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کــه فرمــود  ؟ع؟  کنــد از حضــرت باقــر ترجمه:ابوحمــزه ثمالــی حدیــث 
موســی؟ع؟  »همانــا  ننمــوده:  تغییــر  کــه  توراتــی  در  اســت  نوشته شــده 
ــه  ــو ب ــا ت ــن، آی ــروردگار م ــت: »ای پ ــس گف ــود را، پ ــروردگار خ ــرد پ ــؤال ک س
ی تــا صــدا زنــم تــو را؟« پــس  مــن نزدیکــی تــا مناجــات کنــم تــو را، یــا دور
: »ای موســی، مــن هم نشــین کســی  وحــی کــرد خــدای عزوجــل به ســوی او
 ، هســتم کــه یــاد کنــد مــرا«. پــس ســؤال کــرد موســی: »کیســت در پنــاه تــو
؟« فرمــود: »آن هــا کــه یــاد می کننــد  ی کــه پناهــی نیســت مگــر پنــاه تــو روز
ــن،  ــد درراه م ــتی می کنن ــم دوس ــا را و باه ــم آن ه ــاد می کن ــن ی ــس م ــرا، پ م
پــس دوســت دارم آن هــا را«. این هــا آنان انــد کــه وقتــی بخواهنــد بــه اهــل 
زمیــن بــدی رســانم، یــاد آن هــا کنــم، پــس رفــع کنــم آن را از آنــان به واســطۀ 

آن هــا«.
غــرض  گویــا  فرمایــد:  مجلســی؟هر؟  مرحــوم  محقــق،  محــدث  شــرح: 
کــه آداب دعــا را ســؤال  حضــرت موســی؟ع؟ از ایــن ســؤال ایــن بــوده 
یــد  کنــد، بــا علمــش بــه اینکــه حق تعالــی اقــرب اســت بــه مــا از حبــل ور
ی مناجــات  بــه احاطــۀ علمــی و قــدرت و علیــت. یعنــی، آیــا دوســت دار
کنــم تــو را چنانکــه نزدیــک مناجــات می کنــد، یــا صــدا زنــم تــو را چنانکــه 
، وقتــی به ســوی تــو نظــر می کنــم تــو  بعیــد صــدا می زنــد و به عبارت دیگــر
ــری و وقتــی به ســوی خــودم نظــر می کنــم خــود را  از هــر نزدیکــی نزدیک ت
ی می بینــم؛ پــس نمی دانــم در دعــا حــال تــو را مالحظــه  در غایــت دور

کنــم یــا حــال خــود را.
در احاطۀ قیومی حق تعالی

محتمــل اســت کــه جنــاب موســی؟ع؟ حــال عجــز خــود را از کیفیــت 
دعــا بیــان می کنــد. عــرض می کنــد بــار پــروردگارا، تــو منزهــی از اتصــاف 
بــه قــرب و بعــد تــا چــون قریبــان یــا بعیــدان تــو را بخوانــم؛ پس مــن متحیرم 
در امــر و هیچ گونــه دعــا را درخــور پیشــگاه جــالل تــو نمی دانــم. تــو خــود 
بــه مــن اجــازه ورود بــه دعــا و کیفیــت آن را مرحمــت فرمــا و تعلیــم فرمــا 
مــرا آنچــه مناســب مقــام مقــدس تــو اســت؛ پــس جــواب از مصــدر جــالل 
عــزت صــادر شــد کــه مــن حضــور قیومــی دارم در جمیــع َنَشــآت،؛ همــه 
عوالــم محضــر مــن اســت؛ مــن جلیــس آنانــم کــه یــادم کننــد و هم نشــین 
کســانی هســتم کــه متذکــرم شــوند. البتــه آن ذات مقــدس متصــف بــه 
قــرب و بعــد نشــود و احاطــۀ قیومــی و شــمول وجــودی دارد بــه جمیــع 
ــم  ی ــات شــریفه کتــاب کر ــرۀ وجــود و سلســلۀ تحقــق؛ امــا آنچــه در آی دای
الهــی وارد اســت از توصیــف حق تعالــی بــه قــرب، مثــل قولــه تعالــی: 
ــْن قائــل: »َوَنْحــُن  ــَزّ ِم یــٌب« و قولــه َع ــی َقرِ ــی َفِإّنِ ــاِدى َعّنِ َك ِعَب

َ
ل

َ
ِإَذا َســأ »َو

یــِد«؛ و غیــر این هــا، مبنــی بــر یــک نحــو مجــاز  َورِ
ْ
ل ْیــِه ِمــْن َحْبــِل ٱ

َ
ْقــَرُب ِإل

َ
أ

 ســاحت مقدســش منــزه از قــرب و بعــد حســی 
ّ

و اســتعاره اســت و إل
و معنــوی اســت؛ چــه کــه این هــا مســتلزم یــک نحــو تحدیــد و تشــبیه 
اســت کــه حق تعالــی منــزه از آن اســت؛ بلکــه حضــور قاطبــۀ موجــودات 
در بــارگاه قــدس او حضــور تعلقــی اســت؛ و احاطــۀ آن ذات مقــدس بــه 
ذرات کائنــات و سالســل موجــودات، احاطــۀ قیومــی اســت و آن از غیــر 

ســنخ حضــور حســی و معنــوی و احاطــۀ ظاهــری و باطنــی اســت.
فصول:

فصل در خصلت های ذکر خدا
از ایــن حدیــث شــریف اســتفاده شــود کــه ذکــر خــدا و دوســتی نمــودن 
و   - آن هــا  از  یکــی  اســت:  دارای چنــد خصلــت  او  درراه  بــا یکدیگــر 
کــردِن بنــده خداونــد  کــه ذکــر  آن اعظــم از دیگــران اســت - آن اســت 
ــری  ــث دیگ ــه احادی ــد، او را. چنانچ ــردن خداون ــر ک ــود ذک ــب ش را، موج
نیــز بدیــن مضمــون وارد اســت و ایــن ذکــر مقابــل آن نســیانی اســت کــه 
ــَك  ِل

َٰ
 َکذ

َ
ــال ــال: »َق ــُث ق ــد َحْی ــات می فرمای ــارۀ ناســی از آی ــی درب حق تعال

َیــْوَم ُتنَســٰی«.
ْ
ل ِلــَك ٱ

َٰ
ُتَنــا َفَنِســیَتَها َوَکذ َتْتــَك َءاَیٰ

َ
أ

و  جمــال  مظاهــر  یــت  رؤ از  باطنــی  ِی  کــور و  آیــات  نســیاِن  چنان کــه 
جــالل حــق ســبب َعمــای در عالــم دیگــر شــود، تذکــر آیــات و اســماء 
ــرت را  ــد بصی ــوت ده ــالل او ق ــال و ج ــق و جم ی ح ــادآور ــات و ی و صف
و رفــع حجــب نمایــد به قــدر قــوت تذکــر و نورانیــت آن. چنانچــه تذکــر 
ی قــوت دهــد کــه  آیــات حــق و ملکــه شــدن آن، بصیــرت باطنــی را به قــدر
جلــوۀ جمــال حــق را در آیــات مشــاهده نمایــد و تذکــر اســماء و صفــات 
موجــب شــود کــه حــق را در تجلیــات اســمائیه و صفاتیــه شــهود کنــد و 
تذکــر ذات بی حجــاب آیــات و اســماء و صفــات رفــع جمیــع حجــب 
یــالت  کنــد و یــار بی پــرده تجلــی نمایــد. ایــن  یکــی از توجیهــات و تأو
ــب« و  ــح قری ــت: »فت ــا و اولیاس ــن عرف ــه قرةالعی ــت ک ــه اس ث ــات ثال فتوح

»فتــح مبیــن« و »فتــح مطلــق« کــه فتــح الفتــوح اســت. 
ثــه رفــع حجــب ســه گانه را نمایــد، محبــت بــا  همین طــور کــه تذکــرات ثال
یکدیگــر درراه خــدا ســبب حــب خــدا شــود و ایــن حــب نیــز نتیجــه اش 
معلــوم  فرماینــد.  شــامخین  عرفــای  چنانچــه  می باشــد،  حجــب  رفــع 
اســت ایــن محبوبیــت نیــز دارای مراتــب اســت؛ چنانچــه حــب فــی اهلل 
از حیــث شــوب و خلــوص نیــز دارای مراتــب کثیــره اســت و خلــوص تــام 
آن اســت کــه شــوب بــه کثــرات اســمائی و صفاتــی هــم نداشــته باشــد 
ــام اســت و محبــوب مطلــق محجــوب از وصــال  و ایــن موجــب حــب ت
نخواهــد شــد در شــریعت عشــق و بیــن او و محبوبــش حجابــی نخواهــد 
مانــد. بدیــن بیــان می تــوان ربــط داد بیــن دو ســؤال جنــاب موســی؟ع؟؛ 
زیــرا کــه پس ازآنکــه آن حضــرت شــنید کــه حق تعالــی فرمــود مــن جلیــس 
ــت از  ــه در دل داش ــال، ک ــه جم ــول ب ــال و وص ــده وص ــتم، وع ــرم هس ک ذا
محبــوب شــنید، خواســت اربــاب وصــال را اســتقصا کنــد تــا بــه همــۀ 
شــئوْن قیــام بــه وظیفــه نمایــد، عــرض کــرد: »َفَمــْن ِفــي ِســْترَِك َیــْوَم َل ِســْتَر 
 ِســْتُرَك؟«؛ یعنــی »کیان انــد در پنــاه تــو کــه از تعلقــات رســته و در قیــد 

َ
ِإّل

حجــب نیســتند و بــه وصــال جمــال جمیــل تــو رســند؟«؛ فرمایــد: دو 
طایفــه: آن هایــی کــه متذکــر من انــد ابتدائــًا؛ یــا آنکــه درراه مــن بــا یکدیگــر 
ــن،  ــام م ــال ت ــر جم ــت در مظه ــن اس ــر م ــز تذک ــه آن نی ــد، ک ــت ورزن محب
ــد و مــن جلیــس آنانــم. یعنــی انســان. این هــا در پنــاه مــن و جلیــس من ان
پــس معلــوم شــد کــه از بــرای ایــن دو طایفــه یــک خصلــت بــزرگ اســت 
یــرا کــه حق تعالــی یــاد آن هــا  ؛ ز و نتیجــۀ آن یــک خصلــت بــزرگ دیگــر
کنــد و آن هــا محبــوب حــق شــوند و نتیجــۀ آن، آن اســت کــه در ســتر و 
ی کــه ســتری نیســت و جلیــس آن هــا حــق  پنــاه حــق واقــع شــوند در روز
باشــد در خلوتــگاه مطلــق و دیگــر از خصلت هــا آن اســت کــه خداونــد 

ــد؛ به واســطۀ کرامــت آن هــا، رفــع عــذاب از بنــدگان خــود فرمای
 یعنــی تــا آن هــا بیــن بنــدگان هســتند، به واســطۀ آن هــا عــذاب و بلیــات 

فــرو نفرســتند.
فصل در فرق بین منزل تفکر و تذکر است

مقــدم  را  تفکــر  منــزل  لهــذا  و  اســت  تفکــر  نتایــج  از  تذکــر  کــه  بــدان 
ُکــُر 

َ
ذ »الّتَ فرمایــد:  عبــداهلل  خواجــه  جنــاب   . تذکــر منــزل  از  دانســته اند 

تفکــر  فــوق  تذکــر  ُوُجــوٌد«.  ــَر 
ُ

ّک
َ

ذ الّتَ َو  ــٌب 
َ
َطل َفُکــَر  الّتَ  

َ
َفــِإّن َفُکــرِ  الّتَ َفــْوَق 

اســت؛ زیــرا کــه ایــن طلــِب محبــوب اســت و آن حصــول چنانچــه بــه 
وصــول بــه محبــوب از تعــب تحصیــل فــارغ آیــد و قــوت و کمــال تذکــر 
کــه نتیجــه اش تذکــر  کمــال تفکــر اســت و آن تفکــر  بســته بــه قــوت و 
تــام معبــود اســت، در میــزان ســایر اعمــال نیایــد و بــا آن هــا در فضیلــت 
طــرف مقایســه نشــود؛ چنانچــه در روایــات شــریفه از عبــادت یــک ســال 
و شــصت ســال و هفتادســال، تفکــر یــک ســاعت را بهتــر شــمرده اند. 
معلــوم اســت غایــت و ثمــرۀ مهمــۀ عبــادات، حصــوِل معــارف و تذکــر 

از معبــود حــق اســت و ایــن خاصیــت از تفکــرِ صحیــح، بهتــر حاصــل 
ی ســالک  می شــود. شــاید تفکــر یــک ســاعت ابوابــی از معــارف بــه رو
یــا انســان را چنــان متذکــر  کــه عبــادت هفتادســال نگشــاید  بگشــاید 
کــه از مشــقت ها و زحمت هــای چندیــن ســاله ایــن  محبــوب نمایــد 

مطلــوب حاصــل نشــود. 
فصــل در بیــان آنکــه ذکــر تــام آن اســت کــه حکمــش بــه تمــام مملکــت 

ســرایت کنــد
گرچــه ذکــر حــق و تذکــر از آن ذات مقــدس از صفــات قلــب اســت و 
گــر قلــب متذکــر شــد تمــام فوایــدی کــه بــرای ذکــر اســت بــر آن مترتــب  ا
می شــود، ولــی بهتــر آن اســت کــه ذکــر قلبــی متعقــب بــه ذکــر لســانی 
کمــل و افضــل تمــام مراتــب ذکــر آن اســت کــه در نشــئات  نیــز گــردد. ا
و  و ســّر  باطــن  و  بــه ظاهــر  باشــد و حکمــش  ی  انســانیه ســار مراتــب 
ی شــود؛ پــس در ســّر وجــوْد حــق جــّل و عــال مشــهود  ( جــار علــن )آشــکار
باشــد و صــورت باطنیــۀ قلــب و روح صــورت تذکــر محبــوب باشــد و 
یــه و ممالــک  اعمــال قلبیــه و قالبیــه تذکــری باشــد و اقالیــم ســبعۀ ظاهر
ــه تذکــر جمیــل مطلــق باشــند.  ــه ذکــر حــق و مســخر ب باطنیــه مفتــوح ب
، صــورت باطنــِی قلــب شــد و فتــح مملکــت  گــر حقیقــت ذکــر بلکــه ا
قلــب بــه دســت آن گردیــد، حکمــش در ســایر ممالــک و اقالیــم ســرایت 
و اعمــاِل  پــا  و  زبــان و دســت  و  می کنــد. حــرکات و ســکناِت چشــم 
ســایر قــوا و اعضــا بــا ذکــر حــق انجــام گیرنــد و برخــالف وظایــف انجــام 
امــری ندهنــد؛ پــس حــرکات و ســکنات آن هــا مفتــوح و مختــوم بــه ذکــر 
ــٰىَهٓا« در تمــام ممالــک نفــوذ کنــد و  ــا َوُمْرَس ــِم ٱهلِل َمْجرٰىَه حــق شــود و »ِبْس
درنتیجــه متحقــق بــه حقیقــت اســماء و صفــات شــود؛ بلکــه صــورت 
اســم اهلل اعظــم و مظهــر آن گــردد و ایــن غایــت القصــوای کمــال انســانی 

