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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

 

 (3ف  091 -0ف  091اهلل )ص  سلوک الی مبحث مسیر

راه راه محبّت، تفکّر، ، بیت اهلل از منظر اهل  مسیر سلوک الی االلباب، اولوحدیث  :ها واژه کلید

خودبینی، ، حکما، علما و صدّیقین عنیی ریاضتاهل روش ریاضت، عبادت، االلباب،  روش اولوبُر،  میان

های  ریاضات تکوینی، ریاضات تشریعی، ریاضتریاضات خداداد، ، سقوط حقّ الهی،عدم رعایت 

 .خودساخته

کتاب روی از  االلباب را با مقدّماتی ودیث اولی گذشته ح اهلل بودیم. جلسه در بحث مسیر سلوک الی

حدیث  ،االلباب حدیث اولی .کردو عرضه عنایت  را این حدیثخدا چه شد اصالً که خواندیم؛ این مصباح

عصمت و بیت  نظر مکتب اهلماهلل را از  مسیر سلوک الی هم که ؛بسیار مهمّ ؛بسیار مهمّی است

اهل ریاضت به تقابل گذاشته  های این روش را در مقابل روش هم کامالً تبیین کرده و طهارت

و  کنند با این راه سلوک می بیت اهل ؛است بیت کرده که این راه، راه اهل افاست و کامالً شفّ

تالش  خود با تالش، مجاهدت و ریاضت خاصّهر یک یقین که حکما، علما و صدّاز [ ]اعمّدیگران 

اکثریّت آنها ناکام و رسند و به تعالی ب کنندرشد که  شوند میموفّق از آنها گروه اندکی کنند،  می

َِلمِ ِذِ إِ : که فرمودند حضرتهم شود. علّت را  کارشان به انحطاط کشیده می ،جای تعالی مانند و به می
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ِاللِ يَ رِ  ِحقَّ ند، سختی ا هند، تقالّ کردا هچون ریاضت کشید کنند. حقّ الهی را رعایت نمی چون 1: َع

لذا اند؛  کنند که دستاوردهای تالش خودشان است که به این مراتب بلند رسیده گمان می ؛ندا هکشید

سقوط  ،جای اینکه رشد کنند بهو زند  زمین میبه غرور آنها را و این  گیرد نوعی غرور آنها را می

یعنی حکمایی که با ریاضت به حکمت  ،اینها : عُِفَِالِيُ رِ ُِفُلِوَِيَِيسِ الَّذِ ِثَ ُرُهمُِكِ أَِکنند. حضرت فرمودند:  می

ی  که با خشوع و طول عبادت به مرتبهقینی ند و صدّیا هیی که با زحمت به علم رسیدند، علماا هرسید

ند، دستاوردها را به ا هکرد ییتقالّ خاطر اینکه به .در تعالیِ واقعی ناموفّقندشان یبسیارند، ا هصدق رسید

ت حضرت فاعلیّ بینند؛ ت خودشان را میفاعلیّبینند؛  خودشان را می یتقالّ ؛دهند نسبت می شانخود

خدا این توفیق  ؛کردت عنای ها را به ماگویند خدا این کنند. نمی بینند و حقّ الهی را انکار می را نمی حقّ

و  ؛رسیدیم وگویند خودمان زحمت کشیدیم  می ؛خدا این مقامات معنوی را نصیب ما کرد ؛را به ما داد

 کند.  آنها را از خدابینی محروم می ،خودبینیاین درنتیجه، 

 سبکی ،االلباب االلباب معروف شد. حدیث اولی شده در حدیث، به روش اولی روش تعیین ،حال ایّ علی

امروز  ؛حدیث را خواندیماین ی قبل  معرّفی کرد. جلسهدر سلوک ها  کامالً مشخّص از سایر سبک

 د.نباش ی قبلی مکمّل جمله خوانیم که میهم  (استرا )دو جمله  ی ناظر بر همین حدیثجمالت

  بُر است. بشر چقدر عبادت خدا کند تا به محبّت خدا برسد؟ االلباب راه میان واولحدیث 

وقتی هم دارای محبّت خدا شد،  گوید عبد تا فکر کرد، دارای محبّت خدا شد. این حدیث می

 (13:10) .کارش روی غلتک افتاد و مراتب کمال را یکی پس از دیگری طی کرد

به محبّت خدا چون با عبادت هم انسان بشر چقدر عبادت خدا کند تا به محبّت خدا برسد؟ 

این  .نیست یاطمینان هم در آنتازه داند چقدر باید عبادت کند تا بلکه برسد و  خدا می منتها رسد؛ می

نَِّإ ِِحدیث این بود: ؛چون یادتان هست گوید عبد تا فکر کرد، دارای محبّت خدا شد. حدیث می

                                            

 .306، ص 63االنوار، ج  بحارمجلسی،  .1
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ِالَّذِ ِیُاولِ  ِب الِ ِينَِاالَل باب  ُلوا َِور ثَُِحت ِ َِرةِ ف كِ َعم  نِ ي ِم  ِاللِ وا ُِحبَّ کسانی  ،االلباب، صاحبان خردهای ناب اولو :ُه

ُلواِب الِ  هستند که تفکّر این از  و ی عملی کردند رشان استفادهفکّتاز  ؛ر انداختندکا بهفکرشان را  :َرةِ ف كِ َعم 

خدا با من چه  ببیند ،کند وقتی انسان فکر گفتیم کار انداختن فکر، محبّت خدا را به ارث بردند.  و به

گوید عبد تا فکر  این حدیث می دل به خدا نبازد.دیگر عاشق خدا نشود؛ کار کرده، محال است 

وقتی هم دارای محبّت خدا شد، کارش روی غلتک افتاد و کرد، دارای محبّت خدا شد. 

