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 3، ص: شهید دستغیب  استعاذهکتاب 

 مقدّمه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 استعاذه حقیقى از کسى که خودش رسته است.

نظیر شهید محراب حضرت آية اللّه دستغیب را به نام »استعاذه« مالحظه اثر بى

طورى که از نامش پیداست، درباره »پناهندگى به خدا از شرّ فرمايید. همانمى

 رود.شیطان« سخن مى

اى که اين مرد بزرگ در آيات و اخبار داشت و برداشتهاى حاطهبا آن ا

کرد، در همین يك مطلب، سى جالب و صحیحى که از روايات اهل بیت مى

جلسه سخنرانى کرد و در حقیقت، استعاذه، معنا و اهمّیّت آن، ارکان پنجگانه 

ت استعاذه از تقوا و تذکّر، توکّل و اخالص و تضرّع، سخنها فرموده و نكا

نمايد، همراه با داستانها، آيات و اخبار را جالبى را براى خواننده روشن مى

که براى همه فهمها  -بیان نموده و حقايق را با زبانى ساده و بیانى بسیار رسا

 دهد.تذکّر مى -قابل درك باشد
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اى که بايد مورد توجّه قرار گیرد اين است که چطور شد که آن امّا نكته

طور مورد توجّه مردم بود و هنگام شهادت و پس از اش اينشهید در زندگى

سرايى کردند. کتابهايش را آن نیز همه در سوگش نشسته و برايش نوحه

 چون برگ گل خريدند و به هديه بردند.

حقّ مطلب اين است که خودش »استعاذه حقیقى« داشت. يك عمر دنبال 

 همبارزه با هواى نفس و به دست آوردن ملكات فاضل

 4استعاذه، ص: 

بود. با رياضتهايى طوالنى و شرعى، با شیطان جنگید و پیروز درآمد لذا 

کند و طرز فرار گونه ابلیس را معرّفى مىطور دلنشین است و اينسخنانش اين

 دهد.کردن از دستش و پناهنده شدن به پروردگار را شرح مى

است که در ترين آثار اين مرد بزرگ کتاب حاضر، يكى از پربرکت

تیراژهاى چشمگیر، در چاپهاى متعدّد در اختیار مردم قرار گرفته، همراه با 

روايات متعدّد و داستانهاى شیوا که شنونده يا خواننده را نه تنها خسته 

 گرداند.کند بلكه مأنوس و مشتاق مىنمى

کنم وقتى فیلمبردار جهت افست يكى از کتابهاى اين مرد فراموش نمى

ول شد تا ساعتها سرگرم خواندن مطلب کتاب بود، خودش بزرگ مشغ
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کرد ناگهان به خود آمدم ديدم موقع تعطیل کردن کارگاه است تعريف مى

ام. هنگامى که که من حتّى از يك صفحه هم فیلمبردارى نكردهدرحالى

خواستم از صفحات کتاب فیلمبردارى کنم، عنوان مطلبى از کتاب، توجّهم 

مطلبش نگاه کردم، ديگر متوجّه نشدم که ساعتها سرگرم را جلب کرد. به 

 ام.خواندن اين کتاب شده

خداوندا! روانش را شاد فرما! و روان نواده عزيزش را با ساير همراهان 

 شهیدش غريق رحمت بفرما! آمین!

 سید محمّد هاشم دستغیب

5 /12 /1360 

 5استعاذه، ص: 

 خبارجلسه اوّل: اهمّیّت استعاذه در قرآن و ا

 1وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّیاطِینِ* وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ.

از جمله چیزهايى که در قرآن مجید و اخبار اهل بیت علیهم الساّلم عنايت 

زيادى به آن شده، موضوع »استعاذه« است؛ يعنى پناهنده شدن به خداوند از 

 
 . 98 -97مؤمنون:   -(1)  1
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للّه من الشّیطان الرّجیم«. و البتّه بايد حال استعاذه؛ يعنى پناه شرّ شیطان: »أعوذ با

 بردن به حق پیدا شود تا استعاذه، حقیقى باشد.

 فرمايد:براى اثبات اهمّیّتش در قرآن مجید مى

خواهى قرآن بخوانى، نخست به خدا پناه ببر از شرّ شیطان »هنگامى که مى

 2رانده شده«.

______________________________ 
 .98 -97مؤمنون:  -(1)

 .98نحل:  فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجِیمِ -(2)

 6استعاذه، ص: 

لیكن در  3پس از تكبیرة اإلحرام، در نماز هم امر شده که استعاذه کنند

 خصوص نماز بايد آهسته خواند.

 اند:اندنش را چنین گفتهبعضى از مفسّرين راز آهسته خو

 
2  (2)-\i  ِِجيم ِ ِمَن الشهْيطاِن الره  .98نحل:  E\فَإِذا قََرْأَت اْلقُْرآَن فَاْستَِعْذ بِاَّلله

 . 3/ ح 8/ باب 26/ 6وسائل الشيعه:  -(1)  3
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کند، چطور خود را در حال »مانند کسى که از دشمن سرسختى دارد فرار مى

کند«، اشاره به اين است که تو در حال فرار از دشمن فرار، پنهان مى

 سرسخت خود هستى که در کمین و مراقب تو است.

 استعاذه هنگام شروع هر عبادت

وع عبادت است؛ هر عبادتى که انسان از جاهاى مهمّ استعاذه، هنگام شر

خواهد انجام دهد بايد ابتدا از شرّ شیطان به خدا پناه ببرد؛ زيرا که او در مى

کوشد نگذارد خیرى از انسان کمین هر فرد از افراد بشر است، نخست مى

سرزند و اگر زد، سعى او اين است که آن را خراب کند و به آخر نرساند تا 

خواهى »وضو« اينكه او را به عجب و ريا وادارد؛ مثال مى بهره نبرد، الاقل

ايد که بگیرى، از شرّ شیطان به خدا پناه ببر سپس وضو بگیر. مكرّر ديده

آورد، چگونه هايى که پیش مىهمین وضو ملعبه شیطان شده با وسوسه

 کند.مغز مىعبادت را بى

از آن بايد به خدا پناه غرض، استعاذه در امور عبادى است که براى بهره بردن 

 برد.

______________________________ 
 .3/ ح 8/ باب 26/ 6وسائل الشیعه:  -(1)

http://www.i20.ir/


6 

 i20.irwww.     شهید دستغیب  )پناهنده شدن به خدا(استعاذهکتاب 

 7استعاذه، ص: 

 استعاذه در مباحات

در امور مباح هم مانند خوردن و لباس پوشیدن، »استعاذه« رسیده است و 

 4دعاهاى مخصوصى نیز وارد شده.

كانها نیز بايد استعاذه کرد. در مسجد که ترين مترين مكانها و شريفدر پست

جا نیز روى، بر در مسجد استعاذه کن که مبادا اين دشمن سرسخت در اينمى

 5تو را رها نكند و در مستراح نیز استعاذه رسیده است.

 شیطان بر در مسجد

کرد که در مكاشفه ديدم شیطان در مسجد يكى از اهل ايمان و تقوا نقل مى

 کنى؟«.جا چه مىفتم: »ملعون! اينايستاده است. گ

اند اند و منتظرشان هستم«. فهمیدم مردان رشیدى بودهگفت: »رفقا فرار کرده

که شیطان همراهشان به مسجد نرفته است؛ البتّه اينها هم نوبرند که الاقل در 

 اند.مسجد، راستى استعاذه حقیقى کرده

 استعاذه هنگام خروج از منزل

 
 با اندكى تفاوت(. -1/  661/ ح 226/ 1ه نصيبا) مكارم األخالق: اللّهم استر عورتى ... و ال تجعل الشيطان ل -(1)  4

 / روايت معاوية بن عّمار(.1/ ح 5/ باب 306/ 1اللّهم انّى اعوذ بك من الخبيث المخبث، الرجس النجس، الشيطان الرجيم) وسائل الشيعه:  -(2)  5
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 عاذه الزم است، هنگامى که از خانهپس در هر حال است

______________________________ 
/ 1اللّهم استر عورتى ... و ال تجعل الشیطان له نصیبا )مكارم األخالق:  -(1)

 با اندکى تفاوت(. -1/ 661/ ح 226

اللّهم انّى اعوذ بك من الخبیث المخبث، الرجس النجس، الشیطان  -(2)

 / روايت معاوية بن عمّار(.1/ ح 5/ باب 306/ 1الرجیم )وسائل الشیعه: 

 8استعاذه، ص: 

شیاطین دم در منتظرند، استعاذه کن و دعاى رسیده را  6شوى،بیرون مى

 7بخوان.

او را  8بینید.بیند و شما او را نمىفرمايد که او شما را مىقرآن مجید تأکید مى

 دشمن بگیريد.

د، استعاذه است، جز پناه بردن به کنيگانه چیزى که او را از شما دور مى

خالق، هیچ راه ديگرى ندارد؛ مانند کسى که به خیمه شخص بزرگى 

گذارد مگر استغاثه کنى اى هم ايستاده نمىخواهد وارد شود، سگ درندهمى

 
كند؛ زيرا در روايات است كه به گفتن ردن، گفتن بسم ّللّا الرحمن الرحيم كفايت از استعاذه مىهنگام ورود به خانه و حجره و بيرون شدن و هنگام شروع به خو -(1)  6

طلبد كه شيطان در اين كار با شود و از او يارى مىكند و در حقيقت بسم ّللّا در اين موارد، همان استعاذه به خداوند است؛ يعنى پناهنده به خدا مىبسم ّللّا، شيطان فرار مى

 باشد و كارش رحمانى تمام شود نه شيطانى.او ن
 با اندك تفاوت(. -391/ 11بسم ّللّا و باَّلّل، آمنت باَّلّل، توّكلت على ّللّا و ال حول و ال قّوة ااّل باَّلّل العلّى العظيم) وسائل الشيعه:  -(2)  7

8  (3)-\i  ُْم ...... إِنههُ يَراُكْم هَُو َو قَبِيلُهُ ِمْن َحْيُث ال تََرْونَه\E  :27اعراف. 
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خواهم به محضر تو بیايم، تو خودت اين مزاحم را که اى صاحب خیمه! مى

 رفع کن؛ البتّه اين براى مثال است.

 استعاذه پیغمبر صلّى اللّه علیه و اله به خداوند

خواهى به اين بارگاه راه پیدا کنى، شیطان هم که اى انسان! تو هم مى

کند که نرسى به گذارد به سهولت رد شوى، اين قدر کارت را خراب مىنمى

 مقصود و يگانه راهش هم استعاذه به

______________________________ 
رود به خانه و حجره و بیرون شدن و هنگام شروع به خوردن، هنگام و -(1)

کند؛ زيرا در روايات گفتن بسم اللّه الرحمن الرحیم کفايت از استعاذه مى

کند و در حقیقت بسم اللّه در اين است که به گفتن بسم اللّه، شیطان فرار مى

و از او  شودموارد، همان استعاذه به خداوند است؛ يعنى پناهنده به خدا مى

طلبد که شیطان در اين کار با او نباشد و کارش رحمانى تمام شود يارى مى

 نه شیطانى.

بسم اللّه و باللّه، آمنت باللّه، توکّلت على اللّه و ال حول و ال قوّة الّا باللّه  -(2)

 با اندك تفاوت(. -391/ 11العلىّ العظیم )وسائل الشیعه: 

 .27اعراف:  وَ وَ قَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ ال تَرَوْنَهُمْ ...... إِنَّهُ يَراکُمْ هُ -(3)
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 9استعاذه، ص: 

 خداست.

دهد که بگو: »پروردگارا! به تو پناهنده خداوند به پیغمبرش دستور مى

 9شوم از وساوس شیطان«.مى

 10مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ. و همچنین )در سوره معوذتین(

قدر قوى است، بايد ام باشیم. وقتى که دشمن اينپس من و تو هم نبايد آر

بینى جايى سر دست و پايى کرد و پناهنده به خدا شد وگرنه يك مرتبه مى

درآوردى که رب و معبود و مطاع تو شیطان است و خود خبر ندارى. زبانت 

گويد خدا لیكن حال تو حال اطاعت از شیطان است و زير پرده يا شیطان مى

 فهمى.گويى و نمىمى

 يك عمر پرستش شیطان

در کتاب منتخب التواريخ نقل کرده که: »استادم مرحوم سید على حائرى در 

اى از قراى اصفهان يك نفر مريض به حال احتضار بود. درس فرمود: در قريه

از عالم زاهد قريه خواستند بر بالینش حاضر گردد و تلقینش گويد. وقتى که 

گفت: ال اله الّا اللّه از گوشه حجره داد و مىشهادت به وحدانیّت خدا مى
 

 . 4و  1ناس:  -(1)  9

 . 4ناس:  -(2)  10
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گفت: يا شد: صدق عبدى؛ بنده من راست گفت. تا محتضر مىصدا بلند مى

 گفت: لبّیك عبدى.اللّه! از گوشه حجره صدايى مى

 آقاى مزبور پرسید تو کیستى؟ گفت: من معبود اين شخص

______________________________ 
 .4و  1ناس:  -(1)

 .4ناس:  -(2)

 10استعاذه، ص: 

 پرستیده است؛ من شیطانم!«.هستم، يك عمر مرا مى

آرى! حقیقت اين است که ربّ اين شخص شیطان است لذا او لبّیك 

 چرخید.گويد. يك عمر از صبح تا شام به امر ابلیس مىمى

 زبانش به امر او و چشمش به میل او و دلش به خواست او بود.

حاال هم اگر يا رب بگويد، يا شیطان! گفته است؛ جور بود يك عمر اين

چون معبودش تا نفس آخر اوست. پرده که عقب رفت، ناله وا حسرتا! از 

 شود.ساعت مرگ بلند مى
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اهل ايمان! سعى کنید دست از استعاذه برنداريد. دشمن را کوچك و کار را 

الرجیم کار  سهل نپنداريد. خیال نكنید با يك کلمه: اعوذ باللّه من الشیطان

 درست شد، تا حقیقت پیدا نشود، فايده ندارد.

 استعاذه هنگام حكومت، خلوت با بیگانه و خشم

در روايات اهل بیت علیهم الساّلم خصوصا در چند مورد تأکید شده است 

 که استعاذه کنند:

نخست: هنگام »حكومت« است. اگر کسى را حاکم قرار دادند، در مرافعات 

 اى ندارد.است که جز استعاذه چاره به قدرى خطرناك

دوّم: هنگام »تنها شدن با زن بیگانه و نامحرم در جاى خلوت« است. به قدرى 

شود. حاکم بر خطرناك است که غالبا خواهى نخواهى شیطان معبود واقع مى

 کند تا هالك کند.دهد و وسوسه مىشود. اين قدر جلوه مىتو شیطان مى

 11استعاذه، ص: 

افتد لیكن مورد »غضب« است. حكومت و خلوت با اجنبیّه کم اتّفاق مىسوّم: 

 حال غضب، زياد مورد ابتالى هر فردى است.
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آيد، شیطان در شود، خونش به جوش مىوقتى که انسان ناگهان عصبانى مى

حسب خلقت از آتش لطیف است و نمايد؛ البتّه شیطان بهاو کامال نفوذ مى

کند. همان مثالى که خودش براى نوح زد که: »در مثل برق در بشر نفوذ مى

 11حال خشم، بنى آدم در دست من مانند توپ در دست بچّه است«.

اندازد، در حال خشم ايد بچّه، توپ را به هر طرف و هر جور بخواهد مىديده

دارد. گردد که او را به هر حرامى وامىطور بر بشر مسلّط مىهم شیطان اين

 زند مگر کسى که خدا او را نگه دارد.ل از او کفر سرمىبسا در آن حاچه

______________________________ 
 )با اندکى تفاوت(. 240/ 1مجمع البحرين:  -(1)

 12استعاذه، ص: 

 جلسه دوّم: دام شیطان در نذر، عهد و صدقه

 12بِّ أَنْ يَحْضُرُونِ.وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّیاطِینِ* وَ أَعُوذُ بِكَ رَ

خالصه عرايض شب گذشته اين شد که بايد مؤمنین به مسأله »استعاذه« 

اهمّیّت بدهند و به نصّ قرآن مجید، در هر حال بايد از شرّ شیاطین به خدا پناه 

برد؛ زيرا آنها بشر را رها نكرده و نخواهند کرد. تمام سعى شیاطین اين است 

 
 ) با اندكى تفاوت(.240/ 1مجمع البحرين:   -(1)  11

 . 98 -97مؤمنون:   -(1)  12
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کوشند آن را خراب کنند و به و اگر سر زند، مىکه خیرى از انسان سر نزند 

 آخر نرسانند.

تر است، خصوصا در سه در بعضى از جاها کوشش آنها شديدتر و سخت

مورد. ديشب مضمون دو روايت را که در آن حال حكومت و خلوت با 

 اجنبیّه و غضب بود، ذکر کرديم. سه

______________________________ 
 .98 -97مؤمنون:  -(1)

 13استعاذه، ص: 

 شود: »عهد، نذر و صدقه«.مورد ديگر نیز امشب تذکّر داده مى

کند کارى انجام دهد، يا ترك کند، يا نذرى کسى که با خدا عهد مى

شیطان  -هاى عملیّه ذکر شدهالبتّه با شرايط صحّتش که در رساله -کندمى

 کوشد که اين شخص به نذر و عهدش عمل نكند.سخت مى

اى بدهد، تمام همّتش اين خواهد در راه خدا صدقهین هنگامى که مىهمچن

شود لذا است که نگذارد، چون با صدقه دادن مؤمن، پشت شیطان شكسته مى

کند تا صدقه دهد، در بعضى موارد دارد که مؤمن دست در جیبش که مى

ز اى که بتوانند او را باچسبند تا به هر وسوسههفتاد شیطانك به دستش مى

http://www.i20.ir/
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آيد، از ترى پیش مىبا وسوسه اينكه مورد الزم 13دارند، با وعده فقر دادن،

کند که پولى در راه خدا کجا که طرف مستحق باشد. خالصه کارى مى

 خرج نشود.

 باطل شدن صدقه با منّت و اذيّت کردن

اش را باطل کوشد صدقهکند بلكه مىو اگر صدقه داد، او را که رها نمى

 گويد:گذارد؛ مثال مىرف منّت مىکند. بر سر ط

 کرد!«.»اين من بودم که به تو کمك کردم ولى ديگرى اين کار را نمى

 اش را هدرزبان و اذيّت کردن طرف، صدقهيا با زخم

______________________________ 
 .268بقره:  الشَّیْطانُ يَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشاءِ ... -(1)

 14استعاذه، ص: 

گويد: »حاال اين را بگیر؛ ولى دست از اين دهد و مىدهد؛ مثال پول مىمى

جا بیايى« و نظايرش. لذا کارت بردار، قباحت دارد و ... دفعه ديگر مبادا اين

فرمايد: »باطل نكنید صدقاتتان را به منّت گذاشتن و در قرآن مجید صريحا مى

 14اذيّت کردن«.
 

13  (1)-\i ... الشهْيطاُن يَِعُدُكُم اْلفَْقَر َو يَأُْمُرُكْم بِاْلفَْحشاِء\E  :268بقره. 

14  (1)-\i  ْبِاْلَمنِّ َو اأْلَذى... ال تُْبِطلُوا َصَدقاتُِكم  ...\E  :264بقره. 
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خواهد کارى کند که اين خیر، سرسخت، شیطان رجیم مىباألخره دشمن 

 اثر بماند. شما هم بكوشید سعى او را باطل کنید.بى

 فرار شیطان از دل مؤمن

در تفاسیر، خصوصا در مجمع البیان اين روايت شريف را از پیغمبر اکرم 

ن اند که: »شیطان دائما مراقب دل مؤمن )و ايصلّى اللّه علیه و اله نقل کرده

 15کند«.آدم( است. اگر ديد به ياد خداست فرار مى

دارد. اين است که قرآن مجید باألخره تا نفس آخر، دست از سر آدم برنمى

هم نسبت به اين موضوع نهايت اهمّیّت را داده است و با انسان پیمان بسته که 

پیروى شیطان ننمايد و صريحا او را دشمن آشكارى برايش معرّفى 

 يعنى اى بشر! 16فرمايد؛مى

______________________________ 
 .264بقره:  ... ... ال تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى -(1)

قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و اله: إن الشیطان واضع خطمه على قلب  -(2)

اس ابن آدم فاذا ذکر اللّه سبحانه خنس و اذا نسى التقم قلبه فذلك الوسو

 (571/ 10الخناس )مجمع البیان: 
 

ك الوسواس الخناس) مجمع البيان: قال رسول ّللّا صلّى ّللّا عليه و اله: إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فاذا ذكر ّللّا سبحانه خنس و اذا نسى التقم قلبه فذل -(2)  15

10 /571 ) 

 (.90/ 2خنس عنده) الجامع الصغير: الشيطان يلتقم قلب ابن آدم فاذا ذكر ّللّا 
16  (3)-\i   ْيطاَن ِإنههُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِين  .60يس:  E\أَ لَْم أَْعهَْد إِلَْيُكْم يا بَنِي آَدَم أَْن ال تَْعبُُدوا الشه
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 (.90/ 2الشیطان يلتقم قلب ابن آدم فاذا ذکر اللّه خنس عنده )الجامع الصغیر: 

يس:  أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّیْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ -(3)

60 . 

 15استعاذه، ص: 

 ستى نكن. از دشمن سرسختت پیروى منما!با دشمن خودت دو

 شیطان چیست و چرا آفريده شد؟

شود؛ يكى اينكه شیطان وبیش از آن سؤال مىدو موضوع است که کم

 کیست و چیست؟ و حكمت در خلقتش چیست و براى چه آفريده شده؟

 سؤال دوّم: راه چاره از دست شیطان و وساوس آن کدام است؟

دار است و مخصوصا پاسخهاى علمى که داده امنههرکدام از اين دو بحث، د

طور اجمال، شده براى عموم نافع نیست؛ بنابراين، چون تطويل فايده ندارد به

 شود.پاسخ هريك داده مى

 خورد؟شناسى به چه درد مىشیطان

به قول يكى از محقّقین اگر مخبر صادق به تو خبر داد که امشب يك عدّه 

ات بريزند و اموالت را ببرند و خود و د که به خانهدزد مسلّح در کمین هستن
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کنى. روى ياورانى پیدا مىات را بكشند، اگر شخص عاقلى باشى مىعائله

 بندى.درها را محكم مى

 نمايى.کنى، سنگربندى مىراههايى را که از آن ممكن است بیايند سد مى

 پرسى اين دزدها اهل کجايند؟اگر عقل نداشته باشى، مى

 اسشان چگونه است؟ چه شكلى هستند؟ پیرند يا جوان؟ لرلب

 16استعاذه، ص: 

هستند يا ترك ...؟ تا از اين موضوعات سر دربیاورى، وقت گذشته است و 

 اند.آنها کار خودشان را کرده

آنچه بر تو الزم است راه فرار از شیطان است. حاال کیفیّت خلقتش را بدانى، 

ا نفهمى، از راز آفرينش او سر درآورى يا سر کند يبفهمى چگونه وسوسه مى

 درنیاورى، به اين چیزها چكار دارى؟ کار اصلى تو بايد همان باشد.

پس از اينكه مخبر صادق خبر داد که دشمن سرسخت، ابلیس در کمین 

است، راه نجات را از دست مده و وقت را تلف نكن. باألخره چون زياد 

 شود.ل عرض مىشود، پاسخى به نحو اجماسؤال مى

 شیطان از آتش و لطیف است
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بشر اگرچه از عناصر اربعه: آب، آتش، هوا و خاك است لیكن جنبه 

تاى ديگر است، لذا ثقل دارد، وزن دارد و به اش قوى و بیش از سهخاکى

 اش ادراکاتش و کارهايش بسیار محدود است.اعتبار همان جنبه خاکى

 نها غالب است.برعكس، شیاطین جنبه آتش و هواى آ

ساختمان بدنشان طورى است که در نهايت لطافت هستند و کامال قوى 

 باشند.مى

کند قدرت دارد لیكن قدرتى که شیاطین دارند به قسمى است بشر خیال مى

قدر کوچك کنند که از سوراخى رد شوند، توانند مثال بدنشان را اينکه مى

شغال نمايند. مسافتى را که بشر قدر بزرگ کنند که مكان وسیعى را ايا اين

 بايد ظرف يك ماه طى کند،

 17استعاذه، ص: 

پیمايند و چیزهاى سنگینى را که انسان قادر به حمل آن نیست اى مىدر لحظه

 توانند حمل کنند.مى

در سوره نمل، پروردگار عالم ضمن داستان سلیمان و تخت بلقیس به اين 

 17فرمايد.مطلب اشاره مى

 
17  (1)-\i  ِّي َعلَْيِه لَقَِويٌّ أَِمين  قاَل ِعْفِريت  ِمَن اْلِجنِّ أَنَا آتِيَك ِبِه قَْبَل أَْن تَقُوَم ِمْن َمقاِمَك َو إِن\E  :39نمل. 
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 توسّط شیطان رؤيت انسان

جاست. بینم، بىپس اشكال از اينكه اگر شیطان هست پس چرا من او را نمى

بینى. امواج را تواند ببیند نه لطیف را. هوا را نمىچشم تو جسم کثیف را مى

بینى؛ چون لطیف است. چشم تو خاکى است و بايد کثیف را در هوا نمى

بیند از جايى که شما او شما را مى فرمايد: »شیطانببیند، لذا در قرآن مجید مى

 18را نبینید«.

توانند جرمیّتى به خود بدهند که بشر آنها را ببیند و بلى گاهى شیاطین مى

بسیارى از انبیا مانند حضرت نوح، يحیى و حضرت خاتم األنبیاء محمّد صلّى 

 بینند.اند و مىاللّه علیه و آله و بعضى عباد صالحین، او را ديده

 شیطان و سعادت بشر آفرينش

 امّا حكمت خلقتش، حكیم على اإلطالق هرچه را اراده

______________________________ 
قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِیكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَ إِنِّي عَلَیْهِ  -(1)

 .39نمل:  لَقَوِيٌّ أَمِینٌ

 .27اعراف:   هُوَ وَ قَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ ال تَرَوْنَهُمْ ...... إِنَّهُ يَراکُمْ -(2)

 
18  (2)-\i ... إِنههُ يَراُكْم هَُو َو قَبِيلُهُ ِمْن َحْيُث ال تََرْونَهُْم ...\E  :27اعراف. 
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 18استعاذه، ص: 

بفرمايد عین صواب است، همان حكمتى که در خلقت بنى آدم و جانوران 

است، چه ما بدانیم يا ندانیم و در عین حال حكمتش بسیار است لیكن چون 

شود گفت اين مىشود بیان کرد، آنچه مفصّل است و علمى براى عموم نمى

است که: بس است در حكمت خلقت شیاطین که سعادت بشر ظاهر شود. 

شقاوتش نیز آشكار گردد. ايمان و کفر و استحقاق بهشت و جهنّم رفتن 

 افراد، روشن گردد.

شود. گويد نده! اگر بدهى کم مىگويد صدقه بده! شیطان هم مىخدا مى

و اراده قوى باشى به دهان که رشد داشته باشى، صاحب ايمان درصورتى

شود، ما جايش را پر فرمايد بده کم نمىزنى که خدا مىشیطان مشت مى

 19کنیم.مى

شود، امّا اگر کم عقل و جا رشد تو ظاهر مىاگر مثل کوه محكم هستى، اين

ايستى. به کم اراده و کم وزن مثل کاهى باشى، به يك نفیر و وسوسه مى

سعادت سعادتمندان و رشد رشیدان، آشكار برکت خلقت شیاطین است که 

 گردد.مى

 آزمايش انسانها توسّط شیاطین

 
19  (1)-\i  ْاِزقِينَ ... َو ما أَْنفَْقتُْم ِمْن َشي  .39سبأ:  E\ٍء فَهَُو يُْخلِفُهُ َو هَُو َخْيُر الره
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اند که به گويند يا نه؟ اين شیاطینگويند خدا و آخرت، امّا راست مىهمه مى

 شود.وسیله آنها راستگو از دروغگو تمیز داده مى

______________________________ 
 .39سبأ:  ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَشَيْ ... وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ -(1)

 19استعاذه، ص: 

پذيرى؟! اگر انسان وسوسه اش را نمىگويى خدا، پس چرا وعدهاگر مى

شود ايمانش به زبانش هست. اگر به راستى شیطان را پذيرفت، معلوم مى

از جهنّم دورى کند؟ چرا ايمان به بهشت دارد، پس چرا خريدارى نمى

 20کند؟نمى

شود، تا يك نفر شیطان انسى به اش مىبینید فالن خانم که ادّعاى ديندارىمى

کنى؟! او رسید و گفت شما هم خرافاتى و قديمى شدى، چادر به سر مى

بینید به همین القاى شبهه و ديگر دوره عوض شده، مرد و زن ندارد، مى

 ايستد.وسوسه شیطان و استهزاى رفقايش، مى

بلى شیاطین براى اين هستند که معلوم شود کى استقامت دارد و کى ندارد؛ 

 بزرگترين حكمتش تمیز مؤمن و فاجر است.

 
20  (1)-\i ْن هَُو ِمْنها فِي َشكٍّ ...َو م  .21سبأ:  E\ا كاَن لَهُ، َعلَْيِهْم ِمْن ُسْلطاٍن إاِله لِنَْعلََم َمْن يُْؤِمُن بِاْْلِخَرِة ِممه
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 وعده خدا و وعده شیطان

گیرى؟ به همین القاى وسوسه که فقیر چطور وعده شیطان را مهم مى

 آيد.ترى پیش مىشوى، در راه خدا نده، مورد الزممى

گذرى و گیرى. براى خدا از يك تومان نمىى خدا را نديده مىهاامّا وعده

ها نوشتن و در راديوها گفتن، براى شیطان به يك مدح و ثنا و در روزنامه

 هزاران تومان حاضرى بدهى.

 ات، به رحمفرمايد: »به همسايهدر معامله با خدا که مى

______________________________ 
عَلَیْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها وَ ما کانَ لَهُ،  -(1)

 .21سبأ:  فِي شَكٍّ ...

 20استعاذه، ص: 

 

گويى تمكّن فقیرت کمك کن که چندين برابر پاداش خواهى داشت«، مى

ندارم، امّا اگر معامله دنیوى شیطانى بود، چطور روى دست ديگران بلند 

 شوى؟!مى
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 نداى رحمانى و صداى شیطانى

شیطان براى امتحان خلق است و بايد باشد، سینمايى هم باز کند و شیاطین 

 طور حیوانات دوپا را به دام بیندازد.وقت اينانسى هم تربیت کند، آن

در برابرش هم مگر نه اوّل مغرب صداى: حىّ على الصلوة وعده الهى به 

»نیكوکار از  21لِیَمِیزَ اللَّهُ الْخَبِیثَ ...؛ ايد باشد تاآمرزش بلند است، هر دو ب

 بدکردار تمیز داده شود«.

جا زمینه ثواب و عقاب بايد درست شود. استحقاقات فردا دار جزاست. اين

 گردد.فراهم مى

 عدم اجبار انسان توسّط شیطان

گیرد؛ نمى کند. اختیار کسى راالبتّه شیطان کسى را به زور وادار به حرام نمى

فقط  ... وَ ما کانَ لِي عَلَیْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ ... يعنى اين اندازه قدرت ندارد:

آيد به اختیار خودش کارش وسوسه و تحريك است. کسى که به مسجد مى

رود، به اختیار خود اوست، حكومتى ندارد که آيد. آن هم که به سینما مىمى

 تو را مجبور

 
 . 37أنفال:  -(1)  21
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______________________________ 
 .37أنفال:  -(1)

 21استعاذه، ص: 

 روى.کند بلكه خودت به پاى خودت مى

خورى و فرداى قیامت هايش را مىتقصیر از خود تو است که فريب وسوسه

کنند، جواب منطقى و ريزند و با او مخاصمه مىوقتى که اطراف شیطان مى

فقط دعوت و دهد که: »مگر من شما را به دوزخ بردم؟ کار من عقلى مى

وسوسه بود، تقصیر از خود شماست که دعوت مرا اجابت کرديد. مرا مالمت 

 22نكنید و خودتان را مالمت کنید ...«.

______________________________ 
... وَ ما کانَ لِي عَلَیْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَال  -(1)

 .22ابراهیم:  لُومُوا أَنْفُسَكُمْ ... تَلُومُونِي وَ

 22استعاذه، ص: 

 جلسه سوّم: حسدورزى ابلیس

 23وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّیاطِینِ* وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ.

 
22  (1)-\i ُمونِي َو لُوُموا أَْنفَُسُكْم ...... َو ما كاَن لِي َعلَْيُكْم ِمْن ُسْلطاٍن إاِله أَْن َدَعْوتُُكْم فَاْستََجْبتُْم لِي فَال تَلُو\E  :22ابراهيم. 

 . 98 -97مؤمنون:   -(1)  23
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تواند شیطان، حسود است؛ چون خودش رانده شده اين درگاه است، نمى

رسد. بشرى که اين ملعون به نظر حقارت به او رب مىببیند بشر به مقام ق

گفت: »مرا از آتش آفريدى و او را از خاك و آتش از نگريست و مىمى

آنگاه همان بشر به مقاماتى برسد که آن بدبخت را از آن  24خاك برتر است«.

 طرد کردند و گفتند:

جا ينشوندگانى. حق ندارى ا»از بهشت بیرون شو! تو از کوچكان و پست

 25بزرگى به خرج دهى ...«.

 خواهد از طريق بندگى، به مقام قرب برسد لذابشر مى

______________________________ 
 .98 -97مؤمنون:  -(1)

 .12اعراف:  ... خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ، مِنْ طِینٍ -(2)

 بَّرَ فِیها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَقالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَ -(3)

 .13اعراف: 

 23استعاذه، ص: 

 
24  (2)-\i  ٍَخلَْقتَنِي ِمْن ناٍر َو َخلَْقتَهُ، ِمْن ِطين ...\E  :12اعراف. 

25  (3)-\i  ِاِغر  .13اعراف:  E\ينَ قاَل فَاْهبِْط ِمْنها فَما يَُكوُن لََك أَْن تَتََكبهَر فِيها فَاْخُرْج إِنهَك ِمَن الصه
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کند او را از راه باز دارد تا حس حسادتش را شیطان با تمام قوا سعى مى

تسكین بخشد به همه چیز هم قانع است، اگر توانست، کفر و شرك، 

 نتوانست، حرام و مكروه، تا برسد به کمى درجه و مقام.

 و متكبّر را با بهشت چكار؟ حسود

اش در نهج البالغه اين معنا را امیر المؤمنین علیه السّالم در ذيل خطبه قاصعه

فرمايد: »اى مردم! شیطان به واسطه حسادتش ملعون و مطرود و يادآورى مى

از بهشت رانده شد، مبادا شما به حسادت مبتال شويد تا مثل او گرديد. شیطان 

بیرون کردند. به واسطه حسادتش بیرون کردند. آيا تو با  را به واسطه کبرش

روى؟! محال است! وقتى که ملكى را به واسطه حسادت و کبر، به بهشت مى

رانند، تو را با داشتن اين صفات به بهشت اين صفات، از بهشت مى

 26آورند؟«.درمى

ورزيد و کرد لیكن در آخر کار، استكبار با اينكه آن ملعون مدّتها عبادت مى

 خود را هالك کرد.

تو را با بزرگى فروختن چكار؟  27عظمت و کبريايى، ويژه خداوند است.

 آقايى لباس تو نیست. بزرگى کردن، من من

 
صبحى صالح/ خطبه قاصعه:  ... فمن ذا بعد ابليس يسلم على ّللّا بمثل معصيته كاّل ما كان ّللّا سبحانه ليدخل الجنة بشرا بامر اخرج به منها ملكا) نهج البالغه -(1)  26

192 .) 
 (.192/ 73الكبرياء ردائى و العظمة إزارى فمن نازعنى) بحار األنوار:  -(2)  27

http://www.i20.ir/


27 

 i20.irwww.     شهید دستغیب  )پناهنده شدن به خدا(استعاذهکتاب 

______________________________ 
... فمن ذا بعد ابلیس يسلم على اللّه بمثل معصیته کلّا ما کان اللّه سبحانه  -(1)

اخرج به منها ملكا )نهج البالغه صبحى صالح/ خطبه  لیدخل الجنة بشرا بامر

 (.192قاصعه: 

 (.192/ 73الكبرياء ردائى و العظمة إزارى فمن نازعنى )بحار األنوار:  -(2)

 24استعاذه، ص: 

غنى مطلق،  28نمودن سزاوار تو نیست. همه فقیر و عاجز و محتاج خدايند.

 29فَاعْبُدْنِي .... ... ال إِلهَ إِلَّا أَنَا سلطان مطلق، خداست

 گردد.خالصه، اگر بشر، کبر ورزيد، دوش به دوش شیطان مى

 برآورده شدن حاجات ابلیس از سوى خداوند

مروى است پس از آنكه شیطان مطرود و از بهشت بیرون شد، عرض کرد: 

»پروردگارا! عبادتهاى شش هزار ساله من چه شد؟«. ندا رسید در برابرش 

 .دهیمهرچه بخواهى مى

 30گفت: »پس مرا تا روز قیامت مهلت ده!«.

 
28  (1)-\i ... ُّهَُو اْلَغنِي ُ ِ َو ّللاه  .15فاطر:  E\يا أَيُّهَا النهاُس أَْنتُُم اْلفُقَراُء إِلَى ّللاه

 . 14طه:  -(2)  29

30  (3)-\i يَْوِم يُْبَعثُونَ  قاَل أَْنِظْرنِي إِلى\E  :14اعراف. 
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 31شدگانى«.دادهخداوند فرمود: »تو از مهلت

ديگر آنكه مرا قدرتى ده که بتوانم القاى شبهه و وسوسه کنم، اين حاجت 

 هم روى حكمتها و مصلحتهايى که داشت، داده شد.

 آدم ابو البشر گريست و عرض کرد: »پروردگارا! اوالد بیچاره من گرفتار

اى و قدرت القاى شبهه چنین دشمنى هستند. تو که تا قیامت او را مهلت داده

 و وسوسه هم که دادى، پس اوالد من چه کنند؟«.

______________________________ 
 .15فاطر:  يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ ... -(1)

 .14طه:  -(2)

 .14اعراف:  يَوْمِ يُبْعَثُونَ قالَ أَنْظِرْنِي إِلى -(3)

 .15اعراف:  قالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ -(4)

 25استعاذه، ص: 

 32آفرينیم«.ندا رسید: »اى آدم! در برابر هر شیطان، ملكى را مى

 الهام مالئكه

 
31  (4)-\i  َقاَل إِنهَك ِمَن اْلُمْنظَِرين\E  :15اعراف. 

 . 267  -266/ 2صول كافى: ا -(1)  32
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کند. شیطان هرچه شیطان وسوسه کند، ملك هم در مقابلش الهام به خیر مى

 گويد: »به مسجد نرو!«.مى

 گويد: »برو!«.ملك مى

 گويد: »فالن حرام را مرتكب شو و بعد توبه کن«.شیطان مى

گويد: »نكن! شايد مردى. شايد موفّق به توبه نشدى و بر فرض که ملك مى

 توبه کردى، از کجا که توبه مقبوله از تو سر زند و آمرزيده شوى؟!«.

نوعا دودل  -چه خیر و چه شر -کن. در هر پیشامدى به دل خود رجوع

کند و ملك نیز هستى. هرکس چنانچه در وجودش، شیطان به شر ترغیب مى

دارد، ملك او را به انجام ترساند و هرچه او را ابلیس بر ترکش وامىاو را مى

 نمايد.دادنش، ترغیب مى

دنبال هوا و هوس  منتها اى انسان! تو بر سر دوراهى هستى؛ نفس را بگیرى،

 بروى يا از عقل و روح و ملك پیروى کنى.

دستگاه را پروردگار عالم منظّم و از روى عدالت آفريده است لیكن انسان 

 فرمايد:کند؛ چنانچه در قرآن مجید صريحا مىخودش به خود ظلم مى

 »خدا به ايشان ستم روا نداشته لیكن اين مردمند که )به
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______________________________ 
 .267 -266/ 2اصول کافى:  -(1)

 26استعاذه، ص: 

 33کنند«.خودشان( ستم مى

 باز بودن باب توبه

عالوه بر اين، ندا رسید که: »اى آدم! اگر ابلیس را بر اوالد تو چیره کرديم و 

تا قیامت مهلتش داديم، در عوض باب توبه را هم براى اوالد تو باز 

 گذارديم«.

شیطان را خوردى، مانند جدّت آدم برگرد و توبه کن، به  خوب، حاال گول

درگاه الهى تضرّع کن تا مثل آدم که پس از توبه مقامش باالتر رفت و به 

تو هم به درجه »توّابین« برسى که محبوب خدا  34درجه »اصطفا« رسید،

 35گردى.

 سعه رحمت تا لحظه واپسین

 
33  (1)-\i  َلِيَْظلَِمهُْم َو لِكْن كانُوا أَْنفَُسهُْم َيْظلُِمون ُ  .40عنكبوت:  E\... َو ما كاَن ّللاه

34  (2)-\i اْصطَفى َ  . 33آل عمران:  E\آَدَم َو نُوحاً َو آَل إِْبراِهيَم َو آَل ِعْمراَن َعلَى اْلعالَِمينَ  إِنه ّللاه

35  (3)-\i ... اِبيَن َ يُِحبُّ التهوه  . 222بقره:  E\... إِنه ّللاه
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سختى داشت تا پذيرفته گردد؛  براى همه امّتها باب توبه باز بود لیكن شرايط

 -امّا به برکت وجود مقدّس خاتم األنبیاء محمّد صلّى اللّه علیه و آله به امّتش

توسعه بیشترى داده شد، چون پیغمبرشان رحمة للعالمین  -اندکه امّت مرحومه

 هاى رحمت، توسعه باب توبه است.است و از شعبه

 غمبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود:بنا بر خبرى که در بحار األنوار است، پی

______________________________ 
 .40عنكبوت:  ... وَ ما کانَ اللَّهُ لِیَظْلِمَهُمْ وَ لكِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ -(1)

آل  الَمِینَآدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِیمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْع إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى -(2)

 .33عمران: 

 .222بقره:  ... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِینَ ... -(3)

 27استعاذه، ص: 

آمرزد. بعد فرمود: »هرکس يك سال پیش از مردنش توبه کند، خدا او را مى

يك سال زياد است. اگر کسى يك ماه پیش از مردنش توبه کند. سپس 

که يك روز پیش از مردنش توبه کند،  فرمود: يك ماه هم زياد است. کسى

 آمرزيده است. بعد فرمود:
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يك روز هم زياد است، پیش از آنكه مرگ را به چشم ببیند، برزخ را ببیند، 

 36عزرائیل را ببیند«.

 آمرزد.خالصه اگر پیش از لحظه آخر، پشیمان شود، خدا او را مى

ى است! آيا عمده، حال دل است. دل با خدا باشد و برود. عجب دستگاه

شود؟ در برابر وساوس شیاطین ببینید خدا چه دارتر مىرحمت از اين دامنه

 رحمتى قرار داده است!

 سخنان حسن بصرى و پاسخ امام سجّاد علیه الساّلم

 مروى است در موسم حج، حسن بصرى گفت:

 »العجب ممن نجى کیف نجى«.

 بد!«.»شگفت است با اين همه دام ابلیس، از کسى که نجات يا

اى که اين بدبخت گفته بود، خدمت حضرت زين العابدين علیه الساّلم جمله

 نقل کردند، امام علیه الساّلم فرمود:

 37»العجب ممن هلك کیف هلك مع سعة رحمة اللّه«.

 »شگفت است با اين همه رحمت و فضل الهى به آن بدبختى
 

 . 4/ ح 19/ 6بحار األنوار:  -(1)  36

 . 517/ 1سفينة البحار:  -(2)  37
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______________________________ 
 .4/ ح 19 /6بحار األنوار:  -(1)

 .517/ 1سفینة البحار:  -(2)

 28استعاذه، ص: 

 که هالك شود«.

و حال آنكه رحمت واسعه حق، همه اشیاء را گرفته است چرا از اين رحمت 

 محروم گردد؟!

 عمرى را که در کثافتكارى گذرانديم، حاال هنگام رفتن است.

و در  گرددغالبا پیش از مرگ، از لطف خدا اين است که شخص مبتال مى

افتد تا آماده مالقات خداوند گردد. اين است که موت فجأه و مرگ بستر مى

تق مرگ اى؟! تقها بالست. تا کى عقب شیطان را گرفتهناگهانى براى خیلى

بلند است. راستى عجب است از کسى که يك ماه در بستر بیفتد و بیدار 

 نگردد!

 29استعاذه، ص: 

 اهندگى به خداوندجلسه چهارم: تنها راه چاره، پن

http://www.i20.ir/


34 

 i20.irwww.     شهید دستغیب  )پناهنده شدن به خدا(استعاذهکتاب 

 38وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّیاطِینِ* وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ.

بیند، بر کسى پنهان نیست. وساوس شیطان و آزارى که بشر از شیاطین مى

دانند که شیطان، دشمن سرسخت انسان است و تا نفس آخر دست همه مى

هدفش اين است که بشر، مؤمن به خدا و آخرت نشود و در دارد. تمام برنمى

مرتبه دوّم، خیرى از او سر نزند بلكه به هر شرّى روى آورد. چیزى که مهمّ 

 است، دانستن راه نجات از دست شیاطین است.

 طور قوى و در کمین است، ببینیم راه چاره چیست؟حاال که دشمن اين

 مجید به آن امر فرمود تنها راه عالج هم آن است که در قرآن

______________________________ 
 .98 -97مؤمنون:  -(1)

 30استعاذه، ص: 

»به خدا پناه ببر!« که جز پناهندگى به حق، راهى  39... فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ...؛ که:

 نیست.

 خیمه سلطنتى و سگ درنده

 
 . 98 -97مؤمنون:   -(1)  38

 . 98نحل:  -(1)  39
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س اى است که هرکمثالى عرض کردم که ابلیس به منزله سگ درنده

گذارد. اين به منزله پاسبان است. جز بخواهد به خیمه سلطنتى درآيد نمى

آشنايان )عباد مخلصین( کسى از دست او در نخواهد رفت. ناچار براى ورود 

به خیمه )به بارگاه قرب( بايد به صاحب خیمه استغاثه کرد و پناه برد؛ زيرا 

کند و جز م مىتنها نهیب قهر صاحب خیمه است که اين سگ درنده را را

 اى نیست.اين چاره

پس بايد به خدا پناهنده شد تا عنايت حق، او را دفع کند. اين است که 

 دهد که:خداوند در قرآن مجید به پیغمبرش دستور مى

برم از وساوس شیطانها و پروردگارا! به تو پناه »بگو پروردگارا! به تو پناه مى

 40برم که در آيند مرا«.مى

توانى، مگر لطف خدا يار شود: »يا غیاث المستغیثین، يا ايى نمىخودت به تنه

مالذ الالئذين« اگر لوذ و پناهندگى به حق نباشد، کسى از شرّ شیطان در امان 

 نیست.

______________________________ 
 .98نحل:  -(1)

 
40  (2)-\i  يَْحُضُرونِ َو قُْل َربِّ أَُعوُذ بَِك ِمْن هََمزاِت الشهياِطيِن* َو أَُعوُذ بَِك َربِّ أَْن\E  :98 -97مؤمنون . 
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كَ رَبِّ أَنْ وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّیاطِینِ* وَ أَعُوذُ بِ -(2)

 .98 -97مؤمنون:  يَحْضُرُونِ

 31استعاذه، ص: 

 بنابراين، بايد حقیقت استعاذه را فهمید، آيا استعاذه گفتن:

»اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم« است يا به فارسى، گفتن: »خدايا! به تو از شرّ 

شف از برم!« نه، استعاذه امر معنوى حقیقى است که اين لفظ کاابلیس پناه مى

آن است. اگر حال استعاذه باشد، گفتن »اعوذ باللّه« نافع است وگرنه گاه 

شود که خود همین گفتنها مسخره و ملعبه شیطان است که خودش به زبان مى

 طرف جارى کرده است.

 اقسام استعاذه مردم

 استعاذه خلق، بر سه قسم است:

نه معناى آن را اى است که نه حال استعاذه هست و قسم اوّل: استعاذه

شود گفت استعاذه که مثال نمى -گويد. اگر اين استفهمد که چه مىمى

گويد. گفتن »اعوذ باللّه من شیطان لغو است. به زبانش چیزى مى -است

 الرجیم« بدون التفات به معنا و دانستن حقیقت، مسخره شیطان است.
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گويد، يك مى فهمد بلكه وقتى کهقسم دوّم آن است که: معناى آن را مى

گويد، معنى را ادراك کرده و لفظ را هم به نوع التجايى هم دارد، لغو نمى

گويد لیكن به حسب عمل و حال، قربان شیطان عنوان کاشف از معنا مى

برم به خدا از شرّ شیطان گويد لعنت بر شیطان! پناه مىرود. زبانش مىمى

کند و در حقیقت به شیطان رانده شده! در حالى که دارد به شیطان سجده مى

 پناهنده شده است.

 32استعاذه، ص: 

کند، در حال معصیت يقین بدانید معبود و مسجود او شیطان هرکس گناه مى

 است، هرچند به زبانش هم صد فحش به شیطان بدهد.

گويد تر بگويم، وقتى که به زبانش »اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم« مىصريح

ريزد، راز ديگران را دهد، آبروى مردم را مىفحش مى زند،ولى تهمت مى

سازد و خالصه از هیچ گناهى باك ندارد، در حقیقت گفته است: فاش مى

»اعوذ بالشیطان من الرحمن؛ من از خدا فرار کردم و به شیطان پناهنده شدم« 

 گويد؛ ولى حالت میزان است.زبانت وارونه مى

شوم«، اآلن دارى خالف واقع دا پناهنده مى»اعوذ باللّه«؛ يعنى: »به طاعت خ

فهمى که شیطان همین را بر زبانت جارى گويى. پرده که عقب رفت مىمى

 ات کند.کند تا بیشتر مسخرهمى
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 کتابى در رد ابلیس به دستور خودش

هاى اند يكى از علما قلم به دست گرفت کتابى در مصايد و وسوسهنوشته

فريب خوردن از او بنويسد. در همان زمان در  شیطان و ترسانیدن مردم از

گويد: »ملعون! بیند و به او مىعالم رؤيا و مكاشفه يكى از اخیار، شیطان را مى

 رساند!«.کند، کیدهايت را به خلق مىخوب فالن آقا دارد رسوايت مى

 نويسد!«.اش کرده گفت: »اين کتاب را به دستور خود من مىشیطان مسخره

 شود؟!«.ور مىفرمود: »چط

 33استعاذه، ص: 

گفت: »من در دلش وسوسه انداختم که تو عالمى، علم خودت را ظاهر کن. 

فهمد و اسم کتابش را رد شیطان گذاشته؛ ولى حقیقتش خودش هم نمى

 جلوه نفس و نمايش علم دادن است«.

 دارد که به او فحش بدهد، يا به زبان تنها بگويد: »اعوذبلى خود شیطان وامى

 باللّه من الشیطان الرجیم«.

به عین مثل کار دول استعمارى است. اينان در بعض مستعمرات، افرادى 

دارند که در استعمار، يار و ياور آنهايند. گاه به مقتضاى سیاست و مصلحت 
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دارند اين افراد به آنها فحش بدهند. بد بگويند. مردم را از روزگار وامى

 فجايع استعمار آگاه کنند.

پوشى و نعل وارونه زدن تا بتوانند مقاصد استعمارى خود را توسّط اى پردهبر

 همین افراد بهتر پیش ببرند.

عجب است از سیاست شیطانى! اوّلین و استاد همه سیاستمداران »شیطان« 

گذارد بدون اينكه است. سیاست؛ يعنى زير پرده کار کردن. کاله سر همه مى

 جاى پايى از خود نشان دهد.

 یقت استعاذه فرار از گناه استحق

خدايا! تو يارى ده که ما بتوانیم از شیطان بگريزيم؛ يعنى از گناه فرار کنیم. 

استعاذه به حق؛ يعنى از گناه فرار کردن. زبانت را محكم بگیر، ديگر لغو 

 نگو، عوضش بگو: »اعوذ باللّه«.

 پس »اعوذ باللّه«؛ يعنى »اعوذ باللّه من طاعة الشیطان«.

 34استعاذه، ص: 

خواهم از بندگى خواهم به طاعت تو پناه آورم. مىخدايا! من ديگر مى

 ام.شیطان فرار کنم. از شیطان و دام او که گناه است گريخته
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خواهى دست در دهان شیر کنى، آن وقت به زبان بگويى من از شیر تو مى

طور دست همینگريزم، يا اينكه کنم، به قلعه محكمى مىترسم و فرار مىمى

برم از وار بايستى آنگاه به زبان بگويى به خدا پناه مىبسته مقابل شیطان بنده

 شرّ ابلیس.

 يك اعوذت، اعوذ باللّه نیست  تا زهر بد زبانت کوته نیست

   

 

تا زبانت به هر لغوى گوياست؛ يعنى غالم حلقه به گوش شیطانم. دروغ 

عنت به شیطان! از اين »اعوذ باللّه« گويى لگويى! صبح تا شام هم مىمى

 گفتنهايت بايد استغفار کنى.

 نیست الّا اعوذ بالشیطان  بلكه آن نزد صاحب عرفان

 لیك فعلت بود مكذب قول  گاه گويى اعوذ و گه ال حول

   

 

گويى. من من هرکس به خودش خطاب کند اى منافق! چرا ديگر دروغ مى

 کردنهايت کدام است؟!
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یرى دنبال تو گذاشت بايد به يك قلعه محكمى پناهنده شوى نه اينكه اگر ش

نزديكش شوى، دست در دهانش کنى و به زبانت بگويى: واى واى! حقیقت 

 استعاذه همان پناهنده شدن به قلعه محكم الهى است.

 35استعاذه، ص: 

 رؤياى صادقه و دام ابلیس

 شده:از يكى از تالمیذ شیخ انصارى علیه الرحمه نقل 

»زمانى که در نجف اشرف براى تحصیل مشرّف بودم و در محضر مالئك 

شدم، شبى در عالم واقعه ديدم شیطان را چند منظر شیخ انصارى حاضر مى

 عدد افسار در دست گرفته بود.

 اى؟من از او سؤال کردم اينها را براى چه به دست گرفته

کشم. در روز سمت خود مى زنم و ايشان را بهگفت: اينها را بر سر مردم مى

گذشته يكى از اينها را بر سر شیخ مرتضى انصارى انداختم و از اتاقش تا 

اى که بر در خانه اوست کشیدم، ولى در میان کوچه از قید رها بیرون کوچه

 شده مراجعت کرد.
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وقتى که بیدار شدم خدمت شیخ مشرّف شدم و خواب خود را به ايشان 

رحمه فرمود: شیطان راست گفته؛ زيرا آن ملعون عرض کردم. شیخ علیه ال

خواست به لطايف الحیل مرا گول زند؛ زيرا من پول نداشتم و ديروز مى

چیزى در منزل الزم شده بود، با خود گفتم: يك قران از مال امام علیه الساّلم 

باشد و معطل مانده تا وقت الزم به مصرفش برسانم به که در نزد من مى

 کنم.دارم سپس ادا مىرمىعنوان قرض ب

آن يك قران را برداشته و از منزل خارج شده تا به میان کوچه هم آمدم. 

چنین عملى که خواستم چیزى بخرم با خود خیال کردم که چرا به اينهمین

اقدام نمايم؟ پس نادم و پشیمان شدم و به خانه مراجعت نموده يك قران را به 

 جاى خود

 36استعاذه، ص: 

 41م«.گذاشت

اند که: »شیخى ديد شیطان طور نقل کردهو بعضى هم اين داستان را اين

طنابهاى بسیارى به دست داشته و در بین آنها طناب ضخیمى به دست داشته 

 پرسد: اينها چیست؟است. از او مى

 
 . 89 -88زندگانى و شخصيّت شيخ انصارى:   -(1)  41
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کشانم و آنها را پاسخ داده بود که به وسیله اينها بنى آدم را به سوى خود مى

 نمايم.مىوادار به معصیت 

 پرسد: طناب ضخیم براى کیست؟از او مى

گويد: براى استادت شیخ انصارى که ديروز او را تا بازار بردم؛ ولى آن را مى

دهد: تو پرسد پس طناب من کدام است؟ پاسخ مىپاره کرد و برگشت. مى

 احتیاج به طناب ندارى و حرف شنو هستى«.

______________________________ 
 .89 -88ندگانى و شخصیّت شیخ انصارى: ز -(1)

 37استعاذه، ص: 

 جلسه پنجم: ارکان اساسى استعاذه

 42إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّیْطانِ تَذَکَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ.

 لفظ بايد کاشف معنا باشد

زم است و عرض شد »استعاذه« مقامى است از مقامات دينى و بر هرکس ال

که بايد حقیقت داشته باشد نه صرف لفظ وگرنه لفظ تنها قراءت است، 

 الفاظى را بر زبان جارى کرده است.
 

 .201اعراف:  -(1)  42
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»به خدا پناهنده شو« حقیقتش  43... فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ...؛ فرمايد:قرآن مجید که مى

شدن به  مراد است و دو چیز الزم دارد: يكى فرار از شیطان و ديگر پناهنده

شود استعاذه، نه گفتن رحمان. اگر اين دو مطلب حاصل شد، آن وقت مى

 »اعوذ باللّه« تنها و خالصه لفظ بايد کاشف از حال و معنا باشد.

