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تار   پ
آمدن خود يامد گريزناپذير بيداري و بهطلب و عطش نيل به كمال پ

ي پيمودن راه  بشر است و جستجوي راه نيل به كمال و آنچه انجام آن الزمه
  .باشد مي مزبور است نيز پيامد اين عطش و طلب

در پي جستن راه نوان بصري، كه مردي نود و چهار ساله به نام عيرپ
در مجلس درس  ان متمادياليس ي طي آن، بردن به شيوهكمال و پي 

اش نرسيده بود، دست بر قضا گذرش  و به خواستهفته انس حضور يا بن مالك
رفته و  يابد كه تاكنون به بيراهه مي افتد و در مي مي 7به مجلس امام صادق

 7گشته است و تنها در محضر امام صادق در سراب به دنبال آب مي
بازد و با شيدايي و  اش را پيدا كند؛ لذا دل به آن حضرت مي  تواند گمشده مي

يابد و  راه مي 7به محضر امام صادق ،از مراحلي سپ ناپذير، عطشي وصف
به وادي  هايي راهگشا براي نيل دستورالعملآن حضرت معارفي بلند و 

در قالب حديثي تحت  اين ماجرا،. فرمايند عنايت مي معرفت و توحيد به او
  1.در منابع حديثي نقل شده است حديث عنوان بصريعنوان 

بزرگان اهل معرفت ويست سال است كه هزار و د متجاوز از يك
ه خاصو بر فراگيري معارف و  داشتهحديث عنوان بصري  ي بهتوج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .226، ص 1مجلسي، بحاراالنوار، ج . 1



8  حديث دوست 

به عنوان نمونه، از . العاده دارند هاي آن اهتمام فوق كارگيري دستورالعمل به
ي رفيع توحيد، مرحوم سيد علي قاضي  آيت حق، قلّهمعاصران، عارف كامل، 

به سالكان تحت تربيت خويش تأكيد  عليه اليتع اهللا رضوانطباطبايي 
فرمودند حديث مزبور را نوشته و بدان عمل كنند و همواره آن را همراه  مي

  1.بار آن را مطالعه نمايند اي يكي دو داشته باشند و الاقل هفته
به عرفان اصيل اسالمي  فرهيختهاخير با اقبال نسل جوان و  اناليسدر 

به عرفاي شيعي معاصر و سبك و روش تربيتي ي وافر آنان  و ابراز عالقه
در پي اين اقبال آنان، حديث عنوان بصري مورد توجه ايشان قرار گرفت و 

از آنجا كه بارها منتشر شد؛ لكن  ،ي آن متن حديث همراه با ترجمه، و توجه
قابل براي عموم  ،آن ي عبارات تنها با ترجمهمزبور مضامين عميق حديث 

به نحوي كه براي جوانان  آننياز به شرح و توضيح  بود؛فهم و دستيابي ن
 . شد به شدت احساس مي ،باشدمندي  قابل فهم و بهره

هاست با حضور  ، در جلسات اهل والء، كه سال1384در سال 
و شرح اي را به بازخواني  شود، چند جلسه دانشگاهيان عزيز تشكيل مي

مباحث . اختصاص دادم ،ختتوان آمو كه از حديث مزبور مي ها برخي نكته
به شدت مورد اقبال شنوندگان قرار گرفت و در  مطرح شده در آن جلسات

بارها در شمارگان بسيار زياد تكثير  ي گفتارهاي مزبور شده فايل ضبط ،پي آن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .176سيد محمدحسين حسيني تهراني، روح مجرّد، ص . 1



 9  پيشگفتار

ي مذكور اين ايده را  استقبال و ابراز عالقه 1.و مورد استفاده قرار گرفتشده 
به همت و ياري چند تن . ر شودنگاشته و منتش ورد كه متن گفتارهادر پي آ

 الياهل والء مراحل نخستين كار انجام شد و خداي تع جلساتاز دوستان 
ختصر و افزودن نكاتي چند به آن، متوفيق عنايت فرمود كه با ويرايش 

ي نهايي كار اكنون به  م و نتيجهمزبور را براي انتشار آماده كن گفتارهاي
  .ي عزيز قرار دارد ر شما خوانندهاختيا صورت كتاب حاضر در
امين حديث عنوان ي اين اثر بتواند به درك بهتر مض اميد است مطالعه

از عزيز گيري عملي بيشتر خوانندگان  ساز بهره و زمينه دبصري كمك كن
براي سلوك در صراط مستقيم حديث شريف هاي آن  ها و دستورالعمل آموزه

 :م قرآن و عترتالييعي و مبتني بر تععرفان، كه همان عرفان زالل ش
  بمنّه و فضله. است، شود

  مهدي طيب                                                             
www.ahlevela.com 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با آدرس  در سايت جلسات اهل والء ،هاي صوتي گفتارهاي مزبور فايل .1
www.ahlevela.com )قابل دسترسي است )در بخش گفتارهاي عرفاني. 
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د ی    ن 
 ه السالمعلَيادقُ فَرٌ الصا قَدم جعفَلَم ،ينَأَنَسٍ سن نِب الكم ٰيتَلف إِلخت أَكُن
 :ماًفَقالَ لي يو .مالك حببت أَن آخُذَ عنه كَما أَخَذت عنه و أَإِلَيت ينَةَ اختَلَفمدال

 عم و طلُوبلٌ مجاللَّيٰذإِنّي ر ن آناءةٍ مفي كُلِّ ساع لي أَوراد كالنَّهل ارِ فَال لِ و
 .هإِلَيتَلف نت تَخا كُه كَمإِلَي الك و اختَلفم ي عن وِردي و خُذ عننتَشغَل

راً لَما خَي يتَفَرَّس ف لَو :سيجت من عنده و قُلت في نَفلك و خَرَٰذ فَاغتَممت من
جنِ اإلِخي رَنزع الفاألَإِلَيت و نهع خذخَل .هفَد ستلَّي اهللاُمولِ صالرَّس جِد لَع و يه

 :تا ركعتَينِ و قُليهت فالرَّوضَةِ و صلَّي غَد إِلَيم رجعت منَ اله ثُمت علَيآله و سلَّ
تَدي بِه و تَرزقَني من علمه ما أَه ب جعفَرٍي قَلأَن تَعطف علَ !هللاُا اَي !هللاُأَسأَلُك يا اَ

 ٰيإِل تَماً و لَم أَختَلفي مغدار ٰيت إِلجعو ر ؛يمِتَقالمس اطكصر ٰىإِل
كما نِب مالع أَنَسٍ لج بن حقَلبي م ن .فَرٍأُشرِبم إِلَي ي إِالّارد فَما خَرَجت 

ت و يت و تَرَدي تَنَعلرفَلَما ضاقَ صد .ريعيلَ صب ٰىحتّ ،تُوبةِالصالةِ المك
ه تَأذَنت علَيارِه است باب دفَلَما حضَر .رَكانَ بعد ما صلَّيت العصفَراً و جع تقَصد

لَه مخاد ما ح :فَقالَ ،فَخَرَجتُكفَقُل ؟اجلَي :تع المالشَّر السالَفَق .يف :وف ه مي قائ
الّهصم. بلَسفَج ذاءبِح تسيراً إِذ. ابِهإِالّ ي خ فَما لَبِثت خَرَجمل ادخُل: الَفَق. اديع ٰ

 .لَك اهللاُغَفَرَ  ،اجلس :الَفَرَد السالم و ق. ت علَيهفَدخَلت و سلَّم .برَكَةِ اهللاِ
ثَبت  :الَق. اهللاِدعبأَبو :تقُل ؟أَبو من :الَق سه ورأ ياً ثُم رفَعرَقَ ملفَأَط .تفَجلَس
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ي ل لَو لَم يكُن: يس؟ فَقُلت في نَفأَلَتُكا مسم! اهللاِاعبديتَك و وفَّقَك يا أَبكُن اهللاُ
ا م: الَق سه ثُمرفَع رأ ثُم .يراًانَ كَثاء لَكا الدعيارته و التَّسليمِ غَيرُ هذَمن ز
جو ك و أَرمأَن يعطف قَلبك علَي و يرزقَني من عل ت اهللاَسأَل :تفَقُل ؟أَلَتُكمس

؛ م بِالتَّعلُّمِلَيس العل !اهللاِاعبديا أَب: الَفَق. تُها سأَليف مأَجابني في الشَّر ٰىتَعال أَنَّ اهللاَ
العلم  تفَإِن أَرد .يهدأَن يه ٰىالتَبارك و تَع يد اهللاُير بِ منقَلي إِنَّما هو نُور يقَع ف

 هِمِ اهللاَاله و استَفمو اطلُبِ العلم بِاستعيةِ سك حقيقَةَ العبودي نَفأَوالً ف فَاطلُب
يقَةُ ا حقم! اهللاِاعبديا أَب: تقُل .اهللاِاعبدأَبقُل يا : الَفَق !يفا شَري: تقُل .كيفهِم
يد نَّ العبالكاً ِمل ا خَولَه اهللاُيمسه فالعبد لنَف  يرَيال أَن ،اءيثَالثَةُ أَش :الَ؟ قيةِعبودال

و ال يدبرُ  ؛بِه ونَه حيثُ أَمرَهم اهللاُيضَع ،الَ اهللاِمالَ م، يرَونَ الكال يكُونُ لَهم مل
نَفسل بدتَدالع ملَةُ اشيراًبهج ف؛ و هغالتَعالت رَهنَه ٰييما أَم و نبِهع اهرَ فَإِذ. ها لَم ي
أَن  ٰيتَعال ا أَمرَه اهللاُيماقُ ففنعلَيه اال هانَكاً مل ٰيتَعال ولَه اهللاُا خَيمسه فالعبد لنَف

ا ا و إِذَيمدبرِه هانَ علَيه مصائب الدن ٰيعل سهيرَ نَفلعبد تَدبا فَوض افقَ فيه و إِذين
مباهاةِ مع المراء و ال يا إِلَهمو نَهاه ال يتَفَرَّغُ من ٰيتَعال اهللاُ ا أَمرَهد بِماشتَغَلَ العب
خَلقُ و ال يس و اللبا و إِيعلَيه الدن  بِهذه الثَّالثَةِ هانَد العب رَم اهللاُأَك االنّاسِ فَإِذ
و علُواً و ال يدع أَيامه  اسِ عزّاًد النّخُراً و ال يطلُب ما عنايا تَكاثُراً و تَفيطلُب الدن

علُها خرَةُ نَجار االك الدتل«ٰ:يتَبارك و تَعال الَ اهللاُق ٰ؛يا أَولُ درجةِ التُّقذفَه .ًباطال
يا : تقُل »ينَمتَّقرضِ و ال فَساداً و العاقبةُ لليدونَ علُوا في األَير ينَ الللَّذ
يقِ ي لمريدي الطَّريت، فَإِنَّها وصاءيأُوصيك بِتسعةِ أَش: الَق. يصنأَو! اهللاِاعبدأَب
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سِ و ةِ النَّفاضَريي ها فةٌ منثَالثَ ؛الهمأَلُ أَن يوفِّقَك ِالستعأَس و اهللاَ ،ٰيتَعال اهللاِ يإِلَ
الَ ق. ااك و التَّهاونَ بِهيها و إ؛ فَاحفَظمِا في العلهفي الحلمِ و ثَالثَةٌ منا هثَالثَةٌ من

ا ال كُلَ ماك أَن تَأي، فَإاضَةِي في الرّيأَما اللَّوات: الَفَق. ي لَهبفَفَرَّغت قَل: انُعنو
 ا أَكَلت فَكُلجوعِ و إِذعند ال إِالّ ه و ال تَأكُلالبل اقَةَ ومحيورِثُ ال ، فَإِنَّهيهتَهتَش

اء آدمي وِعَ ما مألَ« يثَ الرَّسولِ صلَّي اهللاُ علَيه و آلهحد و اذكُر و سم اهللاَحالالً 
و أَما » ابِه و ثُلُثٌ لنَفَسهثُلُثٌ لشَر انَ و ال بد فَثُلُثٌ لطَعامه وك فَإِن ؛نهشَرّاً من بط

فَقُل إِن قُلت عشراً  ،راًاحدةً سمعت عشت وإِن قُل قالَ لَك ، فَمنمِي في الحلاللَّوات
أَن  أَلُ اهللاَسا تَقُولُ فَأَيمف ت صادقاًن كُنلَه إِ و من شَتَمك فَقُل ؛احدةًلَم تَسمع و

ا خَن؛ و من وعدك بِالفرَ لَكأَسأَلُ أَن يغ ا تَقُولُ فَاهللاَيمي و إِن كُنت كاذباً فيغفرَ ل
اك يا جهِلت و إعلَماء ملِ الأَفَاس ،مِي في العليحةِ و الرِّعاء و أَما اللَّواته بِالنَّصعدفَ

إأَن تَسأَلَه ةً وتَجرِب نُّتاً وم تَعأَني لَ بِرَأ اكشَتَعم خُذ يِك يتحبِاإلِيئاً وي ف اط
رقَبتَك  لع تَجسد و الا هرَبك منَ األَينَ الفُتم و اهرُب يالًه سبإِلَيا تَجِد يعِ مجم
ي إِنِّي فَفَقَد نَصحت لَك و ال تُفسد علَي وِرد ،اهللاِاعبدعنّي يا أَب قُم. راًاسِ جِسللنّ
                                                 ٰ.يهدمنِ اتَّبع ال  ٰيي و السالم علسؤٌ ضَنينٌ بِنَفامرُ
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   دی  ه 
نوشته است، به خطّ  1مجلسي در كتاب شريف بحاراالنوار ي عالّمه

  .بهايي حديثي يافتم كه عبارت آن اين است مان شيخ
خطّ شيخ  اين روايت را از دستي گفت مكّ ين محمدبنالد شيخ شمس

احمد فراهاني كه رحمت خدا بر او باد، از عنوان بصري كه پيرمردي كهنسال 
  .كنم بود كه نود و چهار سال از عمرش گذشته بود، نقل مي

. كردم انس آمد و شد مي بن ها بود نزد مالك سال :عنوان بصري گفت
شدند، نزد ايشان رفت و آمد به مدينه وارد  7هنگامي كه امام جعفر صادق

از ايشان نيز  ،گونه كه از مالك مطالبي گرفته بودم كردم و دوست داشتم همان 
من مردي هستم كه : روزي به من فرمودند 7امام صادق. حقايقي بياموزم

باشند  ي مردم طالب ارتباط با من مي همه (دستگاه حكومت در پي من است 
روز  عالوه بر آن براي هر ساعت از شبانه .) و سرم شلوغ است و وقت ندارم
مدار و آورم؛ پس مرا از اوراد و اذكارم بازجا  اوراد و اذكاري دارم كه بايد به

نمودي و نزد او آمد و شد  گونه كه تاكنون از مالك علوم را دريافت مي همان
  .كردي، از اين پس نيز از او بگير و نزد او رفت و آمد كن مي

اندوهگين شدم و از نزد آن حضرت بيرون آمدم در  اماماز اين سخن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .224، ص 1مجلسي، بحاراالنوار، ج . 1
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يافتند مرا از  اگر حضرت در من خيري مي: كه در درون، با خودم گفتم اليح
كردند و محروم  آمد و شد نزد خود و كسب علوم از محضر خويش نهي نمي

وارد شدم و بر آن حضرت سالم  6پس به مسجد پيامبر. ساختند نمي
دو رداي آن روز به روضه بازگشتم و در آن محل ف .]و بيرون آمدم[كردم 

كنم  از تو درخواست مي !اهللا يا !اهللا يا: ماز گزاردم و عرضه داشتمعت نرك
ه و متمايل سازي و از علم ايشان را به من متوج 7امام جعفر صادققلب 

ي آن به صراط مستقيم و راه راست تو هدايت يابم،  آنچه را به وسيله
ام بازگشتم و به خاطر شراب محبت  گاه اندوهگين به خانه آن. ام كني روزي

انس آمد و شد  بن نوشيده بود، ديگر به نزد مالككه قلبم  7امام صادق
بيرون نيامدم؛ تا اينكه صبرم  ام نمازهاي واجب، از خانهنكردم و جز براي 

را  ام م و جامهكردپا  هايم را به ام تنگ شد، كفش سينه هنگامي كه. سر آمد به
كردم و اين در زماني بود كه نماز  7امام صادقي  پوشيدم و عزم خانه

  .جا آورده بودم عصر را به
پي در . حضرت رسيدم، اذن ورود خواستمي  هنگامي كه به در خانه

عرض : خواهي؟ گفتم چه مي :ن، خدمتكار حضرت بيرون آمد و گفتآ
ه نماز نماز خويش بمحلّ حضرت در : گفت. به خدمت شريفسالمي 
اندكي نگذشته . ي حضرت نشستم در درگاه خانه. مشغول نمازند ايستاده و

داخل شدم . بركت الهي بر تو، وارد شو: بود كه خدمتكار بيرون آمد و گفت
دا تو خ: پاسخ سالمم را دادند و فرمودندحضرت . سالم كردمو به حضرت 

كّر سر به زير كوتاهي به حالت تف زمانحضرت . نشستم. را بيامرزد، بنشين
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ات چيست؟ عرض  كنيه: انداختند و سپس سر خود را باال آوردند و فرمودند
بدارد و توفيق ات را ثابت  خدا كنيه !اي اباعبداهللا: فرمودند. عبداهللابا: كردم

در دلم گفتم اگر از  اي داري؟ ـ ت بدارد؛ چه خواستهو موفّق ختهنصيبت سا
همين دعايي كه در حقّ من  ديدار و عرض سالم به محضر حضرت جز

 ـ .ي زيادي نصيبم شده است چيزي عايدم نشود، باز هم بهره ند،فرمود
اي  چه خواسته: فرمودند ]مجدداً[سپس حضرت سر خويش را باال آوردند و 

از خداوند درخواست كردم قلب شما را به من متوجه و : داري؟ عرض كردم
خداوند متعال  مايد و اميدوارمفرمهربان كند و از علم شما به من روزي 

  .ام، اجابت كرده باشد آنچه را در مورد شريف خواسته
آموزي  علم به فراگيري و درس! اي اباعبداهللا: حضرت فرمودند

علم منحصراً نوري است كه خداوند در قلب هر كس كه بخواهد . نيست
، ابتدا به علم نايل شوياي  پس اگر قصد كرده. دهد هدايتش فرمايد، قرار مي

حقيقت عبوديت و بندگي را در جان خويش طلب كن و علم را با به كار 
  .بستن آن بطلب و از خدا بخواه به تو بفهماند، كه خواهد فهماند

عرض . بگو اي اباعبداهللا: حضرت فرمودند !اي شريف :عرض كردم
سه چيز : فرمودندحقيقت عبوديت و بندگي چيست؟  !اي اباعبداهللا :كردم
براي [اين كه بنده در آنچه خداوند به او عطا كرده است  ]نخست[ است؛
مال را . ملكيتي نبيند؛ زيرا بندگان و بردگان ملك و دارايي ندارند ]خويش

دهند و  ، قرار ميبينند و در جايي كه به آنها فرمان داده است مال خدا مي
انديشي  تدبير و مصلحت بنده براي خويش ]دوم اين كه[ .كنند مصرف مي
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او را به آن  اليي مشغوليت او به آنچه خداي تع همه ]سوم اين كه[ .كند نمي
  .باشد فرمان داده يا از آن نهي كرده است، منحصر مي

براي [به او عطا كرده است  اليدر آنچه خداي تع هنگامي كه بنده
به او فرمان  اليخداي تعلكيتي نبيند، انفاق كردن در موردي كه م ]خويش

 و هنگامي كه بنده تدبير. شود اده است انفاق كند، براي او آسان و سبك ميد
هاي دنيا بر او سبك و آسان  د، مصيبتخويش را به مدبر خود واگذار نماي

به او امر كرده يا از آن نهي  اليو هنگامي كه بنده به آنچه خداي تع. شود مي
وشي با مردمان، د، براي پرداختن به جدل و فخرفرومشغول ش ،كرده است
  .يابد فراغتي نمي

اي را به اين سه خصلت گرامي داشت،  خداوند بنده گاه كه پس آن
به  شوند و اثر مي يت و بيليس و خاليق براي او سبك و كم اهمدنيا و اب

آيد و آنچه را نزد مردم  و فخرفروشي در طلب دنيا برنميطلبي  قصد افزون
كند و روزهاي عمر  ويي، طلب نميج به قصد عزّت يافتن و برتري ،است

 ي تقوا و اين نخستين درجه. كند خويش را به بطالت و بيهودگي رها نمي
ي آخرت است كه آن را  اين خانه«: فرمايد مي اليخداي تبارك و تع. ستا

اد و تباهي كه در زمين در پي تفوق و برتري و فس ايم قرار دادهبراي كساني 
  1.»اپيشگان استاز آن تقو ،و عاقبت نيستند

حضرت . اي به من بفرمائيد توصيه !اي اباعبداهللا :عرض كردم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .83ي  ي قصص، آيه سوره. 1
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ي من به كساني  ها توصيهكنم و هرآينه آن ه چيز توصيه مينُبه ا رتو : فرمودند
و از خداوند  ندگي حضرت حق را دارند؛قصد طي طريق بكه است 

تا از آنها در سه . كنم تو را در به كار بستن آنها موفّق بدارد درخواست مي
ي حلم و بردباري  آنها در زمينهاز ي رياضت نفس است و سه مورد  زمينه

ي علم و دانش است؛ پس آنها را حفظ كن و  است و سه تا از آنها در زمينه
  .برحذر باش ،ها سستي كنياز اين كه در مورد آن
  .هاي حضرت فارغ ساختم قلبم را براي توصيه: عنوان گفت

 ]نخست[، ما چيزهايي كه در مورد رياضت استا :حضرت فرمودند
ه آن برحذر باش از اين كه چيزي را كه به آن اشتها نداري بخوري؛ كه هرآين

 .جز هنگام گرسنگي مخور ]دوم اين كه[. گذارد برجا مي حماقت و بالهت
خوري، حالل بخور و نام خدا را ببر و اين  هنگامي كه مي ]سوم اين كه[

بدتر از شكم خود انسان ظرفي «: به ياد آور كه را 6حديث رسول خدا
] معده را[پس اگر گريزي از خوردن نداشتي، يك سوم . را پر نكرده است

براي تنفّسش را ش و يك سوم ا براي نوشيدنيرا براي غذايش و يك سوم 
  ».اختصاص ده

 ]نخست اين كه[ي حلم و بردباري است،  در زمينه اما مواردي كه
 اگر ده :اگر يكي بگويي ده تا خواهي شنيد؛ به او بگو :و گفتكسي كه به ت

كسي كه به تو ناسزا گفت،  ]دوم اين كه[. تا بگويي يكي هم نخواهي شنيد
و اگر  خواهم مرا ببخشد از خدا ميگويي صادقي،  اگر در آنچه مي :به او بگو

اگر  ]سوم اين كه[. خواهم تو را ببخشد از خدا مي گويي كاذبي، در آنچه مي
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او را به خيرخواهي و مراعات وعده  و را به دشنام دادن تهديد كرد،كسي ت
  .بده

آنچه را  ]نخست اين كه. [ي علم است كه در زمينه اما مواردي
ت و به برحذر باش كه براي اذي ]دوم اين كه. [داني از دانايان بپرس نمي

سوم . [كني زحمت افكندن و يا محك زدن و امتحان كردن، از ايشان سؤال
به نظر و رأي خودت عمل  ،برحذر باش از اين كه در مورد چيزي ]اين كه
و در آنچه راهي براي مراعات جانب احتياط دارد، جانب احتياط را ! كني

گريزي و  مي ]درنده[گونه كه از شير  نگاه دار و از فتوا دادن بگريز همان
  .گردن خود را پلي براي مردم قرار نده

از نزد من برخيز، كه هرآينه به اقتضاي خيرخواهي در  !اي اباعبداهللا
آينه من در مورد  حقّ تو عمل كردم؛ و ورد و ذكرم را خراب نكن، كه هر

يروي كه از هدايت پباد بر آن كس سالم و درود خودم شخصي بخيلم؛ و 
.كند
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  مدخل
 ي در نسخه 2:ته استدر كتاب بحاراالنوار نوش 1مجلسي ي مهعالّ

دا كردم كه حديثي پي، موجود است 3روحه اهللا سقدشيخ بهايي  ي كه به خطّخطّ
  .گونه است عباراتش اين

احمد   شيخ من از خطّ :گفت 4يمكّ دبنين محمالد شيخ شمس
ساله  94نوان بصري كه پيرمردي از ع ـ ت خدا بر او بادكه رحم ـفراهاني 

  :گفتدر بيان حالش  كه او كنم نقل مي ،بود
  

 فأَختَل م ٰيإِلكُنتكن بنِ البن  نزد مالك هاي متمادي سال : نَيأَنَسٍ س   
  .مكرد آمد و شد ميانس 

  
  در برابر ولي خدا بيني و ادعا خودبزرگ

ي  برجسته فقيهيكي از چهار  )ق. هـ 179 -93( انس بن  مالك
 ـ سنّت يكي از چهار مذهب فقهي اهل ـ ها كه رهبري مالكي است سنّت اهل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )ق.هـ  1110 -1037 (مجلسي الّمه محمد باقرع. 1
 .226، ص 1مجلسي، بحاراالنوار، ج . 2
3 .د عاملي شيخ بهاء الدق.هـ  1030 -953 (معروف به شيخ بهائيين محم( 
 )ق.هـ  786 -734( اول يدقّب به شهمل .4
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 1.ودر ه شمار ميب 7امام صادق انشاگردمعاصران و  ازو  رددا  عهدهبر را 
در علم و عبادت و پرهيزگاري، برتر از : گويد او در مورد آن حضرت مي

مي ديده، نه گوشي شنيده و نه به قلب هيچ نه چش 7محمد صادق بن جعفر
  2.بشري خطور كرده است

براي  ،ندختآمواز استاد كه   چهار كلمه ،نيستند باوفا شاگردها برخي از
قد علم كنند و جلوي استاد خود  مي عااد ،هدكرپوستي پهن  خود تخته

  .كنند مي
رد باواسطه شاگ به طور مستقيم يا، سنّت هر چهار رهبر مذاهب اهل

ادب تلمذ  و شاگردي را ادا نكردند حقّ ا متأّسفانهام 3؛ندا هبود 7امام صادق
ياد كه آنها چهار كلمه  .و نمكدان را شكستند هنمك خورد ه،را رعايت نكرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، او از عكرمه، عكرمه از  الرّأيربيعةقه را از ، ف7عالوه بر امام صادقانس  بن مالك. 1
 :بيت مكتب اهل و لذا به اين لحاظ نيز مديون آموخت 7 عباس و او از حضرت علي ابن

 .است
 .104، ص2تهذيب، ج انس،  بن مالك . 2
 7 ها، دو سال در درس امام صادق پيشواي حنفي) ق.هـ  150 -80(ابت ث بن ابوحنيفه نعمان . 3

: گفت و نيز مي .اگر آن دو سال نبود، نعمان هالك شده بود: گفت حضور يافت و بارها مي
ها،  رهبر شافعي) ق.هـ  204 -150(شافعي   ادريس محمدبن. محمد نديدم بن تر از جعفر فقيه

 -164( حنبل محمدبن احمدبن. باشد شاگرد ابوحنيفه مي الحسن است كه او شاگرد محمدبن
بنابراين دو تن از رهبران فقهي . ها، از شاگردان شافعي بوده است حنبلي رهبر) ق.هـ  241
 .باشند مي 7صادق امامشاگرد و وامدار  ،سنّت بال واسطه و دو تن ديگر از آنان با واسطه اهل
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  .ندكسي هست 7در برابر امام صادق و گمان بردند خياالتي شدند ،گرفتند
چيز را  همه ،تياد گرفچهار كلمه وقتي  انسانجاي تأسف است كه 

 شخص، شوند جمع مي انساننفر دور  ندخصوصاً وقتي چ .فراموش كند
دور  اشخاصاين همه  حاال كهكند  خيال مي و شود ده ميمابراي لغزيدن آ
چه  از اين بهتر ؛هستم شخصيت مهميپس من حتماً  ،ندا همن جمع شد

 .را حفظ كند انسانخدا . شود مشتبه مياو مر بر ادر نتيجه  ؟خواهد ميدليلي 
  .ستا امر بسيار خطرناكي

  
  اعتباري اقبال و ادبار خلق بي

مردم نه جمع شدنشان اعتباري . خوردفريب نبايد شدن مردم  از جمع
كند  شان اقتضا مي سليقهمنافع يا  كهروزي  چند .دارد و نه پراكنده شدنشان

يدند كه چهار روز بعد اگر چيزي از او د. همراه او هستند ،دور كسي باشند
  .كنند در تنهايي رهايش مي ،سازگار با سليقه و ميلشان نبود

شاءاهللا  ان. بزرگي استبسيار  اشتباه مردمان، آوري تن رويمالك دانس
حديثي از كتاب . را بسنجيم خود ،با معيارهاي اصيل ي باشيم كهطور
خدا .كنم اين كتاب را بخوانيد توصيه مي ـ. كنم نقل مي  ت اسالميمديري 

دوست  ي هسير مبينيب ـ هاي خوبي در آن نوشته شده است عنايت كرده نكته
در كه  افرادي رافريب  انساندارد جا آيا . ستگونه اچ :بيت واقعي اهل

  ؟بخورد، كنند ميت ابراز ادب يا محب ياشوند  ميش خم و راست مقابل
به يكي از شاگردان و هايي كه  در بخشي از توصيه 7امام باقر
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  :عفي نمودند، فرمودندجيزيد خود به نام جابربن نشيعيا
الُوا ك أَهلُ مصرِك و قيلَوِ اجتَمع علَ ٰياً حتَّيعلَم بِأَنَّك ال تَكُونُ لَنا ولو ا

وءلُ سجر لَم  إِنَّكذي لٌ صٰحزُنكجر لَو قالُوا إِنَّك و كلَم ل حاليرَّكٰذ  س و كل
 ياهداً فز ،لَهيالكاً سبت سفَإِن كُن ،اهللاِابِ كت يا فم ٰيسك علض نَفعرِالكنِ 
ضُرُّك ما يفَإِنَّه ال  فَاثبت و أَبشر ،فهيوائفاً من تَخخ ،بِهيغتَر يراغباً ف ،دهيهتَز
تو  ناو بد 1: سكغُرُّك من نَفي يذَا الَّذ اآنِ فَمناً للقُريِات مبك و إِن كُنيلَ فيق

ي اهل ديارت به  چنان گردي كه اگر همهاينكه شوي تا  ما شمرده نمي ولي
ي  ي اندوه تو نگردد و اگر همه مايه، زبان واحد بگويند تو مرد بدي هستي

ولكن خود را بر قرآن عرضه  .شادت نكند، آنها بگويند تو مرد خوبي هستي
زهد به آن  در خصوص رآنراه قرآن بودي و به آنچه ق پس اگر رهرو .كن

، زهد ورزيده بودي و به آنچه قرآن بدان ترغيب نموده، دعوت كرده ورزيدن
 ،استوار ،قدم پس ثابت ؛ترسيده بودي، رغبت داشتي و از آنچه قرآن ترسانده

 به تو ،ات بگويند چه دربارهچنين حالتي هرشادمان و خرسند باش كه در 

پس چه چيزي است كه  ،رآن جدا بوديا اگر از قام ؛زياني نخواهد رساند
 ،هورا كشيدن ،بارك اهللا گفتن و آفرينچهار تا  !؟سبب شده بر خود ببالي

 مغرورت كرده ،صلوات فرستادن خلق براي تو و گفتن تكبير حتّي، كف زدن
  ؟است چه چيزي مغرورت كرده؟ است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .292حرّاني، تحف العقول، ص  شعبه به نقل از ابن ،155يت اسالمي، ص مهدي طيب، مدير . 1
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 ،شوند نفر كه دور او جمع مي ندچ. است طور اين انسانبه هر حال 
  .است كند كسي فكر ميو  هدش االتي خي

  
  :بيت مكاتب بدلي در مقابل مكتب اهل

اي  وقتي عده .داشتندطلبي  ي جاه خودشان زمينه اين چهار نفر
. دمكتب ساختن وذهب م 7در برابر امام صادقشان جمع شدند، دور

دلشان كه  هم اسعب ه و بنيامي بنيو فاسد دستگاه خالفت غاصب 
از آنها حمايت  ،را از بين ببرند :بيت ت اهلشخصيخواست رونق  مي

بر  ،و معنوي داشتند  درخشش علمي :بيت چون تا وقتي اهل .كردند
ام جور و غاصبان حكّلذا  ؛كردند هاي مردم فرمانروايي مي قلوب و انديشه

يكي از كارهاي  سازي بدل. از وجود آنها نگران بودند، :بيت اهل حقّ
مكتب فقهي قرآن را تبيين كه  :همئا در برابرفا خل .بود دستگاه خالفت

 ترتيب بدل همين به. ندختسا را بدلي  ي چهارگانهمذاهب فقهي ، ندردك مي
در  :بيت مثالً اگر اهل .هم ساخته شد :بيت تي اهلساير ابعاد شخصي

ن و انديشمندان اممتكلّخلفا ، ندكرد را تبيين ميعقايد حق  ،ي اعتقادات حوزه
را از رونق  :بيت اختند تا دستگاه اهلسدستگاه خالفت را  به  ستهديني واب
مكتب عرفاني حقيقي قرآن كريم و اسالم را  :بيت يا اگر اهل .بيندازند

