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تعريف غضب: 
کــه به واســطۀ  غضــب در حقیقــت عبــارت اســت از حرکتــی نفســانی 
آن جوشــش در خــون قلــب حــادث شــود بــرای شــهوت انتقــام؛ پــس 

وقتی کــه ایــن حرکــت ســخت شــود، آتــش غضــب را فــروزان کنــد و 
ــد و متمکــن کنــد جوشــش خــون قلــب را در آن و  برافروختــه نماي

يــک مضطربــی کــه  پــر کنــد شــريان ها و دمــاغ را از يــک دود تار
به واســطۀ آن حــال عقــل بــد و ناچیــز شــود و کار او ضعیــف 

حکمــا  چنانچــه  هنــگام،  ایــن  در  انســان  َمَثــل  و  شــود 
ی شــود کــه در او آتش افروزنــد و پــر گــردد  گوينــد، مثــل غــار
از شــعله و محبــوس و مختنــق گــردد در آن دود و اشــتعال 
آتــش و بپــا خیــزد نفیــر )آواز بلنــد( آن و بلنــد شــود نایــره 
)آتــش( و صــدای آن از شــدت اشــتعال، پــس ســخت شــود 

عــالج آن و مشــکل گــردد خامــوش نمــودن آن و چنــان شــود 
ی افکننــد کــه او را فرونشــاند، خــود او نیــز  کــه هــر چــه بــر و

جــزء آن شــود و بــر مــادۀ آن افزايــد و ســبب ازديــاد شــود. پــس، 
ازاین ســبب اســت کــه انســان در ایــن حــال کــور شــود از رشــد و 

گــردد از موعظــه و پنــد؛ بلکــه موعظــه در ایــن حــال  کــر  هدايــت و 
ســبب ازديــاد در غضــب شــود و مايــۀ شــعله و نایــرۀ آن گــردد و از بــرای 

ایــن شــخص راه چــاره ای در ایــن حــال نیســت.
فصول:

فوايد قوۀ غضبیه
کــه به واســطۀ  کــه قــوۀ غضبیــه يکــی از نعــم بــزرگ الهــی اســت  بــدان 
آن تعمیــر دنیــا و آخــرت شــود و بــا آن حفــظ بقــای شــخص و نــوع و 
و  فاضلــه  مدينــۀ  تشــکیل  در  عظیــم  مدخلیــت  و  گــردد  عايلــه  نظــام 
گــر ایــن قــوۀ شــريفه در حیــوان نبــود، از ناماليمــات  نظــام جامعــه دارد. ا
طبیعــت دفــاع نمی کــرد و دســتخوش زوال و اضمحــالل می گرديــد و 
ی از کمــاالت و ترّقیــات  گــر در انســان نبــود، عــالوه بــر ایــن، از بســیار ا
يــط و نقــص از حــال اعتــدال نیــز از مــذاّم  بازمی مانــد؛ بلکــه حــد تفر
کــه بــر آن مفاســدی بســیار و  اخــالق و نقايــص ملــکات شــمرده شــود 
گــردد، از قبیــل تــرس و ضعــف و سســتی و  معایبــی بی شــمار مترتــب 
ــت ثبــات _ در مــواردی کــه الزم اســت 

ّ
تنبلــی و طمــع و کم صبــری و قل

بــه  و رضــای  انظــالم  و  رفتــن  بــار  یــر  ز و  و خمــودی  راحت طلبــی  و   _
رذایــل و فضايــح _ کــه پیــش آيــد بــرای خــود يــا عايلــه اش _ و بی غیرتــی 

کم همتــی.  و 
ــاِر ُرَحَمــٓاُء 

َ
ُکّف

ْ
ل ــی ٱ

َ
ٓاُء َعل

َ
ِشــّد

َ
خــدای تعالــی در صفــت مؤمنیــن فرمايــد: »أ

َبْیَنُهــْم«.
ادارۀ امربه معــروف و نهــی از منکــر و اجــرای حــدود و تعزیــرات و ســایر 
قــوۀ شــريفۀ غضبیــه؛  نشــود جــز در ســايۀ  و عقلیــه  سیاســات دينیــه 
پــس آن هــا کــه گمــان کردنــد کشــتن قــوۀ غضــب و خامــوش کــردن آن از 
کمــاالت و معــارج نفــس اســت، خــود خطایــی بــزرگ و خطیئــۀ عظیمــه 
ای کردنــد و از حــد کمــال و مقــام اعتــدال غافل انــد. بیچاره هــا نداننــد 
کــه خــدای تبارک وتعالــی در جمیــع سلســلۀ حیوانــات، ایــن قــوۀ شــريفه 
را عبــث خلــق نفرمــوده و در بنــی آدم ایــن قــوه را ســرمايه زندگانــِی ملکــی 
و ملکوتــی و مفتــاح خیــرات و بــرکات قــرار داده اســت. جهــاد بــا اعــداء 
دیــن و حفــظ نظــاِم عايلــۀ بشــر و َذّب )دفــاع( از جــان و مــال و نامــوس 
ــا نفــس کــه اعــدا عــدّو انســان اســت،  و ســایر نوامیســه الهیــه و جهــاد ب
ــه ایــن قــوۀ شــريفه. حفــظ تجــاوزات و تعديــات و  صــورت نگیــرد مگــر ب
حدودوثغــور و دفــع موذيــات و مضــرات از جامعــه و شــخص، در زیــر 

پرچــم ایــن قــوه انجــام گیــرد.
و  قــوه غضبیــه موجــود  و حیــوان  انســان  باطــن ذات  درهرصــورت، در 
 آنکــه در بعضــی خامــوش و افســرده اســت، مثــل آتشــی 

ّ
مــودوع اســت؛ إال

کســتر باشــد.  کــه زیــر خا
بی غیرتــی  و  سســتی  و  خاموشــی  حــال  خــود  در  انســان  گــر  ا بايــد 
ــس را در  ــد و نف ــرون آي ــال بی ــد از آن ح ــه ض ــه ب ــا معالج ــرد، ب ــاس ک احس
ــه و  حــال اعتــدال درآورد، کــه آن شــجاعت اســت کــه از ملــکات فاضل

صفــات حســنه اســت.

مذمت افراط در غضب
يــط و نقــص از اعتــدال از صفــات رذيلــه، موجــب  چنانچــه حــال تفر
ی اســت، کــه شــمه ای از آن را شــنیدی، همین طــور حــد  مفاســد بســیار
افــراط و تجــاوز از حــد اعتــدال نیــز از رذایل اخالقی و موجب فســادهای 
بی شــمار اســت. کفايــت می کنــد در فســاد آن، حديــِث شــريِف کافــی: 
ُيْفِســُد  َغَضــُب 

ْ
»َال َاهلِل؟لص؟:   

ُ
َرُســول  

َ
َقــال  

َ
َقــال َاهلِل؟ع؟  َعْبــِد  ِبــي 

َ
أ َعــْن 

صــادق؟ع؟  حضــرت  از  يعنــی  َعَســَل«؛ 
ْ
َال  

ُ
َخــّل

ْ
َال ُيْفِســُد  َکَمــا  يَمــاَن  ِ

ْ
َال

فرمــود:  خــدا؟لص؟  رســول  فرمــود:  کــه  اســت  منقــول 
را.  عســل  ســرکه  کنــد  فاســد  چنانچــه  را،  ايمــان  کنــد  فاســد  غضــب 
کنــد و از شــدت آن، از دیــن خــدا  کــه انســان غضــب  چه بســا باشــد 
برگــردد و نــور ايمــان را خامــوش کنــد و ظلمــت غضــب و آتــش آن، عقايــد 
کــت ابــدی  حقــه را بســوزاند؛ بلکــه کفــر جحــودی پیــدا کنــد و او را بــه هال
رســاند و در وقتــی تنبــه پیــدا کنــد کــه پشــیمانی ســودی نــدارد و توانــد بــود 
کــه همیــن آتــش غضــب کــه در قلــب بــروز کنــد، _ و آن جْمــرۀ )پــارۀ آتــش( 

شــیطان اســت؛ چنانچــه حضــرت باقرالعلــوم؟ع؟ فرمايــد:
ــِب ِاْبــِن آَدَم«؛ يعنــی 

ْ
ــْیَطاِن ُتوَقــُد ِفــي َقل

َ
َغَضــَب َجْمــَرٌة ِمــَن َالّش

ْ
ا َال

َ
 َهــذ

َ
 »ِإّن

ــا ایــن غضــب برقــۀ آتشــی اســت از شــیطان کــه افروختــه شــود در  »همان
قلــب پســر آدم«. _ صورتــش در آن عالــم، صــورِت آتــِش غضــب الهــی 

باشــد.
عالج غضب در حال اشتعال آن

از بــرای عــالج غضــب در حــال اشــتعال آن نیــز عــالج علمــی و عملــی 
اســت؛ امــا علمــی، تفکــر در ایــن امــور کــه ذکــر شــد، کــه آن نیــز خــود از 
طــرق معالجــات عملیــه اســت در ایــن حــال؛ امــا عــالج عملــی، پــس 
ایــن قــوۀ  عمــدۀ آن انصــراف نفــس اســت در اول پیدايــش آن؛ چــون 
می گــذارد  اشــتداد  بــه  رو  و  می کنــد  پیــدا  اشــتعال  کم کــم  آتــش  مثــل 
تــا اينکــه تنــورش ســوزان و نایــره اش ســخت فــروزان شــود و عنــان را از 
و  کنــد  را خامــوش  ايمــان  و  نــور عقــل  و  دســت انســان به کلــی بگیــرد 
چــراغ هدايــت را يکســره ُمْنَطفــی نمايــد و انســان را بیچــاره و ذلیــل کنــد. 
يــاد نشــده و نایــرۀ )آتــش( آن  بايــد انســان ملتفــت باشــد تــا اشــتعال آن ز
شــدت پیــدا نکــرده، خــود را بــه وســايلی منصــرف کنــد، يــا بــه رفتــن از آن 
محلــی کــه اســباب غضــب در آنجــا فراهم شــده و يــا بــه تغییــر حــال مثــاًل 
گــر ايســتاده اســت، بنشــیند و يــا بــه ذکــر  گــر نشســته اســت، برخیــزد و ا ا
خــدای تعالــی اشــتغال پیــدا کنــد؛ _ بلکــه بعضــی ذکــر خــدا را در حــال 
غضــب واجــب داننــد _ و يــا مشــغول کارهــای ديگــر شــود.درهرصورت، 
ابتــدای ظهــور آن خیلــی ســهل اســت جلوگیــری از آن و ایــن دو نتیجــه 
کنــد و شــعله غضــب را  کن  دارد: يکــی آنکــه در آن حــال نفــس را ســا

فرونشــاند و ديگــر آنکــه ســبب معالجــۀ اساســی نفــس شــود. 

ــا نفــس چنیــن معاملــه  گرچنــدی انســان مواظــب حــال خــود باشــد و ب ا
می گــذارد  به اعتــدال  رو  و  می کنــد  پیــدا  تغییــر  حــال  به کلــی  کنــد، 

غضــب.
ــی  ــی و عمل ــای علم ــوی از انحن ــک نح ــه ي ــد، ب ــر باش ــر در اول ام گ  ا
کــرد و  گــر شــدت  کــرد؛ ولــی ا کــه ذکــر شــد، می تــوان او را عــالج 
اشــتعال پیــدا نمــود، نصايــح برخــالف نتیجــه دهــد و عــالج 
آن بســیار در ایــن حــال مشــکل اســت؛ مگــر بــه تخويــف 
ی(  )ترســاندن( کســی کــه از او حشــمت )بزرگــی و بزرگــوار
بــرد؛ زیــرا کــه غضــب، ظهــور بــرای کســانی بشــود کــه انســان 
خــود را بــر آن هــا غالــب و چیــره ببینــد يــا الاقــل خــود را بــا 
ی يابــد و امــا بــر کســانی کــه نفــس حــس غلبــه  آن متســاو
ــان و  ــه غلی ــد؛ بلک ــدا نکن ــور پی ــب ظه ــد، غض ــا را کن آن ه
جوشــش خــون قلــب موجــب يــک اشــتعال باطنــی گــردد و 
آن در باطــن مختنــق شــود و محبــوس گــردد و حــزن در قلــب 

تولیــد شــود. 
ی اســت بــس  پــس عــالِج حــاِل شــدِت غضــب و فــوران آن، کار

دشــوار و مشــکل.
عالج غضب به قلع اسباب آن

کــردن  از معالجــات اساســی غضــب، قلــع مــادۀ آن اســت بــه برطــرف 
ی اســت کــه مــا بعضــی از آن را کــه  اســباب مهیجــه آن و آن امــور بســیار

مناســب بــا ایــن اوراق اســت ذکــر می کنیــم.
يکــی از آن هــا حــب نفــس اســت کــه از آن حــب مــال و جــاه و شــرف 
و حــب نفــوذ اراده و بســط قــدرت تولیــد شــود و این هــا نوعــًا اســباب 
ــه  ــا، ب ــن محبت ه ــاِن دارای ای ــه انس ــرا ک ــود؛ زی ــب ش ــِش غض ــاِن آت هیج
ایــن امــور خیلــی اهمیــت دهــد و موقعیــت این هــا در قلبــش بــزرگ اســت 
يکــی از این هــا برايــش پیــش آمــد کنــد  گــر فی الجملــه مزاحمتــی در و ا
ــروش  ــد و جوش وخ ــب کن ــع غض ــد، بی موق ــت ده ــال مزاحم ــا احتم و ي
نمايــد و متملــک نفــس خــود نشــود و طمــع و حــرص و ســایر مفســدات 
کــه از حــب نفــس و جــاه در دل پیداشــده، عنــان را از دســت او بگیــرد و 

کارهــای نفــس را از جــادۀ عقــل و شــرع خــارج کنــد؛
گــر حبــش شــديد نباشــد و بــه امــور اهمیــت کــم دهــد و ســکونت   ولــی ا
نفــس و طمأنینــۀ حاصلــه از تــرک حــب جــاه و شــرف و ســایر شــعبات 
انســان  و  گــذارد  قدمــی  عدالــت  و  يــه  رو برخــالف  نفــس  نگــذارد،  آن 
عنــان  و  کنــد  ی  بردبــار ناماليمــات  مقابــل  در  زحمــت،  و  بی تکلــف 