______________________________ 
 .201اعراف:  -(1)

 .36فصّلت:  -(2)

 38استعاذه، ص: 

توان گفت: ن مجید، مىپس از تأمّل در حقیقت استعاذه و استفاده از قرآ

 »استعاذه« پنج رکن اساسى دارد:

شود. و ارکان رکن نخستین که »فرار از شیطان« است به »تقوا« منطبق مى

 ديگرش: »تذکّر، توکّل، اخالص و تضرّع« است.

شود، مجموعا پس از حاصل شدن اين حاالت، حقیقت استعاذه پیدا مى

لذا فرسنگها شیطان از او دور  که مؤمن اين پنج رکن را داراست،درحالى

شود، چه به زبان بگويد: »اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم« يا نگويد. عمده مى

 
 .36فّصلت:  -(2)  43
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شود، بسان زده مىحال و حقیقت است که اگر شیطان به او نزديك شود، آدم

شود؛ بنابراين، اصال ابلیس زده مىآدم وقتى که جن او را مس کند، جن

 ا نخواهد داشت.جرأت نزديك شدن به او ر

 پرهیز پرهیزکاران از شیطان

 شود:شواهدى براى ارکان استعاذه از قرآن مجید مختصرا يادآورى مى

 44إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّیْطانِ تَذَکَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ.

ى از شیطان آنان را اکننده»کسانى که پرهیزگارى کردند، هنگامى که طواف

 شوند، پس ايشان بینايانند«.مس کرد، متذکّر مى

______________________________ 
 .201اعراف:  -(1)

 39استعاذه، ص: 

پس شرط نخستین اين است که اهل تقوا باشد. کسانى که متّقى شدند، 

کنند چون متّقى هستند به مجرد هنگامى که شیاطین به دلشان حمله مى

شوند و کنند. فورا روشن مىشدن شیطان به آنان، ياد خدا مى نزديك

 فهمند که کار شیطان است.مى

 
 .201اعراف:  -(1)  44
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شوند؛ بنابراين، در اين آيه شريفه اشاره به کنند. به حق متمسّك مىفرار مى

 »تقوا و تذکّر« شده است.

نَ الشَّیْطانِ الرَّجِیمِ* »فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِ فرمايد:در آيه شريفه مى

 45رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ. إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى

خوانى پناه ببر به خدا از شرّ ابلیس رانده شده، به »هنگامى که قرآن مى

کنند، درستى که او بر کسانى که ايمان آوردند و بر پروردگارشان توکّل مى

 متى ندارد«.حكو

 اى ندارد.کسى که توکّل به خدا دارد، شیطان بر او سلطه

حكومت شیطان بر کسانى است که به خدا تكیه ندارند. تكیه آنها اسباب 

مادّيّات و اوضاع دنیوى است؛ ولى اگر تكیه بر خدا شد، يقین بدانید از 

 شیطان کارى ساخته نیست.

برم گويد پناه به خدا مىبه زبان مىاى نداشت، تنها اگر شخص از توکّل بهره

برد، اى که دارد پناه مىلیكن در حقیقت به عنوان و قوّه و مقام و مال و عشیره

به مفهوم آيه شريفه، شیطان بر او مسلّط است؛ چنانچه در آيه بعدى به اين 

 فرمايد:مطلب تصريح مى

 
 . 99  -98نحل:  -(1)  45
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______________________________ 
 .99 -98نحل:  -(1)

 40ه، ص: استعاذ

 

 46إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِکُونَ.

»حكومت شیطان بر کسانى است که او را دوست دارند و فرمانبر اويند و 

 ورزند«.آنان که به خدا شرك مى

ا آن کسى که مسبّب األسباب را فراموش کرده است با شیطان است، او را ب

 استعاذه و فرار از ابلیس چكار؟!

 دورى شیطان از اهل اخالص

رکن ديگر براى استعاذه، »اخالص« است که در قرآن مجید از قول ابلیس 

 فرمايد:چنین مى

 47قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ* إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ.

 
 . 100نحل:  -(1)  46

 . 83 -82ص:  -(2)  47
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فريبم جز بندگانت که اهل ند! همه آنان را مى»شیطان گفت: به عزّت تو سوگ

 اند«.اخالص شده

معناى »اخالص« در قرآن مجید در موارد متعدّد بیان شده است و ما هم ضمن 

 ايم و ديگر تكرار نكنیم.تفسیر آيات، متعرّض شده

خالصه، استعاذه مخلصین درست است که شیطان را با آنها راهى نیست؛ 

 طان در آنهاست.چون حقیقت فرار از شی

 تقوا، منشأ پرهیز از شیطان

 اى از مقامات دينىپس از عمرى که از ما گذشت، آيا بهره

______________________________ 
 .100نحل:  -(1)

 .83 -82ص:  -(2)

 41استعاذه، ص: 

 ايم؟ خدا کند الاقل در جهل مرکب نمانیم.برده

ه تقوا ندارد کى از شیطان عرض شد نخستین رکن استعاذه تقواست. کسى ک

کند؟ چون تقوا؛ يعنى ترك فرمانبردارى شیطان. زنى که لخت در فرار مى
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اآلن همه چیزش شیطان است. نامردى که همراه  48آيد،کوچه و خیابان مى

دهد، کى از شیطان فرار آورد و نشان اين و آن مىخود چنین زنى را مى

 کند؟!مى

ده از شیطان نیز فرار نكرده؛ يعنى استعاذه خالصه، هرکس از حرام دورى نكر

ننموده است هرچند به زبان هم هزار مرتبه بگويد: »اعوذ باللّه من الشیطان 

 الرجیم«.

يا مثال در خانه غصبى نشسته است، تا بیرون نرود از شیطان فرار نكرده. تا 

 عادت به فحش را ترك نكند، استعاذه نكرده است.

 ع استعاذهحرامخوارى بزرگترين مان

طور کلّى تقوا و ترك محرّمات در مسأله استعاذه مهمّ است به خصوص به

»حرامخوارى«. کسى که خوراکش اکل حرام است، رگ و پوستش شیطانى 

 و دائما متصل به ابلیس است:

 49»انّ الشیطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم«.

 »شیطان مانند خون، در اجزاى بدنش جارى است«.

 
 و زمان طاغوت بوده است.اين سخنان مربوط به قبل از پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى  -(1)  48

 . 698/ 1سفينة البحار:  -(2)  49
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______________________________ 
اين سخنان مربوط به قبل از پیروزى شكوهمند انقالب اسالمى و زمان  -(1)

 طاغوت بوده است.

 .698/ 1سفینة البحار:  -(2)

 42استعاذه، ص: 

گويد: »اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم« زبان شیطان همان زبانى که به آن مى

آن، زبان شده و باعث حرکت و است؛ زيرا همان غذاى حرامى که جزئى از 

 اى است؟!گويد: »اعوذ باللّه« اين چه استعاذهنیروى آن گرديده، مى

 50ما درون را بنگريم و حال را  ما برون را ننگريم و قال را

   

 

شهید ثانى در اسرار الصلوة از خاتم األنبیاء محمّد صلّى اللّه علیه و آله روايت 

 51نگرد نه صورت شما را«.ا مىکرده است که: »خدا دل شما ر

خورد؛ خرند. زبان بازى بدون حقیقت، به کار مخلوق مىجا حقیقت مىاين

امّا نزد خدايى که عالم السرّ و الخفیّات است، پنهان و آشكار نزد او يكسان 

 
 .106مثنوى معنوى/ دفتر دّوم:   -(1)  50

 (.110ّللّا ال ينظر الى صوركم و لكن ينظر الى قلوبكم) رسائل/ الشهيد الثانى/ اسرار الصلوة:  -(2)  51
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خورد؛ چنانچه در مورد قربانیهايى که است، جز واقع چیزى به درد نمى

 فرمايد:د مىکنید، صريحا در قرآن مجیمى

 52رسد«.رسد و لیكن تقواى شما به او مى»گوشت و خون آنها به خدا نمى

تا لقمه حرام در بدن تو است، شیطانى هستى و فرار از شیطان دروغ است. تا 

 آثارش از بین برود، آنگاه حالت فرار از

______________________________ 
 .106مثنوى معنوى/ دفتر دوّم:  -(1)

للّه ال ينظر الى صورکم و لكن ينظر الى قلوبكم )رسائل/ الشهید الثانى/ ا -(2)

 (.110اسرار الصلوة: 

 .37حج:  مِنْكُمْ ... لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ ال دِماؤُها وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى -(3)

 43استعاذه، ص: 

. به خصوص گردد وگرنه عبادتهايت هم ظاهرى استابلیس در تو پیدا مى

در اکل و شرب، روايات فراوانى از اهل بیت علیهم الساّلم رسیده است. اينها 

 به منزله بذر است، بذر را خراب نكنید.

 
52  (3)-\i  ُلُُحوُمها َو ال ِدماُؤها َو لِكْن يَنال َ  .37حج:  E\ِمْنُكْم ... هُ التهْقوىلَْن يَناَل ّللاه
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فرمايد: »از چیزهاى پاکیزه )حالل( بخوريد و پیروى از در قرآن مجید مى

 53وساوس شیطان نكنید«.

خور. از خطوات گويد مرغ و پلو نخور، بلى گوشت بخور؛ ولى حالل بنمى

 شیطان پرهیز کن.

 ناكلزوم ترك غذاى شبهه

دوّم »ترك لقمه شبهه« است. از غذاى مشتبه هم بپرهیز. تا وقتى نفهمى حالل 

است، خوراك و لباس را مصرف نكن. حرام به قدرى اثر دارد که کار به 

خور يا رسد که حق با کمال ظهورش، مورد وسوسه و شك حرامجايى مى

شیطان  54کند.شود. در خدا با اين ظهورى که هست، شك مىمى خورشبهه

 ناك.کجا بود؟ توى همین لقمه حرام و شبهه

از شیطان فرار نكرد، به چنین روزى افتاد؛ يعنى به دست خودش شیطان را در 

 رگ و پوست و گوشت و خون خود جا داد.

______________________________ 
کُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَاللًا طَیِّباً وَ ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ يا أَيُّهَا النَّاسُ  -(1)

 .168بقره:  ...

 
53  (1)-\i ... ْيطاِن ا فِي اأْلَْرِض َحالاًل َطيِّباً َو ال َتتهبُِعوا ُخطُواِت الشه  . 168بقره:  E\يا أَيُّهَا النهاُس ُكلُوا ِممه

54  (2)-\i ... َشكٌّ فاِطِر السهماواِت َو اأْلَْرِض ِ  .10ابراهيم:  E\... أَ فِي ّللاه

http://www.i20.ir/


53 

 i20.irwww.     شهید دستغیب  )پناهنده شدن به خدا(استعاذهکتاب 

 .10ابراهیم:  ... أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ... -(2)

 44استعاذه، ص: 

 جلسه ششم: استعاذه الزمه تقوا

 55هُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّیْطانِ تَذَکَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ.إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّ

خالصه بحث شبهاى گذشته اين شد که حقیقت »استعاذه« فرار از شیطان 

اش »تقوا« است. پرهیز از شیطان؛ است و پناهندگى به رحمان؛ بنابراين، الزمه

ند؛ بنابراين، اگر يعنى سعى کند واجبى از او فوت نشود و حرامى از او سر نز

اى الابالى باشد، حالت فرار ندارد، به عین مثل کسى است که با درنده

کنم. »اعوذ وقت به زبانش بگويد من از اين درنده فرار مىگالويز باشد، آن

بندوبارى، برم، با اين بىکنم و به خدا پناه مىباللّه«؛ يعنى از شیطان فرار مى

 اى؟!دهکى از شیطان حقیقتا فرار کر

 آنهايى که در حال فرار از گناهند، اگر إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا ...

______________________________ 
 .201اعراف:  -(1)

 45استعاذه، ص: 

 
 .201اعراف:  -(1)  55
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کنند، پرده غفلت از جلو شیاطین خواستند آنها را دريابند فورا ياد خدا مى

افتند. ، در دام نمىشوندرود و بینا مىچشمشان به برکت ياد خدا عقب مى

افتد؟ اهل تقوا وگرنه )انسان غافل( در دام مستقر و مستمر کى در دام نمى

 است.

گفتیم که تقوا مخصوصا بايد در خوردنى و آشامیدنى رعايت شود؛ چون 

خوراك به منزله بذرى است براى بدن که مرکب نفس شیطانى يا رحمانى 

شیطان است. اگر لقمه حرام از است. اگر بذر شیطانى شد، حاکم بر او هم 

گلويى پايین رفت، حكومت به دست ابلیس است، تا اثر اين لقمه در اين بدن 

 موجود است، شیطان هم هست.

اينكه در روايات رسیده تا چهل روز نمازش پذيرفته نیست، کسى که لقمه 

شود؛ چون زبان زبان حرامى بخورد تا چهل روز دعايش مستجاب نمى

قرآن هم بخواند شیطانى خوانده. »اعوذ باللّه« هم بگويد با زبان  شیطانى است.

 خود شیطان گفته است.

 لقمه حرام کدام است؟

يك مرتبه حرمت اين است که از راه حرام به دست آمده باشد؛ مثال نانى که 

اى که تدلیس کرده، غش نموده، به دستش آمده از پولى است در معامله

http://www.i20.ir/


55 

 i20.irwww.     شهید دستغیب  )پناهنده شدن به خدا(استعاذهکتاب 

اههاى حرام ديگرى که تصرّفش بدون اجازه صاحبش معامله ربايى بوده، يا ر

 و شرع مقدّس بوده است.

 46استعاذه، ص: 

مرتبه ديگر از حرمت، میته است. آنچه مردار به آن گفته شود؛ خواه حیوان 

حالل گوشت، خودش بمیرد يا تذکیه شرعى نشود؛ مثال عمدا »بسم اللّه« را 

 نگفته باشند.

 56از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است«. فرمايد: »و نخوريدخداوند مى

اند، اين مردار که عمدا »بسم اللّه« نگفتهاند درحالىيا مثال مرغى را سر بريده

 است و شیطانى، اگر از گلويت پايین رفت، بذر شیطان است.

 استفاده معناى عام از آيه

 سیّد بن طاووس علیه الرحمه آيه شريفه را تعمیم داده است.

مورد آيه گوشت است از حیوان حالل گوشت لیكن سیّد معناى  هرچند

عامى از آن استفاده کرده که اگر کسى رعايت کند بسیار خوب است. 

فرمايد: »از هر خوراکى که تدارك شود و نام خدا بر آن برده نشود من مى

 
56  (1)-\i ... َعلَْيِه ِ ا لَْم يُْذَكِر اْسُم ّللاه  .121انعام:  E\َو ال تَأُْكلُوا ِممه
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خورم. نان که نانوا هنگام پختن، اسم خدا را نبرده چطور مؤمن از آن نمى

 «.بخورد؟!

 تنور نانوايى و نغمه شیطانى

اى هست؟! سیّد زنده شود و ببیند. سابق بنده اى بوده و چه دورهعجب دوره

 آوردند نزدآيد که نانواها کسى را مىيادم مى

______________________________ 
 .121انعام:  وَ ال تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ ... -(1)

 47استعاذه، ص: 

تنور، حديث کساء بخواند. دعا بخواند. براى برکت و ... حاال هم بايد با 

نان را با ياد  57... إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ. موسیقى و لغو، نان پخته شود:

اش را دارد، من و شما پزند و همین لقمه کذايى که اثر وضعىشیطان مى

 خوريم.مى

 ايم و مانده بر جاىیچارههمه ب

أَمَّنْ  گويد:گاهى کسى در اين موضوعات تأمّل کافى بكند، واقعا مىاگر گاه

خدايا! چه کنیم؟ اين خوراکها ظلمت است و نورى  58يُجِیبُ الْمُضْطَرَّ ...
 

 . 156بقره:  -(1)  57

 . 62نمل:  -(2)  58
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شود لغو، فحش، غیبت، تهمت، گذارد، مىندارد. اثرش را هم روى زبان مى

ش خیانت، روى گوش اثرش استماع لغو و لهو و دروغ و ... روى چشم اثر

غیبت و خالصه روى تمام اعضا اثرش يا حرام يا مكروه يا الاقل مباحاتى 

 کند.کننده است. تمام اعضا و جوارح را شیطانى مىاست که از ياد خدا غافل

 طهارت و نجاست در خوراك

اك رشته ديگر از خوراك حرام: »طعام نجس« يا »متنجس« است. خور

ناپاك اگر از گلو پايین رود، بذر شیطان است که اثر خودش را خواهد 

بخشید. حتّى ولى بچّه حق ندارد خوراك نجس به او بخوراند. نگو بچّه که 

 تكلیف ندارد، تو که تكلیف

______________________________ 
 .156بقره:  -(1)

 .62نمل:  -(2)

 48استعاذه، ص: 

ات را از اکنون اين است که گوشت و پوست بچّهات از همدارى. وظیفه

غذاى پاك و حالل پرورش دهى؛ زيرا باألخره خوراك اثر وضعى خودش 

 را خواهد داشت. بلى به حیوان مانعى ندارد بدهى.
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از مواردى که بايد در خوراك پرهیز کرد، »اکل بر شبع« است؛ يعنى هنگام 

ست و بعض مراتبش که سیرى باز چیز خوردن. اين مكروه و شیطانى ا

 موجب ضرر فاحش گردد، يقینا حرام است.

 49استعاذه، ص: 

 جلسه هفتم: لزوم دشمنى با شیطان

 59إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّیْطانِ تَذَکَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ.

ستعاذه در او پیدا گفتیم که انسان تا از اطاعت شیطان دورى نكند، حقیقت ا

 شود، در حال خضوع به شیطان است.شود. کسى که مرتكب گناه مىنمى

»او را دشمن بگیريد«. او دشمن  60... فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ...؛ فرمايد:قرآن مجید مى

سرسخت شماست، شما هم با او دشمنى کنید نه دوستى. اطاعتش دوستى با 

ما در کمین است. يك لحظه بشر را اوست. بدانید اين دشمن سرسخت دائ

 خبرى.راحت نخواهد گذاشت. اگر خودت را در امان بدانى، جاهل بى

______________________________ 
 .201اعراف:  -(1)

 .6فاطر:  -(2)
 

 .201اعراف:  -(1)  59

 . 6فاطر:  -(2)  60
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 50استعاذه، ص: 

 خوابد؟آيا شیطان مى

 از يكى از علما پرسیدند آيا اخبار وارده درباره شیطان رسیده است که مثل

بشر و حیوان خواب دارد يا نه؟ تبسّمى کرد و جواب لطیفى داد و گفت: 

 »اگر شیطان خواب داشت که ما قدرى راحت بوديم!«.

 تو خواب هستى و او بیدار. او خوابى ندارد بلكه همیشه نگران تو است.

 61بینید«.بیند از جايى که شما او را نمى»به درستى که او شما را مى

 کند.رهايت نمى بلى تا نفس آخر،

 لزوم مسلّح شدن در برابر دشمن قوى و هوشیار

پس چه بايد کرد؟ حاال که دشمن، قوى و هشیار و در کمین است تكلیف 

 چیست؟

تكلیف اين است که بايد مسلّح شد بلكه همیشه بايد مسلّح بود. دشمنى که 

زمین مهیّا و منتظر غافلگیر کردن تو است، تو هم بايد هیچ وقت اسلحه را 

 
61  (1)-\i  ُْم ...... إِنههُ يَراُكْم هَُو َو قَبِيلُهُ ِمْن َحْيُث ال تََرْونَه\E  :27اعراف. 
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اى رو به او رفتى، نگذارى. اگر يك لحظه اسلحه را کنار گذاشتى، يا لحظه

 کارت خراب است. »تقوا« اسلحه انسان است، آماده باش در برابر ابلیس.

 بلكه انجام مستحبّات به مقدار توانايى در دفع دشمن و

______________________________ 
 .27اعراف:  بِیلُهُ مِنْ حَیْثُ ال تَرَوْنَهُمْ ...... إِنَّهُ يَراکُمْ هُوَ وَ قَ -(1)

 51استعاذه، ص: 

آماده باشى اثر دارد و ترك مكروهات نیز. حتّى ترك غفالت نیز در اين 

 مورد نهايت تأثیر را داراست.

اگر غفلتى از دشمن کند و نهى را مرتكب شود، به همان اندازه خود را به 

ان مقرّب شده و او هم پس از قرب تا دهان اژدها نزديك کرده و به شیط

 دست از سر دوستش بردارد، هیهات است.

 حمالت تدريجى و شديد شیطان

شیطان، اوّل سعى دارد مؤمن را در مكروهى بیندازد، سپس راه را براى 

کند. پس از آن اصرار بر صغیره و کوچك ارتكاب گناه صغیره باز مى

و آنگاه گناهان  62آورد.ش پیش مىبراي -اى استکه خود کبیره -گرفتن آن

 
 در كتاب» گناهان كبيره« به قلم حضرت مؤلّف و همچنين در» قلب سليم« اين موضوع يادآورى و مشروحا ذكر گرديده است. -(1)  62
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گردد. سپس دستبرد به قلب و اصل ايمان شروع کبیره برايش عادى مى

اندازد، بدون اينكه طرف شود. و خالصه مؤمن را به وسوسه و شك مىمى

 بفهمد در چه دامى افتاده است.

توانند با اسلحه خود از شرّ شیطان محفوظ بمانند؛ امّا اهل تقوايند که مى

 توانند با اين دشمن، مخاصمه و جدال نمايند.بندوبار کجا مىشخاص بىا

 وضو اسلحه برنده مؤمن

 بسیارى از مستحبّات در دفع دشمن، اسلحه مهمّى به شمار

______________________________ 
در کتاب »گناهان کبیره« به قلم حضرت مؤلّف و همچنین در »قلب  -(1)

 و مشروحا ذکر گرديده است. سلیم« اين موضوع يادآورى

 52استعاذه، ص: 

روند؛ مثال وضو. از پیغمبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله مروى است که: مى

»الوضوء سالح المؤمن؛ وضو اسلحه مؤمن است«. در برابر شیاطین همیشه 

بايد حال کسى را داشت که دشمن در برابر اوست؛ يعنى همیشه بايد با وضو 

 است که انسان دائما با طهارت باشد.بود لذا مستحبّ 
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اى شد هرچند وضويش باطل نشده، مستحبّ است از اين باالتر، اگر فاصله

اين نور در برابر ظلمت  63تجديد کند: »الوضوء على الوضوء نور على نور«.

 است.

هنگام خواب هم مستحبّ است با وضو بخوابى. با اسلحه بخواب که نور 

 کند.شیطان را در خواب از تو طرد مىوضوى تو به اندازه خودش 

 شكنروزه و صدقه شیطان

ها چند چیز است که از خاتم األنبیاء محمّد صلّى اللّه علیه و از جمله اسلحه

 64آله روايت شده است.

کند. اگر پرده عقب رود، »روزه« اگر موفّق شوى، روى دشمنت را سیاه مى

 شیطان خود را ببینى رويش سیاه شده است،

______________________________ 
 .8/ ح 377/ 1وسائل الشیعه:  -(1)

ء ان انتم قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله الصحابه: اال اخبرکم بشى -(2)

فعلتموه تباعد الشیطان منكم کما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى. قال: 

 
 . 8/ ح 377/ 1وسائل الشيعه:  -(1)  63

تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى. قال: الصوم يسود  ء ان انتم فعلتموهقال رسول ّللّا صلّى ّللّا عليه و آله الصحابه: اال اخبركم بشى -(2)  64

 (.64/ 2وجهه و الصدقة تكسر ظهره و الحب فى ّللّا و الموازرة على العمل الصالح يقطعان دابره و االستغفار يقطع و تينه) سفينة البحار: 
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للّه و الموازرة على الصوم يسود وجهه و الصدقة تكسر ظهره و الحب فى ا

 (.64/ 2العمل الصالح يقطعان دابره و االستغفار يقطع و تینه )سفینة البحار: 

 53استعاذه، ص: 

لیكن شیطان هم به اين ضعیفى نیست که به سادگى رويش سیاه و کمرش 

خواهد که عمل را خالص انجام دهد و از حجابهاى شكسته گردد. مرد مى

 لیس را به خاك بمالد.هفتگانه بگذراند و پشت اب

شكند، کمرش را خرد فرمايد: »پشت شیطان را مىديگر »صدقه« است که مى

 کند«. بلى اگر صدقه مقبوله باشد.مى

 رؤيت مادر شیطانها

در انوار جزائرى است که: »در سال قحطى، در مسجدى، واعظى روى منبر 

دستش گفت: کسى که بخواهد صدقه بدهد، هفتاد شیطان به بود و مى

 گذارند صدقه بدهد.چسبند و نمىمى

کنان به رفقايش گفت: صدقه مؤمنى پاى منبر اين سخنان را شنید و تعجّب

روم و براى دادن که اين چیزها را ندارد، اينك من مقدارى گندم دارم مى

فقرا به مسجد خواهم آورد و از جايش حرکت کرد. وقتى که به خانه رسید 

د، شروع به سرزنش او کرد که در اين سال و زنش از قصدش آگاه ش
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کنى؟ شايد قحطى طوالنى شد، قحطى، رعايت زن و بچّه و خودت را نمى

آن وقت ما از گرسنگى بمیريم و چه و چه. خالصه، به قدرى او را وسوسه 

 کرد که آن مرد مؤمن، دست خالى به مسجد نزد رفقا برگشت.

به دستت چسبیدند و نگذاشتند.  از او پرسیدند چه شد؟ ديدى هفتاد شیطانك

 پاسخ داد: من شیطانها را نديدم لیكن

 54استعاذه، ص: 

 مادرشان را ديدم که نگذاشت«.

 خواهد در برابر شیاطین مقاومت کند.خالصه، مرد مى

 گذارد.کند و نمىبیند به زبان زن يا رفیق زن صفتى، مصلحت بینى مىمى

 لزوم پرداختن صدقه نیكو

گويند، نه اين است که در جیبش بگردد يك ريال و دو مى صدقه هم که

 فرمايد:ريال پیدا کند و درآورد. خداوند متعال مى

داريد در راه خدا انفاق رسید تا از آنچه دوست مى»هرگز به نیكى نمى

 65کنید«.

 
65  (1)-\i  ِا تُِحبُّوَن ...لَْن تَنالُوا اْلبِره َحتهى تُْنفِقُوا م  . 92آل عمران:  E\مه

http://www.i20.ir/


65 

 i20.irwww.     شهید دستغیب  )پناهنده شدن به خدا(استعاذهکتاب 

تمكّن و توانايى تو چه مقدار است. اگر توانايى دارى، تا اسكناس پانصد و 

شود، آن هم به یرون نیاورى، کمر شیطان شكسته نمىهزارى از جیب ب

شرطى که با منّت گذاشتن و اذيّت کردن آن را باطل نكنى تا چه رسد به ريا 

 و سمعه.

 توبه صادقانه اسلحه کارساز

اندازد، آنگاه اگر کند تا بشر را در گناه يا گناهانى مىشیطان بدبخت جان مى

 کند.بند دل شیطان را پاره مى اى کند، راستى کهانسان توبه صادقه

گذارد حال توبه در طرف پیدا شود. البتّه دشمن هم زرنگ است تا بتواند نمى

 اى؟ ببین ديگرانکند مگر چه کردهبه تو القا مى

______________________________ 
 .92آل عمران:  لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ... -(1)

 55استعاذه، ص: 

کنند. يا اينكه تو هنوز جوانى، صحیح و سالم هستى، بگذار چه کارها که مى

 کنى.وقت توبه مىپیر بشوى، ناتوان بشوى، آن

 دوستى در راه خدا و مواظبت بر کار نیك
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دو اسلحه قوى آخر که در روايت مروى از پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله ذکر 

کند، دو چیز است: يكى دوستى کردن در ان را نابود مىشده و به کلّى شیط

 راه خدا و براى خدا و ديگر مواظبت کردن بر کار نیك:

ما کشته نفسیم و بس آوخ که 

 برآيد
 

از ما به قیامت که چرا نفس 

 نكشتیم

   

 

اين جهاد اکبر است؛ دوستى براى خدا نه براى نفس و هوا، مهمتر از جهاد با 

با دشمن واقعى و داخلى است. اگر اين درست نشد، جهاد با کفّار و جهاد 

 شود بلكه گاهى همان هم به امر شیطان است.کفّار هم درست نمى

کند: »پروردگارا! به تو پناه حضرت سجّاد علیه السّالم در دعا عرض مى

کند، تو به برم از اين دشمن. اى صاحبخانه! اين سگ دارد به من حمله مىمى

 66س!«.فريادم بر

 حكايت شیطان و امام سجّاد علیه الساّلم

 
 (.288/ 87وا غوثا ... من عدّو قد استكلب علّى) بحار األنوار:  -(1)  66
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در مدينة المعاجز است که: »امام زين العابدين علیه السّالم در نماز بود، ابلیس 

خواست کارى کند که امام علیه السّالم حال استغراقش کم شود؛ )البتّه 

 شیطان کوچكتر از آن است که بتواند امام را در

______________________________ 
 (.288/ 87وا غوثا ... من عدوّ قد استكلب علىّ )بحار األنوار:  -(1)

 56استعاذه، ص: 

مكروهى بیندازد. بلى! او به همین هم راضى است که از حال تمام توجّه و 

 استغراق او به درگاه خداوند، کم گردد(.

مروى است که خودش را به شكل اژدهاى عظیمى کرد )قبال گفتیم که 

توانند خود را به هر شكلى درآورند( و خود را مقابل حضرت مىشیاطین 

رسانید. حضرت اصال از حال خود تكان نخورد. شیطان نزديكتر آمد و آخر 

 کار، شست پاى امام را جويد.

جا بود که نهیب قهر الهى او را رد کرد و بین زمین و آسمان ندا بلند شد: اين

 67أنت زين العابدين!«.

 
 .253/ 4مدينة المعاجز:   -(1)  67
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کند: »خدايا! تو مرا پناه ده اى صاحبخانه! اين آقا عرض مى مع الوصف همین

 68کند«.سگ به من حمله مى

 آگاه کردن مردم از دامهاى شیطان

 اين حال حضرت سجّاد علیه السّالم بود؛ امّا من و توى جاهل چطور؟

خبرى خود هستیم که به واسطه همین جهل، شیطان صفتها ما اسیر جهل و بى

 برند.مى را از راه به در

اى اهل عقل! دامهاى شیطانى را به مردم برسانید. اين اسباب فساد اخالق، 

چشم شیطان را روشن کرده است، شما ديگر کار شیطان را امضا نكنید. نهى 

اى که هیچ شرطى ندارد، انكار از منكر بر هر فردى واجب است و آن مرتبه

 کس منكرى را ببیند و به آنقلبى است. شما بايد از اين وضع بدتان بیايد. هر

______________________________ 
 .253/ 4مدينة المعاجز:  -(1)

 .288/ 87بحار األنوار:  -(2)

 57استعاذه، ص: 

 خشنود گردد، با گناه آن شخص شريك است.
 

 . 288/ 87بحار األنوار:  -(2)  68
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شود شخص به واسطه جهات شخصى، از آبرو و وضع اجتماعى گاه مى

راکز فسق و فجور برود لیكن انكار قلبى نیز تواند سینما و تئاتر يا ساير منمى

 ندارد، در گناه آنان نیز سهیم است.

 از مو باريكتر و از شمشیر تیزتر

نكند زير پرده ما هم رفیق شیطان باشیم و او در دل و رگ و پوست ما باشد. 

دهیم. نكند اينها همه به امر شیطان به خیال خود کارهاى خیرى هم انجام مى

رى دقیق است که از مو باريكتر و از شمشیر تیزتر همین است. به باشد. به قد

 يك نقطه محرم، مجرم شود.

کند که حبّ على علیه به فرمايش حاجى نورى: »شیطان بعضى را مغرور مى

بیچاره! اصل ايمانت در خطر است. اگر  69الساّلم داريم ما را بس است«.

به خیالت حبّ على علیه کنى؟ ساعت مرگ، تو را به وسوسه انداخت چه مى

 الساّلم دارى.

رود و از کى اينكه زبان است، دلت براى کى خاشع است. دلت کجا مى

نمايد. همان محبوب تو است إن شاء اللّه که حبّ على علیه الساّلم اطاعت مى

دارى يا على نیز هست؛ امّا مبادا مغلوب باشد. شهوات را بیشتر دوست مى

 
 ) به اين مضمون(.247 -246/ 3دار السالم:  -(1)  69
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خواهى يا دنیايت را؟ اگر دنیايت مرتّب را بیشتر مى علیه السّالم را؟ دينت

 شد، آيا ديگر فكر آخرت دارى؟

______________________________ 
 )به اين مضمون(. 247 -246/ 3دار السالم:  -(1)

 58استعاذه، ص: 

 امور آخرتى با نیّت دنیوى!

که  اند. چیزى که نیست غصّه آخرت است. وقتىدلها را شیاطین صید کرده

رود به قصد مجلس روضه براى توسّل به حضرت ابا الفضل علیه الساّلم مى

که فالن حاجت دنیوى درست شود، پس تو براى درست شدن حاجت 

گذارى که اگر بدون توسّل هم اش را توسّل مىکنى، بهانهدنیوى کارى مى

 گرفت، کارى به حضرت عبّاس علیه السّالم نداشتى.انجام مى

د که به اين قصد متوسّل شوى که با حبّ على علیه السّالم بمیرم، آيا گاهى ش

 مبادا همین مختصر دوستى نیز ساعت مرگ، مورد دستبرد شیاطین شود.

گذرد تا به در روايات چنین رسیده که: »بعضى سیصد هزار سال بر آنان مى

 على علیه الساّلم برسند«.

http://www.i20.ir/


71 

 i20.irwww.     شهید دستغیب  )پناهنده شدن به خدا(استعاذهکتاب 

لیه الساّلم بوده است. اين مطلب عین حقیقت است. يك هزارم دلش على ع

اين حجابها بايد برطرف گردد. اين دوستیهاى غیر، بايد زدوده شود تا به على 

علیه الساّلم برسد. يا امیر المؤمنین علیه الساّلم! خودت نظر لطفى بفرما. چه 

 خوب سروده:

جز مهر حسین هرآنچه باشد به 

 دلم
 

ام بیرون خون ساز و ز راه ديده

 کن

   

 

 است که ساعت مرگ، با دوستى اهل بیت علیهم السّالم بمیريم.امید 

 بمنّه و کرمه.

 59استعاذه، ص: 

 جلسه هشتم: تقوا؛ نخستین رکن استعاذه

 70إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّیْطانِ تَذَکَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ

 استعاذه تقواست.خالصه بحث اين شد که نخستین رکن 

 
 .201اعراف:  -(1)  70
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 اوّل بايد ستون درست شود، بعد ساختمان روى آن قرار گیرد.

»تقوا« از »وقايه« به معناى نگهدارى و خوددارى است. تقوا؛ يعنى پرهیز از امر 

و نهى خدا؛ البتّه بايد به مرتبه ملكه و عادت برسد، تا جايى که گناه در 

و را وادارند که غیبت کند، کامش تلخ شود. اگر همه جمع شوند و بخواهند ا

نتوانند؛ يعنى حالتى در نفس پیدا شود که برطرف کردنش محال يا خیلى به 

سختى صورت گیرد. در اثر مداومت و تكرار، قدرت بر نفس و شیطان پیدا 

 کند. اين را »ملكه تقوا« گويند.مى

______________________________ 
 .201اعراف:  -(1)

 60استعاذه، ص: 

 

 رك مكروهات براى ترك محرّماتت

آنگاه براى رسیدن به اين مقام بايد مكروهات را ترك کند تا ترك حرام 

برايش آسان و با تكرار و استمرار، ملكه و عادتش شود. اگر مكروه را که 

انجام دادنش عقاب ندارد، ترك کرد، ديگر ترك حرام برايش خیلى آسان 

 شود.گردد و به تدريج عادتش مىمى
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کند، به برکت انجام مستحبّات، ديگر يا تا بتواند مستحبّات را ترك نمى

کند، آيا محال است واجبى را ترك کند؛ کسى که نماز نافله را ترك نمى

 شود؟!نماز واجب از او فوت مى

 صحراى پر از خار و پاى برهنه

 فرمايد:زند، مىيكى از علما براى »تقوا« معناى لطیفى کرده و مثال جالبى مى

روى؟ »هرگاه با پاى برهنه در بیابان پر از خار و خاشاك باشى، چطور راه مى

کنى و دوى؟ يا اينكه کامال مواظبت مىکنى و مىطور سر باال مىآيا همین

گذارى تا نگرى تا هر کجا خار نباشد، آهسته پا را در آنجا مىجلوت را مى

 ه پايت نرود و ناراحتت نكند؟!«.کنى که خار بصدمه نبینى؛ يعنى احتیاط مى

 تقوا؛ يعنى مواظب خار و خاشاك دامهاى شیطان بودن و از آن کناره گرفتن.

 دانه و دام ابلیس

 به قدرى دامهاى شیطان مهمّ است که امام سجّاد علیه الساّلم در

 61استعاذه، ص: 

 کند:اش عرض مىدعاى صحیفه
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 71برم«.ابلیس پناه مى »پروردگارا! من به تو از مصايد )دامهاى(

ريزد، شكار دانه را کند و رويش دانه مىايد شكارچى، دام را پنهان مىديده

آيد ولى هنوز آن را نگرفته خبر است، به طمع دانه مىبیند ولى از دام بىمى

 افتد.به دام مى

ابلیس دامهاى فراوان دارد. گودالهاى فراوانى حفر کرده که رويش را 

ها افكنده که بیچاره انسان به هوس ظاهر هايى روى اين تلهدانهپوشیده است. 

 فريبنده و دلربايش به دام افتد.

 تقوا، ديدن دام است

اش نكن. تقوا؛ يعنى چشمت را باز کن. نگاه به ظاهر و زرق و برق فريبنده

 اى است«.دام را ببین. »مرد آخر بین مبارك بنده

و بصیرة فى دينى؛ خداوندا! يك کنى: »اين است که در دعا عرض مى

روشنايى در دينم به من عطا بفرما!«؛ يعنى دامهاى ابلیس را ببینم، نه اينكه 

 کورکورانه به طمع دانه در آن بیفتم.

 ناچارم مثالهايى بزنم:

 
 .45ه/ دعاى پنجم: صحيفه سّجاديّ  -(1)  71
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از رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله مروى است که: »بازار، میدان ابلیس 

 72است«.

______________________________ 
 .45صحیفه سجّاديّه/ دعاى پنجم:  -(1)

عن النبى صلّى اللّه علیه و آله: شر بقاع االرض االسواق و هو میدان  -(2)

ابلیس يغدو برايته و يضع کرسیه و يبثّ ذرّيته فبین مطفف فى قفیز او طايش 

 (.673/ 1فى میزان او سارق فى ذراع او کاذب فى سلعة ... )سفینة البحار: 

 62اذه، ص: استع

از همین جهت است که توقّف زياد در بازار مكروه است )سوق جايى است 

 که محلّ معامالت است و اختصاص به بازار سرپوشیده ندارد(.

و نیز پیش از همه بازار رفتن و آخر از همه بیرون شدن، مكروه است، چنین 

 کسى شیطان با اوست؛ چنانچه در روايت است:

ز هیجدهم ماه مبارك رمضان در بازار کوفه ابن ملجم را على علیه الساّلم رو

 کنى«؟جا چه مىکند، به او فرمود: »اينديد گردش مى

 گردم«.عرض کرد: »مى
 

ز او طايش فى ميزان او عن النبى صلّى ّللّا عليه و آله: شر بقاع االرض االسواق و هو ميدان ابليس يغدو برايته و يضع كرسيه و يبّث ذّريته فبين مطفف فى قفي -(2)  72

 (.673/ 1سارق فى ذراع او كاذب فى سلعة ...) سفينة البحار: 
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 73حضرت فرمود: »بازار محل شیاطین است«.

يعنى ماندن در بازار بدون ضرورت، خواهى نخواهى سرگرمیهايى دارد آن 

خواهى تقوا پیدا دانید. اگر مىکه مىهم در بازار اين روزها با اين وضعى 

کنى، بايد احتیاط کنى همان طورى که در زمین پر از خار با احتیاط پا را 

 گذارى.مى

 استعاذه هنگام ورود به بازار

 گذارى، به خدا پناه ببر و بگو:تا پا را در بازار مى

س نكنم. »پروردگارا! تو مرا نگهدار که به حرام نیفتم. در معامله غش و تدلی

دروغ نگويم. هتك ديگرى ننمايم. کالهبردارى و تبلیغات پوچ نكنم. حرص 

 و ولع نزنم ...«. اينها همه مصايد و

______________________________ 
 .468/ 17وسائل الشیعه:  -(1)

 63استعاذه، ص: 

گويم گويم بازار نرويد و معامله نكنید بلكه مىدامهاى ابلیس است. نمى

 را به خود بدهید و احتیاط کنید. حواستان

 
 . 468/ 17وسائل الشيعه:  -(1)  73
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کند: »زنى با من معامله دارد و راوى به حضرت صادق علیه السّالم عرض مى

فرمايد: اتق من ناچارم او را نگاه کنم، ببینم خودش هست يا نه؟ حضرت مى

 اللّه؛ از خدا بترس! احتیاط کن!«.

حظّ نفس بینید همین نگاه او را به تكرار نظر و سپس نظر شهوت و مى

 کند.کشد تا باألخره او را بدبخت مىمى

حتّى در مسیرتان متوجّه باشید اگر در راهتان دام ابلیس است از راه ديگرى 

هرچند دورتر است برويد؛ مثال در مسیرتان سینما يا مراکز فحشاى ديگرى 

است، زنهاى لخت يا عكسهاى مهیّج شهوت است، از راه ديگر برويد که 

به اين مناظر نیفتد. تو نگو من کجا و اين حرفها کجا، دل را اصال چشمتان 

 آورد.کشاند، حدّاقل غفلت مىمى

 تررفیق بد، دامى خطرناك

کننده و نااهل است. گاهى »رفیق« انسان، دام ابلیس است. بد زبان و غیبت

 چنین رفیقى را بايد هرچه زودتر عوض کرد.

جا دام اين -زنها که کم قدرتندمخصوصا  -نشیننددو نفر که پهلوى هم مى

کم از سخنان مباح گیرند. کمآيد. احوال فالن و بهمان را مىابلیس پیش مى
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کشد. به غیبت و تهمت، استهزا و افشاى راز و هتك حرمت به حرام مى

 رساند.مى

 دام ابلیس چنین است که اوّل به دانه استیناس و همصحبتى

 64استعاذه، ص: 

 کشاند.کند و بعد کار را به حرام مىالپرسى مىمجلسى احوو خوش

اند. اند و هر دو تا اسفل السافلین دوزخ رفتهبینید يك ساعت نزد هم نشستهمى

 آنگاه تا بیرون بیايند خیلى طول دارد.

حاال اگر با همان شیطان رفیقش هم به مسجد بیايد خیال نكنید خداپرست 

 شده بلكه اين صورت است.

 شیدمراقب خود با

هاى فراوانى دارد که اگر انسان تقوا نداشته باشد و مراقبت بالجمله، ابلیس تله

 کند.گیرد که تا به قعر جهنّم نبرد، رهايش نمىنكند چنان او را مى
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اهل عقل! احتیاط کنید احتیاط! زبان را مخصوصا به خود بگیريد و بترسید. به 

ارد. وزر ديگرى را به اى دديگران چكار داريد؟! هرکس حساب جداگانه

 74.... ... ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى اندازند:گردن تو نمى

بدانید که اعراض خلق، دام ابلیس است. در مجلسى که با يكديگر هستید، 

 مواظب اين دام باشید.

 زن، خطرناکترين دام

 از مهمترين و راستى به قول خود ابلیس، خطرناکترين دام

______________________________ 
 .164انعام:  -(1)

 65استعاذه، ص: 

شیطان، جنس »زن« است. مگر زنهايى که عمرى مردانه با ابلیس مبارزه کرده 

شود لیكن زن زودتر شكار شده آنگاه خودش باشند. مرد، ديرتر صید مى

 شود.دامى براى مرد بیچاره مى

يبد، آخر االمر حوّا را فريفت ايد شیطان هرچه کرد نتوانست آدم را بفرنشنیده

 و توسّط او آدم بیچاره را فريب داد.

 
 . 164انعام:  -(1)  74
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در روايت رسیده که شیطان به يحیى گفت: »هر وقت از اغواى هرکس عاجز 

 75شوم«.شوم، دست به دامن زنها مى

»وَ  رسد:برد و به مراد مىآرى، شیطان به برکت زنها هدف خود را پیش مى

 بْلِیسُ ظَنَّهُ«.لَقَدْ صَدَّقَ عَلَیْهِمْ إِ

 همنشینى با زن، مقدّمه گناه

و لذا در روايات اهل بیت علیهم الساّلم است که: »زياد پهلوى زن نشستن، 

آورد«. نه اينكه از زن بايد کناره گرفت بلكه بايد احتیاط قساوت قلب مى

شود؛ تو را آمدهايى مىبینید با يك حرف، پیشکرد که دام شیطان است. مى

 شود.کند و مقدّمه گناهان بسیارى مىمى عصبانى

واى اگر زن نامحرم و بیگانه باشد و از حیث مكان هم اگر خلوت باشد که 

 تله بسیار خطرناکى است.

مصافحه با اجنبیّه؛ يعنى دست دادن با زن بیگانه حرام است. به اين حیواناتى 

 که تقوا ندارند نگاه نكنید. اينها در دام

______________________________ 
 .230 -228و  225/ 63بحار األنوار:  -(1)

 
 . 230 -228و   225/ 63بحار األنوار:  -(1)  75
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 66استعاذه، ص: 

 شیطانند. اگر بدنت با زن اجنبیّه مس کرد، مصید شیطان است.

 داستان برصیصاى عابد

به نام برصیصا. او را  -که همیشه سرگرم عبادت بود -گیر»عابدى گوشه

ض سختى مبتال شد، دانستند. دختر سلطان وقت به مرمستجاب الدعوه مى

آنچه مداوا کردند چاره نشد و عالج را منحصر به دعاى برصیصاى عابد 

آمد، دختر را با همان حال دانستند. او هم که به شهر و بارگاه سلطان نمى

 بیمارى به صومعه عابد آوردند که دعا کند لذا دختر را گذاشتند و رفتند.

د فرياد کند دختر اجنبیّه که در اين عابد بدبخت اگر تقواى حقیقى داشت باي

جا که او نباشد. اينشود دعا کرد درحالىصومعه من الزم نیست باشد. مى

احتیاط نكرد. مقتضاى تقوا اين است که با دختر بیگانه در جاى خلوت نماند؛ 

 چون رعايت نكرد، در دام افتاد.

ره عابد به دختر نگريست. دوباره نگاه کرد. خیلى جلب توجّهش کرد. بیچا

جا شیطان دلّال بود. عبادت چندين در عمرش به چنین دامى نیفتاده بود. اين

 ساله نتوانست جلوش را بگیرد و باألخره کار حرام را مرتكب شد.
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فهمند سپس شیطان او را وسوسه کرد: ديدى خودت را رسوا کردى؟ فردا مى

 اى تو راکه با دختر سلطان زنا کرده

 67استعاذه، ص: 

خواهى خالص شوى او را بكش و زير خاك کن و بگو شند. اگر مىکمى

 نفهمیدم کجا رفته است.

باألخره به قدرى او را وسوسه کرد که دختر سلطان را که در خواب بود خفه 

کرد! بعد او را در گودالى انداخت و خاك و سنگ رويش ريخت و او را 

 پوشانید.

را به همان جايى که خودش هست  کند. تا اوبلى دشمن به يك دام اکتفا نمى

 برد.کند. تا ذرّه ايمانى در دلش هست، طمع مىنبرد، رهايش نمى

فردا که آمدند احوال دختر را پرسیدند، عابد تجاهل کرد و گفت: من دعا 

 دانم.کردم خوب شد، ديگر نمى

مروى است که شیطان جلو يك نفر از مراجعین ممثّل شد و گفت: من 

 جاست.دانم دختر کمى

 آنها را بر سر گور دختر آورد و جنازه را نشانشان داد.
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مردم به صومعه عابد ريختند. او را کشان کشان نزد حاکم آوردند و آب 

 افكندند.دهان به صورتش مى

آرى يك لحظه هوسرانى، يك عمر پشیمانى. يك ساعت لذّت نفس، پشت 

 سرش چه مفاسدى هست؟!

 صادر کرد و او را بردار کشیدند. بالجمله، حاکم دستور اعدامش را

اش کند بلكه چندى آويزان بود تا دارهاى سابق غیر از حاال بود که زود خفه

 هالك شود.

 68استعاذه، ص: 

بیچاره عابد بر سر دار فريادرسى نداشت. هنگامى که در نهايت فشار جانش 

خواست بیرون رود، شیطان جلوش ممثّل شد و گفت اگر به من سجده مى

 دهم.نى تو را نجات مىک

باألخره ايمان عابد بیچاره را هم از او گرفت تا در اسفل السافلین همنشین 

 76خودش باشد«.

______________________________ 
 .330/ 1؛ مستدرك سفینة البحار: 345 -343/ 7زاد المسیر:  -(1)
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 69استعاذه، ص: 

 تقوا آشیانه شیطانجلسه نهم: دل بى

 77ينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّیْطانِ تَذَکَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ.إِنَّ الَّذِ

 خالصه بحث ديشب اين شد که رکن اوّل استعاذه، تقواست.

اگر تقوا باشد، حالت استعاذه و پناهندگى به خدا از شرّ شیطان و تلفّظ جمله: 

دهد وگرنه هزار دفعه هم »اعوذ »اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم« نتیجه مى

 اى ندارد.باللّه« بگو نتیجه

 کنم:شود را عرض مىامشب بیان ديگرى که از اين آيه شريفه استفاده مى

دلى که تقوا ندارد، يقین بدانید آشیانه شیطان است. چطور شیطان به اين 

بلكه  تقوا؛ يعنى دلى که در او ياد خدا نیستبندد؟! دل بىزوديها رخت برمى

 شهوات و آمال و آرزوها و هوا و هوسها،

______________________________ 
 .201اعراف:  -(1)

 70استعاذه، ص: 
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خودخواهیها و خودبینیها است. حبّ دنیا و زر و زيور عالم طبیعت است. اين 

دل، مرکز و ايستگاه ابلیس است و تا از اين امراض خالى نگردد، از آنچه 

 شود حقیقت استعاذه در او پیدا شود.است، نمى مطمح نظر شیطان

 خوراك چرب و سگ گرسنه

شايد تجربه کرده باشید، اگر سگى گرسنه رو به شما آورد و همراهتان نان يا 

شود؟! چوب هم بلند کنى فايده گوشت باشد، آيا به گفتن چخ! سگ رد مى

ندارد و  ندارد. او گرسنه است و چشمش به غذاست. چوبش هم بزنند فايده

 دست بردار نیست.

آورد با آن شامّه قوى امّا اگر هیچ همراه نداشته باشى، سگ که به شما رو مى

 رود.فهمد چیزى ندارى، تا گفتى چخ! فورا مىکه دارد چون مى

 دلهاى بیمار، خوراك شیطان

کند. اگر آذوقه او در آن دل شما مورد نظر شیطان است. نگاهى به دل مى

بیند خوب ال و پارك و زر و زيور و شهرت و مقام است، مىاست، حبّ م

جا حرص است. هرچه به دست آورد هنوز برايش کم است. جايى است، اين

 جا بخل است.بیند اينمى
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حسادت است. به به! چه جاى خوبى براى شیطان است. همان جا متمرکز 

 شود. صد هزار بار هم بگو »اعوذ باللّه من الشیطانمى

 71اذه، ص: استع

 شود. اين دشمن خیلى سرسخت است:ها رد نمىالرجیم« به اين چخ

 78إِنَّ الشَّیْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ ....

 79... إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ.

بیند وسیله ماندن ندارد، با يك اش را دور کردى، آنگاه مىبلى اگر طعمه

 کند.استعاذه فرار مى

تواند از آن داشته اى مىا نیست، شیطان چه بهرهدلى که در آن دوستى دنی

 باشد؟!

 پرسش حضرت يحیى علیه السّالم و پاسخ شیطان

روايتى است که شیطان وقتى جلو حضرت يحیى بن زکريّا ممثّل شد، يحیى 

 از او رفتارش را با بنى آدم پرسید.

 اند:شیطان گفت: »بشر در برابر ما سه دسته
 

 . 6فاطر:  -(1)  78

 . 60يس:  -(2)  79
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که ما را با ايشان دستبردى نیست و آنها انبیا و  دسته اوّل: کسانى هستند

 معصومینند.

رويم و با زحمت زياد آنها را گروه دوّم: کسانى هستند که ما رو به آنها مى

دهند و با توبه و انابه به درگاه کنیم لیكن زحمتهاى ما را هدر مىمنحرف مى

 گردانند.خدا، آب رفته را به جوى برمى

 هستند که دلشان آشیانه ماست و اکثرطايفه سوّم: کسانى 

______________________________ 
 .6فاطر:  -(1)

 .60يس:  -(2)

 72استعاذه، ص: 

 خلق چنینند«.

اى اهل ايمان! کارى کنید که دلتان آشیانه شیطان نشود که اگر شد استعاذه 

 به زبان فايده ندارد.
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وا داشت؛ يعنى از هرچه براى اينكه دل، آشیانه شیطان نشود، نخست بايد تق

خالف رضاى خداست از هوا و هوس، از اخالق زشت و ملكات رذيله، 

 دارد، خالى شد.صفاتى که انسان را به حرام وا مى

اگر دل تخلیه شد و پاك گرديد چون تقوا در آن است، ترس از خدا و روز 

تواند بكند؟ از جهتى طمع دارد ولى راه جزا در آن است، شیطان چه مى

جويد و خواهد دستبرد بزند جاى پا و سوراخى مىندارد مانند دزدى که مى

کند، اگر ديد صاحب خانه بیدار است، چرخد تا باألخره راهى پیدا مىمى

 کند.خود را به بیرون پرتاب مى

آنهايى که دلشان از هر گناه پاك است، اگر دل پاك  إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا ...

زند. گردد. شر و خالفى از او سر نمىضا نیز اصالح مىگردد، جوارح و اع

 شود.زبانش، چشمش، گوشش، دست و پايش از گناه پاك مى

 زننده دور خانه دل.کننده، چرخطائف؛ يعنى طواف ... إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ ...

چرخد يعنى از ابلیس. دزد خائن، دور خانه دل مؤمن مى ... مِنَ الشَّیْطانِ ...؛

 ... تَذَکَّرُوا ...؛ راهى پیدا کند ولى ناگاه:که 

 73استعاذه، ص: 
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گويد: »يا اللّه!«، »استغفر اللّه«، »اعوذ گردد و مىشود، متذکّر مىيادآور مى

 باللّه من الشیطان الرجیم«.

 گردد.شود و از دزد باخبر مىناگاه روشن مى 80... فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ

است؛ يعنى چرخ زننده دور دل مؤمن   مِنَ الشَّیْطانِ ...... طائِفٌ غرضم کلمه

 براى القاى وسوسه و دستبرد.

شود زند. دزد رسوا مىولى اگر تقوا باشد، دل پاك است. چراغ تقوا برق مى

کند، واى از دلى که در آن تقوا نباشد! در آن حبّ دنیا باشد! تا و فرار مى

 سازد.هالکش نكند رهايش نمى

 به خاطر مال دنیاخودکشى 

اى، جنسى را به دويست هزار تومان تفاوت قیمت؛ اى در معاملهوقتى بیچاره

فروشد و سه روز بعد دست دوّم به سیصد هزار يعنى صد هزار تومان مى

تومان فروختند، اين بیچاره در فكر و اندوه اين بود که چرا نفع نبرده است. 

اش گريه و ناله. نه خواب داشت نه آشنايانش آنچه کردند آرام نگرفت. همه

خوراك و نه راحتى که چرا من شتاب کردم و دويست هزار تومان را از 

 کف دادم. باألخره آهك و زرنیخ خورد و رفت آنجايى که شیطان است.

 
 .201اعراف:  -(1)  80
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 چرا؟ چون دوستى مال در دل است. مرکز و محلّ اوست، تا

______________________________ 
 .201اعراف:  -(1)

 74تعاذه، ص: اس

 سازد.اش نكند رهايش نمىخفه

 81همه ما بايد بیدار گرديم. »حبّ الدنیا رأس کلّ خطیئة«.

 »ريشه هر گناهى، دوستى دنیاست«.

آمد، دل را از هر آلودگى پاك نگهدار وگرنه اگر از زبان تنها کارى مى

 گويیم »اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم«.مگر نه اوّل نماز مى

است که در نماز حواست همه جا هست جز در نماز، پس معلوم چطور 

 خورد.شود زبان تنها به درد نمىمى

گشت، اش مىنظیر همان شخصى که از صبح تا پسین دنبال همیان گمشده

نزديكیهاى غروب که به نماز ايستاد، يادش آمد، سالم که داد غالمش را 

خواندى يا م گفت: آقا! نماز مىجا و همیان را بیاور. غالصدا زد که برو فالن

 گشتى؟!دنبال همیان مى
 

 . 315/ 70بحار األنوار:  -(1)  81
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 درون خانه دل نايدت نور  موانع تا نگردانى ز خود دور

موانع چون در اين عالم چهار 

 است
 

طهارت کردن از وى هم چهار 

 است

نخستین پاکى از انجاس و 

 احداث
 دوم از معصیت وز شرّ وسواس 

سوم پاکى ز اخالق رذيله 

 است
 

که با وى آدمى همچون بهیمه 

 است

   

 

______________________________ 
 .315/ 70بحار األنوار:  -(1)

 75استعاذه، ص: 

اينها همه حقیقت است. تا اين دل، گرفتار رذايل اخالقى است، از حقیقت 

میرد در دار شیطان است نه دار بهره است. ساعتى هم که مىاستعاذه بى

 82لناس على نیّاتهم«.رحمان »يحشر ا

 شوند«.»مردم بر نیّتهايشان )باطنهايشان( محشور مى

 
 .43/ 51وسائل الشيعه:  -(1)  82

http://www.i20.ir/


92 

 i20.irwww.     شهید دستغیب  )پناهنده شدن به خدا(استعاذهکتاب 

 نگرد«.نگرد بلكه به دلتان مى»خدا به ظاهر شما نمى

 83»ان اللّه ينظر الى قلوبكم ال الى صورکم«.