ده منزلی که در آن کارش روی دور افتاد و یعنی  .کمال را یکی پس از دیگری طی کردمراتب 

بود که فکرش را  اش همان تفکّر اوّلیه ،. اگر هنری داشتیک طی کرد به یک ،ودااللباب ب وحدیث اول

ی  دیدهبا توجّه کند، کمی اگر  .اولیای خدا چه کسانی هستند ،کیستدازد و ببیند خدا بینکار  بهکمی 

اولیای خدا  نبازد؛ محال است دل بهمحال است دل به خدا  ؛به فعل و صنع الهی نگاه کند اش اندیشه

گیرد و از  ین دل سرعت میسوی ا لطف به ،شود نسپارد. وقتی محبّت در قلبش آمد، قلبش نورانی می

 :شود سخن گشوده میزبانش به  ،بعد با حکمتشود.  ها و فوایدی نصیبش می بهره ؛شود د میاهل فوای

با  در قدرت و ،وقتی به اینجا رسید .شود هوشیاری و تیزهوشی می و صاحب فطانت، ؛مِبالحكَمةتكلِ 

 و ظهورقدرت الهی در او تجلّی  ؛قدرت شخصی و نفسانیش نیستدیگر  کند؛ اهلل عمل می قدرت

یا وجود خودش   ی عالم هستی مراتب هفتگانه ؛کند معرفت پیدا می سبعه قباطابه  کند. بعد نسبت می

یعنی  ش،شهوت و محبّتو  ؛گردد در فکر و ذکرش متحوّل می ،با لطف و حکمت و بیانو شناسد  را می

منزل آن و به  ؛کند سوق پیدا می شسمت خالق هر دو به ،های باطنیش تمایالت ظاهری و گرایش

خود  به خود ،ر که کردفکدر واقع، کند.  را در قلبش بالمعاینه دیدار می رسد و پروردگار خود کبری می

ِق َِی دهم که  تا مرتبهده مرتبه این تمام و افتد  روی غلتک می ؛افتد راه می ِفي ِرَبَُّه  ،است ب هِ لِ َفعاَيَن

ِع باَدةِ ِم نِ ِأف َضلُِِساَعةِ َرُةِف كِ اینکه فرمودند:  ؛بُر و کوتاه است راه میان]تفکّر[ پس  .شود خود طی می به خود



 

 4 

یک لحظه اندیشیدن از عبادت یک سال، شصت سال، هفتاد سال  :4َسَنةِ ِع ينَسبِ یا  3َنةِ يَنِسَِتِ سِ یا  2َنةِ سَِ

یا یک سال، شصت سال الزم باشد انسان ممکن است  چون ؛استعلّت همین به ، ستارزشمندتر ا

در یک  ،انداخت کار  فکر را به در حالی که وقتی تا بلکه به محبّت برسد؛ [عبادت کند]هفتاد سال 

چشم عقلش  دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم.گفت:  بازد. لحظه اندیشیدن به خدا دل می

به راه  این نسبت پس ببیند، محال است دل نبازد. جمال را آنکسی اگر  .نگاه بیندازدیک و را باز کند 

 بُر است. میانراه  ،ریاضتاهل 

 َسَنُهِ فرموده است:اللباب شدن را قرآن بیان راه اولوا َلِفَ َيتَّب ُعوَنَِاح  ُعوَنِال َقو  َتم  ِع باد ؛ِالَّذ يَنَِيس  فَ َبش ر 

َل بابِ ُِِهمِ ُِِأول ئ َكِالَّذ يَنَِهداُهُمِاللَُّهَِوُِأول ئ كَِ به آن بندگان من که به قول  ،یعنی ای حبیب من5ِ؛ُِأوُلواِاْل 

ترین آنها را  های خوب است( و بهترین و قشنگ دهند )مقصود از قول، حرف گوش می

کنند، بشارت بده که آنها همان کسانی هستند که خدا  انتخاب و قبول و پیروی می

شود و  هدایتشان کرده است و آنها همان اولوااللبابند. از این راه عقل انسان بزرگ می

 (13:31) .کند اولوااللباب عمل می وقت به حدیث گردد. و آن اولوااللباب می

اندازند و به  کار می ن صاحبان خرد ناب بشویم که فکرشان را بهباب بشویم؛ آلاولواال خواهیم حاال می

ِع بادِ  راه اولوااللباب شدن را قرآن بیان فرموده است: .رسند محبّت خدا می َتم عُِِ؛فَ َبش ر  وَنِالَّذ يَنَِيس 
                                            

ِدر منابع ما حدیث چنین است: . 2 ، صادق و منسوب به امام 623، ص 36مجلسی، بحاراالنوار، ج ِ:ع باَدة َِسَنةِ تَ َفکُُّرِساَعة َِخيٌرِم ن 

 .113الشریعة، ص  مصباح

َِسَنةِ در منابع ما حدیث چنین است: . 3 ت يَن ِس  ِع باَدة  ِم ن  َِخيٌر ِساَعة  مجلسی،  ؛090الفصاحه، ص  نهج ،پایندهِ:تَ َفکُُّر

 .296، ص 33االنوار، ج  و مجلسی، بحار 202، ص 9الرسول، ج  آل اخبار شرح فی العقول ةآمر

َِسَنةِ در منابع ما حدیث چنین است: . 4 َِسب ع ين ِع باَدة  ِم ن  َِخيٌر ِساَعة   ،شیرازی مدنی کبیرِ:تَ َفکُُّر

 .202 ، ص1 الهدی، ج ائمة لشیعة تبریزی، هدایا و مجذوب 620، ص 6 اجدین، جالسّ سیّد صحیفة شرح فی لکینالسا ریاض

 .16و12های  زمر، آیه ی سوره .5



 

 5 

َلِ َسَنُهُِأولِ فَ َيتَّب ُعوَنِاَِال َقو  َل بابِ ُِأوُلواُِِهمِ ِِئ كَِئ َكِالَّذ يَنَِهداُهُمِاللَُّهَِوُِأولِ ح  یعنی ای حبیب من، به آن بندگان ؛ِِاْل 

لَِ :دهند من که به قول گوش می ُعوَنِال َقو  َتم  َسَنهُِفَ َيتَّب ُعوَنِاَِِ؛َيس  بشارت ] ،کنند ت میتبعیّو از بهترینش  :ح 

ِاَِ :اینکه فرمود .[بده َسَنهُِفَ َيتَّب ُعوَن قول  ،دهند هایی که اینها گوش می ی قول یعنی چه؟ یعنی همه ،ح 

انسان پس این آیه به این معنا نیست که  کنند. ها از احسن تبعیّت می در بین این حسنو  ؛حَسَن است