، :بيت كردن اطراف اهل دستگاه خالفت براي خالي، كردند عرضه مي
 .ددرست كراست، صوفيه سران كه از  چون سفيان ثوريهم ،راعارفان بدلي 

ند و او را لئقازيادي احترام  براي اين فردت سنّ اهل ي صوفيههاي  لهدر سلس
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  .دانند ف مياران تصوذاز بنيانگ
شما چگونه : عرض كرد 7بار نزد امام صادق ثوري يكسفيان  

اي به اين  كه جامه اليدر حيد ايشان ي راه و ادامه دهنده 6فرزند پيامبر
اين حديث (. پوش باشيد شمينهبايد مانند من پشما ؟ تن داريد رزيبايي ب

ني رويي لباس نرم و آراسته ،پس از پاسخ به او 7حضرت) ل استمفص 
زبري بر تن و ي خشن  پشمينه لباس ،زير آنمعلوم شد  و خود را كنار زدند

 ،ي رويي را براي شما مردم بر تن كردم من اين جامه: فرمودند سپس. ندردا
لباس  7امام آن گاه. براي خدا پوشيدم را نزيريي  ي پشمينه جامها اين ام

 لباس نرمِ، زير آن لباس اومعلوم شد و  ي سفيان را كنار زدند پشمينه
تو اين لباس پشمينه را براي : فرمودند 7حضرت. استابريشمين پوشيده 

  1.يا هفريب خلق و لباس ابريشمين را براي راحتي نفس خود پوشيد
 ،:بيت مكتب اهلبراي بعاد ي ا در همهدستگاه خالفت به هر حال 
خلوت كرده و را  :بيت اهلدور  ،با استفاده از آن تا بدلي درست كرد

  .از رونق بيندازدرا  :بيت مكتب اهل
***  

  
نَةَ اختَلَفت يالمد السالم هيلَادقُ عجعفَرٌ الص قَدما فَلَم): ي حديث ادامه( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .442، ص 6كليني، كافي، ج . 1
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رجلٌ  يوماً إِنّي يالَ لفَق .الكم عنا أَخَذت حببت أَن آخُذَ عنه كَمه و أَيإِلَ
 يلِ و النَّهارِ فَال تَشغَلنياء اللَّمن آن اعةٍكُلِّ س ياد فأَور يلك لٰمطلُوب و مع ذ

تا اينكه امام  :هيإِلَا كُنت تَختَلف ه كَميإِلَ  الك و اختَلفو خُذ عن م يعن وِرد
 به )تيمد و خدمت ايشان رسيدم(من . تشريف آوردندبه مدينه  7صادق
مجلس (. مكرد ميرفت و آمد ايشان  )مجلس مباحثاتو درس  ( محفل
دوست  .)خيلي به دلم نشست، حالوتي غير از محفل مالك داشت 7امام

از  )دراز يساليان( طور كه همان )د ونضرت مرا به شاگردي بپذيرح(داشتم 
شاگرد  اجازه دهند امام پساز اين ( ،برده بودمانس بهره  بن مالك )مجلس(

 :روزي حضرت به من فرمودند. ذ كنمدر محضر ايشان تلم )شوم وايشان 
 براي هر يك از ساعاتعالوه بر آن و  1اند ي منپكه در من مردي هستم 

پس مانع اوراد  ؛كه بايد به آنها مشغول باشماوراد و اذكاري دارم  ،روز شبانه
كردي و از او   مي نزد مالك رفت و آمد كه ناچن و هم شون نم و اذكار

  .هم پيش او برو بعد  از اين ؛يآموخت مي
.  
.  
.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، يا مصلحت نيست و به احتماالً مقصود حضرت اين است كه حكومت در پي من است . 1
  .باشند و وقت ندارم افراد زيادي طالب مالقات با من مي
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 به مطلوبو وصول طلب ضامن نيل اخالص در و  صدق

توان آموخت اين است  اي كه از اين بخش حديث مي نخستين نكته
در پي هيچ غرض نفساني و سالك در گام نهادن در مسير سلوك اگر كه 
ت و بندگي عمل ي عبودي صرفاً اين باشد كه به وظيفهيوي نباشد و هدفش دن

حتّي اگر به چنين سالكي ، ي براي پروردگار شودتر ي شايسته و بندهكند 
 راستي عي كاذب راهبري و دستگيري برخورد نمايد و به گمان اين كه بهّمد
 يوبه  اهبري، ارشاد و دستگيري است،انسان كامل و داراي صالحيت ر او

دست بيعت دهد و سر بسپارد؛ به خاطر صدق و اخالصش، خداوند 
و  سرانجام او را به مربيگذارد تا پايان عمر در بيراهه باقي بماند و  نمي

خاطر همين صدق  عنوان بصري به. شود رهنمون ميراهبري واجد صالحيت 
انس و  بن ي مالك باالخره از جاذبهان دراز، اليپس از س، و اخالص در طلب

جمع ياران آن حضرت راه  و 7ي پيروان او رها شد و به امام صادق حلقه
  .يافت

 
  عدم غفلت از مراقبات عبادي

اين است  توان آموخت مياز اين عبارت حديث ديگري كه  ي نكته
همچنين  ف و موعظه و تبليغ،ألياشتغال به درس و بحث، پژوهش و تكه 

نبايد شخص را از پرداختن  ،ي اجتماعيها تاليو فع ياشتغال به امور مردم
گاهي اوقات . عبادي بازداردهاي  و خلوتبه عبادات و اذكار و مراقبات 

 هاي اعمال مستحب شيطان براي محروم كردن انسان از فيض و سازندگي
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را در نظرش  هاي اجتماعي او تاليعبادي، اهميت كارهاي علمي يا فع
ت عبادي و ت مراقباا از توجه به اهمير يواين راه  سازد و از پررنگ مي

  .دارد ات بازمياهتمام به انجام مستحب
***  

  
 يجت من عنده و قُلت فلك و خَرَٰفَاغتَممت من ذ): ي حديث ادامه(

 عنوان( : خذ عنهاألَه و يإِلَف ختالنِ اإلِع يراً لَما زجرَنيخَ يلَو تَفَرَّس ف ينَفس
. غمگين شدم به شدت ،ندمن از اينكه حضرت مرا نپذيرفت): گويد مي بصري

در من  7اگر امام صادق گفتم پيش خود. از خدمت حضرت بيرون آمدم
كه در محضر از اين و خويش د و شد به مجلسمرا از آم ،ندديد خيري مي

 من فردپس ( .كردند نمي محروم ،چيزي از كماالت دريافت كنم ايشان
مرا رد  7در خودم است واالّ امام صادق اشكال و نيستم اي شايسته

  ).ندكرد نمي
  

  ادب نگاهداشتن در برابر اولياي خدا
نود و اين پيرمرد . يمخوب است ادب سلوك را از اين سالك بياموز

 هم به او بر خاطر اين كه حضرت او را نپذيرفتند، قهر نكرد؛ ، بهساله چهار
بلكه عيب  ؛را تحويل نگرفت متكبري بود، ما شخصنگفت عجب  نخورد؛

  . را به خودش برگرداند
گيرد،  ما را تحويل نميبه دليلي رويم و او  نزد بزرگي مي گاهي اوقات
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ما بود كه آن بزرگ ما را جاي اين كه فكر كنيم چه ايرادي در  بهبعد 
اين خطا و جفاي بسيار  .كنيم بدگويي ميكلّي  ،آن بزرگ پشت سرِ نپذيرفت؛

   .بزرگي است
***  

  
ت منَ ه ثُم رجعيت علَفَدخَلت مسجِد الرَّسولِ و سلَّم): ي حديث ادامه(

 لَّالرَّو يإِلَالغَدص فيضَةِ و كهيتتَا رقُل نِيع أَسو ت تَع أَن !هللاُاَا ي !هللاُاَا يأَلُك فط
مِ و يتَقاطك المسصر ٰيإِل بِه يتَدا أَهمه ممن عل ينزقَقَلب جعفَرٍ و تَر يعلَ

حب  من يبا أُشرِب قَلأَنَسٍ لم نِب مالك ٰيإِل فتَلأَخ تَماً و لَمغم يارد ٰيإِلت رجع
بيرون آمدم، پس داخل حضرت  از نزد: )گويد عنوان بصري مي( : جعفَرٍ

. سالم كردم و رفتم 6به پيامبر خدا شدم و 6مسجد رسول اهللا
بعد از  .دو ركعت نماز خواندمدر آنجا و  برگشتم 1ن روز به روضهفرداي آ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هايي وجود دارد كه  د، حجرهشوي وارد مي 6النّبيبه مسجدكه  7از باب جبرئيل . 1
و منبر  6بين قبر پيامبر. دان ها مدفون ر يكي از همان حجرهد 6حضرت رسول

پيامبر علّت روضه ناميده شدن آن محل اين است كه . گويند را روضه مي 6رسول اهللا
بين قبرم و منبرم باغي : اضِ الجنَّةِقَبري و منبري روضَةٌ من ري نَما بي: فرمودند 6اكرم
علّت اين احتماالً ) 568، ص 2من اليحضره الفقيه، ج  صدوق،( .هاي بهشت است باغ از

در  3پيكر مطهر حضرت زهرا 6از رسول خدا  پسمنزلت آن مكان اين است كه 
                         .                                                                             آن محل دفن شد
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را  7قلب امام صادق كنم دعا كردم كه اي خدا، از تو درخواست مي ،نماز
ي  الزمه ، آنچه7به من مهربان و متوجه گرداني و از علم امام صادق

ي  غمگين و گرفته به خانه و !ام كني هدايت من به راه مستقيم است، روزي
، بر دل من نشسته بودكه  7مهر و محبت امام صادق خاطر به. ود برگشتمخ

در  7چون جز محضر امام صادق( .بن انس نرفتم  به مجلس مالكديگر 
   ).برومديگري ي جا به  شتمكردم و رغبت ندا جا احساس آرامش نمي هيچ

  
  رمز راه يافتن به محضر اولياي خدا

خواهيد به محضر  اگر ميه توان آموخت ك از اين عبارت حديث مي
راهش اين است كه از خود خدا  ،ولي خدا راه پيدا كنيد و او شما را بپذيرد

اولياي . كند و كاري كند كه شما را بپذيرده شما بخواهيد قلب او را متوج
 اي ندارند؛ از خود خواست و اراده كنند و خدا به امر حضرت حق عمل مي

. كنند رد مي ،يرند و كسي را كه دستور دهدپذ مي ،كه خدا امر كندرا كسي 
جاي اصرار و لجاجت ورزيدن و فشار وارد آوردن به آنها، بايد از  بنابراين به

  .خدا خواست راه را براي بهره بردن از آنان بگشايد
  

                                                                                                     
  يك بارش را به البتّه  يك بار ـ: فرمودند ايشان مي. كند آقا دوالبي را رحمت خدا حاج

ي باطن ديدم  وقتي در آن محل بودم، به ديده د وگرنه براي ايشان يك بار نبود ـما گفتن
 . هاي بهشت است باغي از باغ
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  شناسي در سلوك يكّه
جا سر  يكبايد  بلكه ؛باشدو هرجايي  زن پرسهنبايد  در سلوك انسان

وجود بايد يك محور تنها  ،در هر زمان ،اهللا اليسالك  كسلودر . سپاردب
المثل معروف را  ن ضرباي؛ آقا دوالبي را رحمت كند خدا حاج. داشته باشد

آش مناسب از كار در  ،وقتي آشپز چند تا بشود: فرمودند مي. كردند بيان مي
وقتي  و ماند سوزد يا نپخته باقي مي يا مي ،نمك شود يا بي يا شور مي ؛آيد نمي

  . افتاده نخواهد بودجا و  خوشمزه شود، از روي آتش برداشته مي
است ممكن گرچه ، دزمان تحت تربيت چند مربي باش هم اگر سالك

 ؛رسد به ثمر نميسالك  اام ،برجسته و بزرگي باشند اشخاص آنها همگي
ها چه بسا  و تداخل روش ددارخود  خاصآنها روشي كدام از هر  زيرا

ص متخص پزشك زمان پيش چند مثل بيماري كه هم. بار آورد  به مشكالتي
خاصي براي  روش ولي هر كدام ؛ندا صمتخص آنها همگيگرچه  .رود مي

 زمان به د و همزمان پيش چند پزشك برو همبيمار  وقتي .ددار اندرمان بيمار
، شود نمي برطرف نه تنها بيماري او ،دهاي درماني آنها عمل كن تورالعملدس

داروهاي مختلف كه شيميايي كه از تركيب شدن  مواد بلكه ممكن است
 او جسمتأثيرات مخرّبي بر  ،دنآي به وجود مي دكن ميزمان مصرف  هم

تنها  بايد ،آغاز كرد  پزشك  يك  را نزد  درمان فردوقتي  ،از اين رو. بگذارند
كند و   قطع  را  داروهاي او  كهاينمگر  پزشك را انجام دهد؛  همان دستورات
و  برود  ديگري  نزد پزشك تواند مي  صورت  ندر اي .نرود  او  ديگر پيش

  . را اجرا كند زشكپدستورات آن 
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از يك محور بيشتر  ،در هر زمانانسان نبايد  و سلوك نيزدر سير 
 حداين در  ، بايد صرفاًندك ان مراجعه ميعارف اگر هم به ديگر .داشته باشد

از  توان كه مي هستندو واال داشتني  دوستو مؤمن  يهاي  نانسا كه آنها باشد
و  محور سيرآنها نه اينكه  ،الست و محضر و مواعظ آنها بهره گرفتمج

  .گيرندحركت عرفاني و معنوي او قرار 
  

  يابي اليبخشي و تع اليمحبت رمز تع
ي متربي به  در تعليم و تربيت، محبت شاگرد نسبت به استاد و عالقه

بخشد و نه تربيت ثمر  مي نه تعليم سود ،اصل است و بدون آن يك ،مربي
د كه گير ميد و خوب فراجو درسي را دوست دارآموز و دانش دانش. دهد مي

در سير و سلوك هم . داد آن درس عالقه و عشق داشته باشبه معلّم و است
سالك اگر به انسان كاملي دل بسپرد و در . اين اصل حاكم و جاري است

سپردگي و محبت، كماالت آن  ي محبت او قرار گيرد، در اثر اين دل بهجاذ
د و مواعظ و دستوراتش به گرد به او منتقل و در او ظاهر ميانسان كامل 

لذا معلّمان و مربيان بايد به . شود نشيند و مبدأ تحول او مي عمق جان او مي
ربيان به آنها گردد و مت د كه منجر به عشق و محبت شاگرداننحوي رفتار كنن

اي عمل نكنند كه در اثر امر و نهي و فشار زياد به شاگرد و متربي،  گونه و به
مهري و حتّي نفرت بدل  محبت آنها به معلّم و مربي آسيب ببيند و به بي

  .شود
من  و جان دل چنان بر 7مهر امام صادق: گفتعنوان بصري 
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مثل  ،دوست داشتم اكه قبالً او ر يديگركس محبت هرنشست كه 
به مجلس درس او  ي او بودم و سپردهها دلداده و سر انس كه سال بن مالك
  . همه از دلم بيرون رفت ،رفتم مي

***  
  
ديگر  :الصالةِ المكتُوبةِ يإِلَ إِالّ يارفَما خَرَجت من د): ي حديث ادامه(

ماز مسجد ندر ( .رفتم از خانه بيرون نمي ،جز براي نمازهاي واجب
   .)بستم در را به روي خودم مي و گشتم خواندم و بر مي مي

  
  عيار هم واحد، پايدار و تمام

يك هوس دچار  ت انسانگاهي اوقاي خودسازي و عرفان،  در عرصه
چند  و مجلس شركت كند و آيد در فالن محفل بدش نمي. شود اي مي لحظه
و اصلي  حاد  ي ئلهمس خودسازي و سير و سلوكاما  ؛بشنود ي اخالقي نكته

باقي  اگر وقتيو  پردازد اش مي به هزار و يك كار زندگي .نيست اش زندگي
به تعبير  .رود مي هم اخالقي ، معنوي ياي عرفاني جلسه به ،ماند

در دعاي كميل هم هست كه به  1.هم واحد نيست همش 7اميرالمؤمنين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .57، فراز 53ي  و نامه 3، فراز 87ي  شريف رضي، نهج البالغه، خطبه .1
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تا  1:داًرداً واحها وِكُلُّ يوراداَ و يالعماَ كونَتَ ٰيتّح: دارند خداوند عرضه مي
اي «: قول شاعر به .يك ذكر واحد شود كه تمام كارها و ذكرهايم، همگياين

لهيك د ي صد دهل ،دل يك ده كنل!«   
نه اينكه ، درا متمركز كنهمش سير و سلوك بايد  در اهللا اليسالك 

 شهوت و، شهرت و سمت ، شغلثروتو مثل مال ديگر  به هزار چيزدلش 
داشته  عالقمندي به عرفان و سلوك جادلش هم از ي  ا گوشهدر و  بسته شده

واقعاً به انسان اگر  .رسد اين فرد به جايي نمي ،باشدكه اگر چنين  ؛باشد
دلش به  و فكر كند ديگر چيز نتوانست به هيچكه ديگر  اي رسيد مرحله

 طلبقتي ويعني  .استراستين  سالك، رنكشيدپچيز ديگري  سمت هيچ
ش از آرام خواب از چشمانش وكه  طوري به، گرفتفراي وجودش را  همه

در اين  ،بپردازد آنجز  ديگر چيز نتوانست به هيچو  بربست ترخوجودش 
  :به قول حافظ. گويند به او طالب واقعي مي هنگام
  ام من برآيدـا كـدارم تـلب نـت از طـدس

  آيدبر ز تن جانيا جان رسد به جانان يا   
كم نيستند  االّرسد و به نتيجه مي اناهللا سيرشءشا ان يدافراين چن
ها و يا مجالس صوفيانه كه مشتري زيادي  ظاهر عرفاني نظير خانقاه محافل به

يك سرگرمي و تفريح برخورد مثل با عرفان  لكن اغلب حاضرانهم دارند و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .محدث قمي، مفاتيح الجنان، دعاي كميل .1
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محافل به  اين مجالس وافراد شركت كننده در بايد ديد چند نفر از  .كنند مي
ده ذكر ش حق سرّدر كتاب كه  ي مسير سلوكها  لغزشگاهاز  .رسند نتيجه مي

رفع مثالً براي  1.اين است كه انسان تفنّني به عرفان بپردازديكي  ،است
الخستگي از فعي عرفاني اي دو ساعت در يك جلسه ، هفتههاي دنيايي تي 

كه د براي اينوش حاصل اي باشد و تغيير ذائقه شركت كند تا تفريحي براي او
اين فرد راه به جايي . برگردد با انرژي بيشتري دوباره به دنيا و مشغوليات آن

  .بردخواهد ن
***  

   
ت و يتَنَعلت و تَرَد يراقَ صدفَلَما ض .يلَ صبريع ٰيحتّ): ي حديث ادامه
 )7مام صادقا فراقر اثر بكار به جايي رسيد كه ( تا اينكه :قَصدت جعفَراً

ديگر ( حبس شد ام هدر سين سنفَ و صبرم به انتها رسيد و طاقتم طاق شد
 ،كه از وضع عجيبي كه برايم پيش آمده بود طوري به. كنمتوانستم كاري  نمي

 به ام هسين كه هنگامي .بسيار دلتنگ شده بودم .مان از كف بدهجنزديك بود 

 قصد و انداختم دوش بر ار ردا ،پوشيدم را كفشم ،)شد تنگ و فشرده شدت
   .كردم 7صادق امام ديدار

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .204مهدي طيب، سرّ حق، ص  .1
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  اولياء از اطاعت عدم جواز موارد
 آن از انحرافي برداشت عدم و درست فهم كه است اي هنكت جااين

  فرمان از يچيپسر اوقات يبعض كه است اين نكته آن .است بسيار تدقّ محتاج

 انسان و برو فتندگ خدا اولياي اگر كه جاهاست برخي .نيست بد خدا اولياي

 اصحابشان به عاشورا شب 7حسين امام اينكه كما .است نكرده ضرر نرفت،

 ترك را ماما و ندادند گوش را حضرت حرف اصحاب اما برويد؛ فرمودند

  .است ذكر قابل امر اين براي تعدديم شواهد .نگذاشتند تنها و نكرده
 محزون :بيت اهل دوستان از يكي 3زهرا حضرت شهادت شب

 اهل از زيادي تجمعي لاو .بود هايستاد حضرت ي خانه در كنار ،اندوهگين و

 مراسم بگو مردم به برو :فرمودند ;ابوذر به 7اميرالمؤمنين .آمدند مدينه

 و آمد ابوذر .شويد مي خبردار بعداً ؛افتاد تأخير به 3زهرا حضرت تشييع
 لفظ يك با يعني رفتند؛ و كردند رها تجمعي .افتاد تأخير به مراسم :گفت

 7امير حضرت مدتي از بعد .ماند در پشت نفر يك آن اما ؛رفتند برويد،

 عرض ابوذر بروند؟ نگفتيد مگر :فرمودند .آيد مي گريه صداي كردند احساس

 ابوذر است؟ ايستاده در پشت كسي چه ببينيد برويد :فرمودند .گفتم چرا، :كرد

 نگفتم مگر :گفت او به .است ايستاده در پشت :بيت اهل دوست همان ديد

 نزد ابوذر بروم؟ چگونه .ندارم رفتن پاي من ولي ؛گفتيد شما :گفت او برويد؟

 :فرمودند حضرت .كرد عرض حضرت به را او پاسخ و آمد 7اميرالمؤمنين
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  1.شود وارد بگوييد است گونه اين كه حال
 7اميرالمؤمنين و افتاد  اتّفاقي چنين ،هم 7امير حضرت شهادت در

 از بعد .رفتند تجمعي .بروند تجمعي بگوييد :فرمودند  7ٰمجتبي امام به

 :فرمودند8ٰمجتبي امام به حضرت .آمد در پشت از اي گريه صداي لحظاتي
 امام حال اين با .گفتم :كردند عرض پدر به 7حسن امام بروند؟ نگفتيد مگر

 .برويد دفرماين مي 7اميرالمؤمنين :فرمودند و آمدند در جلوي 7ٰمجتبي
 از كردند احساس 7امير حضرت باز دقايقي از بعد .رفتند ديگري تعداد

 7حسن امام .فرستادند را 7ٰمجتبي امام .آيد مي گريه صداي در شتپ

 نگفتم مگر :فرمودند .است ايستاده در پشت نُباته بن اصبغ ديدند

 از رغي من :كرد عرض اي؟ ايستاده چرا برويد، دادند دستور 7اميرالمؤمنين

 عرضه 7علي حضرت خدمت 7ٰمجتبي امام بروم؟ كه دارم را كجا اينجا

 .رود نمي گويم، مي او به چه هر .رود نمي است، در پشت اصبغ :داشتند
 رود نمي كه حاال :فرمودند حضرت .بروم كه دارم را كجا اينجا از غير گويد مي

   .رسيد 7اميرالمؤمنين خدمت اصبغ  گونه اين .شود داخل دبگويي او به
 دستمال حضرت سر به ديدم شدم، وارد وقتي :كند مي نقل اصبغ

 آن زردي يا بود بيشتر حضرت صورت زردي دانم نمي .اند بسته زردرنگي

 .بيا جلو اصبغ :فرمودند و دادند را سالمم پاسخ حضرت .كردم سالم .دستمال
 مكانا اگر مكرد خواهش و نشستم حضرت بستر كنار .رفتم حضرت خدمت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .62الهدي، ص  مهدي طيب، مصباح .1
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 مشت در مرا دست انگشتان از يكي حضرت .بگوييد من براي حديثي دارد

 و كرده قالّب من دست انگشتان در را دستشان انگشتان يا گرفتند خود
 .داشتم را تو حالت عين 6خدا رسول رحلت روز در من !اصبغ :فرمودند
 كس هر :فرمودند و گرفتند مرا دست هم پيامبر .آمدم 6اكرم پيامبر خدمت

 ؛است ملعون كند، تمرّد خود موالي از كس هر ؛است ملعون شود، والدين عاقّ
 و برويد :فرمودند من به سپس .است ملعون كند، ظلم خودش اجير به كه كسي
 نقل اصحاب براي مسجد در را حديث اين .بگوييد مردم به را حديث اين

 .فهميم نمي را حديث اين از 6پيامبر مقصود ما :گفتند اصحاب .كردم
 بازگو شما براي و پرسم مي ايشان خود از و روم مي 6اهللا رسول نزد :گفتم

 اي تو و من :فرمودند 6اكرم پيامبر .بازگشتم 6پيامبر نزد .كنم مي
 اي تو و من .است ملعون شود والدين عاقّ كه كسي امتيم؛ اين پدر دو علي،
 ملعون باشد فراري و كند تمرّد خود ولي از كه كسي امتيم؛ اين ولي دو علي
 برايش كه را كس آن مزد كه كسي امتيم؛ اين اجير دو علي اي تو و من .است
  1.است ملعون ،ندهد كند، مي كار

 و 7اميرالمؤمنين محضر به اصبغ يافتن راه ي شيوه توجه قابل ي نكته
  .است ايشان از معرفت كسب

 ولي برو، گفتند ايشان به كه كساني خصوص در بود ييها نمونه اينها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .45، ص 40مجلسي، بحاراالنوار، ج  .1
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  .شد باز در تا ايستادند قدر آن ،بروند گذاشت نمي دل ،نداشتند رفتن پاي آنها
 دستگاه تعقيب مورد من ،برو :فرمودند بصري عنوان به 7صادق امام

 اذكار و اوراد ،كنند مي مراجعه من به زيادي افراد ،ندارم وقت من خالفتم،

 :گويد مي عنوان اما .رفتي يم حال به تا كه كسي همان پيش برو .دارم زيادي
 حرف .كردند رد مرا هم 7صادق امام ليو ؛بروم ديگري جاي آمد مين دلم

 كه آورد فشار من به چنان شيدايي و عشق .ندادم گوش را 7صادق امام

 .منداشت را 7صادق امام از جدايي و دوري طاقت .كنم صبر نتوانستم ديگر
   .رفتم بيرون خانه از 7صادق ماما منزل قصد به و مپوشيد لباس ،مرخاستب

***  
  

 كه بود حالي در اين و :ت العصرَيا صلَّو كانَ بعد م): ي حديث ادامه(

  .مبود هآورد جا به را عصرم نماز
  

  نمازها آوردن جا به جدا و جمع
 از جدا را عشاء و مغرب نماز نيز و عصر و ظهر نماز دندمقي تسنّ اهل

  .بود انس بن  مالك دمقلّ هم بصري عنوان .بخوانند هم
 :ائمه و پيامبر ي سيره در چهآن اما ؛ندارد ايرادي نماز خواندن جدا

 جدا اوقات گاهي و هم با را نمازها اوقات گاهي كه است اين دارد وجود

 اوقات گاهي 6اكرم پيامبر كه ندا هكرد نقل هم تسنّ اهل خود .خواندند مي

 و هم با را عصر و ظهر نماز اوقات گاهي و خواندند مي جدا را شانهاينماز
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 اصرار شود  سبب نبايد ما بودن شيعه 1.خواندند مي هم با را عشاء و مغرب نماز

 است خانه در انسان كه گاهي مثالً .نخوانيم جدا را ها نماز وقت هيچ كه بورزيم

 نماز تواند مي ،بخواند جماعت به را نمازش تا ندارد هم مسجد به رفتن قصد و

 .آورد جا به را عصرش نماز ،بعد مدتي و بخواند ظهر اذان هنگام را ظهرش
 كهبل ،ندارد ايراد تنها نه ،كنيم تجربه گاهي هم را خواندن نماز وعده پنج اگر

   .است هم خوب
***  

  
 لَه خادم فَخَرَج هيعلَ استَأذَنت ارِهد باب حضَرت فَلَما): ي حديث ادامه(

 حضرت ي خانه در به وقتي  :فيالشَّر يعلَ السالم :فَقُلت ؟اجتُكح ما :فَقالَ
 خدمتگزار ،خواستم اجازه 7صادق امام خدمت به فتشرّ براي و رسيدم

 خودش فهم به كه بصري عنوان( ؟داري كار چه :گفت و آمد بيرون حضرت

 كار ،چهي( :گفتم ):گويد مي ،كند بيان را 7صادق امام نام احترام با خواست

سالمي رگواربز و شريف شخصيت اين خدمت ام آمده )فقط ؛ندارم يخاص 
   .كنم عرض

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و زرقاني،  134و 125، 124و مالك، مؤطّا، ص  251و  221، ص 1احمد حنبل، مسند، ج  .1
و بخاري،  153و  152، 151، ص 2و مسلم، صحيح، جزء  294، ص 1شرح مؤطّا، جزء 

 .248و  246، ص  8و متّقي هندي، كنز العمال، ج  110، ص 1جزء صحيح، 
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  :بيت اهل خادمان واالمقامي
 در را آنها نبايد .بودند بزرگي و رند اشخاص اغلب :هائم انخادم

ر مستخدم يك حدو واليت اهل ،عالم ،عارف ييها  انسان آنها اكثر .كرد تصو 
 يشانا از ،يخدمتكار ي بهانه به ،:ئمها با يكينزد براي كه ،بودند بزرگوار

 7منيناميرالمؤ غالم قنبر گويند مي اگر مثالً .گرفتند مي دائم حضور ي اجازه

 بين رد .بود بزرگي شخصيت بلكه ؛بود كوچكي خدمتگزار نشود رصوت ،است

 6اكرم پيامبر خادم ظاهر به كه كسي مثل ،ناقال  افراد :بيت هلا انخادم

   .ندبود گيبزر و برجسته اشخاص ايشان غالب .شد مي پيدا ندرت به 1،بود
***  

  
 خادم : ابِهب بِحذاء فَجلَست .همصالّ يف قائم هو :فَقالَ): ي حديث ادامه(

 ي خانه در قابلم هم نم .اند خواندن نماز مشغول 7صادق امام :گفت
 پاي ديگر عنوان !نه بيايم؟ بعداً ،بروم من يعني( .ماندم منتظر و نشسته حضرت

 يا ؛برنگردد ديگر كه بود آمده طوري .برگردد توانست نمي و نداشت تنرف

  .)برگردد نتوانست لذا .بميرد و بماند جا همان يا بپذيرندش
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پس از رحلت آن  و 6اكرم در زمان حيات پيامبرت كه اس مالك بن مقصود انس .1
 .بود 7خالفان و دشمنان اميرالمؤمنيناز م ،شخوي حضرت تا پايان عمر
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  سلوك در پايمردي و عيار تمام طلب
 زا را او نتواند عاملي هيچ و باشد قدم ثابت و جدي گونه اين بايد سالك

 درس براي 7موسي حضرت وقتي كه چنان .كند منصرف مسير ي ادامه

 به بود، او پي در 7خضر حضرت لدنّي علم از گيري بهره و آموختن معرفت

 يأَمض أَو البحرَينِ مجمع غَأَبلُ ٰيحتّ رَحأَب ال :گفت بود شهمراه كه شخصي
 دو تالقي محلّ به اينكه تا كنم نمي رها را جستجو و نيستم بردار دست 1:حقُباً
 ادامه خود راه به طوالني هاي سال اينكه يا برسم )آنجاست در خضر كه( دريا
  .دهم

***  
  
ٰ يعل ادخُل :الَفَق خادم خَرَج إِذ ؛راًيسي إِالّ لَبِثت افَم): ي حديث ادامه(

 اهللا بركت با :گفت و آمد بيرون يخادم كه بود هنگذشت زيادي زمان :اهللاِ برَكَةِ
   .شو وارد

  
  سالك داشتن نگاه انتظار در راز

 بر الهي بركت با :گفت خادم كه است اين استواري و پايمردي ي نتيجه
 :بيت اهل ي خانه درِ مردانه بايد انسان يعني .شو وارد 7صادق امام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .60ي  ي كهف، آيه سوره .1
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 جا نهما .رودن و نكند رها ،نكردند باز را در و زد در بار يك اگر .ايستدب

 لمعطّ در جلوي مرا شما قدرهر .بروم ندارم ديگري جاي من بگويد و بايستد
 نگاه انتظار در مرا هم قدر هر ،كارت دنبال برو ،ندارم وقت من بگوييد و كنيد

 گر ما براني« :شاعر قول به ؟بروم كجا جااين از ،نيستم رفتني اينجا از من ،داريد

  »ديگر در از آيم در ،در اين از
 ،نگرفتيم جوابي اًظاهر و داشتيم ليتوس ،ديمكر دعايي اگر رو اين از
 همين .است :بيت اهل جواب ،لتوس اين خود .نكنيم قهر و نشويم مأيوس

 راز ،بزني حرف آنها با دادند اجازه كه همين ،آوردند شان خانه درِ به را تو كه

 قول به .است جواب همين خود ،بكني حاجت و نياز عرض ،بگويي را دلت

 ي خانه درِ دادند اجازه كه همين .»هاست يكلب تو اهللا ره زير« :شاعر
 به را تو آنها .ستآنها جانب از يلطف ،ببري را نامشان و بيايي :بيت اهل

