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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 محبّت بنده به خدا

 شوق، انس، خوف، رضا، عالئم ،محبّت آثار، مراتب محبّت، خدابنده، عشق، ، محبّت :ها کلیدواژه

 کتمان.خوف و خشیت، تولّی و تبرّی، تنعّم به طاعت، خلوت، یاد محبوب، مرگ، ایثار، شوق به ، محبّت

سثری  گاه اصلی این بحثث، یث   تکیهبه بحث محبّت صحبت کنم.  امروز به ذهنم آمد که مقداری راجع

در سلسله  علیهتعالیاهللرضوان اهلل قاضی طباطباییی مرحوم آیتاست که یکی از شاگردان برجسته مباحث

 آملثی  بثررگ مرحثوم  آن  کردنثد. مطثر  مثی   ،داشتنددر مسجدشان خیلی سال قبل که  هایی تدریس

بودنثد و   تمرجعیّث ی در مرتبثه یقیناً که هم از نظر فقاهت  شخصیت بسیار برجسته و بررگواری ؛بودند

هثا  شخصثیّت  طثور  اینی ها . نمونهدبودن هم در سیروسلوک عرفانی شخصیّت بسیار برجسته و ممتازی

العظمثی  اهللآیثت حضثرت   ،ی شناخته شدهی برجسته؛ تنها چهرهندنیست خیلیدیگر در زمان ما  شاید

الهی را حفث    قدرگرانی متعال این نعمت بررگ و این ذخیره است که امیدواریم خدای بهجت گیالنی

طثور بودنثد؛    یثن ا شاگردان مرحوم قاضی همثه  .بودند از سنخ این بررگوارمرحوم آملی  .و نگهدارد کند

هایی بودند که هم در علثم و هثم در   قریب به اتّفاق آنها شخصیّت اکثر مثل عالّمه طباطبایی و دیگران.

من بثا الهثام از مبثاحثی کثه      وآن بررگوار است  مالاین بحث اصل  ای داشتند.ویژه برجستگی ،سلوک

کنم آن را شر  دهم و بازگو کنم. امیدوارم رو  آن بررگوار کثه صثاحب   سعی می ،ایشان مطر  کردند

 ی ما بنماید.های بیشتری نصیب همهاصلی این بحث است، توجّهی به مجلس ما بکند و بهره
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از  ی  هر 1:  ِقو ْو ي ُيِبُ ُُّهْم    ُيِبُّوه هُ ديِنِه ف س ْوف  ي ْأِتي اللُ  م ْن ي  ْرت دَّ ِمْنُكْم ع نْ  يُّها الَّذين  آم ُنوايا ا  قرآن کریم فرمود: 

-متعال قومی را می زودی خدای کنید، بهپشت یعنی به دین خود  ،پیش بگیریددر شما ارتداد از دین 

محبّت این دارند. دارد و آنها هم خدا را دوست میدا آنها را دوست می: خُيِبُ ُُّهْم    ُيِبُّوه هُ آورد که 

 خواهم برایتان عرض کنم.محور بحثی است که می ،متقابل عبد و موال، محبّت متقابل خدا و خلق

ناشی از فقدان چیری است که مالیم طبع معموالً انسان به چیری  محبّت پیدا کردنِدانید که  می

-به آن محبّت و گرایش و تشنگی پیدا می ،ن را نداشتاوست. چیری مالیم طبع شخص است، وقتی آ

-شود. این کشش و عطش مراتبی دارد؛ مرتبهسمت آن چیر در او احساس میکند؛ عطش و کششی به

ی شدیدتر را محبّت و اشدّ مراتب شود. مرتبهمتمایل می چیر به آن یعنی ؛ی ضعیف آن میل نام دارد

همان چیری است که ما در  هِ ل   ا ش دُّ ُحًّا لِ ین ا 2.هِ ل   ين  آم ُنوا ا ش دُّ ُحًّا لِ الَّذِ    قرآن فرمود:  گوییم؛را عشق می

چیری را که  عالوه، شدیدترین محبّت. بهآن ، اشدّ محبّتِیعنی آن گوییم؛ زبان متداول به آن عشق می

برد. این محبّت است. پس فقدان چیری نداشت وقتی برای او حاصل شد، از حاصل شدنش لذّت می

بخش است. اگر چنین کند و وصول آن چیر لذّتو عشق را ایجاد می حبّکه مالیم طبع است، میل، 

 گویند. و محبّت می حبّاحساسی بین انسان و چیری وجود داشت، به این احساس 

  مراتب محبّت

ناشی از تفاوت در سه امر است: یکثی تفثاوت    محبّت مراتبِتواند مراتبی داشته باشد. محبّت انسان می

بخش است، ادراک مثن از  اگر چیری لذّت اوّالً در ادراک، دوم تفاوت در مُدرِک، سوم تفاوت در مُدرَک.

ی مثن در  قثدرت شثامّه   ی مثن متفثاوت باشثد؛   تواند ذائقثه می تواند فرق کند؛بخشی این چیر میلذّت
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تثری  ی ضثعیف کثی شثامّه  ییثی دارد و  ی خیلی قویشامّه کییوهای خوشایند متفاوت باشد. بوییدن ب

متفاوت است، میران تمایل و محبّت و عشق هثم متفثاوت    شود ی که حاصل میچون ادراکیعنی  دارد.

تفثاوت در   دوم تفاوت در ادراک اسثت.  ،کند پس یکی از چیرهایی که محبّت را مختلف می خواهد بود.

هثای  چثون درک مُثدرِک هسثتند،   هثا کثه   کنند. انسانا هم فرق میها بکننده مُدرِک است؛ یعنی درک

درَک اسثت؛  تفاوت در خثود مُث   سوم متفاوت خواهد شد. ،ستزامیلشان به آنچه محبّت ،متفاوتی دارند

خوش و ی  بوی خوشثتر داشثته    ام؛ ممکن است ی  بویشود. مثال زدهیعنی در چیری که درک می

کثه   چیثری  ، متفاوت است. هرقدرکندبه این دو عطر و رایحه پیدا می طبیعتاً تمایلی که انسان ؛مباشی

 .  انگیرتر خواهد شد برانگیر و عشق تبرانگیر، محبّ تر باشد، تمایلمطبوع شوددرک می

ی ادبثی  شثما یث  قطعثه    .درجات ادراک باشثد ناشی از تفاوت  تواند میاوّالً ت پس تفاوت درجات محبّ

کثی  یخثوانم،  یث  روایثت مثی   من تری دارد. دیگری فهم عمیق دارد؛ خوانید، شخصی فهمی از آنمی

 کنثد. یشثتری از آن معثانی را درک مثی   کثی عمثق ب  ی ؛کنداز معانی آن را درک میتری[  ]پایینسطح 

 کند.را ایجاد میآن قطعه مندی به آن روایت یا تفاوت در عالقه ،تفاوت در ادراکاین طبیعتاً 

 ،شثود که گفته مثی  یی با حقیقت لطیف معنوی یا عرفانی ی؛ شخصعامل دیگر است ها تفاوت در مُدرِک

به آن مندی آنها میران عالقهدر نتیجه و  ؛ندارد وجودی سنخیّتحقیقت، دارد و دیگری با آن سنخیّت 

 کند.  فرق میبحث 

ر لطیثف و  یث  شثعر بسثیا    خثوانم؛ می برای شما دو شعرمن  مثالً، تفاوت در مدرَک عامل بعدی است؛

لثذا  متفثاوت اسثت و   ،شثود آنچثه درک مثی  در اینجا، متوسّط است. دیگر شعر و عارفانه و عمیق است 

تفثاوت در   یثا  ،از تفثاوت در ادراک  ناشی کند. پس تفاوت در محبّتهای متفاوت ایجاد میمندیعالقه

 است. ،شود چیری که درک مییعنی  مُدرَکتفاوت در یا و  کننده یعنی شخص درک مُدرِک

ه ادراک به خدا هم تابع همین مقرّرات است؛ یعنی هرچث  به خدا، محبّت عبد نسبت محبّت انسان نسبت

داشثته   ت بیشثتری تواند محبّث می ،انسان باالتری باشد ،هرچه خود مُدرِکو  باالتری وجود داشته باشد
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سثطح کمثال و   اسثت؛ امّثا چثون     متعال و اسماء و صثفات حضثرت حثقّ    باشد. مُدرَک که خود خدای

ادراک افثراد از ایثن   همچنثین  فثرق کنثد و   تواند میسنخیّت وجودی عبد مؤمن با حقایق لطیف الهی 

منثدی و محبّثت متفثاوت    متفاوت باشد، طبیعتاً میران شوق و عالقهتواند هم میحقایق لطیف معنوی 

 خواهد بود.

؛ یعنثی وقتثی انسثان خثدا را     و آثاری دارد؟ اوّل آثارش را بگثویم  معالئت خدای متعال چه محبّ ،حال

ال در انسان حاال ببینیم محبّت خدای متع چیری آثاری دارد. اتی دارد؟ چون هردوست بدارد، چه تاثیر

 شود؟   دارد، چه تاثیراتی در او ایجاد می انسان وقتی خدا را دوست می بخشد. چه تاثیراتی می

ی مخلوقات بلکه همه ،تنها انسان در خمیره و سرشت نه متعال دوستی خدایه بگویم ک ،قبل از این

به ذات نسبتاز روی محبّتی که عال مت ی محبّت ایجاد شد. خدایپایه وجود دارد. اصالً آفرینش بر

دست به تجلّی زد و آفرینش آغاز  -گویم به عبد می بحث محبّت خدا نسبتکه بعداً در - خود داشت

ْلق  ِلك يْ ُت الْ وْ ل  خ  ، ف  ف  ْعر  اُ  نْ ُت ا  ُْ ُ  حْ ، ف ا  ي اً زًا م خفِ نْ ك     تُ نْ كُ شد.  ی آفرینش ریشه ُاْعر ف   ُت ا نْ ُ ُْ ا حْ ین ا 3:ف  ْعر  اُ  خ 

گری و اظهار حسن و . حُسن خدا بود که خدا را به جلوهی آفرینش استمحبّت ریشهاست؛ یعنی 

گری و خودنمایی در سبب شد که در صدد جلوه ،داشتجمال برانگیخت. محبّتی که خدا به خودش 

 به هایی که راجع جلسات قبل در بحثهمانطور که  برآید. مخلوقات هم ،قالب مخلوقاتی که ایجاد کرد

منحصر در  ،هستی .عالمت های خود خدایجر جلوهنیستند چیری  ،داشتیم گفتیم االسرار کاشف

ال ت ْدُعوا م ع  بردن نیست. قرآن فرمود:  خدا قابل نام کنار هستیهستی دومی در و  است حضرت حقّ

یی برای غیر باقی وقتی از هستی خدا سخن گفتید، دیگر هستی با اهلل احدی را اسم نبرید! 4:ح داً الِل ا  

های جلوه عال هستند؛مت های خدایمخلوقات جلوه ،بنابراین. غیرتش غیر در جهان نگذاشتماند. نمی
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یی از خودمان نداریم. هستی را از کجا عنوان مخلوق، هستی هستی خدا هستند؛ واالّ من و شما به

 «بود»غیر. او خداست که هستی دارد و الفقط خداست.  هستی فقط هستیِ !آوردیم که داشته باشیم؟

 ،حالهر د. بهالئم وجودنآثار و ع های وجودند؛او وجود است و دیگران جلوه است و دیگران نمودند؛

لذا  گری زد و آفرینش را ایجاد کرد؛وهآن محبّتی که به ذات خود داشت، دست به جل سبب خداوند به

ی موجودات نهاده شده ی همهی عشق و محبّت است و این عشق و محبّت در خمیرهآفرینش میوه

؛ هستی حول محور عشق یبا عنوان سَرَیان همه دارندبحثی یل به عرفان ی متمافالسفهعرفا و  است.

