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سخن ناشر
کت���اب «الطری���ق إل���ی اهلل تعالی» نوش���تۀ عالم ربانی ،حس���ین بن علی
بحرانی ،از بهترین رس���الههای اخالقی شیعی اس���ت که از زمان تألیف تا
امروز با اقبال اهل دل و س���الکان طریق معنا مواجه بوده اس���ت .مرحوم
شیخ آقابزرگ تهرانی دربارۀ این اثر دلانگیز از زبان یکی از عالمان اخالق
نق���ل میکند« :م���ن کتابی نیکوتر از آن در موضوع اخ�ل�اق ندیدهام ،مگر
س���خنان جمال الس���الکین س���ید رضیالدین علی بن طاووس ».سپس
میافزای���د« :مؤلف کتاب از فقهای متأخر نج���ف و از علمای علم حدیث
و رج���ال اس���ت [[[».عالمه س���ید محس���ن امین نی���ز دربارۀ کت���اب مزبور و
مؤلف آن مینویس���د« :حس���ین بن علی بن صادق بحران���ی ،عالمی دانا
و فاض���ل ب���ود که در حدیث و رجال و عرفان تبحر داش���ت .او را کتابی در
اخالق اس���ت که بس نیکو اس���ت .یکی از کس���انی که این کتاب را دیده
اس���ت ،میگوی���د :از بهتری���ن کتابهایی اس���ت که در فن اخ�ل�اق تألیف
ش���ده است .همچنین گفتهاند :این کتاب ،رسالهای در سلوک به شیوۀ
اهل بیت؟مهع؟ است».

[[[

 .1الذریعة ،ج ،1ص.372
 .2أعیان الشیعة ،ج ،6ص.119
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محدث قمی در کتاب الکنی و االلقاب ،مؤلف کتاب را این گونه یاد میکند:
«الشیخ الجلیل العارف الربانی الشیخ حسین بن علی بن صادق البحرانی».

[[[

متأس���فانه در کتابه���ای رجالی و تراجم ،بیش از ای���ن از مؤلف کتاب
یاد نش���ده است؛[[[ اما همین اثر از مقام علمی و اخالقی او خبر میدهد.
کتاب الطریق الی اهلل تعالی چندین ویژگی و امتیاز دارد؛ از جمله:
 .1از ویژگیه���ای مه���م این اث���ر ،اختصار و ایجاز آن اس���ت .این ویژگی
موج���ب میگ���ردد که خوانن���دۀ اثر با تمرک���ز و حضور قلبی بیش ��تری آن را
بخواند و از آن اثر بپذیرد .زیادهگویی و اطناب ،از عیبهایی است که در
بس���یاری از کتابهای اخالقی دیده میش���ود؛ اما کتاب الطریق الی اهلل
تعالی در نهایت ایجاز و اختصار تألیف شده است.
 .2ویژگ���ی دیگ���ر کتاب الطریق ال���ی اهلل تعالی ،جامعی���ت و اعتدال آن
است؛ زیرا مؤلف بیشتر مباحث مهم اخالقی را در کتاب خود آورده است؛
گاهی بهتفصیل و گاهی بهاش���اره .همچنین گفتوگو دربارۀ مس ��ئلهای،
او را از اش���اره به مس���ئلهای دیگر غافل نکرده است؛ مثال ا گر از شکرگزاری
ب���ه درگاه خال���ق متعال گفته اس���ت ،درب���ارۀ سپاس���گزاری از مخلوق نیز
سخن گفته است ،تا یکی ،موجب غفلت از دیگری نشود .با وجود این،
خواننده هرگز احساس پرا کندگی و گریزهای بیهوده نمیکند.
 .3ویژگی سوم کتاب ،اهتمام مؤلف به اخالق عملی و پرهیز از مباحث
پیچیدۀ نظری در علم اخالق است .کتاب ،بیشتر ناظر به مباحثی است
که به کار اهل دل و عمل میآید و در آن اثری از مس���ائل نظری نیس ��ت.
بدین رو میتوان آن را راهنمای اخالق عملی نامید.
 .1الکنی وااللقاب ،ج ،1ص.329
 .2گویا مؤلف ،خود تعمد داشته است که گرفتار شهرت و آوازهگری نشود و نامش بر سر زبانها نیفتد.
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سخن ناشر



 .4امتیاز مهم و برجستۀ دیگر کتاب ،التزام آن به شیوۀ معصومین؟مهع؟
در اخ�ل�اق و س���لوک اس���ت .بدی���ن رو هر س���خنی ک���ه میگوی���د ،آن را به
حدیثی از پیامبر؟ص؟ یا اهل بیت؟مهع؟ میآراید .خوانندۀ این کتاب پس
از مطالعۀ آن ،با مش���ی و منش حضرات معصومین؟مهع؟ در اخالق آش ��نا
میشود و میتواند پا در جای پای آنان بگذارد.
 .5اقبال اهل س���لوک به این کتاب مختصر و س���اده ،نشانگر آن است
که مؤلف آن دانشمندی مهذب و اهل معنا بوده است.
خ���دای بزرگ را ش���ا کریم ک ��ه برگ ��ردان این اث ��ر اخالقی به زبان فارس ��ی
توسط فاضل ارجمند حجة االسالم و المسلمین جناب آقای علی رضایی
تهران���ی ممکن ش���د و ا کنون در اختیار خوانندگان فارس� �یزبان قرار گرفته
اس���ت .گفتنی اس���ت که در ترجمۀ عبارات مؤلف کوش ��ش شده است که
ت���ا حد ام���کان به معانی صریح الفاظ و داللت مس ��تقیم آنه ��ا توجه کافی
شود .در پانوشت نیز برخی توضیحات و تعلیقات به قلم استاد فرهیخته
حجة االسالم و المسلمین حبیب کاظمی آمد ه است؛ این توضیحات در
واقع در ادامۀ کالم مؤلف و در راستای روشنتر شدن مراد اوست.
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی ّ
نبیه و آله االطهار.
نشر نور معارف
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مقدمۀ مؤلف
س���تایش مخص���وص پ���روردگار عالمی���ان اس���ت و فرج���ام نی ��ک از آن
پرهی���زگاران .و درود خدا بر نیکان برگزی���ده و برگزیدگان نیکش ،محمد و
آل پا ک او ،که مظهر لطف او در میان آفریدگاناند.
بندۀ فانی ،حس���ین ب���ن علی بن صادق بحران���ی میگوید :من همواره
در اندیش���ۀ گ���ردآوری بخش���ی از موعظهه���ا و پندهای اه���ل بیت؟مهع؟ و
ارش���ادات ایش���ان ب���رای دوستانش���ان ب���ودم؛ پندهایی که مای ��ۀ حیات
قلبها و روش���نایی عقلها اس���ت .پس بر خدا توکل ک���ردم و از او کمک
خواس���تم و ب���ه آب���روی محبوبتری���ن آفری���دهاش در ن���زد او ،محم ��د بن
عبداهلل؟ص؟ ،روی به سویش کردم .امیدم از خدای متعال این است که
ی���اری خود را از من دری���غ ندارد و این اثر را ذخیرۀ من ب���رای روز جزا قرار
دهد ،که او است بخشنده و بر او است اعتمادم .او مرا کافی است و چه
خوشتکیهگاهی است.
ا کنون مقدمهای مینگارم تا در آن هدف از نگارش این کتاب روشن شود:
همیش���ه آرزو میک���ردم ک���ه خدا ب���ه من توفیق ده���د که آنچ ��ه از آثار و
س���خنان اهل بیت؟مهع؟ که خود از آنها بهره ب���ردهام ،در کتابی گرد آورم؛
13
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س���خنانی که مای���ۀ بی���داری دلهای غاف���ل و احیای جانه ��ای مرده و
روگردان از خدا اس���ت .اما کسالت و بینشاطیام در عمل به آن مواعظ،
م���را از این کار بازمیداش���ت؛ زی���را علمی که صاحبش ب���دان عمل نکند،
وبال گردن او است .دانشی که بدان عمل نشود ،پیوسته صاحبش را از
خدا دور میکند و بهتأثیر آن در دلها امیدی نیست؛ چنانکه در روایات
اهل بیت؟مهع؟ آمده است :عالمی که به علمش عمل نمیکند ،پندش در
دلها نمینشیند [[[.اما چون عمر رو به پایان است و اجل نزدیک ،دیدم
ک���ه امروز و فردا ک���ردن و تعلل بیفایده اس���ت .و از س���وی دیگر تقاضای
برخی دوس���تان ،جدی اس���ت .پس با طلب خیر از پروردگار دست به کار
شدم و نخست قصدم این بود که این نوشتار ،مایۀ هوشیاری و بیداری
خ���ودم از خواب غفلت باش���د .نیز امیدوارم که این اثر چون پاس ��خی به
درخواس���ت ب���رادران دینی اس���ت ،و خدمتی به روای���ات اهل بیت؟مهع؟،
مایۀ یمن و برکت باشد.
ب���ه حول و قوه الهی ،روش من در این کتاب این اس���ت که مضامین و
مفاد روایات اهل بیت را در بخشهای گونا گون و به صورت قانونهایی
ذکر کنم؛ بدون ذکر اس���ناد و نقل عین الفاظ؛ زیرا مضامین آنها به قدری
عالی است که همه خردهای پا ک و فطرتهای سالم پس از اطالع ،آنها
راتأیید میکنند .البته به اش���اراتی بسنده میکنم و قصد تفصیل ندارم.
از خدای منان مدد و توفیق عمل میخواهم و بر او توکل میکنم.
« .1ع���ن أبیعب���داهلل؟ع؟ قال :إن العالم إذا لم یعمل بعلمه زل���ت موعظته عن القلوب کما یزل
المطر عن الصفا؛ از امام صادق؟ع؟ نقل ش���ده اس���ت که عالم ،آنگاه که به علم خویش عمل
نمیکند ،پند او بر قلبها نمینش���یند و فرومیریزد ،آنچنانکه آب بر روی س���نگ سخت قرار
نمییابد و به زمین میغلتد( ».اصول کافی ،ج ،1ص)44
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باب اول
ضرورت و فضیلت تهذیب اخالق
تهذیب اخالق ،هدف بعثت انبیا
پیامبر گرامی اس�ل�ام؟ص؟ فرم���ود« :من برای کامل ک���ردن اخالق نیکو
مبعوث شدم [[[».در این سخن ،شکی نیست؛ زیرا معاد و معاش انسان
جز در س���ایۀ اخالق شایس���ته انتظام نمییابد و بر انسان گوارا نمیگردد.
بنابراین نباید پنداشت که کارهای شایسته  -هر قدر که بسیار و فراوان
باشد  -بدون تهذیب اخالق ،نفعی دارد؛ بلکه بدانسان که سرکه عسل
را فاس���د میکند [[[،اخالق ناشایس���ت ،عمل نیک آدمی را تباه میسازد.
و در کاری که پایانش فس���اد و تباهی است ،چه سودی است؟ مپندارید
که علم ،هر چند بس���یار ،بدون اصالح اخالق نفعی دارد؛همان گونه که
 .1بحاراالنوار ،ج ،71ص382؛ طبرسی ،مکارم األخالق ،ص.8
 .2کافی ،ج ،2ص.321
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اه���ل بیت؟مهع؟ فرمودهاند« :دانش���مندانی زورگو و بیاخالق نباش ��ید که
ناشایستگی رفتارتان ،اعمال شایستۀ شما را نابود میکند».

[[[

گمان نکنید که انس���ان بیاخالق میتواند به زندگی و همزیستی گوارا
با دیگران (همچون پدر ،فرزند ،همس���ر ،رفیق ،اس���تاد و ش ��ا گرد) دست
ّ
یاب���د .هرگ���ز! بلک���ه دیگ���ران از او آزار میبینن���د و متنفرن���د .چنین آدمی
چگونه میتواند کماالت گونا گون صاحبان کمال را ا کتساب کند ،وقتی
اهل کمال از او بیزار و گریزانند؟ هر کس که در روش و آثار اهل بیت؟مهع؟
بنگ���رد ،درمییاب���د ک���ه آنان ب���ا اخالق نیکش���ان ،خل���ق خ ��دا را هدایت
میکردند و به س���وی دین رهنمون میش���دند .آنان ،ش���یعیان را نیز امر
کردهاند که چنین باش���ند و فرمودهاند« :مردم را به سوی حق بخوانید،
ام���ا نه با زبان [[[».یعنی برای اینکه اس���وۀ مردم باش���ید ،آنان را با اخالق
شایسته و اعمال پسندیدۀ خود به سوی حق دعوت کنید.
حال که دانس���تیم معاش و معاد آدمی با اخالق شایس ��ته کمال مییابد
و بعث���ت پیامب���ر گرامی اس�ل�ام برای تکمی ��ل فضائل اخالقی بوده اس ��ت و
هستی تنها بدان صالح مییابد ،روشن میشود که تهذیب اخالق بر هر کار
دیگری مقدم است .افزون بر آن ،تهذیب اخالق کلید همۀ خیرها و چشمۀ
همه خوبیها و بس���ان درختی است که میوههای رنگارنگ ثمر میدهد و
سرآغازی است برای رسیدن به هر هدف .شاهد این مدعا روایات است که
میگویند« :کافران را نیز بر اخالق شایستهشان پاداش دهند».
شاهد دیگر آن اس���ت که شخصی عادت به مخالفت با نفس داشت و
همین او را به س���وی ایمان کشاند .شاهد سوم اینکه شخصی بخشنده
 .1امالی صدوق ،ص.294
 .2اصول کافی ،ج ،2ص.64
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و س���خی اسیر مسلمان شد .جبرئیل بر پیامبر از طرف خدا پیام آورد که
این ش���خص را نکشید ،چون بخشنده است .آری سخاوت ،او را در دنیا
از مرگ نجات داد و موجب بهشتی شدن او در آخرت شد.

[[[

پ���س از ای���ن مقدم���ه که ص���دق آن ب���ر اهل عمل روش���ن اس ��ت ،باید
ت و طهارت؟مهع؟ در فن شریف اخالق ،روش
دانست که اهل بیت عصم 
و قواعدی دارند که توجه و عمل به آنها مایۀ دستیابی به فضائل اخالقی
است؛ آن هم بهسهولت و آسانی ،نه با دشواری ،آن گونه که در سخنان
دانش���مندان اخ�ل�اق اس���ت .مگر نه این اس���ت که رس���ول گرامی اس�ل�ام
همصدا با قرآن میگوید« :خدا بر بندگان آسان میگیرد و نه سخت و در
دین هیچگون���ه تنگنایی برای مؤمنان نیس���ت [[[».میفرماید :من برای
ش���ما شریعتی آوردهام که آسان و مطلوب اس���ت [[[.همین پیامبر اسالم
که صاحب ش���ریعت اس���ت ،در طریقت و اخالق نیز راههایی بسیار آسان
پیش پای ما نهاده است و راههای دشوار را بر ما بسته است.
پ���س نی���ک بیندی���ش و مراقب ب���اش که مبادا ش���یطان ت���و را رانده و
درمان���ده کن���د و با این بهانه که کس���ب اخالق شایس���ته ،کاری اس���ت
دش���وار و نیازمن���د مب���ارزه با نف���س و ریاضتهای س���خت ،ت ��و را از علم
اخ�ل�اق بیبهره گردان���د .نه! در مکتب اهل بیت؟مهع؟ راههای رس���یدن
به فضائل اخالقی بسیار آسان است.
من خود به چش���م خود دیدهام کسانی را که اهل ریاضات غیر شرعیۀ
 .1ر.ک :کافی ،ج ،2ص.64
 .2سورۀ بقره ،آیۀ .185
 .3کاف���ی ،ج ،5ص .494نیز ر.ک :ش���وکانی ،فت���ح القدی���ر ،ج ،1ص« :471والنبی؟ص؟ یقول:
الدین یسر ویقول :یسروا وال تعسروا .ویقول :أمرت بالشریعة السمحه».
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س���خت بودند ،اما جز به اهداف دنیایی و مقامات پست دست نیافتند
ّ
و هرگز این ریاضات ش���اقه آنها را در کردار و رفتار به اهل بیت؟مهع؟ ش ��بیه
نس���اخت [[[.حقیق���ت مطلب این اس���ت که خداوند س���بحان با حکمت
بالغ���ۀ خوی���ش کاری ّ
محیرالعقول کرده اس���ت که ای���ن کار مایۀ آزمایش
مردم نیز هس���ت ،و آن اینکه رس���یدن به اهداف بزرگ را از مردم خواسته
ُ
اس���ت ،ولی کلید آن را اعمالی جزئی و خرد قرار داده اس���ت .انس ��انی که
این کارهای جزئی را کوچک بشمارد و در عمل به آنها سستی بورزد و در
پی راههای غیر مش���روع سخت باش���د ،به اهدافش نمیرسد و این خود
از بزرگترین امتحانات او اس���ت؛ ولی انس���انی که به کارهای خرد چنگ
زن���د ،ب���ه آن اهداف بزرگ و عالی دس���ت مییابد .و چه س ��عادتی برای او
بزرگتر از اینکه او با عمل به کارهای کوچک ،به اهداف بزرگ و ارزشمند
دست مییابد!
بهحق ش���گفتآور اس���ت ک���ه خ���دا چگونه حج���ت بالغۀ خوی ��ش را بر
مردم���ان تمام و نعمت���ش را برای ایش���ان کامل کرده ،آن���ان را از راههای
آس���ان به مراتب عالیه معرفت و اخالق میرس���اند .و [اما دریغا که] مردم
 .1در اینجا نویسنده به توهمی بس خطرناک اشاره دارد؛ توهمی که بسیاری از مدعیان سلوک
را از چش���یدن لذت دنیا و آخرت محروم س���اخته اس���ت .این���ان گمان بردهاند که راه رس���یدن
به لقای الهی ،منحصر در ریاضتهای س���خت نفس���انی اس���ت که مستند ش���رعی نیز ندارد.
این گروه اگرچه دانس���تهاند که نفس آدمی پر از اسرار شگفتانگیز و سرچشمۀ نیروهای فراوان
اس���ت ،اما نمیدانند که هدف از خلقت انس���ان آزادسازی این نیروها از هر راهی نیست .آنان
میدانند که دستیابی به انرژ یهای پنهان روح انسان ،جز با تسلط بر نفس و قوای آن از رهگذر
ّ
ریاضات ش���اقه ممکن نیس���ت ،اما پرسش این است که آیا هدف از آفرینش عالم و آدم همین
اس���ت؟ آیا هس���تیآفرین از ما خواسته اس���ت که با ریاضات ش���اق ،نفس خود را تقویت کرده
و به لذتهای برتر نفس���انی دس���ت یابیم؟ آیا این فرو افتادن در کید نفس نیس���ت؟ اگر زهد و
ریاضت ،بهخودیخود ،انسان را واجد کماالت اخالقی میکرد ،هر کس به هر نیتی که دست
از خوردن و آشامیدن بازدارد ،باید به کماالت معنوی راه یابد که چنین نیست.
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ب���ا بیاعتنای���ی به این نعم���ت ،خود را در معرض هال ک���ت ابدی و عذاب
رنجآور قرار میدهند!
ّ
تدبر در این حکمت الهی که از آموزههای اهل بیت؟مهع؟ است ،معنای
گفتار معصوم؟ع؟ را روشن میسازد؛ آنجا که فرمود« :هر کس روزیهای
خود را کم بش���مارد ،از روزیهای کالن محروم میگردد [[[».و نیز فرمود:
«منشأ همۀ بدیها و بدبختیها و هال کتها این است که آدمی کارهای
ُ
نیک خرد را کمارزش و پست بشمارد».
مفه���وم[[[ (نتیجۀ منطقی) این روایت ش���ریف« ،منش���أ هم���ه خیرات»
ُ
دانس���ته میش���ود .مفهوم روایت این اس ��ت که هر ک ��س روزیهای خرد
یگ ��ردد .با ّ
تتبع در آیات
را کوچک نش���مارد ،از روزیهای کالن محروم نم 
قرآنی و روایات ،شواهد فراوانی برای صدق این حقیقت به دست میآید؛
از جمله این روایت شریف از اهل بیت؟مهع؟« :از گناهانی که آنها را کوچک
میشمارید ،بپرهیزید»[[[ شاهد دیگر این روایت است« :هرگز هیچ طاعتی
را کوچک نش���مارید؛ زیرا چه بس ��ا که خوشنودی خدا در آن باشد ،و هیچ
گناهی را نیز کوچک مشمارید که چه بسا غضب الهی در آن باشد».

[[[

به هر حال برای انس���ان آ گاه روشن اس���ت که روش اسالم در راه خدا،
 .1کافی ،ج ،5ص« :318سمعت أبا عبد اهلل؟ع؟ یقول :من استقل قلیل الرزق حرم الکثیر».
« .2مفه���وم» در مقابل «منطوق» ،یعنی آنچه از مفاد و معنای س���خن ،به نحو التزامی و منطقی
برداشت میشود.
 .3کافی ،ج ،2ص.207
 .4مؤل���ف در مقدمۀ کتاب گفته بود که گاهی عین الفاظ حدیث را نمیآورد و فقط معنای آنها
را نقل میکند .اصل حدیث ،این گونه است ...« :ال تستحقروا طاعة ّ
فربما کان رضی اهَّلل تعالی
فیها و ربما یوافق رضاه...؛ طاعتی را کوچک نش���مارید ،هر چند که به نظر ش���ما کوچک بیاید.
چه بس���ا در این طاعت ،رضای خدا باش���د و هیچ معصیتی را کوچک نشمرید .چه بسا سخط
خدا در همان معصیتی باشد که شما کوچکش شمردهاید( ».ر.ک :صدوق ،الخصال ،ص)209
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مبتن���ی ب���ر کارهایی کوچک و آس���ان اس���ت ک���ه همانها به لط ��ف الهی
وسیلۀ رسیدن به برترین اهداف و نتایج میشوند .روشنگر این ادعا این
حدیث قدسی و تأملانگیز است که پروردگار میفرماید« :هر کس وجبی
به من نزدیک شود ،یک ذراع[[[ به او نزدیک میشوم».

[[[

ا گر خدای س���بحان ،کسانی را که به او پش���ت کردهاند ،به سوی خود
میخوان���د ،پس با کس���انی که ب���ه او روی ک���رده و نزدیک ش ��دهاند و در
خانهاش را میکوبند ،چگونه رفتار میکند؟
در ای���ن زمین���ه به نقل گفتار حضرت س���ید الس���اجدین؟ع؟ در دعای
س���حر بس���نده میکنیم« :خدایا آن کس که به سوی تو کوچ کند ،راهش
کوتاه است .تو هرگز از مردم پوشیده نبودی و نیستی؛ ولی آرزوهای دراز
و بیبنیان مردم ،آنان را از محضر تو محجوب کرده است».

[[[

ا کن���ون ای جوین���دۀ راه خدا که مق���ام بلند قرب اله���ی را آرزو میکنی،
س���خن من را بش���نو که این س���خن نه از من اس���ت ،که از انوار اهل بیت
عصمت؟مهع؟ است که هر کس از آنان کناره گرفت ،سر از آتش بر میآورد.
جان سخن من این است :حال که دانستی هدف از خلقت آدمی ،تخلق
به اخالق شایسته است ،همان اخالقی که از خدا بهجت و شرافت دارد

« .1ذراع» ،یکی از واحدهای س���نجش طول در گذش���ته بوده و برابر اس���ت با حد فاصل آرنج تا
سر انگشت میانی.
 .2ق���ال رس���ول اهلل؟ص؟ :ان اهلل ع���ز وجل یقول أنا عند ظ���ن عبدی بی وأنا مع���ه حین یذکرنی ان
ذکرنی فی نفس���ه ذکرته فی نفس���ی وان ذکرنی فی مال ذکرته فی مال خیر م���ن ملئه الذین یذکرنی
فیه���م وان تقرب العبد منی ش���برا تقرب���ت منه ذراعا وان تقرب منی ذراع���ا تقربت منه باعا و إذا
جاءنی یمشی جئته أهرول له المن والفضل( ».مسند احمد ،ج ،2ص)482
« .3وأن الراحل إلیک قریب المس���افه وأن���ک ال تحتجب عن خلقک إال أن تحجبهم األعمال
دونک( ».شیخ طوسی ،مصباح المتهجد ،ص)583
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و در روای���ات آمده اس���ت که «به اخالق الهی متخل���ق گردید» [[[،یعنی به
اخ�ل�اق محمد و آل محمد و ش���یعیان آنان ،پس بدان که اس���اس تخلق
ب���ه اخ�ل�اق ،میانهروی و پرهیز از اف���راط و تفریط اس���ت .باید چندان که
میتوانی با طاعات و پرهیز از گناهان و زش���تیها به خدا تقرب جویی ،و
بکوش���ی که در این راه از هیچ عمل کوچک یا بزرگ روی نگردانی؛ یعنی
آنچ���ه را که عمل به آن در نظرت نیکوتر اس���ت ،گرچه کوچک باش ��د ،به
ج���ای آوری و ه���ر چ���ه ترکش در نظ���رت رجح���ان دارد – هرچند کوچک
باش���د – ب���ر ترک آن همت گم���اری و در ای���ن راه هیچ کوتاهی و تس ��امح
نکن���ی؛ بلکه بدان پیوس���ته اهتم���ام ورزی .و بپرهیز از اعمال بس ��یار اما
بدون نظم و استمرار؛ زیرا ا گر هر عملی آن گونه که شایسته است ،منظم
و مس���تمر انجام ش���ود ،به اندازۀ هزار عمل که چنین نباش���د،تأثیر دارد؛
بلکه آن هزار عمل به اندازۀ این یک عمل اثر ندارد و شاید – آنچنانکه
اهل معرفت گویند  -میان این دو نسبتی نباشد.

[[[

سفارش میکنم تو را که هرگز در اعمال کوچک و بزرگ ،کوتاهی نکنی،
و نگویی که مگر من معصوم هس���تم که چنین قدرتی داش���ته باشم؛ من
کجا و این س���خنان کجا! سفارش میکنم که بنای تو در زندگی آن باشد
ک���ه در هیچ عمل کوچکی  -چه رس���د به اعمال ب���زرگ  -کوتاهی نورزی؛
 .1بحار األنوار ،ج ،58ص.129
 .2این س���خن نمونهای از واقعنگری و آ گاهی نویس���نده از طبیعت آدمی اس���ت .او میخواهد
ّ
س���الک در ح���دی رش���د کند که رابط���ۀ کار ،هدف و رس���اننده بودن کار به هدف ب���رای او مهم
َ
باش���د .هدف در سلوک ،دستیابی به عبودیت در همۀ ساحات است و سالک نباید به کاری
بپردازد که او را به این هدف نمیرساند .مثال اگر عبادتی از سر ریا باشد ،یا موجب ترک واجبی
َ
مهمتر گردد ،یا ُعجب و غرور در پی بیاورد یا مایۀ تنفر از اصل سلوک شود ،ارزشی ندارد؛ بلکه
سالک را از مقصد ،دورتر میکند.
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ا گرچه قصور ناشی از غلبۀ هوای نفس و فریب شیطان و نفس اماره  -که
در غیر معصومین؟مهع؟ اس���ت  -طبیعی و بخش���وده اس���ت .ا گر انسان به
اوامر کوچک ش���رعی پایبند باش���د ،راه ترقی و رس���یدن به مقامات عالیه
ب���ر او هموار میگ���ردد؛ زیرا خ���دای رحمان به لطف ش���امل خود ،همین
کاره���ای کوچ���ک را کلید گنجه���ای ارزش���مند و مقامات بلند ق ��رار داده
است ،و هر کس که کلید گنج سعادت را در دست دارد ،چه غم دارد! او
رستگار است و پیروز.
باری ،ا گر بیم درازگویی نبود ،نمونهها و شواهد بیشتری میآوردم و با
تفصیلی بیشتر س���خن میگفتم؛ زیرا این روش ،چندان نفیس است که
هزاران در حکمت را میگش���اید .شاید در بخشهای دیگر کتاب ،باز هم
دربارۀ آن سخن بگوییم .إن شاء اهلل.
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باب دوم
فضیلت علم و اخالق
گروه���ی از خوب���ان و صالح���ان که اهل جه���اد و مبارزه ب���ا نفساند ،در
م���وردی ب���ه خط���ا رفتهاند؛ یعنی ش���یطان چون دیده اس���ت ک ��ه آنان از
عهدۀ جهاد با نفس خویش برآمدهاند  -همان جهادی که رس ��ول خدا،
آن را جه���اد ا کبر نامید[[[  -خواس���ت که آنها را بفریبد ،پس در ذهنش ��ان
ش���بههای گران دربارۀ یادگیری دانش ش���ریف اخالق افکند .ش ��بهه این
اس���ت که مطالعۀ مواع���ظ و نصایح اخالقی و یادآوری آنها و جس� �توجو
ب���رای یافت���ن و ّ
تدب���ر در آنه���ا  -که منبع عل���م اخالق اس���ت – مطلوب و
پس���ندیده نیس���ت .چرا؟ زیرا ما انس���انها معموال به دانس���تههای خود
عم���ل نمیکنیم و در نتیجه دانس���تههایمان وبال ما و مایۀ اتمام حجت
« .1عن أبی عبد اهلل؟ع؟ ،أن النبی؟ص؟ بعث بسریة فلما رجعوا قال :مرحبا بقوم قضوا الجهاد األصغر
وبقی الجهاد األ کبر ،قیل :یا رسول اهلل وما الجهاد األ کبر؟ قال :جهاد النفس( ».کافی ،ج ،5ص)12
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علی���ه ما خواهد ب���ود .پس نا گزیر نپرداختن و نش���نیدن مواعظ اخالقی،
س���زاوارتر اس���ت؛ زی���را هرگ���ز گناه انس���ان دانش���مند ،همس ��ان گن ��اه غیر
دانش���مند نیس���ت .بنابراین هر چه دانش آدمی دربارۀ رذایل و کیفر آنها
کمتر باش���د ،انس���ان معذورتر اس���ت؛ زیرا معذوریت کس���ی که نمیداند،
همانند کسی نیست که میداند.

[[[

ب���اری؛ من چون این ش���بهه را از این گروه ش���نیدم و دانس ��تم که این
شبهه از فریبهای شیطانی است ،در مقام پاسخ برآمده ،آنها را متوجه
روایتی کردم که ش���یخ حر عاملی در کتاب الجواهر السنیه فی االحادیث
القدس���یه آورده اس���ت .ای���ن روای���ت ،این ش���بـــهه را دفع میکن ��د .مفاد
روایت چنین است« :خداوند سبحان میفرماید :نگویید ما میترسیم از
اینکه بیاموزیم و عمل نکنیم؛ بلکه بگویید ما میآموزیم و امیدواریم که
بدان عمل کنیم؛ زیرا من ش���ریعت را به س���وی شما نفرستادم مگر اینکه
میخواستم به وسیلۀ آن بر شما رحمت آورم».
َ
این س���خن الهی ،ریشۀ شبهه را میک َند .البته ا گر فریب شیطان نبود،
[[[

جای���ی برای این ش���بهه هم نب���ود تا احتیاج به رفع آن باش ��د؛ ولی به هر
روی ،این سخن الهی برای برکندن ریشۀ آن شبهه کافی است.
ا کنون با توضیحی افزونّ ،
حق مس ��ئله را ادا میکنیم تا برای شما روشن
 .1قرآن نیز میفرماید :خداوند توبۀ کس���انی را ک���ه از روی جهالت گناه میکنند ،زود میپذیرد.
(سورۀ نساء ،آیۀ )17
« .2وال تقولوا نخاف ان نعلم وال نعمل ،ولکن قولوا نرجو ان نعلم ونعمل .والعلم یشفع لصاحبه
وحق علی اهلل ان ال یخزیه ،ان اهلل یقول یوم القیامه :یا معشر العلماء ما ظنکم بربکم؟ فیقولون:
ظننا ان یرحمنا ویغفر لنا .فیقول تعالی :انی قد فعلت انی اس���تودعتکم حکمتی ال لش���ر أردته
بک���م بل لخیر أردت���ه بکم ،فادخلوا ف���ی صالح عبادی إل���ی جنتی برحمتی( ».الح���ر العاملی،
الجواهر السنیه ،ص 114و )115
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گردد که آموختن علم شریف اخالق ،مطلوب است و میوههای شیرین دارد.
روشن است که علم بدون عمل همانند عمل بدون علم نفعی ندارد؛
ولی انس���ان مأمور اس���ت به ه���ر یک از ای���ن دو اهتمام ب���ورزد .هر یک از
این دو مایۀ تقویت دیگری اس���ت .پس ا گر کس���ی علم بیاموزد ،نه برای
اینکه بدان عمل کند ،بلکه برای آنکه فخر بفروش���د و پشت زیباییهای
علم که بر مردم جلوه میکند ،کارهای زش���ت و ملکات ناشایس ��ت خود
را بپوش���اند ،بیتردی���د همنش���ین ش���یطان اس���ت و دانش���ش وب ��ال او و
دیگ���ران [[[.اهل دوزخ از چنین انس���انی آزار میبینن���د و از او بیزارند .این
انس���ان بار گناه خود و دیگران را بر دوش میکشد و در حقیقت شیطانی
اس���ت در صورت انس���ان .به خدا پناه میبرم از چنین انس���انی .و نیز ا گر
کس���ی نفس���ش به فرا گیری علم عادت کرده اس���ت و بدون اینکه علم به
او بصیرتی یا معرفتی ببخش���د ،ریا کارانه در میان مردم به هیئت عالمان
حضور یابد ،همچون درازگوش���ی اس���ت که افسارش را به جایی بستهاند
تا جوالن ندهد؛ گرچه زیان چنین شخصی کمتر است.
اما کسی که عاقل و فهمیده است و در پی دانشی است که مایۀ صالح
او و موج���ب س���عادت دنی���ا و آخرت او اس ��ت ،روی به س ��وی اهلل دارد و در
جس���توجوی مقام قرب حق اس ��ت و بهواقع همو مخاطب دس ��تورهای
اخالقی اس���ت تا تربیت ش���ود و تعالی یابد .آری؛ چنین انسانی باید بداند
که با باز شدن هر دری از دانش به روی او ،عمل به آن دانش برای او آسان
َ
 .1این سخن اشاره به نکتۀ مهمی دارد که هیچگاه نباید از آن غفلت کرد .اگر از جهل مرکب و
خطا بگذریم ،علم صحیح در بهترین حالت ،چیزی جز صورت ذهنی مطابق با واقع خارجی
ّ
نیس���ت .نفس انباش���تن ذهن از صورتهای علمی و لذت بردن از آنها ،هیچگونه تقدس ذاتی
و فایدهای ندارد و موجب قرب به حق نمیش���ود .فی المثل کس���ی که کتابخانهای بزرگ دارد،
ّ
ولی از آن جز حظ بصری نمیبرد ،چه سودی از آن کتابها و دانشها نصیب او میشود؟
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میگ���ردد و گرایش���ش به عم���ل بدان افزون میش���ود .و نیز ،ه ��ر چه عمل
انسان به علمی که خدا نصیب او میکند ،بیشتر گردد ،دانشی جدید برای
او فراهم میشود و از این رهگذر دانش آدمی روزبهروز بیشتر میگردد .این
مطلب در روایات اهل بیت؟مهع؟ اینچنین آمده اس ��ت« :هر کس به آنچه
میداند عمل کند ،عمل او مایۀ علم به اموری میگردد که نمیداند».

[[[

پس در حقیقت عمل نوعی علم اس���ت؛ زیرا س���بب حصول آن اس ��ت.
بدی���ن رو عمل کردن ،مصداق «طلب عل���م» خواهد بود ،و طلب علم -
چنانکه میدانیم  -در روایات اهل بیت؟مهع؟ بس���یار ستایش شده است؛
چنانک���ه علمآم���وزی از برترین مصداقهای دانش اس���ت ،زی ��را همانند
عمل ،سبب علم است.
پس ا گر انس���انی اهل علم و عمل بود ،س ��عادتمند اس ��ت .س ��عادتی که
منش���أ آن علمی اس���ت که مقدمۀ عمل اس���ت و عملی که برخاسته از علم
است ،نه از روی نادانی .البته سعادت ،گرچه از مجموع علم و عمل حاصل
میش���ود ،ارزش علم در نزد خدا بیشتر است و تفاوت درجات اولیای الهی
که هم���ه به مقام کمال رس ��یدهاند ،به درجات علم و معرفت آنان اس ��ت.
امیرالمؤمنی���ن؟ع؟ میفرماید :معرفت هرچند اندک ،از عمل بس ��یار ،بهتر
اس���ت .علم و عمل همانند نیت و عمل است که نیت و قصد از خود عمل
برتر است ،و نیز همانند جسم و روح است که روح از جسم برتر است.

[[[

ب���اری ،ای���ن مقدار ب���رای جویندگان هدای���ت کافی اس���ت .و توفیق به
دست خدا است.
 .1ر.ک :بحار األنوار ،ج ،40ص128؛ الشریف المرتضی ،الفصول المختاره ،ص.107
 .2صدوق ،التوحید ،ص  .367
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سعادت جاودانه
از آنچه گفتیم ،دانسته شد که خدا سعادت را برای ما و ما را برای نیل
به سعادت آفریده است .پس باید دانست که خلقت آدمی برای زندگانی
جاودان���ه اس���ت و عالم آخرت را پایان نیس���ت .خدا دنی���ا را مزرعۀ آخرت
ق���رار داده[[[ و پ���اداش را در آخ���رت بر اعم���ال آدمی در دنی���ا مترتب کرده
است [[[.بدین رو رسیدن به سعادت ابدی برای انسانها ممکن نیست
« .1و ق���ال رس���ول اهلل؟ص؟ :الدنی���ا مزرعة اآلخره( ».اب���ن أبی جمهور األحس���ائی ،عوالی اللئالی،
ج ،1ص)267
 .2توجه به کوتاهی عمر آدمی در دنیا از عوامل بیداری دل و نش���اط سالک است؛ زیرا هر کس
بالطبع خود را دوس���ت دارد و لذا عاش���ق جاودانگی و بهرهوری دائم از نعمت حیات اس���ت؛
گرچ���ه در تش���خیص مصادی���ق نفع و ضرر خود اش���تباه کند .عمر انس���ان در دنیا بس���یار کوتاه
اس���ت و در برابر عمر اخروی او لحظهای بیش نیس���ت؛ اما سرنوش���ت عمر ابدی او ،در دنیا رقم
میخورد .پس آدمی باید قدر همۀ لحظات عمر خویش را بداند و آن را در راهی مصرف کند که
سعادت جاودانهاش در گرو آن است؛ زیرا آنچه خدای متعال برای آخرت انسان در نظر گرفته
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مگر به وسیلۀ اعمال شایسته در دنیا .از سوی دیگر ،بیشک عمر کوتاه
و فرصته���ای اندک زندگ���ی در دنیا برای برخورداری از شایس ��تگی نیل
به س���عادت ابدی ،هرگز کافی نیس���ت؛ حتی ا گر انسان در همۀ عمر گناه
نکند و پیوس���ته در حال عبادت باشد .نا گزیر خدا به مقتضای رحمت و
مهربان���ی بیکرانش ،درهایی از جود و کرمش را بر آدمیان میگش ��اید تا از
این راه ،شایستگی سعادت ابدی و برخورداری از نعمتهای جاودانه را
بیابن���د؛ چرا که همۀ نعمتهای الهی ،بیمقدمه و همۀ احس ��انهای او
فیض بیدریغ است.
ا کنون برخی از بابهای رحمت خدا را بازمیگوییم:
[یک]
ّ
اولین تفضل الهی بر مؤمنان ،آن اس���ت که با س���رآمدن عمرش ��ان ،اثر
اعمال آنان نزد خدا پایان نمییابد؛ بلکه تا پایان عمر دنیا استمرار دارد،
زیرا بنا بر حکم دین و ش���ریعت ،هر کس که روشی پسندیده بنیان نهد،
اف���زون بر اجر خود ،هماندازۀ اجر همۀ کس���انی ک���ه بدان عمل میکنند،
مأجور است؛ همچنانکه بنیانگذار گمراهی ،عالوه بر گناه خود ،همانند
گناه عامالن دیگر را نیز بر دوش میکشد.