 ياد مرگ، عالج امراض دل

اى است که اين معنا هاى نهج البالغه، کمتر خطبهعلى علیه الساّلم در خطبه

را يادآورى نكند: »مرگ را فراموش نكنید. بزرگترين عالج امراض دل 

 است«.

فرمايد، مداومت نمايد، راه را براى اگر کسى اين حقیقت را که سفارش مى

 اصالح خود باز کرده است.

ات را روى، اين معنا را فراموش نكن که شايد صبح جنازهشب که به خانه مى

آيى، فراموش نكن که که از خانه بیرون مى از در خانه بیرون بردند و صبح

ممكن است ديگر به خانه برنگردى. اگر اين معنا ملكه انسان گردد، خرد 

 خرد حسد، بخل، حرص، نفاق، کینه، وساوس و غفلت براى چه خواهد بود؟

من که معلوم نیست فردا باشم يا نه، چرا حرص بزنم؟ چرا براى هیچ و پوچ 

 حت نمايم؟!خودم و ديگران را نارا

 
 . 248/ 70بحار األنوار:  -(2)  83
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______________________________ 
 .43/ 15وسائل الشیعه:  -(1)

 .248/ 70بحار األنوار:  -(2)

 76استعاذه، ص: 

کنند، ها اطراف چربى و شیرينى را رها نمىايد چطور پشهمثال ديگر: ديده

کنند. شیرينى و چربى را بردار تا مگس مأيوس هرچه باد بزنى باز ول نمى

 اى رد شود.اشاره شود و با

اى، دلت اى مؤمن! دل را از کثافات پاك کن تا اين شیاطین با يك استعاذه

 را ول کنند.

خواندند و در که بعد از نماز شب مى -امام سجّاد علیه السّالم در دعاى حزين

 کند:عرض مى -حاشیه مفاتیح الجنان است

غلبنى و من عدو قد استكلب »فیا غوثاه! ثمّ وا غوثاه! بك يا اللّه! من هوى قد 

 84على«.

 
 .1161مفاتيح الجنان:   -(1)  84
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کند. بلى چون در دل پروردگارا! تو به دادم برس! شیطان به دلم حمله مى

مؤمن چیزى که خوراك شیطان باشد نیست و اهل ذکر است، تا حمله کند، 

 کند.به يك استعاذه و پناهندگى به خدا او را طرد مى

 هاى شیطانىحیله

نازل  85ذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ...وَ الَّ مروى است وقتى که آيه:

شوند«، شیطان شد: »کسانى که گناه کنند سپس توبه کنند، آمرزيده مى

 نالى؟هايش اطرافش جمع شدند که چه شده است مىاى زد، جوجهنعره

 کشیم تا گناه کنندگفت: »چرا ناله نكنم؛ اين قدر زحمت مى

______________________________ 
 .1161مفاتیح الجنان:  -(1)

 .135آل عمران:  -(2)

 77استعاذه، ص: 

 رود«.کنند و زحمتهاى ما به هدر مىآن وقت توبه مى

 هرکدام از ابالسه چیزى گفتند و مورد تصويب واقع نشد.

 
 . 135آل عمران:  -(2)  85
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خنّاس گفت: »راهش اين است که ما کارى کنیم که در راه توبه نیايند و 

 توبه نشوند«. موفّق به

 ابلیس گفت: »بلى، فقط تو درست گفتى و راه چاره منحصر به همین است«.

ام، هنوز در بستر گويد: من جوانم، من سالمم، هنوز پیر نشدهبلى يكى مى

 افتد.ام و اصال به فكر توبه نمىنیفتاده

. اى کند: »و من عدو قد استكلب علىّ«امام سجّاد علیه الساّلم است که ناله مى

اى هستى! »يا عون کلّ خداوندى که تو يار و مددکار هر بیچاره و درمانده

 86تر.ضعیف«، کیست از من بیچاره

کند. از طرف ديگر زرق و برق دنیا مرا به شیطان سگ صفت به من حمله مى

گذارد: »وا غوثاه من کشاند و هوا و هوس خود من هم از داخل نمىخود مى

 هوى قد غلبنى«.

 ن دعاى غريق در زمان غیبتخواند

عجّل اللّه تعالى فرجه  -وقتى امام صادق علیه السّالم از زمان غیبت امام عصر

دهد و مفاسدى که در اين دوره پر فتنه است، که اگر خبر مى -الشريف

 آيند.کسى با ايمان بمیرد مالئكه به شگفت مى

 
 سبحانك نحن المضطرون الذين اوجبت اجابتهم ...) دعاى دهم از صحيفه سّجاديّه(. -(1)  86
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______________________________ 
طرون الذين اوجبت اجابتهم ... )دعاى دهم از سبحانك نحن المض -(1)

 صحیفه سجّاديّه(.

 78استعاذه، ص: 

 کند: »اگر کسى در آن زمان باشد چه کند؟«.راوى عرض مى

فرمود: »دعاى غريق بخواند: يا اللّه! يا رحمن! يا رحیم! يا مقلّب القلوب! ثبّت 

 87قلبى على دينك«.

 بیند؟ولى راستى کسى خود را غريق و بیچاره مى

اند که صید اى که شیاطین شادند، دلى را نگذاشتهمخصوصا در اين دوره

 نكرده باشند. خداوندا! تو دلهاى ما را از شرّ شیاطین محفوظ بدار.

______________________________ 
 .149 -148/ 52بحار األنوار:  -(1)

 79استعاذه، ص: 

 جلسه دهم: پاسخ به يك پرسش مهم

 88ينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّیْطانِ تَذَکَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ.إِنَّ الَّذِ
 

 . 149 -148/ 52بحار األنوار:  -(1)  87
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از عرايض شبهاى گذشته مسلّم گرديد که رکن اعظم استعاذه، تقواست که 

اگر مخالفت شیطان و متابعت رحمان در شخص، ملكه نباشد، استعاذه معنا 

 ندارد و در دام شیطان است.

ى پرسش است. ممكن است بعضى بگويند اگر تقوا داشته باشد، جا جااين

کند، خطايى از او سر استعاذه ديگر براى چه؟ اين شخص که گناهى نمى

 زند، ديگر استغاثه به خدا از شرّ شیطان مورد ندارد.نمى

جواب آن است که: امر به عكس است. استعاذه براى اهل تقواست. آنكه 

 برد که مباداناه به حق مىملكه تقوا دارد، دائما پ

______________________________ 
 .201اعراف:  -(1)

 80استعاذه، ص: 

 

شیطان به دلم راه پیدا کند. کسى که تقوا ندارد، از شیطان جدا نیست تا 

استغاثه کند که نكند به دلم راه پیدا کند. او در دلش هست و شخص، 

 متحرّك به حرکات شیطان است.

 
 .201اعراف:  -(1)  88
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ان در دلش نیست و در دار رحمان است، بايد از دستبردهاى کسى که شیط

کنند. دائما در ابالسه به خدا پناه ببرد؛ زيرا شیاطین که شخص را رها نمى

کمینند تا به هر طورى شده راهى پیدا کنند. مؤمن بايد مراقب باشد مبادا 

ناگهان راه پیدا کنند. اگر يك آن غافل شد، دشمن قوى است، ممكن است 

 ر همان لحظه راه پیدا کند.د

کند که در دل مؤمن راه بیابد. در روايت چنین رسیده هايى مىشیطان حیله

آورد که در صدمى آن او را در راه خیر براى مؤمن متّقى پیش مى 99که: »

شرّ بیندازد. راهنماى همینكارهاى خیر هم شیطان است. براى شرّ بعدى به 

کند: پروردگارا! به لسّالم در دعا عرض مىقدرى دقیق است که امام علیه ا

من در دينم بصیرتى عنايت فرما )و بصیرة فى دينى(، اين کارى که 

 خواهم انجام دهم مبادا شیطان مرا وادار کرده باشد که در شر بیندازدم«.مى

 کند:مثال منزل بستگانت عقد است. شیطان به دلت القا مى

شوى که به واجب است. آماده مىاش رحم است. اجابت رحم الزم وصله

بینى نر و ماده با يكديگر و شوى مىمجلسشان بروى. وقتى که وارد مى

 نوازد و و و.موسیقى و مطرب مى

 81استعاذه، ص: 
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گويد: برخیز و برو. شرکت در چنین مجلسى با چنین وضعى حرام دينت مى

شوند. قطع ىخورد. ناراحت مگويد: مجلسشان بهم مىاست. امّا شیطان مى

 شود! )پس بمان(.رحم مى

کم تو را آلوده کند. از اوّل خیر پشت سر نشاند تا کماز راه قدس تو را مى

 کند. تا باألخره تو را به حرام بكشاند.خیر به تو القا مى

اندازد براى اينكه تو را از شود که شیطان به دلت نیّت مستحبّى را مىگاه مى

زيارت حضرت رضا علیه السّالم بسیار خوب است. تو واجبى باز دارد؛ مثال 

ات را سرپرست و عائلهها يا مادرت را بىکند لیكن بچّهرا تشويق به رفتن مى

 کنى؟اند رها مىالنفقهکه واجب

 کند که از تو واجب اهم فوت گردد.يا مثال واجبى را پیشنهاد مى

نفرتى از عبادات در او  اندازد تا حالتشود شخص را در مستحبّى مىگاه مى

اندازد زيارت کربال اگر بروى تمام گناهانت پیدا گردد؛ مثال در دلش مى

شود و اسباب خیر و برکت در جان و مال و سعادت دنیا و آمرزيده مى

آخرت تو است. قاچاقى هم اگر بروى ثوابش بیشتر. تو به امید ابى عبد اللّه 

 الحسین علیه السّالم برو.

http://www.i20.ir/


100 

 i20.irwww.     شهید دستغیب  )پناهنده شدن به خدا(استعاذهکتاب 

گويد: کاش قدمم خرد شده افتد. در زندان که افتاد مىفت تله مىآنجا که ر

 بود و نیامده بودم.

 دارد؛ ولى آخرش انكار قلبىاز اوّل او را به مستحب وامى

 82استعاذه، ص: 

 کند.نسبت به اين عبادت مهم پیدا مى

 لزوم روشنايى در دين خواستن از خداوند

هم براى اهل تقواست که بايد از دستبرد بلى غیر از استعاذه راهى ندارد و آن 

شیطان بترسند از اينكه آنها را از راه عبادت، منحرف کند. از خدا بخواهید 

خواهید انجام دهید، شیطانى است که به شما بفهماند اين کار خیرى را که مى

بینى ظاهرش هم خیلى خوب است لیكن باطنش خراب يا رحمانى. گاه مى

 است.

مطلب که شیطان از راه عبادت ممكن است مؤمن را فريب  براى روشن شدن

 شود:دهد، روايتى يادآورى مى

کند به در بحار األنوار از اصول کافى از حضرت صادق علیه السّالم نقل مى

اين مضمون که: »در زمان سلف، عابدى بوده که خود را سرگرم عبادت و 
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شیطان هرچه کرد او  اطاعت حق نموده، به قدرى در عبادتش کوشا بوده که

هايش اطرافش جمع اى زد و بچّهرا در عبادتش سست کند نتوانست. نعره

 شدند.

 ام، آيا شما راهى سراغ داريد؟گفت: از دست اين عابد عاجز شده

 کنم که به شهوت آيد و زنا کند.يكى گفت: من او را وسوسه مى

 ه شده است.گفت: اين فايده ندارد؛ زيرا اصال میل به زن در او کشت

 فريبم تا بهديگرى گفت: از راه خوراکیهاى لذيذ او را مى

 83استعاذه، ص: 

 حرامخورى و شراب بكشد و او را هالك کند.

گفت: اين هم فايده ندارد؛ زيرا در اثر رياضت چند ساله، شهوت خوراك 

 نیز در او کشته شده است.

توانم او را مىسوّمى گفت: از راه عبادت، همان راهى که در آن است 

 بفريبم.

 گفت: آرى مگر از راه مقدّسى کارى کنى.
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باألخره نتیجه اين دار الشورى اين شد که خود همین شیطانك مأموريت پیدا 

شود( شیطانك آمد به کرد )در اغلب متدينین از همین راه و نظايرش وارد مى

انداخت  صورت بشرى ممثّل شد و بین زمین و آسمان مقابل اين عابد سجّاده

 و مشغول نماز شد.

عابد ديد عجب! عابدتر از او پیدا شده که در اين مقام به نماز ايستاده و اصال 

 کند.خستگى احساس نمى

 اى که به اين مقام رسیدى.باألخره گفت: بروم از او بپرسم چه کرده

داد کرد، تا سالم نماز مىشیطانك سرگرم بود و اصال اعتنايى به عابد نمى

شد. تا باألخره عابد او را قسم داد که فقط به نماز بعدى سرگرم مى فورا

سؤالى دارم جواب مرا بده. شیطانك صبر کرد و عابد پرسید چه کردى که 

 به اين مقام رسید؟!

گفت: من که به اين مقام رسیدم به واسطه گناهى بود که مرتكب شدم و توبه 

 کردم و حاال هروقت متوجّه آن گناهم

 84ه، ص: استعاذ

چنین شوم و صالح تو را همتر مىکنم و در عبادت قوىشوم توبه مىمى

 بینم که بروى زنا کنى و بعد توبه کنى تا به اين مقام برسى.مى
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عابد گفت: من چطور زنا کنم اصال راه اين کار را آشنا نیستم و پول هم 

 ندارم.

 ر شهر به او داد.شیطانك دو درهم به او داد و نشانه محلّه فاحشه را د

عابد از کوه پايین رفت و به شهر داخل شد و از مردم سراغ خانه فاحشه را 

خواهد او را اندرز دهد، وقتى که بر کردند که مىگرفت، مردم گمان مىمى

 فاحشه وارد شد، پول را به او عرضه داشت و تقاضاى حرام کرد.

اندازد که او را شه مىآيد و به دل فاحجا لطف خدا به يارى عابد مىاين

 هدايت کند.

جا بارد، آمدنش به اينزن به سیماى عابد نگريست، ديد زهد و تقوا از آن مى

 عادى نیست.

جا آمدى؟ گفت: چكار دارى، تو پول را بگیر و از او پرسید: چطور شد اين

 تسلیم شو!

 شوم.زن گفت: تا حقیقت را نگويى تسلیم تو نمى

 ريان را گفت.باألخره عابد ناچار ج
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زن گفت: اى عابد! هرچند به ضرر من است، ولى بدان! اين شیطان بوده که 

 تو را به سوى من راهنمايى کرده است.

 85استعاذه، ص: 

عابد گفت: او به من قول داده که به مقام او برسم، نه چنین است که تو 

 گويى.مى

ات ابى يا توبهگفت: اى عابد! از کجا که پس از زنا کردن توفیق توبه بی

پذيرفته شود. از آن گذشته، پارچه پاره نشده بهتر است يا پاره شده دوخته و 

 وصله کرده شده؟! اين شیطان بوده که تو را فريفته است.

جا هستم و براى شغلم عابد باز نپذيرفت. زن در آخر کار گفت: من اين

عبادت است  ام. تو برگرد اگر ديدى همان جاست و همین طور سرگرمآماده

 برگرد و اگر ديدى اثرى از او نیست، بدان که شیطان بوده است.

کند. تا مؤمن فهمید وسوسه شیطان است، البتّه دزد تا شناخته شد فرار مى

 رود.شیطان درمى

وقتى که برگشت ديد کسى نیست، دانست که اين ملعون او را در چه دامى 

حشه دعا کرد. مروى است که خواست بیندازد. اين بود که براى زن فامى

شب آخر عمر زن فاحشه بود و از دنیا رفت. صبح به پیغمبر آن زمان وحى 
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رسید به تشییع جنازه او برو! عرض کرد: پروردگارا! او يك فاحشه معروفه 

اى را که از در خانه ما گريخته بود برگردانید، بود. وحى رسید چون بنده

 89و را نجات داديم«.سبب نجات بنده ما گرديد، ما هم ا

______________________________ 
 .496 -495/ 14بحار األنوار:  -(1)

 86استعاذه، ص: 

اش وعظ خیلى قیمت دارد تا بتوانید گناهكارى را از گناه بازداريد. توبه

 فرمايد.دهید. خدا شكور است. تالفى مى

 کند.خودت را هم پاك مى

کنم، عاقبت یس و سستى خودمان نگاه مىحیرانم! از يك طرف به مكايد ابل

بريم يا نه؟! امّا اگر فضل او کشد؟ آيا جان سالم به در مىکارمان به کجا مى

يار شود، امید است ما هم نجات يابیم: يا راحم کلّ ضعیف! »اذا رأيت موالى 

 90ذنوبى فزعت و اذا رأيت کرمك طمعت«.

______________________________ 
 .389الجنان/ دعاى ابو حمزه:  مفاتیح -(1)

 
 . 496 -549/ 14بحار األنوار:  -(1)  89

 . 389مفاتيح الجنان/ دعاى ابو حمزه:   -(1)  90
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 87استعاذه، ص: 

 جلسه يازدهم: ابلیس در کمین مردم و انبیا علیهم الساّلم

 91إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّیْطانِ تَذَکَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ.

رنه کسانى که کالم در موضوع استعاذه بود که استعاذه مال اهل تقواست وگ

پرهیزگار نیستند، شیطان در وجود آنهاست و به حرکات او متحرّکند، ديگر 

از کى فرار کنند؟ فرار از شیطان براى کسى است که اهل تقوا شده، آنگاه 

افتد و کند، فورا شخص به ياد خدا مىشیطان به اطراف دلش طواف مى

 کند.بیند که وسوسه شیطان است و فرار مىمى

اهل تقواست، مواظب است حرامى از او سر نزند. واجبى از او فوت آنكه 

فهمد و نشود. اگر طائف شیطانى به دلش نزديك شد، دام شیطان را مى

 کند.کند، تا تله را ديد فرار مىاستعاذه مى

______________________________ 
 .201اعراف:  -(1)

 88استعاذه، ص: 

 
 .201اعراف:  -(1)  91
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افتند، به نور بصیرت و معرفت د خدا مىاهل تقوا که در اثر تقوا به يا

 فهمند که اين دام است.مى

فهمد که وسوسه است و تا است؛ يعنى بینايانند. مى مُبْصِرُونَ غرضم کلمه

کند. عمده اين است که شخص خودش فهمید، کار تمام است؛ يعنى فرار مى

ت )فرق روشن شود. وساوس چه در باب اعتقادات، چه اخالقیّات و چه عبادا

 کند(.نمى

 گفتگوى حضرت عیسى علیه السّالم با ابلیس

اى از وسوسه در باب اعتقادات است که شیطان از پیغمبران نیز طمع رشته

 برد منتها به آنها دستبردى ندارد.نمى

مروى است که: »شیطان جلو مسیح علیه الساّلم ممثّل شد در حالى که  -1

روح اللّه! اگر از اين کوه بیفتى خداى حضرت در قلّه کوهى بود. گفت: يا 

 تواند تو را نگهدارد؟تو مى

 گفت: البتّه.

گر نگهدار من آن است که 

 دانممن مى
 

شیشه را در کنف سنگ نگه 

 داردمى
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 گويى خودت را پرت کن تا خدايت تو را نگهدارد.گفت اگر راست مى

الطه و غلط کارى است عیسى علیه الساّلم دانست که وسوسه اين ملعون، مغ

 گويى خدايم را امتحان کنم؟لذا فرمود: ملعون! مى

 خود اين حرف غلط و شیطانى است. من يقین دارم خدايم

 89استعاذه، ص: 

تواند يا نه، خودم را پرت تواند، حاال براى اينكه خدايم را امتحان کنم مىمى

مرا نهى فرموده  کنم؟! ديگر آنكه همان کسى که مرا آفريده، از اين کار

است. خودکشى و انتحار حرام است. بلى اگر بدون اختیارت بیفتى و اراده 

 92دارد«.حق تعلّق بگیرد که تو زنده بمانى تو را نگاه مى

مروى است که: »بار ديگر شیطان به مسیح علیه السّالم گفت: يا روح اللّه!  -2

ايى که از امور نهانى کنى! تويى آن خدتويى آن خدايى که مرده را زنده مى

 دهى و ...؟!خبر مى

 گويى؟فورا حضرت مسیح او را نهیب کرد: ملعون! چه مى

 
 ) با اندكى تفاوت(.271/ 14بحار األنوار:  -(1)  92
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 کند و ...اى که خداى عالم به دعاى من او )مرده( را زنده مىمنم آن بنده

هايش را رد کرد، وقتى که حضرت عیسى مسیح علیه الساّلم تمام اين وسوسه

 93ح علیه الساّلم فرار کرد«.اى زد و از پیش مسیشیطان نعره

اندازد لیكن به نور ذکر خدا اين قسم وساوس اعتقادى به دل اهل تقوا مى

فهمد وسوسه شیطان است؛ مثال چرا اين جوان مرد؟ چرا گدا شد؟ و ... از مى

اين قسم تا طرف را در حكمت الهى به شك بیندازد تا به اصل مبدأ شك 

گويد: »استغفر اللّه! من کوچكتر از است، مى بیندازد؛ امّا آنكه مؤمن متذکّر

حكمت، خلق شده آنم که از حكمت الهى سر درآورم« نه اينكه چیزى بى

 باشد.

______________________________ 
 )با اندکى تفاوت(. 271/ 14بحار األنوار:  -(1)

 .270همان:  -(2)

 90استعاذه، ص: 

 علیه الساّلمهاى شیطان در قضیّه حضرت ابراهیم وسوسه

 
 . 270همان:  -(2)  93
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در باب اعمال نیز هر متّقى بخواهد کار خیرى انجام دهد، شیطان آماده است 

کوشد بعدش آن کارى کند که اين خیر از او سر نزند و اگر انجام گرفت مى

را خراب کند. شخص را در عجب و رياکارى بیندازد. خالصه دشمن در 

 کار است.

 براى نمونه باز از پیغمبران عرض کنم:

ايد وقتى که به او امر شد ر قضیّه حضرت ابراهیم خلیل علیه الساّلم شنیدهد

که بايد پسرت را قربانى کنى آن هم جوانى چون اسماعیل به سنّ سیزده با 

 جمال ظاهرى و معنوى، ايمان و معرفت، او را به منى برد تا بكشد.

م علیه الساّلم شیطان به دست و پا افتاد، معلوم است اگر اين کار بشود ابراهی

 گذارد!رسد، چطور مىبه مقام خلّت مى

 نخستین کارى که کرد، شروع به وسوسه هاجر کرد و گفت:

رفت، چكاره تو »من پیرمردى را ديدم دست جوانى در دستش بود و مى

 است؟«.

 هاجر فرمود: »او همسر من بود«.

 «.خواهد سر پسرش را ببرّد!خواهد چه کند؟ مىدانى مىگفت: »مى
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هاجر فرمود: »ابراهیم هیچ وقت آزارش به کسى نرسیده چطور پسر خودش 

 کشد؟!«.را مى

 ابلیس گفت: »گمان کرده خدا به او امر کرده است«.

 91استعاذه، ص: 

اين مجلّله تا فهمید وسوسه ابلیس است گفت: »ملعون! برو اگر امر خداست 

 عیبى ندارد«.

شود کى سست است و کى مردانه.  بلى شیطان براى امتحان است تا معلوم

کى ايمان به خدا و روز جزا دارد و کى در شك است؛ چنانچه صريحا در 

 فرمايد:قرآن مجید مى

»... براى اينكه بدانیم کى به آخرت ايمان دارد، از کسى که در آن در شك 

 94است«.

اش بلى هاجر زن است لیكن چه قدرت و مردانگى است، با اينكه پسر يگانه

هم چه پسرى با چه جمال و چه مكارم اخالقى، مع الوصف تا اسم خدا به  آن

 گويد: »اگر امر خداست سمعا و طاعة راضى هستم«.آيد مىمیان مى

 خواهى چه کنى؟«.شیطان آمد نزد ابراهیم علیه السّالم و گفت: »مى
 

94  (1)-\i  ِْن هَُو ِمْنها ف  .21سبأ:  E\ي َشكٍّ ...َو ما كاَن لَهُ َعلَْيِهْم ِمْن ُسْلطاٍن إاِله لِنَْعلََم َمْن يُْؤِمُن بِاْْلِخَرِة ِممه
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 خواهم او را بكشم«.فرمود: »مى

 گفت: »تقصیرى نكرده است«.

 است«.فرمود: »امر خد

شود و گويى سنّت مىگفت: »اى ابراهیم! اگر تو اين پسر را بكشى نمى

 کنند؟!«.ديگران نیز اين کار را مى

 فرمود: »امر خداست«.

 دهى که امر خدا نباشد؟«.گفت: »احتمال نمى

______________________________ 
مَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فِي وَ ما کانَ لَهُ عَلَیْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا لِنَعْلَ -(1)

 .21سبأ:  شَكٍّ ...

 92استعاذه، ص: 

جا بود که ابراهیم سنگى به سوى او پرتاب کرد و رمى جمرات به اين اين

 مناسبت سنّت گرديد.
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اى است از وساوس ابلیس. مؤمن بايد متذکّر باشد مبادا وساوس اينها نمونه

ست کند، خصوص در مورد انفاقات که چقدر سعى دارد اين ابلیس او را س

 امر واقع نگردد.

ابلیس سپس به جوان سیزده ساله جناب اسماعیل علیه السّالم متوجّه شد، 

دانى کرد. به او گفت: »آقازاده! مىکه پشت سر پدرش حرکت مىدرحالى

 برد؟«.پدرت تو را کجا مى

 فرمود: »نه«.

 بح کند«.خواهد تو را ذگفت: »مى

 کند؟«.فرمود: »چگونه پدرم اين کار را مى

 گويد امر خداست«.گفت: »مى

 فرمود: »اگر امر خداست، جانم فداى امر خدا«.

کند؛ به پدرش استغاثه کرد: »پدر جان! اسماعیل ديد شیطان او را رها نمى

 کند؟«.ببین اين کیست که مرا رها نمى

 95او را رمى فرمود. فرمود: »اين شیطان است«، اسماعیل هم

 
 . 556/ 2مستدرك:   -(1)  95
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 لزوم رمى شیطان در همه جا

آقاى حاجى! تو که به حضرت ابراهیم علیه الساّلم اقتدا کردى و رمى 

 جمرات نمودى، يك عمر بايد رمى شیطان کنى، نه اينكه

______________________________ 
 .556/ 2مستدرك:  -(1)

 93استعاذه، ص: 

 منحصر به همان مناسك حج باشد.

 ست آن مردى که در موارد خودش، رمى شیطان کند؟کجا

کیست که مردانه در مقابل شیطان بايستد؟ در حال خشم، خوددارى کند. 

 هنگام فوران شهوات حرام، جلو خودش را بگیرد؟

خواهد کار خیرى انجام دهد، شیطان به زبان ديگرى شود انسان مىگاه مى

ايستد و هیچ کدام را هم مى بینید طرفگويد: فالن کار بهتر است، مىمى

 دهد.انجام نمى

مروى است: »وقتى که حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهما الساّلم هر دو براى 

اطاعت امر پروردگار حاضر شدند، پدر براى قربانى کردن فرزند عزيزش و 

http://www.i20.ir/


115 

 i20.irwww.     شهید دستغیب  )پناهنده شدن به خدا(استعاذهکتاب 

پسر هم براى فدا شدن و پدر پیر صورت جوانش را به خاك نهاد و کارد تیز 

، مالئكه حیران شدند و بین خود گفتگو کردند که پسر به گلويش گذاشت

 باالتر است يا پدر؟

طور حاضر شده میوه دلش را قربانى کند يا پسر که حاضر شده پدرى که اين

امتحان خودش  96وَ فَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ در عنفوان شباب، جانش را بدهد لیكن

 کشته نشود«. را داد و تقدير الهى بر اين بود که اسماعیل

پس اى مؤمن! حضرت ابراهیم علیه الساّلم از جان فرزندش گذشت و 

نظر کرد، تو هم از يك مس به اسماعیل از جان خودش در راه خدا صرف

 نظر کن. مقاماتاجنبیّه و نظر حرام و لقمه حرامى صرف

______________________________ 
 .107صافّات:  -(1)

 94استعاذه، ص: 

شود«. به شود: »نابرده رنج گنج میسّر نمىو درجات الهى که مفت نمىمعنوى 

خواست من و شما و ديگران نیست. هرکس کار زشتى کرد، جزا داده 

 97شود.مى

 
 . 107صافّات:  -(1)  96

97  (1)-\i ... لَْيَس بِأَمانِيُِّكْم َو ال أَمانِيِّ أَْهِل اْلِكتاِب َمْن يَْعَمْل ُسوءاً يُْجَز ِبِه\E :نساء 

123 . 
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خواهد تا برسى به مقام عباد اللّه خواهد. مجاهده و کفّ نفس مىعمل مى

 الصالحین و جلیس انبیاى مقرّبین شوى.

 یه السّالمگريستن حضرت ابراهیم عل

برد و معلوم شد که حكم نسخ مروى است وقتى که ابراهیم ديد کارد نمى

خیلى متأثّر شد و گريه کرد. جبرئیل نازل شد و پرسید چرا  98شده است،

 شود قابل نبودم«.گريانى؟ فرمود: »معلوم مى

به او گفت: »مصلحت در مقدّمات بود که آن را انجام دادى و از عهده 

دى«. آنگاه براى آنكه دلش بسوزد و اجر کشته شدن فرزند امتحان برآم

 داشته باشد، جبرئیل مصايب حسین علیه السّالم را برايش خواند.

______________________________ 
 نساء: لَیْسَ بِأَمانِیِّكُمْ وَ ال أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ ... -(1)

123 . 

بنا بر اقوالى که در اين مورد است، يا نسخ حكم قبلى، يا بداء و يا امر  -(2)

 امتحانى است و حق در مسأله همان امر امتحانى است؛ چنانچه از آيه شريفه:

 شود.استفاده مى قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا

 
ْقَت  i\امر امتحانى است و حق در مسأله همان امر امتحانى است؛ چنانچه از آيه شريفه:بنا بر اقوالى كه در اين مورد است، يا نسخ حكم قبلى، يا بداء و يا  -(2)  98 قَْد َصده

ْؤيا  شود.استفاده مى E\الرُّ
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 95استعاذه، ص: 

 جلسه دوازدهم: حقیقت استعاذه

 99هُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّیْطانِ تَذَکَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ.إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّ

اى که عنوان بحث است دقّت کند و در دقايقى اگر کسى در اين آيه شريفه

که در آن ذکر شده، غور نمايد، خواهد فهمید که حقیقت استعاذه در همین 

 آيه شريفه است.

رست شدند، از دار شیطان فرار کسانى که هواپرستى را کنار گذاشتند و خداپ

 اند.کرده به دار رحمان رفته

کسانى که شیطان در دلشان نیست بلكه بیرون است، هنگامى که اطراف 

زند تا دستبردى کند، چون در دار رحمان است ياد خدا قلبشان چرخى مى

فهمد وسوسه شیطان است و آن کند، فورا برق روشنى، جستن کرده و مىمى

 نمايد.را ترك مى

______________________________ 
 .201اعراف:  -(1)

 96استعاذه، ص: 

 
 .201اعراف:  -(1)  99
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کند: حضرت امام زين العابدين علیه السّالم در دعاى صحیفه عرض مى

»پروردگارا! هنگامى که ما به دو موضوع میل کرديم که يكى از آن مورد 

ى خشنودى تو و ديگرى مورد خشم تو است، در يكى رضاى تو و در ديگر

سخط تو است، تو دل ما را بگردان از آنچه ناخشنودى تو در آن است به 

 100آنچه خشنودى تو در اوست«.

گردد لیكن اگر کسى هنوز اهل آرى تا خدا دل را متوجّه کرد، شخص برمى

تقوا نشده شیطان در دلش حكومت دارد. چنین کسى تذکّر و ياد خدا 

گذارد او بفهمد که چه مىکردنش فايده ندارد. شیطان غالب است چطور 

 کند. ناچارم براى روشن شدن مطلب حكايتى عرض کنم.مى

 غفلت صاحبخانه و زيرکى دزد

سوخت، شبى در ها شمع و پیه مىگويند در زمان سابق که هنوز در خانه

آورى چیزها اى، دزدى راه پیدا کرد و داخل حجره شده سرگرم جمعخانه

 شد.

 احتمال داد دزد در خانه باشد.صاحبخانه صداى پا شنید و 

 
 (. 60 -59و اذا هممنا بهّمين يرضيك احدهما عنّا و يسخطك اْلخر علينا فمل بنا الى ما يرضيك عنّا) صحيفه سّجاديّه/ دعاى نهم:  -(1)  100
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از جا بلند شد و خواست شمع را روشن کند، دزد تا فهمید صاحبخانه بلند 

 شده پشت سرش ايستاد، تا چراغ يا شمع را

______________________________ 
و اذا هممنا بهمّین يرضیك احدهما عنّا و يسخطك اآلخر علینا فمل بنا  -(1)

 (.60 -59فه سجّاديّه/ دعاى نهم: الى ما يرضیك عنّا )صحی

 97استعاذه، ص: 

 خواست روشن کند آهسته فوتى کرد و آن را خاموش کرد.

مرتبه دوّم که خواست چراغ را روشن کند، آهسته دستش را به آب دهان 

 مرطوب کرد و فتیله را تر کرد که اصال نگیرد.

د، به خیال کنصاحبخانه نادان نفهمید که کسى هست که اين کارها را مى

خودش نسیمى بود که نگذاشته چراغ روشن شود. باألخره چون ديد چراغ 

آيد آرام خوابید و دزد هم به خوبى شود و ديگر صداى پا هم نمىروشن نمى

 کار خودش را کرد و رفت.

يقین بدانید در عالم معنا هم همین است. اگر شیطان در دل جا کرد، کجا 

ذکّر، مال اهل تقواست. اگر تقوا نباشد، هزار گذارد کسى متذکّر شود. تمى

 شود.تذکّر هم پیش بیايد مبصر نمى
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ها هنگام غضب، صد تذکّر هم پیش بیايد بینید در جدالها و منازعهنمى

 فهمد. در دام شیطان است. در دلش جا کرده است.نمى

را هرچه در آن برايش اسم خدا و پیغمبر و امام را بیاورند فايده ندارد؛ زي

 گذارد ياد خدا او را متذکّر کند؛ چون تقوا ندارد.شیطان نمى

 لزوم ترك جدال

که پیغمبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود: »کسى که جدال نكند درحالى

کنم اى در بهترين جاهاى بهشت براى او ضمانت مىحق با او باشد، من خانه

 و اگر غیر محق است و جدال را ترك کند، من

 98تعاذه، ص: اس

 101ترين مراتب بهشت«.اى در پستضامنم براى او خانه

تواند جدال را ترك کند؟ وقتى که هواپرست نباشد وگرنه شیطان کى مى

 گذارد. اگر در همین حال بمیرد در صف بندگان ابلیس است.نمى

کردى، در خانه که همین نماز هم که معلوم نیست به امر کى حرکت مى

شود؟ آمدى آيا به امر خدا مىجنبیدى، در مسجد مىبلیس مىبودى به امر ا

 
 . 138/ 2بحار األنوار:  -(1)  101
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امر شده براى خدا از خودخواهى بگذر، جدال را ترك کن تا ملكه تقوا 

 گردد.نصیبت شود، آنگاه سبب بصیرت و نجات مى

 داستان ذو الكفل و شیطان

باشد و که از پیغمبران سلف مى -در بحار األنوار در وجه تسمیه »ذو الكفل«

 -باشددر قرآن مجید هم از او نام برده است و قبر شريفش نزديكى حلّه مى

 چنین روايت شده است:

...  »پیش از او پیغمبرى بود به نام يسع که در قرآن مجید هم نام او برده شده:

 102وَ الْیَسَعَ وَ ذَا الْكِفْلِ ....

ت: ذو الكفل از اصحاب و حوارى يسع بود. اواخر عمرش به اصحابش گف

کنم بین خود و خدا بپذيريد، وصى من هر کدامتان عهدى که با شما مى

خواهید بود. عهد من اين است که هنگام خشم، خودتان را بگیريد و متابعت 

 شیطان نكنید.

______________________________ 
 .138/ 2بحار األنوار:  -(1)

 .48ص:  -(2)
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 99استعاذه، ص: 

نان داشت قول داد و عهد کرد که هیچ وقت جناب ذو الكفل از خود اطمی

غضب شیطانى نكنم. اين بود که به منصب نبوّت رسید و امتحاناتى هم 

برايش پیش آوردند و خوب از عهده برآمد. اين را هم بدانید هرکس در هر 

آورد. ذو الكفل هم چون راهى خواست مستقر شود، شیطان بیشتر فشار مى

ند، بیشتر اسباب خشم را برايش پیش عهد کرده بود خشم شیطانى نك

 کرد.آورد لیكن آن جناب هم چون کوهى ايستادگى مىمى

هايش دورش جمع شدند، گفت: من از دست اى زد و بچّهروزى شیطان نعره

کنم او را خشمناك کنم تا خالف عهدش ام هرچه مىذو الكفل عاجز شده

 توانم.بشود نمى

ضرم و او را غضبناك خواهم کرد و شیطانكى به نام ابیض گفت: من حا

 باألخره مأموريت را به او داد.

خوابید و تمام سرگرم از خصوصیّات اين پیغمبر اين بود که شب اصال نمى

ذکر و ياد خدا بود. روز هم تا قبل از ظهر، سرگرم کارهاى شخصى و مردم 

 .شدخوابید و دوباره عصر سرگرم کارهاى مردم مىبود و قبل از ظهر مى

 هنگامى که قبل از ظهر خوابیده بود، شیطانك در را کوبید.
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 دربان گفت: چكار دارى؟ گفت: مرافعه دارم. دربان به او گفت:

 فردا صبح بیا اينك ذو الكفل خوابیده است.

توانم فردا شیطانك صدايش را با فرياد بلند کرد که راهم دور است نمى

 بیايم.

 100استعاذه، ص: 

ل از صداى فرياد بیدار شد و آمد با کمال خونسردى فرمود: باألخره ذو الكف

 کنم.برو به مدّعى علیه خود بگو فردا بیايد، من هم به کارتان رسیدگى مى

آيد. فرمود: اين انگشتر مرا ببر براى نشانه به او بگو ذو الكفل گفت: او نمى

 طلبد و ذو الكفل آن روز را نتوانست خواب رود.تو را مى

رفت و فردا همان وقتى که ذو الكفل تازه خوابیده بود باز آمد و شیطانك 

 مثل روز گذشته بناى داد و فرياد را گذاشت.

باألخره ذو الكفل باز بیدار شد و با کمال خونسردى و ماليمت او را رد کرد 

 اى نوشت به او داد که برود و مدّعى خود را بیاورد.و نامه

به خواب نرفت و شب را هم به عبادت  ابیض رفت و آن روز هم ذو الكفل

 بیدار بود.
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روز است نخوابیده ببینید چقدر طبعا بايد روز سوّم است کسى که سه شبانه

 مستعد خشم باشد.

شیطانك همان موقع خواب ذو الكفل آمد و قال و مقال راه انداخت و گفت 

 ات را بردم قبول نكرد حاضر شود.نامه

کرد بلكه او را عصبانى کند. ا مرتّب بلند مىو در محضر ذو الكفل صدايش ر

 شود.بالجمله گفت: اگر خودت همین حاال بیايى کار من اصالح مى

 طور رسیده که به قدرى آفتاب سوزان بودهدر روايت اين

 101استعاذه، ص: 

شد. حاال چقدر بايد جوش و انداختند بريان مىکه اگر تكه گوشتى را مى

 خروش بزند؟!

سیار خوب! برويم. در آن هواى گرم مقدارى راه که آمدند، فرمود: ب

اى زد و فرار شیطانك ديد محال است بتواند او را به خشم بیاورد، نعره

 103کرد«.

 تقوااثر بودن تذکّر در دل انسان بىبى

 
 . 405 -404/ 13بحار األنوار:  -(1)  103
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 کند.شود تذکّر در دلى که تقوا ندارد، بدترش مىگاه مى

عون شقى ابن زياد هنگامى که سر ايد ملکند. نشنیدهاش را آشكار مىزندقه

مقدّس ابى عبد اللّه الحسین علیه السّالم را به دست گرفته بود، قطره خونى از 

آن چكید و رانش را سوراخ کرد. سر را به زمین گذاشت و با چوبى که به 

 دست داشت جسارتها کرد.

ى اللّه زيد بن ارقم گواهى داد که: »ابن زياد! من خود مكرّر ديدم پیغمبر صلّ

شود؟!( امّا بوسید )تذکّرى از اين باالتر مىعلیه و آله اين لب و دندانها را مى

 اين بدبخت به جاى اينكه تذکّرى پیدا کند، گفت:

کشتم و باألخره او را از اى وگرنه تو را مىچه حیف که پیر و خرفت شده

 مجلس بیرون کرد«.

هايى که کور و کرند، چنینند اين حقیقت اختصاص به ابن زياد ندارد، همه آن

 کند عوض اينكه مبصر شوند.تذکّر، کوريشان را بیشتر مى

______________________________ 
 .405 -404/ 13بحار األنوار:  -(1)

 102استعاذه، ص: 
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 جلسه سیزدهم: ملكه تقوا؛ حاصل تمرين و مداومت

 104 الشَّیْطانِ تَذَکَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ.إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ

تواند چیزى بخواند و گذارند، نمىروز نخست که بچّه را به مدرسه مى

بنويسد بلكه اوايل کار براى او نهايت سختى و مشقّت را هم دارد لیكن به 

اش تدريج پس از اينكه به خواندن و نوشتن مأنوس شد و عادت کرد ملكه

 ديگر برايش سختى ندارد. شود ومى

عین اين حقیقت را در معناى تقوا بیاوريد اهل تقوا شدن موقوف است به 

ترك گناه. بشر بايد مكرّر در مكرّر ترك گناه کند؛ مثل بچّه چطور از اوّل 

خواست بنويسد برايش سخت بود لیكن پس از تمرين، آسان وقتى که مى

 کرد.شد و عادت مىمى

 کمسختى ترك گناه بسازد و کفّ نفس کند، کم انسان هم اگر با

______________________________ 
 .201اعراف:  -(1)

 103استعاذه، ص: 
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فرمايد که از آثارش پس از مدّتى ممارست، خدا نورى در دلش روشن مى

گیرد که ديگر سهولت ترك گناه است؛ مثال به قدرى زبانش را از دروغ مى

 دهند تا دروغى بگويد، نخواهد گفت.اگر عالمى را به او ب

همان گناهى که ترك کردنش زحمت داشت، اينك انجام دادنش برايش 

کنى که هر گناهى را به آسانى ترك اى پیدا مىنهايت سختى را دارد. قوّه

 برى.شود و لذّت مىکنى، دلت خنك مىمى

 دگر لذّت نفس لذّت ندانى  اگر لذّت ترك لذّت بدانى

   

 

 105دارد براى شما کفر و فسوق و نافرمانى را«.ى »خداست که زشت مىبل

 آيد:رسد که طبعا از گناه بدش مىکارش به جايى مى

»خداوند مكروه داشت در نفس شما که دشمن بداريد کفر و گناه و سرکشى 

 را«.

رسد که گناه از هر تلخى در کامش تلختر و از بلى انسان کارش به جايى مى

 شود، هر نوع گناهى، نه گناه خاص.تر مىنظرش زشت هر زشتى در

 
105  (1)-\i  َهَ إَِلْيُكُم اْلُكْفَر َو اْلفُُسوق يماَن َو َزيهنَهُ فِي قُلُوبُِكْم َو َكره َ َحبهَب إِلَْيُكُم اْْلِ  .7حجرات:  E\ياَن ... َو اْلِعصْ ... َو لِكنه ّللاه
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کند بلكه اين هم مراتب در اثر تكرار و مراقبت است که ملكه تقوا پیدا مى

 دارد.

______________________________ 
كُمُ الْكُفْرَ ... وَ لكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَیْكُمُ الْإِيمانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ کَرَّهَ إِلَیْ -(1)

 .7حجرات:  وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْیانَ ...

 104استعاذه، ص: 

 ملكه ترك مشتبهات

رود و ملكه ترك ملكه ترك حرام که نصیب گرديد، قدمى جلوتر مى

کند بلكه از چیزى گردد؛ يعنى نه تنها از حرام فرار مىمشتبهات نصیبش مى

کند شايد جا احتیاط مىند. اينککه ممكن است حرام باشد نیز پرهیز مى

 106حرام باشد: »اخوك دينك فاحتط لدينك«.

دهد خدا راضى نباشد. لذا خواهد بزند احتمال مىگاهى حرفى که مى

 گیرد. شايد اين حرف خالف واقع باشد.خودش را مى

 شود.کم ملكه ترك مشتبهات در او پیدا مىکم

 ترك مكروهات مرتبه عالى تقوا

 
 . 258/ 2بحار األنوار:  -(1)  106
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کند و هر مستحبّى رسد که هر مكروهى را هم ترك مىايى مىبعد کار به ج

گويد اينكه مستحبّ است يا مگر نه دهد، ديگر نمىرا که بتواند انجام مى

ترك مكروه جايز است؛ چون آن نهى کراهتى هم يك نوع قذارت معنوى 

هرحال در اثر ممارست، قوّه ترك مكروه شد؛ بهدارد وگرنه از آن نهى نمى

 گردد.او ايجاد مى نیز در

 ترك مباح براى ترك حرام

 کند از ترسرسد که مباح را ترك مىبلكه کار به جايى مى

______________________________ 
 .258/ 2بحار األنوار:  -(1)

 105استعاذه، ص: 

اينكه مبادا به ترك واجب برسد؛ مثال نشستن تا نیمه شب مباح است و بعد 

پر کردن مباح است لیكن با شكم پر در اين وقت دير هم شكم را از طعام 

دهى از تو فوت شود؟ چه شود؟ آيا احتمال نمىخوابیدن، نماز صبح چه مى

اى پیدا کنى که از ترس اينكه مبادا گردد؟ تو بايد قوّهمحرومیّتى نصیبت مى

 واجبى از تو فوت شود، مباح را هم ترك کنى.

 روزى ده شاهى براى ماه رمضان
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فیقى داشتیم شاطر نانوايى و کارگر روزمزد بود و ماه مبارك رمضان هم در ر

 گفت:آن ايّام مصادف با تابستان بود. مى

توانم روزه بگیرم، اين »چون من شاطر هستم و فصل گرما کنار تنور نمى

گذارم براى يك است که در يازده ماه ديگر سال، روزى ده شاهى کنار مى

م کار کنم«؛ يعنى خرج کردن اين ده شاهى در هر ماه رمضانم که نخواه

باشد امّا اگر شخص باتقوا شد، اين مباح را مرتكب روز؛ مثال مباح مى

 شود که مبادا روزه ماه رمضان از او فوت گردد.نمى

روايتى به خاطرم آمد که مضمونش اين است که: »شخصى خدمت امام علیه 

فالن محل سردسیر که برف زياد کند: مسافرتى کردم به الساّلم عرض مى

آيد، در وقتى که برف تمام صحرا را گرفته بود و براى نماز آبى نیافتم که مى

 وضو بگیرم و نه خاکى که به آن تیمم کنم، تكلیف من چیست؟«.

 106استعاذه، ص: 

روى؟ سفرى امام علیه السّالم او را عتاب فرمود که: »براى چه به اين سفر مى

دانى اگر از توانى واجب مهمّ الهى را انجام دهى«. تو که مىکه سبب شود ن

شود، بايد تقوا داشته باشى؛ يعنى اصال از اين اين راه بروى نمازت فوت مى

 راه نروى.
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در مجلسى که رفتنش مباح است لیكن خطر دارد، ممكن است گرفتار 

به اين  گناهى شوى، پس از اوّل مواظب باش. تقوايى که مبادا بر اثر اقدام

 مباح يا حتّى مستحب، واجبى از تو ترك يا حرامى از تو سرزند.

تقوا ولى آنكه مرحله کامل تقوا را داراست اينها براى اشخاص ضعیف و کم

نگرد که خواهد برود، آخرش را مىافتد. جايى را که مىگاه به تله نمىهیچ

 شود:به کجا منتهى مى

 107.اى است«»مرد آخر بین، مبارك بنده

اندازد که افكند. در دلش مىبسیار مباحاتى است که انسان را به حرام مى

اى در وضع ماديش بدهد. بلى اين کار مستحب يا مباح است لیكن توسعه

انديشد که به چه پیشامدهايى بیند. با خود مىاهل تقوا لوازمش را هم مى

کنى. ى مىگردد. در همین ساختمان، بهترين اسراف و تبذيرهايدچار مى

گذارى و ديگر نمايى. خرجهاى واجب را کنار مىعمرت را به چه تلف مى

شوى. از همه گذشته، رسى. دچار قرض و زحمت مىبه رحم فقیرت نمى

 اش در فكررود، همهديگر حضور قلبت در نماز از بین مى

______________________________ 
 .19مثنوى معنوى/ دفتر اول:  -(1)

 
 .19مثنوى معنوى/ دفتر اول:   -(1)  107
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 107، ص: استعاذه

 گرفتاريهاى ساختمان هستى.

شود. اين براى نمونه بود که ذکر کردم. همین مباح منجر به قطع رحم مى

دارد، حرام اندر همین ساختمان مستحب يا مباح او را به قرض ربوى وامى

 حرام.

مثال ديگر: مزاح و شوخى مباح، گاهى به غرض صحیح مستحبّ است لیكن 

خواست مستحبّى انجام دهد به شود، مىت مىبیند گاهى طرف ناراحمى

ايذاى مؤمن کشید که حرام قطعى است؛ بنابراين، باتقوا باش؛ يعنى از اين 

نظر کن تا به حرام نیفتى و توسعه در وضع مادّى يا شوخى و مزاح، صرف

 مبادا دلى را بشكنى.

 پس تقوا سه مرتبه شد:

 اوّل: قوّه ترك گناه.

 ت و مكروهات.دوّم: قوّه ترك مشتبها

 سوّم: قوّه ترك مباحاتى که ممكن است به فعل حرام يا ترك واجب بكشد.

 108استعاذه، ص: 
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 جلسه چهاردهم: تذکّر؛ دوّمین رکن استعاذه

 108إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّیْطانِ تَذَکَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ.

 »تذکّر« است؛ يعنى ياد خود آوردن. رکنّ دوّم استعاذه،

 کسى که اهل تقوا شد؛ يعنى شیطان در دلش حكومت ندارد.

عرض کردم اگر حكومت داشت، ديگر استعاذه معنا ندارد. حاال اگر با تقوا 

 چرخد که راهى پیدا کند.بود، شیطان دور دلش مى

کند، دام شود، به مجرّد تذکّر، برق رحمت جستنى مىصاحب تقوا متذکّر مى

 ماند.شناسد و محفوظ مىابلیس را مى

 حاال ببینیم مقصود از تذکّرى که در اين آيه شريفه است چیست؟

 چقدر روايت در تفسیر اين آيه شريفه از حضرت باقر و

______________________________ 
 .201اعراف:  -(1)

 109استعاذه، ص: 

 
 .201اعراف:  -(1)  108
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اش اين است سیده و خالصهحضرت صادق علیهما الساّلم در تفسیر برهان ر

کند، طائف ابلیس به دلش وسوسه که: »شخص مؤمن ناگهان خیال گناه مى

کند؛ امّا يك دفعه ياد خدا کرده گناه را ترك انجام گناه را القا مى

 109کند«.مى

کند. از آن ذکر خدا هم مراتب دارد و نسبت به موارد و مصاديقش فرق مى

که آن را دشمن القا کرده است و مخالفتش  جمله در خیال گناه بايد بداند

عقال واجب است »مگر نه پروردگار عالم به من عهد فرمود که شیطان را 

وفا باشم. عهد کردم که عبد الرحمن باشم نه عبد پس من نبايد بى 110نپرستم«

الشیطان، پس خیال گناه را بايد برطبق عهدم مخالفت کنم؛ زيرا اگر خیاالت 

 کنم، جز هالکت و گمراهى چیزى نیست. شیطانى را پیروى

 111کنید؟«.»و هر آينه گمراه ساخت از شما گروهى بسیار را، آيا تعقّل نمى

فرمايد: »حكم قطعى الهى است، هرکس او را تر مىو در آيه ديگر صريح

 112کشاند«.کند و او را به عذاب دوزخ مىپیروى کرد گمراهش مى

 
 با اندكى اختالف(. 56/ 2ان الرجل يهم بالذنب فيذكر ّللّا فيضعه) تفسير برهان:  -(1)  109

110  (2)-\i  ْْيطاَن ِإنههُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِين  أَ لَْم أَْعهَْد إِلَْيُكْم يا بَنِي آَدَم أَْن ال تَع  .60يس:  E\بُُدوا الشه

111  (3)-\i  ََو لَقَْد أََضله ِمْنُكْم ِجبِاّلً َكثِيراً أَ َفلَْم تَُكونُوا تَْعقِلُون\E  :62يس. 

112  (4)-\i هُ َفأَنههُ يُِضلُّهُ َو يَْهِديِه إِلى ِعيرِ َعذاِب ا ُكتَِب َعلَْيِه أَنههُ َمْن تََواله  .4حج:  E\لسه
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______________________________ 
با اندکى  56/ 2ان الرجل يهم بالذنب فیذکر اللّه فیضعه )تفسیر برهان:  -(1)

 اختالف(.

يس:  أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّیْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ -(2)

60 . 

 .62يس:  مْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَوَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا کَثِیراً أَ فَلَ -(3)

 .4حج:  عَذابِ السَّعِیرِ کُتِبَ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَ يَهْدِيهِ إِلى -(4)

 110استعاذه، ص: 

بلى اگر اين خیال شیطانى را پیروى کرد، وسوسه را اعتنا نمود، گمراهش 

 د.کشانکند و او را به جهنّم مىمى

 دفع وسوسه با تذکّر

خواهد جايى در دل باز کند؛ امّا صاحب تقوا خبرهاى الهى وسوسه ابلیس مى

شود. من حاال اين گناه را مرتكب شدم بعد با دورى از رحمت را متذکّر مى

 خدا چه کنم؟!

 کنى.ممكن است دوباره وسوسه کند که بعد توبه مى
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ام پذيرفته م و از کجا توبهدهد از کجا که موفّق به توبه شوپاسخش مى

 گذارد شیطان در دلش حكومتى پیدا کند.گردد؟ خالصه تذکّر نمى

اندازد که اين گناه صغیره است؛ امّا شخص متذکّر، گاهى به دلش مى

 دهد که مخالفت امر خدا در هر حال کبیره است.پاسخش مى

را نكردى، شود که اگر اين کار گاهى از راه تهديد در خیال شخص وارد مى

 گردد:شود و يا اگر کردى فالن و بهمان مىچنین و چنان مى

 113ترساند«.»اين است و جز اين نیست که شیطان دوستانش را مى

 ها ازشود که اين وسوسهلیكن شخص متّقى متذکّر مى

______________________________ 
 .175آل عمران:  ...إِنَّما ذلِكُمُ الشَّیْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِیاءَهُ  -(1)

 111استعاذه، ص: 

 شیطان است و نبايد از او ترسید بلكه تنها بايد از خدا بترسید:

 114»و تنها از من بترسید اگر ايمان داريد«.

 
113  (1)-\i ... ُُف أَْوِلياَءه  . 175آل عمران:  E\إِنهما ذلُِكُم الشهْيطاُن يَُخوِّ

114  (1)-\i  ََو خافُوِن إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِين ...\E  :175آل عمران . 
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خوانى و از اين قبیل، شخص را مغرور گرى و روضهگاهى هم از راه شیعه

تى از تو سرزده و اى، چه خیراکند. بلى تو بحمد اللّه چند سفر کربال رفتهمى

 کند.... يقینا حسین علیه الساّلم تو را شفاعت مى

تو هم به او پاسخ بده، اگر من گناه کنم شفیع از من ناراضى است، اين گناه 

 شود.حجابى بین من و حسین علیه الساّلم مى

شود. من به داند که به واسطه يك گناه چقدر از شفیعانش دور مىخدا مى

شفاعت حسین علیه الساّلم، مرتكب گناهى شوم که مرا از غرور رسیدن به 

 شفاعت حسین علیه السّالم شايد محروم گرداند؟!

گويد نه اينكه از خارج احتیاجى به البتّه اينها را صاحب تقوا به خودش مى

واعظى باشد. واعظ خارجى وقتى مؤثّر است که شخص، واعظ داخلى داشته 

 باشد.

مايد: »سعادتمند کسى است که واعظى در وجود فرعلى علیه الساّلم مى

 خودش باشد«.