گونه  ، همینچیر را نگاه کنید ربقا دارد. ه وجود واست که کلّ عالم اصالً براساس عشق گویند  می

اف کردن حول آن مرکر آنها را به طو ،عشق به ی  مرکریّت حرکت کرات آسمانی را ببینید! است.

در  ؛ستهاها حول پروتونالکترونها که حرکت ها تا آن بسیار کوچ از آن بسیار بررگ واداشته است؛

و مل  چگونه  جنّاین عشق در گیاهان، حیوانات، انسان، حال، اینکه  بینید. این هم ی  عشقی می

 لی است.بحث مفصّ خودشمظهر دارد، 

   الَِّذين  لذا در همان آیه که فرمود:  ی موجودات هست؛در وجود همه پس اصل عشق و محبّت خدا

دیدتر است، یکی از معانی آن این است محبّتشان به خدا ش ،که ایمان دارند کسانی :هِ ًّا ِلل   آم ُنوا ا ش دُّ حُ 

 سانیک :هِ    الَِّذين  آم ُنوا ا ش دُّ ُحًّا ِلل   فرماید:  میتری دارند؛ چون ایمان ندارند، محبّت ضعیفکسانی که  که

؟ از کسانی که مؤمن است چه کسانیکه مؤمن هستند، محبّتشان به خدا شدیدتر است. شدیدتر از 

ی ی همهلذا محبّت به خدا در خمیره .دارندمحبّت پس کسانی که مؤمن نیستند هم به خدا  نیستند؛

از روی این خاکسترها  ،در مؤمن ی موجودات هست؛ منتهااین آتش در نهاد همه .موجودات وجود دارد

شود. در غیر مؤمن که اسیر غفلت است، غبار ده میکامالً دی ور است و آثار آنکنار رفته و شعلهآتش 

نیر مؤمن هست  ظاهر نیست؛ واالّ آنچه محرّک غیرآتش نشسته و آثارش این خاکستر غفلت روی 

آن ظالم، آن مؤمن، آن  آن کافر، خلقت است، عشق است.ی همان عشق الهی است. آنچه محرّک همه
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فرق دیگران با مؤمن این  کنند؛ منتهاالهی حرکت میروی عشق همه با نی ،متّقیآن فاسق، آن عادل، 

ند و ا های مخلوق دیدههای معشوق را در آینهجلوه ؛دانند معشوقشان کیستاست که دیگران نمی

معشوق حقیقی آن چون شباهت و سنخیّتی با  معشوق آنهاست.همان ند این مخلوق، ا هگمان کرد

خره عکس رخ یار است چون باال ؛مطبوعیّتی دارد برایشان ندا هی فطرتشان دارد، احساس کردناشناخته

ها افتاد؛ عکس اسماء و صفات الهی در این آینه .ردلذا برایشان محبوبیّت دا افتاده؛ ینهیآکه در این 

ی ی پست و مقام، عکس جمال خدا در آینهی پول، عکس قدرت خدا در آینهعکس غنای خدا در آینه

، ی مطلق، غنامطلق خدایی که صاحب جمال ،در فطرتش عاشق خدا بودچون انسان و  ؛زیبارویان

ولی معشوقش  ادش بود،در نهکه عشقی دلیل آن  به ،قدرت مطلق و در ی  کلمه کمال مطلق است

با  شامعشوق ناشناختهآن بین وجود داشت شباهتی و  دانست عاشق کیستناخته بود و نمیناش

فکر کرد که به این دلیل، ، هستزیبارویان، علم و دانش و ...  قدرت، ،ی پولهایی که در آینهجلوه

سمت اینها میل و عالقه پیدا کرد و برای وصول و رسیدن به اینها شروع به معشوقش اینهاست و به

عاشق پول  پرست شدند؛ پول عدّه دنبال رسیدن به پول افتادند؛ عشق پول پیدا کردند؛تقالّ کرد. ی  

الواقع فی دوند؛اینها در واقع دنبال خدا می دنبال آن رفتند.شق مقام شدند و بهعاهم شدند. ی  عدّه 

و برای رسیدن  ؛دوندمیدارند دنبال خدا  بهو  ستنهاد آنهای  شده که گم ستخدا دنبال پول نیستند؛

هم این است که  بر این ادّعابهترین دلیل  کنند.تقالّ و تالش میاست که دارند به خدای ناشناخته 

وصالش و کنند آنچه دنبالش بودند احساس می نشیند؛نمی شان فروتشنگی ،رسندوقتی به آن پول می

 آنها را آرام کند، پول نبود.توانست  می

-مثی  ؛محبوب در مؤمن آشکار و شناخته شده اسثت  ی مخلوقات هست؛ منتهامحبّت در همهاین پس 

متفاوت است. یث  عثدّه در   ی مؤمنین تناسب درجه هم بهحبوب این م یداند که کیست. میران آشکار
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 بازند.جمال نرد عشق می بصاحآن ها با بینند و از رهگذر این جلوهجمال خالق را می ،مخلوق یینهیآ

 قول حاف : بهآنها 

 ایثثثممثثثا در پیالثثثه عکثثثس رخ یثثثار دیثثثده
 

 خبثثثر ز لثثثذّت شثثثرب مثثثدام مثثثاای بثثثی 
 

 اند. به تعبیر دیگر: را دیدهپیاله عکس رخ یار این در 

 همه عکس می و نقش مخثالف کثه نمثود    این
 

 ی  فروغ رخ ساقی است که در جثام افتثاد   
 

این  ، با صاحبهای که در جام عالم خلقت افتادند و از رهگذر جلوها هفروغ رخ ساقی را در جام دید

اینها مؤمنین متوسّط هستند؛ امّا مؤمنین کامل و  بازند؛می نرد عشق ،است ت حقّجمال که حضر

ها آنها به آینه کنند؛کسانی هستند که از رهگذر این آینه با معشوق عشقبازی نمی عارفان به حقّ

ي ف ط ر  السَّما اِت    هِّي   جَّْهُت   ْجِهي  ِللَّذِ اِ ند: ا هگفتو  ندا هکرد یجمال رو و به خود صاحب هپشت کرد

نِ  ْرض  ااْل   ی دلشان را ی دل و دیدهی همّت، چهرهوجهه ند؛ا هسره روی خود را به خدا کردنها یکآ 5.يفاً ح 

بلکه  کنند؛ میواسطه نیست که با خدا عشقبازی  ند و از رهگذرا هکرد خود حضرت حقّسمت جمال  به

عال مت به خدای تری نسبت. بنابراین مؤمن، محبّت ملموسدهند میمستقیماً خدا را مورد توجّه قرار 

 دارد.

 عالئم و آثار محبت بنده به خدا

با همین آثثار مثی  ما  و ؛خدا را دوست دارد، آثاری در او داردوقتی فرد حال، آثار این محبّت چیست؟ 

 چقدر خدا را دوست داریم.واقعاً توانیم بفهمیم 

                                            

 .91ی  ی انعام، آیه سوره. 4
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چیثر زیبثا و    ی از شخصی است که حالت  چیست؟ شوق شوق و اشتیاق است. شوق ،اوّلین اثر محبّت

 آنبخشی از آن جمال را دیده و دلربثایی   دیده است؛ یچشم ی گوشه، ی  داشتنی خواستنی و دوست

یثا بخثش بیشثتری از آن جمثال را      رده و حاال طالب این است کثه تمثام  را در همان بخش احساس ک

گویند. پس کسی که نسبت  میشوق  ،بیشتر را ببیند کهآید وجود می فرد بهاین ببیند. به طلبی که در 

 و دیده شده است؛توسّط ا ای از جمال حضرت حقّکه جلوهشود  معلوم میعال شائق است، مت به خدای

ی جلوات حضثرت  او همه این ی  نگاه و ی  جلوه قانع نیست؛به  منتها گاهی به جمال الهی انداخته،ن

 ،آیثد وجود می لذا احساسی که در او به ت؛عیار جمال الهی را طالب اس خواهد و تماشای تمامرا می حقّ

ای از کسی را دوسثت بثدارد و جلثوه    انسانوقتی  .احساس شوق است. این یکی از آثار محبّت خداست

حسن او را هم دیده باشد که دل از او ربوده باشد، شائق آن خواهد بود کثه بیشثتر و بیشثتر و هرچثه     

پس اوّلین اثر از آثار محبّت الهثی شثوق بثه خداسثت.     ند. راه پیدا ک آنآن جمال را ببیند و به  ،بیشتر

 ببینیم ما چقدر شائقیم؟

ا دیثده و بثه   ای از جمثال محبثوب و معشثوق ر   کسی است که جلوهحالت انس است. انس  ،دومین اثر

های بیشتر نیسثت؛ امّثا بثه همثان     جلوهدیدن و درصدد ا .جا لنگر انداخته است همان دل بسته و همان

قرین، همنشین، همراه و هماهنگ اسثت. کنثار محبثوبش     آنانس گرفته و با  آنرده و با جلوه دل سپ

یث   شثخص  . شاید بتثوان گفثت ایثن    ای که از محبوب دیده، انس گرفته استنشسته و با همان جلوه

های بیشتری را کند و جلوهبسنده نمی شائق آن جلوه را دیده؛ ولی به آن تر است.مرتبه از شائق پایین

ی دیثده شثده دل سثپرده و در صثدد     ی انس است، به همان جلوهخواهد؛ امّا شخصی که در مرتبهمی

 برد.بیشتر نیست و با همان لذّت میهای[  ]دیدن جلوه

 ها؛ یعنثی خوف از محرومیّت از دیدهخوف از چه؟ ، خوف است. محبّت عبد به خدای متعال سومین اثر

او را از نگاه بثه ایثن جلثوه     ،حاال خائف است که معشوقو یده ای از جمال معشوق را دجلوهیعنی چه؟ 

این خوف، خثوف از محرومیّثت از   ببیند.  ه،دیدای را که تا دیروز میدیگر نتواند جلوهاو  ومحروم کند؛ 
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تثری از انسثان شثائق    ی پثایین در مرتبه نیرشود گفت که انسان خائف میچیری است که دیده است. 

ای از دست دادن همثان جلثوه   های بیشتر نیست؛ امّا نگران و مضطربِجلوهدن دیهم درصدد  او است؛

 است که بر او تجلّی کرده است.