[[[

[دو]
خداون���د پ���در و م���ادر را  -چون عل���ت پیدایش فرزندان هس ��تند  -در
تمامی اعمال خیر فرزندان و نوادگان و ...شریک کرده است.
است ،قابل قیاس با امکانات و نعمتهای این جهانی نیست.
سن سنة حسنة کان له أجرها وأجر من عمل بها إلی یوم القیامة ،و من ّ
« .1قال النبی؟ص؟ :من ّ
سن
سنة سیئة کان علیه وزرها و وزر من عمل بها إلی یوم القیامة( ».الفصول المختاره ،ص)136
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[سه]
خداون���د در مق���ام پ���اداش ب���ه برخ���ی اعم���ال ،از حقیق���ت آن اعم ��ال
مالئک���های میآفرین���د ک���ه ت���ا روز قیامت ،خدا را پرس���تش کنن ��د و ثواب
پرستش آنان برای صاحب آن عمل خواهد بود.
[چهار]
خدا باب مبارک «تنزیل» و جایگزینی را برای مؤمنین باز کرده اس ��ت؛
یعنی مثال عبادت در ش���بی مانند ش���ب قدر را به منزلۀ عبادت هزار ماه،
بلک���ه برت���ر از آن ق���رار داده و فرموده اس���ت« :ش���ب ق���در از هزار م ��اه بهتر
اس���ت [[[».یا یک س���اعت تفکر را به منزلۀ شصت سال عبادت تلقی کرده
اس���ت؛ چنانکه در برخی روایات آمده اس���ت [[[.یا اینکه گذراندن ش ��بی
را در ج���وار مرق���د مطهر امیرالمؤمنی���ن علی؟ع؟ معادل هفتصد س ��ال
عب���ادت ق���رار داده اس���ت .همچنی���ن ب���رآوردن حاجت مؤم���ن را معادل
نهصد سال عبادت دانسته است ،عبادت روزهداران شبزندهدار.

[[[

[پنج]
روزهداری در سه روز از هر ماه را با روزهداری در تمام عمر دنیا همسان
کرده است.

[[[

هم���ۀ اینها از آن رو اس���ت که خ���دای متعال میخواه���د از راه ّ
تفضل و

 .1سورۀ قدر ،آیۀ .3
ل عبادت است،
 .2البته آنچه در مصادر روایی آمده اس���ت ،برتری یک س���اعت تفکر بر یک سا 
نه شصت سال .آنچه با شصت سال عبادت برابری میکند ،همراهی با بیمار در مکه ،آموختن
حدیث برای نفعرسانی به خود و دیگران ،عدالتورزی و رضایت بیمار به قضای الهی است.
« .3عن رس���ول اهلل؟ص؟ :من سعی فی حاجه أخیه المسلم فکأنما عبد اهلل عز وجل تسعة آالف
سنة ،صائما نهاره قائما لیله( ».صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،2ص)190
 .4این سه روز عبارتاند از :پنجشنبۀ اول هر ماه ،پنجشنبۀ آخر ماه و چهارشنبۀ اول دهۀ وسط ماه.
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ی بر بندگانش ،آنان به درجۀ «عبادت دائمی» نائل آیند و ش ��وق
مهربان��� 
رسیدن به این مقام در آنها پیدا شود.
خ���دا منت خوی���ش را کام���ل کرده و ب���اب مب���ارک دیگری نی ��ز بر روی
مؤمنین گشوده است ،و آن پاداش بر نیت است؛ نیتی که از نفس عمل
بهتر است .و چون نیت مؤمنان این است که ا گر در دنیا زندگی جاودانه
داش���ته باش���ند ،همۀ عمر خویش را به عب���ادت بگذرانند ،خداوند ثواب
طاع���ت جاودان���ه را روزی آنان میکن���د و در برابر این نی���ت ،جاودانگی را
در بهش���ت به آنها ارزانی میدارد؛ چنانکه کافران را به جرم نیتشان که
استمرار کفر و گناه تا پایان عمرشان در دنیا بوده است  -حتی ا گر عمری
جاودانه داشته باشند – در دوزخ بیپایان عذاب میکند.
آری؛ در بعضی روایات آمده اس���ت که انس���ان سعادتمند ،کسی است
که با مرگ او گناهان و زش���تکاریهایش نیز بمیرد؛ یعنی پس از مرگ او
کس���ی به بدیهای او اقتدا نکند؛ زیرا ا گر ب���ه بدیهای او اقتدا کنند ،با
مرگش س���یئات او نمرده است؛ پس سعادتمند نخواهد بود و وزر و وبال
عملش تا روز قیامت گریبانگیر او اس���ت .اقتضای معصیت -نعوذباهلل-
اس���تمرار اس���ت؛ مگر اینکه خداون���د رحم کند و ریش���ۀ معصیت را پس از
مرگ آدمی بخشکاند.
پس بکوش که از گناهان بپرهیزی؛ زیرا چه بس���ا نس���ل اندر نسل پس
از ت���و باقی بماند .و بکوش که در ش���وق عب���ادت و طاعات الهی به کمال
برس���ی ،تا پس از تو رش���د کند و م���ورد انتخاب و عمل پس ��ینیان  -تا روز
قیامت  -باشد .باری؛ از خواب غفلت بیدار شو و از بیخبران مباش.
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باب چهارم
راههای تقرب به خدا
بدان که راههای رس���یدن به خدا به عدد نفوس انس���انها است و هر
کس به این ش���مار ،به س���وی خدا راه دارد ،و بدبخت کس���ی اس ��ت که از
رحمت فرا گیر خدا بیرون اس���ت [[[.باید دانس���ت که هی���چ راهی مؤثرتر و
 .1اینکه از راههای گوناگون میتوان به مقام قرب رسید ،از نکات برجستهای است که بصیرت
آدمی را در س���یر إلی اهلل فزونی میبخش���د .در حقیقت ما یک معادلۀ ثابت در جزئیات س���لوک
ّ
موقعیتی ،شرایط و موانع خاص خویش را دارد و از همین رو،
نداریم .هر فرد در زمان و مکان و
گرچه صراط مس���تقیم یکی استُ ،س ُبل إلی اهلل متنوع است .در قرآن هم واژۀ «صراط» همیشه
مفرد آمده است ،ولی واژۀ «سبیل» به صورت جمع ُ
(س ُبل) هم ذکر شده است.
از این رو نمیتوان به خصوصیات فردی افراد  -گرچه به کمال رسیده باشند  -اقتدا کرد .دغدغۀ
همه سالکان ،یافتن مناسبترین راه از میان راهها است و مشکل ،احکام الزامی فقهی(واجبات
و محرمات ) که از راه علم فقه به دست میآید ،نیست؛ بلکه مشکل در پیشامدهای شخصی و
اهم و ّ
موارد جزئی است که فقه در آنها ورود نمیکند؛ همچون فهم موارد ّ
مهم.
در اینجا است که سالک به بصیرتی نافذ نیازمند است؛ بصیرتی که بهترین سیر را به او نشان
دهد .این بصیرت و شناخت از سه راه تحقق مییابد:
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مطمئنتر از حس���ن ّ
ظن به خدا نیس���ت؛ چه اینک���ه خداوند از راه گمان
بندهاش با او مواجه میشود .پس گمان نیک مواجهۀ نیکو در پی دارد
و گمان بد ،مواجهۀ بد.
متأس���فانه مردم در دام ش���یطان افتاده و به بدگمانی به پروردگارشان
عادت کردهاند .بهسرعت فال بد در خاطرشان جا گیر میشود و با دیدن
آثار مصیبت ،از گشایش و فرج ،مأیوس و ناامید میشوند .از شدت بالیا
میترس���ند و بیدرنگ به نزول بالی شدید یقین میکنند .پس در گمان
بد خویش گرفتار میشوند و فال بدشان در حقشان راست میآید.
آری این بدگمانی ،نوعی س���وءظن به پروردگار اس���ت و دانس���تیم که
ب���ا بدگمان���ی به خ���دا بنده س���زاوار آن میگ���ردد که خدا در خ ��ور گمان
بن���دهاش ب���ا او رفت���ار کن���د؛ مگ���ر اینک���ه او را ببخش���اید و س ��وءظنش را
نادیده گیرد .رس���ول گرامی اسالم؟ص؟ همیشه دوست داشت مردم به
خی���ر تفأل بزنن���د و تطیر(فال بد زدن) را نمیپس���ندید [[[.در حدیثی در
کتاب ش���ریف کافی آمده اس���ت که طیره ،به حسب آنچه صاحبش نظر
میدهد و فکر میکند ،جاری میشود؛ چنانچه فال بدی را که میزند،
ش���دید ببین���د ،مصیبتی هم که بر او وارد میش���ود ،ش���دید خواهد بود
و چنانچ���ه آن را خفی���ف ببین���د ،مصیبت���ی ه���م که بر او وارد میش ��ود،
خفی���ف خواه���د بود .ام���ا ا گر به ف���ال بدی که خ���ود میزند ی ��ا دیگران
 .1الهام الهی که معرفتی یقینی را به دنبال دارد.
 .2تأیید مستمر الهی که گام سالک را در پیمودن بهترین مسیر استوار میدارد.
 .3راهنمای���ی عارف���ان کامل که از معرفتهای ش���هودی برخوردارند؛ همانان ک���ه به تعبیر امیر
مؤمنان؟ع؟ :چون گوش و چش���م و دلشان بیدار اس���ت ،با پروردگار جهان ارتباطی ویژه دارند.
پیامبر؟ص؟ فرمود« :از تیزبینی مؤمن پروا کنید که او با نور الهی مینگرد».
 .1مکاتیبالرسول ،ج ،2ص.382
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[[[

بنابرای���ن ب���ر پیرو اهل بیت؟مهع؟ اس���ت ک���ه خود را ب���ه خوشگمانی به
خ���دای خویش عادت دهد ،تا با عمل اندک از خدا پاداش بس ��یار گیرد؛
زیرا رس���م خدای س���بحان آن اس���ت که کم را به بهای بس���یار میخرد و
جود او از آنچه گمان و آرزو میکنند بیشتر است؛ زیرا گمان بنده در حق
خدایش  -هر چند بزرگ باش���د  -محدود اس���ت ،ولی جود و بخش ��ش او
نامحدود اس���ت .امیر مؤمنان علی؟ع؟ میفرماید« :هر کس به تو گمان
نیک داشت ،ناامیدش مگردان».
ا گر حکم الهی  -که بر زبان ّ
ولیاش علی؟ع؟ جاری ش ��ده اس ��ت ،دربارۀ
[[[

بندگان این باش���د ،خدای متعال که اصل همه خوبیها است ،به اجرای
این حکم سزاوارتر است؛ بلکه از روایات چنین به دست میآید که هر کس
به هر چه  -گرچه س���نگی  -گمان خیر داش ��ته باش ��د ،خداوند ناامیدش
نمیگردان���د و ب���ر گمان���ش جام���ۀ عمل میپوش���اند .گوی���ا این نی ��ز نوعی
خوشگمانی به خدا اس���ت؛ زی���را خوشگمانی به هر چی ��زی ،به این معنا
است که خداوند در آن ،خیری برای شخص خوشگمان نهاده است؛ زیرا
مؤمن دائما به این حقیقت التفات دارد که هر خیری از خدا است.
در روایتی روشنگر امام؟ع؟ میفرماید« :هر کس به سنگی گمان نیک
برد ،خداوند در همان سنگ ّ
سری مینهد تا آن شخص از آن سنگ خیر
ببیند .راوی میپرس���د :گمان نیک به سنگ چگونه ممکن است؟ امام
میفرماید :مگر حجراالس���ود را نمیبینی که مخزن سر الهی است [[[».از
 .1کافی ،ج ،8ص ،197ح .235
 .2بحاراالنوار ،ج ،77ص.2
 .3ر.ک :بحاراالن���وار ،ج ،3ص .343نیز قرآن از س���نگی خب���ر میدهد که چون عصای حضرت
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ای���ن حدیث چنین برمیآید که خداوند من���ان گمان نیک مؤمنان را در
حق یکدیگر تحقق میبخش���د .برای نمونه ،گواهی مؤمنین را به صالح
ب���ودن ّ
می���ت ،تصدی���ق میکند؛ یعنی ا گ���ر مؤمنان ش���هادت دهند که از
شخص درگذش���ته جز خیر ندیدهاند و بدین وسیله خوشگمانی خود را
ِ
ّ
نسبت به میت اعالم دارند ،خداوند نیز شهادتشان را میپذیرد و گناه او
و گواهیدهندگان را میآمرزد.
مقتضای خوشگمانی به خدا این اس���ت که خداوند گمان نیک را در
حق گمانکننده و کس���ی ک���ه در مورد او گمان نیک رفته اس ��ت ،تحقق
بخش���د؛ مگر اینک���ه مانعی قوی در کار باش���د که در این ص ��ورت تنها در
ح���ق گمانبرنده تحقق مییابد .برای نمون���ه ،در پارهای از روایات آمده
است :شخصی ،دیگری را بر این گمان که او انسانی نیکوکار است گرامی
م���یدارد و بدی���ن رو خدا او را به بهش���ت میب���رد ،با اینکه خ ��دا میداند
آن ش���خص ،انس���انی نیک���وکار نب���وده و از اه���ل دوزخ اس ��ت [[[.در اینجا
خوشگمانی مؤمن دربارۀ آن ش���خص ،به دلیل وجود مانع ،اثر نمیکند
موس���ی؟ع؟ آن را میش���کافد ،دوازده چشمه از آن جاری میشود .نمونۀ دیگر سنگریزههای مکه
ّ
اس���ت که به رس���الت پیامبر؟ص؟ ش���هادت دادند .باری؛ همۀ موجودات این عالم قابلیت تلقی
ّ
خ���اص الهی را دارند؛ یعنی همۀ موجودات گرچه از نظر حضور در پیش���گاه الهی یکس���انند ،اما
پروردگار بعضی را  -چونان بعضی زمانها و مکانها  -مورد لطف خاصش قرار میدهد و بعد از
آن اس���ت که این موجودات به خاطر نس���بت انتساب تشریفی و لطف خاص ،ویژگیهایی پیدا
میکنند و به مقامی برتر از همقطارانش���ان میرس���ند .مثال پیراهن یوس���ف ،چش���م یعقوب را بینا
میسازد ،تابوت در بنی اسرائیل مایۀ آرامش میگردد ،مشتی خاک زیر پای رسول الهی شگفتی
میآفریند و حجر األسود  -چنانکه در روایات آمده است  -دست الهی در کره خاکی میگردد.
َ
آنچه گفته آمد مثالهایی در جمادات بود .باید دید که اگر در عالم انسانی نفسی با تسلیم در
امر الهی ،مورد لطف خاص پروردگار واقع شود ،چهها میکند؟
برابر ِ
« .1ع���ن أب���ی عبد اهلل؟ع؟ قال :إذا حضر المیت أربعون رجال فقالوا :اللهم إنا ال نعلم منه إال خیرا.
قال اهلل عز وجل :قد قبلت شهادتکم وغفرت له ما علمت مما ال تعلمون( ».کافی ،ج ،3ص)254

34

باب چهارم | راههای تقرب به خدا



و خداون���د این خوشگمانی را دربارۀ آن ش���خص تحقق نمیبخش ��د؛ بر
خالف گمانبرنده که در حق او محقق میشود.
ب���اری؛ انس���ان خوشگم���ان ب���ه ب���رادران ایمان���یاش هی���چگاه ناامید
نمیگ���ردد؛ زی���را یا خوشگمانی او درباره خود و دیگ���ران تحقق مییابد و
ه���ر دو س���ود میبرند ،و یا حداق���ل درباره خودش تحق���ق مییابد ،نه در
حق آن کس که دربارهاش گمان خیر برده است.
خوشگمانی به مؤمنین ،فضیلتی است ارجمند و ارزشمند ،و شاید بر
همین اساس ،بنای دین بر قبول امامت در نماز قرار گرفته است؛ یعنی
ا گ���ر مأمومین به ش���خصی خوشگمانن���د و او را به عن���وان امام جماعت
واس���طۀ قبول نمازش���ان در پیش���گاه الهی ق���رار دادهان���د ،او باید بپذیرد
و خ���دای متعال ه���م نماز همه را ب���ه خاطر همی���ن خوشگمانی به این
شخص قبول میفرماید.

[[[

از این گونه موارد و مصادیق ،بسیار است .مثال ا گر کسی باقیمانده غذا یا
[[[
نوشیدنی مؤمنی را از باب تبرک بخورد ،آن غذا برای او ّ
متبرک میشود؛
یا ا گر انسان مؤمن از آب زمزم به هر نیتی بنوشد ،بدان میرسد [[[.دو تن
از بزرگترین دانشمندان اسالم یعنی شهید اول و شهید ثانی فرمودهاند:
« .1وأم���ا ح���ق إمامک فی صالتک فأن تعلم أنه تقلد الس���فارة فیما بین���ک وبین ربک عز وجل،
وتکل���م ولم تتکلم عن���ه ،ودعا لک ولم تدع له ،وکفاک هول المقام بی���ن یدی اهلل عز وجل ،فإن
کان نق���ص کان علی���ه دون���ک ،و إن کان تماما کنت ش���ریکه ،ولم یکن له علی���ک فضل فوقی
نفس���ک بنفس���ه ،وصالتک بصالته ،فتشکر له علی قدر ذلک( ».ش���یخ صدوق ،من ال یحضره
الفقیه ،ج ،2ص)623
« .2ق���ال أبوعب���داهلل؟ع؟ :ف���ی س���ؤر المؤم���ن ش���فاء م���ن س���بعین داء( ».ش���یخ ص���دوق،
ثواباألعم���ال،ص)151
« .3ع���ن أبیعب���داهلل؟ع؟ قال :ق���ال أمیرالمؤمنین؟ع؟ :قال رس���ول اهلل؟ص؟ :ماء زم���زم دواء مما
شرب له( ».کافی ،ج ،6ص)387
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«بس���یاری از بزرگان آب زمزم را برای دس���تیابی به اهداف دینی یا دنیایی
نوشیدهاند و به مطلوب خویش دست یافتهاند».

[[[

پس مبادا از گرفتن بهرهات از خوشگمانی غفلت بورزی.
در ادعی���ه اهل بیت؟مهع؟ خوشگمانی ،از برترین روزیهایی اس ��ت که
بن���ده از خدا میخواهد .و امام معصوم؟ع؟ عرض میکند :خدایا یقین و
خوشگمانی ب���ه خودت را روزیام گردان [[[.حت���ی در روایتی دیگر آمده
اس���ت که خداوند خوشگمان���ی را به او تصدیق میکند ،گرچه از س ��وی
مدعی دروغگو باش���د و بهحقیقت بر خدا گمان نیک نداش ��ته باش ��د .از
امام صادق؟ع؟ روایت شده است که در روز قیامت ،بندهای را میآورند
و بیدرنگ دس���تور میرس���د که او را به آتش افکنند .در این هنگام او به
پشت سرش نگاهی میاندازد .خدای سبحان میفرماید :او را بازگردانید.
از او میپرسد چرا به سوی من روی کردی؟ بنده میگوید :پروردگارا ،من
به تو چنین گمانی نداش���تم .خدای متعال میپرس���د :گمانت چه بود؟
میگوی���د :گمان���م این بود که مرا میبخش���ی و با رحمتت مرا در بهش ��ت
جای میدهی .خدای متعال میفرماید :ای فرش���تگان من ،س ��وگند به
عزت و ش���وکتم و سوگند به نعمتها و بالیایم و سوگند به جایگاه بلندم،
ای���ن بندۀ من ی���ک لحظه نیز بر من گمان نیک نداش���ت؛ وگرن ��ه او را به
س���وی آتش نمیفرس���تادم .اما ا کنون که مدعی خوشگمانی اس ��ت ،بر
دروغ او جامۀ صدق بپوشانید و او را به سوی بهشت رهنمون شوید».

[[[

 .1شرح لمعه ،ج ،2ص.329
 .2نهجالبالغه ،خطبۀ .20
 .3این روایت از احادیثی است که امید بسیاری در دلها زنده میکند .رحمت گستردۀ الهی
کوچکتری���ن قابلی���ت را میپروراند ،تا حدی که حتی ادعای دروغی���ن خوشبینی به پروردگار
کارس���از میش���ود ،چه رس���د به ادعای صادقانه و از روی اخالص ،و چه رس���د به کس���ی که در
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ا گ���ر در این حدیث ش���ریف ،نیک تأمل کن���ی ،نکتههایی وصفناپذیر
مییابی .از این گونه احادیث  -که از نس���یمهای ربانی خبر میدهند –
به دست میآید که خوشگمانیها و آرزوهای ما نسبت به موهبتهای
الهی ،همه مصداق حس���ن ظن به اهلل و خوشگمانی به او اس ��ت؛ زیرا بر
فرض اینکه مص���داق حقیقی خوشگمانی نباش���د ،ادعای آن هم بیاثر
نیس���ت و از روای���ت ب���اال فهمیدیم ک���ه خداوند با لط���ف و کرمش ادعای
خوشگمان���ی را هم تصدیق میکند و با آن همانند حس���ن ظن واقعی و
حقیق���ی معامله مینماید و احکام الهی در دنیا و آخرت همگون اس ��ت،
که «در آفرینش حق هیچگونه اختالف و تفاوتی نمیبینی».

[[[

باید دانس���ت که معنای خوشگمانی به پ���روردگار راحتطلبی و بهانۀ
ترک عمل نیس���ت ،که این از نیرنگهای شیطان است؛[[[ بلکه اقتضای
خوشگمانی به خدا میل شدید به موهبتهای الهی و مجذوب مقامات
عالیه شدن است .چه ،هر کس که به موهبتهای الهی انس پیدا کند،
طمع رس���یدن به حق او را ش���یفتهتر میکند و سختیها در نزدش آسان
دنیا دائما با آن زندگی خود را همراه س���اخته اس���ت .البته نباید کس���ی اش���کال کند که پس بر
اس���اس این روایت ،در روز قیامت هی���چ کس به دوزخ نمیرود؛ زیرا هم���ه میتوانند با ادعایی
دروغی���ن ،خ���ود را از آتش رهانیده ،مش���مول لطف حق ش���وند؛ زیرا همین ادعای���ی دروغین از
بن���دهای پذیرفت���ه میش���ود که در دنیا کارهای نیک از او س���ر زده و شایس���تۀ لطف الهی ش���ده
اس���ت .خداون���د در روز قیامت حجت هر کس را  -بر اس���اس لط���ف و حکمتش  -به او تلقین
میکند( .سورۀ ملک ،آیه)3
 .1سورۀ ملک ،آیۀ .3
 .2این همان خطایی است که نادانان بدان گرفتار آمدهاند و با کژفهمی از ُحسن ظن به خدا،
به معارف انبیاء و اوصیاء؟مهع؟ بد کردهاند .این جاهالن دست از تالش در راه معاش کشیده،
به اس���م دی���ن زحمت تأمین دنیای خود را ب���ر دوش دیگران میگذارند .گوی���ا باید اهل دنیا کار
کنن���د تا اه���ل آخرت بخورند! غافل از اینکه امیر مؤمنان علی؟ع؟ با دس���ت ش���ریف خود برای
تحصیل روزی حالل به انواع کارهای سخت تن میداد.

37

 راه خدا |

در پرتو سیرۀ اولیاء

جلوه میکند .آری ،هر کس عظمت مطلوب خویش را دریابد ،آنچه را در
راهش میپردازد ،اندک میشمارد.
از موالیمان امام رضا؟ع؟ روایت اس���ت که فرم���ود«:خداوند به داوود
وح���ی ک���رد :بندۀ من به پیش���گاه من ی���ک کار نیک م���یآورد و من برای
هم���ان او را ب���ه بهش���ت میب���رم .داوود پرس���ید :پ���روردگارا ،آن کار نیک
چیست؟ فرمود :گرفتاری مؤمنی را برطرف میکند ،گرچه با انفاق نیمی
از ی���ک دان���ۀ خرما .در این هنگام داوود گفت :خداوندا ،آن کس که تو را
شناخت ،سزاوار است که هرگز امیدش از تو نگسلد».

[[[

ش���ما را به خدا س���وگند ،ا گر خداوند این بهش���ت عظیم را که به مقدار
زمین و آس���مانها پهناور اس���ت ،ب���ه نیمی از یک دانۀ خرما میبخش ��د،
چگونه س���زاوار اس���ت که آدمی با او معامله نکند و لحظ���های از او غفلت
ورزد؟ آی���ا جایگزین���ی ب���رای ای���ن معامل���ه وج���ود دارد؟ آی���ا ا گر کس ��ی در
لحظهای روی به س���وی او نداش���ته باش���د ،میتواند با چیزی دیگر آن را
جبران کند؟ هرگز! به هیچ روی! بلکه بدون ش���ک آنچه را که از دس ��ت
داده است ،جایگزینی ندارد و خسرانی که دیده است ،جبران نمیشود.
بنا بر آنچه گذشت و نیز به دلیل ّ
شدت مهربانی خداوند به بندگان
مؤمن خویش ،شریعت اسالم برای همۀ حرکات و سکنات اهل ایمان،
پاداشهایی بزرگ در نظر گرفته است؛ تا آنجا که سید الساجدین؟ع؟
شیعیان را تعلیم داده است که این دعا را بخوانند« :بارالها ،طپشهای
 .1ص���دوق ،عی���ون اخبارالرض���ا ،ج ،1ص 84و ص313؛ اب���ن فه���د الحل���ی ،ع���دة الداع���ی،
ص« :181وأوح���ی اهلل إلی داود؟ع؟ :ان العبد من عبادی یأتینی بالحس���نة فأبیحه جنتی فقال
داود :یا رب وما تلک الحسنه؟ قال :یدخل علی عبدی المؤمن سرورا ولو بتمرة فقال داود؟ع؟:
حقا علی من عرفک ان ال یقطع رجائه منک».
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پ��ن��ه��ان ق��ل �به��ای��م��ان و ح��رک �ته��ای اع��ض��ای��م��ان و پ��ل��ک زدنه� ��ای
چشمهایمان و حرکات زبانهایمان را اسباب رسیدن به ثوابت قرار
ده [[[».نیز در یکی دیگر از دعاهایشان به خداوند عرضه میدارد« :بارالها،
ّ
[[[
من از هر لذتی جز لذت ذکر تو ،استغفار میکنم».
پس ارادۀ پروردگار این اس���ت که بندگان مؤمنش با غفلت از معامله با
او  -گرچه به مقدار یک چش���م بر هم زدن  -زیان نکنند؛ زیانی که قابل
جبران نیس���ت .از همین رو راههای رس���یدن به مقام قربش را به ش ��مار
انفاس خالیق قرار داده اس���ت؛ تا آنجا که  -مثال  -هر کس آب بنوش ��د و
حس���ین و اهل بیتش؟مهع؟ را یاد کند و بر قاتالنش لعنت فرستد ،در نامه
عملش  100/000حسنه مینویسد و  100/000سیئه را از نامۀ اعمالش محو
میکن���د و او را  100/000درج���ه باال میبرد و همانند کس���ی خواهد بود که
 100/000بنده را در راه خدا آزاد کرده اس���ت ،و خداوند او را با دلی مس ��رور
در روز قیامت مبعوث میگرداند.

[[[

آی���ا خدایی که چنین بخشش���ی دارد و اینگونه پاداش میدهد ،راضی
میشود که نفسی از نفسهای بندۀ نیازمندش را  -با بینیازی کاملی که
خود دارد  -ضایع و بدون اثر بگذارد؟ هرگز! هرگز! بلکه پروردگار مهربان از
بندۀ مؤمنش میخواهد که به سوی او که سرچشمۀ همه خیرها است،
روی کند؛ زیرا ش���رافتی نیس���ت مگر در روی آوردن به حضرت حق .و ا گر
« .1اللهم فصل علی محمد وآله ،واجعل همس���ات قلوبنا ،وحرکات أعضائنا ،ولمحات أعیننا،
ولهجات ألس���نتنا فی موجبات ثوابک حتی ال تفوتنا حس���نه نس���تحق بها جزاءک ،وال تبقی لنا
سیئه نستوجب بها عقابک( ».الصحیفة السجادیه ،تصحیح ابطحی ،دعای  ،30ص)73
« .2وأس���تغفرک من کل لذة بغیر ذکرک ،ومن کل راحة بغیر أنس���ک ومن کل س���رور بغیر قربک،
ومن کل شغل بغیر طاعتک( ».همان ،دعای  ،194ص)419
 .3کافی ،ج ،6ص.391
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بن���ده به خ���دا روی کند ،خدا نیز به بنده روی م���یآورد و ثمرۀ اقبال خدا
به بندهاش ،این اس���ت که با او ب���ا فضل و کرمش معامله میکند و چنان
دس���ت او را میگی���رد که در همۀ خاط���رات ،حرکات ،س���کنات ،بیداری و
خوابش جز خشنودی پروردگارش را نجوید و راهی جز راه او را نپوید.
از ام���ام باقر؟ع؟ روایت ش���ده اس���ت ک���ه «خداون���د تب���ارک و تعالی به
داوود؟ع؟ گفت :از جانب من به قومت بگو :هیچ بندهای نیس ��ت که در
برابر فرمان من مطیع باش���د مگر اینکه بر من اس���ت که مطیع او باش ��م و
او را در طاعتم کمک کنم؛ ا گر از من چیزی خواس���ت ،به او ببخشم و ا گر
م���را خوان���د ،لبیک گویم و ا گر به من پن���اه آورد ،پناهش دهم و ا گر از من
خواس���ت ک���ه زندگیاش را کفایت کنم ،بپذیرم و ا گ���ر بر من توکل کرد ،او
را از همۀ زش���تیها بازدارم و ا گر همۀ خل���ق علیه او حیله و نیرنگ به کار
بردند ،من آن حیلهها را خنثا کنم».

[[[

این گونه است که رحمت الهی ،بنده را از دست یازیدن به آنچه نفعی
ب���ه حال���ش ندارد یا ب���رای او زیانبار اس���ت ،بر حذر م���یدارد؛ چنانکه در
برخی احادیث قدسی کتاب الجواهر السنیه آمده است« :ای فرزند آدم،
آنگاه که در قلبت قس���اوت و در جس���مت بیماری و در مالت کاستی و در
روزیات نقصان دیدی ،یقین داش���ته باش که این بدان خاطر است که
س���خنان بیفایده از تو سر زده است [[[».این ،اثر سخنان بیفایده است
که مباح اس���ت ،چه رسد به سخنان حرام! پس زیان سخنان بیهوده ،از
« .1وعن أبی جعفر؟ع؟ :ان اهلل تعالی أوحی إلی داود ان بلغ قومک انه لیس عبد منهم آمره بطاعتی
فیطیعنی اال کان حقا علی أن أطیعه وأعینه علی طاعتی وان سئلنی أعطیته ،وان دعانی أجبته،
وان اعتصم بی عصمته ،وان استکفانی کفیته ،وان توکل علی حفظته من وراء عوراته ،وان کاده
جمیع خلقی کنت دونه( ».ابن فهد حلی ،عدة الداعی ،ص292؛ الجواهر السنیه ،ص)74
 .2همان ،ص.66
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س���م مهلک بیشتر است؛ زیرا سم بر جس���م اثر میکند ،اما سخنان لغو و
بیهوده ،افزون بر جس���م ،دل را نیز میمیراند و از مال میکاهد و روزی را
مفقود میکند .چگونه ممکن است خدای مهربان بپسندد که بندهاش
خ���ود را در مع���رض این هال کت ب���زرگ بیفکند .حتی در روایت اس ��ت که
خداون���د بندهاش را بر نگاههای بیهوده مؤاخذه میکند؛همان گونه که
از سخنان بیهوده حساب میکشد.

[[[

از همی���ن رو اس���ت که پ���روردگار جهانی���ان نمیخواهد حت���ی نگاهی از
نگاههای بندهاش به هدر رود .پس نگاه به کعبه و به صورت عالم و سادات
و نگاه عبرتآمیز را به مخلوقات عبادت قرار داده است؛ عبادتی شگرف!

[[[

این نگاهها خود نوعی تفکر اس ��ت و لختی از آن برابر اس ��ت با شصت سال
عبادت [[[.آری؛ «به هر سو روی کنید ،آنجا روی خدا است».

[[[

امام ص���ادق؟ع؟ از طری���ق پدران���ش ،از پیامبر؟ص؟ روای���ت میکند که
فرم���ود« :خداون���د ب���ه داوود وح���ی ک���رد :ای داوود،همان گون ��ه که نور
 .1نکت���های ک���ه نویس���نده به آن اش���اره میکن���د ،از مصادی���ق مراقبتهای دقیق نفس اس���ت.
میدانی���م که ت���ودۀ مردم نگاه ک���ردن را ام���ری ارادی که مایۀ ث���واب یا عقاب گ���ردد ،نمیدانند
و میگویند :چش���می که بس���ته نیس���ت ،ناگزیر میبیند ،غافل از اینکه انس���ان س���الک مراقب
میتوان���د ام���ور بهظاه���ر غیر ارادی را ب���ه کاره���ای ارادی تبدیل کند .مثال در همین مورد چش���م
و دیدن ،س���الک س���عی دارد جز ب���ه آنچه مورد فرمان الهی اس���ت نظ���ر نیندازد(مثال خط قرآن،
ص���ورت والدی���ن ،کعبه ،موجودات به جهت عبرتآموزی و ،)...چه رس���د ب���ه آنچه از آن نهی
شده است(مانند نگاه به نامحرم از روی شهوت).
آری ،از این گونه روایات فهمیده میشود که صراط حق ،از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است
و لذا رسیدن به هدف بسیار دشوار است ،مگر فضل و رحمت الهی دست سالک را بگیرد.
« .2ان النظ���ر إل���ی الکعبة عب���ادة ،والنظر إلی الوالدین عب���ادة ،والنظر ف���ی المصحف من غیر
قراءه عبادة والنظر إلی وجه العالم عبادة ،والنظر إلی آل محمد علیهم الس�ل�ام عبادة( ».من ال
یحضره الفقیه ،ج ،2ص)205
 .3بحار األنوار ،ج ،66ص.293
 .4سورۀ بقره ،آیۀ .115

41

 راه خدا |

در پرتو سیرۀ اولیاء

خورش���ید بر اثر تابش بر همگان کم نمیگردد ،رحمت من هم با کس ��انی
ک���ه در آن درآین���د ،تنگ نمیش���ود وهمان گونه که فال بد به کس ��ی که
ف���ال بد نمیزند ،ضرر نمیرس���اند ،کس���انی که دائما فال ب ��د میزنند از
فتنه و گرفتاری نجات نمییابند [[[».این س���خن خداوند با داوود پیامبر
بهترین شاهد است بر قانونی که پیشتر ذکر کردیم .قانونی که میگفت:
انس���انی که فال ب���د میزند ،چون به پروردگارش بدگمان اس ��ت ،از فتنه
رهایی ندارد و هال ک میگردد ،ولی انسانی که به دلیل خوشگمانیاش
ب���ه پروردگار فال ب���د نمیزند ،هرگز از ف���ال بد ،ضرر نمیبین ��د و به برکت
گمان نیک به پروردگار ضرر از او دفع میگردد.
آری ،ه���ر ک���س ک���ه از در رحمت الهی وارد ش���ود و از هم ��ه چیز بریده و
ب���ه اخبار اه���ل بیت عصمت؟مهع؟ و پیروی آثارش���ان بپیوندد ،راه رحمت
و هدای���ت بر او تنگ نمیگردد؛ بلکه دائما وس���عت مییابد و درهایی که
از هر یک آنها  100/000در دیگر گش���وده میگردد ،به رویش باز میش ��ود تا
به مقام «ش���رح ص���در» و نور علم و معرفت میرس���د و میدانیم که مقام
«شرح صدر» از باالترین شرافتهای پیامبر؟ص؟ است که خداوند او را بر
آن س���توده است؛ آنجا که میفرماید« :الم نشرح لک صدرک؛ آیا ما برای
تو سینهات را نگشادیم».

[[[

نتیج���ه آنک���ه ا گر خداوند ب���ر بندهاش منت نه���اد و او را ب ��ه این درجه
« .1عن الصادق جعفر بن محمد ،عن أبیه ،عن آبائه  -علیهم السالم  -قال :قال النبی :أوحی
اهلل ع���ز وج���ل إلی داود :یا داود ،کما ال تضیق الش���مس علی من جل���س فیها ،کذلک ال تضیق
رحمت���ی علی من دخل فیها ،وکما ال تضر الطی���ره من ال یتطیر منها ،کذلک ال ینجو من الفتنه
المتطی���رون ،وکما أن أق���رب الناس منی یوم القیامة المتواضعون ،کذلک أبعد الناس منی یوم
القیامة المتکبرون( ».شیخ صدوق ،األمالی ،ص)382
 .2سورۀ انشراح ،آیۀ .1
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رس���اند ،دیگ���ر هیچ بالی دنی���وی یا اخ���روی گریبانگیر او نخواهد ش ��د.
ب���ه این معنا که ه���ر بالیی به او برس���د ،چون در کنار آنچ���ه خداوند بدو
بخش���یده است(مقام رضا) و نیز نس���بت به آنچه از رهگذر تحمل این بال
به آن میرس���د(مقامات عالیه) هیچ است ،آن را بال به حساب نمیآورد؛
بلکه عطا و مایۀ لذت میداند؛ هر چند در نظر دیگران بال به حساب آید.
بر همین اس���اس در روز عاش���ورا برخ���ی از یاوران نزدیک امام حس ��ین
چنین حالی داش���تند؛ یعنی هر چه بالیا بیش���تر میشد ،صورتهایشان
درخشش بیشتری مییافت و جانهایشان خشنودتر میگشت.

[[[

خ���دای رحم���ان این مقامات را نصیب ما و ش���ما کند که این مقامات
آنچن���ان لذتی دارد که ش���اهزادگان را خبری از آن نیس���ت(این الملوک و
ابناء الملوک؟!) .خدا ما را کافی است و چه خوش مولی و یاوری است.

« .1قال علی بن الحس���ین؟ع؟ :لما اش���تد االمر بالحس���ین بن علی بن أبیطالب ،نظر إلیه من
کان مع���ه ف���إذا هو بخالفهم ألنهم کلما اش���تد االمر تغیرت ألوانهم وارتع���دت فرائصهم ووجبت
قلوبه���م وکان الحس���ین؟ع؟ وبع���ض من معه م���ن خصائصه تش���رق ألوانهم وته���دئ جوارحهم
وتس���کن نفوس���هم ،فقال بعضه���م لبعض :انظ���روا ال یبالی بالموت( ».ش���یخ ص���دوق ،معانی
األخبار ،ص)288
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انسان فینفسه پست و بیمقدار است ،اما از جهت ارتباطش با خدا،
مقامی عالی دارد.
ای ب���رادرم ،ک���ه از تهذی���ب خویش غافل���ی و از حقیقت خ���ود بیخبر،
بدان که تو را هم س���احت بش���ری اس���ت و هم س���احت اله���ی و پیوند با
آفریدگار جهان .دریغا که توجه تو بیش���تر به ُبعد بش���ریات میباش ��د؛ با
اینک���ه آن ب���یارزش و بلکه فانی اس���ت .اما از جهت ارتب���اط با خداوند و
ّ
مظهری���ت ق���درت و عظمت الهی ،ت���و با همۀ عالم پیون���د داری؛ از خا ک
ت���ا عالم پا ک و از زمین تا آس���مان و از مش���رق تا مغرب ،ب���ا همه چیز و در
هم���ه جا .بنابراین ا گر برای خویش���تن کاری نیک کن���ی [[[،در همۀ عالم
ْ َْ َ ُ ْ َْ َ ُ َ ُ ُ
���نت ْم لأِ نف ِسک ْم».
 .1به گفتۀ قرآن ،اثر کار خیر نخس���ت به عامل آن میرس���د«ِ :إن أحس���نتم أحس
(سورۀ اسراء ،آیۀ )6
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اثر خیر بر جای مینهی[[[ و ا گر تن به ش���رور دهی ،در همۀ عالم اثر زش ��ت
میگذاری .ا گر این سخن ،بر تو گران است در این شواهد بنگر:
شیخ بهایی(بهاء الدین عاملی) در کتاب مفتاح الفالح از امام صادق؟ع؟
روایت کرده اس���ت که هر انس���انی در زیر عرش الهی ،همزادی دارد که هر
چه آدمی اینجا انجام دهد ،او در آنجا تکرار میکند .ا گر کار مؤمن زش ��ت
باش���د ،خدا پردهای بر همزاد او میکشد تا انس���ان مؤمن در نزد عرشیان
رسوا نگردد؛ ولی ا گر کارش نیکو باشد ،خدا آن را آشکار میکند تا عرشیان
ببینند [[[.و این است معنای این سخن معصوم؟ع؟ در دعا« :ای خدایی
که نیکی و زیبایی را آشکار میکنی و بر زشتیها پرده میکشی».