و منتهــی اآلمــال اهــل اهلل اســت.
فصل در ذکر بعض احادیث در فضیلت ذکر خدا 

ُبــو َعْبــِد َاهلِل؟ع؟: 
َ
 أ

َ
کافــی بســند صحیــح عــن الفضیــل بــن یســار قــال: َقــال

ــرِ َاهلِل  ــرِ ِذْک ــی َغْی
َ
ــاٌر َفَیُقوُمــوَن َعل ــَراٌر َو ُفّجَ ْب

َ
»َمــا ِمــْن َمْجِلــٍس َیْجَتِمــُع ِفیــِه أ

ــی  ــچ مجلس ــی »هی ــِة«؛ یعن ِقَیاَم
ْ
ــْوَم َال ــْم َی ْیِه

َ
ــَرًة َعل  َکاَن َحْس

َ
 ِإّل

َ
ــّل ــّزَ َو َج َع

نیســت کــه مجتمــع شــوند در آن نیــکان و بدانــی، پــس برخیزنــد بــی ذکــر 
خــدا، مگــر آنکــه حســرت شــود بــرای آن هــا در روز قیامــت«. معلــوم اســت 
انســان پس ازآنکــه بــر او منکشــف شــد در قیامــت نتایــج بــزرگ ذکــر خــدا 
ــا از  ــا و بهجت ه ــه نعمت ه ــه چ ــد ک ــد و فهمی ــروم دی ــود را از آن مح و خ
ــر او رو  دســتش رفتــه و دیگــر قابــل جبــران نیســت، حســرت و ندامــت ب
آور گــردد. پــس انســان بایــد تــا فرصــت دارد، غنیمــت شــمارد و مجالــس 

و محافــل خــود را از ذکــر خــدا )خالــی( نگــذارد. 
 ِلِعیَســی؟ع؟: 

َ
 َاهلُل َعّزَ َو َجّل

َ
کافــی باســناده عــن ابــن فضال رفعــه قال: َقــال

ِئــَك، 
َ
ْذُکــْرَك ِفــي َنْفِســي َو ُاْذُکْرِنــي ِفــي َمل

َ
»َیــا ِعیَســی، ُاْذُکْرِنــي ِفــي َنْفِســَك، أ

ْکِثــْر 
َ
َبــَك َو أ

ْ
ِلــْن ِلــي َقل

َ
یــَن؛ َیــا ِعیَســی، أ َدِمّیِ

ْ
ِ َاآل

َ
ٍ َخْیــرٍ ِمــْن َمــإ

َ
ْذُکــْرَك ِفــي َمــإ

َ
أ

ُکــْن ِفــي  ؛ َو  ــّيَ
َ
ْن ُتَبْصِبــَص ِإل

َ
ي أ  ُســُروِر

َ
ّن

َ
ــْم أ

َ
ــَواِت َو ِاْعل

َ
َخل

ْ
ِذْکــرِي ِفــي َال

ــود:  ــی فرم ــه عیس ــل ب ــدای عزوج ــی » خ ــًا«؛ یعن ت ــْن َمّیِ ــًا َو َل َتُک ــَك َحّی َذِل
ای عیســی، یــاد کــن مــرا پیــش خــود تــا یــاد کنــم تــو را در نــزد خــودم و یــاد 
کــن مــرا در جمعیــت تــا یــاد کنــم تــو را در جمعیتــی بهتــر از جمعیــت آدم 
زادگان. ای عیســی، نــرم کــن از بــرای مــن دل خــود را و بســیار یــاِد مــن کــن 
در خلوت هــا و بــدان کــه خشــنودی مــن آن اســت کــه َتَبصُبــص کنــی 
به ســوی مــن )َتَبصُبــص حرکــت دم ســگ اســت از خــوف یــا طمــع و ایــن 
کنایــه از شــدت التمــاس و مســکنت اســت( و زنــده بــاش در ایــن ذکــر نــه 
َحْمُد 

ْ
، توجــه و حضــور قلــب اســت. َو ال مــرده«. مقصــود از زندگــی در ذکــر

ًل َو آِخــرًا َو َظاِهــرًا َو َباِطنــًا.  ّوَ
َ
ِ أ

هلِلّٰ

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

َ
؟ع؟ َقال ِبي َجْعَفٍر

َ
َماِلّيِ َعْن أ

ُ
لّث

َ
ِبي َحْمَزَة ا

َ
َعْن أ

ْيــِه؛ َيــا 
َ
 ِإل

َ
هَّلُل َعــّزَ َو َجــّل

َ
ْوَحــى ا

َ
أ

َ
َناِدَيــَك؟ ف

ُ
أ

َ
ْم َبِعيــٌد ف

َ
َناِجَيــَك، أ

ُ
أ

َ
ــي ف ْنــَت ِمّنِ

َ
يــٌب أ  َقِر

َ
، أ : َيــا َرّبِ

َ
َقــال

َ
ــُه ف ّبَ  َر

َ
ل

َ
 ُموَســى؟ع؟ َســأ

َ
ّن

َ
ــْر أ ــْم ُتَغّيَ

َ
ِتــي ل

َّ
ل
َ
ــْوَراِة ا لّتَ

َ
»َمْكُتــوٌب ِفــي ا

ِئــَك 
َ
ول

ُ
أ

َ
ُهــْم؛ ف ِحّبُ

ُ
أ

َ
ــوَن ِفــّيَ ف ْذُكُرُهــْم َو َيَتَحاّبُ

َ
أ

َ
ُكُروَنِنــي ف

ْ
ِذيــَن َيذ

َّ
ل
َ
: ا

َ
َقــال

َ
 ِســْتُرَك؟ ف

َّ
 ِســْتَر ِإال

َ
َمــْن ِفــي ِســْتِرَك َيــْوَم ال

َ
  ُموَســى: ف

َ
َقــال

َ
َنــا َجِليــُس َمــْن َذَكَرِنــي. ف

َ
ُموَســى، أ

ْعــُت َعْنُهــْم ِبِهــْم«.
َ
َدف

َ
ْرِض ِبُســوٍء، َذَكْرُتُهــْم ف

َ ْ
ل

َ
ْهــَل ا

َ
ِصيــَب أ

ُ
ْن أ

َ
َرْدُت أ

َ
ِذيــَن ِإَذا أ

َّ
ل
َ
ا
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فصول:                                        
فصل در تعریف غیبت است

غیبــت  بــرای  از  اجمعیــن(  علیهــم  )رضــوان اهلل  فقهــا  کــه  بــدان 
ی کردنــد کــه بیــان آن هــا و مناقشــه در طــرد و عکــس  تعریف هــای بســیار

اجمــال.  به طــور  مگــر  اســت؛  اوراق  ایــن  وظیفــه  از  خــارج  یــک  هــر 
ــرای آن دو  ــد از ب شــیخ محقــق ســعید شــهید در کشــف الریبــة می فرمای

تعریــف اســت: 
اول _ و آن مشــهور بیــن فقهاســت _: »هــو ذکــر النســان حــال غیبــه بمــا 
العــرف بقصــد النتقــاص و  فــی  الیــه، ممــا یعــد نقصانــا  یکــره نســبته 

الــذم«؛ و الثانــی:
 »التنبیه علی ما یکره نسبته الیه...«.

حاصــل معنــی آن اســت کــه غیبــت عبــارت اســت از ذکــر کــردن انســان 
را در حــال غایــب بودنــش بــه چیــزی کــه خوشــایند نیســت نســبت دادن 
کــه پیــش عــرف مــردم نقصــان اســت،  ، از چیزهایــی  آن را به ســوی او
کــه آن  ؛ و حاصــل معنــی دوم آن اســت  به قصــد انتقــاص و مذمــت او
یــف  کــه چنیــن باشــد و تعر گاهــی دادن بــر چیــزی  عبــارت اســت از آ
دوم اعــم اســت از اول درصورتی کــه ذکــر بــه معنــی قــول باشــد، چنانچــه 
کتابــت و  کــه تنبیــه اعــم اســت از قــول و  یــرا  متفاهــم عرفــی اســت؛ ز
گــر ذکــر اعــم از قــول باشــد،  حکایــت و غیــر آن از ســایر طــرق تفهیــم و ا
چنانچــه مطابــق لغــت اســت، مرجــع هــر دو تعریــف بــه یــک امــر برگــردد 

ــر ایــن دو تعریــف دارد.                                  و مفــاد اخبــار نیــز دللــت ب
فصل در بزرگی گناه غیبت و تبعات آن

یــات فقــه  بــدان کــه حرمــت غیبــت فی الجملــه اجماعــی، بلکــه از ضرور
اســت و از کبائــر و موبقــات اســت. 

بحــث در اطــراف آن و مســتثنیات آن از وظیفــه ایــن اوراق خــارج اســت. 
ــر فســاد ایــن ســیئه  آنچــه لزم اســت در ایــن مقــام ذکــر آن، تنبــه دادن ب
موبقــه و تبعــات آن اســت کــه بلکــه ان شــاءاهلل بــا تفکــر در آن بــدان مبتــال 
گــر خدای نخواســته شــدیم، بــه زودی رجــوع کنیــم، توبــه کنیــم  نشــویم، یــا ا
یــم بــا ایــن آلودگــی و ابتــالی بــه ایــن  و قلــع مــاده فســاد آن را کــرده نگذار
کــه از بــرای ایــن موبقــۀ  کبیــره ایمــان کــش از ایــن عالــم منتقــل شــویم 
کبیــره در عالــم غیــب و پــس پــرده ملکــوت صــورت مشــوه زشــتی اســت 
کــه عــالوه بــر بــدی آن موجــب رســوایی در مــالء اعلــی و محضــر انبیــاء 

ئکــه مقربیــن می شــود.  مرســلین و مال
صــورت ملکوتــی آن همــان اســت کــه خداونــد تبارک وتعالــی در کتــاب 
کریمــش اشــاره بــه آن می فرمایــد و احادیــث شــریفه نیــز صراحتــًا و اشــارتًا 

بیــان آن را کرده انــد. 
قال اهلل عزوجل: 

ــا  ِخیــِه َمْیًت
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ْعُضُکــم َبْعًضــا   َیْغَتــب ّبَ
َ

»َول
ــۀ 12(«؛  ــرات آی ــورۀ حج َفَکرِْهُتُموُه)س

یعنی: »فرمود: غیبت نکند بعض شما بعضی را.
بخــورد  را  خــود  بــرادر  گوشــت  کــه  شــما  از  یکــی  دارد  دوســت  آیــا   

را«. او  یــد  دار کراهــت  اســت؟پس  مــردار  درصورتی کــه 
ــا  ــبۀ ب ــای مناس ــا صورت ه ــًا ب ــا، عین ــال م ــه اعم ــم از آنک ــا غافلی ــه م  البت

آن هــا در عالــم دیگــر بــه مــا رجــوع می کنــد.
 نمی دانیــم کــه ایــن عمــل، صــورت مــردار خــوردن اســت. صاحــب ایــن 
یــده و  عمــل همان طــور کــه چــون ســگ های درنــده اعــراض مــردم را در
گوشــت آن هــا را خــورده، در جهنــم نیــز صــورت ملکوتــی ایــن عمــل بــه او 

ــد.                                           ــوع می کن رج

فصل در بیان ضررهای اجتماعی غیبت
چنانچــه ایــن معصیــت کبیــره و ایــن موبقــۀ عظیمــه از مفســدات ایمــان 
و اخــالق و ظاهــر و باطــن اســت و در دنیــا و آخــرت انســان را منجــر 
بــه رســوایی و بی آبرویــی می کنــد، چنانچــه شــمه ای از آن را در فصــل 
ایــن رذیلــه مفاســد اجتماعــی و نوعــی  گذشــته شــنیدی، همین طــور 
ی از معاصــی قبــح و فســادش افــزون  نیــز دارد و ازاین جهــت از بســیار

می باشــد.
یکــی از مقاصــد بــزرگ شــرایع و انبیــاء عظــام؟مهس؟ کــه عــالوه بــر آن کــه 
خــود مقصــود مســتقل اســت، وســیلۀ پیشــرفت مقاصــد بــزرگ و دخیــل 
تــام در تشــکیل مدینــۀ فاضلــه می باشــد، توحیــد کلمــه و توحیــد عقیــده 
اســت و اجتمــاع در مهــام امــور و جلوگیــری از تعدیــات ظالمانــه اربــاب 
ــه  تعــدی اســت کــه مســتلزم فســاد بنــی النســان و خــراب مدینــه فاضل
اســت و ایــن مقصــد بــزرگ کــه مصلــح اجتماعــی و فــردی اســت، انجــام 
ــم و الفــت و أخــوت  نگیــرد، مگــر در ســایۀ وحــدت نفــوس و اتحــاد ِهَم
ی  ــراد جامعــه به طــور و صداقــت قلبــی و صفــای باطنــی و ظاهــری و اف
شــوند کــه نــوع بنــی آدم تشــکیل یــک شــخص دهنــد و جمعیــت به منزلــه 
یــک شــخص باشــد و افــراد به منزلــه باشــد و تمــام کوشــش ها و ســعی ها 
کــه صــالح  حــول یــک مقصــد بــزرگ الهــی و یــک مهــم عظیــم عقلــی 
گــر چنیــن مــودت و أخوتــی در بیــن  جمعیــت و فــرد اســت، چــرخ زنــد. ا
یــک نــوع یــا یــک طایفــه پیــدا شــد، غلبــه کننــد بــر تمــام طوایــف و مللــی 

یقــه نباشــند. کــه بــر ایــن طر
یــخ جنگ هــای اســالم  یــخ، خصوصــًا تار  چنانچــه از مراجعــه بــه توار
کــه در اوایــل  و فتوحــات عظیمــه آن، مطلــب خــوب روشــن می شــود 
در  وحــدت  و  اتحــاد  ایــن  از  شــمه ای  چــون  الهــی،  قانــون  ایــن  طلــوع 
بیــن مســلمین بــوده و مســاعی آن هــا مشــفوع بــه تخلیــص نیــات نوعــًا 
کردنــد و در انــدک زمانــی  بــوده، در مــدت کمــی چــه فتوحــات بزرگــی 
ــه  ــوده، غلب ــران و روم ب ــزرگ آن زمــان کــه عمــده آن ای ــه ســلطنت های ب ب
بی پایــان  جمعیت هــای  و  گــران  لشــکرهای  بــر  کــم  عــده  بــا  و  کردنــد 
غالــب شــدند و پیغمبــر اســالم عقــد اخــوت بیــن مســلمین در صــدر 
ُمْؤِمُنــوَن ِإْخــَوٌة«، اخــوت بیــن تمــام 

ْ
ل َمــا ٱ

َ
اول اجــرا فرمــود و بــه نــص »ِإّن

مؤمنیــن برقــرار شــد و معلــوم اســت آنچــه موجــب ازدیــاد ایــن معانــی 
شــود، محبــوب و مرغــوب اســت و آنچــه ایــن عقــد مواصلــت و أخــوت 
را بگســلد و تفرقــه در بیــن جمعیــت انــدازد مبغــوض صاحــب شــرع و 