گوش دهد؛ بگوید قرآن گفته است باید به همه چیز گوش داد؛ خیر!  رطب و یابسیهر به هر یاوه و 

َسَنهُِيَ تَّب ُعوَنِاَِگوید  میاینکه  !کجا قرآن گفته به همه چیز گوش بده؟ هایی  این قولدهد که  نشان می ،ح 

بهترین را تشخیص باید  ،یعنی در بین این خوبها ،ها در بین این حسن ؛همه حسن هستند ،که گفته

)مقصود از دهند  یعنی ای حبیب من، به آن بندگان من که به قول گوش می تبعیّت کرد.داد و 

ترین آنها را انتخاب و قبول و پیروی  ترین و قشنگهای خوب است( و به قول، حرف

ان کنند، بشارت بده که آنها همان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده است و آنها هم می

وقت به حدیث  و آن .گردد شود و اولوااللباب می عقل انسان بزرگ می االلبابند. از این راهاولو

گردد؟ از  شود و از اولوااللباب می عقل انسان بزرگ می یراهچه از بنابراین، ؛ کند اللباب عمل میاولوا

وقتی بهترین قول را پیدا کرد و  .های خوب و تبعیّت کردن از بهترین آنها گوش سپردن به حرفراه 

آورد و مسیر صعود معنویش  ت خدا درمیحاال با فکرش سر از محبّو  ،حاال شد اولوااللباب ،ردتبعیّت ک

منتها  ؛انسان به حرفهای خوب گوش کند :باب شدن هم پیدا شدلپس راه اولواال کند. را آغاز می

هر  ؛...، خوبتر و خوبتر، خوبتر دائم، باشدانسان همیشه دنبال خوبتر وقتی همیشه دنبال خوبتر باشد. 

ن هم هست. همیشه دنبال آولی حواسش دنبال خوبتر از  ؛بیند خوب است می ،شنود چیزی را می

داند سر از  خدا میو  رود میهمینطور  ،خوبتر، خوبتر، خوبتر مدام ؛رود میباال پلّه  به خوبتر است؛ پلّه

 شود اولوااللباب. می ؛آورد کجا درمی

  مان بیندازیم بغل پدران حقیقیدر توانیم خودمان را  میاز آنها دو راه وجود دارد که: 

 .و دیگری راه محبّت است یکی راه طاعات و عبادات
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 در  بُر.های میان های شوسه و آسفالته و دیگری راه یکی راه :دو نوع راه وجود دارد

شوند. در  کنند و کشته می های شوسه و آسفالته هم گاهی اوقات اشخاص تصادف می راه

تر به  بر گرچه خطرناک است، ولی خیلی سریع بر هم خطر مردن هست. راه میان های میان راه

 (11:31) .رسد مقصد می

ستان این دابُر.  ای میانه های شوسه و آسفالته و دیگری راه دو نوع راه وجود دارد: یکی راه

عارف بسیار  علیه تعالی اهلل رضوان جالب است. آخوند مالّحسینقلی همدانی عبارت را برایتان بگویم؛

شاید چهارصد ولیّ  .در محضرش عارفان بسیار زیادی پرورش یافتند کهاست کسی  ؛القدری است  عظیم

شاگرد  !مالّحسینقلی همدانیالقدر است مرحوم  خیلی عظیم خدا در محضر ایشان تربیت شدند.

ی موجود عجیب ؛ ای بوده اعجوبهشوشتری  یّدعلیساهلل  آیتاست که  بودهشوشتری  یّدعلیساهلل  آیت

 قلیحسینآخوند مالّ است. فداه ارواحنا القدر و از نخبگان تاریخ غیبت امام عصر عظیمخیلی  ؛است بوده

جوادآقا میرزااهلل  آیتیکی از آنها مرحوم  ند؛ی هستعارفان بزرگ ،همدانی دو شاگرد دارد که هر دو

موجودی  است! القدر خیلی عظیم عظیمی است؛خیلی شخصیّت  است که علیه تعالی اهلل رضوان ملکی تبریزی

های ایشان را دیده  بعضی دوستان شاید کتاب توان فهمید. هایشان هم می از کتاب !ستا یکپارچه نور

اصالً  اش نور است؛ همه های ایشان کتاب .ةاسرارالصال و المراقباتکتاب  ی لقاءاهلل، رساله ؛باشند

دهد. ایشان انسانی قدسی و  های ایشان به انسان خیلی نورانیّت می آتشفشان نور است. خواندن کتاب

اواخر عمر در ود. حقیقتش جای دیگری ب ؛کرد ای از وجودش در این عالم عبور می ملکوتی بودند. سایه

در قبرستان شیخان قم جا هم از دنیا رفتند و  کردند. همان در قم زندگی می ،از نجف که برگشتند

 قبر ایشاندانند که  هستند، می ی باطن آنهایی که اهل دیده .مدفونند. قبرشان هم آتشفشان نور است

ایشان از نظر روحیات و سبک  !است القدر خیلی جلیل !القدر است ایشان خیلی عظیم چه خبر است.

حالتهای عجیب و و های طوالنی  گریه ،های عجیب داری  زنده و شب ءاهل خوف، بکا انسانی سلوکی،

آخوند مقامند.  یک عارف بزرگ و عالی ؛شود های ایشان هم این کامالً دیده می در کتاب هستند. غریب
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هستند. آن  القدر عظیم یانهر دوی اینها هم مجتهد ؛داردهم قلی همدانی شاگرد دیگری حسینمالّ

شخصیت  !کوهی است ،او هم در عرفان است.بهاری همدانی  شیخ محمّداهلل  آیتمرحوم  شاگرد دیگر،

کنم  توصیه می شده است. چاپ المتّقینتذکرةنام  به های ایشان ها و نامه یک سری نوشته !عظیمی است

بهاری اهل  شیخ محمّداهلل  آیت های ارزشمندی است. ؛ خیلی کتابرا بخوانند ها عزیزان این کتاب

 ،با اینکه هر دو ؛روحیات این دو شاگرد کامالً متفاوت است]لذا[ رور و بهجت است. جذبه، وجد، سُ

های سنگین و دیگری اهل جذبه، محبّت، عشق و  یکی اهل خوف، بکاء و ریاضت شاگرد یک استادند؛

 صفاست.