[[[

همچنی���ن ام���ام صادق؟ع؟ فرم���ود :هیچ انس���ان مؤمنی نیس ��ت مگر
اینکه مش���ابهی در عرش الهی دارد .پس هر گاه مؤمن به رکوع و س ��جده
میرود ،مشابهش هم در عرش در محضر مالئکه چنین میکند و مالئکه
 .1این عبارت کوتاه نویسنده ّ
سر تأثیر اولیای الهی را بر عالم آشکار میسازد .میگوید :اگر عبد
محبوب موال ش���د ،خواس���تها و کارهای او نیز محبوب موال میش���ود .پس دعا و نیازهای او
ّ
قرین اس���تجابت است .گویا خداوند بر اثر شدت محبت به چنین بندهای ،ارادۀ تدبیری خود
را با ارادۀ بندهاش همراه کرده اس���ت و این خود مایۀ استجابت ارادهها و دعاهای بنده است.
از این رو اس���ت که مس���یح مردگان را زنده میکند و موس���ی دریا را میش���کافد و محمد؟ص؟ بر
کافران و معاندان پیروز میشود ...پس هر کس که به چنان مقام و جایگاهی برسد ،همان نیرو
و ارزشمندی را دارا است.
« .2عن الصادق؟ع؟ أنه قال :ما من مؤمن إال وله مثال فی العرش فإذا اش���تغل بالرکوع والس���جود
ونحوهما فعل مثاله مثل فعله فعند ذلک تراه المالئکة فیصلون و یستغفرون له و إذا اشتغل العبد
بمعصیته أرخی اهلل علی مثاله سترا لئال تطلع المالئکه( ».شیخ بهایی ،مفتاح الفالح ،ص)156
« .3ع���ن النب���ی؟ص؟ جبرئیل نزل علیه بهذا الدعاء من الس���ماء ونزل علیه ضاحکا مستبش���را،
فق���ال :الس�ل�ام علیک ی���ا محمد ،قال :و علیک الس�ل�ام ی���ا جبرئیل .فق���ال :إن اهلل بعث إلیک
بهدیة ،فقال :و ما تلک الهدیة یا جبرئیل؟ فقال :کلمات من کنوز العرش أ کرمک اهلل بها ،قال:
و م���ا ه���ن یا جبرئیل؟ قال :قل یا من أظهر الجمیل و س���تر القبیح ،یا من لم یؤاخذ بالجریره ولم
یهتک الس���تر ،یا عظیم العفو ،یا حسن التجاوز ،یا واسع المغفرة ،یا باسط الیدین بالرحمة»...
(شیخ صدوق ،التوحید ،ص)223
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ب���ر او درود میفرس���تند و طل���ب غفران میکنن���د؛ ولی ه���ر گاه به گناهی
مشغول گردد ،خداوند بر مشابهش پردهای میافکند تا مالئکه نبینند.
بدون شک همۀ اعمال تو هر صبح و شام بر پیامبر؟ص؟ و ائمه؟مهع؟ عرضه
میگردد ،بهخصوص بر امام زمان؟جع؟ که ا کنون سرپرست عالم است.
کاره���ای نیک تو آنان را خوش ��حال میکند تا آنجا که بعضی از امامان؟مهع؟
فرمودهاند :س���وگند به خدا آنگاه که مؤمنی حاجت برادر مؤمنی را برآورد،
رسول خدا؟ص؟ بیش از مؤمن حاجتروا خوشحال میشود.

[[[

به یقین رس���ول خ���دا و ائمه؟مهع؟ قط���ب عالم امکانان���د و همۀ عالم
– از فرش���تگان تا غیر آنان– رعایای ایش���ان هس���تند .پس هر کس آنان
را که س���لطان جهاناند ،مس���رور کند ،همۀ عالم را مس���رور کرده اس���ت
و هم���ۀ اج���زای عال���م او را دع���ا میکنن���د و میگویندهمان گون ��ه که ما
را خوش���حال کردی ،خ���دا حال تو را خ���وش گرداند [[[.ولی ا گر انس ��ان
مرتک���ب کار زش���ت گ���ردد ،پیامب���ر و امام���ان؟مهع؟ غمگین میش ��وند .و
گناه ،درختان را خش���ک و میوهها را فاسد و باران را اندک و قیمتها را
– بر اثر خشکس���الی – گران میکند.
روش���ن ش���د که طاعت و معصیت آدمی در همۀ عالمتأثیرگذار اس ��ت؛
بهویژه بر فرش���تگان موکل بر انس���ان ،و نیز بر نس���لهای پس���ین ،و همۀ
« .1ع���ن أبی بصیر ق���ال :قال أبو عبد اهلل؟ع؟ :تنافس���وا فی المعروف إلخوانک���م وکونوا من أهله،
ف���إن للجن���ة بابا یقال له المع���روف ،الیدخله إال م���ن اصطنع المعروف فی الحی���اه الدنیا ،فان
العب���د لیمش���ی فی حاجة أخی���ه المؤمن فیوکل اهلل ع���ز وجل به ملکین :واحدا ع���ن یمینه وآخر
عن ش���ماله ،یستغفران له ربه ویدعوان بقضاء حاجته ،ثم قال :و اهلل لرسول اهلل؟ص؟ أسر بقضاء
حاج���ه المؤمن إذا وصلت إلیه م���ن صاحب الحاجه( ».کاف���ی ،ج ،2ص .195نیز ر.ک :بصائر
الدرجات ،ص 447و )448
 .2ر.ک :ابن فهد حلی ،عدة الداعی ،ص.181
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مردان و زنان مؤمن بهره میبرند از دعای کسی که میگوید « :اللهم اغفر
للمؤمنین و المؤمنات؛ خدایا مردان و زنان مؤمن را بیامرز»؛ تا آنجا که در
روایت است« :همۀ مردان و زنان مؤمن ،چنین دعا کنندهای را شفاعت
میکنند و میگویند :این همان کس���ی است که برای ما از خداوند طلب
مغفرت کرد».

[[[

در سخنان اهل بیت؟مهع؟ اس���ت که همۀ موجودات ارضی و سمایی،
حتی ماهیان دریاها ،برای انس���ان دانش���مند طلب مغف���رت میکنند.

[[[

خدای س���بحان نی���ز در ق���رآن میفرماید« :فرش���تگانی ک���ه حامل عرش
خداین���د و فرش���تگان پیرام���ون ع���رش ،همه تس���بیحگویان به س ��تایش
پروردگارشان مشغولاند ...و برای مؤمنین استغفار میکنند».

[[[

روش���ن اس���ت که مجتهد نامدار ،به دلیل تقلید مردم از او در ش ��رق و
غ���رب عالم ،مورد بهرهمندی قرار میگیرد؛ از تألیفات تا س ��ایر خدمات و
ارشادات و هدایتهای او در زمان حیات و پس از وفاتش.
از آنچه گفتیم بهخوبی روش���ن شد که تو از راه ُبعد دوم ،یعنی ساحت
مظهری���ت خداون���د ،در هم���ه عال���متأثیر میگ���ذاری؛ حال چگون ��ه روا و
س���زا اس���ت که با نظر به ُبعد ناچیز بش���ریات ،از ُبعد الهی خویش غفلت
بورزی؟ چه نیکو و سزاوار فرموده است امیرالمؤمنین علی؟ع؟:
داروی تو در درون تو است و تو نمیبینی
و دردت نیز از خود تو است و تو نمیفهمی
آیا گمان میبری که موجودی کوچک و ناچیزی
 .1وسائل الشیعه ،ج ،4ص.1151
بصائر الدرجات ،ص23؛ کافی ،ج ،1ص.34
َّ .2
ون ْال َع ْر َش َو َم ْن َح ْو َل ُه و ُی َس ّب ُح َ
ین َی ْحم ُل َ
«ال ِذ َ
ون ِب َح ْم ِد َر ّ ِب ِه ْم( ».سورۀ غافر ،آیۀ )7
.3
ِ
ِ
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با اینکه بزرگترین عالم در تو پنهان است
آری ،تو همان کتاب روشنی هستی که
با نشانههایش اسرار پنهان آشکار میگردد

[[[

باری ،ا گر تو وجود ارزشمندت را [قدر نمیدانی و آن را] ضایع میکنی،
[ب���دان که] پ���روردگارت ت���و را بیه���وده نیافریده اس���ت؛ چنانک ��ه در قرآن
فرموده است« :آیا انسان میپندارد که بیهوده رها شده است؟»

[[[

پس ای انس���ان غافل ،از خواب غفلت برخیز و به ساحت الهی خویش
بنگر که بدان انس���ان ش���دهای و ا گر با مراجعه به خویش ،خودت را اهل
ش���قاوت و محروم از س���عادت یافتی ،نومید مشو؛ زیرا «خدا هر چه را که
بخواهد محو میکند و هر چه را که بخواهد نگه میدارد و اصل کتاب [که
نام ش���قاوتمندان و سعادتمندان در آن ثبت اس���ت] در نزد او است».

[[[

به هر روی ،بپرهیز از اینکه ش���یطانی باش���ی در ص���ورت آدمی و بدان که
ا گر س���احت بشریات را برگزینی ،هم عنایت پروردگارت را ضایع کردهای
و ه���م همۀ عال���م را به تباهی و فس���اد کش���یدهای و ه���م دل پیامبران و
فرشتگان مقرب زمین و آسمان را آزردهای ،و زمین نیز از اینکه تو بر روی
آن راه میروی و آس���مان از اینکه بر س���ر مثل تویی س���ایهگسترده است،
در پیش���گاه الهی مینالند .در روایت اس���ت که «زمی���ن از بول مردی که
ختنه نشده است ،چهل روز در پیشگاه الهی مینالد [[[».با اینکه چنین
ّ
 .1مال هادی س���بزواری ،ش���رح األسماء الحس���نی ،ج ،1ص« :12أتحس���ب أنک جرم صغیر /و
کبر //و أنت الکتابَ المبین الذی /بآیاته یظهر المضمر».
فیک انطوی العالم األ
َ َ ْ َ ُ لإْ
ً
ُ
نسان أن ُی ْت َر َک ُسدی».
 .2سورۀ قیامت ،آیۀ « :36أیحسب ِا
 .3سورۀ رعد ،آیۀ .39
« .4اختنوا أوالدکم یوم السابع یطهروا و إن األرض تضج إلی اهلل من بول األغلف( ».کافی ،ج،6
ص35؛ بحاراالنوار ،ج ،104ص.)11
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انس���انی فقط کاری ناپس���ند(در حد ختنه نکردن) را مرتکب شده است؛
پس چه رس���د به کس���ی که به دلیل اشتغال به ُبعد بشریاش و غفلت از
ُبعد الهیاش در همۀ عالمتأثیر سوء بگذارد.

ای انس���ان نات���وان ،عمل ناشایس���ت تو جنگ با خدا اس ��ت و س ��پس
هم���ۀ آنچه در ملک خدا اس���ت ،دش���من تو میش���وند .از مل ��ک خدا به
کج���ا میتوان���ی بگریزی ،در حال���ی که همۀ مخلوقات اله���ی از خدا اجازه
میخواهند که از تو انتقام بگیرند؟ آیا میتوانی با همۀ آنها بستیزی و در
برابرشان بایستی؟ هرگز! موجودی ضعیف و حقیر مانند تو ،کی میتواند
که چنین کند؟ کیست که تو را پناه دهد ا گر با سلطان در افتاده باشی؟
فرار ممکن نیس���ت ،مگر اینکه به س���وی خودش بگریزی و پناه ببری.

[[[

در ق���رآن فرم���ود« :پس به س���وی خ���دا بگریزید که من ش���ما را از طرف او
بیمدهندهای آشکارم».

[[[

ش���گفتا! هر کس از کس���ی بهراس���د ،از او میگریزد ،مگر ترسنده از خدا
که به س���وی همو میگریزد .ا کنون که تو به مقام «گریختن به س ��وی اهلل
رس���یدی» ،به این س���خن امام صادق؟ع؟ که از رسول خدا؟ص؟ و رسول
خ���دا؟ص؟ از خ���دا روایت ک���رده اس���ت ،گوش جان بس���پار« :م ��ن بر قلب
هیچ بندهای که در آن محبت و اخالص در عمل باش���د ،آ گاه نمیش ��وم
 .1ر.ک :س���یدعلیخان مدنی ،ریاض السالکین فی شرح صحیفة سید الساجدین؟ع؟ ،ج،5
ص .328همچنین در دعاهای پیش از نماز ،میخوانیم« :ال ملجأ منک إلاّ إلیک؛ خدایا از تو
گریزی جز به سوی تو نیست( ».کافی ،ج  ،3ص )311
ً
هر کس از هر چیزی بترسد ،از آن فرار میکند .مثال کسی که از زلزله میترسد ،به جایی میرود
که احتمال میدهد آنجا زلزله نمیآیدّ .اما اگر انسان از خدا و عقوبت او ترسید ،به هیچ جایی
نمیتواند فرار کند و چارهای ندارد ،جز اینکه از خود او طلب بخشایش کند.
 .2سورۀ ذاریات ،آیۀ .5
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مگ���ر اینکه خ���ود او را در راه مس���تقیم نگه م���یدارم و ام���ورش را برعهده
میگی���رم [[[».همچنی���ن پیامب���ر؟ص؟ از خداون���د متعال نق���ل میکند که
«هر گاه بدانم بندهام بیش���تر به من مش���غول است ،من هم همۀ میل و
خواهشش را در مناجات با خودم و گدایی در درگاهم قرار میدهم .آنگاه
چنین بندهای ،هر گاه بخواهد گرفتار س���هو ش���ود ،دس���ت او را میگیرم.
همانا این گونه بندگان دوس���تان مناند .اینان همان کسانیاند که من
ه���ر گاه بخواه���م اهل زمی���ن را به عقوبتی مبتال س���ازم ،ب���ه برکت حضور
این بزرگان در میانش���ان ،از کیفرشان چش���م میپوشم [[[».در پایان این
حدیث شریف ،نکتهای مهم است و آن اینکه خداوند به برکت اولیایش
عق���اب را از اه���ل زمین برمیدارد؛ پ���س نفس وجود این گونه انس ��انها
صدقهای است برای عالم؛ زیرا مایۀ حفظ عالم از هال کت است.
ب���اری؛ اجزای جه���ان به هم مرتبط اس���ت و همانند ش���خص واحدی
« .1وق���ال رس���ول اهلل؟ص؟ :ق���ال اهلل ع���ز وج���ل :ما اطل���ع علی قل���ب فاعلم فیه ح���ب االخالص
لطاعتی لوجهی وابتغاء مرضاتی إال تولیت تقویمه وسیاسته وتقربت منه( ».مصباح الشریعه،
المنسوب لإلمام الصادق ،ص92؛ الجواهر السنیه ،ص.)133
ای���ن س���خن مؤلف ،از واقعیات عالم اس���ت ،ن���ه اعتباری���ات؛ یعنی بهواقع هر آنچ���ه در جهان
هس���تی است(جز انسان) مطیع خداوند است .پس همۀ هستی سر در اطاعت پروردگار دارد.
ل���ذا اگر آدمی راه عصی���ان پیش گیرد ،بر خالف حرکت عمومی جه���ان حرکت کرده و طبیعی
اس���ت که همۀ عالم که لش���کریان حقاند ،با او س���ر ناسازگاری داش���ته و منتظر ترخیص الهی
برای ضربه زدن به او باشند .قهرا اگر میبینیم عاصیان در امنیت و سالمت میزیند ،از این رو
است که دست ّ
رب رئوف از انتقام لشکریانش جلوگیری کرده است .آیا مگر دوزخ جز جلوهای
از لش���کریان الهی اس���ت که در زمان اذن الهی ،از عاصیان انتقام میکش���د و با فریاد «هل من
مزید» سیریناپذیری خود را اعالم میدارد؟
« .2عن النبی؟ص؟ قال :قال اهلل س���بحانه :إذا علمت أن الغالب علی عبدی االش���تغال نقلت
شهوته فی مسئلتی ومناجاتی ،فإذا کان عبدی کذلک فأراد ان یسهو حلت بینه وبین ان یسهو
أولئ���ک أولیائی حقا أولئک االبطال حقا أولئک الذین إذا أردت ان أهلک األرض عقوبه زویتها
عنهم من اجل أولئک االبطال( ».ابن فهد الحلی ،عدة الداعی ،ص.)235
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است که هر گاه دردی به عضوی برسد ،دگر عضوها را نماند قرار و ا گر درد
از آن عضو رخت بربندد ،همۀ اعضا احساس راحتی میکنند [[[.در روایت
است که بنده هر گاه خدا را سپاس گوید ،مشمول دعای همۀ نمازگزاران
میگردد .آنجا که میگویند« :س���مع اهلل لمن حمده؛ خداوند ستایش هر
ستایشگری را بشنود [[[».بنگر که چگونه یک نفر با کلمهای در حمد الهی
با همۀ نمازگزاران ارتباط میگیرد و مشمول دعای آنان میگردد.
هر کس کاری را که میکند ،ا گر در آن محکمکاری کند ،مشمول دعای
پیامب���ر؟ص؟ میگ���ردد؛ آنج���ا که فرم���ود« :خداوند هر کس را ک ��ه کارش را
درست و استوار انجام میدهد ،رحمت کند [[[».بیشک از طرفی دعای
پیامبر؟ص؟ مستجاب است و از طرف دیگر هر کس را رحمت الهی دریابد
از هال کت نجات مییابد.
مایه شگفتی است که امروز عدهای آرزو میکنند که ای کاش در زمان
پیامب���ر؟ص؟ میبودن���د تا پیامبر در حقش���ان دعایی میک���رد .آنان گمان
میکنن���د ک���ه این توفیق از دستش���ان رفته و قابل جبران نیس ��ت .و این
اش���تباه محض اس���ت؛ زیرا مش���مول دع���ای پیامبر ش���دن  -آنچنان که
گفتیم  -در این زمان نیز بهراحتی ممکن اس���ت .مثال هر کس یک روز از
ماه شعبان را روزه بدارد ،مشمول دعای خیر پیامبر؟ص؟ است؛ زیرا خود
فرمود« :ش���عبان ماه من اس���ت .خ���دا هر کس را که ب���ا روزهداری در این
ماه ،مرا کمک میکند رحمت نماید».

[[[

« .1ع���ن اب���ن بکیر عن أبی عبد اهلل؟ع؟ ق���ال :إن الرجل یذنب الذنب فیح���رم صالة اللیل و إن
العمل السیئ أسرع فی صاحبه من السکین فی اللحم( ».کافی ،ج ،2ص)272
 .2شیخ طوسی ،مصباح المتهجد ،ص825؛ وسائل الشیعه ،ج ،4ص.2
 .3کنزالعمال ،ص 9128؛ شیخ صدوق ،األمالی ،ص.468
 .4وسایل الشیعه ،ج ،10ص.4
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از س���احت پیامب���ر گرامی؟ص؟ دور اس���ت که اهل این زم���ان را از برکات
دعاهایش محروم کند؛ بلکه حضرتش دعاهایش را شامل همۀ مؤمنان
و مس���لمانان و گناهکاران و ...کرده اس���ت .پس ه���ر کس که میخواهد
مش���مول دعاهای مس���تجاب پیامبر گردد ،میبایس���ت خود را در تحت
این عناوین(مؤمن ،مسلم و )...قرار دهد.
ای ب���رادرم! بیندیش و بنگر که چگونه رس���ول خدا؟ص؟ رحمت خود را
در دس���ترس تو قرار داده اس���ت تا با ورود در تحت این عناوین ،مشمول
آن گ���ردی ،ام���ا تو با غفلت ی���ا تغافل ،خود را مص���داق عناوینی دیگر قرار
میده���ی ک���ه همۀ عالم تو را نفرین کنند! مثال ا گ���ر مؤمنی را بیازاری و بر
تو عنوان «مؤمنآزار» صدق کند ،رس���ول خ���دا را مکدر میکنی و با تکدر
خاطر ایشان ،خاطر اهل بیت؟مهع؟ مکدر میگردد و سپس بر اثر آن ،همۀ
عالم ّ
مکدر میشوند و همه تو را نفرین کرده ،میگویند« :خدا خاطرت را

مکدر کند،همان گونه که ما را ّ
مکدر کردی».

[[[

ای برادرم! ارزش تو بس���ی واال اس���ت .تو پیوس���ته میان دو حالت قرار
داری :ی���ا ب���ه خدا اقبال و توجه میکنی و یا از او روی میگردانی .ا گر به او
روی کنی ،او به استقبال تو میآید و ا گر از او روی گردانی ،او نیز از تو روی
میگردان���د و در نتیج���ه همۀ عال���م از تو رویگردان خواهند ش ��د .ا کنون
بنگر که در کدام حالت به سر میبری.

[[[

 .1کاف���ی ،ج ،1ص90؛ الفت���ال النیس���ابوری ،روض���ة الواعظین ،ص« :293وق���ال؟ص؟ :من آذی
مؤمنا فقد آذانی ،ومن آذانی فقد آذی اهلل عز وجل ،ومن آذی اهلل فهو ملعون فی التوراه واإلنجیل
والزبور والفرقان».
 .2آدم���ی اگ���ر این مطلب را درس���ت بفهمد ،دگرگون میش���ود .میدانیم که نفس آدمی چه بس���ا
ُ
به بهانۀ نس���یه ب���ودن عذاب اخروی ،انس���ان را به تس���ویف(عمل را به بهانهه���ای واهی به تأخیر
انداختن ) میکشاند ،ولی باید دانست که غفلت مایۀ روی گرداندن فوری حق تعالی است و این
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پ���روردگارا ،ای کس���ی ک���ه اقبال میکنی ب���ه س���وی رویآورندگانت و بر
آنان تفضل و بخش���ش داری ،توفیقمان ده که همیشه روی به سوی تو
داش���ته باشیم و تو نیز به س���وی ما روی کنی و در پیشگاهت شرط ادب
نک���و نگه داری���م که تو مهربانترین���ی .و درود خدا بر بهتری ��ن آفریدگانش
محمد و آل پا ک او.

؟ع؟ آنگاه که در نماز بود و فرزندش
اعراض الهی نه تنها نس���یه نیست که نقد است .امام سجا د 
در چاه افتاد و زنان ش���یون کردند ،حضرت به نمازش با توجه کامل ادامه داد .س���پس فرمود« :اگر
در محض���ر حق از او روی بگردانم ،او هم از من روی میگرداند .چه کس���ی از خداوند به بندهاش
مهربانتر اس���ت ».آنگاه دس���ت در چاه بردند و فرزندشان را سالم بیرون آوردند .اهل دل به خوبی
میدانند که اعراض الهی به مراتب سختتر از عذاب بدنی و عقوبت جسمانی است.

54

باب ششم
صراط مستقیم
هر چیزی در مقایس���ه با باالتر و ش ��دیدتر از خود ،آس ��ان و بلکه در برابر آن
ناچیز مینماید .مثال کسی که خاری به پایش فرورفته است ،ا گر عقرب او را
بگزد ،درد خار را بهکلی فراموش میکند .خداوند نیز هر امری را با آنچه مافوق
و ش���دیدتر از آن اس���ت ،مقهور کرده اس ��ت؛ چنانک ��ه امیرالمؤمنین؟ع؟ که
شخصیتی عظیم و عزیز است و در همۀ کماالت به باالترین درجات رسیده
اس���ت ،در برابر یاد و نام رس���ول خدا؟ص؟ احس ��اس کوچکی میکند و خود را
بندهای از بندگان ایشان میشمارد« :من بندهای از بندگان محمدم».

[[[

« .1ع���ن أبیعبداهلل؟ع؟ قال :جاء حبر من األحبار إلی أمیرالمؤمنین؟ع؟ فقال :یا أمیرالمؤمنین
مت���ی کان رب���ک؟ فقال له ثکلتک أمک ومت���ی لم یکن؟ حتی یقال :مت���ی کان ،کان ربی قبل
القب���ل ب�ل�ا قبل وبعد البع���د بال بعد ،وال غای���ه وال منتهی لغایت���ه ،انقطعت الغای���ات عنده فهو
ٌ
منته���ی کل غای���ة .فقال :ی���ا أمیرالمؤمنین! أفنب���ی أنت؟ فقال :ویل���ک إنما أنا عب���د من عبید
محمد( ».کافی ،ج ،1ص 89و )90
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ای���ن قان���ون ب���ر هم���ۀ موج���ودات امکان���ی حکمفرما اس ��ت .پ ��س ا گر
میخواهی دنیا و س���ختیهای آن در نظرت آس���ان جل���وه کند ،به آنچه
س���ختتر از آن اس���ت بنگر و بیندی���ش که ا گر بر س���ختیهایی که ا کنون
گریب���ان تو را گرفتهاند ،س���ختی دیگری افزوده ش���ود ،چ���ه حالی خواهی
داش���ت؟ در این صورت س���ختیهای ا کنون در نظرت آس ��ان مینماید،
بلک���ه آن را نعمت���ی اله���ی میبینی و میگوی���ی :خدا را س���پاس که بر من
سختتر نگرفته است ،که ا گر میخواست ،میتوانست.

[[[

و ا گر بخواهی از جلوهگری اعمال نیکت در چش���م خود بکاهی تا دچار
عج���ب و غرور نش���وی ،اعمالت را با اعمال انس���انهایی ک ��ه از تو بهترند
و اعمالش���ان نیکوتر اس���ت مقایس���ه کن؛ خواهی دید به جای افتخار به
اعمالت ،شرمسار میشوی.
حال ا گر از این حالت خودپس���ندی به لطف الهی بیرون آمدی ،بدون
توقف به س���وی حق س���یر خواهی کرد که محبت الهی را نهایتی نیست؛
زیرا هر چه در مقامات اخالص و عمل باالتر بروی و به هر جا برس ��ی ،باز
هم مقاماتی را برتر ،زیباتر و گرانقدرتر میبینی [[[.پس ا گر در سیر الی اهلل
در پی خط پایان میگردی ،بدان که این راه را پایان نیست .و ا گر بدون
هیچ مانعی از صعود در راه خدا بازمانی ،روا نیست .خداوند کریم با لطف
« .1الحمدهلل الذی لم یشدده ّ
علی و لو شاء لفعل( ».صدوق ،االمالی ،ص)340
 .2درک ّ
تجلیات الهی  -که از ارزشمندترین و ارجمندترین موهبتهای الهی است  -سالک
ّ
را در پیمودن مس���یر قرب ،کمک بس���یار میکند .سالک با هر تجلی جدیدی اشتیاق بیشتری
ّ
به ّ
تجلیات برتر و آش���کارتر پیدا میکند .هر تجل���ی  -که تکرار هم نمیپذیرد  -زیبایی و جذبۀ
خاصی دارد که با دیگر ّ
تجلیات متفاوت اس���ت .همین امر موجب میش���ود که دوس���تان خدا
ّ
ل���ذت ّ
تجلیات او مأنوسان���د از گرفتار یهای این عالم که گاه بس���یار تل���خ و گزندهاند،
ک���ه با
ّ
احس���اس گرفتگی و افس���ردگی نمیکنند .لذت ارتباط با حضرت حق ،درد فراق را از یادشان
میبرد و جای آن را به احساس امنیت و امید میدهد.
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و بخش���ش ،پیوسته تو را به قرب خویش فرامیخواند؛ تو میخواهی چه
چی���زی را جایگزی���ن آن لطف بینهایت کنی و ب���دان دل بندی؟ ا گر از او
روی گردانی ،به کدامین سوی روی خواهی کرد؟
باراله���ا ه���ر کس ک���ه غیر ت���و را برگزید ،ناامید ش���د و هر ک���س از تو روی
گرداند ،زیان کرد.

[[[

ا کنون که دانس���تی به حکم عقل ،آدمی باید پیوسته با انجام عبادات و
طاعات در حال سیر الی اهلل باشد ،بدان که این دوام و استمرار آنگاه محقق
میشود که در هنگام دست کشیدن از طاعتی ،به طاعتی دیگر روی کنی.
خداوند سبحانهمان گونه که دوست دارد به واجباتش عمل کنند،
دوس���ت دارد ک���ه به رخصته���ا و مباحات���ش نیز عمل ش���ود؛[[[ بدین رو
برای طالب محبتش چنین دریگشوده است؛ یعنی عبادات مستحبی
را  -که محبتزا اس���ت  -مایۀ جلب محبت قرار داده و آنگاه که همانها
موجب خس���تگی میش���وند– آنچنانکه مقتضای طبع بشری است -
ت���رک آنه���ا را رخصت فرموده اس���ت .و خدا دوس���ت دارد به رخصتهای
او عم���ل ش���ود و چون ای���ن رخصتها نی���ز محبوب خدا اس���ت ،موجب
محبت الهی میگردد .البته این جلب محبت ،مقتضای ذاتی ترک عمل
مس���تحبی نیست؛ بلکه بالعرض است و به س���بب نیت آن است .چنین
بندهای ،چه در حال عمل باشد و چه در حال ترک ،چون در مقام جلب
محبت و رضایت الهی اس���ت ،به مقصود خویش میرس���د ،و این توفیق
بزرگی است که اهل عمل باید به مانند آن رفتار کنند.

[[[

« .1لقد خاب من رضی دونک بدال ،ولقد خسر من بغی عنک متحوال( ».بحاراألنوار ،ج ،95ص)226
ّ .2
«فان اهَّلل سبحانه یحب االخذ برخصته کما یحب االخذ بعزائمه( ».کافی ،ج ،1ص 266و )267
َ
ّ .3
ُ
«ان هذا لهو الفوز العظیم لمثل هذا فلیعمل العاملون( ».سورۀ صافات ،آیۀ )61
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ش���اهد این مطلب ،اختالفی اس���ت که در س���یرۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ با
س���یرۀ امام حسن؟ع؟ مشاهده میش���ود .دربارۀ علی؟ع؟ نوشتهاند که
هر گاه در برابر دو عمل قرار میگرفت که هر دو خوش���ایند خدا بود ،عمل
مشکلتر را برمیگزید؛[[[ در حالی که امام حسن؟ع؟ کار آسانتر را انتخاب
میکرد؛ زیرا خداوندهمان گونه که دوست دارد به واجباتش عمل شود،
دوس���ت دارد آنچه را مباح کرده است ،ترک نشود .سیرۀ امام حسن؟ع؟
از باب میانهروی در عبادت اس���ت که بسی مطلوب است و از باب عمل
به این گفتار خودش���ان اس���ت که فرمودهاند« :دین خدا متین و استوار
اس���ت .پس در آن با نرمی وارد ش���وید و طاعت الهی را برای بندگان خدا
ناپسند مسازید [[[».این روش ،از باب فریب نفس است برای جلب آن به
س���ر کار علی؟ع؟ نیز روشن است؛ ّ
طاعت الهی .اما ّ
سر آن ،جهاد با نفس
اس���ت؛ جهادی که کلید همۀ برکات اس���ت .هر دو امام در مقام ارش ��اد و
هدای���ت خلق چنین میکردهاند ،وگرن���ه فهم مقامات اختصاصی آنها در
دسترس عقول بشری نیست و آنان خود به مقاماتشان آ گاهترند.

[[[

س���زاوار یادآوری که تو از سویی باید پیش از عمل ،اندکی درنگ کنی تا
عمل را خالصانه و آنچنان که شایسته است به جای آری ،و از سوی دیگر
بای���د بدان���ی که هر کاری که به تأخیر افتد ،ش���یطان در آن طمع میکند.
« .1أفضل األعمال أحمزها( ».بحاراألنوار ،ج ،67ص)191
 .2کافی ،ج ،2ص.70
 .3این تعبیر نویسنده که «نافرمانی نفس کلید برکات است» هرگز سخنی مبالغهآمیز نیست؛ زیرا
ّ
یکی از قوانین حتمی و قطعی راه ،این است که پیمودن آن بدون تسلط بر نفس ممکن نیست.
مگر میش���ود با مرکبی که افسارش در دست دیگری اس���ت به مقصد رسید؟! بر این اساس گام
نخست در سلوک ،رام کردن ظاهر و باطن است .این خود ،پیمودن نیمی از راه است .تمایالت،
تخیالت و شهوات سرکش راههای سقوطاند .از این رو ،امام کاظم؟ع؟ عرض میکند« :بار الها،
میدانم که برترین توشۀ سالک ،ارادۀ راسخی است که تو را از میان همه برگزیند».
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[زیرا] در نفس تأخیر آفاتی است؛ از جمله ترک آن عمل .پس هم میترسی
ب���ا تأخیر عمل فوت ش���ود و هم نگرانی که تعجیل ،عملت را فاس ��د کند؛
یعنی شیطان عملت را بیاراید ،در حالی که در حقیقت انگیزهای نفسانی
و شیطانی داشته است و به جای طاعت ،معصیت باشد.
راه رهای���ی از ای���ن گرفتاری ،این اس���ت که بدانی هر تأخیری ناپس ��ند
نیس���ت .تأخیری که ش���یطان در آن طم���ع میکند و غالب���ا موجب فوت
عمل میگردد ،آن اس���ت که از کسالت و سستی نشأت گرفته باشد .مثال
مال���ت را ب���ه دلیل حرص و طم���ع ،انفاق نکنی .این تأخیر ،آفت اس ��ت و
عالمی را به هال کت افکنده و در زشتی آن تردیدی نیست و سالم ماندن
از آن به مجاه���دت با نفس نیاز دارد .اما تأخیر برای نیکوتر کردن عمل،
بس���یار پسندیده و خوش���ایند خدا است و هرگز پش���یمانی در پی ندارد و
موج���ب فوت خی���ر نمیگردد؛ زیرا برای تهذیب و آراس���تن عمل اس ��ت و
عی���ن فرمانبرداری .خدا در ق���رآن میفرماید« :بر نیک���وکاران راهی [برای
مغلوب کردن آنان] نیست».

[[[

ب���ا وج���ود این ،ا گ���ر میخواهی س���نجیدهتر عمل کنی ،هم ��واره تأخیر
را قری���ن ت���وکل بر خدا کن؛ یعن���ی همان زمان که به تأخی���ر میافکنی ،بر
خ���دا نیز توکل کن ت���ا در وقت منظور ،توفیقت دهد .و نی���ز ا گر که انگیزۀ
تأخیر ،کس���الت و کاهلی اس���ت و از همین روی میخواهی عمل را بدون
 .1سورۀ توبه ،آیۀ .91
ش���ناخت زمان مناس���ب برای انجام ی���ک عمل یا ترک آن به بصیرتی عمی���ق و تأییدی خاص از
ناحی���ه خداوند نیازمند اس���ت .بای���د بدانیم که فرصتها چونان ابر از باالی س���ر م���ا میگذرند و
فرصتسوزی بزرگترین خسارت برای عمر انسان است .یکی از همتهای سالک ،باید چیدن
میوههای معنوی در مناسبترین زمان باشد؛ همچون کشاورز یا باغداری که در وقت درو به سراغ
کاشتههای خود میرود و اگر اندکی تأخیر کند ،جز خسران محصولی نخواهد داشت.
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تأخیر انجام دهی ،این شتاب را نیز با توکل بر خدا همراه کن؛ توکل برای
مراعات اخالص و عمل ،آنچنانکه محبوب و خوش���ایند خدا اس ��ت .ا گر
در ش���تاب یا تأخیر ،بر خدا توکل کردی و کوش���یدی که به انگیزۀ حرص
و تمای�ل�ات نفس���انی یا کس���الت ،عمل نکن���ی ،بلکه انگی���زهات صحیح و
الهی باش���د ،در این صورت چه ش���تاب بورزی و چه تأخیر کنی ،در مقام
«احس���ان» و «نیکوکاری» هستی و بر تو حرجی نیست و بدین وسیله تو
چه بشتابی و چه درنگ کنی ،محبت خدا را به دست آوردهای؛ چنانکه
پیش���تر نیز گفتی���م .و ا گر بندهای با فعل یا ترک فعل و ش���تاب و درنگش
برای جلب محبت الهی بکوش���د ،بدون شک پیوسته در سیر الی اهلل به
پیش میرود ،و دور است از کرم الهی که چنین بندهای را که از همه جا
بریده و به سوی او روی آورده است ،براند و وانهد.

[[[

نکتۀ دیگر این است که هرگز مپندار که راه تقرب به سوی اهلل منحصر
اس���ت در چند عمل عبادی ،همچون نماز و روزه و تالوت قرآن و آموزش
و علمآم���وزی و خواندن دعا و زیارت؛ به گون���های که جز اینها بیفایده و
تضییع عمر است .هرگز چنین نیست! [اما متأسفانه] بسیاری از برادران
دینی ما به این پندار گرفتارند.
بهحق قصد ش���ار ع ،تقویت بصیرت مکلفان اس���ت تا آنان با ش ��ناخت
کاف���ی و بصیرت کام���ل ،او را اطاعت کنند .پس هر چه در تقویت بصیرت
 .1ای���ن چن���د جمل���ۀ کوتاه بس���یار عمیق اس���ت .در حقیق���ت نویس���نده بین لزوم عاش���قی که
دس���تمایۀ جذبات ربانی است و التزام به ش���ریعت ،جمع کرده و بر هر دو توأمان تأ کید ورزیده
اس���ت .ای���ن تأ کید کام�ل�ا بهجا اس���ت؛ زیرا ع���دهای گم���ان بردهاند که عش���ق ،ب���دون عمل،
قرب الهی را به ارمغان میآورد .اینان در جلس���ات س���لوکی گرد هم آمده ،به خواندن اش���عار و
مطالب درویشمآبانه میپردازند ،ولی پس از جلس���ات ،در س���احت عمل فردی ،خانوادگی و
اجتماعی ،کارهای ناشایست که موجب سخط الهی است ،انجام میدهند.

60

باب ششم | صراط مستقیم



و فهم برتر آنها نقش داش���ته باش���د ،مطلوب ش���ار ع و داخل در هدف او
اس���ت؛ بلکه ش���ار ع بر آن بیش از ام���ور دیگر تأ کی���د دارد .اصوال هر کس
ب���ه عبادات پیشگفت���ه قناعت کند ،گرفتار جمود میش���ود و فهمش به
مسائلی همچون وقت نماز و قبله منحصر میگردد و شیطانهای جنی
و انسی بهراحتی چنین کسی را از راه دین منحرف میکنند و این خالف
هدف ش���ار ع است .اما کسی که در کنار عبادات و اذکار و علمآموزی ،به
اموری همچون معامله ،فرا گیری آداب و روشهای گفتوگو و حضور در
جامعه و نکتهس���نجی و پرسش و پاس���خ هم میپردازد ،بهواقع مرد خدا
اس���ت؛ بلکه گویا مرد جز او نیس���ت .بهترین گواه بر ای���ن حقیقت ،درک
وجدانی و تجربه است.
تو هر قدر برای فرا گیری حرفه و صنعتی بیش���تر بکوش���ی ،خدا درهای
بیش���تری از دانش بر روی تو میگشاید؛ زیرا خداوند سبحان ،محسوس
را با معقول ،و دین را با دنیا گره زده اس���ت؛ پس ا گر کسی در پی مسائل
اخروی باشد ،بدون مسائل دنیوی به آن نمیرسد؛ زیرا خداوند مسائل
اخروی را اینگونه قرار داده است که جز با رعایت مسائل دنیوی ،کمال
نپذیرد .خداوند دنیایی را که مقدمۀ آخرت است ،از امور اخروی دانسته
است .پس دنیا مشمول نکوهشهای خدا نیست؛ بلکه در روایت است
که «هر کس آخرت را برای خاطر دنیا رها کند ،ملعون اس���ت و هر کس از
دنیایش برای آخرتش دست بشوید ،ملعون است».

[[[

روش���ن اس���ت که دنیایی که ترک آن مذموم و ملعون اس���ت ،دنیایی
اس���ت ک���ه آدم���ی از راه آن به آخرت میرس���د و امور اخ���روی از رهگذر آن
« .1لیس منا من ترک دنیاه آلخرته وال آخرته لدنیاه( ».من ال یحضره الفقیه ،ج ،3ص)156
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س���امان مییاب���د .و ای���ن در حقیق���ت دنیا نیس���ت ،بلکه آخرت اس ��ت و
ترک���ش ،ت���رک آخرت .دنی���ای مذم���وم دنیایی اس���ت که مقدم ��ۀ آخرت
نباش���د ،که در این صورت زائد اس���ت و بیهوده .ام���ا پرداختن به دنیای
محمود که مقدمۀ الزم برای رس���یدن به آخرت اس���ت ،خواس ��ت خدا و
موجب تیزبینی و بصیرت است .و این است معنای آنچه در روایات آمده
اس���ت که «تجارت نیمی از عقل اس���ت [[[».همچنین روایت شده است:
«عبادت ،ده بخش دارد که نه بخش آن در تجارت است و یک بخش در
باقی عبادات و طاعات [[[».مؤید این مطلب ،آن اس���ت که رسول گرامی
اس�ل�ام؟ص؟ پیش از بعثت برای تجارت به ش���ام سفر کرد .پیامبران دیگر
نیز اهل تجارت بودند.