از  یهثای  درسی  مجموعثه بحث رضا در  ی درباره ست.رضا اشاره کرد، توان به آن ی که میچهارمین اثر

مفصّثل برایتثان    آمثوزیم،  مثی اشورای حسینی هایی که از مکتب ع عنوان یکی از درس به ،مکتب عاشورا

از او  شمندییتانسانی که عاشق کسی است، میثران رضثا  کنم.  لذا اینجا فقط اشاره می ؛ام صحبت کرده

تلخ،  محبّعمل هم به کام آن ، است وقت محبوب عملی را از محبّ خواسته متفاوت باشد. ی تواند می

سثودمند   [محثبّ ]بثرای   شو خواسته برایداند عملی که محبوب از اسخت و دشوار است؛ امّا چون می

اش دست برند؛ ولو به کامش تلخ باشثد. مثثال سثاده    ،است، راضی است به عملی که محبوب امر کرده

از اینکثه بثه آن رسثیده    کنثد و  بخش اسثتقبال مثی  ی شفامره از داروی تلخهم این است: انسان چطور 

کثه   دیقثین دار او تجثویر کثرده و    کسثی بثرای   اندیشدارویی را پرش  حاذق و خیر ؟خوشحال است

ایثد کثه فثرد    مره باشد. دیده از بیماری و مرگ وابسته به استفاده از این داروست؛ ولو اینکه تلخ شنجات

گردد که به هر قیمتثی شثده ایثن دارو را    خانه را میاآن دو خانه وااین دو ؛زندمی در در و آن چطور این

م و بثا چثه   را پیثدا کثرد   یثم خره دواکند که بثاال چقدر ذوق می ،بخرد و وقتی هم که پیدا کرد و خرید

چون یقین دارد که نجات او از بیماری و مثرگ وابسثته   چرا؟  خورد!مره را می اشتیاقی همین دوای تلخ

 در همین حثدّ  یعنی حضرت حقّ ،ظهور محبّت انسان به محبوبش وقتی  به استفاده از این داروست.

به کام عبد تلخ اسثت؛ امّثا چثون     ،دیا انجام ندهی امر کرده که انجام بدهید خدااز رضاست؛ یعنی آنچه 

خاطر سودمندی عملثی کثه خثدا    کند به سود بنده است، بهعال بدان امر میمت یقین دارد آنچه خدای

دهد. خثدا بثه او گفتثه    میتن  آن ترک یا شود و به آن عملبدان امر کرده، تلخی آن عمل را پذیرا می

از خثوردن   ،چون یقین دارد که نخوردن بثرای او سثودمند اسثت    .حرام است ؛ی لذیذ را نخورلقمهاین 

یا خدا به او گفته که این عمل سخت و دشوار را انجام بدهد و بثرایش   ؛پوشداین غذای لذیذ چشم می
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است و بثا  تلخ است؛ امّا چون یقین دارد انجام این عمل برایش سودمند است، به انجام این عمل راضی 

 عال است.مت ی رضای عبد در برابر خدایی نازلهدهد. این مرتبهرو  رضایت تن به این عمل می

چون محبوب به این کار امر  ی است؛ چون خود عمل را دوست دارد.به عمل راضعبد ی دوم، مرتبهدر 

چثرا؟  داشثتنی اسثت؛    نفس عمل برایش دوسثت  ار برای او شیرین و لذیذ شده است؛کرده، خود این ک

ب مثن  محبو من دوست دارد که من نماز بخوانم؛ چون معشوق من از من این را خواسته است. معشوق

محبثوب مثن    دوست دارد که مثن حجثاب داشثته باشثم؛    معشوق من  دوست دارد که من روزه بگیرم؛

چادر بثرای   ینچون معشوق و محبوب من دوست دارد، ا رد که من نگاه خودم را کنترل کنم.دوست دا

ولثی چثون یقثین     نه اینکه چادر برایم تلخ اسثت،  رم؛من عاشق خود این چاد داشتنی است. من دوست

کثنم  ، تلخی چادر سر کردن را تحمّل میبرم میدارم خدا خیر مرا خواسته و اگر چادر را سر کنم سود 

داشثتنی   دوسثت برایم در ]چا، بلکه چون محبوب من خواستهنه،  اضیم به اینکه این چادر را سرکنم؛و ر

اگر عاشقی معشوقی داشته باشد و دلش بخواهثد بثه آن معشثوق راه     ام؛مثال زده .کنم[ شده و سر می

مثثالً  بپوشثد،   خاصّیی آن معشوق این است که طرف مقابل لباس پیدا کند و فهمیده باشد که سلیقه

خرد که در دل معشوقش راه ی میرنگ رود ی  لباس آنرا دوست دارد، عاشق فردا می فالن رنگ لباس

 پیدا کند.

داشتنی  برایمان دوست عملوقت خود آن  ی  ؛در عین تلخیش پذیراییمرا ما سودمندی عمل  وقتی 

دوست  ،که معشوقمان دوست داردرا هم چیرهایی  ی ما چون معشوقمان را دوست داریم،شود؛ یعنمی

چون یکی از آثار محبّت انسان به چیری، محبّت به تبعات آن چیر است. چون خدا مرد و زن  داریم.می

داشثتنی   برای ما دوست ،داردآنچه او دوست می ،دارد، چون او محبوب ماسترا با این قیافه دوست می

 است. گفت:

 مثثثن از درمثثثان و درد و وصثثثل و هجثثثران 
    

 پثسنثثثدم آنثچثثثه را جثانثثثان پثسنثثثدد    
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نثه   ؛این چادر را دوسثت دارم  داشتنی و محبوب است؛ لذا من خودِ برای من دوست ،پسنددآنچه او می

این محاسثن را   کنم. من خودِدانم برایم خاصیّت دارد سر میولی چون می اینکه چادر برایم تلخ باشد،

خثواهم در  م مثی من هث  این شکل و قیافه بیشتر دوست دارد.دانم خدا مرد را با دوست دارم؛ چون می

 ،رضثا  ی دومپس خودم را طوری آرایش کردم که خدا بیشتر بپسندد. پس مرتبثه  ؛دل خدا جا باز کنم

که منهای دوست داشتن دوست، آن عمثل بثرای   ولو این دوست دارد؛ عملی است که محبوب محبوبیّتِ

 برای من محبوب شد.   ،پسندد می دوست؛ امّا حاال که باشدفرد تلخ 

-نمثی ی التر رضا جایی است که فردِ عاشق، چنان غرق معشوقش است که اصثالً غیرمعشثوق  ی بامرتبه

اش تلخ است یا شیرین، نه کاری نه کاری دارد که این دارو مره ؛ فارغ از اثر و طعم این عمل است.بیند

یا زیانبخش؛ چون هر دوی اینها ناشی از توجّه انسان به نفس خثودش  است دارد که این دارو سودمند 

وقتی بثه   رم که این دارو تلخ است یا شیرین؛توجّه دا گاه آناست. من وقتی به نفس خودم توجّه دارم، 

بخش. وقتثی منثی   دارو برای من سودمند است یا زیانتوجّه دارم که این گاه  آننفس خودم توجّه دارم، 

 پارچه او بود؛ گفت:در میان نبود، ی ندیدم، منی 

 چنثثان پثثر شثثد فضثثای سثثینه از دوسثثت    
    

 کثثه یثثاد خثثثویش گثثم شثثثد از ضمیثثثرم   
 

 ،خواه شثیرین  ؛کنمنه طعمی احساس میدیگر وقتی یاد خودم از ضمیرم گم شد و خودی ندیدم، آنجا 

حواسثم   خواه زیانبخش؛و خواه سودمند  کنم و نه به آن توجّه دارم؛و نه تأثیری احساس می ؛خواه تلخ

 :پیش معشوق خودم رفته است. گفتیکپارچه 

 چشثثثثثثم لثثثثثثذّات اودر بالیثثثثثثا مثثثثثثی
    

 مثثثثات اویثثثثم! مثثثثات اویثثثثم! مثثثثات او!  
 

 ی رضاست. ی باالتر است؛ یعنی سومین مرتبهاین مرتبه است. یکسره توجّهم به سمت حضرت حقّ

هثر  به  ه مقدّرات و اوامر خداست؛ رضاب ن نسبترضای انسا خدا،یکی از آثار محبّت انسان به  ،هرحال به

، مثری   کند می ، غنیکند می ما را فقیر آورد:سری چیرها را خدا در زندگی ما پیش میی  دوی اینها.
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کشثاند، بثرای مثا در جامعثه     رسثاند یثا از قثدرت پثایین مثی     ما را به قدرت می کند،سالم می کند، می

 کنثد. مثی  بثازی امر خدا برای ما هراران نقش  این عالم به کند.کند، ما را گمنام میمحبوبیّت ایجاد می

 ؛خثدا  اوامر و نواهیبه  آورد راضی باشد و هم میمقدّراتی که خدا پیش این به فرد هم نسبترضا یعنی 

نکثن،  کن، زنثا نکثن، جنایثت    : نماز بخوان، روزه بگیر، خمس بده، زکات بده، دزدی نمثل اینکه فرمود

ود عبد، این است کثه  پس یکی از آثار دیگر محبّت خدا در وج راضی باشد.ی اینها[  ]به همه ظلم نکن؛

-هایی که خدا در زندگی ما پیش مثی به مقدّرات تکوینی الهی یعنی حوادث و موقعیّت هم نسبت ،عبد

 احکثام فقهثی و اخالقثیِ   یی که در قالب به مقدّرات تشریعی الهی یعنی اوامر و نواهی و هم نسبت ،آورد

 ه ما کرده، راضی و خشنود باشد.  دین ب

واالّ اگثر   ؛خثدا در وجثودش هسثت   توانثد مطمث ن شثود کثه محبّثت      می ،در انسان بود]آثار[ اگر این 

هثا مثدّعی عشثق و    خطر ادّعای بدون واقعیّت هست؛ چون گاهی اوقات انسثان  ،کرده اینها نبودان  خدای

 گفت: واقعی در آنها نیست.ند و محبّت شو می محبّت

ِع                             ْ                                  ل    اًل قِل ْي                           ُک                           ي دَّ
       

 ِو                       رُّ ل ُه                       م قِ                       ذاک   ال تُ  ل                             ل يْ  
 

 دِ ُخ                    د  ِاذا ج                    ر ِت ال                    دُّموُ  ع ل                      الْ 
                  

 تُ                   اک    ِممَّ                  نْ  ق ک                      ت  ُ                    يَّن  م                   نْ  
 

قرّ به ایثن نیسثت و ایثن را تأییثد     ؛ امّا لیلی مُرا دارند همه ادّعای وصال لیلی و طالب وصال لیلی بودن

-های انسان جاری مثی های اش  روی گونهادّعای عشق غیر خود عشق است. وقتی که قطره .کندنمی

-درمی کردن زده و ادای آن را کند با کسی که خودش را به گریهگریه می شود، فرق کسی که حقیقتاً

عشق آثثار و عالیمثی دارد. اگثر     مدّعیان عشق، عاشق واقعی نیستند؛ یشود. پس همهآشکار می ،آورد

 به خدا محبّت داریم، باید آثارش در ما ظاهر باشد. حقیقتاً

دالل. ادالل یعنی چه؟ گاهی اوقات انسان وقتی خطر اِ اینجا ی  خطر هم وجود دارد؛ آن را هم بگویم؛

اصطال  ادالل است.  این به کند؛وب لوس میا برای معشوق و محبکسی را خیلی دوست دارد، خودش ر
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و  کنثد کم طوری شده که خثودش را بثرای خثدا لثوس مثی     بنده محبّتی به خدا دارد و این محبّت کم

صثورت  ادالل بعضی جاها در دستگاه خثدا خریثدار دارد؛ ولثی بثه     البتّه کند.هایی از او ظهور میحالت

هثایی  گاهی هم طثرف حثرف   جاست؛ها نابهس کردنبستگی به خود شخص دارد. گاهی لو متعارف نه؛

به خدا  هایی نسبتزند که اگر بخواهیم با معیار منطقی بسنجیم، اصالً جا ندارد که فرد چنین حرفمی

ی بنثده این ، . حضرت موسیاست کلیم موسایاش حضرت پسندد. نمونهبرند؛ امّا خدا از او می

 میثدانی چیسثت؟   تعارف با خدا حثرف زد و گفثت: خثدایا   بیهم  بار ی و پیغمبر اولوالعرم خدا،  بمقرّ

امکان دادی کثه مثردم را   خودت  روت را هم خودت به او دادی!پول و ث خودت به فرعون قدرت دادی!