 وسوسه شیطان هنگام خشم

 شود.آيد انسانى در محاوراتش خشمگین مىگاهى پیش مى
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 کند تالفى کن؛ ولى فوراگويد، شیطان القا مىطرف کلمه تندى مى

______________________________ 
 .175آل عمران:  نِینَ... وَ خافُونِ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِ -(1)

 112استعاذه، ص: 

گويد: او بد کرد، اگر من هم بد بكنم، فحش شود. عقلش مىمتذکّر مى

بدهم، پس فرق من و او چیست؟ او از ابلیس پیروى کرد، من هم اگر بكنم 

 شوم.مثل او مى

 فرمايد:شود که پاسخ غلط را بايد مطابق دستور خدا بدهد که مىمتذکّر مى

 115 إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَالماً.... وَ

 گويند«.کنند، سخن به سلم مى»هنگامى که جاهالن با آنان مخاطبه مى

اگر توانست به اين تذکّرات، جلو وساوس ابلیس را بگیرد، فبها وگرنه يكى 

 اين بگو و يكى آن و باألخره با هم گالويز شدن و ...

  سرچشمه شايد گرفتن به بیل
و لیكن چو پر شد نشايد به 

 116پیل

   
 

 . 63فرقان:  -(1)  115

 سعدى/ گلستان.  -(2)  116
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 از همان اوّل يك حرف بخور و دم نزن و قضیّه را خاتمه بده.

بینیم که چطور مردم گرفتار دامهاى ابلیسند، حتّى آنهايى که خود را حاال مى

شمارند، بر فرض که تقوا هم داشته باشند اگر تذکّر نباشد، در اهل تقوا مى

 افتند.دام ابلیس مى

در دلت بايد واعظى باشد که نصیحتت کند. اين قدر مغرور و بچّه صفت 

نباش. مرد کسى است که عاقبت کار را ببیند؛ مثال در همین مورد خشم، اگر 

 دلت را هم خنك کردى و هرچه خواستى

______________________________ 
 .63فرقان:  -(1)

 سعدى/ گلستان. -(2)

 113استعاذه، ص: 

کنى. چه چه آتشها که به همین دل خنك کردنها روشن مى کردى لیكن

 آيد.گناهانى که در اثر همین يك لحظه فرمانبرى شیطان پیش مى

 هر مؤمنى بايد در وجود خودش وسايل تذکّر داشته باشد.
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خواندند ها مىکرده و در آن قرآنبعضى از پیشینیان قبر خودشان را آماده مى

 باشد.براى اينكه ذکرى برايشان 

 گیرد؟!حزقیل از چه عبرت مى

مروى است: »پس از اينكه از حضرت داود علیه السّالم ترك اولى سر زد و 

رفت، به کوهى رسید و در آن کوه، ها و بیابانها گريان و ناالن مىدر کوه

 غارى بود که در آنجا پیغمبر عابدى به نام حزقیل جاى داشت.

را شنید، دانست حضرت داود علیه ها و حیوانات حزقیل چون صداى کوه

شدند( پس خواند، همه با او همناله مىالساّلم است )زيرا هنگامى که زبور مى

 دهى باال بیايم؟حضرت داود علیه السّالم گفت: اى حزقیل! رخصت مى

گفت: تو گنهكارى؟ حضرت داود علیه السّالم گريست. به حزقیل وحى 

اوالى او و از من طلب کن عافیت را  رسید که داود را سرزنش مكن بر ترك

شود. پس که هرکس را من به خودش واگذارم البتّه به خطايى مبتال مى

 حزقیل دست حضرت داود علیه السّالم را گرفت و به نزد خود برد.

 حضرت داود علیه السّالم گفت: اى حزقیل! هرگز اراده گناهى

 114استعاذه، ص: 
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 اى؟کرده

 گفت: نه.

 عجب در تو پیدا شده؟گفت: هرگز 

 گفت: نه.

 گفت: هرگز میل به دنیا و شهوات آن در خاطرت گذشته؟

 گفت: بلى.

 کنى؟پرسید: آن را به چه عالج مى

شوم و از آنچه در آن جاست عبرت گفت: به اندرون اين شكاف داخل مى

 گیرم.مى

حضرت داود علیه الساّلم با او داخل آن شكاف شد، ديد که تختى از آهن 

گذاشته شده است و بر روى آن استخوانهاى پوسیده است و لوحى از آن نزد 

 آهن تخت گذاشته شده است.

حضرت داود علیه الساّلم لوح را خواند، نوشته بود: من ارواى بن شلم، هزار 

سال پادشاهى کردم و هزار شهر بنا نمودم و هزار دختر را بكارت بردم و آخر 
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گاه من و مار و من و سنگ، بالش و تكیهکار من اين شد که خاك، فرش 

 117مور، همسايگان من است، پس کسى که مرا ببیند فريب دنیا نخورد«.

اين جريان سلطان و آن هم آخرش. بلى مؤمن بايد به خودش تلقین کند بر 

فرض که حرف شیطان و نفس و هوا را شنیدم و عقب دنیا و خوشیهايش 

 دويدم، اين سرگرمى تا

______________________________ 
 .153 -152عین الحیوة:  -(1)

 115استعاذه، ص: 

کجاست. اگر شخص، سرگرمى زيادى براى خودش دست و پا کرد، 

شوم، آخرش را هم میرد؟ من که هرچه جان بكنم مثل اين سلطان نمىنمى

 بینم.که مى

آنكه را خوابگه آخر به دو 

 مشتى خاك است
 

گو چه حاجت که بر افالك 

 ى ايوان راکش

   

 

 
 . 153 -152عين الحيوة:   -(1)  117
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شود. غرضم تذکّر است. اگر انسان خودش را رها کرد و تذکّر نداد، ول مى

اى شیطان را دنبال کند بلكه بايد بايد مانند کوه باشد نه مثل کاه که با وسوسه

 چشم از زرق و برق ظاهرش بپوشد و آخر کارش را ببیند.

 عبرت گرفتن از گورستان

وجود خودت باشد. اين قدر که در شرع مقدّس هرحال، بايد واعظى در به

براى زيارت اهل قبور سفارش شده، به خصوص قبر والدين براى چیست؟ از 

رسد، صدقه از هرجا بدهى آنها همین جا هم که فاتحه بخوانى به آنها مى

 فرمايد: »سر قبر پدرت برو که محلّ استجابت دعاست«.برند لیكن مىبهره مى

خود تو است که متذکّر شوى. پدرت نماند تو هم  عمده نفع آن براى

شوى. فريب دو روزه دنیا را نخور. نخواهى ماند. دير يا زود به او ملحق مى

 وساوس را به خودت راه نده و خالصه متذکّر باش.

 در حاالت صدّيقه کبرى فاطمه زهرا علیها السّالم دارد که: »پس از

 116استعاذه، ص: 
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لیه و آله در اثر سختیهايى که به او رسید، بیمار شد، مع پیغمبر صلّى اللّه ع

ها از امیر المؤمنین على علیه الساّلم اذن شنبهها و پنجالوصف دوشنبه

 118رفت«.گرفت و به احد بر سر قبر عمويش حمزه و شهداى احد مىمى

خود پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله هم در مرض موت با اينكه تب داشت و 

فرمود: »زير بغلم را بگیريد و مرا به قبرستان بقیع ست برود، باز مىتواننمى

 ببريد«.

 خداوندا! ما را هم اهل ذکر و تذکّر قرار ده!

______________________________ 
 )با اندکى اختالف(. 90/ 43بحار األنوار:  -(1)

 117استعاذه، ص: 

 گانه امورجلسه پانزدهم: اقسام سه

 119اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّیْطانِ تَذَکَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ. إِنَّ الَّذِينَ

شب گذشته در باب رکن دوّم از ارکان استعاذه تذکّراتى بیان گرديد. امشب 

 گردد.هم معناى ديگرى براى تذکّر در برابر وساوس ابلیس ذکر مى

 
 ) با اندكى اختالف(.90/ 43نوار: بحار األ -(1)  118

 .201اعراف:  -(1)  119
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صلّى اللّه علیه و آله مروى در حديث صحیحى که از خاتم االنبیاء محمّد 

اند اين است: »و إنّما االمور است و محدّثین عامّه و خاصّه آن را نقل کرده

 120ثالثة: امر بیّن رشده فیتّبع و امر بیّن غیّه فیجتنب و امر ... بین ذلك«.

گذرد که کارى را انجام يا ترك کند، از اين سه هايى که به قلب مىخاطره

 ا کارى است که خوب بودنقسم بیرون نیست: ي

______________________________ 
 .201اعراف:  -(1)

 .68/ 1اصول کافى:  -(2)

 118استعاذه، ص: 

اى است رحمانى و در آن رشد و صواب و صالح آن روشن است، خاطره

اى نیست، آن اى به قلبت گذشت که هیچ جاى شبههاست. اگر چنین خاطره

 یر و به مرحله عمل درآور، نظیر واجبى از واجبات.را دنبال کن و تصمیم بگ

اى است که انسان به شیطانى بودنش اطمینان دارد. اگر چنین است يا خاطره

 تَذَکَّرُوا ترديدى در ترکش نیست؛ يعنى پس از خاطره آن را اراده نكند

 
 . 68/ 1اصول كافى:  -(2)  120
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فهمد اين فهمد از شیطان است؛ چون به احكام الهى آشناست، مىمى

 فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ. کند:طره را رد مىگمراهى است، خا

هايى که انسان حیران است آيا از رحمان است يا قسم سوّم هم داريم؛ خاطره

 از شیطان؟

فهمد از کجا به قلب او گذشته است، در اين بیشتر مباحات که انسان نمى

 قبیل موارد چه بايد کرد؟

انند ياقوت سرخ، عزيزند. دل اند مآنهايى که مرتبه کامل تقوا را پیدا کرده

 کنند.روشنى دارند که به نور تقوا حس مى

گردد که اين کار خوب است يا بد. »مبصر« است و ترديدى دلش متوجّه مى

دهد؛ البتّه شود. در اين کار، نور يا ظلمت را تشخیص مىبرايش پیدا نمى

 شمار برايشان معلوم است.وظیفه آن عدّه انگشت

اند و مراتب نازله تقوا را دارند، که به اين حد از کمال نرسیدهولى اکثر خلق 

 تا يقین نكنند اين خاطره تَذَکَّرُوا اينها هم

 119استعاذه، ص: 
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کنند، هرچند ظاهرش کار خوبى است لیكن رحمانى است، آن را دنبال نمى

ممكن است خرابیهايى داشته باشد، به ايمانش صدمه بزند و او را در 

دانى اين لقمه حرام ى بیندازد »قف عند الشبهه« در جايى که نمىخطرهاي

است يا حالل، يا اين خاطره شیطانى است يا رحمانى، صبر کن تا مطمئن 

 شوى.

براى رفع حیرت، امورى در شرع مقدّس از ائمّه هدى علیهم الساّلم رسیده 

ى که که بايد به گوش اهل تقوا برسد و به آن عمل کنند. از جمله میزان

رسیده اين است: »هر کارى که ديدى نفست با آن موافق است بدان شیطانى 

 است وگرنه رحمانى«.

بعضى از کارهاست که میل نفس همراه آن است؛ مثال سفرى پیش آمده 

العاده از اين سفر شود که فوقداند رضاى خداست يا شیطان. گاه مىنمى

از ناحیه کثیفى است که  آيد، بداند که اصل القاى اين خاطرهخوشش مى

خواهد تو را در اين سفر به حرامى بیندازد يا واجبى از تو فوت شود؛ ولى مى

اگر ديدى نفست به آن مايل نیست، بدان رحمانى است و آن را بجا آور که 

 خوب است.

ضمنا بدانید اين میزان هم نه طورى است که مردمان عادى طبقش عمل 

 هواپرستى هستند، چكارشان به اين حقايق! کنند؛ چون اکثر خلق در رشته
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 استخاره، راهنما و درمان ترديد

 رواياتى هم رسیده که اگر بر سر دو راهى قرار گرفتى و

 120استعاذه، ص: 

ندانستى خاطره رحمانى است يا شیطانى، با »استخاره« از پروردگار عالم 

 گردد.مطلب روشن مى

من اللّه«. پروردگارا! من حیرانم و استخاره؛ يعنى طلب خیر؛ »طلب الخیرة 

دانم اين کار رضاى تو است يا نه، تو خود رضاى خويش را برايم پیش نمى

 آور؛ البتّه اين حالت، دعا الزم دارد، استخاره در حقیقت دعاست.

خواهد فالن معامله را اند. شخصى مىمسلمانان چقدر عادت زشتى پیدا کرده

برد خوب بیايد. اينكه منفعت فراوانى مىکند که اگر بكند استخاره مى

که عرض شد استخاره دعا است که خدا خیرش را استخاره نشد. درحالى

 برايش پیش آورد.

 استخاره امام حسین علیه الساّلم بر سر قبر پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله

علیه و آله  مانند ابى عبد اللّه الحسین علیه السّالم که بر سر قبر پیغمبر صلّى اللّه

آمد و پس از گريه فراوان، عرض کرد: »پروردگارا! تو شاهدى که من 
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خواهم امر به معروف و نهى از منكر کنم. تو رضاى خودت را براى من مى

 121پیش آور«.

اين بود که در عالم واقعه رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله خیرش را برايش 

 تعیین فرمود که بايد به کربال بروى.

 بهتر آن است که به موالى خود امام زين العابدين و سیّدو 

______________________________ 
 )با اندکى اختالف(. 186/ 1مقتل خوارزمى:  -(1)

 121استعاذه، ص: 

 السّاجدين علیه الساّلم اقتدا کنى. دعاى استخاره آقا را در صحیفه بخوان.

 کند:عرض مى

کند، کارى است که رضاى دلم خطور مى »پروردگارا! هرگاه دو خاطره در

باشد )و رضاى شیطان تو در آن است و کارى است که سخط تو در آن مى

 122در آن است(، خدايا اراده مرا برطبق رضاى خودت بگردان«.

 استخاره با تسبیح يا قرآن

 
 ) با اندكى اختالف(.186/ 1مقتل خوارزمى:   -(1)  121

 (. 60 -59و اذا هممنا بهّمين يرضك احدهما عنّا و يسخطك اْلخر علينا فمل بنا الى ما يرضيك عنّا) صحيفه سّجاديّه/ دعاى نهم:  -(1)  122
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جا براى رفع حیرت مانعى اگر چنانچه به اين امور رفع حیرت نگرديد، اين

در روايات رسیده با تسبیح يا قرآن رفع حیرت کند؛ امّا به دو ندارد. آنچه 

شرط: يكى حالت دعا بايد باشد؛ يعنى حالش اين باشد که خدايا! به برکت 

 قرآن مجید، رفع حیرت از من بشود.

ديگر آنكه شرط اساسى فهمیدن مطالب و آيات قرآن و مناسبتش با موضوع 

 مورد استخاره است.

 تخارهداستانى جالب از اس

در اصفهان يكى از اعالم به مرض حصبه مبتال شد. پس از مداوا و اوان پرهیز 

روى در خوراك پرهیز کرد وگرنه حصبه عود بود که بايد مخصوصا از زياده

 کند.مى

______________________________ 
و اذا هممنا بهمّین يرضك احدهما عنّا و يسخطك اآلخر علینا فمل بنا  -(1)

 (.60 -59ا يرضیك عنّا )صحیفه سجّاديّه/ دعاى نهم: الى م

 122استعاذه، ص: 

کند. سفره يك نفر از اعیان اصفهان، علما از آن جمله ايشان را دعوت مى

کنند که در آن انواع خوراکیها موجود بود. در اين حال رنگین را پهن مى
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 شود چه کند، اگر نخورد، هم به خودش سختاين بزرگوار مردد مى

خورد و اگر هم بخورد که خوف ضرر گذرد، هم به صاحبخانه برمىمى

 است.

ثُمَّ کُلِي مِنْ کُلِّ  باألخره با قرآن مجید براى خوردن استخاره کرد، آيه شريفه:

آمد که مضمونش آن است که وحى تكوينى به زنبور عسل  123الثَّمَراتِ ...

 رسید که از هر میوه بخور.

ستین را باال زد و از انواع خوردنیها مشغول شد آن هم اين بزرگوار هم فورا آ

چه خوردنى. کسى که چند روز در پرهیز بوده حاال به چنین سفره رنگین 

کش آوردند و او را بیرون بردند و رسیده است. اجماال در همان مجلس نعش

 آخرش همان سفره به قیمت جانش تمام شد.

 كى از علما گفت:بعدا که گفتگو شد که استخاره چه بود؟ ي

خورد. اگر اين آقا هم از »آيه راجع به زنبور عسل است. ببینید او چقدر مى

 زد«.هرکدام يك ذرّه خورده بود، ضررى به او نمى

 
 . 69نحل:  -(1 ) 123

http://www.i20.ir/


152 

 i20.irwww.     شهید دستغیب  )پناهنده شدن به خدا(استعاذهکتاب 

غرضم استخاره با قرآن مجید و استفاده مطلب از آن، قدرى مشكل است. 

ته باشد بلى اگر حالت دعا و فهم مطالب و قدرت بر استفاده از آيات را داش

 که خیر و شرّ را تمیز دهد، ممكن است.

______________________________ 
 .69نحل:  -(1)

 123استعاذه، ص: 

 قرآن براى استخاره نازل نشده

قرآن مجید که براى استخاره نازل نشده، براى معرفت است. راه و رسم 

نم، يا حوض کدهد. نه اينكه ببینم در اين معامله سود مىبندگى را نشان مى

 خانه را عوض کنم، اين فال به قرآن است.

 کنى.فهمى و نه عمل مىاند نه مىمیزانى که به دستت داده

میزان اوّل که گفتیم هرچه بر نفست گران است خیر و رحمانى است، پول 

رود؛ البتّه منكر استخاره به قرآن به دو خرج کردن در راه خدا را زير بار نمى

 یم.شرط مذکور نیست

 پس از نماز، ضمن تعقیب بخوان:
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 »اللهم اهدنى من عندك«.

»خدايا! مرا از جانب خودت هدايت کن«، نه اينكه تنها به قصد ثواب بخوانى. 

نه، بلكه جدّا از روى انشا و قصد معنا آن را بخوان: »خدايا! من در وادى 

شود، مىهاى شرّى که پیدا هالکت نیفتم. خدايا! تو دلم را نگاهدار خاطره

 آن را دنبال نكنم«.

 بینى از قرآن غلط استآتیه

 ها به قرآن غلط است.ها و فال گرفتنبعضى از استخاره

خواهد دخترش را شوهر دهد، استخاره بینى است؛ مثال مادر مىاينها آتیه

گويد بد رود مىشود. در خانه فالن آقا مىآمدش چه مىکند ببیند پیشمى

 رود،گیرد. جاى ديگر مىىاست، دلش آرام نم

 124استعاذه، ص: 

 شود؟گويد: »اين چه جور مىگويد خوب است، آن وقت مىمى

 گويد بد است!«.گويد خوب و ديگرى مىيكى مى

 اصال کدام روايت به تو دستور داده که اين کار را بكنى؟

 فرمايد.دستور شرع را بفهم که چه مى
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 تألیفاتى در استخاره

ى رحمه اللّه غوّاص بحار علوم آل محمّد صلّى اللّه علیه و آله، علّامه مجلس

کتاب مستقلّى در موضوع استخاره نوشته به نام »مفاتیح الغیب« و روايات 

اند رسیده را جمع نموده است. بعضى از علما هم رساالتى در اين زمینه نوشته

 خبرند.لیكن مردم از حقیقت مطلب بى

ب مزبور پس از نقل چند روايت در مدح و لزوم مرحوم مجلسى در اوّل کتا

 گويد:استخاره؛ يعنى در تمام امور، طلب خیر و صالح از خداوند نمودن، مى

 »بدان که استخاره چند نوع است:

اوّل آنكه: در هر امرى که اراده نمايد، به خداوند متوسّل شود و خیر خود را 

د از واقع شدن يا نشدن آن در آن امر از او خواهد. و بعد در آنچه پیش آي

امر، راضى و دلخوش باشد و بداند که خیرش در همان است که پیش آمد، 

 بوده است.

دوّم آنكه: بعد از طلب خیر از خدا کردن، به دل خود نظر کند و آنچه به 

 خاطرش افتد، به آن عمل کند.

ن سوّم آنكه: بعد از طلب خیر از خدا، با مؤمنى مشورت کند و به آنچه آ

 گويد عمل کند.مؤمن مى
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 125استعاذه، ص: 

چهارم آنكه: استخاره به قرآن، يا تسبیح، يا رقاع، يا بنادق، به تفصیلى که 

 گفته خواهد شد«.

کند و بعضى گويد: »بیشتر احاديث استخاره داللت بر قسم اوّل مىسپس مى

 د«.از علما مانند مفید و محقّق و ابن ادريس در قسم چهارم تأمّل دارن

تا اينكه گويد: »حق آن است که چون احاديث در باب هريك وارد شده، 

توان کرد؛ امّا عمّده استخاره، آن سه قسم اوّل است که در اين انكار نمى

 زمانها متروك شده است«.

آيند که آقا يك شود، مكرّر جوانهايى مىهنگام امتحان مدارس که مى

 ا نه؟شوم ياستخاره بگیريد ببینید قبول مى

گويیم شما هم به غايبین برسانید، اين راه غلط اجماال آنچه در شرع است مى

 را ترك کنند و دين را با خرافات آلوده نكنند.

 تأکیدات رسیده درباره استخاره
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استخاره از موضوعاتى است که خاتم االنبیاء محمّد صلّى اللّه علیه و آله بنا به 

ن تأکید زياد به امّت فرموده که: »در هر روايات عامّه و خاصّه راجع به آ

 استخاره را ترك نكنید«. -چه کوچك و چه بزرگ -کارى

فرمايد: »در سفر يمن که به امر پیغمبر صلّى اللّه امیر المؤمنین علیه الساّلم مى

رفتم، از جمله سفارشات پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله اين بود که علیه و آله مى

 در اين سفر در هیچ جا استخاره را ترك نكن«.فرمود: يا على! 

 126استعاذه، ص: 

 124»ما حار من استخاره و ال ندم من استشار«.

»هرکس با استخاره کارى را انجام داد، حیران و سرگردان نشود و هرکس 

 در کارى مشورت کرد، پشیمان نگردد«.

چه به قرائت فرمود؛ چنانبلكه هر امامى به امام ديگر، به استخاره سفارش مى

 فرمود.قرآن سفارش مى

 لزوم فهمیدن معناى استخاره

قدر سفارش شده، نه معنايش اين است که با تسبیح، يك اين استخاره که اين

»طلب الخیرة  -چنان که گذشت -و دو کن، يا قرآن را باز کن بلكه معنايش
 

 .225/ 91؛ بحار األنوار: 366/ 11وسائل الشيعه:  -(1)  124
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چه خیر خواهى بكنى، از خدا بخواه و بگو هرمن اللّه« است. هر کارى که مى

 و رضاى تو است براى من پیش آور.

 آنگاه در کیفیّت اداى اين حال و دعا روايات مختلف است:

يكى اينكه در امور جزئى هفت مرتبه بگويد: »استخیر اللّه، يا استخیر اللّه 

اى يا برحمته خیرة فى عافیة«. و اگر چنانچه مهم باشد؛ مثال سفرى يا معامله

ى است، يك صد و يك مرتبه بگويد، اگر در جرّاحى يا چیز ديگر مهمّ

سجده باشد بهتر است. در سجده نافله شب يا نافله نماز صبح ديگر بهتر، 

 عمده حالت دعاست.

و در روايت ديگر حضرت زين العابدين علیه السّالم در امور جزئى که 

 فرمود: »استخیر اللّهخواست اقدام بفرمايد، ده مرتبه مىمى

______________________________ 
 .225/ 91؛ بحار األنوار: 366/ 11وسائل الشیعه:  -(1)

 127استعاذه، ص: 

برحمته خیرة فى عافیة« و در امور مهم که در چند روايت ذکر شده، نظیر 

 فرمود.سفر عمره، خريد غالم، دويست مرتبه مى
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که در سجده که حالت قرب تو به  -خالصه، خیلى سفارش شده

از خدا خیر خودت را بخواه. حاال اگر شخص به  -باشدمىپروردگارت 

همین رويّه عمل کرد و ترديدى نداشت، کار را انجام دهد و اگر دو دل 

 است باألخره براى رفع حیرت به طرقى که در شرع معیّن شده مراجعه نمايد.

 مشورت براى رفع حیرت

 مهمترين آنها مشورت است که نص قرآن مجید است:

 ؛ البتّه نه با هرکس بلكه با کسى که:125اوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ...... وَ ش

 اوّل: عاقل و زيرك باشد؛ بنابراين، با سفیه مشورت غلط است.

شود مشورت کرد. کسى دوّم: ديندار باشد. با شخص الابالى در امر دين نمى

 کند؟!کند، چطور به تو خیانت نمىکه با خدايش خیانت مى

ن است که: به تو محبّت داشته باشد. پس با دشمنت يا سوّمین شرطش اي

 اش به حال تو معلوم نیست، مشورت منما.کسى که دلسوزى

 چهارم آنكه: بتوانى رازت را با او در میان گذارى، مگر

______________________________ 
 .159آل عمران:  -(1)

 
 . 159آل عمران:  -(1)  125
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 128استعاذه، ص: 

 شود به هرکس راز گفت؟مى

را دارا بود، مطلب را با او بگو، خدايى که با او طلب خیر اگر چهار شرط 

 فهماند.کردى، صالحت و خیرت را به زبان او به تو مى

 مشورت نمودن ائمّه علیهم الساّلم

 مجلسى رحمه اللّه از حضرت رضا علیه السّالم روايت کرده که فرمود:

شد که با گاه مى »پدرم موسى بن جعفر علیه السّالم )با اينكه اعقل خلق بود(

خواست بكند، از غالم اى مىفرمود؛ مثال معاملهيك نفر غالم مشورت مى

 داد.دانست آقا انجام مىکرد، اگر مصلحت مىصالح انديشى مى

به حضرت گفته شد: شما امام هستى و طرف مشورت شما غالم است؟؛ يعنى 

دانى : آيا نمىباشى. فرمودخود شما از هرکس بهتر به حقیقت امر واقف مى

 126که ممكن است خداى من، خیر مرا به زبان او جارى کند«.

بنابراين، بايد رويّه پیغمبر و ائمّه علیهم السّالم و همچنین دستور صريح قرآن 

 مجید را در امورى که شخص دو دل است، به کار برد.

 
 . 254/ 91بحار األنوار:  -(1)  126
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 استخاره ذات الرقاع

 ددر صورتى که مشورت میسّر نشد، يا معارض واقع گردي

______________________________ 
 .254/ 91بحار األنوار:  -(1)

 129استعاذه، ص: 

 از يكى )با داشتن شرايط چهارگانه که گذشت( پرسیدى، گفت:

آرى و ديگرى گفت: نه، بهترين طريق براى رفع حیرت که در روايات 

ن اند و طريقه آرسیده، طريق »رقاع« است که مشهور فقها به آن عمل کرده

 نويسى:اين است که روى شش رقعه مى

»بسم اللّه الرحمن الرحیم، خیرة من اللّه العزيز الحكیم لفالن بن فالنه« و به 

نويسى. آنگاه زير سه رقعه آن جاى فالن بن فالنه اسم خود را و مادرت را مى

 تاى ديگر »ال تفعل«.نويسى »افعل« و سهمى

خوانى، پس از و دو رکعت نماز مى گذارىاين شش رقعه را زير سجّاده مى

گويى: سالم نماز )يا به روايتى در سجده آخر( در سجده يك صد مرتبه مى

ها را درهم »استخیر اللّه برحمته خیرة فى عافیة«. وقتى که فارغ شدى، رقعه

کن که ندانى، آنگاه يكى يكى بردار، اگر سه »افعل« پشت سر هم آمد که 
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ال تفعل« معلوم است که بد است و اگر درهم خیلى خوب است، اگر سه »

آمد تا پنج عدد بردار، اگر سه »افعل« و دو »ال تفعل« شد، میانه خوبى است و 

اگر سه »ال تفعل« و دو »افعل« شد، میانه بدى است؛ البتّه رقاع هم انواعى دارد 

 و آنچه گفتیم براى نمونه کافى است.

و همچنین فهم آيات و تطبیق با  و اگر مجال ندارد، با حال حضور و دعا

مورد استخاره با قرآن؛ يعنى رفع حیرت و تعیین خیر و صالح نیز مانعى 

 ندارد.

شیخ طوسى در تهذيب روايت کرده است که: »يسع بن عبد اللّه قمى به 

 کنمحضرت صادق علیه الساّلم عرض کرد که من اراده مى

 130استعاذه، ص: 

 

 گیرد.کنم و رأيم بر يك طرف قرار نمىوند مىکارى را و طلب خیر از خدا

خیزى؛ زيرا دورترين حضرت فرمود: نظر کن هنگامى که به نماز برمى

ايستد، پس ببین چه چیز حاالت آدمى از شیطان، حالتى است که به نماز مى

افتد، آن را بگیر و )يا( بگشا مصحف را پس نظر کن به سوى اوّل در دلت مى

 در آن«.بینى چیزى که مى
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 کیفیّت استخاره براى ديگرى

آنچه در زمان ما مرسوم است که باالى قرآنها خوب يا بد نوشته يا نزد عالمى 

فرمايد: »براى نمونه ما آيند که براى ما استخاره کن، علّامه مجلسى مىمى

يك روايتى نداريم که يك نفر از شیعیان خدمت امام آمده باشد که آقا 

 اى کنید. اصال بنا نبوده اين کار را بكنند«.استخارهبراى من با قرآن 

کنند لیكن مرحوم لذا بعضى از فقها استخاره براى ديگرى را اشكال مى

چون خودش  -مجلسى و بعضى ديگر از اعالم، از باب وکالت در دعا

کند، اگر از جهت اجابت خواهش مؤمن، ديگرى قرآن را باز مى -تواندنمى

 د و معنايش را بفهمد.حال دعا داشته باش

 دانند.بسیارى از فقها اصل استخاره با قرآن را صحیح نمى

 اگر ترديد ندارى جاى استخاره نیست بلكه جاى توکّل و انجام

 131استعاذه، ص: 

بلى اگر دو دل هستى، به  127... فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ .... کار است

ا با الهام، يا مشورت، يا رقاع و در مرتبه آخر، با همین ترتیبى که ذکر شد، ي

 قرآن اگر حال دعا و فهم باشد و با تسبیح هم عیبى ندارد.

 
 . 159آل عمران:  -(1)  127
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اى که درباره آن پافشارى داشتیم، »طلب خیر از خدا کردن بود« که نكته

 باشد.حقیقت استخاره مى

______________________________ 
 .159آل عمران:  -(1)

 132استعاذه، ص: 

 جلسه شانزدهم: توکّل؛ سوّمین رکن استعاذه

 128رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى

مبحث توکّل از مباحث مهمّ دين مقدّس اسالم است که حقیقت توحید؛ 

شخص باشد؛ يعنى اش توکّل بر پروردگار مىيعنى توحید افعالى که الزمه

اش به پروردگار مسلمان کسى است که در جلب منفعت و دفع مضرت، تكیه

باشد که معناى »ال اله الّا اللّه و ال حول و ال قوّة الّا باللّه العلىّ العظیم« است. 

کلید در بهشت »حوقله« است. توحید افعالى است؛ يعنى يقین کند که 

ساز مسبّب االسباب و سبباسباب، استقالل ندارند تا خواست خدا چه باشد. 

 را ببیند. سبب خلق کن را بشناسد. اثر را از مسبّب ببیند نه باالستقالل از سبب.

 عقب سبب برود لیكن با تكیه به مسبّب. در هر دو جهت، جلب

 
 . 99نحل:  -(1)  128
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______________________________ 
 .99نحل:  -(1)

 133استعاذه، ص: 

اش پروردگارش ب و تكیهمنفعت و دفع مضرت، دنیوى و اخروى، قوّت قل

آيد وگرنه، باشد. اگر خدا بخواهد و مصلحت باشد، اين مال به دست من مى

 کنم.اش عمل مىنه. وکیل دارم چه باك دارم، هرچه گفته مطابق گفته

فرمود: عقب کار برو، ولى نه از روى حرص و ولع. عقب سبب برو؛ ولى 

ر دادگاه حاضر شو، گفت دنزديك محرّمات نشو. چطور اگر وکیلت مى

 کردى.سند بیاور چون وکیل گفته عمل مى

اش عمل گرفتى و مطابق راهنمايىديدى، وکیل مىخودت را ناتوان مى

 کردى.مى

توانى در دنیا و آخرت به تنهايى بگذرانى. اگر اى انسان! تو عاجزى و نمى

 تكیه داشته باشى در هر خطر و ضررى و هر مشكلى تزلزلى در تو پیدا

شود؛ زيرا تو وکیل دارى، تكیه دارى. مگر در تعقیب نمازهايت نمى

خوانى: »توکّلت على الحىّ الذى ال يموت« کارهايم را به خدا واگذار نمى
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کردم. اوست بهترين وکیلها و بهترين ياورها: »نعم الوکیل نعم المولى و نعم 

 النصیر«.

 گريختن شیطان از انسان متوکّل

خواهد از خانه بیرون بیايد، شیاطین که صبح، شخص مىمروى است: »وقتى 

دم در منتظرند. وقتى که شخص بیرون آمد و گفت: آمنت باللّه توکّلت على 

 129کنند«.روم، شیاطین فرار مىاللّه؛ خدايا! با تكیه به تو عقب کار مى

______________________________ 
 .541/ 2اصول کافى:  -(1)

 134استعاذه، ص: 

 فارسى هم بگويد مانعى ندارد. عمده دل و جان است. به

راستى اگر به امید او باشد و بداند هر خطر و مشكلى که پیش آيد، وکیلش 

رساند، کند، هر نفعى که مصلحتش باشد به او مىقوى است و از او دور مى

شود، رأفت و رحمت و قدرت او نامتناهى باالتر از خدا وکیلى پیدا نمى

 است.

 ابن زبیر پس از واقعه کربال خروج

 
 . 541/ 2اصول كافى:  -(1)  129
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 در اين مورد حديث شريفى از اصول کافى به يادم آمد، آن را يادآورى کنم:

که از دشمنان سرسخت آل محمّد صلّى اللّه علیه و آله بود،  -عبد اللّه بن زبیر

به قدرى که در خطبه نماز جمعه بر پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله نیز صلوات 

 گفت:شد، مىى که با اعتراض مواجه مىوقت -فرستادنمى

»صلوات بر پیغمبر بدون ذکر آل که باطل است و اگر هم آل محمّد را ذکر 

 کشند«.کنم، از اطراف گردنها را مى

خالصه پس از قضیّه کربال در مكّه خروج و دعوى خالفت و سلطنت کرد و 

 گرفت. سزايىکم کارش رونق بهاى تابعش شدند و کماز عراق هم عدّه

کش يزيد بدبخت که منتظر بود پس از قتل حسین علیه السّالم ديگر نفس

پیدا نشود، به او خبر دادند که ابن زبیر، حجاز را مسخّر کرده است. ناچار شد 

مسلم بن عقبه و حصین بن نمیر را با قشون عظیمى به سوى حجاز روانه کند. 

 مدينه قتل عام و هتك نوامیس و دستور داد از راه مدينه برويد. تا توانستند در

 135استعاذه، ص: 

 غارت اموال نمودند.
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از يك طرف فتنه ابن زبیر و از طرف ديگر لشكرکشى يزيد، امام زين 

العابدين علیه السّالم که تازه از کربال و آن قضاياى جانگداز برگشته بود، اين 

ه فرمود: موضوع آقا را سخت ناراحت کرد، به قدرى که خودش به ابو حمز

»از خانه بیرون آمدم تا رسیدم به اين ديوار و بر آن تكیه نمودم )در روايت 

کلمه جدار دارد و ظاهرا سور مدينه بوده است( ناگاه مردى ديدم که دو 

 قطعه لباس سفید پوشیده جلوم ظاهر شد و گفت:

 شود؟يا علىّ بن الحسن! مالى اراك کئیبا حزينا؛ تو را چه مى

أعلى الدنیا فرزق اللّه حاضر للبرّ و الفاجر؛ اگر غصّه دنیا دارى اندوهناك؟! 

 دهد.که خدا خوب و بد را روزى مى

 گفتم: نه، غصّه دنیا ندارم.

عرض کرد: فعلى اآلخرة فوعد صادق يحكم فیه ملك قادر؛ اگر غصّه 

آخرت و قیامت تو را محزون کرده که وعده خدا حق است )به تو عصمت 

 داشته باش(.داده ناراحتى ن

 ام هم براى اين جهت نیست.گفتم: غصّه

 عرض کرد: پس براى چیست؟
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گفتم: فتنه ابن زبیر )که عرض شد، يكى هم فتنه خود او چون دشمن امام و 

شیعیان بود و ديگر قضیّه لشكرکشى يزيد و سپس لشكرکشى حجّاج به امر 

 عبد الملك(.

ه فلم يكفه؟ هل رأيت پس خنديد و گفت: هل رأيت احدا توکّل على اللّ

 احدا سئل اللّه و لم يعطه؟

 136استعاذه، ص: 

 اى که بر خدا توکّل کند و خدا او را کفايت نكند؟آيا کسى را ديده

 گفتم: نه.

 اى کسى از خدا چیزى بخواهد و خدا به او ندهد؟گفت: آيا ديده

 130گفتم: نه و از نظرم پنهان گشت«.

که اين پیكر روحانى، يا ملكى بوده يا گويد و در ذيل روايت، مجلسى مى

 حضرت خضر علیه الساّلم بوده است.

 مذاکرات براى تسكین قلب

 
 . 64 -63/ 2اصول كافى:  -(1)  130
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گويد: »اينها نقص مقام امامت نیست بلكه تذکّرات و مجلسى رحمه اللّه مى

يادآوريهايى است که از طرف پروردگار عالم براى تسكین و قوّت قلب امام 

خالصه نه نقص امام است؛ مثل اينكه  131د«.شود تا آرامشى حاصل کنپیدا مى

به کسى که فرزندش مرده با اينكه شخص دانشمند و مطّلعى است، به او 

گويند صبر کنید. جوان امام حسین علیه السّالم هم شهید شد و ... اينها مى

کند، هر چند تذکّر است و موعظه و داللت بر کوچكى يا بزرگى طرف نمى

زند که شود بچّه حرفى مىکامل باشد. گاهى مىگوينده ناقص و شنونده 

 شود.انسان از گفته او متذکّر و متنبّه مى

 گفتگوى امام حسین با حضرت على اکبر علیهما الساّلم

 ايد در يك منزلى کربال خوابى عارض ابى عبد اللّه علیه الساّلمشنیده

______________________________ 
 .64 -63/ 2اصول کافى:  -(1)

 .125/ 71بحار األنوار:  -(2)

 137استعاذه، ص: 

 شد و حضرت منقلب گرديد. حضرت على اکبر عرض کرد:

 
 . 125/ 71بحار األنوار:  -(2)  131
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 شود؟«.»پدر جان! شما را چه مى

روند، سفر شهادت و فرمود: »شنیدم منادى ندا کرد: اين قوم رو به مرگ مى

 کشته شدن است«.

 م؟«.عرض کرد: »پدر جان! السنا بالحق؛ مگر ما بر حق نیستی

 فرمود: »چرا، راه، راه حق و اجابت حق است«.

 گفت: »اذا ال نبالى بالموت؛ بنابراين، از مرگ باکى نداريم«.

اگر راه راه حق است چه بهتر که در راه حق و براى حق و به ياد حق و به 

 اسم حق بمیريم.

اين آبى بود که بر آتش دل امام حسین علیه السّالم ريخته شد و حسین علیه 

 132الساّلم هم دعايش کرد که فرزندم خدا به تو جزاى خیر دهد.

______________________________ 
 .70لهوف:  -(1)

 138استعاذه، ص: 

 جلسه هفدهم: توکّل؛ حاصل علم، حال و عمل

 
 . 70لهوف:  -(1)  132
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 133رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ. إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى

شود اند: »توکّل در سه چیز پیدا مىقّقین در موضوع توکّل فرمودهعلما و مح

و آن علم و حال و عمل است« که درباره هريك بايد مشروحا مطالبى عرض 

 شود.

گردد و متعلّق علم هم امّا »علم«، انسان تا عالم نشود هرگز توکّل نصیبش نمى

پايان خداوندى سه چیز است؛ يعنى نخست بايد يقین پیدا کند به قدرت بى

ء در هر شدّت و سختى که ء قدير و قادر على کلّ شىکه: انّه على کلّ شى

آيد، براى خدا چیزى نیست. هیچ امرى هیچ قوّه و قدرتى، کارى از او نمى

 در نزد قدرتش اشكالى ندارد )يا من العسیر علیه سهل يسیر(.

 است. دوّم: دانستى به اينكه خداوند، عالم السرّ و الخفیّات

______________________________ 
 .99نحل:  -(1)

 139استعاذه، ص: 

 داند. آشكار و نهان براى او يكسان است.همه چیز را مى

 
 . 99نحل:  -(1)  133
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اش را دوست سوّم: منتهى الشفقة على عباد؛ يقین کند که پروردگار بنده

دارد. مؤمن عزيز خداست. مادر چقدر به فرزندش عالقه دارد؟ اين مهر مى

خداست. هزاران درجه باالتر بلكه به مقدار نامتناهى پروردگارت از آن  هم از

 مهربانتر به تو است. ربّ است.

تربیت فرموده و خلق نموده است. به مربوب و مخلوقش عالقه دارد. شواهد 

زيادى در نظر است. به مناسبت، روايتى مختصر از حیوة القلوب مجلسى نقل 

 شود.مى

علیه السّالم نفرين کرد و همه کفّار غرق شدند،  »پس از آنكه حضرت نوح

گرى بود؛ ملكى در پیش او ظاهر شد. شغل حضرت نوح علیه السّالم کوزه

فروخت. ملك، کرد و پس از خشك کردن مىهايى از گل درست مىکوزه

کرد و خريد و پیش چشمش آن را خرد مىيكى از نوح مىها را يكىکوزه

 شكست.مى

الساّلم خیلى ناراحت شد و به او اعتراض کرد که اين چه  حضرت نوح علیه

 کنى؟کارى است مى

 ام و اختیارش را دارم.گفت: به تو نیامده است، من خريده
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ام، مصنوع من حضرت نوح علیه الساّلم گفت: بلى لیكن من آن را ساخته

 است.

را  اى. اينك من که آناى نه اينكه خلق کردههايى ساختهملك گفت: کوزه

شوى. چطور نفرين کردى که اين همه خلق خدا شكنم تو ناراحت مىمى

 هالك گردند؟!«.

 140استعاذه، ص: 

بنا بر آنچه در علل الشرايع است، پس از اين قضیّه حضرت نوح علیه الساّلم 

 از بس گريه کرد تا نامش »نوح« گرديد.

 پیغمبر اسالم هرگز نفرين نكرد

دارد. ب، مربوب خودش را دوست مىغرضم شفقت پروردگار است. ر

عظمت شأن خاتم االنبیا محمّد صلّى اللّه علیه و آله از جمله از اينجا ظاهر 

شود که از ابتداى بعثت تا لحظه آخر، نفرين عمومى نكرد؛ چون رحمة مى

 شدند.جنبانید تمام مشرکین هالك مىللعالمین بود، با اينكه اگر لب مى

ر او را زدند که غش کرد و افتاد در حالى که خون حتّى آن روزى که آن قد

از سر و صورتش جارى بود، به حضرت خديجه خبر دادند که معلوم نیست 

 ديگر محمّد صلّى اللّه علیه و آله را زنده ببینى.
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هايى که آن روز به خدمتش رسیدند و حاجتش را خواستند، به هیچ مالئكه

ه دعايشان هم کرد: »اللهم اهد وجه تقاضاى هالکت مشرکین را نكرد بلك

تر عذرخواهى هم از قومى؛ خدايا! قوم مرا هدايت فرما«. و از اين شگفت

دانند )که من فرمايد که: »انّهم ال يعلمون؛ خدايا! اينها نمىطرف آنان مى

اى از فرستاده تو هستم(«، جاهلند و تو بر آنها غضب مفرما! اين است نمونه

 مهر الهى.

 روندن به جهنّم مىمردم خودشا

نگويید پس اگر چنین است چرا جهنّم را آفريد؟ اين منافات با مهر الهى 

 کند و راه جهنّمندارد. بشر خودش از راه مهر فرار مى

 141استعاذه، ص: 

 134گیرد.را پیش مى

ترساند و سفارش دارد، در قرآن اين قدر آنها را مىاز بس آنها را دوست مى

 فريب شیطان را بخوريد.کند که مبادا مى

 135دنیا سراى فريب است. شیطان دشمن شماست.

 
134  (1)-\i  ََو لِكنه النهاَس أَْنفَُسهُْم يَْظلُِمون ...\E  :44يونس. 

135  (2)-\i  ُاْلَغُرور ِ نهُكْم بِاَّلله  .5فاطر:  E\... ال يَُغره

-\i  ِْنيا إاِله َمتاُع اْلُغُرور  . 185آل عمران:  E\... َو َما اْلَحياةُ الدُّ

-\i  ا ...إِنه الشه  .6فاطر:  E\ْيطاَن لَُكْم َعُدوٌّ فَاتهِخُذوهُ َعُدّوً
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دارد، خالصه تا يقین نكند که خدا توانا و داناست، هرچه و همه را دوست مى

 شود.برايش توکّل حاصل نمى

 نتیجه ترحّم به بچّه گربه

در تفسیر روح البیان نوشته: »يكى از اخیار را پس از مرگ در عالم واقعه 

و از او جريانش را پرسیدند. گفته بود: عملى کوچك، خیلى به کارم  ديدند

باريد، بچّه خورد. روز زمستانى بود در سرماى شديد، باران سختى مى

گردد. گرسنه و ضعیف بود. دلم سوخت او اى را ديدم عقب پناهى مىگربه

د را زير پوستین خود نگه داشتم و به خانه بردم. خوردنى به او دادم و بع

 جا در عوض، خدا به من مهربانیها فرمود«.رهايش کردم. اين

اين محبّت خدا به حیوانات و اين شفقت و مهر عمومى پروردگار، تا چه 

اش به اهل ايمان و تقوا که آن ديگر رسد به محبّت خاصّه و شفقت ويژه

 محبّتى است فوق اين حرفها که در قرآن

______________________________ 
 .44يونس:  ... وَ لكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ -(1)

 .5فاطر:  ... ال يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ -(2)

 .185آل عمران:  ... وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ -
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 .6طر: فا إِنَّ الشَّیْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ... -

 142استعاذه، ص: 

 فرمايد:مجید آنان را محبوب خود خوانده و چنین مى

 136دارد و ايشان هم خدا را دوست دارند«.»خدا آنها را دوست مى

غرضم علم به محبّت و شفقت ربّ العالمین است. بايد يقین کنى که خدا تو 

 را دوست دارد.

 آيا بهتر از خدا سراغ داريم؟

دهى؟ آيا از ات را به خداى خود قرار نمىپس چرا تكیهحاال که چنین است، 

خداى خود بهترى سراغ دارى؟ آيا داناتر، تواناتر و مهربانتر از خدا سراغ 

دارى؟ کسى که خداوندى چنین بخشنده و مهربان دارد، چرا به ديگرى دل 

 بندد و به ديگرى جز او تكیه داشته باشد؟

 فقط امیدمان تو باشى. پروردگارا! تو دل ما را قوى دار که

 در هر خطرى بگويیم يا اللّه و در هر وسوسه شیطانى بگويیم: يا رب.

 137»بر خدا توکّل کنید اگر مؤمن هستید«.

 
136  (1)-\i ... ُبِقَْوٍم يُِحبُّهُْم َو يُِحبُّونَه ُ  .54مائده:  E\... فََسْوَف يَأْتِي ّللاه
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 شیطان را با متوکّلین چكار؟

اگر قوّت قلبت را به پروردگارت قرار دادى، اگر اهل توکّل شدى، شیطان به 

 ال ذکرکند. همان مثالى که قبدلت راه پیدا نمى

______________________________ 
 .54مائده:  ... فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ ... -(1)

 .23مائده:  ... وَ عَلَى اللَّهِ فَتَوَکَّلُوا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ -(2)

 143استعاذه، ص: 

ها را از اين بارگاه پاسبان، بیگانهشد، خیمه سلطنتى که برافراشته باشد، سگ 

کند؛ امّا اگر کسى با سلطان آشنايى داشته باشد، تا از بیرون صدا زد طرد مى

رساند، نهیب قهرش او را دور اى صاحب خیمه! اين سگ مرا آزار مى

 کند.مى

بلى اگر کسى با صاحب اين عالم وجود ربطى پیدا کرد، دل به او خوش 

اش حقیقت دارد و شیطان را با کّل کرد، راستى استعاذهداشت؛ يعنى بر او تو

 او راهى نیست.

 ترسى بر دوستان خدا نیست

 
137  (2)-\i  َلُوا إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِين ِ فَتََوكه  .23مائده:  E\... َو َعلَى ّللاه
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انسان، دشمن زياد دارد. در هر مقامى که باشد تا برسد به سر منزل مقصود 

اين همه دشمن را طرد کردن آسان نیست. يگانه  138نزد پروردگار توانا.

قوى کن و تنها اعتمادت به خدايت ات را راهش توکّل بر خداست. تو تكیه

 باشد، هیچ ترسى بر تو نخواهد بود:

 139»به درستى که دوستان خدا نه ترسى برايشان است و نه اندوهناکند«.

سرپرست باشد. پناهى نداشته باشد. مانند تكیه و بىبدبخت کسى است که بى

شود و به اين طرف و آن طرف کاهى است که به هر نسیمى متحرّك مى

 گردد و تا شیطان هالکششانده مىک

______________________________ 
 .55قمر:  فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیكٍ مُقْتَدِرٍ -(1)

 .62يونس:  أَال إِنَّ أَوْلِیاءَ اللَّهِ ال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ -(2)

 144استعاذه، ص: 

، قوى کسى است که به قوى مطلق تكیه سازد. برعكسنكند، رهايش نمى

 بهره باشیم.داشته باشد. عمرى از ما گذشته مبادا از توکّل بى

 لزوم توکل بر خدا در تمام عقبات
 

138  (1)-\i  َْعِد ِصْدٍق ِعْنَد َملِيٍك ُمْقتَِدرٍ فِي َمق\E  :55قمر . 

139  (2)-\i  َال َخْوف  َعَلْيِهْم َو ال هُْم يَْحَزنُون ِ  .62يونس:  E\أاَل إِنه أَْولِياَء ّللاه
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چنانچه در دنیا در برابر هر شدّت و خطرى بايد به خدا تكیه داشته باشى، پس 

نكه از مرگ، عقباتى که در پیش دارى، همه جا به ربّ خود تكیه کنى. آ

همه شؤونت به اوست و از اوست، همه کاره خودت گردانى. در قبر، برزخ، 

جاها آورد. از ات کسى باشد که تو را به اينمواقف قیامت، همه و همه تكیه

هیچ به وجودت آورد و سیر تكاملى تو را از مبدأ تا معاد سرپرستى فرمود: »و 

 .ما توفیقى الّا باللّه علیه توکّلت و الیه انیب«

 145استعاذه، ص: 

 جلسه هیجدهم: توحید در توکّل

 140رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ. إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى

توکّل و تكیه مؤمن تنها به خداست: »بر خدا توکّل کنید اگر ايمان 

د. از هیچ الزمه توحید اين است که توکّل هم تنها به او شو 141ايد«.آورده

کس و هیچ چیز نترسد جز از خدا و به هیچ کس و هیچ چیز هم امید نداشته 

 باشد جز به خدا.

 
 . 99نحل:  -(1)  140

141  (2)-\i  َلُوا إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِين ِ فَتََوكه  .23مائده:  E\... َو َعلَى ّللاه
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ترسد. اين ترسهايى که سدّ اگر توحیدش درست باشد هیچ وقت از فقر نمى

شود، از ضعف ايمان است وگرنه مؤمن از هیچ حرفى و پیشامدى راه مى

 ش فقط خداست.اشود؛ چون قوّت قلب و تكیهمتزلزل نمى

 خالصه، نتیجه توحید در افعال، توحید در خوف و رجا و

______________________________ 
 .99نحل:  -(1)

 .23مائده:  ... وَ عَلَى اللَّهِ فَتَوَکَّلُوا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ -(2)

 146استعاذه، ص: 

 توکّل و ساير جهات است.

امر عقلى است. عقال واجب است که به  اينكه بايد مؤمن اهل توکّل باشد،

خدا توکّل کرد؛ چون کارها همه به دست خداست، پس تكیه هم بايد بر 

خدا باشد و اين هم حقیقت الزم دارد، نه اينكه به زبان تنها بگويد: »بر خدا 

 يا: 142توکّل کردم«.

خواهد. دل انسان است که حال و قلب مى 143»کارم را به خدا واگذار نمودم«.

شود. اساس توکّل شود و گفتیم که از علم و حال و عمل پیدا مىتوکّل مىم
 

142  (1)-\i  ُْلُت َو إِلَْيِه أُنِيب  .88هود:  E\... َعلَْيِه تََوكه

143  (2)-\i  ِبَِصير  بِاْلِعباد َ ِ إِنه ّللاه ُض أَْمِري إِلَى ّللاه  .44مؤمن:  E\... أُفَوِّ
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باشد و آثارش »عمل« »علم« است و حقیقتش که نتیجه عمل است، »حال« مى

 است.

 راهكارهاى اهل توکّل شدن

 حقیقت توکّل چیست و چكار بايد کرد تا متوکّل شد؟

: موکّل و متوکّل علیه. »توکّل« از مادّه »وکالت« است. وکالت دو طرف دارد

گويند؛ گیرد، به او »موکّل« و »متوکّل« مىکسى که وکیلى براى خودش مى

کند »وکیل« و »متوکّل علیه« چنانچه آنكه را وکالت داده و به او تكیه مى

 نامند.

 خدا را وکیل بگیر و کار خودت را به او واگذار کن، نه ديگرى:

 144... فَاتَّخِذْهُ وَکِیلًا.

______________________________ 
 .88هود:  ... عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ إِلَیْهِ أُنِیبُ -(1)

 .44مؤمن:  ... أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبادِ -(2)

 .9مزّمّل:  -(3)

 
 . 9مّزّمل:   -(3)  144
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 147استعاذه، ص: 

 لزوم يقین به توحید افعالى

 حال و عمل و اصلش »علم« است. گفتیم که »توکّل« از علم و

جا يقین به توحید افعالى است؛ يعنى به طور کلّى و مقصود از »علم« در اين

جزئى رسیدن هر نفعى و دفع هر ضررى را از خدا بداند. بايد نخست اين معنا 

اش را هاى توحید افعالىرا از روى برهانهاى عقلى و نقلى يقین کند و پايه

 درست نمايد.

واسطه شود؟ هر نفعى بال شك با واسطه يا بىغیر خدا نفعى متصوّر مى آيا از

از خداست. از خوراك و پوشاك و همسر و زندگى مادّى تا نعمتها و منافع 

 معنوى، همه از اوست.

دهد، اين آب از کجاست؟ از کیست؟ کى آن را کسى لیوان آبى به شما مى

کى اين توانايى را به او آفريده است؟ اين آورنده کیست؟ مخلوق کیست؟ 

 داد که بتواند آبى بیاورد و کى او را مسخّر اراده تو کرد و ....

اش از بینید همهغرض اينكه يك آب خوردنى را که حساب کنید، مى

 خداست.
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شود، آيا غیر پوشیم از اصل تا وقتى که قابل استفاده مىلباسى را هم که مى

 اد کرد؟از غیب مستندى دارد؟ کى پشم را ايج

بینید؟ تمام به او دستهايى که آن را چید و قابل بافتن کرد و بافت مى

هرچه نعمت است از  145... أَال إِلَى اللَّهِ تَصِیرُ الْأُمُورُ گردد. راستى کهبرمى

 اوست.

______________________________ 
 .53شورى:  -(1)

 148استعاذه، ص: 

 146اللَّهِ .... وَ ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ

دهد؟ آيا دفع ضرر نیز آيا جز از اوست؟ مثال شخص مريض را کى شفا مى

دکتر و دوا کارکن است يا حقیقتش از غیب است؟ کى اين هوش را به دکتر 

اش را و تشخیص دادنش را کى کنترل کرد؟ داد؟ کى او را آفريد؟ حافظه

رحومى که خودم بلى تشخیص صحیح دکتر هم از خداست. قضیّه آن دکتر م

 شاهدش بودم برايتان نقل کنم:

 
 . 53شورى:  -(1)  145

 . 53نحل:  -(1)  146
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اى در حصبه عمومى شیراز، دکترى مشهور به حذاقت، پسر هیجده ساله

جا داشت که مبتال به حصبه شد و پدر شخصا مشغول معاينه و مداوا شد. اين

معلوم است طبیب پدر و مريض هم پسر جوان، قاعدة چقدر بايد در تشخیص 

دهد و قرص ه اشتباها تشخیص ماالريا مىمرض جدّى باشد. باألخر

خوراند و او را مخصوص عالج آن را به اين پسر بیچاره مبتال به حصبه مى

 کشد.مى

بلى تا خدا چه اراده بفرمايد. چیزهايى آقاى طبیب خوانده؛ امّا در حال پیاده 

 کردن آن قواعد، اراده ديگرى در هر حال مؤثّر است.

خوب شود، تشخیص صحیح و دوا مؤثّر واقع  اگر خدا بخواهد اين مريض

 شود.مى

بلى تا اين معانى در ذهن جا نگیرد و به آن علم پیدا نشود، محال است 

 شخص در معارف، به جايى برسد. اگر سبب را

______________________________ 
 .53نحل:  -(1)

 149استعاذه، ص: 

http://www.i20.ir/


185 

 i20.irwww.     شهید دستغیب  )پناهنده شدن به خدا(استعاذهکتاب 

ن معبودى، فاعل مستقلّى جز او مستقل ديدى حقیقتا ال اله الّا اللّه نگفتى؛ چو

 نیست، بقیّه، وسايل و وسايط اويند.

