار آن آگاه شود و به بارگاه ربوىب
كند و به حقيقت سوگند، جا دارد به سبب مهني توفيق مهه هسىت خود را وقف عشق و  انسان را سرمست و ديوانه مى

  .پرستش حق كند

لّذت عبادت را چشيده است، در مقام مناجات حضرت امام زين العابدين عليه السالم كه معىن انس با خدا و شرييىن و 
  :دارد به حضرت حمبوب عرضه مى

  66: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .اى اى خداىي كه به من اذن و اجازه دعا و سخن گفنت با خود را داده

  داد چه كسى جرأت و قدرت دعا و سخن گفنت داشت؟ اگر حضرت او اجازه مناجات به درگاهش را منى

  .»؟»1«  اب َوَربُّ اَألْربابأَْيَن الرتُّ «

  !انسان خاكى كجا و پروردگار مهه فرمانروايان كجا؟

  :كند و نيز آن حضرت به حمبوب ازل و ابد عرض مى



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

 

  .»2« »َتصاَغَر ِعْنَد َتعاُظِم آالِئَك ُشكرى َوتضاَءَل ىف َجْنِب إكراِمَك إيّاَى ثَناَى َوَنشرِى! إهلى«

منايد و ستايش و گزارشم در برابر آن مهه اكرام و احرتامى   هايت سپاسم اندك و كوچك مى در برابر بزرگى نعمت! معبودا
ادى كم و ناچيز است   .كه بر من 

يابد كه دعوت حضرت حق را اجابت كند و به  در هر صورت كرامت و ارزش كامل و حقيقى انسان هنگامى حتقق مى
و در برابر دعوت شيطان و حزب او، به ويژه در اين عصر پر از  اش عمل منايد هاى شرعى و انساىن تكاليف و مسؤوليت

  .بگويد و به سينه ناحمرم دست رّد بزند» نه«فساد و فتنه و آشوب 

______________________________  
  .69/ 6: ؛ تفسري امليزان114/ 2: شرح أمساء احلسىن -)1(

  .، مناجات السادسة32، باب 146/ 91: ؛ حبار األنوار187الدعاء  409: صحيفه سجاديه -)2(

  67: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

   عصر ارتباطات، عصر دعوت به غري حق

  .امي جا نگفته ها بناميم سخىن ىب برمي اگر آن را روزگار دعوت اين روزگارى كه ما در آن به سر مى

هاى  آورد و برگى از برنامه مىاى براى يگانه به جاى  خيزد و دو گانه از آغاز صبح كه يك شهروند از خواب برمى
ها مواجه  ها و دعوت هاى تبليغى ميان منزل را باز كند با انواع فرستنده كند، اگر پيچ رسانه خبش قرآن را تالوت مى حيات

ادن به بريون منزل و كوچه و خيابان، انواع ديوارنويسى مى ها، پوسرتها و تابلوهاى الكرتيكى  ها، اطالعيه شود و با پا 
ها براى شكار فكر و عقيده او هجوم  كنند و با اشاره و چشمك زدن از چهار طرف او را به خود جلب مى... و

  .آورند مى

ها و جمالت سر و كارى داشته باشد با انواع بيشرتى از بنگاههاى تبليغاتى  هاى نوشتارى و روزنامه در روزمرّه اگر با رسانه
ها باشد غرقاب  هاى مدرن، پرظرفيت و جهاىن مثل اينرتنت و خربگزارى نهگردد و باالخره اگر اهل رسا مواجه مى

  .كنندگان و خوانندگان خواهد شد هاىي از خواهندگان و دعوت اقيانوس
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اى تأسيس و باالترين  هاى ويژه ها دانشكده اند، بلكه براى دانش ارتباطات و رسانه كنندگان به اين هم قناعت نكرده دعوت
  .گريند ترين ابزار و صنايع را نيز به كار مى رفته ها و پيش ظرافت

ره هاى  را نيز اضافه كرد تا قدرى حنوه دعوت... گريى از انواع هنر و استفاده از احساسات بشرى و بايد به اين مهه، 
  پنهان منايان گردد، بديهى است دعوت كنندگان و اهدافشان يكسان نيستند،

  68: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

ها  ها و مذهب هاى اين غوغاسراى پر زرق و برق به روى مهه باز است، از تبليغ كاال و جتارت گرفته تا انواع مكتب هدرواز 
شود، صد رمحت به تبليغات بازرگاىن كه اهدافشان روشن و  شود و از من و مشا دعوت مى ها عرضه مى و احزاب و فلسفه

ت كه دنبال رونق بازار و جذب مشرتى و كسب سود و كاسىب تر از دگران است، معلوم اس تا حدى كم غّل و غش
كوشند تا  مى... هاى گوناگون شرقى و غرىب، چپ و راست و هاى اجتماعى، فلسفه هستند، وىل احزاب سياسى، مكتب

هاست پشت نقاب خدمت به ما پنهان كنند و ماهيت  اهداف اصلى خويش را كه جدا كردن انسان از حق در مهه زمينه
  .ى خود را پوشيده نگه دارندحقيق

من و مشا بايد به اين واقعيت توجه كنيم كه مشرتيان مشرك و كافر فراواىن بر سر بازار يوسف فكر ما و دين ما صف  
اند و بازار بورس بسيار داغى دارمي و خطر و حساسيت آن جاست كه آن ابزار در اختيار رجال سياسى و  كشيده

  .هاى شيطان صفت، بيشرت قرار گرفته است اجتماعى آخر الزمان و انسان

اش و به عبارتى  گذارى تبليغاتى براى خريد جان انسان و فكر و عقل و دين و آيني در اين ميان كه بيشرتين سرمايه
ايتاً بازگشت ما به  عاشقانه در پى دلربى من و مشا هستند، خداى مهربان كه آفريننده ما و روزى دهنده به ماست و 

كند، تنها با يك تفاوت كه مهه دعوت كنندگان زميىن ما را براى خود و محل بار شهوات  ست نيز ما را دعوت مىسوى او 
طلبند، وىل حضرت حق ما را براى خودمان و كمال و رشدمان و  خواهند و مى منطقشان مى هاى ىب و اميال و خواسته

  سعادت دنيا

  69: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .خواهد ان به رمحت و لطفش و رسيدمنان به وصال و قربش مىو آخرت و وصل شدمن
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كنند تا  مشرتى فكر و دل و دين ما هستند و با انواع ابزار و وسائل ما را دعوت مى... دگران اعم از شرقى و غرىب و
جريى شيفته و فريفته آنان شومي و پس از پذيرش دعوت و جمذوب شدن و خود فروخنت به آنان، كارگرى داوطلب و ا

يك فرد مادى يا سياسى، يك حزب يا يك . هايشان باشيم مزد در پى ترويج اهداف و خواسته اجرت و مزدورى ىب ىب
كوشد تا با تبليغات و دعوت يارگريى كند و از آراء بيشرتى برخوردار گردد و صاحب   سازمان، يك دفرت يا مكتب مى

ر يك منطقه و حىت در جهان گردد تا افسار خر مراد به هاى حكومىت بيشرت در يك كشور، يا د ها و منصب كرسى
  !ها، براند خواه اوست گرچه به زيان يك ملت يا ملت دستش آيد و آن را هر جا كه دل

   رمحت حق به انسان در قرآن

اى مطرح  در آياتى كه به فضل و رمحت نسبت به انسان اشاره شده است حقايق عظيمه و معارف شريفه و مسائل كرميه
  .دهد فضل و رمحت خدا در حيات انسان جايگاه ويژه و موقعّيت خاصى دارد ست كه نشان مىا

  .»1«  فـََلْو ال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َو َرْمحَُتُه َلُكْنُتْم ِمَن اْخلاِسرِينَ ... 

  .شديد و اگر فضل و رمحت خدا بر مشا نبود، البته از زيانكاران مى... 

______________________________  
  .64): 2(بقره  -)1(

  70: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

نظري مهني آيه پنج بار ديگر يكى در سوره نساء خطاب به پيامرب عزيز اسالم و چهار مورد خطاب به مؤمنان در سوره 
  :مباركه نور آمده است

  .»1« ..ِمنـُْهْم َأْن ُيِضلُّوكَ َو َلْو ال َفْضُل اللَِّه َعَلْيَك َو َرْمحَُتُه َهلَمَّْت طائَِفٌة 

و اگر فضل و رمحت خدا بر تو نبود، گروهى از عشريه و قبيله خائنان تصميم داشتند تو را از داورى عادالنه منحرف  
  ...كنند

  .»2« َو َلْو ال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َو َرْمحَُتُه َالتـَّبَـْعُتُم الشَّْيطاَن ِإالَّ َقِليًال ... 

  .كرديد ر فضل و رمحت خدا بر مشا نبود، يقيناً مهه مشا جز اندكى از شيطان پريوى مىو اگ... 
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  .»3«  َو َلْو ال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َو َرْمحَُتُه َو َأنَّ اللََّه تـَوَّاٌب َحِكيمٌ 

ار سخىت دچار پذير و حكيم است به كيفرهاى بسي و اگر فضل و رمحت خدا بر مشا نبود و اينكه خدا بسيار توبه
  .شديد مى

  .»4«  يمٌ َو َلْو ال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َو َرْمحَُتهُ ِيف الدُّنْيا َو اْآلِخَرِة َلَمسَُّكْم ِفيما أََفْضُتْم ِفيِه َعذاٌب َعظِ 

مت بزرگى كه در آن وارد شديد،  عذاىب و اگر فضل و رمحت خدا در دنيا و آخرت بر مشا نبود، به يقني به خاطر آن 
  .رسيد بزرگ به مشا مى

______________________________  
  .113): 4(نساء  -)1(

  .83): 4(نساء  -)2(

  .10): 24(نور  -)3(

  .14): 24(نور  -)4(

  71: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1«  َو َلْو ال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َو َرْمحَُتُه َو َأنَّ اللََّه َرُؤٌف َرِحيمٌ 

  .شديد فضل و رمحت خدا بر مشا نبود و اينكه خدا رئوف و مهربان است به كيفرهاى بسيار سخىت دچار مىو اگر 

  .»2« ...ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد أََبداً   َو َلْو ال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َو َرْمحَُتُه ما زَكى... 

  ...شد د باطل و اعمال و اخالق ناپسند پاك منىو اگر فضل و رمحت خدا بر مشا نبود، هرگز احدى از مشا از عقاي... 

مسأله فضل و رمحت در قرآن كرمي بسيار گسرتده و پربار مطرح شده است تا جاىي كه نيازمند يك تفسري مستقل است، با 
بينيم كه نود و هفت بار فضل و دويست و نود بار رمحت در آيات كتاب  يك نگاه گذرا بر فهرست اين دو حقيقت مى

  .رح استحق مط
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   تو خود حديث مفصل خبوان از اين جممل

  :در آيه شصت و چهارم سوره بقره جزاى شرط چنني آمده است

  .، اگر فضل و رمحت خدا بر مشا نبود يقيناً از زيانكاران بوديد َلُكْنُتْم ِمَن اْخلاِسرِينَ 

، اگر فضل و رمحت خدا بر »3« طاَن ِإالَّ قَِليًال َالتـَّبَـْعُتُم الشَّيْ  :و در سوره نساء جزاى شرط به اين صورت ذكر شده است
  .كرديد مشا نبود مهه مشا جز اندكى پريوى از شيطان مى

   و در سوره مباركه نور آيه بيست و يكم جزاى شرط اينگونه آمده

______________________________  
  .20): 24(نور  -)1(

  .21): 24(نور  -)2(

  .83): 4(نساء  -)3(

  72: رمحت اهلى، صهاى  جلوه

  .يافت ، اگر فضل و رمحت خدا بر مشا نبود يك نفر از مشا توفيق تزكيه و پاكى منىِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد أََبداً   ما زَكى :است

وىل در دو آيه از آيات سوره نور جزاى شرط ذكر نشده است و به عبارت ديگر بيان نكرده كه اگر فضل و رمحت خدا 
ّت بيشرت مى. دى در زندگى مشا داشتبر مشا نبود چه پيام هاى زيادى  شود و احتمال گاهى سكوت، باعث امهيت و ا

  .دهد اى به آن سخن مى انگيزد كه هر كدام مفهوم تازه را در ذهن خواننده برمى

اگر فضل و رمحت اهلى نبود پرده از روى كار مشا : سوره نور ممكن است جزاى شرط چنني باشد 10مثًال در آيه 
كرد، يا اگر فضل و رمحت خدا نبود چنني احكام دقيق و حساب  داشت يا به شتاب مشا را جمازات و هالك مى برمى
  .»1«  داشت ها مقرر منى اى را براى تربيت مشا انسان شده

  :تقدير آيه چنني است: فرمايد جواب شرط به صورت جامع نقل شده است مى» امليزان«در تفسري شريف 
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م اهللا عليكم من نعمة الدين و توبته ملذنبيكم و تشريع الشرايع لنظم أمور حياتكم أزمتكم الشقوة و أهلكتكم لو ال ما أنع«
  .»2« »املعصية و اخلطيئة و اختل حياتكم باجلهالة

پذيرى حق نسبت به گنهكاران و تنظيم مقررات  هاىي كه خدا به مشا عنايت كرده است مانند نعمت دين و توبه اگر نعمت
  ترديد شريعت براى امور زندگى مشا نبود ىبو 

______________________________  
  .385/ 14: تفسري منونه -)1(

  .سوره نور 10، توضيح آيه 118/ 15: تفسري امليزان -)2(

  73: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

شريازه امور زندگى مشا از هم كرد و بر اثر ناداىن و نداشنت شريعت  شديد و معصيت و گناه مشا را نابود مى بدخبت مى
  .پاشيد مى

فضل و رمحت در اين آيات تفسري به دين، نبوت، انبيا، توبه، مهلت توبه، توفيق توبه و احكام حالل و حرام شده است  
روزى  شد و به بدخبىت و تريه ها پاك منى كرد و هرگز از آلودگى اش بر سر انسان نبود از شيطان پريوى مى كه اگر سايه

ايتاً از زيانكاران و خسران مى   .شد زدگان مى نشست و 

 از مجله خسران زدگان و زيانكاران كساىن هستند كه فرداى قيامت وزنه اعمالشان سبك و كار خريى براى توزين ندارند
و آنانكه دو روىي و  »2« و نيز افرادى كه خود را از توفيق اميان به خدا و پيامرب و معصومان و قيامت حمروم منودند »1«

  .»3« نفاق پيشه كردند و دل به شيطان سپردند

اندازم پروردگار هم با  فريبم و به گمراهى مى مهه بندگانت را مى: هنگاميكه ابليس در برابر خداى متعال طغيان كرد و گفت
   هاى آمساىن باز گذاشنت راه توبه و بعثت انبيا و واليت امامان و نازل كردن كتاب

______________________________  
َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنهُ «؛ 7): 7(َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَأُولِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهم ِمبَا َكانُوا ِبآيَاتَِنا َيْظِلُموَن اعراف « -)1(

  .103): 23(ون مؤمن» َفُأولِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم ِىف َجَهنََّم َخاِلُدونَ 
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َناُهُم اْلِكَتاَب يـَْعرِفُونَُه َكَما يـَْعرِفُوَن أَبـَْناَءُهمُ « -)2( فـََلنَـُقصَّنَّ َعَلْيِهْم ِبِعْلٍم َوَما ُكنَّا «؛ 31 -20): 6(انعام » ...الَِّذيَن آتـَيـْ
بُوا بِِلَقاِء اللََّه َويـَْوَم َحيُْشُرُهْم كَأن َملْ يـَْلَبثوا ِإالَّ َساَعًة «؛ 9): 7(اعراف » َغائِِبنيَ  نَـُهْم َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّ ِمَن النـََّهاِر يـَتَـَعاَرفُوَن بـَيـْ

  .45): 10(يونس » َوَما َكانُوا ُمْهَتِدينَ 

النَّاِس َمن يـَْعُبُد اللََّه  َوِمنَ «؛ 119): 4(نساء » َوَمن يـَتَِّخِذ الشَّْيطَاَن َوِلّياً ِمن ُدوِن اللَِّه فـََقْد َخِسَر ُخْسرَاناً ُمِبيناً ... « -)3(
  .11): 22(حج » ...َحْرٍف َفِإْن َأَصابَُه َخيـٌْر اْطَمَأنَّ بِهِ   َعَلى

  74: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

و قرار دادن عقل و قدرت و وجدان اخالقى در باطن انسان كه مهه و مهه از عنايات ويژه اوست به انسان قدرتى فوق 
اش جبنگد و از ميدان جنگ پريوز درآيد و بر اثر اين  با اين دمشن نابكار و حزب و دار و دستهالعاده خبشيد تا بتواند 

  .پريوزى به رمحت واسعه حق برسد

  :فرمايد امرياملؤمنني على عليه السالم مى

ْعُت َرنََّة الشَّيطَاِن حَني نـََزَل الَوحُى َعَلْيِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآِلهِ « َهَذا الشَّيطَاُن : فـَُقْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َما َهِذِه الرَّنُّة؟ فـََقالَ  َوَلَقْد مسَِ
  .»1« »َقد آَيَس ِمْن ِعَباَدتِهِ 

اين صداى ناله ! يا رسول اللَّه: به هنگام نزول وحى بر پيامرب صلى اهللا عليه و آله صداى ناله شيطان را شنيدم، پس گفتم
  !كه از پرستيده شدنش به وسيله مردم به نااميدى نشسته  اين ناله شيطان است: چيست؟ فرمود

گريد و شيطان را از اينكه  آرى؛ كسى كه از وحى و هدايت رهربان آمساىن ارتزاق كند فقط در مدار عبادت حق قرار مى
  .كند به وسيله او پرستيده شود نااميد مى

د انسان از او استقبال كند و كمر پيش او خم منايد شود كه خو  شيطان در صورتى با وسوسه و فريبش بر انسان مسّلط مى
  .درآيد »2«  أُولِئَك َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُ   و از زمره راست قامتان درآيد و در رديف

   آرى؛ كسى كه ساختمان احسن تقوميى خود را با كلنگ گناه

______________________________  
  .147، حديث 3، باب 264/ 60: حبار األنوار؛ 192، خطبه 300: ج البالغة -)1(
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  .179): 7(اعراف  -)2(

  75: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .تر از آنان است تر و گمراه راه و معصيت و ناسپاسى و بد اخالقى و جتاوز و ستم خراب كند، چون چارپايان و بلكه ىب

و با طاعت و عبادت و خدمت و كار خري به اما كسيكه ساختمان احسن تقوميى خود را از خطر ختريب مواظبت كند 
  .استحكام آن كمك منايد از فرشته برتر است

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

َهاٍد أَمَرُه َوبَاَدَر ُه َوطَاَعِة َفُطوَىب ِلِذى قـَْلٍب َسليٍم أطَاَع َمن َيهديِه َوَجتَنََّب َمْن يُرِديِه َوأَصاَب َسِبيَل السََّالَمِة بَِبَصِر َمْن َبصَّرَ «
  .»1« »َى نـَْهَج السَّبيلِ قـَْبَل أْن تُغَلَق أبوابُُه وُتقَطَع َأْسبابُُه َواستَـْفَتَح التوبََة َوأَماَط اَحلوبََة فـََقْد أُقيَم َعَلى الطَّريِق َوُهدِ   اهلُدى

كناره گرفت و به كمك بصريت و بيناىي    خوشا به حال دارنده قلب سليم كه از هدايت كننده پريوى منود و از گمراه كننده
گرى كه به او فرمان داد به راه سالمت رسيد و به طريق هدايت شتافت،  كسيكه به او بصريت داد و به پريوى آن هدايت

پيش از آنكه درهاى آن بسته شود و اسباب آن قطع گردد، خوشا به حال آنكه باب توبه را گشود و گناه را از خود راند، 
  .سى به راه خدا ايستاده و به راه راست هدايت شده استچنني ك

  :خواند اين است از مجله دعاهاىي كه امرياملؤمنني عليه السالم زياد مى

ُعَها ِمن َوَداِئِع نَِعِمَك «   .»2« »ِعْنِدىاللَُّهمَّ اجَعْل نَفِسى أوََّل َكرميٍَة تـَْنَتزُِعَها ِمْن َكرَاِئمى َوأوََّل َوديَعٍة تـَْرجتَِ

______________________________  
  .32، حديث 37، باب 311/ 66: ؛ حبار األنوار214، خطبه 331: ج البالغة -)1(

  .، حديث40، باب 230/ 19: ؛ حبار األنوار215، خطبه 332: ج البالغة -)2(

  76: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

هاى نعمتت نزد من كه آن  ستاىن و اولني امانت از امانت من مى جامن را اولني كرميه و عضو باارزشى قرار ده كه از! خدايا
  .گرداىن را به سوى خودت باز مى
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هنگام مرگم آن احسن تقوميى و صورت ملكوتى نفس حمفوظ مانده ! خدايا: كه شايد معناى حقيقى اين دعا اين باشد كه
  .هاى شيطان به حيوان تبديل نشده باشد باشد و با توطئه

  .»1« » ِمْن ِعْنِدكَ إنّا نـَُعوُذ ِبَك أْن َنْذَهَب َعْن قـَْوِلَك، أو نـُْفَنتَ َعْن ديِنَك أو تـَُتاِبَع ِبَنا أهَواُؤنَا ُدوَن اهلَُدى الَّذى َجاءَ  اللَُّهمَّ «

، يا پيش از ات بريون رومي يا از دينت رو گردانده به گمراهى افتيم برمي از اينكه از حمدوده قرآن و گفته به تو پناه مى! خدايا
  .ها به ما دست يابد هدايىت كه از جانب تو آمده هواها و هوس

در شگفتم از كسى كه جنات يافته است چگونه : گويد حسن بصرى مى: به حضرت امام سجاد عليه السالم گفته شد
  جنات يافته؟

  :گومي وىل من مى: حضرت فرمودند

ا الَعَجُب ِممَّْن َهَلَك َكْيَف َهَلَك َمَع َسَعِة َرْمحَِة اللَّهِ   لَْيَس الَعَجُب ِممَّن َجنَا َكْيَف َجنى«   .»2« »َوإمنَّ

شت شد تعجىب نيست، فقط تعجب از كسى است كه با وجود رمحت گسرتده حق  از كسيكه جنات يافت و اهل 
  !.چگونه هالك شده است؟

______________________________  
  .215، خطبه 332: ج البالغة -)1(

  ).با كمى اختالف( 17، حديث 21، باب 153/ 75: ، الفصل الرابع؛ حبار األنوار261: إعالم الورى -)2(

  77: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

ها و اسباب هدايت كه گسرتده است و وسايل جنات كه فراهم است و باب رمحت كه گشوده  يعىن با وجود آن مهه زمينه
اهه رود و ساختمان احسن تقوميى خود را خراب كند و وجودش را از چهارپايان است جاى شگفىت دارد كه انساىن بري 

  .تر منايد پست

  78: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

   آئني اسالم سومني جلوه رمحت
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هاى رمحت حق آيني مقدس اسالم است كه ديىن كامل و نعمىت متام است كه از آن به عنوان جهان تشريع نيز ياد  از جلوه
  .كنند مى

نسان براى بقاى ظاهر خود بايد از سفره نعمت مادى حق سهمش را از طريق مشروع مصرف كند و براى بقا و رشد و ا
د   .كمال باطن خويش بايد عمًال به مقررات اهلى گردن 

انسان براى تأمني خري دنيا و آخرت خود بايد دسىت در سفره تكوين و دسىت در سفره تشريع داشته باشد تا با كمك  
  .فنت از نعمت ظاهرى و نعمت معنوى به كمال اليق مربوط به خود برسدگر 

اى به او منوده و  انسان بايد بداند كه پروردگار بزرگ و مهربان از باب احسان و لطف و رأفت و رمحت، عنايت ويژه
معصوم عليهم السالم برايش احكام و مقررات و معارىف را به زبان قرآن و زبان پيامرب صلى اهللا عليه و آله و زبان امامان 

بيان فرموده است، تا او را از فرومايگى حيواىن تعاىل خبشد و وى را از تاريكى جهل و غفلت و نسيان به نور اميان و 
ترين  معرفت و حمبت و قرب خويش هدايت منايد و در پناه واليت خود او را در متام مراحل حيات دنيا و آخرت با كامل

ره اىلبرنامه زندگى به ع مندى از اين رمحت ويژه اين است كه  ترين درجات سعادت مادى و معنوى برساند، وىل شرط 
  انسان به اختيار و اراده خود دين خدا را انتخاب منايد

  79: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .اش را با آن مهاهنگ سازد و مهه امور زندگى

كند و پيامربان و امامان معصوم را در  راه مستقيم هدايت مىآرى؛ حضرت او به اقتضاى رمحت و رأفتش انسان را به 
كند و اين انسان است كه  فرستد و قرآن را به عنوان قانون سعادت نازل مى هاى نور مى خيمه حيات بشر چون مشعل

اليق و  بايد با اختيار و اراده خود راه سعادت را با بندگى و طاعت و خدمت به خلق بپيمايد و از اين طريق خود را
شت را نسبت به خود فراهم آورد و از ناسپاسى در برابر دين  شايسته رمحت خاصه حق كند و زمينه آمرزش و ورود در 

بپرهيزد كه ناسپاسى در برابر دين بالىي عظيم و مصيبىت سنگني است كه هر كس دچار آن شود از رمحت ويژه حق و 
شت حمروم مى   .رددگ آمرزش حضرت حمبوب و ورود در 

ها در برابر اين راه به دو گروه تقسيم  او با ارائه دين كامل، راه رسيدن به خوشبخىت را براى انسان ترسيم كرد وىل انسان
بازى و عناد جاهالنه به  شدند، گروهى عقل و انصاف به خرج داده راه خدا را انتخاب كردند و گروهى بر اثر كرب و جل

  .روزى را براى خود فراهم آوردند برخاستند و به دست خود مايه بدخبىت و تريهناسپاسى نسبت به اين نعمت عظيم 
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  .»1« ِإنَّا َهَديْناُه السَِّبيَل ِإمَّا شاِكراً َو ِإمَّا َكُفوراً 

  .ما راه را به او نشان دادمي يا سپاس گزار خواهد بود يا ناسپاس

   مكروهگانه واجب و حرام و مستحب و  مقررات ديىن به احكام پنج

______________________________  
  .3): 76(انسان  -)1(

  80: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

ا به عنوان اوامر و نواهى اهلى ياد مى و مباح تقسيم مى   .شود گردد و عمدتاً از آ

ىي آمساىن ها حضرت حق اوامر و نواهى خود را كه بر اساس سعادت دنيا و آخرت انسان نظام داده شده به وسيله كتاب
عيسى عليه » اجنيل«موسى عليه السالم و » تورات«داود عليه السالم و » زبور«ابراهيم عليه السالم و » صحف«چون 

ا را در قرآن جميد بر پايه نياز انسان تا قيامت كامل كرد   .السالم فرستاد و مهه آ

ها  ها و عبادت گذارى شده و تنها كيفيت برنامه پايهها بر اساس توحيد و معاد و حقايق اعتقاديه  شريازه دين در مهه دوره
در هر عصرى متناسب با مردم مهان روزگار بوده و روز به روز تطور تكاملى داشته است تا به صورت قرآن و روايات پيامرب 

جلوه   صلى اهللا عليه و آله و اهل بيت عليهم السالم كه تا روز قيامت پاسخگوى نيازهاى مادى و معنوى انسان است
  .كرده و رخ منوده است

يَن َو ال   َو ِعيسى  َشرََع َلُكْم ِمَن الدِّيِن ما َوصَّى ِبِه نُوحاً َو الَِّذي َأْوَحْينا ِإَلْيَك َو ما َوصَّْينا ِبِه ِإْبراِهيَم َو ُموسى َأْن أَِقيُموا الدِّ
  .»1« ..تـَتَـَفرَُّقوا ِفيهِ 

براى مشا تشريع كرد و آنچه را به تو وحى كردمي؛ و آنچه را به ابراهيم و موسى و از دين آنچه را به نوح سفارش كرده بود، 
  ...دين را برپا داريد و در آن فرقه فرقه و گروه گروه نشويد: عيسى به آن توصيه منودمي اين است كه

______________________________  
  .13): 42(شورى  -)1(

  81: هاى رمحت اهلى، ص جلوه
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  .هم مفرد آمده است» دين«شريفه از پنج پيامرب اولوالعزم ياد شده و واژه  در اين آيه

   عرصه تكليف راهى به سوى رمحت

كه در قرآن جميد   *يا َبِين آَدمَ  ،*يا ِعباِديَ  ،*يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ،*يا أَيـَُّها النَّاسُ  هاى حضرت حق به انسان در مدار خطاب
هاى آمساىن آمده نوازشى از مهر و لطف و رأفت و حمبت حق به انسان است كه وى را با حلاظ كردن   و ديگر كتاب

كرامت و ارزشش به عرصه تكليف و مسؤوليت خوانده، تا از طريق اداى تكليف و عمل به مسؤوليت در مدتى كه در 
ايت دوست  الرباب در ارتباط باشد و از اين طريق خود را به رمحت ىبدنياست با صاحب هسىت و مالك امللوك و رب ا

  .نزديك منايد

حضرت امام صادق عليه السالم در توضيح خطاب حق به انسان كه عنايىت است از رب االرباب به موجودى برخاسته از 
  :فرمايد خاك و تراب مى

ُة ما ِىف النِّداِء أزاَلْت تـََعَب الِعباَدِة وَ «   .»1« »الَفناءِ َلذَّ

  .برد لذتى كه در شنيدن اين نداست رنج عبادت و سخىت جهد و كوشش در راه حمبوب را از بني مى

  تكاليف، پيوند انسان با خدا

  ايت است، با توجه به اين لطيفه كه خداوندى كه عظمت او ىب

______________________________  
  .72/ 1: فقه القرآن -)1(

  82: اهلى، صهاى رمحت  جلوه

دهد و از او تكليف و عبادت و  انسان حمدود و ضعيف البنيه و حقري و كوچك را مورد خطاب و توجه خويش قرار مى
كند و دلش را شايسته حتمل اسرار  خواهد، عبادت و خدمت را بر او سهل و روان مى بندگى و خدمت و اجنام خري مى

  .كند امسا و صفات مى دهنده منايد و جانش را آيينه جتلى ملكوت مى
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هاى تربيىت و  لياقت و شايستگى انسان است كه كتاىب چون قرآن كه درياىي از معارف و حاوى مسائل ملكوتى و برنامه
شود و پيامربان و امامان به عنوان آموزگاران آمساىن براى به كمال رساندن او در كنارش  خودسازى است به او عنايت مى

  .گريند قرار مى

   ليفجشن تك

عامل پارسا و زاهد دانا و بصري بينا سيد بن طاووس فرا رسيدن زمان تكليف و بلوغ خود را كه زمان اليق شدن براى 
شنيدن خطابات حق است جشن گرفت و نقل و نبات و شرييىن به مهمانان داد و درباره اين شرافت كه دروازه ورود به 

  .عرصه رمحت رحيميه است كتاىب نوشت

ى بداند و اليق خطاب مشارد بزرگ اينكه حضرت ترين افتخار است و آغاز تكليف حلظه  حق انسان را شايسته امر و 
جداىي و امتياز نوجوان از كودكان و سبك مغزان و ديوانگان و حيوانات است و زمان نوراىن راه ياىب به ميدان مغفرت و 

  .هاست شت و ميدان مسابقه خريات و خوىب

  83: هلى، صهاى رمحت ا جلوه

  .»1«  َفاْسَتِبُقوا اخلَْْرياتِ 

  .ها و كارهاى خري پيشى جوييد به جانب نيكى

ِه َمْن ِه ذِلَك َفْضُل اللَِّه يـُْؤتِيَمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َو َجنٍَّة َعْرُضها َكَعْرِض السَّماِء َو اْألَْرِض أُِعدَّْت ِللَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َو ُرُسلِ   ساِبُقوا ِإىل
  .»2«  َيشاءُ َو اللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ 

ناى آمسان و زمني است، براى كساىن كه به خدا  نايش چون  شىت كه  سبقت جوييد به آمرزشى از سوى پروردگارتان و 
و خدا داراى  كند اند، آماده شده است؛ اين فضل خداست كه آن را به هركس خبواهد عطا مى و پيامربانش اميان آورده

  .فضل بزرگ است

شت نشتابد بزرگ ترين ستم را بر خود روا داشته و  راسىت كسى كه در مسابقه خريات شركت نكند و به سوى مغفرت و 
اى  تر كرده و حقا كه سزاوار جرميه به خاطر حمروم منودن خويش از راه يافنت به بارگاه ربوىب، خود را از هر حيواىن پست

  .سخت است سنگني و عذاىب
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 هركه به دل بار عشق يار ندارد
 

 خشك درخىت بود كه خار ندارد

  اين كه نويدم دهى به روضه رضوان
 

 گو به كسى اين سخن كه يار ندارد

 بار مراد از نشاط دهر نبندد
 

 هر كه بر آن آستانه بار ندارد

  هر كه نشد آتش شهيد ره عشق
 

 «3» حاصلى از عيش روزگار ندارد

  

______________________________  
  .148): 2(بقره  -)1(

  .21): 57(حديد  -)2(

  .162: ديوان آتش اصفهاىن -)3(

  84: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

   روح و حقيقت دين

اصل دين مهان اسالم آوردن و تسليم بودن در برابر خداست و پيامربان اهلى به خاطر اينكه با مهه وجود تسليم حق بودند 
  .مسلمان لقب يافتند

شود كه جان و دل در گرو توحيد برده و به معاد يقني دارد و عمًال تسليم مهه  مسلمان در اصطالح قرآن به كسى گفته مى
  .احكام و قوانني اهلى است و از طغيان و عصيان و سرپيچى در برابر حق پرهيز جدى دارد

ا در وجودشان از ابتداى زندگى و در دعاهايشان در مراحل تسليم حالت بسيار باارزشى است كه پيامربان حتققش ر 
  .خمتلف حيات از خدا درخواست كردند

   درخواست پيامربان اهلى براى تسليم
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  :حضرت ابراهيم و امساعيل عليهما السالم پس از بناى كعبه با تضرع و زارى به حمضر حضرت حق عرضه داشتند

  .»1« ..َو ِمْن ُذرِّيَِّتنا أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلكَ َربَّنا َو اْجَعْلنا ُمْسِلَمْنيِ َلَك 

  ...ما را با مهه وجود تسليم خود قرار ده و نيز از دودمان ما امىت كه تسليم تو باشند پديد آر! پروردگارا

  :در اين زمينه فرمان صريح خدا به حضرت ابراهيم عليه السالم پذيرش اسالم و تسليم شدن است

______________________________  
  .128): 2(بقره  -)1(

  85: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1«  ِإْذ قاَل َلُه رَبُُّه َأْسِلْم قاَل َأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلعاَلِمنيَ 

  .به پروردگار جهانيان تسليم شدم: گفت. تسليم باش: و ياد كنيد هنگامى كه پروردگارش به او فرمود

  :السالم به فرزندانشان مهني سفارش را داشتندو آن حضرت و نيز يعقوب عليه 

ا ِإْبراِهيُم بَنِيِه َو يـَْعُقوُب يا َبِينَّ ِإنَّ اللََّه اْصَطفى يَن َفال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َو أَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ   َو َوصَّى ِ   .»2«  َلُكُم الدِّ

يقيناً خدا اين دين را براى مشا برگزيده، ! پسران من اى: و ابراهيم و يعقوب پسرانشان را به آيني اسالم سفارش كردند كه
  .پس مشا بايد جز در حاىل كه مسلمان باشيد، منرييد

  :و حضرت ابراهيم عليه السالم است كه ما را به شرط رعايت اين حقيقت مسلمان ناميد

  .»3« ...ُهَو َمسَّاُكُم اْلُمْسِلِمَني ِمْن قـَْبلُ ... 

  ....ايد ناميد و در اين قرآن هم به مهني عنوان نامگذارى شده» مسلمان«او مشا را پيش از اين ... 

______________________________  
  .131): 2(بقره  -)1(
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  .132): 2(بقره  -)2(

  .78): 22(حج  -)3(

  86: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

   نقش تسليم در اجنام تكاليف

پذيرد و در متام مراحل  عاشقانه مهه احكام و عبادات و مقررات خدا را مىانسان وقىت در گردونه حالت تسليم قرار گريد، 
هاى حق ملول و  گرداند و از تداوم دادن عمل به فرمان گريد و هرگز از عبادت و خدمىت روى منى اش به كار مى زندگى

هر عصرى به كيفيىت خاص هاى عبادى كه در  شود و خود را با مهه تسليم شدگان تاريخ حيات در مهه برنامه خسته منى
كند كه عبادات با هر كيفيىت كه وضع شده شامل حال  كند و به اين معنا توجه مى متوجه انسان بوده مهاهنگ و مهراه مى

گذارى عبادات و مقررات در  اند و پايه مهه مؤمنان تاريخ بوده و در اين زمينه بدون دليل و برهان كسى را استثنا نكرده
  .رسد كه انسان با سلوك در آن راه به رمحت خدا و قرب و لقاى او مىحقيقت راهى است  

   اى از عبادات در امم سابقه منونه

ى از منكر اين حقيقت را روشن مى سازد كه اين احكام و  بررسى آيات مربوط به مناز، زكات، جهاد، امر به معروف و 
چيزى كه هست در چگونگى و كيفيت به خاطر تناسب با ها بوده و اختصاص به امىت نداشته،  مقررات متوجه مهه امت

ها تفاوت داشته است مثًال براى اينكه بدانيد مناز در مهه اعصار و قرون به عنوان حكم حق در  وضع روحى و عقلى امت
  :شود اى چند از آيات قرآن در اين مسئله اشاره مى ها جارى بوده به منونه مكتب انبيا و حيات امت

  :شود به حضرت موسى عليه السالم خطاب مىدر كوه طور 

  87: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1«  َو أَِقِم الصَّالَة ِلذِْكرِي... 

  .و مناز را براى ياد من برپا دار... 

  :باشد هاى ابراهيم عليه السالم از خدا توفيق اقامه مناز از جانب خود و فرزندان و نسلش مى و نيز از درخواست
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  .»2« ِين ُمِقيَم الصَّالِة َو ِمْن ُذرِّيَِّيت رَبَّنا َو تـََقبَّْل ُدعاءِ َربِّ اْجَعلْ 

  .دعامي را بپذير! و پروردگارا. مرا بر پادارنده مناز قرار ده و نيز از فرزندامن برپادارندگان مناز قرار ده! پروردگارا

كىن؟ آيا منازت  با بت پرسىت ما مبارزه مى چرا و به چه دليل: گفتند و مردم شهر مدين به حضرت شعيب عليه السالم مى
  ترا به نكوهش ما وا داشته؟

  .»3« ...أَ َصالُتَك تَْأُمُرَك َأْن نـَتـُْرَك ما يـَْعُبُد آباُؤنا... 

  ...پرستيدند رها كنيم؟ دهد كه آنچه را پدرامنان مى آيا منازت به تو فرمان مى... 

داد و به  الوعد آمده است كه مهواره خاندان خويش را به مناز و زكات فرمان مىو نيز درباره امساعيل عليه السالم صادق 
  :سبب مهني كار مرضى و حمبوب پروردگارش شد

______________________________  
  .14): 20(طه  -)1(

  .40): 14(ابراهيم  -)2(

  .87): 11(هود  -)3(

  88: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1« بِالصَّالِة َو الزَّكاِة َو كاَن ِعْنَد َربِِّه َمْرِضياَو كاَن يَْأُمُر أَْهَلُه 

  .داد و نزد پروردگارش پسنديده بود اش را به مناز و زكات فرمان مى و مهواره خانواده

در پى آنان افرادى جانشني شدند كه مناز را : دهد كه قرآن جميد پس از بيان راه و روش ده تن از پيامربان چنني هشدار مى
  :هاى شيطاىن پريوى كردند ضايع و تباه و از شهوات و خواسته

  .»2« ...َفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأضاُعوا الصَّالَة َو اتـَّبَـُعوا الشََّهواتِ 

  ...سپس بعد از آنان نسلى جايگزين آنان شد كه مناز را ضايع كردند و از شهوات پريوى منودند
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ها بوده تا از اين  احكام ويژه شريعت حممدى نيست، حقايقى است كه متوجه مهه انسان پس موضوع مناز يا زكات يا ساير
  .طريق به رمحت ويژه حق برسند و سعادت دنيا و آخرتشان تأمني گردد

 ها آياتى براى اهل تفكر كند كه اين هاى رمحت ماّدى و معنوى گوشزد مى در سوره مباركه حنل با برمشارى بسيارى از جلوه
»3«،  

______________________________  
  .55): 19(مرمي  -)1(

  .59): 19(مرمي  -)2(

  .11): 16(حنل » ِإنَّ ِىف ذِلَك َآليًَة ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ ... « -)3(

  89: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  :پذيرى مشاست و تسليم »5«  و سپاسگزارى »4«  و به اميد هدايت »3«  ، اطاعت و اميان»2« ، تذكر»1«  تعقل

  .»6«  َكذِلَك يُِتمُّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم ُتْسِلُمونَ ... 

  .هاى او شويد كند تا تسليم فرمان نعمت هايش را بر مشا كامل مى... 

______________________________  
  .12): 16(حنل » ِإنَّ ِىف ذِلَك َآليَاٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ ... « -)1(

  .13): 16(حنل » ِإنَّ ِىف ذِلَك َآليًَة ِلَقْوٍم َيذَّكَُّرونَ ... « -)2(

  .64): 16(حنل . »ونَ َوَما أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإالَّ لُِتبَـنيَِّ َهلُُم الَِّذى اْختَـَلُفوا ِفيِه َوُهدًى َوَرْمحًَة ِلَقْوٍم يـُْؤِمنُ « -)3(

  .15): 16(؛ حنل »َرَواِسَى َأن متَِيَد ِبُكْم َوأَنـَْهاراً َوُسُبًال َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدونَ  ِىف اْألَْرضِ   َوأَْلقى« -)4(

حنل » َدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َواللَُّه َأْخَرَجُكم مِّن ُبطُوِن أُمََّهاِتُكْم َال تـَْعَلُموَن َشْيئاً َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفئِ « -)5(
)16 :(78.  



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

 

  .81): 16(حنل  -)6(

  93: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

   موجبات رمحت

فراگري نسبت به موجودات غري مكّلف نيست و  -شود كه احياناً از آن به عنوان رمحت رحيميه تعبري مى  - رمحت خاص
هاىي در شرايط ويژه  قابليت به انسانباشد، بلكه بر اساس لياقت و  دايره عام ندارد و راهش به سوى مهه خملوقات باز منى

  .گردد عطا مى

انسان، با اميان به قرآن و عمل به آيات آن و با اعتقاد به پيامربان و با قبول واليت و رهربى امامان و اجراى دستورات 
اتصال به آنان و مزّين شدن به حسنات اخالقى و قرار گرفنت در گردونه اعمال شايسته و آراسته شدن به توبه حقيقى 

  .شود كند و از بركت آن رمحت و پرتو آن حقيقت، دنيا و آخرتش آباد مى رمحت حق پيدا مى

  94: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

   حسنات اخالقى

  :امرياملؤمنني عليه السالم درباره حسنات اخالقى فرموده

ْسلِ «
ُ
ُلُغ ِحبُْسِن ُخْلِقِه َدَرَجَة الصاِئِم القاِئمِ َروُِّضوا أنُفَسُكم َعَلى األخَالِق اَحلَسَنِة، َفإنَّ الَعْبَد امل   .»1« »َم يـَبـْ

گري  وجود خود را بر اساس اخالق نيكو پرورش دهيد، زيرا انسان مسلمان به سبب اخالق نيكويش به مرتبه روزه
  .رسد دار مى زنده شب

  :ده استهاى اخالقى فرمو  حضرت امام صادق عليه السالم در روايىت بسيار مهم درباره ارزش

 َخصَّ َرُسول اللَِّه َرُسوَلُه ِمبَكارِِم األخالِق، فَاْمَتِحُنوا أنـُْفَسُكم فَإن كاَنت ِفيُكم َفاَمحُدوا اللََّه َعزَّ َوَجلَّ   إنَّ اللََّه َتباَرَك َوَتعاىل«
بـَْر والشُّْكَر واِحلْلَم وُحسَن اخلُْلِق والسَّخاَء والغريََة والشُّجاَعَة الَيقَني والَقناَعَة والصَّ : َوارَغُبوا إلَيِه ِىف الزياَدِة ِمْنها َفذََكَرها َعَشَرةً 

ُروَءةَ 
َ
  .»2« »وامل

   هاى اخالقى اختصاص به يقني خداى تبارك و تعاىل پيامرب را به ارزش
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______________________________  
، اخللق، 1528/ 4: ميزان احلكمة ؛1، حديث 7، باب 98/ 10: ؛ حبار األنوار10، حديث 620/ 2: اخلصال -)1(

  .5040حديث 

لس التاسع والثالثون، حديث 221: األماىل، شيخ صدوق -)2( ، باب النوادر، 554/ 2: ؛ من ال حيضره الفقيه8، ا
  .5، حديث 38، باب 368/ 66: ؛ حبار األنوار4901حديث 

  95: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

اش  يد، اگر در مشا وجود دارد خداى عّز و جّل را سپاس گوييد و به سوى آن در افزوىنداد، تا خود را در اين زمينه بيازماي
يقني و قناعت و صرب و شكر و بردبارى و اخالق نيكو و سخاء و : ها را ذكر كرد رغبت كنيد، پس ده خبش از ارزش

  .غريت و شجاعت و جوامنردى

مشارد  داند و مؤمنان به پيامربان را اهل صدق و تقوا مى مربان اهلى مىقرآن جميد از مصاديق نيكى و نيكوكارى را اميان به پيا
  .آورد و صدق و تقوا را مايه رساندن انسان به رمحت اهلى به حساب مى

   خريخواهى و مهرباىن با مردم

نظري يك انسان مسلمان كه خواهان سري و سلوك است بايد با ديدگاه مهر و لطف و خريخواهى به ديگران بنگرد، 
  .پيامربان و امامان كه حىت نسبت به ناپاكان نيز خريخواه بودند

گفِنت او حقيقت پيدا كند بايد رمحت حق را به قلب خود برساند و به   *ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ  شخص سالك كه خبواهد
با چشم عنايت و تلطف و مهرباىن رمحت رمحانيه و رحيميه متحقق شود و عالمت حصول منونه آن در قلب آن است كه 

و اين نظر، نظر انبياى عظام و اولياى كرام عليهم السالم . به بندگان خدا نظر كند و خري و صالح مهه را طالب باشد
يكى نظر به سعادت جامعه و نظام عائله و مدينه فاضله و ديگر نظر به سعادت : است، البته آنان دو نظر دارند

  .شخص

شود  له به اين دو سعادت دارند و قوانني اهلّيه كه به دست مباركشان تأسيس و انفاذ و كشف و اجرا مىآنان عالقه كام
  اين دو سعادت را كامًال 

  96: هاى رمحت اهلى، ص جلوه
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رسد با مالحظه نظام مدينه فاضله  منايد، حىت در اجراى قصاص و حدود و تعزيرات و امثال آنكه به نظر مى مراعات مى
تقنني شده است، هر دو سعادت منظور است، زيرا كه اين امور در اكثر موارد براى تربيت فرد جنايتكار و  تأسيس و

رساندن او به سعادت دخالت كامل دارد، حىت كساىن كه نور اميان و سعادت ندارند و آنان را با جهاد و امثال آن به قتل 
از رمحِت كامله نّىب : توان گفت ين قتل صالح و اصالح بود و مىبراى خود آنان نيز ا -مثل يهود بىن قريظه -رسانند مى

يه مى ختمى قتل آنان است زيرا كه با بودنشان در اين عامل در هر روزى براى خود عذاب كردند،   هاى گوناگون آخرتى 
  .هاى آجنا برابرى نكند كه متام حيات اينجا به يك روز عذاب و سخىت

دانند پر واضح است، پس  ميزان عذاب و عقاب آخرت و اسباب و مسببات آجنا را مىو اين مطلب براى كساىن كه 
 تر بوده و هست تا به افق غضب و سخط شد به افق رمحت نزديك مششريى كه به گردن يهود بىن قريظه و امثال آن زده مى

»1«.  

او، دو پيامرب بزرگ چون موسى و ممكن بود خداى تعاىل فرعون را به صاعقه غضب بسوزاند وىل رمحت رحيمّيه براى 
با كالم نرم و َلّني با وى گفتگو كنيد، باشد كه ياد : هارون عليهما السالم فرستاد و در عني حال سفارش او را فرمود كه

  .خدا افتد و از كردار خود و عاقبت كار برتسد

ى از منكر است   !!گرى است دچار طغيان و ياغى اين كيفيت ارشاد كسى مثل فرعونِ . اين قانون امر به معروف و 

______________________________  
  .236: آداب الصالة -)1(

  97: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

ى از منكر كىن و خلق خدا را ارشاد مناىي از اين آيات شريفه اهليه كه براى  اكنون تو نيز كه مى خواهى امر به معروف و 
  .و تعليم بگريتذّكر و تعّلم فرود آمده متذكر شو 

با قلب پر حمبت و دل باعاطفه با بندگان خدا برخورد كن و خري آنان را از صميم قلب طالب شو و چون قلب خود را 
ى و ارشاد قيام كن تا دل   .»1« هاى سخت را برق عاطفه قلبت نرم كند رمحاىن و رحيمى يافىت به امر و 

   ادب وسيله رمحت است
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شود و زماىن هم به حمبوبيت  كند و گاهى هم سبب هدايت انسان مى رمحت حق متصل مى از عواملى كه انسان را به
  .افزايد ادب در برابر حقايق يا در مقابل اشخاص سزاوار ادب است انسان مى

   ادب فضيل

بنه آنان را  اى را زدند و بار و عاملى بزرگوار برامي حكايت كرد، به دستور فضيل عياض راه قافله» تفسري كشف األسرار«در 
ختليه كردند، ثروتى سنگني و ُمكنىت فراوان با قافله بود كه فراواىن ثروت فضيل و دستيارانش را بسيار خوشحال كرد، 

اى آية الكرسى  اى گره خورده در ميان بار و بنه برخوردند، گره از آن گشودند بر صفحه دستياران در حال بررسى به پارچه
  !آيات اين دعا كه خدايانوشته شده بود و در كنار 

______________________________  
  .، با اندكى ويرايش236: آداب الصالة -)1(

  98: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .هايش حفظ فرما از بركت آية الكرسى بار و بنه ما را از دستربد فضيل و نوچه

ى از آنان را دست نزنيد كه ما دزد كاالييم نه دزد عقيده مهه مال اهل قافله را به آنان باز گردانيد و دينار : فضيل فرمان داد
دهد آية الكرسى را در بار و  و اميان، صاحب اين اموال به اعتقاد اينكه آية الكرسى اموالش را در حفظ خدا قرار مى

اده، اگر ما اين اموال را بربمي عقيده يك نفر را به قرآن دزديده بنه   قابل جربان نيست اى است كه امي و اين ضربه اش 
»1«.  

  :عطار به يك آيه ديگر قرآن آيه شريفه» تذكرة األولياء«او يك بار ديگر بنا به نقل 

  .»2« ...أَ َملْ يَْأِن ِللَِّذيَن آَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَّهِ 

  ...كه نازل شده نرم و فروتن شود؟آيا براى اهل اميان وقت آن نرسيده كه دل هايشان براى ياد خدا و و قرآىن  

  »3« !ادب كرد و مهني ادب سبب جنات و هدايت او شد و پس از هدايت يافنت تبديل به عارىف كم نظري گشت

   تعهد طبيب



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

 

خواست رقيىب از رقيبان خود را نابود كند، پزشك حاذق و ماهر شهر را  اند كه در روزگاران گذشته حاكم مملكىت مى آورده
  ه اوخواست و ب

______________________________  
  .687/ 1: تفسري كشف األسرار -)1(

  .16): 57(حديد  -)2(

  .78: تذكرة األولياء -)3(

  99: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

من : زهرى براى من آماده كن تا با غذا خملوط كنم و به خورد رقيبم بدهم و او را از پاى در آورم، طبيب گفت: گفت
ام كه به مردم خدمت كنم و جانشان را از خطر برهامن و از خيانت به آنان  دانشنامه پزشكى سوگند خوردههنگام گرفنت 

  .زمن بپرهيزم، روى اين حساب دست به چنني كارى كه جز خيانت چيزى نيست منى

منود، پس از شش حاكم دستور داد طبيب را به زندان اندازند، طبيب به زندان رفت و حدود شش ماه رنج زندان را حتمل 
ماه دوباره حاكم درخواستش را با طبيب در ميان گذاشت، وىل طبيب از اجابت حاكم سرپيچى كرد، حاكم بر تعهد 

ايت نزد حاكم بسيار حمبوب شد   .»1« طبيب آفرين گفت و او را جنات داد و در 

رشد و تكامل و سبب سعادت دنيا و  ها و دستورات اوست، اين ادب مايه اوج ادب انسان، ادب در برابر حق و فرمان
شت عنرب سرشت و باالتر از مهه رسيدن به مقام قرب و  ايتاً عامل اتصال به رمحت رحيميه و رضوان اهلى و  آخرت و 

  .لقا و وصال است

  :به قول سالك مسالك اهليه و معارف ربانيه حضرت فيض

 اند قومى به منتهاى واليت رسيده
 

 اند چشيده از دست دوست جام حمبت

 اند از تيغ قهر زندگى جان گرفته
 

 اند غش چشيده وز جام لطف باده ىب
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______________________________  
  .نامه دانشوران -)1(

  

  100: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  

 اند سراپاى صنع را هرچند گشته
 

 اند چون نديده غري از مجال صانع ىب

 اند فكندهطوىب هلم كه سر به ره او 
 

 «1» اند بشرى هلم كه از دو جهان پا كشيده

  

  .رساند حتقق اين ادب مهان بندگى و طاعت خالصانه است كه انسان را به اوج كرامت و معيت مع اللَّه و قّله انسانيت مى

______________________________  
  .فيض كاشاىن -)1(

  101: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  هجرت و جهاد

ساز طلوع رمحت و مغفرت از افق زندگى انسان است، مكّلفى كه كالس  هجرت و جهاد در راه خدا، بدون ترديد زمينه
حتصيل معرفت ديىن را طى كرده و بر پايه معرفت از اميان به خدا و روز قيامت برخوردار شده و براى حفظ دين و تبليغ 

اش از ديار كفر به سرزمني اميان هجرت منوده و با مال و جان به  آن و مصونيت دادن به سالمت معنوى خود و خانوداه
جهاد در راه خدا برخاسته، شايسته رمحت خدا و مغفرت و آمرزش اوست، چنانكه قرآن جميد با صراحت به اين حقيقت 

  :اشارت دارد

  .»1«  ِئَك يـَْرُجوَن َرْمحََت اللَِّه َو اللَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو الَِّذيَن هاَجُروا َو جاَهُدوا ِيف َسِبيِل اللَِّه أُول
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يقيناً كساىن كه اميان آورده و آنانكه هجرت كرده و در راه خدا به جهاد برخاستند، به رمحت خدا اميد دارند؛ و خدا 
  .بسيار آمرزنده و مهربان است

______________________________  
  .218): 2(بقره  -)1(

  102: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

   توبه

هاىي چون فراواىن باران و  ساز جتّلى رمحت خدا به صورت نعمت خواهى جّدى را زمينه قرآن جميد توبه حقيقى و آمرزش
داند، نوح به  ها از آب مى افزوىن مال و اوالد خوب و سرسبزى و طراوت زمني و گياهان و پر شدن رودها و رودخانه

  :ر به مّلت و قومش گفتفرمان پروردگا

َو ُميِْددُْكْم ِبَأْمواٍل َو بَِنَني َو َجيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َو َجيَْعْل َلُكْم * يـُْرِسِل السَّماَء َعَلْيُكْم ِمْدراراً * اْستَـْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه كاَن َغفَّاراً ... 
اراً  ْ   .»1« َأ

  .واره بسيار آمرزنده استاز پروردگارتان آمرزش خبواهيد كه او مه... 