[[[

آدمی فاقد همۀ کماالت است ،با اینکه به همه کماالت نیازمند است.
هر کمالی در جایی نافع اس���ت و همۀ آنها فیالجمله مایۀ تقویت عقل و
فزونی زیرکی و بصیرت است .اقتضای حکمت الهی این است که کماالت
در عالم پرا کنده و در میان مردم پخش باش���د تا هر کس���ی بهره خویش را
ببرد .از همین رو ما مأموریم که سخن حکمت را از هر کس که شنیدیم،
پذیرا باش���یم؛ تا آنجا که ائمه؟مهع؟ فرمودهان���د« :حکمت را بگیرید گرچه
 .1وس���ائل الش���یعه ،ج ،12ص .4در روای���ت ،عبارت «تزی���د العقل» آمده اس���ت .روایتی دیگر ،ترک
تجارت را موجب نقصان عقل شمرده است« :ترک التجارة ینقص العقل( ».کافی ،ج  ،5ص )148
« .2رسول اهلل؟ص؟ یقول :الرزق عشرة أجزاء تسعة أجزاء فی التجارة وواحدة فی غیرها( ».کافی،
ج ،5ص319؛ وسائل الشیعه ،ج ،12ص)4
 .3ادا کردن حق همۀ تکالیف الهی در س���احات گوناگ���ون ،و جامعنگری در دینداری ،موانع
س���عادت را از پیش پای س���الک برمیدارد و به او دو بال برای پرواز میدهد .س���الک اگر گرفتار
امر معاش باش���د ،از سلوک بازمیماند و آشفتهخاطر میشود و جمعیت خاطر را که الزمۀ رشد
اخالقی است ،از دست میدهد .البته مشکالتی که سالک در آنها هیچ نقشی ندارد و قضای
الهی است ،گرچه ّ
تشتت ذهنی ایجاد کند ،هم مایۀ پاداش الهی است و هم افزایندۀ توفیق.
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[[[

پ���س چون خدای حکیم اراده کرده اس���ت که بندهاش از حکمتها و
معرفتها بهرهمند باش���د ،و از طرفی چون معارف در جهان در دسترس
همگان اس���ت ،به بنده فرمان داده است که حکمت را از هر کسی پذیرا
باش���د .همچنین اهل بیت؟مهع؟ به پیروانشان فرمان دادهاند که افراد را
با حق بشناس���ند ،نه حق را با افراد [[[.نی���ز فرمودهاند« :به گفتار بنگر نه
به گوینده [[[».و «دو چیز عجیب و غریب اس���ت :یکی سخن حکمتی که
از دهان نابخرد بیرون آید؛ آن را از او بپذیرید .و دوم س���خن پس ��تی که از
دهان حکیم بیرون میجهد؛ او را ببخشید و بر او خرده نگیرید».

[[[

هم���ۀ کمال ،در این اس���ت که آدم ��ی از گفتارها و کرداره ��ا و تجارتها و
تجربهها استفاده برد؛ تا آنجا که از ائمه؟مهع؟ نقل شده است که «خردورزی
چیزی جز حفظ تجربهها نیست و بهترین تجربههای تو آن است که مایۀ
عبرت و پند گردد [[[».و «بهراس ��تی که تجربه دانش ��ی اس ��ت سودمند».

[[[

پ���س آنچه در ذه���ن گروهی از ب ��رادران ایمانی اس ��ت که باید ب ��ه عبادات
معمول قناعت کرد ،از نیرنگهای شیطان رجیم  -لعنة اهلل علیه  -است
َ
« .1الحکم���ة ضال���ة المؤمن فخ���ذ الحکمة ولو من أه���ل النفاق( ».نهجالبالغ���ه ،حکمت 80؛
بحاراالنوار ،ج ،2ص)99
 .2منیةالمرید ،ص240؛ بحاراالنوار ،ج ،2ص.99
« .3وأم���ا المحق���ون فیعرفون الرجال بالحق ال الح���ق بالرجال( ».أبوجعفر اإلس���کافی ،المعیار
والموازنه ،ص)5
« .4خ���ذ الحکمة ممن أتاک به���ا وانظر إلی ما قال وال تنظر إلی من قال( ».علی بن محمد اللیثی
الواسطی ،عیون الحکم والمواعظ ،ص241؛ بحاراالنوار ،ج ،2ص99؛ غرر الحکم ،ج ،1ص)355
« .5غریبت���ان کلمة حکمة من س���فیه فاقبلوها وکلمة س���فه من حکیم فاغفروه���ا( ».أحمد بن
محمد بن خالد البرقی ،المحاسن ،ج ،1ص230؛ بحاراالنوار ،ج ،2ص)44
 .6بحاراالنوار ،ج ،77ص.208
« .7التجارب علم مستفاد( ».عیون الحکم والمواعظ ،ص)43
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که میخواهد آدمی را به این بهانه از رس���یدن به مقامات عالیه بازدارد.
به تجربه نیز ثابت ش���ده اس���ت و از احوال گذش���تگانی که چنین گمانی
برده و به آن عمل کردهاند نیز به دست میآید که این گونه رفتار کردن،
از س���ر کمفهمی و نابخردی اس���ت و انس���ان را به ترقی نرسانده ،از کسب
مقامات عالیه بازمیدارد .این ،نکتهای بود که دوست داشتیم شما را از
قانون «هر چه را با شدیدتر از خودش بسنجی ،به نظر
آن آ گاه سازیم .از
ِ
آس���ان میآید» حقارت دنیا و امور مربوط به آن در قیاس با آخرت و امور

مربوط به آن به دست میآید.
از ام���ور الزم ب���ر کس���ی ک���ه روی ب���ه س���وی اهلل دارد این اس ��ت که همۀ
موغ���م دنی���ا را از دلش بی���رون کند و به آنچ���ه از دنیا به او میرس ��د دل
ه 
نبن���دد و از آنچه از او فوت میش���ود ،غمگین نگ���ردد .چگونه؟ در حاالت
دنیا تامل کند و فنا و زوال و دگرگونیهای دائمش را در نظر آورد .عاقل را
نشاید که به چیزی که پایدار نیست ،توجه کند؛ بلکه دنیا در حقیقت در
نظر او چیزی نیست .گیریم که این دنیا را  -آنچنان که شیطان مردم را به
اش���تباه انداخته و آن را چیزی پنداشتهاند  -چیزی بدانیم؛ ولی بیشک
با لذتهای اخروی که خداوند برای اولیائش برگزیده است ،هیچ نسبتی
ندارد .پس بر فرض که دنیا حس���نی داشته باشد ،این حسن و جمال در
قیاس با حسن و جمال آخرت ،فانی است و به حساب نمیآید.
پس ا گر نیک بنگری و بیندیش���ی ،درمییابی که آن کس که به دنیا از
آن جهت که دنیا اس���ت ،نه از آن جهت که مقدمۀ آخرت است ،اهتمام
میورزد ،در حقیقت به چیزی توجه کرده است که نیستی محض است
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و باطل مطلق.

[[[

پ���س ای ب���رادر ایمانی! بدان ک���ه روش اهل بیت؟مهع؟ ،این اس ��ت که
دنی���ا را در نظ���ر ت���و کوچک کنن���د و ت���و بدانی دنی���ا از آن جهت ک ��ه دنیا
اس���ت ،هیچ اس���ت .پس ا گ���ر دنیا را چی���زی بدانی و بخواه���ی آن را برای
چیز بهتری(آخرت) ترک کنی ،از روش اهل بیت؟مهع؟ دور افتادهای .پس
اندیش���هات را گ���رد آور و ب���ه درگاه الهی تض���ر ع کن که دنی���ا را آنچنان که
اهل بیت؟مهع؟ میبینند ،ببینی تا از پیروان ایش���ان باشی؛ وگرنه آنان در
مسیری خواهند بود و تو در مسیری دیگر.
و ا گر فکر صحیح و صائب تو بدینجا رس���ید که دنیا چیزی نیس ��ت که
کس���ی در پی آن باش���د و به س���وی آن بش���تابد ،همۀ هم���ت و توجهت را
به س���وی خ���دا و فرمان او بگردان .اما ا گر از تو کاری س���ر زد که منش ��أ آن
طبیعت و غریزه یا فریب شیطان  -لعنة اهلل علیه – بود[ ،ناامید مباش]؛
زیرا از روی قصد و اراده نبوده اس���ت و همچون خطاهای گفتاری اس ��ت
که گاه از انس���ان س���ر میزند و یا همچون س���خنی اس���ت که دیگری تو را
با نیرنگ و فریب بدان واداش���ته اس���ت ،یا همچون سهو و نسیان است.
پس تو میتوانی در زیارت جامعه ،خطاب به امامان معصوم؟مهع؟ بگویی:
 .1یک���ی از راهه���ای بریدن قلب از دنیا ،توجه به ناپایداری آن اس���ت .دنی���ای مذموم ،عالقه به
ش���هوات دنیایی است؛ وگرنه ذات دنیا نه خوب اس���ت و نه بد .اگر خدا دنیا را در چشم آدمی
زینت بخش���د ،بیش���ک چنین دنیایی ممدوح اس���ت و خداوند در قرآن ه���م تحریمکنندگان
زینت چنین دنیایی را نکوهش کرده است .و اگر شیطان دنیا را در چشم آدمی زینت بخشد،
بیشک چنین دنیایی مذموم است و همچون پرهیز از مار خوشخطوخالی که زهری جانکاه
در دهان دارد ،باید از او پرهیز کرد .راه غلبه بر توجه به دنیای مذموم ،آن اس���ت که آدمی نفس
خ���ود را بفریب���د؛ یعنی با وعدۀ پاداش بزرگ و تمامناش���دنی اخروی او را به دس���ت کش���یدن از
دنیای کوچک و لذات زودگذر وادارد .چه نیکو فرموده اس���ت امیرالمؤمنین؟ع؟« :اگر دنیا طال
و آخرت خزف(س���فال) باش���د ،من سفال آخرت را بر طالی دنیا ترجیح میدهم که آن پایدار و
این گذرا است؛ اما بهحقیقت آخرت طالیی پایدار است و دنیا سفالی ناپایدار و بیمقدار».
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«م���ن همواره مطیع ش���ما هس���تم [[[».زیرا تو در حال توج ��ه  -نه در حال
س���هو و غفل���ت  -ج���ز آنان را اطاع���ت نمیکنی ،و دشمنانش ��ان را س ��زاوار
اطاع���ت نمیبین���ی ،مگ���ر اینکه فریب بخ���وری یا خطا کنی یا دچار س ��هو
ش���وی و ناخودآ گاه در خالف آنچه مقصودت بوده اس���ت واقع ش ��وی که
در ای���ن صورت بالفاصله صادقانه توجه میکنی و از خداوند بهجد طلب
بخش���ش میکنی؛ چون قصد تو اس���تمرار بندگی و فرار از گناه اس ��ت [[[.و
مص���داق این حدیث نیس���تی« :آن کس ک���ه بر گناهی اص ��رار ورزد و از آن
استغفار نیز بکند ،همانند کسی است که خدا را تمسخر میکند [[[».پس
تو چون قصد طاعت داری ،از «مسخرهکنندگان پروردگار» نیستی .گویا به
همین نکتۀ بلند اشاره دارد حضرت سید الشهداء؟ع؟ ،آنجا که میگوید:
«خدایا ،تو میدانی که گرچه عمل من همیشه و پیوسته بر سبیل طاعت
نیست ،اما محبت تو و عزم طاعت در وجود من همیشگی است».

[[[

پس همۀ اینها متوقف است بر اینکه حب دنیا از دل آدمی بیرون رود؛
گرچه به این معنا که تصمیم داشته باشی هیچ کاری از کارهای دنیایی
« .1مطی���ع لکم ع���ارف بحقکم مقر بفضلکم محتمل لعلمک���م محتجب بذمتکم( ».صدوق،
عیون أخبار الرضا ،ج ،1ص)307
 .2این نمونهای از واقعنگری نویس���نده در تربیت اخالقی اس���ت .لغزش حاصل از سهو و غفلت
هرگز نباید باعث ناامیدی س���الک گردد؛ زیرا قلب دائما در حال دگرگونی اس���ت و این طبیعت
و سرش���ت قلب اس���ت .مهم آن اس���ت که آدمی اهل توبه باش���د که خدا توبهکنندگان را به مانند
طالبان طهارت باطنی دوست دارد .در پارهای روایات مؤمن به شاخۀ گیاه تشبیه شده است که
گاه به چپ و راس���ت میل میکند ،اما غالبا راس���ت و اس���توار است .این مطلب نزد اهل معرفت
معروف است که در سلوک تکاملی سالک ،انابه و توبه از غفلت و لغزش چه بسا باعث سرعت
سیر سالک گردد؛ گویی سالک به دنبال جبران خسارت ناشی از غفلت خویش است.
 .3بحاراالنوار ،ج ،93ص.281
ً
ً
« .4إله���ی أن���ک تعلم أنی و إن لم تدم الطاعة منی فعال جزما فق���د دامت محبة و عزما؛ الهی تو
میدانی که گاهی در عمل رش���تۀ طاعتم پاره میش���ود ،اما عزم و محبتم به تو دائمی اس���ت و
خلل نمیپذیرد( ».بحاراالنوار ،ج ،98ص)225
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را از آن جه���ت ک���ه دنیای���ی اس���ت ،انجام نده���ی؛ زیرا دنی���ا مقصد هیچ
عاقل���ی نیس���ت؛ وگرنه از جرگۀ عاق�ل�ان بیرونی و از جمل���ۀ دیوانگانی .ا گر
ای���ن مطلب را در وجودت محکم و ملکه س���اختی ،به گونهای که برایت
بدیهی جلوه کرد ،به هدفی که پیش ��تر گفتیم و نیز دیگر مقامات عالیه،
دست خواهی یافت.
آنچه در این باب گفتیم ،غنیمت دان و از بیخبران مباش.

67

باب هفتم
چگونه در راه خدا باشیم؟
س���الک راه خ���دا که روی به س���وی او و درگاه او دارد ،ب���رای آنکه در راه
نمان���د و به مقصود برس���د ،باید ام���وری را مراعات کن���د .راهنمایان این
راه ،یعنی اهل بیت؟مهع؟ ،بش���ر را به ام���وری هدایت کردهاند که پیمودن
راه خ���دا را ب���رای او آس���ان میکنند؛ وگرنه در راه میمان���د و بلکه به عقب
برمیگردد .این امور عبارتند از:
آدم���ی بای���د بداند ک���ه هم���ۀ خی���رات و خوبیه���ا در نزد خدا اس ��ت و
نبایس���ت خیر را از غیر او بجوید .پس ا گر با خلق خدا معاش���رت میکنی،
باید معاش���رتت در حقیقت طلب خش���نودی خدا باشد و آنچه در نزد او
اس���ت؛ یعنی همۀ همتت در معاشرت با دیگران ،احسان و نفع رساندن
ب���ه آنان باش���د .مگر نه این اس���ت که خلق خ���دا «عیال»[[[ او هس ��تند و
« .1عیال» یعنی کسی که معاش او برعهدۀ شخصی دیگر است و نانخور او محسوب میشود.
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آنچنان که در روایات امامان؟مهع؟ آمده است «محبوبترین مردم در نزد
خدا کسی است که نفعی به عیال خدا برساند»؟

[[[

بنابرای���ن ا گ���ر میخواهی محبوبتری���ن خلق خدا در نزد او باش ��ی و از
این راه به عالیترین مقامات برس���ی ،نخس���ت بدان که با نفع رس ��اندن
به مردم ،تو خود بیش���تر از آنان نفع میبری؛ زیرا از راه س���ودمندی برای
مردم به مقام محبوبترین خلق در نزد خدا میرسی .چه سودی بیش
از این؟ از هر چه جز این ،چشم بپوش که نفعی برتر از این نیست.

[[[

ا کنون که اصل معاشرتت با مردم برای رساندن نفع و خیر به آنان است،
ً
اوال باید خود را برای تحمل بدیها و مقابلهبهمثل نکردن آنان ،آماده کنی،
ً
که این نخس���تین درجۀ احسان به مردم اس���ت .ثانیا باید به این نیز قانع
نباش���ی؛ زیرا تو میخواهی به امامانی اقتدا کنی که بدی را با نیکی پاس���خ
میدادند و کسانی را که به ایشان ستم میکردند ،میبخشیدند و با کسانی
که از آنان میبریدند ،صلۀ رحم میکردند و از اهل بخل نمیرنجیدند.
پس باید خود را آماده کنی و شیوهات این باشد که ا گر کسی به تو بدی
کرد ،تو احسان کنی تا به این وسیله شرافت این کار را دریابی و به پیامبر
و آل او اقت���دا کن���ی ،ک���ه امیرالمؤمنی���ن علی؟ع؟ فرم���ود« :محبوبترین
آفریدگان در نزد خدا کسی است که به پیامبرش اقتدا کند».

[[[

« .1ع���ن أب���ی عبد اهلل؟ع؟ قال :قال رس���ول اهلل؟ص؟ :الخلق عیال اهلل فأح���ب الخلق إلی اهلل من
نفع عیال اهلل وأدخل علی أهل بیت سرورا( «.کافی ،ج ،2ص)13
 .2بسیاری از مردم در هنگام نیکی به دیگران ،در دل یا بر زبان ،خود را ولینعمت آنان میپندارند.
اما اگر نیک بنگرند ،احسان آنان به مردم ،بیشتر به نفع خودشان است تا گیرندۀ احسان؛ زیرا از
این رهگذر است که به مقامات عالی میرسند و سزاوار بهشت میشوند .آنچه نیازمند از انسان
کریم میگیرد ،متاع دنیوی است؛ اما آنچه نصیب بخشنده میشود ،مقام اخروی است.
 .3نهج البالغه ،خطبۀ.160

70

باب هفتم | چگونه در راه خدا باشیم؟



آری ت���و با احس���ان به دیگ���ران در برابر ب���دی آنان به ای���ن مقام عالی
دست مییابی.
نکت���ۀ مهم دیگر این اس���ت که ش���ما با هم���ۀ فقر و تنگدس���تی ،ا گر به
ب���دکاران احس���ان کردی���د ،خداون���د س���بحان که کری���م اس���ت و بینیاز،
ً
سزاوارتر است که در برابر بدیهای شما به شما احسان کند و قهرا شما
ب���ا این رفتارت���ان در برابر خداوند دلیل و بهانهای برای احس���ان کردن او
به خود دارید.
خداوند س���بحان ش���ما را به احس���ان به ب���دکاران فرمان نداده اس ��ت
مگ���ر برای ی���ادآوری این حقیقت که ا گ���ر تو با دیگ���ران چنین کردی من
سزاوارترم که با تو این گونه رفتار کنم .فایده این معامله برای تو از نفعی
که تو در برابر بدی دیگران به آنان میرس���انی بیش���تر اس���ت؛ بلکه ا گر به
چش���م بصیرت بنگری ،خواهی دید که بدی دیگران به تو چون مقدمۀ
رسیدن به این مقامات بلند است ،در حقیقت نیکی کردن در حق خود
بوده است و میطلبد که بر آن شکرگزار باشی؛ چه رسد به اینکه بخواهی
بدی را با بدی پاداش دهی یا بر گیرندۀ احسان ،منت گزاری.

[[[

همۀ این س���خنان ،بر این فرض اس���توار اس���ت که تو مظلوم باش ��ی و
دیگران به تو بدی کرده باش���ند؛ اما ا گر تو ظالم و ش���ا کی باشی ،چنانکه
ا کثر مردم چنیناند ،مطلب روش���نتر اس���ت .چون ما تا امروز هیچ کس
 .1این نکته از ثمرات ش���یرین تغییر نگرش س���الک به هس���تی و حرکت زندگی است .بیجهت
نیست که معرفت و بصیرت گام نخست سلوک تکاملی آدمی است .دشمنی دیگران با انسان
در نظر س���الکی که دارای این نگرش است با اینکه باید منشأ تاریکی و ستم گردد ،اسباب قرب
به حق تعالی میش���ود ،و س���الک بر همگان اثبات میکند که در همۀ حاالت و بهخصوص در
هنگام بروز اس���باب خشم و شهوت ،بندۀ موالی خویش است .آری ،خشم و شهوت لغزشگاه
همگان بوده و همیشه از اسباب گرفتاری به آتش دوزخ یا جهنم دوری از خداوند است.
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را ندیدهایم که از دیگران ش���ا کی نباش���د و به دو نفر -چه بد باشند و چه
ف داش���ته باش���ند و یک���ی از آن دو اعتراف
خ���وب  -برنخوردیم که اختال 
کن���د که من به او س���تم و به حق او تج���اوز کردهام! بلک���ه حتی خوبان و
اه���ل تقوا ،همیش���ه در مقام ن���زاع با دیگ���ری ،ادع���ای مظلومیت کرده،
میگوین���د :ما به فالنی نیکیها کردهایم و بدیه���ای او را تاب آوردهایم.
اینان بهعم���د دروغ نمیگویند و جرأت دروغ هم ندارند ،اما فریب نفس
ام���اره را خوردهان���د .نفس اماره ،باطل را حق مینمایاند تا امر بر انس ��ان
مش���تبه ش���ود و باطل ،ح���ق جلوه کند .بدین رو ش���ار ع حکی ��م فرموده
است :گواهی انسان عادل به نفع خودش نافذ نیست و در اینجا نباید بر
عدالتش اعتماد کرد .انس���ان عاقل منصف باید از این رفتار شار ع درس
بگی���رد و نف���س خود را متهم کند و ش���هادتش را درب���ارۀ خویش نپذیرد؛
چنانکه شار ع نپذیرفته است.
پ���س تو با دیگ���ران ف���رق میکنی .میبایس���ت به خ���ود با دی ��دۀ اتهام
بنگری ،اما به دیگران حس���ن ظن داش���ته باش���ی؛ بهویژه ا گر معاشرتت
با آنان برای نفع رس���اندن باش���د ،نه نفع بردن .ا گر به تعاملت با دیگران
این گونه بنگری ،به آرامش میرس���ی؛ زیرا به دیگران طمع نداری ،بلکه
احس���اس بینیازی میکن���ی .و ای���ن بزرگترین بینیازی اس ��ت؛ آن هم
بینیازی جان آدمی.
پس نخس���تین نفع تو به مردم این اس���ت که در پی آزار آنان نباش ��ی و
قبل از همه آزار خودت را از آنان برداری و س���پس خود را برای تحمل آزار
آنان آماده کنی و نیز احسان به آنان را وجهۀ همت خویش کنی .در این
حال ،ا گر در برابر احسانت به خلق ،از آنان احسان ببینی ،بسیار برای تو
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لذتبخش خواهد بود و بر جانت خواهد نشس���ت؛ زیرا نعمتی است که
انتظار آن را نداشتی .و ا گر دیدی که مردم میخواهند که تو احسانشان
را بپذیری ،بپذیر ،گرچه بدان محتاج نباشی؛ زیرا قبول احسان ،احسان
اس���ت و نپذیرفتن احسان ،مایۀ آرزدهخاطری آنان .و فرض بر این است
ک���ه ت���و -همانگونه ک���ه مأموری  -تصمی���م گرفتهای که ب���ه مردم بدی
نکنی .ولی ا گر دیدی که احسان آنان در برابر نیکوکاری تو ،تعارفی بیش
نیس���ت و توق���ع آنان از تو این اس���ت که نپذیری تا به خودش���ان برگردد،
پس احس���ان آنان را بپذیر و س���پس به خودشان بازگردان .ا گر دیدی که
مقصود آنان این است که احسانشان را بپذیری ،ولی با چیزی که ارزش
آن بیش���تر است جبران کنی ،این کار را بکن ،که این خود احسانی دیگر
اس���ت .و به روی آن���ان نیاور که ت���و فهمیدهای که احسانش���ان به طمع
جبران با چیزی بهتر بوده است .این نیز احسانی است به آنان.

[[[

باری؛ ای برادر« ،همانا خداوند همگان را به عدالت و احس ��ان فرمان
میدهد»[[[ و «تو هر گونه رفتار کنی،همانگونه با تو رفتار میکنند».

[[[

بدان که نیکی به مردم ،تنها در بذل مال و بخش���ش نیس ��ت .بسیارند
کس���انی که مال خود را میبخشند اما بخشش آنان احسان نیست ،بلکه
 .1این هم نمونهای دیگر از واقعنگری نویس���نده در س���لوک خاص خویش اس���ت .نرمخویی از
ویژگیهای اساس���ی س���الک اس���ت .گاهی مؤمنان همدیگر را آزرده یا غمگین میکنند؛ غافل
از آنکه شکس���تن دل مؤمن روا نیس���ت و جبران آن الزم اس���ت؛ این جبران نیز مقامی دیگر برای
مؤم���ن رقم میزند .وقتی از جانب ما آزاری به کس���ی نرس���ید و حتی کوش���یدیم ک���ه دیگران در
آس���ایش و امنی���ت زندگی کنند و همواره در اندیش���ۀ سودرس���انی به دیگران بودی���م ،همۀ اینها
وس���یله اس���ت برای ارتقای معنوی و آرامش قلبی ما .اما آنچه کار را دش���وار میکند ،حیلهها و
فشارهای نفس اماره است که دائما دنیا را در نظر ما میآراید و عمل زشت ما را زیبا مینمایاند
و روی کارهای زیبای دیگران پرده میاندازد.
 .2سورۀ نحل ،آیۀ « :9إن اهلل یأمر بالعدل و األحسان».
ُ
ُ
« .3کما تدین تدان( ».کافی ،ج ،2ص)134
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مصداق آزار و آزردن خاطر دیگران است؛ زیرا همراه صدمات و پیامدهایی
است [[[.اینان گرچه قصدشان نیکوکاری است ،چون روش نیکوکاری را از
اهل بیت؟مهع؟ نیاموختهاند ،به چنین پیامدهایی مبتال میگردند.
ا گ���ر میخواهی بر طب���ق روش اهل بیت؟مهع؟ حاجت ب���رادر ایمانیات
روا س���ازی ،بای���د بدان���ی ک���ه ائم���ه؟مهع؟ فرمودهان���د روا ک ��ردن حاج ��ت
مؤم���ن ،آن���گاه به کمال میرس���د ک���ه اوال کار خود را کوچک بش ��ماری تا
ب���ه لطف الهی بزرگ ش���ود ،ثانیا در آن کار ش���تاب ورزی تا گ ��وارا گردد ،و
ثالثا آن را بپوش���انی تا به لطف حق آش���کار ش���ود؛ وگرنه احسان تو کمال
نمیپذی���رد؛ بلک���ه حاجتمند را میآزارد[[[ .متأس���فانه م ��ردم حاجتی را
ک���ه روا میس���ازند ،با اموری دیگر خلل میرس���انند و لذا حاجت مؤمن را
آنچنان که شایس���ته اس���ت ،برنمیآورند .و این ،خسارتی بزرگ است که
هم تلخی انفاق مال را بچش���ی و هم ثمرۀ مطلوب از آن(ادخال سرور در
قلب مؤمن) برآورده نشود.
م���ردم را اینگونه مییابی که هر گاه میخواهند نیازی را برآورده کنند،
نخست وعده میدهند و سپس به تأخیر میاندازند و امروز و فردا میکنند
و در نتیجه صاحب حاجت تلخی انتظار را که از مرگ بدتر است میچشد؛
بلکه تلخی ناامیدی از برآوردن حاجتش را چندین بار میچش ��د ،و پس
از مدت���ی طوالنی نی���ازش برآورده میش���ود .گاه صاح���ب حاجت ،تلخی
 .1این نوع احسانها ،مصداق صدقهای است که در پی آن آزار است و قرآن دربارۀ آن هشدار
داده است :سورۀ بقره ،آیۀ .264
« .2الیس���تقیم قضاء الحوائج إال بثالث :تصغیرها لتعظم ،وس���ترها لتظهر ،و تعجیلها لتهنئ؛
قضای حاجت مؤمن ،کامل نیس���ت مگر آنکه آن را کوچک بشماریم تا خود بزرگی و عظمتش
را آشکار کند ،در آن تعجیل کنیم تا گواراتر گردد ،آن را پنهان کنیم تا خود آشکار شود( ».علی
بن محمد اللیثی الواسطی ،عیون الحکم والمواعظ ،ص)543
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درخواس���ت ،تلخی ش���رم ،تلخی انتظار ،تلخی ناامیدی و تلخی سس ��تی
وعدهدهن���دگان را با هم تحمل میکند؛ تنها به این دلیل که مردم وعده
میدهند اما بر وعدۀ خویش جامۀ عمل نمیپوش���انند .سوگند به خدا،
پس از این همه تلخی و س���ختی ،برآوردن حاج���ت نیازمند لذتی برای او
ندارد .گناه اینگونه رفع نیاز ،بیش از نفع و ثوابش میباشد.
ع���ادت م���ردم ،کوچک ش���مردن حاجت ب���رادر مؤمن نیس ��ت که با
خ���ود بگوین���د «حاجت مؤمن در قیاس با حرمت او که از کعبه بیش ��تر
اس���ت [[[،ناچیز است»؛ بلکه ش���یوۀ مردم منتگزاری است و گاه توقع
دارن���د که ش���خص محتاج به خاطر ای���ن کار ،بندگی خدای را رها کند
و بندۀ آنان گردد!
همچنین عادت مردم پنهان کردن احس���ان خود نیست تا به اخالص
آراسته گردند و از ریا دور ؛ ا گرچه در حدیث قدسی آمده است« :ای بندۀ
من ،بر تو باد پنهان کردن عملت و بر من اس���ت آش���کار کردن آن ».بلکه
مردم احسانش���ان را برای همه آش���کار میکنند و جار میزنند .آری؛ این
اس���ت عادت ناپس���ند مردمان که همه میدانیم و آنچه عیان است ،چه
حاجت به بیان است.

[[[

« .1ع���ن أبی عبد اهلل؟ع؟ قال :المؤمن أعظم حرمة م���ن الکعبه( ».صدوق ،الخصال ،ص27؛
بحاراالنوار ،ج ،67ص)71
ّ
 .2از کارهای مهمی که سالک باید به آن متوجه باشد همین مسئلۀ پرهیز از تکدر خاطر دیگران و
بهخصوص انسانهای بیگناه است .ناراحت ساختن دیگران مایۀ انواع بدبختیها است .البته
هر چه بندهای به خدا نزدیکتر باش���د ،ناراحت ساختن او زشتتر است؛ زیرا خداوند در کمک
به بندگان دلشکسته خود شتاب میکند .مگر نه این است که خدا در دلهای شکسته است؟
در روایت اس���ت که زنی گربهای را حبس کرد و نگذاش���ت که از زمین خدا توش���های برگیرد ،خود
هم به او خوراکی نخوراند وبه خاطر همین ،به دوزخ درآمد .این ثمرۀ گربهآزاری است! ببینید آزار
بندهای که با خدا سر و ّ
سری دارد چه مجازاتی در پی خواهد داشت؟!
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ً
از آنچه گفتیم به خوبی دانس���ته ش���د که احسان به دیگران عمدتا در
بذل مال خالصه نمیشود ،بلکه رعایت اموری است که گفتیم.
احسان به دیگری ،آن است که بر وفق مرادش عمل کنیم و خاطرش
ً
را نیازاریم .مثال کس���ی که میخواهد چیزی را از او پذیرا باش ��ید ،احسان
ب���ه او به این اس���ت ک���ه آن را از او بپذیرید .البته ا گر خواس ��تی ،میتوانی
مانند یا بهتر از آن را به او ببخش���ی تا دس���ت باال را تو داشته باشی .البته
این از باب مثال بود؛ وگرنه بر انسان اهل تأمل در دقایق و نکات تربیتی
اهل بیت؟مهع؟ ،موارد دیگر مخفی نخواهد بود.
نکتۀ دیگر این اس���ت که ا گر معاش���رت تو با دیگران برای نفعرسانی به
آن���ان اس���ت و نفع بردن از م���ردم را در نظر نداری  -ب���ه گونهای که جز به
خدای بخشنده و بینیاز امید نبستهای -پس نباید همۀ اوقات و همت
ت���و صرف مردم ش���ود؛ زیرا تو از ط���رف اهل بیت عصم���ت و طهارت؟مهع؟
مأموری که «از ش���مار دوس���تانت بکاهی ،بلکه با آنان که دوست هستی
از در انکار وارد ش���و [[[».حکمت این فرمان ،آن است که توجه تو از خالق
ب���ه خلق معطوف نش���ود .چه ،فار غ الب���ال بودن از هر چه ت ��و را از خدا و
عبادت غافل میکند ،معنویتی است که از راه معاشرت با مردم به دست
نمیآید .آری؛ در پرهیز فایدهای است که در انگور نیست.

[[[

از همی���ن رو وقت���ی از معصوم؟ع؟ پرس���یدند :چ���را در وادی عقیق
ب���ه خل���وت نشس���تهاید و تنهای���ی را برگزیدهای���د ،فرمود« :ت ��و نیز ا گر
 .1عن أبیعبداهلل؟ع؟ قال له المعروف الکرخی أوصنی یا بن رسول .قال؟ع؟ أقلل معارفک قال
زدنی قال أنکر من عرفت منهم .قال زدنی قال حسبک( ».ابن فهد الحلی ،التحصین ،ص)11
« .2فی الحمیة معنی لیس فی العنب ».ضرب المثل عربی اس���ت؛ یعنی درس���ت اس���ت که
انگور خاصیتهای فراوانی دارد و خوشمزه است؛ اما گاهی پرهیز از آن واجب است و سودی
که در پرهیز از آن وجود دارد ،در خود آن نیست.
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ش���یرینی خلوت را میچش���یدی ،از خودت نیز وحشت میکردی».

[[[

ب���ه هر روی ،مقصود این اس���ت که ش���ما آنجا که به آمدوش ��د با مردم
نیازمندید ،باید به گونهای معاش���رت کنید که شرح دادیم؛ یعنی چنان
به خدمت خلق مش���غول نشوی که از امور عبادی خویش بازمانی؛ بلکه
میبایس���ت اوقاتت را تقس���یم کنی :بخش���ی برای ّ
تضر ع ب���ه درگاه حق و
بخشی برای معاشرت با مردم ،تا رضایت خدا را جلب کنی .آری؛ بهرۀ تو
از بخش اول(عبادت) باید بیش���تر باش���د؛ بلکه میبایست همۀ ّ
هم و غم
تو همان باشد؛ زیرا از انسان همین را خواستهاند و بلکه با اهمیت دادن
به بخش اول ،بخش دوم نیز عبادت محسوب میشود؛ اما ا گر معاشرت
با خلق به توجه به خالق باز نگردد ،مایۀ میل به لذتهای نفسانی است
و در نتیجه وزر و بال خواهد شد و از این راه به دنیا میرسی ،نه آخرت ،و
در همان واقع میشوی که مردم واقعاند؛ یعنی ظلم یا شکایت از دست
دیگ���ران؛همان گونه که مردم پیوس���ته از تو ش���ا کیاند و تو هرگز رضایت
آنان را به دست نمیآوری.

[[[

باری؛ هیچ خیر و آسایش���ی نیس���ت مگ���ر در ذکر خ���دا و روی آوردن به
او .از این راه اس���ت که همۀ امور مهم دنیا و آخرت بر تو آس���ان میگردد؛
ام���ا غفل���ت از خدا و پش���ت کردن به او موجب میش���ود که س ��ختیها و
گرفتاریها و غمهای بسیار به انسان رویآورد.
« .1وقیل له :خلوت بالعقیق و تعجبک الوحده .فقال؟ع؟ :لو ذقت حالوة الوحده الستوحشت
من نفسک( ».تحف العقول ،ص)370
 .2این شرط نباید مورد غفلت گیرد؛ زیرا چه بسا برخی سالکان نوسفر به اموری میپردازند که
ریشه الهی دارد ولی در ضمن کار به امری میپردازند که غفلتزا است .مثال برای اصالح بین
دو مؤمن به محلی میروند و چنان درگیر مس���ئله میش���وند که گویا خود یکی از دو طرف دعوا
هستند و لذا به درشتی سخن میگویند یا غیبت غیر مجاز میکنند و...
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آنچ���ه گفتی���م ،نخس���تین ام���ر از ام���وری بود ک���ه مراعاتش بر س ��الک
راه خدا الزم بود.
گام دوم ای���ن اس���ت ک���ه حقوق م���ردم را برای خ���دا رعایت کن ��ی؛ زیرا
پاسداری از حق مردم برای خدا ،در واقع مراعات حقوق الهی است.
ا گ���ر در پی رعایت حقوق مردم هس���تی ،بدان که حقوق مردم بس ��یار
اس���ت و ت���و باید آنه���ا را بدانی تا از حق���وق الهی دربارۀ آنان آ گاه باش ��ی و
س���پس از خ���دا کم���ک بخواهی ت���ا حقوقش���ان را ادا کنی ،و ا گ ��ر از عهده
برنیامدی ،به این ناتوانی اعتراف کنی که اعتراف و اعتذار ،خود به مثابۀ
ادای حق آنان است.
ح���ق مؤمنی را ک���ه میگوید«علی ولی خدا اس���ت» ،چگون ��ه میتوانی
ادا کنی؟ بلکه چگونه میتوانی حق او را بشناس���ی و یا حتی تصور کنی؟
هرگز! زیرا حق گویندۀ این س���خن ،ادامۀ حق کسی است که این سخن
در حق او است؛ یعنی علی بن ابیطالب؟ع؟ .و حق او دنبالۀ حق رسول
خدا؟ص؟ و حق ایش���ان ادامۀ حق خدا اس���ت .ا کنون تو چگونه میتوانی
ح���ق خدا را ادا کن���ی ،که پیامبر ا کرم؟ص؟ به ابوذر فرمود« :بهراس ��تی که
حق���وق اله���ی بزرگتر از آن اس���ت که بن���دگان از عه���دۀ ادای آن برآیند و
نعمتهایش بیشتر از آن است که به شمار آید .پس بر مردم است که هر
صبح و شام به پیشگاه الهی توبه و انابه کنند».

[[[

رس���ول خ���دا؟ص؟ در حالی که ب���ه علی؟ع؟ اش���اره میک ��رد ،خطاب به
برخی اصحابش���ان فرمودند« :دوس���تدار او را دوس���ت ب���دار ،گرچه قاتل
« .1ی���ا أب���اذر ،إن حق���وق اهلل أعظم م���ن أن یقوم به���ا العباد ،و إن نع���م اهلل  -عز وج���ل  -أ کثر من
أن یحصیها العباد ،ولکن أمس���وا تائبین وأصبحوا تائبین( ».ش���یخ طوسی ،األمالی ،ص527؛
بحاراالنوار ،ج ،77ص.)7
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پدر و فرزندت باش���د و دش���منش را دش���من ب���دار ،گرچه پ���در و فرزندت
باشند [[[».بنگر که ا گر صرف دوست داشتن علی؟ع؟ ،شما را به دوستی
و بخش���ش وامیدارد ،گرچه او قاتل پدر و فرزند ش���ما باشد ،آیا نوبت به
پایینتر از این میرس���د؟ در ضمن ،گذش���ت و بخشش نسبت به چنین
کس���ی کاف���ی نیس���ت ،بلک���ه باید آنچن���ان که مقتضای دوس���تی اس ��ت،
او را دوس���ت بداری���د و ا کرام و احت���رام کنید؛ بلکه ا گر جانت���ان را فدایش
کنید ،نس���بت به حق آن کس که این ش���خص بدو منسوب است ،یعنی
علی؟ع؟ ،اندک است [[[.ش���اعر چه نیک سروده است« :دوست داشتن
دیار محبوب ،قلب مرا بیخود نساخته است؛ بلکه دوست داشتن خود
محبوب اس���ت که دل مرا برده اس���ت ».آری ،ا گر ت���و با محب علی؟ع؟ از
در تس���امح و مدارا درآمدی ،خدا سزاوارتر است که با تو مدارا کند و همۀ
گناهانت را به خاطر محبتت به علی؟ع؟ ببخشاید؛ زیرا بهیقین خدا از تو
علی؟ع؟ را بیشتر دوست دارد.