مخالــف مقاصــد بــزرگ اوســت.
فصل در بیان عالج این موبقه است                                            

بــدان کــه عــالج ایــن خطیئــۀ عظیمــه چــون خطیئــات دیگــر بــه علــم 
ــوان نمــود؛ امــا علــم، پــس چنیــن اســت کــه انســان تفکــر  نافــع و عمــل ت
کنــد در فایــدۀ مترتبــه در ایــن عمــل و آن را مقایســه کنــد بــا نتایــج ســوء و 
ثمــرات زشــتی کــه بــر آن مترتــب اســت و آن را در میــزان عقــل گذاشــته از 
آن اســتفتاء نمایــد. البتــه انســان بــا خــود دشــمنی نــدارد، تمــام معاصــی 
ی جهالــت و نادانــی و غفلــت از مبــادی آن و نتایــج آن از انســان  از رو
صــادر می شــود. امــا فایــده خیــال مترتــب بــر آن، آن اســت کــه انســان 
ی مــرد  به قــدر چنــد دقیقــه قضــای شــهوت نفســانی خــود را در ذکــر مســاو
و کشــف عــورات آن هــا کــرده و بــا بذله گویــی و هرزه ســرایی کــه مالیــم بــا 
طبیعــت حیوانــی یــا شــیطانی اســت، صــرف وقــت نمــوده مجلس آرایــی 
نمــوده و تشــفی قلبــی از محســودان نمــوده اســت؛ امــا از آثــار زشــت آن، 
کنــون شــمه ای از آن را گــوش  شــمه ای را در فصل هــای ســابق شــنیدی. ا
. البتــه ایــن تفکــر و موازنــه  کــن و عبــرت بگیــر و در میــزان مقایســه گــذار

کــه انســان از  نتایــج حســنه دارد. امــا آثــار آن در ایــن عالــم، آن اســت 
ــود.  ــلب می ش ــا از او س ــان آن ه ــد و اطمین ــردم می افت ــم م چش

نیکویــی  و  کمــال  حــب  بــه  )سرشــته(  مجبــول  بالفطــره  مــردم  طبــاع 
و خوبــی و متنفــر از نقــص و پســتی و زشــتی اســت و بالجملــه، فــرق 
کشــف  از  و  از هتــک مســتور  احتــراز  کــه  اشــخاصی  بیــن  می گذارنــد 

کننــد و غیــر آن هــا.  اعــراض و ســرایر مــردم 
حتــی خــود مغتــاب نیــز شــخص محتــرز از ایــن امــور را از خــود ممتــاز 

ــاًل.  ــًا و عق ــد، فطرت دان
یــد، خداونــد  گــر کار را از حــد گذرانــد و پــرده نامــوس اعــراض مــردم را در ا

او را در همیــن عالــم رســوا می کنــد. 
بایــد انســان بترســد از آن رســوایی کــه بــه دســت حق تعالــی واقــع شــود 
کــه جبران پذیــر نخواهــد بــود. پنــاه می بــرم بــه خداونــد از غضــب حلیــم؛ 
کشــف عــورات آن هــا  بلکــه ممکــن اســت هتــک حرمــات مؤمنیــن و 
گــر ایــن عمــل در انســان  انســان را منتهــی بــه ســوء عاقبــت کنــد؛ زیــرا کــه ا
ملکــه شــد، تأثیراتــی در نفــس دارد کــه یکــی از آن هــا ایــن اســت کــه تولیــد 
ــاد می شــود. ی ــه صاحبــش، و کم کــم ز بغــض و عــداوت می کنــد نســبت ب

فصل در بیان آنکه ترک غیبت در موارد جایز اولی است    
بــدان کــه علمــا و فقهــا )رضــوان اهلل علیهــم( مــواردی را از حرمــت غیبــت 

اســتثناء فرمودنــد کــه در کلمــات بعضــی بالغ بــر ده موضــوع می شــود. 
یــرا کــه ایــن اوراق موضــوع بــرای  مــا درصــدد شــمردن آن هــا نیســتیم؛ ز
بحــث فقهــی نیســت. آنچــه لزم اســت در ایــن مــورد ذکــر کنیم این اســت 
ــال  کم ــد و با ــن نباش ــس ایم ــد نف ــوارد از مکای ــه م ــد در هم ــان بای ــه انس ک
دقــت و احتیــاط تــام مشــی کنــد و درصــدد عذرتراشــی نباشــد کــه یکــی 
از مــوارد اســتثناء را بــه دســت آورده بــه عیب جویــی و بذله گویــی ســرگرم 

شــود. مکایــد نفــس بســیار دقیــق اســت.
گــول زنــد و وارد در  ه نمــوده و   ممکــن اســت انســان را از راه شــرع ممــّوَ
مهالــک کنــد. مثــاًل غیبــت متجاهــر بــه فســق گرچــه جایــز اســت؛ بلکــه 
در بعــض مــوارد کــه موجــب ردع او شــود واجــب اســت و از مراتــب نهــی 
از منکــر بــه شــمار می آیــد؛ ولــی انســان بایــد مالحظــه کنــد کــه داعــی 
نفســانی او در ایــن غیبــت آیــا همیــن داعــی شــرعی الهــی اســت، یــا 
گــر داعــی  داعــی شــیطانی و محــرک نفســانی در آن مدخلیــت دارد. ا
الهــی دارد، از عبــادات بــه شــمار می آیــد؛ بلکــه غیبــت بــا قصــد اصــالح 
متجاهــر و عاصــی از اوضــح مصادیــق احســان و انعــام بــه اوســت؛ گرچه 
گــر مشــوب بــه فســاد و هواهــای نفســانی اســت،  خــودش نفهمــد؛ ولــی ا
درصــدد تخلیــص نیــت برآیــد و از اعــراض مــردم بــدون قصــد صحیــح 
اعــراض کنــد؛ بلکــه عــادت دادن نفــس را بــه غیبــت در مــورد جایــز نیــز 
مضــر بــه حــال آن اســت؛ زیــرا کــه نفــس مایــل بــه شــرور و قبایــح اســت، 
، کم کــم وارد شــود  ممکــن به واســطۀ احتــراز ننمــودن از آن در مــوارد جایــز

بــه مرحلــۀ دیگــر کــه آن مــوارد محرمــه اســت.                                    
فصل در بیان آنکه استماع غیبت حرام است

چنانچــه غیبــت حــرام اســت، گــوش کــردن بــه آن نیــز رفیــق آن اســت در 
ــات ظاهــر شــود کــه مســتمع مثــل مغتــاب  حرمــت؛ بلکــه از بعــض روای

اســت در همــه عیــوب حتــی وجــوب اســتحالل و کبیــره بــودن آن. 
علــی؟ع؟:  عــن  و  ُمْغَتاَبْیــِن«؛ 

ْ
َال َحــُد 

َ
أ ُمْســَتِمُع 

ْ
»َال النبــوی؟لص؟:  مثــل 

نیــز  غیبــت  بــه  کننــده  »گــوش  یعنــی:  ُمْغَتاَبْیــِن«؛ 
ْ
َال َحــُد 

َ
أ ــاِمُع  »َالّسَ

از  بلکــه  اســت؛  مســتمع  نیــز  ســامع  از  مقصــود  اســت«.  غیبت کــن 
اســت. واجــب  غیبــت  رد  کــه  می شــود  ظاهــر  ی  بســیار روایــات 

 والحمدهلل أوًل و آخرا

حدیث نوزدهم 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

َ
ُحْکــَم ِ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 درجاتــى اســت. از آن هــا ايــن اســت كــه تــوكل كنــى 
َ
هَّلِل ف

َ
ــى ا

َ
ْل َعل

َ
: »َو َمــْن َيَتــَوّك

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

، بــوده باشــى از او خشــنود. بدانــى همانــا او منــع نكنــد تــو را نيكويــی و فضــل را؛ و بدانــى همانــا فرمــان در آن مــر او راســت. پــس، تــوكل كــن بــر خــدا بــه  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«. وا
کافی ج ۲ ص ۶۵
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فصول:
فصل در بیان آنکه موت امر وجودی است 

َوُکْم اشاره است به قول خدای تعالی: 
ُ
ِلَیْبل

ــَق 
َ
ــِذى َخل

َّ
ل « و »ٱ ُکّلِ َشــْیٍء َقِدیــٌر ــٰی 

َ
ــُك َوُهــَو َعل

ْ
ُمل

ْ
ل ــِذى ِبَیــِدِه ٱ

َّ
ل ــَرَك ٱ »َتَبٰ

.» َغُفــوُر
ْ
ل َعزِیــُز ٱ

ْ
ل  َوُهــَو ٱ

ً
ْحَســُن َعَمــال

َ
ُکــْم أ ّیُ

َ
َوُکــْم أ

ُ
ــٰوَة ِلَیْبل َحَی

ْ
ل َمــْوَت َوٱ

ْ
ل ٱ

محقــق مجلســی؟ق؟ فرمایــد: »ایــن آیــه شــریفه دللــت دارد بــر آنکــه مــوت 
ی بــر حیــات اســت، یــا  امــر وجــودی اســت و مــراد از آن یــا مــوت طــار

عــدم اصلــی اســت«. انتهــی
دللــت نمــودن آیــۀ شــریفه مبنــی بــر آن اســت کــه خلــق متعلــق بــه آن 
گــر بالعــرض مــورد تعلــق باشــد، دللتــی نــدارد،  باشــد بالــذات و امــا ا
چنانچــه محققیــن گوینــد و بــر فــرض دللــت، احتمــال آنکــه مــوت عــدم 
اصلــی باشــد وجهــی نــدارد؛ زیــرا کــه وجــودی بــودن عــدم اصلــی جمــع 
نقیضیــن اســت، بــا آنکــه مــوت را بــه معنــی عــدم اصلــی دانســتن خــود 
فــی حــد ذاتــه صحیــح ننمایــد. بالجملــه، تحقــق آن اســت کــه مــوت 
عبــارت اســت از انتقــال از نشــئۀ ظاهــرۀ ملکیــه بــه نشــئۀ باطنــۀ ملکوتیه؛ 
ــا آنکــه مــوت عبــارت اســت از حیــات ثانــوی ملکوتــی بعــد از حیــات  ی
، امــر وجــودی اســت؛ بلکــه اتــم از وجــود  اولــی ملکــی و بــر هــر تقدیــر
ملکــی اســت؛ زیــرا کــه حیــات ملکــی دنیــوی مشــوب بــه مــواد طبیعیــه 
میتــه اســت و حیــات آن هــا َعــَرِض زایــل اســت، بــه خــالف حیــات ذاتــی 
، داِر  ملکوتــی کــه در آنجــا از بــرای نفــوس اســتقالل حاصــل شــود و آن دار
ی بــه  حیــات و لــوازم حیــات اســت و ابــداِن مثالــِی برزخــی، قیــام صــدور
ــات  ــه، حی ــت. بالجمل ــرر اس ــق مق ــل لی ــه در مح ــد؛ چنانچ ــوس دارن نف
ملکوتــی _ کــه از آن تعبیــر بــه مــوت شــود تــا بــه ســمع شــنوندگان ســنگین 
نیایــد - متعلــق جعــل و خلقــت و در تحــت قــدرت ذات مقــدس اســت.
ــل  ــواب عم ــب ص ــه موج ــت صادقان ــیت و نی ــه خش ــان آنک ــل در بی فص

اســت
بــدان کــه در ایــن حدیــث شــریف صــواب و نیکویــی عمــل را مبتنــی بــر 
دو اصــل شــریف قــرار داده اســت و میــزان در کمــال و تمامیــت آن را ایــن 
دو اصــل قــرار داده: یکــی خــوف و خشــیت از حــق تعالــی و دیگــر نیــت 
ــا  ــر ذمــۀ ماســت کــه ارتبــاط ایــن دو اصــل را ب صادقــه و ارادۀ خالصــه. ب

کمــال عمــل و صــواب و درســتی آن بیــان نماییــم.
پــس، گوییــم کــه خــوف و تــرس از حــق تعالــی موجــب تقــوای نفــوس و 
ی آن هــا اســت و آن باعــث شــود کــه قبــول آثــار اعمــال را بیشــتر  پرهیــزگار
مــا پیش ازایــن در شــرح  کــه  ایــن اجمــال آن اســت  و تفصیــل  نمایــد 
بعضــی از احادیــث ســالفه، ذکــر کردیــم کــه هــر یــک از اعمــال حســنه 
گــر آن عمــل از ســنخ عبــادات  یــا ســیئه را در نفــس تأثیــری اســت؛ پــس ا
و مناســک باشــد، تأثیــرش آن اســت کــه قــوای طبیعیــه را خاضــِع قــوای 
عقلیــه کنــد و جنبــۀ ملکــوِت نفــس را بــر ملــک قاهــر نمایــد و طبیعــت را 
منقــاد روحانیــت نمایــد تــا برســد بــه آن مقــام کــه جذبــات روحیــه دســت 
کــه ایــن تأثیــر را بیشــتر  دهــد و بــه مقصــود اصلــی رســد و هــر عملــی 
کنــد و ایــن خدمــت را بهتــر انجــام دهــد، آن عمــل مصاب تــر و مقصــود 
ــر آن بهتــر مترتــب اســت و هــر چیــزی کــه دخیــل در ایــن تأثیــر  اصلــی ب

باشــد، مکفــل اصابــه عمــل اســت و غالبــًا افضلیــت اعمــال را میــزان 
ــا« را نیــز  ْحَمُزَه

َ
ــاِل أ ْعَم

َ ْ
ْفَضــُل ال

َ
ــوان حدیــث معــروف »أ همیــن اســت و ت

بــه همیــن نکتــه منطبــق نمــود.
پــس از معلــوم شــدن ایــن مقدمــه، بایــد دانســت کــه تقــوا نفــوس را صــاف 
گــر صفحــۀ نفــوس از حجــب  لیــش و البتــه ا ک کنــد از کــدورات و آ و پــا
معاصــی و کــدورات آن هــا صافــی باشــد، اعمــال حســنه در آن مؤثرتــر و 
اصابــه بــه غــرض بهتــر نمایــد و ســّر بــزرگ عبــادات، کــه ارتیــاض طبیعت 
ــر انجــام  ــه نفــس اســت، بهت ــر ملــک و نفــوذ اراده فاعل و قهــر ملکــوت ب
گیــرد؛ پــس، خشــیت از حــق را، کــه مؤثــر تــام در تقــوای نفــوس اســت، 
یکــی از عوامــل بــزرگ اصــالح نفــوس و دخیــل در اصابــه اعمــال و حســن 
یــرا کــه تقــوا عــالوه بــر آنکــه خــود یکــی از  و کمــال آن هــا بایــد شــمرد؛ ز
مصلحــات نفــس اســت، مؤثــر در تأثیــر اعمــال قلبیــه و قالبیــه انســان و 

موجــب قبولــی آن هــا نیــز هســت؛ چنانچــه خــدای تعالــی فرمایــد:
قبــول  پرهیــزگاران  از  خداونــد  ِقیــَن«  ُمّتَ

ْ
ل ٱ ِمــَن  ٱهلُل  ــُل  َیَتَقّبَ َمــا 

َ
ِإّن  

َ
»َقــال  

بــس. و  می کنــد 
فصل در تعریف اخالص

ی؟ق؟ فرمایــد:  جنــاب عــارف حکیــم ســالک، خواجــه عبــداهلل انصــار
کل شــوب«  »الخــالص تصفیــة العمــل مــن 

