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فصول:
فصل دربیان فضیلت تفكر

بــدان کــه از بــرای تفكــر فضیلــت بســیار اســت و تفكــر مفتــاح ابــواب 
معــارف و کلیــد خزائــن کمــاالت و علــوم اســت و مقدمــۀ الزمــۀ حتمیــۀ 
ســلوک انســانیت اســت و در قــرآن شــریف و احادیــث کریمــه، تعظیــم 
بلیــغ و تمجیــد کامــل از آن گردیــده و از تــارک آن، تعیيــر و تكذیــب شــده 

اســت.
فرمــود:  کــه  رســاند  صــادق؟ع؟  حضــرت  بــه  ســند  شــریف  کافــی  در   

ُقْدَرِتــِه«. ِفــي  َو  َاهَّلِل  ِفــي  ــرِ 
ُ

َفّك َالّتَ ِإْدَمــاُن  ِعَبــاَدِة 
ْ
َال ْفَضــُل 

َ
»أ

بهتــر  یک شــب  عبــادت  از  را  تفكــر  ســاعت  یــک  دیگــر  حدیــث  در   
از  ســاعت  یــک  تفكــر  کــه  اســت  نبــوی؟لص؟  حدیــث  در  و  دانســت 
کــه تفكــر  عبــادت یــک ســال بهتــر اســت و در حدیــث دیگــر اســت 
یــک ســاعت بهتــر اســت از عبــادت شــصت ســال و در حدیــث دیگــر 
هفتادســال و از بعضــی علمــای فقــه و حدیــث، هــزار ســال هــم حدیــث 

شــده اســت.
 درهرصــورت، از بــرای آن درجــات و مراتبــی اســت و از بــرای هــر مرتبــه ای 

یــم. نتیجــه بــا نتایجــی اســت کــه مــا بــه ذکــر بعضــی از آن می پرداز
 ]تفكر در حق و برهان صدیقین[

ــۀ آن،  ــت و نتیج ــاالت اوس ــات و کم ــماء و صف ــق و اس ــر در ح اول تفك
علــم بــه وجــود حــق و انــواع تجلیــات اســت و از آن، علــم بــه اعیــان و 
مظاهــر رخ دهــد و ایــن افضــل مراتــب فكــر و اعلــی مرتبــه علــوم و اتقــن 
یــرا کــه ازنظــر بــه ذاِت علــت و تفكــر در ســبب  مراتــب برهــان اســت؛ ز
نقشــۀ  ایــن  و  پيــدا شــود  و معلــوالت  و مســببات  او  بــه  مطلــْق، علــم 
تجلیــات قلــوب صدیقیــن اســت و ازاین جهــت آن را برهــان صدیقیــن 
گوینــد؛ زیــرا کــه صدیقیــن از مشــاهدۀ ذاْت، شــهوِد اســماء و صفــات 

کننــد و در آیينــۀ اســماء، اعیــان و مظاهــر را شــهود نماینــد.
فصل در بیان تفكر ممنوع و مرغوب در ذات حق:

ــات،  ــماء و صف ــر در ذات و اس ــم تفك ــا گفتی ــه م ــه اینك ــت ک ــد دانس بای
اســت  ممنــوع  ذات  در  تفكــر  کــه  کنــد  گمــان  جاهــل  اســت  ممكــن 
در  تفكــر  اســت  ممنــوع  کــه  تفكــر  آن  کــه  ندانــد  و  روایــات  به حســب 
ــتفاده  ــریفه اس ــات ش ــه از روای ــت؛ چنانچ ــت آن اس ــاه ذات و کیفی کتن ا
می شــود و گاهــی نیــز غیــر اهــل را منــع کردنــد ازنظــر بــه بعضــی معــارف 

کــه مقدمــات دقیقــه داشــته.
 چنانچه حكما نیز در هر دو مقام موافق اند.

فصل در تفكر در مصنوع
، فكــرت در لطایــف صنعــت و اتقــان آن  یكــی دیگــر از درجــات تفكــر
ی کــه در طاقــت بشــر اســت و نتیجــۀ  و دقایــق خلقــت اســت؛ به قــدر
آن علــم بــه مبــداء کامــل و صانــع حكیــم اســت و ایــن عكــس برهــان 
آن مقــام، حق تعالــی عــّزَ  برهــان در  کــه مبــداء  یــرا  ز صدیقیــن اســت؛ 
اســمه اســت و از آن، علــم بــه تجلیــات و مظاهــر و آیــات حاصــل شــود و 
در ایــن مقــام مبــداء برهــان مخلوقــات اســت و از آن هــا، علــم بــه مبــداء 
و صانــع حاصــل شــود و ایــن برهــان بــرای عامــه اســت و آن هــا را حظــی 
ی انــكار نماینــد کــه نظــر  از برهــان صدیقیــن نیســت و لهــذا شــاید بســیار
در حــق مبــداء، علــم بــه خــود او شــود و علــم بــه مبــداء موجــب شــود علــم 

بــه مخلــوق را. 
بالجملــه، تفكــر در لطایــف و دقایــق صنعــت و اتقــان نظــام خلقــت 
از علــوم نافعــه و از فضایــل اعمــال قلبیــه و افضــل از جمیــع عبــادات 
اســت؛ زیــرا کــه نتیجــۀ آن، اشــرف نتایــج اســت. گرچــه جمیــع عبــادات 
نتیجــۀ اصلــی و ســّر واقعــی آن هــا حصــول معــارف اســت، ولــی کشــف 

ایــن ســّر و حصــول ایــن نتیجــه بــرای ماهــا نشــود و از بــرای آن اهلــی 
ــت. ــاهداتی اس ــا مش ــاهده ی ــذر مش ــا ب ــرای آن ه ــی ب ــر عبادت ــه ه ــت ک اس
 درهرصــورت، اطــاع بــر لطایــف صنعــت و اســرار خلقــت، بــه حقیقــت 
ی پایــه آن دقیــق و محكــم  کنــون بــرای بشــر میســر نگردیــده و به طــور تا
کــه در هــر  کمــال اســت  ی اســلوب  از رو و  و نظــام آن جمیــل  اســت 
کمــال علمــی کــه در  گــر بشــر با گرچــه حقیــر بــه نظــر آیــد، ا موجــودی، ا
کردنــد دقیــق شــوند، بــه هــزار یــک از آن اطــاع پيــدا  قرن هــا حاصــل 
نكننــد؛ تــا چــه رســد بــه آنكــه نظــام کلــی جملــی را در تحــت نظــر درآورنــد 
ــق آن  ــف و دقای ــه لطای ــی ب ــود، پ ــۀ خ ــۀ ناقص ــكار جزئی ــا اف ــد ب و بخواهن

برنــد.
فصل در تفكر در احوال نفس

کــه از آن نتایــج  ، فكــر در احــوال نفــس اســت  یكــی از درجــات تفكــر
کنــون نظــر بــه دو نتیجــه  بســیار و معــارف بی شــمار حاصــل شــود و مــا ا
یــم: یكــی علــم بــه یــوم معــاد و دیگــر علــم بــه بعث رســل و انــزال کتب،  دار
یعنــی، نبــوت عامــه و شــرایع حقــه. یكــی از حــاالت نفــس، حــال تجــرد 
کمتــر مســئله ای از مســائل حكیمــه  کــه حكمــاء شــامخین  آن اســت 
کنــون  را به مثابــه آن اهمیــت داده و مبرهــن و واضــح نموده انــد و مــا ا
درصــدد اثبــات تجــدد آن بــه وجــه تفصیلــی نیســتیم؛ ازاین جهــت بــه 
کتفــا می نمایيــم و بــه ذکــر  بعضــی ادلــه کــه مبــادی آن کــم مؤونــه اســت، ا

یــم. مقصــد می پرداز
1. ]برهان بر تجرد )غیر جسمانی بودن( نفس[ 

پــس، گویيــم کــه به اتفــاق اطبــاء و علمــا معرفــة األعضــاء و حكــم تجربــه، 
محــل  و  کات  ادرا مرکــز  کــه  الِدمــاغ  اّم  از  انســان،  بــدن  اجــزاء  تمــام 
ــا آخریــن اجــزاء کثیفــه صلبــه بــدن، از ســن  ظهــور قــوای نفــس اســت، ت
نقصــان  و  انحطــاط  بــه  رو  بعــد  بــه  سی ســالگی  یــا  پنج ســالگی  سی و
گــذارد و بــه افــق ضعــف و سســتی نزدیــک شــود و مــا خــود نیــز تجربــه 

کردیــم کــه ضعــف و سســتی در تمــام قــوا نمایــان شــود.
 ولــی در همیــن موقــع، یعنــی از ســن ســی و چهــل بــه بعــد، قــوای روحانیــه 

کات عقلیــه، کامل تــر اســت و رو بــه ترقــی و اشــتداد اســت. و ادرا
کیــۀ عقلیــه، جســمانی نیســت؛   از ایــن نتیجــه، حاصــل آیــد کــه قــوای ادرا
گــر جســمانی بــودی، چــون ســایر قــوای جســمانی رو بــه ضعــف  چــه ا
یــه و حصــول  گذاشــتی و نتــوان توهــم کــرد کــه از کثــرت اعمــال قــوای فكر
کــه تمــام قــوای جســمانیه بــا  گردیــده؛ زیــرا  تجربــۀ قــوای عقلیــه قــوی 
ــه رو  ــه انحــال و زوال رود؛ ن ــه کار انداختــن آن رو ب کثــرت اعمــال آن و ب
بــه قــوت و کمــال  و ایــن خــود دلیــل بــر ایــن اســت کــه قــوای عقلیــۀ جســم 

و جســمانی نیســت.
2. ]اثبات معاد از طریق تجرد و جاودانگی نفس[

ــار و افعــال  ــا همــه اجســام در خــواص و آث پــس، معلــوم شــد کــه نفــس ب
مضــاد اســت؛ پــس، آن مجــرد اســت و از ســنخ اجســام و جســمانیات 

نیســت و مجــردات تفاســد پيــدا نمی کننــد.
 چنانچــه در محــل خــود مبرهــن اســت؛ زیــرا کــه فســاد، بــی مــادۀ قابلــه 
نشــود و مجــرد مــادۀ قابلــه نــدارد؛ زیــرا کــه آن از لــوازم اجســام اســت، پــس 

تفاســد بــر او جایــز نیســت.
پــس، از این هــا نتیجــه حاصــل شــد کــه نفــس بــه خــراب بــدن و مفارقــت 
از آن فاســد و خــراب نشــود؛ بلكــه باقــی در عالــم دیگــری اســت و فنــا 
بــرای آن نیســت و ایــن معــاد روحانــی اســت از بــرای نفــوس و ارواح کــه 
قبــل از قیامــت بــرای آن هــا حاصــل اســت؛ تــا آنكــه اراده حــق تعلــق گیــرد 
کنــون در مقــام اثبــات مطلــق معــاد هســتیم  بــه عــود آن هــا بــه ابــدان و مــا ا

در مقابــل منكــرِ مطلــق و از ایــن مقدمــات به وضــوح پيوســت.

3. ]اثبات نبوت عامه از طریق نظام احسن اتم[
بایــد دانســت کــه از بــرای نفــوس صحــت و مــرض و صــاح و فســاد و 
ســعادت و شــقاوتی اســت کــه پــی بــردن بــه طــرق آن و دقایــق مصالــح و 
ــرای احــدی جــز ذات مقــدس حــق ممكــن نیســت؛ ناچــار  مفاســد آن ب
در نظــام اتــم کــه احســن نظــام اســت و قبــل از ایــن معلــوم شــد کــه منظــم 
آن حكیــم علــی االطــاق اســت و واقــف بــر همــه امــور اســت، تعلیــم 
طــرق ســعادت و شــقاوت و هدایــت راه صــاح و فســاد و اعــام طــرق 

عــاج نفــوس ممتنــع اســت اهمــال شــود؛
 زیــرا کــه در اهمــال آن یــا نقــص در علــم الزم آیــد یــا نقــص در قــدرت یــا 
بخــل و ظلــم بی جهــت؛ پــس حق تعالــی کســی را مبعــوث خواهــد کــرد 
کــه طــرق ســعادت و شــقاوت را بــه بشــر بفهمانــد و مــردم را بــه صــاح 

ــد. گاه نمای ــود، آ خ
کامل بودن شریعت اسام[  [ .4

ــه طریــق اســتطراد، یــک مطلبــی را  چــون کام منتهــی شــد بدیــن جــا، ب
بیــان می کنیــم کــه آن را هــم بــه نظــر نویســنده از بدیهیــات بایــد محســوب 

داشــت.
ی کــه شــریعتی   و آن ایــن اســت کــه پس ازآنكــه می دانیــم بــا علــم ضــرور
از جانــب حق تعالــی در بیــن بشــر بایــد باشــد و رجــوع نمایيــم بــه شــرایع 

معمولــه در بیــن بشــر کــه عمــدۀ آن هــا ســه شــریعت اســت:
ی و دیگــر شــریعت اســام،   یكــی شــریعت یهــود و دیگــر شــریعت نصــار
می بینیــم بالضــروره کــه شــریعت اســام در ســه مقــام کــه اســاس شــرایع 
و مــدار تشــریع بــر آن اســت کــه یكــی راجــع بــه عقایــد حقــه و معــارف 
ئكــه و  یــه حــق و معــاد و کیفیــت آن و علــم بــه ما الهیــه و توصیــف و تنز
یــه انبیــا؟مهع؟ کــه عمــدۀ واصــل شــرایع اســت و دیگــر راجــع  توصیــف و تنز
ــه  بــه خصــال حمیــده و اصــاح نفــس و اخــاق فاضلــه و ســوم راجــع ب
اعمــال قالبیــه فردیــه و اجتماعیــه سیاســی و مدنیــه و غیــر آن کامل تــر 

از دیگــران اســت.
ی شب فصل، در فضیلت بیدار

کــه  شــریف  حدیــث  از  دیگــر  فقــره  دو  بیــان  مــا  ذمــۀ  بــر  مانــد  باقــی 
: یــد ما می فر

َك. ّبَ ِق َاهَّلَل َر
َ
ْیِل َجْنَبَك؛ َو ِاّت

َّ
 َجاِف َعِن َالل

اعمــال  قریــن  مبــارک  کام  ایــن  در  امیرالمؤمنیــن؟س؟  مولــی  جنــاب   
ی شــب و تجافــی از  ، بیــدار قلبیــه و تفكــرات منبهــه و تقــوای پــرروردگار
فــراش را بــرای عبــادت قــرار داده اســت و ایــن دلیــل بــر کمــال فضیلــت 

و اهمیــت آن اســت.
 چنانچــه در احادیــث شــریفه از ایــن عمــل شــریف خیلــی تمجیــد شــده 
و ســیرۀ ائمــۀ هــدی و مشــایخ عظــام و علمــاِء اعــام، بــر مواظبــت بــر آن 
ی در آخــر شــب را بــا قطع نظــر از عبــادت اهمیــت  بــوده؛ بلكــه بیــدار

می دادنــد.
کــه اعظــم کتــب امامیــه و مــدار مذهــب و  کتــاب وســائل الشــیعه   در 
مرجــع علمــا و فقهــا اســت، ۴۱ حدیــث در فضــل آن و چندیــن حدیــث 
بــر کراهــت تــرک آن ذکــر فرمــوده و بــاز حوالــه بــه ســابق و الحــق می فرمایــد 

و البتــه احادیــث در کتــب ادعیــه و غیــره بیش ازحــد احصاســت.
فصل در بیان تقوی

ی است . بدان که تقوی از وقایه به معنی نگهدار
، عبــارت اســت از حفــظ نفــس از مخالفــت   در عــرف و لســان اخبــار
کثیــرًا اســتعمال شــود در  اوامــر و نواهــی حــق و متابعــت رضــای او و 
ی کامــل نفــس از وقــوع در محظــورات بــه تــرک  حفــظ بلیــغ و نگاهــدار

مشــتبهات.

