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 شهید دستغیب انايمکتاب 

 5ايمان، ص: 

 پیشگفتار

 مؤمن کامل، ثمره عالم وجود

شكّى نیست که دستگاه عالم آفرينش، با اين همه عظمت 

کننده، براى »خداشناسى« است تا افراد و نظم خیره

بشر، يكتاشناس و يكتاپرست شوند. قرآن مجید 

 فرمايد:مى

»و نیافريدم جنّ و انس را جز براى آنكه تنها مرا 

 1بپرستند«.

بديهى است يكتاپرستى، پس از يكتاشناسى است؛ بايد 

انسان، خدا را به يگانگى به تمام معنا بشناسد، آنگاه 

يكتاپرست گردد؛ بنابراين، اگر خداپرست در عالم 

رو، نباشد، غرض از آفرينش حاصل نگرديده؛ ازاين

 
1  (1)-\i  ِْنَس ِإَّلَّ لَِيْعُبُدون  .56ذاريات:  E\َو ما َخَلْقُت اْلِْنَّ َو اْْلِ
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انسان خداپرست به قدرى ارجمند است که امام صادق 

 :فرمايدعلیه السّالم مى

»اگر در عالم جز يك مؤمن نباشد )البتّه مؤمن کامل( 

)يعنى غرض از آفرينش حاصل شده  2کافى است

 است(«.

باشد که نظر پس انسان مؤمن، مانند درخت میوه مى

نخستین به میوه است نه به شاخ و برگ، و مؤمن به منزله 

 میوه عالم وجود است.

روايات بسیارى رسیده که مضمون همه آنها اين است 

 3که ارزش مؤمن نزد خداوند، بیش از کعبه است.

______________________________ 
 .56ذاريات:  وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ -(1)

 
 .(245/ 2: ول كاىف قال رسول الّله صّلى الّله عليه و آله: قال الّله تبارك و تعاىل: لو مل يكن ىف األرض اَّّل مؤمن واحد َّلستغنيت به عن مجيع خلقى) اص -(2)  2
 .204/ 1مستدرك سفينة البحار:  -(3)  3
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قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله: قال اللّه  -(2)

ك و تعالى: لو لم يكن فى األرض الّا مؤمن واحد تبار

 (.245/ 2الستغنیت به عن جمیع خلقى )اصول کافى: 

 .204/ 1مستدرك سفینة البحار:  -(3)

 6ايمان، ص: 

 ايمان مغز و اسالم به منزله پوست است

ارزش عمده براى مؤمن اين است که دلش به نور ايمان 

وشن شده باشد و اين و واليت اهل بیت علیهم السّالم ر

که بدون شك  -معنا از آياتى که در شرافت علم و عالم

شود؛ نظیر آيه فهمیده مى -علم خداشناسى است

، همچنین از روايات متعدّد در ابواب مختلف 4شهادت

يقین، معرفت و ايمان که رسیده و اين مختصر گنجايش 

باره را ندارد و کم و بیش در اين کتاب بحث در اين

 ريف به آن اشاره گرديده است.ش

 
4  (1)-\i  َْعزِيُز اْلَِْكيمُ َشِهَد اللَُّه أَنَُّه َّل إِلَه ِإَّلَّ ُهَو َو اْلَمالِئَكةُ َو أُولُوا اْلِعْلِم قائِماً بِاْلِقْسِط َّل إِلَه ِإَّلَّ ُهَو ال\E  :18آل عمران. 
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توان به خوبى باور داشت که اسالم، بر اين اساس، مى

مقدّمه و زمینه براى پیدايش معرفت و ايمان است. اقرار 

و اعتراف اجمالى به وحدانیّت خداى واحد، او را به 

طور ساده، انگیزاند و بهشناسايى و آشنايى با او برمى

ه ارزش حقیقى براى مغز اسالم به منزله پوستى است ک

 باشد.مى -که ايمان است -آن

 سخنان اهل بیت علیهم السّالم در معرّفى ايمان

که حجّت را بر همگان تمام  -از الطاف خداوندى

الم و کلمات وجود مقدّس اهل بیت علیهم السّ -فرموده

شريف ايشان است که در ضمن نهج البالغه، صحیفه 

سجّاديّه و کتابهاى معتبر روايتى به ما رسیده است و در 

ها و آثار آنها و آن، حقیقت ايمان، يقین، معرفت، نشانه

راه پیدايش و زياد شدنشان يادآورى گرديده است و 

 راستى به مضمون دو ثقل يادگار پیغمبر: کتاب خدا و
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براى رسیدن به معارف نیز بايد از کتاب و عترت  5عترت

 استفاده نمود.

 توفیق علماى ربّانى

توفیق استفاده کردن و استفاده رساندن به ديگران از 

 قرآن و فرمايشات اهل بیت هم

______________________________ 
ئِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَال -(1)

 .18آل عمران:  قائِماً بِالْقِسْطِ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِیمُ

انّى تارك فیكم الثقلین کتاب اللّه و عترتى )الغدير:  -(2)

1 /176.) 

 7ايمان، ص: 

نعمت ديگرى است که اين فضل خدا شامل هرکس که 

یار دانايانى که دانش . چه بس6شودخودش بخواهد مى

اند آنان در حدّ فروع، متوقّف شده و فراموش نموده

 
 .(176/ 1الّله و عرتتى) الغدير: اّّن تارك فيكم الثقلني كتاب  -(2)  5
6  (1)-\i ... ُذِلَك َفْضُل اللَِّه يُ ْؤتِيِه َمْن َيشاء\E  :4مجعه. 
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باشد. در کار مى -که عبارت از معارف است -اصولى نیز

کس که اين دستورات را فرستاده، شناخت و با بايد آن

اسم و فعل او آشنا شد و او را باور داشت، لذا توفیق 

به راستى  بحث و تحقیق در اين قبیل آيات و روايات،

و سپاسگزار  7نعمتى است افزون که بايد بر آن، دلشاد

 بود.

 کتابى ارزنده، يادبود بحث ايمان

کتاب حاضر، نتیجه سه ماه مبارك رمضان، بحثهاى 

 -جالب حضرت آية اللّه حاج سیّد عبد الحسین دستغیب

باشد که درباره ايمان و آثار و شیوه مى 8-دامت برکاته

روايت و قرآن استفاده شده و در جمع  پیدايش آن از

هزاران نفر شنونده مرد و زن، ايراد گرديده و سپس از 

گیرى و روى نوارهاى ضبط شده، نوشته و با خالصه

که  -تنظیم مطالب آن، به همان صورت محاوره

 
7  (2)-\i  َُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َو بَِرْْحَِتِه فَِبذِلَك فَ ْلَيْفَرُحوا ُهَو َخْْيٌ ِمَّا ََيَْمُعون\E  :58يونس. 
 .ط منافقان كور دل به شهادت رسيدتوسّ  1360آذرماه  20معّظم له در  -(3)  8
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به چاپ رسیده  -ترين انشاءهاستترين و پسنديدهساده

 و در اختیار همگان قرار گرفت.

 تاب به سه بخشتقسیم ک

که هر  -توان در سه بخش اساسىاين کتاب را مى

 -بخشى در يك ماه مبارك مورد بحث قرار گرفته است

 تقسیم کرد:

]مطالب بخش نخست بحث پیرامون روايت شريف در 

کتاب اصول کافى از حضرت امیر المؤمنین علیه السّالم 

 در پاسخ از »ايمان«[

بخش نخست، عنوان بحث روايت شريف در کتاب 

اصول کافى است که حضرت امیر المؤمنین علیه السّالم 

داند؛ در پاسخ از »ايمان« آن را متّكى به چهار ستون مى

نى براى پیدا شدن بناى ايمان، اين چهار ستون الزم يع

 است: صبر، يقین، عدل و جهاد.

______________________________ 
 .4جمعه:  ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِیهِ مَنْ يَشاءُ ... -(1)
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قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْیَفْرَحُوا هُوَ خَیْرٌ  -(2)

 .58يونس:  مِمَّا يَجْمَعُونَ

توسّط منافقان کور  1360آذرماه  20معظّم له در  -(3)

 دل به شهادت رسید.

 8ايمان، ص: 

آنگاه هرکدام از اين ستونها را نیز بر چهار شعبه و بخش 

شود و ار و نتايج آن را يادآور مىتقسیم نموده و آث

راستى سزاوار است به جاى آنكه با طال نوشته شود، بر 

 دلها ثبت گردد و همیشه مورد نظر و سرمشق قرار گیرد.

 هاى صبرشعبه

فرمايد چهار درباره ستون نخستین که »صبر« است، مى

شعبه دارد: شوق، ترس، زهد و انتظار. هرکس به بهشت 

شود. به گفته از شهوات دنیا کنده مى امیدوار است،

 شاعر:
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هر دلى حبّ خدا 

 دارد ندارد حبّ دنیا
 

باز سلطان کى نظر بر 

 الشه مردار دارد

 

و هرکس از آتش دوزخ ترسید، از گناهان پرهیز 

کند؛ چون سختى عذاب را باور کرده است. و مى

کس که در دنیا زهد ورزيده و به خوشیهاى زودگذر آن

آن، دل نبست، در نتیجه مصیبتها و سختیها برايش آسان 

گردد. اصل دنیا چیست تا خوشیها و سختیهايش چه مى

گردد و از ه دلخوش نمىباشد، به آنچه به او داده شد

 9گردد.آنچه از او گرفته شده غمگین نمى

آن کس که انتظار مرگ را داشته باشد، به سوى خیرات 

فهمد که هر لحظه از سرمايه عمر، کم شتابد؛ زيرا مىمى

گردد. کم شدن شده و گامى به سوى مرگ نزديكتر مى

عمر، قطعى و باقیمانده آن مشكوك است، لذا در 

 
9  (1)-\i ما فاَتُكْم َو َّل تَ ْفَرُحوا ِبا آتاُكْم ... ِلَكْيال تَْأَسْوا َعلى\E  :23حديد. 
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و هر لحظه دنبال رحمت و  10گیرد، پیشى مىخیرات

 11گردد.بخشش خداوندى مى

 يقین، محصول زيرکى، دانش و عبرت

فرمايد: يقین نیز چهار رشته گاه على علیه السّالم مىآن

 دارد: زيرکى، سنجش درست، درك

______________________________ 
  ال تَفْرَحُوا بِما آتاکُمْ ...ما فاتَكُمْ وَ لِكَیْال تَأْسَوْا عَلى -(1)

 .23حديد: 

 .148بقره:  ... فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ ... -(2)

 .21حديد:  مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ... سابِقُوا إِلى -(3)

 9ايمان، ص: 

 عبرت و توجّه به روش پیشینیان.

 
10  (2)-\i ... فَاْستَِبُقوا اْْلَْْياِت ...\E  :148بقره. 
11  (3)-\i  َمْغِفرٍَة ِمْن رَبُِّكْم ... ساِبُقوا ِإىل\E  :21حديد. 
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هرکس زيرکى يافت، »حكمت« را شناخته است و کسى 

گردد و که حكمت را دريافت، از عبرت برخوردار مى

کسى که از عبرت برخوردار گرديد، روش گذشتگان را 

يابد، پس مثل اين است که با آنان زندگى کرده در مى

و عمر دوباره نموده است. به آنان که رستگار شدند 

یز رستگار شدند و راه آنان نگرد که چرا و به چه چمى

نگرد نمايد و به آنان که هالك شدند مىرا دنبال مى

که چرا و به واسطه چه چیزى هالك شدند و از آن 

نمايد؛ بديهى است آنان که هالك شدند به دورى مى

خاطر گناه و آنان که رستگار شدند، به برکت اطاعت از 

 حق بوده است.

چهار رشته دارد: فهم  فرمايد: عدل نیزسپس حضرت مى

عمیق و دانش فراوان، شكوفه شدن حكم و بستان 

بردبارى؛ هرکس فهم عمیق يافت، همه دانش را 

شكافد و هرکس دانش را يافت، دستورها و مى

شناسد و آن کس که بردبار شد، در حكمتهاى آن را مى

http://www.i20.ir/


12     www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

کار خود کوتاهى نكرده، میان مردم به نیكى زندگى 

 نمايد.مى

 هاى جهادمعروف و نهى از منكر از رشتهامر به 

هاى جهاد را امر به معروف، نهى على علیه السّالم رشته

از منكر، راستگويى در هر حال )استقامت در هر جبهه( 

فرمايد: هرکس امر به داند و مىو دشمنى با فاسقان مى

معروف نمايد، مؤمنین را يارى نموده، هرکس نهى از 

افق را به خاك مالیده و از مكرش منكر نمايد، بینى من

اش آسوده شده، هرکس در جبهه جنگ آيد، به وظیفه

عمل کرده، هرکس فاسقان را دشمن داشت، براى خدا 

خشم کرده و هرکس براى خدا خشم کند، خداوند نیز 

 فرمايد.برايش خشم مى

 هاى آن بود.اينها ستونهاى ايمان و شعبه

 اى درباره ايمان(مطالب بخش دوّم اين کتاب )آيه
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دومین بخش کتاب را شرح و تفسیر آيه شريفه از سوره 

 دهد کهحديد تشكیل مى

 10ايمان، ص: 

 فرمايد:مى

أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَ ما 

نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ ال يَكُونُوا کَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ 

 12.فَطالَ عَلَیْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ

ه است براى کسانى که به ايمان گرويدند »آيا نرسید

زمانى که دلهايشان براى ياد خدا و آنچه از حق فرو 

فرستاده است، خاشع گردد و مانند کسانى که پیش از 

ايشان به آنان کتاب داده شد نباشد، پس آرزوها بر آنان 

دراز گرديده، پس دلهايشان سخت شد و بیشتر آنان 

 فاسقان هستند«.

شريفه چنین نتیجه گرفته شده که حقیقت از اين آيه 

»ايمان«، همان خشوع دل براى خدا و آنچه مربوط به 
 

 .16حديد:  -(1)  12
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کند، آرزوهاى خداست و ايمان در دل خاشع جا مى

گردد که دور و دراز موجب قساوت و سختى دل مى

شود؛ مانند زمین سختى ديگر در آن دل ايمان پیدا نمى

 که قابل زراعت نیست.

شود که خداوند نسبت به بعضى از افراد ضمنا يادآور مى

که لطف خاصّى دارد، دلهاى سختشان را به بالها و 

کند تا آمال و آرزوها زدوده گشته و نور بیماريها نرم مى

کند ايمان در آن دلها بتابد و به مادر مهربانى تشبیه مى

که فرزندش را که حاضر نیست از پستان، دل کنده و به 

و لذيذ روى آورد، با تلخ کردن  خوراکیهاى گوناگون

سر پستان و چشانیدن شیرينیها و خوراکیها او را آشنا 

 سازد.مى

 مطالب بخش سوّم کتاب )سوره و العصر(

سوّمین قسمت اين کتاب عزيز را بحث پیرامون سوره 

دهد؛ خداوند سوگند ياد »و العصر« تشكیل مى

فرمايد که همه آدمیان در زيانكارى هستند جز مى
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مؤمنین که کارهاى شايسته بجاى آورده و سفارش به 

 نمايند.حق و بردبارى مى

در اين بخش، براى خوانندگان اين کتاب، واضح 

 ا حقیقت ايمان نیايد،شود که تمى

______________________________ 
 .16حديد:  -(1)

 11ايمان، ص: 

چگونه زندگى انسان، جز زيانكارى و ضايع شدن سرمايه 

عمر نیست و تا عمل صالح نباشد، انسان به جايى 

 رسد.نمى

آنگاه سفارش به حق، يا امر به معروف و نهى از منكر را 

ر خاتمه، به صبر و اقسام آن اشاره عنوان قرار داده و د

کند: صبر بر طاعت، واجبات و مستحبّات و صبر در مى

منهیّات، محرّمات و مكروهات و سپس صبر در برابر 

مصیبتها و ناماليمات و با زبانى رسا و قابل درك براى 

فهماند که به راستى رساند و مىعموم اهمّیّت صبر را مى
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ت سر است به بدن و مؤمن نسبت صبر به ايمان چون نسب

 بدون صبر، مؤمن نخواهد بود.

با توجّه و دقّت در اين مقدّمه و فهرست عناوين کتاب، 

شود که اين کتاب عزيز در نوع خود به خوبى واضح مى

نظیر و امید است مورد قبول خداوند واقع گرديده، کم

ها را توفیق استفاده از آن را عنايت بفرمايد؛ گذشته

نیم و در اين باقیمانده عمر، نور ايمان به دست جبران ک

 آوريم و آن را با خود به جهان باقى ببريم بمنّه و کرمه.

 شیراز -1399سیّد محمد هاشم دستغیب شوّال 

 12ايمان، ص: 

 اصل روايت ايمان با ترجمه و شرح

اينك اصل روايت با ترجمه و شرح آن از اصول کافى، 

 کنیم:ان مىاى را بیبا ترجمه کمره
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باالسناد االول عن ابن محبوب عن يعقوب السّراج عن 

جابر عن ابى جعفر علیه السّالم قال: سئل امیر المؤمنین 

 علیه السّالم عن اإليمان فقال:

»ان اللّه عزّ و جلّ جعل االيمان على اربع دعائم: على 

الصبر و الیقین و العدل و الجهاد، فالصبر من ذلك على 

: على الشوق و االشفاق و الزهد و الترقب فمن اربع شعب

اشتاق الى الجنّة سال عن الشهوات و من اشفق من النار، 

رجع عن المحرّمات و من زهد فى الدنیا، هانت علیه 

 المصیبات و من راقب الموت، سارع الى الخیرات.

و الیقین على اربع شعب: تبصرة الفطنة و تأوّل الحكمة و 

نة االوّلین فمن أبصر الفطنة عرف الحكمة معرفة العبرة و س

و من تأوّل الحكمة عرف العبرة و من عرف العبرة عرف 

السنّة و من عرف السنّة فكأنما کان مع االوّلین و اهتدى 

الى التى هى اقوم و نظر الى من نجى بما نجى و من 

هلك بما هلك و انّما اهلك اللّه من اهلك بمعصیته و 

 ه.انجى من انجى بطاعت
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و العدل على اربع شعب: غامض الفهم و غمر العلم و 

 زهرة الحكم و

 13ايمان، ص: 

روضة الحلم فمن فهم فسّر جمیع العلم و من علم عرف 

شرايع الحكم و من حلم لم يفرط فى أمره و عاش فى 

 الناس حمیدا.

و الجهاد على اربع شعب: على األمر بالمعروف و النهى 

المواطن و شنآن الفاسقین فمن  عن المنكر و الصدق فى

امر بالمعروف شدّ ظهر المؤمن و من نهى عن المنكر أرغم 

انف المنافق و أمن کیده و من صدّق فى المواطن قضى 

الذى علیه و من شنئ الفاسقین غضب للّه و من غضب للّه 

 13غضب اللّه له فذلك االيمان و دعائمه و شعبه«.

از امیر المؤمنین علیه السّالم امام باقر علیه السّالم فرمود 

 پرسیده شد که ايمان چیست؟

 
 .51 -50/ 2اصول كاىف:  -(1)  13
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 حضرت در پاسخ فرمود:

»به راستى خداى عزّ و جلّ ايمان را بر چهار ستون 

نهاده: بر صبر، يقین، عدالت و جهاد؛ از اين میان صبر بر 

چهار شعبه است: بر شوق، نگرانى، زهد و مراقبت؛ 

هرکس شوق بهشت دارد، از هوسرانیها خوددارى کند، 

هرکس از دوزخ نگران است، از هرچه حرام است، رو 

رغبت است، نیا زاهد و بىبرگرداند، هرکس در د

گرفتاريها بر او آسان است، هرکس مراقب مرگ است، 

 به کارهاى خوب شتابد.

و يقین بر چهار شعبه است: هوش تیز، سنجش درست 

آينده، فهم عبرت، توجّه به روش پیشینیان؛ هرکس 

هوش تیز دارد، سنجش درست را بفهمد، هرکس نسبت 

گیرد، هر کس به آينده سنجش درستى دارد، عبرت 

عبرت گیرد، روش گذشتگان را بشناسد و هرکس روش 

گذشتگان را شناخت، گويا با آنها زندگى کرده و 
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تر باشد و نگاه کند رهبرى شود به سوى آنچه درست

 هرکس نجات يافته، به چه وسیله نجات يافته و هرکس

______________________________ 
 .51 -50/ 2اصول کافى:  -(1)

 14مان، ص: اي

هالك شده براى چه هالك شده و همانا خدا هرکس 

را هالك کرده، براى گناه او بوده و هرکس را نجات 

 بخشیده، براى اطاعت او نجات بخشیده است.

عدالت )نیز( بر چهار شعبه است: فهم عمیق، موج دانش، 

شكوفه حكم و بستان بردبارى؛ هرکس بفهمد، همه علم 

، هر کس بداند، دستورهاى صدور را تفسیر تواند کرد

حكم را بشناسد، هرکس بردبار باشد، در کار خود 

 کوتاهى نكند و میان مردم ستوده زندگى کند.

و جهاد بر چهار شعبه است: بر امر به معروف و نهى از 

ها )راستگويى در هر حال( و منكر، پايدارى در جبهه

را  بغض فاسقان؛ هرکس امر به معروف کند، پشت مؤمن
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نیرو بخشد، هرکس نهى از منكر کند، بینى منافق را به 

ها خاك مالد و از نیرنگش آسوده شود، هرکس در جبهه

بیايد، آنچه به عهده دارد انجام داده، هرکس فاسقان را 

دشمن دارد، براى خدا خشم کرده و هرکس براى خدا 

خشم کند، خدا براى او خشم کند، اين است ايمان، 

 هاى آن«.هستونها و شعب

 شرح روايت

 گويد:ابن میثم رحمه اللّه در شرح اين روايت مى

جا ايمان کامل است بدان که مقصود از »ايمان« در اين

که اصلى دارد و کماالتى که متمّم آن است؛ اصلش 

تصديق به وجود صانع است و صفات کمال و نعوت 

جالل و هرچه در کتب خود نازل کرده و رسوالنش 

اند و کماالت متمّمه آن، گفتارهاى درست تبلیغ کرده

اصل و متمّماتش کمال و اخالق ستوده و عبادات اين 

نفس انسانى است؛ زيرا دو نیروى »علم« و »عمل« دارد 

 و کمالش وابسته به کمال اين دو است؛ اصل
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 15ايمان، ص: 

که مكارم  -ايمان، کمال نیروى علم او و متمّماتش

کمال نیروهاى عمل اوست؛  -اخالق و عبادات است

گويیم: چون اصول فضايل چون اين را شناختى، مى

چهار است و آن  -که کمال ايمان است -خلقت

حكمت، عفت، شجاعت و عدالت است، لفظ »ستونها« را 

براى آنها به عاريه آورده براى آنكه ايمان کامل جز 

 بدانها استوار نشود مانند چهار ستون خانه.

»يقین« تعبیر از »حكمت« است که علمى دارد و عملى، 

تصوّر و تصديق  علمى آن کمال نیروى انديشه است به

حقايق دانستنى تا آنجا که فهم بشر تواند و عملى، تكمیل 

گیرى از نفس است به تحصیل فضايل درونى و کناره

اخالق فاسد و پست و معلوم است عملى که ثابت باشد، 

همان »يقین« است و »صبر« تعبیر از عفّت است که 

خوددارى از پیروى هواست در همه انواع شهوتهاى 
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و ترك متابعت شهوت و جلوگیرى و سرکوبى محسوس 

 از آنكه نیاز به شكیبايى دارد.

و »جهاد« تعبیر از شجاعت است؛ چون مستلزم آن است 

و شجاعت آمادگى اقدام بر انجام هر واجبى است و 

انسانى نیاز دارد که براى آن تحمّل مكروه و درد و رنج 

 کند.

خوب، اى است که از اين سه خصلت »عدالت« ملكه

خیزد و الزمه آنها است؛ زيرا هرکدام از اين فضايل 

طرف افراط و تفريط دارند که بد است و در برابر خود، 

 14خلق بدى دارند که ضدّ آنهاست.

که در مقام تطبیق  -گويم سخن ابن میثممن مى

مضمون حديث شريف با مصطلحات علم معروف اخالق 

ى اختصار از مواردى از اعتراض دارد که برا -برآمده

ذکر آن خوددارى نموده و به فكر خوانندگان واگذار 

 نمايم.مى

 
 .(365/ 68پايان شرح ابن ميثم به نقل از مرحوم جملسى) حبار األنوار:  -(1)  14
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______________________________ 
پايان شرح ابن میثم به نقل از مرحوم مجلسى )بحار  -(1)

 (.365/ 68األنوار: 

 16ايمان، ص: 

 گفتار اوّل: وجوب تحصیل علم دين و فضیلت آن

عتى را به مذاکره علم در اين ماه مبارك رمضان، سا

دين اختصاص دهید؛ علمى که تحصیل آن بر همه 

 واجب است:

 15»طلب العلم فريضة على کلّ مسلم«.

و در روايت ديگر »و مسلمه« نیز افزوده شده؛ يعنى 

واجب است بر هر مرد و زن مسلمان که دينش را 

درست نموده، اصول عقايدش را محكم کند؛ احكام 

داند؛ مسائل مورد ابتال از نماز، روزه و حرام و حالل را ب

اند، مسائل حجّ، زارعها مسائل خمس و آنان که مستطیع

 
 .30/ 1اصول كاىف:  -(1)  15
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زکات و مزارعه و غیره؛ کاسبها بايد متاجر و کیفیّت 

 معامله را بدانند.

به مقدار  -اصول و فروع -خالصه بر هر فردى، علم دين

 رفع نیاز، واجب است.

 فضیلت فراگیرى علوم دين

شهید ثانى رحمه اللّه در کتاب منیة المريد از خاتم 

األنبیاء محمّد صلّى اللّه علیه و آله نقل نموده است که 

 حاصل روايت اين است:

»هرکس بخواهد به آزادشدگان از جهنّم نگاه کند، به 

خواهند دانا شوند بنگرد؛ آنانى که از کسانى که مى

ات يافتند. قسم به خدايى که جان من به آتش جهل، نج

 دست

______________________________ 
 .30/ 1اصول کافى:  -(1)

 17ايمان، ص: 
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قدرت اوست! هرکس از خانه درآيد به قصد اينكه به 

مجلس عالمى رود که از علم او بهره ببرد و علم دين را 

دارد، ثواب يك سال ياد بگیرد، به هر قدمى که برمى

 16گردد ...«.عبادت در نامه عملش ثبت مى

چه يك سال جاهل عبادت کند، چه آن کسى که 

خواهد با نور شود، يك ساعت در طلب نور فهم و مى

دانايى برود، يكسان است. عبادتى که با نور باشد به کار 

خورد وگرنه با ظلمت جهل، عبادت به ضررش تمام مى

د؛ علم خداشناسى، گیرگردد، يا اينكه نفع کمى مىمى

شناسى، دانستن واجبات و محرّمات، پیغمبر، امام و معارف

شود آفات نفس و عمل. آدمى بايد بداند چطور مى

شود، همه بايد بدانیم روزه، کاه مىکوه عمل، کاهکوه

آفت دارد، بايد آن را از آفت نگهداشت وگرنه دست 

ره ما شويم و از روزه تنها گرسنگى و تشنگى بهخالى مى

 
ّله له النار فلينظر اىل املتعّلمني فو الذى نفسى بيده ما من متعّلم خيتلف اىل باب العامل اَّّل كتب الّله له بكّل قدم عبادة سنة و بىن المن احّب ان ينظر اىل عتقاء الّله من  -(1)  16

 .(10بكّل قدم مدينة ىف اْلّنة و ميشى على اَّلرض و هى تستغفر له ... و شهدت املالئكه أنّه من عتقاء الّله من النار) منية املريد: 
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خواهد شد؛ گناهان زبانت، به باددهنده روزه تو است، 

 دهد.ات را هدر مىسبّ مؤمن، ايذا و آزار مؤمن، روزه

البتّه شرط صحّت روزه، همان ده چیزى است که مفطر 

است: خوردن، آشامیدن، سر به زير آب کردن، عمدا 

قى کردن، بقاى بر جنابت عمدى، جماع، دروغ بستن 

بر و امام، رساندن غبار ]غلیظ[ به حلق و به خدا، پیغم

 غیره.

شرط قبولى روزه را هم بايد بدانى تا فقیه شوى، با عمل 

کنى، اگر کسى يك فحش، سب و فقه، ضرر مىبى

 ايذاى مؤمنى کرد، تنها گرسنگى و تشنگى داشته است.

 عدم سازگارى حرامخوارى با عبادت

از شرايط قبولى روزه، خوردن حالل است. اوّل افطار، 

خورى حالل باشد. واى! اى که مىمواظب باش لقمه

 اگر شبهناك يا حرام باشد.
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داستانى نظرم آمد که سابقین چقدر مواظب بودند تا 

 زحمتشان در عبادت هدر نرود.

______________________________ 
اللّه من النار فلینظر  من احبّ ان ينظر الى عتقاء -(1)

الى المتعلّمین فو الذى نفسى بیده ما من متعلّم يختلف 

الى باب العالم الّا کتب اللّه له بكلّ قدم عبادة سنة و بنى 

اللّه له بكلّ قدم مدينة فى الجنّة و يمشى على االرض و 

هى تستغفر له ... و شهدت المالئكه أنّه من عتقاء اللّه من 

 (.10مريد: النار )منیة ال

 18ايمان، ص: 

 -يكى از علماى بزرگ نقل فرمود که در سابق، شصت

هفتاد سال قبل، در نجف اشرف دزدى در ايّام سال 

کرد؛ امّا اوّل ماه رمضان ديگر دزدى دزدى مى

گرفت؛ ولى به نان دزدى روزه کرد. روزه مىنمى

رفت. فاسق است؛ امّا ايمانكى دارد. اوّل افطار، نمى

صحن مقدّس على علیه السّالم اگر اهل علمى رد درب 
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شود افطارى به کرد که اگر مىشد، به او التماس مىمى

فرمود: من بدهید، من پول حالل ندارم. آن عالم مى

کرد؛ شد اين دزد بیچاره تا نصف شب افطار نمىگاه مى

داد و از مال دزدى هم چون کسى چیزى به او نمى

 کرد.ر نمىخورد و با آن افطانمى

پس کمتر از آن دزد نباشى، حواست به خودت باشد، 

لقمه حرام از گلويت پايین نرود. آدمى خیلى در خطر 

است. اين يك ساعت بعد از ظهر، شما در زحمت 

علم  -هستید، امید است مجلس مذاکره علم باشد

فقیه در دين بشويم.  -واجب؛ يعنى اصول و فروع

ستنش واجب باشد، شما هم گوينده، علمى بگويد که دان

علمى بشنويد که دانا شدنش واجب باشد. به شرطى که 

با کمال ادب و به قصد شنیدن و عمل کردن باشد. اين 

راه و روش علم را مداومت کنیم. خداوند به اهل علم 

 17فضیلتها داده است که باالتر از آن سراغ ندارم.

 
17  (1)-\i ... يَ ْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرجاٍت ...\E  :11جمادله. 

-\i ... َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َو الَِّذيَن َّل يَ ْعَلُموَن ...\E  :9زمر. 
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جسم تو را  وگرنه با قطع نظر از عقل و فهم، اين عبادتها

رساند، اگر عبادت با فهم و علم باشد، کارى به جايى نمى

 رساند.کند و انسان را به جايى مىمى

در اصول کافى، کتاب شريف عقل، مروى است که 

خدمت کشّاف حقايق امام جعفر بن محمّد امام صادق 

علیه السّالم نام شخصى به مدح برده شد و گفتند کثیر 

ست؛ اين شخص، روزها و شبها تا صبح الصّلوة و الصیام ا

 بیدار و سرگرم عبادت است.

حضرت فرمود: عقلش  18»فقال علیه السّالم: کیف عقله؟؛

 چگونه است از فهمش بگو«.

دانم«. امام داستانى برايش نقل فرمود تا گفت: »نمى

 میزان ارزش اشخاص به دستش بیايد.

______________________________ 
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ...  -(1)

 .11مجادله:  دَرَجاتٍ ...

 
 .26و  12/ 1اصول كاىف:  -(2)  18
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 ... هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ ... -

 .9زمر: 

 .26و  12/ 1اصول کافى:  -(2)

 19ايمان، ص: 

 عابد و اعتراض به نظام آفرينش

در زمان سلف، عابدى از عبّاد براى اينكه آمادگى براى 

اى عبادت داشته باشد از مردم کناره گرفت و در جزيره

از جزاير، تنها مشغول عبادت شد. از درختهاى میوه، 

شد. وقتى ملكى به اين عابد خوراکش تأمین مى

رد؛ ولى هیچ نگريست، ديد سالهاست متّصل عبادت دا

فرقى نكرده، آن ثوابى که بايد نصیبش بشود نشده در 

حالى که اين عبادتها بايد او را به مقام اولیاء اللّه برساند، 

 پس چه مانعى در کار است؟
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کوه ملك تعجّب کرد و گفت: خدايا! چگونه اين کوه

عمل، عابد را به جايى نرسانده؟! خدايا! سرّ اين مطلب 

 چیست؟

به ملك امر شد که او را امتحان کن. ملك به صورت 

انسانى نزد عابد آمد. چند ساعتى نزد عابد بود. عابد 

اى از بندگان پرسید تو کیستى؟ ملك گفت: بنده

جا افتاد و ديدم تو به ياد خدا خدايم. عبورم به اين

هستى خواستم در فكر خدا با تو شرکت کنم، تو چگونه 

 هستى؟

جا خداوند نعمت داده، اين جزيره نعابد گفت: اي

ها فراوان؛ ولى افسوس همیشه سبز و خرّم است؛ میوه

که خدا خرى ندارد که اين علفها را بخورد! حقّش اين 

بود که اين همه سبزى خشك نشود و از بین نرود! ملك 

فهمید که نقص از کجاست؛ ادراك، ضعیف و شعور، کم 

مشت خاك بیش است. عظمت و حكمت را ندانسته، دو 

کند امّا نیست، لذا به دستگاه خلقت اعتراض مى
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کند، اگر جايى فهمد که خدا منع فیض نمىنمى

کند نه اينكه اگر خر اقتضاى سبزى دارد، سبزش مى

دهد وگرنه علف نبايد بدهد. اين عابد، باشد، علف مى

خدا را به عظمت، اسما، صفات جمال و جاللش نشناخته، 

، رشد عقلى ندارد و اعمال و عبادتش کسى که چنین شد

 رساند.کم اثر است و او را به جايى نمى

تو بايد جورى شوى که بدانى خدا همیشه با تو است؛ 

صانع تو است: »موالى! موالى! انت الصانع و انا 

المصنوع«. راستى خودت را مصنوع خدا بدانى. ساخته 

کننده و اى. از روى يقین خدا را تربیتشده

دهنده بدانى. خداست که خوراك را به تو رشد

کند. رساند و آن را جزء بدنت و تبديل به خون مىمى

کشى به قدرت و معیّت قیومیّه اوست، هر نفسى که مى

در عین حال فوق و با همه است. اين معانى بايد برايت 

 روشن

 20ايمان، ص: 
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شد يك شود تا بتوانى از عباداتت بهره ببرى. اگر مى

داشتى، يك ماه رمضان دست از خودت بر مى ماه

من نكن، بگو خدا! خدا! اگر چنین شدى، رمضان، من

آخر ماه رمضان خواهى ديد خداوند چه نور ايمان، 

 يقین و معرفتى به تو خواهد داد.

رسد. بايد عالم پیدا آدمى تا زحمت نكشد، به جايى نمى

علم، عین کند و از علمش استفاده کند. عمل بى

عملى بود، به عكس نتیجه عملى است. اى کاش! بىبى

 دهد.مى

جا به شود از اينزنم؛ فرض کنید زيد بلند مىمثال مى

قصد حرم حضرت رضا علیه السّالم. جايى که عرش 

رحمان است، هرکس آنجا برود تا بهره ببرد، مانند کسى 

است که هزارهزار مرتبه حج و عمره انجام داده، يك 

شود کسى آنجا برود و چنین مقامى را تبه مىمیلیون مر

درك کند و لیكن اشخاصى هستند که به حرم حضرت 

رسند بلكه روند به يك میلیونم آن معنا هم نمىرضا مى
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ادبى گردند؛ در حرم حضرت، بىدست خالى برمى

که  -شوند، با پاى متعفّنکنند، مرتكب حرام مىمى

ر چنین حرم اسباب اذيّت و آزار ديگران است، د

حاضر  -شريفى که عطر حقیقى آن را احاطه کرده

 شوند.مى

بايد ادب کنى. چه کسى گفته است که بدون غسل، به 

جاست که حرم و حرم بیايى؟ غسل نكردنت از اين

جا دستگاه سلطنت الهى کاروانسرا برايت يكى است. اين

است: هر چه بتوانى بايد ظاهر و باطنت را لطیف 

سجد هم همین است. کسى که بین خانه نگهدارى. م

خدا و خودش تفاوت نگذارد، شعورش چیست؟ آى! 

گذارى، ادراك و شعورت خوب کسى که فرق نمى

شود. عباداتت هم تابع ادراك و شعورت معلوم مى

 باشد.مى

http://www.i20.ir/


36     www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

آيد اى که از تو مىمسجد نسبت به خدا دارد، آن اندازه

ار ظاهر که از نبايد مسامحه کنى. بگو خدايا! اين مقد

 دهم، تو هم باطن مرا درست فرما.آيد انجام مىمن مى

يا مثال مقابل قبر حضرت رضا علیه السّالم مالحظه کن که 

حضرت حاضر و ناظر است. چشم بیناى خداست. عظیم 

است. محیط است. خداى نكرده با زن اجنبیّه مس و 

تماس حاصل نشود. براى رسیدن به ضريح به يكديگر 

کنند آورند، اينان خیال مىسبند و فشار مىچمى

 حضرت آن طرف ضريح، حضور ندارد.

اينها شاهد قلّت عقل و ادراك است، شخص خیال 

کند امام يعنى اين پنجره و شباك. امام، روح کلّى مى

الهى است. همه جا حاضر است. امام مانند آفتاب است. 

 وقتى

 21ايمان، ص: 

تابد؛ سنگ، آب، خاك، ا مىتابد، همه جآفتاب که مى

آهن، در و ديوار و از آن جمله، جايى که آينه هست، 
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پرسند کجا بیشتر آفتاب تأللؤ دارد؛ روى از شما مى

سنگ يا آينه و بلور؟ بال شك جايى که روى آينه و بلور 

 تابد، تأللؤ آن چندين برابر است.مى

ط روح کلّى الهى؛ يعنى امام، به تمام عوالم هستى محی

دهند لیكن آن قطعه زمین که است. همه جا افاضه مى

بدن مبارك امام آنجاست، عینا مثل جايى است که 

قطعه بلور است. در حرمش صد درجه بیشتر افاضه است. 

 توجّه آقا آنجا زيادتر است.

ريزد، کند؛ لغزشهايت را مىاآلن نور امام تو را پاك مى

 گردى؟مند مىچقدر بهره

دفعه ريايى در عقل و معرفت باشد، نكند يك ولى اگر با

 شود.کار بیايد که در اين صورت، همه چیز خراب مى

 جهالت و دفع فاسد به افسد

خواهد نهى از منكر بكند، چند منكر وقتى که جاهل مى

ايد که پنج نفر به نماز که شنیدهآورد؛ چنانبجا مى
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 ايستاده بودند، يكى از آنان آب دهان در مسجد

انداخت و فعل مكروهى را مرتكب شد، کسى که 

پهلويش بود در حال نماز گفت: چرا آب دهان در 

مسجد انداختى؟ سوّمى به او گفت: بنده خدا چرا در 

نماز حرف زدى، نمازت باطل شد. چهارمى گفت: نماز 

هر دوى شما باطل شد. پنجمى گفت: الحمد للّه که من 

 هیچ حرف نزدم.

ى از منكرى بكند، در ضمن، فحش خواهد نهشخصى مى

کند، اين دهد و آبروى مؤمنى را ريخته و سبّ مىمى

خود منكراتى است که مرتكب شده است و به خیالش 

نهى از منكر کرده است؛ مثال کسى ايستاده و رو به قبله 

گويد: آى سگ! چرا چنین کند، به او مىبول مى

داند نمىگويى؟ شايد او طور مىکنى؟ از کجا اينمى

 که اين طرف قبله است.

 گناه او مشكوك و گناه تو قطعى است.
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جا گويند: پدر سگ! اينبعضى جاهلها به طرف مى

شود، عالوه بر خود طرف، پدرش صاحب حق مى

تواند فرداى قیامت تو را در محكمه عدل الهى مى

محاکمه کند که چرا به من نسبت سگ دادى، عالوه بر 

 داده شده و حقّ تعزير دارد. نسبتى که به طرف

 22ايمان، ص: 

امیدوارم مجلس ما مجلس علم شود و دانشى بر دانش 

دينى ما افزوده گردد. نشانه دانش، خشوع و نشانه جهل، 

تر است، مغرورتر است و هر غرور است. هرکس جاهل

 تر؛ زيرا:کس داناتر است، شكسته

 19.... إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ ...

شناخت، يقین بدانید دلش هرکس خدا را به عظمت 

همیشه دلهره دارد. آيا در مدّت عمرم، عملى که قابل 

اين درگاه باشد، از من سرزده؟ کسى که خدا را 

 
 .28فاطر:  -(1)  19
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نهايت او، همیشه شرمسار شناخت، به خاطر نعمت بى

 است.

چگونه سر ز خجالت 

 برآورم بر دوست
 

که خدمتى بسزا 

 20برنیامد از دستم

 

قدر روى پاهاى رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله آن

خود ايستاد که پاهاى مبارکش ورم کرد. در پاسخ عايشه 

ها براى چیست؟ مگر شما آمرزيده که پرسید اين ناله

 22فرمود: »آيا بنده سپاسگزار نباشم«. 21شده خدا نیستید؟

نهايت خدا را نشناختند در کسانى که در دنیا نعمتهاى بى

روايت دارد که فرداى قیامت از خجالت تا چهل سال 

شناسند و اندازند؛ چون آنجا مىسرها را به زير مى

اند. در محضر فهمند که چقدر کفران نعمت ورزيدهمى

اند، پس ربّ العالمین چه جنايتها و خیانتها مرتكب شده

 
 .305ديوان حافظ:  -(2)  20
21  (3)-\i ... َر َم ِمْن َذنِْبَك َو ما تََأخَّ  .2فتح:  E\لَِيْغِفَر َلَك اللَّهُ ما تَ َقدَّ
 .(95/ 2؛ اصول كاىف: 711/ 1أ فال اكون عبدا شكورا) سفينة البحار:  -(4)  22
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ناهانت و از کفران نعمتهايت شرمسار باش، تا حاال از گ

بتوانى در اين ماه مبارك، استغاثه کن. بشارت چنین 

دار را دعاى مستجابى است. من که رسیده که روزه

دارانیم. جرأت ندارم بگويم روزه دارم؛ بلى شبیه روزه

خدايا! پیغمبرت به ما وعده داده، خدايا! دعاى مستجاب 

ه اهل معرفت گرديم، تو موفّقمان ما را اين قرار ده ک

 گردان.

______________________________ 
 .28فاطر:  -(1)

 .305ديوان حافظ:  -(2)

فتح:  لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ ... -(3)

2. 

؛ 711/ 1أ فال اکون عبدا شكورا )سفینة البحار:  -(4)

 (.95 /2اصول کافى: 

 23ايمان، ص: 
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 گفتار دوّم: فضیلت تعلیم و آموختن علم

وَ الْعَصْرِ* إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا 

 23.الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ

ته طلیعه صحبت ما اين بود که بايد در اين ماه روز گذش

مبارك، بهره عظیمى إن شاء اللّه برده شود از اين يك 

شود، براى گوينده و ساعتى که زحمتى کشیده مى

شنونده هر دو زحمت است؛ گاهى انسان صحبتهايى را 

آيد؛ مانند قصّه و شنود، نفس خوشش مىکه مى

میل و سخت است. خبرهاى دنیا؛ امّا موعظه برخالف 

مجلس ما إن شاء اللّه مجلس مذاکره علم شود؛ گوينده 

از علوم قرآن و آل محمّد علیهم السّالم بگويد، شنونده 

هم به قصد فهمیدن بشنود و ياد بگیرد و آنچه عمل 

کردنى است به آن عمل کند. پیغمبرشناس و با ايمان 

را گردد. راه و روش حالل و حرام را بداند. آفات نفس 

 بشناسد. آفات اعمال را بفهمد.

 
 .3 -1عصر:  -(1)  23
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 حكايتى جالب از امام زين العابدين علیه السّالم

مروى است که يك نفر صبحگاه منزل آقا امام زين 

العابدين علیه السّالم مشرّف شد. آقا پرسید به چه منظور 

ام تا از اى؟ گفت: آمدهجا آمدهاين هنگام به اين

 حديث شما بهره

______________________________ 
 .3 -1عصر:  -(1)

 24ايمان، ص: 

ببرم. حضرت فرمود: »به تو بشارت بدهم که مالئكه زير 

 اند«.پاى تو بالهاى خود را پهن کرده

کثیر بن قیس گويد: »روزى هنگام شام منزل ابو درداء 

بودم. عربى وارد شد. ابو درداء از او پرسید کیستى؟ 

ام براى اينكه باخبر شام آمدهگفت: از مدينه پیاده به 

شدم که تو از لبهاى پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله حديث 

دهد که خودم از اى. ابو درداء بشارتش مىشنیده
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رسول خدا شنیدم که هرکس براى طلب علم حرکت 

 کنند«.کند، مالئكه بالهايشان را زير پاى او پهن مى

 ادبىکیفر بى

انگیزى از شهید ثانى در شگفتبه اين مناسبت، داستان 

فرمايد: »روزى چند نفر از شود. وى مىجا نقل مىاين

خواستند اهل فهم شوند، طالبین علم؛ آنانى که مى

مبطالت اعمال و آفات نفس را بفهمند و دينشان را 

خواستند بروند نزد محدّثى و در درست کنند، مى

ند: تند اش استماع حديث کنند. دير شده بود. گفتخانه

برويم که موقع بحث دير شده است. يك نفر کم 

خبر، از روى تمسخر گفت: آقايان ظرفیّت و جاهل بى

خیلى تند نرويد، بال مالئكه را ناراحت نكنید! تا اين 

حرف را زد، سر جايش خشك شد و ديگر نتوانست قدم 

از قدم بردارد و تا آخر عمر، دو پايش خشك گرديد؛ 

بیا محمّد صلّى اللّه علیه و آله را به زيرا حديث خاتم ان

 تمسخر گرفت«.
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 حديث امام سجاد علیه السّالم و گستاخى ضمرة بن ضرار

حديث ديگر هم شنیدنى است. روزى در مجلس امام 

 سجّاد علیه السّالم جمعى بودند.

ايم تا شما حديثى بفرمايید. حضرت گفتند: ما آمده

ند. از آن جمله دانست در مجلس از منافقین هستمى

ضمرة بن ضرار بود که ايمان و خشوع قلب نداشت. 

 حضرت فرمود:

گويند بخل »چه کنیم اگر ساکت شويم و نگويیم، مى

ترسیم کرد و علمش را آشكار نكرد، اگر هم بگويیم مى

 گويم«.استهزا کنند؛ ولى مى

حضرت حديثى ذکر فرمود: »جدّم خاتم انبیا فرموده 

 رد،میاست: هرکس مى

 25ايمان، ص: 

روحش باالى نعش اوست )در غسّالخانه باالى بدن است؛ 

کند و در تابوت باالى تابوت است( رو به اهلش مى
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گويد: اى اهل من! تو مثل من گول دنیا را نخور. مى

ديديد پدر بدبختتان گول خورد. اين همه جان کند و 

 خواهد در سوراخ گور برود. اين هوسها فايدهحاال مى

ندارد. از حالل و حرام جمع کردم و آنجا بايد من 

حساب پس بدهم و ديگران کیفش را بكنند. شما حرص 

 24نزنید. از حرام فرار کنید«.

وقتى حضرت اين را فرمود، ضمره جاهل، استهزا کرد و 

زند خوب از روى سخريّه گفت: »اگر مرده حرف مى

 برند، فرار کند!«.است از دوش آنانى که او را مى

حضرت ساکت شد. ضمره بدبخت برخاست و رفت. 

چند روزى گذشت. روزى ابو حمزه ثمالى از خانه 

م بیايد، در اثناى راه درآمد که نزد امام سجّاد علیه السّال

يكى از دوستانش به او خبر داد که ضمره مرد. خودش 

 شود.کند گفتم بروم ببینم چه مىنقل مى

 
ا اهلى و ولدى َّل تغرّنكم اْليوة الدنيا كما غّرت ىب مجعت من حله و غْي حله فاملهناء لغْيى و الوزر علّى) حبار األنوار: اذا مات املرء رفرف روحه فوق نعشه مث يقول: ي -(1)  24

 .، با اندك اختالف(260 -259و  161/ 6
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خواستند به خاك اش را مىوقتى رسیدم که جنازه

بینم. به بهانه بسپارند. گفتم بروم نزديك ببینم چه مى

خواهم صورتش را به خاك بگذارم داخل اينكه من مى

شدم، به خداى واحد قسم! ديدم لبهايش گورش 

گويد: ويل لك! ويل لك؛ واى بر تو اى جنبد و مىمى

 گفت رسیدى.ضمره! ديدى به آنچه امام مى

در آن حال، من لرزيدم و نتوانستم قرار بگیرم، زود از 

گورش بیرون آمده خدمت امام سجّاد علیه السّالم 

کرد، ه مىرسیدم و گفتم آقا آن کسى که آن روز سخريّ

گفت: اى بدبخت! مرد و خودم به گوشم شنیدم که مى

گفت حق و صدق بود واى بر تو! ديدى آنچه امام مى

 و به آن رسیدى.

 معناى ايمان و لزوم حفظ آن

مجلس، مذاکره علم است. امروز آيه محكمى از 

محكمات قرآن مجید که اصل اصیل و قطعى و معتدل 
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کنم. از آيات محكمه الهى که اصال است تقديم شما مى

 احتمال

______________________________ 
اذا مات المرء رفرف روحه فوق نعشه ثم يقول: يا  -(1)

دنیا کما غرّت بى اهلى و ولدى ال تغرّنكم الحیوة ال

جمعت من حله و غیر حله فالمهناء لغیرى و الوزر علىّ 

 ، با اندك اختالف(.260 -259و  161/ 6)بحار األنوار: 

 26ايمان، ص: 

خالف در داللت آن نیست و تشابهى ندارد و آن سوره 

 »و العصر« است.

»وَ  خورد:از بس مطلب مهمّ است خداوند قسم مى

خواهد باشد. در هر مقامى و رکه مى. بشر هالْعَصْرِ«

منصبى؛ سیاه و سفید، ترك و روم، عرب و عجم، قديم و 

جديد، گذشته و آينده، جنس انسان در زيانكارى است 

 مگر کسى که دو چیز را دارا باشد:
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»ايمان« و »عمل صالح«. اين دوتاست که انسان را از 

آورد. طالب سعادت و آسايش، زيانكارى بیرون مى

لب دنیا و آخرت، هرکه هست بايد آن را در ايمان و طا

عمل صالح بیابد. فهرست آيات قرآن را بنگريد، از صد 

 فرمايد:متجاوز است که خداوند مى

 25؛... آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِيَّةِ

مؤمن با عمل صالح است؛ چنانچه شرّ البريّه کفّارند که 

وزخ براى آنان است؛ چنانچه بهشت براى افرادى د

 است که خیر البريّه شدند.

بايد اوّل بفهمیم »ايمان« چیست؟ دوّم اينكه ببینیم آيا 

 ايمان در ما هست يا نه.

رويم. بر خودمان اين ايمانى داريم يا با دست خالى مى

مطالب را پیاده کنیم. سوّم آنكه در چه حدّى از ايمان 

يمانى که به آن اطمینان است يا در معرض خطر هستیم. ا

 باشد.مى

 
 .7بّينه:  -(1)  25
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کنند حديثى براى کسانى که مغرورند و خیال مى

 کنم:ايمانى دارند، عرض مى

در اصول کافى از حضرت صادق علیه السّالم مروى 

از خواصّ اصحاب و  -است که حضرت به ابى بصیر

 ترين مراتب ايمان به دستفرمايد: »پستمى -شیعیانش

 26شماست، بترسید از اينكه از دست شما رها شود«.

از بین رفتن ايمان در کار است. ايمان ضعیف و کم، در 

خطر است. سعى کنید آن را زياد کنید. امروز در بحث 

گويم تا میزان اش را مىايمان، بنده مرتبه نازله و عالیه

به دست بیايد و هرکس جاى خودش را در میان مراتب 

 بد.ايمان بیا

شمارى دارد، اگر بخواهند هر چیزى که مراتب بى

يابند. آنچه تفهیم کنند مرتبه اوّل و آخرش را درمى

شود. از زبان نشانه بودن ايمان است که از آن کمتر نمى

 روايت

 
 .(52/ 2و اّّنا متسكتم بأدّن اَّلسالم فإيّاكم ان ينفلت من أيديكم) اصول كاىف:  -(2)  26
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______________________________ 
 .7بیّنه:  -(1)

من و انّما تمسكتم بأدنى االسالم فإيّاکم ان ينفلت  -(2)

 (.52/ 2أيديكم )اصول کافى: 

 27ايمان، ص: 

بشنويم: »هرکس کار نیكش او را شاد و گناهش او را 

 27ناراحت کرد، مؤمن است«.

شود در دل، خبرى هست. ايمان به غیبى معلوم مى

داند ثواب و عقابى در کار هست. سیلى به هست. مى

اى گفتى و هتك ات يا ديگرى، کلمهکسى زدى، به بچّه

شوى که فردا عرضى کردى، پشت سرش ناراحت مى

چه جواب دهم يا اللّه! تا حالل بودى نطلبى راحت 

ولى اگر خداى نكرده شوى، اين نشانه ايمان است؛ نمى

کنى، مگر من باکى ندارى، گناه کردى، قلدرى هم مى

 
 .(35/ 8قال رسول الّله صّلى الّله عليه و آله: من سرته حسنته و سائته سيئته فهو مؤمن) حبار األنوار:  -(1)  27
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شود در دل خبرى ام؟ بدان که معلوم مىچه کرده

 نیست.

تر عرض کنم. در فارسى »ايمان«، مطلب را روشن

گرايیدن، گروش و گرويدن است. اگر بخواهید آن را 

آدم در الفاظ ديگر پیاده کنید ايمان، دانستن تنها نیست. 

اگر خدا را شناخت، آخرت را شناخت، صرف شناختن 

يا محبّت تنها ايمان نیست بلكه ايمان، چسبیدن، خاشع 

 شدن، ذلیل شدن در برابر محبوب، معبود و ربّ است.

شود با پدر و مادر چگونه است؟ تا بچّه وقتى متولّد مى

چند سال اوّل، ايمانى ندارد جز به پستان مادر؛ زيرا رفع 

بیند. ربّ و غیر از آن ش را تنها از پستان مادر مىحاجت

داند. هرچه به او بگويند جز هر چه باشد چیزى نمى

پستان، چیزهاى ديگر هم هست، کار پستان را شیر گاو، 

دهد، شیر خشك و بعضى چیزهاى ديگر هم انجام مى

بیند رفع آيد، مىفهمد تا اينكه باالتر مىهیچ نمى

شود. رفع سرما و ديگر هم مى حوايج به خوراکیهاى
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شود. اين گرما به چیزهاى ديگر و به اسباب ديگر نیز مى

 بیند.اسباب را در دست پدر مى

هشت ساله کارکن، جز پدر کسى را  -بچّه هفت

شناسد. ايمان به هیچ موجودى جز پدر ندارد. نمى

تملّق و دعاى حقیقى او نسبت به پدر است. خوراك، 

 بیند.از پدر مى پوشاك و مسكن را

به سنّ عقل که رسید، موقع تابش نور توحید و ايمان به 

غیب و رفع اشتباهات دوران کودکى است. تاکنون 

ايمان به غیر خدا داشت و اعتراضى هم به او نبود؛ ولى 

اى که تا سن پانزده سالگى در اشتباه بودى، ربّ آى بچّه

 استغفر -ديدىخود را مادر و سپس پدر مى

______________________________ 
قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله: من سرته  -(1)

 (.35/ 8حسنته و سائته سیئته فهو مؤمن )بحار األنوار: 

 28ايمان، ص: 

http://www.i20.ir/


54     www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

پدر به کى محتاج است، مادرت هم محتاج است.  -اللّه

ديدى، حاال قبال زرق و برق خانه و زندگى را از پدر مى

بايد بفهمى خدا! خدا! ايمان از پدر کنده بشود و به 

سیرى من از خدا، سیرابى من  28خداى عالم بسته شود.

هم از خداست. خدا اگر خواست من سیر شوم، وسايل 

فرمايد. خدا نخواهد، پدر هم درست مىو اسباب آن را 

و مادر و ديگران، همه خوراکیها را هم آماده کنند، 

 شوم.هرگز سیر نمى

 حكايت معاويه و عبد الملك

اند که رسول خدا به نوشته -علیه الهاويه -درباره معاويه

دنبال او فرستاد تا چیزى بنويسد. به فرستاده پیغمبر 

 پیغمبر هم فرمود: خورم وگفت بگو خوراك مى

 29»ال اشبع اللّه بطنه«.

 »خداوند شكم او را سیر نكند«.

 
28  (1)-\i  َِو الَِّذي ُهَو يُْطِعُمِِن َو َيْسِقنِي* َو ِإذا َمرِْضُت فَ ُهَو َيْشِفني\E  :80 -79شعراء. 
 .248/ 22حبار األنوار:  -(2)  29
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طورى که وقتى سفره باليى به جانش افتاد به

شد ولى سیر خورد که خسته مىقدر مىانداختند آنمى

کند، تا کنى غذا تو را سیر مىشد. شما خیال مىنمى

 کنى آب تو را سیرابخدا چه خواهد، يا خیال مى

 کند، تا خدا چه خواهد.مى

کشد؛ مانند عبد شود که همین آب انسان را مىگاه مى

الملك بدبخت که خلیفه مسلمین و با چه قدرتى بود؛ 

امّا در آخر عمر پس از آنكه مصعب را کشته و فاتح شد، 

باليى به جانش افتاد. طبیب مخصوصش به او گفت اگر 

ت معیّن شوى، تا مدّيك قطره آب بخورى کشته مى

نبايد آب بخورى. خلیفه چند ساعتى صبر کرد ولى به 

 قدرى تشنه شد که ديگر طاقت نیاورد و گفت:

 »اسقونى ريا و ان کان فیه نفسى«:

 »آبم بدهید هرچند جانم هم برود«.

کند شود. آتش عطش چه مىخدا که بخواهد چنین مى

 طور شد،تا باألخره همین
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______________________________ 
وَ الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِینِ* وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ  -(1)

 .80 -79شعراء:  يَشْفِینِ

 .248/ 22بحار األنوار:  -(2)

 29ايمان، ص: 

خلیفه آب خورد و مرد. آبى که سبب حیات است، سبب 

مرگ او شد پس تا خدا چه خواهد و مصلحت او چه 

 باشد.

د الملك مروان، هشتاد مرغ به انواع سلیمان بن عب

خورد و کردند و او همه را مىمختلف سرخ مى

گاهى از گفت: »خسته شدم ولى سیر نشدم«. صبحمى

حمام بیرون آمده بود، پرسید ناشتا چه داريد؟ گفتند: 

اکنون دل و ايم براى نهار. گفت: همسه گوسفند کشته

اند ید. نوشتهجگر و هرچه داريد بیاوريد و زود سرخ کن

خلیفه گفت من طاقت ندارم تا صبر کنم غذا سرخ شود، 

سوخت با سر داغ در حالى که دستش مىپخته و داغنیم
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خورد و فرياد کند و مىآستین گوشتهاى داغ را مى

 زد از داغى آن؛ ولى آتش گرسنگى غالب بود.مى

از اين بدتر آن نفوسى که اسباب را مستقل دانسته و 

کنار شمردند، ايمانشان به اسباب رفته است.  خداى را

تر بگويم: حلّال مشكالت پول است، ثروت داشته صريح

باشد، همه چیز دارد. آى کافر و مشرك! آيا پول 

بیند هرکس پولدار است کارکن است يا خدا؟ چون مى

خورد، تواند پارك بخرد و چه کارها بكند، گول مىمى

 افتد.ن در مال مىکند و ايماخدا را فراموش مى

رب و خدا و ايمانش مال شد، پناه بر خدا! اگر اين مال 

شود و اگر کم شد، خدايش از زياد شد، خوشحال مى

اش را مال کفش رفته است. بدبخت کسى که همه کاره

آيد؛ کند. بعضى، از اين حرفها بدشان مىخیال مى

چون عیب محبوبشان را آشكار و خدايشان را رسوا 

م. آى کسى که مال دنیا به جاى على در دلت جا کنمى

کرده است، به جاى اينكه خدا باشد، آخرت باشد، مال 
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اى. بدان، چه و جاه را دادرس خود خیال کرده

که مال، و بالشان شد و کارى  30ثروتمندهاى روزگار

 برايشان نكرد.

 ارزش بودن ثروتبى

در کتاب مستطرف نوشته است وقتى در مصر صندوقى 

 اخیرا هم -به دست آمد

______________________________ 
 -28حاقّه:  عَنِّي مالِیَهْ* هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِیَهْ ما أَغْنى -(1)

29. 

 30ايمان، ص: 

کشفیّات عجیبى از پنج هزار سال قبل و بیشتر به دست 

صندوقى کشف شد، آن را باز کردند ديدند  -آمده

جنازه ملكه يمن است و صندوقى پر از جواهرات 

ملوکانه است و همراه جنازه و جواهرات، لوحى است. 

خطشناسان را آوردند آن را خواندند. نوشته بود: من 

 
30  (1)-\i  َْعِنِّ مالَِيْه* َهَلَك َعِنِّ ُسْلطانَِيهْ  ىن ما َأغ\E  :29 -28حاّقه. 
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انید در يمن قحطى شد فالن نام، ملكه يمن هستم. بد

)پناه بر خدا از وقتى که خدا بخواهد اين بشر را تنبیه 

اش مال و جاه کارکن است( کند تا خیال نكند همه

تمام مردم يمن را به جستجو فرستادم و تمام جواهراتم 

را دادم، من که ملكه بودم يك قرص نان به دستم نیامد 

مردم، اين تا از گرسنگى نمیرم لذا وصیّت کردم وقتى 

جواهرات را همراهم در صندوقى بگذارند و دفن کنند 

کند. آيا تا بعدها مردم بفهمند که پول و مقام کار نمى

تواند مرگ را رد و مرض را عالج نمايد اگر پول مى

خدا نخواهد. بگو خود آقايان دکترها چگونه مرگ را 

 اش خدا و خداست.کنند، پس همهعالج مى

 بر خداوند لزوم توکّل کامل

که  -امام صادق علیه السّالم به عیادت يكى از اصحاب

رفتند. احوالش را پرسیدند.  -در حال احتضار بود

بیچاره ضعیف االيمان بود، گفت: يا بن رسول اللّه! هیچ 
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اى ندارم جز غصّه چند دخترى که دارم، پس از غصّه

 آيد؟من چه بر سرشان مى

کسى که امیدوارى حضرت به او فرمود: »به همان 

کارهاى نیكت را دوچندان نموده و گناهانت را پاك 

کند، به همان کس براى دخترانت امیدوار باش و 

 31دخترانت را هم به او بسپار«.

کوه گويى و امیدوارى خداوند کوهاگر راست مى

گناهانت را از دوشت بردارد، بار اوالدت را هم به او 

ات اى؟ وظیفهرهواگذار، آيا تو رب هستى؟ چكا

اى بیش نبودى پس او را پذيرايى از اوالد بود، واسطه

 اش با او است.که او را آفريده بسپار، ارادهبه همان

وقت غصّه جا چه کسى اداره کرد؟ هیچخودت را تا اين

 نخور. سبب را کارکن نبین. اى

______________________________ 
ك و محو سیئاتك الذى ترجوه لتضعیف حسنات -(1)

 
 .(431/ 1؛ مستدرك سفينة البحار: 146/ 5الذى ترجوه لتضعيف حسناتك و حمو سيئاتك فارجه َّلصالح حال بناتك) حبار األنوار:  -(1)  31
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؛ 146/ 5فارجه الصالح حال بناتك )بحار األنوار: 

 (.431/ 1مستدرك سفینة البحار: 

 31ايمان، ص: 

مسلمانان! توحید افعالى خود را درست کنید. ايمانتان 

را به خداى خود قوى کنید. اسباب را مستقل ندانید. 

تان نباشد. ديگر ديگر میل شما به پول و حقوق ماهیانه

 ل شما خدا باشد.می

که دلگرمى و اعتمادت اين طرف است، از آن مادامى

اش اين است که ايمان شما به طرف خالى است، نشانه

پول است يا خدا، اگر پول گم شد، يا در ضرر شد، يا 

آن را دزد برد، حالت چطور است؟ اگر روزى به کسى 

ناسزا گفتى و بعد ناراحت شدى و با تأسّف گفتى: 

 دا کردم، خدا را از خود ناراضى کردم.معصیت خ

شود پولت گم شده براى تو جاست که معلوم مىاين

تر است يا دين و ايمانت کم شود. به خاطر اين سخت
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است که پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود: »يا 

 32على! تو يعسوب مؤمنینى. مال، يعسوب کفّار است«.

امیر الفاسقین است. اين على، امیر المؤمنین و مال، 

مطالب را بايد روى خودمان پیاده کنیم. اين میزان 

تر است يا گناهى است. اگر مالم گم شود نزد من سخت

 که از من سرزند.

 پريشانى به خاطر فوت نماز شب

نويسد: چند نفر اهل علم نزد استاد در لئالى األخبار مى

استاد مانند  حاضر شدند تا از او استفاده کنند. ديدند

ها وضع پريشانى دارد. پرسیدند چه شده، زدهمصیبت

 خدا صبر دهد. چه کسى مرده؟ عزاى چه کسى است؟

استاد گفت: چه بگويم. ديشب تا اذان صبح خوابم برد 

 و نماز شب از من فوت شد.

 
 .313/ 2الغدير:  -(1)  32
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خوانان، قافله رفت. ديشب قافله سحرخیزان، نماز شب

ا خواندم و ادا از استغفارکنان رفتند و من بدبخت قض

 شود؟کفم رفت. مصیبتى از اين بدتر مى

جا چون ايمان آن طرف است، زيان آن طرف را اين

سازد؛ نظیر آن بزرگى که نماز جماعت عشا از مهم مى

کفش رفته بود، چقدر ناراحت بود، چون ايمانش به نماز 

 و

______________________________ 
 .313/ 2الغدير:  -(1)

 32ايمان، ص: 

آخرت است. محروم کسى است که در اين ماه رمضان 

 33بهره بماند.بى

خالصه عرض ما اين شد که اگر کسى بخواهد ببیند 

ايمان دارد يا نه، اگر گناهى از او سرزد و ناراحت شد، 

 
 .(356/ 96فاّن الشقى من حرم غفران الّله ىف هذا الشهر العظيم) حبار األنوار:  -(1)  33
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او مؤمن است، مثل زيان به مال و مرگ اوالد، دينش 

 تر از مردن اوالد است.اگر صدمه ببیند نزد او سخت

در آخر شعبان که رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله آن 

رباره ماه مبارك رمضان انشا فرمود، در خطبه غرّا را د

 آخر روايت دارد که حضرت علىّ بن ابى طالب گفت:

»اى رسول خدا! افضل اعمال در اين ماه رمضان 

 چیست؟«.

پرهیز از  34پیامبر فرمود: »الورع عن محارم اللّه؛

 گناهان«.

وقت پیغمبر به على علیه السّالم بشارت داد که »در آن

تر از که شقى -ترين افراد خلق، شقىاين ماه رمضان

شكافد، محاسنت فرقت را مى -کننده ناقه صالح استپى

 کند و گريه کرد«.را از خون سرت خضاب مى

 
 .358/ 96حبار األنوار:  -(2)  34
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على علیه السّالم پرسید: »اى رسول خدا!: ذلك فى 

سالمة من دينى؟؛ آيا در آن هنگام، دين من سالمت 

 است؟«.

بدتر از سال  بعضى از مردم هستند که امسال آنان

تر شده است هر شان است؛ ايمانشان ضعیفگذشته

فردى حساب خودش را برسد. نكند ايمان به پول، 

رياست، جاه، مقام، شهرت و غیره باشد و ما سوى اللّه 

حتّى تخیّالت ايمان به خیاالت بیشتر باشد از ايمان به 

 خدا.

اگر گناهى از تو سرزد و باکى نداشتى، بدان ايمان 

ست؛ چنانچه شادى از کارهاى نیك، نشانه ايمان است. نی

هروقت موفّق به خیرى شدى، خوشحال باش که خدا 

گیرد ولى موفّقت داشته، همسن و سال تو روزه نمى

خدا تو را موفّق داشت به روزه پس خوشحال باش؛ مثل 

کسى که به او بشارت دهند زمینى که مترى يك تومان 
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ومان شده، تو هم اوّل خريدى، اکنون مترى هزار ت

 افطار خوشحال باش. شكر خداى را که توفیق

______________________________ 
فانّ الشقى من حرم غفران اللّه فى هذا الشهر  -(1)

 (.356/ 96العظیم )بحار األنوار: 

 .358/ 96بحار األنوار:  -(2)

 33ايمان، ص: 

وى. داد و سالمتى داد، به طاعت خدا بايد خوش ش

نمازى خواندى، سجده شكر کن که اين سر پرگناهم را 

به درگاهت به خاك گذاردم، نه اينكه فخر و مباهات 

کنى، شادى به طاعت و نعمت خدا غیر از فخر و عجب 

 و غیره است.

ام چطور باز خداوند توفیقم من با اين جهل و خرابى

داد، مهلتم داد و ماه رمضان را درك کردم، روزها شبیه 

ام. هروقت داران شدهزندهداران و شبها شبیه شبروزه

توفیق يا فتى و مالى در راه خدا دادى، دستت را ببوس، 
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بگو الهى! شكر، اين دست پرگناهم را تو مجراى خیر 

از کسى که مالى  -نعوذ باللّه -قرار دادى. دلت شاد باشد

 دهد و ناراحت شود.

ى هاشم مانند دين سالم باشد، هرچه پیش آيد. قمر بن

پدرش على علیه السّالم از سالمتى دينش سخن 

گويد. وقتى دست راستش را انداختند، شوخى مى

نیست، اگر مختصر پوست بدنت خراش و شكاف بخورد، 

چه حالى دارى، عالوه بر گوشت و رگ، استخوان 

دانم با چه ضربتى و با چه قوّتى دست را شكست، نمى

 ت که فرمود:دشمن دست راست او را انداخ

  و اللّه ان قطعتم يمینى
انّى احامى ابدا عن 

 دينى

و عن امام صادق 

 الیقین
 

نجل النبىّ الطاهر 

 35األمین

 

 
 .40/ 45حبار األنوار:  -(1)  35
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»دست راستم را انداختید، ولى من دست از حمايت 

 دارم ...«.دينم برنمى

دست از بدن جدا شده؛ اما از دامان حسین جدا نشده؛ 

يعنى اگر دستم افتاده ولى دل با حسین است، با خداى 

توانم امام حسین است؛ هنوز دست ديگر دارم و مى

 حسین را يارى کنم ....

______________________________ 
 .40/ 45بحار األنوار:  -(1)

 34ايمان، ص: 

 مید الزمه ايمانگفتار سوّم: بیم و ا

وَ الْعَصْرِ* إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا 

 الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ.

 36»ايمان« يعنى آنچه موجب امن است بعد از مرگ.

اى نباشد. مرتبه نازله ايمان را هیچ اضطراب و دلهره

 
36  (1)-\i  َأُولِئَك ََلُُم اأْلَْمُن َو ُهْم ُمْهَتُدون ...\E  :82انعام. 
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شود، اش امروز گفته مىديروز ذکر کردم. مرتبه عالیه

 بعد هر فردى اين مطالب را با خودش بسنجد.

مرتبه اعالى ايمان را نیز بايد از سلطان مؤمنین پرسید. 

به تصريح رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله امیر بر جمیع 

لى علیه السّالم است. خلق که براى يكديگر مؤمنین، ع

گذارند معلوم است که میزان درستى ندارند؛ لقب مى

دهند حتما ولى خدا و رسول اگر لقبى به کسى مى

 مناسبتى در کار و عین واقع است.

لقب اختصاصى »امیر المؤمنین« براى علىّ بن ابى 

 طالب است و حرام است به غیر على علیه السّالم امیر

و  37المؤمنین بگويند. اصل ايمان، على علیه السّالم است

اى از ايمان دارد. مرتبه عالى هرکه پیرو على است، بهره

 ايمان را از على علیه السّالم بپرسیم.

فرمايد: حضرت در صفات متّقین )خطبه همام( مى

 رسد که هرگاه»ايمان به جايى مى

 
 .الط ْلمى و دمى) دعاى ندبه(و اَّلميان خمالط ْلمك و دمك كما خ -(2)  37
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______________________________ 
 .82انعام:  ... أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ -(1)

و االيمان مخالط لحمك و دمك کما خالط لحمى  -(2)

 و دمى )دعاى ندبه(.

 35ايمان، ص: 

شود، از ترس سختى انتقام، برايش خوف پیدا مى

خواهد قالب تهى کند. هروقت هم ياد ثواب و لطف مى

خواهد گنجد و مىبدن نمىکند، از شوق در خدا مى

قالب خالى کند؛ ولى اجل مقدّر الهى او را نگه داشته تا 

 38از بیم و امید تلف نشود«.

در اصول کافى و نهج البالغه است که از آقا على علیه 

 السّالم پرسیدند »ايمان« چیست؟

 
 .(184الم: خ لو َّل اَّلجل اّلذي كتب الّله عليهم مل تستقر ارواحهم ىف اجسادهم طرفة عني شوقا اىل الثواب و خوفا من العقاب) هنج البالغه فيض اَّلس -(1)  38
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فرمود: »ايمان، چهار ستون دارد )على أربع دعائم(، اگر 

يكى از آنها نباشد، ناتمام است، اگر هر چهارتا باشد، 

 ايمان راستى و درستى است:

ايمان،  چهار ستون 39»الصبر و الیقین و العدل و الجهاد«.

باشد يكى از آنها »صبر« است که رکن اعظم ايمان مى

فرمايد: و در روايت ديگر، خود آقا على علیه السّالم مى

بدن  40»صبر از ايمان، مانند سر نسبت به بدن است«.

سر، مردار است، بايد آن را در خاك دفن کرد، بى

مؤمن اگر صبر ندارد، ايمان قلبى ندارد، بايد صابر شود 

 اين ستون محكم، ايمانش را نگهدارد. تا

آدمى تا بچّه است، ظرفش کوچك است، وقتى بزرگ 

 شد، بايد رشد عقلى پیدا کند.

ايمان به غیب بیابد. بايد رشدش به حدّى شود که مادّه 

و مادّيّات را زير پا گذارد. در مقام طلب و خواست، فوق 

الطبیعه خواست او شود. خودش را بايد اشرف از 

 
 .50/ 2اصول كاىف:  -(2)  39
 .(79ض اَّلسالم: حكمت الصرب من اَّلميان كالرأس من اْلسد) هنج البالغه في -(3)  40
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اش رشد ادّيّات بداند. با خوردن، بدن و جهت حیوانىم

کند، رشد عقلى راهش صبر است. به برکت صبر، مى

شود. بزرگى که باالتر از او شناس مىبزرگ و بزرگ

بزرگى نیست و آن شاه هدايت علىّ بن ابى طالب علیه 

گردد. اگر بزرگ نشدى، السّالم است و با او آشنا مى

م کجا. وقتى انسان کوچك شود، کوچكى. تو کجا و اما

ديگر با بزرگ سروکار ندارد. خفّاش هنگام طلوع 

کند. چشمش ضعیف است لذا آفتاب، کجاست؟ فرار مى

اى که طاقت ندارد خورشید را مشاهده کند. بچّه

تواند جمال محمّد صلّى اللّه علیه و کوچك است نمى

 آله را درك کند. تا بزرگ

______________________________ 
لو ال االجل الّذي کتب اللّه علیهم لم تستقر  -(1)

ارواحهم فى اجسادهم طرفة عین شوقا الى الثواب و 

 (.184خوفا من العقاب )نهج البالغه فیض االسالم: خ 

 .50/ 2اصول کافى:  -(2)
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الصبر من االيمان کالرأس من الجسد )نهج البالغه  -(3)

 (.79فیض االسالم: حكمت 

 36ان، ص: ايم

تواند بزرگى را ادراك کند. حاال چه بايد نشود نمى

کرد تا بزرگ شد؟ راهش طى کردن مراتب »صبر« 

 است.

 رشد عقلى به برکت صبر

اگر توانستى مردانگى کن و بچّگى را کنار گذار. در 

هشت سالگى، عروسكها و  -بچّگى دخترها تا هفت

ديگر  ها دارند؛ ولى حاال که مكلّف شده،بازيچه

عروسكبازى چیست؟ تا بچّه بود، قباى ظريف و قشنگ، 

حاال که بزرگ شده، بايد صبر کند. عفّت و عصمت 

مناسب اوست، نمايش و جلوه دادن، از عالمت بچّگى 

 است.
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کردى، ها را جمع مىجوان عزيز! تا بچّه بودى، بچّه

ساختى، آى چهل يكى آجر، ديگرى شل و دکانك مى

مان شوقت در خشت و گل است، تنها ها! حاال هساله

وقت شل بود، حاال سیمان و سیم و فرقى که کرده آن

 آهن.

در بچّگى اگر دو ريالى در دستت بود و ديگرى آن را 

آوردى؛ محكم گرفت، چه سروصدا و بازى درمىمى

گرفتى، حاال هم عاشق پول هستى و آن مال خود را مى

کنى، تو با بزرگ، سروکار را در راه خدا انفاق نمى

ندارى، جد و جهد تو اين اوهام و خیاالت است. در 

خواستند از تو بگیرند، چه ات تا چیزى را مىکوچكى

نمودى. اى کاش! اين کردى؟ ناله و فرياد مىمى

پنجاه ساله، در همان چهار ساله مرده بود، تا چهار  -چهل

کردند، ساعتى ديگر ساله بود وقتى با يكديگر دعوا مى

 -کردند، امّا وقتى چهلآشتى بودند و با هم بازى مى

ديگر را به دل کنند، کینه يكها دعوا مىپنجاه ساله
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گیرند و ... تو بايد جوار محمّد و آل او را طالب مى

 باشى.

همّت بلند دار که 

 مردان روزگار
 

از همّت بلند به جايى 

 اندرسیده

 

تو بايد به جايى برسى که نخواهى مگر همسايگى علىّ 

 بن ابى طالب علیه السّالم را.

 انواع صبر

 اوّل: صبر در برابر گناه

فروشى نكن. از اوّل جوانى صبر کن. آى دختر! حسن

 جوانها! چشمتان را از اوّل

 37ايمان، ص: 

جوانى کنترل کنید. اگر چشم به اين و آن انداختى، به 

شوى. تر مىمانى بلكه پستهمان حال کوچكى مى
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شود، همان پست اوّلى هستى. تو چهل سالت هم که مى

 و دنبال محمّد صلّى اللّه علیه و آله کجا. کجا

تو بايد رشید شوى. اگر کاه شدى، نسیمى تو را تكان 

دهد، در حالى که مؤمن مانند کوه محكم است. تند مى

دانم به يوسف دهد. نمىباد حوادث او را تكان نمى

مثال بزنم که او پیغمبر بود يا به يك نفر انسان عادى 

 مثال بزنم.

 آور ابن سیرينصبر حیرت -الف

زيباست که به شغل زرگرى ابن سیرين، جوانى بس 

سرگرم بود. روزى زنى از اعیان شهر با کنیزش به دکان 

گويد مقدارى جواهر کنند. مىابن سیرين مراجعه مى

دارم به منزل من بیا و آن را ببین و بخر. او را همراه 

رسند، زن به برد وقتى که به خانه مىخود به خانه مى

ت به ابن سیرين وقگويد درب را قفل کن و آنکنیز مى

 گويد من تو را فريب دادم.مى
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من عاشق تو هستم. اينها بهانه بود براى به دست آوردن 

 جا ابن سیرين صبر کرد.تو. اين

فورا در فكر رفت تا راه فرار را پیدا کند. چه کند تا از 

 اين حادثه نجات بیابد.

خدا هم کمكش کرد. به حسب ظاهر موافقت کرد و 

ى گفت من احتیاج به قضاى حاجت دارم. پس از لحظات

در مستراح دستها را به نجاست فرو کرد و سر و صورت 

خودش را آلوده کرد و با اين حال به طرف زن رفت. 

اش اش را که ديد او را از خود راند و از خانهزن منظره

بیرون کرد. ابن سیرين هم به حمّام رفت و خودش را 

 شست.

کرد و خودش را سزاوار آتش ابن سیرين، ساعتى صبر 

نكرد، خدا هم در دنیا علم تعبیر خواب به او عنايت 

فرمود و در برزخ و قیامت، تالفیهايش را خدا خودش 

 داند.بهتر مى

 سست ايمانى جاحظ -ب
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در مقابل ابن سیرين که عوام بود، جاحظ، درس 

رو، سیاه، با بینى بزرگ، لبهاى خوانده ولى زشت، آبله

گذشت، ديد زن زيبايى .. روزى در کوچه مىکلفت و .

به او اشاره کرد. دنبال زن افتاد. خیال کرد او راغب 

 گشت،شده است. زن هر از چند قدمى برمى

 38ايمان، ص: 

آمد. باألخره او را تا درب دکان عشوه و نازى مى

اى گفت و سپس به جاحظ زرگرى آورد. به زرگر جمله

بیايم. جاحظ مدّتى منتظر ماند جا باشید تا گفت شما اين

 ديد او نیامد.

به زرگر گفت: اين زن کجا رفت و چرا دير کرد؟ زرگر 

خواست. ساعتى قبل گفت: تو را براى چیز ديگرى مى

خواست که شكل شیطان را نزد من آمد طلسمى مى

ام تا بخواهم برايش بكشم. گفتم من شیطان را نديده

انديشم، لذا شما را ىاى مشكلش را بكشم. گفت: چاره
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آورد و گفت: به همین شكل بكش. اينك کارم تمام 

 خواهید، برويد.است، شما اگر مى

آن رشادت ابن سیرين با آن آمادگى، جوانى و جمال 

که با خود گفت: ساعتى به نجاست آلوده بهتر از آن 

 کند.است که دامن عفتم آلوده گردد، صبر مى

شوى، عكسهاى منافى مىجوان عزيز! درب سینما رد 

اى. بینى، اگر پايت سست شد و رفتى، باختهعفّت مى

کنى. ساعتى خودت را بگیر. سینما خیال رشد نمى

کند. زن حاللت را نزدت قبیح آرامت را تهییج مى

افتى. آيى، عقب حرام مىکند. از سینما بیرون مىمى

کنى. تفريح سالم و حاللى پیدا چرا از اوّل صبر نمى

کن. هر منظره مهیّج شهوتى که دنبال کردى، تو را 

 کند.کوچك مى

توانند به خودشان زنهايى که يك کلمه يا حرفى را نمى

 شوند.بگیرند، کى بزرگ مى
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گفتى، حاال ديدى مىوقتى کوچك بودى، چیزى مى

هم که هفتاد ساله شدى که همین هستى، تو همان 

 کوچك سابق هستى.

شوى. ايمان و واليت كنى، بزرگ نمىاگر صبر بر گناه ن

شوى، نه شود. نه بزرگ مىدر دلت پیدا نمى

 شوى.شناس مىبزرگ

 دوّم: صبر بر طاعت

تواند بگیرد، کسى که معذور نیست ولى شكمش را نمى

تواند تأخیر بیندازد چگونه خوراکش را چند ساعت نمى

شود. بچّه که بودى ساعتى که از خوراکت بزرگ مى

انداختى. حاال هم ساعتى گذشت، سروصدا راه مىمى

 توانىاز خوراکت دير شود نمى

 39ايمان، ص: 

تحمّل کنى. پس هنوز کوچك هستى، پس کى اهل 

 شوى؟صبر و ايمان مى
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دار، دو خوشحالى دارد: هنگام افطار و هنگام روزه

مرگ؛ امّا هنگام افطار، روح، يك نوع شادى دارد. 

شادى روحانى است. شادى دوّم: خوراك مهم نیست، 

میرد، جمال محمّد و على را وقتى که انسان مى

فرمايد: »روح از امام باقر علیه السّالم مى 41يابد.درمى

شود مگر اينكه پیش از آن از کالبد مؤمن جدا نمى

 42حوض کوثر به او بچشانند«.

دارها! از حوض کوثر دارها! عطشآرى، اى روزه

آب  43آن خودداريها و صبرهايتان؛بچشید به جاى 

 گوارايى که هرگز پس از آن تشنگى نباشد.

اينها نتیجه صبر است. اگر جوانى چشمش به زنى بیفتد 

اى اکنون با او معاملهبراى خدا تكرار نكند، خدا هم

اى؛ اما نقدش، خدا شیرينى ايمان دارد و بعد هم معامله

چشاند، در دلش فرح روحانى و شادى معنوى را به او مى

شود و براى بعد از مرگش، حورى از حوريان پیدا مى

 
 .(64/ 2قال رسول الّله صّلى الّله عليه و آله: للّصائم فرحتان فرحة عند فطره و فرحة يوم القيامة) سفينة البحار:  -(1)  41
42  (2)-\i   ُِكُلوا َو اْشرَبُوا َهِنيئاً ِبا َأْسَلْفُتْم ِف اأْلَيَّاِم اْْلالَِية\E  :24حاقّه. 
 .نيئا سائغا َّل ظمأ بعده) دعاى ندبه(ريّا رويّا ه -(3)  43
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گرداند. آيا اين بهتر است يا بچّگى اش مىرهبهشتى به

کردن؟ گناه، نكبت دارد، ترك واجبات، نكبتى دارد. 

 صبر کن بر انفاق در راه خدا.

 سوّم: صبر در مصیبت

صبر در سختیها هر نوع سختى باشد، موجب بزرگى و 

گردد؛ مثال اگر پايت به سنگ خورد، رشد صاحبش مى

ات نباشى که ناراحتى صبر کن، مثل زمان بچّگى

کند. آى کردى. هر لحظه صبر، روحت را بزرگ مىمى

خواهى به اسم اعظم خدا علىّ بن ابى کسى که مى

گ شوى تا با بزرگ طالب علیه السّالم برسى، بايد بزر

کند، بتوانى سروکار پیدا کنى. چه چیز تو را بزرگ مى

گويم صبر بر مصیبت؛ مثال پولت گم شد، بچّه نباشى. نمى

گويم صبر کن، جزع و دنبالش نگرد و پیدايش نكن، مى

 فزع منما.

______________________________ 
ائم فرحتان قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله: للصّ -(1)
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/ 2فرحة عند فطره و فرحة يوم القیامة )سفینة البحار: 

64.) 

 کُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِیئاً بِما أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخالِیَةِ -(2)

 .24حاقّه: 

 ريّا رويّا هنیئا سائغا ال ظمأ بعده )دعاى ندبه(. -(3)

 40ايمان، ص: 

 قهرمان واقعى

ا محمّد صلّى اللّه علیه و آله از محلّى رد روزى خاتم انبی

شدند. جمعى گرد آمده بودند. پرسید چه خبر مى

دهند؛ سنگ بزرگى است؟ گفتند: پهلوانها نمايش مى

کنند، محل زورآزمايى است، کسى است آن را بلند مى

 که بتواند آن را بلند کند »قهرمان« است.

 نم؟«.فرمود: »میل داريد قهرمان را من تعیین ک

گفتند: »زهى شرف که شما قهرمان را از بین ما معیّن 

 فرمايید«.
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فرمود: »قهرمان از امّت من آن کسى است که در حال 

 44خشم و غضب خودش را بگیرد«.

اين کسى است که مدال محمّدى با اوست. احسنت! بر 

کسى که در خشم رفت و فحش نداد. سرّى را فاش 

 ن. انتقام نگرفتى، مرد هستى.نكرد. اوست پهلوان و قهرما

قهرمان امّت کسى است که مال به دستش بیايد و بخل 

نكند. شیطان را زمین زدى، يك میلیون نصیب شد و 

 دويست هزار تومان آن را خمس دادى.

فرمايد: »ده يكى )عشر( که در سیّد بن طاووس مى

اند، بايد به فقرا بدهند؛ ولى من به زکات معیّن کرده

کنم؛ يعنى ده قوّه و تأيیدات الهى، برعكس مى حول و

دارم و بقیّه را به فقرا يك )عشر( را براى خودم برمى

 45دهم«.مى

 
 .14729/ ح 234/ 7ميزان اْلكمه:  -(1)  44
 .199كشف احملّجة لثمرة املهجة:   -(2)  45
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______________________________ 
 .14729/ ح 234/ 7میزان الحكمه:  -(1)

 .199کشف المحجّة لثمرة المهجة:  -(2)

 41ايمان، ص: 

 گفتار چهارم: ايمان چیست؟

عَصْرِ* إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا وَ الْ

 .الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ

بايد ايمان را پیدا و زياد کرد. درجاتش را بايد دانست. 

اسبابش را بايد به دست آورد و حاال چه بايد کرد؟ ايمان 

گردد؟ حفظش به چیست؟ شود و زياد مىچطور پیدا مى

.... 

شناس شود، کسى که بخواهد از ايمان باخبر شود، مؤمن

ان و بايد نزد امیر المؤمنین علیه السّالم برود که حكمر

فرمانرواى اهل ايمان است. آن آقايى که خدا و رسول 

او را امیرش قرار داده، بايد ايمان را از او پرسید؛ يعنى 
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شاه واليت؛ ماه هدايت؛ اسد اللّه الغالب؛ علىّ ابن ابى 

طالب علیه السّالم. اى سرور مؤمنان! مؤمن کیست و 

 ايمان چیست؟ سببش کدام و مراتبش چیست؟

الغه اين پرسش از امیر المؤمنین شد، آقا در در نهج الب

 مقام جواب فرمود:

»االيمان على اربع دعائم: على الصبر و الیقین و العدل 

 46و الجهاد«.

»ايمان چهار ستون دارد، اگر يكى نباشد، عمارت ايمان 

شود. اوّلین ستون ايمان، صبر است. آدمى که خراب مى

صبر ندارد، ايمان ندارد. آدمى که اهل صبر نیست 

 ايمان هم

______________________________ 
(؛ 1)فراز  30نهج البالغه فیض االسالم: حكمت  -(1)

 .50/ 2اصول کافى: 

 
 .50/ 2(؛ اصول كاىف: 1) فراز 30هنج البالغه فيض اَّلسالم: حكمت  -(1)  46
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 42ان، ص: ايم

 تواند بیابد ...«.نمى

در جلسه گذشته اين معنا قدرى روشن شد. عرض کردم 

کسى که اهل صبر نیست، رشد عقلى ندارد. حال بچّگى 

تواند تواند ايمان به غیب پیدا کند. چطور مىچطور مى

وابسته به غیب گردد؛ يعنى مثل بچّه غیر از مادّه و چیزى 

خورد )يعنى محسوس(، امنى پیدا که چشمش به آن مى

کند، مگر چیز مشت پرکنى ه وقتى قهر مىکند. بچّنمى

به او بدهند تا آرام بگیرد. بچّه پنجاه ساله، چهل ساله هم 

امنش به چه چیز است؟ پول، زن و مقام. به اين چیزها 

گیرد. بايد برسد به حدّى که به غیب امن آرامش مى

پیدا کند. به ماوراى طبیعت. خدا و محمّد و آل محمّد 

خواهد امنیّت پیدا سّالم. به آنها مىعلیهم الصلوة و ال

کند. تا خبر نداشته باشد، تمرين صبرى نكرده باشد، 

مند کند تا بتواند به ماوراى طبیعت عالقهرشد پیدا نمى

غیب؛ يعنى ماوراى  47الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ ... گردد:
 

 .3بقره:  -(1)  47
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 حس. غیر از اين محسوسات. غیر آنچه به چشمت

خورد. آنچه در غیب عالم و در نهان از حس تو است مى

مند شوى و آن در وقتى است که صبر بايد به آن عالقه

 داشته باشى.

اى که قبال ذکر گرديد، در صبر بر گانهدر مراتب سه

کم رشید گناه، اگر توانستى خودت را بگیرى، کم

کنى. صبر بر طاعت هم همین شوى. رشد پیدا مىمى

... اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ  گويند:است. چرا به »روزه«، صبر مى

ر )صبر تفسیر شده است به روزه( روزه، صب 48وَ الصَّالةِ ...

است؛ يعنى کفّ نفس است. بازداشت خود است. 

 آرامش دل است.

زبان، اعضا و جوارح و دل آرام است که چند ساعت 

کند. خودش را نگه خورم. کفّ نفس مىديگر، چیز مى

گذرد، رشدى در عقل او پیدا دارد. يك ماه مىمى

 گردد.مى

 
 .153بقره:  -(2)  48
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گردد. شود. امنش به غیب مىآماده ايمان به غیب مى

شود. از آن طرف اوراى طبیعت. حبّ دنیا کم مىبه م

 گردد.حبّ خدا، آخرت و اهل بیت زياد مى

فرمايد ستون دين است، صبر نسبت خالصه صبر که مى

سر هیچ به ايمان مثل سر است نسبت به بدن. بدن بى

فايده ندارد. کسى که بگويد مؤمنم ولى صبر ندارد، اين 

شود. اگر هم جا ايمان پیدا نمىچه ايمانى است؟ اين

 ماند؟ اگر صبر نكند؛پیدا شود، کجا مى

______________________________ 
 .3بقره:  -(1)

 .153بقره:  -(2)

 43ايمان، ص: 

يعنى نتواند از گناه پرهیز کند، نتواند در برابر طاعت 

گردد. کدورت نفس و محكم بايستد، دل، تاريك مى

گردد؛ مثال تاريكى قلب، چگونه با نور ايمان جمع مى

خواب شیرين بین الطلوعین تابستان را نفس مايل است، 
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گويد برخیز د بخواب؛ ولى عقلش مىگوينفسش مى

اطاعت امر کن. اگر صبر کند، کفّ نفس کند، برخیزد 

نماز صبحش را بخواند، چندى بدين منوال باشد، 

شود تا کار به رشدى در عقل، روح و ادراکش پیدا مى

تواند ايمان به غیب پیدا کند. هر رسد که مىجايى مى

کردى، مال طاعتى همین است. انفاقى که کردى، صبر 

را از دست خودت رد کردى، يقین بدان به خودت 

طور اگر احسان کردى. به خودت محبّت کردى. همان

 امساك کردى و اللّه به خودت ظلم کردى.

 وجوب اجتناب از ظلم به نفس

مكتوب وعظى از جناب ابو ذر نقل شده، اين موعظه را 

که بشنويد و خوب به کلمات حكمتش توجّه کنید. وقتى 

جناب ابو ذر در شام تبعید بود، يك نفر از دوستانش 

اى به او نوشت و خواهش کرد در جواب نامه من، نامه

اى، اندرزى و کلمه خیرى براى من حكمتى، موعظه

 بنويس. جناب ابو ذر نوشت:
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»بسم اهلل الرحمن الرحیم، فالنى! خواهش من از تو آن 

ست، ظلم است به کسى که پیش تو عزيزترين افراد ا

 نكن و با او دشمنى نكن و السّالم«.

وقتى نامه دست طرف رسید، از نوشته ابو ذر متحیّر 

شود آدم گرديد و گفت: »اين تناقض است مگر مى

کسى را دوست بدارد و با او دشمنى بكند؟«. از خود 

 جناب ابو ذر شرح خواست.

جناب ابو ذر مجدّدا پاسخ داد: محبوبترين اشخاص 

 جان خودت هست. پیش تو،

دارد. هیچ آدمى خودش را از همه بیشتر دوست مى

شكّى نیست حتّى اوالدش، مگر از افراد نادر باشد. هرچه 

 دهد.خواهد براى جانش انجام مىمى

آدمى نزد خودش از همه عزيزتر و از همه محبوبتر 

 است. به جان خودت ظلم و

 44ايمان، ص: 
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کنى، ن گناهى که مىدشمنى نكن؛ يعنى گناه نكن. اي

کنى. اگر سیلى به کسى زدى، به به خودت ستم مى

اى؛ اى. متوجّه نیستى ظلم به خودت کردهخودت زده

مثل همان فرمايش حضرت زينب علیها السّالم است در 

 مجلس يزيد که به او همین را فرمود:

 49»و ما فريت اال جلدك و ما قطعت اال رأسك«.

ى سر برادر من حسین را کن»آى يزيد! خیال مى

بريدى؟ )نه، تو در واقع( سر خودت را بريدى، گوشت 

 و رگ خودت را جدا کردى«.

صورتش البتّه همان سر حسین است امّا حقیقتش خودت 

شوى، قتلها دارى. سر بريدنها هستى، وارد محشر که مى

زند به خودش ظلم دارى. هر گناهى که از آدمى سرمى

ب صورت، ديگرى است؛ ولى کند هرچند به حسمى

کنى و از حقیقتش خودش است. آى کسى که بخل مى

 
 .) و ما فريت إَّّل جلدك و ما جززت إَّّل ْلمك(159/ 45حبار األنوار:  -(1)  49
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شود در راه خدا بدهى، به خودت دلت پول کنده نمى

 کنى و خبر ندارى:ستم مى

 50.... سَیُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِیامَةِ ...

شود »اين مالى که بخل کردى، به صورت اژدهايى مى

 شود )ظلمت نفسى(«.طوق مى و به گردنت

به محبوبترين افراد، ظلم نكن يعنى نفس خودت. به 

عزيزترين اشخاص نزد خودت ظلم نكن و آن جان 

خودت هست. گناه نكن. ترك طاعت نكن. صبر بكن تا 

بلكه به برکت صبر، رشدى پیدا کنى. ايمانى نصیب تو 

گردد. همچنین صبر بر مصیبت. اگر بنا شود وقتى 

به مال يا بدن يا اقاربت برسد، جزع و فزع بكنى، ضررى 

 مانى، اين ضدّ ايمان است.به حال کوچكى مى

ايمان از امن است. امنیّت به خدا. جزع و فزع ضد امن 

است. انسان، در حال بى صبرى، امن به خدا ندارد. 

کند. خودش را اش را پاره مىکند. يقهموهايش را مى

 
 .180آل عمران:  -(2)  50
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زند. مضطرب است. از خدا بريده است. بر زمین مى

 کند. اگرامنیّت به خدا ندارد؛ چون صبر نمى

______________________________ 
)و ما فريت إلّا جلدك و ما  159/ 45بحار األنوار:  -(1)

 جززت إلّا لحمك(.

 .180آل عمران:  -(2)

 45ايمان، ص: 

شد. کرد، دلش با خداى خودش امن مىصبر مى

 فهمید.وقت حالوت ايمان را مىآن

اينك حال کفر است. وقتى که آدمى جزع و فزع 

کند، در پیشامدها، ناگواريها و سختیها، اين بريدگى مى

فرمايد: از خداست. اين است که على علیه السّالم مى

 »کسى که صبر ندارد، ايمان ندارد«.

يقین بدانید همین است آقايان! خانمها! ماه مبارك 

جمع شديم. اين رمضان است، خدا توفیق داده دور هم 
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حقايق امید است، نقش لوح سینه ما گردد، آماده صبر 

باشیم. ان شاء اللّه در هر پیشامدى، قوّت قلب و کمال 

امن و آرامش بدون اضطراب نصیبمان گردد. هرچه 

خدا خواست، مال از کف رفت، برود. خوب مگر من 

ام و برهنه وقتى به دنیا آمدم برهنه نبودم، برهنه آمده

روم چه اهمّیّتى دارد. مگر وقتى من به دنیا آمدم ىهم م

يك الف آدم بیشتر بودم؟ نه اوالدى داشتم، نه بستگانى، 

 حاال هم همان است.

غرضم اين است که آدمى اضطراب اگر به خودش راه 

ايمانى داد، اين ضدّ ايمان است. اگر ادامه پیدا کرد، بى

مُ الْأَمْنُ وَ هُمْ ... أُولئِكَ لَهُ کند:هم ادامه پیدا مى

 51.مُهْتَدُونَ

 صبر و توکّل يكى از فضالى نجف

کرد روزى در يكى از اهل علم نجف براى بنده نقل مى

 کردند.بازار حراجى مى

 
 .82انعام:  -(1)  51
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يكى از فضالى محترم نجف و مدرّسین صاحب عنوان 

اى زير بغلش بیرون آورد و در را ديدم آمده قابلمه

کردم. اى تماشا مىشهمعرض حراجى گذاشت. من گو

ديدم اين جناب مدرّس، فاضل محترم! قابلمه را داد به 

آن حراج و گفت: »حراجى کن، بفروش«. آن هم 

حراجى کرد، نیم روپیه يا يك روپیه فروش رفت. پول 

را به او داد. آقاى محترم هم گرفت و رفت. من خودم 

را به او رساندم. سالم و احترام کردم. ديدم با کمال 

باشد و روحا تغییرى نكرده بشاشت مثل حاالت قبلش مى

است. گفتم: »آقا! مثل اينكه حادثه سختى پیشامد 

شده؟«. فرمود: »چى شده؟«. گفتم: »کار رسیده به 

ايد تان را آوردهجا که شما قابلمه توى خانهاين

بفروشید«. خنديد و فرمود: »هیچ پیشامد سختى 

 نداشتیم. قابلمه را

______________________________ 
 .82انعام:  -(1)

 46ايمان، ص: 
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خرم، طورى نشده است. چیز دادم و با پولش نان مى

مهمّى پیشامد نشده است. دو سال از آن، در پخت 

کرديم امروز هم استفاده نان، بعد هم هرچه استفاده مى

 خدا داد«.

غرضم صبر است که آدمى اضطرابى نداشته باشد. هرچه 

داد. رازق اوست. هر چه پیش آورد. هرچه کرد، خدا 

 کم و زيادها مهم نباشد.

بعضى از مراتب صبر البتّه سخت است. هرچه صبر 

رسید به جايى تر است تا مىتر باشد، اجرش عظیمسخت

 که:

 52.... إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسابٍ

ت، نماز، روزه، ذکر، براى هر عمل خیرى، حسابى اس

مگر صبر که بعض مراتب صبر، اصال حساب در کار نیست، 

دهد. مقامى که هیچ قدر خدا مزد مىبدون حساب آن

 
 .10زمر:  -(1)  52
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رسد مگر کسى که آن هم مثل او کس به آن مقام نمى

 اهل صبر باشد.

 مراتب صبر نسبت به اشخاص

عرض کردم صبر نسبت به اشخاص مراتب دارد. هرکس 

آيد؛ مثال جورى از صبر برايش پیش مى در عمرش يك

کسى جوان است، ديگرى پیر است. البتّه آنكه جوان 

تر است در برابر گناه. نسبت به پیر است، صبر او سخت

در برابر گناه اقتضا ندارد. وقتى که اقتضا نباشد، صبرى 

خواهد. جوان است که صبرش خیلى قیمت دارد، نمى

ابر گناه. بلى صبر بر چه در برابر طاعت و چه در بر

 اخالص، پیر و جوان ندارد آن هم خیلى سخت است.

 سختى صبر بر اخالص

صبر بر اخالص را طورى بیان کنم که همه متوجّه شوند؛ 

کند، تنها براى خدا يعنى آدمى هر کار خیرى که مى

باشد. چیز ديگرى در کار نباشد. البتّه خیلى سخت است؛ 

خواهد پولى راه خیرى، مىمثال فرض کنید شخصى در 
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بدهد، غیر از خدا چیزى منظورش نباشد. واقعا مشكل 

گويد براى است. به قدرى نفس پست و رذل است مى

 ديگران بگو تا

______________________________ 
 .10زمر:  -(1)

 47ايمان، ص: 

گويد بگو تا اقلّا به تو تو را بزرگ شمارند. نفسش مى

بگويند »بارك اللّه«. به يك بارك اللّه ساخته است. 

انسان وقتى با خدا جلّ جالله بخواهد معامله کند بايد 

غیر از خدا هیچ فردى باخبر نشود. ابتدائا و استدامة. 

 البتّه اين اخالص، در نهايت سختى است:

 53.إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ... وَ ما يُلَقَّاها

 اخالص امام زين العابدين علیه السّالم

 
 .35فّصلت:  -(1)  53
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شد نقاب مانند آقا زين العابدين علیه السّالم شبها که مى

انداخت طعام و کیسه پول را به دوش به صورتش مى

زد. خانه سادات و بستگان. ها در مىگرفت و در خانهمى

قا کیست بلكه ناسزا به دانستند که اين آاينها همه نمى

گفتند که آقا باز شما به فكر ما هستى زين العابدين مى

ولى پسر عموى ما علىّ بن الحسین هیچ به فكر ما نیست. 

کردند. شبى که امام زين با آقا گله از زين العابدين مى

العابدين از دار دنیا رفت، ديدند آن آقاى هر شبى 

خودش زين  وقت فهمیدند که آن آقانیامد، آن

العابدين علیه السّالم بوده است. اين است نمونه صبر بر 

کس نفهمد جز خدا. البتّه خیلى تحمّل اخالص که هیچ

شود الزم دارد که آدمى لجام نفسش را بگیرد و گاه مى

آورد، اوّلش اخالص است امّا بعد نفسش تاب نمى

گويد بگو ما چنین کرديم و چنان کرديم. نفس مى

کند. مرد ردش، تا خرابش نكند ولش نمىگذانمى

خواهد صبر کند و آن را در حساب خدا بگذارد. اگر مى
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توى حساب خدا هست چرا توى حساب مردم 

 آورى؟مى

تر آن باشد که خوش

 سرّ دلبران
 

گفته آيد در حديث 

 54ديگران

 

 داستانى شگفت از صبر بر اخالص

ايد. بعد از ظهر ماه مبارك رمضان، روزه و خسته

داستانى از اخالص و صبر بر اخالص بگويم که نمونه 

دست بیايد در عمرت ببین از خودت اخالص سراغ 

 دارى يا نه.

 -که از کتب قديمه است -در کتاب ثمرات االوراق

 اشحكايتى نوشته که خالصه

______________________________ 
 .35لت: فصّ -(1)

 
 .5مثنوى معنوى/ دفرت اّول:  -(2)  54
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 .5مثنوى معنوى/ دفتر اوّل:  -(2)

 48ايمان، ص: 

اى آبادى اين است: در جزيره نزديك موصل، قطعه

است بین ترکیه و موصل به نام »جزيره«. آنجا يك نفر 

از اعیان و اشراف عرب به نام »خزيمه« بوده. لقبش يادم 

نیست تقريبا حاتم زمان خودش، ثروتمند و کريم بود. 

اش باز و از اطراف، فقرا به او رو همیشه در خانه

گرفتند. خالصه آمدند صله مىمىآوردند. شعرا مى

سالهاى عمرى به داد و دهش گذرانده بود تا وقتى 

روزگار برگشت. حكمت الهى بود که فقیر شود. مال و 

قدرت رفت به قسمى که ديگر هیچ در دستش نماند. بعد 

داد. اين کارش رسید به جايى که کسى هم قرضش نمى

د. دادنديگر خیلى سخت است. قرض هم به او نمى

 نشین شد.ناچار خانه

اى که داشت و از شروع کرد به فروختن فرش و اثاثیه

کرد. خیلى هم زندگى سخت فروش آنها معیشت مى
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اش باز بود، حاال در گذرد. آدمى که همیشه در خانهمى

کند. در خانه بسته و از فروش اثاثیه خانه معیشت مى

زيره همین اوقات بود که نوشته است. حاکم وقت آن ج

به نام »عكرمه«، روزى در مجلس، احوال خزيمه را 

پرسد که: »خزيمه چطور است؟ مدّتى است او را مى

 بینم«.نمى

گفتند: »آقاى حاکم چه خبر دارى از اين بیچاره، 

نشین شده. در خانه آبرويش رفته، مال ندارد، گدا و خانه

 کند. دستش خالى شده است«.چیز فروشى مى

لش سوخت. رقّت کرد. مسأله حساب عكرمه خیلى د

خداست. بنده خیلى میل دارم فتوت و اخالص و صبر 

بر اخالص در اين داستان روشن بشود. وقتى شب شد، 

از بیت المالى که زير دستش بود، چهار هزار اشرفى 

برداشت، در چهار کیسه کرد و به دست غالمش داد. 

مرکبى، خودش سوار شد يك مرکب هم غالمش تا 

د خانه خزيمه آمد. آنجا براى اينكه غالم هم حدو
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خواهد يك عمل کند. مىنفهمد، از غالم هم پنهان مى

خالصى بكند که فقط خدا بداند و بس. به غالم گفت: 

 »تو برگرد و پولها را به من بده«.

خودش حمالى کرد. آقاى حاکم با آن شأن و جاللش 

ريكى سر پولها را به دوش انداخت و حمالى کرد. در تا

و صورتش هم بسته، آمد در خانه خزيمه در زد. خزيمه 

بیرون آمد و گفت: »کیست؟«. گفت: »يك نفر عرب 

 ام«.هستم اين را براى تو آورده

 گفت: »چیست؟«.

 49ايمان، ص: 

گفت: »چهار هزار دينار است، چیزى نیست. شنیده 

 ام«.بودم که تو گرفتار شدى، اين پول را آورده

گیرم«. گفت: »چكار ا تو را نشناسم پول را نمىگفت: »ت

 خواهم مرا بشناسى«.دارى کیستم. پول را بگیر نمى
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خزيمه هم محكم گفت: »تا نگويى کیستى، پول را من 

 گیرم«.نمى

عنوان کلّى گفت: آن هم ناچار شد يك لقب جعلى به

»انا جابر اثرات الكرام؛ من يك آدمى هستم که لغزشهاى 

کنم. کريمهايى که لغزش م را جبران مىصاحبان کر

رود، من به دادشان کنند، مال از کفشان مىپیدا مى

 دهم«. اين را گفت و گريخت.رسم و پول مىمى

هاى اشرفى را به خانه آورد و همسرش را خزيمه، کیسه

 صدا زد که چراغ را روشن کن تا ببینم چقدر است.

زيمه گفت: زن گفت: »ما که چراغ نفت نداريم«. خ

 کنیم تا روز بشود«.»خوب صبر مى

 زن پرسید: »کى چنین مالى را در نصف شب آورد؟«.

خزيمه گفت: »هرچه کردم اسمش را بگويد، نگفت، 

فقط گفت: انا جابر اثرات الكرام! اين را گفت و رفت، 

 بیش از اين ديگر چیزى نگفت«.
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را  حاال بشنو از عكرمه؛ همان حاکم که اين مال هنگفت

به اين بیچاره داد، وقتى که به خانه رسید، زنش سخت 

کنان. عكرمه گفت: کنان و موىناراحت بود، يقه پاره

 »چه شده؟«.

 گفت: »اين وقت شب کجا رفتى؟ کجا بودى؟«.

 عكرمه گفت: »کارى داشتم رفتم«.

گفت: »خیر! حتما نزد زن ديگرى رفتى؛ خانه اين و آن 

 مناسبت؟«. و اين موقع از شب به چه

عكرمه گفت: »و اللّه! پاى زنى در میان نبوده کارى 

 داشتیم رفتیم«.

 50ايمان، ص: 

زن آرام نگرفت. وضع زنها هم بخصوص در چنین 

زند و قدر خودش را مىمواقعى معلوم است، اين

کشم. خالصه بايد به من بگويى گويد: »خودم را مىمى

 کجا رفتى«.
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خورم برايت که من زن اجماال گفت: »و اللّه! قسم مى

 ام«.نگرفته

خواست خواست بگويد. نمىاو حتّى به زنش هم نمى

کرد. عكرمه گفت: هم بفهمد؛ ولى زن رها نمىزنش 

گويم. جريان اين است که شنیدم خزيمه »پس به تو مى

اش نشین شده من هم رفتم چهار هزار دينار به خانهخانه

بردم. از من پرسید کیستى؟ نامم را نگفتم تنها گفتم: انا 

 جابر اثرات الكرام، همین را گفتم و آمدم«.

 آرام گرفت و گذشت. اين هنگام بود که زن

خزيمه پولها را به کار انداخت و با مقدارى از آن، 

متاعهايى خريد و سفرى به شام کرد و نزد خلیفه اموى 

آيى، جا نمىرسید. خلیفه گفت: »چند سال است اين

 چطور شده است؟«.

گفت: »بلى مدّتى روزگار بر ما سخت گرفته بود، 

 تهیدست شده بودم«.
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تى سوار بشوى بیايى و به من بگويى تا خواسگفت: »مى

 جبران کنم«.

گفت: »حقیقتش اين است پولى که کرايه بدهم 

 نداشتم«.

 خلیفه پرسید: »پس چطور حاال آمدى؟«.

گفت: »فرجى شد براى من و آن اين است که شبى در 

تاريكى يك نفر سروصورت بسته چهار هزار دينار به من 

چیست، نگفت، فقط  داد و رفت، هرچه پرسیدم اسمت

 گفت: انا جابر اثرات الكرام«.

شناختم و اين کرم، خلیفه گفت: »اى کاش! من او را مى

 کردم«.فتوت و اخالص را تقدير مى

موقعى که خزيمه خداحافظى کرد، خلیفه اموى 

خواست گرفتاريهاى او را جبران کند، گفت: 

خواهم حكومت جزيره را به تو بدهم«. خزيمه »مى

http://www.i20.ir/


109    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

رفت و حكومت جزيره را که عكرمه بیچاره حاکمش پذي

 بود، عزل شد و خزيمه حاکم شد. خلیفه گفت:

»حاال که رفتى، عكرمه را معزول کن و حسابش را با بیت 

المال به دقّت تصفیه کن، اگر ديدى خیانتى کرده، 

 دست بسته او را به شام بفرست«.

 51ايمان، ص: 

و حرکت کرد  خزيمه، حكم حكومتى جزيره را گرفت

و طبق مرسوم، حاکم جديد قبل از آمدنش به محل 

داد. با آمدن حكومت، قاصدى قبال به اهالى خبر مى

اى با کمال احترام به قاصد، عكرمه خبر شد و با عدّه

استقبال آمد و خزيمه را به محل حكومت برد و سر 

 جايش نشاند و يك کلمه به او نگفت من چه کسى هستم.

خواهم بگويم: بعضى هستند اگر هزار تومان اين را مى

کنند، اش مىبه کسى دادند، تا آخر عمر يادآورى

خدمتى که به کسى کردند با منّت گذاشتن و من چنین 

کردم، من با تو چنان کردم، من بزرگت کردم، من 
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فالن کردم، خالصه با اذيّت کردن، اجر خودشان را 

 کنند:باطل مى

 55.... دَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى... ال تُبْطِلُوا صَ

پس از آنكه خزيمه استقرار پیدا کرد و به منصب 

حكومت نشست، گفت: »عكرمه را بیاوريد«. حاکم 

معزول را آوردند و گفت صورت حساب پس بده در 

صورت حساب چند هزار دينار کسر بود که از آن جمله 

آن چهار هزار دينارى بود که آن شب به خود اين 

خزيمه گفت: مروّت داده بود. باألخره کسر آورد. بى

 »عكرمه! بايد جبران کنى«.

ام و نه جايى داند من نخوردهگفت: »و اللّه! خدا مى

 ام«.ذخیره کرده

گفت: »او را به زندان بیندازيد«. بیچاره! عكرمه، حاکم 

معزول و همان کسى که چهار هزار دينار به خود اين 

حاکم فعلى داده بود، به زندان رفت و يك کلمه نگفت 

 
 .264بقره:  -(1)  55
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انم که آن شب چهار هزار دينار براى تو آوردم، من هم

کنى، چیزى نگفت؛ چون اگر جور تالفى مىتو حاال اين

شود به ديگرى بگويد، ديگر براى خدا بوده، ديگر نمى

گذارد. زندان فايده نكرد؛ زيرا پولى نداشت منّت نمى

که بدهد. خزيمه گفت: »او را شكنجه کنید«. حاکم 

جا ديگر زن عكرمه انداختند. اينمعزول را زير شكنجه 

طاقت نیاورد، پیغامى براى خزيمه، حاکم جديد فرستاد 

و گفت: »آيا جبران تالفى جابر اثرات الكرام اين 

 است؟«.

همین يك کلمه پیغام را برايش داد. تا خزيمه اين جمله 

 را شنید فورا فرستاد از زندان

______________________________ 
 .264: بقره -(1)

 52ايمان، ص: 
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نويسند خودش رفت افتاد روى او را آوردند بلكه مى

دست و پايش و عذرخواهى کرد، پايش را دراز کرد و 

 گفت: »زنجیر پايت را به پاى من ببند«، امّا او نپذيرفت.

 باز گفت: »تو سوار بشو من پیاده«.

 ام«.گفت: »ابدا من کارى نكرده

خزيمه گفت: »مگر نه اين است که تو آن شب مرا نجات 

 دادى«.

 گفت: »براى تو که نبود«.

باألخره او را با کمال عزّت و احترام نزد خلیفه اموى 

آورد و گفت: »اين همان جوانمرد است، حاکم معزول 

او  اند خلیفه اموى هم مال زيادى بهقبلى است«. نوشته

داد و خواست او را بر سر پستش برگرداند؛ او نپذيرفت 

خواهم آن را براى همین و گفت: »جزيره را نمى

خزيمه بگذار«. محل ديگرى را به او داد و با کمال عزّت 

 و احترام به آنجا رفت.
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رود، محلّ شاهد من، اخالص است، زير شكنجه مى

ده رود، امّا از احسانى که به طرف کرزندان مى

قدر آدمى صابر باشد گذارد. اينگويد. منّت نمىنمى

که عمل خالصش را غیر خدا کسى نداند، کارى را که 

براى خدا کرده است، آشكار نكند، سر طرف منّت 

نگذارد، اذيّت نكند، تالفى نخواهد، توقّع تالفى داشتن 

صبرى است صبر؛ يعنى توقّع تالفى نداشته از ديگرى، بى

توقّع تو، آن خیر را خرابش کند بگذاريد  باش که مبادا

 در حساب خدا، فقط او بداند و بس.

 امام حسین و امام صادق علیهما السّالم و اطعام فقرا

اند که روز يازدهم آمده بودند اطراف بدن ابى نوشته

کردند عبد اللّه الحسین علیه السّالم زخمها را که نگاه مى

م برآمدگى و آثار زخمى در کتف امام حسین علیه السّال

بود که هیچ شباهتى به زخم شمشیر و نیزه و تیر نداشت. 

گويند: اين موضوع را خدمت آقا زين العابدين علىّ 

ابن الحسین علیهما السّالم عرضه داشتند، حضرت فرمود: 
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»از بس در شبهاى تار، آرد، خرما و پول به کتفش 

ه فقرا کس نداند و در خانطورى که هیچگرفت بهمى

 زد و به آنها عنايتمى

 53ايمان، ص: 

 56کرد«.مى

رويّه هريك از ائمّه ما چنین بوده است. معلى بن 

گويد: خنیس، ناظر خرج امام صادق علیه السّالم مى

آمد. در تاريكى ديدم نم باران مى»شب تاريك بود و نم

 کند.کسى حرکت مى

لسّالم است. دقّت کردم ديدم مواليم امام صادق علیه ا

زير طاق که حضرت رسید، آنچه همراه داشت افتاد. در 

گويد: اللّهم رده علینا؛ خدايا! به تاريكى ديدم امام مى

کند. پیش رفتم گفتم من برگردانش. دانه دانه جمع مى

آقا! سالم علیكم و همراه حضرت جمع کردم. ديدم 

قرصهاى نان است. گفتم آقا! اين موقع شب کجا تشريف 

 
 .191 -190/ 44؛ حبار األنوار: 66/ 4اىب طالب: مناقب آل  -(1)  56
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اند جا خوابیدهبريد؟ فرمود: براى فقیرهايى که اينىم

خواهم نان ببرم. عرض کردم )سقیفه بنى ساعده( مى

آقا! اجازه بدهید من به دوش بكشم و همراهتان بیايم. 

فرمود: خودم اولى هستم. خود امام به دوش کشید. 

دانه يك وقتى نزد فقرا آورد، همه خوابیده بودند. دانه

 57رفت«.گذاشت و مىکدام مىنان پهلوى هر

کند بايد آن را در حساب انسان وقتى که کار خیرى مى

خدا بگذارد، نه در حساب ديگرى. در عمرت چند عمل 

از خودت سراغ دارى که در حساب خدا گذاشته باشى 

کس منظور تو نبوده و غیر از و بس. غیر از خدا هیچ

 پروردگار هم هیچ نظرى نداشتى؟

و ساير شهدا  -سالم اللّه علیه -یب بن مظاهرنسبت به حب

در کتب مقاتل  -هم دارد وقتى که حبیب کشته شد

کشته شدن حبیب، امام حسین را تكان داد.  -اندنوشته

کند. حبیب در دل حسین جا کرده شدّت عالقه چه مى

قدر آقا را صدمه زد. حبیب از بود که داغ حبیب اين
 

 .21 -20/ 47حبار األنوار:  -(2)  57
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تسبه عندك؛ خدايا! دنیا رفت، امام حسین گفت: »اح

اين مرگ حبیب را در حساب تو قرار دادم«. در حساب 

کنم. حبیب را در راه تو دادم تو يعنى براى تو صبر مى

کس کنم و کارى هم به هیچو براى تو هم صبر مى

 ندارم.