و از ایشان  ماندند تبریزی می جوادآقا ملکیمیرزااهلل  آیتپیش چند وقتی که بودند یک سری طلبه  

بهاری  شیخ محمّداهلل  آیتپیش  ،بهار همدانبه از پیش ایشان  ،بعد از چند وقتکردند و  استفاده می

جوادآقا میرزااهلل  آیتپیش  نها استفاده کنند.آاز هر دوی خواستند  می بردند. از او بهره می ورفتند  می

 اهلل آیتهمدان پیش به و شان؛ گرفت میهای طوالنی  و گریهحالت خوف  ،آمدند ملکی تبریزی که می

خندد و  گوید و می میو خواند  حافظ میو دیدند ایشان نشسته  رفتند، می میکه بهاری  شیخ محمّد

اهلل  آیتخود ها از  طلبهاین بار  یک .شد هایشان ترک می ها و ریاضت گریهآنجا و  حالِ خوشی دارد؛

 ءبکا و گریه ،آییم میآقا داستان چیست؟ ما پیش شما گفتند:  ؛وادآقا ملکی تبریزی سؤال کردندمیرزاج

زند و برای خودش  بشکن می ،نشستهرویم،  پیش ایشان میها؛  این حرفو  داری شب زندهریاضت و و 

هر دوی این البته گفتم؛ - ست.ا شخندد و در حال خوش خود می ،گوید می ،کند عشق می

توضیح برای اینها جوادآقا ملکی تبریزی میرزا اهلل آیت -هستند یالقدر عظیم انفقیه ،ها شخصیّت

دو نوع  .گوید ها می طلبهآن گویم توضیح ایشان است که برای  میدارم همین عبارتی که  ؛دهند می

شما راه وجود دارد. فرض کنید نوع دو  ،توحید شهر یعنی سوی آن مقصد، هبیعنی  ؛راه وجود دارد

ای شوسه یا  یکی جادّه ؛ود دارددو راه وج .خواهید از تهران به یکی از شهرهای شمالی ایران بروید می

دانید کجا پیچ و کجا  یم شما دقیقاً ای است که ی تعریف شده جادّه است؛ ه که کشیده شدهآسفالت

توانید به آن شهر شمالی  از این طریق می .باقی مانده استراه اید و چقدر  چقدر راه آمده گردنه است؛
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باالی کوه و از آن بروید  ؛به کوه که بزنیداین است  . آن چیست؟راه دیگری هم وجود داردامّا  ؛برسید

تر است. در هر دوی این مسیرها  خیلی کوتاهراه سرازیر شوید و به آن شهر برسید. قطعاً این  طرف

 افتد؛ ماشین در درّه اتّفاق می تصادف !افتد؟ کم تصادف اتّفاق میی آسفالته  خطر وجود دارد. در جاده

؛ خطر ستاز کوه ه خطر پرت شدن ،رود کسی هم که از کوه می کن است.چیز ممشود؛ همه  پرت می

 ؛خطر نیست بی ،یک از این دو راه هیچ یعنی ؛به او حمله کند... این خطرها هستگرگ وسط راه اینکه 

امّا فرد را  چه خطرناک است، بُر گر راه میان ولی مردن وجود دارد؛کشته شدن و خطر  ،در هر دو راه

های شوسه و آسفالته هم گاهی اوقات اشخاص تصادف  در راه رساند. نتیجه میتر به  سریع

بر گرچه  بر هم خطر مردن هست. راه میان های میان شوند. در راه کنند و کشته می می

 .رسد تر به مقصد می خطرناک است، ولی خیلی سریع

 راه ؛است بُر محمّد بهاری راه میانشیخ  اهلل آیت: راه میرزاجوادآقا ملکی تبریزی فرمود اهلل بعد آیت

به یک ها به یک نقطه و  ی آسفالته و شوسه است. هر دوی این راه جاده ،راه من است.جذبه و محبّت 

او از آن راه رفته بُر است.  میانو تر  سریعراه شیخ محمّد بهاری  اهلل آیتراه  ؛ منتهاشوند شهر ختم می

ست، و دیگری راه و ریاضات و امثال اینها عبادات و طاعات پس دو مسیر وجود دارد؛ یکی راهاست. 

 .محبّت

 و  داری، ذکر، دعا، ریاضات و صبر که از پیغمبر های عبادات، روزه، شب زنده راه

بعضی اصحاب به  ند.ا های شوسه و آسفالته اینها راه سیده است هم راه خداست.ر ائمّه

این بود که  اصرار زیادی کردند که چه کنیم زودتر به مقصد برسیم؟ و ائمّه پیامبر

 ،را دوست بدارد کس علی و حسین بر را نشان داد و فرمود: هر راه میان پیامبر

را دوست بدارد، معصیت به او ضرر  کس علی فرمود: هر رسد. زودتر به مقصد می

نمناک شود و حتّی کسی که اش به اشک  مژه و کسی که در مصیبت حسین رساند. نمی
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بنشیند و خودش را  بدون اینکه اشکش جاری شود، با ادب در مجلس عزای حسین

 (00:01) .بر است راه محبّت راه میانشود.  کنندگان نماید، بهشت بر او واجب می شبیه گریه

 

و  داری، ذکر، دعا، ریاضات و صبر که از پیغمبر های عبادات، روزه، شب زنده راه

هم خود  . اینها راراه ریاضات هم راه خداست یعنی ، راه خداست.رسیده است هم ائمّه

ند. بعضی اصحاب به ا های شوسه و آسفالته اینها راه ند.ا هبه ما یاد داد هئمّو ا پیغمبر

اینها را بلد  اصرار زیادی کردند که چه کنیم زودتر به مقصد برسیم؟ و ائمّه پیامبر

عبادات و  ،روزه بگیرند ،که مثالً باید نماز بخوانند یاد گرفتند هئمّو ا پیغمبراز  ؛شدند

ولی آمدند و گفتند  ؛اینها را یاد گرفتند ؛چنین و چنان مراقبات داشته باشند و ،ریاضات داشته باشند

 بر را نشان داد و اه میانر این بود که پیامبر خواهد زودتر به نتیجه برسیم. ما دلمان می