حدیث دوازدهم کتاب شرح چهل حدیث امام خمینی؟هر؟
َك«. ّبَ هَّلَل َر

َ
ِق ا

َ
ْيِل َجْنَبَك؛ َو ِاّت

َّ
لل

َ
َبَك؛ َو َجاِف َعِن ا

ْ
ِر َقل

ُ
َفّك ْه ِبالّتَ : »َنّبِ

ُ
ُمْؤِمِنيَن؟ع؟ َيُقول

ْ
ل
َ
ِميُرا

َ
: َكاَن أ

َ
هَّلِل؟ع؟ َقال

َ
ِبي َعْبِد ا

َ
َعْن أ

حضرت صادق؟ع؟ فرمود: بود اميرالمؤمنين ؟ع؟ كه می فرمود: 
ويخودرا؛وبپرهيزخداوند پروردگار خويش را«.

ُ
گاه نما دل خود را به انديشه نمودن؛ و دور كن از شب، َپْهل »آ

کافی ج ۲ ص ۵۴

،بیــداری شــب  تفکر

و تقــوای الهــی
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فصول:
فصل در بیان معانی توکل و درجات آن

بــدان کــه از بــرای تــوکل معانــی متقاربــه ای بــا تعبیــرات مختلفــه نمودنــد 
به حســب مســالک مختلفــه: 

چنانچه صاحب منازل السائرین فرماید:
ِتــِه«؛ یعنــی 

َ
ْعِویــُل َعلــی ِوَکال ــِه إلــی ماِلِكــِه َو الَتّ ِ

ّ
ُکل ْمــرِ 

َ
ــُة األ

َ
ِکل ُل 

ُ
ــَوّک  »الَتّ

گــذار نمــودن تمــام امــور اســت بــه صاحــب آن و اعتمــاد نمــودن  »تــوکل وا
ــد: ــا فرمودن ــض عرف «؛ و بع ــت او ــر وکال ــت ب اس

ــِة«؛ یعنــی  ُبوِبّیَ ــِب ِبالُرّ
ْ
َقل

ْ
ــُق ال

ُّ
ــِة َو َتَعل ُعُبوِدَیّ

ْ
َبــَدِن ِفــي ال

ْ
ُل َطــْرُح ال

ُ
ــَوّک  »الَتّ

بــه  اســت  قلــب  تعلــق  و  بندگــی  در  اســت  بــدن  انداختــِن  »تــوکل، 
رندگــی«؛  پرو

یعنــی صــرف قــوای بــدن را درراه اطاعــت حــق و تصــرف ننمــودن در امــور 
 . گــذار نمــودن آن هــا را بــه پــروردگار و وا

و بعضی گفته اند:
وِقیــَن«؛ 

ُ
َمْخل

ْ
ــُه ِمــَن ال

ُ
ُمل

ْ
َعْبــِد ِفــي َجِمیــِع َمــا َیأ

ْ
ــی اهَّلِل اْنِقَطــاُع ال

َ
ُل َعل

ّ
ــَوُک  »الَتّ

از  را  آرزوهــای خــود  تمــام  اســت  بنــده  یــدن  بر بــر خــدا،  »تــوکل  یعنــی 
مخلــوق و پيوســتن به حــق اســت از آن هــا«. بالجملــه، معانــی مذکــوره 
متقــارب در معنــی هســتند و بحــث در مفهــوم لزومــی نــدارد و آنچــه 
گفتنــی اســت آن اســت کــه از بــرای آن درجــات مختلفه اســت به حســب 
اختــاف مقامــات بنــدگان و چــون علــم بــه درجــات تــوکل مبتنــی اســت 
بــر علــم بــه درجــات عبــاد در معرفــت ربوبیــت حــق جــل جالــه، ناچــار 
ــه  ــارف ک ــول مع ــی از اص ــه یك ــدان ک ــس، ب ــم. پ ی ــان آر ــری از آن در می ذک
مقامــات ســالكین بــدون حاصــل نشــود، علــم بــه ربوبیــت و مالكیــت 
حــق اســت و کیفیــت تصــرف ذات مقــدس اســت در امــور و مــا وارد در 
ــر تحقیــق  ــرا کــه مبتنــی اســت ب ایــن بحــث از وجهــۀ علمــی نشــویم؛ زی
ــان  ــدارد و فقــط بی ــا وضــع ایــن اوراق مناســبتی ن ــر و تفویــض و آن ب جب
درجــات مــردم را در معرفــت بــه آن می نمایيــم. پــس، گویيــم کــه مــردم در 

معرفــت ربوبیــت ذات مقــدس بســی مختلــف و متفاوت انــد.
کلیــات جواهــر و   عامــه موحدیــن حق تعالــی را خالــق مبــادی امــور و 
را محــدود می داننــد و احاطــه  او  عناصــر اشــیاء می داننــد و تصــرف 

ربوبیــت را قائــل نیســتند.
 این هــا به حســب لقلقــه لســان گاهــی می گوینــد مقــدر امــور حــق اســت 
و همه چیــز در تحــت تصــرف اوســت و هیــچ موجــودی بــی ارادۀ مقدســۀ 
او موجــود نشــود؛ ولــی صاحــب ایــن مقــام نیســتند؛ نــه علمــًا و نــه ایمانــًا 

و نــه شــهودًا و وجدانــًا.
 ایــن دســته از مــردم کــه مــا خــود نیــز گویــی داخــل آن هــا هســتیم، علــم 
و  ربوبیــت  از  و  ناقــص  توحیدشــان  و  ندارنــد  حق تعالــی  ربوبیــت  بــه 
ســلطنت حــق محجوب انــد بــه اســباب و علــل ظاهــره و دارای مقــام 
کنــون ســخن در آن اســت، نیســتند جــز لفظــًا و ادعائــًا و لهــذا  تــوکل کــه ا
اســباب  بــه  جــز  و  نكننــد  به حــق  اعتمــاد  به هیچ وجــه  دنیــا  امــور  در 
گــر گاهــی در  ظاهــره و مؤثــرات کونیــه بــه چیــز دیگــر متشــبث نشــوند و ا
ی تقلیــد  ضمــن توجهــی به حــق کننــد و از او مقصــدی طلبنــد، یــا از رو
ی در آن تصــور نكننــد و  ی احتیــاط اســت؛ زیــرا کــه ضــرر اســت یــا از رو
ــا  ــوکل در آن ه ــه ای از ت ــال رائح ــن ح ــد؛ در ای ــز می دهن ــع نی ــال نف احتم
گــر اســباب ظاهــره را موافــق ببیننــد، به کلــی از حق تعالــی  هســت؛ ولــی ا
و تصــرف او غافــل شــوند و اینكــه گوینــد تــوکل منافــات دارد بــا کســب و 
عمــل، مطلــب صحیحــی اســت؛ بلكــه مطابــق برهــان و نقــل اســت؛ ولــی 
احتجــاب از ربوبیــت و تصــرف او و مســتقل شــمردن اســباب منافــی 

تــوکل اســت.

کارهــای دنیایــی هیــچ تمســک و توکلــی  کــه در   ایــن دســته از مــردم 
ندارنــد، راجــع بــه امــور آخــرت خیلــی الف از تــوکل زننــد! در هــر علــم 
کننــد و  کــه تهــاون  و معرفــت یــا تهذیــب نفــس و عبــادت و اطاعــت 
سســتی و تنبلــی نماینــد، فــورًا اظهــار اعتمــاد بــر حــق و فضــل او و تــوکل 

بــر او نماینــد.
 می خواهنــد بــدون ســعی و عمــل بــا لفــظ خــدا بــزرگ اســت و متوکلیــم 
بــه فضــل خــدا درجــات آخرتــی را تحصیــل کننــد! در امــور دنیــا گوینــد 
ســعی و عمــل و تــوکل بــا اعتمــاد به حــق منافــات نــدارد و در امــور آخــرت 
ســعی و عمــل را منافــی بــا اعتمــاد بــه فضــل حــق و تــوکل بــر او شــمارند.
 ایــن نیســت جــز از مكائــد نفــس و شــیطان؛ زیــرا کــه این هــا نــه در امــور 
به حــق  اعتمــاد  هیچ یــک  در  و  متوکل انــد  آخــرت  امــور  در  نــه  و  دنیــا 
اســباب  بــه  می دهنــد،  اهمیــت  را  دنیــوی  امــور  چــون  لكــن  ندارنــد؛ 
متشــبث می شــوند و به حــق و تصــرف او اعتمــاد نكننــد و به عكــس 
کارهــای آخــرت را چــون اهمیــت نمی دهنــد و ایمــان حقیقــی بــه یــوم 

ی می تراشــند. معــاد و تفاصیــل آن ندارنــد، بــرای آن عــذر
و  گاهــی اظهــار اعتمــاد به حــق  بــزرگ اســت،  گاهــی می گوینــد خــدا   
شــفاعت شــافعین می کننــد، بااینكــه تمــام ایــن اظهــارات جــز لقلقــه 

لســان و صــورت بی معنــی چیــز دیگــر نیســت و حقیقــت نــدارد.
 طایفــۀ دوم اشــخاصی هســتند کــه یــا بــا برهــان یــا بــا نقــل معتقــد شــدند 
و تصدیــق کردنــد کــه حق تعالــی مقــدر امــور اســت و مســبب اســباب 
و مؤثــر در داِر وجــود و قــدرت و تصــرف او محــدود بــه حــدی نیســت. 
این هــا در مقــام عقــل تــوکل به حــق دارنــد، یعنــی ارکان تــوکل پيــش آن هــا 
ــر  عقــًا و نقــًا تمــام اســت؛ ازاین جهــت خــود را متــوکل داننــد و دلیــل ب
یــرا کــه ارکان تــوکل را ثابــت نمودنــد و آن  لــزوم تــوکل نیــز اقامــه کننــد؛ ز

چنــد چیــز اســت:
 یكــی آنكــه حق تعالــی عالــم بــه احتیــاج عبــاد اســت، یكــی آنكــه قــدرت 
ــه رفــع احتیاجــات، یكــی آنكــه بخــل در ذات مقدســش نیســت،  دارد ب
یكــی آنكــه رحمــت و شــفقت بــر بنــدگان دارد؛ پــس الزم اســت تــوکل 
کــه قائــم بــه  یــرا  کــردن بــر عاِلــِم قــادِر غیــرِ بخیــِل رحیــم بــر بنــدگان؛ ز
مصالــح آن هــا می شــود و نگــذارد از آن هــا فــوت شــود مصلحتــی؛ گرچــه 

ــح را از مفاســد. ــز ندهنــد مصال خــود آن هــا تمی
کــه قلــب واقــع باشــد در مقــام  کــه ذکــر شــد در صورتــی اســت  این هــا 
کثــرت افعالــی و اال از مقــام تــوکل بگــذرد و خــارج از مقصــود گــردد. پــس، 
معلــوم شــد کــه تــوکل را درجاتــی اســت و شــاید درجــه ای را کــه حدیــث 
شــریف متعــرض شــده اســت توکلــی اســت کــه در طایفــه دوم باشــد؛ زیــرا 
کــه مبــادی آن را علــم قــرار داده و شــاید اشــاره بــه درجــات دیگــر کــه در 
ــه  ــری ب ــات دیگ ــوکل درج ــرای ت ــه از ب ــرا ک ــد؛ زی ــت باش ــر اس ــار دیگ اعتب

تقســیم دیگــر اســت.
فصل در بیان فرق بین توکل و رضا

بــدان کــه مقــام رضــا غیــر از مقــام تــوکل اســت؛ بلكــه از آن شــامخ تر و 
ــر و صــاح خویــش اســت و  ــرا کــه متــوکل طالــب خی ــر اســت؛ زی عالی ت
حق تعالــی را کــه فاعــل خیــر دانــد، وکیــل کنــد در تحصیــل خیــر و صــاح 
کــرده اســت ارادۀ خــود را در ارادۀ حــق و از بــرای خــود  و راضــی فانــی 

ی نكنــد؛ چنانچــه از بعــض اهــل ســلوک پرســیدند: اختیــار
یَد«، مطلوب او مقام رضا بود. ر

ُ
ْن ال أ

َ
یُد أ ر

ُ
: أ

َ
 »ما ُتریُد؟ قال

 اما در حدیث شریف که فرموده است: 
»َفَما َفَعَل ِبَک ُکْنَت َعْنُه َراِضیًا«؛

 مقصود از آن، مقام رضا نیست؛ و لهذا دنبال آن فرمود:
کــه حق تعالــی هرچــه می کنــد خیــر و فضــل تــو در آن اســت.   بدانــی 

گویــی حضــرت خواســته اســت در ســامع ایجــاد مقــام تــوکل فرمایــد؛ 
لهــذا از بــرای آن مقدماتــی ترتیــب داده اســت و 

اول فرموده:
وَك َخْیرًا َو َفْضًا« 

ُ
ل

ْ
ُه اَل َیأ

َ
ّن
َ
ُم أ

َ
 »َتْعل

و پس ازآن فرموده است:
ُه«.

َ
ُحْكَم ِفي َذِلَك ل

ْ
 َال

َ
ّن

َ
ُم أ

َ
 »َو َتْعل

 البتــه کســی کــه بدانــد حق تعالــی قــادر اســت بــر هــر چیــز و خیــر و فضــل 
او را از دســت ندهــد، مقــام تــوکل بــرای او حاصــل شــود؛ زیــرا کــه دو رکــن 
بــزرگ تــوکل همــان اســت کــه ذکــر فرمــوده و دو رکــن یــا ســه رکــن دیگــر را 

بــرای وضــوح آن ذکــر نفرمــوده. 
پــس، نتیجــه از مقدمــات مذکــوره و مطویــۀ معلومــه حاصــل شــود کــه هــر 
چــه حق تعالــی کنــد، موجــب خشــنودی و رضایــت اســت؛ زیــرا کــه خیــر 

و صــاح در آن اســت.
فصل در فرق بین تفویض و توکل و ثقه 

بــدان کــه تفویــض نیــز غیــر از تــوکل اســت؛ چنانچــه ثقــه غیــر از هــر دو 
گانــه شــمرده اند.  اســت و ازاین جهــت آن هــا را در مقامــات ســالكان جدا

خواجــه فرمایــد:
 »الّتفویض ألطف إشارة و أوسع معنی من التوّکل. 