 عمل خالص مقبول درگاه الهى

آورند در قیامت که اعمال خیر زياد داشته يك نفر را مى

 لكن اين اعمال، هم براى

______________________________ 
/ 44؛ بحار األنوار: 66/ 4مناقب آل ابى طالب:  -(1)

190- 191. 

 .21 -20/ 47بحار األنوار:  -(2)

 54ايمان، ص: 

ى خدا بوده، هم خلق. هم نمايش نفس بوده، هم رضا

رسد: ما خوب شريكى هستیم، هر چیزى که خدا. ندا مى
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 58خواهیم، از شريك مزدت را بگیر.شريكى است نمى

 اگر عمل خالصى به درگاه ما دارى آن را بیاور.

خواهند. ندانم در عمرمان عمل فردا عمل صالح مى

خالص از ما سرزده که شريك نداشته باشد. نفس ما در 

هوس و نمايش نبوده است. هرچه کار نبوده باشد. هوا و 

کنیم آن عملى که بشود به آن اطمینان را که حساب مى

پیدا کرد که در اين عمل هیچ نظرى نبوده، نه ابتدائا و 

شود نه استدامة از خود سراغ نداريم. گاهى هم مى

کند. اوّلش غیر از اوّلش خوب است، بعد خرابش مى

کند و ه مىخدا کسى در نظرش نبوده؛ ولى بعدش سمع

شود. کند. کار خراب مىگويد. تظاهر مىبه ديگران مى

بگذريم اگر شبى سحرى در جاى خلوتى دلت سوخت، 

کند؛ چون از گناهانت اشكت ريخت، خیلى کار مى

 شود گفت خیلى قريب به اخالص است.واقعا مى

تر از قطره اشك چشمى چیز سنگیندر میزان عمل، هیچ

گردد نیست. قطره اشك شور،  که از خوف خدا ريخته
 

 .12/ 7مبسوط:  -(1)  58
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وزنى ندارد؛ ولى وقتى خالص شد و تنها براى خدا 

آيد درياها باشد، خیلى اثر دارد. خیلى کار از آن مى

 کند.آتش را خاموش مى

 گريستن خالصانه در عزاى حسین علیه السّالم

شود، در همچنین عمل خالص اگر ان شاء اللّه پیدا مى

ر حسین است. اين گريه که عزاى حسین است. گريه ب

ديگر تظاهرى ندارد. گريه وقتى از روى محبّت و عالقه 

باشد، در حساب حسین علیه السّالم است. امید است 

پروردگار کريم از اين راهها لطفى بفرمايد وگرنه عمل 

خالص که قابل اين درگاه باشد از خودم سراغ ندارم. 

ند. امام زين کنمن و تو که سهل باشد، بزرگان ناله مى

کند: »أ للزاد ابكى ام لبعد العابدين علیه السّالم عرض مى

؛ آيا گريه کنم بر کمى توشه سفر آخرتم يا 59مسافتى

 گريه کنم بر طوالنى بودن سفرم«.

 
 .198/ 99حبار األنوار:  -(2)  59
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گويد: خدايا! دستم خالى است. عملى از خود سراغ مى

 ندارم. ما چه بگويیم. جايى

______________________________ 
 .12/ 7مبسوط:  -(1)

 .198/ 99بحار األنوار:  -(2)

 55ايمان، ص: 

که عقاب پر بريزد، از پشه الغرى چه خیزد. راه همان 

 الم فرمود که:است که خود امام زين العابدين علیه السّ

 60»و ال ينجینى منك الّا التضرع الیك و بین يديك«.

راه ما منحصر است به اينكه از در زارى و شكستگى 

داران درآيیم. بعد از ظهر روز ماه رمضان، زارى روزه

 آورد:کند. رحمت خدا را به تالطم مىخیلى کار مى

 
 .(48) دعاى 283صحيفه سّجاديه:  -(1)  60
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»ان کان فضلك ال يرجوه ذو فرط فمن يجود على 

 61ین بالكرم«.العاص

»اگر احسان تو، فضل تو، براى خوبان و صاحبان 

اخالص و صابرين بر اخالص است، پس من بدبخت و 

 امثال من چكار بكنیم و رو به چه کسى بیاوريم؟«.

ما که از خودمان اخالصى سراغ نداريم، پس فضل و 

کرمت اگر براى آنها باشد، گنهكاران و روسیاهان چكار 

 بكنند؟

با مسلم بن عوسجه آمد باالى سر حبیب در حالى آقا! 

 که در کار جان دادن بود.

مسلم گفت: »حبیب! اگرچه من هم به همین زودى به 

گفتم وصیّتى رسم ولى اگر ماندنى بودم، به تو مىتو مى

 کن، حاال وصیّتى هم دارى؟«.

حبیب گفت: »بلى«. وصیّتش چیست؟ به قربان محبّت! 

حبّ اين است، نه زن، نه بچّه، نه زندگى، نه سامان. 
 

 .) با اندكى اختالف(81 -80/ 46حبار األنوار:  -(2)  61
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حبیب زخم خورده بر زمین افتاده، نگفت آبم بده، 

نگفت زخمم را ببند، نگفت از میدان بیرونم ببر که زير 

دست و پاى اسبها لگدمال نشوم، نگفت خانه، تنها گفت: 

 ندار«.»دست از حسین بر

جز مهر حسین هر 

 آنچه باشد به دلم
 

ساز و ز راه خون

 ام بیرون کنديده

 

آى حبیب عزيز که سفارش حسین را به مسلم کردى آن 

وقتى بود که حسین صحیح و سالم بود، جايت خالى بود 

وقتى که ببینى آقا در گودال قتلگاه افتاده، مثل نگین 

انگشتر، لشكر او را احاطه کرده است. يك عدّه با 

ها، آه! آه! بدن آقا را قطعه اى با نیزهشمشیرها، عدّه

 قطعه کردند.

______________________________ 
 (.48)دعاى  283صحیفه سجّاديه:  -(1)

 )با اندکى اختالف(. 81 -80/ 46بحار األنوار:  -(2)
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 56ايمان، ص: 

 گفتار پنجم: ايمان و رسیدن به سعادت

وَ الْعَصْرِ* إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا 

 .الِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِالصَّ

»ايمان« که راه نجات است و انزال کتب و ارسال رسل 

و آيات الهى براى زيادتى آن است، آدمى را به سعادت 

رساند. در دنیا و آخرت، آسايش حقیقى و امن مى

 آورد.مى

امیر  شود؟ گفتیم ازحاال ببینیم ايمان از کجا پیدا مى

المؤمنین بايد پرسید. حضرت فرمود ايمان چهار ستون 

 دهد:دارد. سپس خود حضرت آنها را شرح و بسط مى

»فالصبر من ذلك على اربع شعب: الشوق و االشفاق و 

 62الزهد و الترقب«.

 
 .50/ 2اصول كاىف:  -(1)  62
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پیدا شدن و کامل شدن صبر چهار شعبه دارد. از اين 

د: گردچهار جهت است که آدمى داراى قوّه صبر مى

 شوق، ترس، زهد و انتظار.

آن عملى که بشود به آن اطمینان پیدا کرد و در اين 

عمل هیچ نظرى نبوده نه ابتدائا و نه استدامة، از خود 

شود اوّلش خوب است بعد سراغ نداريم. گاهى هم مى

کند. اوّلش غیر از خدا کسى نبوده؛ ولى خرابش مى

 گويد.کند و به ديگران مىبعدش سمعه مى

شود. بگذريم اگر شبى کند و کار خراب مىتظاهر مى

سحرى در جاى خلوتى دلت سوخت، از گناهانت 

کند؛ چون واقعا اشكت ريخت، اين اشك خیلى کار مى

 شودمى

______________________________ 
 .50/ 2اصول کافى:  -(1)

 57ايمان، ص: 

 گفت خیلى قريب به اخالص است.
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تر از قطره اشك چیز سنگینفرمود در میزان عمل هیچ

چشم که از خوف خدا ريخته گردد، نیست. قطره اشك 

شور، وزنى ندارد؛ ولى وقتى خالص شد، تنها براى خدا 

آيد. باشد، خیلى ارزش دارد. خیلى کار از آن مى

 کند.درياها آتش را خاموش مى

 انگیز شوق به بهشتاثرات شگفت

 63»من اشتاق الى الجنّة سال عن الشهوات«. امّا شوق:

کند. آدمى تا شوق به چیزى پیدا نكند، گذشت نمى

وقتى امید به بهشت و ثواب خدا پیدا کرد، دست از 

زند. از گناه دارد. ديگر حرص نمىهوسرانى برمى

کند، آدمى که کند. سعى در هر خیرى مىپرهیز مى

ن جنس را اگر از شايق باشد به کارهاى دنیوى مثال فال

کند چقدر زحمت خارج بیاورد، استفاده فراوان مى

خوابى و رنج بردن برايش آسان کشد؛ زحمت بىمى

 گردد.مى

 
 .50/ 2اصول كاىف:  -(1)  63
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چنین شخصى چون شوق به استفاده دارد، خواب عزيز 

کند و مشقّتهاى ديگر را، را بر چشم خود حرام مى

زحمت مسافرت و دورى از وطن و همسر و فرزندان را 

کند. آيا اگر کسى شوق به بهشت در او پیدا ل مىتحمّ

 شود؟شد، نماز صبحش قضا مى

رود پس چگونه براى براى استفاده دنیوى، خواب نمى

بیند مسامحه برد. اينكه مىبهشت، هنگام نماز خوابش مى

کند، مال اين است کند، در خرج کردن بخل مىمى

د. به امید ريزکه شوق نیست. در امر دنیا چقدر پول مى

کند لكن امید ضعیف بهشت شد، چقدر زيادتر کار مى

هايى که خدا است. اگر امید به ثوابهاى الهى و وعده

کند، اين همه آيات در قرآن داده است باشد، اثر مى

قرآن درباره بهشت براى چیست؟ بلكه شايد شوقى در 

انسان پیدا شود و به برکت آن شوق، صبر کنى. دو نفرى 

يكديگر دعوا و گفتگو دارند، نزد يكى بگو خدا در که با 

؛ آيا 64... أَ ال تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ... قرآن فرموده:

 
 .22نور:  -(2)  64
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دارى که خدا تو را بیامرزد؟ تو عفو کن تا دوست نمى

 ... وَ لْیَعْفُوا خدا از تو بگذرد.

______________________________ 
 .50/ 2اصول کافى:  -(1)

 .22نور:  -(2)

 58ايمان، ص: 

گويد اين حرفها زند و مىات مىبه سینه 65وَ لْیَصْفَحُوا ...

چیست؟ چون امید داشت، آرزوى بخشش خدا را 

داد پس داشت تا او را يادآور شدى، فورا ترتیب اثر مى

گويد، دل در کار نیست. اگر وقتى که الهى العفو هم مى

فرمايد خداوند مىآرزويش آمرزش خدا باشد، 

خواهى به اين آرزويت برسى، پس عفو کن، کوتاه مى

 آمد.مى

 آورنعمتهاى شوق

 
 .22نور:  -(1)  65
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ثوابهايى که خدا در قرآن مجید بیان فرموده، اين همه 

 66تشويق به نعمتهايى که در بهشت آفريده است.

مقدارى از خوراکیها و آشامیدنیهاى بهشتى را بیان 

... أُکُلُها دائِمٌ وَ  استفرمايد که خوراکش همیشگى مى

 . درخت بهشتى، مثل دنیا نیست.67ظِلُّها ...

اشتراك در لفظ و اختالف در حقیقت است. دائما 

دار است. ديگر آنكه بوى عطرش تا هزار سال راه میوه

خواهد بخورد، اشتها دارد. آيد و دائما کسى که مىمى

سنگینى هم ندارد هرچه مؤمن بخورد. چه خوراکى 

 است که دائما بخورد و سنگین هم نشود.

صد هزار مزه هايش يكاى از میوهديگر آنكه هر میوه

 دارد.

فرمايد: مؤمن در بوستانهايى است اش را مىآشامیدنى

جوى  68که چهار چشمه از زير قصرش در حرکت است.

آب صاف که دگرگون نشده، تغییر نكرده. جوى ديگر 
 

66  (2)-\i   ُِكُلوا َو اْشرَبُوا َهِنيئاً ِبا َأْسَلْفُتْم ِف اأْلَيَّاِم اْْلالَِية\E  :24حاقّه. 
 .35رعد:  -(3)  67
68  (4)-\i  ٍِة ل ْ َطْعُمهُ َو أهَْناٌر ِمْن ََخٍْر َلذَّ ارِِبنَي َو أهَْناٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّى ...... ِفيها أهَْناٌر ِمْن ماٍء َغْْيِ آِسٍن َو َأهْناٌر ِمْن َلََبٍ مَلْ يَ َتَغْيَّ  .15حمّمد:  E\لشَّ

http://www.i20.ir/


128    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

از عسل خالص باصفا. نهر ديگر از شیر؛ نه شیر در پستان 

گاو که کثیف است بلكه خالص. نهرى از شراب 

کننده بلكه شراب س مستآور؛ نه شراب دنیوى نجلذّت

 69هوش دهنده.

چنین خوراکى و آشامیدنى براى چه کسانى است؟ 

 براى آنان که چند ساعت در روز

______________________________ 
 .22نور:  -(1)

 کُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِیئاً بِما أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخالِیَةِ -(2)

 .24حاقّه: 

 .35رعد:  -(3)

... فِیها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَیْرِ آسِنٍ وَ أَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ  -(4)

 مِنْ عَسَلٍ يَتَغَیَّرْ طَعْمُهُ وَ أَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِینَ وَ أَنْهارٌ

 .15محمّد:  مُصَفًّى ...

 
69  (5)-\i  ًَو َسقاُهْم رَب ُُّهْم َشراباً َطُهورا ...\E  :21دهر. 
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 .21دهر:  ... وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً -(5)

 59ايمان، ص: 

ماه رمضان خودشان را گرفتند از خوردنى و آشامیدنى. 

گیرد؛ چون آن خبر در او اثر نگذاشته، آنكه روزه نمى

شوق به بهشت ندارد، لذا از سیگارى، نانى، آبى 

گذرد؛ چون ايمان نیست يا ضعیف است وگرنه اگر نمى

آيد، تمام اين امور برايش ايمان قوى شد، شوق مى

 گردد.آسان مى

 گفتگوى جالب حجّاج و چوپان

اند که وقتى حجّاج بن يوسف در بعضى از تواريخ نوشته

ثقفى استاندار حجاز شده بود، با دستگاه حكومتى 

تش. در اثناى راه کرد براى محلّ مأموريحرکت مى

قبل از ظهر به محلّى رسید. آنجا خیمه و خرگاه نصب 

کردند و دو طرف خیمه را باال زدند تا هوا کوران شود 

طور که و جريان پیدا کند. سفره که پهن کردند همین

کرد در مسافت دور، چوپانى و چند گوسفند به نگاه مى
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چشم او خورد. چوپان در اثر گرماى زياد و سوزش 

آفتاب سرش را زير شكم گوسفندى کرده که الاقل 

آفتاب بر سرش نتابد. حجّاج شقى رقّتى کرد و گفت: 

 »برويد آن چوپان را بیاوريد«.

چوپان را آوردند. او اعتنايى به حجّاج نكرد. حجّاج 

 گفت: »بنشین«. چوپان گفت:

 »کار دارم بايد مواظب گوسفندانم باشم«.

ا، هم سايه است، هم طعام جحجّاج گفت: »فعال اين

لذيذى است، بنشین، خوراك بخور، استراحت بكن و 

 وقت برو«.آن

 شبان گفت: »قبال جايى دعوت دارم«.

 کنان گفت: »کجا؟«.حجّاج تعجّب

 چوپان گفت: »جايى که از مهمانى تو بزرگتر است«.

 حجّاج تعجّب کرد و گفت: »او کیست؟«.
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دار، مهمان چوپان گفت: »من روزه دارم و روزه

 خداست«.

آور است. چوپان بیابانى و اين ايمان خیلى شگفت

حجّاج به او گفت: »روز به اين گرمى مناسب با روزه 

 نیست«.

 60ايمان، ص: 

آتش جهنّم  70»... قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ... چوپان گفت:

 گرمتر است«.

آتش جهنّم خبر ندارى، اگر خبر داشتى روزه  يعنى تو از

 دانستى.در اين گرما را مناسب مى

 حجّاج گفت: »امروز طعام بخور، فردا روزه، برو«.

شوى فردا زنده باشم. از چوپان گفت: »آيا تو ضامن مى

 کجا؟ شايد امروز روز آخر عمرم باشد«.

 
 .81توبه:  -(1)  70

http://www.i20.ir/


132    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

عقل هستى، چنین حجّاج متغیّر شد و گفت: »چقدر کم

اى که در عمرت نديده و نخواهى خوراك ملوکانه

 خورى براى اينكه روزه هستى؟«.ديد، نمى

گفت: »حجّاج! انت جعلته طیبا؟؛ آيا تو اين خوراك را 

 پاکیزه و خوب قرار دادى؟

شود هرچند اگر خدا عافیت بدهد، خوراك طیب مى

شد، اگر عافیت را خدا بگیرد، طیب نیست نان جو با

هرچند اين سفره باشد«؛ يعنى نگاه به جلوه سفره نكن. 

اگر دندان دردى همراهش باشد، ناگوار است. اگر از 

درد بگیرد، يا هزار جور بیمارى گلو پايین رود، دل

کند، ديگر، بنابراين، عافیت خدايى، طعام را طیب مى

ن نان جو و حلوا نیست پس اگر عافیت داد، فرقى بی

کند وگرنه از اى از حیث ذايقه فرق مىفقط چند ثانیه

دهان که پايین رفت، در شكم، مرغ باشد يا جو فرقى 

 کند.نمى
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غرض شوق است. چوپان به شوق ثواب خدا، در آفتاب 

گیرد و از طعام ملوکانه حجّاج سوزان روزه مى

ا شوق خورد. آيا او شهوت شكم نداشت؟ چرا امّنمى

 عالم اعلى اينها را نزد او کوچك کرده بود.

 شوق واقعى

گفتیم که حضرت فرمود: »من اشتاق الى الجنّة سال عن 

دوست و شناس، بهشتکسى که بهشت 71الشهوات«.

آورد. فالن طلب شد، به هیچ شهوتى رو نمىبهشت

بازد، چون از عالم جوان که با نگاهى دل و دين مى

 ت. اگر از حورخبر اسديگر بى

______________________________ 
 .81توبه:  -(1)

 .50/ 2اصول کافى:  -(2)

 61ايمان، ص: 

 
 .50/ 2اصول كاىف:  -(2)  71
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فهمید خدا چه مخلوق دلربا و شد، مىبهشت باخبر مى

 شد.لطیفى دارد و خواستار او مى

آنچه در قرآن و اخبار در وصف حور رسیده است 

 73»لؤلؤ دست نخورده است«. 72فرمايد:مى

بعضى از حوريان هستند که دوازده هزار حور 

خدمتگذارشان هستند. به قدرى جمال دارند که اگر 

حورى از حوريان بهشتى در اين عالم مادّه، جلوه کند، 

شود کس طاقت ديدنش را ندارد. جمال او را نمىهیچ

جويد جا مىجا طلوع کند، ملكه زيبايى را در ايناين

 ر ندارد.چون خبر از زيبايى حو

نظیر بوده در عالم مادّه، جمال يوسف را شنیديد که بى

شود ظهور کرد، به قدرى دلربا بود آن مقدارى که مى

که وقتى در مجلس زنان مصر وارد شد، کارد و ترنج به 

بريدند و دست زنان بود. دستهاى خود را مى

 
72  (1)-\i  َِو ُحوٌر ِعنٌي* َكَأْمثاِل اللُّْؤلُِؤ اْلَمْكُنون\E  :23 -22واقعه. 
73  (2)-\i  ٌملَْ َيْطِمْثُهنَّ إِْنٌس قَ ْبَلُهْم َو َّل َجان\E؛\i  ُِحوٌر َمْقُصوراٌت ِف اْْلِيام\E  :72و  74الرْحن. 
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فهمیدند؛ چون مجذوب جمال يوسف شده نمى

 74بودند.

هنگامى که وضع برگشت و عزيز مصر مرد و يوسف به 

سلطنت مصر رسید، در برخوردى که با زلیخا داشت، 

 يوسف به او فرمود: »چرا آن کارها را کردى؟«.

 زلیخا گفت: »به واسطه جمال تو بود«.

ديدى جمال کردى اگر مىيوسف فرمود: »پس چه مى

 75محمّد صلّى اللّه علیه و آله را«.

کنى اينها ال چیز ديگرى است. خیال مىاصل جم

اى است آن هم موقّت و در جمال است. اينها رشحه

معرض آفت. اصل جمال در عالم اعلى است که خدا 

 تدارك کرده.

اصل جمال در بهشت است. اگر کسى از حور بهشتى 

باخبر شد و شوق به او پیدا کرد، ديگر مجذوب زن 

 
74  (3)-\i ... َّا رَأَيْ َنهُ َأْكرَبْنَُه َو َقطَّْعَن أَْيِديَ ُهن  .31يوسف:  E\... فَ َلمَّ
 .554/ 1سفينة البحار:  -(4)  75
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ن غیر از اين خبر شود؛ چوشود. اينكه مجذوب مىنمى

ورزد چون غیر از ندارد. چرا بچّه به عروسك عالقه مى

 فهمد.اين نمى

______________________________ 
 -22واقعه:  وَ حُورٌ عِینٌ* کَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ -(1)

23. 

راتٌ حُورٌ مَقْصُو ؛لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ ال جَانٌ -(2)

 .72و  74الرحمن:  فِي الْخِیامِ

 .31يوسف:  ... فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَکْبَرْنَهُ وَ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ... -(3)

 .554/ 1سفینة البحار:  -(4)

 62ايمان، ص: 

هاى خدا و پیغمبر در او اثر نگذاشته که بفهمد وعده

جا نیست. جمال مال بعد از مرگ است. اش اينهمه

اى از جمال حور را برايتان بگويم. مروى است نمونه

هاى عظیمى که جمال مطلق در او نوعى از حوريه
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طلوع کرده، حورى است که بر گونه راستش نوشته 

ر گونه چپش نوشته شده: شده: »محمّد رسول اللّه«. و ب

»على ولى اللّه«. بر پیشانى، »الحسن« و ذقن، »الحسین« 

 و لبها »بسم اهلل الرحمن الرحیم«.

اى کسى که چشمت به دنبال اين زن و آن زن است، 

 تو کجا و حور کجا؟

چشم آلوده نظر از رخ 

 جانان دور است
 

بر رخ او نظر از آينه 

 76پاك انداز

 

چران! تو کجا و حور کجا! شوخى نیست لطیف اى چشم

، از 77است. دلى که تیر زهرآلود شیطان به آن خورده

وصل حور محروم است. کسى که شوق به بهشت داشته 

 باشد از شهوت حتّى حاللش نیز حاضر است بگذرد.

 
 .256ديوان حافظ/  -(1)  76
 .(38/ 104قال رسول صّلى الّله عليه و اله: النظر سهم مسموم من سهام ابليس) حبار األنوار:  -(2)  77

http://www.i20.ir/


138    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

خواهند وصف کنند از شب خوشیهاى دنیا را که مى

شود بزنند. جوان عزب و حجله. عروسى مثالى باالتر نمى

شوق به بهشت او را از حجله عروسى به حجله گور 

کند. شوق به کشاند. بشنويد ببینید ايمان چه مىمى

 کند.بهشت و ثواب خدا چه مى

 انگیز حنظلهشوق اعجاب

ر راهب«، جوانى است تازه مسلمان؛ »حنظلة بن ابى عام

 ولى ايمان دارد. شوق دارد.

دختر عثمان يكى از بزرگان مدينه را عقد کرده است. 

اش مصادف شد با جنگ احد. داستانش را شب عروسى

اى ايد. خود پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله با عدّهکه شنیده

 از اصحاب به جبهه جنگ در چند کیلومترى مدينه رفته

بودند. بامدادان از حجله تكان خورد. لباس جنگ 

روى؟ پوشید. عروس دامنش را گرفت که کجا مى

دانى، پیغمبر در جبهه جنگ است. ياور گفت: »مگر نمى

 خواهم جانم را فداى محمّد کنم«.خواهد. مىمى
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گفت: »پس صبر کن دو نفر گواه باشند که ديشب تو با 

 من جمع شدى و اگر اوالدى

______________________________ 
 .256ديوان حافظ/  -(1)

قال رسول صلّى اللّه علیه و اله: النظر سهم مسموم  -(2)

 (.38/ 104من سهام ابلیس )بحار األنوار: 

 63ايمان، ص: 

پیدا شد، بدانند از تو است«. فورا دو نفر را پیدا کرد و 

ز گواه گرفت. حنظله به سمت جبهه جنگ رفت. بعدا ا

که زن علّت خواهشش را پرسیدند. گفت: »ديشب همین

خوابم برد ديدم حنظله به آسمان رفت. فهمیدم که 

شود. خواستم اگر اوالدى رود و کشته مىشوهرم مى

 پیدا شد، بدانند از اوست«.

جاست که اين جوان به غسل جنابت هم عجیب اين

 دانم اين چه کشش الهى بود که التفات بهنرسید. نمى

غسل جنابت هم نبود. شمشیرش را برداشت و راه احد 
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را در پیش گرفت. آنجا که رسید، نخست سالمى به 

دهید نبرد رسول خدا کرد و عرض کرد: »اجازه مى

کنم«. پیغمبر اذنش داد. تصادفا خود ابو سفیان هم در 

جبهه جنگ آمده بود. به او حمله کرد و ضربتى به ابو 

ورد و ابو سفیان افتاد. قريش سفیان زد که به مرکبش خ

دور حنظله جمع شدند و باألخره او را شهید کردند. 

بینم مالئكه رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله فرمود: »مى

دهند«؛ چون به غسل دورش را گرفته او را غسل مى

جنابت نرسیده بود لذا ملقّب شد به »غسیل المالئكه؛ 

 78کسى که مالئكه او را غسل دادند«.

تواند از خوشیهاى نفس اگر شوق نباشد، چه کسى مى

کند؟ چگونه نظر کند؟ چه کسى از پول، دل مىصرف

کند؟ »اشتاق الى قربك بر شهوات و لذايذ نفس، صبر مى

 شود.با شوق، هر مشكلى آسان مى 79فى المشتاقین«.

 
 .26/ 17ار: حبار األنو  -(1)  78
 .337/ 3اقبال األعمال:  -(2)  79
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بینید که نود ساله است، يك مشت بعضى پیرمردها را مى

گیرد؛ چون ا روز گرما را روزه مىاستخوانى است امّ

شوق دارد؛ چنانچه اهل دنیا با چه شوقى دنبال دنیا 

اى هم از سازند و عدّهدوند و با هر زحمتى مىمى

 طرف، شوق به آخرت دارند.اين

 گريه شوق از فراق بهشت برزخى

شیخ »محمود عراقى« کتابى فارسى به نام »دار السّالم« 

اب مكاشفات، از خودش دارد. در آخرش در ب

گويد. شبى در کربال براى زيارت آمده اى مىمكاشفه

بودم. پشت بام مدرسه بودم. يك مرتبه ابواب عالم 

 ملكوت برايم باز گرديد و بهشت و نعمتهاى

______________________________ 
 .26/ 17بحار األنوار:  -(1)

 .337/ 3اقبال األعمال:  -(2)

 64ايمان، ص: 
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برزخى آن را مشاهده کردم. از بستانها و انواع نعمتها به 

بردم که وقتى به من گفتند برگرد، اى لذّت مىاندازه

خواهم به دنیا گفتم: »نمىشروع کردم به گريستن. مى

برگردم. با چنین خوشى، کجا برگردم. در دنیا اين همه 

 دردسرها هست، حاال راحتم«.

 زود است«.گفتند: »حاال 

طور از فراق فرمايد: »وقتى به خود آمدم همینمى

 کردم«.بهشت گريه مى

ديگرى از خوبان قريب به همین مكاشفه برايش پیدا 

شد. از وقتى که به حال خود بر گشت تا دو ماه از فراق 

کرد تا بهشت و آن عالمى که نشانش دادند، گريه مى

است؛ چنانچه اينكه از شوق بهشت مرد. راستى چنین 

موال امیر المؤمنین در خطبه همام، در صفات 

 پرهیزگاران فرموده:
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»اگر نبود اجلى که خدا قرار داده حايل باشد بین 

مؤمن و آنچه خدا وعده داده است، شخص مؤمن قالب 

 80کرد از شدّت شوق نسبت به عالم اعلى«.تهى مى

 اصحاب حسین علیه السّالم و مشاهده جايگاه خود در

 بهشت

پرسند اصحاب حسین چه شد که رفتند و از امام مى

ها خودشان را در درياى لشكر انداختند؛ جلو تیرها، نیزه

 و شمشیرها و اين قسم جانفشانى کردند؟

حضرت فرمود: »شب عاشورا وقتى جدّم حسین علیه 

السّالم آنها را امتحان کرد، ديد ثابت قدم هستند و 

شاره فرمود پرده عقب کنند. آنگاه احسین را رها نمى

 رفت، فرمود:

مقامتان را ببینید. عالم ملكوت را در عالم ملك آشكار 

فرمود. هرکدام، حوريان و کاخهاى بهشت را 

فرمود آى زهیر! جاى تو اين ديدند. خود آقا مىمى
 

عقبتهم راحة طويلة جتارة مرحبة لو َّل األجل الذى كتب الّله عليهم مل تستقّر أرواحهم ىف أجسادهم طرفة عني شوقا اىل الثواب و خوفا من العقاب، صربوا ايّاما قصْية أ -(1)  80
 .7و  4خطبه مهام(/ فراز ) 184يّسرها َلم رّّبم) هنج البالغه فيض اَّلسالم: خ 
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است. آى برير! جاى تو اين است. چه شوقى پیدا 

اين فقیه  کردند. شب عاشوراى کذايى، برير سیّد القرّاء،

کرد. به او گفتند امشب شب و عالم بزرگ، مزاح مى

وقت دانند من هیچشوخى نیست. گفت: »قوم من مى

اهل مزاح و شوخى نبودم؛ ولى امشب شب سرور و 

 مزاح است؛

______________________________ 
لو ال األجل الذى کتب اللّه علیهم لم تستقرّ  -(1)

عین شوقا الى الثواب و أرواحهم فى أجسادهم طرفة 

خوفا من العقاب، صبروا ايّاما قصیرة أعقبتهم راحة طويلة 

تجارة مربحة يسّرها لهم ربّهم )نهج البالغه فیض االسالم: 

 .7و  4)خطبه همام(/ فراز  184خ 

 65ايمان، ص: 

هاى خدا، وصل با حور زيرا نیست فاصله بین ما و وعده

ا شود و ما جانمان را مگر اينكه آفتاب بزند و جنگ برپ

 فداى حسین کنیم«.
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داشتند بلكه حسین هم نه تنها آنها حسین را دوست مى

مند بود. آه از آن ساعتى که آقا نظرى به به آنها عالقه

 راست و چپ کرد، ديد ديگر کسى باقى نمانده:

»نظر يمینه و شماله فلم ير احدا من اصحابه و انصاره 

لم ابن عقیل! يا هانى بن عروه! فنادى بأعلى صوته: يا مس

 يا حبیب! يا برير!«.

ندانم چه منظورى داشته که ارواح شريف و اصحاب را 

خواسته سكونى در او پیدا مخاطب قرار داده، شايد مى

 -يك آنها را صدا زد. دوشود، مواجه با آنها شود، يك

اى از آن را بگويم: سه کلمه جانگداز گفت. فقط کلمه

 81نومتكم و ادفعوا عن حرم الرسول«.»قوموا عن 

»اى اصحاب با وفاى من! از خواب ناز برخیزيد و به 

 فرياد حرم پیغمبر برسید«.

______________________________ 
 .484کلمات االمام الحسین:  -(1)

 
 .484كلمات اَّلمام اْلسني:   -(1)  81

http://www.i20.ir/


146    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

 66ايمان، ص: 

 گفتار ششم: صبر، نخستین استوانه ايمان

فِي خُسْرٍ* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا وَ الْعَصْرِ* إِنَّ الْإِنْسانَ لَ

 .الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ

در خالصه فرمايشات مولى الموحدين امیر المؤمنین 

علیه السّالم در بیان حقیقت و کمال ايمان، رسیديم به 

جا که اوّلین استوانه براى خانه ايمان، »صبر« است. اين

اگر شخصى در برابر خواهشهاى نفس زبون است، کجا 

شود؟ ايمان با هواپرستى جمع ايمان نصیبش مى

جلو نفس و هوا را بگیرد و شود. بايد محكم نمى

خواهشهاى او را عقب زند و در برابر گناه تسلیم نشود؛ 

براى طاعات محكم باشد و در مصايب و ناماليمات، 

سختیها و تندبادهاى زندگى دنیا بايد انسان مثل کوه 

پابرجا باشد؛ يعنى دلش تزلزلى پیدا نكند، زبانش شكايتى 

 نداشته باشد.
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از کجا بايد پیدا کرد؟ آيا به  ديروز عرض شد صبر را

 شود؟صرف دعا نصیب مى

خواهد صبر کند در برابر مصايب ولى آدم دلش مى

رسد، چكار کند؟ تواند. در برابر گناه زورش نمىنمى

خود آقا على علیه السّالم براى پیدايش صبر، چهار دوا 

معیّن فرموده، پس اگر اين چهار چیز پیدا شد، انسان 

 شود.اهل صبر مى

 التفات به بقاى آخرت و تولید شوق

کنى. صبر که کردى، اگر اهل شوق شدى، صبر هم مى

 شوى. اگر شوقمؤمن مى

 67ايمان، ص: 

شود کرد؟ اگر تو شوق به بهشت نباشد، صبر چگونه مى

توانى پا روى و حیات پس از مرگ نداشتى، کجا مى

نخواهى،  نفس و هوا بگذارى؟ تا چیز باالتر و بهترى را

کنى. تا شوق به مرتبه باالترى در کوچكتر را رها نمى
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تواند آدم پیدا نشود، چطور پا روى نفس و هوا مى

جهان پس  82.وَ الْآخِرَةُ خَیْرٌ وَ أَبْقى بگذارد؟ بايد بفهمد

عكس زندگى روى پايان، بهاز مرگ، جهانى است بى

خاك که از حیث زمان و مكان محدود و آخرش مرگ 

 ست.ا

گر به مثل جام جم 

 است آدمى
 

بشكندش سنگ اجل 

 83چون سفال

 

لكن جهان بعد از مرگ، ديگر نیستى ندارد. در برزخ، 

قیامت، بهشت و جهنّم، مرگى نیست، تمام حیات اندر 

حیات است. ديگر آنكه: حیات بعد از مرگ، تحوّالت 

ندارد، تحويل و تحوّل مال عالم مادّه است. خواهى 

نخواهى آدمى در دنیا هرچه بخواهد زحمت بكشد 

افتد، معده از کار مى شود؛باألخره قوا فرسوده مى

 
 .17اعلى:  -(1)  82
 .589كلّّيات سعدى/ ملمعات:   -(2)  83
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افتد، محدود است. پیرى و ناتوانى، گوشش از کار مى

 84الزمه زندگى اين عالم است.

اى در روزنامه نوشته بود که دانشمندان مقاله

خواهند چیزى پیدا کنند براى جلوگیرى از پیرى، مى

توانند از هر جهت مانع دگرگونیهاى بدن شوند؟ آيا مى

 نجام مانع مرگ شوند؟توانند سراآيا مى

اش تغییر و دگرگونى است، دوام و استمرار مادّه، الزمه

اى که هیچ ضعفى با آن نباشد، مال عالم ديگر است. قوّه

پس از مرگ است. بهجت و سرورى که هیچ غمى با آن 

نباشد، پس از مرگ در جوار محمّد و آل محمّد صلّى 

 اللّه علیه و آله است.

اهى که عزل نداشته باشد، حكومت خواگر سلطنتى مى

اى که هیچ نقصى نداشته باشد، آرزويى نداشته مطلقه

باشى مگر اينكه به آن برسى، اينها همه در عالم بعد از 

مرگ است، البتّه با تفصیلى که خدا در قرآن ذکر 

 
84  (3)-\i ... ْسُه ِف اْْلَْلِق ْرُه نُ َنكِّ  .68يس:  E\َو َمْن نُ َعمِّ
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فرموده است. در قرآن چقدر تشويق فرموده است بلكه 

راحتیها برود و صبر انسان بتواند به آن شوق، زير بار نا

 نمايد.

گويد: چرا اين کار را در مثلهاى متداول است که مى

 گويد دل ونكردى؟ مى

______________________________ 
 .17اعلى:  -(1)

 .589کلّیّات سعدى/ ملمعات:  -(2)

 .68يس:  وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ... -(3)

 68ايمان، ص: 

اش را نداشتم؛ يعنى شوقى ندارم. کسى که در حوصله

کند، در ارتكاب گناه نماز، روزه و انفاق مالى، سستى مى

باکى ندارد. در هواپرستى، جرى است؛ چون شوق عالم 

ديگر در اين مغز نیست تا به هر جورى است، زير بار هر 
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نوع ناراحتى برود. شوق لقاء اللّه است که هر مشكلى را 

 کند.حل مى

 حكايتى جالب از دختر علّامه مجلسى

بیگم« دختر علّامه يكى از مخدّرات عالم اسالم »آمنه

مجلسى رحمه اللّه است که از زنان صاحب کمال و 

مجتهده فاضله بوده است. وقتى اين مجلّله از پلّه که باال 

رفت، افتاد، سرش شكست و خون جارى شد. ساق مى

 استخوانش شكست.پايش به سنگ تیز خورد و 

اند پس از اينكه افتاد، اطرافش آمدند ديدند نوشته

خندد و متبسّم است. گفتند: »مگر دردت نگرفته مى

 است؟«.

 گفت: »چرا«.

 پرسیدند: »پس چرا ناله نكردى؟«.

فرموده بود: »وقتى يادم آمد ثوابهايى که خدا به من 

 دهد در برابر اين زحمت، آرام شدم«.مى
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که اين بانوى اسالمى، راست گفته است. شوق راستى 

کند؛ چون مسلمان معتقد ثواب خدا زحمتها را آسان مى

است هر زحمتى که بر آدمى وارد آيد، خدا اجر 

دهد حتّى اينكه پا به سنگ خوردن هم ثواب بر آن مى

مترتّب است. در ملك خدا تو که مهمان خدايى، هر 

رانش با پروردگار عالم نوع ناراحتى بر تو وارد بیايد، جب

ديده است تا برسد به موت اقارب و بستگان، دل داغ

شود قدر جبران مىجبرانش با صاحب عالم است. اين

اکنون آرامش قطعى نصیبش فهمید همکه اگر مى

فهمید زير پرده اين پیشامد، نفعش بوده و به شد. مىمى

 خیر و صالحش تمام گرديده، اين را شوق ثواب گويند.

 اوصاف حوض کوثر

شود من به حوض کوثر برسم؛ حوضى که از خدايا! مى

 تر و از مشكعسل شیرين

 69ايمان، ص: 
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خوشبوتر است. تعبیرهايى که از آن آمده عبارت است 

تر، از برف سفیدتر، از مشك از اينكه: کوثر، از کره نرم

هايى که در همین آب خدا قرار خوشبوتر است. مزه

 داده است.

اطراف اين حوض، جامهاى بهشتى هست. آنگاه هر 

مؤمنى که دوست اهل بیت و با واليت ايشان از دنیا 

رفته، سر اين حوض کوثر، جامى به او خواهند نوشانید، 

از دست ساقى کوثر اسد اللّه الغالب علىّ بن ابى طالب 

علیه السّالم. زهى لذّت! زهى شرف! که ساقى تو على 

چه بود؟ بینديش  85... سَقاهُمْ رَبُّهُمْ ... .علیه السّالم باشد

 طهورى چیست؟ پاکى گشتن از خويش.

على علیه السّالم سلطان عالم هستى است؛ کسى که 

حساب خاليق با اوست به اذن اللّه؛ قسیم الجنّة و النار 

است؛ تقسیم بهشت و جهنّم به دست على علیه السّالم 

 
 .21انسان:  -(1)  85
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اقابل پست بدهد، است. اگر جامى از اين حوض به من ن

 چقدر لذّت دارد؟

شوق اين معنى که آدمى به جايى برسد که على ساقى 

او گردد. اگر اين شوق در دل آمد، همه جور حاضر 

است پا روى نفس بگذارد. هرچه نفس اقتضا کند، 

کند. دوستى با نفس و هوا ضدّ دوستى على مخالفتش مى

ى رحمان علیه السّالم است. دوستى با شیطان با دوست

سازد. دنیاپرستى، سدّ راه است و بین شخص و على نمى

 شود.علیه السّالم حجاب مى

اگر عشق و شوق على علیه السّالم در دلت جا کرد، 

کنى. وقت هواپرستى نمىاثرش آن است که هیچ

خواهد. خالصه، براى رسیدن به مقام صبر، شوق مى

 تا شوقى بیابى. 86قرآن بخوان

وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ  فرمايد:سه جاى قرآن تذکّر مى -دو

قرآن را روان فرستاديم. از  87لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّکِرٍ

 
86  (2)-\i ... َر ِمَن اْلُقْرآِن  .20مّزّمل:  E\... فَاقْ َرُؤا ما تَ َيسَّ
 .17قمر:  -(3)  87
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هاى اعجاز قرآن آسانى آن است. يسر عجايب و از رشته

طور الفاظ در اداست. در کتب آسمانى، سابقه ندارد اين

ت فصاحت و بالغت و در عین حال در مبارکش در نهاي

شود نهايت سهولت نثر بوده باشد. انسان زود از حفظ مى

اى پیدا شود، از تذکّرات قرآنى متذکّر تا اندرز گیرنده

 گردد.

______________________________ 
 .21انسان:  -(1)

 .20مزّمّل:  ... فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ... -(2)

 .17قمر:  -(3)

 70ايمان، ص: 

 حقیقتى جالب

نويسد: »در صاحب انیس االعالم مرحوم فخر االسالم مى

وقت، هفتصد که به تاريخ آن -تمام قلمرو نصرانیّت

شود که تمام يك نفر مسیحى پیدا نمى -میلیون نفر بوده
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که  -انجیل را از حفظ داشته باشد؛ ولى در دهات مصر

بیش از دويست نفر  -يكى از کشورهاى اسالمى است

 داريم«. مسلمان حافظ قرآن

هايى از قرآن را از بسیارى از شما مردم هستید که سوره

حفظ داريد. خدا قرآن را آسان کرد تا بتوانى آن را 

بخوانى و در حفظ داشته باشى بلكه شوقى پیدا کنى: 

 88شوق الى لقاء اللّه؛ جوار اللّه.

فرمايد: »اى پیامبر! بشارت ده اهل ايمان را خداوند مى

است از طرف خداوند فضل و بخشش  که براى آنان

 89بزرگى«.

آى اهل ايمان! البشاره؛ مژده! مژده! خداى عالم براى 

 شما پاداش بزرگى آماده فرموده است.

 
88  (1)-\i  ًِر اْلُمْؤِمِننَي بَِأنَّ ََلُْم ِمَن اللَِّه َفْضاًل َكِبْيا  .47احزاب:  E\َو َبشِّ
89  (2)-\i  ُِر اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن الصَّاِْلات  .9اسراء:  E\ َأنَّ ََلُْم َأْجراً َكِبْياً ... َو يُ َبشِّ
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چقدر بشارت در قرآن رسیده. اصال خداوند پیغمبر را 

اگر شوق پیدا شود،  90براى بشارت فرستاده است.

 گردد.ترين امور، آسان مىسخت

 اى از ايماننمونه

گويند: يكى از علما در حمّام، حنا به محاسنش بسته بود. 

خبر آوردند که پسرت مرده است. در همان حال گفت: 

 »در حساب خدا قرارش دادم«.

 گفتند: »بیايید براى تشییع«.

 گفت: »هنوز حنايم رنگ نگرفته است، کمى صبر کنید«.

له الجنّة« براى هر چه چیز او را گرفته؟ وعده: »وجبت 

 اى بهشت وعده دادهديدهداغ

______________________________ 
احزاب:  وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا کَبِیراً -(1)

47. 

 
90  (3)-\i  ًراً َو َنِذيراً* َو داِعياً ِإىَل اللَِّه بِِإْذنِِه َو ِسراجاً ُمِنْيا  .46 -45احزاب:  E\... إِنَّا أَْرَسْلناَك شاِهداً َو ُمَبشِّ
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... وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ  -(2)

 .9اسراء:  راً کَبِیراًأَجْ

... إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً* وَ داعِیاً إِلَى  -(3)

 .46 -45احزاب:  اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِیراً

 71ايمان، ص: 

آورد. ديگر شده است. شوق به ثواب برايش امن مى

 91است.داند وعده خدايش راست اضطراب ندارد. مى

کند، چون به عالم اعال به ثواب و صبرى مىآنكه بى

لقاى خدا شوق ندارد، تمام شوق او دنیاست؛ لذا 

بیند امیدها به پسرش داشت که مثال عصاکشش شود مى

و ... حاال مرده، اين کفر است؛ چون رازق تو خداست 

نه پسرت، نه شوهرت. يار و مددکار تو خداى تو است، 

ه والدينى که اوالدشان، و بالشان شد. نه اوالد تو. چ

قرآن زياد بخوانید، با اهل شوق بنشینید و با عالم مشتاق 

 سروکار داشته باشید تا در شما هم شوقى پیدا شود.

 
91  (1)-\i  َو َمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّه ِقياًل ...\E  :122نساء. 

-\i .. ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّه ... . َو َمْن أَْوىف\E  :111توبه. 
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 شوق عمرو بن جموح به جهاد در راه خدا

»عمرو بن جموح« از اصحاب حضرت خاتم األنبیاء 

پسر رشید دارد. محمّد صلّى اللّه علیه و آله است. چهار 

خود اين پیرمرد، سالها شل شده بود و قدرت حرکت 

دانید که جنگ، اوّل نداشت. جنگ احد بر پا شد. مى

اى که ممكن به نفع مسلمین تمام شد. عقبه يعنى گردنه

بود از آنجا دشمنان شبیخون بزنند، پنجاه نفر از سوى 

قبه و پیامبر صلّى اللّه علیه و آله براى محافظت، مأمور ع

ديگران سرگرم جنگ شدند. وقتى که در جبهه، 

آورى مشرکین فرار کردند، آن پنجاه نفر به طمع جمع

غنیمت، گردنه را رها کردند. واى از حب مال! 

نتوانستند صبر کنند تا گردنه خالى شد. از همان راه 

يعنى پشت جبهه، دشمنان مسلمین تاختند و شكست 

اى اى کشته و عدههسختى به آنها وارد کردند و عدّ

زخمى و ديگران فرارى شدند. چند نفر هم اطراف 

پیغمبر را داشتند که در رأس آنان علىّ بن ابى طالب 

علیه السّالم بود. هرچند بعد، خدا يارى کرد؛ ولى 
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مسلمانها امتحان سختى دادند و برخى هم مشتشان باز 

 شد.

عمرو بن جموح چهار پسرش آماده حرکت شدند. 

رد شل گفت: »امروز روزى است که من هم بايد با پیرم

»... وَ ال عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ  اين پاى شل بیايم«. گفتند:

 کسى 92...

______________________________ 
 .122نساء:  ... وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِیلًا -(1)

 .111توبه:  بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ... ... وَ مَنْ أَوْفى -

 .61نور:  -(2)

 72ايمان، ص: 

که شل است، بر او زحمت جنگ واجب نیست. و 

 پسرانت کافى هستند«.

 
 .61نور:  -(2)  92
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گفت: »نه«. اجماال اينكه اين پیرمرد با آن حالش 

خودش را به پیغمبر رسانید و از پسرهايش شكايت کرد 

خواهم به کمك تو بیايم و و گفت: »يا رسول اللّه! مى

 گذارند«.جانم را فدا کنم؛ امّا پسرانم نمى

روند رسول خدا فرمود: »چهار پسرت که به جبهه مى

 کفايت است«.

د و گفت: »آرزو دارم با اين پاى ناتوان، به او گريه کر

 بهشت برسم«.

شوق بهشت است. شوخى نیست. مهمانخانه است. ربّ 

نهايت ظهور تامش در العالمین عظیم است جمال بى

بهشت است. رسول خدا به پسرها فرمود: »چكارش 

 داريد؟

 بگذاريد به مقصد و آرزويش برسد«.

فت و يكى از پسرها هم پیرمرد با آن پاى شل، شمشیر گر

کمكش کرد. پدر و پسر خودشان را به لشكر زدند، 
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کند. وقتى کشتند تا کشته گرديدند. ببینید شوق چه مى

اش باخبر شد که شوهرش کشته شده، همسر مجلّله

شترى کرايه کرد. شوهرش عمرو بن جموح، پسرش و 

برادرش را نیز برداشت و سه کشته را پیچید روى شتر. 

اد تا به مدينه بیاورد. دلش خوش است که حرکت د

شوهرش به آرزويش رسیده. فريادى نكرد؛ زيرا پسرش 

در راه خدا کشته شد. برادرش رسید به جوار اللّه، لقاء 

 خواست.اللّه، به همانى که مى

 ايمان استوار همسر عمرو بن جموح

کرد اگر خود مادر شوق بهشت داشت، خدا را شكر مى

ودتر رسید به آنچه وعده خدا بود. اگر که فرزندش ز

شود. از عجايب در بعضى از شوق آمد، وضع عوض مى

کتب تواريخ است که فاطمه زهرا علیها السّالم و بعضى 

اند عايشه، از مدينه بیرون آمده بود و در پى نوشته

شد محمّد کشته شده است، صدايى که گفته مى

د با منظره اى ديخواست احوال بپرسد. زن رشیدهمى
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عجیب که سه کشته روى شتر دارد. فاطمه يا عايشه از او 

 پرسید:

 »از پیغمبر چه خبر؟«.

اين زن گفت: »بشارت باد من و تو و همه را که محمّد 

 صلّى اللّه علیه و آله کشته نشده، جان همه

 73ايمان، ص: 

 فداى محمّد صلّى اللّه علیه و آله«.

پسر و برادرانش را به همراه  در حالى که جنازه شوهر و

برد، دلش خوش است که محمّد سالم است. اين مى

کند؟ چطور همه کند؟ شوق چه مىمحبّت چه مى

کند. از حدود احد که رد شد، سختیها را بر او آسان مى

کند و شتر خوابید. نزديك شهر، ديد شتر حرکت نمى

هرچه کرد، شتر حرکت نكرد. به زحمت شتر را 

شد، شتر زرنگ و چابك د. رو به احد که مىبرگردان

خواست او را برگرداند به قبرستان بقیع شد، تا مىمى
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جا کرد. زن حیران شد همانببرند، ديگر حرکت نمى

شتر را عقال کرد و خودش را به پیغمبر رساند و جريان 

که محیط بر  -را به عرض مبارکش رسانید. رسول خدا

ن چیست. فرمود: دانست جريا -جمیع امور است

 »موقعى که شوهرت از خانه بیرون آمد چه گفت؟«.

آن زن فكرى کرد و گفت: »شوهرم سر به آسمان بلند 

ام را نبینم و از کرد و گفت: خدايا! ديگر روى خانه

 معرکه جنگ برنگردم«.

حضرت فرمود: »همین است. در انصار هستند کسانى که 

هاست. شتر، او را مستجاب الدعوه هستند و شوهرت از آن

 برد، او را رها کن«.به بقیع نمى

زن برگشت و پاى شتر را باز کرد و آمد تا معرکه جنگ؛ 

جايى که قبور شهداى احد است؛ اکنون قبور همین

 شريف اين سه شهید، جزء قبور شهداى احد است.

کند. کند و چگونه هر مشكلى را آسان مىشوق چه مى

اريم؛ امّا شوق لقاء اللّه آن را تر نداز داغ اوالد سخت
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کند. در همین جبهه جنگ، نصیبه يا امّ عماره، آسان مى

اين مجلّله وقتى پسرش را در جبهه جنگ فرستاد، گفت: 

آيم به مقدارى که از من بیايد«. مشك »خودم هم مى

آبى و مقدارى پارچه براى پیچیدن زخم به همراه آورد 

ى زخمیها را ببندد تا به مجروحین آب دهد و زخمها

لكن يكى از مشرکین هدفش را رسول خدا قرار داده 

آمده است، حفظ جان تر پیشبود. اين زن ديد کار الزم

رسول خدا مهمتر است. شمشیرش را به دست گرفته 

چند زخم محكم به آن ملعون زد لكن او دو زره پوشیده 

بود و زخمهاى اين زن به او کارگر نشد. آن ملعون 

 به کتف اين زن محترمه زد و برگشت.زخمى 

 74ايمان، ص: 

 گفتار هفتم: اقسام صبر

وَ الْعَصْرِ* إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا 

 .الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ
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خالصه فرمايش امیر المؤمنین علیه السّالم در باب 

حقیقت ايمان و کمال اينكه »ايمان« چهار ستون دارد 

اوّلین استوانه ايمان »صبر« است. صبر چطور پیدا 

فرمايد چهار ستون دارد که اگر يكى از اين شود؟ مىمى

ها نباشد، ايمان ناقص است: »الشوق و االشفاق و شعبه

خواهد اهل صبر و کسى که مى 93ب«.الزهد و الترقّ

ايمان شود، اين چهار رشته را بايد تكمیل کند: شوق، 

 خوف، زهد و انتظار.

چرا چهار رشته دارد؟ چون متعلّق صبر، چهار رشته 

گردد: گاهى صبر، راجع به عبادت، طاعت و واجبات مى

است؛ البتّه سخت است بر آدمى بخواهد شانزده ساعت 

گار نكشد، چاى نخورد. صبر کردن بر چیزى نخورد، سی

طاعت واجب، درجه اوّل آن است، به چه درست 

شود؟ به شوق: »من اشتاق الى الجنّة سال عن مى

هرکس شوق بهشت پیدا کرد، قطعا نماز،  94الشهوات«.

 
 .50/ 2اصول كاىف:  -(2و  1)  93
 .50/ 2اصول كاىف:  -(2و  1)  94
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گردد. شوق جزاى الهى و روزه و حج بر او آسان مى

 گردد.رسیدن به ثوابهاست که زحمت عبادت آسان مى

______________________________ 
 .50/ 2اصول کافى:  -(2و  1)

 75ايمان، ص: 

 

در بیابان گر به شوق 

 کعبه خواهى زد قدم
 

سرزنشها گر کند خار 

 95مغیالن غم مخور

 

انسان شوق به هر کارى که پیدا کرد، آن کار آسان 

گردد. اگر مرده نباشد وقتى شوق لقاء اللّه، جوار مى

اللّه، ثواب اللّه در دلش پیدا شد، هر مشكلى پیش او 

 گردد.آسان مى

خواب شبهاى تابستان را چقدر نفس مايل است. کسى 

کند نظر مىکه شوق ثواب دارد، از خواب کذايى صرف

 
 .248ديوان حافظ:  -(1)  95
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مانند  96آورد، ولى آنكهحرها رو به درگاه خدا مىو س

مردار افتاده است تا نماز صبحش قضا شود، امیدى به 

ثوابهاى الهى ندارد. اگر شوق شديد شد، ديگران از 

کنند؛ امّا او از سحرخیزى و العفو خواب سحر کیف مى

در نتیجه همان شوق آدمى بايد  97برد.گفتن لذّت مى

شوق، ارزشى ندارد. ايمانى رجا داشته باشد. مؤمن بى

سر است پس که به کارش بخورد ندارد؛ زيرا ايمان بى

 رجا و امید، مقتضى صبر و صبر، از لوازم ايمان است.

 ترس از عذاب و دورى از گناه

شعبه دوّم »اشفاق« است. مؤمن بايد خوف داشته باشد 

تواند صبر بر گناه کند. اگر از خدا نترسد، چطور تا ب

تواند نفس سرکش حیوانى را کنترل کند. وقتى که مى

مقتضى گناه برايش پیش آيد، هیچ قدرتى او را جلوگیر 

نیست. اگر خوف خدا نباشد جوان عزب در مكان 

خلوت بدون مانع و فرض کنید بدون مسؤولیّت قانونى، 

 
96  (2)-\i  َِقْد يَِئُسوا ِمَن اْْلِخرَِة َكما يَِئَس اْلُكفَّاُر ِمْن َأْصحاِب اْلُقُبور ...\E  :13ِمتحنه. 
97  (3)-\i ... َو اْلُمْسَتْغِفرِيَن بِاأْلَْسحاِر ...\E  :17آل عمران. 
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اى از خداى ست، مگر دلهرههیچ قدرتى او را نگهدار نی

شود صبر کند حاضر و ناظر داشته باشد وگرنه چطور مى

و هكذا؛ مثال کسى که مالى، زير دستش امانت است و 

طرف هم مدرك ندارد، يا خبر ندارد، يا زورش 

رسد و اين شخص هم نیاز به پول دارد، چه کسى نمى

جلوگیر اوست که دست به مال مردم نزن، خیانت نكن، 

ز خوف خدا؟ هر گناهى را حساب کنى همین است، ج

 کند.پس هرچه خوف بیشتر باشد تحفّظ بیشتر مى

______________________________ 
 .248ديوان حافظ:  -(1)

... قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ کَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ  -(2)

 .13ممتحنه:  الْقُبُورِ

 .17آل عمران:  ... وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ ... -(3)

 76ايمان، ص: 

 98»و من اشفق من النار اجتنب المحرّمات«.

 
 .348/ 68حبار األنوار:  -(1)  98

http://www.i20.ir/


170    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

 کند«.»هرکس از عذاب خدا ترسید، از گناه اجتناب مى

گیرد که شود ترس باشد و گناه کند. غفلت او را مىنمى

کند. بهتر است حقايق به زبان جرأت کرده گناه مى

 داستان بیان شود.

 پرستاعتقاد استوار يك بت

شخصى گفته است در سفر هند، روزى در بازار قصّابان 

رفتم. قصّاب هندو را ديدم که هنگام کشیدن گوشت، 

کند. ديدم چیزى را در پارچه اه مىباالى سرش نگ

پنهان کرده است. حیران شدم اين چیست که قصّاب 

نگرد. ايستادم و از او پرسیدم و مكرّر در مكرّر به آن مى

 گفتم: »اين چیست؟«.

 گفت: »چكار دارى؟«.

پرستم، موقع قصّابى اگر اصرار کردم گفت: »من بت

لذا بتم را کنم خداى من باالى سرم نباشد، خیانت مى
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گذارم و هنگام کشیدن به آن آورم باالى سرم مىمى

 نگرم تا کم نفروشم«.مى

خاك بر سر مسلمانى که خداى عالم را حاضر و ناظر 

کند، پس داند با وصف حال، به چه جرأت گناه مىمى

 شود در اعتقاد، خرابى است.معلوم مى

 آفت غفلت

ا آلوده به هر اگر آدمى از حضور حق غفلت کرد، يقین

. آدم 99شود مگر خوف بیايد و غفلت کم شودگناهى مى

نترس، مؤمن نیست، از انجام هر گناهى باك ندارد؛ 

چون از عذاب خدا ترسى ندارد، مسؤولیّتى براى 

 بیند.خودش نمى

اش بر فرمايد: »صبر يك پايهعلى علیه السّالم که مى

 تواندخوف است، اگر خوف باشد مى

 
99  (2)-\i  َِو لَِمْن خاَف َمقاَم رَبِِّه َجنَّتان\E  :46الرْحن. 

-\i اْْلَنََّة ِهَي اْلَمْأوى* فَِإنَّ َو أَمَّا َمْن خاَف َمقاَم رَبِِّه َو نَ َهى النَّْفَس َعِن اَْلَوى \E  :41 -40نازعات. 
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______________________________ 
 .348/ 68بحار األنوار:  -(1)

 .46الرحمن:  وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ -(2)

* فَإِنَّ وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى -

 .41 -40نازعات:  الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى

 77ايمان، ص: 

 صبر کند«.

صبرى است. چرا زند از بىهرچه از انسان گناه سرمى

کنیم؛ چون خوف نداريم وگرنه محال است صبر نمى

کسى مرتكب گناه شود؛ مثال اگر کسى آمد خبر داد که 

امروز جاسوسهاى شهردارى بر روى دست فروشندگان 

کنند آنهايى را که کم يا گران آيند و جريمه مىمى

س از جاسوسها و جريمه شدن، آن روز فروشند، ترمى

 کند.فروشندگان را درستكار مى
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امّا »و عیونا من جوارحكم« که على علیه السّالم 

 فرمايد: »جاسوسهاى خدايى با تو است:مى

چشمت، گوشت، دست و پايت جواسیس تو هستند که 

زدنها و دهند عدد چشمكفرداى قیامت گواهى مى

خیانت کردنهايت را، براى اينكه تو بترسى. »و حفّاظ 

جزئیّات اعمال شما را  101«.100صدق يحفظون اعمالكم

کنند. فرداى قیامت تو هستى و ثبت و ضبط مى

کنترل کند؟ واقعا  تواند. زبان را چه کسى مى102اعمالت

مشكل است. براى مردها سخت است تا چه رسد به زنها، 

مگر ترس از عذاب خدا باشد. اگر ترس آمد، زبان 

شود. نشانه شود و ... ترك گناه آسان مىکنترل مى

 رود.ترس اين است که نزديك هیچ گناهى نمى

گفتند: »شما همیشه مردم را به شیخ شوشترى مى

 کنى«.يف مىترسانى و تخومى

 
100  (1)-\i  ََو ِإنَّ َعلَْيُكْم َْلاِفِظنَي* ِكراماً كاتِِبني\E  :11 -10انفطار. 
 .431/ 77حبار األنوار:  -(2)  101
102  (3)-\i ... َّل يُغاِدُر َصِغْيًَة َو َّل َكِبْيًَة ِإَّلَّ َأْحصاها ...\E   :49كهف. 
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ترساند ولى کیست که بترسد. فرموده بود: »شیخ مى

 کدام يك از شنوندگان ترسیدند!«.

... وَ ما تُخْفِي  103پلك چشم حرکت کند، ثبت است.

؛ آنچه در دلها نگهدارى، هرچند آشكار هم الصُّدُورُ

 نكنى، در علم خدا ثبت و محفوظ است الى غیر ذلك.

لتان پیدا شود. اگر کارى کنید که خوفى در د

اش صبر و صبر، خواهى ايمان پیدا کنى، ايمان پايهمى

اش خوف است. بايد گناه نكنى تا ايمانت محكم پايه

 شود، اينها گره و زنجیر

______________________________ 
 -10انفطار:  وَ إِنَّ عَلَیْكُمْ لَحافِظِینَ* کِراماً کاتِبِینَ -(1)

11. 

 .431/ 77ألنوار: بحار ا -(2)

 
103  (4)-\i  ُُدور  .19غافر:  E\يَ ْعَلُم خائَِنَة اأْلَْعنُيِ َو ما ُُتِْفي الصُّ
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کهف:  ... ال يُغادِرُ صَغِیرَةً وَ ال کَبِیرَةً إِلَّا أَحْصاها ... -(3)

49. 

 .19غافر:  يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْیُنِ وَ ما تُخْفِي الصُّدُورُ -(4)

 78ايمان، ص: 

 با يكديگر است.

داند پاى کسى که ترس از بازخواست الهى دارد، مى

کنند و محكمه خدايى، او را حاضر مىمیزان عدل الهى 

 پرسند.و يكايك کارها و عقايدش را از او مى

 لزوم کنترل زبان

داستانى در وسائل الشیعه، در باب قذف وجود دارد که: 

»امام صادق علیه السّالم رفیقى داشت؛ يعنى مالزم آقا 

بود. مدّتها با امام بود. روزى همراه حضرت حرکت 

 کرد.مى

کارى به غالمش داشت، او را خواند، امّا نبود. مرتبه دوّم 

م او را دنبالش کرد و او را صدا زد، باز نبود. مرتبه سوّ
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ديد، به او گفت: يا بن الفاعله! يعنى اى مادر فالن! کجا 

بودى؟ امام دست مبارك را به پیشانى خود زد و فرمود: 

 واى بر تو! ورع و تقواى تو کجا رفت؟

اى کسى که مدعى ايمان و تبعیّت بودى، ديدى مشت 

تو باز شد. گفت: آقا! اين غالم اهل سند است، مادرش 

ست است. من به يك کافرى نسبت زنا پرمشرکه و بت

 بدهم که چیزى نیست!

امام در جواب فرمود: »لكل قوم نكاح« مگر حاال هرکس 

شود به او نسبت ناشايست داد. هر قومى که کافر شد مى

زاده زاده و حرامنكاح و سفاح دارد. آنها هم حالل

دارند. اآلن اين زن کافر، حقّ دارد به تو اعتراض کند 

 د تو از کجا دانستى که من زناکارم.و بگوي

حاصل فرمايش آقا اين بود که فرمود: »هذا فراق بینى 

اى و بینك«. جعفر بن محمّد علیه السّالم چنین شیعه

 خواهد لذا حضرت تا آخر عمر با او سخن نفرمود.نمى
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شود از همان اوّل ايمان در دل او نبود. خوف معلوم مى

کار بود وگرنه ايمان، با رهايى خدا نبود. بلى پرده روى 

 زبان همراه نیست.

اگر کسى در مجلسى احتمال دهد جاسوسى است که با 

گیرد، چقدر زبانش را ضبط صوت، صدايش را مى

گويى قرآن را کند. آى مسلمانى که مىکنترل مى

کنید، فرمايد ما از آنچه مىقبول دارم، همان قرآن مى

 104داريم.نسخه برمى

______________________________ 
 .29جاثیه:  .. إِنَّا کُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ -(1)

 79ايمان، ص: 

شود. دستگاه بردارى مىهر فردى از تمام اعمالش نسخه

عالم ملكوت است نه عالم مادّه ضیق. وضع جور ديگرى 

ين است. زير پرده تمام ثبت و ضبط است. کسى که ا

معنا را فهمید، در هرجا که باشد، اين زبان يكنواخت 

 
104  (1)-\i  َإِنَّا ُكنَّا َنْستَْنِسُخ ما ُكْنُتْم تَ ْعَمُلون ..\E  :29جاثيه. 
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کردند شود لذا بزرگان همیشه سعى مىکنترل مى

خوفشان کم نشود. باالتر از خاتم األنبیاء محمّد صلّى اللّه 

علیه و آله نداريم. روزى به ابن مسعود فرمود: قدرى 

خواند: »به پروردگارت قسم از  105قرآن برايم بخوان.

 پرسیم«.پرسیم از امّت هم مىن مىپیغمبرا

اشك از چشمان رسول خدا جارى گرديد. به امّت 

گويیم آيا آنچه گفتند عمل کرديد؟ اگر گويند: مى

گويند: چرا نرفتى ياد بگیرى؟ از دانستم مىنمى

 پرسند آيا رسانیديد؟پیغمبران هم مى

على علیه السّالم صورتش را نزديك آتش تنور بیوه زن 

فرمايد: »على! بچش حرارت آتش را، تو رد و مىبمى

 تاب تحمّل آتش جهنّم را ندارى«.

جايى که عقاب پر 

 بريزد
 

از پشه الغرى چه 

 خیزد

 

 
105  (1)-\i  َفَ َلَنْسَئَلنَّ الَِّذيَن أُْرِسَل إِلَْيِهْم َو لََنْسَئَلنَّ اْلُمْرَسِلني\E  :6اعراف. 
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 مراتب خوف

خوف،  106پس کارى کنیم که خوفى در ما ايجاد شود.

مراتب دارد. مرتبه اعاليش در آقا امیر المؤمنین علیه 

هاى علىّ بن ابى طالب علیه السّالم السّالم است. غشوه

آورد؛ ايد. خوف چه بر سر على علیه السّالم مىرا نشنیده

 کند.او را مانند چوب، خشك مى

من و تو الاقل سحرهاى ماه رمضان حرکتى کنیم. اشكى 

ترسى؟ زين کنیم. آيا از عقبات بعد نمىاى بريزيم. ناله

طور ناالن و گريان است: »ابكى العابدين است که اين

چون خبر دارد  107لظلمة قبرى. ابكى لضیق لحدى ...«.

 108بینند.بینیم، آنها حاال مىچیزى را که بعدا ما مى

______________________________ 
 إِلَیْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِینَ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ -(1)

 .6اعراف: 

 
 .اخافك خمافة املوقنني) دعاى كميل( -(2)  106
 .89/ 98حبار األنوار:  -(3)  107
 .(204فاّن امامكم عقبة كؤودا و منازل خموفة) هنج البالغه صبحى صاحل: خ  -(4)  108
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 اخافك مخافة الموقنین )دعاى کمیل(. -(2)

 .89/ 98بحار األنوار:  -(3)

فانّ امامكم عقبة کؤودا و منازل مخوفة )نهج البالغه  -(4)

 (.204صبحى صالح: خ 

 80ايمان، ص: 

ز کمى و ا 109کندآن على علیه السّالم است که ناله مى

توشه و درازى سفر و راه طوالنى براى کمى توشه 

اگر ان شاء اللّه خدا خوفى نصیب کرد،  110گريد.مى

 ور کرد، دعا مستجاب است.خوف ثابتى در دل شعله

خوف از حق و رجاى به فضل او با هم است. اگر خوف، 

نگرم به گناه هم که مى 111رجا شد، يأس حرام است.بى

نگرم به طمع ه کرم تو که مىافتم، ببه فزع مى

 112آيم.مى

 
 .(77آه! من قلة الزاد و طول الطّريق و بعد الّسفر) هنج البالغه صبحى صاحل: حكمت  -(1)  109
 .(198/ 99أ للزاد أبكى أم لبعد مسافىت) حبار األنوار:  -(2)  110
111  (3)-\i  ََيْدُعونَنا َرَغباً َو َرَهباً َو كانُوا لَنا خاِشِعني ...\E  :90انبياء. 
 .ت و اذا رأيت كرمك طمعت) دعاى ابو ْحزه مثاىل(اذا رأيت موَّلى ذنوىب فزع -(4)  112
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 ثمره ترس از خداوند

امام چهارم زين العابدين علیه السّالم داستانى را نقل 

فرموده که اين روايت در اصول کافى، ذکر شده است. 

فرمايد: » )حاصل روايت نقل به مضمون( حضرت مى

تاجرى در زمان سلف به اتّفاق عیال و اوالدش با وسايل 

تش سفر دريا کرد. ناگاه وسط دريا موجهاى مهیب، تجار

کشتى را شكست و آب همه را غرق کرد. تنها زن به 

اى اى چسبیده و موجهاى آب او را به جزيرهتخته

 انداخت.

گرديد و از میوه درخت، آن زن، تنها در اين جزيره مى

کرد. وضع لباس هم که معلوم است لباس سدّ جوع مى

ال جوان دزدى از دور زن عريان ندارد. در همان ح

کند و بیند. نخست وحشت مىصاحب جمالى را مى

شود و از گويد شايد از طايفه جن باشد. نزديك مىمى

گويد: انسانم. از پرسد: از جن هستى يا انس؟ مىاو مى

 کجا آمدى؟
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گويد: کشتى ما و بستگانم غرق شدند و من به مى

آن جوان، ديگر معطّل اى چسبیده خدا نجاتم داد. تخته

نكرد؛ زن بیچاره را انداخت و آماده کار حرام شد. 

مرتبه زن لرزيد؛ لرزشى که آن دزد را نیز تكان داد. يك

دزد گفت: چه شده چه بر سرت آمده؟ اين ارتعاش و 

سوز و گداز و آتش خوف در دزد تأثیر کرد. آتشى است 

که از خوف خدا برخیزد. خالصه زن گفت: ترس از 

 ام.دا. من در عمرم چنین گناهى مرتكب نشدهخ

______________________________ 
آه! من قلة الزاد و طول الطّريق و بعد السّفر )نهج  -(1)

 (.77البالغه صبحى صالح: حكمت 

/ 99أ للزاد أبكى أم لبعد مسافتى )بحار األنوار:  -(2)

198.) 

 .90انبیاء:  ... يَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً وَ کانُوا لَنا خاشِعِینَ -(3)

اذا رأيت موالى ذنوبى فزعت و اذا رأيت کرمك  -(4)

 طمعت )دعاى ابو حمزه ثمالى(.
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 81ايمان، ص: 

 

کند که در جوان دزد اثر مثبت گذاشت. خوف چه مى

دزد به او گفت: من سزاوارترم که بترسم، تو که تقصیرى 

طور بترسم و نكردى. تقصیر من است. من بايد اين

بلرزم. زن را رها کرد و رفت و ترك گناه کرد. امّا 

هايش چطور؟ در اثناى راه خواست به سمت گذشته

خواست به آبادى برود. با آبادى برود. عابدى هم مى

اين جوان دزد همراه شد. هوا گرم و آفتاب تابان است. 

راهب مستجاب الدعوه رو به جوان کرد و گفت: 

بینى که از آفتاب ناراحتیم، پس بیا دعا کنیم شايد مى

بانى براى ما بفرستد. جوان سر به زير انداخت خدا سايه

 د.رسو گفت من گنهكارم، دعايم به جايى نمى

عابد گفت با هم دعا کنیم. پاسخ داد من آبرو ندارم. در 

جا کنم تو آمین بگو. اينآخر کار گفت: من دعا مى

امیدى در دلش پیدا شد و پس از دعاى عابد، با 
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شرمسارى آمین گفت. ابرى پیدا شد و بر سرشان سايه 

رفتند بر سر دوراهى رسیدند طور که مىافكند. همین

 گرديد.مىکه راهشان دوتا 

عابد ديد ابر همراه جوان رفت. عجیب است. معلوم شد 

 ابر براى او بوده است.

دنبالش دويد و گفت: مگر نگفتى من گنهكارم؟ من 

 عبادتى ندارم و گنهكارم. عابد گفت:

اين ابر معلوم است براى تو آمده و به برکت تو است. 

جريان خودش را ذکر کرد. دانسته شد که همان ترك 

اش قیمت داشته است که او را ناه، شرمسارى و توبهگ

 113مورد نظر و لطف خداوندى قرار داده است«.

اگر خوفى آمد، يقین بدان پشت سرش دعايت مستجاب 

است. اگر ترسیدى، با همان حال شكستگى و انكسارت 

بگو: يا اللّه! آن خوف صادق و دلهره راستى پشت سرش، 

 ا که براى دعاى تو است.هچه نتیجه

 
 .70 -69/ 2اصول كاىف:  -(1)  113

http://www.i20.ir/


185    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

 حكايت پیامبر صلّى اللّه علیه و آله با جوان باتقوا

در کنز العمّال نقل کرده است که پیغمبر صلّى اللّه علیه 

و آله خارج مدينه ديدند جوانى عريان شده و خودش 

افكند. او را احضار و به او را روى سنگهاى داغ مى

 کردى؟«.فرمود: »چه مى

______________________________ 
 .70 -69/ 2اصول کافى:  -(1)

 82ايمان، ص: 

مین را به اين گوشت و پوست بدنم گفت: »گرماى ز

گفتم تو که طاقت گرماى دنیا را چشاندم و مىمى

آورى؟ پس ندارى، چگونه تاب آتش دوزخ را مى

 خودت را مستحقّ آن آتش نكن«.

رسول خدا رو به اصحاب نمود و فرمود: »از او بخواهید 

 تا برايتان دعا کند، او مستجاب الدعوه است«.
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گفت: »اللّهم اجمع امرهم على الهدى و اجعل زادهم 

 التقوى«.

»خدايا! اينها را به راه هدايت بینداز و به زاد و تقوا 

 114موفّقشان بفرما«.

______________________________ 
 )با اندکى اختالف(. 694/ 2کنز العمّال:  -(1)

 83ايمان، ص: 

 گفتار هشتم: پاداش به اندازه عمل

حانك خالقا و معبودا بحسن بالئك عند خلقك »سب

خلقت دارا و جعلت فیها مأدبة مشربا و مطعما و ازواجا و 

خدما و قصورا و انهارا و زروعا و ثمارا ثم أرسلت داعیا 

يدعوا الیها فال الدّاعى أجابوا و ال فیما رغّبت رغبوا و ال 

 إلى ما شوّقت الیه اشتاقوا اقبلوا على جیفة قد افتضحوا

 115بأکلها ...«.

 
 .) با اندكى اختالف(694/ 2كنز العّمال:   -(1)  114
 .109هنج البالغه صبحى صاحل: خ  -(1)  115
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شما عريان به دنیا آمدى، روى دستهاى بستگانت 

دادند. مادر، تر و گشتى. تو را در گهواره جا مىمى

کرد. کرد. به چه عزّتى از تو پرستارى مىخشكت مى

کم خدا عنايت کرد سروسامانى و عیال و اوالد بعد کم

و خانه و زندگى داد. تا ساعت آخر عمر، همانهايى که 

کنند گرداندند، تو را لخت مىرا دست به دست مى تو

طورى که روز اوّل بودى. اگر در اين مدّتى به همان

که روى خاکى، راهنمايیهاى محمّد صلّى اللّه علیه و آله 

خواند براى جهان داعى الهى را پذيرفتى که تو را مى

شود، جا تمام مىپس از مرگت و دانستى که حیات اين

شوى، وقتى تو را لخت کردند و به مىسروسامان بى

گهواره گور بردند، سرو سامانى داشته باشى. ساختمانش 

خیال نكن در برزخ مقام معیّن برايت  116دست تو است.

آماده گذاشته شده بلكه مقام و خانه هرکس، همان 

 حدّى است که خودش ساخته است.

 
116  (2)-\i ... ُموا أِلَنْ ُفِسُكْم ِمْن َخْْيٍ جتَُِدوُه ِعْنَد اللَِّه  .20مّزّمل:  E\... َو ما تُ َقدِّ
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______________________________ 
 .109حى صالح: خ نهج البالغه صب -(1)

 ... وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ... -(2)

 .20مزّمّل: 

 84ايمان، ص: 

خانه چند مترى آماده کردى، يا اينكه مدّ البصر تا چشم 

 .117کند و نهايت نداردکار مى

اى را که حدّش به خانه برخى تدارك کردند خانه

رسد؛ ولى مفت محمّد مصطفى صلّى اللّه علیه و آله مى

جا بايد درست دهند. خانه آخرت را اينبه کسى نمى

کرد. هرچه بتوانى انواع خیرات و مبرّات، انفاقات مالى 

و بدنى، يارى کردن ضعیف، اينها ساختمان خانه خودت 

اى براى را اگر جا دادى، خانه هست. بى خانمانى

 برى.فقیرى خريدى، خودت بهره مى

 
117  (1)-\i ... ما ِعْندَُكْم يَ ْنَفُد َو ما ِعْنَد اللَِّه باٍق\E  :69حنل. 
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 مندى انسان به نعمتهاى بهشتىلزوم عالقه

که جمالتى از  -على علیه السّالم در اين خطبه مبارك

فرمايد در غیب عالم مى -آن در طلیعه سخن ذکر شد

اى که در خور عظمت خودت خلق کردى مهمانخانه

شت گذاشتى، در آن، انواع هست و نامش را به

 -خوردنیها، پوشیدنیها، جويها، خوشیها، لذّتها و بهجتها

آماده کردى:  -که هیچ قابل وصف نیست براى بشر

»ارسلت داعیا يدعوا الیها«. خواننده الهى محمّد صلّى 

که دعوت کند  118اللّه علیه و آله را فرستادى براى خلق

مند به بهشت شو، طالب خلق را به اين عالم که بشر! عالقه

جا جدا و به آنجا سعادت بعد از مرگ شو، دلت را از اين

 جا موقّت است.پیوند کن، اين

گر به مثل جام جم 

 است آدمى
 

بشكندش سنگ اجل 

 119چون سفال

 

 
118  (2)-\i ... ِر الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِْلاِت َأنَّ ََلُْم َجنَّاٍت  .25بقره:  E\َو َبشِّ
 .589كلّّيات سعدى/ ملمعات:   -(3)  119
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عالقه به جايى پیدا کن که ديگر مرگ و زوال ندارد. 

بهجتى است که هیچ همّ و غمّى ندارد. عزّتى است که 

هیچ ذلّتى ندارد. سلطنتى است که هیچ عزل ندارد. 

تمام خیر محض و از جهت نعمت هم همیشه رو به 

 ازدياد )و لدينا مزيد( است.

 عالمت مؤمن واقعى

میم عرايض روزهاى قبل ذکر امروز آثار ايمان را در تت

 کنیم. چنین دعوتمى

______________________________ 
 .96نحل:  ما عِنْدَکُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ ... -(1)

وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ  -(2)

 .25بقره:  ...

 .589دى/ ملمعات: کلّیّات سع -(3)

 85ايمان، ص: 
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خواهد که از زرق بزرگى معلوم است خیلى همّت مى

تواند بیاورد؛ و برق دنیا دل بكند و دل به غیب نمى

اش حواسش در چون کوچك و خرد است، همه

محسوس است آنچه ديدنى است، خوردنى است و 

کس با خواهد. همهحیوانات؛ البتّه ماوراى مادّه علوّ مى

را آى کسى که ايمان کند. بشارت باد تو خدا معامله نمى

 آوردى و با خدا معامله کردى.

شود خدا به تو علوّى داده است. تو بزرگى معلوم مى

که با بزرگ سروکار دارى. اجماال هرکسى اين ايمان 

را پذيرفت؛ يعنى عالقه به بهشت افكند، خواست حیات 

ديگرش درست شود )بیشتر خلق، ايمان به بهشت 

د او حیات پس از مرگ و ندارند( اگر آدمى، اهم نز

تأمین آتیه قطعى باشد، او مؤمن است. هرکس از صبح 

تا شام در همّ و غم زندگى دنیا هست، بدان که در اين 

شخص از ايمان خبرى نیست. هرکس رفیق ايمانى پس 

از مرگ نداشته باشد، غريب است و هرکس با نور ايمان 

را به  اند که اواش مالئكهکنندهرفت اوّلین استقبال

http://www.i20.ir/


192    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

دهند. مؤمن را بشارتها مى 120دهند.بهشت مژده مى

 عاقل بايد فناى دنیا را متوجّه باشد تا طالب آخرت شود.

ور نبود مشربه از زر 

 ناب
 

با دو کف دست توان 

 خورد آب

ور نبود جامه اطلس تو 

 را
 

دلق کهن، ساتر تن 

 بس تو را

شانه عاج ار نبود بهر 

 ريش
 

شانه توان کرد به 

 انگشت خويش

جمله که بینى، همه 

 دارد عوض
 

در عوضش گشته میسّر 

 غرض

آنچه ندارد عوض اى 

 هوشیار
 

عمر عزيز است غنیمت 

 121شمار

 

شود و وقتى هم که پر شد، باألخره شكم به چیزى پر مى

کند که نان خالى در آن باشد، يا چیز ديگر. فرقى نمى

 
120  (1)-\i  ُْنُتْم تُوَعُدونَ تَ َتَنزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكةُ َأَّلَّ َُتافُوا َو َّل ََتْزَنُوا َو أَْبِشُروا بِاْْلَنَِّة الَِِّت ك\E  :30فّصلت. 
 .ديوان اشعار/ شيخ ّباي  -(2)  121
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شود کرد؟ آيا عوض واى از بعد از مرگ! آنجا را چه مى

جا مهم دارد؟ خدا کند آن زندگى درست بشود. اين

گويند دلت گويند اصال دنبال دنیا نرو، مىنیست. نمى

ات لنگ شد، اى از زندگىر گوشهرا نبرد. اگ

 اش غلط است.ناراحتى

شود. اگر گفتم زهد در دنیا اگر پیدا شد ناراحت نمى

 باور دارى که فردا بايد نزد محمّد و

______________________________ 
تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَالئِكَةُ أَلَّا تَخافُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا  -(1)

 .30فصّلت:  بِالْجَنَّةِ الَّتِي کُنْتُمْ تُوعَدُونَ

 ديوان اشعار/ شیخ بهايى. -(2)

 86ايمان، ص: 

ترسى که عريان وارد شوى. اگر آل او حاضر شوى، نمى

اش آن است که انسان ايمان آن طرف است، الزمه

حقیقت  122الْحَاقَّةُ* مَا الْحَاقَّةُ قدرى فكر آنجا باشد:

 
 .2 -1حاّقه:  -(1)  122
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جا زندگى بعد از مرگ است. زندگى حیوانى اين

 مختصر زمانى است. ايمان بايد آن طرف باشد.

قت فرش نباشد، چقدر در فكر اى از اطااينجا اگر گوشه

خواهى؟ اگر آن هستى؟ آيا در عالم برزخ فرش نمى

عملى؟ اگر زيان مختصرى به خواهى با اين بىمى

شوى؛ امّا از زيان به دنیايت برسد، چقدر ناراحت مى

اى بگويد پشت سرت دينت باك ندارى! اگر کسى کلمه

که به نظرت آبرويت را برده است، چقدر ناراحت 

شوى؛ امّا خودت هرچه پشت سر ديگران بگويى و مى

 ضرر به دينت برسانى، باك ندارى.

 سخنانى شگفت از بهرام گبر

نويسد: »در خراسان، شیخ احمد در تفسیر روح البیان مى

وقت حربى، همسايه گبرى به نام بهرام داشته است. هیچ

رفتند، به واسطه اينكه مذهبشان با هم خانه يكديگر نمى

لف بوده است. براى شیخ گفتند که همسايه گبرش مخا

اش را به کسى داده تا معامله کند. خبر همه دارايى
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اش را دزد زده است. به شیخ آوردند که در راه، سرمايه

گفتند او بر تو حقّ همسايگى دارد، خوب است از او 

دلجويى کنید؛ چون حقّ همسايه با اختالف دين هم 

 شود.ساقط نمى

ند نفر آمدند خانه بهرام. وقتى ديد عالم شیخ و چ

مسلمین آمده، حیران شد و روى دست و پاى شیخ افتاد 

به خیال خودش شیخ توقّع اطعام و پذيرايى دارد. در 

فكر رفت وسايل پذيرايى مهیّا کند، شیخ فرمود: ما 

ات ايم سرمايهايم تو را تسلیت دهیم؛ چون شنیدهآمده

 از کفت رفته است.

از شخص گبر عجیب است. گبر گفت: کدام  واقعا

مصیبت؟ سه نعمت بزرگ خدا به من داده است که شما 

بايد براى آن به من تبريك بگويید: اوّلش خداى عالم 

به من عفّت نفس داد که دزدى نكردم و مال کسى را 

 نبردم. دزد مال مرا برده است. چقدر شكر
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______________________________ 
 .2 -1ه: حاقّ -(1)

 87ايمان، ص: 

دارد. مظلوم شدن ناله ندارد، ظالم شدن ناله دارد. 

جا ناله توسرى خوردن بیجا ناله ندارد، تو سرى زدن بى

دارد. و او بايد از گناهش ناله کند. آنكه تو سرى خورده 

دهد. شاد باشد. شكر خداى را بايد بداند خدا عوض مى

 يد شاد باشد.که من مال کسى را نبردم. مظلوم با

نعمت دوّم اينكه: تمام آنچه را که خدا به من داده بود، 

ام هنوز باقى است. همه آنها از بین نرفته است؛ خانه

اى دارم. فرش زير پا دارم. مگر انسان تمام بايد سرسايه

جهات فقد و عدم را ببیند، هستى بین نباشد. چرا 

چیزهاى ديگر را که هنوز دارم نبینم؟ نظیر آن شخصى 

کرد. در خواب ملكى به او بود و ناراحتى مى که فقیر

گفت: اگر چشمت رو به کورى برود چقدر حاضرى 

بدهى تا عالج شوى؟ گفت: ده هزار دينار طال. پرسید: 
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اگر گوشت کر شود، چطور؟ گفت: آنهم ده هزار دينار 

وقت به او گفت: و همچنین شمرد تا ده عضو و قوّه، آن

زار دينار داشتى و صد هاى بنده خدا! اگر تو يك

دادى به قول خودت تا سالمتى اين ده عضو را مى

بیابى، حاال خیال کن داشتى و دادى، تحمّل درد هم 

هیچ. پیشامد ناگوارى برايت شده، جهات هست را هم 

ات مرد، ببین خدا بچّه 123... فَاذْکُرُوا آالءَ اللَّهِ ... درياب:

 بندى، بگذرم.خودت را نگه داشت تا بتوانى بار سفر ب

شكر  -که محل شاهد من است -گبر گفت: نعمت سوّم

خداى را مصیبت به مال خورد نه به دينم، نه به دلم، 

 دينم که نرفت.

زنى، شیخ فرمود: اى گبر! اين حرفهايى که تو مى

خواهد اين حقیقت اسالم است. خیلى هوشیارى مى

ين پرستى با افهم با اين وضع. حیف نباشد آتش را مى

فهم و ادراك. بیچاره عذر آورد که جهت تقلید آبا و 

اجدادى بوده. حقیقتش اين است که ما به آتش اظهار 
 

 .69اعراف:  -(1)  123
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کنیم که فردا به آن نسوزيم ديگر آنكه اين ارادتى مى

آتش در عالم عناصر، عنصر مهمّى براى تربیت اشیاء 

 است و همه به آن نیازمندند.

ست. همین آتش شیخ فرمود: آتش شعور ندارد، ضعیف ا

کند. چقدر ناتوان و را مشت آبى يا خاکى نابود مى

وقت آتش ستايش نكردم با تو نادان است. من که هیچ

 که

______________________________ 
 .69اعراف:  -(1)

 88ايمان، ص: 

عمرى آن را پرستیدى، هر دو دستمان را در آن 

سوزاند. کنیم، ببینیم آيا دست کدام يك را نمىمى

کم جهت آتش که شعورى ندارد. همه را فرمود کم

تقلیدى را که در بهرام بود، کنار زد و حق بر او واضح 

دهد، کند و شیخ پاسخ مىگرديد. چند سؤال مى
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کند و جارى مى وقت در همان مجلس، شهادتین راآن

 کند.شود. بعد هم شیخ گريه مىمسلمان مى

فرمايد: گبرى پس از چند سال پرسند، مىعلّتش را مى

راه نجات را پیدا کرد و ايمان به خدا و پیغمبر صلّى اللّه 

علیه و آله آورد؛ امّا من بدبخت ندانم آخر کار ايمان 

يا نه؟  برمثابت و راسخى که بايد با خود ببرم همراه مى

 خورد«.شود و صدمه مىيا ايمانم کم مى

 ايمانىدشمنى و حسدورزى نتیجه بى

ايمان به خدا و روز جزا به زبان نیست. عالقه قلب است. 

دل رو به قیامت و جوار آل محمد صلّى اللّه علیه و آله 

اش اين است که زندگى برود و آن را مهم بداند، نشانه

ديگر برايش مهم نیست. جا کم و زياد شدنش اين

اوضاعى که امروزه مسلمین دارند نتیجه ضعف ايمان 

جهت است. سوءظنها، دشمنیها، حسدورزيها، نكرها ازاين

جا مهم و زندگى آخرت موهوم است که زندگى اين

شده است. حتّى بستگان و ارحام با يكديگر، همسايه و 
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ه ياد رسید بهم صحبتها و غیره. شما بايد همه که بهم مى

خدا و امّت يك پیغمبر محمّد صلّى اللّه علیه و آله، شیعه 

على علیه السّالم و محبّ على علیه السّالم آرزو داشته 

باشید همديگر را نزد حوض کوثر در جوار على علیه 

السّالم ببینید. اگر ايمان درست شد اصل زندگى دنیا 

 شود تا چه رسد به اين موهوماتش.نزدش کوچك مى

 يافتن عقل هنگام ظهور حضرت مهدى علیه السّالم رشد

 124اين خبر در بحار األنوار از امام باقر علیه السّالم است

شود، از جمله وقتى که مهدى علیه السّالم ظاهر مى

شود، همین تحوّل تحوّالتى که در عالم هستى پیدا مى

کند. خداوند دست است که کارها را درست مى

کند. کشد، عقلها رشد مىسر خلق مىرحمت و تربیت بر 

 يك بر

 
 .(328/ 52اذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع ّبا عقوَلم) حبار األنوار:  -(1)  124
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______________________________ 
اذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها  -(1)

 (.328/ 52عقولهم )بحار األنوار: 

 89ايمان، ص: 

شود. ديگر نه کینه، نه بخل و نه حسد صد، عقلها زياد مى

شوند و مى ماند. مردم عاقلکدام باقى نمىهیچ

فهمند در اين عالم همه مهمان يك خدايند. براى مى

زنند که فالنى مال مرا برده است. آن چه تو سر هم مى

فهمند هیچ کدام مالى نداشتند و همه عاريه روز مى

؛ چنانچه خودمان مال 125بوده است. همه، مال خداست

ا کند. امّاويیم. بچّه عقل ندارد و اين حرفها را باور نمى

فهمد لذا انسان بزرگ، عاقل است و اين معانى را مى

. همه 126آرزو کن بیايد آن آقايى که عقلها را رشد دهد

صفا و محبّت داخل خانه و بیرون همه يكرنگى است. 

 
125  (1)-\i ... ماواِت َو اأْلَْرِض  .189آل عمران:  E\... َو لِلَِّه ُمْلُك السَّ

-\i ... ماواِت َو اأْلَْرِض  .180آل عمران:  E\... لِلَِّه ِمْياُث السَّ
-\i ... ماواِت َو اأْلَْرِض  .40مائده:  E\... َلهُ ُمْلُك السَّ
-\i ... َو ما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اللَِّه\E  :53حنل. 

 .اين جامع الكلمة على التقوى ...؟ اين املنصور على من اعتدى عليه و افرتى؟ اين املضطر الذى َياب اذا دعى؟) دعاى ندبه( -(2)  126
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رود. خودخواهى، خودپسندى و خودپرستى کنار مى

رسد به دهد تا مىکند و همه را رشد مىعقل طلوع مى

گیرد در شخصى طال به دست مىفرمايد جايى که مى

گويد: مسلمانان من فالن مبلغ جماعت مسلمین مى

زکات بدهكارم هرکس نیازمند است بیايد. تا يك هفته 

کند؛ چون عاقل و آيد و کسى به او مراجعه نمىمى

اند. براى نهادن چه سنگ و چه زر، حكم عقل رشید شده

ا رشد فهمد مگر زمان ظهور، عقلهاست؛ ولى حاال نمى

پیدا کند. کسى که امشب نان شبش را دارد، حق ندارد 

 اظهار فقر کند و از ديگران گدايى نمايد.

بینید چقدر اظهار ناراحتى حاال شخصى میلیونر است مى

کند. مثل گداى سر کوچه شده. گداى يك تومان مى

گويد: من موعد چكم رسیده. و دو تومان است. مى

نها ناشى از حرص و ولع گداى يك میلیونم. تمام اي

هاى نسیه، فكر است براى اينكه مالش زياد شود، با معامله

 کند.و خیال خودش را ناراحت مى

http://www.i20.ir/


203    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

دعا کنید و آرزوى آمدن امام زمان را بكن؛ اما نه براى 

 دنیا بلكه براى آخرت.

اکنون به هر طرف که رو کنى، جهل و نكبت و شهوت 

 آيد آن آقااست. خدايا! کى مى

______________________________ 
آل عمران:  ... وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ... -(1)

189 . 

 .180آل عمران:  ... لِلَّهِ مِیراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ... -

 .40مائده:  ... لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ... -

 .53نحل:  وَ ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ... -

اين جامع الكلمة على التقوى ...؟ اين المنصور على  -(2)

من اعتدى علیه و افترى؟ اين المضطر الذى يجاب اذا 

 دعى؟ )دعاى ندبه(.

 90ايمان، ص: 
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که از هر طرف رو کنى، حقیقت سلم. محبّت، صفا، 

آدمیّت و معنويّت باشد: اللّهم عجّل فرجه. اللّهم سهّل 

 مخرجه.

صاص به زمان ظهور ندارد، حاال ضمنا اين موضوع اخت

هم هرکس دست به سويش دراز کند؛ ايمان، عقل، دنیا 

 و آخرت نزد اوست.

يا بن العسكرى! دست لطفى بر سر ما بكش )چطور زمان 

کشد( حاال که پشت ظهورش دست لطف بر سر عموم مى

پرده غیبتى، براى آرزومندان، اين لطف را بفرما. ايمان 

یايد، محبّت دنیا برود. حبّ آخرت قوى و عقل سرشار ب

. امام واسطه فیض 127بیايد، جهل برود. علم و کمال بیايد

 است. حجة بن الحسن را واسطه قرار دهید.

در اصول کافى است که آخر الزمان، شخص بامداد از 

آيد، ايمان دارد؛ امّا وقتى شب به خانه خانه بیرون مى

 رى!گردد، ايمان ندارد. يا بن العسكبرمى

 
 .اسئلك اميانا تباشر به قلىب) دعاى ابو ْحزه مثاىل( -(1)  127
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آنان که خاك را به 

 نظر کیمیا کنند
 

آيا بود که گوشه 

 128چشمى به ما کنند

 

گردد با يك نظر لطف تو. اين دل تاريك ما روشن مى

اين دل، گرفتار شكوك و وساوس، آرامشى پیدا 

دهد. کند. نور تو بیايد، اين دل مضطرب را امنى مىمى

 يا بن العسكرى!

______________________________ 
اسئلك ايمانا تباشر به قلبى )دعاى ابو حمزه  -(1)

 ثمالى(.

 .189ظ: ديوان حاف -(2)

 91ايمان، ص: 

 گفتار نهم: مؤمن، بین خوف و رجا

 
 .189ديوان حافظ:  -(2)  128
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اربع دعائم: على الصبر و »ان اللّه جعل االيمان على 

الیقین و العدل و الجهاد. الصبر من ذلك على اربع 

 129شعب: على الشوق و االشفاق و الزهد و الترقب ...«.

کالم در فرمايشات على علیه السّالم در شرح ايمان بود 

که فرمود: »ايمان بر چهار عمود است که از آن جمله 

 و اشفاق ...«. صبر هم بر چهار عمود استوار است: شوق

شوق و اشفاق يعنى امید و بیم، رجا و خوف. چطور اهل 

روند، مؤمن هم رو به هر خیر دنیا رو به مال و مقام مى

 دود.کند، به آنجا مى. هرجا خیرى سراغ مى130دودمى

امروز هم اين جمله را تكرار کنم. غرور غیر از رجا 

 باشد؛ رجا يعنى امیدوارى.مى

گويند ترسى از عذاب الهى ندارد، مىاگر کسى هیچ 

فالنى رجااش خیلى است. اين اشتباه است. صاحب رجا 

 
 .50/ 2اصول كاىف:  -(1)  129
 .(213لّله منهم يد قارعة) هنج البالغه فيض اَّلسالم: خ لكّل باب رغبة إىل ا -(2)  130
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رود يعنى کسى که از روى شوق، به درگاه خدا مى

 کارد.همان گونه که زارع از روى شوق، تخم مى

تواند بگويد منتظرم خرمن اگر زارعى تخم نپاشد نمى

نكردى انتظار  مرا نیز بیاورند. تو که تخم نكاشتى، زرعى

 برداشت خرمن دارى.

______________________________ 
 .50/ 2اصول کافى:  -(1)

لكلّ باب رغبة إلى اللّه منهم يد قارعة )نهج البالغه  -(2)

 (.213فیض االسالم: خ 

 92ايمان، ص: 

گويد: فرداى قیامت بر سر هرکس هرچه آمد سر ما مى

تیجه زرعش را دارد. هم بیايد. بله هرکس زرعى کرده ن

بلى تو هم اگر مثل آنهايى که اهل عملند از روى شوق 

کار کردى، نه شوق را بردارى و غرور جايش بگذارى، 

اين درست نیست. اى کسى که در عبادت و طاعت 

سست هستى، براى انفاق در راه خدا بخیل هستى؛ ولى 
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کنى. اين راه و در راه هوا و هوس چه خرجها که مى

وقت جاى امید به رساند. آنرا به جهنّم مى روش تو

بهشت نیست. اين غرور است نه امید. کسى که تخم 

کارد، اگر توقّع هندوانه داشته باشد، خالف حنظل مى

 عقل است.

اى کسى که از مسجد در فرار هستى، جايت مجالس لهو 

 و لعب است. توقّع دارى فردا جايت بهشت باشد.

روايت دارد فرداى قیامت،  ضمنا بشارتى هم بدهم.

مؤمن سر از قبر که درآورد، عمارى لب قبرش آماده 

است )يعنى وسیله سیر کردن( مانند برق باالى سر 

گذارند بدون اينكه خاليق مستقیم درب بهشت او را مى

 زحمات مواقف قیامت را دريابد.

گويند صورت پرسد: اين عمارى چه بود؟ مىمؤمن مى

 ت که مالزم آن بودى.ملكوتى مسجدى اس

کسى که مالزم سینما و مراکز فحشاست معلوم است که 

رساند. هرکس به هر راهى او را هم به درب جهنّم مى
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اکنون معلوم است. برداشت تو اش همکه رفت، نتیجه

کارد؛ اگر خیر اى انسان مانند زارع است که تخم مى

. غرور از شیطان 131است، برداشت خیر وگرنه شرّ

کنى و . آى کسى که پشت سر، يزيد را رها نمى132است

توقّع شفاعت حسین علیه السّالم را دارى و سفره ابو 

اندازى. يزيد قمارباز، شرابخوار و زناکار بود الفضل مى

و اين راه تو همان راه يزيد است. امید به شفاعت حسین 

ا بر خبرى که در باشد، بنحال غرور مىعلیه السّالم بااين

 فرمايد:سفینة البحار است که امام صادق مى

»وقتى شخص مؤمن است که در دلش خوف و رجا هر 

 دو باشد؛ هم از گناه فرار کند

______________________________ 
 .286بقره:  ... لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اکْتَسَبَتْ ... -(1)

 .33لقمان:  كُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ...... وَ ال يَغُرَّنَّ -(2)

 
131  (1)-\i ... ََلا ما َكَسَبْت َو َعلَْيها َما اْكَتَسَبْت ...\E  :286بقره. 
132  (2)-\i ... َو َّل يَ ُغرَّنَُّكْم بِاللَِّه اْلَغُروُر ...\E  :33لقمان. 
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 93ايمان، ص: 

 133و هم به خیر روى آورد«.

آورد، اهل رجاست هرکه را ديدى به عمل خیر رو مى

انگار است و کارى به درگاه خدا و هرکس که سهل

 ندارد، ناامید است.

فرمايد: »مؤمن میان دو خوف است؛ در حديث ديگر مى

داند خدا با او چه معامله کرده خوف از گذشته که نمى

رّ اش که نكند آخر عمر، عاقبت به شو ديگر ترس از آتیه

شود. دلهره الزمه ايمان است. هرکه دلهره ندارد، 

ايمانش ضعیف بلكه نزديك به عدم است. اگر خوف 

 کند«.آمد، آدمى از هر گناهى پرهیز مى

 خوف از خدا پرهیز از معصیت

داستانى در روايت رسیده است که مرحوم مجلسى در 

 اند:حیوة القلوب و غیره نقل کرده

 
 .(432/ 1يكون خائفا راجيا حىت يكون عامال ملا خياف و يرجو) سفينة البحار:  َّل يكون املؤمن مؤمنا حىت يكون خائفا راجيا و َّل -(1)  133
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بوده در صومعه سرگرم عبادت  »در زمان سلف، عابدى

اند بعضى و برخى هم نوشته -اىبوده. شبى زن بدکاره

خواستند عابد را آلوده کنند يا دين که مىاز افراد بى

در زد. عابد ديد  -خود زن مكرى درباره عابد کرده بود

زنى است. آن زن گفت: جناب عابد براى خدا من يك 

راهم را  دين سرزن ضعیفى هستم، چند جوان بى

ات پناه بده چون اند. يك امشب مرا در صومعهگرفته

برند. عابد بیچاره اگر مرا پناه ندهى، اين جوانها مرا مى

کم گفت: بسیار خوب وارد شو. مقدارى که گذشت کم

زن شروع به عشوه زنانه کرد )حرام است شرعا مرد با 

زن بیگانه در مكان خلوتى که ديگرى نتواند درآيد 

حتّى اگر مشغول نماز هم شود، باز هم خالى از  باشد؛

اشكال نیست( اجماال عابد بیچاره گرفتار شده است و 

آزارد. چه بايد کرد؟ به الهام خدا آتش شهوت او را مى

فهمید غیر از ترس هیچ چیز آتش شهوت را خاموش 

کند. جلويش چراغ آتشى برافروخته بود، انگشتش نمى

ه سوخت به خودش گفت: را در آن فرو کرد وقتى ک
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اين کجا و آتش قهر خدا کجا؟ تو که طاقت اين گرما 

را ندارى، چگونه تاب گرماى دوزخ را دارى؟ اندکى 

 از سوزش انگشت

______________________________ 
ال يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجیا و ال  -(1)

رجو يكون خائفا راجیا حتى يكون عامال لما يخاف و ي

 (.432/ 1)سفینة البحار: 

 94ايمان، ص: 

گذشت، دوباره آتش شهوت به او فشار آورد او هم 

انگشت دوّم و خالصه تا صبح ده انگشتش را سوزانید تا 

 134اينكه آن زن درب را باز کرد و رفت«.

کند. يك لحظه غفلت کنى، شهوت کار خودش را مى

کند مىاگر خوف و دلهره از خدا آمد، خدا هم کمك 

 کند.تا بر شیطان غالبت مى

 
 .388/ 70حبار األنوار:  -(1)  134
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 خوف و رجا از لوازم ايمان

داستان ديگرى نیز نقل کنم و آن اينكه در بحار و حیوة 

 اند:القلوب و برخى ديگر از کتابها نوشته

ها را در زمان سلف، کفن دزدى بود که قبر مرده

اى داشته است. همسايهشكافته و کفن آنها را بر مىمى

از اسرارش آگاه بود. مريض شد و حس کرد داشت که 

مردنى است لذا دنبال کفن دزد فرستاد. اتاق را خلوت 

 اى جلو او گذاشت و گفت:کرد و بسته

 »اى همسايه! آيا از من به تو آزارى رسیده؟«.

 گفت: »نه«.

دانم من که همسايه گفت: »من به تو حاجتى دارم. مى

ام يكى کفن خريدهدارى لذا دو مردم، کفنم را برمى

ارزانتر و ديگرى گرانتر. آن را که گرانتر است 

 دهم که وقتى مردم مرا برهنه نكنى«.اکنون به تو مىهم

 خواهم«.کفن دزد تعارف کرد و گفت: »نمى
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شود، براى خدا قبول کن. اين همسايه گفت: »نمى

 معامله را با ما بكن«.

از بس مرد همسايه اصرار کرد، به ناچار کفن دزد 

 پذيرفت و کفن گرانتر را برداشت و رفت.

همسايه از دنیا رفت و او را به خاك سپردند. شب هنگام 

فهمند، پس براى چه کفن دزد گفت: »مردم که نمى

دست از کفن او بردارم؟«. رفت و طبق معمول خواست 

اى از میّت بلند شد. ههمسايه را برهنه کند که ناگاه نال

 »مرا برهنه نكن«.

______________________________ 
 .388/ 70بحار األنوار:  -(1)

 95ايمان، ص: 

اين جمله آتشى به دل کفن دزد انداخت و از خوف 

کنان بود و خوف الهى لرزيد و بیرون آمد. گريه و ناله

به قدرى او را گرفت که مريضش کرد. بعد هم فهمید 

که اين ترس او را خواهد کشت. به پسرش سفارش کرد 
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که من زحمت زيادى براى شما کشیدم و در مقابل، 

ست که پس از مردن مرا خواهشى دارم. وصیّتم اين ا

خاك نكنید بلكه به صحرا ببريد و بدنم را آتش بزنید و 

خاکسترش را نصف به دريا و نصفش را به صحرا بیفكنید؛ 

يعنى از بس روسیاهم گنهكارم، لیاقت ندارم در قبرستان 

 مسلمین مرا دفن کنید.

البتّه اهمّیّت براى حال خوفش هست، از بس خودش را 

بیند، هرچه گناه د، گنهكار و روسیاه مىبینشرمسار مى

نزد شخص بزرگتر شد، به رحمت و مغفرت نزديكتر 

 است.

آخر روايت دارد بعد از آنكه کفن دزد مرد و به وصیّتش 

عمل کردند، از طرف خداوند امر به احیاى او شد و او 

را زنده کرد. ندا رسید اى بنده ما! اين چه وصیّتى بود 

 کردى؟

دگارا! خودت شاهدى از خوف و گفت: »پرور

 شرمسارى بود«.

http://www.i20.ir/


216    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

 ندا رسید: »ما هم تو را در امان قرار داديم«.

هرکس از خدا ترسید، خدا هم او را در امن قرار 

دهد. اى کسى که از فرداى قیامت و شب اوّل قبرت مى

ترسى، امنیّت براى تو است. غرضم مسأله خوف و مى

 رجا بود که از لوازم ايمان است.

 حقیقت زهد از ديدگاه قرآن

دو شعبه ديگر صبر، »زهد و ترقّب« است. کسى که 

خواهد اهل صبر شود تا اهل خوف و رجا نشده، صبر مى

شود بكند. تا زاهد نشوى، صبر بر معصیت و طاعت نمى

توانى بكنى. هرکس در دنیا زاهد شد، بر بال نمى

 شود.مصیبتهاى دنیا نزد او سهل مى

یا چیست؟ بهترين تعبیرات همان است که از زهد در دن

 آقا على امیر المؤمنین علیه السّالم است.

 خدا در قرآن کريم جمع کرده زهد را در دو جمله

زهد  135ما فاتَكُمْ وَ ال تَفْرَحُوا بِما آتاکُمْ ... لِكَیْال تَأْسَوْا عَلى
 

 .23حديد:  -(1)  135
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يعنى آى انسان! هرچه از کفت رفت، باك نداشته باش. 

 مگر

______________________________ 
 .23حديد:  -(1)

 96ايمان، ص: 

روزى که به دنیا آمدى، چیزى داشتى )ال تأسوا على ما 

شوى. مقام اعاليى فاتكم(. زاهد که شدى، صابر مى

براى تو است. فرداى قیامت براى زاهد در دنیا نصب 

رود. هرچه حساب به بهشت مىشود بلكه بىمیزان نمى

فوت شد؛ آبرو، بدن، اعضاى يك عضوت که از  از شما

جا بودى، چشمت آب آورد، بین رفت. مگر قبال که اين

خورد، يك اين چشم که آخرش کرم و جانور آن را مى

 سال زودتر. اوّلش نبود، حاال هم نباشد.

نگو چرا؟ »کاشكى« را کنار بگذار؛ چون و چرا را کنار 

الهى عین حكمت  بگذار. هرچه برايت پیش آورد، تقدير
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و صالح است؛ چه بفهمى چه نفهمى، پس بهتر آن است 

 که اعتراض نكنى تا اجر ببرى.

 سفارش امام صادق علیه السّالم به زهد

»سماعة بن مهران« يا شخص ديگرى است که مشرّف 

شود به مدينه خدمت حضرت صادق علیه السّالم. امام مى

است که به  از او احوال پرسید و فرمود: »خیلى وقت

 اى«.مدينه نیامده

او هم سفره دلش را باز کرد: »دنیا به من پشت کرده؛ 

مرا ورشكست کرد، مالم از کفم رفت، بدهكار شدم، همه 

دردها يك طرف، مطالبه طلبكار هم يك طرف و اين 

ام يكى از دوستان خرج آن را داده سفر هم که آمده

 است«.

در خدا به تو اجر قحضرت فرمود: »اگر صبر کنى اين

شوى. امروز مردم به دهد که مورد غبطه ديگران مىمى

گويند: کنند؛ ولى اگر صبر کردى، فردا مىتو ترحّم مى
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اى کاش! جاى او بوديم؛ امّا اگر صبر نكردى، مقدّرات 

 شود و پاداشى هم ندارى.الهى جارى مى

پس چه بهتر است که آدمى صبر و تحمّل داشته باشد و 

 در دنیا را از کف ندهد«.زهد 

يكى از القاب امام حسین »الزاهد« است: »اللّهم صلّ 

على السیّد الزاهد، العابد الراکع الساجد، ولى الملك 

الماحد و قتیل الكافر الجاحد، زين المنابر و المساجد، 

صاحب المهنة و الكرب و البالء، المدفون بارض کربالء 

اللّه الحسین الشهید علیه  موالنا و مولى الكونین ابى عبد

 السّالم«.

 97ايمان، ص: 

به حقّ حسین علیه السّالم از زهد حسینى هم به ما 

اى ده تا از زهدش، به صبرش برسیم و از صبرش به بهره

ايمانش برسیم. زاهد، صابر و مؤمن شويم. همه به 

 يكديگر مربوط است.
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بنا بر آنچه  -بعضى از کلمات حسین به خواهرش زينب

 چنین است: -در بحار و غیره نقل شده

»يا اختاه! انّ اهل االرض يموتون و اهل السماء ال 

يبقون، انّ جدّى مات و هو خیر منّى، انّ ابى مات و هو 

 136خیر منّى ...«.

يعنى: »خواهرم غصّه ندارد، آماده کشته شدن من باش. 

مرگ حتمى است، امروز يا فردا، پس چه بهتر که در 

ل میرند. اهراه خدا کشته شوم. اهل زمین همه مى

مانند. جدّم از من بهتر بود، از دنیا آسمانها باقى نمى

رفت. پدرم، مادرم و برادرم از من بهتر بودند، از دنیا 

 رفتند. مبادا شیطان صبر تو را از بین ببرد«.

 رغبتى به زندگى دنیاست.معناى زهد همین است، بى

______________________________ 
 )با اندکى اختالف(. 3 -2/ 45بحار األنوار:  -(1)

 
 .) با اندكى اختالف(3 -2/ 45حبار األنوار:  -(1)  136
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 98ايمان، ص: 

 گفتار دهم: زاهد بودن خردمندان

»طوبى للزاهدين فى الدنیا و الراغبین فى اآلخرة 

اولئك الذين اتّخذوا األرض بساطا و ترابها فراشا و مائها 

 137طیبا و القرآن دثارا و الدعاء شعارا«.

رغبتى است، مقابل میلى و بىمعناى فارسى »زهد«، بى

معناى »اهمّیّت ندادن« رغبت است. به تعبیر ديگر، به

است. برادران يوسف نسبت به او زاهد بودند؛ يعنى 

راغب نبوده و او را به ثمن بخس يعنى هفده درهم 

. انسان بايد بفهمد که دنیا و عالم مادّه با تمام 138فروختند

خوشیها و زرق و برقهايش، هیچ اهمّیّتى ندارد. اگر عاقل 

گردى. زاهد معنايش اين نیست که زاهد مىشدى، 

انسان کنجى تنها بدون همسر زندگى کند و از مال دنیا 

بهره باشد بلكه بايد به حكم عقل، جورى شوى که بى

همه زندگى دنیا را مهم ندانسته، مشتاق رسیدن به آن 

 
 .337/ 1خصال:  -(1)  137
138  (2)-\i ... َو َشَرْوُه بَِثَمٍن ََبٍْس َدراِهَم َمْعُدوَدٍة\E  :20يوسف. 
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نباشى. انسان تمام دلربايیهاى دنیا، زيبايیهايش، 

بیند: »مرد آخر بین ز مىلذّتهايش، عقل فنايش را نی

اى است«، همه اينها متغیّر و از بین رفتنى مبارك بنده

 است و دلبستگى را نشايد.

 دلبستگى سلطان به ظرف بلورين و فرجام آن

 در تفسیر روح البیان داستانى چنین نقل کرده است:

______________________________ 
 .337/ 1خصال:  -(1)

 .20يوسف:   بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ ...وَ شَرَوْهُ -(2)

 99ايمان، ص: 

»وقتى حاکمى براى سلطان وقت، ظرف بلورى 

عنوان هديه فرستاد، سلطان از آن ظرف قیمت بهگران

خیلى خوشش آمد. به وزيرش گفت: »اين هديه را 

 بینى؟«.چطور مى
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پرسى، به کار شما وزير گفت: »اگر از من مى

 خورد«.نمى

سلیقه هستى! چنین سلطان بدش آمد گفت: »عجب کم

 پسندى؟«.ظرف بلورى ناياب را نمى

دستور داد آن را در جاى معیّن قرار داده و مأمورى 

 براى نگهدارى آن معیّن کرد.

وقتى مأمور رفته بود تا ظرف را براى حضور سلطان 

 بیاورد، از دستش لغزيد افتاد و شكست. خبر به سلطان

شناس به رسید، آن روز روز عزايش شد. وزير وقت

 سلطان گفت:

»آن روزى که من گفتم اين ظرف به کار سلطان 

دانستم اين ظرف ديدم. و مىخورد، امروزش را مىنمى

شود، دلى که به آن بسته است نیز روزى شكسته مى

شكند، خواستم از همان اوّل به آن دل نبنديد تا مى

 وقتى که ظرف شكست، دل سلطان نشكند«.
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اقل و وقت سلطان فهمید عجب وزير فهمیده، عآن

 دانشمندى دارد!«.

عاقل اگر از همان اوّل فناى دنیا را فهمید، دل به آن 

دهد بلكه بندد. از همان اوّل اهمّیّتش نمىنمى

ات را از . بايد عالقه139افكنداش را به عالم بقا مىدوستى

همان اوّل نخست به خداى خودت بیندازى. اصال 

 اش بايد به خدايش باشد:مؤمن اساس دوستى

اى کسى که تكیه و دلبستگى من  140»يا من الیه معولى؛

اى که بايد براى به اوست«. چرا از همان اوّل، عالقه

ات را گويم بچّهخدا باشد، به غیر خدا بیندازى؟ نمى

ت ندار بلكه به جهت خدايى و نعمتش بايد او را دوس

دوست داشت نه اينكه بچّه را خداى خود قرار بدهى 

بلكه بچّه را براى خدا دوست بدار. زاهد در دنیا باش؛ 

 يعنى به آن راغب نباش.

 عیوب دنیا را ببین و دل به آن نبند.

 
139  (1)-\i ... َو الَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا لِلَِّه ...\E  :165بقره. 
 .337/ 3اقبال األعمال:  -(2)  140
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تر آن باشد که خوش

 سرّ دلبران
 

گفته آيد در حديث 

 141ديگران

 

 زنم تا ضمن آن، حقايق بهتر روشن گردد.مثلى مى

______________________________ 
 .165بقره:  ... وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ... -(1)

 .337/ 3اقبال األعمال:  -(2)

 .5مثنوى معنوى/ دفتر اوّل:  -(3)

 100ايمان، ص: 

 همراهى نوش با نیش

، يك لحظه لذّت، 142بیندمثال انسان جمال زنى را که مى

طور مال و بعدش چه زحماتى که به دنبال دارد. همین

اش جز خفه کردن و ذلیل و منقاد کردن براى جاه، همه

مادّه و ماديّات چیزى نیست. اين يك میلیون پولى که 
 

 .5مثنوى معنوى/ دفرت اّول:  -(3)  141
 .(596/ 2ظرة اورثت حسرة طويلة) سفينة البحار: قال الصادق عليه الّسالم: و كم من ن -(1)  142
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شوى، دلت را برده، تو اسیر و گرفتار و پاسبانش مى

، حیف تو نباشد. تو که بايد خادم ربّ العالمین شوى

شوى. ببین چگونه خادم يك مشت خشت و گلى مى

کند. عمر عزيزت را حقیقت تو را در خودش فانى مى

دهد. آدمى بايد آخر ات را به باد فنا مىتلف و هستى

امور دنیا را ببیند. اآلن گرفتاريهايش را متذکّر شود. اگر 

خواستى فالن مقام را بیابى، چه دردسرهايى را بايد 

ى حماقت براى اينكه فالن الدوله تحمّل کنى. زه

بشوى! اين همه زحمت بكشى، چقدر مزاحمتها. از همان 

اوّل حسابش را بكن که آيا با اين زحمتها و ناراحتیهايش 

 ارزد؟مى

ارزد؟ چه دارد؟ چه لذّت تازه وکیل هم شدى، آيا مى

 ثابت و دائمى در آن است؟ جز دردسر.

 بن زياد برخورد على علیه السّالم با عالء

مروى است هنگامى که امیر المؤمنین علىّ بن ابى 

طالب در بصره بود )پس از آنكه جنگ جمل به نفع على 
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علیه السّالم تمام گرديد( به آقا خبر دادند که عالء بن 

زياد )بنا بر آنچه در نهج البالغه ذکر کرده، بعضى هم 

 اند( از اشراف و اعیان بصره و ازديگرى را ذکر کرده

مخلصین و محبّین على است، مريض است. حضرت 

اش آمد، رويم«. وقتى به خانهفرمود: »به عیادتش مى

ديدند قصر مفصّلى ساخته است، دستگاهى تهیّه ديده 

است. امیر المؤمنین حقّ است. خصوصا با دوستش 

آيد اغراى به جهل کند. على پدر مهربان است. نمى

)مضمون فرمايش خیرخواه است. خصوصا با دوستانش 

جا اتاق چند مترى تو را کافى امام چنین است( اين

است. يك رختخواب و فرش تو را بس است؛ امّا بعد از 

جا مرگ چنین نیست. وضع آنجا جور ديگر است. اين

 شود،به يك المپ، شبت روشن مى

______________________________ 
ة اورثت قال الصادق علیه السّالم: و کم من نظر -(1)

 (.596/ 2حسرة طويلة )سفینة البحار: 

 101ايمان، ص: 
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ولى آنجا هرچه نور هم داشته باشى کم است؛ نور نماز 

بیند اطرافش نورهايى است و و روزه. مؤمن وقتى مى

در پیش رويش نور درخشان مانند کوکب درّى است 

که گور را چون روز روشن کرده، به او گويند نور 

 آل محمّد است.واليت محمّد و 

حديث را تمام کنم. حضرت فرمود: بلى اگر بخواهى 

اين خانه هم با همین وضع جورى شود که پس از 

مرگت خانه داشته باشى، حقوق را رعايت کن. قطع 

رحم حرام است. مگر واجبات منحصر به خمس و زکات 

شود؛ است. هر انفاقى که ترکش حرام شد، واجب مى

زدم؛ باغچه و ساختمان مفصّلى مانند همین مثالى که 

دارد؛ امّا رحمش جا )و محل سكونت( ندارد، اگر او را 

 جا نداد، قطع رحم کرده است.