گســیخته نشــود. صبــرش 
ســبب ديگــر از مهیجــات غضــب آن اســت که انســان، غضب و مفاســد 
حاصلــۀ از آن را، کــه از اعظــم قبايــح و نقايــص و رذایــل اســت، به واســطۀ 

جهــل و نادانــی، کمــال گمــان کنــد و از محاســن شــمرد.
 چنانچــه بعضــی از جهــال، آن هــا را جوانمــردی و شــجاعت و شــهامت 
و بزرگــی داننــد و از خــود تعريف هــا و توصیف هــا کننــد کــه مــا چنیــن و 
چنــان کرديــم و شــجاعت را کــه از اعظــم صفــات مؤمنیــن و از صفــات 

حســنه اســت، اشــتباه بــه ایــن رذيلــۀ مهلکــه کردنــد.
کنــون بايــد دانســت کــه شــجاعت غیــرازآن اســت و موجبــات و مبــادی  ا

و آثــار و خــواص آن غیرازایــن رذيلــه اســت.
 مبــدأ شــجاعت قــوت نفــس و طمأنینــۀ آن و اعتــدال و ايمــان و قلــت 
مبــاالت بــه زخــارف دنیــا و پســت و بلنــد آن اســت؛ اما غضــب از ضعف 
نفــس و تزلــزل آن و سســتی ايمــان و عــدم اعتــدال مــزاِج روح و محبــت 
دنیــا و اهمیــت دادن بــه آن و خــوف از دســت رفتــن لذائــذ نفســانیه 
اســت و لهــذا ایــن رذيلــه در زن هــا بیشــتر از مردهــا و در مريض هــا بیشــتر 
از جوان هــا  و در پیرهــا  بزرگ هــا  از  بیشــتر  و در بچه هــا  از صحیح هــا 

بیشــتر اســت و شــجاعت عکــس آن اســت.
شــوند  ک  غضبنــا زودتــر  هســتند،  اخالقــی  رذائــل  دارای  کــه  کســانی   
و  زودتــر  بخیــل  می بینیــم  چنانچــه  مآب انــد؛  فضائــل  کــه  کســانی  از 
. او غیــر  از  شــوند  مال ومنالــش  متعــرض  گــر  ا کنــد،  غضــب  شــديدتر 

اسباب ديگری برای غضب ذکر کرده اند مثل :
عجــب و افتخــار و کبــر و مــراء و لجــاج و مــزاح و غیــر آن کــه تفصیــل هــر 

يــک موجــب طــول مقــام و مقــال و ماللــت حــال گــردد.

حدیث 
هفتم کتاب شــرح چهل حدیث 
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.» ــّرٍ ُكّلِ َش ــاُح  ــُب ِمْفَت َغَض
ْ
ل
َ
»ا

داود پسر فرقد گويد: 
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همــٔه شــّرها اســت«.
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تعريف عصبیت: 
عصبــی کســی اســت کــه حمايــت کنــد خويشــاوندان خــود را در ظلــم. 
کــه آثــار آن مدافعــه  عصبیــت يکــی از اخــالق باطنــۀ نفســانیه اســت 

کــردن و حمايــت نمــودن از خويشــاوندان و مطلــق متعلقــان اســت؛ 
چــه تعلــق دينــی و مذهبــی و مســلکی باشــد، يــا تعلــق وطنــی و 

گردی  کــی يــا غیــر آن؛ مثــل تعلــق شــغلی و اســتاد و شــا آب وخا
و جــز این هــا و ایــن از اخــالق فاســده و ملــکات رذيلــه ای 

ی از مفاســد اخالقــی و اعمالــی  کــه منشــاء بســیار اســت 
گــردد و خــود آن فی نفســه مذمــوم اســت؛ گرچــه بــرای حــق 
باشــد يــا در امــر دينــی باشــد و منظــور اظهــار حــق نباشــد؛ 
ــا بســتگان  ــا هم مســلک خــود ي بلکــه منظــور غلبــه خــود ي
يــج حقیقــت و اثبــات  خــود باشــد؛ امــا اظهــار حــق و ترو

ــا  ــا عصبیــت نیســت ي ــرای آن ي مطالــب حقــه و حمايــت ب
ــت. ــه نیس ــت مذموم عصبی

فصول:

مفاسد عصبیت
از احاديــث شــريفۀ اهل بیــت عصمــت و طهــارت؟مهع؟ اســتفاده شــود 
کــه خلــق عصبیــت از مهلــکات و موبقــات و موجــب ســوء عاقبــت و 

خــروج از ايمــان اســت و آن از ذمائــم اخــالق شــیطان اســت.
ــَب  َتَعّصَ »َمــْن   :

َ
َقــال َاهلِل؟ع؟  َعْبــِد  ِبــي 

َ
أ َعــْن  الصحیــح  بســنده  کافــی 

کــه  يَمــاِن ِمــْن ُعُنِقــِه«؛ يعنــی »کســی  ِ
ْ

ْبــَق َال ــَع رِ
َ
ــُه َفَقــْد َخل

َ
ــَب ل ْو ُتُعّصِ

َ
أ

يســمان ايمــان  عصبیــت کشــد يــا عصبیــت کشــیده شــود، گشــاده شــود ر
«؛ يعنــی از ايمــان بیــرون رود و ســرخود گــردد و البــد متعصــب  از گــردن او
لــه بــرای رضايــت داشــتن او بــه عمــل متعصــب بــا او در جــزا شــريک 
اســت؛ چنانچــه در حديــث اســت کــه کســی کــه راضــی باشــد بــه کار 
گــر راضــی نباشــد و منزجــر باشــد از   ا

ّ
ــد و إال ــه شــمار آي قومــی، از آن هــا ب

خلــق آن هــا، مشــمول حديــث شــريف نیســت.
ــِة  ــٌة َغْیــُر َحِمّیَ ــَة َحِمّیَ َجّنَ

ْ
ــْم ُيْدِخــِل  َال

َ
: »ل

َ
ُحَســْیِن؟ع؟ َقــال

ْ
َعــْن َعِلــّيِ ْبــِن َال

؟لص؟«؛  ِبــّيِ َم َغَضبــًا ِللّنَ
َ
ْســل

َ
ِلــِب َو َذِلــَك ِحیــَن أ ُمّطَ

ْ
َحْمــَزَة ْبــِن َعْبــِد َال

يعنــی امــام ســجاد؟ع؟ فرمــود: داخــل نشــده اســت بــه بهشــت حمّیتــی 
کــه اســالم  مگــر حمّیــت حمــزه پســر عبدالمطلــب و آن در وقتــی بــود 
؟لص؟ و قضیــۀ اســالم  آورد بــرای غضبــی کــه کــرد بــرای حمايــت پیغمبــر
ــه چنــد طــور نقل شــده اســت کــه از مقصــد مــا خــارج  حضــرت حمــزه ب

اســت. 
ــور الهــی و از  ــوم اســت کــه ايمــان، کــه عبــارت اســت از ن ــه، معل بالجمل
خلعت هــای غیبیــۀ ذات مقــدس حــق جــل و عــال اســت، بــر بنــدگان 
خــاص و مخلصــان درگاه و مخصوصــًا محفــل انــس، منافــات دارد بــا 
چنیــن خلقــی کــه حــق و حقیقــت را پايمــال کنــد و راســتی و درســتی را 
گر به زنــگار خودخواهی  یــر پــای جهــل و نادانــی نهــد. البته آیینۀ قلــب ا ز
و خويشــاوند پرســتی و عصبیــت بی موقــع جاهلیــت محجــوب شــود، 
در او جلــوه نــور ايمــان نشــود و خلوتــگاه خــاص ذوالجــالل تعالــی نشــود. 
قلــب کســی مــورد تجلیــات نــور ايمــان و معرفــت گــردد و گــردن کســی 
گــروگان حقایــق و معــارف  و  ايمــان  بســتۀ حبــل متیــن و عــروۀ وثیــق 
، رهیــن قوانیــن عقلیــه باشــد و  اســت کــه پایبنــد قواعــد دينیــه و ذمــۀ او
متحــرک بــه تحريــک عقــل و شــرع گــردد و هیچ يــک از عــادات و اخــالق 
و مأنوســات، وجــود او را نلرزانــد و مایــل از راه مســتقیم نکنــد. وقتــی 
کــه تســلیم حقایــق و  انســان دعــوی اســالم و ايمــان می توانــد نمايــد، 
ــزرگ اســت فانــی  ــرای آن هــا باشــد و مقاصــد خــود را هــر چــه ب خاضــع ب
کنــد و خــود و ارادۀ خــود را فــدای ارادۀ  در مقاصــد ولی نعمــت خــود 
کنــد. البتــه چنیــن شــخصی از عصبیــت جاهلیــت  مــوالی حقیقــی 
ی و بــری گــردد و وجهــۀ قلبــش به ســوی حقایــق متوجــه و پرده هــای  عــار
ضخیــم جهــل و عصبیــت چشــم او را نگیــرد و در مقــام اجــرای حــق 
ــد  ــات نه ــات و ارتباط ــام تعلق ــرق تم ــر ف ــای ب ــت پ ــۀ حقیق ــار کلم و اظه
النعــم  ولــّی  پیشــگاه مقصــد  در  را  عــادات  و  تمــام خويشــاوندی ها  و 
گــر عصبیــت اســالمیت بــا عصبیــت جاهلیــت تعــارض  قربــان کنــد؛ و ا
کنــد، عصبیــت اســالمیت و حق خواهــی را مقــدم دارد. انســان عــارف 

بــه حقایــق می دانــد کــه تمــام عصبــه هــا و ارتباطــات و تعلقــات يــک 
امــور عرضیــه زايلــه ای اســت مگــر ارتبــاط بیــن خالــق و مخلــوق و عصبــۀ 
ارتباط هــا  از تمــام  کــه  امــر ذاتــی غیرقابــل زوال اســت  کــه آن  حقیقیــه 

محکم تــر و از جمیــع حســب و نســب ها باالتــر اســت.
َو  َحَســٍب   

ُ
»ُکّل فرمــود:  کــرم؟لص؟  ا رســول  کــه  اســت  وارد  حديــث  در 

 َحَســِبي َو َنَســِبي«؛ يعنــی »تمــام حســب ها 
َ
ِقَیاَمــِة ِإاّل

ْ
َنَســٍب ُمْنَقِطــٌع َیــْوَم َال

و نســب ها پــاره گــردد و بــه آخــر رســد روز قیامــت؛ مگــر حســب و نســب 
مــن«.

صورت ملکوتیه عصبیت 
در شــرح بعضــی از احاديــث ســالفه گذشــت کــه میــزان در صورت هــای 
ــم محــل 

َ
ملکوتــی و برزخــی و قیامتــی، ملــکات و قــوت آن اســت و آن عال

بــروز ســلطان نفــس اســت و ملــک بــدن تعّصــی از آن نکنــد. ممکــن 
ــم، انســان به صــورت حیوانــات يــا به صــورت شــیطان 

َ
اســت در آن عال

محشــور شــود و در ایــن حديــث شــريف کــه مــا بــه شــرح آن پرداختیــم کــه 
می فرمايــد: کســی کــه در دلــش حبــۀ خردلــی عصبیــت باشــد، برانگیزانــد 
کــه ذکــر  خداونــد او را بــا اعــراب جاهلیــت، توانــد اشــاره بــه آن معنــی 
ــم منتقــل شــد، 

َ
شــد باشــد. انســان دارای ایــن رذيلــه، وقتــی از ایــن عال

شــايد خــود را يکــی از اعــراب جاهلیــت ببینــد کــه نــه ايمــان بــه خــدای 
تعالــی دارد، نــه بــه رســالت و نبــوت معتقــد اســت و بــه هــر صــورت کــه 
صــورت آن طايفــه اســت خــود را محشــور ببینــد و خــود نیــز نفهمــد کــه در 
دنیــا اظهــار عقیــدۀ حقــه می کــرده و در ســلک امــت رســول خاتــم؟لص؟ 
ــوده اســت. چنانچــه در حديــث وارد اســت کــه اهــل جهنــم  منســلک ب
ــد؛  ــی کنن ــد معرف ــود را نتوانن ــد و خ ــوش کنن ــول اهلل؟لص؟ را فرام ــم رس اس
مگــر بعدازآنکــه ارادۀ حق تعالــی بــه خــالص آن هــا تعلــق گیــرد و چــون 
ایــن خلــق به حســب بعضــی احاديــث از خــواص شــیطان اســت، شــايد 
به صــورت  جاهلیــت،  عصبیــِت  دارای  انســاِن  و  جاهلیــت  اعــراب 
 :

َ
ِبــي َعْبــِد َاهلِل؟ع؟ َقــال

َ
شــیطان محشــور گــردد. کافــي فــي الصحیــح َعــْن أ

ــُه 
َ
ّن
َ
ــِم َاهلِل أ

ْ
َکاَن ِفــي ِعل  ِإْبِلیــَس ِمْنُهــْم َو 

َ
ّن

َ
َکاُنــوا َيْحَســُبوَن أ ِئَکــَة  َماَل

ْ
 َال

َ
»ِإّن

ْقَتِني 
َ
: َخل

َ
َغَضِب َفَقــال

ْ
ــِة َو َال َحِمّیَ

ْ
ْیــَس ِمْنُهــْم َفاْســَتْخَرَج َمــا ِفــي َنْفِســِه ِبال

َ
ل

ئکــه گمــان می کردنــد کــه  ْقَتــُه ِمــْن ِطیــٍن«؛ يعنــی »همانــا مال
َ
ِمــْن ٰنــاٍر َو َخل

شــیطان از آن هاســت و در علــم خــدا چنیــن بــود کــه او از آن هــا نیســت؛ 
کــرد آنچــه در نفســش بــود بــه حمیــت و عصبیــت؛ پــس  پــس خــارج 

گفــت: مــرا خلــق کــردی از آتــش و آدم را خلــق کــردی از گل«. 
، بــدان کــه ایــن ُخلــِق خبیــث از شــیطان اســت و اغلوطــۀ  پــس ای عزیــز
کــه بــا آن شــخص را به اشــتباه اندازنــد.( آن ملعــون و قیــاِس  )ســخنی 
باطــِل غلطــش به واســطۀ ایــن حجــاب غلیــظ بــود. ایــن حجــاب، کلیــۀ 
حقایــق را ازنظــر می بــرد؛ بلکــه تمــام رذایــل را محاســن جلــوه می دهــد 