رها قرار  و مشا را با اموال و فرزندان يارى كند و برايتان باغ* تا بر مشا از آمسان باران پى در پى و با بركت فرستد،*  ها و 
  .دهد

مردى به حمضر حضرت امام جمتىب عليه السالم از قحطى و خشكساىل شكايت كرد، حضرت به : گويد ربيع بن صبيح مى
از خدا براى زدوده شدن گناهانت درخواست آمرزش كن و مردى ديگر به پيشگاه آن حضرت آمد و از : فرموداو 

دعا كن خدا به : از خدا درخواست مغفرت كن و ديگرى آمد و گفت: يدسىت و فقر شكوه كرد، حضرت به او فرمود
   از خدا آمرزش خبواه، به حضرت: حضرت فرمود. من پسرى عنايت كند

______________________________  
  .12 - 10): 71(نوح  -)1(

  103: هاى رمحت اهلى، ص جلوه
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گفتيم چند نفر به حضورت آمدند و هر كدام از چيزى شكايت كردند و مشا مهه آنان را به آمرزش خواهى از خدا فرمان 
به اعتبار گفته خدا كه از نوح عليه  من از پيش خود آنان را به آمرزش خواسنت از حق راهنماىي نكردم من: دادى، فرمود

ها از خدا درخواست آمرزش كنيد، آنان را به  براى رسيدن به انواع نعمت: السالم حكايت كرده است كه به قومش گفت
  .»1«  آمرزش خواسنت هدايت منودم

  .اهد شدها خو  آرى؛ به فرموده قرآن توبه از گناه و آمرزش خواهى باعث جتلى رمحت به صورت انواع نعمت

و نيز مهه حقايق معنوى چون معرفت، سلوك در راه حق، اداى واجبات، ترك حمرمات، تقوا و خدمت به بندگان خدا به 
شت عنربسرشتش جلوه مى ويژه مؤمنان سبب مى كند  شود كه انسان استحقاق رمحت خدا را كه به صورت رضايت او و 

  .پيدا كند

  :فرمايد پاداشش مى قرآن جميد درباره توبه و عمل صاحل و

  .»2«  َأْن َيُكوَن ِمَن اْلُمْفِلِحنيَ   َفَأمَّا َمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل صاِحلاً فـََعسى

  و اما كسى كه از شرك و عصيان توبه كرده و اميان آورده و كار شايسته اجنام داده، اميد است كه از رستگاران باشد،

  .»3«  الصَّاِحلاِت َفأُولِئَك َهلُُم الدََّرجاُت اْلُعلى َو َمْن يَْأِتِه ُمْؤِمناً َقْد َعِملَ 

  .اند، براى آنان برترين درجات است و كساىن كه مؤمن بيايند در حاىل كه كارهاى شايسته اجنام داده

______________________________  
  .9055، حديث 23، باب 177/ 7: ؛ وسائل الشيعة361/ 10: جممع البيان -)1(

  .67): 28(صص ق -)2(

  .75): 20(طه  -)3(

  104: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

   حمبت اهل بيت عليهم السالم
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ورزى به امامان بزرگوار كه اهل بيت پيامرب عليهم السالم خدا هستند و پريوى از آنان، مايه سعادت دنيا و آخرت و  عشق
  .رهاىي از عذاب اليم و جنات از شدايد و مصايب اخروى است

  :خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده از رسول

ِعْنَد الَوفاِة وِىف الَقْربِ وعْنَد النُُّشوِر وِعْنَد الِكتاِب وِعْنَد اِحلساِب : ُحّىب َوُحبُّ أهل بَيىت ناِفٌع ىف َسبـَْعِة َمواِطَن أهواُهلُنَّ َعظيَمةٌ «
  .»1« »وِعْنَد امليزاِن وِعْنَد الّصراطِ 

هنگام مردن و در قرب و وقت : هايش بزرگ است سودخبش است ل بيتم در هفت جا كه هراسحمبت به من و حمبت به اه
  .زنده شدن در قيامت و هنگام رسيدگى به پرونده و زمان حساب و كنار ترازوى سنجش اعمال و هنگام عبور از صراط

ؤمنني عليه السالم هنگام عبور جلوه رمحت حق در اهل بيت عليهم السالم چنان گسرتده و وسيع است كه نقل شده امريامل
  هاى دمشن در جنگ مجل با صداى بلند گريست كه چرا اينان به جاى انتخاب حق، باطل را بر كشته

______________________________  
  .2، حديث 10، باب 248/ 7: ؛ حبار األنوار49، حديث 360/ 2: ؛ اخلصال2، حدث 6فضائل الشيعة  -)1(

  105: ، صهاى رمحت اهلى جلوه

  .»1« !برگزيدند و چرا با گشوده بودن درهاى رمحت اهلى به دوزخ راه سپردند؟

  :و نيز روايت شده حضرت امام حسني عليه السالم پس از شهادت مهه ياران و فرزندان و اهل بيتش به دمشن خطاب كرد

  .كنيد تا جنات يابيدايد باب رمحت خدا به رويتان باز است، توبه   تا خون گلومي را بر زمني نرخيته

كوشيد تا جان مرده آنان را زنده كند و قلب تاريكشان  خواستند امام را به قتل برسانند، وىل آن حضرت مى لشكر يزيد مى
  .را به نور اميان منور سازد

رنج خواستند حضرت امام حسني عليه السالم را چون ديگر يارانش قطعه قطعه كنند و او را به درد و  لشكر يزيد مى
شت برساند، راسىت مهر و  اسلحه دچار سازند، وىل آن حضرت اراده جدى داشت كه آنان را از عذاب ابد برهاند و به 

  !رمحت و لطف و مهرباىن امام معصوم عليهم السالم و جانشني به حق پيامرب صلى اهللا عليه و آله تا كجاست؟
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 با چنني حسن و مالحت اگر اينان بشرند
 

 و آب و هواى دگرنداز ديار دگر 

  

  :اى است كه در قرآن جميد فرموده است آرى؛ رمحت اينان به بشر در طول رمحت مهان حقيقت حّقه

  .»2« َو َحنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ ... 

  .ترمي و ما به او از رگ گردن نزديك... 

______________________________  
  .163، حديث 3، باب 207/ 32: حبار األنوار؛ 391: اجلمل -)1(

  .16): 50(ق  -)2(

  106: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

   قرآن َمظهر و ُمظهر رمحت

هاى آمساىن و پيامربان و امامان نيز  سراسر عامل آفرينش و جهان هسىت جلوه رمحت تكويىن حق تعاىل است و كتاب
  .شوند تفّضالت و رمحت تشريعى او حمسوب مى

ترين و َمظهر تام و ُمظهر حقيقى رمحت  هاى از رمحت حضرت او است و قرآن كامل سو و مهه جا و مهه صادر شدهمهه 
  .تشريعى است

  .»1« ...آثاِر َرْمحَِت اللَّهِ   َفاْنُظْر ِإىل

  ...پس با تأمل به آثار رمحت خدا بنگر

رهبر اساس اين آيه شريفه بايد به سوى آثار رمحت حق نظر كرد تا بصري  ورى بيشرت از تفضالت اهلى  ت يافت، با اين مهه 
هاىي دارد، از مجله خود را در مسري وزش نسيم رمحت اهلى قرار دادن است به طورى كه عقل و قلب و جان و روح  زمينه

  .از آن نسيم زنده شود و درخت وجود انسان مثراتى چون اميان و اخالق و عمل صاحل دهد
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  :فرمايد سالم مىحضرت امام باقر عليه ال

  .»2« »أال َوإنَّ ىف أيَّاِم َدْهرُِكْم نـََفَحاٌت اال فـَتَـَعرَُّضوا َهلَا«

______________________________  
  .50): 30(روم  -)1(

  .7، باب 168/ 74: ؛ حبار األنوار195، حديث 296/ 1: عواىل اللئاىل -)2(

  107: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .ها قرار دهيد و استفاده كنيد وزد، مواظب باشيد خود را در معرض وزش آن نسيم رمحت ويژه مى هاى در روزگارتان نسيم

باشد  ورى از رمحت تام حق كه قرآن است و خود باعث جلب رمحت واسعه اهلى در دنيا و آخرت به سوى انسان مى ره
  :شرايطى دارد از مجله

  .»1«  َو أَْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ َو ِإذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه 

  .و هنگامى كه قرآن خوانده شود، به آن گوش فرا دهيد و سكوت كنيد تا مشمول رمحت شويد

اى است كه انسان مورد رمحت حق قرار گريد و در نقطه مقابل اگر انسان با  پس استماع كامل و سكوت تام، زمينه
اى ديگر  تم ورزد زمينه بدخبىت و خسارت را براى خود فراهم آورده است، چنانكه در آيهاعتناىي به كتاب خدا بر خود س ىب
  :فرمايد مى

  .»2« َو نـُنَـزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَو ِشفاءٌ َو َرْمحَةٌ ِلْلُمْؤِمِنَني َو ال َيزِيُد الظَّاِلِمَني ِإالَّ َخساراً 

  .افزايد كنيم وستمكاران را جز خسارت منى ورمحت است، نازل مىو ما از قرآن آنچه را براى مؤمنان مايه درمان 

 زان كه از قرآن بسى گمره شدند
 

 زين رسن قومى درون چه شدند
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______________________________  
  .204): 7(اعراف  -)1(

  .82): 17(اسراء  -)2(

  108: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  

 مر رسن را نيست جرمى اى عنود
 

 «1» را سوداى سر باال نبود چون تو

  

هاى رسيده و پرآب و شريين است كه براى كسى كه  آور است نظري ميوه و اين كه قرآِن شفاخبش براى بيمار دالن زيان
  .مبتال به زخم معده و اثىن عشر است زيان آور است

  .بار است يا قند شريين كه براى مبتاليان به بيمارى قند خسارت

  خواهى مسلمان زيسنت مىگر تو 
 

  نيست ممكن جز به قرآن زيسنت

  

  نقش قرآن چون در اين عامل نشست
 

  هاى پاپ و كاهن را شكست نقش

  فاش گومي آنچه در دل مضمر است
 

  اين كتاىب نيست چيز ديگر است

 جان در رفت جان ديگر شود چون به
 

 جان كه ديگر شد جهان ديگر شود

  پيدا است اين هم چو حق پنهان
 

  زنده و پاينده و گوياست اين

  اندر او تدبريهاى غرب و شرق
 

 «2»  قدرت انديشه پيدا كن چو برق
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اين كتاب بزرگ اهلى كه از عامل غيب اهلى و قرب ربوىب نازل شده و براى استفاده ما مهجوران وخالص ما زندانيان سجن 
ترين مظاهر رمحت  هواى نفس و آمال به صورت لفظ و كالم در آمده از بزرگطبيعت و مغلوالن زجنريهاى پيچ در پيچ 

  .»3«  كنيم مطلقه اهليه است كه ما كور و كرها از آن به هيچ وجه استفاده نكردمي و منى

______________________________  
  .مولوى، مثنوى معنوى -)1(

  .اقبال الهورى -)2(

  .66: آداب الصالة -)3(

  109: رمحت اهلى، صهاى  جلوه

   عظمت قرآن

اى امجالّيه به عظمت مهني كتاب متنزل كه  چنانكه دانسىت فهم عظمت قرآن خارج از طوق و توان ادراك است، لكن اشاره
  .در دسرتس مهه بشر است موجب فوائد كثريه است

عظمت مطالب و مقاصد آن  كه عظمت هر كالم و كتاىب يا به عظمت متكّلم و كاتب آن است و يا به! بدان اى عزيز
و يا به عظمت نتايج و مثرات آن است و يا به عظمت رسول و واسطه آن است و يا به عظمت مرسل اليه و حاصِل آن 

است و يا به عظمت حافظ و نگاهبان آن است و يا به عظمت شارح و مبني آن است و يا به عظمت وقت ارسال و  
و جوهراً در عظمت دخيل است و بعضى عرضاً و بالواسطه و بعضى كاشف  كيفيت آن است و بعضى از اين امور ذاتاً 

از عظمت است و مجيع اين امور كه ذكر شد در اين صحيفه نورانيه به وجه اعلى و اوىف موجود، بلكه از خمتصات آن 
  .»1«  است كه كتاب ديگرى را در آن يا اصًال شركت نيست و يا به مجيع مراتب نيست

   نور مبني

  :آيات متعددى قرآن به عنوان نور مطرح شده است از مجلهدر 

  .»2« َو أَنـْزَْلنا ِإَلْيُكْم نُوراً ُمِبيناً ... 
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______________________________  
  .182: آداب الصالة -)1(

  .174): 4(نساء  -)2(

  110: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

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

  نيز و

  .»1«  َقْد جاءَُكْم ِمَن اللَِّه نُوٌر َو ِكتاٌب ُمِبنيٌ ... 

  .ترديد از سوى خدا براى مشا نور و كتاىب روشنگر آمده است ىب... 

  .كنيم ما قرآن را نور قرار دادمي كه هر كه از بندگان خود را خبواهيم به وسيله آن هدايت مى: فرمايد و نيز مى

  .»2« ..نُوراً نـَْهِدي ِبِه َمْن َنشاءُ ِمْن ِعباِدناَو لِكْن َجَعْلناُه ... 

ترديد تو مردم را  كنيم؛ ىب وىل آن كتاب را نورى قرار دادمي كه هر كس از بندگامنان را خبواهيم به وسيله آن هدايت مى... 
  .مناىي به راهى راست هدايت مى

  .فرموده اميان آورميخواهد كه به خدا و رسول و نورى كه نازل  اى از ما مى و در آيه

  .»3« ...َفآِمُنوا بِاللَِّه َو َرُسوِلِه َو النُّوِر الَِّذي أَنـَْزْلنا

  ...پس به خدا و پيامربش و نورى كه نازل كردمي، اميان آوريد

  .هاى گوناگون نور بودن اين نعمت گوشزد شده است در اين چهار آيه به زبان

   ها را روشن و مناياننور، خودش ذاتاً روشن است و هم سايه چيز 
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______________________________  
  .15): 5(مائده  -)1(

  .52): 42(شورى  -)2(

  .8): 64(تغابن  -)3(

  111: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

بيند و تشخيص  كند و اگر نور نبود هيچ چيزى قابل مشاهده نبود حىت اگر در شب غري مهتاىب انسان چيزى را مى مى
  .نور اندك ستارگان استدهد بر اثر  مى

قرآن كرمي تنها بر رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله نازل نشده است بلكه بر امت ايشان هم نازل شده : گفت ظريفى مى
كند، او اين ظرافت را از  است و اين حقيقىت است كه حنوه رابطه خدا و بنده و تفضل فراوان او را بيشرت منايان مى

  :فرمايد از آيات كرميه استفاده كرده بود، مثًال آجنا كه مى مضمون تعبري حق در خبشى

  .»1« ...َو أَنـْزَْلنا ِإلَْيَك الذِّْكَر ِلُتبَـنيَِّ لِلنَّاِس ما نـُزَِّل ِإَلْيِهمْ ... 

ن  و قرآن را هم به سوى تو نازل كردمي به خاطر اينكه براى مردم آنچه را كه براى هدايتشان به سويشان نازل شده بيا... 
  .كىن

يابد كه نه تنها قرآن براى هدايت او نازل شده، بلكه به  كسيكه بتواند خماطب قرآن قرار گريد و از قرآن جدا نباشد مى
سوى او نيز نازل شده است، با اين تفاوت كه پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله واسطه نزول قرآن به سوى امت و 

  :فرمايد ترين صادقان است مى خداى مهربان كه صادق. كنند دريافت مى مردم نزول قرآن را از طريق ايشان

  .»2« َو أَنـْزَْلنا ِإَلْيُكْم نُوراً ُمِبيناً ... 

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

______________________________  
  .44): 16(حنل  -)1(
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  .174): 4(نساء  -)2(

  112: صهاى رمحت اهلى،  جلوه

رسد مهان مرحله پاياىن و نازله قرآن و وحى اهلى است كه خدا با آن سخن  يعىن آنچه كه به قلب امت اسالمى مى
  .گويد نه اينكه اين نور تا قلب پيامرب صلى اهللا عليه و آله آمده و از آن به بعد قطع شده باشد مى

  :كند چون طلوع وحى است نه چيزى را كتمان مى قلب پاك رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله و زبان مقدسش افق

  .»1«  َو ما ُهَو َعَلى اْلَغْيِب ِبَضِننيٍ 

  .شود، خبيل نيست و او نسبت به ابالغ و تعليم آنچه به او وحى مى

  :گويد تا وحى را كتمان كند و نه جز وحى چيزى مى

  .»2«  َو ما يـَْنِطُق َعِن اْهلَوى

  .يدگو  و از روى هوا و هوس سخن منى

  .شود و نطق و سخنش اهلى است كند مهان است كه نازل مى و آنچه تالوت مى

  .»3«  ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوحى

  .شود، نيست گفتار او چيزى جز وحى كه به او نازل مى

  :مستحب است بگوييم *يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  هنگام شنيدن خطاب

گويد و اگر هم اكنون تكلم  خطاىب فعلى است و هم اكنون خدا با ما سخن مىلبيك، براى آنكه خطاب خداى مهربان 
  حضرت او نباشد ديگر

______________________________  
  .24): 81(تكوير  -)1(
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  .3): 53(جنم  -)2(

  .4): 53(جنم  -)3(

  113: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

جواب متكلم را كه درگذشته سخن گفته بگويد، شود كه كسى با قصد جدى  لبيك گفنت براى چيست؟ چگونه مى
  .اى حاضر باشد و دستورى به او داده باشند و خطاىب متوجه او منوده باشند گويد كه گوينده هنگامى انسان لبيك مى

گاهى امكان دارد خطاب منتفى شده گذشته را كه حكمش هنوز باقى و نافذ است در ذهن ترسيم كنيم و هنگام تلفظ 
ييم، وىل چنني توجيه و تكلفى نيازمند به عنايت زايد و جماز است و اگر بدون چنني عنايىت به طور جد جريان آن لبيك گو 

  .»1« طلبد شود آن خطاب هم اكنون زنده است و جواب ويژه مى لبيك گوىي مطرح باشد معلوم مى

   كتاب هدايت و رمحت

شود مهه را مطرح كنيم مثنوى هفتاد من كاغذ شود، از اين رو اوصاف قرآن كرمي بسيار زياد و اهلام خبش است و اگر بنا 
ها و مصادر  شود و براى آگاهى از ساير صفات به كتاب به آياتى كه قرآن را به عنوان رمحت مطرح فرموده اشاره مى

  .مربوطه مراجعه مناييد

ت و رمحت است، در سوره مباركه انعام نه بار در آيات شريفه قرآنيه تذكر داده شده است كه اين كتاب آمساىن مايه هداي
  :فرمايد پردازد، از مجله مى به حبث صراط مستقيم اهلى و كتاب آمساىن مى 157تا آيه  154از آيه 

   سپس به موسى كتاب دادمي براى اينكه نعمت خود را بر آنان كه نيكى

______________________________  
  .ار، با اختص66 -64/ 1: قرآن در قرآن -)1(

  114: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

اسرائيل بود، تفصيل و توضيح دهيم و براى اينكه  كردند كامل كنيم، و براى اينكه مهه احكام و معارىف كه مورد نياز بىن
و اين قرآن كتاىب پرفايده است كه .* هدايت و رمحت بر آنان باشد تا به ديدار پاداش و مقام قرب پروردگارشان اميان آورند
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آرى، قرآن را نازل كردمي تا .* ما آن را نازل كردمي پس آن را پريوى كنيد و از خمالفت با آن بپرهيزيد تا مشمول رمحت شويد
كتاب آمساىن فقط بر دو گروه پيش از ما يهود و نصارى نازل شد و چون به لغت ما نبود از ياد  : مشا مشركان نگوييد

  .*اندميخرب م گرفنت قرائت آنان و آموزششان ىب

تر بودمي، اينك برهاىن آشكار و هدايت و  شد، مسلماً از آن دو گروه راه يافته اگر كتاب آمساىن بر ما نازل مى: يا نگوييد
ها روى بگرداند   رمحىت از سوى پروردگارتان براى مشا آمد، پس ستمكارتر از كسى كه آيات خدا را تكذيب كند و از آن

گردانند، به خاطِر روى گرداندنشان به عذاىب سخت جمازات خواهيم   آيات ما روى مى كيست؟ به زودى كساىن را كه از
  .»1« كرد

______________________________  
ُه َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميزَاَن ِباْلقِ   َوَال تـَْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَِّىت ِهَى َأْحَسُن َحىتَّ « -)1( ُلَغ َأِشدَّ ْسِط َالُنَكلُِّف نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها يـَبـْ

َوَأنَّ هَذا ِصرَاِطى ُمْسَتِقيماً َفاتَِّبُعوهُ * َوِبَعْهِد اللَِّه أَْوُفوا ذِلُكْم َوصَّاُكم ِبِه َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ   َوِإَذا قـُْلُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا قـُْرَىب 
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َمتَاماً َعَلى الَِّذى َأْحَسَن * رََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه ذِلُكْم َوصَّاُكم ِبِه َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ َوَالتـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَتَـفَ  ُمثَّ آتـَيـْ
ْم يـُْؤِمُنونَ  َوتـَْفِصيًال ِلُكلِّ َشىْ  َأن تـَُقوُلوا * اُه ُمَباَرٌك َفاتَِّبُعوُه َواتـَُّقوا َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ َوهَذا ِكَتاٌب أَنـَْزْلنَ * ٍء َوُهَدًى َوَرْمحًَة َلَعلَُّهم بِِلقاِء َرِِّ

َا أُْنزَِل اْلِكَتاُب َعَلى َنا اْلِكَتاُب َلُكنَّا َأهْ * َطائَِفتَـْنيِ ِمن قـَْبِلَنا َوِإن ُكنَّا َعن ِدرَاَسِتِهْم َلَغاِفِلنيَ   ِإمنَّ ِمنـُْهْم   َدىَأْو تـَُقولوا َلْو أَنَّا أُْنزَِل َعَليـْ
َنْجِزى الَِّذيَن َيْصِدفُوَن َعْن آيَاتَِنا فـََقْد َجاءَُكم بـَيـَِّنٌة ِمن َربُِّكْم َوُهدًى َوَرْمحٌَة َفَمْن َأْظَلُم ِممَّن َكذََّب ِبآيَاِت اللَِّه َوَصَدَف َعنـَْها سَ 

  .157 - 154): 6(انعام » ُسوَء اْلَعَذاِب ِمبَا َكانُوا َيْصِدفُونَ 

  115: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  ):7(اعراف : در اين آيات آمده است *ُهدًى َو َرْمحَةً  نظري مهني تعبري

  .3): 31(؛ لقمان 77): 27(؛ منل 89و  64): 16(؛ حنل 111): 12(؛ يوسف 57): 10(؛ يونس 52

   قرآن كرمي سفره رمحت

هاى  ها و موهبت كه فهرسىت گسرتده از نعمت  هاى قرآن كه به عروس قرآن موسوم است سوره الرمحن است يكى از سوره
گشايد، در اين سوره شريفه از هر نعمىت از دنيا، آخرت، فرشته، انسان، جن، سري   خداى رمحان را پيش چشم انسان مى

شت ابدى و نعمت   .هاى ظاهرى و باطىن او سخن رفته است كماىل موجودات سعادت، 
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هاى  تفضل خدا مطرح است و اولني نعمىت كه خود خدا از ميان رمحتدر آغاز اين فهرست صف الرمحن و رمحت و 
  .فرمايد نعمت قرآن است انتهايش مطرح مى ىب

ْنسانَ * َعلََّم اْلُقْرآنَ * الرَّْمحنُ    .»1«  َعلََّمُه اْلَبيانَ * َخَلَق اْإلِ

  .به او بيان آموخت* انسان را آفريد؛.* قرآن را تعليم داد* خداى رمحان

ترين و پربارترين نعمت اوست، در سايه  دهد كه قرآن كرمي آخرين كتاب آمساىن، اولني و مهم وراىن نشان مىاين آيات ن
آيد و استعدادها شكوفا و  عمل به اين برنامه است كه قابليت دريافت رمحت و تفضل اهلى در مراحل بعدى به دست مى

   گردد و به مقام انسانيت هر خسى كسى مى

______________________________  
  .4 -1): 55(الرمحن  -)1(

  116: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

اىي است مى   .رسد، خداى سبحان اين مائده رمحت را به عنوان تبيان به مردم شناسانيده است كه كمال 

  .»1«  ُمْسِلِمنيَ ِللْ   ٍء َو ُهدًى َو َرْمحًَة َو ُبْشرى َو نـَزَّْلنا َعَلْيَك اْلِكتاَب تِْبياناً ِلُكلِّ َشيْ ... 

هاى خدا  شدگان به فرمان اى براى تسليم و اين كتاب را بر تو نازل كردمي كه بيانگر هر چيزى و هدايت و رمحت ومژده... 
  .ست

ها سهم مؤثر دارد در اين كتاب اهلى بيان شده است و اگر اجنام كارى سعادت بشر  هر چيزى كه در تأمني سعادت انسان
شود مطرح شده و  ها مى قرآن آمده است، مهچنني اگر ارتكاب عملى باعث شقاوت و بدخبىت انسانرا فراهم كند در 

  .فرمان آمده كه از آن بپرهيزند

قرآن جميد براى جهان آفرينش آغازى قائل است به نام مبدأ كه فيض خلقت از آجنا شروع شده و اجنامى به نام معاد كه 
به نام صراط مستقيم و دين كه با پيمودن اين مسري و راه صحيح بايد به آن  رود و مسريى نظام هسىت به آن مست مى

  .مقصد رسيد مهه معارف دين در مهني سه خبش مبدأ و معاد و صراط آمده است
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حضرت امرياملؤمنني على بن اىب طالب عليه السالم براى اينكه ما را به امهيت اين سه حقيقت فراگري آگاه كند در روايىت 
  :يدفرما مى

  .»2« »أْيَن؟  َرِحَم اللَُّه امرًء َعَرَف ِمْن أْيَن َوِىف أْيَن َوإىل«

______________________________  
  .89): 16(حنل  -)1(

  .1، باب 93/ 1: ؛ آداب الصالة2، فصل 7، باب 355/ 8: احلكمة املتعالية ىف األسفار األربعة -)2(

  117: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .كسى را كه بشناسد از كجاست و در كجاست و به سوى كجا روان است  خدا رمحت كند

شناسد و آشناى به توحيد و مبدء شناس است و بفهمد كه اكنون در   يعىن خدا رمحت كند انساىن را كه خداى خود را مى
دهد به   كجاست و در چه جهت و وضعيىت قرار دارد و بايد در چه راهى گام بردارد و صراط شناس باشد و تشخيص

  .كدام مقصد در حركت است و معاد شناس باشد

   احسن احلديث

رتين و نيكوترين و زيباترين سخن، با اينكه  پروردگار مهربان از قرآن جميد به عنوان احسن احلديث ياد مى كند، يعىن 
فضل خاص خود بر بشر ها و احاديث قدسيه دارد وىل درباره اين احسان و ت هاى آمساىن متعدد و اهلام حضرت حق كتاب

  :فرمايد مى

اً َمثاِينَ تـَْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن َخيَْشْوَن َربـَُّهمْ    .»1« ...اللَّهُ نـَزََّل َأْحَسَن احلَِْديِث ِكتاباً ُمَتشاِ

يكديگر است، خدا نيكوترين سخن را نازل كرد، كتاىب كه آياتش در نظم، زيباىي، فصاحت، بالغت و عمق حمتوا شبيه 
ى، وعده، وعيد، حالل و حرام است؛ از شنيدن آياتش پوست كساىن كه از  مشتمل بر داستان هاى پندآموز و امر، 

  ...شود هراسند به هم مجع مى پروردگارشان مى

______________________________  
  .23): 39(زمر  -)1(
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  118: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

خدا نازل فرموده است، چه از نظر الفاظ و عبارات و چه از نظر فصاحت و بالغت و چه  قرآن برترين كالمى است كه
  .ساز است از نظر معىن و مضموىن كه غىن و انسان

رت و عميق ترديد خداى تعاىل آن را براى پيامرب صلى اهللا عليه و آله كه خامت پيامربان  تر از اين امكان داشت ىب اگر سخىن 
  .كرد اوست نازل مى

اگر كالم و پيامى باالتر از قرآن قابل فرض بود ممكن نبود كه خداى مهربان آن را به دست آخرين پيامربش ابالغ نفرمايد، 
  .زيرا نه خدا جاهل به حقايق يا ناتوان و عاجز است و نه خبيل، خداىي كه بر هر كارى و بر هر چيزى قادر است

  .»1« ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشيْ    َو ُهَو َعلى... 

  .و او بر هر كارى تواناست... 

رت و باالتر به پيامربش عاجز نيست و نيز خدا از هر عيب و نقصى از مجله خبل پاك و منزه است  از عطا كردن پيام 
چنانكه مكرر در آيات قرآن به وسيله لغت تسبيح و مشتقاتش به پاكى او از هر عيب و نقصى اشاره شده است، 

آورِد جاوداىن وبرترين نعمت اهلى و سفره رمحت گسرتده و واسعه حق است و   ترين ره رتين پيام و كاملبنابراين قرآن كرمي 
  .كالمى برتر از آن ممكن خنواهد بود

   مراتب قرآن

  هاى معموىل نيست كه سراسرش در اختيار قرآن كرمي نظري كتاب

______________________________  
  .120): 5(مائده  -)1(

  119: رمحت اهلى، ص هاى جلوه

ها، ظاهر و باطن دارد و باطنش نيز داراى بطوىن است،  ها و مرحله خوانندگان باشد بلكه كتاىب است اهلى و داراى مرتبت
  :فرمايد مرحله اعالى آن ام الكتاب است چنانكه مى
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  .»1«  َو ِإنَّهُ ِيف أُمِّ اْلِكتاِب َلَديْنا َلَعِليٌّ َحِكيمٌ 

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

اى كه در  ترين مرحله و وجود حقيقى است نزد خدا و لدى اللَّه است، مهان مرتبه عاليه اصل و ريشه و مادر آنكه عاىل
  .دست فرشتگان مقرب و مورد اكرام اهلى است

  .»2« ِكراٍم بـََرَرةٍ * ِبَأْيِدي َسَفَرةٍ 

  .بزرگوار و نيكوكار* فرياىندر دست س

  .و مرتبه پايني و نازل آن به دست مردم و به زبان عرىب آشكار است

  .»3«  ِإنَّا َجَعْلناُه قـُْرآناً َعرَبِيا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ 

  .كه ما آن را به زبان عرىب فصيح و گويا قرار دادمي تا در آن تعّقل كنند

گردد، تا  شود، تفسري و تأويل مى شود، ديده و نوشته مى آيد، شنيده مى قالب الفباىي در مىو در اين مرحله آن، حمتوا در 
   زمينه فهم

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

  .16 -15): 80(عبس  -)2(

  .3): 43(زخرف  -)3(

  120: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

امي تا منشأ  مهني آيه يادآور شده كه قرآن را به صورت عرىب فصيح درآورده و تعقل و ترقى و تكامل انسان فراهم آيد، در
  . َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ  :تعقل و فهم و انديشيدن مشا باشد

   آداب قرائت كتاب اهلى
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  :فرمايد پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله درباره تالوت كنندگان قرآن و تعليم دهنده و ياد گرينده آن مى

نَـُهْم إّال نـَزََلت َعَلْيِهُم َما ا« الّسكيَنة وَغشيتُهُم الرَّْمحَُة َوَحّفتـُْهُم ْجَتَمَع قـَْوٌم ِىف بـَْيٍت ِمْن بـُُيوِت اللَِّه يَتُلوَن ِكتاَب اللَِّه َويـََتداَرُسوَنُه بـَيـْ
الِئَكةُ َوذََكَرُهُم اللَّه فيَمن ِعْنَدهُ 

َ
  .»1« »امل

گريند گرد  دهند و درس مى كنند و آن را درس مى حاليكه كتاب خدا را قرائت مىگروهى در مسجدى از مساجد خدا در 
منايند و  پوشاند و فرشتگان ايشان را احاطه مى شود و رمحت اهلى آنان را مى آيند مگر اينكه آرامش بر آنان نازل مى هم منى

  .كند خدا در ميان كسانيكه در پيشگاهش هستند از آنان ياد مى

» تعظيم«قرائت كتاب اهلى كه از آن نتايج حسنه حاصل شود و موجب نورانيت قلب و حيات باطن گردد  از آداب مهمه
  .است و آن موقوف است به فهم عظمت و بزرگى و جاللت و كربياى آن

و اين معىن گرچه به حسب حقيقت از نطاق بيان خارج و از طاقت بشر بريون است؛ زيرا كه فهم عظمت هر چيز به 
   قت آن استفهم حقي

______________________________  
  .2320: كنز العمال  -)1(

  121: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

و حقيقت اهلى قرآن شريف قبل از تنزل به منازل خلقيه و تطور به اطوار فعليه از شؤون ذاتيه و حقايق علميه در حضرت 
  .حضرات امسائيه است است كه مقارنت ذاتيه در» كالم نفسى«واحديت است و آن حقيقت 

و اين حقيقت براى احدى حاصل نشود به علوم سهميه و نه به معارف قلبيه و نه به مكاشفه غيبيه مگر به مكاشفه تاّمه 
و  »2«  َأْو أَْدىن  گاه سّر مقام بلكه در خلوت »1«  قاَب قـَْوَسْنيِ   اهليه براى ذات مبارك نىب ختمى مرتبت در حمفل انس

ه بشريه از آن كوتاه است مگر ُخّلص از اولياء اللَّه كه به حسب انوار معنويه و حقايق اهليه با روحانيت دست آمال عائل
آن ذات مقدس مشرتك و به واسطه تبعيت تاّمه فاىن در آن حضرت شدند كه علوم مكاشفه را بالوراثه از آن حضرت تلقى  

بارك آن حضرت جتلى كند به قلوب آنان منعكس شود، بدون كنند و حقيقت قرآن به مهان نورانيت و كمال كه در قلب م
تغيري است و از كتاب وحى اهلى كسيكه حتمل اين قرآن را دارد وجود شريف  تنزل به منازل و تطور به اطوار و آن قرآن ىب

  .وىل اللَّه مطلق على بن اىب طالب عليه السالم است
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نزل از مقام غيب به موطن شهادت و تطور به اطوار ملكّيه و تكّسى به  و سايرين نتوانند اين حقيقت را دريابند مگر با ت
  .»3«  كسوت الفاظ و حروف دنياويه

______________________________  
  .9): 53(جنم  -)1(

  .9): 53(جنم  -)2(

  .181 -180: آداب الصالة -)3(

  122: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

   آشناىي با قرآن

ها و صفاتى كه خداى متعال براى اين گنجينه حياتى در خود قرآن گشوده  توان از روزنه نام قرآن مىبراى آشناىي امجاىل با 
  .است نيم نگاهى انداخت

ا را به ده دسته تقسيم كرد شود و در يك نظر مى اين اوصاف به شصت عنوان بالغ مى   :توان آ

   اوصاف دهگانه قرآن

كه هيچگونه داللىت » كتاب، حديث، قول«: يا معناى جنسى است مثل صفات كلى قرآن كه به منزله عنوان مشري - 1
  .بر اهداف نزول و ويژگيهاى قرآن ندارد

  .»عرىب، مبني، متشابه، مثاىن، تفصيل، مفصل«: اوصاىف كه داللت بر حنوه بيان قرآن دارد مثل - 2

عظيم، ثقيل، كرمي، جميد، «: ارد مثلاوصاف مدح آميزى كه امجاًال داللت بر امهيت و وفور فايده و بركات آن د - 3
  .»مبارك، احسن احلديث، علّى، حكيم و عزيز

تصديق، مصدق و «: فرمايد مانند هاى آمساىن بيان مى هاىي كه موضع اين كتاب را نسبت به ساير كتاب صفت - 4
  .»مهيمن

  :عناويىن كه بر نزول آن از طرف خداى تعاىل داللت دارد مانند - 5
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توان جزء اين دسته به حساب آورد و  هاى حق، حق اليقني و صدق را نيز مى عنوان» يات اللَّه، تنزيل و منزلكالم اللَّه، آ«
  .شايد ملحق به دسته ششم باشد

  123: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

هاىي كه بر صحيح بودن حمتوى و حمكم و متقن بودن مضمون و روشىن مفاهيم آن داللت دارد، مفاهيمى كه  عنوان - 6
علم، برهان، تبيان، «: سازد مانند منايد و حق و باطل را از يكديگر جدا مى قواى فكرى و عقالىن انسان را تغذيه مى

  .»بيان، بينات، فرقان، فصل، قيم و غري ذى عوج

: ماننددارد  اوصاىف كه داللت بر نريوى انگيزنده قرآن دارد، نريوىي كه انسان را براى حركت تأّملى به فعاليت وا مى - 7
  .»بشرى، بشري و نذير«

سازد مثل  خربى خارج و براى پذيرش حق آماده مى اوصاىف كه داللت دارد قرآن دل را بيدار منوده و از غفلت و ىب - 8
  .»ذكرى، ذى الذكر، تذكر و موعظه«

  .»اشف«: سازد مانند دهد و موانع را برطرف مى عناويىن كه داللت دارد قرآن امراض روحى را شفا مى - 9

گرى قرآن نسبت به مهه مراحل كمال يا ابعاد انسان دارد يعىن هم در مرحله شناخت  اوصاىف كه داللت بر روشن -10
خبشد و هم به دل روشىن و آگاهى داده و آن را براى   كند و بينش صحيح و يقني به انسان مى فكر و عقل را هدايت مى

كند تا درجات عاليه   ر سري صعودى قدم به قدم مهراهى و راهنماىي مىسازد و هم روح را د گرايش و پذيرش حق آماده مى
اىي برسد   .كمال را يكى پس از ديگرى طى كند و به هدف 

  124: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1« ...يـَْهِدي ِبِه اللَُّه َمِن اتـََّبَع ِرْضواَنُه ُسُبَل السَّالمِ 

  ...كند هاى سالمت راهنماىي مى شنودى او پريوى كنند به راهخدا به وسيله آن نور و كتاب كساىن را كه از خ

   قرآن معرِّف مقام مقدس احديت
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اين كتاب شريف صورت احديت مجع مجيع امسا و صفات و معرف مقام مقدس حق به متام شؤون و جتليات است و به 
صورت اسم اعظم است بلكه است چنانكه انسان كامل نيز » اسم اعظم«عبارت ديگر اين صحيفه نورانيه صورت 

حقيقت اين دو در حضرت غيب يكى است و در عامل تفرقه از هم به حسب صورت متفرق گردند وىل باز به حسب 
  .باشد مى» َلْن يـَْفَرتَِقا حّىت َيرَِدا َعلىَّ اَحلوض«معنا از هم متفرق نشوند و اين يكى از معاىن 

مري طينت آدم اول و انسان كامل فرموده، به يدى اجلالل و اجلمال تنزيل  و چنانكه حق تعاىل به يدى اجلالل و اجلمال خت
كتاب كامل و قرآن جامع منوده و شايد به مهني جهت آن را قرآن نيز گويند چه كه مقام احديت مجع وحدت و كثرت 

  .است

دى است و متام شرايع به و از اين جهت اين كتاب قابل نسخ و انقطاع نيست زيرا كه اسم اعظم و مظاهر او ازىل و اب
  .»2«  مهني دعوت، به مهني شريعت و واليت حممديه است

______________________________  
  .16): 5(مائده  -)1(

  .321: آداب الصالة -)2(

  125: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  :آنچه صرحياً يا ظاهراً در قرآن كرمي آمده در چند دسته است

  :شود از قبيل صفات اهلى مربوط مى معارىف كه به امساء و: الف

  .حيات، علم، قدرت، مسع، بصر، توحيد و ساير اوصاف كماىل كه به ذات خدا بستگى دارد

خلق و امر و اراده و مشيت، هدايت، قضا و قدر، جرب و تفويض، رضا : معارىف كه مرتبط است به افعال اهلى مانند: ب
  ...و سخط و

لوح، قلم، بيت معمور و امثال آنكه واسطه فيضى بني خداى متعال و : فيضى مانندهاى  معارف مربوط به واسطه: ج
  .ها هستند انسان
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مباحث مربوط به شناخت انسان و تبيني حقيقت وى در جهان چه انساِن پيش از دنيا و چه انسان پس از دنيا و چه : د
  .انسان در دنيا

هاى كامل و منونه و كمال  معرفت اصول اجتماعى انسان، انسانو مباحثى كه در زمينه پيدايش انسان، معرفت انسان، 
  .انسان به عنوان نبوت رسالت وحى، اهلام، شريعت و نيز آنچه بيانگر آينده انسان يعىن برزخ و معاد است

ذيب، تربيت و مقام   .هاى اولياى اهلى است و مهچنني معارىف كه درباره اخالق، 

مربوط است از عقيده و اخالق و عمل مهه در قرآن بيان شده است و از آجنا كه در جمموع هر آنچه به سعادت بشر 
توان گفت  اى فرموده و مى عقيده و اصول دين زيربنا و پايه اخالق و عمل است خداى سبحان نسبت به آن عنايت ويژه

كند و اين امر  طل را نفى مىقرآن حق را تأييد و با. اى در جهان نيست كه قرآن درباره آن سخن نگفته باشد هيچ عقيده
   هاى شود، بايد مهه مكتب شامل مهه عقايد گذشته و آينده مى

  126: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

ا روشن گردد، زيرا قرآن در اين باره اظهار نظر كرده است   .بشرى بر اين ميزان اهلى عرضه شود و صحت و سقم آ

   ياىب به قرآن هاى راه زمينه

  و اسرار اين كتاب شرايطى دارد، بايد نردبان تقوا طى گردد تا انسان به معراج طهارت برسد زيرا؛ ياىب به باطن راه

  .»1«  ال َميَسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ 

  .جز پاك شدگان از هر نوع آلودگى به حقايق و اسرار و لطايف آن دسرتسى ندارند

  .»2« َرُسوٌل ِمَن اللَِّه يـَتـُْلوا ُصُحفاً ُمَطهََّرةً 

  .خواند هاىي پاك را مى اى چون پيامرب اسالم از سوى خداست كه صحيفه آن دليل روشن فرستاده

اى نيست وىل ممكن و راهش باز است، براى حتصيل طهارت باطىن بايد چند مرحله طى  گرچه حتصيل طهارت كار ساده
  :شود

   ياىب به قرآن شرائط راه
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اى شود كه بتوان با آن حقايق ملكوتيه را مشاهده   كامًال ترك شود، يعىن درون آينهمهه حمرمات و گناهان بروىن و دروىن   - 1
   اى از رذايل و خبائث معنوى چون حقد و حسد و حرص و خبل كرد كه اگر ذره

______________________________  
  .79): 56(واقعه  -)1(

  .2): 98(بينه  -)2(

  127: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .و غرور اعمال فاسد ظاهرى در انسان باشد مشاهده امور ملكوتيه ممكن خنواهد بودو كينه و ريا 

  .اجنام مهه فرايض و واجبات قلبيه و قالبيه و بدنيه و ماليه و حقوقيه است - 2

خبش آن  ورزى به آنان و پريوى و اطاعت از دستورات حيات اتصال به واليت اهل بيت عليهم السالم و عشق - 3
  .بزرگواران

مداومت بر عمل صاحل و اخالق حسنه و حفظ و رعايت تقوا در مهه امور و شؤون زندگى فردى و خانوادگى و  - 4
  .اجتماعى

  128: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

   عبادت مظهر رمحت

ا عبادت است   .رمحت تشريعّيه كه در شريعت اهلى تـََبلُور يافته است خبشهاى گوناگوىن دارد كه يكى از آ

  .شود انسان با مهه وجود به عبادت و بندگى نيازمند است و سود و مثره عبادت عايد بندگان مى بديهى است

  .از ديدگاه رابطه حق با عبد و از ديدگاه رابطه عبد با حق: توان نگريست به عبادت و پرستش از دو نظر مى

شود و در حقيقت جتّلى عشق  ىها و دستورات از سوى حق بر عبد واجب م عبادت و پرستش كه با يك سلسله فرمان
  .حضرت او به عبد و افق طلوع فضل و رمحت او و اجياد رابطه ويژه ميان پروردگار و بنده تسليم اوست
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  :فرمايد على عليه السالم درباره جهاد كه يكى از مصاديق عبادت است مى

  .»1« »...ِة أولَِيائِهِ َفإنَّ اِجلَهاَد بَاٌب ِمْن أبـَْواِب اجلَنَِّة فـََتَحُه اللَُّه ِخلَاصَّ «

شت كه خدا آن را به روى اولياى خاص خود گشوده است   .پس جهاد درى است از درهاى 

   مناز و روزه و حج و انفاق و مخس: عبادات ويژه ديگر مانند

______________________________  
  .6، باب فضل اجلهاد، حديث 4/ 5: ؛ الكاىف27، خطبه 69: ج البالغة -)1(

  129: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

ى از منكر و به كيفيىت كه براى انسان نظام داده شده حكم و دستورش بر فرشتگان و ... و زكات و امر مبعروف و 
  .ديگر موجودات مقرر نشده است، عبادات و به عبارت ديگر اين مقامات خمصوص خليفة اللَّه يعىن انسان است

حمبت و رمحت حق به انسان قابل درك است، اگر اين حقيقت به خوىب شناخته شود به  از طريق درك عبادات، رأفت و
شود، اين مهر و حمبت و رأفت و لطف اوست كه باب عبادت و راز و نياز  راسىت راه و رسم انسان و روحياتش عوض مى

طاعت موجودى نياز و مناجات و دعا را به روى انسان گشوده است ورنه حضرت او هيچ وقت به عبادت كسى و ا
  .نداشته و ندارد و خنواهد داشت

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم در مقدمه خطبه متقني مى

ُة َمْن َعَصاُه َوَال نَُّه َالَتُضرُُّه َمْعِصيَ َفإنَّ اللََّه ُسْبَحاَنهُ َوتـََعاىل َخَلَق اْخلَْلَق ِحَني َخَلَقُهْم َغِنّياً َعْن َطاَعِتِهْم آِمناً ِمْن َمْعِصَيِتِهْم أل«
َفُعُه َطاَعُة َمْن أَطاَعهُ    .»1« »تـَنـْ

نياز و از گناهانشان امين بود زيرا سركشى سركشان به او  خداى پاك و برتر خملوقات را آفريد در حاىل كه از طاعتشان ىب
  .زيان نرساند و بندگى بندگان او را سود نبخشيد

  :فرمايد قرآن مى

يدٌ ِإْن َتْكُفُروا أَنـْتُ  يعاً فَِإنَّ اللََّه َلَغِينٌّ محَِ   .»2« ْم َو َمْن ِيف اْألَْرِض مجَِ
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______________________________  
  .50، حديث 14، باب 315/ 64: ؛ حبار األنوار193، خطبه 303: ج البالغة -)1(

  .8): 14(ابراهيم  -)2(

  130: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

نياز و ستوده  رسد؛ زيرا خدا ىب مشا و مهه مردم روى زمني كافر شويد زياىن به خدا منى اگر: اسرائيل گفت و موسى به بىن
  .است

دافع به  اش را ىب هاى مادى و معنوى گرچه هيچ كس از خدا هيچ طلىب ندارد و حضرتش از باب لطف و كرم، نعمت
كليف اهلى و وظيفه وجداىن و انساىن كار اش اقتضا كرده كه اگر انسان به عنوان ت رساند وىل رمحت رحيميه خملوقات مى

تا  -مثبىت گرچه اندك و هزينه كردن حسنه اخالقى گرچه كم به بازار زندگى بياورد و به عنوان عبادت خدا آن را اجنام دهد
ار مزدى و پاداشى نه درخور عمل و اخالق  - چه رسد به كار مثبت فراوان و ظهور دادن اخالق حسنه چون باران 

  .بلكه درخور كرم و لطف و عنايت و حمبتش كه اندازه ندارد به او عطا كندمكّلف 

وىل وقىت انسان نعمت  »1« كند آرى؛ حضرت او بدون اينكه كسى مستحق نعمىت باشد ابتدا به عطا كردن نعمت مى
كند رمحت ويژه  ىكند و با عمر كوتاهش در چهارچوىب حمدود خدا را بندگى م مادى و معنوى او را تبديل به عبادت مى

  !!آيد حق به صورت پاداشى جاويدان به سراغ او مى

انگيز به اين حقيقت در آيات بسيارى اشاره دارد از مجله در دو آيه از آيات سوره مباركه  قرآن به كيفيىت شگرف و اعجاب
  :فاطر

لِيـَُوفـِّيَـُهْم ُأُجوَرُهْم َو * ِممَّا َرَزْقناُهْم ِسرا َو َعالنَِيًة يـَْرُجوَن ِجتاَرًة َلْن تـَُبورَ ِإنَّ الَِّذيَن يـَتـُْلوَن ِكتاَب اللَِّه َو أَقاُموا الصَّالَة َو أَنـَْفُقوا 
   َيزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَّهُ 

______________________________  
، باب 164/ 92: ؛ حبار األنوار148، حديث 1، باب 60: الدعوات. »يَا ُمْبَتِدئاً بِالنـَِّعِم قـَْبَل اسِتْحَقاِقَها« -)1(

  .17، حديث 104

  131: هاى رمحت اهلى، ص جلوه



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

 

  .»1« َغُفوٌر َشُكورٌ 

ان و آشكار انفاق  دارند و از آنچه روزى آنان كرده خوانند و مناز را برپا مى قطعاً كساىن كه مهواره كتاب خدا را مى امي در 
دهند تا خدا پاداششان را كامل عطا   اين مهه را اجنام مى.* شود نابود منىكنند، جتارتى را اميد دارند كه هرگز كساد و  مى

  .كند و از فضلش بر آنان بيفزايد؛ يقيناً او بسيار آمرزنده و عطا كننده پاداش فراوان در برابر عمل اندك است

   حقيقت روح عبادت

اش نوراىن  م حق گردد، متام زندگىروح عبادت، عبوديت و تسليم است، بدون ترديد اگر كسى با مهه وجودش تسلي
  .شود مى

اى تسليم خدا باشد يقيناً در دنيا و آخرت با هيچ  انساىن كه در امور ماىل، خانوادگى، اجتماعى، اخالقى و هر برنامه
و آنكه تسليم نباشد و در عني تسليم نبودن به ظاهر عبادات اكتفا كند، يا اصًال روى به . مشكلى روبرو خنواهد شد

  .شود ادت نياورد در دنيا و آخرت به زيان و خسران غري قابل جربان دچار مىعب

ها و كماالت باطنيه  و آنچه در اين مقام بايد دانست آن است كه اكتفا منودن به صورت مناز و حمروم ماندن از بركت
وصال حمبوب مطلق كه  العزه و نردبان عروج به مقام وصول به هاى ابديه، بلكه باعث جوار رب آنكه موجب سعادت

   باشد از اعلى غايت آمال اوليا و منتهاى آرزوى اصحاب معرفت و ارباب قلوب بلكه قرةالعني سيد رسل مى

______________________________  
  .30 -29): 35(فاطر  -)1(

  132: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

هاىي است كه عقل  ورود در حماسبه اهليه موجب حسرتمراتب خسران و زيانكارى است، كه پس از خروج از اين نشئه و 
  .ما از ادراك آن عاجز است

  .توانيم آن عامل را ادراك كنيم و دسىت از دور بر آتش دارمي ما تا در حجاب عامل ملك و پرده طبيعت هستيم منى

نسان و دواى دردها و كدام حسرت و ندامت و زيان و خسارت باالتر از آن است كه چيزى كه وسيله كمال و سعادت ا
نقايص قلبيه است و در حقيقت صورت كماليه انسانيه است، ما پس از چهل، پنجاه سال تعب در راه آن از آن به هيچ 



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

 

هاى ظلمانيه شود و آنچه موجب قرةالعني رسول اكرم  وجه استفاده روحى نكرده سهل است، مايه كدورت قلبيه و حجاب
  !!عف بصريت ما گرددصلى اهللا عليه و آله است موجب ض

  .»1« ...ما فـَرَّْطُت ِيف َجْنِب اللَّهِ   َعلى  يا َحْسَرتى... 

  ...كارى و تقصريى كه درباره خدا كردم دريغ و افسوس بر امهال... 

دامن مهت به كمر زن و دست ظلب بگشاى و با هر دشوارى و زمحىت كه باشد حاالت خود را اصالح كن ! پس اى عزيز
اهل معرفت را حتصيل كن و از اين معجون و داروى اهلى كه با كشف تام حممدى براى درمان متام دردها و  و شرايط روحى

  .»2«  ها فراهم آمده استفاده كن هاى نفوس و جان نقص

______________________________  
  .56): 39(زمر  -)1(

  .با اندكى ويرايش 6 -5: آداب الصالة -)2(

  133: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

   عبادت سبب استوارى جلب رمحت

راسىت عبادت و بندگى حق چه وسيله و سبب استوارى براى جلب رمحت خاص او و عنايت ويژه اوست كه اگر انسان 
مالك هر دو جهان باشد و آن را با يك حلظه عبادت خالصانه و عاشقانه عوض كند داد و ستدى بسيار پرسود اجنام 

  .داده است

  جان و سر ارمغان دارم به راه عشق تو
 

  بود چه قيمت جان چون تو دلستان دارم

  ز جان عاريىت كز تو باشدم به بدن
 

  از اين چه فخر كه در كالبد روان دارم

 نياز منود مرا كه دولت عشق تو ىب
 

  چه التفات به اين زينت جهان دارم

  مرا چه غم بود ار ملك تن شود ويران
 

ان دارمكه در خرابه تن گنج د   ل 
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  چو مشع گر به سر از شوق تو بسوزم من
 

  كه اين شعله را به جان دارم سرم خوش است

 مرا ز سايه سيمرغ قاف عار آيد
 

  چرا كه بر سر كوى تو آشيان دارم

  چو نري از مهه عامل عنان بگردامن
 

 «1»  روان خويش به رهن تو من ضمان دارم

  

   عبادتنقش توفيق در كمال 

رابطه حضرت حق با مكّلفان عامل به تكليف بر پايه فضل و رمحت است و اگر جز اين نبود بدون ترديد انسان از 
  .شد زيانكاران واقعى حمسوب مى

  .»1«  فـََلْو ال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َو َرْمحَُتُه َلُكْنُتْم ِمَن اْخلاِسرِينَ ... 

  .شديد نبود، البته از زيانكاران مى و اگر فضل و رمحت خدا بر مشا... 

ها غريممكن بود و انسان براى  اگر پاى فضل و رمحت در ميان نبود، رسيدن به نتيجه اعمال و حمصول زمحات و كوشش
ى شد، وىل از آجنا كه فضل  ماند و حداقل به عذاب درون و شكنجه باطن دچار مى چاره و سرگردان مى دست و ىب ابد 

گردد نه اينكه انسان با خرج كردن وجود خود و مال و آبروى خويش  ه خاطر عمل اندك نصيب انسان مىو رمحتش حىت ب
يابد و به حتقق  دهد، بلكه با دريافت فضل و رمحت حق، براى ابد و به صورتى جاويد مهه چيز مى چيزى را از دست منى

  .گردد قيه مىرسد و موفق به دريافت عيش راضيه در قيامت با هر آرزوى مثبىت مى

هاى  اى از خوىب شود و ذره شود فراگري و مهه جانبه نصيب مى هنگاميكه رمحتش به خاطر تالش مثبت نصيب انسان مى
  .دارد انسان را از نظر دور منى

______________________________  
  .64): 2(بقره  -)1(

  135: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1« ..َربُُّكْم ُذو َرْمحٍَة واِسَعةٍ .. 
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  ...پروردگارمان صاحب رمحىت گسرتده است... 

نزديك به دويست و نود بار واژه رمحت و مشتقاتش در قرآن جميد به كار رفته و عمدتاً در رابطه با انسان هم مطرح شده 
  .است

حىت اگر يك بار به  اين واژه در ارتباط با انسان و اينكه اين موجود عاقل مكّلف با اداى تكليف راه به رمحت خدا دارد 
  :شد مثًال در مهني آيه جلوه داشت كار گرفته مى

  .»2«  ِإنَّ اللََّه بِالنَّاِس َلَرُؤٌف َرِحيمٌ .. 

  .يقيناً خدا به مهه مردم رئوف و مهربان است... 