حضرت فرمود: عالء! چه درست کردى براى دو روزه 

دنیا و اين عمر کوتاه. تو به خانه بعد از مرگ محتاج 

هفتاد ساله  -جا؛ يعنى براى عمر شصتهستى نه اين

http://www.i20.ir/


229    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

نهايت خود، سعه نیاز نیست. بايد براى عمر بىقدر تواين

اى بدهى. وسعت گور يعنى برزخت الزم است نه توسعه

 143خانه دنیا.

مروى است که بعضى از مؤمنین که در اين دنیا زحمت 

اند قبرشان »مد البصر« است؛ اند و کار کردهکشیده

کند؛ يعنى محل روحشان در عالم يعنى تا چشم کار مى

 144ه دارد.برزخ توسع

پس به روشنايى آنجا بیشتر نیاز دارى. سر قبرت اگر 

خورد، آنجا نور واليت نورافكن بگذارند، به کار تو نمى

خورد. آل محمّد صلّى اللّه علیه و آله به کار مى

خواهى از غربت بیرون بیايى و بعد از مرگ غريب مى

نباشى، »عمل صالح« را رها نكن. صورت نورى خیرات، 

بتوانى خیر بفرست. اين خبرها همه انیس تو در  هرچه

 عالم برزخ تو هستند.

 
 .187/ 2هنج البالغه عبده:  -(1)  143
 .81/ 4الدر املنثور:  -(2)  144

http://www.i20.ir/


230    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

خواهى غريب نباشى، با حسین و آل محمّد صلّى اللّه مى

علیه و آله ربط و رابطه پیدا کن تا آنجا هم ايشان ياد تو 

 کنند.

مروى است از رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله که بعضى 

 طور دراين 145از مردم »کالوتد فى الجدار«

______________________________ 
 .187/ 2نهج البالغه عبده:  -(1)

 .81/ 4الدر المنثور:  -(2)

 )با اندکى اختالف(. 64/ 5همان:  -(3)

 102ايمان، ص: 

زحمت هستند. خانه تنگى دارند؛ مانند میخى که در 

کوبند. جاى میخ چقدر تنگ است، جاى ديوار مى

مرگ، چنین است. پس جاى خودت  بعضى هم پس از

 را وسیع کن به سبب خیرات.

 
 .) با اندكى اختالف(64/ 5مهان:  -(3)  145
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 سخنان ابو ذر بر سر قبر فرزندش

 146»من زهد فى الدنیا هانت علیه المصیبات«.

»کسى که نزد او دنیا کوچك شد، مصیبتهايش هم 

 شود«.کوچك مى

دانم. تر نمىدر مصیبتهاى عالم دنیا از مرگ اوالد سخت

کرد و ابو ذر پسرش مرد، بر سر قبر پسرش گريه مى

کنم که تو مردى و از کف گفت: »پسرم! گريه نمىمى

گريم که امشب شب اوّل من رفتى، از اين جهت مى

قبرت هست، جاى تو کجاست؟ آيا جواب نكیر و منكر 

 ؟«.را درست ادا کردى يا نه

بايد آخرت نزد تو مهم باشد و به آن اهمّیّت بدهى. 

پسرت که مرد، مثل ابو ذر باشى و بگويى آيا باتقوا رفت. 

باايمان رفت. در آنجا با چه کسى محشور است؟ نه اينكه 

جا حیف بود از کفم رفت. جايش خالى است. مگر اين

جا رفت ارزشمند چه بود، چه ارزشى داشت که از اين

 
 .50/ 2اصول كاىف:  -(1)  146
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كه بايد بدانى که او راحت شد و تو هم بايد شده بل

 مشتاق رفتن باشى.

ابو ذر هم همین را گفت که: »اگر نبود که آرزو دارم 

خواستم که همین باز باشم تا بار سفر ببندم، از خدا مى

اآلن جانم را بگیرد و با تو باشم؛ ولى امیدوارم خدا مهلتم 

 دهد تا بار سفر ببندم«.

هم بعد از تو بمانم براى اين است که يعنى اگر من بخوا

دانم آيا اى کنم و بار سفر ببندم. نمىتدارکى کنم، توبه

دلها متوجّه وطن اصلى شده يا نه؟ به فكر آرامگاه ابدى 

 اى يا نه؟خودت افتاده

 سخنان على علیه السّالم سرمشق طالبین زهد

يكى از مورّخین نوشته »مهدى عبّاسى« که در بنى 

 مثل عمر بن عبد العزيز درعبّاس 

______________________________ 
 .50/ 2اصول کافى:  -(1)
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 103ايمان، ص: 

امويها بوده و نسبتا بهتر از ساير خلفا بوده، دستور داده 

بود جمله طلیعه سخن ما از کالم على علیه السّالم را به 

خطّ خوب نوشته بودند و در بغل گذاشته بود. شبها 

گويند کرد. بعضى از بزرگان مىرا زمزمه مى گاهى آن

شیعه على علیه السّالم بايد اين جمالت را نصب العین 

 خود قرار دهد:

»طوبى للزاهدين فى الدنیا، الراغبین فى االخرة، اولئك 

الّذين اتّخدوا االرض بساطا و ترابها فراشا و مائها طیبا و 

 147القرآن دثارا و الدعاء شعارا«.

گى دنیا چیست تا جزئیّات آن، چه باشد؟ خوشا اصل زند

به حال کسانى که دنیا را به حقارت شناختند و دل به 

آن نبستند. در عوض، آخرت را به بزرگى و عظمت 

 شناختند، به آن مايل شدند و به آن رو آوردند.

 
 .337/ 1خصال:  -(1)  147
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همراه امام زين العابدين علیه السّالم بگو: »ابكى لخروج 

ابكى لضیق لحدى، ابكى نفسى، ابكى لظلمة قبرى، 

 148لسؤال منكر و نكیر ايّاى ...«.

کنون هر ساعتى غم 

 بیش دارم
 

که روز واپسین در 

 پیش دارم

در آن ساعت خدايا 

 ام دهيارى
 

ز غفلت بنده را 

 اى دهبیدارى

در آن ساعت ز 

 شیطانم نگهدار
 

به لطفت نور ايمانم 

 نگهدار

چو جان من رسد در 

 نزع بر لب
 

فرو مگذار دستم گیر 

 يا رب

چو در جانم نماند زان 

 لقا هوش
 

تو در جانم نكن نامت 

 فراموش

 

 
 .89/ 98حبار األنوار:  -(2)  148
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فَاذْکُرُونِي أَذْکُرْکُمْ  خدايا! خودت در قرآن فرمودى:

»در دنیا شما ياد من کنید تا در آخرت شما را ياد  149؛...

کنم«. خدايا! ماه رمضان است تو لطفى فرما و ايمان ما 

 را نگهدار.

______________________________ 
 .337/ 1خصال:  -(1)

 .89/ 98بحار األنوار:  -(2)

 .152بقره:  -(3)

 104ايمان، ص: 

 گفتار يازدهم: ارتباط زهد و صبر

ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ   تَمُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إِلىوَ ال

 150.الْحَیاةِ الدُّنْیا لِنَفْتِنَهُمْ فِیهِ ...

کالم در شرح کلمات امیر المؤمنین علیه السّالم بود. 

هاى ايمان، صبر، يقین، عدل و حضرت فرمود: »پايه
 

 .152بقره:  -(3)  149
 .131طه:  -(1)  150
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ق و االشفاق و جهاد است و صبر چهار شعبه دارد: الشو

 امید و بیم که مفصّل ذکر شد. 151الزهد و الترقّب«،

سوّمین شعبه از شعبات صبر، زهد است؛ يعنى مسلمان 

شود بايد در دنیا زاهد بشود. اگر زهد ورزيد، صابر مى

کند و و در برابر مصیبتها و ناراحتیها اضطراب پیدا نمى

رکنى از ارکان ايمانش را نگه داشته، ديگر اعتراض به 

 ندارد. -که خالف ايمان است -قضا و قدر الهى

میل به دنیا: »و من زهد فى الدنیا عنى بىخالصه زاهد ي

معناى زهد را نیز گفتیم. زهد  152هانت علیه المصیبات«.

 153ما فاتَكُمْ ... لِكَیْال تَأْسَوْا عَلى اسالمى آن است که:

مسلمان بايد همّتش بلند باشد. زندگى دنیا نزدش 

 نشینى را طالب باشد.کوچك باشد. زندگى عرش

 
 05/ 2اصول كاىف:  -(3و  2)  151
 05/ 2اصول كاىف:  -(3و  2)  152
 .23حديد:  -(4)  153
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 تو را ز کنگره عرش

 زنند صفیرمى
 

ندانمت که در اين 

دامگه چه افتاده 

 154است

 

______________________________ 
 .131طه:  -(1)

 50/ 2اصول کافى:  -(3و  2)

 .23حديد:  -(4)

 .31ديوان حافظ:  -(5)

 105ايمان، ص: 

معناى زهد در اين آيه شريفه آمده است. مبادا چشم 

هاى دنیا. اين زرق و برقها دلت را نبرد. بیندازى به جلوه

دهد نه اينكه چشم به طور به شما دستور مىقرآن اين

راه خارج باشند تا لباس تازه و پارچه دلربا بیايد. از 

 
 .31ديوان حافظ:  -(5)  154
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پرسند از کدام کشور و از کدام مغازه مد يكديگر مى

رود. سراغ داريد. دلشان تمام عقب زرق و برق مىتازه 

در ساختمانهايشان چقدر چشم و همچشمى هست. 

منتظرند ببینند مد روز چطور است تا جلوه بیشتر بدهند 

 و يا وسايل زندگى و غیره.

اش خالف زهد است. اگر زاهد نشدى، اينها همه

 توانى در دنیا صبر کنى.نمى

آورد. اعتراض به پا درمىمصیبتهاى دنیا شخص را از 

 قضاى الهى دارد که سر تا پا کفر است نه اسالم.

ما مَتَّعْنا بِهِ  وَ ال تَمُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إِلى پس از همان اوّل:

»زهرة« در لغت عرب  أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا ...

معناى »شكوفه« است. چقدر شكوفه تازه است. زود به

کشد که همین پارچه نو و شود. طولى نمىپژمرده مى

اش از بین وبرقها همهساختمان جديد، همین زرق

شود. ات رها مىرود تا جايى که جوانى و زندگىمى

چیزهاى ديگر هم معلوم است، پس چشم مینداز به زرق 
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دنیا. اين چند روز، ايمان، قرآن، اسالم، عقل و و برق 

علم مال کسى است که زندگى بعد از مرگ را بیشتر 

و کارش به جايى  155مند و به آن دلخوشتر باشدعالقه

کند، خوش برسد که ياد مرگ و عقبات را که مى

شود. هر پیشامد ناگوارى پیش آيد، به ياد مرگ آن مى

مورد انس، آرامش و شود کند. مرگ مىرا آسان مى

دلخوشى. رغبت مؤمن به مرگ است و منتظر است 

مرگش بیايد و او را به عالم اعلى برساند و به زندگى 

فنا و زوال برسد. اگر موت، مأنس و سرتاسر سعادت و بى

 مألف گردد، نشانه تمام عقل و ايمان است.

 سخنان سردار عرب با رستم فرّخزاد

داستانى از تربیت اسالمى بگويم: در جنگ اعراب و 

 ايران، پس از شكست ايرانیان

 
 .(196حىت يكون املوت مأنسنا الذى نانس به) صحيفه سّجاديّه:  -(1)  155
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______________________________ 
حتى يكون الموت مأنسنا الذى نانس به )صحیفه  -(1)

 (.196سجّاديّه: 

 106ايمان، ص: 

م فرّخزاد« در نخستین جنگ، سردار ايرانى به نام »رست

کند و با وسايل مجهّز به قادسیه قشون مهمّى تدارك مى

آيد براى جلوگیرى از حمله اعراب. در شب مى

کند که ببیند وضع لشكر اسالم خودش تنها سرکشى مى

بیند اينها عددشان کم است لكن رعب چگونه است. مى

بیند. در همان شب فرستاد دنبال از آنها در خودش مى

به نام »زهرة بن عبد اللّه«. وقتى آمد سردار سردار عرب 

خور ما ايرانى به او گفت: »شما اعراب همیشه جیره

ايرانیان بوديد. ما طرفدارتان بوديم. هروقت دشمن به 

کرديم، چرا چنین کرد، ما دفاع مىشما حمله مى

کنید؟ چكار به ايران داريد؟ من حاضرم مبلغ مى

کند، از خزانه ايران به هنگفتى که زندگیتان را اداره 

 شما بدهم و به سرزمین خود برگرديد«.
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سردار عرب جواب داد و گفت: »بلى آنچه گفتى 

درست، امّا زمان سابق جاهلیّت بود. خبر ندارى که 

خدا چند سال قبل نورى براى ما فرستاد به نام محمّد 

صلّى اللّه علیه و آله به او وحى فرستاد و دستوراتى داد 

ا را عوض کرد. مسلمان، ديگر پولكى نیست. آن و او م

کرد و براى مال دنیا وقتى که براى مال دنیا جنگ مى

شد، مسلمان نبود؛ ولى حاال ديگر نظرى به دنیا آرام مى

 ندارد«.

اين همان زهد است که در ضمن تربیت اسالمى است. 

 رستم در شگفت شد و گفت:

 چیست؟«.خواهید، پس جنگ براى »عجیب! مال نمى

ايم که بیرق ال اله الّا اللّه، محمّد رسول گفتند: »ما آمده

اللّه را بلند کنیم. مردم موحّد شوند، شرك از بین برود، 

پرستى از بین برود و بشرپرستى ديگر پرستى و آتشبت
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نباشد و عبادت تنها براى خدا باشد و بس و نگذاريم بشر 

 156براى غیر خدا خاضع شود.

ايم امتیاز طبقاتى را از بین ببريم؛ طبقه ه آمدهديگر آنك

 اعیان و اشراف يعنى چه؟

تمام بشر از حیث پدر و مادر يكى هستند و امتیاز غلط 

او فالن مقام را دارد، فالن المملكه  157است مگر به تقوا

 و الدوله کدام است، تقوا، تقوا«.

رستم به دنبال سعد وقّاص فرستاد که نماينده رسمى 

 رست تا با او گفتگو کنیم بلكهبف

______________________________ 
لیخرج عباده من عبادة االوثان الى عبادته )نهج  -(1)

 (.147البالغه صبحى صالح: خ 

 .13حجرات:  ... إِنَّ أَکْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ ... -(2)

 107ايمان، ص: 

 
 .(147ليخرج عباده من عبادة اَّلوثان اىل عبادته) هنج البالغه صبحى صاحل: خ  -(1)  156
157  (2)-\i ... ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقاُكْم ...\E  :13حجرات. 
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کارمان به صلح انجامد. مرتبه دوّم يك نفر به نام »ربعى 

بن اکرمه« نماينده رسمى مسلمین معیّن شد تا با ايرانیان 

گفتگو کند. پیش از اينكه او بیايد، رستم به اطرافیانش 

گفت: »ما بايد جاللمان را به آنان نشان بدهیم تا مرعوب 

حكومت ما بشوند«، لذا تخت زرّين، نصب و فرش 

بافت، فرش کردند. کرسیهايى از زر نصب کردند به زر

خیال اينكه مسلمانان را رعب بگیرد و عقب بروند. او 

داند که اسالم، مسلمان را چنان بزرگ کرده و نمى

کند که اگر تابعش شوند، بزرگترين مقام دنیا نزد مى

مسلمان چیزى نیست. بايد خدا را بزرگ دانست و بس. 

همه کوچك و حقیرند. اى تو بزرگ! اللّه اکبر! غیر خدا 

 و همه عالم حقیر. گفتند: »بفرما«.

ربعى، سواره آمد. وقتى که حدود را مشاهده کرد، ديد 

اند. قیمت فرش کردهعجیب! مسافتى را فرشهاى گران

براى اينكه بفهماند اعتنايى به اين تشريفات ندارد، با 

جا همان مرکب، سواره روى فرش تا لب تخت آمد و آن

پیاده شد و لجام اسبش را هم که بايد به جايى بكوبند، 
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اش را چشم انداخت، متّكاى زربافتى ديد، سر نیزه

داخل آن کرد و بند اسبش را به آن داخل کرد. گفتند: 

کنى؟«. گفت: »مگر چیست؟ با سنگ چه فرق »چكار مى

 اش را عصا کرد.کند«. نیزهمى

خالى نبود، روى خالصه، پس از آنكه وارد شد، تخت 

زمین بايد بنشیند. فرشهاى زرّين را کنار زد و روى 

 خاك نشست.

کنى؟ اين فرش، قالى رستم گفت: »اى عرب! چه مى

 زنى؟«.زرباف است چرا عقب مى

گفت: »براى ما مسلمانان خاك بهتر از فرش زرباف 

است. پیغمبر ما محمّد صلّى اللّه علیه و آله فرموده من 

کنم )روى خاك نشینى را ترك نمىخاك تا آخر عمرم

نشستن کیف روحى دارد، علوّى براى روح آدمى پیدا 

 گردد(«.مى

خواهى جالل به خرج خواست بفهماند تو مىضمنا مى

مسلمانان دهى؛ مسلمانى که تمام دنیا نزد او وقعى ندارد، 
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زندگى عالم اعال را طالب است؛ مسلمانى که حیات 

اين حیات فانى هرچه هم زرق و خواهد، ابدى را مى

 برق داشته باشد، برايش ارزش ندارد. هر

 108ايمان، ص: 

خواهى تختت را زيور کن، آخرش تخته تابوت چه مى

است. تختى که متّصل به تخته تابوت شود، از همان اوّل 

به آن نبايد دل بست، لذا رستم به عكس شد و اطرافیانش 

و راهنمايیهاى پیغمبر  حیران شدند و از دستورات اسالم

 تعجّب کردند.

ايد«. و رستم گفت: »شما به سمت ما براى چه آمده

همان حرفهايى که با زهرة بن عبد اللّه رد و بدل کرده 

 بود، تكرار شد. رستم گفت: »حاال تصمیمتان چیست؟«.

گفت: »ما مسلمانان شما را به يكى از سه چیز دعوت 

کنیم: يا مسلمان شويد و امتیاز طبقاتى و پرستش مى

ديگرى را کنار بگذاريد، در اين صورت، ما هم 

کند؟(. گرديم )مگر مسلمان براى مال جنگ مىبرمى
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پرستى را کنار بگذاريد، اگر شما موحّد شويد و آتش

پذيريد، بايد جزيه م را نمىمثل خود ما هستید. اگر اسال

بدهید که يك نوع خضوع براى حق اسالم است. و اگر 

 دهید پس آماده جنگ باشید«.جزيه هم نمى

رستم گفت: »ممكن است به ما مهلت بدهید تا از مرکز 

 دستور بگیريم«.

طور دستور دارد که تا سه روز ربعى گفت: »مسلمان اين

و يكى از سه چیز هايت را بكن مهلت دهد پس حساب

 را اختیار کن«.

رستم گفت: »خیلى عجیب است مثل اينكه تو اختیارات 

 تام دارى، مگر تو ما فوق ندارى؟«.

ربعى گفت: »مسلمان حكمش همین است؛ اگر يك 

کنند، رئیس سرباز امان دهد، همه لشكر همان را امضا مى

 و مرئوس و اين حسابها نیست«. سپس افزود و گفت:

 ر خوب! تا سه روز شما را مهلت است«.»بسیا
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رستم مايل به صلح بود، ولى اطرافیانش نگذاشتند و 

باألخره جنگ کردند و شكست خوردند و جنگ قادسیه 

 به نفع مسلمین تمام شد.

وقت غرضم از اين داستان، معرّفى يك مسلمان بود. آن

گويند. مسلمان چه بوده و حاال به چه کسى مسلمان مى

گفتند که آخرت نزد او به کسى مسلمان مى وقتآن

مهم بوده نه دنیا و زرق و برق آن. خدا لعنت کند کسانى 

 را که منحرف کردند اسالم را.

معاويه و دودمانش وارونه کردند مردم را. آنان رو به 

 حكومت، رياست، جاه، جالل،

 109ايمان، ص: 

لوده مال و منال آوردند. آن اساسى که پیغمبر اسالم شا

محكم آن را ريخته بود و زمامش را به دست ماه هدايت 

علىّ بن ابى طالب علیه السّالم داده بود، بهم زدند. پیامبر 

صلّى اللّه علیه و آله فرمود: »مؤمنین! على امیر شما 

باشد«. امیر را رها کردند و دنبال معاويه رفتند و او هم 
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آثار  بردشان آنجايى که خودش هست. تا قیام قیامت

شومش باقى است. انسان اگر زاهد شد، مشكالت زندگى 

آورد. زندگى دنیا چیست تا مسلمان او را از پاى درنمى

از آن مرعوب گردد، مسلمان و خوف از فقر؟ هر 

کس که دندان دهد، نان دهد تا برسد به مرگ و آن

اى ندارند، ترسد و هیچ دلهرهمیر. مسلمان از مردن نمى

 ش و نه بستگانش؛ چون:نه از مرگ خود

 158»و من زهد فى الدنیا هانت علیه المصیبات«.

 عدم منافات زهد با کسب و کار

گويیم ضمنا زاهد بودن منافات با کسب و کار ندارد. مى

 دنیا در دلت جا نكند.

نگفتیم لباس نپوش، از اجتماع کناره بگیر. حتّى روايتى 

لیه السّالم که دارد وقتى ايراد کردند به امام صادق ع

اى پوشیديد که خالف راه و روش اجدادتان است. جبّه

هاى متعدّد به کرد وصلهعلى علیه السّالم لباسى که برمى

 
 .50/ 2اصول كاىف:  -(1)  158
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از  159که فرمود: »استحییت من راقعهاآن زده بود چنان

وقت شما چنین کنم«. آنوصله زننده اين لباس شرم مى

مان تان فاطمه، چادر سرش را سلپوشید، جدّهمى

 گويد دوازده جايش وصله لیف خرما بود.مى

جواب امام را هم بشنو. حضرت فرمود: »راه و روش 

جدّم در آن زمان که زمان قحط و غال بود، سختى و 

نبودن جنس و پارچه و خوراك بود و پیغمبر و امام بايد 

ترين و فقیرترين امّت زندگى کنند و مانند ضعیف

ى حاال )زمان حضرت وقت زندگى سخت بوده، ولآن

صادق علیه السّالم( زمان سعه است، اگر بخواهم مانند 

طور لباسم را وصله کنم، مردم جدّم على علیه السّالم اين

 کنند، لذا ناچارم لباس نو بپوشم«.مرا استهزا مى

______________________________ 
 .50/ 2اصول کافى:  -(1)

 
 .346/ 40؛ حبار األنوار: 30/ فراز 159هنج البالغه فيض اْلسالم: خ  -(2)  159
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؛ بحار 30/ فراز 159 نهج البالغه فیض اإلسالم: خ -(2)

 .346/ 40األنوار: 

 110ايمان، ص: 

حضرت فرمود: »جلو بیا« و لباس زيرين خود را نشان او 

داد. ديد پارچه زبرى است که مناسب بدن لطیف امام 

علیه السّالم نیست. حضرت فرمود: »آنچه زير است براى 

تواضع نسبت به خدا و لباس رويین را براى تو و امثال 

 تو پوشیدم«.

ك کند. زهد يبنابراين، به حسب زمان، اوضاع فرق مى

امر قلبى است. با همه وسايل زندگى بايد زاهد باشى؛ 

يعنى دل به آن نبندى. هوشت به عالم اعلى باشد. دل 

از حوض کوثر نكن. من در میان جمع و دلم جاى ديگر 

است. در باغى که نشستى، دل از جوار على علیه السّالم 

نكن. خیال نكن با پارك و ماشین آخرين سیستم به تمام 

 ى بلكه بايد مرادت باغ بهشت باشد.مراد رسید

 پندى بزرگ از موال على علیه السّالم
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روزى کسى بر اسد اللّه الغالب علىّ بن ابى طالب علیه 

السّالم مهمان شد، نگاه کرد ديد وسايل زندگى که در 

جا نیست. روى ترين افراد است در اينخانه ضعیف

 حصیرى نشست.

بود. کسى مقدارى رطب نسبت به پیغمبر هم وضع چنین 

خواست هديه آورده بود ولى نه با ظرف، ظرفش را مى

شود؟«. ببرد. فرمود: »آيا در منزل ما ظرفى پیدا مى

رفتند گشتند چیزى نیافتند. خاکهايى که در مقابلش 

بود، پاك کرد و خرما را روى زمین ريخت. پیغمبر و 

 ترين افراد زندگى کنند.امام بايد مطابق سخت

مهمان از على علیه السّالم پرسید: »چرا وسايل زندگى 

 فرمايید؟ شما پیشواى مسلمین هستید«.را تدارك نمى

حضرت فرمود: »ما اهل بیت پیغمبر آنچه را که داريم 

اى که فرستیم براى خانهکنیم و مىخوبش را ذخیره مى

خواهیم آنجا را آباد کنیم. باألخره در پیش داريم. مى

http://www.i20.ir/


252    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

بینى ظرفى در خانه ما نیست؛ چون آن را كه مىعلّت اين

 ايم به خانه آخرت«.از پیش فرستاده

 سخنى از امام حسن مجتبى علیه السّالم

شیخ بهايى در کشكولش نقل کرده کسى به حضرت 

مجتبى علیه السّالم عرض کرد: »يا بن رسول اللّه! چطور 

ا آيد؛ ولى شماست که ما مسلمانان از مرگ، بدمان مى

 اهل بیت از

 111ايمان، ص: 

 مرگ خوشحالید؟«.

چون شما  160حضرت فرمود: »النّكم عمّرتم الدنیا«.

اش در فكر آباد کردن اينجايید و خانه آنجا خراب همه

است. معلوم است هیچ عاقلى از آبادى به خرابى 

دانى خانه خراب هستى. در مدّت رود. تو مىنمى

. اگر کسى جرأت عمرت فقط دنیايت را آباد کردى

دارد به تو بگويد آماده باش براى پارکى که دو متر 
 

 .458/ 2اصول كاىف:  -(1)  160
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بیشتر نیست و عمقش به اندازه قامت انسان است، چه 

کسى راضى است به خرابه رود؛ ولى آل محمّد صلّى 

اللّه علیه و آله و شیعیان خالصشان که آنجا را آباد 

م کردند، مشتاق مرگند؛ مانند موالى ما حسین علیه السّال

که فرمود: »و ما اولهنى الى اسالفى اشتیاق يعقوب الى 

 161يوسف«.

مان آن خدايا! به ما هم توفیق عنايت فرما که عالقه

طرف برود. آباد کننده دين و آخرت و سراى باقى 

بريم که مثل کفّار، آخرت را پشت شويم. به تو پناه مى

سر اندازيم و ايمانمان مانند ايمان عمر سعد باشد؛ 

سلمان بود، نماز، روزه و قرآن؛ ولى اسالم او مانند م

گفت به اسالم بسیارى از مسلمین همین روزها بود. مى

رويم و به حكومت رى جنگ حسین علیه السّالم مى

گويند آخرتى و کنیم. مىرسیم و بعد هم توبه مىمى

کنیم. ايمانش به نفع دنیاست و جهنّمى هست، توبه مى

 گويد.اى هم مىکلمه توبهبراى دلخوشى خودش 

 
 .328كلمات اَّلمام اْلسني عليه الّسالم:   -(2)  161
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طور باشد. به بريم که ايمانمان اينخدايا! به تو پناه مى

 ما ايمان علوى و حسینى بده.

مند به سراى باقى باشیم. هرکه هم حسینى شد، عالقه

 همین است، دل جاى ديگر است.

اى از اصحاب شب عاشورا که باقى ماندند، پس از عدّه

خواهند، شما ين لشكر مرا مىکلمات آقا که فرمود: »ا

گفتند. آمیزى مىهم برويد«، هرکدام سخنان محبّت

 برخى گفتند:

»يا حسین! زندگى بعد از تو چه فايده دارد؟ مرگ بهتر 

 است«.

حضرت به بشر خضر فرمود: »برو کوفه و پسرت را از 

زندان نجات بده«، او گريان شد و گفت: »زنده نمانم و 

د اگر دست از يارى تو بردارم. تو درندگان مرا بخورن

را رها کنم براى خاطر زن و اوالد. تو عزيزترينى چطور 

تو را رها کنم و بروم، بعد سر راه بنشینم و از راهگذاران 
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بپرسم از حسین علیه السّالم چه خبر؟«. السّالم علیكم يا 

 اولیاء اللّه و احبائه.

______________________________ 
 .458/ 2کافى:  اصول -(1)

 .328کلمات االمام الحسین علیه السّالم:  -(2)

 112ايمان، ص: 

 اى از صبرگفتار دوازدهم: ترقّب، پايه

وَ جاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلِكَ ما کُنْتَ مِنْهُ تَحِیدُ* 

... وَ جاءَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهِیدٌ* لَقَدْ کُنْتَ فِي 

غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْیَوْمَ 

 162.حَدِيدٌ

کالم در شرح فرمايشات امیر المؤمنین علیه السّالم راجع 

به صبر بود، صبرى که اساس ايمان است نسبتش به ايمان 

 نسبت سر به جسد است.

 
 .22 -21و  19ق:  -(1)  162
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چهارمین پايه آن ترقّب است. ترقّب يعنى انتظار و چشم 

به راه بودن. اگر کسى چشم به راه شد، ساعت شمارى 

فرمايد: ش مىکند. انتظار چه؟ خودو روز شمارى مى

 »ترقّب موت«.

حضرت، اثر شوق و اشفاق را چنین فرمود که هرکس 

شوق بهشت در او پیدا شد، خودش را از شهوات کنار 

داند شهوات مقدّمه جهنّم است. او گیرد؛ چون مىمى

گیرد؟ شوق بهشت دارد، چگونه راه جهنّم را در پیش مى

ا سختیها حديث مسلم از پیغمبر اسالم است که: »بهشت ب

)در دنیا و راه بهشت( پیچیده شده و آتش با خوشیهاى 

 163دنیوى«.

روايت ديگرى دارد: »پس از آنكه خداوند بهشت را 

 خلق فرمود، جبرئیل گفت:

______________________________ 
 .22 -21و  19ق:  -(1)

 
 .(421حّفت اْلنة باملكاره و حّفت النار بالشهوات) روضة الواعظني:  -(2)  163
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حفّت الجنة بالمكاره و حفّت النار بالشهوات )روضة  -(2)

 (.421الواعظین: 

 113ايمان، ص: 

پروردگارا! کیست که به اين مكان خودش را نرساند؟ 

کیست که از آن روى گرداند؟ ندا رسید که به راه 

بهشت نگاه کن، راهش را ديد ناراحتیها، مصیبتها و ترك 

ر راهش به اين سختى نفسها و خالف میلهاست. گفت: اگ

 است، طالبش کم است. جهنّم را ديد و گفت:

پروردگارا! کیست که رو به اين عذابها بیاورد؟ ندا رسید 

راهش را ببین. ديد تمام خوشیهاى نفس، لذّات و 

اش فراوان شهوات حیوانى است. گفت مشترى

 164است«.

على علیه السّالم مطالب را در اين جمله روشن فرموده: 

 165من اشتاق الى الجنّة سال عن الشهوات«.»ف

 
 .27/ 1مستدرك حاكم:  -(1)  164
 .43روضة الواعظني:  -(5و  4، 3، 2)  165
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»کسى که شايق به بهشت است، راهش ترك شهوات 

شود کسى بهشت را خواهان باشد و در راه است )نمى

 شهوات باشد(«.

قال على علیه السّالم: »و من اشفق من النار اجتنب 

 166المحرمات«.

کند. اينكه اگر کسى هم از جهنّم ترسید ديگر گناه نمى

پندارد کند، آتش جهنّم را موهوم مىخصى گناه مىش

و باور ندارد. محال است که کسى بترسد و آتش جهنّم 

 را سخت بپندارد و رو به گناه آورد.

 167»و من زهد فى الدنیا استهان بالمصیبات«.

»کسى که زاهد در دنیا باشد، مصیبتهاى دنیا برايش 

 گردد«.آسان مى

ب« است: »و من ارتقب الموت، چهارمین پايه صبر، »ترقّ

روز اگر مسلمان بنا بگذارد شبانه 168سارع الى الخیرات«.
 

 .43الواعظني: روضة  -(5و  4، 3، 2)  166
 .43روضة الواعظني:  -(5و  4، 3، 2)  167
 .43روضة الواعظني:  -(5و  4، 3، 2)  168
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مقدارى ياد مرگ کند، آن هم نه صرف خطور و انتشار 

اکنون مرگ من مرگ داشته باشد و بگويد نكند هم

برسد؛ چون مرگ از موضوعاتى است که خداى عالم 

نشده،  اش هیچ کلّیّتى براى آن قايلبه حكمت بالغه

هرکس در هر حالى است احتمال مرگ برايش هست؛ 

 چه صحیح المزاج و سالم باشد، چه مريض و علیل.

نفس رفت و برنگشت. در جبهه جنگ. با رختخواب 

خواب، يا بیدار. در هر حال، احتمال مرگ وجود دارد. 

اين احتمال را فراموش نكن بلكه آن را همیشه پیش 

 چشم

______________________________ 
 .27/ 1مستدرك حاکم:  -(1)

 .43روضة الواعظین:  -(5و  4، 3، 2)

 114ايمان، ص: 

داشته باش که نكند امروز، آخرين روز من باشد. شايد 

کفنم در بازار آمده باشد. اگر اين انتظار موت در تو 
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گردد. آمادگى از هر پیدا شد، همه چیزت درست مى

هاى جهت برايت میسّر خواهد شد، لذا اگر در خطبه

اى است على علیه السّالم کسى دقّت کند کمتر خطبه

. اى شیعیان على علیه 169نكند که آقا سفارش مرگ را

السّالم! سفارش آقا به شما اين است که زياد ياد مرگ 

خبر نباشید. نگو من جوانم، صحیح کنید و از آن بى

کنید از چیزى که شما را رها المزاجم. چگونه غفلت مى

 کند.نمى

 متنبّه شدن انسان هنگام مرگ

 اگر فراموش نكردى ساعت مرگ را که دست و پا و

زبان و چشم از کار افتاده وقتى خودت را در آن حال 

کنى. در دعاى شوى. خشوع پیدا مىببینى، بنده مى

خوانى: »خدايا! از تو سحرهاى ماه مبارك رمضان مى

 170طلبم پیش از خشوع ذلت در آتش«.خشوع ايمان مى

 
 .(188اوصيكم ذكر املوت و اقالل الغفلة عنه) هنج البالغه صبحى صاحل: خ  -(1)  169
 .اللهم اّن اسئلك خشوع اَّلميان قبل خشوع الذل ىف النار) دعاى سحر ماه مبارك رمضان( -(2)  170

http://www.i20.ir/


261    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

اگر ياد مرگ را از دست ندادى، تكوينا خشوع پیدا 

شود، آن خشوعى که ساعت جان کندن پیدا مى

شود. اگر حاال پیدا شود، ارزش دارد. محتضر را مى

ايد چه خضوع و خشوعى دارد؟ اى کاش! مثل ديده

 داد.ساعت جان دادنت حاال خشوعى به تو دست مى

گفتى آن مىکردى يا اللّه! وقتى که رو به خدا مى

ايمان است؛ ايمان خشوع قلب است نه زبان. اگر کسى 

کند، شود، من من نمىمراقب موت شد، بنده مى

بیند، قدرت من، بازوى من، قلم استقالل در خودش نمى

کند. ياد کن وقتى را که با من، مال من، ديگر نمى

اى را برانى. ساعتى که توانى پشههمین دست، نمى

کند. اسم ات کار نمىبزنى. حافظهتوانى حرف نمى

کنى. اگر ياد ساعت جان ات را نیز فراموش مىبچّه

گردى. استقاللت از بین کندنت کردى، خاشع مى

گردى. آدمى که مرگش رود. به هر خیرى موفّق مىمى

بینى شود. اينكه مىبیند، انفاق برايش آسان مىرا مى

 انفاق برايش سخت است؛ چون مرگ
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______________________________ 
اوصیكم ذکر الموت و اقالل الغفلة عنه )نهج البالغه  -(1)

 (.188صبحى صالح: خ 

اللهم انى اسئلك خشوع االيمان قبل خشوع الذل  -(2)

 فى النار )دعاى سحر ماه مبارك رمضان(.

 115ايمان، ص: 

آورد وگرنه اگر ساعت مرگ را فراموش را در نظر نمى

گفت چه بهتر که هرچه کنند، مىه لختش مىکرد کنمى

اکنون بدهم. اگر مرگ خودش را در نظر هست هم

 رفت.آورد، به سرعت رو به خیرات مىمى

انسان به واسطه غفلت است که از خیرات محروم 

اى از آن نیست گردد. مرگ تلخ است لكن چارهمى

اش شیرين است. اى خانمى که از خانه بیرون نتیجه

ى! بگو شايد رفتم و به خانه باز نگشتم، پس رعايت رومى

خواهى جوراب مىحجاب کن. موقعى که پاى بى

بیرون بیايى، متوجّه ساعتى باش که پايت را تو کفن 
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پیچند. اگر اين خانم نصیحت على علیه السّالم را مى

 کرد.شنید، مرگ را فراموش نمىمى

 داستانى بگويم:

 مردمان شهر حكايتى شگفت از اسكندر و

در حیوة القلوب مجلسى راجع به داستان طوالنى 

نويسد که در ضمن فتوحاتش به اسكندر ذو القرنین مى

شود، عجايبى رسد. پس از آنكه وارد شهر مىشهرى مى

بیند اى مىکند. از آن جمله در هر خانهمشاهده مى

هاست. آدرس دار الحكومه را چند قبر درب خانه

 »ما دار الحكومه و قاضى نداريم«. پرسید، گفتند:

شود باشد و حاکم اسكندر گفت: »مگر اجتماع بشرى مى

 و قاضى نداشته باشد«.

شود گفتند: »جناب اسكندر! در اين شهر دو نفر پیدا نمى

که با هم جنگ کنند و ادعايى نیست تا بخواهند نزاع 

 کنند«.
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 شود؟«.اسكندر گفت: »چطور چنین چیزى مى

: »راه و روشى که از پدران ما به ما رسیده است گفتند

اش را بايد درب میرد جنازهچنین است. هرکس مى

اش دفن کنند لذا قبرستان جداگانه نداريم. خانه

اش هست تا بازماندگانش هرکس مرد، قبرش درب خانه

روند، پا روى قبر پدرشان بگذارند از خانه که بیرون مى

نوشتى دارند تا مبادا گناهى و بروند و بدانند چنین سر

گردند نیز چنین است تا مبادا بكنند. به خانه که برمى

اهل و اوالدشان را اذيّتى کنند. اجماال اين گور پدر، 

مادر، برادر و خواهر بايد درب خانه باشد تا مرگ را 

 فراموش نكند. هر روز مرگ در

 116ايمان، ص: 

. کسى که بردنظر است لذا مال کسى را ديگرى نمى

امید ندارد فردا زنده باشد، براى چه ادعاى ناحقّى 

داشته باشد؟ چرا تو سر هم بزنند، جنگ و جدالها براى 

 چه باشد«.
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برگشت اين همه فسادها به غفلت است. قرآن مجید هم 

فرمايد. هرکس غافل است، اين معنا را يادآورى مى

از آدمیت دور است. انسان از انس  171حیوان است.

ست پس اين توحّش چیست که تمام طبقات بشر را ا

امروز گرفته و تمام زندگى انسانها حیوانى است. غفلت 

 بندوبارى است.از مرگ سبب اين همه بى

خیال ماندن در دنیا را دارند و فكر بعد نیستند لذا 

خواهند باور کنند راه پیشینیان را خواهند سپرد. نمى

چیزى، اجتماع امروز  کنند؛ از هرمرگ را فراموش مى

 محروم است.

شد انفاقها و سابق در هر شهرى چقدر کارهاى خیر مى

شد امّا حاال ... اگر صورت خیرى هم از او اطعامها مى

سرزند به واسطه رياکارى يا غرضهاى ديگر است و 

 ماند.بهره مىبى

 انگیز موسى هادىسرنوشت عبرت

 
171  (1)-\i  َأُولِئَك َكاأْلَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولِئَك ُهُم اْلغاِفُلون ...\E  :179اعراف. 
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باور کنید اگر غفلت آمد، انسان حاضر است ادعاى 

خدايى کند و خودش را خدا بداند. داستانى بگويم تا 

 تلخى موعظه با شیرينى داستان جبران شود:

اند موسى هادى؛ خلیفه عباسى، از آن در تاريخ نوشته

 قسى القلبها و غلیظهاست.

اى به مرگ خودش توجّه کسى که از اوّل تا آخر، لحظه

نكرد و دائما کارش خونريزى و جنايت بود. آخرش 

جالب است. هرثمه رئیس الوزراء بود. ظهر گرما، او را 

خواهد اى مىکند. عجیب است مثل درندهاحضار مى

ام برادرم هارون خیالها حمله کند. گفت: »هرثمه شنیده

کند و در دارد. يحیى بن خالد برمكى او را کمك مى

خواهد کند و مىا فراهم مىپنهانى زمینه عزل مر

روى درب خانه هارون را خلیفه نمايد. امشب مى

آورى )برادرش را به برى و مىهارون، سرش را مى

احتمال اينكه مزاحم او در سلطنت و خالفت باشد، 

 خواهد بكشد(«.مى
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______________________________ 
  أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ... أُولئِكَ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ -(1)

 .179اعراف: 

 117ايمان، ص: 

گويد: »عجیب است! اين برادر پدر و مادرى هرثمه مى

و نايب الخالفه تو است، جواب خدا و خلق را چه 

 دهى؟«.مى

موسى هادى گفت: »اين حرفها را کنار بگذار. هرکس 

مزاحم خالفت شود بايد او را از بین برد. پس از آنكه او 

روى و تمام علويها و سادات را را کشتى، به زندان مى

آورى، نیمى از آنان را سر ببر و نیمى ندان بیرون مىاز ز

را در شط بینداز. زندانهاى ديگر بايد خالى شود و همین 

امشب بايد خودت را به کوفه برسانى و قبال اعالم کنى 

هرچه عبّاسى است بیرون رود و سپس همه شهر را آتش 

بزن. مأمورين را هم در اطراف معیّن کن هرکس 

خواهم شیعه على کشته شود، نمى خواست فرار کند،

http://www.i20.ir/


268    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

[ ديگر در اين شهر بماند. پس از سوختن، ]علیه السّالم

 کوفه را با خاك يكسان کنید!«.

اند؟ اينها مسلمانند. هرثمه گفت: »اينها چه گناهى کرده

 اهل کوفه باألخره مسلمانند.

کنى؟ اين همه خونها ريخته طور حكم مىچطور اين

 گردد«.

جواب عجیبى داد و گفت: »مسلمان کسى موسى هادى 

است که تابع من باشد! هر کس که تابع من شد، مسلمان 

 است«.

کند. آنچه شأن هرکس در حدّ خودش چنین خیال مى

گردد. پناه بر خدا! از خداست براى خودش قايل مى

ثروت زياد و عافیت. سالمتى، جوانى و فراموشى مرگ، 

 آورد.اينهاست که طغیان مى

جا استعفا داد و گفت: »من رياست را رثمه اينه

توانم انجام دهم«. تا خواهم و اين جنايتها را نمىنمى
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چنین کرد، خلیفه گفت: »حكم تو هم قتل است! يا بايد 

 اين کارها را انجام دهى، يا کشته شوى«.

هرثمه ديد پاى کشته شدن است، گفت: »چشم«. خلیفه 

گرفته به حال بهت و به اندرون رفت. هرثمه سردرد 

حیرت است. مادر خلیفه وقتى شنید فرزندش تصمیم 

قتل برادرش را گرفته آمد روى پاى پسرش افتاد و 

التماس کرد که دست از برادرت بردار، برادرکشى نكن؛ 

امّا آن شقى، لگد به مادر زد و او را نهیب داد. نفسش 

قدر طغیان کرده که همه چیز را فراموش کرده اين

 .است

 118ايمان، ص: 

 

لطف حق با تو 

 مداراها کند
 

که از حد بگذرد چون

 رسوا کند
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يك وقت صداى ناله زن خلیفه بلند شد که بیايید خلیفه 

مرد. مادر که بیرون رفت، خلیفه آمد خوراك بخورد، 

راه گلويش گرفت و مرد. نفرين مادر او را به اسفل 

السافلین برد. فرستاد دنبال هرثمه بیا که خلیفه مرد. 

اى که رويش زده بودند عقب زد هرثمه آمد قطیفه

یر سیاه شده بود. همان شب برعكس ديدند خلیفه مثل ق

شد، خودش را بردند در گور و برادرش هارون را بر سر 

 جايش بر مسند خالفت نشاندند.

غرضم اين است که جلو طغیان و عصیان نفس را چیزى 

گیرد مگر ياد مرگ و فناى دنیا و زوال آن. به خاطر نمى

هاى خود، قبر اين است که بعضى از بزرگان در خانه

 کردند تا براى مردن، آمادگى داشته باشند.ست مىدر

 حكايت ابن بطوطه و کاسب شیرازى

اى دارد که در آن تاريخچه ابن بطوطه مصرى رحله

سیاحت به کشورهايى که رفته در هفتصد سال قبل، 

رسد، حال شیراز هفتصد نوشته است. به شیراز که مى
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رفتم. نويسد که به مسجد جامع عتیق سال قبل را مى

 کند.مقدارى اوصاف مسجد جامع را نقل مى

روزى سه مرتبه آنجا را تمام صحن، سنگ مرمر و شبانه

کردند. کسى با پاى کفش در اين مسجد قدم شستشو مى

گذاشت. جمعیّت مانند سیل هنگام نماز حاضر نمى

بودند. بیرون مسجد، بازارى است )ندانم اآلن کجاست( 

يى بنايش در هیچ شهرى جز در جنب مسجد که در زيبا

شام نديدم. وقتى که به آنجا رفتم، چشمم به کاسبى 

خواند. وجناتش افتاد ديدم مشترى ندارد و قرآن مى

مرا به خود جلب کرد، نزدش رفتم و نشستم و احوال از 

جاست( کنى؟ )محل شاهدم ايناو پرسیدم که چه مى

گفت: »يكى از کارهايم اين است که قبرم 

ست. در همین حجره، فرش را عقب زد، ديدم جاهمین

اى است. سنگش آماده و اسم حاجى هم قبر آماده

رويش نقش است. و اينكه من در حجره تجارتم گورم 

ام براى اين است که فريب دنیا نخورم. را درست کرده

 تدلیس در معامله نكنم. حقّه و کلك بر سر مشتريها نزنم.
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سر گورم قرآن  وقتى مشترى نداشته باشم خودم

 خوانم. آنجا قدرى ذکر خدامى

 119ايمان، ص: 

 کنم، چرا؟ تا نفس طغیان نكند«.مى

اين نمونه تاجرهاى هفتصد سال قبل در شیراز است. 

اش رو به نكبت است. اين هم وضع اين زمان که همه

گذرد و يادى از تمام غفلت اندر غفلت است. ماهها مى

کند. از مالش چیزى جلو بفرستد براى مرگ خود نمى

افتد، آخرتش و عالم برزخش اصال به فكر آخرت نمى

 و استفاده مادّى است.همه حواسش ماشین و زمین 

 از ياد مرگ غفلت نشود

شعبه آخر صبر را فراموش نكنید. ياد مرگ را از کف 

روز اقلّا يك ندهید. مرگ خودت نه ديگرى را. شبانه

دفعه نگاه به کفنت بكن. خودت را وادار براى سفر 

قطعى؛ يعنى اگر کفنت را آماده کنى، مرگ زودتر 
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آيد؟ فلت بزنى، مرگ نمىآيد؟ يا اگر خودت را به غمى

رسد چه ياد مرگ کنى چه نكنى ساعت معیّن، مرگ مى

 پس چه بهتر که انسان آن را نزديك ببیند.

»الموت! الموت! جاء الموت بما فیه جاء بالروح و الراحة 

و الكرة المبارکة الى جنة عالیة ألهل دار الخلود الذين 

ما فیه ... و کان لها سعیهم و فیها رغبتهم و جاء الموت ب

الكرة الخاسرة الى نار حامیة الهل دار الغرور الذين کان 

 172لها سعیهم و فیها رغبتهم«.

اين است خطبه رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله، وصیّت 

 اش: »الموت! الموت!«.پیغمبر و موعظه

مسلمانان! مرگ را فراموش نكنید. از خانه بیرون 

خانه رفتى بگو شايد بیرون  آيى بگو شايد برنگشتم. درمى

نرفتم. اگر اين راه و روشت شد، به خیرات سرعت 

جور تصوّر کنى. اگر اين جمع واقعا پیش خود اينمى

کنیم که ماه رمضان آخر عمرمان است و سال ديگر زير 

 
 .126/ 6حبار األنوار:  -(1)  172
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کنیم. ولى ما خاکیم، چقدر در کارهاى خیر سرعت مى

ن فكر گذارد. خودت را به ايو ياد مرگ کجا! نفس نمى

وادار. شايد سال آخر عمرم باشد. از امشب که ايّام 

البیض ماه مبارك است )سیزده، چهارده و پانزدهم( 

روزى که به برکت اعمال خیر در آن، يعنى شبانه

روهاى سیاه گنهكاران به رحمت پروردگار سفید گردد. 

 آى

______________________________ 
 .126/ 6بحار األنوار:  -(1)

 120ايمان، ص: 

روسیاهان! روسفید شويد. اگر اين ايّام را قدردانى 

خواهد؛ ولى نفس و هوا غالب کنید، بگو خدايا! دلم مى

بر من بدبخت شده است مرگ به اين آشكارى را 

 توانم ببینم.نمى
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گذارند به فكر گناهان نمى 173اغاللى؛خدايا! »قعدت بى

 آخرت باشم«.

ه السّالم: »اللّهم ارزقنى التّجافى قال على بن الحسین علی

عن دار الغرور و االنابة الى دار الخلود و اإلستعداد 

 174للموت قبل حلول الفوت«.

شب عاشورا هم وقتى امام حسین علیه السّالم 

خواست خواهرش را به صبر وادارد، بايد صبر فوق مى

اى پیدا کند تا عالمى مصیبت را تحمّل کند لذا العاده

اوّل مقدّمات صبرش را درست کرد. او را به ياد مرگ 

میرند اهل آسمان انداخت. خواهرم اهل زمین همه مى

األرض يموتون و اهل السماء  ماند: »انّ اهلکسى نمى

جدّم پیغمبر، پدرم على، مادرم فاطمه و  175ال يبقون«.

برادرم حسن علیهم السّالم از من بهتر بودند، از دنیا 

رفتند، يعنى باألخره حسین بايد بمیرد و در دنیا باقى 

 ماند پس چه بهتر که در راه خدا کشته گردد:نمى

 
 .دعاى كميل -(1)  173
 .63/ 98حبار األنوار:  -(2)  174
 .2/ 45حبار األنوار:  -(4و  3)  175
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! صبر کن، مبادا خواهر 176»ال يذهبن حلمك الشیطان؛

 شیطان بردبارى تو را از بین ببرد«.

______________________________ 
 دعاى کمیل. -(1)

 .63/ 98بحار األنوار:  -(2)

 .2/ 45بحار األنوار:  -(4و  3)

 121ايمان، ص: 

 

 ب حفظ جانگفتار سیزدهم: وجو

وَ ال تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 

....177 

آيد که اسالم، قرآن و روايات، امر در بعضى ذهنها مى

اند که بدون فرمايند بلكه صريح بیان فرمودهبه صبر مى

 
 .2/ 45حبار األنوار:  -(4و  3)  176
 .34فّصلت:  -(1)  177
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رسد. بدون صبر، به ايمان صبر، بشر به سعادت نمى

رسد بلكه بدون صبر، همین حیات دنیا هم به خوشى نمى

کنند که اسالم مسلمانان گذرد. آنگاه شبهه القا مىنمى

کند تو سرى بخورند، مالشان را ببرند، ر مىرا وادا

 عرضشان را ببرند و زير بار ظلم بروند.

خالصه جواب اين است که: صبر پس از واقع شدن ظلم 

و ستم است؛ اما پیش از وقوع آن، بر هر مسلمانى تا آنجا 

که بتواند واجب است از مال، جان و ناموسش دفاع 

ى جانش دفاع کند. واجب است براى حفظ جانش تا پا

کند و اگر نتوانست مقاومت کند، واجب است فرار کند 

تا جانش محفوظ بماند؛ چنانچه درباره مال که اگر غیر 

قابل اعتناست دفاعش وجوبى ندارد؛ مثال لباس و فرش 

قیمتى است که اهمّیّت ندارد، دفاع واجب کهنه کم

نیست؛ امّا اگر مال معتدّ به، يا واجب الحفظى مانند 

اش هست، بايد دفاع کند و نگذارد مالش را مايهسر

اش هست، نتیجه ببرند. يا اگر طلبى دارد که سرمايه
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زندگى اوست، بر او واجب است مطالبه کند، نه اينكه 

 جا عفو کند بلكه بايد نگذارد از بیناين

______________________________ 
 .34فصّلت:  -(1)

 122ايمان، ص: 

که سالمتى خودش در خطر نیفتد. اگر برود تا حدّى 

اش در خطر بیفتد، دفاع از مال جايز نیست. سالمتى

خودت را بخواهى فداى پول کنى جايز نیست. اوضاع 

دنیا کوچكتر از آن است که خودت را فداى او کنى. 

دست به يقه دزد شوى که اسلحه دارد و جانت در خطر 

 برخى است، حفظ جان مقدّم است تا خود مال؛ مثال

کنند، جان خودشان را در جنس قاچاق حمل مى

دهند و براى ازدياد ثروت، جان معرض خطر قرار مى

کنند. جان انسان عزيز است و دفاع از را فداى مال مى

اى واجب است که ضرر به سالمتى و حفظ مال تا اندازه

جان نزند. مگر اطمینان داشته باشى به سالمتى خودت، 
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زم است مخصوصا اگر واجب الحفظ آنگاه حفظ مال ال

 باشد.

 وجوب دفاع از مظلوم

شود، آيا دفاع بر نسبت به ظلمهايى که به ديگرى مى

 شخص واجب است يا نه؟

اين مسأله برگشتش به حكم نهى از منكر است. اگر 

چنانچه شرايطش جمع شود؛ يعنى اگر بتوانى و سخن 

د بگذارى کسى تو اثر داشته باشد، دفاع الزم است و نباي

مال ديگرى را ببرد، يا ديگرى را بكشد؛ البتّه به شرط 

حفظ جان خودت، گاهى جان خود شخص در خطر 

است با امن از ضرر، دفاع الزم است و کسى نگفته که 

اى مسلمان! تو سرى بخور و زير بار ستم برو بلكه نسبت 

 به خود و ديگرى، اگر بتواند واجب است دفاع کند:

 178.كَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها ...... ال يُ

 
 .7طالق:  -(1)  178
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وجوش بخواهد بكند، ولى اگر چنانچه انسانى جنب

براى اينكه خوشیهاى دنیا را درك نمايد، خودش را در 

 زحمتهايى بیندازد، اين حرف ديگرى است.

پرسید: آيا بر انسانى واجب است جوانى متديّن مى

؟ بنده خوشحال جنب و جوش کند براى زندگى بهترى

گويد. گفتم: شدم به خیالم حیات پس از مرگ را مى

»آفرين! بلى بر هر فردى واجب است کارى کند تا به 

 رود،حیات بهترى برسد. وقتى به عالم ديگر مى

______________________________ 
 .7طالق:  -(1)

 123ايمان، ص: 

سروسامانى داشته باشد. با دو بال علم و عمل در آن عالم 

بر  -که حتمى است -اعال اوج بگیرد. تأمین آتیه آخرتى

 هر فردى واجب است«.
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او گفت: »نظرم راجع به عالم دنیاست. آدم فداکارى 

کند، جنب و جوش کند به زندگى بهترى برسد«. ما 

 گفت.کجا رفتیم و او چه مى

»اگر خواستید، هدف را حیات دنیا و در پاسخش گفتم: 

دردسر و تأمین آسايش دنیا و رسیدن به زندگى بى

سرتاسر خوشى قرار دهید، اوّال: اين مطلب محال است. 

اگر بخواهى يك زندگى در کره خاك براى خودت 

پیدا کنى که از اوّل تا آخر، هیچ ناراحتى نداشته باشى، 

ه هیچ ناراحتى محالست بشرى را نشان دهید در تاريخ ک

نداشته باشد. بدون اينكه پیرى در پیش داشته باشد، 

بدون اينكه ضعف قوا و ناتوانى داشته باشد. اگر 

خواهى حسد حاسدين و نزاع و جدال پیش نیايد و مى

 اش مطابق میل تو باشد، اين محال است.همه

يك تن آسوده در 

 جهان ديدم
 

اش آن هم آسوده

 تخلّص بود
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*** 

غم در اين عالم دل بى

 نباشد
 

اگر باشد بنى آدم 

 نباشد

 

اين ناماليمات الزمه عالم دنیا و عالم تضادّ و مادّه است، 

دردسر براى شخص اوّل عالم ايجاد، چرا؟ زندگى بى

محمّد صلّى اللّه علیه و آله فراهم نشد. همچنین براى 

کس فراهم نشده و نخواهد سالطین و حكّام و براى هیچ

 شد«.

 وطن واقعى کجاست؟

خاك، وطن  سرّ اين مطلب آن است که روى کره

انسان نیست. وطنش عالم اعالست. الزمه غربت، زحمت 

خواهى در محلّ غربت، خوش باشى. بگو در است. مى

گذرد. وطن اصلى جوار آل محمّد غربت خوش نمى

صلّى اللّه علیه و آله ان شاء اللّه تعالى است. اين زندگى 
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حیوانات را با زندگى بشر مقايسه کنید ببینید هر حیوانى 

 دردسرتراش کمگىزند

 124ايمان، ص: 

ترين و از بشر است. زندگى هر حیوانى را با راحت

تر تر و آرامبینید خوشبهترين افراد بشر مقايسه کنید مى

جاست. آسايش از بشر است؛ چون حیوان وطنش اين

 جا نیست.دارد. اى انسان! تو وطنت اين

تو را ز کنگره عرش 

 زنند صفیرمى
 

در اين ندانمت که 

دامگه چه افتاده 

 179است

 

راحتى بشر، آرامگاه او، جايى که آرام مطلق است، جز 

 در جوار آل محمّد نیست.

اى انسان! توقع دارى به زندگى بهتر برسى؛ يعنى 

دردسر که هیچ ناراحتى در آن نباشد که در زندگى بى
 

 .31ديوان حافظ:  -(1)  179
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دنیا براى بشر محال است، خدا جاى ديگر برايت 

وجوشى کنى، خواهى جنبتدارك کرده، اگر مى

بسط عدل شود، درست است انسان سعى کند بسط عدل 

هر اندازه که شود لكن به شرطى که براى خدا باشد به 

بتوانى، هرچند میان زن و شوهرى بتوانى بسط عدل 

دهى، بین عقل و نفس خودت بسط عدل دهى، عدل 

 در وجود خودت پیدا شود.

 سیّد بن طاووس و منصب قاضى القضات

از دربار خالفت، خدمت سیّد بن طاووس پیشنهاد کردند 

منصب قضاوت کلّ خالفت اسالمى را بپذيرد. جناب 

نقیب سادات و رئیس شیعه، ساکن حلّه است. از  سیّد،

بغداد به حلّه آمده، منصب قاضى القضات را پیشنهاد 

کردند و منصب قضاوت در اهمّیّت پس از خالفت بوده 

 است.

 خورم«.سیّد فرمود: »من به کار قضاوت نمى
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گفتند: »چطور شما با اين تقوا و علم و همه به صالحیّت 

 شما معتقدند«.

جنگم که در وجود د: »من سالها دارم با خودم مىفرمو

خودم به عدل رفتار کنم و عقلم را بر نفسم حاکم کنم، 

 ام«.هنوز نتوانسته

به عدل، زبانت کنترل باشد. به عدل چشمت، دستت، 

 اتپايت، دلت و همه هستى

______________________________ 
 .31ديوان حافظ:  -(1)

 125ايمان، ص: 

بگردد. عدل يعنى تجاوز از حدّ نكردن. کدام معامله و 

مصاحبه به عدل بوده است. کدام عاقل است که با اعضا 

شود و جوارحش به عدل رفتار کرده باشد. گاه مى

اش ظلم کرده انسان با خوردن يك لقمه زيادى، به معده

شود با يك کلمه است. معده نتوانسته هضم کند. گاه مى
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رنجاند. اآلن ظلم کرده است؛ چرا اين مىجا دلى را بى

 حرف را زدى.

اى جوان عزيز! اوّل عدل را در خودت جارى کن. 

سعى کن ظالم نباشى. پس از سعى در اصالح خودت، 

گاه جلوگیرى از ظلم اگر براى خدا باشد، خوب آن

شود هوس است. چیزهاى ديگر در نفس است. گاه مى

ى انسان! که به غیر انسانى است. حیف است براى تو ا

خدا معامله کنى. روى هوا و هوس بجنبى. اگر براى 

خدا معامله کردى، هر زحمتى هم ببینى، پاداش 

 180دارى.

اگر کارهايت براى تظاهر نباشد و براى خدا باشد، 

بینى پدر بر فرزند، همسايه با همسايه، مؤمنى با مى

کند اگر براى خدا جلوگیرى کردى، ديگرى، ظلم مى

هر نوع صدمه هم بخورى، اجرت نزد خدايت محفوظ 

است. اگر روى تكلیف، کشته هم شدى، اجرت با 

 
180    (1)-\i  ْجَر  يَنالُوَن ِمْن َعُدوٍّ نَ ْياًل ِإَّلَّ ُكِتَب ََلُْم ِبِه َعَمٌل صاِلٌح ِإنَّ اللََّه َّل ُيِضيُع أَ ... َّل ُيِصيُبُهْم َظَمأٌ َو َّل َنَصٌب َو َّل خَمَْمَصٌة ِف َسِبيِل اللَِّه َو َّل َيَطُؤَن َمْوِطئاً يَِغيُظ اْلُكفَّاَر َو َّل

 .120توبه:  E\اْلُمْحِسِننيَ 
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خدايت هست؛ البتّه به همین شرط که روى هوا نباشد 

اى فقط براى خدا باشد وگرنه زحمت بیهوده

 181اى.کشیده

 انسان زيانكار

عنوان مثال، غزّالى نقل کرده است که در يكى از به

ى از شهدا مشهور شد به »شهید الحمار« يعنى ها يكغزوه

شهید راه خر شده بود! سببش اين بوده که اين بدبخت 

افتد به کافرى که مسلمان، در صحنه جنگ، چشمش مى

گويد: بر خر زرنگ جالبى سوار شده بود. به رفیقش مى

گیرم«. حمله کشم و االغش را مى»من اين کافر را مى

د؛ کافر، اين مسلمان را شوکند ولى به عكس مىمى

 کشد و به جاى اينكه االغ نصیبش شود، جانشمى

______________________________ 
... ال يُصِیبُهُمْ ظَمَأٌ وَ ال نَصَبٌ وَ ال مَخْمَصَةٌ فِي سَبِیلِ  -(1)

یْلًا اللَّهِ وَ ال يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِیظُ الْكُفَّارَ وَ ال يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَ

 
181  (2)-\i ... َكَسراٍب ِبِقيَعٍة ََيَْسُبهُ الظَّْمآُن ماًء ...\E  :39نور. 
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 إِلَّا کُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ إِنَّ اللَّهَ ال يُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ

 .120توبه: 

 .39نور:  ... کَسَرابٍ بِقِیعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً ... -(2)

 126ايمان، ص: 

را هم به هدف خر داده است. اين شهید، هدفش 

 اش چیست؟چیست؟ ببین خواسته

 هدفش هرچه هست، حسابش با همان است.

اگر کسى هدفش خاك باشد، کشته راه خاك است. 

اش خاك باشد، تمام ملك جان عزيز انسان طرف معامله

 اش براى همه عاريه است.زمین مال خداست و همه

آب و خاك، ارزشى ندارد که جانش را بدهد مگر اينكه 

باشد؛ مثال اش خدا وجهه حق پیدا کند و طرف معامله

وقت ظلم خواهند کشور اسالمى را بگیرند و آنکفّار مى

شود، براى جلوگیرى از کفر و ظلم، و کفر شايع مى

کند؛ البتّه کشته راه خدا شده؛ امّا اگر راجع به دفاع مى
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حق و حقیقت نباشد بلكه هدفهاى شخصى و موهومات 

اى باشد جانش را با اوهام معاوضه کرده است. يا مثال بر

اينكه اسمش را به نیكى ببرند، در راديو و روزنامه ذکر 

کنند، کشته شود. راستى که چقدر موهومات بعضیها را 

 گرفته است.

انسانى که بايد رشد عقل داشته باشد، بايد به غیر از خدا 

معامله نكند و خودش را بزرگتر از اين بداند که با 

مشترى  موهومات جانش را معاوضه کند. کسى که چنین

وقت آن 182مثل خدا داشته باشد، جان و مالش را بخرد،

با شهرت معاوضه کند، با مال، ثروت و اعتبار صرف 

معاوضه کند، زهى خسران. براى رسیدن به مقام و 

کرسى، تمام، تنزّل ادراك است، پس از اينكه جانش از 

قالبش بیرون آمد روحى که به حسب ادراکش اين قدر 

چگونه  183معامله با غیر از خدا بود، پست بود که حدّش

يابد؟ طرف معامله کند و به عوالم باال ارتقا مىعروج مى

با هرکه باشد، قیمتش هم همان است. هرکس بخواهد 
 

182  (1)-\i ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنْ ُفَسُهْم َو أَْمواََلُْم بَِأنَّ ََلُُم اْْلَنََّة ... ِإنَّ اللََّه اْشرَتى\E  :111توبه. 
183  (2)-\i  َماِء َو َّل يَْدُخُلوَن اْْلَنََّة َحىتَّ يَِلَج اْلََْمُل ِف َسمِّ اْْلِياِط ...... َّل تُ ف  .40اعراف:  E\تَُّح ََلُْم أَْبواُب السَّ
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بداند حدّ وجودش چه مقدار است، ببیند طرف 

رود، عقب آب و اش کیست؟ و دنبال چه مىمعامله

هاى گردى، حدّت همان است. دنبال خوشیخاك مى

 گردى، ارزشت همین مقدار است.دنیوى مى

اگر معامله با خدا را رها کردى، با نفس و هوا، با آب و 

 خاك و با شهوات معامله

______________________________ 
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ  إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى -(1)

 .111توبه:  لَهُمُ الْجَنَّةَ ...

... ال تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَ ال يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ  -(2)

 .40اعراف:  حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِیاطِ ...

 127ايمان، ص: 

اى. بدان لحظه به لحظه رو به سقوط هستى. نموده

هرچه بیشتر به اين هدف برسى، از هدف اصلى، باز 

 184مانى. نشنیدى: »حالوة الدنیا مرارة اآلخرة«.مى

 
 .119/ 73حبار األنوار:  -(1)  184
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 »خوشى دنیا زحمت آخرت است«.

به همان میزان، از  185هرچه آرامش به دنیا پیدا کنى

نان رسد، چاى. وقتى پولى مىآخرت محروم مانده

کند. دلش شاد است که همه چیز را فراموش مى

 186اطمینان به دنیا دارد؛ امّا شما مسلمانید و عقیده داريد

که آخرت حتمى است و دنیا بازيچه و زودگذر است. 

شما نبايد به دنیا دلخوش باشید بلكه بايد همیشه آرزوى 

 رسیدن به حوض کوثر را داشته باشید.

رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله در روزهاى واپسین عمر 

 شريفش خبر داد که رفتنم نزديك است.

تظر شمايم، روم و سر حوض کوثر منمن از بین شما مى

 خودتان را به من برسانید.

تا قیام قیامت، هرکس مؤمن به محمّد است، بايد دائما 

 حواسش به ايستگاهش باشد.

 
185  (2)-\i ... نْيا َو اْطَمأَنُّوا ِّبا  .7يونس:  E\... َرُضوا بِاْْلَياِة الدُّ
186  (3)-\i  َّاَعَة آتَِيٌة َّل رَْيَب ِفيها ...َو َأنَّ الس\E  :7حج. 
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من در میان جمع و دلم جاى ديگر است. ضمنا کسى 

گويم حرص نزن؛ نگفت دنبال مال دنیا نرو بلكه مى

اند به کار کردن. جنبش کن. نگفتم چون امر کرده

فرمايد: »به سوى خیر بلكه قرآن مىتنبلى کن 

تنبلى را کنار بگذار. راحتى و آرامشت را  187بشتابید«.

بگذار سر حوض کوثر. پیشدستى کنید از يكديگر. در 

 188کار خیر پیش بیفتید.

کنید، بینید کار خیرى را به کسى که پیشنهاد مىحاال مى

د، کنکند و به ديگرى حواله مىاز زير بار شانه خالى مى

امّا اگر زمین جالبى که رو به پیشرفت است سراغ کند، 

 شوند.روى دست يكديگر بلند مى

 شتاب على علیه السّالم در خیرات

گويد: قبل از ظهر در بحار األنوار است که راوى مى

 آفتاب سوزان کوفه در هواى

 
187  (4)-\i  َمْغِفرٍَة ِمْن رَبُِّكْم ... َو سارُِعوا ِإىل\E  :133آل عمران. 
188  (5)-\i ... فَاْستَِبُقوا اْْلَْْياِت ...\E  :148بقره. 
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______________________________ 
 .119/ 73بحار األنوار:  -(1)

 .7يونس:  ... رَضُوا بِالْحَیاةِ الدُّنْیا وَ اطْمَأَنُّوا بِها ... -(2)

 .7حج:  وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ ال رَيْبَ فِیها ... -(3)

 .133آل عمران:  مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ... وَ سارِعُوا إِلى -(4)

 .148بقره:  ... فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ ... -(5)

 128ايمان، ص: 

گرم، ديدم حضرت امیر المؤمنین علیه السّالم پشتش را 

به ديوار زده تنها نشسته است. عرض کردم: »اين هنگام 

 بريد؟«.چرا در زير سايه تشريف نمى

ام شايد خیرى از من سر زند. شايد بتوانم فرمود: »آمده

 مظلوم کنم«. دادرسى از

کردم، ديدم طور که با حضرت آقا صحبت مىهمین

زنى گريان و ناالن خدمت آقا آمده گفت: »يا امیر 
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المؤمنین علیه السّالم! به دادم برس! شوهرم مرا زجر 

 کرده از خانه بیرونم کرده« و شكايت شوهرش را کرد.

 ات کجاست؟«.حضرت فرمود: »خانه

 گفت: »فالن محلّه دور«.

اش با حضرت به اتّفاق زن حرکت کرديم تا به در خانه

رسیديم. در زديم. مرد آمد درب را باز کرد و آقا را 

کنى، نشناخت. حضرت فرمود: »چرا رعايت زنت را نمى

 کنى«.با او به عدل رفتار نمى

حضرت مقدارى به او نصیحت فرمود. بعد دستور فرمود 

رد خالف ادب با او محبّت کن. جوان مغرور شروع ک

کردن. گفت: »حاال که اختالفمان را به تو گفته، چنین 

 آورم«.و چنان بر سرش مى

على علیه السّالم هم ذو الفقار را بیرون آورد و فرمود: 

 گويى«.کنم، تو ناسزا مى»من امر به معروف مى
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جوان ديد ناجور است. تصادفا در همین هنگام برخى 

 گفتند:عبور کردند مى

الم علیك يا امیر المؤمنین علیه السّالم. جوان تا آقا السّ

را شناخت معذرت خواست و گفت: »به واسطه تشريف 

کنم پذيرم و احترام مىام، او را مىفرمايى شما به خانه

گذارم زمین تا زن پايش را به صورتم بلكه صورتم را مى

 بگذارد«.

حضرت هم از او تشكّر کرد. زن را به خانه شوهرش 

رساند و سپس شكر خدا کرد به اينكه او را به اصالح میان 

 زن و شوهرى موفّق داشته است.

آيد اصالح و براى هر مردى، مناسب حالش پیش مى

اى، تا برسد زدهدادرسى از مظلوم، از ضعیف، از مصیبت

ح است. باألخره هم يك رشته اصالبه اذکار و اوراد آن

 عمر

 129ايمان، ص: 
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 عزيز است و حد اکثر استفاده را از آن بايد برد.

هر نفس ز انفاس 

 عمرت گوهريست
 

آن نفس سوى 

خدايت رهبرى 

 189است

 

هاى خیر، چه عملى چه قولى، تمام اين شؤون رشته

راجع به معارف و ادراکات را بايد به اندازه توانايى از 

نزد عالمى برو که تو را به خدايت آشنا  دست نداد.

بسازد بلكه چیزى بفهمى و ادراکت زيادتر گردد، تنبلى 

 نكن.

معامله با نفس و هوا را رها کن و بیا و با خدا معامله کن. 

آرامگاه تو و آسايشگاهت بعد از مرگ است ان شاء اللّه 

 190شود نه گودالى از آتش.ات مىقبرت حجله

 
189  (1)- 

هر نفس ز انفاس عمرت گوهرى 

 است
 اى نو رهربى استسوى حق هر ذره 

 .) عطار نيشابورى(
 .(205/ 6القرب روضة من رياض اْلنة او حفرة من حفر النْيان) حبار األنوار:  -(2)  190

http://www.i20.ir/


297    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

مطلب همین است. جاى تو در برزخ، بدنت زير خاك 

و روحت در عالم برزخ در راحتى و فراخى در بستانى 

از بستانهاى بهشت، يا خداى نكرده گودالى و زندان و 

 فشارى از دوزخ، تا در زندگى دنیا چطور باشد.

خوانیم: »ظلمت نفسى«. خدايا! من ظالم به در دعا مى

ام را يارى فرما. خودخواهى خودم و افتاده نفس و هوا

رها شود و خداخواه شوم. دنیاطلبى من، به 

 طلبى تبديل شود.آخرت

______________________________ 
(1)- 

هر نفس ز انفاس 

 عمرت گوهرى است
 

اى سوى حق هر ذره

 نو رهبرى است

 

 )عطار نیشابورى(.
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ر القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حف -(2)

 (.205/ 6النیران )بحار األنوار: 

 130ايمان، ص: 

 گفتار چهاردهم: تالزم ايمان و صبر

تِجارَةٍ تُنْجِیكُمْ مِنْ  يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى

عَذابٍ أَلِیمٍ* تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِي سَبِیلِ 

اللَّهِ بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ ...* يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ 

جْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَ مَساکِنَ طَیِّبَةً فِي جَنَّاتِ جَنَّاتٍ تَ

تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ  عَدْنٍ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ* وَ أُخْرى

 191.وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ ...

کالم در صبر و اهمّیّت آن بود. ضمن بحثهاى گذشته، 

نخواهد شد يادآورى شد که بدون صبر، ايمان درست 

بلكه ايمان و صبر متالزمین و به تعبیر ديگر، علّت و معلول 

يكديگرند نه اينكه دور باشند؛ يعنى تا ايمان نباشد، 

تواند صبر کند و تا صبر نكند، ايمان پیدا شخص نمى

 
 .13 -10صف:  -(1)  191
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نشود بلكه به اعتبار مراتبش، يك مرتبه ايمان اگر صبر 

از ايمان شود که مقتضى مرتبه باالترى باشد، پیدا مى

گردد، يك مرتبه ديگر از ايمان، مقتضى يك نوع مى

صبرى است که اگر صبر کرد، علّت زياد شدن ايمان 

شود براى زيادتر است و اگر ايمان زيادتر آمد، علّت مى

 صبر کردنش.

صبر و ايمان به اعتبار و مراتب، هرکدام علّت و معلول 

ل است. يكديگرند، تا اصل ايمان پیدا نشود، صبر محا

کند تا اش مىاگر ايمان پیدا شد، صبرى که کرد، آماده

تر او را آماده براى صبر بیشتر تر گردد. ايمان قوىقوى

 رسد.کند و در نتیجه ايمانش به مرتبه باالتر مىمى

______________________________ 
 .13 -10صف:  -(1)

 131ايمان، ص: 

 هاى مادرفلسفه عالقه فرزند به سینه
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ناچارم اين حقیقت را با ذکر مثالى آشكارتر کنم. بچّه 

در سن شیرخوارگى، تا يك سال و دو سالگى، غیر از 

ايمان به پستان، به چیزى ايمان ندارد. تمام ادراکش 

تواند صبر اطراف پستان است. اگر از او گرفته شد، نمى

کند. هیچ چیز هم او راحتى مىکند. ناآرامى، ناله و نا

کند؛ چون چیزى جز آن ادراك ندارد. را آرام نمى

شناسد علّت صبر نكردنش چون غیر از پستان، چیزى نمى

تا وقتى که به سن دوسالگى رسید، چیزهاى ديگر را هم 

شود، لذا کم با خوراکیهاى ديگر آشنا مىفهمد و کممى

ندارد. با فقدان  اى که به پستان داشت، ديگرآن عالقه

تواند آرام بگیرد. به خوراکیهاى ديگرى پستان، مى

شود و پس از مدّتى ديگر اعتنايى به پستان مأنوس مى

مادر ندارد؛ چون کامال با غذاهاى ديگر انس گرفته 

 است.

 لزوم ايمان به آخرت و صبر در دنیا
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تا وقتى از عالم غیب، خبر نیافتى، ايمان به خدا و آخرت 

اى. چطور رى. غیر از اوضاع دنیا چیزى نفهمیدهندا

توانى بر دنیا و مصیبتهاى آن صبر کنى؟ پیشامد مى

اندازد؛ چون بیش از اين ناگوارى تو را از کار مى

ادراك ندارى. تمام ادراك همین است؛ مانند همان 

 بچه و پستان.

عالم  192الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ ... بلى اگر ايمان آمد:

جا عاريه و موقّت است. تو را حیات ديگرى هست. اين

تو خبر  193عظیم و خوشیهاى بزرگى در پیش است.

ندارى پشت پرده غیب، چه نعمتهايى برايت تدارك 

شده است. اگر باور کردى و اين معنا را از پیغمبر 

پذيرفتى، ديگر دل به زندگى دنیا نخواهى بست. دل به 

جاست؛ ى و ناخوشى تو ايناين حیات که بستى، خوش

 را نسبت 194زيرا از جاى ديگر خبر ندارى. اين بازيچه

 
 .3بقره:  -(1)  192
193  (2)-\i ... ٍَفال تَ ْعَلُم نَ ْفٌس ما أُْخِفَي ََلُْم ِمْن قُ رَِّة أَْعنُي\E  :17سجده. 
194  (3)-\i ... نْيا ِإَّلَّ ََلٌْو  .64عنكبوت:  E\َو ما هِذِه اْْلَياُة الدُّ
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______________________________ 
 .3بقره:  -(1)

سجده:  فَال تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْیُنٍ ... -(2)

17. 

 .64عنكبوت:  ..وَ ما هذِهِ الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلَّا لَهْوٌ . -(3)

 132ايمان، ص: 

کنى؟ چرا اى. چرا صبر نمىبه آن حیات اصلى گرفته

اى؟ چون به کلّى از قدر همه چیزت را به دنیا دادهاين

اى. اين بشر مرز ادراك و خبر شدهعالم اعال غافل و بى

حدّ علمش مادّيّات و همین حیات روى خاك شده و 

هفتاد ساله تو ادراکش به آخرت نرسیده است. عمر 

ساعتى هم در جنب آخرت و عالمى که در پیش دارى 

 و بايد بروى نیست.
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باالتر از اين تعبیرى نیست که يك روزش به اندازه 

 195پنجاه هزار سال است.

صبرى قدر اهمّیّت دادن، بىبراى يك ساعت اين

کردن، مال اين است که خبر ندارى و در شكّ هستى. 

دا نكردى. بشارتهاى خدا را باور هنوز از قرآن يقین پی

 196نكردى.

خدا وعده عظیمى به شما داده است. اگر ايمان به آن 

ند باور کرد طور که پیغمبران فرمودپیدا شد؛ يعنى همان

و انتظار هم داشت، يقین بدانید يك مرتبه از صبر را پیدا 

دهد، چون از اوضاع کند. آنكه به دنیا اهمّیّت مىمى

خبر است، اگر رشد عقلى پیدا کرد و از عالم آنجا بى

 زنند.ديگر آگاه شد، ديگر بر سر مال دنیا بر سر هم نمى

 ديگرحكم اسالم پیرامون قهر دو مسلمان با يك

 
195  (1)-\i  ٍِف يَ ْوٍم كاَن ِمْقدارُُه ََخِْسنَي أَْلَف َسَنة ...\E  :4معارج. 
196  (2)-\i  ََْسََبَّ اللََّه خُمِْلَف َوْعِدِه ُرُسَلهُ ...َفال َت\E  :47ابراهيم. 

-\i  ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّه ... ... َو َمْن أَْوىف\E  :111توبه. 
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بعضى از نكات در روايات اهل بیت است که در اصول 

کافى به سند متصل از خاتم األنبیاء محمّد صلّى اللّه علیه 

و آله نقل شده است و آن اينكه: اگر دو مسلمان مانند 

زن و مرد از يكديگر قهر کردند، اگر سه روز گذشت و 

آشتى نكردند، از اسالم )حقیقى( بیرونند و اگر در اين 

 197اند.میرند بر غیر اسالم مردهحال ب

قدر دنیا نزد تو مهم شده است. اينها مال اين است اين

که عالم ديگر نزد تو مهم نیست. بهشت و جهنّم را 

حكايتى پنداشتى و تمام ايمانت به اين زندگى دنیا 

 افتاده است.

______________________________ 
 .4معارج:  خَمْسِینَ أَلْفَ سَنَةٍ... فِي يَوْمٍ کانَ مِقْدارُهُ  -(1)

 .47ابراهیم:  فَال تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ... -(2)

 .111توبه:  بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ... ... وَ مَنْ أَوْفى -

 
 .(345/ 2امّيا مسلمني هتاجرا فمكثا ثالثا َّل يصطلحان اَّّل كانا خارجني من اَّلسالم و مل يكن بينهما وَّلية) اصول كاىف:  -(3)  197
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ايّما مسلمین تهاجرا فمكثا ثالثا ال يصطلحان الّا کانا  -(3)

بینهما والية )اصول کافى:  خارجین من االسالم و لم يكن

2 /345.) 

 133ايمان، ص: 

اگر کسى حیات پس از مرگ را باور کند، تمام 

بیند. اين است سروصداها و کم و زيادها را بچّگى مى

 فرمايد: »خارجین من االسالم«.که حضرت مى

 لزوم ترس از شدايد شب اوّل قبر

شما چطور از غصّه شنیدن حرفى پشت سرت، خوابت 

برد؛ ولى از شدايد شب اوّل قبر چطور است که مىن

جا ايمان به برد. معلوم است که ايمان اينخوابت مى

 اسم و رسم و مال و منال و جاه و مقام است.

آيا شبى شد که اين خبر مهم، اثرى در او گذارد که 

خوابش را بگیرد؟ ايمان و گروشى که به عالم اعلى بايد 

ان به خدا و آخرت، سؤال و داشته باشد، ندارد. ايم
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طورى که حاال جواب قبر. دل برود به عالم اعلى؛ همان

ايد و دلتان با دنیاست، ايمانتان به با دنیا گرويده

ترسم به عالم برزخ بیفتید. دنیاست، عوض شود. مى

ترسم به وقتى بكشد که در قبر بگويى: »خدايا! مرا به مى

 198ند: »هرگز«.دنیا برگردان تا تدارکى کنم«. گوي

همه دعوتهاى الهى دلت را تكان دهد. آيا نبايد اين

اى به عالم اعلى پیدا کنى. ضمنا حرکتى کنى. عرشه

حقیقت ديگرى را هم بیان کنم: »اسئلك االمن و 

 199االيمان بك و التصديق بنبیّك«.

 برکات صبر

ايمان که آوردى به خدا و غیب و عالم اعلى، در درجه 

شود براى اين که بتوانى در برابر گناه، اوّل سبب مى

خودت را بگیرى؛ چون از عالم ديگر، خبردار شدى، 

که خودت را در برابر هر گناهى گرفتى، آن وقتى

 شود.رود و زيادتر مىايمانى که داشتى باالتر مى

 
198  (1)-\i ... ََّربِّ اْرِجُعوِن* َلَعلِّي أَْعَمُل صاِْلاً فِيما تَ رَْكُت َكال ...\E  :100 -99مؤمنون. 
 .587/ 2اصول كاىف:  -(2)  199
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 فرمايد به اينكه:یه و آله تعبیر مىپیغمبر صلّى اللّه عل

»اگر در برابر مصیبت صبر کردى، ايمان سیصد درجه، 

 در برابر مرگ اوالد، يا از بین

______________________________ 
... رَبِّ ارْجِعُونِ* لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ کَلَّا  -(1)

 .100 -99مؤمنون:  ...

 .587/ 2ى: اصول کاف -(2)

 134ايمان، ص: 

رفتن مال، هر درجه از روى زمین تا عرش باشد، باال 

رود. و اگر در برابر واجبات صبر کردى، ششصد مى

اى از تخوم ارض تا عرش. رود، هر درجهدرجه باال مى

رود و اگر در برابر گناه صبر کردى، نهصد درجه باال مى

شود سبب مى گردد وتر مىبه همین ترتیب ايمان قوى

که صبر و قدرت بیشتر گردد و شخص، صاحب حظّ 

 گردد«.عظیم از ايمان مى
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خواهد بچّه را از شیر قبال مثالى زدم: مادر وقتى که مى

اى که بچّه به پستان بگیرد خیلى مشكل است. با آن عالقه

مادر دارد، بزرگترين صدمه به بچّه، گرفتن او از پستان 

کند تا دفعه اين کار را نمىنا يكاست. مادر دلسوز و دا

ها و بچّه عقده پیدا کند بلكه به تدريج از شیرينى

رساند تا وقتى که بچّه را براى خوراکیها به کامش مى

صبر آماده کرد، سر پستان را تلخ و قدرى او را ناراحت 

کند؛ چون کامش را از چیزهاى ديگر شیرين کرده، مى

 کند.کودك، اين تلخى را تحمّل مى

 باليا عامل تعالى انسان

خواهد به عالم خداى مهربانتر از مادر، کسى را که مى

اعال آشنا سازد و ربّانى، الهى و محمّدى کند، کامش را 

فرستد تا کند. برايش بال مىاز خوشیهاى دنیا تلخ مى

خودش طالب آخرت گردد. بال براى مؤمن بزرگترين 

اى خدا . بالى تازهکندنعمت است. از خاك بلندت مى
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شود به فرستد تا مؤمن بگويد پروردگارا! کى مىمى

 جوار على علیه السّالم برسم؟

خصوصا خداوند قبل از مرگ، بیماريهاى سختى لطف 

فرمايد تا با فشار مرض، روحانى گشته و طلب آخرت مى

 در او قوى گردد.

ء أنا بعضى از بزرگان براى روايت: »ما تردّدت فى شى

وجوهى  200فاعله کترددى فى موت عبدى المؤمن«.

 اند.ذکر کرده

بالها را يكى از معانى »تردد« در حديث شريف، همین 

اند. وقتى عبدى مورد لطف خدا باشد، ذکر کرده

کند به قسمى که وقتى کامش را از مصیبات تلخ مى

ساعت مرگ چشمش به على علیه السّالم افتاد، خودش 

 ايد:کند. شنیدهرا تسلیم مى

______________________________ 
 .246/ 2اصول کافى:  -(1)

 
 .246/ 2اصول كاىف:  -(1)  200
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 135ايمان، ص: 

 

بزم هرکه در اين 

 مقرّبتر است
 

جام بال بیشترش 

 دهندمى

 

ترين بالها نخست براى در روايات کثیره است که سخت

پیغمبران و اوصیاى ايشان و بعد مؤمنین به مراتب 

امام موسى بن جعفر علیه السّالم  201ايمانشان بوده است.

فرمايد: »بال و ايمان مانند دو کفّه ترازو است؛ اگر مى

 202گردد«.يكى زياد شد، ديگرى هم زياد مى

اجرها و مقامها همه به اعتبار مراتب  ايد کهحتما شنیده

بالها و شدّتهاست. روى همین موازين است که خداوند 

خواهد بشر را به جاهاى عالى برساند و راهش غیر از مى

گذرانى اين نیست. اگر خیال کنید به راه خوش

 شود به درجات عالى ايمان رسید، اشتباه است.مى

 
 .(69/ 11اّن اشد الناس بالء األنبياء مث الذين يلوهنم مث اَّلمثل فاَّلمثل) حبار األنوار:  -(1)  201
 .(631؛ اماىل طوسى: 243/ 67املؤمن مثل كّفىت امليزان كّلما زيد ىف اميانه زيد ىف بالئه) حبار األنوار: مثل  -(2)  202
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شرطت علیهم  خوانید: »بعد اناوّل دعاى ندبه مى

 الزهد فى درجات هذه الدنیا الدنیة«.

با پیغمبرها و امامها شرط شد که بايد زهد بورزند. صبر 

کنند. در برابر کنند. اگر صبر نكنند رشد پیدا نمى

ناماليمات، بردبارى کنند تا پروردگار لطفها در دنیا و 

 آخرت کند.

 اى از جبرانهاى الهى در قیامتنمونه

از  -جلّ و على -شود پروردگار عالمت که مىروز قیام

 کند:مؤمن، عذرخواهى مى

يا رب ار يك بار 

 امگويى بنده
 

بگذرد از عرش اعظم 

 امخنده

 

رسد: »اى مؤمن! در دنیا گرفتاريهايى که برايت ندا مى

 کنیم«.پیش آورديم، امروز تالفى مى
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آن کسى که ايمان به غیب دارد، اين مطالب را باور 

شود. آنگاه در اثر اين دارد. يقین بدانید اهل صبر مى

رسد رسد به جايى که ندا مىدرجات و مقامات، کار مى

لسوخته بودى! امروز هرچه اى که در دنیا داى بنده

 خواهى و براى هرکس بخواهىمى

______________________________ 
انّ اشد الناس بالء األنبیاء ثم الذين يلونهم ثم  -(1)

 (.69/ 11االمثل فاالمثل )بحار األنوار: 

مثل المؤمن مثل کفّتى المیزان کلّما زيد فى ايمانه  -(2)

؛ امالى طوسى: 243/ 67ر: زيد فى بالئه )بحار األنوا

631.) 

 136ايمان، ص: 

پذيرم لذا همسر، فرزند، بستگان و سفارشت را مى

هرکس که باايمان از دنیا رفته باشد، با شفاعت او به 

 رود.بهشت مى
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شود، يك روايتى است وقتى که مؤمن از جهنّم رد مى

زند: »اى مؤمن! که به چنین نفر از اهل عذاب صدا مى

رسیدى يادت هست در دنیا در فالن روز جام مقامى 

 آبى به دست تو دادم، امروز به فريادم برس«.

کند. يكى از اسرار شفاعت، ها را که بلند مىچه افتاده

اظهار شرف و عظمت شفیع است. عظمت مؤمن در 

از  203شود. خداى ما سپاسگزار است.قیامت آشكار مى

چه شكرگزاريها کند. از صبر حسین صبر بنده تشكّر مى

ها را که حسین بلند فرمايد. همه افتادهکه فرموده و مى

کند، سزاوار است، لذا پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله فرمود: 

رسى »حسین جان! مقامى براى تو است که به آن نمى

اش چنین مقام جز به شهادت. آن صبر عظیم، نتیجه

 عظیمى است«.

______________________________ 
 .34فاطر:  ... إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ -(1)

 
203  (1)-\i  ٌِإنَّ رَبَّنا َلَغُفوٌر َشُكور ...\E  :34فاطر. 
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 137ايمان، ص: 

 گفتار پانزدهم: دشوارى و سختى صبر بر گناه

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا 

الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَکُوا أَذىً کَثِیراً وَ إِنْ 

 204.تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

األنبیاء محمّد صلّى اللّه در اصول کافى از حضرت خاتم 

علیه و آله روايتى عرض شد که مرتبه اوّل صبر عبارت 

از صبر در مكاره و مصايب و ناماليمات است و براى صبر 

اش سیصد درجه است و مرتبه دوّم، صبر بر طاعت کننده

تر است و و برايش ششصد درجه است؛ چون سخت

تر ختمرتبه سوم، صبر در معصیت است که از آن دو س

است. اگر کسى در برابر گناه، خودش را بگیرد، براى او 

 205نهصد درجه است.

اگر اسباب گناه پیش آمد، مقتضى موجود، مانع هم 

خواهد انسان خودش را بگیرد. نباشد، خیلى قدرت مى
 

 .186آل عمران:  -(1)  204
 .91/ 2اصول كاىف:  -(3و  2)  205
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جوان در محلّ خلوت با زن بیگانه مانعى هم نباشد، 

ست، راستى کفّ نفس، سخت است. يا فقیر و گرفتار ا

مال ديگرى زير دستش آمد. مال وقف يا امانت. احتیاج 

پولى هم موجود است، خیلى هنر و گرفتارى و بى

خواهد انسان با گرسنگى بسازد و دست به مال حرام مى

دراز نكند، لذا رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله برايش 

فرمايد براى صاحبش فرمايد و مىاجر زيادترى بیان مى

اى از زيرزمین تا آخر عرش است، هر درجه نهصد درجه

هريك از اين سه، به  206تخوم األرض الى منتهى العرش،

 واجب و مستحب

______________________________ 
 .186آل عمران:  -(1)

 .91/ 2اصول کافى:  -(3و  2)

 138ايمان، ص: 

 گردد.تقسیم مى

 
 .91/ 2اصول كاىف:  -(3و  2)  206
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ماتش را اوّال: بر هر مسلمانى واجب است واجبات و محرّ

بداند. آنگاه بكوشد واجبى از او فوت نشود و حرامى از 

 او سرنزند.

هر حرامى که از انسان سرزند، از ايمانش کاهیده 

شود و اگر گناه زياد شود اصل ايمان در خطر است. مى

اگر صبر بر گناه نكردى، يقین بدان اصل ايمان در خطر 

اين  کننداست. عاقبت کسانى که پشت سرهم گناه مى

شوند و آنها را مسخره است که آيات خدا را کافر مى

 207نمايند.مى

اگر صبر بر اطاعت يا مصائب نكردى، اصل ايمان در 

خطر است؛ بنابراين، مراتب واجب اين سه صبر، بايد 

 واضح شود که کجا صبر واجب است؟

 ناماليمات تكوينى و غیر اختیارى

درجه اوّل، صبر بر مكاره، ناماليمات و ناراحتیهاست. 

باشد دو دسته است: چیزهايى که خالف میل انسان مى

 
207  (1)-\i  َّواى  مُث بُوا ِبآياِت اللَِّه َو كانُوا ِّبا َيْسَتْهزُِؤنَ  كاَن عاِقَبَة الَِّذيَن َأساُؤا السُّ  .10روم:  E\َأْن َكذَّ
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تكوينیها يعنى امورى که هیچ ربطى به فعل بشر ندارد و 

بر نفس انسان ناراحت کننده است مانند بیمارى که 

کارى به اختیار بشر ندارد. فقر و تهیدستى که قضا و 

ت بنا به مصلحتها و حكمتهايى که خودش تقدير الهى اس

داند از آن جمله مرگ اقارب و بستگان. مكرّر در مى

فرمايد که میراندن کار قرآن مجید يادآورى مى

 208خداست.

از مكاره تكوينى، سرما و گرماى شديد است که 

خوشايند نفس انسانى نیست. قحطى ارزاق و غیره در 

برابر اين مكاره، صبرى واجب است که شخص در جزع 

و اعتراض نباشد. در برابر هر مكروه تكوينى بر هر 

 مسلمانى واجب است صبر کند و اعتراض نكند.

اگر در دلش  اعتراض به قضاى الهى در حدّ کفر است.

غیظ کرد، اين امر قلبى حرام است هرچند به زبان 

 
208  (2)-\i ... اللَُّه يَ َتَوىفَّ اأْلَنْ ُفَس ِحنَي َمْوهِتا\E  :42زمر.\i ... َل ِبُكْم  .11سجده:  E\ُقْل يَ َتَوفَّاُكْم َمَلُك اْلَمْوِت الَِّذي وُكِّ
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صبرى کند، با اش سبب شود بىنیاورد اگر مثال بیمارى

 خداى خودش

______________________________ 
أَنْ کَذَّبُوا بِآياتِ  ثُمَّ کانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى -(1)

 .10روم:  زِؤُنَاللَّهِ وَ کانُوا بِها يَسْتَهْ

قُلْ  .42زمر:  اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِها ... -(2)

 .11سجده:  يَتَوَفَّاکُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُکِّلَ بِكُمْ ...

 139ايمان، ص: 

طرف شود، اين حرام است. صبر کردن در اين مقام 

 يعنى با پروردگارش اعتراضى نداشته باشد.

در کتاب وسائل الشیعه، در باب آداب مريض، روايات 

پرسند صبر با کثیره است از آن جمله از معصوم مى

 شكايت چطور است؟شكايت و بى
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پرسند، او فرمايد: »مثال از بیمار احوال مىامام مى

گويد: به باليى مبتال شدم که کسى مبتال نشده است، مى

 اين شكايت است«.

کس نگذشت، من گذشت که به هیچو بگويد: »شبى به 

دانم چه کردم که بايد خدا با من چنین کند؟!«. امّا نمى

 اگر بگويد ديشب تب شديدى داشتم، اين مانعى ندارد.

صرف اخبار از واقع است. يا بگويد: »ديشب خوابم 

 نبرد«، اين هم از اخبار واقع است و مانعى ندارد.

 ايمانى استاعتراض به قضا از بى

»به پروردگارت سوگند ايمان نیاورند ... مگر وقتى که 

 209اهل تسلیم شوند«.

دانى پس اعتراضت چیست؟ اگر خودت را بنده خدا مى

 چون و چرايت کدام است؟

 
209  (1)-\i  َُدوا ِف أ ُموَك فِيما َشَجَر بَ ْيَنُهْم مُثَّ َّل َيَِ  .65نساء:  E\نْ ُفِسِهْم َحَرجاً ِمَّا َقَضْيَت َو ُيَسلُِّموا َتْسِليماً َفال َو رَبَِّك َّل يُ ْؤِمُنوَن َحىتَّ َُيَكِّ
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دانى خالقى دارى، مدبّرى دارى، تو را آورده اگر مى

ات اوست، رزقت با اوست، همه برد، نگاهدارندهو مى

قّى ندارى. در هر حالى که تو چیزت با اوست، ديگر ح

باشى، از طرف تو حقّى بر او نیست. تو مخلوقى. تو 

گويى: گويى »رضیت باللّه ربّا«. در تعقیب نماز مىمى

»دل خوشم به اينكه پروردگارم خداست«. اگر مربّى تو 

خداست، پس اعمال سلیقه و نظر از طرف بنده غلط 

نظیر جاست انديشى از طرف خودت بىاست. صالح

کارهاى مسلمانان صدر اسالم پس از پیغمبر صلّى اللّه 

علیه و آله. برخى گفتند: چون على علیه السّالم جوان 

است و سابقه کشتن مشرکین دارد، پس فعال صالح نیست 

او رئیس باشد، اوّل پیرمردها بیايند و بعد على علیه 

السّالم؛ يعنى اعتراض کردند به کار خدا و پیغمبر؛ يعنى 

 دانیم!ما بهتر از آنها مى

______________________________ 
فَال وَ رَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِیما شَجَرَ  -(1)
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بَیْنَهُمْ ثُمَّ ال يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَ يُسَلِّمُوا 

 .65نساء:  تَسْلِیماً

 140ايمان، ص: 

ابر مكاره و چیزهاى تكوينى، صبرى که واجب پس در بر

است اين است که اعتراض و جزع و فزعى که متضمن 

اعتراض است، نباشد، البتّه گريه عیب ندارد؛ ولى 

گريبان پاره کردن، صورت را خراشیدن و نظاير آن؛ 

هاى مانند کندن مو درست نیست. اين مسأله در رساله

 عملیّه هم ذکر شده است.

 رابر کردار ناپسند مردمصبر در ب

دوّمین مكاره در عالم هستى، مكروهاتى است که از فعل 

آيد نه قضا و قدر تكوينى؛ مثال کسى بشر ديگرى پیش مى

مالش را برده، طلبش را نداده، آبرويش را برده و او را 

 زده، صبر بر آن چطور است؟
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اين مكاره دو شعبه دارد: يكى امرى است که شرع اسالم 

انسان گرفتار شده مقرّر حرام کرده و شارع حقّى براى 

داشته است و بیش از مقدارى که شارع معیّن کرده، بى 

صبرى حرام است؛ مثال فحش خوردى، حكم اسالم اين 

است که اگر فحش، قذف است نبايد قذف کند؛ يعنى 

نسبت زنا يا لواط به پاکدامن دادن ممنوع است، پس 

برد، اگر حق ثابت چه کند؟ او را نزد حاکم شرع مى

د، آنگاه هشتاد تازيانه بايد بخورد. و اگر خداى ش

ناکرده بگويد: خواهر يا مادر فالن! در اين صورت حقّ 

 باشد.قذف براى خواهر يا مادر آن شخص، ثابت مى

اين ناماليم و تجاوز، حرام است. همان حدّى که برايت 

اند، به همان اندازه حق اند و مالت را بردهمعیّن فرموده

به کنى؛ ولى ديگر فحش نبايد بدهى. حقّ دارى مطال

 کتك زدن ندارى و يا آبروى طرف را بردن جايز نیست.

 پرهیز از موهومات
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دوّم از ناماليمات مربوط به معاشرت و مصاحبت است؛ 

زن، شوهر، برادر، خواهر، شريك، همسفر و غیره. در 

آيد و خالف وشنودهايى پیش مىمعاشرتها معموال گفت

آيد. میلى از رفیقش از زن و شوهر، خالف میل پیش مى

آيد بايد نشنیده حساب کرد. صبر ايرادهايى که پیش مى

اقع واجب است، يك امر موهوم نبايد کردن در اين مو

 سبب

 141ايمان، ص: 

 کینه و کدورت گردد.

اش او سر ختم پدرم نیامد، من هم هرگز پا در خانه

گذارم. به من سالم نكرد، هرگز اعتنايى به او نمى

نخواهم کرد. کسى که به اين موهومات اهمّیّت 

ا افتد. هوشش را کجدهد از ايمان و معارف دور مىمى

قدر بزرگ شوى که اين سر و آورده است. تو بايد اين

 زنند.صداها در تو هیچ اثر نگذارد، مثلى مى

 لزوم شنیدن سخنان ائمّه معصومین علیهم السّالم
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سلطان محمود غزنوى شترى داشته که کوس سلطنتى 

 کوبیدند.بر روى آن مى

شد، بچّه کوچكى کفشهايش را به هم هنگامى که ردّ مى

وبید تا شتر بترسد. شتر به زبان حال گفت: اى بچّه! ک

من صداى کوس در گوشم هست چه اعتنايى به صداى 

تو دارم. بايد صداى داعیان الهى و پیغمبران تو را 

حرکت دهد تا ديگر اعتنايى به حرفهاى موهوم جزئى 

 نداشته باشى.

ید بار سفر بشتاب 210.مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ... وَ سارِعُوا إِلى

آخرت را ببنديد، اين صداى محمّد است. صداى على 

است.  211علیه السّالم تا قیامت: »تجهّزوا رحمكم اللّه«

مروى است که تا شش ماه على علیه السّالم مرتّب در 

 فرمود:مسجد کوفه پس از نماز عشا رو به مردم مى

 
 .133آل عمران:  -(1)  210
 .204هنج البالغه صبحى صاحل: خ  -(2)  211
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»مسلمانان مجهّز و آماده شويد«. اين صداى على علیه 

الم در گوش تو بايد طنین اندازد، نه قال و قیلهاى السّ

 بچّگانه.

از پیغمبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله مروى است که: 

ترسند«، اينها »بعضى تا چهل سال بهت دارند و مى

 حقايق است نه قصّه.

دانستم فرمايد: »اگر آنچه من مىعلى علیه السّالم مى

ستید و کم گريدانستید، بسیار مىشما هم مى

 گذاشتید«.وار سر به صحرا مىو ديوانه 212خنديديدمى

کنم در حالى که ندانم آخر کارم من براى چه دعوا مى

 کجا و سروکارم به چه

______________________________ 
 .133آل عمران:  -(1)

 .204نهج البالغه صبحى صالح: خ  -(2)

 
 .(128/ 11لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثْيا و لضحكتم قليال) كنز العمال:  -(3)  212
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و لضحكتم قلیال )کنز لو تعلمون ما اعلم لبكیتم کثیرا  -(3)

 (.128/ 11العمال: 

 142ايمان، ص: 

هست؟ پس از مرگ براى هر مؤمنى چه درجات و 

 مقاماتى است؛ ولى من در چه حال هستم؟

 حرمت قهر کردن

در برابر فعل بشر، هر ناماليمى که به شما رسید، بر شما 

صبر واجب است و حرام است از يكديگر قهر کنید. 

هواى نفس را در کار نیاوريد. قدم به قدم از رحمت 

شويد. در باب هجرت در دور و به شیطان نزديك مى

کتاب شريف اصول کافى، روايتها رسیده است؛ پیغمبر 

فرمايد: »لعنت خدا بر قهر کننده ه مىصلّى اللّه علیه و آل

 است«.

دو نفر مسلمان که از يكديگر قهر کردند )به سبب همین 

شنوند، در بینند و مىخالف میلهايى که از يكديگر مى
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معاشرتهايشان( سزاوار لعنت و دورى از رحمت 

 213شوند.مى

فرمايد: »آنكه قهر کرد امام جمله ديگرى اضافه مى

 ست«.مستحقّ لعنت ا

فرمايد: »آنكه مظلوم بود نیز ممكن امام علیه السّالم مى

است سزاوار لعنت و دورى از رحمت خدا گردد. راوى 

کند: آنكه مظلوم بوده چرا مستحقّ لعنت عرض مى

 باشد؟

توانسته برود و به طرف بگويد من فرمايد: چون مىمى

 214بد کردم، من ظالم هستم تا اينكه بريدگى پیدا نشود«.

مؤمن با بريدگى از برادرش، در معرض خطر است. 

فرمايد آن طرف گیرد. حضرت مىدلش را شیطان مى

توانى بروى آشتى کنى و که بد کرد و قهر کرد، تو مى

 
 .(697/ 2َّل يفرتق رجالن على اَلجران اَّل استوجب احدمها و الربائة اللعنة و رِبا استحّق ذلك كالمها) سفينة البحار:  -(1)  213
 .344/ 2اصول كاىف:  -(2)  214
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ام. راست هم گفتى. کیست که بگويى من ظلم کرده

 ظلم به خودش نكرده باشد: »ظلمت نفسى«.

باز مروى است که: »وقتى آن دو نفر آشتى کردند، 

گردد، از بس ناراحت شیطان را غشوه عارض مى

 215شود«.مى

______________________________ 
ال يفترق رجالن على الهجران اال استوجب احدهما  -(1)

عنة و ربما استحقّ ذلك کالهما )سفینة البحار: و البرائة الل

2 /697.) 

 .344/ 2اصول کافى:  -(2)

 )با اندکى اختالف(. 346/ 2اصول کافى:  -(3)

 143ايمان، ص: 

در مناجات زين العابدين علیه السّالم در صحیفه سجاديّه 

 کند:خوانید عرض مىمى

 
 .) با اندكى اختالف(346/ 2اصول كاىف:  -(3)  215
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اسطه پروردگارا! بلند کن مرا از محلّ افتادنها به و

هرجا  216گناهان: »و ارفعنى عن مصارع الذنوب«.

موافق نفس و هوا رفتار کرديد، آنجا مصرع شماست، 

هاست. اين همه رسول اللّه مقابل چقدر نمازها و روزه

چنین صبرى فرمايد در سیصد درجه مقام براى اينمى

بسا نمازها و است که بر نفس سخت است وگرنه چه

مال مستحبّى موافق با میل نفس و ها يا بعضى از اعروزه

گاهى به دستور شیطان باشد؛ البتّه تشخیص آن خیلى 

 مشكل است. نمونه عرض کنم:

يكى از اهل معرفت گويد: »چند سفر پیاده به مكّه 

رفتم؛ البتّه سفر سابق که با چه سختى بود، در معظّمه مى

خار و خاشاك شبى زمستان خوابیده بودم. مادرم هم با 

 بود.من 

هاى شب سرما در بیرون اطاق فوق العاده بود. نیمه

ام، جام آبى برايم بیاور. مادرم صدايم زد و گفت: تشنه

در اين حال متوجّه سرما شدم. ديدم سخت است. 
 

 .159صحيفه سّجاديّه:  -(1)  216
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گفتم: مادر خیلى به صبح نمانده، صبر کن مختصرى، 

باألخره صبح شد. مادر هم با تشنگى ساخت. فردا به فكر 

روى اده در اين خارها در سرما و زحمت مىافتادم تو پی

به مكّه امّا اطاعت مادر، وقتى که امرش را اطاعت نكنى، 

شود، اطاعت مادر واجب است، چطور شد ناراحت مى

 آن را اطاعت نكردى؟«.

شود آن حج پیاده هم هواى نفس در کار معلوم مى

بوده است. آخر معنا ندارد شخص امر واجب را اطاعت 

شود لى به امر مستحب اهمّیّت بدهد. چطور مىنكند؛ و

طور تحمّل زحمت بكند؛ ولى در حج مستحبّى اين

 مراعات حقّ مادر را نكند؟

 ترك واجب کردن و سنّت بجا آوردن!

کنى؛ گويند قهر کردنت حرام است، اعتنا نمىبه تو مى

کنى. بدان اين هم امّا در مستحبّات خوب اقدام مى

ت نه جهت رحمانى وگرنه اگر انسان ساخته نفس تو اس
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وجهه الهى پیدا کرد، واجبات را از همه چیز بیشتر مهم 

 داند. محرّمات را از مكروهات مهمترمى

______________________________ 
 .159صحیفه سجّاديّه:  -(1)

 144ايمان، ص: 

گذارد واجبى از او فوت شود و حرامى از داند، نمىمى

او سرزند. در راه نفس و شیطان که شد به مستحبّات 

دهد و لكن در واجبات و محرّمات، اعتنايى اهمّیّت مى

 گويد!ندارد. گاهى هم اگر تذکّرش دهند، کفر هم مى

 تفاوت خداپرستى با هواپرستى

زخم زبان و ناراحتیها اهل قرآن غیظ نكنید و بدانید بر 

چه از يهود و نصارا، چه از مشرکین و به قول من چه از 

تقوا را رعايت کنید و هجران  217مسلمانها صبر کنید.

نكنید فانّ ذلك من عزم األمور بردبارى شاهد است بر 

شود ايمان درستى در برابر اراده محكم. معلوم مى

 
217  (1)-\i  َِّذيَن أُوتُوا اْلِكتاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم ...... َو لََتْسَمُعنَّ ِمَن ال\E  :186آل عمران. 
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ى پیش ناماليمات دارى ناراحتیهايى که براى هر فرد

آيد خصوصا در معاشرت. اگر از ناماليماتى که به تو مى

رسد، از پا درافتى صبر نكردى و در ظلم هستى. مى

روى يا شود، آيا با ايمان مىمعلوم نیست آخرش چه مى

شود، به نه؟ ايمان با سستى و در دام شیطان بودن نمى

رسى و در همان کوچكى و خردى، خواهى جايى نمى

 ماند.

رسد مگر صاحب به حد انسانیّت و کمال نمى شخص

 گويى:اراده قوى گردد. تو مى

«؛ 219وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ ال رَيْبَ فِیها ... 218»الساعة حق

قیامت حقّ است، آخرت حقّ است پس اين بازيها 

آورى؟! الجنّة حق، پس اينها باطل چیست که درمى

کنى؟ اگر است چرا خودت را به باطل سرگرم مى

دهى؟ ايمانى دارى، پس صبرت کو؟ به چه اهمّیّت مى

به کم و زيادهاى موهوم، با اينكه خودت قبول دارى 

 
 .180/ 86حبار األنوار:  -(2)  218
 .7حج:  -(3)  219
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ت شده يا نه؟ اگر حق، آخرت و عالم اعلى است، باور

شده، پس چرا در باطل افتادى؟ کردارت شاهد اين 

 معناست.

گردد. خواهى صبر کنى يا نكنى، به خودت برمىمى

گويند صبر کن بلكه خودت بتوانى رشدى پیدا کنى مى

و در میان انسانهاى واقعى که در رأس آنها محمّد و آل 

 محمّدند سر دربیاورى.

______________________________ 
 ... وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ... -(1)

 .186آل عمران: 

 .180/ 86بحار األنوار:  -(2)

 .7حج:  -(3)

 145ايمان، ص: 

 گفتار شانزدهم: صبر، مايه تعالى انسان
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بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا وَ ال تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّیِّئَةُ ادْفَعْ 

الَّذِي بَیْنَكَ وَ بَیْنَهُ عَداوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ* وَ ما يُلَقَّاها إِلَّا 

 220.الَّذِينَ صَبَرُوا وَ ما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ

شود. مكرّر يادآورى شد که بدون صبر، بشر تزکیه نمى

 گردد.آماده بهشت نمى

ماند و به روحانیین ملحق ادراکاتش محدود مى

رسد. تمام گردد. انسان بدون صبر، به مقام يقین نمىنمى

کماالت انسانى و درجات روحانى، مقدّماتش صبر است. 

ه آن راجع به يك رشته از صبر که کمتر اهل ايمان ب

کنند بدون آن به جايى کنند و خیال مىالتفات مى

رسند، صبر در برابر آزارهايى است که از يكديگر مى

 بینند که واجب است صبر کنند.مى

معناى صبر در برابر ستم و ناماليمات بدنى يا مالى يا 

عرضى را بايد متوجّه بود، اوّال بايد عفو کند، صبر کند 

 
 .35 -34فّصلت:  -(1)  220

http://www.i20.ir/


335    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

ع و عقل اذن داده است تالفى اى که شريا آن اندازه

 کند. اگر سر سوزنى تجاوز از حد کرد، ظالم است.

کسى که مبغوض  221دارد.خدا ستمگر را دوست نمى

شود به بهشت برود. اگر سر سوزن خدا شد، چطور مى

کنید، تجاوز کردى، در تالفیهايى که با يكديگر مى

ظالمید و ظالم هم مطرود است. مثالهايى ذکر شده و 

 ماند.کنم هرچند در ذهنها نمىتكرار نمى

نشینند براى غالبا عادت بر اين شده که پاى منبر که مى

 ثواب، يا فوقش آهى براى امام

______________________________ 
 .35 -34فصّلت:  -(1)

 .40شورى:  ... إِنَّهُ ال يُحِبُّ الظَّالِمِینَ ... -(2)

 146ايمان، ص: 

 
221  (2)-\i ... بُّ الظَّالِِمنَي  .40شورى:  E\... إِنَّهُ َّل َيُِ
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لسّالم بكشد امّا بخواهد راستى دلش باخبر حسین علیه ا

شود، ايمانش زياد گردد، علمى بر معلوماتش افزوده 

گردد نیست. در صدر اسالم و زمان ائمّه هرکس خدمت 

آمده که راه و رسید، براى اين مىپیغمبر يا امام مى

 روش سعادت را ياد بگیرد و عمل کند.

د، زخم زد اگر چنانچه کسى خراشى به بدن شما رسانی

و در مقام تالفى خواستى تو هم بزنى، اگر يك ذرّه 

بیشتر خراش وارد کردى، ظالم هستى. اوّل مظلوم 

خواهى بزنى، حقّ ندارى بیش از بودى، حاال که مى

آنچه خوردى، بزنى وگرنه ظالمى. يك سیلى به تو زد، 

جايش سرخ شد، برگشتى سیلى زدى و جايش سیاه شد، 

 چه بهتر که عفو و صبر کنى. اين گناه است، پس

مالى از تو برد، دزدى کرد، يا طلب داشتى به تو نداد، 

به همان اندازه حقّ دارى، امّا اگر هم پولش را برداشتى 

و هم آبرويش را بردى، صد تومان طلب داشتى و هزار 

تومان و بیشتر آبرويش را بردى، ظالمى. يا سبهايى که با 
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ين مقامات واجب است. نفس کنند. صبر در ايكديگر مى

فرمايد: گويد بیشتر جواب بده، ولى خدايت مىمى

گاهى  222»اگر تجاوز کردند به اندازه آن حق دارى«.

گیرد که خود گناهى قلبى کینه طرف را هم به دل مى

 و مهلك است.

 روددار به بهشت نمىشخص کینه

زنم؛ به من نگويید چرا اين حرفهاى کوچك را مى

همّ است. ناچارم به مثالهاى متعدّد مطلب را خیلى م

تر کنم. دلى که يك ذرّه در آن کینه و بغض واضح

شود به بهشت برود. به بهشت کسى مؤمن است نمى

رود که هرچه ببیند شاد گردد. تا يك ذرّه غل و کینه مى

رود. نخست بايد کینه در دل انسان است، به بهشت نمى

دو  223بهشت راه بیابد. از دلش کنده شود آن وقت به

نفرى که با هم کینه دارند، با اين حال محال است به 

 
222  (1)-\i َعلَْيُكْم ... ْثِل َما اْعَتدىَعلَْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِِ  َفَمِن اْعَتدى\E  :194بقره. 
223  (2)-\i ُسُرٍر ُمَتقابِِلنيَ  َو نَ َزْعنا ما ِف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخواناً َعلى\E  :47حجر. 
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شوند جز با خوبى و بهشت بروند؛ زيرا اهل بهشت نمى

 224درود، نه لغو و بیهوده يا ناسزا گفتن.

______________________________ 
 عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى فَمَنِ اعْتَدى -(1)

 .194بقره:  عَلَیْكُمْ ...

سُرُرٍ  وَ نَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلى -(2)

 .47حجر:  مُتَقابِلِینَ

 ال يَسْمَعُونَ فِیها لَغْواً وَ ال تَأْثِیماً* إِلَّا قِیلًا سَالماً سَالماً -(3)

 .26 -25واقعه: 

 147ايمان، ص: 

ورزى و دشنام و ناسزا نیست. آنجا ديگر جاى کینه

سرتاسر بهشت، خوشى و سرور است. دلى که ناخوش 

 شود در بهشت برود.است، ناراحتى از مؤمنى دارد، نمى

 
224  (3)-\i  ًَّل َيْسَمُعوَن ِفيها َلْغواً َو َّل تَْأثِيماً* ِإَّلَّ قِياًل َسالماً َسالما\E  :26 -25واقعه. 
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يد در عذاب برزخى يا خداى نكرده در درکات مدّتها با

جهنّم تصفیه گردد و دلشان پاك گردد و غیر از محبّت 

هیچ نباشد، آنگاه در بهشت که جاى اهل محبّت و 

زنم قدر که فرياد مىوارد شوند. اين 225سالمت است

صبر! صبر! تجاوز نكن و خودت را کنترل کن، 

تالفى و قصاص گويند حتما عفو کن، اگر خواستى، نمى

گويند تجاوز نكن براى همین است. اينها کن امّا مى

 هاى نفس است، آدم فحش بخورد و جواب ندهد.بهانه

بیند دو نفر مؤمن اهل نماز بعضى از اوقات انسان مى

کنند که جماعت، بغضهايى بینشان است، حسابش را نمى

اگر در اين حال مرگشان برسد، در چه وضعى هستند؟ 

شود با اين حال بهشتى شوند؟ پناه بر خدا! عاقبت ىآيا م

به شرّى است با حال گناه مردن، در گناه باشد و بمیرد 

 تا سالها در برزخ زير فشار پاك گردد.