و تمــام محاســن غیــر را رذيلــه نمايــش دهــد و معلــوم اســت کاِر انســانی 
کــه جمیــع اشــیاء را بــر غیــرِ واقعیــت خــود ببینــد بــه کجــا منتهــی شــود 
ک انســان اســت، منشــاء  و عــالوه بــر آنکــه خــود ایــن رذيلــه موجــب هــال
ی از رذایــل نفســانی و مفاســد اخالقــی و اعمالــی شــود کــه ذکــر  بســیار
آن هــا موجــب ماللــت اســت. پــس، انســان عاقــل کــه ایــن مفاســد 
ق 

ّ
را از ایــن ُخلــِق فاســد فهمیــده و بــه شــهادت صــادق مصــَد

کــرد  کــرم؟لص؟ و اهــل بیــن معظمــش؟مهع؟ اذعــان  رســول ا
اهــل  و  می کشــاند  کــت  هال بــه  را  انســان  ملکــه  ایــن  کــه 
گــر  ا و  برآيــد  نفــس  عــالج  درصــدد  بايــد  می کنــد،  آتــش 
خدای نخواســته در دل او از ایــن ُخلــق به قــدر خردلــی 
کــه در وقــت  کنــد  کیــزه  ک و پا هســت، خــود را از آن پــا
مهاجــرت از ایــن عالــم و انتقــال بــه عالــم آخــرت و رســیدِن 

ــا نفــِس صافــی منتقــل شــود. ک باشــد و ب ، پــا اجــل مقــدر
عصبیت های اهل علم

مطالــب  در  ايســتادگی  جاهلیــت،  عصبیت هــای  از  يکــی 
علمیــه اســت و حمايــت کــردن از حرفــی اســت کــه از خــودش 
يــا معلمــش يــا شــیخش صادرشــده اســت، نــه بــرای اظهــار حــق و 
از  و  زشــت تر  جهاتــی  از  عصبیــت  ایــن  اســت  معلــوم  باطــل.  ابطــال 
حیثیاتــی نارواتــر اســت از ســایر عصبیت هــا: يکــی از جهــت متعّصــب؛ 
زیــرا کــه اهــل علــم کــه بايــد مربــی بنــی نــوع بشــر باشــد و شــاخۀ شــجرۀ 
نبــوت و واليــت اســت و بــه وخامــت امــور مطلــع و عواقــب اخالق فاســده 
گــر خدای نخواســته خــود عصبیــت جاهلیــت داشــته باشــد  را می دانــد، ا
و متصــف بــه صفــات رذيلــه شــیطانیه باشــد، حجــت بــر او تمام تــر و 
مــورد مؤاخــذۀ بیشــتر واقــع گــردد. کســی کــه خــود را معرفــی کنــد بــه اينکــه 
ف  چــراغ هدايــت مــردم و شــمع محفــل انــس و راهنمــای ســعادت و معــرِّ
گــر خدای نخواســته عامــل بــه قــول خــود نباشــد و  طــرق آخــرت اســت، ا
ــا و نفــاق به حســاب  ي ــا ظاهــر مخالــف باشــد، در زمــرۀ اهــل ر باطنــش ب
آيــد و از علمــای ســوء و عالــم بــال عمــل اســت کــه جــزای آن بزرگ تــر و 
يــم ذکــر فرمــوده: »ِبْئَس  عــذاب آن الیم تــر اســت و مثــل آن هــا را در قــرآن کر

ِلِمیــَن«.
َ

لّظ ــْوَم ٱ َق
ْ
ل  َیْهــِدى ٱ

َ
ــِت ٱهلِل َوٱهلُل ال ــوْا ِباَيٰ ُب

َّ
ِذیــَن َکذ

َّ
ل ــْوِم ٱ َق

ْ
ل ــُل ٱ َمَث

ــد  ــظ کنن ــات را حف ــن مقام ــه ای ــت ک ــی الزم اس ــم خیل ــل عل ــر اه ــس، ب پ
ک کننــد تــا هــم اصــالح آن هــا شــود  و خــود را کامــاًل از ایــن مفاســد پــا
و هــم اصــالح جامعــه را کــرده و عــظ آن هــا مؤثــر گــردد و پنــد آن هــا در 
کنــد. فســاد عالــم موجــب فســاد امــت شــود و  قلــوب، موقعیــت پیــدا 
معلــوم اســت فســادی کــه مــادۀ فســادهای ديگــر شــود و خطیئــه ای کــه 
خطیئــات ديگــر زايــد، باالتــر و بزرگ تــر اســت پیــش ولــّی النعــم از فســاد 

جزئــی غیــر متعــددی.
يکــی ديگــر از جهــات قباحــت و وقاحــت ایــن ُخلــق در اهــل علــم از 
کــه ایــن عصبیــت خیانــت بــه علــم و  ناحیــۀ خــود علــم اســت؛ زیــرا 
حق ناشناســی از آن اســت و کســی کــه حامــل بــار ایــن امانــت گرديــد 
ــه ایــن خلعــت شــد، بايــد حفــظ حرمــت آن را بنمايــد و آن را  و مخلــع ب
گــر تعصــب جاهلیــت  صحیــح و ســالم بــه صاحبــش تحویــل دهــد و ا
کــرده و ظلــم و تعــدی نمــوده و ایــن خــود  کنــد، البتــه خیانــت بــه آن 

خطیئــۀ عظیمــه ای اســت.
يکــی ديگــر از جهــات قباحــت آن از ناحیــه طــرف اســت؛ زیــرا کــه طــرف 
آن در مباحــث علمــی اهــل علــم اســت و او از ودايــع الهیــه اســت و 
حفــظ حرمتــش الزم و هتــک آن از حرمــات الهیــه و موبقــات عظیمــه 
کــه انســان مبتالبــه  گاه باعــث شــود  اســت و عصبیت هــای بی موقــع 
هتــک حرمــت اهــل علــم شــود. پنــاه می بــرم بــه خــدای تعالــی از ایــن 

خطیئــۀ بــزرگ.
يکــی ديگــر از جهــات قباحــت، از ناحیــۀ متعصــب لــه اســت کــه اســتاد 
یــرا کــه مشــايخ  و شــیخ انســان اســت کــه البتــه موجــب عقــوق شــود؛ ز
ی حــق را مایــل و از  عظــام و اســاطین کــرام )نّضــراهلل وجوههــم( طرفــدار
ــرای عصبیــت جاهلیــت  ــر کســی کــه ب باطــل گریــزان؛ و ســخط کننــد ب
يــج باطــل کنــد و البتــه عقــوق روحانــی باالتــر اســت  حــق کشــی کنــد و ترو
ــر اســت از حــق والدت  از عقــوق جســمانی و حــق والدت روحانیــه باالت

جســمانیه.

حدیث 
هشتم کتاب شرح چهل حدیث 

امام خمینی؟هر؟
هَّلِل؟لص؟:

َ
 ا

ُ
 َرُسول

َ
 َقال

َ
هَّلِل؟ع؟ َقال

َ
ِبي َعْبِد ا

َ
ُكوِنّيِ َعْن أ لّسَ

َ
َعِن ا

َيــْوَم  هَّلُل 
َ
ا َبَعَثــُه  ــٍة  ِمــْن َعَصِبّيَ ِمــْن َخــْرَدٍل  ــٌة  ِبــِه َحّبَ

ْ
َقل ِفــي  َكاَن   »َمــْن 

ــِة«. َجاِهِلّيَ
ْ
ل
َ
ا ْعــَراِب 

َ
أ َمــَع  ِقَياَمــِة 

ْ
ل
َ
ا

سکونی از حضرت صادق؟ع؟ نقل کند که فرمود: 

فرمــود رســول خــدا؟لص؟: »کســی که بــوده باشــد در دل او دانٔه خردلی 

از عصبیــت، برانگیزانــد خــدا او را در روز قیامــت بــا عرب هــای 

جاهلیت«.

کافی ج ۲ / ص ۳۰۸ - وسائل الشیعة ج ۱۵ / ص ۳۷۰



هفته نامه اخالقی خلق کریم   شماره 12   ویژه نامه تبیین امام خمینی ؟هر؟   کاری از حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس ؟هر؟ 4

تعريف نفاق:
و  انســان ظاهــر حــال  کــه  اســت  آن  بیــن مســلمانان   معنــی دورویــی 
کــه باطــن قلــب و  ی نمايــش دهــد  صــورت ظاهــرش را بــه آن هــا طــور

ــه خــالف اوســت؛ مثــاًل در ظاهــر نمايــش دهــد کــه مــن  ســریره اش ب
از اهــل مــودت و محبــت شــما هســتم و بــا شــما صمیمیــت و 

خلــوص دارم و در باطــن بــه خــالف آن باشــد و در نــزد آن هــا 
معاملــه دوســتی و محبــت کنــد و در غیــاب آن هــا غیــر آن 

باشــد. 
معنــی دوزبانــی آن اســت کــه بــا هــر کــس مالقــات کنــد، 
و  دوســتی  اظهــار  يــا  نمايــد  مــدح  و  کنــد  يــف  تعر او  از 
ــش  ــب او و غیبت ــه تکذي ــاب او ب ــد و در غی ــی کن چاپلوس
عملــی  نفــاق  اول  صفــت   ، تفســیر بنابرایــن  کنــد.  قیــام 

اســت و صفــت دوم نفــاق قولــی اســت و شــايد کــه حديــث 
شــريف اشــاره باشــد بــه صفــت زشــت نفــاق و چــون ایــن دو 

صفــت از اظهــر صفــات و اخــص خــواص منافقــان اســت، بــه 
ذکــر آن هــا بالخصــوص پرداخته ايــم.

نفــاق يکــی از رذایــل نفســانیه و ملــکات خبیثــه اســت کــه این هــا 
ان شــاءاهلل  مــا  اســت.  مراتبــی  و  آن درجــات  بــرای  از  و  اســت  آن  آثــار 
در ضمــن چنــد فصــل بــه ذکــر مراتــب و مفاســد آن و عــالج آن به قــدر 

يــم. می پرداز مقــدور 
فصول:

مراتب نفاق
ملــکات  و  اوصــاف  ســایر  مثــل  دورویــی،  و  نفــاق  بــرای  از  کــه  بــدان 
خبیثــه يــا شــريفه، درجــات و مراتبــی اســت در جانــب شــدت و ضعــف.

کــه انســان درصــدد عــالج آن برنیايــد و   هــر يــک از اوصــاف رذيلــه را 
ی از آن نمايــد، رو بــه اشــتداد گــذارد و مراتــب شــدت رذایــل، چــون  پیــرو

شــدت فضایــل غیرمتناهــی )غیــر محــدود( اســت. 
گــذار کنــد، به واســطۀ تمایــل  ــه حــال خــود وا گــر نفــس امــاره را ب انســان ا
ذاتــی آن بــه فســاد و ناماليمــات، عاجلــۀ نفســانیه و مســاعدِت شــیطان 
بــه  رو  هــرروز  در  آن  رذایــل  و  کنــد  فســاد  بــه  میــل  وســواِس خنــاس  و 
ی  يــادت گــذارد؛ تــا آنجــا رســد کــه آن رذيلــه ای کــه از آن پیــرو اشــتداد و ز
ــر آن گــردد و تمــام مملکــت  ــۀ نفــس و فصــل اخی ي کــرده، صــورت جوهر
یــرا کــه گاهــی نفــاق کنــد در دیــن  ظاهــر و باطــن در حکــم آن درآيــد؛ ز
خــدا و گاهــی در ملــکات حســنه و فضایــل اخــالق و گاهــی در اعمــال 
صالحــه و مناســک الهیــه و گاهــی در امــور عاديــه و متعارفــات عرفیــه و 
ــدی؟ع؟ و  ــۀ ه ــدا؟لص؟ و ائم ــول خ ــا رس ــد ب ــاق کن ــی نف ــور گاه همین ط
گاهــی بــا اولیــاء و علمــا و مؤمنیــن و گاهــی بــا مســلمانان و ســایر بنــدگان 

. خــدا از ملــل ديگــر
صورت ملکوتی نفاق

آنکــه خــود صفتــی اســت بســیار قبیــح و  بــر  نفــاق و دورویــی عــالوه 
کــه انســان شــرافتمند هیــچ گاه متصــف بــه آن نیســت و دارای  زشــت 
بــا هیــچ حیوانــی نیــز  ایــن صفــت از جامعــه انســانیت خــارج، بلکــه 
ــم پیــش اقــران 

َ
شــبیه نیســت و مايــۀ رســوایی و سرشکســتگی در ایــن عال

ی کــه در  و امثــال اســت، ذلــت و عــذاب الیــم در آخــرت اســت، به طور
ــم آن اســت کــه انســان بــا 

َ
حديــث شــريف ذکــر فرمــوده صورتــش در آن عال

دو زبــان از آتــش محشــور گــردد و اســباب رســوایی او پیــش َخلــق خــدا 
ئکــه مقربیــن گــردد و  و ســرافکندگی او در محضــر انبیــاء مرســلین و مال
گــر جوهر بدن  شــدت عذابــش نیــز از ایــن روايــت مســتفاد شــود؛ زیــرا کــه ا
جوهــر آتــش شــد، احســاس شــديدتر و الــم بیشــتر گــردد. پنــاه می بــرم بــه 
خــدا از شــدت آن.در حديــث ديگــر وارد اســت کــه رســول خــدا؟لص؟ 
، درصورتی کــه يکــی از دو زبانــش  فرمود:»می آيــد در روز قیامــت آدم دورو
يــش؛ و هــر دو  از پشــت ســرش خارج شــده و يکــی از آن هــا از پیــش رو

ــد.  ــه و تمــام جســدش را آتــش زده ان ــان آتش گرفت زب
پس ازآن گفته شود:

 ایــن اســت کســی کــه در دنیــا دورو بــود و دو زبــان بــود؛ معــروف شــود بــه 
ایــن روز قیامــت«. 

