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 است« حرص»است، و ضد آن که « توکل»مقصد نهم در 

 و در آن چند فصل است.

 فصل او ل در بیان معنی توکل است

ت در وق صرف که است شده [ای ]معانی متقاربه در اخبار و آثار و کلمات بزرگان،بدان که از برای توکل به حسب لغت و 
 این جهت اشاره به بعض از آنها می کنیم. بسیاری از آنها لزومی ندارد. از

آن که خود را در امر است به معتمدی از باب  ظاهر آن است ـ چنانچه مشتقات آن دلالت بر آن دارد ـ به معنی واگذاری
 [1]از این باب است، وکالت و توکیل. صورت دادن آن امر عاجز می بیند و

 :که اند گفته دیگران و صحاح در یجوهر و شاید آنچه که اهل لغت مثل

اصلش به معنی عجز باشد؛ چنانچه  است ممکن و. باشد لازم به تفسیر ]2[«التوک ل اظهار العجز و الاعتماد علی غیرک»

 لازمه غیر به امر ایکال و ]3[«وُکَله مثل ُهمَزه؛ ای عاجز یکل امره الی غیره رجلٌ وَکَلٌ ـ بالتحریک ـ وَ» گویند:

؛ یعنی توکّل، واگذار ]4[«علی وکالته الت وک ُل کِّلة الامر کل ه الی مالکه و الت عویل» باشد. و بعض اهل معرفت گوید: عجز

العبد  الت وک ل علی الله: انقطاع» اعتماد نمودن به وکالت او است. و بعضی گفته اند: نمودن جمیع امور است، به مالک آن و

ر بود از بنده است به خدا در هر چه که امیدوا شدن منقطع خدا به توکل یعنی ؛«الیه فی جمیع ما یامله من المخلوقین

صرف  ؛ یعنی توکل]5[«التوک ل طرح البدن فی العبودیة و تعل ُق القلب بالربوبیة» خلایق. و بعضی از عرفا فرموده اند:

ربوبیّت حق. و در روایات شریفه نیز راجع به توکل فرموده  کردن بدن است در عبودیت خدا و پیوند نمودن قلب است به مقام

 این، بعضی از آن مذکور خواهد شد. هایی است که پس از

 

 .531(( المفردات، راغب اصفهانی، ص  .1
 .343ـ344، ص 15ان العرب، ج ؛ لس1444ـ1445، ص 5(( صحاح اللُّّغة، جوهری، ج  .2

 (( همان مصادر. .3
 .131(( شرح منازل السائرین، عبدالرّزاق کاشانی، ص  .4
 .263(( الرسالة القشیریّة، عبدالکریم قُّشَیری، ص  .5
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 فصل دوم در ارکان توکل است

 توکل هستند: توکل حاصل نشود، مگر پس از ایمان به چهار چیز که اینها به منزله ارکان

 ست به آنچه که موکِّّل به آن محتاج است،ا عالم وکیل آنکه به ایمان او ل؛

 موّکِّل به رحمت و محبت که آن چهارم؛ ندارد، بخل که آن سوم؛ موکّل، احتیاج رفع به است قادر او آنکه به ایمان دوم؛

 .دارد

نشود؛ چه که اگر احتمال دهد که وکیل جاهل به  د به وکیل پیداو با اختلال در یکی از این امور، توکل حاصل نشود و اعتما
علم، عاجز باشد  نداند، اعتماد به او نتواند کرد. و اگر علم او را بداند، ولی احتمال دهد با کمال امور او باشد، و محالّ احتیاج را

باشد و احتمال بخل در او بدهد، اعتماد حاصل نشود. و اگر این  قداز سدّ احتیاج او، اعتماد به او نکند. و اگر قدرت او را نیز معت
توکل حاصل نشود. پس پایة  ولی شفقت و رحمت و محبت او را احراز نکرده باشد، معتمد به او نشود؛ پس سه محقَّق باشد

 توکل بر این ارکان اربعه قرار داده شده.

است که مجرد اعتقاد و علم را تاثیر در این  برای آن« این امور رکن باب توکل است ایمان به»و این که مذکور داشتیم که 
 باب نیست.

از این ارکان را مبرهن نموده و تمام مراتب  آن که ممکن است انسان با علم بحثی برهانی هر یک و تفصیل این اجمال

 این علم برهانی در او به هیچ وجه اثر نکند. اثبات نموده، ولی را در تحت میزان عقلی درآورده و
علمیِّ حق تعالی را به جمیع ذرات وجود، و تمام  چه بسا فیلسوف قویُّّ البرهانی که با علم برهانی بحثی اثبات نموده احاطه

احاطة قَیّومی ذات  و حاضر در محضر حق تعالی می داند، و تجرّد تامّ حق را به جمیع انواع تجرّد نشآت غیب و شهادت را
قطعی در او اثر نمی کند به طوری که اگر در خلوتی مثلاً به  مقدس را با براهین متقنة قطعیّه ثابت می نماید، ولی این علم

ه به حضور حق، بلک باشد، با آمدن طفل ممیّزی حیا نموده و از عمل قبیح منصرف می شود، و علمش معصیتی اشتغال داشته
تحت میزان برهانی علمی است ـ برای او حیاء از محضر این مقدّسین  حضور ملائکة اللّه، بلکه احاطه اولیاء کمّل ـ که همه در

 نمی آورد،
احترام عظیم و احترام منعم و احترام کامل  و او را از قبایح اعمال منصرف نمی کند، با آن که حفظ محضر و احترام حاضر و

و حالی  این نیست جز آن که علوم رسمیة برهانیه از حظوظ عقل هستند، و از آنها کیفیت طریات عائله انسانی است.همه از ف
 حاصل نشود.

لا موث ر فی » احاطة قدرت الهی صرف کرده و مفاد و همین طور، چه بسا حکیم عظیم الشانی که عمر خود را در اثبات سعة
شهادت را از  علمی قطعی ثابت نموده، و دست تصرف موجودات عالیه و دانیه و قوای غیب و برهان به را «الوجود الا  الله

نموده، و همة عالم را به عجز و نیاز در درگاه مقدّس حق ستوده،  مملکت وجود ـ که خاصّ ذات مقدس مالک او است ـ کوتاه

مشّائی دریافته، و توحید  بحثی برهان به را [1]«تُمُ الفُقَراءُ الَی الله وَ الله هُوَ الغَنِّی ُ الَحمِّیدُای ُهَا الن َاسُ ان یا» و حقیقت

پیشگاه  وصف، خود طلب حاجات از مخلوق ضعیف فقیر کند، و دست حاجت به در تحت موازین علمیّه درآورده، با همهافعالی را 
احوال قلوب تاثیری نیست، و ماورای این قریه قرای  دیگران دراز کند. این نیست جز آن که ادراک عقلی و علم برهانی را در

 ی عشقی است که ماها در خم یک کوچه هستیم.شهرها دیگری و در پس این شهر

عارف اصطلاحی متذوّقی که لاف از تجرید و  این که ذکر شد، نه اختصاص به فیلسوف یا حکیم داشته باشد، بلکه چه بسا
 همین درد دچار است. تفرید و توحید و وحدت زند، به

علیهم السلام ـ مانوس و احادیث باب توکّل علی الّله  آثار و اخبار معصومین ـو چه بسا فقیه و محدِّّث و متعبِّّد بزرگواری که با 
 و تفویض الی اللّه و ثقة

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
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معتقد و چون علم برهانی متعبّد است، ولی  باللّه و رضا بقضاء اللّه را محفوظ است، و آن را از معادن وحی داند، و مفاد آنها را
محل  نیست جز آن که علوم آنها از حدود عقل و نفس تجاوز نکرده و به مرتبه قلب که و اینبه همین بلیّة بزرگ مبتلا است. 