 يكى از فوايد صبر

 
225  (1)-\i ... الِم  .127انعام:  E\ََلُْم داُر السَّ
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يابید. اگر توانستید اگر چنانچه صبر کرديد، اثرش را مى

مدّتى بر صبر مقاومت کنید، صاحب مقام عظیمى 

رسید و قدرتى . به درجات کمال انسانیّت مىشويدمى

شويد و آنگاه صاحب حظّ عظیم را صاحب مى

قوى  226.... وَ ما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ گرديد:مى

 شويد.مى

از آثار صبر اين است که در برابر هر بدى، نه تنها عفو و 

کنى. حاال که بچّه کنى بلكه نیكى هم مىگذشت مى

گويى: چطور آدم کتك بخورد ولى هیچ ى مىهست

تالفى نكند بلكه احسان هم بكند، امّا وقتى رشد پیدا 

کردى، در برابر بدى، نه تنها عفو و نه تنها نیكى بلكه کار 

کنى. جواب ندادى که ندادى بلكه به او »احسن« مى

هم احسان کردى. برادرت از تو قهر کرد، بدى او را به 

 نمايى.ى به نیكى مىبهترين وجهى تالف

 
 .35فّصلت:  -(2)  226
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همه  227وَ ال تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّیِّئَةُ ... فرمايد:مى

 فهمند که خوبى و بدىمى

______________________________ 
 .127انعام:  لَهُمْ دارُ السَّالمِ ... -(1)

 .35فصّلت:  -(2)

 .34فصّلت:  -(3)

 148ايمان، ص: 

اى  228.... ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ... مثل هم نیستند، پس

کسى که پس از چند سال خدا به تو لطف کرده! 

هرکس به تو بدى کرد، تو نه تنها عفوش کن بلكه به 

احسن وجه تالفى کن. حسن داريم و احسن. نه تنها 

گذشت که »حسن« است بلكه نیكى هم به او کن که 

از آنكه او بیايد، تو برو. اگر قرض  »احسن« است، پیش

 
 .34فّصلت:  -(3)  227
 .34فّصلت:  -(1)  228
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خواستى به تو نداد، تو عالوه بر عفوش، اگر قرض 

 خواست، نگفته به او بده.

 حلم پیغمبر در برابر اعرابى گستاخ

در جلد چهل و سوّم بحار است که يك عرب بیابانى، با 

کاردى، مستقیم مقابل پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله آمد. 

روحانى سر جايش. به حسب ظاهر هم مقام معنوى و 

پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله رئیس است. اين مرد نادان 

مقابل پیغمبر ايستاد و دشنام داد و گفت: »يا محمّد! زير 

 گوتر از تو سراغ ندارم!«.اين خیمه آسمان، دروغ

گفتند به اين هم اکتفا نكرد و گفت: »اگر قوم من نمى

کشتم تا همه عرب رد تو را مىعجله کردى، با همین کا

 به من آفرين بگويند که از دست تو راحت شدند!«.

عمر بلند شد تا او را تنبیه کند، پیغمبر مانعش شد و 

 فرمود: »کاد الحلیم ان يكون نبیّا«.

 »بردبار، نزديك پیغمبرى است«.
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اگر کسى به تو فحش داد، تو هم فحش بدهى، مثل او 

تو بزرگ هستى، بزرگ اگر شوى. او خرد است، مى

شود خودش هم سر کوچك بگذارد معلوم مىسربه

کوچك است. رسول خدا عالوه بر اينكه او را اذيّت 

نكرد بلكه با نهايت رفق و مدارا با او سخن فرمود و 

گفت: »يا اخا العرب!؛ اى برادر عرب!«. در حالى که آن 

ذکر  بیابانى نام معمولى پیغمبر را به زبان آورد بدون

که خود در زبان عرب مخصوصا در آن  -لقب يا کینه

 رفت.زمانها اهانتى به شمار مى

فرمايد. بعد خالصه پیامبر خطاب »برادرى« به او مى

 فرمود: »خداى من شاهد است

______________________________ 
 .34فصّلت:  -(1)

 149ايمان، ص: 
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که من در آسمانها به احمد امین مشهورم، من دروغگو 

نیستم. اى برادر عرب! اسلم تسلم؛ تو هم بیا و مسلمان 

 بشو، موحّد بشو، ما هم با تو يار خواهیم بود«.

به قدرى پیامبر به رفق با او معامله کرد که او را مسلمان 

کرد و بعد هم سبب شد که شش هزار نفر مسلمان 

 229شوند.

رود ر برابر بدى، نیكى کردى، دشمنى از بین مىاگر د

؛ 230گرددو برعكس، دوستى و الفتى میان شماها واقع مى

 کس نیست.البتّه کار همه

اگر کسى اهل صبر شد، تمرين کرد، صبر کرد تا کارش 

تر را رعايت رسید به جايى که بتواند در برابر بدى، نیك

به جايى قدر عفو و گذشت بكند تا کارش کند، اين

رسد مگر برسد که احسان هم بكند، به اين مقام نمى

. 231کسى که بهره عظیم از انسانیّت و ايمان برده باشد

 
 .70/ 43حبار األنوار:  -(1)  229
230  (2)-\i  ٌيم  .34فصلت:  E\... فَِإَذا الَِّذي بَ ْيَنَك َو بَ ْيَنُه َعداَوٌة َكأَنَّهُ َوِلٌّ ْحَِ
231  (3)-\i ها ِإَّلَّ الَِّذيَن َصرَبُوا َو ما يُ َلقَّاها ِإَّلَّ ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ َو ما يُ َلقَّا\E  :53فّصلت 
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اى از ايمان، فكرش را بكن اگر مرگت برسد، چه بهره

 انسانیّت و ملكات فاضله دارى؟

محقّق اردبیلى در »آيات االحكام« خصوصا اين مسأله 

 را عنوان کرده است.

ات يعنى حقّى که انسان بر ديگرى دارد، آيا جايز مخاصم

 است نزد حكومت برود؟

اند که اگر چنانچه بتواند حاکم شرع يا عرف فتوا داده

در مخاصمه تجاوز نكند، عیبى ندارد و چون رعايت اين 

معنا مشكل است، احتیاط آن است که مخاصمه نكند؛ 

توانى خودت را کنترل کنى، خواهى چون نمى

زنى و در گناهانى ى به تجاوزى دست مىنخواه

 افتى.مى

ها اگر چنانچه به همان حدّ الهى باشد و اجماال مخاصمه

تجاوز نكند، عیبى ندارد وگرنه احتیاط در ترك آن 

است. بعضى اوقات در اين دادگسترى، خودشان يا 

زنند براى اينكه رأى وکاليشان تهمتهايى به طرف مى
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اى از صبر کنند، اين رشته قضات را به خودشان جلب

 گويى و ايمان دارى پس بگذر.است، اگر راست مى

______________________________ 
 .70/ 43بحار األنوار:  -(1)

 ... فَإِذَا الَّذِي بَیْنَكَ وَ بَیْنَهُ عَداوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ -(2)

 .34فصلت: 

وَ ما يُلَقَّاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَ ما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ  -(3)

 35فصّلت:  عَظِیمٍ

 150ايمان، ص: 

 لزوم پرهیز از گناه و عصیان

اقارب و رفیق و همسفر، اين  مؤمنین! با زن و فرزند و

معنا را رعايت کنید. واى اگر چنانچه چیزى که شرع 

برايش حقّى نداده باشد، مخاصمه روى آن بیايد. اين 

حرفها که زديم راجع به امورى است که شارع در برابر 
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جا و موهومات که آن حق قرار داده است. توقّعات بى

 زى کنى.از اصل حقّى نداشتى که اعتراض و آبروري

مروى است خاتم انبیا محمّد صلّى اللّه علیه و آله به ابن 

فرمايد: »ابن مسعود! از گناه بترس؛ گاه مسعود مى

شود مؤمن يك گناه از او سرزده )تمام کارهايش مى

صد سال در درست است امّا براى آن يك گناه( يك

بیند ولى جا مقامش را مىماند از همانموقف حساب مى

 واند بهره ببرد«.تنمى

صد سال که ندانیم از سالهاى دنیوى است يا يك

اخروى. به خاطر يك گناه، بلى بهشتى شدى ولى ببین 

چقدر اثناى راه تو را معطّل کرده است. اين بغضها، 

جا پیدا شده ها و حسدها که در نتیجه توقّعات بىکینه

 است.

 151ايمان، ص: 

 رات قرآنگفتار هفدهم: وجوب عمل به دستو
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عَلَیْكُمْ  عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى ... فَمَنِ اعْتَدى

....232 

 233... وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِلصَّابِرِينَ.

اينك که بزرگترين موضوعات قرآن مجید که بیش از 

هفتاد جاى قرآن درباره آن صحبت شده و امر به آن 

شده، پیش آمده است، بايد مورد و مراتب »صبر« 

يادآورى شود. آنچه پروردگار در قرآن امر فرموده 

 است بايد بدانیم.

گويى و القرآن کتابى فرمايد: »تو مىشیخ شوشترى مى

پرسند. قبلتى. شب اوّل قبر از تو عقايدت را مىو الكعبة 

فرمايد: معناى و القرآن کتابى آيا اين است که شیخ مى

چند تومان بدهى قرآن بخرى و کنار اطاق بگذارى؟ يا 

اينكه سرمشق کار من قرآن است، راه و روش من طبق 

 دستور قرآن است. معناى و القرآن کتابى اين است«.

 
 .194بقره:  -(1)  232
 .126حنل:  -(2)  233
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اى یب است پس از آنكه دکتر نسخهبه عین مثل نسخه طب

گويد دکترم فالنى است و به مريض داد، آيا مريض مى

اش را هم داده است، ديگر کارم تمام است. آيا نسخه

اين مراجعه به طبیب و نسخه گوشه اطاق گذاشتن، 

کافى است؟ تو بايد به نسخه عمل کنى تا دردت دوا 

 گردد.

______________________________ 
 .194بقره:  -(1)

 .126نحل:  -(2)

 152ايمان، ص: 

 234قرآن مجید، شفاى از امراض نفسانى اين بشر است

بايد عالم گردد و عامل، تا فردا در دار السّالم الهى راه 

پیدا کند. غرضم تأکید اين معنا بود امرهايى که در 

قرآن مجید شده، واجباتى که ذکر شده، دستورالعمل 

 است.

 
234  (1)-\i ... َو ن َُنزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَو ِشفاءٌ َو َرْْحَةٌ لِْلُمْؤِمِننَي\E  :82اسراء. 
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 عدم تجاوز از مقابله به مثل

که در چند جاى قرآن ذکر شده  -از واجبات الهى

آزارهايى که از ديگرى مسأله »صبر است در برابر  -است

رسد«. بحث بسیار مهمّى است که براى هر به انسان مى

آيد. گناهانى مرتكب فردى در عمرش زياد پیش مى

شود در اثر اينكه ظلمى متوجّهش شده است. آنچه مى

در قرآن مجید دستور داده است اى مسلمانان! هرگاه 

از کسى به شما ستمى رسید، مالت را برد و خورد يا 

لبت را نداد، يا از جهت عرض و آبرو، به تو فحش داد، ط

غیبت کرد، تهمتى به تو زد، ستمى از جهت آبرو، يا ستم 

از جهت بدن، سیلى به صورتت زد، زخمت زد، ستم 

بدنى، هر نوع ستمى که به شما رسید، شما حق نداريد 

بیش از آنچه به شما تعدّى شده است، تالفى کنید. 

 وت شد:اى که تالهمین آيه

عَلَیْكُمْ  عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى ... فَمَنِ اعْتَدى

.... 
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»هرکس به شما تجاوز کرد، همان اندازه به او تالفى 

 کنید«.

اگر صد تومانت را خورده به اندازه همان صد تومانت 

قدر آبرويش را مطالبه کن نه اينكه پناه بر خدا! اين

زى که بیش از صد هزار تومان به او صدمه زده باشى. بري

هرجا نشستى و برخاستى بگويى فالنى صد تومانم را 

خورده است، اآلن )در اين حال( تو تجاوزکار و ظالم 

 هستى.

 لزوم پرهیز ستمديده از ستمگرى

بهتر آن است که روايتى برايتان بخوانم و کالم مرحوم 

 مجلسى را ذکر کنم.

فرمايد: کافى است امام صادق علیه السّالم مى در اصول

 اند،»ستمديده است که مالش را برده

______________________________ 
 وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ ... -(1)

 .82اسراء: 
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 153ايمان، ص: 

نفرين  قدرفحش خورده، بعدا در مقابل تالفى، اين

 235شود«.کند که خودش ظالم مىمى

مرحوم مجلسى در شرح کافى، چندين وجه براى اين 

کند که بهترين آن همان وجه اوّل حديث ذکر مى

فرمايد مثل اينكه پول اندکى از او برده است، است. مى

کند: الهى کور در مقام تالفى، نفرينهاى سختى به او مى

ى! در بغض و سخطش شوى! الهى داغ جوانت را ببین

کند که تا پاى مرگ او حاضر است؛ مثال تجاوزهايى مى

ارزش صد تومان آيا با اين تجاوز در بغض و دشمنى، 

معادل است؟ او تجاوزى کرده و صد تومانت را خورده، 

کنى که چندين برابر او ظالمى. تو تجاوزهايى مى

اى است هرچند نخست مظلوم بودى، دقیق است، مسأله

 رود.شود و انسان کمتر در فكرش مىمتر عنوان مىکه ک

 
 .(334 -333/ 2اّن العبد ليكون مظلوما فما يزال يدعو حىت يكون ظاملا) اصول كاىف:  -(1)  235
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کنند ببینید چه هايى که در دادگستريها مىدر محاکمه

شود، مظلوم است امّا در گناهانى، چه کثافتكاريهايى مى

زند. اگر هزار ادّعاهايش چه تهمتهايى به طرف مى

کند، به يكديگر فحش تومان طلب داشت، سب مى

ريزند. از همه بدتر، ر را مىدهند، آبروى يكديگمى

کند. لعنت خدا بر ادّعاى فضله )و سود( پول را هم مى

بندوبارى. تو اآلن ظالم هستى. او ظلمى دين و بىهر بى

کنى. اجرائیّه براى سود پول کرد و ظلمهايى هم تو مى

 236دارد.کنى. خدا ستمكاران را دوست نمىصادر مى

اى کسى که تجاوزکارى، مبغوض خدا هستى. اآلن اشدّ 

ريزى، آيا آبرويش ظلما هستى. آبرويش را که مى

 ارزشى ندارد.

ارزش پولى که طلب دارى با ارزش آبروى طرف 

 عَلَیْكُمْ ... ... فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى مقايسه کن:

و ظلم کرده همان اندازه حق داشتى تالفى کنى که بر ت

 است و نه بیشتر.

 
236  (2)-\i  َبُّ الظَّالِِمني  .40شورى:  E\... إِنَّهُ َّل َيُِ
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اگر چنانچه يقه بدهكارت را در مأل عام بگیرى و داد و 

فرياد راه بیندازى براى مال دنیا، تو ظالم هستى. 

گويم مطالبه نكن بلكه جورى مطالبه کن که نمى

 خودت ظالم نشوى.

 ديگر فحش براى چه؟ سب، غیبت، تهمت براى چه؟

بندوباريشان چطور دانم اين مسلمانان با اين بىمن نمى

برند؟ میرند؟ آيا هنگام مرگ ايمانى با خود مىمى

کسانى که دلشان پر از بغض و کینه است آيا در اين 

 حال به بهشت

______________________________ 
انّ العبد لیكون مظلوما فما يزال يدعو حتى يكون  -(1)

 (.334 -333/ 2ظالما )اصول کافى: 

 .40شورى:  مِینَ... إِنَّهُ ال يُحِبُّ الظَّالِ -(2)

 154ايمان، ص: 

 روند؟ لذا انسان بايد بترسد از آخر کارش.مى
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جاى ديگر از قرآن مجید ظاهرا سوره نحل باشد که 

 فرمايد:مى

 237.... وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ ...

اوّال براى خدا عفو کن، فحش شنیدى، نشنیده حسابش 

 کن:

 238.مَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ...... فَ

 »کسى که بگذرد و اصالح کند، پاداشش با خداست«.

رسد که بتوانى و اگر چنانچه زورت به خودت نمى

فَعاقِبُوا  توانى صبر کنى:بگذرى و عفو کنى، حاال که نمى

ابش توانى ده تا جوفحش شنیدى و نمى بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ.

بدهى، اگر به تو گفت: جاهل، برگردى نسبت جاهل 

بودن را به خودش و پدرش و مادرش و برادرش و همه 

 کسانش بدهى اين درست نیست.

 
 .126حنل:  -(1)  237
 .40شورى:  -(2)  238
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لقد أمرّ على اللئیم 

 يسبّنى
 

فمضیت ثمة قلت ال 

 239يعنینى

 

فرمايد: »از شعر منسوب به آقا امیر المؤمنین است که مى

شدم شنیدم شخص پستى مرا دشنام جايى رد مى

دهد، گذشتم و گفتم: مرا نخواسته است، از من صبر مى

 «.240... ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ و غفران

»صبر« در اين آيه، صبر در برابر آالم و آزارها و 

ع به صبر در مصیبت نیست، مورد ناماليمات است. راج

آيه به مناسبت سابقش راجع به ظلمها، ستمها، 

باشد. کسانى که بینى مىناراحتیهايى که از ديگران مى

رشد عقلى داشته باشند، ايمان به خدا و روز جزا پیدا 

کرده باشند و صاحب اراده محكمى گرديده باشند، صبر 

از بچّگى باال اى ندارد، اگر بچّه اراده 241کنند.مى

 
 .58/ 1تفسْي جوامع اْلامع:  -(3)  239
 .43شورى:  -(4)  240
241  (5)-\i ... فَاْصربْ َكما َصرَبَ أُولُوا اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل\E  :35احقاف. 
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توانى در برابر آزار اى، رشد پیدا کردى، مىآمده

 ديگران صبر کنى.

 ادب و رفتار حكیمانه امام صادق علیه السّالممرد بى

در مسجد الحرام هنگامى که آقا امام صادق علیه السّالم 

 پس از طواف، گوشه مسجد تنها

______________________________ 
 .126نحل:  -(1)

 .40شورى:  -(2)

 .58/ 1تفسیر جوامع الجامع:  -(3)

 .43شورى:  -(4)

احقاف:  فَاصْبِرْ کَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ... -(5)

35. 

 155ايمان، ص: 
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گیرد که سرگرم عبادت است، يك نفر يقه حضرت را مى

فرمايد: دهى يا نه؟ حضرت مىيك صد اشرفى مرا مى

»اشرفى چه؟«. گفت: يك صد اشرفى که امانت به تو 

خواهى بخورى! يا اللّه! همین اآلن بايد سپردم مى

 بدهى. حضرت فرمود: »شايد اشتباه کردى«.

فرمود: »بسیار  عرب داد و فرياد راه انداخت. حضرت

خوب! برخیز تا صد اشرفى را به تو بدهم«. امام با کمال 

خونسردى و با مهر با او سخن فرمود و متوجّه بودند که 

شود. با او مخاصمه کردن، منتهى به هتك مقام امام مى

باألخره او را درب منزل بردند و صد اشرفى به او داد و 

ارزش ندارد  رفت )نگو چرا انسان زير بار ظلم برود(

انسان جرّ و نزاع کند از اين گذشته، بهترين مصرفهاى 

پول، خرج کردن در راهى است که مؤمن به واسطه 

مؤمن  242آن آبروى خودش را براى خدا حفظ کند.

عزيز است. عمر عزيز است. براى صد اشرفى چقدر نزد 

حاکم برود و شاهد بیاورد. اين عرب پولها را گرفت و 

 
 .(25/ 2و ما وقى به املرء عرضه كتب له به صدقة) سفينة البحار:  -(1)  242
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بدهكارش را پیدا کرد، فهمید اشتباه رفت. فردا آن 

کرده است. طلبش را از او مطالبه کرد، او گفت حاضرم 

دهم. عرب گفت: پس آن مرد ديروزى و طلبت را مى

)يعنى امام صادق علیه السّالم( را پیدا کنم. آمد در 

مسجد امام را پیدا کرد و خیلى عذر خواست و گفت: 

ا پیدا کردم بیايید آقا من اشتباه کردم حاال بدهكارم ر

 اين صد اشرفى خودتان را بگیريد.

امام فرمود: »امّا من همان ديروز تو را عفو کردم، 

گیرم؛ اى از تو در دل ندارم، پول را هم پس نمىکینه

اى که با خدا شده، چون براى خدا دادم. هر معامله

چیزى که در راه خدا دادى،  243قابل فسخ نیست.

 «.توانى برگردانىنمى

پس اوّال انسان بايد صبر کند، عفو کند و خودش را 

رسد، ناراحت نكند و اگر راستى زورش به خودش نمى

در مقام تالفى، تجاوز نكند. اگر سبّى که کرده قذف 

باشد، حق ندارى در مقابل او قذف کنى. اگر خداى 
 

 .(170/ 22ما كان لّله فال رجعة فيه) اْلدائق الّناظره:  -(2)  243

http://www.i20.ir/


360    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

توانى به خواهرش نكرده گفت: خواهر فالن! تو نمى

ر اين صورت هشتاد تازيانه بايد چنین نسبتى بدهى که د

بخورى، بنابراين، آنچه موجب حدّ است، تالفى حرام 

 شود به مثل آن تالفى شود.است؛ يعنى نمى

______________________________ 
و ما وقى به المرء عرضه کتب له به صدقة )سفینة  -(1)

 (.25/ 2البحار: 

/ 22نّاظره: ما کان للّه فال رجعة فیه )الحدائق ال -(2)

170.) 

 156ايمان، ص: 

 گفتار هجدهم: هدايت عامّه و خاصّه

أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَ ما 

نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ ال يَكُونُوا کَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ 

 244.  فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَفَطالَ عَلَیْهِمُ الْأَمَدُ

 
 .16حديد:  -(1)  244
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که اختصاص به بشر دارد و  -عرض شد هدايت تشريعى

يعنى راهنمايى بشر به  -مربوط به سعادت ابدى اوست

آنچه موجب خوشبختى اوست. راه رسیدن به بهشت و 

معنويات و درجات و مقاماتى که خدا بشر را براى آن 

اين هدايت دو قسم است: عامّه و خلق کرده است. 

 خاصّه.

»هدايت عامه« همان است که در فطرت و عقل قرار 

داده و توسّط پیغمبران و کتب آسمانى آن را تقويت و 

کلّیّات را روشن فرموده است. قرآن مجید از اوّل تا 

آخر هدايت است؛ راه سعادت و رسیدن به درجات را 

عامّه که به  معیّن فرموده است. اين است هدايت

 هرکس برسد، به هدايت عامّه راهنمايى شده است.

امّا »هدايت خاصّه«، انسانى که هدايت عامّه و کلّى را 

پذيرفت، آنگاه خداوند کريم هر آن او را يارى 

فرمايد تا کالمى را که فهمید، تطبیق به موارد نمايد. مى
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لحظه به لحظه راهنمايى خدايى بايد همراهش باشد. 

 هاىتقويت الهى نباشد، انسان در مخمصه اگر

______________________________ 
 .16حديد:  -(1)

 157ايمان، ص: 

شكوك، اوهام و وسواس شیاطین گرفتار است مگر 

گذارند بشر اهل نجات شود و لذا در تعقیب مشترکه مى

 خوانید:نماز مى

 »اللّهم اهدنى من عندك و افض علىّ من فضلك«.

ام کن، خدايا! هدايتم کن، دستگیرى و راهنمايى

تقويتم کن. اينها هدايت خاصّه است در هر حالى 

اى يت خداست که اگر او را لحظهشخص محتاج به هدا

شود. به خودش واگذارد، از صراط مستقیم منحرف مى

سوره مبارکه: »حمد« در هر نماز، دو مرتبه واجب است 

است. پروردگارا! تو ما  اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ از آياتش

طور کلّى که را به راه راست راهنمايى فرما؛ البتّه به
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ست. قرآن، صراط مستقیم است. على و هدايت کرده ا

اند. توسّط قرآن و آل على علیهم السّالم صراط مستقیم

اهل بیت، توحید و معارف حقّه و اعمال صالحه را بیان 

فرموده است. پس اهدنا آنچه راهنمايى فرمودى، در 

موردش يارى فرما که عمل نمايم. فرمودى در قرآن 

يارى بفرما که در دلم  245 إِلَّا اللَّهُ ...فَاعْلَمْ أَنَّهُ ال إِلهَ مجید:

 براى تو خاشع گردم.

 شبهه نصرانى و پاسخ على علیه السّالم

اند، اى که بعضى القا کردهجا به مناسبت، شبههاين

شود، جواب آن را بیان نمايم نوعا شبهه هايى که مى

اى نیست، امورى است که از قبل گفته شده و چیز تازه

 اند. از آن جمله درشافى و کافى نیز دادهجوابهاى 

اند. پس از رحلت اى کردهشبهه اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ

بعد  -که مسلمان شده بود -پیغمبر اکرم يك نفر نصرانى

از چندى از رحلت پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله که 

اى به او کرد و گفت: خوب تو گذشت شبهه واهیه
 

 .19حمّمد:  -(1)  245
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 گويید:عجب اسالمى که در نماز مى مسلمان شدى،

شما هنوز راه راست و هدايت را  اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ

اهْدِنَا الصِّراطَ  خواهیدنیافتید که مكرّر از خدا مى

طلبید، بیا با ما چون شما راه را نیافتید از ما مى الْمُسْتَقِیمَ

 که راه نجات را يافتیم.

خبر نادان، الاقل نرفت بپرسد ببیند ىاين تازه مسلمان ب

 معناى آن چیست و جوابش

______________________________ 
 .19محمّد:  -(1)

 158ايمان، ص: 

 کدام است لذا اسالم را رها کرد و دوباره نصرانى شد!

اين جريان زمان خالفت ابو بكر بود. به او گفتند 

اى بینديش. ابو بكر هم خدمت امیر المؤمنین على چاره

علیه السّالم فرستاد و گفت: به داد امّت اسالم برس، اگر 

گذارد يك نفر با شبهه مرتد شد، در عقايد خلق اثر مى

گردد. )مرتد را که اسالم مهدور و سبب تزلزل مردم مى
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اى از اسالم برگشت زادهرد؛ يعنى اگر مسلمانالدم ک

اش هم پذيرفته بايد کشته شود بلكه به حسب ظاهر توبه

ال إِکْراهَ فِي الدِّينِ  شود و بايد او را کشت با اينكهنمى

امّا در مخالفت و مبارزه با دين؛ چون ضررهاى  246...

عظیمى براى عالم اسالم دارد، مگر اين که کفرش را 

ند و اظهار نكند؛ زيرا مانند مرض مسرى بايد زود پنهان ک

آن را قطع کرد تا سرايت به ديگران نكند. بلى اگر 

کرد کارى به اظهار نكرده بود و به ديگران سرايت نمى

او نداشتند ولى به واسطه اظهارش بايد او را بكشند، 

مسلمان هم بشود باز بايد کشته شود تا ديگر کسى جرأت 

خرّب و ضدّ دين راه بیندازد و زحمات نكند تبلیغات م

 پیغمبر و اوصیايش را از بین ببرد(.

اى به او خالصه، حضرت امیر المؤمنین علیه السّالم نامه

غافِرِ الذَّنْبِ وَ قابِلِ  بسم اللّه الرّحمن الرّحیم نوشت:

 247.التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ ...

 
 .256بقره:  -(1)  246
 .3غافر:  -(2)  247
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وشتند و غرض از آن، دو نام اوّل اين آيه مبارك را ن

مبارك پروردگار است که خداوند بخشنده گناهان و 

 پذيرنده توبه است.

اى کسى که به واسطه شبهه واهى، دوباره نصرانى 

پذيرد؛ غافر الذنب اى! اگر برگردى، خدا تو را مىشده

است، برگرد توبه کن. ذى الطول است؛ صاحب نعمت 

و احسان است. و ضمنا بدان که اگر نیامدى، شديد 

 العقاب است.

معنايش  اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ بعد نوشت: و امّا شبهه تو

 نه هدايت کلّى است.

طور کلّى يافته است و هر مسلمانى راه نجات را به

داند قرآن، اسالم و واليت اهل بیت علیهم السّالم مى

است و معلوم است معناى آن: ارشدنا للزوم طريق 

 کند:عرض مى 248معرفتك.

 
 .) با اندكى اختالف(33معاّن األخبار:  -(3)  248
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پروردگارا! تو مرا راهنمايى فرما که بر صراط مستقیم 

 و آن را رها ننمايم. ثابت قدم بمانم

______________________________ 
 .256بقره:  -(1)

 .3غافر:  -(2)

 )با اندکى اختالف(. 33معانى األخبار:  -(3)

 159ايمان، ص: 

لحظه به لحظه مرا يارى فرما که لغزش پیدا نكنم و 

ام که راه نجات صراط طور کلّى دانستهمنحرف نشوم. به

دفعه است؛ ولى طورى شود که يك مستقیم، بندگى تو

بنده شیطان نشوم که از صراط مستقیم منحرف گردم و 

 در دلم شبهه القا نمايد و آن را بپذيرم.

ثبات قدم و مالزم صراط مستقیم بر طريق بندگى بودن، 

خواهد که دائما راهنمايى و توفیق ديگرى مى

اطَ اهْدِنَا الصِّر روزگويیم چندين مرتبه در شبانهمى
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نه راهنمايى کلّى که اصل دين است بلكه  الْمُسْتَقِیمَ

تديّن به دين است يعنى تو در هر آن ما را نگاهدار که 

 از صراط مستقیم نیفتیم.

رفتند دنبال او، ديدند در کلیساست. او را يافتند و نامه 

 امیر المؤمنین را به او دادند.

فهمید نامه را که خواند اشك از چشمش جارى شد و 

ربط بوده است. غلط کرده است. آن شبهه شیطانى بى

سبحان اللّه! از اثر نامه على علیه السّالم فورا از کلیسا 

بیرون آمد و رو به مدينه آورد و به دست على علیه 

 السّالم توبه کرد.

غرضم اين است که شبهه شیطانى را به دل راه نده و بر 

القا کرد، نزد عالمى  فرض اگر شبهه آمد، يا ديگرى به تو

 برو و بپرس.

 وضوى وارونه با يك شبهه واهى
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گويند يك نفر با دو سه نفرى که به مكّه رفته بودند، مى

وضع عامّه او را تحت تأثیر قرار داده بود و جانورى هم 

به او گفته است: اين همه افراد چنین )وارونه( وضو 

وضو گیرند ولى شما برخالف اين همه جمعیّت مى

 فرمايد:گیرى، مگر نه قرآن مىمى

 249.... فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ...

 »بشويید تا مرفق )يعنى از انگشت تا آرنج(«.

گويند حاال اين احمق هم باورش شده است و مى

 گیرد.وضوى وارونه مى

آقاى احمق! آخر تو اصل دينت را چرا درست 

ات نكردى؟! از روز اوّل در احكامت، در وظیفه دينى

خواهى تابع چه کسى باشى؟ سنّیها از روز اوّل مى

 گويند ما تابعمى

 
 .6ائده: م -(1)  249
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______________________________ 
 .6مائده:  -(1)

 160ايمان، ص: 

کنیم. ديگرى ابو حنیفه هستیم و او را پیروى مى

گويد: شافعى و احمد حنبل يا مالك، تو از روز اوّل مى

بنا گذاشتى تابع يكى از اين چهارتا شوى يا تابع جعفر 

خواستى از روز اوّل بن محمّد صادق علیه السّالم. مى

پشت سر کى باشى؟ اوّل امام خودت را شناختى يا 

را فريفت. کثرت عدد که میزان جمعیّت کثیر تو 

امروز روى کره زمین مذهبى که از همه بیشتر  250نیست.

پرستها هستند، کمونیستها هستند که اصال تابع دارد بت

دين ندارند. اگر بخواهید حقیقت را دريابید جمعیت 

هواپرست، دنیاپرست از همه بیشتر است، پس آيا 

 هواپرستى بهتر از خداپرستى است؟

کنند اعمالت را چگونه ه از تو بازخواست مىفردا ک

گويى چون بیشتر دهى؟ مىانجام دادى؟ چه جواب مى
 

250  (1)-\i ... َو ِإْن ُتِطْع َأْكَثَر َمْن ِف اأْلَْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسبِيِل اللَِّه\E  :116انعام. 
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گرفتند من هم چنین مردم وضو را از پايین به باال مى

کردم يا عذر صحیحى دارم اوّال پیغمبر فرموده يا ابو مى

حنیفه؟ اهل کجاست، از اهل بیت است، پیغمبر او را 

او پیروى کنند. آيا »انّى تارك فیكم معیّن فرموده که از 

درباره اهل بیت است.  251الثقلین کتاب اللّه و عترتى«.

چیزى که همه مسلمین قبول دارند عترت نیست مگر 

 على و آل على علیهم السّالم.

عترت، ذرّيّه حسین است تا روز قیامت که رسول خدا 

به نامهاى خودشان آنها را نام برد. سند قطعى در دست 

ات را به دستور تو است. اگر از تو بپرسند وظايف شرعى

گويى از امامان، از ذرّيّه کنى؟ فورى مىکى عمل مى

و اطاعت  252پیغمبر که خودش معیّن فرموده در قرآن

اولى االمر را واجب فرموده و اولى االمر به فرموده 

پیغمبر دوازده امامند، آيا اگر نزد ابو حنیفه رفتى، جز 

دون دلیل است؟ مانند خالفت نخستین در سقیفه. تقلید ب

وضوى شیعه اشتباه است؛ يعنى اهانت به امام علیه 
 

 .109/ 23حبار األنوار:  -(2)  251
252  (3)-\i ... َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو أُوِل اأْلَْمِر ِمْنُكْم ...\E  :59نساء. 
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السّالم، وضوى سنّى صحیح است؛ يعنى پیروى از نااهل 

 کردن.

فهمى آيه قرآن چیست؟ تو از علوم ادبى چه تو چه مى

 خبر دارى؟ ابتدا و انتها از

______________________________ 
وَ إِنْ تُطِعْ أَکْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِیلِ  -(1)

 .116انعام:  اللَّهِ ...

 .109/ 23بحار األنوار:  -(2)

... أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  -(3)

 .59نساء:  ...

 161ايمان، ص: 

بتدا و انتها مراد باشد، »من« و »الى« در جايى که ا

جا براى بیان ابتدا و انتها نیست بلكه براى مقدار اين

شستن دست است؛ مقدارى که بايد شستشو شود تا مرفق 

است نه اينكه ابتدا و انتهايش اين است. اين معنا را کى 
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بايد بفهمد؟ آل محمّد که قرآن در خانه آنان نازل شده 

 و اهل قرآنند.

 پاسخ چند شبهه

چند روز قبل يك نفر نامه نوشت و چند شبهه نوشته 

پرسد چرا با اينكه عمر جوابش را نوشتم. از آن جمله مى

 گويند.خدمات فراوان به اسالم کرد، شیعه به او بد مى

عمر بن خطّاب که خدمت به عالم اسالم کرد، از آن 

جمله مسلمان شدن ايرانیان به واسطه او بود، چرا او را 

 دانند.بد مى

بدگويى ما براى اين است که چون حكومتى را که به 

دست گرفت، برخالف حكم خدا و رسول بوده است. 

از اوّل، خدا و رسول گفتند على علیه السّالم پس عمر 

هر کار خوبى هم که کرده باشد، غلط اندر غلط است؛ 

چون اساس را تغییر داده است. آيا خدا و پیغمبر بهتر 

و؟ عمر خدمت به اسالم کرد؟ عمر کوچكتر دانند يا تمى

اى را فتح کند. شجاعت و از اين بود که بتواند قريه
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شهامتش کجا بود؟ کسى که قبال شترچران بوده است، 

آيا او و ابو بكر و عثمان به اندازه سر سوزنى خون در 

همه فرارها در جنگهايشان. به اند؟ اينراه اسالم ريخته

وقتى که عمر اسالم اختیار کرد  قول سیّد بن طاووس از

تا پیغمبر مرد، مجموعا نزديك هشتاد غزوه اتّفاق افتاد، 

تمام تواريخ اسالمى را مراجعه کنید آيا اثرى در اين 

 ها از اينها ديده شده است؟غزوه

وعده حتمى الهى بود که در ممالك اطراف، صداى »ال 

هم بود  عمر نباشد، ديگرى 253اله الّا اللّه« بلند شود.

مطلب از اين قرار بود. لشكر اسالم در قرن اوّل، از 

برکات نور محمّدى صلّى اللّه علیه و آله ايمان داشتند، 

 داد.ايمان لشكر بود که به آنها نیرو مى

وا عجبا! عمرى که در جنگ با عمرو بن عبد ود تا جلو 

 او رفت امّا فرار کرد و

 
253  (1)-\i  ََل َلُكْم هِذِه َو َكفَّ أَْيِدَي النَّاِس َعْنُكْم ...و  .20فتح:  E\َعدَُكُم اللَّهُ َمغاِِنَ َكِثْيًَة تَْأُخُذوهَنا فَ َعجَّ
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______________________________ 
وَعَدَکُمُ اللَّهُ مَغانِمَ کَثِیرَةً تَأْخُذُونَها فَعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ  -(1)

 .20فتح:  وَ کَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ...

 162ايمان، ص: 

 

برگشت، اى کاش! ساکت شده بود بلكه مسلمانان را 

شود. در ترسانید و گفت: بدانید هرکس رفت کشته مى

لذا  254ست.جنگ خیبر فرار کردن او و ابو بكر مشهور ا

 پیغمبر فرمود:

دهم که کرّار غیر فرّار »فردا بیرق را به دست کسى مى

کند، وقت پشت به لشكر نمىباشد؛ آن شجاعى که هیچ

دارد و خدا و رسولش نیز خدا و پیغمبرش را دوست مى

 255دارند«.او را دوست مى

 
 .(120و ليس بنكر ىف حنني فراره) الصوارم املهرقه:  -(1)  254
 .(28/ 21َيّب الّله و رسوله و َيّبه الّله و رسوله) حبار األنوار:  -(2)  255
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کشد جاست که فردا صبح عمر هم سر مىعجیب اين

ست ابن بلكه امروز علم را به دست گیرد. فرمود: »کجا

ايد. آقا عمّم على علیه السّالم«. به تفصیلى که شنیده

درد سختى داشت. پیغمبر آب دهان به چشم على چشم

درد علیه السّالم کشید و تا آخر عمر على علیه السّالم چشم

 نگرفت و باألخره رفت و فتح کرد.

در اين غزوه مثال جز گريختن اثرى براى عمر نقل نشده 

اند که غزوه احد شیعه و سنى نوشته است؛ چنانچه در

اين سه نفر فرار کردند. عمر پشت سنگى پنهان شده بود. 

اند، در اسامى آنهايى که عمر را در همان حال ديده

 اند.تواريخ نوشته

 گريختن مردان و ايستادگى يك زن

مادر عبد اللّه انصارى از زنهاى مجلّله عالم اسالم است. 

تنها شده است، اين زن مردانه دور تا ديد پیغمبر خدا 

کند تا اگر تیرى برسد خودش را هدف پیغمبر طواف مى

خواست فرار کند قرار دهد. به يكى از مسلمانان که مى
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روى سپرت را به من ده تا گفت: اى نامرد! حاال که مى

بتوانم کمك پیغمبر کنم. سپرش را انداخت و فرار کرد. 

هر طرف تیر و نیزه يا  اين زن کنار پیغمبر است، از

 کرد.آمد، دفع مىشمشیرى مى

 لزوم پرهیز از محبّت داشتن دشمنان على علیه السّالم

اى از پا درنرود، ناچار شدم براى اينكه کسى به يك شبهه

مثالهايى بزنم. بايد به دانايى مراجعه کنید تا ببینید 

 جواب شبهه چیست. مبادا در شبهه بمانید. خداى نكرده

______________________________ 
و لیس بنكر فى حنین فراره )الصوارم المهرقه:  -(1)

120.) 

يحبّ اللّه و رسوله و يحبّه اللّه و رسوله )بحار  -(2)

 (.28/ 21األنوار: 

 163ايمان، ص: 
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يك ذرّه مهر عمر به دلت راه بیايد، يقین بدان تو هم به 

 همان راه خواهى رفت.

دشمن على به دلش وارد شد، با او يكى هرکس مهر 

اى محبّت معاويه، کار تو شود. يقین بدانید که ذرّهمى

کند. اگر کسى را که مبغوض خداست، را خراب مى

رسد که محبوب خدا را داشتى کار به جايى مىدوست

دارى. شیطان کارش همین است. تا عاقبت دشمن مى

کند. يش نمىايمان نكند، تا با بغض حق نشود رهابى

هرکس با حق و حقیقت اتّصالش را رها نكرد، با باطل و 

اهل باطل کارى ندارد. خدايا! تو ما را از انواع 

هاى شیاطین جنّى و انسى که دلمان را وسوسه وسوسه

به نور محمّد و آل محمّد  256کند دلهاى ما را تو نگهدار.

ست صلّى اللّه علیه و آله. هدايت خاصّه که تقويت دل ا

ها در دلمان به ما عطا کن. خدايا! دست ما را بگیر تا شبهه

نماند به قسمى که اگر تمام عالم مقابلمان جمع شوند، بر 

عقیده خود استوار باشیم. خصوصا ساعت آخر عمر، آن 

 
 .8آل عمران:  E\رَبَّنا َّل تُزِْغ قُ ُلوبَنا بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ َتنا ... i\(.581/ 2رّب َّل تكلىن إىل نفسى طرفة عني أبدا) اصول كاىف:  -(1)  256
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خواهند دستبرد لحظات که شیاطین بیش از هر وقتى مى

 ايمان و با بغض حق بمیرد.بزنند تا بلكه شخص، بى

همیشه بخوانید: »اللّهم اهدنى  257دايا! تو ما را نگهدار.خ

 من عندك و افض علىّ من فضلك«.

 حكايت شنبه هذيلى و پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله

بشارت هم بدهم که در کتاب عدّة الداعى است يك 

روز شنبه هذيلى پیرمردى است که عمرى درب خانه 

عمرش هست. آمد  خداست. مويش را سپید کرده. آخر

خدمت پیغمبر. عصازنان با نهايت عجز گفت: »يا رسول 

اللّه صلّى اللّه علیه و آله! عمرم رو به آخر است، پیرى و 

توانم روزه بگیرم، تهجّد سستى و ضعف قوا، روزها نمى

ها و بپا ايستادنها را نتوانم، يا رسول اللّه صلّى اللّه نافله

کردم ديگر ندارم دستم ىعلیه و آله! انفاقهايى که م

 خالى است چه کنم؟

 
 .اجعل عواقب امورنا خْيا -(2)  257
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توانم بروم. راستى روى بیچارگى و عجز بیان حج نمى

کرد اين آخر عمر به جاى اينكه بیشتر به کارم برسم، 

 دست و پايى بزنم، قوا ديگر از کار افتاده است«.

پیغمبر خدا صلّى اللّه علیه و آله گوش گرفت. بعد 

 با همان لحن عجز، فرمود: »دوباره بگو«. باز

______________________________ 
ربّ ال تكلنى إلى نفسى طرفة عین أبدا )اصول  -(1)

آل  رَبَّنا ال تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا ... (.581/ 2کافى: 

 .8عمران: 

 اجعل عواقب امورنا خیرا. -(2)

 164ايمان، ص: 

هايش را تكرار کرد. باز فرمود: »تكرار کن«. پس گفته

از مرتبه سوّم، فرمود: »اين حالى که تو دارى نماند 

سنگ و کلوخى، در و ديوارى در اين محوطه مگر همه 

براى تو رقّت کردند )يعنى ملكوت اشیاء براى تو ترحّم 

 کردند(«.
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 ام بیايد«.گفت: »دستورى بفرما که از عهده

ود: بعد از هر نماز واجب که بخوانى، سه حضرت فرم

مرتبه بگو: »اللّهم اهدنى من عندك و افض علىّ من 

 258فضلك و انشر علىّ من رحمتك«.

يكى از اصحاب عرض کرد: »آقا! مختصر است«. حضرت 

فرمود: »با اين حالى که او دارد، اگر اين دعا را ترك 

 نكند، بعد از مرگ، هشت در بهشت به روى او باز است«.

خدايا! دستم را بگیر و مرا به خودم وامگذار، ضعیفم، 

 ذلیل نفس و هوايم.

ى پیرمرد تشكّر کرد و گفت: »براى دنیايم چیز

 بفرمايید«.

حضرت فرمود: »بعد از نماز صبح بخوان: سبحان اللّه 

العظیم و بحمده استغفر اللّه ربّى و اتوب الیه، که تا 

 گردى«.اى، کور و ديوانه و فقیر نمىزنده

 
 .ْلنان/ در تعقيبات مشرتكهمفاتيح ا -(1)  258
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يا هادى المضلّین! خدايا! ما را هم از نور هدايت محروم 

 نفرما، يا هادى من استهدى.

______________________________ 
 مفاتیح الجنان/ در تعقیبات مشترکه. -(1)

 165ايمان، ص: 

 گفتار نوزدهم: تحقیر ابو بكر توسّط پدرش ابو قحافه

أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَ ما 

لْكِتابَ مِنْ قَبْلُ نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ ال يَكُونُوا کَالَّذِينَ أُوتُوا ا

 259. فَطالَ عَلَیْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ

راجع به مطالب ديروز، تذکّرى الزم است. گفتیم اعتقاد 

ما درباره خلفا اين است که اينها بدون اذن خدا و 

پیغمبر، خالفت و حكومت اسالمى را غصب کردند. ابو 

اى اى به پدرش ابو قحافه نوشت: »اين نامهنامه بكر در

است از خلیفه رسول اللّه. به درستى که مردم جمع 

 
 .16حديد:  -(1)  259
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شدند و مرا خلیفه پیغمبر کردند، تو هم بیا و با من بیعت 

 کن«.

ات به کمبود ابو قحافه نوشت: »اى پسر احمق! نامه

نويسى من جانشین دهد. اوّل نامه مىعقلت گواهى مى

نويسى مردم مرا پیغمبرم صلّى اللّه علیه و آله و بعد مى

خلیفه کردند، بگو خلیفه مردم هستم نه خلیفه رسول 

 اللّه«.

 وجوب اطاعت از على علیه السّالم

دانیم. ن، خلفا را واجب االطاعه نمىديگر آنكه ما شیعیا

کنند. امر و آنان با يك مسلمان عادى، هیچ فرقى نمى

 نهى آنان عقال و شرعا اطاعتشان واجب نیست؛ امّا

______________________________ 
 .16حديد:  -(1)

 166ايمان، ص: 
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عقال چون هیچ مزيّتى بر ديگران ندارند و حقّ حكومتى 

ند. بلى امیر المؤمنین على علیه السّالم هر بر ديگران ندار

حكمى کرد، بر همه اطاعتش واجب است، چون به امر 

. پیغمبر فرمود که وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ خدا و رسول است

امر و نهى او، امر و نهى من است، آيا درباره ديگران، 

 چنین چیزى رسیده است؟

گويیم: واجب ان مىمما در مقام اعمال و وظايف شرعیّه

است از اهل بیت بپرسیم کیفیّت عبادت را. آنان بايد 

بیان فرمايند. على و يازده فرزندانش. رجوع به غیر 

گويد غلط است. به چه جهت من از ابو ايشان عقل مى

حنیفه اطاعت کنم؟ يك نفر عادى است، امّا اهل بیت 

الم غیر از افراد عادى هستند. جعفر بن محمّد علیه السّ

 کسى است که خدا اطاعتش را واجب فرموده است.

 على علیه السّالم هدايتگر خلفا

طور که اشاره امّا راجع به فتوحات در زمان آنان همان

وجه مربوط به آنها نبوده است. عمر کوچكتر هیچشد، به
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از اين است که بتواند قريه صد نفرى را فتح کند. يك 

هیچ نبردى، جز فرار از او  ذرّه شجاعت در او نبوده. در

گويد: »از عمر سراغ سراغ نداريم. ابن ابى الحديد مى

ندارم جز فرار از جبهه جنگ را. در کوه احد پنهان 

شدنش پشت سنگها و در ... و لیس بنكر فى حنین 

 260فراره«.

امّا راجع به سیاستمدارى، اگر على علیه السّالم به 

در سیاستمدار است. شد چقرسید معلوم مىفريادش نمى

آمد، دنبال على علیه السّالم در هر مشكلى که پیش مى

رفتند. در جنگ با ايران وقتى ديدند کار مشكل شده مى

است، نزد عمر به مدينه فرستادند که چه کنند؟ خودت 

بیا بلكه پیشرفتى گردد. گفت دنبال على علیه السّالم 

مود: »رفتن برويد. آقا امیر المؤمنین علیه السّالم فر

جا بنشین و از اطراف لشكر خودت صالح نیست، همین

جمع کن )الى غیر ذلك(«. نه اينكه خیال کنى 

 
 .120الصوارم املهرقه:  -(1)  260
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سیاستمدار بوده، اگر نگويى غیر از حقّه و کلك چیزى 

 شد.سرش نمى

فتوحات هم وعده حتمى الهى بود. در غزوه خندق 

ايد پیغمبر مكرّم سه مرتبه کلنگى زد و هر دفعه شنیده

قى جستن کرد. مرتبه اوّل، تمام قصرهاى يمن و مرتبه بر

 دوّم، شام و

______________________________ 
 .120الصوارم المهرقه:  -(1)

 167ايمان، ص: 

مرتبه سوّم ايران را ديد، فرمود: »در تمام اين ممالك، 

کند«. اين وعده خداست. هرکس در اسالم پیشرفت مى

کند. لشكريانى که به فتح اين رأس کار باشد، فرقى نمى

ممالك موفّق شده بودند، با اين اعتقاد که پیغمبر 

فرموده کسى که در جبهه جنگ با مشرکین کشته شد، 

است؛ ولى اگر در غیر جبهه مرد، بهشتى مسلّما در بهشت 

بودنش مشكوك است، لذا از همان اوّل مسلمانان عاشق 
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کشته شدن در راه خدا بودند. آنان که ايمان به آخرت 

خواستند که کشته شوند؛ چون داشتند از خدا مى

فرمايد، لذا با اين ايمان به دانستند پیغمبر راست مىمى

ان بلند کردن شعار اسالم: رفتند و تمام همّتشجبهه مى

»ال اله اال اللّه« بود. کسى که چنین است، يقینا پیش 

 برد.مى

 حكايتى شگفت در نبرد نهاوند

در جنگ نهاوند که بر مسلمانان خیلى سخت گذشت، 

رئیس کلّ قشون ايرانى در نهاوند، قلعه محكمى درست 

کرده بود و قشونش را در آن آماده کرده بود. نزديك 

طور معطّل بودند و راهى هم به ماه مسلمانان همینيك 

شوند از کمینگاههاى قلعه آنها قلعه نداشتند تا نزديك مى

دهند. در همان اوان که مسلمانان را هدف قرار مى

طور حیران بودند، دختر رئیس کلّ قشون از اين

بام قلعه چشمش به رئیس لشكر عرب افتاد، جمال پشت

لباخته کرد. يك نفر را پنهانى نزد اين مرد عرب او را د
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او فرستاد و شیفتگى خودش را به او اظهار کرد و گفت: 

»اگر حاضر باشى با من ازدواج کنى، اين قلعه را بدون 

کنم«. معلوم است که سرلشكر خونريزى برايتان فتح مى

خواست لذا پیغام داد البتّه حاضر هستم. عرب از خدا مى

شب ساعت معیّن در آن  اى که شد،پس از معاهده

ساعت که مأمورين معموال خواب هستند و بیدارها هم 

زمینه غافل کردنشان هست، باز کردن درهاى قلعه را 

فراهم نمود. قشون آماده در ساعت معیّن، درب قلعه باز 

 شد بدون اينكه خونى ريخته شود، قلعه را گرفتند.

ر هم دختر آمد نزد رئیس کلّ قوا ... جوان است، دخت

شیفته اوست. خودش را عقب کشید و گفت: »اى دختر! 

به تو قول دادم؛ امّا من بايد ببینم آيا بابت غنايم، تو سهم 

 من

 168ايمان، ص: 

 شوى يا نه؟«.مى
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کند. بدون اذن، حق ندارد اين ايمان است که فتح مى

هیچ مسلمانى تصرّفى در مالى و غنیمتى بكند. دختر 

وصل زحمت کشید، باألخره گفت: بیچاره به آرزوى 

خواستى، چرا از اوّل مرا اغوا کردى؟«. »تو که نمى

ترسم. بیا پاسخ داد به قولم حاضرم امّا من از خدا مى

برم، آنچه خلیفه گفت همراه خودم تو را به مدينه مى

کنم. بدون اينكه به او دست دراز طور عمل مىهمان

با اين دختر بود تا وقتى  روز از نهاوند تا مدينهکند، شبانه

به مدينه رسید. جريان را عرضه داشت. عمر هم گفت: 

»به شرطى که اسالم بپذيرد، او را عقد کن«. اسالم را به 

او عرضه داشت، او هم پذيرفت و گفت: »آرزو دارم 

پیغمبر را ببینم، حاال که او نیست قبرش را به من نشان 

 بده«.

جا ماند. ى کرد. آن روز هماناو را به قبر پیغمبر راهنماي

شب که شد دنبالش آمد که بیا برويم. گفت: »من از 

توانم دل بكنم )اوّل محمّد صلّى اللّه علیه و آله نمى
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عشق مجازى بود حاال عشق حقیقى شده(«. فردا هم 

 خواهیم عقد و ازدواج کنیم«.دنبالش آمد گفت: »مى

استار وقت که خوگفت: »ديگر من محمّدى شدم. آن

خبر بودم امّا حاال ديگر تو شده بودم از محمّد بى

 گذشت«.

ماند. يك هفته يا بیشتر از عمرش نمانده بود جا مىهمان

 میرد.که بر سر قبر پیغمبر هم مى

اطّالعى بگويد اسالم پس اگر يك مورّخ سنّى و يا بى

ايران مرهون عمر است! بدانید دروغ است. وعده خدا 

 و لطف او بود و به حسب ظاهر، ايمان لشكريان بود.

اى که مهم بود، حاضرين به غايبین برسانید ائمّه به نكته

ما سفارش کردند کسى حق ندارد آشكارا به عمر بد 

یّه را بايد رعايت کرد؛ البتّه پیغمبر و قبله و بگويد بلكه تق

 کنیم.کتاب ما يكى است، در نمازشان شرکت مى

 رفیق ايمانى لطفى از هدايت خاصّه
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بحث در هدايت خاصّه الهى بود. الطاف خاصّه و 

 توفیقات و تأيیدات خاصّ الهى

 169ايمان، ص: 

ت براى کسى است که هدايت عامّه الهى را پذيرفته اس

و خواست، خداپرست شود. روى صدق، خواهان تأمین 

آخرت بود. خداوند هم لحظه به لحظه او را يارى 

فرمايد به انواع مختلف؛ گاهى رفیق صاحب يقینى مى

 دارد.رساند و دلش را قوى نگه مىبه او مى

ديگر از الطاف خاصّه الهى نسبت به اهل ايمان چنین 

، نه اينكه زبان يا است که دل انسان ظرف ايمان است

بدن باشد بلكه بدن محلّ ظهور است، ايمان در دل و 

 نفس است.

دل انسان در اثر مشاغل و غفالت و شهوات و آمال و 

شود که آن را »قساوت« آرزوها حالى عارضش مى

خواهى بفهمى به يك مثل توجّه گويند. غفلت را مى

 کن.
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خوه و خواهند زراعت کنند، گاهى رزمینى را که مى

سست است به قسمى که اگر دانه را پاشیدى و مختصر 

کند؛ امّا زمینى است از آبى هم به آن دادى، رشد مى

سنگ، ريشه اين سنگ خیلى پايین رفته، دانه ريختن 

کشد که باد يا روى اين سنگ میسّر نیست. طولى نمى

خواهى برد. اگر چنانچه مىباران آن را از بین مى

ى، بايد اين سنگ را بردارى. اگر زراعت داشته باش

 شود، پس جاى ديگر زراعت کن.نمى

تواند در، دلت اگر با قساوت همراه شد، ديگر ايمان نمى

آنجا کند بلكه ايمان در زبان و چشم است نه دل. بلى 

اگر دل نرم شد، هرچه نرمتر گردد، نور ايمان آنجا بیشتر 

 کند.جا مى

 لزوم پرهیز از قساوت قلب

فرمايد: »واى بر کسانى که دلهايشان رآن مجید مىق

آنان که ياد خدا ديگر در دلشان  261سخت شده است«.

 
261  (1)-\i ... فَ َوْيٌل لِْلقاِسَيِة قُ ُلوبُ ُهْم ِمْن ذِْكِر اللَِّه ...\E  :22زمر. 
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ماند. آرزوها و سرگرمیهاى دنیا اين دل را چنان نمى

سخت کرده است که ديگر ياد خدا در آن قرار 

 گیرد.نمى

خواهد زير بغل عبد را خداى کريم و حكیم که مى

فرمايد که جا بگیرد، کارى مىبگیرد، ايمان در دلش 

قساوتش عالج شود تا ايمان در دل بنده برقرار گردد. 

مقلّب القلوب خداست. براى عالج قساوت که لطف 

 فرمايد گرفتاريها و ناراحتیها برايش پیشمى

______________________________ 
 .22زمر:   ...... فَوَيْلٌ لِلْقاسِیَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ -(1)

 170ايمان، ص: 

آورد تا دلش شكسته گردد مانند همان کلنگى که به مى

زنند تا شكافته شود و بشود در آن تخمى زمین سخت مى

 کاشت.

شود، حاال گیرد، دلت شكسته مىاوالد عزيزت را مى

دفعه تواند ياد خدا در آن قرار بگیرد. مال دارد، يكمى
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گويد: کند، مىاش مىبرد. بیچارهشود، دزد مىگم مى

»خدايا! چه کنم؟«. با دل شكسته رو به درگاه حق 

 کند.آورد. در آن حال چقدر قیمت پیدا مىمى

 سختیها براى اصالح دل و نفس است.انواع ناراحتیها و 

 262چندين روايت رسیده که مضمونش اين است:

خواهد بايد آماده بال باشد؛ هرکس دوستى على را مى

خواهد به دل بیايد، بايد نخست زيرا حبّ على وقتى مى

قساوت از آن بیرون رود، چاره ندارد، بايد نخست از 

قساوت قلب قساوت بیرون رود. تمام خوشیهاى دنیا جز 

دارى، از حبّ على علیه آورد. هر دل قساوتچیزى نمى

السّالم محروم است. از ايمان قلبى محروم است. دلى 

که به واسطه شهوات و خوشیهاى دنیا غافل شده، از 

 قیامت خوف و دلهره ندارد.

اگر ايمان و حبّ على علیه السّالم پیدا شود، غالبا در فقر 

افتد ذران، خیلى کم اتّفاق مىاست، در متمكّنین خوشگ

 
/ 4يت ديگر: من احبّنا اهل البيت فليستعد عدة للبالء) مهان: ( و در روا275/ 18من احبّنا اهل البيت فليستعد للفقر جلبابا) شرح هنج البالغه ابن اىب اْلديد:  -(1)  262

105). 
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دوستى على علیه السّالم و ايمان حقیقى باشد، مگر وقتى 

دل شكستگى برايشان پیش بیايد، ممكن است ايمان و 

محبّتى برايشان پیدا شود. بال، تحفه خداست براى نجات 

از قساوت و غفلت، لذا بال، به مؤمن خیلى نزديك است. 

شود. از هیچ جا که به او گاهى مبتال به اذيّت همسر مى

بیند؛ چنانچه مضمون بال نرسد، از همسرش ناراحتى مى

روايت است. همین يا اللّه! از روى دل شكستگى است 

 کند.که کارش را اصالح مى

 گستره مظلومیّت على علیه السّالم

از على علیه السّالم بگويم و گرفتاريهايش. چقدر دل 

 على لطیف است، تمام، شوق لقاى

______________________________ 
من احبّنا اهل البیت فلیستعد للفقر جلبابا )شرح نهج  -(1)

( و در روايت ديگر: 275/ 18البالغه ابن ابى الحديد: 

 (.105/ 4همان: من احبّنا اهل البیت فلیستعد عدة للبالء )

 171ايمان، ص: 
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اى خداست. مروى است يك نفر از پاى منبر، مظلمه

 داشت و گفت: »يا على علیه السّالم! به دادم برس«.

 حضرت فرمود: »چه شده؟«.

گفت: »ظلمى به من شده است، مالم را فالن کس برده 

 است«.

حضرت فرمود: »اگر به تو يك ظلم شده است، به من به 

گهاى بیابان و قطرات باران ظلم شده است: ما عدد ري

اى، من از اگر تو يك دفعه مظلوم شده 263زلت مظلوما.

ام؛ از بچّگى برادرم عقیل اوّل عمر تاکنون ظلمها ديده

چشمش درد گرفت، فاطمه بنت اسد خواست دوا در 

چشم عقیل کند، ايراد گرفت که بايد اوّل دوا در چشم 

م سالم بود، مادرم ناچار مرا على بكنى، با اينكه چشم

کیست از على علیه  264خوابانید و دوا در چشم من کرد«.

 تر؟ »السّالم على اوّل مظلوم«.السّالم مظلوم

 
 .373/ 28حبار األنوار:  -(1)  263
 .122/ 2مناقب آل اىب طالب:  -(2)  264
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 شعرى در مظلومیّت على علیه السّالم

فلم أر مثل ذاك الیوم 

 يوما
 

و لم أر مثله حقّا 

 265اضیعا

 

عذرى است يا ديگرى از شعرا راجع به غدير خم و 

 پیشامد ظلمى که براى آقا شده است. يك مصرع گفت:

 »فلم أر مثل ذاك الیوم يوما«.

طور پیغمبر »روزى مثل عید غدير نديدم )که حق را اين

 ظاهر کند و اين همه خلق بیعت کنند(«.

ولى مصرع ديگر نیامد. شب در عالم رؤيا آقا امیر 

مؤمنین علیه السّالم را ديد، حضرت فرمود: »بگو: و لم ال

 أر مثله حقّا اضیعا«.

»از اوّل خلقت عالم تا آخر، اين همه حق که پايمال 

 طور پايمال نشده است«.کدام اينشده، هیچ

 
 .151/ 37حبار األنوار:  -(3)  265

http://www.i20.ir/


398    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

______________________________ 
 .373/ 28بحار األنوار:  -(1)

 .122/ 2مناقب آل ابى طالب:  -(2)

 .151/ 37بحار األنوار:  -(3)

 172ايمان، ص: 

 مبارزه با ناکثین، قاسطین و مارقین

راستى ببینید کسى که اوّل مؤمن به خداست، از سنّ 

دوازده سالگى، نماز جماعت پشت سر پیغمبر را ترك 

سال  25نكرد. تمام وجودش را در راه خدا داد. پس از 

ار بودن، در مدّت کمتر از پنج سال، حكومت کن

شكنانى چون طلحه و ظاهرى، گرفتار ناکثین و بیعت

زبیر و سپس با قاسطین و ستمگرانى چون معاويه و 

گفتند على کافر است. اتباعش درگیر شد که مى

وقت با مارقین، دوازده هزار خوارج نمازخوان خر آن

اصحاب خودش،  مقدّس نافهم، مسواك و قرآن به سر، از

گفتند: نماز پشت سر على باطل است. مسجد وقت مىآن
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کردند و نماز ايستاد، اقتدا نمىکوفه که على مى

جماعت على حده براى خودشان درست کردند؛ قشون 

 درست کردند و ...

هاى عمرو عاص چه کرد؟ روزى نبود که على علیه حقّه

السّالم مصیبتى از تضییع حق نداشته باشد. چیزى که دل 

زدند. کند، تهمتهايى بود که به آقا مىرا آزرده مى

تر از آسمانها و زمین، »تهمت« است. بنا به تعبیر سنگین

روايت، معاويه دستور داد شايع کنند على علیه السّالم از 

کند. اين شايعات از ول پیغمبر حديث دروغ نقل مىق

شام به کوفه رسید و پخش گرديد و به گوش آقا على 

ها دارد: »اى معاويه! علیه السّالم رسید. روى منبر ناله

بندم؛ من اوّل واى بر تو! آيا من به پیغمبر دروغ مى

مؤمن به محمّدم. تا نفس آخر، يار محمّد بودم. سرش 

ود که از دنیا رفت. براى چه و به چه در دامن من ب

کم ديدند هرچه بگويند غرضى به او دروغ ببندم؟«. کم

شود. گفتند: على علیه السّالم حتّى نماز هم در شام مى

خواند. تمام، براى اينكه معاويه حكومت بالمنازع نمى
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نصیبش شود. براى اينكه خالفت را از بنى هاشم به بنى 

اى را که همه ناکام و نامراد امیه بگرداند. شكر خد

 مردند.

 173ايمان، ص: 

 گفتار بیستم: درمان قساوت قلب

أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَ ما 

نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ ال يَكُونُوا کَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ 

 266. هِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَفَطالَ عَلَیْ

بحث ما، رسید به موضوع قساوت قلب. اسالم را 

پذيرفتن سهل است؛ امّا جا گرفتن ايمان در دل، حبّ 

خدا و على در دل جا گرفتن بدون نرم شدن قلب و 

خشوع دل، محال است. وقتى قساوت باشد، کجا دل 

گويد خدا؛ ولى گردد. به زبان مىخاشع مى براى على

دلش براى پول خاضع است. بايد زمین مزرعه را نرم 

گیرد و پرورش وقت تخم در آن خوب جا مىبكند آن

 
 .16حديد:  -(1)  266
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کند، ولى اگر سخت باشد، سنگ صاف است و تخم مى

گیرد، لذا بايد اوّل دل نرم شود بعد ايمان در، آنجا نمى

 در، آنجا بگیرد.

شود؟ يكى از طرقش که در ه چه عالج مىقساوت دل ب

قرآن مجید اشاره فرموده است بال، گرفتارى و ناراحتى 

در دنیاست. تا اين بشر به بال گرفتار نشود، دل سختش 

شود. خیلى عجیب است، اگر کسى دقّت کند نرم نمى

اين دل بشرى، خوشیهاى دنیا در آن هر چه بیشتر باشد 

ى از کامیابى در دنیا! از کند. واآن را بیشتر سخت مى

دلش غلظتى  267اينكه هرچه واقع شد مطابق میلش باشد.

 يابد. اين شهوات و مطابق میلها هرچهتازه مى

______________________________ 
 .16حديد:  -(1)

 .7 -6علق:  * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنىکَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغى -(2)

 174ايمان، ص: 

 
267  (2)-\i  ْنساَن لََيْطغى  .7 -6علق:  E\* َأْن َرآُه اْسَتْغىن َكالَّ ِإنَّ اْْلِ
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گردد. برعكس، ناکامیها و تر مىشتر باشد، دل قسىبی

کند. ترش مىزند و شكستهنامراديها پرده را عقب مى

 شود.مالش از کفش برود، بیمار مى

 آزمايشى سخت براى يك مادر

حاجى نورى در دار السّالم نقل نموده است که: 

اى مجلّله بیست شكم زايید و هرکدام پسر امّا »علويّه

کشید، مردند. زحمت مىپیش از رسیدن به دو سال، مى

مرد. پسر بیستم که از شد، مىکه بچّه دو سال مىهمین

کفش رفت، گفت: پروردگارا! حكم با تو است ولى اقلّا 

لطف بفرما و بگذار. در همان وقت  يك پسر براى من

مقام او را در خواب نشانش دادند و به او فهماندند که 

رسى مخصوصا زنها اين مصیبتها تا نیايد به اين مقام نمى

 که با شهوات دنیوى بیشتر سروکار دارند«.

در دل زنها، لباس زيبا و طال و غیره هست، با اين وضع 

 رسد.اگر برود، کجا به آن مقامات مى

 شكسته شدن دل، عامل تعالى انسان
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گويم طالب بال باش بلكه از خدا عافیت بخواه. بلى نمى

اگر خدا بال برايت خواست، اعتراض نكن و بدان 

خواهد بفرمايد. ات مىباشد. لطفى دربارهصالحت مى

خواهد دلت شكسته شود و کثافتها پاك شود. حبّ مى

تا اين بیماريها و زحمتها  خدا و لقاى خدا در دلت بیايد.

شود. بايد از مادّه و اسباب، نیايد، از دنیا دل کنده نمى

دل کنده شود و بگويد: يا اللّه! خودش را بیچاره و 

محتاج خدا ببیند. وقتى حاجت مهمّى دارد چگونه رو 

آورد. هرچه حاجتش بیشتر طول به درگاه خدا مى

دل قساوت بكشد، برايش بهتر است. اگر خداى نكرده 

؛ 268دهدبیاورد، صدها موعظه و اندرز او را تكان نمى

 گويد:چنانچه سعدى مى

با سیه دل چه سود 

 گفتن وعظ
 

نرود میخ آهنین در 

 269سنگ

 

 
268  (1)-\i ... مُثَّ َقَسْت قُ ُلوُبُكْم ِمْن بَ ْعِد ذِلَك َفِهَي َكاْلِْجارَِة أَْو َأَشدُّ َقْسَوًة\E  :74بقره. 
 .166كلّّيات/ سعدى/ گلستان/ باب دّوم در اخالق درويشان:   -(2)  269
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______________________________ 
ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ کَالْحِجارَةِ أَوْ  -(1)

 .74بقره:  أَشَدُّ قَسْوَةً ...

کلّیّات/ سعدى/ گلستان/ باب دوّم در اخالق  -(2)

 .166درويشان: 

 175ايمان، ص: 

واى از دلى که قساوت پیدا کرده باشد! خیلى مواظب 

ار معجزه هم دلت باش. انسان با قساوت دل، زير ب

رود. به مناسبت امروز که نوزدهم ماه مبارك نمى

اى از على علیه السّالم بگويم و رمضان است، معجزه

 قساوتى از يك نفر قسى القلب.

 کیفر سخت جسارت به على علیه السّالم

فرمايد: »روزى مى -اعلى اللّه مقامه -جناب شیخ مفید

کرد رفتم در بازار بغداد نزد شخصى که کتاب حراج مى

و چند کتاب انتخاب کردم تا بخرم. به من گفت: جناب 

شیخ بنشین مطلبى دارم که برايت نافع است. شیخ 
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فرمايد پس از اينكه از کارش فارغ شد، گفت: من و مى

تیم به نام ابو عبد اللّه محدّث. نزد او رفیقم استادى داش

گرفتیم. بعضى از رفتیم و درس حديث و تفسیر مىمى

آمد که کشف از روزها از دهانش مطالبى بیرون مى

کرد. روزى طورى شد که ما بغض على و فاطمه مى

طاقت شديم و گفتیم اگر چنین باشد ديگر ما بى

فت: من از على طور صريح گتوانیم نزد تو بیايیم. بهنمى

 آيد!![ بدم مى]علیه السّالم

خواستم شب که شد من به منزل رفتم. موقعى که مى

بخوابم، خیلى در فكر بودم که عاقبت اين بدبخت شقى 

شود. در خواب جمال محمّد صلّى اللّه علیه و آله چه مى

را ديدم. ديدم به اتّفاق امیر المؤمنین. آقا على علیه 

بر صلّى اللّه علیه و آله عرض کرد: از اين السّالم به پیغم

ام که مرا سب شیخ بپرسید مگر من با او چه کرده

کند؟ رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله با انگشت مى

مبارك به چشم راست او اشاره کرد و فرمود: کور باد 

چشمت اى سب کننده على علیه السّالم! از خواب بیدار 

http://www.i20.ir/


406    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

یقم به او بگويم من چنین شدم و برخاستم بروم نزد رف

آمد. پرسیدم کجا در خواب ديدم. در راه رفیقم هم مى

روى؟ گفت: ديشب در خواب چنین ديدم. همان مى

ماجرايى که من ديده بودم، او هم ديده بود. گفتم: 

خوب حاال که چنین است پس بیا و با هم نزد او برويم 

 ستى.و او را نصیحت کنیم و بگويیم مورد خشم پیغمبر ه

هر دو نزد درب خانه او آمديم و شنیديم صداى ناله 

آيد. زن پشت در خانه آمد و گفتیم با شیخ کار مى

کند. ديشب سالم داريم. گفت: او افتاده است و ناله مى

بود که خوابید وقتى از خواب برخاسته دست بر چشمش 

 [ کورم کرد.گويد: على ]علیه السّالمگذاشته مى

 176ايمان، ص: 

ايم. در را باز کرد و گفتیم: ما براى همین موضوع آمده

نزد او رفتیم. ديديم دست روى چشمش گذاشته است. 

 ايم برايت خیرخواهى کنیم.گفتیم: جناب شیخ ما آمده
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ديشب در خواب اين جريان را ما ديديم که رسول خدا 

صلّى اللّه علیه و آله با انگشت مبارکش اشاره کرد به 

تو، اکنون ببین چه شدى؟ حاال بیا و توبه چشم راست 

[ است )قساوت را مالحظه کن، حق با على ]علیه السّالم

دفعه گفت: اگر على علیه السّالم يك چشم کن( يك

 ديگرم را هم کور کند محال است با او خوب شوم.

از نزد او بیرون آمديم. شب دوّم باز همان جريان را 

ديديم که پیامبر اشاره فرمود به چشم ديگرش. فردا باز 

اش رفتیم و ديديم چشم ديگر او نیز مثل چشم درب خانه

 اولش کور شده است«.

فهمد بیند و آشكارا حق را مىاين شخص معجزه را مى

ويد على علیه رود. هر چه به او بگولى زير بار حق نمى

السّالم ساعت مرگ بر بالین تو خواهد آمد قبول 

ها، آيا آنان در کند؛ مانند ابو جهل و ابو سفیاننمى

دانستند که حقّانیت پیغمبر شكى داشتند؟ ابدا خوب مى

پس تا اين غفلت قلب از بین نرود،  270پیغمبر حق است.
 

270  (1)-\i  ََو َجَحُدوا ِّبا َو اْستَْيَقَنْتها أَنْ ُفُسُهْم ظُْلماً َو ُعُلوًّا فَاْنظُْر َكْيَف كاَن عاِقَبةُ اْلُمْفِسِدين\E  :14ّنل. 
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الم آيد. اگر دل نرم شد چنان به على علیه السّايمان نمى

ورزد که غالم حلقه به گوش على علیه السّالم عشق مى

 شود و با خداى خودش، عجز و انكسارها دارد.مى

چگونه زين العابدين علیه السّالم با خداى خودش عجز 

دل  271ورزد، شیعیانش نیز از اين بندگى بهره دارند.مى

که شكسته شد به خداى خودش نزديك شده، او را 

 گردد.بیند و براى خدايش خاشع مىحاضر و ناظر مى

 حال على علیه السّالم در شب نوزدهم رمضان

على علیه السّالم چه خشوعى داشت؟ مروى است شب 

نوزدهم آقا امیر المؤمنین با اينكه قلب مبارکش چقدر 

نرم و لطیف بود، مع الوصف در اين ايّام خیلى مواظب 

 بود از لحاظ

______________________________ 
وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا فَانْظُرْ  -(1)

 .14نمل:  کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

 
 .(157/ 73[ أين الّله؟ فقال: عند املنكسرة قلوّبم) حبار األنوار: ] عن النىب صّلى الّله عليه و آلهسئل -(2)  271
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[ أين اللّه؟ فقال: سئل ]عن النبى صلّى اللّه علیه و آله -(2)

 (.157/ 73عند المنكسرة قلوبهم )بحار األنوار: 

 177ايمان، ص: 

خوراك؛ شبى مهمان حسن علیه السّالم، شبى مهمان 

حسین علیه السّالم، شبى مهمان زينب علیها السّالم و 

 گردد.خوراکش محدود به سه لقمه مى

گیريد و سه شبى زينب گفت: پدرجان! شما روزه مى

 رسد؟ فرمود:لقمه به کجا مى

خواهم دلم خالى باشد. »عمرم رو به آخر است مى

من خبر داده است در اين دهه آخر، مهمان  پیغمبر به

 272ما هستى«.

تر باشد، عوالم ربوبى در آن بیشتر اثر دل هرچه رقیق

 گويد:گذارد. امّ کلثوم مىمى

 
 .198/ 42األنوار:  حبار -(1)  272
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»شب نوزدهم آقا از سر شب تا صبح دائما استغفار 

 کرد«.مى

در بحار است که حضرت فرمود: »دخترم! پدرت در 

وقت د بوده است امّا هیچها و میدان جنگها زيامهلكه

 273چنین هولى نداشته است«.

کنى. دل ما را قساوت گرفته نگاه دل سخت خودت مى

است؛ امّا دل على علیه السّالم با آن لطافتش متذکّر 

 شود که بايد به لقاى خدا و به جوار حق برود.مى

وزيرى که سلطان را شناخته است، در محضرش 

اند وزيرى در محضر سلطان، عقربى در لرزد. نوشتهمى

کرد. زد امّا ابدا حرکت نمىلباسش بود و به او نیش مى

اندازد. دوباره و سه باره تا باألخره سمّ عقرب او را مى

شود. اينها ادراك عظمت اگر کسى بكند، مؤدّب مى

بینند؛ امّا على علیه اند و بزرگى را در بشرى مىبچّه

 
 .277مهان:  -(2)  273
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خواهد به لقاى حق بیند و مىالسّالم بزرگى خدا را مى

 برود.

عبارت از همین کره خاك و اين  کنیم عالمما خیال مى

داند که همه اينها مشت وضع مادّى است. على مى

خاکى بیش نیستند. همه مقهور حقّند. از هیبت اوست 

 لرزد.که ارکان حمله عرش مى

خیلى دل على علیه السّالم در تپش است. امّ کلثوم 

پرسد مگر چه شده است؟ حضرت فرمود: »ابن عمّم مى

. به او از وضع زمانه شكايت کردم و را در خواب ديدم

فرمود: دعا کن، من هم دعا کردم خدايا! مرا از بین 

ايشان ببر و به شخص بهترى برسان، رسول خدا صلّى 

اللّه علیه و آله فرمود: دعايت مستجاب است، در دهه 

 274رسى«.آخر به من مى

______________________________ 
 .198/ 42بحار األنوار:  -(1)

 
 .) با كمى اختالف(291مهان:  -(3)  274
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 .277همان:  -(2)

 )با کمى اختالف(. 291همان:  -(3)

 178ايمان، ص: 

 ايمانى منشأ تمام مفاسدگفتار بیست و يكم: بى

أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَ ما 

نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ ال يَكُونُوا کَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ 

 275. فَطالَ عَلَیْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ

چیست؟ و آيا قابل اصالح هست يا نه؟ منشأ منشأ فساد 

اى به خداست. تكیهايمانى و بىفساد گفته شد که بى

يگانه راه براى عالج آن »ايمان« است. تمام دردهاى 

اى است. هر تكیهايمانى و بىاجتماع بشرى، از بى

ايمانى است. خرابى دنیا و آخرت، از جنايتى، از بى

 ايمانى است.بى

 
 .16حديد:  -(1)  275
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ا و حیات طیّبه و نهايت امنیّت، در ايمان به سعادت دنی

خواهید الى االبد در خداست. اگر از ساعت مرگ مى

، آن را در ايمان به خدا و روز جزا بیابید. 276امان باشید

ممكن است کسى بگويد: آيا مسلمانان قايل به شهادتین 

 گرفتارند.

جوابش آن است که مكرّر گفتیم اسالم غیر ايمان است. 

م يعنى گفتن شهادتین: ال اله الّا اللّه و محمّد رسول اسال

اللّه. نماز را قبول کند، روزه، زکات، حج و ضروريّات 

شود؛ ولى اسالم را بپذيرد، چنین شخصى مسلمان مى

 اين را که پذيرفت به آنها ايمان قلبى بیاورد،

______________________________ 
 .16حديد:  -(1)

 .262بقره:  فٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ... ال خَوْ -(2)

 179ايمان، ص: 

 نه زبان تنها.

 
276  (2)-\i  ََّل َخْوٌف َعلَْيِهْم َو َّل ُهْم ََيْزَنُون ...\E  :262بقره. 
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خواهد. بهشت حقّ مندى مىبايد باور داشته باشد. عالقه

است. آيا دلت هم طالب آن است يا طالب دنیاست؟ 

خواهد يا جوار على علیه السّالم دلت مقام و منصب مى

مندى دل. محبّت به خدا. اى را؟ ايمان يعنى عالقه

أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ  مسلمان! نرسیده وقتى که ايمان بیاورى:

 .آمَنُوا ...

گويد من زبان بازى و تظاهر، ارزشى ندارد. ظاهرا مى

مسلمانم؛ ولى در دلش عالقه نیست و شاهدش اعمال 

 277اوست.

خواهى بشناسى، نگاه به عملش کن؛ اگر مؤمن را مى

چنانچه عمل کافر، نمودار کفر اوست. ايمان قلبى از 

ت ات اگر به خداست، کردارشود. عالقهعمل ظاهر مى

 دهد.گواهى مى

 ايمان، نشانه صالح و رستگارى

 
 .(46/ 2اّن املؤمن من يرى يقينه ىف عمله و الكافر يرى انكاره ىف عمله) اصول كاىف:  -(1)  277
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اى براى از سوره بقره، قاعده 62قرآن مجید در آيه 

مؤمنین و نشانه صالح و رستگارى مطلق را بیان فرموده 

 278است.

گويى من مؤمن به خدايم و بهشت آى مسلمانى که مى

مال من است! آى کسانى که يهودى هستید و ادّعا 

ى خدا مايیم و حقّ حكومت بر همه کنید اولیامى

 279داريم، يهود که حريص بر دنیايند.

گويید ما طلب. آى نصارى که مىپرست جاهپول

گويند مايیم اوالدهاى خدايیم! آنها هم مغرورند و مى

صابئین، اصناف غیر  280که بهشت ملك طلق ماست

 خداپرستان نیز همچنین.

______________________________ 
انّ المؤمن من يرى يقینه فى عمله و الكافر يرى  -(1)

 (.46/ 2انكاره فى عمله )اصول کافى: 

 
278  (2)-\i َد َرّبِِّْم َو َّل َخْوٌف َعلَْيِهْم َو َّل ُهْم ََيْزَنُونَ َو الصَّابِِئنَي َمْن آَمَن بِاللَِّه َو اْلَيْوِم اْْلِخِر َو َعِمَل صاِْلاً فَ َلُهْم َأْجرُُهْم ِعنْ  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو الَِّذيَن هاُدوا َو النَّصارى\E  :بقره
62. 
279  (3)-\i َحياٍة َو ِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا ... ... لََتِجَدن َُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعلى\E  :96بقره. 
280  (4)-\i ... حَنُْن أَبْناءُ اللَِّه َو َأِحبَّاُؤُه ...\E  :18مائده. 
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وَ  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النَّصارى -(2)

الصَّابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ 

بقره:  هِمْ وَ ال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَأَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّ

62. 

حَیاةٍ وَ مِنَ الَّذِينَ  ... لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى -(3)

 .96بقره:  أَشْرَکُوا ...

 .18مائده:  ... نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ ... -(4)

 180ايمان، ص: 

فرمايد که ايمان به زبان قرآن مجید به همه خطاب مى

آوريد. يهوديان! نصرانیان! صابئین! راه نجات اين است: 

هرکس ايمان قلبى به خدا آورد و دلش با خدا باشد نه 

راى حق خاشع زبان، اگر دل با خدا باشد راستى ب

شود. خودبینى و خودخواهى ديگر در کار نیست. مى

آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ  شود:دل به پروردگار مربوط مى

. ايمان به قیامت بیاورد نسبت به بازخواست و الْآخِرِ*

مسؤولیّت فردايش معتقد باشد، محال است کسى 
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مسؤولیّت آخرت را باور داشته باشد و مرتكب جنايت 

 ود.ش

ايد حضرت سجّاد علیه السّالم سوار بر شتر بود. شنیده

شتر، حضرت را معطّل کرد. امام تازيانه را بلند کرد ولى 

دستش را پايین آورد و فرمود: »لو ال خوف 

ترسم تازيانه را به اين حیوان بزنم ؛ يعنى مى281القصاص«

و فردا از من بازخواست کنند که علىّ بن الحسین! چرا 

را زدى؟ به چه حقّى؛ زيرا هموزن ذرّه به حساب  حیوان

 282آيد.مى

اگر ايمان به قیامت در دلى آمد، محال است از روى 

مگر تصادفا  283... إِلَّا اللَّمَمَ ... اعتنايى از او گناه سربزندبى

وقت پشت سرش سوز و گداز از او گناهى سرزند. آن

ه است، ها براى گناهى که کردها و گريهدارد. ناله

 دارد. رستگارى، مال ايمان است.

 
 .91/ 46حبار األنوار:  -(1)  281
282  (2)-\i  َُو َمْن يَ ْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َشرًّا يَ رَه\E  :8زلزال. 
 .32جنم:  -(3)  283
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خوف و ترس براى مؤمن نیست. اينها مال ايمان است 

 نه اسالم. داستانى بگويم.

 رسوايى ثعلبه به خاطر يك لغزش

در کتاب روضة االنوار، محقّق سبزوارى رحمه اللّه 

 داستانى طوالنى ذکر کرده که خالصه آن چنین است:

رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله »در صدر اسالم و زمان 

توانستند در جبهه جنگ حاضر چون همه مسلمانان نمى

شد، شوند و وضع معیشت اهل و عیالشان مختل مى

رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله عقد برادرى میان هر 

بست تا وقتى يكى دو نفرى که مناسبتى بینشان بود، مى

وضع عیال رود، آن ديگرى مواظب به جبهه جنگ مى

و اداره معیشتش باشد. در غزوه تبوك دو نفر به نام سعید 

 بن عبد الرحمن و ثعلبه انصارى با هم برادر شدند.

______________________________ 
 .91/ 46بحار األنوار:  -(1)

 .8زلزال:  وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ -(2)
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 .32نجم:  -(3)

 181ايمان، ص: 

سعید همراه رسول خدا به جبهه رفت و ثعلبه ماند تا 

دار شود. روزها اداره زندگى خودش و رفیقش را عهده

آمد و از پشت پرده از عیال رفیقش حاجتش دم در مى

کرد. روزى پرسید و احتیاجاتش را تأمین مىرا مى

ناگهان چشم ثعلبه به آن زن رفیقش افتاد و نتوانست 

را کنترل کند دست به سوى او دراز کرد. زن خودش 

عفیفه تا ديد ثعلبه به خیال خیانت افتاده است، به او 

نهیب زد: واى بر تو! برادرت رفته جانش را در راه خدا 

اند، به زن نثار کند و تو به زنش که به دست تو سپرده

 خواهى خیانت کنى؟برادرت مى

شود. اين مى ثعلبه، مؤمن است، تصادفى گناهى مرتكب

اى که زن گفت مانند تیرى بود که به دل ثعلبه جمله

مند است. او را حاضر خورد. ايمان دارد به خدا، عالقه

 بیند.مى
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اگر گناهى کرد از روى غفلت و تصادفى بوده است. 

ثعلبه سر به صحرا گذاشت و در کوههاى مدينه 

 ها دارد.استغفارها، توبه و انابه

رگشت پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله و اجماال پس از ب

يارانش از جنگ، سعید هم به خانه آمد و احوال ثعلبه 

آمد و احتیاجات ما را پرسید. زن گفت: همه روزه مى

کرد تا يك روز قصد خیانت کرد و من او را را رفع مى

ام سر به صحرا نهیب دادم. گريان و ناالن رفت و شنیده

 توبه و انابه است.ها سرگرم گذاشته در کوه

آورد. سعید دنبالش طور بال به سرش مىقصد گناه اين

رفت و ديد در برابر آفتاب سوزان روى سنگهاى داغ، 

گريان و ناالن است. برايش رقّت کرد و گفت برادر! چه 

بر سرت آمده؟ گفت: روسیاهم. گناهم بزرگ است 

 )البتّه قصد گناه کرده بود و گناه کبیره مرتكب نشده

 بود(.
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سعید گفت: برخیز تا خدمت پیغمبر برويم برايت استغفار 

 کند و خدا تو را بیامرزد.

آيم چون گناهكار و رو سیاهم، طور نمىثعلبه گفت: اين

پس اوّل دستم را ببند و سپس مانند برده گريزپا 

 کشان ببر.ريسمانى به گردنم بینداز و مرا کشان

. در اثناى راه هرکس او را با همین وضع به شهر آورد

گردانید. دخترش رو به او رسید، روى برمىبه او مى

آورد و گفت: پدر! اين چه رسوايى است که به بار 

اى؟ گفت: رسوايى گناه است. من روسیاهم، آورده

 گنهكارم. دخترش هم همراهش آمد.

 182ايمان، ص: 

در اين روايت دارد که اين خبر به امیر المؤمنین على 

السّالم رسید، حضرت او را نهیب داد و فرمود: آيا  علیه

رود، دانى کسى که به جبهه جنگ در راه خدا مىنمى

نزد خدا محترم است، آبرو دارد، با زن او چه کردى؟ 

 چه قصد بدى کردى؟
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به خانه پیغمبر رسیدند و به عرض مبارکش رسانیدند که 

خواهد برايش استغفار ثعلبه آمده و گنهكار است، مى

فرمايید. رسول خدا از او گناهش را پرسید، جريانش را 

ذکر کرد؛ چهره مبارك پیغمبر درهم رفت و به او 

 فرمود: برو و نفرمود خدا تو را آمرزيد.

مود: »برگرد، منتظرم خدا چه خالصه، پیغمبر به ثعلبه فر

فرمايد«. گناه بزرگ است؛ چون مخالفت وحى مى

پروردگار عظیم است. ثعلبه دوباره به جايش برگشت و 

ها داشت. ها و گريهدر برابر آفتاب سوزان، ناله

گفت: »پروردگارا! اگر مرا آمرزيدى به پیغمبرت مى

ست آمرزى، آتشى بفرخبر ده مرا بشارت دهد و اگر نمى

 تا مرا بسوزاند«.

اش نازل طولى نكشید که آيه قرآن در پذيرفتن توبه

 284شد.

 پیامبر فرمود: »يا على! ثعلبه کجاست؟«.

 
284  (1)-\i  ُنُ َو الَِّذيَن ِإذا فَ َعُلوا فاِحَشًة َأْو ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم ذََكُروا اللََّه فَاْسَتْغَفُروا ِلُذنُوِّبِْم َو َمْن يَ ْغِفر ما فَ َعُلوا َو ُهْم يَ ْعَلُموَن* أُولِئَك َجزاُؤُهْم َمْغِفرٌَة  وَب ِإَّلَّ اللَُّه َو ملَْ ُيِصرُّوا َعلى الذُّ

 .136 -135آل عمران:  E\ِمْن َرّبِِّْم ...
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 عرض کرد: »در کوههاى مدينه است«.

 پیامبر فرمود: »او را بشارت بده که خدا او را آمرزيد«.

حضرت على علیه السّالم هم آمد و او را بشارت داد و به 

آورد. آن شب در مسجد در نماز عشاى پیغمبر  شهر

شرکت کرد. رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله در نماز 

پس از حمد، سوره تكاثر را تالوت فرمود. آيات 

لرزاند. باألخره دل ترساننده که راستى انسان را مى

شده ثعلبه، تاب شنیدن آيات عذاب را نداشت، صیقلى

ماز، اطرافش جمع شدند و اى زد و افتاد. پس از نصیحه

 او را تكان دادند امّا ديدند او مرده است.

خوش به سعادتش که پس از توبه و پاك شدن، به 

رحمت خدا رفت. دلش به قدرى رقیق شده بود که 

 تاب شنیدن آيه عذاب را ندارد.

______________________________ 
ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُوا اللَّهَ وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ  -(1)

فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ يُصِرُّوا 
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ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ* أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ  عَلى

 .136 -135آل عمران:  رَبِّهِمْ ...

 183ايمان، ص: 

 بخشى کلیسا!اهگن

بخشى کشیشها براى راستى چقدر مسخره است گناه

کند خواهد مىگنهكاران مسیحى! هر کثافتكارى مى

دهد و اقرار به گناه سپس به کلیسا رفته مبلغى پول مى

آمرزد! راستى که کند و جناب کشیش هم او را مىمى

گويند ما اهل وقت مىشیطان چه کرده است. آن

 کنند.دّعاى پوچى مىنجاتیم! چه ا

 وضع مردم پس از ظهور امام زمان علیه السّالم

مندى به خدا و قیامت ايمان به خدا و آخرت عالقه

خواهد. خواهد. باور داشتن بهشت و جهنّم مىمى

... عَمِلَ  بعضیها گويى اين مطالب براى آنها قصّه است و

عملى که براى خدا باشد نه براى شهرت و  صالِحاً ...*
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نشان دادن به خلق. شاهد ايمان، عمل است. اگر ايمان 

وقت دنیا و آخرت درست مراه شد، آنبا عمل صالح ه

باشد. هر فردى بايد شود و در امن و امان مىمى

 خودش را اصالح کند تا اجتماع اصالح شود.

 285خدايا! برسان آن آقايى را که همه را با ايمان کند.

پرستیها را همه را باتقوا کند و اين هوا و هوسها، پول

شوند همه مى 286کنار گذارد. امنیّت حقیقى بیاورد.

شود. تهمت و غیبت، قول الهى. دلها همه خدايى مى

 بدون علم و خیانت، ديگر در کار نیست.

کند. ايمانها زياد حضرت که ظهور کرد، عقلها رشد مى

فهمد که بهشت و جهنّم و صراط، حقّ شود. انسان مىمى

شود به قسمى که است. راستى به اين مطالب مؤمن مى

ختر زيبا، جواهر را از بغداد تا شام در روايت دارد د

 کند.برد و يك نفر به او و جواهراتش نگاه نمىمى

 
 .اين جامع الكلمة على التقوى) دعاى ندبه( -(1)  285
286  (2)-\i  َأُولِئَك ََلُُم اأْلَْمُن َو ُهْم ُمْهَتُدون ...\E  :82انعام. 
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أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَ ما 

نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ ال يَكُونُوا کَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ 

 287. یْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَفَطالَ عَلَ

______________________________ 
 اين جامع الكلمة على التقوى )دعاى ندبه(. -(1)

 .82انعام:  ... أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ -(2)

 .16حديد:  -(3)

 184ايمان، ص: 

 ن عطاى خداستروح ايما

جا که روح ايمان، افاضه خدا و عطاى کالم رسید به اين

ربّ العالمین است. صنع بشر در آن نیست. آنچه صنع 

بشر است و بر او واجب است، آماده کردن خودش 

هست براى تابش نور ايمان. انسان بايد پیكره ايمان را 

درست کند؛ امّا جان ايمان از خداست. واجب است 

 
 .16حديد:  -(3)  287
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ياد گرفتن و عمل کردن؛ امّا فروع دين و واجبات را 

طورى که خشوع و گرويدن دل به پروردگار است به

دائما خدا را حاضر و ناظر ببیند و عبد ذلیل در محضر 

ربّ جلیل باشد. اين ايمان عطاى خداست همان است 

که در اصول کافى از آن به »روح االيمان« تعبیر 

شن و فرمايد. ايمانى که خدا به او بدهد، دل را رومى

 انسان را بیدار کند.

عظمت حق را درك کند، اينها آثار ايمان است. ايمان 

يعنى راستى خدا را به عظمت و خود را به حقارت 

کند، سلطان حقیقى ملك تا ياد حق مى 288شناختن

الملوك آن پروردگار عظیمى که کره زمین با اين 

اش چون ريگى در بیابان است، نسبت وسعت و بزرگى

رينش آن ربّ العالمین که همه صاحبان قدرت به آف

اند و همه چیزشان مال مخلوق اويند، از او پديد آمده

 289لرزد.او و از اوست، از عظمت حق، مى

 
288  (1)-\i  َّذِْكِر اللَِّه ...  تَِلنُي ُجُلوُدُهْم َو قُ ُلوبُ ُهْم ِإىل اللَُّه نَ زََّل َأْحَسَن اْلَِْديِث ِكتاباً ُمَتشاِّباً َمثاِنَ تَ ْقَشِعرُّ ِمْنهُ ُجُلوُد الَِّذيَن خَيَْشْوَن رَب َُّهْم مُث\E  :23زمر. 
289  (2)-\i  ََُّلونَ   َو َعلىا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإذا ذُِكَر اللَّهُ َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهْم َو ِإذا تُِلَيْت َعلَْيِهْم آياتُُه زاَدتْ ُهْم ِإمياناً ِإّن  .2انفال:  E\َرّبِِّْم يَ َتوَكَّ
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اى بشر! افتخار تو مال و صنايع نیست. افتخارت وقتى 

است که با اين حقارتت خداى آفتاب و ماهتاب را 

 بشناسى و با ربّ العالمین آشنايى پیدا کنى.

شناس، شاهد بر بزرگى خودش هست. تو بايد بزرگ

 خالق ماه را بشناسى.

رسد آدمى به جايى 

 که بجز خدا نبیند
 

بنگر که تا چه حد 

 290مكان آدمیّتاست 

 

 ايمان مهاجران به حبشه

 داستانى از ايمان برايتان بگويم:

______________________________ 
اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ کِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ  -(1)

مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِینُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ 

 .23زمر:  ذِکْرِ اللَّهِ ... إِلى

 
 .638كلّّيات/ سعدى/ طّيبات:   -(3)  290
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 وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُکِرَ اللَّهُ -(2)

 رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ إِذا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَ عَلى

 .2انفال: 

 .638کلّیّات/ سعدى/ طیّبات:  -(3)

 185ايمان، ص: 

در اوايل بعثت پیغمبر مسلمانان تا سه سال، عددشان به 

آنها خیلى آزار  رسید و مشرکین مكّه بهچهل نفر مى

رساندند. رسول خدا به امر پروردگار امر کرد برويد مى

جا نمانید. مكّه را ترك کنید. شما بايد و فرار کنید، اين

نماز بخوانید و روزه بگیريد، برويد در جايى که در امان 

باشید. مسلمانان نزد نجاشى امپراتور حبشه رفتند. نجاشى 

بوده؛ امّا خود امپراتور هرچند نصرانیّت در حبشه غالب 

 مرد بزرگ و دانشمندى بوده است.

پیامبر، بزرگتر مسلمانان را در اين سفر جعفر بن ابى 

طالب قرار داد. اين عدّه را فرستاد. مشرکین هم هیأتى 

اعزام کردند به رياست عمرو بن عاص نزد امپراتور 
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حبشه و هدايايى هم برايش فرستادند. مأموريّت اين 

اهش از نجاشى بود که مسلمانان را برگرداند هیأت خو

و از حبشه بیرون کرده تحويل مشرکین دهد. مسلمانان 

که وارد شدند خبر به نجاشى دادند. نجاشى با کمال 

 احترام از آنان پذيرايى کرد.

از آن طرف هم مشرکین قريش، به سرکردگى عمرو 

عاص با هدايا و تحف آمدند و خواهش کردند که 

ان مسلمانان را تحويل ما دهید. اينها کسانى پناهندگ

اند و دين آبا و اجدادى ما هستند که اخاللگرى کرده

 کنند.را مذمّت مى

نجاشى هم مرد دانشمندى است و به گفته آنها فورى 

دهد. گفت: بايد حضورا صحبت کنم. ترتیب اثر نمى

مسلمانان را احضار کرد. جناب جعفر جلو و عدّه مسلمین 

سرش مستقیم نزد امپراتور آمدند بدون اينكه پشت 

 تعظیم يا احترامى براى او کنند.
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عمرو عاص همین مطلب را بهانه کرد و گفت: ديديد 

اين مسلمانان به شما سجده نكردند برخالف مرسوم که 

بايد در حضور امپراتور به خاك بیفتند. او خواست 

اينها با امپراتور را نسبت به مسلمین بدبین کند و گفت: 

 تو هم بدند، نه تنها با ما.

مأمور امپراتور جلو جعفر آمد و گفت: چه شد که 

برخالف مرسوم به سجده نیفتاديد. معموال کسى که 

گرفتار است ناچار است که ظاهرا تملّق بگويد. اگر 

امپراتور اينها را پناه ندهد، خطر دارد؛ امّا ايمان چه 

اند تمام فهمیده کند. پس از چند سال مسلمانى،مى

کارها به دست خداست. جناب جعفر با صداى بلند 

طورى که خود امپراتور هم شنید، فرمود: دين ما اذن به

دهد که براى غیر خدا به خاك بیفتیم. کسى که نمى

 خداشناس

 186ايمان، ص: 
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شد، سروکارش با خداست. کسى که از مخلوق ستايش 

 کند، با خالق سروکار ندارد.مى

مخلوق نزدش بزرگ است؛ چون خالق را نشناخته 

، ديگران در 291است؛ امّا اگر عظمت خدا را دانست

چشمش کوچكند. شیعیان على علیه السّالم و اهل ايمان 

طورند. خدا را به بزرگى شناختند پس غیر حق اين

 آيد.براى آنها ارزشى ندارد. ايمان که آمد، فهم مى

اند، قدر بزرگها خوابیدهسرى به قبرستان بزن. اين

 اند.پا شدهسروپادارها، بىسردارها، بى

رو به گورستان دمى 

 خاموش نشین
 

آن خموشان سخنگو 

 292را ببین

 

 293.... لَمْ يَكُنْ شَیْئاً مَذْکُوراً

 
 .(184عينهم) هنج البالغه فيض اَّلسالم: خ عظم اْلالق ىف أنفسهم فصغر ما دونه ىف أ -(1)  291
 .214مثنوى معنوى/ دفرت سّوم:  -(2)  292
 .1انسان:  -(3)  293
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انسان اگر مقام نزد خدا داشته باشد، سزاوار تكريم است؛ 

چون عظیم را شناخت و سروکار با عظیم پیدا کرد، 

... وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ  شود.خودش عظیم مى

 294.لِلْمُؤْمِنِینَ ...

»اگر روزى کره فرمايد: مؤمن عزيز است که امام مى

يك گل  295ارزد«.زمین يك مؤمن هم بیشتر نباشد، مى

ارزد درخت است که به هزارها خار و شاخه خشن مى

عالم بشريّت، ثمره و گل آن مؤمن است. آنهايى که 

اند، او را حاضر و ناظر راستى خدا را به چشم دل ديده

اى، او را ديدند، اند، با هر موجودى و جنبندهشناخته

 اى، پديد آورنده را ديدند.هر پديده در

به جهان خرّم از آنم 

که جهان خرّم از 

 اوست

 
عاشقم بر همه عالم که 

 296همه عالم از اوست

 
 .8منافقون:  -(4)  294
 .245/ 2اصول كاىف:  -(5)  295
 .633كلّّيات/ سعدى/ طيبات:   -(6)  296
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کند ال اله الّا اللّه، در و ديوار عالم، به هر طرف که رو مى

 297کند.تحمید و تسبیح او مى

______________________________ 
عظم الخالق فى أنفسهم فصغر ما دونه فى أعینهم  -(1)

 (.184)نهج البالغه فیض االسالم: خ 

 .214مثنوى معنوى/ دفتر سوّم:  -(2)

 .1انسان:  -(3)

 .8منافقون:  -(4)

 .245/ 2اصول کافى:  -(5)

 .633کلّیّات/ سعدى/ طیبات:  -(6)

ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ ال تَفْقَهُونَ وَ إِنْ مِنْ شَيْ -(7)

 .44اسراء:  تَسْبِیحَهُمْ

 
297  (7)-\i  ٍْء ِإَّلَّ ُيَسبُِّح حِبَْمِدِه َو لِكْن َّل تَ ْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهمْ َو ِإْن ِمْن َشي\E  :44اسراء. 
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 187ايمان، ص: 

یايد، اسالم قیمت ندارد. جورى بشود که تا ايمان ن

راستى دل به خدا تكیه داشته باشد و بس. همه کارها را 

اش رضا و تسلیم است. اوالد تنها از خدا ببیند که الزمه

را خدا داد، وقتى که خدا گرفت »يحیى و يمیت« هر 

دو خوب است؛ چون کار اوست. عزت و ذلّت، فقر و 

فا از او. جمیع شؤون را از غنا از اوست. مرض از او، ش

او ببیند. دل براى او خاشع باشد، در تپش براى او باشد، 

نه از دنیا و نه از شخص مخلوق. اى مسلمانى که از فقر 

ات و ذلّت، در تپش هستى! بايد مؤمن شوى و دلهره

فقط از خدايت باشد. وقتى موقف روز قیامت را ياد 

 298کنى دلهره پیدا کنى.مى

 اشد که نثار قدم دوست کنمجان چه ب

گذارند که ما اسالم آورديم، »اى پیامبر! بر تو منّت مى

 299بگو اسالمتان را بر من منّت نگذاريد«.

 
298  (1)-\i  ًخَيافُوَن يَ ْوماً كاَن َشرُُّه ُمْسَتِطْيا ...\E  :7دهر. 
299  (2)-\i ... مَيُنُّوَن َعلَْيَك َأْن َأْسَلُموا ُقْل َّل مَتُنُّوا َعَليَّ ِإْسالَمُكْم\E  :17حجرات. 
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دارى، چیز مهمّى نیست. اين اسالم که به زبان اظهار مى

ات را بپذيرد، نمازت را قبول کند. خدا به فضلش روزه

در حالى که نفعش اى. خیال نكن کار مهمّى انجام داده

هم براى خودت است. مالى که خدا به تو داده بود، به 

فقیر دادى، مال خدا بود و خودت هم ملك او و توفیق 

 هم از خدا بود، ديگر منّت کدام است؟

چگونه سر ز خجالت 

 برآورم بر دوست
 

سزا که خدمتى به

 300برنیايد از دستم

 

کشیدند که دادند، آه مىآنان که جان در راه خدا مى

 چیزى نداديم که قابل اين درگاه باشد.

جان چه باشد که 

فداى قدم دوست 

 کنم

 
اين متاعى است که 

 سروپايى داردهر بى

 

 
 .305ديوان حافظ:  -(3)  300
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______________________________ 
 .7دهر:  ... يَخافُونَ يَوْماً کانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیراً -(1)

يَمُنُّونَ عَلَیْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ ال تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْالمَكُمْ  -(2)

 .17حجرات:  ...

 .305ديوان حافظ:  -(3)

 188ايمان، ص: 

هر کدامتان را خدا به ايمان هدايتتان کرد پس اوست 

 301د.که بر شما منّت دار

آن چیزى که ارزش چندانى نداشت، آن اسالم ظاهرى 

گذاريد بر پیغمبر؟ آن چیزى که ارزش بود. منّت مى

اساسى براى آن است و راستى مهم است و آن ايمان 

باشد؛ آن هدايت خاصّه الهى است. خدا بر شما منّت مى

دارد که به سوى ايمان هدايتتان کرد. خدا لطف کند 

 
301  (1)-\i ... مياِن  .17حجرات:  E\... َبِل اللَّهُ مَيُنُّ َعلَْيُكْم َأْن َهداُكْم ِلْْلِ
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وقت مؤمن باللّه ر پیكره اسالم، تو آنروح ايمان بدمد د

 شوى و خشوع دل پیدا کنى.

ايد؟ نه چنین است. در شما به خیالتان به ايمان رسیده

شود. اگر کسى به روح االيمان رسید، عمل ظاهر مى

گردد. برخى ايمان ديگر بشر عادى نیست بلكه عوض مى

اند. رجاء کاذب است. غرور است. به بهشت هم نیاورده

ايمانى که به باغ و ملك دنیا دارد، صد يك آن را به 

خواهد بخرد، چقدر بهشت ندارد. براى باغى که مى

گويد، زحمت کند، از اين و آن تملّق مىتالش مى

کشد، صد يك آن را براى آخرتش ندارد. اگر بهشت مى

دادى براى بهشت؛ امّا را شناخته بودى، جانت را مى

دهد وگرنه از ل خرد باشد، مىحاال موقع انفاق اگر پو

 کند.انفاق خوددارى مى

______________________________ 
 ... بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَیْكُمْ أَنْ هَداکُمْ لِلْإِيمانِ ... -(1)

 .17حجرات: 
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 189ايمان، ص: 

 گفتار بیست و دوّم: تفاوت اسالم و ايمان

أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَ ما 

نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ ال يَكُونُوا کَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ 

 302. ثِیرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَفَطالَ عَلَیْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ کَ

با مراجعه به آيات و روايات، فرق میان »اسالم« و 

 »ايمان« به بیانات مختلف گذشت.

اش طهارت بدن و صحّت معناى عام، فايده»اسالم« به

 نكاح و ارث و حفظ جان و مال است.

اش سعادت ابدى و رسیدن به مقام قرب »ايمان« فايده

 ربّ العالمین است.

 رساند.ايمان است که انسان را به بهشت و فوق بهشت مى

 
 .16حديد:  -(1)  302
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اسالم يعنى پذيرفتن عقايد حقّه: ال اله الّا اللّه محمّد 

رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و واليت آل محمد صلّى 

 اللّه علیه و آله و اقرار به قیامت و ضروريّات دين.

ا زبان بدون ايمان قلبى، اسالم نفع اخروى ندارد، تنه

گويد و با بدن عبادات را انجام است که شهادتین مى

فرمايد: اى مسلمانان! بیايید دهد. قرآن مجید مىمى

ايمان بیاوريد به اين عقايد، مؤمن باشید. اى کسانى که 

 اسالم آورديد! ايمان بیاوريد، نفاق بس است.

نفاق يعنى اقرار به ايمان بكنید ولى دلتان خشوع نداشته 

 . پس از چند سال اسالمباشد

______________________________ 
 .16حديد:  -(1)

 190ايمان، ص: 

 آوردن، آيا نرسیده است وقتى که ايمان بیاوريد.
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ايمان هم مكرّر گفته شد، يعنى خشوع و گروش دل. 

دلت بايد به خداى خودت گروشى داشته باشد. زبانت 

امّا دلت آشنا و مشتاق به  303بگويد: »انّ الجنّة حق«

بهشت گردد، دلت هرجا هست، ايمانت هم همان 

 جاست.

 لزوم ايمان به اهل بیت علیهم السّالم

اندازند. ضرت عبّاس مىگويند: زنها سفره حام مىشنیده

دهند؟ ايمان به حضرت کنند عبادتى انجام مىخیال مى

حسین علیه السّالم پیدا کن، زبان که کافى نیست. دلتان 

آنجا رود که على علیه السّالم هست. جوار اللّه آرزوى 

رسیدن به بهشت و جوار على در دلهايتان بیايد. بايد 

السّالم بیاوريد.  خداپرست شويد. ايمان به زهرا علیها

ايد، آيا شما ايمان به رقّاصه کاباره و ستاره سینما آورده

نرسیده وقتى که ايمان به خدا بیاوريد؛ يعنى چه؟ يعنى 

هرچه محمّد صلّى اللّه علیه و آله گفته، راست است. باور 

پرستى و قلدرى بینید نفسداشته باشید مثل اينكه مى
 

 .287 /85حبار األنوار:  -(1)  303
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خواند براى ا هم که مىمقابل ايمان است. زيارت عاشور

گويد: خواهد. از همان اوّل که مىحاجت دنیايش مى

»السّالم علیك يا ابا عبد اللّه!« در حقیقت سالم به مال و 

آرزويش کرده است. ضمنا منكر توسّل به ائمّه هم براى 

امر دنیوى نیستیم؛ البتّه اثر دارد. خاصیّت دنیوى دارد. 

تو عاشق دنیايى. ولى صحبت ما چیز ديگرى است. 

مؤمن به دنیايى. اگر راستى دانستى بعد از مرگ چه 

عواملى است، دستگاهى است که رسول خدا صلّى اللّه 

 کند.علیه و آله از بهشتیان تعبیر به »ملوك« مى

 کردارمقام عالى براى حمّال درست

فرمود: شبى در عالم واقعه ديدم يكى از اهل معرفت مى

یبى است. پرسیدم اين دستگاه عظیم دستگاه سلطنتى عج

مال کدام سلطان است؟ گفتند: آنكه روى تخت نشسته 

است. گفتم: آيا ممكن است اذن دخول به من بدهد؟ 

 رفتند، پرسیدند و برگشتند و گفتند:
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______________________________ 
 .287/ 85بحار األنوار:  -(1)

 191ايمان، ص: 

او بردند و احترام کرد. گفتم: اجازه داده است. مرا نزد 

 آرزو دارم شما را بشناسم. گفت:

ام. پرسیدم چه شد به اين درجه من حمّال بوده

رسیدى؟ گفت: ملتزم به نماز جماعت بودم و در 

 ام؟ام با خلق، دروغ و خیانتى نكردهمعامله

از قرآن بپذير و اين معانى را ديده شده حساب کن. 

فرمايد: ملك کبیر آنجا هست. بعد از خدا در قرآن مى

مرگ چه حیاتى مؤمن دارد. تمام کره خاك و دنیا را 

فرمايد بازيچه است. خدا در قرآن لهو و لعب تعبیر مى

 متاع غرور است. وهم و خیال است.

ست. آيا وقتش ملك حقیقى پس از مرگ براى مؤمن ا

 نشده که طالب چنین ملك کبیرى شوى؟
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 شترچران باايمان و توفیق شهادت

در بعضى از کتب روايات رسیده: »در زمان رسول خدا، 

شترچرانى بود فقیر. دعوت محمّدى به گوشش رسید، 

دوان خودش را به مدينه رسانید. در شترچران دوان

كنم همان مجلس نخستین گفت: يا رسول اللّه! چ

 مسلمان شوم؟

حضرت فرمود: شهادتین را بگو. بدان که بعد از مرگ، 

عالم آخرت است. دار ثواب و عقاب است. جزاى اعمال 

 و عقايد است.

 پرسید: ديگر چه؟

 حضرت فرمود: بس است.

به بعضى از مسلمانان فرمود: قدرى قرآن يادش بدهید 

اى غزوه به مقدارى که بتواند نماز بخواند. در اين میان

پیش آمد. مسلمانان جمع شدند براى رفتن به جنگ، 
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چوپان هم خواست شرکت کند. خدمت پیغمبر رسید و 

 روى قدمهاى رسول خدا افتاد.

شود مرا به اين سعادت التماس کرد: يا رسول اللّه! مى

برسانى؟ آرزو دارم من هم بروم جزو مسلمین در جهاد 

 آيد.در راه خدا؛ ولى کارى از من نمى

ات مواظبت از شترها و حضرت فرمود: برو تو وظیفه

حیوانات مسلمانان باشد. او رفت و در اين جنگ مسلمین 

 فتح کردند. غنايمى که به دست آوردند، خدمت پیغمبر

 192ايمان، ص: 

آوردند. براى تقسیم غنايم، رسول خدا دستور فرمود 

ضمنا بین کسانى که در جبهه حاضر بودند، تقسیم شود. 

 فرمود: سهم چوپان را هم مساوى ديگران بدهید.

 سهم چوپان را آوردند. پرسید: اينها چیست؟

 گفتند: سهم تو هست.

 ام؟پرسید: مگر من چه کرده
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وا عجبا! چوپان سهم خود را نگرفت و برگشت و گفت: 

يا رسول اللّه! آرزويم اين بود شايد در اين جنگ کشته 

خواهم. اين را مؤمن شوم و به بهشت بروم، من مال نمى

وقت مسلمانى که براى مال دنیا، دينش را گويند. آنمى

 فروشد، ايمانش پول است، نه خدا و آخرت.مى

خواهد کشته شوم رسول اللّه! دلم مى باألخره گفت: يا

روم، جايم در بهشت باشد. دعا وقتى که از اين عالم مى

کنید که خدا شهادت را بهره من فرمايد. حضرت دعا 

 فرمود:

خدايا! اگر اين بنده تو به راستى آرزومند است که به 

فیض شهادت برسد، تو برايش پیش آور. طولى نكشید 

 ان به فیض شهادت رسید«.اى پیش آمد و چوپغزوه

 جوان مؤمن تهیدست و کارى شگفت

اى ديگر از ايمان نقل کنم. در کتاب ابو العالء نمونه

که پايتخت  -کند: »در فتح مدائنمودودى نقل مى

هاى چندين سالطین ايران و مرکز جواهرات و دفینه
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آورى نهايت را جمعغنايم بى -ساله عجم بوده است

دادند. يل شخص و جاى معیّنى مىکردند و تحومى

وقت ديدند جوان تازه مسلمانى، جعبه جواهر نشانى يك

 را آورده که سر بسته بود. آن را نزد مأمور گذاشت.

 مأمور پرسید اين چیست؟

 بینى.که مىگفت: همین

 گفت: داخلش چیست؟

 ام ببینم چیست؟گفت: بازش نكرده

 193ايمان، ص: 

آوردم. خدا نداشتم آن را نمىگفت: اگر ايمان به 

 ايمانم مرا واداشت تا آن را بیاورم.

من جعبه جواهر به دستم هست؛ ولى خدا حاضر است، 

چطور جرأت کنم جعبه را باز کنم. برادرم! بايد اين 

 جواهر بین مسلمانان قسمت گردد.
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جوان چطور ايمان در دلش جا کرده؟ کسى که 

گنج فراوانى به  تهیدست است. نیازمند است. چنین

 دستش بیايد و آن را اصال باز نكند.

 گفت: اسمت چیست؟

 گفت: چكار به اسمم دارى؟ مسلمانى هستم.

گفت: بايد يادداشت کنم. اين خدمتى که کردى، بايد 

 از تو تقدير شود. اعالن شود.

 ها بنويسند.مانند امروز در راديو بگويند و در روزنامه

ر من براى تعريف کردن شما جوان مسلمان گفت: مگ

 اين جعبه را تحويل دادم. اين را گفت و رفت«.

يعنى طرف معامله خداست نه تو و نه ديگرى. مگر من با 

ام. اگر درستكارى من براى مخلوق معامله کرده

کند. من پست همّت خداست، خدا از من تقدير مى

و نیستم که با تو معامله کرده باشم. به يك بارك اللّه! 

آفرين! بسازم. آيا نرسیده وقتى که دور خدا بچرخى و 
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معامله با فانى چه  304از هرچه فانى است، درگذرى؟

هرکه  305فايده؟ جز خدا همه چیز فانى است.

خواهد باشد. هر مخلوقى در هر پست و مقامى مى

باألخره فانى است. معامله با او هم فانى است. ايمان به 

فانى، آوردى يا باقى؟ اگر ايمان به باقى شد، وضع 

کند ايمان دارد، پس اين گردد. ادّعا مىعوض مى

کارها چیست؟ محال است ايمان باشد و زبان تحت تأثیر 

داند حساب عضا کنترل نباشد؛ چون مىنباشد. دست و ا

 در کار است.

 سرفرازى يوسف علیه السّالم و شرمندگى زلیخا

گويند: جناب يوسف وقتى که با زلیخا در اتاق مى

 خلوت قرار گرفت و زلیخا

______________________________ 
 .76انعام:  ... ال أُحِبُّ الْآفِلِینَ -(1)

 
304  (1)-\i  ََّل ُأِحبُّ اْْلِفِلني ...\E  :76انعام. 
305  (2)-\i ... ما ِعْندَُكْم يَ ْنَفُد َو ما ِعْنَد اللَِّه باٍق\E  :96حنل. 
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 .96نحل:  ما عِنْدَکُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ ... -(2)

 194ايمان، ص: 

اش را خواست يوسف را آلوده کند، زلیخا مقنعهمى

 روى چیزى انداخت. زلیخا گفت:

اين بت من است. زشت است جلو خدايم با تو گالويز 

 306شوم.

طور مالحظه بت را پرست، ايمان به بت دارد و اينبت

 بیند.کند. خدا تو را مىىم

بیند که کفر است، ايمان اگر بگويى خدا مرا نمى

بیند ولى چشم ندارى. چطور است که چشم تو مى

شنود، سازنده گوش بیند؟ گوش تو مىدرست کن نمى

 شنود.بیند و مىشود. خدا ته دلت را هم مىنمى

عیال و چنین زن با جمال و جناب يوسف جوان و بى

اه که عاشق او باشد، وسايل هم مجهّز، او را صاحب ج

 
 .370/ 6تفسْي روح اْلنان و روح اْلنان:  -(1)  306
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دارد؟ خشوع براى پروردگار او را نگه چه چیز نگه مى

ايد که خدا هم دارد، لذا يوسف فرار کرد. و شنیدهمى

 تالفیها به او کرد و تهمت زلیخا را از او دفع کرد.

خدا فراموشكار نیست. اگر يك لحظه مالحظه حضور 

وقت ببین ق، خاشع شدى، آنحق کردى؛ يعنى برابر ح

 فرمايد.خدا چگونه شكور است و سپاسگزارى مى

اوّلین تالفى، پاکدامنى يوسف را ظاهر فرمود. بچّه در 

گهواره به سخن درآمد و به پاکدامنى او گواهى 

که اگر پیراهن يوسف از جلو پاره شده، تقصیر  307داد.

خواست با زلیخا گالويز شود، يوسف است؛ چون مى

یراهنش از جلو پاره شده؛ ولى اگر پیراهنش از پشت پ

شود يوسف تقصیرى نداشته، زلیخا پاره شده، معلوم مى

 او را تعقیب کرده است.

 
 .372/ 6تفسْي روح اْلنان و روح اْلنان:  -(2)  307
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عزيز مصر ديد عجیب است بچّه در گهواره که ديگر 

گیرد تا بر علیه کسى گواهى دهد. زلیخاى رشوه نمى

 بدبخت از اين رسوايى پشیمان شد.

گردد از که چه حالى عارض خلق مى واى از قیامت!

جا خجل شدى خدا هم فردا تو را خجلت. اگر همین

 کند.خجل نمى

 تقدير خداوند از بندگان مؤمن

در تفسیر منهج و جاى ديگر هم دارد که يوسف پس از 

 اينكه به سلطنت مصر

______________________________ 
 .370 /6تفسیر روح الجنان و روح الجنان:  -(1)

 .372/ 6تفسیر روح الجنان و روح الجنان:  -(2)

 195ايمان، ص: 

رسید، جبرئیل به صورت بشر نزد او نشسته بود. جوان 

کارگرى در دستگاه يوسف از دور پیدا شد که در 
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کرد. ملك گفت: يوسف! آيا اين آشپزخانه کار مى

 جوان را نشناختى؟

 گفت: نه.