  باز از سِر ما زياد بود، ما كه هستيم و چه هستيم و نسبت به رمحت او چه استحقاقى دارمي؟

اش به آفرينش ما تعلق گرفت، پس ما را موجودى معتدل  قدر و قيمت بودمي، اراده حكيمانه است كه خاكى ىبمگر نه اين 
و استوار و عاقل و مكلف و مريد و خمتار و به صورت احسن تقومي آفريد و ميلياردها نعمت را سر سفره حيات ما قرار 

ماه و ستارگان و جنوم و آنچه كه در زمني و درياست داد و روز و شب و هفته و ماه و سال و ساليان و خورشيد و 
مسّخر و رام ما منود و مهه ابزار و وسايل را براى قيام ما به عبادت و خدمت به خلق در اختيار ما گذاشت و توفيق هر  

   كار مثبىت را به

______________________________  
  .147): 6(انعام  -)1(

  .65): 22(حج  -)2(

  136: رمحت اهلى، صهاى  جلوه

ها و  دهيم با ابزار و وسايل و نعمت يابيم كه هرچه از خري و خوىب اجنام مى ما عنايت فرمود تا جاىي كه اگر دقت كنيم مى
  .اراده و توفيق اوست و از خود چيزى ندارمي كه به عنوان داشِت خود به او بپردازمي
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لبكار نباشيم وىل با اين مهه در حاليكه هيچ نيازى به ما ندارد پس بايد نسبت به هيچ عبادت و خدمىت ذاتاً از او ط
كنيم و به صورت عبادت و خدمِت  هاى ِملكى او هزينه مى حاضر شده با ما به تعامل برخيزد و آنچه را كه ما از سرمايه

  !!تيم به ما برگردانداى مستحق آن نيس دهيم به صورت پاداشى عظيم و اجرى كرمي در عني اينكه ذره به خلق حتويل او مى

مجالتى از دعاى بعد از زيارت حضرت امام رضا عليه السالم كه از طرفه دعاهاست و نظري آن در ميان دعاها بسيار كم 
ت انگيز راهنماىي مى   :كند است ما را به اين حقايق شگرف و 

  .»وَُكلَّما َوفـَّْقَتىن َخبَْريٍ فَأْنَت َدليلى َعَليِه َوطريقى إلَْيه«

  .و هرگاه مرا به هر كار نيكى موّفق منودى راهنمامي بر آن و راهم به سوى آن تو بودى

  .»َعاَداِت اْإلِْحساِن َواْلَكَرمِ   ما زِْلُت َمْصُحوباً ِمْنَك بِالنـَِّعِم جارِياً َعَلى«

هاى احسان و   س كثرت جتلىهاىي كه بر اسا ام، نعمت ات بوده هاى مادى و معنوى مهواره از سوى تو مهنشني و مهراه نعمت
  .كرم تو بر من جارى بوده است

ا ُشْكراً َفَمىت  َالُحتَْمُد يَا َسيِِّدى ِإالَّ ِبتَـْوِفيٍق ِمْنَك يـَْقَتِضى َمحْداً َوَال ُتْشَكُر َعَلى« نـَْعماُؤَك يَا   ُحتْصى  َأْصَغِر ِمنٍَّة ِإالَّ اْستَـْوَجْبَت ِ
   آالُؤكَ   ِإِهلى َوُجتازى

  137: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»يَا َمْوالَى َوُتكاَفأُ َصَنائُِعَك يَا َسيِِّدى

ترين  سپاست نگذارند مگر به توفيقى از سوى خودت، كه آن نيز موجب سپاس ديگرى است و بر كوچك! اى سرورم
هايت  نعمت پس چه زماىن! نعمت شكرت ننمايند مگر آنكه بر آن شكر شكرى ديگر را سزاوار شوى، اى معبود من

  !هايت برگردانند؟ چه هنگامى به عطاهايت پاداش داده شود و پاداش متقابل به خوىب! برمشرده شود و اى آقاى من

  .»1« »َعُظَمْت َعَليـَْها ُجمَازَاُتكَ   َدِخَلْت َوَحَسَنٍة ضاَعَفها َفْضُلَك َحىتَّ   َفَكْم ِمْن َسيَِّئٍة َأْخفاها ِحْلُمَك َحىتَّ «

هاىي كه فضل و احسانت آن را  ناهاىن كه آن را با بردباريت پوشانيدى تا از ميان رفت و چه بسيار نيكىچه بسيار گ
  !!چندين برابر كرد تا پاداش دادنت بر آن بزرگ شد
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  ارزياىب صحيح و غلط

است  در بينش اهل توحيد و مردمان بابصريت و حقيقت شناسان باكرامت، سند و معيار عزت و شرف انسان بندگى خد
  .كه مطلع الفجر رمحت و لطف و عنايت اوست

  :ترين سخن و كالم را دارد امرياملؤمنني عليه السالم در اين زمينه عاىل، باارزش

   ِىب َفْخراً َأْن َتُكوَن ِىل َربًّا، أَ ْنتَ   ِىب ِعزّاً َأْن َأُكوَن َلَك َعْبداً، وََكفى  ِإِهلى َكفى«

______________________________  
  .11، حديث 5، باب 55/ 99: حبار األنوار -)1(

  138: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1« »َكما ُأِحبُّ َفاْجَعْلِىن َكما حتُِبُّ 

تو ! مايه سرافرازى و عزت من مهني بس كه بنده تو باشم و براى افتخارم مهني بس كه تو معبود من باشى، معبودا! معبودا
  .مرا براى آنچه كه تو دوست دارى موفق فرما اى كه من دوست دارم، پس مهانگونه

ايتاً انسان را به رمحت خاص حق اتصال مى دهد اميان، تقوا، جهاد، عمل صاحل و اخالق  سبب ارزمشندى و عزت كه 
  .هاى مادى و پوچ و گذرا حسنه است نه زندگى اشراىف و زرق و برق

  .»2« ...يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكمْ ... 

  .اى و دانشمندانتان را به درجاتى عظيم و باارزش بلند گرداند خدا مؤمنان از مشا را به درجه

  .»3« ..ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقاُكمْ .. 

  .ترين مشا نزد خدا پرهيزكارترين مشاست ترديد گرامى ىب

  .»4« راً َعِظيماً َفضََّل اللَُّه اْلُمجاِهِديَن َعَلى اْلقاِعِديَن َأجْ ... 

  .ُعذر به پاداشى بزرگ برترى داده است نشيناِن ىب و جهادكنندگان را بر خانه... 
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ْم أُولِئَك َأْصحاُب اْجلَنَّةِ   ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َو َأْخَبُتوا ِإىل   َرِِّ

______________________________  
  .10، حديث 32، باب 94/ 91: ؛ حبار األنوار386/ 1: ؛ كنز الفوائد109 /1: روضة الواعظني -)1(

  .11): 58(جمادله  -)2(

  .13): 49(حجرات  -)3(

  .95): 4(نساء  -)4(

  139: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1«  ُهْم ِفيها خاِلُدونَ 

شتقطعاً كساىن كه اميان آوردند و كارهاى شايسته اجنام دادند و به پروردگارشان آ اند و در  رامش و اطمينان يافتند، اهل 
  .اند آن جاودانه

ْم َو أَقاُموا الصَّالَة َو أَنـَْفُقوا ِممَّا َرَزْقناُهْم ِسرا َو َعالنَِيةً  َو َيْدَرُؤَن ِباحلََْسَنِة السَّيَِّئَة أُولِئَك َهلُْم ُعْقَىب  َو الَِّذيَن َصبَـُروا ابِْتغاَء َوْجِه َرِِّ
  .»2« الدَّارِ 

و براى به دست آوردن خشنودى پروردگارشان در برابر گناهان و اجنام وظايف و حوادث شكيباىي ورزيدند و مناز را بر پا 
ان و آشكار انفاق منودند و مهواره با نيكِى عبادت زشىت و پليدى گناه را  داشتند و خبشى از آنچه را روزى آنان كردمي در 

منايند، اينانند كه فرجام نيك  هاى آنان را نسبت به خود برطرف مى خود نسبت به مردم، بدىهاى  كنند و با خوىب دفع مى
  .آن سراى ويژه آنان است

   اصناف مردم نسبت به عبادت

در چند روايت به حلاظ انگيزه پرستش، بندگان حق در نوع عبادتشان با اندكى تفاوت در تعبريها به سه گروه تقسيم 
  :اند شده
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شت و برتر از اين دو گروه كساىن كه عاشقانه خدا را مىبرخى از  پرستند و قصدشان از  ترس دوزخ، گروهى به طمع 
  .اى اندك از حقوق ربوبيت و الوهيت به عنوان سپاسگزارى است پرستش حق اداى گوشه

______________________________  
  .23): 11(هود  -)1(

  .22): 13(رعد  -)2(

  140: ى، صهاى رمحت اهل جلوه

  .شود هاى اين روايات متنوع و مهه آموزنده است به سه منونه اشاره مى از آجنا كه عنوان

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

اْلَعبيِد وإنَّ قـَْوماً َعَبُدوا اللََّه ُشْكراً َفِتلَك  إنَّ قـَْوماً َعَبُدوا اللََّه َرغَبًة َفِتْلَك ِعَباَدُة اْلتَُّجاِر وإنَّ قـَْوماً َعَبُدوا اللََّه َرْهَبًة فَِتلَك ِعَباَدةُ «
  .»1« »ِعَباَدُة األْحرَارِ 

شت پرستيدند و اين پرستش تاجران و بازرگانان است و قومى خدا را به خاطر  گروهى خدا را به اميد دست يافنت به 
سپاس و شكر بندگى كردند و اين بندگى ترس از دوزخ عبادت كردند و اين عبادت بردگان است و مجعى او را از سر 

  .آزادگان است

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم با تعبري و توضيحى بيشرت در اين زمينه مى

َدُة اُحلَرَصاِء َوُهَو الطََّمُع وآَخُروَن َثَالثَِة أوُجٍه َفطَبَـَقٌة يـَْعُبُدونَُه َرْغَبًة ِىف ثـََواِبِه فَِتْلَك ِعَبا  إنَّ النَّاَس َيعُبُدوَن اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َعلى«
ِتْلَك ِعَباَدُة الِكرَاِم َوُهَو األمن ِلَقْوِله َعزََّو يـَْعُبُدوَنُه َخْوفاً ِمَن النَّاِر فَِتْلَك ِعَباَدُة الَعِبيِد َوِهَى َرْهَبَة َولكّىن أْعُبُدهُ ُحّباً َلُه َعزََّوَجلَّ فَ 

َفَمن أَحبَّ  »3« ...ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم اللَّهُ  :و ِلَقْوِلِه َعزََّوَجلَّ  »2«  يـَْوَمِئٍذ آِمُنونَ  َو ُهْم ِمْن فـَزَعٍ ... :َجلَّ 
   اللََّه أَحبَُّه اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ َوَمْن أَحبَُّه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َكاَن ِمنَ 

______________________________  
؛ 136، حديث 9، باب 63/ 1: ؛ وسائل الشيعة150/ 2: ؛ كشف الغمة237، حكمت 815: ج البالغة -)1(

  .4، حديث 101، باب 14/ 41: حبار األنوار
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  .89): 27(منل  -)2(

  .89): 27(منل  -)3(

  141: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1« »اآلِمننيَ 

كنند، كه اين  گروهى او را به خاطر رسيدن به پاداش عبادت مى: جّل سه گروهندمردم در عبادت و بندگى خداى عّز و 
پرستند كه اين عبادت بردگان است و  گروهى او را از ترس دوزخ مى. عبادت حريصان و آزمندان است و آن طمع است

ل كرامت است و آن كنم و اين عبادت اه وىل من خداى عّز و جّل را به خاطر عشق و حمبت عبادت مى. آن ترس است
اند و به دليل آيه  و آنان در آن روز از هول و هراسى بزرگ امين: فرمايد مايه امن و امان است به دليل آيه شريفه كه مى

  :بگو: گويد اى كه مى شريفه

  ...اگر خدا را دوست داريد، پس مرا پريوى كنيد تا خدا هم مشا را دوست بدارد

ارد خداى عّز و جّل نيز او را دوست دارد و هر كه خداى عّز و جّل دوستش بدارد از بنابراين هر كه خدا را دوست بد
  .وحشت روز قيامت در امان است

اى كه گوىي با طرف مقابلش فقط سر سودا و داد و ستد  اگر كسى فقط به نيت معامله و معاوضه عبادت كند به گونه
شت را خريد دارد، مثًال مناز مى كند تا از دوزخ رهاىي يابد، چنني عبادتى گرچه  ارى كند، يا عبادت مىخواند تا خبشى از 

كنند عبادتشان از ارزش الزم برخوردار  باطل نيست وىل آن ارزش الزم را ندارد، وىل آنانكه خدا را براى خدا عبادت مى
   است و پاداش اين عبادت پاداش عظيم و پاداش

______________________________  
لس العاشر، حديث 38: اىل، شيخ صدوقاألم -)1( : ؛ وسائل الشيعة8، حديث 9، باب 12/ 1: ؛ علل الشرايع4، ا
  .135، حديث 9، باب 62/ 1

  142: هاى رمحت اهلى، ص جلوه
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اده تر  تر و خالص اند، هر چه انگيزه و نيت عاىل بسيار واالىي است، زيرا تراز ارزياىب اعمال انسان را بر كيفيت نيت 
  :فرمايد شد عبادت از ارزش باالترى برخوردار است، قرآن مىبا

  .»1« ...الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َو اْحلَياَة لَِيبـُْلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال 

  ...آنكه مرگ و زندگى را آفريد تا مشا را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد

  .تر باشد انهو بدون ترديد احسن عمل آن طاعىت است كه خالص

ها يكسان نيست،  هاىي دارند كه اين اهداف و انگيزه پرستند اهداف و انگيزه بندگاىن كه خدا را مى: گويند اهل دل مى
  .گريد عبادت هر انساىن به تناسب معرفت و هدفش در رتبه و سكوىي قرار مى

برخى در : ها بر چند گونه است كه عبادت انسانالبته اين نكته بسيار مهم را در مسئله عبادت بايد مورد توجه قرار داد  
اند و بندگى آنان بر اساس معرفت و عشق است و برخى عبادتى ناآگاهانه و جاهالنه دارند و گروهى بر  اوج بندگى

پرستند، در توضيح اين مقوله بايد   اى بر پايه رسم و عادت خدا را مى خيزند و عده اساس ريا و نفاق به عبادت برمى
  :گفت

  :عبادات انواعى دارد

  :خدا را فقط براى خدا پرستيدن چنانكه امرياملؤمنني عليه السالم به آن اشاره فرموده است. 1

  إَهلى َما َعَبْدُتَك َخْوفاً ِمنَّ نَارَِك َوَال َطَمعاً ِىف َجنَِّتَك َوَلِكْن َوَجْدُتَك أهًال «

______________________________  
  .2): 67(ملك  -)1(

  143: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1« »ِلْلِعَباَدِة فـََعَبْدُتكَ 

شت عبادت نكردم بلكه فقط تو را شايسته عبادت شدن يافتم به اين خاطر به ! معبودا تو را از ترس دوزخ و طمع به 
  .عبادت تو برخاستم
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 نيست در لوح دمل جز الف قامت يار
 

 «2»  چه كنم حرف دگر ياد نداد استادم

  

  .هايش عبادت كردن خدا را به خاطر سپاسگزارى در برابر نعمت - 2

  .پرستيدن خدا براى حتصيل رضاى خدا و رهاىي از سخط و غضب او - 3

  .طاعت و عبادت براى به دست آوردن ترقى معنوى و وصول به قرب حق - 4

شت ياىب به نعمت عبادت براى رهاىي از دوزخ و دست - 5   .هاى 

درجاتى است كه در نيت اهل عبادت وجود دارد و بديهى است هر جا معرفت خدا بيشرت و خودخواهى ها مراتب و  اين
رت و پاك تر است و تكرار و  تر و عبادت بر پايه آن نيت خالصانه با ارزش تر و خالص و خود ديدن كمرت باشد نيت 

رت داردتر و س تداوم اينگونه عبادت براى روح و جان و قلب و نفس كاربردى قوى   .ازندگى 

ا   انواع عباد

   عبادت كراهىت. 1

   گروهى عبادت و پرستش حق را بارى گران و تكليفى سنگني

______________________________  
  .54، باب 234/ 67: ؛ حبار األنوار11، باب 211: قصص األنبياء جزائرى -)1(

  .حافظ شريازى -)2(

  144: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

كنند و وقت اداى هر عبادتى در فكرند به حنوى دوش خود را از اين بار گران سبك كنند، قرآن  ّس مىو دشوار ح
  :فرمايد مى
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ا َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اْخلاِشِعنيَ  َّ   .»1«  َو اْسَتِعيُنوا ِبالصَّْربِ َو الصَّالِة َو ِإ

  .گران و دشوار است  از صرب و مناز يارى خبواهيد و يقيناً اين كار جز بر فروتنان،

انه مى آورند نفس عميقى كشده و  آورند و پس از آنكه آن را عجوالن به جا مى اينان براى فرار از اجنام عبادت صدها 
  :گويند مى

  !راحت شدمي

   عبادت فصلى. 2

و چون عبادت برخى فصلى و مقطعى و موضعى است، اطاعتشان و عبادتشان فقط در حاىل است كه دنيا به كام است 
  !شوند تابند و طلبكار خدا هم مى مشكلى يا مصيبىت پيش آيد رخ برمى

َنٌة انـَْقَلَب َعلى  َو ِمَن النَّاِس َمْن يـَْعُبُد اللََّه َعلى نْيا َو اْآلِخَرَة   َحْرٍف َفِإْن َأصاَبُه َخيـٌْر اْطَمَأنَّ ِبِه َو ِإْن َأصابـَْتُه ِفتـْ َوْجِهِه َخِسَر الدُّ
ْسراُن اْلُمِبنيُ ذِلَك ُهَو ا   .»2«  خلُْ

پرستند، پس اگر خريى چون ثروت، مقام و  ياىب به امور مادى مى اند كه خدا را يك سويه و بر پايه دست و برخى از مردم
يدسىت و حمروميت از عناوين اجتماعى به آنان برسد از  اوالد به آنان برسد به آن آرامش يابند و اگر بالىي چون بيمارى، 

   خدا عقبپرستش 

______________________________  
  .45): 2(بقره  -)1(

  .11): 22(حج  -)2(

  145: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .اند و اين است مهان زيان آشكار گرايند، دنيا و آخرت را از دست داده ديىن و ارتداد مى كنند و به ىب گرد مى
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سوى مناطق سردسري اصفهان فرزند يكى از افراد بر اثر استفاده در سفر قشالق و ييالق يكى از عشاير از خوزستان به 
داشت و درمان مى از آن پس مهسرم در اعرتاض به اين كه چرا : گفت مريد، پدر خانواده مى از غذاهاى نامناسب و نبود 

  .خدا دخرتم را از من گرفت دست از دعا و مناز برداشت و ديگر رو به قبله نايستاد

بنگر كه اين : او را به اصفهان و از آجنا به ختت فوالد و در ختت فوالد كنار گلزار شهيدان بردم و گفتمپس از چهل روز 
جوانان با اختيار خود شهادت را برگزيدند و خانواده آنان به فراق اين عزيزان مبتال شدند، نه از خدا گله كردند و نه رابطه 

  .ن مهه مزار شهيد بنا گذاشت به مناز و عبادت باز گرددخود را با بندگى و عبادت بريدند، با مشاهده آ

اند و تا ايام به   اند افراد مرفهى كه غرق عيش و عشرت هاى از روى بيچارگى است، فراوان هاى فصلى عبادت برخى عبادت
آنان را هاى مادى  خربند و حىت گاهى ثروت و مال تواناىي كام است از معنوّيت و معاد و طاعت و عبادت غافل و ىب

  :كند، چنانكه قرآن جميد به اين واقعيت هشدار داده است طاغى و ياغى نيز مى

ْنساَن لََيْطغى   .»1«  َأْن َرآُه اْستَـْغىن*  َكالَّ ِإنَّ اْإلِ

  .كند اينچنني نيست كه انسان سپاس گزار باشد مسلماً انسان سركشى مى

  .پندارد نياز مى براى اينكه خود را ىب* 

______________________________  
  .7 -6): 96(علق  -)1(

  146: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

ةِ «   .»1« »َتعرَّْف إَىل اللَِّه ِىف الرََّخا يـَْعرِفَك ِىف الشِّدَّ

 تو را مورد توجه قرار به خدا بشناسان تا هنگام گرفتارى و سخىت) با عبادت و طاعت(هنگام رفاه و آسايش خود را 
  .دهد

  :حضرت حق به داود وحى فرمود
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  .»2« »اذُكرِىن ِىف أيّاِم َسرَّاِئَك َحّىت أْسَتِجْيَب َلَك ِىف أيّاِم َضرّاِئكَ «

  .زمان آسايش و خوشى به ياد من باش، تا هنگام گرفتارى و سخىت دعايت را اجابت كنم

اند و كارى به عبادت و پرستش حق  شنت مال و منال مست و غافلدر هر صورت گروهى وقت رفاه و خوشى و زمان دا
رود و به رنج و سخىت  اى مال و ثروت از دست مى و طاعت و خدمت به خلق ندارند، وىل هنگامى كه بر اثر حادثه

جه كنند و البته قصدشان از عبادت معطوف كردن تو  شوند و روى به حمراب عبادت مى شوند عابد و زاهد مى دچار مى
باشد، تا شايد با كمك عبادت و طاعت از آن رنج خالصى يابند و بار ديگر چهار  خدا به اوضاع زندگى خودشان مى
  .اسبه در ميدان هوا و هوس بتازند

   اى هاست در اين زمينه قصه آموزنده قّصه آن چوپاىن كه سر زبان

______________________________  
، 9، باب 43/ 7: ، الفصل اخلامس؛ وسائل الشيعة469: مكارم األخالق؛ 322، حديث 129: الدعوات -)1(

  .8673حديث 

  .5628، حديث 8، باب 182/ 5: ؛ املستدرك252، حديث 11، باب 198: قصص األنبياء راوندى -)2(

  147: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

زاده  له كردند از دور چشمش به گنبد اماماش مح ها از هر طرف به گله است، هنگامى كه تنها و در بيابان سرد و برىف گرگ
حمل افتاد و از مهاجنا متوسل شد و با تضرع و زارى نذر كرد كه اگر رمه گوسپندان جان سامل به در برند چند كوزه روغن 

  .ها سامل ماند زاده هديه كند، اتفاقاً چنني شد و رمه از گزند گرگ هاى امام براى روشناىي چراغ

  !ى شدن اوضاع تعهد از ميان رفت و نذر كأن مل يكن اعالم شدبا رفع خطر و عاد

خواست دوباره متوسل شود وىل  آمد رخ داد، چوپان مى از قضا سال بعد نيز در فصل سرماى زمستان نظري مهان پيش
زاده  به امامشد، باالخره رو  تر مى خاطره نذر سابق او را نزد وجدانش شرمنده ساخت وىل گرگ حلظه به حلظه به رمه نزديك

  !!مشا كه ظرف ندادى كه تا من از روغن پر كنم: به التماس افتاد و گفت

  :قرآن در اين زمينه انسان را چه نيكو روانكاوى كرده است
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ْنساَن الضُّرُّ َدعانا ِجلَْنِبِه َأْو قاِعداً َأْو قاِئماً فـََلمَّا َكَشْفنا َعْنُه ُضرَُّه َمرَّ َكَأنْ  ُضرٍّ َمسَُّه َكذِلَك زُيَِّن   َملْ َيْدُعنا ِإىل َو ِإذا َمسَّ اْإلِ
  !»1«  ِلْلُمْسرِِفَني ما كانُوا يـَْعَمُلونَ 

لو خوابيده يا نشسته يا ايستاده به يارى مى خواند، پس  و چون انسان را گزند و آسيىب رسد، ما را در مهه حاالت به 
رود كه گوىي هرگز ما را براى برطرف كردن   ناسپاسى و گناه مى زماىن كه گزند و آسيبش را برطرف كنيم، آن چنان به راه

   اينگونه براى اسراف كاران اعماىل كه مهواره اجنام!! گزند و آسيىب كه به او رسيده به يارى خنوانده است

______________________________  
  .12): 10(يونس  -)1(

  148: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .فهمند تا جاىي كه زشىت اعمالشان را منىدادند، آراسته شده  مى

   عبادت منافقانه. 3

افراد دو رو و منافق عبادتشان هيچ پيوندى با خدا ندارد، آنان عبادت را پوششى براى ناشناخته ماندن نفاقشان و 
  !گريند اى براى جلب نظر مردم به كار مى وسيله

  .حال و سست و كسل هستند در خلوت ىبدر حضور مردم به وقت عبادت از نشاط برخوردارند وىل 

  هُؤالِء َو ال ِإىل  ُمَذْبَذِبَني بـَْنيَ ذِلَك ال ِإىل* يُراُؤَن النَّاَس َو ال َيْذُكُروَن اللََّه ِإالَّ قَِليًال   َو ِإذا قاُموا ِإَىل الصَّالِة قاُموا ُكساىل... 
  .»1« ...هُؤالءِ 

كنند؛ و خدا را جز اندكى به  ايستند و مهواره در برابر مردم رياكارى مى سالت مىايستند، با ك و هنگامى كه به مناز مى... 
  .*آورند ياد منى

  ...منافقان ميان كفر و اميان متحّري و سرگردانند، نه با متام وجود با مؤمنانند و نا با كافران

  .»2« ... َو ال يَْأُتوَن الصَّالَة ِإالَّ َو ُهْم ُكساىل... 

  ...آورند ا جز با كسالت وسسىت به جا منىو مناز ر ... 
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   عبادت خالصانه. 4

  شود، صحيح و مورد عبادتى كه فقط به انگيزه اهلى به جا آورده مى

______________________________  
  .143 -142): 4(نساء  -)1(

  .54): 9(توبه  -)2(

  149: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .قبول حضرت حق است

  .ها و بود و نبودها، هيچ نقشى در عبادت او ندارد ها و ناخوشى عبادت، هدفش فقط خداست و خوشىعابد اينگونه 

داند و روى اين حساب براى  بد اينگونه عبادت، عارف به خدا و عاشق خداست و حضرت او را سزاوار پرستش مىعا
  .آورد خدا و به انگيزه جلب رضاى او به عبادت روى مى

هاى خالصانه نيز به ميزان ارزش خلوص و انگيزه آن داراى  درجات و مراتب متعددى دارد، عبادتو از آجنا كه خلوص، 
شت متفاوت و گوناگون است شتيان نيز در    .مراتب و درجات متفاوتى است و به مهني جهت است كه مراتب 

  :فرمايد و در روايىت حضرت امرياملؤمنني على عليه السالم مى

  .»1« »َمعِصَيِتِه َلَكاَن جيَِب إّاليُعَصى ُشكراً لِِنَعِمهِ   ِد اللَُّه َعلىَلْو َملْ يـَتَـَوعَّ «

  .هايش نافرماىن نشود داد باز الزم بود به خاطر سپاسگزارى از نعمت اگر خدا بر گناهى وعده عذاب منى

  .آن عبادتى سازنده جان و تأثريگذار بر روح آدمى است كه با حضور قلب و عشق باشد

ها كه موجب نتايج نيكوىي است بلكه باعث فتح بعضى از ابواب و كشف بعضى از  داب قلبيه مناز و ساير عبادتو از آ
اسرار عبادات است آن است كه سالك جديت كند كه عبادت را از روى نشاط و به جهت قلب و فرح و انبساط خاطر 

   به جا آورد و از كسالت و ادبار نفس در وقت
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______________________________  
  .20597، حديث 41، باب 308/ 15: ؛ وسائل الشيعة290، حكمت 527: ج البالغة -)1(

  150: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

كند، وقىت باشد كه نفس را به عبادت اقبال است و  عبادت احرتاز شديد كند، پس وقىت را كه براى عبادت انتخاب مى
  .داراى نشاط و تازگى است و خستگى ندارد

زيرا اگر نفس را در اوقات كسالت و خستگى وادار به عبادت كند ممكن است آثار بدى به آن مرتتب شود كه از مجله 
ا آن است كه انسان از عبادت منزجر شود و تكّلف و تعّسف آن زياد گردد و كم كم باعث تنفر طبع و جان انسان  آ

از ذكر حق منصرف كند و روح او را از مقام عبوديت كه منشأ مهه  شود و اين عالوه بر آنكه ممكن است انسان را به كلى
سعادات است برجناند، از چنني عبادتى نورانيت قلبيه حاصل نگردد و باطن نفس از آن منفعل نگردد و صورت عبوديت 

  .ريدرا صورت باطن قابل نشود با اين كه مطلوب و هدف از عبادت آن است كه باطن نفس انسان صورت عبوديت بگ

جت به جا آوره شود و از تكّلف و تعّسف و   آنچه ذكر شد حتقق پيدا نكند مگر آنكه عبادت ها از روى نشاط و 
كسالت به كّلى احرتاز شود تا حالت حمبت و عشق به ذكر حق و مقام عبوديت رخ دهد و انس و متّكن حاصل آيد و 

را به آن عنايت شديد است و اصحاب سري و سلوك براى  انس به حق و ذكر او از اعظم مهّماتى است كه اهل معرفت
جت ميل كنند زودتر هضم شود، مهني طور  آن تنافس كنند و چنانچه اطبا عقيده دارند كه اگر غذا را از روى سرور و 

جت و اشتياق تناول كند از كسالت و تكّلف اح طب روحاىن اقتضا مى رتاز كند كه اگر انسان غذاى روحاىن را از روى 
   منايد، آثار آن در قلب زودتر واقع شود و باطن

  151: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1« قلب با آن زودتر تصفيه گردد

در هر صورت ظهور نتايج و آثار عبادت در گرو اجنام آن با خلوص نيت و با نشاط و اشتياق و با پرهيز از افراط و 
  .تفريط است

اى نصراىن داشت، آن قدر از مزاياى اسالم براى او   يكى از مسلمانان مهسايه: فرمايد مىحضرت امام صادق عليه السالم 
  .گفت تا مسلمان شد
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وقت : سحرگاهان به درب خانه تازه مسلمان رفت و در كوبيد، تازه مسلمان از پشت در پرسيد چكار دارى؟ مرد گفت
  .تا با يكديگر به مسجد برومي و مناز به جاى آورمي هايت را بپوش شود برخيز وضو بگري و لباس مناز صبح نزديك مى

تازه مسلمان وضو گرفت، جامه پوشيد و مهراه او به مسجد رفت و مشغول مناز شدند، پيش از مناز صبح هر چه توانستند 
  .مناز خواندند تا سپيده دميد، آنگاه مناز صبح را خواندند و ماندند تا كامًال هوا روشن شد و آفتاب سر زد

  روى؟ كجا مى: اش برود مرد گفت ازه مسلمان برخاست تا به خانهت

روز كوتاه است و تا ظهر چيزى منانده است مبان تا مناز ظهر را خبوانيم، او را نگه داشت تا ظهر فرا رسيد و مناز ظهر را 
  :نيز خواندند، دوباره گفت

  .شت تا مناز عصر را نيز خواندندوقت مناز عصر نزديك است مناز عصر را نيز خبوانيم، او را نگه دا

   چيزى از روز منانده: تازه مسلمان برخاست به منزل برود مرد گفت

______________________________  
  .24 -23: آداب الصالة -)1(

  152: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

غروب كرد، مناز مغرب را نيز  است، نزديك غروب آفتاب است مناز مغرب را هم با هم خبوانيم، او را نگه داشت تا آفتاب
يك مناز بيش منانده است آن را نيز به جا آورمي، او : با هم خواندند، باز هنگامى كه تازه مسلمان خواست برود مرد گفت

  .را نگه داشت تا عشا را نيز خواندند و از يكديگر جدا شدند و هر يك به خانه خويش رفتند

چكار دارى؟ مرد از او : فالىن هستم، پرسيد: رب خانه تازه مسلمان رفت و گفتبا فرا رسيدن سحر مسلمان قدميى باز د
برو من فقري و : تازه مسلمان با ناراحىت گفت. هايش را بپوشد و مهراه او برود تا مناز خبوانند خواست وضو بگريد و لباس

  .ن كه بيكارتر از من باشدام را سر و سامان دهم، برو براى اين دين كسى را پيدا ك وارم بايد زندگى عيال

او را در دين نصرانيت كه از آن بريونش آورده بود وارد  : فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم پس از نقل اين ماجرا مى
  !!»1« كرد
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گريمي كه بايد از افراط در عبادت و عبادات مستحىب و حتميلى و عبادت بدون شوق و  از اين روايت بسيار مهم نتيجه مى
، به شّدت احرتاز كرد، چرا كه اينگونه عبادت موجب خروج انسان از اصل عبوديت و بندگى و سسىت در واجبات عشق

  .شود مى

   عبادت عاشقانه. 5

  .عبادت و بندگى براى اهل معرفت، عشق و شوق است نه كارى سخت و با مشقت و عملى زور و اجبارى

______________________________  
  .2، حديث 32، باب 162/ 66: ؛ حبار األنوار2، باب درجات االميان، حديث 42/ 2: الكاىف -)1(

  153: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

نياز فرا رسد، تا عاشقانه وارد آن  كنند تا وقت عبادت و هنگام راز و نياز با خداى ىب عارفان مهواره حلظه مشارى مى
  .شوند

ا به مناجات بدان كه اهل معرفت و اصحاب مراقبه را به قد ا به مقام مقدس ربوبيت و اشتياق آ ر قّوت معرفت آ
حضرت بارى عز امسه، از اوقات منازها كه ميقات مناجات و ميعاد مالقات با حق است مراقبت و مواظبت بوده و 

  .هست

خودند، از هر  آنانكه جمذوب مجال مجيل و عاشق و دلباخته حسن ازلند و از جام حمبت سرمست و از پيمانه الست ىب
اى  اند، براى آنان دوام حضور است و حلظه دو جهان رسته و چشم از اقاليم وجود بسته و به عّز قدس مجال اللَّه پيوسته

  .از ذكر و فكر و مشاهدت و مراقبت مهجور نيستند

ه مناجات حق اختيار اند، چيزى را ب اند و شريف النفس و كرمي الطينه و آنانكه اصحاب معارف و ارباب فضايل و فواضل
اند و عّز و شرف و فضيلت و معرفت را مهه در تذكر و  نكنند و از خلوت و مناجات حق، وجود مبارك خود او را طالب

  .مناجات با حق دانند

 اند و متام جو و حق طلب اينان اگر توجه به عامل كنند و نظر به كونني اندازند نظر آنان عارفانه باشد و در عامل هسىت حق
  .موجودات را جلوه حق مجال و مجيل دانند
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  به جهان خرم از آمن كه جهان خرم از اوست
 

 «1»  عاشقم بر مهه عامل كه مهه عامل از اوست

  

اينان اوقات منازها را به جان و دل مواظبت كنند و خود را براى ميقات گاه حق حاضر و مهيا كنند، دل آنان حاضر 
طلبند و احرتام حمضر را حاضر كنند و عبوديت را مراودت و معاشرت با كامل مطلق دانند و است و از حمضر حاضر را 

  .اشتياق آنان براى عبادت از اين باب است

شىت و لّذت اند و نعمت و آنانكه مؤمن به غيب و عامل آخرت و شيفته كرامات حضرت حق جل و عالى ها  هاى ابدى 
جت دايره دنيويه و لذايذ ناقصه موقته مشوبه مبادله نكنند و به هنگام عبادات كه  هاى دائمى سرمدى را با حظوظ و 

بذر نعم اخرويه است قلوب خود را حاضر منايند و از روى شوق و اشتياق قيام به امر كنند و نسبت به اوقات منازها كه 
  .نكنند وقت حصول نتايج و كسب ذخاير است انتظار كشند و چيزى را به نعم جاويدان اختيار

اينان نيز چون قلبشان از عامل غيب باخرب است و اميان قلىب به نعم مهيشگى و لّذات دائمه عامل آخرت دارند اوقات خود 
ا و معارف آنان و   را غنيمت مشارند و اوقات خود را ضايع نكنند، عبادات نيز براى آنان لذاتى است به حسب مراتب آ

  .جه نيستكلفت و تكليف براى آنان به هيچ و 

هاى گرفتار آمال و اماىن و بسته زجنريهاى هوا و هوس و فرورفتگان در حبر ظلماىن عامل طبيعت كه نه بوىي  وىل ما بيچاره
از حمبت و عشق به شامه رومحان رسيده و نه لّذتى از عرفان و فضيلت را ذائقه قلبمان چشيده، نه اصحاب عرفان و 

  ن، عبادات اهليه را تكليف و كلفت دانيم و مناجات با قاضى احلاجات را سرعيانيم و نه ارباب اميان و اطمينا

______________________________  
  .سعدى شريازى، غزليات -)1(

  155: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

است بار و تكّلف مشارمي، جز دنيا كه معلف حيوانات است ركون به چيزى ندارمي و جز به دار طبيعت كه معتكف ظاملان 
  .»1«  تعّلقى ندارمي، چشم بصريت قلبمان از مجال مجيل كور و ذائقه روح از ذوق عرفان مهجور است

   از آداب قلىب عبادت
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آداب قلبيه اوقات آن است كه خود را مهيا كىن براى ورود به حضور مالك دنيا و : اند كه پريامون آداب اوقات مناز آورده
نواىي خود كن  حق جّل و عال، پس با نظرى توجه به ضعف و بيچارگى و ذلت و ىبآخرت و خماطبه و مكامله با حضرت 

و با عظمت و بزرگى و جالل و كربياى ذات مقدس جّلت عظمته كه انبياى مرسلني و مالئكه مقربني در بارگاه عظمتش 
ل فهماندى، دل خود شوند و اعرتاف به عجز و مسكنت و ذلت كنند و چون اين نظر را كردى و به د از خود ىب

استشعار و احساس خوف كند و خود و عبادات خود را ناچيز مشارد و با نظرى توجه به سعه رمحت و كمال عطوفت و 
گى كه دارد بار داده و  احاطه رمحانيت آن ذات مقدس كن كه بنده ضعيفى را به بارگاه قدس خود با مهه آلودگى و بيچاره

هاى آمساىن و فرستادن انبياى مرسلني دعوت به جملس انس  فرشتگان و نازل منودن كتاباو را با مهه تشريفات فرو فرستادن 
خود منوده بدون اين كه سابقه لياقت و استعدادى از براى ممكن الوجود بيچاره باشد، يا در اين دعوت و حضور براى 

  نعوذ - حضرتش

______________________________  
  .110 -108: آداب الصالة -)1(

  156: هاى رمحت اهلى، ص وهجل

  .»1« يا مالئكة اللَّه و انبيا سودى تصور بشود -باللَّه

   سريه اهل بيت عليهم السالم در عبادت و بندگى

  :فرمايد حضرت امام سجاد عليه السالم مى

شت او باشد زيرا در اين صورت مانند بنده ناراحتم كه انگيزه ار خواهم بود كه اى طمع ك ام در عبادت حق تنها پاداش و 
كند و نيز خوش ندارم كه خدا را جز به سبب ترس از  كند و گرنه كار منى داشىت در ميان باشد تالش مى اگر طمع و چشم

پس با چه : كند، پرسيدند اى نابكار خواهم بود كه اگر نرتسد كار منى عقاب او عبادت كنم زيرا در اين حال مانند برده
هاىي كه بر من ارزاىن داشته است شايسته و سزاوار پرستش  خدا به سبب الطاف و نعمت: فرمودكىن؟  اى عبادت مى انگيزه
  .»2«  است

عبادت بايد مهانند عبادات انبيا و امامان و اولياى اهلى از روى عشق و معرفت باشد تا در پيشگاه حق عبادتى مقبول و 
  .گذار تلقى گردد نتيجه
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ترين عبادات است و  اند عباداتشان كامل ترين معرفت و خلوص بوده ات داراى كاملآن بزرگواران چون ميان مهه خملوق
  .باشد عبادات هيچ خملوقى قابل مقايسه با عبادات آنان منى

  .كنيم هاى امام سجاد عليه السالم قناعت مى از باب منونه به ذكر چند روايت درباره عبادت

______________________________  
  .113: الصالةآداب  -)1(

  .33، حديث 53، باب 210/ 67: ؛ حبار األنوار180، حديث 328: تفسري االمام العسكرى عليه السالم -)2(

  157: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم درباره حضرت امام زين العابدين عليه السالم مى

  .»1« » الصَّالِة تـََغيـََّر َلونُُه فَإَذا َسَجَد َملْ يـَْرَفْع َرأَسُه َحّىت يَرفََّض َعَرقاً َكاَن َعلىُّ بُن اُحلَسْنيِ إَذا قَاَم إَىل «

داشت تا  رفت سر برمنى شد و چون به سجده مى ايستاد رنگش دگرگون مى مهواره هنگامى كه على بن احلسني به مناز مى
  .رخيت عرق مى

  :فرمايد و در روايت ديگر مى

  :فرمود عليه السالم مىپدرم امام باقر 

ايستاد گويا تنه درخىت بود كه جز آنچه باد از او به حركت درآورد چيزى از او  على بن احلسني عليه السالم وقىت به مناز مى
  .»2« تكان خنورد

عبادت فاطمه دخرت امرياملؤمنني عليه السالم روزى ديد وجود مبارك حضرت امام زين العابدين عليه السالم بر اثر كثرت 
ضعيف و رجنور شده است، نزد جابر بن عبداللَّه انصارى كه از ياران پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله و ارادمتندان اهل 

  :بيت عليهم السالم بود آمد و گفت

او  اندازد به ما بر عهده مشا حقوقى دارمي، يكى اين كه اگر ببيىن كسى از ما خود را از كثرت عبادت به سخىت مى! جابر
   اينك على بن احلسني يادگار برادرم آن قدر عبادت. تذكر دهى تا جان خود را حفظ كند
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______________________________  
  .7097، حديث 2، باب 474/ 5: ؛ وسائل الشيعة5، باب اخلشوع ىف الصالة، حديث 300/ 3: الكاىف -)1(

  .22، حديث 5، باب 64/ 46: حبار األنوار؛ 4، باب اخلشوع ىف الصالة، حديث 300/ 3: الكاىف -)2(

  158: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .كرده كه خود را رجنور منوده، پيشاىن و زانوهايش پينه بسته است

جابر به خانه امام چهارم رهسپار شد، نرسيده به درب خانه كودكاىن را در حال بازى ديد، يكى از آنان نظر او را جلب 
و به دقت نظر انداخت و با خود گفت شبيه راه رفنت پيامرب صلى اهللا عليه و آله است، سپس كرد به حنوه راه رفنت ا

  .حممد بن على بن حسينم: نامت چيست؟ فرمود! پسرجان: پرسيد

: پدرم به فدايت، نزد من آى، كودك پيش آمد، جابر دست به سينه او گذاشت و گفت: جابر به شّدت گريست و گفت
رسامن، آن حضرت دستور داده بود كه با مشا چنني رفتار كنم،  لى اهللا عليه و آله به تو سالم مىمن از جانب پيامرب ص

  .از پدر بزرگوارت برامي اجازه ديدار بگري: سپس گفت

او جابر است، بگو ! فرزندم: حضرت نزد پدر آمد و رفتار پريمرد و پيام او را عرض كرد، امام سجاد عليه السالم فرمود
  .وارد شود

امام به احرتام . جابر وارد شد حضرت را در حمراب عبادت ديد در حاىل كه عبادت پيكرش را رجنور و ناتوان كرده بود
  .جابر برخاست و از او احوال پرسى كرد و او را كنار خويش نشانيد

شت را براى مشا و دوستانتان و دوزخ را بر  مشا كه مى! اى پسر پيامرب: جابر عرض كرد اى دمشنانتان آفريده داىن خدا 
  است، پس اين مهه تالش و كوشش در بندگى و زمحت عبادت براى چيست؟

  :فرمايد اش مى مگر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را نديده بودى با آنكه خدا در قرآن درباره: حضرت پاسخ داد

َم ِمْن َذنِْبَك َو ما َتَأخَّرَ    .»1« ...ِليَـْغِفَر َلَك اللَُّه ما تـََقدَّ

______________________________  
  .2): 48(فتح  -)1(
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  159: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

تا خدا آنچه را از تبعات گذشته كه به نا حق از گفتار و كردار مردم، درباره تو پديد آمده و بعد از آن را تا امروز براى تو 
  ...بپوشاند

  .هايش به ورم نشست ن قدر عبادت كرد كه قدمپدر و مادرم فدايش باد، با اين كه آمرزيده بود آ

  :كىن؟ فرمود با اين مقام چرا اين مهه عبادت مى: به او گفتند

  .»أَفَال أُكوُن َعْبداً َشُكوراً؟«

  اى سپاسگزار نباشم؟ آيا بنده

فظ كن و پس دست كم جانت را ح! فرزند پيامرب: جابر دريافت سخنانش در كاهش عبادت امام تأثريى ندارد، عرض كرد
شود و  اى هستيد كه بال و گرفتارى از مردم به وسيله آنان دفع مى مواظب خود باش كه از پا در نياىي، زيرا مشا از خانه

  .گردد باران رمحت اهلى به بركت وجودشان نازل مى

  .دارم تا به ديدارشان نايل گردم من از شيوه پدرامن دست برمنى! جابر: فرمود

بينم مگر يوسف نىب را، به  ميان پيامربزادگان كسى را مانند على بن احلسني عليهما السالم منى! سوگندبه خدا : جابر گفت
رت از فرزندان حضرت يوسف هستند و شخصيىت از ميان فرزندانش به وجود مى! پروردگار سوگند آيد   فرزندان اين بزرگوار 

  .»1« ستم و جور شده باشدكند، پس از آنكه پر از  كه زمني را پر از عدل و داد مى

______________________________  
  .18، حديث 5، باب 60/ 46: ؛ حبار األنوار1314، جملس يوم اجلمعة، حديث 636: األماىل، شيخ طوسى -)1(

  160: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

   فلسفه تكرار عبادت

ا تأثريى حاصل آيد و انفعاىل رخ دهد  يكى از نكات تكرار عبادت ها و زياد گفنت اذكار و اوراد آن است كه قلب را از آ
كم حقيقت ذكر و عبادت، باطن ذات سالك را شكل دهد و قلبش با روح عبادت متحد گردد و تا قلب را  تا كم



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

 

سك را در آن تأثريى نيست و از حد ظاهر و ُملك بدن به اطمينان و سكونت و طمأنينه و وقار نباشد اذكار و منا
ملكوت و باطن نفس سرايت ننمايد و حظوظ قلىب از حقيقت عبادت ادا نشود و اين خود از مطالب واضحه است كه 

شود و اگر عبادتى چنني باشد كه قلب را از آن به هيچ وجه خريى حاصل  حمتاج به بيان نيست و با اندك تأمل معلوم مى
  .نگردد و از آن آثارى در باطن پيدا نشود، در عامل ديگر حمفوظ مناند و از نشئه ملك به نشئه ملكوت باال نرود

و ممكن است در وقت شدائد مرض موت و سكرات هولناك مرگ و اهوال و مصيبات پس از موت خداى ناخواسته 
  . به پيشگاه مقدس حق برودصورت آن به كلى از صفحه قلب حمو و نابود شود و انسان با دست خاىل

را با سكونت قلب و اطمينان دل بگويد و قلب را بر اين » ال اله اال اللَّه حممد رسول اللَّه«مثًال اگر كسى ذكر شريف 
كم زبان قلب گويا شود و زبان ظاهر تابع زبان قلب گردد و اول قلب ذاكر شود و پس از آن  ذكر شريف تعليم دهد، كم

  .زبان و لسان

  :به اين معنا اشاره فرموده است» مصباح الشريعة«ضرت امام صادق عليه السالم به حسب روايت ح

  161: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1« »َفاْجَعل َقلَبَك ِقْبلًة لِِلَساِنَك، َالُحتَرِّكُه إّالِبإَشاَرِة الَقْلِب َوُمَوافـََقِة الَعْقِل َوِرَضى اإلميَانِ «

  .ت قرار ده، جز به اشاره قلب و موافقت عقل و رضاى اميان زبان جمنبانقلب خود را قبله زبان

در ابتداى امر كه زبانت گويا نشده، سالك راه آخرت بايد آن را تعليم دهد و با طمأنينه و سكونت ذكر را به آن القا  
انسان نيز ذاكر گردد، اما كند، مهني كه زبان قلب باز شد، قلب قبله لسان و ساير اعضا شود، با آن ذكر مملكت وجود 

سكونت قلب و طمأنينه آن و با عجله و اضطراب و اختالل حواس گفت، از آن در قلب اثرى  اگر اين ذكر شريف را ىب
حاصل نشود و از حد زبان و گوش حيواىن به باطن و مسع انساىن نرسد و حقيقت آن در باطن قلب حمقق نگردد و 

  .»2« ال نباشدصورت كماليه قلب نشود كه قابل زو 

   فلسفه و فايده عبادت

ا كه در آيات و روايات گوشزد شده است  در اينجا الزم است اشارتى گذرا به برخى از نتايج و فلسفه و فائده عباد
  :بشود
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______________________________  
  .6178، حديث 43، باب 397/ 5: ، ىف الذكر؛ املستدرك24، باب 55: مصباح الشريعة -)1(

  .18 -17: آداب الصالة -)2(

  162: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

   زيباترين لّذت. 1

گفتىن است كه خود عبادت كه براى تربيت و كمال و رشد انسان تشريع شده است و زيباترين جلوه رمحت در خيمه 
را در جان انسان  هاى معنوى و روحى ترين لّذت حيات انسان است عشق ورزى با معبود و مقصود بالّذات است و عاىل

  :دهد اى از اين پرده را نشان مى هاى حضرت امام سجاد عليه السالم گوشه كند، فرازهاىي از برخى مناجات اجياد مى

َذْت ِبَسماِع ِذْكرَِك ِىف   قـُُلوٍب اْنَطَوْت َعلى  َأْو َتْطَبُع َعلى... ِإِهلى«   .ِإراَدِتكَ َحمَبَِّتَك َأْو ُتِصمُّ َأْمساعاً تـََلذَّ

يِل ُرْؤيَِتكَ   َوَال َحتُْجْب ُمْشتاِقيَك َعِن النََّظِر ِإىل... ِإِهلى   .»1« »َمَودَِّتَك َكْيَف ُحتْرُِقُه ِحبَراَرِة ِنرياِنكَ   َوَضِمٌري انـَْعَقَد َعلى... مجَِ

شنيدن ذكرت در راه خوشنوديت  هاىي را كه از زىن، يا گوش هاىي كه به حمبت پيچيده شده مهر مى آيا بر دل! ... معبودا
  كىن؟ لّذت بده ناشنوا مى

و شيفتگانت را از نظر به زيباىي ديدارت حمروم نكن و باطىن كه بر دوستيت پيمان بسته چگونه به حرارت ... معبودا
  !سوزاىن؟ آتشت مى

  :وانيمخ هاى مخس عشر سيد الساجدان كه از زبان حال مطيعني است مى در هفتمني مناجات از مناجات

______________________________  
  .مفاتيح اجلنان، مناجات املخائفني -)1(

  163: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

ْلنا ِىف ُسُفِن َجناِتَك، َوَمتـِّْعنا ِبَلِذيِذ ُمَناَجاِتَك، َوَأْورِْدنا ِحَياَض ُحبَِّك، َوَأِذْقنا َحالوَ «   .»1« »َة ُودَِّك َوقـُْرِبكَ اللَُّهمَّ امحِْ
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ره ما را بر كشىت! خدايا هاى  مند گردان و به حوض هاى جنات محل كن و از لّذت مناجات و راز و نياز با حضرتت 
  ..ات درآور و شرييىن حمبت و مقام قرب خود را به ما بچشان دوسىت

  :كند آن حضرت كه درياىي از معرفت و عشق بود در مناجات مريدين به حمبوب عرض مى

نـَْفِسى، َوِإلَْيَك َشْوِقى، َوِىف َحمَبَِّتَك   يـُْرَك ُمراِدى، َوَلَك َال ِلِسَواَك َسَهِرى َوُسهاِدى، َوِلقاُؤَك قـُرَُّة َعْيِىن، َوَوْصُلَك ُمَىن َفأَْنَت َال غَ «
  .»َك غاَيُة ُسْؤِىل، َوِىف ُمناَجاِتَك َرْوِحى َورَاَحِىت َهواَك َصباَبِىت، َوِرضاَك بـُْغَيِىت، َوُرْؤيـَُتَك حاَجِىت، َوِجواُرَك َطَلِىب، َوقـُْربُ   َوهلَِى، َوِإَىل 

دارمي تنها براى توست نه ديگرى و ديدارت قرةالعني و  خواىب و شب زنده پس تنها توىي مراد من نه غري تو و بيدارى و ىب
ت، شيفتگى در مايه شادماىن من است و وصالت آرزوى دمل و اشتياقم تنها به سوى توست و تنها در مسري عشق توس

ام ُمؤاِنست و جوار توست و  ام و منظور و مقصودم تنها رضاى توست و حاجتم ديدار تو و خواسته هواى تو و دلدارگى
ايت درخواست من است و آسودگى و راحىت من در راز و نياز با توست   .قرب تو 

  :گويد در مناجات حمبني كه سراسر شور و شوق است مى

______________________________  
  .مفاتيح اجلنان، مناجات املطيعني -)1(

  164: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

قـُُلوِب   يَا ُمَىن ... َعْنَك ِحَوًال   ِإِهلى َمْن َذا الَِّذى ذاَق َحالَوَة َحمَبَِّتَك َفراَم ِمْنَك َبَدًال َوَمْن َذا الَِّذى أَِنَس ِبُقْرِبَك َفابـْتَـَغى«
  .»1« »قـُْرِبكَ   ا َغايََة آَماِل اْلُمِحبَِّني، َأْسأَ ُلَك ُحبََّك، َوُحبَّ َمْن حيُِبَُّك، َوُحبَّ ُكلِّ َعَمٍل يُوِصُلِىن ِإَىل اْلُمْشَتاِقَني، َويَ 

كيست آنكه شريىن حمبت و عشقت را چشيد و پس از آن ديگرى را به جاى تو برگزيد؟ و كيست آنكه با مقام ! معبودا
ايت آرزوى عاشقان! به روى تافنت از تو شد؟ اى آرمان دل مشتاقان قرب تو انس يافت پس مايل حمبتت را و ! اى 

  .حمبت دوستانت را از تو درخواست دارم و نيز دوسىت هر كارى كه مرا به ميدان قرب تو مريساند

 دمل عشق تو را كاشانه باشد
 

 ز هجر روى تو ديوانه باشد

  خوشم با ياد رويت اى دل آرام
 

 «2» خانه باشد چه مرا غم جهان گر
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   سبب قرب. 2

پرستش خالصانه و عبادت عاشقانه سبب تقرب عبد به موالست، بديهى است منظور از قرب، قرب معنوى است نه 
مكاىن زيرا اوًال حضرت او جسم نيست تا جا و مكان خبواهد، او خالق جهان ماد و اجسام و زمني و زمان است و ثانياً 

  .به هر چيز احاطه و سلطه دارد و او مالك و فرمانرواى هسىت و مهه هسىت با مهه شؤونش مملوك اوست به مهه جا و

______________________________  
  .مفاتيح اجلنان، مناجات احملبني -)1(

  .مؤلف، ديوان مسكني -)2(

  165: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

رتين و كاربردترين عبادات كه عامل تقرب و  باشد سجده طوالىن و عاشقانه و  سبب نزديك شدن عبد به حق مىاز 
  :فرمايد خالصانه به ويژه در منازهاى واجب و در خلوت و تاريكى شب است قرآن در اين زمينه مى

  .»1« سجده كن و مقام قرب بدست آر

ابليس است و گناهان را چون ترين امور بر  طول دادن سجده برنامه و روش امامان عليهم السالم بوده است و از شكننده
ايت عبادت انسان  ريزد و نزديك ريزان مى زمان برگ ترين حاالت عبد به خدا هنگامى است كه در سجده است و آن 

  .»2«  است

  راه تقّرب به خدا

  :كند امرياملؤمنني عليه السالم روايت مى

ه خاطر آن مرا دوست بدارد و مردم نيز مرا كارى به من تعليم ده كه خداى متعال ب: شخصى نزد پيامرب آمد و گفت
  .دوست بدارند و مامل فراوان گردد و بدمن در صحت و سالمت قرار گريد و عمرم طوالىن شود و خدا مرا با تو حمشور كند

  :خواهى نيازمند حتقق شش حقيقت است اين شش خصلىت كه مى: حضرت فرمود
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   با تقوا باش هر گاه خواسىت خدا تو را دوست بدارد خدا ترس و

______________________________  
  .19): 96(علق » َكالَّ َالُتِطْعُه َواْسُجْد َواقْـَرتِبْ « -)1(

  .، باب السني بعده اجليم69/ 4: سفينة البحار -)2(

  166: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

آنان مدوز و اگر خواسىت ثروت و و چون خواسىت مردم تو را دوست بدارند به آنان احسان كن و چشم طمع به داراىي 
مالت افزون شود زكاتش را بپرداز و هر گاه خواسىت بدنت صحيح و سامل باشد زياد صدقه بده و چون عمر طوالىن 

ها را در پيشگاه خداى واحد قهار طوالىن   خواسىت به ارحامت نيكى و اگر خواسىت خدا تو را با من حمشور كند سجده
  .»1«  كن

  :فرمايد عليه السالم مىامرياملؤمنني 

  .»2« »ُمثَّ إنَّ الزَّكاَة ُجِعَلْت َمَع الصََّالِة ُقربَاناً ِألْهِل اإلسَالمِ «

  .به راسىت زكات و مناز براى اهل اسالم وسيله قرب به خدا قرار داده شده است

  نتيجه قرب به خداوند

عاشقانه به مقام قرب برسد در سايه واليت خاص  ترديد هر انساىن كه به سبب معرفت و عبادت و بندگى خالصانه و ىب
  :گريد و از آجنا كه حضرت حق قرار مى

  .»3« ...اللَُّه َوِيلُّ الَِّذيَن آَمُنوا

  ...اند خدا سرپرست و يار كساىن است كه اميان آورده

   اين وّىل مهربان و حكيم و قدير و رئوف و رحيم جمارى ادراكى
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______________________________  
  .12، حديث 29، باب 164/ 82: ؛ حبار األنوار268: أعالم الدين -)1(

  .11401، حديث 1، باب 15/ 9: ؛ وسائل الشيعة199، خطبه 317: ج البالغة -)2(

  .257): 2(بقره  -)3(

  167: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .رساند نقصى به كمال مى گريد و او را در فضاى واليت خود از هر و حتريكى بنده مقربش را زير نظر مى

  .»1« ...ُخيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلماِت ِإَىل النُّورِ ... 