 حالات روحیّه حاصل نشود. نور ایمان است، نرسیده. و تا علوم در این پایه است، از آنها احوال قلبیّه و

معاملات ـ به حسب اصطلاح اهل معرفت ـ رسد،  قسم پس کسی که بخواهد به مقام توّکل و تفویض و ثقه و تسلیم و دیگر از
این حقایق را به  ایمان تجاوز کند، و به علوم صرفة رسمیه قانع نشود، و ارکان و مقدمات حصول باید از مرتبه علم به مرتبه

قلب، ما پیش از این به طور اجمال  معارف و رساندن آنها را به لوح قلب برساند تا این احوال حاصل شود. و طریق تحصیل این
 اکنون نیز به طور اجمال مذکور می داریم. .[2]ذکر کردیم

مثلاً دریافت، سالک باید همّت بگمارد که آن  عقل به طور علم برهانی، ارکان باب توکّل را که پس از آن که باید دانست

خود در  قلب برساند. و آن حاصل نشود، مگر آن که انتخاب کند شخص مجاهد از برای حقایقی را که عقل ادراک نموده، به
کثرت کم است و قلب فارغ البال است، پس در آن  عت وهر شب و روزی، یک ساعتی را که نفس اشتغالش به عالم طبی

 ذکر حق شود با حضور قلب و تفکّر در اذکار و اوراد وارده. ساعت فراغت نفس، مشغول

 تامّ  اقبال با قلب، فراغت وقت این در ـ [3]است اوراد شریفترین و اذکار بزرگترین که ـ را «لا الهَ الا  الله» مثلاً ذکر شریف

  که آن قصد به بخواند قلب به
تفکّر بخواند، و قلب را با این ذکر شریف بیدار  قلب را تعلیم کند، و تکرار کند این ذکر شریف را، و به قلب به طور طمانینه و

شود، و زبان  پس به واسطة مدد غیبی، قلب به ذکر شریف غیبی گویاتذکّر و رقّت پیدا شود.  کند تا آن جا که قلب را حالت
 تابع قلب شود.

انجام گیرد در اوقات فراغت، خود قلب متذکّر شود  و چه بسا که اگر مدتی این عمل شریف با شرایط و آداب ظاهریّه و باطنیّه
نفس با اشتغال به  زبانش به ذکر شریف گویا است( تا آن جا که شود که انسان در خواب است و و زبان تَبَع آن شود )و گاه

 کثرت و طبیعت نیز متذکر توحید و تفرید است.

هیچ اشتغالی او را از ذکر باز ندارد، و نورانیّت توحید  و چه بسا که اگر شدّت اشتغال با طهارت نفس و خلوص نیّت توام شود،
 بر همة امور غلبه کند.

تذکر شدید و تفکر در رحمتهای حق تعالی ـ که از قبل  ین طور سعة رحمت و لطف و شفقت حق تعالی را به قلب خود باو هم
تذکر شدیدتر شود ـ  متوجه به او شده ـ برساند، کم کم قلب نمونه محبت الهی را درک کند، و هر چه از پیدایش او تا آخر ابد

جا که حق تعالی را از هر موجودی به خود رحیم تر و روف تر بیند،  ـ محبت افزون شود تا آنخصوصاً در اوقات فراغت قلب 

 .ببیند قلبی بصیرت نور به را «ارحَمُ الر احِّمِّینَ» و حقیقت

حقایق شود.  ارتیاض قلب تا آن که قلب مانوس با آن و همین طور ارکان دیگر توکل را به قلب خود برساند با شدت تذکر و
ملکوت نفس پیدا شود،  معارف در باطن قلب جلوه کند، و نور توکل و تفویض و ثقه و امثال آن در پس در این حال لوازم این

بود، مُّنفَصِّم و بریده شود، و لایق اغذیّة روحیّة غیر طبیعیه شود. پس،  و طفل تازه رَسِّ قلب از پستان طبیعت که امّ رضاعی او
منزل دنیا روز افزون شود، و  معاملات ـ که توکّل نیز از آن است ـ ترقّی به منازل دیگر کند و انقطاع از طبیعت و منزل از

زیادت گردد، و نور توحید فعلی اوّلاً و نمونه ای از توحید اسمائی و صفاتی  اتصال به حقیقت و سر منزل انس و قدس و عقبی
خودبینی و انانیّت و انیّت بیشتر مندکّ و از  لّی کند. و هر چه جلوۀ این نور زیاد شود، جبل خودخواهی واز آن در قلب تج پس

تَجَل َی رَب ُهُ  فَلَم ا» تامّ ربّ الانسان، جبل به کّلی مندکّ شود، و صَعق کلّی حاصل آید: هم ریخته تر شود تا آن جا که به جلوۀ
 ]4[.«صَعِّقاً دَک اً وَ خَر َ مُوسَی  لِّلجَبَلِّ جَعَلَهُ

یعت از همه مقامات معنوی و مدارج ظلمانی طب افسوس که نویسندۀ متشبث به شاخ و برگ شجرۀ خبیثه و متدّلی به چاه
خود را ضایع  اصطلاحات بی سر و پا نموده، و در پیچ و خم مفاهیم بی مغزِّ پوچ، عمر عزیز کمال انسانی قناعت به چند کلمه

بردند، و به  آنچه در اوست درکشیده و گلیم خود از آب بیرون نموده و از دست داده. اهل یقظه و مردم بیدار رخت از جهان و

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote2
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote3
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote4
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. این [5]«مُِّنونَٔ  افلَحَ المُو قَد» نه بلکه حیوۀ الهی نایل شدند، و از غل و زنجیر طبیعت رستگار گردیدند زندگانی انسانی؛

وَ ال َذِّینَ هُم عَنِّ » مراتب آن است، و لهذا یکی از اوصاف آنها را فرماید: رستگاری مطلق، رستگاری از زندان طبیعت نیز از
ابریشم  . و ما بیچاره ها چون کرم[3]«لَهوٌ وَ َما الحَیوةُ الد ُنیا الا َ َلعِّبٌ وَ» لَهو و است لغو دنیا حیاۀ و [6]«مُعرُِّضونَ الل َغوِّ

 طمع و محبت دنیا و زخارف آن دائماً بر خود می تنیم، و خود را در این محفظه به از تار و پود آمال و آرزو و حرص و

 هلاکت می رسانیم.

وفیق مقدّست شامل حال ما افتادگان شود، و به هدایت و ت مگر فیض تو از ما دستگیری فرماید، و رحمت واسعة ذات بار الها!

 [4].«رَحِّیمٌ وفٌٔ  ان َکَ رَو» رستگاری از برای ما باز شود تو راه هدایت و

 

 (.15ند هستید، و خداست که بی نیاز ستوده است. )فاطر / (( ای مردم، شما به خداوند نیازم .1
 .104(( رجوع شود به؛ ص  .2

 (.263؛ مرصاد العباد، ص 3435، ح 213، ص 2(( افضَلُّ الدُّّعاءِّ لا الهَ الاَّ الله، افضَلُّ الذِّّکرِّ لا الهَ الاَّ الله. )کنزالعمال، ج  .3
 (.143ا خُّرد کرد و موسی بیهوش بر زمین افتاد. )اعراف / (( چون پروردگار او )موسی( بر کوه تجلّی نمود، کوه ر .4
 (.1/  نونٔ  مو. )شدند رستگار نانٔ  (( به تحقیق که مو .5
 (.3(( و آنان که از بیهوده، اعراض می کنند. )مومنون /  .6
 (.32(( و زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی نیست. )انعام /  .3

 (.10 (( به راستی که تو، مُّشفِّق و مهربان هستی. )حشر / .4

 

 فصل سوم در تعقیب این باب و موعظت ُاولوا الالباب است

 ماوراء از [2]«بسیط الحقیقة کل ُ الکمال» و [1]«کل ُ مجر د عاقلٌ» تو اگر اهل برهان و فلسفه ای، با برهان عزیزا!