 .محبّتراه یعنی با  .رسد را دوست بدارد زودتر به مقصد می کس علی و حسین فرمود: هر

َِِعل یِ ُِِحبُِّ :رساند را دوست بدارد، معصیت به او ضرر نمی کس علی هر :فرمود ِاَب یِطال ب  اب ن 

َِمَعه شود و حتّی  اشک نمناک  اش به ژهم و کسی که در مصیبت حسین3ِاَِسي َئةٌَِحَسَنٌةِالَِتُضرُّ

بنشیند و  کسی که بدون اینکه اشکش جاری شود، با ادب در مجلس عزای حسین

                                            

 حلّی، علّامه و 96 ص ،1 ج الغمّة، کشف اربلی، ؛192 ص 6 ج مناقب، آشوب، شهر ابن ؛236 ص ،69 ج بحاراالنوار، مجلسی، .6

 .220 ص الیقین، کشف
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َِعَليِِیِ َمنَِبك شود: کنندگان نماید، بهشت بر او واجب می خودش را شبیه گریه ِأوِتَباكی  َأوِأَبكی 

2.الُحَسينَِوَجَبتَِلُهِالَجنَّة
  

دیگر آن کس اهل محبّت است،  این معنا نیست که هر بهاین جمله  .بر است راه محبّت راه میان

 لهأمس ،اند را خوانده سرّ حقّدوستانی که کتاب  .است جوردو منتها  ؛آورد جا نمی بهرا و طاعات عبادات 

برای اینکه  ،اند ولی چون دوستانی هم هستند که تازه به جمع ما ملحق شده ؛برایشان روشن است

خودش را وادار به روزه، نماز، نماز ، وقت فرد با زور یک .دهم این را توضیح می ،اشتباه متوجّه نشوند

وقت حال شما طوری  یکامّا  ت و مشقّت دارد.ریاض که این حالتِ ؛کند عبادات می و خواندن شب

وقت  زند. یک از درونت سر می ؛توستحالت طبیعی  ؛این است که نماز بخوانید آن شود که اقتضای می

دوست داری  ؛کنی نماز بخوانی هوس می وقت از درون ی از بیرون خودت را وادار کنی، یکخواه می

وقت فرد از بیرون خودش را با فشار وادار  این دو جور است. یک .ذکر بگویی دوست داری ؛روزه بگیری

دلش هوای این کارها  ،وقت فرد از درون یک ؛گذارند هر تعبیری میحاال اسمش را ریاضت یا  ؛کند می

نه اینکه به خودش  ؛حالت طبیعیش این استآید؛  برد؛ خوشش می کند؛ دوست دارد؛ لذّت می را می

شب نماز  ند،خوان مینماز هم آنها  .جوشد می شاناین رفتارها از دروناهل محبّت، تحمیل کند. 

ی اینها از  همه دارند؛ امّا راقبهم ،دارند ذکر و یاد خدا دارند، توجّه ، بیداری سحر دارند،خوانند می

حالتشان طوری آورند.  به خودشان فشار نمیزور  بهجوشد و برای این کارها از بیرون  درونشان می

 ست.ا بُر راه محبّت، راه میان ،حال ایّ علی جوشد. دقّت کردید؟ شان میشود که اینها از درون می

  ریاضت  الزم بود، پیغمبر و ائمّه. اگر ریاضت احتیاج ندارداین امّت به ریاضت

کشیدند؛ ولی این کار را نکردند و زندگی عادی داشتند و ازدواج کردند و خانواده  می

                                            

َِبك .2 َِاِِىِ َمن  نَّاَِلُهَِعَلىِاللِ ِىِ اَب كو  َضم  داًِ ِواح  َرُهَِوَِلو  َِغي   ِِال َجنََّةَِوَِمن  َِلُهِال ُبكَلم  ِ .13 ص مثیراالحزان، نماحلّی، ابن :فَ َلُهِال َجنَّةِِىِ ُءِفَ َتباكايَ َتَاتَّ َمن 

فَ َبك ع راًِ ِتَباكِىِ اَن َشَدِف یِال ُحَسي ن ِش  َِاِِِىِ َاو   .231 ص ،6 ج ،ةاالم هدایة عاملی، حرّ :فَ َلُهِال َجنَّةُِِىِ اَب كو 
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ی کار  ریاضت کشیدن خوب نیست. مثل آدم برو بین مردم، به بازار و عرصه تشکیل دادند.

تی اگر خواستی، وارد شو و کار کن، منتها با مردم خوب رفتار کن. شب هم که به خانه برگش

اعمال مستحبّی انجام بده. فرمان خدا را بردن و مطابق رضای خدا زندگی کردن، ریاضت 

شارع  و شاگردت را هم به ریاضت وادار مکن.بزرگی است. روی این ریاضت، ریاضت نکش 

فرموده است وقتی گوسفند را ذبح کردید، دست و پایش را آزاد بگذارید تا دست و پا بزند 

 ستن دست و پایش روی ریاضت ذبح شدن، ریاضت به او ندهید.و با ب

دهد؛ ولی بعد از آن با  کشند، از این راه چند مکاشفه برایشان رخ می کسانی که ریاضت می

ای هستند که  عالوه بر آن، در رابطه با دنیا و معاصی مثل گربه کنند. مردم بدخلقی می

زند و ماهی را از  لکن یکباره جست مینشیند؛  قشنگ و مؤدب و آرام کنار حوض آب می

 (10:22) گیرد. داخل حوض می

زور به  و به تلخی فرد بااینکه  ؛به همین معنی که گفتمریاضت  احتیاج ندارد.این امّت به ریاضت 

کشیدند، ولی  ریاضت می و ائمّه اگر ریاضت الزم بود، پیغمبر خودش فشار بیاورد.