 جواب تو سؤال همين .ندادند مرا جواب اصالً نگو پس .اند كشانده آنجا

 من به خواستم مي را آنچه ،ندادند راه رام ظاهر در يگوئ مي اما ؛ستآنها

 چيزهاي يا ،ندادند خواستم مي كه را حاالتي و معنوي مقامات ،ندادند

 گونه اين ديدي اگر .دندنكر حل داشتم كه را دنيوي مشكالت مثالً ،تر كوچك

 چون .بايست .يا هكرد ضرر ،رفتي و كردي رها اگر كه باشد تحواس ،است

 ؛شود زياد تشظرفي تا دارند مي نگه منتظر در پشت را شخص اوقات گاهي
 ظرفيت ،است بزرگ بسيار ندبده او به خانه وندر خواهند مي آنچه كه چرا

 داخل و كنند باز را در گرا .ندارم ظرفيت ما هآمد در مقابل كه من .خواهد مي

 در پشت پس ؛گرفت دخواهن جا بريزند وجودم در خواهند مي آنچه ،شوم
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  .شود ايجاد من در الزم ظرفيت تا دارند مي نگهم
 پشت ،منتظر و بمؤد انسان كند مي حكم ادب هايي موقعيت ينچن در

 باز را در چرا آقا كه نكند هم اعتراض و ادبي بي ؛رودن و نكند رها .بايستد در

 شود، وارد زور با بخواهد انسان اينكه ؟است وضعيتي چه اين ؟كنيد نمي

 ي هخان وارد زور با بخواهد كسي كه خدا به بريم مي پناه .است ادبي بي
 و كشيدند آتش به را در كه دانيم مي را موردش يك .شود :بيت اهل

 بايد داشتند، نگه در پشت را انسان هم ها قرن راگ .دنشو وارد تا ندشكست

 خودشان وقت هر تا بايستد منتظر در پشت ،كند حفظ را ادب ،نكند قراري بي

  1.دكنن باز را در دانستند، مصلحت
 و شخود تشخيص نه ديگران، تحريك اثر در شخص هم اوقات گاهي

 اهل از يكي حال شرح يا عرفاني مطلب يك ي مطالعه يا شنيدن اثر در يا

 از يكي به آن، پي در و كند مي پيدا اي لحظه و عمق كم هيجان يك ،معرفت

 او در را طلب و خواست اينكه براي خدا ولي آن و ندك مي مراجعه خدا اولياي

 سالك هم اينجا در .دارد مي نگه در پشت و پذيرد نمي را او بخشد، ثبات و عمق

 كند سعي ،كردن ادبي بي و اعتراض يا و كردن رها و شدن رنجيده جاي به بايد

 او و بگشايد را در خدا ولي آن كه يزمان تا و سازد پايدار و عميق را خواستش

  .بايستد انتظار به در پشت خضوع، و ادب با ،دهد راه را
 اينكه علت .گويند مي فرج انتظار ،ايستادن در پشت بانهمؤد اين به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .111 -106ي ديدار، صص  توشه مهدي طيب، ره: به. ك. ن .1
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 و شخص در تفيظر و آمادگي ايجاد همين ،است عبادات افضل فرج انتظار
 اينكه يعني فرج انتظار .است او در طلب و خواست شدن عميق و كامل

 نه و برود و كند رها كه شود مأيوس نه ؛بايستد بمؤد در پشت شخص

 درِ پشت ،كج گردنِ با .شود وارد زور با بخواهد و دكن ادبي بي و اعتراض

 انسان طلب و خواست هم شود مي سبب كار اين .بايستد :بيت اهل ي خانه

 ي آماده نتيجه در و كند رشد شوجودي تظرفي هم و شود پايدار و عميق
  .دگرد :بيت اهل بزرگ عطاياي پذيرش

 از بعضي .است مالز دو هر نرفتن، و نكردن رها هم و بودن بمود هم

 رها را مذهب و دين حتّي ،چيز همه شويم  داشته نگه در پشت روز دو اگر ما

 معطّل خود بي را خودمان ؛است حرف اينها ي همه :گوييم مي و كنيم مي

   .ماي هكرد
***  

  
 غَفَرَ اجلس :قَالَ و السالم فَرَد ؛هيعلَ سلَّمت و فَدخَلت): ي حديث ادامه(

 هم حضرت .كردم سالم 7صادق امام به و شدم داخل : فَجلَست .لَك اهللاُ
 امام امر به هم من .بيامرزد را تو خدا .بنشين :فرمودند و دادند مرا سالم پاسخ
   .نشستم 7صادق

  
  است امر امتثال در ادب اولياء محضر در
 گمان به ما اوقات اهيگ .است بريفرمان در ادب خدا اولياي محضر در
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 خود محروميت سبب و كنيم نمي اطاعت را خدا ولي فرمان ،ورزيدن ادب

 :كند مي نقل او .باد العلومبحر دسي مهعالّ بر خدا رحمت و رضوان .شويم مي
 حضرت ،مداشت فداه ارواحنا عصر ولي حضرت خدمت كه فاتيتشرّ از يكي در«

 كمي ،تمحريم نگه داش ،كردم ادب من .بيا جلو مهديدسي :فرمودند من به
 .بيا مهدي جلودسي: فرمودند مجدداًحضرت  .باز با فاصله نشستم ،جلو رفتم 

: حضرت به من فرمودند .داشتم و ادب كردم ولي باز حريم نگه ،جلوتر رفتم
گويد طوري جلو رفتم كه زانوي من  مي .مهدي ادب در امتثال امر استدسي

چسبيدهم  به مماس شد و ارواحنافداه رعص با زانوي حضرت ولي.«   
نبايد به گمان  ،بنابراين وقتي شخص به محضر اولياي خدا راه يافت

اي كه آن ولي خدا  تواضع و فروتني و ادب ورزيدن، خود را از عنايت ويژه
  .به او نموده است محروم سازد

***  
  
ل و تأم اندكي سكوت 7امام صادق :اًيرَقَ ملفَأَط): ي حديث ادامه(

  .سرشان را پايين انداختند )ال تفكّر به ح(  ه وكرد
  

ل در خود و طمأنينه در محضر وليتأم  
باعث  خدا سكوت كردن ولي. بوددار معنا حركات حضرتتمام 

خويش تأمل در  ،رود در خودش فرو به خويش بازگردد، سالك  شود مي
ضمن اينكه . و به خويشتن متوجه و عارف شود جو كندخود را جست كند،
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هيجان و شتابزدگي او را به آرامش و طمأنينه تبديل  ،ا اين كارحضرت ب
به شايستگي بفهمد و در لوح دل ثبت  ،فرمايند كردند تا آنچه را به او مي

  .كند
***  

  
 :قَالَ .اهللاِعبدأَبو :قُلت؟  أَبو من :ثُم رفَع رأسه و قَالَ): ي حديث ادامه(

 تفَّيكُن اهللاُثَبو و تَكبا أَبي ؛قَكاعس ِ! اهللادا مملفَقُ؟  أَلَتُكلَم  لَو :يسنَف يف ت
امام  ،لحظاتياز بعد  :راًيانَ كَثا الدعاء لَكرُ هذَيمِ غَيلارته و التَّسيز من يل كُني

چون كنيه با ( ؟چيست ات هكني: فرمودند سرشان را بلند كردند و 7صادق
   7امام صادق .عبداهللابو: گفتم .)ابوالحسن، اهللاعبدمثل ابو، شود ابو گفته مي

 تو ثابت بدارد حقّ خدا اين كنيه را در: فرمودند ) من دعا كردند و در حقّ( 
 7منظور امام(؟سؤالي داريدرخواست و چه . و به تو توفيق عنايت فرمايد

 7وقتي امام صادق. عبد خدا باشي، عبداهللا باشيكه هميشه ابو بوداين 
امام  با اگر اين ديدار :گفتمدر دلم  )،ندمن كرد ايي در حقّچنين دع

جز اين  اي ههيچ ثمره و فايد ،كه خدمت حضرت كردم  و سالمي 7صادق
   .است سودي عظيم نصيب من شدهباز هم  ،دعا براي من نداشته باشد

  
  ارزش دعاي اولياء

ايست كه سالك  ارزش و قدر توجه و عنايت و دعاي ولي خدا، نكته
كوچكترين عنايت و . باشدواقف و متوجه آن  بهبايست به نحو اكمل  مي
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تواند آثار و بركات عظيمي در برداشته باشد؛  توجهي از جانب ولي خدا مي
ي  اي كه به فرموده همان اراده. متعال است ي حقّ زيرا ولي خدا مظهر اراده

هنگامي كه خدا چيزي را  1:كُونُيقُولَ لَه كُن فَيئاً أَن يإِذا أَراد شَ :قرآن كريم
پس سخن و  .شود ايجاد مي باش؛: گويد اراده فرمايد، همين كه به آن مي

گويد همان لحظه  دعاي ولي خدا مقرون به تحقّق و اجابت است و آنچه مي
  .شود عملي مي

***  
  
 اهللاَسأَلت  :فَقُلت ؟  ا مسأَلَتُكرأسه ثُم قالَ م ثُم رفَع): ي حديث ادامه(

 يف يأَجابن ٰيتَعال اهللاَك و أَرجو أَنَّ من علم يرزقَنيو  يعطف قَلبك علَيأَن 
ل چون بار او(سرشان را بلند كردند  7دوباره امام صادق : ا سأَلتُهف ميالشَّر

 من كردند در حقّ عجب دعاي خوبي 7حضرتفرو رفتم كه  من به فكر
  ؟درخواست تو چيست: فرمودند) حضرت را ندادمجواب لذا  و

ه خواست كردمن از خداي متعال در :رت عرض كردمخدمت حض
كه به من مهربان شويد و از علم  طوري ،كندمن   هم كه قلب شما را متوجبود

 آنچه را كهاميد من اين است كه خداي متعال  شما به من روزي كند و
  .دم، اجابت كرده باشا ودهنمي وجود شريف شما درخواست  درباره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .82ي  ي يس، آيه سوره .1
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  ي سالك نگرش موحدانه
را در عالم سالك بايد نگرش موحدانه داشته باشد و تنها فاعل و مؤثّر 

اند و  مجراي فعل ربوبيخدا بداند و توجه داشته باشد كه حتّي اولياي خدا 
همين نگاه . تنها خداست ،تواند علم و معرفت نصيب سالك كند كه ميآن 

معناي . شود اي اولياي خدا ميسالك است كه سبب عنايت و عط ي موحدانه
كه در احاديث و ادعيه و زيارات به آن  :اهللا بودن پيامبر و ائمه باب

ق در حقّ يعني آن بزرگواران كه به فناي مطل. تصريح شده نيز همين است
مجراي ارتباط خدا با خلق و ارتباط خلق با خدايند و  اند، متعال نايل شده

اي براي خود قائل نيستند و از همين رو است كه هر كه  حده چ نقش علييه
كنند در  و آنچه آنها مي 1كند، از خداوند اطاعت كرده است از آنها اطاعت

   2.واقع خدا كرده است
  

عنوان بصري را مشمول عنايت  7دو امري كه سبب شد امام صادق
و ديگري همين  ر طلبيكي پايمردي و ثبات او دي خود قرار دهند،  ويژه

  .بود نگاه توحيدي او
  . بودمات همه مقد ،ي حديثجاتا اين

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .80ي  ي نساء، آيه سوره .1
 .17ي  ي انفال، آيه سوره .2
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حضرت  : م بِالتَّعلُّمِس العليلَ !اهللاِاعبدا أَبي :الَفَق): ي حديث ادامه(
م و تحصيل حاصل تعلّ علم با درس خواندن و !عبداهللاي ابا: فرمودند

  .شود نمي
  

  علم لدنّي
كه تو طالبش هستي از اين رهگذر   علميه مقصود حضرت اين بود ك

ي ها حضور در كالس وخواندن كتاب زياد فكر نكن با  .آيد به دست نمي
ن دست يابيتواني به آ مي يد علممتعد .  

اين علم كه در ادبيات اهل حكمت و عرفان از آن به معرفت تعبير 
كه  است، چيزي غير از علم مصطلح استو موهبتي شود و علم حضوري  مي

معرفت يعني حضور معروف نزد عارف و . علم حصولي و اكتسابي است
اولي از رهگذر . علم يعني حضور صور و مفاهيم حاصله از معلوم نزد عالم

مراعات  از طريقي قلب انسان  آيينهي نفس و صيقل يافتن  تهذيب و تزكيه
هگذر آيد و دومي از ر جا آوردن آداب بندگي به دست مي و بهعبوديت ادب 
به اولي . ر و تحقيق و پژوهشآموزي از اساتيد و تفكّ ي كتب و درس مطالعه

قرآن كريم و . شود و به دومي علم كسبي علم موهبتي و لدنّي گفته مي
و تحريض  در عين تأييد و ارج نهادن به علم كسبي :احاديث معصومين
نيل و به  و طلب آن، بارها به علم لدنّي و موهبتي تصريح و تشويق به كسب

پرهيزگاري و عمل  از راه تزكيه و تهذيب و زهد و پارسايي و تقوا وبه آن 
تحريض و تشويق  ،...واقف است و  به آنچه شخص به شايستگي آن



56  حديث دوست 

  1.اند ي خشيت از پروردگار و نور و فرقان دانسته اند و آن را سرچشمه نموده
***  

  
ٰ يتَبارك و تَعال اهللاُد يري لبِ منقَ يقَع فيا هو نُور إِنَّم): ي حديث ادامه(

كه خداي متعال  بيني است روشن روشني و نوعي و علم نور : هيهديأَن 
قرار  ،كند او را هدايت نمايد و در قلب آن كس كه اراده مي دفرماي عنايت مي

  .دهد مي
  

  علم نور، علم حجاب
 :رُكباألَ جابحال وه لملعاَ: كه گفته شده  علمي )1 :بر دو نوع استعلم 

شهود حقايق هستي  و ترين مانع خدابيني يعني بزرگ. حجاب اكبر است  علم
ي ها تواقعي وگذارد ا كه نمي ستا در مقابل ديدگان دل انسان اي هپرد .است

علم نور  :ا هو نُورإِنَّم: فرمودند 7كه امام صادق علمي) 2 .عالم را ببيند
را  وروي ا پيش، كند فراخناي ديد انسان را باز مينور چيزي است كه  .است

  . دهد مي وبه ا تربيش و امكان ديد كند ميروشن 
رحمت غريق را  خميني امام خدا؟ ستياين دو نوع علم چ ماجراي

 .تعدادي از روحانيون خدمت ايشان رسيده بودند ،اوايل انقالب. كند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .35 -32مهدي طيب، سرّ حق، صص : به. ك. ن .1
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شان اين بود كه اي بحث .ون دادندراتي به اين روحانيتذكّ ;حضرت امام
قرَأ ا: فرمود 6خداي متعال به پيغمبرش .تحصيل كنيد رب سمِابِرويد ب

كبنه  ،الهي باشد ي وجهه، حركت شما براي تحصيل علم ي وجهه 1. بِاسمِ ر
علم را به ، خلقي به سمت علم نرويد ي از جنبه .نفساني و شخصي ي وجهه
پيدا   شهرت علمي اينكهخاطر  علم را به .نياموزيد ،يدوشدانشمند  اينكهخاطر 
ديگر دانشمندان  بر  مباحثات علمي كه درخاطر اين علم را به .اموزيدني ،كنيد
علم را  .نياموزيد ،را در مناظره و بحث شكست دهيد آنها ق پيدا كنيد وتفو
كاري  كسب و وفروشي دنيا را براي خودتان تأمين كنيد  با علم اينكهخاطر  به

رباني علم  و الهي ي ا وجههيعني ب ،بِاسمِ رب نياموزيد؛ بلكه ،ندازيدراه بي
  . بياموزيد

كه ـ  با كميل شانگوي عجيبدر گفت ،البالغه در نهج 7اميرالمؤمنين
 7اميرالمؤمنين .دندموراره فبه اين نكته اش ـ بود حضرتصاحب سر 

بسياري كه به  گفتند ميرا به كميل زيادي اختصاصي  سخناناسرار و 
داند اين  خدا مي .دعاي كميل است ،ي برجستهها يكي از نمونه. فرمودند نمي

اين دعا . دعا چه اقيانوسي از معارف بلند واليي و عرفاني و توحيدي است
، چه اكنون به دست عموم افتادهگر .دعاي خصيصين است .نيست  عمومي

 ببرند وهاي واقعي  بهرهاين دعا  ازكنند  اميدواريم عموم مردم هم سعي ولي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ي  ي علق، آيه سوره .1
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خود  .كه در اين دعا هست نزديك شوند و معارف بلندي  ي معرفتها به قلّه
اين  7حضرت خضر. است 7اين دعاي خضر: فرمودند 7اميرالمؤمنين
او اين دعا را به  خواهش كرد 7كميل از اميرالمؤمنين .ندخوان دعا را مي
اين . نده بودنياموختاين دعا را به كسي  7اميرالمؤمنين واالّ بياموزند
 رّصاحب س در وادي معرفت و بزرگ يكميل انسان اينكهاست از  يا نمونه

جا كه ظرف را تا آن 7اسرار معرفتي اميرالمؤمنين و بود 7اميرالمؤمنين
  .حامل شد ،گنجايش داشت شا وجودي

تَنَفَّس : گويد كميل مي .با كميل به صحرا رفتند 7اميرالمؤمنينروزي 
است صعود كرده  به ارتفاعاتي بلند و ها هي كه به قلّسكمثل  :الصعداءس تَنَفُّ
نفس  درداز اين رو به سختي و با  ،رسد كافي نمي ي جا هوا به اندازهو آن
ي سخنان سپس، نفس عميقي توأم با درد كشيدند 7اميرالمؤمنين، دشك مي

إِنَّ  .اين است 7آن بيانات مشهور حضرت از ييها قسمت كه فرمودند
كسي را  اما، زند مي من علم و معارف الهي موج ي سينه در ...:ا لَعلماً جماًاهنه

: فرمودند سپس .دستگي حمل اين معارف را داشته باشكنم كه شاي پيدا نمي
د نخواه مي اغلباما  ،شوند كساني هستند كه بخواهند حامل اين معارف

يكي از اين در معرّفي  سپس .دننحوي ناشايست با اين معارف رفتار كن به
علوم  خواهد كه مياست كسي  1 :اينِ للدنيآلَةَ الد ستَعمالًم: دندفرمو ها گروه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .147 -146البالغه، حكمت  سيد رضي، نهج .1
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حجاب  اين علم .قرار دهد ي خودها طلبيابزار دنيا ني را ياد بگيرد ودي
   .دياموزعرفان ب و علم توحيد، علم قرآن ياد بگيرد شخصشود ولو  مي

 .پرداختن به علم است ي غهبصوجهه و مهم  ،موضوع علم مهم نيست
 كه انسان غافل  علمي، كند بيني مي بزرگ خود وت انانيكه ايجاد   علمي

بيند  نقش خدا را در نيل به آن نمي و دهد را به خودش نسبت مي آنحصول 
، يي خوردمها چه دود چراغ، قدر زحمت كشيدمچ  فهمي تو نمي :گويد ميو 

اين  .مگرفتياد اين علوم را  تايي كردم ها چه دوندگي، يي ريختمها چه عرق
   .است حجاب اكبر علم

  ي مرحله دهپس از بيان  1لباباال حديث اولوا در 7امام صادق
شود  چگونه مي اينكهو  :بيت عرفاني اهل مكتبسلوك الي اهللا از منظر 

هم هستند كه از طريق ديگري  يكسان: فرمودند ،ن مسير را طي كرداي
با كساني  .رسند سكوت به حكمت مي مت وبا ص كساني .كنند مي حركت

عبادت به  با رياضت و كساني .رسند دانايي مي به علم و تحصيل و تقّال
ذي الَّ همرُكثَاَ و لُسفُين إما اَ و عرفَين ما أَإِ :فرمودند سپس. رسند مي كرامات

سفَلُي ال ي رفَوي كمال انساني دست پيدا ها هاي قلّها ممكن است به بلنداين :ع
كنند  فلي سقوط ميبه س شانكثرا و سقوط كنند فليه سممكن است ب و كنند
 ي رغم همه علي، شانيها آموزي علم ي همه با وجود .روند نمي باال و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .403، ص 36مجلسي، بحاراالنوار، ج  .1
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در بيان  سپس. كنند ، سقوط ميشانيها متص و ها سكوت ت،اعباد ات،رياض
الهي را رعايت  حقّ اينها اينكهبه خاطر  :قَّ اهللاِع حريذ لَم إِ :فرمودندعلّت آن 

 .دهند به خودشان نسبت مي ،آورند دست مي به چهيعني آن. كنند نمي
 ومطالعات ، ها رياضتي  نتيجه، ت خودم بودازحمي  نتيجه :گويند مي

هايي خوردم تا به اين مقامات  دانيد چه خون دل چه مي .تحقيقات خودم بود
: حضرت فرمودند» ؟چراند مي اشتر كه آنداند  چه «: ول شاعرق به ؟رسيدم

 ،ها رياضت ،ها عبادت چون تمام ؛كنند ترشان سقوط ميبيش ،اند گونه چون اين
نجات  منبراي اين بود كه تو از اين ، ها معرفت و ها دانايي ،ها سلوك سير و

زحمت گويي من  مي .كرد تشديدرا  بودنت من ،اين علم تو ولي، پيدا كني
خدا را  .قَّ اهللاِرع حيذ لَم إِ .بيني خدا را نمي ،كشيدم به اين مقامات رسيدم

 و عنايت كردهتخدا به  يهرچه دار .ه استبه تو عنايت كرد يني كهب نمي
كه   پس علمي. كنند ترشان سقوط ميبيش ،اند گونه چون اين: ندفرمود .است
 منِ، كند تر مانسان را متور كه منِ  علمي آن .رُكباألَ جابحال وه گونه باشد اين

مانع  و بيني استودحجاب خوجود آمدن  سبب به ،كند تر انسان را بزرگ
  . بيند مدام خودش را ميشخص چون  ؛شود ميخدا  ديدار

  ستا دانش در طريقت كافري تكيه بر تقوا و
  دشـل بايـر دارد توكّـد هنـر صـرو گـراه  

*  
  مذهب رندان نيستخودبيني و خودرايي در 

  كفر است در اين مذهب خودبيني و خودرايي  
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وجود دارد كه امام   علمي ،آندر برابر  .حجاب اكبر است ماين عل
 اهللاُد يري قَلبِ من يقَع فيا هو نُور م بِالتَّعلُّمِ إِنَّمالعلس يلَ: فرمودند 7صادق

تبارك و تعالي  ست كه خدايا نوري علم حقيقي :  هيدهي أَن ٰيارك و تَعالتَب
 .دهد قرار مي ،دنمايجان و دل كسي كه اراده كند او را هدايت  در قلب و

به تو  اي هجزو آيي مياينجا لين نكته را به او گفتند كه فكر نكن او ،براينبنا
 مفيد كه  علمي .نيست ها اين حرف ؛گيرم امتحاني مي ،دهم مي درس ،گويم مي

  .تحصيل نيست وم علم به تعلّ .ي است كه بايد در قلب بتابداله ينور ،است
  

  تالش، دعاي به زبان عمل
 اشتباه و خطايي پيش نيايد است كه بايد روشن شود تا اي هجا نكتاين

   .و تصور نشود كه پس نبايد به دنبال تحصيل و كسب علم رفت
 ستا عرض نيازي گونه نگاه كند كه اين به تحصيل خودبايد انسان 

 ؛كه خداي متعال به من علم بدهدبراي اين وعالء  جلّ  قمحضر حضرت ح به
زحمت به دست  و تقالّ وتحقيق كردن  ،داند كه علم با كتاب خواندنب يعني
تحصيل و  ،تحقيقم اين مطالعه و :گويدب و علم را بدهدخدا بايد ، آيد نمي

 ستياز در پيشگاه خداواقع ابراز ن در ،هايمتالش و تقالّ استاد، نزد مزانو زدن
 .معرفتم و من محتاج علم ،خدايا ببين :مگوي ميبا اين كارها به زبان عمل  و

 .درخواست دارد ودعا  ي واقع جنبهدرتالش و فعاليت علمي من اين 

يعني اگر دنبال  ؛گونه باشد ي ما در زندگي بايد اينها تالش ي همه 
بايد بدانيم كه  ت آوريم،به دسدرآمدي  اينكهبراي  م،روي كار مي كسب و
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منتها دعا گاهي با . استدعاي م واقع اين تالش و تقالّدر. خداست ما اقرز
رفتارش  عمل و گاهي با ؛خدايا به من روزي بده: گويد انسان مي ،زبان است
 به من ،ام هگويد تشن با زبانش مي انسانگاهي . دهد كه من نيازمندم نشان مي

اش  هاي خشكيده لب، ام گويد من تشنه دش ميوجو ي همه گاهي .بدهيد آب
پوست ، ام هگويد من تشن مي اش هافتاد غفرواز ي ها چشم، ام گويد من تشنه مي

 اام ؛اين هم گفتن است. ام هگويد من تشن بدنش مي ي چروكيده و خشكيده
  .باشد گونه اينبايد  يزچي ما در مسير هرها تمام تالش .وجود ي گفتن با همه

 منظر نگاه كند كه من اين از يشها تالش بهارف باهللا بايد انسان ع 
واالّ  ؛طالب و خواستارم ،فقيرم ،نيازمندم ،ام هدهم كه تشنب نشان  خواهم مي

نياز به خدا ابراز  ،تالشو  من با تحصيل .كند مي را خدا عنايت همه چيز
 ،يي اقتصادها تالش كار رفتن و من با سرِ .كنم كه محتاج علم هستم مي

نياز ابراز به خدا  ،...ي فرهنگي و ها اليتعف صنعت و ،كشاورزي ،توليد
 كريم، اقتو رز ؛نيازمند توام و محتاج، فقير ي خدايا من بنده گويم مي. كنم مي
 وه لملعاََ و س العلم بِالتَّعلُّمِيلَگفتيم  اينكه، بنابراين. به من عطا كن .جوادي و
 ؛ه اين معنا نيست كه انسان درس خواندن را كنار بگذاردب رُكباألَ جابحال

 ت علم ودرس خواندن را علّ .كا نداشته باشدبه درس خواندنش اتّبايد  بلكه
را ابراز نيازي در  درس خواندن خود .معطي علم را خدا بداند .معرفت نداند
  .بداند ي واهب العلمپيشگاه خدا

***  
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فَإِن أَردت العلم فَاطلُب : دحضرت فرمودن سپس): ي حديث ادامه(
ر د، طالب علمي و يا هعلم كرد ي اگر اراده :ةِيقَةَ العبودينَفسك حق يف أَوالً

طالب شو كه  .طلب كن ت را در نفس خودديحقيقت عبو ،گام نخست
  .شودق حقيقت عبوديت در جان تو محقّ

  
  معرفت در درون خود انسان است

بين عبد  ي معرفت نفس و درك رابطه خدا، ي معرفت ت نتيجهعبودي
اگر . در جان هر انساني مندرج و ثبت است  و موالست و اين سه معرفت

عبد در نفس خود تأمل و تفكّر كند و كتاب نفس خود را مطالعه نمايد، به 
الرّب  معرفةبه  النّفس ةمعرفشود و با نيل به  النّفس و خودشناسي نايل مي ةمعرف

 ،را رببه عنوان و پروردگار  عبدي خود به عنوان  گاه رابطه د و آنياب راه مي
ت، به دو كند و از رهگذر درك عبودي كشف مي ،ت استكه همان عبودي

ي اثباتي  جنبه. برد پي مي ،ت استي عبودي اثباتي و سلبي كه الزمه ي جنبه
آن، حب، خشيت، خوف، رجا، صبر، رضا، توكّل، تفويض، تسليم، طاعت، 

ترك طاعت و بندگي  ،ي سلبي آن است و جنبه... بادت، ذكر، دعا و ع
. باشد مي... غيرخدا، پروا و ترس نداشتن و اميد و طمع نبستن به غيرخدا و 

تواند به  مي خود،سالك با مراجعه به درون خويش و كاوش و تأمل در 
ي اين حقايق كه قلم صنع در كتاب نفسش نگاشته است، پي برده و  همه
ت را حقيقت عبودي ابتدا در نفس خود: لذا حضرت فرمودند. ست يابدد

السماء  يس العلم فيلَ: اند نيز فرموده 7چنان كه اميرالمؤمنين .طلب كن
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للَنزِلَ يياال ف األَ يكُم ورضِ لجبولٌ فيل ملَكُم، ب دخالقِ قوا بِأَقُلوبِكُم، تَخَلَّ يصع
علم نه در آسمان است كه بر شما فرود آيد و نه  1:ظهرَ لَكُمي ٰينَ حتّييالرَّوحان

هاي شما آفريده شده  بلكه در قلب زمين است كه براي شما باال بيايد؛در 
  2.ق شويد تا بر شما آشكار شودبه اخالق روحانيان متخلّ. است

  
معرفت و علم اين است كه ممكن است  هاي مهم يكي از تفاوت

علم داشته باشد، مثالً به سودمندي صداقت علم داشته اي  شخصي به نكته
ات و هاي دخاني يا فردي به زيان. باشدباشد؛ ولي در عمل صداقت نداشته 
معرفت  اما. باشد مبتال و معتادبه آنها مواد مخدر علم داشته باشد؛ ولي 

حقيقت  ت معرفت يافت؛سي كه به عبوديذا كمقرون به عمل است و ل
  .گردد ت ملتزم ميشود و به لوازم عبودي ش مستقر ميت در جانعبودي

***  
  
علم را با به  )اينكه دوم( :الهو اطلُبِ العلم بِاستعم): ي حديث ادامه(

  .كار بستن آن طلب كن
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .247فيض كاشاني، كلمات مكنونه، ص  .1
 -32و مهدي طيب، سرّ حق، صص  28 -26مهدي طيب، شراب طهور، صص : به. ك. ن .2

35. 
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  عمل دليل صدق در طلب و نيل به مطلوب
 ،آب را نخورم آن ، اگرستا مقابلمليوان آب  كي و ام هاگر من تشن

 مآب پيش رويچون  ؛دهند آبي به من نمي ،خواهم آب ميهرقدر بگويم 
خواهان آب  جا دارد ،دشبر طرف ن ما تشنگي آب را خوردم وآن گر ا .است

علم براي اين است كه انسان را در مسير عبوديت خدا به . مجديدي باش
كند  مي جمع  ،گيرد ميرا  ها كه مدام علم  يفرد. كند موفّق درست عمل كردن

اين فرد علم جديد پيدا . علم در وجود او اثر عملي ندارد، بندد مينبه كار و 
علم  دخواه مي كهورد كم آ وكار بست  به ستدان را آنچه؟ كند براي چه

  ؟ و بدهندابه ديگري 
 سالكآورده شده كه  2و در كتاب شراب طهور 1حقّ سرّ كتابدر 

يي ها ملاستاد خاص دستورالع هاينكبراي  ؟استخاص طالب استاد چرا 
همان  وجود دارد كه سالكاز  سؤالجاي اين . كند اجرا و اوبدهد 

 ي كها هكار بست به ،است كه تا امروز به تو رسيدهرا يي ها دستورالعمل
 وقتي ؟آن به تو بدهند رب عالوه ديگريي ها دستورالعمل يخواه مي

استاد  اگر ،يا هكار نبست دست تو رسيده به بهكه تا امروز  را ييها دستورالعمل
 هاآنبا ، دادستورالعمل جديد هم به تو د ندچ و فتسر راه تو قرار گر خاص

 قبليهاي  دستورالعملهم روي را  آنهاخواهي  مي؟ چه كني خواهي مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .94و  93صص سرّ حق، مهدي طيب،   :به. ك. ن .1
 .36ص شراب طهور، يب، مهدي ط: به. ك. ن .2
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دنبال استاد سلوك و كه در سير  كسانيبايد به اين رو  از؟ بايگاني كني
تا  چهآن ي مگر همه ؟گردي براي چه دنبال استاد مي! عزيزم: گفت ،گردند مي
ادا   ي و حقّش را به تماميا هستبه كار ب استبه تو رسانده خداوند  حال
براي ؟ خواهي استاد براي چه مي؟ هستيجديدي  دستور دنبال كهي ا هكرد

يا  ؟كني يشتماشاو غريب پيدا كني  آدم عجيب و اينكهبراي ؟ هوس
شخصيت  پس ؛ما هسيدخدمت عرفاي بزرگ ر ،ما همن كلّي استاد ديد :بگويي
ي ها كنجكاوي وبراي هوس ؟ خواهي مي اينهابراي  ؟بزرگي هستمخيلي 
 راهنمايي كند ورا راهبري  خواهي كه تو يا استادي مي ؟خواهي مي تا ذهني
اگر براي عمل به دستوراتش استاد ؟ ببندي دستورات او را به كار و تو
ادا شده  آيا حقّش ،ساندهجا خدا به تو ردستوراتي كه تا به اين خواهي، مي

 لمع اهللاُ هثَرو ملَعيما عملَ بِمن  كهداريم  ي با اين مضمونديثاحار مكرّ؟ است
داند به  نمي چه راداند عمل كند خدا علم آن چه ميكسي كه به آن 1:معلَيم لَما 

   .رساند او ارث مي
عارفانه مطالب  خواهيم مي ،مشكل ما اين است كه اهل عمل نيستيم

 ها حرفآن برويم  ؟اظهار فضل كنيم ؟مطالب را جمع كنيم؟ كه چه، بشنويم
 آن كنيم به اين و سيني پر ،ماي هخودمان گرسنهنوز  ؟را براي ديگران بزنيم