حجاب  احاطی ازلی، بی شایبة کثرت و تحدید و بی وصمةو شهادت را به علم بسیط  حس عالم النّهایة منتهی تا غیبیّه عوالم

، «کل ُ مجر د عاقل» دانی ـ چنانچه شاید اشاره به برهان و تقیید، از ازل تا ابد، ذرّات موجودات را در حضرت علمیّه منکشف

، [3]«الخَبِّیرُ علَمُ مَن خَلَقَ وَ ُهوَ الل َطِّیفُالا یَ » :تعالی خدای قول باشد «الحقیقة کل ُ الکمال بسیط» بلکه یا وجهی

ابداً، عین حضور پیش حق و عالم بشراشره محضر مقدس  چنانچه با برهان فلسفی متین دریافتی که تمام ذرات کائنات ازلاً و
حق کنی، چنانچه اشارۀ  بیان که اثبات کند که عالم عین ربط و محض تعلق است به حق، اثبات علم فعلی حق است، و به آن

 به مراتب علم فعلی در کتاب خدا فرماید در آیة شریفه:

 ]4[.«َیعلَُمهَا الا َ ُهوَوَ عِّندَهُ مَفَاتِّحُ الغَیبِّ لاَ »

فعلی اثبات علم ذاتی و احدی و واحدی و ذاتی و  و اگر اهل معرفت هستی و مشی به طریقه عرفاء شامخین کنی، با جلوۀ
 موجودات کنی. فعلی حق به تمام ذرات

همه ادیان، علم محیط ازلی را ثابت دانی، و حق ـ  و اگر متعبد به کتب آسمانی و کلمات اصحاب وحی و تنزیلی، به ضرورت

 [5]دریافتی. شریف قرآن ازکائنات غایب و حاضر خوانی، و سعه و احاطة علم او را  جلّ و علا ـ را عالم ذرّات

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote5
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote6
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote7
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote8
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote2
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote3
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote4
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote5
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کمال مالکیّت و تمام قاهریّت و احاطة سلطنت و  و نیز به هر مرتبه از علم و عرفان یا تعبّد و ایمان هستی، نفوذ قدرت و
تنزیه از نقص  و برهاناً یا شهوداً و عرفاناً یا تحقّقاً و ایقاناً یا تعبداً و ایماناً ـ دریافتی، و نیز او را قیّومیّت ذات مقدّسش را ـ علماً 

اوصاف زشت و ناهنجار کنی؛ چون بخل و اعدام و مسلوبیت از  و تحدید، و تسبیح از عیب و تقیید، و تبرئه از جهات نقائص و
مطلق و جمال بی حدّ از آن  حرص و امثال آن که از کمال نقص و تمام عیب بروز کند، و ذات مقدّس کمال شحّ و حسد و

ده رحمانّیت و کمال جود و تمام نعمت او را نسبت به تمام ممکنات به مشاه عاری و بریّ باشد. و نیز سعة رحمت و بسط
 عیان می بینی. و

 [6]نعمتهای او ابتدائی و بی سابقة خدمت است.
باشد یا عاصی، سعید باشد یا شقی، مومن باشد یا کافر  ـ خدمتگزارو جلوۀ رحمانیّت و رحیمیّت ذات مقدّسش به تمام ممکنات 

 ]3[ـ مبسوط است.

مُّلکی و ملکوتی، دنیاوی و آخرتی او را فراهم فرموده،  پیدایش بشر تمام وسایل حیوۀرحمانیّت مطلقه مر او را است که قبل از 
 ملکیّه و ملکوتیّه را خاضع این انسان سرکش قرار داده. موادّ عالم طبیعت و قوای

ت طبیعیّه خلق فرموده، و این که از اَنزَل موجودا رحیمیّت تامّة کامله، مخصوص ذات مقدّس است که این انسان را در عین

حرکت به اوج  را لایقدر صف نعال عوالم قرار گرفته ـ کشت فرموده، او  که ـ [4]این عالم بذر وجود او را در مادّه کثیفة
 [9]کمال غیر متناهی و وصول به مرتبه فنایِّ مطلق قرار داده.

نه »بودی، و نه از تو و نه از پدران تو خبری بود  کتم عدم و چاه نیستی پنهانآن روزی که در  ای انسان ضعیف بیچاره!

کدام  ؛[11]«هَل اتَی عَلَی الانَسانِّ حِّینٌ مِّنَ الد َهرِّ لَم یَکُن َشیئاً مَذکُوراً» ،[10]«نشان از دُّرد نشان بود و نه از دُّرد

دست توانا به تو خلعت هستی و نعمت کمال و  ه تو را از آن ظلمت بی منتهی نجات داد، و کدامقدرت کامله و رحمت واسع
 جمال عنایت فرمود؟!

ذرّاتی کثیف و قذر بودی، کدام دست قدرت تو را به  آن روزی که تو را پس از طی مراحل و مراتب به اصلاب آباء کشاندند، و

خدمت و  [ این اشکال عجیبه مرحمت کرد؟ با کدام]12[چه کسی ] ن مادۀ واحدۀ بسیطه را،ای رحم اُّمّهات هدایت کرد؟ و
کدام جدیّت به دست آوردی؟! با کدام جدیّت و طلبِّ  این همه نِّعم ظاهره و باطنه را با عبادت، لایق صورت انسانیّه شدی، و

 تمام شد، و هدایت به صحنه این عالم شدی؟! تو، تربیتهای عالم رحم

رحیم و شفیق  را درهم می درد ـ به تو آن طور و با کدام قابلیت و عمل، دل سخت و سنگین این انسان را ـ که بنی نوع خود
رحمت و  سختیهای زائیدن و زحمتها و تعبها ـ تو را به آغوش جان پرورش دهد؟! این کرد که با تمام منّت ـ پس از آن

[ برای تو قبل از آمدن مبدّل به [13]چه کسی ] کثیف را رحمانیت از کیست، و با کدام طلب و کوشش پیدا شده؟! آن خون
مخلوق، این تهیه ها را  مناسبترین غذاها برای معده ضعیف ناتوان تو باشد؟! کدام جدیّت و کوشش شیر لطیف گوارا کرد که

 دید؟!

ی الهی و بالاترین نعمتهای شدی؟! بزرگترین رحمتها الهی وحی با کدام لیاقت و جدّیت و کوشش، لایق فروفرستادن  عزیزا!

لیاقت و عبادت این  کدام یا عمل و صراط مستقیم و راه نمایی به طرق سعادت است. آیا کدام کسب  ربّانی، نعمت هدایت به
 ما لایق وجود انبیاء عظام و سفرای کرام الهی شدیم؟ نعمت بزرگ را برای ما فراهم آورد؟ آیا با چه سابقة خدمتی

 آیا در کدام یک از این نِّعم ظاهریّه و باطنیّة الهی که از حدّ احصاء و شماره و

مخلوقی از مخلوقات، دخالت و شرکت داشته و  یا بندگان از [ای ]بنده ،]14[بیرون است و از طاقت عدد تحدید خارج است
 دارد؟

رحمانی و رحیمی فرو رفتی و ولی نعمت خود را  که در نعمتهای بی سابقة الهی غرقی و در رحمتهای ای انسان محجوب

 ث و به هر پایة سستی معتمد شوی؟!رشد و تمیز رسیدی، به هر حشیشی متشب گم کردی، اکنون که به حد

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote6
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote7
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote8
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote9
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote10
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote11
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote12
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote13
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote14
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ضعیف کوتاه کنی، و با نظر به الطاف عامّه و خاصّة  امروز که باید با تفّکر در نعمتها و رحمتهای الهیّه دست طلب را از مخلوق
شده است که  هرا از در خانه غیر حق ببری، و اعتماد جز به رکن رکین رحمت الهی نکنی، چ حقّ ـ جلّ و علا ـ پای کوشش

عمل آنها اعتماد کردی، و مرتکب چنین شرکی خفیّ یا جلیّ  از ولی نعم خود غفلت کرده، و به خود و عمل خود و مخلوق و
 شدی؟

الحاجات دیگری سراغ گرفتی، یا دست رحمت حق  آیا در مملکت حق تعالی، متصرّفی جز خود ذات مقدّس یافتی، یا قاضی
می پنداری، یا قدرت  یا نطاق رحمت او را از خود کوتاه می بینی، یا او را از خود و احتیاج خود غافل مغلول می دانی،را کوتاه و 

 نسبت می دهی؟ و سلطنت او را محدود می بینی، یا او را به بخل و غلّ و شحّ
و چند کوری باطن و عمای قلبی؟! تا کی از ولی  گل! تا کیای نویسنده مرده دل! و ای گرفتار هواهای نفسانیّه و پا بند آب و 

 نفسانیّه گرفتاری؟! جمال و جلال او محجوبی؟! و تا کی و چند به دامهای ابلیسی و تسویلات نعمت خود غافل و از معرفت
 

لَا » وحید را به قلب خود برسان، و حقیقتنور ت لختی از خواب گران برخیز، و دوبینی و دوخواهی را به کنار گذار، و !هان
کوتاه کن، و  باطن روح بخوان، و دست شیاطین جن و انس را از تصرف در مملکت حق را به «حَولَ وَ لاَ قُو َةَ الا َ بِّالله

ا لَهُ ان َ ال َذِّینَ تَدعُونَ مِّن دُونِّ الله مَثَلٌ فَاسَتمِّعُو یَا ای ُهَا الن َاسُ ضُرِّبَ» چشم طمع از مخلوق ضعیف بیچاره بِّبُّر!
لَهُ وَ ان َیسلُبهُمُ الذ ُبَابُ شَیئاً لاَ یَستَنقِّذُوهُ مِّنهُ ضَُعفَ الط َالِّبُ وَ المَطلُوُب  لَن یَخلُقُوا ذُبَاباً وَ لَوِّ اجتَمَُعوا

 .]15[«قَدَرُوا الله حَق َ قَدرِّهِّ ان َ الله لَقَوِّی ٌ عَزِّیزٌ مَا

ذات مقدس تو. ما بیچارگان ضعیف از فرط دل  قوّت و عزّت، خاصّ تو است، و قدرت و سلطنت منحصر به بار خداوندا!