 اراده خداوند در همه امور

گردد، يا خدمتى رسد، يا ضررى که از شما دفع مىپس نفعى که از دکتر مى

شود، همه از خداست؛ مثال کسى بدهى شما را پرداخت. او که به شما مى

واداشت؟ مسخّر اراده کیست؟ کیست؟ مخلوق خدا. کى او را به اين کار 

خدا. مال را کى از دل او کند جز خدا؟ »انّما سمّى المال ماال النّها تمیل الیها 

خواست بدهى شما پرداخت القلوب« مال به دل چسبیده، همان کسى که مى

 چنین مسخّر فرمود.شود، دل او را هم

د. مقصود اين شوالبته منافات با تحصیل وسايل ندارد و بعدا شرح داده مى

ات فقط خدا باشد و شرحش در بخش سوّم که است که قوّت قلب و تكیه

باشد. فعال صحبت درباره علم است که بايد از قرآن و اخبار عمل است مى

اين معنا را فهمید که هیچ موجودى در رساندن نفع و دور کردن ضرر، 

 استقاللى از خود ندارد.

 حال توکّل نتیجه علم است
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اش پیدا شدن حال توکّل است؛ يعنى ستى اين علم درست شد نتیجهاگر را

 آدمى با پروردگارش مانند موکّل و وکیلش باشد.

 150استعاذه، ص: 

هاى دادگسترى، گرفتارى سختى برايش پیش گفتیم اگر کسى در محاکمه

رود آمده باشد و خودش عاجز است که بتواند حاکم شود، دنبال وکیلى مى

پرسد کدام وکیل قوانین مربوطه آشنا باشد، از اين و آن مىکه کامال به 

بیند وکیلى را که زرنگتر و تواناتر باشد؛ زيرا ممكن داناتر است؟ سپس مى

است وکیلى قوانین را دانا باشد لیكن جبن دارد، عرضه ندارد، اين هم به درد 

 خورد.نمى

بخواهد حقّ  شرط سوّم اين است که نسبت به موکّل خود مهربان باشد و

موکّلش را بگیرد و نگذارد به دردسر بیفتد. اگر مهربان نبود بلكه پولكى بود، 

 ممكن است از طرف، پول بیشتر بگیرد و موکّل خود را محكوم نمايد.

شود. ديگر اگر وکیلى را که داراى اين سه شرط بود پیدا کرد، دلخوش مى

ر بوده وکالت داده است. بیند؛ زيرا به ديگرى که سزاواخودش را راحت مى

 گويند.ديگر چه غمى دارد. اين را »حال توکّل« مى

 خداوند؛ بهترين وکیلها
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گانه وکیل، از خدا سزاوارترى سراغ داريم در دانايى به آيا در اين شرايط سه

مصالح و مفاسد امور؟ آنكه نسبت به زندگى من دانا باشد که چگونه کار من 

 اصالح گردد، آيا جز خداست؟اداره شود، دنیا و آخرتم 

 151استعاذه، ص: 

آيا تواناتر و زورمندتر از خدا در جلب نفع ما و دفع ضرر ما سراغ داريم؟ 

 147ءٍ قَدِيرٌ.*کُلِّ شَيْ ... وَ هُوَ عَلى کهدرحالى

و آيا مهربانتر از خدا به مخلوقش هست؟ بدون شك هر مهرى است از 

مهر پدر و مادر و هر محبّتى که در  خداست. اصل مهر و محبّت از اوست.

 پايان خدا.اى است از مهر بىعالم باشد، قطره

ام خدا باشد و واقعا خواهم، اگر تكیهحاال اگر من نسبت به اين نفعى که مى

بگويم خدايا! تو وکیلى، بال شك بعدش اطمینان و خوشى در دل پیدا 

ام را در دفع آن، خدا هشود. يا در زحمتى که پیش آمده، اگر واقعا تكیمى

 قرار دهم ديگر ناراحتى نبايد داشته باشم چون خدا دارم همه چیز دارم.

 
 . 1ملك:   -(1)  147
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ها و عدم اطمینانها نشانه عدم توکّل است هرچند پس اين اضطرابها و دغدغه

... عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ إِلَیْهِ  هزار بار به زبان هم بگويم بر خدا توکّل کردم:

 148أُنِیبُ.

 ترسدوکّل از غیر خدا نمىشخص مت

اند که وقتى مردم به آنها گويند گروهى بر علیه شما جمع »اهل توحید کسانى

شود و گويند خدا ما را ترسانند، پس ايمانشان زياد مىاند و آنها را مىشده

 بس است و او

______________________________ 
 .1ملك:  -(1)

 .88هود:  -(2)

 152استعاذه، ص: 

 149وکیلى است«. خوب

گويیم و در قرآن اند نه آنچه به زبانها مىاينهايند که راستى وکیل گرفته

خوانیم. قرآن که فقط براى خواندن نازل نشده بلكه بايد قرآن را خواند و مى

فهمید و حقیقتى پیدا کرد؛ يعنى حال و حقیقت توکّل پیدا کنیم. آيا زشت 
 

 . 88هود:  -(2)  148

149  (1)-\i  ََو نِ الهِذين ُ  . 173آل عمران:  E\ْعَم اْلَوِكيلُ  قاَل لَهُُم النهاُس إِنه النهاَس َقْد َجَمُعوا لَُكْم فَاْخَشْوهُْم فَزاَدهُْم ِإيماناً َو قالُوا َحْسبُنَا ّللاه

http://www.i20.ir/


189 

 i20.irwww.     شهید دستغیب  )پناهنده شدن به خدا(استعاذهکتاب 

را بخوانیم و هنوز خداى خود را به  نیست که پس از يك عمر اين قبیل آيات

وکیل نگرفته  -گانه مزبور باشدکه داراى شرايط سه -اندازه يك وکیل عادى

ايم طور کلّى خدا را وکیل گرفتهباشیم. حاال آيا در جلب نفع يا دفع ضرر به

 تا برسد به اينكه جز او وکیلى نگیريم.

 شودامیدوار به غیر خدا ناامید مى

عى و اصول کافى است که: »محمّد بن عجالن به بدهى سختى در عدّة الدا

 -که در آن وقت حسن بن زيد بوده -مبتال شد و به فكر افتاد نزد حاکم مدينه

برود تا از نفوذ او استفاده کند. در اثناى راه محمّد بن عبد اللّه بن زين 

پرسد. ىاش مبیند. از او راجع به گرفتارىالعابدين علیه السّالم او را مى

 خواهم نزد امیر بروم که کارم را اصالح کند.گويد: مىمى

فرمود: خودم شنیدم از ابن عمّم جعفر بن محمّد الصادق علیه الساّلم )که 

 جارسد به اينفرمايد تا مىحديث قدسى مفصّلى را نقل مى

______________________________ 
النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَ  الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ -(1)

 .173آل عمران:  قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ

 153استعاذه، ص: 
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برّم امید کسى که شاهد عرض ماست(: به عزّت و جالل خودم سوگند که مى

 150را که به غیر من امید انداخت«.

مايد: »واى بر اين بنده! ناخوانده و ناگفته، ما به او داديم، آيا فرو همچنین مى

 دهیم؟«.هايش را به او نمىخواسته

 شنودلطف حق ناگفته ما مى  ما عدم بوديم تقاضامان نبود

   

 

خواهم، اينهايى را که به خواهم، گوش مىآيا تو گفتى خدايا! من چشم مى

 دهد؟ا آنچه از او بخواهى به تو نمىحسب تكوين الزم داشتى به تو داد؟ آي

محمّد بن عجالن گفت: »دوباره بخوان«. روايت را برايش دوباره خواند. 

 براى مرتبه سوّم نیز تقاضا کرد و برايش خواند.

خوب که اين حديث در او اثر کرد، گفت: »به خدا امید دارم و به او کارم را 

 151.واگذار نمودم«. اين را گفت و رفت و راحت شد

 در آخر روايت هم دارد که طولى نكشید کارش درست شد.

 
 (.66/ 2و عّزتى و جاللى ال قطعّن أمل كّل مؤّمل غيرى) اصول كافى:  -(1)  150

 ) با كمى اختالف(.66/ 2اصول كافى:  -(2)  151
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 اسباب، مايه کورى و کرى انسان

ايم که به غرضم اين است که ما هنوز به حدّى از ايمان و توحید نرسیده

 خداى خود تكیه کنیم ال غیر.

خوانیم: »يا من علیه معوّلى؛ اى کسى که تكیه من بر در دعاى کمیل مى

 گويیم، چنینولى آيا راست مىاوست نه ديگرى«؛ 

______________________________ 
 (.66/ 2و عزّتى و جاللى ال قطعنّ أمل کلّ مؤمّل غیرى )اصول کافى:  -(1)

 )با کمى اختالف(. 66/ 2اصول کافى:  -(2)

 154استعاذه، ص: 

گذارد بشر با خداى خود راست بگويد و است؟ بلى اسباب ظاهرى نمى

 ل و ال قوّة الّا باللّه« را دريابد.حقیقت »ال حو

ايد که حوقله )کلمه شريفه: ال حول و ال قوّة الّا باللّه( کلید در بهشت شنیده

اش چه ثوابها است؟ آيا اين ثوابها و کلید در بهشت است و براى گوينده

بودن، مال لفظ تنهاست، نه چنین است. اگر کسى واقعا انشا کرد: »ال حول و 

ا باللّه« همین اآلن در بهشت به رويش باز است لیكن تا حال انشا و ال قوّة الّ

 حقیقت پیدا شود، طول دارد.
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داند، هرچند به زبان معموال بشر خود و اسباب را صاحب حول و قوّت مى

گويد: »ال بگويد: »ال حول و ال قوّة الّا باللّه« امّا به حسب حال و حقیقت مى

 السباب«.حول و ال قوّة الّا بى و با

مقصود، حال توکّل است. کارى کنیم دردى در ما پیدا شود تا دنبال اسالم 

حقیقى و توحید واقعى برويم. نتیجه عمر همین است. فقیه شدن در دين خدا 

 يعنى آدم شدن.

 مراتب توکّل

ضمنا بدانید اينكه گفتیم توکّل آن است که آدمى با خداى خود بمانند وکیل 

تین مرتبه توکّل است و بايد از اين مرتبه خیلى باالتر و موکّل باشد، نخس

 برود.

خواهید؛ در اگر توکّل راستى و درستى تكوينى، نه کسبى و فعلى را مى

توکّل بچّه به مادرش دقّت کنید. تمام توکّل بچّه به مادرش هست در هر 

شود، زمین بیند، گرسنه مىحالى؛ چه جلب نفع و چه دفع ضرر، مادر را مى

 خواهداى او را مىخورد، بچّهىم

 155استعاذه، ص: 
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زند و حالش هم همین بزند، تمام توجّهش به مادر است. مادر را صدا مى

 است، نه اينكه فقط مادر مادر ورد زبانش باشد.

ايم تا برسد به اگر چنین حالى در ما باشد، مرتبه متوسّط از توکّل را دريافته

کنند به مرده بین دو دست غسّال »کالمیّت بین مىمرتبه سوّم که از او تشبیه 

جا جاى شرح آن نیست و اين را که تذکّر دادم براى اين يدى الغسّال« که اين

اى از توکّل است که اگر توفیق الهى شامل حال يكى از ما باشد و به مرتبه

وز رسیديم، بويى از توکّل در ما پیدا باشد، غرور ما را نگیرد و بدانیم که هن

 ايم.مراتب باالترى هست و به جايى نرسیده

 لزوم استمرار در حال توکّل

نكته ديگر آنكه: بايد اين حال توکّل دوام داشته باشد و مستمر شود وگرنه 

اگر در بعض اوقات، متوکّل و در پاره ديگر نباشد، کافى نیست. بايد حال 

حال، دائمى شود، جورى شود که مستمرّا بر خدا توکّل داشت نه غیر و تا 

 طول دارد.

نگرد؛ يعنى اى مادر! تو از شود، به مادرش مىايد به بچّه که احسانى مىديده

او تشكّر کن. به خاطر تو به من احسان کرده است؛ چون غیر مادر را در 

بیند. اگر ديگرى هم چیزى به او بدهد، از مادر احسان و دفع ضرر نمى
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هاى کوچك ه الاقل با خداى خود مانند بچّهبیند. آيا نرسیده وقت آن کمى

 نسبت به مادرشان باشیم؟!

 156استعاذه، ص: 

 جلسه نوزدهم: همه چیز به دست خداوند است

 152رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ. إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى

كُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما فِیهِنَّ لِلَّهِ مُلْ الزمه توکّل اين است که انسان بداند:

همه چیز مال خداست و ملك نه تنها  154تَبارَكَ الَّذِي بِیَدِهِ الْمُلْكُ ... و: 153...

به معناى ملكیّت است بلكه هر کلّى و جزئى، کوچك و بزرگ تحت تربیت 

طورى که در »سوره نجم« خداوند بعضى از افعال جزئى را و اراده اوست به

خنداند و فرمايد: »اوست که مىدهد و مىم به خود نسبت مىه

 فرمايد.يعنى همین اسباب خنده و گريه را هم خدا فراهم مى 155گرياند«؛مى

فرمايد: »سرمايه و سود نیز کوچك و بزرگ هم به دست اوست چنانچه مى

 156از اوست«.

 
 . 99نحل:  -(1)  152

 .120مائده:   -(2)  153

 . 1ملك:   -(3)  154

155  (4)-\i َو أَنههُ هَُو أَْضَحَك َو أَْبكى\E  :43نجم. 

156  (5)-\i َو أَْقنى َو أَنههُ هَُو أَْغنى\E  :48نجم . 
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______________________________ 
 .99نحل:  -(1)

 .120مائده:  -(2)

 .1ملك:  -(3)

 .43نجم:  وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَ أَبْكى -(4)

 .48نجم:  وَ أَقْنى وَ أَنَّهُ هُوَ أَغْنى -(5)

 157استعاذه، ص: 

 

اى که سكونت دارى، بايد بدانى که فرش زير پايت هم از اوست. خانه

 ى.ات و همه چیزت از اوست. اين معنا را بايد »علم« داشته باشسرمايه

 شودبدون علم، توحید افعالى نمى

توانى معناى »ال حول و ال قوّة الّا تا وقتى که اين معانى را يقین نكنى، نمى

باللّه« را درك نمايى. بايد شخص، تمام وسايل و اسباب کلّى و جزئى را از 

خدا ببیند و اين معنا باورش شود تا بفهمد »ال حول« يعنى هیچ نیرويى اصال 
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اى و قدرتى نیست مگر به « براى نفى جنس است؛ يعنى ابدا قوّهنیست. »ال

 خدا و از خدا و مال خدا.

اى از مراتب وجود، مؤثّرى باالستقالل نیست، يك حرف زدن در هیچ مرتبه

 و جنبش زبان هم از او و خواست اوست.

که فكش چندى قبل محترمه اصطهباناتى را آورده بودند براى مداوا، درحالى

گفت: »خمیازه و دهن درّه کردم که ديگر دهانم روى ن شده بود و مىآويزا

 هم نیامد و به حال اوّل برنگشت«.

بلى روى هم گذاشتن دهان هم از خداست. خالصه، نظر ما اين است که نفى 

استقالل اسباب را در تأثیر بفهمیم نه اينكه دنبال اسباب نرفتن. اسباب مسخّر 

اهد. براى درك اين معنا بايد هرچه بتواند غیب است، تا غیب تو چه خو

 تفكّر و تدبّر نمايد.

 158استعاذه، ص: 

 چرا سوره توحید اين قدر اهمّیّت دارد؟

 تقريبا ثلث قرآن مجید درباره توحید است. اينكه سوره:
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اين قدر اهمّیّت دارد که مضمون روايات آن است که ثواب  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

رآن است؛ يعنى اگر کسى بخواهد اجمال يك سوّم قرآن را آن معادل ثلث ق

 بخواند همان سوره توحید است که به طور مفصّل ثلث قرآن را در بر دارد.

بلى اين همه ثواب براى کیست؟ براى کسى که اهل توحید شده باشد. با 

ثواب قراءت ثلث و با خواندن سه مرتبه آن،  قُلْ هُوَ اللَّهُ خواندن يك سوره:

که گفتیم کلید  -شود؛ چنانچه »حوقله«ثواب خواندن تمام قرآن را دارا مى

براى کسى است که معناى توحید افعالى را دارا شده باشد.  -در بهشت است

کلید بهشت، علم به اين معناست وگرنه شخص جاهلى که حواسش معلوم 

اثر کذايى را نیست کجاها هست، هرچه بخواند »ال حول و ال قوّة الّا باللّه« آن 

 نخواهد داشت.

 ابراهیم خلیل علیه الساّلم افتخار متوکّلین

نخستین درجه توکّل آن است که مسلمان خداى خودش را کمتر از وکیل 

ظاهرى نداند و مرتبه دوّم گفتیم مانند بچّه به مادرش باشد که همه چیزش را 

ا برسد به مرتبه سوّم بیند تبیند و دفع شر و جلب خیر را از جز او نمىاز او مى

که ممكن است براى بعضى از بزرگان پیش آيد که جز اراده او از خودش 

 هیچ

 159استعاذه، ص: 

http://www.i20.ir/


198 

 i20.irwww.     شهید دستغیب  )پناهنده شدن به خدا(استعاذهکتاب 

خواهد جز آنچه او خواهد؛ چنانچه افتخار اهل توکّل حضرت ندارد و نمى

 ابراهیم خلیل الرحمن علیه السّالم از خودش بروز داد.

فكنند، جبرئیل به او گفت: »آيا خواستند او را در آتش اهنگامى که مى

 حاجتى دارى؟«.

 گفت: » )حاجت دارم( امّا به تو نه«.

 عرض کرد: »پس به آنكه حاجت دارى بگو«.

فرمود: »حسبى عن سوالى علمه بحالى«. او خودش به حال من داناست، هرچه 

 او بخواهد ديگر چه را بخواهم.

وکیل؛ خداى، ما را بس است و ايم »حسبنا اللّه و نعم التاکنون چند بار گفته

ايم؟ در امور او خوب وکیلى است«. آيا تاکنون او را وکیل خود قرار داده

 دنیوى يا اخروى، کلّى و جزئى.

»خداى را براى  157... فَاتَّخِذْهُ وَکِیلًا؛ فرمايد:آيا دستور قرآن مجید را که مى

راضها و ايم. اگر چنین است پس اين اعتخودت وکیل بگیر« عمل کرده

توکّلى و آن هم از ضعف اضطرابها و دلواپسیها از چیست؟ يقین بدان از بى

 توحید و يقین به معارف و خالصه کمى ايمان است.

 
 . 9مّزّمل:   -(1)  157
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 انسان متوکّل و پرهیز از حرص

و امّا در مقام عمل، اگر کسى اهل توکّل شد، لوازمى در اعمال و کارهايش 

 زند.دارد از آن جمله ديگر »حرص« نمى

______________________________ 
 .9مزّمّل:  -(1)

 160استعاذه، ص: 

در عدّة الدّاعى است که: »در حجّة الوداع پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله حلقه 

در کعبه را گرفت و رو به اصحاب کرد و فرمود: بدانید که روح األمین به 

م شود )يعنى اش تمامیرد تا روزىدل من الهام کرد که هیچ کس هرگز نمى

میرد( پس از خدا بترسید و اش را نخورده، نمىتا آخرين سهم از روزى

 158حرص نزنید )تا به واسطه حرص زدن، به حرام بیفتید(«.

اش به اسباب باشد، هرچه هم به دستش بیايد مثل اين امّا اگر شخص تكیه

 است که چیزى ندارد.

سب و کار نرويد بلكه به کنم، مقصود اين نیست که عقب کباز هم تكرار مى

 امید خدا، نه سبب، دنبال کار برو.

 
 (. 74: 2حتى تستكمل رزقها فاتقوا ّللّا و اجملوا فى الطلب) اصول كافى: و اّن روح االمين نفث فى روعى انه لن تموت نفس  -(1)  158
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 پیروى کردن از وکیل

 در جمع بین توکّل و تمسّك به اسباب، در اين مثال دقّت کنید:

آيید، در باب وکالت اگر شما محاکمه سختى داريد و خود از عهده بر نمى

 رويد.گفتیم که دنبال وکیل زرنگ و دانا و دلسوزى مى

کنید مگر آنچه خود وکیل بگويد؛ مثال فالن سند يا رونوشت مىکارى ن

کنید و اين نه تنها با شناسنامه يا استشهاد و غیره هرچه امر کند اطاعت مى

گويد. اين وکالت منافاتى ندارد بلكه الزم است؛ چون خود وکیل چنین مى

 کارها به دستور خود اوست

______________________________ 
انّ روح االمین نفث فى روعى انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها  و -(1)

 (.74: 2فاتقوا اللّه و اجملوا فى الطلب )اصول کافى: 

 161استعاذه، ص: 

خواهد از اين مجرا و سبب، کارش را نه در قبال و مخالفت او و وکیلش مى

 درست کند.
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مورد امر وکیل است وقتى که از اين مثال معلوم شد که تمسّك به اسبابى که 

گويیم خدا هم کار هر فرد فردى را اصالح با توکّل مانعى ندارد مى

 159فرمايد ولى از راه اسباب: »ابى اللّه ان يجرى االشیاء إلّا بأسباب«.مى

دهد لیكن خودش هم دستور فرموده دنبال دکتر و دوا برو و خدا شفا مى

گويد: »توکّلم به ت مىمسامحه کردنت هم غلط است. همچنین در امر آخر

فرمايد بهشت گويى، وکیلت مىخداست که به بهشت بروم«، اگر راست مى

ولى  160... لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى رفتنت موقوف به اين است که کار کنى:

ات را عبادتت قرار نده بلكه توکّل در اين امر نیز خدايت قرار ده نه تو تكیه

شوى. بلى چون خود موال امر فرموده ى که هالك مىاينكه عملت را ببین

 است، چشم.

گفتند: »الهى از ما حرکت، از آمدند مىلذا کسبه وقتى که از خانه بیرون مى

تو برکت«. اينها کلمات توحیدى است که با تكرار و تمرين، شخص، موحّد 

 شود.مى

م از فقر روايتى است که يك نفر در مدينه خدمت حضرت صادق علیه السّال

 شكايت کرد. مضمون روايت اين است که حضرت فرمود:

 
 . 183/ 1اصول كافى:  -(1)  159

 . 39نجم:  -(2)  160
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 »وقتى که به کوفه برگشتى، دکّانى اجاره کن و آنجا بنشین«.

______________________________ 
 .183/ 1اصول کافى:  -(1)

 .39نجم:  -(2)

 162استعاذه، ص: 

 عرض کرد: »سرمايه ندارم«.

 گويند اطاعت کن(«.تو مى حضرت فرمود: »تو چكار دارى؟ )آنچه به

آورد، آيد، جنسى مىنشیند، يك نفر مىکند. تا در دکّان مىهمین کار را مى

 گويد: پول ندارم.خرى؟ مىگويد: اين را مىمى

دهد: پولش را پس از اينكه فروختى بپرداز و حق صاحب جنس جواب مى

 العمل خودت را بردار.

آيند و ز آن طرف نیز مشتريها مىآورد و اآيد جنس جديدى مىديگرى مى

 شود.زند و کارش رو به راه مىاى بهم مىبه فاصله کمى سرمايه

 خداوند جوان بیكار را دوست ندارد
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کنند و شنوند توکّل به خدا بايد کرد، مغالطه مىبعضى هستند تا مى

گويند: بلى، آدم توکّل بكند؛ يعنى دست روى دست بگذارد و کارى مى

گويیم کار بكند امّا به جهت امر معناى توکل چنین است؟ ما مى نكند! آيا

وکیل و موال، نه اينكه شغل، رازق باشد. اداره رازق باشد. مسلمان حقیقى 

کند، به جهت امتثال و فرمانبردارى اوامر کسى است که هر کارى که مى

ه ال دارد و به مضمون روايت: »فإن اللّخدا باشد؛ چون خدا بیكارى را بد مى

 دارد« عقب کارخدا جوان بیكار را دوست نمى 161يحب الشاب الفارغ؛

______________________________ 
 .540/ 1صراط النجاة:  -(1)

 163استعاذه، ص: 

 زند.رود و دست به سبب مىمى

 روند.کسى ايراد نكند پس چرا اهل علم دنبال کسبى نمى

اير کسبها منافات دارد؛ يعنى شغل طلبگى در اين زمان جورى است که با س

شود سرگرم کارهاى متفرّق بود و به تمام معنا فقیه شد بلكه بايد همه نمى

... مِنْ حَیْثُ ال  وقت را صرف حقايق دينى نمايد. خدا هم روزى اهل علم را

 
 .540/ 1صراط النجاة:  -(1)  161
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رساند؛ چنانچه مضمون روايات وارده است که: »رزق مى 162يَحْتَسِبُ ...

اى ندارد قرار داده، جز طالب علم«؛ چون چاره هرکس را خداوند به اسباب

 جز اينكه شغلش را منحصر به شؤون دينى نمايد.

 هاى توکّلآثار و نشانه

 هاى توکّل، يكى »حرص نزدن« است.گفتیم از آثار و نشانه

شود«. گاهى آدمى ديگر آنكه »در عطا و منع خلق، تغییر حالى در او پیدا نمى

که اگر در مقام اش به خداست درحالىاست و تكیه به خیال خود اهل توکّل

اش شود، پس معلوم است که تكیهعمل دنبال سببى رفت و نشد، ناراحت مى

به همین سبب بوده است. اگر توکّلت به خداست، خدا نخواسته از اين سبب 

داند، از راه ديگر و سبب ديگر خودش کارت درست شود. اگر صالحت مى

که از . از طرف ديگر، اگر کارش گرفت درصورتىفرمايدرا درست مى

 سبب زايد بر حدّ شكر واسطه؛ يعنى

______________________________ 
 .3طالق:  -(1)

 164استعاذه، ص: 

 
 . 3طالق:  -(1)  162
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باالستقالل او را دوست داشت و مدح و ثنايش کرد، شاهد بر اين است که 

 اش به اين سبب بود نه مسبّب االسباب.تكیه

 ، نمودار ضعف ايمانبرخى از گفتار

کنند، نشانه نداشتن توکّل و آن بیشتر مدح و ذمهايى که خلق از اسباب مى

هم دلیل بر نبودن ايمان و توحید يا ضعف آن است. اينها همه گره و زنجیر 

شود. اگر توکّلش است. اگر توحیدش درست شد، توکّلش درست مى

شود. اگر خیرى از مىدرست شد، در اعمال و گفتارش مدح و ذمّش آشكار 

که اگر از سببى به او رسید و باالستقالل او را مدح کرد، مشرك است؛ چنان

اين سبب مأيوس شد و آن را ذم نمود؛ چون به مطابق میلش نشده معلوم 

شود معبودش همین سبب بود، به امید اين رفته حاال ناامید شده مذمّت مى

 است. کند. همین چیزهايى که معموال در خلقمى

چیزى که در کار نیست امید به خداست. اگر امیدش به خدا بود و رو به آن 

شد، باز هم از خدا گفت خدا نخواسته و اگر مىشد، مىرفت و نمىسبب مى

طور استقالل مورد کرد و اسباب بهديد و از او باالستقالل سپاسگزارى مىمى

از عدم توکّل و ايمان و شود. پس اين امور ناشى مدح يا ذمّ او واقع نمى

 توحید يا ضعف آن است.

 وجوب تحصیل توکّل
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 اينك کالم در اين است که »تحصیل توکّل واجب است«. اگر

 165استعاذه، ص: 

که الزم است شخص اهل توحید کسى اعتنا نكند، ترك واجب کرده؛ چنان

شود بايد متوکّل گردد و در حقیقت اگر راستى موحّد شد، متوکّل هم 

ت؛ چنانچه ساير لوازم ايمان را نیز دارا خواهد شد. توحید؛ يعنى همه امور هس

را از خدا ديدن، پس قهرا به او، هم امیدوار و از او هم ترسان است و بر او 

 هم توکّل خواهد کرد.

که امر به توکّل، به محمّد  -محقّق اردبیلى در زبدة البیان در خطاب »توکّل«

فرمايد: »اختصاصى به پیغمبر صلّى اللّه علیه و مى -ستصلّى اللّه علیه و آله ا

نیز براى عموم است و  163... فَاتَّخِذْهُ وَکِیلًا؛ آله ندارد؛ چنانچه آيه شريفه:

...  فرمايد؛ نظیر آيه:شاهدش هم آيات ديگرى است که خطاب به عموم مى

نى همه شما بر خدا توکّل کنید يع 164165وَ عَلَى اللَّهِ فَتَوَکَّلُوا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ؛

 اگر مؤمنید«.

غرض تكلیف عام بودن است. ممكن است بگويند اين قسم اوامر قرآن، 

دستورات اخالقى است، اگر چنین است پس »ال اله الّا اللّه« هم همین است. 

 
 . 9مّزّمل:   -(1)  163

 .23مائده:   -(2)  164

 .334زبدة البيان:   -(3)  165
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معناى »ال اله الّا اللّه« اين است که رب، معبود، مدير، مدبّر، آنكه سزاوار 

ار به دست اوست، خداست و ال غیر. اينها »توحید افعالى« پرستش است، ک

است. اگر کسى آن را نپذيرفت آيا مؤاخذه ندارد؟ پس در ساير مبادى و 

 مبانى توحید نیز همین است.

 ... وَ شاوِرْهُمْ و نیز محقّق اردبیلى در ضمن شرح آيه شريفه:

______________________________ 
 .9مزّمّل:  -(1)

 .23مائده:  -(2)

 .334زبدة البیان:  -(3)

 166استعاذه، ص: 

فرمايد: »هر کارى که مؤمن مى 166فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ ...

اش را به آن شور قرار ندهد کند لیكن بايد تكیهخواهد بكند مشورت مىمى

خدا باشد که خدا اش به که حتما اصلح و الیق به حالش همان است، تكیه

 167اصلح و الیق به حالش را به زبان مشاورين جارى بفرمايد«.

 
 . 159آل عمران:  -(1)  166

 .335 -334ة البيان: زبد  -(2)  167
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اگر با مشورت، به نفعت آن کار تمام شد، نگو چون مشاورين من به من 

طور ديكته کردند، کار درست گرديد بلكه بدان به برکت الهام الهى به اين

 مشاورينت بود و اگر نشد، بدان که خدا نخواسته است.

چه رأى خودت، چه رأى ديگران، به مشورت تنها تكیه مكن بلكه به  خالصه

امید خدا مشورت کن اينكه به نظر خودت يا مشاورينت خوب آمده تا خدا 

 چه خواهد و حقیقت امر چه باشد.

 کسى که توکّل ندارد ايمان ندارد

 فرمايد: »بر خدافرمايد هرکس توکّل ندارد، ايمان ندارد؛ زيرا خداوند مىمى

پس اگر توکّل نباشد ايمان هم نیست. واقع  168توکّل کنید اگر مؤمنید«؛

داند و بس. مطلب همین است حقیقت ايمان؛ يعنى خدا را مسبّب االسباب مى

اش تكیه به اوست نه ديگرى. پس اگر رأى خود يا اگر چنین است الزمه

 ديگرى را

______________________________ 
 .159آل عمران:  -(1)

 .335 -334زبدة البیان:  -(2)

 
168  (3)-\i  َلُوا إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِين ِ فَتََوكه  .23مائده:  E\... َو َعلَى ّللاه
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 .23مائده:  ... وَ عَلَى اللَّهِ فَتَوَکَّلُوا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ -(3)

 167استعاذه، ص: 

اى. جاست که خدا را کنار گذاشتهاز روى فهم و عقل و فراست ديدى، اين

 که در اين حال، مؤمن نیستى.کجا متوکّل هستى؟ درحالى

 عارسوايى انسان پرادّ

گفت: »در هر علمى استادم، مخصوصا علم طب!«. از جمله يك نفر بود مى

گفت: »از روى موازين طبّى که مواظب مزاج و حرفهايش اين بود که مى

مانم!« و در آن وقت حال خودم هستم، تا چهل سال ديگر زنده و سالم مى

 شصت ساله بود.

دندان هم ين مؤمن بىخورد )البتّه افردايش هنگام ظهر، ماست و خیار مى

طور گیرد. عوض اينكه بفهمد از سردى است، اينبود( دلش درد مى

تشخیص داد که چون ماست داراى جهت ضدّ صفراست و صفراى من غالب 

کشد تا به نظر و ماست در دفع آن ضعیف بود، شیشه آبلیمو را سر مى

ن روز خودش تعادل مزاجش برقرار گردد، همین قدر بدانید که عصر هما

 برند.اش را بیرون مىجنازه
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هرکس که به فهم خودش تكیه کرد؛ يعنى بگويد مدبّرى نیست، قدرت 

فوقى در کار نیست، اراده برترى نیست، هرکس چنین حالى داشته باشد در 

آن حال، ايمان ندارد بلكه در هر عزمى و تصمیمى که گرفتى، حاال يا به فهم 

دا توکّل کن؛ يعنى سببى را مستقل ندان تا خودت يا با مشورت ديگران، بر خ

 خدا چه

 168استعاذه، ص: 

 صالحت بداند و چه اراده بفرمايد.

خالصه، اگر توکّل نباشد، ايمان نیست. اعتماد به غیر را توکّل گويند. کسى 

کند؛ يعنى عجز خود و ديگران و همه اسباب را فهمیده، که به خدا توکّل مى

گذارد و اگر متوکّل نبود؛ يعنى همه را کار کن ىکار خود را به خدا وام

 پندارد جز خدا، اعاذنا اللّه و ايّاکم.مى

 169استعاذه، ص: 

 جلسه بیستم: سخن محقّق اردبیلى رحمه اللّه درباره توکّل

 169رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ. إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى

 کّل و کالم محقّق اردبیلى در وجوب توکّل بوديم.در بحث تو
 

 . 99نحل:  -(1)  169
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... وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ  عرض شد که محقّق در آيه شريفه:

»در کار با ايشان مشورت کن پس از شور اگر تصمیم گرفتى  170عَلَى اللَّهِ؛

رى، عزم در تو فرمايد: »يا از رأى خودت يا ديگپس بر خدا توکل کن« مى

 پیدا شد، بايد بر خدا توکّل کنى.

هرچه صالح تو است او برايت پیش بیاورد، نه اينكه صالح را رأى خود يا 

مشاورينت بدانى بلكه بر تو واجب است که در رسیدن به اصلح و الیق، به 

 171امید او باشى تا او چه خواهد و چه پیش آورد«.

 خواهى اقدام کنى، چهفرمايد: »در همه کارهايى که مىمى

______________________________ 
 .99نحل:  -(1)

 .159آل عمران:  -(2)

 .335 -334زبدة البیان:  -(3)

 170استعاذه، ص: 

ات به رأى جلب خیر يا دفع ضرر، واجب است بر خدا توکّل کنى. اگر تكیه

 و کمك ديگرى باشد، او هم مثل تو مخلوق و عاجز است:
 

 . 159آل عمران:  -(2)  170

 .335 -334زبدة البيان:   -(3)  171
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بلكه بايد  172خوانید بندگانى چون شما هستند،خدا آنان را مى کسانى که جز

قوّت قلبت خدا باشد نه ديگرى وگرنه هر فردى مخلوق و محاط و محدود 

 173است و از واقع مطلب خبر ندارد، هیچ وقت به شخص تكیه نكن«.

گويند مشورت نكن و به صالحديد خود يا ديگران کارى انجام نده بلكه نمى

انديشى خود يا ديگران تكیه نكن. امیدت خدا اين مصلحتگويند به مى

 باشد. از خدا بخواه خیرت را به زبان آنها جارى سازد و صالح تو را بگويند.

حیران نشد کسى که طلب خیر  174اند: »ما حار من استخار«؛اينكه فرموده

 کرد؛ يعنى همیشه در هر حال از خدا خیر خود را بخواهد.

 مرى؛ خدايا! تو خیر مرا در کارم برايم پیش آور«.»اللّهم خر لي فى ا

 استخاره و توکّل حضرت سجّاد علیه الساّلم

در حاالت امام سجّاد علیه السّالم وارد است که: »هر وقت کار مهمّى از 

 آمد، حضرت دويستخريد خانه، يا ازدواج، يا سفر پیش مى

______________________________ 
 .194اعراف:  ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْإِنَّ الَّذِ -(1)

 
172  (1)-\i  ِْعباد  أَْمثالُُكم ِ  .194راف: اع E\إِنه الهِذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن ّللاه

 .335زبدة البيان:   -(2)  173

 .225/ 91؛ بحار األنوار: 366/ 11وسائل الشيعه:  -(3)  174
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 .335زبدة البیان:  -(2)

 .225/ 91؛ بحار األنوار: 366/ 11وسائل الشیعه:  -(3)

 171استعاذه، ص: 

 -چنانچه قبال هم اشاره شد -خواندند: »استخیر اللّه برحمته فى عافیةمرتبه مى

آمد، با توکّل و تكیه به خدا انجام مىآن وقت آنچه به نظر مبارکش 

 175داد«.مى

فرمايد: »آنچه از توکّل بر خدا بر جمیع افراد مسلمین واجب است، محقّق مى

همان واگذارى کار به خداست. تفويض امر، به اوست تا او چه بخواهد و چه 

پاشد تا او چه دهد. بدهد؛ مثال شخصى که زارع است، تخم را به امید او مى

را نیز معتقد باشد که اگر کارى کرد و ناجح شد، بداند که خدا خواسته  اين

 نه خودش، زبان يا نیش قلم، يا نفوذش و غیره وگرنه شرك است.

اى. بايد معتقد باشى که خودت چیزى نیستى، فقط آلت و محل و وسیله

کنى امّا نتیجه با تو نیست. کار تو رفتن در مغازه و دست زدن به کارى مى

 باب است؛ امّا رزق دادن و کم و زياد شدن، دست تو نیست.اس

 
 ) با كمى اختالف(.535مصباح المتهّجد:   -(1)  175
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هرکس به هر کارى سرگرم است بايد همین عقیده را داشته باشد؛ يعنى 

 176توفیق کار و نتیجه عمل را از خدا بداند ال غیر«.

اين است که معناى توکّل را بزرگان و از آن جمله طبرسى در تفسیر مجمع 

کارهاى خود را به خدا واگذار بكند به قسمى اند که: »تفويض چنین فرموده

 که خود را نیست ببیند: جعل النفس کالمعدوم«.

 نظیر زارع، چطور پس از آنكه تخم را پاشید و آبیارى کرد،

______________________________ 
 )با کمى اختالف(. 535مصباح المتهجّد:  -(1)

 .335زبدة البیان:  -(2)

 172استعاذه، ص: 

 داند:داند و همه کارها و نتیجه را از خدا مىا کنار مىخودش ر

 همه بايد در همه امور با خدا چنین باشند. 177إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ...

چنانچه زارع بايد بداند که اين محصول، نتیجه عملش به تنهايى نیست، چه 

تاجر هم  بسیار زراعتهايى که محصول نداده، يا آفت زده است. همچنان بايد

 
 .335زبدة البيان:   -(2)  176

 . 58ذاريات:  -(1)  177
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اش هست بلكه خداست که به بداند که اين سود نه مال تجارتش يا سرمايه

گذارى تاجر ترتیب اثر داده است. خودت و تخم افشانى زارع يا سرمايه

متعلّقاتت مال خداست، همه چیز از خداست: مدير و مدبّر، آورنده و برنده، 

رع و تاجر و دهنده و گیرنده اوست. اگر خدا نخواست، چیزى براى زا

اش به خدا باشد ماند، جز تعب و رنج، پس آدمى بايد تكیهغیرهما باقى نمى

 اى ندارد.وگرنه جز تعب و تلف کردن عمر، بهره

نجات از ضرر نیز از اوست؛ يعنى بايد در برابر دشمن اسلحه تهیّه کند، قوا 

ال، يا فراهم کند، آنگاه با تكیه به خدا دفاع نمايد و نگذارد جان، يا م

 ناموسش و از همه مهمتر دينش در معرض خطر واقع گردد.

پس معناى توکّل اين نیست که هیچ جنبشى براى رسیدن به نفع يا دفع ضرر 

ام که مبادا در بعضى از خود نكند و اين مطلب را چندين مرتبه تكرار کرده

 ذهنها اشتباه شود. بلى چون خود

______________________________ 
 .58ذاريات:  -(1)

 173استعاذه، ص: 

http://www.i20.ir/


216 

 i20.irwww.     شهید دستغیب  )پناهنده شدن به خدا(استعاذهکتاب 

کنم، بايد عقب سبب وکیل فرموده که از روى اسباب، کارت را درست مى

بروى؛ در مقابل دشمن اسلحه تهیّه کنى ولى نه اين طور که گمان کنى حاال 

 ات به خدا باشد.که اسلحه دارى کار تمام است، نه بلكه دلگرمى

 عقرب باران سامره و توکّل جاهالنه

ها سى و چند سال قبل در سامره عقرب باران شد؛ يعنى از در و ديوار خانه در

هاى مدرسه سامره فرار کردند. يك نفر از طلّاب بنا شد. طلبهعقرب پیدا مى

آيد که همان جا بماند و باألخره گذارد و اتّفاقا خوب مىرا به استخاره مى

 خوابد.ماند و مىمى

 برند.اش را از مدرسه بیرون مىزهزند و جناعقرب هم او را مى

اين مسخره است که با توکّل به خدا خود را به چنگال دشمن بسپارد بلكه 

بايد با توکّل به خدا از دشمن فرار کنى نه اينكه بنشینى و هیچ کارى نكنى به 

 امید خدا.

که توکّل واجب است، کسب هم واجب است. القاى نفس به تهلكه هم چنان

فرمايد، هرچند در خداوند هم امور را به اسباب جارى مىحرام است و 

رساند تا اندازد يا بدون سبب به انجام مىاى موارد، اسباب را از کار مىپاره

 همه کاره بودن خودش را بفهماند.
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 سخن جاودانه حضرت صادق علیه الساّلم

 اى که حضرت صادق علیه السّالم در آن بودند، ازدر سفر حج، قافله

 174ستعاذه، ص: ا

کردند که ناگهان جلو قافله شیرى راه را بند آورد و کسى کوفه حرکت مى

اى فرمودند و جرأت نكرد جلو رود. حضرت تنها پیش آمدند و به شیر اشاره

 از راه قافله دور شد. آنگاه فرمودند:

کرديد چنین بوديد )يعنى درندگان نیز امر شما را »اگر شما هم گناه نمى

 کردند(«.مى اطاعت

جا فرمايد: »در اين قضیّه، امام ملهم است که اينمحقّق اردبیلى رحمه اللّه مى

داند که از موارد دهد و به علم خود مىخداوند بدون سبب نجات مى

 استثنائى است لذا نبايد آن را کلّى گرفت و در موارد ديگر قیاس کرد«.

 معانى ديگر براى توکّل

جا عبارت است از تمسّك به اسباب با تكیه به خدا. اين گفتیم »توکّل واجب«

ممكن است در ذهنها اشكالى پیدا شود و آن اين است که در کتب اصحاب 

غیر از معناى ثقه و اعتماد به خدا، معانى ديگرى نیز شده است؛ نظیر »از غیر 
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خدا نترسد«. حاال آيا توکّل واجب اين است که از گرگ و دشمن و صاحب 

 نیز نترسد، از فقر و بیمارى نیز نترسد؟!قدرت 

کند: »بداند نافع و ضار، خداست و ال در روايت ديگر توکّل را چنین معنا مى

 178غیر«.

 و در روايت ديگر در معناى توکّل آمده: »طمعش را از غیر

______________________________ 
 .335زبدة البیان:  -(1)

 175استعاذه، ص: 

 179ى چیزى نخواهد«.خدا ببرد و از کس

 شود؟حاال معناى توکّل با اين ترتیب چه مى

فرمايد: »اين روايات را بايد توجیه کرد. از کسى چیزى محقّق اردبیلى مى

خواهد، نانوا يا پول دهنده را رازق نخواهد؛ يعنى باالستقالل. اگر نان مى

ند وگرنه کند، از مخلوق نكنداند. آن نوع سؤالى که باالستقالل از خدا مى

 180شرك است«.

 
 .335زبدة البيان:   -(1)  178

 .335زبدة البيان:   -(1)  179

 همان.  -(2)  180
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اند که مسلك وهّابیها را اين روزها شايع است که در تهران افرادى پیدا شده

گويند: »گفتن يا محمّد! يا على! شرك است« کنند، از آن جمله مىترويج مى

خوانید، بندگانى چون و دلیلشان هم آيه شريفه: »کسانى را که جز خدا مى

 اند.ذکر کرده 182خوان«و: »با خدا احدى را م 181شمايند«

اند سوادها و کورهاى حقیقىشود گويندگان اين سخنها از آن بىمعلوم مى

 اند.که هنوز معناى دعا )خواندن( را نفهمیده

دعا؛ يعنى خواندن و خواستن. مطلق خواندن يا خواستن که مورد نهى نیست. 

بشود.  شود، از مخلوق نبايدآن جور خواستنى که باالستقالل از خدا مى

عمده، موضوع استقالل در دعاست که اگر از غیر خدا به اين نحو خواسته 

شد، شرك است؛ يعنى شفا را از خدا بخواهى، اگر چنین خواستى، از دکتر و 

 دوا

______________________________ 
 .335زبدة البیان:  -(1)

 همان. -(2)

 .194اعراف:   عِبادٌ أَمْثالُكُمْ ...إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ -(3)

 
181  (3)-\i ... ِعباد  أَْمثالُُكْم ِ  .194اعراف:  E\إِنه الهِذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن ّللاه

182  (4)-\i  ًأََحدا ِ  . 18جن:  E\... فَال تَْدُعوا َمَع ّللاه

http://www.i20.ir/


220 

 i20.irwww.     شهید دستغیب  )پناهنده شدن به خدا(استعاذهکتاب 

 .18جن:  ... فاَل تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً -(4)

 176استعاذه، ص: 

شد، اين شرك است؛ امّا اگر تكیه به خدا شد و از دکتر تشخیص مرض و 

 خواهى، چه مانعى دارد؟تجويز دوا مى

. بلى اگر کسى نسبت به توسّالت به اهل بیت علیهم السّالم هم همین است

خواهد؛ مثال از حضرت ابا الفضل علیه طور که باالستقالل از خدا مىهمان

 کند؟السّالم بخواهد، اين شرك است لیكن کى اين کار را مى

بلكه صرف واسطه و شفیع به درگاه خدا قرار دادن است. پس معناى توکّل 

معطى ندانسته همه که از غیر خدا چیزى نخواهد؛ يعنى باالستقالل غیر خدا را 

اش به خدا باشد. آيا اين شخص ايرادکننده که را مسخّر اراده او بداند و تكیه

روز چند مرتبه غیر خدا را گويید، خودش شبانهچرا يا محمّد! يا على! مى

 خواند؟!مى

 177استعاذه، ص: 

 جلسه بیست و يكم: جايگاه توکّل
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 183رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ. ينَ آمَنُوا وَ عَلىإِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِ

 در اهمّیّت توکّل همین بس که از لوازم قطعى توحید است.

نخستین دعوت پیغمبران، توحید بود. سراسر قرآن مجید هم توحید است. 

تحصیل علم که بر همه واجب است، علم توحید است: »اوّل العلم معرفة 

 184مر الیه«.الجبّار و آخر العلم تفويض اال

خواهد عالم حقیقى شود، نخست توحیدش را درست کند، بايد کسى که مى

آن را تكمیل نمايد. نگويید مگر نه همه ما مسلمانیم، موحّديم. میزان، عقد 

قلب است؛ يعنى »ال اله الّا اللّه« را بفهمد؛ يعنى توحید افعالى را باورش شده 

وَ ما بِكُمْ مِنْ  د همه از خداستگردباشد که هرچه در عالم هستى واقع مى

 نِعْمَةٍ فَمِنَ

______________________________ 
 .99نحل:  -(1)

 .150/ 23الذّريعه:  -(2)

 178استعاذه، ص: 

 اش باشد نه اينكه صرف زبان باشد.طور عقیده قلبىراستى بايد اين 185اللَّهِ ...
 

 . 99نحل:  -(1)  183

 . 150/ 23الّذريعه:  -(2)  184
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 تفاوت لفظ با حقیقت

خوانیم و الاقل ده مرتبه کلمه »ربّ ماز مىروزى که پنج مرتبه نشبانه

گويیم، اين لفظ تنها ايمان به ربوبیّت پروردگار العالمین« را به زبان مى

جهانیان نیست بلكه آن امر قلبى است که راستى باورش شده باشد آفريدگار 

او و همه آفريدگان، يكى است؛ بنابراين، الفاظ، مقصود بالذات نیست بلكه 

سازد؛ امّا ن است که بدن را طاهر و حكم اسالم را بر او جارى مىکار لفظ اي

نسبت به حقیقت وقتى واقعا شخص مسلم است که باورش گردد و يقین کند 

که »ربّ العالمین« است، از کرم خاکى تا فیل، انسان، جن و ملك، زمین و 

 ساير کرات همه و همه مدبّرشان يكى است.

وجود است از پديد آوردنش تا به کمال  دست تربیت يكى با تمام ذرّات

 رسانیدنش. چنانچه ربّ من است، ربّ همه نیز هست.

روزى دهنده و نفع رساننده به هر موجودى است. تا اين معنا نیايد، حاال کار 

به شهودش نداريم اقلّا عقد قلب از روى اعتقاد به قرآن تا پیدا نشود، ايمان و 

 اسالم حقیقى نیست.

 ها به مالكواگذارى کار

 
 . 53نحل:  -(1)  185
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 آيا قرآن کالم خدا هست يا نه؟ اگر هست ببینید از اوّل تا

______________________________ 
 .53نحل:  -(1)

 179استعاذه، ص: 

آخرش بیشتر نقل توحید است، الوهیّت و ربوبیّت، مالكیّت، مدبّريّت و ... مال 

طلق خداست، تدبیر امر همه جزئى و کلّى، تمام ذرّات هستى ملك م

خداست، اين را بايد دانست اگر خدا را مالك دانست، آن وقت کارها را به 

 مالكش واگذارد.

فرمايد: »التوکّل کلّة االمر کلّه الى مالكه؛ توکّل يعنى يكى از بزرگان مى

 آدمى همه جزئیّات و کلّیّات کارهاى خود را به مالك خود واگذار نمايد«.

، پس نبايد در برابر او اظهار وجود کنى. دانىاگر خود را عبد و مملوك مى

خواهم نگويى بلكه هرچه او بدهد، هرچه او بكند خواهم يا نمىمن چنین مى

 و هرچه او بخواهد.

وَ أَنْ لَیْسَ  البتّه منافاتى با تمسّك به اسباب ندارد؛ چنانچه مكرّر تذکّر داديم:

اسباب باشد بلكه چون مالك من، ات به نه اينكه تكیه 186لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى

 
 . 39نجم:  -(1)  186
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دهم لیكن از راه اين اسباب نه اينكه وکیل من چنین فرمود، رزقت را من مى

 اى هستند.اينها کاره

 تدبّر در آيات توحیدى

به توحید بیش از چیزهاى ديگر اهمّیّت بدهید. در آيات توحیدى قرآن 

ثیر مستقل نیست مجید، زياد تدبّر کنید تا بهتر بفهمید که اسباب، در تأ

افتند؛ يعنى آن غرضى که از آنها منظور مخصوصا در اسبابى که از سببیّت مى

 شود.نظر است، عملى نمى

______________________________ 
 .39نجم:  -(1)

 180استعاذه، ص: 

 

 187نمودروغن بادام خشكى مى  از قضا سرکنگبین صفرا فزود

   

 

شود قدرت فوقى سبب از کار افتاد، معلوم مى اين معنا را که دقّت کرديد که

شود و ايد مبتال به اسهال مىدر کار است. حكايت افالطون را که شنیده
 

 .3مثنوى معنوى/ دفتر اّول:   -(1)  187
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شود، شاگردانش مالمتش کردند که تو استاد طب داروهايش مؤثّر واقع نمى

بلكه متخصّص در اين قبیل امراض هستى، چطور است که خود را معالجه 

 کنى؟نمى

ردى که ساخته بود آوردند و در خمره آبى انداخت، فورا بسته دستور داد گ

ام لیكن وقتى که شد، آن وقت به شاگردانش گفت: »از اين گرد خورده

 قضاى الهى باشد، اثرى نخواهد داشت«.

 داستانى از صدر الحكماى شیرازى

بیند بدون سبب امرى درست شد، يا به سبب چیزى که اصال گاهى انسانى مى

آيد در سى و چند سال قبل، مرحوم صدر الحكماء نداشت. يادم مى سببیّت

کرد: »در جوانى در جهرم طبابت که طبیب متديّن شريفى بود نقل مى

اش کردم. روزى يك نفر دهاتى را زير بغلش گرفته آوردند. ديدم بیمارىمى

 يكى دو تا نیست کلیه، کبد، قلب، خالصه قابل عالج نبوده و مردنى است.

دهم. همراهانش به من تغیّر کردند و زخم زبان زدند گفتند تم دوا نمىگف

 دانى. من هم از روىشود چیزى نمىمعلوم مى

______________________________ 
 .3مثنوى معنوى/ دفتر اوّل:  -(1)
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 181استعاذه، ص: 

 

کنان گفتم برويد به او يونجه بدهید!! اين را از روى طعن دلتنگى مسخره

 تم که تا پاسخ اهانتهايشان را داده باشم.گف

چندى گذشت، روزى ديدم همان مريض با پرستارانش آمدند. گوسفندى 

 آوردند با مقدار زيادى کشك و پشم و روغن ...

 دانستید چرا همان اوّل نگفتید.و گفتند: شما که چنین دوايى مى

 همان يونجه خوبش کرد«.

سبب را سبب اندازد و گاهى بىمىشود سبب را از سببیّت بلى گاه مى

سازد و چیزى را که اثر ندارد به کند. مسبّب االسباب است؛ يعنى سبب مىمى

دهد. در تمام جزئیّات جلب نفع و دفع ضرر، دنبال هر سببى که آن اثر مى

رود بايد بداند که آن هیچ کاره است و کار کن خداست و بس. اگر مى

شود تا جايى که به حضرت اين سبب پیدا مى اراده بفرمايد اثر مقصود از

نه  188رسد که: »نمك طعامت را نیز از من بخواه«موسى علیه السّالم ندا مى

اينكه معنايش اين باشد که بر جايش بنشیند و بگويد خدايا! نمك در آش 

 
 . 303/ 93بحار األنوار:  -(1)  188
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من بريز بلكه بايد بدانى که به امید خدا دنبال نمك بروى که اگر تمام دنیا پر 

 شد و خدا نخواهد، به دست تو نخواهد رسید.از نمك با

 فقیه بصیر در اعتقاد و احكام

 تا »توحید« به حدّ يقین نرسد، شخص، عالم و فقیه نشود؛

______________________________ 
 .303/ 93بحار األنوار:  -(1)

 182استعاذه، ص: 

ش درست يعنى بصیر در دين. علوم کسبى، مقدّمه است براى نور يقین، معارف

شود، احكام شرعى را هم بداند. بیشتر خلق در شرکند؛ چون اسباب را 

 دانند:مستقل در تأثیر مى

خواجه پندارد که روزى، ده 

 دهد
 

داند که روزى ده، اين نمى

 دهد
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بینى است. پول دوستى و عشق به جاه و پرستى و سببنگريد مادّههرچه مى

شود معبودش. هرکس در هر ب و منبر مىشود همان محرامقام است؛ گاه مى

 اى است اگر سبب را مستقل ديد، مشرك است.رشته

 علم توحید از راه تقوا

بايد به جايى برسیم که توحید، يقینى ما شود: »فاعلم انّه ال اله الّا اللّه« و راهش 

ن که قوى شد، خدا تقوايتا 189... وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ .... نیز تقواست:

دهد که به يقین بدانید »ال اله الّا اللّه و کند. به شما دانشى مىشما را عالم مى

 ال حول و ال قوّة الّا باللّه«.

رويد با خود نور علم و جا مىکند، هم وقتى از اينهم دنیايتان را اصالح مى

تّه اعمال هم بريد. درجات آخرت هم مال همین نور است؛ البايمان و يقین مى

تا در عالم  190خواهى به مقرّبین که سابقونند برسىدر کار است لیكن اگر مى

 يقین وارد نشوى محال است.

______________________________ 
 .282بقره:  -(1)

 .11 -10واقعه:  وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ* أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ -(2)

 
 . 282بقره:  -(1)  189

190  (2)-\i  َبُون ابِقُوَن* أُولئَِك اْلُمقَره ابِقُوَن السه  . 11 -10واقعه:  E\َو السه
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 183استعاذه، ص: 

 اى ايمان حقیقىهنشانه

فرمايد: »پیغمبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله در حضرت باقر علیه الساّلم مى

بعضى از سفرهايش به چند نفر رسید که بر او سالم کردند، فرمود: شما 

 کیستید؟

 گفتند: مؤمنیم.

پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله پرسید: حقیقت ايمانتان چیست )يعنى ادّعاى تنها 

 نیست، نشانه دارد(؟ که کافى

گفتند: به آنچه خدا برايمان بخواهد، خشنوديم و کار خود را به او واگذار 

 کرديم و امر او را تسلیم هستیم.

پیغمبر فرمود: دانايان و حكیمانند. نزديك است از حكمت به پايه انبیا 

 191برسند«.