مشمول آيۀ شريفه است که می فرمايد: 
ــُم  ُه

َ
ــَك ل ِئ

َٰ
ْول

ُ
ْرِض أ

َ ْ
ل ــی ٱ ُيْفِســُدوَن ِف ن ُیوَصــَل َو

َ
ــِه أ ــَر ٱهلُل ِب َم

َ
ــٓا أ ــوَن َم َيْقَطُع »َو

«)ســورۀ رعــد آيــۀ 25(. اِر
َ

لّد ــْم ُســٓوُء ٱ ُه
َ
ــُة َول ْعَن

َّ
لل ٱ

بــدان کــه داخــل اســت در نفــاق و دورویــی، کنايــات و اشــارات و غمــز 
( کــه بعضــی نســبت بــه بعضــی  و لمزهایــی )اشــاره کــردن بــا چشــم و ابــرو
دارنــد؛ باآنکــه در مقابــل آن هــا اظهــار دوســتی و صمیمیــت کنند. انســان 
بايــد خیلــی مواظبــت از حــال خــود کنــد و در اطــوار و اعمــال خــود دقیــق 
شــود کــه مکايــد نفــس و دام هــای شــیطان خیلــی دقیــق اســت و کمتــر 
شــخصی می توانــد از آن نجــات پیــدا کنــد. ممکــن اســت انســان بــا يــک 
اشــاره در غیــر موقــع يــا يــک کنايــه بیجــا از اهــل دورویــی و دوزبانــی بــه 
ــد و  ــه باش ــن رذيل ــه ای ــالی ب ــر مبت ــر عم ــا آخ ــان ت ــايد انس ــد و ش ــمار آي ش

کیــزه پنــدارد. ک و پا خــود را صحیــح و ســالم و پــا
پــس، انســان بايــد مثــل طبیــب دلســوِز حاذقــی و پرســتار شــفیِق مطلعــی، 
کنــد؛ و هیــچ گاه از  از حــاالت نفــس و اعمــال و اطــوار خــود مواظبــت 
قلبیــه  امــراض  از  مرضــی  هیــچ  کــه  بدانــد  و  نکنــد  کوتاهــی  مراقبــت 
ی  کشــنده تر نیســت؛ و هیــچ پرســتار مســتورتر نیســت و درعین حــال 

نبايــد شــفیق تر و دلســوزتر از انســان بــه خــودش باشــد.
عالج نفاق

بــدان کــه عــالج ایــن خطیئــۀ بــزرگ و نقــص عظیــم دو چیــز اســت: يکــی 
تفکــر در مفاســدی کــه مترتــب بــر ایــن رذيلــه اســت؛ چــه در ایــن دنیــا کــه 
گــر انســان بــه ایــن صفــت معرفــی شــد، از انظــار مــردم می افتــد و رســوای  ا
خــاص و عــام می شــود و بی آبــرو پیــش همــه اقــران و امثــال می گــردد و 
از مجالــس خــود طــردش کننــد و از محافــل انــس بازمانــد و از کســب 
کمــاالت و رســیدن بــه مقاصــد بازمانــد و انســان باشــرف و وجــدان بايــد 
ک کنــد کــه گرفتــار ایــن ذلت هــا و  خــود را از ایــن ننــگ شــرف ســوز پــا
ــم کشــف اســرار اســت و 

َ
ی هــا نگــردد؛ و چــه در عالــم ديگــر کــه عال خوار

ــم ازنظــر مــردم پوشــانید در آنجــا نتوانــد مســتور کــرد 
َ
هــر چــه را در ایــن عال

ه الخلقــة )زشــت گردانیــدۀ خلقــت( بــا دو زبــان از آتــش  و در آنجــا مشــّوَ
محشــور گــردد و بــا منافقــان و شــیاطین معــذب شــود. 

کــه ایــن مفاســد را ديــد و از بــرای ایــن خلــق جــز  پــس، انســان عاقــل 
کــه ایــن  کنــد  زشــتی و پلیــدی نتیجــه ای نديــد، بــر خــود حتــم و الزم 
يقــۀ ديگــر  صفــت را از خــود دور کنــد و وارد شــود در مرحلــۀ عمــل کــه طر
ــت  ــال دق کم ــی با ــان مدت ــه انس ــت ک ــان اس ــت و آن چن ــس اس ــالج نف ع
مواظبــت کنــد از حــرکات و ســکنات خــود و کامــاًل مداقــه )دقــت کــردن( 
ی نفــس اقــدام کنــد و  در اعمــال خويــش کنــد و برخــالف خواهــش و آرزو
مجاهــده نمايــد و اعمــال و اقــوال خــود را در ظاهــر و باطــن خــوب کنــد 
گــذارد و از خــدای متعــال در  کنــار  و تظاهــرات و تدلیســات را عمــاًل 

خــالل ایــن احــوال توفیــق طلــب کنــد کــه او را بــر نفــس امــاره و هواهــای 
ــا او همراهــی فرمايــد. آن مســلط کنــد و در ایــن اقــدام و عــالج ب

بعض اقسام نفاق
، کــه يکــی از مراتــب نفــاق و دورویــی و دوزبانــی، نفــاق  بــدان ای عزیــز
بــا خداونــد متعــال و دورویــی کــردن با مالــک الملوک و ولــّی النعم 
ــم، مبتــالی بــه آن هســتیم و از آن 

َ
کــه مــا در ایــن عال اســت؛ 

غافلیــم و پرده هــای ضخیــم جهــل و نادانــی و حجاب هــای 
ی آن را  ــا و نفــس به طــور ــی خودخواهــی و حــب دنی ظلمان
بــه مــا مســتور کــرده کــه بعیــد اســت تــا پــس از کشــف ســرایر 
ــم طبیعــت و رخــت 

َ
کــردن از عال کــوچ  و رفــع حجــب و 

، تنبــه بــر آن پیــدا  بســتن از داِر غــرور و نشــئۀ غفلــت انگیــز
کنیــم. 

کنــون بــه خــواب غفلــت فرورفته و ســکر طبیعت و مســتی  ا
هــوا و هــوس مــا را گرفتــه و تمــام زشــتی ها و اخــالق و اعمــال 
و اطــوار فاســده را در نظــر مــا خــوب و زیبــا جلــوه می دهــد. 
و  مســتی  ایــن  از  و  شــويم  بیــدار  خــواب  از  کــه  هــم  يک وقــت 
ســرگرمی بــه خــود آییــم، کار ازدســت رفته و در زمــرۀ منافقــان و دورو و 
ه و زشــت  دوزبــان محشــور شــده و بــا دو زبــان از آتــش يــا در صــورت مشــَوّ

يــاد کنیــم: محشــور شــويم و هــر چــه فر
« جواب آيد. 

َّ
 »َرِبّ اْرِجُعوِن«)سورۀ مؤمنون آيۀ 99(، »َکال

ایــن دورویــی چنــان اســت کــه مــن و تــو در تمــام مــدت عمــر اظهــار کلمه 
توحیــد و دعــوی اســالم و ايمــان، بلکــه محبــت و محبوبیــت می کنیــم، 
گــر از عامــۀ َخلــق و عــوام  يــم دعــوی می کنیــم؛ ا هرکــدام هرقــدر اشــتها دار
گــر از اهــل  ــا زهــد و خلــوص کنیــم و ا هســتیم، دعــوی اســالم و ايمــان ي
کمــال اخــالص و واليــت و خالفــت  علــم و فقاهــت هســتیم، دعــوی 
ث )چنــگ زده( می شــويم بــه قــول منقــول از  رســول؟لص؟ کنیــم و متشــِبّ

کــرم؟لص؟:  رســول ا
؟ع؟: َفایي« و قول صاحب االمر

َ
ُهَمّ اْرَحْم ُخل

َّ
»الل

ِتــي« و ســایر اقــوال منقولــه از ائمــه هــدي؟مهع؟ در شــأِن علمــا  ُهــْم ُحّجَ
َ
 »ِإّن

و فقهــا. 
بــه  تــو  گــر  ا ذوالجــالل  بــارگاه  در  قلــب،  خضــوع  و  ايمــان  مدعــی  ای 
ی و قلبــت يکــی پرســت و يکــی طلــب اســت و  کلمــۀ توحیــد ايمــان دار
گــر قلبــت موافــق  الوهیــت را جــز بــرای ذات خــدای تعالــی ثابــت ندانــی، ا
بــا ظاهــر اســت و باطنــت موافــق بــا دعويــت اســت، چــه شــده اســت کــه 

ــرای اهــل دنیــا این قــدر قلبــت خاضــع اســت؟ ب
 چرا پرستش آن ها را می کنی؟

 جــز ایــن اســت کــه آن هــا را مؤثــر در ایــن عالــم می دانــی و ارادۀ آن هــا را 
نافــذ و زر و زور را مؤثــر می دانــی؟

کارکــن در ایــن عالــم نمی دانــی ارادۀ حق تعالــی اســت.  کــه   چیــزی را 
و مســبب  از مؤثــر حقیقــی  و  اســباب ظاهــری خاضعــی  تمــام  پیــش 
جمیــع اســباب غافــل؛ بــا همــۀ حــال دعــوی ايمــان بــه کلمــه توحیــد 
می کنــی! پــس، تــو نیــز از زمــرۀ مؤمنــان خــارج و در ســلک منافقــان و 

ی. محشــور دوزبانــان 
گــر تــو مخلــص هســتی و بــرای خــدا و دار  ای مدعــی زهــد و اخــالص، ا
کرامــت او زهــد از مشــتهیات دنیــا می کنــی، چــه شــده اســت کــه از مــدح 
و ثنــای مــردم کــه فــالن اهــل صــالح و ســداد اســت، این قــدر خوشــحال 
می شــوی و در دل غنــج و دالل می کنــی و بــرای همنشــینی بــا اهــل دنیــا 

کین فــرار می کنــی؟! و زخــارف آن جــان می دهــی و از فقــرا و مســا
پــس، بــدان کــه ایــن زهــد و اخــالص حقیقــی نیســت. زهــد از دنیــا بــرای 
و در دعــوای خــود  نیســت  بــرای حــق  از  قلبــت خالــص  و  دنیاســت 
يــان و منافقانــی و ای مدعــی واليــت از جانــب ولــی اهلل  کاذبــی و از دورو
شــريِف  حديــث  مطابــق  گــر  ا رســول اهلل؟لص؟،  جانــب  از  خالفــت  و 
ــی َهــَواُه، 

َ
احتجــاج هســتی »َصاِئنــًا ِلَنْفِســِه، َحاِفظــًا ِلِديِنــِه، ُمَخاِلفــًا َعل

گــر بــرِگ شــاخۀ واليــت و رســالتی و مایــل بــه دنیــا  ْمــرِ َمــْواَلُه« و ا
َ
ُمِطیعــًا ِل

نیســتی و مایــل بــه قــرب ســالطین و اشــراف و منزجــر از مجالســت بــا 
فقــرا نیســتی، اســمت مطابــق بــا مســّمی و از حجــج الهیــه در بیــن مــردم 

 در زمــرۀ علمــاء ســوء و منافقــان هســتی.
ّ

هســتی؛ و إال

حدیث 
نهــم کتــاب شــرح چهــل حدیــث 

امــام خمینی؟هر؟
:

َ
هَّلِل؟ع؟ َقال

َ
ِبي َعْبِد ا

َ
ِبي َيْعُفوٍر َعْن أ

َ
َعِن ِاْبِن أ

َيــْوَم  َجــاَء  ِلَســاَنْيِن،  َو  ِبَوْجَهْيــِن  ُمْســِلِميَن 
ْ
ل
َ
ا ِقــَي 

َ
ل »َمــْن   

 .» َنــاٍر ِمــْن  ِلَســاَناِن  ــُه 
َ
ل َو  ِقَياَمــِة 

ْ
ل
َ
ا

ابن ابی يعفور گفت كه حضرت صادق؟ع؟ فرمود: 
بــان،  كنــد مســلمانان را بــه دو رو و دو ز كــه ديــدار  »كســی 

بــان  بيايــد روز قيامــت و حــال اينكــه از بــرای اوســت دو ز
آتشــی«.
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تعريف هوای نفس: 
در  فرقــی  و  اشتهاســت  و  داشــتن  دوســت  لغــت  به حســب  »هــوی« 
ــا زشــِت مذمومــي؛  ــز خــوِب ممدوحــی باشــد ي متعلــق نکنــد؛ خــواه چی

ــرای  ــا ب ولــی غالــب اســتعماالت آن در مشــتهیات مذمومــه اســت: ي
آنکــه غالبــًا نفــس مایــل اســت بــه هــوس رانــی و شــهوات مذمومــه، 

يــا بــرای آنکــه به حســب مقتضــای طبیعــت، نفــس مایــل اســت 
گــر مهــار عقــل و  بــه شــهوات باطلــه و هواهــای نفســانیه، ا

شــرع نباشــد.
مقامات:

مقــام اول : در ذم اتبــاع هــوای نفــس و در آن ســه فصــل 
اســت.