ثّم قال: الّتوّکل شعبة منه«؛
 یعنــی تفویــض لطیف تــر و دقیق تــر از تــوکل اســت؛ زیــرا کــه تفویــض آن 
اســت کــه بنــده حــول و قــوت را از خــود نبینــد و در تمــام امــور خــود را بــی 
یــرا کــه  تصــرف دانــد و حــق را متصــرف؛ امــا در تــوکل چنــان نیســت؛ ز
متــوکل حــق را قائم مقــام خــود کنــد در تصــرف و جلــب خیــر و صــاح.

تفویــض اوســع اســت و تــوکل شــعبه ای اســت از آن؛ زیــرا کــه تــوکل در 
مصالــح اســت بــه خــاف تفویــض کــه در مطلــق امــور اســت؛ و نیــز تــوکل 
نمی باشــد مگــر بعــد از وقــوع ســبب موجــب تــوکل؛ یعنــی امــری کــه در آن 
؟لص؟ و اصحابــش در  تــوکل می کنــد بنــده بــر خــدا، مثــل تــوکل پيغمبــر

حفــظ از مشــرکین وقتی کــه گفتــه شــد بــه آن هــا:
ــوا َحْســُبَنا اهَّلل 

ُ
ُكــْم َفاْخَشــْوُهْم َفزاَدُهــْم ایمانــًا و قال

َ
 الّنــاَس َقــْد َجَمُعــوا ل

َ
 »إّن

َوکیــُل«
ْ
و ِنْعــَم ال

)سورٔه آل عمران آیٔه ۱۷۳(
ی از   امــا تفویــض قبــل از وقــوع ســبب اســت؛ چنانچــه در دعــای مــرو

رســول خــدا؟لص؟ اســت:
ــُت  ْض ــَك َو َفّوَ ْی

َ
ــرِي ِإل ُت َظْه

ْ
ــأ َج

ْ
ل

َ
ــَك َو أ ْی

َ
ــي ِإل ْمُت َنْفِس

َ
ــل ْس

َ
ــي أ ــّمَ ِإّنِ ُه

َّ
 »َالل

ــَك«.  ْی
َ
ــرِي ِإل ْم

َ
أ

گاهی بعد از وقوع سبب است؛ مثل تفویض مؤمن آل فرعون.
کــردم محصــل ترجمــه شــرح عــارف معــروف، عبدالــرزاق   اینكــه ذکــر 
کاشــانی اســت از کام جنــاب عــارف کامــل، خواجــه عبــداهَّلل بــا مختصــر 
تفــاوت و اختصــار و کام خواجــه نیــز داللــت بــر آن دارد؛ لیكــن در بــودن 
ــوکل شــعبه ای از تفویــض، نظــر اســت و در اعــم شــمردن تفویــض را از  ت
تــوکل مســامحۀ واضحــه اســت و نیــز دلیــل نیســت بــر آنكــه تــوکل فقــط 
ــوکل هســت و  بعــد از وقــوع ســبب اســت، بلكــه در هــر دو مــورد جــای ت

امــا در حدیــث شــریف کــه فرمــود:
ْیِه«.

َ
ی َاهَّلِل ِبَتْفِویِض َذِلَك ِإل

َ
ْل َعل

َ
 »َفَتَوّک

یــت تصــرف خویــش؛ لهــذا   توانــد بــود کــه چــون تــوکل نیســت مگــر بــا رؤ
کــه راجــع بــه خــود می دانــد،  بــرای خــود وکیــل اتخــاذ نمــوده در امــری 
حضــرت خواســته اســت او را ترقــی دهــد از مقــام تــوکل بــه تفویــض و بــه 
او بفهمانــد کــه حق تعالــی قائم مقــام تــو نیســت در تصــرف، بلكــه خــود 

متصــرف ملــک خویــش و مالــک مملكــت خــود اســت.

حدیث    سیزدهم کتاب شرح چهل حدیث امام خمینی؟هر؟
هلِل ِفــي 

َ
ــی ا

َ
َل َعل

َ
ْن َتَتــَوّک

َ
هلِل َدَرَجــاٌت ِمْنَهــا أ

َ
ــی ا

َ
ُل َعل

ُ
ــَوّک لّتَ

َ
: »ا

َ
َقــال

َ
ُهــَو َحْســُبُه« ف

َ
هلِل ف

َ
ــی ا

َ
ْل َعل

َ
ــَوّک : »َو َمــْن َیَت

َ
هلِل َعــّزَ َو َجــّل

َ
ُتُه َعــْن َقــْوِل ا

ْ
ل
َ
: َســأ

َ
ِل؟ع؟ َقــال ّوَ

َ ْ
ل

َ
َحَســِن ا

ْ
ل
َ
ِبــي ا

َ
َعــْن َعِلــّيِ ْبــِن ُســَوْیٍد َعــْن أ

ْیــِه َو ِثــْق ِبــِه ِفیَهــا َو ِفــي َغْیِرَهــا«.
َ
هلِل ِبَتْفِویــِض َذِلــَك ِإل

َ
ــی ا

َ
ْل َعل

َ
َتــَوّک

َ
ــُه ف

َ
ُحْكــَم ِفــي َذِلــَك ل

ْ
ل
َ
 ا

َ
ّن

َ
ــُم أ

َ
ْضــالً َو َتْعل

َ
 َو ف

ً
ــوَك َخْیــرا

ُ
ل
ْ
 َیأ

َ
ــُه ال

َ
ّن

َ
ــُم أ

َ
 َتْعل

ً
ُکْنــَت َعْنــُه َراِضیــا َعــَل ِبــَك 

َ
َمــا ف

َ
َهــا ف ِ

ّ
ُکل ُمــوِرَك 

ُ
أ

ُهــَو َحْســُبُه«. پــس فرمــود: »تــوكل بــر خــدا را درجاتــی اســت. از 
َ
هَّلِل ف

َ
ــی ا

َ
ْل َعل

َ
: »َو َمــْن َيَتــَوّك

ّ
؟ع؟ را از قــول خــدای عــّزَ و جــَل علــی بــن ســويد گويــد: پرســش كــردم حضــرت موســی بــن جعفــر

، بــوده باشــی از او خشــنود. بدانــی همانــا او منــع نكنــد تــو را نيكویــی و فضــل را؛ و بدانــی  آن هــا ایــن اســت كــه تــوكل كنــی بــر خــدا در كارهــای خــودت، تمــام آن هــا؛ پــس آنچــه كــرد بــه تــو
گــذاری آن به ســوی او و اعتمــاد كــن بــه خــدا در آن هــا و غيــر آن هــا«. همانــا فرمــان در آن مــر او راســت. پــس، تــوكل كــن بــر خــدا بــه وا

کافی ج ۲ ص ۶۵

توکل
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شــرح: ایــن حدیــث شــریف داللــت دارد بــر اینكــه خوف ورجــا هــر دو 
بایــد بــه مرتبــۀ کمــال باشــد؛ و یــأس از رحمــت و ایمنــی از مكــر به کلــی 
ــاب  ــده و کت ــت کن ــر آن دالل ــیار ب ــث بس ــه احادی ــت؛ چنانچ ــوع اس ممن
یــم تنصیــص بــر آن فرمایــد. دیگــر آنكــه بایــد هیچ یــک بــر دیگــری  کر
رجحــان نداشــته باشــد و مــا ان شــاءاهَّلل در ضمــن چنــد فصــل، بیــان آن و 

دیگــر مناســبات حدیــث شــریف را می نمایيــم.
فصول:

فصل در بیان انسان عارف را دو نظر است
کــه انســان عــارف بــه حقایــق و مطلــع از نســبت بیــن ممكــن و  بــدان 
واجــب جــل و عــا دارای دو نظــر اســت: یكــی نظــر بــه نقصــان ذاتــی 
خــود و جمیــع ممكنــات و ســیه رویی کائنــات کــه در ایــن نظــر علمــًا یــا 
عینــًا بیایــد کــه ســرتاپای ممكــن در ذل نقــص و در بحــر ظلمانــی امــكان 
و فقــر و احتیــاج فرورفتــه ازاًل و ابــدًا و به هیچ وجــه از خــود چیــزی نــدارد و 
ناچیــزِ صــرف و بی آبرویــی محــض و ناقــص علــی االطــاق اســت؛ بلكــه 
ایــن تعبیــرات نیــز در حــق او درســت نیایــد و از تنگــی تعبیــر اســت و 
ضیــق مجــال ســخن؛ و إال نقــص و فقــر و احتیــاج، فــرع شــیئیت اســت و 

بــرای جمیــع ممكنــات و کافــه خایــق از خــود چیــزی نیســت. 
دیگــر نظــر بــه کمــال واجــب و بســط بســاط رحمــت و ســعۀ عنایــت و 
گــون  گونا رحمت هــای  و  نعمــت  بســاط  این همــه  می بینــد   . او لطــف 
ــابقۀ  ــت، بی س ــارج اس ــد خ ــر و تحدی ــه حص ــر آن از حوصل ــۀ ب ــه احاط ک
ی  رو بــه  را  بخشــش  و  الطــاف  ابــواب  اســت؛  قابلیــت  و  اســتعداد 
بنــدگان گشــوده اســت بــی اســتحقاق؛ نعــم او ابتدایــی و غیــر مســبوق 
ســؤال اســت؛ چنانچــه حضــرت ســید الســاجدین زین العابدیــن؟ع؟ 
معنــی؛  بدیــن  فرموده انــد  اشــاره  مكــرر  آن  غیــر  و  صحیفــه  ادعیــۀ  در 
پــس رجــاء او قــوت گیــرد و امیــدوار بــه رحمــت حــق گــردد. کریمــی کــه 
کرامت هــای او به محــض عنایــت و رحمــت اســت و مالــک الملوکــی 
کــه بی ســابقه ســؤال و اســتعداد بــه مــا عنایتــی فرمــوده کــه تمــام عقــول از 
علــم بــه شــمه ای از آن عاجــز و قاصــر اســت و عصیــان اهــل معصیــت 
بــه مملكــت وســیع او خللــی وارد نكنــد و طاعــت اهــل طاعــت در آن 
افزونــی نیــاورد، بلكــه هدایــت آن ذات مقــدس طــرق طاعــت را و منــع 
آن ذات اقــدس از عصیــان، بــرای عنایــات کریمانــه و بســط رحمــت و 
نعمــت اســت و بــرای رســیدن بــه مقامــات کمــال و مــدارج کمالیــه و 

یــه از نقــص و زشــتی و تشــوه اســت. تنز
فصل در قصور ممكن از قیام به عبادت حق 

پــس، بــدان کــه حق تعالــی را احــدی از مخلــوق نتوانــد بــه ســزا عبــادت 
ثنــای  و  ثنــای مقــام آن ذات مقــدس اســت  کــه عبــادت،  یــرا  ز کنــد؛ 
هرکســی فــرع معرفــت بــه اوســت و چون دســت آمــال بندگان از عــّز جاِل 
معرفــِت ذاِت او بــه حقیقــت کوتــاه اســت، پــس بــه ثنــای جمــال و جــال 
او نیــز نتوانــد قیــام کــرد؛ چنانچــه اشــرف خایــق و اعــرف موجــودات بــه 
مقــام ربوبیــت اعتــراف بــه قصــور فرمایــد و عــرض کنــد: »َمــا َعَبْدَنــاَك َحــّقَ 
ِعَباَدِتــَك َو َمــا َعَرْفَنــاَك َحــّقَ َمْعرَِفِتــَك«؛ و جملــه دوم به منزلــه تعطیــل 
ــی َنْفِســَك«؛ پــس، 

َ
ْثَنْیــَت َعل

َ
َکَمــا أ ْنــَت 

َ
اســت بــرای جملــه اول. و قــال: »أ

یایــی  قصــور ذاتــی حــق ممكــن اســت و علــو ذاتــی مخصــوص ذات کبر
جــّل جالــه.

چــون دســت بنــدگان از ثنــا و عبــادت ذات مقــدس کوتــاه بــود و بــدون 
معرفــت و عبودیــت حــق، هیچ یــک از بنــدگان بــه مقامــات کمالیــه و 
یــه نرســند _ چنانچــه در محــل خــود پيــش علمــای آخــرت  مــدارج اخرو
یــه را جــزاف  مبرهــن اســت و عامــه از آن غفلــت دارنــد و مــدارج اخرو
ــّوًا کبیــرًا _ حق تعالــی بــه  ــا شــبه جــزاف داننــد، تعالــی اهَّلل عــن ذلــک عل ی
ی از عنایــت  لطــف شــامل و رحمــت واســعه خــود بابــی از رحمــت و در
ی آن هــا بــاز کــرد، بــه تعلیمــات غیبیــه و وحــی و الهــام به توســط  بــه رو
ئكــه و انبیــا و آن بــاب عبــادت و معرفــت اســت. طــرق عبــادت خــود  ما
را بــر بنــدگان آموخــت و راهــی از معــارف بــر آن هــا گشــود تــا رفــع نقصــان 
کمــال ممكــن بكننــد و از  خویــش حتی االمــكان بنماینــد و تحصیــل 
یحــان  پرتــو نــور بندگــی هدایــت شــوند بــه عالــم کرامــت حــق و بــه روح و ر

کبــر رســند.  و جنــت نعیــم، بلكــه بــه رضــوان اهَّلل ا
پــس، فتــح بــاب عبــادت و عبودیــت یكــی از نعمت هــای بزرگــی اســت 
کــه تمــام موجــودات رهیــن آن نعمت انــد و شــكر آن نعمــت را نتواننــد 
کننــد؛ بلكــه هــر شــكری فتــح بــاب کرامتــی اســت کــه از شــكر آن نیــز 

ــد. عاجزن
فصل در فرق بین رجا و غرور

ولــی ای عزیــز ملتفــت بــاش کــه رجــا را از غــرور تمیــز دهــی. ممكــن اســت 
اهــل غــرور باشــی و گمــان کنــی اهــل رجــا هســتی و تمیــز آن از مبــادی 
آن ســهل اســت. ببیــن ایــن حالتــی کــه در تــو پيداشــده و بــدان خــود را 
راجــی می دانــی از تهــاون بــه اوامــر حــق و کوچــک شــمردن حــق و اوامــر 
او پيداشــده، یــا از اعتقــاد بــه ســعۀ رحمــت و عظمــت آن ذات مقــدس؟ 
گــر  ا داد؛  تمیــز  می تــوان  آثــار  از  اســت،  مشــكل  نیــز  آن  تمیــز  گــر  ا و 
عظمــت حــق در دل باشــد و قلــب مؤمــن بــه احاطــه رحمــت و عطــای 
رحمــت و عطــای آن ذات مقــدس باشــد، قیــام بــه اطاعــت و عبودیــت 
یــات اســت و  می کنــد؛ چــون تعظیــم و عبــادت عظیــم و منعــم از فطر
گــر بــا قیــام بــه وظایــف عبودیــت وجــد و  تخلف ناپذیــر اســت؛ پــس ا
ــه اعمــال خــود نداشــته باشــی و  جهــد در طاعــت و عبــادت، اعتمــاد ب
آن هــا را بــه چیــزی نشــمری و امیــد بــه رحمــت حــق و فضــل و عطــای 
او داشــته باشــی و خــود را به واســطۀ اعمــال خــود مســتوجب هــر ذم و 
لــوم و ســخط و غضــب بدانــی و تكیــه گاه تــو رحمــت وجــود جــواد علــی 
االطــاق باشــد، دارای مقــام رجــا هســتی و شــكر خــدای تبارک وتعالــی 
ــو محكــم کنــد و مقــام  کــن و از ذات مقــدس بخــواه کــه آن را در قلــب ت
ــه  گــر خدای نخواســته متهــاون ب ــد و ا ــو عنایــت فرمای ــه ت ــر از آن را ب باالت
ذات  فرموده هــای  شــمردی  ناچیــز  و  بی اهمیــت  و  بــودی  حــق  اوامــر 
اقــدس را؛ بــدان کــه آن غــرور اســت کــه در دل تــو پيداشــده از مكائــد 