تارک دنیا  عادی داشتند و ازدواج کردند و خانواده تشکیل دادند.این کار را نکردند و زندگی 

خانواده  اج نکنند؛وازد ؛رندی زندگی ببُ از همه ؛بروند ای راهب نشدند که به دیر و صومعه ؛نشدند

نبود  طور این .ارتباطات خود را قطع کنند از همه ببرند و ؛کار و شغل نداشته باشند ؛تشکیل ندهند

خود  ،اگر ریاضت الزم بود .خودشان را اذیّت کنند ؛زندانی کنند جایی که بروند خودشان را

  .ولی نکردند ؛کردند این کار را می همّئو ا پیغمبر

ی کار وارد شو و کار  به بازار و عرصه خوب نیست. مثل آدم برو بین مردم. ریاضت کشیدن

با مردم خوب رفتار کن. شب هم که به خانه برگشتی، اگر خواستی، اعمال  منتها کن؛

خدا زندگی کردن، ریاضت بزرگی مستحبّی انجام بده. فرمان خدا را بردن و مطابق رضای 

 ؛همین را انجام بده ،که برایت مقرّر شده تهمین ریاض .روی این ریاضت، ریاضت نکش است.
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فرمان خدا را اطاعت  ،ات داشته باشی مدی برای خانوادهبتوانی درآ بروی، دنبال کار و کسبکه  همین

اعمال و عبادات  ،کند بعد هم در آن حدّی که دلت هوا می ،سن سلوک داشته باشیبا مردم حُ ،کنی

  به خودت ریاضت مضاعف تحمیل نکن. ،دیگر روی این .بدهیمستحبّی را هم انجام 

کسی را پیدا یعنی اگر ؛ ا هم به ریاضت وادار مکنو شاگردت رروی این ریاضت، ریاضت نکش 

 ریاضت نکش. در وادیهم ی خدا را  ایش کنی، آن بندهخواهی با معنویّت و راه دین آشن کردی و می

شارع فرموده است وقتی گوسفند را ذبح کردید، دست و پایش را آزاد بگذارید تا دست و 

طور که  همان شدن، ریاضت به او ندهید.پا بزند و با بستن دست و پایش روی ریاضت ذبح 

دست و پایش را  ؛باید ولش کند که دست و پا بزند ،برد انسان سر گوسفند را میوقتی  ،دانید می

نفس هم  ی؟دهبخواهی ببندی؟ دو ریاضت به او  دست و پایش را هم می ،سرش را که بریدی .نبندد

 طور است. همین

چند مکاشفه  ،از این راه !ببینید خطر اهل ریاضت چیستحاال  کشند، کسانی که ریاضت می

را که گفت برو داستان آن  کنند. ولی بعد از آن با مردم بدخلقی می دهد؛ برایشان رخ می

هم قرار گذاشته بود ماست نخورد. خیلی  ؛کشید طرف ریاضت می ؟یادتان هست ماستت را بخور

با  ،رسید کس می خورد. به هر میماست ن وآورد  ار میفشهم به خودش  ؛هوس ماست کرده بود

به او برخورد کرد و گفت: عزیزم برو ماستت  انسان اهل باطن و اهل دلیبعد رد. ک بدخلقی برخورد می

 شانفشارهایی که به خود خاطر ه. اهل ریاضت باست گونه اینکنی؟  چرا مردم را اذیت می !را بخور

  ضرر ریاضت.یک این  شوند. میرو  هبور تحمّلی خم و کماخم و تبا خلقی،  آورند، با مردم با کج می

ؤدب و آرام کنار م ای هستند که قشنگ و معاصی مثل گربهبا دنیا و  ، در رابطهعالوه بر آن

که  ؛را یادتان است ی عبید زاکانی داستان موش و گربه خیلی مؤدّب و مرتّب! نشیند؛ حوض آب می

دست از پا خطا  ،نشیند طور مؤدّب می این ،ها کنار معصیت ،دنیاکنار  .ها مؤدّب شده بودند چقدر گربه

زند و ماهی را از داخل حوض  لکن یکباره جست می ؛کند خیلی خودش را کنترل می ،کند نمی
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در  درونش مؤدّب نیست؛ ؛آورد میفشار به خودش دارد از بیرون  ؟ چون اوکنید دقّت می گیرد. می

و  رود میدر شاز دست کنترلاین یک وقتی لذا  ادب وجود ندارد.در درونش  ورزد؛ بیرون تأدّب می

 .دطور هستن گیرد. اهل ریاضت این ماهی را میزند و  جست می

 های خودساخته که  سوی ریاضت های خداداد که معجزه است به اهل ریاضت از ریاضت

 با اخالق ی زندگیت راستی در پی ریاضت هستی، در عرصه اگر به کنند. سِحر است فرار می

نه اینکه مشکالتی که خداوند برای رشد دادن تو برایت  ،شایسته و رفتار پسندیده عمل کن

 (11:09) .های تصنّعی بر خود تحمیل کنی ای سختی رها کنی و در گوشهرا آفریده است 

های خودساخته که سِحر  سوی ریاضت های خداداد که معجزه است به اهل ریاضت از ریاضت

داد داریم  یک سری ریاضت خدا صنعت خلق سحر است. ؛کار خدا معجزه است کنند. است فرار می

ریاضات تکوینی . ریاضات تشریعییک سری ریاضات تکوینی و یک سری  :دو دسته استخود  که

 ،کند فقیر میکند،  میفرد را مریض آورد؛  ست که خدا در زندگی پیش میهایی ا دشواریهمین 

کسی غیر از خدا  هیچدست ست. اخدا پیش آورده  اینها را .آید پیش میمشکالتی در زندگی فرد 

دست  به ها ها، مشکالت و مصیبت تمام این سختی ای نیست. کارهکسی در عالم ]چون[  ؛نیست

 ؛خدا اینها را پیش آورده است .ای نیست کند. غیر خدا کسی کاره میدارد خدا  ،جاری شود کسهر

که فالن فالن شده مال من را خورد؛ فالن به خلق؛ حواست را بدهی  هودهای نیستند که بی خلق کاره

خدا کرده است.  خودِ بینی می ،باز کنی ت راچشماگر  .اینها تخیّالت است .کردرا اذیّت  فالن شده من

 ای نیست. گفت: کارهکسی غیر خدا 

 نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند  گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم
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 در بحث قبلی اشاره کردم که دهد.بخواهد رشدت  می ؛دهد به تو میدارد است که خدا  اینها ریاضت

نََِِلَقدِ رشد ما مستلزم تحمّل دشواری است.  است که ما را رشد ها  تحمّل دشواری 6.َكَبدِ ِِیساَنِفِ نِ اِاال ِ َخَلق 

خدا در زندگی برای ما پیش هایی است که  در قالب دشواریها  یک سری از این دشواری دهد. می