فصول:

، حیوان بالفعل است  بیان آنکه انسان در ابتداء امر
کنــون ذکــر آن  بــدان کــه نفــس انســانی گرچــه بــه يــک معنــی کــه ا

از مقصــود مــا خــارج اســت مفطــور بــر توحیــد، بلکــه جمیــع عقايد 
حقــه اســت؛ ولــی از اول والدِت آن در ایــن نشــئه و قــدم گذاشــتن در 

ایــن عالــم، بــا تمايــالت نفســانیه و شــهوات حیوانیــه نشــو و نمــا کنــد؛ 
مگــر کســی کــه مؤيــد مــن عنــداهلل باشــد و حافــظ قدســی داشــته باشــد 
ــرض  ــا متع ــد؛ م ــا نیاي ــاب م ــزو حس ــت، ج ــود اس ــوادِر وج ــون از ن و آن چ

حــال نــوع هســتیم.
در مقــام خــود مبرهــن اســت کــه انســان در اول پیدايــش، پــس از طــی 
ی  منازلــی، حیــوان ضعیفــی اســت کــه جــز بــه قابلیــت انســانیت امتیــاز
از ســایر حیوانــات نــدارد و آن قابلیــت، میــزان انســانیت فعلیــه نیســت.
پــس، انســان حیوانــی بالفعــل اســت در ابتــدای ورود در ایــن عالــم؛ و در 
تحــت هیــچ میزانــی جــز شــريعت حیوانــات، کــه ادارۀ شــهوت و غضــب 
، ذات جامــع يــا قابل جمعــی  ْعجوبــۀ دهــر

ُ
اســت، نیســت؛ و چــون ایــن أ

غضــب(،  و  )شــهوت  قــوه  دو  آن  ادارۀ  بــرای  ازاین جهــت  اســت، 
صفــات شــیطانی را از قبیــل کــذب و خديعــه و نفــاق و نمیمــه و ســایر 
شــیطنت های ديگــر نیــز بــه کار می بــرد؛ و بــا همیــن ســه قــوه، کــه اصــول 
مفســدات و مهلــکات اســت، ترقــی کنــد؛ و این هــا نیــز در او نمــو و ترقــی 
گــر در تحــت تأثیــر مربــی و معلمــی واقــع نشــود، پــس  روزافــزون نماينــد و ا
از رســیدن بــه حــد رشــد و بلــوغ، يــک حیــوان عجیب وغریبــی شــود کــه در 
هــر يــک از شــؤون مذکــورہ، گــوِی ســبقت از ســایر حیوانــات و شــیاطین 
ببــرد و از همــه قوی تــر و کامل تــر در مقــام حیوانیــت و شــیطنت شــود 
ــر او بگــذرد و جــز تبعیــت هــوای نفــس،  ــر همیــن حــال روزگار ب ــر ب گ و ا
ثــه نکنــد و هیچ يــک از معــارف الهیــه و اخــالق فاضلــه  در شــؤون ثال
يــه او نیــز  و اعمــال صالحــه در او بــروز نکنــد؛ بلکــه جمیــع انــوار فطر

خامــوش گــردد.
ذم اتباع هوی

خداوند تبارک وتعالی در ذم اتباع نفس و هوای آن می فرمايد:
ــَك َعــن َســِبیِل ٱهلِل«)ســورۀ ص آيــۀ 26(؛ يعنــی 

َّ
َهــَوٰى َفُیِضل

ْ
ل ِبــِع ٱ  َتّتَ

َ
»َوال

ی هــوای نفــس مکــن کــه گمــراه کنــد تــرا از راه خــدا«. »پیــرو
 در آيه ديگر فرمايد:

ــَن ٱهلِل«)ســورۀ قصــص آيــۀ 50(؛  َبــَع َهَوٰىــُه ِبَغْیــرِ ُهــًدى ّمِ
َ
ــِن ٱّت  ِمّمَ

ُ
َضــّل

َ
 »َوَمــْن أ

يعنی
ی هــوای خــود کنــد بــی راهنمایــی  ــر از کســی کــه پیــرو  »کیســت گمراه ت

از خــدا«.
؟ع؟ رساند: و در کافی شريف سند به حضرت باقر

ِتــي َو َجاَلِلــي َو   َو ِعّزَ
َ

 َاهلُل َعــّزَ َو َجــّل
ُ

 َاهلِل؟لص؟: »َيُقــول
ُ

 َرُســول
َ

 َقــال
َ

 َقــال
ــُر َعْبــٌد َهــَواُه  ــّوِي َو ِاْرِتَفــاِع َمَکاِنــي اَل ُیْؤِث

ُ
ي َو ُعل َياِئــي َو ُنــوِر ِکْبرِ َعَظَمِتــي َو 

ــُه  َب
ْ
ُت َقل

ْ
ــاُه َو َشــَغل ــِه ُدْنَی ْی
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ــرٍ َو أ ُکّلِ َتاِج ــاَرِة  ِتَج

يعنی 

؟لص؟ فرمود:  »پیغمبر
ــا  ي ــه عــزت و جــالل و عظمــت و کبر خــدای عزوجــل می فرمايــد: قســم ب
ــر  ــّو و ارتفــاع مکانتــم کــه اختیــار نکنــد بنــده ای هــوای خــودش را ب و عل
ــم دنیايــش  ــدازم کارش را و درهــم نماي ــه تفرقه ان هــوای مــن، مگــر آنکــه ب
از آن  او  بــه  بــه دنیــا قلبــش را و حال آنکــه ندهــم  را و مشــغول فرمايــم 
ــور  ــه عــزت و جــالل و عظمــت و ن ــرای او و ب مگــر آنچــه مقــدر فرمــودم ب
و بزرگــی و رفعــت و مکانتــم قســم اســت کــه اختیــار نکنــد بنــده هــوای 
ئکــه مــن حفــظ کننــد او را و متکفــل  ــر هــوای خــود، مگــر آنکــه مال مــرا ب
از  او  بــرای  از  مــن  می باشــم  و  را  او  ی  روز زمین هــا  و  آســمان ها  شــوند 
ی او  دنبالــۀ تجــارت هــر تاجــر )يعنــی مــن بــرای او تجــارت کنــم و روز
رســانم( و بیايــد او را دنیــا درصورتی کــه منقــاد و ذلیــِل اوســت«. يعنــی 
ــوار و  ــس خ ــد، پ ــال کن ــه او اقب ــاز ب ــت ب ــرف اس ــش از او منص ــه قلب باآنک

ذلیــل پیــش او باشــد.
تعداد هواهای نفسانیه

گــون اســت  بايــد دانســت کــه هواهــای نفســانی بســیار مختلــف و گونا
به حســب مراتــب و متعلقــات. 

ــز از آن غافــل شــود کــه  ی دقیــق اســت کــه انســان خــود نی گاهــی به قــدر
آن کیــد شــیطانی و هــوای نفســانی اســت؛ مگــر آنکــه او را تنبــه دهنــد 
و از غفلــت بیــدار کننــد و بــا همــۀ اختــالف تمامــت آن هــا در ســد راه 
حــق و منــع طریــق خــدا شــرکت دارنــد؛ گرچــه در مراتــب آن متفاوت انــد: 
چنانچــه اهــل أهويــۀ باطلــه و اتخــاذ خدايــان از طــال و غیــر آن _ چنانچــه 

خــدای تعالــی از آن هــا خبــر دهــد:
ی از خــدا  َهــُه َهَوٰىــُه« و ديگــر آيــات شــريفه _ به طــور

َٰ
 ِإل

َ
َخــذ

َ
َفَرَءْيــَت َمــِن ٱّت

َ
 »أ

بازمانند. 
اهــل متابعــِت هواهــای نفســانی و اباطیــل شــیطانی در ســایر عقايــِد 
از حــق محجــوب شــوند و اهــل  باطلــه بااخــالق فاســده، طــور ديگــر 
کبیــره و صغیــره و موبقــات و مهلــکات، به حســب درجــات  معاصــی 
آن، به نوعــی از ســبیل حــق بازماننــد و اهــل متابعــِت هــوای نفــس، در 
مشــتهیات نفســانیۀ مباحــه و صــرف همــت و کثــرت اشــتغال بــه آن، نوع 
يــه، بــرای  ديگــر از راه حقیقــت بازماننــد و اهــل مناســک و اطاعــات صور
تعمیــر عالــم آخــرت و ادارۀ مشــتهیات نفســانیه و رســیدن بــه درجــات 
ی ديگــر محجــوب از  يــا خــوف از عــذاب و رهایــی از درکات، به طــور
ــرای  ــاض آن ب ــس و ارتی ــب نف ــاب تهذي ــد و اصح ــبیل آن مانن ــق و س ح
ظهــور قــدرت نفــس و رســیدن بــه جنــت صفــات، به نوعــی محجــوب از 
حــق و از لقــاء آن هســتند و اهــل معــارف و ســلوک و جذبــات و مقامــات 
 ، ــز ــد نی ــرب ندارن ــام ق ــه مق ــول ب ــق و وص ــاء ح ــز لق ــری ج ــه نظ ــن ک عارفی
ــون  ــد؛ چ ــاص محروم ان ــات خ ــق و از تجلی ــوب از ح ــر محج ــی ديگ نوع

ی هســت. پس ازایــن، مراتــب  در آن هــا نیــز تلویــْن باقــی و از خــودی، آثــار
ديگــری اســت کــه ذکــر آن مناســب مقــام نیســت. پــس، هــر يــک از اهــل 
از هواهــای  را  کننــد و خــود  بايــد تفتیــش حــال خــود  مراتــب مذکــوره 
کننــد تــا از ســبیل حــق بازنماننــد و از راه  کیــزه  ک و پا نفســانیه پــا
ســلوک حقیقــت گمــراه نگردنــد و ابــواب رحمــت و عواطــف، در 

ی آن هــا مفتــوح گــردد. هــر مقامــی هســتند، بــه رو

مقــام دوم: در بیــان ذم طــول امــل اســت و در آن دو فصــل 
اســت.

فصول:

طول امل موجب نسیان آخرت
ی  بــدان کــه اول منــزل از منــازل انســانیت منزل يقظــه و بیدار
کــه مســافر اســت و الزم  اســت؛ انســان تــا تنبــه پیــدا نکنــد 
اســت از بــرای او ســیر و دارای مقصــد اســت و بايــد به طــرف آن 
مقصــد، ناچــار حرکــت کنــد و حصــول مقصــد ممکــن اســت، »عــزم« 

بــرای او حاصــل نشــود و دارای اراده نگــردد.
ی، که اســباب نســیاِن  بايــد دانســت کــه از موانــع بــزرگ ایــن تیّقــظ و بیدار
ــد،  ــزوِم ســیر شــود و اراده و عــزم را در انســان می میران مقصــد و نســیاِن ل
گــر امــروز  آن اســت کــه انســان گمــان کنــد وقــت بــرای ســیر وســیع اســت؛ ا
گــر در ایــن مــاه ســفر  حرکــت به طــرف مقصــد نکنــد، فــردا می کنــد؛ و ا
ی رجــا و  نکنــد، مــاه ديگــر ســفر می کنــد. ایــن حــال طــول امــل و دراز
ظــن بقــاء و امیــد حیــات و رجــاء ســعه وقــت انســان را از اصــل مقصــد، 
کــه آخــرت اســت و لــزوم ســیر به ســوی او و لــزوم اخــذ رفیــق و زاد طریــق 
اســت، بازمــی دارد؛ و انســان به کلــی آخــرت را فرامــوش می کنــد و مقصــد 

از يــاد انســان مــی رود.
سفر پرخطر و ضرورت زاد و راحله 

ــه  ــت ک ــش اس ــی در پی ــر الزم ــفر پرخط ــک س ــه ي ــدان ک ، ب ــز ــس ای عزی پ
ه آن و زاد و راحلــۀ آن، علــم و عمــل نافــع اســت و وقــت ســفر  ه وِعــّدِ ُعــّدِ
معلــوم نیســت چــه وقــت اســت؛ ممکــن اســت وقــت خیلــی تنــگ باشــد 
و فرصــت از دســت بــرود. انســان نمی دانــد چــه وقــت کوس رحیــل )کنايه 
از هنــگام مــرگ( می زننــد کــه بايــد ناچــار کــوچ کنــد. ایــن طــول امــل کــه 
ــاهکارهای آن  ــیطان و ش ــد ش ــس و مکاي ــب نف ــه از ح ــم، ک ي ــن و تودار م
ی مــا را از توجــه بــه عالــم آخــرت بازداشــته کــه در  ملعــون اســت، به طــور
گــر مخاطــرات ســیر و موانــع حرکــت داشــته  فکــر هیــچ کار نیفتیــم و ا
باشــیم، درصــدد اصــالح آن بــه توبــه و انابــه و رجــوع به حــق برنیاییــم و 
ــد  ــود در رس ــل موع گاه اج ــا ــیم؛ ن ــه نباش ــع زاد و راحل ــدد جم ــچ درص هی
يــم  و مــا را بــی زاد و راحلــه و بــی تهیــه ســفر ببــرد؛ نــه عمــل صالحــی دار
ی ایــن دو مطلــب چــرخ می زنــد  و نــه عمــل نافعــی؛ و مؤونــۀ آن عالــم رو
گــر عملــی هــم کــرده باشــیم، خالــص و  و مــا هیچ يــک را تهیــه نکرديــم. ا
گــر  بــی غــل و غــش نبــوده؛ بلکــه بــا هــزاران موانــع قبــول به جــا آورديــم و ا
علمــی تحصیــل نموديــم، علــم بی حاصــل و نتیجــه بــوده کــه خــود يــا لغــو 
گــر ایــن علــم و عمــل  و باطــل اســت و يــا از موانــع بــزرگ راه آخــرت اســت. ا
ــد  ــتیم باي ــال آن هس ــت دنب ــال اس ــال های س ــه س ــا ک ــود، در م ــع ب ــا ناف م
تأثیــر واضحــی کــرده باشــد و در اخــالق و اطــوار مــا تفاوتــی حاصل شــده 
باشــد؛ چــه شــده اســت کــه علــم و عمــل چهــل پنجاه ســالۀ مــا در قلــوب 
مــا اثــر ضــد بخشــیده و دل هــای مــا را از ســنگ خــارا ســخت تر کــرده؟ 

پــس، از ایــن خــواب برخیــز و تیقــظ و تنبــه پیــدا کــن. بــدان کــه مســافری 
و دارای مقصــدی. مقصــد تــو عالــم ديگــر اســت و تــو را از ایــن عالــم 
گــر تهیــه ســفر و زاد و راحلــۀ آن را ديــدی، در  خواهی نخواهــی می برنــد. ا
 فقیــر و 

ّ
ایــن ســفر درمانــده نشــوی و در ایــن ســیر بیچــاره نشــوى؛ و إال

بیچــاره و بینــوا گــردی و خواهــی رفــت به ســوی شــقاوتی کــه ســعادت 
نــدارد و ذلتــی کــه عــزت نــدارد، فقــری کــه غنــا دنبالــش نیســت، عذابــی 
ی کــه برطــرف  کــه راحــت نــدارد، آتشــی کــه خاموشــی پیــدا نکنــد، فشــار
و  نیســت  آن  پــی  در  خوشــحالی  کــه  اندوهــی  و  حــزن  نــدارد،  شــدن 

ــدارد. ــر ن ــه آخ ــی ک ــرت و ندامت حس

حدیث 
دهــم کتــاب شــرح چهــل حدیث 
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َبــاَع ا ْيُكــُم ِاْثَنَتْيــِن: ِاّتِ