[[[

« .1عن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین
ب���ن عل���ی بن أبی طالب؟ع؟ ع���ن أبیه ،عن آبائ���ه؟ع؟ قال :قال رس���ول اهلل؟ص؟ لبعض أصحابه
ذات ی���وم :ی���ا عبداهلل ،أحبب فی اهلل وأبغ���ض فی اهلل ،و وال فی اهلل ،وعاد ف���ی اهلل ،فإنه ال تنال
والیه اهلل إال بذلک ،وال یجد رجل طعم االیمان و إن کثرت صالته وصیامه حتی یکون کذلک،
وقد ص���ارت مؤاخاه الناس یومکم هذا أ کثرها فی الدنیا ،علیه���ا یتوادون ،وعلیها یتباغضون،
وذلک ال یغنی عنهم من اهلل ش���یئا .فقال له :وکیف لی أن أعلم أنی قد والیت وعادیت فی اهلل
عز وجل ،فمن ولی اهلل عز وجل حتی أو إلیه ،ومن عدوه حتی أعادیه ؟ فأش���ار له رس���ول اهلل؟ص؟
إل���ی عل���ی؟ع؟ و قال :أتری ه���ذا؟ فقال :بلی .قال :ول���ی هذا ولی اهلل فواله ،وع���دو هذا عدو اهلل
فع���اده ،وال ولی هذا ول���و أنه قاتل أبیک وولدک ،وعاد عدو هذا ولو أن���ه أبوک وولدک( .یا أبا ذر،
إن حق���وق اهلل أعظم من أن یقوم بها العباد ،و إن نعم اهلل(عز وجل) أ کثر من أن یحصیها العباد،
ولکن أمسوا تائبین وأصبحوا تائبین( ».صدوق ،األمالی ،ص) 61
 .2از امام رضا؟ع؟ نقل ش���ده اس���ت که فرزندان ما را هم دوست داشته باشید؛ اگر صالح بودند که
صالحاند و اگر صالح نبودند ،به خاطر ما به آنان محبت کنید(.مستدرک الوسائل ،ج ،12ص)376
 .3حق کس���ی که به والیت علی؟ع؟ شهادت داده است ،بسیار عظیم است؛ زیرا دنبالۀ حق
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هر چه طرف ش���ما در پیروی از علی؟ع؟ مقصرتر باشد و شما به خاطر
ص���رف انتس���ابش به حض���رت او را احت���رام کنید ،احترامت ��ان به حضرت
ً
بیش���تر و بزرگتر خواهد بود .زیرا کس���ی که ذاتا – به خاطر تقوا و اعمال
شایستهاش  -مستحق احترام است ،چه بسا شما او را از همین رو احترام
میکنید و نه برای انتسابش به حضرت؛ ولی احترام شما به کسی که در
پیروی از س���یرۀ علی؟ع؟ مقصر است ،بر شدت احترامتان به آن حضرت
داللت دارد؛ زیرا ا گر این احترام شدید شما نبود ،شاید نمیتوانستید بر
موانع غلبه کنید و به این مقصر محب امیرالمؤمنین؟ع؟ احترام کنید.
باری؛ این ،یکی از حقوق مؤمنین بود .آیا از عهدۀ آن بر میآیی؟ چه رسد
به اینکه او از س���ادات نیز باشد یا زائر حضرت یا مجاور قبرش یا از خادمان
مرق���دش ،یا همنام او یا یک���ی از فرزندانش یا نامش داللت بر انتس ��اب به
آنان کند مانند :عبد علی(نوکر علی) عبد الحسین(نوکر حسین).
هم���ۀ حقوق نزد اهل بیت؟مهع؟ مهم اس���ت و در روز قیامت دربارۀ آنها
از تو سؤال میشود؛ حقهایی همچون حق خویشاوندی و همسایگی و
رفاقت و حق دعا و حق آموزش قرآن یا آموزش علم یا کمالی از کماالت،
ح���ق بزرگت���ر از تو ،حق کس���ی که به نفع تو کوش���یده اس ��ت و حق امام
جماعت و حق خویشاوندان یا همسایگانی که تو را مدد رساندهاند ،حق
کس���ی که از تو چیزی خواس���ته و به تو خوشگمان بوده اس ��ت و حقوقی
رس���ول اهلل؟ص؟ اس���ت و حق رس���ول اهلل؟ص؟ ادامۀ حق خداوند اس���ت .بنابراین بهترین راه برای
ادای حق خدا و حق رسول خدا؟ص؟ ،ادای حقوق پیروان اهل بیت؟مهع؟ است؛ یعنی راه از این
نقطه آغاز میشود و کسی که این مرحله را طی نکرده است ،چگونه به مراحل پسین میرسد؟
پ���س چ���ه نعمتی باالت���ر و عزیزتر از زندگی در می���ان پیروان اهل والیت؟ قدر ای���ن نعمت را باید
دانس���ت و در ادای حقوق مؤمنین کوشید و خدا را شکر گزارد که توفیق خدمت به دوستداران
آل اهلل را نصیب ما کرده است.
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که در رس���الة الحقوق[[[ امام سجاد؟ع؟ آمده است .آری این حقوق همه
دامنگیر ش���ما اس���ت و ش���ما را از آن رهایی نیس���ت .چگونه از عهدۀ آنها
برمیآیی���د ب���ا اینکه معصوم فرموده اس���ت« :س���ه چی���ز در روز قیامت به
خدا شکایت میبرند :مسجدی که غریب باشد و در آن اقامۀ نماز نشود
و قرآن���ی ک���ه در خانه خا ک بخورد و خوانده نش���ود و دانش���مندی که در
محلهاش غریب باشد».

[[[

ش���ما را ب���ه خدا س���وگند بنگرید ک���ه چگونه اس���ت حال کس ��ی که روز
قیامت در پیشگاه حا کمی عادل برای بازخواست آورده شود و شا کیانی
همچ���ون خان���ۀ خدا ،کتاب خدا و ولی خدا داش���ته باش���د؟ به ش ��کایت
کدام یک از این س���ه ش���ا کی ترتی���ب اثر نمیدهند ی���ا حرمت و حقش در
نزد خدا منکری دارد؟ انصاف این است که این حقوق بسیار مهم است
وکسی که این حقوق را فروگذار میکند ،در پیشگاه الهی معذور نیست.
در روای���ت اس���ت ک���ه ش���خصی در براب���ر دیگ���ری عطس���ه میکن ��د و او
«یرحم���ک اهلل» نمیگوی���د و در روز قیام���ت از او حق ازدس���ترفتهاش را
مطالبه میکند و حقش به او داده میشود.

[[[

ای طالب رشد ،ا گر به دیدۀ خرد که عطای خدا به تو است ،بنگری ،هیچ
ن و سید
 .1سالکان راه خدا نمیتوانند این رساله را نادیده بگیرند .چه کسی بهتر از زین العابدی 
ن میتواند حق���وق اهلل و بندگان را بازگوید؟ س���الک حتما باید همه آنچ���ه را که درباره
الس���اجدی 
؟مهع؟ وارد ش���ده اس���ت بداند تا از گمراه���ی و ظلم به دیگران در امان باش���د.
حق���وق از اه���ل بیت 
همچنین دانستن این حقوق ،ما را از آنچه امروز به نام حقوق بشر مشهور است ،بینیاز میکند.
« .2عن أبی عبد اهلل؟ع؟ قال :ثالثة یشکون إلی اهلل عز وجل :مسجد خراب ال یصلی فیه أهله،
وعالم بین جهال ،ومصحف معلق قد وقع علیه الغبار ال یقرأ فیه( ».کافی ،ج ،2ص613؛ عدة
الداعی ،ص)272
« .3وعن أمیرالمؤمنین؟ع؟ قال :قال رس���ول اهلل؟ص؟ :إن أحدکم لیدع تس���میت أخیه إن عطس
فیطالبه یوم القیامه فیقضی له علیه( ».طوسی ،مکارم األخالق ،ص)354
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هم ّ
ّ
وغمی جز اعتراف به کوتاهی دربارۀ حقوق مردم نخواهی داشت و تمام
همتت مصروف این خواهد ش ��د که حقوق دیگران را بازدهی تا بر گردنت
نماند .مردم هر چند هم در تقاضاهایش ��ان از تو زی���ادهروی کنند ،باز هم
حقوقی بر تو دارند و از تو مطالباتی دارند که باید همتت صرف عذرخواهی
از آنان و کوشش در راه احسان بیشتر به آنان باشد؛ به این امید که خدا بر
شما ببخشاید و مردم را از برخی حقوقی که بر تو دارند ،راضی گرداند .ا گر
با این بصیرت بنگری ،پیمودن راه خدا بر تو آسان میشود.
گام س���وم این است که آدمی باید در سایۀ انس با خدا از خلق خدا در
وحش���ت باش���د؛ زیرا بر عاقل اس���ت که پیوس���ته به کاری مشغول باشد،
زب���ان خود را نگه دارد ،مردم زمانه خویش را بشناس���د و از مطمئنترین
دوستانش نیز در هراس باشد .این چنین کسی همان است که علی؟ع؟
در م���وردش چنی���ن دعا ک���رده اس���ت« :خداون���د پایههای زندگ� �یاش را
محکم سازد و در روز قیامت امانش دهد».

[[[

در کتاب کافی از جابر نقل ش���ده اس���ت که گفت :بر امام باقر؟ع؟ وارد
شدم .حضرت فرمود :ای جابر ،به خدا من بسیار محزون و نگرانم .گفتم
فدایت ش���وم ،چه چیزی ش���ما را اندوهگین و نگران کرده است؟ فرمود:
ای جاب���ر ،هر کس حقیقت پا ک دین خدا در دلش وارد ش ��د ،دلش را از
ماسوای خدا بازمیدارد.

[[[

در برخ���ی نامهه���ای امیرالمؤمنین؟ع؟ به بعضی از اصحابش ��ان آمده
 .1کافی ،ج ،1ص .49البته روایت در کافی از امام صادق؟ع؟ نقل شده است.
« .2ع���ن أبیعب���داهلل المؤمن ،عن جاب���ر قال :دخلت علی أبی جعفر؟ع؟ ق���ال :یا جابر واهلل إنی
لمحزون ،و إنی لمش���غول القلب ،قلت :جعلت فداک وما ؟ وم���ا حزن قلبک؟ :یا جابر إنه من
دخل قلبه صافی خالص دین اهلل شغل قلبه عما سواه( ».کافی ،ج ،2ص)107
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اس���ت« :هر کس تقوای الهی پیشه کندّ ،
عزت و قدرت مییابد و سیراب
میشود و خردش اوج میگیرد .بدنش با اهل دنیا است و قلب و عقلش
آخرت را میبیند».

[[[

مؤمن آنگاه که با الطاف الهی انس میگیرد و طعم ش���یرین یاد خدا را
میچش���د ،از دس���ت دادن این حالت را تاب نمیآورد و به جدایی از آن
راضی نیست.
ا گر خدای متعال بر بندۀ مؤمنش منت نهاده ،او راتأیید کند ،پیوسته
قل���ب او را در ای���ن حالت نگه میدارد و بدان مش���غول م���یدارد؛ در عین
ح���ال ب���ه او قدرت میدهد که ب���ه پایینتر از این ح���ال و درجه نیز توجه
ضمنی و بالعرض داش���ته باش���د؛ ول���ی اصل توجه و اش���تغالش به همان
ً
حال باش���د و دائما از این توجه ضمنی در وحش���ت به سربرد و به دنبال
فراغتی باشد برای توجه به مطلوب واقعیاش.

[[[

البته این وحش���ت در قلب مؤمن اس���ت و در ظاهر او آشکار نمیشود؛
چنانکه امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در وصف مؤمن فرموده اس���ت« :حزن او
در دل او است و شادمانیاش در چهرۀ او».

[[[

« .1قال أبوعبداهلل؟ع؟ :کتب أمیرالمؤمنین؟ع؟ إلی بعض أصحابه یعظه :أوصیک ونفسی بتقوی
من التحل معصیته والیرجی غیره ،وال الغنی إال به ،فإن من اتقی اهلل جل وعز وقوی وشبع وروی،
ورف���ع عقله عن أهل الدنیا ،فبدنه مع أهل الدنیا وقلبه وعقله معاین اآلخره ،فأطفأ بضوء قلبه ما
أبصرت عیناه من حب الدنیا فقذر حرامها وجانب شبهاتها( ».کافی ،ج ،2ص.)136
 .2همان گونه که نویسنده فرمود ،کتمان این حاالت متعالی از مردم بایسته است؛ زیرا چه بسا
س���الک در اظهار این حاالت قصدی جز حق ن���دارد ولی لحظهای غفلت  -که الزمۀ طبیعت
انس���ان غیر معصوم اس���ت  -مایۀ ابتال به ُعجب میگردد و یا س���الک را در معرض س���وءظن یا
تهم���ت ریا ق���رار میدهد که ب���ا آموزههای دینی(مانند ل���زوم پرهیز از ق���رار دادن خود در معرض
تهمت) منافات دارد.
« .3قال أمیرالمؤمنین؟ع؟ یومأ قد وصف المؤمن فقال :حزنه فی قلبه وبشره فی وجهه ،وأوسع
الناس صدرا ،وأرفعهم قدرا ،یکره الرفعة ،وال یحب السمعة( ».بحاراألنوار ،ج ،67ص.)305
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چ���ه بس���ا که مؤمن در وق���ت مقتضی ،درون���ش را نیز آش ��کار میکند؛
هم���ان گون���ه که در روای���ت ام���ام باقر؟ع؟ با جابر گذش���ت .این اس ��ت
معنای آنچه در روایات آمده بود که «مؤمن از مطمئنترین دوستانش
نیز در وحشت است».
ً
ای���ن حال���ت ک���ه عمدت���ا ب���ه خ���دا مش���غول باش���ی و از غی ��ر خدا(حتی
مطمئنترین دوس���تانت) بهراس���ی ،تا در وجودت بهکم���ال تحقق نیابد،
معاشرتت با مردم وس���یله تقربت به خدا نمیشود؛ زیرا آنچه در وجود تو
تحقق و غلبه دارد ،میل نفس تو به انس با دیگران است و در این صورت
بندۀ نفس���ت میگردی و خش���نودی یا خش���مت برای آن خواهد بود و از
ش���رافت بندگی خدا که برای آن آفریده ش���دهای ،بیرون میروی .خدای
متعال میفرماید« :من جن و انس را جز برای پرستش خودم نیافریدم»

[[[

 .1سورۀ ذاریات ،آیۀ .56
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باب هشتم
کمال ایمان در خصلتهای اخالقی
ایمان مؤمن کامل نمیگردد مگر با سه خصلت؛ خصلتهایی که او را
شبیه پروردگار و پیامبر و امامش میکنند.
ب���دان ک���ه از ت���و خواس���تهاند که ب���ه س���نتی از پ���روردگارت و س ��نتی از
پیامبرت و سنتی از امامت اقتدا کنی .در کتاب کافی نیز از امام رضا؟ع؟
روایت ش���ده است« :مؤمن ،اهل ایمان نخواهد بود مگر پس از آراستگی
به س���ه خصلت :سنتی از پروردگارش و سنتی از پیامبرش و سنتی از ّ
ولی
و امام���ش .س���نت الهی که بای���د به آن اقت���دا کند ،رازداری اس ��ت .قرآن
میفرمای���د“ :خ���دا ،دانای نهان اس���ت و کس���ی را بر غی���ب آ گاه نمیکند
جز پیامبری را که از او خش���نود باش���د [[[”.و س���نت نبوی ک���ه باید به آن
اقتدا کند این اس���ت که با مردم مدارا کند .خداوند خطاب به پیامبرش
 .1سورۀ جن ،آیات  26و .27
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میفرماید“ :از ایشان بگذر و به کار پسندیده فرمانشان ده [[[».اما سنتی
که باید از امامش بیاموزد ،صبر در گرفتاریها و سختیها است».

[[[

کس���ی را ک���ه از او خواس���تهاند ب���ه وصفی از اوص���اف پ���روردگارش اقتدا
کن���د ،بهحت���م او را آمادۀ مقامی ب���زرگ و کاری خطیر کردهان ��د؛ زیرا خدا
میخواه���د او را در خانهای که برای برگزیدگان و دوس���تانش آماده کرده
اس���ت ،یعنی بهشت ،جای دهد .ضرورت تناسب میان خانه(بهشت) و
س���ا کن آن ،اقتضا میکند که به صفاتی که ش���ما را به س���ا کنان آن خانه
ش���بیه میسازد ،آراس���ته گردید .خانه(بهش���ت) پا ک و پا کیزه است و در
نهای���ت صفا و نورانیت ،و اه���ل خانه نیز عبارتند از :پیامبران ،رس ��والن،
شهداء(گواهان در پیشگاه الهی و راستگویان حقیقی) .بدین رو حکمت
اله���ی آن اس���ت که ت���و در درون چنین خانه و در میان چنان س ��ا کنانی،
غری���ب و بیگان���ه نباش���ی ،چون���ان وصلهای ناهمگ���ون .پ ��س ا کنون که
دانس���تی خدای مهربان ،برای تو جز بهش���ت پا ک را نپس���ندیده اس ��ت،
بدان که پا کترین و واالترین صفاتی که تو را الیق آن جایگاه میسازد و
به آنجا روانهات میکند ،اقتدا به صفاتی اس���ت که منسوب به او است و
او خود را به آن صفات ستوده است.

[[[

آری ،کسی که دارای صفات خدایی شد ،میسزد که در خانۀ او ،یعنی
 .1سورۀ اعراف ،آیۀ .199
 .2کافی ،ج ،2ص.189
 .3این جمالت اگر درس���ت فهمیده ش���ود ،عب���ادات مؤمن را از کارهای���ی پرزحمت به اموری
لذتآفرین و متناس���ب با فطرت او تغییر میدهند .مؤمن چون طبیعتا خواستار بهشت است
با هر چه با آن تناس���ب دارد مأنوس اس���ت ،اگرچه بهظاهر تکلیفی پرمش���قت باش���د .بیشک
ّ
عبادت���ی که از س���ر ّ
تعبد و تکلف ص���ورت پذیرد جز اج���ر و ثواب بهرهای ندارد ب���ا اینکه غرض
اصل���ی از عبادات ،رس���یدن آدمی به مقام انس با پروردگار اس���ت .این ان���س ،خود میتواند هر
گونه سختی تکلیف را در راه تحصیل خشنودی محبوب ،از دل و جان آدمی بشوید.
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هلل هس ��تند،
بهش���ت ،جای گی���رد ،و چون همس���ایگانش در آنجا اولیاء ا 
باید به صفات آنان نیز آراس���ته گردد .اینجا اس���ت که خداوند س ��بحان،
ج���ان پا ک و متصف به صفات الهی را ن���دا میکند و میگوید« :ای نفس
مطمئنه ،و ای جان خشنود و خوشایند ،به سوی پروردگارت بازگرد و در
میان بندگان من درآی و در بهشت من داخل شو».

[[[

البت���ه صفاتی که مؤمن را س���زاوار همنش���ینی با اولیای خ���دا میکند،
بس���یار است .امام؟ع؟ در روایت پیشین ،س���ه نمونه را که مهمتر است،
برگزیده و بازگفته است.

صفت اول :کتمان ِسر
خصلت نخست ،این است که مؤمن باید رازدار باشد؛ به این شرح:
بیش���تر مردمان از کماالت بهرهای اندک دارند .از سوی دیگر ،کماالت
نیک���و و ش���ریف را نی���ز هم���گان دوس���ت دارند ،ولی ه���وای نف ��س و ارادۀ
ضعیف ،مانع آراس���تگی به آنها اس���ت .بدین رو ،ا گر ببینند کس ��ی در راه
رس���یدن به آن کماالت اس���ت ،از بیم آنکه مبادا بر آن���ان برتری یابد و به
مقامی بلند برس���د ،میکوشند تا با گفتار و رفتار و با نیرنگهای بسیار او
را از رسیدن به مقصودش بازدارند .متأسفانه شمار حسودان کم نیست
و کس���ی نمیتوان���د در برابر همۀ آن���ان مقاومت کند .از این رو اس ��ت که
خ���دا ،مؤمن را به کتمان ّ
س���ر فرمان داده اس���ت« .پوش���اندن راز» یعنی

افش���ا نک���ردن آنچه مؤم���ن در پی آن اس���ت .بدین ترتیب ،مؤمن از ش � ّ�ر
بدسیرتان در امان است و در راه کمال درنمیماند.
 .1سورۀ فجر ،آیات .30 -27
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گفتنی اس���ت که اهل بیت؟مهع؟ که طبیبانی ماه ��ر و حکیمانی مهربان
بودن���د ،میدانس���تند ک���ه نفس ام���ارۀ مؤم���ن نیز از دش���منان او اس ��ت؛
دشمنانی که راهزنان راه کمالاند [[[.پس مؤمن را بهشدت به کتمان ّ
سر
تش���ویق کرده و گفتهاند :کتمان سر از صفاتی است که خداوند خویش را
بر آن س���توده و از صفاتی اس���ت که ایمان بدان وابسته است .هدف آنان
از تش���ویق به حفظ راز ،این اس���ت که نفس مؤمن میل به اظهار و افش ��ا
نداش���ته باش���د تا در تنگنا قرار گیرد .نفس آدمی چ���ون به اظهار کماالت
تمای���ل دارد ،بهانهه���ا و توجیهات���ی را برای افش���ای راز پی���دا میکند .گاه
میگوید :اظهار کماالت ،به نفع دیگران است و گاه خشنودسازی دیگری
را بهانه میکند و گاه به بهانۀ کمک گرفتن از رأی و نظر یا دعای دیگران،
کماالت خویش را ظاهر میکند و گاه انتقال خبر را از شنونده به شخصی
دیگر که از آن نفع میبرد ،بهانه میسازد و لب به سخن میگشاید و...

[[[

راه دفع این افکار بهظاهر زیبا اما ش���یطانی ،آن است که انسان بداند
به راس���تی ا گر افش���ای اس���رار همه جا نیکو بود ،خداوند س � ّ�ر خویش را از
مردم پنهان نمیکرد و به آ گاهسازی خزانهداران اسرار قناعت نمیورزید؛
زیرا خداوند حکیم اس���ت و حکیم کار نیکوت���ر را هرگز ترک نمیکند .پس
« .1أعدی عدوک نفس���ک التی بین جنبیک؛ دش���منترین دشمن تو نفس تو است که در درون
تو آشیانه دارد( ».عدة الداعی ،ص)295
 .2اش���اره زیبایی به انواع کیدهای ش���یطانی اس���ت .ش���یطان اگر نتواند بنده را از راه اموری که
بطالنش روشن است ،بفریبد ،از راه آرایشگری وارد میشود ،یعنی باطلی را حق جلوه میدهد
و مقب���ول عباد ح���ق میگرداند .از این رو ،آ گاهی از آرایههای ش���یطانی از لوازم س���لوک الی اهلل
اس���ت .این شیوۀ تزیین شیطان که در هر مرحله سلوک امکان تحقق دارد ،به منظور بازداشتن
س���الک از امور مهمتر و پرداختن به امور مهم صورت میپذیرد .راه حل آن اس���ت که سالک در
هر قدم و پیش از هر فعل و ترکی همه محتمالت را بررسی کند تا بتواند وظیفه خود را که انجام
مهمترین اس���ت ،بشناسد .فقط در این صورت است که سالک نوعی اطمینان به کشف مراد
واقعی مولی و انجام تکلیف واقعیاش پیدا میکند.
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بهیقین افش���ای اس���رار از جانب خداوند ،مایۀ فساد مردم و ّ
ضد حکمت
اله���ی اس���ت .پس تو نی���ز در رعایت حکم���ت و پرهیز از فس���اد ،به خدای
خویش اقتدا کن؛ زیرا نفس امارهات از دعوت تو به افش���ای س ��ر و اظهار
کم���االت ،هدف���ی ج���ز فس���اد ن���دارد؛ گرچ���ه آن را بیاراید .م���وال و امام ما
حضرت علی بن الحس���ین؟ع؟ ب���ه زهری فرمود« :بپرهی���ز از اینکه دهان
به سخنی بگش���ایی که دلها شتابان انکارش میکنند؛ ا گرچه بتوانی از
عهدۀ توجیه آن برآیی؛ زیرا این گونه نیس���ت ک���ه بتوانی هر منکری را به
قبول سخن خویش وادار کنی».

[[[

این اشعار مشهور نیز منسوب به اهل بیت؟مهع؟ است:
«م���ن گوهره���ای دانش���م را همواره پنهان م���یدارم تا مب���ادا نادان که
از دی���دن و فهمی���دن آن ناتوان اس���ت ،گمراه گردد .در ای���ن کار پیش از
م���ن علی؟ع؟ به حس���ن؟ع؟ و حس���ین؟ع؟ س���فارش کرده اس ��ت .چه،
گوهرهایی از دانش هس���ت که ا گر من بدانها لب بگش���ایم و افشا کنم،
مرا به بتپرستی متهم میکنند و مسلمانان خونم را مباح میشمارند و
این کار زشتشان را نیکو به شمار میآورند».
روایات رسیده از اهل بیت؟مهع؟ در ستایش رازداری و نکوهش افشای
راز بسیار است و حاصل آن ،این است که مؤمن باید بکوشد که نگهداری
راز و عدم تمایل به افش���ای اسرار ملکۀ او گردد .سپس ا گر در جایی الزم
ب���ود ک���ه رازش را به ق���در ضرورت اظهار کن���د ،آن نیز به قص���د امتثال امر
« .1قال الزهری یا بن رسول اهلل إنی أحسن إلیهم بما یبدر من کالمی .قال علی بن الحسین؟ع؟:
هیه���ات هیهات إیاک أن تعجب من نفس���ک بذلک و إیاک أن تتکلم بما یس���بق إلی القلوب
إنکاره و إن کان عندک اعتذاره ،فلیس کل من تس���معه ش���را یمکنک أن توس���عه عذرا( ».شیخ
طبرسی ،االحتجاج ،ج ،2ص52؛ بحاراالنوار ،ج ،74ص.)156
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اه���ل بیت؟مهع؟ باش���د که فرمودهان���د« :حکمت را به نااه�ل�ان ندهید که
ظلم به حکمت است و از اهل آن دریغ مدارید که ظلم به آنان است».

[[[

صفت رازداری بر دو پایه اس���توار اس���ت :نخس���ت اینکه «مؤمن دارای
راز اس���ت» و دوم اینک���ه «مؤمن از ملکۀ نگهداری راز برخوردار اس ��ت؛ به
گون���های که ناخودآ گاه دس���ت به افش���ای ّ
س���ر نمیزند ».آنچ ��ه تا کنون
گفتی���م ،درب���ارۀ حقیق���ت دوم ب���ود؛ ام���ا درب���اره حقیق���ت نخس ��ت ،این
ّ
روای���ت در کافی آمده اس���ت :امام صادق؟ع؟ روزی ب���ه مفضل بن صالح
فرمودن���د« :ای ّ
مفض���ل ،خ���دای را بندگانی اس���ت که با خ ��دای خویش
ای���ن گون���ه معامل���ه کردهان���د :راز مطهر الهی را پ���اس داش ��تند و خدا نیز
احسان بیدریغش را نصیبشان کرد :در روز قیامت نامۀ عمل آنان خالی
به دستش���ان میرس���د ،اما بیدرنگ پس از ایس���تادن در پیشگاه الهی،
خداوند آن را از اسراری که به او سپردهاند ،پر میکند ».مفضل میگوید:
پرس���یدم ای م���والی من ،چ���را چنین اس���ت ؟ امام؟ع؟ فرم ��ود« :چون
خداون���د مقام آنان را برتر از آن میدانس���ت که فرش���تگان حافظ و کاتب
اعمال را بر آنچه میان خودش و آنان است مطلع گرداند».
دانش���مند بزرگ ما ،احمد ب���ن فهد در کتاب ّ
ع���دة الداعی پس از نقل
[[[

این حدیث ش���ریف میفرماید« :از این مقام���ات ارجمند که گرانقدرتر از
بهش���ت است ،غافل مباش [[[».من میگویم شاعر در شعر زیر ا گر همین
« .1عن أبیعبداهلل؟ع؟ قال :قام عیس���ی بن مریم خطیبا فی بنی إسرائیل فقال :یا بنی إسرائیل
ال تحدثوا الجهال بالحکمه فتظلموها ،وال تمنعوها أهلها فتظلوهم( ».کافی ،ج ،1ص)42
 .2عدة الداعی ،ص.194
ّ
 .3بر هر مؤمنی اس���ت که با خدای خویش س���ر و س���ری داشته باشد؛ اما بیشتر مردم به فکر دنیای
بهترند و از کوش���ش برای س���اختن س���عادت ابدی ،غافل .هر مؤمنی که به زندگی اخروی اعتقاد
دارد ،باید برای ارتباط بیشتر با پروردگار ،همتی بلند و عزمی جزم داشته باشد و همۀ کارهایش را بر
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معنی را اراده کرده باشد ،بس نیکو سروده است:
ـ عارفان را قلبی اس���ت که با چش���م آن میبینند آنچ���ه را که بینندگان
نمیبینن���د و زبانی اس���ت که با آن با خ���دا راز میگوین���د و نجوا میکنند؛
رازهایی که از فرش���تگان کاتب نیز پوش���یده اس���ت .و دلهایی دارند که
بدون بال و پر تا ملکوت پروردگار جهانیان پرواز میکنند».

صفت دوم :مدارا با مردم
م���دارا با مردم از صفاتی اس���ت ک���ه باید از پیامب���ر؟ص؟ آموخت و در آن
بدو اقتدا کرد .پیش���تر از علی؟ع؟ نقل کردیم ک���ه فرمود« :محبوبترین
خالیق در نزد خدا کسی است که به پیامبرش تأسی و اقتدا کند».

[[[

حکم���ت مدارا نیز مانند حکمت «پوش���اندن راز» اس���ت؛ بلکه رازداری
– چنانک���ه گفتی���م  -نوعی مدارا با مردم اس���ت .در کتاب کافی از امام
ص���ادق؟ع؟ نقل میکن���د که آن حض���رت از قول پیامب���ر؟ص؟ فرمودهاند:
«خداون���د م���را به م���دارا با م���ردم فرمان داده اس���ت،همان گون ��ه که به
انجام واجبات امر کرده اس���ت [[[».حضرت صادق؟ع؟ در روایتی دیگر از
پیامبر؟ص؟ نقل میکنند که فرمود« :مدارا با مردم نیمی از ایمان و آسان
گرفتن بر آنان نیمی از زندگی آس���ان است ».سپس امام؟ع؟ میفرمایند:
«با نیکان در پنهان و با بدان آشکارا معاشرت کنید و با بدان درگیر نشوید
این اساس بنیان نهد .این ارتباط ویژه در انسان قابلیتهایی پدید میآورد که از هیچ راه دیگری
دس���تیافتنی نیست .نقطۀ اوج این قابلیت ،حاالت ّ
؟ص؟ با خداوند است که
سری رس���ول خدا 
مقرب و هیچ پیامبر مرسلی ّ
فرمود :مرا با خدا حاالتی است که هیچ فرشته ّ
تحمل آن را ندارد.
« .1أن أحب الخلق الی اهلل من ّ
تأسی بنبیه( ».نهجالبالغه ،خطبۀ )160
« .2ع���ن أبیعب���داهلل؟ع؟ ق���ال :قال رس���ول اهلل؟ص؟ أمرنی ربی بم���داراة الناس کم���ا أمرنی بأداء
الفرائض( ».کافی ،ج ،2ص)117
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که به ش���ما س���تم میکنند؛ بهزودی زمانی میرسد که از دینداران هیچ
کس جز آن که گمان برند ابله و کمخرد و ساده است ،نجات نمییابد و
باید خود را بر این مصیبت که ابله و نابخرد بخوانندش صبور بسازد».

[[[

همچنین ایش���ان از جد بزرگوارش ��ان رس ��ول خدا؟ص؟ روایت میکنند که
فرمود« :س���ه چیز در هر کس نباش���د هی���چ عملی از اعمالش به س ��رانجام
نمیرسد و کمال نمییابد :تقوایی که او را از گناهان بازدارد ،اخالقی که با
آن با مردم مدارا کند و بردباریای که نادانی نادانان را بدان پاسخ دهد».

[[[

در روایتی دیگر از امام صادق؟ع؟ میخوانیم«:هر کس دست خویش
را از آزار م���ردم ب���ازدارد ،گرچ���ه یک دس���ت را بازداش���ته اس ��ت ،دس ��تان
بسیاری از دیگران را از آزار خود بازداشته است».

[[[

ای برادرم ،این سخن که از مدعیان صالح و تقوا صادر میشود که «با کی از
مردم نیست؛ من به آنها محتاج نیستم و مردم کیستند که مرا به آنان نیازی
باشد» و مانند این سخن که در مقام عدم لزوم مدارا با مردم میگویند ،همه
بر اثر پیروی از هوای نفس و ناآ گاهی از روش اهل بیت؟مهع؟ است.

[[[

بسیاری از نادانان ،دو مقام «مدارا و سازگاری با مردم» را با «چاپلوسی
و سازشکاری» اشتباه کرده و پنداشتهاند مدارا با مردم همان چاپلوسی
 .1همان.
 .2همان ،ص.95
 .3همان ،ص.96
 .4ای���ن هم یکی دیگر از ش���واهد واقعنگری نویس���نده در اخالق و ّ
تمس���ک به س���یرۀ اهل بیت
عصمت و طهارت؟مهع؟ است .از لغزشهای متعارف در سلوک ،کوچک دیدن دیگران است.
سالکبه خاطر حاالت خوش روحی ،دیگران را که فاقد این حاالتاند حقیر میشمارد و چه
بس���ا از تکلیف ش���رعیاش که تعامل نیکو با خلق اس���ت ،غفلت میورزد .با اینکه سالک اگر
بداند خلق خدا عیال اهلل هس���تند و احس���ان به آنها جلوهای از اطاعت الهی است ،هیچ کس
را  -گرچه گنهکار باشد  -کوچک نمیشمرد.
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و تملق اس���ت ،با اینکه فرقش���ان روش���ن است .چاپلوس���ی ،تحسین کار
زشت یا ترک نهی از منکر به خاطر میل و طمع در منافع دنیوی است ،یا
جلب دلهای مردم بدون انگیزۀ دفع مفاسد.
یکی از شواهد بر پسندیدگی مدارا با مردم و ثمرات نیکوی آن ،داستان
مش���هور آن مرد ش���امی اس���ت که نزد یزی���د  -لعنه اهلل  -در ش ��ام با امام
زین العابدین؟ع؟ س���خنانی چنین درش���ت و ناشایس���ت گفت« :خدای
را س���پاس که ش���ما را کش���ت و دروغتان را آش���کار کرد و مردم را از دست
ش���ما نجات داد ».وقتی از س���خن بازایس���تاد ،امام به او فرم���ود :آیا قرآن
میخوانی؟ گف���ت :آری .فرمود :آیا این آیه را خواندهای« :بگو ای پیامبر
من هیچگونه مزدی از شما جز دوستی خویشاوندانم را نمیخواهم»؟

[[[

گفت :آری خواندهام .فرمود :آیا این آیه را هم خواندهای« :خداوند اراده
کرده اس���ت که پلیدی و آلودگی را از ش���ما خاندان پیامبر بزداید و شما را
ً
کامال پا ک گرداند»؟[[[ گفت :آری .فرمود :آیا این گفتار الهی را خواندهای:
«و حق خویش���اوند را به او بده»؟ گفت :آری .آنگاه امام؟ع؟ فرمودند :ما
خویش���اوندان پیامبریم .ما اهل بیت پیامبر تو هس���تیم .راوی میگوید:
آن م���رد ،همان دم دس���تانش را به س���وی آس���مان بلند کرد و ب ��ا گریه از
کشندگان امام حسین؟ع؟ بیزاری جست و توبه کرد.

[[[

بنگر که چگونه مدارای حضرت ،او را به سمت خیر کشاند .مدارا یعنی
ان���کار و س���تیز نکردن ،برای جلوگیری از فس���اد و تباهی ی���ا پرهیز از دامن
زدن به آن .این کجا و چاپلوسی و مداهنه کجا؟
 .1سورۀ شوری ،آیۀ .23
 .2سورۀ احزاب ،آیۀ .33
 .3بحاراالنوار ،ج ،45ص.1
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مدارا ،گاهی برای دفع ش���ر کس���ی اس���ت که با او مدارا میکنی و گاهی
برای کش���اندن او به س���وی خیر و سعادت اس���ت ،و به هر حال در جایی
اس���ت که انکار ،فس���اد میانگیزد؛ ی���ا از بیم و از روی تقیه اس ��ت؛ یا از آن
رو اس���ت ک���ه انکار،تأثیر ن���دارد .در این مواقع ،مرافق���ت و نرمی و تحمل
نامهربان���ی و بدی را با نیکی پاس���خ دادن ،مصداق مدارا با مردم اس ��ت.
خداون���د درب���اره همین م���دارا فرموده اس���ت«:بدی را دفع ک ��ن با آنچه
بهتر اس���ت .آنگاه کس���ی که میان تو و او دشمنی است ،دوستی یکدل
میگردد و این خصلت را جز کس���انی که شکیبا بودهاند نمییابند و آن را
جز صاحب بهرهای بزرگ نخواهد یافت».

[[[

ناظ���ر ب���ه همی���ن م���دارا اس���ت این س���خن اله���ی در داس ��تان حضرت
موسی؟ع؟« :شما(موسی و هارون) با او(فرعون) به نرمی سخن بگویید!
ش���اید پند پذیرد یا بترس���د [[[».و باز از همین گونه اس���ت آنچه در کتاب
کافی از امام صادق؟ع؟ روایت شده است« :روزی پیامبر در منزل عایشه
ب���ود .مردی اج���ازۀ ورود خواس���ت .پیامبر فرمود :او مردی زش� �تخو در
قبیلۀ خود اس���ت .عایش���ه برخاست و به اندرون رفت و پیامبر به آن مرد
اجازۀ ورود داد .وقتی وارد ش���د ،پیامب���ر؟ص؟ تمامرخ و با خوشرویی به
سوی او رفت و با او به گفتوگو نشست .پس از رفتن او عایشه گفت :ای
رس���ول خدا ،چرا با کس���ی که او را نخست ،زش���تخو خواندی ،اینگونه
رفت���ار ک���ردی؟ پیامب���ر؟ص؟ فرمود :بدترین بندگان خدا کس ��ی اس ��ت که
مردم از بیم بدزبانیاش ،همنشینی را با او ناپسند بشمرند».

[[[

 .1سورۀ فصلت ،آیات .35-34
 .2سورۀ طه ،آیۀ .44
 .3کافی ،ج ،2ص.246
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ای���ن گونه م���دارا نوعی تقیه اس���ت .در س���تایش تقیه چن���دان روایات
داری���م ک���ه به ش���مارش درنمیآید؛ ت���ا آنجا که آی���ۀ ّ
«إن أ کرمک ��م عنداهلل
اتقا ک���م»[[[ را اینگون���ه معن���ا و تفس���یر کردهاند« :گرامیترین ش ��ما در نزد
خدا عادلترین شما در تقیه است [[[».و تا آنجا که امامان؟مهع؟ گفتهاند:
ُ
«نهدهم دین در تقیه اس���ت [[[».به روای���ت کافی ،حماد بن واقد از امام
صادق؟ع؟ نقل میکند« :با امام صادق؟ع؟ در راهی برخورد کردم .روی
برگرداندم و گذش���تم .س���پس خدمتشان رس���یده ،گفتم :فدایت شوم!
من ش���ما را در راه میبینم و روی برمیگردانم تا مبادا توجه من به شما،
موجب زحمت و س���ختی برای ش���ما گردد .حضرت فرمود :خدای تعالی
ببخش���ایدت .خوب کاری میکنی .دیروز مردی در ف�ل�ان مکان مرا دید
و ب���ر من س�ل�ام ک���رد و گفت :علیک الس�ل�ام ی���ا اباعب���داهلل؛ او کار خوب و
شایستهای نکرد».

[[[

بنگر که انسان آ گاه به اوضاع ،چگونه با سالم نکردن بر امام ،مستحق
دع���ای امام؟ع؟ و طلب رحمت ایش���ان میش���ود و آن دیگری که متوجه
موقعیت نیست و مدارا با دیگران را ترک میکند ،چطور مورد شکایت امام
قرار میگیرد و حضرتش میفرماید« :کار خوب و شایستهای نکرد».