اخــالص صافــی نمــودن عمــل اســت از هــر َخلطــی و ایــن اعــم اســت 
ــه  ــا شــوب ب ــه رضــای خــود داشــته باشــد، ی از آن کــه شــوب )آمیختــن( ب

رضــای مخلوقــات دیگــری.
از صاحب غرائب البیان نقل شده است که: 

ی کــه نبیننــد  »مخلصــان آن هــا هســتند کــه عبــادت خــدا کننــد، به طور
خــود را در عبودیــت او و نــه عالــم و اهــل آن را و تجــاوز نکننــد از حــد 

ــت«. ــاهدۀ ربوبی ــت در مش عبودی
فصل در بیان اخالص بعد از عمل است
بدان که آنچه در حدیث شریفه است که 

َعَمــُل 
ْ
َال َو  َعَمــِل؛ 

ْ
َال ِمــَن   

ُ
َشــّد

َ
أ ــَص 

ُ
َیْخل ــی  َحّتَ َعَمــِل 

ْ
َال ــی 

َ
َعل ْبَقــاُء  ِ

ْ
»َال

َخاِلــُص« بــر آن اســت کــه انســان از اعمالــی کــه می کنــد بایــد مراعــات و 
ْ
َال

مواظبــت نمایــد، چــه در حیــن اتیــان آن و چــه بعــدازآن؛ زیــرا کــه گاه شــود 
کــه انســان در حــال اتیــان عمــل آن را بی عیــب و نقــص تحویــل دهــد و 
یــا و عجــب و غیــر آن باشــد، ولــی بعــد از عمــل به واســطۀ ذکــر  خالــی از ر

ــا مبتــال شــود. چنانچــه در حدیــث شــریف کافــی وارد اســت:  ی آن بــه ر
:

َ
ُه َقال

َ
ّن
َ
؟ع؟ أ ِبي َجْعَفرٍ

َ
َعْن أ

َعَمِل«. 
ْ
 ِمَن َال

ُ
َشّد

َ
َعَمِل أ

ْ
ی َال

َ
ْبَقاُء َعل ِ

ْ
 »َال

َعَمِل؟ 
ْ
ی َال

َ
ْبَقاُء َعل ِ

ْ
: َو َما َال

َ
َقال

ــَب  ــُه َفُکِت
َ
یَك ل ــًة هلِلَِّ َوْحــَدُه َل َشــرِ ــُق َنَفَق ــٍة َو ُیْنِف

َ
ُجــُل ِبِصل : »َیِصــُل َالّرَ

َ
ــال َق

ــی َو  ــا َفُتْمَح ُکُرَه
ْ

ــّمَ َیذ ــًة ُث ــُه َعاَلِنَی
َ
ــُب ل ــی َفُتْکَت ــا َو ُتْمَح ُکُرَه

ْ
ــّمَ َیذ ــّرًا ُث ــُه ِس

َ
ل

ــاًء«؛  َی ــُه رِ
َ
ــُب ل ُتْکَت

یعنی از حضرت باقرالعلوم؟ع؟ روایت شده که فرمود:
 »مراعات عمل سخت تر است از عمل«.

ی گفت: »مراعات عمل چیست؟«   راو

واحــد  خــدای  بــرای  می نمایــد  انفاقــی  یــا  می کنــد  صلــه  »مــرد  فرمــود: 
ــا در عمــل نمی کنــد.(، پــس نوشــته شــود آن عمــل  ی بی شــریک )یعنــی ر
ــه او دهنــد، پــس ازآن ذکــر می کنــد آن  ــواب پنهانــی ب ــرای او پنهانــی و ث ب
عمــل را، پــس محــو شــود آن و نوشــته شــود بــرای او آشــکارا. )یعنــی ثــواب 
عبــادت آشــکارا بــه او دهنــد.( پــس از آن ذکــر کنــد آن را، پــس محــو شــود 

یــا«. آن و نوشــته شــود بــرای او ر
انســان تــا آخــر عمــرش هیــچ گاه از شــر شــیطان و نفــس، مأمــون نیســت. 
گمــان نکنــد کــه عملــی را کــه به جــا آورد بــرای خــدا و رضــای مخلــوق را 
گــر  در آن داخــل نکــرد، دیگــر از شــر نفــس خبیــث در آن محفــوظ مانــد؛ ا
مواظبــت و مراقبــت از آن ننمایــد، ممکــن اســت نفــس او را وادار کنــد بــه 

اظهــار آن و گاه شــود کــه اظهــار آن را بــه کنایــه و اشــاره نمایــد.
 مثــاًل نمــاز شــب خــود را بخواهــد بــه چشــم مــردم بکشــد، بــا حقــه و 
ســالوس از هــوای خــوب یــا بــد ســحر و مناجــات یــا اذان مــردم ذکــری 
کنــد و بــا مکایــد خفیــۀ نفــس عمــل خــود را ضایــع و از درجــۀ اعتبــار 
ــان از حــال خــود  ــد مثــل طبیــب و پرســتار مهرب ســاقط کنــد. انســان بای
ــه مجــرد  ــد و مهــار نفــس ســرکش را از دســت ندهــد کــه ب مواظبــت نمای
کــت کشــاند  ک مذمــت و هال غفلــت مهــار را بگســالند و انســان را بــه خــا

ــاره. ــس ام ــیطان و نف ــر ش ــرد از ش ــاه ب ــی پن ــدای تعال ــه خ ــال ب و درهرح
ٓی«. ّبِ  َما َرِحَم َر

َّ
ٓوِء ِإل لّسُ اَرٌة ِبٱ ّمَ

َ َ
ْفَس ل لّنَ  ٱ

َ
 »ِإّن

یــا و غیــر آن و  بایــد دانســت کــه تخلیــص نیــت از تمــام مراتــب شــرک و ر
مراقبــت و ابقــاء بــر آن، از امــور بســیار مشــکل و مهــم اســت؛ بلکــه بعــض 
مراتــب آن جــز بــرای خلــص اولیــاء اهلل میســر و میســور نیســت؛ زیــرا کــه 
نیــت عبــارت اســت از ارادۀ باعثــه بــه عمــل و آن تابــع غایــات اخیــره 
اســت؛ چنانچــه ایــن غایــات تابــع ملــکات نفســانیه اســت کــه باطــن 

کلۀ آن را تشــکیل دهــد.  ذات انســان و شــا
یاســت اســت و ایــن حــب ملکــه نفســانیه  کســی کــه دارای حــب جــاه و ر
کلۀ روح او شــده اســت، غایــت آمــال او رســیدن بــه آن مطلــوب  و شــا
ــع آن غایــت اســت و داعــی و محــرک او  اســت و افعــال صــادره از او تاب
همــان مطلــوب نفســانی اســت و اعمــال او بــرای وصــول بــه آن مطلــوب 
او  عمــل  اوســت،  قلــب  در  حــب  ایــن  مادامی کــه  گــردد.  صــادر  او  از 
کــه حــب نفــس و خودخواهــی، ملکــه و  کســی  خالــص نتوانــد شــد و 
رســیدن  او  مطلــوب  نهایــت  و  مقصــد  غایــت  اوســت،  نفــس  کرۀ  شــا
بــه مالیمــات نفســانیه اســت و محــرک و داعــی او در اعمــال، همیــن 
غایــت اســت؛ چــه اعمــال او بــرای وصــول بــه مطلوبــات دنیویــه باشــد، یــا 
یــه از قبیــل حــور و قصــور جنــات و نعــم آن نشــئه؛ بلکــه  مطلوبــات اخرو
ــرای  گــر ب مادامی کــه انانیــت و خودخواهــی و خودبینــی در کار اســت، ا
تحصیــل معــارف تحصیــل و کمــالت روحیــه نیــز اقدامــی کنــد یــا قدمــی 
زنــد، بــرای خــود و نفســانیت خویــش اســت و آن نیــز خودخواهــی اســت 

ــه خداخواهــی. ن
در ضمیر ما نمی گنجد به غیر دوست کس

هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس
والسالم

حدیث بیستم کتاب شرح چهل حدیث امام خمینی؟هر؟

َصاَبــُة  ِ
ْ

ل
َ
َمــا ا

َ
؛ َو ِإّن ْصَوَبُکــْم َعَمــالً

َ
ِکــْن أ

َ
، َو ل ْکَثــَر َعَمــالً

َ
ْیــَس َیْعِنــي أ

َ
: »ل

َ
«؛ َقــال ْحَســُن َعَمــالً

َ
ُکــْم أ ّیُ

َ
َوُکــْم أ

ُ
: »ِلَیْبل

َّ
هلِل َعــّزَ َو َجــل

َ
هلِل؟ع؟: »ِفــي َقــْوِل ا

َ
ِبــي َعْبــِد ا

َ
َعــْن ُســْفَیاَن ْبــِن ُعَیْيَنــَة َعــْن أ

هلُل َتعالــی؛ 
َ
 ا

َّ
َحــٌد ِإال

َ
ْیــِه أ

َ
ْن َیْحَمــَدَك َعل

َ
 ُتِریــُد أ

َ
ــِذي ال

َّ
ل
َ
َخاِلــُص، ا

ْ
ل
َ
 ا

ُ
َعَمــل

ْ
ل
َ
َعَمــِل؛ َو ا

ْ
ل
َ
 ِمــَن ا

ُ
َشــّد

َ
ــَص أ

ُ
ــی َیْخل َعَمــِل َحّتَ

ْ
ل
َ
ــی ا

َ
ْبَقــاُء َعل ِ

ْ
ل

َ
: »ا

َ
َحَســَنُة«. ُثــّمَ َقــال

ْ
ل
َ
اِدَقــُة َو ا لّصَ

َ
ــُة ا ّیَ لّنِ

َ
هلِل َو ا

َ
َخْشــَیُة ا

ِتــِه«. ــی ِنّیَ
َ
ِتِه« َیْعِنــي َعل

َ
ِکل  َعلــٰی ٰشــا

ُ
 َیْعَمــل

ٌّ
 ُکل

ْ
: »ُقــل

َّ
ــُه َعــّزَ َو َجــل

َ
«. ُثــّمَ َتــالَ َقْول

ُ
َعَمــل

ْ
ل
َ
ــَة ِهــَي ا ّیَ لّنِ

َ
 ا

َ
 َو ِإّن

َ
ال

َ
َعَمــِل؛ أ

ْ
ل
َ
 ِمــَن ا

ُ
َضــل

ْ
ف

َ
ــُة أ ّیَ لّنِ

َ
َو ا

ْحَســُن َعَماًل)ســورۀ ملــک آیــۀ2(«؛ یعنــی »تــا امتحــان کنــد شــمارا کدام یــک 
َ
ُکــْم أ ّیُ

َ
َوُکــْم أ

ُ
ســفیان از حضــرت صــادق؟ع؟ نقــل کنــد کــه: »در تفســیرِ فرمــودۀ خــدای تعالــی »ِلَیْبل

یــد از حیــث عمل هــا«. حضــرت؟ع؟ فرمــود: »قصــد نکــرده بیشــترِ شــمارا از حیــث عمــل؛ ولیکــن درســت تر شــمارا از حیــث عمــل و جــز ایــن نیســت کــه ایــن درســتی  نیکوتر

تــرس از خــدا و نیــت راســت اســت بــا تــرس«. پــس ازآن فرمــود: »مراعــات کــردن عمــل را تــا خالــص شــود ســخت تر از عمــل اســت و عمــل خالــص آن اســت کــه نخواهــی 

 
ٌ

ُکّل گاه بــاش، همانــا نیــت، عمــل اســت«. پــس ازآن تــالوت کــرد قــول خــدای عزوجــل را: »ُقــْل  کــه ثنــا کنــد تــو را بــر آن کــس مگــر خــدای تعالــی و نیــت برتــر از عمــل اســت. آ

ِتِه)ســورۀ اســراء آیــۀ 84(«؛ یعنــی »بگــو هرکســی عمــل می کنــد بــر شــکل خــود«؛ یعنــی بــر نیــت خــود«.
َ
ِکل َیْعَمــُل َعلــٰی ٰشا
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شرح: 
ــَك « اشــاره اســت بــه قــول خــدای تعالــی در ســورۀ فتــح آیــۀ 

َ
» َقــْد َغَفــَر َاهلُل ل

َم ِمــن َذنِبــَك 
َ

ــَك ٱهلُل َمــا َتَقــّد
َ
َیْغِفــَر ل ِ

ّ
ِبیًنــا * ل ــَك َفْتًحــا ّمُ

َ
ــا َفَتْحَنــا ل

َ
1 و 2: »ِإّن

«؛ یعنــی »مــا گشــودیم بــرای تــو گشــودنی آشــکارا، تــا بیامــرزد  ــَر
َ

ّخ
َ
َوَمــا َتأ

بــرای تــو آنچــه پیشــی گرفتــه از گنــاه تــو و آنچــه پس ازایــن آیــد«.
بــا  کــرم؟لص؟  ا نبــی  آمــرزش  منافــات  عــدم  در  نقل شــده  توجیهــات 

ایشــان عصمــت 
بــدان کــه علمــا )رضــوان اهلل علیهــم( توجیهاتــی در آیــۀ شــریفه فرموده انــد 
بــه  مــا  و  مکــرم؟لص؟  نبــی  عصمــت  بــا  باشــد  نداشــته  منافــات  کــه 
کــه مرحــوم عالمــه مجلســی؟هر؟ نقــل فرمودنــد  از آن هــا  ذکــر بعضــی 

یــم. می پرداز
مرحوم مجلسی فرموده: از برای شیعه در تأویل این آیه اقوالی است:

شــفاعت  بــه  کــه  اســت  امــت  گنــاه  گنــاه،  از  مقصــود  آنکــه  یکــم: 
آن  بــه  امــت  گناهــان  نســبت  و  شــود  یــده  آمرز حضــرت؟لص؟ 
حضــرت؟لص؟ بــرای اتصالــی اســت کــه بیــن آن حضــرت و امــت اســت.
گــر گناهــی بــرای تــو باشــد در قدیــم  دوم: آنکــه معنــی چنیــن اســت کــه ا
یــدم تــو را و قضیــۀ شــرطیه مســتلزم صــدق و  یــا پس ازایــن، هرآینــه آمرز

وقــوع طرفیــن نیســت.
ســوم: آنکــه مــراد بــه گنــاه تــرک مســتحب باشــد؛ زیــرا کــه واجبــات از آن 
کــه به واســطۀ علــق قــدر و  حضــرت؟لص؟ تــرک نشــده و جایــز اســت 
رفعــت مقــام آن حضــرت؟لص؟، آنچــه از دیگــران گنــاه نیســت، نســبت 

ــه آن حضــرت گنــاه شــمرده شــود. ب
چهــارم: آنکــه ایــن آیــه بــرای تعظیــم آن حضــرت؟لص؟ وارد اســت و در 

مقــام حســن خطــاب اســت، چنانچــه گویــی مثــال:
َك«.

َ
 »َغَفَر أهلُل ل

ــر  ــان؟لص؟ در نظ ــاِه ایش ــت، گن ــوار اس ــاِه آن بزرگ ــراد از گن ــه م ــم: آنک پنج
اهــل شــرک و بــه زعــم فاســد آن هــا اســت.