ملك گفت: اين همان بچّه است که آن روز در گهواره 

 شهادت به پاکدامنى تو داد.

د و جوان را احترام کرد و تشكّر يوسف او را احضار کر

کرد. خلعت به او داد. شغلش را نیز خیلى باالتر برد. 

جبرئیل تبسّم کرد و گفت: اى يوسف! مخلوقى در 

گهواره بدون اختیار و استشعار خودش، شهادت به 

طور پاکدامنى تو داد، تو هم مخلوقى هستى و اين

کند. مى کنى، ندانم خدا! با مؤمن چه تالفیهاتالفى مى

کسى که يك عمر بگويد: اشهد ان ال اله الّا اللّه وحده ال 

شريك له، کسى که يك عمر بگويد: سبحان اللّه؛ پاك 

است خداى من. الها واحدا احدا صمدا فردا وترا حیّا 

 قیّوما.

 گفت:کسى که يك عمر مى
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خداوندى چنین 

 بخشنده داريم
 

که با چندين گنه 

 308امیدواريم

 

 کند؟دانم فردا خدا با اين عبد چه مىنمى

______________________________ 
 .720کلیات سعدى/ طیبات:  -(1)

 196ايمان، ص: 

گفتار بیست و سوّم: خشوع و تسلیم دل، اساس ايمان 

 است

وبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَ ما أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُ

نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ ال يَكُونُوا کَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ 

 309. فَطالَ عَلَیْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ

جا که اصل ايمان، خشوع و تسلیم دل کالم رسید به اين

براى خداست. افاضه نور ايمان و يقین از خداست لكن 

 
 .720كليات سعدى/ طيبات:   -(1)  308
 .16حديد:  -(1)  309
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آنچه از طرف بشر است اگر واقع شود، آن نور افاضه 

شود جبر نیست. اگر شخص اسالم را پذيرفت و مى

عقايد حق را قبول کرد و واجبات را انجام و خصوصا 

لت آمادگى براى افاضه نور گناهان را ترك کرد، حا

 شود.در او پیدا مى

شود. آيد و برايش ظاهرتر مىنور ايمان در دلش مى

قبل از اين نور، صنع و مجاز بود و کارهايش مغز نداشت 

لكن پس از آمدن نور ايمان و روشنايى دل، معین الهى 

کند که هرجا باشد، خدايش با فهمد. يقین مىرا مى

بیند خدا او را گر او خدا را نمىاوست. يقین دارد ا

بیند. آن نور اگر در دلى روشن گرديد کامال وضعش مى

رود. قبال معامالتش مغزى از بین مىکند. بىتغییر مى

خواست نسبت به آخرت ضعیف و کم بود، خمس که مى

خواهد ضرر کند. داد؛ مثل اينكه مىبدهد به سختى مى
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نشده که اگر يك درهم امّا تا آن ايمان نیامده، باورش 

 310311.... فَهُوَ يُخْلِفُهُ ... دهدبدهد، خدا عوض مى

______________________________ 
 .16حديد:  -(1)

 .39سبأ:  -(2)

/ 78يرى المغنم مغرما و المغرم مغنما )بحار األنوار:  -(3)

68- 69.) 

 197ايمان، ص: 

 گردد.پس از آمدن ايمان، وضعش دگرگون مى

 پرداخت وجوهات، عالمت ايمان

کند آنچه در راه خدا داد، از انسان غافل خیال مى

هاى گريزد و بهانهکفش رفت، لذا تا بتواند از انفاق مى

آورد: چرا دسترنج خودمان را به ديگران ىمختلف م

بدهیم؟ چون در ذهنش اين است که اگر خمس داد، 
 

 .39سبأ:  -(2)  310
 .(69 -68/ 78يرى املغنم مغرما و املغرم مغنما) حبار األنوار:  -(3)  311
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از کفش رفته است؛ امّا اگر ايمان آمد، شرح صدر پیدا 

کند. خمس که چیزى نیست؛ يك پنجم از زيادتى مى

عايدات سالیانه است. يك سال هرچه خدا به تو داده به 

انواع مخارج، آن  ات صرف کن ازمقدار شأن اجتماعى

پنجم آن را بده. اگر نور وقت هرچه زياده آوردى، يك

بیند و اين دهد کم مىايمان به دل آمد، هرچه هم مى

 بیند.انفاقها را چیزى نمى

 احسان و انفاق امام سجّاد و امام حسین علیهما السّالم

داد، حضرت سجّاد علیه السّالم وقتى به فقیرى چیزى مى

بوسید و در برخى روايات، گاهى را مىدست خودش 

بوسید. وقتى که از او علّت را دست سائل را مى

فرمود: »خدا مگر نه در قرآن مجید پرسیدند، مىمى

و خداست که  312... وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ ... فرمايد:مى

گیرد. ظاهرش دست سائل يا گیرنده ها را مىصدقه

گیرد. اين دست ا مىاست امّا حقیقتش اين است که خد

 
 .104توبه:  -(1)  312
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بوسم که اين خبر با اين متبرّك شد، لذا دستم را مى

 313دست جارى شد«.

وقتى هم سائلى به حسین علیه السّالم رو آورد و 

اش بود از حسین علیه السّالم بهايى که برعهدهخون

خواست، حضرت او را به خانه آورد. از غالم پرسید: 

 »چه مقدار در خانه موجود است؟«.

 گفت: »چهارهزار درهم«.

تمام پولها را آورد و از پشت در )بدون اينكه در را باز 

 کند( به سائل داد. سائل پرسید: »چرا پنهان شديد؟«.

______________________________ 
 .104توبه:  -(1)

 .134/ 96بحار األنوار:  -(2)

 198ايمان، ص: 

 
 .134/ 96حبار األنوار:  -(2)  313
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حضرت فرمود: »نخواستم نگاه به صورتم کنى و خجالت 

خواهم که بیش از اين بكشى، از تو هم معذرت مى

 موجود نبود«.

اعرابى هم گريه کرد و گفت: »حیف است چنین دستى 

زير خاك برود«. مال، مال خداست و عطاى اوست، 

 دهد.عوض هم مى

 احسان و انفاق يك بانوى باايمان

هاى مدينه منوّره، براى نماز عشا از مجلّله اند: زنىنوشته

به مسجد النبى پشت سر پیغمبر حاضر شد. پیغمبر اين آيه 

 را در نماز خواند:

»به درستى که جهنّم وعدگاه اينان است )هرکس با کفر 

مرد، جهنّم جاى اوست( و هفت در و هفت طبقه دارد. 

 314اى درى از درهاى جهنّم است«.براى هر طايفه

ن ايمان دارد. خدمت پیغمبر آمد و گريه زيادى کرد ز

و گفت: »يا رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله! اين آيه 
 

314  (1)-\i  ُْجْزٌء َمْقُسومٌ  َو ِإنَّ َجَهنََّم َلَمْوِعُدُهْم َأمْجَِعنَي* ََلا َسْبَعةُ أَْبواٍب ِلُكلِّ باٍب ِمْنُهم\E :(44 -43) حجر. 

http://www.i20.ir/


460    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

سخت مرا ترسانید و ناراحت کرد، چكنم که اين درهاى 

جهنّم به روى من بسته گردد؟ خودت فرمودى. صدقه 

يا رسول اللّه! از  315سپرى است نگهدارنده از آتش.

ام و ديگر هیچ ندارم دارايى دنیا هفت کنیز خريده

)يعنى دارايیش را داده اين هفت کنیز را خريده است( 

من براى بسته شدن هر درى، کنیزى را در راه خدا 

کنم. يا رسول اللّه! شما اطمینانى به من بدهید آزاد مى

 تا آتش جهنّم مرا نسوزاند«.

ه چیز است جز ترس از عذاب خدا. در دل، ترس از هم

ها اگر ايمان در دل جا کرده بود، با ارتكاب گناه، دلهره

زد و از او خوابش آمد. يك دروغى، او را آتش مىمى

 گرفت.را مى

 ايمان و جدّيّت در انجام نوافل

نويسد: »يكى از بزرگان به مالقاتش در لئالى األخبار مى

 آمدند. حالش مثل مصیبت

 
 .(372/ 9الصدقة جنة من النار) وسائل الشيعه:  -(2)  315
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______________________________ 
وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِینَ* لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ  -(1)

 (.44 -43)حجر:  بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ

 (.372/ 9الصدقة جنة من النار )وسائل الشیعه:  -(2)

 199ايمان، ص: 

ه بشّاش بود. ها بود. برخالف روزهاى ديگر کزده

 اى پیش آمده است؟پرسیدند چه شده؟ آيا حادثه

آمده است! شب فرمود: حادثه و مصیبت سختى پیش

گذشته مانعى برايم پیش آمد که از نماز جماعت عشا باز 

ماندم و نماز عشايم را تنها خواندم و از فضیلت جماعت 

 محروم شدم«.

دارد و داند نماز جماعت چه اثرى ايمان که آمد، مى

 دارد.خدا آن را دوست مى

طورى که از نقص در معامالت دنیوى ناراحت همان

شويم، مؤمن در معامله با خدا چنین است. اگر مى
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مشترى نقدى به دست آمد و نفع سرشارى داشت، تو 

ايراد گرفتى و مشترى رفت و جنس هم پايین آمد، چه 

ود. شقدر ناراحت مىحالى دارى؟ اين در دنیاست اين

عین همین حرف به مراتب باالتر و بیشتر در امر آخرتى 

است. مشترى تو خداست. اگر در عمل مسامحه کردى، 

زنى، آه! که راه خیرى پیش آمد و من تو سرت مى

 مسامحه کردم.

اى را درب خانه هريك از مسلمین يتیم گرسنه يا برهنه

ن گويد: ايمتمكّن ببر و به هرکدامشان پیشنهاد کن، مى

روزها وضع خراب است، بدهكارم، او را نزد فالن 

خواهد او را رد کند؛ چون خیال شخص ببريد. مى

کند هرچه به يتیم داد، ضرر کرده! خدا را باور مى

کرد. در نكرده وگرنه اگر ايمان بود، آن را دنبال مى

کند که ديگر میلى به راه خدا وقتى چیزى را انفاق مى

دادند به زحمت گر به خودش مىو ا 316آن نداشته باشد

پذيرفت؛ چون به آن راغب نبود از بس پست و مى

 
316  (1)-\i ... َو َلْسُتْم بِآِخِذيِه ِإَّلَّ َأْن تُ ْغِمُضوا ِفيِه ...\E  :267بقره. 
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هرگز به حقیقت نیكى  317ارزش هست و حال آنكهبى

داريد و رسید مگر در راه خدا از آنچه دوست مىنمى

مورد رغبت شماست، بدهید. اگر ايمان است بايد از 

 دارى بدهى.آنچه دوست مى

 ايثار امام سجّاد و امام رضا علیهما السّالم

داشت امام زين العابدين علیه السّالم انگور را دوست مى

 هاىاى از میوه)انگور و انار نمونه

______________________________ 
 .267بقره:  ... وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ ... -(1)

آل عمران:  لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ... -(2)

92. 

 200ايمان، ص: 

نوز فراوان نشده بهشتى است( فصل نوبر انگور بود که ه

بود. چند خوشه انگور براى امام آوردند و خواست میل 

 
317  (2)-\i ... بُّوَن  .92آل عمران:  E\َلْن تَنالُوا اْلربَّ َحىتَّ تُ ْنِفُقوا ِمَّا َتُِ
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بفرمايد که ناگاه سائلى مقابل امام آمد. آقا! بالفاصله 

اى از انگور را بخورد، خوشه انگور پیش از آن که دانه

 را به او داد. يكى از اصحاب عرض کرد:

آقا! اين انگور حیف است! براى شما آوردند، نوبر 

 خودتان میل بفرمايید و به سائل پول بدهید. هست،

حضرت فرمود: »از همین جهت که مورد رغبت هست، 

 318دهم«.آن را در راه خدا مى

کردند، اى که پهن مى»حضرت رضا علیه السّالم سفره

پیش از آنكه بخواهد چیزى میل بفرمايد، در بشقاب 

 داشت وجداگانه از هرچه در سفره بود، مقدارى برمى

فرمود: به محتاجى بدهید، نه اينكه نان خشك و مى

.»...319 

غرضم نور ايمان است که خدا بايد بدهد و اگر داد، 

شود. اوّال بايد مسلمان شوى بعد هم شخص عوض مى

مؤمن؛ يعنى اوّل ترك گناه کنى. با گنهكارى، ايمان 
 

 .) با كمى اختالف(350/ 6فروع كاىف:  -(1)  318
 .52/ 4فروع كاىف:  -(2)  319
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شود مگر گناه شود. ايمان با گناه جمع نمىنصیبت نمى

ى که عرض شد وگرنه اگر کسى مقرّ به گناه کم و تصادف

 باشد، دل او جاى نور ايمان نیست.

شود باشد. اگر حبّ دنیا در هر دلى باشد، نور ايمان نمى

خواهى، اوّل بايد سعى کنى مسلمان شوى. ايمان مى

گیرم و عمرى خدايا! عمرى است ماه رمضان روزه مى

خوانم، خدايا! ايمانى که با شوق زندگى است نماز مى

 بايد دل، انس به خدا پیدا بكند. 320بندگى تو باشد.

 ن از ماه رمضانلذّت بردن مؤم

ايد و خودتان در بچّگى ها را ديدهايّام عید نوروز بچّه

جور چقدر خوش بوديد. بايد در ماه رمضانتان اين

باشید. ماه برکت و رحمت. ماهى است که قراءت يك 

 آيه در

______________________________ 
 )با کمى اختالف(. 350/ 6فروع کافى:  -(1)

 
 .اشتاق اىل قربك ىف املشتاقني و ادنو منك دنّو املخلصني) دعاى كميل( -(3)  320
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 .52/ 4 فروع کافى: -(2)

اشتاق الى قربك فى المشتاقین و ادنو منك دنوّ  -(3)

 المخلصین )دعاى کمیل(.

 201ايمان، ص: 

 

آن، ثواب يك ختم قرآن در غیر ماه رمضان دارد. 

 هرکه مهمان خدا شد، نفس کشیدنش ثواب تسبیح دارد.

امام زين العابدين علیه السّالم در دعاى صحیفه و در 

فرمايد: »سالم بر تو اى ماه رمضان وداع ماه مبارك مى

 321که عید دوستان خدايى«.

گیرد لكن با کراهت پنجاه سال است روزه مى

 شود!کند که کى ماه مبارك تمام مىروزشمارى مى

آمد، در کوچكى از خوراکى و لباس زيبا خوشش مى

حاال بايد از مناجات با پروردگار لذّت ببرد. در کودکى 

 
 .(228الّسالم عليك يا عيد اوليائه) صحيفه سّجاديّه:  -(1)  321
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کرد، حاال از عكسهاى جالب و خواندن داستان کیف مى

. حكايتى بگويم و بس بايد از قراءت قرآن کیف کند

 است.

 پايدارى تا پاى مرگ

اى از در تفسیر مجمع و غیر آن ذکر شده که در غزوه

غزوات که پیغمبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله حضور 

داشتند، قرار شد قشون در آن بیابان بماند. براى حفظ 

لشكر از شبیخون دشمن، دو نفر از اصحاب را براى 

د؛ عمّار بن ياسر و ديگرى. لشكر پاسبانى مقرّر فرمو

خوابیدند. اين دو نفر هم شب را قسمت کردند تا 

 هرکدام نصف شب را بیدار بمانند.

عمّار خوابید، رفیقش بیدار است. ايستاد به نماز. رکعت 

اوّل نماز، سوره کهف را شروع کرد. در اثنا يك نفر 

خواست ببیند آيا لشكر کرد و مىيهودى، جاسوسى مى

شود شبیخون بزنند يا نه؟ از ابند يا بیدار؟ و آيا مىخو

دور ديد چیزى مانند ستون است؛ امّا در تاريكى است. 
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فهمد چوب، درخت، يا انسان است. براى امتحان نمى

که ببیند آيا آدم است يا چوب، تیرى به سمت او 

 انداخت. تیر به سینه مبارکش خورد و ابدا تكان نخورد.

برد. يهودى ديد است. لذّت مى انس قراءت قرآن

خبرى نشد. باز شك دارد آيا تیر خورده يا نه؟ تیر دوّم 

کند ولى او تكان را نیز انداخت. تیر سوراخ مى

خورد. تیر سوّم که انداخت با پا اشاره کرد و عمّار نمى

 را بیدار کرد. نماز را فارغ کرد و افتاد.

______________________________ 
 (.228لسّالم علیك يا عید اولیائه )صحیفه سجّاديّه: ا -(1)

 202ايمان، ص: 

عمّار، مسلمانان را بیدار کرد و سروصدا کردند. يهودى 

ملعون فرار کرد. عمّار گفت: »رفیق! چرا همان تیر اوّل 

 که به تو رسید، مرا بیدار نكردى؟«.

داشتم گفت: »به خدا قسم دست از سوره کهف برنمى

ه ترسیدم طورى بر سرم بیايد که نتوانم تو را مگر اينك
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ديگر بیدار کنم. اگر ترس از حمله دشمن به لشكر اسالم 

 322کردم«.نبود، تو را بیدار نمى

دادند. طور به آن اهتمام مىنماز مستحبّى است امّا اين

شود. در تابستان اى مسلمانى که نماز صبح تو قضا مى

اى، ويزيون نشستهشبهاى کوتاه تا ديروقت پاى تل

شوى و باکى هم وقت براى نماز صبح بیدار نمىآن

 نمايى!وقت ادّعاى مسلمانى و ايمان هم مىندارى، آن

 شودنابرده رنج، گنج میسّر نمى

شود. ندانم آيا اين حرفها اگر ايمان آمد وضع عوض مى

 دهد يا نه؟دلها را تكان مى

زنم، آيا نبايد از ايمان هم عمرى گذشته دم از اسالم مى

در دلم خبرى باشد. تا اسالمت محكم نشود، قابلیّت 

 عطاى نور خدا »ايمان« را ندارى.

 
 .230 -229/ 4مستدرك الوسائل:  -(1)  322
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شود«. آن هم تا سعى نكنى: »نابرده رنج، گنج میسّر نمى

دهند؟ به زور چیزى به گنج ايمان، آيا مفت به کسى مى

 دهند.کسى نمى

ها و زاريها چه زحمتها! چه احیا به عبادتها! نالهبزرگان 

داشتند که خدايا! نور ايمانى بده. در دعاى ابى حمزه 

کند. ببینید امام زين العابدين علیه السّالم چه مى

کنى، طورى که براى امر دنیوى ناله و زارى مىهمان

 طور از خدا سرمايه ايمان بخواه.اقلّا همین

ال يوجد الّا من عندك و من اين  »من اين لى الخیر و

 323لى النجاة و ال تستطاع الّا بك«.

______________________________ 
 .230 -229/ 4مستدرك الوسائل:  -(1)

 .39/ 98بحار األنوار:  -(2)

 203ايمان، ص: 

 
 .39/ 98حبار األنوار:  -(2)  323
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 گفتار بیست و چهارم: ايمان، اساس خیر و تعالى انسان

أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَ ما 

نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ ال يَكُونُوا کَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ 

 324. بُهُمْ وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَفَطالَ عَلَیْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُو

»ايمان« اساس هر خیر و مقام و درجه است. اگر ايمان 

شود و پس از مرگ مى 325نباشد، نیاز زندگى حیوانى

هم حسابش معلوم است: کور، کر، گنگ و دست و پا 

 بسته است.

ايمان، حقیقتى است غیر لفظ. ايمان، حقیقت ثابت و 

 هّم و امر انتزاعى و اعتبارى.موجود است، نه تو

کنند؛ نورى است که در حقیقتش را به »نور« تعبیر مى

شود. قلم قدرت، ايمان گردد. متمرکز مىدل ثابت مى

 326کند، لذا محوشدنى نیست.را در دل نقش مى

 
 .16حديد:  -(1)  324
325  (2)-\i  َُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فَ ُهْم َّل يَ ْعِقُلون ...\E  :171بقره. 
326  (3)-\i .. مياَن  .22. جمادله: E\... أُولِئَك َكَتَب ِف قُ ُلوِّبُِم اْْلِ
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در اصول کافى بابى است که آيا ممكن است ايمان کم 

با قلم  شود يا از بین برود؟ تحقیق اين است که اگر

قدرت، ايمان در دلش نقش شده باشد، شیاطین کوچكتر 

بلى  327از آنند که بتوانند به چنین دلى دستبرد بزنند.

 اگر خود شخص در مقام نقص آن برآيد، حرف

______________________________ 
 .16حديد:  -(1)

 .171بقره:  ... صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ ال يَعْقِلُونَ -(2)

 .22. مجادله: ... أُولئِكَ کَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ .. -(3)

 .143بقره:  ... وَ ما کانَ اللَّهُ لِیُضِیعَ إِيمانَكُمْ ... -(4)

 204ايمان، ص: 

نیرويى در  328ديگرى است. تا وقتى تأيیدات الهى باشد،

برابر آن نخواهد بود. نورى است خاموش نشدنى که 

صريح آيه شريفه است. جايش در دل است. ايمان هنوز 

 
327  (4)-\i ... َو ما كاَن اللَّهُ لُِيِضيَع ِإمياَنُكْم ...\E  :143بقره. 
328  (1)-\i ... َُو أَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنه ...\E  :22جمادله. 
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شما مسلمانید امّا آن  329در دلتان جا نگرفته است.

حقیقتى که بايد در دل روشن گردد، هنوز نیامده است. 

ايمان، عطیّه خدايى است. امن الهى است. اين نور را 

 کند.ا روشن مىدر دل، خد

اى، وهم و خیالى او را از خدا باز مثل کوه هیچ حادثه

دارد. تمام خلق يك طرف و اين هم يك طرف، بر نمى

 330ايمان خودش ايستاده است.

 هاى على علیه السّالمخوف از خدا و ناله

من بنده و او خدا. محكم در خانه خدا ايستاده است. 

کند. بوقلمون از صبح تا شب چند دفعه شكل عوض مى

مبادا توهم بوقلمون باشى؛ صبح با خدا، ساعت ديگر با 

نفس و هوى و شیاطین. نه کارى به خدا دارى و نه 

آخرت. اين حال کفر است. آنكه ايمان در دلش جا 

 کند.نند تیر تراشیده مىگرفت، خوف آخرت او را ما

 
329  (2)-\i  ْمياُن ِف قُ ُلوِبُكم ا َيْدُخِل اْْلِ  .14حجرات:  E\... ... قاَلِت اأْلَْعراُب آَمنَّا ُقْل ملَْ تُ ْؤِمُنوا َو لِكْن ُقولُوا َأْسَلْمنا َو َلمَّ
330  (3)-\i  َِكيَنة  .4فتح:  E\ ِف قُ ُلوِب اْلُمْؤِمِننَي لَِيْزداُدوا ِإمياناً َمَع ِإمياهِنِْم ...ُهَو الَِّذي أَنْ َزَل السَّ
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خوف ناله على علیه السّالم را بلند کرده است و من و تو 

وقت خبريم. اگر يك دفعه دل باخبر شد، آنبى

 آورد.فهمى چه بر سرت مىمى

فرمايد: »ترس از عقبات، انسان را مثل باز در روايت مى

ات در روز کند«. به فكر پروندهاش مىمشك خشكیده

چیزى از اعمالت فروگذار نشده  331اى؟ادهقیامت افت

دهند و ات را به دست خودت مىاست. پرونده

انصاف بده آيا ترس از  332گويند: »خودت بخوان«.مى

 گذارد.حساب دارى يا نه؟ سرگرمى دنیا نمى

______________________________ 
 .22مجادله:  ... وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ... -(1)

... قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا  -(2)

 .14حجرات:  أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ ...

 
331  (4)-\i ... َّل يُغاِدُر َصِغْيًَة َو َّل َكِبْيًَة ِإَّلَّ َأْحصاها ...\E   :49كهف. 
332  (5)-\i رَأْ ِكتاَبَك َكفى  .14اسراء:  E\بَِنْفِسَك اْلَيْوَم َعلَْيَك َحِسيباً  اق ْ
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هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِینَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدادُوا  -(3)

 .4ح: فت إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ ...

کهف:  ... ال يُغادِرُ صَغِیرَةً وَ ال کَبِیرَةً إِلَّا أَحْصاها ... -(4)

49. 

اسراء:  بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیباً اقْرَأْ کِتابَكَ کَفى -(5)

14. 

 205ايمان، ص: 

 علّت نزول بال و مصیبت

ايمان، امر ملكوتى معنوى ثابت متحقّقى است، نه صرف 

وهم و فرض است. رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله از 

فرمايد. پس بايد اين دل، دلى آن به »نور« تعبیر مى

 باشد که قابل هدايت باشد.

اگر ايمان نورى است  333... کَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ ...

گیرد، پس بايد دل ر دل جا مىکه از طرف پروردگار د

 
 .22جمادله:  -(1)  333
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نرم باشد تا نور ايمان در آن تأثیر بگذارد؛ امّا اگر مثل 

شود کرد؟ لذا آهن سخت شد، چه نقشى بر آن مى

پروردگار کريم و حكیم به هر قومى و به هر فردى که 

بخواهد، ايمان در دلش روشن کند و نقش بفرمايد، 

لوح را صیقل نمايد. نخست وسايل آن را اوّل فراهم مى

فرمايد. دلهاى بسته زند و بعد ايمان در آن نقش مىمى

کند تا فرمايد. از دنیا مىبه دنیا را با تیر بال نرم مى

 برگردد و بگويد: يا اللّه!

فرستاديم، فرمايد: »در امم سالفه، پیغمبرانى که ما مىمى

فرستاديم؛ قحطى، مرضهاى همراه آمدن آنان، بال مى

فتارى به وسیله دشمن تا تضرّع کنند و به عمومى، گر

سوى ما بیايند« ولى وا اسفاه! خدا بال فرستاد ولى شیطان 

 334آنان را بفريفت و قساوت دلشان نگذاشت.

اگر به سبب دلخوش شدى و مسبّب را فراموش کردى، 

خداى کريم براى اينكه با خدا مأنوس شوى، بال 

 
334  (2)-\i  رَّاِء َلَعلَُّهْم يَ َتَضرَُّعوَن* فَ َلْو َّل ِإْذ جاَءُهْم بَْأُسنا َو َلَقْد أَْرَسْلنا ِإىل ْيطاُن ما كانُوا أَُمٍم ِمْن قَ ْبِلَك فََأَخْذناُهْم بِاْلَبْأساِء َو الضَّ  َتَضرَُّعوا َو لِكْن َقَسْت قُ ُلوبُ ُهْم َو زَيََّن ََلُُم الشَّ

 .43 -42انعام:  E\يَ ْعَمُلونَ 
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ا فرستاد، امّا به فرستد، زلزله الر، قیر و کارزين رمى

 قدرى شما قساوت داشتید که دلتان را تكان نداد.

چرا وقتى بال فرستاديم رو به درگاه ما نیامدند. به قدرى 

دل قساوت پیدا کرده است که دست از اسباب 

آورند تا دل از دارند. اين بالها را برايت پیش مىبرنمى

 سبب بكنى، نه اينكه دنبال سبب نروى.

 فادهنده حقیقىخداوند، ش

گويند: مثالى بزنم؛ مثال شخصى بیمار شده، به او مى

 دکتر حاذقى آمده که با يك

______________________________ 
 .22مجادله:  -(1)

أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْناهُمْ بِالْبَأْساءِ وَ  وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى -(2)

رَّعُونَ* فَلَوْ ال إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَ

 لكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّیْطانُ ما کانُوا يَعْمَلُونَ

 .43 -42انعام: 
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 206ايمان، ص: 

شود و کند. تمام دلش خوش مىنسخه تو را معالجه مى

کند که شافى اوست لذا کند و باور مىبه آن خیال مى

کند. تمام ايمانش رود و التماس و خواهش مىنزد او مى

گیرد. اگر نسخه را گرفت و خوب را اين آقاى دکتر مى

شود. شد، ديگر هیچ، خداى مطلقش آقاى دکتر مى

گويد اگر دکتر است اوست، يك نشیند مىهرجا مى

کند. دلش اصال به ياد شفادهنده تشكّرى هم از خدا نمى

 افتد.نمى

امّا اگر لطف خدا باشد، با همان شوقى که رفت نسخه 

گويد اى خدا مرگش را به کار برد و بدتر شد، مى

بدهد! معلوم شد که کارکن، دکتر نیست، شافى ديگرى 

 است.

شود که يقین دارم گفت: »گاه مىدکتر حاذقى بود مى

رود درد اين است و دوايش هم اين است و مريض مى

بینیم فايده نداده است. برد امّا مىدوا را به کار مى
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گاهى هم در حال شك و حیرت، درست درد را 

دهیم و با هول و ترس، دواى احتیاطى تشخیص نمى

تا خدا چه خواهد و به  بینیم اثر کرده استدهم، مىمى

 آورى؟!چه دوايى اثر دهد«. ايمان به کى مى

مرحوم صدر الحكماء در چهل سال قبل برايم نقل 

کرد: »مريضى را آوردند که واقعا خوب شدنى نبود. مى

اش مرضهاى مختلفى گرفته بود؛ قلبش خراب، معده

خراب و غیره. گفت: من يقین داشتم که فايده ندارد 

 دوا بدهم. گفتم: او را برگردانید.که به او 

توانم نسخه گفتند دوا بده. گفتم: دوا ندارد. من مى

بدهم ولى چه فايده پولتان را هدر ندهید. اصرار 

کردند. پرستارى که همراهش بود، از روى قلدرى 

شود چرا مطب باز گفت: تو که چیزى سرت نمى

کردى؟ آن مرحوم گفت: من هم از روى ناراحتى 

 : برو به او يونجه بده بخورد.گفتم
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پس از چندى، ديدم گوسفند، خیك روغن، پنیر، شیر و 

کره به مطب من آوردند و گفتند مال همان مريض 

 قدر يونجه به او داديم که خوب شد.است. اين

نمايى گفت: راستى متحیّر شدم از قدرتاين مرحوم مى

 پروردگار عالم که هو الشّافى«.

ین از قضا سرکنگب

 صفرا فزود
 

روغن بادام خشكى 

 335نمودمى

 

______________________________ 
 .3مثنوى معنوى/ دفتر اوّل:  -(1)

 207ايمان، ص: 

 راضى بودن به رضاى خدا

اگر پروردگار حكیم کريم، نظر لطفى به بنده داشته 

کند. در باشد، ناکامى و نامرادى را به او متوجّه مى

 
 .3مثنوى معنوى/ دفرت اّول:  -(1)  335
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بیند. با چه زرنگى همه جايش را اش زيان مىمعامله

قدر سرش را به کند. اينمرتبه زيان مىپايد امّا يكمى

 زنند تا بگويد: تا پروردگار من چه خواهد.سنگ مى

چنان روزى  به نادانان

 رساند
 

که صد دانا در او 

 حیران بماند

 

قدر نگو: به قدرتم، به دستم، به مالم ... بگو تا خدا اين

چه مصلحت بداند و چه خواهد. ناکامیهايى که خدا 

دهد، لطف است. تا دل از دنیا کنده شود، از مى

چسبندگى به سبب رها شود، مسبّب را ببیند. تا بیچاره 

بینى، تا ديدى بیچارگى است، بگو بّب را نمىنشوى، مس

 يا اللّه! خانه خدا را رها نكن.

 تحمّل سختیها منشأ هدايت

هنگامى که گوسفند از گلّه کنار گرفت، چوپان مهربان 

زند تا برگردد و به گلّه ملحق شود، او را با سنگ مى

مبادا گرگ، دشمن خونخوارش او را بدرد. سر به کوه 
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و دشت نزند تا طعمه گرگ نشود. اين سنگ زدنها 

ناخوشیها و ضرر کردنها و غیره است، آخرش هم خوب 

تر طول بكشد، برايت بهتر شوى. هرچه زحمت بیشمى

ات براى شفا به خدا باشد نه اينكه غصّه است. تكیه

توانم بازار بروم. خدا تو را بخورى پايم شل شده نمى

ات کند تا بفهمى پايت روزىکند، زمینگیرت مىشل مى

شود؟ پا شدم چه مىداده است. نگويى اگر بىنمى

ات با اوست. . تأمین آتیه336خداى تو ذخیره تو است

قوّت قلبت على علیه السّالم باشد نه پول و زيورآالتت. 

ات غیر خدا نباشد. خالصه، ايمانت فقط به امیدت، تكیه

خدا باشد. ال اله الّا اللّه. اللّه ثقتى. رضیت باللّه ربّا؛ 

خشنود شدم که خدا پروردگارم باشد. فهمیدم هیچ 

گشا، شافى خداست. مشكل آيد،سببى، کارى از او نمى

غنا از او،  337دهنده و گیرنده، آورنده و برنده، خداست.

 فقر از او، عزّت از او و ذلّت از

 
 .يا ذخر من َّل ذخر له) دعاى جوشن كبْي( -(1)  336
337  (2)-\i **َُيِْيي َو مُيِيُت\i\E ... َو رَبَُّك خَيُْلُق ما َيشاءُ َو خَيْتاُر\E  :68قصص. 
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______________________________ 
 يا ذخر من ال ذخر له )دعاى جوشن کبیر(. -(1)

 يُحْیِي وَ يُمِیتُ** وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ... -(2)

 .68صص: ق

 208ايمان، ص: 

»بیدك الخیر؛ تنها خیر به دست تو است نه  338اوست.

ديگرى«. اين معنا را تا شخص اين قدر صدمه نبیند، 

فهمد، لذا هرکس شیعه على علیه السّالم است بايد نمى

آماده بال باشد. قلبى که دنیا در آن است، حبّ على در 

لى علیه خواهى دل به عآيد. اى کسى که مىآن نمى

 شود.السّالم بدهى! بدون بال و مصیبت نمى

فرمايد: »مؤمن اگر سر کوهى تنها زندگى کند، امام مى

 339جا او را بیازارد«.شود که همانکسى پیدا مى

 
338  (1)-\i  ٍَء َقِديرٌ ُكلِّ َشيْ   شاُء بَِيِدَك اْْلَْْيُ إِنََّك َعلى... تُِعزُّ َمْن َتشاُء َو ُتِذلُّ َمْن ت\E  :26آل عمران. 
 .209/ 27؛ حبار األنوار: 250 -249/ 2اصول كاىف:  -(2)  339
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خواهى با على سروکار داشته باشى، با زرق و اگر مى

شود؛ مثال کسى برق دنیا دلت به ساقى کوثر خوش نمى

نمايى به باغى که دارد، آبکه دلش خوش است 

درست کرده و باغچه و وسايل مرتّب و کنار آب نشسته، 

آيا در آن حال اگر کسى اسم کوثر برايش ببرد، چه 

کند، هیچ؛ چون فعال به همین اشتیاقى به آن پیدا مى

وضع دلخوش است؛ امّا اگر ناراحتیها و ناماليمات متوجّه 

دواهاى تلخ را  او باشد، کسالتى پیدا کرده که بايد

مرتّب بخورد، اگر کسى بگويد ان شاء اللّه به حوض 

رسى که يك جامش يك صد هزار مزه کوثر مى

دهد، آن هم به دست على علیه السّالم چقدر دلش مى

شود سر حوض کوثر برسم زند؛ خدايا! کى مىغنج مى

آيد؟ وقتى که به على علیه السّالم؟ کى شوق على مى

گردد. شیعه على بايد خالصه، جمع نمى حبّ دنیا نباشد.

 ناکام باشد. نامرادى در کار است.

هر دلى حبّ خدا 

 دارد، ندارد حبّ دنیا
 

باز سلطان کى نظر بر 

 الشه مردار دارد
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 على علیه السّالم و تحمّل زخم زبانها

مانند خود على علیه السّالم در کره زمین از اوّلین و 

قدر بال به او کس مثل على علیه السّالم اينآخرين، هیچ

نظیر بوده است. از ندادند. از خصايص على بالهاى بى

اوّل تا آخر عمرش اگر حسابش را بكنى، چه 

پیشامدهايى، زخمها و تیرها که مهم بوده. در غزوه احد 

 وقتى که

______________________________ 
... تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیَدِكَ الْخَیْرُ إِنَّكَ  -(1)

 .26آل عمران:  ءٍ قَدِيرٌکُلِّ شَيْ عَلى

 .209/ 27؛ بحار األنوار: 250 -249/ 2اصول کافى:  -(2)

 209ايمان، ص: 

برگشت، نود زخم داشت. رسول خدا وقتى که تشريف 

آورد ديد تمام بدن يكپارچه زخم است. نود زخم بر 
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بدن شوخى نیست. چندين مرتبه از اسب افتاد و خدا او 

را حفظ فرمود. آن روز صداى جبرئیل بلند شد: »ال 

چیزى که بال بود،  340سیف الّا ذو الفقار و ال فتى الّا على«.

هايى که از زبان کردند. صدمهدلش مى خونهايى که به

ديد که اگر کسى بخواهد شرح دهد، منافقین مى

 شود.طوالنى مى

جراحات السنان لها 

 التئام
 

و ال يلتام ما جرح 

 341اللسان

 

شود معالجه کرد، اما زخم زبان، »زخم نیزه را مى

پذير نیست«. وا عجبا! امیر المؤمنین چه بكند؟ التیام

اى ايمان به خدا و رسول ندارند، به بهانه ال بیند عدّهمى

اى خواهند حكومت را قبضه کنند. عدّهاله الّا اللّه مى

به  -که زبان يارى گفتنش ندارد -خوارج چه جسارتها

کردند. ابو سفیان پدر معاويه در آخر عمرش کور مىاو 

 
 .109/ 1مدينة املعاجز:  -(1)  340
 .325/ 7تاج العروس:  -(2)  341
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شده بود. در مجلسى که بنى امیّه حاضر بودند، در زمان 

خالفت عثمان پرسید: »در مجلس کسى نیست که از او 

 بايد پرهیز کرد؟«.

 گفتند: »نه«.

گفت: »اى بنى امیّه! غنیمت شماريد رياست و سلطنت 

 را و مگذاريد به ديگران برسد.

 342انید نه آخرتى است و نه وحیى نازل شده است«.بد

 صبر على علیه السّالم از معجزات اوست

 بهترين تعبیرات آن است که خودش فرمود:

 343»فصبرت و فى العین قذى و فى الحلق شجى«.

سال از عمرش چطور گذشت؟ مبالغه  25دانید على مى

فرمايد؛ مثل کسى که استخوان در گلويش گیر نمى

خورد و ده است، به چه سختى آب و خوراك مىکر

 
 .53/ 9شرح هنج البالغه ابن اىب اْلديد:  -(3)  342
 .361معاّن األخبار:  -(4)  343
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کشد؟ مانند کسى که خار در چشمانش خلیده، نفس مى

 اگر خداى نكرده مختصر خارى در

______________________________ 
 .109/ 1مدينة المعاجز:  -(1)

 .325/ 7تاج العروس:  -(2)

 .53/ 9شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد:  -(3)

 .361معانى األخبار:  -(4)

 210ايمان، ص: 

آيد؟ لذا فرمود: »از چشم تو باشد، چه بر سرت مى

 معجزات على علیه السّالم صبر اوست«.

وگرنه بشر عادى، عاجز است از چنین صبرى، لذا صبح 

 روز نوزدهم ماه رمضان فرمود:
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به پروردگار کعبه سوگند! رستگار  344كعبه؛»فزت و ربّ ال

 شدم«.

شود. شب سمور گذشت و لب تنور باألخره تمام مى

گذشت و غصّه  -لعنه اللّه -گذشت. اوضاع معاويه

خوردنهاى على هم گذشت؛ ولى برد با مؤمن است. 

ايمان رفت. يزيد و بدبخت آن کسى است که بى

ذاب يزيديان چه با خود بردند؟ جز بدبختى و ع

 جاودانى.

أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَ ما 

نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ ال يَكُونُوا کَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ 

 345. فَطالَ عَلَیْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ

 ى و قساوت قلببندوباربى

گفتیم گرفتاريها براى مداواى دل است. امروز 

خواهیم اقسام قساوت قلب و عالج آن را يادآور مى

شويم. حاال که روى اين مقدّمات معلوم شد ايمان 
 

 .2/ 41حبار األنوار:  -(1)  344
 .16حديد:  -(2)  345
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چرخد، اگر رقّت قلب اطراف قساوت و رقّت قلب مى

آيد و اگر قساوت آمد، ديگر ايمانى در آمد، ايمان مى

 امید خیرى به او نیست. ماند.آن نمى

نخست اسباب قساوت قلب را يادآور شويم. مهمترين 

 شود.طور خالصه ذکر مىاسباب آن به

قساوت دل، امر طبیعى نیست. راجع به خلقت نیست. 

شود. آيد قسىّ القلب متولّد نمىبشرى که به دنیا مى

شود، کسب و کارش کسبى است. اگر دلش سخت مى

ست. لحظه به لحظه دل خودش را آن را قسى کرده ا

کند. خدا بشر را قسىّ القلب نیافريده تر مىسخت

به حسب وضع نخستینى، يك نوع آمادگى براى  346بلكه

پذيرش حق دارد؛ چه رسد به اينكه قساوت داشته باشد. 

 شود؛ يعنىاز اوّل هر مولودى بر فطرت آفريده مى

______________________________ 
 .2/ 41ار األنوار: بح -(1)

 
346  (3)-\i ... يُن اْلَقيُِّم  .30روم:  E\... ِفْطَرَت اللَِّه الَِِّت َفَطَر النَّاَس َعلَْيها َّل تَ ْبِديَل ِْلَْلِق اللَِّه ذِلَك الدِّ
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 .16حديد:  -(2)

... فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ  -(3)

 .30روم:  اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَیِّمُ ...

 211ايمان، ص: 

 استعداد پذيرش حق را دارند.

شود که شخصى به مرور ايّام و به حاال ببینیم چطور مى

 کند.تدريج قساوت پیدا مى

بندوبارى، موجب قساوت قلب است. براى رسیدن به بى

بندوبارى باشد. اين شهوات و هوسرانیها که همراه با بى

چرانى مثال در اين جهت، قاعده کلّى بود. چشم

جوان چشم را روز بدون پروا، زن و دختر هرکس، شبانه

بندوبارى در هوسرانى چشم، با رها کرده است. اين بى

کند، اعتنايى، هر دفعه که نگاه شهوتى مىکمال بى

گذارد تا هزاران پرده روى دل اى روى دل مىپرده

گفتند گیرد. اين همان آدمى بود که سال قبل تا مىمى
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اى از قرآن شد، تا آيهيا اللّه! اشك چشمش جارى مى

آورد و ديد تاب نمىتا بچّه يتیمى را مى 347شنید.مى

توانست اشك يتیم را ببیند، امّا حاال کرد. نمىترحّم مى

خورد و باکى ندارد. اين همان مال بچّه يتیم را مى

بندوباريهايش بود که قساوت برايش هوسرانیها و بى

همچنین  348اش همین است،چرانى، نتیجهآورد. چشم

 .است ساير گناهان

 فرجام معصیت در مكان مقدّس

در تفسیر روح البیان نقل کرده است که: »سه برادر 

بودند. برادر بزرگتر ده سال مؤذّن مسجدى بود. در 

گفت. پس از ده سال، برادر دوّمش اين مناره اذان مى

منصب را اشغال کرد. برادر دوّمى هم پس از چند سال 

پیشنهاد کردند. مرد. برادر سوّمى آن منصب را به او 

 گفت: حاضر نیستم.

 دهیم.گفتند: حقوق گزافى به تو مى

 
347  (1)-\i ... ًَو ِإذا تُِلَيْت َعلَْيِهْم آياتُهُ زاَدتْ ُهْم ِإميانا ...\E  :2انفال. 
 .(38/ 104النظر سهم مسموم من سهام ابليس) حبار األنوار:  -(2)  348
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گفت: صد برابرش هم بدهید من حاضر نیستم. پرسیدند: 

 مگر اذان گفتن بد است؟

گفت: نه؛ ولى در مناره و مأذنه من حاضر نیستم اذان 

بگويم. علّتش را از او پرسیدند، گفت: اين مأذنه جايى 

ايمان از دنیا برد؛ برادر بخت مرا بىاست که دو برادر بد

بزرگم ساعت آخر عمرش، خودم بالینش بودم، خواستم 

 سوره يس بخوانم مرا نهیب کرد،

______________________________ 
 .2انفال:  ... وَ إِذا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً ... -(1)

س )بحار األنوار: النظر سهم مسموم من سهام ابلی -(2)

104 /38.) 

 212ايمان، ص: 

 گفت: قرآن چیست؟ برادر دوّمم هم به همین نحو!

به خدا استغاثه کردم که خدايا! اين دو بدبخت سالها 

گفتند، نماز جماعت را ملتزم بودند و در مأذنه اذان مى
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ايمان مردند؟! خدا به من منّت گذاشت چه شد که بى

بزرگم را ديدم که در حال عذاب و در عالم رؤيا برادر 

کنم تا ببینیم چه شد که است. گفتم: تو را رها نمى

ايمان مردى؟ خدا براى اينكه به من بفهماند زبانش بى

رفتیم، چرخ را گويا کرد و گفت: ما، در مأذنه مى

کرديم. زن خورديم و نگاه توى خانه مردم مىمى

دم را مردم، دختر مردم، وضع داخلى و محرمانه مر

کرديم! هر دفعه که اين بدبخت به مناره جستجو مى

گشت، پرده جديدى دلش را رفت و برمىمى

آمده. کرده و پايین مىگرفت. دلش را مسموم مىمى

 شود.عمل رها نمى

خواهى در وقت مىزدى، آنچند سال به دلت تیر مى

اين دل، خشوع براى حق پیدا شود. ساعت مرگ ببین 

چطور خشوع دارى. اين خشوع بايد حاال در تو پیدا 

شود. آن خشوعى که حال مرگ پدر و مادرت به ياد 

 تواند تكان دهد.دارى، چشمش را هم نمى
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د که حاال اسئلك خشوع االيمان. اين خشوع ارزش دار

آن خشوع قهرى  349برايت پیدا شود که اختیارى است.

بندوبار چگونه خشوع و تكوينى، ارزشى ندارد. آدم بى

تواند کند؟ قرآن چنین آدمى را چگونه مىپیدا مى

کند کسى را که هدايت بكند. قرآن هدايت مى

بندوبار را کجا قرآن آدم بى 350بندوبار نباشد.بى

کند، نرود اش اثر نمى. موعظهتواند هدايت کندمى

 میخ آهنین بر سنگ.

 حرامخوارى و قساوت قلب

انسان، هوسش در شكمش است. از هیچ جنايتى به خاطر 

بندوبار است که تا شكم باك ندارد. به قدرى بى

خوراك لذيذى به شكمش برساند، دو روز که 

شود. همّتش گذرد، غلظت و سختى دلش بیشتر مىمى

 گويماين است که شكمش را از طعام لذيذ پر کند نمى

 
 .الّلهم اّن اسئلك خشوع اَّلميان قبل خشوع الذل ىف النار) دعاى سحرهاى ماه مبارك رمضان( -(1)  349
350  (2)-\i  اْلِكتاُب َّل رَْيَب فِيِه ُهدًى لِْلُمتَِّقنيَ ذِلَك\E  :2بقره. 
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______________________________ 
اللّهم انى اسئلك خشوع االيمان قبل خشوع الذل  -(1)

 فى النار )دعاى سحرهاى ماه مبارك رمضان(.

 .2بقره:  ذلِكَ الْكِتابُ ال رَيْبَ فِیهِ هُدىً لِلْمُتَّقِینَ -(2)

 213ايمان، ص: 

حرام است، بخور؛ ولى حرام نخور، پر نخور، اسراف 

 نكن.

انى بكنى، پرستى بكنى، هوسرخواهى شكمتو مى

 وقت در دلت ايمان جا بگیرد.آن

شود که اگر بچّه يتیم را دلت به قدرى سخت مى

 شود.جلويت بكشند، دلت متأثّر نمى

روز عاشورا منظره حسین علیه السّالم و بچّه شیرخوار، 

آور است. هر صاحب دلى قدرى تكان چقدر رقّت

خورد؛ ولى وا عجبا! حسین علیه السّالم طفل مى

 فرمايد:رخوار را آورده مىشی
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شود »اسقوه« عجیب است! از عبارت مقتل فهمیده مى

فرمايد: خواهم، مىنه اينكه من آب را براى خودم مى

بچّه را آب بدهید. خودتان بگیريد اين بچّه را و آبش 

 دهید.

 351وقت فرمود: »قد ملئت بطونكم من الحرام«.آن

ست و ديگر کارى شكمهايتان از خوراك حرام پر شده ا

 براى شما باقى نگذارده است.

 آورد.خالصه، حرامخوارى، قساوت مى

 گناه و ناپاکى دل

فروشى است، آرايش کرده در زنى که فكرش جمال

آيد. هرروزى که اداره، يا مدرسه، يا کوچه و بازار مى

گردد، دلش را آيد و برمىاين زن با اين وضع مى

. آيا ديگر ايمان در دلش گیرداى زيادتر مىپرده

گويد دل پاك باشد حجاب وقت مىماند؟ آنمى

 
 .8/ 45حبار األنوار:  -(1)  351
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کنى، غلیظ و چیست؟! تو اآلن دارى دلت را ناپاك مى

 کنى.شديد مى

خیزد؟ سینماروها! آيا اين فسادها جز از سینماها برمى

جا، جايى است که تو خوش بگذرانى. اى جوان! اين

آرايش کرده  روى، اين همه زنهاىدر اين مرکز مى

خورد، يا ناکام بینى، خواهى نخواهى دلت تكان مىمى

يابى. يا اگر خواستى شوى و ناراحتیهاى خیالى مىمى

به يكى از آنها برسى، چه دردسرهايى دارد؟ و چه 

ناماليماتى را بايد تحمّل کنى؟ اين همه تشويش خاطر 

 گذرانى؟و ناراحت کننده اعصاب براى ساعتى خوش

بندوبارى، موجب قساوت قلب هوسرانى و بىخالصه، 

 شود. ايمان و حبّ خدامى

______________________________ 
 .8/ 45بحار األنوار:  -(1)

 214ايمان، ص: 
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بندوبار شدى، در رشته گیرد. اگر بىديگر در، آنجا نمى

 شوى.اى مىشكم افتادى، برّه

ر رشته کند. اگر افتادى دشهوترانى تو را خوکى مى

بندوبارى، فقط مطلوبت پول شد، از ثروتمندى با بى

هرچه و هرجا، پس از مدّتى، سگى خواهى شد. شواهد 

 مطلب زياد است.

رؤياى حسین علیه السّالم در شب عاشورا. فرمود: »ديدم 

 ور شدند.سگهايى به من حمله

کرد، شمر سگ ابلقى که بیش از ديگران حمله مى

 352بود«.

پرستى باطنشان را سگى کرده طمع جايزه يزيد و پول

 بیند.است که حسین علیه السّالم در خواب آن را مى

 عالج قساوت قلب

 
 .506كلمات اْلمام اْلسني عليه الّسالم:   -(1)  352
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ايمانى، قساوت قلب است. عالج آن به اساس کفر و بى

امورى است که در روايات اهل بیت علیهم السّالم 

هم شود. امروز ارسیده که به تدريج ان شاء اللّه ذکر مى

شود. ياد مرگ. زياد ياد مرگ خودت کن. آن ذکر مى

آيد. کفن نترس. به ياد مرگ بودن، مرگ زودتر نمى

 خودت را آماده کن و مرتّبا به آن نگاه کن.

کند، آماده مروى است از چیزهايى که عمر را دراز مى

روزى اقلّا يك دفعه آن را بنگر کردن کفن است. شبانه

اى بر من مبارك گردان. زنها مقنعهو بگو: خدايا! آن را 

اند، در نماز بپوشند. همچنین که براى کفن آماده کرده

بسته مستحب است به سرش عمامه مرد که هنگام نماز مى

شود. رام بپیچند. اين کار موجب رقّت قلب مى

گردد. اگر بتواند قبرى براى خودش شود، خاشع مىمى

جا تذکّر شود اينآماده کند، بر سر قبر خودش برود، م

 جاى من است، بايد رفت.
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مرتّبا بر سر قبر والدينت برو و ملتفت باش تو هم به 

 زودى نزد آنها خواهى رفت.

دهد. آنهايى که عمده التفات است. مرگ خبر نمى

 سنّشان از تو کمتر بود، رفتند، پس متذکّر باش.

______________________________ 
 .506لحسین علیه السّالم: کلمات اإلمام ا -(1)

 215ايمان، ص: 

 داستان اسكندر و سلطان چین

از کتاب حیوة الحیوان بگويم: اسكندر که شهرها را فتح 

کرد، وقتى به چین رسید و مرکز آن را محاصره مى

کرد، در همان اوقات محاصره که اسكندر در خیمه و 

نى وزرا نزدش بودند، مأمورين دم در ديدند يك نفر چی

ام. برايش گويد از طرف سلطان چین آمدهآمده مى

اذن گرفتند و داخل شد. گفت: پیغامى که سلطان به 

من داده، گفته تنها بايد به اسكندر بگويم. اسكندر امر 
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کرد خلوت کنند. قاصد سلطان آمد و گفت: مرا 

 شناسى؟مى

 اسكندر گفت: نه.

 گفت: من خودم سلطان چین هستم.

چگونه جرأت کردى خودت بیايى؟ آيا  اسكندر گفت:

 نترسیدى؟

ام تو آدم عاقل هستى و آدم عاقل گفت: نه؛ زيرا شنیده

اى با تو نداشتم کند. من که سوء سابقهکار بیهوده نمى

تا بخواهى مرا بكشى؛ امّا براى گرفتن کشور من، کشتن 

من فايده ندارد؛ زيرا قشون فراوان و نايب السلطنه هم 

 اند.و رؤسا آماده هست. وزرا

اسكندر ديد عجب سلطان عاقلى هست. گفت: بسیار 

خوب! ما هم حاضريم با شما صلح کنیم به شرطى که سه 

 سال خراج چین را به ما بدهید، آيا مشكل نیست؟

 افتیم.گفت: چرا، از نظر اقتصادى خیلى عقب مى

http://www.i20.ir/


503    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

اسكندر که مرد بافراست و زرنگى است، گفت: اگر 

 شويد؟را بگیرم ناراحت نمى خراج يك سال

 گفت: چرا.

اسكندر گفت: خراج شش ماه را به ما بدهید و خودت 

تر بهترين کس هستى براى اداره چین، کى از تو عاقل

 و داناتر؟

خالصه با صلح و صفا قرارداد بستند که اسكندر خراج 

 شش ماه چین را بگیرد و برود.

شى دارم، سلطان گفت: جناب اسكندر! از شما خواه

 زشت است که شما به حدود

 216ايمان، ص: 

کشور ما بیايید و ما از شما پذيرايى نكنیم. از شما و همه 

 کنیم که فردا نهار را میهمان ما باشید.قشونتان دعوت مى

اسكندر پذيرفت. فردا که شد، اسكندر خودش و 

قشونش آمدند به همان جايى که براى نهار دعوت شده 
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بودند. سلطان چین خودش سوار شده و قشون فراوانى 

 خیلى بیشتر از لشكر اسكندر به استقبالش رفت.

ابتدا اسكندر وحشت کرد و خیال کرد نیرنگى به او زده 

 است، گفت: به ما خدعه زدى؟

فت: نه. من خواستم قشونم را به تو نشان بدهم تا خیال گ

نكنى ديشب که آمدم سراغت به واسطه عجز بوده است. 

تر هستم؛ ولى ديدم خونريزى من از تو به مراتب مسلّح

اى را هدر دهیم و بد است. آخر براى چه ما جان عدّه

مردم بیچاره را کشتن دهیم. ديشب که آمدم و صلح 

 خونريزى نشود. خواستمکردم مى

 سخنانى بین آنها رد و بدل شد که طوالنى هست.

آخرش که محلّ شاهد من است، با کمال احترام 

اسكندر و وزرايش را پیاده کرد وزراى طرفین جمعند، 

دستگاه ملوکانه، تمام لشكر اسكندر را اطعام کرد؛ ولى 

خصوص اسكندر را جاى معیّن و سفره ويژه قرار داد 

 لطان تنها سر سفره نشستند.اسكندر و س
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اش برلیان دار را نگاه کرد ديد همهاسكندر قاب سرپوش

است. قاب ديگر، همه زمرّد است. قابهاى ديگر از 

جواهرات ديگر؛ جواهراتى که تاکنون نديده بود. 

 فرمايید؟باألخره سلطان چین تعارف کرد: چرا میل نمى

 اسكندر گفت: اينكه خوراك من نیست.

 عجیب است! خوراك شما پس چیست؟ گفت:

 گفت: نان، گندم، برنج، گوشت و ...

کرديم خواهم! ما خیال مىگفت: معذرت مى

جواهرات ناياب خوراك شماست وگرنه شكمى که به 

شود مگر در يونان و روم به دست نان و برنج سیر مى

آيد که اين همه راه به چین تشريف آورديد؟ چه نمى

 را گرفته است؟ ولعى است که شما

 217ايمان، ص: 

اسكندر دانشمند بود و همیشه در رکابش دانشمندان 

شود که اند؛ ولى گاهى تذکّراتى پیدا مىبوده
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کند. اى انسان عاقل، اين دانشمندان را نیز بیدار مى

زنى، مگر چقدر در آنجا همه براى شكم حرص مى

گیرد. اين همه حرص روى هم گذاشتن، حقّ غیر مى

خته کردن، چه را پايمال کردن، در اين شكم اندو

وجوش براى ها برايت دارد. اين همه جنبمسؤولیّت

 کند.پول، دلت را قسى مى

 سفارش على به امام حسن علیهما السّالم

على علیه السّالم در ضمن وصايايش به حسن مجتبى علیه 

 353السّالم فرمود: »دلت را به موعظه نرم کن«.

خاك من تو است که 

 باد شمال
 

به يمین بردش رو مى

 و شمال

بس که در اين خاك 

 ممزّق شده
 

پیكر خوبان بديع 

 الجمال

لو کشف تربة عن 

 بدرهم
 

لم تر اال کدقیق 

 الهالل

 
 .(6/ 1احى قلبك باملوعظة) مدينة املعاجز:  -(1)  353
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زنده دال مرده ندانى 

 که کیست
 

آنكه ندارد به خدا 

 اشتغال

اى که درونت به گنه 

 تیره شد
 

ترسمت آئینه نگیرد 

 354صقال

 

نكند کارت به جايى برسد که آيینه دلت قابل صیقل 

درمان شود. قساوت دلت ديگر زدن نباشد. دردت بى

 عالج نداشته باشد.

گرگ اجل يكايك از 

 برداين گلّه مى
 

وين گله را ببین که 

چه آسوده 

 355چرندمى

 

بیند حیوانى کردى که ديگر عالج نداشته باشد. مى

 شود.رفیقش مرد، باکش نمى

 
 .590 -589كلّّيات سعدى/ ملمعات:   -(2)  354
 .اىديوان اشعار/ اوحدى مراغه -(3)  355
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مرگ رفیقان و بستگانت را به ياد آور، تو هم چنین 

روزى خواهى داشت. ندانم آيا در آن هنگام که بمیرم، 

کسى هست به من تلقین توحید و عقايد حقّه کند و مرا 

 به ياد خدا بیندازد؟

______________________________ 
 (.6/ 1احى قلبك بالموعظة )مدينة المعاجز:  -(1)

 .590 -589کلّیّات سعدى/ ملمعات:  -(2)

 اى.ديوان اشعار/ اوحدى مراغه -(3)

 218ايمان، ص: 

 

کنون هر ساعتى غم 

 بیش دارم
 

که روز واپسین در 

 پیش دارم

در آن ساعت خدايا 

 يارئى ده
 

ز غفلت بنده را 

 بیدارئى ده
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در آن ساعت ز 

 شیطانم نگهدار
 

به لطفت نور ايمانم 

 نگهدار

جانم نماند زان  چو در

 لقا هوش
 

تو در جانم نكن نامت 

 فراموش

 

باز از على بگويم، اين پدر روحانى و طبیب دلها. اى 

دوستانم! دردتان را بگويم دوايتان را هم بگويم تا عالج 

کنید. دردتان گناهانتان و دارويتان طلب آمرزش از 

 356خداوند است.

بند و باريهايتان درد شما گناهانتان است. هوسرانیها و بى

. بايد است. داروى شما نیز طلب آمرزش از خداست

اين تیرگیها را صیقل زد و پاك کرد مخصوصا در اين 

 ماه مبارك رمضان، العفو! العفو! به درگاه خدا کنید.

 
 .(282/ 93داؤكم الّذنوب و دواؤكم اَّلستغفار) حبار األنوار:  -(1)  356
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أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَ ما 

نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ ال يَكُونُوا کَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ 

 357. فَطالَ عَلَیْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ

 الج قساوت قلباستغفار، ع

روز گذشته نتیجه بحث ما اين شد که سبب خرابى دل 

بندوبارى و هوسرانى است. و به تعبیر و قساوت آن، بى

باکى در گناه، کار ندارد ديگر، نه گناه تصادفى بلكه بى

حقّ کسى پايمال شود. آبروى کسى برود. مال ديگرى 

در باك شد، بندوبار و بىقدر که بىتلف شود. همین

ايمانى رسیدن به هدفش، اين مقدّمه قساوت قلب و بى

 است.

حديثى از اصول کافى از امام پنجم حضرت باقر العلوم 

 فرمايد:علیه السّالم يادآورى کنم. حضرت مى

 
 .16حديد:  -(2)  357
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»نیست عبد مؤمنى مگر اينكه دلش روشن است. هنگامى 

که آفريده شده دلش پاك است، تا هنوز گناه نكرده 

 رد، نقطه سیاهى بر دل سفیدش پیداوقتى که گناه ک

______________________________ 
داؤکم الذّنوب و دواؤکم االستغفار )بحار األنوار:  -(1)

93 /282.) 

 .16حديد:  -(2)

 219ايمان، ص: 

گردد؛ ولى اگر شود، اگر توبه کرد، پاك مىمى

گردد کم سیاهى دل زياد مىمداومت بر گناه کرد، کم

شود گیرد و سیاه مىکه تمام دل، زنگ مى به قسمى

گردد(. وقتى که تمام دل را )مانند سنگ، سخت مى

کند بلكه سیاهى گرفت، ديگر موعظه در او اثر نمى

 358کند«.کشد و از او ظهور مىگاهى به کفر مى

 
 .273/ 2اصول كاىف:  -(1)  358
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دارتر براى چیز زيانو نیز از آن حضرت است که: »هیچ

 359دل مانند گناه نیست«.

مسلمانان! از قساوت دل بترسید و گناه نكنید. اگر خداى 

نكرده گناهى پیش آمد، زود با توبه آن را عالج کنید و 

 با استغفار اثر آن را پاك کنید.

 طول آمال و آرزوها و قساوت قلب

امّا غیر از گناه از مكروهات و مباحات، چیزهايى که 

دآورى آورد و در روايات اهل بیت ياقساوت قلب مى

 نمايم:وار ذکر مىشده، فهرست

آورد، »طول از جمله چیزهايى که قساوت قلب مى

آمال و آرزوهايت را زياد نكن  360آمال و آرزوهاست«.

 گردد.دار مىکه دلت قساوت

»طول آمال« چیست؟ آمال يعنى آرزو و میل و 

هاى نفس. آرزوهايى که تا بخواهید به آن خواسته

 
 .268مهان:  -(2)  359
 .(329/ 2اىف: َّل تطّول ىف الّدنيا املك فيقسو قلبك) اصول ك -(3)  360
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هايى پیدا اهد. اگر نفس خواستهخوبرسید، مدّت مى

کرد که زمان زيادى الزم دارد، موجب قساوت قلب 

 گردد.مى

در چنین دلى کى ديگر ايمان و خشوع براى حق 

 آيد؟ هوشش جاى ديگر است.مى

خواند، عادت است، يا صرف خیال، يا اگر نماز هم مى

ترس از عذاب است. عبادت ظاهرى است، نه روى 

راى پروردگار. طول آرزوها هالکش ايمان و خشوع ب

 کرده است.

 طول آمال و تازيانه حجّاج

در کتاب المحاضرات، راغب اصفهانى نقل کرده است 

 که: »شبى حجّاج ملعون،

______________________________ 
 .273/ 2اصول کافى:  -(1)

 .268همان:  -(2)
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ال تطوّل فى الدّنیا املك فیقسو قلبك )اصول  -(3)

 (.329/ 2کافى: 

 220ايمان، ص: 

خواهم در آخر شب، به دو سه نفر مأمورين گفت: مى

شهر گردش کنم و خودم بازرسى و تفتیش نمايم. از 

شدند، دکّانها بسته بود مگر يك دکّان. ديد بازار رد مى

کند. ر مىداخلش چراغ روشن است و صاحب دکّان کا

کند و دوزى مىاز گوشه درب دکّان نگاه کرد ديد پینه

زند و زند. تنها نشسته با خودش بلند حرف مىحرف مى

گويد: تا کى اين طور زندگى کنم؟ اين کار نشد، مى

داد: بلى از فردا بايد فكرى کن. به خودش جواب مى

انداز کنم و آنچه آيد نصفش را پسهر چه به دستم مى

انداز جويى کرده نصفش را که پسکنم صرفهمىکار 

کردم هريك ماه فالن مبلغ و سر يك سال فالن مبلغ. 

کم میلیونر شد. در خیال خود پول را زياد کرد و کم

وقتى که دارايیم به اين حدّ رسید، ديگر بايد باال بزنم و 
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دختر حجّاج را بگیرم و سروسامانى به خود بدهم. او هم 

دهد؛ البتّه دختر حجّاج هم به خیالش ىمنصبى به من م

دوز وقت من ديگر پینهتواند به من فخر بفروشد، آنمى

سابق نیستم. اگر کم و زياد کرد، با اين مشته که در دست 

 کوبم.دارم محكم بر سرش مى

جا که رسید، حجّاج به مأمورين دستور داد او را اين

شیدند و حجّاج بیرون بكشید. بیچاره را از دکّان بیرون ک

شب شروع کرد به او دشنام دادن. مردك در اين نیمه

جا دستور داد پنجاه چكار به دختر من دارى؟ همان

دوز خیالباف بیچاره کتك را تازيانه به او زدند. پینه

خورد ولى معلوم نیست دست از اين آمال و آرزوهاى 

 واهى برداشت يا نه؟«.

 ناکامى در رسیدن به آمال طوالنى

انسان تا وقتى ملك الموت و سیلى قهر الهى را نخورده، 

دارد. خالصه، انسان بافى بر نمىدست از خیال

هايى پیدا کند که نیاز به مدّت داشته باشد، خواسته
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گردد. فكر و خیالش را همّتش امر موهوم دنیوى مى

گیرد. بدانید آمال و آرزوها نهايت ندارد، هرکدام مى

ده شد، بیشترش را خواستار است؛ نظیر که برايش برآور

عطشان و آب شور درياست که هرچه بیشتر بیاشامد، 

 شود. کسى هم که آرزوهاى مادّى پیداتر مىتشنه

 221ايمان، ص: 

کرد، به هرچه هم که رسید خواسته ديگرى سر 

گذراند. ها مىآورد و عمرش را به همین خواستهبرمى

رگ بپرس آيا به از هريك از اهل دنیا هنگام م

گويد به صد يك آن نیز هايت رسیدى؟ مىخواسته

 نرسیدم.

هرکسى طالب دنیا شد، ناکام خواهد بود. آرزوها حدّ 

آخرى ندارد. از آن میلیاردر گرفته تا آن گدا. از رئیس 

کلّ بگیر تا فرّاش. در هر مقامى، هرکس طالب 

هد ها و هوسها باشد، بدانید ناکام مرده و خواخواسته

رسد. در اين دوره مرد. آنچه خواسته به هزاريكش نمى
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خیلى عجیب شده! آمال و آرزوها به قدرى زياد شده 

است مثل اينكه همین جا بايد بماند. شايد يك مرتبه 

کند. خصوصا نفس رفت و برنگشت. اين خیال را نمى

پیشرفت هم داشته باشد، پول فراوان و  -نعوذ باللّه -اگر

هم باشد، آيا ديگر براى چنین شخصى،  جوانى و نیرو

 ماند؟قلب مى

 خانمانعابد بى

روايتى راجع به طول آرزو برايتان بخوانم. در لئالى 

کند: »پیغمبرى در سیاحتش رسید به األخبار نقل مى

راهبى که در دامنه کوهى سرگرم عبادت است و 

 سروسامانى ندارد.

ى گرماى اى براى زمستان و آسايشگاهى براخانه

جا هستى؟ تابستانش ندارد. پرسید: چقدر است که اين

 جا هستم.گفت: سالهاست که اين

اى تهیّه پرسید: چطور براى حفظ از سرما و گرما خانه

 نكردى؟
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روم پس آيد، در اين غار مىگفت: هنگامى که باران مى

 خواهم؟خانه براى چه مى

خواهم براى چه؟ من که عمرى در دنیا ندارم، خانه مى

چند سال قبل، پیغمبرى را ديدم پرسیدم: چقدر در دنیا 

 مانم؟مى

کنى. آخر هفتصد گفت: هفتصد سال بیشتر عمر نمى

 سال هم عمر است که من براى آن خانه بسازم؟

آيد در آخر الزمان وقتى که بشر در پیغمبر گفت: مى

رسد و لكن ساختمانها به صد سال نمىآن زمان عمرش 

 کند.کاريها مىاز آهن و سنگ و محكم

عابد گفت: اگر من عمرم صد سال بود، همان را به يك 

 کردم«.سجده تمام مى

 222ايمان، ص: 

افتیم رويم و در اين خیالها نمىالبتّه ما در اين فكرها نمى

 که مگر عمر چقدر است؟
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کند که میزان ور و کر مىبه قدرى آمال و آرزوها ک

عمر هم از کف رفته است. حاال که همان فرمايش پیغمبر 

است که فرمود: »بیشتر عمر امّت من بین شصت تا هفتاد 

 361است«.

اگر کسى به شصت رسید، بداند در مرز مرگ رسیده 

است پیرمرد شصت ساله چه هوسرانیها و حرصها، آرزوها 

ن داشت دلش ها دارد. اگر يك میلیوو خواسته

 362خواهد ده میلیون شود.مى

تا جوان بود، اگر قوم و خويشش ناراحت بود، او هم 

کرد؛ ولى حاال میلیونر و پیر شد و کمكى مىمتأثر مى

ترسم گويد: مىکند و مىشده ديگر هیچ کمكى نمى

کم شود. عمر که زياد شد، اخالقیّات انسان نیز عوض 

 شود.مى

حكايت اسامة بن زيد و سخن رسول خدا صلّى اللّه علیه 

 و آله

 
 .(677/ 15) اكثر( اعمار اّمىت ما بني الستني اىل السبعني) كنز العّمال: -(1)  361
 .(22/ 73يشيب ابن آدم و يشّب فيه خصلتان اْلرص و طول األمل) حبار األنوار:  -(2)  362
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حديث ديگرى از بحار األنوار نقل کنم تا به تربیت 

 اسالمى بیشتر وارد شويم:

اسامة بن زيد کنیزى خريد تا به مدّت دو ماه پولش را 

کنى، حرصهايى بپردازد. معامالت نسیه مدّت دار که مى

کشى؟ اين ، چرا چك مىزنى. تو که محل ندارىکه مى

 برخالف دستورات اسالم است.

اين خبر به گوش پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله رسید. 

اسامه  363حضرت فرمود: »ان اسامة لطويل االمل؛

شود خیال مردن صاحب طول آرزو است«. معلوم مى

گويم خواهى تا دو ماه ديگر بمانى؛ البتّه نمىندارى، مى

شايد مردى. سعى کن وقتى که معامله نكنید؛ ولى 

میرى بدهكار نباشى. از شكمت بگیر، از وضع ماديت مى

بگیر. کمتر تجمّل داشته باش. منتظر نباش که وارث، 

کنى. براى چه؟ تا جا قرض مىبدهى تو را بپردازد. بى

 بتوانى زير بار قرض نرو و مرگ را فراموش نكن.

 
 .166/ 73حبار األنوار:  -(3)  363
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______________________________ 
کثر( اعمار امّتى ما بین الستین الى السبعین )کنز )ا -(1)

 (.677/ 15العمّال: 

يشیب ابن آدم و يشبّ فیه خصلتان الحرص و طول  -(2)

 (.22/ 73األمل )بحار األنوار: 

 .166/ 73بحار األنوار:  -(3)

 223ايمان، ص: 

 مرگ از ديدگاه رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله

گذارم که اى در دهان نمى: »لقمهفرمايدپیغمبرتان مى

 امید فرو بردنش را داشته باشم«.

يعنى شايد اجل مهلت نداد اين لقمه پايین رود. رسول 

قدر نزديك خدا صلّى اللّه علیه و آله مرگ را اين

بیند. تو که امّت اين پیغمبر هستى، آيا نبايد بويى از مى

 اين رويّه در تو باشد.
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به  364فرمايد:علیه السّالم وصیّت مىآقا امیر المؤمنین 

کنم آى شیعیان و دوستان على علیه شما سفارش مى

السّالم بیايید و به اين سفارشنامه على علیه السّالم عمل 

کنید. زياد ياد مرگ خودت بكن، از در خانه که بیرون 

 روى، امید نداشته باش برگردى.مى

تى به عمرت چه بسیار کسانى که رفتند و برنگشتند. راس

اطمینان نداشته باش. شايد فردايى نداشته باشى. موقعى 

خوابى، امید بیدار شدن نداشته باش. شايد در که مى

غفلت خودتان را از مرگ کم  365خواب اجلت رسید.

کنید، تا دل نرم گردد. در دل نرم، خشوع حق پیدا 

شود. البتّه تا دل نرم نگردد، خشوع براى حق در آن مى

شود. »مؤمنین کسانى هستند که نرم و آرام پیدا نمى

 ذکر موت، دل آنان را نرم کرده است. 366هستند«.

 مرگ از ديدگاه امام باقر علیه السّالم

 
 .(188الغه صبحى صاحل: خ اوصيكم بذكر املوت و اقالل الغفلة عنه) هنج الب -(1)  364
365  (2)-\i َعلَْيَها اْلَمْوَت ... ... َو الَِِّت مَلْ مَتُْت ِف َمناِمها فَ ُيْمِسُك الَِِّت َقضى\E  :42زمر. 
 .(234/ 2املؤمنون هينون لينون) اصول كاىف:  -(3)  366
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نفر از امام باقر علیه السّالم پول خواست. حضرت  يك

 فرمود: »نقد ندارم«.

 گفت: »بدهى دارم. گرفتارم. به شما پناهنده شدم«.

حضرت فرمود: »نقد نیست لكن جنسى است که در راه 

 کنم«.رسد. اگر رسید، از وجه آن، دين تو را ادا مىمى

 گفت: »آقا! پس قول بدهید«.

به عمرم اطمینان ندارم، چگونه به  حضرت فرمود: »من

 تو قول دهم که

______________________________ 
اوصیكم بذکر الموت و اقالل الغفلة عنه )نهج  -(1)

 (.188البالغه صبحى صالح: خ 

 ... وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَیُمْسِكُ الَّتِي قَضى -(2)

 .42زمر:  عَلَیْهَا الْمَوْتَ ...

 (.234/ 2المؤمنون هینون لینون )اصول کافى:  -(3)
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 224ايمان، ص: 

 کنم؟«.ات را ادا مىبدهى

ابن سعد است که آرزوى ملك رى دارد و حاضر است 

هى، حسین علیه السّالم را براى رسیدن به اين خیال وا

گويد: »اگر جهنّمى هم باشد، توبه نیز بكشد. مى

 کنیم. فعال به حكومت رى برسم«.مى

دهد شايد مرگت رسید. شايد نشد. اين احتمال نمى

کند. بسیارى از رؤساى لشكر به همین قسم خیال را نمى

 خیالها آمدند و شكر خدا را که همه ناکام و نامراد شدند.

 225مان، ص: اي

گفتار بیست و پنجم: پرخورى، پرخوابى و پرگويى، 

 عوامل قساوت قلب

http://www.i20.ir/


525    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَ ما 

نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ ال يَكُونُوا کَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ 

 367. لْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَفَطالَ عَلَیْهِمُ ا

خشوع قلب براى حق و ايمان به حق وقتى است که 

شخص از مرض قساوت، نجات يابد. اسباب قساوت زياد 

است. مهمّش را که ديروز گفته شد، عبارت از طول امل 

 بود؛ درازى آرزوها.

اهل بیت علیهم از جمله عوامل قساوت که در روايات 

السّالم زياد تأکید شده است، »پرخورى«، »پرخوابى« و 

»پرگويى« است که خواهى نخواهى، دل سخت 

ماند. گردد و ديگر خشوعى در آن باقى نمىمى

پرخوابى، پرخورى، پرگويى، اين سه تا. هر پرخور و 

تو نگو من  368پرخوابى، مبغوض پروردگار عالم است.

ست ان شاء اللّه. امید است خورم. راست احالل مى

ات حالل باشد. لكن همین زياد خوردن و تجاوز از لقمه

 
 .16حديد:  -(1)  367
 .(84/ 5(؛ ان الّله يبغض كثرة النوم) فروع كاىف: 269/ 6ان الّله يبغض كثرة األكل) فروع كاىف:  -(2)  368
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آورد که دلت را حدّ کردن، باليى بر سرت مى

 کند.دار مىقساوت

______________________________ 
 .16حديد:  -(1)

(؛ 269/ 6ان اللّه يبغض کثرة األکل )فروع کافى:  -(2)

 (.84/ 5وم )فروع کافى: ان اللّه يبغض کثرة الن

 226ايمان، ص: 

 نسبى بودن مقدار طعام

خورى، به همان اندازه براى يك لقمه که زيادتر مى

تواند بگويد روحت زيان دارد. ضمنا هیچ کس نمى

طور کلّى چقدر بايد باشد. میزان خوراك شخص به

ندارد. هر فردى میزانش نسبت به خودش هست تا وضع 

 او چطور باشد.

اى نشسته، فرق انسان جوان و پرکار، با آدمى که گوشه

کند. عمده چیزى که هست آن است که هر فردى مى
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بايد بداند غرض از خوراك چیست. غرض از خوراك، 

بدل ما يتحلل است؛ يعنى ساختمان بدن انسان، حرارت 

رود پس بايد به اى دارد و دم به دم تحلیل مىغريزه

آب برسد؛ يعنى مثل ماشین اجزاى بدن خوراك برسد. 

رود و بنزين؛ بنزين براى ماشین چطور است؟ راه که مى

شود. خوراك شود، اگر تمام شد لنگ مىبنزين کم مى

طور است، حكم بنزين را دارد. بايد آنچه از هم همین

 رود، به جايش بیايد و تقويت شود.بدن تحلیل مى

اى به يقهاش، ذاضمنا پروردگار حكیم روى حكمت بالغه

بشر داده؛ چنانچه حكمتهايى به خوراکیها داده است تا 

به وسیله درك لذّت، دنبال خوراکیها برود و بدن از 

خوراکى رنجور نشود. اين لطف و فضل است. بى

 خوراك براى جلوگیرى از ضعف و انحالل بدن است.

اند: لذّت از حكمتهاى خفیّه الهیّه است که بعضى گفته

 رفت.م نبود، دنبال خوراکیها نمىاگر لذّت طع

 لزوم خوردن هنگام نیاز
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خورد مگر وقتى که الزم اگر شخص عاقل باشد، نمى

باشد. به مقدار الزم که به معده برسد مثل اينكه ماشین 

کنى که نیاز داشته باشد به مقدارى را وقتى بنزين مى

که ظرفیّت و احتیاج داشته باشد. آى عاقل! کى به 

یازى دارى؟ وقتى که معده خالى باشد وگرنه خوراك ن

اى که ساعتى قبل آن را اکل بر شبع ضرر دارد. معده

پر کردى، اگر دوباره قبل از خالى شدنش بخورى، اين 

آور است و بعضى از اقسام آنكه ضرر مفرط دارد، قساوت

آورد که در آن حال، خشوعى حرام است. غلظتى مى

 امامدر دل پیدا نخواهد شد، لذا 

 227ايمان، ص: 

 فرمايد که:صادق علیه السّالم در حديث عنوان مى

»معده را سه قسمت کن؛ ثلثى خوراکى؛ ثلثى آشامیدنى 

 369و ثلثى هم براى استراحتش بگذار«.

 
 .226/ 1حبار األنوار:  -(1)  369
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از چیزهايى که سر سفره ناشايست است، عجله کردن و 

سخت تندتند خوردن است، همچنین لقمه بزرگ 

 است شخص لقمه را کوچك گرفتن؛ چنانچه مستحبّ

بگیرد و در دهان معطّل کند و بجود و سر سفره زياد 

بنشیند؛ نه اينكه زياد بخورد. خالصه، خوراك خوردن 

انسان بايد کمّا و کیفا با خوراك خوردن حیوان فرق 

 کند.

 دستور على علیه السّالم پیرامون خوردن طعام

طالب علیه السّالم میزانى که اسد اللّه الغالب علىّ بن ابى 

 فرمايد:معیّن فرموده است اين است که مى

»کسى که چند چیز را براى من تعهّد کند، من هم حفظ 

کنم )بیمه على شرط دارد(؛ اوّل صحّت او را تعهّد مى

آنكه: مشغول خوراك نشوى مگر وقتى که اشتها داشته 

باشى؛ يعنى اگر میل به غذا ندارى، نخور. دوّم آنكه: تا 
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هنوز اشتها دارى از خوراك خوردن دست 

 370بردارى«.

تر. اگر زيادتر خوردى، در يك لقمه کمتر و راحت

 شود.هضم، اسباب زحمت مى

از حیث بدن که به زحمت افتادى، از جهت روح نیز 

ناراحت خواهى بود. و از همه مهمتر قساوت قلب است. 

 گردد.بدن خراب، دل هم خراب مى

فرمايد: »اگر در قبرستان السّالم مىامام صادق علیه 

برويد و از اهالى قبور بپرسید شما به چه بیمارى مرديد؟ 

گويند: بیمارى تخمه )يعنى تداخل بیشتر اهل قبور مى

خورد و تجاوز و هضم نشدن غذا به واسطه اينكه زياد مى

شود، بدن خراب کند، معده ناراحت مىاز حدّ مى

 371کند(«.شود و ترشه مىمى

 
 .) با اندكى اختالف(296/ 2ْلىل األخبار:  -(2)  370
 .296/ 2ْلىل األخبار:  -(3)  371

http://www.i20.ir/


531    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

بخشد. خیال غذا که در معده فاسد شد، ديگر نیرو نمى

 کردى با چند لقمه زيادتر در

______________________________ 
 .226/ 1بحار األنوار:  -(1)

 )با اندکى اختالف(. 296/ 2آللى األخبار:  -(2)

 .296/ 2آللى األخبار:  -(3)

 228ايمان، ص: 

براى روزه گرفتن وقت سحرى خوردن، نیروى بیشترى 

گیرى؟ در حالى که اشتباه محض است. هم براى مى

 بدن و هم براى روح و دل مضرّ است.

 خوردن گوشت حیوانات و تأثیر روحى آن در انسان

آورد. درست است گوشت زياد هم خوردن قساوت مى

که حالل است؛ ولى اثر وضعى دارد. گوشت هر 

حیوانى هم که زياد خورده شود، صفات آن حیوان در 

گردد. اگر کسى زياد گوشت گوسفند شخص ظاهر مى
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شود. لطافت و روحانیّت کم شعورش کم مىخورد، کم

خورى مرغبندد. و عاطفه انسانیّت از او رخت برمى

گردد؛ مانند کند و فهمش کم مىزياد، انسان را گیج مى

بیند حتّى از برّه هم کمتر اى مىخود مرغ که فقط دانه

 است.

اگر خداى نكرده انسان گوشت خوك نجس العین را 

 شود.بخورد، مثل خوك مى

پرست و غیرتى نمونه است. شهوتران، زنخوك در بى

کدام در شهوت گردد. در حیوانات هیچپرست مىشكم

شكم و فرج مانند خوك نیستند. از هیچ خوراکى روى 

شود، به قدرى اش جمع مىگردان نیست و وقتى با ماده

حیاست که گاهى تا چند فرسخ راه به همین وضع بى

 ماند.باقى مى

خورها باکى در خارجه، همین گوشت خوكام شنیده

کند؛ ندارند همسرشان با بیگانه برقصد بلكه کیف هم مى
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چون گوشت خوك، او را خوکى کرده است. 

 گويند:مى

در میان بعضى از انواع ساندويچها نیز گوشت خوك 

اند، خدا نكند در میان مسلمانان نیز اخالق خوکى آورده

 رايج شود.

 زيان پرخوابى

پرخوابى« نیز از موجبات قساوت قلب است. عاقل بايد »

 غرض از خواب را بفهمد.

خدا خواب را براى استراحت و تجديد قواى بشر قرار 

 اين انسانى که در 372داده است.

______________________________ 
 .9نبأ:  وَ جَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً -(1)

 229ايمان، ص: 

 
372  (1)-\i  ًَو َجَعْلنا نَ ْوَمُكْم ُسباتا\E  :9نبأ. 
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رگرم فعالیّت بود، تمام کارخانه حال بیدارى، تمام س

طور مداوم کار کند، فرسوده بدن مشغول بود و اگر به

گردد، بايد استراحت و آرامش هم داشته باشد. چشم مى

و گوش و دهان و المسه آرام باشد. مشاعر مختصرى 

 کنند، بعد دوباره تروتازه سرگرم فعالیّت گردد.

جديد غرض از خواب، رفع مالل و خستگى براى ت

 قواست؛ بنابراين، حدّى دارد.

کسى که امروز خیلى کار کرده، شب زياد احتیاج به 

استراحت دارد امّا ديگرى چندان نیاز ندارد، دو ساعت 

استراحت او را کافى است. ديگرى به سه ساعت احتیاج 

 دارد تا مشغله روزش چه مقدار بوده است.

عكس اگر از مقدار الزم تجاوز کردى، نتیجه به 

 شوى.گیرى. کوفته و خسته مىمى

خواب زياد، موجب کسالت است. انسان بدتر پژمرده 

بیند پرخوابى سبب اوقات تلخى هم شود. مىمى

آورد؛ بنابراين، شود. پرخوابى، غلظت و قساوت مىمى
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از حیث مقدار که چند ساعت بايد شخص بخوابد، 

ستگى میزان معیّنى ندارد و تابع وضع خودش هست تا خ

اش چه مقدار باشد. به چه مقدار آرامش نیاز داشته بدنى

کند باشد. وقتى هم که خواب رفت، برايش فرق نمى

روى زمین خشك باشد يا در رختخواب پر قو؛ بنابراين، 

از موجبات قساوت قلب، پرخوابى و زياده از حدّ 

 خوابیدن است؛ چه روز و چه شب.

 نكبت بودن خواب بین الطلوعین

آور عضى از مواقع خواب مكروه است و بیشتر قساوتب

است؛ مانند خواب بین الطلوعین و قبل از آفتاب 

آورد؛ ولى نكبت اين دوره طورى خوابیدن قساوت مى

شده که بعضى تا ديروقت سرگرم کار و حرص دنیايند، 

نشیند، خسته و خورد، پر سپس به تماشاى تلويزيون مى

قبل از آفتاب که بین  وقتهم بخورد و بخوابد آن

ترين هوا را دارد، به زحمت براى نماز الطلوعین لطیف

خیزد. خواب در اين وقت براى بدن هم صبح برمى

http://www.i20.ir/


536    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

مضرّ است، عالوه بر روحانیّت و از آن رو در روايت از 

چنین خوابى، به خواب »لعنت« و »شقاوت« تعبیر شده 

 است.

 230ايمان، ص: 

رمضان، وقتى آقاى ما علىّ  ايد صبح نوزدهم ماهشنیده

بن ابى طالب علیه السّالم را ضربت زدند، حضرت را که 

از مسجد بیرون آوردند، چشم آقا به فجر افتاد که طالع 

وقت آن 373وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ شده است، چنین خواند:

مضمون آنچه در بحار األنوار منقول است، فرمود: »تو 

 دى که على در خواب باشد«.وقت طالع نششاهدى هیچ

آورد؛ البتّه صحبتهاى مباح پرگويى هم قساوت قلب مى

نه دروغ، تهمت، غیبت، افشاى سرّ، آبروريزى مؤمن، 

 سبّ، شتم و قذف، اينها که حرام قطعى است.

 پرهیز کردن از مجالسات با زنان

 
 .18تكوير:  -(1)  373
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از آن جمله با زن نشستن و گفتگو کردن، مجالسه و 

محادثه با زنان، موجب قساوت است؛ چون در زن فقط 

جهات شهوات و ماديّات قوى است. اگر کسى طالب 

معرفت و کمال و خشوع قلب باشد، اگر مرد هستى، بايد 

زن را از قساوت نجات دهى، نه اينكه دل به دل او 

 بدهى و از او بگیرى.

نشینند آيا جز امور مادّى دنیوى، که با هم مىزنها 

سخنى دارند؟ گذشتیم از برنامه غیبت و غیره و از کشف 

سرّ و سر درآوردن از کار ديگران و ساير امور جزئى. تو 

گیرى. هم که زياد با زن نشستى، اين صفات زنانه را مى

افتى که يك ماه رمضان از من گذشت آيا به اين فكر مى

قلبى در من پیدا شد يا نه؟ از روحانیّت روزه، آيا خشوع 

 اى گرفتم يا نه؟کم خورى و بیدارى شبهاى احیا نتیجه

اوّل ماه رمضانت را نگاه کن و روز آخر را، آيا تغییرى 

اى يا نه؟ قدمى به جلو رفتى يا نه؟ دل نرمتر شده کرده
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پرسى اين خشوع چیست تا ببینم بیشتر يا نه؟ ال بد مى

 نه؟شده يا 

 کنیم.حقیقت خشوع را ان شاء اللّه فردا بحث مى

کنند، روند. عقبگرد مىبرخى هستند که رو به عقب مى

از بس پرحرفى و پرخوابى کرده، در اين ماه رمضان 

 شود.گیرد، خشوعش کمتر مىنتیجه عكس مى

 374استغفر اللّه الذى ال اله الّا هو الحى القیّوم.

______________________________ 
 .18تكوير:  -(1)

 .75مصباح المتهجد:  -(2)

 231ايمان، ص: 

 ايمانىاندوزى مقدّمه بىگفتار بیست و ششم: ثروت

 
 .75مصباح املتهجد:  -(2)  374
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أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَ ما 

نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ ال يَكُونُوا کَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ 

 375. قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَفَطالَ عَلَیْهِمُ الْأَمَدُ فَ

مورد ديگر از موجبات قساوت قلب، دنبال ثروت رفتن 

است که در قرآن مجید و روايات بیان شده است و 

اندوزى و همّت وجدان نیز شاهد بزرگتر است. ثروت

انسان دنیا، اين است که يك میلیون، دو میلیون گردد. 

رد که به آن حدّ که رسید بگويد بس حدّ آخرى هم ندا

شود: پر است. به عین مثل جهنّم. به جهنّم گفته مى

گويد آيا باز هم هست؟ هنوز هم شدى؟ مى

اندوزى و زياد اگر کسى در رشته ثروت 376خواهم.مى

کردن مال باشد، در خطى افتاده که قساوت روى 

گذرد مگر اينكه آورد. روزى بر او نمىقساوت مى

نشیند تا جايى که يك لحظه هايى به رويش مىپرده

شود بلكه کار به جايى براى خدا ديگر دلش خاشع نمى

شود. صد اش هم سطحى مىرسد که نماز و روزهمى
 

 .16حديد:  -(1)  375
376  (2)-\i  ٍيَ ْوَم نَ ُقوُل ْلََِهنََّم َهِل اْمَتََلِْت َو تَ ُقوُل َهْل ِمْن َمزِيد\E  :30ق. 
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کشاند. فرياد از ثروتمندى که کار را به کفر و الحاد مى

رود. گردد که ايمانش هم از بین مىبه قدرى قلدر مى

، از روى عادت است نه اينكه هرچند نماز هم بخواند

خودش را بنده و محتاج پروردگار بداند. چه بسیارند 

 کنند. هدف که مال شد، کارشکه نماز را نیز رها مى

______________________________ 
 .16حديد:  -(1)

 يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ -(2)

 .30ق: 

 232ايمان، ص: 

 ايمانى است.همین است، مقدّمه بى

از کلمات امیر المؤمنین است که: »مال زياد، دين را به 

باد فنا داده و اسباب غفلت و فراموشى دل را فراهم 

 377سازد«.مى

 
 .(93/ 12و ان كثرة املال مفسدة للدين مقساة للقلب) مستدرك الوسائل:  -(1)  377
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روز اى کسانى که هدفتان زياد شدن مال است، روزبه

وى که شکنى وقتى خبردار مىقساوت دلت را زياد مى

میرى، يك ذرّه بینى حاال که مىخواهى بروى مىمى

خشوع براى پروردگارت ندارى. کارش به جايى 

بیند. خودش را گدا رسد که هرچه هم دارد کم مىمى

گويد فالنى که از من کمتر بود، چقدر بیند مىمى

پیشرفت کرده است؛ چند میلیون زيادتر از من دارد، 

 ند.ماديگر خشوعى برايش نمى

 هدف شدن ثروت، ممنوع است

گیرند و بعضى از دنیاپرستان از اين حرفها ايراد مى

داريد. بايد گويند: شما، مسلمانان را به تنبلى وامىمى

ثروت پیدا کرد. مگر مال بد است؟ آقايى دنیاست. مگر 

 مسلمان نبايد آقا باشد؟

کند. اين مغاطله است و شیطان به زبانش جارى مى

، هدف شدن ثروت را ممنوع کرده، نه مال را نهى اسالم

کرده. مال را روى هم گذاشتن بدون انفاق را نهى 
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آيد، تو هم انفاق کن؛ طورى که مىفرموده است همان

آيد، تو هم هزارهزار بده. آن مثال هزارهزار مى

ايمانى و ثروتمندى ممدوح است که قساوت قلب و بى

 کفر و زندقه نیاورد.

توانى مال پیدا کن و تا در دستت از اين، تا مى چه بهتر

آمد آن را در راه خدا انفاق کن. چه کسى گفت اسالم 

 مردم را به تنبلى وادار کرده است؟ مال خوب است.

مال را کز بهر دين 

 باشى حمول
 

نعم مال صالح 

 378خواندش رسول

 

خبر در توحید صدوق است از جناب ابو ذر. خبر مفصّل 

 کنم.است. فقط مقدارى که شاهد هست ذکر مى

______________________________ 
و ان کثرة المال مفسدة للدين مقساة للقلب  -(1)

 (.93/ 12)مستدرك الوسائل: 

 
 .22مثنوى معنوى/ دفرت اّول:  -(2)  378
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 .22مثنوى معنوى/ دفتر اوّل:  -(2)

 233ايمان، ص: 

رسول خدا فرمود: »ابا ذر! اغنیا و ثروتمندان امّت من 

همه در هالکتند مگر آن ثروتمندى که از راست و چپ، 

 379يا پیش و پس انفاق کند«.

يعنى در هر مورد خیرى پیش آيد، آرام ننشیند. اگر 

چنین باشد، اهل نجات است وگرنه هالك است. کسى 

یلیون ديگر خواهد يك میلیون بیايد، دنبال يك مکه مى

 باشى مال شده است.روى آن بگذارد، حمّال

در لئالى األخبار است: »هر مسلمانى که صبح و شام کند 

و همّت و هدفش اندوختن مال و زياد کردن ثروت 

باشد، فرداى قیامت جزء طايفه يهود و نصارى محشور 

 خواهد گرديد«.

اى بلى مالداران در خطر هستند و بدانند از ايمان بهره

ام ايمان بايد در دل بیايد. ندارند. مكرّر عرض کرده
 

 .) با اندكى اختالف(26توحيد:  -(1)  379
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اثرش خشوع است. دلى که پر از حبّ مال و ثروتمندى 

شود؟ خشوع که نیست، است، کجا خشوع نصیبش مى

 کند.قلدرى هم مى

به« بود. تر، »ثعلاز اصحاب پیغمبر از همه فقیرتر و بیچاره

خشوع در او پیدا شده و مورد عنايت رسول خدا بود. 

روزى پیغمبر احوالش را پرسید و خواست تا حدّى از 

اين وضع بیرون بیايد. درهمى به او داد تا با آن معامله 

کند. رفت بازار و متاعى خريد و در آن استفاده شايانى 

کم وضعش خوب شد و ديگر موقع نماز برد. خالصه، کم

توانم کارم را گفت: مگر مىرسید بیايد، مىوقت نمىسر

کم زيادتى کرد. اطراف اى تهیّه کرد و کمرها کنم؟ گلّه

 کرد لذا به خارج از مدينه رفت.مدينه او را کفايت نمى

روزى پیغمبر احوالش را پرسید، چطور است او را هیچ 

 بینم؟ گفتند: يا رسول اللّه! چقدر حیوانات از گاو ونمى

شتر و گوسفنددار است. زمینهاى فراوانى براى 

دارى گرفته. حضرت فرستاد براى زکات حیواناتش. گلّه
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ثعلبه حساب کرد ديد اگر بخواهد بدهد، خیلى زياد 

شود، مسامحه کرد و حرف کفرى از دهانش بیرون مى

خواهد از ما مالیات بگیرد! اين همان آمد. محمّد هم مى

د که انفاق نكرد، ثروت گداى خاشع چندى قبل بو

 هالکش کرد.

______________________________ 
 )با اندکى اختالف(. 26توحید:  -(1)

 234ايمان، ص: 

خواهید که با مسلمانان! اگر ثروتمندى اسالمى را مى

ايمان برويد، چاره نیست مگر اينكه با انفاق همراه باشد. 

ز استفاده ده انفاق مناسب با همان ثروت است نه اينكه ا

 هزار تومان، صد تومان انفاق کنى، اين انفاق نشد.

 ثروت و هالکت قارون

دانى؟ آيا يهود چون آيا سعادت را مالدارى مى

ثروتمندند، سعادتمندند؟ قرآن برايت بخوانم. هنگامى 

که »قارون«، ثروت عظیمش را براى بنى اسرائیل جلوه 
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ر مرکبهاى با زين داد، چهارصد غالم زرّين کمر، سوار ب

 گفتند:زرّين بودند. بنى اسرائیل مى

کند! »خوش به حال قارون که چقدر کیف بزرگى مى

اى کاش! ما هم مثل او بوديم. اى کاش! ما هم چنین 

 380مالى داشتیم«.

دانند که اين مال، کشنده دل است. خفه ديگر نمى

ها کننده ايمان است. در همین حیات دنیا هم ناراحتى

اش ارد. هرکس که مالش بیشتر باشد، رنج و ناراحتىد

 زيادتر است.

چقدر بايد در راه زياد کردن مال و نگهدارى آن، تملّق 

 بگويد؟ براى مالیات، ناراحتیها، بكشد.

خالصه، از زندگى آرام فقرا محروم است. زندگى 

راحت فقرا را آرزو دارند. روزى که قارون و مالش به 

 
380  (1)-\i نْيا يا لَْيَت لَنا مِ  َفَخرََج َعلى  .79قصص:  E\ْثَل ما أُوِتَ قاُروُن إِنَّهُ َلُذو َحظٍّ َعِظيمٍ قَ ْوِمِه ِف زِيَنِتِه قاَل الَِّذيَن يُرِيُدوَن اْْلَياَة الدُّ
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وقت پى به اشتباه خود بردند و آن زمین فرو رفتند،

 381گفتند: »چه خوب شد که به ما چنین مالى داده نشد«.

 آرزوى عبد الملك در واپسین لحظات زندگى

»عبد الملك مروان« روز آخر عمرش، روى تخت 

سلطنتى کذايى نشسته و از باالى قصر، دوردست را تماشا 

 يك نفر بیند از دور کنار جوى آب و سبزىکند. مىمى

______________________________ 
قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ  فَخَرَجَ عَلى -(1)

الْحَیاةَ الدُّنْیا يا لَیْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِيَ قارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ 

 .79قصص:  عَظِیمٍ

وَ أَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ  -(2)

اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ يَقْدِرُ لَوْ ال أَنْ مَنَّ 

 .82قصص:  اللَّهُ عَلَیْنا لَخَسَفَ بِنا وَيْكَأَنَّهُ ال يُفْلِحُ الْكافِرُونَ

 235ايمان، ص: 

 
381  (2)-\i  َِسَف بِنا َوْيَكأَنَُّه َّل يُ ْفِلُح اْلكاِفُرونَ باِدِه َو يَ ْقِدُر َلْو َّل َأْن َمنَّ اللَُّه َعلَْينا ْلََ َو َأْصَبَح الَِّذيَن مَتَنَّْوا َمكانَُه بِاأْلَْمِس يَ ُقولُوَن َوْيَكَأنَّ اللََّه يَ ْبُسُط الرِّْزَق لَِمْن َيشاُء ِمْن ع\E 

 .82قصص: 
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رختشوى، سرگرم شستن لباس است و با کسانى که با 

 کند.خندد و کیف مىگويد و مىاويند مى

عبد الملك گفت: »اى کاش! من هم يك چنین زندگى 

راحتى داشتم«. اين گفته روز آخرش بود که همان روز 

 میرد.هم مى

باألخره مزاحمتها دارد. ناراحتیها دارد. صاحبان توقّع و 

ى و خارجى، از همه بدتر، قساوت قلب دشمنان داخل

گويم مال بد است و دنبال مال نرويد، است. من نمى

برويد؛ ولى به يك شرط، بايد عطايت مناسب درآمدت 

خواهى باايمان بمیرى و ثروت تو را باشد. اگر مى

 هالك نكند راه اين است.

البتّه اگر انفاق براى خدا باشد نه اينكه در روزنامه 

يا در راديو بگويند، يا توقّع مدح از طرف داشته  بنويسند،

کند. خودت را باشى. اين انفاق، قساوتت را زيادتر مى

هالك کردى. اگر چیزى نداده بودى، بهتر بود. اگر 
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خیال کردى با اين مختصر انفاق آن هم به قصد 

 شود، خیال خام است.رياکارت درست مى

من آنچه شرط بالغ 

 گويماست با تو مى
 

تو خواه از سخنم پند 

 382گیر و خواه مالل

 

 اخطار به فقرا و مستمندان!

فقرا! به شما اعالم خطر دهم. بدانید بدبختیهاى 

ثروتمندها را خطرهايى است؛ ولى شما هم خطر داريد. 

آورى مال و گرفتاريهاى فراوان است و خطر آنها جمع

خطر شما فقرا نیز آرزوى ثروت ثروتمندان است و تو 

کند. چطور وقتى را نیز بدبخت و قسىّ القلب مى

 گويى:مى

 383.ي کُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِیماً... يا لَیْتَنِ

 
 .548كلّّيات سعدى/ قصايد فارسى:   -(1)  382
 .73نساء:  -(2)  383
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»اى کاش! در کربال با حسین بودم و به فوز عظیم و 

 رسیدم«.رستگارى بزرگ مى

چطور اگر راست بگويى، ثواب شهدا را دارى، اگر 

 گفتى خوش به حال فالن شخص

______________________________ 
 .548کلّیّات سعدى/ قصايد فارسى:  -(1)

 .73نساء:  -(2)

 236ايمان، ص: 

 کند.ثروتمندى که هالك شده، تو را هم هالك مى

کند. آل محمّد که آرزوى ثروت، دل تو را نیز قسى مى

آورد غصّه دنیا و فرمودند ثروتمندى، قساوت قلب مى

 دانند.حسرت آن را نیز موجب قساوت مى

جايگاه انسان پس از مرگ از ديدگاه رسول خدا صلّى 

 اللّه علیه و آله
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رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله آن روح کلّى الهى که 

فرمايد: »جاى شما پس از همه چیز احاطه دارد مىبه 

مرگ در برزخ تا قیامت، يا گودالى از گودالهاى دوزخ، 

 384يا بوستانى از بوستانهاى بهشت است«.

اى اين حديث چقدر در شما اثر گذاشته است؟ آيا ولوله

در جانت انداخته؟ مبادا گورت آتش باشد. از بس دلها 

افتد. خیال ه آن فكرها نمىدار شده است ديگر بقساوت

کند با انفاقى، يا زيارتى، کارش درست شد. اوّل مى

ايمانت را درست کن. دل خاشعى پیدا کن. اثرى در 

 او بگذارد. آهى براى تاريكى قبر بكش.

اگر قبرت گودالى از آتش باشد، توقّع دارى حسین علیه 

السّالم به ديدنت بیايد؟ جايت را اوّل درست کن، بعد 

میهمان بطلب: »جاروب کن تو خانه و پس میهمان 

طلب«. گورى که از آن آتش متصاعد است، چه جاى 

شود میهمانى چون حسین علیه السّالم؟ با دل سخت نمى

ايمانى پیدا کنى. زبانت مارها و عقربها براى خودت 
 

 .(249/ 41القرب روضة من رياض اْلنة او حفرة من حفر النْيان) حبار األنوار:  -(1)  384
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درست کرده است. آن وقتى که فحشى دادى، غیبتى 

تمام شد، نه بلكه کردى، آيا خیال کردى جزء هوا و 

مستقیم آمد به دل گوينده. همان حرفى که در دل 

غیبت شده و تهمت زده شده، سوزشى ايجاد کرد، مادّه 

شود در دل تو. وقتى که مرد، مادّه اى مىسوزنده

زند، اى که در دل مظلوم بود، ظالم را آتش مىسوزنده

لذا مروى است که: »از سیّئات مظلوم گرفته و به ظالم 

 385شود«.فكنده مىا

اژدها زايیده خودت هست. نتیجه عملت هست. عقربها 

 و مارهاى جهنّم، همان آه

______________________________ 
القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر  -(1)

 (.249/ 41النیران )بحار األنوار: 

 .106/ 8روضه کافى:  -(2)

 237ايمان، ص: 

 
 .106/ 8روضه كاىف:  -(2)  385
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اعمال محفوظ است و هیچ از بین  مظلومها بود. آثار

 رود.نمى

... ال يُغادِرُ صَغِیرَةً وَ ال کَبِیرَةً إِلَّا أَحْصاها وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا 

 386.حاضِراً ...

اگر اين حرفها اثر نكرد، پس ايمان کجاست؟ بايد 

ها را جبران نمايد. وجوشى کند بلكه گذشتهجنب

يده است، برطرف عذابهايى که براى خودش تهیّه د

نمايد؛ امّا دلها قساوت پیدا کرده، خشوعى در کار نیست. 

آيیم؟ تا وقتى خدايا! ندانم کى از اين غرورها بیرون مى

شود، فورا خودمان را آزاد و راجع به عذاب گفته مى

 کنار از آن ندانیم.

ارزش( را اهمّیّت دادن؛ من اين امور اعتبارى )و بى

خبرى عالم هستم! من امام جماعتم! و غیره و غیره، از بى

است. هروقت خواست غرور تو را بگیرد، فورا عجز 

مطلق خودت را در برابر پروردگار عالم يادآور شو، 

 
 .49كهف:   -(1)  386
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گردد: »ال يملك لنفسه نفعا و ال ضرّا خشوعى نصیب مى

 387 حیاة و ال نشورا«.و ال موتا و ال

اين دعا را با التفات زياد بخوانید. راستى دعا کنید نه 

فقط زبان باشد بلكه خدا، ايمانى، خشوعى و رقّت قلبى 

عنايت فرمايد و شايد عقوبتها، عقربها و مارهايى که براى 

 ايم، برطرف گردد.خودمان آماده کرده

التجافى عن دار »بسم اللّه الرحمن الرحیم. اللّهم ارزقنى 

الغرور و االنابة الى دار الخلود و االستعداد للموت قبل 

 388حلول الفوت«.

______________________________ 
 .49کهف:  -(1)

 .75مصباح المتهجد:  -(2)

 .63/ 98بحار األنوار:  -(3)

 238ايمان، ص: 

 
 .75باح املتهجد: مص  -(2)  387
 .63/ 98حبار األنوار:  -(3)  388
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 گفتار بیست و هفتم: ارزشمند بودن ايمان با عمل

أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَ ما 

نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ ال يَكُونُوا کَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ 

....389 

يكى از شنوندگان ايرادى داشت نسبت به آنچه در 

يد؛ اثناى صحبت راجع به اهمّیّت »ايمان« ذکر گرد

 ايم!«.گفت که: »مأيوس شدهمى

هرچند بنده جواب اجمالى دادم لكن به نظرم گذشت 

شايد شبهه شیطانى در ذهن ديگران هم بیايد و 

سوءاستفاده کنند و غرض از بیانات ما را نفهمیده باشند؛ 

گفت: »مگر نگفتى هزار مرتبه استغفر اللّه مثال مى

 ، فايده ندارد!«.اى ندارد؟ حسین حسین، على علىفايده

کى من خواستم بگويم که اعمال را رها کن؟ آيا اين 

آور است؟ جاهل تو کى امید به خدا سخنان يأس

داشتى تا من از خدا ناامیدت کنم؟ من امیدوارت 

 
 .16حديد:  -(1)  389
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گويم: بیا نفس و هوا را رها کن. دست از کنم و مىمى

ات بردار. دلت را متوجّه به حق کن. خشوع زبان بازى

طور که براى مال و خوشیهاى دنیا ا کن هماندل پید

ايمان دارى، اين ايمان را به خدا بینداز نه اينكه ذکر 

فايده ندارد. حسین حسین فايده ندارد! لعنت خدا به 

مغز کسى که چنین حرفى بزند! گفتم: اگر عمل انسان بى

 باشد و جان نداشته باشد، خیلى کم نفع است. نفع

______________________________ 
 .16حديد:  -(1)

 239ايمان، ص: 

مادّى و دنیوى کم دارد. گفتم: اگر از صمیم دل يك 

خواهم دفعه يا اللّه! بگويى، لبّیك پشت سر آن است. مى

کم بلكه آخر عمرى، حبّ خدا و آخرت پیدا شود. کم

مشتاق سفر آخرت  390شوق مردن در دلها پیدا شود.

 دا کنى و بگويى:خواهم شوق پیگردد. من مى

 
 .اشتاق اىل قربك ىف املشتاقني) دعاى كميل( -(1)  390
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شود جمال على علیه السّالم را ببینم؟ خدايا! کى مى

 راستى )و حقیقتا( دلت اين معنا را بخواهد.

گفتم دعايى است که هرکس بخواند، مالش اگر من مى

آمد و مرا رها شود، همه خوششان مىچند برابر مى

خواستند؛ چون ايمان به مال کردند و آن را مىنمى

اى در او کسى از شما بود اين چند روز ولولهاست. آيا 

پیدا شود و بگويد: خدايا! اين ايمان کى نصیب من 

 شود.مى

 .أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ ...

اگر دل با امام زمان است، رفتار هم رفتار اوست و زبان 

مغز، دلخوش نباش. دلها هرچه باشد. خالصه به عمل بى

را قساوت گرفته و سرگرم دنیايند. زندگى تشريفاتى 

اند. تمام فكرها معامالت است و براى خود درست کرده

حواس آنجاست. اين خطر بى ايمانى، از کساد بازار 

تر کساد ايمان، از کساد دنیا خطرناك بدتر است. خطر
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شود، غصّه ندارد، است. دو روز ديگر، وضع عوض مى

 واى از کساد ايمان! آن است که غصّه دارد.

فرمايد: »کسى که به زبانش استغفار در عدّة الداعى مى

دارد خدايش را کند ولى دست از گناه بر نمىمى

 391کند«.مسخره مى

خورد. حرف ما اين است که زبان تنها به درد نمى

حقیقت پیدا شود. استغفار حقیقى هنگامى است که 

وقت زبان هم ندامت و پشیمانى قلبى باشد، آن

 همراهش باشد.

 شرايط توسّل حقیقى

کنم. من راجع به توسّل، من که تو را از حسین جدا نمى

آرزويم اين است که تو حسینى شوى. امام زمانى شوى. 

 ه معامله هیچ و پوچ، نه اينكه حسین راامّا چطور، ن

 
 .(250املستغفر من ذنب و هو يفعله كاملستهزء بربّه) عدة الداعى:  -(2)  391
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______________________________ 
 اشتاق الى قربك فى المشتاقین )دعاى کمیل(. -(1)

المستغفر من ذنب و هو يفعله کالمستهزء بربّه )عدة  -(2)

 (.250الداعى: 

 240ايمان، ص: 

براى دنیا بخواهى بلكه براى ايمان بخواهى. اوّل حسین 

سّالم را بشناس و ايمانت را به او درست بكن تا علیه ال

وقت گريه و توسّل کار کند. تو بايد نخست خدا و آن

پیغمبر و امام را بشناسى. حسینى که حجت و ولى خدا 

و مفترض الطاعه است. حسین چراغ هدايت است. 

هرکس به او نزديك شد، اهل نجات است. حسین علیه 

بگو: »صلّى اللّه علیه«. وقت السّالم را که شناختى، آن

حسین علیه السّالم چراغ هدايت است. آى شرابخور و 

قمارباز! يزيد امام تو است نه حسین علیه السّالم. آى 

رياکار! هرچند روى منبر برود و عالم دوران باشد، امام 
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تو معاويه است نه علىّ بن ابى طالب، هرچند به زبانت 

 ؟کنىعلى على گويى! از کى پیروى مى

ها ديديم؛ البتّه گويد از سفره ابو الفضل استفادهمى

پرست هم ابا الفضل را واسطه قرار دهد براى امر بت

شود. نذر کرده حاجت دنیوى که حاجتش روا شود، مى

اش برآورده شود، صد تومانى در ضريح بیندازد دنیوى

بدون رعايت حجاب، نود يا صد تومانى را در ضريح 

اجتش روا شده است، اين نه عبادت اندازد چون حمى

و ايمان است و نه راه خداست و نه چیزى است که 

 سبب نجات تو شود و فايده آخرتى براى تو داشته باشد.

 پرستان هندمحبوبیّت امام حسین علیه السّالم نزد بت

پرستها هستند که اآلن در هند سالهاست جماعتى از بت

 رند.با حسین علیه السّالم معامله دا

ام تجّارى مكرّر از کسانى که در هند بودند، شنیده

 کنند.هستند که شرکت با ابا الفضل مى
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تو قمر بنى هاشم را براى دنیا خواستى، اينها که 

 پرست هم دارد.بت

گفت: »سالهايى که در مرحوم »مجاب« دندانساز مى

بمبئى بودم تجّار هند که با حسین علیه السّالم معامله 

شان را مخصوص حسین دارند، سهمى از بهره استفاده

اند؛ زيرا از خرج کردن در راه حسین علیه السّالم کرده

گفت:( عاشورا که اند. )مىعلیه السّالم برکت ديده

د آنچه مال حسین علیه السّالم است، شكر آينشود مىمى

کنند کنند، شربت و پالوده درست مىو يخ تدارك مى

دانند، به مبلغ گزافى از و چون شیعیان آنها را نجس مى

خود شیعیان مأمور درست کردن شربت و پالوده 

 وقتآورند. آنکنند و انواع تشريفات را فراهم مىمى

 241ايمان، ص: 

ايستند. ر و پاى برهنه با حالت عزا مىخود هنديها س

کنند از اين شربت و آيند التماس مىزنها مىوقتى سینه
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پالوده بخوريد، خودشان هم همراه آنان حسین حسین 

 کنند«.مى

 امام را براى خدا بخواه نه دنیا

کنى! آى کسى که با حسین و ابا الفضل چنین معامله مى

تر از اين همّتت عالىاز اين نظر خوب است لكن بايد 

باشد. دست و پايى بزن که على علیه السّالم ساعت مرگ 

 به دادت برسد.

خودت ايمانى پیدا کنى و ايمانى در دلت بیايد. اين 

 معامالت خشك، روى حب دنیا و ايمان به دنیاست.

خوانى، مبادا امام زمانت را هم در دعاى ندبه هم که مى

که اى امام زمان! کجايى  خوانى براى اين باشدکه مى

بیايى رفع کسادى بازار بكنى! رفع شرّ مأمورين مالیاتى 

را بكنى! اينها بد نیست لكن چرا رشد پیدا نكردى، بايد 

جا کنده شود و به بعد از مرگ و سراى دل از اين

افتد؟ آخرت بیفتد، کى دلت به وطنت و ايستگاهت مى

 نیا گرفته باشد.طور نباشد که سرتاپا دلت را حبّ داين

http://www.i20.ir/


563    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

 حكايت جالب خلیفه و خادم مسجد على علیه السّالم

شود که: »در از »ابو الفتح شهاب الدين مظفّر« نقل مى

هجرى، المكتفى باللّه خلیفه عبّاسى با دو  525سال 

رفتند. خلیفه خودش گفت: بیايید وزيرش به اتّفاق مى

برويم مسجد على علیه السّالم و دو رکعت نماز بخوانیم. 

وقتى وارد مسجد شديم، خلیفه لباس عادى پوشیده بود 

شناخت. وقتى که وارد شديم، خادم را نمى و کسى او

مسجد ديد چند نفر هستند، در اين میان وزير را 

دفعه به وزير تعظیم کرد و ادب کرد به شناخت، يك

کند دوست على توقّع مال دنیا )افّ! بر کسى که ادّعا مى

هستم و حبّ دنیا هم دارد. چرا براى دنیا ذلیل 

( و اظهار فقر کرد. شوى؟ اگر با على سروکار دارىمى

وزير در حضور خلیفه خجالت کشید، به خادم، خلیفه را 

معرّفى کرد. تا خواست رو به خلیفه بیايد، خلیفه اعتنا 

 نكرد.
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وزير گفت: مطلب الزمى از او بپرس و بگو من پیش از 

 خالفت و در زمان المستظهر

 242ايمان، ص: 

ولى در آن  باللّه همراه خلیفه قبل، به اين مسجد آمدم؛

اى اين خادم در صورتش درآورده و تمام سفر، غدّه

صورتش را گرفته بود به قسمى که لبهايش را هم گرفته 

 بود.

خواست چیزى بخورد، ناچار بود دستمالى وقتى مى

اى که روى لبهايش بود، کنار بگذارد تا بیاورد و غدّه

بتواند لقمه بخورد. اين غدّه چطور شده است که 

گوشت عظیمى که تمام صورتش را گرفته بود  نیست؟

 کجاست؟

فرمايد. وزير رو کرد به خادم و گفت: خلیفه چنین مى

گفت: آن غدّه به دست شاه واليت، ماه هدايت، اسد 

اللّه الغالب علىّ بن ابى طالب علیه السّالم اصالح شد. 

 پرسید جريانش چیست؟
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شب آمدم و گفت: روزى در انبار بودم. روزها مى

آمدم، دو نفر از اين سنّیها مرا گشتم. روزى که مىبرمى

شماتت کردند و زخم زبان زدند و گفتند: در اين مدّتى 

رفتى مسجد على علیه السّالم اگر در انبار نزد که مى

شدى. اين زخم زبان دلم را رفتى عالج مىدکترى مى

آورد، طور به سرم نمىبه درد آورد که هیچ مصیبتى اين

برد تا آخر شب که ا تا شب از ناراحتى خوابم نمىلذ

خواب به چشمم آمد. جمال على علیه السّالم را در 

اى همین مسجد ديدم. رفتم نزديك و از اين غدّه

شكايت کردم که ناراحتم کرده، صورتم را پوشانده و 

ام تا گفتم آقا روى از من مورد طعن واقع شده

 فتم:برگرداند. برگشتم از آن طرف و گ

کنند که چرا در اين مدّت على آقا! مردم مرا شماتت مى

 علیه السّالم به داد تو نرسیده است!

آقا فرمود: انت ممن تريد العاجله )بايد شیعیان على علیه 

السّالم اين حرف را در گوش داشته باشند نه براى دنیا 
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وگرنه اين حب، حبّ على نیست، اين حبّ دنیاست، 

دت هست که تا گفتى يا على! زود اين حبّ نفس خو

خوب شوى. اين محبّت به دنیاست نه ايمان به خدا و 

على است. حقیقت چیز ديگر است( فرمود: تو از کسانى 

خواهى. زخم زبان مردم، مدح و هستى که دنیا را مى

 ذمّ خلق، چه اثر دارد«.

 مندان واقعى على علیه السّالمدوستان و عالقه

یه السّالم جورى باشى که اگر مثل میثم بايد با على عل

 تمّار بر سر دار بند از بندت جدا کنند

 243ايمان، ص: 

گويند حبّ على علیه ات پابرجا باشد. اين را مىدوستى

رود. بلى السّالم. آنكه دوست على است به جهنّم نمى

چنین است. آنكه على علیه السّالم را دوست بدارد نه 

کند. سر دار است، مدح على مى خودش و دنیا را. بر

براى خاطر على او را به دار زدند امّا باز دست از او 

 دارد.برنمى
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به ابن زياد گفتند که او سر دار است باز از على و فضايل 

گويد، گفت: »برويد زبانش را ببريد«. نه آن على مى

خواهد، اگر رفت کسى که على را براى حاجت دنیا مى

 .و نشد، کسل شود

گفت: »اآلن مدّتى است زيارت يكى از مقدّسین بود مى

خوانم براى فالن کار امّا مثل اينكه خبرى عاشورا مى

شود«. برو اوّل دين و ايمانت را درست کن و حبّ نمى

 دنیا را از دلت بیرون کن.