كه  ـ دبر ايشان با و رضوان الهي رحمت ـ آقا دوالبي به قول حاجيا  ؟دهيمب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .363، ص 68مجلسي، بحاراالنوار، ج  . 1
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 ي خيلي خوب را به ثمرها ميوه در روستاها باغبان اي هعد ندگفت مي
 به شهر و بندند مي آن را در، چينند را در جعبه مي آنهاو  رسانند مي
علم را براي اين . خورند نمياز آنها  هم  هخودشان يك دانو فرستند  مي
كار  براي بهعلم را اگر ؟ خواهي بفرستي پولش را بگيري مي؟ خواهي مي

 وقت خدا آن ،ي عمل كندان به همين چيزهايي كه مي ،خواهي بستن مي
شايد نياز به استاد ظاهري هم ، كند داني به تو الهام مي چيزهايي را كه نمي

امام  ،رو اين از .دهد نشان تو و خدا از درون حقايق را به نداشته باشي
 .علم را با به كار بستن طلب كن : الهمعتو اطلُبِ العلم بِاس :فرمودند 7صادق

خداي  .شود علم مبدأ الهامات جديد مي خود ،كار بستي هبعلم را زيرا وقتي 
را از راه درون  ها نيخدا دانست .كند جديد را به قلب تو الهام مي حقايقمتعال 

 يلَّمهم فو كَ مهكرِف يم فناجاه: ندفرمود 7اميرالمؤمنين .آموزد به تو مي
 كند نجوا ميبا آنها انه خدا در درون افكار ايشان آهسته و مخفي 1:مهِولعقُ تذا
گونه است كه  اين .كند مكالمه مي آنهابا  شانگويد و در ذات عقول سخن مي و

اين به كار  ،به كار ببندداني  آنچه را مي. يكن مينياز پيدا نهم استاد ظاهري به 
 كار كه به  هنگامي .ي جديد استها به دانستهعملي اظهار نياز  ،بستن
  كردن به استاد چه معنايي دارد؟ اظهار نياز ، بندي نمي

گويم  مي چرا ،منوش نمي ،است ممقابل كهرا  آبي وقتي ه شد كهگفت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .222ي  البالغه، خطبه سيدرضي، نهج .1
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را  كه هستآن مقدار  ،خواهي آب مي اگر؟ كنم طلب آب مي چرا؟ ام هتشن
همين اگر  .بلدي اين همه دستورالعمل؟ خواهي دستورالعمل مي. بخور

توفيق  خدا .آيد كنيد زياد هم مي باور ،كار ببنديم به ،كه بلديم را چيزهايي
خدا  در آن صورت، ادا كنيم ،چه را كه تا به حال به ما رساندهآن حقّ دهد

در  و يسدنو ميكه كتابي   هنگامي يك نويسنده. فرستد را مي چيزهاي جديد
 دگوي مي د وشو سرد مي دل ،خوانند نمي داگر ببين هد،د ميافراد قرار  اختيار

كه استفاده  اينها؟ مطلب بنويسمو  ه زحمت بكشمچرا بيهوده اين هم
 با اشتياقرا  لكتاب او وقتي ديد اما .دنويس كتاب دوم را نمي پس. كنند نمي

   .كند باره شروع به نوشتن مي، دوكار بستند مطالبش را به ي همه و خواندند
***  

  
ز خدا ا : كهِمفي اهللاَهِمِ و استَف :فرمودسپس حضرت ): ي حديث ادامه(

  .خواهد فهماند او به تو ،طلب فهم كن
  

  تنها خدا را هادي بدان
محفل درس و  ، حوزه ودانشگاه ،ممعلّ ،كتاب ،استاد يعني چشمت به

 ؛علم است ي دهنده وخدا هادي  .خدا را ببين .د باشموح .نباشد اينهاامثال 
 اش هحرف ستاني كهبه يكي از دو قبلچند روز  .اند همه ابزار و وسيله هااين

 اش هاگر كسي بخواهد خان ،عزيز دل من :عرض كردم ،نقّاشي ساختمان بود
 اي هگويد خان موي شما مي آيد و به قلم موي شما مي نقّاشي كند سراغ قلم را
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 ،نه ؟خواهد اين رنگي شود مي دلم ،مبا اين خصوصيات دار، با اين ابعاد
چون اين ، دكن ياز شما خواهش م ،دآي مي هستي كه نقّاش سراغ شما

مو را به كار  اگر شما اين قلم. نيست اي هكار ،شما وسيله است موي قلم
به  ،زياگر به كار نيندا، زند كند و در و ديوار را رنگ مي مي كار ،بيندازي

 ي همه و گونه نگاه كند اگر انسان اين .آيد بر نمي آنكاري از  ،خودي خود
ها احساس گاه به اين ابزار هيچ ،ببيند وعالء جلّ در دست حق اي هخلق را وسيل

براي رسيدن به فهم  .دوزد نمي اينهاچشم اميد و طمع به  .كند نمي نياز و ابراز
اين نويسنده و آن  ،قنگاهش به دست اين عالم و آن محقّ ،و علم و معرفت

و هدايت را از  نگاهش به خداي متعال خواهد بود بلكه ؛گوينده نخواهد بود
   .هد كه خداستخوا هادي مي

طرق مختلف  به ،كسي را هدايت كند هدخوابوقتي  خداي هادي
غير از اين بود كه ؟ را چگونه هدايت كرد انبياء و اولياءخدا  .كند هدايت مي
؟ هدايت كرد ينّبا علم لَد  

وقتي  ،است كهف آمده ي در سوره 7در داستان حضرت خضر
دهي  مي من اجازه آيا به: گفتايشان به  ،رسيد 8موسي خدمت خضر
 كه خدا نصيبت  چند صباحي در محضر تو از آن علمي؟ تابع و پيرو تو باشم

بود كه ما  اي هاو بند 1:من لَدنا علماً ناهملَّع: گويد قرآن مي؟ بياموزم ه استكرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .65ي  ي كهف، آيه سوره. 1
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خداي  .زانو نزده بود  ميپيش هيچ معلّخضر  .ي داده بوديمبه او علم لدنّ
بدون  ،قطبيو  بدون هيچ پير ،ظاهري ي گونه بدون وسيله را اين  متعال بعضي

از خود خدا اينان را  .كند راهبري مي و دهد علم مي ،اي كنندههيچ دستگيري 
را   خدا بعضي. كند ي مرتفع كمال معنوي جذب ميها به سمت قلّهباطن 
مناسب  خدا خودهم وسيله را  .كند ل هدايت ميئبا وسا را  بعضي و گونه اين
  . كند انتخاب مي سك ل هرحا

 ،خدا باشد محضر ولي از هدايت كسبواقعي  ي انسان تشنه اگر
آن در  اين در وي  نتيجهچون  ؛بزنديلي الزم نيست اين در و آن در خ

تواند بزرگ  كوچك كه نمي .ن زدن دزد ناشي استاي ما مثل به كاهدها زدن
وقتي خودمان  ،رو ينا از .يمخدا را بشناس يتوانيم اوليا ما كه نمي .را بشناسد

بدلي  و اشتباه مورديبه  معموالً، پيدا كنيم خودمانخواهيم  مي ،كنيم مي تقالّ
يش ها دانسته ودر درون فرد باشد عميق و شديد اگر طلب  ولي .خوريم ميبر

دانايي و  ي وجود تشنه ي با همهوقتي يعني ببندد، كار  بهطور كامل  هم بهرا 
، رخت بربندداز وجودش  قرار و آرام طوري كه ،شدمعرفت با وآگاهي 

و  قرار شود بي برود وآرام روز از وجودش ، خواب شب از چشمانش برود
  :زبان حالش اين باشد كه

  كويت بر ندارم روز و شب سر ز  رارم روز و شبـق وايت بيـدر ه
  : به قول حافظيا 

  ام من برآيدـا كـدارم تـلب نـاز ط تـدس
  تن درآيد ه جانان يا جان زيا جان رسد ب  
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 دهد مي قرار ودر مسير ا استاد خاص رايا ا خد ،گونه تشنه شود اگر واقعاً اين
تواند  ش نميخود يبا تقالّ سالك .فرستد خودش را به سوي او مي ولي ياو 

پيدا كند ولي. ا وليبرسد سالك به داد د وتواند بياي مي ام.  
آن وسيله . كند ا انتخاب مير ي هدايت سالك خدا خودش وسيله

پرنده يا يك هدايت،  ي وسيلهگاهي اوقات . داند خدا مي يا چيست، كيست
وقتي ، قابيل در داستان هابيل و .آموزد به انسان معرفت مي كه حيوان است

، كند هابيل چه ي دانست با جنازه را به شهادت رساند و نميهابيل  ،قابيل
ببينيد  1.به او دفن كردن جنازه را بياموزد تاكالغي از جانب خدا مأمور شد 

  .كند گاهي اوقات خدا يك كالغ را مأمور مي
حضرت  اينكهاز  پس ،اشاره شدكه  8خضر و ٰداستان موسي در

 7ٰموسيحضرت و راز آنها را هم به  را نشان داد صحنهآن سه  7خضر
وقتي  ؛في كردمعرّ 7ٰموسيحضرت سه وادي معرفت را به يعني ، گفت
ن نشسته بودند حريالب در مجمع ،لب همان رود ،هم جدا شوندخواستند از  مي
رش را بال و پ ،بيرون آمد وقتي و آب تني كرد، آمد آب گنجشكي نزديككه 

سر  ي به دريا ريخت و در اثر آن به اندازه اي آب و از منقارش قطره تكان داد
 .نشست 7ٰموسيحضرت  و 7آب روي پيشاني حضرت خضر يسوزن
علم شما دو نفر در برابر  به ما گفت اين پرنده: فرمود 7رت خضرحض

علم محمدر  ن دو سر سوزن آب روي پيشاني شمامثل اي :دد و آل محم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .31ي  ي مائده، آيه سوره .1
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شود  مي پس يك پرنده مأمور 1.ي شماستپيش روكه است  دريايي آببرابر 
  .حرفي را از جانب خدا به كسي بياموزدتا 

 .دهد و موجودات طبيعي قرار ميهدايت را اشياء  ي گاهي خدا وسيله
، حاال آن فرد كيست. شود گاهي اوقات هم انساني مأمور هدايت شخص مي

استاد  ي در چهرهيا  ،ستا  ٰالعظمي اهللا آيت ي در چهرهحتماً  ياآ. داند خدا مي
بعضي اوقات  .نه ؟خطيب و واعظ شهير است ي در چهرهيا  ،سته ادانشگا

كس  بسيار عادي و معمولي كه هيچ فرديهم گاهي اوقات  گونه است و اين
 بزرگ اشخاص .شود ، مأمور ميبرد چنين مقاماتي را برايش گمان نمي

  . طوري كم نبودند اين
فقيه بسيار ، اهللا جزايري را رحمت كند دنعمتاهللا سي آيتخدا 

ي ها كتاب كه، ماز علماي قرن يازده، تقليد زمان خودش مرجعو القدر  عظيم
نّالانوار  ثلمدي متعداين عالم بزرگوار براي . از اوستبيع رّال ه و زهرعماني

دختر يا  پلظاهراً در ( .فته استر دختر در استان لرستان مي غ به پليلتب
 ،رود كه به آنجا مي ماه رمضانيك  .)ه استفتر روستايي مجاور شهر منبر مي

نوراني  ي رهچه كه بيند مي تجمعيرا در ميان عادي و روستايي پيرمردي 
اهللا  آيت. كند اين عالم بزرگوار را جذب مي، ت پيرمردنوراني .شتعجيبي دا

 و گو را با او باز كندسر گفت ي نزدش برود وا هبا نقش در فكر بود ريجزاي
سراغ به ، خره اواخر ماه رمضان شبي بعد از منبرالاب اينكهتا . كيستاو د ببين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .199، ص 26مجلسي، بحاراالنوار، ج  .1
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روستا ما  اهالي ي همه !پدر جان :گويد ميكند و  مي  سالم ،رود ن پيرمرد ميآ
به اگر گويد شما  هم مي او .شما ما را دعوت نكرديد، دعوت كردندافطار را 

همين فردا شب ، تشريف بياوريد، شويم ما افتخار بدهيد خوشحال مي
   .ي دير برسممكممكن است ، سرِ زمينم، كارم من سرِ البتّه ؛تشريف بياوريد

قبل از بنابراين ، د بود نماز را قبل از افطار بخواندياهللا جزايري مق تيآ
 ضا داشتكه نماز قرا منتها فرد متوفّايي . دخوان نماز خود را ميافطار 

به نيت او نماز قضا و آمد  بعد از افطار هم به مسجد مي، شناسايي كرده بود
  .ندنك اقتدا  يشانمردم به ا تاخواند  مي

م نمازم را قبل از افطار ه من :گويد ميجزايري اهللا  تپيرمرد به آي
اگر من بودم كه در ، شما قبل از مغرب منزل ما تشريف بياوريد ،خوانم مي

در را  كنم به خانواده سفارش مي م،اگر هم نبود ،مخوان خدمت شما نماز مي
  . نمازتان را بخوانيد تا من برسم داخل و تشريف ببريد، باز كنند
خانم  .رود آن فرد مي ي ديك مغرب به خانهاهللا جزايري فردا نز تآي

ولي  ؛آقاي ما هنوز از سرِ زمين نيامده :گويد آيد و مي جلوي در مي خانه
تعارف داخل و به كند  در را باز مي .تشريف بياوريد داخلشما  استسپرده 

كنيد يا نماز  افطار ميل مي ،ندا هاذان را گفت: دگوي ميخانم  سپس .كند مي
اهللا جزايري مشغول نماز  آيت. خوانم مي ل نمازاو :گويد يشان ميا؟ خوانيد مي
 .شود ل افطار ميئخانم هم مشغول آوردن سفره و آماده كردن وسا ،شود مي
او هم به اتاق  و خواندن نماز بود،اقامه  اذان ومشغول  وقتي ايشان ،رو اين از

   .رفت و آمد داشت
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: گويد خانم مي ،را خواند شجزايري نماز مغرباهللا  تآي اينكهبعد از 
جزايري اهللا  آيت؟ خوانديد  اين چگونه نمازي بود كه شما! كنم ب ميتعج
 ،خوانديد وقتي شما نماز مي: گويد مي ؟چه بود رمگ ،ببخشيد: گويد مي
صحرا به  يي كه ازها هصداي گلّ، صداي حيوانات ،وصداها بودسر ي همه

وصداي گاوها و حيوانات و سر، گشتند بر مي ي خودها سمت خانه و محلّه
اهللا  آيت. خانه بودصداي آب رودوسر، بود صداهاوسري  همه، ها پرنده

آقاي ما وقتي نماز اما : گويد ميخانم ؟ مگر قرار بود نباشد: گويد جزايري مي
اين فهمد كه  اهللا جزايري مي تآي. شود صداها قطع ميسرو ي د همهخوانَ مي

  . تطبيعي اسيك امر غير ماجرا
به   سالمي ،گردد ميپيرمرد از سرِ زمين بر ،نماز مغربپس از خواندن 

اهللا جزايري  تآي؟ يدا هپرسد شما نمازتان را خواند مي و دكن مي يشانا
 .اگر اجازه بدهيد من هم نمازم را بخوانمپس : گويد مي پيرمرد. بله: گويد مي
م صداهايي كه در فضاي تما يكباره. كند اقامه را شروع مي اذان وو ايستد  مي

يي در ترين صدا گويد كوچك نماز را كه مي اهللا اكبر .شود ده بود قطع مي
شود و  اهللا جزايري بلند مي تآي. فقط صداي نماز او بود .دوش عالم شنيده نمي

جا رفاقتي بين اين دو بزرگوار شكل  كند و از همين به اين پيرمرد اقتدا مي
   .گيرد مي

در اهللا جزايري براي تبليغ و  دنعمتسيقا آ وقتهر  ز آن سال به بعدا
به همين روستاي ، به عشق رسيدن به محضر اين پيرمرد بزرگوارواقع 

معارف الهي بسياري  ،سواد عادي به ظاهر بين روستايي آاز ، آمد دختر مي پل



 75  بصري شرح حديث عنوان

دختر كنار اين  را در پل اش هجناز، بعد از مرگش كردو وصيت  ختآمو مي
دختر به  از پل. ن هم قبر اين دو بزرگوار كنار هم استاآل. كنند پيرمرد دفن

قبر آن پيرمرد  البتّه ؛نزديك جاده دو قبر است ،آييد سمت جنوب كه مي
صاتش چه اسم و مشخّ و هنام و نشان است و معلوم نيست چه كسي بود بي

مأمور هدايت و دستگيري انسان   يفردگاهي اوقات چنين  1؟بوده است
محفل  پوستي و خانقاهي و و تخته  حتماً الزم نيست اسم و رسمي. دشو مي

  . داشته باشدا هچيز از اين قبيلو ارشادي و  درس
انتخاب حال او خدا وسيله را مناسب  ،طلب باشدشخص در اگر 

قرار  انسانغافلي را سبب ارشاد  فردي گاهي اوقات خداي متعال حتّ .كند مي
 ي آلوده ي وارستهدو نفر نا ،روي ميبه جايي ن شما در خيابا مثالً .دهد مي

 دهند مي فحش به هماست، با هم دعوايشان شده كه ، چناني جاهل غافل آن
به هم  آنهادر همان فحشي كه  ،خوب گوش كن .دگوين راه مي بي و بد و

  . ستا تو لوكمايحتاج هدايت و س هآيد ك مي اي هجملبعضاً  ،دهند مي
. كند خود خدا تعيين ميبلكه  ؛كنيم ين نميرا ما تعيهدايت وسيله 

 خود ؛ت بداندخدا را علّ، دي بداندها  خدا را، انسان خدا را فهماننده بداند
، دل به اين و آن نبند، چشم به اين و آن ندوز. كند خدا وسيله را انتخاب مي

ال تَدعوا  .نشو لئقانقش  كس و هيچ چيز خدا براي هيچ در برابر، مشرك نشو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 258الهدي، صص  طيب، مصباح و مهدي 116 -112ص صغم عشق، عبدالقائم شوشتري،  .1
259. 
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عاَ اهللاِ مبه  تنها. به احدي چشم ندوزيد و همراه خدا احدي را نخوانيد 1:داًح
اي به تو  خدا به دست وسيله .دا تحويل بگيروقت از خ آن ؛خدا چشم بدوز

   .چيست يا كيست ي مناسب تو وسيله داند خدا ميفقط  .دهد تحويل مي
 مين افتاده وبر زكه  بيني ي در خيابان ميا هروزنام ي گاهي اوقات پاره

ن روزنامه را بر آبه احترام نام خدا تو  .است نوشته شدهجالله در آن اسم 
 اي هجمل كني بعضاً مشاهده مي .كني تا ببري جايي بگذاري مي تميز، داري مي
  . ستا تو ي شده گمهمان  كهآن است  در

هنگام . سفري رفته بودم .تهران نبودم در بار به خاطر دارم يك
 ،امروزيو خيلي اهل مد  ،يك دختر خانم جوان: گفتند ام هانوادخ ،مراجعتم
 و ما هاز كانادا آمد: گفت آمده بود با شما كار داشت و مي ،ساله 22ـ20حدوداً 

تماس  پس از بازگشت از سفرتلفني داده بود كه  ي شماره. با فالني كار دارم
، عجله گشت ميبر به كاناداچون بايد دوباره  .ام هبگيرم و خبر بدهم كه آمد

و م زنگ زد. است ي در آنحتماً خير هكسي كه خدا فرستاد: گفتم. داشت
سه نفري  ،ايشان همراه پدر و عمويش .قرار گذاشتم فرداي آن روز براي
. ام آمدهخارج از كشور از من : گفت. همان تيپي كه وصف كرده بودند. آمدند

من در : گفت شناسيد؟ ا مييد و مرا از كجبا من چه كار دار: از او پرسيدم
مورد موضوع در مطلّع شدم  ،دادم بايد تحقيقي انجام ميبراي دانشگاه كانادا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .18ي  ي جن، آيه سوره .1
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 اجا بآن از. است چاپ شده اي هي ايران مقالها تحقيقم در يكي از روزنامه
ن مقاله را از روزنامه جدا آ م و خواهش كردمتماس گرفتبستگانم در ايران 

دست من و به هم مقاله را پست كردند  آنها .و براي من پست كنند ردهك
 .و از مطلب آن براي تحقيقم استفاده كردم من خيلي خوشحال شدم. رسيد

جمالتي از عكس ن زير آ وروزنامه عكس پيرمردي را ديدم  آنپشت 
 .چهار جمله بود. نوشته شده بود ;حاج اسماعيل دوالبيشخصي به نام 

با بستگانم در ايران تماس گرفتم و  آنبعد از  .نشستخيلي به دلم ، خواندم
شما را براي من الهداي  مصباحكتاب  گشتند وآنها هم ؟ ن كيستشاگفتم اي

 كاناداحاال از . شدم آنخيلي جذب  ،من كتاب را خواندم. از ايران فرستادند
گفتند آن بزرگوار مرحوم  ،چون وقتي پرسيدم .ما هآمد آقاي دوالبي به دنبال

  .است دنبال كسي كه اين كتاب را نوشتهآمدم ، است شده
با يك خدا  ،كه در خارج از كشور است  را دختر خانمي ،ببينيد

بايد  .چيست دانيم وسيله نميما اصالً . كند هدايت ميصفحه روزنامه 
  .ب االسباب بدوزيممسببه  چشممان را

  بن سبب را بر كند از بيخ و تا  اي خواهم سبب سوراخ كن ديده
كن كه فهم طلب از خدا ،  كفهِمي اهللاَ هِمِو استَف: ندفرمود لذا حضرت
  .دركخواهد خدا به تو فهم عطا 

***  
  
ا ي :تقُل .اهللاِاعبدا أَبي قُل :فَقَالَ !فيا شَري :تلقُ): ي حديث ادامه(
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كه علم  ؛وقتي حضرت اين سه نكته را فرمودند(؟ ةِيعبودقَةُ اليا حقم !اهللاِاعبدأَب
دهد و  قرار مي ،بخواهد هدايتش كند ي كهكس ست كه خدا در دلا نوري

در در جان خود شو تا ل طالب حقيقت عبوديت او ،وقتي طالب علم شدي
از خود خدا : كار بستن آن طلب كن و سوم علم را با به: دوم. ق شودمحقّتو 

 7به امام صادق ):گويد عنوان بصري مي .ل نخواهئاز وسا، فهم را بخواه
لقب شريف  مرا با: حضرت فرمودند !اي بزرگوار! شريف يا: عرض كردم

 !اباعبداهللا يا :گفتم )و من هم امتثال امر كردم( .اباعبداهللا يا: بگو .صدا نزن
  ت چيست؟حقيقت عبودي

  
  اظهار صميميت و يگانگي ولي با سالك

حضرت ؛ لاو. ي هستي خاصها لطافتي حضرت  جملهدر اين 
؛ دوم. بيرون بياورندو متكلّفانه عي ادب تصنّ ان بصري را ازخواستند عنو

خودم  ي كنيهد مرا با نفرماي ميوقتي  چون ؛خواستند با او ابراز يگانگي كنند
كه در است  اي ههم همان نكت سوم .اين نوعي ابراز رفاقت است ؛صدا بزن
 عبداهللاواب ام هينك :كه گفت  هنگامي، ندفرمودبصري عنوان  ي كنيهرابطه با 

خدا اين كينه را براي تو ثابت بدارد و حقيقت آن را : حضرت فرمودند است؛
عبداهللا ابودر  معاني و حقايقخواستند بگويند خيلي  .ق كنددر جان تو محقّ

ت حضرت حق عبودي .گويي نيست ميتو كه  هست كه در لقب شريف
  .گويي ميتو است كه  م شريفخيلي بلندتر از مقا. خيلي مقام بلندي است

***  



 79  بصري شرح حديث عنوان

 اهللاُا خَولَه ميسه فالعبد لنَف يرَيال  أَن .اءيقَالَ ثَالثَةُ أَش): ي حديث ادامه(
ثُ أَمرَهم يضَعونَه حي ،ِاهللاالَ مالَ مونَ الري ،ككُونُ لَهم مليال  ديعبنَّ الالَِ ؛كاًمل
عبد در  اينكهنخست : ت در سه چيز استحقيقت عبودي فرمودند :هبِ اهللاُ
 ؛كندن  تياحساس مالك است، سپرده او خدا در اختيار او قرار داده و به  چهآن
مالك چيزي  ها بنده اينكه خاطر به )گمان مالكيت نبرد و خود را مالك نداند(
قرار  ،جايي كه خداوند به آنها امر كردهبينند و در  مال را مال خدا مي .نديستن

  .دهند مي
  

  ك نپندارخود را مال
با پول را  آنها و ندبودنيز تا همين اواخر  ي ظاهريها بندهو ها  غالم

كه چه هر ،اند انك صاحبشدر تملّ انوقتي خودش ها ن غالماي .خريدند مي
هم كسي  .نديستصاحب چيزي ن انشخود، است انصاحبش از آنِ هم دندار
ملوك مو  دعباو . شود صاحب چيزي نمي ،است خداك تملّ در شخود كه

واحد ال ِهللاِ ؟وميالك المللمنِ  :فرمايد قرآن مي .خداستفقط ، مالك و است
. ي قهار ت از آن كيست؟ از آنِ خداي يگانهامروز فرمانروايي و مالكي 1:ارِقَهلا

ولي هر كس اين حقيقت را در هر زمان  ؛اين آيه در مورد قيامت است گرچه
 .به قيامت خود رسيده است و درآورده سر از قيامت خود ،عمرش ببينداز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .16ي  ي غافر، آيه سوره .1
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 تمالكي ،در عالمو غير از حضرت حق نيست و ملكي د كه مالكي يعني ببين
  .ارِالواحد القَه هللاِِ ،حضرت حق است و منحصراً از آنِمطلقاً  تو ملكي

به  ،ستاوچه در دست  و هرعبد  :لمواله رّاًطُ هدي يو ما ف لعبداَ
در ، حقيقت عبوديت: حضرت فرمودند ،رو اين از .ستواآن موالي از   تمامي
 چهبه آن نسبت، درون خود ودر نفس ، خود جاناين است كه عبد در آغاز 

ت احساس مالكي ،است خداي متعال در زندگي در اختيار او قرار داده
داند كه بنده مالك چيزي  مي. ردب ميگمان مالك بودن بر خود ن. كند نمي
 .دانند ق به خداي متعال ميمتعلّ ،ندچه دارهر آن شخاصگونه ا اين .شود نمي

  .دانند مال خدا مي ،دندار ...و  لباسي، پولي، اي هاگر خان
متعلّق به خدا بداند، خود را امانتدار ودايع  وقتي شخص آنچه را دارد

گونه كه مورد  جز آن .اي باشد كند امانتدار شايسته ميشمارد و سعي  الهي مي
از سوي ديگر . كند تصرّف نميدر امانت  ،ر و رضايت صاحب آن استنظ

هايش زياد باشد، به غرور و  وقتي خود را مالك ندانست، هرچه هم دارايي
پول مثل تحويلدار بانك، كه اگر مردم مبالغ بسيار زيادي . شود كبر دچار نمي

ارش است به او تحويل دهند تا به حسابشان بگذارد، زيادي پولي كه در اختي
آنچه در  داند و كبر مبتال شود؛ زيرا ميشود به غرور  وجه سبب نمي به هيچ

گونه  اين. اختيار اوست، متعلّق به او نيست و مال صاحبان حساب است
 هر جا كه امر كرده خداي متعال ،دانند خدا مي چون مال را از آنِاشخاص 

 .كنند مي خرجراحتي  به ،صرف شودآن مال 

  



 81  بصري شرح حديث عنوان

خود عبد دوم اينكه ( و :راًيدبرُ العبد لنَفسه تَدبيو ال  ):ديثي ح ادامه(
براي خود هيچ تدبيري نينديشيده   )و را در كار خويش صاحب تدبير نبيند

  .نكشد اي هنقش و
  

  تفويض به رب
ت را در جان فت اهللا راه يافته و حقيقت عبوديكسي كه به معر

شود تقدير الهي  در عالم واقع مي آنچه داند خويش مشاهده كرده است، مي
 1:كُنيشَأ لَم يو ما لَم  ما شاء اهللاُ كانَ :فرمايند مي 7كه امام باقر چنان. است

شود و آنچه مشيت خداوند  به آن تعلّق گيرد واقع مي آنچه مشيت الهي
تدبير عبد محكوم تقدير رب است و تنها تدبيري  .شود نيست، واقع نمي

كه خداوند  چنان. پوشد كه منطبق با تقدير حضرت حق باشد ي عمل مي جامه
اي  2:ديرا اُكونُ االّ ميد و ال يد و اُريرتُ: فرمود 7به حضرت داوود نبي

شود  كنم و واقع نمي كني و من چيزي را اراده مي تو چيزي را اراده مي! داود
برد، تدبير امر وقتي عبد به اين حقيقت پي  .ام مگر آنچه را من اراده كرده

نهد و تسليم تقدير الهي  خويش را به مدبر حقيقي، يعني خداي متعال وامي
  .اي كه ديگر از خود خواستي ندارد گونه گردد، به مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .571، ص 2كليني، كافي، ج  .1
 .337صدوق، توحيد، ص  .2
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ه جهل خويش نسبت به مصالح خود به لحاظ ديگر، وقتي عبد ب
منتهاي  بيجود و كرم  ،غنا ،قدرت ،رحمت ،حكمت ،برد و به علم پي

كند و تدبير كار خود  ي خود را رها مي اه شد، خواست و سليقهپروردگار آگ
، جواد و كريم خويش تفويض را به خداي عليم، حكيم، رحيم، قدير، غني

بصيرٌ  اهللاَإِنَّ  اهللاِ يإِلَ يرأُفَوض أَم :گويد و همچون مؤمن آل فرعون مي كند مي
كه هرآينه نهادم و واكار خويش را به خداوند تفويض نمودم  1:عبادبِال

  .خداوند به بندگان خويش بصير و آگاه است
فرداي براي  تواند شب ميآيا ، كه صاحب دارد  غالمي ،از جهت ديگر

، مده ميانجام فالن كار را ، روم جا مي فردا فالنكه  ريزي كند خود برنامه
عبد كه  ؟كنم فالن لباس را براي خود تهيه مي، خورم فالن غذا را مي

 ومالك  وعبد فردا بايد به دهان ارباب چشم . اند اين كار را بكندتو نمي
 ،جا برو فالن: بگويداگر . گويد چه مي يند ارباب به اوبب . ش باشدصاحب

غذايي هر . گويد چشمب ،بگويد تنت كنو هر لباسي كه بدهد . چشم :گويدب
 و  هنامعبد از قبل هيچ بر. چشم :گويدب ،بگويد بخورو جلويش بگذارد كه را 

. از پيش به خود نداده است اي ههيچ وعد .براي خود ندارد اي هتدبير و نقش
از . تحويل بگيرد و لذّت ببرد ،چه دادچشمش به دست مواليش است تا هر

براي خود  اي ههيچ نقش و چيز ندارد هيچ نگاهي به سوي هيچ ،پيش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .44ي  ي مؤمن، آيه سوره .1
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الن ثروت را به ف، كنم كه مثالً من در آينده فالن مقام را كسب مي ؛كشد مين
  .كسب خواهم كرد شهرت را و يا فالن جايگاه ،آورم دست مي

ات مناج 7امام حسين ي بعد از دعاي عرفه الجنان در مفاتيح
  1.وجود داردبلندي  عميق و امين زيبا،با مض يا عارفانه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7از خود اباعبداهللا الحسيني دعاي عرفه و  ادامه مناجات مزبوراند  بعضي گمان كرده .1
ي  خاتمهدر ، طاووس اقبال االعمال سيدبن قديميهاي بسيار  در نسخه .گونه نيست اين كه تاس

كه  الجنانمفاتيح هاي متأخّر اقبال و  نسخهدر . نيست مناجاتاين  7ي امام حسين دعاي عرفه
نوع و  .مناجات عارفانه ذكر شده استاين  ،دعاي عرفهپس از اتمام ، از اقبال نقل كرده

 و مشابهت ندارد :روايات معصومينات احاديث و با ادبي ي آن مناجاتها چيدمان عبارت
ات عرفا شباهت داردبيشتر با ادبي. عالّمه سيدر اين مورد ;هرانيط حسيني  دحسيندمحم 

از ايشان . است عارف مصري اسكندرانييك ت از اتحقيق كرده است و دريافته كه اين عبار
از سوي آنها نيست و  كه اين مناجات درو ديده  كرده مراجعه اقبال قديمي هاي نسخهبه سويي 
هـ  709متوفّاي (ابن عطاءاهللا اسكندراني  ي العطائيهكتاب حكَم  دررا  مناجاتن آعين ديگر 

كرده  را استنساخ مي ;طاووس دبنسياقبال االعمال ظاهراً كسي كه كتاب  .استيافته  )ق.
ين ب يتناسب وشته،ن ميرا  7امام حسين ي دعاي عرفه و وقتيات عرفاني بوده با روحي  شخصي
آورده ديده؛ لذا اين مناجات را به دنبال آن دعا  ت عرفانيامناجآن با  ي عرفهدعا مضامين
تا در اين خصوص توضيحي بدهد،  هنبودرايج  آن زمان روش پاورقي نوشتنچون  و است