کنثد و بثا خثدای    مؤمن ادب مثی  ،در حالت معمول ی این کارها زیر سر خودت است!همه فریب بدهد!

دا از موسی خریدار است؛ یعنی این عاشق طوری است که خثدا از  زند؛ امّا خطور حرف نمیخودش این

 6ی قرآن است.عین آیه [با خدا ]گفتگوی حضرت موسی اینکه گفتمخرد. او می

-اسثرائیل بثود. در بنثی   ای که در قثوم بنثی  چرده است؛ شخص سیاه بَرخیا  بُرخماجرای  ،ی دیگرنمونه

خشکسثالی وحشثتناکی ظهثور کثرد. هرچثه هثم حضثرت        آمثد و  اسرائیل قحطسالی شد و باران نمثی 

وحثی شثد    شد. آخر به حضرت موسیخواندند، اجابت نمیاسرائیل نماز باران میبا بنی موسی

اگثر بخواهیثد    .شثود گنهکارند و دعای اینها استجابت نمی هایشان نجس است؛که موسی این قوم دهن

مثا هثم    و بخواهید دعا کند و بثاران بطلبثد؛  دعا کند. بروید از ا یا بَرخ رخنام بُ باید فردی به ،باران بیاید

کثس   ، هیچدر زد در و آن هرچه این ؛شناختچنین کسی را نمی حضرت موسی فرستیم.باران می

 .زنثد پوست آنجا قثدم مثی   سیاهفرد رفت که دید ی  ها راه میروز در بیابان شناخت. ی هم او را نمی

ای  :من برخم. گفثت  :کنید؟ گفتما چه کسی هستید که اینجا زندگی میش :رفت و سالم کرد و گفت

مثن   :گردم. گفت: با مثن چکثار داری؟ گفثت   دنبالت میدارم من کلّی وقت است که  ! تویی؟!داد بیداد

                                            

ُِيِلك  ى  ر قَّنا ِاهَّك  آت  ْيت  ِفْرع ْون     م َل  ُه زِين ًة    ا ْموااًل ِفي    قال  ُموس :44 ی آیه یونس، ی سوره به است اشاره .6 ْهيا ر قَّنا ِلُيِضلُّوا ع ْن س  ياِة الدُّ  .اْلب 
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فرسثتم، مگثر   اسثرائیل بثاران نمثی   ، پیامبر اولوالعرم خدا هستم. خدا فرموده من برای بنیموسای کلیم

روی خثود را بثه آسثمان کثرد و      ؛قبول کرد دعایی کن که خدا باران بفرستد. او همینکه تو دعا کنی. ا

 ،تحقّ عذابنثد اسرائیل که مسث که در فرستادن عذاب برای بنی ترسی عمرت کوتاه باشدگفت: خدایا می

فرمانثت را  گثر  دییثا نکنثد ابرهثا     بگذار بعداً عذاب بفرست!خب عمر تو که بلند است؛  ؟!یا هعجله کرد

 کثه گفثت،  هثا  چنینی با خدا. چهار پثن  تثا از ایثن جملثه     های اینشروع کرد به زدن حرف برند؟!نمی

طوری با خثدا حثرف زده بثود، نتوانسثت تحمّثل کنثد. حضثرت        که خودش هم آن حضرت موسی

ی زمین متورّم شد و آماده بود که این کافر را از رو شهای گردنرگ فرد خیلی غیوری بود؛ موسی

ناگهان ابرهای متراکم در آسمان آمدند، آسمان از  ،گفت داشت می برخها را که  همین جمله بردارد؛ امّا

خیلی تعجّب کرد؛ ولی در  . حضرت موسیبه باریدن کرده شد و باران بسیار شدیدی شروع ابر سیا

دانست و مصمّم بود که میی که برخ نسبت به خدا کرده بود را غیر قابل گذشت هایادبی بی ،عین حال

کثه:   -اینکه می گویم عین حدیث اسثت -وحی شد  برسد. امّا به حضرت موسیبرخ را این حساب 

هثا  خالصثه خثدا از بعضثی    7.خندانداو روزی دو سه بار ما را می برخ کاری نداشته باش!این به موسی! 

ها خثدا  اشد، نه. امّا در بعضی از حالتادبی باگر حالت تصنّعی داشته باشد یا به قصد بی خرد؛ منتهامی

 کند.هایش این ادالل را تحمّل میاز بعضی از عاشق

-شود و به خشم میاین را از حدیث نقل کردم؛ ولی خدا متأسّف می خندد را نداریم؛در قرآن خدا می

ذیر تغییرپذیر و تغیّرپ در روایات داریم که ذات حضرت حقّ 8 .ا آس ُفوهاف  ل م  مثالً  در قرآن داریم؛آید را 

است،  طورنیست که بگوییم ی  لحظه عصبانی است، ی  لحظه خلقش خوش است، ی  لحظه این

                                            

 .596 ص النّفس، تزكية سيّدكاظم، حائری، حسينی و 41 ص ،4 ج البيضاء، محجّة كاشانی، فيض :ث الث  م ر اتي  و ي ي   ُک َّ    ُکنبِ ضْ يُ خاً ق  رْ  ا نَّ  .9

 .44ی  ی زخرف، آیه سوره. 4
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ولیّ و قلب حجّت خدا در واقع، محلّ عوارض نیست.  خدا تغییرپذیر نیست؛ است. طوری  لحظه آن

که امام  چنان ؛ت الهی استی مشیّخانهکه  طور همانکه محلّ این عوارض است؛  ستاعظم خدا

و مشیّت خدا  های مشیّت خداستهای ما ظرفلبق 9: اللْ ِعي ٌة ِلم ِشيَِّة ا  ا قُ ُلوقُن فرمودند: ارواحنافداه زمان

؛ ين   ر  ُُّ اْللال مِ ا ْن ي شاء  اللُ  ِاال    ما ت شاُؤن       :ه نداریمحدّما و خدا دو مشیّت علی یعنی مشیّت ما.
11 

-فرمود: عوارضی که میمعصومحدیث داریم که لذا است.  حضرت حقّشیّتشان عین مشیّت م

-ولیّ اعظم خدا بهدر در واقع چیرهایی است که در حجّت خدا، شود[،  ]به خدا نسبت داده می ،بینید

چون آنها اسماء الهی هستند.  11؛ظهور و مصداق دارد ، در آنهاآید و فعل حضرت حقّوجود می

                                            

، حویزی عروسیو  259ص غيبة، الحسن،  محمّدبنطوسی،  ؛41، ص 42و ج  339، ص 24مجلسی، بحاراالنوار، ج  . 1

 .546، ص 4تفسيرنورالثقلين، ج 

 .21ی  ی تکویر، آیه سوره .11

ُهمْ ا آس ُفوها ف  ل م  »  ع زَّ    ج  َّ ِه السَّالِ  ِفي ق  ْوِل اللِ ع ل يْ  ع ْن أ ِقي ع ُِْد اللِ   .11 ِفن (55 )زخرف، « اهْ ت  و ْمنا ِمن ْ ا    ف وال  ِانَّ الل  ع زَّ    ج  َّ ال ي ْأس ُف ك أ س 

هَُّه ج ل ل ُهُم الدُّعاة  ِال ْيِه    ه  ْفِسِه اِل  س خ ط ُهْم س خ ط   ا ه  ْفِسِه    م ْرقُوقُون  ف ج ل    ِرضاُهْم ِرض  م ْخُلوُقون       ُهمْ      ي  ْرض ْون    ي ْأس ُفون    اء  ِلن  ْفِسهِ ا ْ ِلي  خ ل ق    ِكنَّهُ ل  

ْلِوِه ل   ى  ِلك  ي ِصُ  ِال ى الِل ك ما ي ِصُ  ا لل ْيس  ا نَّ ذ   ِلك     ك   اُر ا ك ذ  لِ ء  ع ل ْيِه ف ِلذ  ِدال  ااْل   ِلك     ق ْد قال  م ْن ا هان  ِلي   لِي اً ما قال  ِمْن ذ   ى  ذا م ْلنِكْن ه  خ 

 ما يُُاِيُلون  الل  ي ُد اللِ هَّ ِانَّ الَِّذين  يُُاِيُلوه ك  اِ »  ال     ق (97 )نساء،«     الل  طا م ْن ُيِطِع الرَُّسول  ف  و ْد ا  » -ال  ار ز ِهي قِاْلُمبار ق ِة    د عاِهي ِال ْيها    قف  و ْد ق

ُهُه ع لذف ُك ُّ ه   (11 )فتح،«  ْيِديِهمْ ف  ْوق  ا   ُرُهمك ْرُت ل ك     ه  م ا ذ   ى  ا    ِشُ ْ ا الرِّضا    اْلغ ض ُب    غ ي ْ ِلك     ل ْو كان  ي ِصُ  ا ُيشاِكُ  ذ  اِء ِمم  ااْل ْشي  ا ِمنك ذ 

ُر    ِال ى اللِ  ل و ُهم  اَْأ س ُف    الضَّج  ل ُه ي  ْومًا ما اِل هَُّه ِاذا ا ْن ي  ُوول  ِانَّ اْلخاِلق  ي ُِيُد ذا    ا ْهش أ ُهما ل جاز  ِلواِئِ  ه  ُهو  الَِّذي خ  ل ُه اْلغ ض ُب    الضَّج ُر د خ  ا د خ 

ل ُه الت َّْغيِ لت َّْغِييُر    ِاذا قا د خ  ْوُد ِر ع ل ْيِه    ال   اْلواد ُة ثُمَّ ل ْم يُ ْلر ِف اْلُمك وُِّن ِمن  اْلُمك وَِّن    ال  يُر ل ْم يُ ْؤم ْن ع ل ْيِه ااْلِ ِمن  اْلم ْخُلوِق ت لال ى   اْلخاِلقُ اِدُر ِمن  اْلم 

ةي ف ِاذا ك  ا اْلو ْوِل ُعُلو اً ذ ع ْن ه  اللُ  ُِيرًا ق ْ  ُهو  اْلخاِلُق ِلاْل ْشياِء ال ِلباج  ةي اْست بان  الك  ْم ِاْن شاء  الُل ت لال ال  اْلب دُّ  ِلباج  ْيُف ِفيِه ف افْ ه   صدوق، :ى     اْلك 

 ،5 ج تفسيربرهان، بحرانی، و 66 و 64 صص ،5 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛ 21 و 11 صص االخبار، معانی ،161 و 164 صص توحيد،

 .494 ص
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امثال  ؛خدا ما هستیم اسماء حسنای 13:يالْ لُ الْ  ثالُ مْ ااْل   نُ بْ ه   12؛ ى  اْلُبْسناُء ااْل ْسم  ه ْبنُ فرمودند:  هائمّ

خدا در ذات خود اسم و صفتی ندارد. ذاتش فارغ از هر اسم و صفتی است.  علیای خدا هم ما هستیم.