َ
َخــاُف َعل

َ
َمــا أ

َ
 »ِإّن

ِخــَرَة«.
ْ

ل
َ
ُيْنِســي ا

َ
َمــِل ف

َ ْ
ل

َ
 ا

ُ
ــا ُطــول ّمَ

َ
َحــّقِ َو أ

ْ
ل
َ
 َعــِن ا

ُ
ــُه َيُصــّد

َ
ِإّن

َ
َهــَوى ف

ْ
ل
َ
َبــاُع ا ِاّتِ

يحيی بن عقيل گفت: فرمود اميرالمؤمنين؟ع؟: 

ــوا و درازی  ــروی ه ــز را: پی ــر دو چي ــما مگ ــر ش ــن ب ــم م ــا نترس »همان

اميــد؛ امــا پیــروی هــوا، پــس همانــا او بازمــی دارد از حــق؛ و امــا 

درازی اميــد، پــس از يــاد می بــرد آخــرت را«.
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فصول:
معنی فطرت 

بــدان کــه مقصــود از فطــرت اهلل کــه خــدای تعالــی مــردم را بــر آن مفطــور 
کــه از  کــه َخلــق را بــر آن قــرار داده  فرمــود، حالــت و هیئتــی اســت 

کــه در اصــل خلقــت،  لــوازم وجــود آن هــا و از چیزهایــی اســت 
خمیــرۀ آن هــا بــر آن مخمــر شــده اســت و فطرت هــای الهــی، 

چنانچــه پس ازایــن معلــوم شــود، از الطافــی اســت کــه خــدای 
تعالــی بــه آن اختصــاص داده بنــی االنســان را از بیــن جمیــع 
این گونــه  دارای  اصــاًل  يــا  موجــودات  ديگــر  و  مخلوقــات 
يــا ناقص انــد و  کــه ذکــر می شــود نیســتند،  فطرت هایــی 
حــظ کمــی از آن دارنــد؛ و بايــد دانســت کــه گرچــه در ایــن 
، فطــرت را  حديــث شــريف و بعضــی از احاديــث ديگــر

تفســیر بــه توحیــد فرمودنــد، ولــی ایــن از قبیــل بیــان مصداق 
اســت، يــا تفســیر بــه اشــرف اجــزاء شــیء اســت؛ چنانچــه 

ــت  ــل اس ــن قبی ــت؟مهع؟ از ای ــل عصم ــیر وارده از اه ــًا تفاس نوع
و در هــر وقــت بــه مناســبت مقامــی مصداقــی مثــاًل ذکرشــده و 

جاهــل گمــان تعــارض کنــد؛ و دلیــل بــر آنکــه در ایــن مــورد چنیــن 
اســت، آن اســت کــه در آيــۀ شــريفه دیــن را عبــارت از فطــرت اهلل دانســته 

و دیــن شــامل توحیــد و ديگــر معــارف شــود.
پــس، از ایــن جملــه معلــوم شــد کــه فطــرت اختصــاص بــه توحیــد نــدارد؛ 
ی اســت کــه حق تعالــی شــأنه مفطــور  بلکــه جمیــع معــارف حقــه از امــور

)َخلــق( فرمــوده بنــدگان را بــر آن.
تشخیص احکام فطرت

بايــد دانســت کــه آنچــه از احــکام فطــرت اســت، چــون از لــوازم وجــود 
در  را  احــدی  اســت،  خلقــت  و  طینــت  اصــل  در  مخمــرۀ  حیــات  و 
و  شــهری  و  متمــدن  و  وحــش  و  جاهــل  و  عالــم  نباشــد.  اختــالف  آن 

متفق انــد. آن  در  صحرانشــین 
کــه احــکام فطــرت از جمیــع احــکام  ازآنچــه ذکــر شــد، معلــوم گرديــد 
بدیهیــه بدیهی تــر اســت؛ زیــرا کــه در تمــام احــکام عقلیــه، حکمــی کــه 
يــم  بدیــن مثابــه باشــد کــه احــدی در آن خــالف نکنــد و نکــرده باشــد ندار
يــات و ابــده بدیهیات اســت  و معلــوم اســت چنیــن چیــزی اوضــح ضرور
يــات باشــد. پــس  و چیزهایــی کــه الزمــۀ آن باشــد نیــز بايــد از اوضــح ضرور
ــد  ــوازم آن باشــد، باي ــا ل ــا ســایر معــارف از احــکام فطــرت ي گــر توحیــد ي ا
 

َ
ــاِس ال لّنَ ْکَثــَر ٱ

َ
ِکــّنَ أ

َٰ
يــات باشــد؛ َول از اجــالى بدیهیــات و اظهــر ضرور

ُمــوَن.
َ
َيْعل

اشاره اجمالیه به احکام فطريات
بــر اصــل وجــود  الهــی يکــی فطــرت  از فطرت هــای  کــه  بايــد دانســت 
مبــداء، تعالــی و تقــدس، اســت و ديگــر فطــرت بــر توحیــد اســت و ديگــر 
فطــرت بــر اســتجماع آن ذات مقــدس اســت جمیــع کمــاالت را و ديگــر 
بــر یــوم معــاد و روز رســتخیز اســت و ديگــر فطــرت بــر نبــوت اســت و 
ئکــه و روحانییــن و انــزال کتــب و اعــالم طــرق  ديگــر فطــرت بــر وجــود مال
هدايــت اســت کــه بعضــی از این هــا کــه ذکــر شــد از احــکام فطــرت و 
ــوازم فطــرت اســت؛ و مــا اشــاره بــه بعضــی از آن هــا کــه  برخــی ديگــر از ل
بــا حديــث شــريف مناســب اســت می نماییــم و از حق تعالــی توفیــق 

می طلبیــم.
مقامات فطرت: 

مقام اول: اصل وجود مبدأ متعال جل و عال از فطريات است.
کــه يکــی از  گــردد و آن ایــن اســت  آن بــا تنبــه بــه يــک مقدمــه معلــوم 
کــه جمیــع سلســله بنــی النســان مخمــر بــر آن هســتند  فطرت هایــی 
کــه برخــالف آن باشــد و  و يــک نفــر در تمــام عايلــۀ بشــر پیــدا نشــود 
هیچ يــک از عــادات و اخــالق و مذاهــب و مســالک و غیــر آن، آن را 
ــه کمــال اســت  ــر ندهــد و در آن خلــل وارد نیــاورد، فطــرت عشــق ب تغیی
گــر در تمــام دوره هــای زندگانــی بشــر قــدم زنــی و هــر يــک از افــراد  کــه ا
هــر يــک از طوايــف و ملــل را اســتنطاق کنــی، ایــن عشــق و محبــت را 
کمــال می بینــی؛ بلکــه در  در خمیــرۀ او می يابــی و قلــب او را متوجــه 
کــه  تمــام حــرکات و ســکنات و زحمــات و جديت هــای طاقت فرســا 
هــر يــک از افــراد ایــن نــوع در هــر رشــته ای واردنــد و مشــغول اند، عشــق بــه 

گرچــه در تشــخیص کمــال و آنکــه کمــال  کمــال آن هــا را بــه آن واداشــته؛ ا
در چیســت و محبــوب و معشــوق در کجاســت، مــردم کمــال اختــالف 

رادارنــد. 
هــر يــک معشــوق خــود را در چیــزی يافتــه و گمــان کــرده و کعبــه آمــال 
کــرده و متوجــه بــه آن شــده از دل وجــان آن را  خــود را در چیــزی توهــم 

خواهــان اســت.
 اهــل دنیــا و زخــارف آن کمــال را در دارایــی آن گمــان کردنــد و معشــوق 
خــود را در آن يافتنــد، از جــان ودل درراه تحصیــل آن خدمــت عاشــقانه 
کننــد و هــر يــک در هــر رشــته هســتند و حــب بــه هــر چــه دارنــد؛ چــون آن 

را کمــال داننــد بــدان متوجه انــد. 
و همین طــور اهــل علــوم و صنايــع هــر يــک بــه ســعۀ ِدمــاغ خــود چیــزی را 
 ، کمــال داننــد و معشــوق خــود را آن پندارنــد و اهــل آخــرت و ذکــر و فکــر

غیــر آن را.
يقــه و رشــته ای کــه داخــل  و بالجملــه ، حــال تمــام سلســله بشــر در هــر طر
کامل تــر از آن  آنــد بــه هــر مرتبــه ای از آن کــه رســند، اشــتیاق آن هــا بــه 

متعلــق گــردد و آتــش شــوق آن هــا فروننشــیند و روزافــزون گــردد. 
پــس ایــن نــوِر فطــرت، مــا را هدايــت کــرد بــه اينکــه تمــام قلــوب سلســله 
يقــا تــا اهــل ممالــک متمدنــه عالــم  ، از قــاره نشــینان اقصــی بــالد آفر بشــر
گرفتــه تــا اهــل ملــل و نحــل، بالفطــره شــطر  و از طبیعییــن و مادییــن 
قلوبشــان متوجــه بــه کمالــی اســت کــه نقصــی نــدارد و عاشــق جمــال 
کــه جهــل در او نباشــد و  کــه عیــب نــدارد و علمــی  و کمالــی هســتند 
قــدرت و ســلطنتی کــه عجــز همــراه آن نباشــد، حیاتــی کــه مــوت نداشــته 

باشــد و باالخــره کمــال مطلــق معشــوق همــه اســت. 
کمــال مطلــق و جمــال مطلــق داشــته باشــد، جــز ذات  کــه  موجــودی 

يــد؟ مقــدس، مبــداء عالــم جلــت عظمتــه ســراغ دار
محبــوب  آن  جــز  باشــد  بی نقــص  کــه  االطــالق  علــی  جمیــل  آيــا  و   
ــان  مطلــق هســت؟ ای سرگشــتگان وادی حیــرت وادی گمشــدگاِن بیاب
ضاللــت، نــه، بلکــه ای پروانه هــای شــمِع جمــاِل جمیــِل مطلــق و ای 
ی بــه کتــاب فطــرت رجــوع  عاشــقان محبــوِب بی عیــب بــی زوال، قــدر
کنیــد و صحیفــه کتــاب ذات خــود را ورق زنیــد و ببینیــد بــا قلــم قــدرت 
ِت  َوٰ ــَمٰ لّسَ ــِذى َفَطَر ٱ

َّ
ْهــُت َوْجِهــَی ِلل فطــرت اللهــی در آن مرقــوم اســت: »َوّجَ

يــد و مــژده دهیــد و ســرور کنیــد  ْرَض«. هــان، از خــواب غفلــت برخیز
َ ْ
ل َوٱ

يــد کــه نقصــی نــدارد؛  يــد کــه زوال نــدارد؛ معشــوقی دار کــه محبوبــی دار
ُنــوُر  نــوِر طلعتــش »اهلُل  کــه  يــد  ی دار يــد بی عیــب؛ منظــور مطلوبــی دار

ْرِض« اســت.
َ ْ
ــمَوِات َو ال الَسّ

پــس ایــن عشــق فعلــی شــما معشــوق فعلــی خواهــد؛ و نتوانــد ایــن موهــوم 
و متخیــل باشــد؛ زیــرا کــه هــر موهــوْم ناقــص اســت و فطــرت متوجــه بــه 

کامــل اســت. پــس، عاشــق فعلــی و عشــق فعلــی بــی معشــوق نشــود و 
جــز ذاتــی کامــل، معشــوقی نیســت کــه متوجــه الیــه فطــرت باشــد. پــس، 
الزمــۀ عشــق بــه کامــل مطلــق وجــود کامــل مطلــق اســت و پیشــتر معلــوم 
شــد کــه احــکام فطــرت و لــوازم آن از جمیــع بدیهیــات واضح تــر و 

روشــن تر اســت.
او  صفــات  ديگــر  و  حــق  توحیــد  آنکــه  بیــان  در  دوم:  مقــام 

اســت.  فطــری 
آن نیــز بــه توجــه بــه آنچــه در مقــام اول ذکــر شــد معلــوم 
گــردد؛ ولــی مــا اينجــا به بیان ديگــر اثبــات آن کنیــم. بــدان 
ْیَهــا، فطــرِت تنفــرِ از 

َ
ــاَس َعل کــه از فطرت هایــی کــه َفَطــَر الَنّ

ــر اســت، چــون در  نقــص اســت و انســان از هــر چــه متنف
او نقصانــی و عیبــی يافتــه اســت از آن متنفــر اســت. پــس، 
عیــب و نقــص موردتنفــر فطــرت اســت؛ چنانچــه کمــاِل 
مطلــق مــورد تعلــق آن اســت. پــس، متوجــه الیــه فطــرت بايــد 
واحــِد واحــد باشــد؛ زیــرا کــه هــر کثیــر و مرکبــی ناقــص اســت 
و کثــرت بــی محدوديــت نشــود و آنچــه ناقــص اســت، موردتنفــر 
فطــرت اســت. پــس، از ایــن دو فطــرت کــه فطــرِت تعلــِق بــه کمــال و 
ــتجماع  ــه اس ــد. بلک ــت ش ــز ثاب ــد نی ــت، توحی ــص اس ــرِ از نق ــرِت تنف فط
ــودن ذات مقــدس از جمیــع نقايــص  حــق جمیــع کمــاالت را و خالــی ب

نیــز ثابــت گرديــد.
مقام سوم: در بیان آنکه معاد از فطريات است.