يخ به از آن تار .ي دعاي عرفه است اند آن مناجات ادامه ديگران به اشتباه افتاده و گمان كرده
با ي يها جمله عارف بزرگ است و الحق آن جمالت كه اين بخش ،اقبال هاي بعد در نسخه

، ص 1شناسي، ج  طهراني، اهللاسيد محمدحسين حسيني . (است اضافه شده ،است بلند يمضامين
251.                                                                                      (                                       
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 يريعن تَدبلي  كرِيبِتَدب يناَغن يلها: اين استمناجات از آن  اي هجمل
يي ها ريزي با نقشه كشيدن و برنامه ،اي معبود من :ياريختإِعن  كارِيو بِاخت

هايم و با  نقشه كشيدن ريزي كردن و را از برنامهم ،كني كه تو براي من مي
ي ها و گزينش ها انتخابمرا از  ،كني هايي كه تو برايم مي انتخاب و گزينش

يزي كه دومين چ: ندفرمود 7قاز اين رو امام صاد .نياز كن خودم بي
هيچ  راي خويشعبد باين است كه ، شود مي حاصلآن از حقيقت عبوديت 

ببيند تا  باشد چشمش به مشيت الهي .نداشته باشدانديشي  مصلحت و تدبير
از پيش به  اي ههيچ وعد .كند ميچه تدبير  و زند ميخدا براي او چه رقم 

  .شودخاطر  دهو آزر برنجداز خدا  ،دشنق آن وعده محقّ اگركه  ددهن خود
***  

  
 و : اه عنهبِه و نَه ٰيالا أَمرَه تَعمياله فجملَةُ اشتغو ): ي حديث ادامه(

لي ت فكري و عممشغوليو  يمشغول دل ي همه )اينكه سومين خصوصيت(
است، نهي كرده يا از آن و  فرمان داده آنبه او را خدا  نچهآ مصروف شخص
از نواهي الهي  و م دهدجانكه اوامر الهي را ا دباشاين  ر پيهميشه د(. باشد

   ).اجتناب كند پرهيز و

                                                                                                     
 بايد دقّت كنيم انتساب آن به  ،نسبت دهيم :به معصومرا خواهيم چيزي  اگر مي

اين پندارند  ميحتي علما و محققان  ،در حال حاضر خيلي از افراد. باشد ييقينمعصوم 
 .ستاآن حضرت دعاي عرفه ي  ادامه و  7از امام حسين ها عبارت
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  زندگي هدفمند
ي گرانبهاي عمر و توان و امكانات  هدفمند رفتار كردن و سرمايه

ي  خويش را تنها در راستاي نيل به هدف هزينه كردن و از انجام آنچه الزمه
و به هدف است  نيل به هدف است غفلت نورزيدن و به انجام آنچه مضرّ

نينديشيدن و ميل نكردن، همه از تأثير است،  حتّي آنچه در نيل به هدف بي
اهللا و شرط رسيدن به حقيقت عبوديت و مقام توحيد است؛  اليلوازم سلوك 

بدان اهللا جز به انجام وظايف بندگي در قالب عمل به آنچه  اليلذا سالك 
  .پردازد انديشد و نمي ست، نمياز آن نهي شده امأمور است و پرهيز از آنچه 

  
انساني است كه حقيقت عبوديت را  هاي خصوصيت ويژگي،اين سه 

  .خصوصيت را توضيح دادند حضرت آثار اين سه سپس .راستدا
***  
  

انَ لكاً هم ٰيالتَع هللاُا خَولَه اميالعبد لنَفسه ف رَيا لَم فَإِذ): ي حديث ادامه(
چه خدا در كه عبد در آن  هنگامي  :هينفقَ فيأَن  ٰيتَعال هللاُأَمرَه ا ماينفاقُ فه اإلِيعلَ

و خود را (حساس مالكيت نكرد ا است هزندگي در اختيار او قرار داد
كه خدا امر  يجاي )،اهللا دانست را از آنِ اش ي كرد و داراييدار خدا تلقّ امانت

خواهد راحت و سبك  خيليبرايش  كردن نفاقا، دكرده آن مال را انفاق كن
  .)كند خيلي راحت انفاق مي(.بود
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  سهولت انفاق
 و به مال چسبندگي ،داند شخصي كه مال را متعلّق به خدا مي

وقتي  ،دستش استدر انساني كه امانتي از كسي . ندارد قاحساس تعلّ
 و كشد مي ينفس راحت ؛اين امانت را به فالني بده: گويد صاحب آن مي

بار  !هللالحمد: گويد ميو  شود خوشحال مي. م سبك شدمسئوليت: گويد مي
صاحب امانت چون . داري اين امانت از دوشم برداشته شدمسئوليت نگه

دلش نيايد از آن  و چسبندگي داشته باشد اينكهنه . ببر به فالني بده: گفت
  .امانت جدا شود

كند، خرج كردن برايش  ي ديگري خرج مي وقتي انسان از كيسه
خواهد از خودش هزينه كند، خرج كردن برايش  ولي وقتي مي ؛راحت است

ست ا شدر اختياررا چه  هر و خدا ديد وقتي مال را از آنِ .شود مي سخت
يا  ،اين فقير بدهبه گويد اين زكات را  خدا ميوقتي ، متعلّق به خدا دانست

ه اين را در آن زمينگويد  ميخدا . گويد چشم مي ،بدهبه فالني اين خمس را 
قول  به .مال خودش نيست كه دلش نيايد بدهد .چشم: گويد مي ،هزينه كن
  :معروف

  حاتم طايي شدن آسان بود  ي مهمان بود خرج كه از كيسه
***  

  
ه يانَ علَمدبرِه ه ٰيرَ نَفسه عليا فَوض العبد تَدبو إِذ ):ي حديث ادامه(

را  )اش يو تدبير امور زندگ( فس خودتدبير ن عبدكه   هنگامي :ايمصائب الدن
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ناماليمات و  ،ها كاستي( ي دنيويها مصيبت، رداسپبگار خود دپرور وبه مدبر 
شود سبك و راحت مي برايش )ي زندگي دنيويها تمحرومي.  

  
  اثر شدن مصائب كوچك و بي

راحتي به خود  ي چون وعده ؛تحمل مصائب براي ما سخت است
يم رفاه ا هنقشه كشيد، خوردار باشيم نه محروميم كه برا هنقشه كشيد و يما هداد

رو  وقتي با دشواري روبه ،از اين رو. و آسايش داشته باشيم نه دشواري
در  يسخت وقتي ناراحتي و، دهيم وقتي چيزي را از دست مي و يا شويم مي

تحملش خيلي سخت براي ما غير منتظره است و ، دكن مي ظهورزندگي ما 
، به خودمان نداديم اي هوقتي از پيش وعد ولي .كند مان مي كالفه و است

، آيد نمي ماندرد رديگ، شود مي ان و سبكخيلي آس ماني دنيا برايها مصيبت
  .چون خالف انتظارمان نيست ؛شويم نمي  هكالف و

***  
  
تَفَرَّغُ ياه ال و نَه ٰيالتَع هللاُا أَمرَه اإِذَا اشتَغَلَ العبد بِم و ):ي حديث ادامه(

به  اليهنگامي كه عبد به آنچه خداي تع :  اسِالمراء و المباهاةِ مع النّ يإِلَا منهم
براي پرداختن به  مشغول شود؛ او امر كرده و آنچه از آن نهي كرده است،

  .فراغتي نخواهد داشتفرصت و جدل و فخرفروشي 
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  پرهيز از جدل و فخرفروشي
ي و عملي انسان متمركز شود در ي فكراه مشغولي دل ي وقتي همه

او  اجرا كند و  به خوبي و تمامي تا آن اوامر را ،كه خدا به او چه امر كردهناي
 ديگر فراغت ؛پرهيز كند آنهااز  كامل طور تا به ،چه چيزهايي نهي كرده را از

اظهار فضل كردن و  ،جدل كردن به تاماند  برايش باقي نمي فرصتي و
 ندارد فرصت چنين شخصي. شود مشغولپيش اين و آن  فروشي كردنفخر
كرامت  و زهد، عبادت، فضل، مدام علميا  ،بيهوده كلنجار برود با اين و آن تا

 وراء و جدل با ديگران م اينكهيا و خود را به رخ اين و آن بكشد 
 اينهامناظره و امثال ، هنر، ي خود را در علمبرتر زورآزمايي كند براي اينكه

  .نشان دهد يگراندبه 
  

شخص  انفاق برايكه  ند؛حقيقت عبوديتآثار امر پيامدها واين سه 
 انسان عمر و شود سبك ميبراي انسان مصائب دنيا و  اتاتّفاقشود،  آسان مي

اظهار  ،ها فروشي خرف ،ها نماييخود ،ها جدل ،ها جنجال ،صرف گفتگوها
  .دشو ي بيهوده نميهاركاو امثال اين  ها فضل كردن

***  
  
ا و يه الدنيعلَ  انَالعبد بِهذه الثَّالثَةِ ه هللاُا أَكرَم اإِذفَ): ي حديث ادامه(

، كرامت كند اي هكه خداوند اين سه ويژگي را به بند  هنگامي : قُس و الخَليلإِب
  .شوند مي سبكهر سه براي او كوچك و ، ابليس و خلق، دنيا
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  ثبات و تغيرناپذيري سالك
به انسان را تواند  مي نه بود و نبود دنيا، مزبور سه ويژگي شتنبا دا

تواند او را به حركت در آورد  دنيا ميمطامع نه ، هيجان بياورد و متالطم كند
 در است او را بفريبد و تحريك كندنه ابليس قا، ك او در زندگي باشدو محرّ
را او  واندت خلق ميهاي  و تقبيح و قضاوت تمذمو  تمجيدو تعريف و نه 

در نتيجه چنين شخصي به ثبات و تغيرناپذيري  .قرار دهدتأثير تحت 
كند و  ي خود كاري نمي شود كه جز به تشخيص و اراده اي نايل مي العاده فوق

  .شود جز از رضا و سخط پروردگارش، خشنود و محزون نمي
***  

  
ا عند طلُب ميراً و ال اخُا تَكاثُراً و تَفيطلُب الدنيو ال ): ي حديث ادامه(

راندوزي و جمع كردن ثروت چنين فردي به خاطر ز : اسِ عزّاً و علُواًالنّ
رود  در پي كسب دنيا نمي ،به ديگران افتخار كردن و فخر فروختن و فراوان

مردم  دست آوردن آنچه دنبال به به ،و برتري طلبيدنعزّت يافتن به خاطر و 
  .رود مين ،دارند

  
  اي هدف، دنياي وسيلهدني

 .دنيا مقصدشان شده است .خواهند مي ها دنيا را براي همين ،اكثر خلق
دنياي ،هدف يدنيا. هدف است آنها مقام برايو  داشتن ثروت و دنيا خود 

دنياي . دارنده از تكامل و تعالي و عروج استدنياي باز ؛خطرناكي است
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شود و امكان  ني بسته ميبه پاي شاهيكه دنيايي است كه مثل سنگي  ،هدف
؛ روح انسان را از پرواز به آسمان كمال كند سلب ميرا از آن پرواز به آسمان 

  .سازد محروم مي
نسبت و برد  تر داشتن آن لذّت مياز بيش انسان ،دنيا مقصد شد وقتي

صورت ملكوتي همين  ونماد  جهنّم نمود و .به دنيا سيري نخواهد داشت
، به كنند هر چه جهنّميان را در جهنّم وارد مي: يدگو قرآن مي. حقيقت است

تر آيا بيش 1؟دين مزهل م: گويد مي؟ سير شدي :تـَألامتَ هلِ: گويند مي جهنّم
  .سيري متصور نيست ، انساني كه دنيا هدفش باشد نه وسيلهبراي  ؟هم هست

به  يديگر ،هدف به عنوان ييك :گونه نگاه كردتوان دو دنيا را مي
، اين دنيا، كند موضوعيت پيدا مي انسان براي دنيا داشتنوقتي . وسيله عنوان
خواهم  پول را مي يعني ؛دنياي وسيله است، گاهي دنيا اما. هدف است ي دنيا

اين پست و  .قرب الهي نصيبم شود، تا با هزينه كردنش در مسير رضاي خدا
او خلق  ووانم به دين خدا ست و مقام بتخواهم تا از رهگذر اين پ مقام را مي
 نامي خواهم تا از اين خوش را مي  نامي و خوششهرت اين  .خدمت كنم

ي مظلوم و محروم استفاده ها دفاع از انسان و ي الهيها براي ترويج ارزش 
   .است بسيار ارزشمند اين دنياي وسيله .كنم

. رمعبر و گذ بار و يك دنيا مقصد و هدف است بار يك ،به تعبير ديگر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .30ي  ي ق، آيه سوره. 1
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 7المؤمنينامير. است و دنياي معبر بسيار ارزشمند خطرناك ،دنياي مقصد
من  :گونه است دنيا اين: فرمايند مي نموده، ي لطيف به اين مطلب اشارهخيل
أَبصرَتهصن اَ رَ بِها بم رَوها أَيلَإِ بصتهي دنيا نگاه كند اگر كسي به وسيله 1:عم، 

اگر كسي چشمش را به دنيا  اما .دهد ه او بينش ميب كند و دنيا او را بينا مي
و  خواهد كرددنيا او را كور  ي آن شود و دنيا مقصد او شود، و خيره بدوزد

كه با آن عينك  ي مثل شيشه .درك خواهد قدرت بينش و ديد را از او سلب 
ي عينك را معبر نگاه قرار  توان شيشه يك بار مي. كرد رفتارتوان  گونه ميدو
 عينك ي شيشه اگر .ف نشوديعني نگاه از آن عبور كند ودر آن متوقّ، داد

اگر  اما .ببيند بهتر تواند شخص مي ،به چشم عينكبا زدن  ،معبر نگاه باشد
عينك  ي شيشه خود ي يعني فرد خيره ،عينك مقصد نگاه فرد باشد ي شيشه
زماني  .استگونه  دنيا هم اين .نخواهد ديدجز همان شيشه را چيز  هيچ ،شود
عبرت به دنيا نگاه  ي به ديده و دهد  ميدنيا را معبر نگاه خود قرار شخص كه 
 ،اسرار ،به حقايق و نمودهي اين عالم عبور ها ين پديدهيرو ي از اليه، كند مي

 راه پيدا ،ستاي اين عالم ها يي كه در دل حوادث و پديدهها رموز و پيام
 منظركسي كه از  :رَ بِها بصرَتهن أَبصم: فرمودند 7اميرالمؤمنين. كند مي

 اما :عمتهأَ هايلَا من اَبصرَ و .كند دنيا او را بصير مي ،به دنيا نگاه كرد هوسيل
بينش  ،دنيا مقصد نگاه او شد و كسي كه نگاهش را به سوي دنيا دوخت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .82ي  البالغه، خطبه سيدرضي، نهج .1
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و از ديدن حقايق عالم محروم دنيا او را كور  و دهد خود را از دست مي
  .كند يم

ن سه ويژگي كه مظاهر كسي كه به اي: ندفرمود 7امام صادق
داشتن  .ديگر دنيا براي او مقصد نيست، راه پيدا كند، ت استحقيقت عبودي

و به  شتها را روي هم انباوضوعيت ندارد كه بخواهد مدام دنيبراي او مدنيا 
عند النَّاسِ عزّاً و ا طلُب ميو ال . ي دنيايي خود افتخار كندها حجم زياد دارايي

 ،و برتري جستن علو و ت پيدا كردنبه خاطر عزّنيست  صدد درو  :علُواً
ت براي او موضوعي اين چيزها .دست بياورد به، ستادر دست مردم  چه راآن
  .طلب نيست برتري طلب و تعزّ ،ي دنيوي در جنبه .ت نداردياهم و

***  
  
و روزگار خود را به بطالت  :اطالًامه بيدع أَيو ال ): ي حديث ادامه(
  .كند رها نمي

  
  هدرندادن عمر
ت و فكرش اين است كه تكاليف عبودي اشتغال ذهن ي كسي كه همه

كسي كه به اين . دهد عمر خود را هدر نمي ،و وظايف بندگي خود را ادا كند
ف چيزي غير از انجام ي عمر خود را صرها رصتف ،حقيقت راه پيدا كرد

 ؛دنك ميناثر و لغو  بي ،بيهوده ،صرف كارهاي باطل .كند ت نمييف عبوديوظا
داند  زيرا مي ؛گيرد ي عمر خود بهره ميها حساب از فرصتو با هدفمندبلكه 
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ي كه از خلقت هدف آفريده نشده است و شرط رسيدنش به هدف بيهوده و بي
اي طي ، انجام وظايف بندگي است و فرصت محدود عمر براو مد نظر بوده

اي از آن  كردن راه طوالني بندگي و سلوك چنان تنگ و كوتاه است كه لحظه
  .را نبايد بيهوده گذراند و صرف چيزي جز انجام وظايف بندگي كرد

***  
  
ي تقوا  اين نخستين درجه  ٰ:يا أَولُ درجةِ التُّقفَهذ): ي حديث ادامه(

  .است
  

  ي تقوا ي گسترده دامنه
 .است ي تقوا راه پيدا كرده لين درجهبه او ،رسدكسي كه به اينجا ب

گونه نيست  اين .است ه شاگرد كالس اول تقوا شدهتازچنين شخصي يعني 
 ي تقوا تازه به مدرسه وا. تقوا را در اين منزل تحصيل كند تمام مراتبكه 

تا رسيدن به مقصد  و يعني تازه گام در راه تقوا نهاده .استوارد شده 
 1هي و قرب و لقاء و وصال الهي است،كه همان منزل عنداللّ ،قُصواي تقوا

  .در پيش داردبسيار طوالني  يراه
***  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .55و  54ي قمر، آيات  سوره .1



94  حديث دوست 

 :قرآن استناد كردند ي آيهاين حضرت به سپس  ):ي حديث ادامه( 
الد لكات لَّذألارلُها لرَةُ نَجعنَ ال يخونَ يريدا فلُوالاألَ يع ةُ  رضِ وبالعاق فَساداً و

تَّقلرا براي كساني قرار داديم كه در  آنآخرت است كه ما  ي اين خانه 1: نَيلم
 )نيك( سرانجام و فرجام انگيزي نيستند وفساد طلبي و صدد برتري ن درزمي

  .اهل تقواست از آنِ
  

  مصاديق متنوع دنياطلبي
رمز رسيدن به سعادت  ،اي كه حضرت بيان فرمودند موجب آيه به

و فسادطلب  جو نوي و مصداق روشن تقوا، برتريعاخروي و كماالت م
به دنبال زراندوزي براي  فرد ديگر: ندفرمود 7حضرت. استدر دنيا نبودن 
جلب نظر دست آوردن آنچه ديگران دارند براي  بهبه دنبال ، فروشيفخر
ت و برتري يافتن در جامعه و در پي صرف عمر در مسيرهاي عزّ و مردم

عنوان قرآن  ي شريفه ي همين آيهشاهدش را  و ستبيهوده و غير سازنده ني
  .كردند

طلبي دنيا انسان اينهامقام و امثال  ،پست ،با پولفقط فكر نكنيم 
سلوك  سير وذكر و  ،عبادت هبدنياطلبانه انسان گاهي اوقات  .كند مي
يعني  ؛ستاطلبانه رويكرد دنيا ،رويكرد انسان به دينگاهي اوقات . دپرداز مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .83ي  ي قصص، آيه سوره .1
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گره از  اينكهبراي  ،رود به دنبال عبادت مي، گيرد روزه مي، اندخو نماز مي
حل  اش يمشكالت زندگ، رزقش وسيع شود، گشوده شود اش ييكارهاي دنيا

دين و  ،عبادت ،يعني با نماز .برآورده شود اش يحاجات دنيو و شود
كه براي رسيدن به كرامات و هم كسي  .شود طلبانه مواجه ميت هم دنيامعنوي

 كسي كه برايش مهم است. طالب دنياست ،كند شهود عبادت مي وكشف 
ي عالم طبيعت ها در پديده، االرض كند طي ،ديوار را ببيند بتواند مثالً پشت

 يا ذهن افراد را بخواند، دهداز مسائل مخفي اين عالم خبر ، ف كندتصرّ
هم  وا، ستاينهادر نماز و عبادت و ذكرش دنبال  ،گذشته و آينده را ببيند

  .طلب استدنيا
طلبي فقط پول درآوردن دنيا. خيلي ظريف استت بندگي و عبوديراه 

گاهي اوقات ، بودن نيست ات دنيويبه دنبال پست و مقامفقط ، نيست
گذريم از كساني كه به اسم ب .افتد مي اتّفاقنماز  ي طلبي روي سجادهدنيا

ل در آوردن و طلبي، پو دنبال شهرت ،زهد و تقوا ،دين ،معنويت ،عرفان
از آنها را افسار بزنند و  اي هخواهند عد يعني كساني كه مي ؛كاسبي هستند
 تعظيمرا به  آنها، شان كنند از ايشان پول بگيرند و سر كيسه، سواري بگيرند

معلوم  كه اينها .اينهاشان ارضا شود و امثال  بيني  كم ي خودها عقده تا دوادارن
كشف و  شان دنبالكه با عبادت آنها .رويم ر مييك قدم جلوت .طلبنداست دنيا
طلبانه دنيا هم رويكردشان آنها ؛دان كرامات روحي و مقامات معنوي ،كرامت
  . است

زمين دنبال  كساني است كه در آخرت از آنِ ي خانه :فرمودقرآن 
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سواد و  در اثرگاه  ،مقام سبب هگاه ب، گاهي به خاطر پول .برتري نيستند
كه هم كسي  .دشو برتري پيدا مي ،كشف و كراماتخاطر  بهگاه  و معلومات

ت وممپوستي پهن كرده و افرادي را تحت قي قطب فالن خانقاه شده و تخته
هدف  بخش باشد و اين رياست عرفاني براي او لذّتاگر ، است خود گرفته

يا كسي كه پا در راه  .كند طلبي ميكه او هم دنيا ،واي به حال او ،يردقرار گ
و اربعينات و  ها نشيني هچلّ مشغول تهذيب نفس و و سلوك گذاشته وسير 

قدرت كه چه وقت است چشمش را به اين دوخته  گرا، شده هااينامثال 
 ،رود ي ظواهر عالم كنار ميها پرده چه وقت، كند تصرّف در طبيعت پيدا مي

 ،دگيرن در خدمت او قرار ميو   تحت ارادهنيروهاي مخفي اين عالم  چه وقت
مالئكه به عنوان موكّل در اختيار  چه وقت ،ندشو مياو ر سخّماجنّه  چه وقت
 او هم. كند طلبي ميهم در واقع دنيا وا، اينهاو امثال  گيرند مي او قرار

اين است كه باالتر از  ر پيد، است ودنبال عل ه وطلبانه حركت نكردخدا
كساني در نظر گرفته آخرت براي  ي خانه: خداي متعال فرمود 1.ديگران باشد

آن اهل  عاقبت از نيستند وفساد  وشده كه دنبال برتري طلبي در روي زمين 
  .تقواست

***  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .14و مهدي طيب، سرّ حقّ، ص  24و  23مهدي طيب، شراب طهور، صص : به. ك. ن .1
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! عرض كردم اي اباعبداهللا:  ينأَوص هللاِاا أَباعبديقُلت ): ي حديث ادامه(
  .اي بفرمائيد به من توصيه

  
  ضرورت عمل

كه نور علمي  دفرمودن ؛حضرت هدف را مشخص كردند جاتا اين
حاال كه  .شود هايي محقّق مي دست آمدنش از رهگذر چه ويژگي  است به

طالب  او، ندهدف را ترسيم كرد، بصري براي عنوان 7امام صادق
هايي  ن توصيهبه م كند به حضرت عرض مي و شود العمل سلوكي ميدستور
  . بندم  كار را به يد تا آنهابفرماي

ي عمل است و هركس  ان ساختهسالك بايد توجه داشته باشد كه انس
لب راستي طا بنابراين اگر كسي به. هاي خويش است در گرو دستاورد تالش

هاي  به بحثصرفاً االّ از حرف زدن و كار شود و بايد دست به ،كمال است
اي  آيد و نتيجه كاري برنمي ،بافي كردن اصطالح عرفان نظري پرداختن و به

  .شود حاصل نمي
***  

  
 يديلمر يتيا وصاء فَإِنَّهيك بِتسعةِ أَشيالَ أُوصق): ثي حدي ادامه(

. كنم ه چيز توصيه ميتو را به نُ: حضرت فرمودند: ٰ يتَعال هللاِا يإِلَقِ يالطَّر
ي  براي همه ها اين توصيه )اين توصيه فقط براي تو نيست: فرمودند سپس(

  .اند طالب سلوك الي اهللاكساني است كه 
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  اي خاص و عام سلوكيه دستورالعمل
، مرشد، راهبر، پير، ي اوقات مربيبعض ،در سلوكبايد توجه داشت 

ت ي متناسب با وضعيالعمل خاصدستور ـ هر تعبيري كه به كار ببريم ـ مراد
براي و  ستق به آن فرد االعمل فقط متعلّاين دستور .دهد ي يك فرد مي ويژه

فالن عارف بزرگ به  نقل شده كه يكتابمثالً در گاهي  .ديگري كارايي ندارد
هم  ي كتاب خواننده .استداده خاصي نشيني  چلّه ياكسي دستور ذكر 

العمل ناظر بر احوال ه به اين كه آن دستورتوج بي ،شود مي آنهامشغول انجام 
خود و  است تجويز شدهت و براي آن حالت و موقعي ن شخص بودهآ خاص

 ،رو اين ذكر  از اين ؛موقعيتي قرار ندارددر چنان حالت و از نظر سلوك  او
 حتّينخواهد داشت و  اورا در مورد نظر سازندگي  ،رياضت و نشيني چلّه

   .داشته باشد پي درهم هايي را  تخريبضايعات و ممكن است 
كه فالن عارف به يكي از اين به صرفو  گدار به آب زد بي شود نمي

به آن ذكر  ،استهم نوشته شده در كتابي  و شاگردانش فالن ذكر را داده
دارو به خودي خود چيز خوبي  .دنمان اين اذكار مثل دارو مي .مشغول شد

ي دقيق و  با معاينهو حاذق  پزشكتجويز  استفاده از دارو بايد با اما ،است
چه  بيمارن كند كه پزشك معيبايد  .صورت گيردبيمار تشخيص حالت فرد 

به  .مصرف كندچه مدتي در ترتيبي و با چه و  آن هم به چه ميزان ،دارويي
ند و ا ههايي مصرف كرد كه مثالً داروهاي اين داروخانه را مريضرف اينص

احساس بيماري  من و شما هم كهجايز نيست  ،است هن خوب شداحالش
نحو اين  .داروخانه را برداريم و مصرف كنيمآن  خود داروهايسرِ ،كنيم مي
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هاي  گاهي بيماريبلكه  ،كند بيماري ما را درمان نمينه تنها دارو استفاده از 
  .كند جديدي را هم در ما ايجاد مي

ه به حالت و با توج ،ا دستورهاي سلوكي خاصذكرهاي خاص ي
برخي  لبتّها .شود داده  صالح ي و راهبر ذيمرب بايد از سوي ،ت سالكوضعي

اي  ها به گونه العملاين دستور .ي عمومي دارد جنبه ها العملاذكار و دستوراز 
بسياري از  .باشدتجويز شده ني نيست كه ناظر به وضعيت شخص معي

 :معصومين ي ائمهو  6پيغمبر اكرم از ي كه در قالب رواياتاذكار
استفاده آن اذكار از ند نتوا مي همه. ندي عمومي دار جنبه، است وارد شده

به صورت  كه :هدستورهاي سلوكي ائم. ندذكر خاص نيست آنها .دنكن
  . براي همه قابل تبعيت است دستورهاي عام داده شده،

ناظر به وضعيت  ،گويم اين دستوري كه مي فرمودند 7امام صادق
كساني است كه طالب  ي هاي عمومي من به همه اين توصيه، تو نيست خاص
  .اهللا هستند الي سلوك طريق

***  
  
 :الهالستعموفِّقَك ِيأَن  أَسأَلُ هللاَو ا: فرمودندحضرت  )ي حديث ادامه(

را در به كار بستن اين  ـ عنوان بصري خواستارم كه تو ـ از خداي متعال
  .ق گرداند و توفيق عنايت كندها موفّ توصيه
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  نرود بي مدد لطف تو كاري از پيش
توفيق الهي و جز با حول و  الك بايد توجه داشته باشد كه بدونس

و مشيت پروردگار، احدي موفّق و قادر به انجام ي خداوند و بدون اذن  قوه
، بايد از خدا ي عمل به وظايف سلوكي ر عرصهكاري نخواهد بود؛ لذا د

آن شد را نيز به حساب خود  مدد بطلبد و آنچه موفّق به انجام توفيق و
نگذاشته و به خود نسبت ندهد؛ بلكه همه را توفيق الهي و موهبت خداوند 

شود از مصاديق اين  اي كه سالك به انجام آنها موفّق مي هاعمال حسن. بشمارد
آنچه حسنه  1 :هللاِحسنَةٍ فَمنَ ا ما أَصابك من: فرمايد ي شريفه است كه مي آيه

 غرور، كبر، در اين صورت نه خطر عجب، .خداستبه تو رسيد از جانب 
سالك طاعات و عبادات متوجه موفقيت در انجام خاطر  فخر و مباهات به

حقّ الهي  2،االلباب در حديث اولوا 7شود و نه به تعبير امام صادق مي
  .شود تضييع و ناديده گرفته مي

***  
  
الحلمِ و  يا فةِ النَّفسِ و ثَالثَةٌ منهاضَير يثَالثَةٌ منها ف): ي حديث ادامه(
خودسازي  سه توصيه از آنها در رابطه با ورزش نفس يا: مِالعل يا فثَالثَةٌ منه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .79ي  ي نساء، آيه سوره .1
 .403، ص 36مجلسي، بحاراالنوار، ج  .2
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ي ديگر در رابطه  است، سه توصيه در رابطه با حلم و بردباري و سه توصيه
  . استو دانش با علم 

  
  رياضت در سلوك

از اين . است ورزش دادن و ورزيده كردن، رياضت به معني ورزش
بال، كشتي، اليمثل فوتبال، وهاي جسماني  ورزشبه در زبان عربي  ،رو

هاي نفسي هم رياضت  ورزشطور  همين. دگوين رياضت مي برداري وزنه 
در مسير  ودهد  مينفس خود را پرورش يعني وقتي انسان  .شود ه ميدنامي

هم  كار نبه ايعربي زبان در ؛ كند ميسازي و تقويت  سالمآن را  ،كمال
خواهيد  وقتي مي. براي پرورش، رياضت الزم است .دشو گفته ميرياضت 

زم است مقداري فشار به عضالت وارد ، العضالت بدنتان را پرورش دهيد
گيرد،  هر ورزشي كه براي ورزيده شدن عضالت بدن صورت مي. دكني

هاي نفس  طبيعتاً رياضت .همراه با نوعي فشار وارد كردن به عضالت است
  .نوعي فشار وارد كردن به نفس استتوأم با هم 

كسي كه  1:نتَفَعاضَةَ النَّفسِ ايمنِ استَدام ر: فرمايند مي 7حضرت امير
ي رياضت نفس  در مورد نحوه و. برد به رياضت نفس مداومت كند سود مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .238كم، ص آمدي، غررالح .1
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و در . ف شرعي رياضت نفس استاليتك 1:اضَةُ النَّفسِيعةُ رياَلشَّر: فرمايند مي
اين نفس من است كه با  2ٰ:يروضُها بِالتَّقواَ ينَفس يه: فرمايند مورد خود مي

 7كه حضرت اميرتقوا را  .دهم پرورش مي مراعات تقوا آن را رياضت و
: ندچنين توصيف فرمود 7امام صادقي رياضت خود معرّفي كردند،  وسيله
تقوا اين است كه  3:ثُ نَهاكيراك حيثُ اَمرَك و اليحك اهللاُ فقدياَن ال ٰياَلتَّقو

ي كه غايب نيابد و در جاي ،خداوند تو را در جايي كه به تو امر فرموده است
ت و ضرورت پس هم مفيدي .حاضر نبيند ،تو را از آن نهي فرموده است

  .ي رياضت رياضت از نظر اسالم مشخّص شد و هم نوع و نحوه
 ي به خويشتن وارد كردنعادفشارهاي زياد و غير ،به عنوان رياضت

شايد در برخي مكاتب  ،خارج ساختنعادي و خود را از جريان زندگي 
پذيرفته و  :بيت در مكتب اهل اما ؛پذيرفته شده باشد اسالمي عرفاني غير

 به به بركت آن بزرگواران، :بيت اهل دوستان. مورد تأييد نيست
ها و فشارهاي غيرعادي كه سالكان  تيسخو به  هاي عجيب و غريب رياضت

كنار  از زندگيخود را  و كنند وارد ميبه خودشان  ديگر مكاتب عرفاني
 ،پردازند مي به نام رياضت، آزاري تي به نوعي خودكشند و در كنج خلو مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .238آمدي، غررالحكم، ص  .1
 .15ي  البالغه، نامه سيدرضي، نهج .2
 .285، ص 67مجلسي، بحاراالنوار، ج  .3
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دوست  .وجود ندارد :بيت در مكتب اهل ها رياضتگونه  اين. نياز ندارند
چنين براي رسيدن به كماالت معنوي به نيازي ندارد  :بيت اهل