فصول:
فصل در حقیقت شکر است 

کــه شــکر عبــارت اســت از قدردانــی نعمــت منعــم و آثــار ایــن  بــدان 
ی و در افعــال و  ی بــروز کنــد و در زبــان به طــور قدردانــی در قلــب به طــور

ی. اعمــال قالبیــه به طــور
 امــا در قلــب، آثــارش از قبیــل خضــوع و خشــوع و محبــت و خشــیت و 
امثــال آن اســت و در زبــان، ثنــا و مــدح و حمــد و در جــوارح، اطاعــت و 

اســتعمال جــوارح در رضــای منعــم و امثــال ایــن اســت. 
از راغب منقول است که شکر تصور نعمت و اظهار آن است.

 شکر عبارت از پر شدن از ذکر منعم و بر سه قسم است: 
شکر قلب، و آن تصور نعمت است؛ 

و شــکر بــه زبــان، و آن ثنــای بــر منعــم اســت؛ و شــکر بــه ســایر اعضــا، و 
آن مکافــات نعمــت اســت بــه قــدر اســتحقاق آن.

از حضرت داود؟ع؟ روایت شده که گفت:
، نعمــت دیگــری  ، چگونــه شــکر تــو کنــم باآنکــه خــوِد شــکْر  »ای پــروردگار

 : اســت و شــکری خواهــد!«؛ خــدای تعالــی وحــی فرمــود به ســوی او
ــو متوجــه اســت، از  ــه ت »ای داود، وقتی کــه دانســتی کــه هــر نعمتــی کــه ب

مــن اســت، شــکر مــرا کــردی«.

فصل در چگونگی شکر است 
از  یکــی  تعالــی،  حــق  باطنــه  و  ظاهــره  نعمت هــای  شــکر  کــه  بــدان 
ــدور و  ــدر مق ــس به ق ــر ک ــه ه ــت ک ــی اس ــت و بندگ ــۀ عبودی ــف لزم وظای
میســور بایــد قیــام بــه آن نمایــد؛ گرچــه از عهــدۀ شــکرِ حــق تعالــی احــدی 
، معرفــِت عجــز از قیــام بــه حــق آن  از مخلوقــات برنمی آیــد و غایــت شــکر
اســت؛ چنانچــه غایــت عبودیــت، معرفــت عجــز بــه قیــام بــه آن اســت؛ 
باآنکــه  فرمــوده اســت،  بــه عجــز  اعتــراف  کــرم؟لص؟  ا چنانچــه رســول 
احــدی از موجــودات، قیــام بــه شــکر و عبودیــت مثــل ذات آن ســرور 
کــه کمــال و نقــص شــکر تابــع کمــال و نقــص معرفــت  ننمودنــد؛ زیــرا 
منعــم و عرفــان نعــم اوســت؛ لــذا احــدی قیــام بــه حــق شــکر نتوانــد کــرد.
و ببایــد دانســت کــه چنانچــه معــارف بنــدگان خــدا مختلــف اســت، 
شــکر  مراتــب   ، دیگــر راه  از  نیــز  و  اســت  مختلــف  نیــز  آن هــا  شــکر 
، ثنــای ِنَعمــی اســت کــه منعــم مرحمــت  مختلــف اســت؛ زیــرا کــه شــکْر
یــه باشــد، شــکری دارد و  گــر آن نعمــت از قبیــل نعــم ظاهر فرمــوده؛ پــس ا
ــوم  ــارف و عل ــل مع ــر از قبی گ ــکری دارد و ا ــد، ش ــه باش ــم باطنی ــر از نع گ ا
گــر از قبیــل تجلیــات اســمائی باشــد،  باشــد، شــکرش بــه نحــوی اســت و ا
گــر از قبیــل تجلیــات ذاتیــۀ احدیــه باشــد، بــه نحــوی  بــه نحــوی اســت و ا
ــرای کمــی از بنــدگان جمــع اســت،  اســت و چــون جمیــع مراتــب نعــم ب
قیــام بــه وظیفــۀ شــکر بــه جمیــع مراتــب بــرای کمــی از بنــدگان میســور 
ــرزخ  ــرات و ب ــع حض ــع جمی ــه جام ــتند ک ــاء هس ــِص اولی

َّ
ــت و آن ُخل اس

بــرازخ و حافــظ همــۀ مراتــب ظاهــره و باطنــه هســتند و ازاین جهــت، 
ــه جمیــع الســنه ظاهــره و باطنــه و ســریه اســت.  شــکر آنهــا ب

تکمله: 
در فضیلت شکر از طریق نقل 

 : ما این مقام را تکمیل نماییم به ذکر بعضی از احادیث شکر
َاهلِل؟لص؟:   

ُ
َرُســول  :

َ
َقــال  :

َ
َقــال َاهلِل؟ع؟  َعْبــِد  ِبــي 

َ
أ َعــْن  باســناده  کافــی 

ــی  ُمَعاَف
ْ
ــِب؛ َو َال ُمْحَتِس

ْ
ــِم َال اِئ ــرِ َالّصَ ْج

َ
َکأ ــرِ  ْج

َ ْ
ــَن َال ــُه ِم

َ
ِکُر ل ــا

َ
ــُم َالّش اِع »َالّطَ

ــُه ِمــَن 
َ
ِکُر ل ــا

َ
ُمْعَطــی َالّش

ْ
؛ َو َال اِبــرِ ــی َالّصَ

َ
ُمْبَتل

ْ
ْجــرِ َال

َ
َکأ ْجــرِ 

َ ْ
ــُه ِمــَن َال

َ
ِکُر ل ــا

َ
َالّش

ــث  ــادق؟ع؟ حدی ــرت ص ــی از حض ــِع«؛ یعن َقاِن
ْ
ــُروِم َال َمْح

ْ
ــرِ َال ْج

َ
َکأ ــرِ  ْج

َ ْ
َال

کنــد کــه فرمــود رســول خــدا؟لص؟: »خورنــدۀ شــکر کننــده، اجــر و مــزد او 
مثــل مــرِد روزه دار درراه خــدا اســت و کســی کــه در عافیــت و ســالمت 
کر اســت، اجــرش مثــل اجــر کســی اســت کــه مبتــال باشــد و  اســت و شــا
کر اســت،  صبــر داشــته باشــد و کســی کــه نعمــت بــه او عطاشــده و شــا
اجــر او مثــل کســی اســت کــه محــروم از عطاســت و قانــع و راضــی اســت 

بــه آنچــه خداونــد بــه او عطــا فرمــوده«.
 :

ُ
َبــا َعْبــِد َاهلِل؟ع؟ َیُقــول

َ
 َســِمْعُت أ

َ
َوِلیــِد َقــال

ْ
و باســناده َعــْن ُعَبــِد َاهلِل ْبــِن َال

َکــْرِب؛ َو َاِلْســِتْغَفاُر ِعْنــَد 
ْ
َعــاُء ِعْنــَد َال

ُ
»َثــاَلٌث َل َیُضــّرُ َمَعُهــّنَ َشــْيٌء: َالّد

گویــد:  ولیــد  پســر  اهلل  عبــد  یعنــی  ْعَمــِة«؛  َالّنِ ِعْنــَد  ــْکُر 
ُ

َالّش َو  ْنــِب؛ 
َّ

َالذ
ضــرر  کــه  اســت  چیــز  »ســه  می فرمــود:  صــادق؟ع؟  حضــرت  شــنیدم 
نمی رســاند بــا آن هــا چیــزی: دعــا نــزد شــّدت و اســتغفار بــر گناهــان و 

شــکر نــزد نعمــت«.
ُجــَل ِمْنُکــْم   َالّرَ

َ
ُبــو َعْبــِد َاهلِل؟ع؟: »ِإّن

َ
 أ

َ
: َقــال

َ
ِبــي َبِصیــرٍ َقــال

َ
و باســناده َعــْن أ

ــُه 
َ
: »ِإّن

َ
ــال ــّمَ َق ــَة«؛ ُث َجّنَ

ْ
ــا َال ــُه ِبَه

َ
ــُب َاهلُل ل ــاِء، َفُیوِج َم

ْ
ــَن َال ــْرَبَة ِم

َ
ــَرُب َالّش َیْش

َ
ل

ُهــَو  َو  یــِه  َفُیَنّحِ َیْشــَرُب  ُثــّمَ  ي،  َفُیَســّمِ ِفیــِه  ــی 
َ
َعل َفَیَضُعــُه  َنــاَء  ِ

ْ
َال  

ُ
ُخــذ

ْ
َیأ

َ
ل

یــِه َفَیْحَمــُد َاهلَل، ُثــّمَ َیُعــوُد  َیْشــَتِهیِه َفَیْحَمــُد َاهلَل، ُثــّمَ َیُعــوُد َفَیْشــَرُب، ُثــّمَ ُیَنّحِ

ــَة«؛  َجّنَ
ْ
ــُه َال

َ
 ِبَهــا ل

َ
یــِه َفَیْحَمــُد َاهلَل، َفُیوِجــُب َاهلُل َعــّزَ َو َجــّل َفَیْشــَرُب ُثــّمَ ُیَنّحِ

یعنــی فرمــود حضــرت صــادق؟ع؟: »همانــا مــردی از شــما می آشــامد 
بهشــت  او  بــه  آن  به واســطۀ  خــدا  می کنــد  واجــب  پــس  آبــی،  شــربت 
ــر دهــان  ــا او برمــی دارد ظــرف را و می گــذارد ب را«. پــس ازآن فرمــود: »همان
خــود و اســم خــدا را بــرده می آشــامد، پــس دور می کنــد آن را و از ســویی 
ــه آن اســت، پــس حمــد خــدا می کنــد، پــس ازآن اعــاده می دهــد  مایــل ب
و می آشــامد، پــس حمــد خــدا می کنــد، پــس خــدا واجــب می کنــد بــه 

ســبب آن بــر او بهشــت را«.
تتمیم: 

کرم؟لص؟ و أئمه معصومین؟ع؟  در سّر عبادت نبی ا
بــدان کــه عایشــه گمــان کــرده بــود کــه ســّر عبــادات منحصــر بــه خــوف 
ــود کــه عبــادت نبــی  ــا محــو ســیئات اســت و تصــور کــرده ب از عــذاب ی
مکــرم؟لص؟ نیــز مثــل عبــادت ســایر مــردم اســت؛ ازاین جهــت، مبــادرت 
ی  بــه ایــن اعتــراض نمــود کــه چــرا ایــن قــدر خــود را به زحمــت می انــداز
و ایــن گمــان ناشــی از جهــل او بــه مقــام عبــادت و عبودیــت بــود و از 
َجــراء 

ُ
جهــل بــه مقــام نبــوت و رســالت نمی دانســت کــه عبــادت عبیــد و أ

از ســاحت مقــدس آن ســرور دور اســت و عظمــت پــروردگار و شــکر 
یــده بــود؛  نعمــای غیــر متناهیــه او آرام و قــرار را از آن حضــرت؟لص؟ بر
ــص، نقشــۀ تجلیــات بی پایــان محبــوب 

َّ
بلکــه عبــادات و اولیــای ّخل

ضــرات  اســت.  شــده  آن  بــه  اشــاره  معــراج  نمــاز  در  چنانچــه  اســت؛ 
اولیــاء؟ع؟ بــا آنکــه محــو جمال انــد و جــالل و فانــی در صفــات و ذات، 
حــرکات  نکننــد.  غفلــت  را  عبودیــت  مراحــل  از  هیچ یــک  ذلــک  مــع 
ابــدان آن هــا تابــع حــرکات عشــقیه روحانیــه آن هاســت و آن تابــع کیفیــت 
ظهــور جمــال محبــوب اســت؛ ولــی بــا مثــل عایشــه جــز جــواب اقناعــی 
نتــوان گفــت: یکــی از مراتــب نازلــه را بیــان فرمــود کــه همیــن قــدر بدانــد 

ــه نیســت. ــرای ایــن امــور دنّی عبــادات آن ســرور ب
فصل در تفسیر طه و بیان کثرت عبادت رسول خدا؟لص؟ 

و  ؟ع؟  َجْعَفــرٍ ِبــي 
َ
أ َعــْن  باســناده  تفســیره،  فــی  ابراهیــم  بــن  علــی  ی  رو

ــِع  َصاِب
َ
ــی أ

َ
ــی َقــاَم َعل

َّ
 َاهلِل؟لص؟ ِإَذا َصل

ُ
ِبــي َعْبــِد َاهلِل؟ع؟ َقــاَل: َکاَن َرُســول

َ
أ

َیــا  َغــِة َطــّيٍ 
ُ
ِبل ــی  »طــه« 

َ
َتَعال َو  َتَبــاَرَك  َاهلُل   

َ
ْنــَزل

َ
َفأ َمــْت،  َتَوّرَ ــی  ْیــِه َحّتَ

َ
ِرْجل

ِکــَرًة ِلَمــْن َیْخشــٰی«؛ یعنــی 
ْ

 َتذ
ٰ
ُقــْرآَن ِلَتْشــقٰی ِإّل

ْ
ْیــَك َال

َ
ٰنــا َعل

ْ
ْنَزل

َ
ــُد »ٰمــا أ ُمَحّمَ

و  ؟ع؟  باقــر از حضــرت  نمــوده  روایــت  ابراهیــم در تفســیرش  بــن  علــی 
ــد،  ــاز می خوان ــی نم ــدا وقت ــول خ ــد: »رس ــه گفتن ــادق؟ع؟ ک ــرت ص حض
می ایســتاد بــر انگشــت های دو پــای خــود تــا ورم کــرد، پــس فــرو فرســتاد 
خــدای تبــارک تعالــی طــه را«؛ و آن بــه لغــت طــی یعنــی ای محمــد الیــه«. 
ی، عــن  و عــن الصــدوق فــی معانــی الخبــار باســناده عــن ســفیان الثــور
ْســَماِء 

َ
ــا طــه َفاْســٌم ِمــْن أ ّمَ

َ
الصــادق؟ع؟ فــی حدیــث طویــل قــال فیــه: »َو أ

ْیــِه«؛ یعنــی از حضــرت 
َ
َهــاِدَي ِإل

ْ
َحــّقِ َال

ْ
؟ع؟ َو َمْعَنــاُه َیــا َطاِلــَب َال ِبــّيِ َالّنَ

؟لص؟ و معنــای  نقــل نمــوده کــه »طــه اســمی اســت از اســم های پیغمبــر
آن ایــن اســت کــه: »ای جوینــدۀ حــق و هدایــت کننــده بــه ســوی آن«. 

از ابــن عبــاس و بعضــی دیگــر منقــول اســت کــه طــه یعنــی ای مــرد؛ و از 
ــب آن  ــارت قل ــه طه ــت ب ــاره اس ــاء اش ــه ط ــت ک ــول اس ــه منق ــض عام بع
بزرگــوار از غیــر خــدا و هــاء اشــاره اســت بــه هدایــت شــدن قلــب آن ســرور 
بــه ســوی خــدا؛ و گفته شــده طــاء اهــل بهشــت اســت و هــاء هــوان اهــل 

جهنــم اســت.