 . ــو شــیطان و نفــس امــاره ت
گــر ایمــان بــه ســعۀ رحمــت و عظمــت داشــتی، اثــری از آن نمایــان بــود  ا
کــه عملــش مخالــف بــا دعوایــش باشــد خــود مكــذب  . مدعــی  در تــو
کام در احادیــث معتبــره بســیار اســت:  خــود اســت. شــاهد بــر ایــن 
ِبــي َعْبــِد 

َ
ــْن َذَکــَرُه َعــْن أ ِبــي َنْجــَراَن َعّمَ

َ
کافــي باســناده َعْنــُه َعــِن ِاْبــِن أ

:
َ

َقــال َاهَّلِل؟ع؟ 
ــَك  ِل

َ
ــوَن َکذ

ُ
ــَا َیَزال ! َف ــوَن َنْرُجــو

ُ
َمَعاِصــي َو َیُقول

ْ
ــوَن ِبال

ُ
ــْوٌم َیْعَمل ــُه َق

َ
ــُت ل

ْ
 »ُقل

ْیُســوا 
َ
ُبوا ل

َ
َماِنــّيِ َکذ

َ ْ
ُحــوَن ِفــي َاأل  َهــُؤاَلِء َقــْوٌم َیَتَرّجَ

َ
َمــْوُت َفَقــال

ْ
ِتَیُهــُم َال

ْ
ــی َیأ َحّتَ

َبــُه َو َمــْن َخــاَف ِمــْن َشــْيٍء َهــَرَب ِمْنــُه«؛ 
َ
 َمــْن َرَجــا َشــْیئًا َطل

َ
ِبَراِجیــَن ِإّن

از مردم انــد  بــه حضــرت صــادق؟ع؟ »یــک دســته  گفتــم  گویــد:  ی  راو
یــم و همیشــه  کــه به جــای می آورنــد معصیت هــا را و گوینــد مــا امیدوار
چنیــن هســتند تــا بیایــد آن هــا را مــرگ. ایشــان؟ع؟ فرمــود: آن هــا قومــی 
هســتند مایــل شــده اند از اعتــدال بــه آرزوهــای بی جــا. دروغ می گوینــد، 
راجــی نیســتند. همــان کســی کــه امیــد داشــته باشــد چیــزی را، طلــب 

ــرار کنــد از آن«.  ک باشــد از چیــزی، ف ــد و کســی کــه ترســنا نمای
و  ســنگ  و  فاســده  اخــاق  خارهــای  از  را  دل  زمیــن  گــر  ا بنــده  پــس، 
ک نمــود و بــذر اعمــال را در او کشــت و بــه آب  شــوره های معاصــی پــا
کــرد و از مفســدات و  ی  صافــی علــم نافــع و ایمــان خالــص آن را آبیــار
یــا و امثــال آن هــا کــه به منزلــۀ علف هایــی اســت  موانــع، مثــل عجــب و ر
کــه مانــع از ســبز شــدن زراعــت اســت، خالــص نمــود، پــس ازآن بــه انتظــار 
فضــل خــدا نشســت کــه حق تعالــی او را ثابــت نگــه دارد و عاقبــت او را 
ختــم بــه خیــر فرمایــد، ایــن رجــا مستحســن اســت؛ چنانچــه حق تعالــی 
ٱهَّلِل  َســِبیِل  ِفــی  َهــُدوْا  َوَجٰ َهاَجــُروْا  ِذیــَن 

َّ
ل َوٱ َءاَمُنــوْا  ِذیــَن 

َّ
ل ٱ  

َ
»ِإّن فرمایــد: 

ِئــَك َیْرُجــوَن َرْحَمــَت ٱهَّلِل«)ســورۀ بقــره آیــۀ 218(؛ یعنــی »آنــان کــه ایمــان 
َٰ
ْول

ُ
أ

آوردنــد و مهاجــرت کردنــد و جهــاد درراه خــدا نمودنــد، آن هــا امیــدوار 
رحمــت خداونــد هســتند«.

فصل در لّمّیت موازنۀ خوف ورجا 
در ذیــل ایــن حدیــث شــریف مذکــور اســت کــه خوف ورجــا نبایــد یكــی 
بــر دیگــری رجحــان داشــته باشــد. چنانچــه در مرســله ابــن ابــی عمیــر 
از حضــرت صــادق؟ع؟ نیــز بــه همیــن مضمــون وارد اســت و انســان 
وقتی کــه کمــال نقــص خــود را از قیــام بــه عبودیــت ماحظــه کــرد و دقــت 
و ضیــق راه آخــرت را تفكــر نمــود، خــوف در او حــادث شــود بــه اعلــی 
درجــه و وقتــی ماحظــه ذنــوب خــود را نمــود، تفكــر در حــال مردمــی 
کــرد کــه عاقبــت امــر بی ایمــان و عمــل صالــح از دنیــا رفتنــد و حالشــان 
و مبتابــه ســوء  بــدی شــد  بــه  بــود منجــر  امــر خــوب  اول  بااینكــه در 
عاقبــت شــدند، در او خــوف شــدید شــود. در حدیــث شــریف کافــی از 
ُمْؤِمــُن َبْیــَن َمَخاَفَتْیــِن: َذْنــٍب َقــْد 

ْ
حضــرت صــادق؟ع؟ نقــل کنــد: قــال: »َال

ــا َیْكَتِســُب  ي َم ــْدِر ــَي اَل َی ــْد َبِق ــرٍ َق ــَع َاهَّلُل ِفیــِه َو ُعُم ــا َصَن ي َم ــْدِر َمَضــی اَل َی
َخــْوُف«. 

ْ
 َال

َ
 َخاِئفــًا َو اَل ُیْصِلُحــُه ِإاّل

َ
َمَهاِلــِك َفُهــَو اَل ُیْصِبــُح ِإاّل

ْ
ِفیــِه ِمــَن َال

فرمایــد حضــرت صــادق؟ع؟ کــه »مؤمــن بیــن دو خــوف اســت: گناهــی 
کــه همانــا گذشــته و ندانــد چــه معاملــه کنــد خداونــد در آن و عمــری 
ــس او  ــا. پ ــد در آن از مهلكه ه ــب می کن ــه کس ــد چ ــده و ندان ــه باقی مان ک
ک و اصــاح نكنــد او را مگــر تــرس«؛ امــا حــال  صبــح نكنــد مگــر ترســنا
خــواص و اولیــا غیــرازآن اســت کــه ذکــر کرده انــد؛ زیــرا کــه خوف ورجایــی 
کــه از مشــاهده عظمــت و جــال و تجلــی اســماء لطــف و جمــال در 
قلــب حاصــل شــود بــه معاینــه امــور آخــرت زایــل نشــود و رجحــان بــر 
یكدیگــر پيــدا نكنــد؛ بلكــه آثــار جــال و عظمــت و تجلیــات جمــال و 
لطــف در عالــم آخــرت بیشــتر اســت و خــوف حاصــل از عظمــت حــق از 
 َخــْوٌف 

َ
ْوِلَیــٓاَء ٱهَّلِل ال

َ
 أ

َ
ٓ ِإّن

َ
ال

َ
لذایــذ روحانیــه اســت و منافــات بــا آیــه کریمــه »أ

 ُهــْم َیْحَزُنوَن«)ســورۀ یونــس آیــۀ 62(. نــدارد. چنانچــه بــا تأمــل 
َ

ْیِهــْم َوال
َ
َعل

معلــوم شــود و آنچــه از آن قائــل نقــل شــد کــه خــوف از فضائــل نفســانیه 
نیســت، خــوف از جــال و عظمــت نیســت؛ زیــرا کــه آن کمــال اســت و 

ــر آن هــا بیشــتر اســت.  از کاملیــن مكملیــن از غی
ٍد َو آِلِه. اِة َعلی ُمَحّمَ َحْمُد هلِِل َعلی َجماِلِه َو َجاِلِه َو الّصَ

ْ
َو ال

حدیث   چهاردهم کتاب شرح چهل حدیث امام خمینی؟هر؟
 

َ
هلَل َعــّزَ َو َجــّل

َ
 اِلْبِنــِه َخــِف ا

َ
ْن َقــال

َ
ْعَجــَب َمــا َکاَن ِفیَهــا أ

َ
َعاِجیــُب َو َکاَن أ

َ ْ
ل

َ
: »َکاَن ِفیَهــا ا

َ
ْقَمــاَن َقــال

ُ
ــِة ل ــُه َمــا َکاَن ِفــي َوِصّیَ

َ
ــُت ل

ْ
: ُقل

َ
هلِل؟ع؟ َقــال

َ
ِبــي َعْبــِد ا

َ
ِبیــِه َعــْن أ

َ
ْو أ

َ
ُمِغیــَرِة أ

ْ
ل
َ
َحــاِرِث ْبــِن ا

ْ
ل
َ
َعــِن ا

ِبــِه ُنــوَراِن ُنــوُر ِخیَفــٍة َو ُنــوُر 
ْ
 َو ِفــي َقل

َّ
ْیــَس ِمــْن َعْبــٍد ُمْؤِمــٍن ِإال

َ
ــُه ل

َ
 ِإّن

ُ
ِبــي َیُقــول

َ
هلِل؟ع؟ َکاَن أ

َ
ُبــو َعْبــِد ا

َ
 أ

َ
َرِحَمــَك ُثــّمَ َقــال

َ
ْیــِن ل

َ
َقل

َ
لّث

َ
ُنــوِب ا

ُ
ــْو ِجْئَتــُه ِبذ

َ
هلَل َرَجــاًء ل

َ
ْرُج ا

ُ
َبــَك َو ا

َّ
َعذ

َ
ْیــِن ل

َ
َقل

َ
لّث

َ
ــْو ِجْئَتــُه ِبِبــّرِ ا

َ
ِخیَفــًة ل

ا«.
َ

ــی َهــذ
َ
ــْم َيــِزْد َعل

َ
ا ل

َ
ــْو ُوِزَن َهــذ

َ
ا َو ل

َ
ــی َهــذ

َ
ــْم َيــِزْد َعل

َ
ا ل

َ
ــْو ُوِزَن َهــذ

َ
َرَجــاٍء ل

راوی گويــد: گفتــم بــه حضــرت صــادق؟ع؟ چــه چيــز بــود وصيــت لقمــان؟ ايشــان؟ع؟ گفــت: بــود در آن شــگفت ها؛ و عجب تــر چيــزی كــه بــود در آن ایــن بــود كــه گفــت مــر پســر خويــش را: 

گــر آورده باشــی او را بــه گناه هــای جــن  گــر آورده باشــی بــه طاعــت جــن و انــس، هرآينــه عــذاب كنــد تــو را و اميــدوار بــاش خداونــد را اميــدی كــه ا  را ترســيدنی كــه ا
ّ

»بتــرس خــدای عــَزّ و جــَل

گــر كشــيده  و انــس، هرآينــه بيامــرزد تــو را. پــس ازآن گفــت حضــرت صــادق؟ع؟: بــود پــدرم كــه می گفــت: همانــا نيســت بنــده مؤمنــی مگــر در دل او دو نــور اســت: »نــور تــرس و نــور اميــد. ا

گــر كشــيده شــود ایــن، افــزون نيايــد بــر ایــن. شــود ایــن، افــزون نشــود بــر ایــن؛ و ا
كافی ج ۲ ص ۶۷

خوف و رجا
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فصول:
فصــل در بیــان معنــی امتحــان و نتیجــه آن و چگونگــی نســبت آن بــه 

حق تعالــی مقــدس  ذات 
بــدان کــه نفــوس انســانی در بــدو ظهــور و تعلــق آن بــه ابــدان و هبــوط آن 
بــه عالــم ملــک در جمیــع علــوم و معــارف و ملــكات حســنه و ســیئه، 
بــه  رو  کم کــم  و  اســت  بالقــوه  فعلیــات،  و  کات  ادرا جمیــع  در  بلكــه 
ــه  کات ضعیفــۀ جزئی ــه عنایــت حــق جــّل و عــا و ادرا فعلیــت گــذارد ب
اول در او پيــدا شــود؛ از قبیــل احســاس لمــس و حــواس ظاهــرۀ دیگــر 
او  در  ترتیــب  بــه  نیــز  باطنیــه  کات  ادرا پــس ازآن  و  فاألخــس؛  ألخــس  أ
گــر در تحــت  حــادث گــردد؛ ولــی در جمیــع ملــكات بــاز بالقــوه باشــد و ا
تأثیراتــی واقــع نشــود، به حســب نــوع ملــكات خبیثــه، در او غالــب شــود و 
ی گــردد؛ زیــرا کــه دواعــی داخلیــه از قبیــل  متمایــل بــه زشــتی و ناهنجــار
شــهوت و غضــب و غیــر آن او را طبعــًا بــه فجــور و تعــدی و جــور دعــوت 
کنــد و پــس از تبعیــت آن هــا بــه انــدک زمانــی حیوانــی بــس عجیــب و 
شــیطانی بی انــدازه غریــب گــردد و چــون عنایــت حق تعالــی و رحمتــش 
شــامل حــال فرزنــد آدم در ازل بــود، دو نــوع از مربــی و مهــذب بــه تقدیــر 
کامــل در او قــرارداد کــه آن دو به منزلــۀ دو بــال اســت از بــرای بنــی آدم کــه 
می توانــد به واســطۀ آن هــا از حضیــِض جهــل و نقــص و زشــتی و شــقاوت 
بــه اوج علــم و معرفــت و کمــال و جمــال و ســعادت پــرواز نمایــد و خــود 
را از تنگنــای ضیــق طبیعــت بــه فضــای وســیع ملكــوت اعلــی رســاند و 
ــی  ــر مرب ــت و دیگ ــز اس ــل و تمی ــوۀ عق ــه ق ــی ک ــی باطن ــی مرب ــن دو یك ای
کــه انبیــا و راهنمایــان طــرق ســعادت و شــقاوت می باشــند.  خارجــی 
ایــن دو هیچ کــدام بــی دیگــری انجــام ایــن مقصــد ندهنــد؛ چــه کــه عقــل 
بشــر خــود نتوانــد کشــف طــرق ســعادت و شــقاوت کنــد و راهــی بــه عالــم 
غیــب و نشــئۀ آخــرت پيــدا کنــد و هدایــت و راهنمایــی پيغمبــران بــدون 