  ...برد ها ى جهل، شرك، فسق وفجور به سوى نوِر اميان، اخالق حسنه و تقوا بريون مى آنان را از تاريكى... 

و غري شيعه است بسيار   در اين زمينه حديث معروف و بسيار مهم قرب فرائض و قرب نوافل كه مورد قبول شيعه
  .گوياست

  :كند كه خدا فرمود حضرت امام باقر عليه السالم در حديثى قدسى از جناب حق جل و عال روايت مى

ِة َحّىت أِحبَُّه فَإَذا أْحَبْبَتُه ُكْنُت إذاً ٍء أَحبَّ إَىلَّ ِممَّا افْـتَـَرْضُت َعَلْيِه َوإنَُّه لََيتَـَقرَُّب إَىلَّ ِبالنَّاِفلَ  َوَما يـَتَـَقرَُّب إَىلَّ َعْبٌد ِمن ِعَباِدى ِبَشى«
َا  »إن َدعاىن أَجْبُتُه َوإن َسأَلىن أْعطَْيُتهُ  َمسَْعُه الَّذى َيْسَمُع ِبِه َوَبَصَرُه الَّذى يـُْبِصُر ِبِه َوِلَساَنُه الَّذى يـَْنِطُق ِبِه َوَيَدُه الَّىت يـَْبِطُش ِ

»2«.  

جويد و او به  ام به من تقرب منى تر از اجنام واجباتى كه بر او واجب منوده چيزى حمبوب اى از بندگامن به سبب هيچ بنده
شود تا حمبوب من گردد، چون حمبوب من شود گوشش خواهم بود كه با آن  وسيله مستحبات آن قدر به من نزديك مى

گويد و دستش خواهم بود كه  ىنگرد و زبانش خواهم بود كه با آن سخن م شنود و چشمش خواهم بود كه با آن مى مى
   با آن

______________________________  
  .257): 2(بقره  -)1(
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  .4544، حديث 17، باب 72/ 4: ؛ وسائل الشيعة8، حديث ...، باب من آذى املسلمني352/ 2: الكاىف -)2(

  168: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .منامي كنم و اگر از من بطلبد به او عطا مى مىمنايد اگر مرا خبواند او را اجابت  اعمال قدرت مى

  :فرمايد قرآن جميد مى

  .»1« َفَمْن كاَن يـَْرُجوا ِلقاَء رَبِِّه فـَْليَـْعَمْل َعَمًال صاِحلاً َو ال ُيْشرِْك ِبِعباَدِة َربِِّه َأَحداً ... 

شايسته اجنام دهد و هيچ كس را در پس كسى كه ديدار پاداش و مقام قرب پروردگارش را اميد دارد، پس بايد كارى ... 
  .پرستش پروردگارش شريك نكند

   گناه زداىي. 3

رتين بازدارنده از گناهان هستند چنانكه قرآن مى   :فرمايد عبادات، 

  .»2« ...َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكرِ   ِإنَّ الصَّالَة تـَْنهى... 

  ...دارد مىيقيناً مناز از كارهاى زشت و كارهاى ناپسند باز ... 

شود متام هَّم و غمش  پردازد و خالصانه و عاشقانه به مدار عبادت وارد مى شخصى كه به بندگى و پرستش پروردگارش مى
  .اين است كه عبادتش در پيشگاه حضرت حق مقبول افتد

كند،  طرد و دفع مىعالوه بر اين كه هر عبادتى اگر صحيح و سامل اجنام گريد و شرايط الزمش رعايت گردد، گناهاىن را 
   شخص عبادت

______________________________  
  .110): 18(كهف   -)1(

  .45): 29(عنكبوت  -)2(

  169: هاى رمحت اهلى، ص جلوه
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در روايات آمده كه معيار ارزياىب و قبوىل طاعات ترك گناه است و . كننده نيز بايد بيش از هر چيز به ترك گناه توجه منايد
  :صادق عليه السالم روايت استاز حضرت امام 

ها و منكرات باز داشته يا نه، به  خواهد ببيند آيا منازش مقبول است يا نه، بايد ببيند آيا منازش او را از زشىت كسى كه مى
  .»1«  مهان مقدار كه باز داشته قبول است

  :فرمايد قرآن مى

  .»2«  ِإنَّ احلََْسناِت يُْذِهْنبَ السَّيِّئاتِ ... 

  ...برند ها را از ميان مى ها بدى يقيناً نيكى... 

نظري مهني نكته در آخر سوره فرقان درباره عبادالرمحن بيان شده . اى از روايات حسنات به منازها تفسري شده است در پاره
  :اشت

ُل اللَُّه َسيِّئاِِْم َحَسناتٍ ...    .»3« ...فَأُْولِئَك يـَُبدِّ

  ...كند ها تبديل مى ىبهايشان را به خو  كه خدا بدى... 

  :كند تر بيان امرياملؤمنني عليه السالم است كه در تأثري مناز از زبان پيامرب صلى اهللا عليه و آله نقل مى از مهه روشن

ا لََتُحتُّ الذُّنُوَب َحتَّ الَوَرِق َوُتْطِلُقَها إطَالَق الرَِّبِق َوَشبـََّهَها َرُسوُل اللَِّه بِاَحلمَِّة تَ « َّ بَاِب الرَُّجِل فـَُهَو يـَْغَتِسُل ِمنَها   ُكوُن َعلىَوأ
  ِىف اْلَيوِم َواللَّيـَْلةِ 

______________________________  
  .1، باب 198/ 79: حبار األنوار -)1(

  .114): 11(هود  -)2(

  .70): 25(فرقان  -)3(

  170: هاى رمحت اهلى، ص جلوه
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  .»1« »َعَلْيِه ِمَن الدََّرنِ َمخَس َمرّاٍت َفَما َعَسى أن يَبَقى 

گشايد، رسول خدا صلى  ريزد و مهچون بندى كه گشوده شود بند گناهان را مى مناز مانند رخينت برگ درخت گناهان را مى
اهللا عليه و آله مناز را به چشمه آب گرمى كه بر خانه انسان باشد و شبانه روز پنج نوبت خود را در آن بشويد تشبيه كرده 

  آيا چرك و آلودگى در بدن چنني كسى باقى خواهد ماند؟ است كه

  :گفت، فرمود حضرت امام باقر عليه السالم در مكه سخن مى

مهني كه دست به : رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به آن شخص ثقفى كه براى سؤال درباره وضو و مناز آمده بود فرمود
ريزند و آنگاه كه صورتت را شسىت گناهاىن   كه دستانت مرتكب شده مى  آب زدى و بسم اللَّه الرمحن الرحيم گفىت گناهاىن

ريزد و هنگامى كه دستانت را شسىت گناهان از دست  كه چشمانت با نگاه كردن يا دهانت با سخن گفنت اجنام داده مى
ا گام برداشىت راست و چپت مى ريزد، اين از  مى ريزد و زماىن كه سر و پايت را مسح كردى آن گناهاىن كه به سوى آ

  .»2« شود پس از مناز كامل هر گناهى كه پيش از مناز داشىت خبشوده مى... وضو و 

اين حقيقت كه عبادت و تقوا و بندگى و طاعت سبب مغفرت و رخينت گناهان است سند قرآىن دارد، پس از آنكه 
  ست معرىف منودحضرت نوح عليه السالم خود را به عنوان پيامربى كه هشدار دهنده آشكار ا

______________________________  
  .4432، حديث 7، باب 30/ 4: ؛ وسائل الشيعة199، خطبه 316: ج البالغة -)1(

لس احلادى والثمانون، حديث 594: األماىل، شيخ صدوق -)2( ، حديث 15، باب 393/ 1: ؛ وسائل الشيعة22، ا
1031.  

  171: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  :فرمايد را چنني آغاز مى پيامربيش

  .»1« ...يـَْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكمْ * َأِن اْعُبُدوا اللََّه َو اتـَُّقوُه َو َأِطيُعونِ 

  ...تا خدا گناهانتان را بيامرزد* كه خدا را بپرستيد و از او پروا كنيد و از من اطاعت مناييد،

   ترك گناه و يارى حضرت حقّ . 4
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شد و در  امكان حضرت ختمى مرتبت به طور مكرر با تضرع و زارى به حضرت حق متوسل مى ترين شخصيت عامل بزرگ
  :زد كه خبشى از دعايش به پيشگاه حمبوبش ناله مى

  .»2« »...َنفِسى َطْرَفَة َعْنيٍ أَبداً   الّلُهمَّ َالَتِكْلِىن إىل«

  .يك چشم به هم زدن مرا به خود وا مگذار! معبودا

با اميان و اخالق و عمل صاحل، توجه و عنايت حضرت حق را به خود جلب نكند و پيوسته در سيطره آرى؛ اگر انسان، 
شود، وىل اگر  خورد و به زيان و خسارت مبتال مى لطف او نباشد، در برخورد به حادثه و فتنه و مصيبت شكست مى

ايتاً پشت سر گذارد و وارد ميدان سهولت و راحىت  مى عنايت و لطف او را دنبال خود داشته باشد سخىت و مشكل را 
  :شود چنانكه در قرآن جميد از اين حقيقت خرب داده است مى

______________________________  
  .4 -3): 71(نوح  -)1(

  .6، حديث 129، باب 352/ 92: ؛ حبار األنوار10، باب القول عند االصباح، حديث 524/ 2: الكاىف -)2(

  172: صهاى رمحت اهلى،  جلوه

  .»1« ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً * َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً 

  .ترديد با دشوارى آساىن است آرى ىب.* ترديد با دشوارى آساىن است پس ىب

يك بار خطا  : بگو -اسرائيل است كه از عابدان بىن  -ام دانيال به بنده: حضرت حق به داود پيامرب عليه السالم وحى كرد
تو را مورد عفو قرار دادم، بار دوم گناه كردى باز تو را آمرزيدم، بار سوم خود را به معصيت آلودى باز تو را  كردى و

  !مورد خبشش قرار دادم، اگر براى بار چهارم گناه كىن از آمرزشم حمروم خواهى شد

م دادى و پيام حق را به من ابالغ تو مأموريت خود را اجنا! اى داود: داود پيام حق را به دانيال رسانيد، دانيال گفت
  .منودى

حضرت داود پيامرب بزرگوارت ! پروردگارا: آنگاه در نيمه شب به راز و نياز با خدا پرداخت و در مناجاتش به حمبوب گفت
  !پيامت را به من ابالغ كرد كه اگر بار چهارم به گناه آلوده شوم مرا مورد خبشش قرار خنواهى داد
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  .»2« »لَِئْن َملْ تـَْعِصمِىن َألعِصيَـنََّك ُمثَّ َألعِصيَـنََّك ُمثَّ َألعِصيَـنَّكَ فـََو ِعزَِّتَك «

به عزتت سوگند اگر تو مرا حفظ نكىن و در سپر محايتت قرار ندهى و تنهامي گذارى و به خودم واگذارى دوباره ! پروردگارا
  .شوم وده مىشوم، باز به گناه آل شوم، باز به گناه آلوده مى به گناه آلوده مى

______________________________  
  .6 -5): 94(انشراح  -)1(

  .19، حديث 25، باب 376/ 14: ؛ حبار األنوار11، باب التوبة، حديث 436/ 2: الكاىف -)2(

  173: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

كرد و به پيشگاه  استمداد مىها از الطاف و عنايات حق  يوسف صديق با مهه عظمت روحى و پاكى باطن در برابر فتنه
  :داشت حضرتش عرضه مى

  .»1«  َو ِإالَّ َتْصِرْف َعينِّ َكْيَدُهنَّ َأْصُب ِإَلْيِهنَّ َو َأُكْن ِمَن اْجلاِهِلنيَ ... 

  .شوم كنم و از نادانان مى و اگر نرينگشان را از من نگرداىن به آنان رغبت مى... 

  :او را يارى و كمك داد و او را با ارائه برهان از فتنه زليخا حفظ كردشود كه حضرت حق  و از آيه ديگر روشن مى

ا َلْو ال َأْن َرأى   .»2« ...بـُْرهاَن رَبِّهِ   َو َلَقْد َمهَّْت ِبِه َو َهمَّ ِ

آلود به يوسف محله كرد و يوسف  بانوى كاخ چون خود را در برابر يوسِف پاكدامن، شكست خورده ديد با حالىت خشم
اش  برهان پروردگارش را كه جلوه ربوبيت و نور عصمت و بصريت است نديده بود به قصد دفاع از شرف و پاكى هم اگر

  .كرد به او محله مى

آرى؛ يوسف با قرار داشنت در كنف محايت حق بدون اين كه اجبارى از ناحيه ملكوت در كار باشد در اوج فشار غريزه 
اش  اش حفظ شد و حىت دامن فكر و خيال و خطورات قلىب ام عصمت و پاكىمق راىن جنسى و فراهم بودن زمينه شهوت

  .به گناه آلوده نشد
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پرستيد، ناگهان چشم زليخا به آن بت افتاد و  بر اساس روايىت در آن كاخ بىت بود كه زليخا مهسر عزيز مصر آن را مى
   احساس شرمسارى

______________________________  
  .33): 12(يوسف  -)1(

  .24): 12(يوسف  -)2(

  174: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .اى به روى بت افكند تا آن اتفاق سوء در حمضر بت اجنام نگريد كرد، از اين رو پارچه

عقل و  تو از يك بت ىب: اش متالطم شد و گفت با مشاهده اين صحنه حال يوسف دگرگون و درياى احساسات معنوى
  !؟»1«  چگونه من از پروردگار دانا و بينا حيا نكنمكشى  كىن و خجالت مى شعور شرم مى

   سامل انديشى. 5

اجنام عبادت صحيح و بندگى خالصانه و به ويژه توجه به معناى عبادات و اذكار به انسان نسبت به خدا و هسىت و 
بسيار راحت و شاداب و تواند  اى كه انسان مى دهد به گونه ها و مهه خملوقات، انديشه و تفكر صحيح و سامل مى نعمت

  .اميدوار زندگى كند و هر حقيقت و هر نعمىت را درست و جبا بكار بگريد

مقرر شده است، بديهى است خدا كه نياز به حركات مثبت كسى  *»َسِبيِل اللَّهِ « حمور بسيارى از امور در قرآن جميد
خداست، مهني ديدگاه، انسان را از خودپرسىت و  ندارد، پس منظور از سبيل اللَّه، پس از پرستش خالصانه خدمت به خلق

  .دارد خودحمورى و انانّيت باز مى

  .»2« ...َو ما َلُكْم ال ُتقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل اللَِّه َو اْلُمْسَتْضَعِفَني ِمَن الرِّجاِل َو النِّساِء َو اْلِوْلدانِ 

______________________________  
  .422/ 2: تفسري نورالثقلني -)1(

  .75): 4(نساء  -)2(
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  175: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

مشا را چه شده كه در راه خدا و رهاىي مردان و زنان و كودكان مستضعف ى كه ستمكاران هر گونه راه چاره را بر آنان 
  ...جنگيد؟ اند منى بسته

مشكالت اجتماعى و سياسى  در اين آيه از مصاديق سبيل اللَّه كمك به خلق خدا براى جناتشان از دست ستمگران و
كند در حقيقت با خدا طرف حساب است و  مشخص شده است و نشان داده شده كه انساىن كه به خلق كمك مى

  .كند حىت اين ديدگاه احساس مسؤوليت انسان را نيز تقويت مى

  :فرمايد در آيه ديگر مى

  .»1«  َلهُ َأْضعافاً َكِثريًَة َو اللَُّه يـَْقِبُض َو يـَْبُصُط َو ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ  َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اللََّه قـَْرضاً َحَسناً فـَُيضاِعَفهُ 

  كيست آنكه به خدا وام نيكو دهد، تا آن را برايش چندين برابر بيفزايد؟

  .شويد مىدهد؛ و مهه مشا براى دريافت پاداش به سوى او بازگردانده  گريد و وسعت مى و خداست كه روزى را تنگ مى

ادن به اين عمل : با اين كه خدا نيازى به بندگان ندارد اين تعبري شگفت كه كيست كه به خدا قرض احلسنه دهد ارج 
  .خري و ارزش دادن به انفاق و خلوص و پاكى نيت است

   نـُْفِسِهْم َكَمَثلِ َو َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمواَهلُُم ابِْتغاَء َمْرضاِت اللَِّه َو تـَْثِبيتاً ِمْن أَ 

______________________________  
  .245): 2(بقره  -)1(

  176: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

ا واِبٌل َفآَتْت ُأُكَلها ِضْعَفْنيِ    .»1« ...َجنٍَّة ِبَربـَْوٍة َأصاَ

فضايل اخالقى انفاق ومثل كساىن كه اموالشان را براى طلب خشنودى خدا و استوار كردن نفوسشان بر حقايق امياىن و 
  ...اش را دو چندان بدهد كنند، مانند بوستاىن است در جاىي بلند كه باراىن تند به آن برسد، در نتيجه ميوه مى
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در آيه شريفه هدف انفاق كننده را جلب رضاى خدا عنوان كرده است، بديهى است با چنني ديدگاهى ديگر نه زمينه 
  .ريا و خودمناىي و نه ميداىن براى منت گذارى و حتقري مردم ماند و نه جاىي براى دغل و تقلب مى

بلكه عبادت و خدمت به قصد تقرب به حق و به هدف جلب خوشنودى حمبوب، انديشه و تفكر را چنان در مدار 
شت  دارد و عمل را به مايه دهد كه انسان را از كمرتين شائبه و ناخالصى باز مى سالمت و صحت قرار مى اى براى 

  .كند ازى قيامت تبديل مىس

كسى كه روزى ده بار در منازهاى واجب و بارها در مستحبات و گفنت اذكار زمزمه خالصانه و عاشقانه نام خدا را به 
داند، از سوءظن به بندگان و خبل و حسادت  عنوان رمحان و رحيم بر زبان دارد و با توجه قلب او را مالك مهه هسىت مى

شود زيرا هر نعمىت را به خود يا به ديگران  غرور و خود حمورى و منيت رها شده و يا رها مى و حرص و طمع و كرب و
   اى از رمحانيت و رحيميت بيند، آن را جلوه مى

______________________________  
  .265): 2(بقره  -)1(

  177: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

ت كه به او و به ديگران عنايت شده است نه ناراحت و آورد و خوشحال و شادمان اس و رزاقيت حق به حساب مى
  .تنگ دل

ماند، حىت اگر روزى  با اين تفكر سامل جاىي براى حسادت و بدبيىن و خبل و طمع و حرص و آز و خودبيىن و غرور منى
تو  : كند ىدوزد و با خداى خود مناجات م يدست باشد و يا پس از ثروت به فقر دچار آيد فقط چشم اميد به خدا مى

و به اصطالح علم اخالق مهه عنايات حق را به . اى به من نيز عنايت فرما كه اين مهه نعمت به بندگانت عنايت كرده
نگرد نه با حسادت و خبل و اصوًال خوشحال است كه بندگان حق داراى نان و نوا و ثروت و  ديگران با چشم غبطه مى

  .رسند مال هستند يا به نان و نوا مى

يدست باشند صرب و استقامت به ميدان مىاين يدسىت  ان با چنني تفكرى و انديشه صحيحى اگر  آورند تا براى جربان 
به گناه و معصيت دچار نشوند و اگر ثروت و مال داشته باشند پس از اداره امر معاش خود براى قرض احلسنه دادن و 

تر از دست سائل  را چنانكه در روايات توصيه شده است پاينيكنند و دست خود  انفاق كردن و خدمت به خلق اقدام مى
  .گريند زيرا به اين معنا توجه دارند كه دست گرينده دست خداست، مهانطور كه در قرآن جميد آمده است مى
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  .»1« ...أَ َملْ يـَْعَلُموا َأنَّ اللََّه ُهَو يـَْقَبُل التـَّْوَبَة َعْن ِعباِدِه َو يَْأُخُذ الصََّدقاتِ 

  ...كند؟ پذيرد و صدقات را دريافت مى اند كه فقط خداست كه از بندگانش توبه را مى آيا نداسته

   برخى از معصومني پس از انفاق دست خود را كه به دست سائل

______________________________  
  .104): 9(توبه  -)1(

  178: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  :است كه حضرت امرياملؤمنني على عليه السالم فرمودهبوسيدند و در روايت  برخورده بود مى

  .»1« »املِسكُني َرُسوُل اللَّهِ «

  .يدست فرستاده خداست

  .كنيم تا ما را بيازمايد كه چگونه برخورد مى

   معرفت نفس. 6

ايتاً خود باختگى است   .خدا فراموشى، بدون ترديد مالزم و مهراه با خود فراموشى و 

شود كه مملوك بودن خود را نسبت به مالك هسىت از ياد برده و كوس  اصطالح دين به انساىن گفته مىخود فراموش در 
را از ياد  -حضرت حق -زند و حقوق مالك اصلى خود استقالل و استغنا و آزادى از هر قيد عملى و اخالقى مثبىت مى

ه حساب آورده است و در نتيجه از فضاى برده و خود را به جاى خدا تصميم گرينده و تدبري كننده حيات خويش ب
  .زند ساز وحى حمروم مانده و با دست خود شقاوت ابدى را رقم مى نبوت و امامت و حقايق انسان

هاى خمتلف فرهنگى مصونيت ندارد و بلكه وجود خود او عامل فساد و فتنه  خود فراموش، در برابر فتنه و فساد و هجوم
  .و منبع گناه و معصيت است

   فراموش، از اين كه غالم حلقه بگوش مستكربان خود
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______________________________  
  .304، حديث 529: ج البالغة -)1(

  179: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .و استعمارگران شود و پلى براى فروش ذخاير معنوى و مادى مملكتش و ملتش گردد امتناع ندارد

  .وىي براى پيشربد اهداف قابيليان زمان استخودفراموش، فردى از لشگر شيطان و نري 

عبادات و طاعات و اذكار موجب زنده شدن ياد خدا در قلب و آرامش دل و تداوم اميان به حق و يقني به قيامت 
  .است

عبادات و طاعات از انسان موجودى با انديشه صحيح و عقلى پخته و روحى استوار و مقاوم و كوهى ثابت در برابر 
زداىي است،  كند و يكى از آثارش غفلت سازد و به طور دائم او را متوجه حضور در حمضر خدا مى ها مى نهحوادث و فت

  :چنانكه در قرآن جميد به اين حقيقت اشاره شده است

  .»1«  َو أَِقِم الصَّالَة ِلذِْكرِي... 

  .و مناز را براى ياد من برپا دار... 

  .برد كند و اضطراب و هيجان زيانبارش را از بني مى مهان ذكر و يادى كه دل را غرق آرامش مى

  .»2«  َأال ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ ... 

  .گريد ها فقط به ياد خدا آرام مى دل! آگاه باشيد... 

ايتاً اين آرامش و آثار مثرخبش آن است كه انسان را هنگام مرگ شايسته و اليق خطاب حق مى گفته كند كه به او   و 
  :شود

______________________________  
  .14): 20(طه  -)1(

  .28): 13(رعد  -)2(
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  180: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1«  َو اْدُخِلي َجنَِّيت * فَاْدُخِلي ِيف ِعباِدي* َربِِّك راِضَيًة َمْرِضيَّةً   اْرِجِعي ِإىل* يا أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ 

به سوى پروردگارت در حاىل كه از او خشنودى و او هم از تو خشنود است، باز  !* گرفته و اطمينان يافتهاى جان آرام  
شتم وارد شو* پس در ميان بندگامن درآى.* گرد   .و در 

   هاى روحى درمان بيمارى. 7

  .است هاى روحى و معنوى و فكرى و نفساىن عبادت، به كار گرفنت نسخه شفاخبش و داروى درمان بيمارى

عبادت خالصانه و عاشقانه، اضطراب درون را تبديل به امنيت و گاهى بيمارى جسمى را به صحت و سالمت تغيري 
  .دهد مى

كند و انسان را در برابر خوادث و بالها  عبادت، بنا به گفته برخى از دانشمندان نريوى دفاعى بدن را تقويت مى
  .دهد مصونيت مى

  :فرمايد درباره فلسفه احكام و نتايج و حمصول عبادات مى» البالغة ج«ر امرياملؤمنني عليه السالم د

خدا اميان را براى پاك شدن از آلودگى شرك واجب منوده و مناز را براى دور ماندن از كرب و خودخواهى و زكات را براى 
د را براى سربلندى و عزت افزايش رزق و روزى و روزه را براى آزمايش اخالص مردم و حج را براى تقويت دين، جها

   اسالم و امر به معروف را براى اصالح نادانان به

______________________________  
  .30 - 27): 89(فجر  -)1(

  181: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

ى از منكر را براى جلوگريى از فساد جاهالن و صله رحم را براى تكثري فرد و قصاص را براى حفظ خون  حقايق و 
خوارى را براى حفظ عقل و اجتناب از سرقت را براى  جامعه و اقامه حدود را براى اثبات عظمت حمرمات و ترك شراب

دامىن و عفت و ترك زنا را براى حفظ نسب و ترك لواط را براى افزايش نسل و اقامه شهادت را براى  پابرجا كردن پاك
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ها و حفظ امانت  ست گوىي و سالم كردن را براى اعالم امنيت از ترسبرطرف كردن انكارها و ترك دروغ را براى احرتام را
  .»1«  را براى رعايت نظام زندگى ملت و اطاعت از رهربى صحيح را براى احرتام امامت

   سالمت روحى رواىن. 8

  :ان هستند كهگريد و مؤمن ها آرام مى عبادات باعث آرامش روح و رفع حزن و اندوه است زيرا تنها با ياد خداست كه دل

  .»2«  ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم َحيَْزنُونَ ... 

  .نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگني شوند... 

راه رسيدن به حكمت عبادت آن است كه عابد جز معبود چيزى را نبيند و ركن اساسى اين است  : به قول يكى از بزرگان
در اين صورت نگران نيست، چون چيزى كه از دست رفتىن است مورد كه انسان چيزى را جز حق دوست نداشته باشد، 

   عالقه او نبوده و چيزى هم كه مورد عالقه

______________________________  
، 3، فصل 110/ 6: ؛ حبار األنوار3376، حديث 176: ؛ غرر احلكم252، حكمت 512: ج البالغة -)1(

  .5حديث 

  .62): 2(بقره  -)2(

  182: ت اهلى، صهاى رمح جلوه

  .گريد آيد و نه اندوهى او را فرا مى اوست از دست رفتىن نيست از اين رو نه غمى به سراغ عارف مى

گاهى انسان از گذشته غمگني يا از آينده هراسناك است، اگر كسى خود از گذشته و آينده جنات پيدا كند ديگر در 
و آينده نيست، چنني فردى از زمان باالتر آمده و بر روى  اش سخن از ماضى و مستقبل و گذشته  زندگى و انديشه

  .گذشته و آينده پا گذاشته است
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دهد تا از هم اكنون ترسناك باشد، تعلقش  چيزى را قبًال از دست نداده تا اندوهگني باشد و چيزى را بعداً از دست منى
راى ترس و اندوه نيست، به تعبري بوعلى سينا در گذشته به حق بوده و در آينده هم قلبش به حق تعلق دارد، پس جاىي ب

  :عارف فرحان است

، يـَُبجُِّل الصَّغَري ِمن َتواُضِعِه، َكما يـَُبجُِّل الَكبريَ «   ٍء َفإنَُّه يَرى وََكْيَف اليـََهشُّ َوُهَو َفرحاٌن ِباَحلقِّ َوِبُكلِّ َشى... العاِرُف َهشٌّ َبشٌّ
  .»1« »فيِه اَحلقَّ 

ره مى و متبسم است، كوچك و بزرگ از فروتىن اشعارف گشاده رو، بشّ  رو و متبسم نباشد  و چگونه گشاده... برند اش 
  .بيند در حاىل كه او به حق و به مهه چيز خوشحال است زيرا حق را در مهه چيز مى

  .»2«  اين نشانه پى بردن به حكمت عبادت است» عاشقم بر مهه عامل كه مهه عامل از اوست«

قرآن جميد شرح حال آن دسته از جن است كه به حمضر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آمدند و اميان آوردند و  72سوره 
   شرحى از جامعه خود بيان

______________________________  
  .391/ 3: اإلشارات والتنبيهات -)1(

  .37: حكمت عبادت -)2(

  183: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  :داشتند از مجله

ْنِس يـَُعوُذوَن ِبرِجاٍل ِمَن اجلِْنِّ َفزاُدوُهْم َرَهقاً َو أَ    .»1« نَُّه كاَن رِجاٌل ِمَن اْإلِ

  .شان افزودند بردند، پس مردان جن بر طغيان و تباهى و اينكه مرداىن از آدميان به مرداىن از جن پناه مى

  :گويند وىل مؤمنان جن مى

ْعَنا اْهلُدى   .»2« ا ِبِه َفَمْن يـُْؤِمْن ِبرَبِِّه َفال َخياُف َخبْساً َو ال َرَهقاً آَمنَّ   َو أَنَّا َلمَّا مسَِ
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و اينكه چون هدايت قرآن را شنيدمي به آن اميان آوردمي؛ زيرا كسى كه به پروردگارش اميان آورد نه از كاسته شدن ثواب 
  .ترسد و نه از اينكه سخىت و رجنى او را احاطه كند مى

   علت نگراىن و اضطراب

  :ها يكى از امور ذيل است علت نگراىن

خيزند، اوًال روشن  اضطراب از آينده تاريك و جمهول، كه آينده عابدان و آنانكه خالصانه و عاشقانه به بندگى برمى. الف
  .شود است، ثانياً با توكل و عدم يأس از فضل و رمحت اهلى اين اضطراب رفع مى

  .ين نيز توبه و ياد خدا و تدارك و جربان كمبودهاى معنوى استنگراىن به خاطر گناهان گذشته، چاره ا. ب

هدىف است، بديهى است مسلمان سالك و عارف عاشق هم  گاهى اضطراب و ناراحىت به دليل احساس پوچى و ىب. ج
   دار است هدف

______________________________  
  .6): 72(جن  -)1(

  .13): 72(جن  -)2(

  184: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

داند و يقني دارد كه خالق  و هم معتقد است كه جهان هسىت خالق حكيمى دارد كه آن را بيهوده نيافريده است و مى
حكيمش او را براى معرفت و بندگى و عبادت و خدمت آفريده و نتيجه اين عبادت و خدمت حيات طيبه در دنيا و 

شت عنرب سرشت ابدى و سرمدى در آ   .خرت استرضا و خوشنودى حق و 

مؤمن با مهه وجودش يافته و درك كرده كه مهه اجزاء هسىت، حق است، لذا به پيشگاه مقدس حضرت حمبوب اعالم 
  :كند مى

  .»1« َربَّنا ما َخَلْقَت هذا باِطًال ُسْبحاَنَك َفِقنا َعذاَب النَّارِ ... 
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عظمت را بيهوده نيافريدى، تو از هر عيب و نقصى اين جهان با ! پروردگارا: گويند و از عمق قلب مهراه با زبان مى... 
  .منزّه و پاكى؛ پس ما را از عذاب آتش نگاهدار

ممكن است اضطراب و نگراىن از اين باشد كه كار و كوشش و زمحات مثبتش قدرشناسى خنواهد شد، اين نيز نسبت . د
ه اين حقيقت يقني پيدا كرده است كه كمرتين به عبد متعهد و مؤمن منتفى است زيرا او از طريق قرآن جميد و روايات ب

شت با مهه نعمت عمل خوب او ىب   .هايش جزاى اعمال مؤمنان است پاداش خنواهد ماند و 

اُر خاِلِديَن ِفيها َو َمساِكَن طَيِّبَ  ْ اِت َعْدٍن َو ِرْضواٌن ِمَن اللَِّه ًة ِيف َجنَّ َوَعَد اللَُّه اْلُمْؤِمِنَني َو اْلُمْؤِمناِت َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَ
  .»2«  َأْكبَـُر ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

______________________________  
  .191): 3(آل عمران  -)1(

  .72): 9(توبه  -)2(

  185: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

شت رها جارى است در آن جاودانه هاىي را وعده داده كه از زيِر درختانِ  خدا به مردان و زنان با اميان  اند و نيز  آن 
شت سراهاى پاكيزه هاى ابدى وعده فرموده و مهچنني خشنودى و رضايىت از سوى خدا كه از مهه آن نعمت ها  اى را در 

  .تر است؛ اين مهان كامياىب بزرگ است بزرگ

اُر خاِلِديَن ِفيها أََبداً َوْعَد اللَِّه َحقا َو َمْن َأْصَدُق ِمَن َو الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّا ْ ٍت َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَ
  .»1« اللَِّه ِقيًال 

شت اند و كارهاى شايسته اجنام داده و كساىن كه اميان آورده رها  اند، به زودى آنان را در  هاىي كه از زيِر درختاِن آن 
  وعده خدا حق است و راستگوتر از خدا در وعده كيست؟. اند رمي، در آن جاودانهجارى است، درآو 

اگر يكى از مشا كار خريى اجنام دهد و از او سپاسگزارى نشود و : از حضرت امام حسني عليه السالم روايت است كه
تر و  ر و پاداش اهلى بزرگترديد اج كند، ىب مزدى به او ندهند نگران نباشد، زيرا خدا براى او مكافات و جربان مى

  .»2«  تر است باارزش



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

 

  :خوانيم گاه و يار انسان است مى اى تكيه اش درباره اين كه خدا در هر زمينه و در دعاى عرفه

  .»3« »يَا ُموِنَس ُكلِّ َوِحيٍد، يَا قـُوََّة ُكلِّ َضِعيٍف، يَا ناِصَر ُكلِّ َمْظُلومٍ «

______________________________  
  .122): 4(نساء  -)1(

  .موسوعة كلمات االمام احلسني عليه السالم -)2(

  .دعاى عرفه: مفاتيح اجلنان -)3(

  186: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .اى انيس و مهدم هر تنهاىي، اى توان و قدرت هر ضعيف، اى يار و ياور هر ستمديده

ه مال و ثروت و حرص و طمع ورزى است، كه مهه ها سببش دنياپرسىت و حمبت شديد ب ها و دهلره بسيارى از نگراىن. ه
اين اموال از دايره حيات اهل اميان و عاشقان حق و حقيقت و اهل عبادت و بندگى بريون است، سالكان مسلك 

دانند كه  اند و قدر و ارزش خود را برتر از آن مى اند و سر و جان باخته حضرت حمبوب معرفت و طاعت، دلدادگان حق
هايشان بسيار  زار طمع و حرص اندازند، آنان خواسته  آشپزخانه و يا نوكر مال و منال شوند و دل در جلنزنداىن و اسري

  .اند هاى غالمان حلقه بگوش هوا و هوس و شهوات مثبت و فوق خواسته

  :مهه وجودشان مرتمن به اين حقيقت عاىل است كه

َوَأْن َجتَْعَلَك َأَحبَّ ِإَىلَّ ِممَّا ِسَواَك، َوَأْن َجتَْعَل ُحىبِّ   بَُّك َوُحبَّ ُكلِّ َعَمٍل يُوِصُلِىن ِإلَْيكالّلُهمَّ إّىن َأْسأَ ُلَك ُحبََّك َوُحبَّ َمْن حيُِ «
  .»1« »ِرْضَواِنَك، َوَشْوِقى ِإلَْيَك َذاِئداً َعْن ِعْصياِنكَ   ِإيَّاَك قاِئداً ِإَىل 

رساند و از تو  هم و نيز عشق به هر كارى كه مرا به تو مىخوا از تو دوسىت خودت و دوسىت دوستانت را مى! خدايا
تر قرار دهى و حمبتم را به وجودت راهرب به سوى رضوان و  درخواست دارم كه خودت را از ماسواى خودت برامي حمبوب

  .خوشنوديت گرداىن و شوقم را به حضرتت باز دارنده از نافرمانيت سازى

______________________________  
  .مناجات حمبني: مفاتيح اجلنان -)1(
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  187: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

شايد راز اضطراب و دهلره و وحشت، يأس و نااميدى نسبت به حل مشكالت و برطرف شدن مصائب و  . و
بيىن اهلى نه اين كه يأس و نااميدى وجود ندارد، بلكه مأيوس و نااميد   هاى زندگى باشد، بديهى است در جهان گرفتارى

  .فر قلمداد شده استكا

  .»1«  ال يـَْيَأُس ِمْن َرْوِح اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلكاِفُرونَ ... 

  .شوند جز مردم كافر از رمحت خدا مأيوس منى... 

اتكال و اعتماد مؤمنان مهواره به رمحت و لطف خداست و آنان يقني قطعى دارند كه هر مشكلى به دست اراده خدا 
  .ات با عنايت او از هر نوع بن بست به روى مؤمن باز استقابل حل است و راه جن

  .»2«  َو َكذِلَك نـُْنِجي اْلُمْؤِمِننيَ ... 

  .دهيم و اينگونه مؤمنان را جنات مى... 

  :گويد گاندى باىن استقالل و رهرب هند مى

ا مدت جتارب زندگى عمومى و خصوصى ها پيش ديوانه بودم، من در  دعا و مناز زندگى مرا جنات داده است، من بدون آ
ها چريه  ام بر اين نااميدى ساخت، اگر توانسته خوش نا اميدى مى ام كه مرا دست هاى بسيار سخت داشته كامى خود، تلخ

  .»3«  شوم به خاطر دعا و منازهامي بوده است

______________________________  
  .87): 12(يوسف  -)1(

  .88): 21(انبياء  -)2(

  .106: ه مردم برادرندمه -)3(

  188: هاى رمحت اهلى، ص جلوه
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   صحت و سالمت جسم. 9

داشت و صحت جسم انسان دارد، نظري روزه، سحرخيزى، دورى از اسراف، ختليه  بسيارى از عبادات تأثري فراواىن در 
  .قلب از حرص و حسد و خبل و كينه، كه اين ختليه كردن از اعظم عبادات است

  :اسالم صلى اهللا عليه و آله روايت شده استاز پيامرب عزيز 

  .»1« »ُصوُموا َتِصحُّوا«

  .روزه بگرييد تا صحيح و سامل شويد

  :و از حضرت امام صادق عليه السالم روايت است كه

َلُكْم َوَمْطَرَدُة « اِء َعن أجَسادُِكمَعَلْيُكْم َبَصَالِة اللَّْيِل َفإنـََّها ُسنَّة نَِبيُِّكْم َوَدْأُب الصَّاحلَِِني قـَبـْ   .»2« »الدَّ

بر مشا باد به مناز شب زيرا كه مناز شب هم سنت و روش پيامرب مشاست و هم شيوه و ادب شايستگان پيشني و هم دور  
  .كننده درد و بيمارى از جسم مشاست

هاى ناشى از  ىاز اين گذشته حال توكل و اميدوارى به حق و دعا و مناجات سبب پيشگريى از بروز بسيارى از بيمار 
بود بيمار مى رتين داروى رواىن براى    .باشد مشكالت رواىن و عصىب است و از طرىف 

______________________________  
  .45، حديث 88، باب 267/ 59: ؛ حبار األنوار179، حديث 76: الدعوات -)1(

/ 84: ؛ حبار األنوار41: ثواب األعمال ؛1363، باب ثواب صالة الليل، حديث 472/ 1: من ال حيضره الفقيه -)2(
  .25، حديث 6، باب 149

  189: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  :نويسد دكرت كارل فرانسوى كه از دانشمندان مشهور غرب است مى
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سابقه است، در روز اول خيلى جالب توجه  گذارد كه در نوع خود ىب ها به جا مى حال دعا و مناجات اثراتى در بدن
  ...تواند برابرى كند  كم وقىت عادى شد، هيچ لذتى در مقابل آن منى منيست اما ك

ترين قدرتى كه ممكن است انسان توليد كند نريوى دعا و عبادت است، قدرتى كه مانند جاذبه زمني، وجودش حقيقى  قوى
  .و قابل ملس و حس است

وا براى آنان مؤثر نبوده و هيچ داروىي روى ام كه هيچ يك از وسايل مدا ام با كساىن روبرو شده من در زندگى پزشكى
  .يافتند گذاشت اما به يارى دعا و اعتقاد به فضل اهلى، جنات مى بيمارى آنان اثر منى

توان يافت نيايش،  خبشد، هنگامى كه كلماتى منطقى براى اميدوارى منى ها و مصائب را مى نيايش به آدمى نريوى حتمل غم
  .»1« كند انسان را اميدوار مى

   حتكيم روابط اجتماعى. 10

برخى عبادات ابعاد گوناگون دارند، چون بُعد فردى واجتماعى و اخالقى و سياسى نظري منازهاى عيد فطر و قربان و مناز 
  .ها نوشته شده است كه درباره اسرار هر كدام كتاب... مجعه و مجاعت و حج و زكات و زكات فطر و 

رتين كنگرهحج، عالوه بر جنبه عبادى و راه     و رسم بندگى 

______________________________  
  .17: راه و رسم زندگى -)1(

  190: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

آميز و واقعاً جهاىن است كه جنبه صد در صد معنوى و مادى و مردمى دارد و از صورى بودن خاىل و عارى  مساملت
  .است

و مهربان به يكديگر در صفى واحد با موّدت و حمبت و با توجه به حق و با  مند ها نفر به حالت اجتماع و عالقه ميليون
و  »1« پردازند، گرچه نوكران مستكربان يعىن حاكمان فعلى حجاز هزينه سنگني به نفع جهان اسالم به مناسك حج مى

ره ىل مهني حداقّلى كه ورى كامل و صحيح و درست اين مراسم هستند و  متوليان مكتب استعمار ساخته وهابيت مانع 
  .دهد گريد برترى اسالم را در توجه به امور اجتماعى بر مدعيان متدن نشان مى اجنام مى
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دهد كه اين اسالم است كه از عرب و عجم سياه و سپيد، سرخ رنگ و زرد رنگ، پري و جوان و از هر منطقه  نشان مى
كند  حزىب دخالت داشته باشد در يك سرزمني مجع مى و كشورى مجعيىت يك دل و با يك هدف بدون اين كه دولت و يا

  .هاى اسالمى را بررسى و براى حّل آن تبادل نظر كنند تا عبادتى را مهاهنگ اجنام دهند و مشكالت كشورها و ملت

هاى مسكوىن  پوستان و سپيدپوستان جداست، حمله اكنون در كشورهاى پيشرفته و پرمّدعا مثل آمريكا، مدارس سياه هم
اند  آفريند، آنانكه از نزديك اوضاع مدعيان متدن را ديده ومتندان و فقريان جداست، روح تبعيض نژادى جنايت مىثر 

  :دهند ها نيمكت نيست، وقىت از علت نبودن نيمكت سؤال شود، پاسخ مى در بعضى از پارك: گويند مى

______________________________  
  .مشسى 1382سال  -)1(

  191: اهلى، ص هاى رمحت جلوه

پوسىت هم بيايد بنشيند،  براى جلوگريى از درگريى و نزاع است، زيرا امكان دارد بر روى نيمكىت سپيدپوسىت بنشيند و سياه
  !!شود حىت از روى سهو و غفلت و آن زمان است كه نزاع و درگريى شروع مى

ماع در مسجداحلرام و عرفات و مشعر و ترين اجتماعات مردمى سراسر جهان و صفوف فشرده اجت ترديد باشكوه ىب
  .ِمناست، منايش يكرنگى و يكدىل اسالمى كه هزاران سال است منايش دارد

منازهاى عيد فطر و قربان نيز هم جنبه عبادى و اهلى دارد و هم با دادن زكات فطره و قرباىن در راه خدا باعث خوشنودى 
ست، آن هم در اين عصر كه دوران خشك ساىل عاطفه و احساسات نيازمندان و حتكيم روابط اجتماعى و حمبت قلىب ا

تواند مشكالت جامعه خود و ديگر جوامع را  هاى منازهاى مجعه و عيد قربان و فطر مى انساىن است، خطيب در خطبه
  .مطرح و مهراه با منازگزاران چاره انديشى كند

شوند، بلكه برنامه چند بُعدى است، سياسى،  صه منىاز اين رو بسيارى از عبادات در رابطه ميان انسان و خدا خال
  ...اجتماعى، مادى، معنوى، مردمى و

   اسالم داراى ابعاد گوناگون اجتماعى
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اى از اديان هندى نيست كه عبادتش و يا مهه آيينش در ارتباط عبد و موال خالصه شود و   اسالم نظري مسيحيت و پاره
ه باشد، يا پريوش را ِدْيرنشني و راهب بار آورد، بلكه برعكس حضرت رسول كارى به دنيا و سياست و اجتماع نداشت

  :اند اكرم صلى اهللا عليه و آله تأكيد فرموده

  192: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1« »َالَرهَبانِيََّة ِىف اإلسَالمِ «

  .گريى از جامعه در اسالم وجود ندارد گريى و كناره گوشه

خزند و به  اى مى هاى بوداييان و هندوها نيست كه به صورت انفرادى در گوشه كشى رياضتعبادات اسالمى نظري 
مثًال اگر از . پردازند تا با آزار جسم، روحشان قوى شود، آن هم از هر راه زشت و زيبا و حالل و حرام شكنجه خود مى

خورند تا روحشان تقويت گردد و  ان را مىاند براى خمالفت با خواهش نفس مه خوردن مواد متعفن و مشمئز كننده ناراحت
  .بر اثر تقويت روح به كارهاىي موفق شوند

هاى عبادى اسالم بسيار معقول و منطقى و حساب شده است و در اجرا بسيار سهل و آسان  گذشته از آنكه برنامه
  .توجه شده است... باشد و به ابعاد گوناگون اجتماعى، مردمى و  مى

  :جان را با اين روايت پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله بنوازند كه فرمود گوش  مهه مسلمانان بايد

سِلِمَني فـََلْيَس ِمَن اإلسالم ِىف َشى«
ُ
ْبُه فـََلْيَس ِمَن  َمْن أْصَبَح َاليـَْهَتمَّ بَِأْمِر امل ٍء َوَمْن َشِهَد َرُجًال يُناِدى يَا َلْلُمسِلِمَني فـََلْم جيَِ

سِلمني
ُ
  .»2« »امل

ره اى نربده است و هر كه  كسى كه صبح كند در حاىل كه به امر مسلمانان توجه و اهتمام نداشته باشد، از اسالم هيچ 
خواند، پس پاسخى به او ندهد از مسلمانان  شاهد فرياد خواهى و كمك خواهى مردم باشد كه مسلمانان را به يارى مى

  .نيست

______________________________  
  .16366، حديث 2، باب 155/ 14: ؛ املستدرك701، حديث 193/ 2: دعائم االسالم -)1(

  .20، حديث 33، باب 21/ 72: ؛ حبار األنوار21: النوادر -)2(
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  193: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

   طوافت را قطع كن

  :گويد ابان بن تغلب از ياران نزديك حضرت امام صادق عليه السالم مى

بودمي، مهراه آن امام مهام به طواف پرداختيم، در اين وقت يكى از شيعيان از من تقاضا كرد مهراه با آن حضرت در مكه 
او براى برآوردن حاجىت كه داشت بريون روم، من به طواف ادامه دادم، او براى بريون رفنت به من اشاره كرد، وىل من به او 

در طواف تنها نگذارم، او بار ديگر اشاره كرد، امام متوجه اشاره  اعتنا نكردم زيرا دوست داشتم امام صادق عليه السالم را
  :او شد و به من فرمود

  كيست؟: آرى؛ فرمود: او با تو كارى دارد؟ گفتم

نزد او برو، پرسيدم طواف را : امام كه متوجه شده بود او كار الزمى دارد فرمود. از دوستان ماست و شيعه است: گفتم
  :قطع كنم؟ فرمود

  .»1« آرى؛ برو گر چه طواف واجب باشد: حىت اگر طواف واجب باشد؟ فرمود: عرض كردمآرى؛ 

  :از سخنان حضرت امام صادق عليه السالم است

ْسِلِم َخيـٌْر ِمْن َسبِعَني َطوافاً بَالَبيِت اَحلرَامِ «
ُ
ْسِلِم ِىف َحاَجِة امل

ُ
  .»2« »َمْشُى امل

رت استگام برداشنت مسلمان براى برآوردن حاجت و نيا   .ز مسلمان از هفتاد بار طواف كعبه 

______________________________  
، حديث 122، باب 209/ 12: ؛ وسائل الشيعة8، باب حق املؤمن على أخيه، حديث 171/ 2: الكاىف -)1(

16106.  

  .66، حديث 20، باب 311/ 71: ؛ حبار األنوار130، حديث 5، باب 52: املؤمن -)2(

  194: ت اهلى، صهاى رمح جلوه

   توجه به مؤمنان
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آلود به من  اى گرفته و خشم به حمضر حضرت امام صادق عليه السالم مشرف شدم، با چهره: گويد اسحاق بن عمار مى
  سبب چيست كه نسبت به من خشمگني هستيد؟: نگريست، عرض كردم

، به من خرب رسيده است كه تو در خانه روى هسىت توجه و ترش به خاطر آنكه نسبت به مستضعفني پريوان ما ىب: فرمود
  .اى كه مستمندان شيعه را از آجنا دور كنند هاىي قرار داده خود دربان

  .فدايت شوم از شهرت و معروف شدن خود به تشيع ترس دارم: عرض كردم

به دست هم كنند و دست  داىن كه هر گاه مؤمنان با يكديگر مالقات مى آيا از عذاب ترس ندارى؟ آيا منى: فرمود
سازد و نود و نه خبش از اين رمحت شامل آن كسى است كه حمبت بيشرت نسبت  دهند خدا رمحتش را بر آنان نازل مى مى

  .به آن ديگر دارد

و هنگامى كه دو نفر مؤمن با هم متحد و متفق شوند رمحت خدا آنان را فرا گريد و هر گاه دو نفر مؤمن با هم به گفتگو 
كنار برومي شايد اين دو مؤمن با هم سخن : گويند از فرشتگان مراقب اعمال به برخى ديگر مى مشغول شوند، برخى

  :فرمايد آيا خدا در قرآن منى: اى داشته باشند و خدا آن را پوشانده است، پرسيدم حمرمانه

  .»1« ما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيدٌ 

______________________________  
  .18): 50(ق  -)1(

  195: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .گويد جز اينكه نزد آن براى نوشنت و حفظش نگهباىن آماده است هيچ سخىن را به زبان منى

  .»1« بيند شنود و مى ها مى اگر فرشتگان مراقب نشوند خداى آگاه به پنهاىن! اى اسحاق: حضرت فرمود

   گاه در مشكالت هتكي. 11

  .هاىي دارد ها و صعوبت هر كسى در زندگى فراز و فرودها و سهولت
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طبع زندگى دنيا چنني است كه نيش و نوش هر دو را دارد، گر چه ما دوست دارمي مهواره دنيا به كام ما باشد وىل چنني 
موارد زيادى دوستان و اقوام و هم وطنان هاى فراواىن پيش روى انسان است و در  نيست، معموًال مشكالت و نابساماىن

شود، گرچه فراهم آوردن  ها در نبود امكانات مادى خالصه منى ها و سخىت از كمك به آدمى، ناتوان و عاجزند زيرا دشوارى
  .هاىي دارد كه گاه خارج از قدرت و يارى دوستان است مهان امكانات مادى نيز دشوارى

كند و فشارهاى رواىن از هر طرف روى  ن و قلب آدمى احساس تنهاىي و غربت مىدر اين موقعّيت است كه روح انسا
جوىي  دهد كه با مهه وجود دنبال چاره بسىت بسيار جانكاه قرار مى آورد و انسان را در تنگناىي بسيار سخت و بن مى

  .زند آيد و به هر قيمىت براى جنات خود دست و پا مى برمى

______________________________  
، 100، باب 29/ 73: ؛ حبار األنوار198/ 2: ؛ جمموعة ورام14، باب املصافحة، حديث 181/ 2: الكاىف -)1(

  .24حديث 

  196: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

هاى زالل معنويت و ارتباط با خالق هسىت و آن وجود مقدسى كه كليد حّل مهه مشكالت به دست  آنانكه از سرچشمه
كنند تا شايد بتوانند شعله سركش سخىت و مشكل را فرو  اند در آغاز به اين و آن مراجعه مى حمرومرمحت و قدرت اوست 

هاى سرگرم   آيد خود را به برنامه رسند و كارى از دستشان برمنى نشانند و هنگامى كه دريافتند از اين مسري به توفيقى منى
ايتاً مواد خمدر سرگرم مىها، ديدار از جمالس هلو و لعب، خواند اى چون فيلم كننده كنند وىل به زودى  ن جمالت و 

  .اى هستند نه داروى درمان درد هاى مقطعى و حلظه فهمند كه اين امور مسّكن مى

گردد  اثر مى برند وىل پس از اندك مدتى اين نيز در وجودشان عادى و ىب در مرحله بعد به داروهاى اعصاب و روان پناه مى
برند و چون  مشروبات الكلى و باالخره به انواع مواد خمدرى كه فوق ترياك و هرويني است پناه مىو در مرحله سوم به 

  .آورند گريند، به خودكشى روى مى پاسخ قطعى منى

از اين جهت آمار خودكشى در ميان مرفهان و به ويژه مردم غرب بسيار باالست و راز و رمزش مهني جداىي از ملجأ و 
  .مأواى معنوى است

دهد گرچه بسيار كمرت از دنياى پر رفاه غرب است وىل آن  هاىي كه در مشرق زمني و در ممالك اسالمى رخ مى ودكشىخ
  .هاى ظاهرى و فشار مصائب و حوادث است بست هم عمدتاً مستند به خأل معنوى در برابر مشكالت مادى و بن
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   گىارتباط صميمانه و استوار و حمكمى كه از راه عشق به خدا و بند 

  197: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

رتين و قوى و پرستش او اجياد مى گاه معنوى و روحى براى انسان است كه وى را در برابر  ترين تكيه گردد، سازنده 
ايتاً خودكشى متوسل شود مصونيت  حوادث و مشكالت، از اين كه خود را ببازد و براى جنات خويش به هر گناهى و 

ردد كه حادثه ديده با وقار و سنگيىن و با روشى درست، با حادثه برخورد كند تا زمان حادثه به گ دهد و سبب مى مى
  .خوىب پايان يابد و مشكل و سخىت جايش را به آساىن و راحىت واگذارد

كند و از امتحان و آزمايش  داند و با هدايت حضرت حمبوب با حوادث برخورد مى مؤمن، مهه حوادث را امتحان خدا مى
  .آيد سرافراز بريون مى

مؤمن، اگر عزيزترين فرد خود را هم از دست بدهد و اميدى به برگشت او نداشته باشد با حاىل اهلى و ملكوتى قلب و 
  :زبانش مرتمن به

  .»1«  ِإنَّا لِلَِّه َو ِإنَّا ِإلَْيِه راِجُعونَ ... 

  .گردمي ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى او بازمى... 