حدیث بیست ویک کتاب شرح چهل حدیث امام خمینی؟هر؟

َم ِمــْن 
َ

ــَك َمــا َتَقــّد
َ
هلُل ل

َ
هلِل ِلــَم ُتْتِعــُب َنْفَســَك َو َقــْد َغَفــَر ا

َ
 ا

َ
ــْت: َیــا َرُســول

َ
َقال

َ
َتَهــا؛ ف

َ
ْیل

َ
هلِل؟لص؟ ِعْنــَد َعاِئَشــَة ل

َ
 ا

ُ
: »َکاَن  َرُســول

َ
؟ع؟ َقــال ِبــي َجْعَفــٍر

َ
ِبــي َبِصیــٍر َعــْن أ

َ
َعــْن أ

ــی: 
َ
هلُل ُســْبَحاَنُه َو َتَعال

َ
 ا

َ
ْنــَزل

َ
أ

َ
ْیــِه، ف

َ
َصاِبــِع ِرْجل

َ
ْطــَراِف أ

َ
ــی أ

َ
هلِل؟لص؟ َیُقــوُم َعل

َ
 ا

ُ
: »َو َکاَن َرُســول

َ
؟« َقــال

ً
 َشــُکورا

ً
ُکــوُن َعْبــدا

َ
 أ

َ
 ال

َ
: َیــا َعاِئَشــُة، أ

َ
َقــال

َ
؟ ف ــَر

َ
ّخ

َ
َذْنِبــَك َو َمــا َتأ

ُقــْرآَن ِلَتْشــقٰی«.
ْ
ل
َ
ْیــَك ا

َ
ٰنــا َعل

ْ
ْنَزل

َ
»ٰطــه * ٰمــا أ

ی جــان خــود  ، پــس عایشــه گفــت: »ای رســول خــدا چــرا به زحمــت می انــداز ؟ع؟: »بــود رســول خــدا؟لص؟ پیــش عایشــه در شــب او از ابــی بصیــر نقل شــده کــه فرمــود حضــرت باقــر

!« فرمــود  یــده اســت خداونــد بــرای تــو آنچــه پیــش بــوده اســت از گنــاه تــو و آنچــه پس ازایــن آیــد؟« رســول خــدا؟لص؟ فرمــود: »ای عایشــه آیــا نباشــم بنــدۀ سپاســگزار را حال آنکــه آمرز

ُقــْرآَن ِلَتْشــقٰی«؛ یعنــی 
ْ
ْیــَك َال

َ
ٰنــا َعل

ْ
ْنَزل

َ
؟ع؟: و بــود رســول خــدا؟لص؟ کــه می ایســتاد بــر سرانگشــت های دو پــای خــود، پــس فــرو فرســتاد خــدا ســبحانه و تعالــی: »ٰطــه * ٰمــا أ حضــرت باقــر

محمــد؟لص؟ - ای طالــب حــق هــادی - مــا فــرو نفرســتادیم بــر تــو قــرآن را تــا بــه مشــقت افتــی«.
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ترجمه: 
، پس گفــت: »ای  فرمــود حضــرت صــادق؟ع؟ آمــد مــردی به ســوی ابــی ذر
یــم؟« فرمــود: »بــرای اینکــه  ، چیســت مــا را کــه مــرگ را کراهــت دار ابــی ذر
یــد  شــما تعمیــر کردیــد دنیــا را و خــراب کردیــد آخــرت را؛ پــس کراهــت دار
: »چگونــه  کــه منتقــل شــوید از آبــادان به ســوی خرابــه«. پــس گفــت بــه او
می بینــی وارد شــدن مــا را بــر خــدا؟« فرمــود: »امــا نیکــوکاران از شــما مثــل 
غایــب وارد شــود بــر اهلــش و امــا بــدکار از شــما مثــل بنــدۀ گریزانــی کــه 
برگردانــده شــود به ســوی مولیــش«. گفــت: »پــس چگونــه می بینــی حــال 
یــد اعمــال خــود را بــر قــرآن، همانــا  مــا را پیــش خــدا؟« فرمــود: »عرضــه دار
خداونــد می فرمایــد: همانــا نیکویــان در نعمت هــا هســتند و همانــا بــدان 

در جهنم انــد«. 
حضــرت فرمــود آن مــرد گفــت: »پــس کجاســت رحمــت خــدا؟« گفــت: 

»رحمــت خــدا نزدیــک اســت بــه نیکــوکاران«.
؟ضر؟:  ذر ابــی  به ســوی  مــردی  نوشــت  و  صــادق؟ع؟:  حضــرت  فرمــود 
 : ، تحفــه ای بفرســت مــرا بــه چیــزی از علــم«. پــس نوشــت بــه او »ای ابــاذر
گــر بتوانــی بــدی نکنــی بــه کســی کــه  »همانــا علــم بســیار اســت؛ ولیکــن ا
: »آیــا دیــدی کســی را کــه  ی او را، بکــن«. گفــت آن مــرد بــه او دوســت دار
ی،  : »آر بــدی کنــد بــه کســی کــه دوســت مــی دارد او را!« پــس فرمــود بــه او
، پــس هنگامی کــه تــو عصیــان  نفــس تــو دوســت ترین نفس هاســت بــه تــو

.» خــدا کنــی بــدی کــردی به ســوی او
شرح:

بــدان کــه مــردم در کراهــت داشــتن مــوت و تــرس از آن بســیار مختلــف 
هســتند و مبــادی کراهــت آن هــا مختلــف اســت و آنچــه را کــه حضــرت 
ــال  ــاًل ح ــا اجم ــت و م ــطان اس ــال متوس ــد ح ــان فرمودن ؟توضر؟ بی ــی ذر اب

ناقصیــن و کاملیــن را بیــان می نماییــم. 
پــس بایــد دانســت کــه کراهــت ما مــردن را و خــوف ما ناقصــان از آن، برای 
ــاره  ــدان اش ــث ب ــی احادی ــرح بعض ــن در ش ــه پیش ازای ــت ک ــه ای اس نکت
نمودیــم و آن ایــن اســت کــه انســان به حســب فطــرت خــداداد و جبلــت 
اصلــی، حــب بقــا و حیــات دارد و متنفــر اســت از فنــا و ممــات و چــون 
، آنچــه را کــه تشــخیص بقــا  در فطــرت انســان ایــن حــب اســت و آن تنفــر
در آن داد و آن عالمــی را کــه عالــم حیــات دانســت، حــب و عشــق بــه آن 

پیــدا می کنــد و از عالــم مقابــل آن متنفــر می شــود.
کــه ایمــان بــه عالــم  کراهــت متوســطین، یعنــی آن هایــی  امــا خــوف و 
آخــرت ندارنــد، بــرای آن اســت کــه وجهــۀ قلــب آن هــا متوجــه بــه تعمیــر 
یدنــد؛ ازاین جهــت میــل ندارنــد  دنیاســت و از تعمیــر آخــرت غفلــت ورز
از محــل آبــادان معمــور به جــای خــراب منتقــل شــوند؛ چنانچــه حضــرت 
؟توضر؟ فرمــود. ایــن نیــز از نقــص ایمــان و نقصــان اطمینــان اســت  ابــی ذر
کامــل ممکــن نیســت اشــتغال بــه امــور دنّیــۀ دنیویــه و  و إل بــا ایمــان 

غفلــت از تعمیــر آخــرت.
 :

َ
؟ع؟ رســاند، َقــال در کافــی شــریف ســند بــه حضــرت موســی بــن جعفــر

َفــِإْن َعِمــَل َحَســنًا،  َیــْوٍم،  ُکّلِ  ِفــي  َنْفَســُه  ُیَحاِســْب  ــْم 
َ
ل َمــْن  ــا  ِمّنَ ْیــَس 

َ
»ل

ْیــِه«؛ یعنــی فرمود: 
َ
ئًا، ِاْســَتْغَفَر َاهلَل ِمْنــُه َو َتــاَب ِإل ِاْســَتَزاَد َاهلَل؛ َو ِإْن َعِمــَل َســّیِ

گــر  ، پــس ا »نیســت از مــا کســی کــه محاســبه نکنــد نفــس خــود را در هــرروز
گــر عمــل بــدی  یــادت طلبــد و ا عمــل نیکــی کــرده، از خــدای تعالــی ز

.» کــرده، طلــب مغفــرت کنــد از خداونــد از آن و توبــه کنــد بــه ســوی او

فصول:
فصل در حقیقت بهشت و جهنم 

ْخَرْبُتــُم 
َ
ْنَیــا َو أ

ُ
بــدان کــه ظاهــر ایــن حدیــث کــه می فرمایــد: »َعَمْرُتــُم َالّد

ِخــَرَة« آن اســت کــه دار آخــرت و بهشــت معمــور بــه آبــادان اســت و بــه 
ْ

َاآل
ــود.  ــراب می ش ــا خ ــال م اعم

ولــی معلــوم اســت کــه مقصــود تشــابه در تعبیــر اســت و چــون نســبت 
بــه دنیــا تعمیــر تعبیــر فرمــوده، بــه مناســبت آن نســبت بــه دار آخــرت 
تخریــب تعبیــر فرمــوده و عالــم جهنــم و بهشــت گرچــه مخلــوق هســتند، 
تعمیــر دار جنــت و مــواد جهنــم تابــع اعمــال اهــل آن اســت و در روایــت 
کــه زمیــن بهشــت ســاده اســت و مــواد تعمیــر آن اعمــال بنــی  اســت 
النســان و ایــن مطابــق اســت بــا برهــان و کشــف اهــل مکاشــفه؛ چنانچــه 

ــد: ــن گوی ــای محققی ــی از عرف بعض
کــه جهنــم از اعظــم مخلوقــات اســت و  َک،  ــا إَیّ َو   بــدان، َعَصمنــا اهلل 
گوینــد بــرای بعیــد  آن زنــدان خداونــد اســت در آخــرت و او را جهنــم 
ــر »جهنــام«  بــودن قعــر آن؛ چنانچــه چاهــی را کــه قعــرش بعیــد اســت ِبْئ
گوینــد و آن شــامل حــرارت و زمهریــر اســت و در آن بــرودت اســت بــه 
آخــر درجــۀ آن و حــرارت اســت بــه آخــر درجــۀ آن و بیــن اعــالی آن و قعــر 
کــه آن  آن هفت صــد و پنجــاه ســال راه اســت و مــردم اختــالف دارنــد 
مخلــوق اســت یــا غیــر مخلــوق و خــالف مشــهور اســت در آن و همیــن 
طــور در بهشــت نیــز اختــالف کردنــد؛ امــا پیــش مــا و پیــش اصحــاب مــا، 
اهــل مکاشــفه و معرفــت، آن هــا مخلــوق هســتند و مخلــوق نیســتند؛ امــا 
اینکــه گفتیــم مخلوق انــد، مثــل آن اســت کــه مــردی خانــه ای را بنــا کنــد 
پــا کنــد، در ایــن صــورت  و دیوارهــای محیطــه بــه فضــای آن را فقــط بر
گفتــه شــود کــه ایــن خانــه اســت و وقتی کــه داخــل آن شــوی دیــده نشــود 
ی کــه بــر فضــا و ســاحتی دایــر اســت. پــس ازآن، انشــاء  در آن مگــر دیــوار
کنان آن از غرفه هــا  خانه هــا و بیــوت آن را نماینــد به حســب اغــراض ســا

و قصرهــا و مخزن هــا و آنچــه ســزاوار اســت در آن باشــد. انتهــی.
بالجملــه، صــورت بهشــت و جهنــِم جســمانی، همــان صــور اعمــال و 
افعــال حســنه و ســیئه بنــی آدم اســت کــه در آن عالــم بــه آن هــا رجــوع 
ــه آن اشــاره و تلویــح شــده، مثــل  ــز ب کننــد؛ چنانچــه در آیــات شــریفه نی
َمــا ِهــَي 

َ
ــوْا َحاِضــًرا«؛ و قولــه: »ِإّن

ُ
قــول خــدای تعالــی: »َوَوَجــُدوْا َمــا َعِمل

ْیُکــْم«؛ و توانــد بــود کــه عالــم بهشــت و جهنــم دو نشــئه 
َ
ــَرّدُ ِإل ُکــْم ُت

ُ
ْعَمال

َ
أ

یــه و ســوق های  کــه بنــی آدم بــه حــرکات جوهر و دار مســتقلی باشــند 
ملکوتــی و حــرکات ارادیــۀ عملیــه و خلقیــه بــه ســوی آن هــا مســافرت 
می کننــد؛ گرچــه هــر یــک از آن هــا حظوظشــان از صــور اعمــال خودشــان 
باشــد. بالجملــه عالــم ملکــوت اعلــی عالــم بهشــت اســت کــه خــود عالــم 
مســتقلی اســت و نفــوس ســعیده ســوق داده می شــود به ســوی آن و عالــم 
کــه نفــوس شــقیه به ســوی آن مســافرت  جهنــم ملکــوت ســفلی اســت 
کنــد؛ ولــی آنچــه بــه آن هــا در هــر یــک از دو نشــئه رجــوع می کنــد، صــورت 
بهیــۀ حســنه یــا مولمــۀ مدهشــۀ اعمــال خــود آن هــا اســت و بــه ایــن بیــان 
جمــع بیــن ظواهــر کتــاب و اخبــار کــه بــه حســب ظاهــر متخالــف نمایــد، 

شــود و نیــز موافــق بــا برهــان و مســلک معرفــت اســت.
فصل در مغرور ساختن شیطان انسان را به رحمت واسعۀ حق 

کالم  مقــام  ایــن  در  ؟ضر؟  ذر ابــی  حضــرت  کالم  کــه  نیســت  پوشــیده 
آن  بــر  مواظبــت  بایــد  انســان  کــه  اســت  محکمــی  دســتور  و  جامــع 

کتــاب  بــه  را  اعمالتــان  فرمــود:  ذر  ابــی  حضــرت  پس ازآنکــه  نمایــد. 
یــد و خداونــد می فرمایــد: »مــردم دو طایفه انــد: ابــرار و  خــدا عرضــه دار
آن هــا در نعیم انــد و فجــار و آن هــا در جحیــم انــد«، آن مــرد تشــبث بــه 
گــر ایــن طــور اســت، رحمــت حــق تعالــی پــس  ذیــل رحمــت کــرد کــه ا
ــه  ــز گــزاف نیســت و آن قریــب ب کجاســت؟ جــواب داد رحمــت حــق نی