آن نیــز چــون دو مقــام ســابق بــا طریق هــای بســیار و فطرت هــای عديــده 
ثابــت شــود؛ ولــی مــا در ایــن مقــام بــه بعضــی از آن هــا اشــاره می نماییــم. 
بــدان کــه يکــی از فطرت هــای الهیــه کــه مفطــور شــده اند جمیــع عايلــۀ 
گــر در  بشــر و سلســلۀ انســان بــر آن، فطــرت عشــق بــه راحــت اســت کــه ا
تمــام دوره هــای تمــدن و توحــش و تدیــن و ســرخوردی ایــن نــوع مراجعــه 
و  و شــريف، صحرایــی  افــراد عالــم و جاهــل، وضیــع  تمــام  از  و  شــود 
ــرای  ــتته ب ــه متش ــه و اهوي ــات مختلف ــن تعلق ــه ای ــود ک ــؤال ش ــهری، س ش
چیســت و این همــه تحمــل مشــاق و زحمــات در دورۀ زندگانــی بــرای 
فطــری  يــح  صر يک زبــان  بــا  الکلمــه  متفــق  همــه  اســت،  مقصــد  چــه 
خــود  راحتــی  بــرای  می خواهیــم  چــه  هــر  همــه  مــا  کــه  دهنــد  جــواب 
، راحتــی مطلــق و  اســت. غايــت مقصــد و نهايــت مــرام و منتهــای آرزو
اســتراحت بــی شــوب به زحمــت و مشــقت اســت. چــون چنیــن راحــِت 
غیــرِ مشــوب به زحمــت و اســتراحِت غیــرِ مختلــط بــه رنــج و نقمــت، 
معشــوق همــه اســت و آن معشــوق گمشــده را هــر کــس در چیــزی گمــان 
کــرده  می کنــد، ازاین جهــت تعلــق بــه هــر چــه در او محبــوب را گمــان 
دنیــا  و جمیــع سرتاســر  ملــک  تمــام عالــم  در  بااينکــه  پیــدا می کنــد؛ 
چنیــن راحتــی مطلــق يافــت نشــود و چنیــن اســتراحت غیــر مشــوبی 
بــا زحمت هــا  ایــن عالــم مختلــط  ممکــن نیســت. تمــام نعمت هــای 
محفــوف  دنیــا  لذت هــای  همــۀ  و  اســت  طاقت فرســا  رنج هــای  و 
المــی اســت کمرشــکن، درد و رنــج و تعــب  گرفتــه، احاطه شــده( بــه آ )فرا
گرفتــه اســت. در تمــام  و حــزن و انــدوه و غصــه، سرتاســر ایــن عالــم را فرا
ی بــا  دوره هــای زندگانــی بشــر يــک نفــر يافــت نشــود کــه رنجــش مســاو
راحتــش باشــد و نعمتــش مقابــل تعــب و نقمتــش باشــد، تــا چــه رســد بــه 
آنکــه راحتــی خالــص و اســتراحت مطلــق داشــته باشــد. پــس، معشــوق 
بنــي النســان در ایــن عالــم يافــت نشــود؛ عشــق فطــرِی جبلــِی فعلــی، 
آن هــم در تمــام سلســله بشــر و عايلــۀ انســان، بــی معشــوق فعلــی موجــود 
ممکــن نیســت. پــس، ناچــار در دار تحقــق و عالــم وجــود، بايــد عالمــی 
باشــد کــه راحتــی او مشــوب نباشــد بــه رنــج و تعــب؛ و اســتراحت مطلــق 
اليــش بــه درد و زحمــت داشــته باشــد و خوشــی خالــص بــی شــوب  بی آ
بــه حــزن و انــدوه در آنجــا میســر باشــد و آن دار نعیــم حــق و عالــم کرامــت 

ذات مقــدس اســت.
پــس، جنــاح عشــق بــه راحــت و عشــق بــه حريــت، دو جناحــی اســت کــه 
به حســب فطــرة اهلل غیــر متبدلــه در انســان وديعــه گذاشته شــده کــه بــا 

آن هــا انســان طیــران کنــد بــه عالــم ملکــوت اعلــی و قــرب الهــی. 
تــا اينجــا معلــوم شــد کــه علــم بــه مبــداء و کمــاالت و وحــدت آن و علــم 

يــات اســت. والحمــداهلل. بــه یــوم معــاد و عالــم آخــرت از فطر
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زراره گويــد: پرســش کــردم از حضــرت صــادق؟ع؟، از فرمــودٔه 
خــدای تعالــی: 

ْیٰهــا«؛ امــام؟ع؟ فرمــود: 
َ
ــاَس َعل ِتــي َفَطــَر َالّنٰ

َّ
»ِفْطــَرَت َاهلِل َال

»خلــق کــرد خــدا همگــی انســان ها را بــر توحیــد«.
كافی ج ۲ / ص ۱۲
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بــا تأســف خبــر درگذشــت فقیــه عالی مقــام 
، حضــرت آيــت اهلل آقــای حــاج  و مرجــع بصیــر
را  گلپايگانــی؟وضر؟  صافــی  لطــف اهلل  شــیخ 

کــردم. يافــت  در
از برجســتگان علمــی و  و  قــم  از اســتوانه های حــوزۀ علمیــه  ايشــان   

عملــی و پــر ســابقه ترین عالــم دينــی در آن حــوزۀ مبــارک بودنــد.
در دوران مرحــوم آيــت اهلل بروجــردی در شــمار برتریــن تالمــذۀ آن اســتاد 
بــزرگ، در زمــان مرحــوم آيــت اهلل ســید محمدرضــا گلپايگانــی همــراه 
و مشــاور علمــی و عملــی ايشــان و در دوران انقــالب، امیــن و مــورد 

اعتمــاد حضــرت امــام خمینــی؟هر؟ بــه شــمار می رفتنــد.
ســال ها در شــورای نگهبــان رکــن اصلــی آن شــورا محســوب می شــدند 
دلســوزانه   ، کشــور و  انقــالب  مســائل  دربــارۀ  همــواره  هــم  پــس ازآن  و 
و  نظــرات  از  را  این جانــب  بارهــا  و  می کردنــد  ورود  مســئوالنه  و 

می ســاختند.  بهره منــد  و  مطلــع  خــود  مشــورت های 
يخــی، پرداختــن بــه مســائل اجتماعــی از  قريحــۀ شــعری، حافظــۀ تار
ديگــر ابعــاد شــخصیت ایــن عالــم کهن ســال و بزرگــوار بــود. رحلــت 

ايشــان بــرای جامعــۀ علمــِی دينــِی کشــور تأســف اســت. 
این جانــب بــه خانــدان مکــّرم و فرزنــدان گرامــی ايشــان و نیــز بــه مراجــع 
معظــم و علمــای اعــالم حــوزۀ علمیــه و مقلــدان و ارادتمنــدان ايشــان 
و  رحمــت  و  می کنــم  عــرض  تســلیت  گلپايــگان  و  قــم  در  به ویــژه 

مغفــرت الهــی را بــرای ايشــان مســألت می نمايــم.

ْیِه َراِجعوَن
َ
ا ِإل

ّ
ِإَن ا هلِلِّ َو

ّ
ِإَن

خبــر بســیار تأســف بار رحلــت عالــم ربانــی، شــیخ 
گلپايگانــی؟ق؟  صافــی  آيت اهلل العظمــی  الفقهــاء 

موجــب نهايــت تأســف و تأثــر گرديــد.
آيت اهلل العظمــی  گردان  شــا برجســته ترین  از  کــه  بــزرگ  مــرد  آن   
بروجــردی؟ق؟ و يکــی از برتریــن فقهــای عصــر مــا بــود آثــار فراوانــی در 
بــا  مبــارزه  و  کالمــی  و  فقهــی  کتــب  ازجملــه  مختلــف  عرصه هــای 
فرقه هــای منحــرف و احــداث و تجديــد بنا هــای مذهبــی همچــون 
ــادگار گذاشــت.  ــه ي مســجد عظیــم امــام حســن عســکری؟ع؟ را از خــود ب
همچــون  اجتماعــی  مختلــف  عرصه هــای  در  ی  و مؤثــر  حضــور 
يــم ســابق و عضويــت در مجلــس خبــرگان قانون اساســی  مبــارزات بــا رژ
يــادی بــرای اســالم و انقــالب بــود.  و شــورای نگهبــان منشــأ بــرکات ز
ضايعــۀ رحلــت ایــن فقیــه دل ســوختۀ حضــرت ولــّی عصــر )ارواحنــا 
نمــوده  عــرض  تســلیت  حضــرت  آن  مقــدس  محضــر  بــه  را  فــداه( 
عمــوم  تقلیــد،  عظــام  مراجــع  و  علمیــه  حوزه هــای  بــه  همچنیــن  و 
شــیعیان و مقلــدان و عالقه منــدان و خصوصــًا بیــت معظــم و فرزنــدان 
ــر او  ــال حش ــد متع ــم و از خداون ــرض می نماي ــلیت ع ــان تس ــرم ايش مک
را بــا اولیــاء مقربینــش خواســتارم و از درگاهــش بــرای بازمانــدگان صبــر 

جمیــل و اجــر جزیــل طلــب می نمايــم.

ْیِه َراِجعوَن
َ
ا ِإل

ّ
ِإَن ا هلِلِّ َو

ّ
ِإَن

اهل بیــت  فقیــه  تأســف بار  رحلــت 
عصمــت و طهــارت؟مهع؟ آيت اهلل العظمــی 
صافــی  لطــف اهلل  شــیخ  حــاج  آقــای 
گلپايگانــی؟وضر؟ را بــه محضــر امــام زمــان 
حضــرت بقیة اهلل االعظــم )ارواحنــا فــداه(، حوزه هــای علمیــه و عمــوم 
شــیعیان و خصوصــًا بیــت معظــم ايشــان تســلیت عــرض می کنیــم. آن 
؟جع؟  فقیــه معظــم کــه ارادت خــاص بــه ســاحت حضــرت ولی عصــر
يــج تعالیــم نورانــی  را در راســتای ترو داشــت، عمــر بابرکــت خويــش 
و  افــکار  بــا  مبــارزۀ  و  اهل بیــت؟مهع؟  مکتــب  آموزه هــای  و  اســالم 
گذرانــد و باتربیــت فضــال و تألیفــات ارزنــده و  جريان هــای انحرافــی 
خدمــات اجتماعــی، حســنات فــراوان از خويــش بــه يــادگار گذاشــت. 
و  محققــان  و  علمیــه  حوزه هــای  بــه  عالی قــدر  مرجــع  آن  خدمــات 
مبلغــان مذهــب شــیعه فراموش نشــدنی اســت. خداونــد متعــال روح 

گردانــد. آن فقیــه پارســا را بــا انبیــا و اولیــای الهــی محشــور 

ئکــة  قــال اهلل تعالــی: »الذیــن تتوفاهــم المال
ادخلــوا  علیکــم  ســالم  يقولــون  طیبیــن 
شــیخ  پارســا،  عالــم  الجنة«.ارتحــال 
حضــرت  تشــیع  جهــان  عالی قــدر  مرجــع  المجتهدیــن،  و  الفقهــاء 
کــه عمــر  گلپايگانــی  آيت اهلل العظمــی حــاج شــیخ لطــف اهلل صافــی 
ــن  ــی دی ــت از مبان ــی و حماي ــارف دين ــج مع ي ــود را درراه ترو ــريف خ ش
ی نســبت به  مبین اســالم و تبیین احکام شــرعی و نصیحت و دلســوز
گردان  مســئولین نظــام ســپری نمودنــد موجــب تأثــر گرديــد. تربیــت شــا
و  يــت  و مهدو واليــت  از  کتــب مفیــد در حمايــت  تألیــف  و  فاضــل 
اجتهــاد فقهــی و نصايــح دلســوزانه و هدايــت مســلمین و عضويــت در 
شــورای نگهبــان و مجلــس خبــرگان رهبــری ذخیــره ای بــرای ايشــان در 
روز قیامــت خواهــد بــود. این جانــب ایــن ضايعــه مولمــه را در درجــه 
؟جع؟ همچنیــن مقــام معظــم  بــه ســاحت مقــدس امــام عصــر اول 
رهبــری و مراجــع عظــام تقلیــد و حوزه هــای علمیــه مخصوصــًا حــوزه 
علمیــه قــم و تمــام شــیعیان و مقلدیــن و ارادتمنــدان ايشــان بالخــص 
گلپايگانــی و آقــازاده ايشــان  بیــت برجســته مرحــوم آيت اهلل العظمــی 
حضــرت حجت االسالم والمســلمین آقــای حــاج شــیخ حســن صافــی 
گلپايگانــی تســلیت گفتــه، علــو درجــات را بــرای ايشــان و اجــر وافــر 

خواســتارم. بازمانــدگان  بــرای 
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صافــی  لطــف اهلل  شــیخ  حــاج  آقــای  آيت اهلل العظمــی  حضــرت  المراجــع  شــیخ  عالی قــدر  فقیــه  ملکوتــی  رحلــت 
اســت.  اســالم  عالــم  در  خســارت بار  ای  ثلمــه  مصــداق  حقیقتــًا  گلپايگانــی؟وضر؟، 

ــت اهلل  ــون آي ــر همچ ــر حاض ــت عص ــه و معرف ــاطین فق ــر اس ــۀ محض ــلف و تربیت يافت ــة الس ــدر بقی ــع عالی ق ــن مرج ای
ــد. بروجــردی، آيــت اهلل گلپايگانــی، حضــرت امــام خمینــی؟ق؟ و الگــوی برجســته حســن اخــالق، فروتنــی، اخــالص و نصــح و شــفقت بودن

يــم اهل بیــت عصمــت و طهــارت؟مهس؟ و ارادت ویــژه بــه ســاحت قدســی حضــرت زهــرا؟اهس؟ و حضــرت ولی عصــر )ارواحنــا   دفــاع غیورانــه از حر
لــه الفــداء( و همراهــی و خیرخواهــی در تمــام مراحــل انقــالب اســالمی و نهضــت امــام خمینــی و در دوران زعامــت رهبــر معظــم انقــالب، ايشــان را 

ــود.  ی اســالمی و مســئوالن آن قــرار داده ب ــرای نظــام مقــدس جمهــور پشــتوانه  و تکیــه گاه معنــوی بزرگــی ب
این جانــب ارتحــال ایــن فقیــه و مرجــع عظیم الشــأن را بــه محضــر مبــارک بقیــة اهلل االعظــم؟جع؟، رهبــر معظــم انقــالب اســالمی و ديگــر مراجــع تقلیــد 
ادام اهلل أظاللهــم و حوزه هــای علمیــه  و بیــت مبــارک و مکــرم ايشــان تســلیت عــرض می کنــم و بــرای کلیــه وابســتگان و دل بســتگان صبــر جمیــل و 

اجــر جزیــل مســألت دارم.
رحمه اهلل رحمة واسعه و حشره مع اولیائه الطاهرین.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: 

ــکافی در  ــرود، ش ــا ب ــی از دنی ــه عالم »هنگامی ک

اســالم ايجــاد شــود کــه هیچ چیــز آن را جبــران 

نکنــد تــا روز قیامــت«.