گردمي و در حمضر حضرتش به ديدار ابدى و  و با اتصال به اين حقيقت كه ما از خداييم و به سوى او باز مىشود  مى
گردد و هم چون گذشته به عبادت  اش باز مى دهد و به زندگى طبيعى شومي به خود آرامش مى مهيشگى عزيزمان نايل مى

  .گريد ون عبادت و خدمت به بندگان خدا نريو مىشود و پيوسته از منبع عظيمى چ خدا و خدمت به خلق مشغول مى

______________________________  
  .156): 2(بقره  -)1(

  198: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1« ...َو اْسَتِعيُنوا ِبالصَّْربِ َو الصَّالةِ 

  ...از صرب و مناز يارى خبواهيد
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رفت  گرفت و به مسجد جامع مى رسيد وضو مى علمى مىدانشمند بزرگ، بوعلى سينا هنگامى كه به بن بست و مشكل 
   خواست خواند و حّل مشكل را از خداى مهربان مى و دو ركعت مناز مى

در مشكالت بسيار سخت از منطقه كهك پياده به قم : گويد صدراملتأهلني بنيانگذار فلسفه عاىل و حكمت متعاليه مى
خوامن و رفع مشكل را با توسل به حضرت معصومه  ركعت مناز مى آمي، در حرمي حضرت معصومه عليها السالم دو مى

  .جومي عليها السالم از خدا استمداد مى

   رسيدن به قدرت معنوى و واليت اهلى. 12

  :در حديث قدسى است

  .»2« »َعبِدى أِطعِىن َحّىت أْجَعَلَك ِمثِلى«

  .منونه خود قرار دهماز من اطاعت كن تا تو را در قدرت و تصرف در اشياء ! ام بنده

خبشد كه در قدرت و تصرف به توفيق حق منونه حق   عبادت و بندگى خالصانه به انسان اين قدرت معنوى و روحى را مى
  گردد و به اذن پروردگار در اشياء و امور تكويىن تا جاىي كه الزم باشد تصرف كند،

______________________________  
  .45): 2(بقره  -)1(

  .394/ 2: لفوائد العلّيةا -)2(

  199: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  :كند چنانكه قرآن از قول حضرت مسيح نقل مى

  .»1« ...ِبِإْذِن اللَّهِ   َو أُْبِرُئ اْألَْكَمَه َو اْألَبـَْرَص َو ُأْحِي اْلَمْوتى... 

بود مى...    ...كنم زنده مى خبشم؛ و مردگان را به اذن خدا و كور مادرزاد و مبتالى به پيسى را 
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دهد كه مقامى مافوق  جتلى رمحت خاص حق كه افقش عبادت و بندگى واقعى است، انسان را چنان مورد عنايت قرار مى
ايتاً متخلق به اخالق اهلى شود و رنگ اهلى به خود گريد، رنگى   مهه موجودات پيدا كند و از ملك و ملكوت برتر رود و 

  .كه نيكوترين رنگ است

َغةَ  َغةً  ِصبـْ   .»2« ...اللَِّه َو َمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصبـْ

  ...رنگ خدا را كه اسالم است، انتخاب كنيد و چه كسى رنگش نيكوتر از رنگ خداست؟: به يهود و نصارى بگوييد

  رنگ باقى صبغة اللَّه است و بس
 

  غري آن بربسته دادن هم چون جرس

  رنگ صدق و رنگ تقوا و يقني
 

 «3»  باقى بود بر عابدينتا ابد 

  

   تفسري رنگ اهلى

خواهند بدانند اين رنگى كه در قرآن به عنوان رنگ خدا مطرح شده به چه معناست؟ بايد گفت حضرت حق از  مهه مى
   مهه جهت خاىل از عيب و نقص است و هر كماىل از كماالت و هر صفىت از اوصافش

______________________________  
  .49): 3(آل عمران  -)1(

  .138): 2(بقره  -)2(

  .مولوى، مثنوى معنوى -)3(

  200: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

ايت براى رشد و تربيت انسان و  ايت است و دين جامع و كامل كه مهان اسالم است از افق آن كماالت ىب ىب
ده وجود و توان و قلمرواش با متدين شدن رساندن اين موجود به كماالت اليق خودش طلوع كرده است و انسان در حمدو 

ها بكوشد و متخلق به اخالق اهلى   به دين خدا تا جاىي كه مّيسر است در جنات خويش از نقايص و عيوب و كاسىت
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گردد، در حقيقت رنگ خدا به خود گرفته و به دايره صبغة اللَّه وارد شده و از اين راه به كسب مقامات و درجاتى فوق 
  .ت نايل آمده استمهه خملوقا

  .حضرت حق مالك امللوك است

  .»1«  اْلَمِلِك اْلُقدُّوِس اْلَعزِيِز احلَِْكيمِ ... 

  .ناپذير و حكيم است ايت پاكيزه و تواناى شكست خداىي كه فرمانرواى هسىت و ىب... 

   نقش عبادت و بندگى بر نفس

وشى و رنگ پذيرى از شيطان تواند از طريق عبادت و بندگى خالصانه، بر نفس خو  انسان مى د حاكم شود و آن را از 
ايت پس از مالكيت بر نفس،  و هوا و هوس باز دارد و با تداوم بندگى و عبادت از نقايص و عيوب پاك گرداند و در 

  .مالك در تصرف نسبت به امور تكوينيه گردد

   ترين امور باارزش است در طول مالكيت مالكيت بر نفس كه از عاىل

______________________________  
  .1): 62(مجعه  -)1(

  201: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

زند جلوه اراده  و پادشاهى خداست نه موازى يا معارض با آن و به اين معناست كه مهه كارهاى مثبىت كه از انسان سر مى
  .و پادشاهى حق و در چهارچوب رضايت حضرت حمبوب و مقيد به لطف و رمحت اوست

رسد   كند و به مقام واليت اللهى مى هاى آن است كه انسان خود را تصفيه مى از طريق مهني مالكيت بر نفس و خواهش
شت و درجات و مقامات عاليه است و ابزار آن مالكيت هم قوانني و دستورات و  كه نتيجه آخرتى آن رضوان و 

شود و مهه آن را رمحت ويژه حق در اين دنيا و در  فته مىاحكام اهلى است كه به وسيله انسان با خلوص نيت به كار گر 
  .سازد آن دنيا براى آدمى فراهم مى

عُروُف َهِديٌَّة ِمّىن إىل«
َ
  .»1« »َعْبِدَى اْلُمؤِمِن َفإْن قَِبَلَها َفِربَْمحَِىت َوَمّىن َوإْن َردََّها َعَلىَّ َفِبَذنِْبِه ُحرَِمَها َوِمْنُه َالِمّىن   امل
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ام، پس اگر آن را پذيرفت به سبب  اوامر و نواهى و احكام من هديه و لطفى است از سوى من به بنده مؤمن اين دين و
رمحت من پذيرفته و لطفى از جانب من به اوست و اگر آن را رّد كرد و نپذيرفت به خاطر گناهان خودش از آن حمروم 

  .شده است نه از طرف من

  :شود احكام آمساىن آب زالل و پاكى است كه براى طهارت و ترقى ما نازل مىهاى تربيىت اهلى و  ترديد برنامه ىب

  َو يـُنَـزُِّل َعَلْيُكْم ِمَن السَّماِء ماءً لُِيَطهِّرَُكْم ِبِه َو يُْذِهَب َعْنُكْم رِْجزَ ... 

______________________________  
لس احلادى والثالثون، حديث 259: األماىل، شيخ مفيد -)1( ، حديث 1، باب 342/ 12: ؛ املستدرك1، ا

14238.  

  202: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1« ...الشَّْيطانِ 

ها پاك كند و وسوسه شيطان را كه از بدترين كثافات  و برايتان آىب از آمسان نازل كرد تا مشا را به وسيله آن از آلودگى... 
  ...است از مشا برطرف منايد

كند و  رود، از روى رغبت و شوق انفاق مى گريد، خالصانه حج مى عاشقانه روزه مى شخصى كه مأنوس با مناز است،
اش  خالصه عامل به دستورات حق است و سراسر معرفت و صفا و كرامت است، از خدا رنگ گرفته و ارزش وجودى

  .ها و خملوقات است مافوق مهه ارزش

  .چنني انساىن با خداست و قطعاً خدا هم با اوست

  .»2« »اَن للَِّه َكاَن اللَُّه لَهُ َمْن كَ «

  .از طرىف هر كه با خداست و با حضرت او معيت دارد خدا هم از هر جهت متكفل امور اوست

  .»3« ...أَ لَْيَس اللَُّه ِبكاٍف َعْبَدهُ 

  ...اش در مهه امور كاىف نيست؟ آيا خدا براى بنده
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 با عبادت ىن توان اللَّه شد
 

 اللَّه شدتوان موسى كليم  مى

  

رمحت اهليه در جلوه ابتداىي به صورت قوانني، مقررات و دستورات و احكام و در يك كلمه به صورت دين كامل و جامع 
   است كه

______________________________  
  .11): 8(انفال  -)1(

  .2، ذيل حديث 36، باب 319/ 82: حبار األنوار -)2(

  .36): 39(زمر  -)3(

  203: رمحت اهلى، صهاى  جلوه

چون آب پاك باران از آمسان معىن نازل شود تا انسان را به پاكى و سالمت و صحت و كرامت و اوج انسانيت  هم
  .برساند

هاى مادى و زميىن و  ديىن كه از جانب خدا براى تربيت و ترقى و رشد و تكامل انسان نازل شده قابل مقايسه با فرهنگ
دين از طرف خدا آمده تا مرغ جان را به اعال مرتبه ملكوت پرواز دهد و ميان انديشه و . پخت بشر نيست اديان دست

فكر با معارف اهليه پيوند اجياد منايد و باطن و روح را از عيوب و نواقص شفا دهد و آدمى را به صفات اهلى متصف كند 
ايره لقا تقويت منايد و او را مملوك خدا و از و اراده انسان را براى رسيدن به مقام قرب و درجه وصال و نقطه كمال و د

  .طرف ديگر مالك ما سوى اللَّه كند

 فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد
 

 «1» كرد ديگران هم بكنند آنچه مسيحا مى

  

   اى مگر آدم نديده
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ره گرفتم، از خدمت يكى از اولياء خدا كه براسىت متصف به صفات ملكوتى بود رسيدم و از زيارت آن نفس  قدسى 
نظري و عاشق و شيداى حق و عامل عامل و عابد واصل، حاج شيخ حممد  مجله مطالىب كه برامي فرمود اين بود كه عارف كم

  .ارى مهراه با كارواىن از جنف براى زيارت امام حسني عليه السالم به سوى كربال حركت كرد

   اى خانه هوهدر مسري راه براى اسرتاحت و غذا خوردن كنار ق

______________________________  
  .حافظ شريازى -)1(

  204: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

اى از خارج  خانه مشغول غذا خوردن شدند و شيخ هم در گوشه حصريى و حمقر اطراق كردند، مسافران ميان قهوه
  .اش را باز و مشغول خوردن نان خشك و خاىل از خورش شد خانه گره سفره قهوه

يب زدند، كبوتر  كبوترى در بني شرتان خوابيده در حال برچيدن دانه بود، افراد كاروان شرتها را براى برخاسنت و حركت 
  .زير پاى شرتان ماند و در هم كوبيده شد

شيخ از اين حادثه ناراحت و پريشان گشت و در باطن از اين كه در اين سفر زيارتى آن هم زيارت حضرت امام حسني 
  .العاده غمناك و افسرده شد گناهى چنني اتفاىف رخ داد فوق السالم براى كبوتر ىب عليه

پيش آمد و كبوتر مرده را كه استخوان و گوشتش در هم كوبيده شده بود از روى زمني برداشت و به طرف حرم امام 
  :كبوتر كرد و گفتحسني عليه السالم ايستاد و با توسل خالصانه به حضرت سيدالشهدا عليه السالم رو به  

  !دوست دارم پر بكشى و بروى، كبوتر جان گرفت و پركشيد و رفت

يكى از مهراهان از اين كرامت بسيار تعجب كرد و شگفت زده شد، آن عارف عاشق كه به مقام مالكيت بر نفس و 
  اى؟ درجه واليت رسيده بود به او گفت تعجىب ندارد مگر آدم نديده

اى را جان دهيم اما قدرت دارمي كه كبوتر نفس خود را كه زير پاى شهوات و   ندارمي تا پرنده مردهما گر چه فعًال قدرت 
گناهامنان در هم كوبيده شده با توسل به اهل بيت عليهم السالم و اتصال به توبه واقعى و قرار گرفنت در گردونه عبادت و 

  .طاعت و خدمت به خلق زنده كنيم
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  205: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

   صفاى دل. 13

رساند و  آن حقيقت پر قدرتى كه انسان را به مقام قرب مى. از فوائد عبادت و بندگى پاكى دل و طهارت جان است 0
سازد، پاكى دل است و آن به بركت عبادت از راه جنات دادن باطن از تعلقات غري منطقى  زمينه لقاء اللَّه را فراهم مى

ادن بر سر هر چه انسان را از خدا  خود خواهى بدست مى مادى و جدا شدن از خودپرسىت و آيد و در يك كلمه پا 
  .دارد، خواه مال يا مقام يا ُحبِّ نفس و يا امور ديگر باشد باز مى

هاى عبادى براى پاكى انسان و طهارت دل اوست، براى اثبات  انساىن حمبوب خداست كه پاك دل و طاهر باشد و برنامه
خواهد مشا را پاك  خدا مى: فرمايد ست دقت شود كه خدا در پايان آيه شريفه مربوط به وضو و تيمم مىاين ادعا كاىف ا

  .سازد

  .»1«  لَُّكْم َتْشُكُرونَ ما يُرِيُد اللَُّه لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرٍَج َو لِكْن يُرِيُد لُِيَطهِّرَُكْم َو ِلُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلعَ ... 

ها پاك كند و نعمتش را  خواهد مشا را از آلودگى خواهد با احكامش بر مشا تنگى و مشقت قرار دهد، بلكه مى خدا منى ...
  .بر مشا متام منايد، تا سپاس گزاريد

   حكمت برخى از تكاليف اهلى

   هاى سعى و صفا و مروه يكى از حكمت: در روايات آمده است كه

______________________________  
  .6): 5(مائده  -)1(

  206: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

و هروله و دويدن ميان دو كوه آن است كه باد غرور و تكرب از دماغ مردم، البته مردمى كه دچار غرور و تكربند خارج 
  .شود

  .»1« »ليذّل اَجلّبارين«
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  .سعى و صفا و مروه و هروله براى اين است كه متكربان را خوار و فروتن كند

راز دستورات حق طهارت ضمري است و اين طهارت حمبوب ذات اقدس : گويد از بزرگان در توضيح اين مطلب مىيكى 
  .حق است

هر آينه مسجدى كه از روز اول بر پايه تقوا بنيان گذارى شده است، شايسته است در آن اقامه : در قرآن جميد آمده است
دوست دارند پاكى مهه جانبه پيدا كنند و خدا پاكان را دوست  عبادت داشته باشيد، در اين مسجد مرداىن هستند كه

  .دارد

  .»2«  ِمْن أَوَِّل يـَْوٍم َأَحقُّ َأْن تـَُقوَم ِفيِه ِفيِه رِجاٌل حيُِبُّوَن َأْن يـََتَطهَُّروا َو اللَُّه حيُِبُّ اْلُمطَّهِّرِينَ   َلَمْسِجٌد أُسَِّس َعَلى التـَّْقوى... 

تر است كه در آن به مناز و عبادت بايسىت، در آن  خنستني روز بر پايه تقوا بنا شده شايسته قطعاً مسجدى كه از... 
  .مرداىن هستند كه خواهان پاكيزگى و طهارت جسم و جان هستند؛ و خدا پاكيزگان را دوست دارد

  شود و از انسان اگر بكوشد تا به طهارت برسد، حمبوب خدا مى

______________________________  
  .6، حديث 6، باب 166/ 47: ؛ حبار األنوار496/ 2: علل الشرايع -)1(

  .108): 9(توبه  -)2(

  207: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .شود طرف ديگر هم حمبوب مهه هسىت مى

  .»1« »َحمُْبوبًَة ِىف َأْرِضَك َوَمساِئك«

  ..در زمني و آمسانت مرا حببوب قرار بده

  .شود و نظام آفرينش در خدمت او نباشدممكن نيست انسان حمبوب خدا 

  .ها فاتح و پريوز است و هيچ عاملى قدرت شكست او را ندارد حمبوب حق در مهه ميدان
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طهارت مهه جانبه و به ويژه پاكى باطن از چنان ارزشى برخوردار است كه سبب رسيدن انسان به حقايق آيات قرآن و 
  :معارف اهليه و باطن كتاب اهلى است

  .»2«  سُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ ال ميََ 

  .جز پاك شدگان از هر نوع آلودگى به حقايق و اسرار و لطايف آن دسرتسى ندارند

ا عمل كنيد، وضو، مناز،  به مهه ما فرمان داده اند كه به اندازه توان و طاقت خود از اسرار عبادات آگاه شويد و به آ
ا و عمل  اهلى است و هر يك را اسرار و حكمت روزه، حج و ديگر تكاليف از احكام واجب هاىي است كه با فراگريى آ

  .شكفد شود و گل حريت و آزادى از سرزمني وجود انسان مى بر پايه شان، طهارت دل حاصل مى

  :كند شيخ صدوق روايت مى

______________________________  
  .زيارت امني اللَّه -)1(

  .79): 56(واقعه  -)2(

  208: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

گفتند، روزى دو  هاى مردم پاسخ مى پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله پس از مناز صبح در مسجد نشستند و به پرسش
  .نفر نوبت گرفتند تا سؤاالتى را مطرح كنند

چون مشا اهل كرم و ايثار  گر چه مشا پيش از آن برادر آمديد وىل نوبت خود را به او بدهيد،: رت به نفر اول فرمودحض
حضرت با اين كار خود ادب رعايت نوبت يكديگر را به ملت  -هستيد و او براى رفنت به خاطر كار الزم عجله دارد

  .يا رسول اللَّه مشا بفرماييد: ايد يا خود مشا؟ عرض كردند براى چه آمده: من بگومي: سپس فرمودند -آموختند

  :ها را پاسخ دادند حج و ديگرى براى آموخنت مسائل وضو آمده، آنگاه پرسش يكى براى يادگريى مسائل: فرمود

  .ها و مسح سر و پا شسنت صورت و دست: وضو يعىن
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كنم كه با صورت پاك به سوى تو  ام شستشو مى هر گناهى را كه با اين صورت اجنام داده! خدايا: شسنت صورت يعىن
  .رمعبادت آورم و با پيشاىن پاك سر به خاك بگذا

ا را با شسنت  از گناه دست كشيدم و گناهاىن را كه با دست هامي مرتكب شده! خدايا: ها يعىن شسنت دست ام، آ
  .كنم هامي پاك مى دست

ا را از سر به دور  ام تطهري مى سرم را از هر خيال باطل و هوس خام كه در سر پرورانده: مسح سر يعىن كنم و آ
  .اندازم مى

   كشم و اين پا را از هر گناهى از جاى بد رفنت پا مىمن : مسح پا يعىن

  209: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1«  منامي ام پاك مى كه با آن مرتكب شده

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

  .»2« »آثَاِر الُوُضوءِ َحيُشُر اللََّه َعزَّ َوَجلَّ امَِّىت يَوَم الِقَياَمِة بـَْنيَ اُألَمِم ُغرّاً ُحمَجَِّلَني ِمْن «

  ..كند و اين بر اثر وضوى آنان است ها ممتاز و نوراىن حمشور مى خدا امت مرا در قيامت ميان ساير امت

  :حضرت امام صادق عليه السالم به حممد بن سنان فرمود

گناه كند و با شود انسان با چشم   حكمت وضو اين است كه انسان با اعضاى پاك متوجه خداوند سبحان گردد، آيا مى
  مهان چشم و صورت متوجه خدا شود؟

َا الِكرَاَم الَكاتِِبَني، فـََغْسُل الَوْجِه   َفلِقَياِمِه بـَْنيَ َيَدِى اللَِّه تـََعاىل... إنَّ ِعلََّة الُوُضوِء « َواْسِتقَباِلِه إيّاُه ِجبََوارِِحِه الظّاِهَرِة َوُمالقَاتِِه ِ
  .»3« »...ْسُل الَيَدْيِن ِليـَُقلِّبَـُهَما َوَيرَغَب َِِما َويَرَهَب َويـََتَبتََّل لِلسُُّجوِد َواُخلُضوِع َوغَ 

به خاطر قيام عبد در پيشگاه خداى متعال و روى آوردنش به سوى خدا با مهه اعضاء ظاهرى و ... به راسىت علت وضو 
   نويسند، پس شسنت صورت مالقاتش مهراه با آن اعضاء با فرشتگان باكرامىت است كه اعمال او را مى
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______________________________  
  .3، حديث 2، باب 3/ 96: ؛ حبار األنوار2138، باب فضائل احلج، حديث 202/ 2: من الحيضره الفقيه -)1(

  .11، حديث 2، باب 237/ 77: ؛ حبار األنوار100/ 1: دعائم االسالم -)2(

، حديث 15، باب 39/ 1: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 33، باب 88/ 2: عيون أخبار الرضا عليه السالم -)3(
1034.  

  210: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

ا را در دعا و نيايش با خدا جاجبا   براى آن است كه با آن سجود و فروتىن آورد و شسنت دو دست براى اين است كه آ
ا به سوى پروردگارش رغبت منايد   .كند و به وسيله آ

  .يابند كنند حقيقت عبادت را نيز جز افراد پاك درمنى ا جز افراد با طهارت، ملس و مس منىاگر حقيقت قرآن ر 

  .كند و در حال عبادت هيچ چيزى وى را به خود مشغول خنواهد كرد عبادت در كام انسان پاك لّذت اجياد مى

اگر كسى . آن الزم استدر وضو، شسنت با آب تنها كاىف نيست، بلكه شسنت با نيت خالص و با توجه به اسرار 
براى وضو گرفنت و امتثال امر تو و بپا داشنت مناز و براى اين كه با وجودى پاك بر ! صورت را با اين نيت بشويد كه خدايا

كنم، او در حقيقت به خبشى از اسرار عبادت پى برده و با فرشتگان  شومي و پاك مى خاك بيفتم صورمت را از هر گناه مى
  .ستمالقات منوده ا

  .انسان بايد با فكرى پاك و نيىت خالص و اعضا و جوارحى طاهر به سوى خدا برود تا از عبادت لّذت بربد

   حتصيل يقني. 14

تر باشد عبادت  عبادت و يقني نسبت به يكديگر تأثري متقابل دارند، مهان گونه كه هر چه تقوا، اعتقاد و يقني سالك قوى
تر گشته، يقينش  مهان طور هر چه انسان بيشرت عبادت كند و رياضت بكشد، ورزيدهتر است  اش بيشرت و عميق و بندگى

   تر خواهد شد، البته در اين زمينه قوى

  211: هاى رمحت اهلى، ص جلوه
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  :كند و گرنه يارى و كمك حضرت حق انسان را بدرقه مى

  گر كه از جانب معشوق نباشد كششى
 

 كوشش عاشق بيچاره به جاىي نرسد

  

  :فرمايد قرآن در اين زمينه مى

  .»1« ...َو الَِّذيَن جاَهُدوا ِفينا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلنا

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

  .دا بايد از جانب عبد حركىت باشد تا از سوى خدا بركىت ويژه عنايت شوددر ابت

فضيل عياض بر اثر يك جوامنردى مورد رمحت و دستگريى حق قرار گرفت، خسى بود و كسى شد، ابوذر يك چوپان و 
ه به مقامات و سلمان يك غالم بود، وىل بر اثر بندگى حق و تالش مثبت در حمضر خامت پيامربان صلى اهللا عليه و آل

  .درجات باالىي رسيدند

موسى عليه السالم از ستم فرعون به مدين فرار كرد، گرسنه و تشنه بود وىل تشنگان را سرياب كرد و بدون اين كه نظر 
اى به دخرتان شعيب عليه السالم كه در بيابان تنها بودند بيفكند زير سايه درخىت پناه برد و دست به  خائنانه و بلهوسانه

  :عا برداشت كهد

  .»2« َربِّ ِإينِّ ِلما أَنـْزَْلَت ِإَيلَّ ِمْن َخْريٍ َفِقريٌ ... 

  .كىن، نيازمندم به آنچه از خري بر من نازل مى! پروردگارا... 

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

  .24): 28(قصص  -)2(

  212: هاى رمحت اهلى، ص جلوه
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مشكل يك جوان غريب، سرمايه و اشتغال و ازدواج و مسكن . و عفت خدا مشكالتش را حل كرد بر اثر آن فداكارى،
هاى مادى آنكه خدا سايه يك  تر از آن نعمت است كه خدا مهه آن را براى آن جوان مؤدب و پاكدامن حل فرمود و مهم

و قرار داد و موسى عليه السالم حدود استاد اخالق و مرّىب معصوم و معلم دلسوزى چون شعيب عليه السالم را بر سر ا
ايتاً به مقام اولوالعزمى رسيد   .ده سال در اردوى تربيىت و خودسازى به عنوان ميهمان يك پيامرب، رياضت كشيد و 

  :فرمايد اى در قرآن جميد در مهني موضوع بسيار گوياست كه مى آيه

  .»1«  َعْل َلُكْم فـُْرقاناً َو يَُكفِّْر َعْنُكْم َسيِّئاِتُكْم َو يـَْغِفْر َلُكْم َو اللَّهُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَتـَُّقوا اللََّه جيَْ 

اگر در مهه امورتان از خدا پروا كنيد، براى مشا بيناىي و بصريتى ويژه براى تشخيص حق از باطل قرار ! اى اهل اميان
  .آمرزد؛ و خدا داراى فضل بزرگ است كند و مشا را مى مىدهد و گناهانتان را حمو  مى

   حكايت عامر بن عبداللَّه قيس

ها هنگام غروب  در يكى از جنگ. عامر بن عبد اللَّه قيس از مسلمانان پارسا و وارسته و جزء قهرمانان صدر اسالم است
اى رفت و به عبادت و دعا و مناجات  پهآفتاب، تنهاى تنها وارد نيزارى شد، اسب خود را در نيزار بست و باالى ت

  .پرداخت

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

  213: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

سه چيز از تو ! خدايا: گويد من او را زير نظر داشتم و شنيدم در دعا و مناجاتش مى: گويد يكى از سربازان اسالم مى
خواهم تو را عبادت كنم،  ايت كردى، سومى آن را نيز به من مرمحت كن تا آنگونه كه مىخواستم، دو چيزش را به من عن

از اين سخن بگذر و بگو بدامن كه آن سه : گويا مراقب من بودى، چرا چنني كردى؟ گفتم: ناگاه متوجه من شد و گفت
  .اش را اجابت فرموده و يكى را عنايت نكرده است خواسته چيست؟ كه خدا دو خواسته

  :ام به كسى نگو، سپس گفت ابتدا از من عهد و پيمان گرفت كه تا زنده
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اولني تقاضامي اين بود كه حمبت و عالقه به زنان را از دمل بريون كند، زيرا از هيچ چيز مهچون طغيان غريزه جنسى در 
  .اند مان و ديوار در نظرم يكسانام برآورده شده است و اكنون ناحمر  ترسيدم، اين تقاضا و خواسته آسيب رساىن به دينم منى

  .يامب ام نرتسيدن از غري خدا بود كه اينك خود را اينچنني مى دومني خواسته

خواهم خدا را عبادت كنم وىل اين خواسته و  سومني تقاضامي اين بود كه خدا خواب را از من بگريد تا آنگونه كه مى
  !تقاضامي برآورده نشد

  چرا گرياىن؟: گريست، پرسيدند احتضار مىعامر بن عبداللَّه هنگام 

ام از ترس مرگ و يا عالقه به دنيا نيست، بلكه براى آن است كه از لّذت بندگى و روزه در روزهاى گرم و  گريه: گفت
  .»1«  شوم هاى سرد حمروم مى دارى در شب شب زنده

______________________________  
  .80 - 75/ 7: الطبقات الكربى -)1(

  214: هاى رمحت اهلى، ص هجلو 

  :خوانيم در خطبه متقني در وصف يقِني پارسايان به عامل غيب مى

  .»1« »نَ فـَُهم َواَجلنََّة َكَمْن َقْد َرآَها فـَُهْم ِفيَها ُمنَـعَُّموَن، َوُهْم َوالّناُر َكَمْن َقْد رَاَها فـَُهْم ِفيَها ُمَعذَّبُو «

شت چنان اند و با عذاب دوزخ چنان اند كه گوىي آ ن را  چشم ديده و در آن غرق نعمت اند كه گوىي آن را به آنان با 
  .اند مشاهده كرده و در آن معذب

  :خوانيم و در خبشى ديگر مى

  .»2« »...َلُه قـُوًَّة ِىف ِديٍن َوَحزماً ِىف ِلٍني َوإميَاناً ِىف َيِقٍني   َفِمن َعَالَمِة أَحِدِهْم أنََّك َترى«

گرشان آن است كه هر كدام را داراى نريومندى در دين و دورانديشى با نرمى و اميان مهراه با يقني هاى دي از نشانه
  .بيىن مى

   وسيله فالح و سعادت. 15
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  .هر موجودى در اين عامل هسىت با تالش و كوشش و مبارزه با موانع، خواستار رستگارى است

كلوخ و ِگل و موانع ديگر مواجه است، از طرىف با جذب نور   آورد با خاك و سنگ و يك دانه كه از زير خاك سر در مى
زند تا از خاك سر برآورد و به جاىي كه بايد  خورشيد و آب و خاك رو به رشد است و از طرف ديگر موانع را كنار مى

  اى از برسد خود را برساند و اگر حلظه

______________________________  
  .5، حديث 14، باب 315/ 64: ؛ حبار األنوار193، خطبه 303: ج البالغة -)1(

  .50، حديث 14، باب 315/ 64: ؛ حبار األنوار193، خطبه 303: ج البالغة -)2(

  215: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .خودسازى و تكاپو باز ماند، شروع پژمردگى آن است

كادح اىل رّب است و با رنج و زمحت به سوى   اش انسان نيز مانند ساير موجودات از آغاز زندگى تا پايان حيات دنيوى
اش زماىن است كه به خوشنودى و رضاى حق برسد و  باشد و بايد بداند كه فالح و رستگارى حقيقى حق در حركت مى

شت عنربسرشت شود جايگاه ابدى   .اش 

و رستگارى و سبب سعادت قرآن كرمي عبادت و بندگى و اجنام خريات و مربّات و خدمت به بندگان خدا را مايه فالح 
  :داند دنيا و آخرت مى

  .»1«  يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َو اْسُجُدوا َو اْعُبُدوا َربَُّكْم َو افْـَعُلوا اْخلَيـَْر َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 

  .جنام دهيد تا رستگار شويدركوع به جا آوريد و سجده مناييد و پروردگارتان را عبادت كنيد و كار نيك ا! اى اهل اميان

  :فرمايد و در سوره معارج مى

كند و  قرارى مى صرب آفريده شده است، هنگامى كه بدى و زياىن به او رسد سخت ىب ترديد انسان طبعاً حريص و ىب ىب
شان حقى معني و چون خري به او برسد خبل ورزد مگر منازگزاران واقعى، آنانكه بر منازشان مداومت دارند و آنانكه در اموال

ترديد  معلوم براى سائل و حمروم است و آنانكه روز قيامت را تصديق دارند و آنانكه از عذاب پروردگارشان ترسانند، ىب
   عذاب پروردگارشان را اميىن نيست
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______________________________  
  .77): 22(حج  -)1(

  216: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

شهوت از گناه است، مگر نسبت به مهسرانشان و كنيزانشان كه در اين زمينه بر آنان مالمت و و آنكه نگهدارنده اندام 
ترديد از متجاوزان و ستمكاران است و آنانكه امانات و پيمانشان  سرزنش نيست و هر كه از شهوت حالل جتاوز كند ىب

دارند و آنانكه مهواره بر منازهايشان حمافظت » در دادگاه عدل اسالمى«كنند و آنانكه قيام به شهاداتشان  را رعايت مى
شت گرامى خواهند بود منايند، اينانند كه در باغ مى   .»1« هاىي از 

______________________________  
نَساَن ُخِلَق َهُلوعاً « -)1( َصَالِِْم   الَِّذيَن ُهْم َعَلى* ْلُمَصلِّنيَ ِإالَّ ا* َوِإَذا َمسَُّه اْخلَيـُْر َمُنوعاً * ِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوعاً * ِإنَّ اْإلِ

قُوَن ِبيـَْوِم الدِّينِ * لِلسَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ * َوالَِّذيَن ِىف أَْمَواهلِِْم َحقٌّ َمْعُلومٌ * َداِئُمونَ  م * َوالَِّذيَن ُيَصدِّ َوالَِّذيَن ُهم ِمْن َعَذاِب َرِِّ
ْم َغيْـ * ُمْشِفُقونَ  َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت َأْميَانـُُهْم َفِإنـَُّهْم َغيـُْر   ِإالَّ َعَلى* َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظونَ * ُر َمْأُمونٍ ِإنَّ َعَذاَب َرِّ
ِِْم َوَعْهِدِهْم * َورَاَء ذِلَك َفأُولِئَك ُهُم اْلَعاُدونَ   َفَمِن ابـْتَـَغى* َمُلوِمنيَ  ِِْم قَاِئُمونَ * رَاُعونَ َوالَِّذيَن ُهْم ِألََمانَا * َوالَِّذيَن ُهم ِبَشَهادا

  .35 - 19): 70(معارج » أُولِئَك ِىف َجنَّاٍت ُمْكَرُمونَ * َصَالِِْم ُحيَاِفُظونَ   َوالَِّذيَن ُهْم َعَلى

  217: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

   روزه سبب جلب رمحت

قربت به درگاه اهلى اجنام پذيرد مايه جلب رمحت اهلى است و گرچه متام عبادات و هر عملى كه با نيت خالص و به قصد 
سازد،  دهد و حيات بشر را به نور معرفت روشن مى انسان را در دامان پر مهر و عطوفت و رمحت و نعمت ربوىب قرار مى

  .اند ده شدهاما بعضى از عبادات در كالم گهربار ائمه اطهار عليهم السالم به صورتى ويژه مايه جلب رمحت اهلى مشر 

ا و دست يافنت به متام زواياى عبادات امكان ذكر متام عبادات در اين خمتصر منى پذير نيست، اما  گنجد و درك حقيقت آ
به مقتضاى اين نوشتار به عبادت پر ارزش روزه كه مورد عنايت خاص اهل بيت عليهم السالم به عنوان عبادتى براى 

  .شود ر سفره پر نعمت حضرت حق اشاره مىرسيدن به رمحت اهلى و نشسنت بر س

  :امتياز روزه در اين حبث از ميان متام عبادات به اعتبار دو حقيقت است
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روزه عبادتى است كه نه تنها براى امت حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله بلكه براى امم سابقه نيز سبب  - 1
  .ه شده استجلب رمحت بوده و عبادتى خاص براى پرستش حضرت حق مشرد

   يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّياُم َكما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكمْ 

  218: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1«  َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 

  .د، تا پرهيزكار شويدروزه بر مشا مقّرر و الزم شده، مهانگونه كه بر پيشينيان مشا مقّرر و الزم ش! اى اهل اميان

  .آمده است -حىت بعد از حتريف -شواهد تارخيى فراواىن بر اين مطلب وجود دارد كه در منابع مذاهب ديگر

آيد كه روزه در ميان يهود و نصارى بوده و اقوام و ملل ديگر هنگامى كه با غم و اندوه  از تورات و اجنيل فعلى چنني برمى
  .»2« گرفتند د و قوم يهود به هنگام توبه و طلب خشنودى خداوند روزه مىگرفتن شدند روزه مى مواجه مى

  .»3«  آيد كه موسى عليه السالم چهل روز روزه داشته است از خبشى از تورات چنني برمى

  .گرفتند شود روزه مى نيز چنانكه از اجنيل استفاده مى »5«  و حواريون مسيح »4«  حضرت مسيح

گهربار ائمه اطهار عليهم السالم به عنوان ماه رمحت، ماهى كه درهاى رمحت در آن باز   از ماه رمضان در كالم - 2
  .ياد شده است... شود و  مى

  :خواندند حضرت امام سجاد عليه السالم در هر روز از ماه مبارك رمضان اين دعا را مى

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

  .427: قاموس كتاب مقدس -)2(

  .9، مشاره 9سفر تثنيه، فصل : تورات -)3(

  .2و  1، مشاره 4اجنيل مىت، باب  -)4(
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  .35 -33، مشاره 5اجنيل لوقا، باب  -)5(

  219: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

َْغِفَرِة والرَّْمحَةِ الّلُهمَّ ِإنَّ هذا َشْهُر َرَمَضاَن َوهذا َشهُر الصياِم َوهذا َشهُر اإلنابَِة َوهذا َشْهُر الّتوبَِة َوهذا «
  .»1« »َشْهُر امل

اين ماه، ماه رمضان است و اين ماه، ماه روزه است و اين ماه، ماه بازگشت است و اين ماه، ماه توبه است و ! خدايا
  .اين ماه، ماه مغفرت و رمحت است

  :فرمايند حضرت امام باقر صلى اهللا عليه و آله مى

كردند و  انداختند صورت خود را به طرف قبله مى هنگامى كه به هالل ماه رمضان نظر مىرسول خدا صلى اهللا عليه و آله 
  :فرمودند كردند و مى و بعد رو به سوى مردم مى... خواندند  دعائى مى

سِلمني«
ُ
  .»2« »...أبواُب الرَّْمحَِة إذا َطَلَع ِهالُل َشْهِر َرمضاَن ُغّلت َمَرَدُة الَشياِطني َوفُِتَحْت أبواُب اجلِنان، و ! يا َمْعَشَر امل

ا شوند، و درهاى  هنگامى كه هالل ماه رمضان طلوع كند پريوان شيطان ها به غل و زجنري كشيده مى! اى گروه مسلما
شت   .شود ها و رمحت باز مى آمسان و 

  :فرمايند حضرت امام رضا عليه السالم مى

  .»3« »لّرْمحَةِ َشْهُر َرَمضاَن َشْهُر البـَرََكِة َوَشْهُر ا... «

  .ماه رمضان، ماه بركت و ماه رمحت است

______________________________  
  .7، حديث 75/ 4: الكاىف -)1(

  .27، حديث 46، باب 360/ 93: ؛ حبار األنوار1833، حديث 96/ 2: الفقيه -)2(

  .46، باب 241/ 93: حبار األنوار -)3(

  220: هاى رمحت اهلى، ص جلوه
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حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله در آخرين مجعه ماه شعبان نيز به اين مطلب اشاره دارد كه حضرت خطبه معروف 
  :فرمودند

ْغِفرَةِ ! أيـَُّها الّناس«
َ
  .»1« »َقْد أقْـَبَل إلَْيُكْم َشْهُر اللَِّه بِالبـَرََكِة َوالرَّْمحَِة َوامل

  .روى كرده است ماه خدا با بركت و رمحت و آمرزش به سوى مشا! اى مردم

  .شود اى از حقيقت اين عبادت پر بركت اشاره مى اى به گوشه در اين خبش بعد از ذكر مقدمه

  انواع نعمات اهلى در دنيا

  :ما در طول حيات و زندگى بر پايه رمحت حق از دو نعمت برخوردارمي

   ها و امدادهاى ويژه نعمت. 1

رسد و در ما زمينه به وجود آمدن رشد و كمال و طهارت  اًء به ما مىيكى تفضالت خدا و امدادهاى غيىب اوست كه ابتد
آورد، به صورتى كه ما با شوق و رغبت به سوى مؤدب شدن به آداب اهلى و حقايق تربيىت و طهارت  و پاكى را فراهم مى

  .آييم و پاكى به حركت مى

  :كند اش اشاره مى قرآن جميد به اين نوع نعمت در آيات كرميه

   ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد أََبداً َو لِكنَّ اللَّهَ   َلْو ال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َو َرْمحَُتُه ما زَكى وَ ... 

______________________________  
لس العشرون، حديث 93: األماىل، شيخ صدوق -)1(   .25، حديث 46، باب 356/ 93: ؛ حبار األنوار4، ا

  221: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1« يـُزَكِّي َمْن َيشاءُ 

شد، وىل خدا  و اگر فضل و رمحت خدا بر مشا نبود، هرگز احدى از مشا از عقايد باطل و اعمال و اخالق ناپسند پاك منى
  .كند؛ و خدا شنوا و داناست هر كه را خبواهد پاك مى



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

 

  :فرمايد و نيز مى

  .»2« َالتـَّبَـْعُتُم الشَّْيطاَن ِإالَّ َقِليًال َو َلْو ال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َو َرْمحَُتُه ... 

  .كرديد و اگر فضل و رمحت خدا بر مشا نبود، يقيناً مهه مشا جز اندكى از شيطان پريوى مى... 

  .در رابطه با اين واقعيت در فصول گذشته اين نوشتار به طور گسرتده مطالىب مورد حبث قرار گرفت

   هاى پاداشى نعمت. 2

ا به عنوان نعمت هاىي است كه مى هاى اهلى نعمت نعمتنوع ديگر از  هاى پاداشى  توان با تكيه بر آيات و روايات از آ
  .ياد كرد

گشايد و غمى از دىل  خيزد و گرهى از كار كسى مى دارد و به عبادتى برمى هنگامى كه انسان گامى در راه خدا برمى
يكى از . شود كند، مستحق پاداش اهلى مى به بندگان حق مى منايد و خدمىت دارد و به مستمندى رسيدگى مى برمى

هاى حضرت او در اين دنيا فراهم منودن زمينه فالح و رستگارى است كه برخى از آيات شريفه قرآن جميد به  پاداش
   صراحت

______________________________  
  .21): 24(نور  -)1(

  .83): 4(نساء  -)2(

  222: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .منايد در رابطه با اين موضوع حقايقى را گوشزد مى

  .»1«  ٍء َعِليمٌ  َو َمْن يـُْؤِمْن بِاللَِّه يـَْهِد قـَْلَبُه َو اللَُّه ِبُكلِّ َشيْ 

  .كند؛ و خدا به مهه چيز داناست و هر كس به خدا اميان بياورد، خدا قلبش را به حقايق راهنماىي مى

  .»2«  ُهْم ُهدًى َو آتاُهْم تـَْقواُهمْ َو الَِّذيَن اْهَتَدْوا زادَ 



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

 

  .اند خدا بر هدايتشان افزوده و پرهيزكارى و تقوايشان را به آنان عطا كرده است و كساىن كه هدايت يافته

هاى پاداشى براى منونه الزم است به طور مفصل يكى از عبادات كه انسان را جداً شايسته پاداش  در زمينه حتقق نعمت
  .منايد مورد حبث قرار گريد و آن روزه است ى مىدنياىي و آخرت

   روزه يكى از نعمتهاى پاداشى

هر چه لياقت انسان . هاى ويژه حق، كسب لياقت و ظرفيت و استحقاق و شايستگى است ترديد راه حتصيل رمحت ىب
رت مى   .تواند كسب رمحت و فيض منايد بيشرت شود 

دارند، هر كدام وسعت و ظرفيتشان بيشرت باشد قدرت  اقيانوسى مواج آب برمىهاى گوناگون را در نظر بگرييد كه از  ظرف
گريى بيشرتى دارند، انسان هم هر اندازه شايستگى و لياقتش را با عبادت و بندگى خالصانه و عاشقانه و خدمت به  آب

  بندگان حق بيشرت كند بيشرت از

______________________________  
  .11): 64(تغابن  -)1(

  .17): 47(حممد  -)2(

  223: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

ره   .شود مند مى رمحت خدا و فيض حضرت او 

تر، عبادت واال و با ارزشى چون روزه  از مجله كليدهاى كسب لياقت معنوى و اجياد شايستگى بيشرت و ظرفيت گسرتده
  .است كه آثار و بركات گوناگون روحى و جسمى و دنيوى و آخرتى دارد

هاى بدىن است، چنانكه  كمرتين سود اين عبادت، صحت بدن و اجياد توازن و تعادل جسمى و درمان برخى از بيمارى
  :اند رسول بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله اعالم فرموده

  .»1« »ُصوُموا َتِصحُّوا«

  .روزه بگرييد تا تندرست و سامل شويد
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ا  ها يا زمينه بسيارى از بيمارى هاى سودمندى  رود و برخى از پزشكان در اين راه جتربه با روزه و امساك از بني مىهاى آ
  .اند درمان را از طريق امساك از خوردن و آشاميدن درمان كرده ها بيمارى ىب دارند و ده

   روزه يا دعوت اهلى

و تنگناهاى معنوى و هاى روحى  بست خداى مهربان از باب فضل و رمحت و احسان و لطف براى جنات انسان از بن
ها، دعوت براى  از مجله اين دعوت. كند هاى گوناگون دعوت مى رساندنش به اوج تربيت و كمال از انسان به صورت

  :اند، نه تعدادى خاص و گروه ويژه، تعبري قرآن جميد آمرزيده شدن اوست و خماطب اين دعوت، مهه بندگان

______________________________  
  .33، حديث 30، باب 255/ 93: ؛ حبار األنوار76: اتالدعو  -)1(

  224: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .خواند مهه مشا را فرا مى: ، است، يعىن»1«  َيْدُعوُكمْ 

  :كند در سوره مباركه ابراهيم پس از آنكه گوشزد مى

سرگذشت و دعوت چند تن از ها و آوردنتان به عامل نور و معنويت است، به  كتاب آمساىن براى جنات مشا از تاريكى
  :فرمايد پيامربان مانند موسى و نوح و قوم عاد و مثود اشاره دارد و مى

كند تا مهه   ها و زمني است، شكى هست؟ او مشا را دعوت به اميان مى آيا در خدا كه آفريننده آمسان: پيامربانشان گفتند
  .»2« ت دهدگناهانتان را بيامرزد و مشا را تا زماىن معِني عمرتان مهل

   حمصول روزه

  :در حديث معراج آمده است كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله از خدا پرسيد

  اولني عبادت چيست؟! پروردگارا

  :خدا فرمود

  .»أَوَُّل الِعَباَدِة الصَّمُت َوالصَّومُ «
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  .اول عبادت سكوت و روزه است

  :سپس پيامرب صلى اهللا عليه و آله پرسيد

  .»ريَاُث الصَّوِم؟َما مِ ! يَا َربِّ «

______________________________  
  .10): 14(ابراهيم  -)1(

» ...َأَجٍل ُمَسّمًى   ُكْم ِإَىل َقاَلْت ُرُسُلُهْم َأِىف اللََّه َشكٌّ َفاِطِر السَّمواِت َواْألَْرِض َيْدُعوُكْم ِليَـْغِفَر َلُكم ِمن ُذنُوِبُكْم َويـَُؤخَِّر « -)2(
  .10): 14(ابراهيم 

  225: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  مرياث و نتيجه روزه چيست؟! پروردگارا

  :پروردگار مهربان پاسخ داد

عرَِفُة ُتوِرُث الَيقَني َفإَذا اسَتيَقَن الَعبُد َاليُباىل كَ «
َ
عرَِفَة وامل

َ
 يَف أصَبَح، ِبُعسٍر أم بُِيسرٍ الصَّوُم يُوِرُث اِحلكَمَة َواِحلكَمُة ُتوِرُث امل

  .»؟»1«

گذارد و حكمت، معرفت و معرفت، يقني و چون عبد به يقني رسد ديگر برايش امهيىت ندارد كه  روزه حكمت به جاى مى
  .چگونه شب و روز خود را بگذارند، به سخىت يا به آساىن

   شرافت روزه

حق فقط  مگر مهه عبادات از جانب اهل عبادت براى خدا نيست، پس چرا طبق احاديث قدسيه، حضرت: اگر بپرسند
  روزه و پاداش دهى به آن را به خود اختصاص داده است؟

هاست،  نشانه امتياز و شرافت آن بر ساير عبادت» الصوم ىل«انتساب روزه به خدا : در پاسخ اين پرسخ بايد گفت
 »2« »...ا بـَْيِيتَ َأْن َطهِّر ... «هايش از خداست، وىل فقط كعبه را به خود نسبت داده  مهانگونه كه متام روى زمني و خانه

  .مهه سال و ماه از خداست وىل فقط ماه رمضان به حضرت او نسبت داده شده
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  .»3« »...َقْد أقْـَبَل إَلْيُكم َشْهَر اللَِّه بِالبـَرََكِة َوالرَّْمحَِة «

______________________________  
  .6حديث  2، باب 27/ 74: ؛ حبار األنوار54، باب 203/ 1: إرشاد القلوب -)1(

  .125): 2(بقره  -)2(

لس العشرون، حديث 93: األماىل، شيخ صدوق -)3(   .25، حديث 46، باب 356/ 93: ؛ حبار األنوار4، ا

  226: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .به حتقيق ماه خدا با منفعت و سود و رمحت به مشا روى آورده است

  :راز شرافت روزه آن است كه

ظهور و جلوه دارد و منايان است، زيرا جنبه عملى و فعلى دارد و اجنام شدىن است وىل روزه ترك فعل ها  ساير عبادت: اوًال 
و عمل است و جنبه رها كردن و واگذاشنت و اجتناب از خورد و خوراك و گناه دارد و به عبارت ديگر حقيقت روزه و 

شود كه روزه داران فقط براى خدا و از  وشن مىماهيت آن ترك است كه از خود مناىي و جلوه خاىل است و از اينجا ر 
ان و خلوت افطار كنند و در عيان و آشكار اظهار روزه منايد، پس  اند، زيرا مى روى اخالص روزه گرفته توانستند در 

لوص آن ترديد ميزان ارزياىب هر عبادتى خ شود هر كه به عنوان عبادت روزه گرفته خدا را در نظر داشته است و ىب معلوم مى
  :فرمايد است از اين جهت امري بيان و امام خملصان، در راز واجب شدن روزه مى

  .»1« »َوالصَِّياُم ابِْتَالًء ِإلخَالِص اخلَْلقِ «

  .خداوند روزه را براى آزمايش اخالص مردم واجب كرده است

و سبب رهاىي از دمشن مشاره يك انسان، روزه، زمينه نزديكى به حضرت حق و مايه قرب به پروردگار عزيز جهانيان : ثانياً 
  .شيطان و جنود اوست

  .خبشد تا بر دمشن خود و خدا پريوز گردد كند و به انسان مدد و مهت مى روزه، او را خلع سالح مى
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______________________________  
  .5، حديث 3، فصل 110/ 6: ؛ حبار األنوار252، حكمت 512: ج البالغة -)1(

  227: محت اهلى، صهاى ر  جلوه

ميدان تاخت و تاز شيطان، شهوات است كه با خورد و خوراك و ساير امور مادى تقويت و در نتيجه ابزار و ساز و برگ  
گرداند و  اش مى شود و انسان را به امور دنيوى سرگرم و به تدريج قلب را چراگاه شيطان و دار و دسته تر مى گناه فراهم

  .تى است كه باعث تضعيف و شكسنت شهوات و خلع سالح شيطان استروزه عبادت بسيار پر قدر 

بندد و ياد خدا و آخرت كه هنگام روزه زياد و در اوج  دار، دژ حمكمى است كه راه نفوذ دمشن را مى حالت معنوى روزه
  .است، دست ردى است بر سينه ناحمرم و تري غيىب است بر تلبيس ابليس

   هاى روزه برخى از حكمت

  .حضرت امام صادق عليه السالم درباره سبب واجب شدن روزه پرسيدند، حضرت پاسخ دانداز . 1

ا فـََرَض اللَُّه الصِّياَم لَِيسَتِوى ِبِه الَغِىنُّ َوالَفِقُري َوذِلَك أنَّ الَغِىنَّ َملْ َيُكن لَِيِجَد َمسَّ اجلُوعِ «   فـََريَحَم الَفِقَري ِألنَّ الَغِىنَّ ُكلََّما أرادَ إمنَّ
 » ِلَريِقَّ َعَلى الضَّعيِف فـََريَحَم اجلاِئعَ َشيئاً َقَدَر َعَليِه َفاراَد اللَُّه َعزََّو َجلَّ أن ُيَسوَِّى َبَني َخلِقِه َوَأْن يُِذيَق الَغِىنَّ َمسَّ اجلُوِع َواألملَِ 

»1«.  

يدست و توانگر برابر و يك سان شوند، زيرا ثرومتند رنج گرسنگى خدا به اين جهت روزه را واجب فرمود كه فقري و غىن و 
   كند تا در مقام مهرباىن و رحم به بينوا برآيد چرا كه توانگر هرگاه را احساس منى

______________________________  
  .12698، حديث 1، باب 7/ 10: ؛ وسائل الشيعة51، حديث 46، باب 369/ 93: حبار األنوار -)1(

  228: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

دردى  از اين جهت خداى عزيز و جليل خواست تا ميان آفريدگانش برابرى و هم. تواند آن را فراهم آورد چيزى خبواهد مى
  .اجياد كند و سخىت گرسنگى را به توانگر بچشاند تا بر ناتوان دل بسوزاند و به گرسنه رحم كند
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  :اند ميان آگاهى و احساس، خيلى فرق است، به مهني خاطر گفته

دن كى بود مانند ديدن و از آن باالتر، شنيدن كى بود مانند چشيدن، وىل با روزه به ويژه در روزهاى بلند و گرم شني
  .شود نوايان احساس مى اندكى از رنج ىب

اى است براى درك   اين احساس گرسنگى و تشنگى زمينه: در برخى از سخنان معصومني عليهم السالم آمده است. 2
  .ز قيامت و صحراى حمشرگرسنگى و تشنگى رو 

رتين عامل سازنده انسان است   .بديهى است كه ياد حمشر و حماسبات قيامت 

  :فرمايد حضرت امام رضا عليه السالم مى

  .»1« »َفقِر اآلِخرَةِ   ِلَكى َيعرِفُوا أَملَ اُجلوِع َوالَعَطِش فـََيسَتِدلُّوا َعلى... «

است كه مردم رنج گرسنگى و تشنگى را بچشند و در نتيجه به ندارى و  ها و اسرار واجب شدن روزه آن از مجله حكمت
  .نواىي خود در عامل آخرت پى بربند ىب

  و اين عمل واجب شده است تا: ... در ادامه روايت آمده است. 3

______________________________  
  .51، حديث 46ب ، با369/ 93: ؛ حبار األنوار9، حديث 182، باب 270/ 1: علل الشرايع -)1(

  229: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .دار خداترس و خاشع و در برابر حق ذليل و خوار و مسكني باشد روزه

ها پاداش و ثواب  گريد و بر اثر سخىت دار در جستجوى رضاى حق و در مدار عرفان و صرب و استقامت قرار مى روزه
  .شكند هاى نفساىن را مى كند و نيز روزه هواها و شهوات و خواهش نصيب خود مى

  راه آگاهى به برخى اسرار

ايتاً روزه است هاى رسيدن به برخى اسرار و درك راز و رمز عبادت يكى از راه   .ها، كم خورى، گرسنگى و 
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  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

  :خداى عزيز و جليل پنج چيز را در پنج چيز قرار داده است

  .»1« »ِىف الَقَناَعةِ   والِذلُّ ِىف َمعِصَيٍة، َواِحلكَمُة ِىف ُخُلوِّ الَبطِن، واهلَيَبُة ِىف َصالة اللَّيِل و الِغىنالِعزُّ ِىف َطاَعٍة، «

عزت و سرافرازى را در طاعت و فرمانربدارى و ذلت و خوارى را در سرپيچى و حكمت و درك فلسفه حقايق را در  
  .را در قناعتنيازى  خورى و هيبت را در منازشب و ىب كم

   اى از آثار روزه گوشه

   فرارى دادن شيطان. 1

آيا مشا را از چيزى آگاه نكنم كه اگر به آن عمل كنيد : روزى پيامرب بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله به اصحاب فرمود
  شود، شيطان از مشا دور مى

______________________________  
  .34، باب 119/ 1: إرشاد القلوب -)1(

  230: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  چندانكه مشرق از مغرب دور است؟

  :آرى؛ حضرت فرمود: ياران گفتند

واَزرَُة َعلى«
ُ
يَقَطُع َوتِيَنُه، الَعَمِل الصَّاِلِح يـَْقَطُع َداِبَرُه، َواالسِتغَفاُر   الصَّوُم ُيَسوُِّد َوْجَهُه، َوالصََّدَقَة َتْكِسُر َظْهَرُه، َواُحلبُّ ِىف اللَِّه امل

  .»1« »ٍء زََكاٌة َوزَكاُة األبَداِن الصَِّيامُ  َوِلُكلِّ َشى

شكند و حمبت در راه خدا و مهيارى بر عمل صاحل ريشه او را  كند و صدقه پشت او را مى روزه روى شيطان را سياه مى
  .ها روزه است كات بدنزند و براى هر چيزى زكاتى است و ز  كند و توبه و استغفار شاهرگش را مى برمى

اگر حضرت حق مردم را در قرآن جميد به دارالسالم دعوت كرده است، سالح مبارزه با دمشن را نيز در اختيار آنان قرار 
  :فرمايد داده است؛ امرياملؤمنني على عليه السالم مى
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ُذوا التَّواُضَع َمسَلحًة بَيَنُكم َوَبَني َعُدوُِّكم إبِليَس َوُجُنود«   .»2« »ِه َفإنَّ َلُه ِمن ُكلِّ أمٍَّة ُجُنوداً َوأعَواناً َورِْجًال َوُفرَساناً إختَِّ

تواضع و فروتىن را انبار اسلحه ميان خود و دمشنتان ابليس و سپاهيانش قرار دهيد، زيرا او در هر امىت لشگريان و ياران و 
  .نريوهاى پياده و سواره دارد

   حميط جامعه را از آلودگىتواضع و فروتىن ميان برادران ديىن، 

______________________________  
، حديث 1، باب 395/ 10: ؛ وسائل الشيعة2، باب ما جاء ىف فضل الصوم، حديث 62/ 4: الكاىف -)1(

13674.  