اســت.  نیکــوکاران 
بــدان کــه شــیطان ملعــون و نفــس خبیــث امــارۀ بالســوء، انســان را از طــرق 
کــت ابــدی همیشــگی می کشــانند و  ی مغــرور می کننــد و بــه هال بســیار
آخــر تیــری کــه در کمــان دارنــد، مغــرور کــردن انســان اســت در اوایــل امــر 
بــه رحمــت حــق و انســان را به واســطۀ ایــن غــرور از عمــل بازمی دارنــد 
ــاهد  ــت و ش ــرور آن اس ــیطان و غ ــد ش ــت از مکای ــه رحم ــکال ب ــن ات و ای
و دلیــل آن ایــن اســت کــه مــا در امــور دنیــای بــه هیــچ وجــه اتــکال بــه 
را  ظاهــری  و  طبیعــی  اســباب  یکســره  و  یــم  ندار تعالــی  حــق  رحمــت 
جــز  مؤثــری  عالــم  در  گویــی  ی کــه  به طور می دانیــم،  کارکــن  و  مســتقل 
ی غالبــًا اتــکال بــه رحمــت  اســباب ظاهــری نیســت و در امــور اخــرو
رســول؟لص؟  و  خــدا  دســتورات  از  و  کنیــم  مــی  خــود  گمــان  در  حــق 
راه  و  نــداده  عمــل  قــدرت  را  مــا  خداونــد  گویــی  می نماییــم؛  غفلــت 
صحت وســقم نیاموختــه؛ بالجملــه، در امــور دنیایــی تفویضــی مســلک 
و در امــور آخرتــی جبــری مســلک می شــویم؛ غافــل از اینکــه ایــن هــر دو 
یقــۀ  باطــل و غلــط و خــالف دســتورات انبیــا )صلــی اهلل علیهــم( و طر
مســتمرۀ ائمــۀ هــدی و اولیــای مقربیــن اســت؛ باآنکــه آن هــا هــم رحمــت 
حــق را معتقــد بودنــد و ایمــان آن هــا از همــه بیشــتر بــود، بــا ایــن وصــف 
آنــی غفلــت از انجــام وظایــف نمی کردنــد و دقیقــه ای از ســعی و کوشــش 
کــن. ادعیــه و  بازنمی ماندنــد. بــردار صحیفــه اعمــال آن هــا را مطالعــه 
کــن  مالحظــه  را  زین العابدیــن؟ع؟  و  سیدالســاجدین  مناجات هــای 
و دقــت نمــا؛ ببیــن در مقــام عبودیــت چــه معاملــه می کنــد و چــه طــور 
بــه وظیفــه بندگــی قیــام می کنــد؛ بــا ایــن وصــف، وقتــی صحیفــه اعمــال 
حضــرت مــولی متقیــان، امیــر مؤمنــان؟ع؟ را می بینــد، تأســف می خــورد 
و اظهــار عجــز می کنــد! پــس مــا یــا بایــد آن هــا را، نعوذبــاهلل، تکذیــب 
کنیــم و بگوییــم اطمینــان و ایمــان بــه رحمــت حــق نداشــتند مثــل مــا! 
ــا بایــد خــود را تکذیــب کنیــم و بفهمیــم کــه این هــا کــه مــا می گوییــم از  ی
مکایــد شــیطان و غــرور نفــس اســت کــه می خواهنــد مــا را از راه مســتقیم 

ــا. ــر آن ه ــی از ش ــدای تعال ــه خ ــم ب ی ــاه می بر ــد. پن ــرف کنن منح
، همــان طــور کــه حضــرت ابــی ذر دســتور بــه آن مــرد داده،  پــس ای عزیــز
علــوم بســیار اســت ولــی علــم نافــع بــرای امثــال ماهــا آن اســت کــه بــا خــود 
ایــن قــدر بــدی نکنیــم. بفهمیــم کــه دســتورات انبیــاء و اولیــا؟مهع؟ کشــف 
کــه ماهــا از آن هــا محجــوب هســتیم. آن هــا می داننــد  حقایقــی اســت 
کــه ایــن اخــالق ذمیمــه و اعمــال ســیئه چــه صورت هایــی دارد و چــه 
ثمراتــی از آن هــا حاصــل می شــود و ایــن اعمــال حســنه و اخــالق کریمــه 
چــه صورت هــای خــوب ملکوتــی دارد. همــه را فرمودنــد و دوا و درمــان 
ی، بایــد از آن  ــا خــود دار گــر عاطفــه ب ــو ا و درد و مــرض را بیــان کردنــد. ت
ی و درد خــود را دوا نمایــی و مــرض خــود را معالجــه  دســتورات نگــذر
گــر بااین حــال کــه هســتیم بــه آن عالــم منتقــل  کنــی، خــدا می دانــد کــه ا

شــویم، بــه چــه مصیبت هــا و دردهــا و مرض هــا گرفتــار می شــویم. 
والحمدهلل أوًل و آخرًا.
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َ
ِبــي َذّرٍ ف

َ
ــی أ

َ
 ِإل

ٌ
 »َجــاَء َرُجــل

: ِاْعِرُضــوا 
َ

هلِل؟ َقــال
َ
َنــا ِعْنــَد ا

َ
َکْیــَف َتــَرى َحال

َ
: ف

َ
ُه. َقــال

َ
ــی َمــْوال

َ
ِبــِق َيــِرُد َعل

ْ
َکال

َ
ُمِســيُء ِمْنُکــْم، ف

ْ
ل
َ
ــا ا ّمَ

َ
ْهِلــِه؛ َو أ

َ
ــی أ

َ
َغاِئــِب َیْقــَدُم َعل

ْ
َکال

َ
ُمْحِســُن ِمْنُکــْم، ف

ْ
ل
َ
ــا ا ّمَ

َ
: أ

َ
َقــال

َ
هلِل؟ ف

َ
ــی ا

َ
ُقُدوَمَنــا َعل

ِفــي َجِحیــٍم«.
َ
ــاَر ل ُفّجٰ

ْ
ل
َ
 ا

َ
ِفــي َنِعیــٍم * َو ِإّن

َ
ْبــٰراَر ل

َ ْ
ل

َ
 ا

َ
: »ِإّن

ُ
هلَل َیُقــول

َ
 ا

َ
ِکَتــاِب ِإّن

ْ
ل
َ
ــی ا

َ
ُکــْم َعل

َ
ْعَمال

َ
أ

ُمْحِسِنیَن«
ْ
ل
َ
هلِل َقِریٌب ِمَن ا

َ
: »َرْحَمُة ا

َ
هلِل؟ َقال

َ
ْيَن َرْحَمُة ا

َ
أ

َ
 ف

ُ
ُجل لّرَ

َ
: ا

َ
َقال

َ
: ف

َ
 َقال

 
ْ

َعــل
ْ
اف

َ
ــُه، ف ــی َمــْن ُتِحّبُ

َ
 ُتِســيَء ِإل

َ
ْن ال

َ
ِکــْن ِإْن َقــَدْرَت أ

َ
؛ َو ل َکِثیــٌر ــَم 

ْ
ِعل

ْ
ل
َ
 ا

َ
ّن

َ
ْیــِه: أ

َ
َکَتــَب ِإل

َ
ــِم. ف

ْ
ِعل

ْ
ل
َ
ِنــي ِبَشــْيٍء ِمــَن ا

ْ
ْطِرف

َ
، أ َبــا َذّرٍ

َ
؟ضر؟: َیــا أ ِبــي َذّرٍ

َ
ــی أ

َ
 ِإل

ٌ
َکَتــَب َرُجــل هلِل؟ع؟: »َو 

َ
ُبــو َعْبــِد ا

َ
 أ

َ
َقــال

ْیَهــا«.
َ
َت ِإل

ْ
َســأ

َ
َقــْد أ

َ
هلَل، ف

َ
ْنــَت َعَصْیــَت ا

َ
ــِإَذا أ

َ
ْیــَك؛ ف

َ
ْنُفــِس ِإل

َ ْ
ل

َ
َحــّبُ ا

َ
ــُه: َنَعــْم، َنْفُســَك أ

َ
 ل

َ
َقــال

َ
ــُه! ف ــی َمــْن ُیِحّبُ

َ
 ُیِســيُء ِإل

ً
َحــدا

َ
ْیــَت أ

َ
 َرأ

ْ
: َو َهــل

ُ
ُجــل لّرَ

َ
ــُه ا

َ
 ل

َ
َقــال

َ
 ف

َ
َقــال
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ترجمه: 
کننــدگان علــم، ســه دســته اند.  فرمــود حضــرت صــادق؟ع؟: »طلــب 
پــس بشــناس آن هــا را بــه شــخصیات و صفاتشــان؛ یــک صنــف طلــب 
می کننــد آن را بــرای جهــل و جــدال و یــک صنــف طلــب می کننــد آن 
یــب دادن و یــک صنــف طلــب می کننــد  را بــرای رفعــت جســتن و فر
آن را بــرای دانــش و بینــش؛ پــس، دارای جهــل و جــدال آزرده اســت و 
جــدل کــن اســت؛ تعــرض کــِن گفتگوهایــی اســت در انجمــن مــردان بــه 
ی؛ پوشــیده اســت پیراهــن فروتنــی را  گفتگــوی دانــش و توصیــف بردبــار
ی بینــی او  ی. پــس، بکوبــد خداونــد ازایــن رو و تهــی گردیــده از پرهیــزگار
یــب دارای  ی و فر کمــر او را. صاحــب بلندپــرواز کنــد از آن  را و دو تــا 
از شــبیهان  بــر مثــل خــود  بلنــدی جویــد  و چاپلوســی،  اســت  یــب  فر
خویــش و فروتنــی کنــد از بــرای دارایــان از غیــر خــود. پــس او حلــوای آنــان 
را هضم کننــده و دیــن خــود را شــکننده اســت. پــس کــور کنــد خداونــد 
دانشــمندان  نشــانه های  از  کنــد  و جــدا  را  او  بینایــی  ایــن جهــت  بــر 
نشــانۀ او را. دارای دانــش و بینــش دارای شکســتگی و انــدوه و شــب 
یکــی آن؛ عمــل می کنــد و می ترســد  زندگــی اســت؛ برخیــزد شــب را در تار
ــأن  ــر ش ــت ب ــده اس ــت، رو آورن ــذر اس ــر ح ــت، ب ــده اس ــیدنی؛ خوانن ترس
ک اســت از  خویشــتن، شناســنده مــردم زمــان خــود اســت و وحشــتنا
ی پایه هــای  موثق تریــن بــرادران خــود. پــس محکــم کنــد خداونــد ازایــن رو

او را و ببخشــاید بــه او در روز رســتاخیز امــان خــود را.
فصول:

فصل در القای علوم از مبادی عالیۀ غیبیه
ــه  ــبة ب ــاس بالنس ــات قی ــه مقدم ــت ک ــرر اس ــود مق ــل خ ــه در مح ــدان ک ب
نتایــج و ادلــه و براهیــن در هــر علمــی نســبت بــه مدلــولت و مبرهنــات، 
نــه آنکــه  و  تــام دارنــد  نــه آنکــه اســتقالل  بــه منزلــه معــدات هســتند؛ 
بی ارتبــاط باشــند یکســره بــا آن هــا و در ایــن مقــام دو طایفــه جبــری و 
تفویضــی خــالف کردنــد و از طریــق اعتــدال بــه یکســو شــدند و هریــک 
کــه  گویــد  کردنــد. آن یــک  به مقتضــای مذهــب خــود طرفــی را اختیــار 
گــر ســد بــاب عالــم غیــب و قبــض افاضــۀ  کــه ا مقدمــات مســتقل اند 
عالــم ملکــوت گــردد، انســان از نفــس مقدمــات علــم بــه نتایــج حاصــل 
کنــد و دیگــری گویــد کــه مقدمــات بــه کلــی بی ارتبــاط بــه نتایــج اســت و 
ی شــده کــه پــس از مقدمــات القــای نتایــج در ذهــن انســان  عــادةاهلل جــار
ــًا مربــوط بــه نتایــج اســت و در حقیقــت بی ربــط  کنــد و مقدمــات صورت
محــض اســت. هــر یــک از ایــن دو مذهــب، چــون مذهــب هــر یــک از 
ایــن دو طایفــه، پیــش اربــاب معــارف حقــه و علــوم حقیقــه باطــل و حــق، 
وفاقــًا لهلــه، آن اســت کــه مقدمــات ارتبــاط اعــدادی دارنــد و نفــس را 
حاضــر نماینــد از بــرای القــای علــوم از مبــادی عالیــه غیبیــه در آن و 
کنــون در صــدد شــرح ایــن مذهــب و تضعیــف آن دو نیســتیم؛ زیــرا  مــا ا
کــه از مقصــد مــا خــارج اســت و ذکــر آن تطفــاًل بــرای بیــان مطلــب دیگــر 
ــوم و  اســت و آن، آن اســت کــه پــس از آن کــه دانســته شــد کــه القــای عل
معــارف از عوالــم غیبیــه و تابــع ارتبــاط نفــوس اســت، بــدان، چنانچــه در 
ــِم َبــل هــو نــوٌر َیقِذِفــُه 

ُّ
تعلیــِم و ألَتَعل

َ
یــَس ألِعلــُم ِبِکثــَرِة أل

َ
حدیــث اســت: »ل

ی آموختــن و  أهلُل علــی قلــِب َمــن یشــآُء«؛ یعنــی »نیســت دانــش بــه بســیار
ی اســت کــه می انــدازد آن را خــدا در دل هــر  آموختــه شــدن، بلکــه آن نــور

کــس می خواهــد«.

کل و مشــرب خویــش و  ــه تعمیــر خــود و مــأ گــر نفــس به واســطۀ توجــه ب ا
بــه أنانیــت نفســانیه اشــتغال بــه علــوم پیــدا کــرد و غایــت غیــر الهــی شــد، 
القائاتــی کــه بــه او شــود القــای شــیطانی اســت و یکــی از موازیــن غیــر 
متخلفــی کــه گمــان می کنــم اهــل معــارف آن را ذکــر نکردنــد، در امتیــاز 
بیــن القائــات رحمانــی و شــیطانی همیــن اســت کــه ذکــر شــد کــه خــود 
ــر  ــس غی ــن نف ــه ای ــه ب ــد و آنچ ــد بفهم ــات می توان ی اوق ــیار ــان در بس انس
ک دارای کــدورت القــا گــردد، از قبیــل جهــالت مرکبــه اســت کــه  پرهیزنــا
ــزان در علــم  ــرا کــه می درد بی درمــان نفــوس و خــار طریــق آن هاســت؛ زی
حصــول مفهومــات کلیــه و اصطالحــات علمیــه نیســت؛ بلکــه میــزان آن 
رفــع حجــب از چشــم بصیــرت نفــس اســت و فتــح بــاب معرفــةاهلل اســت 
و علــم حقیقــی آن اســت کــه چــراغ هدایــت ملکــوت و صــراط مســتقیم 
تقــرب حــق و دار کرامــت او باشــد و هــر چــه جــز ایــن اســت؛ گرچــه در 
عالــم ملــک و قبــل از رفــع حجــب طبیعــت بــه صــورت علــوم اســت و 
اصحــاب آن پیــش اربــاب محــاورات و مجــادلت از علمــاء و عرفــا و 
فقهــا بــه شــمار آینــد، ولــی پــس از رفــع حجــاب از چشــم قلــب و برداشــته 
شــدن پــرده ملکــوت و بیــدار شــدن از خــواب ســنگین ملــک و طبیعــت، 
معلــوم شــود کــه غلظــت ایــن حجــاب از تمــام حجاب هــا بیشــتر بــوده، 
و ایــن علــوم رســمیه سرتاســر حجــب غلیظــه ملکوتیــه بــوده کــه بیــن هــر 
یــک تــا دیگــری فرســخ ها راه مســافت داشــته و مــا از آن غافــل بودیــم. 