رهبر معظم انقالب ؟بد؟

آیت اهلل العظمی علوی گرگانی؟ظفح؟آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی؟ظفح؟

گانی تسلیت علماء رد پی رحلت آیت اهلل العظمی لطف اهلل صافی گلپای

آیت اهلل العظمی سیستانی؟ظفح؟ استاد میرهاشم حسینی؟ظفح؟
تولیت حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس؟هر؟ و حوزه علمیه آیت اهلل مجتهدی؟هر؟
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برنامه های هفته

ــم تعظیمــًا. می فرمايد:  ــم ُيعّظِ
ّ

ــب ترجیبــًا، عَظ ــب ُیرِجّ مــاه رجــب در پیــش اســت. »الترجیــب بمعنــی التعظیــم«. رَجّ
در ایــن مــاه، دعــا مســتجاب اســت؛ خصوصــًا علیــه ظالمــان؛ »و لهــذا کان فــي الجاهلیــة اهــل الجاهلیــة یؤخــرون 

علــی مــن ظلمهــم فیدعــون علیهــم فــي رجــب فالیــرد«. 
و بــرای همیــن در زمــان جاهلیــت، مــردم نفریــن علیــه کســانی کــه بــه آن هــا ظلــم کــرده بودنــد را تــا مــاه رجــب بــه 
گــر کســی بــه اهــل جاهلیــت بــدی می کــرد، می گفتنــد:  تأخیــر می انداختنــد؛ چــون اعتقــاد داشــتند کــه دعــای آن هــا از درگاه پــروردگار رد نمی شــود. ا
گــر مــاه رجــب بیايــد، کلکــت را می کنیــم. این قــدر بــه مــاه رجــب معتقــد بودنــد. پــس شــما هــم بايــد خودتــان را بــرای مــاه  دعــا کــن مــاه رجــب نیايــد! ا

رجــب مهیــا بکنیــد.
ــدی و  ــد عب ــهری و العب ــهر ش ــد: »الش ــروردگار می فرماي ــب پ ــاه رج ــارۀ م ــب و ... درب ــاه رج ــه، م ــۀ ذی حج ــاًل ده ــی دارد. مث ــک خصوصیت ــی ي هرزمان

الرحمــه رحمتــی«؛ يعنــی »مــاه، مــاه مــن اســت و بنــده، بنــدۀ مــن و رحمــت هــم رحمــت مــن اســت«.
مــاه رجــب »شــهراهلل االصــب« اســت. يعنــی در ایــن مــاه آن قــدر پــروردگار بــر بنــدگان خويــش رحمــت می ریــزد کــه قابل تصــور نمی باشــد. »و يعطیهــم 

اهلل مــن الکرامــات و المثوبــات«.
»الترجیــب بمعنــی التأهــب واالســتعداد«. از امیرمؤمنیــن؟ع؟ ســؤال شــد: معنــای اســتعداد چیســت؟ »مــا االســتعداد يــا امیرالمومنیــن؟ع؟؟«. 
حضــرت فرمــود: اســتعداد آن اســت کــه انســان الاقــل، تــارک محرمــات و فاعــل واجبــات بــوده و متخلــق بــه محاســن اخــالق باشــد. ایــن بیــان امــام؟ع؟ 

اســت.
گــر در مــاه رجــب اعمــال حــرام  مرحــوم میــرزا آقــا ملکــی تبریــزی کــه هــم مجتهــد در علــم اخــالق بــوده اســت، هــم مجتهــد در تفريعــات، می فرماينــد: ا

از کســی ســر بزنــد؛ ممکــن اســت بــه ســوء خاتمــه مبتــال بشــود.
ببیــن داداش جــون! مــن کــه نمــاز اول وقــت می خوانــم، همــه اش دلــم می خواهــد کــه احاديــث راجــع بــه نمــاز اول وقــت را بشــنوم و موقعیــت عملــم 
را درک کنــم، خــودم را درک کنــم. حــال کــه مــاه رجــب می گــذرد، داداش جــون! و ایــن مــاه، مــاه خداســت، »شــهراهلل« اســت و شــما در ایــن مــاه مــورد 
رحمــت هســتید، »شــهراهلل اصــب« اســت، »شــهر اهلل اصــم« اســت، »الترجیــب بمعنــی التأهــب و االســتعداد«، بايــد در ایــن مــاه بــرای ماه هــای ديگــر 

مهیــا شــويم.
يســمان چنــگ بزنــد؛  پــروردگار می فرمايــد: مــن مــاه رجــب را »حبــل« بیــن خــود و بندگانــم قــراردادم. »فمــن اعتصــم بــه وصــل الــی«. هــر کــس بــه ایــن ر
يســمان ها  يختــه اســت. هــر چــه نــگاه کــردم، ديــدم کــه انتهــای ایــن ر يســمان هایی از آســمان آو بــه مــن برســد. يک شــب بنــده در خــواب ديــدم کــه ر
يدنــد کــه این هــا را  يســمان ها زنــده هســتند. يــک عــده می دو  ایــن ر

َ
ّن

َ
ی اســت کــه کأ يســمان ها آویــزان اســت؛ امــا يک طــور ديــده نمی شــود! همــۀ ر

يســمان ها چنــگ بزننــد، امــا  يســمان ها جابجــا می شــدند و بــه ســمت ديگــر حرکــت می کردنــد. اشــخاصی می رفتنــد تــا بــه ایــن ر بگیرنــد؛ امــا ایــن ر
يســمان ها خودشــان را در دســترس آن هــا قــرار می دادنــد. ایــن معنايــش ایــن اســت  موفــق نمی شــدند؛ امــا بعضــی ديگــر وقتــی چنــگ می زدنــد، ایــن ر
کــه بعضی هــا اهلیــت ندارنــد. »و اشــدد يديــک بحبــل اهلل معتصمیــن فانــه الرکــن«. امــا کســانی کــه اهلیــت دارنــد، زبانشــان تحــت کنتــرل اســت، 

گوششــان تحــت کنتــرل اســت، چشمشــان تحــت کنتــرل اســت داداش جــون!
ــدا  ــه ســحر ن ــا ب ، داداش جــون! مــاه رجــب اســت. از ســر شــب ت آن قــدر در آن آرامــگاه ابــدی بخوابــی کــه اســتخوانت بپوســد. حــاال مغتنــم بشــمار

می دهنــد: »ایهــا القانتــون قومــوا« بیــدار شــويد. »ایهــا المســتغفرون قومــوا«. بیــدار شــويد.
چــه خــوب اســت کــه مــا در ایــن مــاه، خــود خــدا را از خــدا درخواســت بکنیــم؛ امــا ایــن در صورتــی اســت کــه شــما رفــع موانــع بفرماییــد. پــس موقعیــت 
يد. هرکســی کــه مانــع ســیر شماســت، رهايــش کنیــد، آقاجــان! هرکســی کــه مانــع  شــما در مــاه رجــب معلــوم شــد و ایــن موقعیــت را بايــد مغتنــم بشــمار

ســیر تکامــل عملــی شماســت، او را رهــا کنیــد. هــر چیــزی کــه مانــع ســیر عملــی شماســت، او را رهــا کنیــد، آقــا!
موانع تا نگردانی ز خود دور

درون خانۀ دل نايدت نور

آیت اهلل حق شناس ؟هر؟

حدیث ملک داعی:

اِعــي َفــِإَذا َدَخــَل َشــْهُر َرَجــٍب  لّدَ
َ
ــُه ا

َ
 ل

ُ
 ُیَقــال

ً
ــكا

َ
ــاِبَعِة َمل لّسَ

َ
ــَماِء ا لّسَ

َ
ــی َنَصــَب فِــي ا

َ
ــَه َتَعال لّلَ

َ
: ِإّنَ ا

َ
ــُه َقــال

َ
ّن

َ
؟لص؟ أ ِبــّيِ لّنَ

َ
َعــِن  ا

َنــا َجِليــُس َمــْن 
َ
ــی أ

َ
ــُه َتَعال لّلَ

َ
 ا

ُ
اِئِعيــَن َو َیُقــول اِکِریــَن ُطوبـَـی ِللّطَ

َ
َبــاِح ُطوبـَـی ِللّذ لّصَ

َ
ــی ا

َ
ــٍة ِمْنــُه ِإل

َ
ْیل

َ
ــُك ُکّلَ ل

َ
َمل

ْ
ل

َ
ــَك ا ُیَنــاِدي َذِل

ْحَمــُة َرْحَمِتــي َفَمــْن َدَعانِــي فِــي  لّرَ
َ
َعْبــُد َعْبــِدي َو ا

ْ
ل

َ
ــْهُر َشــْهِري َو ا

َ
لّش

َ
َطاَعِنــي َو َغاِفــُر َمــِن ِاْســَتْغَفَرنِي ا

َ
َســِني َو ُمِطیــُع َمــْن أ

َ
َجال

ــِن  ــاِدي َفَم ــَن ِعَب ــي َو َبْي ــلًا َبْيِن ــْهَر َحْب
َ

لّش
َ
ــَذا ا ــُت َه

ْ
ــُه َو َجَعل ــَتْهَدانِي َهَدْیُت ــِن ِاْس ــُه َو َم ْعَطْیُت

َ
ِني أ

َ
ل

َ
ــأ ــْن َس ــُه َو َم َجْبُت

َ
ــْهِر أ

َ
لّش

َ
ــَذا ا َه

. ــّيَ
َ
ــِه َوَصــَل ِإل ِاْعَتَصــَم ِب

؟لص؟ روايت شــده اســت: همانــا خداونــد تعالــی در آســمان هفتــم فرشــته ای را گماشــته اســت كــه داعــی ناميــده می شــود. پــس هنگامی كــه مــاه رجــب داخــل  از پیامبــر

كــران، خوشــا بــه حــال اطاعت كننــدگان؛ و خداونــد تعالــی می فرمايــد: مــن هم نشــين كســی  شــود، آن فرشــته هــر شــب تــا صبــح نــدا می دهــد كــه خوشــا بــه حــال ذا

هســتم كــه بــا مــن بنشــيند و مطيــع آنــم كــه اطاعتــم كنــد و آمرزنــدٔه كســی هســتم كــه از مــن طلــب بخشــش كنــد. مــاه، مــاِه مــن اســت و بنــده، بنــدٔه مــن و مهربانــی و 

رحمــت هــم از آِن مــن اســت؛ پــس هــر كــس بخوانــد مــرا در ايــن مــاه، اجابتــش كنــم و كســی كــه بخواهــد از مــن، عطايــش كنــم و هــر كــس از مــن هدايــت جويــد، هدايتــش 

يســمانی ميــان خــودم و بندگانــم قــراردادم. هــر كــس بــدان چنــگ زنــد بــه مــن می رســد. می كنــم. ايــن مــاه را ر
بحار النوار ج ۹۵ / ص ۳۷۷

مــاه رجــب اســت، مــاه عبــادت اســت، مــاه 
توســل بــه پــروردگار اســت، مــاه تضــرع اســت؛ 
و در ایــن راه، مــاه تشــبه بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
ــا در  ــم ت ــوی کنی ــان را ق ــدا ارتباطم ــت. باخ اس
میدان هــای زندگــی بتوانیــم بــاارادۀ محکــم، 
بــا قــدم اســتوار و بــا ذهــن روشــن، وارد هــر میدانــی بشــويم. مــاه رجــب، 
بهــار عبــادت و تضــرع و توســل إلــی اهلل اســت. رجــب، مــاه صفــا دادن 
 ، بــه دل و طــراوت بخشــیدن بــه جــان اســت؛ مــاه توســل، خشــوع، ذکــر
ی و پرداختــن بــه زنگارهــای دل و زدودن ســیاهی ها  توبــه، خودســاز
ــب،  ــاه رج ــکاف م ــب، اعت ــاه رج ــای م ــت. دع ــان اس ــا از ج و تلخی ه
بتوانیــم  مــا  اينکــه  بــرای  اســت  وســیله ای  همــه  رجــب،  مــاه  نمــاز 
يکی هــا  تار را صفــا و طراوتــی ببخشــیم؛ ســیاهی ها،  دل وجــان خــود 
يم. ایــن  کنیــم و خودمــان را روشــن ســاز ی هــا را از خــود دور  گرفتار و 
فرصــت بزرگــی اســت بــرای مــا. مــاه رجــب فرصــت خوبــی اســت؛ مــاه 
ــت.  ــتغفار اس ــاه اس ــت، م ــه اس ــاه توج ــت، م ــل اس ــاه توس ــت، م دعاس
کــه مــن از  دائــم هــم بايــد اســتغفارکنیم. هیچ کــس هــم خیــال نکنــد 
ُیَغــاُن 

َ
ــُه ل

َ
اســتغفار مســتغنی ام. پیغمبــر خــدا؟لص؟ می فرمايــد کــه: »ِإّن

ًة.«. بالشــک  ُکّلِ َیــْوٍم َســْبِعیَن َمــّرَ ْســَتْغِفُر َاهلَل ِفــي 
َ َ
ــي ل ِبــي َو ِإّنِ

ْ
ــی َقل

َ
َعل

می کــرد.  اســتغفار  مرتبــه  هفتــاد  ی  روز حداقــل  هــم  ؟لص؟  پیغمبــر
کــه در ایــن تحــرکات  اســتغفار بــرای همــه اســت؛ به خصــوص ماهــا 
مــادی، در ایــن دنیــای مــادی غرقیــم و آلوده ايــم. اســتغفار بخشــی از 
ــت. ــتغفار اس ــاه اس ــرد. م ــن می ب ــد و از بی ــزه می کن کی ــی را پا ــن آلودگ ای
هريــک روز مــاه رجــب، يــک نعمــت خداســت. در هــر ســاعتی از ایــن 
ــد  ــد، می توان گاه باش ــگ و آ ــمند و زرن ــر هوش گ ــان ا ــک انس ــاعات، ي س
چیــزی را بــه دســت بیــاورد کــه در مقابــل آن، همــۀ نعمت هــای دنیــا 
پــوچ اســت؛ يعنــی می توانــد رضــا و لطــف و عنايــت و توجــه الهــی را بــه 
دســت آورد.مــاه رجــب و مــاه شــعبان، مقدمــۀ مــاه رمضــان هــم هســت. 

« اســت. همــۀ این هــا مقدمــۀ »لیلــة القــدر

رهبر معظم انقالب ؟بد؟

دوم دوازدهم