ک عقلــی مؤثــر نیفتــد. قــوۀ تمیــز و ادرا
کافــی شــریف، در بــاب تمحیــص و امتحــان، ابــن ابــی یعفــور از  و در 

حضــرت صــادق؟ع؟ نقــل کنــد کــه قــال:
ِفــي  ُیْســَتْخَرُج  َو  ــوا 

ُ
ُیَغْرَبل َو  ــُزوا  ُیَمّیَ َو  ُصــوا  ُیَمّحَ ْن 

َ
أ ِمــْن  ــاِس  ِللّنَ  

َ
ُبــّد »اَل   

فرمــود: «؛  َکِثیــٌر ــٌق 
ْ
َخل ِغْرَبــاِل 

ْ
َال

 »البــد اســت از بــرای مــردم از اینكــه خالــص شــوند و امتحــان کردنــد 
و تمیــز داده شــوند و غربــال شــوند و اســتخراج شــود در غربــال خلــق 

ی«. بســیار
فصل در بیان نكته شدت ابتاء انبیاء و اوصیاء و مؤمنین

کــه از انســان صــادر  کــه هــر عملــی  کــه پيش ازایــن مذکــور شــد  بــدان 
ک نفــس  می شــود، بلكــه هــر چــه در ملــک بــدن واقــع شــود و متعلــق ادرا
شــود، از آن یــک نحــو اثــری در نفــس واقــع شــود؛ چــه اعمــال حســنه باشــد 
یــا ســیئه کــه از اثــر حاصــل از آن هــا در لســان اخبــار بــه »نكتــۀ َبْیضــاء« 
الم  و »نكتــۀ ســوداء« تعبیــر شــده و چــه از ســنخ الذایــذ باشــد یــا ســنخ آ

باشــد.
 مثــًا از هــر لذتــی کــه از مطعومــات یــا مشــروبات یــا منكوحــات و جــز 
آن هــا انســان می بــرد، در نفــس اثــری از آن واقــع می شــود و ایجــاد عاقــه و 
محبتــی در باطــن روح نســبت بــه آن می شــود و توجــه نفــس بــه آن افــزون 
ــه و  ــد، عاق ــه زن ــتر غوط ــتهیات بیش ــذات و مش ــه در ل ــر چ ــود و ه می ش
گــردد و رکــون و اعتمــادش بیشــتر  حــب نفــس بــه ایــن عالــم شــدیدتر 

شــود و نفــس تربیــت شــود و ارتیــاض پيــدا کنــد بــه عاقــۀ دنیــا و هــر چــه 
یشــه محبتــش بیشــتر گــردد و هــر چــه  لذایــذ در ذائقــه اش بیشــتر شــود، ر
اســباب عیــش و عشــرت و راحــت، فراهم تــر باشــد، درخــت عاقــۀ دنیــا 
ــه همــان  ــا بیشــتر گــردد، ب ــه دنی ــر گــردد و هــر چــه توجــه نفــس ب برومندت

انــدازه، از توجــه به حــق و عالــم آخــرت غافــل گــردد.
پــس، اســتغراق در بحــر لذایــذ و مشــتهیات قهــرًا حــب بــه دنیــا آورد و 
حــب بــه دنیــا تنفــر از غیــر آن آورد و وجهــه بــه ُملــک غفلــت از ملكــوت 
ک  ادرا و  دیــد  بــدی  چیــزی  از  انســان  گــر  ا به عكــس  چنانچــه  آورد. 
ک در نفــس ایجــاد تنفــر نمایــد و هــر  کــرد، صــورت آن ادرا نامایمــات 

گــردد. چــه آن صــورت قوی تــر باشــد، آن تنفــر باطنــی قوی تــر 
الم بــر او وارد  گــر کســی در شــهری رود کــه در آنجــا امــراض و آ چنانچــه ا
شــود و نامایمــات خارجــی و داخلــی بــر او رو آورد، قهــرًا ازآنجــا متنفــر 
و منصــرف شــود و هــر چــه نامایمــات بیشــتر باشــد، انصــراف و تنفــر 

افــزون شــود.
پــس، معلــوم شــد از ایــن مقدمــه کــه حق تعالــی عنایــت و الطافــش بــه 
کــس  کــس بیشــتر باشــد و مراحــم ذات مقــدس شــامل حــال هــر  هــر 
از ایــن عالــم و زخــارف آن پرهیــز دهنــد و  یادتــر باشــد، او را بیشــتر  ز
امــواج بلّیــات و فتــن را بــر او بیشــتر متوجــه فرمایــد، تــا اینكــه روحــش 
از ایــن دنیــا و زخــارف آن منصــرف و منزجــر گــردد و بــه مقــدار ایمانــش 
گــر نبــود  رو بــه عالــم آخــرت رود و وجهــۀ قلبــش متوجــه بــه آنجــا گــردد و ا
از بــرای تحمــل شــدت ابتــا مگــر همیــن یک جهــت، هرآینــه کفایــت 

می کــرد و در احادیــث شــریفه اشــاره بــه ایــن معنــی دارد:
؟ع؟ قال:  محمد بن یعقوب باسناده عن ابی جعفر

ــُه 
َ
ْهل

َ
أ ُجــُل  َالّرَ َیَتَعاَهــُد  َکَمــا  َبــَاِء 

ْ
ِبال ُمْؤِمــَن 

ْ
َال َیَتَعاَهــُد 

َ
ل َتعالــٰی  َاهَّلَل   

َ
»ِإّن  

ــَض«.  ی َمرِ
ْ
ــُب َال ِبی ــي َالّطَ ــا َیْحِم َکَم ــا  ْنَی

ُ
ــِه َالّد ــِة َو َیْحِمی َغْیَب

ْ
ــَن َال ــِة ِم َهِدّیَ

ْ
ِبال

فرمایــد: ؟ع؟  باقــر حضــرت 
 »همانــا خــدای تعالــی هرآینــه تفقــد کنــد مؤمــن را بــه بــا چنانچــه تفقــد 
کنــد مــردی عیــال خــود را بــه هدیــه از ســفر و هرآینــه پرهیــز دهــد او را از 

دنیــا، چنانچــه پرهیــز دهــد طبیــب مریــض را«. 
دیگــر از نــكات شــدت ابتــای بنــدگان خــاص ایــن اســت کــه آن هــا در 
ی هــا بــه یــاد حــق افتنــد و مناجــات و تضــرع در درگاه  ایــن ابتــا و گرفتار

قــدس ذات مقدس نماینــد و مأنــوس بــا ذکــر و فكــر او گردنــد.
حضــور  در  را  ارض  خزائــن  کلیــد  جبرئیــل  کــه  اســت  حدیــث  در 
خاتم النبیيــن؟لص؟ آورد و عــرض کــرد در صــورت اختیــار آن از مقامــات 
ی شــما نیــز چیــزی کــم نشــود. حضــرت بــرای تواضــع از حق تعالــی  اخــرو

قبــول نفرمــود و فقــر را اختیــار فرمــود.
فصل در ابتای انبیاء به امراض جسمانی 

محــدث بــزرگ، مجلســی؟هر؟ فرمایــد، در ایــن احادیث )یعنــی احادیث 
کــه واردشــده از طــرق عامــه و خاصــه( داللــت و واضحــه  ابتــاء انبیــا 
اســت بــر آنكــه انبیــا و اوصیــا در امــراض حســیه و بلّیــات جســمیه، مثــل 
ــزرگ  ــرای ب ، ب ــر ــه آن هســتند از غی ــی ب غیرشــان هســتند؛ بلكــه آن هــا اول
شــدن اجــر آن هــا کــه موجــب تفاضــل در درجــات اســت و ایــن منافــات 

بــا مقــام آن هــا نــدارد.
فصل در بیان آنكه دنیا، دار ثواب و عقاب حق تعالی نیست 

بــدان کــه ایــن عالــم دنیــا بــرای نقــص و قصــور و ضعفــی کــه در آن اســت، 

کرامــت و جــای ثــواب حق تعالــی اســت و نــه محــل عــذاب و  نــه دار 
عقــاب اســت؛ زیــرا کــه دار کرامــت حــق، عالمــی اســت کــه نعمت هــای 
آن خالــص و اختــاط بــه نقمــت نــدارد و راحــت آن مشــوب بــه تعــب و 
یــرا کــه دار  رنــج نیســت و در ایــن عالــم چنیــن نعمتــی امــكان نــدارد؛ ز
ــاط  ــت اخت ــت و نقم ــج و زحم ــواع رن ــی ان ــر نعمت ــه ه ــت و ب ــم اس تزاح
الم اســت و تــوان  دارد. بلكــه حكمــا گفته انــد لــذات ایــن عالــم دفــع آ
الم اســت؛ زیــرا کــه اینجــا هــر لذتــی، در پــی  گفــت کــه لذاتــش موجــب آ
رنــج و الــم و تعبــی دارد. بلكــه مــادۀ ایــن عالــم تعصــی دارد از قبــول 
رحمــت خالــص و نعمــت غیــر مشــوب و همین طــور عــذاب و زحمــت 
و رنــج و تعــب ایــن عالــم نیــز خالــص نیســت؛ بلكــه هــر رنــج و تعبــی 
ــقام  الم و اس ــک از آ ــت و هیچ ی ــی اس ــی و نعمت های ــه نعمت ــوف ب محف
و رنــج و محنــت در ایــن عالــم غیــر مشــوب نیســت و مــواد ایــن عالــم 
از قبــول عــذاب خالــص مطلــق و دار عــذاب و عقــاب  تعصــی دارد 

ی اســت کــه در آن عــذاب محــض و عقــاب خالــص باشــد.  حــق دار
اینجــا دار تكلیــف و مزرعــه آخــرت و عالــم کســب اســت و عالــم آخــرت 
کــه  متوقع انــد  کــه  آن هــا  اســت.  عقــاب  و  ثــواب  و  ســزاء  و  جــزاء  دار 
حق تعالــی هــر کــس را کــه در ایــن عالــم مرتكــب معصیــت و فحشــایی 
کســی، فــورًا جلــو او را بگیــرد و دســت او را  شــد بــا ظلــم و تعــدی بــه 
منقطــع کنــد و او را قلع وقمــع فرمایــد، غافــل از آن هســتند کــه خــاف 
یــه اســت. اینجــا دار امتحــان و امتیــاز  ترتیــب و مخالفــت ســنة اهَّلل جار
ــم ظهــوِر فعلیــات اســت؛ 

َ
شــقی از ســعید و مطیــع از عاصــي اســت و عال

گــر نــادرًا حق تعالــی ظالمــی را  نــه دار بــروز نتایــج اعمــال و ملــكات و ا
ــم اســت.  ــه آن ظال ــی ب ــات حق تعال ــوان گفــت از عنای ــار کنــد، می ت گرفت
گــذار فرمایــد اســتدراج  گــر اهــل معصیــت و ظلــم را بــه حــال خودشــان وا ا

اســت.
ک است  فصل در اینكه شدت بلّیات روحیه تابع شدت ادرا

در ذیل حدیث شریف که می فرماید:
 َبــَاُؤُه«، چنیــن ظاهــر شــود 

َ
ــُه َقــّل

ُ
 »َو َمــْن َســُخَف ِدیُنــُه َو َضُعــَف َعَمل

اشــخاص  کــه  زیــرا  اســت؛  روحانیــه  و  از جســمانیه  اعــم  بلّیــات،  کــه 
ک خــود از  ک بــه مقــدار ضعــف عقــل و ادرا ضعیــف العقــل و کــم ادرا
بلّیــات روحانیــه و نامایمــات عقلیــه مأمون انــد. بــه خــاف کســانی کــه 
ــه مقــدار کمــال عقــل و  کشــان شــدید اســت کــه ب عقلشــان کامــل و ادرا
کات  یــاد شــود و هــر چــه ادرا ک خــود، بلّیــات روحانــی آن هــا ز شــدت ادرا
ک نامایمــات  ــات بیشــتر و ادرا ــر باشــد، بلّی ــر و روحانیــت قوی ت کامل ت
کــه  کــه فرمــودۀ حضــرت رســالت پنــاه؟لص؟  گــردد و توانــد بــود  افــزون 

فرمــود:
وِذیــُت«؛ یعنــی »اذیــت نشــد پيغمبــری مثــل 

ُ
وِذَي َنِبــّيٌ ِمْثــَل َمــا أ

ُ
 »َمــا أ

کــس  کــه هــر  یــرا  کــه مــن شــدم«، نیــز بــه ایــن معنــی برگــردد؛ ز اذیتــی 
ک کنــد و مقــام مقــدس حــق  عظمــت و جالــت ربوبیــت را بیشــتر ادرا
یادتــر بشناســد، از عصیــان بنــدگان و هتــک حرمــت آن هــا  جــّل و عــا را ز
بیشــتر متأثــر و متألــم گــردد و نیــز هــر کــس رحمتــش و عنایــت و لطفــش 
بــه بنــدگان خــدا بیشــتر باشــد، از اعوجــاج و شــقاوت آن هــا بیشــتر اذیــت 
می شــود و البتــه خاتم النبیيــن؟لص؟ در ایــن مقامــات و ســایر مــدارج 
کمالیــه از انبیــا و اولیــا و ســایر بنــی االنســان کامل تــر بــوده، پــس اذیتــش 

بیشــتر و تأثــرش باالتــر بــوده اســت.