آورد.  پیش میدشواری در زندگی ما  ،دقیقاً متناسب با نیاز روح مای کافی و  خدا به اندازه .آورد می

 ؛همین احکام شرع است؛ به ما داده  دستورالعمل یک سری هم .الزم نیست چیزی به آن اضافه کنیم

ت ریاض ،همین احکام شریعت 9.سِ الن َّفِ ِةُِياضَِيَعُةِرِ اَلشَّرِ فرمودند:  امیرالمؤمنینهای تشریعی[.  ]ریاضت

کن، روابطت را  مراعاترا حجاب  مال حرام نخور،گفته روزه بگیر، گفته نماز بخوان،  گفته ست.انفس 

 است. کردهاینها احکام شرع است که خدای متعال مقرّر  .امثال اینهابا نامحرم کنترل کن و 

چه این و آورد  ما پیش میهایی که در زندگی  سختیآن چه  خداداد است؛های  اینها ریاضت 

روند  میکنند و  های خداداد را ول می ریاضتاین ؛ امّا بعضی از اشخاص دهد دستوراتی که به ما می

ت او را اذیّ در زندگی گذاشته کهسازند. مثالً خدا بچّه یا همسر ناسازگاری برایش  خودشان ریاضت می

]وجود[ فرد مستلزم این ه دیده است. رشد برای او تهیّآن را خدا  ه نبوده؛ک تصادفیاین  .کنند می

قبالً هم برایتان  است که کند. حدیثی از امام صادق ت میاست که او را اذیّشخصی همین 

 یا ؛بسا هر سه در زندگیش باشد چهاز یکی از این سه چیز خالی نیست و زندگی مؤمن  :ام خوانده

ی  همسایهیا  کند؛ ت میبندد و در خانه او را اذیّ ، در را میاستشخصی در زندگی خانوادگیش 

شود و  سبز می یا کسی سر راه کار و زندگی این شخصو کند  ت میآزاری دارد که او را اذیّ مردم

ی اینها را بسا هر سه تا در زندگیش دارد و چهمؤمن حداقل یکی از اینها را  ند:فرمود کند. تش میاذیّ

ی  سر قلّهبرود  کند،سه نجات پیدا  اینخاطر اینکه از دست  مؤمن بهاگر  :داشته باشد. بعد هم فرمودند

دارم و نه کار و   ی کوه همسایه سر قلهام هست، نه  گوید نه کسی در خانهب ،و تنها زندگی کندکوه 

                                            

 .3 ی بلد، آیه ی . سوره6

 .30المواعظ، ص  و الحکم و لیثی، عیون 62دررالکلم، ص  و آمدی، غررالحکم .9
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ت کند که او را اذیّ موجودی خلق می ،کوه  ی جا سر قلّه ت کند، خدا همانزندگی دارم که کسی مرا اذیّ

ها  این سختی ؟دقّت کردیدهاست.  تها و آزار و اذیّ چون رشد مؤمن در تحمّل این سختی چرا؟ 11.کند

از او و قرار داده  کسیخدا همسر ناسازگاری در زندگی فرض کنید حال، پیش آورده است. خدا را 

و شروع نشیند  میای  صومعه خانقاه یاکنج و  رود یکند و م ؛ خانه را ول میکند فرار می ین زندست ا

حر است؛ ریاضت خودساخته سِ ،کشی ی که تو داری میاین ریاضت !خب. ندیکش کند به ریاضت  می

این بود که  یاضت خودساخته. ریاضت توسراغ رآمدی از دست ریاضت خداداد فرار کردی و  .است

آن داستان را نقل  ؛یادتان استکردی.  رشد می ،کردی اگر او را تحمّل می .همسرت را تحمّل کنی

فالن فالن شده  ی کهسرش را بیرون آورد و گفت: مرد شزن ؛ی عارفی رفت شخصی درِ خانهکردم که 

یک مار سمّی هم بار او کرده و کنده و بیابان از شیری را گرفته و خار  که را دیدآن عارف بعد نیست. 

رسیدی؟ گفت:  از چه راهی به اینجاگفت: تعجّب کرد و زند.  و به شیر می ش استدست عنوان تازیانه به

ها هم  بعضی از زن !ریاضت خداداد ؟ت کردیددقّ همان زن را تحمّل کردم و به اینجا رسیدم.

 کند.  رسند؛ فرقی نمی میمعنوی  اتکنند و به مقام انشان را تحمّل میشوهر

که خدا در زندگی ما پیش است هایی  همین سختیکه یم داد دار خداریاضت  یک سری ،حال ایّ علی

روند خودشان را جایی  همین است که مثالً می ؛یک سری هم ریاضت خودساخته داریم .آورده است

اهل  پس .کنند خودشان را اذیّت می ،آورند فشار می ،دهند به خودشان سختی می ،کنند زندانی می

های خودساخته که سِحر است  سوی ریاضت است بههای خداداد که معجزه  ریاضت از ریاضت

شایسته و  ی زندگیت با اخالق راستی در پی ریاضت هستی، در عرصه گر بهاکنند.  فرار می

فقری اگر  !با همین همسر ناسازگارت خوب رفتار کن ،گویی اگر راست می .رفتار پسندیده عمل کن

، داری یی بیماری صابر باش! ،ش آوردهدر آن فقری که خدا پی خوب تحمّل کن!فقرت را  ،داری

                                            

 ص ،6 ج الوسائل، مستدرک نوری، محدّث و 231 ص ،33 ج بحاراالنوار، مجلسى، و ؛122 ص ،12 ج الشّیعة، وسائل عاملی، حرّ .11

360. 
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داشته  با خلق ارتباط قشنگو  ]را خوب تحویل بگیر[ پیش آوردهخدا  هرچه !تحمّل کن بیماریت را

رها کنی و در را که خداوند برای رشد دادن تو برایت آفریده است  نه اینکه مشکالتی !باش

های اهل ریاضت این است که از  ریاضتچون  های تصنّعی بر خود تحمیل کنی. ای سختی گوشه

روند و  میای  گوشهبه و  دنکن فرار می ،پیش آورده انطور طبیعی در زندگیش ههایی که خدا ب سختی

 این اشتباه بزرگی است. .ندنک ل مییتحمبه خود د و نساز هایی می سختیخودشان 

  خودش  آورد، پیش میهمین احکام ظاهریه در شرع و آنچه خداوند در زندگی برای فرد

جوری از  های خودساخته، یک خواهند با ریاضت اهل ریاضت می ریاضت این امّت است.