[[[

از ای���ن روای���ت و مانند آن میت���وان دریافت که آنجا که گرامیداش ��ت
 .1سورۀ حجرات ،آیۀ .13
 .2ر.ک :صدوق ،کمال الدین وتمام النعمه ،ص.371
 .3کافی ،ج ،2ص.172
 .4همان ،ج ،2ص.173
 .5از اینگونه روایات قاعدۀ مهمی قابل اس���تخراج اس���ت و آن اینکه مؤمن باید در موارد تزاحم،
س���نجیده عمل کند .خردورزی  -که مورد تأ کید اهل بیت اس���ت -اقتضا دارد که مؤمن ابعاد
کارها را بسنجد و پس از بررسی نفع و ضرر و کسر و انکسار آنها ،وظیفۀ خود را کشف کند.
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مؤمن مایۀ حسدورزی حسودان و فتنهانگیزی است ،گرامی داشتن او،
در این اس���ت ک���ه او را گرامی نداری���م؛ بلکه گاهی باید دربارهاش س ��خن
ن���اورا بگوییم؛ چنانک���ه از بعضی امامان؟مهع؟ نس���بت ب���ه برخی اصحاب
خاصش���ان صورت پذیرفته است و این از باب سوراخ کردن کشتی است
تا سالم بماند.

[[[

صفت سوم :صبوری در سختیها و مصائب
بیش���ک دنیا زندان مؤمن اس���ت .ک���دام زندان ،جای خیر و خوش ��ی
برای کس���ی اس���ت؟ امام صادق؟ع؟ ب���ه مردی که از نیازمن ��دی و فقر به
ایش���ان ش���کایت ب���رده بود ،فرمود« :ش���کیبایی پیش���ه کن ک ��ه بهزودی
خداوند گره از کار تو میگشاید ».آنگاه لختی سا کت شد و سپس به او رو
ک���رده ،فرمود« :زندان کوفه را چگونه میبینی؟» گفت :تنگ و بوینا ک و
در بدتری���ن وضع برای زندانیان .امام فرمود« :تو ا کنون در زندان به س ��ر
میبری؛ آیا توقع داری که در وس���عت و آس���ودگی باشی؟ آیا نمیدانی که
دنیا زندان مؤمن است».

[[[

ب���اری؛ مؤم���ن در این دنیا ،یا از مش ��تاقان به آخرت اس���ت ک ��ه در این
ص���ورت ،اص���ل بودنش در دنیا ،در زندان به س���ر بردن اس ��ت؛ چه رس ��د
به بالیایی که در دنیا به او میرس���د .یا از کس���انی اس���ت که دنیادوس ��تی
تهدیدش���ان میکند که در این ص���ورت رأفت خدای حکیم او را به بالیای
 .1اشاره است به داستان موسی و خضر در قرآن کریم .ر.ک :سورۀ کهف ،آیات .71 – 79
« .2عن محمد بن عجالن قال :کنت عند ابیعبداهلل؟ع؟ فشکا إلیه رجل الحاجة فقال له :اصبر
فإن اهلل سیجعل لک فرجا ،قال :ثم سکت ساعة ،ثم أقبل علی الرجل فقال :أخبرنی عن سجن
الکوفة کیف هو؟ فقال :أصلحک اهلل ،ضیق منتن وأهله بأسوء حال ،قال :فإنما أنت فی السجن
فترید أن تکون فیه فی سعه ،أما علمت أن الدنیا سجن المؤمن( ».کافی ،ج ،2ص.)195

96

باب هشتم | کمال ایمان در خصلتهای اخالقی



گونا گون مبتال میسازد تا از دنیا که خانۀ ظالمان است بیزار شود و بدان
اعتماد نکند تا از آن دل بکند؛ یا از کسانی است که در مقام عمل سست
است و طاعاتی اندک دارد که در این صورت رأفت خدای حکیم مهربان
اقتض���ا دارد ک���ه او را از پاداش ابتال به مصیبتها محروم نس���ازد و لذا او را
به مصائبی دچار میکند .امام صادق؟ع؟ فرمود« :ا گر مؤمن میدانست
برای مصیبتهایی که بر او وارد میش���ود ،چه اجری میبرد ،آرزو میکرد
که با قیچی بند از بندش جدا کنند [[[».همچنین فرمود« :برای هر مؤمنی
که به بالیی مبتال گردد و بر آن ش���کیبایی ورزد ،پاداشی همچون اجر هزار
ش���هید است [[[».نیز فرمود« :بنده را در پیشگاه الهی ،مقام بلندی است
که جز از دو راه بدان دست نمییابد :تلف مال و بیماری».

[[[

پس ابتالی مؤمن برای او یا ثواب است و ارتفاع مقام ،یا عقاب و کفارۀ
گناهان ،و هر دو در نزد خردمند نیکو و خواستنی است .مطلوبیت ثواب
که جای س���خن ندارد؛ اما عقاب چرا خواس���تنی اس���ت؟ زی���را در روایات
اه���ل بیت؟مهع؟ آمده اس���ت ک���ه خ���دای متع���ال ،کریمتر از آن اس ��ت که
 .1کافی ،ج ،2ص.198
نویس���نده ب هزیبایی و هوش���یارانه صاحبان مصیبت را تقس���یم کرده و اثر بال را بر همۀ اهل ایمان
روش���ن س���اخته اس���ت؛ از مؤمنان ش���ائق به آخرت تا مؤمنان متدین اما دنیادوس���ت .بسیار فرق
اس���ت بین اثری که ابتالئات بر مؤمنان مش���تاق ب���ه آخرت میگذارد و اثری ک���ه بر مؤمنان عادی
مینهد .گروه اول با بالیا اشتیاقشان به عالم ربوبی چنان اوج میگیرد که احساس عمیق نسبت
به قرب الهی پیدا میکنند و در نتیجه مشمول عنایات جانبخش پروردگار  -که ویژه اولیا است
 میگردن���د .در حالی که گروه دوم با اینگونه ابتالئ���ات فقط اجری افزو نتر مییابند .بیجهتنیست که در قرآن کریم درود ویژۀ پروردگار برای کسانی رقم خورده است که در مصیبتها «انا هلل
ت و مراد این آیه کریمه
و انا الیه راجعون» میگویند .بدیهی است که صرف گفتار را ارزشی نیس 
کسانی هستند که در مصیبتها ارتباط درونی با مالک مطلق را درک وجودی کنند.
 .2کافی ،ج ،2ص.75
 .3همان ،ص.199
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بن���دهاش را به دو عقاب(دنی���وی و اخروی) کیفر دهد .پ���س به آنچه در
دنیا عقابش کرده است ،در آخرت به آن عقاب نخواهد کرد.
بنابرای���ن ،ا گ���ر مؤم���ن را از ابتالئات گریزی نیس���ت ،از صبر نی ��ز نا گزیر
اس���ت .خداوند صبر را پیش از بال آفریده و ا گر اینگونه نبود ،جگر مؤمن
پارهپاره میش���د؛همان گونه که تخم مر غ بر اثر ش���دت حرارت آفتاب بر
روی سنگ ،از هم میپاشد.

[[[

در کتاب کافی از علی؟ع؟ روایت ش���ده اس���ت که پیامبر فرمود« :صبر
س���ه گونه اس���ت :صب���ر بر مصیب���ت و صبر بر طاع���ت و صبر ب ��ر معصیت.
ه���ر کس بر مصیبت���ی صبر کند و آن را به ش���کیبایی بیارای ��د ،خداوند به
او س���یصد درجه میدهد ک���ه فاصلۀ میان هر درجه ت���ا درجۀ باالتر ،به
اندازۀ فاصله میان زمین و آس���مان اس���ت و هر کس بر طاعتی صبر ورزد،
خداون���د س���بحان برای او ش���شصد درجه مینویس���د ک���ه فاصلۀ هر دو
درج���ه همانند فاصلۀ زمین تا عرش الهی اس���ت و ه���ر کس در مقام ترک
معصیتی صب���ر ورزد ،خداوند برای او نهصد درجه مینویس ��د که فاصلۀ
هر دو درجه همانند فاصله مرکز زمین تا منتهای عرش الهی است».

[[[

نیز در کتاب کافی از امام صادق؟ع؟ روایت شده است که «ما صبوریم،
اما ش���یعیان م���ا از م���ا صبورترن���د .راوی میگوی���د :گفتم :فدایت ش ��وم!
چگونه ش���یعیانتان از ش���ما صبورترند؟ فرمود :چون ما بر آنچه میدانیم
صبر میکنیم و آنان بر آنچه نمیدانند صبر میکنند».

[[[

 .1همان ،ج ،2ص.92
 .2همان ،ص.75
ُ
ّ
« .3ع���ن ابیعبداهلل؟ع؟ ق���ال :إنا صبر وش���یعتنا أصبر من���ا ،قلت :جعلت ف���داک کیف صار
ش���یعتکم أصبر منک���م؟ قال :ألنا نصب���ر علی ما نعلم وش���یعتنا یصبرون علی م���ا ال یعلمون».
(کافی ،ج ،2ص)93
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رأفت اهل بیت؟مهع؟ را بنگر! صبر اندک شیعیانشان را بر مصیبتهایی
که در قیاس با مصیبتهای آنان کوچک اس���ت ،چگونه قدر میدانند و
ارج میگزارند! آنان با این روش ،ش���یعه را به خود ملحق میکنند تا جدا
نیفتد و هال ک و فانی نش���ود [[[.امام���ان؟مهع؟ نیک میدانند که هیچگونه
راه نجات���ی برای شیعیانش���ان نیس���ت مگر اینک���ه آنان را از خودش ��ان به
حساب آورند و خود را با شیعیان یکی بدانند ،زیرا خداوند ممکن نیست
ً
همه را رد کند؛ پس قهرا همه را میپذیرد ،ولی ا گر هر کس حساب خاص
خود را داشت ،نا گزیر یکیک هال ک میشدند .بر این پایه ،همۀ اهتمام
ائم���ه؟مهع؟ و همۀ خواستش���ان از ش���یعیان این اس���ت که به آنان ش ��بیه
ش���وند ،هرچند صوری و بهظاهر؛ چنانکه امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود« :هر
کس که خود را به قومی ش���بیه س���ازد ،چه بس���ا که مانند آنان ش ��ود».

[[[

البته س���پس این شباهت صوری با شفاعت ائمه؟مهع؟ و دعای ایشان در
پیش���گاه الهی کامل میش���ود؛ چنانکه در دع���ای امام زمان؟جع؟ آمده
اس���ت .این دعا را س���ید بن طاووس در س���رداب مقدس ش���نیده است.
مضمون دعا چنین اس���ت« :خدایا ،ش���یعیان ما از ما هس���تند .از زیادت
گل ما آفریده ش���دهاند و خلقتش���ان از نور(آب) والیت ما اس���ت .امر آنان
را ب���ه ما بس���پار و گناهانی را که با اعتماد به محبت ما مرتکب ش ��دهاند،
بر ایش���ان ببخ���ش و ا گر کفۀ ترازوی اعمالش���ان س���بک اس���ت ،با زیادی
نیکیهای ما سنگین کن».

[[[

« .1فالراغ���ب عنکم مارق ،والالزم لکم الحق ،والمقصر فی حقکم زاهق ،والحق معکم وفیکم
ومنکم والیکم( ».شیخ طوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،6ص)97
 .2نهج البالغه ،حکمت .207
« .3الله���م إن ش���یعتنا منا خلقوا م���ن فاضل طینتنا ،وعجن���وا بماء والیتنا الله���م اغفر لهم من
الذن���وب ما فعلوه اتکاال عل���ی حبنا ووالئنا یوم القیامه ،وال تؤاخذهم بما اقترفوه من الس���یئات
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بنگ���ر که امام زمان؟جع؟ که جانم فدای او باد ،چگونه به اختالط
شیعیانش���ان ب���ا خود اهتم���ام میورزد تا آن���ان تنها نمانن ��د! گاهی به
ای���ن دس���تاویز که ش���یعه در اص���ل خلقت از ما اس���ت و گاه ��ی به این
بهان���ه ک���ه گناهانش���ان ریش���ه در اعتمادش���ان ب���ر محب ��ت م ��ا دارد و
س���رانجام با ّ
تضر ع به درگاه الهی برای جبران کمبودهای ش ��یعیان به
وسیله نیکیهای امامانشان.
ب���رادرم! اه���ل بی���ت؟مهع؟ چیزهای���ی میدانن���د ک���ه م ��ا نمیدانی ��م.
خودش���ان فرمودهاند« :به گناه ننگرید ،بلکه به کسی که معصیت او را
میکنید بنگرید».

[[[

امام���ان؟مهع؟ چ���ون از خطر گناه���ان آ گاهن���د و از افتادن م ��ا در وادی
هال ک���ت بی���م دارن���د ،به م���ا فهماندهان���د که تنه���ا راه نجات و س�ل�امت،
کوش���ش برای تش���به بیش���تر به آنان اس���ت؛ ب���ه گونهای ک ��ه همۀ همت
آدمی ،آن باش���د که لحظ���های از آنان جدا نش���ود؛ چنانکه امام رضا؟ع؟
فرموده است که تحقق «خصلتی از امام» کافی است ،و مقصود حضرت
إکرام���ا لن���ا ،وال تقاصه���م ی���وم القیام���ه مقاب���ل أعدائنا ف���ان خفف���ت موازینهم فثقله���ا بفاضل
حسناتنا( ».بحار األنوار ،ج ،53ص 302و )303
 .1شیخ طوسی ،األمالی ،ص 527و .528
رابطۀ عاطفی عمیقی که بین امام معصوم در هر زمان با مؤمنان زمانش  -که به گفتۀ قرآن کریم
در روز قیامت زیر پرچم اویند  -وجود دارد ،قابل توجه اس���ت .چرا چنین نباش���د با اینکه امام
ّمتص���ف به صفات الهی در باالترین درجه اس���ت .مگر بین خ���دا و خلق چنین رابطۀ عمیقی
وج���ود ن���دارد؟ در عص���ر ما که عصر غیبت اس���ت نیز امام زم���ان از آنچه بر ّامت جدش رس���ول
خ���دا؟ص؟ میگذرد ،غافل نیس���ت .آری ،او فرزن���د امیرمؤمنان علی بن ابی طالب اس���ت که از
شکمهای گرسنه و جگرهای تفتیدۀ مسلمانان در گوشه و کنار کشور پهناور اسالمی آن زمان
همچون حجاز و شام خبر داشت و مینالید.
از این رو ،بایسته است که دوستداران آن حضرت نه تنها غمی بر غمهایش نیفزایند که تا آنجا که
توان دارند با ایجاد اسباب خشنودیاش از بار غمهایش بکاهند که راهکارش زدودن غم شیعیان
حضرت و دعا برای فرج است .آری ،تنها راه فرج و گشایش خلق ،ظهور مبارک او است.
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این اس���ت که این س���نت(صبر) جامع همۀ سنتها است؛ یعنی صبر در
مصیبت و طاعت و معصیت ،شامل همه ّ
سنتها است.
در روای���ات «متع���ه» تصری���ح ش���ده اس���ت ک���ه «من ب���ر هیچ م ��ردی از
ش���ما نمیپس���ندم که س���نتی را که پیامبر؟ص؟ ب���ه جا آورده اس ��ت ،ترک
کند [[[».در کتاب من الیحضره الفقیه از بکر بن محمد نقل ش ��ده اس ��ت
ک���ه از ام���ام ص���ادق؟ع؟ درب���اره ازدواج موقت پرس���ید .حض���رت فرمود:
«من نمیپس���ندم که مرد مس���لمانی از دنی���ا برود و بر گردن او س ��نتی از
س���نتهای رسول خدا؟ص؟ مانده باشد [[[».همچنین روایت شده است
که «مؤمن به کمال نمیرسد مگر اینکه متعه کند [[[».از امام صادق؟ع؟
نیز به صورت مرسل روایت کردهاند« :من نمیپسندم که مردی بمیرد و
سنتی از سنن رسول خدا را ترک کرده باشد».

[[[

ای���ن روای���ات دالل���ت دارن ��د ب���ر اینک���ه اه���ل بی���ت؟مهع؟ ،ترک س ��نتی از
سنتهای خود را برای شیعیان نمیپسندند؛ بلکه هر کس سنتی را ترک
کند ،ایشان را آزردهخاطر کرده است .به خدا پناه میبریم از آزردن ایشان و
از خدا میخواهیم که به ما توفیق خشنود کردن ایشان را عنایت فرماید.
« .1عن ابیعبداهلل؟ع؟ قال :سألته عن المتعة فقال :إنی أل کره للرجل المسلم أن یخرج من الدنیا
وقد بقیت علیه خلة من خالل رسول اهلل؟ص؟ لم یقضها( ».من ال یحضره الفقیه ،ج ،3ص)463
 .2همان.
 .3همان ،ص.466
 .4همان.
گفتنی اس���ت که عمل به هر س���نتی باید در صورت امکان و فقدان مانع باش���د .گاهی عمل به
مس���تحبی که از س���نن معصومین؟مهع؟ اس���ت ،ممکن نیست یا ممکن هس���ت ،اما پیامدهایی
مستحبات و رعایت ّ
ّ
اهم مورد غفلت
دارد که در مجموع مشکلآفرین است .نباید قانون تزاحم
ق���رار گیرد .توضیح اینکه روایات ما را به کارهای نیک و مس���تحب فرا میخواند ولی تش���خیص
شرایط عمل به آنها را در زمانها و مکانهای مختلف به عهده خود ما گذاشته است .گویا اهل
ّ
بیت؟مهع؟ در این زمینه بر بصیرت مکلف و آشناییاش با سایر نظریات دین ،اعتماد کردهاند.
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ا کنون میسزد که شماری از سنتهای مهم اهل بیت؟مهع؟ که از سیرۀ
ایش���ان فهمیده میش���ود ،ذکر کنیم .باش���د که خدای ب���زرگ توفیقمان
دهد که به آنان اقتدا کنیم؛ مگر مانعی قوی و مهمتر پیش آید.

یکم :وفا به عهد و پیمان
از روش اهل بیت؟مهع؟ به دس���ت میآید که س���زاوار اس���ت مؤمن خود
را ملت���زم به وعدههایی نس���ازد که ا گر مانعی پیش آم���د ،دچار بدقولی و
خلف وعده ش���ود که گناهی بزرگ اس���ت [[[.پس بر او اس���ت که تا از غلبه
بر موانع مطمئن نش���ده اس���ت ،وعده ندهد و ا گر وعده داد به آن ملتزم
باش���د و تخل���ف نورزد؛[[[ زیرا ه���ر کس که خلف وعده کن���د ،خالف روش
اه���ل بیت؟مهع؟ عمل ک���رده و از این رو از اردوگاه آن���ان بیرون و در اردوگاه
دیگران داخل ش���ده است .پناه بر خدا! سفارش پیامبر؟ص؟ به علی؟ع؟
این بود که پس از ارتحالش���ان قرضهای ایش���ان را بپردازد و وعدههایی
را ک���ه به مردم داده اس���ت وفا کن���د [[[.این توصیه ،تأیید گفتار پیش ��ین
اس���ت .ا گ���ر پیامبر ب���ا وعدههای خ���ود معامل���ۀ ِدین و بده ��ی نمیکرد و
« .1وفا به عهد» در قرآن نیز س���فارش ش���ده اس���ت« :أوفوا بالعهد ّإن العهد کان مس���ؤال؛ به عهد
و پیمان وفا کنید که از آن س���ؤال میش���ود( ».س���ورۀ اس���راء ،آی���ۀ « )35یا ایها الذی���ن آمنوا اوفوا
بالعقود؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید به پیمانها عمل کنید».
 .2ب���ا اینک���ه خل���ف وع���ده از نظر فقهی ح���رام نیس���ت و بهویژه اگ���ر بهعمد نباش���د ،ولی لحن
نویسنده تند استّ .
سر مطلب آن است که سالک مراقب بر اثر سلوک به درجهای میرسد که
مکروهات نیز الزم الترک جلوه میکند .باری ،عاشق از اسباب ناخرسندی معشوق میپرهیزد
گرچه این پرهیز از طرف معشوق واجب نشده باشد .در عشقهای دنیوی نیز چنین است ،چه
َ
رسد به عشق کسی که همه عشقها نمی از دریای لطف و کرم او است.
« .3یا علی ،أنت وصیی و وارثی و غاسل جثتی ،وأنت الذی توارینی فی حفرتی ،وتؤدی دینی،
وتنجز عداتی( ».صدوق ،األمالی ،ص)450
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خود را مش���غول ّ
الذمه نمیدانس���ت ،فرا رسیدن مرگ و ناتوانی را حجت
خ���ود ب���رای ش���انه خال���ی ک���ردن از ادای دین میدانس���ت و ب ��ه علی بن
ابیطال���ب؟ع؟ وصی���ت نمیکرد ک���ه وعدهه���ای او را وفا کن���د؛ چنانکه
وامهای او را میپردازد .چه خوش سروده است شاعر:
«مرد کس���ی اس���ت که بدون وعده به دیگران به آنان نیکی کند .کسی
ک���ه به وع���دهاش وفا کند نیممرد اس���ت؛ اما کس���ی که از ه���ر دو بیبهره
است ،نامرد است و آن کس که خلف وعده نماید نیمزن است».
گفتن���ی اس���ت ک���ه مقص���ود م���ا از الت���زام ب���ه عه���د و وع���ده ک ��ه روش
اهل بیت؟مهع؟ اس���ت ،در جایی اس���ت که مانع و عذری در میان نباشد،
ب���ه گونهای که وفا به وعده مش���کل ش���ود؛ اما جایی ک���ه مانعی و عذری
نیس���ت ،بهانهای پذیرفته نیس���ت؛ زیرا خلف وعده ب���دون هیچ عذری،
کاری زش���ت است و از پس���تترین مردم سر میزند ،و شایسته نیست که
این گونه خلف وعده از ویژگیهای اهل بیت؟مهع؟ شمرده شود و دیگران
به اقتدا بدان ترغیب گردند.

دوم :احسان رایگان
این بخش���ش باالت���ر از بخش���شهای واج���ب ،همانند حق ��وق واجبه
اس���ت ،و باالتر از بخش���ش چیزی اس���ت که به آن وعده داده شده است
و ن���زد ائمه؟مهع؟ مانن���د ِدین واجب اس���ت .درب���ارۀ پیامب���ر؟ص؟ گفتهاند
که به وعده و عهدش���ان نیک���و وفا میکردند؛ یعنی هر گاه از کس ��ی قرض
میگرفتن���د ،در هن���گام پرداخت آن ،بیش از مق���دار وام میپرداختند؛ تا
حدی که به این عادت شناخته شده بودند.
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اهل بیت رس���ول خدا؟ص؟ نیز آنچنانکه در زیارت جامعه آمده اس ��ت،
سرشتش���ان بخشش و عادتش���ان احسان بوده اس���ت[[[ و بهحق تجسم
این آیه قرآن بودند « :خداوند به دادگری و نیکوکاری فرمان میدهد».

[[[

درب���ارۀ علی؟ع؟ گفتهاند که «از دس���ترنج خود هزار بن���ده را در راه خدا
آزاد کرد [[[».اما به آزاد کردن بندگان بس���نده نمیکرد؛ بلکه پس از آزادی
مقداری مال هم به آنان میداد که بتوانند با آن کاس���بی و زندگی کنند.
یکب���ار در مکه به ش���خصی وع���ده داد که چهار هزار دره���م به او بدهد.
برای آنکه به وعدهاش عمل کند ،باغی را که به دس���ت رس ��ول خدا؟ص؟
آباد شده بود ،فروختند و به وعدهشان وفا کردند؛ بلکه افزونتر از وعده
نیز بخشیدند.

[[[

بخش���ش رایگان ،از ادای ِدین و وفا به وعده باالتر است ،و هرچند کم
باشد ،باز هم بر دل مینشیند .از طریقه و روش اهل بیت؟مهع؟ به دست
میآید که به بخششهای رایگان ملتزم بودهاند.

[[[

« .1و وصیتکم التقوی وفعلکم الخیر و عادتکم االحس���ان و س���جیتکم الکرم و شأنکم الحق و
الصدق و الرفق( ».شیخ صدوق ،عیون أخبار الرضا؟ع؟ ،ج ،1ص)309
 .2سورۀ نحل ،آیۀ .90
 .3بحاراالنوار ،ج ،41ص.43
 .4همان؛ ابن شهرآشوب ،مناقب آل أبی طالب ،ج ،1ص.388
 .5مؤمن باید بهخوبی آداب ش���رعی و اخالقی انفاق را بشناس���د .یکی از آداب این اس���ت که
انفاق در واقع تصرف در مال مولی(خدا) است؛ تصرفی که او اجازه فرموده و بلکه بدان فرمان
داده اس���ت .پس نباید مایۀ عجب انفاقکننده باشد .از این رو ،سالکان در عین اینکه دستی
بخش���نده دارند در دل ترس���نا کاند که مبادا فردای قیامت بخشش���ان به خاطر خللی پذیرفته
نش���ود و وزر آنان گردد .ادب دیگر آن اس���ت که در پی بخشش ،آزار و ّمنتی در کار نباشد .این
دو حاکی از آن است که بخشنده خود را امانتدار و مال را مال دیگری نمیدانسته است.
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سوم :ایثار در حال نیاز
خ���دای متع���ال میفرماید« :هرچند ک���ه خود نیاز دارن���د ،دیگران را بر
خود مقدم میکنند».

[[[

بدان که مؤمن ا گر ایثار و ازخودگذشتگی نداشته باشد و بر آن اهتمام
ن���ورزد ،هوای نفس بر او چیره میگردد و گهگاه گرفتار بیانصافی و س ��تم
در ح���ق دیگران میش���ود .در این ص���ورت اهل ایمان نخواه ��د بود؛ زیرا
مؤمن کس���ی اس���ت که مردم از ّ
شر او در امان باشند .اما کسی که خود را
به ایثار پایبند س���ازد ،چنین نیست؛ زیرا ا گرچه نفسش او را به ترک ایثار
وامیدارد ،ولی از ادای اصل حقوق دیگران س���ر باز نمیزند و بیانصافی
نمیکند و به هر حال به ستم در حق دیگران مبتال نمیگردد.

[[[

آنچه در این بخش گفته آمد ،اندکی بود از بسیار و مشتی بود از خروار.
سزاوار است که به همین مقدار بسنده کنیم .خداوند تنها یاور ما است
و ما را بس است و چه خوبتکیهگاهی است.

 .1سورۀ حشر ،آیۀ .9
 .2این نگرش���ی زیبا از مؤلف اس���ت .نویس���نده پیرامون خطوط قرمز در زندگی مؤمن ،مناطقی
أمن در نظر گرفته که هرگز پای او به محدودۀ خطوط قرمز کش���یده نش���ود .فی المثل اگر کس���ی
خود را ملتزم به ایثار کند گرچه همیشه در آن موفق نباشد ،هیچگاه از انفاق باز نمیماند .این
روش را باید در همۀ ساحتهای اخالقی رعایت کرد.
س���الک از مش���تبه میگریزد تا به ح���رام قطعی دچار نگ���ردد؛ نگاه لغو نمیکند ت���ا به نگاه حرام
نیفتد؛ حرف لغو نمیزند تا به سخن حرام همچون غیبت و تهمت دچار نشود .آری ،اگر کسی
در پرهیز از شبهات تساهل کند ،نفسش او را اندکاندک به محرمات الهی میکشاند.
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گفتی���م که بنیان رش���د و کم���ال مؤمن ،در گرو پی���روی از پیامبر و آل او
است .یکی از ّ
سنتهای پیامبر ا کرم؟ص؟ همان است که در کتاب کافی،
ابن یعفور از امام صادق؟ع؟ نقل میکند؛ بدین ش���رح« :پیامبر ا کرم؟ص؟
هرگز دربارۀ آنچه گذشته بود ،نمیگفت ای کاش به گونه دیگریبود».

[[[

بنگرید که پیامبر؟ص؟ چگونه از بیم آنکه رضای الهی را از دس ��ت دهد،
به آنچه واقع ش���ده اس���ت ،رضایت میداد! از مؤمن نیز خواس ��ته ش ��ده
است که نفس خویش را به آنچه واقع میشود ،عادت دهد و راضی کند.
بدان که منش���أ عدم رضایت و آرزوی خالف آنچه واقع شده است ،جز
جهل نیس���ت؛ جهل به مصالح و حکمتهای امور .ا گر مصالح امور برای
« .1عن ابیعبداهلل؟ع؟ قال :لم یکن رسول اهلل؟ص؟ یقول لشئ قد مضی :لو کان غیره( ».کافی،
ج ،2ص)63
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آدمی آش���کار گردد ،هرگز آرزوی خ�ل�اف واقع نمیکند .بنابراین ا گر مؤمن
خ���ود را ب���ر تأم���ل در مصالح امور عادت دهد ،بس���یاری از آنه ��ا را مییابد
و رضای���ت به آنچه واقع ش���ده اس���ت یا میش���ود ،ب���ر او آس ��ان میگردد،
و تا وقتی که ِس���ر و مصلحت امری روش���ن نش���ده اس���ت ،آن را از اموری
میدان���د که بر او پوش���یده اس���ت ،مانند بس���یاری دیگر از اس ��رار [[[.البته
ه���ر چیزی مصالح متع���ددی دارد که ا گر آدمی روی به س ��وی خدا آرد و
از او آش���کار ش���دن پارهای از آنها را بخواهد ،خدا نیز بر حس ��ب قابلیت و
درخواس���ت بندهاش برخی مصالح را به او مینمایاند و این نزدیکترین
راه دس���تیابی به رضایت بر قضای الهی اس���ت؛ اما رضایت نفس به امری
که حکمتش پنهان اس���ت ،مش���کلتر اس���ت .از امام حسن مجتبی؟ع؟
نقل ش���ده اس���ت که در عالم رؤیا به یکی از شیعیان اشعاری آموخت که
تخلق به آنها ،باالترین درجه نزدیکی به حضرات معصومین؟مهع؟ است و
هر گاه بخواهد ،میتواند آنان را ببیند .اشعار این است:
از همۀ هم و غمهایت روی گردان
و همۀ امور را به قضای الهی وا گذار
زیرا بسیار میشود که تنگناها گشاده میگردد
 .1اصرار انس���ان بر اس���تجابت دعا و برآورده ش���دن حاجات منوط به چند امر اس���ت :اول اینکه
از عاقبت خویش خبر داش���ته باش���د .دوم آنکه بداند برآوردن حاجتش در عاقبت نیک او نقش
دارد و چون آدمی نس���بت به هر دو امر جاهل اس���ت وجهی برای اصرار بر قضای حاجاتش ندارد؛
زیرا ش���اید مصلحت عبد در تأخیر قضای حاجت او اس���ت .چنین انس���انی خدا را ناخودآ گاه
در حکمت���ش تخطئ���ه میکند ،حکمتی ک���ه گاه اقتضای تأخیر اس���تجابت دارد و گاه مقتضی
ّ
اس���تجابت در آخرت است .ارزش و شیرینی استجابت مضاعف در آخرت در حدی است که
مؤمن در روز قیامت آرزو میکند که کاش هیچ یک از حاجاتش در دنیا مستجاب نمیشد .بدین
رو اس���ت که پیامبر گرامی اسالم؟ص؟ فرموده است« :بهشت در میان ناخواستنیها است(یعنی
برای رس���یدن به بهش���ت باید از میان بالیا عبور کرد) و دوزخ در میان خواستنیها است« :حفت
الجنة بالمکاره ،وحفت النار بالشهوات( ».فتال نیشابوری ،روضة الواعظین ،ص)421
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و بسیار میشود که فضا تنگ میشود
و چه بسا کاری که به خشمت میآورد
ولی پایان آن خشنودی است
آری ،خ���دا هر آنچه بخواهد میکند .پس تو معترض مباش و ا کنون
ک���ه خدای���ت تو را به احس���انش عادت داده اس���ت ،ت���و نیز آین ��ده را بر
گذشته قیاس کن.

[[[

به جانم س���وگند که این اش���عار برای آن کس که بدان عمل کند ،دوای هر
دردیاستومهمترینپیامشدستیابیبهمقامرضابهقضایالهیاست.
«ای���ن خصلت را جز کس���انی که ش���کیبا بودهاند نمییابن���د و آن را جز
صاحب بهرهای بزرگ نخواهد یافت».

[[[

این اشعار که از سرچشمۀ حکمت و عصمت جوشیده است ،بر نکاتی
ظری���ف دربارۀ رضا بر قضای الهی مش���تمل اس���ت؛ از جمل���ه اینکه آدمی
بای���د از همه ّ
ی گردان���د تا بتواند به مقام رضا که از
هم و غمهای خود رو 
بزرگترین مقامات است ،دست یابد؛ زیرا مؤثرترین عامل در فساد دل،
هجوم لشگر ّ
هموغم است.
دل آنگاه که مشغول غصههای پرا کنده است ،از توجه به خدای سبحان
غافل اس���ت و غفلت ،دل را تاریک میکند .بر اثر این دلمش ��غولیها ،قوه
و بنی���ۀ ب���دن نیز از بین میرود و چه بس���ا به بیماری س���خت و حتی مرگ
بینجام���د .آنگاه که انس���ان از تدبی���ر و درمان غصههایش نات ��وان و ناامید
میگ���ردد و آرزوها و چارهاندیش���یهایش به بن بس���ت میرس���د ،میگوید:
ا کن���ون بر خدا توکل میکن���م .تو گویی که خدا تدبیر ام ��ور او را به خودش
 .1القاضی التنوخی ،الفرج بعد الشدة ،ج ،2ص.457
 .2سورۀ فصلت ،آیۀ .35
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وانهاده است تا با تدابیر بیثمرش کاری کند .همۀ اینها ناشی از جهل به
اهداف الهی و روش اهل بیت؟مهع؟ و انس به عادات نفس اماره است .آنچه
اهل بیت؟مهع؟ بدان ارشاد فرمودهاند این است که مؤمن میبایست نفس
خوی���ش را عادت دهد ک ��ه از هموغمها روی برگرداند ت���ا دلش برای توجه
به خدای سبحان فار غ باشد .خداوند فرموده است« :آنان(رویآورندگان
به س���وی خدا) کسانیاند که ایمان آوردهاند و دلهایشان به یاد خدا آرام
میگیرد .آ گاه باش که با یاد خدا دلها آرام میشوند».

[[[

بنابراین دل هرگاه متوجه یاد خدا و لطف و رحمت و عنایت او باش ��د،
همه غمها از او میگریزند؛ زیرا غمها نتیجۀ توجه به نفس و میدان دادن
به آن اس���ت؛ نفس���ی که مقتض���ای آن ناتوان���ی ،تحیر ،گرفتگ ��ی و حرص
اس���ت [[[.ام���ا توج���ه به حض���رت احدیت که ه���ر دوری ب���ه او نزدیک و هر
مش���کلی در پیش���گاهش آسان است و همه اش���یاء بدان نسبتی مساوی
دارن���د و برنام���هاش رأفت و رحمت اس���ت ،جایی برای تأس ��ف و تأثر باقی
نمیگذارد .ا گر غصه برای از دس���ت دادن چیزی اس���ت ک���ه بازنمیگردد،
خ���دا میتوان���د چن���د براب���ر آن را عط���ا کند و چه بس���ا که ف ��وت چیزی در
حقیقت تجارت بوده است و نه خسارت؛ یعنی چیزی را از دست میدهد
و هزار یا هزاران برابر آن یا حتی بینهایت به جای آن به دست میآورد.
 .1سورۀ رعد ،آیۀ .28
 .2یک���ی از علل س���ختی زندگی ،مس���ئله هموغم اس���ت؛ بهوی���ژه در زمانۀ ما که خواس���تههای
انس���انها زیاد شده و اکثرا همآس���انیاب نیس���ت .این محرومیتها شکستهای روحی را بر
آدم���ی تحمی���ل میکند و برآیندش چیزی جز افس���ردگی و ناآرامی نیس���ت .تنه���ا راه حل همان
هم و ّ
اس���ت که نویس���نده پیشنهاد میکند ،یعنی آدمی دس���ت از حرص کشیده و اسباب ّ
غم
را از خود دور کند و این جز با اعراض از ماس���وی اهلل و اقبال به اهلل صورت نمیپذیرد .آری ،اگر
خدا در چشم انسان بزرگ شد ،هر چه جز او است در نگاهش خرد و کوچک میشود.
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ای برادرم ،بهحقیقت هیچ آرامشی برای دل نیست مگر در هنگام یاد
خدا و هیچگونه ناآرامی و تشویش برای دل نیست جز در هنگام توجه به
جهان تنگ دنیا و ابتال به حرص و بخل و ناامیدی.
پس روی تافتن از اندیشههای بیهوده و غمهای پرا کنده مایۀ توجه به
همو ّ
غمها اس ��ت .پس
خدای زنده و پاینده اس���ت و نیز یاد خدا مایۀ رفع ّ 
حداقل چیزی که دستیابی به رضای الهی بدان ممکن میگردد ،شستن
دل از غمهای حقیر است و فار غ ساختن آن برای توجه به خدای بزرگ.
در اینجا اس���ت که ما ش���اهد الطاف آش���کار و پنهان خداوند هستیم و
میبینی���م که خداوند همۀ ام���ور خرد و کالن بندۀ آ گاه و متوجه به خود
را متکفل میگردد و این اس���ت معنای این س���خن اله���ی که «آیا خداوند
بندهاش را کافی نیست؟»

[[[

پ���س چ���ارهای جز س���پردن ام���ور به دس���ت قض���ای الهی نیس ��ت؛ زیرا
خداوند هر چند اس���تفاده از اس���باب را دستور داده اس���ت ،اما نه بدون
ش���رط ،بلکه به ش���رط عدم اعتماد به آنها اس���ت .با این ش���رط است که
بهکارگی���ری اس���باب ،امتثال امر او اس���ت .پس ا گر اس���باب تأثی ��ر کرد ،به
اجازۀ او بوده است و ا گر تأثیر نکرد ،بنده کار خود را کرده و فرمان موالی
خویش را گردن نهاده است .آری ،بر خدای حکیم است که به مقتضای
حکمتش عمل کند و بر بنده است که کار را به دست قضای الهی بسپارد
و بر آن ش���کیبا باش���د و تسلیم و رضا پیش���ه کند .قضای الهی ا گر بر آنچه
 .1سورۀ زمر ،آیۀ .6
اس���تفهام در ای���ن آیه« ،تقریری» اس���ت؛ یعنی قرآن میخواهد این حقیق���ت را تقریر کند که اگر
خدا کافی نباشد ،چه چیزی میتواند جای او را بگیرد .اگر خدا کافی است و فقط او بندهاش
را کفایت میکند ،چرا بنده به غیر او روی گرداند؟
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محبوب بنده است ،تعلق گرفت که محبوب او است ،وگرنه بنده باید به
خود دلداری بدهد که ّ
«ربما اتس���ع المضیق؛ بسا تنگناها که به گشایش
میرسد ».کلمۀ «ربما» گرچه بیشتر برای تقلیل و در معنای گهگاه است،
به قرینۀ مقام ،در این عبارت برای تکثیر و به معنای «بس���یار» اس ��ت.
پس نا گریز خدای حکیم میبایس���ت برای بن���دهاش حاالت گونا گون
پی���ش آورد تا بر یک ح���ال مطمئن نگردد .و هدف اله���ی از این اختالف
ح���االت این اس���ت که بن���ده در همۀ ح���االت ،متوجه او باش ��د؛ زیرا فی
المث���ل ا گ���ر در ح���ال رفاه و گش���ایش ،پیوس���ته احتمال تبدی ��ل آن را به
فق���ر و تنگدس���تی بدهد ،در همۀ دقیقهها و لحظهها انقطاع به س ��وی
خدا را حفظ میکند؛ چنانکه در حال گرفتاری به انقطاع به س ��وی خدا
محتاجتر است؛ زیرا بنده از تحمل بال عاجز و ناتوان است.

[[[

ا گ���ر چارهای ج���ز دگرگونی حاالت برای بنده نیس���ت ،بنده باید خود را
ای���ن گون���ه آرامش دهد که این ح���االت دائمی نیس���ت و دگرگونی در کار
دنیا بس���یار اس���ت .پس میس���زد که نه به خوش���ی دنیا اعتنا کند و نه بر
فوت چیزی تأسف خورد و این همان مفاد سخن الهی است «تا بر آنچه
از دس���ت ش���ما رفته اس���ت ،اندوهگین نش���وید و به س���بب آنچه به شما
میدهند ،شادمانی نکنید».