فَقَدْ أُوتِيَ خَیْراً کَثِیراً  ... وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ يعنى شمايید علما. شمايید حكما:

آن حكمتى که هرکس نصیبش شد، خیر کثیر را دارا گرديده است،  192....

 
 عن ابى جعفر عليه الّسالم قال: بينا رسول ّللّا صلّى ّللّا عليه و آله فى بعض اسفاره اذ لقيه ركب فقالوا:  -(1)  191

الى ّللّا و التسليم المر ّللّا. فقال رسول  ك يا رسول ّللّا. فقال: ما انتم؟ فقالوا: نحن مؤمنون يا رسول ّللّا. قال: فما حقيقة ايمانكم؟ قالوا: الّرضا بقضاء ّللّا و التفويضالّسالم علي

ن فال تبنوا ما ال تسكنون و ال تجمعوا ما ال تأكلون و اتقوا ّللّا الذى اليه ترجعون) ّللّا صلّى ّللّا عليه و آله: علماء حكماء كادوا ان يكونوا من الحكمة انبياء فان كنتم صادقي

 (.53/ 2اصول كافى: 
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ايد ايد. به غیب راه پیدا کردهبهره شما شده، شما اسرار عالم هستى را پى برده

 ايد. خلق،و از مادّه رد شده

______________________________ 
م قال: بینا رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله فى عن ابى جعفر علیه السّال -(1)

 بعض اسفاره اذ لقیه رکب فقالوا:

السّالم علیك يا رسول اللّه. فقال: ما انتم؟ فقالوا: نحن مؤمنون يا رسول اللّه. 

قال: فما حقیقة ايمانكم؟ قالوا: الرّضا بقضاء اللّه و التفويض الى اللّه و التسلیم 

ول اللّه صلّى اللّه علیه و آله: علماء حكماء کادوا ان يكونوا المر اللّه. فقال رس

من الحكمة انبیاء فان کنتم صادقین فال تبنوا ما ال تسكنون و ال تجمعوا ما ال 

 (.53/ 2تأکلون و اتقوا اللّه الذى الیه ترجعون )اصول کافى: 

 .269بقره:  -(2)

 184استعاذه، ص: 

 مقامتان نزديك به مقام نبوّت است.همه در محسوسات هستند. شمايید که 

 
 . 269بقره:  -(2)  192
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به حدّى برسیم که  -ان شاء اللّه -پس بايد کارى کرد که عالم شد؛ يعنى

مؤمنین، موقنین، راضین، مسلمین، مفوّضین باشیم و »آخر العلم تفويض االمر 

 الیه« درباره ما باشد؛ يعنى متوکّل گرديم و کار خود را واگذاريم.

گويید پس بنا نكنید مسكنى که در آن است مىپس به آنها فرمود: »اگر ر

خوريد و بترسید از خدايى کنید و جمع نكنید چیزى را که نمىسكونت نمى

 نمايید«.که به او بازگشت مى

گويید ما اهل رضا و توکّل و تسلیم هستیم، اين نشانه دارد. اگر شما که مى

ساختمان و آن گويید حرص نزنید. اين مغازه و آن مغازه. اين راست مى

ات بیم دارى. اگر توکّلت ترسى کم شود. از آتیهشود مىساختمان. معلوم مى

به خداست، ترس از آتیه و خوف از فقر کدام است. اينها شاهد بر اين است 

زند، معلوم که اين ادّعا کذب است. کسى که قناعت ندارد و دائما حرص مى

سبب کار کن است وگرنه حرص  کند اينبیند، خیال مىشود مسبّبى نمىمى

کنى و کنى چرا بنا مىاى که در آن سكونت نمىروى براى چه؟ خانهو زياده

 193الشَّیْطانُ يَعِدُکُمُ الْفَقْرَ .... کنى:خورى، چرا جمع مىچیزى را که نمى

______________________________ 
 .268بقره:  -(1)

 
 . 268بقره:  -(1)  193
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 185استعاذه، ص: 

آيد ام براى گور و کفنم. گفتم دلت نمىگذاشتهگفت مبلغى دارم زنى مى

کفن مانده؛ چون سبب گويى وگرنه کى بىآن را خرج کنى اين جور مى

 اى.بینى، خیال مردن ندارى، جايت را گرم کردهبینى، پول را رافع نیاز مىمى

 بازگشت به کسى که به او امید ندارد

؛ 194.. إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ. فرمايد: تو که عقیده دارىنشانه ديگر که مى

»بازگشت ما به سوى خداست«، چقدر بايد مواظب باشى خالف ادبى از تو 

سر نزند. امید به غیر خدا چقدر زشت است. آدمى نزد کسى برود که به غیر 

 او امید داشته است.

 ما در عمرمان چقدر به غیر او امیدوار بوديم.

مجتبى علیه السّالم هنگامى که ياد مرگ و قبر و بعث حضرت امام حسن 

نمود؛ ولى هرگاه ياد عرض على اللّه و حضور پروردگار کرد، گريه مىمى

چرا؟ چون يقین داشت. مال علمش هست که  195نمود.کرد، غش مىمى

جور ترس او را شود، اينوقتى حضور و عرض على اللّه را متذکّر مى

 
 . 156بقره:  -(1)  194

 . 331/ 43بحار األنوار:  -(2)  195
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آل محمّدند و هرکس از نور آنها معرفت و علمى گیرد. علما و حكماى مى

 نصیبش شود.

خواستم مطلب را کوچك نگیريد. دانستن اين حقايق الزم است. بايد جزء 

 علمايى شويم که آل محمّد ما را عالم بدانند نه مردم.

______________________________ 
 .156بقره:  -(1)

 .331/ 43بحار األنوار:  -(2)

 186استعاذه، ص: 

اى به امام حسین علیه السّالم در راه کربال قاصدى به کوفه فرستاد و نامه

نويسد. عنوانش »ايّها الرجل الفقیه« است. حبیب است که حبیب بن مظاهر مى

 شناس.راستى فقیه شده. خداشناس. امام

داند. اصل »فقه« عبارت است از بصیر به مبدأ و معاد. حالل و حرامش را مى

معارف. راه را گم نكنید. غرور هالکتان نكند. جاهل مرکّب بار توحید و 

 نیايید که به خیالتان عالم هم هستید.

 187استعاذه، ص: 
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 جلسه بیست و دوّم: توکّل از لوازم ايمان

 196رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ. إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى

واهى وجدان و عقل، توکّل از شرايط و لوازم ايمان است؛ از آيات وارده و گ

فرمايد: »بر خدا توکّل کنید اگر ايمان چنانچه صريحا در قرآن مجید مى

 197آورندگانید«.

 نكته ديگر آنكه هرچه امر به ايمان است، امر به توکّل است.

 ايمان به خدا بیاوريد نه اين است که در دل بگذرانید که خدايى دارم بلكه

بايد عقد قلبى پیدا کنید و راستى باورتان شود که اين عالم را صانعى است 

ات را به او قرار ده. دانا و توانا و ... »آمنوا باللّه«؛ يعنى به جهت الوهیّتش تكیه

اسباب را مستقل ندان. از او بترس و به او امیدوار باش. پس کسى که اسباب 

 ود ايمانى به او ندارد. کسى که پولشرا مستقل در تأثیر دانست، معلوم مى

______________________________ 
 .99نحل:  -(1)

 .23مائده:  ... وَ عَلَى اللَّهِ فَتَوَکَّلُوا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ -(2)

 188استعاذه، ص: 
 

 . 99نحل:  -(1)  196

197  (2)-\i  لُوا إِْن ِ فَتََوكه  .23مائده:  E\ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ ... َو َعلَى ّللاه
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دکتر، دوا، مقام و ... را کارکن باالستقالل ديد، در اين حال به خدا کافر 

 است.

 سباب به خواست خداتأثیر ا

پوشاند. اگر سبب در کار آمد، ديگر »کفر« از »ستر« است. حقیقت را مى

بیند. ايمانش اين است که تنها دکتر حاذق تشخیص مرض مسبّبى را نمى

 دهد. اآلن ايمان به دکتر آورده است.مى

کارى به خداى دکتر که تشخیص مرض و اشتباه نكردن هم به خواست 

 اوست، ندارد.

یكن کسى که مؤمن باللّه است اين جهات را داناست و به خدا اعتقاد دارد و ل

اش به مسبّب است. پس اگر کسى اسباب را در تأثیر با گرفتن سبب تكیه

مستقل دانست، کافر است؛ البتّه مقصودم کفر حقیقى است نه کفر مقابل 

مى بر اسالم ظاهرى که به اظهار شهادتین، شخص مسلمان است و احكام اسال

شود. مقصود اين است که آن ايمان که او را به سعادت و نجات او بار مى

برساند، ندارد. هنوز گیج است. هنوز فكر نكرده تا بفهمد اسباب، استقالل 

 نداشته و همه مسخّر فوقند.

 دقّت بیشتر در داستانهاى قرآن
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شكافتن فرمايد براى عبرت است. در در قرآن مجید قضايايى را که ذکر مى

 رود نیل براى حضرت موسى و بنى اسرائیل

 189استعاذه، ص: 

دفعه از اين اثر و خاصیّت دقّت نمايید. آب مقتضى سیالن و میعان است. يك

ذاتى بیفتد، دوازده کوچه در آن پیدا شده، آبها روى هم متراکم گردد، قعر 

رد و دريا خشك شود به قسمى که از کف دريا به واسطه حرکت مرکبها گ

خاك بلند شود، آيا جز سبب را از سببیّت انداختن است؟ پس بدان که اين 

 سبب منوط به اراده غیب است.

شود هرچند بدون خوردن آب باشد؛ امّا اگر اگر اراده بفرمايد رفع عطش مى

اى ندارد؛ چنانچه در بیمارى که به نخواهد، با زياد آب خوردن نیز فايده

 گردد.شاهده مىشود، ماستسقا مبتال مى

 عبد الملك و بیمارى استسقا

اند که عبد الملك مروان خلیفه اموى، به مرض استسقا مبتال شد. طبیب نوشته

ات اين است که يك شبانه روز يا دو شبانه مخصوصش گفت: »عالج بیمارى

 روز قطره آبى از گلويت پايین نرود وگرنه تو را خواهد کشت«.
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شد و دستور اکید داد که او را آب دهند و بدبخت، تشنگى بر او چیره 

 گفت:

 »اسقونى ريا و ان کان فیه حیوتى«.

 »مرا آب دهید هرچند جانم را سر آن بنهم«.

 میرد، آشامیدخورد و مىباألخره با يقین به اينكه مى

 190استعاذه، ص: 

 و مرد.

بلى آبى که سبب ادامه حیات است، وقتى که خدا نخواهد نه تنها سبب 

 کشد.شود بلكه مىت نمىحیا

اند به نفرين پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله نوشته -علیه الهاويه -و درباره معاويه

 گرديد.خورد، سیر نمىبه مرض »داء الجوع« مبتال شد و هرچه مى

 اصحاب فیل و مبدأ تاريخ

که به قصد  -دهد که در قضیّه ابرههدر »سوره فیل« خبر از اين امر عجیب مى

پرستوهايى در آسمان پیدا شدند  -آمدندراب کردن کعبه سوار بر فیل مىخ

و هرکدام از گل بسته شده به اندازه ريگ، سه دانه به دهان و دو پا گرفته 
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رسید، باالى سر آنها آمدند و بر سر آنها انداختند. به سر هرکدام يكى مى

فیل و فیل سوار آمد، رفت و از شكم فیل بیرون مىکرد و فرو مىسوراخ مى

برد. بلى خدايى که بخواهد سوراخ کند و از بین ببرد، با گل نیز را از بین مى

 کند.اين کار را مى

به قدرى مطلب مهم بود که مبدأ تاريخ جزيرة العرب شد؛ چنانچه گويند: 

والدت خاتم االنبیاء صلّى اللّه علیه و آله در سنه عامّ الفیل و والدت امیر 

ام عامّ الفیل و بعثت پیغمبر اکرم صلّى اللّه یه السّالم در سال سىالمؤمنین عل

علیه و آله در چهلم عام الفیل و تا تاريخ هجرى براى اسالم معیّن نشده بود، 

 تاريخ عرب بود.

 191استعاذه، ص: 

 داردشیشه را در بغل سنگ نگه مى

رت ابراهیم ايد حضيا داستان نبريدن کارد گلوى اسماعیل را چنانچه شنیده

برد. چه کشد و نمىهفتاد مرتبه کارد تیز را به گلوى فرزندش به قوّت مى

 لطیف سروده:

گر نگهدار من آن است که 

 دانممن مى
 

شیشه را در بغل سنگ نگه 

 داردمى
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 گويد:يا ديگرى که مى

 نبرّد رگى تا نخواهد خداى  اگر تیغ عالم بجنبد ز جاى

   

 

 بايد يقین کند تا ايمانى بیاورد. آنگاه از لوازمش قطعا توکّل است.اين معنا را 

 حدّ يقین، توکّل است

مروى است که: »از امیر المؤمنین علیه السّالم پرسیدند: ما حدّ االيمان؟ قال: 

الیقین. قالوا: و ما حدّ الیقین؟ قال علیه السّالم! التوکّل على اللّه. حدّ ايمان 

 عرض کردند: حدّ يقین چیست؟ چیست؟ فرمود: يقین.

 فرمود: توکل بر خداوند«.

اين نتیجه فهمیدن همان سبب و مسبّب است. اگر کسى يقین کرد که سببیّت 

اسباب از اوست، از آثار اين يقین، توکّل است؛ يعنى به مسبّب دلگرم 
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نمايد. شود و کارش را به او واگذار مىاش به او مىشود نه اسباب و تكیهمى

 ى که منقطع از اسبابوقت

 192استعاذه، ص: 

 کند.گرديد چه سبب باشد چه نباشد، براى او فرقى نمى

مروى است از امیر المؤمنین علیه الساّلم که فرمود: »ايمان بنده راست 

شود مگر وقتى که وثوق و اطمینانش به آنچه نزد خداست بیشتر باشد از نمى

 198آنچه نزد خود اوست«.

نش صادق است که امیدش به خدا و خواست او بیشتر باشد تا يعنى وقتى ايما

اش به پول بانكش به خودش و اسباب. اگر جريانى برايش پیش آمد دلگرمى

يا مقام يا بستگانش بیشتر است يا خدا و خواست او؟ به هرکدام که باشد 

اش نظر ايمانش به اوست. يا در حال بیمارى به دکتر و دوا يا خدا؟ اگر همه

 اسباب شد، پس کو خدا و تدبیر و تربیت او؟ به

آيا نرسیده است وقتى که از خرق اسبابى که براى خودمان يا ديگران شده و 

 شود، عبرت بگیريم، دل به خدا بنديم نه اسباب؟!مى

 شاهین و پرستارى از بازرگان گرفتار

 
 ال يصدق ايمان عبد حتّى يكون بما فى يد ّللّا اوثق منه بما فى يده) كنز العّمال: -(1)  198

 (. 16976/ ح 572/ 6
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حكّام نويسد: »سبب تنبّه يكى از اش مىسیّد جزايرى در کتاب انوار نعمانیه

رود و خدمه وسايل الزمه را تهیّه اين بود که روزى به قصد شكار بیرون مى

کنند شود و در دامنه کوه، سفره ناهار را پهن مىديده بودند، تا وسط روز مى

 و مرغ بريان شده را

______________________________ 
ما فى يده )کنز ال يصدق ايمان عبد حتّى يكون بما فى يد اللّه اوثق منه ب -(1)

 العمّال:

 (.16976/ ح 572/ 6

 193استعاذه، ص: 

خواهد بخورد ناگهان شاهین از باال مستقیما گذارند، تا مىنزد حاکم مى

برد. حاکم متغیّر کند و مىآيد و در چشم بهم زدنى مرغ را بلند مىمى

از  دهد همه سوار شوند و اين مرغ را دنبال کنند. لشكرشود و دستور مىمى

بینند از کوه رد شد. ايشان هم از اسبها پیاده کنند تا مىپايین او را تعقیب مى

شده و از کوه باال رفته و از طرف ديگر سرازير شدند. ديدند يك نفر دست 

اند و روى زمین افتاده. اين حیوان با منقارش گوشتها را و پايش را بسته

فت و برگشت منقارش را پر از گذارد. بعد رکند و در دهانش مىتكه مىتكه

 خوراند.آب کرده و به او مى
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نزديك شدند و احوالش را پرسیدند، گفت: من بازرگانم براى سوداگرى 

رفتم که در اين ناحیه به دزدان برخورد کردم. اموالم را بردند و خواستند مى

ترسیم خودم را نیز بكشند. التماس کردم که ديگر مرا نكشید. گفتند: مى

وى و خبر ما را به آبادى برسانى. اين بود که کت و بغل مرا بستند و رفتند. بر

روز دوّم اين پرنده آمد و نانى برايم آورد. امروز هم اين مرغ بريان را آورد. 

 کند«.و روزى دو مرتبه از من پذيرايى مى

 گويد:شود و مىنوشته است که حاکم همان جا منقلب مى

خدايى غافل باشیم؛ خدايى که اين قسم بندگانش را »واى به ما که از چنین 

کند و از جمله عبّاد روزگار فرمايد! آنگاه بساط حكومت را رها مىاداره مى

گردد. غرض، عبرت است. اسباب عبرت فراوان لیكن عبرت گیرنده کم. مى

 همان فرمايش موال

 194استعاذه، ص: 

 199عبر و اقلّ االعتبار«.امیر المؤمنین علیه الساّلم است: »ما اکثر ال

 شرك خفى در برخى از مسلمانان

 
 .289نهج البالغه فيض االسالم/ كلمات قصار:  -(1)  199
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وَ ما يُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ  امام صادق علیه الساّلم در تفسیر آيه شريفه:

»و بیشترشان ايمان نیاورند جز آنكه شرك آورندگانند«، در  200مُشْرِکُونَ؛

باشند، تند باز مشرك مىپاسخ سؤال راوى که چگونه اينها که مؤمن هس

فرمايشاتى دارد که مضمونش تفسیر به شرك خفى است و از آن جمله است 

که شخص بگويد: »اگر فالنى نبود، هر آينه هالك شده بودم! يا عیالم از 

 201کفم رفته بود، اين شرك است«.

فرمايد بگويد: »لو ال ان منّ اللّه علىّ بفالن پرسد چه بگويد؟ مىراوى مى

ت؛ اگر خدا به من منّت نگذارده بود و فالن شخص را به من نرسانده لهلك

 202بود، هالك شده بودم«.

خالصه، توکّل رفع يد از اسباب نیست بلكه امر قلبى است که علم داشته 

 203باشد. اثر سبب، از غیب و خداست. ملكوت هر چیزى به دست اوست.

موجودات، زمین و آسمان و  بدون استثنا از درّه تا ذرّه، از کرم تا فیل، تمام

 کرات همه و همه ملكوتشان به دست خداست.

______________________________ 
 .289نهج البالغه فیض االسالم/ کلمات قصار:  -(1)

 
 . 106يوسف:  -(2)  200

 (.106/ 9لو ال فالن لضاع عيالى) بحار األنوار: أنّه قال: قول الرجل: لو ال فالن لهلكت و  -(3)  201

 . 106/ 9بحار األنوار:  -(4)  202

203  (5)\i  ٍْء ...فَُسْبحاَن الهِذي بِيَِدِه َملَُكوُت ُكلِّ َشي\E  :83يس. 
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 .106يوسف:  -(2)

أنّه قال: قول الرجل: لو ال فالن لهلكت و لو ال فالن لضاع عیالى )بحار  -(3)

 (.106/ 9األنوار: 

 .106/ 9ر األنوار: بحا -(4)

 .83يس:  ءٍ ...فَسُبْحانَ الَّذِي بِیَدِهِ مَلَكُوتُ کُلِّ شَيْ (5)

 195استعاذه، ص: 

بايد به اين مطلب ايمان داشته باشد. خوب اگر راستى دانست، مبادا در مقام 

عمل رسوا شود. اگر چنین يقینى موجود است پس اعتراض به قضا و قدر 

نسبت به چیزهايى که میل شخص است، اگر نشود، يا براى چه؟ در پیشامدها 

جايى که منافى با میل اوست اگر بشود، چون و چراها نشانه کذب اين 

 ادّعاست.

 کند ايمان دارد.غرض آنكه: آدمى گاهى پیش خود خیال مى
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توکّل دارد. صاحب مقام رضا و تسلیم است؛ امّا به يك امتحانى، مشتش باز 

شود: »و ال تفضحنى بخفى ما اطّلعت علیه نیز مشتبه مى شود. بر خود انسانمى

 204من سرّى«.

خداوند ان شاء اللّه به فضلش ما را رسوا نفرمايد و به ما صفت توکّل دهد که 

 اعتمادمان بر او باشد.

______________________________ 
 دعاى کمیل. -(1)

 196استعاذه، ص: 

 ىجلسه بیست و سوّم: توکّل در امور اخرو

 205رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ. إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى

شود، ذهنها متوجّه امور دنیوى و واگذارى آن معموال تا صحبت از توکّل مى

که توکّل مؤمن نسبت به جمیع امور است؛ چه دنیوى شود، درحالىبه خدا مى

گى دنیوى ندارد بلكه چون حیات اخروى و چه اخروى و اختصاصى به زند

ابدى و مهمتر است وظیفه انسان اين است که در تأمین هر دو حیات به خدا 

 توکّل داشته باشد به خصوص زندگى آخرتى.

 
 دعاى كميل. -(1)  204

 . 99نحل:  -(1)  205
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طور که انسان در جلب منفعت و دفع ضرر مادّى بايد توکّلش به خدا همان

رکن دانسته و سبب را آورد، خدا را مؤثّر و کاباشد و رو به هر سببى که مى

مستقل در تأثیر نداند وگرنه مشرك است، در امور معنوى نیز به اسبابش که 

 آورد توکّلش بر خدا باشد.رو مى

______________________________ 
 .99نحل:  -(1)

 197استعاذه، ص: 

 اسباب سعادت معنوى

کسب  انسان در اسباب سعادتهاى معنوى که عبارت باشد از تهذيب نفس،

مقام علم و يقین به معارف، اعمال و يقین به معارف، اعمال صالحه ... و 

چیزهايى که او را به بهشت و درجات قرب، نزديك و از جهنّم و دورى از 

گونه اسباب نیز خدا را متذکّر باشد؛ مثال براى خدا بازدارد، بايد در اين

ر نماز يا حج يا بهشتى شدن بدون عمل صالح که توقع بیجايى است لیكن ه

روزه و انفاقى را مستقل در چنین تأثیرى نداند، اگر دانست همین جاست که 

افتد و صاحبش دچار عجب و غرور شده، نتیجه عكس آن عمل از کار مى

دهد. پس چه کند؟ بايد امیدش به خدا باشد که اگر او بخواهد به اين نماز مى

د، اين عمل مرا باال ببرد؛ )که غالبا صورت نماز است( به فضلش اثرى ده
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بنابراين، بدون عمل که معذور است شخص بهشتى شود و با بار گناه هم 

 خیال کند از آتش دور است:

 206لَیْسَ بِأَمانِیِّكُمْ وَ ال أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ ....

بد کرده به »به خواستن شما و خواست اهل کتاب نیست، هرکس کار 

 رسد«.جزايش مى

لیكن به عین مثل دواست، اگر کسى دوا  207چنانچه کار خوب نیز چنین است

 شود.بخورد و خدا بخواهد خوب مى

 کند اگر خدا بخواهد.همچنین حج، انسان را بهشتى مى

______________________________ 
 .123نساء:  -(1)

وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ   مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثىوَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ -(2)

 .124نساء:  الْجَنَّةَ وَ ال يُظْلَمُونَ نَقِیراً

 198استعاذه، ص: 

 کندتكیه به عمل انسان را هالك مى

 
 . 123نساء:  -(1)  206

207  (2)-\i  الِحاِت ِمْن  .124نساء:  E\َو هَُو ُمْؤِمن  فَأُولئَِك يَْدُخلُوَن اْلَجنهةَ َو ال يُْظلَُموَن نَقِيراً  َذَكٍر أَْو أُْنثىَو َمْن يَْعَمْل ِمَن الصه
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اش به عمل خودش شد، هالك شده است. هر کس نجات پس اگر تكیه

است که عمل کرده لیكن يافت، خدا نجاتش داده نه عملش. درست 

 خداست که اثر به عمل او داده است، تا خدا نخواهد محال است.

طور که گفتیم در مادّيّات نبايد بگويى زرنگم. زور بازويم. نیش قلمم. همان

نطقم و ... در معنويّات نیز همین است. تكیه به نماز و روزه يا خوف در جاى 

آتش دوزخ رهید، تنها به خاطر  خود غلط است، انسان بايد بداند اگر از

ورعش نبود بلكه خدا او را يارى کرده است. خدا او را منزّه فرموده که 

آتشى نشده و بهشتى که شد بداند که توفیق عمل و اثر دادن به آن از 

 خداست.

که در شود که انسان به خیال خودش کوه کوه عمل دارد درحالىگاه مى

ندارد؛ بنابراين، امیدش چه در امور مادّى و چه واقع به اندازه کاهى نیز وزن 

 معنوى، اسباب هرکدام نباشد بلكه در هر حال خدا، خدا باشد.

 عمل و رحمت خدا منشأ نجات انسان
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در ضمن آخرين خطبه پیغمبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله که در بحار نقل 

نكند، راه  جا و آرزوى واهىفرمايد: »هیچ کس ادّعاى بىکرده، صريحا مى

 208نجات منحصر است به عمل و رحمت خدا«.

______________________________ 
ال يدعى مدع و ال يتمنى متمن و الذى بعثنى بالحق نبیّا ال ينجى إال عمل  -(1)

 (.467/ 22مع رحمة )بحار األنوار: 

 199استعاذه، ص: 

اه خدا کرد، طور تصوّر کند که اگر جنبشى در ربنابراين، شخص نبايد اين

رود، اين غلط است بلكه در هر حال، بايد حتما به بهشت وگرنه به جهنّم مى

کارد پاشد و بذرى مىاش به خدا باشد به عین مثل زارعى که تخمى مىتكیه

تا خدا به فضلش چه فرمايد. طلبه هم بايد امیدش به خدا باشد که به او فهم 

با فهم کند. بلى در علوم کسبى هم  بدهد نه اين که درس خواندن تنها، او را

شود لیكن کسب تنها هم کافى نیست، چه که بدون زحمت کشیدن نمى

گیرند؛ البتّه کنند ولى مايه نمىاشخاصى که جنب و جوش فراوان مى

گويم درس نخوانند بلكه الزم است لیكن تكیه به فهم و حافظه و مطالعه نمى

 و درس خواندن غلط است.

 
 (. 467/ 22ال يدعى مدع و ال يتمنى متمن و الذى بعثنى بالحق نبيّا ال ينجى إال عمل مع رحمة) بحار األنوار:  -(1)  208
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که  -ال قبل در همین حجرات مسجد مشیر الملك شیرازىتقريبا چهل س

درس قوانین  -برمکه عمدا نامش را نمى -مدرّسى زبردست -طلبه نشین بود

گفت و مشهور به معلومات و حافظه بود. شب خوابید صبح که و مطوّل مى

اش را از دست داده حتّى براى نماز صبح، سوره حمد را بلند شد ديد حافظه

کرده است. هفتاد سال نماز خواندن لیكن اينك يادش نیست.  نیز فراموش

اش را از طور کلّى حافظهتواند بخواند. خالصه، بهقرآن را باز کرد ديد نمى

داد و به همین حال بود تا که الف را از با تشخیص نمىطورىدست داد به

 مرد.

 گويید: نطق من. بیان من. پريروز يك نفرآى کسانى که مى

 200ذه، ص: استعا

که بنده هم ايشان  -گفت: »يك نفر از آقايان محترماز خرّمشهر آمده بود مى

از دو ماه قبل به آسانى سخن گفتن و اداى حروف و کلمات  -شناسمرا مى

هاى تازه به زبان آمده به کندى سخن نمودن را از کف داده است؛ مانند بچّه

همین چند کلمه حرف زدن گويد و به قدرى ناراحت است که خودش از مى

 کند.هم پرهیز مى

به تهران مراجعه کرده و بناست دو ماه بسترى شود شايد به حال نخستین 

 برگردد«.

http://www.i20.ir/


251 

 i20.irwww.     شهید دستغیب  )پناهنده شدن به خدا(استعاذهکتاب 

گويم تا کسى در اشتباه نیفتد. يا اگر در اشتباه است از اشتباه بیرون اينها را مى

آيد و در هر حال خدا را مالحظه کند. پس خالصه حرف ما اين شد که در 

لوم کسبى نیز بايد دنبال درس و مطالعه رفت لیكن به امید خدا که او ع

 بفهماند.

 نور يقین کسبى نیست

حديث شريفه: »لیس العلم بكثرة التعلّم إنّما هو نور يقذفه اللّه فى قلب من 

 209يريد ان يهديه«.

»دانش به زيادتى درس دادن و درس خواندن نیست بلكه نورى است که خدا 

 افكند«.خواهد مى در دل هرکه

آن مقام يقین و علم باللّه و باسمائه و صفاته و روز جزا و خالصه معارف 

 شود وگرنه بهاست که به افاضه الهى نصیب مى

______________________________ 
 .140/ 70بحار األنوار:  -(1)

 201استعاذه، ص: 

 
 . 140/ 70بحار األنوار:  -(1)  209
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رف اعطاست تا شود بلكه صزور و به کسب هرچه کند يقین کذايى پیدا نمى

شخص چه مقدار آمادگى داشته باشد تا به مقدار ظرفیّتش از آن افاضه ربّانى 

 210بهره ببرد.

 خواجه خود روش بنده پرورى داند

بايد تمام کارهايتان جورى بشود که در هر حال خدا فراموش نشود. يقین 

 دهد.داشته باشید که به عمل شما هم اثر مى

 فرمايد: »و اعطنا به فوق رغبتنا«.ىدر دعاى افتتاح چه شیرين م

فرمايد. نماز جماعت عنايت مى -ان شاء اللّه -آمدآنچه که به گمان هم نمى

دهم، حج خوانى بگو به امید خدا و با توکّل به او اين عمل را انجام مىمى

روم، با تكیه به فضل خدا لیكن اگر همین که اهل جماعت يا حاجى شد، مى

د و گفت بلى اين من هستم که ملتزم جماعت يا چند سفر خود را بهشتى دي

 ام، کار را خراب کرده است.مكّه رفته

 دهند؟آيا به مقدار عمل مزد مى

ارزد«. بهشتى که تو مروى است که: »وجبى از بهشت به تمام دنیا و ما فیها مى

کنى نه چنین است که با اين عمل جزئى، با عجب و غرور و جهل خیال مى

 
210  (1)-\i ... فَسالَْت أَْوِديَة  بِقََدِرها ...\E  :17رعد . 
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در صورتى که بخواهند  -واهى بخرى. آيا با کوه کوه عمل صحیح همخمى

 با عدل با تو رفتار

______________________________ 
 .17رعد:  ... فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها ... -(1)

 202استعاذه، ص: 

شود؟ اصال خودت و آنچه دارى و توفیق اطاعت، همه از معادل مى -کنند

طور درست هم پاى معاوضه شود و از خودت باشد، ايناوست و بر فرض 

 شود.نمى

پس بايد امید و توکّل به خدا باشد نه عمل. خداوندا! به حقّ محمّد و آل 

مان فرما! محمّد صلّى اللّه علیه و آله ما را هشیارى ده و در مواردش يارى

 خدايا! تو ما را اهل توکّل و اخالص گردان!

 203استعاذه، ص: 

 بیست و چهارم: ارزش عمل به نیّت و خلوص جلسه

 211سَبِیلًا. شاکِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى قُلْ کُلٌّ يَعْمَلُ عَلى

 
 . 84اسراء:  -(1)  211
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در اين درگاه اگر ارزشى است براى نیّت خالص است: »انّما االعمال 

ات اگر نیت خدايى و عمل هم تنها براى خدا شد، او را به مقام 212بالنیّات«

رساند؛ ولى اگر به نیّت شیطانى باشد، يا مخلوط از شیطانى و عالیه مى

رحمانى شد، هرچند به دلش مرتب بگذارند »قربة الى اللّه«، به هر ظاهر 

خوبى که باشد ارزشى ندارد، فردا دستش خالى است. صدق نیّت و اخالص 

 شود.اش درست مىنیّت اگر درست شد، بقیّه

 معناى شاکله

 اسبت شروع در بحث اخالص، اين آيه عنوان شد که:به من

 شاکِلَتِهِ .... قُلْ کُلٌّ يَعْمَلُ عَلى

______________________________ 
 .84اسراء:  -(1)

 .4/ 1دعائم االسالم:  -(2)

 204استعاذه، ص: 

 کند«.اش عمل مى»بگو هرکس برطبق شاکله

 
 .4/ 1دعائم االسالم:  -(2)  212
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ه« است؛ يعنى ذاتش، حقیقتش حاال »شاکله« يعنى چه؟ شاکله به معناى »سجیّ

هر جور باشد، عملش برطبق آن است؛ اگر رحمانى است کارهايش همه خیر 

و رحمت است، به هر کمى که باشد مقبول اين درگاه است لیكن اگر شاکله 

خراب و شیطانى باشد، دنیوى و مادّى و پست باشد، رفتار و گفتارش همه 

د، پس بايد نخست اين شاکله شوضايع است؛ چون از منشأ خراب صادر مى

درست باشد. خوب  -گرددکه برطبق آن واقع مى -را درست کرد تا عمل

شود؛ يعنى حقیقت و ذات انسانى به چه حاال اين شاکله به چه چیز درست مى

 شود.گردد؟ با بیانى ساده اين معناى مهم ذکر مىوسیله خدايى مى

 انسان بر سر دو راهى

تكوين و خلقتش بین دو راه است؛ يعنى ابتدا در ذاتش  هر انسانى در ابتداى

گیرد. به عین چیزى نیست؛ ولى خواهى نخواهى يكى از اين دو راه را مى

شود بهترين خطها و نقشها را روى آن نقش است که مىمثل لوح پاك و بى

ترين صورتها و بدترين هیوالها را بر آن ثبت شود زشتنگاشت؛ چنانچه مى

شود مطالب صحیح و نافع و هم مطالب مضر نگاشت. بشر هم مىکرد و هم 

ابتدا بر سر دو راهى رحمانى و شیطانى، دنیوى و اخروى، مادّى و روحانى 

 است تا به کدام طرفش متوجّه گردد. به هر

 205استعاذه، ص: 
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گردد. تمام اش به آن بسته مىکم شاکله و سجیّهطرفى که روى آورد کم

شنود، حتّى بیند، به گوش مىزند، آنچه به چشم مىسر مى حرکاتى که از او

زنى ساز است. هر حرفى که مىخورد، تمام اينها شاکلهلقمه غذايى که مى

گردد. نخستین اثرش در گذارد. ذاتت، حقیقت متأثّر مىروى شاکله اثر مى

 باشد.نفس خودت مى

 هرچه کنى به خود کنى

یالت به طرف اذيّت کردى لیكن نه چنین به زبانت اگر ناسزا گفتى، به خ

است بلكه از حق و حقیقت، ذات خودت را پرت کردى. اثر سوء در حقیقت 

خواهى نماز بخوان. بلى نماز به اين خوبى و خودت گذاشتى. هرچه مى

عبادت به اين مهمّى با نیّت صادق نیست؛ چون از شاکله خراب نیّت صادق 

 خیزد.برنمى

رود، چه طاهر چه نجس، چه حالل چه حرام، لو پايین مىلقمه نانى که از گ

ات آيا در حقیقت تو بال تفاوت است. هیهات! نه چنین است بلكه به شاکله

شود. آنگاه تمام کارهايش شیطانى کم شاکله شیطانى مىبخشد. کماثر مى

 است.

 اسفل السافلین يا اعلى علّیّین
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، از اوّل چیزى نیست لیكن از خالصه، آن چیزى که جنبش بدن برطبق اوست

شود. اگر زبانش، چشمش، گوشش، هنگام بلوغ، شروع به تشكیل مى

 شكمش آزاد شد، هرچه نفس و هواى

 206استعاذه، ص: 

شود تا وقتى اش به صورت شیطانى، بسته مىاو خواست، اطاعت کرد، شاکله

سافلین گردد که به اسفل المیرد، يكى از شیاطین عالم ملكوت مىکه مى

گردد؛ ولى اگر خود را اصالح کرد، همین حرکات جزئى را ملحق مى

کنترل نمود، زبانش را به خودش گرفت، چشم و گوشش را جز در رضاى 

رود، جايى که مالئكه افتخار خدا صرف نكرد، آخرش به اعلى علیّین مى

 خدمتگزارى او را دارند.

قدر هوسرانى نكنید. سرخود  زنند: »اى مسلمانان! ايناين قدر که فرياد مى

خواهند شما خوش نباشید تفريح نكنید؟ نه، بلكه چون نباشید«، آيا مى

زند، شما را رو به اسفل السافلین دانند که به شاکله شما ضرر مىمى

هاى مهیّج صفحه تلويزيون يا پرده سینما کشاند، هر نگاهى که به منظرهمى

شوى، اگر زود به کم شیطانكى مىکم گذارد تاافكنى، در تو تأثیر مىمى

خودت رسیدى و جبران کردى، بسیار خوب وگرنه پس از چهل سالگى 

 خیلى مشكل است شاکله اصالح گردد.
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 چشم شیطان روشن!

اش ايد: »کسى که سنّ او چهل سال شود و شاکلهاين روايت شريفه را شنیده

: فداى کسى که ديگر گويدبوسد و مىاصالح نگردد، شیطان پیشانى او را مى

 213امید خیرى به او نیست«.

______________________________ 
 )با کمى اختالف(. 295مشكاة األنوار:  -(1)

 207استعاذه، ص: 

گويم محال است بلكه خیلى سخت است مگر لطف خدا شامل حال البتّه نمى

پیروى  گردد. پس به خود رحم کنید و به ديگران هم تذکّر دهید که اين قدر

... وَ لكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ  شهوات و هوسها نكنند و به خود ظلم نكنند:

 214يَظْلِمُونَ.

رود. رسد وقتى که شاکله خراب شد، زيارت هم مىکار به جايى مى

کند لیكن همه به وجهه شیطانى و جلوه نفس. مجلس خوانى هم مىروضه

گر. يا سفر زيارت، به قصد تفريح تعزيه به قصد نمايش و منظورهاى مادّى دي

 زند.و سیاحت. خالصه، کار خالص ديگر از او سر نمى

 
 ) با كمى اختالف(.295مشكاة األنوار:   -(1)  213

 . 44يونس:  -(1)  214
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قدر درباره جهاد با نفس و مخالفت با هوا تأکید خود نیست که اينپس بى

ايد شده است. مكرّر حديث شريفى که در اصول کافى نقل شده است شنیده

از جبهه جنگ به همراهانش  که پیغمبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله در بازگشت

ايم و جهاد بزرگتر باقى مانده است. عرض فرمود: »از جهاد کوچكتر برگشته

 215کردند: آن کدام است؟ فرمود: جهاد با نفس«.

بلى آن جهادى که از جبهه جنگ و زخم تیر و شمشیر به مراتب تحمّلش 

با هوا و تر و البتّه اثرش هم بیشتر و اجرش هم زيادتر است، مبارزه سخت

 هوس است:

 وقت حرص و آز و شهوت، مرد کو؟!

______________________________ 
 .44يونس:  -(1)

 .12/ 5فروع کافى:  -(2)

 208استعاذه، ص: 

 
 . 12/ 5فروع كافى:  -(2)  215
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گاهى به قدرى در اين کارزار ضعیف است که از لقمه حرامى و نظر به 

خواهید چنین شخصى تواند خودش را بگیرد، حاال مىنامحرمى نمى

 اش اصالح گردد؟لهشاک

 .شودنابرده رنج گنج میسّر نمى

 

خواهى قلعه محكمى را فتح شود؟ تو مىبندوبارى مىآيا اصالح شاکله با بى

پس  216خواهى به عرش الرحمن برسى )قلب المؤمن عرش الرحمن(کنى. مى

بايد از هر حرامى بلكه مكروهى بپرهیزى و به هر واجبى بلكه مستحبّى عمل 

 ه شرطى که ضدّش را به آن نرسانى(.نمايى )ب

 دستورات شرع، راه اصالح شاکله

البتّه اصالح شاکله سخت است لیكن اگر ما به دستورات شرع عادت 

کرديم، از همان ابتدا در طرز زناشويى و بسته شدن نطفه و بعد تربیت مى

کرديم؛ مثال پدر و مادرها فرزند، کمك مهمّى به آسان شدن راه نجات مى

ايد مواظب باشند هر شیرى و هر خوراکى را به بچّه ندهند. اگر دايه ب

گیرند، زنى باشد عفیف و باحیا تا پس از اينكه به حدّ تمیز رسید، مى

 
 . 39/ 58بحار األنوار:  -(1)  216
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دستوراتى داده شده که بايد رعايت شود، از آن جمله جلو بچّه حرف زشت 

 نزنید، يا کارى که منافى حیا است جلو او مرتكب نشويد حتّى اگر

______________________________ 
 .39/ 58بحار األنوار:  -(1)

 209استعاذه، ص: 

فرمايد: »جلو بچّه اظهار دلتنگى به مادرش پدر با عیالش دلتنگى دارد، مى

گذارد. از همان اوّل نگذار کلمه لغوى به نكند؛ زيرا در درون بچّه اثر مى

ودت او را مواظبت گوشش برسد. مبادا با بچّه رذل بزرگ شود. همراه خ

 کن.

کند، او را تمرين به انفاق کن تا به سخاوت عادت کند، هنگامى که رشد مى

مبادا فردا بر سر مال دنیا نزاع کند، لباس نو و پول و اين قبیل چیزها را نزد او 

مهم جلوه نده بلكه اين معانى را به او بفهمان که لباس براى رفع احتیاج است 

 کهنه و نو ندارد.

وراك نجس به او مخوران. نگو بچّه که تكلیف ندارد. واى اگر حرام هم خ

دانم فردا باشد! لعنت خدا به والدينى که جلو بچّه ظرف شراب بگذارند! نمى

هاى زبان بسته را با خود به سینما و مراکز دهند؟ آنهايى که بچّهچه جوابى مى
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! مسؤولیّتى که در کنند؟برند، آيا اين طور اداى مسؤولیّت مىفحشا مى

اى که منافى تشكیل شاکله طفل به عهده آنان گذاشته شده است. هر منظره

کند. اين بدبخت باکش مىکند. هتّاك و بىعفّت باشد حیاى بچّه را کم مى

وقتى که بزرگ شد، چقدر بايد جان بكند که فسادهايى را که پدر 

 مروّتش در او باقى گذاشته از بین ببرد.بى

هشت ساله که شد، نمازش را مواظب باشید. ده ساله که شد، مبادا در پسر، 

بستر ديگرى برادر يا خواهر خود بخوابد. اگر در دوازده سالگى نمازخوان 

نشد، به ادب کردن هرچند به زدن باشد بايد نمازخوان شود؛ البتّه نه طورى 

 که ديه الزم آيد بلكه با

 210استعاذه، ص: 

مانى در او پیدا شود بلكه از حین انعقاد نطفه بايد اين کارها شاکله رح

دستورات شرع را در اين مورد رعايت کرد. پدر و مادر نبايد لقمه حرام 

گذارد و ديگر هنگام مواقعه به ياد خدا باشند. بخورند که در نطفه اثر مى

»بسم اللّه« را ترك نكنند تا شیطان در نطفه شريك نباشد. والدين بايد هنگام 

اش بهتر آيد، شاکلهاى که از آنان پديد مىنعقاد نطفه رحمانى باشند تا بچّها

مستعد رحمانى شدن بشود. اگر پدر حین انعقاد نطفه، شیطانى باشد، روى 
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گذارد، بعدا تا اين بچّه با شاکله رحمانى گردد، زحمت دارد. نطفه اثر مى

 تر است.تر باشند بهطول دارد پس هرچه هم پدر و مادر رحمانى

 کیفیّت انعقاد نطفه حضرت زهرا علیها الساّلم

نسبت به روح مجسّد؛ يعنى صدّيقه کبرى فاطمه زهرا علیها السّالم در رواياتى 

که تشريفات انعقاد نطفه شريفش رسیده، دقّت نمايید و خالصه آن چنین 

که بايد  -است: »وقتى که اراده حق بر اين قرار گرفت آن مجلّله دو عالم

به دنیا بیايد، معلوم است که بايد جسد شريفش نیز  -ازده امام از او پیدا شودي

به قدرى روحانى باشد که مناسب آن روح کلّى الهى گردد. جسدش که در 

حكم روح ديگران است، بدن آل محمّد صلّى اللّه علیه و آله در حكم روح 

لطافت و مؤمنین است لذا با اينكه پدر بزرگوارش، جسمش، روحش، همه 

الوصف صفا نورانیّت است با اينكه شاکله محمّدى، رحمانى محض است، مع

 و

 211استعاذه، ص: 

 خواهد.جالى بیشتر و لطافت زيادتر مى

پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله در ابطح است، امیر المؤمنین علیه الساّلم و عمّار 

م بودند که در خدمتش بوده و در روايتى ذکر شده که ابو بكر و عمر ه
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جبرئیل با صورت اصلى نازل شد و پیش پیغمبر جلوه کرد و دستور الهى را 

ابالغ نمود که از امشب منزل نرويد و بايد تا چهل شبانه روز از زن کنار و 

 روزها روزه و شبها قیام به عبادت نمايید.

از شهوات مباح حتّى از همسرى با عیال، از خوراك و خواب شب و خالصه 

 تر بشود.تر، روحانى است روحانىتر، پاك است، پاكاست، لطیفلطیف 

پیغمبر به عمّار فرمود: در خانه خديجه برو و سالم مرا به او برسان و بگو که 

آيم و نیامدنم هم نه از نگرانى است بلكه امر خداست. تا چهل شب نمى

مود: صبر عمّار، پیغام پیغمبر را رسانید. حضرت خديجه علیها السّالم هم فر

کنم. رسول خدا از آن شب به خانه فاطمه بنت اسد مادر امیر المؤمنین مى

 گذرانید.علیه الساّلم آمده و شبها را به عبادت و روزها را به روزه مى

شب چهل، جبرئیل نازل و عرض کرد: امشب افطار نكنید تا از غیب براى 

بنا به روايتى میكائیل و  شما طعام بیايد. هنگام افطار پس از نماز، جبرئیل )و

شدند( آمده و طعام بهشتى که اسرافیل که معموال براى پیغمبران نازل نمى

 انگور و خرما و آب بهشتى بود آوردند.

 212استعاذه، ص: 
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روايت از خود على علیه السّالم است که فرمود: هر شب موقع افطار پیغمبر 

گذرد بیايد در خوراك هرکس مىفرمود: يا على! در خانه را باز بگذار تا مى

 با من شرکت کند؛ امّا آن شب فرمود:

کسى را راه نده که ديگرى را در آن حق شرکت نیست. پس از آن که تناول 

 فرمود، جبرئیل و میكائیل، روى دستش آب ريختند.

رسول خدا خواست مانند هر شب به نافله برخیزند، جبرئیل عرض کرد: نافله 

اکنون که مائده بهشتى در جسد مبارك )يعنى هم بس است، همین حاال

تكوين يافته، بايد يك بدن بهشتى از میوه بهشتى پديد آيد( نزد خديجه 

 برويد.

حضرت خديجه علیها السّالم گويد: من خوابم نبرده بود که ديدم در را 

کوبد درى را که جز محمّد صلّى اللّه علیه و کوبند. گفتم: کیست که مىمى

حقّ کوبیدن آن را ندارد. فرمود: در را باز کن که منم محمّد صلّى  آله کسى

 اللّه علیه و آله.

اجماال پیغمبر وارد گرديد و روايت از خود مجلّله حضرت خديجه علیها 

آوردم و پیغمبر صلّى فرمايد: قبال هر شب آب وضو مىالساّلم است که مى

گرديد؛ امّا قت وارد بستر مىخواند، آن واللّه علیه و آله دو رکعت نماز مى
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آن شب معطّل آب وضو هم پیغمبر نگرديد و از آن پیكر روحانى، آن مائده 

 ترين رحمها قرار گرفت.روحانى در بهترين و پاکیزه

 عجیب است! واقعا از حیاتى که اين نطفه داشت. حضرت

 213استعاذه، ص: 

ه بچّه در شكمم منعقد فرمايد: آنا حس کردم که نطفخديجه علیها الساّلم مى

گرديد و يك شبانه روز بعدش، مروى است که مادرش را از داخل رحم 

 217کرد«.خواند و تسبیح و تحمید خدا را مىمى

البته اين جريانات، غیر عادى و صرف موهبات الهى و از مسلّمیّات مذهب 

 ماست که شفاعت کبرى در قیامت، مال حضرت زهرا علیها الساّلم است:

 ا جالل لیس فوق جاللها الّا جالل اللّه جلّ جالله«.»و له

______________________________ 
 .150 -149/ 1منتهى اآلمال:  -(1)

 214استعاذه، ص: 

 جلسه بیست و پنجم: اخالص نیّت؛ اساس دين

 
 . 150 -149/ 1منتهى اْلمال:   -(1)  217
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 218نَ.قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ* إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِی

اساس دين بر »اخالص نیّت« است. اگر اخالص نباشد، عمل لغو است. 

بندگى نیست. کوه کوه کار خیر کرده باشد، اگر اخالص نداشته باشد به 

 اندازه کاهى هم ارزش ندارد. نصّ قرآن مجید است که:

 219وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّينَ ....

 تور داده نشدند مگر آنكه خدا را با اخالص بپرستند«.»دس

از حديثهاى متواتر بین شیعه و سنّى، روايت مروى در اصول )فروع( کافى از 

حضرت خاتم االنبیاء محمّد صلّى اللّه علیه و آله است که فرمود: »و ال عمل 

 عمل نیست مگر با قصد«. 220إال بالنیّة؛

 بدون نیّت و با 221بالنیّات«. و در حديث ديگر: »انّما االعمال

______________________________ 
 .83 -82ص:  -(1)

 .5بیّنه:  -(2)

 
 . 83 -82ص:  -(1)  218

 .5بيّنه:  -(2)  219

 .590؛ امالى طوسى: 234/ 8فروع كافى:  -(3)  220

 . 618امالى طوسى:  -(4)  221
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 .590؛ امالى طوسى: 234/ 8فروع کافى:  -(3)

 .618امالى طوسى:  -(4)

 215استعاذه، ص: 

خورد بلكه هر اثرى که هست مال نیّت ظاهرسازى تنها، عمل به درد نمى

سودمند وگرنه، لغو و در صورتى که براى  است. اگر براى خدا باشد،

 گردد.ديگرى باشد که در صفحه گناهانش ثبت مى

 وجوب قصد قربت در هر عبادت

دانید که عبادت بدون نیّت لغو است. در هر واجبى، اوّل قصد قربت خوب مى

الزم است: خمس، حج، روزه، نماز، نیّت به زبان گفتن يا به دل گذراندن 

دارد به کار، آن نیّت جنباند و وامىیل دلت که تو را مىنیست بلكه آن م

خواهى به قلبت هم بگذرانى يا نه، به زبان هم بگويى يا نه. وقتى که است. مى

کنى که وضو بگیرى، اين نیّت تو است؛ خواه به به سوى آب حرکت مى

 زبان هم بگويى يا به دل بگذرانى، يا نه.

ن کار؟ امر پروردگار. آن وقت قربت هم با حاال چه تو را وادار کرده به اي

نیّت توأم شده است؛ البتّه مانعى ندارد که شخص به زبان بگويد يا به دل هم 

 بگذراند لیكن حقیقت نیّت همان داعى به فعل و محرّك است.
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امّا اگر چنانچه چیز ديگرى تو را حرکت داده باشد، هزار بار به زبان هم 

وغ و عمل باطل است. پس اوّل بايد از صمیم دل بگويى قربة الى اللّه، در

باشد. دوّم آنكه فقط براى خدا باشد و شريكى در میل دل نباشد. در اين 

 خرند. اگر سر سوزنى کذب در کار آيد، لغو است.درگاه جز صدق نمى

 216استعاذه، ص: 

گويد، ممكن است نظرش معرّفى آواز خوش خودش باشد شخص، اذان مى

دش را مؤمن معرّفى نمايد، اين کار از نظر شرع مقدّس، لغو و يا اينكه خو

باطل است. عالوه، در صورت ريا کردن، جزء گناهانش محسوب خواهد 

شود که آيا براى خدا بوده يا جلوه شد. گاه بر خود شخص هم مشتبه مى

 نفس است.

ممكن است امتحان کنى. اگر ديگرى نگذاشت تو بگويى و خودش گفت، 

آيد، بدان که در غرضت خلل است. معلوم کنى و بدت مىزى مىاگر لجبا

شود مقصودت از اذان، ياد خدا و بلند کردن نام او نبوده وگرنه غرض مى

کرد. غرض اين بود که در اين جماعت اذانى گفته حاصل شد. چه فرق مى

 شود، حاال ديگرى گفت.

و شخص پیش خود  افتد که ذکرها و دعاها بدون نیّت استبسیار اتّفاق مى

 بافد. بهتر آن است که به زبان روايت، مطلب بیان شود.خیاالتى مى
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 دعاى پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله براى باران

در اصول کافى مروى است که: »چند نفر از اصحاب خدمت حضرت خاتم 

و  االنبیاء محمّد صلّى اللّه علیه و آله عرضه داشتند که مدّتى است باران نیامده

مردم محتاجند، دعا بفرمايید باران بیايد. پیغمبر دست به دعا برداشت و عرض 

کرد: خدايا! باران بفرست؛ ولى خبرى نشد. مرتبه ديگر اصرار کردند رسول 

خدا صلّى اللّه علیه و آله دست به دعا برداشت که: يا اللّه! اين خلق محتاج 

 باران لطف تواند،

 217استعاذه، ص: 

سبب قطع رحمت تو نگردد. هنوز دستها را پايین نیاورده بود که گناهانشان 

 ابرها پديد و متراکم شده و باران نافعى باريد.

عرض کردند: يا رسول اللّه! به مرتبه اوّل که دعا فرموديد خبرى نشد؛ ولى 

اين بار فورا مستجاب گرديد. حاصل پاسخ پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله اين 

يعنى دعاى نخستینم از  222عوت و لیس لى فى ذلك نیّة؛است که: إنّى د

 صمیم دل نبود«.

 
 . 474/ 2اصول كافى:  -(1)  222
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در شرح کافى در معناى: »و لیس لى فى ذلك نیّة«  -علیه الرحمه -مجلسى

 فرمايد: »شايد براى تطییب قلوب اصحاب بوده.مى

چیزى از پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله خواستند، پیغمبر هم براى اجابت آنان 

د و آن نیّتى که حقیقتش جدّ در طلب باشد نداشت؛ ولى در سخنانى فرمو

مرتبه دوّم داشت؛ بنابراين، آنچه الزم است دل است و نیّت و حقیقت، نه 

 زبان فقط و تعارف بلكه اگر با دل يكى نباشد، نفاق و مبغوض است«.

 ناپسند بودن تعارفات خشك

بازى ديگر زباناين تعارفاتى که بین خلق با يكديگر رايج است، با يك

دانید که فالن شخص با شما بد است. دشمن است. تشنه کنند؛ مثال مىمى

خون شماست، اگر به زبانش به شما اظهار عالقه کند که دوستدار شمايم، آيا 

 اش بدتاناز اين گفته

______________________________ 
 .474/ 2اصول کافى:  -(1)

 218استعاذه، ص: 

بینى که اين تعارفات آيد. خوب، مىز تظاهر و حقّه بدشان مىآيد؟ همه انمى

 پسندد؟پسندند، آيا خدا مىخشك را مردم نمى
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گويى که خدايى که داناى آشكار و نهان است. وقتى به راستى »اللّه اکبر« مى

عظمت حق را درك کرده باشى. او را بزرگتر و برتر از هرچه هست بدانى، 

 کر است و دعا امّا ....آن وقت »اللّه اکبر« ذ

 شكر نعمت به قصد ستايش

»الحمد للّه« وقتى واقعى است که انسان از صمیم دل بخواهد ثناى حق را 

ظاهر کند. آنچه خیر است از خدا ببیند. آن وقت »الحمد للّه« گويد. گاهى 

خواهد ارزد، مثل اينكه با خدا نیز مىگويد و يك غاز هم نمى»الحمد للّه« مى

بینى و ال غیر، پس اين قدر از زيد و رف کند. آيا راستى خدا را منعم مىتعا

عمر و تملّق گفتن براى چه؟ اگر خدا منعم است و مستحقّ حمد فقط 

دانى؟ پس کنى، يا ديگرى را سزاوار ثنا مىخداست، چرا ثناى خودت مى

خبر  بدان که اين »الحمد للّه« گفتنت نیز تعارف است نه حقیقت. خدا هم که

 داند.از دلت دارد، حال تو را بهتر از خودت مى

 ناپسند بودن ادّعاى کذب

دانى که اگر پسرتان بگويد پدر! من مطیع و فرمانبردار شمايم لیكن مى

دهد، در گويد، اگر فرمانى به او بدهى انجام نمىچموش است و دروغ مى

ش، با واقعش شود، آيا شما از اين پسر که زبانش با دلمواقعش کشف مى

 آيد؟دوتاست خوشتان مى
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 219استعاذه، ص: 

گويد هرچه دارم مال شماست لیكن اگر به صد تومان ابدا. به زبانش مى

آورد. تو از چنین فرزندى ناراضى هستى. آيا احتیاج پیدا کردى، بهانه مى

 آيد؟ هیهات!خداى تو از اين همه کلكها و نفاقها خوشش مى

 شكربىساختمان سست و حلواى 

آيد. به فرمايد: »شما در معامالت دنیوى، از تظاهرات بدتان مىبزرگى مى

دهى. وقتى معمارى سفارش ساختن خانه محكم و از هر جهت مناسبى را مى

فهمى به جاى آجر، خشت و عوض آهن، چوب مصرف دهد مىتحويل مى

نه گويى من اين خاکرده؛ ولى ظاهرش را خوب رنگ و روغن زده است، مى

 خواهم«.ظاهر فريب و بد باطن را نمى

تر: اگر در خانه سفارش کرده بودى حلوايى درست کنند، وقتى مثال واضح

بینى مزه حلوا ندارد، همه چیز دارد جز شیرينى. اگر در دهان گذاشتى مى

پذيرى. اگر بگويند حلوا چه رنگ قشنگ حلوايى دارد، از آنها نمى

 حلواست حلوش کو؟

پذيرى، آيا در معامالتت با خدا رهاى دنیا تا حقیقتى نباشد نمىخوب! در کا

 حقیقت را بپذيرد؟توقّع دارى تظاهر بى
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جاست که حاضر نیستیم عیبهاى خودمان را بفهمیم. دوست داريم بدبختى اين

تعريفمان را بكنند و دروغى درباره ما بگويند که خیلى آدم با حقیقتى است 

 ىتا خوشمان بیايد. به قدر

 220استعاذه، ص: 

آيد و از راست ناراحت اين نفس انسانى پست است که از دروغ خوشش مى

 شود.مى

عاقل کسى است که دردش را بفهمد و آنگاه دنبال درمان برود. اگر نفهمد، 

گردد. بگذار ناراحت بشود؛ ولى بفهمد که اين درگاهى است که هالك مى

اللّه ال ينظر الى صورکم و اعمالكم و پذيرند: »ان جز نیّت صادقه چیزى نمى

 223انّما ينظر الى قلوبكم«.