فراموش کردیم،  را گم کردیم، و از نور فطرت محجوب و مهجور شدیم، و فطریات خویش را باختگی به دنیا، دست و پای خود
قدرت بر استرداد آن ندارند، و اگر همه به هم، پشت به پشت  بینوا ـ که اگر ذُّبابی طعمه آنها را برباید، و به مخلوقی ضعیف و

 مقدس تو دور افتادیم. موری نتوانند ـ دل دادیم و اعتماد کردیم، و از ساحت قدس تو و توکّل به ذات دهند، تصرف در

فرما، و جلوۀ توحید و تفرید و تجرید را در طور  ائی کن، و این چشم دوبین را یک بیناین دل هر جائی ما را یکج بارالها!

 اَنانیّت و اِّنیّت ما را مندکّ و فانی فرما، و ما را به حدّ فنا رسان تا از رویت توکّل قلب ما متجلّی کن، و جبل

 .ان َکَ الَولی ُ المفضال نیز فارغ شویم،

 

 .443، ص 3الاسفار الاربعة، ج (( رجوع شود به  .1

 .110، ص 6و ج  364، ص 2(( رجوع شود به همان مصدر، ج  .2
 (.14لک / (( آیا کسی که موجودات را آفرید، از حال آنها آگاه نیست؟! و حال آنکه او از اسرار دقیق باخبر، و نسبت به همة چیز آگاه می باشد. )مُّ .3
 (.59ها را نمی داند. )انعام / (( و کلیدهای غیب، نزد اوست، جز وی کسی آن .4
 .2-3و سبا،  61؛ یونس)ع(، 3؛ حدید، 12؛ طلاق، 94(( نگاه کنید به سوره های: طه،  .5
 ، دعائه فی الاعتراف و طلب التوبة(.36)صحیفة سجّادیّه، ص «. کُّلُّّ نِّعَمِّکَ ابتِّداءٌ»(( اقتباس از فرمایش امام سجّاد )علیه السلام( است که:  .6

 (.156/  اعراف. )است گرفته و رحمت من، همه چیز را فرا «. وَ رَحمَتی وَسِّعَت کُّلَّ شَیءٍ»این آیة شریفه است که: (( اقتباس از  .3
 /ما آدمی را از گلِّ خشک و از لَجن بویناک آفریدیم. )حجر «. لَقَد خَلَقنَا الانسَانَ مِّن صَلصَالٍ مِّن حَمَا مَسنُّونٍ»(( اشاره است به این آیة شریفه که:  .4

26.) 

 روی، می گارتپرورد سوی به رنج و تلاش با ای انسان تو «. یَا ایُّّهَا الانسَانُّ انَّکَ کَادِّحٌ الی رَبِّّکَ کَدحاً فَمُّلاَقیهِّ»(( اشاره است به این آیة شریفه که:  .9

 (.6/  انشقاق) . کرد خواهی ملاقات را او و

 نشان تاک از نه و بود نشان تاک از نه که         رد کشان (( اشاره است به این بیت:بودم آن روز، من از طایفة دُّ .10
 (.1(( هر آینه بر انسان مدّتی از زمان گذشت، و او چیزی در خورِّ ذکر و یاد نبود. )انسان /  .11

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote15


9 
 

 آمده است.« کی»(( در نسخه اصل  .12
 آمده است.« کی»(( در نسخه اصل  .13
و اگر بخواهید که نعمتهای خداوند را شمارش کنید، نمی توانید آنها را به شمارش «.ةَ الله لاَ تُّحصُّوهَاوَ ان تَعُّدُّّوا نِّعمَ»(( اشاره است به این آیة شریفه:  .14

 (.14در آورید. )نَحل / 

نمی آفرینند هر چند که برای این کار، اجتماع  (( ای مردم، مَثَلی زده شد، پس به آن گوش کنید؛ کسانی را که جز خدای می خوانید، هرگز مَگسی  .15
اشند. و ب د و گِّرد هم آیند. و اگر آن مگس چیزی از ایشان بِّرُّباید، نمی توانند آن را بازپس گیرند، جستجوگر و آنکه در پی او هستند، ناتوان میکنن

 34ـ33قدر خداوند را آن چنانکه در خور اوست، نشناختند. در حقیقت خداوند، نیرومندِّ شکست ناپذیر است. حجّ / 

 بعض مراتب و درجات توکل استفصل چهارم در معرفت 

 بدانکه اختلاف درجات توکّل به اختلاف معرفت به ارکان آن است:

و برهاناً(، و پیش از این معلوم شد که این مرتبه  چنانچه اگر به طریق علم آن ارکان را دریافت، حکم به لزوم توکّل کند )علماً
 [1]را توکّل نتوان گفت.

 توکّل است. و اگر ایمان به ارکان مذکوره آورد، صاحب مقام توکّل شود، و این اول مرتبه
ـ چنانچه شهادت دهد به این مطلب خودِّ مقام  پس مومن چون همه اشیاء را برای خود مخلوق می داند و خود را برای حق

لَقَد خَلَقنَا الانَسانَ فِّی احسَنِّ تَقویمٍ * ثُم َ رَدَدنَاُه » دارد آیه کریمه جامعیت انسانی، که دلالت بر آن
ـ علیه السلام ـ در اشعار منسوب  علی ، و قول[3]«وَ عَل َمَ آدَمَ الاسمَاءَ کُل َهَا» کریمه آیه طور همین و [2]«سَافِّلِّینَ اسفَلَ

 و غیب عوالم موجودات تمام پس ـ [4]«فِّیکَ انَطوَی العَالَمُ الاکَبرُ ان ََک جِّرمٌ َصغِّیرٌ وَاتَزعَمُ » به آن بزرگوار:

  ندن این موجود شریف است به مقام خود، و در قدسیّات واردمخلوق برای رسا شهادت،

 .]5[«یَابنَ آدَمَ خَلَقتُ الاشیاءَ لِّاجلِّکَ وَ خَلَقتُکَ لِّاجلی» است:

در صلاح نفس خود و در رساندن او را به کمال لایق  پس چون اشیاء را برای خود مخلوق دید، و کیفیت استعمال موجودات را
نور ایمان دریافت؛  و علا ـ را عالم به استعمال آنها به وجه صلاح دریافت، و بقیة ارکان توکّل را به خود دریافت، و حق ـ جلَّ

 وکیل خود کند. ل به حق کند و ذات مقدس را برای این مقصد بزرگتوک

کلّی ساقط شود، و دل سکونت به حق و تصرف حق  و چون مرتبه ایمان به حدّ طمانینه و اطمینان رسید، تزلزل و اضطراب به
 ر حق تصرفی قایل است.حدود است، در مقام کثرت واقع است، و از برای غی پیدا کند. و تا انسان در این

فعلی را دریابد، و تصرف دیگر موجودات را ساقط کند،  توحید جلوات از [ای ]پس چون از این مقام گذشت، به نور معرفت جلوه
 موجودات به کلّی کور شود، و به وکالت حق ـ جلّ و علا ـ روشن شود. و چشم دلش از دیگر

و علل توکّل را دریابد؛ زیرا که توّکل اثبات امور  شت، به مشاهده حضوریه، جلوۀ توحید را شهود کند،و چون از این مقام گذ
گوید و امور را به  خواستن حق است در اموری که راجع به خود است. پس در این مقام، ترک توکل است برای خود، و وکیل

 [6]«.حَسَنَاتُ الابَرارِّ سَی ِّئَآتُ المُقَر َبِّینَ» انگارد؛ که و شرکحق راجع کند و توکیل و توکّل و وکالت را نقص 