[[[

برای دستیابی به آرامش بیشتر باید به خود یادآوری کنیم که بیشتر
 .1از این تحلیل نویس���نده روش���ن میش���ود که مؤمنی که ابتالئات را وس���یلهای برای بریدن از
ماس���وی اهلل و پیوس���تن به اهلل میبیند ،نه تنها از آنها وحش���ت نمیکند و نمیهراسد که به آنها
خوشآمد گفته و اقبال میکند؛ زیرا بالیا سالک را به مقصود اصلیاش که بریدن از ماسویاهلل
اس���ت نزدیکت���ر میکندّ .
س���ر اینکه اولیای الهی در س���ختترین ش���رایط هیچگون���ه اضطرابی
ندارند همین است .البته این مقامات و حاالت را دنیازدگان درنمییابند.
 .2سورۀ حدید ،آیه .23
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بالی���ا در حقیقت امتحانات الهی اس���ت .پس ا گر حال عبد برطرف ش ��د،
چ���ه با ش���کیبایی و چه ب���ا ناتوانی یا ناخوش���ایندی و بن���ده این برطرف
شدن حالش را فهمید ،خداوند گرفتاری را از او برمیگیرد و پایان کارش
را آسان میگرداند[[[ و این همان مفاد شعر امام؟ع؟ است که فرمود:
و چ���ه بس���ا کاری ک���ه ب���ه خش���مت میافکن���د و در پایان���ش برای ��ت
خشنودی است.

[[[

آزم���ون الهی ،بیش���تر به صرف تحق���ق گرفتاری و بال حاصل میش ��ود،
ب���دون اینک���ه نیازی به ط���ول مدت باش���د .بنابراین ا گر م���دت گرفتاری
کوتاه باش���د ولی عاقبتش مایۀ خش���نودی ،بزرگی مشکل آسان میگردد
و تلخی گرفتاری شیرین مینماید.
اما این سخن امام؟ع؟ که فرمود« :آری ،خدای هر آنچه بخواهد انجام
میده���د ،پس تو معترض مباش» میفهماند که باید از اعتراض بر قضای
اله���ی پرهیز ک���رد که امیر مؤمن ��ان علی؟ع؟ فرموده اس���ت« :ه ��ر کس که
صبحگاهان سر از خواب برمیدارد و بر دنیای خویش اندوهگین باشد ،در
حقیقت بر قضای الهی خش���مگین و ناراضی است [[[».و در کتاب کافی از
امام صادق؟ع؟ نقل است که فرمود :امام حسن؟ع؟ در مواجهه با عبداهلل
بن جعفر به او فرمود« :ای عبداهلل مؤمنی که نسبت به قسمتش از روزی
 .1ای���ن نکته از نوآور یهای نویس���نده اس���ت .پیش از ای���ن ،آثار مثبتی برای س���ختیهایی که
دامنگیر مؤمن میش���ود برش���مرد ،و اینک در صدد آن است که در دل افراد ضعیف که طاقت
بالی طوالنی ندارند ،نور امیدی ایجاد کند .اینگونه افراد باید بدانند که به مجرد به بار نشستن
ابتالئات ،خداوند بال را برمیدارد .قهرا یکی از راههای دس���تیابی س���ریعتر بر عافیت ،تسریع در
تحقق ثمرات پیشگفته ابتالئات است .این تسریع ،با مجاهده باطنی ،تأمل در حاالت نفس
و خاکساری در پیشگاه الهی به دست میآید.
 .2الفرج بعد الشدة ،ج ،2ص.457
« .3من أصبح علی الدنیا حزینا فقد أصبح لقضاء اهلل ساخطا( ».نهج البالغه ،حکمت )228
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ناخش���نود باشد و منزلت خویش را در پیش ��گاه الهی کم بشمارد ،چگونه
مؤمن اس���ت با اینکه زمامدار امر او خدا اس ��ت؟ من ضامنم که هر کس در
دلش جز رضا بر قضای الهی خطور نکند دعایش مستجاب گردد».

[[[

اما این گفتار امام؟ع؟ که فرمود« :حال که خدایت تو را به احس ��انش
عادت داده اس���ت ،تو نیز آینده را بر گذش���ته قی���اس کن» میفهماند که
بای���د در ی���ادآوری نعمته���ای زیب���ا و الطاف آش���کار خداون ��د تأمل کرد؛
نعمته���ا و الطافی که ا گر آدمی در آنها بیندیش���د ،بهحتم یقین میکند
ک���ه در هر رویدادی ،خدا او را رها نمیس���ازد و س���ایۀ عنایتش را که با آن
م���رده را زن���ده میکن���د ،از او دریغ نمیکند .پ���س آنچه را از دس ��ت داده
است ،بدو بازمیگرداند .این نکته و مطلب پیشین در این شعر منسوب
به امیرالمؤمنین؟ع؟ در کتاب مصباح الشریعه ،آمده است:
من به آنچه خدا برای من قسمت کرده است ،خشنودم
و امورخویش را به آفرینندهام وا گذار کردهام
چه ،اینکه خدا همانگونه که در گذشته احسان کرده است
در آینده و باقیماندۀ عمر نیز احسان خواهد کرد.

[[[

روایاتی که بر خشنودی بر قضای الهی تأ کید میکنند ،بیشمار است.
در حدیث قدس���ی مشهور آمده اس���ت که خدا میفرماید« :معبودی جز
من نیست و هر کس بر بالی من شکیبایی نورزد و به قضای من رضایت
ندهد ،پروردگاری جز من برای خود برگزیند».

[[[

ای���ن تهدی���د الهی ب���رای عاقالن پن���دی کامل اس���ت و ب ��رای جاهالن
 .1کافی ،ج ،2ص.62
 .2مصباح الشریعه ،المنسوب لإلمام الصادق؟ع؟ ،ص.175
 .3شیخ صدوق ،التوحید ،ص.371
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هش���داری وافی .حس���ین بن خالد از امام رضا و ایشان از پدرانش و آنان
از رس���ول خدا؟ص؟ روایت کردهاند که فرموده است« :خدا میفرماید :هر
ک���س به قضای من راضی نیس���ت و ب���ه تقدیر من ایمان نیاورده اس ��ت،
معب���ودی دیگ���ر طلب کند [[[».نی���ز میفرماید« :در هر قض���ای الهی برای
مؤمن خیری است».

[[[

پ���س ای برادرم ،بدان که «خدا هر چه را که بخواهد محو میکند و هر
چه را که بخواهد نگه میدارد و اصل و ریشۀ کتاب در نزد او است».

[[[

ب���ر پایۀ این آیۀ ش���ریفه ،قضای اله���ی در ابتدای ام���ر بهاجمال بر بنده
فرود میآید؛ یعنی ممکن اس���ت نعمت باشد یا نقمت؛ هر چند در ظاهر
ب���ه صورت بال و عقوبت به نظر برس���د .ا گر بنده ب���ه خدای خویش گمان
نی���ک َب َ���رد و تفأل به خیر زند و نف���س خود را پذیرای رض���ای الهی کند و
ب���دان عادت ده���د ،خدا نیز آنچ���ه را که ظاهرش نقمت اس���ت ،دگرگون
میکن���د و از آن نعم���ت میس���ازد .و عکس این معادله نیز صادق اس ��ت؛
یعن���ی بنده بر اثر بدگمانی به خدا و ناخش���نودی ب���ه قضا و اعتراضش به
بال ،پیوس���ته برای خود بال میخرد و آنچه از نعمت دارد به وبال و نقمت
مبدل میسازد.

[[[

 .1الجواهر السنیه ،ص153و .154
 .2بحاراالنوار ،ج ،71ص.139
 .3سورۀ رعد ،آیۀ .39
« .4روی ع���ن النبی؟ص؟ :تفاءل���وا بالخیر تجدوه( ».محمدی ر یش���هری ،می���زان الحکمه،
ج ،3ص)2353
فرق انس���انهای عادی با سالکان همین است .انسانهای ساده و عادی که از حکمت الهی
در اداره خلق غافلاند ،در بالیا و مصیبات دو مشکل را توأمان ّ
تحمل میکنند :سنگینی بال و
ناخش���نودی به آن .و این یعنی «خس���ر الدنیا و االخره ».اما سالکان و فرهیختگان که از نعمت
معرف���ت اله���ی برخوردارند ،تفأل به خی���ر میزنند و همۀ پیش���امدهای دنی���وی را از افق آخرت
مینگرند و از هر حادثه  -نعمت باشد یا نقمت  -توشهای برای زندگی اخروی خود میسازند.
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در کت���اب جواه���ر الس���نیه از امام رض ��ا؟ع؟ و ایش ��ان از پ ��درش و آنان از
پدران���ش و رس���ول خ���دا؟ص؟ نقل میکند ک���ه پیامبر؟ص؟ فرم ��ود« :خدا به
پیامبری از پیامبرانش وحی فرس���تاد که به فالن پادشاه بگو :او را در فالن
تاریخ میمیرانم .آن پیامبر نزد پادشاه رفت و او را از قضای الهی خبر داد.
پادش���اه در همان حال که بر روی تخت نشس���ته بود ،آنقدر خدا را خواند
که از تخت فرو افتاد و پیوسته میگفت :پروردگارا! تا آنگاه که کودکم جوان
گ���ردد و م���ن فرمانم را به انجام رس���انم مهلت ده .خدا ب���ه آن پیامبر وحی
کرد که نزد او برو و بگو که او را مهلت دادم و پانزده سال بر عمرش افزودم.
آن پیامبر عرضه داش���ت :پ ��روردگارا! تو میدانی که م���ن هیچگاه متهم به
دروغگویی نش���دهام .خداوند به او وحی کرد که تو مأموری .پس پیامم را
به پادشاه برسان ،و خدا هیچگاه در آنچه میکند ،بازخواست نمیشود».

[[[

توجه کامل به خدا و پناه بردن و خوشگمانی به او و کار را با صدقه آغاز
کردن و دعا و صلۀ رحم ،بدون تردید در تبدیل قضای الهی تأثیر دارند.

[[[

پروردگارا ،ا گر من در پیشگاه تو شوربختم یا از درگاهت محرومم و روزیام
اندک اس���ت ،ا کنون بخت مرا خوش گردان و رحمتت را از من دریغ مدار
و روزیام را فراوان کن ،که تو خود در کتابت فرمودهای« :خدای هر چه را
بخواهد محو میکند و هر چه را بخواهد پابرجا میس ��ازد و در نزد او اس ��ت
اصل و ریشۀ کتاب [[[».و درود خدا بر محمد و آل پا کش باد.
برادرم ،چگونه بنده بر قضای الهی راضی نباشد که امام رضا از پدرانش
 .1الجواهر السنیه ،ص.123
 .2عن زراره عن أبی جعفر؟ع؟ قال :قال لی :أال أدلک علی شئ لم یستثن فیه رسول اهلل؟ص؟؟
قلت :بلی ،قال :الدعاء یرد القضاء وقد ابرم إبراما ،وضم أصابعه( ».کافی ،ج ،2ص)470
 .3سورۀ رعد ،آیۀ .39
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و آنان از رس���ول خدا؟ص؟ نقل کردهاند که فرمود « :خداوند میفرماید :ای
بنی آدم! همۀ ش���ما گمراهید مگر آن کس که من او را هدایت کنم و همه
فقیرید مگر آن کس که من بینیازش گردانم و همۀ شما در هال کتید مگر
کس���ی که من نجاتش دهم .پس ،از من بخواهید که شما را کفایت کنم و
راه را به شما بنمایم .همانا گروهی از بندگان من را جز فقر اصالح نمیکند؛
ا گر آنان را بینیاز گردانم ،فاسد میشوند .و گروهی از بندگانم جز در زمان
س�ل�امتی اصالح نمیپذیرن���د؛ ا گر آن���ان را بیمار کنم ،بیماری فاسدش ��ان
میکند .و گروهی از بندگان من ،آناناند که در عبادت من و شبزندهداری
میکوشند و من گاه از سر رأفت ،خواب را بر آنان چیره میسازم که چون از
خواب برخاستند بر خود خشم بگیرند و به چشم حقارت در خود بنگرند.
ا گ���ر آنان را با آنچه میخواس ��تند(بیداری و ش� �بزندهداری) رها میکردم،
دچار عجب و خودبزرگبینی میشدند که موحب هال کت است؛ زیرا گمان
میبردند که با شبزندهداری ،بر همۀ عبادتپیشگان برتری جستهاند و
چون میپنداشتند به س���عی و کوشش بسیار از گروه مقصران در پیشگاه
الهی جدا شدهاند ،از من دور میشدند ،با اینکه گمان میبردند که به من
نزدیک گش���تهاند .آ گاه باش ��ید که اهل عمل بر اعمالش ��ان ،هر چند نیکو
باش���د ،تکیه نکنند و گنهکاران ،هر چند گناهشان بسیار باشد ،از آمرزش
من ناامید نشوند؛ بلکه همه باید به رحمت من اعتماد کنند و تفضل مرا
امی���د برند و به عنایت من اطمینان کنند ؛ زیرا من بندگان خود را آنگونه
که مصلحت آنان است ،تدبیر میکنم و به آن آ گاهم».

[[[

 .1شیخ طوسی ،األمالی ،ص 166و 167؛ بحاراالنوار ،ج ،71ص.140
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چند نکتۀ دقیق
از آنچه اهل بیت؟مهع؟ در باب رضا بر قضای الهی و رسیدن به مقامات
عالی ،به شیعیانش���ان آ گاهی دادهاند ،نکاتی دقیق به دس ��ت میآید.
خوشا به حال کسی که به این آ گاهیها چنگ زند؛ زیرا آنها از گنجهای
اهل بیت؟مهع؟ اس���ت ک���ه در میان کتابها به امانت نهادهاند تا ش ��اید
اه���ل آن بیابن���د و به���ره ببرند؛ با اینک���ه آنان میدانس���تند که صاحبان
اهلیت بهحق اندکش���مارند و خدا نیز فرموده اس���ت« :سپاسگزاران از
بندگانم کمشمارند».
پ���س امیدواریم که خدا کتاب ما را به گردآوری پارهای از آن گوهرهای
گرانبها(ن���کات ش���رافت) توفیق بخش���د؛ نکاتی که در غی���ر این کتاب گرد
نیامده اس���ت؛ زیرا هدف ما در این کتاب ،بیشتر اشاره به مطالبی است
که در کتاب دیگری به قلم نیامده است و یا نقد مطالبی است که ا گرچه
در کتب دیگر آمده اس���ت ،ولی از سرچش���مۀ پا ک معارف اهل بیت؟مهع؟
نجوش���یده اس���ت .یکی از این نکات ،آن اس���ت که اهل بیت؟مهع؟ خود را
ملزم میدانس���تند که در هنگام ابتال در پی پیروزی و غلبه بر بال نباشند؛
بلکه با تس���لیم و ش���کیبایی بال را پذیرا میش���دند تا آنگاه که فرمان ویژۀ
الهی بر تدارک بال برسد و آنگاه بود که با دعا به دفع اقدام مینمودند .از
ای���ن رو ،گاهی در زمان نابرخ���ورداری از کمترین ملزومات زندگی ،مانند
آب و غ���ذا ،حالت خضوع و شکس���تگی در پیش���گاه الهی به آنان دس ��ت
م���یداد ،با اینکه میتوانس���تند با دعا به هر چیزی دس���ت یابند؛ زیرا بنا
داش���تند که با دعا بر بال غلبه نجویند و جانب صبر را نگه دارند؛ با اینکه
همیش���ه میان صب���ر و پیروزی بر بال مخی���ر بودند ،اما چ���ون صبر را اولی
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و برت���ر میدیدن���د ،چنی���ن میکردند و میدانی���م که آنان هرگز به س ��وی
ترک اولی نیز نمیرفتند و این صبر و ش���کیبایی تا رس���یدن فرمان خاص
الهی(ترجیح گشایش از راه دعا) ادامه داشت.
آنچه از این س���یره پرده برمیدارد داس���تان حضرت علی بن الحس ��ین
امام س���جاد؟ع؟ است که یکی از ش���یعیان نزد ایشان از فقر شکایت برد و
حضرت گریست .مرد فقیر گفت :ای سرور من ،آیا جز برای مصیبتهای
ب���زرگ هم میتوان گریس���ت؟ امام فرمود« :چه مصیبت ��ی بزرگتر از اینکه
مؤم���ن ،برادر ایمان���یاش را نیازمند ببین ��د و نتواند نی���ازش را رفع کند».
خب���ر گفتوگوی آن مرد با امام؟ع؟ به گوشها رس���ید .او خود ش ��نید که
ناصبیها میگویند :کار امامان ش���یعه مایه ش���گفتی است! آنان گاه ادعا
میکنند که آسمان و زمین فرمانشان را میبرند و همه چیز در دست آنها
اس���ت و گاه از کمکی اندک و ناچیز به شیعیانشان ناتوانند .بیدرنگ نزد
امام؟ع؟ رفت و گفت :سرورم! مصیبتی که از سخن این ناصبیها بر من
وارد شد ،بزرگتر از مصیبت فقر و نیاز است .امام؟ع؟ فرمود :وای بر آنان!
آیا نمیدانند که اولیای الهی به خدا پیشنهاد نمیدهند که چه کند؟ ای
بندۀ خدا ،ا کنون پروردگار اذن داد که تو را وسعت و گشایش آید .سپس
امام؟ع؟ غذای افطار و سحری خود را به او بخشیدند و خدا به برکت آن،
به سرعت گره از کارش گشود و ُدری شاهوار در شکم ماهی آشکار شد که
با فروش آن به ثروتی هنگفت دس���ت یافت و دو قرص نان امام؟ع؟ را که
مایه رفع گرفتاری او شده بود ،خدمت امام؟ع؟ بازگرداند.

[[[

این داس���تان مشهور است و محل شاهد ما از این داستان این سخن
 .1بحاراالنوار ،ج ،46ص.20
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امام؟ع؟ اس���ت که فرم���ود« :آیا این���ان نمیدانند که خداون ��د را اولیایی
است که در پیشگاه او پیشنهاد نمیدهند؟»
مانند این داس���تان اس���ت قصۀ س���لمان فارس���ی که گرفت ��ار یهودیان
متعصب ش���د و آنان او را میزدند و میگفتند« :چرا خدا را به حق محمد
و علی نمیخوانی که ما را ش���تابان هال ک کند و تو را از دس ��ت ما نجات
بخشد؟» و سلمان میگفت« :شکیبایی برتر است و من خدا را میخوانم
که صبرم ببخش���د .شاید خدا از نسل شما مؤمنی به وجود آورد .ا گر من
ش���ما را نفرین کنم مؤمن���ی را از ایمان به خدا محروم کردهام ».س ��لمان
نفرینش���ان نکرد تا پرده میان او و رسول خدا؟ص؟ کنار رفت و در مکاشفه
دید که رسول خدا او را به نفرین آنها فرمان میدهد و میفرماید در نسل
اینان مؤمنی وجود ندارد.
َّ
داس���تان ب���اال در تفس���یر امام حس���ن عس���کری؟ع؟ ذیل آی ��ۀ «الذین
ون ب َ
ُ َ
الغیب»[[[ آمده است .هر کس دوست دارد ،به آن مراجعه کند
یؤمن ِ
که از داس���تانهای ش���گفت روزگار است .آری از کس���ی همچون سلمان
[[[

که چندان به امامانش ش���باهت یافته اس���ت که او را از خود خواندهاند،
این امور عجیب نیس���ت .از همین دس���ت اس���ت داس���تان معراج پیامبر
ا کرم؟ص؟ .خداوند پیامبر را به پنجاه نماز تکلیف کرد و پیامبر؟ص؟ از خدا
درخواس���ت تخفیف نکرد؛ تا اینکه موس���ی؟ع؟ از پیامبر؟ص؟ خواست که
بازگ���ردد و تخفی���ف بگیرد .پیامبر ا کرم؟ص؟ نیز چند ب���ار مراجعه کرد و هر
بار برای مس���لمانان تخفیف گرفت تا ش���مار نمازها به پنج رکعت رسید.
موسی؟ع؟ گفت که باز تقاضای تخفیف کن؛ اما پیامبر؟ص؟ فرمود :بیش
 .1تفسیر امام حسن عسکری ،ص ،68در ذیل آیۀ «الذین یؤمنون بالغیب».
 .2سورۀ بقره ،آیۀ .3
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از این ،شرم دارم .آنگاه خداوند به پیامبر وحی کرد که چون بر پنج نماز
صبر کردی و دیگر برای گرفتن تخفیف مراجعه نکردی ،من نیز این پنج
نماز را همچون پنجاه نماز به شمار میآورم.

[[[

در حقیقت پیشنهاد حضرت موسی به پیامبر برای گرفتن تخفیف ،در
حکم فرمان ویژۀ الهی برای س���ؤال پیامبر در پیشگاه خداوند بود و قبل
از این تقاضا ،رسول خدا پیشنهاد و سؤال را در پیشگاه الهی روا نشمرد.
ای���ن مطلب در خود روایت آمده اس���ت؛ آنجا که از امام؟ع؟ پرس ��یدهاند
چرا خود پیامبر ابتدا سؤال نکرد.
جان مطلب این اس���ت که همۀ پیامبران گذش���ته چه بس���ا نسبت به
پارهای از تکالیف س���نگین یا بالیای جانفرس���ا که به امتهایش ��ان وارد
میش���د از پیشگاه الهی تخفیف میخواستند ،ولی پیامبر ما و اهل بیت
ایش���ان ،هی���چ گاه چنین نکردن���د و چون برای التزام به ه���ر چه از جانب
ً
خداوند برسد ،گرچه سخت ،آماده بودند ،عفو و تخفیف الهی نیز تفضال
ش���امل حالشان ش���د و به همین جهت دینشان آس���انترین و گواراترین
ادی���ان اس���ت؛ تا آنجا که رس���ول خدا؟ص؟ فرم���ود« :من برای ش ��ما دینی
آس���ان و گ���وارا آوردم [[[».چه خوش گف���ت عقیل بن ابیطال���ب در مقام
دلداری به ابوذر در هنگام تبعیدش به ربذه! علی؟ع؟ و امام حسن؟ع؟
و ام���ام حس���ین؟ع؟ و عقیل در بدرق���ۀ ابوذر حضور داش���تند و در هنگام
خداحافظ���ی هر یک س���خنی گفتن���د .عقیل گفت« :درخواس ��ت عافیت
از بالیا نوعی ناش���کیبایی اس���ت ،و دیریاب دیدن عافیت نوعی ناامیدی
 .1م���ن ال یحض���ره الفقیه ،ج ،1ص 197و 198؛ ش���یخ صدوق ،توحی���د ،ص176؛ بحاراالنوار،
ج ،18ص.348
« .2وقال؟ص؟ :بعثت إلیکم بالحنفیة السمحة السهلة البیضاء( ».بحاراألنوار ،ج ،30ص)548
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است .ناشکیبایی و ناامیدی را رها کن و بگو :خدا ما را کافی است و چه
خوش تکیهگاهی است».

[[[

پیش از این برای شما گفتیم که خواص اهل بیت؟مهع؟ با این مقامات
عالیه و این نکات ظریف ،مأنوساند .آنان بر اثر بهرهمندی از مصاحبت
طوالنی با خاندان رسالت ،از نورشان قبسی برگرفتهاند.
مبادا شیطان تو را از بهرهمندی از این مقامات به بهانههای واهی باز
دارد؛ بهانههایی همچون س���خنانی که شیطان بر زبان برخی معاصران
ما که خدا هدایتش���ان کند ،جاری س���اخته اس���ت .مث�ل�ا میگویند :این
مقام���ات مخصوص اهل بیت؟مهع؟ اس���ت و به ما هیچ مربوط نیس ��ت.

[[[

ب���ه جانم س���وگند ک���ه آنان س���خت گمراه و در اش���تباهند .ای ��ن مقامات
ک���ه عقل کس���انی مانند ما میفهم���د ،برای نوکران اه���ل بیت؟مهع؟ ،بلکه
کمترین نوکران ایشان است .مقامات ویژۀ اهل بیت؟مهع؟ کجا در ادرا ک
 .1بحاراالنوار ،ج ،2ص.436
 .2از وسوس���ههای ش���یطان این اس���ت که مؤمنان را از راههای خلوت برحذر میدارد .ش���یطان
در گوش س���الک زمزمه میکند که اگر این راه ،مفید و ممکن اس���ت ،چرا رهروان آن اندکشمار
هایی دیگر گذاش���تهاند؟ این
اس���ت؟ چرا ت���و در این راه تنهایی و چرا بیش���تر مردم ،ق���دم در راه
َ ُّ َ َّ
َ
ُ
الن ُاس لاَ ت ْس َت ْو ِح َش���وا
ش���بهات ،یک پاس���خ دارد که امام علی؟ع؟ فرمودهاند« :أیها
پرس���شها و
َ ُ َ َ ٌ َ ُ ُ َ َ ٌ ُّ
َّ َ ْ َ َّ َّ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ
ُْ َ
َ
یق الهدی ِل ِقل ِة أه ِل ِه ف ِإن الناس ق ِد اجتمعوا علی ما ِئد ٍة ِشبعها ق ِصیر و جوعها ط ِویل أیها
ِفی َطر
َّ ُ ِ َّ ِ َ َ ْ َ ُ َّ َ ّ َ َ ُّ ْ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ٌ َ ٌ َ َ َّ ُ ُ ُ ْ َ َ
اب
الناس إنما یجمع الناس
الرضا و الس���خ َط و ِإنما عقر ناقة ثمود رجل و ِ
احد فع َمه ُم اهَّلل ِب ْال َعذ َ ِ
َ
َ َّ َ ُّ ِ ُ ّ َ َ َ َ ُ ْ َ ِ َ ُ َ َ
َ ََ َ َ ّ َ َ
ان ِإلاَ أ ْن خ َار ْت أ ْرض ُه ْم ِبالخ ْسف ِة
ناد ِمین فما ک
الرضا فقال سب
ح َانه ف َعق ُروها فأ َ ْص َب ُحوا ِ
ل ُما عموه ِب َّ ِ
ْ
ْ
ک َّ
���ک ِة ْال ُم ْح َم ِاة ِفی الأْ ْرض ْال َخ َّو َار ِة أ ُّی َها َّ
الن ُاس َم ْن َس َ���ل َ
الط ِر َیق ال َو ِاض َح َو َر َد ال َم َاء َو َم ْن
الس
خ َو َار ّ ِ
ِ
َ َ َ ََ
ّ
َ
الت ِیه؛ ای مردم ،در راه هدایت از کمی اهل آن وحش���ت نکنید ،که مردم بر س���ر
خال���ف وق���ع ِفی ِ
ّ
سفرهای گرد آمدهاند که زمان سیری آن اندک ،و مدت گرسنگی آن طوالنی است .ای مردم ،جز
این نیست که خشنودی و خشم است که مردم را بر محوری جمع میکند .ناقۀ ثمود را یک نفر
پی کردّ ،اما عذاب خدا همه را فراگرفت؛ چون همگان به آن رضایت دادند .خداوند س���بحان
فرمود" :همه آن را پی کردند ،پس همه پشیمان شدند ".آن گاه سرزمین آنان بر اثر فرو رفتن صدا
کرد ،مانند صدای فرورفتن آهن داغ در زمین نرم و هموار .ای مردم ،هر که راه راس���ت و روش���ن را
بپیماید به آب برسد ،و هر که بیراهه رود در بیابان به سرگردانی افتد( ».نهج البالغه ،خطبۀ )201
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م���ا میگنجد؟ مگر س���تارۀ ثریا دس���تیافتنی اس���ت؟ آری ،خردها از فهم
مقامات اهل بیت؟مهع؟ فرس���نگها دورند؛ ولی خدای س���بحان فرموده
است« :همانا برای شما در رسول خدا الگویی است نیکو».

[[[

ش���یوۀ اهل بیت؟مهع؟ آن اس���ت که م���کارم اخ�ل�اق و آداب را به پیامبر
نسبت میدهند و از او حکایت میکنند تا دیگران بدان ترغیب شوند ،نه
اینکه هر چه به آن حضرت نس���بت میدهند از ویژگیهای پیامبر باش ��د
ً
و قهرا برای انس���انهای ع���ادی همچون ما قابل پیروی نباش ��د که این
بهتانی است بزرگ.
نقل است که ابوذر غفاری بیماری را دوست میداشت و او را بر عافیت
و تندرس���تی ترجی���ح میداد؛ چه اینکه بیماری اجر و ث���واب فراوان دارد.
این سیرۀ ابوذر را برخی امامان؟مهع؟ نقل کرده و سپس فرمودهاند« :ولی
ما اه���ل بیت ،در هنگام عافیت ،عافیت را بیش از ناتندرس���تی دوس ��ت
میداریم و در هنگام بیماری ،آن را از عافیت دوستتر داریم ،که هر چه
از دوست رسد نیکو است».

[[[

ای���ن س���خن ک���ه از سرچش���مۀ حکم���ت و عصم���ت جوش���یده اس ��ت،
میفهماند که مقام رضا به قضای الهی(چه قضای محبوب و چه قضای
مکروه و ناپسند) بر مقام بالجویی برای دستیابی به ثواب بیشتر ،برتری
دارد و بیش���ک چنی���ن اس���ت؛ زیرا درج���ۀ رضایتمندی از قض ��ای الهی،
افزون بر اینکه با درجۀ بالجویی و مصیبتخواهی در وقت قضا مساوی
است ،از جهت نخواستن بال در وقت مقدر نبودن آن ،بر آن ترجیح دارد.
ا گرچ���ه ترجیح بال بر عافیت برای رس���یدن به ثواب صب���ر ،چنان درجه و
 .1سورۀ احزاب،آیۀ .21
.2ر.ک :شیخ صدوق ،معانی األخبار ،ص165؛ ابن أبی الحدید ،شرح نهج البالغه ،ج ،3ص.156
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مقام���ی دارد که جز برای امثال ابوذر که ش���وق وصال ب���ه مقامات عالیه
در س���ر دارند ،حاصل نمیگردد .اما به هر حال این درجه و مقام ،شائبۀ
پیشنهاد به خدا و اعتراض به قضای الهی دارد.
امام؟ع؟ در این روایت میخواهد این توهم را برطرف س ��ازد که مقام
دلخواه ابوذر از امتیاز رضا بر قضای الهی عاری است و مقام رضا بر قضا
همان اعتدال واقعی و ایستادگی کامل در راه حق است؛ همان ایستادگی
که س���رور عالمیان رس���ول گرامی اسالم؟ص؟ به دش���واری آن اشاره کرده و
فرموده اس���ت« :آیهای در س���ورۀ هود مرا پیر کرد [[[».و آن آیه ،این است:
«فاستقم کما امرت؛[[[ بدانگونه که مأموری پایداری کن ».آری؛ خدای
بزرگ درست فرموده است.

 .1جوامع الجامع ،ص170؛ تفسیر مجمع البیان ،ج ،5ص 341و .342
 .2سورۀ هود،آیۀ .11
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باب دهم
توکل و تسلیم
انسان مادامی که در آثار مقام رضا بر قضا ،یعنی توکل ،تفویض و تسلیم،
تأم���ل نکند و به���رۀ خویش را از آنها نبرد ،ش���یرینی ایمان را نمیچش ��د و
مؤمن نمیگردد؛ گرچه مؤمنین در این امور درجات مختلف دارند و این
اختالف درجات به اندازۀ اختالف مراتب قربش���ان به حضرت حق است.
قرآن میفرماید« :خداوند رتبۀ آنان را که ایمان آوردهاند و رتبۀ کس ��انی را
که دانش به آنها داده شده است ،بر حسب درجاتی بلند گرداند».

[[[

چه خوش س���روده ش���اعر آنجا ک���ه میگوید« :خدایا ،گروه���ی از بیم تو
گریس���تند و اینگونه نیس���ت که هر کس در پیش���گاه ت���و میگرید ،گناهی
کرده باش���د ،بلکه آنان نه برای گناه ،که برای تقرب به تو میگریند و چه
خواستنی است قرب تو»! و چون ایمان که برتر از اسالم است ،متوقف بر
 .1سورۀ مجادله ،آیۀ .11
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این مقامات است ،وقتی عربهای بادیهنشین در زمان رسول خدا؟ص؟
ادعای ایمان کردند ،خدای متعال گفت ش���ما ایمان نیاوردهاید [[[.پس
بس���ی مایۀ خجالت و رس���وایی اس���ت که مدعیان ایمان که نام مؤمن بر
پیش���انی دارند اما بهواقع فریب نفسش���ان را خوردهاند ،تکذیب ش ��وند.
این گروه ،مصداق این ش���عر شاعرند که گفت« :نفست به تو دروغ گفته
اس���ت .تو اهل عشق و محبت نیس���تی /زیرا عاشقان نشانهها و عالماتی
دارند ».کاش ما نیز این ش���عر را به گوش جان میشنیدم که گفت« :ا گر
در س���ر ،هوای گروهی را داری در راهش���ان قدم بگذار که آنان خود جز با
بریدن از تعلقات به مقصد نرسیدهاند».
م���ا همیش���ه این س���روش اله���ی را در گوش داری���م که «بر خ ��دا توکل
کنی���د ،ا گ���ر مؤمنی���د [[[».و نی���ز این پی���ام را که «ام���ا چنین نیس ��ت .به
پ���روردگارت س���وگند ک���ه ایم���ان نیاورن���د مگ���ر آنان ک���ه داوری ت���و را در
اختالفاتش���ان بپذیرند و از داوری تو در دلهایشان ناخشنود نباشند و
سر تسلیم فرود آورند».

[[[

حال که وابس���ته بودن ایمان به توکل و تسلیم و تفویض دانسته شد،
باید در تقویت این بنیانهای ایمان ،سخت بکوشیم .در قرآن و سنت،
بر تحصیل ایمان و لوازم آن تأ کید شده است؛ تا آنجا که خداوند مؤمنین
را به ایمان دعوت کرده و فرموده است« :ای کسانی که ایمان آوردهاید،
ایم���ان بیاورید [[[».م���راد ،تحصیل مق���دار قابل توجهی از ایمان اس ��ت؛
 .1سورۀ حجرات،آیۀ .14
 .2سورۀ مائده،آیۀ .23
 .3سورۀ نساء،آیۀ .6
 .4سورۀ نساء ،آیۀ .136
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همان مقدار که مؤمن با آن مصداق اطالقات[[[ قرار گیرد و ثمرات ایمان
بر آن بار شود .اما با حداقل ایمان نیز میتوان مؤمن بود و لذا تکلیفی در
آن نیس���ت .آری ،برای آنان که مؤمن نبودهاند ،همین حداقل نیز کمال
است و این حداقل مرز مخصوصی ندارد .لذا شایسته نیست که درجات
پایین ایمان را مصداق ایمان ندانیم .بنابراین تأ کید ش���دید بر ایمان در
قرآن و س���نت ،برای تحصی���ل رتبههای میانی ایمان پس از کس ��ب رتبۀ
آغازین اس���ت .همان رتبه میانی که مانند ترکیب موزون ایمان اس ��ت و
مصداق مس���لم ایمان���ی که به آن فرمان دادهاند ،همان اس���ت و کمتر از
آن گویا مش���کوک است که مراد باش���د البته ا گر مرتبۀ باالتر از رتبۀ میانی
حاصل شود که بدون شک کاملتر و برتر است.
همین رتبۀ میانی ایمان اس���ت که مشهور است و لوازم ایمان را در پی
دارد؛ وگرنه مراتب پایینتر ،همچون نقطۀ آغازین اس���ت و ا گرچه ایمان
نامیده میشود و از ماهیت ایمان برخوردار است ،چون مقصود از ایمان
در قرآن و سنت بیش از آن است ،ایمان به حساب نمیآید.
پ���س آس���تین همت باال زن و به س���وی ایمان برتر بک���وش؛ به گونهای
که یقین کنی که آنچه به آن دس���ت یافتهای ایمان است و نه چیز دیگر،
ا گرچه نام ایمان دارد .بر همین نکته راهنمایی کرده اس���ت س ��خن امام
صادق؟ع؟ که در کتاب کافی آمده اس���ت« :ش���ما انس���انهایی شایسته
نخواهید بود مگر آن���گاه که معرفت بیابید و معرفت نمییابید مگر اینکه
تصدیق و تأیید کنید و تصدیق نمیکنید مگر آنگاه که تسلیم شوید .این
چهار رکن(صالح ،معرفت ،تصدیق ،تسلیم) چنان به هم گره خوردهاند
 .1یعن���ی هر جا کلمۀ «مؤمن» گفته ش���ود ش���امل او گردد .مورد انص���راف اطالقات ،اصطالحی
مربوط به علم اصول فقه است.
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که آخرین جز با نخس���تین به دس���ت نمیآید و کس���انی که به سه فقره از
آنها بس���نده کنند ،بهشدت گمراهند [[[».نیز امیر مؤمنان علی؟ع؟ به آن
هش���داد دادهاند .در کتاب کافی از امام صادق؟ع؟ ،و ایشان از پدرش و
پدرانش از امیرالمؤمنی���ن؟ع؟ نقل کردهاند که فرمود« :ایمان چهار پایه
و س���تون دارد :توکل بر خدا ،س���پردن امور به خدا ،خش���نودی به قضای
خ���دا و گردن نهادن در برابر فرمان خدا [[[».همین مطلب از موس ��ی بن
جعفر؟ع؟ در کتاب تحف العقول نقل ش���ده اس���ت« :میس ��زد کس ��ی که
خدا را نیک میشناسد ،هرگز او را در روزی دادن ،قاصر نشمارد و در قضا
و ق���درش نیز متهم نکن���د»[[[ همچنین وقتی از آن حض���رت دربارۀ یقین
پرس���یدند ،فرمود« :صاحب یقین کس���ی اس���ت که بر خدا توکل میکند،
در پیشگاه او تسلیم است ،به قضای الهی راضی است و کار خویش را با
خدای خویش وانهاده است».

[[[

نیز رسول خدا؟ص؟ حاالت و صفاتی را که الزمۀ ایمان و معرفت به خدا
و از مقام���ات اولیاء اهلل اس���ت ،یادآوری فرم���وده و طبق نقل کتاب کافی
از امام صادق؟ع؟ ،فرموده اس���ت« :هر کس خدا را بشناس ��د و عظمتش
را دریاب���د ،دهانش را از س���خن و ش���کمش را از غذا بازم���یدارد و با روزه و
ش���بزندهداری ج���ان خویش را به زحم���ت میافکند .اصح ��اب گفتند:
پدر و مادرمان فدایت ای رس���ول خدا! آیا ایش���ان اولی���اء اهللاند؟ فرمود:
 .1کافی ،ج ،2ص.39
 .2کافی ،ج ،2ص.47
« .3ینبغی لمن عقل عن اهلل أن ال یس���تبطئه فی رزقه وال یتهمه فی قضائه .وقال رجل :س���ألته
ع���ن الیقی���ن؟ فق���ال؟ع؟ :یتوکل علی اهلل ،ویس���لم هلل ،ویرض���ی بقضاء اهلل ،ویف���وض إلی اهلل».
(تحف العقول ،ص)408
 .4همان.
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اولیای خدا س���کوت میکنند و سکوتش���ان یاد خدا است و میبینند اما
دیدنش���ان همواره مایۀ عبرت آنان اس���ت و سخن میگویند و سخنشان
حکمت اس���ت و میان مردم در حرکتاند و حرکتش���ان برکت اس ��ت .ا گر
اج���ل محتوم نبود ،روحش���ان در بدنش���ان اس���تقرار نمییاف���ت و از بیم
عذاب و شوق ثواب الهی به سوی عالم باال پر میکشید».

[[[

همچنین امام س���جاد حضرت علی بن الحسین؟ع؟ صفات و معارفی
را که الزمۀ ایمان اس���ت ،در اش���عاری که طبرسی در کتاب احتجاج نقل
کرده اس���ت ،ای���ن گونه میش���مارد« :کس���ی که خ���دای را بشناس ��د ولی
احس���اس بینیازی نکند ،نگونبخت اس���ت .انسان را با عزت و شوکت و
ث���روت چه کار ،که برای بندۀ مطیع پ���روردگار ،هر چه در راه طاعت الهی
پیش آید ،به او زیانی نمیرساند».