ــاِس ِنَیــاٌم َفــِإَذا َماُتــوا ِاْنَتَبُهــوا«؛ یعنــی »َالّنَ
 »مــردم در خوابنــد و وقتی کــه مردنــد بیــدار شــوند« و معلــوم شــود کــه در 
کــه پــس از پنجــاه  چه کاره ایــم همــه و افتضــاح و رســوایی اینجاســت 
، خــود مــا نیــز در اشــتباه هســتیم و  ســال تحصیــل، یــا کمتــر یــا بیشــتر
گاهــی گمــان می کنیــم کــه تحصیــالت مــا بــرای خداســت و از مکایــد 
یــم، بــرای آنکــه حــب نفــس پــرده ضخیــم  شــیطان و نفــس غفلــت دار
کــه معایــب مــا را بــر مــا پوشــانده و ازاین جهــت اولیــای  بزرگــی اســت 
ئمــی  ؟مهع؟ بــرای فهمانــدن خــود مــا نیــز آثــار و عال اطهــار و ائمــه و التبــار
بــه آن بشناســیم و نفــس  کــه مــا خــود را  جهــت امتیــاز ذکــر فرمودنــد 
خویــش را محــک کنیــم و بیهــوده حســن ظــن بــه خــود نداشــته باشــیم و 
مــا پــس از ایــن اشــاره بــه ایــن عالمــات کــه در ایــن حدیــث شــریف ذکــر 

ــم. ــی کنی ــد م فرمودن
فصل در بیان شمه ای از مفاسد مراء 

ِمیــُر 
َ
 أ

َ
: َقــال

َ
در کافــی شــریف ســند بــه حضــرت صــادق؟ع؟ رســاند، َقــال

ــوَب 
ُ
ُقل

ْ
ــاِن َال ــا ُیْمرَِض ُهَم

َ
ــَة؛ َفِإّن ُخُصوَم

ْ
ــَراَء َو َال ِم

ْ
ــْم َو َال ُک ا ُمْؤِمِنیــَن؟ع؟: »ِإّیَ

ْ
َال

َفــاُق«؛ یعنــی »برحــذر باشــید از جــدال  ْیِهَمــا َالّنِ
َ
ْخــَواِن َو َیْنُبــُت َعل ِ

ْ
ــی َال

َ
َعل

ــه  و خصومــت در مقــال کــه آن هــا قلــوب را مریــض مــی کننــد نســبت ب
یــد«.  ی آن هــا مــی رو یشــه نفــاق هســتند کــه نفــاق رو بــرادران و ر

ُخُصوَمــَة؛ 
ْ
ُکــْم َو َال ا : »ِإّیَ

َ
ِبــي َعْبــِد َاهلِل؟ع؟ َقــال

َ
و فــی الکافــی أیضــًا َعــْن أ

یعنــی  َغاِئــَن«؛ 
َ

َالّض َتْکِســُب  َو  َفــاَق  َالّنِ ُتــوِرُث  َو  ــَب 
ْ
َقل

ْ
َال َتْشــَغُل  َهــا 

َ
َفِإّن

یــرا کــه آن، قلــب را مشــغول مــی کنــد و  »برحــذر باشــید از مخاصمــه؛ ز
کنــد«.  کینــه در دل ایجــاد مــی  باعــث نفــاق و دورویــی مــی شــود و 

 :
َ

ِبي َعْبِد َاهلِل؟ع؟ َقال
َ
و فیه ایضًا َعْن أ

ــاَك َو ُماَلَحــاَة َالّرَِجــاِل«؛ یعنــی »فرمــود  ؟لص؟: »ِإّیَ ِبــّيِ  َجْبَرِئیــُل؟ع؟ ِللّنَ
َ

َقــال
؟لص؟  گفــت: حضــرت صــادق؟ع؟ کــه جبرئیــل بــه پیغمبــر

 »برحذر باش از جدال و گفتگو به طریق مخاصمه با مردم«. 

و  طلبــی  جــاه  و  ترفــع  و  اســتطالت  صاحبــان  هــای  نشــانه  در  فصــل 
یعــت  خد

کــه از بــرای مــراء  چنانچــه در فقــره اولــی از حدیــث شــریف ذکــر شــد 
یــک مرتبــۀ باطنــه و ملکــۀ نفســانیه اســت و یــک مرتبــه ظاهــره اســت 
مرتبــۀ  آن  نشــانۀ  و  مرتبــۀ ظاهــره عالمــت  ایــن  و  اســت  آن  ولیــدۀ  کــه 
گوییــم  باطنــه اســت؛ همینطــور در ایــن فقــرۀ دوم از فرمــوده امــام؟ع؟ 
کــه از بــرای اســتطاله و ترفــع و ختــل و خدعــه یــک مرتبــه باطــن و ســّر 
اســت کــه آن ملکــه ایــن امــر اســت و یــک مرتبــۀ ظاهــر اســت کــه نتیجــه 
قلــب  بــرای  از  افعــال  و  اعمــال  بیشــتر  در  اســت؛ چنانچــه  آن ملکــه 
ــال  ــۀ ح ــه مرتب ــیده و گاه ب ــه رس ــۀ ملک ــه مرتب ــه گاه ب ــت ک ــی اس ــز حظ نی
ــه نتایــج آن هــا اســت. پــس، کســانی کــه در آنهــا  ی اســت و اعمــال ظاهر
ملکــه اســتطاله و ترفــع و جــاه طلبــی و خدیعــت و عــوام فریبــی اســت، 
یــه نیــز از بــرای آن هاســت کــه بعضــی از آن  عالمــات و نشــانه هــای ظاهر
را حضــرت صــادق؟س؟ ذکــر فرمودنــد کــه یکــی از آن هــا خدیعــه و عــوام 
ــال  ــد و ح ــداد کن ــداد قلم ــالح و س ــل ص ــود را از اه ــه خ ــت ک ــی اس فریب
آنکــه در باطــن چنیــن نباشــد و ایــن دســته از مــردم کــه گرگانــی هســتند 
ــق  ــن خل ــان، بدتری ــورت انس ــتند در ص ــیطانی هس ــش و ش ــاس می در لب
خــدا هســتند و ضــرر آنهــا بــه دیــن مــردم بیشــتر از جیــوش مخالفیــن 
ــه کســانی  ــان، آن اســت کــه نســبت ب اســت. دیگــر از صفــات ظاهــره آن
کــه مــورد طمــع آن هــا هســتند متملــق و متواضــع هســتند و دام تدلیــس 
و تملــق و تواضــع را مــی افکننــد کــه بیچــاره مــردم ضعیــف را صیــد کننــد 
و از حلــوای شــیرین محبــت و ارادت آن هــا و احترامــات دنیویــه آن هــا 
برخــوردار شــوند و در عــوض از دیــن خــود مایــه گذارنــد و ایمــان خــود را 
بفروشــند و از دنیــای آن هــا اســتفاده کننــد. ایــن دســته از مــردم آنــان انــد 
کــه در حدیــث وارد اســت کــه اهــل بهشــت آن هــا را ببیننــد و بــه آنهــا 
ــم  ــه واســطۀ تعلیمــات شــما در بهشــت آمدی بگوینــد: چــه شــد کــه مــا ب
ــه قــول خــود عمــل نکردیــم. و خــود شــما جهنمــی شــدید؟ گوینــد: مــا ب

فصل در نشانه های صاحبان فقه و عقل 
و از بــرای صاحــب فقــه و عقــل، یعنــی آنــان کــه غایــت تحصیــل آن هــا 
ئمــی اســت که عمده  ک حقایــق اســت، نیــز آثــار و عال فقــه در دیــن و ادرا
آن هــا را بیــان فرمودنــد. یکــی آنکــه بــه واســطۀ علــم در قلــب آنهــا حــزن و 
انــدوه و انکســار وارد شــود و ناچــار ایــن انکســار و حــزن بــرای امــور زائلــۀ 
دنیــۀ دنیویــه نیســت؛ بلکــه از خــوف مرجــع و تــرس از قصــور وظایــف 
عبودیــت اســت و ایــن انکســار و حــزن عــالوه بــر آنکــه خــود قلــب را 
نورانــی مــی کنــد و صفــا مــی دهــد، مبــداء اصــالح نفــس و منشــأ قیــام بــه 
وظایــف عبودیــت و بندگــی مــی شــود و نــور علــم آرام از دل صاحبــش 
ببــرد و دل او را بــه حــق و دار کرامــت او آشــنا کنــد و از مناجــات حــق 
ی گذرانــد و قیــام بــه وظیفــه  تعالــی لــذت هــا بــرد و شــب هــا را بــه بیــدار
کامــاًل  کــه بــا آنکــه  ئــم ایــن عالــم ربانــی آن اســت  کنــد. از عال بندگــی 
ک باشــد و نــور علــم، او را هدایــت  قیــام بــه عبودیــت کنــد، بــاز ترســنا
کنــد بــه اینکــه هــر چــه قیــام بــه وظایــف کنــی بــاز قاصــر و مقصــری و از 
عهــده شــکر نعمــت و حقیقــت عبــادت برنیایــی؛ پــس قلبــش مملــو از 
َمــا َیْخَشــی 

َ
خشــیت و خــوف شــود و حــق دربــاره آنهــا فرمــوده اســت: »ِإّن

ــْوزًا عظیمــًا.  ــوُز َف ــْم َفَنُف ــا َمَعُه ُکَنّ ْیَتنــا 
َ
َمــاء«؛ َفیــا ل

َ
ُعل

ْ
ل ــاِدِه ٱ ــْن ِعَب ٱهلَل ِم

اِهرِیَن. لَطّ ٍد َو آِلِه ٱ ی ُمَحَمّ
ٰ
ی ٱهلُل َعل

َّ
ًل َو آِخرًا، َو َصل َوّ

َ
َحْمُد هلِلِّٰ أ

ْ
َو ال

حدیث بیست و سوم کتاب شرح چهل حدیث امام خمینی؟هر؟
:

َ
ِبي َعْبِد ٱهلِل؟ع؟ َقال

َ
ی أ

ٰ
َعُه ِإل

َ
َعْن َعِلِيّ ْبِن إْبَراِهیَم َرف

َعْقــِل، 
ْ
ل
َ
ِفْقــِه َو ا

ْ
ُبــُه ِلل

ُ
َخْتــِل؛ َو ِصْنــٌف َیْطل

ْ
ل
َ
ِة َو ا

َ
ُبــُه ِلاِلْســِتَطال

ُ
ِمــَراِء؛ َو ِصْنــٌف َیْطل

ْ
ل
َ
َجْهــِل َو ا

ْ
ُبــُه ِلل

ُ
ْعَیاِنِهــْم َو ِصَفاِتِهــْم: ِصْنــٌف َیْطل

َ
ُهــْم ِبأ

ْ
اْعِرف

َ
َثــٌة؛ ف ــِم َثالَ

ْ
ِعل

ْ
ل
َ
َبــُة ا

َ
 »َطل

هلُل 
َ
 ا

َ
ــَدّق

َ
ــَوَرِع؛ ف

ْ
ل
َ
ــی ِمــَن ا

َّ
ُخُشــوِع َو َتَخل

ْ
ــِم؛ َقــْد َتَســْرَبَل ِبال

ْ
ِحل

ْ
ل
َ
ــِم َو ِصَفــِة ا

ْ
ِعل

ْ
ل
َ
ُکــِر ا ا

َ
لّرَِجــاِل ِبَتذ

َ
ْنِدَیــِة ا

َ
َمَقــاِل ِفــي أ

ْ
ِمــَراِء ُمــوٍذ ُمَمــاٍر ُمَتَعــّرٌِض ِلل

ْ
ل
َ
َجْهــِل َو ا

ْ
ل
َ
َصاِحــُب ا

َ
ف

ُهــَو 
َ
ْغِنَیــاِء ِمــْن ُدوِنــِه؛ ف

َ ْ
ْشــَباِهِه؛ َو َیَتَواَضــُع ِلل

َ
ــی ِمْثِلــِه ِمــْن أ

َ
 َعل

ُ
ــٍق؛ َیْســَتِطیل

َ
َخْتــِل ُذو ِخــّبٍ َو َمل

ْ
ل
َ
ِة َو ا

َ
اِلْســِتَطال

َ
ا َخْیُشــوَمُه َو َقَطــَع ِمْنــُه َحْیُزوَمــُه؛ َو َصاِحــُب ا

َ
ِمــْن َهــذ

ــَك  ؛ َقــْد َتَحّنَ َکآَبــٍة َو َحــَزٍن َو َســَهٍر َعْقــِل ُذو 
ْ
ل
َ
ِفْقــِه َو ا

ْ
ل
َ
َثــَرُه؛ َو َصاِحــُب ا

َ
َمــاِء أ

َ
ُعل

ْ
ل
َ
ا ُخْبــَرُه َو َقَطــَع ِمــْن آَثــاِر ا

َ
ــی َهــذ

َ
هلُل َعل

َ
ْعَمــی ا

َ
أ

َ
َواِئِهــْم َهاِضــٌم َو ِلِدیِنــِه َحاِطــٌم؛ ف

ْ
ِلَحل

هلُل ِمــْن 
َ
 ا

َ
َشــّد

َ
ْوَثــِق ِإْخَواِنــِه؛ ف

َ
 ِمــْن أ

ً
ْهــِل َزَماِنــِه ُمْسَتْوِحشــا

َ
 ِبأ

ً
ِنِه، َعاِرفــا

ْ
ــی َشــأ

َ
 ُمْقِبــالً َعل

ً
 ُمْشــِفقا

ً
، َداِعیــا  َو َیْخَشــی َوِجــالً

ُ
 ِفــي ِحْنِدِســِه؛ َیْعَمــل

َ
ْیــل

َّ
لل

َ
ِفــي ُبْرُنِســِه َو َقــاَم ا

َماَنــُه«.
َ
ِقَیاَمــِة أ

ْ
ل
َ
ْعَطــاُه َيــْوَم ا

َ
ْرَکاَنــُه َو أ

َ
ا أ

َ
َهــذ
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برنامه های هفته

کــرم« ال ــک  رّبُ و  »ِاقــرأ  محمــد  ل  أ

قلــم و  لــوح  خداونــدگاِر  نــام  بــه  بخــوان 

بخوان، بخوان که تویی منجی همه عالم

آدم از  تــو  برتــری  و  پیش تــر  کــه  بخــوان 

کــرم بخــوان کــه خوانــده خدایــت پیمبــر ا

بخــوان کــه هر ســخن توســت آیتی محکم

را تــو  یــد  آفر خدایــی  کــه  به نــام  بخــوان 

را تــو  یــد  برگز کریمــی  کــه  به نــام  بخــوان 

کــه ســیطرٔه کفــر از ایــن خبــر شــکند ل  أ

ــکند ــحر ش ــزٔه س ــب از نی ــپاِه ش ــِف س ص

ــَود، خصــم را کمــر شــکند گــر چــه کــوه ُب ا

ــکند ِی زور و زر ش ــازو ــو ب ــدِل ت ــغ ع ــه تی ب

تبــر بــه دســت، ُبتــان را بــه یکدگــر شــکند

کمــان گرفتــه ز بوجهــِل فتنــه، َســر شــکند

ــرد ــِو غــرور و مســتی ُم ــر دهیــد کــه دی خب

ــرد رســید لشــکر توحیــد و بــت پرســتی ُم

یــرِ بــاِر منــت تــو محمــد ای دو جهــان ز

ــو ــق و خــدا نبــوت ت
ْ
ــه َخل مبــارک اســت ب

ُبــَود حقیقــت توحیــد، درِس وحــدت تــو

درود بــر تــو و دیــن و کتــاب و عتــرت تــو

غالمرضا سازگار
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