 لکه ترک کسب و تصرّف بهو باید دانست که توکل، منافات با کسب ندارد، ب
رجوع اسباب است به مسبّب الاسباب، پس با  علّت توکّل، از نقصان است و جهل؛ زیرا که توکّل ترک اعتماد به اسباب است و

وّکل که مت اینکه بعضی گفته اند: یکی از درجات توکّل ـ که آن توکّل خاّصه است ـ این است وقوع در اسباب منافات ندارد. و

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote2
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote3
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote4
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote5
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote6
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 کنند نقل ابراهیم الخواصّ  ، چنانچه از]3[مقام توکّل در بیابانها بی زاد و راحله سیر کند و اعتماد به خدا کند برای تصحیح
بی آب و علف  ملاقات کرد که در بادیه سیر می کند، پس احوال او را پرسید، گفت: در صحراهای را او حسین بن منصور که

گفت: تو که عمر خود را در عمران باطن خود  حسین سیر می کنم که خود را امتحان کنم که آیا توکل به خدا دارم یا نه؟
 ]4[وقت به فناء در توحید می رسی؟! س چهصرف می کنی، پ

را به مقام توکّل اشتباه کردند، و ترک سعی قلندری  این دو مرد، جاهل به مقام توحید و توکّل بودند؛ زیرا که صحرا گردی و
توحید و توکل  حق تعالی عنایت فرموده به خرج توحید و توّکل گذاشتند. و این از جهل به مقام و از کار انداختن قوائی را که

ل حق در مرآت کثرت خلقی، حقّی است و رویت جمال جمی است؛ زیرا که حقیقت توحید، در یافتن آن است که تمام تصرّفات
 احتجاب به کثرت مخالف توحید است، و آن صحرا و غیر صحرا ندارد. است. بلی،

ظاهره منقطع شود، و از اسباب ظاهره طلب حاجت  پس سالک الی اللّه برای تصحیح مقام توکّل باید به نور معرفت، از اسباب
 نکند؛ نه ترک عمل کند.

الثانیـة: التوک ل مع اسقاط الطلب و غض   و الدرجة» نیز از این که فرماید: عارف انصاری جهو توان گفت: مقصود خوا
 از غیر ]10[قاسانی ر شد؛ گرچه شارحمذکو که است همین ]9[«تصحیح التوک ل العین عن السبب اجتهاداً فی

مومنین، منافات با توکل ندارد، چنانچه معلوم  . بالجمله، اجمال در طلب و سعی در حاجات خود و]11[فهمیده و شرح کرده آن
 شد.

 

 .201(( رجوع کنید به ص  .1

 .5ـ  4(( براستی که انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم، سپس او را به پَست ترین ]مراتب[ پَستی بازگرداندیم. تین /  .2
 (.31مامی نامها را به آدم تعلیم داد. )بقره / (( و خداوند ت .3
لی ع (( آیا گمان می کنی که تو، جرمی کوچک هستی؟ در حالی که جهانِّ بُّزرگی در تو پنهان و نَهُّفته می باشد. )دیوان منسوب به امیرالمومنین .4

 (.134)علیه السلام(، ص 

 (.341، 1؛ علم الیقین، فیض کاشانی، ج 169م، و تو را برای خود. )کلمة الله، ص (( خداوند فرمود: ای فرزند آدم، تمام چیزها را برای تو آفرید .5
 (.16، ح 205، ص 25(( نیکی های خوبان، بَدی های مُّقَّربان است. )بحار الانوار، ج  .6
 ، کتاب التوحید و التوکّل، بیان اعمال المتوکّلین.264، ص 4(( احیاء علوم الدّین، غَزالی، ج  .3
 .264شَیریّة، عبدالکریم قُّشَیری، ص (( الرسالة القُّ .4

 .134(( شرح منازل السائرین، عبدالرزّاق کاشانی، ص  .9
هجری است. وی از عرفای محقّق قرن هشتم هجری و جامع علوم ظاهری  335(( مراد از شارح قاسانی، مولی عبدالرّزاق کاشانی، متوفّی در سال  .10

رالدّین قونیوی، و با علاءالدّوله سمنانی معاصر بوده و مکاتبات عرفانی داشته، و شاگردی محقّق و باطنی بوده. وی از اجلّه شاگردان شیخ کبیر صد
 همچون شیخ داوود قیصری )شارح مشهور فصوص ابن عربی( را تربیت کرده است. او را تالیفات بسیار بوده که مشهورترین آنها عبارتنداز: شرح

خواجه عبداللّه انصاری، تاویلات آیات قرآن کریم )که به خطاء به ابن عربی نسبت داده شده است( فصوص الحکم ابن عربی، شرح منازل السائرین 
 (.443؛ نفحات الاُّنس، جامی، ص 144، ص 14و اصطلاحات الصوفیّة. )الذریعة، آغابزرگ طهرانی، ج 

 .134ـ135(( شرح منازل السائرین، عبدالرّزاق کاشانی، ص  .11

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote7
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote8
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote9
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote10
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote11
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از جنود عقل و از لوازم فطرت مخموره  فصل پنجم در بیان آنکه توکل

است، و اشارة به معنی حرص و این که از جنود جهل و ابلیس و از لوازم 

 فطرت محجوبه است

قدرت ازلی، ثبت و از احکام فطرت مخموره است،  بدانکه یکی از لطایف و حقایقی که در فطرت تمام عائلة بشری، به قلم
 فطرت افتقار است.

بی اختلاف رائی از آراء، خود را به هویّت ذاتیّه و به حسب  نان است که جمیع سلسلة بشر ـ بی استثناء احدی از آحاد ـو آن چ

 آنها از [ای ]غیر متناهیه وجود محتاج و مفتقر، و حقیقت خود را متعلق و مرتبط بیند. و فرضاً اگر سلسلة اصل وجود و کمال
 لسان به متناهیه غیر سلسلة آحاد میعج شود، تشکیل

 در تمام موجودات ممکنه عالم است. واحد، افتقار و احتیاج خود را اعلام و اظهار کنند، بلکه این حکم ساری و جاری

از آنها عنصر در عالم تشکیل شود، و فرضاً کسی  چنانچه اگر سلسله هائی غیر متناهیه از حیوان و نبات و جماد و معدن و
گویند: ما محتاج  کمال وجود و آثار وجود، مستقل و مستغنی هستید، همه به لسان ذاتی فطری سؤال کند که: شما در وجود و

سلسله های غیر متناهیه از موجودات، فرضاً به طور احاطه و  و مفتاق و مفتقر و مرتبط هستیم. پس از این، اگر کسی از این
 ند:استغراق سؤال ک

سلسلة غیر متناهیه از حیوانات، و ای سلسلة غیر  ای سلسلة غیر متناهیه از سعداء، و ای سلسلة غیر متناهیه از اشقیاء، و ای
آید ـ ، آیا شما  جنّ و ملائکه و امثال آن ـ هر چه در وهم و خیال و عقل از سلسله ممکنات متناهیه نبات و معدن و عنصر و

 چه موجودی هستید؟محتاج به 
محتاجیم به موجودی که چون خود ما محتاج و  همة آن آحاد سلسله ها به زبان گویای فطری و لسان واحد ذاتی گویند: ماها

مستقل و تمام و  کاملی هستیم که چون خود ما سلسلة ممکنات، مستظلّ به غیر نباشد؛ بلکه مفتقر نباشد، و ما مستظلّ از
صفات و افعال استقلال ندارد، و در همه جهات وجودیّه محتاج  اشد. و آن کس که از خود چیزی ندارد، و خود در ذات وکامل ب

از لسان فطرت صادر شده،  نتواند رفع احتیاج ما کند، و سدّ خلّت و طرد اَعدام از ما کند. و همه این شعر را که و مفتقر است،
 طرت می خوانند:به لسان حال و ذات و ف

  
 کی تواند که شود هستی بخش                                     ذات نایافته از هستی، بخش 

  
اسماء و صفات که در دار تحقّق موجود است و از  و اگر این فطرت را قدری تفصیل دهیم و حکم آن را توضیح دهیم، جمیع

  ذات مقدّس غنیّ مطلق ثابت شود. پس از لوازم آن فطرت، رجاء و خوف و توکّل کمالات مطلقه است، برای

 و تسلیم و ثقه و امثال آن پیدا شود.

فطری و جبلّی است، و توکل از جنود عقل و از  توجه ناقص به کاملِّ مطلق برای رفع نقص و احتیاج او پس معلوم شد

 لوازم فطرت مخموره است.