حدیث   پانزدهم کتاب شرح چهل حدیث امام خمینی؟هر؟
َمــْن َصــّحَ 

َ
َحَســَنِة ف

ْ
ل
َ
ْعَماِلــِه ا

َ
ــی َقــْدِر أ

َ
ُمْؤِمــُن َعل

ْ
ل
َ
ــی ا

َ
َمــا ُيْبَتل

َ
ْمَثــُل َو ِإّن

َ ْ
ال

َ
ْمَثــُل ف

َ ْ
ل

َ
ــوَن ُثــّمَ ا َوِصّیُ

ْ
ل
َ
ــوَن ُثــّمَ ا ِبّیُ لّنَ

َ
ــاِس َبــالًَء ا لّنَ

َ
 ا

َ
َشــّد

َ
 أ

َ
ّن

َ
؟ع؟: »أ  ِفــي ِکَتــاِب َعِلــّيٍ

َ
: ِإّن

َ
هلِل؟ع؟ َقــال

َ
ِبــي َعْبــِد ا

َ
َعــْن َســَماَعَة َعــْن أ

ُمْؤِمــِن 
ْ
ل
َ
ــی ا

َ
ْســَرُع ِإل

َ
َبــالََء أ

ْ
ل
َ
 ا

َ
ّن

َ
ُؤُه َو أ  َبــالَ

َ
ــُه َقــّل

ُ
ــُه َو َضُعــَف َعَمل  ُعُقوَبــًة  ِلَكاِفــٍر َو َمــْن َســُخَف ِدیُن

َ
 ِلُمْؤِمــٍن َو ال

ً
ــا َثَوابــا ْنَی

ُ
لّد

َ
ــْم َیْجَعــِل ا

َ
 ل

َ
هلَل َعــّزَ َو َجــّل

َ
 ا

َ
ّن

َ
ُؤُه َو َذِلــَك أ  َبــالَ

َ
ــُه ِاْشــَتّد

ُ
ــُه َو َحُســَن َعَمل ِدیُن

ْرِض«. 
َ ْ
ل

َ
ــی َقــَراِر ا

َ
َمَطــِر ِإل

ْ
ل
َ
ِقــّيِ ِمــَن ا لّتَ

َ
ا

ــال، پیغمبران انــد؛ پــس جانشــینان آن هــا؛ پــس  ــا ســخت ترين مــردم از حیــث َب ــا در کتــاب علــی؟ع؟ اســت اینكــه »همان ــد کــه گفــت: همان ســماعه از حضــرت صــادق؟ع؟ حدیــث کن

، ســخت گــردد بــالی او و ايــن  ؛ و همانــا چنیــن اســت کــه مبتــال می شــود مؤمــن به انــدازٔه کارهــای نیكویــش؛ پــس کســی کــه درســت باشــد ديــن او و نیكــو باشــد کار او نیكوتــر پــس نیكوتــر

بــرای آن اســت کــه خــدای تعالــی قــرار نــداده اســت دنیــا را ثــواب از بــراى مؤمنــی و نــه ســزا بــرای کافــری و کســی کــه تنــگ اســت دینــش و ضعیــف اســت عقلــش، کــم باشــد بالیــش و همانــا 

، از بــاران به ســوی آرامــگاه زمیــن«. َبــال تندتــر اســت به ســوی مؤمــن پرهیــزگار
کافی ج ۲ ص ۲۵۹

امتحــان و آزمایــش 

مومنــان
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فصول:
فصل در بیان آنكه اسارت شهوت منشاء همه اسارت ها است 

گــر مقهــور در تحــت ســلطۀ شــهوت و هواهــای نفســانیه  بــدان کــه انســان ا
یتــش در تحــت  گردیــد، رقبــت و عبودیــت و ذلــت در او به قــدر مقهور
یــاد شــود. معنــی عبودیــت از کســی، خضــوع تــام و اطاعت  ســلطۀ آن هــا ز
ــر  از اوســت و انســان مطیــِع شــهوات و مقهــوِر نفــِس امــاره، بنــدۀ فرمان ب
کمــال خضــوع اطاعــت کنــد و  آن هــا اســت و هــر چــه آن هــا امــر کننــد، با
در پيشــگاه آن هــا عبــد خاضــع و بنــدۀ مطیــع گــردد تــا کار به جایــی رســد 
کــه اطاعــت آن هــا را مقــدم دارد بــر اطاعــت خالــق ســماوات و ارض؛ 
ــر بندگــی مالــک الملــوک حقیقــی و در ایــن  ینــد ب و بندگــی آن هــا را برگز
حــال عــزت و حریــت و آزادمــردی از قلبــش رخــت بنــدد و غبــار ذلــت 
و فقــر و عبودیــت بــر چهــرۀ قلبــش بنشــیند و خاضــع اهــل دنیــا گــردد و 
قلبــش در پيــش اهــل دنیــا و صاحبــان حشــمت ســجده کنــد و از بــرای 
بــه دســت آوردن مشــتهیات نفســانیه خــود، از هــم نــوع ذلت هــا کشــد و 
ی هــا درراه تعمیــر بطــن و فــرج بــرد و تــا اســیر بنــد شــهوت و نفــس  خوار
ــد و  ــه نكن ــی مضایق ــوت و حریت ــرف و فت ــاف ش ــه خ ــت، از هیچ گون اس
کــس درآورد و از هــر ناچیــز منــت  ســربه زیر بــار اطاعــت هــر کــس و نا
؛ گرچــه آن شــخص  کشــد به مجــرد احتمــال حصــول مطلــوب پيــش او
از ســایر خلــق بی ارزش تــر و پســت تر باشــد و احتمــال موهــوم باشــد. 
کــه بنــدۀ دنیــا و شــهوت خویش انــد و طــوِق بندگــِی هــواِی  آن هایــی 
نفــس را در گــردن نهادنــد، بندگــی از هرکســی کــه دنیــا را پيــش او ســراغ 
گــر در  ــا احتمــال می دهنــد، می کننــد و خاضــع او می شــوند و ا دارنــد، ی
ظاهــر زبــان منّیــت و عفــت نفــس گشــایند، تدلیــس محــض اســت و 
اعمــال آن هــا و اقــوال آن هــا ایــن کام را تكذیــب کننــد و ایــن اســارت 
کــه انســان را همیشــه در زحمــت و ذلــت و  ی اســت  و رقیــت از امــور
رنــج و تعــب دارد و انســان باشــرف و عزت نفــس بایــد بــا هــر وســیله و 
گــر پــرده برداشــته شــود، معلــوم  کیــزه کند.ا ک و پا جدیــت خــود را از آن پــا
می شــود کــه صــورت ایــن اســارت در تحــت قیــود و کنــد و زنجیرهــای 
شــهوات و هواهــای نفســانیه چــه صورتــی اســت. شــاید ایــن سلســله ای 
کــه طولــش هفتــاد ذراع اســت و خــدای تعالــی از آن اطــاع داده )اشــاره 
ــن  ــت، در ای ــرای ماس ــه ب ــی ک ــس و غل ــه 32( و آن حب ــه آی ــوره حاق ــه س ب
دنیــا صــورت همیــن اســارت و رقیــت در تحــت فرمــان شــهوت و غضــب 
ــوْا َحاِضــًرا«؛ یعنــی »و 

ُ
باشــد. خــدای تعالــی می فرمایــد: »َو َوَجــُدوْا َمــا َعِمل

ْیَهــا َمــا 
َ
َهــا َمــا َکَســَبْت َوَعل

َ
«؛ و فرمایــد: » ل یافتنــد آنچــه کــرده بودنــد حاضــر

ــم ، صــورت اعمــال  ــه مــا می رســد در آن عال ــَبْت«؛ یعنــی »آنچــه ب ْکَتَس ٱ
کــن  خــود ماســت«. سلســله های پيچ درپيــچ شــهوات و هواهــا را پــاره 
کنــد قلــب را بشــكن و از اســارت بیــرون بیــا و در ایــن عالــم آزادانــه  و 
یســت کــن تــا در آن عالــم آزادباشــی؛ وگرنــه صــورت ایــن اســارت ها را در  ز

آنجــا حاضــر خواهــی دیــد و بــدان کــه آن طاقــت فرساســت.
فصــل در بیــان آنكــه انســان در قیــد اســارت نفــس و شــهوات بــه مقامــات 

معنــوی نائــل نمی شــود
گرچــه مطالبــی کــه در این اوراق اســت از امور شــایعۀ رایجــه و از مكررات 
کــی از ایــن تكــرار نیســت. تذکــر نفــس و تكــرار  بایــد بــه شــمار آورد، ولــی با
حــق، امــر مطلوبــی اســت و ازاین جهــت در اذکار و اوراد و عبــادات و 

مناســک تكــرار مطلــوب اســت. 

نكتــه اصلــی آن عــادت دادن نفــس و مرتــاض نمــودن آن اســت. پــس، از 
تكــرار ای عزیــز ملــول مشــو و بــدان کــه تــا انســان در قیــد اســارت نفــس 
و شــهوات آن اســت و سلســله های طوالنــی شــهوت و غضــب در گــردن 
اوســت، بــه هیچ یــک از مقامــات معنــوی و روحانــی نائــل نمی شــود و 
ــروز و ظهــور نمی کنــد و مقــام  ســلطنت باطنیــۀ نفــس و ارادۀ نافــذۀ آن ب
اســتقال و عزت نفــس کــه از بزرگ تریــن مقامــات کمــال روحانــی اســت، 
ــود  ــث می ش ــت باع ــارت و رقی ــن اس ــه ای ــود؛ بلك ــدا نمی ش ــان پي در انس

کــه انســان ســرپيچ از اطاعــت نفــس نباشــد در هیــچ حــال.
یــت از قیــد  فصــل در معنــای صبــر و در بیــان آنكــه صبــر نتیجــۀ حر

نفــس اســت
از نتایــج بــزرگ و ثمــرات عظیمــۀ ایــن حریــت و خــروج از عبودیــت نفس، 
صبــر در بلیــات و نوائــب اســت. بــر ذمــه ماســت کــه بیــان معنــای صبر را 

مجمــًا و اقســام و ثمــرات آن و ارتبــاط آن را بــه حریــت بنمایيــم. 
کامــل در  صبــر را چنانچــه محقــق طایفــۀ حّقــه و مدّقــق فرقــۀ محّقــه، 
علــم و عمــل، نصیرالدیــن طوســی )قدســه اهَّلل نفســه القدوســی(، تعریــف 
ی نفــس اســت از بی تابــی نــزد مكــروه«؛  نمودنــد، عبــارت از »نگاهــدار
ی  و عــارف محقــق مشــهور در منــازل الســائرین فرمایــد: »صبــر نگاهــدار

 .» نفــس اســت از شــكایت بــر جــزع مســتور
زیــرا  داشــتند؛  محســوب  متوســطین  مقامــات  از  را  صبــر  کــه  بــدان 
جــزع  را  آن  و  شــمارد  مكــروه  را  بلیــات  و  مصیبــات  نفــس  مادامی کــه 
باطنــی از آن هــا باشــد، مقــام معرفتــش ناقــص اســت؛ چنانچــه مقــام 
رضــای بــه قضــا و خشــنودی از توجــه بلیــات مقــام شــامخ تری اســت؛ 
گرچــه آن را نیــز از مقامــات متوســطین محســوب نمایيــم و همین طــور 
صبــر در معاصــی و بــر طاعــات نیــز از نقصــان معرفــت بــه اســرار عبادات 
گــر کســی حقیقــت عبــادت  و صــور معاصــی و طاعــات اســت؛ زیــرا کــه ا
ــور  ــد و همین ط ــته باش ــان داش ــۀ آن ایم ــه بهی ــور برزخی ــه ص ــد و ب را بفهم
بــه صــور برزخیــۀ موحشــۀ معاصــی مؤمــن باشــد، صبــر در ایــن مقامــات 
او  بــرای  گــر  ا نــدارد؛ بلكــه مطلــب منعكــس می شــود؛  بــرای او معنــی 
ــا  ــه تــرک عبادتــی ی ــا کارش منجــر ب خوشــی و راحتــی پيــْش آمــد کنــد، ی
فعــل معصیتــی شــود، آن هــا نــزد او مكــروه افتــد و جــزع باطنــی او بیشــتر 

باشــد از جــزع اهــل صبــر در بلیــات و مصیبــات.
فصل در نتایج صبر

بــدان کــه از بــرای صبــر نتایــج بســیار اســت کــه ازجملــه آن هــا ارتیــاض و 
گــوار و بلیــات  گــر انســان مدتــی در پيشــامدهای نا تربیــت نفــس اســت. ا
روزگار و در مشــقت عبــادات و مناســک و تلخــی تــرک لــذات نفســانیه، 
کنــد و تحمــل مشــاق را  به واســطۀ فرمــان حضــرت ولــی النعــم، صبــر 
گــوار باشــد بنمایــد، کم کــم نفــس عــادت می کنــد و  گرچــه ســخت و نا
مرتــاض می شــود و از چموشــی بیــرون می آیــد و ســختی تحمــل مشــاق 
یــه پيــدا می شــود  بــر آن آســان می شــود و از بــرای نفــس ملكــۀ راســخۀ نور
کــه به واســطۀ آن از مقــام صبــر ترقــی می کنــد و بــه مقامــات عالیــه دیگــر 
نائــل می شــود؛ بلكــه صبــر در معاصــی منشــاء تقــوای نفــس شــود و صبــر 
در طاعــات منشــاء انــس به حــق گــردد و صبــر در بلیــات منشــاء رضــا 
بــه قضــای الهــی شــود. این هــا از مقامــات بــزرگ اهــل ایمــان، بلكــه اهــل 
عرفــان اســت. در احادیــث شــریفه اهل بیــت عصمــت؟مهع؟ ســتایش 
کافــی شــریف ســند بــه حضــرت  گردیــده؛ چنانچــه در  بلیــغ از صبــر 

َجَســِد 
ْ
ِس ِمــَن َال

ْ
أ ــِة َالــّرَ

َ
یَمــاِن ِبَمْنزِل ِ

ْ
ْبــُر ِمــَن َال : »َالّصَ

َ
صــادق؟ع؟ رســاند: َقــال

َذَهــَب  ْبــُر  َالّصَ َذَهــَب  ِإَذا  ِلــَك 
َ

َکذ َجَســُد 
ْ
َال َذَهــَب  ُس 

ْ
أ َالــّرَ َذَهــَب  َفــِإَذا 

ایمــان به مثابــه ســر اســت  بــه  یَمــاُن«؛ یعنــی فرمــود: »صبــر نســبت  ِ
ْ

َال
، جســد بــرود و همین طــور وقتی کــه  نســبت بــه بــدن؛ پــس وقتــی رفــت ســر

صبــر رفــت، ایمــان بــرود«. 
فصل در درجات صبر 

از احادیــث شــریفه معلــوم  آنچــه  به حســب   ، بــرای صبــر از  کــه  بــدان 
آن  درجــات  به حســب  آن  ثــواب  و  اجــر  و  اســت  درجاتــی  می شــود، 
ــوالی  ــرت م ــه حض ــند ب ــریف، س ــی ش ــه در کاف ــت. چنانچ ــف اس مختل
ْبــُر   َاهَّلِل؟لص؟: »َالّصَ

ُ
: َرُســول

َ
: َقــال

َ
متقیــان، امیرمؤمنــان؟ع؟ رســاند َقــال

َمْعِصَیــِة: 
ْ
اَعــِة َو َصْبــٌر َعــِن َال ــی َالّطَ

َ
ُمِصیَبــِة َو َصْبــٌر َعل

ْ
َثــٌة: َصْبــٌر ِعْنــَد َال َثَا

ــُه 
َ
َکَتــَب َاهَّلُل ل َهــا ِبُحْســِن َعَزاِئَهــا،  ــی َیُرّدَ ُمِصیَبــِة َحّتَ

ْ
ــی َال

َ
َفَمــْن َصَبــَر َعل

ــی 
َ
ِإل ــَماِء  َالّسَ َبْیــَن  َکَمــا  َرَجــِة 

َ
َالّد ــی 

َ
ِإل َرَجــِة 

َ
َالّد َبْیــَن  َمــا  َثِماَئــِة َدَرَجــٍة  َثَا

َمــا  َدَرَجــٍة  ِماَئِة  ِســّتَ ــُه 
َ
ل َاهَّلُل  َکَتــَب  اَعــِة،  َالّطَ ــی 

َ
َعل َصَبــَر  َمــْن  َو  ْرِض؛ 

َ ْ
َاأل

َعــْرِش؛ َو َمــْن 
ْ
ــی َال

َ
ْرِض ِإل

َ ْ
َکَمــا َبْیــَن ُتُخــوِم َاأل َرَجــِة، 

َ
ــی َالّد

َ
َرَجــِة ِإل

َ
َبْیــَن َالّد

َرَجــِة 
َ

َالّد َبْیــَن  َمــا  َدَرَجــٍة  ِتْســَعِماَئِة  ــُه 
َ
ل َاهَّلُل  َکَتــَب  َمْعِصَیــِة، 