گويم حاجت دنیا را نخواه. اوّل ايمان به خدا و نمى

را امام و راهنماى  آخرت بیاور و حسین علیه السّالم

آخرت بشناس. امام خودت قرار ده، پشت سر حسین 

علیه السّالم برو حاجت دنیايت را هم بخواه. گفتم: 

پرست يا يهودى و نصرانى هم همین است. اگر بت

 رسد.حسین را براى دنیا بخواهد به آن مى

خالصه، حضرت اوّل به او فرمود: »انت ممّن تريد 

لبى. آى آدم! خودپرست العاجله«. تو دنیاط
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گردى! تو را طلب! تو عقب خوشى خودت مىراحت

ات به خودت هست، کو چكار به على علیه السّالم؟ علقه

 حبّ على علیه السّالم.

)خادم افزود( بعد هم اشاره فرمود بیدار شدم، ديدم 

تمام تكّه گوشتى که روى صورتم بود، افتاده است. در 

 آينه نگاه کردم ديدم اثرى از آن نیست.

شنید. خیلى مكتفى باللّه خلیفه عبّاسى اين حرفها را مى

ادب کرد و گفت: »چون همین اندازه على لطفى به او 

کنیم. گفت: چه درست مى فرموده، ما هم کارش را

 ات کنم؟«.مقدار الزم دارى ماهیانه به تو بدهم و اداره

 خادم گفت: »ماهى سه مثقال طال«.

)حكم را( بردند پیش خلیفه تا امضا کند: »لخادم مسجد 

 على علیه السّالم ثالثة دنانیر«.

خودش پشت سر اسم على علیه السّالم نوشت: »امیر 

 تّقین صلوات اللّه والمؤمنین و سیّد الم
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 244ايمان، ص: 

 

سالمه علیه و آله اجمعین«. خود خلیفه لقب »امیر 

ا هم نوشت؛ البتّه دل در کار المؤمنین« و صلوات بر او ر

 شناختند.نیست وگرنه خود خلفا هم مى

بهره نیست. دنیا اين درگاهى است که هرکسى آمد، بى

بیا و حبّ دنیا را از  392نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى خواستى يا آخرت

دلت بیرون کن، با سوز و گدازى براى آخرتت اين در 

رحمت را بكوب و حسین را شفیع قرار ده بلكه گناهانت 

 پاك شود.

 هراسهاى قبر

در من ال يحضره الفقیه از يكى از خواصّ اصحاب موسى 

گويد: »حديثى از آقا بن جعفر علیه السّالم است که مى

دارم اين حديث دلم را ترسانده و ام تا عمر شنیده

ترين طورى اگر سختآرامش را از من گرفته به
 

 .115نساء:  -(1)  392
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کند؛ چون آتشى مصیبتهاى دنیا پیش آيد، بر من اثر نمى

 کند.ام که ديگر هیچ آتشى به دل من اثر نمىگرفته

روزى خدمت امام موسى بن جعفر علیه السّالم بودم 

د: جنازه میت اش راجع به رقّت قلب است( فرمو)مقدّمه

را وقتى خواستى دفن کنید، يك دفعه او را وارد قبر 

نكنید. اگر مرد است، جنازه را سمت پايین قبر بگذاريد 

و اگر زن است به سوى قبله قبر بگذاريد و سه مرتبه آن 

را بلند کنید و قدرى نزديكتر بگذاريد تا مرتبه سوم او 

قبر، ترسهاست. براى  393را در قبر کنید: فان للقبر اهواال؛

عالم برزخ هولها دارد! چقدر دلهاى ما قساوت پیدا 

سوزم؛ امّا ما گويد: من تا آخر عمرم مىکرده. راوى مى

 کنیم«.گونه تأثرى پیدا نمىهیچ

ترين پندارد، قسىّ القلبکسى که اين معانى را قصّه مى

 افراد مثل حجّاج است.

 
 .170/ 1من َّل َيضره الفقيه:  -(2)  393
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قّت قلب در اين سحرهاى ماه رمضان با التفات و ر

 بخوانید:

»ابكى لخروج نفسى، ابكى لظلمة قبرى، ابكى لضیق 

 394لحدى، ابكى لسؤال منكر و نكیر ]فى القبر[ اياى«.

أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَ ما 

كِتابَ مِنْ قَبْلُ نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ ال يَكُونُوا کَالَّذِينَ أُوتُوا الْ

 فَطالَ عَلَیْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ

______________________________ 
 .115نساء:  -(1)

 .170/ 1من ال يحضره الفقیه:  -(2)

 .89/ 98بحار األنوار:  -(3)

 245ايمان، ص: 

 395.فاسِقُونَ

 
 .89/ 98حبار األنوار:  -(3)  394
 .16حديد:  -(1)  395
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 معناى هدايت عامّه و خاصّه

 396... يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ ... در آيات

کند و فرمايد: »هرکه را خدا خواست هدايت مىمى

 کند«.هرکه را خواست گمراه مى

 397.... يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ*

 کند«.»هرکه را خواست، داخل رحمتش مى

اى در تعلّق هدايت و ضاللت به مشیّت ممكن است شبهه

ذهنها بیايد؛ چنانچه آمده است و آن شبهه جبر است. 

فرمايد، اگر پس هرکه را خدا خواست راهنمايى مى

هدايت شده، به خواست خدا شده، اختیار خودش در 

 ین!کار نبوده و هرکس گمراه شده، بهمچن

شود: معناى اى عرض مىبراى حلّ اين مشكل، مقدّمه

فارسى »هدايت«، راهنمايى است. راهنمايى دو جور 

 است: هدايت عامّه و خاصّه.

 
 .31مّدثّر:  -(2)  396
 .8شورى:  -(3)  397
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وقت راهنمايى وقت راهنمايى، مجمل است و يكيك

ايصال به مقصود و رساندن به هدف است. ناچارم مثال 

داند نمى خواهد منزل کسى برود امّابزنم. يك نفر مى

رسد، کدام خیابان و کوچه و پالك است. به شما مى

گويید: بلى. او را دانید؟ مىپرسد منزل فالنى را مىمى

جا برو سوار گويید از اينکنید و مىراهنمايى مى

تاکسى بشو و بگو مرا فالن خیابان ببر و سر فالن کوچه 

 پیاده کن.

ويى: گکنى مىامّا وقتى لطف بیشترى به او مى

کنى و آيم و در راه با او همراهى مىهمراهت مى

گويى: کمى بیشتر نمانده، به اصطالح دل تو دلش مى

گويى: حاال خودش کنى، مىگذارى و تشويقش مىمى

ات برطرف کند و خستگىهست، از تو پذيرايى مى

 رسانى.شود تا او را به منزل مىمى

ت که راه هدايت خدا گاهى عمومى است و آن اين اس

 بهشت و جهنّم را نشان
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______________________________ 
 .16حديد:  -(1)

 .31مدّثّر:  -(2)

 .8شورى:  -(3)

 246ايمان، ص: 

طور عموم به جمیع افراد بشر اين کار را دهد. بهمى

اوّل به وسیله عقل و بعد به کمك  398فرموده است.

م افراد بشر تمام آمدن پیغمبران و لذا حجّت الهى بر تما

است مگر کمبود عقل داشته و مستضعف باشد وگرنه 

آنچه بر عقل و فطرت اوست به ضمیمه وحى پیغمبران، 

 راهنمايى خداست.

گويد: راه سعادت آن است که با خالق خودت عقل مى

 گويد:بسازى. عقل مى

 
398  (1)-\i  ًِبيَل ِإمَّا شاِكراً َو ِإمَّا َكُفورا  .3دهر:  E\إِنَّا َهَديْناُه السَّ
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خالقت يكى است؛ همانى که پیغمبران گفتند: ال اله الّا 

رى که به نداى عقل داخل و نداى عقل اللّه. هر بش

هدايت شد؛ يعنى راهنمايى شد  -که پیغمبرانند -خارج

»ايمان و عمل صالح« را بايد دنبال کند، مگر کسى که 

عقل نداشته باشد، يا دعوت پیغمبران اصال به گوشش 

 399نخورده باشد. اين راه راست توحید و عبوديّت

ر جادّه حق خداپرستى و هدايت الهى است. هرکس د

 400رسد، خوف و حزنى بر او نیست.افتاد، به بهشت مى

 قرآن و عقل براى هدايت همه بشر است.

و امّا »هدايت خاصّه« که تعلیق به مشیّت شده است، 

هرکه را خواست کمك زيادى زايد بر عدل به او 

فرمايد که همان فضل باشد. مثال خارجى که زدم مى

 فراموش نكنید.

کند که راه صدساله را يك ساله طى بعضى را کمك مى

هم میزان دارد مجمال بدانید هدايت کند؛ البتّه آنمى

 
399  (2)-\i ... َو َأنَّ هذا ِصراِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه\E  :153انعام. 
400  (3)-\i  ... ََفَمْن تَِبَع ُهداَي َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو َّل ُهْم ََيْزَنُون\E  :38بقره. 
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خاصّه خدا براى کسى است که هدايت عامّه را بپذيرد 

اش که رسد؛ مثال نشانهوقت هدايت خاصّه به او مىآن

آيید تا مبادا داديد در راه افتاد شما هم همراهش مى

بادا بر زمین بخورد. تا کسى برايش کج برود. م

کنید؛ امّا آن کسى که زير بار گیريد. به او ترحّم مىمى

 رسد.هدايت عامّه نرفت، هدايت خاصّه هم به او نمى

کسى که به او راه بهشت و عبوديّت را نشان دادند و 

خواهد خوش باشد يا مثل آن احمق که نپذيرفت، مى

استفاده را از خوشیها  گويد: اى جوانها! حد اکثرمى

رود و در خط بكنید، چنین انسانى رو به بهشت نمى

کنند که در راه باشد. افتد. به کسى کمك مىنمى

 قرآنى

______________________________ 
 .3دهر:  إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً -(1)

 .153انعام:  وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ ... -(2)
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 ... فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ -(3)

 .38بقره: 

 247ايمان، ص: 

مّد داده، تمام نكات را ذکر فرموده که خدا به مح

کند و هرکه ايمان آورد، خدا هدايتش مى 401است.

هرکس بنا گذاشت از راهى که خدا نشانش داده برود، 

گیرد. اگر شیاطین اگر افتاد، خدا زير بغلش را مى

فرمايد. شبهات خواستند اذيّتش کنند، آنها را دفع مى

فرمايد. نور شیطانى را رد کرده، دلش را تقويت مى

کند براى کسى که با خدا گردن ايمانش را قوى مى

هرکس به هالکت رسید از جهت اين  402کلفتى نكند.

است که هدايت نخستین و عامّه خداوند را نپذيرفته 

است و راه جهنّم را گرفت و رفت و نفهمید تا ساعت 

شود مال اين است که مرگ. و هرکس سعادتمند مى

وقت توفیقها و کمكها از يرفته، آنهدايت عامّه را پذ

 
401  (1)-\i ... َُو َمْن يُ ْؤِمْن بِاللَِّه يَ ْهِد قَ ْلَبه ...\E  :11تغابن. 
402  (2)-\i ... َو الَِّذيَن اْهَتَدْوا زاَدُهْم ُهدًى\E  :17حمّمد. 
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يعنى و  الَّذِينَ اهْتَدَوْا رسد:طرف پروردگار به او مى

 الذين قبلوا الهدايه.

 آرامش دل عطاى الهى

 403ايمان به قلب، سبب سكون و آرامش دل است.

سكون را بايد خدا بدهد. اوّل خواستم بگويم که مقام 

ا آمادگى شامخ ايمان، عطاى خدايى است. وظیفه م

براى پذيرش ايمان است. بدن آن را درست کردن 

 دهد.است. روح و پیكره ايمان را خدا مى

 404باز از قرآن بگويم. رنگ آدمیّت را بايد خدا بدهد.

روحت روح آدمى شود نه روح جانورى و شیطانى و نه 

اى. رنگ ملك شوى. خدا بايد کمك کند. نفس بهیمه

ت دل است را خدا جان ايمان که سكون و امنیّ

دهد. حاال ببینیم خدا اين روح ايمان را به کى مى

 دهد؟مى

 
403  (3)-\i ... ِكيَنَة ِف قُ ُلوِب اْلُمْؤِمِننَي لَِيْزداُدوا ِإمياناً َمَع ِإمياهِنِْم  .4فتح:  E\ُهَو الَِّذي أَنْ َزَل السَّ
404  (4)-\i . ِصْبَغَة اللَِّه َو َمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصْبَغًة..\E  :138بقره. 
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 آور به دستجو تشنگىآب کم

دهند. قبال بايد بدانیم که به زور چیزى به کسى نمى

 جبر، غلط و کفر است. هرکه

______________________________ 
 .11تغابن:  ... وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ... -(1)

 .17محمّد:  وَ الَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً ... -(2)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِینَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدادُوا  -(3)

 .4فتح:  إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ ...

 .138بقره:  اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ...صِبْغَةَ  -(4)

 248ايمان، ص: 

دهند، پس ناطلبیده و به زور به کسى خواست به او مى

دهند؛ چون فايده ندارد. به هر کس که راستى نمى

خوانیم: »اللّهم طالب ايمان شد نه به زبان. در دعا مى

ولى جان و دلت چه  405انّى اسئلك ايمانا تباشر به قلبى«

 
 .289/ 86حبار األنوار:  -(1)  405
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گويد ايمان، ولى گاهى دل، مال خواهد؟ زبان مىمى

خواهد. همان تمنّا و آرزوى خواهد، چیز ديگر مىمى

مال، مطلوب اوست. کى طلب ايمان در دلت آمد که 

خدا به تو نداد؟ طلب ايمان، جدّيّت، سوز و گداز ايجاد 

 طور که براى آرزوهاى مادّى، جنبشهاىکند همانمى

کند؛ چه بدخوابیها، گرسنگیها و چه ناپذير مىخستگى

رود براى تأمین زندگى که سفرهاى پر از مشقّت مى

گاه شد که از غصّه ايمان و آرزوى دلش هست؛ امّا هیچ

طور بسوزد و بگدازد و دست به طلب آن، شبى اين

دامن اين و آن بشود تا برايش دعا کنند؟ و از خدا 

 یبش شود.بخواهد که ايمانى نص

گاه شد دست به دامن امام زمان بشوى براى آيا هیچ

ايمان؟ يا اگر وقتى توسّل هم پیدا کردى، براى مادّيّات 

گويم بد است، شايد به و حاجات دنیوى است؛ البتّه نمى

کم حقیقتى پیدا شود. امام برکت همین توسّالت کم

ه زمانت را براى حاجت باقى بخواه و بگو نور ايمانى بد

که در گورم ببرم. دلم به خدا گرم شود. سكون قلب 
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ام به خداى خودم باشد نه به چیز ديگر. پیدا کنم. تكیه

ات خداست. اصل و در هر حالى هستى، نگاهدارنده

 اش با اوست.ات و ادارهفرعت از اوست. زندگى

کنى. راحت وقتى اين معنا را فهمیدى، آرامش پیدا مى

راحت برزخ و عقباتت را هم از  شب اوّل قبرت را هم،

 خواهى.او مى

 بشارت نكیر و منكر به انسان مؤمن

گويد، بشیر و روايت دارد وقتى انسان عقايدش را مى

عروس در  406گويند: »نم نومة العروس«.مبشّر به او مى

شود هم به عروس. آى لغت عرب هم به داماد گفته مى

خوابیدن داماد  جامؤمن! مانند داماد بخواب. در اين

 باشد. محل قرار وات مىيعنى گور، حجله

______________________________ 
 .289/ 86بحار األنوار:  -(1)

 
 .131/ 3فروع كاىف:  -(2)  406
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 .131/ 3فروع کافى:  -(2)

 249ايمان، ص: 

استراحت است. از دست ناماليمات دنیا راحت شدى. 

کند کند تا چشم کار مىباالى سرت نگاه کن، نگاه مى

چه بوى  407فَرَوْحٌ وَ رَيْحانٌ وَ جَنَّةُ نَعِیمٍ وسیع است:

خوشى که از پانصد سال، دو هزار سال راه اين بوى 

جا در مردنش رسد؛ امّا کسى که اينعطر به مشام مى

سكون ندارد، در قبرش، در قیامتش هم آرامش ندارد. 

بیند و در فشار است کارها را به دست خودش مى

 408خصوصا وقتى اتباع و اسباب رها شود.

ى تنها آمدى؟ کو زنند: ديدساعت مرگ، صدايش مى

کردى کار کن هستند؟ کو پول؟ آنها که خیال مى

شود. تمام گفتى پول باشد، همه کارها درست مىمى

مردم حاضرند مالشان را به عزرائیل بدهند تا ساعتى به 

 آنها مهلت دهد، محال است مهلت دهد.

 
 .89واقعه:  -(1)  407
408  (2)-\i َكما َخَلْقناُكْم َأوََّل َمرٍَّة ...  َو َلَقْد ِجْئُتُمونا فُرادى\E  :94انعام. 
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ات نباشد و مال را خدا قرار نده. گرمى دلت استفاده

ايمان نیست.  409اسالم ظاهرى، شما اسالم داريد،

گويند اند. مىتان زنها شدهخدايتان پول شده. قبله

دينت را پول قرار نده. دينت زنت نباشد. با خدا باش و 

 عیش کن.

 تا سبب را برکنم از بیخ و بن

حیات طیّبه براى مؤمن است وقتى که نور ايمان به 

يمانش که ادلش آمد و به خدا مطمئن شد وگرنه مادامى

به سبب است، آرامش ندارد. اضطراب درون و کم و 

کند. همین مسلمان زياد شدن اسباب، او را هالك مى

برد، چرا؟ فالن سبب کم شده. پس از غصّه خوابش نمى

اش در دلت سبب، همه گويى خدا خدا؟ همهکى مى

زبانت هم سبب، کى در دلت خدا و بر زبانت هم 

چه خواهد نه زبان تنها. خداست؟ به امید خدا تا خدا 

اوّل طلب و خواست  -که طالب ايمانیم -وظیفه ما

 
 .(66ن: يأتى على الناس زمان َّل يبقى فيهم من اَّلسالم اَّّل امسه) كمال الدي -(3)  409
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است. جنبش بكن و سرى به دلت بزن اگر از ايمان 

 خبرى نیست، ناله کن:

 »اللّهم انّى اسئلك ايمانا تباشر به قلبى«.

______________________________ 
 .89واقعه:  -(1)

 کَما خَلَقْناکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ... وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى -(2)

 .94انعام: 

يأتى على الناس زمان ال يبقى فیهم من االسالم الّا  -(3)

 (.66اسمه )کمال الدين: 

 250ايمان، ص: 

 پرهیز از غفلت

در فروع کافى از يكى از روات اخبار نقل نموده که: 

م. »در سفر حج با امام صادق علیه السّالم همپالكى بود

امام در يك طرف کجاوه و من يك طرف ديگر با هم 

رفتیم که حضرت صدايم زد فرمود: قرآن دارى؟ مى
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گفتم: بلى. فرمود: بخوان. با حزن قرآن خواندم و امام 

کرد تا اينكه فرمود: کفايت است. فرمود: غافل گريه مى

گذرد که در روز ساعتهايى بر انسان مىنباش! در شبانه

است نه کفر. سرى به دلت بزن. بعضى  دل، نه ايمان

اوقات دل مانند پارچه کهنه است: الخرقة البالیة. چگونه 

شود، دل پاره مىاى، پارهپارچه کهنه با مختصر اشاره

 410شود«.اى هالك مىغافل هم با وسوسه

فرمايد: مرحوم مجلسى چقدر شیرين بیان کرده، مى

اين است که: »تشبیه آقا دل را به پارچه کهنه براى 

پارچه نو را اگر بخواهى پاره کنى، زحمت دارد و به 

اش شود؛ امّا اگر کهنه شد، تا اشارهاين زودى پاره نمى

 شود«.پاره مىکردى، پاره

فرمايد: »آى مؤمن! خیال نكنى دلت قوى و ايمان مى

محكم است؛ گاهى از پارچه کهنه بدتر است و به يك 

گیرد، يك تصمیم خیرى مى آيد.اى از پا درمىوسوسه

 
س فيه اميان و َّل كفر) روضه زاملت ابا عبد الّله جعفر الصادق عليه الّسالم ... مث قال: يا ابا اسامه ... فانه يأتى على القلب تارات او ساعات الشّك من صباح لي -(1)  410

 .(167/ 8كاىف: 
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گويد: فالن مورد مهمتر است، فورا رسد مىنفر به او مى

دهد؛ چنانچه با کند هر دو خیر را انجام نمىترك مى

فرمايد: »سرى کند، لذا امام مىاى حرکت مىوسوسه

 به دلت بزن«.

يعنى ببین ياد خدا هست يا نه؟ خدا را حاضر و ناظر 

بینى يا نه؟ اگر نیست، دست و پايى بزن. طلب کن. مى

جدّيّت کن بلكه ايمان و نورى گیر بیايد که ساعت 

مرگ، با اين نور، بروى. سر حوض کوثر، پیش على هم 

 که بخواهى بروى، با نور ايمان بروى.

وّلین وظیفه، ايمان خالصه عرض امروز ما اين شد که ا

آنچه شنیدى  411.وَ الَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً است:

اطاعت کن و زيادى بطلب. خدايا! حقیقتى هم بده. 

آمد، اطاعت بود. نماز، روزه و ... نورى آنكه از من مى

که در دلم روشن شود، کار تو است. خدايا! »اسئلك 

 االمن و االيمان بك«.

 
 .17حمّمد:  -(2)  411
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______________________________ 
زاملت ابا عبد اللّه جعفر الصادق علیه السّالم ... ثم  -(1)

قال: يا ابا اسامه ... فانه يأتى على القلب تارات او ساعات 

الشكّ من صباح لیس فیه ايمان و ال کفر )روضه کافى: 

8 /167.) 

 .17محمّد:  -(2)

 251ايمان، ص: 

 دعاى ارزشمند ابو ذر علیه الرحمه

روزى جبرئیل به صورت دحیه کلبى نزد پیغمبر بود. 

ناگاه جناب ابو ذر رد شد و به خیالش دحیه کلبى است 

و نشناخت جبرئیل است و لذا نخواست میان مكالمه آنها 

 سخنى بگويد و رفت.

جبرئیل گفت: »يا رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله! ابو ذر 

ا دعايى است که از کنوز عرش است و در عالم اعال ر

 شود«.دعايش يادآورى مى
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رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله به ابو ذر فرمود: 

»جبرئیل به من گفته تو دعايى دارى که از مخازن 

 عرش الهى است، آن چیست؟«.

گويم: اللّهم صلّ على محمّد و آل عرض کرد: »مى

لك االمن و االيمان بك و التصديق محمّد. اللّهم انّى اسئ

بنبیّك و العافیة من جمیع البالء و الشكر على العافیة و 

 412اکفنى عن شرار الناس برحمتك يا ارحم الراحمین«.

»خدايا! تو امنیّتى بده. دل مضطربم را آرامش ده. دل 

مرا که به واسطه تعلّق به اسباب، مشوّش شده، از هر 

به خودت را در دلم روشن  سببى جدا کن و نور امید

کن تا به تو تكیه داشته باشم، پیغمبرت را به راستى و با 

 جان و دل تصديق کنم«.

 ايمان ابوذر در لحظات آخر عمر

ديدى آخرش هم ابو ذر با چه ايمانى رفت. با اينكه 

تمام دارايیش از کفش رفت. در سفر تبعیدى، تمام 

 
 .) با كمى اختالف(407/ 22حبار األنوار:  -(1)  412
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ها خودش و گوسفندانش از کفش رفت. در بیابان تن

دختر يا همسرش بود. اسباب به حسب ظاهر قطع 

گردد. امّا دلش قوى است. در امن و امان است و مى

اى ناراحتى ندارد. موقعى که فهمید بايد برود و ذرّه

خوشى مرد. دخترش گريه نفسهاى آخر است، با چه دل

کرد. گفت: »آرام باش! پدرت به جوار حبیبش مى

 ر از فراق رسول خدا ناالن باشد.رسد«. چقدر ابو ذمى

اى کسانى که يك عمر است آرزو داريد حسین را 

 خوشببینید، آن ساعت دل

______________________________ 
 )با کمى اختالف(. 407/ 22بحار األنوار:  -(1)

 252ايمان، ص: 

بینید. گفت: »آى پدر! وقتى که دارى که حسین را مى

ن بیابان چكنم؟ بدنت را چگونه به مردى، من تنها در اي

 خاك بسپارم؟«.
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ابو ذر هم گفت: »دخترم! تو خدا دارى. پدر چیست؟ 

 يكه و تنهايى کدام است؟

رود. رسول شود و به جوار حبیبش مىپدر راحت مى

اى از خدا صلّى اللّه علیه و آله به من خبر داده عدّه

 گردند«.مىدار رسند و تجهیز مرا عهدهنیكان از راه مى

وقتى که ابو ذر مرد دختر يا همسرش بر سر راه آمد. 

آمد که در میانشان خوبانى چون اى از عراق مىقافله

جناب مالك اشتر بود. تا شنیدند ابو ذر صحابى عظیم 

الشأن و فدايى على علیه السّالم به رحمت حق رفته 

است، کاروان توقّف کرد و با احترام کامل مراسم 

بو ذر را انجام دادند به قسمى که براى کفن تدفین ا

 کردنش نزاعشان شد.

أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَ ما 

نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ ال يَكُونُوا کَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ 

 413. فَطالَ عَلَیْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ

 
 .16حديد:  -(1)  413
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که هدايت عامّه را پذيرفت و واقعا حاضر گفتیم کسى 

شد خداپرست شود، خدا هم تأيیدات و الطاف پشت 

 دارد.فرستد؛ دلش را قوى نگه مىسرهم برايش مى

دهد که: »اى مؤمنین! ما يار در قرآن مجید بشارتها مى

اى کسى که به راستى بنده خدا شدى،  414شمايیم«.

ى که هیچ گمان مالئكه يار و ياور تو هستند. از راه

آورد. نداشتى، وسیله نجات و سعادتى برايت پیش مى

براى روشن شدن مطلب به ذکر يك داستان 

 پردازيم.مى

 هدايت شدن يك بانو در آمريكا

در »مجلّه نور دانش« در چند سال قبل ديدم که 

اش اين است: »در يكى از شهرهاى آمريكا تنها خالصه

ون اينكه کسى لغت عربى يك زن مسلمان بیشتر نیست بد

ياد او دهد و ارشادش کند. و واقعا اين قضیّه معجزه 

 اش هست.است. بانو مهاجر اسم مسلمانى

 
414  (2)-\i ... نْيا  .31فّصلت:  E\حَنُْن أَْولِياؤُُكْم ِف اْْلَياِة الدُّ
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______________________________ 
 .16حديد:  -(1)

 .31فصّلت:  نَحْنُ أَوْلِیاؤُکُمْ فِي الْحَیاةِ الدُّنْیا ... -(2)

 253ايمان، ص: 

هدايتى که شامل حال اين زن شده به قول خودش که 

به خبرنگاران گفته: راستى عجیب است! چطور شده در 

که هیچ اسمى از اسالم به گوشش  -خانواده مسیحى

مسلمان شده است. گفته: اوّال در سنّ  -نخورده

گفتند که استعداد من فوق العاده کوچكى، همه مى

بود؛ چنانچه هر بوده، خدا هوش سرشارى به من داده 

کردم با اينكه در اين کشور، زن ناروايى را ترك مى

آمد چادر به سر نیست؛ امّا من از همان بچّگى بدم مى

که زن خودش را نشان ديگرى بدهد بدون اينكه کسى 

اين مطلب را به من ياد دهد، پوششى درست کرده 

بودم که سرم، دستم، پايم پوشیده باشد. بعدها که قرآن 

گفت، دم ديدم همانى که عقل و فطرت من مىخوان
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که نبايد زنها  415همان را خدا در قرآن فرموده است

 زينتهايشان را نشان مردان بیگانه بدهند.

باألخره چند سال قبل، شبى در عالم رؤيا خواب ديدم 

يك نفر عبا به دوش به من فرمود: من از سمت شرق 

، نشانم داد آيم. ديدم به دست مبارکش کتابى استمى

و به من فهماند که اين است راه سعادت و نجات تو. از 

خواب بیدار شدم. سه سال يا بیشتر همین قسم در 

گشتم بلكه آن کتابى که آن بزرگ به من ها مىکتابخانه

 نشان داد بیابم.

روزى يك نفر مسافر هندى مسلمان را ديدم. پرسیدم از 

م. من به او بعضى آيى؟ گفت: از هند، و مسلمانکجا مى

از گزارشاتم را گفتم. او دست در جیب کرد و کتابى را 

درآورد. ديدم عین همان کتابى است که در خواب 

نشانم دادند. پرسیدم: اين چه کتابى است؟ گفت: قرآن 

عنوان هديه محمّد صلّى اللّه علیه و آله است. آن را به

 
415  (1)-\i ... ََّّل يُ ْبِديَن زِيَنَتُهنَّ ِإَّلَّ لُِبُعولَِتِهن\E  :31نور. 
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ردم و به من داد و بعد ترجمه انگلیسى آن را دريافت ک

.»... 

خواستم هدايت خاصّه را بفهمانم که هرکس به راستى 

خواست بنده خدا باشد، هدايت عامّه را بپذيرد، نه اينكه 

خواهد پا روى فهم و عقل و فطرتش بگذارد. آنكه مى

بنده باشد، آرزو دارد به بهشت برسد و پروردگار کريم 

 کند وگذارد بلكه هدايتش مىاو را به خودش وانمى

فرمايد. رفیقى، انیسى و مصاحب ايمانى برايش معیّن مى

اى به مناسبت امروز به نظرم اينها تأيیدات اوست. جمله

 آمد، از هدايتهاى خاصّه همین

______________________________ 
 .31نور:  ال يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ... -(1)

 254ايمان، ص: 

ماست که به دل هر فردفرد شما انداخته تا اجتماع ش

جا جمع شويد و به دل بنده هم گذرانده که براى اين

 شما مطالبى را عرض کنم.
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 وجوب هدايت نمودن همسر و فرزندان

تكلیف بزرگى که وظیفه هر مسلمان است اين است که 

وقتى خودش صاحب ايمان شده، همسر و اوالدش را 

هم بايد صاحب ايمان کند. نه اينكه بگويد: ما خودمان 

گلیممان را از آب رد کنیم، زن و بچّه خودشان 

دانند! واجب است بر هر مسلمانى، عالوه بر خودش، مى

. بر هر 416ط مستقیم بیاورداش را هم بر صرازن و بچّه

مسلمانى، ايمان به خدا و روز جزا واجب است، همچنین 

هرکسى را متكفّل هست و تحت قیّومیّت اوست بايد او 

را هم بیاورد. اگر اين تكلیف را انجام داديد، هم خیر 

اى که مؤمن دنیا و آخرت را داريد؛ زيرا در دنیا بچّه

پاى پدرش به هر هشد، محمّدى، علوى و حسینى شد، پاب

شود. گذارد. نور چشم پدر و مادر مىخیرى قدم مى

خورى. اگر اعتنا نكردى در همین دنیا هم صدمه مى

ها چقدر در اين دوره مردم از دست اوالدشان، ناله

اند. بايد دارند؛ چون از همان اوّل او را رها کرده

 
416  (1)-\i  َُو اْلِْجارَُة ...يا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا قُوا أَنْ ُفَسُكْم َو أَْهِليُكْم ناراً َوقُوُدَها النَّاس \E  :6َترمي. 
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م ات هم برسانى و او را هايمانى که نصیبت شده، به بچّه

 تكیه بودن جوانان ما!با تكیه کنى. آه از بى

 فلسفه پريشانى و تشويش جوانان

اى نقل کرده بود. چقدر در »مجلّه مكتب اسالم« جمله

اى تذکّر نافعى است. از نويسنده مشهور انگلیسى مقاله

اش اين است: جوانان در اين مجلّه نوشته بود که خالصه

از جوانان  -ن بیستمقر -امروز ما قرن اتم و طاليى

 ترند.نسلهاى قبل بشرى، هشیارتر و بافهم

همه باسواد هستند. واقعا از حیث هوش، سواد، فهم و 

ادراك درست است. از آن طرف نشاط، آسايش خیال، 

شود. هر خوشى دل و آرامش میان جوانان يافت نمى

بینى در دلش اضطراب و ناراحتى است. جوانى را مى

لمللى است که به جهان مطبوعات گفته اين سؤال بین ا

 شده تا جوابى براى آن بیابند.
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______________________________ 
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِیكُمْ ناراً وَقُودُهَا  -(1)

 .6تحريم:  النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ ...

 255ايمان، ص: 

وسايل است که نسبت به سابق  اگر اينها به خاطر کمبود

بیشتر است، پس اين ناامیدى و ناامنى چیست؟ تا کار به 

رسد که آمريكايى که ادّعاى مهد تمدّن جايى مى

دقیقه يك انتحار يعنى  35نويسد: در هر نمايد، مىمى

آيد. چقدر فشار بايد باشد که شخص خودکشى پیش مى

ن خودش حاضر به خودکشى شود؟ اين همه کشتار، جوا

 را چرا بكشد؟

 سبب چیست؟

دانند که يگانه سبب براى پريشانى اين دوره، عقال مى

گاه ندارند. مأمن و اى است. جوانان تكیهتكیهبى

تر بگويم: ايمان به خدا ندارند. در پناهگاه ندارند. صريح

وجود خودشان کسى که در هر پیشامدى تكیه به او 
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سر يك امر جزئى، از پا داشته باشند، ندارند، لذا بر 

آيند. خدا را نشناخته تا ايمان به او بیاورد و به او درمى

تكیه کند و در امتحان بگويد: قبول شدم فبها وگرنه خدا 

دارم. همه چیز دارم. رازق دارم. مدبّر دارم و مربّى 

 دارم.

 تقاضاى جالب فرزند از پدر

ى دارم نويسد: »رفیقاز قول همان نويسنده انگلیسى مى

که به مالقاتم آمد. ديدم پريشان و ناالن است. از 

 آمده است پرسیدم: چه شده است؟«.اى که پیشحادثه

گفت: »امروز با پسرم گفتگويم شده که در اثر حرف او 

 مرگ بر من آسان شده است.

اش را پرت بدون سابقه ديدم پسرم کتاب دانشگاهى

کنم! یل نمىکرد و دور انداخت و گفت: من ديگر تحص

گويى؟ چه تا خواست برود، صدايش زدم و گفتم چه مى

 شده؟
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 گفت: با من حرف نزن.

 گفتم: چرا؟

 گفت: من از تو متنفّرم.

گويد: چكار بود که برايت نكردم؛ از بچّگى تا پدر مى

وقتى بزرگ شدى، وسايل تحصیل را برايت مهیّا کردم 

ات و همیشه لباست را مواظب بودم حتّى پول توجیبى

 را دادم.

وقت با نرمى گفت: آن کارى به سخنانم گوش داد و آن

 که بايد برايم بكنى نكردى؟

 256ايمان، ص: 

 پرسیدم: چكار؟

خواستى در اين مدّت خدا را براى مروّت مىگفت: بى

اى داشته باشم. اين را گفت من معرّفى کنى تا من تكیه

 و رفت«.
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پدرها! چیزى که فرداى قیامت فرزندت جلوت را 

گیرد، همین است. خیال کردى با خريدن تلويزيون مى

ات کردى؟ دخترهايتان از شما خدمت به بچّه

که چرا ايمان مرا درست نكردى؟ کنند بازخواست مى

سر و سامانى نجاتم ندادى؟ بفهمم براى چه به دنیا از بى

 آمدم؟

آور است. چرا به هدف سرسامهدف چیست؟ زندگى بى

 من نفهماندى که کجا بايد بروم.

اين تكلیف را مواظبت کنید و از قصور انجام تكالیف، 

اى که درباره جوانان داريم، توبه کنید. نسبت به وظیفه

ايم. اگر کوتاهى کرديد، مجرمید. مسامحه کرده

هايتان را با تكیه به خداوند بار بیاوريد. آنها را با بچّه

د واليت على علیه السّالم آشنا کنید. وقتى افتاد، او را بلن

کرديد يا على علیه السّالم! بگويید. على علیه السّالم را به 

شود بشناسد ات بايد وقتى بزرگ مىاو بشناسانید. بچّه

مواليش کیست و کجا بايد سر فرود بیاورد؟ بايد امام 
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زمان حجة بن الحسن العسكرى را بشناسد که خدا او را 

 ساالر، سرور و پناهگاه و دست عطاى خودش قرار داده

 است.

در هر حال، بايد تكیه الهى تو، امام باشد و بدانى که 

هرجا باشد، او چشم بیناى خدا و گوش شنواى خداست 

وخیزان، در و هرچه بخواهى، دنیا و آخرت، هر افتان

هر گیر و دارى و در هر نوع ناراحتى مادّى و معنوى، 

 ات خدا و نماينده خدا باشد.بايد تكیه

 يك بانوى اهل تسنّنهدايت خاصّه براى 

اى که واقع شده نوعا براى شیعیان شده است؛ هر معجزه

اند يعنى آنهايى که شیعه و متوسّل به ولى خدا شده

حاجتشان روا گرديد. خرق عادتى شد و مزيد بصیرت و 

جاست که تقويت ايمانشان شده است؛ ولى عجیب اين

 خواهد هدايت خاصّه کند، معجزه اماموقتى خدا مى

کند. غیر هدايت زمان را براى يك سنّى ايجاد مى

شود براى رسیدن خاصّه، چیز ديگرى نیست. معلوم مى
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هدايت خاصّه آماده بوده است. اجماال آنچه را ثقة 

االسالم نورى در کشف األسرار ذکر کرده اين است که: 

سال قبل در نجف  74هجرى قمرى يعنى  1317در سنه 

 سنّى واقع شدهاشرف، براى يك خانواده 

 257ايمان، ص: 

است. اين قضیّه از بس مهمّ است خودش که سنّى است، 

خواهد که اين حكايت را به خطّ حاجى نورى از او مى

 خودش بنويسد.

سیّد عبد الحمید رئیس مكتبه حمیدى در آن زمان در 

نجف اشرف، هم خطیب و هم قارى و هم مكتبه حمیدى 

 است.را داشته؛ ولى سنّى بوده 

اش اين است که: »زنى به نام ملكه دختر خالصه نوشته

ملّا على همسر فالن. اين زن در نجف اشرف، شبى 

کند. صبح که صداع يعنى دردسر شديدى پیدا مى

شود، عالوه بر آن سردرد، دو چشمش هم کور مى

 شود.مى

http://www.i20.ir/


603    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

نويسد: اين پیشامد ناگوار را به من خبر دادند. گفتم: مى

د مگر حلّال مشكالت کارى کند. امشب که عالجى ندار

حرم خلوت است، دست به دامن امیر المؤمنین علیه 

 السّالم شود.

شب شد. تصادفا آن شب دردش کم شد و در اثر 

آرامش مختصر، پس از دو سه شبانه روز بدخوابى، يك 

خواهد به قبر مرتبه خوابش برد. در عالم خواب ديد مى

يد که به او فرمود: ملكه راحت على برود، پیكر نورانى د

 شوى.باش! خوب مى

 گفت: آقا! شما کى هستید؟

 فرمود: منم مهدى آل محمّد علیهم السّالم.

طور است؛ شود و وضعش همانزن از خواب بیدار مى

دهد. صبح چهارشنبه ولى آن بشارت، آرامشى به او مى

گويد: مرا به وادى السّالم مقام حضرت مهدى است. مى

بريد. مادر و خواهر و بستگانش او را به وادى مقام ب

نشانند. اين بیچاره آورند. او را در محراب مىمهدى مى
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کند. گريه و تضرّع استغاثه به حجة بن الحسن )عج( مى

بیند شود. در آن حال مىخود مىکند تا از خود بىمى

دو آقا يكى همان آقايى که ديده و آقاى ديگرى است 

د و فرمود: ملكه! خدا به تو شفا داد، راحت که جلو آم

 باش.

 عرض کرد: شما کى هستید؟

فرمود: منم علىّ بن ابى طالب و اين فرزندم مهدى 

فرمايد و فورى خوب است. سپس به چشم او اشاره مى

 شود.مى

کنان از مادرش را صدا زد: مادر! خوب شدم. هلهله

اين خانواده  آيند. پس از وقوع معجزه،وادى به شهر مى

شوند. اين است نمونه هدايت و عدّه ديگرى، شیعه مى

 خاصّه«.

 258ايمان، ص: 
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گفتار بیست و هشتم: مجاهدت و صبورى مقدّمه حیات 

 اخروى

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا 

 417مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ.

خالصه بحث اين شد که عالم دنیا و حیات مادّى بشرى، 

حیات مبارزه با هوا و هوس است. اصل خلقت بشر براى 

ها و صبرهايى هدهآن است که در اين مدّت حیات، مجا

بكند تا آماده حیات جاودانى گردد. عالم اعال، وطن 

 اصلى است. ايستگاه و زيستگاه همیشگى اوست.

تو را ز کنگره عرش 

 زنند صفیرمى
 

ندانمت که در اين 

دامگه چه افتاده 

 418است

 

 
 .142آل عمران:  -(1)  417
 .31ديوان حافظ:  -(2)  418
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رسیدن به عالم اعال که شرطش استعداد و استحقاق 

ثواب است، در همین مدّت حیات مادّى بشرى پیدا 

 گردد.مى

به عبارت ديگر، تا در اين حیات مادّى، لطیف نشود، 

گردد. تا در اين مستعد ورود به عالم لطیف ابدى نمى

عالم، سالمتى مطلق نصیبش نشود، به دار السّالم حقیقى 

 419رسد.نمى

تعبیر ديگر عرض کنم. حديثى از امیر المؤمنین علیه 

 فرمايد: »رحمتالسّالم هست که مى

______________________________ 
 .142آل عمران:  -(1)

 .31ديوان حافظ:  -(2)

 .127انعام:  لَهُمْ دارُ السَّالمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ هُوَ وَلِیُّهُمْ ... -(3)

 259ايمان، ص: 

 
419  (3)-\i ... الِم ِعْنَد َرّبِِّْم َو ُهَو َولِيُُّهْم  .127انعام:  E\ََلُْم داُر السَّ
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خدا بر مؤمنى که خودش را بشناسد از کجا آمده؟ و به 

 رود؟ و در کجاست؟«.کجا مى

جا آمدى براى چه؟ عمرى از تو گذشته نفهمیدى اين

 غرض از آفرينش تو چیست؟

 اى. سرانجام:همیدهعقايدت را از قرآن نف

ام در اين سفر تا آمده

 که ز نى شكر برم
 

ام در اين سفر نامده

 قصه برم خبر برم

 

جا پرسند؟ همان را بايد اينشب اوّل قبر از تو چه مى

 درست کنى و با خود ببرى.

آى انسان! اين حیات مادّى يعنى مدّتى که روى خاك 

هستى با بدن مادّى، بايد طورى لطیف شوى که بتوانى 

به عالم لطیف ملحق گردى. نور شوى تا به انوار ملحق 

گردى. به طورى که بايد لطیف و روحانى گردى که 

دوش به دوش ملك گردى. مكرّر اين تعبیرات را عرض 
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شت، باغى از باغهاى دنیوى ام که خیال نكن بهکرده

کس نتواند آنچه حقیقت بهشت است درك است. هیچ

کند که هرکس به خیال خودش تصوّر مى 420کند.

 421بهشت ملك عظیم خداست.

چه عالم عظیمى است. انسان تا در اين قالب مادّه است 

اى است؟ و خدا تواند ادراك کند چه مهمانخانهنمى

اين را براى چه افرادى آماده کرده است؟ در رأس 

اى همه محمّد و آل محمّد علیهم السّالم همان خانه

 است که خدمتگذاران آن، مالئكه عالم اعاليند.

 فرمايد:قرآن هم مى

گیرد، در ؤمن وقتى در اريكه سلطنت الهى قرار مى»م

نخستین روز ورودش، هزار هزار ملك براى تهنیتش 

 422گردند«.آيند و از هر درى مالئكه وارد مىمى

 
420  (1)-\i  ََفال تَ ْعَلُم نَ ْفٌس ما أُْخِفَي ََلُْم ِمْن قُ رَِّة أَْعنُيٍ َجزاًء ِبا كانُوا يَ ْعَمُلون\E  :17سجده. 
421  (2)-\i  ًَو ِإذا رَأَْيَت مَثَّ رَأَْيَت نَعِيماً َو ُمْلكاً َكِبْيا\E  :20انسان. 
422  (3)-\i  ْارِ   ... َو اْلَمالِئَكُة يَْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمن  .24 -23رعد:  E\ُكلِّ باٍب* َسالٌم َعلَْيُكْم ِبا َصرَبُُْتْ فَِنْعَم ُعْقىَب الدَّ
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کنى مانند زنهاى عالم حوريان بهشتى را خیال مى

اند؟ عجیب است! به قدرى لطیف است که هفتاد طبیعت

ر اين هفتاد حله، مغز پوشد در عین حال از زيحله مى

شنوى از اوضاع عالم استخوانش نمايان است. چیزى مى

 شود کهاعال. در بهشت کسى وارد مى

______________________________ 
فَال تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْیُنٍ جَزاءً بِما  -(1)

 .17سجده:  کانُوا يَعْمَلُونَ

 .20انسان:  ا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِیماً وَ مُلْكاً کَبِیراًوَ إِذ -(2)

... وَ الْماَلئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ بابٍ* سَالمٌ  -(3)

 .24 -23رعد:  عَلَیْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

 260ايمان، ص: 

شود ك باالتر مىمالئكه خدمتگزارش شود؛ يعنى او از مل

 تا ملك خدمتگزار او گردد.
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اش درست نشود و از اين انسان تا خويهاى حیوانى

تاريكى و غفلت بیرون نیايد، تا اين کثافتها اصالح نشود، 

وارد  -که يكپارچه منوّر است -شود بر چنین بساطىنمى

خیال کرديد پیش خودتان که داخل بهشت  423گردد.

نكنى، تا مبارزه با هوا و هوس  شوى؟ تا جهاد با نفسمى

نكنى، اقتضاآت حیوانى و خاکى و هوا و هوست را 

گردى و آماده جلوگیرى نكنى، لطیف و روحانى نمى

روى. خواهى مىشوى. تو هرجا که مىبهشت نمى

ات اقتضا دارد، آن را هرچه نفس و هوا و جهت حیوانى

گردد؟ تو کنى، پس کجا نور نصیبت مىپیروى مى

ت را لحظه به لحظه و فرسخ به فرسخ از بهشت دور خود

کنى. بهشتى شدن براى کسى است که آمادگى مى

داشته باشد و خودش نزديك بیايد. تا جهاد نكنى، سعى 

شوى. نكنى و با هوا و هوس نبرد نكنى که بهشتى نمى

بايد جلو خودت را از گناه بگیرى. تا اهل صبر نشوى، 

ات خواست قتضاى حیوانىآدمیّت ندارى. اگر هرچه ا

 
423  (1)-\i  َا يَ ْعَلِم اللَّهُ الَِّذيَن جاَهُدوا ِمْنُكْم َو يَ ْعَلَم الصَّاِبرِين  .142آل عمران:  E\أَْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْْلَنََّة َو َلمَّ
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، آتش جاى تو است نه بهشت. و 424آن را دنبال کردى

در اين صورت، حقیقت تو با حیوان يكى است. حیوان 

جايش در بهشت نیست، بهشت جاى آدمیان است. 

برند و هیچ فهمد؟ از دهان يكديگر مىحیوان چه مى

کنند. از آنها هم توقّعى نیست. رعايت حالل و حرام نمى

 425شت جاى سالمان از هوا و هوس است.به

آى بشرى که تو هم مثل حیوانات، قساوت و غلظت، 

شود در عالمى که شهوت و غفلت دارى، چطور مى

سراسر نور و رحمت است، چطور با اين غفلت و کثافت 

کنى؟ اگر هم بر فرض تو را ببرند، با اين راه پیدا مى

ثافتها بر تخت برى. اگر کسى را با اين کوضع بهره نمى

کند و خجالت سلطنتى ببرند، خودش هم فرار مى

 کشد.مى

 
424  (2)-\i  ُُلوَن َكما تَْأُكُل اأْلَْنعاُم َو النَّاُر َمْثوًى ََلُمْ يَْأك\E  :12حمّمد صّلى الّله عليه و آله. 
425  (3)-\i ... الِم ِعْنَد َرّبِِّْم َو ُهَو َولِيُُّهْم  .127انعام:  E\ََلُْم داُر السَّ
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دنیا به مراد خواهى و 

 دين درست
 

اين هر دو نخواهد 

شد نه فلك بنده 

 توست

 

______________________________ 
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ  -(1)

 .142آل عمران:  جاهَدُوا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

محمّد  يَأْکُلُونَ کَما تَأْکُلُ الْأَنْعامُ وَ النَّارُ مَثْوىً لَهُمْ -(2)

 .12صلّى اللّه علیه و آله: 

 .127انعام:   دارُ السَّالمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ هُوَ وَلِیُّهُمْ ...لَهُمْ -(3)

 261ايمان، ص: 

خواهى در اين حیات دنیا هر کثافتكارى بكنى تو مى

مطابق میل نفس و هوا و بهشتى هم بشوى؟ تا استحقاق 

شود. دنیا جاى امتحان است و تعبیر پیدا نشود، نمى

يعنى امتحان( قرآن مجید »حیات دنیا تمحیص )
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تا آدم از حیوان و بهشتى از جهنّمى جدا  426است«،

 427گردد.

خیال کردى به لفظ گفتى: ال اله الّا اللّه تمام است و 

شوى؟ نه چنین است بايد امتحان ديگر امتحان نمى

شود بدون استعداد پهلوى سلمان و ابو آيا مى 428شوى

معلوم شود که ذر بروى؟ البتّه بايد استعداد ظاهر بشود تا 

کجايى هستى. ديگران از سابقین را نیز امتحان کردند. 

شده، حیات اى، هر بشرى امتحان مىهمیشه در هر دوره

نتیجه حیاتش يا آدم بودن  429دنیا براى آزمايش است.

يا حیوان بودن يا از سنخ ملك با شیاطین، جايش را 

جا آماده بنمايد، لذا در روايت دارد که: »نگو اين

شود تو را امتحان دايا! مرا در امتحان قرار نده )نمىخ

اش امتحان است(«. لكن امیر نكنند، اصل حیات روزانه

 
426  (1)-\i ... َص اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا  .141آل عمران:  E\َو لُِيَمحِّ
427  (2)-\i بَ ْعٍض ... لَِيِميَز اللَُّه اْْلَِبيَث ِمَن الطَّيِِّب َو ََيَْعَل اْْلَِبيَث بَ ْعَضُه َعلى\E  :37انفال. 
428  (3)-\i  َأَ َحِسَب النَّاُس َأْن يُ رْتَُكوا َأْن يَ ُقولُوا آَمنَّا َو ُهْم َّل يُ ْفَتُنون\E  :2عنكبوت. 
429  (4)-\i ... َو َلَقْد فَ َتنَّا الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم\E  :3عنكبوت. 
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طور بگو: »خدايا! به فرمايد اينالمؤمنین علیه السّالم مى

 430برم از امتحانات گمراه کننده«.تو پناه مى

آيد که راستى موجب بعضى مصیبتهاى سخت پیش مى

شود مگر خدا يارى کند. حكمت الهى لغزش شخص مى

مقتضى امتحان همه است؛ ولى در امتحان خیلى سخت، 

 تو ما را يارى فرما.

کند و شود انسان را مبتال به مصیبت سختى مىگاه مى

آيد که خیلى سخت است ناراحتیهايى برايش پیش مى

بايد در اين موارد، خودش را بگیرد و اقدام به و انسان 

 فعل حرام نكند.

______________________________ 
 .141آل عمران:  وَ لِیُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ... -(1)

لِیَمِیزَ اللَّهُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ وَ يَجْعَلَ الْخَبِیثَ بَعْضَهُ  -(2)

 .37انفال:  بَعْضٍ ... عَلى

 
 .(76الّلهم اّّن اعوذ بك من مضالت الفنت) مصباح املتهّجد:  -(5)  430
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أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَکُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال  -(3)

 .2عنكبوت:  يُفْتَنُونَ

 .3عنكبوت:  وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ... -(4)

اللّهم انّى اعوذ بك من مضالت الفتن )مصباح  -(5)

 (.76المتهجّد: 

 262ايمان، ص: 

 بردارى از مباحاتمشروع بودن بهره

غرض آن است که حیات دنیوى، حیات مبارزه است. 

راحتى مطلق براى خودت قرار نده. بهشت، وطن و 

جا جاى ان شاء اللّه. اين 431جايگاه راستى تو است

ستى تو نیست. روى خاك، وطنت نیست. حقیقى و را

جا تو را نربايد جا وطن حیوانات است. خوشى ايناين

تا نتوانى خودت را کنترل کنى. خدا آدم را براى 

بلكه بايد انسان از جالل  432433زحمت نیافريده است،
 

431  (1)-\i  ٍِف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َملِيٍك ُمْقَتِدر\E  :55قمر. 
432  (2)-\i  َْخرََج لِعِباِدِه َو الطَّيِّباِت ِمَن الرِّْزِق ...ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَِِّت أ\E  :32اعراف. 
433  (3)-\i ... ًيا أَي َُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيِّباِت َو اْعَمُلوا صاِْلا\E  :51مؤمنون. 
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دنیا و نعمتهاى خدا بهره ببرد؛ امّا از اين زرق و برقها و 

ل حیوان بخواهى استفاده خوشیهاى دنیا اگر چنانچه مث

کنى، حرامت باد، خدا چنین نخواسته است؛ امّا اگر از 

مباحات به اذن حق بخواهى استفاده کنى، طیّبات چه 

مانعى دارد؟ امّا اگر مباح نشد، خبیث است به خیال 

خودت پاك است. اگر به اذن خدا به هر خوشى دست 

مانند بزنى ضرر ندارد؛ ولى اگر روى هوا و هوست باشد 

 حیوانات بر تو گوارا نباد.

با همسر شرعى، معاشرت چه مانعى دارد؟ ولى حق 

ندارى به بیگانه نگاهى هم بكنى، واى بر تو تا چه رسد 

 به لمس و غیره.

وار باشى و با اذن اين خوشیها به شرطى است که بنده

هاى حق باشى. اختراع راديو و تلويزيون براى بهره

ت؛ امّا برنامه مهیّج و خالف عفّت مثبت از آن خوب اس
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بندوبارى عمومى را خدا اذن نداده است. هرجا بى

 434است. ... خَسِرَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةَ ... است بدان

حضرت مريم و يوسف علیهما السّالم حجّتهاى خدا بر 

 خلق

اى انسان! فرداى قیامت، عذرى ندارى. اگر خداوند 

هم داده است. چرا جهاد با نفس قدرت به تو داده، تمیز 

 خودت نكردى و جلو نفست را نگرفتى؟

شود، بعضى از در بحار األنوار دارد: »روز قیامت که مى

 زنها در محكمه عدل الهى

______________________________ 
 .55قمر:  فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیكٍ مُقْتَدِرٍ -(1)

ينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِ -(2)

 .32اعراف:  مِنَ الرِّزْقِ ...

 
 .11حج:  -(4)  434
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 يا أَيُّهَا الرُّسُلُ کُلُوا مِنَ الطَّیِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً ... -(3)

 .51مؤمنون: 

 .11حج:  -(4)

 263ايمان، ص: 

در موقع مخاصمه و مؤاخذه که چرا چنین و چنان 

گويند: خدايا! ما را جمیل قرار دادى؛ چون کردى، مى

خوشگل بوديم جمالمان را نشان داديم و خودمان را 

 نتوانستیم بگیريم.

شود: مريم را بیاوريد. جمال مريم را هم ببینید ندا مى

لم از همه شما زيباتر است، پس چطور او پاکدامن از عا

 خواستید خودتان را بگیريد«.دنیا به عالم اعلى آمد. مى

باز در روايت دارد: فرداى قیامت جوانانى عرض 

کنند که ما جوان بوديم و شهوت جوانى ما را در مى

رسد جناب يوسف را بیاوريد. گناه انداخت. ندا مى

کدامتان زيباتر از يوسف هستید. او جوان و عزب هم 
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آمدى هم برايش کرد و زيباترين زنها بود و چنین پیش

و تمام وسايل فراهم، خودش آن هم در دربار عزيز مصر 

دارد. صبر جناب يوسف را حجّت قرار را به او عرضه مى

هاى جوانان ديگر. شما جوانان صبرىدهند بر بىمى

توانید گناه نكنید، اگر نتوانید که تكلیف نداريد لكن مى

خواهید صبر کنید، مجاهده کنید و رشدى پیدا نمى

 کنید و هكذا.

طبیعت حیات، مبارزه با نفس  اش، عالم دنیا وخالصه

است. اگر به همین مسامحه کارى باشد: »به ياران کى 

رسى. رسى؟ هیهات! هیهات!«. اگر نور نشوى، به نور نمى

رسى. تا سالم مطلق نشوى، تا لطیف نشوى، به لطیف نمى

 435رسى.به دار السّالم حقیقى نمى

ذرّه کاندر اين ذرّه

 ارض و سماست
 

چو جنس خود را هم

 436کاه و کهرباست

 

 
435  (1)-\i ... الِم ِعْنَد َرّبِِّْم َو ُهَو َولِيُُّهْم  .127ام: انع E\ََلُْم داُر السَّ
 .395مثنوى معنوى/ دفرت ششم:  -(2)  436
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باور کنید بسیارى از اين بشر، ساعت مرگ، لشكر شیاطین 

دور او هستند تا از اين بدن که جدا شد، او را به همراه 

 خود ببرند.

اى هم مالئكه اطرافشان هستند و منتظرند او را به عدّه

ببرند و مطابق روايت  437عالم اعال و عرش ربّ العالمین

گردد همراه بدن تا باتى است، آنگاه برمىبعدش مخاط

لب قبر. غرضم ساعت مرگ معلوم نیست چه از آب 

 دربیايى.

______________________________ 
 .127انعام:  لَهُمْ دارُ السَّالمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ هُوَ وَلِیُّهُمْ ... -(1)

 .395مثنوى معنوى/ دفتر ششم:  -(2)

 .18مطففین:  ... إِنَّ کِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّیِّینَ -(3)

 .7مطففین:  ... إِنَّ کِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّینٍ -

 264ايمان، ص: 

 
437  (3)-\i  َِإنَّ ِكتاَب اأْلَْبراِر َلِفي ِعلِّيِّني ...\E  :18مطففني. 

-\i  ٍني اِر َلِفي ِسجِّ  .7مطففني:  E\... ِإنَّ ِكتاَب الُفجَّ
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 گفتار بیست و نهم: خلقت جهان براى آزمايش انسانها

زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ 

 438.عَمَلًا

گفتیم حیات مادّى يعنى اين چند روزى که انسان روى 

کره خاك است، مقدّمه است براى حیات جاودانى پس 

طورى که در مدّت حیاتش زندگى از مرگش. انسان آن

اش سرمايه زندگى پس از مرگش کرده است نتیجه

رى که از خاتم االنبیاء محمّد صلّى اللّه باشد. به تعبیمى

علیه و آله رسیده: هر طورى که زندگى کرديد، 

اش ساعت مرگ شماست. همان طور هم نتیجه

 439شويدطور که مرديد، مبعوث مىمیريد و همانمى

اگر در اين مدّت راه و روش حیوانیّت و هواپرستى را 

خرد و گرفتید و زرق و برق عالم دنیا شما را ربود، 

ايد. ساعت مرگ، در عالم اعال کوچك و حقیر شده

 راهى برايتان نباشد.

 
 .7كهف:   -(1)  438
 .(72/ 4كما تعيشون متوتون و كما متوتون تبعثون) عواىل اللئاىل:   -(2)  439
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اگر فكرتان را از عالم اعال جدا کرده دلتان را همین 

آب و خاك و حیات دو روزه دنیا گرفته و توجّهتان را 

تان همین از عالم اعال ربوده و در نتیجه حد وجودى

دى و آب و خاك گرديد، اگر چنانچه کسى حدّ وجو

ادراکش تنها همین حیات مادّى باشد، دلش با نفس و 

هوايش باشد؛ يعنى همان اقتضاآت هوا و هوس را دارد، 

اى به عالم اعال ندارد تا او را به میرد عالقهوقتى که مى

 ملكوت علیا بكشد. درهاى آسمان مأل اعلى محال

______________________________ 
 .7کهف:  -(1)

تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون )عوالى کما  -(2)

 (.72/ 4اللئالى: 

 265ايمان، ص: 

 است براى چنین روحى باز شود.
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فرمايد: تعبیر عجیبى در قرآن براى محال بودنش مى

»اگر شتر در سوراخ سوزن رفت، چنین کسى هم به عالم 

 440اعال راه دارد«.

خدا نشد، کسى که در عالم دنیا در اين زندگى دلش با 

تمام در اوضاع اين عالم است، مال و مقام و آبروى نزد 

خلق، دلش را ربوده، هر هوسى که برايش پیش آمد 

کند؟ کودك مثل بچّه به آن سرگرم شد، کجا ترقّى مى

را نگاه کن هر لحظه شكلى، عروسكى، خوراکى او را 

اى هم که سى چهل ساله شده اگر خوشیها ربايد بچّهمى

دنیا به انواع مختلف او را ربوده بچّه است، و شهوات 

اختصاص به شهوات فرج و شكم ندارد. گاهى شهوت در 

سخن است حرفى که مقتضاى نفس است، بايد صبر 

کند، نشنود و پیروى نكند تا از بچّگى دلش را از نفس 

 جدا کند و باال بیايد.

 پاسخ به يك پرسش

 
440  (1)-\i ... ماِء َو َّل يَْدُخُلوَن اْْلَنََّة َحىتَّ يَِلَج اْلََْمُل ِف َسمِّ اْْلِياِط  .40اعراف:  E\... َّل تُ َفتَُّح ََلُْم أَْبواُب السَّ
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ممكن است کسى سؤال کند پس چرا خداوند زن زيبا 

خلق کرد؟ چرا خوراکیهاى خوب، پارك خوب و ... 

 اش بپرس که براى چه آفريد؟آفريد؟ از همه

 اى است که تالوت شد:جوابش آيه

 .إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

رق و برقها، اين خوشیها و شهواتى که دل بشر را اين ز

ربوده، تمام وسیله امتحان و تكمیل روح بشرى است تا 

 ربايد يا بهشت:معلوم شود اين زرق و برقها او را مى

 .لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

 -که حور العین است -کند آيا وعده خداامتحان مى

برد، نها؟ باغ و پارکها دلت را مىدلت را برده، يا اين ز

يا بهشت عالم اعال؟ کوچك هستى يا بزرگى؟ آيا هوا و 

هاى ربّ العالمین؟ قرب کشاند يا وعدههوسها تو را مى

 کشد؟برد، يا قرب به عالم اعلى تو را مىمادّيّات تو را مى
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______________________________ 
ابُ السَّماءِ وَ ال يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ... ال تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْو -(1)

 .40اعراف:  حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِیاطِ ...

 266ايمان، ص: 

اش هر فردى باألخره در اين چند روز، نتیجه آتیه

شود، جزء کدام عالم است ملكوت جا درست مىهمین

 عالم اعال يا سفلى؟

غرضم زرق و برق دنیاست. خدا آنها را خلق کرده تا 

آيند، نه مردمان امتحان شوند که چطور از آب درمى

اينكه اين نعمتها بد است. آيا درخت، میوه و جمال بد 

ست؟ خوبى و بدى در تو است. اگر تو کوچك شوى، ا

به همینها چسبیدى، به عالم ديگر دل نبستى. کوچك 

شود و به قرب شوى و حدّ ادراکت امور جزئى مىمى

گويند نخور، نپوش و عالم اعلى کارى ندارى. نمى

استفاده نبر. بهترين خوراکیها اگر از راه حالل باشد، 

مباح درست است. چیزى که التذاذ به  441مانعى ندارد.
 

441  (1)-\i .. ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَِِّت َأْخرََج لِعِباِدِه َو الطَّيِّباِت ِمَن الرِّْزِق.\E  :32اعراف. 

http://www.i20.ir/


626    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

گويند اى انسان! به آن دل نبند. خیال نكن هست مى

اند و تمام همین است. تو را براى عالم اعلى خلق کرده

براى حیات بزرگترى بايد بروى و بدان که مسافر هستى. 

نكند اين زرق و برق دنیا دلت را بكشاند. از خدا و بهشت 

محروم بمانى. خر و  غافل نشوى و از جوار ربّ العالمین

گاو، غیر از خور و خواب و خشم و شهوات، ادراکى 

ندارند. بايد از اينها دل ببرّى و به عالم ارواح و غیب، 

دل بیفكنى. به عالم غیب و حیات پس از مرگ. آنچه از 

حس پنهان است، دل ببندى. شوق لقاء اللّه پیدا کنى. 

شوق  طورى شود که همیشه نسبت به خدا و ثوابش با

 442باشى.

خواه پارك داشته باشى، يا نداشته باشى، روى حرير 

بنشینى، يا فرش معمولى، يا روى زمین. طورى شود که 

بود و نبودش برايت مساوى گردد. در اثر ادراك، 

 کوچكى اين عالم و بزرگى آن عالم را فهمیده باشى.

 
 .اشتاق اىل قربك ىف املشتاقني و ادنو منك دنو املخلصني) دعاى كميل( -(2)  442
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پس چطور  443جاست.هر آينه آخرت بزرگتر از اين

دارى، غصّه دنیاست، شوق هم دارى مال  است اگر غصّه

اى که با حرفى از جاست. به قدرى کوچك شدهاين

کنى و تحمّل ندارى؛ امور ناماليم عالم طبیعت، صبر نمى

 اى.زيرا بزرگى عالم اعال را نفهمیده

اگر چنانچه فرض کنید تمام فضا به مقدار مدّ البصر؛ 

 يعنى آن مقدار که چشم کار

______________________________ 
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ  -(1)

 .32اعراف:  مِنَ الرِّزْقِ ...

اشتاق الى قربك فى المشتاقین و ادنو منك دنو  -(2)

 المخلصین )دعاى کمیل(.

 .21اسراء:  ... وَ لَلْآخِرَةُ أَکْبَرُ دَرَجاتٍ وَ أَکْبَرُ تَفْضِیلًا -(3)

 267ايمان، ص: 

 
443  (3)-\i  َو َلْْلِخرَُة َأْكرَبُ َدَرجاٍت َو َأْكرَبُ تَ ْفِضياًل ...\E  :21اسراء. 

http://www.i20.ir/


628    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

دانه خردل کند، پر از خردل باشد، اگر بنا شود دانهمى

عد از مرگ را بشمارى، میلیونها. عمر تو نسبت به حیات ب

اين نسبت را دارد بلكه کمتر از يك دانه خردل و از آن 

طرف بى نهايت! در حیات صد سال عمر، نسبت به عمر 

نهايت نهايت پس از مرگ، نسبت خردل و فضاى بىبى

قدر وقت اصلش چیست؟ براى صد سال ايناست. آن

 دلبستن، روا نباشد.

 حكايتى شگفت از يك عابد

ى سلف هنگام عبور، عابدى را در کنار پیغمبرى از انبیا

آفتاب ديد که مشغول عبادت است. نزد او نشست و 

 جا هستى؟«.پرسید: »جناب عابد چه مدت است که اين

 جا هستم«.عابد گفت: »قريب صد سال است که اين

اى تا از آفتاب و اى درست نكردهپرسید: »چرا سر سايه

 باران، سرما و گرما محفوظ باشى؟«.
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گفت: »در اوايل عمرم پیغمبرى به من خبر داد که بیش 

از هفتصد سال در دنیا نیستى، من حساب کردم که براى 

 اى بسازم«.هفتصد سال ارزش ندارد خانه

آن پیغمبر تبسّم کرد و گفت: »خبرت بدهم به تو که در 

رسد ولى در آخر الزمان عمر بشر به صد سال هم نمى

سازند. ها و آهنها مىها از سنگآن زمان خانه

 کنند«.خراشها بنا مىآسمان

عابد گفت: »اگر در چنین زمانى باشم، آن را به 

 گذرانم«.اى مىسجده

اين سخن عابد عین واقع است. هفتصد سال نزد تو زياد 

نهايت است که در حیات مادّى هستى؛ امّا آن را با بى

پس  444یست.بسنج، متناهى با نامتناهى اصال قابل مقايسه ن

از مرگ، حیاتى دارى که نهايت و آخر ندارد؛ هزار و 

 صد هزار و صد میلیون نیست.

 
444  (1)-\i ... ًخالِِديَن ِفيها أََبدا ...\E  :122نساء. 
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تا زندگى دنیا را به کوچكى ادراك نكنى، بر ناماليماتش 

 445توانى بكنى،صبر نمى

______________________________ 
 .122نساء:  ... خالِدِينَ فِیها أَبَداً ... -(1)

عنكبوت:  الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ ... وَ ما هذِهِ -(2)

64. 

 268ايمان، ص: 

پس ادراك داشته باش. اين حیات مادّى تو لغو است و 

 چیزى نیست.

رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله فرمود: »اگر اين حیات 

اى ارزش داشت، مادّى پیش خدا به اندازه بال پشه

 446چشاند«.شربتى از آن را به کافر نمى

اصال دنیا ارزش ندارد. چیزى نیست. نسبت را بسنج تا 

بفهمى. اين عالم دنیا و کره زمین و اين بشر و اين چند 

 
445  (2)-\i ... نْيا ِإَّلَّ ََلٌْو َو َلِعٌب  .64عنكبوت:  E\َو ما هِذِه اْْلَياُة الدُّ
 .(465/ 1لو كانت الدنيا تعدل عند الّله من اْلْي جناح بعوضة ما سقى فيها كافرا شربة ماء) سفينة البحار:  -(1)  446
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روزه را بسنج با آنچه در پشت پرده است. گاهگاهى 

انسان بايد به هوش بیايد و بگويد: چرا براى يك کلمه 

يا حرفى، خودم را ناراحت کردم. اصل حیات دنیا 

نم در دنیا چقدر است تا اين سر و چیست؟ مدّت ماند

شوى. کم بزرگ مىصداها چه باشد؟ اگر صبر بكنى، کم

خودت را چندى بگیر و از نفس و مقتضیات آن کنار برو 

و از هرچه گناه و خالف رضاى ربّ است، دورى کن و 

 دلت را به آن نده تا بزرگ شوى.

 بزرگى، نتیجه تحمّل مشكالت است

دل همراه با هواى نفس نشود.  بايد مراقب باشى که

تكان نخورد و نگذار هرچه ناماليم نفس است به دل اثر 

اى کند. نفس که ناماليمى ديد، حرف ناراحت کننده

اى ديد، تا ناراحتى شنید، چشمش چیز ناراحت کننده

ديد و پژمردگى در او پیدا شد، دل در خطر است. 

ظ جا جاى صبر است. فورا آرامش خودت را حفاين
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روى و کن که اگر دلت مضطرب شد، از ايمان کنار مى

 فهمى که زير پرده چه خبر است؟خودت هم نمى

مثال مالى داشت، دزد برد، يا گم شد، يا ريخت و از بین 

جا ناماليم نفسى پیش آمده، اگر دلت با نفست رفت، اين

مضطرب و ناراحت شد، جاى سقوط تو است؛ ولى اگر 

خدا نبريدى و اهمّیّت ندادى، توانستى دلت را از 

 شوى.کم بزرگ مىکم

 تدبیر شیخ انصارى رحمه اللّه در رفع پريشانى دل

رحمة اللّه  -ها شیخ مرتضى انصارىوقتى يكى از طلبه

 را مهمانى کرده بود، -علیه

______________________________ 
لو کانت الدنیا تعدل عند اللّه من الخیر جناح  -(1)

 (.465/ 1ة ما سقى فیها کافرا شربة ماء )سفینة البحار: بعوض

 269ايمان، ص: 
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مقدارى گوشت و آبگوشت براى شیخ تهیّه ديده بود. 

نان را در کاسه کرده بود، آمد آبگوشت را روى ظرف 

براى تريد کردن بريزد که آبگوشت از دستش به زمین 

ريخت، تا خواست ناراحت بشود، شیخ ظرف آبگرم که 

نزديكى او بود را در کاسه خالى کرد و فرمود: جز در 

خواستى نان را با چیزى مخلوط کنى و اينكه تو مى

بخورى. شیخ با خوشى و تفريح نگذاشت دلش ناراحت 

 گردد.

تا نفس بخواهد اضطراب پیدا کند بايد صبر کرد. صبر 

يعنى نگذار دل با نفس شود و از خدا ببرّد. در هر پیشامد 

ات را از خدا قطع نكن. باألخره اى، تكیهدهکننناراحت

جا ماندنى بايد رفت و بگو من مال جاى ديگرم و اين

 نیستم.

در روايت دارد در منزل رسول خدا صلّى اللّه علیه و 

آله چراغى که روشن بود ناگهان خاموش شد، حضرت 
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ت، چیزى ؛ يعنى مهم نیسإِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ فرمود:

 گذرد.نیست، مى

 270ايمان، ص: 

 ام: بهشت، حاصل تحمّل سختیها و شدايدگفتار سى

»صبروا ايّاما قلیلة اعقبتهم راحة طويلة تجارة مربحة  /

يسرها لهم ربّهم. ارادتهم الدنیا فلم يريدوها و اسرتهم 

 447ففدوا انفسهم منها«.

ان است. در اين عالم طبیعت که مقدّمه حیات و آتیه انس

به مقدار و نتیجه صبر اوست. اگر کسى خیال کند بدون 

تواند به بهشت برود، هر مرتبه و مقامى که نصیب صبر مى

اى که بشر گردد در اشتباه است. قرب و درجات عالیه

خدا وعده فرموده است بدون صبر، محال است. در 

روايتى که در اصول کافى از خاتم األنبیاء محمّد صلّى 

 
 .438؛ روضة الواعظني: 184ج البالغه فيض اَّلسالم: خ هن -(1)  447
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فرمايد: »بهشت پیچیده شده علیه و آله است مى اللّه

 448است به صبر و ناراحتیهاى نفس«.

گذشتهاى انسانى، هرچه بیشتر شود انسان به بهشت 

هاى شود. وعدهشود. بهشت بدون صبر نمىنزديكتر مى

الهى را کوچك نشمريد. ملك عظیم است. منتها تا 

یسّر آمادگى پیدا نشود، رسیدن به اين مقام عظیم م

شود. بايد طورى بشود که شخص روحانى شود و از نمى

عالم حیوانیّت باالتر رود. حیوان در بهشت راه ندارد. 

پرست مال دوستى، حیوان است. حدّ هر شهوت

ادراکش از عالم خاك تجاوز نكرده پس کجا به عالم 

اعلى راه دارد. آنجا جاى بزرگان است؛ يعنى کسى که 

 رود. بچّه اگر از حدّ حیوانیّت باال

______________________________ 
؛ روضة الواعظین: 184نهج البالغه فیض االسالم: خ  -(1)

438. 

 
 .(176اّن اْلّنة حّفت باملكاره و اّن النار حّفت بالشهوات) هنج البالغه صبحى صاحل: خ  -(2)  448

http://www.i20.ir/


636    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

انّ الجنّة حفّت بالمكاره و انّ النار حفّت بالشهوات  -(2)

 (.176)نهج البالغه صبحى صالح: خ 

 271ايمان، ص: 

کند و عروسكى، گردويى از او بگیرند، جزع و فزع مى

اش از صبرى ندارد. بچّه چهل ساله هم اگر مورد عالقه

صبرى کند، معلوم او گرفته شود، در صورتى که بى

شود بزرگ نشده است، بايد به حدّى برسد که همه مى

 امور دنیوى پیش او کوچك شود.

ارزش بودن دنیا از ديدگاه رسول خدا صلّى اللّه علیه بى

 و آله

ايد که خاتم األنبیاء محمّد صلّى اللّه آى مسلمانان! شنیده

 علیه و آله فرمود:

»لو کانت الدنیا تعدل عند اللّه من الخیر جناح بعوضة ما 

 449سقى منها کافرا شربة من ماء«.

 
 .444روضة الواعظني:  -(1)  449
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اى نزد خدا پشه »اگر اين حیات مادّى به اندازه بال

وزن، شرف و قیمتى داشت، به کافر حتّى يك جرعه آب 

 داد«.هم نمى

گويد: »جايى که تمام اين حیات، جمیع دنیا شاعرى مى

پیش خدا ارزشى ندارد، آن وقت مختصرى از اين عالم، 

همه دلت را گرفته است و تو را سرگرم کرده و تو را از 

به قسمى که اين  خدا و آخرت و بهشت باز داشته است

کم نزد تو موهوم شده است دلى که بايد جاى فايق کم

تو بايد به حدّى برسى که اگر همه دنیا را  450خدا باشد.

داشته باشى و يك دفعه همه از کف تو برود، باکى 

نداشته باشى. جزئیّات و موهومات، کم و زياد و امور 

 وزن باشد«.دنیوى نزد تو کم

ز قیامت طورى گنهكاران از وضع روايت دارد: »در رو

شوند که از شدّت شرمسارى آرزو خود شرمسار مى

 کنند زودتر به جهنّم بروند«.مى

 
 .(39/ 58قلب املؤمن عرش الرْحن) حبار األنوار:  -(2)  450
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اينها در اثر اين است که خدا و آخرت را بزرگ ندانسته 

اى. بزرگ شدنت در بلكه حیات دنیا را بزرگ پنداشته

 بزرگ داشتن آخرت است نه دنیا ....

فرمايد بزرگ است و نزد تو مىواى از خبرى که خدا 

قصّه شده! بزرگى را در غیر از حیات مادّى ادراك 

 451اى و خبر ندارى.نكرده

______________________________ 
 .444روضة الواعظین:  -(1)

 (.39/ 58قلب المؤمن عرش الرحمن )بحار األنوار:  -(2)

 .68 -67ص:  عْرِضُونَقُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِیمٌ* أَنْتُمْ عَنْهُ مُ -(3)

 272ايمان، ص: 

 ادبپاسخ خردمندانه سلمان پارسى به شخص بى

وقتى منافقى به جناب سلمان؛ شخص اوّل مسلمین؛ 

سلمان محمّدى صلّى اللّه علیه و آله هنگام حكومت و 

 
451  (3)-\i  ٌأَنْ ُتْم َعْنهُ ُمْعرُِضونَ ُقْل ُهَو نَ َبأٌ َعِظيم *\E  :68 -67ص. 
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سفید تو بهتر استاندارى مدائن گفت: »سلمان! اين ريش

 است يا دم سگ؟«.

نیست. حرفى شنید و بدون اينكه به  سلمان است. بچّه

جوش و خروش بیايد، با نهايت ماليمت فرمود: »اگر من 

از صراط رد شدم، ريش من بهتر است، اگر در آن 

 افتادم، دم سگ بهتر است«.

چون آخرت نزد او بزرگ است، اين حرفها و مزاحمتها 

مثل وزوز زنبور است که در روح و قلب مؤمن اثر 

شناس شده است، بزرگ و بزرگ گذارد؛ چوننمى

حیات مادّى نزد او کوچك است. تا بزرگ نشدى، به 

رسى و اگر بر فرض محال، به بزرگى هم بزرگى نمى

کنى و از مقام بزرگ، برسى، خودت هم فرار مى

کنى و از ادراکات و معارف الهى و حظوظ استفاده نمى

 برى، راهش هم صبر است.روحانى بهره نمى

امیر المؤمنین علیه السّالم در خطبه همام بیان خود موال 

 فرمايد:کیفیّت صبر را هم مى
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 »ارادتهم الدنیا فلم يريدوها«.

خواهد ولى خودش را »زرق و برق دنیا او را مى

 گیرد«.مى

جوانان عزيز! شما بايد صبر کنید. اگر در جوانى اهل 

صبر شوى، در پیرى هم در صبر قوى هستى؛ ولى اگر 

 شود.بندوبار شدى، در پیرى نمىدر جوانى، بى

کشاند؛ ولى بايد مقاومت کنى. اگر حاال دنیا دلت را مى

خودت را نگیرى، آيا وقتى پیر شدى، خودت را 

ى که هر شهوت و هر گیرى؟ به قدرى کوچك باشمى

شوى؟ نقش و نگارى تو را ببرد، پس کى اهل کمال مى

کنى؟ تو بايد باألخره از اسیرى شهوت روحى پیدا مى

 بیرون بیايى.

خواهد شیعه »فاسرتهم ففدوا انفسهم منها«. اگر کسى مى

على علیه السّالم شود، بايد خودش را از اسیرى نفس و 

 هوا بیرون بیاورد.
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 273 ايمان، ص:

 سخنى از ابن میثم

ما کشته نفسیم بس 

 آوخ که برآيد
 

از ما به قیامت که چرا 

 452نفس نكشتیم

 

ابن میثم در شرح کلمه »اسرتهم ففدوا انفسهم منها« 

گويد که: »اسارت، عبارت از صورت ملكوتى شیرين مى

از غلهايى است که در اثر تبعیّت نفس دور دل پیچیده 

 است.

فرمايد: ما در گردنهاى آنان غلها قرار قرآن هم مى

ا سره فَهُمْ مُقْمَحُونَ داديم. اين غلها دور گردنها پیچیده

بخل، کبر، حسد،  453فهمند.بینند و نمىدر هوا هیچ نمى

طلبى، خودخواهى، حرص، سوءظن، حبّ دنیا، راحت

خودپرستى، دنبال هر لذّت و شهوتى دويدن، غل است. 

 
 .730كلّّيات/ سعدى/ طّيبات:   -(1)  452
453  (2)-\i  َإِنَّا َجَعْلنا ِف أَْعناِقِهْم أَْغالًَّل َفِهَي ِإىَل اأْلَْذقاِن فَ ُهْم ُمْقَمُحون\E  :8يس. 
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بیند. خوبى و بدى را درك فهمد و نمىدر نتیجه نمى

 کند«.نمى

بايد از اسارت بیرون شوى و مردى آزاد گردى؛ آزاد 

هوا و شهوت. بايد آزاد شوى، تا به آزاد مردان  از نفس،

 برسى.

 محكم و استوار بودن مؤمن

حديثى از اصول کافى از رسول خدا صلّى اللّه علیه و 

 فرمايد:آله عرض کنم که مى

»مؤمن در تمام حاالت آزاد است. هروقت باليى پیش 

گیرد. گناهى پیش آمد، آمد، محكم خودش را مى

گیرد. در انجام واجبات، قوى محكم خودش را مى

 است.

شود. اسیر نفس نیست. تا گناهى جلوه کرد، نزديك نمى

اگر مصیبتها  454در مال حرام و شهوت محرّمه، حرّ است.

 
 ./ واژه صرب(4/ 2كت عليه املصائب مل تكسره و ان اسر و قهر و استبدل باليسر عسرا) سفينة البحار: ان اْلّر حّر على مجيع احواله ان نابته نائبة صرب َلا و ان تدا  -(3)  454
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شكند اگرچه اسیر و ذلیل به او روى آورد، وى را نمى

 455شود«.

مؤمن بايد آزاد و عزيز باشد نه ذلیل نفس و هوايش. گاه 

کند؛ بیند براى صد تومان چه کثافتكاريها که مىمى

تواند خودش را، زبانش، چون ذلیل نفس است و نمى

 شكمش و اعضايش را کنترل کند.

______________________________ 
 .730کلّیّات/ سعدى/ طیّبات:  -(1)

إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْاللًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ  -(2)

 .8يس:  مُقْمَحُونَ

ان الحرّ حرّ على جمیع احواله ان نابته نائبة صبر  -(3)

هر لها و ان تداکت علیه المصائب لم تكسره و ان اسر و ق

 / واژه صبر(.4/ 2و استبدل بالیسر عسرا )سفینة البحار: 

 .8منافقون:  ... لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ ... -(4)

 
455  (4)-\i ... لِلَِّه اْلِعزَُّة َو لَِرُسولِِه َو لِْلُمْؤِمِننَي ...\E  :8منافقون. 
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 274ايمان، ص: 

»اسرتهم الدنیا«؛ اسیر دنیايند لكن آنكه مؤمن متّقى 

 کند.است، خودش را آزاد مى

واهى در زحمت خگويد: آى نفس! آنچه تو مىمى

 رود.باش، دل دنبال شهوات نمى

کند. حضرت در اين روايت مثال ناکامیها را تحمّل مى

 زند.مى

مثل جناب يوسف علیه السّالم که از اوّل تا آخر، حرّ و 

آزاد بود. در چاهش انداختند، حرّ بود. بیرون آمد و در 

دستگاه عزيز مصر، حرّ بود. در دام زلیخا حرّ بود. در 

زندان، حرّ بود. خدايا! ما را هم از اين لذّت نفس بیرون 

آور. قدرى سربلند کنیم، تا کى و تا چند پیروى از 

 هواى نفس داشته باشیم؟

راستى داستان يوسف عجیب است. انسان جوان باشد، 

زيبا باشد، زنى هم زيبا و با جاه و مقام، تمام وسايل هم 
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، رياست و مال و کردمرتّب. اگر موافقت با زلیخا مى

مقام داشت بلكه او را تهديد کرد که اگر موافقت 

افكنم. يوسف گفت: »خدايا! نكردى، تو را به زندان مى

در زندان بروم بهتر از آن است که آلوده به گناه 

اسیر نفس گردم، غل و زنجیر نفس مرا به آتش  456شوم.

خواهم هرچند بكشاند. من آزادى از نفس و هوا را مى

 زندان باشد«. کنج

اند هر روز نه تنها زندان بلكه زدن هم در کار بود. نوشته

آوردند و يك صد تازيانه هم او را از زندان بیرون مى

وقت من و تويى که زدند. رشد عجیب است. آنمى

به يك زرق و برقى از  457خواهیم با آنها باشیم.مى

ا از توانیم خودمان رشهوات دنیا چنان ذلیل هستیم نمى

مال حرام، از نظر حرام و غیره بگیريم. بايد صبر کرد. 

 مجاهده کرد و زحمت کشید.

 
456  (1)-\i ... ْجُن َأَحبُّ ِإَِلَّ ِمَّا يَْدُعوَنِِن  .33يوسف:  E\قاَل َربِّ السِّ
457  (2)-\i  ََهداِء َو الصَّاِْلِنَي و يِقنَي َو الشُّ دِّ  .69نساء:  E\َحُسَن أُولِئَك رَفِيقاً  فَأُولِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْ َعَم اللَّهُ َعلَْيِهْم ِمَن النَِّبيِّنَي َو الصِّ
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نابرده رنج گنج میسّر 

 شودنمى
 

مزد آن گرفت جان 

 458برادر که کار کرد

 

تمام اين  459شود.با هوسرانى، بزرگى نصیب نمى

ناراحتیها به نفع تو است، مقدّمه بزرگى و رشد و حريّت 

 تو است.

______________________________ 
يوسف:  قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي ... -(1)

33. 

وَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ  -(2)

 الصِّدِّيقِینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِیقاً

 .69نساء: 

 .529کلّیّات سعدى/ قصايد فارسى:  -(3)

 .73انبیاء:  وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا ... -(4)

 
 .529كلّّيات سعدى/ قصايد فارسى:   -(3)  458
459  (4)-\i ... ًة يَ ْهُدوَن بَِأْمرِنا  .73انبياء:  E\َو َجَعْلناُهْم أَِئمَّ
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 275ايمان، ص: 

بورى سفارش امام على و امام صادق علیهما السّالم به ص

 کردن در مصیبتها

ها جدا گردى تا کارت به جايى رسد بايد از اين عالقه

 فرمايد:که امام صادق علیه السّالم مى

اش از »اگر مؤمن تمام دنیا را مالك باشد و صبح همه

بین رفته باشد، مثل پر کاهى بر دوشش بوده و افتاده 

 است«.

از بین رفت، ها بايد به اين حد برسى که اگر تمام عالقه

دلت به قدرى قوى و محكم شده، با پروردگارت باشد 

که هیچ تأثیرى در تو نگذارد. با بزرگان جمع شدن و 

اتّصال پیدا کردن، مناسبت الزم دارد. بايد تمرين کنى 

ارزش و خودت را آماده کنى. حیات دنیا نزد تو کم

باشد. »من در میان جمع و دلم جاى ديگر است« نباشد. 

درى بزرگى آخرت در تو ريشه داشته باشد که به ق

 سروصداهاى دنیا اثرى در تو نگذارد.
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فهمد و گويند مار گزيده اگر پشه او را بگزد نمىمى

اعتنايى ندارد. اگر بزرگى جهنّم و آنچه را خدا خبر 

داده است باور داشته باشى، تمام ناراحتیهاى دنیا اثرى 

کند؛ چنانچه اگر از بهشت و نعمتهاى آخرتى در تو نمى

خبر داشته باشى، براى خوشیهاى دنیا ارزشى قايل 

 نیستى.

اصول کافى نقل شده است که: »روزى امیر در 

 المؤمنین علیه السّالم از مسجد بیرون آمد.

درب مسجد ديد يك نفر از مؤمنین به قدرى پريشان 

است که قالب تهى کرده و معلوم است که غصّه او را 

آيد. حضرت انداخته و از ظاهرش شكستگى به نظر مى

یبتهايى شود تو را؟ عرض کرد آقا! مصفرمود: چه مى

اى آمده است: مات ابى و امى و اخى؛ در حادثهپیش

اند و در اثر مرگ اين پدر، مادر و برادرم هر سه مرده

 ترسم هالك شوم!سه مى
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کنى؟ خوب حضرت فرمود: چرا آخر؟ چرا صبر نمى

جا ماندنى میرى، مگر تو اينآنان مردند، تو هم مى

جا جاى زيست نیست. اگر هستى؟ تو هم بايد بروى. اين

چنانچه تقواى خدا را رعايت نموده و صبر کنى، فردا 

به اجر خدا خواهى رسید. اجرت نزد پروردگارت 

 460هست«.

______________________________ 
 .90/ 2اصول کافى:  -(1)

 276ايمان، ص: 

مرد. امام صادق  -که نايب امام در کوفه بود -پسر مفضّل

علیه السّالم از مدينه برايش تسلیت فرستادند. به سماعة 

بن مهران فرمود: »کوفه که رفتى به مفضّل از قول من 

 461بگو که پسر من اسماعیل هم مرد ... بايد صبر کرد«.

 
 .90/ 2اصول كاىف:  -(1)  460
 .92/ 2اصول كاىف:  -(1)  461
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جا جاى ايستادن نیست، يعنى تمام دنیا عاريه است. اين

 وعده همه، فرداست.

 انگیز على علیه السّالمصبر شگفت

کرد و سماعة بن مهران، مفلس شد. قبال تجارت مى

 ثروتمند بود امّا ورشكست شد.

 -بعد که به مكه آمد و در مدينه خدمت امام مشرّف شد

ال به مكّه مشرّف شود او هر ساز روايت معلوم مى

امام صادق علیه السّالم پرسید: سال  -شده استمى

 گذشته چرا نیامدى؟

عرض کرد: يا بن رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله! اموالم 

از بین رفت و مقدار زيادى بدهكار شدم و امسال هم 

ام چیزى نداشتم، خدا به فالنى خیر بدهد که که آمده

 او مرا آورده است.

يت دل را که تمام کرد، امام علیه السّالم فرمود: شكا

»اگر صبر کردى، بهره بردى به قسمى که مورد غبطه 
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شوى و اگر جزع کنى، مقدّرات الهى بر تو ديگران مى

اى. باألخره مال گردد و اجرت را ضايع کردهجارى مى

روند تو از بین رفتنى بود، بعضى قبل از مال از بین مى

روند. رود بعد آنان از بین مىالشان مىو برخى، اوّل م

رسى که مورد رشك اگر صبر کردى، به جايى مى

شوى؛ مقامات و درجاتى خدا به تو ديگران واقع مى

خواهد داد که در عالم آخرت، ديگران غبطه تو را 

خورند؛ ولى اگر جزع کردى و ناراحتى به خرج مى

احتى دهد، ناردادى، اين وضع، تقدير را تغییر نمى

کنى اگر صبر ديدى، اجر هم نبردى. حاال خیال مى

روى و توانى بكنى؟ دست خالى هم مىنكنى، چكار مى

 462محروم خواهى بود«.

غرض از اين صحبتها اين است که بلكه خدا بخواهد 

 گوينده و شنونده صبرى

______________________________ 
 .92/ 2اصول کافى:  -(1)

 
 .(92/ 71؛ حبار: 431/ 2رك الوسائل: ان صربت جرت عليك املقادير و انت مأجور و ان جزعت جرت عليك املقادير و انت مأزور) مستد -(2)  462
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ت علیك المقادير و انت مأجور و ان ان صبرت جر -(2)

جزعت جرت علیك المقادير و انت مأزور )مستدرك 

 (.92/ 71؛ بحار: 431/ 2الوسائل: 

 277ايمان، ص: 

نصیبشان گردد و در رشته صبر بیفتیم، دل را نگهداريم 

تا بزرگى نصیب گردد و به بزرگان ملحق گرديم و از 

 بندوبارى قدرى بیرون آيیم.اين بى

رگترين صبر را موالى ما، آقاى ما علىّ بن ابى طالب بز

سال مثل کسى که خار  25کرد. طبق فرمايش خودش، 

گیر کرده  463در چشمش خلیده و استخوان در گلويش

باشد صبر کرد؛ حضرت على علیه السّالم با همان دستى 

که خیبر را کند، شمشیرى که عمرو بن عبد ود را از کار 

راى خدا چیزى نگفت و کارى نكرد انداخته بود؛ ولى ب

اش را بیند با حضور خودش، در خانهو صبر کرد. مى

 
 .(3صربت و ىف العني قذى و ىف اْللق شجا) هنج البالغه صبحى صاحل: خ  -(1)  463
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زدند، باز بیند زهرا علیها السّالم را مىزدند، مىآتش مى

 ماند.کند و ساکت مىصبر مى

______________________________ 
صبرت و فى العین قذى و فى الحلق شجا )نهج  -(1)

 (.3خ البالغه صبحى صالح: 

 278ايمان، ص: 

 گفتار سى و يكم: يقین؛ رکن دوّم ايمان

منین کالم در اين حديث مبارك از کلمات امیر المؤ

علیه السّالم در بیان ايمان بود؛ البتّه مرتبه کامله ايمان 

مقصود است. حضرت فرمود: »ايمان داراى چهار 

 استوانه است: صبر، يقین، عدل و جهاد«.

به اندازه کافى درباره »صبر« صحبت شد. از امروز 

درباره استوانه دوّم ايمان که »يقین« است صحبت 

وف به يقین است. تا کسى شود. پیدايش ايمان موقمى

به يقین نرسد، ايمانى ندارد. آن ايمانى که بايد همراه 

ببرد تا در عوالمى که در پیش دارد او را از اضطراب و 
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تزلزل نجات دهد. ايمانى که به صاحبش سكینه بدهد 

 وقتى است که به حدّ يقین برسد.

براى دانستن معنا و مراتب يقین و همچنین متعلّق يقین 

و سپس راه پیدايش و ازدياد آن، تفصیلش بايد به کتاب 

جا در شرح اين حديث »قلب سلیم« مراجعه شود و اين

طور اختصار، اشاراتى به معنا، و مراتب و پیدايش آن به

 کنیم.مى

نند: کطور معرّفى و تعريف مىاوّال علما يقین را اين

»اعتقاد ثابت و جازم مطابق با واقع«. هر اعتقادى که 

آدمى پیدا کرد و مطابق واقع و جازم به آن باشد و 

چنان ثابت باشد که از بین رفتنى نباشد، آن را يقین 

قدر گويند. اآلن بعضى از شما مكّه نرفتید لكن اين

طورى که محال است ايد که به آن يقین داريد بهشنیده

قاد در شما از بین برود و محال است وقتى پیش اين اعت

 بیايد که شما منكر بودن مكّه شويد.

 279ايمان، ص: 
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يقین، به راستى کمیاب است. آدمى يقین پیدا کند به 

خدا، معاد، حساب روز آخرت، بهشت، جهنّم، اعتقاد و 

يقینى که تزلزل در آن محال و ريب به آن راه نداشته 

مرحله يقین برسد. اطمینان به عقايد  باشد. ايمان بايد به

حقّه اعتقادى که گم شدن و از بین رفتنش محال باشد. 

پس اگر اين اعتقاد کم شد يا شك پیدا شد، معلوم 

شود که از اوّل يقین هم نبوده؛ چون اگر يقین باشد، مى

محال است شك عارضش گردد، بلكه ايمان تقديرى و 

 مجازى بوده است.

مراتب يقین از روى قرآن مجید که در طور اجمال، به

ها به آن اشاره شده عبارت است از: علم بعضى سوره

الیقین، عین الیقین و حقّ الیقین. بعضى هم يقین تقلیدى 

اند. شرح و بسط اين مطالب روى را در اوّل ذکر کرده

 منبر نفع عمومى ندارد و طالب آن هم کم است.

 کافى بودن ظنّ اطمینانى
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اش را بگويم و همان که هست من اوّلین مرتبهچیزى 

بس است. معلوم نیست به همان اوّل مرتبه هم خود را 

برسانیم. اوّلین مرتبه يقین که شیخ انصارى )ره( در بحث 

فرمايد: هرچند ظاهر از دهد و مىظنّ، فتوا را تنزل مى

ادلّه آن است که واجب است بر هر مكلّفى تحصیل علم 

را به علم برساند لكن چون عسر و حرج  الیقین و خودش

است و ادلّه ديگرى هم داريم که يقین، کم و عزيز 

چیز کمتر از يقین نیست. در اجتماع مسلمین، است، هیچ

خیلى کمیاب بلكه مطابق روايت کالكبريت االحمر 

 فرمايد:است، لذا شیخ مى

ظنّ اطمینانى کفايت است. اقلّا به اطمینان برسى که 

 و شايد، در کارت نباشد.دودلى 

مرگ و سؤال و جواب قبر، بهشت و جهنّم، میزان و 

صراط را اطمینان داشته باشد، نه شايد. اگر خبرى باشد 

خدا کريم است. اين اگرها کفر است. بايد مطمئن باشى 

که خبرى هست. قطعا قیامت، حساب، کتاب، میزان و 
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بر سر عقاب هست، اگر همه برخالف تو قیام کنند، تو 

ات بايستى. به مقام علم الیقین رسیدن واقعا مشكل عقیده

 است.

لكن به مقام ظنّ اطمینانى به برکت قرآن مجید، موعظه 

 توانى برسى. بهو صبر، مى

 280ايمان، ص: 

وارد گردد. کسى که ايمان، سكینه و  464دلت سكینه

اطمینان بخواهد، جنبشى دارد، دعا دارد: خدايا! ايمانى 

کنى، طورى که براى دنیايت مرتّب دعا مىه. همانبد

بگو خدايا! ايمان بده. مال، چیست؟ هرکس مقدّرى 

شود، حاال کم يا زياد. واى از دارد که نصیبش مى

ايمانى! که زيان دنیا و آخرت است. ايمانت را بى

نگهدار. پناه بر خدا ببر از اينكه تزلزل و ريبى در تو پیدا 

 شود.

 
464  (1)-\i ... ِكيَنَة ِف قُ ُلوِب اْلُمْؤِمِننَي  .4فتح:  E\ُهَو الَِّذي أَنْ َزَل السَّ
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يك از اصول عقايد و معارف الهى، بايد نسبت به هر

اطمینانى در تو پیدا شود، تا نشود بايد دائما در مقام 

 تحصیل آن باشى.

على علیه السّالم چقدر لطیف راه رسیدن به »يقین« را 

 ذکر فرموده است:

»و الیقین على اربع شعب: تبصرة الفطنة و تأوّل الحكمة 

 465و معرفة العبرة و سنّة االولین«.

ستون دوّم را درست کن، فطانت و عبرت را در کار 

بینداز. فطانت يعنى هوشیارى و تیز هوشى. در کارهاى 

دنیا چقدر هوشیار هستى مواظبى که کاله سرت نرود. 

آقاى تاجر! در کار دنیايت چقدر زيرك هستى؟ 

خواهد بكند، اطرافش را خوب دقّت و اى که مىمعامله

دهد. اگر امله را انجام مىوقت معکند، آنمشورت مى

ات هوشت را به کار بیندازى، در معارف الهیّه و امر دينى

 شود به يقین برسى امّا:مى

 
 .51 -50/ 2اصول كاىف:  -(2)  465

http://www.i20.ir/


659    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

بهر دنیا موشكافى اى 

 شقى
 

بهر عقبى کند ذهن و 

 466احمقى

 

آورد تا شیطان بر اصال در کار دينش هوشش را نمى

سرش کاله نگذارد. چطور اگر معامالت دنیوى بود، 

کردى. ببین نفس بر تو غالب شده. شیطان مواظبت مى

 تو را از خدا دور نكرده است. تفطن داشته باش.

______________________________ 
فتح:  هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِینَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ ... -(1)

4. 

 .51 -50/ 2اصول کافى:  -(2)

(3)- 

 
466  (3)- 

 نداّن سعى چيستّبر عقىب مى   جمله سعيت بهر دنياى دنى است

 در ره اين، كند فهم و اْحقى   در ره آن مو شكاىف اى شقى

 .) نان و حلوا/ شيخ ّبائى(
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جمله سعیت بهر دنیاى 

 دنى است
 

ندانى بهر عقبى مى

 سعى چیست

در ره آن مو شكافى 

 اى شقى
 

در ره اين، کند فهم و 

 احمقى

 

 )نان و حلوا/ شیخ بهائى(.

 281ايمان، ص: 

 لزوم دقّت در کارها

دقّت در کارها نیز الزم است. »تأوّل الحكمه«. دقت 

رساند. دقّت را در کار داشتن، تو را به حقیقت مى

بیندازى عبرت هم بگیرى، تو را خداشناس و 

کنند اگر خودت را به نافهمى نزنى و شناس مىآخرت

 اهى بفهمى.در امر دينت بخو
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اين بشر نمك به حرام که  467فرمايد:در قرآن مجید مى

روز چقدر از آيات خدا را خدا عقلش داده، شبانه

گرداند و گیرد و روى برمىبیند امّا عبرت نمىمى

 کند وگرنه:خداى را ياد نمى

هر گیاهى که از زمین 

 رويد
 

وحده ال شريك له 

 گويد

 

*** 

برگ درختان سبز 

 پیش خداوند هوش
 

هر ورقى دفتريست 

 468معرفت کردگار

 

*** چقدر آيات الهى در زمین است که مردم بر آن 

 کنند.گذرند و به آن اعتنا نمىمى

 
467  (1)-\i  َماواِت َو اأْلَْرِض مَيُرُّوَن َعَلْيها َو ُهْم َعْنها ُمْعرُِضون  .105يوسف:  E\َو َكأَيِّْن ِمْن آيٍَة ِف السَّ
 .702كلّّيات سعدى/ طّيبات:   -(2)  468
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 حكمت خداوند در خلق ابرو و حرکت چشم

کنى؟ مستحبّ است روز چند دفعه در آينه نگاه مىشبانه

آيد در آينه نگاه کند. رسول ون مىمؤمن از خانه که بیر

خواستند بیرون خدا صلّى اللّه علیه و آله گاهى هم مى

کردند؛ چون بیايند و آينه نبود، در آب نظیف نگاه مى

ممكن است در صورتش چیزى باشد و نداند. براى حفظ 

آبرو و ترك اهانت، بايد شخص در آينه نگاه کند. امّا 

براى جهت زيبايى،  کنىاش نگاه در آينه مىهمه

دفعه هم نگاه در آينه کن ببین خدا چه ابروى يك

قوسى قشنگى خلق کرده، تا هم زيبايى و هم ناودانى 

باشد براى عرق پیشانى که به چشم نیايد و آن را ناراحت 

کند. ابرو عالوه بر زيبايى، ناودانى براى عرق پیشانى و 

 469سر است.

______________________________ 
وَ کَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَیْها  -(1)

 .105يوسف:  وَ هُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ

 
469  (3)-\i  َفَ تَباَرَك اللَُّه َأْحَسُن اْْلالِِقني\E  :14مؤمنون. 
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 .702کلّیّات سعدى/ طیّبات:  -(2)

 .14مؤمنون:  فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ -(3)

 282ايمان، ص: 

نمايى فرموده، اين ابرو را مشكى خداوند چه قدرت

 کرد تا کمك شود در گرفتن نور براى چشم.

همین مژه چشمت را نگاه کن، يكى پايین و ديگرى باال. 

آيد. جفت شدنش نیز اگر مژه نباشد، خاك به چشم مى

عجیب است. مطبق نیست که مو روى مو بیايد بلكه يك 

نمايى در آيد. اين وجه قدرتمو وسط دو مو مى

گیرى مژگان چشم است. ديگر آنكه خداوند جفت

خارج منتهى است؛ طورى قرار داده است که رو به 

يعنى بیخ مو در پوست پلك چشم است لكن خود مو 

بیرون است. واى اگر مو در چشم دربیايد! گاهگاهى 

شوند تا ديگران عبرت بعضى به مو دزدك مبتال مى

 گیرند و شكر نعمت کنند.
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آيد. بینى موى دزدى در چشم چطور بر سرش مىمى

است  خدا چگونه مژگان چشمت را منظم قرار داده

بدون اينكه به داخل چشمت اصابت کند، پس شكر کن 

 نعمت خدا را.

خداوند متعال خود چشم را چهار حرکت داده است. 

 خواهد باال کنى.سرت را نمى

خواهد همان چشم براى ديدن پايین کافى است. نمى

کند. همچنین سر را پايین بیاورى. چشم حرکت مى

تو و زيبايى و قدر در خلقت طرف راست و چپ. اين

کمالت مالحظه شده است. سرت عظیم است، چشم 

 براى حرکت کافى است.

چند سال قبل جايى بودم. صاحب منزل خودش 

آيد عادى راه کرد. ديدم وقتى مىپذيرايى مى

کند طرز مخصوصى رود. پايش را که بلند مىنمى

گذارد. از او پرسیدم مثل اينكه در راه رفتن ناراحتى مى

گفت: نه؛ ولى چیزى که هست چند سال است  دارى؟
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رگ زير چشمم خشك شده، سه حرکت ديگر را دارد: 

کند، لذا باال، چپ و راست، ولى به پايین حرکت نمى

 سرم را بايد پايین بیاورم تا جلو پايم را ببینم.

خود اين حرکت چشم رو به پايین، چه نعمت عظیمى 

ند و منعم را بیاست که اين بشر کفور، نعمت را نمى

خواهد بهفمد. فطانتش را در دنیا شناسد؛ چون نمىنمى

اندوخته است. تو که همه هوشت را در زندگى نفس و 

کنى؛ من مىاش مندور و بر خودت انداختى، همه

من است، خدا حرف من، رأى من، اراده من. تا من

نیست، کو خدا؟ بايد فطانت و عبرت در کار بیفتد تا 

يقین برسد. عبرت، از موضوعى به  شخص به مقام

 موضوع ديگر

 283ايمان، ص: 

 منتقل شدن است.

معناى انتقال است؛ انسان انتقال پیدا کند از »عبرت« به

 موضوعى به موضوع ديگر.
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اگر هوش بدهى و وضع عالم دنیا را بنگرى، يقین 

کنى. پس از اين زندگى، يك زندگى ابدى است. مى

دارد به قبول اين معنا. اگر مى فطانت خودت تو را وا

شود، همه بشر قايل شوند که انسان به مرگ نیست مى

گذارد؛ چرا که يقین دارى اين در اعتقاد تو تأثیرى نمى

 عالم فانى و آخرت باقى است.

اش بشر را براى خوشى و خداى حكیم به حكمت بالغه

سعادتى آفريده که در اين حیات دنیا نیست. پس قطعا 

ز مرگ، حیاتى است که در آن خوشى و سعادت پس ا

تامّه است. اگر قرآن و کلمات انبیا بر فرض هم نبود، 

همان فطانت و فطرت خودت گواه بود بر اينكه مرگ، 

 رسیدن به جهان ابدى است.

گیرى از فنا و زوال دنیا. به حكم عقل، دل عبرت مى

جا غلط است. همان زهدى که قبال گفتیم بستن به اين

بینى الزمه ايمان يقین است، دنیا را کوچكتر از اين مى

که عاشقش شوى. اى کسى که به مقام يقین رسیدى، 
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وقت به چیز فانى، عشق اش اين است که هیچنشانه

قدر ورزى. زندگى که آخرش مرگ باشد، چرا ايننمى

اش اگر قدر مهم باشد که يك گوشهبه آن بچسبى. اين

 لنگ شد، ناراحت شوى؟

در اصول کافى است که: »خداوند، راحتى را در يقین 

اى کسى  470و خشنودى به کار خدا قرار داده است«.

خواهى خوش باشى، يقین و رضا پیدا کن. چنین که مى

ورزد؛ چون يقین به فناى آن انسانى، عشق به دنیا نمى

 پیدا کرده است.

 دنیا از ديدگاه على علیه السّالم

دين امیر المؤمنین علیه السّالم بیا و همراه رئیس الموحّ

از ديد على علیه السّالم نگاهى به دنیا کن و ببین چه 

 فرمايد:مى

»اگر روى کره خاك ممكن بود کسى به تمام آرزويش 

 برسد و هستى ابدى پیدا کند

 
 .(57/ 2يقني و الرضا) اصول كاىف: جعل الّروح و الراحة ىف ال -(1)  470
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______________________________ 
جعل الرّوح و الراحة فى الیقین و الرضا )اصول  -(1)

 (.57/ 2: کافى

 284ايمان، ص: 

کس منحصرا جناب توانست فرار کند، آنو از مرگ مى

سلیمان بن داود است؛ زيرا از اوّلین و آخرين، آن 

سلطنت و زندگى که براى سلیمان پیش آمد، براى 

 471کس پیش نیامد و نخواهد آمد«.هیچ

ملك ظاهرى و ملك معنوى و مقام نبوّت. ملك 

اش نه مانند اسكندر و غیره بلكه »سخر له ملك ظاهرى

الجنّ و االنس« طايفه جن در روايات ذکر شده است 

که نسبت به بشر، قوّه و قدرتش يك صد برابر و بیشتر 

تواند است. ده جن اگر در لشكر باشد؛ مثال فرمانده مى

 تر را منكوب کند.قشون هزار نفرى يا بیش

 
لنبّوة و عظيم الزلفة فلما استوىف فلو أّن احدا َيد اىل البقاء سّلما أو لدفع املوت سبيال لكان ذلك سليمان بن داود عليه الّسالم الذى سّخر له ملك اْلن و اَّلنس مع ا -(1)  471

 .(182الغه صبحى صاحل: خ طعمته و استكمل مدته رمته قسّى الفناء بنبال املوت) هنج الب
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بس است در قدرت جن که عفريتى به سلیمان گفت: 

تخت بلقیس را از پانصد سال راه قبل از اينكه از جايت 

آورم. مخلوق عجیبى است. لطیف است و برخیزى، مى

تر است. سلیمان هم بر همه جن و تر و سريعاز بشر قوى

فرسخ دست راست را اختصاص  25انس سلطنت داشت. 

فرسخ دست چپ را اختصاص به  25ون انس و به قش

کرد، فورى اجرا قشون جن داده بود. آنچه امر مى

شد. براى اداره خوراك همین قشون عظیم سلیمان مى

جنها از  472امر کرد بايد ديگهاى عظیم درست شود.

ساختند که بیست آوردند و ديگى مىها سنگها مىکوه

صد گوسفند  گرفت. ديگ ديگرى، يكشتر در، آنجا مى

گذاشتند و شد. نردبان کنار ديگر مىدر آن طبخ مى

ريختند. خدا باد را شترها و گوسفندها را در آن مى

بساطى که داشت، خود و  473براى او مسخّر کرده بود.

فرمود نشستند و به باد امر مىوزرايش روى آن بساط مى

برد. صبح خواست او را مىآن را بلند کند و هرجا مى

 
472  (2)-\i ... َو ُقُدوٍر راِسياٍت ...\E  :13سبأ. 
473  (3)-\i ... َو ِلُسلَْيماَن الرِّيَح ُغُدوُّها َشْهٌر َو َرواُحها َشْهٌر\E  :12سبأ. 
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کرد، نهار ظهر را مدائن کنار بغداد شام حرکت مىاز 

پیمود و روزى مىماهه را نصفخورد. راه يكفعلى مى

 عصر، استخر فارس بود.

______________________________ 
فلو أنّ احدا يجد الى البقاء سلّما أو لدفع الموت  -(1)

سبیال لكان ذلك سلیمان بن داود علیه السّالم الذى سخّر 

ملك الجن و االنس مع النبوّة و عظیم الزلفة فلما  له

استوفى طعمته و استكمل مدته رمته قسىّ الفناء بنبال 

 (.182الموت )نهج البالغه صبحى صالح: خ 

 .13سبأ:  ... وَ قُدُورٍ راسِیاتٍ ... -(2)

سبأ:  وَ لِسُلَیْمانَ الرِّيحَ غُدُوُّها شَهْرٌ وَ رَواحُها شَهْرٌ ... -(3)

12. 

 285ايمان، ص: 

اين قدرت، سلطنت، مملكت و دارايى که چیزى 

 فروگذار نشده بود، راستى که نمونه بود.
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فرمايد: »سلیمانى که مسخّر حضرت على علیه السّالم مى

لطنت معنوى، شد براى او ملك و جن و انس و نبوّت و س

اى آن روزى که سلیمان مدّتش تمام شد و آخرين لقمه

که مقدّرش بود خورد، آخرين قطره آبى که بنا بود 

جا بخورد، تمام شد، او را بردند. در روايات صحیحه اين

دارد: »سلیمان به سنّ پانزده سالگى بود که پدرش داود 

 از دنیا رفت و سلطنت به او منتقل شد و چهل سال هم

سالگى بود. روزى يكى از کاخهايى که  55سلطنت کرد. 

جنها برايش ساخته بودند، قصرى از آبگینه چهار سمتش 

خواسته لشكر و کارى بود و هروقت سلیمان مىآيینه

رفت و بساطش را تماشا کند، به باالترين غرفه آن مى

کرد و اوضاع شهر و لشكر را ها نگاه مىآنگاه در آينه

 مود.نبازرسى مى

خواهم به راحتى بگذرانم و خبر روزى گفت: امروز مى

ناراحتى هم نشنوم. هیچ کس نبايد بیايد و بر من وارد 

شود. سلیمان عصا را به دست گرفت و داخل قصر آبگینه 
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کند که ناگهان ديد يك شد. تكیه به عصا زده تماشا مى

 آيد.نفر جوانى به سرعت باال مى

ن شخص نزديك شد، پرسید: سلیمان وحشت کرد. تا آ

من ادخلك الدار؛ کى تو را به قصر داخل کرد؟ کى به 

 تو اجازه داد بیايى؟

او پاسخ داد: ربّ الدار؛ صاحبخانه مرا فرستاده است. 

 474سلیمان فهمید ملك است و صاحبخانه خداست.

قدر مال من، مال من )خودت مال خدا هستى پس اين

 475نكن(.

الهى است لذا فرمود: نعم من انت؛ سلیمان فهمید مأمور 

 بسیار خوب حاال کیستى؟

جواب داد ملك الموت هستم که به اين صورت آمدم. 

 سلیمان ناراحت شد.

 
474  (1)-\i ... ماواِت َو اأْلَْرِض  .120مائده:  E\لِلَِّه ُمْلُك السَّ
475  (2)-\i  َّماواِت َو ما ِف اأْلَْرِض ...... لَهُ ما ِف الس\E  :255بقره. 
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  ان هذا الموت يكرهه
کلّ من يمشى على 

 476الغبرا

 

اى يا براى جان سلیمان پرسید براى ديدنم آمده

 گرفتنم؟ گفت: براى جان گرفتنت.

______________________________ 
 .120مائده:  لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ... -(1)

 .255بقره:  ... لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ ... -(2)

 .237/ 1مجمع البحرين:  -(3)

 286ايمان، ص: 

سلیمان فرمود: پس مهلتى ده تا جانشینى معیّن کنم، 

وضع ساختمانها، لشكرها و امور کشورى را معیّن نمايم. 

ساختمان بیت المقدس را تازه تمام کرده بود، گفت: 

واهم نظمى به آن بدهم. عزرائیل گفت: خیر. خمى

 
 .237/ 1جممع البحرين:  -(3)  476
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حتى به نشستنش و خوابیدنش هم مهلت نداد لذا در 

حالى که سلیمان تكیه به عصا داده بود، مرد؛ چون نهى 

کرده بود کسى داخل شود، جن و انس و لشكريان حرم 

ديدند سلیمان ايستاده است، تا يك سال کسى جرأت مى

: سلیمان سحر کرده. گفتنكرد نزديك برود. يكى مى

گفت: عمدا چنین کرده تا نافرمانان را ديگرى مى

 عقوبت کند.

کردند. يك سال بدين اجنّه هم از ترس سلیمان کار مى

منوال گذشت. وقتى اراده الهى شد موريانه مأمور 

وقتى عصا پوك و تو  477گرديد چوب عصا را جويد.

 خالى شد، بدن سلیمان نیز سرنگون گرديد.

ين موريانه کسى نبود که به ايشان بفهماند سلیمان جز ا

دانستند مدّت يك سال در اين مرده است و اگر مى

 ماندند.زحمت باقى نمى

 
477  (1)-\i ُْم َعلى ا َخرَّ تَ َبيََّنِت اْلِْنُّ َأْن َلْو كانُوا يَ ْعَلُموَن الْ  ... ما َدَلَّ  .14سبأ:  E\اْلَعذاِب اْلُمِهنيِ  غَْيَب ما لَِبثُوا ِف َمْوتِِه ِإَّلَّ َدابَُّة اأْلَْرِض تَْأُكُل ِمْنَسأَتَُه فَ َلمَّ
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گیرد عبرت و فطانت را. آى على علیه السّالم نتیجه مى

انسان! اگر مؤمن راستى هستى، الزمه ايمان عبرت است. 

يقین، عبرت  هاىهاى ايمان، يقین و از شعبهاز استوانه

 گیرد.است. حیوان عبرت نمى

گرگ اجل يكايك از 

 برداين گلّه مى
 

وين گلّه را ببین که 

چه آسوده 

 478چرندمى

 

 اگر انسان هم عبرت نگیرد، با حیوان چه فرقى دارد؟

شاد شدن حضرت فاطمه علیها السّالم از شنیدن خبر 

 وفات خويش

گفتم در روايت دارد سلیمان تا اسم ملك الموت را 

شود کسى شنید، لرزيد وحشت کرد. گفتم مگر مى

 
 .اىديوان اشعار/ اوحدى مراغه -(2)  478

http://www.i20.ir/


676    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

نترسد. در روايت رسیده کسى که اسم مرگش را شنید 

 و نه تنها نترسید

______________________________ 
مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْکُلُ مِنْسَأَتَهُ  ... ما دَلَّهُمْ عَلى -(1)

فَلَمَّا خَرَّ تَبَیَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ کانُوا يَعْلَمُونَ الْغَیْبَ ما لَبِثُوا 

 .14سبأ:  فِي الْعَذابِ الْمُهِینِ

 اى.اوحدى مراغه ديوان اشعار/ -(2)

 287ايمان، ص: 

بى عالم هجده ساله رسول خدا بلكه شاد هم شد، آن بى

 صلّى اللّه علیه و آله است. زهراى عزيز است.

 چه مقام يقینى و چه دل پاکى!

کند. خواهد بمیرد، زهرا گريه مىهنگامى که پیغمبر مى

نالد. پیغمبر او را صورت روى پاهاى پیغمبر گذاشته مى

صدا زد: نزديك بیا. قطیفه را بر سرش کشید و چیزى در 

 گوشش فرمود که فاطمه با خوشحالى برخاست.
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بعدا عايشه از او پرسید: »آن روز پیغمبر صلّى اللّه علیه و 

در گوشت فرمود که گريان بودى ولى شاد آله چه 

 شدى؟«.

گفت: »پدرم بشارت داد و فرمود: بعد از من خیلى در 

مانى و اوّل کسى هستى از اهل بیت من که به دنیا نمى

 شوى«.من ملحق مى

صبّت علىّ مصائب لو 

 أنّها
 

صبّت على األيّام صرن 

 479لیالیا

 

لْأَرْضِ وَ اخْتِالفِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ ا

لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ* الَّذِينَ يَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً 

جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ  وَ عَلى

 480.النَّارِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ

 يقین کردن به مراتب توحید افعالى

 
 .165/ 6الغدير:  -(1)  479
 .191 -190آل عمران:  -(2)  480
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گفتیم که اقلّ واجب در مقام يقین »اطمینان« است؛ 

يعنى يقین به حدى برسد که مطمئن شود ال اله الّا اللّه، 

محمّد صلّى اللّه علیه و آله رسول اللّه و رازق، مدبّر، 

دهنده و اداره کننده خلق، دادرس و فريادرس، جان

 گیرنده، همه خداست ...

مطمئن القلب گردد  انسان بايد از مراتب توحید افعالى

به نحوى اگر تمام خلق برخالف او باشند، هیچ تزلزلى 

در اعتقادش حاصل نشود. همه بگويند اسباب، ولى او 

داند مسبّب األسباب کارکن است. قوّت قلبش مى

اش خداست. به معاد مطمئن باشد که پس خداست. تكیه

انسان از چهار طريق به يقین  481از مرگ جزاست.