 بیتشی اوّل حجّت خدا و پیغمبر و اهل اسم و صفت خدا همان اولیای خدا هستند؛ در وهله

 هستند.

 عالئم محبّت عبد به خدا

یکی از عالئم محبّت به خدا  بگوییم. را هممحبّت خدا  حاال عالئم .محبّت بودآثار که گفتیم، نها ای

اق وصال و مشت ؛و دیدار او هستم ءمشتاق لقاشوق به لقاءاهلل است. من اگر عاشق کسی هستم، 

تو خود حجاب خودی : گفت از حجاب تن است.هم مستلرم رهایی  خدا رسیدن به او هستم. لقاء

ی دیدار و وصال خدا همین بدن است. اگر ی حجلهپرده مانع است. ،حجاب بدن حاف  از میان برخیر.

ود و ی حجله را کنار برنی تا جمال معشوق آشکار شباید پرده ،معشوق برسیآن خواهی به وصال می

باید بدن را کنار برنی. عالمت اینکه انسان خدا را دوست آغوش شوی.  معشوق همآن با  واو را ببینی 

حجاب تن که این شائق است  این حجاب بدن را دارد؛خدا و رهایی از  ، این است که شوق لقاءداردمی

مرگ را  ،از زندگی خسته شدهچون نه اینکه  .داردرا ترک کند؛ یعنی موت و مرگ را دوست می

ارم، خانه ندارم و از زندگی د پول ندارم و از زندگی سیرم، زن ندگویندوست دارد؛ مثل بعضی که می

 او برای رادیگر  ی چیرهایابیّت همهو محبوبیّت خدا جذّ دارداو خدا را دوست مینه.  طوراین سیرم؛

دل از او قدر آنالهی  مطلق جمالآن توانند در دل او اثر بگذارند. خنثی کرده است و اینها دیگر نمی

                                            

 .)با اندكی تفاوت( 113، ص 2، تفسير نورالثّقلين، ج حویزی عروسی و  34 ص ،29 ج و 4 ص ،24 جمجلسی، بحاراالنوار، . 12

ُة الت َّْوو    ه بنُ  .13 ِلم  ُِي ُ   ى  ك  ث  ُ      ى  داْلهُ      س   مجلسی، و 191 ص تفسيرفرات، كوفی، ؛532 ص ،2 ج خصال، صدوق، :   ْاال ْعل  اْلم 

 .396 ص ،16 ج االنوار، بحار
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شوق  ،اوّلعالمت برای او دلربایی ندارد. پس  حقّجمال حضرت  های کوچ ِکه دیگر این جلوهربوده 

 الب را بیندازیم و بیاییمشود که ما این قبه لقاءاهلل و شوق به رهایی از حجاب بدن است. خدایا کی می

از  .از بدنماند چند روزی قفسی ساختهگفت:  ؟!تن نجات پیدا کنیماز این زندان و قفس  !؟پیش تو

 !؟ائل شویمتو ن قفس بدن رها شویم و به لقاء

م واقعاً چقدر مرگ را دوست با همین عالمت خود را بسنجیم و ببینی این عالمت محبّت خداست.

مرگ را دوست  مبینی میاگر  است. این یکی از عالئم داشتنی است؟ چقدر مرگ برای ما دوست ؟داریم

شاءاهلل پول هم ان ،نه ایم، اری و امثال اینها خسته شدهکپولی و بیاز بیخاطر اینکه  ، آن هم نه بهمداری

اینها را  ی همهداریم، خانه هم داریم، زن هم داریم، بچّه هم داریم، شغل هم داریم، سالمتی هم داریم، 

شیرین است که شوق  نقدر مرگ برایما آن ؛شائق به مرگیم ی اینها هست،در عین اینکه همهو داریم 

شود که خدا را دوست  گونه هستیم، معلوم می بینیم این می]اگر  .بسیار فراوان است نمرگ در کامما

پسر سیرده آن ، الحسنبنی خود قاسماز برادرزاده است. اباعبداهلل گونهمؤمن اینداریم[.  می

ز عسل هم پر ا14: اْلل س  ِ   ِمن    ى  ا ْحلعرض کردند: مرگ از نظر تو چگونه است؟  ،عریرم :ساله پرسیدند

خانه بود که نه بیو کار بود پول بود، نه بینه بی الحسنبنتر است. قاسمتر و شیرینحالوت

 قدر مرگ در کام مؤمن شیرین استنآ !نه شود بمیرم؛گوید کی میبگوییم از زندگی سیر شده و می

بینی ردم را میم 15: اس  ُسكارى  ت  ر ى الن  رآن هم اشاره کرد که روز قیامت ق !اْلل س  ِ   ِمن    ى  ا ْحل :گوید که می

 شراب؛چه؟ مُسکِر یعنی چه؟ یعنی کر یعنی . این دو معنا دارد؛ سُهستندها که مثل مست در حالی

 رین است که او روز قیامت مست است؛آف قدر در کام مؤمن شیرین و مستینآشراب مرگ یعنی 

                                            

 .224و  214 ص، ص5و بحرانی، مدینةمعاجز، ج  215، ص  الکبرى هدایة. خصيبی، 15

 .2ی  ی حج، آیه سوره. 14
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این  اس  ُسكارى  ت  ر ى الن   یکی از معانی بخش بوده است!قدر برایش لذّتاست؛ این ی موتسرمست باده

 برای کافر و دشمن خدا و امثال اینها مرگ تلخ است.    معنای تلخ هم دارد؛ی .است

، بیرون برودتواند دیگر کسی نمیو  استاگر بگویند درهای این جلسه بسته گفتیم  ؛یما همثال زد

الحمدهلل  درها بسته شد! !گویند آخ جونمی ،دوست دارند اینجا کنار دوستانشان باشندکه عدّه  ی 

 ؛دیآ میو بدشان دارند ی من وحشت از قیافه ماالًتحعدّه هم ا امّا ی  اینجا کنار هم هستیم.دیگر 

اگر بگویند درها بسته و کسی  و !؟شود ما از این جلسه نجات پیدا کنیمگویند خدایا کی می می

-. ی  جلسه است؛ امّا بهشود تر میاینجا از هر جهنّمی برایشان سخت ،تواند از اینجا بیرون برود نمی

طور است. وقتی به ینهمبرای یکی بهشت و برای دیگری جهنّم شد. موت هم  ،دو روحیهداشتن  دلیلِ

ی چیرهایی که در یند مرگ یعنی کندن از همهگومی ،کسی که دل به دنیا بسته و به دنیا چسبیده

و ماشینت همه  ات ، خانهات ، بچّهت، زنت، احترامت، مقامترود، ثروتپولت از دستت می ؛دنیا هست

خدا و اولیای خدا بسته  خیلی برایش سخت است؛ امّا کسی که دل به  ،به اینها دل بسته چون رود،می

چقدر  ،خدا هستیلقاء  ی رسیدن به  د تو در آستانهگوین وقتی به او می ،بستگی نداردبه اینها اصالً دلو 

  ؟!بخش است ن و لذّتآفری برایش مستی

که اهل دنیا هستند کسانی به  .به موت و مرگ وجود دارد نوع کراهت نسبت ی  منینمؤدر غالب 

طور  ارد؛ امّا دیگران بهدر کُمَّلین از مؤمنین، یعنی مؤمنین برجسته این کراهت وجود ند کاری نداریم.

وقت فرد مایل به  ی  تواند داشته باشد؛ موت کراهت دارند. این کراهت دو حالت می به  طبیعی نسبت

ام که بر محبوب وارد شوم؛ خودم را گوید من هنوز خودم را آماده نکرده زیرا می ؛مردن نیست 

کاش طوری گوید  می ؛کراهت دارداز مرگ  دلیلاین  هب م؛ا هخودم را وارسته و مهذّب نکرد ام؛ نساخته

با سر و و تر  تر، آراسته تر، پاک کمی مهذّب کمی خودم را درست کنم؛ تاب بیفتد شود که مرگم عق

خیلی بد باشد، باز دلیل این به موت از تر بروم و مهمان محبوبم شوم. اگر کراهت  وضع بهتر و مرتّب
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 در شبینیم در زندگیمیاین است که عالمتش چیست؟  عالمتی دارد.این نوع کراهت  هانیست؛ منت

با سر و  ومیرم تا خودم را درست کنم گوید حاال نَ صدد خودسازی و تهذیب نفس است. کسی که می

 کند. سر و وضع خودش را درست می ،ردوارد شوم، در فرصتی که دا مو حسابی بر معشوق  وضع درست

خواهد؛ یعنی وقتی پی  محبوب  کردن نمی سر و وضع درست هم چندان که دانند  البتّه بررگترها می

دقیقه بایست تا من  م، ی ا هکه من سرم را شانه نکرد این باید راه بیفتد.انسان و گفت راه بیفت،  آمد

راه تو فرمود:  می -علیه تعالی اهلل رضوان-را  دوالبی  آقا رد. خدا رحمت کند حاجنیاز ندا ،سرم را شانه کنم

کند. تو راه بیفت! به تأخیر  را هم شانه می های تو ان باد و نسیمی که در راه هست، زلفهم بیفت!

با  مان؛بعد برویم پیش معشوق ؛نه کنیمبایستیم زلفمان را شا ،نهگویند  بعضی می ،حالهر بهولی  نینداز!