آن، و کثرت تمسّک به اسباب و توجّه قلب به اهل  حقیقت حرص، عبارت است از شدّت تَوَقان نفس به دنیا و شؤونو چون 
رحمت آن  خود آن لازم جهل به مقام مقدّس حق ـ جلّ و علا ـ و قدرت کامله و عطوفت و دنیا و کثرات لازمة آن است. و

استقلال به اسباب دارد، متشبّث به آنها شود ـ عملاً و  به اسباب عادیه و نظراست. پس چون محتجب از حق است و متوجه 
چون از اسباب عادیه  پس طمأنینه و وثوق از نفس برود و اضطراب و تزلزل جایگزین آن گردد. و قلباً ـ و منقطع از حق گردد.



12 
 

ب و توقان و تمسک و تشبّث به دنیا و اهل آن، روز افزون حالت اضطرا حاجت آن روا نشود و آتش روشن آن خاموش نگردد،
 آن جا که انسان را به کلّی در دنیا فرو برد و غرق کند. شود تا

جهل و ابلیس است، و خود آن شرّ و از لوازم شرّ  و معلوم است خود حرص و لازم و ملزوم آن از احتجاب فطرت و از جنود
مقدّسش  ذات به تمسّک و ٔ  کمتر چیزی انسان را مثل آن به دنیا نزدیک کند، و از حق تعالی واست و منتهی به شرّ شود، 

 دور و مهجور نماید.

 فصل ششم در مدح توک ل و ذم  حرص از طریق نقل

 خدای تعالی در سورۀ انفال فرماید در وصف مومنین:

آیَاتُهُ زَادَتهُم ایَماناً وَ عَلی رَب ِّهِّم یََتوَک َلُوَن  عَلَیهِّم تُلَِّیت اَذا وَ قُلُوبُهُم وَجِّلَت الله ذُکِّرَ اَذا ال َذینَ مِّنُونَٔ  ان َمَا الُمو»
 مُِّنونَ ٔ  کَ هُمُ الُمواُولئِّ ـ الی ان قالَ ـ *

 ]1[.«حَق اً

 چند صفت باشند و غیر اینها مومن نیستند. این دارای که هستند آنهائی مومنان:  [فرموده ] خدای تعالی به طریق حصر

خود را واگذار به او کنند، و دلبستگی به ذات مقدّس  از آن جمله آن است که بر پروردگار خود اعتماد و توکّل کنند، و کارهای
باشد، و در امور  خود را به دیگری دهند، و نقطه اعتمادشان به موجود دیگر جز ذات مقدّس حقّ  دا کنند. پس آنان که دلاو پی

را از غیر حقّ طلب کنند، آنها از حقیقت ایمان تهی و از نور  خود چشم امید به کسی دیگر داشته باشند، و گشایش کار خود

که پیش از این  است آن بر شاهد [2]این آیه شریفه و آیات شریفه دیگر که بر این مضمون هستند ایمان خالی هستند. و
 [3]نگردد. تبه ایمان نرسد، به مقام توّکل نایلمذکور داشتیم که انسان تا به مر

 [4].«مِّنُونَٔ  المُو الله فَلیَتَوَک َلِّالله لاَ الهَ الا َ ُهوَ وَ عَلَی » و در سوره مبارکه تغابن فرماید:

تاکید که مومنین بر خدای تعالی توکل کنند، اشاره  و این که کلمه شریفه توحید را توطئه قرار داده، و پس از آن امر فرموده با
را قرار داده « اللّه توّکل علی»بالاتری از مقام اوّل، و لهذا مومنین را که در آیة سابقه از خواصّ آنها  ممکن است باشد به مرتبة

  بود، در این آیه شریفه امر به توکّل فرموده. و شاید این ذکر کلمه
جلوۀ توحید فعلی در قلب سالک ظاهر شود،  اره به آن باشد ـ که سابقاً مذکور شد ـ که پس از مقام ایمان و کمال آنتوحید اش

یگانه متصرّف  تصرّفی از برای موجودی از موجودات نیست در مملکت حق تعالی، و او است و به این جلوه دریابد که الوهیّت و
 به مرتبه بالاتری از توکل رسد. ضارّ و نافعی در عالم وجود نیست. پس و موثّر در امور، و غیر او

 و در سورۀ مبارکه آل عمران، در ضمن خطاب به رسول خدا فرماید:

 [5].«فَاذَا عََزمتَ فََتوَک َل عَلَی الله ان َ الله یُحِّب ُ المُتََوک ِّلینَ»

و آن توکّلی است که از برای سالک، پس از  و این مرتبه بالاترین مقام توکّل شاید باشد که ما پیش از این مذکور نداشتیم.
واقع  دست دهد، و سالک در این مقام در عین حال که در کثرت« بقای باللّه»خود و  و رجوع به مملکت« فنای کلّی»مقام 

موجودات را تفصیلاً می بیند، جز حق تعالی موجودی را  مستغرق است، و در عین حال که تصرّفات« جمع توحید»است، در 

 مرتبه و «المَُتوَک ِّلینَ ان َ الله یُحِّب ُ» لهذا، حق تعالی امر فرموده رسول خدا را به این مرتبه و فرموده: متصرّف نمی بیند. و

 .فرموده ثابت ینمتوکّل برای محبوبیّت

 و اما احادیث از طریق اهل بیت عصمت و طهارت.

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote2
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote3
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote4
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote5
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 :قال ـ علیه اللّه سلام ـ صادق اسناد خود از حضرت ـ رحمه اللّه ـ به کلینی از آن جمله روایت فرموده شیخ بزرگوار ثقة الاسلام

 [6]«.الت ََوک ُلِّ اوطَنا ان َ الغِّنی وَ العِّز َ یَُجولانِّ َفاذا ظَفَرا بِّمَوضِّعِّ»

درگاه غنی مطلق آورد، کسی که روی نیاز به  آری، غنا و بی نیازی و عزّت نفس و کمال آن به اعتماد و توکّل به حق است.
در  پیدا کرد، و چشم طمع از مخلوق فقیر نیازمند پوشید، بی نیازی و غنای از مخلوق و دلبستگی به ذات مقدّس حق تعالی

 قلب او جایگزین شود، و عزّت و بزرگواری در دل او وطن کند.

 مخلوق ضعیف است. خدای تعالی فرماید: به چنانچه تمام فقر و ذلّت و عجز و منّت از حرص و طمع و امیدواری

 [3].«وَ مَن یَتََوک َل عَلَی الله فَهُوَ حَسبُهُ»

 برای کسی که توکّل به او کند. خدای تعالی بس است
 غنای از دیگران است. متوکّل را منقطع از مخلوق فرموده و این غایت عزّت و عظمت نفس و

 و هم به سند خود از حضرت صادق ـ علیه السلام ـ نقل فرموده:

اُعطِّیَ الش ُکرَ اُعطِّیَ الز ِّیادَةَ وَ َمن  یَ الاجابَةَ وَ مَنمَن اُعطِّیَ ثَلاثاً لَم ُیمنَع ثَلاثًا. َمن اُعطِّیَ الد ُعاءَ اُعطِّ  قالَ:»
 وَ  «وَ مَن یَتَوَکَّل عَلَی الله فَهُّوَ حَسبُّهُّ» کِّتابَ الله ـ عَز َ وَ جَل َ ـ : اتَلَوتَ ثُّمَّ قالَ: اُعطِّیَ الت ََوک ُلَ اُعطِّیَ الکِّفایَةَ،

 [4]؟««اُّدعُّونی استَجِّب لَکُّم» قالَ: وَ «م َلازِّیدَنَّکُّمشَکَرتُّ لَئِّن» :قالَ
 

 :نموده لنق ـ علیه اللّه سلام ـ موسی بن جعفر و از حضرت

: فَقاَل: التَّوَکُّّلُّ عَلَی الله دَرَجاتٌ؛ مِّنها «فَهُّوَ حَسبُّهُّ وَ َمن یَتَوَکَّل عَلَی الله» سَالتُهُ َعن َقولِّ الله ـ َعز َ وَ جَل َ ـ» قالَ الرّاوِّیُّ