 (31:23) .های خداداد فرار کنند ریاضت

 ا؛ت این دوآورد،  همین احکام ظاهریه در شرع و آنچه خداوند در زندگی برای فرد پیش می

حجاب را مراعات کن، با نامحرم  ،زکات بده ،خمس بده ،روزه بگیر ،نماز بخوان: هیکی احکام ظاهریّ

آنچه دیگری، و ؛ است ما مقرّر شده رایکه ب احکام ظاهری شرع همین ،ی حرام نخور لقمه نگیر،ارتباط 

اینها  ؛آورد پیش می کند، مشکالتی  فقیر می ،کند می مریض :آورد پیش میبرای فرد در زندگی  وندخدا

خدا  ،قدر که احتیاج داشتیم آن ما به ریاضت نیاز داریم؛ منتها آری، .تخودش ریاضت این امّت اس

خواهند با  اهل ریاضت می قرار داده است. نمادر اختیار ،تشریعاًًچه تکویناً و چه خودش 

آن از دارد  ؟کنید دقّت می .های خداداد فرار کنند جوری از ریاضت های خودساخته، یک ریاضت

یاضت تو در این است که ر ؛ات برسی این است که به زن و بچّه تو تریاض .رود ریاضت خدادادش در می

 .کند نشینی می لّههچو  کشد هی هو میو  رود می به فالن خانقاه ؛کند ول می]ولی او[  ؛کنیبروی کار 

تو با این  .کند رود گدایی می می ،عوض اینکه کار کنداندازد و  میگردنش به بعد هم کشکول گدایی 

از  .هگذاشت خدا برایترا برای تو الزم بود  ریاضتی کهکنی.  داری از آن ریاضت خداداد فرار می ،کار

 را دواییمثل اینکه  کنی! رشد نمیکه طور  این ؟سازی و برای خودت ریاضت میروی  در مین آدست 
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اینکه اثر  .خوری ی خودت دوای دیگری می کنی و با سلیقه ول می ،که برای درمان بیماریت مفید است

 ؟دقّت کردید. اضافه نشودهم به تو اگر مریضی جدیدی  ؛شود مریضیت خوب نمی ؛کند نمی

 برند، مستحب است آزادش بگذارند که خوب دست و پا بزند؛  وقتی گوسفند را سر می

هایی که در طول عمرش برده یک طرف و این لذّت یک طرف. مؤمن هم در  ی لذّت چون همه

 (32:23) .کند زند و رشد می میزندگی دست و پا 

برند، مستحب است آزادش بگذارند که خوب دست و پا بزند؛ چون  وقتی گوسفند را سر می

را  وقتی سر گوسفند هایی که در طول عمرش برده یک طرف و این لذّت یک طرف. ی لذّت همه

چون وقتی  .به انسان تبدیل شود خواهد که می کند کلّی کِیف می ،مؤمن آن را بخورد برند که یک می

 د،خوانی با این بدن نماز میوقت  آن ؛شود بدن شما می جزو ،خورید بدن این حیوان را میگوشت شما 

از  خواهد میکه  کند کیف می این گوسفند چقدر د.آوری جا می بهرا عبادت و طاعت خدا  د،گیری روزه می

 ی همه ،در عمرش خورده هایی که علف ی لذا همه !؟موجود برتری تبدیل شودین نچگوسفندی به 

یک غذای بشود  کهبُرند  سرش را میدارند  ناآل ی کهلذّتاین برده یک طرف و در عمرش هایی که  لذّت

 یک طرف. ،مؤمن

همان دست  ،کنیم میما تقالّهایی که  این کند. زند و رشد می مؤمن هم در زندگی دست و پا می

 ه اگر ما همالبتّزند.  دارد دست و پا میند و ا هکه سرش را بریدگوسفند  همانو پا زدن است؛ مثل 

آید و ما در آن دست و  که برای ما پیش می ییها اگر بفهمیم که سختییعنی  ؛کنیم کیف می ،بفهمیم

آن در دل که لذّتی  وقت آن به کجا برساند، هد چه چیزی به ما بدهد و ما راخوا میزنیم،  پا می

یم، قابل مقایسه نیست و بزرگتر ا هبرداز جاهای دیگر ی عمرمان  با لذّتی که در همه بریم میها  سختی

سر  ؛شده است حسابو ریزی شده  ها تصادفی پیش نیامده و برنامه سختیکه این است. وقتی فهمیدیم 

مناسب روحیّات  ،دقّت بهخدای متعال  ؛و نه بیشترالزم است  از حدِّنه کمتر  سوزنش اشتباه نیست؛
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به کجاها که نخواهیم  هابا تحمّل این سختیما مقدّر کرده است و آنها را امروز ما، برای رشد امروز ما 

 .یمبر و لذّت می یمکن ها کِیف می از سختی یم،فهمیداین را وقتی  ؛رسید

. روش اهل روش اهل ریاضتروش اهل محبّت و  :خواستیم این دو روش را بشناسیم ،حال ایّ علی

 رسند. می ه نتیجهبها  همین ریاضتروایت هم گفت برخی از افراد با آن  یم.کن انکار نمیهم ریاضت را 

منم بزند ادّعا کند و برسد، هم که اگر به جایی  خطر هستاین ولی  ؛کس نرسد طور نیست که هیچ این

به هم هست، دیرتر هم تر  ضمن اینکه سخت عطای خدا؛به نه منتسب کند به هنر خودش آن را و 

هم ی وجودش را  تری است. وقتی انسان دل داد، همه راه نزدیک ،رسد. راه اهل محبّت مینتیجه 

 . امیدواریمشود به محبوبش می واصلو ملحق  و شود دهد و در محبوبش فانی می دنبال دلش می به

در محبوب به فنای  بیت را در وادی محبّت اهل بیت ی دوستان اهل خدای متعال همه

 اهلل. شاء ان نائل کند. انخودش

 

مْ  ْل فََرََجُ ٍد َو َعجِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ هُمَّ َصلجِ عیَٰل ُمَحمَّ
جٰ  َالل

 