را   د زلف خودخواهن موت برای این است که می  به اگر واقعاً کراهتشان نسبت ف آشفته نرویم.این زل

 این عالمت را باید داشته باشد. !ی؟کردن کجا مشغول شانه  !دستت؟در  ه کنند، کو شانهشان

البته چیر خطرناکی است.  ،باشد دنیا  بستگی بهدلخاطر  بهموت   به مّا اگر خدای ناکرده کراهت نسبتا

امّا  دوست داشته باشد، دنیا راممکن است شخصی  تواند فرق کند. دنیا هم می  بستگی بهمیران دل

]یکی از[ دنیاست. در مال خداست و محبّت کمترش مال   ی محبّت او کمتر از خدا؛ یعنی عمده

ْهي  ال ت ْجل  ِ  است که فرمودند: پیغمبراکرماز قول ی شعبان  دعاهای شب نیمه نا ْكُ  ر  ا  ا الدُّ  16:ه مِّ

بررگی باید باشد خیلی که اصالً هَمّ ما قرار نده؛ چون انسان  ما قرار نده؛ نه اینا دنیا را هَمِّ بررگتر دایخ

خدایا دنیا را هَمِّ بررگترِ ما قرار  :دعایی که برای ما خوب است، همین استاو دنیا نباشد.  که اصالً هَمّ 

کم  دست صد خدا باشد؛ی  دروما دنیا و پنجاه  نه درصد اهتمامونده؛ همّ کوچکتر قرار بده؛ یعنی چهل

آقای  مال حاجکه زنم  مثالی میعاقبت خواهیم شد[.  ]خوشطور باشد،  چون اگر این ؛اینطور باشد

                                            

طاووس،  و سيّدبن 249، ص 6الوسائل، ج  نوری، مستدرک محدّث ؛515، ص14و ج  361 ص ،12ج مجلسی، بحاراالنوار، . 16

 .911، ص2، ج االعمال اقبال
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 از طریق او بیت و اهل خدا ،ما هرچه از این برکات معنوی داریمواقعاً  .است علیه تعالی اهلل رضوان دوالبی

 د.نما هم حضور دار ی ایشان در جلسه .آید می به خاطر ماین است که زیاد ا .ندا هبه ما عنایت کرد

یا  ها ها با ریسمانکفّه وو دو کفّه بود ی  چوب ترازوهای قدیمی ) را نگاه کنید! ترازو ند:گفت ایشان می

خواست وزن کند،  میکه  یکسای بود که  هم نخ یا تسمه  آن وسط چوب وصل بودند؛آن هایی به  تسمه

وزن  دید هم یمو کرد  بلند میبعد  گذاشت؛ طرف سنگ می ف هندوانه و آنطر اینمثالً، گرفت.  آن را می

درصد و دیگری  وی  پنجاهکفّه این دو فرمود: اگر یکی از آقا دوالبی می حاج (هستند یا نه. 

رود، پایین  پایین می ،رود کم پایین می کم ،تر است سنگینای که  شود؟ کفّه درصد باشد، چه می ونه چهل

تر  ی سنگین کفّهقدر  آن .رود باال می ،رود رود، باال می تر باال می سب ی کفّه ورود؛  ود، پایین میر می

 ،شود و هرچه در آن هست ه میتر چپ ی سب جایی کفّه اینکه تا رود،  باال میتر  ی سب  پایین و کفّه

تر باشد،  دا سنگینخ ی محبّت کفّهدر قلب انسان هم اگر فرمود:  میشود.  و خالی میریرد  می

 ،همّ شخص شود. مهم این است که اکبرِ دنیا خالی میمحبّت ی  کم کفّه کمشود؛ یعنی  طور می ینهم

 دنیا نباشد.

که عاقبت  ؛دنیاست به محبّت کوچکترش نسبت دنیاست؛مال همّ کوچکترش شخص  وقت پس ی 

که  ؛سنگ است راز و همهمتدنیا با هم به به خدا و  شخصمحبّت هم وقت  ی  خوشی خواهد داشت.

ه دنیا بیشتر از ب نسانناکرده محبّت ا از این بدتر وقتی است که خدایو  ؛چیر خوبی نیست این

، شوق و زیان دارد. پس عالمت اوّل خیلی خسران ن شخص!ایحال  محبّتش به خداست؛ که وای به

 خداست.  قاءحجاب بدن و رسیدن به موت و ل رهایی از شوق ،تبع آن خدا و به لقاء 

 هوای خود و گریدن هوای دوست است؛ نظر کردن از ایثار و صرف ،عالمت  خدای محبّت  دومین عالمتِ

 ،چیری که دوستم هوای آن را کرده نظر کنم و از  چیری که دل خودم هوایش را کرده صرف یعنی از 

هم باید این ایثار  ،دوست دارم راستی من خدا را بهخواهان باشم و پذیرا شوم. اگر آن را استقبال کنم و 
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خدا   هوای دارد باشد؛ دوست می]او[ چه  الشّعاعِ آن دارم، تحت دوست میمن چه  در من باشد؛ یعنی آن

 ی خودم ترجیح دهم. ی خدا را بر خواسته خواسته را بر هوای خودم ترجیح دهم؛

مراتبی عنوان عالمت محبّت[  ]به ایثار هم ،حبّتتناسب میران م به .کند جا هم مراتب فرق می در این 

دارد. اینجا خودش خواست  می دوستش را بر خواست خودش مقدّم  انسان خواستِ ،مرتبه ی در  دارد.

لذا  گوید خدا آن را بیشتر دوست دارد؛ می دارد. را بر خواست خودش مقدّم می امّا خواست خدا دارد؛

 ،خدا عالقه دارد چهکنم و به آن را رها میهستم مند  و آنچه خودم به آن عالقهی خودم  من خواسته

این   تر باشد، عالمت ایثار به اگر عشق عمیقیعنی  ،ی باالتر در مرتبهآورم.  کنم یا روی می عمل می

دو خواسته نیست که دیگر شود؛ یعنی دوست می انسان همان خواست  کند که خواستِ  شکل ظهور می

دوست فانی  تِ نظر کند. خواستِ خودش در خواس صرف نفع خواست دوستخودش به از خواست 

یم. را که دوستش دوست دارد، او هم دوست دارد؛ که در بحث رضا اشاره کرد شود؛ یعنی همان می

چنان غرق  را. دوست بیند و نه خواستِ  میرا  خود  اصالً نه خواستِ است کهن آ ،ایناز  تر ی عالی مرتبه

ها فارغ است؛ یعنی جر خودِ محبوب به چیری  از هر دوی این خواستمحبوب است که   نگاه به جمال

 توجّه و اقبال ندارد.

انسان وقتی  خویش است.  محبّ دائماً به یاد محبوب سومین عالمت محبّت عبد به خدا این است که

 ،فرد وقتی کسی را دوست دارد .عشق حقیقی این است یاد اوست.به دائماً  ،کسی را دوست دارد 

از یاد  ،سر او بگذارید و حواسش را پرت کنید هرچه هم سربه .فکر کندغیر او ی چیر  بهتواند  نمی

مشهد خوب یادم نیست که -فرمود: می  ایشان ؛را آقا حاجخدا رحمت کند شود. نمی غافلمحبوب 

 حال،شده است.  ی  تاجر خیلی اعیانی جوانی عاشق دختر  شنیدیم طلبه -یا کربالاند  مشرّف بوده

واقعاً عاشق بود و اصالً دیوانه  !عشق ؛این عاشق او شده بود ؛تاجر خیلی متموّلبود و آن طلبه فقیر این 

صدایش زدیم؛ گفتیم او بیاید تا  ؛رفتیم او را خبر کردیم ،گفتند آنجا که بودیم میآقا  حاجشده بود. 

کاری به  خواهیم خودِ عشق را ببینیم؛ ، میتاو مجازی اس  کاری نداریم که معشوق عشق را ببینیم؛
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خودش  باره به او را پرت کنیم، ی  حواس  که قدریکردیم  گفتند: هرکاری می می .معشوق نداریم

 وریج ی رفتیم که  هرچه با او ور می .یا فالن جاست ! آن خانم اآلن فُالن جاست؛نه گفت آمد و می می

  است؛ یاد محبوب خود گونه عاشق حقیقی این .شد نمی که شد نمی ،منصرفش کنیم]آن خانم[ از یاد 

سره به  تواند حواس او را از یاد محبوب منصرف کند؛ ی  چیر نمی د؛ هیچرَبَ وری از خاطر نمیج را هیچ

 .یاد معشوق و محبوب خود است

بسنجیم و ]از این حیث هم[ توانیم خودمان را  می ت به خداست.یاد خدا بودن یکی از عالئم محبّ لذا

 ،خوابیم شویم تا شب که می خدا بودن را در خودمان شناسایی کنیم. از صبح که پا می  میران محبّ

گوییم خدایا به  جاهایی که کارمان گیر کرد و مشکلی پیدا کردیم، می یاد خدا هستیم؟ فقط به چقدر 

هم یاد خدا هستیم؟ چقدر های عادی و معمولی  حالتدر ها و  ها، شادی دادمان برس؟ یا نه، در لذّت

 یاد خدا بر زندگی ما مستولی شده است؟ 

با دیگران وحشت دارد؛ بودن به خلوت با دوست انس دارد و از ]محبّ[  عالمت چهارم این است که

با معشوق  خواهد با او تنها باشد؛ ت، دلش میاوس عاشق و کسی را دوست دارد  انسان چون وقتی 

از اینکه مراحمی از راه برسد و  شود؛ در آن مجلس بیاید ناراحت می ای بهکه غریکند؛ و از اینخلوت 

ه مراحم این خلوت باشد از کسی ک هم برند وحشت دارد؛ بهاین خلوتِ اُنسِ با معشوق و محبوب را 

ی وجود دوست با همه ،شود ی خلوت میدارد و واسطه که این فاصله را برمیرا  کسی .وحشت دارد

چهارمین این هم دارد.  دشمن می ،کند شود و فاصله ایجاد می که موجبِ جدایی میرا  کسیو  دارد می

داشتنی است؟ متأسّفانه  برای ما چقدر خلوت با خدا دوست .سنجیدآن را هم شود  میاست که عالمت 

و رود  میکه به خانه  ؛د؛ حاضر نیست خلوت را تحمّل کندگریر نسل ما نسلی است که از خلوت می

ا یا اگر داخل خانه رفت، بالفاصله رادیو ی ؛بیرونآید  و میزند  در را به هم می ،کس نیست ند هیچبی می

زند که خلوت  هم می هخلوت خود را با چیر دیگری بجوری  ی  کند؛ تلویریون یا ویدئو روشن می

سی نیست هایی که ک کردن با محبوب را دوست دارد؟ چقدر از لحظه انسان چقدر خلوت  نداشته باشد.
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ظاهری هم الزم  ی اوّل خلوتِ  در وهلهالبته این خلوت برد؟ و او با خدای خودش تنهاست لذّت می

حقیقی راه پیدا کرد، هرچه محیط  خلوتِ   شاءاهلل اگر انسان به دارد، که واقعاً شخص دیگری نباشد. ان

خلوتِ این  نسانا ید داشت.با ظاهری هم ولی اوایل امر خلوتِ  تر است؛ تر باشد، خلوت او عمیق وغشل

خودش بنشیند و در  بخش است که با خدای رایش لذّتدارد؟ چقدر ب ری را چقدر دوست میظاه 

راز دل بگوید؟ چقدر برایش محبوب است؟ و چقدر وحشت دارد  ،نرد عشق ببازد گفتگو کند، تنهایی

ی وارد شد و گفت: تنها بودی؟ گویند کسی بر عارف هم برند؟ می که دیگری بیاید و این خلوت را به