  .37، حديث 467/ 14: ؛ حبار األنوار192، خطبه 287: ج البالغة -)2(

  231: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

ها  رود و جاى رشد اين ميكروب ها از بني مى ها، بدبيىن ها، كينه و زمينه گناهان اجتماعى نظري درگريىكند  حفاظت مى
  .تواند بذر گناه بپاشد و ختم نفاق بكارد گردد، از اين رو شيطان منى نابود مى

   پاسداشت معنويت جامعه. 2

ثر مردم در مدار عبادت قرار دارند بايد حرمت در ماه مبارك رمضان كه نور معنويت و زمينه طهارت بيشرت است و اك
  .داران پاس داشته شود روزه

اگر مسلماىن به سبب عذرى مانند بيمارى، مسافرت و يا عذر شرعى ديگرى از روزه ناتوان است، نبايد در برابر ديد 
  .ني آيدديگران خبورد و بياشامد، مبادا ميل آنان حتريك شود و اجنام روزه براى آنان دشوار و سنگ

حرمىت به قانون خدا و ملت اسالم  كنند و سبب ىب خوارى مى خواراىن را كه ىب علت روزه طبق قانون اهلى بايد روزه
  .گردند دستگري و جمازات منايد مى

روزه خوارى علىن و مهچنني هر گناهى كه در ديد مردم اجنام شود آثار پليد و عواقب وخيمى دارد و باعث از بني رفنت 
ت كجى   شوند تا به دين خدا دهن گردد و ديگران كه اميانشان ضعيف است نيز تشويق مى و عظمِت زشىت گناه مى ا
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شود و در نتيجه با جرأت بيشرت به نابودى و حتقري  كنند و سبب سوء استفاده غري مسلمانان و حىت دمشنان و منافقان مى
  .كنند شعائر اسالم اقدام مى

  :فرمايد كنند مى و آله درباره كساىن كه علىن به اجنام گناه اقدام مىرسول خدا صلى اهللا عليه 

  232: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1« »ُكلُّ أُمَّىت ُمعاًىف إّالاْلُمجاِهرينَ «

  .پردازند مهه امتم در معرض عفو و آمرزشند مگر آنانكه علىن به گناه مى

ها بشتابند و يكديگر را  ماندن مهه افراد الزم است به سوى خوىبمتام مردم براى حفظ معنويت و طهارت جامعه و سامل 
اىل در بوستان خريات بكارند و الاقل اگر توفيق اجنام خريات ندارند زيان و شّر  در برنامه هاى مثبت كمك دهند و 
  .نرسانند

  :فرمايد قرآن جميد مى

مثِْ َو اْلُعْدوانِ َو ال َتعاوَ   َو َتعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َو التـَّْقوى...    .»2« ...نُوا َعَلى اْإلِ

  .و يكديگر را بر اجنام كارهاى خري و پرهيزكارى يارى مناييد و يكديگر را بر گناه و جتاوز يارى ندهيد

   هاى جلب حمبت حق زمينه. 3

ره در فرصت معنوى ماه مبارك رمضان، زمينه معنوى و به  ورى از چنني فضاى  هاى كسب حمبت اهلى فراهم است و 
  .هاى حمبت و رمحت حق به مهت افراد بستگى دارد كارگريى جاذبه

  .گر گدا كاهل بود تقصري صاحبخانه چيست

  :فرمايد بر اساس روايىت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

   حرىف خورى و كم كم: ها و كارها مانند خداى تعاىل برخى حالت
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______________________________  
  .10337، حديث 239/ 4: نز العمالك  -)1(

  .2): 5(مائده  -)2(

  233: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1« خواىب را دوست دارد و بعضى امور را مثل پرخورى، پرگوىي و پرخواىب را دمشن دارد و كم

  :و نيز از آن حضرت روايت شده است

خورد و  كه شب مناز خنوانده است و كسى كه زياد مىخوابد در حاىل   منفورترين مردم نزد خدا كسى است كه روز زياد مى
  .»2« آورد كند و سپاس و حق را به جاى منى هنگام خوردن نام خدا را بر زبان جارى منى

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .»3« »ءٌ أبَغَض إَىل اللَِّه ِمن َبْطٍن َمالنَ  لَيَس َشى«

  .تر از شكم پر نيست چيزى نزد خدا منفورتر و مغبوض

موًال در ماه مبارك رمضان توفيق توبه، تقوا، طهارت باطن، توكل، احسان به نيازمندان، عشق ورزى به اولياى اهلى، مع
حمبت به مردم، صرب و پايداراى در برابر گناه و حتمل مشقت در راه حق به خاطر روزه فراوان است و مهه اين موارد از 

  .عوامل كسب حمبت خداست

ى و حتمل گرسنگى و تشنگى و پرهيز از حمرمات و رعايت آداب معنوى روزه يك فريضه ديىن به مشار دار  از طرىف خود روزه
حضرت رسول : رود و در حديث معترب و معروىف از حضرت امام صادق عليه السالم در باب فريضه آمده است كه مى

  :فرمايد خداى متعال مى: اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود

______________________________  
  .213/ 2: تنبيه اخلواطر -)1(

  .21431حديث : كنز العمال  -)2(
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، حديث 5، باب 333/ 63: ؛ حبار األنوار89، حديث 31،، باب 36/ 2: عيون أخبار الرضا عليه السالم -)3(
14.  

  234: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1« »افتَـَرضُت َعَليهِ ٍء أَحبَّ إَىلَّ ِممَّا  َما تـََقرََّب إَىلَّ َعبٌد ِبَشى«

  .ام به من تقرب نيافته است تر از آنچه بر او واجب كرده اى حمبوب عبد با هيچ وسيله

  :فرمايد گمارد، چنانكه حضرت امام صادق عليه السالم مى دار مى جهت نيست كه خدا فرشتگاىن را به نوازش روزه ىب

روزه بدارد و از پى آن دچار عطش و تشنگى زياد گردد، خدا  هر كه براى خداى عزيز و جليل، روزى را در شّدت گرما
دهند تا هنگامى كه افطار كند  كشند و به او مژده و بشارت مى گمارد كه دست نوازش بر رويش مى هزار فرشته بر او مى

  :فرمايد خداى تعاىل به او مى

  .»2« »َغَفرُت َلهُ َما أطَيَب ِرَحيَك َوَروَحَك يَا َمالِئَكىت اشَهُدوا أىنِّ َقد «

  .گواه باشيد كه او را آمرزيدم! چه پاكيزه و خوشبوست بويت و رويت، اى فرشتگامن

ترين  شود، يعىن از حساس رسد خوشنود و شادمان مى دار هنگام وفات كه به لقاى حق مى سبب نيست كه روزه ىب
اى كه  چيز اين دنيا بريده است، مهان حلظههاى عمر در جهان و در آغاز ورود به عامل آخرت كه دست از مهه  حلظه
  خواران متكرب و گردنكشان و مستكربان با روزه

______________________________  
  .25، حديث 57، باب 155/ 72: ؛ حبار األنوار7، باب من آذى املسلمني، حديث 352/ 2: الكاىف -)1(

، حديث 3، باب 409/ 10: وسائل الشيعة ؛8، باب ما جاء ىف فضل الصوم، حديث 46/ 4: الكاىف -)2(
13719.  

  235: هاى رمحت اهلى، ص جلوه
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شود، امام صادق عليه السالم  دار با لطف و رمحت اهلى برخوردار مى شوند، با روزه سخط و خشم و نفرت خدا روبرو مى
  :فرمايد بر اساس روايىت مى

  .»1« »ٌة ِعنَد ِلَقاِء رَبِّهِ لِلصَّاِئِم َفرَحتاِن، َفرَحٌة ِعنَد إفطَارِِه َوَفرحَ «

  .يكى خرسندى در هنگام افطارش و ديگر هنگام لقاى پروردگارش: دار دو شادماىن وجود دارد براى روزه

يقيناً پاداش آخرتى روزه، قابل مقايسه با حتمل سخىت چند ساعت گرسنگى و تشنگى و خوددارى از شهوات و مفطرات 
  :رموده پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله سپرى در برابر آتش دوزخ استروزه نيست و روزه در قيامت به ف

  .»2« »الصَّوُم ُجنَّةٌ ِمَن النّارِ «

  :چنانكه در حديث قدسى آمده است. ها امتيازهاىي دارد پاداش روزه بر پاداش ساير عبادت

  .»3« »اَم فَإنَُّه ِىل َوأنَا أُجَزى بِهِ َسبعِماَئِة ِضعٍف إّالالّصيَ   ُكلُّ اَحلَسَنِة ِبَعْشِر أمَثاِهلَا إىل«

هر كار خوىب پاداشش ده برابر و يا بيشرت تا هفتصد برابر است جز روزه، زيرا كه روزه براى من است و من به آن پاداش 
  .خود من پاداش آن هستم» يا«دهم  مى

______________________________  
، حديث 1، باب 397/ 10: ؛ وسائل الشيعة15صوم، حديث ، باب ما جاء ىف فضل ال65/ 4: الكاىف -)1(

13678.  

  .كتاب أسرار الصيام  123/ 2: ؛ حمجة البيضاء1871، باب فضل الصيام، حديث 74/ 2: من ال حيضره الفقيه -)2(

  .8747، حديث 1، باب 503/ 7: املستدرك -)3(

  236: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

اش ملزم  دار خود را براى حفظ ظاهر و باطن روزه ق صرب و استقامت است، روزهاز طرىف روزه ماه مبارك رمضان مصدا
راىن و نگاه به ناحمرم و شنيدن  داند كه در برابر هر گناهى استقامت و پايدارى منايد، از خوردن و آشاميدن و شهوت مى
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مت و خالصه در برابر هوا و هوس و دعوت شيطان  مت و يا اجنام غيبت و  پايدارى كند و به مهني خاطر غيبت و 
  :حضرت امام صادق عليه السالم در تفسري و تأويل آيه شريفه

  .»1« ...َو اْسَتِعيُنوا بِالصَّْربِ َو الصَّالةِ ... 

  ...از صرب و مناز در مهه امور زندگى يارى جوييد... 

و : فرمايد بگريد، زيرا خداى عّز و جّل مى مراد از صرب روزه است، هر گاه بال و سخىت دامنگري مردى شد روزه: فرمايد مى
  .از صرب مدد خبواهيد، يعىن از روزه

  :كند حساب عنايت مى و از طرىف خداوند سبحان پاداش صابران را ىب

ا يـَُوىفَّ الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْريِ ِحسابٍ ...    .»2«  ِإمنَّ

  .خواهند كرد فقط شكيبايان پاداششان را كامل و بدون حساب دريافت... 

مشار است، به عنوان منونه در ماه مبارك رمضان خواب  هاى فراوان خداى مهربان ىب تفضل و احسان آخرتى حق و پاداش
   داران روزه

______________________________  
  .45): 2(بقره  -)1(

  .10): 39(زمر  -)2(

  237: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .و ذكر خداست عبادت و نفس زدن آنان عني تسبيح

با اين كه مهه وجودمان از اوست و هسىت ما در سيطره مالكيت و قدرت اوست و توفيق روزه گرفنت ما نيز از جانب 
اوست و از اين جهت نبايد شايسته مزد و پاداشى باشيم، وىل بزرگوارى حق گويا ما را مستقل به حساب آورده و طرف 

  .بىت اجنام دهيم حتماً شايسته مزد و پاداشيمحساب خود قرار داده است كه اگر كار مث
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دار و هر حلظه خواب او و حضورش در مساجد و حمافل  كرم و عنايت او تا كجاست كه براى هر بار نفس كشيدن روزه
  .پاداش قرار داده است... ديىن و 

  :فرمايد پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله درباره پاداش اهل اميان مى

شىت قرار دهد  شايسته و سزاو  ار است كه خداى عزيز و جليل در پاداش گرايش به پيامرب، در روز قيامت مشا را نزد او در 
  .هاىي است كه تاكنون هيچ چشمى نديده و هيچ گوشى نشنيده و به قلب بشرى خطور نكرده است كه داراى نعمت

َعْت َوَال َخَطرَ «   .»1« »قـَْلِب َبَشرٍ   َعلى َوِفيَها َما َالَعٌني َرأْت َوَال أُُذٌن مسَِ

  :آن حضرت درباره پاداش روزه داران ماه رجب فرموده است

َقلِب َبَشٍر   َعْت َوَال َخَطَر َعلىَمْن َصاَم ِمْن َرَجٍب أربـََعَة َعَشَر يَوماً أعَطاُه اللََّه َعزََّوَجلَّ ِمَن الثـََّواِب َما َال َعٌني َرأت َوَال أُُذٌن مسَِ «
ّر َوالَياقُوت ِمن ُقُصورِ    .»2« »اِجلَناِن الَّىت بُِنَيت ِبالدُّ

______________________________  
  .905، باب األذان واإلقامة، حديث 295/ 1: من الحيضره الفقيه -)1(

لس الثمانون؛ حبار األنوار536: األماىل، شيخ صدوق -)2(   .113، حديث 23، باب 170/ 8: ، ا

  238 :هاى رمحت اهلى، ص جلوه

شت هاىي كه با دّر و ياقوت ساخته شده پاداشى  هر كه از ماه رجب چهارده روز را روزه بگريد خداى عزيز و جليل از 
  .كند كه نه چشمى ديده و نه گوشى شنيده و نه بر دل بشرى خطور كرده است به او عنايت مى

اند  خدا را عبادت منوده و به طاعت او تن داده اند و اگر بنا شود كساىن را كه رنج تكليف كشيده و به زمحت افتاده
شت بربند هم با عدالت حق ناسازگار است و  طلب و معصيت رديف افراد راحت هم كار قرار دهند و هر دو گروه را به 

هم با حكمت او و براى اعرتاض آن بندگاىن كه با سخىت و مشقت اوامر خدا را اطاعت كردند و در برابر لّذت گناه 
ادند و خويشنتدند   .شود اى فراهم مى دارى كردند، زمينه ان بر جگر 

داران، بسان افراد بواهلوس و  ترديد برخورد حق با بندگانش بر پايه عدل و حق است و با زجر كشيدگان و روزه ىب
  .كند گذران رفتار منى خوش



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

 

   پاداش روزه مستحىب

روزه بگريند، وىل اين برنامه سازنده منحصر به ماه رمضان  در ماه مبارك رمضان واجب است مهه مكلفان و عباد حق
اش سازنده روح و مؤّدب كننده انسان به آداب اهلى است و از ثواب و پاداش  نيست، بلكه در غري ماه رمضان هم روزه

  .فراوان نصيب دارد

هم چون روزه ماه رمضان اند  هاى ماه رجب و شعبان و اول و سط و آخر هر ماه كه مؤمنان به آن دعوت شده روزه
   داراى آثار پرارزش دنياىي

  239: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .و آخرتى است

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

  .»1« »َء اَألرِض َذَهباً َما ُوىفَِّ أجرُهُ ُدوَن يـَْوِم اِحلَسابِ  َمن َصاَم يَوماً َتَطوُّعاً فـََلو أُعِطَى ِمل«

داوطلبانه يك روزه مستحىب بگريد، اگر به اندازه پر بودن زمني، طال به او داده شود، پاداشش را كامل دريافت هر كه 
  .كند نكرده است و فقط در روز حساب پاداش كاملش را دريافت مى

  :امام صادق عليه السالم فرمود

 »لََيُصوُم الَيوَم َتَطوُّعاً يُرِيُد ِبِه َوجَه اللَِّه تـََعاىل فـَُيْدِخُلهُ ِبِه اجلَنَّةَ ... رَُّجَل إيَّاُكم َوالَكَسَل إنَّ َربََّك َرحيٌم َيشُكُر الَقِليَل، إنَّ ال«
»2«.  

يك روز ... دهد، آدمى  از كاهلى و تنبلى دورى كنيد، زيرا پروردگار مشا مهربان است، او به عمل اندك پاداش بسيار مى
شت مى براى رضاى خداى تعاىل دوطلبانه روزه مى   .برد گريد و خدا به سبب آن او را به 

تر و فقط براى خوشنودى خدا و اجنام شكرگذارى است  امور مستحبه در مقايسه با واجبات اين امتياز را دارد كه خالصانه
شت و ترس از دوزخ، زيرا عبد مى   .داند كه ترك عبادت مستحب عذاب و عقاىب ندارد نه به طمع 
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______________________________  
  .18، حديث 30، باب 252/ 93: ؛ حبار األنوار91، حديث 409: معاىن األخبار -)1(

  .289، حديث 28، باب 115/ 1: ؛ وسائل الشيعة39: ثواب األعمال -)2(

  240: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  هاى دشوار روزه

و گرم، روزه در روزهاى كوتاه و خنك و مسلم  واجب و مستحب، روزه در روزهاى طوالىن: بديهى است روزه انواعى دارد
  .تر است، هر كه بامش بيش برفش بيشرت هاى دشوار، ارزمشندتر و پرثواب است كه روزه

  :فرمايد پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله مى

  .»1« »أفَضُل األعَماِل أَمحُزَها«

است   .برترين كارها دشوارترين آ

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى

  .»2« »أفَضُل اِجلَهاِد الصَّوُم ِىف اَحلرِّ «

  .دارى در هواى گرم است برترين جهاد و كوشش، روزه

رتين صورت نوازش مى تفضل و لطف پروردگار تا آجناست كه هم خودش توفيق عبادت مى منايد و هم  دهد و هم به 
  .خبشد ها را مى بيشرتين پاداش

  :خوانيم تشويق كننده از حضرت صادق عليه السالم مىنشني و  در روايىت بسيار دل

______________________________  
  .53، باب 191/ 67: ؛ حبار األنوار45: مفتاح الفالح -)1(

  .8754، حديث 2، باب 504/ 7: ؛ املستدرك38، حديث 30، باب 256/ 93: حبار األنوار -)2(
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  241: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

ِة اَحلرِّ َفأَصابَُه َظمأٌ وَكََّل اللَُّه َعزََّوَجلَّ ِبِه ألَف َمَلٍك َميَسُحوَن َوجَهُه َمن َصاَم للَّ « إَذا أفَطَر   َويـَُبشُِّرونَُه، َحّىت ِه َعزََّوَجلَّ يَوماً ِىف ِشدَّ
  .»1« »ُت َلهُ َما أطَيَب ِرَحيَك َوَروَحَك، َمَالِئَكِىت اَشهُدوا أّىن َقد َغَفر : َقاَل اللَُّه َعزََّوَجلَّ 

هر كه در روز بسيار گرم براى خداى عزيز و جليل روزه بگريد و دچار تشنگى شود خداى عزيز و جليل بر او هزار فرشته 
چه خوش : فرمايد اش دهند تا هنگامى كه افطار كند، خدا مى اش دست نوازش كشند و بشارت و مژده بگمارد كه بر چهره

  .گواه باشيد كه او را آمرزيدم! ن مناست بوى تو و روح تو، اى فرشتگا

در عصر جاهليت هنگام ورود به خانه يا اطاق يا هر مكان ديگر، اگر سقف درگاه به اندازه الزم بلند نبود، آن چنان 
شدند اندكى سرفرود آورند تا بتوانند عبور كنند، وىل در سايه توفيق حق و نبوت  اسري خنوت و تكرب بودند كه حاضر منى

هاى عبادى و مهني روزه و مناز چنان خود ساخته و ملكوتى و متواضع شدند كه  صلى اهللا عليه و آله با مهني ورزش پيامرب
تر  بستند تا گرسنگى و تشنگى راحت هنگام حفر خندق براى پيشگريى از هجوم احزاب با زبان روزه سنگ بر شكم مى

  .پرداختند حتمل شود و با تالشى شگفت به كندن خندق مى

  .هر چه عبادت دشوارتر باشد تأثريش در اجياد روحيه انقياد و تسليم و تعبد و بندگى در برابر پروردگار بيشرت است

______________________________  
، حديث 3، باب 409/ 10: ؛ وسائل الشيعة17، باب ما جاء ىف فضل الصوم، حديث 65/ 4: الكاىف -)1(

13719.  

  242: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

   حمبوبيت روزه داران

ترين مرتبه خوشبخىت براى عبد مؤمن آن است كه حضرت حق او را بپذيرد و مورد حمبت قرار  برترين مرحله سعادت و عاىل
ره اى است به حصِن حصني حمبوبان حق كه در آن حصن روزه روزه روزنه. دهد   .اند مند از عنايات ويژه حق داران 

  :فرمايد عليه و آله مىپيامرب اسالم صلى اهللا 

َعاِء لِلّصاِئمنيَ   إنَّ اللََّه َتعاىل«   .»1« »وَكََّل َمَالِئَكًة بِالدُّ
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  .داران گماشته است ترديد خداى تعاىل فرشتگاىن را به كار دعا براى روزه ىب

  :فرمايد از طرف ديگر آن حضرت مى

كه فرشتگامن را به دعا براى كسى مأمور كنم وىل   چنني نيست: فرمايد جربئيل از پروردگار خرب داد كه حضرت حق مى
  .»2«  دعايشان را در حق آن عبد مستجاب نگردامن

  :فرمايد و نيز پيامرب حق صلى اهللا عليه و آله با سوگند و تأكيد مى

   َوالَّذى نَفُس ُحمَمٍَّد ِبَيِدِه َخلُُلوُف َفِم الّصاِئِم ِعْنَد اللَِّه أطَيُب ِمن رِيحِ «

______________________________  
؛ حبار 149حديث  122، باب 72/ 1: ؛ احملاسن11، باب ما جاء ىف فصل الصوم، حديث 64/ 4: الكاىف -)1(

  .26، حديث 30، باب 253/ 93: األنوار

  .123/ 2: حمجة البيضاء -)2(

  243: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1« »املِسكِ 

دار نزد خدا از بوى مشك  و آله به دست اوست سوگند، تغيري بوى دهان روزه به آن خداىي كه جان حممد صلى اهللا عليه
  .خوشبوتر است

  :فرمايد داند و از طرف ديگر مى روزه را سبب پيدايش روح تقوا مى »2« آيه شريفه صوم در قرآن جميد

  .»3«  َفِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ ... 

  .دارد ترديد خدا پرهيزكاران را دوست پس ىب

   داران فضيلت روزه
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توان در جوار  خداى تعاىل سكوهاىي براى پرواز معنوى و رسيدن به مقام قرب خود قرار داده است، زيرا با آلودگى منى
  .پاكان قرار گرفت

ره روزه واقعى باطن را تطهري مى ر دا هاى حق و حاالت معنوى را به دست آورد، وقىت روزه گريى از رمحت كند تا قدرت 
براى خدا از خواهش نفساىن خويش دست كشيد و دل به حق داد و پريو فرمان او شد، خداى مهربان نيز بيشرت نوازشش 

  .كند مى

  :فرمايد امام امرياملؤمنني عليه السالم مى

______________________________  
، حديث 1، باب 400/ 10: ؛ وسائل الشيعة1773، باب فضل الصائم، حديث 75/ 2: من ال حيضره الفقيه -)1(

13688.  

  .183): 2(بقره » يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ « -)2(

  .76): 3(آل عمران  -)3(

  244: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1« »ِعَباَدٌة، َوَصمُتُه َتسِبيٌح، َوُدَعاؤُه ُمسَتَجاٌب، َوَعَمُلُه ُمَضاَعٌف، إنَّ لِلصاِئِم ِعنَد إفطَارِِه َدعَوًة ال تـَُردُّ نَوُم الصَّاِئِم «

دار هنگام  ترديد براى روزه دار عبادت و سكوتش تسبيح و دعايش مستجاب و عملش دو برابر است، ىب خواب روزه
  .افطارش دعايش مستجاب است

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»2« »إنَّ لِلَجنَِّة بَاباً يُدَعى الرَّيَّاَن، َال َيدُخُل ِمنُه إّالالصَّاِئُمونَ «

شت درب ويژه   .شود داران از آن وارد منى اى است به نام ريّان كه هيچ كس جز روزه براى 

   فرزانگى لقمان حكيم
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مگر تو برده فالن : نصيحت مردم با سخناىن استوار و حكيمانه مشغول بود گفتند به حضرت لقمان در حاىل كه به
  .چرا: خاندان نيسىت؟ پاسخ داد

  كىن؟ بينيم رسيدى و به اسرار زيادى واقف شدى و اسرار فراواىن را درك مى از چه راهى به اين مقام كه مى: پرسيدند

آنچه سودى براى من نداشت و مربوط به من نبود و فرو هشنت  دارى و فروگذاشنت از طريق راست گوىي و امانت: گفت
  چشم از ناحمرم و حفظ

______________________________  
  .21، حديث 22، باب 360/ 90: ؛ حبار األنوار46و  45، حديث 27: الدعوات -)1(

  .13703، حديث 1، باب 404/ 10: ؛ وسائل الشيعة90، حديث 409: معاىن األخبار -)2(

  245: هاى رمحت اهلى، ص وهجل

تر  دارى در مورد خورد و خوراكم، پس هركه در رعايت اين امور كمرت از اين باشد از من پست زبان از حرام و خويشنت
  .»1«  است و هر كه بيش از اين رعايت كند از من فراتر است و هر كه به اين موارد عمل كند مهتا و مانند من است

خداى سبحان راه رسيدن به حكمت عبادات و اسرار جهان را فراسوى بندگان خود و سالكان : گويد يكى از بزرگان مى
: هاى رسيدن به اين امور را يكى پس از ديگرى به ما آموخته است، به طور مثال اىل اللَّه نصب كرده است و نيز راه

تر از آن هستم كه  من بزرگ: ويدگ كند و به خود مى انسان در ماه مبارك رمضان احساس عظمت روحى و معنوى مى
  .آلوده شوم و تن به گناه دهم، يافنت اين بزرگى بر اثر روزه است و از مقدمات اولّيه روزه دارى امساك و كم خورى است

   فضيلت كم خورى

ين كه مانند براى ا خورم براى اين كه زنده مبامن و ديگران مى من مى: خورى؟ گفت چرا كم غذا مى: از ارسطو پرسيدند
  .خبورند

افراد پرخور هم عمرشان از سايرين كمرت است و هم كمرت از ديگران به معارف و حقايق اهليه دسرتسى دارند، به راسىت 
  .پرخورى بالى بزرگى است

  :جربئيل از سوى حق اين پيام را براى من آورد: فرمايد پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله مى



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

 

______________________________  
  .453/ 3: تفسري القرآن العظيم -)1(

  246: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1« »َما أبَغضُت ِوَعاًء َقطُّ إّالَبطناً َمالن! يَا ُحمَمَّد«

  .تر نيست مگر شكمى كه پر است هيچ ظرىف نزد من مبغوض! اى حممد

  .افتد خورد و مانند مجاد مى چون شخص پرخور مانند حيوان مى

بار شدن از خوراك و شهوت و معصيت و گناه نيست، از  اى جز سبك ياىب به حكمت و اسرار هسىت چاره راهبراى 
  :امرياملؤمنني عليه السالم روايت شده است

  .»2« »َختَفَُّفوا تـَْلَحُقوا«

  .سبك شويد تا ملحق شده و برسيد

  :اين در راستاى كالم خداست كه فرمود

  .»3«  ِذيَن َملْ يـَْلَحُقوا ِِْم ِمْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم َحيَْزنُونَ َو َيْسَتْبِشُروَن ِبالَّ ... 

كنند،   شوند شادى مى اند و سراجنام به شرف شهادت نايل مى و براى كساىن كه از پى ايشانند و هنوز به آنان نپيوسته... 
  .شوند كه نه بيمى بر آنان است ونه اندوهگني مى

توانند به شهيدان راه حق برسند مژده  به كساىن كه در راه خدايند و مى: عدم و ملكه است يعىن  َملْ يـَْلَحُقوا ِِمْ   مجله
  دهند، اما اگر مى

______________________________  
  .26، حديث 5، باب 336/ 63: ؛ حبار األنوار338، حديث 44، باب 446/ 2: احملاسن -)1(

  .2633، حديث 145: ؛ غرر احلكم167، خطبه 242: الغةج الب -)2(
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  .170): 3(آل عمران  -)3(

  247: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

شود، مانند اتومبيلى كه در پاركينگ متوقف است و حركىت ندارد،  كسى در راه نباشد، در مورد او چنني تعبريى گفته منى
رسد  اند سرعت كمرتى داشته باشد و در نتيجه ديرتر به مقصد مى اما اگر يكى از دو اتومبيل كه در جاده در حال حركت

  .»هنوز نرسيده است«: شود درباره آن گفته مى

  .رساند رسد و هم مى شود كه هم به هدف مى بار مى سبك بار شدن سبب رسيدن است، گاهى انسان آن چنان سبك

سلمان فارسى بود، جنس اندكى كه داشت مهراه با قرآن آتش سوزى يا سيلى در مدائن اتفاق افتاد، استاندار وقت جناب 
و مششريى برداشت و از عرصه حادثه جان خود را جنات داد، وىل ديگران تا آمدند وسايل گسرتده و فراوان خود را مجع  

  :كنند آسيب ديدند و گرفتار زيان و خسارت شدند، سلمان فرمود

ِخفُّون«
ُ
  .»1« »َهَكَذا يَنُجوا امل

  .كند بار در روز خطر جنات پيدا مى نسان سبكاينگونه ا

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

ثِقُلون«
ُ
ِخفُّوَن َوَهَلَك امل

ُ
  .»2« »يا َعِلىُّ َجنَى امل

  .شوند يابند و سنگني باران هالك مى اى على سبك باران جنات مى

  نانكه اموال مسلمني رابه غارت برده بودندامرياملؤمنني عليه السالم درباره آ

______________________________  
  .215: الدرجات الرفيعه -)1(

  .3، حديث 3، باب 55/ 74: ، الفصل الثالث؛ حبار األنوار440: مكارم األخالق -)2(

  248: هاى رمحت اهلى، ص جلوه
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  :و بار قيامىت خود را سنگني منوده بودند فرمود

  .»1« »يِلِه َوُمعتَـَلِفهِ َبَني نَثِ «

  .شود زندگى آنان ميان آشپزخانه و حمل قضاى حاجت سپرى مى

  .اند و چه بايد اجنام دهند نه خدمىت كردند و نه چيزى فهميدند و نه دانستند براى چه آمده

   نكوهش شكم بارگى

جد خالصانه ماه مبارك رمضان فرصت مناسىب است براى پى بردن به حقايق و اين پى بردن با  روزه و ذكر و ترك گناه و 
كند قناعت كرد، زيرا هيچ كس با پرخورى به  شب مّيسر است و اصوًال بايد به مقدار غذاىي كه نريوى انسان را تأمني مى

  .رسد جاىي منى

  :فرمايد حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله مى

  .»2« »َما َمأل آَدِمىٌّ ِوَعاًء َشرّاً ِمن َبْطنٍ «

  .انسان هيچ ظرىف را بدتر از شكم پر نكرده است

انسان پرخور چيز فهم نيست و هرگز . شود هنگامى كه شكم پر شود و انسان بيش از حد الزم خبورد، راه فهم مسدود مى
  .به اسرار و باطن هسىت پى خنواهد برد

  آورد ارادگى و مخودى و سسىت و تنبلى مى بارگى، ىب شكم

______________________________  
لس الثالث عشر، حديث 373: ؛ األماىل، شيخ طوسى3، خطبه 48: ج البالغة -)1(   .803، ا

  .4، حديث 5، باب 330/ 63: ؛ حبار األنوار9، باب 325: مشكاة األنوار -)2(

  249: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .خبشد و رعايت اعتدال در خورد و خوراك، سالمىت، طول عمر و نورانيت دل مى
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كند تا غذاى زايد هضم شود و هم بدن را به سوخت و ساز بيشرتى وادار  خوردن بيش از حد، هم روح را سرگرم مى
زياده روى در . هاى پرخور عمر طوالىن ندارند نوعاً انسان. آورد كند و سراجنام انسان را زودتر از موعد از پا درمى مى

  .افزايد خوردن بر كسالت و خواب مى

  :پرسيد شدند حضرت از آنان مى ى كه اصحاب رسول خدا صلى اهللا عليه و آله حضور آن حضرت شرفياب مىهنگام

  .»1« »َهل ِمن ُمَبشَّراتٍ «

  شب گذشته چه خواىب ديديد كه مايه بشارت باشد؟

  .خوابد كه چيز بفهمد نه آنكه زياد خبورد تا بيشرت خبوابد انسان مى

  :اهللا عليه و آله آروغ زد حضرت فرمودشخصى در حمضر پيامرب اسالم صلى 

  .»2« »َقصِّر ِمن َجشاِئَك َفإنَّ أطَوَل النَّاِس ُجوعاً يـَْوَم الِقياَمِة أْكثـَُرُهْم ِشْبعاً ِىف الدُّنيا«

  .ترين افراد در قيامت كساىن هستند كه در دنيا سريترين افراد بودند كمرت خبور، گرسنه

غذاى : غذاىي دارى؟ گفت: م نقل شده است كه روزى حضرت به باغبانش فرموددر حاالت امرياملؤمنني عليه السال
   اى دارم كه شايسته ساده

______________________________  
  .39، حديث 44، باب 177/ 58: ؛ حبار األنوار59، حديث األحالم واحلجة، حديث 90/ 8: الكاىف -)1(

  .4، حديث 104، باب 57/ 73: ر األنوار؛ حبا345، حديث 45، باب 447/ 2: احملاسن -)2(

  250: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

ّيه كرده مشا نيست، از كدوى ىب   :ام، حضرت فرمود روغن خوراكى 

شكمى كه با اين : حاضر كن، سپس دستانش را شست و آن غذا را ميل فرمود، آنگاه به شكم خود اشاره كرد و گفت
  .»1« كسى كه شكمش او را به آتش بربدشود، بدا به حال   غذاى ساده سري مى



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

 

______________________________  
  .138/ 3: الكىن وااللقاب -)1(

  253: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  تفكر و تدبر

دهد كه به آثار رمحت خدا بنگريد و اهل نظر و بصريت  كند و بلكه در قرآن دستور واجب مى حضرت حق سفارش مى
  .باشيد نه ظاهر نگر

  .»1« ...آثاِر َرْمحَِت اللَّهِ   ُظْر ِإىلَفانْ 

  ...پس با تأمل به آثار رمحت خدا بنگر

  .هاى حق فراوان است هاى اهلى بر نظر، بصريت، تفكر و تعقل در آثار و آيات و نشانه سفارش

  :فرمايد حضرت حق در آغاز سوره ملك مى

* ِمْن ُفُطورٍ   ِيف َخْلِق الرَّْمحِن ِمْن َتفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل َترى  َمساواٍت ِطباقاً ما َترىالَِّذي َخَلَق َسْبَع * َو ُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفورُ ... 
َقِلْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر خاِسئاً َو ُهَو َحِسريٌ    .»2« ُمثَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّتـَْنيِ يـَنـْ

در آفرينش خداى . هفت آمسان را بر فراز يكديگر آفريد آنكه.* ناپذير و بسيار آمرزنده است و او تواناى شكست... 
سپس * بيىن؟ بيىن، پس بار ديگر بنگر آيا هيچ خلل و نابساماىن و نامهگوىن مى رمحان، خلل و نابساماىن و نامهگوىن منى

  ات در بار ديگر بنگر تا ديده

______________________________  
  .50): 30(روم  -)1(

  .4 -2): 67(ملك  -)2(

  254: هاى رمحت اهلى، ص جلوه
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سو شده و از يافنت خلل، نابساماىن و نامهگوىن فرو مانده و درمانده گشته است، به سويت باز   حاىل كه خسته و كم
  .گردد

ها براى اهل خرد و تفكر و بصريت  كنند و اين كند كه مهه افراد از اين آيات و آثار استفاده منى قرآن جميد مكّرر گوشزد مى
  .است

  :فرمايد قرآن گاهى با گاليه مى

ا ا َأْو آذاٌن َيْسَمُعوَن ِ   .»1« ...أَ فـََلْم َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـََتُكوَن َهلُْم قـُُلوٌب يـَْعِقُلوَن ِ

اندرزها را هاىي كه با آن  هاىي بيدار و بينا پيدا شود كه با آن بينديشند يا گوش اند تا براى آنان دل آيا در زمني گردش نكرده
  بشنوند؟

ائم معرىف مى و گاهى اهل غفلت را كه به آيات و آثار حق منى   .كند نگرند بدتر از 

ا َو َهلُْم َأْعُنيٌ ال يُـ  ْنِس َهلُْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن ِ ا َو َهلُْم آذاٌن الَو َلَقْد َذَرأْنا جلََِهنََّم َكِثرياً ِمَن اجلِْنِّ َو اْإلِ ا  ْبِصُروَن ِ َيْسَمُعوَن ِ
  .»2«  أُولِئَك َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولِئَك ُهُم اْلغاِفُلونَ 

هاىي است كه به وسيله آن معارف اهلى را در  امي زيرا آنان را دل و مسلماً بسيارى از جّنيان و آدميان را براى دوزخ آفريده
هاىي است كه به وسيله آن سخن خدا  بينند و گوش هاى حق را منى يابند و چشماىن است كه توسط آن حقايق و نشانه منى

  شنوند، و پيامربان را منى

______________________________  
  .46): 22(حج  -)1(

  .179): 7(اعراف  -)2(

  255: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .آيات خداى اندخرب و غافل ازمعارف و  ترند؛ اينانند كه ىب آنان مانند چهارپايانند بلكه گمراه

   انديشه انبياء واولياء نسبت به خلقت اهلى
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  :كند يوسف عليه السالم حكومت و دانشش را طبق آيات قرآن اينگونه ارزياىب مى

ْنيا َو اْآلِخَرِة تـََوفَِّين  يَربِّ َقْد آتـَْيَتِين ِمَن اْلُمْلِك َو َعلَّْمَتِين ِمْن َتْأِويِل اْألَحاِديِث فاِطَر السَّماواِت َو اْألَْرِض أَْنَت َوِليِّ  ِيف الدُّ
  .»1«  ُمْسِلماً َو َأحلِْْقِين بِالصَّاحلِِنيَ 

ها  اى پديد آورنده آمسان. ها را به من آموخىت تو خبشى از فرمانرواىي را به من عطا كردى و برخى از تعبري خواب! پروردگارا
هاى تو باشم جامن را بگري و به شايستگان  تسليم فرمان تو در دنيا و آخرت سرپرست و يار مىن در حاىل كه! و زمني

  .ُملحقم كن

مشارد كه عاقبت به خري شود و در حال تسليم به حق  داند و سند و مالك عزت را در اين مى او مهه چيز را از خدا مى
  .مبريد و به شايستگان ملحق گردد

آورد و مالك برترى را صرب و تقوا  قحطى به حساب مىاو سند عّزت را در خدمت به خلق و جنات مردم مصر از شرك و 
  .داند مى

سليمان عليه السالم كه سالطني زمانش در برابر او خاضع و فروتن بودند و عالوه بر انسان، جن و باد و پرندگان در 
  :اختيارش قرار داشتند، هنگاميكه ختت ملكه سبا را در كنارش حاضر كردند گفت

______________________________  
  .101): 12(يوسف  -)1(

  256: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

ُلَوِين أَ َأْشُكُر َأْم َأْكُفرُ ...    .»1« ...هذا ِمْن َفْضِل َريبِّ لَِيبـْ

  اى ناسپاسم؟ اين از فضل و احسان پروردگار من است، تا مرا بيازمايد كه آيا سپاس گزارم يا بنده... 

كرد و هنگاميكه  از كار حكومت به شغل سبد فروشى براى امرار معاش اقدام مى او هر روز غروب پس از دست كشيدن
رفت و اگر كسى در صف مناز از او  فروخت به يكى از مساجد فلسطني براى عبادت مى به اندازه رفع نياز سبد مى

  !!»2«  مسكني من املساكني: داد پرسيد كيسىت؟ پاسخ مى مى
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و ورد جان و زبانشان تعبريهاىي چون للَّه، من اللَّه، ىف اللَّه و اىل اللَّه است، اصوًال به باشد  منطق اولياى حق فقط خدا مى
  .بينند دانند و خود را فاىن ىف اللَّه مى خود نظر ندارند و مهه چيز را از خدا مى

  .هدخوا دهند كه صاحب امانت مى دانند و آن را در مهان جاىي قرار مى حكومت و ثروت را امانت حق مى

  .»3« ..َو أَْنِفُقوا ِممَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفَني ِفيهِ ... 

  ...و از امواىل كه خدا مشا را در آن جانشني خود قرار داده انفاق كنيد... 

ها و مشكالت را زمينه رشد، آزمون و ابتال و مزرعه  ها و مصائب و سخىت ها و لّذت هاى مادى و نعمت اينان صحنه
  دانند ىعمل خالصانه م

______________________________  
  .40): 27(منل  -)1(

  .364: قصص األنبياء جزائرى -)2(

  .7): 57(حديد  -)3(

  257: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .هاى واقعى باور دارند و دنيا را به منطق قرآن كرمي حمل آزمايشگاه اخالص و احسن عمل و منايشگاه ارزش

شود و نه با از دست رفنت  گر و مغرور مى دار خدا بداند، نه با روى آوردن دنيا طغيان امانتترديد اگر كسى خود را  ىب
  .رود گردد و از كوره مسلماىن در مى دنيا به مهه چيز بدبني مى

  :زاهد واقعى كه از زجنري تعلق نامعقول به دنيا آزاد است، در دو آيه قرآن چنني معرىف شده است

َرَأها ِإنَّ ذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسريٌ ما َأصاَب ِمْن    ِلَكْيال تَْأَسْوا َعلى* ُمِصيَبٍة ِيف اْألَْرِض َو ال ِيف أَنـُْفِسُكْم ِإالَّ ِيف ِكتاٍب ِمْن قـَْبِل َأْن نـَبـْ
  .»1« ما فاَتُكْم َو ال تـَْفَرُحوا ِمبا آتاُكْم َو اللَُّه ال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمْتاٍل َفُخورٍ 

آسيىب در زمني چون زلزله، سيل، توفان و قحطى و در وجود خودتان چون بيمارى، رنج، تعب و از دست هيچ گزند و 
ترديد اين  دهد مگر پيش از آنكه آن را به وجود آوردمي در كتاىب چون لوح حمفوظ ثبت است، ىب رفنت مال و ثروت روى منى
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تا با يقني به اينكه هر گزند و آسيىب و هر عطا و  .*تقدير حوادث و فرمان قطعى به پديد آمدنش بر خدا آسان است
منعى فقط به اراده خداست و مشا را در آن اختيارى نيست بر آنچه از دست مشا رفت، تأسف خنوريد و بر آنچه به مشا 

عطا كرده است، شادمان و دخلوش نشويد و خدا هيچ گردنكش خودستا را كه به نعمت ها مغرور شده است دوست 
  .ندارد

   روت و داراىي دنيا مالك ارزش نيست و سند عّزت و شخصيتث

______________________________  
  .23 -22): 57(حديد  -)1(

  258: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

كند كه نبايد انسان، فريفته و دلباخته و  كرد، اما به عكس مهواره سفارش مى باشد، اگر بود قرآن جميد آن را تأييد مى منى
  .تر و واالتر را از دست بگذارد هاى عاىل اسري دنيا گردد و هدفبنده و 

َو اْخلَْيِل اْلُمَسوََّمِة َو اْألَْنعاِم َو احلَْْرِث  زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهواِت ِمَن النِّساِء َو اْلَبِنَني َو اْلَقناِطِري اْلُمَقْنَطرَِة ِمَن الذََّهِب َو اْلِفضَّةِ 
ْنيا َو اللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآبِ ذِلَك َمتاُع ا   .»1«  ْحلَياِة الدُّ

ها كه عبارت است از زنان و فرزندان و اموال فراوان از طال و نقره و اسبان نشاندار و  حمبت و عشق به خواستىن
ت كه بازگشت چهارپايان و كشت و زراعت، براى مردم آراسته شده است؛ اينها كاالى زندگِى زودگذِر دنياست؛ و خداس

  .نيكو نزد اوست

  :فرمايد و در آيه ديگرى مى

  .»2« .. اْلِقياَمةِ زُيَِّن ِللَِّذيَن َكَفُروا احلَْياُة الدُّنْيا َو َيْسَخُروَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َو الَِّذيَن اتـََّقْوا فـَْوقـَُهْم يـَْومَ 

كنند، در حاىل كه پروا پيشگان در روز  مؤمنان را مسخره مىزندگى زودگذِر دنيا براى كافران آراسته شده و به اين سبب 
  ...قيامت از هر جهت برتر از آنان هستند

   نگاه اولياء به خلقت اهلى

   اند و دست در دست پيامربان و امامان آنانكه در بسرت هدايت آرميده
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______________________________  
  .14): 3(آل عمران  -)1(

  .212): 2(بقره  -)2(

  259: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

هاى شيطان و شيطان صفتان چون   دارند و قانون زندگى و حياتشان قرآن است در برابر حوادث و مصائب به ويژه توطئه
گذارند به ساختمان شخصيت و بناى احسن تقوميى آنان ضربه و زياىن وارد  هرگز منى. اند كوه استوار و سنگ سخت

  .عجيب برخوردار است و ظاهرشان غرق وقار و سنگيىن استدرونشان از آرامشى . شود

شوند و نسبت به بود و نبود امور مادى،  برند و از خدمت به خلق خوشحال و مسرور مى از عبادت و طاعت لّذت مى
رفتارى دانند گ ورزند و آنچه را ديگران در ظاهر گرفتارى مى حاىل يكسان و مساوى دارند و مهواره به داده خدا قناعت مى

  .دانند منى

  .دانند كه در جهت دينش لطمه خورده و اسري چنگال شيطان شده است زده را كسى مى آنان بيچاره و گرفتار و مصيبت

  حكايت شنيدىن از يكى از اولياء خدا

به مركز اى شدم، اول مغرب  از مرحوم حاج مّال آقاجان زجناىن متخلص به جمنون نقل شده است كه براى تبليغ راهى منطقه
يك خبش نسبتاً پر مجعيت رسيدم، جهت اداى مناز به مسجد رفتم، پس از مناز با اجازه امام مجاعت بر عرشه منرب 

نشستم، در هنگام ذكر مصيبت، خود و مهه مستمعان غرق در گريه بودمي وىل امام مجاعت از گريه ساكت بود و اين 
اش دعوت   كنارش نشستم و پس از گفتگوىي خمتصر مرا به خانه  سكوت براى من مايه تعجب و شگفىت شد، پس از منرب

  .كرد

كسيكه : در خانه از حمضرش اجازه خواستم سبب سكوتش را هنگام ذكر مصيبت بپرسم، خيلى آرام در پاسخ من گفت
  بايد مرا بگرياند تو

  260: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .اش گرسنه سر به بالني خواب گذاشتيم دهدر هر صورت چون غذاىي در خانه نبود من و خانوا! نيسىت
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دامن، چند جلد از   مى: بسيار گرسنه هستيم، پاسخ داد! بابا: پس از مناز صبح و تعقيبات مناز فرزندش آمد و گفت
هامي را نزد نانوا برب گرو بگذار و ناىن چند بگري و به خانه بياور، او هم چند جلد كتاب برداشت و به سوى نانواىي  كتاب

  .رفت تا ناىن چند فراهم كند

  :منود گفتم من به حمضر او كه بسيار آرام و با شخصيت مى

مگر ! دانستم مشا آدم نيسىت من هم منى: دانستم مشا هم خيلى گرفتار هستيد، او هم آرام به من نگريست و گفت منى
 برخوردار باشد و در عرصه مقامات انسان اگر از كرائم انساىن! نداشنت نان و حمروميت از امور مادى گرفتارى است؟
  .بيند معنوى زندگى كند اين امور را هرگز گرفتارى و بال منى

 يكى درد و يكى درمان پسندد
 

 يكى وصل و يكى هجران پسندد

  من از درمان و درد و وصل و هجران
 

 «1» پسندم آنچه را جانان پسندد

  

  آرى؛

  تكّلف گر نباشد خوش توان زيست
 

 گر نباشد خوش توان مردتعّلق  

  

آن امام مجاعت كه در مهان خبش از دنيا رفت، نيم ساعت پيش از مرگش به وسيله مهسايگانش در حرم مطهر : گويند مى
  !!امرياملؤمنني عليه السالم ديده شده بود

______________________________  
  .بابا طاهر عريان -)1(

  261: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

   بن مرمي در نگاه امرياملؤمنني عليهما السالم عيسى
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  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

كرد و  داد، لباس پشمى خشن به تن مى خواهى از عيسى بن مرمي برايت بگومي كه سنگ را بالش خود قرار مى و اگر مى
زمستان جاى جاى مشرق و مغرب خورد، نان خورش او گرسنگى و چراغش در شب ماه و سرپناهش در  نان خشك مى
رويانيد، نه زىن داشت كه او را فريفته خود كند، نه فرزندى كه او  اش گياهى بود كه زمني براى چهارپايان مى و ميوه و سبزى

را به غصه بنشاند، نه ثروتى كه او را از آخرت باز دارد و نه طمعى كه او را به خوارى اندازد مركب او دو پايش و 
  .»1« دو دستش بود خدمتكارش

ى از امور مادى سراپاى وجودش براى عرصه معنويت انسان خري و بركت و آبرو در دنيا و  او با چنني زندگى حمدود و 
  .آخرت بود

نْيا َو اْآلِخَرِة َو ِمَن اْلُمَقرَِّبنيَ يا َمْرَميُ ِإنَّ اللََّه يـَُبشُِّرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه اْمسُُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ َوِجيهاً ِيف ...    .»2«  الدُّ

دهد، كه در دنيا و  اى از سوى خود كه نامش مسيح عيسى بن مرمي است مژده مى يقيناً خدا تو را به كلمه! اى مرمي... 
  .آخرت داراى مقبولّيت و آبرومندى و از مقربّان است

______________________________  
  .16، حديث 18، باب 238/ 14: ؛ حبار األنوار159، خطبه 227: غةج البال -)1(

  .45): 3(آل عمران  -)2(

  262: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  :مشردند دانستند، دوست و رفيق خود را خدا مى اينان مهه سرمايه خود را خدا مى

ِتى ِىف ُكْرَبِىت، َويَا صاِحِىب ِىف ِشدَِّتى«   .»1« »...يَا ُعدَّ

  .سرمايه من در روز پريشاىن و اى دوست و رفيق من در رنج و دشوارىاى مهه 

  واىل ملك واليت ذو النون
 

  آنكه با سّر حقيقت مشحون
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  گفت در مكه جماور بودم
 

  در حرم حاضر و ناظر بودم

  ناگه آشفته جواىن ديدم
 

  ىن جوان سوخته جاىن ديدم

  الغر و زرد شده هم چو هالل
 

  سر مهر سؤالكردم از وى ز 

 كه مگر عاشقى اى شيفته مرد
 

 كه بدين گونه شدى الغر و زرد

  گفت آرى به سرم شور كسى است
 

  كش چو من عاشق رجنور بسى است

  گفتمش يار به تو نزديك است
 

  يا چوشب روزت از او تاريك است

 گفت در خانه اومي مهه عمر
 

 خاك كاشانه اومي مهه عمر

 روست به توگفتمش يك دل و يك 
 

 يا ستمكار و جفا خوست به تو

ر چه  اى؟ الغر و زرد شده 
 

ر چه  اى؟ سر به سر درد شده 

  خربى گفت رو رو كه عجب ىب
 

  به كزين گونه سخن در گذرى

  حمنت قرب ز بُعد افزون است
 

  جگر از هيبت قرمب خون است

  هست در قرب مهه بيم زوال
 

  وصالنيست در بُعد جز اميد 

 آتش بيم دل و جان سوزد
 

 «2» مشع اميد روان افروزد

  

______________________________  
  .دعاى عرفه امام حسني عليه السالم -)1(

  .عطار نيشابورى -)2(
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  263: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  ارزياىب صحيح و غلط

نظر دارند و رغبت و شوقشان متمركز در شهوات و  گرا هستند و نيازهاى فورى و فوتى را در بسيارى از مردم چون حسّ 
امياىن يا ضعف اميان، يا انكار معاد، يا نشناخنت منزلت انسان و اهداف و آينده او، با ديدى  ماديات است، بر اثر ىب

را بر مهني هاى حيات  دانند و مهه برنامه ها را در بود و نبود امور دنياىي و ثروت مى سطحى و ابتدائى، متام خوىب و بدى
  :فرمايد كنند، قرآن جميد در اين زمينه مى حمور ارزياىب مى

ْنساُن ِإذا َما ابـَْتالُه رَبُُّه َفَأْكَرَمُه َو نـَعََّمُه فـَيَـُقوُل َريبِّ َأْكَرَمنِ    .»1«  َو َأمَّا ِإذا َما ابـَْتالُه فـََقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه فـَيَـُقوُل َريبِّ َأهاَننِ * َفَأمَّا اْإلِ

پروردگارم چون شايسته و : گويد ا انسان، هنگامى كه پروردگارش او را بيازمايد و گرامى داردش و نعمتش خبشد، مىام
پروردگارم مرا خوار و : اش را بر او تنگ گريد، گويد و اما چون او را بيازمايد، پس روزى* سزاوار بودم مرا گرامى داشت،

  .زبون كرد

  .مكنت سند عزت و ارزش و مالك فضيلت و برترى نيستدانند كه مال و  اينان منى

گروهى فراواىن نعمت مادى و كثرت مال و منال و بسيارى اموال را بدون اينكه به تكاليف اهلى و وظايف انساىن خود 
 كنند دانند و فكر مى عمل كنند مالك ارزش و عزت خود و حمبوبيتشان در خيمه هسىت و احياناً توجه خدا به خويش مى

  تر برخوردارى بيشرت و سفره گسرتده

______________________________  
  .16 - 15): 89(فجر  -)1(

  264: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  !تر سبب ارزش و قيمت انسان است و نعمت فزون

ك است و اى مشرت  هاى مادى بني انسان و مهه موجودات زنده زميىن سفره آنان به اين حقيقت توجه ندارند كه سفره نعمت
ور ساخنت آتش شهوت و خستگى و گاهى  حمصوىل جز رشد كالبد و اضافه شدن به طول و عرض و حجم بدن و شعله
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ا كشيد و سر به تريه تراب فرو برد، قرآن در اين زمينه  اندوه و غم ندارد و در پايان عمر هم بناچار بايد دست از مهه آ
  :مسايل بسيار عميق و جالىب دارد

فَِإذا جاَءِت الطَّامَّةُ * َمتاعاً َلُكْم َو ِألَْنعاِمُكمْ  *َو اْجلِباَل َأْرساها* َأْخرََج ِمْنها ماَءها َو َمْرعاها* َض بـَْعَد ذِلَك َدحاهاَو اْألَرْ 
ْنساُن ما َسعى * اْلُكْربى نْيا * َفَأمَّا َمْن َطغى*  َو بـُرَِّزِت اجلَِْحيُم ِلَمْن يَرى*  يـَْوَم يـََتَذكَُّر اْإلِ َفِإنَّ اجلَِْحيَم ِهَي  *َو آثـََر اْحلَياَة الدُّ
  .»1«  اْلَمْأوى

تا مايه * ها را حمكم و استوار منود و كوه* و چراگاهش را بريون آورد، و از آن آب* و زمني را پس از آن گسرتانيد،
در آن روز انسان آنچه تالش * رسد، تر و غري قابل دفع در پس زماىن كه آن حادثه بزرگ.* هايتان باشد مشا و دام ورى ره

و زندگى * و اما كسى كه طغيان و سركشى كرده* اى آشكار سازند، و دوزخ رابراى هر بيننده* و كوشش كرده به ياد آورد
  ترديد جايگاهش دوزخ است؛ پس ىب* دنيا را بر زندگى ابد و جاويد آخرت ترجيح داده،

اش معيار ارزش نيست، بلكه كسيكه دنيا و عناصر مادى و ابزار  هاى مادى نعمت بنا بر ارزياىب اين آيات نه اينكه دنيا و
  اش را بر ظاهرى

______________________________  
  .39 -30): 79(نازعات  -)1(

  265: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

دنيا نينديشد و جز به  خدا و دين و پيامربان و امامان و قرآن و تكاليف شرعيه و وظايف انسانيه ترجيح دهد و جز به
  .اش جايگاه اوست دنيا دل نبندد و جز از پى دنيا نرود، دوزخ و آتش برافروخته

   ارزياىب نيكو در كالم امرياملؤمنني عليه السالم

هاى ظاهرى و وسايل و ابزار دنياىي اگر نزد خدا ارزش قابل توجهى داشت آن را پاداش زمحات اوليا  عناصر مادى و نعمت
اى به دمشنان و  كرد و دينار و لقمه داد و مهه آنان را به كثرت مال و فراواىن و فراخى ثروت مفتخر مى انش قرار مىو عاشق

داد، بنابراين چون دنيا  ترين مضيقه و شديدترين مصيبت قرار مى كرد و آنان را مهيشه در سخت ملحدان و كافران عطا منى
و مالك ارزش نيست چه بسا فراوان و گسرتده و فراخ و افزون در اختيار اش در پيشگاه حق معيار  هاى مادى و نعمت
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شود و چه بسا خوبان عامل و مؤمنان باكرامت، دستشان از مال دنيا خاىل مباند و بر دست خاىل  بدترين افراد قرار داده مى
  .خود صرب كنند و بر مال اندك خود به شكر برخيزند و زندگى را به قناعت به سر برند

  :فرمايد ضرت امرياملؤمنني عليه السالم در وصف و چگونگى دنيا مىح

نيا َكرَْكٍب بَيَناُهم َحلُّوا إذ َصاَح ِِم   تـَُغرُّ َوَتُضرُّ َوَمتُرُّ إنَّ اللََّه َتعاىل« َملْ َيرَضها َثواباً ِألْولِياِئِه َوال ِعقاباً ِألعداِئِه َوإنَّ أْهَل الدُّ
ُلو    .»1« »اَساِئُقُهم َفارحتَِ

   گذرد، خدا دنيا را به عنوان پاداش براى زند و مى فريبد و زيان مى دنيا مى

______________________________  
  .137، حديث 122، باب 132/ 70: ؛ حبار األنوار415، حكمت 548: ج البالغة -)1(

  266: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

زند كوچ   دنيا چون كاروانند كه در اثناى فرود آمدن آن، ساالرشان فرياد مىاوليائش و كيفر براى دمشنانش نپسنديد، اهل 
  .كنيد

در صورتى كه جهت اداى  -ارزش بودن امور مادى آن، امرياملؤمنني على عليه السالم در معموىل بودن كاالى دنيا و ىب
  :فرمايد مى -تكليف و اجراى مسايل اهلى و انساىن به كار گرفته نشود

   َعَلى الُعَلَماِء أْن َاليُقارُّوا َعلى ذى فـََلَق احلَبََّة َوبـََرأَ النََّسَمَة َلْوَال ُحُضوُر احلَاِضِر َوِقَياُم اُحلجَِّة ِبُوجوِد الّناِصِر َوَما أَخَذ اللَّهُ أَما َوالَّ «
َلَها َعلى َا َوَلَسَقيْ   ِكظَِّة ظَاملٍِ َوَال َسَغِب َمْظُلوٍم َألْلَقْيُت َحبـْ ُت آِخَرها ِبَكأِس أوَِّهلَا َوَألْلَفْيُتم ُدنَياُكم هِذِه أزَهَد ِعْندى ِمْن َغاِرِ

  .»!!»1« َعْفَطِة َعْنزٍ 

به خداىي كه دانه را شكافت و انسان را آفريد، اگر حضور حاضر براى بيعت با من نبود و متام بودن حجت بر من ! هان
از دانشمندان گرفته كه در برابر شكم بارگى هيچ ستمگر و گرسنگى به خاطر وجود ياور نبود و اگر نبود عهدى كه خدا 

انداختم و پايان حكومت را با پيمانه خاىل اولش  هيچ مظلومى سكوت ننمايند، دهنه شرت حكومت را بر كوهانش مى
  !!فهميديد كه ارزش دنيايتان نزد من از اخالط دماغ بز كمرت است يافتيد و مى كردم، هر آينه مى سرياب مى

  گردد دنيا دست به دست مى
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و آن حضرت در رابطه با دست به دست گشنت امور مادى و انتقالش از انسان به ديگران به ويژه پس از مرگ، وقىت از 
   جنگ صفني بازگشت

______________________________  
  .15، حديث 15، باب 497/ 29: ؛ حبار األنوار3، خطبه 49: ج البالغة -)1(

  267: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  :و به گورستان بريون كوفه نظر انداخت فرمود

اى ! كسان اى ىب! اى غريبان! اى خاكيان! و قربهاى تاريك! آب و گياه هاى ىب و مكان! زا اى صاحبان سراهاى وحشت
ها، غري مشا در  رسيم اما خانه ا مىمشا ما را پيشرويد كه بر ما پيشى جستيد و ما مشا را پريومي كه به دنبال مش! زدگان وحشت

ا تقسيم شد، اين است خربى كه نزد : ديگران با آنان ازدواج كردند، اما اموال: آن ساكن شدند، اما مهسران مهه آ
  ماست، خرب آنچه نزد مشاست چيست؟

رت : گفتند دادند به مشا مى اگر به آنان اجازه سخن مى: پس رو به سوى ياران كرد و فرمود   .»1«  ين توشه تقواستكه 

آرى؛ براى اهل خدا و تربيت شدگان مدرسه پيامربان و رشد يافتگان مكتب امامت و واليت و شاگردان قرآن، مالك و 
ا زمينه و سبب  معيار ارزش حقايقى چون تقوا و عمل صاحل و اخالق حسنه و عقايد پاك و انديشه تابناك است كه مهه آ

  .يمه حيات و شبستان زندگى استطلوع رمحت رحيميه حق در خ

بگذار افراد كم ظرفيت و سبك مغز و . اما آنچه موجب حتقق رمحت ويژه حق در زندگى انسان نگردد مالك ارزش نيست
ظاهربني ماديات را معيار ارزمشندى خود و ندارى را ضدارزش بپندارند و مهه چيز را با عينك مادى بنگرند و توقع داشته 

داران و  هاى انساىن ويژه مرفهان و ثرومتندان و صاحبان زر و سيم باشد چنانكه سرمايه امات و مرتبتباشند كه حىت مق
   قلدران قريش در برابر نبوت پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله

______________________________  
  .488، حديث 12، باب 619/ 32: ؛ حبار األنوار130، حكمت 492: ج البالغة -)1(

  268: هاى رمحت اهلى، ص جلوه
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  :دار وظيفه رسالت و نبوت نكردند و گفتند اعرتاض داشتند كه چرا يكى از ثرومتندان مكه يا طائف را عهده

  .»1«  َرُجٍل ِمَن اْلَقْريـَتَـْنيِ َعِظيمٍ   َلْو ال نـُزَِّل هَذا اْلُقْرآُن َعلى.. 