وَ تَعلَمُّ انَّ الحُّکمَ فی ذلِّکَ  نهُّ راضِّیًا، تَعلَمُّ انَّهُّ لایَالـُّوکَ خَیراً وَفَضلًا،فی اُّمُّورِّکَ کُّلِّّها، فَما فََعلَ بِّکَ، کُّنتَ عَ ان تَتَوَکَّلَ عَلَی الله
 [9]«.وَ فی غَیرِّها لَهُّ، فَتَوَکَّل عَلَی الله بِّتَفویضِّ ذلِّکَ الَیهِّ وَثِّق بِّهِّ فیها

ذکر فرموده: یکی آن که انسان بداند، خدای  در این حدیث شریف دو رکن از ارکان توکّل را که اعتقاد به آن مشکلتر بوده
صاحب  و خیر به او. و دیگر آن که فرمان در همه امور، با حق تعالی است، و او است تعالی کوتاهی نکند در رساندن فضل

است. بلکه شاید تصریحاً و تلویحاً به همه ارکان توّکل  و مجاری جمیع امور به دست حق ـ جلّ و علا ـقدرت کاملة محیطه 
همه امور باشد، و  که لازمه آن که مجاری همه امور در دست حق تعالی باشد آن است که عالِّم به اشاره فرموده باشد؛ زیرا

 راه نداشته باشد. بخل و منع در او لازمه کوتاهی نکردن در حق بنده آن است که

 السلام ـ رساند: علیه ـ امیرالمومنین حضرت به سند جعفریات، از مستدرک وسایل و در

َتعالی، وَ الر ِّضَا بِّقََضاءِّ الت َسلیمُ لِّامرِّ الله  الایَمانُ لَهُ ارکَانٌ اربَعٌَة: الت ََوک ُلُ عَلَی الله، وَ الت َفوِّیضُ الَیهِّ، وَ قالَ:»
 ]10[«.الله

احوال فاضلة قلبیّه است )چنانچه پیشتر ذکر  که ایمان، به یک مرتبه، پایه و رکن این قبیل ملکات نفسانیّه و باید دانست

معنی  یقت ـ با داشتن این معنویات؛ به اینایمانند، و ایمان محفوظ ماند ـ به حسب حق ، همین طور این امور ارکان[11]شد(
نفس حاصل شد و رسوخ پیدا کرد، انسان را به  که یک مرتبه از ایمان این ملکات را آورد، و چون این ملکات و فضایل در

بر مرتبه  [ای ]طور هر مرتبهمرتبه بالاتر از ایمان، مرتبه کاملتر از این فضایل آورد. و همین  مرتبه کاملتر از ایمان ترقی دهد. و
 و همین طور جمع بین بسیاری از اخبار شریفه گردد. دیگر معتمد است. و به این بیان جمع بین بسیاری از آیات شریفه شود،

 :قالَ ـ السلام علیه ـ الصّادِّقِّ عَنِّ ابِّی بَصیر عَن مستدرک و در کتاب

ان لا یَخاَف  قُّلتُّ: فَما حَدُّّ الیَقینِّ؟ قاَل: الیَقیُن. :قالَ التَّوَکُّّلِّ؟ حَدُّّ ما وَ: فَقُّلتُّ : قالَ ن شَی ءٍ الا  وَ لَهُ حَد ٌ.ما مِّ  قالَ لی:»
 [12]«مَعَ الله شَیئًا.

  حدّ شی ء آن است که آن شی ء به آن منتهی شود. و در این جا شاید مقصود

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote6
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote7
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote8
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote9
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote10
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote11
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote12
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چنانچه یقین منتهی شود به توحید فعلی که  آن است که توکّل منتهی شود به یقین، و صاحب توّکل دارای مقام یقین شود،
بی تحقّق  آن باشد که توکّل محفوف و محدود به یقین است ومقدّری نبیند. و شاید مقصود  غیر حق ضارّ و نافعی و موثّر و

توحید است و محفوف و محدود به آن است. و شاید به  یقین، توکّل به حقیقت محقّق نشود، چنانچه یقینِّ به حقیقت ثمره
 هر یک از دو معنی درست باشد. حسب اختلاف درجات

 حمه اللّه ـ روایت نموده.ـ ر ابوذر از مستدرک و هم در

اقوَی الن اسِّ، فََتوَک َل عَلَی  ان سَر َکَ ان تَکُونَ اباذَر ! یا ـ صَلَّی اللّهُّ عَلَیهِّ وَ آلِّهِّ ـ : رَسُّولُّ اللّهِّ  قالَ »قالَ: 
 .الحدیث [13]«الله

 [14]«.فَلیَتَوَک َل عَلَی الله الن اسِّ اتقَی یَکُونَ ان احَب َ مَن» ی اللّهُّ عَلَیهِّ وَ آلِّهِّ ـ قالَ:صَلَّ ـ النَّبِّیِّّ وَ فِّیهِّ عَنِّ 

فَقالَ: الَیاسُ مِّنَ المَخلُوقینَ، وَ ان  «الت َوَک ُلِّ » تَفسیرِّ عَن جَبرَئِّیلَ  ـ آلِّهِّ وَ عَلَیهِّ الله صَل َی ـ الن َبِّی ُ  سَالَ وَ» وَ فِّیهِّ:
 [15]«.لاُیعطِّی وَ لاَیمنَعُ یَعلَمَ ان َ المَخلُوقَ لا یَضُر ُ وَ لا یَنفَعُ وَ

هست خارجاً؛ به این معنی که انسان تا ترک  و این تفسیر به یکی از لوازم ذهنی توکّل است که از مقدمات حصول آن نیز
  توجّه به مخلوق نکند، و سفر از

 روحانّیت و وحدت واصل نشود. منزل طبیعت و کثرت نکند، توجّه به حق در قلبش محکم نشود و به منزل

صَلَّی اللّهُّ عَلَیهِّ وَ آلِّهِّ ـ فِّی خَبَرِّ المِّعراجِّ انَّهُّ  ـ رَسُّولِّ اللّهِّ عَن ـ السَّلامُّ عَلَیهِّ ـ مِّنینَٔ  امِّیرِّ المُّو ، عَنارشادِّ القُّلُّوبِّ فِّیهِّ عَن وَ

لَیسَ شَیءٌ افضَلَ عِّندی مِّنَ الت ََوک ُلِّ عَلَی َ  الله ـ عَز َ وَ جَل َ ـ : یا احمَدُ یارَب ِّ ای ُ الاعمالِّ افضَل؟ فَقالَ» قالَ:
 [16]«.بِّما قََسمتُ وَ الر ِّضا

از خدای تعالی توفیق حصول این خاصّه را  . و ما این باب را این جا ختم می کنیم و[13]و احادیث در این باب بسیار است

حَسبُهُ  وَ مَن یََتوَک َل عَلَی الله فَهُوَ» ایکال امر می کنیم، در طی این مراحل بی پایان. خواستاریم، و به حق ـ جلّ و علا ـ
 [14].«لَ الله لِّکُل ِّ شَیءٍ قَدراًان َ الله بَالِّغُ امرِّهِّ قَد جَعَ

 

 مانشانای شود، خوانده آنها بر خدا آیات چون ن چیره گردد. و (( همانا ایمان آورندگان کسانی هستند که چون نام خدا برده شود، خوف بر دلهای ایشا .1
 (.4 و 2/  انفال. )هستند حقیقی آورندگان ایمان اینان(: فرموده که آنجا تا... ) کنند می توکّل خود پروردگار بر و. گردد افزون

 .51و توبه،  160و  122؛ آل عمران، 10(( رجوع شود به سوره های: مجادله،  .2
 .201نید به ص (( رجوع ک .3

 (.13/  تغابن. )کنند اعتماد خداوند بر تنها باید نانٔ  (( خداست که جز او معبودی نیست، و مو .4
 (.159(( پس چون تصمیم گرفتی بر خدا توکّل کن، بدرستی که خداوند توکّل کنندگان را دوست می دارد. )آل عمران /  .5
رآن هنگام که به موضع وجایگاه توکّل دستیابند، درآنجا توطّن می کنند وقرار می گیرند. (( بی نیازی و عزّت، جولان می کنند و می گردند، پس د .6