  .مشغول شودت قاصطالح شاقّ و مافوق طا بههاي  رياضت
***  
  

اي عنوان بصري :  او التَّهاونَ بِه اكيا و إهفَاحفَظ): ي حديث ادامه(
سستي به خرج دهي  آنهاكه در مورد مرا حفظ كن و از اين هاي العملدستور
   .بپرهيز

  
  اهتمام به عمل

 ،روند هاي سلوكي مي العملدنبال دستوربه  شخاصوقات اگاهي ا
آوري  جمعدنبال ، ندا العمل شنيدندنبال دستور .ولي اهل عمل نيستند

تلف كار اين  .نيستندو عمل نمودن به آنها اهل به كار بستن  ليو ؛دنالعاتاطّ
و رفتن پيش فالن بزرگ ، و آن در زدندر مدام به اين  .استعمر كردن 

درخواست  ،و شايسته شدن صالحبراي آدم شدن، براي درست و 
يا رها كردن و  يا ،بعد از اين همه زحمت وكردن  العمل و نسخهدستور

 اگر بزرگي. بازي كردن با دين خداست ،آن عمل كردنبه و ناقص سست 
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 سالك 1،اه استاد عامخو، باشد آن بزرگ استاد خاصخواه ، العملي داددستور
. ي و پيگير آن را به كار ببنددجد بلكه بايد ؛العمل بازي كندنبايد با آن دستور
 هايي كه به تو العملكه در مورد دستوربرحذر باش از اين حضرت فرمودند

 هاكار بستن آن  در به و را سبك بگيري آنهاسست به ميدان بيايي و  ،دهم مي
  .تنبلي كني

***  
  

 :عنوان بصري گفت :لَه يانُ فَفَرَّغت قَلبوقالَ عن): ي حديث ادامه(
هايي به من  خواهند دستورالعمل وقتي حضرت به من مژده دادند كه مي(

 سره دل و يك(وع بود فارغ كردم موض من دلم را از هر چه غير اين ،)بدهند
  ).حضرت سپردم هاي تمام حواسم را به فرمايش و

  
حضور با تمام وجود در محضر ولي  

 ،رود مييك مجلس معنوي به يا  يك ولي خدامحضر  وقتي انسان به
را كه نصف دلش را جايي بگذارد و نيمي نه اين ؛با تمام وجود برودبايد 

ديگر  گويا برود كهيعني طوري  .نگ برودادشش بايد  .همراه داشته باشد
كه با هر چه بيرون و خارج از آن جلسه اينمثل  .اصالً قرار نيست برگردد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .36و  35مهدي طيب، شراب طهور، صص : به. ك. ن .1
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ذهن و دلم مشغول اين وقتي . هست براي هميشه خداحافظي كرده است
 است فالني قرار يا به فالني زنگ بزنم فالن ساعتم ا هقرار گذاشتاست كه 

جا بروم و  به فالنبايد فالن ساعت  گيرد، يافني بتلتماس من  اساعت فالن ب
از آن خواهم  چگونه مي، ما ردهذهنم را مشغول كدل و مثل اينها  يامور با

يك محفل  بهوقتي انسان  ؟رمببمعنوي  ي بهرهولي خدا يا مجلس اهل معنا 
بخشي از وجودش را  .رود بايد سعي كند با تمام وجود برود مي معنوي

حواس به آن محفل  ي همه و دل ي با همه، ي وجود با همه .اردبيرون جا نگذ
  . برود

در  كه شاگردي: فرمودند مي .را رحمت كند آقا دوالبي خدا حاج
ت را به من گوشَ: گويد معلّم به او مي، دده كالس به درس معلّم گوش نمي

به  ؛دديگري باشحواسش جاي  اما، دده آموز به معلّم گوش  نشدااگر  .بده
اگر  .گويم ببين به تو چه مي، حواست را هم به من بده ،عزيز من :گويد و ميا

: ؛ معلّم به او مي گويدددلش جاي ديگري باش اما، دحواسش را هم بده
هم دلت را به من  و تهم حواس، تيعني هم گوشَ .دلت را هم به من بده

ام نلي كه خدا و در محاف يما هم در محضر خدا و اوليا. ريبده تا بهره بب
گونه  بايد اين گردد؛ و معارف ايشان بيان مي شود مي ايشانو ياد ايشان برده 

را به اين محافل و دلمان حواس  ،فكر گوش، هوش، تمام يعني .برويم
د و خارج از جلسه جا نگذاشته ديگر نباش بخشي از وجودمان جاي. بياوريم
  . باشيم

خواهند در مسير  مي وقتي حضرت مژده دادند كه: عنوان بصري گفت
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ي  چه غير گفتهدلم را از هر ،به تمامي هايي كنند، به من توصيهاهللا  يالسلوك 
 7دلم را در اختيار حضرت ي كردم و همه اليخبود،  7امام صادق

  .گذاشتم
***  

  
ا ال كُلَ ماك أَن تَأياضَةِ فَإيالرّ يف ياتفَقالَ أَما اللَّو): ي حديث ادامه(

سه دستوري كه در  اما: حضرت فرمودند : هلباقَةَ و المحورِثُ اليإِنَّه ه فَيتَهتَش
اول اينكه از خوردن چيزي كه به آن  :ش نفس استرپرورياضت و ي  زمينه
  .گذارد ؛ زيرا چنين كاري حماقت و بالهت را برجا ميبپرهيز، نداري اشتها

  
  گي و اشتهاتفاوت گرسن

 .ي جسماني دارد گرسنگي جنبه. بين گرسنگي و اشتها فرق است
اين حالت را جوع يا ، خوراكي دارد وقتي انسان نياز جسماني به غذا و

ان سير سنا گاهي ،از اين رو. رواني دارد ي اما اشتها جنبه .گويند گرسنگي مي
فرض كنيد من به . اما اشتها ندارد ،گاهي گرسنه است .ولي اشتها دارد ،است

ت خواهد به من منّ كه ميزبان مي ام نشستهاي  سر سفرها ام ،ام شدت گرسنه
يعني شوق و رغبت رواني به خوردن  ؛اشتهاي خوردن ندارم جاآن .بگذارد

كه است در مجلسي نشسته ولي ، گاهي انسان سير است .غذا ندارم
بيت عصمت و  اي به نام اهل معنويت دور سفرهبا و هاي اهل دل  انسان

شخص سير ان آورند، هم غذا كه مي ين مجلسدر ا. اند نشسته :طهارت



 107  بصري شرح حديث عنوان

با  .دارد به خوردن اشتها .ها بگيرد و خودش بخورد خواهد حتّي از گرسنه مي
اشتها  ،اگر چه از نظر جسمي سير هم باشد، بنشيند و غذا بخوردكه دوست 
  . خورد غذا را با لذّت مي دارد و

  
  اشتها و رغبت به غذاهاي روحي

به آن اشتها و رغبت كه از خوردن چيزي كه ناياول : حضرت فرمودند
حماقت و ناداني در وجود زيرا خوردن آن سبب . بپرهيز، روحي نداري

در ، كه در مورد غذاهاي جسماني است طور همان، اين دستور. شود انسان مي
 عني انسان از خوردن غذاهاي معنوي،ي .مورد غذاهاي روحي هم هست

. دوري كند ندارد، و رغبت اشتها ه به آنهادر شرايطي ك معرفتي نيز فكري و
علمي از علوم  يا خواهد عبادتي را انجام دهد وقتي انسان مي ،به عبارتي

 سي كند كه نسبت به آن اشتها و رغبت روحي داردراول بر، بياموزد معنوي
   .به زور به خودش تحميل نكند .يا خير

د، غذاهاي معنوي كه اشتها و رغبتي ندار اليانسان در حگاهي اوقات 
خيلي  اند گفته مثالً فالن جلسه را .كند به زور به خودش تحميل مي را

 تمعنويبا كند خيلي جا صحبت ميكه آن شخصي چون ،ي خوبي است جلسه
، بيند نه رود و مي فرد مي .است يو عارف واصل القدر عظيم انسان، است

خيلي جاي مهمي  ندا هچون گفتاما  ؛اي نبرد و بهره خيلي به دلش نچسبيد
چرا  !عزيز دلم. جا برودآنبه هر هفته  كند خود را مجبور مي به زور ،است

به ، جا نداريرغبتي به آن هيچ، جايي كه تو اشتها نداري؟ كني اين كار را مي
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  . زور به خودت تحميل نكن
وع غذاي روحي خواني يا هر ن كتابي كه مي، جلسه ،مستحب عبادت

سازندگي كه  ،اگر به زور به خود تحميل كني ،ت نداريديگري كه به آن رغب
تو را از اعمال و عبادات مستحب  و زيان و تخريب هم به دنبال دارد ،ندارد

در غذاهاي پس . كند و جلسات يا كتب ديني و عرفاني زده و منزجر مي
   1.است الزمنيز اشتها ، عالوه بر گرسنگيروحي هم 

***  
  
عند  إِالّ و ال تَأكُل :فرمودند 7حضرت سپس): ي حديث ادامه(

  .نخور و جز در هنگام گرسنگي :جوعِال
 

  گرسنگي واقعي
 .كه واقعاً گرسنه باشيمآن خوريم بي ميغذا در بسياري از مواقع ما 

كه نسبت به خاطر اين به ،س گرسنگي كاذب داريماحساهم بعضي اوقات 
مثالً . جودمان نياز نداردواقعاً وواالّ  ؛ايم شرطي شده مكانساعت و وقت و 

رسد يا در فالن مكان  ي ما عادت كرده است وقتي فالن ساعت مي معده
اسيد ترشّح كند و در اثر ترشّح اسيد، احساس گرسنگي  ،يابد حضور مي

است كه بدن ما در آن زمان نياز واقعي به غذا  الياين در ح. آيد ميوجود  به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  . واقعاً گرسنه باشي كهنخور مگر اين: ندفرمودحضرت . ندارد
كه  ،يكي نياز و احتياج به غذا: مطرح استدو چيز  ،پس در خوردن
كه اسمش  ،ذاديگري اشتياق و طلب و رغبت به غ ،جوع و گرسنگي است

هم گرسنه  يعني وقتي غذا بخور كه ؛الزم است اينهاهر دوي . ستاشتها
به خوردن غذا  اشتهاي روحي و همو واقعاً به غذا نياز داشته باشي باشي 

چرا  است، هضم نشدههنوز  ،يا هاگر غذايي كه قبالً خورد. داشته باشي
هنوز غذاي قبلي در  ،گرسنه نيستي قتيو ؟روي سراغ غذا مي به دوباره
   .بگذار غذاي قبلي هضم شود .نخور ،ات است معده

علمي كه معرفت و  اگر. در غذاي روحي هم امر به همين قرار است
ه و ميوه نداده است و در تو اي هنوز جذب وجودت نشد قبالً آموخته

چرا دنبال  كو و اعمال صالح ايجاد نكرده است؛ات لطيف، اخالق نيروحي
روي؟ وقتي به دستورات قبلي كامالً عمل كردي و  جديد مي علممعرفت و 

ي جديد و دستورالعمل جديد نياز پيدا كردي،  را بردي و به نكته هاي آن بهره
 ي غذاي روحي راوقتشخص  اوالًپس در غذاي روحي هم  .نبال آنبه د بيا
و جايي براي كسب معرفت  ثانياً. باشد داشته كه نياز و احتياج به آن خوردب

به  .دارد به آن جا و آن شخص رغبت و ميل و اشتياقكه برود نزد كسي 
به بيهوده  ،رغبت نداردبه آن كه آنچه را ، رف تعريف و تمجيد ديگرانص

دارد بد نالبتّه اين بدان معنا نيست كه آنچه به آن رغبت . خود تحميل نكند
اي  مثالً ممكن است در جلسه. است، بلكه متناسب با شرايط روحي او نيست

تر است، يا سبك  شركت كرده باشد كه از سطح نياز او باالتر و يا پائين
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ي بيشتر بر ا چون ممكن است در جلسه. جلسه با روحيات او سازگار نيست
ي مقابل  ات او نقطهبر رجا و محبت تأكيد شود و روحيخوف و ادب و يا 
  .روند آن جلسه باشد

***  
  
 :حالالً ا أَكَلت فَكُلو إِذ: فرمودنددر ادامه  7امام): ي حديث ادامه(
  .حالل بخور ي لقمه، بخوري خواهي چيزي كه ميهم هنگامي 
  

  غذاي حالل جسم و روح
عالوه  غذا .ي استدقيقاهللا بحث بسيار  اليل در سير غذاي حال نقش

ي غذاهمين  .كند انرژي سير معنوي ما را هم تأمين مي بر نيروي جسماني،
به بحث ، نشيندباي  در جلسهتا  بخشد خورد به او انرژي مي كه فرد ميمادي 

 كار  براي اين، اگر غذا نخورده بود .دل دهد و از آن استفاده كند، گوش دهد
ايجاد ست كه غذا در او ا يخواند با انرژي نمازي كه فرد مي .نداشتنرژي ا

 غذا در نوع. استر از غذات روحي و رواني ما هم متأثّخصوصي .كرده است
خداي متعال به پيامبران . دارد اي كننده نقش تعيين روحيات و رفتارهاي انسان

 ،اي پيامبران 1:ملُوا صالحاًبات و اعيها الرُّسلُ كُلُوا منَ الطَّيا أَي :خطاب كرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .51ي  ي مؤمنون، آيه سوره .1
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  . ي پاك و حالل بخوريد تا عمل صالح انجام دهيد لقمه
لطيف معنوي تواند روحيات  اي نمي هر لقمه. ر استثّؤلقمه خيلي م
. شود به مدارج معنوي رسيد هر غذا و خوراكي نمي با. در انسان ايجاد كند

ت پيدا يانخورد قلبش نورالل بكسي كه چهل روز غذاى حروايت داريم 
 و آورد ت قلب ميبراي انسان نوراني ؛ي حالل آثارى دارد لقمهپس  1.كند مي

 ى حرام لقمه طور همان. كند ميحال معنوى در انسان ايجاد و انرژي عبادت 
معصيت و گناه در انسان  ،انرژى خباثت .آورد  روح مى وتاريكى دل 

  . آفريند مي
من ديگر از دست خودم : دگوي  مي و ندك مراجعه مي صيشخگاهى 

كنم  ميى تالشم را  من همه: گويد مي؟ است شده هچ: گويم مي. ما هخسته شد
 ،دروغ نگويم مثالً ،مرتكب نشوم ،نم درست نيستدا را كه مي عملكه فالن 

انم دهخره غيبت از ولي باأل ؛ميل نكنمبه گناه ، حسد نورزم ،غيبت نكنم
بعضي . ما هاز دست خودم خسته شد .مگوي ميدروغ خره ألبا، آيد ميبيرون 
ولي  ؛كند مي را سعيشي  همه .گويد ميي خدا راست  بينم بنده ميها  وقت
 بينم ميشوم  ميكمي كه دقيق  .تواند مانع سرزدن گناه از وجودش شود نمي

 و كه انرژي گناه است  اين لقمه .خورد مي وست كه اا اي مشكل از لقمه
 ،نشود حاللاش پاك و  تا لقمه كند و ايجاد مي ور ااخالق زشت را د

   .اثري نخواهد داشت هايش تالش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .16، ص 100 مجلسي، بحاراالنوار، ج .1
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نماز و  ،عبادت ،ذكر ،ي حالل نخورد  نسان لقمهتا ا سلوك در سير و
. و اثري نخواهد بخشيد ش هيچ دردي را دوا نخواهد كردا داري شب زنده

به  1است، شمرده شدهعبادت  دهم نُه طلب رزق حالل ،تااينكه در رواي
را سلوك راه  دهم نُه ندا هفرمودبزرگان برخي از كه اين 2.خاطر استهمين 

 ،اطاعت ،خلوت ،ذكر ،عبادت چون. همين است ،كند ميرزق حالل طي 
 ي به اين ترتيب لقمه. حالل خورده باشد ي گذارد كه انسان لقمه ميوقتي اثر 

وقتي هم كه  :فرمودند 7رو امام صادق از اين. خيلي مهم است حالل
 7ل كه در مكتب امام صادقحا .حالل بخور ي لقمه ،خواستي بخوري

ناك به  شبهه وحرام  ي بدان كه انسان با لقمه ،اهللا شدي اليطالب سلوك 
  . رسد جايي نمي

. و غذاي روحاني هم صادق است  آنچه گفته شد عيناً در مورد لقمه
معنوي هم  و باطني ي هلقم ،دارد دوجو غذاي ظاهري طور كه لقمه و همان
 و اهل معرفتم و من عارف: هر كس گفت. حالل بخوريد ي لقمه. هست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .7، ص 100مجلسي، بحاراالنوار، ج  .1
براي قدر  چرا اين: گوييم به فردي مي مثالً .شود ز اين روايات سوء استفاده ميا گاهي اوقات .2

 ؟روقت تفكّ .ي؟ نها هزني؟ براي خودت يك دقيقه وقت استراحت گذاشت ميحرص مال دنيا 
مال دنيا كسب قتت را از صبح تا شب براي ي و همه .؟ نهوقت عبادت .نه ؟وقت مطالعه .نه

من رزق حالل است؟  و عبادت طلب معيشت دهم نُهي ا هنشنيد رمگ: گويد مي. كني مى صرف 
 .ت توجيه كنداخواهد با اين رواي اش را مي دنياطلبي .دنبال رزق حاللم
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و پاي   شود سر سفره مين دعابه صرف ا ،سلوك دارم سير وو مجلس مكتب 
  .نشست او صحبت

 7المؤمنينامير .داريم :بيت هلاز ا يت فراواناروايدر اين زمينه 
عنّا  إِالّ لُ ال تَأخُذيا كُمي :فرمودند ،حضرت بودآن  اصحاب سرّاز به كميل كه 

  . باشي بيت نگير تا از ما اهل بيت اي كميل جز از ما اهل 1:امنّ تَكُن
ت صالحي ،پوست و خانقاهي داشت تختهيا  كرامت و هر كس كشف

 :بيت اهل ي سفره جز اي هنشستن سر هر سفر .يمبنشين اش سر سفره ندارد
ولي غذاي  ؛باشدي چه آن لقمه غذاي مقواگر .حرام است ي لقمه .داردضرر 

اند  توجه بيبحث واليت  به در سير و سلوك از اين رو برخي كه .حرام است
   .ندا مرتكب شدهاشتباه بزرگي  ،ندا هي كردتلقّ اثر  را بيو آن 

 ي از كنار سفره شته باشدي داهم اگر حرف حقّ اي يصوفي سنّ چهگر
شرق به  ،هر جاي عالم كه بگرديد: فرمودند 7باقر امام 2.دارد :بيت اهل

پيدا  يابيد و را نمي معارف حقيقي علوم حقيقي و ،غرب آنبه عالم برويد يا 
مغذّي و  ي هم كه لقمه دنيا هر جاي 3.بيت ما اهل ي كنيد مگر سر سفره نمي
از اين . سترفته ا آنجابه  :بيت اهل ي از سفره ،سته يا ي سر سفرهمقو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .264، ص 74مجلسي، بحاراالنوار، ج  .1
صص    و مهدي طيب، شراب طهور، 96و  90 -88مهدي طيب، سرّ حق، صص : به. ك. ن .2

 .32و  31
 .51و  43، ص 1كليني، كافي، ج  .3
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خوار  ريزه ،كرامت شدهيا معرفت ت هم اگر صاحب سنّ ي اهلرو فالن صوف
چون آب گواراي  ؛نداندهم اگر چه خودش  ،است :بيت اهل ي سفره

. شده استندر اين عالم جاري  :بيت اهل ي چشمهجز از سر هيمعارف اله
ي كه در اتضوفيسيل  ي همه  1:لُيالس يحدر عنِّني: فرمودند 7المؤمنينامير

 اي هكس ديگري كار .علي است وجود منِ ي هاز قلّ ،لم جاري شدهاين عا
  . نيست

 هاي در طريقتاحياناً  كه سلوكيصحيح ذكر و فكر و دستورالعمل 
 :بيت از مسير اهل شيعه بودن، در عينكه ي هاي ت يا طريقتسنّ هلا

 ولي ؛است :بيت اهل ي آن هم از سفره ،شود ميپيدا  ،اند منحرف شده
غصبي  وي حرام مغذّ ي سراغ لقمه ،حالل ي لقمه ا با وجودآنه پيروان

 و غصب كردندولي  ؛گرفتند :بيت از اهله را ملقها  طريقت آن .دنا هرفت
اهل فقهي  ي گذاران مذاهب اربعه پايهمثل  .ندرا انكار كرد :بيت خود اهل

ا ام ،برداشتند 7امام صادق ي سفره خود را از سر بلاطن كه متسنّ
از اين رو اگر چيز به . باز كردند انيدكّبراي خود  ه وري كرداخو حرام

پيدا  بن انس احمد حنبل و مالك ،شافعي ،حنيفهابو ي سفره دردخورى سر
 :بيت آنها واليت اهل. است نجا رفتهآبه  7امام صادق ي از سفره ،شود

ام هايشان غصبي و حر لذا لقمه ؛دندنمورا عرضه  ها اين لقمه و كردند انكاررا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .48البالغه، ص  سيدرضي، نهج .1
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جز سر  .استكرده ري اخو حرام ،بنشيند هاي آن كسي كه سر سفره. است
سفره چه غذاي آن  اگر ،شستن اي هسر هر سفرانسان  :بيت اهل ي سفره

حرام استغذاي ولي  ،ي باشدلذيذ و مقو.  
***  

  
وقتي هم كه ( :هللاَو سم ا: فرمودند 7حضرت): ي حديث ادامه(

  .نام خدا را ببر و ياد كنرا خدا  )يخواستي شروع به خوردن غذا كن
  

  توجه به رزاقيت حضرت حق
ت داشته باشد سر دقّانسان بايد اين كه يعني اين فرمايش حضرت 

مهمان  ،است هددااين رزق را چه كسي به او  ،است چه كسي نشسته ي سفره
نگو خودم مثل قارون  .خدا را نام ببر. اق كيسترز، چه كسي است ي سفره

اين  و نگو فالني به من لطف كرد 1.كردم تهيهاين لقمه را  ،كشيدمزحمت 
ببين چه كسي تو را  .هللاَسم ا .صاحب سفره را ببين .من خوردم و لقمه را داد
؟ اق تو كيسترز؟ است سفره گستراندهبرايت  و دعوت كرده اش هسر سفر

   .رزق معنويدر چه و ي رزق ماددر چه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .78ي  ي قصص، آيه سوره .1
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ياد  را خدا ؛هللاَسم ا 1د،نشيني ميين جلسه ا ي اگر سر سفرهشما هم 
نكند بگويد از  .جلب شود  هبنديك ه شاگرد به نكند خداي ناكرده توج .دكني

بگويد  .هللاَسم اَ .دتصور كن لياستقالبراي او  و كنيم ميفالني خيلي استفاده 
 گارسونخدمت يا  پيشبه عنوان هم  كسي را. استپهن كرده سفره خدا 
در كه  آن .است خدمت پيشصاحب سفره غير از  .ته كه پذيرايي كندگذاش

صاحب سفره خداي متعال  .است خدمت پيش كند پذيرايي مياين جلسه 
 ،نام ببر خدا را، ياد كن خدا را :هللاَسم ا: ندفرمودحضرت رو  از اين. است

 جلسه نبا آمدن به اي بودقرار  .يا هخيلي باخت كه نكند غير خدا را نام ببري
 و اي فرد براي خودت بت ساختهاز يك ولي  ؛پرست شوييكتاموحد و 

  .يا هپرست شد بت
  پرست تراش و بت تا نباشي بت  ي صور كم باش مستها از قدح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م كه سال را دارشاگرد تنبلي  حكممن  .ام كه من مرشد و استاد شما نيستم بارها گفته .1
از  .كالس است شاگردهاي جديد هم مسال باا و مردود شدهبوده و در اين كالس هم قبل 

شما همين  فرق من و .رداد ياد به ،شنيدهاز معلّم  ،را كه سال قبل يهاي از درس  اين رو كمي
اين  .هم فرقي نداريم با از نظر عرفان و سلوك. من آن شاگرد مردود هستم .اندازه است

  :به شعر درآوردم و گفتم ممطلب را خود
  المـالس در دو سـبه مثال طفل مانده به ك  ادـي و نه استـد، نه مربـشرادم و نه مرـنه م
  اد دارمـه يـي بـار، كمـاي بسيـه دهـز شني  ارـه بسيـار نكتـه پـاد بـام ز است دهـه شنيـك

 المـارسـان، ز دروس پـالسـراي همكـز ب  و كنون به دومين سال حديث و قصه گويم
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 ،كه اگر مست اينها شدي ،ي ظاهري تو را مست نكندها اين صورت
ي و به پرستيدنش مشغول ا هخودت بت تراشيد .پرستي اش و بتتر بت
از دهان كسي است خداست كه خواسته اين  .غير خدا را نبين .يا هشد

تواند يك ني  مي ،اين فرد اگر خيلي هنر داشته باشد .الفاظي بيرون بيايد
وقتي بلندگوي  بلندگو. بلندگو مثل .دمد كه ديگري در او مي باشد اليختو

يعني عين  .صدايي به صداي گوينده اضافه نكندپارازيت و  كه خوبي است
 يبلندگو ،گونه شد اگر اين .دمنعكس كنبيرون  به صاف ي گوينده راصدا
 هم ند پارازيت و سر و صدااگر عالوه بر صداي گوينده چ اما .است يخوب

خوبي  ي گوينده ،از اين رو اگر گوينده. نيست خوب وقت آن ،اضافه كرد
زننده  يلب نبر  اليختو مثل نيِبايد  ،هيچ از خود نداشته باشد بايد ،باشد

از وقت  آن .صدا بيرون بيايداين گوينده از دهان  و دخدا در او بدمباشد كه 
   .توان شنيد را آشكارا مي ي خداصدااين گوينده 

تهي  تهيِني مثل  ،نداشته باشدهيچ از خود  ست كها خوب اي گوينده
 .هيچ نباشد .به زبان عربي اليعني  ،هيچ ،ني در زبان فارسي يعني نه .باشد

 الييعني خو فنا عبوديت  .استو فنا همان مقام عبوديت  ،ين هيچ نبودنا
 ،نه فهمي ،نه هنري ،اي هنه سليق .باشد اليختو نيِ .هيچ نباشد .بودن از خود
 ،بود اليخ يوقت  .باشد اليخ اليِخ .د نداشته باشدهيچ از خونه ادعايي، 

  . توان شنيد ميآشكارا از او را  ي خداصدا
  گويم ميآنچه استاد ازل گفت بگو   اند طوطي صفتم داشته در پس آينه

نكند غير خدا را  .خدا را نام ببر :هللاَسم ا: ندفرمودحضرت از اين رو 
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 اق خودرز .رزق خود بداني را سببري گنكند خود يا مخلوق دي .نام ببري
 .چه رزق معنوي، يچه رزق ماد ،خداست

***  
  
 يآدمَ ثَ الرَّسولِ ما مألَيحد و اذكُر :فرمودند سپس): ي حديث ادامه(

آدم هيچ  بني :به خاطر بياوررا  6اين حديث پيامبر : نهوِعاء شَرّاً من بط
  .خود ي بدتر از معده انباشته نكرد ظرفي را
  

  پرهيز از پرخوري
عالوه  .داردجسمي  هاي وحشتناك زيانخوري د پرنگوي مي ها پزشك

سنگين  رامعده  ،كند كه انسان به خود تحميل مي اي هغذاهاي اضافبر آن، 
ل حا ديگر انسان ند وببيسيب آ ي روحيها لطافت شود باعث مي و كند مي

  ؟قلب نوراني كجا سنگين كجا و ي معده .شته باشدعبادت و معنويت ندا
  نور معرفت بيني آن تا در  ردا اليطعام خاندرون از 

 انساننه دل  .شود ميآلوده  وابخ وسنگين و كسل  ،با پرخوريانسان 
فرز و  شنه بدن و است تيز و بيدار و هشيار اونه ذهن  ،ي استنورانپرخور 

به بدن انسان هم  ها بيماري نواعادر اثر پرخوري  .است الفع تحرّك وپر
به آنها  و چاقي،هاي پرخوري  زيان بحثكه پزشكان در  دشو تحميل مي

ع انواشود و  ميي اضافه دور قلب جمع اه چربيبا پرخوري  .اند پرداخته
 .اين پرخوري جسمي است ،آيد به سراغ انسان مي ي مختلفهابيمار
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   .گونه است خوري روحي هم همينپر
 ،ندنخوا ميي عرفاني ها كتاب ،دناندوز مي م علم و معرفتمدا برخي

دوشنبه ، جا يكشنبه فالن، جا شنبه فالن، دنرو ميديني و عرفاني جلسات به 
اين همه  .دنرو ميبه جلسات  مدام .جا شب هم فالن، جا صبح فالنجا،  النف

؟ خواهي عمل كني كي مي؟ خواهي هضم كني مي پس چه وقتخوري  مي
چه  كتاب خواندن و جلسه رفتن طور اين؟ خواهي بهره ببري مي چه وقت

  ؟دارد اي فايده
ل حا ،شد كار بستن، روي هم انباشته بدون بهوقتي  هممعلومات 

 ،معلومات دارم خيليآيد كه من  ميغرور  .گيرد مياز انسان عبادت را 
م و ا هپير و مرشد در طريقت ديد خيلي ،روم ميزيادي جلسات عرفاني 

كه  دزياعلمي و معرفتي هاي  همين غذا در اثر .ما همحضرشان را درك كرد
 دوجو بهبسيار ديگري در او معنوي  تمشكال و  نيتانا وغرور  ،خورده

در وجودت ها  آموزهبگذار حقيقت آن . بگذار غذايت هضم شود .دآي مي
در وقت  آن، خوردي هضم كن را كه اي هآن لقم .محقّق شود و مصداق يابد

  . نكن انباشتهروي هم . برو غذاي بعدپي 
***  

  
لُثٌ ابِه و ثُكانَ و ال بد فَثُلُثٌ لطَعامه و ثُلُثٌ لشَر فَإِن): ي حديث ادامه(
هنَفَسرا براي  يك سوم را براي غذا و يك سوم ،ناگزيري از خوردناگر  : ل
  .قرار بده )گازهاي معده ( س معدهرا براي تنفّ يك سومو آب 
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  خوردن نيست ،ي حيات الزمه
خوردن از  يعني اين .ناگزيري اگر از خوردن: ندفرمود 7حضرت

و شخص  شوداينكه خود غذا خوردن هدف  نه ؛سر ناچاري باشد
شود فهميد  مياين عالوه بر  .چراني كند جويانه غذا بخورد و شكم لذّت
 ،باشد زنده يميعني ممكن است آد .نيستند از خوردن ناگزير ها بعضي

غذا  ناچارند گر چه اغلب خلق .غذا نخورد اما ؛سرحال و پرانرژي هم باشد
اصحاب  بارز آن ي نمونه .شرط زنده ماندن غذا خوردن نيست اما ؛بخورند
در هم ما اگر  .زنده ماندند اما ؛اندي سال غذا نخوردند سيصد و .اند كهف

 )1نِيكتَسالم طَرِّضالم اثُينِ و غيالحص فكَه( ،وارد شويم :بيت كهف اهل
خود من بزرگاني را  .غذا خوردن نيست ،بينيم شرط زنده بودن آن وقت مي

دم غذا آاينكه . نخوردند اي هند و لقمهاي سال زنده بود شناختم كه سال مي
ما : گويند آنها مي .دنا ي هنديها مرتاض اش هنمون .چيز بزرگي نيست ،نخورد

خاك  و گذارند قبر ميتابوت قرار داده و در در را آنها  .را زنده دفن كنيد
 .آيد زنده بيرون ميمرتاض  و دشكافن چهار ماه بعد قبر را مي ،سه .ريزند مي

خيلي به  ،ا نخورده و زنده ماندهشناسم كه غذ گويم كسي را مي ميمن اينكه 
حساب  .كرامات را خيلي به حساب كماالت نگذاريد .نظرتان بزرگ نيايد

  . جداستو خوارق عادات از كرامات كماالت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لوات شعبانيهمحدث قمي، مفاتيح الجنان، ص .1
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معروف است كه : فرمود ميايشان  .حمت كندا ررقا دوالبي آ خدا حاج
ن م پانزده بيش از ي خود هسال شصت و سهدر طول عمر  7اميرالمؤمنين

ي كنند كه كس ب ميها تعج بعضي: فرمود مي سپس .ندنخورد زيچينان جو 
من نان جو بخورد  پانزدهفقط در طول عمرش سال عمر كند و  شصت و سه
ن عبدود و ب وروي عمر روبه ،باشد كه در ميدان جنگ قويهم  و اين همه

چطور ممكن  !پيروزمندانه بجنگدو مقتدرانه گونه  نآ ،قهرمانان عربديگر 
نان جو پانزده من  7ب ندارد كه اميرالمؤمنينتعج: فرمود شان مياي ؟است
آن  طورچ 7عجيب اين بود كه اميرالمؤمنين ؛دندقوي بو و زنده و دندخور
غذا خوردن  7شرط زنده ماندن اميرالمؤمنين !دندرا خورنان جو من  پانزده
 آنها تاد نمدارا كن دوستانشاناي اين بود كه با بر دناينها را هم كه خورد .نبود
خره موالي ما هم گاهي باأل ندبگوي ؛ندخجالت نكش ندخور غذا مي وقتي