ْ
َال َعــِن  َصَبــَر 

یعنــی  َعــْرِش«؛ 
ْ
َال ُمْنَتَهــی  ــی 

َ
ِإل ْرِض 

َ ْ
َاأل ُتُخــوِم  َبْیــَن  َکَمــا  َرَجــِة، 

َ
َالّد ــی 

َ
ِإل

ــه  ؟ع؟ کــه فرمــود رســول خــدا؟لص؟ »صبــر ســه گون فرمــود حضــرت امیــر
بــر طاعــت اســت و صبــر  نــزد مصیبــت اســت و صبــر  اســت: صبــر 
ــد  ــه برگردان ــا آنك ــت ت ــر مصیب ــد ب ــر کن ــه صب ــی ک ــس کس ــت؛ پ از معصی
مصیبــت و شــدت آن را بــه نیكویــِی عــزای آن، یعنــی بــا صبــر جمیــل 
شــدت مصیبــت را رد کنــد، بنویســد خــدا بــرای او ســیصد درجــه کــه 
ــا درجــۀ دیگــر مثــل مابیــن آســمان و زمیــن اســت؛ و  مابیــن هــر درجــه ت
ــرای او شــش صد  ــر اطاعــت، بنویســد خــدا از ب ــد ب ــر نمای کســی کــه صب
ــا عــرش  ــۀ قعــر زمیــن ت ــا درجــۀ دیگــر مثــل میان ــۀ درجــه ت درجــه کــه میان
ــرای او  ــد ب ــد خداون ــت، بنویس ــر معصی ــد ب ــر کن ــه صب ــی ک ــت؛ و کس اس
نه صــد درجــه کــه میانــۀ درجــه تــا درجــۀ دیگــر مثــل میانــۀ منتهــای زمیــن 
ــه  ــود ک ــوم می ش ــریف معل ــث ش ــن حدی ــت«. از ای ــرش اس ــای ع ــا منته ت

صبــر در معصیــت افضــل اســت از ســایر مراتــب صبــر اســت.
فصل در بیان درجات صبر اهل معرفت 

بــدان تــا ایــن مقــام آنچــه ذکــر شــد، راجــع بــه حــال عامــه و متوســطین بود؛ 
چنانچــه در اول ایــن فصــول اشــاره بــه آن نمــودم کــه صبــر را از مقامــات 
متوســطین بــه شــمار آوردنــد؛ ولــی از بــرای صبــر درجــات دیگــری اســت 
کــه راجــع بــه اهــل ســلوک و کمــل و اولیاســت؛ چنانچــه از آن »صبــر فــی 
اهَّلل« اســت و آن ثبــات در مجاهــده اســت و تــرک مألوفــات و مأنوســات، 
بلكــه تــرک خویشــتن اســت درراه محبــوب و ایــن راجــع بــه اهــل ســلوک 
اســت. مرتبــۀ دیگــر »صبــر مــع اهَّلل« اســت و آن راجــع بــه اهــل حضــور 
و مشــاهدۀ جمــال اســت در وقــت خــروج از جلبــات بشــریت و تجــرد 
از مابــس افعــال و صفــات و متجلــی شــدن قلــب بــه تجلیــات اســماء 
و صفــات و تــوارد واردات انــس و هیبــت و حفــظ نفــس از تلونــات و 

غیبــت از مقــام انــس و شــهود اســت.
 درجــۀ دیگــر »صبــر عــن اهَّلل« اســت و آن از درجــات عشــاق و مشــتاقین 
اســت از اهــل شــهود و عیــان، درصورتی کــه رجــوع بــه عالــم خــود کننــد و 
بــه عالــم کثــرت و صحــو برگردنــد و ایــن اشــق مراتــب صبــر و مشــكل ترین 

مقامــات اســت.

صبر
حدیث   شانزدهم کتاب شرح چهل حدیث امام خمینی؟هر؟

ُیْســِر 
ْ
 ِبال

َ
ْســُتْبِدل

ُ
ِســَر َو ُقِهــَر َو ا

ُ
ــْم َتْكِســْرُه َو ِإْن أ

َ
َمَصاِئــُب ل

ْ
ل
َ
ْیــِه ا

َ
ــْت َعل

َ
ّک َهــا َو ِإْن َتَدا

َ
ْحَواِلــِه ِإْن َناَبْتــُه َناِئَبــٌة َصَبــَر ل

َ
ــی َجِمیــِع أ

َ
ُحــّرَ ُحــّرٌ َعل

ْ
ل
َ
 ا

َ
: »ِإّن

ُ
هلِل؟ع؟ َیُقــول

َ
َبــا َعْبــِد ا

َ
: َســِمْعُت أ

َ
ِبــي َبِصیــٍر َقــال

َ
َعــْن أ

َعاِتــَي 
ْ
ل
َ
ــاَر ا َجّبَ

ْ
ل
َ
َجَعــَل ا

َ
ْیــِه ف

َ
هلُل َعل

َ
ْن َمــّنَ ا

َ
ــُه أ

َ
ُجــّبِ َو َوْحَشــُتُه َو َمــا َنال

ْ
ل
َ
َمــُة ا

ْ
ــْم َتْضــُرْرُه ُظل

َ
ِســَر َو ل

ُ
ْســُتْعِبَد َو ُقِهــَر َو أ

ُ
ِن ا

َ
َتــُه أ ّیَ ــْم َیْضــُرْر ُحّرِ

َ
ْیــِه( ل

َ
هلِل َعل

َ
ــَواُت ا

َ
ِمیــُن )َصل

َ ْ
ل

َ
يــُق ا ّدِ لّصِ

َ
 َکَمــا َکاَن ُيوُســُف ا

ً
ُعْســرا

ْبــِر ُتوَجــُروا«.  لّصَ
َ
ــی ا

َ
ْنُفَســُكْم َعل

َ
ُنــوا أ اْصِبــُروا َو َوّطِ

َ
 ف

ً
ْبــُر ُیْعِقــُب َخْیــرا لّصَ

َ
ِلــَك ا

َ
ــًة َو َکذ ّمَ

ُ
ُه َو َرِحــَم ِبــِه أ

َ
ْرَســل

َ
أ

َ
 ف

ً
ــُه َماِلــكا

َ
 َبْعــَد ِإْذ َکاَن ل

ً
ــُه َعْبــدا

َ
ل

گــر فروکوبیــده شــود  گــر بیایــد او را مصیبتــی، صبــر کنــد مــر )ســختی( آن را و ا ابــو بصیــر گفــت: شــنیدم حضــرت صــادق؟ع؟ را کــه می گفــت: »آزاد، آزاد اســت بــر همــٔه احــوال خــود؛ ا
بــر او مصیبت هــا، نمی شــكند او را گرچــه اســیر شــود و مقهــور گــردد و ســختی را به آســانی بــدل گیــرد. چنانچــه بــود یوســف؟ع؟ بســیار راســتگوی امیــن کــه ضــرر نرســاند آزادی او را 
؛ پــس قــرارداد جبــار متكبــر  یكــی چــاه و تــرس آن و آنچــه رســید او را؛ تــا آنكــه منــت گذاشــت خــدا بــر او یــان نرســاند او را تار اینكــه بــه بندگــی گرفتــه شــد و اســیر شــد و مقهــور گردیــد و ز
، بعدازآنكــه مالــک بــود؛ پــس، فرســتاد خــدا او را )یعنــی بــه پيغمبــری( و ترحــم فرمــود به واســطٔه او امتــی را و همین طــور صبــر دنبــال آورد خیــر را؛ پــس صبــر کنیــد و مهیــا  را بنــدٔه او

، تــا مــزد داده شــود«. کنیــد خــود را بــر صبــر
کافی ج ۲ ص ۸۹
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حقیقت توبه
بــدان کــه توبــه یكــی از منــازل مهمــۀ مشــكله اســت و آن عبــارت اســت 
به واســطۀ  بعدازآنكــه  نفــس،  روحانیــت  به ســوی  طبیعــت  از  رجــوع  از 
بــه  نــوِر فطــرت و روحانیــت، محجــوب  کــدورِت نافرمانــِی  معاصــی و 
ظلمــت طبیعــت شــده. تفصیــل ایــن اجمــال، اجمــااًل ایــن اســت کــه 
نفــس در بــدو فطــرت، خالــی از هــر نحــو کمــال و جمــال و نــور و بهجــت 
اســت؛ چنانچــه خالــی از مقابــات آن هــا نیــز هســت. گویــی صفحــه ای 
اســت خالــی از مطلــق نقــوش؛ نــه دارای کمــاالت روحانــی و نــه متصــف 
بــه اضــداد آن اســت؛ ولــی نــور اســتعداد و لیاقــت بــرای حصــول هــر 
گذاشته شــده اســت و فطــرت او بــر اســتقامت و  مقامــی در او ودیعــه 
ــوار ذاتیــه اســت و چــون ارتــكاب معاصــی کنــد،  ــه ان خمیــرۀ او مخمــر ب
به واســطۀ آن در دل او کدورتــی حاصــل شــود و هــر چــه معاصــی بیشــتر 
یــک و  شــود، کــدورت و ظلمــت افــزون گــردد تــا آنكــه یكســره قلــب تار
گــر  ظلمانــی شــود و نــور فطــرت منطفــی گــردد و بــه شــقاوت ابــدی رســد. ا
گرفتــن ظلمــت، تمــام صفحــه قلــب را،  در بیــن ایــن حــاالت، قبــل از فرا
از خــواب غفلــت بیــدار شــد و پــس از منــزل یقظــه بــه منــزل توبــه وارد 
شــد و حظــوظ ایــن منــزل را بــه شــرایطی کــه اجمالــی از آن در ایــن اوراق 
ان شــاءاهَّلل ذکــر می شــود، اســتیفا کــرد، از حــاالت ظلمانیــه و کــدورات 
طبیعیــه برگشــت می نمایــد بــه حــال نــور فطــرت اصلــی و روحانیــت 
ذاتیــه خــود. گویــی صفحــه ای می شــود بــاز خالــی از کمــاالت و اضــداد 
ْنــِب 

َّ
اِئــُب ِمــَن َالذ آن. چنانچــه در حدیــث شــریف مشــهور اســت کــه: »َالّتَ

ــاه مثــل کســی اســت کــه  ــُه«؛ یعنــی »رجــوع کننــده از گن
َ
ــَب ل ــْن اَل َذْن َکَم

گنــاه نداشــته باشــد«. 
فصول:

فصل در بیان اینكه توبه مفتاح ابواب است
نكته مهمه: ]به تأخیر نینداختن توبه[

بــا حفــظ شــرایط آن، چنانچــه ذکــر  کاملــه،  بــه توبــۀ صحیحــۀ  توفیــق 
می شــود، از امــور مشــكله اســت و انســان کمتــر می توانــد نائــل بــه ایــن 
کبائــر و موبقــات،  گناهــان، خصوصــًا  مقصــد شــود؛ بلكــه دخــول در 
گــر  کــه انســان را از یــاد توبــه به کلــی غافــل می کنــد و ا باعــث می شــود 
و  گردیــد  برومنــد  و  بارمنــد  انســانی  دل  مزرعــۀ  در  معاصــی  درخــت 
یشــه اش محكــم شــد، نتایجــی بــس ناهنجــار دهــد کــه یكــی از آن هــا  ر
گــر گاه گاهــی  آن اســت کــه انســان را از توبــه به کلــی منصــرف می کنــد و ا
نیــز متذکــر آن شــود، بــه تســویف و امــروز و فــردا و ایــن مــاه و آن مــاه کار 
کــه در آخــر عمــر و زمــان پيــری توبــه  را می گذرانــد و بــا خــود می گویــد 
صحیحــی می کنــم. غافــل از آنكــه ایــن مكــر باخــدا اســت؛ و اهَّلل خیــر 
یشــۀ گناهــان انســان  کریــن. گمــان نكــن کــه پــس از محكــم شــدن ر الما
ــا آنكــه بتوانــد بــه شــرایط آن قیــام نمایــد. پــس بهــار  بتوانــد توبــه نمایــد، ی
توبــه ایــام جوانــی اســت کــه بــار گناهــان کمتــر و کــدورت قلبــی و ظلمــت 
در  انســان  اســت.  آســان تر  و  توبــه ســهل تر  و شــرایط  ناقص تــر  باطنــی 
پيــری حــرص و طمــع و حــب جــاه و مــال و طــول املــش بیشــتر اســت. 
گیــرم کــه انســان بتوانــد در ایــام پيــری قیــام بــه ایــن امــر کنــد، از کجــا بــه 
پيــری برســد و عجــل موعــود او را در ســن جوانــی و در حــال اشــتغال بــه 
، هــر چــه زودتــر دامن  نافرمانــی نربایــد و بــه او مهلــت دهــد؟ پــس ای عزیــز
همــت بــه کمــر بــزن و عــزم را محكــم و اراده را قــوی کــن و از گناهــان، 

ــن و  ــه ک ــتی، توب ــی هس ــات دنیای ــا در حی ــی ی ــی می باش ــن جوان ــا در س ت
مگــذار فرصــت خــداداد از دســتت بــرود. 