[[[

ریش���ۀ این نیکیها ،دوام مراقبه و توجه به خدا در همۀ حاالت است؛
به گونهای که هیچگاه خدا از نظرت پنهان نباش���د؛ چه اینکه تو نیز هرگز
از نظر الهی پنهان نیستی و این همان سفارش پیامبر اسالم؟ص؟ به ابوذر
است که فرمود« :خدا را چنان عبادت کن که گویی او را میبینی و ا گر تو
نمیبینی ،او تو را میبیند [[[».در برخی روایات آمده است« :ا گر میدانی
ک���ه او ت���و را میبیند و ب���از نافرمانیاش را روا م���یداری ،بهحقیقت تو را از
پستترین نظرکنندگان به خویش قرار داده است».

[[[

 .1کافی ،ج ،2ص.186
ذک���ر این صفات برای آن اس���ت ه���ر یک از ما بتواند مق���دار و اعماق ایمان خود را بس���نجد .نه
نیازی به شرح است و نه تفسیر و تأویل.
 .2احتجاج طبرسی ،ص ،317با اندکی اختالف.
 .3شیخ طوسی ،االمالی ج ،2ص.138
 .4شیخ طوسی ،اختیار معرفة الرجال ،ج ،2ص.710 ،709
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ا گ���ر بر مراقبه مداومت داش���تی و همۀ قی���د و بندها و عالیقی ک ��ه تو را از
توجه به حق بازمیدارند ،کنار نهادی ،بهحتم الطاف و عنایات الهی شامل
حال تو خواهد شد و میبینی که چگونه بر تو شفقت میورزد و زشتیها و
خطاهایت را میپوشاند و از گناهت درمیگذرد؛ بلکه سیئاتت را به حسنات
مبدل میکند و چندین برابر گناهانت برای تو حس���نه مینویس ��د .سپس
محب���ت خدا در دلت راس ��خ میگردد و اعضا و جوارح���ت برای طاعت الهی
برانگیخته میشود؛ همانگونه که اعضای آدمی برای اطاعت از نیکوکاران
که مرتبهای بسیار کمتر از خدا دارند ،برانگیخته میشود.
آری ،دلها با محبت اهل احس ��ان سرش���ته اس���ت؛ چه رسد به خدای
بزرگ مهربان که هیچ احس���انی همتای احس���انش نیس���ت .پس رس ��وخ
محب���ت اله���ی در دلت ،نف ��س تو را از هر چ���ه مخالف رضای او اس ��ت بیزار
میکن���د ،یا نفس حیا میکند که خوبی را ب���ا بدی جبران کند و یا در وقت
ّ
تجل���ی عظم���ت الهی ب���ر دل ،بیمنا ک میش���ود ،یا میهراس ��د ک ��ه مبادا
نعمتهای الهی قطع شود و ادامه نیابد؛ همانگونه که شاعر گفته است:
آنگاه که از نعمتی برخورداری ،آن را قدر بدان
که گناهان و نافرمانیها نعمتها را از کف میربایند.
و نیز ،آنگاه که به س���وی خدای س���بحان توجه میکنی ،هر مؤثری جز
خدا از نظرت محو میشود و جز خدای سبحان هیچ کس را نفعرساننده
یا آسیبرسان نمیبینی .آری ،هیچ کس تأثیرگذار نیست ،جز به اذن او.
دل ،چون از خدای س���بحان روی گردانده اس���ت ،مسبب االسباب را
فراموش کرده و به دامن اسباب چنگ زده است؛ وگرنه آنگاه که یاد خدا
کن���د و ب���دو دل دهد ،توجه و چن���گ زدن به غیر خ���دا را بیمعنا مییابد
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و ای���ن حقیقتی اس���ت فط���ری که در نهاد آدمی اس���ت؛ زی���را وقتی آدمی
میتوان���د از قویتری���ن موجود کم���ک بگیرد ،چرا به س���وی ضعیفترین
دست دراز کند؛ آن هم ضعیفتری که نسبت به خدا هیچ و پوچ است؛
بهخصوص با توجه به این نکته که روی کردن به سوی ضعیفتر مانع از
کم���ک خدای قویتر میگردد؟ پس انس���ان رویگردان از خدا به دیگری
همچون کسی است که شاعر به تصویر کشیده است:
آن کس که در هنگام گرفتاریاش از عمرو کمک بخواهد
همچون کسی است که از گرمای بیابان به آتش پناه برد
از همی���ن رو اس���ت که وقت���ی جبرئیل؟ع؟ ب���ه ابراهیم ک���ه در منجنیق
نشسته و در آستانۀ پرتاب شدن در آتش بود ،گفت :ای ابراهیم آیا تقاضا و
نیازی داری؟ ابراهیم گفت :به تو نه![[[ خداوند نیز آتش را برای او خنک و
گوارا ساخت[[[ و در شأن او در قرآن فرمود« :همان ابراهیمی که وفا کرد».

[[[

ای���ن مقام ،اختصاص به ابراهیم ندارد .هر کس بر حس���ب مقامش در
چنان موقعیتی واقع ش���ود و توجه به س���وی حق تعال���ی کند ،نظرش از
همه اس���باب بریده میشود و فقط مسبب االس���باب را میبیند و نشانۀ
صدق این انقطاع به س���وی خدا این اس���ت که دل او در فقدان اس ��باب
« .1و إن إبراهی���م؟ع؟ لم���ا وضع فی کفه المنجنی���ق غضب جبرئیل؟ع؟ ،فأوح���ی اهلل عز وجل
إلی���ه :م���ا یغضبک یا جبرئیل؟ ق���ال :یا رب خلیلک لیس من یعبدک عل���ی وجه األرض غیره،
س���لطت علیه عدوک وعدوه! فأوحی اهلل عز وجل إلیه :اسکت ،إنما یعجل العبد الذی یخاف
الف���وت مثلک ،فأما أنا فإنه عبدی آخذه إذا ش���ئت .قال :فطاب���ت نفس جبرئیل؟ع؟ ،فالتفت
إل���ی إبراهی���م؟ع؟ فقال :هل ل���ک من حاجة؟ فقال :أم���ا إلیک فال .فأهبط اهلل ع���ز وجل عندها
خاتم���ا فیه س���ته أحرف :ال إله إال اهلل ،محمد رس���ول اهلل ،ال حول وال ق���وة إال باهلل ،فوضت أمری
إلی اهلل ،أسندت ظهری إلی اهلل ،حسبی اهلل ،فأوحی اهلل جل جالله إلیه أن تختم بهذا الخاتم،
فإنی أجعل النار علیک بردا وسالما( ».شیخ صدوق ،األمالی ،ص)542
 .2بحاراالنوار ،ج ،12ص.33
 .3سورۀ نجم ،آیۀ .37
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مضطرب و مشوش نمیشود ،بلکه بود و نبود اسباب در نزدش مساوی
اس���ت .م���ن از عارفی  -که خ���دا مقامش ارجمند کن���د و در دنیا و آخرت
پرچ���م عزت���ش را بلند کند  -ش���نیدم که فرمود« :من هر گاه که اس ��باب
کار برایم فراهم میش���ود ،دچار اضطراب میشوم و وقتی همۀ اسباب از
میان رفت ،اضطرابم میرود و قلبم آرامش مییابد».
ّ
این ،باالترین و صادقترین درجات توکل است و گویا منشأ ناآرامی دل
در هنگام وجود اسباب این است که با مهیا بودن اسباب ،خدای متعال
از انس���ان میخواهد که بدانها توجه کند [[[،گرچ���ه نباید بر آنها اعتماد
کند؛ زیرا توجه به اسباب بدون اعتماد بر آنها مطلوب و فرمان خدا است
و نفس توجه به اسباب مایۀ یادآوری آنها و تصورشان میباشد و همین
مقدار موجب تفرق خاطر و ناآرامی دل میگردد[[[ .اما ا گر اس ��باب از بین
رفت و چشم دل فقط به یک سو نگریست ،آرامش مییابد و به یاد حق
از تش���ویش میرهد؛ همانگونه که خدای سبحان خود در قرآن فرموده
اس���ت« :همان کس���انی که ایمان آوردهاند و دلهایشان به یاد خدا آرام
میگیرد .آ گاه باش که با یاد خدا دلها آرامش مییابد».

[[[

و نی���ز ،نش���انۀ ص���دق و انقطاع واقعی به س���وی خدا این اس ��ت که ا گر
« .1أبی اهلل أن یجری األش���یاء إال بأس���باب ،فجعل لکل شئ سببا وجعل لکل سبب شرحا وجعل
لکلشرحعلما،وجعللکلعلمباباناطقا،عرفهمنعرفه،وجهلهمنجهله(».کافی،ج،1ص)183
 .2ای���ن نکتهای اس���ت که جز روش���ندالن و صاحبان ش���رح صدر ،بدان وق���وف نمییابند .در
حقیقت مقتضای جمع بین نظر به اس���باب و توکل بر مس���بب اس���باب همین اس���ت .انس���ان
واصل به مقام توحید که غرق تماش���ای حق اس���ت ،قلب خود را تنها مشغول اسباب نمیکند
و اگ���ر از آنها اس���تفاده میکن���د فقط به خاطر عمل به وظیفه و فرمان الهی اس���ت؛ در عین حال
همزمان با اس���تفاده از اس���باب تمام توجهش به حق متعال اس���ت .او میپرسد استفادهاش از
اسباب او را از توجه به مسبب باز ندارد که بالفاصله حرمان و خسران دامنش را میگیرد .توجه
استداللی به اسباب در حکم پرستش اموری است که مهر فنا بر پیشانی دارند.
 .3سورۀ رعد ،آیۀ .28
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آدمی از کسی خیر خواست و او خودداری کرد ،دلگیر نشود؛ بلکه حالش
مانند آن کس���ی باش���د که نامهای برای یکی از فرمانروایان نوش ��ت و از او
درخواست که مقداری از روزیاش را که خدا او را بر آن امین کرده است،
به او بازپس دهد؛ «ا گر به من ببخشی خدا بخشیده و خیر را بر دست تو
جاری کرده است ،و ا گر نبخشی خدا منع فرموده و تو را تقصیری نیست.
بهرهات را از دنیا فراموش مکن و همانگونه که خدا به تو احس ��ان کرده
اس���ت ،اهل احسان باش ».پس آن کس که چشمش به خدای مسبب
االسباب(سببس���از) است و میداند که همۀ اسباب و وسایل در دست
او است ،هرگز دلش از ابزار و وسایل نمیرنجد و بر آنها خشم نمیگیرد.
آری؛ کس���ی که واس���طۀ خیر اس���ت و خداوند خیر را به دس ��ت او برای
ش���ما مقدر کرده اس���ت ،باید او را س���پاسگزاری و قدردانی کنی و [بدانی
ک���ه] حق او ب���ر گردن تو ،ب���ه دلیل واس���طه بودنش از بین نم� �یرود؛ زیرا
مالک احس���ان حقیقی ،خود قدردانی از واس���طۀ احسان را مقرر فرموده
و از تو خواس���ته اس���ت که او را س���پاس گزاری؛ بلکه حتی س���پاسگزاری
تو را از خویش ،جز همراه س���پاسگزاری از آن واس���طۀ خیر نمیپذیرد.

[[[

و این نکتۀ بس���یار مهمی اس���ت که برخی از برادران مؤمن و پارس ��ای ما
از آن غفل���ت کردهان���د؛ به این بهانه ک���ه همۀ نگاه و توج���ه خویش را به
س���وی خدا دوختهان���د و برای خلق خدا هیچ حقی در برابر احسانش ��ان
 که خدا بر دس���تان ایش���ان جاری س���اخته اس���ت  -نمیبینن ��د .و ایناش���تباهی اس���ت بس بزرگ ک���ه بر اث���ر ناآ گاهی از روش اه���ل بیت؟مهع؟ و
بیخب���ری از واقعیت پدید میآید [[[.روش اهلبیت همان اس ��ت که در
« .1من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر عز وجل( ».عیون أخبار الرضا؟ع؟ ،ج ،1ص)27
 .2سخن نویسنده ناظر به حالت تفریطی است که کوتهنظران از سالکان بدان دچار میشوند.
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کتاب کافی از امام س���جاد؟ع؟ نقل ش���ده اس���ت« :خداوند به بندهای از
بندگانش روز قیامت میگوید :آیا از فالن ش���خص س���پاسگزاری کردی؟
میگوید پروردگارا! من تنها از تو سپاسگزاری کردم .خداوند میفرماید:
چون از او س���پاسگزاری نکردهای ،سپاسگزار من نیز نبودهای ».سپس
امام سجاد؟ع؟ فرمود :شکرگزارترین شما به درگاه خدا ،سپاسگزارترین
شخص نسبت به احسان مردم است».

[[[

این حدیث در آنچه ما گفتیم صراحت دارد .اما اینکه گفتیم این شبهۀ
سس���ت ،بیخبری از واقعیت اس ��ت ،از آن رو اس ��ت که اصل و ریش ��ه این
ش���بهه از معاندین شیعه و سنیان پیدا ش���ده است؛ چه اینکه اصل همۀ
نعمتها خدای س���بحان اس���ت و خداوند آنها را بر دس���ت محمد و آلش
جاری س���اخته و آنها را واس���طه قرار داده است .س ��نیان معاند میگویند:
«پروردگارا ،ما تنها تو را شکر میگوییم و برای این واسطهها هیچ حقی قائل
نیستیم ».خداوند نیز آنان را طرد کرده ،شکرشان را نمیپذیرد ،مگر اینکه
واس���طههای خیر ،یعنی محمد و آل او را ش ��کر گزارند .پس خدا بخشی از
شکر خویش را اعتراف به واسطۀ خیر بودن آنان قرار داده و خواسته است
که او را به خاطر این واسطهها شکر کنند؛ زیرا این واسطهها باب محضر او
هستند و روشن است که هر کس از در وارد نشود ،رانده میشود.
دانایان راه ه م
امثال این افراط و تفریطها در سالکان نوپایی که قواعد سلوک را نمیدانند و از
ِ
نمیآموزند ،زیاد دیده میش���ود .اینان نه تنها خود به مقصد نمیرس���ند که رهزن دیگر سالکان
نیز میگردند؛ زیرا چه بسا به خاطر ّ
زی سلوکیشان الگو قرار میگیرند .به هر حال رعایت خلق
ج���دا از رعایت حق الهی نیس���ت .خدای متعال آدمی را به رعایت مطلق حقوق  -نس���بت به
خود یا خلق خود  -فرمان داده است .مگر خلق خدا عیال خدا و نانخور او نیست؟
« .1عن عمار الدهنی قال :س���معت علی بن الحسین؟ع؟ یقول ... :یقول اهلل تبارک و تعالی لعبد
من عبیده یوم القیامه :أشکرت فالنا؟ فیقول :بل شکرتک یا رب ،فیقول :لم تشکرنی إن لم تشکره،
ثم قال :أشکرکم هلل أشکرکم للناس( ».کافی ،ج ،2ص.81؛ وسائل الشیعه ،ج ،16ص)310
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و نیز نسبت به علوم و معارف و عبادات ،اهل سنت میخواهند بدون
وس���اطت و راهنمایی محمد و آلش روی به سوی خدای سبحان کنند.
خداوند هم همۀ معارف و عباداتش���ان را به خودش���ان برگرداند و از آنان
نپذیرف���ت مگر با تس���لیم در براب���ر اولیایش و تعلم از آن���ان و توجه به آنان
که هر چه با وس���اطت آنان نباشد مردود اس���ت و وبال صاحبش خواهد
ب���ود [[[.ان���کار ح���ق مردم نیک���وکار که نعمت از راه آنان به دس���ت انس ��ان
رس���یده اس���ت ،اثری از این شبهۀ منحوس است که ش���وربختانه در دل
بعض���ی از دوس���تان خوب م���ا نیز نفوذ کرده اس���ت ،بدون اینکه ریش ��ه و
حقیقتش را بدانند .ما از ریش���ۀ این شبهۀ خطرنا ک پرده برداشتیم تا از
ابتالی به آن پرهیز کنند .و تنها خدا حافظ آدمی است.
س���زاوار اس���ت در این باره روایتی شگفت را نقل کنم که وافی به مقصود
اس���ت .این روایت را در کتاب تحف العقول یافتم .این کتاب نوش ��تۀ یکی
از علمای پیش���ین ش���یعه ،یعنی فاضل گرانقدر حس���ن بن علی بن شعبه
است و کتابی است که چشم روزگار مانندش را ندیده است و نویسندهاش
چنان مقامی دارد که شیخ مفید؟حر؟ از کتاب او نقل کرده است.
روایت چنین اس���ت« :مردی بر امام صادق؟ع؟ وارد ش ��د .امام پرسید
بایس���تگی رعایت حقوق وس���ائط فیض الهی که
 .1نویس���نده از ضرورت رعایت حقوق مردم به
ِ
برترین پرستندگاناند پل زده است .بدینگونه نویسنده فرجام کتاب خویش را که دربارۀ سلوک
الی اهلل است با ضرورت رعایت ارتباط عمیق با محمد و آل محمد عطرآ گین ساخته است.
درب
جای بس���ی شگفتی است که کسی یا کسانی بخواهند به مقام وصال حق نائل آیند و از ِ
خانه اهل بیت؟مهع؟ وارد نش���وند ،با اینکه همگان میدانند که ش���خص رسول خدا ّ
تمسک به
آنان را در کنار ّ
تمس���ک به قرآن کریم مایه نجات ّ
معرفی کرده اس���ت .بر این اساس غیر موالیان
اهل بیت از ّ
تمس���ک به ثقلین محروماند و لذا از قافله س���الکان حقیق���ی جا ماندهاند و قدم از
قدم برنداش���ته ،ب���ه هیچ درجهای از کمال دس���ت نیافتهاند .اینان گرچ���ه در پردازش عبارات
عرفانی یا گفتن اشعار عشقی خامهای توانا و زبانی گویا داشته باشند ،از کمال و معرفت بویی
نبرده و نمیبرند که وصال حق را به پندار و دعوی ندهند.
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ای���ن مرد از چه گروهی اس ��ت؟ گفت :من از دوس ��تداران و هواداران ش ��ما
هستم .امام فرمود :هیچ بندهای تا خدا را ولی و سرپرست خود قرار ندهد،
او را دوس���ت ندارد و هیچ بندهای خدا را ولی خود قرار نمیدهد جز اینکه
خدا هم بهشت را برای او واجب میسازد .سپس فرمود :از کدام دسته از
دوستداران ما هستی؟ مرد سا کت شد ،ولی سدیر که در مجلس حضور
داشت پرسید :ای پسر رسول خدا! مگر دوستداران شما چند دستهاند؟
فرمود :دوس���تداران ما س���ه گروهند :آنان که ما را در ظاهر دوس ��ت دارند،
س���ر و پنهان دوس���ت ندارند ،و آنان که ما را در ّ
اما در ّ
س���ر و پنهان دوس ��ت
دارن���د ،اما دوس���تی خود را آش ��کار نمیکنند و طبقۀ س���وم کس ��انیاند که
در پنه���ان و پیدا ما را دوس ��ت میدارند .گروه س ��وم ،برت ��ر و ممتازند و آب
گ���وارای پا کی���زه نوش���یدهاند و تأوی���ل قرآن و حرف آخر و س ��بب اس ��باب را
دانستهاند .آری ایناناند گروه برتر .فقر و نیاز و مصائب گونا گون به سوی
ایشان ،شتابندهتر است از اسبان تیزرو .برهنگی و تنگدستی گریبانشان را
ت و آزموناند .اینان
میگیرد و از شدائد بر خود میلرزند و همواره در محن 
مجروح و س���ربدارند و در سرزمینهای دورافتاده میزیند .اما خدا بیمار را
به وس���یلۀ آنان ش���فا میدهد و تهیدس���ت را توانگر میکند .به برکت آنان
ن کمترین
یاری میش���وید و باران میبارد و روزی میخورید .ش���مار ایش ��ا 
است ،اما قدر و منزلتشان در پیشگاه حق ،بزرگترین است .اما گروه دوم،
پس���تترین گرو ه است؛ همانان که ما را تنها در ظاهر دوست دارند .اینان
به روش پادش���اهان زندگی میکنند ،زبانش ��ان با ما اس���ت و شمشیرشان
ب���ر ما .گروه س���وم که در پنهان ما را دوس���ت دارند ولی ب ��ر زبان نمیآورند،
حد میانهاند .به جان خودم س���وگند که ا گر آن ��ان بهواقع و از صمیم قلب
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دوس���تدار ما باشند ،بهحتم روزهداران روز و عابدان شب خواهند بود و اثر
عبادت را در چهرههایش���ان میدیدی .اینان اهل تسلیم و اطاعتاند .آن
مرد گفت :من از دوستان شما در نهان و عیانم .امام صادق؟ع؟ فرمودند:
محبان ما در عیان و نهان نشانههایی دارند که بدان شناخته میشوند.
آن مرد پرسید :آن نشانهها چیست؟ امام فرمود :نخست اینکه به توحید،
آنچنان که شایس���ته اس���ت ،معرفت دارند و آن را نیک آموختهاند ،و پس
از آن ایم���ان دارن���د به آنچه ذات او اس���ت و آنچه صفت او اس���ت و س ��پس
ایم���ان را با همۀ حدود و حقایق و ش���رایط و تأویلش دانس���تهاند .س ��دیر
گفت :ای فرزند رس���ول خدا ،من از ش���ما نش ��نیده بودم که ایمان را بدین
صفت ش���رح کنید .حضرت فرمود :آری ای س���دیر .پرسش���گر را نرس ��د که
بپرس���د ایمان چیس���ت ،مگر اینکه بداند ایمان به کیس���ت .س ��دیر گفت:
یابن رس���ول اهلل ،ا گر دوس���ت دارید ،آنچه را که فرمودید شرح دهید .امام
صادق؟ع؟ فرمودند :هر کس بپندارد که خداوند را با توهم دلها و عقلها
میشناس���د ،مشرک است و هر کس بپندارد که خدا را به نام  -نه به معنا
 میشناسد به طعنه و اشکال به خود اعتراف کرده است؛ زیرا صرف نامحادث است و پدیده ،و هر کس بپندارد که نام و معنا را با هم میپرستد،
برای خدا ش���ریک قرار داده اس���ت و هر کس بپندارد ک���ه صفت را  -بدون
ادرا ک ذات  -میپرس���تد به نادیده حوالت داده اس���ت و هر کس بپندارد
که صفت و موصوف هر دو را میپرس���تد ،توحید را باطل کرده اس ��ت ،زیرا
صفت غیر موصوف است ،و هر کس که موصوف را به صفت نسبت دهد،
بزرگ را کوچک ش���مرده اس���ت و خدا را آنچنان که شایس ��تۀ او است ،قدر
ندانسته است .از ایشان پرسیدند :پس راه توحید و یگانهپرستی چیست؟
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فرمود :راه کاوش باز است و جستوجو ممکن و چارهجویی فراهم است.
شناخت ذات آنچه عیان است پیش از شناخت صفت او است و شناخت
صفت آنچه نهان اس���ت پیش از شناخت ذات او است .پرسیدند :چگونه
م���ا ذات آنچ���ه عیان اس���ت پیش از صفت���ش میشناس���یم؟ فرم ��ود :او را
میشناسی و میدانی؛ خودت را نیز با او میشناسی و خود را از پیش خود
و به وس���یلۀ خود نمیشناس ��ی و میدانی آنچه در جان تو اس ��ت برای او و
به س���بب او است؛ چنانکه برادران یوسف به یوس���ف گفتند“ :راستی تو،
خودت یوسفی؟ گفت منم یوس���ف و این است برادر من [[[”.آنان یوسف
را به خود او ش���ناختند و به وسیلۀ دیگری نشناختند و از پیش خودشان
او را توهم نکردند .آیا نمیبینی که خداوند میفرماید“ :ش���ما را نرس ��د که
درخت آن را برویانید”؟[[[ خداوند در این آیه میفرماید :شما حق ندارید از
پیش خود امامی ساخته و نصب کنید و او را به هوای دل و خواست خود
بر حق بخوانید .س���پس امام صادق؟ع؟ فرمود :خدا در روز قیامت با س ��ه
کس سخن نمیگوید و به آنها نظر نمیکند و آنان را پا ک نمیسازد و آنان را
عذابی دردنا ک است :هر کس درختی برویاند که خدایش نرویانده است؛
یعنی کسی که امامی را نصب کند که خدا او را بدین کار نصب نکرده است
و کس���ی که امامی را که خدا معین و نصب نموده است ،انکار کند و کسی
که بپندارد این دو کس در اس�ل�ام س���همی دارند و اج���ری میبرند با اینکه
خداون���د میفرماید“ :پ ��روردگار تو هر چه بخواهد میآفرین ��د و برمیگزیند
و آن���ان اختیاری ندارند [[[”.و اما در ش���رح صفت ایم ��ان ،امام؟ع؟ فرمود:
 .1سورۀ یوسف آیۀ .90
 .2سورۀ نمل ،آیۀ .60
 .3سورۀ قصص ،آیۀ .69
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ایمان ،اقرار و کرنش در برابر خدا اس ��ت ،همراه خواری و اعتراف به بندگی
و تق���رب به حضرتش و انجام خالصانه و همراه با ش���ناخت همۀ واجبات،
از خ���رد و کالن ،از اقرار ب���ه توحید تا پایینترین طاعات به ترتیب اهمیت،
هم���ه هم���راه هم و در پیوند با ه���م .و هر گاه بندهای آنچ���ه را که خدا بر او
ن گونه که شرح دادیم  -به جا آورد ،او مؤمن است
واجب ساخته است  -آ 
ّ
مس���تحق ثواب و پاداش .و این برای آن اس ��ت
و شایس���ته وصف ایمان و
که معنای ایمان ،اعتراف و اقرار اس���ت و معن���ای اعتراف ،تصدیق و تأیید
هم���ۀ طاعات ،چه کوچک و چه بزرگ ،همه با ه���م و در پیوند با یکدیگر.
پس مؤمن از صفت ایمان بیرون نمیرود به آنچه شایستۀ مؤمن نیست.
و همانا مؤمن با انجام واجبات و ترک گناهان کبیره شایستۀ نام و حقیقت
ایم���ان میگردد .ا گر طاعتهای کوچک را ت���رک نماید و گناهان صغیره را
مرتکب گردد ،تا وقتی به ترک واجب بزرگ و انجام گناه کبیره مبتال نشده
اس���ت ،از ایمان بیرون نمیرود و تارک ایمان به حس���اب نمیآید .و دلیل
این مطلب ،این سخن خدا در قرآن است“ :ا گر از گناهان بزرگی که از آنها
نهی ش���دهاید دوری گزینید ،بدیهای ش���ما را میپوش ��انیم و ش ��ما را در
جایگاهی ارجمند وارد میسازیم [[[”.مقصود آمرزش گناهان صغیره است
و ا گر شخص یک گناه کبیره را مرتکب شد ،مسئول همۀ گناهانش  -کبیره
یا صغیره  -خواهد بود و بر همۀ آنها عقاب میشود و عذاب میبیند .این
است شرح صفت ایمان و صفت مؤمنی که شایسته پاداش است».

[[[

آنچه میخواس���تیم از حدیث کت���اب تحف العقول بی���ان کنیم ،پایان
یاف���ت .البت���ه ای���ن روایت تتم���های نی���ز دارد که طال���ب آن ،بای ��د به آن
 .1سورۀ نساء ،آیه .33
 .2تحف العقول ،ص.325

139

 راه خدا |

در پرتو سیرۀ اولیاء

کتاب مراجعه کند .این روایت ش���ریف در موضوع تقس���یمبندی محبت
اه���ل بیت؟مهع؟ که حقیقت ایمان اس���ت ،مش���تمل بر مطالبی اس ��ت که
در هی���چ حدیث دیگری نیس���ت و چنی���ن منظم نیامده اس ��ت؛ گرچه از
انضمام روایات مختلف به یکدیگر ،همین مطلب استفاده میشود.
آری؛ روای���ات اه���ل بیت؟مهع؟ ب���ا یکدیگر تفس���یر میپذیرن ��د و در تضاد
نمیباش���ند و ا گ���ر اختالفی دیده میش���ود ،ب���ه علت نش���ناختن جایگاه
ه���ر یک اس���ت؛ زیرا ه���ر روایتی ناظ���ر به مقام���ی از مقامات اس ��ت و دیگر
مقامات را به اش���اره میگوید ،تا هر ک���س نصیب و بهرۀ خویش را برگیرد.
«هر گروهی آبشخور خود را میدانست .از روزی خدا بخورید و بیاشامید
ولی در زمین فساد و تباهی نکنید».

[[[

 .1سورۀ بقره ،آیۀ .60
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باب یازدهم
درجات و مراتب ایمان
اهل ایمان را درجاتی است که در آن درجات بر یکدیگر برتری میجویند.
ای���ن بحث درب���ارۀ تعداد درجات اهل ایمان و س���هم هر ی���ک از آنها از
ایم���ان اس���ت و اینکه مثال مق���داد؟حر؟ در درجۀ هش���تم اس���ت و ابوذر که
خدایش رحمت کند ،در درجۀ نهم و س���لمان؟حر؟ در درجۀ دهم که این
آخرین درجه است و باالتر از سیاهی رنگی و پس از آبادان شهری نیست.
در کتاب کافی از عبدالعزیز قراطیس���ی نقل ش���ده است که گفت :امام
صادق؟ع؟ به من فرمود :ای عبدالعزیز ،ایمان ده درجه اس���ت ،همانند
نردبان که پلهپله از آن باال میروند .آن کس���ی که بر روی پلۀ دوم اس ��ت
نمیتوان���د ب���ه آن ک���س که بر پلۀ نخس���ت اس���ت بگوید تو هی ��چ نداری،
ت���ا اینکه خ���ود به درجۀ دهم برس���د .بنابرای���ن هیچگاه کس���ی را که از تو
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پایینتر است ساقط مکن؛ وگرنه آن کس که از تو باالتر است تو را ساقط
میکند و فرو میافکند؛ بلکه هر گاه کسی را دیدی که از تو پایینتر است،
با مدارا و نرمی ،دست او را بگیر و تا درجۀ خود باال بیاور و هرگز آنچه را که
یش ��کنی،
طاقت ندارد و نمیکش���د بر دوش او مگذار که با این کار او را م 
و هر کس مؤمنی را بشکند ،بر او است که شکستگی او را جبران کند.

[[[

درود خدا بر محمد و آل پا کش باد.
[مرح ��وم بحران ��ی در اینج ��ا ب ��ه اث ��ر پای ��ان داده و چنین نوش���تهاس���ت]:
سرنوش���ت مانع از آن ش���د تا نوش���تار را کام���ل کنم ،از پروردگار س ��بحان
مس���ألت دارم که توفیق اتمام سخن را به فردی شایسته عنایت فرماید،
و جز مردمان پست کسی از رحمت خداوند نومید نمیگردد.

« .1ع���ن عب���د العزیز القراطیس���ی قال :قال ل���ی أبو عبد اهلل؟ع؟ :ی���ا عبد العزیز إن االیمان عش���ر
درجات بمنزلة الس���لم یصعد منه مرقاة بعد مرق���اة فال یقولن صاحب االثنین لصاحب الواحد
لست علی شئ حتی ینتهی إلی العاشر ،فال تسقط من هو دونک فیسقطک من هو فوقک ،و إذا
رأیت من هو أس���فل منک بدرجة فارفعه إلیک برفق وال تحملن علیه ما ال یطیق فتکس���ره ،فإن
من کسر مؤمنا فعلیه جبره( ».کافی ،ج ،2ص)45
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 .1قرآن كريم.
 .2نهج البالغه.
 .3صحيفه سجاديه.
 .4الکنی و األلقاب ،قمی ،شیخ عباس (1359هـ) ،انتشارات کتابخانه صدر.
 .5الروضه البهيه في ش ��رح اللمعة الدمشقیة ،شهید ثانی (966هـ) ،انتشارات
اسالمیه ،تهران.
 .6تفسير امام حسن عسكری ،منسوب به امام حسن عسکری؟ع؟ ،انتشارات
موسسه تاریخ عربی ،بیروت.
 .7شرح اسماء اهلل الحسنی ،سبزواری ،مالهادی انتشارات بصیرتی ،قم.
 .8المعي ��ار و الموازنه فی فضائل االمام امیر المؤمنين علی بن ابی طالب؟ع؟،
اسکافی ،محمد بن عبد اهلل (240هـ).
 .9جوام ��ع الجامع ،طبرس ��ی ،فضل بن حس ��ن بن فضل (548هـ) ،انتش���ارات
دانشگاه تهران.
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 .10الف ��رج بعد الش ��ده ،تنوخى ،ابوعلى محس ��ن بن ابوالقاس ��م على (384هـ)،
انتشارات دار صادر ،بیروت.
 .11ميزان الحكمه ،محمدی ری شهری ،محمد ،انتشارات دار الحدیث ،قم.
 .12اعیان الشیعه ،عالمه امین عاملی ،محسن (1377هـ) ،انتشارات دار التعارف.
 .13فت ��ح القدير الجامع بين ّفني الروايه و الدرايه من علم التفس���ير ،ش���وکانی،
محمد بن على بن محمد)1250هـ) ،انتشارات دار ابن کثیر ،دمشق.
 .14الذريعه إلى حافظ الش ��ريعه ،گيالنى ،رفيع الدين محمد بن محمد مؤمن
(قرن  ،)11انتشارات دار الحدیث ،قم.
 .15الفص ��ول المخت ��اره ،مفيد ،محمد بن محمد (413هـ) ،نش���ر كنگره ش���يخ
مفيد ،قم.
 .16كمال الدين و تمام النعمه ،شیخ صدوق ،محمد بن علی بن الحسین بن
بابويه القمی (381هـ) ،انتشارات اسالمیه ،تهران.
 .17مني ��ه المريد ،ش ��هيد ثانى ،زين الدين بن على966( ،هـ) ،انتش���ارات دفتر
تبلیغات ،قم.
 .18التحصين في صفات العارفين ،ابن فهد حلى ،احمد بن محمد 841( ،هـ)،
انتشارات مدرسه امام مهدی(عج) ،قم.
 .19روض ��ه الواعظين و بصي ��ره المتعظين ،فتال نيش ��ابورى ،محمد بن احمد
(508هـ) ،انتشارات رضى ،قم.
 .20ع ��ده الداعی و نجاح الس ��اعی ،ابن فهد حلى ،احمد ب ��ن محمد ( 841هـ)،
انتشارات اسالمیه.
 .21معانی االخبار ،ابن بابويه ،محمد بن على (381هـ) ،دفتر انتشارات اسالمى
وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
 .22بصائ ��ر الدرج ��ات ف ��ی فضائ ��ل آل ّ
محم ��د؟ص؟ ،صف ��ار ،محمد بن حس��� 
ن
(290هـ) ،انتشارات کتابخانه آيه اهلل المرعشی النجفی ،قم.
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 .23عيون الحكم و المواعظ ،ليثى واس ��طى ،على بن محمد ،محقق :حس���ین
حسنى بيرجندى ،دار الحديث ،قم.
 .24كمال الدين و تمام النعمة ،شیخ صدوق ،محمد بن علی بن الحسین بن
بابويه القمی (381هـ) ،انتشارات اسالمیه ،تهران.
 .25مصباح الشریعه و مفتاح الحقيقه ،منسوب به امام صادق؟ع؟ ،انتشارات
مؤسسه آل البيت؟مهع؟ ،قم.
 .26وس ��ائل الش ��يعه ،ش ��يخ محمد حس ��ن الحر العاملی (1104هـ) ،انتش���ارات
مؤسسه آل البيت؟مهع؟ ،قم.
 .27کنز العمال فی سنن االقوال و االفعال ،عالء الدين علی المتقی بن حسام
الدين الهندی (975هـ) ،انتشارات مؤسسه الرساله ،بیروت.
 .28مناق ��ب آل اب ��ی طالب؟مهع؟ ،ابو عبد اهلل محمد بن علی بن ش���هر آش���وب
سروی مازندرانی (588هـ) ،انتشارات مکتبه حیدریه ،نجف اشرف.
 .29اختی ��ار معرفه الرجال ،ش ��يخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حس���ن طوس���ی
(460هـ) ،انتشارات مؤسسه آل البيت؟مهع؟ ،قم.
 .30أمالی ،شیخ صدوق ،محمد بن علی بن حسین بن بابويه القمی (381هـ)،
انتشارات دار الثقافه ،قم.
 .31مس ��ند أحمد ،محمد بن حنبل ،تحقيق :أحمد محمد ش ��ا كر ،انتش���ارات
المعارف ،قاهره.
 .32التوحي ��د ،ش ��یخ ص ��دوق ،محم ��د بن عل ��ی بن حس ��ین ب ��ن بابويه قمی
(381هـ) ،انتشارات جامعه مدرسین ،قم.
 .33عوال ��ی اللئالی العزيزيه في األحادي ��ث الدينيه ،محمد بن علی بن ابراهيم
أحسائی (901هـ) ،انتشارات سيد الشهداء؟ع؟ ،قم.
 .34ثواب األعمال و عقاب األعمال ،شیخ صدوق ،محمد بن علی بن حسین
بن بابويه قمی (381هـ) ،انتشارات امیر ،قم.
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 .35مجم ��ع البی ��ان فی تفس ��ير الق ��رآن ،طبرس ��ی ،فضل بن حس���ن بن فضل
(548هـ) ،انتشارات اعلمی ،بیروت.
 .36غرر الحکم و درر الکلم ،عبد الواحد بن محمد آمدى ،انتشارات اسالمیه ،قم.
 .37الكاف ��ي ،ثقة اإلس�ل�ام کلین ��ی ،أبي جعف ��ر محمد بن يعقوب بن إس���حاق
(328هـ) ،تحقيق :عليأ كبر غفاری ،انتشارات اسالميه ،تهران.
 .38مكارم األخالق ،طبرس ��ی ،فضل بن حس ��ن بن فضل (548هـ) ،انتشارات
شريف رضی ،قم.
ُ
 .39بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار؟مهع؟ ،مجلسی ،محمد باقر بن
محمد تقی (1110هـ) ،تحقيق :جمعی از محققین ،انتشارات اسالمیه ،تهران.
 .40مصباح المتهجد ،ش ��يخ طوس ��ی ،اب ��ی جعفر محمد بن حس���ن (460هـ)،
انتشارات موسسه فقه شیعه ،قم.
 .41الجواهر الس ��نيه فی االحادیث القدس ��یه ،الحر العاملی ،محمد بن حس���ن
(1104هـ) ،انتشارات کتابخانه مفید ،قم.
 .42من الیحضره الفقیه ،ش ��یخ صدوق ،محمد بن علی بن حسین بن بابويه
قمی (381هـ) ،انتشارات جامعه مدرسین ،قم.
 .43مكاتيب الرس ��ول؟ص؟) ،احم ��دی میانجی ،علی (1421هـ) ،انتش���ارات دار
الحديث ،قم.
 .44عی ��ون أخبار الرضا ،ش ��یخ ص ��دوق ،محمد بن علی بن حس���ین بن بابويه
قمی (381هـ) ،انتشارات اعلمی ،بیروت.
 .45المحاسن ،برقی ،احمد بن محمد بن خالد (280هـ) ،انتشارات اسالميه ،قم.
 .46الخص ��ال ،ش ��یخ ص ��دوق ،محم ��د بن عل ��ی بن حس ��ین ب���ن بابويه قمی
(381هـ) ،تحقيق :علي أ كبر غفاري ،انتشارات جامعه مدرسین ،قم.
 .47تح ��ف العق ��ول عن آل الرس ��ول؟مهع؟ ،الحران ��ی ،ابی محمد بن حس���ن
(قرن  ،)4انتش ��ارات موسس ��ه نش ��ر اس�ل�امی ،قم.
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 .48االمالی ،شیخ طوسی ،ابی جعفر محمد بن حسن (460هـ) ،انتشارات دار
الثقافه ،قم.
 .49مس ��تدرک الوس ��ائل و مس ��تنبط المس ��ائل ،میرزا نوری طبرسی ،حسین
(1370هـ) ،انتشارات مؤسسة آل البيت؟مهع؟ ،قم.
 .50االحتج ��اج على أهل اللجاج ،طبرس ��ی ،احمد بن عل ��ی (560هـ) ،تحقيق:
محمد باقر خرسان ،انتشارات مرتضی ،مشهد مقدس.
 .51تهذیب االحکام ،ش ��یخ طوس ��ی ،اب ��ی جعفر محمد بن حس ��ن ( 460هـ)،
انتشارات اسالمیه ،تهران.
 .52تح ��ف العق ��ول عن آل الرس ��ول؟ص؟ ،حران ��ی ،محمد بن حس���ن (قرن ،)4
انتشارات موسسه نشر اسالمی ،قم.

147