نگرند نه به ظاهر و صورت. پس دل و میلش را اصالح به دل و حقیقت مى

گردد. مبادا کن. مبادا صمیم دلت میل به دنیا باشد که کارهايت مثل آن مى

 صمیم دلت خودخواهى و خودپرستى و جلوه خودت باشد.

ن است مهم است. اگر نیّت دلت درست شد، زبانت بجنبد پس آنچه دل بر آ

يا عوضى بگويد مانعى ندارد حتّى در مسأله فقهى هم همین است. اگر 

 
 . 248/ 70بحار األنوار:  -(1)  223
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خوانم، تصمیم دارى نماز مغرب بخوانى، به زبانت اشتباها گفتى نماز عشا مى

 هیچ مانعى ندارد؛ چون میزان، قلب و نیّت است.

 مجنگ جمل و اصحاب على علیه السّال

مروى است که: »در جنگ جمل، يكى از دوستان امیر المؤمنین علیه الساّلم 

آهى کشید و گفت: اى کاش! برادرم هم بود! )برادرش از شیعیان على علیه 

 الساّلم بوده؛ ولى موفّق نشده بود در رکاب

______________________________ 
 .248/ 70بحار األنوار:  -(1)

 221استعاذه، ص: 

 علیه الساّلم به سعادت جهاد برسد(. على

 حضرت پرسیدند: اهوى اخیك معنا؛ آيا میل برادرت با ماست؟

 )يعنى همان صمیم قلب و نیّتش، میلش، خواستش، آيا با ماست(.

 عرض کرد: بلى، و اللّه!
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آيند کند بلكه فرمود: مىحضرت فرمود: او با ماست. نیّت است که جمع مى

اند که با ما پدران و رحم مادرانند و به دنیا نیامده کسانى که هنوز در پشت

 224اش به اعتبار نیّت و میل قلب است(«.شريكند در اين موقف )همه

امیدوارم با اين توضیحات، معناى نیّت واضح شده باشد تا بعد خلوص نیّت را 

 بحث کنیم.

در دعا بايد از خدا بخواهیم صدق نیّت را. به امام زمان خود اقتدا کنیم که 

 225کند: »پروردگارا! به ما ... و صدق نیّت عنايت بفرما«.عرض مى

خدايا! تو لطفى بفرما که من در نیّت صادق باشم. راست بگويم. گاه انسان به 

جنباند. درست است که کار عبادت متحرّك است لیكن نفسش او را مى

کند لیكن محرّکش؛ يعنى نیّتش حظّ نفس است. هوا و هوس خوب مى

که قربة الى الشیطان کند قربة الى اللّه است درحالىاست. آنگاه خیال مى

 باشد.مى

 خداوندا! تو ما را از مكر ابلیس و نفس خودمان نجات ده!

______________________________ 
 .12نهج البالغه فیض االسالم: خ  -(1)

 
 .12نهج البالغه فيض االسالم: خ  -(1)  224

 دق النيّة ...) مفاتيح الجنان/ دعاى امام زمان عليه الّسالم(.اللّهم ارزقنا توفيق الطاعة و بعد المعصية و ص -(2)  225
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... )مفاتیح الجنان/  اللّهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصیة و صدق النیّة -(2)

 دعاى امام زمان علیه السّالم(.

 222استعاذه، ص: 

 جلسه بیست و ششم: اخالص؛ کمال توحید

 226قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ* إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ.

بحث درباره »اخالص« بود و گفتیم که حصن حصین الهى است و اگر کسى 

اى ندارد جز اينكه راه اخالص را بخواهد از شرّ شیاطین محفوظ بماند، چاره

 باشد.طى کند و تا مخلص نشود مانند گوى در دست شیطان مى

همّ شیطان اين است که ايمان انسان را ببرد. اگر نشد الاقل عمل را خراب 

را  کند. زاد و توشه آخرتش را از بین ببرد. دشمن شماست، شما هم بايد او

دشمن قوى است.  227إِنَّ الشَّیْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا .... دشمن بگیريد:

دائما در صدد است دستبردى به دل شما بزند. خالصه بايد اهل اخالص شد 

 تا ديگر بازيچه شیطان نباشیم.

______________________________ 
 .83 -82ص:  -(1)

 
 . 83 -82ص:  -(1)  226

 . 6فاطر:  -(2)  227
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 .6فاطر:  -(2)

 223ص:  استعاذه،

در نخستین خطبه نهج البالغه از کلمات درربار موال امیر المؤمنین علیه الساّلم 

فرمايد: »اوّل الدين معرفته و کمال معرفته التّصديق به ... و کمال است که مى

پايه دين، شناسايى خداست، اساس دين اعتقاد به  228توحیده االخالص له ...«

غمبران است و کمال معرفت خدا هم يكتا مبدأ و معاد که پايه دعوت همه پی

دانستن اوست. توحید در جمیع مراتب و شؤون ربّ العالمین و کمال توحید 

 نیز اخالص براى اوست.

کنى و اگر ربّ تو و همه موجودات يكى است، پس چرا براى غیر او کار مى

بیده الخیر؛ بینى؟ اگر راستى عقیده دارى که ال اله الّا اللّه، جز او را مؤثّر مى

همه کارها به دست خداست و حلّ هر مشكلى به دست اوست و کشف هر 

آورى؟ کربى از اوست: »يا کاشف الضر و الكرب«، پس چرا رو به غیر او مى

ورزد؛ جاست. روى همین جهت است که شرك مىها از ايناساس رياکارى

نزد خلق آيد. به خیالش اگر آبرويى کند از خلق کارى مىچون خیال مى

که اين امر با توحید منافات شود، درحالىاش خوب مىپیدا کرد، زندگى

 گذارد.دارد و در نیّت شخص، تأثیر مى

 
 .1نهج البالغه فيض االسالم: خ  -(1)  228
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 تشريك در داعى، شرك به خداست

اگر موحّدى، بايد منحصرا داعى تو ربّ العالمین باشد. تو که خدايت را 

 دانى، بايد در حضور او اصال به غیرحاضر و ناظر مى

______________________________ 
 .1نهج البالغه فیض االسالم: خ  -(1)

 224استعاذه، ص: 

توجّه نكنى تا چه رسد به اينكه کارى که او دستور فرموده، براى او و 

شود هم واجبت را ادا کنى هم به ديگرى بنمايانى تا ديگرى انجام دهى. نمى

ترسى که برق نمى کشى؟تعريفت کند. آيا از پروردگارت خجالت نمى

 غیرتش بجهد و تو را بگیرد.

»و کمال توحیده االخالص له«. اگر راستى رب، مؤثّر، پرورش دهنده و 

اندازى؟! بايد ات را خدا دانستى، پس چرا به غیر او علقه مىخالصه همه کاره

حتّى در عالم دوستى نیز يگانه باشى. خدا و آنچه مربوط به خداست، مورد 

 شد.ات باعالقه

 دانندبسیارى به اشتباه خود را مخلص مى
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بیشتر کثافتكاريهاى انسانى، منافى با اخالص است. اگر رازق خداست و بس، 

دهنده، گیرنده، آورنده، برنده و خالصه جمیع خیرات به دست اوست، چرا 

ات پیش آمد، به پندارى. اگر کم و زيادى در وضع زندگىاسباب را مؤثّر مى

شود انسانى کنى؟ البتّه خیلى هم دقیق است. گاه مىاعتراض مى قضا و قدر او

اش باز به خیال خودش مخلص است؛ ولى خبر ندارد، بعد که چشم برزخى

فهمد عمرى از او گذشت و يك نفس هم با خداى خود با اخالص شد، مى

نبوده است. بسیارى هستند که به ارباب کثیره قايلند؛ يعنى به جاى يك خدا، 

 پندارند.پرستند و خود را موحّد مىان خدا مىهزار

 دارى به خاطر سگ!زندهشب

 اند که: »شبى با خود گفت: به مسجددر حاالت يك نفر نوشته

 225استعاذه، ص: 

بروم و با اخالص، شبى را به عبادت به صبح رسانم. در تاريكى، گوشه 

مسجد به  مسجد سرگرم نماز و ذکر و دعا بود که صدايى از گوشه ديگر

جا آمده تا عبادت گوشش خورد. با خود گفت ال بد ديگرى نیز مثل من اين

کند که من براى بیند و براى مردم تعريف مىکند. خوب شد! فردا مرا مى

کنم، لذا نشاطش بیشتر شد و صدايش را نازکتر و دارى مىزندهخدا شب
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گوشه مسجد کرد تا صبح شد. وقتى که هوا روشن شد ديد تر مىباحزن

 سگى بوده که از سرما به مسجد پناهنده شده است«.

معلوم شد تمام شب را به خاطر سگى به عبادت گذرانده؛ يعنى در حقیقت او 

 را پرستیده است!

 ناله شیطان از دست مخلصین

جا سروکارى دارى. خدا را در شؤونت مؤثّر اگر اهل اخالص هستى، با يك

ل دنیا چیست که در نیّت تو تأثیر بگذارد. عزّت از دانى و ال غیر. جاه و مامى

... أَال إِلَى اللَّهِ  خداست و ذلّت هم از اوست. مرض از او و شفا نیز از اوست:

اگر کسى اين جور به در خانه خدا آمد شیطان از دستش ناله  229تَصِیرُ الْأُمُورُ.

الويز کند لیكن خیلى سخت است. بلى اگر کسى مرد است با شیطان گمى

نمايد تا بشود اهل اخالص وگرنه کوه شود. با نفس و هوا جهاد اکبر مىمى

 ... فَجَعَلْناهُ هَباءً شود:کوه عمل، کاه کاه رد مى

______________________________ 
 .53شورى:  -(1)

 226استعاذه، ص: 

 
 . 53شورى:  -(1)  229
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 230مَنْثُوراً.

 شوندسه طايفه پیش از ديگران محاکمه مى

طلب در ضمن روايت روشن گردد. در محجّة البیضاء بهتر اين است که م

شود درباره سه طايفه اى که مىکند: »در قیامت اوّلین محاکمهروايت مى

 است:

کنند و از اى از آنان را که در محكمه عدل الهى حاضر مىنخست: علما؛ عدّه

 پرسند: شما در دنیا چه کرديد؟آنان مى

رديد؟ گويند: پروردگارا! تو شاهدى که علمى به شما داديم، شما با آنچه ک

 داديم. به درس اشتغال داشتیم.در دنیا نشر علم مى

 کرديم.نوشتیم و مردم را راهنمايى مىکتاب مى

کرديد براى اين بود که گويید، هرچه مىدر جوابشان گويند: دروغ مى

ايد. جلوه نفس بود. بلى کمال خودش را بگويند شما دانايید. علّامه

خواسته ظاهر سازد. بالجمله گويند: مزدت را گرفتى؛ يعنى به تو گفتند: مى

احسنت آقاى علّامه! ديگر از خدا طلبى ندارى )سرّ اينكه نخستین محاکمه 

 
 . 23فرقان:  -(1)  230
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تر و باالتر از شرك نیست، چنانچه هیچ خیرى است، چون هیچ گناهى سخت

 باشد(.و سعادتى باالتر از توحید نمى

اند )نه آن آورند که مالشان را در راه خیر صرف کردهدوّم: مالدارانى را مى

 بدبختهايى که حسرت به گور بردند(. گويند با

______________________________ 
 .23فرقان:  -(1)

 227استعاذه، ص: 

مالى که خدا به شما داد چه کرديد؟ گويند: خدايا! تو شاهدى که در راه تو 

 فقرا همراهى نموديم.انفاق کرديم. بناى خیر کرديم. با 

گويید. خرج کرديد تا مردم بگويند فالنى دهند: دروغ مىجوابشان مى

ها بنويسند و در راديو بخوانند. ديگر از سخاوت دارد. اسمتان را در روزنامه

اند که در قیامت زير سايه عرش خداطلبى نداريد و لذا فرمود: هفت طايفه

انى انفاق کند چنان بدهد که اگر با هستند ... از آن جمله کسى که در پنه

دهد، دست چپش نفهمد؛ يعنى در نهايت خفا اين کار را دست راستش مى

بكند که احدى جز خدا از آن آگاه نشود؛ مانند زين العابدين علیه الساّلم که 

کشید تا کسى او را نشناسد، حتّى بعضى از همان افرادى که امام عبا بر سر مى
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کردند که گفتند و اعتراض مىرد، پشت سر آقا بد مىکبه آنها کمك مى

کند؛ چون حضرت را چرا علىّ بن الحسین علیه السّالم به ما کمك نمى

شناختند؛ امّا اگر کسى میلیونها خرج کند براى هنگام انفاق کردن به آنها نمى

هواى نفس و نظر خلق، يك غاز قیمت ندارد. نزد خدا ارزشى نخواهد 

 داشت.

: محاکمه؛ بعضى از شهدايند که در معرکه جنگ در جهاد در راه خدا سوّمین

ايد؟ گويند: پروردگارا! تو پرسند شما چه کردهاند. از ايشان مىکشته شده

دانايى که ما عزيزترين متاع خود را که جان عزيز باشد در راه تو داديم؛ 

 زخمها خورديم و ناراحتیها تحمّل کرديم.

 از سرّ شما آگاه است، وقتى که به میدانبه آنها گويند: خدا 

 228استعاذه، ص: 

جنگ آمديد نیّت شما اين بود که شجاعت خود را ظاهر سازيد. به خلق 

جلوه دهید که قدرت داريد تا شما را مدح کنند. خالصه با پروردگارتان 

 کارى نداشتید. ديگر از خداطلبى نداريد«.

 کننداهل تقوا احتیاط مى
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ها فرقى خواند لیكن با آواز خوانندهانسانى، قرآن را خوب مىشود گاه مى

 خواهد صداى خوشش را نمايش دهد.ندارد؛ چون مى

 يكى از روات اخبار، همین موضوع باعث ترس او شده بود.

خوانم، خدمت حضرت صادق علیه السّالم عرض کرد: »آقا در منزل قرآن مى

رود، رهگذران نیز ه خارج مىشنوند، ضمنا صدايم هم بام مىزن و بچّه

 شنوند، چطور است؟ حضرت فرمود:مى

 231متوسّط بخوان«.

کند شايد سرّش اين باشد که ديگر انسان براى زن و بچّه خودش ريا نمى

فرمايد »متوسّط بخوان« که )مگر خیلى احمق باشد(. اين است که دستور مى

کوچه نرود تا مبتال  مند گردند و هم صدايش بههم ايشان از صوت قرآن بهره

 به ريا نگردد.

عجیب اين است که تا داخل حصن اخالق نیايد از شرّ شیاطین محفوظ 

 جاست ازنیست؛ يعنى در دام ايشان است. اين

______________________________ 
 .616/ 2اصول کافى:  -(1)

 
 . 616/ 2اصول كافى:  -(1)  231
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 229استعاذه، ص: 

یبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ أَمَّنْ يُجِ جاهايى که بايد شخص از صمیم قلب بخواند:

خدايا! وضع به اين مشكلى و ما اين طور مسامحه کار؟  232يَكْشِفُ السُّوءَ ....

يك مرتبه پرده عقب برود و ساعت مرگ و عوالم برزخ آشكار گردد، چه 

پنداشتیم. خود را بافتیم. خود را همنشین سلمانها مىخیالها که پیش خود مى

ايم؛ امّا چه کرباليى و چه ايم، مشهد رفتهکربال رفته کرديم کهدلخوش مى

مشهدى؟! هم زيارت، هم سیاحت! دلش گرفته و خسته شده، براى تنوّع و 

تفريح ضمنا زيارتى هم باشد؛ البتّه نبايد ترك کرد بلكه مقصود اين است که 

رود؛ چون اگر نرود بینید شخصى حج مىسعى در اخالص نیّت شود. مى

گويند. يا مثال براى اضافه شدن لقب »حاجى« به نامش و و بد مىمردم به ا

سوءاستفاده از اين لقب، يا براى تجارت و آوردن سوغاتهايى که خرج 

آورد. خالصه، کو نیّت خالص؟! اگر مراتب سفرش را چند برابر درمى

شود که چه مقام رفیعى است و اخالص را روشن کنیم، آن وقت واضح مى

 لصین کمند.چه اندازه مخ

 اى از باالترين مراتب اخالصنمونه

 
 . 62نمل:  -(1)  232
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خود نیست که شهداى کربال سادات شهدايند. اخالص را ببین! به حسب بى

کند: »موالى من! حسب من ظاهر کمترين آنها غالم سیاه است. عرض مى

 پست و نسبت من لئیم و رنگ من

______________________________ 
 .62نمل:  -(1)

 230 استعاذه، ص:

سیاه و بويم گنديده است. درست است که اليق نیستم جانم را قربانت کنم 

 لیكن شما بر من منّت گذاريد و مرا فدايى خود قرار دهید«.

کند: آقا! من در خوشى، ريزه خور دهد. گريه مىامام علیه السّالم اذنش نمى

مرتبه  خوان احسان شما بودم، آيا در سختى، شما را رها کنم؟! خالصه تا

دهد که حسین علیه السّالم اذن جهادش سوم چنان عجزى از خود بروز مى

 تر سراغ دارى؟!دهد تا جانش را قربانى کند. آيا عملى از اين خالصمى

 231استعاذه، ص: 

 جلسه بیست و هفتم: خلوص چیست و عمل خالص کدام است؟

 233ا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ.قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ* إِلَّ

 
 . 83 -82ص:  -(1)  233
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خالص هر چیزى آن است که غیرش با او نباشد و خودش تنها باشد؛ مثال 

طالى خالص؛ يعنى جز طال چیزى نیست. مس ندارد. جنس اجنبى ندارد. يا 

فرمايد: »از بین کثافت و خون، شیر خالص مثال شیر خالص که در قرآن مى

که با فضوالت و خون برخورد دارد لى؛ يعنى درحا234آيد«بیرون مى

 الوصف نه متعفّن به بوى کثافت است و نه رنگ و بوى خون دارد.مع

اش و محرّکش تنها تقرّب به عمل بايد خالص براى خدا باشد؛ يعنى داعى

خواهد به خدا نزديك شود و هم نظرش حق باشد نه غیر. پس اگر هم مى

 پذيرد وچیز ديگرى است خدا نمى

______________________________ 
 .83 -82ص:  -(1)

 ... نُسْقِیكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِینَ -(2)

 .66نحل: 

 232استعاذه، ص: 

 

 گفتیم که اين امرى است سرّى و راجع به گذراندن به دل يا زبان نیست.

 
234  (2)-\i  ُاِرِبينَ ... نُْسقِيك ا فِي بُطُونِِه ِمْن بَْيِن فَْرٍث َو َدٍم لَبَناً خاِلصاً سائِغاً لِلشه  .66نحل:  E\ْم ِممه
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 هم به دست خداستآبرو نزد خلق 

تا واقعش چه باشد، محرّکش چیست؟ آيا قرب به خدا او را واداشته به اين 

رود تقرّب به خداست يا مال يا منزلت کار يا قرب مخلوق؟ مثال منبر که مى

گردد؛ يا خدا، يا غیر خدا نزد خلق؟ و يا هر دو و هر سه. بدانید که جمع نمى

شود؛ ند و نوعا از غرض مادّى نیز محروم مىماوگرنه از خدا که يقینا باز مى

چون دل مردم هم به دست خداست. اگر خدا بخواهد، منزلتى نزد خلق پیدا 

 دهد.کند وگرنه محال است و نتیجه به عكس مىمى

 داستانى از مالك دينار

کرد و روزگارش بد نبود. به گويند: »مالك دينار در اوايل عمر، صرّافى مى

، هوس تولیت مسجد جامع اموى را در شام کرد و معلوم طمع افزايش مال

افتاد لیكن يافت چه مبالغ هنگفتى مال به دستش مىاست اگر اين مقام را مى

شرط در متولّى، ازهد خلق بودن است. بايد از همه زاهدتر و پرهیزکارتر 

 باشد.

اين بود که به اين هوس، تمام دارايیش را بین مردم پخش کرد و معتكف 

ايستاد و حالت کرد کسى وارد شده فورا به نماز مىسجد شد تا حس مىم

 گرفت!خشوع به خودش مى
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 گفت:شد مىجاست هرکس از پهلويش رد مىعجب اين

 233استعاذه، ص: 

 خواهى بكنى؟!.مالك! چه در خیال دارى؟ چه مى

م مدّتى به اين منوال گذشت. گويند شبى به اين فكر افتاد که من در چه حال

و به چه خیال واهى خودم را به اين روز انداختم؟! اموالم را که در راه هوس 

کنند خسر الدنیا و خرج کردم و مردم هم که سرّ مرا فهمیده و آشكار مى

 اآلخره شدم!

آن شب راستى با دل شكسته استغفار کرد و از انفاقها و نمازها و 

سیّئاتش بود. تا صبح ظاهرسازيهايش توبه کرد. بلى همه اين کارها جزء 

آيد به او احترام کرد. فردا ديد هرکس به مسجد مىطور ناله مىهمین

کم در شام کنند. کمگذارد و التماس دعا دارد. همه به او اظهار ارادت مىمى

مشهور شد که مالك، ازهد خلق است. آمدند و به او پیشنهاد تولیت 

ديگر با خداى خود آشتى  موقوفات مسجد جامع را نمودند. گفت: هیهات!

 ام و حاالت خوبى هم نصیبش گرديد«.کرده

پس آن بدبختى که از خلوص خالى است، راستى مصداق خسر الدنیا و 

 باشد.اآلخره مى
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 حظّ نفس آفت خلوص

گفتیم که شرط قبولى عبادات، »خلوص« است و عبادتى که خالى از خلوص 

اتبش آن است که انسان بخواهد ترين و بدترين مرباشد، ارزشى ندارد. پست

براى تقرّب به خلق و خالق، کارى انجام دهد، از آن شرکهاى مبطل و 

شود. درجه بعدش آن است که رياهايى است که جزء کباير محسوب مى

 براى حظّ نفس

 234استعاذه، ص: 

شود که انسانى تقرّب به خلق در نیّتش دخالتى ندارد لیكن هم نباشد. گاه مى

گذارد؛ مثال هوا گرم است و روز جمعه با اش اثر مىسش در داعىمیل نف

روم خنك بشوم و غسل جمعه هم بكنم. گويد در حوض آب مىخود مى

 خواهى غسل جمعه کنى يا خنك بشوى؟!حاال آيا راستى مى

 گويد:خواهد کمى گرم شود، مىيا مثال هوا سرد است مى

که گرم شدنش مورد نظرش لىکنم درحاروم، غسل جمعه هم مىحمّام مى

گونه حظّ نفسى باشد. اگر بخواهى راستى عملت خالص باشد، بايد هیچمى

 هم در نیّتت دخالتى نداشته باشد.
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ضمنا هرچند ضمیمه نیّت در مباح باشد، اگر مستقل در داعى شد، نفس عمل 

هم باطل است. مقصود ما جهت اخالص است که حتّى ضمايم تبعى هم 

خواهد غسل جمعه هم بكند ضمنا خنك هم بشود، يا ى واقعا مىنباشد؛ يعن

گرم هم بشود، اينجا غسل صحیح است لیكن خالص نیست امّا اگر منظور، 

هم غسل کردن، هم گرم يا سرد شدن است به قسمى که هر دو با هم 

کرد، عمل محرّکش شود که هريك به تنهايى او را وادار به اين کار نمى

 باطل است.

 سازدآفرين مى به يك

خیلى دقیق است. براى حفظ نفس، گاهى انسانى خودش متوجّه نیست و به 

کند؛ امّا به يك »بارك اللّه« ساخته است و با خداى خودش معامله باقى نمى

 يك آفرين خلق و مدح و

 235استعاذه، ص: 

 سازد.کند و به آن مىستايش آنان حالش تغییر مى

کند. کارى فرين پس از مرگش نیز اکتفا مىاز اين بدتر، گاهى به يك آ

کند که پس از او تعريفش کنند. به قدرى در وهم و خیال اسیر است که مى

که خودش در اين عالم  -دارد حتّى براى پس از مرگشحبّ جاه او را وامى
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تا به مدح و ذم متأثّر شود و کارى انجام دهد؛ يعنى براى پس از  -نیست

 گويد:اسم و رسم است، مىمرگش هم طالب جاه و 

 به کز او ماند سراى زرنگار  نام نیكى گر بماند ز آدمى

   

 

بلى نام نیك ماندن براى تو وقتى نافع است که براى نام نیك، کارى نكرده 

باشى بلكه براى خدا انجام داده باشى. وقتى خوب است که خودت نیك 

ر ذاتت خراب، نیّتت فاسد نامى نباشد وگرنه اگشده باشى و کارت براى نیك

 اى براى تو دارد.شد، هرچند همه هم تو را بستايند چه فايده

اکنون تعداد مسلمانان غیر شیعه، تقريبا چهار برابر شیعه است و بیشتر هم هم

ها براى معاويه سر کنند و به او معتقدند! آيا اين ستايشمعاويه را مدح مى

 کاهد؟چیزى مىسوزنى ارزش دارد؟ آيا از عذاب او 

نامى دنیا براى تو که در برزخ هستى چه فايده دارد؟ تو در عالم ملكوت نیك

هستى، در عالم ملك هرچه باشد ربطى به تو ندارد. اوضاع جور ديگرى 

جا رفتى؛ يعنى راستى خودت نیك شدى، است. بلى اگر با ايمان از اين

 کارهايت براى خدا خالص بود نه
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 236استعاذه، ص: 

نامى عملى انجام دهى، آن وقت پس از مرگ، مؤمنین به ينكه براى نیكا

برى و مؤثّر است وگرنه کنند نه تعارفى؛ البتّه بهره مىراستى براى تو دعا مى

سر قبرت، فرش و چهلچراغ باشد، يا سنگ خالى، يا خاك خشك، براى تو 

 کند؛ چون اينها مال عالم ملك است.هیچ فرقى نمى

 طولون بر قارى قرآن خشم احمد بن

اگر با ايمان رفته باشى و اهل قرآن شده باشى، آن وقت يك نفر هم با 

خورد وگرنه حكايت احمد بن اخالص براى تو قرآنى بخواند، به کارت مى

 نويسد که:طولون است که دمیرى در حیاة الحیوان مى

ى بر »او سلطان مصر بود. وقتى که مرد، از طرف حكومت وقت يك نفر قار

سر قبرش معیّن کردند و حقوق گزافى هم برايش قرار دادند و او سرگرم 

 قراءت قرآن بود.

روزى خبر آوردند که قارى ناگهان ناپديد شده است. از هر طرف شروع به 

تحقیق و تجسّس کردند تا باألخره او را پیدا کردند و پرسیدند: چرا فرار 

 دهم.داشت که استعفا مىکرد بگويد، فقط اظهار مىکردى؟ جرأت نمى

 دهیم.گفتند: اگر حقوقت کم است دو برابر اين مبلغ به تو مى
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گفت: اگر چند برابر هم بدهید حاضر نیستم بپذيريم. باألخره گفتند: دست از 

 داريم تا علّت را بگويى.تو برنمى

 237استعاذه، ص: 

يقه شد  گفت: چند شب قبل صاحب قبر به من اعتراض کرد و با من دست به

اند که جا آوردهخوانى؟ من گفتم مرا اينکه چرا بر سر قبر من قرآن مى

قرآن براى تو بخوانم بلكه خیرى و ثوابى به تو برسد. گفت: نه چنین است 

شود. به من خوانى، آتشى بر آتش من افزوده مىاى که تو مىبلكه هر آيه

 شنوى؟گويند مىمى

لذا مرا معاف بداريد که من ديگر جرأت  چرا در دنیا به آن عمل نكردى؟!

 کنم بر سر گورش قرآن بخوانم«.نمى

 دو رکعت نماز خالص ما را بس

در دستگاه الهى جز حقیقت و صدق و اخالص چیزى فايده ندارد. صد مرتبه 

هم به زبان بگويى »قربة الى اللّه« تا دل و سرّ و حقیقت تو چه باشد. اگر 

 کرده باشى فبها وگرنه لفظ خالى است.صدق باشد و آن را اصالح 

غرض، نفس انسانى است که غالبا يا طلب منزلت نزد خلق را طالب است يا 

کند براى خداست؛ دهد و گمان مىحظّ خودش را. کارهاى خیرى انجام مى
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کند؛ چون يا رياست يا حظّ ولى فرداى قیامت در صفحه سیّئاتش مشاهده مى

 نفس.

 کند.اش شخص را بلند مىذرّهاگر عمل خالص شد، يك 

شود، بلى امّا اگر خالصانه و با کسى که دو رکعت نماز بخواند، بهشتى مى

 بینید.حضور قلب وگرنه اگر حقیقتى همراهش نباشد، همین است که مى

 238استعاذه، ص: 

فرمايد: »حتى عبادتى که از ترس آتش يا مى -علیه الرحمه -سیّد بن طاووس

نیز حظّ نفس است و آن عملى که خلوص حقیقى را بايد طمع بهشت باشد 

 باشد.داشته باشد ندارد«. باألخره براى کیف خودش مى

البتّه از نظر شرعى عمل صحیح و نسبت به امور ديگر خالص است لیكن 

فرمايد: »تو را نسبت به درجات عالى خلوص که امیر المؤمنین علیه الساّلم مى

ه شوق به بهشت بلكه تو را سزاوار پرستش يافتم پرستم از ترس آتش و ننمى

 نسبت به اين مقام ناقص است. 235و تو را پرستیدم«،

 خواب عالم از عبادت به بود

 
 . 186/ 70بحار األنوار:  -(1)  235
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ايد که دو رکعت نماز عالم بهتر از يك سال عبادت جاهل است، اينكه شنیده

چرا؟ عالم؛ يعنى کسى که بفهمد. درك داشته باشد. حظوظ نفس را 

فهمد. اصال به چه قصدى اين جاهل اين حرفها را نمى تشخیص دهد؛ ولى

پرستد و گمانش اين دهد؟ چه بسیار، خود يا ديگرى را مىکار را انجام مى

 است که خدا را پرستیده است.

ايد نماز پشت سر امام عالم، ثواب جماعتش هرچه باشد و همچنین شنیده

شناسد و از حقیقت مى شود؛ يعنى آن دانايى که آفات نفس راهزار برابر مى

 باشد.دين که اخالص است جدا نمى

______________________________ 
 .186/ 70بحار األنوار:  -(1)

 239استعاذه، ص: 

 گفتگوى امام حسین با على اکبر علیهما الساّلم

ايد که: »حسین را خوابى گرفت و خبر داد که شنیدم در راه کربال شنیده

روند و مرگ هم زمین اين ندا را کرد که: اين قوم مىمنادى بین آسمان و 

همراه آنهاست. على اکبر عرض کرد: آيا ما بر حق نیستیم )و در راه خدا 

باشیم( فرمود: چرا. عرض کرد: اذا ال نبالى بالموت؛ پس از مرگ باکى نمى
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راه نداريم: انّما جعل الكالم على الفؤاد دلیال. چه سعادتى از اين باالتر که در 

 236حق و براى حق کشته شويم«.

گونه غرضى و مرضى و يعنى فقط خدا، خدا. باب، باب اخالص است. هیچ

حمیّت جاهلیّتى در کار نیست و نه حظّ نفسى که کسى بگويد آفرين يا نام و 

شوند؛ ولى هدف، دانستند کشته مىرسم، مقام و جاه در کار باشد. همه مى

 خالص براى خدا بود.

______________________________ 
 .70لهوف:  -(1)

 240استعاذه، ص: 

 جلسه بیست و هشتم: اخالص مقوّم عمل

 237قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ* إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ.

عمل، چه واجب باشد چه مستحب، ناچار بايد همراه »اخالص« باشد که 

ل« است؛ يعنى بدون اخالص اصال عمل اليق قبول نیست. »اخالص مقوّم عم

اش در عمل، ترس از نخستین مرتبه اخالص آن است که محرّك و داعى

خواند، چه او را از خواب عذاب يا رسیدن به ثواب باشد؛ مثال نماز که مى

 
 . 70لهوف:  -(1)  236

 . 83 -82ص:  -(1)  237
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گويد: نماز واجب است، اگر نخوانم گیرد، مىکند وضو مىخوش بلند مى

شوم و به پانزده بال و عقوبت که براى ر حكم کافر مىتارك الصلوة و د

دار هاى ثوابى که براى روزهرسم. يا وعدهتارك الصلوة وعده داده شده، مى

انگیزد که چهارده ساعت مثال خود را از مفطرات و داده شده او را برمى

 مشتهیات نفس نگه دارد.

______________________________ 
 .83 -82ص:  -(1)

 241ستعاذه، ص: ا

اين مرتبه اوّل اخالص است که عمل صحیح است و از هرچه بترسد، خدا او 

دارد و به هرچه امیدوار بوده، خدا به فضلش آن ثواب را به او را در امان مى

 رساند.مى

لیكن اگر اين مرتبه هم نباشد؛ يعنى محرّك شخص در عمل حتّى ثواب و 

ل طلب منزلت نزد خلق باشد )يا مثال عقاب هم نباشد بلكه چیز ديگرى مث

رود( تحصیل آبرو يا اظهار روم وگرنه آبرويم نزد خلق مىبگويد حج مى

 سازد.قدس باشد، هرچند عمل مستحبّى باشد، حرام و آن را باطل مى
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بینید شود؛ مىاين مسأله از بس دقیق است گاهى بر خود انسان نیز مشتبه مى

نمايد و به کند، يا امر به معروف مىتأسّف مى نسبت به منكرات علنى، اظهار

که محرّك او خیال خودش به واجب مهمّ الهى عمل کرده است، درحالى

خواهد به ديگران بفهماند که دين دارد، هرچند جلوه دادن خود است. يا مى

 شود.اش ثبت مىصورت عمل، خیر است لیكن جزء گناهان کبیره

 تاعاده کردن سى سال نماز جماع

اند که بايد در آن غور کرد که مبادا ما هم به آن مبتال حكايتى را ذکر کرده

باشیم. يك نفر از خوبان از اهل تقوا سى سال در صف اوّل مسجدى همیشه 

رفته است. پس از سى سال، آمده و آخر از همه مىحاضر بود. اوّل همه مى

رسد. وقتى رسید روزى کارى برايش پیش آمد و نتوانست مثل همیشه زود ب

 که صفوف

 242استعاذه، ص: 

جماعت تشكیل و همه متّصل و جايى برايش نبود. ناچار صف آخر اقتدا 

ديدند. رفتند، او را مىکرد تا نماز فارغ شد. هنگامى که مردم دسته دسته مى

پیش خود سخت ناراحت شد که چرا مردم او را در صف آخر ديدند و 

 خجالت کشید.
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رو رفت که چرا من خجالت کشیدم. به خود خطاب کرد که بعد در خود ف

ايستادى براى شود اين سى سال که صف اوّل مىاى بدبخت! معلوم مى

ايستادى چطور شد نمايش به خلق بود وگرنه اگر براى خدا صف اوّل مى

جا امروز که خدا نخواست و در صف آخر ايستادى، مردم که تو را اين

اش را قضا توبه کرد و تمام نمازهاى سى ساله ديدند ناراحت شدى؟ لذا

 نمود.

گويم صف اوّل نايستید بلكه اين داستان بايد عبرتى براى همه ما شود. نمى

بايد بايستى امّا از نظر فضیلت آن، نه براى نمايش و جلوه دادن که اگر روزى 

صف اوّل جا نبود، صف دوّم و سوّم يا آخر برايت فرقى نداشته باشد و 

ويى من که اهل مسأله هستم بايد صف اوّل باشم نه اينكه در صفوف ديگر نگ

 سواد و عامى.و گاهى پهلوى دست يك بچّه يا بى

کند؛ چنانچه در امام اينها ناخوشیهاى نفس است که انسان را هالك مى

جماعت نیز چنین است. اگر کثرت جمعیّت در داعى او اثر گذاشت، اآلن 

يك نفر اقتدا کند، چه ده هزار نفر نبايد براى او فرقى  کند؛ چهدارد گناه مى

 داشته باشد.

 243استعاذه، ص: 

 توبه از ريا و ضمايم مستقل
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بنابراين، بايد محرّك شخص در مرحله اوّل ترس از عقاب يا امید به ثواب و 

در مرحله دوّم و کاملتر، خود خدا باشد. اگر جز اين باشد، ريا و باطل و حرام 

اعاده يا قضاى آن نیز واجب است اگر آن عمل واجب بوده است و است و 

 توبه از آن در هر حال الزم است؛ چه واجب و چه مستحب.

و همچنین مانند رياست ضمايم مباحى که مستقل در داعى است؛ مثال به 

 جنباند؟گردد، چه او را مىمشهد مقدّس مشرّف مى

 ضمنا زيارت؟! هاى فراوان يا سیاحت وهواى مشهد يا میوه

رفتند که در بین اهل علم اى به زيارت سامرّا مىشد، عدّهفصل خربزه مى

اى!! پس غرور تو را مشهور بود به »زيارت بطّیخیّه«؛ يعنى زيارت خربزه

اى بلكه نگیرد که عمل صالحى از تو سرزده و به قصد خدايى کارى کرده

صه معبود تو تابع نظر تو همان چیزى که تو را جنبانیده هدف تو است و خال

 است و کارت تقرّب به آن است.

 قتیل الحمار يا شهید راه االغ

مروى است که: »در زمان خاتم االنبیاء محمّد صلّى اللّه علیه و آله در يكى از 

هاى جنگ، يك نفر از کفّار سوار االغ سفید زيبايى بود و در صف جبهه
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ا چشمش به اين مرکب راهوار سفید کرد. يكى از مسلمانان تکفّار جنگ مى

 روم اينافتاد، خوشش آمد و گفت: من مى

 244استعاذه، ص: 

شوم و به اين قصد حرکت کرد؛ ولى کشم و استرش را مالك مىکافر را مى

تا خواست حمله کند، آن مشرك پیشدستى کرد و مسلمان را کشت. او در 

 االغ«.بین اصحاب مشهور شد به قتیل الحمار؛ کشته راه 

خرند. تظاهر جا جز حق و حقیقت نمىببین به چه قصدى حرکت کرد. اين

فايده ندارد. پس واى به کشته نفس و هوا که گاهى خسر الدنیا و اآلخره 

است. براى حظّ نفس اگر حرکت کردى، ممكن است به آن برسى تا خدا 

بیشتر  چه خواهد لیكن اگر براى خدا جنبیدى حتما به آن خواهى رسید بلكه

 238و بهتر؛ چنانچه مضمون آيه شريفه است.

 ضمايم تبعى مبطل نیست

ضمنا اين مطلب را هم يادآور شوم که ضمايم تبعى مبطل عمل نیست؛ مثال 

راستى شوق به ثواب الهى او را به زيارت قبر حضرت علىّ بن موسى الرضا 

راط و نامه کشاند؛ چون امام وعده داده است نزد میزان و صعلیه الساّلم مى

 
238  (1)-\i  ُْنيا نُْؤتِِه ِمْنها َو ما لَهُ فِي اْْلِخَرِة ِمْن نَِصيبٍ َمْن كاَن يُِريُد َحْرَث اْْلِخَرِة نَِزْد لَهُ فِي َحْرثِِه َو َمْن كاَن ي  .20شورى:  E\ِريُد َحْرَث الدُّ
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ها حرکت رسد، لذا به شوق اين وعدهعمل به دست دادن، به فريادش مى

کند که خداوند به برکت شفاعت حضرت رضا علیه السّالم ثواب حج و مى

 روم که هلوى مشهدگويد: يك هفته ديگر مىعمره به او بدهد، ضمنا مى

______________________________ 
رْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَ مَنْ کانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْیا مَنْ کانَ يُرِيدُ حَ -(1)

 .20شورى:  نُؤْتِهِ مِنْها وَ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِیبٍ

 245استعاذه، ص: 

اش شیرين شود. اين مانعى ندارد. نه اينكه هلو و خربزه هم برسد، يا خربزه

شود زيارت هلو و خربزه و رد که آن وقت مىمشهد او را به زيارت وادا

هواى خوب؛ چون فقط به نام زيارت حضرت رضا علیه الساّلم است 

 که حرکت و جنبش او در اثر چیز ديگرى است.درحالى

 حكمت کعبه در میان سرزمین سوزان

اى از امیر المؤمنین علیه الساّلم درباره حج و در نهج البالغه ضمن خطبه

 مايشاتى دارد که خالصه ترجمه بعضى از آنها چنین است:حكمت آن، فر

اش را در جاى گرم سوزنده قرار داده که آسايشى در آن »خداى تعالى خانه

تابد و زمینهايش نباشد )اطرافش کوههايى است که آفتاب سوزان بر آنها مى
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اش را در بهترين نقاط کره زمین خواست خانههم لم يزرع است( اگر خدا مى

 239شدند«.کرد، خلق آزمايش نمىداد لیكن اگر چنین مىار مىقر

مثال اگر در لبنان بود، مردم به طمع آب و هواى خوش و سبزه و رياحین، 

 رفتند، اينكه تقرّب به حق نشد.تفريحانه مى

شد مثل هاى خوب مكّه مىاين پرستش نفس است نه رب. محرّك تو میوه

 لبنان و ....

 سالها که وفور نعمت و آسانى راه و فراهمدانم اين حاال نمى

______________________________ 
 .794/ 234نهج البالغه فیض االسالم: خ  -(1)

 246استعاذه، ص: 

آمدن وسايل به بهترين وجه صورت گرفته، آيا در نیّتها هم اثر گذاشته يا نه؟ 

 سفر تجارت و تفريح يا چیزهاى ديگر شده يا نه؟

 چنین عبادت بزرگى، تقرّب به نفس گردد. خدا نكند که

گويم در مكّه معظّمه غذاى خوب نخوريد. زاد و توشه کسى بد نفهمد. نمى

برنداريد. سوغات نخريد بلكه مستحبّ است تطییب زاد و همچنین مسافر که 
 

 . 794/ 234نهج البالغه فيض االسالم: خ  -(1)  239
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گردد با تحف و هدايا بیايد. آنچه مورد نظر است اين است که به وطن باز مى

ر نباشد. مشوّق تو الاقل ثواب و ترك عقاب باشد و چنان محرّك تو اين امو

که گفتیم هرکس به امید ثواب يا برطرف شدن عقوبت عبادتى را انجام داد، 

 فرمايد.يقینا خداى تعالى به امیدش به او رفتار مى

 خوب، حاال اگر همین اندازه هم نیّت خالص نداشت، عملش لغو است.

 لین محتضرسخنان على علیه السّالم بر با

در معانى االخبار است که: »امیر المؤمنین على علیه السّالم به بالین يكى از 

بود. حضرت احوالش را پرسید  240که او در حال نزعشیعیانش آمد درحالى

که چطورى؟ عرض کرد: اخاف ذنبى و ارجو رحمة ربّى، ديگر فهمیده است 

 پروردگار امیدوارم.ترسم و به رحمت که بايد برود. گفت: از گناهم مى

 حضرت فرمود: اين خوف و رجا )بیم و امید( در هر دلى

______________________________ 
 جان کندن. -(1)

 247استعاذه، ص: 

 
 جان كندن.  -(1)  240
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دهد و به هرچه ترسد در امانش قرار مىباشد، خداى تعالى از هرچه مى

 رساند«.امیدوار است او را مى

 معامله با خدا باخت ندارد

اى است که جز سود چیزى ندارد. ديگر مثل معامله دنیوى ديگر معاملهجا اين

اش ذکر نشده بلكه وعده قطعى داده شرط ندارد؛ يعنى »لمن نشاء« درباره

است و سعى او را »مشكور« خوانده است. معامله با نفس و هواست که 

 متزلزل است لیكن معامله با خدا قطعى و به هیچ وجه زيان ندارد.

فرمايد: »هرکس زندگى دنیا را خواهد، براى هرکس ه اسراء مىدر سور

دهیم سپس برايش دوزخ را قرار دهیم بخواهیم زود آنچه را خواهد به او مى

و بچشانیم به او نكوهیده رانده شده و هرکس آخرت خواست و بكوشد 

که مؤمن است، پس آنانند که سعیشان سپاسگزارى شده براى آن، درحالى

 241است«.

______________________________ 
مَنْ کانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِیها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ  -(1)

لَها سَعْیَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ  يَصْالها مَذْمُوماً مَدْحُوراً* وَ مَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَ سَعى

 .19 -18اسراء:  عْیُهُمْ مَشْكُوراًفَأُولئِكَ کانَ سَ

 
241  (1)-\i  ْلنا َلهُ فِيها ما نَشاُء لَِمْن نُِريُد ثُمه َجَعْلنا لَها َسْعيَها َو هَُو ُمْؤِمن  فَأُولئَِك كاَن  لَهُ َجهَنهَم يَْصالها َمْذُموماً َمْدُحوراً* َو َمْن أَراَد اْْلِخَرةَ َو َسعىَمْن كاَن يُِريُد اْلعاِجلَةَ َعجه

 .19 -18اسراء:  E\َسْعيُهُْم َمْشُكوراً 
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 248استعاذه، ص: 

 اىجلسه بیست و نهم: باطل بودن عبادت معاوضه

 242قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ* إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ.

ديشب گفتیم که ضمیمه تبعى مانعى ندارد در صورتى که محرّك اصلى، 

 ن به ثواب يا ترس از عقاب باشد.شوق رسید

خواهد امشب مثال ديگرى عرض کنم؛ مثال از ترس خدا راستى امسال مى

حج مشرّف گردد که مبادا به دين يهود يا نصارى بمیرد، ضمنا نظرش هم اين 

شود آنجا بخرد، يا فرشى است که فالن جنس که در شهر خودش يافت نمى

اى هم ببرد و اين کار اصال اثرى استفاده برد که آنجا بفروشد وهم همراه مى

 در حرکتش ندارد بلكه تبعى و ضمنى است.

خواهد برود که استفاده خواهد معامله کند به اين قصد مىولى يك نفر مى

 بكند، اين سفر عبادت نیست بلكه تجارت است.

______________________________ 
 .83 -82ص:  -(1)

 249استعاذه، ص: 

 
 . 83 -82ص:  -(1)  242
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دارى که به قصد استفاده باشد، رجاى به ثواب نیست بلكه رجاى به يا حمله

جنباند و پول است. خالصه، اساس را بايد توجّه کرد که چه چیز او را مى

 دهد.حرکت مى

 سخنى از صاحب عروه

علیه  -اى را که سیّدجا رسید، مناسب است مسألهحاال که سخن به اين

 يادآور شوم. در عروة الوثقى ذکر فرموده -الرحمه

عرض شد اگر عبادت به قصد رسیدن به ثواب يا ترس از عقاب باشد صحیح 

اى نداشته باشد که در فرمايد: »به شرطى که عنوان معاوضهاست. سیّد مى

 243آيد«.بسیارى از کارهاى مستحبّى پیش مى

خالصه، هر کار خیرى اگر عنوان دادوستد و معاوضه پیش آمد، ديگر 

 ه معامله است و صحّتش خالى از اشكال نیست.عبادت نیست بلك

مثال شنیده است کسى که نماز حضرت زهرا علیها السّالم را بخواند حاجتش 

شود که کار کند اى که يك روز مزدور مىشود. خودش را مثل عملهروا مى

خواهد دو رکعت نماز بخواند در برابر بیست تومان پول! اين شخص هم مى

 
 . 435/ 2عروة الوثقى:   -(1)  243
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فالن حاجتش. اين نماز نشد بلكه اجیرى شد. کارگرى در برابر روا شدن 

 شد، عبادت نیست. رجاى ثواب نیست بلكه معاوضه به ثواب يا رسیدن به

______________________________ 
 .435/ 2عروة الوثقى:  -(1)

 250استعاذه، ص: 

کند از خدا طلبى دارد که دو رکعت نماز براى ثواب حاجت است. خیال مى

 حاجت خوانده است. يا قضاى

 چه دارى تا معامله کنى

خود را در مقابل خدا صاحب چیزى، شأنى، کارى پنداشتن، خالف واقع 

خواهى بدهى و در برابر، توقّعى از خدا داشته است. تو چه دارى که مى

ايستى، شوى، مىباشى؟ مثال همین دو رکعت نماز که مثال زده شد، خم مى

خواند، خوب، کى تو را و زبانت چیزهايى مىگذارى پیشانى به خاك مى

طور سالم نگه داشته که بتوانى به آفريده؟ اعضايت را مستوى قرار داده و اين

آسانى خم و راست شوى، يا اين تكه گوشت را کى در دهان تو گويا کرده 

 است؟
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حق اين است که تو بیش از يك اراده که آن هم به توفیق خداست چیزى 

دارى که به خدا بدهى تا در مقابل چیزى طلبكار گردى؟ ندارى، پس چه 

کنى، اين هرچه را بنگرى مال خودش هست. دستت را در درگاهش دراز مى

دست از کیست؟ از سر تا پايت، اصل وجود و صفات کمالى هرچه دارى 

کنى حدوثا و بقاءا از خداست که تابع اراده تو قرار داده است. اراده نماز مى

 طور بدن سنگین را مسخّر تو کرده است؟!ايستى، کى اينىبه راحتى م

 سخنى از ابن سینا

 ربا که سوزنى را جذببو على سینا گويد: »مردم از آهن

 251استعاذه، ص: 

کنند که خداوند چگونه اين هیكل کنند لیكن تعجّب نمىکند، تعجّب مىمى

 244سنگین را تابع نفس ناطقه قرار داده است«.

تواند اين مرده را حمل کند. يا اگر ايد؟ يك نفر نمىابوت رفتهگاهى زير ت

افتد و بايد چند نفر اين بدن سنگین را حمل نمايند؛ امّا بتواند به زحمت مى

جا کرد، اين وزن سنگین جابههمین بدن وقتى که زنده بود، تا اراده مى

ست. بلى شد، به چه آسانى! هرگونه حرکتى که خواستى تابع اراده تو امى

 
 مثقاال من الحديد و لم يتعّجبوا من جذب النفس الناطقة هذا الهيكل العظيم.الناس يتعّجبون من جذب المغناطيس  -(1)  244
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خواهید مگر اينكه خدا ات را هم خدا به تو داده است: »و نمىاراده

 245بخواهد«.

کنى، پول مال روى، پول خرج مىاى نیست. حج مىپس مبادله و معاوضه

 کیست؟ خودت مال کى هستى؟

 اى هیچ ز بهر هیچ بر هیچ مپیچ

الك هرچه هست مال خداست. منتها روى مصالحى در شرع مقدّس، قانون م

و مملوك را معیّن فرموده است وگرنه دهنده و گیرنده هرچه را حسابش 

 246گردد«.گردد: »آگاه باشید! که همه کارها به خدا بازمىکنى به خدا برمى

پس به هوش باشید که در عباداتتان قصد معامله و معاوضه نكنید. خیال نكنى 

 اى؛ يعنى چیزىاى و کارى کردهمالى داده

______________________________ 
الناس يتعجّبون من جذب المغناطیس مثقاال من الحديد و لم يتعجّبوا من  -(1)

 جذب النفس الناطقة هذا الهیكل العظیم.

 .29تكوير:  وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ ... -(2)

 .53شورى:  ... أَال إِلَى اللَّهِ تَصِیرُ الْأُمُورُ -(3)
 

245  (2)-\i ... ُ  .29تكوير:  E\َو ما تَشاُؤَن إاِله أَْن يَشاَء ّللاه

246  (3)-\i  ُتَِصيُر اأْلُُمور ِ  . 53شورى:  E\... أاَل إِلَى ّللاه
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 252ص: استعاذه، 

 خواهى.اى، حاال عوضش را ثواب يا رفع عقاب مىاى و دادهداشته

اى و حاال هم نیستى. نگاه اين چند روزه نكن. جز مشت خاکى چیزى نبوده

بگذار پس از مدّتى قبرت را نبش کنند، خواهى ديد که باز هم مشت خاکى 

 بیش نیستى.

  ايم اندر جهان پیچ پیچما چه
ارد هیچ چون الف او خود ند

 هیچ

   

 

بلى دست توانايى بود که اين بدن را جان داد و مشتى خاك را گويا و شنوا، 

 247کند.بینا و توانا ساخت و دوباره همین بدن را خاك مى

خوانى، متوجّه باش کى اين زبان را به تو داد »زيارت عاشورا« يا »جامعه« مى

ال اختیارى برگردى که بیشتر و مسخّر اراده تو گردانید؟ اگر به مقدّمات افع

شوى. کى عقل و شعور داد؟ اسباب را براى تو فراهم نمود. توفیق حیران مى

 خیر داد. موانع را برطرف کرد و ....

 
247  (1)-\i  َِمْنها نُْخِرُجُكْم تاَرةً أُْخرىِمْنها َخلَْقناُكْم َو فِيها نُِعيُدُكْم و \E  :55طه. 
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تواند باشد؛ چون مالى نداريم و چیزى اى در کار نمىپس اوّال: اصال معاوضه

یا: بر فرض که بنا اى که آن هم به توفیق اوست. و ثاناز خود نداريم جز اراده

بر مزد و عوض باشد بايد ببینیم چه داريم؟ کسانى که نماز، روزه، حج و 

 دهید، راستى اگر بخواهند در برابر اين کارها به شما مزدغیره را انجام مى

______________________________ 
 .55طه:  ارَةً أُخْرىمِنْها خَلَقْناکُمْ وَ فِیها نُعِیدُکُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ ت -(1)

 253استعاذه، ص: 

اش چیست؟ مثال براى ده رکعت نماز خواندن چند دقیقه وقت دهند اندازه

اى؟ فرض کنیم ربع ساعت، خوب، ربع ساعت کارمزدش چقدر صرف کرده

 است؟

گويید: »سحرها همیشه بیداريم«، کنید و مىدارى مىزندهيا کسانى که شب

 پاسبانهايى که بیدارند حقوقشان چقدر است؟خوب، از سر شب تا صبح 

پس به خیال خودت که مزد، طلبكارى، بنا شود به عدل به تو مزد دهند 

خواهى، آن هم حج عملت چقدر قیمت دارد؟ حج رفتى، در برابرش چى مى

اى؛ يعنى ناهار ظهرت را چند ساعت ديرتر اين روزها! يا روزه گرفته

اثر فرو رفتن در مشاغل دنیا موازين از دستشان اى. بسیارى از مردم در خورده
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آشامند و به خورند و نمىرود به طورى که از صبح تا شب چیزى نمىدر مى

گرسنگى و تشنگى خود اصال التفاتى ندارند. بدبخت کسى که خیال کند از 

 گر حساب نمايد.خدا چیزى طلبكار است خودش را معامله

هايى ص »رجاى رسیدن به ثواب و وعدهبنابراين، بايد داعى و محرّك شخ

که خداوند به فضلش داده است« باشد تا اين که عملش عبادت شود و اليق 

 گردد که در مقابل، اجرى داده شود.

قصدش اين باشد که به اين درگاه، اظهار خشوعى کنم به امید آنكه خداى 

ل من و غفور و کريم؛ خدايى که غنى بالذات است و هیچ گونه نیازى به عم

 امثال من ندارد، نظر لطفى بفرمايد.

 254استعاذه، ص: 

هاى او مرا به حرکت هايى داده است. وعدهدستگاه، دستگاه کرم است. وعده

 آورده و من امیدم به آنهاست نه عملم. من کیستم تا عملم چه باشد.

آيد. مگر عملى دارم که به آن طور شد، ديگر عجبى در کار نمىاگر اين

م؟ مگر از من کارى ساخته است که به آن عجب بورزم؟! لذا اهل عقل، بناز

 شوند.هیچ وقت معجب به عمل خود نمى
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پندارد و خرد است که پر کاهى را جواهر نايابى مىخبر و بىجاهل است. بى

کند؛ امّا آفتاب حقیقت که ساعت مرگ پیش خود براى آن حسابهايى مى

شود کاهى بیش نبوده آن را و معلوم مى کندطلوع کرد، حقايق را کشف مى

است؛ روزى که نهانها  248يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ پنداشته است. بلى،که جواهر مى

 شود.آشكار مى

 کرمى به جاى گوهر شب چراغ

کرد. از دور چشمش به شخصى در شب تاريكى، در دامنه کوهى حرکت مى

است. با احتیاط خاکهاى  چیزى نورانى افتاد، به خیالش گوهر شب چراغ

اطراف آن را برداشت و در صندوق قرار داد. فردا اوّل پیش جواهر فروش 

 خواهم آن را بفروشم«.قیمتى دارم و مىشهر رفت و گفت: »من گوهر گران

 گفت: »بیاور!«.