 تنها شدم؛ با محبوبم بودم. ،آمدیتو گفت: نه! حاال که 

-تنها چیری که می .است بودن و از دوری او محرون بودن تنها با لقاءِ محبوب مسرور ،تپنجمین عالم

ماشین  شی ، نه است؛ نه پول، نه خانه، نه ثروت، نه لباس   تواند عاشق را خوشحال کند، دیدار معشوق

کند جر دیدار  چیر او را خوشحال نمی هیچ دن مردم، نه تقدیرنامه صادر کردن؛ز سیستم، نه کف آخرین

 گفت: .معشوق

 قافیثثثثثثه اندیشثثثثثثم و دلثثثثثثدار مثثثثثثن 
           

 گویثثثثدم منثثثثدیش جثثثثر دیثثثثدار مثثثثن 
 

یر هم او چ کند؛ و هیچ بخش نیست و او را شاد نمیجر دیدار او برایش لذّت دارد؛ جر او را دوست نمی

جر چیر  هیچ .کند؛ نه فقر، نه بیماری، نه گرفتاری، نه توهین مردم را جر دوری از محبوب غمگین نمی

چیری که  محرومیّت از دیدار و  ،کند چیری که او را محرون می  .کند اوقات او را تلخ نمیدوری محبوب 

 عال است.مت  دیدار و مالقات با خدای ،کند او را مسرور می

خستگی ندارد و طاعت برای او  طاعت محبوب تنعّم دارد و در این راه  به ششم این است کهعالمت 

لذّت  ،دهد طاعت او را انجام می  که هنگامیدارد،  خدا را دوست میواقعاً دشوار نیست. وقتی انسان 

بگوییم   ،واندیمکه اگر چهار رکعت نماز خباشیم  نهوگ ناکرده این  گیرد. شاید ما خدای و انرژی می برد می

 در .کمی خستگی درکنم گوییم خسته شدم؛بدعا و قرآن خواندیم، که کمی  ؛ول کن خسته شدم؛
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گویند  می ،خواهند خستگی درکنند و نفسی تازه کنند عال وقتی میمت که بندگان عاشق خدای  حالی

دعا بخوانم که نیرویی  هدو کلم قرآن بخوانم که انرژی بگیرم؛  آیه تاچهار بروم دو رکعت نماز بخوانم؛

ی طاعت انجام به طاعت محبوب دارد؛ یعنی وقت عاشق با غیر عاشق این است؛ تنعّمفرق  فراهم کنم.

گیرد و برایش  انرژی می خورد؛ ی  غذای خوشمره و مقوّی می کهمثل این برد؛ ، لذّت میدهد می

کند. در مباحث  دشواری و سختی احساس نمی و اصالً هم شود بخش است و اصالً هم خسته نمی لذّت

 مسّدر روز عاشورا الم حدید را  فرمودند: اصحاب اباعبداهلل صادق عاشورا داشتیم که امام

در  [محبّ خدای متعال] .کردند خورد را احساس نمی شان میبدن  هایی که به اصالً درد تیغ 17؛نکردند

که ]چرا ؛خوب است این عالئم خیلی کند. میخود اصالً دشواری احساس ن مسیرِ طاعت محبوب

خودمان را بشناسیم و ببینیم چقدر  ها تفکی  کنیم؛ اها را از واقعیّتادّعتوانیم با استفاده از آنها[  می

 چقدر واقعیّت داریم.و مدّعی هستیم 

دشمن ا دشمنان او بوست دارد، با دوستان او دوست و کسی را د فرد وقتی  عالمت هفتم این است که

خدا را  دارد، دوستان  داریم. وقتی انسان خدا را دوست می]در دین[ برّی که است؛ همان تولّی و ت

ن  ُهمْ  اءُ ع ل ى اْلُكف اِر رُح م اءُ ِشد  ا   ؛دارد خدا را دشمن می  دوست و دشمنان  خدای  به دوستان نسبت 18:ق  ي ْ

ظت، شدّت و دشمنی عال، غلمت  دایطرف با دشمنان خ و از آن متعال محبّت، شفقت و عاطفه دارد 

 واقعی وجود نداشته است.دوستی و داشته نباشد، ادّعای دوستی عالمت در شخص اگر این  دارد.

انسان که  خوف و خشیت از محبوب است. این خیلی عجیب است ،عالمت  دوستی خدای عالمت هشتم

ها و[  ]منشأتواند  چرا؟ خوف می باشد؛خوف و خشیت هم از او داشته امّا  فردی را دوست داشته باشد،

                                            

، حویزی و عروسی 454، ص 2وجرائح، ج  خرائج  راوندى، الدین قطب ؛62، ص 43 جو  41، ص 54مجلسی، بحاراالنوار، ج . 19

 .534، ص 3نورالثقلين، ج  تفسير

 .21ی  ، آیهی فتح سوره. 14
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–فرماید:  میشعبانیه  معشوق است. در مناجات   از اِعراض خائف ،انسانوقت  دالئلی داشته باشد؛ ی 

قدر  کنید اینباور  هستند!  سانی که اَنیس این مناجاتک  حال به خوشا !خیلی قشنگ استاین مناجات 

تواند برای  نمی ،چیری را که خورده انسان  .ایدمن چشیدهخودِ شما بیشتر از  خوشمره و شیرین است!

مناجات این در یکی از نکاتی که  -د تعریف نکند که چقدر خوشمره است.دار شکسی که دوست

ُ هُ        ت ْجل ْلِني ِممَّْن   ر ْفت  ع ْنُه   ْجه ك  ف الگوید:  میهست، همین را  ْهُوهُ   ح ج  طوری دایا من خ 19:ع ْفِوك    ع نْ   س 

که معشوق از فرد رو برگرداند؛ این گویند. خوف از این می، اعراض این نشوم که از من رو برگردانی؛ به 

 !خدایا نکند مرا محجوب کنی ب است:خوف، خوف از حجا أخوف از خداست. دومین منش [منشأ]ی  

آرای تو را  مال دلقرار دهی که دیگر من ج میانگردانی؛ امّا حجاب و مانعی در  تو از من رو برنمی

بَلَد  که شخص را دور کنند؛ او را نَفی از اِبعاد است؛ یعنی ترس از این خوف ،سوم !محجوب شومو نبینم 

خوف  !قدر جلو بیایی؟ ه کسی گفته تو اینچ کمی برو عقب! !عقب بنشین !و تبعید کنند و بگویند برو

طرف را راه ندهد و از خودش دور  مجلس بنشین!جا نیست! برو تهِ  محبوب بگوید: جای تو ایناز اینکه 

 المَرید خوف، خوف از سَلبُ أرا از خود دور کند و براند. چهارمین منشاو ترسد که معشوق  کند. او می

ن بیش از ایمحبوب  جلو برود؛بیش از این اجازه ندهد او محبوب که است؛ یعنی خائف است از این

أ . و پنجمین منشهمین حدّی که تا حاال نشان داده محدود شود به او نشان ندهد؛ جمال خودش را به 

که ی که این شوق را خدا از من بگیرد؛ اشتیاقشوق است؛ یعنی خائف است از این  ، خوف از سلبخوف

 های خوف عاشق خدای متعال است. أاینها منش از من سلب شود. ،او دارم به 

یعنی چه؟  .از غیر محبوب است ،کردن محبّتمحبّت نسبت به خدای متعال، کتمان  نهمین عالمت

-زند و اعالم نمیداد نمی ییجا هر ،خدا دارد که به را راستی عاشق خداست، محبّتی  بهکه  کسی یعنی

                                            

 .214، ص 3طاووس، اقبال، ج  سيّدبنو  11، ص 11مجلسی، بحاراالنوار، ج . 11
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، غالباً مدّعیان زنند ها داد می که ادّعای محبّت خدا را سر کوچه افرادی کند. کند! این کار را نمی

کنند.  محبّان و عاشقان واقعی، محبّت و عشق را در وجود خودشان مخفی می هستند.  دروغین

که از عرفای بررگ است،  شیخ روزبهان بَقلی ،مؤلّف این کتابست؛ ا عَبهَرالعاشِقینحدیثش در کتاب 

ت م       ق     ع ش   م نْ : کرده است کهنقل  دانم سندش چیست. من نمی ؛نقل کردهاین حدیث را  ات     م ع فَّ  ك 

، با را کتمان کند و عفیف بماند و در اثر این عشق  عشق خود بعد ؛که عاشق شود کسی 21:ف  ُهو  ش ِهيدٌ 

مهم  عشق خیلی  محبّت و  کتمانِ  شهید از دنیا رفته است.: اً مات  ش ِهيد ،از دنیا برود و بمیرد این عشق،

این  من عاشق فالنیم؛که داد نرند   کوچهسر هر  عشق خود را مخفی نگه دارد؛که فرد بتواند این ؛است

 اختیار بازبان و  که شخص بهابراز کردن عشق مفاسدی دارد؛ اینعشق را در خودش مخفی نگه دارد. 

]ممکن است[ که یکی این ضررهایی دارد. ،د من عاشق فالنیمبرود و بگوی طرف طرف و آن خودش این

خطرناک است؛ چون ادّعا کردن  .رو از کار درآید سیاه عال او را در معرض امتحان بگذارد و اومت  خدای

ر ُكوا ا ْن ي  ُووُلوا آم ن  أ  فرمود: شود.[  ]امتحان میشخص مدّعی  یا مردم آ 21: ا    ُهْم ال يُ ْفت  ُنون  ح ِسب  الن اُس ا ْن يُ ت ْ

کنیم؟ نخیر!  نمیها را امتحان آنو  پذیریم ها مین آوردیم، ما از آنگفتند ما ایماکه  همینکنند  گمان می

ُِْلِهمْ ا الَّذِ    ل و ْد ف  ت  ن  نیست!  گونه این  یم.هم امتحان کردرا نها بودند آا افرادی که پیش از م 22: ين  ِمْن ق  

در معرض امتحان است و خطر  ،کسی که ادّعا کرد کند. شق و محبّت را خدا امتحان میمدّعی ع

العاشقین،  همه که مثل امام رو از کار درآید وجود دارد. سیاه کرده در آن امتحانان که خدای این

الل  ق ْد شاء  ا ْن ِانَّ  ق ِتياًل؛  ي راك    ْد شاء  ا نْ ِانَّ الل  ق  گوید:  به او می  که محبوب نیستند الحسین اباعبداهلل

                                            

 )با اندكی تفاوت( و 233، ص 21البالغه، ج  الحدید، شرح نهج ابی ؛ ابن211و  152، 23، 1بقلی، عبهرالعاشقين، صص  روزبهان. 21

 .)با اندكی تفاوت( 49ص النجاح،  منهاج حسين، محمّدبنبهایی، 

 .2ی  عنکبوت، آیهی  سوره. 21

 .3ی  ی عنکبوت، آیه سوره .22
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ودش ببیند و خاندان تو را هم ی در راه خ این تعلّق گرفته که تو را کشته  شیّت خدا بهم 23:اي راُهنَّ س ُاي

بگذارد و  اخالص  ی هستی خود را در طَبَق ای تردید و با شادمانی همه اسیر ببیند؛ و ایشان بدون ذرّه

باید شوند.  یرو م     آید، سیاه ی امتحان پیش می رصهع  وقتیکه بسا افراد  چه به معشوق خود هدیه کند!