 طانت،رسد: فمى

______________________________ 
 .165/ 6الغدير:  -(1)

 .191 -190آل عمران:  -(2)

 
481  (3)-\i ُكلُّ نَ ْفٍس ِبا َكَسَبْت ...  ... َو لُِتْجزى\E  :22جاثيه. 
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 .22جاثیه:  کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ ... ... وَ لِتُجْزى -(3)

 288ايمان، ص: 

که  -حكمت، عبرت و تنبیه از حال گذشتگان. »فطانت«

حكمت دانايى و  -همان زيرکى و تیز هوشى است

بینى است. تمیز باقى و فانى دادن. تمیز میان صارّ هخرد

و نافع دادن است. »عبرت« آن است که انسان از نتیجه 

موضوعى پند بگیرد و مانند آن را انجام دهد، يا ترك 

 کند.

گويند اگر خر يك دفعه پايش در سوراخى رفت، بار مى

 رود.ديگر از آن راه نمى

در حدّ حیوان، از  اين همان عبرت است. انسان بايد

بیند موضوعى متذکّر شود، از امثال و مانند آن؛ مثال مى

میرند؛ جوان مرد، سالم مرد، پس من يكى مىبشر يكى

میرم و فكر بار سفر بستنم باشم. از مثل سرايت هم مى

 کند به حكم مثل.
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 لزوم عبرت گرفتن از دنیا

شود با هوش و صاحب خواهیم ببینیم مىامروز مى

كمت و عبرت گرديم و چكار کنیم؟ امر کلّى ذکر ح

که آرزوها و هوسها در تو شود. آى انسان! مادامىمى

گردى، است، باالستقالل به دنبال شهوات دنیا مى

که خودبین، خودپرست و راحت طلب هستى، مادامى

 فطانت، حكمت و فهم روحانى پیدا نخواهى کرد.

تى است، لباس پرستا وقتى تمام هوش انسان در شكم

نرم، نازك و زيبا بپوشد و دنبال مسكن، همسر و شهوات 

خواهد جلوه دهد، راحت و گردد، خودش را مىمى

خواهد، يقین بدانید فهم روحانى آسايش خودش را مى

و معنوى )فطانت، حكمت، عبرت و تنبیه( که مقدّمه يقین 

 شود.است، پیدا نمى

ود تا سرش را ببرّى دهى بخورد و چاق شبه برّه علف مى

فهمید آيا علف را و بخورى. اگر برّه هدف تو را مى

خورد؟ ولى هوشش در اين چیزها نیست بلكه مى
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جاست و باالتر هوشش در خوردن است. حدّش اين

رود که فكر کند بگويد اين همه يونجه براى چه به نمى

توانى اين فكر را دهند؛ امّا تو اى انسان! مىمن مى

اگر نكردى مانند برّه هستى. اگر تمام هوشت بكنى. 

شكم، فرج، لباس و مسكن و زر و زيور باشد، حرکت 

شوى؟ کجا خداشناس گیر مىعرضى، کجا تو عبرت

 آورى؟شوى؟ و به حقايقى سر درمىمى

 289ايمان، ص: 

 

 لزوم توجّه داشتن به خالق هستى

افتد، که انسان چشمش به انگور شیرين مىمادامى

آورد. کجا به فكر جذّابیّت طعمش او را به اشتها مى

افتد؟ خدا در شخص، دو دل قرار انگورساز مى

طرفه شد. وقتى تمام هوش در جهات بايد يك 482نداده،

 رود.نفسانى است، کجا هوش به سازنده مى

 
482  (1)-\i ... ما َجَعَل اللَّهُ لَِرُجٍل ِمْن قَ ْلَبنْيِ ِف َجْوِفِه\E  :4احزاب. 
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همین انگور، خشكیده بود. باران  هنگام زمستان، درخت

هاى به باغ ديم و درختان مو باريد، برگهاى سبز خوشه

هاى ريز در نهايت کوچكى و ترشى پیدا کوچك و دانه

شد، آن وقت در ظرف دو سه ماه حرکت وضعى و کیفى 

گردد و اين همه حرکات در اين خوشه انگور آشكار مى

به هفته معلوم  شود، ولى هفتهروز معلوم نمىو روزبه

شوند تا وقتى برسند. تر مىکم بزرگتر و شیريناست. کم

 خدايا! اين شیرينیها کجا بوده است؟

اين درخت خرما از کجا شیرينى آورد؟ کى آن را 

گاه آن است، چگونه ساخت؟ هسته وسط خرما دو تكیه

 پوستها در اطرافش کشیده شد؟

سول خدا صلّى اى تازه براى رروايت دارد: »وقتى میوه

بوسید سپس آوردند، اوّل آن را مىاللّه علیه و آله مى

دادند، پیغمبر فرمود. گلى که به پیغمبر مىمیل مى

 483گذاشت«.بوسید و روى چشمش مىبويید، مىمى

 
 .433/ 1مستدرك الوسائل:  -(2)  483
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نمايى کرده؟ اين بوها کجاست؟ چگونه خداوند قدرت

نزد همان کسى که شامّه را براى تو درست کرده است 

اين گل را ببويى و لذّت ببرى و اللّه اکبر بگويى، که تو 

آن وقت دنبال اصلش بگردى که اصل آن محمّد و آل 

 محمّد علیهم السّالم است.

 استشمام بوى محمّد و على علیهما السّالم هنگام مرگ

اى داشتیم؛ پیرزن فرمود: »عمّهيكى از علما مى

صا اى که تعبّديّاتش فوق العاده و مخصومحترمه

اى به سادات داشت. تا شب آخر عمرش، عمّه از عالقه

داخل اتاق صدايمان زد و همه دورش جمع شديم. 

 شنويد؟ چراخواهم خداحافظى کنم، آيا مىگفت: مى

______________________________ 
احزاب:  ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِي جَوْفِهِ ... -(1)

4. 

 .433/ 1رك الوسائل: مستد -(2)

 290ايمان، ص: 
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خورد من، پدرم فرستید. قسم مىهمراه من صلوات نمى

و مادرم که در آن اتاق آمديم، متوجّه شديم بوى 

گويد: وقت عمّه مىمشك، اتاق را پر کرده است آن

بوى محمّد و على است و بعد به پدرم گفت: دعاى 

باألخره به  ها بروند وعديله بخوان و سپس گفت: بچّه

 رحمت خدا رفت«.

بینى، تمام اين بوها را که در انواع گلها و ريحانها مى

اى از خزينه خداوند هست. خزينه بوى اى، رشحهنمونه

محمّد و آل، اصل آنهايند.  484گل نزد خداست.

بینى همچنین شیرينیهايى که در رطب، خرما و انگور مى

اى چكیده و پخش شده است، در اين عالم مادّه، قطره

اصل آن حوض کوثر است که به دست علىّ بن ابى 

 طالب است.

 جمالهاى ديگر آن هم همین است.

 وصف حوريان بهشتى

 
484  (1)-\i  ٍْء ِإَّلَّ ِعْنَدنا َخزائُِنهُ َو ما نُ َنزِّلُهُ ِإَّلَّ ِبَقَدٍر َمْعُلومٍ َو ِإْن ِمْن َشي\E  :21حجر. 
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بیند، فطانت، حكمت، عبرت. آدم عاقل قطره را که مى

گردد. اى کسى که جمال را درك دنبال خزينه مى

کنى ولى محدود، برو دنبال اصل آن. خوشگلیها را مى

اى از ظهور جمال در عالم بینى در حالى که رشحهمى

آيد، دنبال بینها پیششان مهم مىمادّه است که کوتاه

 اصل آن برو.

ست که اگر حورى از حوريان بهشتى در اين مروى ا

افتند و عالم مادّه بیايد، تمام مردم اين عالم به زمین مى

کس طاقت ندارد با اين بدن، جمال حور را هیچ

مشاهده کند؛ امّا نسبت به زنها، هر زنى که بهشتى شود؛ 

جمالش از حور العین بیشتر است؛ دختر شانزده ساله 

 گردد.محشور مى

فرمايد: »شبى در عالم رؤيا ديدم ز بزرگان مىيكى ا

حورى را که دو گونه آن متأللى است. پرسیدم اين 

تأللو از کجاست؟ گفت: اشك چشم سحرهاى تو است 

 افزايد«.که بر جمال من مى
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امّا نسبت به ازدواجش، هر زن که بهشتى شد، شوهرش 

 هم که در بهشت است، با

______________________________ 
ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ وَ إِنْ مِنْ شَيْ -(1)

 .21حجر:  مَعْلُومٍ

 291ايمان، ص: 

و هم اخبار گوياى اين مطلب است  485اوست. هم قرآن

و امّا مسأله هوو دارى آنجا نیست. زن بهشتى و حور هر 

وضع ديگرى دو طالب هم و با هم مأنوس هستند و 

 است.

روحانیّت، وحدت و محبّت است. مطالب فوق ادراك 

عقول جزئى است که بشود پى برد. هرکس در بهشت 

 486است، اهل محبّت و وحدت است.

 
485  (1)-\i  ِْن آبائِِهْم َو أَْزواِجِهْم ...... َو َمْن َصَلَح م\E  :23رعد. 
486  (2)-\i ُسُرٍر ُمَتقابِِلنيَ  َو نَ َزْعنا ما ِف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخواناً َعلى\E  :47حجر. 
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اگر انسان در بهشت ببیند مؤمنى مقامش از او باالتر 

کند. آنجا ديگر من و تو نیست وگرنه است، کیف مى

 شود و بال و وبال.دنیا مى

مّ سلمه شوهر اوّلش در جبهه جنگ کشته شد. پس از ا

آن سرپرست نداشت. رسول خدا او را در نكاح خود 

اند پرسد زنهايى که شوهر کردهآورد. از پیغمبر مى

 شوند؟)مانند خودش( در بهشت چه مى

حاصل روايت شريفه فرمود: »لها الخیار؛ اختیار با 

 کند«. خودش است، با شوهر اوّل يا دوّم ازدواج

امّ سلمه کیف کرده گفت: »يا رسول اللّه! چطور شما را 

 کنم؟«.رها مى

دعاى حمله عرش به مؤمنین است که در سوره مؤمن 

کند: نقل فرموده است از آن جمله عرض مى

»پروردگارا! همسران و فرزندان مؤمنین را که صالح 

 487بودند، در بهشت به آنان ملحق فرما«.

 
487  (3)-\i ِجِهْم َو ُذرِّيَّاهِتِْم ...رَبَّنا َو أَْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِِّت َوَعْدتَ ُهْم َو َمْن َصَلَح ِمْن آباِئِهْم َو أَْزوا\E  :8مؤمن. 
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 انهاخداوند رازق انس

گويند پول را دور بینداز. چیز نخور. فطن باشید. نمى

گويند در تله و دام نیفت که بگويى همین و ال غیر. مى

اى عاقل! اصلش را بطلب. اين را داشته باش؛ امّا دنبال 

گويم باغ و ام قطره است. نمىاصلش بگرد. مكرّر گفته

شگاه گويم خیال نكنى اين آسايباغچه را دور بینداز. مى

 است.

______________________________ 
 .23رعد:  ... وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ ... -(1)

سُرُرٍ  وَ نَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلى -(2)

 .47حجر:  مُتَقابِلِینَ

رَبَّنا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ  -(3)

 .8مؤمن:  مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ ...

 292ايمان، ص: 
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رسول خدا فرمود: »جاى يك تازيانه در بهشت افضل 

است از تمام ملك دنیا«. يك وجب جا در بهشت داشته 

شگاه آن است. دنبال آن بگرد. کارى بكن باشى، آساي

خانه آخرتت آباد شود. بین تو و على فاصله نیفتد. شما 

که دنیا را ديديد پس پى به آخرت ببريد. عالم هستى 

وقت رو به تكامل است. هر موجودى چنین است. آن

اگر آدمى نیست شود، برخالف وضع عالم وجود است. 

نه اينكه نیست شويم.  بايد با مرگ، بهتر و کاملتر شويم

فهمید که تمام اين معناى فطانت است. وقتى اين را مى

هوش به خوشیهاى دنیا نرفته باشد وگرنه از حكمتها و 

 ماند.عبرتها باز مى

معناى فطانت، زيرکى و هشیارى آن است که آدمى از 

بینى هر موجودى امور جزئى، پى به امر کلّى ببرد. مى

و هر صاحب حیاتى رزقش همراهش هست. بچّه رزق 

هم همراه اوست. آيا آدمى نبايد عبرت بگیرد و انتقال 

اش بر اى نیست مگر اين که روزىپیدا کند. جنبنده
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ديگر غصّه روزى خوردن  488خداست. رزق با خداست.

يعنى چه؟ شايد کم شد، شايد چه شد يعنى چه؟ تا روز 

رسد. بعضى از قحطى مردند. نه اينكه آخر، رزقت مى

خدا رزقشان نداد بلكه حدّ اجل همین بوده است. موقع 

مرگ که رسید، ديگر اگر هم بوده از گلو پايین 

خورد. اگر وقت عاقل غصّه روزى نمىرفت. هیچنمى

اهل تفطّن، حكمت و عبرت باشد، آيا نبايد حكم کلّى از 

آن بفهمد؟ هر مصنوعى، صانعى، مدبّرى و مديرى دارد. 

 همه کاره تو، خالق تو است. رازق تو هم هست.

در قرآن، خداوند قسم خورده است؛ قسم به پروردگار 

آسمان که رزق شما بر عهده اوست. خدا را فراموش 

شناس ت حیوانى فرو نرويد، نمكقدر در جهانكنید. اين

 شويد.

 تدبیر مرحوم مجلسى اوّل در اصالح لوطیهاى اصفهان

 
488  (1)-\i ... َو ما ِمْن َدابٍَّة ِف اأْلَْرِض ِإَّلَّ َعَلى اللَِّه رِْزقُها\E  :6هود. 
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يك نفر حاجى مؤمن از ارادتمندان مرحوم مجلسى، 

لوطیهاى محل، دورش را گرفتند و گفتند: »امشب 

 خواهیم خانه تو بیايیم«.مى

______________________________ 
هود:  فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها ...وَ ما مِنْ دَابَّةٍ  -(1)

6. 

 293ايمان، ص: 

بیند اگر آنها بیايند با وسايل لهو حاجى از يك طرف مى

شوند و از طرف ديگر، اگر آيند و مشغول فسق مىمى

آنها را رد کند و جواب گويد، چگونه با لوطیها طرف 

ناچار شد به کنند. شود، مرتّبا برايش زحمت ايجاد مى

اش را ذکر مرحوم مجلسى پناهنده شود و گرفتارى

کرد. مجلسى فكر کرد و فرمود: »بگو بیايند. من هم 

آيم )بعضى لوطیها از بعضى مقدّسها بهترند. ديگر مى

غرور ندارند؛ امّا انسان مقدّس، نصیحت بردار نیست و 
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غرور او را هالك کرده است و عجز گاهى لوطیها را 

 دهد(«.نجات مى

مرحوم مجلسى اوّل، مجلس پیش از آنكه لوطیها بیايند 

باشى ديد وارد شد. پس از آنكه لوطیها آمدند، لوطى

شود کارى مجلسى، موى دماغشان شده با بودن او نمى

کرد. اجماال پیش خود خیال کرد حرفى بزند تا مجلسى 

وقت آزاد شوند. گفت: »جناب آقا! قهر کند و برود آن

و روش ما لوطیها چه عیبى دارد که به ما  مگر راه

 کنید«.اعتراض مى

 فرمود: »چه خوبى در شما هست که آن را مدح کنیم«.

شناسیم؛ اگر نمك گفت: »هزارها عیب داريم؛ امّا نمك

کنیم و تا آخر کسى را خورديم، ديگر به او خیانت نمى

 رود«.عمر، يادمان نمى

ت؛ ولى آن را در مجلسى فرمود: »اين صفت خوبى اس

 بینم«.شما نمى
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باشى گفت: »در اين اصفهان از هرکس لوطى

خواهید بپرسید ببینید ما نمك چه کسى را خورديم مى

 که به او بد کرده باشیم«.

دهم که شما همه مجلسى فرمود: »خود من گواهى مى

کنید؟ آى نمك حرامید! با خداى خود چه مىبهنمك

نها! اين همه نعمت خدا را شكخدا خورها و نمكدان

خوردن و استفاده کردن و اين همه سرکشى کردن و 

 پیروى از نفس و هوا؟«.

اين کلمه مجلسى که عین واقع و حقیقت بود، در همه 

آنها اثر کرد )لوطى است نه مقدّس مغرور(. گنهكارى 

که گناه او را سر به زير کند، خوش به حالش؛ ولى واى 

 او را مغرور کند.از مقدّسى که عبادت 

لوطیها سر خجلت به زير انداختند و هیچ سخنى نگفتند، 

سكوت مطلق. پس از مدّتى همه رفتند. صبح اوّل وقت، 

 باشى درب خانه مجلسى را کوبید و گفت: »آقا!لوطى

 294ايمان، ص: 
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ديشب ما را آتش زدى، ما را آگاه کردى پس ما را توبه 

 بده«.

نها را به فعل توبه و تدارك کند آمجلسى هم لطف مى

 دارد.گذشته وامى

ما هم در عمرمان چقدر نمك به حرامى با خدا کرديم. 

اش من، زرنگى نعمت خدا را از خودمان ديديم. همه

من، قلم من ... چقدر خدا را فراموش کرديم يا پاى 

مخلوقى را به میان کشیديم. اگر فالنى نبود، هالك شده 

در خانه خدا اظهار شرمسارى کن  بودم. بیا ماه رمضان

 از انواع خیانتها ...

أنا الذى لم استحیك فى الخأل و لم اراقبك فى المأل و 

انا صاحب الدواهى العظمى، انا الذى على سیده 

اجترى، انا الذى عصیت جبار السماء، انا الذى اعطیت 

 489على معاصى الجلیل الرشى.

 وجوب يقین به واليت و امامت اهل بیت علیهم السّالم

 
 .87/ 98حبار األنوار:  -(1)  489
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امروز که نیمه ماه مبارك رمضان است، بنا بر روايات 

صحیحه از طريق شیعه و سنّى، مطابق با روز والدت با 

سعادت امام دوّم حضرت مجتبى علیه السّالم است که در 

سال سه يا چهارم هجرى در مدينه منوّره متولّد گرديده 

ه اين مناسبت، بحث امروز ما راجع به يك رشته است. ب

 باشد.يقین يعنى يقین به امامت و واليت مى

گفتیم دوّمین پايه ايمان، يقین است. يقین به توحید و 

 افعال الهى تا يقین به معاد.

يكى از شعب يقین که بر هر مسلمانى تحصیل آن واجب 

بّت است، يقین به امامت، وصايت و وجوب تبعیّت و مح

دوازده نور پاك، انوار طیّبه و دودمان طاهره است که 

اوّل آنان علىّ بن ابى طالب و آخرشان حجّة بن الحسن 

باشد. واجب است انسان به امامت آقايان علیه السّالم مى

 طورى يقین پیدا کند که هرگز متزلزل نشود.به
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يقین، با يك مسافرت به ديده شده برخى از مسلمانان بى

شوند. يا با يك کشورهاى اسالمى غیر شیعى، متزلزل مى

 گردند.شبهه شیطانى، متأثر مى

گويید: »اشهد انّ علیّا ولى اللّه«، در حالى مثال شما مى

 که خدا از ناتوانى، ولى

______________________________ 
 .87/ 98وار: بحار األن -(1)

 295ايمان، ص: 

گويید على خدا سرپرست ندارد. شما مى 490گیرد.نمى

ولى خداست، خدا که ولى و سرپرست ندارد. اين ساده 

کند. اوّل بیا بپرس ببین او که لوح هم تصديق مى

 گويد:مى

»اشهد انّ علیّا ولى اللّه« نه اينكه على، سرپرست 

گويیم يد! ما مىخداست. لعنت به کسى که چنین بگو

على، ولى از طرف خداست. ولى بر مؤمنین است و خدا 

 
490  (1)-\i ... ِّل  .111اسراء:  E\... َو مَلْ َيُكْن لَهُ َوِلٌّ ِمَن الذُّ
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او را واليت بر مؤمنین داده است. ولى اللّه است. داراى 

معناى محبّت است. سرور واليت الهى است، از واليت به

 جمیع اولیا علىّ بن ابى طالب است.

 فلسفه وضو

اى انسان تا وقتى به مقام يقین نرسیده، با يك شبهه

گردد؛ مثل آن جاهل که گفته بود راه و متزلزل مى

ها پیش من بهتر است از اين راه و روش روش سنّى

شويند، گیرند پايشان را هم مىشیعه؛ چون وضو که مى

شويند، با پاى بوگندى به مسجد ها چون نمىشیعه

آيند، پس روى اين میزان کار سنّى درست است و مى

گويد مسح هالت! شیعه که مىکار شیعه خراب. چقدر ج

فرمايد: پا، روى حكم قرآن و اهل بیت است. قرآن مى

اهل بیت هم  491»مسح کنید سر و پاهايتان را«.

اند. شما شافعى و ابو حنیفه را طور دستور دادههمین

 
491  (2)-\i ... َِو اْمَسُحوا ِبُرُؤِسُكْم َو َأْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعَبنْي ...\E  :6مائده. 
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 )به فتح( عطف به وَ أَرْجُلَكُمْ گويند:گرفتید. آنها مى

 بايد بشويند.است؛ يعنى پاها را هم  فَاغْسِلُوا

ما تابع ظاهر قرآن و فرمايش اهل بیت هستیم. سنّیها هم 

 اند )حشرهم اللّه مع ائمتهم(.تابع ابو حنیفه

ديگر آنكه پا شستن، نظافت و غیر از وضو است. وضو 

عمل خاصّى براى طهارت معنوى است نه ظاهرى. بلى 

ممكن است بالتّبع پاکیزگى بعضى از اعضاى بدن هم 

شود، پس ا صابون و شستشو که بهتر پاك مىباشد. ب

بگويیم با صابون وضو بگیرند، وضو به همان طرزى که 

اند اطاعت امر شود تا حدّش پاك شود. غسل فرموده

 کنى تا آن کثافت معنوى از تو بیرون رود.

______________________________ 
 .111اسراء:  ..... وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ . -(1)

 ... وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَیْنِ ... -(2)

 .6مائده: 

 296ايمان، ص: 
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امّا پاکى جسم اگر کسى غسل کند به قصد اينكه بدنش 

لطیف شود، غسل باطل است و وضويش صحیح نیست. 

پاك شدن ظاهر جسم، على حده است. »النّظافة من 

بر هر مسلمانى الزم است بدنش را نظیف  492االيمان«.

نگهدارد و کثیف نباشد. خصوص در اجتماع مسلمین که 

وارد خانه خدا گردد.  خواهد وارد گردد، عطر زدهمى

گويى آنها اين موضوع کارى به وضو ندارد. تو که مى

کارشان بهتر است، پا شستن غیر از مسح براى وضو است. 

روز چند مرتبه پايشان را آن همیشه خوب است، شبانه

بشويند که بوى عرق ندهد و اسباب زحمت کسى نشود؛ 

 امّا نه اينكه طهارت معنوى از آن حاصل شود.

 استنكاف از گفتن شهادتین هنگام مرگ!

اى متزلزل اى مسلمان! بايد به حدّ يقین برسى تا با شبهه

اى از پا نشوى. از همه بدتر، ساعت مرگ به شبهه

 درنیايى.

 
 .291/ 62حبار األنوار:  -(1)  492
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در سابق جگرفروشى بوده که هفده قران جمع کرده 

اى مدّتها پس انداز کرده بوده و خیلى بوده و در کیسه

رسد در ند بوده است. مرگش که مىمهم به آن عالقه

گويد کنند و شهادتین را مىحال احتضار به او تلقین مى

امّا »اشهد انّ علیّا و االئمة احد عشر من ولده حجج اللّه؛ 

دهم که على و يازده فرزندانش به حق و گواهى مى

گفته است. هرچه به او مفترض الطاعه هستند« را نمى

سن سعادتش حالش بهتر شد گفت. از حگفتند، نمىمى

و خدا مهلتش داد تا نزديك مرگ رفت و خدا او را 

برگرداند. بعد از او پرسیدند آن روز چرا شهادت به 

دادى؟ تو که يك عمر دم از على و حسین واليت نمى

 زدى؟علیهما السّالم مى

گفت: »حقیقتش اين است که ديدم يك نفر کیسه پولى 

 گفت:را آورد جلو من مى

برم. من هم به اگر بگويى، همه اين پولها را از بین مى

 گفتم!«.مند بودم لذا آن شهادت را نمىآن پولها عالقه

http://www.i20.ir/


701    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

چون انسان به يقین نرسیده، با يك امر جزئى، ول 

شود. خدا نكند مال و جاه دنیا در دل جا کند. در مى

نهايت خطر است: »يا مقلّب القلوب ثبّت قلبى على 

 دينك«.

______________________________ 
 .291/ 62بحار األنوار:  -(1)

 297ايمان، ص: 

فرمايد: دعاى غريق است که امام صادق علیه السّالم مى

کند در حالى که با »در آخر الزمان شخص صبح مى

 دين است«.کند در حالى که بىدين و عصر مى

کند: »يا بن رسول اللّه! اگر ما در آن راوى عرض مى

 زمان باشیم چه کنیم؟«.
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فرمايد: »علیكم بدعاء الغريق: يا اللّه! يا حضرت مى

رحمن! يا رحیم! يا مقلّب القلوب! ثبّت قلبى على 

 493دينك«.

امروز که والدت امام حسن علیه السّالم است بايد يقین 

واجب االطاعه وصىّ  کنیم که آن حضرت امام دوّم و

پیغمبر است. دوّمین نفر از آن دوازده نفر است. از 

کسانى که کشتى نجاتند نه اينكه فقط تا نام حسین علیه 

برند آقا مظلوم بوده و از عزادارانش فرياد السّالم را مى

کند بلكه واجب است بدانید که آقايان چراغ رسى مى

م به صراط اينان اند که مرداند. انوار الهىهدايت خلق

راه روند. به هدايت آنان مهتدى شوند. راه سعادت 

يعنى پشت سر على علیه السّالم و يازده فرزندش باشیم. 

صراط مستقیم ايشانند که اگر کسى از راه آنان منحرف 

 گرديد، از اسالم حقیقى دور افتاده است.

 ائمّه علیهم السّالم شفاعت کنندگان مردم

 
 .352كمال الدين:   -(1)  493
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الهى و شفعا. فرداى قیامت حساب خلق ايشانند وسايط 

سالطین عالم و برزخ و قیامت ايشانند  494با ايشان است.

دهند و جهنّمى را به جهنّم که بهشتى را در بهشت جا مى

پروردگار عالم، خالق کلّ جلّ جالله جسم  495افكنند.مى

نیست. صورت نیست. اين افعال را به وسائل انجام 

ق رسیدگى شود، پس بايد دهد. بايد به حساب خلمى

مظهر تام و اتمّش عدل و حكومت الهى را بپا کند و به 

حساب هر فردى برسد و او اسد اللّه الغالب علىّ بن ابى 

 طالب علیه السّالم هست با يازده فرزندانش.

کننده بهشت تقسیم 496على علیه السّالم قسیم الجنّة و النّار؛

کند و دوزخ است. فرمانده است و به مأموران حكم مى

که هرکس بايد چقدر در جهنّم بماند حتّى ازدواج 

 مؤمن با حور،

______________________________ 
 .352کمال الدين:  -(1)

 
 .يكم) زيارت جامعه(اياب اْللق اليكم و حساّبم عل -(2)  494
495  (3)-\i  ٍأَْلِقيا ِف َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيد\E  :24ق. 
 .570/ 4فروع كاىف:  -(4)  496
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 اياب الخلق الیكم و حسابهم علیكم )زيارت جامعه(. -(2)

 .24ق:  مَ کُلَّ کَفَّارٍ عَنِیدٍأَلْقِیا فِي جَهَنَّ -(3)

 .570/ 4فروع کافى:  -(4)

 298ايمان، ص: 

اش على علیه السّالم هست: »السّالم على تزويج کننده

 497نعمة اللّه على االبرار و نقمته على الفجّار«.

همان آقايى که خدا به هرکه بخواهد لطف بفرمايد، 

 دهد.حبّ او را در دلش جا مى

حبّ آل محمّد در آنجا بگیرد، اگر خیال هر دلى که 

کند نعمتى از آن بهتر است، اشتباه کرده است. 

اى است که در هرجا باشد، ايمان، يقین، زهد، سرمايه

 تقوا و همه چیز است.

اگر راستى حبّ باشد به جاى پول، شهوات و هوسها، 

حبّ على و آل على شود. اگر استفاده حسابى بكنى، 

 
 .305/ 100حبار األنوار:  -(1)  497
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کند. اگر همانطور اسم محمّد و ىچطور دلت وجد م

آل محمد صلّى اللّه علیه و آله را ببرند، فضیلتى از آنان 

 شود حبّ حقیقى.را بشنوى، دلت به وجد آيد، اين مى

مند شدن از سود سالم کردن به على علیه السّالم و بهره

 سرشار

در مجلس پیغمبر نام يكى از اصحاب را آوردند و گفتند 

از سفر تجارت کرده است. متاعش را چند بهره سرشارى 

برابر فروخته است. رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله 

شود فرمود: »هم اکنون يك نفر از درب مسجد وارد مى

اى که کرده از او و ديگران بیشتر در حالى که معامله

 498سود برده است«.

همه چشم انداختند ديدند يك نفر وارد شد. او را 

ر آوردند. از او پرسیدند امروز چه کردى؟ خدمت پیغمب

شود اى نكردم. گفتند: نمىگفت: کارى نكردم. معامله

پیغمبر فرموده. گفت: امروز به بازار رفتم ديدم هنوز 

 
 .) با اندك تفاوت(143 -142/ 1تفسْي كنز الدقائق:  -(2)  498
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زود است با خود گفتم بروم سالمى به مواليم على علیه 

السّالم بكنم. حضور آقا رفتم. آرى سودى که او برده 

نیست. کسى که حبّ اهل بیت در راستى باالتر از آن 

دلش جا گرفته، بهتر از او کسى است که حبّش بیشتر 

باشد وگرنه حبّ، قلعه امنى است که حصن محكم الهى 

 اى و ريبىهیچ وسوسه 499است.

______________________________ 
 .305/ 100بحار األنوار:  -(1)

 )با اندك تفاوت(. 143 -142/ 1تفسیر کنز الدقائق:  -(2)

والية علىّ بن ابى طالب حصنى فمن دخل حصنى  -(3)

 امن من عذابى )عیون اخبار الرضا علیه السّالم:

 (.246/ 39؛ بحار األنوار: 136/ 2

 299ايمان، ص: 

 
 :ذاىب) عيون اخبار الرضا عليه الّسالموَّلية علّى بن اىب طالب حصىن فمن دخل حصىن امن من ع -(3)  499

 .(246/ 39؛ حبار األنوار: 136/ 2
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تواند به اين دل راه بیابد. مگر اينكه حبّ کم شود نمى

وگرنه شیطان کوچكتر از آن است که ساعت مرگ 

بتواند با دوست اهل بیت پنجه دراندازد. اگر حبّ در 

دلى متمرکز شد، اگر شیطان بخواهد نزديك شود، 

گردد و به قهقرا و عقب شود، مؤمن زده مىمصروع مى

 رود.مى

 علیهم السّالم الزمه محبّت پیروى از ائمّه

البتّه پیروى، الزمه محبّت است. اگر کسى راستى به اهل 

ورزد، در تبعیّت هم نبايد بیت عالقه دارد و دوستى مى

کنند، کوتاه بیايد. آنان که على على و حسین حسین مى

شناس مبادا تنها براى حاجات دنیوى باشد بلكه امام

آقايان شما هرچه بفرمايید  باشند. زبان خالى هم نباشد.

بنده فرمانم؛ چون خدايم شما را  500من فرمانبردارم،

جور میدان قرار داده است، اگر کسى اين 501اولوا االمر

آمد و به راستى اين دوازده نور پاك را امام و حجّت 

 
 .و سلم ملن ساملكم و حرب ملن حاربكم) زيارت جامعه( -(1)  500
501  (2)-\i ... َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو أُوِل اأْلَْمِر ِمْنُكْم ...\E  :59نساء. 
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خدا، کشتى نجات، صراط مستقیم، کهف حصین دانست، 

 اوّل مرگش، روح و ريحان و سعادت اوست.

ولى اگر چنین نبود و لكن آل محمّد را راستى دوست 

کند، نام حسین برد وجد مىدارد، اسم على را که مىمى

شود، البتّه اگر با شنود، شكسته مىعلیه السّالم را که مى

 حب بمیرد، آخرش اهل نجات است.

روايتى بخوانم. راوى خدمت امام صادق علیه السّالم 

ايد: شیعیان و مكرر فرمودهعرض کرد: »شما و پدرتان 

 دوستان ما همه در بهشتند«.

 گويم«.حضرت فرمود: »حاال هم مى

عرض کرد: »الذنوب کثیرة؛ گناهان آنان زياد است، با 

 اند؟«.فرمايید بهشتىاين همه گناه، شما مى

فرمود: »بلى آخر کار حساب همه با خودمان است. 

 هرکس دوست على است به
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______________________________ 
و سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم )زيارت  -(1)

 جامعه(.

... أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  -(2)

 .59نساء:  ...

 300ايمان، ص: 

رود لكن از اوّل برزخ تا آخر آن، بر شما بهشت مى

 502ترسم«.مى

يد؟ برزخش طول بكشد تا برسد به محشر. چه بر سرش بیا

 پناه بر خدا! از فشارها و عذابهاى برزخ.

 گفتگوى پیامبر صلّى اللّه علیه و آله با عفرا

روايت ديگر بخوانم. داستان شیرينى در جلد هشتم بحار 

است و صاحب کشف الغمّه نیز نقل نموده، راجع به 

مؤمن و  عفراى جنیّه است. در طايفه جنّ مانند انس،

 
 .(267/ 6م ىف اْلّنة بشفاعة الّنىّب املطاع او وصّى النىّب، و لكىّن و الّله اُتوف عليكم ىف الربزخ) حبار األنوار: اّما ىف القيامة فكّلك -(1)  502
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کافر دارند حتّى يهودى، نصرانى، دهرى دارند. همه 

چیز در اجنّه هم هست. يكى از مؤمنین جن به نام 

آمد. مدّتى نیامد. پس از اينكه »عفرا« خدمت پیغمبر مى

آمد حضرت از او پرسید: »مدّتى نزد ما نیامدى کجا 

 بودى؟«.

 ام رفتم«.عرض کرد: »به مالقات دوست ايمانى

به او بشارت داد؛ عجیب بشارتى داد و فرمود: حضرت 

»خدا در بهشت محلّى قرار داده که در آن محل هفتاد 

هزار قصر است و در هر قصرى، هفتاد هزار غرفه است 

ها مسكن جماعتى است که يكديگر و اين قصرها و غرفه

 503اند«.را براى خدا دوست داشته

داريد! سادات را به آى کسانى که على را دوست مى

 خاطر خدا دوست بداريد، بشارت باد شما را!

وقت فرمود: »در اين مسافرتت از عجايب چه آن

 ديدى؟«.

 
 .(132/ 8حبار األنوار: ىف الّله)  اّن الّله خلق ىف اْلنة عمودا من ياقوتة ْحراء عليه سبعون الف قصر ىف كّل قصر سبعون الف غرفة خلقها الّله للمتحاّبني و املتزاورين -(2)  503
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 گفت: »زياد عجايب ديدم«.

 حضرت فرمود: »اعجبش را بگو«.

گفت: »در درياى اخضر، ابلیس کبیر رأس الشیاطین را 

گويد: ديدم که دستهايش را به آسمان بلند کرده مى

شود چون قسم ياد کردى خدايا! فرداى قیامت که مى

 مرا به

______________________________ 
امّا فى القیامة فكلّكم فى الجنّة بشفاعة النّبىّ المطاع  -(1)

و لكنّى و اللّه اتخوف علیكم فى البرزخ  او وصىّ النبىّ،

 (.267/ 6)بحار األنوار: 

انّ اللّه خلق فى الجنة عمودا من ياقوتة حمراء  -(2)

علیه سبعون الف قصر فى کلّ قصر سبعون الف غرفة 

خلقها اللّه للمتحابّین و المتزاورين فى اللّه )بحار األنوار: 

8 /132.) 

 301ايمان، ص: 
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قتى مرا به جهنّم بردى و به قسمت عمل جهنّم ببرى، و

دهم به حقّ پنج تن، مرا از کردى، تو را سوگند مى

 504جهنّم برهانى«.

رفتم نزديك گفتم: »اينها کیستند که تو واسطه قرار 

 دادى و امیدوار هستى که به برکتشان نجات يابى؟«.

گفت: »پیش از آنكه خدا آدم را بیافريند، به شش هزار 

ر ساق عرش ديدم نوشته شده است: محمّد، سال قبل د

على، فاطمه، حسن و حسین. از همان وقت دانستم 

ترين خلق در اين دستگاه آفرينش، اين همه گرامى

عوالم که آفريده، اين پنج نور هستند لذا من به آنها 

 امیدوارم که به برکتشان فردا نجات يابم«.

سم أهل األرض رسول خدا هم به او فرمود: »و اللّه! لو أق

 505بهذه األسماء ألجابهم«.

 
َّّل خّلصتىن منها) حبار األنوار: اَلى اذا بررت قسمك و أدخلتىن نار جهّنم فاسئلك حبّق حمّمد صّلى الّله عليه و آله و على و فاطمة و اْلسن و اْلسني عليهم الّسالم إ -(1)  504
18 /83). 
 .83/ 18حبار األنوار:  -(2)  505
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شدند و خدا را »اگر اهل زمین دست به دامان آنان مى

دادند، خداوند دعاى همه را به برکت به آنان قسم مى

 فرمود«.ايشان اجابت مى

البتّه ابلیس ايمان ندارد وگرنه ايمانى اگر باشد، 

 کوچكترين توسّلى نافع است. اينك بگويید:

خاك را به  آنان که

 نظر کیمیا کنند
 

آيا بود که گوشه 

 506چشمى به ما کنند

 

 استعانت خداوند به دست على علیه السّالم

با اين عقبات سختى که در پیش داريم که مرگ 

ترين آنهاست، يا على! يا على! مظهر قدرت آسان

شود. هرکس خداست. استعانت خدا به دست على مى

خواهد بلند کند، به دست على علیه السّالم را خدا مى

 
 .189ديوان حافظ:  -(3)  506
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شود، به ياد على و اذن کند و هرکس بهشتى مىبلند مى

 گردد.على بهشتى مى

______________________________ 
الهى اذا بررت قسمك و أدخلتنى نار جهنّم فاسئلك  -(1)

بحقّ محمّد صلّى اللّه علیه و آله و على و فاطمة و الحسن 

/ 18و الحسین علیهم السّالم إلّا خلّصتنى منها )بحار األنوار: 

83.) 

 .83/ 18بحار األنوار:  -(2)

 .189ديوان حافظ:  -(3)

 302ايمان، ص: 

اى از دوستان آل محمّد جمع شوند فرمود: »هرجا عدّه

و ذکر آل محمّد کنند، مالئكه در اطرافشان جمع 

گويند. عرض گردند. اگر دعا کردند آنها آمین مىمى

 کنند:مى

 خدايا! دعايشان را مستجاب فرما«.
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پس با هم دعا کنیم: »اللّهم انّا نسئلك بحقّ محمّد و على 

سن و الحسین و االئمة المعصومین من ولد و فاطمة و الح

 الحسین نسئلك العفو و العافیة و المعافاة ...«.

خدايا! به ما چنین رسیده که توبه آدم را به برکت اين 

ما هم تو را به اين پنج نور پاك  507انوار طیّبه پذيرفتى

خوانیم و از تو تقاضا داريم قلم عفوى بر گناهان ما مى

تو حاجتى دارد، ما هم حبّ و واليت  بكشى. هر کس از

 خوانیم.اهل بیت را مى

»و الیقین على اربع شعب تبصرة الفطنة و تأوّل الحكمة 

و معرفة العبرة و سنّة األوّلین فمن ابصر الفطنة عرف 

الحكمة و من تأوّل الحكمة عرف العبرة و من عرف العبرة 

 508عرف السنّة«.

معناى شرح صدر از زبان رسول خدا صلّى اللّه علیه و 

 آله

 
507  (1)-\i ... فَ َتَلقَّى آَدُم ِمْن رَبِِّه َكِلماٍت\E  :37بقره. 
 .51 -50/ 2اصول كاىف:  -(2)  508
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ت. نورى است که از گفتیم دوّمین پايه ايمان يقین اس

گردد. در روايت طرف پروردگار بر دل بنده افاضه مى

از آن به »شرح صدر« تعبیر شده است. در مجمع البیان 

و غیره از کتب اخبار و تفاسیر ذکر شده که از حضرت 

خاتم انبیاء محمّد مصطفى صلّى اللّه علیه و آله پرسیده 

 شد »شرح صدر« چیست؟

علیه و آله فرمود: »نورى است که رسول خدا صلّى اللّه 

 فهمد«.گردد. حقیقتش را کسى نمىبر قلب افاضه مى

 پرسیدند: آيا عالمتى دارد؛ فهل لذلك عالمة؟

 ببینیم آيا اين نور در قلب ما تابشى دارد؟

اى که رسول خدا فرمود ما بايد بر خودمان تطبیق نشانه

 هروقت حالت چنین 509کنیم.

______________________________ 
 .37بقره:  فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِماتٍ ... -(1)

 
 .(122/ 73التجاىف عن دار الغرور، و اَّلنابة اىل دار اْللود و اَّلستعداد للموت قبل نزول املوت) حبار األنوار:  -(3)  509
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 .51 -50/ 2اصول کافى:  -(2)

التجافى عن دار الغرور، و االنابة الى دار الخلود و  -(3)

/ 73االستعداد للموت قبل نزول الموت )بحار األنوار: 

122.) 

 303ايمان، ص: 

باشد که از دنیا، دار غرور و شهوات جدا شدى و دلت 

اش دلهره آخرت داشتى و گفتى آن طرف رفت. همه

ستم؟ از اى هپس از مرگ حشرم با کیست؟ با چه دسته

اصحاب يمین يا اصحاب شمال؟ امّا سابقین و مقرّبین، من 

کجا و آنان کجا؟ اين نشانه نور يقین است. اوضاع 

زندگى مادّى نزد او مهم نیست. کم و زيادهايى که اآلن 

بشر را آلوده کرده است، نزاعها و جدالها، مال کوچكى 

شود. و تاريكى دل است. اگر نور آمد، انسان بزرگ مى

بزرگ که شد اينها نزدش بازيچه است. ارحام در اثر امر 

برند. اين قطع رحمها برگشتش به کوچكى با يكديگر مى

اهمّیّت دادن به اين زندگى است. عینا مثل دوران 
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ها براى امر جزئى و ماند، چطور بچّهاش مىبچّگى

کنند، اينان نیز همان گونه بازيچه با يكديگر نزاع مى

 هستند.

 ارزش!دار بر سر يك چیز کمدامنه نزاع

گفت: »در در سى سال قبل يك نفر از وکالى عدلیّه مى

هند قبل از استقالل و تفكیك به دو کشور و اينك سه 

کشور: هند، پاکستان و بنگالدش، موقعى که مستعمره 

انگلستان بود، پرونده عجیبى ده سال میان ورثه يكى از 

در  -اى را داشتهیهکه حكومت ناح -هاى هندىنواب

جريان بود. پس از مرگش نزاع شده بود. ده سال 

 طرفین، وکال گرفتند و پولها را خرج کردند.

کنند تا عاقبت پس از ده سال به لندن مراجعه مى

اختالف خاتمه داده شود. در آنجا پرونده زير دست 

کند ببیند ما به النزاع آيد. او دقّت مىرئیس کلّ مى

یند اختالف بر سر يك چهلچراغ است. گفته بچیست. مى

بود بايد به مسافرت هند بروم و ببینم اين چیست که اين 
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کرده مثال چهل ورثه بر سر آن نزاع دارند. خیال مى

آيد و در مجلس محاکمه ملك عجیب است. به هند مى

شود. دارايى میّت همه قسمت شده ورثه بر حاضر مى

گويد نشان من بدهید ىسر يك چهلچراغ نزاع دارند. م

ببینم اين همه پول براى چه ريخته و خرج شده؟ او را 

گويد آيا براى اين است دهند، مىبرند نشانش مىمى

 که ده سال با يكديگر کشمكش داريد؟

 304ايمان، ص: 

فكرى کرد و گفت: برويد مكانیك بیاوريد. آهسته به او 

چهلچراغ به کند باال رفته رشته آن را ببرد تا امر مى

آورند او زمین بیفتد و از بین برود. خالصه مكانیك مى

افتد و گسلد و چهلچراغ مىباال رفته و رشته آن را مى

کند«. اين شكند و پرونده را نیز مختومه اعالم مىمى

 همه پول به وکیل و تمبر و غیره، بچّگى است.

عاقل کسى است که نور ايمان و يقین به قلبش بتابد و 

و را بزرگ کند. وقتى که بزرگ شد تمام اوضاع دنیا ا
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فهمد که بازيچه و لهو و لعب است. اين چهلچراغ را مى

مال تو يا او باشد، صرف اعتبار، وهم و خیال است. وقتى 

شوى در غسالخانه که تو خوابى در حمام لخت مىمى

ات را از برت خواهند لباس کهنهرا عريان کردند مى

باس مترى فالن مبلغ گزاف چه فرق درآورند، يا ل

کند؟ تو در بانك يك میلیون داشته باشى يا هیچ مى

نداشته باشى، چیزى نیست که در ذات تو باشد. در ذات 

 برى.تو همان است که به گور مى

آنكه همیشه با تو است دارايى است نه آنكه در بانك و 

 صحرا و مغازه است.

 رفتار شگفت جعل

ات براى کوتاهى فكر آنهايى که در جمع بهترين تعبیر

زنند »جعل« است و واقعا درست است. مال حرص مى

حیوانى است که خوراکش نجاست آدمى است. و لذا 

هاى اى روزى بماند، فردا عیش جعلدر صحرا اگر قافله

آيند نجاست اين عدّه را آن حدود است. اين جعلها مى
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وقت ذخیره نقاپند آبردارند آن را از يكديگر مى

کنند و سینه مال آن را کنند. آن را گلوله مىمى

دهند. فكر آتیه است. به مقدارى که اکتفا حرکت مى

کند به هر نجاستى که رسید آن را نیز همراه نمى

 کند.کند. دو تا يكى و سه تا يكى مىمى

اش دهد. همهبه يك جان کندنى آن را حرکت مى

بیند اين لب سوراخش مى ذخیره براى آتیه مشكوك، تا

گیرد. اين بدبخت همه نجاست در اين سوراخ جا نمى

آيد و حسرت شود و بیرون مىمرتّب داخل مى

خورد که به چه جان کندنى جمع کرد؛ ولى حاال مى

شود جز چند متر چلوارى بیشتر در اين سوراخ گور نمى

 برد.

فهمد آتیه اش هست امّا نمىجعل حواسش به آتیه

فهمد ت؟ انسان عاقل روحش وسیع که شد مىچیس

اش را نیز جايش را رسانده، بقیّهخدايى که تا اين

 رساند. از کجامى
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 305ايمان، ص: 

آتیه داشته باشى؟ اگر باشد همان کس که تاکنون تو را 

کند. کوچك نباش. اداره کرده در آينده هم اداره مى

عقل، ايمان و يقین، بزرگى است. »التجافى عن دار 

 510الغرور«.

کارى به کسى نداشته باش. اين حرفها را بايد فقط روى 

خودت پیاده کنى. حق ندارى آن را از خودت دور 

گويند وى ديگرى پیاده کنى. مالدار مىکنى و ر

 هرکس در حدّ خودش.

خواهى نزد فاطمه زهرا علیها السّالم آى خانم! تو مى

بروى کجا، آن مقام ادراك، علو، عظمت و بزرگى زهرا 

کجا. کوچكى، حقارت و پستى تو کجا. بر فرض هم 

برى؛ زيرا کوچك هستى. برسى به فاطمه از او بهره نمى

 طور که کوچك است، کوچك ببینى.را همانبايد دنیا 

 
 .122 /73حبار األنوار:  -(1)  510
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اى برادر تو همان 

 اىانديشه
 

ما بقى تو استخوان و 

 اىريشه

گر گل است انديشه 

 تو گلشنى
 

ور بود خارى تو هیمه 

 511گلخنى

 

ببین فكرت کجاست؟ در عالم اعال يا حرکت عرضى و 

اوهام خیاالت و امور فانیه پس کو فطانت، حكمت و 

 عبرت؟

 انگیزدار االماره کوفه مكانى عبرت

چهارم، رعايت سنّت سابقین، ابرار و اشرار را مالحظه 

اند کن و عبرت گیر و تابع اخیار شو. در تواريخ نوشته

روان به خالفت رسید و با پس از آنكه عبد الملك م

با قشونى از  -که عراقین را گرفته بود -مصعب بن زبیر

شام جنگ کرد. از بس مهم بود خود عبد الملك از شام 

با قشون آمد و باألخره مصعب مغلوب شد. او را کشتند 

 
 .83مثنوى معنوى/ دفرت دّوم:  -(2)  511
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و کوفه را فتح کرد و در دار اإلماره کوفه نشست. روز 

ر نشسته است. عیش و نشاط اوست. با کمال بهجت و سرو

امر کرد سر بريده مصعب را آوردند. عربى لرزيد و 

منقلب گرديد. در پاسخ عبد الملك گفت: »اى امیر! 

چندى قبل در همین مجلس، زير همین سقف همین 

مصعب نشسته بود و سر مختار را جلويش حاضر نمودند. 

 و پیش از آن، خودم در اين دار االماره

______________________________ 
 .122/ 73بحار األنوار:  -(1)

 .83مثنوى معنوى/ دفتر دوّم:  -(2)

 306ايمان، ص: 

بودم که مختار در همین دار االماره روى تخت نشسته 

جا هم و سر بريده ابن زياد را جلويش آوردند و همین

بود ديدم ابن زياد نشسته و سر حسین علیه السّالم عزيز 

 زهرا را آوردند«.
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جاست که قتل ابن زياد روز دهم محرم بوده اين عجیب

پوش است. شش سال بنى هاشم عزادار بودند. مشكى

وقت آرامش بودند تا سر بريده ابن زياد را آوردند، آن

 نسبى برايشان پیدا شد.

همان روز عاشورا که حسین علیه السّالم را کشته بود، 

ى مشك، ابراهیم بن مالك اشتر او را کشت و به نشانه بو

زده کشته او شناخته شد. از همان مشكى که فراوان مى

اند که روز دوازدهم است. علت آن را چنین نوشته

محرّم که سر عزيز زهرا را آوردند، سر مقدس را به 

دست گرفت و شروع به استهزا کرد: يا حسین خیلى زود 

پیر شدى! چه لب و دندان قشنگى داشتى! در همان 

م بريده آمد و به گلوى مبارك حال رطوبتى از چش

آلود گرديد و به ران آن ملعون رسید و رسید، خون

سوراخ کرد و به زمین فرورفت. فورا سر را به زمین 

 انداخت.
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جاى آن همیشه چرك و متعفّن بود و تا آخر عمر به اين 

زد تا بال مبتال بود، لذا مشك فراوانى با خود مرتّبا مى

 بوى گندش کمتر شود.

رفة العبره، جلو چشمت هست، پس ديگر دنبال مع

رياست نگرد. نخواه کسى را به زمین بزنى. عاقبت کار 

خواهد ديگرى را خرد کند، را نگاه کن. کسى که مى

شود پس عاقبت خودش را هم ببیند که خرد مى

 اش چیست؟ هوشش جاى ديگر است.فايده

 آى شیعه على علیه السّالم! تو هم عاقبت اگر هوشت

آنجا رفت، خوشا به سعادتت؛ ولى اگر هوشت جايى 

رفت که معاويه است، همان خودپسنديها و خودپرستیها 

 و شهوترانیها، شیعه معاويه هستى نه شیعه على!

در عیون اخبار الرضا است: »کسى که چشمش به قمار 

بیفتد يا سفره شراب، در آن حال لعنت کند به قاتالن 
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تعالى صد هزار حسنه برايش  حسین علیه السّالم، خداى

 512فرمايد«.ثبت مى

______________________________ 
)با اندکى  23 -22/ 2عیون اخبار الرضا علیه السّالم:  -(1)

 اختالف(.

 307ايمان، ص: 

يعنى من پشت سر حسین علیه السّالم هستم. غرضم 

عبرت، انتقال و انتباه است. خداوند توفیق تبعیّت دهد 

عقلى عنايت فرمايد. شرح صدر دهد تا بزرگى  و رشد

پیدا کنیم و پشت سر بزرگ برويم. سلمان با آن مقام 

دانم گفت: نمىکرد و مىکذايى، موقع مرگ گريه مى

رسم يا نه؟ دستورات محمّد صلّى اللّه آيا به محمّد مى

ام يا نه؟ از خدا بخواهیم که از علیه و آله را انجام داده

سّالم فاصله نداشته باشیم. راه حسین، راه حسین علیه ال

 تقوا و حقیقت است، راه معامله با خداست.

 
 .) با اندكى اختالف(23 -22/ 2عيون اخبار الرضا عليه الّسالم:  -(1)  512
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 308ايمان، ص: 

 بینى، عالمت زيرکى مؤمنگفتار سى و دوّم: عاقبت

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِالفِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ 

 513.لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ

»و الیقین على اربع شعب تبصرة الفطنة و تأوّل الحكمة 

 514و معرفة العبرة و سنة االوّلین ...«.

شود؟ چهار شعبه و راه دارد: اوّلش: يقین از کجا پیدا مى

 فطانت. دوّم: حكمت.

سوّم: عبرت. چهارم: دانستن سنّت سابقین است. 

تذکّراتى ذکر شد و گفتیم: فطانت يعنى هوشیارى و 

بینى و دقیق شدن است. چطور کى و حكمت، خردهزير

شوند شان دقیق مىاهل دنیا در معامالت و وضع زندگى

شان مرتّب شود. اگر اين هوش در و سعى دارند زندگى

 
 .190آل عمران:  -(1)  513
 .51 -50/ 2اصول كاىف:  -(2)  514
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روحانیّت، خداشناسى، معارف و حقايق بیفتد، آن را 

 فطانت گويند.

مروى است از رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله در معناى 

مؤمن زيرك  515ت که فرمود: »المؤمن کیّس؛کیاس

است«. خیال کردى شیطنت، زيرکى است. زياد شدن 

 مال و جاه و رياست، اينها شبیه زيرکى است نه زيرکى.

کیاست مال على علیه السّالم و شیعیان على علیه السّالم 

 است؛ آنها که فهمیدند دنیا هیچ و پوچ است.

ود: »هرکس بار سفر از خود پیغمبر مروى است که فرم

 516بندد، زيرك است.آخرت مى

______________________________ 
 .190آل عمران:  -(1)

 .51 -50/ 2اصول کافى:  -(2)

 .307/ 67بحار األنوار:  -(3)

 
 .307/ 67حبار األنوار:  -(3)  515
 .(379/ 3الكيس من عمل ملا بعد املوت) كنز العمال:  -(4)  516
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/ 3الكیس من عمل لما بعد الموت )کنز العمال:  -(4)

379.) 

 309ايمان، ص: 

د و امید دارد کناحمق کسى است که کار دنیا را مى

 517آخرتش درست شود«.

ات جايى است که خودت درست بعد از مرگت خانه

ات اى. تا چقدر عمل صالح داشته باشى. سعه خانهکرده

 در برزخ و قیامت به مقدار کار خودت هست.

ال دار للمرء بعد 

 الموت يسكنها
 

الّا الّتى کان بعد 

 518الموت بانیها

 

اى نیست براى کسى مگر آن مقدارى »بعد از مرگ خانه

 که بنا کرده است«.

 
 .(379/ 3و العاجز من اتبع هواها و متىن على الّله) كنز العمال:  -(1)  517
 .488األنوار العلويّه:  -(2)  518
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خانه ده مترى، يا صد مترى يا مد البصر؛ تا چشم کار 

جا فكرى کن تا چه کند. براى گور و برزخت همینمى

آماده کنى؟ اگر خانه بهشتى آماده کردى، همیشه در ناز 

 ... و نعمت هستى وگرنه در قعر دوزخ با چه شدايدى

 ايمان به خدا از روى فطانت

جا شخص فطن، زيرك آخربین است. موقعى که از اين

جا پنجاه يا شصت ساله خواهد در اينبرند، مىتو را مى

 باشى، مدح تو را کنند يا مذمّت.

فطن باش و خودت را در اين دستگاه آفرينش بشناس. 

مصنوع و مخلوق هستم، پس صانع و خالق دارم. ايمان 

بیند، اى مىبايد روى فطانت باشد نه تقلید. عجیبه

کند بعد از بین مختصر ايمانى و اعتقادى پیدا مى

رود. خدا کند جوشش داشته باشد و زياد گردد. مى

داد آيا حاال کسى که در قنداق تو را روزى مى

داد، حاال از وقت از پستان مادر روزى مىدهد؟ آننمى

ى بخورى و حريص گردى. راه ديگر پس چرا غصه روز
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زندگى ات را به دوش خودت خیال کنى مثل کسى که 

خدا ندارد، پس ربّ مدبّر االمور رازق کیست؟ تو 

مخلوق، مرزوق و مصنوع هستى، اين شتابهاى خلق 

 اش ناشى از کفر است.دنبال روزى، همه

دانم در مجلس راننده هم هست يا نه؟ به ديگران نمى

ردن در رانندگى، در صورت خطر، هم برسانید. عجله ک

خواهد حرام است و به عقیده من کفر است؛ زيرا مى

روى دست ماشین ديگر بلند شود. اين شتاب براى رزق 

 يعنى رزقم با خودم است! تو مسلمانى

______________________________ 
و العاجز من اتبع هواها و تمنى على اللّه )کنز  -(1)

 (.379/ 3العمال: 

 .488األنوار العلويّه:  -(2)

 310ايمان، ص: 
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و به ال اله الّا اللّه عقیده دارى. رزق به دست خداست. 

هرچه را که او مقدّر  519کندشتاب، روزى را زياد نمى

کنندگانى فرموده است کم و زياد با اوست. چه شتاب

شان بسیار که رزقشان کم و چه آرامهايى که روزى

کنید، ديگرى و نید؟ تصادف مىکاست، چرا چنین مى

کنید. فطانت کجا رفت؟ دين کجا خود را بیچاره مى

 فرمايد:رفت؟ قرآن مى

گويى کنم مگر بهوقت نگو فردا چنین و چنان مى»هیچ

 520اگر خدا بخواهد«.

اى؟ حیاتت به دست کنم، تو چكارهنگو من فردا چه مى

خداست. نفس کشیدنت با اذن خداست. تا مشیّت او چه 

اقتضا کند. اگر تو بخواهى تمام اسباب را هم جور کنى، 

 محال است بشود، اگر خدا نخواهد.

 اى احمقانهنقشه

 
519  (1)-\i ... اللَُّه يَ ْبُسُط الرِّْزَق لَِمْن َيشاُء َو يَ ْقِدُر\E  :26رعد. 
520  (2)-\i  ٍَء ِإِنِّ فاِعٌل ذِلَك َغداً* ِإَّلَّ َأْن َيشاَء اللَّهُ ...نَّ ِلَشيْ َو َّل تَ ُقول\E   :24 -23كهف. 
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داستانى براى تنوع مطالب عرض کنم: چند سال قبل 

شته بودند که در يكى از شهرهاى آمريكا اى نودر مجلّه

افتد و آنچه داشته يك نفر مالدار به فكر ازدياد ثروت مى

سازد تا بعد با اجاره استفاده ساختمان چند طبقه مى

اش را که خرج کرد، ساختمان ناتمام نمايد. دارايى

ماند. ناچار قرض کرد. قرضهايى که سود سرشارى در 

رسد، ساختمان هنوز نیمه مىپى داشت تا طبقه آخر که 

تمام است. طلبكارها به او فشار آوردند. از آن طرف ديد 

هنوز ساختمان نیمه تمام و مطالبات به قدرى زياد است 

اى جز خودکشى نديد. که قابل پرداخت نیست. چاره

عجیب اينكه در خودکشى هم عمل به احتیاط کرده، 

ان برسانند ترسم مرا به بیمارستگفت اگر سم بخورم مى

و نجاتم دهند لذا بايد به دو سبب خودکشى کنم؛ سم 

رود و خودش را از طبقه باال به خورد و طبقه اعال مىمى

اندازد. هنوز چوب بست طبقات پايین را پايین مى

افتد طور وارونه روى چوب بست مىبرنداشته بودند به

 گرداند.و سمهايى که خورده بود، برمى
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همى جان گرفتن با خداست؟ اگر عاقل! نبايد بف

افتد. هشیار باش و خدا را ببین. نخواهد، سبب از کار مى

 غیب را مالحظه کن:

______________________________ 
 .26رعد:  اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ ... -(1)

ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً* إِلَّا أَنْ يَشاءَ وَ ال تَقُولَنَّ لِشَيْ -(2)

 .24 -23کهف:  اللَّهُ ...

 311ايمان، ص: 

 521.ءٍ ...فَسُبْحانَ الَّذِي بِیَدِهِ مَلَكُوتُ کُلِّ شَيْ

کنى معنايش اين است که وقت ببین شتابى که مىآن

 دانى.خدا را رازق و مدبّر نمى

کفر به خداست. تو تابع پیغمبرى. حضرت اينها 

آورد و فرمايد: »شتاب در هر کارى، پشیمانى مىمى

 522آرامش، موجب سالمتى است«.

 
 .83يس:  -(1)  521
 .(129/ 1مع التثبت تكون املالمة و مع العجلة تكون الندامة) سفينة البحار:  -(2)  522
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شنويد، زود ترتیب اثر به آن ندهید، »و خبرى که مى

 523تحقیق کنید«.

اين راه و روش است. پنج دقیقه ديرتر بهتر از اين است 

دازى و هرگز که خودت و ديگرى را به زحمت بین

نرسى؛ البتّه در چند چیز، عجله ممدوح است؛ ولى مورد 

 بحث ما نیست.

 روزى دادن به پرنده نابینا

»پیغمبر، زير درختى روى خاکها دراز کشیده بود. ابو 

 ذر رسید. حضرت به او فرمود:

بینى؟ ديد بیا و به باال نگاه کن، بر درخت چه مى

دست داده است. اى است و دو چشمش را از پرنده

شود؟ پرنده ديگرى آمده، دانه فرمود: ببین چه مى

 نزديك منقار او آورده و به او خوراك داد«.

 
523  (3)-\i ما فَ َعْلُتْم ناِدِمنيَ  قَ ْوماً ِِبَهالٍَة فَ ُتْصِبُحوا َعلى ... ِإْن جاءَُكْم فاِسٌق بِنََبٍإ فَ َتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا\E  :6حجرات. 
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بینى خدا از هیچ موجودى غفلت ندارد. آنكه مى

رساند، غصّه روزى خلقش کرد، رزقش را هم به او مى

 نخور.

ها! يادتان هست چهل سال قبل که آى شصت ساله

نصف حاال کمتر بود، آيا اين همه میوه  جمعیّت شیراز از

و نعمت بود؟ خلق کمتر بودند، خوراکى هم به همین 

 نسبت.

وقت چند مغازه میوه فروشى بود و حاال چندتا؟ آن آن

شد حاال چقدر؟ پس روز چقدر برنج وارد شهر مى

ات خدا و فضل و کرم او باشد. به قدرى خدا به تو تكیه

ر مقام تعبیر در روايت نزديك و مهربان است که د

 فرمايد: »يك صد برابر مهر پدر و مادر«مى

______________________________ 
 .83يس:  -(1)

مع التثبت تكون المالمة و مع العجلة تكون الندامة  -(2)

 (.129/ 1)سفینة البحار: 

http://www.i20.ir/


738    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

... إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً  -(3)

 .6حجرات:  ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى

 312ايمان، ص: 

مندند، خدايت به تو بیشتر والدين به تو چقدر عالقه

گذارد. عیب کار عالقه دارد. پس چطور تو را بیچاره مى

 در من و تو است.

 مهر و محبّت خداوند نسبت به بندگان

»روزى يك نفر وارد مدينه شد. در مسجد همراه خود 

 هايى آورده بود.جوجه

و آله در راه که گفت: يا رسول اللّه صلّى اللّه علیه 

آمدم اين دو جوجه را ديدم، دوست داشتم لذا آن مى

ها را در مجلس رها را برايتان هديه آوردم. وقتى جوجه

ها کرد، مالحظه کردند باالى سرشان مادر اين جوجه

آور کند به قدرى وضع رقّتها حرکت مىدور سر بچّه
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ود: وقت فرمبود که حضرت فرمود: آنها را رها کنید. آن

 مهر مادر را به فرزند چگونه ديديد؟

 گفتند: عجیب است«.

اى که از آدمى فرار واقعا هم عجیب است! پرنده

 هايش.اندازد براى بچّهکند، خود را در خطر مىمى

خورد( قسم حضرت فرمود: » )در روايت ظاهرا قسم مى

به خدايى که مرا به پیغمبرى فرستاده است، مهر خدا 

و بنا به روايت ديگر: هزار برابر( مهر مادر به صد برابر )

 فرزند است«.

کند که بیا خواهد، سفارش مىخداوند از بس تو را مى

 به درگاه من و رو به غیر نكن.

خواهد که اعز و دل به خدا ببند و ببین چقدر تو را مى

اشرف مخلوقاتش خاتم انبیا محمّد صلّى اللّه علیه و آله 

کند تا نشین مىنشین را براى تو فرشسیّد انبیاى عرش

خدا را  524تو را به در خانه او بكشاند. رو به او بیاورد.
 

524  (1)-\i  ٌَفِفرُّوا ِإىَل اللَِّه ِإِنِّ َلُكْم ِمْنُه نَِذيٌر ُمِبني\E  :50ذاريات. 
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فراموش نكنید. خدا با شما مهربان است و از همه به شما 

 نزديكتر است.

سخنى از امام سجّاد علیه السّالم درباره مهر خداوند به 

 بندگان

لیه السّالم تعبیرى است که حضرت امام زين العابدين ع

 قدر تأکیدفرمايد: »خدايا! اينمى

______________________________ 
 .50ذاريات:  فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِینٌ -(1)

 313ايمان، ص: 

خوانى که: آى گنهكاران! از اى و بندگانت را مىکرده

هرچه هستید  525ايید.ما دور نشويد. از خدا قهر نكنید و بی

 526آمرزيم، مثل اينكه به آنها نیازمند هستى«.ما شما را مى

 
525  (1)-\i يعاً ... أَنْ ُفِسِهْم َّل تَ ْقَنطُوا ِمْن َرْْحَةِ  ُقْل يا ِعباِدَي الَِّذيَن َأْسَرفُوا َعلى نُوَب مجَِ  .53زمر:  E\اللَِّه ِإنَّ اللََّه يَ ْغِفُر الذُّ
 .حىّت كأّنك َتتاج اليهم -(2)  526
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طور بندگانش نیاز مطلق ايناز بس مهر شديد است، بى

 527خواند.را مى

 528اکنون بیا.پیش از آنكه گرفتار گودال قبر شوى، هم

هر گرفتارى دارى، خدا را تكیه خودت قرار ده. هر 

آيد، برگرد رو به خدا بیا و ناراحتى که برايت پیش مى

ياد خدا کن و ناسپاس نباش. هر گناهى که از تو سرزده، 

 برگرد بیا جبران کن.

باز آ باز آ هر آنچه 

 هستى باز آ
 

گر کافر و گبر و 

 پرستى باز آبت

اين درگه ما درگه 

 نومیدى نیست
 

صد بار اگر توبه 

 529شكستى باز آ

 

 خوانید:دانید چه مىدر اين شبها در دعاى افتتاح مى

 
527  (3)-\i  رَبُِّكْم َو َأْسِلُموا لَهُ ِمْن قَ ْبِل َأْن يَْأتَِيُكُم اْلَعذاُب مُثَّ َّل تُ ْنَصُرونَ  َو أَنِيُبوا ِإىل\E  :54زمر. 
528  (4)-\i  َذُْكرُْكْم َو اْشُكُروا ِل َو َّل َتْكُفُرونِ فَاذُْكُروِن أ\E  :152بقره. 
 .ديوان اشعار/ ابو سعيد ابو اْلْي -(5)  529
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»تتحبّب الىّ فاتبغّض الیك و تتودّد الىّ فال اقبل منك 

کانّ لى التّطوّل علیك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لى 

 و کرمك«. و اإلحسان الىّ و التفضّل علىّ بجودك

کدام موال به هر کرمى که باشد، يك دفعه، صد دفعه 

کند از خطاى عبدش را ببخشد. موال به او احسان مى

بیند. آى خداى کريم! که من نفس نفس گناه موال نمى

دهى، نعمت فرمايى. مهلت مىکنم و تو هم لطف مىمى

دارى طور نگه مىدهى. اين زبان پرگناهم را همینمى

رمضان بیايد و من رو به تو بیاورم و بگويم: بك يا  تا ماه

 اللّه! الهى العفو!

______________________________ 
أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا  قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى -(1)

 .53زمر:  مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً ...

 حتّى کأنّك تحتاج الیهم. -(2)

رَبِّكُمْ وَ أَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِیَكُمُ  وَ أَنِیبُوا إِلى -(3)

 .54زمر:  الْعَذابُ ثُمَّ ال تُنْصَرُونَ
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بقره:  فَاذْکُرُونِي أَذْکُرْکُمْ وَ اشْكُرُوا لِي وَ ال تَكْفُرُونِ -(4)

152. 

 ديوان اشعار/ ابو سعید ابو الخیر. -(5)

 314ايمان، ص: 

 گفتار سى و سوّم: سیر تكاملى انسان

غرض از خلقت انسان، سیر تكاملى اوست که آن را 

توان در يكتاشناسى و يكتا پرستى خالصه کرد. اين مى

آدمى بايد باال برود تا بشود دوش به دوش ملك و از او 

 باالتر.

تو را ز کنگره عرش 

 زنند صفیرمى
 

ندانمت که در اين 

دامگه چه افتاده 

 530است

 

 
 .31ديوان حافظ:  -(1)  530
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فهمد که: »خدا همه مىوقت شرح حديث قدسى را آن

 531چیز را براى تو و تو را براى خود آفريد«.

آن خداى عظیمى که هجده هزار عالم آفريد و تويى 

سیب سر سبد میوه عالم وجود، گل نورى عالم هستى، 

نشین باشم؟ چرا به فكر عالم اعلى نباشم. پس چرا خاك

رساند. اين رشته اين فطانت و حكمت تو را تا معاد مى

فكرى است که بايد دنبال آن را بیاورى. اگر 

سى، بايد اين را ادامه دهى. خواهى به مقام يقین برمى

متّصل اين فطانت و حكمت در کار باشد تا ان شاء اللّه 

 آماده يقین شوى.

 لزوم عبرت گرفتن از گردش روزگار

امّا عبرت و سنّة االوّلین. مطلب مهمّ است. راه و روش 

 مقام يقین، علم و روحانیّت

______________________________ 
 .31ديوان حافظ:  -(1)

 
 ./ حديث قدسى(162/ 3خلقت األشياء ألجلك و خلقتك ألجلى) رسائل كركى:  -(2)  531
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خلقت األشیاء ألجلك و خلقتك ألجلى )رسائل  -(2)

 / حديث قدسى(.162/ 3کرکى: 

 315ايمان، ص: 

است. معلّم، طبیب و امیر ما سیّد و ساالر ما يعنى اسد اللّه 

دهد، الغالب علىّ بن ابى طالب علیه السّالم سر مشق مى

دهد. واى به شاگردى سرمشقى که معلّم به شاگرد مى

اعتنايى کند! على علیه السّالم شق استادش بىکه به سرم

 فرمايد:مى

»اين راه يقین است: عبرت و دانستن سنّت. اين دو را 

 دنبال کن«.

اگر کسى بخواهد عبرت بگیرد به قول خود على علیه 

السّالم: »چقدر اسباب عبرت گرفتن زياد است؛ امّا 

 532کسانى که عبرت گیرند، کمند«.

 
 .(297احل، حكمت: ما اكثر العرب و اقّل اَّلعتبار) هنج البالغه صبحى ص -(1)  532
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آنهايى که بخواهند عبرت بگیرند، مكان و زمان خوردن 

و آشامیدن و سفر و حضر، خانه و بیرون، همه و همه 

 اسباب عبرت است.

 روايتى بخوانیم براى روشن شدن مطلب.

از کشّاف حقايق جعفر بن محمّد الصادق علیه السّالم 

پرسیدند که از جدّتان رسول خدا رسیده )البتّه روايات 

مهاى مختلف رسیده است که به اعتبار وجوه به مفهو

کند(: »يك ساعت تفكّر کردن بهتر از يك تفكّر فرق مى

 533شب احیا به عبادت است«.

ضمنا مقصود از احیا نخوابیدن نیست. احیا از حیات 

است؛ يعنى دل به ياد خدا زنده شود. از شب تا صبح 

در بتوانى، ساعتى بتوانى. خالصه، دلى که شبهاى ديگر 

اين ساعت مرده بود، حیات نداشت، غافل از خدا بود، 

امشب به ياد خدا بیفتد. آن ساعتى که به ياد خداست، 

 شود.احیا مى

 
 .(382/ 2تفّكر ساعة خْي من قيام ليلة) سفينة البحار:  -(2)  533
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طور گفتند: از پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله به ما اين

رسیده است که: »يك ساعت فكر بهتر از شبى عبادت 

 است«، اين چه فكرى است؟

شوى و به خانه خرابى كه رد مىحضرت فرمود: »مثل اين

وقت آن خرابه را مخاطب قرار دهى و رسى، آنمى

بگويى: کجايند کسانى که تو را بنا کردند؟ کو آن 

 534دستهايى که اين ساختمانهاى عجیب را بنا کردند؟«.

______________________________ 
ما اکثر العبر و اقلّ االعتبار )نهج البالغه صبحى  -(1)

 (.297ح، حكمت: صال

 (.382/ 2تفكّر ساعة خیر من قیام لیلة )سفینة البحار:  -(2)

يمرّ بالخربة او بالدار فیقول: اين ساکنوك؟ و اين  -(3)

 بانوك؟ مالك ال تتكلّمین؟ )سفینة البحار:

2 /382.) 

 
 :ميّر باْلربة او بالدار فيقول: اين ساكنوك؟ و اين بانوك؟ مالك َّل تتكّلمني؟) سفينة البحار -(3)  534

2 /382). 
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 316ايمان، ص: 

 

بس که در اين خاك 

 ممزّق شده
 

پیكر خوبان بديع 

 الجمال

لو کشف تربة عن 

 بدرهم
 

لم تر اال کدقیق 

 535الهالل

 

گیر کو؟ وگرنه هرجا بروى، اسباب عبرت عبرت و انتباه

 است.

 ايوان مدائن عبرت تاريخ

وقتى که آقا امیر المؤمنین علیه السّالم در سفر صفّین به 

طاق کسرى در مدائن رسید، اين آيه شريفه را تالوت 

 فرمود:

 
 .590كلّّيات سعدى/ ملمعات:   -(1)  535
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کَمْ تَرَکُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُیُونٍ* وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ کَرِيمٍ* وَ 

 536.نَعْمَةٍ کانُوا فِیها فاکِهِینَ

ها و کاخها از خود »چه بسیار بوستانها و جويها و مزرعه

 بجا گذاشتند و ...«.

هان اى دل عبرت 

بین از ديده نظر کن 

 هان

 
ايوان مدائن را آئینه 

 537عبرت دان

 

رويد، سراغ قبر معاويه را بگیريد. کوخ شهر شام که مى

گلى درب بسته است. از روزنه نگاه کن ببین قبرى است 

اند و کى و از اطراف آن موشها آن را سوراخ کردهخا

آيد و اند. موش از سوراخى بیرون مىگل بیرون آورده

رود. همان جايى که اين مردك به سوراخ ديگر مى

 
 .27 -25دخان:  -(2)  536
 .ديوان اشعار خاقاّن شرواّن  -(3)  537
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قلدر چهل سال حكومت و سلطنت کرد و چه شقاوتها و 

 چه جنايتها که مرتكب نشد.

 سوخته شدن قبر يزيد

نويسند در زمان ما ىدر چند قرن قبل، مورّخین م

اى است که مشهور است اينجا قبر يزيد است و خرابه

تجربه شده هرکس از اين راه رد شود و حاجتى داشته 

جا بیندازد حاجتش روا باشد، سنگى يا کلوخى به اين

شود، لذا در زمان ما مزبله شده است که همان جاى مى

ند، گور هم نیست. هنگامى که بنى العبّاس به شام آمد

هرچه قبر بنى امیّه بود، نبش کرده جنازه آنان را 

 سوزاندند. در قبر يزيد، خطى به قدر قامت بود. خاکستر

______________________________ 
 .590کلّیّات سعدى/ ملمعات:  -(1)

 .27 -25دخان:  -(2)

 ديوان اشعار خاقانى شروانى. -(3)
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 317ايمان، ص: 

بود، سوخته شده. خدايى بود. مورّخین موثّق عامّه 

 نويسند، لذا آن را پر کردند.چنین مى

اى شد تا چند صد سال قبل، حاال که همان خرابه خرابه

 538هم نیست.

بینى پس ديگر دنبال معاويه و تو اين جاها را که مى

يزيد نرو. هوسرانى، شهوترانى و دنیاطلبى را رها کن و 

علیه السّالم و آخرت را بگیر. اين است  دنبال حسین

خدا به همه ما معرفة العبره  539وسايل عبرت و انتباه.

 عنايت فرمايد.

 شودرنج گنج میسّر نمىبى

مقام يقین و ايمان کامل که انسانى جزء مؤمنین از اين 

عالم برود و با آنها محشور گردد، نیاز به زحمت دارد. 

داشته باشد. مقام سلمانى آدمى بايد کار کند و جنبش 

 
538  (1)-\i ... فَ ُقِطَع داِبُر اْلَقْوِم الَِّذيَن ظََلُموا\E  :45انعام. 
539  (2)-\i  ِفَاْعَترِبُوا يا أُوِل اأْلَْبصار ...\E  :2حشر. 
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خواهى طى نمايى. رياستها و مقام دنیوى را ببین. را مى

کند. از بذل کسى که طالب آن است چقدر جان مى

مال و عمر دريغ ندارد. به امید اينكه به کرسى وکالت 

 يا وزارت برسد.

خواهى برسى به جايى که رديف اى کسى که مى

ل است. روى منبرهاى از محمّد صلّى اللّه علیه و آله و آ

نور، متّصل به محمّد و آل محمّد صلّى اللّه علیه و آله 

 شود.بندوبارى نمىبا بى 540باشى،

نابرده رنج گنج میسّر 

 شودنمى
 

مزد آن گرفت جان 

 541برادر که کار کرد

 

خواستند به مقام يقین و ايمان کامل آنهايى که مى

برسند، شیعه على علیه السّالم بشوند و جوار على علیه 

کشیدند. براى السّالم نصیبشان گردد، چقدر زحمت مى

 
 .و شيعتك على منابر من نور مبيّضة وجوههم حوىل ىف اْلنة و هم جْياّن) دعاى ندبه( -(3)  540
 .529كلّّيات سعدى/ قصايد فارسى:   -(4)  541
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آنجايى که سلمانها و ابو ذرها راه دارند، چقدر بايد کار 

 کرد؟

 لزوم مداومت در عبرت گرفتن

ن و عبرت، نه يك روز و دو راه و روش رسیدن به يقی

گردى، آيى و برمىروز است. متّصل از خانه بیرون مى

هرچه ببینى بايد نظر عبرت همراهت باشد؛ مثال در راه 

 رد

______________________________ 
 .45انعام:  فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ... -(1)

 .2حشر:  ... فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ -(2)

و شیعتك على منابر من نور مبیضّة وجوههم حولى  -(3)

 فى الجنة و هم جیرانى )دعاى ندبه(.

 .529کلّیّات سعدى/ قصايد فارسى:  -(4)

 318ايمان، ص: 
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بینى زنى آرايش کرده، آنا ياد کن ساعتى شوى مىمى

پیچند. آنا متذکّر شو مى که همین بدبخت را در کفن

پوشانند. آورند و کفن به او مىاين لباس را درمى

صورتش را که ديدى، ياد کن وقتى را که صورتش را 

 گذارند.روى خاك قبر مى

 راهى براى نجات از معصیت

پرسند در اين دوره چه بعضى از جوانهاى متديّن مى

وضعى که بینیم. کنیم؟ در اين اجتماعى که اين طور مى

آور است. اش غفلتتمام مهیّج شهوات است و همه

گويند عكسهاى سكسى زنهاى لخت را در دسترس مى

 542گذارند.جوانها مى

خواهى، عكس جوانى در پاسخ گفتم: اگر راه نجات مى

که همكالس يا رفیقت بوده و مرده است، بگیر و در بغل 

 اه بكن.بینى به آن عكس نگبگذار، تا اين مناظر را مى

 
 .است 57بايد توّجه داشت كه اين مطالب، مربوط به قبل از پْيوزى انقالب شكومهند اسالمى در سال  -(1)  542
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يادآور که او کجا رفته و حاال زير خاك است. همین 

ذکر و انتقال که چنین روزى هم من خواهم داشت، 

افتى؟ تو که راه يقین را ديگر کجا به ياد شهوات مى

خواهى طى کنى، آنچه موجب ذکر، عبرت و انتباه مى

 تو است، بايد يادآور شوى.

 دشونکسانى که بدون حساب وارد بهشت مى

در محجّة البیضاست که عايشه از پیغمبر صلّى اللّه علیه و 

حساب وارد بهشت آله پرسید: »آيا کسى هست که بى

 شود؟«.

روز، بیست مرتبه ياد حضرت فرمود: »کسى که شبانه

 مرگ خودش کند«.

 راستى چنین است. هرچه بدبختى است، از غفلت است.

بینى ياد کن نشینى، مشترى مىغرضم درب مغازه که مى

از اين جمله ابن مسعود بنا بر خبرى که در ارشاد القلوب 

 است.
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گويد: »روزى به اتّفاق پیغمبر اکرم صلّى اللّه وى مى

علیه و آله ما چند نفر از صحابه بوديم که به محلّه خرابى 

رسیديم. حضرت ايستاد و ما هم ايستاديم. پیغمبر رو به 

 ما کرد و فرمود:

______________________________ 
بايد توجّه داشت که اين مطالب، مربوط به قبل از  -(1)

 است. 57پیروزى انقالب شكوهمند اسالمى در سال 

 319ايمان، ص: 

کنید؟ اينها آخر شهوات دنیاست. اصحاب من! نگاه مى

بینید، آخر لباسهاى دنیاست. آن ها را مىآن پارچه کهنه

نجاستها آخر خوراکهاى لذيذ عالم دنیاست. آن 

هاى ها و لذّت برندهاستخوانها هم آخر خورنده

پرورى بپردازى، آخرش مشت دنیاست. هرچه به تن

«. صد سال ديگر در شوداستخوانى است که خاك مى

 گور من و تو مشت خاکى بیش نیست.
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ابن مسعود گويد: »اشكهايمان همراه رسول خدا صلّى 

 ريخت«.اللّه علیه و آله مى

خدا کند مسلمان اهل عبرت شود تا تهییج شهوات او را 

از پا درنیاورد. تا نفست چیزى را تقاضا کرد، زود وسايل 

 کشد.ت حیوانیّت مىعبرت را فراهم آور. آدمى را جه

تا هوس آمد، بايد عبرت و انتباه، خودش را نگهدارد. 

 بريم از تسلّط نفس و شیطان.خداوندا! به تو پناه مى

ات خالصه، اگر طالب ايمان و يقین هستى، بايد ملكه

ترين شود. به هرچه رسیدى عبرت بگیرى. در پست

مكانها، عبرت را رها نكن تا شريفترين مكانها. من فقط 

 گويم، بقیّه را خودتان بسنجید.همین را مى

 مستراح مكانى براى عبرت گرفتن

گرفتن  ترين مكانها مستراح است. نبايد از عبرتپست

غافل باشى. اوّل پاى چپ را جلو بگذار و نام خدا را 

جا شیاطین ببر. سر برهنه نباش. مرکز شیاطین است. اين
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تو را گول نزنند. مستحبّ است انسان هنگام کشف 

عورت نیز نام خدا را ببرد. از همه جا نزديكتر فعال به 

شیاطین است لذا بگو: »اعوذ باللّه من الرجس النجس 

 543ث المخبث الشیطان الرجیم«.الخبی

طورى که خوراك پس از نشستن بگو: »خدايا! همان

طور هم گوارا به سالمت به من خوراندى، همین

 544کثافتش به سالمت بیرون رود«.

______________________________ 
 .6مصباح المتهجد:  -(1)

اللّهم اطعمنى طیبا فى عافیة و اخرجه منّى خبیثا  -(2)

 (.90عافیة )األلفیّة و النفلیّة: فى 

 320ايمان، ص: 

خدا کند پیش از آنكه نعمت از انسان گرفته شود، انسان 

شناس گردد. پیش از آنكه راه بول يا غايط بند نعمت

 
 .6مصباح املتهجد:  -(1)  543
 .(90الّلهم اطعمىن طيبا ىف عافية و اخرجه مىّن خبيثا ىف عافية) األلفّية و النفلّية:  -(2)  544
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بیايد، حبس البول بگیرى و تو را بیمارستان ببرند و میل 

همین  545بزنند تا قطره بول بیايد. حاال شكر خدا را بكن.

کند. اگر کسى مبتال بشود اگر بماند، هالك مى بول

 فهمد چیست.مى

گفت: يكى از رفقاى مرحوم، چند دفعه به خودم مى

آيد چون مدّتى »وقتى که در مستراح بول به راحتى مى

خواهم سجده شكر کنم؛ ام، مىگرفتار حبس البول شده

ام را روى عنوان سجده، پیشانىولى چون میسّر نیست به

 گذارم«.ايم مىدسته

در روايت دارد که در مستراح يك ملكى است که 

زند که هنگام خروج غايط پشت گردن شخص مى

آيد. نگاهى به غايطش بكند. ببین چه از تو بیرون مى

روى ببین حامل چه هستى؟ اين همان وقتى راه مى

کردى و کم است که ديروز برايش کالهبردارى مى

 
 .(91لقادرون قدرها) األلفّية و النفلّية: يا َلا نعمة يا َلا نعمة َّل يقدر ا -(1)  545
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کردى. پس حاال که به بازار ىدادى. غش در معامله ممى

 روى، حرص نزن، عبرت و انتباه را مداومت بده.مى

 کعبه نخستین پرستشگاه انسان

مثالى هم براى اشرف بقاع روى کره زمین بزنم. بال شك 

نخستین معبدى که براى بشر در  546به نصّ قرآن مجید

نظر گرفته شد، کعبه مقدّس در سرزمین مكّه است که 

 باشد.کت و هدايت خاليق مىاسباب بر

کنندگان! شما راه ايمان و يقین را آى حاجیها و عمره

اش در بازار و فكر خريد خواهید طى کنید پس همهمى

سوغات نباشید بلكه مقدارى هم صرف تفكّر و در نتیجه 

جا جايى است که آدمى بايد عبرت گرفتن باشید. اين

 کنم:بهره ببرد. مختصرا عرض مى

متوجّه باش! اين اوّلین قطعه از زمین است که ذات  اوّل

 اقدس احديت آن را اختیار

 
546  (2)-\i  ََة ُمبارَكاً َو ُهدًى لِْلعاَلِمني َل بَ ْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بَِبكَّ  .96آل عمران:  E\ِإنَّ أَوَّ
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______________________________ 
يا لها نعمة يا لها نعمة ال يقدر القادرون قدرها )األلفیّة  -(1)

 (.91و النفلیّة: 

وَ هُدىً إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَکاً  -(2)

 .96آل عمران:  لِلْعالَمِینَ

 321ايمان، ص: 

جا او را بپرستند. خالق عالم. خالق کرد که مؤمنین اين

جا را انتخاب فرموده است. به پیغمبران همه کرات اين

خود سفارش اين قطعه زمین را کرد و براى ساختمانش 

ترين دستها را مأمور کرد. در میان افضل و شريف

پیغمبران پس از خاتم األنبیاء حضرت محمّد صلّى اللّه 

حضرت ابراهیم علیه السّالم از همه پیغمبران  علیه و آله،

 برتر است.

حضرت ابراهیم علیه السّالم اين بنا را با همكارى 

آورد و اسماعیل سنگ مى 547اسماعیل ذبیح اللّه بنا کرد.

 
547  (1)-\i ... َو ِإْذ يَ ْرَفُع إِْبراِهيُم اْلَقواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َو ِإمْساِعيُل\E  :127بقره. 
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کرد مكانى که به دست چنین پیغمبرى با ابراهیم بنا مى

 همكارى حضرت اسماعیل بنا گرديد.

محل طواف کردند. آقايانى که پیغمبران خدا در اين 

جا خیلى وقار و ادب کنید مواظب باشید اينطواف مى

خواهد. پا جاى پاى محمّد صلّى اللّه علیه و آله مى

اند اصال نظر گذاريد. اولیاى خدا اينجا طواف کردهمى

 548به کعبه کردن خودش عبادت است.

 نجات کعبه از اصحاب فیل

ن چهارده قرن قبل را که ابرهه به کعبه بنگر، فورا ياد ک

مقتدر با لشكرى که همه فیل سوارانند از يمن آمده تا 

اين اساس را بهم بزند و خراب کند؛ طورى که همه 

قريش و اهل مكّه شهر را خالى کرده و فرار کردند؛ 

 چون مقاومت فايده نداشت.

جناب عبد المطّلب جدّ پیغمبر به عبد اللّه فرزندش 

 بینى؟«.باالى کوه ابو قبیس و ببین چه مىفرمود: »برو 

 
 .(596/ 2النظر اىل الكعبة عبادة) سفينة البحار:  -(2)  548
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هاى سیاهى مانند ابر عبد اللّه گفت: »از سمت دريا لكه

 آيد«.برمى

آمدند هرکدام  -که همان پرستوها باشند -لشكر ابابیل

سه ريگ هريك به اندازه نخود، يكى به منقار و دو تا به 

هريك از پاهايش. هرکدام از اين پرستوها مأمور کشتن 

افتاد، از ه نفر شدند. هر ريگى به سر فیل سوارى مىس

 پايین او بیرون رفته از شكم فیل

______________________________ 
 وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِیمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَ إِسْماعِیلُ ... -(1)

 .127بقره: 

 (.596/ 2النظر الى الكعبة عبادة )سفینة البحار:  -(2)

 322ايمان، ص: 

همه با آن تنه تنومند مانند کاه  549گرديد.خارج مى

جويده شده گرديدند. چنین لشكر انبوهى از بین رفتند 

به قسمى که مادّه تاريخ عرب شد، از بس مهم بود. چنین 

 
549  (1)-\i  ِأَ مَلْ تَ َر َكْيَف فَ َعَل رَبَُّك بَِأْصحاِب اْلِفيل\E  :1فيل. 
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جايى است که ذات اقدس احديت نظر لطف به آن 

 جا خیلى خاضع باش و ادب کن.دارد، پس اين

مشت خاکى، به بساط ربّ العالمین  عبد ذلیل و

 پروردگار خودش و همه موجودات وارد گرديده است.

 کبوتران حرم و احترام کعبه

يعنى آيات بیّنات در مسجد الحرام.  550؛فِیهِ آياتٌ بَیِّناتٌ

ريزند براى آنها. خیلى چقدر کبوتر است گندم مى

زيادند. اين همه کبوتر و تمامشان هم در يك مكان 

کنند. در طیران به آنها نگاه کن. نیستند. پرواز مى

آيند از باالى کعبه رد موقعى که رو به کعبه مى

ه کردم. شوند. خودم اين موضوع را زياد مطالعنمى

تر فضله گردد. از آن عجیبپرنده از باالى کعبه رد نمى

اى در فضايى با اندازند. اگر مثال چنین پرده و خانهنمى

اين همه کبوتر باشد. آيا اين پرده از فضله خالى 

نشیند امّا يك فضله ديده ماند؟ کبوتر روى پرده مىمى

 
 .97آل عمران:  -(2)  550
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 شود. محترم است! عزيز است! حیوان هم تكوينانمى

 جا ادب دارد.اين

تو که عاقل هستى، بايد هزار برابر رعايت ادب و احترام 

 را بكنى.

روند به قول آقا على علیه السّالم امیر بعضى حج که مى

گردند مثل کسى که از مادر المؤمنین وقتى که برمى

گردد، امّا بعضى هم متولّد شده است، به پاکى اوّل برمى

گردند هیچ روند و برمىات مىمانند شترهايى که به عرف

ات را با عبرت اند. خدايا! تو حج خانهتغییرى نكرده

 نصیب ما فرما. با توجّه باشیم و بهره ببريم.

 پسران حضرت آدم عبرتى براى بنى آدم

اى طالب يقین! تو بايد راه و روش پیشینیان را سرمشق 

 قرار دهى تا به فرمايش

______________________________ 
 .1فیل:  أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِیلِ -(1)
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 .97آل عمران:  -(2)

 323ايمان، ص: 

 

على علیه السّالم برسى که: »هرکس نجات يافت به 

واسطه بندگى خدا بود چنانچه هرکس هالك گرديد 

انى کردن دستورات خداوند بوده به واسطه نافرم

نگاهى به قهقرا بكن و حاالت گذشتگان را  551است«.

متوجّه باش. از همان اوّل آدم ابو البشر و فرزندانش را 

 در نظر بگیر.

آنكه نجات پیدا کرد و آنكه هالك شد در نظر داشته 

باش که دو پسر آدم، هابیل اهل نجات و سعادت، قابیل 

ملعون، مطرود، مخذول و هالك ابدى. دو پسران يكى 

از پیغمبران، چه شدند؟ خدا در قرآن داستانشان را ذکر 

فرمايد تا همیشه مردمان عبرت بگیرند. چرا يكى مى

ن شد؟ حسد. چرا قربانى هابیل چنین و ديگرى چنا

 
 .(51/ 2اىف: اّّنا أهلك الّله من أهلك ِبعصيته و أجنى من أجنى بطاعته) اصول ك -(1)  551
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قبول شد؟ چرا هابیل نزد حضرت آدم عزيزتر باشد و 

 552جانشین پدرم باشد؟!

ور شد تا کار رسید به جايى که سنگ اين حسد شعله

برداشت و برادرش را کشت و بعد به چه نكبتى مبتال 

 گرديد.

برادرها! و خواهرها! پس شما حسد برادر و خواهرت را 

 رسد به ديگرى.نبر تا چه 

اى همكار! حسد همكارت را نداشته باش. نگو چرا جلو 

افتاد؟ چه فايده؟ چه شده که يك میلیون گیرش آمده، 

وقت روى حسادت، شود؟ آنآخرش را بنگر که چه مى

شود؛ امّا اگر از همان اوّل چه گناهانى که مرتكب مى

 کرد،جلويش را گرفته بود؛ يعنى آخر کار را مالحظه مى

 شد.به اين بالها مبتال نمى

 
552  (2)-\i  ِا يَ َتَقبَُّل اللَّهُ ِمَن اْلُمتَِّقنيَ َو اْتُل َعلَْيِهْم نَ َبأَ ابْ َِنْ آَدَم بِاْلَْقِّ ِإْذ قَ رَّبا قُ ْرباناً فَ ُتُقبَِّل ِمْن َأَحِدمِها َو ملَْ يُ َتَقبَّْل م تُلَنََّك قاَل ِإّنَّ  .27مائده:  E\َن اْْلَخِر قاَل أَلَق ْ
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______________________________ 
انّما أهلك اللّه من أهلك بمعصیته و أنجى من أنجى  -(1)

 (.51/ 2بطاعته )اصول کافى: 

وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ  -(2)

يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قالَ إِنَّما  مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ

 .27مائده:  يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ

 324ايمان، ص: 

 گفتار سى و چهارم: رمز رستگارى و هالکت انسان

»و إنّ لكم فى القرون السالفة لعبرة أين العمالقة و ابناء 

اء الفراعنة أين اصحاب مدائن العمالقة أين الفراعنة و ابن

 553الرسّ الذين قتلوا النبیّین ... و احیوا سنن الجبارين«.

بخش چهارم يقین: »و معرفة ... سنة االوّلین ... فمن عرف 

السنّة فكأنّما کان مع االوّلین و اهتدى الى التى هى اقوم 

 554و نظر الى من نجى بما نجى و من هلك بما هلك«.

 
 .457/ 9ستدرك سفينة البحار: م -(1)  553
 .51 -50/ 2اصول كاىف:  -(2)  554
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کند بايد تاريخ قین در کارهايى که مىطالب ايمان و ي

گذشتگان را در نظر داشته باشد. از آنهايى که در زمان 

اند، عبرت بگیرد و ببیند اينها خودش و قرون پیش بوده

که هالك شدند. آنهايى که نجات يافتند و به سعادت 

باقى رسیدند به چه وسیله سعادتمند شدند. حاالت اشرار 

سرانجام  555؛... الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِینَ فهمى:و ابرار را بنگر تا ب

نیك، مال کیست؟ کسى که يك عمر پاکدامنى، 

خیررسانى، راه و روش تقوا داشته و آن بدبختى که 

بندوبارى و الابالیگرى گذارنده، عمرى به هوسرانى، بى

 سرمشق تو گردد.

شنويد چه اشخاصى را در هرکدام از شما آقايان که مى

ريد که اينها کارشان پول جمع کردن بود. ملك نظر دا

 اند؟خريدن تا نفس آخر از اين اموال چقدر بهره برده

______________________________ 
 .457/ 9مستدرك سفینة البحار:  -(1)

 
 .49هود:  -(3)  555
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 .51 -50/ 2اصول کافى:  -(2)

 .49هود:  -(3)

 325ايمان، ص: 

اى ببین او چه شد؟ عمرى را به چه گذراند؟ و چه بهره

از عمرش برد. بعد نگاه به عكسش کن. هرچند افراد 

کمى هم هستند که تمام کارشان خیررسانى، کمك 

بینى. کردن، بذل و بخشش، داد و دهش داشتن مى

اند و زندگى دنیايشان مثل هم است؛ هر دو خورده

که داد و دهش  اند؛ ولى آخر کار آن کسىپوشیده

داشته، در چه سعادتى و آن بدبختى که روى هم 

گذاشته، در چه حسرتى! اى کاش! از مال خدا داده و 

بهره برده بودم. قرآن مجید را مسلمانان بايد بخوانند و 

هاى قرآن براى همین از مواعظش اندرز بگیرند. قصّه

د و اناست )معرفة سنة االوّلین( تا بدانند سابقین چه بوده

آنكه نجات يافت از چه جهت نجات يافت؟ براى طى 

 کردن ره بندگى بوده و ...
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 داستان دو برادر يهودا و پطروس در قرآن

کنم امروز داستانى از قرآن مجید براى نمونه تالوت مى

به طورى که در تفاسیر رسیده  556تا همه عبرت بگیريم.

دو برادر از بنى اسرائیل به نام يهودا و پطروس بودند. 

وقتى پدرشان مرد ارث او هشت هزار دينار پول آن 

زمان بود. نفرى چهار هزار دينار به هر کدام رسید. 

يهودا تمام چهار هزار ارث پدرش را اندوخته نكرد و در 

کرد. ، دسترسى مىديداى مىراه خدا داد. اگر بیچاره

برادر ديگر فطروس يا پطروس، چهار هزار دينار خود را 

 جَنَّتَیْنِ مصرف شخصى کرد. دو باغ که در آيه قرآن

ها، درخت انگور و خرما. فرمايد خريد. انواع میوهمى

وسطهاى اين دو باغ را زراعت کرده، اين دو بوستان را 

بوستان را هم  دار پر کرد. بین اين دواز درختهاى میوه

خداوند برايش نهرى جارى کرده بود. ديگر آنكه 

غالمانى خريدارى کرد و کنیزهايى خريد و قصر 

 
556    (1)-\i   ْْرنا ِخالََلُما نَ َهراً* َنُهما َزْرعاً* ِكْلَتا اْْلَنََّتنْيِ آَتْت  َو اْضِرْب ََلُْم َمَثاًل َرُجَلنْيِ َجَعْلنا أِلََحِدمِها َجنََّتنْيِ ِمْن أَْعناٍب َو َحَفْفنامُها بَِنْخٍل َو َجَعْلنا بَ ي ُأُكَلها َو مَلْ َتْظِلْم ِمْنهُ َشْيئاً َو َفجَّ

 .34 -32كهف:   E\َو كاَن لَهُ مَثٌَر ...
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باشكوهى در اين بوستان براى خودش بنا کرد و خالصه 

 اش گرديد.همه پول مصرف شخصى

يهودا وقتى نیاز به قرض پیدا کرد، نزد فطروس برادر 

 ثروتمندش آمده وام خواست.

______________________________ 
وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَیْنِ جَعَلْنا لِأَحَدِهِما جَنَّتَیْنِ مِنْ  -(1)

أَعْنابٍ وَ حَفَفْناهُما بِنَخْلٍ وَ جَعَلْنا بَیْنَهُما زَرْعاً* کِلْتَا 

خاِللَهُما الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُکُلَها وَ لَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَیْئاً وَ فَجَّرْنا 

 .34 -32کهف:  نَهَراً* وَ کانَ لَهُ ثَمَرٌ ...

 326ايمان، ص: 

اين احمق مغرور اوّال به نظر حقارت به اين برادر نگاه 

کرد )اى برادرى که مالدار هستى، مبادا به رحم فقیرت 

اعتنايى بنگرى(. بعد شروع به شماتت کرد با نظر بى

نى( و گفت: تو ک)واى بر تو اى مغرور! سرزنش هم مى

اى! اين همه پول ارث پدرى را چه کردى که ساده

حاال محتاج به قرض شوى؟ او را ناراحت کرد و گفت: 
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ام »من ارث پدرم را قدردانى کردم. ببین وضع زندگى

 557چگونه است. اين دستگاه از بین رفتنى نیست«.

گويد باغ من، زندگى من، اآلن مشرك است مى

فهمد که همه ملك خداست. عاريه بوستان من امّا نمى

گفت: شناسم که مىبه دست تو است. شخصى را مى

»ثروت مرا تا هفت پشت من بخورند، دارند«. خودم 

کرد. با کمال غرور ديدم نسل اوّلش گدايى مى

کنم قیامتى باشد )چنانچه اين گويد: گمان نمىمى

گويند زنند و مىروزها هم کم و بیش از اين حرفها مى

کى از آن عالم آمده است؟( و اگر خبرى هم باشد، به 

يابم. دستگاهم سوى پروردگارم برگردم از اين بیشتر مى

جا هم استحقاق دارم، اين 558تر است.جا مرتّباز اين

اگر خبرى هم باشد آنجا هم استحقاق دارم، چقدر جهل 

 و غرور!

 
557  (1)-\i  ًَو َدَخَل َجنََّتُه َو ُهَو ظامِلٌ لَِنْفِسِه قاَل ما َأُظنُّ َأْن تَِبيَد هِذِه أَبَدا\E   :35كهف. 
558  (2)-\i ... اَعَة قاِئَمًة َو لَِئْن  .36كهف:   E\َو ما َأُظنُّ السَّ

http://www.i20.ir/


774    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

با او شروع به گفتگو کرد و گفت: »نگاه به دارايى من 

بكن، از تو چقدر مالم بیشتر است. نگاه غالمان و کنیزانم 

بكن، چقدر از تو بیشتر دارم از تو نیرومندترم از جهت 

 نفرات و عدد«.

برادر مؤمنش او را نصیحت کرد و گفت: »آيا به خدا 

ورزى. آى کسى که از مشت خاکى خدا تو را کفر مى

 559.اى، سپس تو را مردى ساخت«آفريده، سپس از نطفه

سر گور پدرت را باز کن بین چیست؟ آى مشت خاك 

و نطفه گنديده! اين افتخار کردنها، مباهات کردنها، 

من کردنها، کفر به خداست. خدا را فراموش نكن. من

مال، مال خداست. تو مخلوق ضعیف و ذلیل هستى و 

 حق ندارى مباهات کنى به مالى که مال

______________________________ 
وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ وَ هُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبِیدَ  -(1)

 .35کهف:  هذِهِ أَبَداً

 
559  (3)-\i  قاَل لَُه صاِحُبهُ َو ُهَو َُياِورُُه أَ َكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمْن تُراٍب مُثَّ ِمْن نُْطَفٍة مُثَّ َسوَّاَك َرُجاًل\E   :37كهف. 
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 .36کهف:  وَ ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَ لَئِنْ ... -(2)

قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَ هُوَ يُحاوِرُهُ أَ کَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ  -(3)

 .37کهف:   مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًامِنْ تُرابٍ ثُمَّ

 327ايمان، ص: 

 خداست، خودت هم مال او هستى.

وقت مشرك نخواهم شد. برادر گفت: »امّا من هیچ

نه  560گیرم«؛براى پروردگارم هیچ چیزى را انباز نمى

مال و جاه و جالل. همه چیز من خداست. تكیه من و 

وَ لَوْ ال إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ  قوّت قلب من خداست نه مال

 561.قُلْتَ ما شاءَ اللَّهُ ...

شوى مغرور نشو! برادر نادان! وقتى در باغت وارد مى

نگو درختهاى من! دارايى من! تا پايت را به باغت 

گذاشتى بگو ال حول و ال قوّة الّا باللّه، ما شاء اللّه؛ يعنى 

از اين باغ استفاده تا خدا چه خواهد. اگر او خواهد تو 

 
560  (1)-\i  ُأْشرُِك بَِرِّبِّ َأَحداً لِكنَّا ُهَو اللَّهُ َرِّبِّ َو َّل\E   :38كهف. 
 .39كهف:   -(2)  561
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شود. نه يك باغ صدها کنى وگرنه نمىکنى، استفاده مى

توانى اى مىباغ هم داشته باشى چه فايده؟ چه بهره

ببرى؟ اآلن تو خداى خودت را باغ و بستان قرار دادى. 

گويى قوّه، مال شوى نمىچرا وقتى داخل بستانت مى

اء اللّه تا خدا خداست نه مال من. ال قوّة الّا باللّه، ما ش

چه خواهد؟ هرچه خدا بخواهد، تا او چه برکتى و 

 562منفعتى بدهد؟

طور »آى برادر ثروتمند! به برادر کوچك ضعیف اين

ورزى؟! امیدوارم نزد کنى و فخر مىتكبّر مى

پروردگارم خدا بهتر از بوستان و دستگاهت به من 

اهى بینى در دنیا من باغ و بستان و دستگبدهد. اگر مى

بسا پروردگارم بهتر از ام کمتر است، چهندارم، دارايى

ببین  563اين را به من عنايت کند و امّا نسبت به تو.

دستگاهت، باغ و بستانت را ممكن است خدا يك مرتبه 

 باليى بفرستد و از بین ببرد«.

 
562  (3)-\i  *ًَرِّبِّ َأْن يُ ْؤِتنَيِ َخْْياً ِمْن َجنَِّتَك ... فَ َعسى... ِإْن تَ َرِن أَنَا أََقلَّ ِمْنَك ماًَّل َو َوَلدا\E   :40 -39كهف. 
563  (4)-\i  ًماِء فَ ُتْصِبَح َصعِيداً زََلقا  .40كهف:   E\... َو يُ ْرِسَل َعلَْيها ُحْسباناً ِمَن السَّ
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نصف شب  564دو برادر از هم جدا شدند. شب شد

اى آمد و تمام درختهايش را سوزانید حتّى يك صاعقه

پايین  565درخت میوه برايش نماند. تمام ساختمانش

 آمد. يك اتاق و مسكن سالم برايش نماند.

______________________________ 
 .38کهف:  لكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَ ال أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً -(1)

 .39کهف:  -(2)

رَبِّي أَنْ  ... إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً* فَعَسى -(3)

 .40 -39کهف:  يُؤْتِیَنِ خَیْراً مِنْ جَنَّتِكَ ...

 ... وَ يُرْسِلَ عَلَیْها حُسْباناً مِنَ السَّماءِ فَتُصْبِحَ صَعِیداً زَلَقاً -(4)

 .40کهف: 

 .42کهف:  وَ أُحِیطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ کَفَّیْهِ ... -(5)

 .42کهف:  عُرُوشِها ... ... خاوِيَةٌ عَلى -(6)

 
564  (5)-\i ... َو ُأِحيَط بَِثَمرِِه فََأْصَبَح يُ َقلُِّب َكفَّْيِه\E   :42كهف. 
565  (6)-\i ُعُروِشها ... ... خاِويَةٌ َعلى\E   :42كهف. 
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 328ايمان، ص: 

سرمايه از کف  بدبخت وقتى اين منظره را ديد که همه

گفت: »اى نالید و مىزد، مىرفته، دست پشت دست مى

کاش! براى پروردگارم شريك قرار نداده بودم. خودم 

ولى اين حسرت  566را مقابل خدا قرار نداده بودم«؛

 ديگر فايده ندارد.

اين داستان را در قرآن بخوانید و از آن عبرت بگیريد. 

روس چطور شد آن يهودا چطور شد نجات يافت و پط

 که هالك شد.

فرمايد: »انّما اهلك اللّه من اهلك على علیه السّالم مى

 567بمعصیته و انجى من أنجى بطاعته«.

 بنى امیّه ناکام روزگار

کردند حق را از بین ببرند و ببینید کسانى که سعى مى

آيا به آرزويشان رسیدند و  568خاموش کنند چه شدند؟
 

566  (1)-\i  ًيا لَْيَتِِن مَلْ ُأْشرِْك بَِرِّبِّ َأَحدا ...\E   :42كهف. 
 .51/ 2اصول كاىف:  -(2)  567
568  (3)-\i ... يُرِيُدوَن لُِيْطِفؤُا نُوَر اللَِّه بِأَْفواِهِهْم َو اللَّهُ ُمِتمُّ نُورِِه\E  :8صف. 
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ببرند؟ آيا آنهايى که مقابل حق  توانستند حق را از بین

مبارزه کردند، آنهايى که خواستند دين نباشد، آيا به 

 آرزويشان رسیدند؟ نه تمام ناکام و نامراد ماندند.

اين همه بنى امیّه جان کندند که آل محمد صلّى اللّه 

علیه و آله را به کلّى از بین ببرند و اسم على علیه السّالم 

يزيد از همه ناکامتر است. نامرادى  به خوبى برده نشود.

بدتر از او سراغ ندارم. چرا؟ کامش و کام معاويه اين 

بود که کسى از على علیه السّالم و آل او نامى نبرد. 

برد او را از هرکس اسم على علیه السّالم را به نیكى مى

برد. حقوق بگیر از بیت المال اگر شیعه على علیه بین مى

کردند به آرزوى اينكه ش را حذف مىالسّالم بود، اسم

خاموش کند نور خدا را؛ امّا بدبخت ناکام، بیا و ببین 

گذرد افرادى که ذکر چشمت کور، هر قرنى که مى

شوند. کنند، بیشتر مىشريف على علیه السّالم را بلند مى

شرف چنان زمینه را درست کرده بود که اگر معاويه بى

فارش نفرموده بود که بدن خود آقا على علیه السّالم س
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شريفش را نهان کنند، اين شقى بدن را سالم 

 گذاشت.نمى

حضرت فرمود: »حسن جان! چهار شكل جنازه درست 

 569کن به چهار موضع بفرست تا قبر من مشتبه گردد«.

______________________________ 
 .42کهف:  ... يا لَیْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً -(1)

 .51/ 2اصول کافى:  -(2)

 يُرِيدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ ... -(3)

 .8صف: 

 .214/ 42بحار األنوار:  -(4)

 329ايمان، ص: 

لذا يكى پس از ديگرى جنازه را آوردند، يكى را به مكّه 

اى را در و ديگرى به سمت بیت المقدّس و جنازه

جاى اش و جنازه اصلى را که بدن مطهّر بود، همینخانه

 
 .214/ 42ر األنوار: حبا -(4)  569
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مقدّس در شب دفن کرد و جز چند نفر خواص، براى 

دفن کسى حاضر نبود. قبر على پنهان ماند ولى بیش از 

در قرن دوّم بود که در تواريخ  يك قرن طول نكشید

 ثبت است.

در کتاب فرحة الغرى از کتب معتبره ابن طاووس 

 کیفیّت پیدا شدن قبر را نقل نموده است.

سعادتمند کسى است که آخر کار  570... الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِینَ

را ببیند. راه موسى بن جعفر را بگیرد و راه هارون را 

 ترك کند. نفس و قلدرى و هواپرستى را کنار بگذارد.

 بنده خدا باش تا سلطان عالم ملك و ملكوت شوى.

خیال سلطنتم بود 

 بندگى تو کردم
 

ام هواى خواجگى

 بود بندگى تو کردم

 

 
 .49هود:  -(1)  570
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هى بزرگ شوى، پیش خدايت کوچك خوااگر مى

بشو. نفست را کنار بگذار. مثل خود موسى بن جعفر علیه 

السّالم به درگاه خدا صورت را به خاك بگذار »حلیف 

 571السجدة الطويلة«.

ها، ها دارد. در زندان نالهچقدر راز و نیازها و سجده

ها و بندگیها دارد. خشوع و خضوعها دارد. خودش گريه

خواست امّا آخر کار ا جاى خلوتى مىهم از خد

گفت: »خدايا مرا نجات دانم چطور شد که آقا مىنمى

 572بده«.

______________________________ 
 .49هود:  -(1)

 .17/ 102بحار األنوار:  -(2)

 .219/ 48همان:  -(3)

 330ايمان، ص: 

 
 .17/ 102حبار األنوار:  -(2)  571
 .219/ 48مهان:  -(3)  572
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 هاى عدالتگفتار سى و پنجم: اقسام و شعبه

»العدل على اربع شعب: غامض الفهم و غمر العلم و زهرة 

الحكم و روضة الحلم فمن فهم فسر جمیع العلم و من 

علم عرف شرائع الحكم و من حلم لم يفرط فى امره و 

 573عاش فى الناس حمیدا«.

لیه خالصه فرمايشات مولى الموحّدين امیر المؤمنین ع

 السّالم:

 »عدل چهار شعبه دارد:

غامض الفهم؛ فهم مشكالت الزم دارد. مؤمنى که فهم  -1

 ندارد، ارزشى ندارد.

 خواهد.هوش و ادراك مى

غمر العلم؛ علمى که فرو رود در اعماق حقايق و  -2

 حقايق اشیاء را بفهمد تا عدل را رعايت نمايد.

 
 .51/ 2اصول كاىف:  -(1)  573
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يد زهرة الحكم؛ حكمت ظاهره. مؤمن با -3

ها تغاوص الفهم شناس شود. در بعضى از نسخهحكمت

است، از تغوص گرفته شده؛ چنانچه غوّاص در دريا به 

رود، مؤمن هم بايد به قوّه طلب جواهرات فرو مى

 هوش و ادراك در حقايق فرو رود.

 گوهرهاى حكمت را درآورد و از آن بهره برد.

 بار باشد«.عاش فى الناس حمیدا؛ ديگر آنكه بايد برد -4

______________________________ 
 .51/ 2اصول کافى:  -(1)

 331ايمان، ص: 

 هاى عدلفهم و پايه

هاى عدل را بر روى »فهم« آورده على علیه السّالم شعبه

هاى عدل روى فهم است. چه ربطى میان است. پايه

فهم و عدل است؟ اوّلین مرتبه عدل، عدل با خداست. 

 خلق و سوّم عدل با خود.بعد عدل با 
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شود که آدمى هوشیار و عدل با خدا وقتى درست مى

کند. قبال دقیق شود و حقايق را بفهمد آنگاه عدل مى

دانید از احكام ضروريّه عرض کنم تمام شما مسلمانان مى

عقلیّه شرعیّه، تصرّف در ملك غیر بدون اذن و رضاى 

ر اين مثال صاحبش عقال قبیح و شرعا حرام است، آيا د

 کسى شكّى دارد؟

در هر خانه وارد شدى بدون اذن صاحبش عقل 

 گويد حرام است.گويد زشت و شرع مىمى

 حرمت تصرّف در ملك غیر

اين بدن من و تمام اعضاى آن، ملك کیست؟ در اين 

 حقیقت فرو رو تا بفهمى و عدل را رعايت کنى.

آن  اين چشم را کى ساخته؟ آيا خودت دستگاه عكاسى

را ساختى؟ هفت طبقه هر کدام متّصل به يكديگر، با چه 

تشريفاتى حتّى رطوباتى که بین طبقات است، رطوبت 

شود. آيا گوش تو اى خشك شود، شخص کور مىطبقه

 که سه میلیون ذرّات دارد.
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نويسد: »گوش سه میلیون طنطاوى در تفسیرش مى

سلول دارد. دست قدرت آن را تكمیل کرده تا 

که ى«. پس اين گوش، مال کیست؟ مال همانبشنو

درستش کرده. زبان مال کیست؟ ملك تو است؟ آيا تو 

آن را ساختى؟ صدور حروف از آن را که درست کرده؟ 

هرکه ساخته مال اوست و هكذا و هكذا از سرتاپا، مال 

فهمد ملك خودش نیست، ملك خداست. عقلت مى

 اندازى؟ىديگرى را در غیر رضاى او چگونه به کار م

 تصرّف در ملك غیر، بدون رضاى او ظلم است.

دهد، در ملك خدا ظلم کسى که با زبانش فحش مى

 جا کرده.کرده، تصرّف بى

 332ايمان، ص: 

نگرد و خالصه هر همچنین چشمى که به خیانت مى

 حرکتى در ملك خدا، در غیر رضاى خدا ظلم است.
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هايت را نیز به همچنین. اوالدت ملك خداست به عالقه

دست تو عاريه سپرده شده است. مالى که خدا به تو 

داده است تنها نسبتى به تو دارد؛ مانند ساير چیزها امّا 

ات همچنین است. سنگ و ملك حقیقى خداست. خانه

خاك و آهن و چوب همه مال خداست. بنّا و 

... أَال إِلَى اللَّهِ  خدايند. هاىهاى آن نیز بندهسازنده

 574.تَصِیرُ الْأُمُورُ

خودم اگر در ملك خدا تصرّف مالكانه کنى و خودم

کنى، ظالمى در هر شأنى از شؤون تا خدا را فراموش 

کردى، ظالم هستى، چه در اعضاى بدنت و چه در 

اى ظالمى. همان اندازه 575مالت؛ مثال اگر اسراف کنى،

 576است يعنى اقتصاد داشته باش که صاحبش اذن داده

نه اينكه مالى که به تو داده، پنهان کنى. گنجش کنى 

شود و به آن داغ که فردا همین مال آتش مى

 
 .53شورى:  -(1)  574
575  (2)-\i ... َو الَِّذيَن ِإذا أَنْ َفُقوا مَلْ ُيْسرِفُوا َو ملَْ يَ ْقرُتُوا\E  :67فرقان. 
576  (3)-\i  َُعُنِقَك َو َّل تَ ْبُسْطها ُكلَّ اْلَبْسِط فَ َتْقُعَد َمُلوماً حَمُْسوراً   َمْغُلولًَة ِإىل َو َّل جَتَْعْل َيَدك\E  :29اسراء. 
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روى کنى، کنى زيادهو نه خرج که مى 577شوىمى

 جا يا زياده صرف نمايى.صاحبش راضى نیست بى

مروى است که: »روزى امام صادق علیه السّالم بیرون 

اى مشاهده کرد امام صادق زل هندوانه نیم خوردهمن

علیه السّالم ناراحت شد و فرمود: وقتى آن را آوردند، 

 اعتراض کرد که چرا چنین کرديد؟

خواستید، شد از آن استفاده کرد. اگر شما نمىهنوز مى

 خواهند«.هستند کسانى که مى

هر نوع تصرّفى که خالف اذن و رضاى صاحب اصلى 

 شود.صرّف ظالمانه مىباشد، ت

 مال مال خداست و تو هم مشت خاکى و مال خدايى.

 حضرت سجّاد علیه السّالم و رعايت حقوق حیوانات

در ضمن حاالت امام چهارم زين العابدين علىّ بن 

الحسین علیهما السّالم دارد که آقا پانزده مرتبه حجّ 

 
577  (4)-\i  ٍْرُهْم ِبَعذاٍب أَلِيم َة َو َّل ي ُْنِفُقوهَنا ِف َسِبيِل اللَِّه فَ َبشِّ َهَب َو اْلِفضَّ  .34توبه:  E\... َو الَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذَّ
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ماه هايى که غالبا حضرت در مشرّف شدند، غیر از عمره

 رجب در مكّه

______________________________ 
 .53شورى:  -(1)

فرقان:  وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا ... -(2)

67. 