  . ندخورد مي اي هچند لقم
  

  عمل هم بايد كرد ،با معرفت و محبت
حجم معده  يك سوم ،اگر ناگزيري از غذا خوردن: ندفرمودحضرت 

معده جا  تابگذار  اليهم خرا يك سوم ت و هم مايعا يك سوم ،بخور را غذا
اين در غذاي  1.راحتي انجام دهد ات هضم غذا را بهعمليداشته باشد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آب هم جاي خود  ،كنيم ميپر غذا از مان را  معده ما كلّ: گفت معروف است كه كسي مي .1
 .نيايد دخواه و ميبيايد  دخواه مينفس هم  ،كند را باز مي
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  . جسماني است
ابِه و ثُلُثٌ فَثُلُثٌ لطَعامه و ثُلُثٌ لشَر. طور است غذاي روحاني هم همين

هنَفَسيك سوم ،رفترا براي علم و مع يك سوم :ل ت و را هم براي محب
طور كه معده  همان .بگذار اليرا هم خ يك سوم واختصاص بده واليت 
تا داشته باشد  اليجاي خبايد را هضم كند  هاي ماديخواهد غذا ميوقتي 

يك سومو موختي آعلم  يك سوموقتي  ؛ت كنداليبتواند فع ت محب
روايات نشستي  قرآن و ي سفره سر يك سوميعني  ؛كسب كردي:بيت اهل

بيت عصمت و  اهل ي هم سر سفره يك سوم ،موختيآعرفت م وعلم 
ي هاي روح لطافتو واليت  ،تمحب ،بازي كردي عشق ،نشستي :طهارت

هم را يك سوم  ؛و ابراز نمودي پيدا كردي :بيت و معنوي نسبت به اهل
  .آنها را در وجودت پياده كني و نها عمل كنياقتضاي آبگذار كه به  اليخ

گونه نيز برداشت كرد كه بخشي از  بارت اينشايد بتوان از اين ع
ت ش ديگر را براي كسب آخرت و معنويعمرت را براي كسب دنيا و بخ

صرف كن و بخشي را هم براي پرداختن به استراحت و تفريحات حالل 
كراراً مورد تأكيد قرار  :بيت اين مطلب در احاديث اهل. بگذار يالخ

  .براي رياضت نفس استتور دس سهاين فرمودند  7حضرت 1.گرفته است
***  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .346و  321، ص 75مجلسي، بحاراالنوار، ج  .1



 123  بصري شرح حديث عنوان

مِ الحل يف ياتو أَما اللَّو: فرمودنددر ادامه حضرت ): ي حديث ادامه(
 :احدةًفَقُل إِن قُلت عشراً لَم تَسمع و ؛ةً سمعت عشراًاحدفَمن قالَ لَك إِن قُلت و

اگر  )نخست اين كه( ؛است در خصوص حلم و بردباريكه  يسه مورد اما
 ؛خواهي شنيداز من جواب  ده ،ى به من بگويىا اگر كلمه: گفتبه تو كسى 
يك  ،اگر تو ده تا هم بگويى :ات طورى باشد كه به او بگويى حيهتو رو
  .از من نخواهي شنيد جواب

  
  اپذيري از سخن ديگرانتحريك ن

هاي  گويىى بد هضم كردن لقمه براي خيلى مهم است كه انساناين 
مثل  ق رالخ ،حديثى داريم كه مؤمن .داشته باشد  قوي اي هاضمه ،مردم
از چند نظر كه مؤمن  اين استاش  ىنعرفااخالقي و  نايعم 1،داند مي شتران

حيوانى است ، است كش زحمتكش و بار ،بسيار صبورشتر  .مثل شتر است
خار ، دهد و اربابش به او مي تر چشمش به غذايى است كه صاحبمكه ك
يك  ... .و رساند  بار مردم را به منزل مي، خورد را مي) درزق خدادا( نبيابا
 ي هاضمه .كند خورد و براى مردم كار مي ين است كه شتر خار مياش معناي

، خورد مي، جود را مي خشن هاى بسيار تيز و خار .شتر بسيار قوى است
، ها انتقاد .است طور هم همينى مؤمن  روحيه .كند بلعد و هضم مي مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .147، ص 8فيض كاشاني، محجة البيضاء، ج  .1
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ه ديگران در مورد او اى را ك سخنان ياوه، ها دشنام، ها تمذم، ها جويي عيب
 ،آورد نمي خورد و دم بر ها را مي مثل شتر كه خار اما ؛شنود مي ،گويند مي

و نكوهش  از مردم دشنام يك سوز ا .آورد نمي دم بر خورد و هم مي مؤمن
  .كشد ش مياست و بار آنها را بر دو مردمخدمتگزار  سوي ديگر از ،شنود مي

و حفظ كردن الفاظ براي ياد گرفتن فقط را  مطالباين  دانم واقعاً نمي
 ، درخودمان را در زندگي آنها شويم؟مصداق قصد داريم  يا خوانيم ميآن 

چون ؟ يما گونه اين آيا واقعاً ؛محك بزنيم، جامعه و محيط كار ،محيط خانه
جز اينكه بار  آنها، ستنبه كار نب و ها ن واژهايياد گرفتن و تكرار كردن 

كند كه  اى پيدا روحيهبايد انسان  .ري نداردثا ،كندتر  سنگينت ما را وليئمس
 هضمى خلق را به راحتى ها گويى ها و بد دشنام ،ها شماتت، ها بتواند نكوهش

   .رساند انسان را به اينجا مي ،صحيح و عميق معرفت .كند
 ت نداردرايش موضوعيهاى خلق ب حرف ،به معرفت برسد انساناگر 

درون  به .گذارد ر نميثاروي او  آنها نكوهشو  ستايش .گذار نيست تأثير و
خود او در درون  اما ؛اگر ستايشش كردند .كاره است د كه چهگرن خود مي

ها ناشى از  ستايش يا، ها ناشي از عدم شناخت واقعي اوست ستايش كه ديد
و  عجب آدم بزرگوار به او گفتند اگر ؛هاست كننده ق و چاپلوسى ستايشتملّ

، اي هستيد و به مقصد رسيده  عارف بزرگ و راه رفته و القدر دانشمند عظيم
در ها  اين تعريفد ديخود در درون  اما ؛اي هستيد عجب انسان واال و وارسته

بدي ، اگر به او دشنام دادند متقابالً .دشو سرمست نمي ؛مصداق ندارداو 
هايى كه در  ديد كه به لطف و فضل الهى آن چيز خويش او در درون و گفتند
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اثر خواهد بود و او را  ها بر او بي ن حرفاي ؛گويند واقعيت ندارد مورد او مي
  . كند نميو ناراحت برافروخته 
اگر ، يقين دارد در جيبش يك ميليون تومان پول هستكه  يفرد

ها احساس  ر اين حرفثدر ا !ندار !چيز بي !دست تهى !فقير كسي به او بگويد
خواهند  ديگران هرچه مي ،داند در جيبش پول دارد مي او .كند فقر نمي
او  در مورد كسىاگر  ،ت گرسنه استيا اينكه وقتى كسى به شد. بگويند
طعم گرسنگى را تا به حال  ،خورد ي ميا اليهاى ع فالنى چه غذا بگويد

آن  هاي تعريف ،ستخالى ا اش هداند معد مي كه خودش وا .است نچشيده
  . گذارد نمي تأثير اش گيگرسناحساس روى شخص 

نه ، توجه داشته باشدهاى درون خود  واقعيتبه انسان وقتى 
او را  هاى نابجا نه نكوهش ،كند او را مست و مغرور مي مورد هاى بي ستايش

ل تحمبه راحتى هاى خلق را  توهين تواند مي لذا ؛سازد آزرده و رنجور مي
خداى  كند دارد و احساس مي مي كسى كه براى رضاى خدا قدم بر .كند 

 ،بد بگويند و دشنام بدهنداو تمام خلق به  ، اگرمتعال از او راضى است
او يك محبوب دارد ؟ ارزشى دارداثر و مردم براى او چه و بدگويي قضاوت 

  . خواهند بگويند چه ميديگران هر .استمهم براى او  نظر محبوبش فقطو 
طبع  .طبع خنك طبع بهشتى است .اهللا خدا طبع ما را خنك كند شاء نا

 ،شوند ى ميبانهايى كه زود عص آدم .دوزخ داغ است .داغ طبع دوزخى است
؛ طبعشان جهنّمي كند را داغ ميآنها غضب  و آيند به هيجان ميدر اثر خشم 

 اما .، حرارت دوزخ استاستضوب غَكه در وجود فرد  يحرارت .است
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به هيجان  ،شوند زود داغ نمي و طبع خنكى دارند، ندا هايى كه بهشتى آدم
  . حليم و بردبارند، ضوب نيستندغَ، شوند ى نميانعصب، آيند نمي

***  
  
أَلُ تَقُولُ فَأَس اميادقاً فو من شَتَمك فَقُل لَه إِن كُنت ص): ي حديث ادامه(

و اگر كسى  :فرَ لَكغي أَسأَلُ أَن هللاَا تَقُولُ فَامياذباً فت ككُن و إِن يغفرَ لي أَن هللاَا
، گر استفاده دزد، دروغگو، سوء: گفتً  مثال( نسبت بدى داد، يابه تو دشنام 
ما درست است و آنچه شما اگر تشخيص ش: بگو )...و  آلوده، كثيف

 ؛ام گونه كه من اين يدكن بيان ميصادقانه واقعيت را  ت دارد وقيقيد حگوي مي
مرا  ارم،هايى كه د ها و بدى به خاطر اين زشتى خواهم ز خداى متعال ميا

، دروغ يددر گفتن اين سخنان صداقت ندار شما ولى اگر متقابالً ؛ببخشد
ها را به من  اين نسبتبه دروغ  شماگونه نيستم و  و من اين يدگوي مي
را  اتان گذرد و گناه دروغگويى در شمااز  خواهم از خدا مي ؛يدده مي

   .ببخشايد
  

  احتمال وجود عيب و نقص در خود دادن
. است نساآاز آن حرف زدن  .است يبزرگمطلب خيلى اين دستور 

. دهد  قرار 7صادق م اماماليتعاين اهللا خداى متعال ما را مصداق شاء إن
مالك اعمالش  انسانى كه درونش را مالك قرار داده و قضاوت ديگرانفقط 
گونه باشد نه  انسان بايد در دل اين. ل كندعمها  آموزه اينبه تواند  مي ،نيست
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  . در زبان
چنان در ذهن و درونمان بي آن كه خودمان متوجه باشيم،  اغلب ما،

 عيب يا نقصيوقتى كسى نسبت يم كه دارعيب و نقصى از خود  تصوير بي
چنين  وجوددليل . دهيم نميرا ن آ درستياحتمال  اصالً دهد، ميما به 

 ايم گونه غالب ما اين .دهيم ست كه نشان مياالعملى  هم نوع عكس يتصوير
 !خودتى: گوييم مي ،... و طلب رياست ،بخيل ،دلزب دكه اگر كسى به ما بگوي

و كنيم كه ببينيم شايد اين فرد درست تشخيص داده ل نمييك لحظه هم تأم 
و نقصى از عيب  چنان تصوير بي. ارمچنين عيبى د ام و واقعاً گونه من اين

يم ده نمييم كه يك در ميليون احتمال ا هن ترسيم كردخودمان در ذهنما
هر كس  ،دوست من است يا دشمن من خواه ـى خدا  ممكن است اين بنده

 ،درست تشخيص داده و عيبى را كه در من هست واقعاً ـ خواهد باشد مي
داريم يا  كه واقعاً با اين نسبت مطابقتكنيم  يك لحظه فكر نمي .گويد مي
  . عيب و نقصيم بي يم كه كامالًا هبنا را بر اين گذاشت .خير

در خود را ترين عيب و نقصى  كوچكوجود احتمال تا وقتى انسان 
بيمار تا وقتى بيمار بودن  ؟بهتر شود و خواهد رشد كند چگونه مي، دهد نمي

معالجه ، كند مصرف نمي دارو، رود پزشك نمي نزدخود را باور نكند 
  .ل بايد قبول كند بيمار استاو. آورد سالمتى به دست نمي، شود ينم

روحى در  و هاى اخالقى بيمارىى وجودش را  همهانسانى كه 
ترين بيمارى روحى و اخالقى به او  كسى نسبت كوچك وقتي ليو ،برگرفته

انتظار چگونه  ؛خودتى: گويد گرداند و مي مي بر اورا به  آندرنگ  بي ،دهد مي
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اگر : ندفرمودحضرت رو  از اين؟ داردبه سالمت اخالقى  رسيدنو رشد 
فرد صادق  آن احتمال بده، نسبت بد داد، شتم كرد، كسى تو را شماتت كرد

تى هيچ حسن ني و بسيار بدى است شخص اگر هم .دبگويدرست  و باشد
شايد  ،به دلش چه كار داري ،دارددل  دررا  توى  كينه و ندارد تونسبت به 

كه در تو هست و تو تا به حال از وجود آن عيبى را  ،زند فى كه ميحر در
   .ل كنداى تأم لحظهبايد  انسان. كند گوشزد مي توبه خبر بودي،  بي

لى را دارد كه وقتى كسى از راه رسيد و شروع كدام فرد چنين تحم
به  كهخنكاى بهشتى در وجودش باشد چنان  ،كرد او را به رگبار دشنام بستن

  . خواهد خيلي حلم و بردباري مي ؟و عصباني نشود ان نيايدهيج
، ل كنيمقبل از اينكه جوابى بدهيم اندكى تأمگونه موارد  در اينپس 

 ، دورو وحسود ،دروغگوواقعاً شخصي نكند من ، گويد ببينيم نكند راست مي
ها و  از دشمنىتوانيم حتّي  گونه مي اين .ل چنين احتمالى بدهيماو .مبخيل
  . بهره ببريمهم هاى ديگران  داوتع
  

  برد مؤمن از دشمنش هم بهره مي
حضرت  رابليس ب باريك كه است قريب به اين مضمون 

و  كلوخى زير سرشان گذاشته ايشان قطعه .متمثّل شد 7مريم بن عيسى
از  ماًئو دا ندنداشت ثابتيخانه و زندگى  7حضرت عيسى( .خوابيده بودند

اهللا ماشاء: گفتبه كنايه  ابليس .)ندسياح بود .ندرفت اين شهر به آن شهر مي
گذارى و  كلوخ زير سرت مي !زاهدى هستى شخصعيسى عجب 
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زمين  رويرا  انسرش و ندكلوخ را پرت كرد 7عيسىحضرت  !؟خوابى مي
حرف  مثل توافرادي به  ديگرخورم كه  من قسم مي: ابليس گفت. ندگذاشت
 تاهمين حرف هم كه زدم سبب شد  .ىبر گويم تو بهره مي چه ميهر، نزنم

   1.ى كلوخى هم زير سرت نگذارىحتّ و بيشتر زاهدانه زندگى كنى
فقط وقتي سير غذا : گفت 7يك بار هم ابليس به حضرت يحيي

حضرت . مگرد اميدوار ميتو  رشوم و به نفوذ د خوري من خوشحال مي مي
زماني كه تا  كنم چنين است من با خدا عهد ميحال كه : ندفرمود 7يحيي
كنم كه ديگر به  من هم عهد مي: ابليس هم گفت. سير غذا نخورم ،بميرم
   2.آدم نصيحت نكنم بني

 كند ميها را پيدا  عيبو كند  جو ميجست بينىوقتى دشمن با عينك بد
هاى خود را  عيب ،به جاى دنبال كردن عداوت مؤمن ،به رخ بكشد تا
 كامالًعيوب خود را ايد فرد ش. كند و كشف مي بيند دشمن مي كمك به

ولى . بين است وشچون نسبت به خود خ و نتواند ببيند؛ جو نكند و جست
هايى را در فرد كشف كند كه  چه بسا عيب ،بين ريزبين و باريك دشمنِ

 مؤمنگونه است كه  اين. غافل بوده استاز آنها خود فرد  ليو ؛واقعيت دارد
: ندفرمود 7صادق حضرترو  اين از. تواند از دشمنش هم بهره ببرد مي

چنين  من و گويى اگر راست مي: بگو ،چنين و چنانى: وقتى كسى گفت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .246، ص السعادةو نراقي، معراج  21، ص 6لبيضاء، ج ا محجةفيض كاشاني،  .1
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 به من توفيق دهد و اصالح كند و مرا ببخشد خواهم از خدا مي ،عيوبى دارم
آگاه  معيب رم كه مرا بهاز تو هم متشكّ. كن كنم اين عيوب را از وجودم ريشه

 ،من چنين عيبى ندارمو گويى  م تو دروغ مياگر ه. ه بودمتوج من بي، كردى
  .خواهم تو را ببخشد از خدا مي

  
  دوستي و مهرباني مؤمن دشمن

در حديثي آمده . دوست و طالب خير دشمنش است مؤمن دشمن
دشنام  7حواريون به عيسى بن مريم در حضور جمعي از يهودياناست كه 

د به دعا كردن شروع كردن هم 7حضرت عيسى .ندبدگويى كرد و ندداد
د و نده به شما دشنام مي هااين !اهللا ىبنيا : حواريون عرض كردند. آنها براى

هر كس از : ندفرمود 7عيسى حضرت؟ يدكن دعاى خير مي آنهاشما براى 
جز پليدى  اندر درونش يعني آنها 1.كند دارد انفاق مي اش آنچه در درون كيسه

 در درون من هم جز خير و خوبى و ؛ريزد از اين رو پليدى بيرون مي ،نيست
هر چه  انسان. زند و سر مي كند سرايت مي خير و دعااز من هم ، نيكى نيست

  .ريزد كيسه دارد بيرون ميدر را 
چون دشمن دو  .دارد ى دشمنش را هم دوست ميحتّ مؤمن انسان

 و  هساخت وكه مخلوق  آن يك وجهه هم، اش ى دشمنى وجهه ييك .وجه دارد
مؤمن انسان  جهتاز اين  .ستمؤمن، يعني خداوند اى محبوب  آفريده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وبيند ا كه مياوست و از اين طالب خير و دارد مي دشمنش را هم دوست
به خودش صدمه كند  مى كه ميظلمعصيت و با  و كند خود را آلوده مي

با اين  واز اينكه ا ،كند اذيت مي وخود را نابود و رساند  زند و آسيب مي مي
و براي  شود ميناراحت مؤمن متأثّر و  ،زند ها به خود خسارت مي كارىبد

چون او را  كند؛ مترتّب بر آن، دعا مينجات او از معصيت و ظلم و خسارات 
  .دوست دارد

 .گونه است گونه كه خدا اين همان .دوست باشد دشمن عارف بايد
با رحمت  .دارد دشمنان خود را هم دوست ميكه صفت خدا اين است 

، به آنها رزق. كند لطف و رحمت رفتار مي با دشمنان هم با اش انىرحم
ه چ در اين عالم وددشمنان خخدا با  دينببي. دهد نعمت مي وقدرت ، اتحي

، اند گونه اولياى خدا هم اين !ت استقدر با لطف و محبچ ؟كند كار مي
  . دوستند دشمن

ن حال آ با 7اميرالمؤمنين .روز بيست و يكم ماه مبارك رمضان بود
كه  ييآن حضرت با سم كار ي وجود همه .ندبود عجيب در بستر

به شدت مسموم بود  ،حمان بن ملجم مرادى به شمشير خود زده بودعبدالرّ
: دنفرماي مي 7ٰامام مجتبى .كردند هاى آخر عمر را طى مي و حضرت ساعت

به  چون پزشك گفته بود تا جاى ممكن ،براى حضرت آوردند يى شير پياله
حضرت . تواند در تأخير تأثير سم مؤثّر باشد مي زيرا ؛حضرت شير دهند
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ى شير را به  اين پياله !حسن جان: فرمودند سپس ،نوشيدند شيراندكى از 
دوستىِ  دشمني  نمونهاين يك . به همان قاتل خود 1.حمان بدهعبدالرّ
از بويى  رنگ وبايد  .گونه باشد بايد اين شيعه .است 7امام
  .متخلّق به اخالق اهللا باشد .داشته باشد 7المؤمنينامير

دشمنان ند و دز ن جنگ شمشير ميدر ميدااگرچه  7اميرالمؤمنين
خالى براي كينه و  از سرِ حضرتشمشير زدن ولي  ؛ندآورد خدا را از پا درمي
مثل به كار افتادن تيغ پزشك  يشانشمشير زدن ا .بوددلى ن كردن عقده و دقّ

 .عزيزترين فرد است وراى نجات جان بيمارى كه نزد اب دبو ح حاذقاجرّ
 بيمارى نجات ازاو را  كند تا ه ميرا پار فرزندشحى شكم اتيغ جرّبا پزشك 

مظهر باالترين لطف  اما ؛كند رد و جراحت ايجاد ميب مي گرچهاين تيغ  .دده
شمشير زدن . و محبت پزشك نسبت به فرزند بيمارش است

   .بوداز سر محبت  ،حاميدان نبرد مثل تيغ جرّ در 7اميرالمؤمنين
دوست بدارد و دشمن خود را  بتواند انسان كه خيلى بزرگ استاين 

درست است كه به من ، متوجه نيست وا ،خدايا: دعا كند و بگويد اودر حقّ 
 .زند واقع به خودش ضربه ميدر ،كند با ظلمى كه به من مي اما ؛كند بدى مي
 ىا ههم كه تو مقدر كردرا  آن .رسد ى نميا هتو مقدر كرد چهجز آن كهبه من 
به من  ،كند ه من ميپس اين دشمن با اين ظلمى كه ب .است محضخير 

 توتكويني به اذن  ،شود از دست او صادر مي چهچون آن ؛زند ضررى نمي
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 ؛ستا كه خير من در آنمگر اين دهى نميوقوع هم به چيزى اذن  ست و توا
اين انتخاب  با وا اما ؛محض استخير ، رسد ميبه من دست او  ازچه پس آن
به خودش  و كند ميروح خودش را نابود ، و نيت و تصميم پليدشغلط 
  . دنز ميضربه 

ك ظُلم من ظَلَمك، فَإنَّه يكبرَنَّ علَيال: فرمايند مي 7اميرالمؤمنين
يف ٰيسعي كنَفع و هضَرَّتدارد در نظرت  تو ستم روا مي ظلم كسي كه به 1:م

زيرا او در  )كه نتواني آن را هضم كني و برايت عقده شود( خيلي بزرگ نيايد
  .كند جهت ضرر زدن به خود و سود رساندن به تو تالش مي

 .اين فرد را متوجه كن !خدايا: گويد ند و ميك دعا ميمؤمن رو  از اين
را ى ظلم  اراده وبده او هم ظلم  توفيق .يرون بياوررا از غفلت و گمراهى ب او

   .كندترك 
كند و انسان در حقّ دشمن خود دعاى خير كه كار بزرگى است 

  . باشد طالب خير او
بارها در برابر آزار و اذيت دشمنان، به خداوند  6پيامبر اكرم

خش، قومم را بب !خدايا 2:علَمونَينَّهم الفَإِ يهم اغفر لقَوماَللّ: داشتند عرضه مي
  .كنند آنها ندانسته با من چنين مي
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ت قريب به اكثريكه در آن شرايط عجيب ، ظاهراً در جنگ احد بود
 ميان ،را در ميدان نبرد 6ناجوانمردانه پيغمبر 6اهللا ياران رسولاق اتّف

 راى نجات جانبا كردند و خودشان به كوه زدند و تنها ره ،دشمنان انبوه
پرتاب كرد كه پيشاني  6پيامبر به سويفرار كردند و دشمن سنگى  خود

سنگ  .گرفتفرارا  6خون تمام صورت رسول اهللا و شكافترا ايشان 
. افتاد بر زمين شكست و 6هاى رسول اهللا دندانى از دندان و ديگرى زد

دل بز ،وفا اصحاب بى د،نبود در يك قدمى شهادتدر حالي كه  6پيامبر
 6اهللا جات جان رسولرا بر ن طلب را كه نجات جان خود راحت و

 اليحتّي دشمنان را هم نفرين نكردند و در ح، ددننفرين نكر، نددترجيح دا
 يهم اهد قَوماَللّ: زدودند؛ به خدا عرضه داشتند مي خويش ي كه خون از چهره

و  فهمند نمي، اينها جاهلند هدايت كن،را  قومم !خدايا 1:علَمونَينَّهم الفَإِ
 شهادتدر يك قدمى  6حضرت رسول .كنند ن مينادانسته با من چني

  . ولى باز هم دعا كردند ؛ندبود
اگر تو : بگو ،كسى به تو نسبت بدى داداگر كه اين دومدستور پس 
را به خاطر اين عيب خدا م ،گويى و اين عيب در من است راست مي
گويى و اين عيب  اصالح كند و اگر تو اشتباه كردى و دروغ مي ببخشايد و

  .اميدوارم خدا اين دروغگويى تو را ببخشايد ،ن نيستدر م
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و اگر  :اءحةِ و الرِّعيه بِالنَّصو من وعدك بِالخَنا فَعد :)ي حديث ادامه(
شخصيتت را به (برم  يت را ميوو وعده داد كه آبرتهديد كرد تو را كسى 

 )بگيرى وانى در جامعه سرت را باالكنم كه ديگر نت كارى مي، كشم لجن مي
ها  وقتى اين حرف( .بده ش راانديشى و مراعات حقوقخير ي تو به او وعده

جز ، نكنمدر حقّت جز خوبى و محبت  دهم يمن به تو قول م: بگو ،را زد
و جز مراعات حقوق تو و رعايت آبروى تو  ست به تو نگويما چه خير توآن

  ).چيزى از من سر نزند
  

  نشخيرخواهي مؤمن حتّي نسبت به دشم
مؤمن قلبي سرشار از محبت و خيرخواهي طور كه گفته شد،  همان

بلكه  ي عزيزان و دوستانش طالب خير است؛براي خلق دارد و نه تنها برا
در . ها و حتّي دشمنانش است و همگان به او اميد خير دارند خيرخواه بيگانه

الشَّرُّ  و رُ منه مأمولٌياَلخَ: در توصيف مؤمن آمده است :روايات معصومين
لذا سالك . از شرّشان در امانند همگان رود و از آنها اميد خير مي 1:منه مأمونٌ

كه تهديد و توهين ديگران او  د چنان حلم و بردباري داشته باشداهللا باي الي
اي  ي خلق خدشه اش براي همه را برنياشوبد و به خيرانديشي و خيرخواهي

  .وارد نياورد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خلق جايز است پاسخ بدي را با بدي بدهند، گرچه براي عموم 
كيفر هر بدي، بدي مانند  1:لُهاجزاء سيئَةٍ سيئَةٌ مث: كه قرآن كريم فرموده چنان

چنين كاري پسنديده نيست؛ بلكه  ،اما براي سالكان و طالبان كمال ؛آن است
ه در ك چنان. آنها بايد پاسخ بدي را با بخشش و گذشت و خوبي كردن بدهند

پس هركس :  هللاِا يرُه علَفَمن عفا و أَصلَح فَأَج: ي همين آيه فرموده ادامه
كه در  و نيز چنان. ببخشد و راه آشتي در پيش گيرد، مزدش با خداست

و يدرؤُنَ : فرموده ،يعني صاحبان خردهاي ناب ،االلباب اولواتوصيف 
و به مؤمنان امر  .برند بدي را از بين مي ،و با نيكي كردن 2:َحسنَةِ السيئَةبِال

بدي را با بهترين عمل پاسخ بده و  3َ:أَحسنُ السيئَة يه  يبِالَّت دفَعإِ: فرموده
ي عمل مشابه داده  و در بيان احكام قصاص، ضمن اينكه اجازه .دفع كن

است؛ اما همواره بر اينكه اگر ببخشيد و از مجازات كسي كه به شما آسيبي 
   4.تأكيد نموده است ،تر است شايسته ،سانده است صرف نظر كنيدر

گونه بيان  ها را اين ي با خوبي پاسخ گفتن به بدي نتيجهقرآن 
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 .96ي  ي مؤمنون، آيه سوره .3
 .45ي  ي مائده، آيه سوره .4
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گاه كسي كه بين  آن 1:حميم يبينَه عداوةٌ كَأَنَّه ولو  بينَك يفَإِذَا الَّذ: فرمايد مي
  .ا دوست صميمي تو استشود كه گوي اي مي گونه بهتو و او دشمني است 

***  
  
ت و ا جهِلالعلمِ فَاسأَلِ العلَماء م يف يو أَما اللَّوات): ي حديث ادامه(

خواهم  اى كه در مورد علم مي آن سه نكته اما: رِبةًو تَج تَعنُّتاً لَهمأَاك أَن تَسيإ
ولي  ؛بپرس دانى از دانايان چه را نمينآ )نخست اين كه( ؛به تو توصيه كنم

   .زحمت انداختن و امتحان كردن بپرسيبه مبادا براي 
  

  ادب سؤال
همين كه  .داند سان يقين كند كه نميان بايداول  ،در پرسيدن سؤال

چون گاهى اوقات ما  ؛خيلى راه است ،داند نميبخواهد يقين كند 
مغز ! عزيزم .كنيم ى را زود سؤال ميهمبى م هر نكته .شويم طلب مي راحت

 .چه بسا خودت بتوانى جواب سؤال را پيدا كنى ؛ندازخودت را هم به كار بي
 وجو ى جستاندك. اى هم از خودت مايه بگذار هذر. طلب نباش در علم راحت

چه بسا بتوانى جواب را در درون  .وش گيردر لهئمس ى باكم .تفكّر كن
  . نياز به سؤال كردن نباشد و پيدا كنى تخود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .24ي  ي فصلت، آيه سوره .1
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دنبال كسى  بعد ؛توانى پيدا كنى را نمي جواب كه اول مطمئن شوپس 
معلوم چون  ؛از هر كسى سؤال نكن .ت علمى استكه صاحب صالحيبرو 

درست ، دهد ميبه تو نشان كه را  يراه و دهد به تو مي جوابى را كهنيست 
 هاي جواب معموالً ،گيرند مورد سؤال قرار ميكه  فاقد صالحيت افراد .باشد

 .دكشان ه را به اشتباه و بيراهه ميسؤال كنند كه دهند مي ينادرستناپخته و 
  .شته سؤال كنمتخصص آن ر و عالم ،از دانشمند ،دانى نميرا چه پس آن

به قصد  كه سؤال كردنتبر حذر باش از اين به هنگام پرسش نيز
اين به يا  ؛مقابل باشدطرف  ن منزلتشكست و يا ت كردن يا خراب كردناذي

گونه سؤال  اين از .كشيباو علم خود را به رخ  ود را وخكه  دباشقصد 
خواهيم  است كه مي براي اينهاى ما  الؤگاهى اوقات س .پرهيزبكردن 
خواهيم  مي .محك بزنيم، ببينيم چيزى بلد است يا نه و را بيازماييم شخصي

  .سواد طرف را بسنجيم
 بپرس و از كسى هم بپرس ،دانى آنچه را كه نمي: ندفرمودحضرت 
معلوم نيست  چون ؛ناس آن رشته است، از هر كسى نپرسكه عالم و كارش

دانايى و نيل به پس سؤال بايد به قصد  .دهد درست باشد به تو مي جوابى كه
. يعنى انسان واقعاً چيزى را نداند و بخواهد بر علم خود بيفزايد ؛آگاهى باشد

باشد كه ن قصدش اين .ننده فهميدن مطلبى براى خود باشدقصد سؤال ك
 مثالً ممكن است كسي. بكشداو علم خود را به رخ  طرف را محك بزند يا

د، بپرس سنگين يالعرفانى، سؤ يا ى فلسفى، علمى مورد مسائل پيچيدهدر 
خواهد به طرف ب و داندبجواب را خودش  بلكه ؛باشدقصدش جواب ن ولي
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براى خودم كسى من هم  :لٌا رجنَاَاى ما را هم داشته باش، وبفهماند كه ه
كند براى اينكه طرف را اذيت  سؤال ميانسان يا اينكه گاهى اوقات  .هستم
  .خواهد او را به تعب بيفكند مي .كند

اگر  1:لَمونَالذِّكرِ إِن كُنتُم ال تَع لَفَسئَلُوا أَه: فرمايد قرآن كريم مي
  .از اهل ذكر بپرسيد دانيد،  نمي

***  
  
كه بر حذر باش از اين :ئاًيك شَيِملَ بِرَأن تَعاك أَيو إ): ي حديث ادامه(

  .به رأى خودت عمل كنى
  

  پرهيز از عمل به رأي خود
ى خود عمل  گاهى ما به سليقه .كند عبد جز به فرمان موال عمل نمي

 گوييم مي. دهيم ى خودمان را مالك و معيار دين خدا قرار مي سليقه .كنيم مي
  .بهتر است مگونه عمل كن كنم اين ر ميفك .تر است درستاين  به نظر من

. تسها بسيارى از بدعت ي ريشه، رأى خود وى شخصى  سليقه  
  .سازد مي دىاعمل عب ى خود با سليقه اما ؛درسن نيت داحشخص  گاهي
ه مثل برخي صوفي .و مرتكب حرام شده است بدعت گذاردههم  شخص اين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .7ي  ي انبياء، آيه و سوره 42ي  ي نحل، آيه سوره . 1
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  . كنند د و مقرّر ميسازن كه نمازها و عباداتي را از پيش خود مي
كه به نظر شخصى خود عمل بر حذر باش از اين: فرمود 7حضرت