  !ز اين دو شهر مكه و طائف نازل نشد؟اين قرآن چرا بر مردمى بزرگ از ميان يكى ا... 

  !چرا زر و سيم ندارد؟: گفتند يا جهت اعرتاض به موسى عليه السالم مى

  .»2« ..فـََلْو ال أُْلِقَي َعَلْيِه َأْسِوَرٌة ِمْن َذَهبٍ 

  اگر موسى، عزت، سربلندى، كرامت و شخصيت داشت پس چرا دستبندهاى زرين و طال بر او آوخيته نشده است؟

پيمايند اكثراً از باده مال و  يدستاِن از نعمت هدايت و معنويت كه در ارزياىب نسبت به حقايق راه صحيحى منىاين 
شوند و با دست آلوده خويش براى خود  شوند و دچار سركشى در برابر حق و بندگان حق مى ثروت مست و مغرور مى

  !خيزند ختمان شخصيت خود برمىسازند و با كلنگ و تيشه گناه به ختريب سا ورطه هالكت مى

داند و احتياجات آدمى را در حمسوسات  ترديد بينش حمدود كه مهه هسىت و اهداف انسان را مقيد به نيازهاى حيواىن مى ىب
كند، درك و شعورش به باالتر از اين زندگى  پندارد و در رشد بدىن و خور و خواب و شهوت حمدود مى و ماديات مى

  به اين خاطررسد،  زودگذر منى

______________________________  
  .31): 43(زخرف  -)1(

  .53): 43(زخرف  -)2(

  269: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

هايش  كند و هركه را و هرچه را خبواهد فقط براى اضافه شدن ثروت و مال مهه دوسىت و حمبت خود را متوجه ماديات مى
  .خواهد مى

  .»1« َو َتَذُروَن اْآلِخَرةَ * َلةَ َكالَّ َبْل حتُِبُّوَن اْلعاجِ 
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و مهواره آخرت را براى * پنداريد قيامىت در كار نيست اينچنني نيست، بلكه مشا عاشق اين دنياى زودگذر هستيد، اينكه مى
  .كنيد پايه رها مى اين عشق ىب

ندارد كه سر سفره كافرى آنچه نزد خدا ارزش دارد امور كيفى است نه امور كّمى، امور كّمى براى حضرت حق تفاوت 
  .باشد يا در كاِم حيواىن دور از فهم و شعور

با تنوين نكره كه بر حقارت و صغارت  »3« َحياةٍ   َعلى و يا با تعبري *»2«  َمتاٌع َقِليلٌ   قرآن از امور مادى دنيا تعبري به
  .داللت دارد ياد كرده است

هاىي  هاىي با سقف زمينه گمراهى برخى مردم نبود، براى كافران خانهارزش است كه اگر  چنان زرق و برق مادى نزد حق ىب
  :داد هاى سيمني قرار مى زرين و نردبان

  .»4«  َو َمعارَِج َعَلْيها َيْظَهُرونَ َو َلْو ال َأْن َيُكوَن النَّاُس أُمًَّة واِحَدًة جلَََعْلنا ِلَمْن َيْكُفُر بِالرَّْمحِن ِلبـُُيوِِْم ُسُقفاً ِمْن ِفضٍَّة 

______________________________  
  .21 -20): 75(قيامت  -)1(

  .117): 16(؛ حنل 197): 2(آل عمران  -)2(

  .96): 2(بقره  -)3(

  .33): 43(زخرف  -)4(

  270: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

ره يدسىت مؤمنان، سبب اين نبود كه مهه مردم  و اگر  به خاطر ضعف اميان و مندى كفار از انواع نعمت هاى مادى و 
هاىي از نقره قرار  هاى كافران به خداى رمحان سقف ناآگاه بودن به حقايق بر حمور كفر امىت واحد شوند، ما براى خانه

  .ها برآيند هاىي كه با آن بر باالى خانه دادمي و نردبان مى

   اسرائيلى حكايت مرد ثرومتند بىن
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اى بسيار رنگني در آن آماده كرد و از توانگران و ثرومتندان دعوت  اخت و سفرهاسرائيل كاخى زيبا و حمكم س مردى از بىن
اد يدستان فقري و نيازمندان حمتاج را وا    .منود تا بر آن سفره گرد آيند و ساعىت را به لّذت و خوشى بگذرانند و 

اين غذا براى امثال مشا : آنان گفتنددعوت براى استفاده كردن از آن سفره آمدند به  هنگامى كه برخى از مستمندان، ىب
  .نيست

خدا دو فرشته را به شكل دو مستمند فقري فرستاد تا سر آن سفره قرار گريند وىل آنان را راندند، به دو فرشته فرمان رسيد 
  .در قيافه توانگران به آن جملس بروند

در صدر جملس نشاندند، خدا به هر دو فرشته هنگاميكه در قيافه توانگران وارد جملس شدند، آنان را گرامى داشتند و 
  .»1« دچار كنند -مهان عذاىب كه گريبان قارون را گرفت -آنان را به عذاب فرو رفنت در زمني: دستور داد

______________________________  
  .15، حديث 32، باب 493/ 14: ؛ حبار األنوار226، حديث 184: قصص األنبياء راوندى -)1(

  271: رمحت اهلى، ص هاى جلوه

   هاى معقول و نامعقول ارزياىب

ياىب بىن اميه را به حكومت بر كشورهاى اسالمى به دزدى تشبيه كرده است كه  حضرت امام سجاد عليه السالم دست
  .پوشد لباس كسى را دزديده و غاصبانه مى

هاى  ومايه، غاصبان و دزداىن بيش نيستند، اگر در ارزياىباميان و دنياداران فر  درد و ثرومتندان خبيل و ىب روايان مرفه و ىب فرمان
دانند ارزياىب نامعقوىل دارند، اينان در قيامت  خود به خاطر ثروت و مكنىت كه دارند خود را عزيز خدا و موجودى ممتاز مى

ند وىل از ثروت و در برابر هر درهم و دينارى كه به دست آوردند و در مقابل مكنت و حكومىت كه براى خود فراهم كرد
ره نگرفتند سخت مسؤول مكنت و حكومت خود به انصاف و عدالت و مهاهنگ با خواسته اند و در دادگاه  هاى حق 

  .قيامت به عذاب ابد حمكوم خواهند شد

. منطق اولياى خدا چون يوسف و سليمان و على عليهم السالم نسبت به ثروت و حكومت، منطقى معقول و مثبت بود
گذار  دانستند و آنچه در اختيار داشتند برابر با خواسته امانت روت و حكومت را داده خدا و خود را امني خدا مىآنان ث

  .كردند با آن برخورد مى
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  انديشه در خلق خري و شرّ 

اى اى جدا و بر  هاى متنوع و گوناگوىن وجود دارد، گروهى براى خري آفريننده در فلسفه اخالق در حبث خري و شر ديدگاه
  شر نيز

  272: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .اند، از اين گروه به عنوان مجعيت ثنوى مذهب ياد شده است اى جدا قائل آفريننده

دانند و قائل به خري نيستند، وىل  اى هسىت را شر مى دانند و عقيده به شر ندارند و عده گروهى هسىت را خري حمض مى
داند و بر پايه آيات قرآن و روايات استوار و حكيمانه آنچه  اعتبار مى را باطل و ىبها  اسالم نظر و ديدگاه هر يك از گروه

داند و آنچه شر است را يا امر عدمى به حساب آورده، يا احنراف در فكر و راه انسان را موجب  خري است را از خدا مى
ايت و منحرف از راه خدا و جاهل و نادان اميان و جداى از هد پديد آمدن شر دانسته و موّلد و سازنده آن را انسان ىب

  .به حقايق به مشار آورده است

داند و ظاهر و باطن هسىت را با آنچه تكويناً  قرآن جميد مهه خري را در اختيار خدا و صادر شده از سوى حضرت حق مى
  .آورد حساب مىدر آن است از آثار رمحت خدا برمشرده و شر را نتيجه احنراف از راه مستقيم ويژه خودش به 

ن دشت هسىت با آيات قرآن تغذيه مى كند آنگاه به هسىت و اوضاع و احوالش  مؤمن قرآن شناس ديدگاهش را نسبت به 
  .اندازد حق بينانه نظر مى

ها در نظام كّلى آفرينش از نظرش حمو  داند، بلكه در يك ديد عاىل عرفاىن بدى مؤمن نه تنها شرور را از جانب خدا منى
  :گويد و مىاست 

  :گويد غزاىل مى. »بد آن است كه نباشد«اساساً بدى وجود ندارد يا 

  273: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1«  ليس ىف اإلمكان أبدع مما كان

  .نظامى زيباتر از نظام موجود، امكان ندارد
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ها و  كه بالها و رنج  كند اين انسان دست پرورده اسالم است، كه فكرى اينچنني لطيف و عاىل پيدا كرده، درك مى
تر، مهه لطف و زيباىي است، حافظ كه به  مصائب در يك ديد زشت و نامطلوب است، در نظرى باالتر و ديدى عميق

ايت فصاحت  هاى كنايه هاى عميق فلسفى و عرفاىن را در پوشش حق لسان الغيب نام گرفته و انديشه وار و استعارى در 
  :نظر را اينگونه بيان كرده استكند تفاوت دو  و بالغت بيان مى

  پري ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
 

 «2» آفرين بر نظر پاك خطا پوشش باد

  

بيند مهه خطاها  نگرى پري، كه جهان را به صورت يك واحد جتّلى حق مى آاليش و پاك از حمدوديت و پايني يعىن در نظر ىب
  .گردد شود حمو مى مىها كه در ديدهاى حمدود آشكار  و نبايستىن

است، ظل مجيل، مجيل است حمال   مجيل على االطالق و كامل على االطالق جهان ظّل و سايه حق است، ذات حق،
  .است كه مجيل نباشد

در هر اندام زيبا اگر عضوى تك و تنها، بدون توجه به اينكه موقعّيت عضوى دارد و با يك سلسله اعضاى ديگر جمموعاً 
كنيم   دهند مورد نظر قرار دهيم حقانيت و درسىت و كمال او را درك خنواهيم كرد و احياناً فكر مى شكيل مىيك اندام را ت

رت بود، كه اگر به گونه   اى ديگر بود 

______________________________  
  ).فصل ىف معىن ليس ىف االمكان أبدع من صورة هذا العامل( 57/ 5: احياء علوم الدين -)1(

  .فظ شريازىحا -)2(

  274: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

شود و آنچه را  اما مهينكه با ديدى گسرتده آن را به عنوان يك عضو در جمموعه يك انداِم زيبا ببينيم نظر ما دگرگون مى
  .گردد پنداشتيم به كلى حمو مى قبًال نادرست و نبايستىن مى

پس از وصول به حقيقت جز كمال و مجال و لطف و هاى ديگر خويش نيز اين حقيقت را كه عارف  حافظ در غزل
  :گويد نيست مكّرر بيان كرده است مانند آجنا كه مى -نسبت به مهه امور هسىت و تكويىن -زيباىي در تفسريش
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 روى خوبت آيىت از لطف بر ما كشف كرد
 

 زين سبب جز لطف و خوىب نيست در تفسري ما
«1» 

  

بيىن عرفاىن است وحدت را جانشني كثرت فلسفى، جتلى را جانشني  اش جهان بيىن اساساً مردى چون حافظ كه جهان
كند و جهان را جلوه يگانه زيباى على االطالق  عليت فلسفى و عشق و زيباىي را جانشني عقل و وجوب فلسفى مى

حافظ عنصرهاى سه گانه وحدت، جلوه و زيباىي را در . ديشدداند، چگونه ممكن است خيام مآبانه و ابوالعال مآبانه بين مى
  :»2«  ترين شكلى بيان كرده است بيىن عرفاىن خويش در اين سه بيت از غزل معروف خود به نيكوترين و صريح جهان

 عكس روى تو چو در آينه جام افتاد
 

 عارف از پرتو مى در طمع خام افتاد

______________________________  
  .حافظ شريازى -)1(

  .76: عدل اهلى -)2(

  

  275: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  

 حسن روى تو به يك جلوه كه در آينه كرد
 

 اين مهه نقش در آيينه اوهام افتاد

 اين مهه عكس مى و نقش نگارين كه منود
 

 «1» يك فروغ رخ ساقى است كه در جام افتاد

  

  :گرفنت اين حقيقت كهمؤمنان آگاه و عارف با فرا  
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  .»2« ...احلَْْمُد ِللَِّه الَِّذي َخَلَق السَّماواِت َو اْألَْرَض َو َجَعَل الظُُّلماِت َو النُّورَ 

  .ها و روشىن را پديد آورد ها و زمني را آفريد و تاريكى ها ويژه خداست كه آمسان مهه سپاس

  :و با اعتقاد به اين معىن كه

  .»3« ..ٍء َخَلَقهُ  َشيْ الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ 

  .مهان كسى كه آنچه را آفريد نيكو ساخت

  :و با اميان و درك اين واقعيت كه

  .»4«  ٍء َخْلَقهُ ُمثَّ َهدى ُكلَّ َشيْ    َربـَُّنا الَِّذي َأْعطى... 

ه، سپس هدايت پروردگار ما كسى است كه به هر موجودى، آفرينش ويژه او را آنگونه كه سزاوارش بود به وى عطا كرد... 
  .منود

   آن چنان عشق به خدا و آفرينش و هسىت و جهان سراپاى

______________________________  
  .حافظ شريازى -)1(

  .1): 6(انعام  -)2(

  .7): 32(سجده  -)3(

  .50): 20(طه  -)4(

  276: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  :وجودشان را فراگرفت كه در ستايش نظام هسىت چنني سرودند

  به جهان خرم از آمن كه جهان خرم از اوست
 

  عاشقم بر مهه عامل كه مهه عامل از اوست
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  به ارادت خبورم زهر كه شاهد ساقى است
 

  به حالوت بكشم درد كه درمان هم از اوست

 غم و شادى بر عارف چه تفاوت دارد
 

  ساقيا باده شادى بدهم كني هم از اوست

  يكسان استپادشاهى و گداىي بر ما 
 

  كه بدين در مهه را پشت عبادت خم از اوست
«1» 

  

اش فقط  بني، عارف عاشق، آگاه كامل، هسىت را با مهه موجوداتش و آفرينش را با مهه جريانات تكويىن آرى؛ مؤمن حقيقت
داند و در  مى ايت و درياى نامتناهى حكمت و لطف و كرامت و فقط آثار رمحت و ربوبيت و فياضيت آن وجود ىب

  .بيند اصل و اساس و ماهيت هسىت و خلقت و آنچه تكويناً در آن جريان دارد شّرى به هيچ صورت منى

  .»2« ..آثاِر َرْمحَِت اللَّهِ   َفاْنُظْر ِإىل

  .پس با تأمل به آثار رمحت خدا بنگر

ُر ِإنََّك َعلى...    .»3« ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشيْ    بَِيِدَك اْخلَيـْ

______________________________  
  .سعدى شريازى، غزليات -)1(

  .50): 30(روم  -)2(

  .26): 3(آل عمران  -)3(

  277: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .هر خريى به دست توست، يقيناً تو بر هر كارى تواناىي... 

  .»1« ..ءٍ  َو َرْمحَِيت َوِسَعْت ُكلَّ َشيْ ... 

  ...استو رمحتم مهه چيز را فرا گرفته ... 
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   عرصه هسىت جتّلى ربوبيت حق

  :فرمايد فيلسوف بزرگ و عارف معارف اهليه مال عبداللَّه زنوزى در اين زمينه مى

بدان كه نظام عامل امكان از مبدعات و كائنات و از سفليات و علويات، أّمت و اعالى نظامات و أشرف و أكمل 
تواند شد و احدى را از حكما و متكلمني در  ز امكان متحقق منىفيوضات است به حيثيىت كه أّمت و اعالى از آن در حيّ 

  .اين باب خالىف و نزاعى متحقق نيست

بيانش آن است كه حمقق گرديد كه واجب الوجود بالّذات واجب الوجود من مجيع جهات و احليثيات است پس بايد قوت 
  .نفاد و فنا در فيض حق و ذات او متصور نشودو قدرت او غري متناهى و فياضيت و قيوميت او اطالقى باشد تا جهت 

هرگاه نظامى أمتّ در آن در حّيز امكان باشد و فياضيت و قيوميت شامل آن نباشد، عجز و ناتواىن در قيوميت ثابت 
است و » يعىن خملوقات«آيد، زيرا كه قصور و نقصان فيض يا از جهت قابل  شود و حتّدد و قصور در فياضيت الزم مى مى
   يعىن ذات(ز جهت فاعل يا ا

______________________________  
  .156): 7(اعراف  -)1(

  278: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

مفروض اين است كه از جهت قابل نيست پس بايد از جهت فاعل باشد و اين معنا مناىف صرفيت و مناقض ) فياض
  .واجب الوجود بالّذات و واجب الوجود من مجيع اجلهات است

گردد كه نظام هر نوعى از انواع كاينات و مبدعات بلكه نظام هر  بدانكه بعد از تأمل در اين بيان و برهان منكشف مى
شخصى از اشخاص سفليات و علويات، أّمت و اعالى نظامات و أشرف و أكمل فيوضات است نسبت به ماهيت آن و 

  :به قياس به ماّده قابله آن و ىف كل حبسبه

 ه ُگل نكهت و به ِگل جان داداى كه ب دهنده
 

 «1» به هرچه آنچه سزا بود حكمتش آن داد
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پس آنچه كه از ماهيات و از اشخاص مندرجه در حتت آن ماهيات مشّرف به تشريف فيوضات اهليه و مزّين به زينت آلىل 
اند از جهت قصور  مشرف نگرديدهاند و يا خنواهند شد و يا به تشريف أّمت و أكمل از آن فيوضات  خريات وجوديه نشده

  .قوابل و نقصان ماهيات است نه از نزد مفيض خريات و مفيد كماالت

  اندام ماست هر چه هست از قامت ناساز ىب
 

 «2»  ورنه تشريف تو بر باالى كس كوتاه نيست

  

شيئى در موضع خود كما شود سّر عدل كه يكى از اصول مخسه است و آن عبارت است از وضع هر  از اينجا ظاهر مى
   ينبغى و على ما ينبغى

______________________________  
  .سعدى شريازى، قصائد -)1(

  .حافظ شريازى -)2(

  279: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .چنانكه در صحيفه اهليه وارد است

ٍم لِْلَعِبيدِ ...    .»1« َو ما َربَُّك ِبَظالَّ

  .و پروردگارت ستمكار به بندگان نيست

بيىن كه چگونه مرتتب ساخته است نفى ظلم را بر ربوبيت و آن عبارت است از افاده كماالت اوليه و ثانويه و افاضه  مى
باشد ظلم از پروردگارت كه افاضه كرده است به هر چيزى آنچه را كه اليق  فضايل جبلّيه و كسبّيه، يعىن چگونه متصور مى

  .آن است و بر وجهى كه اليق آن است

  .»2«  ين كالم معجز نظام دعوى شيئى به بيّنه و برهان و اثبات شيئى به حجت و بيان استپس ا

شود كه عرصه هسىت  از گفتار اين حكيم اهلى و فيلسوف رباىن كه آميخته با برهان قرآىن و بيان عقالىن است استفاده مى
ق و جتلى ربوبيت و فياضيت حق است و و مهه موجوداتش فقط و فقط جلوه نوراىن امسا و صفات و عني فيض و اشرا
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شود و مهه موجودات اعم از غيىب و شهودى كه صادر  جز نظام أّمت و أكمل چه در علويات و چه در سفليات ديده منى
شده از اراده ربوىب اوست خري حمض و حمض خري است و هيچ شرى در اين نظام أّمت و أكمل متصور نيست و اساس 

بيند دچار بيمارى خطاى در ديد است و  يت و فياضيت است و اگر كسى شّرى در جهىت مىآفرينش بر رمحت و ربوب
   بايد چشم خود را با داروى قرآن

______________________________  
  .46): 41(فصلت  -)1(

  .416: ملعات االهليه -)2(

  280: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

عرفان عارفان معاجله كند تا بفهمد آنچه را شر ديده خري حمض  و روايات اهل بيت عليهم السالم و حكمت حكيمان و
در اينجا ممكن است كسى سخن از شيطان و دوزخ به ميان آورد كه در نظام . بوده و او به خطا آن را شر ديده است

  !آفرينش اگر شيطان و دوزخ شر نيست پس چيست؟

   انديشه در خلق شيطان

نريوىي سركش و عنصرى «و در اصطالح قرآن جميد به مفهوم » خري رانده شده و ىبموجودى «شيطان در لغت به معناى 
باشد و به مهني خاطر دچار نوميدى و پريشاىن و  انس يا جّىن كه مفسد و بدكار مى«و به طور كنايه عبارت از » ياغى

  .باشد مى» خنوت است

اين صفات و عناوين خلق نشده، بلكه آفرينش او  چنني موجودى كه منبع شّر و طغيان و فساد و بدكارى است هرگز با
مهانند ساير خملوقات حق به پاكى و درسىت و سالمت ذات و هويت صورت گرفته و براى عبادت و بندگى و پرستش و 
طاعت آفريده شده، وىل چون ديگر بدكاران و مفسدان به اراده و اختيار خود از روى كرب و خنوت و ايستادگى در برابر 

  .اد و بدى را انتخاب كرده و به فساد و افساد و اغوا و گمراهى ديگران هم برخاسته استحق فس

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم در خطبه قاصعه درباره شيطان و ابتداى كارش كه در مدار بندگى و طاعت قرار داشت مى

  َط َعَمَلُه الطَّويَل، َوَجهَدُه اَجلهيَد وََكاَن َقْد َعَبَد اللََّه ِستََّة آالِف َسَنٍة، َاليُْدرىَفاْعَتِربُوا ِمبا كاَن ِمْن ِفْعِل اللَِّه بِإْبليَس، إْذ أْحبَ «
نَيا أْم ِمنْ     أِمْن ِسِىنّ الدُّ
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  281: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1« »ْثِل َمعِصَيِتِه؟ِسِىنّ اآلِخَرِة َعن ِكِرب َساَعٍة َواِحَدٍة َفَمن َذا بـَْعَد إبليَس َيسَلُم َعَلى اللَِّه مبِِ 

از برخورد حضرت حق در رابطه با ابليس عربت و پند بگرييد كه اعمال طوالىن و سخت كوشى او را به خاطر يك 
هاى  بيىن تباه كرد، در صورتى كه خدا را شش هزار سال بندگى كرد كه معلوم نيست از سال ساعت تكرب و خود بزرگ

پس چه كسى پس از ابليس با آلوده شدن به  ) كه هر روزش هزار سال دنياىي است(هاى آخرتى  دنياىي است يا سال
  .ماند گناهى چون گناه او از عذاب خدا سامل مى

كه به خاطر كرب و خنوتش در برابر   -كنيد آگاه و داناىي چون امرياملؤمنني عليه السالم آفرينش و ذات ابليس را مالحظه مى
داند، بنابراين قضاوت صحيح درباره آفرينش ابليس و  مل و براى عبادت و بندگى مىدرست و سا -حق شيطان ناميده شد

اش و ارتش و لشكريانش به رمحت و لطف حق و  هر شيطاىن از جّن و انس اقتضا دارد كه بگوييم ابليس و سواران و پياده
 آنان به اختيار خود نه به اجبار حق  براى عبادت آفريده شدند و از آفرينش آنان اراده و قصدى جز خري وجود نداشته وىل

كژ راهه را بر صراط مستقيم ترجيح داده و بر اثر خنوت و كرب به سركشى و طغيان آلوده شدند و به خاطر جل بازى و 
شت عنربسرشت حمروم منايند،  عناد در كمني آدم و فرزندانش نشستند تا آنان را نيز مانند خود از رمحت رحيميه حق و 

   اى از آتش اين اغواگرى گوشه شايد با

______________________________  
  .49، حديث 3، باب 214/ 60: ؛ حبار األنوار192، خطبه 287: ج البالغة -)1(

  282: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .نشانندحسد خود را نسبت به انسان كه استعداد دارا شدن مقام خالفت الّلهى و علم االمسائى را دارد، فرو 

   قلمرو شيطان

هاى تشريعى و تكليفى بشر است،  قلمرو شيطان، چه جّىن و چه انسى، تشريع است نه تكوين، يعىن قلمرو فعاليت
  .تواند نفوذ كند نه در غري بشر شيطان فقط در وجود بشر مى

يطان در انديشه بشر نيز نفوذ ش. قلمرو شيطان در وجود بشر نيز حمدود به نفوذ در انديشه او است نه تن و بدن او
قرآن اين معاىن را با . حمدود و منحصر است به حّد وسوسه كردن و خيال و يك امر باطلى را در نظر او جلوه دادن
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كند و اما اينكه چيزى را در نظام جهان بيافريند و يا  و امثال اينها بيان مى» وسوسه«، »تسويل«، »تزئني«تعبريهاى 
شر داشته باشد، يعىن به شكل يك قدرت قاهره بتواند بر وجود بشر مسّلط شود و بتواند او را بر  اينكه تسلط تكويىن بر ب

  .كار بد اجبار و الزام منايد از حوزه قدرت شيطان خارج است

  :تسّلط شيطان بر بشر حمدود به اين است كه خود بشر خبواهد دست ارادت به او بدهد

ْم يـَتَـوَكَُّلونَ   لَِّذيَن آَمُنوا َو َعلىِإنَُّه لَْيَس َلُه ُسْلطاٌن َعَلى ا ا ُسْلطانُُه َعَلى الَِّذيَن يـَتَـَولَّْونَهُ * َرِِّ   .»1« ..ِإمنَّ

   اند ومهواره بر پروردگارشان توكل يقيناً او بر كساىن كه اميان آورده

______________________________  
  .100 -99): 16(حنل  -)1(

  283: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  ...اند تسّلطش فقط بر كساىن است كه او را سرپرست و دوست خود گرفته.* كنند، تسّلطى ندارد مى

كنند و او را مسؤول گمراهى  كند كه در جواب كساىن كه به او اعرتاض مى قرآن، از زبان شيطان در قيامت نقل مى
  :گويد مشارند مى خويش مى

  .»1« ..طاٍن ِإالَّ َأْن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم ِيل َفال تـَُلوُموِين َو لُوُموا أَنـُْفَسُكمْ َو ما كاَن ِيل َعَلْيُكْم ِمْن ُسلْ .. 

پايه و مشا هم بدون انديشه و دقت  مرا بر مشا هيچ غلبه و تسّلطى نبود، فقط مشا را دعوت كردم به دعوتى دروغ و ىب
  .نش كنيددعومت را پذيرفتيد، پس سرزنشم نكنيد، بلكه خود را سرز 

   فلسفه و حكمت تسلط شيطان بر انسان

  .فلسفه و حكمت اين اندازه تسلط شيطان بر بشر، اختيار انسان است

كند كه حّر و آزاد و خمتار باشد، موجود خمتار مهواره بايد بر سر دو راه و ميان دو دعوت  مرتبه وجودى انسان اجياب مى
  .آيد حتصيل كند راً از راه اختيار و انتخاب به دست مىقرار گريد تا كمال و فعليت خويش را كه منحص
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 آيد به ضد از جهان دو بانگ مى
 

 تا كدامني را تو باشى مستعد

 آن يكى بانگش نشور اتقيا
 

 «2» وان دگر بانگش نفور اشقيا

  

 ...ٍء َخَلَقهُ  الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشيْ   از نظر قرآن هويت و ذاتش مشمول آيه - با هر مصداقى كه دارد - در هر صورت شيطان
  .است »2«  ٍء َخْلَقُه ُمثَّ َهدى ُكلَّ َشيْ    َربـَُّنا الَِّذي أَْعطى...  و مهچنني مشمول »1«

وجود شيطان و شيطنت و اضالل او خود مبىن بر حكمت و مصلحىت است و به موجب مهان حكمت و مصلحت 
  .»3«  و واقعى و مطلقشيطان شّر نسىب است نه شّر حقيقى 

   انديشه در خلق دوزخ

اند، امام  از حضرت امام صادق عليه السالم مسائل فراواىن پرسيده -ها و به اصطالح امروزى الئيك -ها برخى از زنديق
  :عليه السالم در برابر اين پرسش كه آيا خدا مردم را براى رمحت آفريد يا براى عذاب؟ پاسخ داد

  .»ْمحَةِ َخَلَقُهْم لِلرَّ «

شت آفريد و مى ديىن و  دانست كه گروهى به دليل بدكردارى و فساد و ىب خدا مردم را براى استفاده از رمحت و نعمت و 
  .»4« كنند امياىن دوزخ را براى خود انتخاب مى ىب

شت حمصول اميان و عمل صاحل در جهان    بيىن اسالمى، 

______________________________  
  .7): 32(سجده » كسى كه آنچه را آفريد نيكو ساخت  مهان« -)1(

پروردگار ما كسى است كه به هر موجودى، آفرينش ويژه او را آن گونه كه سزاوارش بود به وى عطا كرده، سپس « -)2(
  .50): 20(طه » هدايت منود

  .71: عدل اهلى -)3(
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  .2، حديث 13، باب 183/ 10: ؛ حبار األنوار349/ 2: اإلحتجاج -)4(

  285: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

ديىن و كفر و شرك و زندقه و  كند و دوزخ حمصول ىب و اخالق حسنه است كه انسان به اختيار خود براى خود فراهم مى
  .سازد فساد و بدكردارى است كه نيز انسان به اختيار خود براى خود فراهم مى

آيد و به عبارت ديگر   احيه خود انسان به وجود مىدر حقيقت دوزخ، ساخت خود انسان است و شّرى است كه از ن
كارگاه و كارخانه موّلد دوزخ، احنرافات اعتقادى و اخالقى و عملى است و هيچ ربطى به حضرت حق ندارد، بنابراين 

  .دوزخ شّرى صادر شده از خدا در نظام طوىل آفرينش نيست

  :گويد امرياملؤمنني عليه السالم در دعاى كميل مى

َعْلَت النَّاَر ُكلَّها بـَْرداً َفِباْلَيِقِني أَْقَطُع، َلْوَال َما َحَكْمَت ِبِه ِمْن تـَْعِذيِب َجاِحِديَك، َوَقَضْيَت ِبِه ِمْن ِإْخالِد ُمعانِِديَك، جلََ «
  .»َوَسالماً، َوَما كاَن ِألََحٍد ِفيها َمَقرّاً َوَال ُمقاماً 

گر فرمان تو در به عذاب كشيدن منكران وجودت نبود و دستور تو به مهيشه ماندن من به طور قطع و يقني اقرار دارم كه ا 
منودى و هيچ كس در آن منزل و مأوا  در عذاب براى دمشنانت صادر نگشته بود، مهه آتش دوزخ را سرد و سامل مى

  .گرفت منى

   نقش عمل انسان در اجياد دوزخ

خواهد، بلكه به تصريح آيات قرآن و روايات،  اب را خنواسته و منىآرى؛ حضرت حق براى احدى از جهانيان، دوزخ و عذ
   آتش بازتاب اعمال ناشايست و عقايد ناباب خود انسان است، مانند زجرى

  286: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

اين كه  نويسد بيمار اختيار دارد در كند، هنگاميكه پزشك معاجل نسخه مى كه يك بيمار نافرمان از فشار بيمارى حتمل مى
برابر دستور طبيب خود را درمان و درد را نابود سازد، يا اينكه نسخه را به كنارى اندازد و از عمل به آن خوددارى منايد، 

شود، اين زجر و درد، خواست پزشك نيست، بلكه نتيجه عملكرد  در نتيجه بيمارى او مزمن و ماندگار و زجرآور مى
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ست، نتيجه عملكرد زشت انسان در ايام تكليف و حمصول فرار او از وظايف و بيمار است، دوزخ هم به مهني صورت ا
  .هاى شرعى و انساىن است مسؤوليت

اش  بنابراين، خداى عزيز نه سبب اجياد دوزخ است و نه بندگانش را براى عذاب در دوزخ آفريده و نه به اراده ازىل و ابدى
اش به ويژه قرآن جميد هشدار داده كه خود  هاى آمساىن در مهه آيات كتاببراى كسى عذاب را خواسته، به مهني دليل مهواره 

  .را از دچار شدن به آتش دوزخ حفظ كنيد و خانواده خود را نيز از گرفتار شدن به عذاب دوزخ نگه داريد

جاَرُة َعَلْيها َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشداٌد ال يـَْعُصوَن اللََّه ما أََمَرُهْم َو يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َو َأْهِليُكْم ناراً َوقُوُدَها النَّاُس َو احلِْ 
  .»1«  يـَْفَعُلوَن ما يـُْؤَمُرونَ 

بر آن فرشتگاىن خشن . خود و خانواده خود را از آتشى كه هيزم آن انسان ها و سنگ ها است حفظ كنيد! اى مؤمنان
   كنند و آنچه را به به آنان دستور داده سرپيچى منى اند كه از آنچه خدا گري گمارده شده و سخت

______________________________  
  .6): 66(حترمي  -)1(

  287: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .دهند آن مأمورند، مهواره اجنام مى

  :فرمايد و مى

  .»1«  ناراً تـََلظَّى َفَأْنَذْرُتُكمْ *  َو ِإنَّ َلنا َلْآلِخَرَة َو اْألُوىل*  ِإنَّ َعَلْينا لَْلُهدى

پس مشا را از آتشى كه .* و به يقني دنيا و آخرت در سيطره مالكّيت ماست.* ترديد هدايت كردن بر عهده ماست ىب
  .دهم كشد بيم مى زبانه مى

  :و نيز گوشزد فرموده

  .»2«  َو اتـَُّقوا النَّاَر الَِّيت أُِعدَّْت لِْلكاِفرِينَ 

  .اده شده است بپرهيزيدو از آتشى كه براى كافران آم



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

 

 بر بسوزند چوب درختان ىب
 

 «3» برى را سزا خود مهني است هر ىب

  

  :يا كجا فرموده! دوزخ ساخت من است؟: خداى مهربان كجا گفته

بلكه به عكس اين بندگان هستند كه با كردار ناشايسته و اخالق رذيله و تداوم بر  ! من خواهان دوزخ براى بندگامن هستم؟
كنند و چون حضرت حق عادل است حق آنان را مهانگونه   و شرك و عصيان و فسق، خويشنت را سزاوار عذاب مى كفر

  :كند اند و مستحق آن هستند ادا مى كه خود خواسته

______________________________  
  .14 -12): 92(ليل  -)1(

  .131): 3(آل عمران  -)2(

  .ناصر خسرو قبادياىن -)3(

  288: ت اهلى، صهاى رمح جلوه

  .»1« َو َما اللَُّه يُرِيُد ظُْلماً لِْلِعبادِ ... 

  .دارند اند كه بر خود ستم روا مى خواهد اين بندگان و خدا ستمى بر بندگان منى

اين انسان است كه با پيمودن راه احنراف و با اجابت دعوت شيطان، خود را به اين بالى عظيم و عذاب اليم كه دست 
ره كند، وگرنه رمحت حق چنان گسرتده است كه هر كسى مى پرداخته خود اوست دچار مىساخته و  مند  تواند از آن 

شود، حىت گسرتدگى رمحت به صورتى است كه بسيارى از دوزخيان از طريق آن و به سبب شفاعت شفيعان جنات 
خود براى خود جاودانه بودن در آتش را  اند يابند، افرادى هم كه ماندگار در دوزخ و جاوداىن و مهيشگى در آتش مى

اند نه خدا، كه خداى مهربان برنامه ديىن و تكليف شرعى و قانون و خود سازى ما را آسان منوده تا به  تدارك ديده
شت شده در آجنا اقامت جاودانه  سهولت به رشد و كمال برسيم و از اين راه به رمحت خاصه حق متصل گردمي و وارد 

  .مناييم
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  .»2« ...يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم الُْيْسَر َو ال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ . ..

  ...خواهد نه دشوارى و مشقت مشا را خدا آساىن و راحت مشا را مى... 

شت  حضرت حق در قرآن جميد به طور مكرر بندگانش را به پيمودن راه مستقيم و جاده سالمت و رسيدن به آمرزش و 
  .دعوت منوده است

______________________________  
  .31): 40(غافر  -)1(

  .185): 2(بقره  -)2(

  289: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1« ..داِر السَّالمِ   َو اللَُّه َيْدُعوا ِإىل

شِت عنرب سرشت است دعوت مى   ...كند و خدا مردم را به سراى سالمت و امنيت كه 

ُ آياتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتَذكَُّرونَ َو اللَُّه َيْدُعوا ِإَىل اْجلَنَّ ...    .»2«  ِة َو اْلَمْغِفَرِة بِِإْذنِِه َو يـُبَـنيِّ

شت و آمرزش دعوت مى   .فرمايد تا متذّكر شوند كند و آياتش را براى مردم بيان مى و خدا به توفيق خود به سوى 

د هم خود را مشمول آن سازند و از آتش دوزخ جنات كند بدترين افرا رمحت اهلى آن چنان گسرتده است كه اقتضا مى
  :فرمايد يابند، حضرت او در قرآن مى

  .»3« ..َأَجٍل ُمَسمى  َيْدُعوُكْم لِيَـْغِفَر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم َو يـَُؤخِّرَُكْم ِإىل... 

  .سرآمد معِني عمرتان مهلت دهدكند تا مهه گناهانتان را بيامرزد و مشا را تا  او مشا را دعوت به اميان مى... 

______________________________  
  .25): 10(يونس  -)1(

  .221): 2(بقره  -)2(
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  .10): 14(ابراهيم  -)3(

  290: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

   گذارى سپاس

 ها و وظايف مهم انسان حق شناسى و سپاسگزارى است و چون صاحب و مالك اصلى هر نعمت و رمحت از مسؤوليت
  .خداست بايد فقط او را پرستيد

  .»1« ...َربَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاهُ   َو َقضى

  ...جز او را نپرستيد: و پروردگارت فرمان قاطع داده است كه

  :فرمايد و دنبال حبث پرستش خدا مى

  .»2« ...َو بِاْلواِلَدْيِن ِإْحساناً ... 

  ...و به پدر و مادر نيكى كنيد... 

فرمايد مهان رمزى است كه در  اينكه احسان و حق شناسى پدر و مادر را بالفاصله پس از پرستش خدا بيان مىرمز 
فرمايد و مهان رمزى است كه در پرستش و شكرگزارى خدا است، بايد فقط خدا را بپرستيم تا  پرستش خدا بيان مى

   د باشيم و بايد پس از خدا پدر و مادر را سپاسپايان او در خلقت و آفرينش خو  شكرگزار اين مهه نعمت و رمحت ىب

______________________________  
  .23): 17(اسراء  -)1(

  .23): 17(اسراء  -)2(

  291: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .اند و حرمت گزارمي چرا كه اين دو واسطه فيض و رمحت خدا در خلقت و هسىت ما بوده

  :حضرت امام رضا عليه السالم فرموده
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  .»1« »َمْن َملْ َيْشُكْر َواِلَدْيِه َملْ َيْشُكِر اللَّهَ «

  .هركه شكرگزار پدر و مادرش نباشد خدا را شكر نكرده است

   انگيز از رمحت اهلى حكايت شگفت

راسىت پدر و مادر و به ويژه مادر در هر نوعى از انواع جانداران چه منبع شگفىت از حمبت و لطف نسبت به فرزند 
  .هستند

اى بزرگ و باصفا بود و در جوار  ام خانه خانه: گويد ها مى خواندم كه يكى از غرىب» هاى طبيعت شگفىت«كتاىب به نام   در
ام صداى ناله  هاى زراعىت زيادى وجود داشت، من مهواره سحرخيز بودم، روزى صبح زود از پشت دِر خانه آن زمني

اشاى گربه دمل به حال او سوخت، به اين خاطر برايش صبحانه آوردم وىل اى را شنيدم، در را باز كردم و با مت سوزناك گربه
اى وارد كاهدان شد، من  طلبد، دنبالش حركت كردم، در ميان مزرعه كنان برگشت و گوىي مرا به دنبال خود مى خنورد، ناله

اه اطراف مادر را گرفتند و گربه هم هم وارد شدم، ديدم به تازگى پنج نوزاد زاييده كه هنوز چشمانشان باز نشده بود و بناگ
  .هايش را ديدم آرام گرفت با ديدن من كه وضع بچه

______________________________  
، حديث 3، باب 25/ 9: ؛ وسائل الشيعة13، حديث 26، باب 258/ 1: عيون أخبار الرضا عليه السالم -)1(

11492.  

  292: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

هايش بروم، ظرىف پر از شري با خود بردم وقىت به  ز به خاطرم آمد، حتريك شدم كه سراغ گربه و بچهصبح فردا صحنه ديرو 
ا  حمل رسيدم ديدم گربه ماده مرده و نوزادان پستان خشك او را مى مكند، تصميم گرفتم تا نوزادان به جاىي برسند از آ

  .پذيراىي كنم

فهماند كه از عمر تو بيش از يك روز منانده، پرستارى  ربه ماّده مىبه گ! كند؟ به حقيقت رمحت خدا و آثارش چه مى
ا پذيراىي منايد   .ديگر براى نوزادان بگمار تا نوزادانت را سرپرسىت كند و از آ

   حكايت ديگر از رمحت اهلى
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  :انگيز است نشاىن ديگر از رمحت خدا اين داستان شگفت

كردم، در مسري خود   پيماىي مى هاى نزديك راه شهر بر فراز كوهروزى سرد در بريون : گويد دانشمندى چيىن مى
هاى خود  كوشند كه با سوراخ كردن قشر يخ به وسيله نوك اند و مى اى يخ زده نشسته هاىي را ديدم كه روى بركه گنجشك

گرفتند به نوك زدن  زدند و بر اثر ضخامت يخ نتيجه منى آىب براى نوشيدن پيدا كنند، هر بار كه جاىي از يخ را نوك مى
ها به روى  مثر بود به ناگاه ديدم يكى از گنجشك ها به جهت ضخامت يخ ىب پرداختند، وىل مهه اين تالش جاى ديگر مى

  !يخ خوابيد

چاره آسيىب ديده و به اين خاطر به پشت روى يخ افتاده است، وىل گمان من به زودى باطل شد طوىل  گمان كردم كه ىب
زبور از جاى برخاست و گنجشك ديگرى بر جاى او خوابيد، پس از حلظاتى چند كه از خوابيدن نكشيد كه گنجشك م

   گذشت از جاى برخاست و خوابگاه او مى

  293: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .خود را به سومى سپرد و سومى به چهارمى و چهارمى به پنجمى و اين روش ادامه يافت

خاست و جاى خود را به ديگرى  خوابيد و سپس برمى ند به روى يخ مىاى چ هر گنجشكى با بدن گرم خود حلظه
هاى خود به سوراخ   ها به قشر نازك يخ هجوم برده و با نوك تر شد به يكباره گنجشك سپرد، كم كم يخ نازك و نازك مى

  !كردن پرداختند، سوراخى اجياد شد و مهگى به نوشيدن آب مشغول شدند تا سرياب گرديدند

داند كه در اين جا بركه آىب بوده و خشك نشده بلكه روى آن يخ بسته است، گنجشك يخ و زمني سنگى  گنجشك مى
داند كه  توان سوراخ كرد، مى داند كه يخ را با نوك زدن مى داند كه در زير يخ آب است و مى كند و مى را از هم جدا مى

كند و از قانون حرارت و حركت  ريد يخ را آب مىداند كه حرارت هنگامى كه با يخ متاس بگ بدنش حرارت دارد، مى
  .رساند، پس گنجشك از علوم طبيعى آگاه است اطالع كامل دارد و گرما را به يخ مى

لو منى اى چند به روى يخ خبوابد سرما منى داند كه اگر دقيقه مى كند، پس گنجشك درس پزشكى خوانده و  خورد، سينه 
داشت را ديده است   !!مدرسه 

پذيرد، اگر خوابيدن را ادامه دهد به خودش  داند كه پس از چند دقيقه كه به روى يخ خوابيد حرارت پيكرش نقصان مى مى
خيزد تا جتديد نريو كند و گنجشك ديگرى به  زيان رسانيده و براى آب كردن يخ نيز سودمند خنواهد بود، از جاى برمى

  .جاى وى خبوابد
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   تر، با استعمال ر و نه آن طرفت درست در مهان نقطه نه اين طرف

  294: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

خواهد و به فكرى نريومند و مغزى  چنني كارى عقل فوق العاده مى. گريد ترين نتيجه را مى ترين وسايل قطعى طبيعى
  !!و اين مهه را مهرباىن و رمحت حق در گنجشك تأمني كرده است »1« دانشمند نياز دارد

______________________________  
  .465: هاىي از او نشانه -)1(

  297: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

   معىن حمروميت

هاى جنات به روى انسان  كه پس از اين تباهى متام راه» تباه كردن سرمايه وجودى خود و خانواده خود«: خسران، يعىن
  .ماند و آخرت انسان برجاى منىشود و كليدى براى باز كردن قفل مشكالت دنيا  بسته مى

  .»1« ..أُولِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهمْ 

  ...اينان كساىن هستند كه سرمايه وجودشان را تباه كردند

ْسراُن اْلمُ ...    .»2«  ِبنيُ ُقْل ِإنَّ اْخلاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم َو َأْهِليِهْم يـَْوَم اْلِقياَمِة َأال ذِلَك ُهَو اخلُْ

ترديد زيانكاران واقعى كساىن هستند كه روز قيامت سرمايه وجودشان و كسانشان را به تباهى داده باشند؛  ىب: بگو... 
  .كه آن مهان زيان آشكار است! آگاه باشيد

  .اند از گروه زيانكاران استثنا كرده است در سوره والعصر كساىن را كه آراسته به چهار حقيقت

______________________________  
  .21): 11(هود  -)1(

  .15): 39(زمر  -)2(
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  298: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

ْنساَن َلِفي ُخْسرٍ    .»1« ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َو َتواَصْوا ِباحلَْقِّ َو َتواَصْوا بِالصَّْربِ * ِإنَّ اْإلِ

اند و يكديگر را به  مگر كساىن كه اميان آورده و كارهاى شايسته اجنام داده* بزرگى است؛كارى  ترديد انسان در زيان كه ىب
  .اند حق توصيه منوده و به شكيباىي سفارش كرده

معناى دقيق خسران برامي روشن نبود تا روزى در گرماى تابستان در : نويسد فخر رازى در تفسريش به سوره والعصر مى
ام با آب شدن از دستم  اگر از من خريد نكنيد اصل سرمايه: گفت رخوردم كه پى در پى مىفروشى ب ميان بازار به يخ

  .»2«  شوم، آجنا فهميدم كه خسران به معناى تباه شدن سرمايه است رود و به خسران دچار مى مى

  :دهد مفسر بزرگ اسالم مرحوم طربسى در شرح اينكه انسان در حال خسران است چنني توضيح مى

آيد قدرى به پايان  گذرد و هر نفسى كه درمى نسان در سراشيىب نابودى عمر و نقصان زندگى است، هر روزى كه مىزيرا ا
اش از كف برود و طاعىت به دست  شود و سرمايه حياتش در حال نابودى است، حال اگر سرمايه زندگاىن نزديك مى

   خود را از كف داده و مستحق عذاب دائم گشته استبيند هسىت نياورد، در طول عمر در زيان است و فرداى قيامت مى
»3«.  