عُنُقِكَ وَ ال تَبْسُطْها کُلَّ  وَ ال تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى -(3)

 .29اسراء:  مَحْسُوراً الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً

... وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ ال يُنْفِقُونَها  -(4)

 .34توبه:  فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ

 333ايمان، ص: 

 ماند.ماند و گاهى ماه رمضان نیز مىمى

شترى که مرکب امام در راه بود، در اين سفرها 

 اى به اين مرکب نزد.وقت حضرت تازيانههیچ
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رفت و به چرا سرگرم مروى است در سفرى شتر راه نمى

شد. امام ديد خیلى معطّل کرد. تازيانه دست مبارك مى

 578را بلند کرد امّا نزد و فرمود: »لو ال خوف القصاص«

ال خداست. ملك اوست. اذن ترسم. شتر ماز قصاص مى

مورد داده است بار بر آن بگذارى و سوار بشوى، اگر بى

او را بزنى، مسؤول هستى، مگر يقین کنى که خدا راضى 

هست اين جور بزنى. هرکس خودش را مالك مستقل 

بدون احساس مسؤولیّت ديد، ظالم است در هر شأنى از 

 شؤونش که باشد.

است: »موالى! يا موالى!  در مناجات على علیه السّالم

من محكومم، مقهورم،  579انت المالك و انا المملوك«؛

ام و هرچه به من مربوط است، مال تو است. ساخته شده

اگر کسى اين معنا برايش روشن شد، تقواى حقیقى 

 برايش حاصل است.

 
 .91/ 46حبار األنوار:  -(1 ) 578
 .مفاتيح اْلنان/ مناجات حضرت امْي املؤمنني عليه الّسالم در مسجد كوفه -(2)  579
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عدل، تقواى حقیقى است. پرهیز از استقالل و خود را 

 صاحب اختیار تام ديدن است.

خواهد. بايد حكمت »عدل« با مخلوق هم فهم مى

نصیبش شود تا بفهمد بین او و ما بقى انسانها آيا فرقى 

هست يا نه؟ به حسب حقیقت، اصل همه خاك است؛ 

ى آخر خاك. همه مخلوق ربّ العالمین و باألخره فان

هستیم. خداوند او را آفريده و بعد هم از اين عالم 

برد، چه فرقى بین افراد بشر به حسب خلقت و تكوين مى

است؟ هیچ، همه على السواءاند، پس مبادا به بشر 

 ديگرى، کبر کنى. علوّ، برترى و استعال بجويى.

غزّالى نقل کرده که: »در خراسان ايّام واليت عهدى 

الم. حضرت حمّام تشريف بردند. حضرت رضا علیه السّ

خانه آمد تا ببیند بعد از دقايقى صاحب حمّام در گرم

آقا فرمايشى دارد يا نه؟ ديد حضرت کیسه به دست 

کشد. خواست به آن گرفته پشت کسى را کیسه مى
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شخص نهیب کند که حضرت اشاره فرمود ساکت باشد. 

 معلوم شد آن شخص حضرت را

______________________________ 
 .91/ 46بحار األنوار:  -(1)

مفاتیح الجنان/ مناجات حضرت امیر المؤمنین علیه  -(2)

 السّالم در مسجد کوفه.

 334ايمان، ص: 

کند آيا کیسه پشت من شناسد. به آقا عرض مىنمى

 580کشید؟ حضرت هم فرموده بود آرى«.مى

مخلوق در جهت عبدى، همه مثل هم هستند. مقام 

و نبوّت و درجات عطاى خداست؛ ولى در جهت امامت 

اى خود را از بشرى باالتر قرار خلقى عدل، اگر ذرّه

 اى.دادى، ظلم کرده

 حسرتمندترين انسانها

 
 .99/ 49حبار األنوار:  -(1)  580
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 اند که حسرتشان از همه بیشتر است:روز قیامت سه طايفه

کرد، موعظه طايفه اوّل: عالمى که مردم را نصیحت مى

او عمل کردند و از صراط  کرد و مردم به اندرزهاىمى

هاى خود عمل رد شدند امّا عالم بدبخت چون به گفته

بیند مريدها کند. و مىنكرده بود، در جهنّم سقوط مى

 خورد.شوند و او حسرت مىاز صراط به سالمت رد مى

طايفه دوّم: مالدارانى که از مالشان انفاق نكردند و 

ل را در راه مردند. پس از مرگشان وارثهايشان آن ما

بیند خدا انفاق کردند. مالدار بدبخت از قعر جهنّم مى

اش از مالى که او جمع کرده، به چه درجاتى ورثه

اند امّا خود بدبختش گرفتار وزر و وبال آن رسیده

 مالهاست.

طايفه سوّم: آقا و خانمى که داراى غالم، کنیز، نوکر و 

او حكم  بیند همانهايى که بهکلفت بودند، فردا مى

شمرد، در بهشت چه جاه و کرد و آنها را ذلیل مىمى

جاللى دارند و خودش جهنّمى شده است. رئیسى که 
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کرد؛ اعتنايى به پیش خدمت مىنشین بود، چه بىکرسى

طور کارفرمايى که به کارگر اعتنايى نداشت، اين

حكمران شده است و رئیس و کارفرما کت و بغل بسته 

 581گرفتار است.

اصل روايت منقوله اين است که: »کسى که بر ده نفر ح

 و بیشتر واليت و حكومت

______________________________ 
 .99/ 49بحار األنوار:  -(1)

اشدّ الناس حسرة يوم القیمة ثالثة ... )تهذيب  -(2)

 (.193/ 11الكمال: 

 335ايمان، ص: 

محشر داشته باشد، فرداى قیامت، کت و بغل بسته وارد 

کند مگر عدلى که چیز او را رها نمىشود و هیچمى

 
 .(193/ 11اشّد الناس حسرة يوم القيمة ثالثة ...) هتذيب الكمال:  -(2)  581
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نموده است وگرنه با همین کت و بغل بسته شده، موهاى 

 582افكنند«.او را پیچیده و به آتش مى

رعايت اوالد را ديروز گفتیم. مبادا تجاوز از حدّ شود. 

در پیش بچّه اگر فحش دادى، ظالمى؛ چون بچّه 

تان شود. به ما دستور رسیده اگر به بچّهدهنده مىفحش

وعده داديد و وفا نكرديد، ظالمید. اگر گفتى امروز 

خرم، اگر نخريدى و امروز را به فردا برايت مى

آيد که طور بار مىن بچّه اينانداختى، ظالمى؛ چو

برايش وعده و وفاى به عهد مطرح نیست. انجاز وعده 

به اوالد، احسان به اوالد بايد به قدرى باشد که قبح 

کذب را بفهمد. از همان کوچكى فطرتش به صدق بار 

بیايد. پیش اوالدت اگر منكرى از تو سر زد، در او اثر 

 گذارد.مى

ه فرزند خودشان را با خود واى به آن پدر و مادرى ک

به سینما و مراکز فسق و فجور ببرند. معلوم است که 

 
 .(341/ 75ء به يوم القيامة مغلولة يده اىل عنقه فان كان حمسنا فّك عنه، و ان كان مسيئا زيد غاّل اىل غّله) حبار األنوار: َّل يؤّمر رجل على عشرة فما فوقهم اَّّل جي -(1)  582

 .(18/ 4و ىف رواية اخرى: و ان كان ظاملا هوى به ىف نار جهّنم و بئس املصْي) من َّل َيضره الفقيه: 
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گويد: گیرد و مىفرداى قیامت همین بچّه دامنت را مى

اى پدر! و اى مادر! شما به من ظلم کرديد و مرا دزد 

 دين بار آورديد!جانى، يا بى

 حق فرزند بر پدر و مادر

گفتیم اداى حقوق کالم در بیان عدل با مخلوق بود. 

شمارد، شرح و تفصیل که عقل و شرع آن را واجب مى

 آن زياد و در کتاب فقه در باب معاشرت ذکر شده است.

حقوقى که زن و شوهر، فرزند و والدين به يكديگر 

 دارند. حقوق شريك و همسايه.

مجلس، آن صحبت همخريدار و فروشنده. همسفر و هم

شود گفت. حقوق اوالد بر پدر مقدارى که مختصرا مى

و مادر، ديروز ذکر شد و امروز قاعده کلّى براى حقّ 

 اوالد بر والدين را بگويیم.

______________________________ 
ء به يوم ال يؤمّر رجل على عشرة فما فوقهم الّا جي -(1)
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لقیامة مغلولة يده الى عنقه فان کان محسنا فكّ عنه، و ا

 (.341/ 75ان کان مسیئا زيد غلّا الى غلّه )بحار األنوار: 

و فى رواية اخرى: و ان کان ظالما هوى به فى نار جهنّم 

 (.18/ 4و بئس المصیر )من ال يحضره الفقیه: 

 336ايمان، ص: 

به ترك گناه  بر هر پدر و مادرى الزم است که اوالد را

وادارند و هر گناهى که موجب فساد است، واجب است 

توانى بگويى بچّه تكلیف از آن جلوگیرى نمايند. نمى

ندارد. گناهانى که فساد ندارد، بهتر آن است که از 

جهت تمرين بچّه را به ترك گناه وا دارد؛ مثال نشستن 

 يا ايستادن رو به قبله و پشت به قبله بول کردن بر هر

مكلّفى حرام است امّا بر بچّه حرام نیست؛ چون تكلیف 

ندارد؛ ولى اگر بچّه خودش رو به قبله يا پشت به قبله 

نشست، واجب نیست او را منع کند؛ امّا سزاوار است از 

جهت تمرين، او را راهنمايى کنند. البتّه خود پدر يا 

 مادر نبايد بچّه را رو به قبله يا پشت به قبله بنشانند.
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نماز مثال درست است بر او واجب نیست ولى والدين 

بايد پیش از تكلیف، بچّه را نمازخوان کرده باشند. 

خصوصا پسر در سنّ دوازده سالگى و دختر هفت سالگى 

بايد نمازخوان باشد و اگر نشد، حقى به گردن پدر و 

مادر بوده که ادا نكرده است. و اگر نه ساله شد دختر و 

ه گردن تو هم هست. پسرت که پانزده نماز نخواند، ب

ساله شد و نماز خوان نشد، به عهده تو نیز هست که چرا 

 او را از ده سالگى نمازخوان نكردى.

 بازداشتن کودك از دروغ و نمّامى

امّا گناهانى که واجب است بر والدين زجر اوالد از 

کوچكى، گناهانى است که در آن فساد است؛ مثل 

ات عادت به دروغ کند، يا اگر غیبت هدروغ. نگذار بچّ

و نمّامى کرد مبادا در صورتش بخندى و از او بپذيرى 

 آيد. فورا به او بايد بگويى:انگیز بار مىکه فتنه

بچّه هرچه شنید نبايد بگويد، نه اينكه بگويى خوب ديگر 

 چه گفت و ديگر چه شد.
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اى اين انگیزى باك ندارند، بربینى از فتنهزنهايى که مى

است که از همان بچّگى مادرش او را ادب دينى نكرده 

 است. شما ديگر چنین نباشید.

 سفارش امام صادق علیه السّالم درباره احترام به مادر

اينك مختصرى هم از حقوق والدين بر اوالد تذکّر 

دهم. حقّ پدر و مادر را بهتر اين است که از روايت 

ادق علیه السّالم مادر بفهمیم. يكى از شیعیان حضرت ص

پیرى داشت. از او خواست حاال که به مكّه و مدينه 

 روى اگر ممكن است مرا هم ببر. راستى جوان هممى

 337ايمان، ص: 

مردانگى کرد. سفرهاى سابق، آن هم پیرزنى که بايد او 

را تر و خشك کنند. مدّت يك ماه چقدر زحمت کشید. 

يان را براى امام صادق مادر را به مدينه آورد. بعد جر

علیه السّالم عرض کرد که مادرم زمینگیر شده و من با 

ام يا ام. آيا حقّش را ادا کردهچه زحمتى او را آورده

 نه؟
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حضرت فرمود )مضمون روايت(: »اگر از همان کوفه 

مادرت را به دوش کشیده بودى )نه روى محمل(، در 

رده بودى راه لقمه در دهانش گذاشته و تر و خشكش ک

اى؛ زيرا او باز جبران مدّتى که در شكمش بودى نكرده

 نه ماه ثقل تو را نگه داشت به آرزوى دوام و بقاى تو«.

مادرى که هشت يا نه ماه آبستن است، چقدر در زحمت 

اى بخواهد باال برود، چقدر زحمت دارد. است. از پلّه

خوابش مشكل. راه رفتنش سخت. وضع حمل ديگر 

 اشكل.

به قدرى سخت است که اگر باايمان و صابر باشد، وقتى 

بزايد مثل روزى که از مادر متولّد شده است، از گناه 

 583شود.پاك مى

فرمايد: »او اين زحمتها را متحمّل خالصه امام مى

شد به آرزوى زنده ماندن تو؛ ولى تو اين کار را که مى

 
 .(604/ 2عن الصادق عليه الّسالم: النفساء تبعث من قربها بغْي حساب َّلهنا ماتت ىف غم نفاسها) سفينة البحار:  -(1)  583
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کردى با آرزوى فناى او که زودتر از دستش راحت 

 شوى!!«.

 احترامى به پدر و مادرحرمت کمترين بى

وقت صدايت را بلندتر از پدر و مادر نكن. واى به هیچ

اوالدى که به تندى و غضب به پدر و مادر بنگرد تا چه 

 رسد به زبان يا فحش دادن.

کوچكترين حرفى که آنها را ناراحت کند، حرام است. 

اف گفتن به پدر و مادر به نص قرآن مجید حرام 

اى فرمايد: »اگر کمتر از اف، کلمهروايت مى 584است.

 بود،

______________________________ 
عن الصادق علیه السّالم: النفساء تبعث من قبرها بغیر  -(1)

 (.604/ 2اسها )سفینة البحار: حساب النها ماتت فى غم نف

 
584  (2)-\i  ًَفال تَ ُقْل ََلُما ُأفٍّ َو َّل تَ ْنَهْرمُها َو ُقْل ََلُما قَ ْوًَّل َكرميا ...\E  :23اسراء. 
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 ... فَال تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ ال تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا کَرِيماً -(2)

 .23اسراء: 

 338ايمان، ص: 

 585فرمود«.خداوند آن را ذکر مى

خالصه کوچكترين حرفى که باعث ناراحتى آنها شود 

 ممنوع است.

وقت حاضر نیست اوالدش را بزند مگر اوّال مادر هیچ

ادبى کرده باشد و وقتى هم وقتى که به راستى اوالد بى

 آيد محكم بزند.زند، دلش نمىکه بزند، آهسته مى

خالصه، تحمّل کردن در کتك خوردن از پدر و مادر، 

ق العاده دارد که بدين وسیله تشفّى غیظ آنها ثواب فو

شده است. واى به اوالدى که پدر يا مادر را بزند! 

 میرد.قدر بدان چنین فرزندى عاقبت به شرّ مىهمین

 
 .67/ 74حبار األنوار:  -(1)  585
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واى اگر مادر از روى ناراحتى به او نفرين کند! کسى 

 به امام شكايت کرد و گفت:

وم اوالدم چنین و چنان هستند. حضرت فرمود: »معل

شود تو از کسانى هستى که به اوالدت نفرين مى

 اى«. گفت: »آرى«.کرده

 حضرت فرمود: »تقصیر خودت است«.

وقت به اوالدت نفرين مكن. از چیزهايى که موجب هیچ

شود، نفرين به اوالد است. تو بايد حلم بورزى. فقر مى

شفقت داشته باشى. بزرگترين انتقام بچّه اين است که 

در و مادر بروند. زدن و نفرين کردن، غلط از جلو پ

 است.

 نفرين مادر در حقّ زمخشرى

زمخشرى صاحب تفسیر کشّاف، ملقّب به »جار اللّه« از 

پا شدن من به يك پا محروم شد. خودش گفته بود بى
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طور به من نفرين واسطه نفرين مادرم بود. يك وقت اين

 پا شوى!«.کرد و گفت: »الهى بى

ن بود که روزى براى گرفتن گنجشك از ديوار علّتش اي

اش کردم، پاى گنجشك به دستم باال رفتم. دست در النه

رسید و آن را کشیدم. گنجشك هم مقاومت کرد، پايش 

جدا شده بیرون آوردم. مادرم ديد، ناراحت شد، از 

 پا شوى!«.سوز دل گفت: »الهى بى

ه ضمنا برخى هم گويند: »خوب شد که مادر ما مرد

 است و در دنیا نیست تا نفرينمان

______________________________ 
 .67/ 74بحار األنوار:  -(1)

 339ايمان، ص: 

جا تو کند! ولى اگر خیرات براى او نفرستادى، در همان

کند. بايد وقتى که مردند، برايشان دعا و را نفرين مى

 استغفار کرد و خیرات فرستاد«.
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 رعايت حقّ همسايه

به قدرى حقّ همسايه مهمّ است که على علیه السّالم 

قدر پیغمبر سفارش همسايه را کرد که فرمايد: »اينمى

بردند همسايگان از يكديگر بعضى از اصحاب گمان مى

 586برند«.ارث مى

رعايت حقّ همسايه اين است که اوّال: اگر از او امر نهانى 

 فهمیدى آن را فاش نكن.

بام در خانه همسايه سرك نكشى که ديگر آنكه از پشت

حرام است. اگر چنانچه طعامى است که بويش بلند 

شود، آنها هم بچّه دارند، يا نپز، يا اگر پختى مى

روى خانه  ات را هم شريك کن. سر ناودانت راهمسايه

همسايه نگذارى. آشغالت را درب خانه همسايه 

 587نريزى.

همسايه بايد يار همسايه باشد. غمخوارش باشد. بايد 

همراز و همراه او باشد. شريك در عیش و عزايش باشد. 
 

 .978/ 3/ فراز 47ج البالغه فيض اَّلسالم: نامه هن -(1)  586
 .(424/ 8أَّل َّل يؤمن بالّله و اليوم اْلخر من َّل يأمن جاره بوائقه) مستدرك الوسائل:  -(2)  587
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يكى از وجوه  588وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ فرمايد:قرآن که مى

است. چیزى که وسیله زندگى  ماعون يعنى تفسیر

همسايه اگر ديگ و کاسه و کوزه براى میهمانى 

 خواهد، از او مضايقه نكن.خواهد، فرش عاريه مىمى

کنم که کرامت علما را هم داستانى به مناسبت نقل مى

 در بر دارد.

مرحوم جواد عاملى؛ فقیه عادل بزرگوار؛ صاحب کتاب 

مفتاح الكرامه، شبى موقع شام تا خواست شام بخورد، 

زدند. از نزد استادش سیّد بحر العلوم؛ بزرگوارى که در 

داراى عوالم عجیبى و مكاشفاتى بود، او را احضار 

رساند. بحر العلوم فرمايد. فورا خودش را به استاد مىمى

نشسته بود و جلويش ظرف طعام است ولى اوقاتش تلخ 

 است. سیّد

______________________________ 
 .978/ 3/ فراز 47نهج البالغه فیض االسالم: نامه  -(1)

 
 .7ماعون:  -(3)  588
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أال ال يؤمن باللّه و الیوم اآلخر من ال يأمن جاره  -(2)

 (.424/ 8بوائقه )مستدرك الوسائل: 

 .7ماعون:  -(3)

 340ايمان، ص: 

اذن گرفت و نشست. استاد بر او غیظ فرمود. عرض 

ستاد چه شده که مورد غیظ شما واقع کند: »امى

 ام«.شده

ات هفت روز است در بحر العلوم فرمود: »همسايه

ات از اش چیزى نیست و اين هفت روز همسايهخانه

روز به کرده و شبانهدکّان بقّالى مجاور خرما قرض مى

گذراند، امروز رفته بود خرما قرض کند آن خرما مى

کند و ده، لذا حیا مىخرمافروش گفته حسابت زياد ش

هايش از گرسنگى خوابشان کند. بچّهديگر قرض نمى

 برد«.نمى

 دانستم«.گويد: »آقا! من نمىسیّد جواد مى
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دانستى و به دادش فرمايد: »اگر مىبحر العلوم مى

رسیدى که از اسالم بیرون بودى و بايد به زمین فرو نمى

چرا از همسايه رفتى. من اعتراضم به تو اين است که مى

طور گرفتار باشد. حاال اين غافل باشى که يك هفته اين

ات. برى به منزل همسايهظرف طعام را همراه خادم مى

با او بنشین و همخوراکش بشو و بعد اين کیسه پول را 

 به او بده و بیا تا من خوراك خود را بخورم«.

گويد: همین کار را کرديم. خادم سیّد جواد مى

همسايه ديد اين خوراك از سیّد جواد  برگشت.

اش نیست. گفت: تا نگويى از کجاست همسايه

خورم. هرچه سیّد جواد اصرار کرد، نپذيرفت. نمى

باألخره به ناچار گفت: جريان چنین است. بحر العلوم 

فرستاده است. آن همسايه محترم گفته بود خداى من 

خبر  کسشاهد و گواه است که از حال ما جز خدا هیچ

 نداشت.

http://www.i20.ir/


809    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

دانستى که خواستم کلمه بحر العلوم را بگويم که اگر مى

طور گرفتار است و فريادرسى ات اينهمسايه

اى نداشتى. ضمنا بلندگوها که کردى، از اسالم بهرهنمى

آزارى و حرام اين روزها مرسوم شده است، همسايه

خوانى باشد تا ديروقت است. هرچند قرآن و روضه

مسايه مريض باشد، بچّه کوچك داشته ممكن است ه

 باشد.

 رعايت حقّ شريك

امّا حقّ شريك و عدل در روايت حقّ شريك. اى کسى 

که با ديگرى در يك خانه شريك هستى، يا با ديگرى در 

 معامله شريك هستى و در سفر مصاحبى. واجب است بر

 341ايمان، ص: 

کند، هر شريكى، هر نوع تصرّفى که در مال الشرکه مى

با اذن رضاى شريك ديگر باشد و در غیابش بر هر 

فظ الغیب ديگرى واجب است و فرق نگذارد شريكى ح

 بین مال اختصاصى و مال الشرکه.
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کشد، تو هم بايد زحمت بكشى. شريك اگر زحمت مى

 عدل را بايد رعايت بكنى.

هايشان با هم دعوايشان دو خانواده در يك خانه، بچّه

گیرد شود. پدرها و مادرها را عصبیتهاى جاهالنه مىمى

شود و حال آنكه شايد در روع مىو دعواهاى بزرگها ش

 کنند.ها با يكديگر دوباره بازى مىهمان حال بچّه

در شرکت بايد خیلى دقّت کرد. روايت معتبره را 

 تر گردد.برايتان بخوانم تا مطلب واضح

 ادبى سمره نسبت به پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آلهبى

بود و از عدل  خبريك نفر از مسلمانانى که از ايمان بى

فهمید به نام »سمرة بن جندب«. مردى قلدر، چیزى نمى

نافهم و خیلى هتّاك بود. درخت نخلى داشت که در 

خواست سرى به خانه يكى از انصار بود. وقتى مى

شد. مرد انصارى درختش بزند، بدون خبر وارد خانه مى

گفت: »اى سمره! درست است که حقّ عبور دارى 
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تت؛ امّا صدايى بده، خبر بده و به براى وارسى درخ

 قول امروزيها يا اللّه! بگو«.

او با کمال وقاحت گفت: »حقّ عبور دارم پس اجازه 

 براى چه بگیرم؟!«.

بیچاره انصارى از اين مسلمان به پیغمبر شكايت کرد و 

گفت: »يا رسول اللّه! سمره شريك در عبور است، هرچه 

زن و بچّه من سر راه  گويم باخبر وارد بشو،به او مى

 کند«.هستند، اعتنا نمى

حضرت فرمود: »سمره را بیاوريد«. او را حاضر کردند. 

گويد. وقتى که به او فرمود: »شريك تو چنین مى

 خواهى وارد خانه شوى، باخبر وارد شو«.مى

سمره گفت: »نخل مال من است حقّ عبور دارم، براى 

 چه اجازه بگیرم؟!«.
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»حاضرى اين نخل را به نخل ديگر  حضرت فرمود:

بفروشى؟!«. جنس را با جنس معامله کنى. اين نخل را 

 بده، در مقابل نخلى در فالن محل.

 342ايمان، ص: 

 گفت: »نه«.

 حضرت فرمود: »در مقابل دو تا«.

طور فرمود تا مقابل ده نخل در جاى گفت: »نه«. همین

ديگر باز گفت: حاضر نیستم )راستى که بعضى نفوس 

قدر لجوج، آن اين 589قلوبكم ... کالحجارة أو أشدّ قسوة

 هم با رسول خدا و در مقابل يك امر جزئى(.

اى ديگر کن، معامله فانى با حضرت فرمود: »بیا معامله

ن بفروش و در مقابل نخل بهشتى که باقى؛ نخلت را به م

 هیچ فنا نداشته باشد«.

 سمره گفت: »ابدا«.

 
589  (1)-\i ... مُثَّ َقَسْت قُ ُلوُبُكْم ِمْن بَ ْعِد ذِلَك َفِهَي َكاْلِْجارَِة أَْو َأَشدُّ َقْسَوًة\E  :74بقره. 
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فرمود: »ال  -اندبنا به روايتى که نقل کرده -رسول خدا

اراك الّا مضارّا ال ضرر و ال ضرار فى االسالم، اقلع بها و 

 590ارم الیها«.

بینم جز ضرر زننده، در اسالم نه زير بار ضرر »تو را نمى

است نه ضرر زدن است، درخت نخلش را بكنید و  رفتن

 خواهد آن را غرس کند«.جلويش بیندازيد، هرجا مى

رحم است و قدر بىعالجش همین است. کسى که اين

زننده است. )اسالم سمره( ظاهرا اسالم است وگرنه زيان

 طور نیست.ايمان باشد که اين

 سمره دشمنى سمره با على علیه السّالم و فرجام سیاه

عاقبتش هم از بس حريص به مال دنیا بود، يكى از 

دشمنان على علیه السّالم شد. پس از پیغمبر ديد پول 

طرف معاويه است به شام رفت و معاويه به او گفت: »صد 

دهم که بروى روى منبر تهمتى به هزار درهمت مى

مِنَ  على بزنى و بگويى شنیدم از پیغمبر که فرمود: آيه

 
 .103/ 3؛ من َّل َيضره الفقيه: 654/ 1سفينة البحار:  -(2)  590
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از مردمان  591 مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ ...النَّاسِ

کسى است که جانش را براى به دست آوردن خشنودى 

فروشد که در شأن هجرت، فداکارى و خداوند مى

جانبازى على علیه السّالم نازل شده است )معاويه گفت( 

 بگو: اين آيه در شأن ابن ملجم مرادى قاتل على است!!

______________________________ 
ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ کَالْحِجارَةِ أَوْ  -(1)

 .74بقره:  أَشَدُّ قَسْوَةً ...

 .103/ 3؛ من ال يحضره الفقیه: 654/ 1سفینة البحار:  -(2)

 .207بقره:  -(3)

 343ايمان، ص: 

سمره گفت: اين دروغ بزرگى است به صد هزار دينار 

 ارزد.نمى

 
 .207بقره:  -(3)  591
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معاويه گفت: خیلى خوب! دويست هزار درهم به تو 

اى که در شأن على دهم که به مردم برسانى اين آيهمى

است، به قاتل على نسبت بدهى. قبول نكرد. سیصد هزار 

هم نپذيرفت و خالصه معامله به چهار صد هزار درهم 

 يافت«. نقد خاتمه

روز جمعه در اجتماع مسلمین سمره روى منبر رفت و 

گفت: »خودم شنیدم از پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله که 

فرمود: اين آيه در مدح قاتل على علیه السّالم است«، 

 592حتّى يك نفر هم اعتراض نكرد.

اش فرموده خود رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله درباره

قدر پول پرست است، اوّل عمرش اينبود: »کسى که از 

 میرد«.سوزد و مىآخرش هم به آتش دنیا مى

آب جوشى در ديگ کرده بودند سمره بدبخت پايش 

لغزيد و در ديگ آب جوش افتاد و پخته شد و سقط 

 گرديد.

 
 .654/ 1سفينة البحار:  -(1)  592
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ايمان به دنیا جايى براى ايمان به خدا و آخرت 

 گذارد.نمى

 المسخنى ارزشمند از موال على علیه السّ

غیر از همسايه و شريك و پدر و مادر، حقوق بقیّه را 

اى بگويم. اگر بخواهى رسیم. امروز کلمهبگويیم نمى

رعايت حقوق و عدل با همه بشود به يك جمله از على 

 علیه السّالم عمل کن:

 593»اجعل نفسك میزانا فیما بینك و بین غیرك«.

فرمايد: »با هرکس هستى، خودت را جاى او قرار مى

 ده، آنچه از او توقّع دارى، همان را با او رفتار کن«.

خواهى از بقّال برنج بخرى، دلت آقاى عطّار! وقتى مى

خواهد با تو راست بگويد. موقع کشیدن، کم ندهد. مى

خواهند از تو چاى و زعفران بخرند، موقعى که مى

 طور باش.همین

 
 .54فراز  /31هنج البالغه صبحى صاحل: نامه  -(2)  593
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ات مردم با تو انصاف خواهى در معاملهاى کسى که مى

 شاندهند، با آنان در معامله

______________________________ 
 .654/ 1سفینة البحار:  -(1)

 .54/ فراز 31نهج البالغه صبحى صالح: نامه  -(2)

 344ايمان، ص: 

 انصاف بده.

آيد ديگرى پشت سرت حرف بزند اى کسى که بدت مى

و بد بگويد، پس خودت هم پشت سر ديگرى عیب به او 

دانى که بد است پس نكن. بهترين بیان، شعر نگذار. مى

 سعدى است:

ببرى مال مسلمان و 

 چو مالت ببرند
 

بانگ و فرياد برآرى 

 594که مسلمانى نیست

 

 
 .524كلّّيات سعدى/ قصايد فارسى:   -(1)  594
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خواهى همه از تو عفو و گذشت کنند؟ آى کسانى مى

خواهید خدا به شما رحم کند، راست بگو آيا که مى

اى هم کنى؟ يا به بچّهخودت به زير دستت رحم مى

گويى يا ارحم الراحمین! وقت مىکنى، آنرحم نمى

خواهیم خدا ما را رسوا نكند، آيا خودت هم همه مى

کنى؟ هر رى را فاش مىطور هستى؟ چرا راز ديگهمین

کند. طور خدا با تو معامله مىطورى که هستى به همان

گويى خدايا! بهشت به ما عطا کن، اى کسى که مى

 چقدر برايت انفاق کردن سخت است.

 انگیزبخشش شگفت

گويند: يك وقتى مؤمنى در مسجد بود و از جمله 

 گفت:کرد مىدعاهايى که مى

فقايى که حاضرند، همه را »خدايا! اين مؤمنین و ر

بیامرز«. از درب مسجد که بیرون آمد، شخص مسافرى 

رسید و گفت: »مژده! فالن قوم دور تو مرده است و 
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وارث منحصرش هم تو هستى. اين همیان اشرفى طال 

 ارث، مال شماست«.

مال فراوان را گرفت و به مسجد برگشت گفت: همه 

و گفت: »هرکس بنشینند. همیان زر را به میان آورد 

دار يا گرفتار است بیايد«. مؤمنین هم آمدند. قرض

 خالصه تا آخرش را داد.

رفیقى به او گفت: »اى مؤمن! چه اشتباهى کردى؟ 

 چیزى هم براى خودت نگذاردى«.

کردم خدا ايشان گفت: »پیش از اين جريان، آرزو مى

 را به بهشت ببرد و من بهشت

______________________________ 
 .524کلّیّات سعدى/ قصايد فارسى:  -(1)

 345ايمان، ص: 

خواهم، آيا از مال فانى دنیا براى آنها را براى ايشان مى

 مضايقه کنم؟!«.
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آيا راستى آرزو دارى خدا پدرت را از عذاب برزخ 

بینى، بدهكارى را نجات دهد، پس گرفتارى را که مى

خدا او را از  بینى به ياد پدرت در عوض اينكهکه مى

عذاب نجات دهد، بدهى اين بدهكار را بپرداز. گرفتار 

 را از گرفتارى بیرون آور.

طور اجماال هر طورى که هستى، خدا هم به تو همان

کند. اى کسى که رازدار نیستى، توقّع نداشته معامله مى

باش رازت فاش نشود. کسى که در محاسبه سختگیر 

توقّع نداشته باشد خدا گذرد، است و از يك حرف نمى

 از گناهان بزرگش درگذرد.

خالصه، میزان عدل، خودت هستى. هر طور که میل 

دارى ديگرى با تو معامله کند، تو هم با ديگران 

 طور رفتار کن.همان

 مفلس حقیقى کیست؟
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اى از دعاى ابو حمزه را اين شبها فراموش نكنید: جمله

و بحبل من  »و من ايدى الخصماء غدا من يخلصنى

 اتصل ان انت قطعت حبلك عنّى«.

فرداى قیامت، صاحبان حقوق آنهايى که به تو حق 

داشتند تا برسد به پدر و مادر و اوالد، اطراف تو را 

ات گیرند. واى از حقوق مالى و عرضى! بیچارهمى

 کند.مى

در بحار األنوار است که پیغمبر فرمود: »مسلمانان! 

 «. گفتند:دانید مفلس کیست؟مى

)من ال درهم له و ال دينار(؛ کسى که پول ندارد. فرمود، 

نه. مفلس امّت من کسى است که فرداى قیامت ذوى 

 595شود؟«.الحقوق اطرافش را بگیرند، چه عالجى مى

دانه تالفى گردد، آيا ديگر به منزل اگر بنا شود دانه

آيد، راهى بیابید. از رود و مىرسد. تا نفس مىمى

هرکس به شما حقّى دارد، حالل بودى بطلبید. براى 

 
 .6/ 72حبار األنوار:  -(1)  595
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اند نیز دعا کنید. چه حقوقى که آنهايى که مرده

 هرکدام از ما به گردنمان است و يادمان نیست.

 اشد.کیست که حق به گردنش نب

راه عالج اين است که با خداى خودت بست و بندى 

 نمايى و بگو: »خدايا! من

______________________________ 
 .6/ 72بحار األنوار:  -(1)

 346ايمان، ص: 

 ات خصماى مرا راضى کن«.فقیرم، مفلسم، تو از خزينه

وقتى بنده مؤمن در محشر، ذوى الحقوق اطرافش را 

گیرند، پدر، مادر، همسر، اوالد، همسايه، شريك، مى

رفیق و صاحبان حقوق عرضى، آنهايى که غیبتشان 

کرده، تهمتشان زده، اين بیچاره مؤمن هرچند حاال 

بیچاره است؛ ولى چون با خداى خودش بست و بندى 

: آى آنهايى که رسد از مصدر جاللداشته، ندا مى
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ايد بنده مرا! با بنده ما محاسبه داريد، باال محاصره کرده

اى هرچند چشم کار نگاه کنید. دستگاه مفصّلى، غرفه

 کنند.کند، مقام شامخى را مشاهده مىمى

خواهد ما او رسد اى ذوى الحقوق! هرکس مىندا مى

به را به اين غرفه برسانیم اين بنده ما را رها کند، حقّش 

عهده ماست. اگر بنده خدا شدى، خدا هم کارت را 

 کند.درست مى

 فريادرسى موسى بن جعفر علیهما السّالم از حاج معتمد

يادم آمد از رؤياى صادقه مرحوم معتمد الدوله عموى 

ناصر الدين شاه. او بعد از آن خدمت شايانى که به 

حضرت موسى بن جعفر علیهما السّالم کرد و صحن و 

میرد. در همان زمان، حرم کاظمین را ساخت، مى رواق

يكى از علماى بزرگ در عالم واقعه حاج معتمد الدوله 

بیند که قبرش همان پايین پاى موسى بن جعفر را مى

بیند ذوى الحقوق اطرافش را علیهما السّالم است. مى

اند. در اين اثنا ندايى از قبر موسى بن جعفر گرفته
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د شد که: »او را رها کنید، حسابتان با علیهما السّالم بلن

کنم. او به ما پناه آورده من باشد، حقّ شما را من ادا مى

 است«.

 معتمد الدوله وصیّت کرده بود روى سنگ قبرم بنويسید:

اى موسى بن  596... وَ کَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَیْهِ بِالْوَصِیدِ ...

ام و اهندهجعفر علیهما السّالم! من سگ اين درگاهم! پن

 دهند.ام. آنها هم پناه مىرو به تو آورده

 597»الكهف الحصین و غیاث المضطر المستكین«.

راستى با خدا، با آل محمّد صلّى اللّه علیه و آله، براى 

 فرداى قیامتت پیوندى بكن. بك يا اللّه.

______________________________ 
 .18کهف:  -(1)

 .828مصباح المتهجد:  -(2)

 347ايمان، ص: 

 
 .18كهف:   -(1)  596
 .828مصباح املتهجد:  -(2)  597
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 گفتار سى و ششم: میزان انسان در رفتار با ديگران

 وَ يَنْهى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى

 598.عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَکَّرُونَ

کالم در عدل با مخلوق بود. ديروز میزان کلّى از 

کلمات مبارکه مولى الموالى علىّ ابن ابى طالب علیهما 

السّالم ذکر شد. میزان کلّى براى کسى که بخواهد به 

عدل رفتار کند: »اجعل نفسك میزانا فیما بینك و بین 

در معاشرتتان با خلق، هرکس خود را جاى  599غیرك«.

خواهد با او طورى که دلش مىنطرف قرار داده آ

 رفتار شود، با ديگرى رفتار کند.

توقّعهايى که از خلق دارى، خودت را جاى طرف 

طورى که راستى حاضرى براى انجام وظیفه بگذار. آن

طور هم از خلق توقّع داشته باش. مثال از چیزهايى همان

که هرکدام از ما توقّع داريم کسى عیب روى ما 

خواهى باشى، عیب روى کسى عادل مى نگذارد. اگر

 
 .90حنل:  -(1)  598
 .54/ فراز 31هنج البالغه صبحى صاحل: نامه  -(2)  599
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گذارى و توقّع نگذار. خودت هزار عیب به خلق مى

دارى کسى عیب تو را نگويد. معناى ظلم همین است. 

خواهى چیزى که خودت آن را ندارى. اگر از خلق مى

خواهى بزنى؛ ولى خودت به تو سیلى زده ده برابر مى

ستم کردى. توقّع عفو از ديگرى دارى وقتى که به او 

 در تمام امور، خودت را »میزان« قرار بده.

______________________________ 
 .90نحل:  -(1)

 .54/ فراز 31نهج البالغه صبحى صالح: نامه  -(2)

 348ايمان، ص: 

 پیشگانبشارتى براى عدل

عنوان بشارت براى کسانى که بنا روايت شريفى را به

بگذارند به عدل رفتار کنند ذکر کنم. در کتاب وسائل 

الشیعه از حضرت صادق علیه السّالم روايت کرده سه 

اند که فرداى قیامت زير سايه عرش رحمت طايفه
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اى جز سايه لطف حضرت آفريدگارند، روزى که سايه

 خدا نیست.

ى انبیا، اولیا و اوصیاست. تو هم اگر تحت العرش، جا

 اين خصايص را داشتى، با آنها هستى:

خواهى با شما رفتار طورى که از مردم مىاوّل: همان

طور رفتار کن. جناب بقّال! وقتى کنند، شما هم همان

خواهد براى تو خواهى دلت مىاز عطّار زعفران مى

قتى از او فروشى بچربان. وبچرباند، تو هم روغن که مى

خواهى خالص به تو بدهد، تو هم مبادا روغن تقلّبى مى

طور با خواهى، تو هم همانبدهى. هر طور از مردم مى

 آنها رفتار کن.

اند، کسانى هستند اى که در زير عرش الهىدوّم: طايفه

که قدم از قدم برندارند جز براى رضاى خدا؛ نه جلو 

خدا. کیست؟ کجا برود نه عقب رود مگر براى خشنودى 

شود که تنها دنبال رضاى خدا چنین مردى پیدا مى
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بگردد؟ هرچه را که نفس تو به آن مايل است، خالف 

 آن بكنى؛ زيرا رضاى خدا در سخط نفس تو است.

پرسد دوجا مثال بايد مروى است که شخصى از امام مى

شود کدامش را اختیار کنم؛ تشییع و بروم و جمع نمى

فرمايد آنجايى که ش را؟ حضرت مىعروسى، کدام

نفست به آن خوش نیست؛ )مثال در همین مثال تشییع 

 جنازه را مقدّم بدار(.

سوّمین طايفه کسانى هستند که عیب روى خلق 

 600عیب باشند«.نگذارند، مگر وقتى که خودشان بى

اگر روى خلق، عیبى گذاشتى که در خودت هست، 

 واقعا جاى شرمسارى است.

______________________________ 
ثالث خصال من کنّ فیه او واحدة منهنّ کان فى  -(1)

ظلّ عرش اللّه، يوم ال ظلّ اال ظلّه: رجل اعطى الناس 

 
يوم َّل ظّل اَّل ظّله: رجل اعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم و رجل مل يقدم رجال و مل يؤخر رجال ثالث خصال من كّن فيه او واحدة منهّن كان ىف ظّل عرش الّله،  -(1)  600

 :...) وسائل الشيعه
15 /288). 
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من نفسه ما هو سائلهم و رجل لم يقدم رجال و لم يؤخر 

 رجال ... )وسائل الشیعه:

15 /288.) 

 349ايمان، ص: 

در حالى که  گويد: فالنى حريص و بخیل است،مى

خودش حرص و بخل دارد. او در حدّ خودش، تو در 

حدّ خودت. او در حدّ میلیونرى و تو در حدّ صد 

 تومانى.

 برعكس بايد باشد؛ هرکس بايد بر خودش عیب بگذارد.

ديده ز عیب دگران 

 کن فراز
 

صورت خود بین و در 

 601او عیب ساز

 

پردازد، خودت گويد: فالنى حقّ واجبش را نمىمى

چطور؟ چه انفاقهاى واجبى از خمس و زکات و صله 

 
 .خمزن اَّلسرار نظامى گنجوى) مقالت دهم در ّنودار آخر الزمان( -(1)  601
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رحم )در صورتى که رحم نیاز داشته باشد به قسمى که 

شود( و واجب النفقه اگر ندهد، قطع رحم مى

اى؟؛ مثال يكى از بستگانت سخت محتاج است پرداخته

عرف قطع رحم  طورى که اگر به او کمك نكنى دربه

 شود.جا واجب مىشود، خوب انفاق اينحساب مى

 انگیز در هندوستانهاى عبرتمجسّمه

داستانى براى تأيید عرايضم و تنوّع در مطالب بگويم. 

که مرکز حكما  -اند در زمان سلف در هندوستاننوشته

و دانشمندان بوده است و پس از يونان، مهد تمدّن و 

ز ديگران بودند در فهم حقايق امور مردمانش هشیارتر ا

و کتاب کلیله و دمنه که به فارسى ترجمه شده است 

اصل آن از هندوستان و تألیف حكیم هندى است که از 

زبان حیوانات حكمتهايى را بیان و سپس به زبانهاى ديگر 

در آن زمان در مرکز اين کشور در  -ترجمه شده است

ل هم قرار داده دروازه پايتخت، دو مجسّمه در مقاب

 -بودند؛ مجسّمه سمت راست نقّاشیهاى هندى و چینى
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که در آن زمان زبانزد همه بودند در استادى نقّاشى و 

آنچه را دخل در حسن داشته و خال سیاهى هم در 

گونه اين مجسّمه گذاشته بودند که زيادتى حسن آن 

ترين هیئتها هرچه در مقابل آن، مجسّمه زشت -باشد

تى داشته، عالوه دو شاخ دراز مهیب هم دخل در زش

وقت دستش را دراز کرده و برايش درست کردند، آن

 دهد.خال سیاه صورت مجسّمه مقابل را نشان مى

______________________________ 
مخزن االسرار نظامى گنجوى )مقالت دهم در  -(1)

 نمودار آخر الزمان(.

 350ايمان، ص: 

اند: اين شاخدار به او نوشته زير اين مجسّمه شاخدار

گويد: چقدر خال زشتى دارى. شاخ زشت خودش مى

بیند، به خال ديگرى که زيبايیش را زيادتر کرده، را نمى

گیرد. راستى که حكمت جالب در ضمن اين عیب مى

 اند.داستان گنجانیده
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خواهى فردا زير عرش رحمت الهى جا پیدا اگر مى

یه السّالم را فراموش نكن، تا کنى، سرمشق امام صادق عل

عیب دارى، بر ديگرى عیب مگذار. و بعد هم خود امام 

 فرمايد:مى

کند مگر اينكه عیب ديگرى »عیبى را نفى و برطرف نمى

عیب بیند )يعنى هیچ وقت انسان بىدر خود مى

شود که انسان باشد( لذا معناى روايت اين مىنمى

ى بگذارد. اگر ديدى وقت نبايد هیچ عیبى بر ديگرهیچ

وقت بر ديگرى عیب خودت هیچ عیبى ندارى، آن

بگذار. حاال کیست که چنین ادعايى کند که هیچ عیب 

و نقصى ندارد غیر از چهارده نور پاك معصومین علیهم 

 602شده خدايى بودند.السّالم که پاك

شود، منتها عیب خودش را عیب نمىهرکه باشد، بى

عیب خودش را بفهمد وگرنه  خواهدفهمد و نمىنمى

بین را نگاه کن. على میزان است. خودت آينه حقیقت

 
602  (1)-\i  َا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أ رَُكْم َتْطِهْياً ... ِإّنَّ  .33احزاب:  E\ْهَل اْلَبْيِت َو يَُطهِّ
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را با موال بسنج تا عیبهاى خود را دريابى. السّالم على 

 603میزان االعمال.

 پرهیز از ظلم به نفس و افراط و تفريط

با خودت هم بايد عادل شوى. واى به آن کسى که به 

ش. ظلم به خودت خودش ظالم شود. ظالم به نفس نبا

خورى؛ نمازى مراتب و موارد بسیار دارد. از نانى که مى

خوانى. دقیق است. افراط و تفريط ظلم است و که مى

حدّ وسط، عدل است. يك لقمه زيادتر بخورى، ظلم به 

 اى.خودت کرده

نه چندان بخور که از 

 دهانت برآيد
 

نه چندان که از ضعف 

 جانت برآيد

 

اى کسى که سیر خوردى! چشمت به خوراك لذيذى 

ات مگر چقدر شوى، معدهافتد، دوباره مشغول مىمى

 
 .330/ 100حبار األنوار:  -(2)  603
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شود؛ مريضت است. پر که شد اسباب زحمت مى

 کند.مى

 604رسد.زورش به شكمش نمى

______________________________ 
هْلَ الْبَیْتِ ... إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَ -(1)

 .33احزاب:  وَ يُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً

 .330/ 100بحار األنوار:  -(2)

 .31اعراف:  ... کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا ... -(3)

 351ايمان، ص: 

در کمّ و کیف و در هر دو جهت از جهت خورد و 

خوراك و مقدار آن به خودتان ظلم نكنید. در روايت 

دو خوراکى که مثل هم است، آنها را پشت سر هم دارد 

نخوريد مثال دو خوراك سردى يا گرمى مثل هم، پشت 

 
604  (3)-\i ... ُكُلوا َو اْشرَبُوا َو َّل ُتْسرِفُوا ...\E  :31اعراف. 
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شوى. در حقّ خودت به خودت سر يكديگر، مريض مى

 آورد.ظلم کردى. اکل بر شبع )سیرى( بیمارى مى

نه اسراف و نه تبذير بكن به مقدارى که خداوند به تو 

داز که خوراکت و داده بايد قانع باشى. چشم نین

ات مثل باال دستت باشد. تجاوز از حد نكنى. تاجر سفره

جور. آنكه درآمدش روزى هزار جور و کاسب يكيك

تومان است، در حدّ خودش، آنكه بیست تومان است او 

خود بروى قرض کنى؟ در هم در حدّ خودش. چرا بى

حد خودت قانع باش. در شكم چه مرغ باشد چه نان 

يادتر از حدّ مضرّ است، چنانچه نخوابیدن جو. خواب ز

هم ظلم است. از حیث مسكن و لباس هم حدّ وسط بايد 

دار که نه لباس وصله 605رعايت شود »ملبسهم االقتصاد«.

نما بشوى، نه منتظر مد روز باشى. اگر ساختمان انگشت

کردى، براى نمايش دادن با اسراف و تبذير. فرداى 

 
 .19صفات الشيعه:  -(1)  605
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شود و طوقى بر آتش مىقیامت تا هفت طبقه زمین 

 606گردنت هست، وزر و وبالش براى تو است.

اينها از نظر زندگى دنیوى؛ امّا از جهت معنوى و 

زند، به خودت ظلم آخرتى، هر گناهى که از تو سر مى

اى. قرآن و اخبار از اين معنا پر است. هر گناهى کرده

به هريك از اعضا که مرتكب شدى، به خودت ستم 

 اى.کردى و خودت را آتش زده

 کیفر شوم حجّاج بن يوسف ثقفى

خواست سعید بن جبیر را بكشد، پس از وقتى حجّاج 

گفتگوهاى مفصّل از جناب سعید عالم روزگار پرسید: 

 »چطور سرت را ببرّم؟«.

 خواهى سر خودت را ببرّند«.فرمود: »هر طورى که مى

يعنى اى حجّاج! اگر سر مرا ببرّى، در حقیقت سر 

 اى. در حیوةخودت را بريده

 
 .(332/ 76نوار: و من بىن بنيانا رياء و مسعة ْحله الّله يوم القيامة من اَّلرض السابعة و هو نار تشتعل مث يطّوق ىف عنقه و يلقى ىف النار) حبار األ -(2)  606
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______________________________ 
 .19صفات الشیعه:  -(1)

و من بنى بنیانا رياء و سمعة حمله اللّه يوم القیامة  -(2)

من االرض السابعة و هو نار تشتعل ثم يطوّق فى عنقه و 

 (.332/ 76يلقى فى النار )بحار األنوار: 

 352ايمان، ص: 

نويسد: پس از به درك واصل شدن الحیوان دمیرى مى

اخیار وقت، حال  حجّاج بن يوسف ثقفى، يكى از

برزخش را ديد و احوالش را پرسید که با تو چه معامله 

 شد؟

گفت: »در برابر هر قتلى، قتلى دارم؛ ولى در برابر قتل 

 سعید بن جبیر، هفتاد مرتبه قتل دارم«.

 ظلم به ديگران ظلم به نفس است

خیال کردى! اگر سیلى به صورت مظلومى زدى، در 

حقیقت به صورت خودت زدى. خیال کردى عیب 
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کسى را فاش کردى، خودت را الشخور کردى. منتها 

فهمى، پس از مرگ خواهى فهمید که چگونه حاال نمى

اى ندارد و بايد الشه مردار اى. چارهالشخور بوده

ده و راز بخورد کسى که غیبت کرده، عیب ديگرى نمو

 کسى را فاش کرده است.

اى کسى که يك درهم مال ديگرى را به ظلم بردى و 

اى و از فروشى کردى! در واقع از خودت دزديدهکم

اى. فردا از حسناتت به همان دارايى خودت کم کرده

دهند. زن هم که دارند و به طلبكاران مىاندازه بر مى

مین است. اش بردارد، همال شوهرش را بدون اجازه

بیند بیند حسنات و خوبیهايى داشته ولى نمىفردا مى

بلكه در صفحه حسنات طرف ثبت شده است. اين همان 

 کرد استفاده کرده است.دزدى بود که خیال مى

هر گناهى از هرکس سرزند، در واقع به خودش ظلم 

 کرده است. راستى بگو:

 »ظلمت نفسى؛ به خودم ستم کردم«.
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بگو  607کرد و توبه نكرد، ظالم است.هرکسى گناهى 

خدايا! به عزت و جاللت خودت، توفیق توبه به من بده. 

من ظالم هستم. ظلمم قطعى است. تو يارى کن. براى 

 608توبه مانند امام زين العابدين علیه السّالم بخوان:

گويد: »خدايا! توفیق توبه بده تا اين حضرت مى

گیرم، بسوزم و بگدازم. ظلمهايم و تجاوزهايم را در نظر ب

 مبادا با اين ظلمها در ظلمات برزخ گرفتار شوم«.

______________________________ 
حجرات:  ... وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ -(1)

11. 

و انقلنى الى درجة التوبة الیك و اعنى بالبكاء على  -(2)

ال عمرى ... )دعاى ابو نفسى فقد افنیت بالتسويف و اآلم

 حمزه ثمالى(.

 353ايمان، ص: 

 
607  (1)-\i  ََو َمْن مَلْ يَ ُتْب فَأُولِئَك ُهُم الظَّاِلُمون ...\E  :11حجرات. 
 .ة اليك و اعىن بالبكاء على نفسى فقد افنيت بالتسويف و اْلمال عمرى ...) دعاى ابو ْحزه مثاىل(و انقلىن اىل درجة التوب -(2)  608
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واى به کسى که ماه رمضان تمام شود و هنوز پاك نشده 

وار بگو: يا اللّه! العفو! العفو! همراه آدم ابو باشد! بیچاره

... رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا  البشر و ساير انبیا بگو:

 609.لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَوَ تَرْحَمْنا 

تنها راهى که باقى مانده اين است که به نور توبه، اين 

ظلمتها را برطرف فرمايى. به يك لحظه دهى کوهى به 

 کاهى. از ما يك آه و ناله و از تو انبوه گناه پاك کردن.

سخن آتشین حضرت زينب علیها السّالم در برابر طاغوت 

 شام

عرض کردم هرکس ظلمى کرده به خودش کرده؛ 

اى. عین ديگرى را زدى، خودت را در حقیقت زده

همین حرف را مخدّره زينب علیها السّالم به يزيد زد 

لكن يزيد مغرور جاهل، نفهمید که زينب علیها السّالم 

گويد. از معدن وحى استفاده کرده، عالمه غیر چه مى

 
 .23اعراف:  -(1)  609
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مجلس با چه قدرت واليتى فرمايد. در اين معلّمه چه مى

 اين حقیقت را بیان فرمود:

»اى يزيد! خیال نكن سر حسین علیه السّالم را بريدى، 

تو نبريدى مگر سر خودت را و نكندى مگر پوست 

خواهى بكن. خداوند اسم آل خودت را. هرچه مى

کند. روزى که محمّد صلّى اللّه علیه و آله را محو نمى

 610کنند«.د و به ظالمین لعن مىشونمردم همه هشیار مى

امروز را نگاه کن. اين جمالت را کى فرمود؟ وقتى که 

حیا با چوب خیزران بر لب و دندان و سر بريده اين بى

 زد. ال حول و ال قوة الّا باللّه العلىّ العظیم.حسین مى

______________________________ 
 .23اعراف:  -(1)

فو اللّه ما فريت إلّا جلدك، و ال جززت إلّا لحمك  -(2)

 (.134/ 45... )بحار األنوار: 

 
 .(134/ 45فو الّله ما فريت إَّّل جلدك، و َّل جززت إَّّل ْلمك ...) حبار األنوار:  -(2)  610
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 354ايمان، ص: 

 گفتار سى و هفتم: فطرى بودن حسن عقل و قبح ظلم

 وَ يَنْهى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى

 611.نَعَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَکَّرُو

عنوان بحث ما، فرمايش مولى الموالى علىّ بن ابى 

طالب علیه السّالم در بیان دعايم ايمان بود که فرمود: 

»ايمان کامل، چهار استوانه دارد که اگر يكى نباشد، 

لنگ است و ايمان درستى نیست: صبر و يقین و سوم 

کند که عدل است )يعنى مؤمن وقتى ايمانى پیدا مى

که متّصف به ظلم است، از وگرنه مادامىعادل گردد 

 ايمان خبرى نیست(«.

بحث »عدل« را عنوان کرديم تا بدانیم پايه مهمّ ايمان 

شود ستون است و نمىاست. اگر اين نباشد، عمارت، بى

به منزل رسید. آن را اهمّیّت دهید. چند روزى هم 

گويد درباره عدل صحبت کنیم. عدلى که عقل مى

 
 .90حنل:  -(1)  611
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رع هم آن را واجب دانسته، اجماع و واجب است، ش

اتّفاق بر وجوب آن است. حسن عدل و قبح ظلم، حكم 

 فطرى و عقلى هر فردى است.

 فرمايد:در قرآن مجید مى

فرمايد. بر شما واجب است »خداوند به عدل امر مى

عادل شويد و حرام است ظالم گرديد«. عدل نور و ظلم 

و در گورش هم ظلمات است. هرکس باعدل شد، منوّر 

با نور است. اگر با ظلم رفت، با ظلمات است. عدل، 

 سعادت و ظلم، شقاوت است. اين دو را

______________________________ 
 .90نحل:  -(1)

 355ايمان، ص: 

خوب متوجّه شويم تا از امروز بنا بگذاريم عادل شويم، 

 راه عدل را طى کنیم و از ظلم درگذريم.

 موارد آنمعناى عدل و 
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کنند: »اعطاء کلّ ذى طور معنا مىمحقّقین عدل را اين

 حقّ حقّه«.

 »حق هر صاحب حقّى را ادا کردن«.

و در مقابلش، منع از حق، ظلم است. اداى حق نكردن، 

 ظلم و تجاوز از حدّ است.

عدل، وضع هر چیزى به جاى خود است. حقوق را 

صنف صنف بخواهیم مالحظه کنیم. اگر کسى بخواهد 

بشمارد، خیلى زياد است. حقوقى که خدا بر بنده دارد 

و حقوقى که خلق دارند، هرکدام مواردش بسیار است. 

حقّ خلق از همسر، همسايه، اوالد، رحم، همكار، فقرا و 

خالصه اجتماع مسلمین. حقوق بسیار است؛ ولى در 

 شود.تحت سه عنوان کلّى ذکر مى

 حقّ خدا بر بندگان

حق، حقّ خدا بر تو است. حقّ مالك بر مملوك.  اوّلین

و حقّ موال بر عبد. خدا حقّى به تو دارد. اگر آن حق 
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را ادا کردى، عادل هستى وگرنه ظالمى. حقّ خدا آن 

است که خودت را بنده او بدانى. اگر از صراط بندگى 

 تجاوز کردى، ظالمى.

مالك مطلق خداست. اگر تو خودت را بنده و مملوك 

هايى که ساختمان خدا و ساخته شده خدا دانستى، عالقه

هاى بدنت دارد: چشم، گوش، دست، پا و غیره و عالقه

شود. آنها هم از خارجى، فرع زايد بر اصل که نمى

برده، خود  612خداست. همسر و اوالدت هم از خداست.

 ال مواليش هست.و آنچه در دست اوست، م

اگر خداى نكرده باالستقالل گفتى مال من و به زور 

بازويم به زحمت و رنجم پول جمع کردم و اين باغ را 

پا کردم، تا اين را گفتى، ظالم هستى و در مقابل خدا به

 ايستادى.

 
 .(15/ 91ألنوار: العبد و ما ىف يده كان ملوَّله) حبار ا -(1)  612
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______________________________ 
/ 91العبد و ما فى يده کان لمواله )بحار األنوار:  -(1)

15.) 

 356: ايمان، ص

خودت را شريك خدا قرار دادى. مالك خدا بوده و 

تو را با اين ادّعاها چكار؟ ظالم  613هست و خواهد بود.

کیست؟ متجاوز از حد. تو خالق و مالك نیستى. تو صانع 

 نیستى.

گويى. من چنین کردم چنان کردم. اين چرا دروغ مى

اش مقابل خداى عالم من کردنها ظلم هست. همهمن

ن است. مال يكى است. بلى گول خوردى به ايستاد

اينكه چند روزى به عاريت ملكیّت اعتبارى شرعى به تو 

نسبت داده شده. پدرت مرده، به امر خدا مالش را بايد 

ها قسمت کنند. مالك اصلى ربّ العالمین چنین بین بچّه

دستور فرموده است نه اين که خیال کنى مالك مطلق 

 
613  (1)-\i ... ماواِت َو اأْلَْرِض  .120مائده:  E\لِلَِّه ُمْلُك السَّ

-\i ... ماواِت َو اأْلَْرِض  .40مائده:  E\... َأنَّ اللََّه لَهُ ُمْلُك السَّ
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نسبتى به تو دارد. وقتى که آتش  اين مال هستى، اعتبار و

شود که اعتبارى گرفت، از بین رفت، خوب واضح مى

 بیش نبود.

گويى نگذار از بین برود. از همه مهمتر اگر راست مى

 چرا همراهت به گور نبردى.

شود از تو جداست. مال حقیقى ديگرى بوده معلوم مى

 است.

وشن شود. ناچارم مثال و داستانى بگويم تا اين معنا ر

مؤمن بايد دقیق  614فرمايد: »غامض الفهم«اينكه مى

باشد. فكر کند. گوش بگیرد. فرو رود در مطلب. درهاى 

 علم و حكمت را زير درياها و امواج علوم بیرون آورد.

اى غالمان زر خريدى داشته باشد، هرگاه مواليى، عدّه

آنگاه هرکدام را لباس و زينت و خانه و زندگى بدهد. 

رگاه غالمان اصال موال را فراموش کنند و ادّعاى ه

استقالل کنند و بگويند: مال من. خانه من و به غالمان 

 
 .51/ 2اصول كاىف:  -(2)  614
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ديگر فخر کند، بزرگى به خرج دهد و يادش برود که 

او و ساير غالمان هم ملك ديگرى هستند، راستى اگر 

توقّع حكم داشته باشد و به غالمان ديگرى حكم نمايد، 

بّه زيادترى يا گرانترى در بر کرده، آقايى کند؛ چون ج

چقدر زشت است؟! روى تخت سلطنتى موال نشستن و 

 حكومت کردن. توسرى الزم دارد.

کنى! قدرت من اى کسى که دعوى خدايى مى

 گويى، کیستى؟ مگر مشتى خاك ومى

______________________________ 
 .120مائده:  لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ... -(1)

 .40مائده:  ... أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ... -

 .51/ 2اصول کافى:  -(2)

 357ايمان، ص: 

آخرش هم جیفه عفن. آى ظالم! تو از راه عدل تجاوز 

 کردى.
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مروى است علىّ بن ابى طالب علیه السّالم پیراهنى 

ش قنبر. دکّاندار، خواست بخرد براى خودش و غالممى

على علیه السّالم را شناخت. حضرت با او معامله نكرد. 

اى شناخت پیدا کرد تا مالحظهکسى که آقا را نمى

 نكند.

گذارد. بعضى از کاسبها منّتى هم به سر طرف مى

سر دهد؛ چون شما سیّد هستى، عمامهمختصرى کمتر مى

به اين کنم. احترام عمامه و سیادت هستى، احترام مى

کمى. آن هم با على علیه السّالم فرمود: »برويم با کسى 

معامله کنیم که ما را نشناسد«. دو پیراهن را خريدند و 

آوردند. حضرت اوّل به قنبر فرمود: »يكى را تو بردار و 

تر را برداشت و قیمتديگرى را من«. قنبر پیراهن کم

نین گرانتر را براى حضرت گذاشت. آقا فرمود: »چرا چ

 کردى؟«.

عرض کرد: »شما مواليم هستید و امیر المؤمنین علیه 

 السّالم خلیفه مسلمین هستى، من غالم شمايم«.
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حضرت فرمود: »نه بايد عوضش کنى و گرانتر را 

کشم خودم را بردارى. من از خداى عالم خجالت مى

 بر تو ترجیح دهم«.

را يعنى على و قنبر، هر دو غالم و مملوك خدايند، چ

 على علیه السّالم نبايد مواليى کند.

 على علیه السّالم عادل است.

 پرهیز از تكبّر نسبت به زيردست

از شخص اوّل عالم وجود خاتم األنبیاء محمّد مصطفى 

صلّى اللّه علیه و آله تا آخرين فرد بشر، همه 

همه عبد و ملك خدايند. ملك طلق  615يكنواخت،

وقت اين مملوکها بخواهند با يكديگر مواليند. آن

خدايى کنند، کبريايى کنند، آيا ظلم هست يا نه؟ ظلم 

ردن. کسى که مشتى يعنى پا از گلیم خود درازتر ک

خاك و آخرش جیفه است، خودش و ديگران همه مثل 

 
615  (1)-\i  ًماواِت َو اأْلَْرِض ِإَّلَّ آِت الرَّْْحِن َعْبدا  .93مرمي:  E\ِإْن ُكلُّ َمْن ِف السَّ
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همند، چطور به مملوك ديگرى فخر بفروشد و خود را 

 حاکم و مالك او قرار دهد.

کنند مثل اينكه بعضیها با نوکر و کلفتشان خدايى مى

 خود را مالك واقعى او

______________________________ 
إِنْ کُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ  -(1)

 .93مريم:  عَبْداً

 358ايمان، ص: 

کنند. استاد و شاگرد، کارگر و کارفرما چه حساب مى

فرقى با هم داريد؟ تو يك مشت کاغذ بیشتر دارى؛ يعنى 

گويند مال نسبت به تو دارد. به يك میلیون اسكناس مى

 فالنى.

امشب که سر به خاك گذاشتى، اين نسبت عوض 

شود. تا ديشب نسبت به تو داشت، امشب به ورثه مى

 دارد و چیزى در ذات تو واقع نشده است.
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هد اهل جهنّم را ببیند، حضرت فرمود: »اگر کسى بخوا

کسى را بنگرد که نشسته و ديگرى برابرش ايستاده 

است«. جهنّمى خودش است. ظالم! پشت کرسى 

کنى و به دارى مىاى کدخدامنشى، رياستنشسته

فروشى. هرکسى خودش را مستقل ديد ديگران فخر مى

فرمايد: »عادل شدن فهم ظالم است. على علیه السّالم مى

 تواند عادل گردد«.آدم نافهم نمىخواهد. مى

 عدل قوام آفرينش

در روايتى که از حضرت امیر المؤمنین علیه السّالم از 

اصول کافى نقل شد سوّمین ستون ايمان »عدل« است؛ 

يعنى الزمه ايمان، عدل است؛ چنانچه کفر و ظلم با هم 

 مربوط است.

ر ايمان يعنى عدل، کفر يعنى ظلم. به تعبیر ديگر، ه

مؤمنى، عادل و هر کافرى، ظالم است. عدل، موضوعى 

است که اوّال در دستگاه تكوين، قوام و قیام و تمام 
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دستگاه خلقت به عدل است. خدا شالوده آفرينش را بر 

 616عدل قرار داده است.

 شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَالئِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً

 617.بِالْقِسْطِ ...

عدل يعنى میزان، نه درهم و برهم. چه میزانى: »وضع 

 ء فى محلّه. اعطاء کلّ ذى حقّ حقّه«.کلّ شى

هر مرتبه از هستى، آنچه تقاضا دارد به او بدهد و آنچه 

نهايت. زمین زيان اوست ندهد. از باال و پايین کرات بى

بیند مى دانه اگر دقّت کنیدو موجودات در آن دانه

 اش عدل و میزان است.همه

______________________________ 
/ 4بالعدل قامت السموات و االرض )عوالى اللئالى:  -(1)

 (.266/ 5؛ فروع کافى: 103

 .18آل عمران:  -(2)

 
 .(266/ 5؛ فروع كاىف: 103/ 4بالعدل قامت السموات و اَّلرض) عواىل اللئاىل:  -(1)  616
 .18آل عمران:  -(2)  617
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 359ايمان، ص: 

اگر کسى بخواهد موارد عدل خدا را در دستگاه خلقت 

اى از باال و بیان بكند، قابل شماره نیست، فقط نمونه

پايین عرض کنم تا عدل تكوينى، واضح و مقدّمه بیان 

 عدل تكلیفى باشد.

 میزان عدل در کرات آسمان

قدر کرات آفريده است که قابل شماره خداوند اين

گفتند، تا یصد میلیون ستاره مىنیست. تا يك قرن قبل س

ها از جا که کهكشانها و منظومهامروز کار رسیده به اين

میلیارد تجاوز کرده و گويند کرات عظیم در عالم هست 

 که نورش به کره زمین نرسیده است.

کند، نورى که در هر ثانیه، صد هزار کیلومتر حرکت مى

زمین  هنوز از وقتى که اين کره درست شده، نورش به

نرسیده است. در اين همه کرات، نظم و عدل، در همه 

آيا از اوّل خلقت تاکنون کسى  618شود.جا مشاهده مى

 
618  (1)-\i  َماَء رَفَ َعها َو َوَضَع اْلِميزان  .7رْحن: ال E\َو السَّ
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باخبر شده اين کراتى که دائما در حرکت است، کرات 

نهايت در مسیرى که دارند، اين سرعت سیر که از بى

صوت سريعتر است، آيا دو کره بهم خورده است؟! اگر 

جاذبه عمومى تأثیر و عالم خراب بهم بخورد، در 

 شود. تا يك هزارم ثانیه هم حساب شده است.مى

فرستند، مرکبى با اين امروز آنهايى که فضاپیما مى

رسد؛ ماه که سرعت که پس از سه روز به کره ماه مى

کنند که با دائما در حرکت است، چگونه حساب مى

د. حرکت ماه و هنگام رسیدن موشك به آن تنظیم گرد

توانند حساب کنند سه روز ديگر ماه اآلن حسابگران مى

در کدام قسمت از فضاست که اگر مختصرى دير يا زود 

 کند.شود، اصابه نمى

 چقدر بايد حرکت کرات منظّم باشد؟!

 اش نیكو نگه داشتنگهدارنده

اى در اروپا اعالم کرده چند صد سال قبل، رصدخانه

جدا شده و به سرعت رو به اى از بعضى کرات بود قطعه
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آيد و در اين مسیر، در فالن روز و فالن کره زمین مى

 ساعت

______________________________ 
 .7الرحمن:  وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمِیزانَ -(1)

 360ايمان، ص: 

 کند.خورد و زمین را متالشى مىبه کره زمین مى

به قدرى اين خبر در مردم اثر گذاشته بود که روز معیّن 

و ساعت مقرّر، بسیارى از مردم شهرها را خالى و سر به 

صحرا گذاشته بودند. برخى از هول و هراس قبال 

خودکشى کردند و خود را در دريا افكندند؛ امّا سر 

 خبرى نشد.ساعت معیّن ديدند 

گذرد و حساب تو درست؛ امّا چرا چیزى به خیال تو مى

حرکت اين متحرکات آيا بدون مدبّر است؟ نظام عالم 

که خلق کرده، هستى به دست صاحبش هست. همان

نظامش هم به دست اوست. میزان در دستگاه خلقتش 

 هست.
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 همه بايد عادل شوند

م؟ از از کره زمین و عدل در آن، از کدامش بگوي

نباتات، حیوانات، انسان، دريا، صحرا و جماد، کدام نوع 

از خلقتش و عدل در آن را يادآورى کنم؟ تو را اى 

انسان! قدرت داد، فهم و شعور و اختیار داد به واسطه 

عقل و وحى آسمانى. تو را به عدل، راهنمايى کرد و بر 

که دستگاه خلقت روى عدل است، تو واجب کرد چنان

زندگى هر فرد نیز واجب است روى عدل باشد. دستگاه 

کنند هرکس بخواهد امام گويند عادل، خیال مىتا مى

جماعت باشد، بايد عادل باشد در حالى که همه بايد 

 619عادل باشند، مرد، زن، جوان، پیر، عالم و جاهل.

اش روى پايه عدل واجب است بر هر مسلمانى زندگى

به عدل، با خلق، با  باشد. با خدا به عدل، با خودش

همسايه، با تمام افراد بشر، واجب است به عدل معامله 

 کند.

 
619  (1)-\i اْعِدلُوا ُهَو أَقْ َرُب لِلتَّْقوى ... ...\E  :8مائده. 
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امیدوارم همه بفهمیم که تاکنون ظالم بوديم و از امروز 

بیايید راه عدل را در پیش بگیريم که همان راه ايمان 

 زنیم.است. براى هريك مثالى مى

 معناى عدل با خداوند

عدل با خدا يعنى انسان تو موال هستى يا عبد؟ خالقى يا 

 مخلوقى؟ کسى که عبد است

______________________________ 
 .8مائده:  ... ... اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى -(1)

 361ايمان، ص: 

اگر راه و روش بندگى را رفتار کند، عدل است و اگر 

تقالل رفتار کند، ظلم برخالف آن يعنى حرّيّت و اس

 است.

عبد، راه و روشى دارد غیر از راه و روش حر. تو اى 

مملوك ساخته شده، مرزوق خدايى. خدا تو را از نطفه 

جا رسانده. تو را روزى داده. همه چیزت مال به اين
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اوست، عقل، حافظه، فهم اعضا و جوارح و مالهايى که 

 620فرزند. به تو نسبت دارد، خانه، فرش، پول، زن و

زن را براى شما آفريديم که انس شما باشد. زن مخلوق 

خدا براى تو است و اوالدت نیز مخلوق و مصنوع 

 خداست.

بنابراين، راه و روشت اگر غیر عبد باشد؛ يعنى خودت 

خدا ديدى و خود را شريك خدا قرار دادى، را بى

شرك، ستم بزرگى است. اگر مال من،  621ظالمى.

فتى، مثل اينكه خدايى در کار نبوده، دسترنج من گ

ظالمى. ظالم کسى است که نعمت نشناسد و منعم نبیند. 

خودش را مقابل خدا قرار دهد. اى انسان! از تو خدايى 

آيد. اين قبا اندازه قامتت نیست بلكه سزاوار نمى

مبادا مباهات کنى و فخر به خرج دهى و  622خداست.

دم مال را به دست »از دانش خو 623مثل قارون بگويى:

آوردم و به زرنگى خودم اين دستگاه را درست کردم«. 
 

620  (1)-\i ... َو ِمْن آياتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزواجاً لَِتْسُكُنوا ِإلَْيها\E  :21روم. 
621  (2)-\i  ٌْرَك َلظُْلٌم َعِظيم  .13لقمان:  E\... ِإنَّ الشِّ
 .(309/ 2عّز رداء الّله و الكرب ازاره) اصول كاىف: ال -(3)  622
623  (4)-\i ا أُوتِيُتُه َعلى  .78قصص:  E\ِعْلٍم ِعْنِدي ... ... ِإّنَّ
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 624يا اگر به مقام و حكومتى برسى، مثل فرعون نگويى:

آيا ملك مصر از آن من نیست؟ اگر چنین شدى، تو هم 

وقت توسرى مثل قارون و فرعون ظالم هستى و آن

 کنند.خورى و رسوايت مىمى

 وتكبّر مروان حمار و ذلّت ا

اى؟ خدا را اى انسان! به امر اعتبارى موهوم مغرور شده

 مناى و منفراموش کرده

______________________________ 
وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا  -(1)

 .21روم:  إِلَیْها ...

 .13لقمان:  ... إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ -(2)

 (.309/ 2العزّ رداء اللّه و الكبر ازاره )اصول کافى:  -(3)

 .78قصص:  عِلْمٍ عِنْدِي ... ... إِنَّما أُوتِیتُهُ عَلى -(4)

 
624  (5)-\i ... ِِت  .51زخرف:  E\... أَ لَْيَس ِل ُمْلُك ِمْصَر َو هِذِه اأْلَهْناُر جَتْرِي ِمْن ََتْ
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... أَ لَیْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَ هذِهِ الْأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ  -(5)

 .51زخرف:  تَحْتِي ...

 362ايمان، ص: 

کنى؟! خالفت اسالمى به سلطنت بر يك کشور و دو مى

کشور نبود بلكه تمام کشورهاى اسالمى زير تسلّط خلیفه 

وقت بود. »مروان حمار« آخرين خلیفه اموى است. در 

کشد در برابر مروان و مروان سفّاح لشكر مىوقتى که 

هم چندين برابر او قشون فراوان و مجهّز تدارك ديده 

است. خودش هم با کمال اطمینان در آن جبهه شرکت 

 صد هزار نفر افراد قشونش بودند.کند. بیش از يكمى

جاست که پیش از آنكه جنگى بشود، مروان عجیب اين

تواند د به قسمى که نمىشوبیچاره مبتال به بول مى

تواند جاى پنهانى برود، از اسب خودش را بگیرد و نمى

خواهد رفع حاجت نمايد. اسب فرار پیاده شده مى

رود. صاحب میان لشكر خودش مىکند. اسب بىمى

صاحب را ديدند، خیال کردند مروان لشكر، اسب بى
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گريزد و لشكر سفّاح هم آنها را کشته شده، لشكرش مى

اى را اسیر يا کشند و عدّهاى را مىکنند. عدّهبال مىدن

نمايند. خود مروان را هم گرفتند و زبانش را زخمى مى

 بريدند و دور انداختند.

اى آن را خورد! »ذهبت الدولة ببولة؛ دولت گربه

 کذايى اموى به يك بول از بین رفت«.

طور کلّى هرکس مغرور گرديد، خدا را فراموش به

من کرد، ظالم است، و هرکس در مقابل خدا منکرده 

خواهد باشد. کرباليى، حاجى، سیّد، عالم، هرکس مى

جاهل، هرکس خدا را فراموش کرد و ادّعاى استقالل 

 و انانیّت کند، ظالم است.

لباس مناسب تو بندگى است نه کبريايى. بنده بايد 

 بندگى کند و اگر نكرد، ظالم است.

دگارت خاضع و خاشع باشى. تارك تو بايد براى پرور

الصلوة قطعا کافر است، اگر منكر است، نجس هم هست، 

داند وگرنه نماز را ترك چون خودش را بنده نمى
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کرد و در مقابل پروردگار، سر به خاك نمى

 گذاشت.مى

فرمايش امام موسى بن جعفر علیهما السّالم درباره بشر 

 هافى

ست: »حضرت موسى بن در مجالس المؤمنین نقل شده ا

شود. صداى جعفر علیهما السّالم درب خانه بشر رد مى

خواست آشغال موسیقى و آواز بلند است. کنیزش مى

جا خانه خانه را بیرون بريزد. حضرت از او پرسید: اين

 کیست؟

 363ايمان، ص: 

 

 گفت: خانه بشر است.

 است يا عبد؟حضرت فرمود: حرّ 

گفت: آقا خودش چندين غالم و کنیز دارد، کجا عبد 

 است؟
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طور نبود. اين را حضرت فرمود: بلى، اگر بنده بود اين

فرمود و رفت. کنیز داخل خانه شد. بشر از او پرسید: با 

زدى؟ جريان را گفت. بشر فورا فهمید کى حرف مى

کى بوده و چه فرموده. با پاى برهنه حرکت کرد. با 

اينكه ثروتمند و از مشهورترين و محترمین است، 

جعفر علیهما السّالم رسانید و  خودش را به موسى بن

خواهم روى قدمهاى آقا افتاد و عرض کرد: آقا! مى

بنده شوم به دست امام موسى بن جعفر علیهما السّالم 

 625توبه کرد«.

آيا شما هم بنده هستید يا نه؟ اين راه و روش 

اعتنايى به احكام دين، شاهد است بر بندوبارى و بىبى

دانید. اوّل مغرب ببینید اينكه خودتان را بنده نمى

مساجد چه خبر و سینماها چه خبر است؟ از جهنّمیان 

پرسند چطور شد در جهنّم جايتان شد، گويند: »ما از مى

 626يم ...«.نمازخوانان نبود

 
 .12/ 2جمالس املؤمنني:  -(1)  625
626  (2)-\i  َقالُوا ملَْ َنُك ِمَن اْلُمَصلِّني\E 43: مّدثّر. 
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اى قلدر! مشتى خاك و قلدرى؟ مناسب تو تواضع، 

عجز، بندگى و سر به خاك گذاشتن در برابر ربّ 

العالمین است. عزّت و شرف تو اين است، نه مال و 

 جالل و نه مقام و جاه.

اجماال عدل با خدا يعنى خودت را همیشه بنده بدانى و 

من را دور من نكن. امر و حكم و مال و شأن و وضع من

بینداز، ظالم نباش و پا از گلیم خودت درازتر نكن. 

طورى که قبال هم گويد همانببینید پیغمبرتان چه مى

 عرض کردم.

پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله فرمود: »تا آخر عمر چند چیز 

خواهد بندگى خودش را خوب کنم )مىرا رها نمى

؛ آشكار کند( از آن جمله: الجلوس على األرض

 کنم.نشینى را ترك نمىخاك

کنم )تو هم توقّع سالم از ابتدا به سالم را ترك نمى

کسى نداشته باش، با کوچك و بزرگ( ديگرى را رديف 
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روم که کسى پیاده با کنم و هرگز سواره نمىسوار مى

 من همراه

______________________________ 
 .12/ 2مجالس المؤمنین:  -(1)

 .43مدّثّر:  لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّینَ قالُوا -(2)

 364ايمان، ص: 

 627باشد«.

ديروز گفتم على علیه السّالم پیراهن نوتر را به قنبر داد 

کشم که و فرمود: »من از خداى خودم خجالت مى

خودم را بر تو ترجیح دهم. لباس نو را خودم بپوشم و 

 کهنه را به تو بدهم. هر دو مملوك خدايیم«.

 لزوم عدالت با خلق

هاى مختلف دارد: عدل با زن و امّا عدل با خلق، رشته

فرزند؛ عدل با همسايه و رفیق؛ عدل با مشترى و همسفر؛ 
 

يدى و لبس الصوف و التسليم قال رسول الّله صّلى الّله عليه و آله: َخس َّل أدعهن حىت املمات: اَّلكل على اْلضيض مع العبيد و ركوىب اْلمار مؤكفا و حلىب العنز ب -(1)  627
 .(99/ 16على الصبيان لتكون سنة من بعدى) حبار األنوار: 
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عدل با شريك و ... روزى نیست که صدها ظلم از ما سر 

دانیم اين ظلمها چه نزند؛ يعنى خالف عدل نكنیم. نمى

ستم تاريكیها  628آورد. الظلم ظلمات؛بر سر گورها مى

آورد. و عدل با زن راستى مشكل است اگر با زن مى

رفق نكردى، ظالم هستى. زن موجودى لطیف و رقیق 

 سرش نبايد گذاشت.است. سربه

سوء ظن نبايد ببرى. تغافل کن تا مبادا رنجشى پیدا 

شود. خدا او را انس تو قرار داده که از روى محبّت 

کنى؟ ى جهیزيّه مىوقت از او ادّعازندگى کنى، آن

اى و همچنین مگر تو ازدواج را يك نوع معامله گرفته

جا. با زن بايد آدمى رفق هاى مختلف از توقّعات بىبهانه

و محبّت کند. هرکس غیر از اين اگر خواست معامله 

کند، ظالم است. وضع شیئى در غیر محلّ است. شواهد 

 از روايات بسیار است، بماند.

 رعايت عدل در شوهردارى

 
 .229/ 7حبار األنوار:  -(2)  628
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عدل زن با شوهر. زن بايد احترام شوهر را نگهدارد. 

شوهر را بزرگ دارد. نبايد شكايت شوهر را به مادرش 

بكند. واى به زنى که راز شوهرش را فاش کند. بايد مال 

 629و آبروى شوهر را نگهدارد.

______________________________ 
للّه علیه و آله: خمس ال قال رسول اللّه صلّى ا -(1)

أدعهن حتى الممات: االکل على الحضیض مع العبید و 

رکوبى الحمار مؤکفا و حلبى العنز بیدى و لبس الصوف 

و التسلیم على الصبیان لتكون سنة من بعدى )بحار 

 (.99/ 16األنوار: 

 .229/ 7بحار األنوار:  -(2)

 .34نساء:  لَّهُ ...... حافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ ال -(3)

 365ايمان، ص: 

 رعايت عدل با فرزندان

 
629  (3)-\i ... حاِفظاٌت لِْلَغْيِب ِبا َحِفَظ اللَُّه ...\E  :34نساء. 
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ها دارد. بچّه شیرى تا به بعد. عدل با اوالد که رشته

طورى که تكوينا خدا قرار داده تا بچّه گرسنه همان

شود، سر موقع خوراك را به او رساندن. بچّه که سهل 

است با حیوان نیز بايد شخص عدالت کند. شب نوزده 

ايد وقتى که حضرت امیر المؤمنین ماه رمضان شنیده

خانه امّ کلثوم خواست بیرون رود، چند علیه السّالم از 

عدد مرغابى اطراف آقا را گرفتند. حضرت فرمود: »يا 

 آنها را رها کن، يا خوراکشان را مواظب باش«.

بار حیوان را زياد نكن. اينهايى که دو حیوان را به جنگ 

 اندازند، ظلم است.هم مى

 واى اگر دو آدم را با يكديگر به جنگ وادارند!!

دل با اوالد. اى کسى که چند اوالد دارى، حق در ع

ندارى تبعیض قايل شوى. بلى مستحبّ است موقعى که 

از بازار چیزى خريد کردى، آن را اوّل به دختر بدهى. 

مضمون روايت است که در مقام مهرورزى، يكنواخت 

و بیشتر به دختر مهر بورز. به عكس آنهايى که از احكام 
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دهند و دختر را بد ترجیح مى خبرند، پسر رااسالم بى

 دارند.مى

خواهد او را از ارث يا مثال از پسرش ناراضى است و مى

گويد او به من محروم کند. حیف در وصیّت است. مى

بیشتر خدمت کرده است. بلى اگر بعض از ورثه واقعا 

ضعیف باشند و بخواهد چیزى زيادتر بابت ثلث خودش 

عف آن جبران شود؛ امّا وصیّت کند، مانعى ندارد تا ض

اگر از روى هوا و هوس فرق گذاشت، خالف عدل و 

 ظلم است.

 لزوم پرهیز از تنبیه بدنى در تربیت فرزند

زنى؟ چرا اوالدت را روى جهات نفسانى و حیوانى مى

ام هست و اختیارش را دارم. کى گويد: بچّهمى

اختیارش را به تو داد که هرچه و هر کارى با او 

 ى بكنى؟بخواه

تشفّى غیظ، غیر تربیت است. ظرف را شكسته براى چه 

زنى؟ او که عمدا نكرده است. اگر سیلى به او را مى
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ات زدى، اگر جايش سرخ شد، دو مثقال طال بايد بچّه

بدهى. اگر سیاه کردى، شش مثقال طال بايد بدهى. بايد 

برايش آن طالها را نگهدارى و در دفترچه پس اندازش 

 ات هست.، آن طالها مال بچّهبگذارى

 366ايمان، ص: 

بايد رعايت اوالد را کرد. تا آنجا که در روايت دارد: 

اى دارد، جلو بچّه، مادر را ناراحت نكند. »اگر کسى بچّه

وقت خصوصا در جلو اوالد؛ زيرا بچّه کوچك عالقه هیچ

اى به مادرش دارد. اگر ديد مادرش را فوق العاده

ماند تا کى عكس اين عقده در دلش مىناراحت کردى، 

العمل به خرج دهد. تا از کجا سردرآورد و بتواند تالفى 

 کند يا مريض شود.

مولود له که پدر است، بر او خوراك، لباس و مسكن 

دختر تا هنوز به خانه شوهر نرفته،  630بچّه واجب است.

به گردن پدر است. پسر هم تا وقتى که کسب و کار و 

 
630  (1)-\i ... َو َعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقُ ُهنَّ َو ِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ...\E  :233بقره. 
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دا نكرده است، واجب النفقه پدر است. مبادا درآمدى پی

 در نفقه آنها مسامحه کنى!

 مورد در ازدواججويیهاى بىلزوم پرهیز از بهانه

نسبت به ازدواج. دختر پس از اينكه موقع شوهر شدنش 

رسید، اگر خواستگارى پیدا شد، بر تو واجب است 

 جا نگیرى وگرنه ظالمى.مسامحه نكنى. ايرادهاى بى

پیغمبر اسالم فرمود )روايت در نكاح وسائل است(: 

»دختر به منزله میوه سر درخت است. وقتى رسید، بايد 

میوه رسیده را رها  631شود«.آن را چید وگرنه فاسد مى

هاى واهى و کردن تا فاسد بشود ظلم است. بهانه

جا ظلم است. ازدواج على و فاطمه ايرادگیريهاى بى

م که بايد مطابق آن سنّت رفتار اى است در اسالنمونه

 نمود.

ازدواج على و فاطمه علیهما السّالم سرمشقى براى 

 مسلمانان

 
 .61/ 20وسائل الشيعه:  -(2)  631
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براى عروسى حضرت زهرا علیها السّالم برخالف مرسوم 

فعلى، چند نفر از زنهاى قريش به على پیشنهاد کردند که 

کنى؟ على چرا دخترى که عقد کردى، عروسى نمى

کرد. پیغمبر فرمود: »مگر عروست را علیه السّالم حیا مى

 خواهى؟«.نمى

 عرض کرد: »بلى«.

______________________________ 
... وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  -(1)

 .233بقره:  ...

 .61/ 20وسائل الشیعه:  -(2)

 367ايمان، ص: 

 «.پیغمبر فرمود: »چه دارى؟

 اى و شمشیرى و شترى دارم«.عرض کرد: »زره
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حضرت فرمود: »شتر براى آبیارى و سفر، شمشیرت هم 

براى جهاد در راه خدا الزم دارى؛ ولى زره فعال لزومى 

 ندارد. آن را بفروش«.

زره را به بازار بردند و فروختند و پولش را آوردند. در 

ابو بكر و روايت دارد پیغمبر پول را به دست عثمان، 

جابر و چند نفر از پیرمردها داد و فرمود: »چیزهايى که 

براى زندگى آنها الزم است بخريد«. لوازم زندگى آنان 

ها در روايت دارد که کواره بود، را از کاسه و کوزه

فراهم نمودند. شب زفاف هم خودش دختر عزيزش را 

 632آورد، دستش را به دست على علیه السّالم داد.

 بسط عدل توسّط امام زمان علیه السّالم

صدق و صفا را چرا از دست بدهید. نخواستم داستان 

بگويم. خواستم سرمشق داده شود. تو براى خدا ازدواج 

کن؛ هوا و هوس را کنار بگذار. اگر مسلمانها عادل 

شدند در شؤون زندگى خودشان، راحت زندگى مى

 
 .130 -127/ 43حبار األنوار:  -(1)  632
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از شؤونش. از  کردند. همه ظالمند. هرکس در شأنىمى

شود برکنار است. انواع عدل که بعدا شرح داده مى

کیست که روى صراط مستقیم عدل باشد؟ اگر چنین 

خواند و اشك بود که ديگر زحمتى نبود. دعاى ندبه مى

ريزد. کجاست امامى که بیايد و عدل را برپا کند؟ مى

کنى. امام اگر عدل خوب است چرا خودت عدل نمى

 ...زمان بیايد .

گويى که خودت عدل داشته باشى. وقتى راست مى

وقت آرزو کنى امام زمان بسط عدل بدهد. همه را آن

 عادل کند و هرکجا رو کنى عدل باشد.

عدل کامل در عصر ظهور حضرت مهدى عجل اللّه 

 تعالى فرجه

سال پیش امام زمان آمد و  150اغنام اللّه که گويند 

 حسنرفت؛ امام زمان پسر امام 

______________________________ 
 .130 -127/ 43بحار األنوار:  -(1)
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 368ايمان، ص: 

عسگرى علیه السّالم و براى ظهورش عاليم حتمى و غیره 

وجود دارد. حاال کار نداريم جمیع فرق اسالمى قبول 

دارند و اجماعى امّت است که مهدى موعود کسى 

طلوع فجر در افق،  است که از اوّل ظهورش مانند اوّل

شود تا همه افق روشن لحظه به لحظه روشنايى زياد مى

کند تا اقصى نقاط گردد. نور عدل از مكّه طلوع مىمى

اى خالف گیرد و ذرّهکره زمین، پیر و جوان، همه را مى

 حقیقت نیست.

طرف، سال به سال ظلم سال به اين 150بینیم از ما مى

بیشتر شده است، پس کو بسط عدل بلكه تمام، بسط ظلم 

بوده است. در ظرف اين مدّت، دو جنگ جهانى شده 

اش ظلم بوده ها و مجروحها داشته و همهکه چقدر کشته

است. جنگهاى کره، ويتنام، فلسطین، لبنان و غیره. چند 

مظلوم روى اين کره زمین ريخته  تن خون بشرهاى

شد؟ در زمان مهدى علیه السّالم کسى به ديگرى تعدّى 
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کند. گفتیم که دختران جوان با جمال با و تجاوز نمى

رود، يك نفر به او به نظر زر و زيور از بغداد تا شام مى

کند و دست خیانت به سوى او دراز خیانت نگاه نمى

 شود.نمى

يا عدل و در شهر و اجتماع عدل در صحرا عدل، در در

رسد که حتّى به حیوانات نیز سرايت جا مىو کار به اين

کند. غلبه ملكوت بر ملك است. شرارت گرگ مى

رسد، رود و ديگر به گوسفند که مىبیابانى از بین مى

تجاوزى ندارد. تكوينا چگونه عدل، کره زمین را 

تا چه رسد افتند و گیرد. درندگان هم از تجاوز مىمى

 به بشر.

شود که هرکجا رو کنیم، عدل و آيا جزء عمر ما هم مى

 شادى و توحید باشد.
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حقیقت و معنويّت باشد. اين توحّش فعلى و زندگى 

بار فعلى، از زندگى خانوادگى زن و شوهر تا نكبت

 633برويد باال از بین برود.

______________________________ 
ة على التقوى ...؟ اين المنصور على اين جامع الكلم -(1)

من اعتدى علیه و افترى؟ اين المضطر الذى يجاب اذا 

دعى؟ اين صدر الخالئق ذو البر و التقوى؟ اين ابن النبى 

المصطفى صلّى اللّه علیه و آله و ابن على المرتضى علیه 

 السّالم ...؟ و ابن فاطمة الزهرا علیها السّالم؟ )دعاى ندبه(.

 369ص: ايمان، 

 گفتار سى و هشتم: جهاد؛ چهارمین استوانه ايمان

»و الجهاد على اربع شعب: على االمر بالمعروف و النهى 

 634عن المنكر و الصدق فى المواطن و شنآن الفاسقین«.

 
و التقوى؟ اين ابن النىب اين جامع الكلمة على التقوى ...؟ اين املنصور على من اعتدى عليه و افرتى؟ اين املضطر الذى َياب اذا دعى؟ اين صدر اْلالئق ذو الرب  -(1)  633

 .و ابن فاطمة الزهرا عليها الّسالم؟) دعاى ندبه( املصطفى صّلى الّله عليه و آله و ابن على املرتضى عليه الّسالم ...؟
 .51/ 2اصول كاىف:  -(1)  634
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در اوّل ماه مبارك رمضان عنوان بحث يك ماهه ما 

فرمايشات مولى الموالى علىّ ابن ابى طالب علیه السّالم 

هاى ايمان که فرمود: چهار استوانه در بیان استوانه بود

دارد: صبر، يقین، عدل و جهاد که اگر يكى از اين چهار 

هاى ايمان از کف رفته، اى از استوانهنباشد، استوانه

 رسد.ايمان ناقص است و به جايى نمى

چهارمین استوانه »جهاد« است و شرحها دارد. بیان 

حكام آن جهاد اکبر و جهاد اقسام و انواع، همچنین ا

اصغر روزها و مجلسهايى الزم دارد که وقت نداريم. دو 

روز ديگر بیشتر نداريم لذا به ترجمه و شرح اجمالى 

چهار شعبه جهاد که آقا امیر المؤمنین علیه السّالم در اين 

 نمايیم.روايت ذکر فرموده است، اکتفا مى

 لزوم تعلیم احكام به اعضاى خانواده

 هاد، چهار شعبه دارد:ج

 اوّل: امر به معروف.
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 دوّم: نهى از منكر.

______________________________ 
 .51/ 2اصول کافى:  -(1)

 370ايمان، ص: 

 سوّم: صدق در هرجا.

 چهارم: بغض براى خدا.

امّا »امر به معروف«، شرع اسالم بر هر مسلمانى واجب 

فرموده است که از اوّل تكلیفش پسر پانزده ساله تمام و 

دختر نه ساله تمام، بر هر مرد و زن مكلّفى واجب است 

که واجباتش را بداند و بجا بیاورد. تمام گناهان کبیره 

را بداند و ترك نمايد. پس از دانستن و عمل کردن بر 

را هدايت نمايد و به عمل  635واجب است اوّل اهلشاو 

کردن وادارد. زن، اوالد، خادم و کسى که تو سرپرستش 

هستى، بر تو واجب است آنچه از احكام دانستى و عمل 

 
635  (1)-\i ... الِة َو اْصَطربْ َعلَْيها  .132طه:  E\َو ْأُمْر أَْهَلَك بِالصَّ
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کردى، به آنها ياد دهى و آنان را به عمل وادارى. اين 

 است امر به معروف.

یره گخودت و اهلت را از آتش نگهدار؛ آتشى که آتش

اگر زن و اوالدت جهنّمى  636آن مردمان و سنگ است.

شدند، تقصیر تو است. تو نزد خدا مسؤولى. بايد آنها را 

 توانى بگويى به من چه!نگهدارى و نمى

 مراتب نهى از منكر

در نهى از منكر، اوّل بايد خودت گناهان را بشناسى و 

، ترك کنى سپس اهلت را ياد دهى و باز دارى؛ بنابراين

اوّل خودت و بعد اهلت، سپس ديگران. بر مادران الزم 

است مسائل حیض و نفاس و استحاضه را ياد دخترانشان 

 بدهند.

يكى از بزرگان درباره اسرار تعدّد زوجات پیغمبر خدا 

کند که رسول خدا مسائل زنانه را به زوجاتش ذکر مى

 رساندند.فهماند و هريك از آنان به ساير زنها مىمى

 
636  (2)-\i  ِْجارَُة ...يا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا قُوا أَنْ ُفَسُكْم َو أَْهِليُكْم ناراً َوقُوُدَها النَّاُس َو اْل\E  :6َترمي. 
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مروى است که زنى از پیغمبر مسأله زنانه پرسید. از 

ريخت لذا زوجات کثرت حیا از پیشانى پیغمبر عرق مى

 اى بودند براى ابالغ اين احكام.پیغمبر وسیله

بر همه شناسايى گناهان کبیره الزم است. اگر وقتى 

 گناه کبیره از تو سرزد و بعد عذر

______________________________ 
 .132طه:  وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّالةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها ... -(1)

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِیكُمْ ناراً وَقُودُهَا  -(2)

 .6تحريم:  النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ ...

 371ايمان، ص: 

 دانستم! عذرت پذيرفته نیست. به توآوردى و گفتى نمى

گويند: »هال تعلّمت؛ چرا ياد نگرفتى؟«. بايد فهرست مى

محرّمات را هر مسلمانى بداند و اهلش را هم آگاه کند. 

 637شويد.همه شما از زير دستتان پرسیده مى

 
 .(169/ 4كّلكم راع و كّلكم مسؤول عن رعيته) مستدرك سفينة البحار:   -(1)  637
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 وجوب نهى از منكر

بینید پیرزنى از کار ها و خیابانها مىگاهى در کوچه

ا افتاده که شرعا حجاب براى او نیست ولى خودش ر

سخت پوشانیده؛ امّا دختر يا دخترزاده جوانش با چه 

رود! قهر خدا شامل حال چنین وضعى همراه او راه مى

اند و از پیرزنى است. زنانى که پیر شده، بازنشسته شده

شوهر کردنشان گذشته، مانعى ندارد چادر نپوشند به 

تو بايد مانع  638شرطى که زينت نكنند و آرايش نكنند.

ات بشوى. خدا بر تو واجب کرده ختر و نوهحجابى دبى

 نهى از منكر را، بايد او را از گناه بازدارى.

از همان اوّل تكلیف به دختر بايد بفهمانى که قرآن نهى 

کرده بدنش را مرد بیگانه ببیند. از بس نهى از منكر ترك 

شده، محرم و نامحرم ديگر از بین رفته است؛ چنانچه به 

که واجب است بر مؤمن  639و بفهمانىپسرت بايد بگويى 

 چشمهايشان را نگاه دارند.

 
638  (2)-\i  َِت َّل يَ ْرُجوَن ِنكاحاً فَ َلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجناٌح َأْن َيَضْعَن ثِيابَ ُهنَّ َغْْيَ ُمت  .60نور:  E\.رَبِّجاٍت ِبزِيَنٍة ..َو اْلَقواِعُد ِمَن النِّساِء الالَّ
639  (3)-\i ... ُقْل لِْلُمْؤِمِننَي يَ ُغضُّوا ِمْن أَْبصارِِهْم\E  :30نور. 
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اندازى به بدن زن بیگانه تا چه رسد به چگونه چشم مى

 لمس و دست دادن. مسّ اجنبیّه حرام است.

 شیوه بیعت کردن بانوان با پیغمبر و على علیهما السّالم

اند که بیعت کردن زنها با پیغمبر را چنین نقل کرده

کرد و زنها هم خدا دست در ظرف آبى مى رسول

کردند تا صورت بیعت دستشان را در آن ظرف مى

حاصل شود. همان دست دادن مردها؛ يكديگر را نسبت 

 اند؛به زنها با رسول خدا به اين کیفیّت نقل کرده

______________________________ 
کلّكم راع و کلّكم مسؤول عن رعیته )مستدرك  -(1)

 (.169/ 4البحار:  سفینة

وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي ال يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَیْسَ  -(2)

نور:  عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ ...

60. 

 .30نور:  قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ... -(3)
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 372ايمان، ص: 

چنانچه در غدير خم نسبت به بیعت با على به واليت و 

طور نقل شده است؛ زنهايى امامت پس از پیغمبر، همین

که حاضر بودند، على علیه السّالم دست در ظرف آب 

 640کرد و زنها به همچنین.

مقصودم اين احكام مقدّس اسالم است که امروزه 

شود و اعتنايى به آن متروك شده؛ چون گفته نمى

گردد. نگاه با شهوت، بدون شك حرام است به نصّ نمى

قرآن مجید؛ چنانچه بر دختر و زن هم حرام است به 

نظر ريبه به مرد يا پسر نگاه کنند. فرقى نیست قرآن 

 فرمايد:مجید مى

»به زنهاى مؤمنه نیز بگو چشمهايشان را نگه دارند از نگاه 

 641ناروا«.

 
 .118/ 1سفينة البحار:  -(1)  640
641  (2)-\i ... ََّو ُقْل لِْلُمْؤِمناِت يَ ْغُضْضَن ِمْن أَْبصارِِهن\E  :31نور. 
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هلت را امر کن به هر واجبى و ؛ »اوَ أْمُرْ أَهْلَكَ خالصه

 بازدار از هر حرامى«.

ات مداد رفیقش را در مدرسه برداشته، بر تو اگر بچّه

واجب است او را نهى کنى و مداد را ببرى به صاحبش 

رد کنى. به اوالدت بفهمانى مال ديگرى حرام است. 

اتالف مال ديگرى نیز همین است. واى بر پدر و 

 642کنند؛ت از اوالدشان فرار مىمادرهايى که روز قیام

کنند که چرا به ما ياد ندادى چون به آنها اعتراض مى

 و ما را باز نداشتید از حرام؛ ولى فرار هم فايده ندارد.

 شیوه امر به معروف و نهى از منكر

درجه اوّل امر به معروف و نهى از منكر، خودت و بعد 

برخورد  اهلت هستند. درجه دوّم پس از آن، به هرکس

کنى و پیشامد با شرايطش؛ البتّه امر به معروف و نهى از 

منكر بايد به لین، رفق و محبّت باشد نه با تندى و چوب 

و کتك. بلى، اگر وقتى رفق فايده نكرد و تندى فايده 

 
642  (3)-\i  َِه و  .36 -34عبس:  E\ أَبِيِه* َو صاِحبَِتِه َو بَِنيهِ يَ ْوَم يَِفرُّ اْلَمْرءُ ِمْن َأِخيِه* َو أُمِّ
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دارد بايد با تندى باشد؛ امّا اگر مثال به پول زياد دادن 

مثال  شود، واجب است چنین کنى نه اينكهبهتر مى

ات را که تارك الصالة است از خانه بیرون کنى. بچّه

شود و به هر راه شود؟ معتاد مىدانید که چه مىمى

 افتد. شیّادها او راناجور مى

______________________________ 
 .118/ 1سفینة البحار:  -(1)

 .31ر: نو وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ ... -(2)

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ* وَ أُمِّهِ وَ أَبِیهِ* وَ صاحِبَتِهِ وَ  -(3)

 .36 -34عبس:  بَنِیهِ

 373ايمان، ص: 

فريبند. از خدا بخواهیم اوالدهاى ما را صالح قرار مى

؛ طورى 643دهد. »و قرة العین فى االهل و المال و الولد

شود که اوالدهاى ما نور چشم ما باشند در دنیا و 

 آخرت«.

 
 .171/ 1اقبال األعمال:  -(1)  643
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در برخورد با خلق، مسأله امر به معروف و نهى از منكر 

 را مشكل است پیاده کند.

شود که حساب قدر واجبات از او فوت مىگاهى اين

ندارد. چون جاى امر به معروف و نهى از منكر است و 

خواهد نهى از که مى شودبسا منكراتى مرتكب مىچه

 منكرى کند.

فرق است بین ارشاد و امر و نهى؛ »ارشاد«؛ يعنى ياد 

 دادن و »امر و نهى«؛ يعنى واداشتن و زجر کردن.

اگر کسى به جاهل برخورد کرد بايد او را ارشاد کرد؛ 

گفتند برخى از زنهايى که يعنى يادش داد. بعضى مى

دانند دورند، نمىحجابند، از بس از عالم و مساجد بى

حجاب از ضروريات اسالم است، بايد به آنها ياد داد؛ 

فهمانید و هدايتش کرد. خانم محترمه! حكم قرآن چنین 

 644.... وَ ال يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ... است:

 
 .31نور:  -(2)  644
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توانى نشان »زينت خود را تنها براى شوهر و محارم مى

 دهى«.

ا اين وضع آمدى حرام است. اين در مجلس عقد، ب

وضع براى شوهرت خوب است. لعنت خدا بر زنى است 

که عطر بزند و از منزل بیرون آيد پس از اينكه دانست، 

رسد. و زجر با ماليمت باشد، آن وقت نوبت به نهى مى

اگر نشد با تندى و اگر نشد در دلت از اين کارت بدت 

 بیايد.

در مجلس که هستى اگر از کسى غیبت کردند، اگر 

 گوش گرفتى و دفاع نكردى، تو هم با او يكى هستى.

مروى است که روزى در حضور عابدى دو نفر بچّه، 

کندند و خروس خروسى را گرفته و پرهايش را مى

مروّت رقّت نكرد و به نماز ايستاد کرد و عابد بىفرياد مى

بسته در دست خره حیوان زبانآن هم نماز طوالنى. باأل

اين دو بچّه از بس زجر ديد، مرد. عابد به زمین 
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فرورفت. واى از کسى که بتواند دادرسى از مظلومى 

 کند و نكند.

در معانى األخبار صدوق است که در زمان گذشته 

 مردى که عالم، عابد و قاضى بود،

______________________________ 
 .171/ 1 اقبال األعمال: -(1)

 .31نور:  -(2)

 374ايمان، ص: 

وقتى که مرد، مأمورين عذاب الهى، بنا شد تازيانه عذاب 

به او بزنند. به او گفتند: »مررت بمظلوم و لم تنصره؛ 

اى را ديدى و فالن روز فالن محل رد شدى، ستمديده

 يارى نكردى«.

يك تازيانه به او زدند که گورش پر از آتش گرديد. 

داند. لذا زين ين آتش کى خاموش شود خدا مىحاال ا
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کند: »اعتذر الیك من العابدين علیه السّالم عرض مى

 645مظلوم ظلم بحضرتى و لم انصره«.

اش بینى زنى زير دست شوهر، مظلوم شده يارىمى

بینى شخصى در خیابان سیگار کن. روز ماه رمضان مى

بگو  خورد، با احترام و زبان خوشکشد، روزه مىمى

اى که اگر عذر دارى، مريض هستى، مسافرى، گوشه

کسى نبیند روزه بخور. مسافر در عالنیه اگر روزه خورد، 

 بايد پنج تازيانه اقلّا بخورد.

سدّ معبر هم حرام است. نصف راه را آقاى کاسب 

فروش يا بقّال گرفته، اين منكر آشكار است. راه میوه

شهردارى نباش، حكم مردم را چرا گرفتى؟ منتظر مأمور 

 دينت را اجرا کن.

هر گناهى از هرکس ديدى، اگر احتمال جهل دادى، 

ارشاد و ياد دادنش واجب است و اگر احتمال جهل 

 
 .189صحيفه سّجاديّه:  -(1)  645

http://www.i20.ir/


892    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

ندادى، بايد او را وادارى؛ البتّه با شرايطش و فهمیدن 

 خودت.

 شرمندگى عمر از نهى از منكر نمودن خويش!

هاى مدينه هاند شبى در کوچدر حاالت عمر نوشته

 اى رسید.گشت درب خانهمى

آمد. نردبان گذاشت و رفت صداى آواز و لهو مى

بام و سر کرد در خانه مردم!! نهیب داد: »يا عدوّ پشت

 کنى؟«.اللّه! اما تستحیى اللّه؟؛ اى دشمن خدا! حیا نمى

اى نديد جز از مرد سر بیرون کرد ديد عمر است. چاره

 همان راه مقدّسى وارد شود.

گفت: »آى عمر! اگر من يك گناه کردم، تو سه گناه 

 مرتكب شدى:

فرمايد: در خانه مردم بدون گناه اوّل: خداى تعالى مى

 اجازه صاحبش داخل
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______________________________ 
 .189صحیفه سجّاديّه:  -(1)

 375ايمان، ص: 

 )و تو بدون اجازه وارد شدى!(. 646نشويد

رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله در خانه دخترش بدون 

 گفت:گذاشت. دم درب مىاجازه قدم نمى

گفت السّالم علیكم يا اهل بیت النبوّة. اگر فاطمه مى

 رفت.شد وگرنه مىبفرمايید، داخل مى

جابر بود و به حضرت فاطمه مروى است روزى پیامبر با 

فرمود: تنها نیستم، با جابر هستم. حضرت فاطمه او را هم 

 اجازه داد.

فرمايد: از درب خانه داخل گناه دوّم: خدا در قرآن مى

بام نه مثل دزدها نردبان بگذارى و از پشت 647شويد

 درآيى.

 
646  (1)-\i ... ُدوا فِيها َأَحداً َفال َتْدُخُلوها َحىتَّ يُ ْؤَذَن َلُكْم  .28نور:  E\فَِإْن مَلْ جتَِ
647  (2)-\i  ْبُُيوَت ِمْن أَْبواِّبا ...... َو أْتُوا ال\E  :189بقره. 
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گناه سوّم: در هر خانه که قدم گذاشتى )اوّل( سالم 

تا وارد شدى حتما بايد به اهل خانه سالم کنى،  648کن.

فرمايد کرام اگر کسى در خانه نیست روايت مى

الكاتبین را مخاطب قرار دهد و بر آنها سالم کند. يا 

بگويد: سالم علینا من ربنا. يا بگويد: سالم على عباد 

 ره سالم ترك نشود.الصالحین. باألخ

 او با اين سخنانش عمر را بیچاره کرد«.

خواهى نهى از منكر کنى، خودت سه منكر تو مى

طور نباشید. يكى ايستاده بول شوى. شما اينمرتكب مى

گويید: مانند سگ کنید و مىکند به او تندى مىمى

اى! و واى اگر فحش بدهد! چندين منكر ايستاده

خواهد نهى از حرام يا مكروهى ىشود که ممرتكب مى

 بكند!

 
648  (3)-\i أَنْ ُفِسُكْم َتَِيًَّة ِمْن ِعْنِد اللَِّه ... ... فَِإذا َدَخْلُتْم بُ ُيوتاً َفَسلُِّموا َعلى\E  :61نور. 
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از روى دلسوزى بايد نهى از منكر باشد، نه از روى 

مندى قلدرى و نفس و هوا. اگر از روى دلسوزى و عالقه

 شود.شد، خدا از تو راضى مى

مثل خود پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله وقتى در مكّه به او 

 زدند، خون از پاهاى مبارکشسنگ مى

______________________________ 
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیها أَحَداً فَال تَدْخُلُوها حَتَّى يُؤْذَنَ  -(1)

 .28نور:  لَكُمْ ...

 .189بقره:  ... وَ أْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها ... -(2)

ةً مِنْ أَنْفُسِكُمْ تَحِیَّ ... فَإِذا دَخَلْتُمْ بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى -(3)

 .61نور:  عِنْدِ اللَّهِ ...

 376ايمان، ص: 

»خدايا! قوم  649کرد:ريخت مع الوصف دعايشان مىمى

آورد. اينها مرا مرا هدايت فرما«. عذرشان را فراهم مى

 
 .(298/ 11الّلهم اهد قومى فاهّنم َّل يعلمون) حبار األنوار:  -(1)  649
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کند، چون دانند. عذرخواهى هم مىشناسند و نمىنمى

رحمة للعالمین است. آرزو دارد امّتش گناهى مرتكب 

ا هم تصمیم بگیريد از اين به بعد گناه را ترك نشوند. شم

کنید. واجبى از شما فوت نگردد. محمّد را از خود شاد 

ها پشیمان باشید. خصوص امشب کرده باشید. از گذشته

برم! که شب آخر ماه رمضان است. خدايا! پناه به تو مى

ماه رمضان تمام شود، امشب هم صبح شود، هنوز 

 .گناهانم پاك نشده باشد

»اعوذ بجالل وجهك الكريم ان ينقضى عنى شهر رمضان 

او يطلع الفجر من لیلتى هذه و بقى لك عندى تبعة او 

 650ذنب تعذبنى علیه يوم القاك«.

______________________________ 
/ 11اللّهم اهد قومى فانّهم ال يعلمون )بحار األنوار:  -(1)

298.) 

 .365/ 1اقبال األعمال:  -(2)

 
 .365/ 1اقبال األعمال:  -(2)  650

http://www.i20.ir/


897    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

 377ايمان، ص: 

 فهرست منابع و مآخذ

 قرآن کريم

 الف

اصول کافى/ کلینى/ محمّد بن يعقوب/ دار الكتب  -1

 ه. ق. 1388تهران/  -االسالمیّه

الدين علىّ بن اقبال االعمال/ ابن طاووس/ رضى  -2

موسى/ محقّق: جواد قیّومى اصفهانى/ مكتب االعالم 

 ه. ش./ چاپ دوّم. 1377االسالمى/ 

نجف/  -االنوار العلويّه/ نقدى/ شیخ جعفر/ الحیدريه -3

 ه. ق./ چاپ دوّم. 1381

األلفیّه و النفلیّه/ عاملى/ محمّد/ شهید اوّل/ مكتبة  -4

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1408االعالم/ 
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امالى/ شیخ طوسى/ محمّد بن حسن/ دار الثقافه/  -5

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1414

 ب

بحار األنوار/ علّامه مجلسى/ محمّد باقر/ مؤسّسة  -6

 ه. ق./ چاپ سوّم. 1403بیروت/  -الوفاء

 ت

التوحید/ صدوق/ محمّد بن علىّ بن الحسین/ مكتبة  -7

 ه. ق. 1398الصدوق/ 

 378ايمان، ص: 

تاج العروس/ زبیدى/ سید محمّد مرتضى/ مكتبة  -8

 بیروت. -الحیاة

تفسیر جوامع الجامع/ طبرسى/ حسن/ دفتر انتشارات  -9

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1418قم/  -اسالمى
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لجنان/ جمال الدين تفسیر روح الجنان و روح ا -10

 تهران. -شیخ ابو الفتوح رازى/ چاپ اسالمیّه

تفسیر کنز الدقائق/ میرزا محمّد/ دفتر انتشارات  -11

 ه. ق. 1407قم/  -اسالمى

تهذيب الكمال/ مزنى/ يوسف/ مؤسّسة الرساله/  -12

 ه. ق./ چاپ دوّم. 1408

 ح

الحدائق الناضره/ بحرانى/ شیخ يوسف/ دفتر  -13

 ه. ش. 1363قم/  -ارات اسالمىانتش

 خ

خصال/ شیخ صدوق/ محمّد بن على/ دفتر انتشارات  -14

 ه. ش. 1362قم/  -اسالمى

 د
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 -الدرّ المنثور/ سیوطى/ جالل الدين/ دار المعرفه -15

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1365بیروت/ 

 ديوان/ اشعار/ ابو سعید ابو الخیر. -16

 اى.ديوان اشعار/ اوحدى مراغه -17

 ديوان اشعار/ خاقانى شروانى. -18

 ديوان اشعار/ شیخ بهائى. -19

انه ديوان حافظ/ به کوشش حسن اعرابى/ چاپخ -20

 ه. ش./ چاپ اوّل. 1381امام عصر )عج(/ 

 379ايمان، ص: 

 ر

قم/  -رسائل/ کرکى/ حسین/ دفتر انتشارات اسالمى -21

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1412

روضة الواعظین/ نیشابورى/ محمّد بن الفتّال/ چاپ  -22

 ه. ق. 1386نجف/ 
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 س

سفینة البحار/ قمى/ شیخ عبّاس/ مؤسّسه انتشارات  -23

 فراهانى.

سنن النبى/ علّامه طباطبائى/ محمّد حسین/ دفتر  -24

 ه. ق. 1419قم/  -انتشارات اسالمى

 ص

 الصّوارم المهرقه/ تسترى/ نور اللّه. -25

 1378قم/  -صحیفه سجّاديّه/ دفتر انتشارات اسالمى -26

 ه. ش./ چاپ هشتم.

صفات الشیعه/ شیخ صدوق/ محمّد بن علىّ بن  -27

 تهران. -الحسین/ انتشارات اعلمى

 ع

 -عدّة الداعى/ حلّى/ احمد بن فهد/ چاپ حكمت -28

 قم.
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عوالى اللئالى/ ابى جمهور/ محمّد بن على/ مطبعة  -29

 ه. ق. 1405سیّد الشهداء/ 

عیون اخبار الرضا/ شیخ صدوق/ محمّد بن على/  -30

 ه. ش./ چاپ دوّم. 1363خانه زندگى/ چاپ

 غ

 -الغدير/ علّامه امینى/ احمد/ دار الكتاب العربى -31

 بیروت/ چاپ سوّم.

 ك

کشف المحجّه/ سیّد بن طاووس/ علىّ بن موسى بن  -32

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1412جعفر/ مكتبة االعالم االسالمى/ 

 380ايمان، ص: 

لتحقیقات باقر العلوم/  کلمات االمام الحسین/ معهد -33

 ه. ق./ چاپ سوّم. 1416قم/  -دار المعروف

http://www.i20.ir/


903    www.i20.ir 

 شهید دستغیب  انايمکتاب 

کلّیّات/ سعدى/ مشرف مصلح الدين سعدى  -34

 شیرازى/ دنیاى کتاب.

کمال الدين/ شیخ صدوق/ محمّد بن على/ دفتر  -35

 ه. ش. 1363قم/  -انتشارات اسالمى

کنز العمال/ متقى هندى/ عالء الدين/ مؤسسة  -36

 ه. ق. 1399بیروت/  -الرساله

 ل

آللى االخبار/ تويسرکانى/ شیخ محمّد/ المكتبة  -37

 قم. -المحمّدى

 م

 -المبسوط/ شمس الدين/ سرخسى/ دار المعرفه -38

 ه. ق. 1406بیروت/ 

 1319تهران/  -مثنوى معنوى/ محمّد بلخى/ خاور -39

 ه. ش.
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مجمع البحرين/ طريحى/ فخر الدين/ نشر الثقافه/  -40

 ه. ق./ چاپ دوّم. 1408

 مخزن االسرار/ نظامى گنجوى. -41

مدينة المعاجز/ بحرانى/ سید هاشم/ مؤسّسة المعارف  -42

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1415االسالمیّه/ 

مستدرك الوسائل/ طبرسى/ حسین/ مؤسّسة آل  -43

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1408قم/  -البیت

مستدرك سفینة البحار/ نمازى شاهرودى/ شیخ  -44

ه. ق./ چاپ  1419قم/  -على/ دفتر انتشارات اسالمى

 وّل.ا

مستدرك على الصحیحین/ حاکم نیشابورى/ محمّد  -45

 ه. ق. 1406بیروت/  -بن محمّد/ دار المعرفه

مصباح المتهجد/ شیخ طوسى/ حسن/ مؤسّسة فقه  -46

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1411الشیعه/ 

 381ايمان، ص: 
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معانى األخبار/ شیخ صدوق/ محمّد بن على/ مكتبة  -47

 ه. ق. 1379الصدوق/ 

مناقب آل ابى طالب/ ابن شهرآشوب/ محمّد بن  -48

 قم. -على/ مؤسّسه انتشارات علّامه

من ال يحضره الفقیه/ شیخ صدوق/ محمّد بن على/  -49

 ه. ق. 1363قم/  -دفتر انتشارات اسالمى

منیة المريد/ شهید ثانى/ زين الدين بن على/ دفتر  -50

 ه. ش. 1363قم/  -انتشارات اسالمى

الحكمه/ محمّدى رى شهرى/ محمّد/ مكتبة میزان  -51

 ه. ش./ چاپ اوّل. 1362االعالم اسالمى/ 

مجالس المؤمنین/ علّامه شوشترى/ قاضى نور اللّه/  -52

 ه. ش. 1354تهران/  -چاپخانه اسالمیّه

 ن

 نان و حلوا/ شیخ بهائى. -53
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 نهج البالغه/ صبحى الصالح. -54

 -مّد/ دار المعرفهنهج البالغه/ عبده/ شیخ مح -55

 بیروت.

نهج البالغه/ سیّد رضى/ ترجمه و شرح: فیض  -56

 االسالم.

 و

وسائل الشیعه/ حرّ عاملى/ محمّد بن حسن/ مؤسّسة  -57

 ه. ق./ چاپ سوّم. 1416قم/  -آل البیت
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