نگاه نكن . عمل كن تآن وق ؛مطمئن شو كه فرمان خدا اين استاول  .كنى
   .آيد به مذاق تو خوش مي چه چيز

 حتّى .دهيم مذاق خود را معيار قرار ميما  ،در عمل به دين گاهى
بررسى  ،خواهد مرجع تقليد انتخاب كند مي ي كهشود فرد گاهى ديده مي

مقلّد او  ؛است دنآي خوشبيشتر تقليد فتوايش به مذاق او  كند كدام مرجع مي
مثالً كه در پي فقيهي راه انتخاب مرجع تقليد نيست كه بگردى  اين .شود مي

يا فالن كار بر تو ، بدهخمس كمتر گويد  مي مثالً ،است تر ساده شمسائل
 هاچون اين و دارد بر مي يتپاي را از جلو ييها تمحدودييا  و واجب نيست
  .كنى از او تقليد  ،آيد تر خوش مينفس تو بيش و به مذاق تو

يقين . در عمل به دين تكيه نكن ات خودحدسي و به رأى، ظنّ، گمان
معيار را نظر  .عمل كن گاه آن ؛امر خدا اين است وفرمان ، كه سخن خداكن 

ن است كه انسان احكام اهللا را ياد آمستلزم كار ين ا .قرار نده شخصى خود
  .بگيرد

ى اين موضوع بايد ذكر شود كه سير و سلوك معنوى و  در حاشيه
 .عرفانى بعد از فراگيرى احكام اهللا و مؤدب شدن به آداب اسالمي است

حكمي جا بعد هم هر ،مان را بلد نباشيم رعىنكند خداى ناكرده ما مسائل ش
 ،بهتر است دمهنمان آبه ذ هر طور، تشخيص خود و  با سليقه م،دانستي را نمي

سير و سلوك عرفانى  در پي و با چنين وضع و حالي كنيم گونه عمل  آن
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 اول. دانرس به جايى نميرا  و سالك ندارد  فايدهسير و سلوك طور  اين .اشيمب
جعه با مرابر هر مكلّفى واجب است مسائل شرعى را كه به آن احتياج دارد 

  .ياد بگيردي مرجع تقليد خود  به رساله
ر بودند كسى را پيدا كنند افراد مجبو. ه نبوديى عمل رساله در گذشته

حاال الحمدهللا . له از او سؤال كنندأله به مسأمس و داشدرس فقه خوانده ب كه
چاپ  ه به زبان فارسى روان و زيبايهاى عمل هم رساله، هم مردم باسوادند

جا هم كه نفهميديم هر .همت كنيم بخوانيم .است  ترس همهدر دس و شده
مسائل شرعى و فقهى خودمان را ياد بگيريم تا در ميدان عمل كم  .بپرسيم

چون اگر  ؛عملمان را شكل دهيم ،يات خوددسنياوريم كه ناچار شويم با ح
يت او را ولئمس ،آن جهل ،خالف عمل كرد، كسى به دليل جهل به مسأله

له طورى نماز خواند كه خالف أمسبه اگر به خاطر جهل  .كند منتفى نمي
با اين  نداگر فرد ندا. بايد دوباره بخواند و آن نماز باطل است ؛احكام فقه بود

كه چرا  كند خداوند از او مؤاخذه مي ؛استنمازش باطل  نحو عمل كردن
  .گرفت چون بايد ياد مي .داند نمي

***  
  
  
در  :الًيه سبيإِلَا تَجِد عِ ميجم ياط فيتحإلِو خُذ بِا): ي حديث ادامه(

  .احتياط را اختيار كن راه ،پذير است ى مواردى كه امكان همه
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  داشتن جانب احتياط  نگاه
اى  اكثر نقطهحد و تا خوب است انسان لب مرز حالل و حرام راه نرود

ه لب كسى ك. احتياط كند و كمى حريم نگه دارد .دنرو پيشكه حرام نيست 
كسى  اما ؛خطر سقوط كردنش در پرتگاه بسيار زياد است ،رود پرتگاه راه مي

اگر پايش  ،رود ى يك مترى گذاشته و يك مترى لب پرتگاه راه ميا كه حاشيه
كه لب پرتگاه  آن اما .افتد ته دره نميولي  ؛خورد زمين مي، هم ليز خورد

 1.شود و نابود مي كند قوط ميسته دره به ، خورد اگر پايش ليز ،كند حركت مي
طريق  ،پذير است انى كه امكامورى  همه در: ندفرمودحضرت رو  از اين

ى عملت كمطورى عمل كن كه اگر ، تا لب مرز جلو نرو، احتياط را پيش بگير
  .باشدن عملت باطل و الزم تأمين شده باشد حداقلِ باز، آمد ناقص از كار در

خواهى زكات  مي ؛حداقل بده تر ازكمى بيش ،خواهى خمس بدهى مي 
كمى بيشتر از  ،واهى عملى انجام دهىخ مي ؛تر در نظر بگيركمى بيش ،بدهى
آن اقل حداقلِچيزى كه بيش. باشد تنظر مدمستحب نام  ،استالزم  تر از حد
ساز جلب محبت  گويند اين است كه زمينه مستحب مين آكه به ت اينعلّ. دارد

 اما. است الزاميانجام دادن آن ، واجب است چهچون آن .خدا به انسان است
وقتى  .كنيم به خدا هديه ميانجام داده و  داوطلبانه ،مستحب استرا  چهآن

او محبتى در قلب ، ديده مي ش را به اوشما طلب و از شما طلب دارد يفرد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و  276و  275و مهدي طيب، شراب طهور، ص  120مهدي طيب، سرّ حق، ص : به. ك. ن .1
 .44 -41مهدي طيب، حجاب و حقوق زن در ترازوي انديشه و ايمان، صص 
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كه  كربال مثالً ،وقتى فرد طلبى از شما ندارد اما ؛شود ايجاد نمي نسبت به شما
اين ، يدآور ميسوغاتى  وبراى ا 7يك مهر تربت اباعبداهللا الحسين ،ديرو مي

   .كند ايجاد مي اودر دل  هديه محبت شما را
ها بسنده  به حداقل و كند مياحتياط در عمل به احكام دين  كه شخصي

هديه ي  منزله بهمستحب و  ،دهد بيش از حداقل انجام مي هچچون آن، كند مين
ى اندك ي كهصورتدر عالوه بر آن  .گيرد د محبت خداوند قرار ميمور ؛است

اش ساقط  ؛ تكليف از عهدهدهرا انجام دا واجب حداقلِچون  ،عمل كردهم كم 
  . است

و در  دهمِ و بِحميالعظ يحانَ رببس: فرد در ركوع نماز يك بار گفت اگر
درست ادا جمالت اگر اين ، دهمو بِح ٰليعألَا يحانَ رببس: سجده يك بار گفت

 يربحانَ بس اگر اما .ه استنمازش مشكل پيدا كرد .نمازش باطل است ،نشد
حانَ بس، حانَ اهللاِبس: گفتسه بار يا همراهش  ،را چند بار گفت دهو بِحم ٰليعألَا

يا اين تكرار ، داشت ايراداولي  دهبِحم و ٰليعألَا يحانَ رببساگر  ؛حانَ اهللاِبس، اهللاِ
آن حداقل  و اگر به حداقل بسنده كرد اما ؛كند را جبران مينقص آن ذكر بعد، 
  .شود ميز باطل نما ،درايراد پيدا ك

حرام  تا لب مرز يم كهمتجرّى نباش و محابا  خيلى بيدر عمل به احكام 
. برودتا لب مرز  انسانست كه اشجاعت اين فكر نكنيم  .برويم پيش يا بطالن

   .كمى احتياط كنيم
 كه باشدن يقينى هم اما ،باشدبراى انسان يقينى ن يا يموسيقحرمت اگر 
از گوش دادن به آن  .ن موسيقى را گوش كندآنيست كه واجب  ،حالل است
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خواهند كه چرا  و منكر از او توضيح نمي شب اول قبر نكير .صرف نظر كند
بيند جاى  وقتى انسان مي. است هكردنضررى  لذا. اين آهنگ را گوش نكردى

خواهى به تن  اين لباسى كه مي. احتياط كندخوب است ، داردوجود احتياط 
لباس مثالً ، حرام استپوشيدن يقينى نيست اين نوع لباس اگر براي تو  ،كنى

 دهى ال مياحتم اما ؛است ب در آن رعايت نشدهاشهرت است يا حد حج
   .ين است كه آن لباس را نپوشىمصلحت در ا ؛ايرادى داشته باشد

 ،كندعمل به احتياط ى يعن ،كمى بيش از حداقل عمل كندانسان  گرا
  .آورد انجام تكليف و وظيفه به دست مى نسبت بهترى اطمينان بيش

***  
  
ا يو اهرُب منَ الفُت: ندفرمود 7حضرت سپس): ي حديث ادامه(

نده طور كه از شير در گريز هماناز فتوا دادن بترس و ب :سدهرَبك منَ األَ
  .گريزي و مي ترسى مي

  
  پرهيز از فتوا دادن

انسان بي  جايز نيست !دهند فتوا مىقدر راحت چبرخي اشخاص 
هايى كه  مآن هم معلّ، اه ممعلّ خصوصاً .دده فتوا  راحت ي خاطر و دغدغه

 نتكليف شرعى من در اي :دپرس م مىدانشجو از معلّ .دهند دروس دينى مى
دهد  اما غرورش اجازه نمي، بلد نيستخ را سپامعلّم  استاد يا ؟قضيه چيست

ي خدا را در  اين بنده و بافد يك چيزي به هم مي .بگويد من بلد نيستم
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  .كه اصالً معلوم نيست نظر شارع باشد اندازد ي ميوادي
 است كه ابتدا ها كننده سؤالي  وظيفههمان گونه كه قبالً گفته شد، 

ي مربوط به  در حوزهكنند، سؤال  خواهند از او كه مي يشخص شوندمطمئن 
 سهر ك .و سپس از او سؤال كنند تخصص و صالحيت علمي داردسؤال آن 

 .اهللا بلد استشاء او درس خودش را ان. فقيه نيست كه استاد معارف شد
 يا ،ي ممكن است در علم اخالقكس. هاي متنوع دارد علوم اسالمي رشته

يا فلسفه و حكمت، يا عرفان عملي ونظري، يا سيره و تاريخ  ،عقايدكالم و 
 .نداشته باشد تخصص در فقهاما  ؛قوي باشد ها،نند آنايا قرآن و تفسير و م

هر كس كه  .تخصص دارد هاي متنوع و مختلف رشتهيكي از در  تادساهر 
 قهيفال شود فقيه باشد كه از او سؤ يل نميدل روايت خواند، و آيه ندچ

: حضرت فرمودندكه اول  ي همان نكته .فقيه است يا نيستببين اول  .بكنيم
ببين او در آن . داني از عالمان بپرس آنچه را نمي : تفَاسأَلِ العلَماء ما جهِل

  ؟ستمتخصص ا ورشته عالم 
 شما كه كه مطمئن شودقبل از اين و كننده ايراد داشت  سؤالاگر اما 

 شمااما  ؛كرد سؤال شمااز  ،صيدمتخص ي مورد نظر رشته، در ديمعلّم يا استاد
دنيا و آخرت خود را  ،دانم نميبا يك ، كه در آن رشته تخصص نداري

. بياموزهم فروتني علمي را  تدانشجو و شاگرد به با اين كار نجات بده و
 اصالً اگر من بتوانم ؟چيز را بدانم گفته چون من استادم بايد همه يكس چه
چقدر عالي و  ؛يعني اعتراف به ندانستن كنم، باشم گفتندانم  نمي علّمِم

حاضر به اعتراف به ندانستن  ليها نادانند و خيلي از انسان. ارزشمند است
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به دانشجويم  بايدمعلّم  منِ .علم محرومنددستيابي به از اين رو از  ؛نيستند
بگويد ، دانم نميويد بگتواند   نشان بدهم كه يك استاد دانشگاه هم راحت مي

اجازه بدهيد من از يك ، چشم .اطّالع ندارم من هم مثل شما خبر و
اگر جواب شما را  ،ييدبعد بيا ي هفته، كنم سؤال ميدر اين رشته متخصص 
آيا ، استاد شدم ياچون من معلّم  ؟چه ايرادي دارد. مگوي مي ،مه بودپيدا كرد

 و هم ببافم  را بيهوده به يچيز ،از من سؤال كرده ي كهفردمجازم در پاسخ 
هم عمل او باطل در اين صورت  ؟م عمل كندبگوي به او، به اسم حكم خدا

  . ما هكرد و غضب الهي دچاردوزخ به آتش  هم من خودم را ،است
ترسي  ي وحشي مي ندهطور كه از شير در همان: ندفرمود 7حضرت

ن ين رو برخي از مجتهدااز ا. از فتوا دادن بترس و فرار كن ،كني و فرار مي
ت علمي فتوا دادن كه صالحيرغم اين علي، فقيهان بسيار برجسته و مسلّم
ت و فتوا دادن قرار در معرض مرجعي و كردند ميخود را مخفي ، داشتند

براين گونه اشخاص  ،نباشددر صحنه  اگر فقيه و مرجعي البتّه .دادند مين
 ؛دنكنو منتشر  بنويسند رساله ت بيايند وبه ميدان مرجعي كه شود واجب مي

 هبِه الكفاي منبيند  ميوقتي اما  ؛مانند مردم در مي ،چون اگر كسي نباشد
هستند كه اگر مردم بخواهند احكام شرعي را  يعني چند فقيه و مرجع، هست

خود را عقب  ،گونه است وقتي ديدند اين ند؛بپرس نهاآبتوانند از  ،عمل كنند
  .كشند مي

***  
  



 147  بصري شرح حديث عنوان

و ال تَجعل رقَبتَك للنّاسِ : فرمودند سپس حضرت): ي حديث امهاد(
  .گردن خود را براي مردم پل قرار نده :راًجِس

  
  پل نباش

گردن خود را براي خلق  شخصاست كه  يسنگينخيلي  ي نكتهاين 
هاي خدايي و الهي را  پل نباش كه حرف ندفرمودبه اهل علم . قرار دهدپل 

و عمل كند ، نيت تو آن حرف را ياد بگيرد خوش و دل كمستمع پا، بيان كني
م فردا تو را كشان كشان به جهنّ، ولي خودت عمل نكني ؛به بهشت برود

 كنند عبور مي آنهاديگران از روي  .ندا اي از مردم فرداي قيامت پل هعد. ببرند
 .اندازند پل را داخل آتش جهنّم مي مالئكه سپس ،شوند داخل بهشت مي و
، مقام ،طلبي او عالمي است كه براي دنيا، عمل است عالم بي ،جِسرصود از مق

هم  زيباخيلي  است و هعلوم الهي و معنوي را ياد گرفت، آنامثال  شهرت و
ا و ه خودش هم به اين نسخه الهي نيست و منتها قصدش، كند بيان مي
و  دل كمستمع پا اما ؛كند نميعمل  نمايد هايي كه بيان مي العمل دستور
پناه . ودش ميبهشتي  و را گرفته و عمل كرده هاي او  نيت او حرف خوش

   .شودسر جِروز قيامت  بريم به خدا كه انسان مي
حرف از خدا و ، جا جا و آن كالس و جلسات و اين سركه  ما
ما  در حقّ  شما .خيلي در معرض اين خطريم ،مزني مي و دين 6پيغمبر

  . پل باشيمر و كه جسكه خدا ما را حفظ كند از ايننيد دعا ك  شما .دعا كنيد
در بين دانشجويان م ادد كه در دانشگاه درس مي انييالدر طول س
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طي  .ما هداشتهم جلساتي تا كنون از آغاز جواني  .پيدا كردمدوستان خوبي 
با آنها  .خدا نصيبم كرددي ارزشمندوستان ها در اين جلسات هم  اين سال

و به رشد معنوي  ها را قاپيدند و عمل كردند حرف ،خود خالصنيت پاك و 
كان ن پلّيا گويا مم خداگوي بينم مي ميكه را  آنها. بااليي دست يافتند

، شوند گذارند و سوار هواپيما مي ميبر پلّكان  آيند پا افرادي مي .يمهواپيما
فرودگاه  ندكان در باپلّ اما ؛دنرو سمان ميآ بهمسافران و  كند هواپيما پرواز مي

انسان در همين خداي متعال توفيق بدهد اگر  البتّه. ماند ميبر زمين باقي 
بگذار ، عيبي ندارد، كند ضرر نمي ،صادق باشدخالص و  پلّكان بودن هم

مدارج كمال  و به از روي او عبور كنند :بيت كاني باشد كه دوستان اهلپلّ
م همين پلّكان بودنش هدر كه خداي ناكرده انسان ولي اين .معنوي برسند

دين  حرف، دبزن طلبانهدنيادين را  حرف، نداشته باشدو اخالص نيت  صدق
را بزند كه  دين  حرف، التدريس به او بدهند كه آخر ماه حقوق و حقّ را بزند

، كه ديگران از او تعريف كنندرا بزند  حرف دين و منبرش را بدهند حقّ
رسند  كه ميبه او  ،عالمي است آدم عارف و ، عجباهللااشاءم بگويند

بريم  ه ميبه خدا پنا. خيلي ضرر كرده است ؛به او سالم كنند، احترامش كنند
اما  ،هيك عمر حرف حق زدشخص  در اين صورت .گونه باشيم كه اين

از روي اين پل ، ديگران از او بهره بردند .ه استاي نبرد خودش هيچ بهره
  .ش دوزخ استخود جايگاها ام ؛به بهشت رسيدند و عبور كردند

***  
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حضرت  : ت لَكفَقَد نَصح هللاِاا أَباعبدي يقُم عنّ ):ي حديث ادامه(
 اش چون كنيه ؛ندحضرت با همان كنيه او را صدا زد( !اي اباعبداهللا: فرمودند

  .برخيز كه نصايحم را به تو گفتماز نزد من  )بود زيبا و پر محتوا
  

  علّل نكنحال كه دانستي، در عمل ت
مقصود حضرت اين بود كه من آنچه شرط بالغ است با تو خود 

تو براي و خيرخواهي و خيرانديشي ي رسيدن تو به مقصد  چه الزمهآن. گفتم
با آن مباني معرفتي كه اگر . را كم نگذاشتم يبه تو گفتم و چيزعيار  تمام ،بود

بلند  .رسي مي ،يلببه مقصدي كه طا، ه دستور عمل كنيبه همين نُ ،ابتدا گفتم
اي  اين همان توصيه. راه بيفت، قيام كن ،برخيز ،مقُ .عمل كن، راه بيفت شو

قُل إِنَّما أَعظُكُم  :مردم بگويدبه كه  فرمود 6به پيغمبرش وندكه خدا است
كنم و آن اينكه  گو همانا شما را به يك چيز توصيه ميب 1:هللاِِ ومواتَقُ بِواحدةٍ أَن

؟ خواهيد بنشينيد تا كي مي .لند شويديعني ب .م كنيد و برخيزيدبراي خدا قيا
مشغول عمل ، بلند شو ؟خورد به چه درد مي ، بدون عملاين همه شنيدي

  .كار ببند  را به اينها ،كردن شو
***  
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 .46ي  ي سبأ، آيه سوره .1
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 از بين نبررا  ماورادو اذكار  :يوِرد يو ال تُفسد علَ): ي حديث ادامه(
  .نكن و خراب
  

  عملي الگوي ،مربي
. گويم برخيز و عمل كن مقصود حضرت اين است كه تنها به تو نمي

، ه فقط به تو گفتمن، اهل عملم خودممن  يعني 7امام صادق اين سخن
و  را نگيروقت مخود من اذكار و اورادي دارم كه بايد به آنها بپردازم؛ لذا 

الگوي عملي  ي بسيار مهمي است كه مربي اين نكته .بگذار به اعمالم بپردازم
  .متربي باشد و تنها با الفاظ و عبارات در پي تربيت شاگرد نباشد

  
  بيش از حد ضرورت وقت اولياء را نگرفتن

 ،وقتي پيش بزرگي از اهل معنا رفتيمكه م ريياد بگي را بايد اين ادب
فَإِذا  ،شديد 6وقتي مهمان پيغمبر: قرآن به مسلمانان فرمود. شينيمنيلي نخ

 لطيف و 6پيغمبر .برويد، غذا خورديد بلند شويدوقتي  1:تَشرُوافَانطَعمتُم 
كارهايي  ،تياعباد، زندگي دارم بگويد من كار و كشد خجالت مي، ستباحيا

ا كرانش ت بي يبا آن شرم و حيا، اين روح لطيف آسماني. براي خودم دارم
ي  حظهاما مال .نشيند مينزد او طور مؤدب  هماناست  وقتي مهمان نشسته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .53ي  ي احزاب، آيه سوره .1
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غذايتان را كه  ،مهمان بوديدغذايي و طعام براي  .يدرا بكن 6اهللا رسول
ي كار او كه  همه .را تنها بگذاريد 6پيغمبر .برويدو بلند شويد خورديد، 

فَإِذا . او كارهاي ديگري هم دارد .ي غذاي شما نيست نشستن سر سفره
  . تَشرُواطَعمتُم فَان

ت و اهل معرف نزدوقتي انسان  .ونه استگ طعام روحاني هم همين
بهره را كه ، ايد ن رفتهبردبراي بهره  شما .كند فتارر رطو همينبايد  ،معنا رفت

 .فرصت او را ضايع نكنيد .وقت او را نگيريد .ديد برويبلند شو ،يدبرد
اما اين خيلي خودخواهي  ؛بري تو از بودن كنار او لذّت مي كهدرست است 

بزرگواري كه در شخص كه آن و اين ينديشبي ودتفقط به لذّت خاست كه 
اصالً ، است هم خورده ههايش ب برنامه و تحت فشار است يمحضرش هست

م هرا اين ادب معرفت،  در محضر اوليا و بزرگان اهل .مهم نباشد توبراي 
  .درعايت كر بايد

***  
  
 :ينٌ بِنَفسيامرُؤٌ ضَن يفَإِنِّ: ندرمودف 7حضرت): ي حديث ادامه(

  .بخيلم ينه من شخصي هستم كه در مورد خودآهر
  

  بيشترين بهره از عمر
اي از لحظات عمرم  گذارم لحظه ميمقصود حضرت اين بود كه ن

چه ضروري بيش از آن .كنم خيلي با خست وقتم را هزينه مي .هدر رود به
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 زمان خودش ي را در حد معقولِكار وقتي .گذارم است براي كاري زمان نمي
  .شوم بالفاصله مشغول كار ديگر مي ،مانجام داد

شخص فرصت عمرش را چگونه ي است كه ي بسيار مهم نكتهاين 
با دست  ي خود ها گاهي اوقات انسان در هزينه كردن فرصت .كند صرف مي

 زيريك هفته خودش را  انسان خوب است .كند و با سخاوت عمل مي باز
، هر فراغتي پيش آمد ،وزيا حتّي در وسط رهر روز در پايان  .نظر بگيرد
سپس  .آن كارها را ثبت كندانجام زمان مفيد  و كه انجام داده را كارهايي

، هوقت گذشت كه هجده ساعت، شانزده ساعت، چهارده ساعتحساب كند 
 .جمع بزندها را  آن زمان .است چند دقيقه الزم داشتهاز كارها واقعاً هر كدام 

هاي مفيد صرف شده چه حجم  نار وقتبيند در ك مياگر اين كار را بكند 
درست هاي تلف شده را  اگر اين وقت است و عظيمي وقت تلف شده

   .كند ميقدر رشد چ ،استفاده كند
ها  عي كرد از فرصتسبايد  .ي عمر ما خيلي زياد است رفته زمان هدر

 كند بيند حيرت مي ميكه ي بزرگ را  بعضي از علما انسان .بردي شايسته  بهره
هايي  كتابز آن هم نه ا. اند جلد كتاب نوشته مثالً صد انر طول عمرشد كه

سازي  تر كتاببيشو آوري شده  از اين طرف و آن طرف جمعمطالب آنها كه 
 .ه شده استتهيو كسب درآمد براي فروش صرفاً و  تا تأليفاست 
در زيادي  ي تازه هاي كه حرفاند  نوشتهاي  عميق عالمانه هاي تحقيقي كتاب

كساني را  .واقعاً كار سنگين و دشواري است هانوشتن آن ود نود دارخ
صد جلد كتاب  متجاوز ازولي  ،اند بينيم مثالً شصت سال عمر كرده مي
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عميق مطالب بينيم  خوانيم مي ها را هم كه مي كتابآن و هر كدام از  اند نوشته
فرصت عمر ي درست استفاده كردن از  اينها نتيجه .فراوان استدر آن و نو 
  .است

از فرصت صحيح و مقتصدانه  ي اين موفّقيت عالوه بر استفاده البتّه
بركت  يعني. ي معنوي هم دارد جنبههدر ندادن آن،  عمر و تلف نكردن و به

ي عمر او بركت داده  لحظه هر خداي متعال به. باال بوده است شخصعمر 
  .است كه چنين توفيق پيدا كرده

 ؛عمرمان را هدر ندهيم .ت هزينه كنيمبا خسعمرمان را پس 
. واقعاً وحشتناك است ها كه اتالف عمر در دانشگاه .در سنّ جوانيخصوصاً 

 هفت و نيم به دانشگاه رسيده .كالس داردصبح ساعت هشت  دانشجو مثالً
خره زند تا باال بعد در حياط قدم مي ،ن نيم ساعت را كمي در راهرويا .است

هدر داده شده  ،اين نيم ساعت وقت. س برودسر كالو ساعت هشت شود 
يك و او ساعت كالس بعدي ، داشته هشت تا ده كالسساعت يا مثالً  .است

 و اين سه چهار ساعت را در دانشگاه با خوردن. نيم بعد از ظهر است
  .كند تلف ميهاي پراكنده زدن  و حرفنشستن و بلند شدن نوشيدن و 

ي  استفاده هاريزي كند و از آن امهنها بر اين زمان براي اگر انسان بتواند
از پيش  خوب است انسان .كند خيلي رشد مي، دخوب و مثبت نماي

براي اوقات روزش  ،آيد هر روز صبح كه از خانه بيرون مي .ريزي كند برنامه
 و ديد و بازديد فاميلي ،ريحفتاموري همچون  .داشته باشد دقيق ي يك برنامه

منتها  ،هاي مفيدند هم برنامه اينها .ن گنجانده شودتواند در آ هم مي ورزش
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انسان  ي كهكوتاه هاي وقت درحتّي  .خودو معقول هر كدام در حد ضروري 
اگر كتابي ، است كي كه بين انجام دو كارهاي اند وقت مثل ،كاري ندارد

ي  بخواند و نكتهاز آن را  صفحهچند چند سطر يا  تواند باشد مي انسان همراه
تواند كتاب  انسان در شرايطي است كه نمي وقتي هم. بياموزد جديدي
يا هنگام  استو ماشين در حركت  ماشين نشسته وقتي كه درمثالً  ،بخواند
يك موضوع جدي و  بهتواند  ميگونه اوقات  شخص در اين روي، پياده

 هر موضوع مفيدي، ...و  سياسي، اجتماعي، اخالقي، معنوي، ارزشمند علمي
گيرد و فعال به كار را به صورت  فكرش .فكر كند، اش است عالقه كه مورد

   .نفس را بيكار رها نكند
يك ضررش اين است  .دارد يضررهاي بزرگخود  بيكار رها كردنِ
آن  ماند و ميكند غافل ي سازنده  توانست استفاده كه از فرصتي كه مي

او تو را  ،يكه اگر نفس را رها كنضرر ديگرش اين .رود ميهدر به  فرصت
: گفت .يك خيك وسط رودخانه است كسي ديدگويند  مي. كند رها نمي

خيك  ندديد مردم كه .رفت و خيك را گرفت. گيرم خيك را براي خودم مي
من رهايش : گفت. شوي داري غرق ميرها كن، : گفتند. برد دارد او را مي

و را گرفته خوك ا. خيك نبود، خوك بودچون . كند او مرا رها نمي ،ما هكرد
  .كند او رهايت نمي ،رهايش كني ؛گونه است نفس هم اين. بود
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اگر نفس را  1:كها شَغَلَتم تَشغَللَ ان فسنَّلاَ: فرمودند 7المؤمنينامير
است كه اگر  اي گونه  فس انسان بهن .سازد مشغول نكني او تو را مشغول مي

آميز،  ا يك فكر معصيتب، او مشغول نكني اي سازنده كار مفيد و تو او را به
از اين رو . دساز و روح تو را آلوده مي كند تو را مشغول مي ،كثيف و آلوده

براي تمام  .يدورزش كن، يدمطالعه كنكار كنيد،  .يدنفس خود را بيكار رها نكن
 يدريزي كن از پيش برنامه انت براي هر لحظه .يداي داشته باش برنامه هايتان زمان
تواند به صورت  انسان مي. يدچه كاري انجام ده يدخواه لحظه مي آن كه در

ي و منفعل ارادنه به صورت غير ،هاي عمر را هزينه كند ارادي و فعال لحظه
  . به آن بپردازد كه هر چه پيش آيد

توانم فكر  نميبگويي و  شدابخسته  برخي اوقات ممكن است ذهنت
و ت هم خسته است ذهن .خود را رها نكنباز هم ، عيبي ندارد .كنمهم ب
، تسبيح، حمدبا ، استغفار كن، صلوات بفرست، ذكر بگو ،تواني فكر كني نمي

هاي عمر خود  از فرصتو دار   خودت را مشغول نگه، ليل خداته تكبير و
 ،كه سخاوت در آن زشت است  تنها جايي. ي سازنده و رشدآفرين ببر بهره

اما اينجا خيلي ، استجا خوب  سخاوت همه .هزينه كردن لحظات عمر است
  .اينجا بايد بخيل بود .زشت است

من كسي هستم كه  :ينٌ بِنَفسيامرُؤٌ ضَن يفَإِنِّ: ندفرمود 7امام صادق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .134، ص 2ي ورام، ج  مجموعه  ورام بن ابي فراس، .1
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زم بود با تو صحبت آن حدي كه ال .مان خودم بخيلجدر هزينه كردن عمر و 
 كمال در اختيارت قرار بگيرد، ي يك سلوك كامل به سوي مايه دست تا كنم

تلف كردن آن  ،هزينه كردن زمان پساز اين  .كردم صرفوقت تو براي 
هايي كه زدم عمل  به حرف .راه بيفت و عمرت را تلف نكن. بلند شو .است
  .عمرم تلف نشود ر مفيدي كه دارم مشغول شوم وو بگذار من هم به كا كن

***  
  
منِ   ٰيو السالم عل: ندفرمود 7حضرت در پايان): ي حديث ادامه(
  .كند كه از هدايت تبعيت   سالم و درود بر كسي ٰ:يهداتَّبع ال

  
  درود بر روندگان راه هدايت

راه  ،ممطالبي كه به تو گفت صود حضرت از اين جمله اين است كهمق
ٰ  يو السالم عل: ندفرمود ؛كيلَع المالس و: ندفرمودن .هدايت را به تو نشان داد

 كار بستي  به و رفتي ، اگرهاي مرا شنيدي حرف حاال كه يعني. ٰيهدمنِ اتَّبع ال
اين همه حرف  و اما اگر آمدي وقت مرا گرفتي .درود بر تو ،تبعيت كردي و

، را نوشتي اينهاهمه را بايگاني كردي يا رفتي ، بعد هم رفتي ،برايت زدم
ي ف محترم روي آن گذاشتاسم خودت را به عنوان مؤلّ ،كردي پكتاب چا

منبر  حقّ و كردي بيانرا هاي م حرفيا باالي منبر  ،فروختي و در بازار
در بين مردم يا التدريس گرفتي،  يا در كالس تدريس كردي و حقّ، گرفتي

، گونه رفتار كردي اگر اين ،... وي نمودشهرت  كسبتعريف كردي و 
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 ؛آموز نباش ي مطالب هدايت ط شنوندهفق. ي درود و سالم نيستي شايسته
  .باش ي آن كار برنده  به كننده و  عمل، وي كنندهبلكه پير

  
 

  است در مسير سلوك نگذشته نادگام نه وقتگاه  هيچ
كنيم  به آن اشاره ميدر شرح حديث عنوان بصري  كهي ا نكتهآخرين 

ولي  ؛اين است كه باتوجه به اينكه از عمر عنوان نود و چهار سال گذشته بود
براي گام نهادن در مسير سلوك ابراز تمايل 7ادقهنگامي كه نزد امام ص

و به او دستورالعمل  كرد و از آن  حضرت خواست راهبري او را بپذيرند
بدهند؛ حضرت باال بودن سنّ او را مانعي براي اين امر نشمردند و بدان 

هرچند سنّ  توان دريافت كه مي وي را از اين تصميم نهي نفرمودند؛خاطر 
بايد به گمان اينكه وقت سير و سلوك عرفاني براي او شخص باال باشد، ن

  .بها محروم سازد گذشته است، خود را از اين امر حياتي و گران
***  

  
كار بستن   خداي متعال توفيق به 7اميدواريم به بركت امام صادق

ز آنها او به برخي  وجود داردشريف كه در اين حديث را هاي بلندي  آموزه
وااليي كه اين  فرمايد و ما را به مقصد، به ما عنايت اختصار اشاره شد به

  .گرداندواصل  ،شود جا منتهي ميي راه به آن نقشه
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