______________________________  
  .3 - 2): 103(عصر  -)1(

  .، تفسري سوره عصر85/ 32: تفسري كبري -)2(

  .، تفسري سوره عصر685/ 10: جممع البيان -)3(

  299: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

كند كه  و عاشق حضرت حق با سوگند و تضرع از معبودش درخواست مى به دعاى آموزنده كميل بنگريد كه وّىل خدا
  .عمرش را آباد و پربركت و متصل به خدمت و عبادت قرار دهد

  .»رًَة، َوِخبِْدَمِتَك َمْوُصوَلةً ِمَن اللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِبذِْكرَِك َمْعُمو   َأْسأَُلَك ِحبَقَِّك َوُقْدِسَك، َوَأْعَظِم ِصَفاِتُك َوَأْمسَاِئَك، َأْن َجتَْعَل أَْوقَاتى«
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كنم كه مهه اوقات شبانه روزم را به يادت آباد كىن و  به حقت و قداستت و بزرگرتين صفات و امسائت از تو درخواست مى
  .ات بدارى گزارى پيوسته و دائم به خدمت

  :كند يا در فرازى ديگر درخواست مى

تَِّصاِل ِخبِْدَمِتكَ ِخْدَمِتَك َجَوارِِحى،   قـَوِّ َعَلى« َواَم ِىف اْإلِ   .»1« »َواْشُدْد َعَلى اْلَعزِميَِة َجَواِحنِى، َوَهْب ِىلَ اجلِْدَّ ِىف َخْشَيِتَك، َوالدَّ

به اعضامي در راه خدمتت نريو خبش و دمل را بر عزم و مهت در راه عبادت حمكم و استوار ساز و كوشش در راه خشيت 
هاى پيشتازان به سويت برامن و در  ت در پيوسنت به خدمتت را به من ارزاىن دار تا در ميدانو پرواى از عظمتت و مداوم

  .ميان شتابندگان به كوى قرب و جوارت سبقت گريم

______________________________  
  .براى شرح كامل اين مجالت به كتاب شرح دعاى كميل مؤلف، چاپ دار العرفان مراجعه فرمائيد -)1(

  300: اى رمحت اهلى، صه جلوه

   خسارت ديدگان

 از مجله خسران زدگان و زيانكاران كساىن هستند كه فرداى قيامت وزنه اعمالشان سبك و كار خريى براى توزين ندارند
و آنانكه دو روىي و  »2« و نيز افرادى كه خود را از توفيق اميان به خدا و پيامرب و معصومان و قيامت حمروم منودند »1«

  .»3« ق پيشه كردند و دل به شيطان سپردندنفا

هاى  خسران ديدگان و زيانكاران مردمى هستند كه وحى اهلى و پيامربان و فرهنگ پاك آمساىن و امامان معصوم و اسوه
رباىن هم چون ابراهيم و امساعيل و يعقوب و يوسف و موسى و عيسى عليهم السالم و وجود مبارك پيامرب اسالم صلى اهللا 

و آله و امرياملؤمنني عليه السالم و حضرت امام حسن و امام حسني عليهم السالم و امثال اينان را رها كرده و در  عليه
   هاى مادى برابر فرهنگ

______________________________  
َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنهُ « 7): 7(اعراف » َنا َيْظِلُمونَ َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَأُولِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهم ِمبَا َكانُوا ِبآيَاتِ « -)1(

  .103): 23(مؤمنون » َفُأولِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم ِىف َجَهنََّم َخاِلُدونَ 
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َناُهُم اْلِكَتاَب يـَْعرِفُونَُه َكَما يـَْعرِفُوَن أَبـَْناَءُهمُ « -)2( فـََلنَـُقصَّنَّ َعَلْيِهْم ِبِعْلٍم َوَما ُكنَّا «؛ 31 -20): 6(انعام » ...الَِّذيَن آتـَيـْ
نَـُهْم َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّ «؛ 9): 7(اعراف » َغائِِبنيَ  بُوا بِِلَقاِء اللََّه َويـَْوَم َحيُْشُرُهْم كَأن َملْ يـَْلَبثوا ِإالَّ َساَعًة ِمَن النـََّهاِر يـَتَـَعاَرفُوَن بـَيـْ

  .45): 10(يونس » َوَما َكانُوا ُمْهَتِدينَ 

َوِمَن النَّاِس َمن يـَْعُبُد اللََّه «؛ 119): 4(نساء » َوَمن يـَتَِّخِذ الشَّْيطَاَن َوِلّياً ِمن ُدوِن اللَِّه فـََقْد َخِسَر ُخْسرَاناً ُمِبيناً ... « -)3(
  .11): 22(حج » ...َحْرٍف َفِإْن َأَصابَُه َخيـٌْر اْطَمَأنَّ بِهِ   َعَلى

  301: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

و طاغيان و شياطني كمر خم منوده و به پذيرش فرهنگ آنانكه حاصلى جز ختريب بناى انسانيت و ساختمان شخصيت 
  .دهند و كرامت آدمى ندارد تن در مى

   هائى از خسارت ديدگان منونه

   زندگى ظلماىن

ران دعوت شدم،  اى براى خواندن دعاى كميل به يكى از زندان شب مجعه پس از پايان مراسم خرب شدم  هاى معروف 
ها در ميان  هاى ايران كه به چند زبان زنده دنيا تسلط داشت و مايه اميد روس كه تئوريسني و مغز متفكر كمونيست

  .جوانان مملكت بود در دعا حاضر بوده است

و گفتم پرسشى دارم كه بسيار به ا. از مأموران زندان خواستم كه زمينه ديدار مرا با او فراهم آورند، اين ديدار برقرار شد
مندم به راسىت و درسىت و بدون حلاظ كردن اينكه يك زنداىن هسىت به من پاسخ گوىي، جوابش مثبت بود، سؤال   عالقه

ها در كشورهاى كمونيسىت مالقات داشىت و خود نيز مبّلغ  كردم بيش از پنجاه سال است با رهربان بزرگ ماركسيست
ايتاً چه شد و چه ديدى و از  چون و چراى آنان بودى ىب و هزاران نفر را در اين مملكت به اين مكتب وصل كردى، 

عمر خود كه پنجاه سالش را در مطالعه رشته كمونيسىت گذراندى و گروه زيادى را به اين رشته دعوت كردى و آنان هم 
شت و مهه روز و شبم در ظلمات مهه عمرم به پوچى گذ: دعوتت را پذيرفتند چه حاصلى به دست آوردى؟ پاسخ داد

  .سپرى شد

  302: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

   خسران زده حريص
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گشت به دزد قلدرى برخورد كرد كه از حضرت  حضرت امام سجاد عليه السالم در سفرى كه از زيارت خانه خدا باز مى
و قسم كنم، خبشى از آن براى تو و آنچه برامي مانده حاضرم د: خواست آنچه پول دارد به او بدهد، حضرت به او فرمود

نسبت به آن كمال رضايت را دارم و خبشى هم براى من كه راهم را تا مدينه طى كنم و به شهر و ديار و اهل و عيامل 
ها را درخواست كرد، حضرت با يك دنيا مهرباىن آنچه داشتند  حياىي و زورگوىي مهه پول برسم، دزد نپذيرفت و با كمال ىب

  .ت فرمودندبه او مرمح

: هايش را نيز به او بدهد و در اين زمينه مقاومت كرد، امام عليه السالم فرمود چپاولگر نادان از حضرت خواست لباس
بيند، بنابراين خدا را در اين برخوردى كه دارى حلاظ كن، دزد   خدا به وضع و حال انسان بيناست و عمل و كارش را مى

ناگاه ! گويد تو در خواىب؟ ات راست مى لسالم به درگاه حق عرضه داشت آيا بندهخدا خواب است، امام عليه ا: گفت
اى از راه رسيد و به دزد محله كرد و به سرعت او را دريد و نابود منود و شرش را از حضرت امام سجاد عليه  شري گرسنه

  .»1« السالم دفع كرد

   ورد، وىل او بهرمحت خدا به دست امام چهارم عليه السالم به آن دزد روى آ

______________________________  
  .1421، حديث 36، جملس 673: ؛ األماىل، شيخ طوسى36، حديث 3، باب 41/ 46: حبار األنوار -)1(

  303: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  !سوء اختيار خودش رمحت را نپذيرفت و در چاه خسارت و زيانكارى سرنگون شد

   معنايت امام هشتم عليه السال

پول شد، به حرم حضرت امام رضا  مرحوم آقا شيخ ابراهيم كه از اولياى حق بود در سفرى از سفرهايش در خراسان ىب
ران را ندارم و هزينه برگشت من حدود ! پسر پيامرب: عليه السالم رفت و عرضه داشت من مهمان مشامي، هزينه برگشت به 

  :ل دعا بود كه زائرى يك تومان به او داد و رفت، به حضرت گفتخواهم، در حا پانزده تومان است و از مشا مى

كند به تدريج پانزده تومان به او رسيد، زيارت وداع را خواند و از  مرمحىت مشا بايد پانزده تومان باشد، يك تومان كفايت منى
  .حرم مطّهر بريون آمد
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اى نزد  بود كسى را دنبال شيخ ابراهيم فرستاد كه حلظه آيت اللَّه شيخ حسنعلى خنودكى كه درياىي از زهد و تقوا و كرامت
حضرت امام رضا عليه السالم پانزده تومان به تو ! شيخ ابراهيم: من بيا، چون به حمضر مرحوم خنودكى رسيد به او گفت

  !ن خبرممرمحت كرد بيا مرمحىت حضرت را با اين هفتاد تومان عوض كنيم، من مشتاقم پانزده تومان را به هفتاد توما

ره آرى؛ كسى كه نسبت به فضل و رمحت خدا لياقت نشان دهد ىب مند  ترديد از فضل و رمحت حق آن هم به چند برابر 
  .خواهد شد

  304: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

   شيطان رجيم

دارد كه مشمول با توجه به رمحت واسعه اهليه و اينكه هر عاصى و گنهكارى تا پيش از فرا رسيدن مرگ اين شايستگى را 
آيد كه چرا ابليس از پيشگاه خدا طرد و رد شد و مورد لعنت و نفرين قرار گرفت و  رمحت گردد، اين پرسش به ذهن مى

  .جايگاهش دوزخ ابد گشت

  .در اين زمينه الزم است نگاهى هرچند گذرا به كارنامه ابليس بيندازمي

و مالئكه اهلى به عبادت و پرستش حق اشتغال داشت وىل هنگامى  ابليس از پريان و طايفه جن بود، وىل مهراه فرشتگان 
كه كالبد آدم عليه السالم از مشىت خاك آفريده شد و سپس خداى مهربان از روح خود به آن كالبد حيات خبشيد، با اين 

صف فروتنان را از اى از ملك و ملكوت و خاكيان و افالكيان بود، فرشتگان و ابليس را آزمود تا  آفرينش جديد كه منونه
مستكربان جدا سازد و آنانكه پذيراى فرمان او به عنوان برنامه تكاملى و فضل و رمحت تشريعى هستند و به دستور 

  .ند مشخص سازد اش گردن مى حكيمانه و عليمانه

انش را نشان داد و آلودگى باطن خويش را آشكار  ساخت و از ابليس در اين صحنه آزمايش خودخواهى و خودپرسىت 
  :سجده بر آدم عليه السالم امتناع كرد و با خشمى توأم با كرب فرياد زد

   يـَْوِم اْلِقياَمِة َألَْحَتِنَكنَ   قاَل أَ َرأَيـَْتَك هَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ لَِئْن َأخَّْرَتِن ِإىل

  305: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1« ُذرِّيـََّتهُ ِإالَّ َقِليًال 
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ترديد  مرا خرب ده اين كسى كه او را بر من برترى دادى سببش چه بود؟ اگر تا قيامت مهلتم خبشى، ىب :سپس گفت
  .كشم زمن و به دنبال خود به عرصه هالكت و نابودى مى فرزندانش را جز اندكى جلام مى

انسان خاكى را مايه او كه از انسان جز جنبه خاكى و مادى چيزى نديده بود، پيدايش خود را از آتش و سبك مشردن 
  .تر پنداشت و آن را توجيهى براى تكرب و نافرمانيش قرار داد برتربيىن خود ديد و خود را عاىل

  شيطان و تكربّ 

  .پرسىت و خنوت را به جاى بندگى برگزيد او خنستني متكربى است كه خودپرسىت را به جاى حق

  .اين ماجرا در آيات و روايات متعددى گزارش شده است

  :دهد املؤمنني على عليه السالم از اين رويداد چنني خرب مىامري 

خداى سبحان فرشتگان مقربش را به وسيله عزت و كربياىي كه فقط و فقط ويژه اوست و خمصوص ذات حضرتش 
ها و پنهاىن پوشيده را  باشد آزمايش كرد، تا فروتنان آنان را از گردنكشانشان جدا سازد، خداىي كه درون سينه مى
  :دانست چنني فرمود مى

  پس زماىن كه اندامش را درست و نيكو. من بشرى از گل خواهم آفريد

______________________________  
  .62): 17(اسراء  -)1(

  306: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1« منودم و از روح خود در او دميدم، براى او سجده كنيد

ابليس، خودبيىن ابليس را فرا گرفت، به آفرينش خود بر آدم نازيد و بر نژاد با فرمان خدا مهه فرشتگان سجده كردند جز 
  .باليد -كه از آتش است  -خويش

اد و با خدا  كسوت مستكربان گشت، كسى كه اساس تعصب را ىب پس او دمشن خدا و امام متعصبان و پيش دليل پايه 
  .»2« در بر كرد و پوشش خاكسارى را از تن درآوردطلىب  در رداى كربياىي به رقابت پرداخت هم او كه لباس عزت
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كردند  اى كه فرشتگان پاك تصور مى ابليس پيش از اين رويداد داراى مقامى بس ارمجند در عبادت و طاعت بود، به گونه
  :اى است مقرب او نيز فرشته

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى

الِئكَ «
َ
الِئَكةُ َترىإنَّ إبليس َملْ َيُكْن ِمَن امل

َ
  .»3« »أنَُّه ِمْنها  ِة وَكاَنِت امل

  .كردند او از جنس آنان است ترديد ابليس از فرشتگان نبود وىل فرشتگان تصور مى ىب

مهه عباداتش در يك چشم به هم زدن تباه شد و چون خاكسرتى بر باد رفت و اين رويداد تلخ به سبب تكرب و 
  خودپسندى بود كه به كفر

______________________________  
): 38(ص » فَِإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى فـََقُعوا َلُه َساِجِدينَ * َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإىنِّ َخاِلٌق َبَشراً مِّن ِطنيٍ « -)1(

71- 72.  

  .49ث ، حدي3، باب 214/ 60: ؛ حبار األنوار192، خطبه 286: ج البالغة -)2(

  .22حديث  148/ 11: ؛ حبار األنوار15، حديث 33/ 1: تفسري العياشى -)3(

  307: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

و عصيان كشيده شد و كم كم ربوبيت تشريعى را انكار كرد و مهانند كساىن كه برخى از قوانني و آداب و رسوم 
دهند رأى آلوده خود را بر فرمان حق ترجيح داد و زبان  ىگران و طاغيان را بر قوانني آمساىن و وحى اهلى ترجيح م مادى

رت مى! خدايا: حالش نعوذ باللَّه اين شد كه كنم و چون نسبت به آدم مقامى برتر هستم تو را  فهمم و بيشرت درك مى من 
  .ارزش سجده كنم نسزد كه به من فرمان دهى بر مشىت خاك ىب

ها و احكام حق چيزى  ى و علم اهلى و برتر دانسنت رأى خود نسبت به فرمانگريى يعىن انكار ربوبيت تشريع چنني موضع
رت انسان است كه از ابليس بروز كرد و متأسفانه برخى از انسان مناها به مهان ديدگاه و مهان بيمارى خطرناك  ها و به تعبري 

  .استكبار مبتال هستند
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   ابليس و رمحت اهلى

مانند آدم عليه السالم و حوا كه از خوردن ميوه آن درخت به سخىت پشيمان شدند و  توانست ابليس پس از اين ماجرا مى
به درگاه حضرت حق توبه كردند و توبه آنان پذيرفته شد و رمحت دوست از افق وجودشان طلوع كرد، توبه كند و به 

 به كربش ادامه داد و از پيشگاه حق انابه آورد و از اين گناه عظيم پاك گردد و مشمول رمحت واسعه حق شود، وىل
  .اش دست برنداشت خودپرسىت

او خودپرسىت ناسازگار است و بيمارى خودپرسىت آتشى است بر خرمن بندگى و عبادت، خدا به سبب تداوم دادن تكرب 
به  اش را منكوب كرد و دماغش را اش او را خوار و پست كرد و مقام وااليش را درهم فرو رخيت و بلند پروازى و خودسرى

  خاك ذلت ماليد و از

  308: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .رمحت و لطف خويش حمرومش منود و اين مهه را ابليس با دست خود و به سوء اختيار خويش براى خود فراهم آورد

  .*»1«  قاَل َفاْخرُْج ِمْنها فَِإنََّك َرِجيمٌ 

  .اى رانده شدهاز اين جايگاه واال كه مقام مقربان است بريون رو كه : خدا گفت

  :و فرمود

  .»2«  َفاْخرُْج ِإنََّك ِمَن الصَّاِغرِينَ ... 

  .پس بريون شو كه قطعاً از خوارشدگاىن... 

پس خود ابليس خود را بدخبت كرد و اين است سرنوشت هركه خودبني و خودپرست باشد و بدون ترديد هر كس هواى 
  .شود خود گريد از درگاه خدا دور مىخود را خداى خود قرار دهد و غري حضرت حق را معبود 

به اين حقيقت هم بايد توجه داشت كه بيمارى ابليس يك بيمارى واگريدار است، از اين جهت قرآن و پيامرب صلى اهللا 
دهند كه اوًال عربت بگرييد و ثانياً مواظب باشيد كه به آن بيمارى مبتال  عليه و آله و اهل بيت عليهم السالم هشدار مى

آيد  و پريو شيطان نگرديد و قدم جاى قدم او نگذاريد كه متام بالها و مصائىب كه بر سر او آمد و بعد از اين مى نشويد
  .دامنگري مشا هم خواهد شد
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______________________________  
  .77): 38(؛ ص 34): 15(حجر  -)1(

  .13): 7(اعراف  -)2(

  309: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1«  َتِبَعَك ِمنـُْهْم َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم َأْمجَِعنيَ َلَمْن ... 

  .ترديد جهنم را از مهه مشا لربيز خواهم كرد هر كه از آنان از تو پريوى كند، ىب... 

در هر صورت روشن شد كه ابليس با سوء اختيار خود و عقيده و اخالق و عمل بدش به ورطه هالكت افتاد و حضرت 
  .سبب و به زور و اجبار او را طرد و لعن نكرد ت و ىبعل حق ىب

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم در اين زمينه مى

خدا از فرشتگان خواست به اداى امانىت كه نزد آنان داشت و وفا به پيماىن كه به آنان سفارش كرده بود در اجنام سجده 
بر آدم سجده كنيد، مهگان سجده كردند مگر : پس به فرشتگان گفتبر آدم و فروتىن براى احرتام به او اقدام منايند، 

ابليس كه غرور و تكرب او را گرفت و شقاوت و بدخبىت بر او چريه شد و به آفريده شدنش از آتش احساس عزت و برترى 
ه خشم و غضب مقدار مشرد، پس خدا هم او را براى سزاوار شدنش ب منود و به وجود آمده از ِگلى خشكيده را پست و ىب
تو از كساىن هسىت كه تا وقت معني مهلت : اش مهلت داد به او گفت و به كمال رساندن آزمايش و به اجنام رسيدن وعده

  .»2«  در اختيار آنان است

دارد و نشان  به اين نكته هم بايد توجه داشت كه آيات قرآن جميد از اعرتافات عاجزانه ابليس درباره خمَلصان پرده برمى
   دهد كه او مهه مى

______________________________  
  .18): 7(اعراف  -)1(

  .7، حديث 14، باب 304/ 74: خطبه اول؛ حبار األنوار 42: ج البالغة -)2(
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را ابزار شيطان تواند و عاجز است، زي جا و نسبت به مهه افراد توان وسوسه و فريب ندارد نه آنكه خنواهد، بلكه منى
اند كه از تريرس شيطان باالترند، آن بزرگواران نه اسري  هاست و خمَلصان از نظر معنوى تا جاىي پرواز كرده ماّديات و هوس

گردند تا توجيهات و تسويالت آنان را  رسد و نه دچار هوا و هوس مى اند و نه تأثريات تزيني و فريب به آنان مى ماديّات
  .رسد هاى شكارچى به آن منى اى هستند كه آن قدر اوج گرفته است كه گلوله پرندهمنحرف كند، بسان 

   شيخ انصارى و وسوسه شيطان

: ام وىل شرم دارم آن را نقل كنم، استاد فرمود خواىب براى مشا ديده: روزى در جملس درس، يكى از شاگردان شيخ گفت
  .بگو

هاىي بود و يك طناب  ها و طناب حالت خشم ديدم كه با او ريسمانشب گذشته در عامل رؤيا شيطان را در : عرض كرد
  .ها پرسيدم ها و طناب پاره بود، از فلسفه ريسمان ضخيم او پاره

كشامن، اين طناب ضخيم پاره پاره براى استادت شيخ انصارى بوده است   ها مردم را به سوى خود مى با اين: شيطان گفت
  .م و تا بازار بكشامنش، وىل طناب را پاره كرد و پا به فرار گذاشتخواستم او را به دام انداز  كه مى

  هاى پريشان است؟ دامن اين خوامب حقيقت دارد يا از خواب منى

آن ملعون راست گفته، ديروز چند ميهمان به منزل ما وارد شدند و من براى خريد نياز به پول : شيخ تبسمى كرد و فرمود
اده بودند، با خود گفتم صاحب پول راضى استداشتم و پوىل نبود جز آنچه نز     د من به امانت 
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ا را بردارم وىل احتياط كردم و برگشتم و به خود   كنار طاقچه و حمل پول. كه من آن را به عنوان قرض بردارم ها رفتم تا آ
ايتاً از اين كار منصرف شدمشايد از دنيا رفىت، از كجا زنده مباىن و قرض خ! مرتضى: گفتم   !!»1«  ود را بپردازى و 

   فلسفه وجود شيطان

ابليس كه از دوسىت با خدا به دمشىن گراييد و از عبادت و طاعت به خنوت و پسىت دست يافت و خود : اگر كسى بگويد
سان قرار گريد و با وسوسه و فريب را با سوء اختيار از مهنشيىن با فرشتگان حمروم كرد چرا به او مهلت دادند تا سر راه ان
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با بررسى ساختار و نريوهاى وجود خود و ابعاد روحى و علمى و معنوى خويش : آدم هجوم برد؟ بايد گفت به زندگى بىن
ا در مصاف برخورد با رقيب است درمى فته است، وىل رشد و بالندگى آ   .يابيم كه استعدادهاىي شگفت در وجود ما 

شود و اگر حريف و ميداىن نباشد ممكن است جوانه آن قوا خشك  با حريف استعدادهاميان شكوفا مىدر جبهه كارزار 
  .اى براى مهيشه راكد مباند و حتليل برود شود، يا به صورت دفينه

هيچ قهرماىن و ركورددار و يا فرد ممتاز مسابقات علمى جهان در آغاز كار حىت خودش نيز : توان گفت به طور منونه مى
اى مرهون وجود حريف قوى در ميدان و  اور ندارد كه چنني نريوىي در اختيار دارد و شكوفاىي توان و استعدادش تا اندازهب

  .درگريى و رقابت با اوست

______________________________  
  .زندگاىن و شخصيت شيخ انصارى -)1(
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وقفه تالش كند و  شد و جمبور نبود پيوسته و ىب افتاد و ورزيده و آب ديده منى به كار منى چون اگر فرضاً حريفى نبود او نيز
  .شد رسيد و ورزيده و پيشتاز منى بنابراين هيچ گاه به اوج منى

هاى عظيم معنوى انسان كه گاهى حىت  روى اين حساب وجود حريفى بسان شيطان الزم است تا با درگريى با او تواناىي
  .مان ناشناخته است رخ منايد و خود را نشان دهدبراى خود

اصوًال از ديدگاه قرآن كرمي دوره در دنيا زيسنت و قرار گرفنت در كاروان سالكان سفر تكاملى و پيدايش مرگ و حيات براى 
رتين   .هاست ورزيدگى و آزمون و شناساىي و اثبات 

  .»1« ...أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال  الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َو اْحلَياَة لَِيبـُْلوَُكمْ 

  ...آنكه مرگ و زندگى را آفريد تا مشا را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد

گاه براى ماست مهانگونه كه در سخنان حضرت امرياملؤمنني عليه السالم آمده  و اين مرحله دنيا نوعى آزمايشگاه و گزينش
  :است

  .»2« »ا ُخِلْقُتمَفِفيَها اخُتِربُْمتْ َوِلَغْريِهَ «
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  .اى فراهم سازد و با كوشش و تالش سرنوشت خويش را رقم زند هركس در اينجا بايد خودسازى كند و سرمايه

______________________________  
  .2): 67(ملك  -)1(

  .138، حديث 122، باب 134/ 70: ؛ حبار األنوار203، خطبه 320: ج البالغة -)2(

  313: ، صهاى رمحت اهلى جلوه

  .»1«  َو َأنَّ َسْعَيُه َسْوَف يُرى*  َو َأْن لَْيَس ِلْإلِْنساِن ِإالَّ ما َسعى

ره   .و اينكه تالش او به زودى ديده خواهد شد* اى نيست، و اينكه براى انسان جز آنچه تالش كرده هيچ نصيب و 

شود و انسان به جماهدت  بالندگى پيدا منىبا اين توضيح روشن است كه بدون وجود حريف و رقيب، شكوفاىي و رشد و 
هاى جهاد  ماند، اگر ميدان رسد و در مهان مرحله اوليه الفباى استعداد مى و خودسازى و درك مقامات و منازل انساىن منى

و  اى براى جلوه و يا شاهكارهاىي چون كربال نبود، آيا اوج عظمت و انسانيت و عبوديت رهربان آزادى و انسانيت، زمينه
تواند اشرف موجودات باشد در چهره مفسد  يافت؟ و در آن صورت، فرشتگان حق نداشتند كه انسان را كه مى ظهور مى

  ريز و امثال آن مالحظه كنند؟ و خون

كند و در اين صحنه است كه بندگان حق با درگريى و  هايش زمينه كارزار را فراهم مى ابليس حريفى است كه با وسوسه
خيزند و مشىت به سينه دمشن و دست نيازى به درگاه خدا دارند و بر اثر جماهدت و   فرسا با او به مقابله برمى مبارزه توان

  .گردند هاى انسانيت نايل مى كوشش و بكارگريى تقوا به درجات و مدال

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

خا«
ُ
جاَهَدِة َواْغِلُبوُه ِبامل

ُ
  َلَفِة تـُزَكُّوا أنـُْفَسُكم َوتـَْعلُواصاُفوا الشَّيطاَن ِبامل

______________________________  
  .40 -39): 53(جنم  -)1(
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  .»1« »ِعْنَد اللَِّه َدَرجاِتُكمْ 

درجاتتان با كوشش مثبت در برابر شيطان صف بندى كنيد و با نافرماىن از او بر او چريه شويد تا وجودتان رشد يابد و 
  .نزد خدا باال رود

  شيطان حمك ارزشها

هاى دمشن دروىن و  مردان خدا كه به مقام قرب و درجه لقا و جنت وصال رسيدند، به سبب جماهدت مداوم با وسوسه
اده  اند و پيكار با بريوىن و كسب پريوزى در ميدان جهاد اكرب بوده است، از اين جهت اين فاحتان را قهرمان واقعى نام 

  .اند شيطان و نفس سركش را جهاد اكرب ناميده

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله به يارانشان كه با پريوزى از جبهه نربد برگشته بودند تربيك گفت و هشدار داد

  .»2« »َمْرَحباً ِبَقْوٍم َقَضُوا اِجلهاَد االصَغَر َوبَِقَى َعَلْيِهُم اِجلَهاُد األْكَرب «

  .تر را گذشتند و جهاد بزرگرت بر عهده آنان باقى است كه جهاد كوچكآفرين به گروهى  

  :جالل الدين رومى اين روايت را چنني به نظم كشيده است

  اى شهان ُكشتيم ما خصم برون
 

  ماند خصمى زو برت اندر درون

______________________________  
ذيب النفس، حديث 240: غرر احلكم -)1(  ،4848.  

لس احلادى والسبعون، حديث 466: األماىل، شيخ صدوق -)2( ، حديث 1، باب 163/ 15: ؛ وسائل الشيعة8، ا
20216.  
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  كشنت اين، كار عقل و هوش نيست
 

  شري باطن سخره خرگوش نيست

  قد رجعنا ِمن جهاد االصغرمي
 

  با نىب اندر جهاد اكربمي

  خواهم ز حق دريا شكافقّوتى 
 

  تا به ناخن بر كنم اين كوه قاف

 ها بشكند سهل شريى دان كه صف
 

 «1» شري آن را دان كه خود را بشكند

  

ها باشد و اگر هيچ مزاحم و مناىف  كنند كه در كنار زشىت هاى ظاهرى هنگامى جلوه مى هاى معنوى نيز مهانند زيباىي زيباىي
ها حق بزرگى بر گردن زيباىي و مجال دارند، بنابراين وجود حريفى  زشىت: اند كنند، از اين رو گفته جلوه منىها  نباشد زيباىي

  .هاى عظيم معنوى ما كه حىت براى خود ما هم نامعلوم است رخ منايد چون شيطان الزم است تا تواناىي

   دنياپرستان

و اين  »2«  قرآن جميد جز متاع اندك و كاالىي قليل چيزى نيست بندند و به قول دنياىي كه بسيارى از مردم بر آن دل مى
شود كه عمر خود را در به دست آوردن آن و مجع كردن ثروت، هزينه كنند و به بسرت غفلت خبوابند  دل بستگى سبب مى

د، دنياىي است كه و از ياد خدا و قيامت غافل شوند و حدود حالل و حرام را پاميال كنند و به حقوق ديگران جتاوز مناين
كند و راهى سراشيىب به سوى  شود و آدمى را از الطاف خاصه حق حمروم مى ايتاً ميان انسان و رمحت خدا حايل مى

هالكت و دوزخ است و انصافاً ارزش ندارد كه انسان يك حلظه از عمر خود را هزينه آن كند، با توجه به اينكه اينگونه 
  هزينه كردن مساوى با

______________________________  
  .مولوى، مثنوى معنوى -)1(

نـَْيا ِىف اآلِخَرِة ِإالَّ َقِليلٌ « -)2(   .38): 9(توبه » َفَما َمَتاُع احلََْياِة الدُّ
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  .هاى ابدى است هاى غري قابل جربان و زيان خسارت

و مواد و عناصر آن دل ببندد و اين دلبستگى به خاطر اين باشد كه  اگر انسان با حفظ اميان و اعتقاد به قيامت به دنيا
اى معقول و مثبت با دنيا  دنيا را به عنوان ابزارى جهت عبادت و خدمت و آباد كردن قيامت بكار گريد در حقيقت رابطه

ره برقرار كرده و دنيا براى او سرمايه جتارتى مى   .اش مهيشگى است شود كه سودش ابدى و 

لول در ىبكال   ارزشى دنيا م 

ارزشى دنياى نامعقول و دنياىي كه دلبستگى به آن سبب خسارت ابدى است، براى هارون كه  لول براى جمّسم كردن ىب
گناهان آلوده شده بود، از او  از طريق دنيادارى به خنوت و غرور و كرب و طغيان و محله به حقوق مردم و رخينت خون ىب

باىن گرم و كويرى كه آفتاب سوزانش غريقابل حتمل است تشنه شوى و شّدت تشنگى تو را تا مرز اگر در بيا: پرسيد
هالكت و مردن سوق دهد آن گاه آىب پيدا شود كه بايد آن را خبرى تا چه مبلغ حاضرى براى خريد آن آب جهت جنات 

شوم حاضرم نيمى از   ياشامم نابود مىدر چنان حاىل كه اگر آب ن: خود از هالكت بپردازى؟ هارون تأملى كرد و گفت
  .كشورم را جهت دريافت آب بپردازم

پس از نوشيدن آب و رفع تشنگى و سپرى شدن مدتى كوتاه اگر دچار : لول با طرح سؤاىل ديگر درباره مهني آب پرسيد
ري كرده باشد و حلظه به آور اس فشار ادرار شدى و راه دفع آن بسته شده باشد و تو را در مضيقه و تنگناىي بسيار رنج

   حلظه بر شّدت درد افزوده شود، براى جنات
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بودى از اين درد جانكاه و رنج سخت چه مبلغ مى حاضرم نيم ديگر كشورم را بپردازم تا درمان : پردازى؟ هارون گفت و 
لول گفت شربىت آب و دفع يك بار ادرار از دست برود چه  كشور و سلطنىت كه با: شوم و از آن سخىت جنات يامب، 

ارزشى دارد كه براى به دست آوردن و حفظش اين مهه فكر و انديشه و عمر هزينه شود و عاقبت هم با مردن از دست 
  .»1« انسان برود

  زيباترين دنيا

جهاد و تقوا مهراه است، دنياىي  زيباترين و مفيدترين و سودمندترين دنيا، دنياى اولياى خداست كه با عبادت و خدمت و 
شود و سود جاويد  ، دنياىي كه فقط به وسيله آن كسب رمحت مى»2«  اش از عبادت جّن و انس برتر است كه يك حلظه



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

 

شت است، دنياىي كه دارنده و مهيشگى آورد و  هاى آباد به وجود مى اش چون امرياملؤمنني عليه السالم از آن خنلستان اش 
يدستان و فقريان را رنگني مىبه وسيله آن  كند وىل خودش در سطحى بسيار ساده و با كمال قناعت از آن  سفره 
  .منايد مصرف مى

ناور را به دست مى گريد و با سپاه اسالم  دنياىي كه وقىت امرياملؤمنني على عليه السالم در آن، زمام حكومت بر مملكىت 
رسد و در آجنا مشغول وصله زدن   كند و به حمل ذى قار مى حركت مى شكنان به سوى بصره براى سركوب كردن پيمان

   شود و پس از وصله زدن به كفشش مى

______________________________  
  .101/ 1: ؛ شرح اصول كاىف226: عدة الداعى -)1(

  .467 :، اإلقبال»َضرَبُة َعلىٍّ يـَْوَم اْخلَْنَدِق أْفَضُل ِمْن ِعباَدِة الثـََّقَلْنيِ « -)2(
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! به خدا سوگند: فرمايد قيمت و ارزشى ندارد، مى: گويد ارزد؟ ابن عباس مى اين كفش چقدر مى: گويد ابن عباس مى
تر است، مگر اينكه بتوامن با اين حكومت حقى را زنده كنم و باطلى  ارزش رياست و حكومت من بر مشا از اين كفش ىب

  .»1«  را براندازم

اين دنيادارى، دنيادارى مثبت و حقى است و پلى است كه يك طرفش به عبادت و خدمت و طرف ديگرش به رمحت و 
  .جنت وصل است

  حريصان به دنيا

كردند، در مسري  رفت در حاليكه سه تن از يارانش او را مهراهى مى حضرت مسيح عليه السالم در پى حاجىت به سفر مى
  .برخوردند كه روى زمني قرار داشتراه به سه مشش طال 

ا را به دل راه دهيد، آنگاه از طالها   برد و هالك مى اين طالها مردم را از بني مى: مسيح به ياران فرمود كند مبادا حمبت آ
رورى كارى ض! يا روح اللَّه: گذشتند و به راه خود ادامه دادند، اندكى از راه را طى كرده بودند كه يكى از مهراهان گفت

براى من پيش آمده اجازه دهيد باز گردم، مسيح به او اجازه داد و او هم از ياران جدا شد و به جانب سه مشش طال باز  
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انه اى باز گشتند و هر سه نفر كنار سه مشش طال گرد آمدند،  گشت، دو مهراه ديگر نيز مانند دوستشان به عذر و 
ا را بني خود تقسيم كنند   :به يكى از ميان خودشان گفتند تصميم گرفتند آ

______________________________  
  .50، حديث 1، باب 76/ 32: ؛ حبار األنوار33، خطبه 76: ج البالغة -)1(

  319: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

يه كن تا پس از خوردن و سري شدن با فراغت حال و فرصت كاىف به تقسيم طالها بپرداز  گرسنه   .ميامي برو غذاىي 

او پس از خريد غذا، ّمسى مهلك به غذا زد تا آن دو نفر را بكشد و مهه طال را خود صاحب شود، آن دو نفر ديگر هم 
  !!با يكديگر سازش كردند كه دوست خود را وقىت آمد بكشند و هر سه مشش را خود مالك شوند

ردند، مسيح عليه السالم در بازگشت از سفر هنگامى كه رفيقشان آمد او را كشتند و خود هم با خوردن غذاى مسموم مُ 
  :هاى طال، مرده يافت، با اذن پروردگار آنان را زنده كرد و گفت هر سه دوستش را كنار خشت

  !؟»1« كشند آيا نگفتم اين طالها انسان را مى

  كالم امرياملؤمنني عليه السالم درباره دنيا

كاالى دنيا و اينكه مال و ثروت مادى دليل عزت و افتخار و سند   امرياملؤمنني عليه السالم درباره كيفيت برخورد با
  :فرمايد شخصيت نيست مى

نَيا ُحطاٌم ُموىب« ا، ُحِكَم َعلى ُمْكِثٍر  يَا ايـَُّها النَّاُس َمَتاُع الدُّ ءٌ فـََتَجنَُّبوا َمْرعاُه قـُْلَعتـَُها أْحظى ِمن ُطَمأنيَنِتَها َوبـُْلَغُتها أزْكى ِمْن ثـَْرَوِ
  .»2« »...نـَْها بِالَفاَقِة، َوأُعَني َمْن َغِىنَ َعنـَْها بِالرَّاَحةِ مِ 

  هاى خشكيده و با خري است، متاع دنيا كاالىي ناچيز چون برگ! اى مردم

______________________________  
لس الرابع والثالثون، حديث 181: األماىل، شيخ صدوق -)1( / 14: األنوار ؛ حبار428/ 2: ؛ روضة الواعظني5، ا

  .5، حديث 21، باب 284
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  .136، حديث 122، باب 131/ 70: ؛ حبار األنوار367، حكمت 539: ج البالغة -)2(

  320: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

تر از اعتماد و اطمينان به آن است و به اندازه ضرورت برداشت   خبش پس از چراگاه آن بپرهيزيد كه دل كندن از آن لّذت
رت از مجعكردن از  يدسىت شده و آنكه در . آورى سرمايه فراوان است دنيا  بر آنكه به افزودن ثروت اقدام كند حكم به 

نيازى زده به آسايشش كمك گشته، آن را كه زيور دنيا به شگفىت اندازد كوردىل از پى درآيد و آنكه عشقش را  آن كوس ىب
ها در سويداى دلش خلجان است، اندوهى سرگرمش كند و  راى آن اندوهها پر كند، كه ب به دل گريد خاطرش را از اندوه

هاى حياتش قطع شده،  غمى حمزونش منايد، چنني است تا نفس گلوگريش شود و او را به بيابان اندازند، در حاليكه رگ
نگرد و از آن از  ىنابود كردنش بر خدا و انداختنش به گورستان براى دوستان آسان است، مؤمن با ديده عربت به دنيا م

شنود، اگر بگويند ثرومتند شده پس از  دارد و وصف دنيا را به گوش خشم و دمشىن مى باب اضطرار به اندازه شكم برمى
يدسىت نشسته و اگر به بودنش شاد شوند به مرگش اندوهگني گردند، اين است حال و وضع دنيا و  اندكى مى گويند به 

  .آن نوميد شوند نيامده است هنوز اهل دنيا را روزى كه در

  برخورد امرياملؤمنني عليه السالم با دنيا

زده شدم، در مرحله بعد  نزد معاويه رفتم، در جملس او آنقدر شرييىن و ترشى آوردند كه شگفت: گويد احنف بن قيس مى
ا را منى پرسيدم و او  را از او مى ها دانستم و نام يك يك خوراكى غذاهاىي رنگارنگ در سفره او چيدند كه من نام آ

  .داد توضيح مى

   هنگاميكه غذاها را به من شناسانيد و هر يك را وصف كرد گريه

  321: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

به خاطرم آمد كه شىب در حمضر امرياملؤمنني على عليه السالم بودم، هنگام افطار : كىن؟ گفتم چرا گريه مى: گفت! كردم
با اصرارى كه داشت نزدش ماندم، ديدم انباىن را طلبيد كه سرش بسته و ُمهر زده شده بود،  مرا نزد خود مهمان كرد و

آيا ترسيدى كسى از آن بردارد و يا خبل كردى كه : عرض كردم. سويق جو است: پرسيدم در اين انبان چيست؟ فرمود
: سيدم فرزندامن بر آن روغن يا زيتون بريزند، گفتمنه ترسيدم و نه خبل كردم بلكه تر : اى؟ فرمود اينگونه سر انبان را مهر كرده
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حرام نيست، وىل بر امامان عادل واجب است كه نصيب خود را به اندازه : آيا حرام است چنني غذاىي ميل كىن؟ فرمود
  .»1« ترين مردم بردارند تا مستمندان از جاّده حق بريون نروند يدست

آوردند  زمامدارى على هنگامى كه از اطراف كشور براى حضرت امواىل مىدر عصر خالفت و : گويد اصبغ بن نباته مى
يدستان را فرا مى   :فرمود كرد و مى خواند آنگاه با دست خويش اموال را جدا و تقسيم مى بينوايان و 

  .»يا َصْفراءُ يا بـَْيضاءُ ال تـَُغرّيىن ُغّرى َغْريى«

  .خود كنيداى نقره مرا نفريبيد، ديگرى را فريفته ! اى طال

  :فرمود و مى

  هذا جناى و خياره فيه
 

  اذ كل جان يده اىل فيه

  

رتين و برگزيده   هايش نيز موجود است، اين خرمن و چيده من است و 

______________________________  
  .51 -50: الفصول العلية -)1(

  322: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

رتين حاليكه هر چينندهدر » ام ام و خنورده بر نداشته«   .خورد هايش را خودش مى اى دست در دهان دارد و 

يدستان توزيع كند، سپس امر مى آنگاه از كنار بيت املال فاصله منى كرد كه جاى  گرفت تا متام آن را تقسيم بندى و بني 
! اى دنيا: فرمود اند و پس از مناز مىخو  بيت املال را جارو كنند و آب در آن حمل بپاشند، بعد دو ركعت مناز در آجنا مى

ام كه در آن  خود را به من منما و مرا شيفته خود مگردان و رابطه اشتياق با من برقرار مكن كه من تو را سه طالقه كرده
  :فرمود و مهواره مى »1«  رجوعى نيست

  .»2« »يَا ُدنَيا ُغّرى َغْريِى«
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  .دنيا غري مرا فريب ده

  است خوش احلاىنچنني قفس نه سزاى من 
 

نم  «3»  روم به روضه رضوان كه مرغ آن 

  

   حيات طيّبه

كند در حقيقت قناعت و رضايت به قسمت بر اساس استعداد و شرايط است و  اى كه قرآن جميد مطرح مى حيات طيبه
  .حمصول اميان و عمل صاحل است

______________________________  
لس السابع واألربعون، حديث 283: األماىل، شيخ صدوق -)1( ، 107، باب 103/ 41: ؛ حبار األنوار16، ا

  .2حديث 

  .20087، حديث 40، باب 109/ 15: ؛ وسائل الشيعة77، حكمت 480: ج البالغة -)2(

  .حافظ شريازى -)3(

  323: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .»1« ...ِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحياًة طَيَِّبةً َو ُهَو ُمؤْ   َمْن َعِمَل صاِحلاً ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْثى

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

اهلى و با اميان و عمل هاى اهلى حمروم مبان، بلكه با ديدگاهى  اسالم نگفته است كه تارك دنيا باش و به كلى از مهه نعمت
صاحل باش و به قدر كفاف و عفاف يعىن بر پايه برخوردارى از معيشىت كاىف و آبرومندانه از متاع دنيا برگري، در مصرف 

رت از خودمان خري  اسراف نكن و در توليد قانع نباش، رمز راحىت، تسليم بودن به حق و راضى بودن از خداست كه او 
  .خواهد د و مىدان و صالح ما را مى

  :فرمايد نبايد هر روز ناراحت اين باشم كه آن شخص چه دارد و من ندارم، قرآن كرمي مى
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نَـْيَك ِإىل   .»2«  ما َمتـَّْعنا ِبِه َأْزواجاً ِمنـُْهْم َزْهَرَة احلَْياِة الدُّنْيا لِنَـْفِتنَـُهْم ِفيِه َو ِرْزُق َربَِّك َخيـٌْر َو أَْبقى  َو ال َمتُدَّنَّ َعيـْ

ره ميوه و زيور و زينت  امي شكوفه ىب مند كردمي مدوز، آنچه به آنان داده ديدگانت را به آنچه برخى از اصناف آنان را 
رت و پايدارتر است   .دنياست تا آنان را در آن بيازماييم و رزق پروردگارت 

______________________________  
  .97): 16(حنل  -)1(

  .131): 20(طه  -)2(

  324: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  برنده كيست؟

هايشان مهكار  ها يكسان نيست، پنج انگشت ما مانند هم نيستند وىل با وجود تفاوت به هر حال استعدادها و توان
شود، ديگرى كارمند  خوانند و چند سال بعد يكى وكيل و وزير مى آموز در يك كالس درس مى دو دانش. يكديگرند

رتين دانشمند يا مرجع تقليد ديگرى امام مجاعىت معموىل و حوزه مى دو طلبه وارد. معموىل نبايد به خدا ... شوند يكى 
  .اعرتاض كرد

امي؟ بيشرت اولياى اهلى و  پذيرد؟ مگر پاداش و حساب و آخرت را فراموش كرده مگر پرونده انسان در مهني دنيا پايان مى
اند، برنده كسى است كه  هاى مادى برخوردار بوده و يا از كمرتين نعمت انبيا و امامان در اين دنيا وضع مرفهى نداشتند

اى ببازد و به صورت غري انسان  رفيق خدا باشد و بازنده فردى است كه انسانيت و مهه هسىت خود را در برابر آب و دانه
  .وارد آخرت شود

به رمحت و فضل خدا اين است كه نيمه شىب ها چقدر از اين دنيا بردند؟ نشانه مشمول بودنت  مگر ابوذرها و سلمان
سر و پاىي دارد، ما را  موفق شوى خالصانه راز و نياز و اشك و آهى داشته باشى، نه باغ و راغ و خدم و حشم كه هر ىب

  !كنيم كه خدا را رها كرده و خرما را بگريمي در اين دنيا زندگى منى

رتين پوشاكاگر انسان يك نيم نگاه بابصريتى به سفره ظاهر بي رتين غذاها چون عسل و  ها چون ابريشم،   ندازد حىت اگر 
   ها به كه هر دو حمصول دو حيوان است در كنارش باشد، پس از گذشت ساعت
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  325: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .شود بار تبديل مى ارزش و حىت نفرت موادى ىب

رتين لّذت ترين مسومات و مدفوعات بدن  ار و بول و حمل جتمع كثيفهاى جنسى كنار هم قرار گرفنت دو مركز ادر  حىت 
  :است و به قول امرياملؤمنني عليه السالم

  .»1« »َمَباٌل ِىف َمَبالٍ «

رتين لباس باشد سراجنامش نابودى زرق و برق و باقى ماندن  رتين غذا و لبامسان  است، فرضاً كه مهيشه غذاى ما 
زندگى مادى راه و رسم اولياى حق را سرمشق خود قرار دهيم، چنانكه امرياملؤمنني ما بايد در . حساب و كتاب آن است

  :فرمايد عليه السالم مى

اِويَها َها وََكثـَْرِة َخمَازِيَها َوَمسَوَلَقْد َكاَن ِىف َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َكاٍف َلَك ِىف اُألْسَوِة، َوَدليٌل َلَك َعلى َذمِّ الدُّنَيا َوَعْيبِ «
  .»2« »إْذ قُِبَضْت َعْنُه أطرافـَُها َوُوطَِّئْت ِلَغْريِِه أْكَنافـَُها َوُفِطَم َعْن َرَضاِعَها َوُزِوَى َعْن َزَخارِِفَها

و براى تو بس است كه راه و رسم پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله را اطاعت مناىي تا راهنماى خوىب براى تو در شناخت 
هاى آن باشد، چه اينكه دنيا از هر سو از پيامرب باز داشته و براى غري او   دنيا و رسواىي وزشىت هاى ها و عيب بدى

  .گسرتانيده شد، از پستان دنيا شري خنورد و از زيورهاى آن فاصله گرفت

______________________________  
  .10، باب 240/ 61: ، باب ذم الدنيا؛ حبار األنوار140/ 1: جمموعة ورام -)1(

  .136، حديث 284/ 16: ؛ حبار األنوار160، خطبه 226: ج البالغة -)2(

  326: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .شود ترديد كاسب رمحت در دنيا و آخرت مى اگر انسان مهانند اولياى اهلى با كاالى دنيا و متاع زندگى برخورد كند ىب

   گذشت از دنيا راه رسيدن به رمحت حق
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شت برسند  يد استفاده مىاز آيات قرآن جم شتيان بايد از مسري دوزخ بگذرند تا به  شت پس از دوزخ است،  شود كه 
و اين نريو و قدرت عبور از دوزخ بايد در دنيا تأمني شود و به عبارت ديگر بايد در دنيا از آنچه كه در قيامت به صورت 

شت رسيد آتش رخ مى   .منايد گذشت تا بتوان در قيامت به 

شود شرك و كفر و نفاق و حسد  شت جلوه رمحت حق در روز حمشر است و مانع حتقق اين رمحت كه از دنيا شروع مى
كسيكه در دنيا از اين امور بگذرد و در مسري زندگى، آلوده به اين . توزى و ترك عمل صاحل است و حرص و خبل و كينه

ها حفظ كرد به  خاطر اينكه خود را در دنيا از اين آلودگىشود و در آخرت به  خبائث نشود، شايسته حيات طيبه مى
شت عنربسرشت مى صورتى سهل و آسان و بدون رنج و زمحت از دوزخ مى   .گذارد گذرد و قدم در 

  .»1« لظَّاِلِمَني ِفيها ِجِثياُمثَّ نـَُنجِّي الَِّذيَن اتـََّقْوا َو َنَذُر ا* َربَِّك َحْتماً َمْقِضيا  َو ِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ وارُِدها كاَن َعلى

سپس .* شود، ورود مهگان به دوزخ بر پروردگارت مسّلم و حتمى است و هيچ كس از مشا نيست مگر آنكه وارد دوزخ مى
  آنان را كه از كفر،

______________________________  
  .72 -71): 19(مرمي  -)1(

  327: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .كنيم اند، در دوزخ رها مى دهيم، و ستمكاران را كه به زانو درافتاده پرهيز كردند، جنات مىشرك، فساد و گناه 

اى است كه از هدايت  تقوا كه حقيقىت جامع است و مهه ابعاد اعتقادى و عملى و اخالقى را در پوشش خود دارد، مايه
بوت و اميان به انسان در صورتيكه در برابر حق اى است كه از وحى و ن شود و هدايت و اميان سرمايه و اميان حتصيل مى

هاى قيامت و به سالمت عبور كردن آنان از  يابد، در حقيقت جنات اهل تقوا از دشوارى خاضع و فروتن باشد انتقال مى
شت از بركت قرآن و رهربان آمساىن و پيامربان عظيم الشأن و امامان معصوم است   .ميان دوزخ و رسيدنشان به 

كنند كساىن هستند كه در دنيا در برابر حق تكرب ورزيدند و حاضر نشدند  زانو زده در آتش دوزخ رهايشان مى آنانكه
دست در دست وحى و پيامربان و امامان بگذارند و به جهالت و ناداىن در خيمه حيات زيستند و دوست داشتند از 

كه خدا با مهه لطف و عنايتش و در عني رمحت   قيود مذهىب و وظايف شرعى و تكاليف اهليه رها باشند، تا جاىي
دهد اين متكربان نااليق و عالقمندان به زندگى شيطاىن و كوردالن  ايتش به پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمان مى ىب

  :گرى را رها كن ناشايسته و فرو رفتگان در باطل و بازى
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  .»1«  ْألََمُل َفَسْوَف يـَْعَلُمونَ َذْرُهْم يَْأُكُلوا َو يـََتَمتـَُّعوا َو يـُْلِهِهُم ا

   بگذارشان تا خبورند و با لذايذ مادى و زودگذر كامراىن كنند و آرزوها سرگرمشان منايد؛ پس به مهني زودى حّقانّيت اسالم

______________________________  
  .3): 15(حجر  -)1(

  328: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

  .دو فرجام شوم خود را خواهند فهمي

  .»1«  وا َذْرنا َنُكْن َمَع اْلقاِعِدينَ َو ِإذا أُْنزَِلْت ُسوَرٌة َأْن آِمُنوا ِباللَِّه َو جاِهُدوا َمَع َرُسوِلِه اْسَتْأَذَنَك أُوُلوا الطَّْوِل ِمنـُْهْم َو قالُ 

متندان از منافقان از تو اجازه به خدا اميان آوريد و مهراه پيامربش جهاد كنيد؛ ثرومتندان و قدر : اى نازل شد كه و چون سوره
  .نشينان باشيم بگذار كه ما با خانه: گويند خواهند كه در جهاد شركت نكنند و مى مى

شت حمال است، ابتدا بايد با موانع راه كه عمدتاً تاريكى دل و رذايل  شت برطرف نشود، رسيدن به  آرى؛ تا موانع راه 
ا را تا حدّ  كن شدن از اعماق وجود خود زدود، سپس با قدم اميان و طاعت و اعتقاد  ريشه اخالقى است مبارزه كرد و آ

  .و عبادت به حركت در راه ادامه داد تا به مقصد برسيم

دار نه اينكه زمحت و  عمل به وظايف و تكاليف و عبادات و مقررات حق براى انسان بينا و بيدار و متواضع و دين
ا را عاشقانه و مشتاقانه اجنام مشقت ندارد، بلكه سهل و آسان و  امرى حمبوب است و عاشق خدا و عارف به حق آ

  .دهد مى

   مسري وصال

داند، عارف عاشق، هنگام رسيدن زمان اداى تكليف  عارف عاشق، مناز را راهى براى رسيدن به قرب و وصال حمبوب مى
   دن نداى حىبيند به اين خاطر به سوى حضرتش با شني معشوق را به انتظار خود مى

______________________________  
  .86): 9(توبه  -)1(
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  329: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

شتابد و با ايستادِن در جهت قبله و آراسته بودن به طهارت ظاهرى و معنوى سخن و راز و نيازش را  على خري العمل مى
رت است و معشوقش قدرتى فوق قدرت تر به نيت اينكه حمبوبش از هر چيزى بزرگ) اللَّه اكرب(با گفنت  هاست  و برتر و 

خواند و با جان و  خيزد و او را به رمحانيت و رحيميت مى كند و با مهه وجود به سپاس و ستايش حضرتش برمى شروع مى
ستم و پر  من فقط تو را مى: گويد دارد و با شراشر وجودش مى رواىي حق را بر قيامت كربى اعالم مى دل مالكيت و فرمان

خواهم زيرا مهه قدرت  كنم و تنها از تو يارى مى پرستش هر بت و طاغوتى را به هر قيمىت كه برامي متام شود نفى مى
كنم كه ما را به راه راست رهنمون باشى راه كساىن كه به آنان نعمت اميان و  منحصر به توست و از تو درخواست مى

  .اند اند و نه گمراه كه نه مورد خشمعمل صاحل و اخالق حسنه عنايت كردى هم آنان

دهد تا جاىي كه در پايان تشهد، خود را در حمضر معنوى پيامرب اسالم صلى اهللا  عارف عاشق اين راه را عاشقانه ادامه مى
دهد، سالمى كه از سپاس و تشّكرش نسبت به زمحات پيامرب اسالم صلى اهللا  بيند، به او سالم مى عليه و آله حاضر مى

  .كند حكايت مى -كه او را به اين مسري عاشقانه هدايت كرد  - و آله عليه

سالم بر وجود مقدسى كه هر رنج و مشقىت را براى مصون شدن انسان از خزى دنيا و آخرت به خود مهوار كرد و بشر را 
شت قيامت راهنماىي فرمود ايت به    .به صراط مستقيم حق و در 

  !تر از سرمايه اميان و معرفت است؟ تر از عبادت و طاعت و كدام سرمايه ارزندهبراى عارف عاشق، كدام لّذت لذيذ

   عارف عاشق دنياى خود را با عبادت و بندگى نسبت به حق

  330: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

 ترين كيفيت و با آرامشى بريون از وصف كند و هنگام مردن هم به زيباترين صورت و به آسان و خدمت به خلق سپرى مى
در حاليكه از حمبوبش راضى است و حمبوب هم از او خوشنود است با متاشاى مجال هاديان راه حمبوب و امامان معصوم 

شود و بدن خاكى را براى مدتى حمدود رها كرده با  تر است مى تسليم ملك املوت كه در آن موقعّيت از پدر به او مهربان
ار زيبا و باط كند و به قرب و  آيد به سوى حمبوب پرواز مى راوت در گلستان به پرواز مىروح پاك خود چون مرغى كه در 

  .رسد وصال و لقاى حمبوب مى



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

 

   خشنودى مؤمن هنگام مرگ

آيا مؤمن از قبض روحش ناخشنود : آمده كه از حضرت امام صادق عليه السالم پرسيدند» الكاىف«در كتاب شريف 
  :است؟ حضرت پاسخ داد

شود، وىل ملك املوت به او  تاىب مى آيد دچار ىب امى كه ملك املوت براى قبض روحش مىنه، به خدا سوگند، هنگ
تاىب مكن، به آن خداىي كه حممد صلى اهللا عليه و آله را مبعوث به رسالت كرد من نسبت به  ىب! اى عاشق خدا: گويد مى

در اين حال . ات را باز كن و بنگر ، دو ديدهترم شد نيكوكارتر و مهربان تو از پدرى مهربان چنانچه كنار بسرتت حاضر مى
پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله و امرياملؤمنني و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسني و امامان عليهم السالم به 

اين پيامرب خدا و امرياملؤمنني و فاطمه و حسن و حسني و امامان رفيقان و : شود آيند، پس به او گفته مى نظرش مى
اى از جانب رّب العزّة روحش را ندا  منايد، در اين وقت ندا كننده كند و نظر مى ستان تواند، پس دو ديده باز مىدو 
   اى وجودى كه به: گويد دهد و مى مى

  331: هاى رمحت اهلى، ص جلوه

از گرد و در حممد و اهل بيتش آرامش داشىت و به واليت و ثواب و پاداش خشنود و راضى شدى، به سوى پروردگارت ب
شت من وارد شو، در اين وقت چيزى نزد او حمبوب تر از بريون رفنت  بني بندگان من يعىن حممد و اهل بيتش درآى و به 

  .»1« روحش و ملحق شدن به منادى حق خنواهد بود

اهلش و ترس  دين و بداخالق و دور از عمل صاحل است كه هنگام مرگ از غم فراق دنيا و و اين غري از حال انسان ىب
خواهد از مرگ بگريزد وىل راه فرارى  و با مهه وجود مى »2« پيچد شديدى كه از آخرت دارد دو ساق پايش را درهم مى

شوند و بر روى و پشتش تازيانه قهر و خشم  براى او نيست و در آن هنگامه عظيم، فرشتگان عذاب بر او نازل مى
  .كنند بدنش جدا مىترين كيفيت جانش را از  زنند و با سخت مى

   حسني انصاريان: فقري

______________________________  
، حديث 7، باب 196/ 6: ؛ حبار األنوار2، باب أن املؤمن ال يكره على قبض روحه، حديث 127/ 3: الكاىف -)1(

49.  
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  .29): 75(قيامت » َواْلتَـفَِّت السَّاُق بِالسَّاقِ « -)2(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