را داریم، اوّالً خیلی ابراز نکنیم؛ چون خطر  حقّ  بّت حضرتی مح اگر ما هم داعیه خیلی مواظب بود!

 و درثانی ؛امتحانات وجود دارد موفّقیّت در  متر در پیش خواهد بود و نگرانی عد های سخت امتحان

تو هستم، ولو در خلوت  جان دوستت دارم، عاشق گوییم خدا یخدا م وقتی به  ؛مواظب خودمان باشیم

ناکرده  نکند خدای لذا خیلی مواظب باشیم! کند؛ و ن میامتحا زند؛ مح  میخدا  خرهبالگوییم،  می

معشوق به  ییجامثالً،  های معشوق مردود شویم! در امتحان طلبی شویم و طلبی و آسایش اسیر راحت

دوست داری، آبروی خودت را خرج کن! آسایش و دارایی خودت گوید: مرا دوست داری؟ اگر مرا  ما می 

یعنی ما نشنیدیم یا سرمان را  اندازیم سرمان را پایین می ،ا نهچقدر ما حاضریم؟ ی را خرج کن!

 های دین من دفاع کن! آبروی خودت را هرینه کن! از ارزشگوید:[  ]یا می ؟ویمر اندازیم پایین و می می

. البتّه دکنی یا نه؟ خیلی باید مواظب بو ببینم می ات مادّی زندگی خودت را هرینه کن!راحتی و امکان

که اسیر  آوری، به ما توفیق بده  های امتحان را پیش می خدایا وقتی عرصه :که از خدا باید مدد طلبید

ها نشویم و  ن از آسیبماندنِ خودما طلبی و در امان طلبی، آسایش طلبی، راحت خودخواهی، منفعت

 .ها هرینه کنیم در مسیر این امتحانرا چه داریم صادقانه آن

کاری   ها آوردن زبان بهاین دوم وجد است؛ یعنی گاهی اوقات ؛ اظهار عشق بود[ مضرّاتز ]ا این یکی

این است  برد. سوم سوزاند و از بین می می را ی کیانِ این فرد کشد و همه کند که محبّت شعله می می

خدا هم تو عاشق خدا هستی؛  ،بلهها آشکار شود. اصالً محبوب راضی نیست که سِرّش برای غریبهکه 

                                            

 . 64طاووس، لهوف، ص  سيّدبنو  365، ص 55مجلسی، بحاراالنوار، ج . 23
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و سَروسِرّ خصوصی و محرمانه هم دارید؛ امّا آن معشوق دوست ندارد که   رابطه ی  تو را دوست دارد؛

کار  تو این   هستید؛ راضی نیست و وقتی  ای خبردار شود که شما دوتا با هم عاشق و معشوق هر غریبه

 شود. اراضی و ناخرسند میشود؛ ن تو ناراحت می کنی؛ محبوبِ  کنی، سِرّ محبوب را افشا می را می

اختیار ظاهر  است که بی  حدّی ها شدّت عشق به البتّه بعضی وقت براین به اختیار نباید اظهار کرد.بنا

  شدن. شما وقتی طور طبیعی ظاهر شدن، یعنی به اختیار ظاهر کردن؛ امّا ظاهر ی باشود. اظهار یعن می

به روی که خودت را  وقت می لبت هست؛ امّا ی  خند بهلب ات باز است؛ اختیار چهره حالی، بیمثالً خوش

-بی  ،بیند میکه او را   کسی را دوست دارد، اما وقتی فرد خوشحال نشان دهی. اظهار بد است؛  روشی

هم کسی   است.بدیهی این  .بالی در او هستشود و اق خوشحال می شود؛ اش باز می اختیار حالت چهره

 ،خرج دهد نّعی بهکه بخواهد تصبدون اینو اختیار  بیآن عشق  ،عال عشق داردمت  خدای به که 

جایی که  ی ندارد؛ امّا منع ،چیری از انسان ظاهر شد اختیار  . اگر واقعاً بدوندارداو در وجود مظاهری 

 است. مذموم ،کند ه اظهار میگون و مدّعی اختیار فرد با

  خدا نسبت به محبّتِ را تمام کنم. خدا  عبد نسبت به ی دیگر هم بگویم و بحث محبّتِ تهدو نک یکی

 گویم.برایتان ب ،روز دیگری اگر خدا روزی کرد جداگانهباید عبد هم بحث دیگری است که 

 دوستراستی  بهشود؛ یعنی وقتی انسان کسی را  محبّت او جمع نمی دوست با کمالِ  معصیتِ  نکته اوّل:

آن  .کند سرپیچی نمیاو در برابر خواست و فرمان  کند؛ او عصیان و سرکشی نمی دارد، در برابر می

ْهت  ا      ه  ل  ااْلِ ت  ْلِصي است:  صادق منسوب به امام قریب به این مضمون است؛را یادتان است؛ دوبیتی 

  ه: باِل ق ِديعُ اْلِفل  ل ل ْمرُک  ِف ه ذا  !کنی؟ محبّت خدا می کنی، بعد هم تظاهر به  میرا عصیت خدا : م ُتْظِهُر ُحَّهُ 

: ط ْلت هُ اِدقًا ال   ان  ُحُّک   ل ْو ک .چیر بدیع و نوظهوری است این کار تو در بین کارها، ی  !جان تو سوگند

ْن اِ  ؛کردی داشتی، او را اطاعت می راستی خدا را دوست می گر محبّت تو صادقانه بود و بها نَّ اْلُمِببَّ ِلم 
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 بنابراین معصیت خود خواهد بود.  ست، مطیع محبوب دار کسی ا سی که محبّ و دوستک 24:ُمِطيعُ ُيِببُّ 

ممکن است  یعنی زد؛سا ی ناقص محبّت می سازد؛ البتّه با مرتبه ی کامل محبّت نمی خدا با مرتبه 

ممکن  از او ؛بند است نیم ارد ود  کمی آب قاطیهنوز  باشد؛عیار و صددرصد ن کسی هنوز تمام محبّت 

 ست.کامل از معصیت مُبرّا  ولی محبّند؛ برسر  است معصیتی

اگر ما طالب مقام  شتن.ندا  چیر را در عرض محبوب دوست یعنی هیچ ،توحید در دوستی :ی دوم نکته

توحید یعنی یکی را  !دله کن ی صددله، دل، ی  دله ای ی  گفت: شرطش این است. ،توحید هستیم

ی چیرهای  و همه ،سپردن ی  محبوب دل به آوردن، ی  قبله روی به داشتن، ست، یکی را دوخواستن

تعلّقات چیر، محبّت به م چون محبّت به ی   ،آری ول او و نه در عرض او دوست داشتن.دیگر را در ط

اولیای خدا را هم خدا،  تبع محبّت  به، وقتی انسان خدا را دوست داشت کند، چیر را ایجاب می آن 

 و خدا قرار دارد ها در طول محبّت یعنی این محبّت دارد؛ مخلوق خدا را هم دوست می دارد؛ میدوست 

 .آننه در عرض 

 ،تذکّری هم در بحثِ خوف بدهم؛ در عبادتی که صرفاً از سر محبّت باشد، یعنی قاطی آن خوف نباشد

ست که مثالً خدا جانمان ین ااناشی از کنند خوف فقط  ها فکر می بعضیالبتّه دالل وجود دارد. خطر اِ

ا در خدا در قیامت ما ر ،یا نه دبخت شویم؛در دنیا ب ما ندهد، را بگیرد، دستمان را خش  کند، رزق به 

که را چیرهایی  ی خوف است. ی نازله ولی مرتبه ست؛اها هم خوف آتش دوزخ بیندازد و بسوزاند. این

ای ه کنیم، فقط خوف از سختی از خوف صحبت میوقتی  !یادتان باشد ،خوف عاشقان گفتمی  درباره

محبوب، خوف از اِبعاد، خوف از حجاب، خوف از   خوف از اِعراض ؛های جهنّمی نیست دنیا یا عذاب

های عاشقان است. در  خوف هاها هم خوف است؛ منتها اینشوق و امثال این ید، خوف از سلب المر سلب
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 ]محبّ[ ،گفتمهمانطور که  که دد، خطر اِدالل وجود دارباش حبّعبادتی که خوف نباشد و فقط از سر 

خوف باشد، ممکن  رویسره از  که ی هم عبادتی  ،طرف کند. از آنخودش را برای محبوب لوس می

ای از خوف و محبّت  ؛ امّا عبادتی که آمیرهخطر بریدن فرد در اثر شدّت وحشت را ایجاد کنداست 

ْوفًابه تعبیر قرآن  ،باشد عبادت مطلوبی است؛ و کمال  ؛هم رجاو هم خوف در آن باشد  25؛ًلا  ط م   خ 

. رجیح نداشته باشدی  مثقال بر دیگری ت در او متوازن باشد؛ جاکسی است که خوف و ر عبادت برای

در مؤمنان دیگر  26هستند. رازتمجا در او هکه مؤمن کامل کسی است که خوف و ردر روایات داریم 

به ال  طاص در بعضی خوف بیشتر غلبه دارد که به .جایا خوف غلبه دارد یا ره مؤمن کامل نیستند، ک

غلبه خوف نها بیشتر ر آبافرادی هستند که ها  مناجاتی ،ی عرفان گویند. در حوزه می ها مناجاتیآنها 

. تندهس ها غلبه دارد، که خراباتی رَجاهم  ند. در بعضیطور حاالت و این  و گریه  بُکاء دارد و بیشتر اهل

 وجود دارد؛ منتهاهم  جافین رَدر خائالبته در وجودشان امید، خوشحالی و بهجت غلبه دارد. آنها 

قرار  جاالشّعاع ر تحتخوفشان  هم خوف هست؛ منتهاالشّعاع خوف است. در راجین  تحتآنها  جایر

به  نسبت در آنها غلبه دارد جارا باهم بسنجیم، افرادی که رگروه  گرفته است. اگر بخواهیم این دو

  س ُ  و تْ  سبقت دارد: بشغضِخدا بر  ن رحمت ارجح هستند؛ چو ،افرادی که خوف در آنها غلبه دارد

ُتهُ  ُ هُ   ر ْحم  از آنِ در او متوازن است؛ این  جاکامل کسی است که خوف و ر کاملِ  ؤمنم 27.غ ض 

شان غلبه  شان بر خوفو رجای شانرجای ی  مثقال خوفشان بر ،یر روایتتعب است که به معصومین

ارجح بدانیم، راجین رجحان  کند؛ امّا در غیر معصوم، اگر بخواهیم بین خائفین و راجین یکی را نمی
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الشّعاع رحمت  انسان تحتاینکه خدا بر غضبش سبقت دارد و در نتیجه  رحمت  کهایندلیل  به دارند؛

خوف وجودش را  های خودش الشّعاع کاستی تحت کهینافضل است از ا ،یردخدا در وادی رجا اوج بگ 

 شغال کند.اِ
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