نكتۀ مهمه: ]توبه نفس را به صفای اصلی آن بازنمی گرداند[
نــور  و  روحانــی  باطنــی  صفــای  آن   ، نیــز توبــه  از  پــس  تائــب  شــخص 
گــر  خالــص فطــری برایــش باقــی نمی مانــد. چنانچــه صفحــۀ کاغــذی را ا
ســیاه کننــد و بازبخواهنــد جــا دهنــد، البتــه بــه حالــت جــای أّولــی 
گــر اصــاح کننــد، بــاز بــه حالــت أّولــی  برنمی گــردد؛ یــا ظــرف شكســته را ا
مشــكل اســت عــود کنــد؛ خیلــی فــرق اســت میانــه دوســتی کــه در تمــام 
مــدت عمــر باصفــا و خلــوص با انســان رفتــار کند، یا دوســتی که خیانت 
کنــد و پــس ازآن عــذر تقصیــر طلــب نمایــد. عــاوه بــر آن کــه کــم کســی 
اســت کــه بتوانــد درســت قیــام بــه وظایــف توبــه بنمایــد. پــس، انســان بایــد 
کــه اصــاح نفــس  حتی االمــكان داخــل در معاصــی و نافرمانــی نشــود 
ی  ــار ــته گرفت ــر خدای نخواس گ ــت و ا ــكله اس ــوِر مش ــاد، از ام ــس از افس پ
ــد کــه هــم فســاد کــم را زود  ــر درصــدد عــاج برآی پيــدا کــرد، هــر چــه زودت

ــود.  ــر می ش ــاح بهت ــت اص ــم کیفی ــرد و ه ــاح ک ــود اص می ش
فصل در ارکان توبه  

آن هــا  تــا  کــه  اســت  شــرایطی  و  ارکان  کاملــه،  توبــۀ  بــرای  از  کــه  بــدان 
محقــق نشــود، توبــۀ صحیحــه حاصــل نشــود. مــا بــه ذکــر عمــدۀ آن هــا کــه 
کــه رکــن رکیــن اوســت، ندامــت  یــم. یكــی از آن هــا  الزم اســت می پرداز
بــر  عــزم  دیگــر  و  گذشــته  تقصیــرات  و  گناهــان  از  اســت  پشــیمانی  و 
برگشــت ننمــودن بــر آن اســت همیشــه. ایــن دو در حقیقــت محقــق 
اصــل حقیقــت توبــه و به منزلــۀ مقومــات ذاتیــه آن اســت و عمــدۀ در ایــن 
بــاب تحصیــل ایــن مقــام و تحقــق بــه ایــن حقیقــت اســت و آن، چنــان 
صــورت پذیــرد کــه انســان متذکــر تأثیــر معاصــی در روح و تبعــات آن در 
عالــم بــرزخ و قیامــت بشــود از وجــه معقــول و منقــول. چنانچــه پيــش 
وارد  عصمــت؟مهع؟  اهل بیــت  اخبــار  در  و  مبرهــن  معرفــت  اصحــاب 
اســت کــه از بــرای معاصــی در عالــم بــرزخ و قیامــت صورت هایــی اســت 
بــه مناســبت آن هــا کــه در آن عالــم دارای حیات و اراده هســتند و انســان 
کــه آن نشــئه، نشــئۀ  یــرا  ی شــعور و اراده انســان را می ســوزاند؛ ز را از رو
حیــات اســت. پــس، در آن عالــم صورت هایــی نتیجــۀ اعمــال حســنه یــا 
گــر تنبــه  قبیحــۀ ماســت کــه بــا مــا محشــور می گــردد. پــس، انســان عاقــل ا
بــر ایــن معانــی پيــدا کــرد و بــه فرموده هــای انبیــاء و اولیــاء؟مهع؟ و عرفــا و 
حكمــا و علمــا )رضــوان اهَّلل علیهــم( به قــدر قــوِل یــک نفــر طبیــِب معالــج 
گــر  اعتنــا کــرد، البــد، از معاصــی پرهیــز می کنــد و گــرد آن هــا نمی گــردد و ا
خدای نخواســته مبتــا شــد، بــه زودی از آن منزجــر می شــود و پشــیمان 

می گــردد.
فصل در شرایط توبه 

از بــرای توبــه شــرایط قبــول و شــرایط کمالــی اســت کــه آن هــا را بــه ترتیــب 
یــم . عمــده شــرایط دو امــر اســت، چنانچــه عمــدۀ شــرایط  مذکــور می دار
کام  یــم بــه ذکــر  کمــال نیــز دو امــر اســت و مــا در ایــن بــاب می پرداز
شــریف حضــرت مولــی الموالــی؟ع؟؛ زیــرا کــه آن در حقیقــت از جوامــع 
ي فــي نهــج الباغــه أن قائــا  کلــم و کام ملــوک و ملــوک کام اســت. رو
؟  َااِلْســِتْغَفاُر َمــا  ي  َتــْدِر  

َ
أ ــَك  ّمُ

ُ
أ ْتــَك 

َ
َثِكل َاهَّلَل:  ْســَتْغِفُر 

َ
أ ِبَحْضَرِتــِه:   

َ
َقــال

َدُم  َهــا َالّنَ
ُ
ل ّوَ

َ
ِة َمَعــاٍن: أ ــی ِســّتَ

َ
يــَن، َو ُهــَو ِاْســٌم َواِقــٌع َعل ّیِ ِ

ّ
ِعل

ْ
َااِلْســِتْغَفاُر َدَرَجــُة َال

ْن 
َ
اِلــُث أ

َ
َبــدًا، َو َالّث

َ
ْیــِه أ

َ
َعــْوِد ِإل

ْ
ــی َتــْرِك َال

َ
َعــْزُم َعل

ْ
اِنــي َال

َ
ــی َمــا َمَضــی، َو َالّث

َ
َعل

ْیــَك 
َ
ْیــَس َعل

َ
ــَس ل

َ
ْمل

َ
َقــی َاهَّلَل أ

ْ
ــی َتل وِقیــَن ُحُقوَقُهــْم َحّتَ

ُ
َمْخل

ْ
ــی َال

َ
َي ِإل ُتــَؤّدِ

ــا  َه
َ

َي َحّق ــَؤّدِ ــا َفُت ْعَتَه ــَك َضّیَ ْی
َ
یَضــٍة َعل ُکّلِ َفرِ ــی 

َ
ــَد ِإل ْن َتْعِم

َ
ــُع أ اِب ــٌة َو َالّرَ َتِبَع

ــْحِت َفُتِذیَبــُه  ــی َالّسُ
َ
ــِذي َنَبــَت َعل

َّ
ْحــِم َال

َّ
ــی َالل

َ
ْن َتْعِمــَد ِإل

َ
َخاِمــُس أ

ْ
َو َال

ْحــٌم َجِدیــٌد َو 
َ
 َبْیَنُهَمــا ل

َ
َعْظــِم َو َیْنَشــأ

ْ
ــَد ِبال

ْ
ِجل

ْ
ِصــَق َال

ْ
ــی ُتل ْحــَزاِن َحّتَ

َ ْ
ِباأل

ــِة«؛  َمْعِصَی
ْ
ــَاَوَة َال ــُه َح َذْقَت

َ
ــا أ َکَم ــِة  اَع ــَم َالّطَ

َ
ل

َ
ــَم أ ِجْس

ْ
ْن ُتِذیــَق َال

َ
ــاِدُس أ َالّسَ

روایــت  نهج الباغــه  در  رضــی؟ضر؟  ســید   ، جلیل القــدر ســید  جنــاب 
گفــت:  ؟ع؟  امیــر در محضــر حضــرت  گوینــده ای  کــه: »همانــا  فرمــود 
یــه کنــد؛  : مــادرت در عزایــت گر اســتغفراهَّلل . پــس ایشــان؟ع؟ فرمــود بــه او
؟ همانــا اســتغفار درجــه علیيــن اســت و  آیــا می دانــی چیســت اســتغفار
آن اســمی اســت کــه واقــع می شــود بــر شــش معنــی: اول آن هــا پشــیمانی 
آن  به ســوی  اســت  ننمــودن  برگشــت  بــر  عــزم  دوم،  اســت؛  برگذشــته 
کنــی به ســوی مخلــوق حــق آن هــا را تــا ماقــات  همیشــگی؛ ســوم، ادا 
کیــزه کــه نبــوده باشــد بــر تــو دنبالــه ای )یعنــی  کنــی خــدای ســبحان را پا
ی به ســوی  ی آور ــو نباشــد(؛ چهــارم، آنكــه رو ــه عهــده ت حقــی از کســی ب
ــع کــردی آن را؛ پــس ادا کنــی حــق  ــو اســت کــه ضای ــر ت هــر فریضــه کــه ب
بــر  کــه رویيــده شــده اســت  گوشــتی  ی به ســوی  ی آور را؛ پنجــم، رو آن 
حــرام؛ پــس آب کنــی آن را بــه اندوه هــا تــا بچســبد گوشــت بــه اســتخوان و 
رویيــده شــود بیــن آن هــا گوشــت تــازه؛ ششــم، آنكــه بچشــانی جســم را درد 

ی، چنانچــه چشــاندی آن را شــیرینی نافرمانــی«.  فرمان بــردار
فصل درنتیجه استغفار 

لعــان  بــا  را  هــا  ولیــده  آن  ســترش،  و  یــت  غفار به واســطه  حق تعالــی 
کــه اطــاع  از او منقطــع می فرمایــد و هــر یــک از موجــودات  مســتغفر 
ــِف جرائــم  ــاّب َصحاِئ ُکَتّ ئكــه و  بــر حــال انســان پيــدا کردنــد، چــه از ما
، آن هــا را از آن گنــاه  و چــه از زمــان و مــكان و اعضــا و جــوارح خــود او
محجــوب می فرمایــد و همــه را انســاء می فرمایــد؛ چنانچــه در حدیــث 
َکَتَبــا  َكْیــِه َمــا 

َ
شــریف اشــاره بــه آن شــده اســت کــه می فرمایــد: »ُیْنِســي َمل

بــه  حق تعالــی  حضــرت  وحــی  اســت  ممكــن  و  ُنــوِب«؛ 
ُّ

َالذ ِمــَن  ْیــِه 
َ
َعل

اعضــا و جــوارح و بقــاع ارض بــه کتمــان معاصــی کــه در حدیــث شــریف 
اســت، همیــن انســاء آن هــا باشــد؛ چنانچــه ممكــن اســت فرمــان بــه 
عــدم شــهادت باشــد و شــاید مــراد، رفــع آثــار معاصــی از اعضــا باشــد کــه 

به واســطۀ آن شــهادت تكوینــی حاصــل آیــد. 
فصل در تفسیر توبۀ نصوح

بــدان کــه در تفســیر توبــه نصــوح اختافاتــی اســت کــه ذکــر آن مجمــًا 
کتفــا می نمایيــم بــه ترجمــۀ  در ایــن مقــام مناســب اســت و مــا در اینجــا ا

کام محقــق جلیــل، شــیخ بهایــی )قــدس اهَّلل نفســه(. 
، مجلســی؟هر؟ نقــل می فرمایــد کــه: شــیخ بهائــی فرمــوده  محــدث خبیــر
اســت کــه همانــا ذکــر کرده انــد مفســرین در معنــی توبــۀ نصــوح وجوهــی: 
یكــی آنكــه مــراد توبــه ای اســت کــه نصیحــت کنــد مــردم را؛ یعنــی، دعوت 
کنــد مــردم را کــه بیاورنــد مثــل آن را بــرای ظاهــر شــدن آثــار جمیلــۀ آن 
در صاحبــش؛ یــا آنكــه نصیحــت کنــد صاحبــش را تــا از جــای ِبَكنــد 
آنكــه  و دیگــر  آن هــا هیــچ گاه  به ســوی  و دیگــر عــود نكنــد  را  گناهــان 
چنانچــه  خداونــد؛  بــرای  باشــد  خالــص  کــه  اســت  توبــه ای  نصــوح 
عســل خالــص از شــمع را عســل »نصــوح« گوینــد و خلــوص آن اســت 
ــاف  ــه خ ــرای آنك ــا ب ــا، ی ــتی آن ه ــرای زش ــان ب ــود از گناه ــیمان ش ــه پش ک

رضــای خــدای تعالــی هســتند؛ نــه بــرای تــرس از آتــش. 

حدیث     هفدهم کتاب شرح چهل حدیث امام خمینی؟هر؟
:

ُ
هلِل؟ع؟ َیُقول

َ
َبا َعْبِد ا

َ
: َسِمْعُت أ

َ
َیَة ْبِن َوْهٍب َقال َعْن ُمَعاِو

ْیــِه ُذُنوَبــُه 
َ
ْکُتِمــي َعل

ُ
ــی َجَواِرِحــِه ا

َ
ُنــوِب َو ُيوِحــي ِإل

ُّ
لذ

َ
ْیــِه ِمــَن ا

َ
َكْیــِه َمــا َکَتَبــا َعل

َ
: ُیْنِســي َمل

َ
ْیــِه؟ َقــال

َ
ــُت: َو َکْیــَف َیْســُتُر َعل

ْ
ُقل

َ
ِخــَرِة ف

ْ
ل

َ
ْنَیــا َو ا

ُ
لّد

َ
ْیــِه ِفــي ا

َ
َســَتَر َعل

َ
هلُل ف

َ
ــُه ا َحّبَ

َ
 أ

ً
َعْبــُد َتْوَبــًة َنُصوحــا

ْ
ل
َ
 »ِإَذا َتــاَب ا

ُنــوِب«.
ُّ

لذ
َ
ْیــِه ِبَشــْيٍء ِمــَن ا

َ
ْیــَس َشــْيٌء َیْشــَهُد َعل

َ
َقــاُه َو ل

ْ
هلَل ِحیــَن َیل

َ
َقــی ا

ْ
َیل

َ
ُنــوِب ف

ُّ
لذ

َ
ْیــِك ِمــَن ا

َ
ْکُتِمــي َمــا َکاَن َیْعَمــُل َعل

ُ
ْرِض ا

َ ْ
ل

َ
ــی ِبَقــاِع ا

َ
َو ُيوِحــي ِإل

ــا و  ــر او در دنی ــد؛ پــس ســتر کنــد ب ــٔه خالــص، دوســتدار شــود او را خداون ــه کنــد بنــده ای، توب ــة بــن وهــب گفــت: شــنیدم از حضــرت صــادق؟ع؟ کــه می فرمــود: »وقتی کــه توب ی معاو

؟ گفــت: بــه فراموشــی انــدازد دو فرشــتٔه او را آنچــه را نوشــته اند بــر او از گناهــان و وحــی می فرمایــد به ســوی اعضــای او کــه کتمــان کنیــد بــر  آخــرت. پــس گفتــم: چگونــه بپوشــاند بــر او

او گناهــان او را و وحــی می فرمایــد به ســوی بقعه هــای زمیــن کــه بپوشــانید بــر او آنچــه را عمــل می کــرد بــر شــما از گناهــان؛ پــس ماقــات می کنــد خــدا را زمانــی کــه ماقــات می کنــد 

او را و حال آنكــه نیســت چیــزی کــه شــهادت بدهــد بــر او بــه چیــزی از گناهــان«.
کافی ج ۲ ص ۴۳۰

توبه
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برنامه های هفته
علیســت خــدا  نمــاِی  تمــام  آیينــۀ 

علیســت ابتــدا،  قلــِم  رقــم،  زد  کــه  نقشــی 
خــدا صــورت  خــدا،  زبــان  خــدا،  دســِت 

علیســت انتهــا  بــی  بنــدۀ  بندگیــش،  در 
رســول دم  و  رســول  لحــِم  و  رســول  جــان 

علیســت خــدا  رســوِل  شــیر  و  خــدا  شــیر 
مومنــی مــرد  و  زن  هــر  بــه  نبــی  از  بعــد 

علیســت مقتــدا  علــی،  امــام  علــی،  مــوال 
بــه وقــت دعــا یامحمــد اســت  ذکــر علــی 

علیســت یــا  معبــود  درگــه  بــه  نبــی  ذکــر 
دیگــری و  بــود  ِدگــری  دیگــران،  مــوالِی 

کــه مــوالِی مــا علیســت گــواه بــاش  یــا رب 
علــی شــیعۀ  لــب  بــه  دعــا  زیباتریــن 

یــا مصطفــی محمــُد یــا مرتضــی علیســت
دانیــد جــای شــیعه بــه روز جــزا کجاســت؟

ســوگند می خــورم بــه خــدا هــر کجا علیســت
نفــس رســول، آنكــه بــه جــای رســول خفــت

تــا جــان ُکنــد بــه راِه پيمبــر فــدا، علیســت
می کنــد اقــرار  خــود  دشــمنی  بــه  دشــمن 

ِی خیبر گشا علیست مردی که داشت بازو
غامرضا سازگار

،،در آینه ادب ،،