______________________________ 
 .9طارق:  -(1)

 255استعاذه، ص: 

 ايد تو به منزل بیايى«.شود. خطر دارد. بگفت: »نمى

 
 . 9طارق:  -(1)  248
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اش رفت. با تشريفاتى، کیسه را از صندوق جواهر فروش به ناچار به خانه

بیرون آورد لیكن جز مشت خاکى و پوست کرمى چیزى نبود. با تعجّب به 

 گفت: »کو گوهر شب چراغ؟!«.خود مى

جواهر فروش جريانش را پرسید. قضیّه شب گذشته را برايش نقل کرد. 

! تو امروز مرا از کار باز کردى. تو در شب تار کرم درخشانى گفت: »احمق

 اى و گمان کردى گوهر شب چراغ است«.ديده

 خجالت و شرمندگى از عبادتها

بلى اى اهل عقل! وقتى که روز روشن شد و حقیقت کشف گرديد، خودت 

 اى.کشى از همین عبادتهايت که به خیالت معامله با خدا کردهخجالت مى

 کنند.بزرگان دين چگونه به درگاه خدا اظهار عجز مىببینید 

کند: »و ما انا يا امام سجّاد علیه السّالم است که در دعاى ابو حمزه عرض مى

 سیدى و ما خطرى؛ من کیستم تا گناهم چه باشد. عملم چه باشد«.

اى خداوندا! تو معرفتى ده تا حقايق امور را بفهمیم پیش از آن که فايده

 اشد.نداشته ب

 256استعاذه، ص: 
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 ام: تضرّع؛ پنجمین رکن استعاذهجلسه سى

 249... أَخَذْنا أَهْلَها بِالْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ.

پنجمین رکن از ارکان استعاذه، »تضرّع« است؛ يعنى استعاذه گاهى تحقّق پیدا 

ر تضرّع نباشد که اگطورىکند که در شخص حالت تضرّع باشد بهمى

اش خالى از حقیقت است؛ زيرا تضرّع به معناى آشكار کردن ذلّت و استعاذه

مسكنت و ناتوانى و بیچارگى است و در ابتداى بحث گفتیم که »استعاذه« به 

کند و از دفاع از معناى فرار کردن شخص است از دشمنى که او را دنبال مى

يى دارد تا دشمن را از او دور کند و خود ناتوانست، به ناچار به کسى که توانا

شود و البتّه در آن حال، ناتوانى و نیازمندى از او اش نمايد، پناهنده مىيارى

اى که مارى او را دنبال کند، ناله کنان خود را آشكار خواهد بود؛ مانند بچّه

 به مادر

______________________________ 
 .94اعراف:  -(1)

 257استعاذه، ص: 

 گويند.چسباند. اين حالت را »استعاذه« مىمى

 
 .94اعراف:  -(1)  249
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به او  -که دشمن سرسخت آدمى است -بنابراين، کسى که فهمید شیطان

کند و به تنهايى توانايى از خالص شدن از شرّش را ندارد به ناچار حمله مى

آورد و به زبان حال و وار رو به پروردگار تواناى مهربان مىکنان بیچارهناله

 :گويدقال مى

»اى خدا! فرياد از دشمنى که همچو سگ، پارس کرده بر من و مرا دنبال 

 250نمايد«.مى

 لزوم پناه بردن به خداوند از شرّ ابلیس

هرگاه حالت استعاذه به پروردگار از شرّ شیطان پديدار شود، مناسب است 

تضرّع خود را با دعاهاى وارده در اين باره ظاهر سازد. از آن جمله دعاى شرّ 

 فرمايد:فع ابلیس است که مىد

بیند مرا از سويى که من او را اى است از بندگانت که مى»خدايا! ابلیس بنده

بیند تو را و تو نیرومندترى بر بینى او را از سويى که او نمىبینم و تو مىنمى

همه کارش و او توانايى ندارد بر چیزى از کار تو. خدايا! پس من کمك 

او. اى پروردگار من! زيرا که مرا با او طاقت نیست و نه  خواهم از تو برمى

مرا جنبش و نیرويى است بر او مگر به وسیله تو اى پروردگارم! خدايا! اگر او 

 
 وا غوثاه! من عدّو قد استكلب علّى) دعاى حزين/ حاشيه مفاتيح الجنان(. -(1)  250
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قصد مرا کند، پس تو قصدش کن و اگر به من بدانديشى کند، پس 

 بدانديشى کن با او و کفايت کن مرا از شرّش و قرار ده بد

______________________________ 
وا غوثاه! من عدوّ قد استكلب علىّ )دعاى حزين/ حاشیه مفاتیح  -(1)

 الجنان(.

 258استعاذه، ص: 

ترين رحم کنندگان! و کنندهاش را در گردنش، به رحمتت اى رحمانديشى

 251خدا درود فرستد بر محمّد و خاندانش«.

راى خدا ذلیل و شكّى نیست اگر کسى با حالت تضرّع )يعنى خود را حقیقتا ب

ساخته و تنها به او نیازمند بداند و نجات خود را از او ببیند و تنها از او 

بخواهد( به پروردگار توانا و مهربان پناهنده شود و دفع شرّ شیطان را از او 

خواهد، البتّه او را پناه خواهد داد و نجاتش از آن ملعون قطعى است: »آيا 

 252«.اش نیست؟خدا کفايت کننده بنده

 و آثار تضرّع به درگاه حضرت آفريدگار را ان شاء اللّه بیان خواهیم کرد.

 
ء من امرك. اللّهم فانا استعين امره كلّه و هو ال يقوى على شى اللّهم ان ابليس عبد من عبيدك يرانى من حيث ال اراه و انت تراه من حيث ال يراك و انت اقوى على -( 1)  251

ّره و اجعل كيده فى نحره برحمتك يا ارحم بك عليه يا رّب! فانى ال طاقة لى به و ال حول و ال قّوة لى عليه ااّل بك يا رب! اللّهم ان ارادنى فارده و ان كادنى فكده و اكفنى ش

 و آله الطاهرين) دعاى دفع شّر ابليس/ حاشيه مفاتيح الجنان(.الراحمين و صلى ّللّا على محّمد 
252  (2)-\i ... ُبِكاٍف َعْبَده ُ  . 36زمر:  E\أَ لَْيَس ّللاه

http://www.i20.ir/


321 

 i20.irwww.     شهید دستغیب  )پناهنده شدن به خدا(استعاذهکتاب 

 انسان از شیطان ناديده چگونه فرار کند؟

شناسد و از بیند و او را نمىاگر گفته شود انسان بیچاره که شیطان را نمى

خبر است، با اين حال چگونه ممكن است حالت هاى او و شرورش بىحمله

پناهندگى به درگاه حضرت آفريدگار با تضرّع در انسان پیدا  فرار از او و

 شود. و خالصه اشكال

______________________________ 
اللّهم ان ابلیس عبد من عبیدك يرانى من حیث ال اراه و انت تراه من  -(1)

ء من امرك. حیث ال يراك و انت اقوى على امره کلّه و هو ال يقوى على شى

استعین بك علیه يا ربّ! فانى ال طاقة لى به و ال حول و ال قوّة لى اللّهم فانا 

علیه الّا بك يا رب! اللّهم ان ارادنى فارده و ان کادنى فكده و اکفنى شرّه و 

اجعل کیده فى نحره برحمتك يا ارحم الراحمین و صلى اللّه على محمّد و 

 ن(.آله الطاهرين )دعاى دفع شرّ ابلیس/ حاشیه مفاتیح الجنا

 .36زمر:  أَ لَیْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ ... -(2)

 259استعاذه، ص: 

آن است که: فرار از دشمن ناشناخته، نامعقول است، چه رسد به حالت تضرّع 

 و پناهندگى.
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پاسخ آن است که: شناختن دشمن و آگاهى از او تنها به ديدنش با چشم 

بريم؛ مثال اگر در تاريكى از يك نیست بلكه از ديدن آثار قطعى، پى به او مى

سمت سنگهايى بر سر و صورت و بدن انسانى زده شود، يا تیرهايى به او 

کند که دشمنى در کمین دارد که قصد جان و مالش را پرتاب شود، يقین مى

دارد. آن وقت پیش از تحقیق از اينكه او چه کسى است، فورا به فكر 

اى نزديكش باشد درب خانه را انهافتد، در آن حال اگر خپناهگاهى مى

کند و خود را در دامن او کوبد و به صاحبخانه استغاثه و التماس مىمى

طلبد؛ اندازد و از روى عجز و نیازمندى، نجات خود را از شرّ دشمن مىمى

کند، هرچند او را ها و ضررهاى شیطان را حس مىبنابراين، کسى که حمله

 هگاه بیفتد.بیند، بايد به فكر پنانمى

ها و اگر گفته شود نه تنها خود شیطان غیر محسوس است بلكه حمله

باشد و کسى که ضربه دشمن را حس نكند، هايش نیز نامحسوس مىضربه

 شود؟چگونه حالت فرار و استعاذه به ديگرى در او پديد مى

ها و شكها و هاى شیطان محسوس و همان وسوسهپاسخ اين است که حمله

که طورىسازد، بهروز بر دل آدمى وارد مىهاى نارواست که در شبانهانديشه

 يك لحظه از آدمى غافل

 260استعاذه، ص: 
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 شود.نمى

 خوابدشیطان هرگز نمى

 گیرد مانند بنى آدم؟«.شخصى از بزرگى پرسید: »آيا شیطان را خواب مى

ازه از آدمى روز خوابى بود، به همان اندپاسخ داد: »اگر شیطان را در شبانه

بینیم شد و چون مىغافل بود و آدمى در هنگام خواب او، راحت و آزاد مى

يك لحظه هم آدمى از شرّ او در امان نیست، پس او را خواب و غفلت 

نخواهد بود )البتّه جواب علمى دارد و آن اين است که شیطان از عالم مادّه 

 اى است(«.نیست تا احتیاج به خواب داشته باشد و اين لطیفه

داند که اين خاطره و انديشه شیطانى و اگر گفته شود بیچاره آدمى چه مى

کنان فرار کرده است و تیرى است از کمان او که بر دلش نشسته تا از آن ناله

 رو به خدا آورد؟

اش بريدگى از خدا و اى که نتیجهطور کلّى هر خاطرهپاسخ اين است که: به

رسول و آخرت باشد، قطعا شیطانى است؛  اضطراب دل و شك در خدا و

اى که اثرش امید به خدا و اطمینان به او و به چنانچه در برابرش هر خاطره

اى که موجب حیات جاودانى باشد، حتما رحمانى است. و نیز هر خاطره
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دورى از خدا و محرومیّت از ثواب و جزاى او يا رسیدن به قهر و عذابش 

 اى که پیروى از آناست؛ چنانچه هر خاطره باشد، آن خاطره از شیطان

 261استعاذه، ص: 

سبب قرب به حضرت آفريدگار و رسیدن به ثواب او باشد، از ملك و 

 رحمان است.

روز به دل هايى که در شبانهو امّا شرح اين مجمل بدين قرار است: خاطره

کند، شود و سپس شوق و اراده پديد آمده، آنها را عملى مىآدمى وارد مى

 سه قسم است:

قسم اوّل آنكه: بر خودش آشكار است که رحمانى است؛ مثل اينكه موقع 

گذرد که نماز بخوان. هنگامى که موردى براى انفاق نماز بر دلش مى

کند بخل مكن، صله رحم کن. کسى که به تو رسد، بر دلش خطور مىمى

ز فالن و بهمان روى آورد، او را محروم مساز و در انجام حاجتش بشتاب. ا

که به تو چنین و چنان کردند درگذر. هنگام معامله انصاف را رعايت کن. 

 ناتوانى را دستگیرى کن و غیره و خالصه هرچه مورد امر خداست.

قسم دوّم آنكه: شیطانى بودن آن معلوم است و موارد آن ضدّ قسم اوّل است؛ 

گام پیش آمدن يعنى هرچه مورد نهى عقل و شرع است؛ مانند اينكه هن
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يا اينكه  253الشَّیْطانُ يَعِدُکُمُ الْفَقْرَ .... خیرى، از فقر و کم شدن مالش بترسد:

بگويد: از کجا اين مورد الزم باشد؟! شايد مورد مهمترى پیش آمد. يا اينكه: 

 فالنى که بیش از من دارد، بايد بدهد.

ه او صدمه اى ببیند قصد کند چند برابرش بيا هنگامى که از کسى صدمه

 بزند. اگر فحشى شنید، بخواهد بیشتر پاسخ دهد.

______________________________ 
 .268بقره:  -(1)

 262استعاذه، ص: 

کند از او ببرد. يا اگر شنید کسى اگر از رحم خود ناراحتى ديد، قصد مى

کند در مقابل، هرچه عیب غیبتش را کرده و عیبش را فاش ساخته، قصد مى

راغ دارد فاش ساخته او را مفتضح سازد، تا جايى که به او تهمت از او س

زند. اگر حسادت کسى در دلش جاى گرفت، براى گرفته شدن نعمت از مى

 کشد.ها مىاو نقشه

هاى خلق افزون از شمار است و بر هاى شیطانى در معاملهو بالجمله، خاطره

 باشد، بسى آشكار است.کسى که از اوامر و نواهى شرع مقدّس اسالم با خبر 

 
 . 268بقره:  -(1)  253
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هايى است که شیطانى بودن آنها نیاز به دقّت زيادى قسم سوّم آنكه: خاطره

شود که آن خاطره از دارد، يا اينكه پس از واقع شدن در مهلكه دانسته مى

هايى است شیطان بوده است. و اين قسم را انواعى است: از آن جمله خاطره

افل شدنش از ياد خداست؛ مانند که منظور شیطان سرگرمى انسان و غ

هايى که در حال نماز يا انجام عبادت ديگرى به دل آدمى وارد خاطره

کند تا از فیض حضور قلب محروم شود. و گاهى به قدرى در خیال مى

گردد نظیر اين کند که راستى شخص ملعبه شیطان مىانسانى نفوذ پیدا مى

 داستان.

آمد. سر داشت و از ده رو به شهر مى گويند: »شخصى ظرف پر از شیرى بر

در راه به خیال افتاد که تا کى در اين زحمت باشم. از امروز آنچه فروختم 

شود، پس از کنم و در ماه، فالن مقدار مىانداز مىفالن مقدار از آن را پس

 چند ماه گوسفندى

 263استعاذه، ص: 

آنها پس از فالن مدّت، خرم. از شیر و پشم او گوسفند ديگرى و از توالد مى

فرستم. در فالن محل شوم و آنها را با فرزندم به چرا مىداراى گوسفندانى مى

ممكن است در چراگاه با فالن و بهمان گفتگو پیش آيد و با فرزندم نزاع 

ام را زدند البتّه تالفى خواهم کرد. در اين هنگام دستها را بلند کنند، اگر بچّه
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پسرش بزند که به ظرف شیر اصابت کرد و شیرها کرد تا بر سر زننده 

 ريخت«.

و گاهى حادثه ناگوارى که واقع شده و گذشته است، بر دل آدمى وارد 

سازد تا او را ناراحت ساخته و به قضاى الهى خشمگین سازد و از مقامات مى

 صابرين و اهل رضا و تسلیم محروم شود.

ت. اى فردا! چه خواهد شد؟ شايد انگیز آتیه اسهاى غمو بدتر از آن، خاطره

چنین شد، شايد چنان نشد، من چه کنم؟ در حالى که شايد واقعا فردايى 

ها آدمى را به نداشته باشد؛ يعنى مرگش برسد و گاهى اين نوع خاطره

 رساند. به عنوان مثال:هالکت ابدى مى

چند سال قبل، شخصى قطعه زمینى را که خودش مترى سه تومان خريده  -1

بود، به مترى سى تومان فروخت. پس از چند روز، خريدار آن را مترى نود 

 تومان و خريدار دوّمى آن را به مترى سیصد تومان فروخت.

 هاى شیطانى واقعبیچاره فروشنده اوّلى مورد حمله خاطره

 264استعاذه، ص: 

 کرد که چرا در فروش، شتاب ورزيدى؟شده و خود را مالمت مى
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صبر کرده بودى، به ده برابر قیمتى که فروختى، فروش اگر يك هفته 

 شدى.رفت و میلیونر مىمى

خالصه تا يك هفته پريشان و ناالن و باألخره با خوردن آهك و زرنیخ، 

 خودش را هالك ساخت!!

هزار  250ديگرى را سراغ دارم که هرچه داشت فروخت و ملكى به مبلغ  -2

پس از تحويل گرفتن، معلوم شد فريب  تومان )البتّه چندين سال قبل( خريد

خورده و ارزش و درآمدى ندارد و مشترى نصف، بلكه ثلث قیمت هم 

 کش گرديد.ندارد. خالصه بیچاره بیمار شد و عاقبت حسرت

نشین بیش از سى سال قبل، تاجرى در شیراز ورشكست گرديد و خانه -3

نمود. روزى در مىفروخت و معیشت شد. آنچه داشت از اثاثیه به تدريج مى

توانم اين انديشه فرو رفت که من اگر به همین منوال پیش بروم تا چقدر مى

دوام بیاورم؟ آنچه داشت پیش خود قیمت کرد، آنگاه آنها را با مخارج 

تواند از فروش اشیاى موجوده اش برآورد کرد ديد تا سه سال مىروزانه

جز اين که در مجامع  زندگى کند. با خود گفت: پس از سه سال چكنم؟

عمومى و در معابر، گدايى کنم. من که عمرى تاجر بودم و با شرافت زندگى 

 شناسند دراز کنم؟!کردم، دست گدايى چگونه جلو مردمان که مرا مى

 هاى شیطانى، سمبالجمله، در نتیجه هجوم اين خاطره
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 265استعاذه، ص: 

 خورد و خود را هالك ساخت.

راوان است و در آنچه گفته شد براى عبرت گرفتن و اين نوع داستانها ف

 ها و ضربات شیاطین بر دل آدمى کفايت است.دانستن حمله

شوند، يا در شود بعضى از جوانان که در امتحان رد مىهر سال شنیده مى

کنند يا به بیمارى شوند، انتحار مىمسابقات ورودى دانشگاهها پذيرفته نمى

 شوند.روانى مبتال مى

هاى شیاطین توانايى ها و حملهگر گفته شود آدمى در برابر اين خاطرها

تواند، پس معذور مقاومت ندارد و هرچه بخواهد از خودش دور سازد نمى

 است.

گويیم: اين ناتوانى در اثر نداشتن يا ضعف ايمان به خداست که او را مى

گیرد و ناديده مى بیند و نعمتهاى افزون از شمارش را که به او دادهرازق نمى

پندارد و به کند و سبب را مستقل در تأثیر مىبه جاى شكرگزارى، کفران مى

خبر کند و از مرگ و فناى دنیا بىجاى توکّل بر خدا، به اسباب تكیه مى

 ماند.مى

 هاى رحمانى از سوى ملكخاطره
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زد، در ساهاى ناروا را بر دل آدمى وارد مىديگر آنكه اگر شیطان اين خاطره

رساند. بدون شك، کسى که هاى رحمانى به او مىبرابرش ملك هم خاطره

گويد: »خود را بكش تا راحت و خالص شوى«، ملك هم به شیطان به او مى

 گويد: »نكناو مى

 266استعاذه، ص: 

شوى« لیكن کسى که عمرى اطاعت شیطان وگرنه شقى و بد عاقبت مى

 254کند؟!ثیر مىکرده، کجا نداى رحمانى در او تأ

 بارکش غول بیابان شود  هر که گريزد ز خراجات شاه

   

 

 دامهاى شیطان از راه عبادت

هايى است که ابتداى آن خیر و خوب هاى شیاطین، خاطرهنوع ديگر از حمله

اش شرّ و هالکت است؛ مانند اينكه به خاطر انسان است، ولى نتیجه

واجبى از او فوت شود. يا در حرامى افتد.  گذراند امر مستحبّى را تا اينكهمى

دارد و يا اينكه حرام و معصیتى را به خیال عبادت و طاعت بر او عرضه مى

 شود.آورد و به آن هم دلخوش مىبجا مى
 

254  (1)-\i  ٍأُولئَِك يُناَدْوَن ِمْن َمكاٍن بَِعيد ...\E  :44فّصلت. 
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کند تا به وسیله ريا و عجب دارد و او را رها نمىيا اينكه او را به واجبى وامى

 آن را باطل ساخته جزء گناهانش نمايد.

چون اين نوع دام و کید شیطان، مورد ابتالى عمومى است و بسیار خفى و 

دانستن آن ضرورى است. براى روشن شدن مطلب چند مثال تذکّر داده 

 شود:مى

دهد حرام کند، اگر احتمال مىبیند رو به قبله بول مىشخصى را مى -1

مش در سخن و داند، بايد او را ارشاد و راهنمايى کند. با نربودنش را نمى

احترام به او بفهمانند رو به قبله و پشت به قبله بول کردن حرام است و اگر 

 شناسد، بهسمت قبله را نمى

______________________________ 
 .44فصّلت:  ... أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِیدٍ -(1)

 267استعاذه، ص: 

 

 او برساند که اين سمت قبله است.

صورت، اگر شیطان او را وادارد که به جاى ارشادش، نهى و زجرش در اين 

کند و به جاى نرمش در سخن، با او تندى کند، يا به جاى اينكه بگويد: 
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شود، ايستاده بول کردن سبب ترشح بول به بدن و لباس و نجس شدن مى

کنى و به سبّ و شتم با او مخاطبه کند، گناهان بگويد: مانند سگ بول مى

اى مرتكب شده و به خیال نهى از منكر، خودش منكرهايى مرتكب هکبیر

 گرديده است.

اش اين است که در درجه اوّل او خواند. وظیفهشخصى فرزندش نماز نمى -2

را اندرز دهد و با مهر و نرمش او را به نماز وا دارد، پس اگر در درجه 

ندهد تا جايى که  اشنخست او را زجر کند، بزند، از خانه بیرون کند، نفقه

بندوبارها شود، پدرش گناه بزرگى بچّه برود دزدى کند و از اوباش و بى

اى به خیال عبادت و نهى از منكر کرده مرتكب شده بلكه گناهان کبیره

 است.

داند، شیطان به او شخصى صداى خوبى دارد و اصطالحات قرّاء را مى -3

مند شوند ات بخوان تا مردم بهرهگويد: »قرآن را بلند و با رعايت اصطالحمى

و به ثواب استماع قرآن برسند« و پس از شروع به قراءت چون شیطان همراه 

دارد و از صداى خودش خشنود و از اوست از ياد خدا و کالمش او را باز مى

که دوست طورىبرد بهگوش گرفتن مردم و احسنت و آفرين آنها لذّت مى

 ن لذّتهاىدارد بیشتر بخواند تا از اي

 268استعاذه، ص: 
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 نفسانى بیشتر بهره برد.

خواندن قرآن مستحب بود لیكن شیطان نه تنها از ثواب قراءت محرومش 

 کرد بلكه گنهكار و مشرك و رياکار و مانند خودش، مطرودش ساخت.

کند که به مند است، شیطان به او تلقین مىشخصى از علوم دينى بهره -4

اهنمايى کن. مشكالت را پاسخ ده و در ضمن، وسیله قلم مردم را ر

دهد تا اينكه به قصد نمايش دادن علم خود و طلبى را نزدش جلوه مىشهرت

اى نزد خدا که هیچ بهرهمشهور شدن به فضیلت، کتاب دينى بنويسد، درحالى

 ندارد.

 گويد:به ديگرى که اهل نطق و بیان است، شیطان مى

امام است و تو هم جانشین آنها هستى، بايد »محراب و منبر جاى پیغمبر و 

مند کنى و از منبر خلق را ارشاد کنى و آنان را از فیض نماز جماعت بهره

رفتن و اندرز دادن و از خدا ترسیدن و به او امید داشتن وادارى« و در ضمن، 

طلبى، مال افزونى، مريد دارى، مدح و ثناى خلق را در دل او جاى جاه

قصد رسیدن به اين هدفهاى شیطانى، گرم محراب و منبر شود و دهد تا به مى

هاى منبر، درکات دوزخ او گردد و محرابش گودالى از جهنّم در نتیجه پلّه

 شود.

http://www.i20.ir/


334 

 i20.irwww.     شهید دستغیب  )پناهنده شدن به خدا(استعاذهکتاب 

ممكن است مرد و زن نامحرمى در مكان خلوتى که ديگرى نتواند بر  -5

نان را به آنان وارد شود، واقع شوند؛ البتّه شیطان آنان را رها نخواهد کرد تا آ

 حرام و گناه اندازد وظیفه آنها اين

 269استعاذه، ص: 

بود که متوجّه باشند خلوت با بیگانه با خوف فساد حرام است، هرچه 

 بخواهند با هم عبادت کنند و در اين صورت حتّى نمازشان هم باطل است.

کّر و براى دانستن فساد خلوت با اجنبیّه در داستان برصیصاى عابد که قبال تذ

 داده شد، دقّت شود.

 شرع مقدّس، میزان خیر و شر

اگر گفته شود بنابراين، هر خاطره خیرى که بر دل آدمى وارد شد، نبايد از 

آن پیروى کرد و به آن عمل نمود؛ چون ممكن است از شیطان باشد، يا اينكه 

 شیطان آن عمل را فاسد نموده و انسان را رها نكند تا آن را گناه سازد.

خ اين است که: حاشا و کلّا! که غرض و نتیجه اين تذکّرات، ترك عمل پاس

خیر و عبادت و اطاعت باشد بلكه غرض، پیدايش حالت استعاذه به 

 پروردگار است از شرّ شیطان.
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توضیح مطلب آنكه: هر خاطره خیرى که به دل وارد شود، نخست بايد آن را 

ت، آنگاه متوجّه شود که به میزان شرع بسنجد، اگر ديد مطابق امر خداس

که موجب قرب او به  -گذارد عبادت خالصشیطان در کمین اوست و نمى

کند تا در نیّت و قصدش از او صادر شود و او را رها نمى -خدا خواهد شد

اى اخالل نمايد. و جز فرار از شیطان و پناهندگى به حضرت آفريدگار، چاره

 واجب يا ندارد، پس پیش از شروع به آن عمل خیر؛

 270استعاذه، ص: 

گويد: »اعوذ باللّه من که زبانش مىطورىمستحب بايد استعاذه حقیقى به

الشیطان الرجیم« ترجمان حال و دل او باشد. خالصه، هر امر خیرى که براى 

آدمى پیش آيد و انجام آن به دلش خطور کند و مطابق با شرع باشد، نبايد از 

آن را انجام دهد لیكن با فرار از شیطان و  آن، رو گرداند بلكه با شتاب

که شیطان همراهش نشود تا بتواند عمل طورىپناهندگى به خداوند رحمان به

را راست و درست انجام دهد و مستحقّ ثواب و قرب حضرت آفريدگار 

 گردد.

 دشمن انسان از ديدگاه قرآن
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شر به دشمنى پروردگار عالم در چند جا از قرآن مجید، »شیطان« را براى ب

معرّفى فرموده و انسان را از شرّ و کید او بر حذر داشته و امر فرموده است از 

 فرمايد:او فرار کند و با او از در مخالفت و دشمنى درآيد؛ چنانچه مى

دارد(؛ »و پیروى نكنید از گامهاى شیطان )که براى گمراهى شما گام برمى

او شما را تنها به بديها و زشتیها و زيرا شیطان براى شما دشمنى آشكار است. 

دانید به خدا نسبت دهد( آنچه را که نمىدهد )و دستور مىانحراف فرمان مى

 255دهید«.

 اش را به جاى خدا، دوستان خود»آيا شیطان و ذريّه

______________________________ 
دُوٌّ مُبِینٌ* إِنَّما يَأْمُرُکُمْ بِالسُّوءِ وَ ... وَ ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَ -(1)

 .169 -168بقره:  الْفَحْشاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ

 271استعاذه، ص: 

 256که براى شما دشمنند؟!«.گیريد درحالىمى

 257»حتما شیطان دشمن شماست، پس او را دشمن گیريد«.

 
255  (1)-\i  ْيطاِن ِ ما ال َتْعلَمُ ... َو ال تَتهبُِعوا ُخطُواِت الشه وِء َو اْلفَْحشاِء َو أَْن تَقُولُوا َعلَى ّللاه * إِنهما يَأُْمُرُكْم بِالسُّ  . 169 -168بقره:  E\ونَ إِنههُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِين 

256  (1)-\i ... ٌّيهَتهُ أَْولِياَء ِمْن ُدونِي َو هُْم لَُكْم َعُدو  .05كهف:  E\... أَ فَتَتهِخُذونَهُ َو ُذرِّ

257  (2)-\i ... ا  .6فاطر:  E\إِنه الشهْيطاَن لَُكْم َعُدوٌّ فَاتهِخُذوهُ َعُدّوً

http://www.i20.ir/


337 

 i20.irwww.     شهید دستغیب  )پناهنده شدن به خدا(استعاذهکتاب 

اى اوالد آدم! که شیطان را نپرستید؛ زيرا براى شما  »آيا با شما پیمان نبستم

 258دشمن آشكار است«.

بنابراين، کسى که به خدا و رسول و قرآن ايمان دارد، بايد دشمنى کردن با 

 کننده ببیند.شیطان را بر خود حتم و واجب بداند و دوستى با او را هالك

ان، پیروى کردن و از بیانات گذشته به خوبى دانسته شد که دوستى با شیط

هاى ناروا و فرمانهاى اوست؛ چنانچه دشمنى با او مخالفت ها و خاطرهوسوسه

 و سرپیچى از فرمانهاى اوست.

 سختى مخالفت با شیطان

هاى نفسانى و شهوات ها و فرمانهاى شیطان مطابق خواستهچون تمام وسوسه

ر است؛ مثال حیوانى است، به راستى مخالفت او بسیار سخت و بر نفس ناگوا

مند و نزدش حاضر باشد اگر شخصى سخت عسل دوست باشد و به آن عالقه

 و چون بخواهد بخورد، دکتر حاذقى که حاضر است بگويد: »من

______________________________ 
 .50هف: ک ... أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِي وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ... -(1)

 .6فاطر:  إِنَّ الشَّیْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ... -(2)

 
258  (3)-\i   ْيطاَن ِإنههُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِين  .60يس:  E\أَ لَْم أَْعهَْد إِلَْيُكْم يا بَنِي آَدَم أَْن ال تَْعبُُدوا الشه
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يس:  أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّیْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ -(3)

60 . 

 272استعاذه، ص: 

. و ديگرى به او بگويد: »از دانم که عسل براى تو سخت زيانبخش است«مى

خواهد کجا اين دکتر حاذق باشد؟ يا درست تشخیص داده باشد؟ شايد مى

تو از عسل لذّت نبرى بلكه برعكس گفته دکتر، عسل براى تو خیلى هم نافع 

 است. چنین و چنان است«.

 حاال کدام مرد است که فرمان دکتر را ترجیح دهد؟!

خلوت بال مانعى باشد و شیطان هم هر دو را  يا جوانى با زن بیگانه در مكان

وسوسه و تشويق بر امر حرام کند، دشوار بودن مخالفت شیطان و پیروى 

بسى  -کندکه او را به ترك اين کار امر مى -کردن از خاطره رحمانى

که سخت دوستدار دنیا و خواستار  -آشكار است؛ چنانچه عمر بن سعد

ى حكومت رى که به شرط جنگ با خاطره شیطان -رياست و حكومت بود

حضرت سیّد الشهداء علیه الساّلم به وسیله شیطان انسى؛ يعنى ابن زياد لعین را 

چون همان میل نفسانى او بود پذيرفت لیكن خاطره رحمانى را؛ يعنى 

نظر کردن از حكومت رى و ترك جنگ با حضرت سیّد الشهداء علیه صرف

به شرحى  -پدرش سعد وقاص به او القا شدالساّلم که به وسیله »کامل« رفیق 
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نپذيرفت و اندرزهاى او را چون برخالف میل  -که در کتب مقاتل ذکر شده

 اش بود، رد کرد.نفسانى

 تحريك خواسته نفس توسّط شیطان

در حقیقت چنانچه جايى که در آن مردار و استخوان باشد، سگ گرسنه آن 

ن جیفه حبّ دنیا و شهوات است، را رها نخواهد کرد، همچنین دلى که در آ

 شیطان آن را رها نخواهد کرد و تا

 273استعاذه، ص: 

 چنین است، عمل با اخالص و صحیح از او سر نخواهد زد.

شود که سبب هالکت انسان همان ضمنا از اين مثال و بیان به خوبى دانسته مى

، ها و خواهشهاى نفسانى اوست و آنچه از ناحیه شیطانى استخواسته

ها و تشويق به انجام دادن آنهاست. براى روشن شدن تحريك آن خواسته

 مطلب به آيه شريفه توجّه کنید:

»و گفت شیطان هنگامى که کار گذشت و به حسابها رسیدگى شد خداوند 

به شما وعده داد وعده حق و من به شما وعده ناحق دادم و به آنچه گفتم 

وايى جز آنكه شما را خواندم، پس مرا خالف کردم و نبود مرا بر شما فرمانر
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اجابت کرديد و اطاعت نموديد پس مرا سرزنش نكنید و خودتان را سرزنش 

 259کنید، )و امروز( نه من فريادرس شمايم نه شما فريادرس من ...«.

خالصه، سبب مهم پیشرفت شیطان در هالکت انسان، همان هواهاى نفسانى 

 اوست.

که خواهشهاى نفسانى است، با دشمن  و به عبارت ديگر، دشمن داخلى

کنند و خارجى که شیطان است، دست به دست هم داده انسان را بیچاره مى

 شود.اش آشكار مىناتوانى و بیچارگى

______________________________ 
وَعَدْتُكُمْ  وَ قالَ الشَّیْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ -(1)

فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ ما کانَ لِي عَلَیْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَال 

 .22ابراهیم:  تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ ما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ...

 274استعاذه، ص: 

 چارگان!اى فريادرس بی

 
259  (1)-\i  َا قُِضَي اأْل ْيطاُن لَمه َ َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَحقِّ َو َوَعْدتُُكْم فَأَْخلَْفتُُكْم َو ما كاَن لِي َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطاٍن إاِله َو قاَل الشه  أَْن َدَعْوتُُكْم فَاْستََجْبتُْم لِي َفال تَلُوُمونِي َو لُوُموا أَْنفَُسُكْم ْمُر إِنه ّللاه

 .22ابراهيم:  E\يه ...ما أَنَا بُِمْصِرِخُكْم َو ما أَْنتُْم بُِمْصِرخِ 
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بلى اگر در همان حال متوجّه پروردگار خود گردد و حال خود را بر او 

عرضه دارد و به او پناهنده شود و از او استمداد طلبد، بال شك خداوند او را 

 فرمايد و بر دشمن، غالب خواهد شد:اجابت مى

فرمايد کسى را که بیچاره است، زمانى که او را بخواند و »خداوند اجابت مى

 260فرمايد«.بدى را از او دور مى

 کند:امام چهارم حضرت سجّاد علیه السّالم در دعاى روز جمعه عرض مى

 261»و ال ينجینى منك الّا التضرّع الیك و بین يديك«.

 دهد مرا از تو جز زارى به سوى تو و در حضور تو«.»و نجات نمى

حتم فرمودى  کند: »مايیم بیچارگانى کهو در دعاى دهم از صحیفه عرض مى

 262اجابت ايشان را و گرفتارانى که وعده دادى نجات آنان را«.

 چنین است: 32و در دعاى 

 »شیطان مهار مرا در بدگمانى و سستى يقین به دست گرفته

______________________________ 
 .62نمل:  أَمَّنْ يُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ ... -(1)

 
260  (1)-\i ... وَء ْن يُِجيُب اْلُمْضطَره إِذا َدعاهُ َو يَْكِشُف السُّ  .62نمل:  E\أَمه

 از صحيفه سّجاديه در روز جمعه.  48دعاى  -(2)  261

 دهم(.نحن المضطرون الّذين اوجبت اجابتهم و اهل السوء الّذين وعدت الكشف عنهم) صحيفه سّجاديّه/ دعاى  -(3)  262
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 از صحیفه سجّاديه در روز جمعه. 48دعاى  -(2)

نحن المضطرون الّذين اوجبت اجابتهم و اهل السوء الّذين وعدت  -(3)

 الكشف عنهم )صحیفه سجّاديّه/ دعاى دهم(.

 275استعاذه، ص: 

رو من از بد همسايگى او و پیروى کردن نفسم از او به تو است، ازاين

برم و از تو حفظ و ى او بر من به تو پناه مىکنم و از تسلّط و توانايشكايت مى

طلبم و در برگرداندن مكر و فريبش از من، به سوى تو زارى دارى مىنگه

 263نمايم«.مى

 وجوب زارى کردن به درگاه خداوند

براى دانستن اينكه تضرّع و زارى به درگاه حضرت آفريدگار، تنها سبب 

کننده حتمى است، هى از زارىنجات از هر شرّى و باليى است و دستگیرى ال

 در اين آيه شريفه دقّت کنید:

»پس چرا وقتى عذاب ما را ديدند، تضرّع و زارى )به درگاه الهى( نكردند و 

 264لیكن دلهايشان سخت شد و شیطان عمل زشتشان را برايشان زينت داد«.

 
كيده عنى)  قد ملك الشيطان عنانى فى سوء الظن و ضعف اليقين فانا اشكو سوء مجاورته لى و طاعة نفسى له و استعصمك من ملكته و اتضّرع اليك فى صرف -(1)  263

 از صحيفه سّجاديّه(. 32دعاى 
264  (2)-\i  ُُعوا َو لِكْن قََسْت قُلُوب ْيطاُن ما كانُوا يَْعَملُونَ فَلَْو ال إِْذ جاَءهُْم بَْأُسنا َتَضره  .43انعام:  E\هُْم َو َزيهَن لَهُُم الشه
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کردند و خود را به او نیازمند يعنى اگر هنگام گرفتارى، خدا را ياد مى

داد کردند، حتما خداوند آنها را نجات مىديدند و به سوى او زارى مىمى

 لیكن شیطان آنان را از ياد خدا باز داشت و سرگرم شهوات شدند.

 آرى کسى که خدا را فراموش کند و اسباب را در جلب

______________________________ 
انا اشكو سوء قد ملك الشیطان عنانى فى سوء الظن و ضعف الیقین ف -(1)

مجاورته لى و طاعة نفسى له و استعصمك من ملكته و اتضرّع الیك فى 

 از صحیفه سجّاديّه(. 32صرف کیده عنى )دعاى 

فَلَوْ ال إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا وَ لكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّیْطانُ  -(2)

 .43انعام:  ما کانُوا يَعْمَلُونَ

 276استعاذه، ص: 

منفعت و دفع مضرّت مستقل دانست و خود را به آنها نیازمند ديد، ديگر 

تضرّعى به درگاه پروردگار خود ندارد تا به داد او رسد و دشمن و سختى و 

 بدى را از او دور سازد.

 سرگذشت يوسف علیه الساّلم عبرت ديگران
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اش به الم و گرفتارىو نیز دقّت شود در داستان حضرت يوسف علیه السّ

زلیخا در مكان خلوت، آنگاه به خدا پناهنده شد و خداوند او را به طرز فوق 

العاده نجات بخشید و خداوند يك سوره از قرآن مجید را به داستان يوسف 

علیه السّالم اختصاص داد تا مسلمانان از آن عبرتها بگیرند و سرمشق و 

 رسند. دستورى باشد براى آنان تا به سعادت

 265»هر آينه در داستانهايشان عبرتى است براى دارندگان خرد«.

طور جا نقل شود؛ البتّه بهمناسب است اين قسمت مورد نظر از داستان اين

 اختصار:

حضرت يوسف علیه الساّلم هرچند به ظاهر بنده زرخريد عزيز مصر است 

او آشكار بود،  لیكن در اثر زيبايى و وقار و آثار بزرگى و بزرگوارى که از

سخت مورد عالقه و اکرام و احترام عزيز مصر بود و در داخل قصر سلطنتى 

کرد و عزيز به همسرش زلیخا سفارش او را نمود تا يوسف به سنّ زندگى مى

 رشد و جوانى رسید.

______________________________ 
 .111يوسف:  -(1)

 277استعاذه، ص: 
 

 . 111يوسف:  -(1)  265
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نظیر و کمال يوسف را به خاطر جمال بىزلیخا عالوه بر سفارش شوهر، 

بديلش سخت دوست داشت. وقتى که بزرگ شد، ديگر زلیخا نتوانست از بى

عشق او خوددارى کند و با آن همه عزّت و شوکت سلطنت، در برابر عشق 

ها و کرد به وسیله کرشمهيوسف، ذلیل و بیچاره شد و هرچه سعى مى

يوسف را شكار کند تا به وصالش رسد،  ها و عرضه داشتن زيبايیها دلاشاره

 ديد.اعتنايى چیزى نمىنتوانست و از طرف يوسف جز سكوت و بى

آرى حضرت يوسف علیه الساّلم از شهوات حیوانى، رسته و به حبّ 

پروردگارش آراسته است. چنان دلش از حبّ جمال مطلق سرشار شده که 

 ديگر ربوده جمالهاى جزئى و فانى نخواهد شد.

آخرين  -هاى تودرتو داشتکه حجره -خا به ناچار در داخل قصرشزلی

حجره را خلوت کرد و به انواع زينتها و اسباب تهییج جهات حیوانى آماده 

 به انواع زينتها آرايش نمود. -که جوان و زيبا بود -ساخت و خود را

با  ها را انداخت.آنگاه يوسف علیه الساّلم را احضار کرد. درها را بست. پرده

کمال اطمینان از اينكه يوسف خواسته او را انجام خواهد داد و از فرمانش 

سرپیچى نخواهد کرد؛ زيرا بنده زر خريد اوست، پس خودش را بر او عرضه 

 ؛ »بیا کام مرا روا کن!«.266... هَیْتَ لَكَ ... داشت و فرمانش داد و گفت:

 
 . 23يوسف:  -(1)  266
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______________________________ 
 .23يوسف:  -(1)

 278عاذه، ص: است

گردد که اگر در حال يوسف علیه الساّلم در اين مقام دقّت شود، دانسته مى

چگونه در يك مهلكه عظیم و حادثه سهمگین واقع شده است. از يك طرف 

اقتضاهاى غريزى حیوانى و نفسانى و تسويالت شیطانى و جوانى، و از طرف 

نعى و به راستى جز ديگر فشارهاى همسر عزيز مصر و نبودن هیچ گونه ما

 اى ندارد.نیروى الهى نجات دهنده

آرى يوسف علیه السّالم که در دلش از ايمان به خدا و حبّ او سرشار است 

گردد، در اين حادثه اى خاضع و ذلیل نمىو جز براى او براى هیچ آفريده

لغزاننده مضطرب نشد و خود را نباخت و از حضور حق جلّ جالله غافل 

 پناهنده گرديد. -که تمام نیروها در نزد اوست -به خداى خود نگرديد، پس

... مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ ال يُفْلِحُ  جا بود که گفت:اين

 267الظَّالِمُونَ.

برم به خداوند؛ زيرا اوست پروردگار من )نه تو و نه همسرت عزيز »پناه مى

امور من است و منزلت مرا نیكو داشت و مرا مصر( و خداست که متولّى 
 

 . 23يوسف:  -(1)  267
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خوشبخت و رستگار ساخت؛ )يعنى پذيرايیها و اکرام و احترامهاى تو و 

شوهرت همگى از خداست که شما را چنین واداشت پس من بايد به همان 

 پروردگارم پناهنده شوم و بنده فرمانبردارش گردم و چون انجام خواسته

______________________________ 
 .23يوسف:  -(1)

 279استعاذه، ص: 

باشد، از من سر نخواهد زد؛ زيرا سرپیچى از فرمان تو نافرمانى پروردگارم مى

پس از آن همه احسانهايى که بالواسطه و  -که منعم حقیقى است -پروردگار

به واسطه شما به من فرمود، به راستى ظلم و ستمكارى است و من ستمكار 

تمكاران از تحت واليت خدا بیرونند( و به درستى که نخواهم شد؛ زيرا س

 ستمكاران رستگارى نخواهند داشت«.

و بالجمله چون حضرت يوسف علیه الساّلم که بنده خالص و محبّ 

پروردگار است، در اين پیشامد لغزنده به پروردگارش پناهنده و ملتجى شد، 

خشید که نه تنها خداوند هم از نور ايمان و معرفت بر دلش چنان نیرويى ب

نزديك آن گناه نشد بلكه قصد آن را هم نكرد و اراده و عزم هم بر آن ننمود 

و آن همه تهییجها و سپس تهديدهاى زلیخا در او مؤثّر واقع نگرديد بلكه 

براى خالصى از شرّ زلیخا رو به در حجره شتاب نمود. زلیخا هم او را دنبال 
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لیخا پیراهن او را از عقب گرفت و به کرد لیكن يوسف زودتر به در رسید. ز

طرف خود کشید که دستش به در نرسد. در نتیجه پیراهن يوسف را از باال به 

پايین پاره کرد و چون يوسف در را باز کرد و بیرون دويد، زلیخا هم به 

 دنبالش، به ناگاه عزيز، همسر زلیخا را ديدند.

تقصیر معرّفى کند، را بى زلیخا پیشدستى کرده براى اينكه نزد همسرش خود

از يوسف شكايت کرد که قصد بد نسبت به من داشته است و بايد او را به 

 زندان يا عذاب سخت مجازات کنى.

 280استعاذه، ص: 

يوسف ناچار شد حقیقت را بگويد و فرمود: »بلكه زلیخا نسبت به من قصد 

 سوء داشت«.

آورد و گفت: »اگر کودکى که در گهواره بود، خداوند او را به سخن 

پیراهن يوسف از جلو پاره شده تقصیر از يوسف است و اگر از پشت پاره 

شده تقصیر از زلیخاست« و اين گواهى به نفع يوسف تمام شد و از آن مهلكه 

 خالصى يافت.

 ابتالى حضرت يوسف علیه السّالم به زنهاى ديگر
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نسبت به يوسف  اى از زنان اشراف مصر، زلیخا را بر اين دلباختگىعدّه

مالمت و سرزنش کردند. زلیخا براى اينكه به آنها بفهماند در اين دلباختگى 

اختیار است، آنها هم اگر يوسف را ببینند چنین خواهند شد، آنان را به بى

میهمانى دعوت کرد. در مجلس ضیافت، يوسف را احضار نمود. تمام آنان 

اى ترنج، دستهاى خود را که به جطورىنیز دلباخته يوسف گرديدند به

 بريدند.

تر شد. اگر قبال مبتال به زلیخا بود، از اين جا گرفتارى يوسف سختاز اين

مجلس مبتال به کیدهاى اين عدّه زنان جوان و زيباى مصر گرديد و همه آنان 

وار به درگاه حضرت همان تقاضاى زلیخا را از او داشتند، لذا بیچاره

 کرد و گفت:آفريدگار تضرّع و زارى 

»پروردگارا! تو کید آنان را از من دور فرما و مرا از شرّ آنان نجات بخش و 

 اگر )به نور دانش و يقین دلم را( نگه ندارى به آنها

 281استعاذه، ص: 

 268گردم«.شوم و از نادانان مىمايل مى

 
268  (1)-\i  ََو إاِله تَْصِرْف َعنِّي َكْيَدهُنه أَْصُب إَِلْيِهنه َو أَُكْن ِمَن اْلجاِهلِين ...\E  :33يوسف. 
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خداوند هم او را پناه داد و دلش را به نور يقین قوى داشت به طورى که بر 

ن غالب شد و تسلیم آنها نگرديد و کیدهايشان کارگر نشد، تا جايى که به آنا

 269زندان رفتن حاضر شد؛ ولى تسلیم خواسته ايشان نشد.

شود هرکس ايمان به خدا دارد، هنگامى که از اين داستان به خوبى دانسته مى

آورد و هاى شیاطین انسى و جنّى به او فشار مىهواى نفسش و وسوسه

د او را به نافرمانى خدا وادارند، بايد به پروردگارش پناهنده شود و خواهنمى

 نجاتش را از او خواهد و خداوند هم از او دستگیرى خواهد فرمود.

 پناهندگى على علیه الساّلم به خداوند

 نمايم:در خاتمه بحث، شما را به سفارش امیر المؤمنین علیه الساّلم متذکّر مى

مؤمنین علیه الساّلم را ديدم که پشت نموده و به شتاب گويد: »امیر النوف مى

 رفت.رود؛ يعنى پشت به خلق نموده و به سمت صحرا مىمى

 گفتم: اى موالى من! کجا قصد داريد؟

ها و نیازمنديهايم مرا به سوى محبوب فرمود: اى نوف! مرا رها کن. خواسته

 )خدا( کشانده است.

 
269  (2)-\i ِميُع اْلَعِليمُ فَاْستَج  . 34يوسف:  E\اَب لَهُ َربُّهُ َفَصَرَف َعْنهُ َكْيَدهُنه إِنههُ هَُو السه
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______________________________ 
يوسف:  ... وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي کَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ وَ أَکُنْ مِنَ الْجاهِلِینَ -(1)

33 . 

 .34يوسف:  فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ کَیْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ -(2)

 282استعاذه، ص: 

 گفتم: مواليم! آرزوهاى شما چیست؟

داند ديگر نیازى به فرمود: خداوندى که مورد امید و آرزوى من است مى

آشكار نمودن براى غیر او نیست و بنده با ادب نبايد غیر پروردگارش را در 

 نعمتها و نیازمنديهايش شريك قرار دهد.

ترسم از حرص به دنیا و پس گفتم يا امیر المؤمنین علیه الساّلم من بر خود مى

و چشم طمع دوختن به زرق و برقهاى دنیا؛ يعنى سرگرم دنیا اندوختن مال 

 شوم و از تحصیل سعادت باقى، بازمانم.

امیر المؤمنین علیه الساّلم فرمود: کجايى تو از حفظ کننده ترسناکان و پناه 

 داران؟!معرفت

 گفتم: مرا به او راهنمايى فرما تا به او پناهنده شوم. فرمود:
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م پناهنده شو؛ به خداوندى که بلندمرتبه و بزرگ است، رو به اللّه العلىّ العظی

به او آور با عزم محكمى و قصد جدّى که به آرزويت، به فضل نیكوى او 

 270خواهى رسید«.

______________________________ 
قال نوف البكالى: رأيت امیر المؤمنین صلوات اللّه علیه مولیا مبادرا  -(1)

فقال دعنى يا نوف! ان آمالى تقدمنى فى المحبوب.  فقلت اين تريد يا موالى؟

فقلت يا موالى! و ما آمالك؟ قال قد علمها المأمول و استغنیت عن تبیینها 

لغیره و کفى بالعبد ادبا ان ال يشرك فى نعمه و ار به غیر ربه. فقلت يا امیر 

نیا. المؤمنین! انّى خائف على نفسى من الشره و التطلع الى طمع من اطماع الد

فقال لى: و اين انت عن عصمة الخائفین و کهف العارفین؟ فقلت دلّنى علیه. 

 قال: اللّه العلى العظیم تصل أملك بحسن تفضّله و تقبّل علیه بهمّك ...

 (.94/ 94)بحار األنوار: 

 283استعاذه، ص: 

 فهرست منابع و مآخذ

 
ى المحبوب. فقلت يا موالى! و قال نوف البكالى: رأيت امير المؤمنين صلوات ّللّا عليه موليا مبادرا فقلت اين تريد يا موالى؟ فقال دعنى يا نوف! ان آمالى تقدمنى ف -(1)  270

ؤمنين! انّى خائف على نفسى من  آمالك؟ قال قد علمها المأمول و استغنيت عن تبيينها لغيره و كفى بالعبد ادبا ان ال يشرك فى نعمه و ار به غير ربه. فقلت يا امير الم ما

ى عليه. قال: ّللّا العلى العظيم تصل أملك بحسن تفّضله و تقبّل الشره و التطلع الى طمع من اطماع الدنيا. فقال لى: و اين انت عن عصمة الخائفين و كهف العارفين؟ فقلت دلّن

 عليه بهّمك ...

 (.94/ 94) بحار األنوار: 
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دار  -لصعباصول کافى/ کلینى/ ابى جعفر محمّد بن يعقوب/ دار ا -1الف 

 ه. ق./ چاپ چهارم. 1401التعارف/ 

ه. ق./ چاپ  1414قم/  -امالى/ شیخ طوسى/ محمّد بن الحسن/ دار الثقافه -2

 اوّل.

 1403بیروت/  -بحار األنوار/ مجلسى/ شیخ محمّد باقر/ مؤسّسة الوفاء -3ب 

 ه. ق./ چاپ سوّم.

 اسماعیلیان.تفسیر برهان/ بحرانى/ سیّد هاشم/ مؤسّسه مطبوعاتى  -4ت 

بیروت/  -الجامع الصغیر/ سیوطى/ عبد الرحمن بن ابى بكر/ دار الفكر -5ج 

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1401

 قم/ چاپ سوّم. -دار السالم/ نورى/ حاج میرزا حسین/ انتشارات علمیّه -6د 

قاهره/  -دعائم اإلسالم/ تمیمى مغربى/ نعمان بن محمّد/ دار المعارف -7

 ه. ق. 1383

 284ه، ص: استعاذ

 بیروت/ چاپ دوّم. -الذّريعه/ شیخ آقا بزرگ تهرانى/ دار األضواء -8ذ 

 قم. -رسائل/ شهید ثانى/ زين الدّين بن على/ مكتبة بصیرتى -9ر 
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زاد المسیر فى علم التفسیر/ جوزى قرشى/ جمال الدين عبد الرحمن  -10ز 

 ل.ه. ق./ چاپ اوّ 1407بیروت/  -بن علىّ بن محمّد/ دار الفكر

زبدة البیان فى احكام القرآن/ مقدّس اردبیلى/ احمد بن محمّد/ المكتبة  -11

 المرتضويّه.

 سفینة البحار/ قمى/ شیخ عبّاس/ مؤسّسه انتشارات فراهانى. -12س 

ه. ش./  1378قم/  -صحیفه کامله سجّاديّه/ دفتر انتشارات اسالمى -13ص 

 چاپ هشتم.

ه. ق./  1416واد/ چاپ سلمان فارسى/ صراة النجاة/ تبريزى/ میرزا ج -14

 چاپ اوّل.

العروة الوثقى/ طباطبائى يزدى/ سیّد محمّد کاظم/ دفتر انتشارات  -15ع 

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1420قم/  -اسالمى

 285استعاذه، ص: 

 عین الحیوة/ مجلسى/ محمّد باقر. -16

دار  فیض القدير شرح الجامع الصغیر/ مناوى/ محمّد عبد الرؤوف/ -17ف 

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1415بیروت/  -الكتب العلمیّه
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کلّیّات سعدى/ عبد اللّه مشرف بن مصلح الدين شیرازى/ دنیاى  -18ك 

 کتاب.

کنز العمّال/ هندى/ عالء الدين علىّ المتّقىّ بن حسام الدين/ مؤسّسة  -19

 ه. ق. 1399بیروت/  -الرساله

ى بن جعفر/ انتشارات جهان اللهوف/ سیّد بن طاووس/ علىّ بن موس -20ل 

 تهران.

 1319مثنوى معنوى/ موالنا/ جالل الدين محمّد/ چاپخانه خاور تهران/  -21م 

 ه. ش.

مجمع البحرين/ طريحى/ شیخ فخر الدين/ مكتب النشر الثقافة اإلسالمیّه/  -22

 ه. ق./ چاپ دوّم/ چاپ مكتبة المرتضويّه. 1408

تهران/ چاپ  -ن/ چاپ اسالمیّهمجمع البیان/ طبرسى/ فضل بن حس -23

 چهارم.

ه.  1414مدينة المعاجز/ بحرانى/ سیّد هاشم/ مؤسّسة المعارف اإلسالمیّه/  -24

 ق./ چاپ اوّل.

 مستدرك الحاکم/ نیشابورى/ محمّد بن محمّد/ -25
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 286استعاذه، ص: 

 ه. ق. 1406بیروت/  -دار المعرفه

 -ى/ دفتر انتشارات اسالمىمستدرك سفینة البحار/ نمازى شاهرودى/ عل -26

 ه. ق. 1418قم/ 

ه.  1385مشكاة األنوار/ طبرسى/ علىّ بن حسن/ مكتبة الحیدريّة نجف/  -27

 ق./ چاپ دوّم.

مصباح المتهجّد/ شیخ طوسى/ محمّد بن حسن/ مؤسّسة فقه الشیعه/  -28

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1411

 مفاتیح الجنان/ شیخ عبّاس قمى. -29

علیه السّالم/ خوارزمى/ ابى المؤيّد موفّق بن احمد مكّى/  مقتل الحسین -30

 قم. -مكتبة المفید/ ايران

 منتهى اآلمال/ شیخ عبّاس قمى/ انتشارات ايران. -31

 نهج البالغه صبحى صالح. -32

 نهج البالغه فیض اإلسالم. -33
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البیت علیهم وسائل الشیعه/ حرّ عاملى/ محمّد بن حسن/ مؤسّسة آل -34و 

 ه. ق./ چاپ سوّم. 1416الم الحیاء التراث/ السّ
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