 .3از کتاب الایمان والکفر، ح 32، باب53، ص2اصول کافی، ج

 .3(( طلاق /  .3

 زاریشکرگ او به که کسی .شود می داده (( کسی که به او سه چیز داده شده، از سه چیز محروم نمی شود. کسی که به او دعا داده شده، اجابت هم  .4
 خوانده را عزّوجلّ خداوند کتاب آیا: فرمود سپس. شود می داده هم کفایت شده، داده توکّل او به که کسی و شود، می داده هم افزونی شده، داده
راهیم: سوره اب« ایش می دهماگر شکرگزاری کنید، نعمت شما را افز»و فرمود: «. توکّل کند، پس خدا او را بس است خداوند بر که کسی»: که ای
 (.6از کتاب الایمان و الکفر، ح  32، باب 53، ص 2(. )اصول کافی، ج 60)سوره غافر: «. بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را»، و فرمود: 3

 بس را وا خدا پس کند، توکّل خدا بر که و کسی »(( راوی گفت: از حضرت موسی بن جعفر )علیهما السلام( پرسیدم از معنی این سخن خدا که:  .9
 تو اب که آنچه پس کنی، توکّل کارهایت تمام در خداوند بر اینکه جمله آن از است، درجاتی دارای خداوند بر توکّل: فرمودند( ع)امام پس. «است
ن اوست. پس بر خدا به واگذاشت ی که تو را از نیکویی و فضل منع نکند و بدانی که همانا فرمان در آن کارها، از آنِّبدان باشی، راضی آن از کرد،

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote13
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote14
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote15
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote16
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote17
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote18
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 ن. )همان مصدرتمام امور به او، اعتماد و توکّل کن، و در آن کارهایی که در حقّ تو انجام داده و در غیر آنها، به وی اطمینان داشته باش و اعتماد ک
 (.5و همان باب، ح 

 امر قابلم در بودن تسلیم و او، به کارها واگذاری ت: توکّل بر خدا، و (( حضرت امیرالمومنین علی )علیه السلام( فرمودند: برای ایمان چهار رکن اس .10
، باب 232ات، ص الجعفریّ ؛1 ح النفس، جهاد ابواب از ،11 باب ،215 ص ،11 ج نوری، الوسائل، مستدرک.)خدا قضایِّ به بودن راضی و خداوند،

 البرّ و سخاء النفس(.

 .201(( رجوع کنید به ص  .11
صادق )علیه السلام( نقل می کند که: آن حضرت بمن فرمودند: هیچ چیزی نیست، مگر اینکه حدّی دارد. ابوبصیر گفت: به (( ابوبصیر از حضرت  .12

 امام)ع( عرض کردم: حدّ توکّل چیست؟ امام)ع( فرمود: یقین. گفتم: حدّ یقین چیست؟ فرمود: اینکه با ]وجود[ خدا، از چیزی نترسی. مستدرک
 .2، ح 11اب ، ب215، ص 11الوسائل، ج 

 ،11 ج ائل،الوس مستدرک. )کن توکّل خدا (( پیامبر خدا )صلّی اللّه علیه و آله( فرمودند: ای اباذر اگر خوش داری که قویترین مردم باشی، پس بر  .13
 (.3 ح ،11 باب ،216 ص

 که بایست می د،باش مردم پرهیزکارترین دارد وست (( در کتاب مستدرک الوسائل از پیامبر )صلّی اللّه علیه و آله( نقل شده که فرمودند: کسی که د .14
 (.6 ح ،213 ص باب، همان و مصدر همان. )کند توکّل خدا بر

 که بداند انسان اینکه و است، آفریدگان از (( پیامبر )صلّی اللّه علیه و آله( از جبرئیل از تفسیر توکّل پرسش کردند، پس جبرئیل گفت: ]توکّل[ یاس  .15
 ،214 ص باب، همان و مصدر همان. دارد می محروم و کند می منع نه و بخشد می و کند می عطا نه و نفعی، نه و رساند می ضرری نه مخلوق

 .13 ح

 و برتر ملع کدام من، پروردگار ای: فرمود (( امیرالمومنین علی )علیه السلام( در خبر معراج از پیامبر خدا )صلّی اللّه علیه و آله( نقل می کند که  .16
 .باشد نمی افضل و برتر ام، کرده قسمت که آنچه به رضا و من، بر توکّل از چیزی من پیش احمد، ای: فرمود( جلّ و عزّ) خداوند ست؟ا افضل

 (.55، باب 194، ص 1 ج دیلمی، القلوب، ارشاد ؛14 ح ،220 ص باب، همان و مصدر همان)

 .94، ص 64ل علیه؛ بحار الانوار، ج ، باب التفویض و التّوک43، ص 2(( رجوع شود به: اصول کافی، ج  .13

. است داده قرار ای اندازه چیزی هر برای (( هر کسی که بر خدا توکّل کند، پس او وی را بس است، بدرستی که خدا کار خود را اجرا می کند، و  .14
 (.3/  طلاق)

 تتم ـةٌ 

نیز معلوم شود. و آن یکی از جنود بزرگ  ذمائم آن و چون حقیقت توّکل و مدایح آن معلوم شد، حرص که ضد آن است و
توحید و  دامی از دامهای ابلیس در بنی آدم مثل آن مورد تاثیر است. و آن از جهل به حق و جهل است و ابلیس، که کمتر

  اسماء و صفات و مجاری قضای الهی حاصل شود و صاحب این خلق

مسلک اهل معرفت در حدّ شرک و کفر داخل است.  متهای او غافل است، و بهزشت و خاصّه مهلکه از حق تعالی و قدرت و نع
مذکور شد(، از این  پایه های او بر جهل نهاده شده و جهل خود احتجاب فطرت است )چنانچه سابقاً و چون تمام مقدّمات و

 می رود. جهت آن از لوازم فطرت محجوبه و از جنود جهل به شمار

در دل محکم کند، و زخارف آن را در قلب تزئین  ن خلق فاسد انسان را به طوری به دنیا متوجه کند، و ریشه حبّ دنیا راو ای
واجبه الهیه و قطیعة  اخلاق و اعمال ناهنجار دیگر گردد، چون بخل و طمع و غضب و منع حقوق کند و جلوه دهد، و مورث

 سببی مستقل است در هلاکت انسان. امثال آن که هر یک خود رحم و ترک صلة اخوان مومنین و

است، مذکور می داریم، بلکه نفس حریص به دنیا را  وارد باب این در که [ای ]و ما اکنون بعضی از آیات کریمه و اخبار شریفه
 از آن تنبّهی حاصل شود.
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اهوال قیامت را ذکر می فرماید، به بیانی که دل  و احوال از [ای ]که شمهخدای تعالی، در سورۀ مبارکة معارج، پس از آن 
 مومنین را ذوب می کند می فرماید: اشخاص بیدار را می شکافد و فواد

الانسَانَ خُلِّقَ هَلُوعاً * اَذا فَاوعی * ان َ  کَلا  ان ََها لَظَی * َنز َاعَةً لِّلش َوی * تَدعُو مَن ادبَرَ وَ تََول ی * وَ جَمَعَ»
 [1].«مَنُوعاً مَس َهُ الش َر ُ جَزُوعاً * وَ اذَا مَس َهُ الخَیرُ

ترجمه به قامت قیامت آن پوشانید؛ چه که به هر  لی! این کلام معجز نظام را نتوان به نطاق بیان درآورد، و لباسسبحانه و تعا
 تاثیرش در نفس کاسته شود. بیانی درآید، از لطافت آن و

ذاب نجات دهد، گر چه زن و چیزی نتوان از ع هولناک روز آن در را انسان هرگز یعنی است؛ سابقه آیات به مربوط «کَلا »

 دهد. فرزند و هر چه در عالم است، فدا

 عروق را از استخوان می ریزد، دائماً، پس می روید. همانا آتش جهنم شعله ور است و با آن شعله، گوشت و پوست و عصب و
کردند و جمع کردند مال و منال را و خزینه پشت  آن شعله به خود دعوت می کند آنهایی را که از حق رو برگردان شدند و

 کردند.
چون خیری رسد، منع کند و حقوق الهی و خلقی را  همانا انسان بسیار حریص خلق شده. چون به او شرّی رسد، جزع کند. و

 ندهد.

ان َ الانسَاَن » ت فرموده:برای انسان، از این جه و باید دانست که چون فطرت محجوبه، چون طبیعت ثانویه شده است از
 خلق فطرت بر سلامت ندارد، چنانچه واضح است. با منافات این و [2]«خُلِّقَ هَلُوعاً

 کنیم. وایات شریفه در این باب بسیار است، و ما به ذکر کمی از آن قناعتو ر

الس َلامُ ـ : مََثلُ الَحرِّیصِّ عَلَی الد ُنیا مََثُل  عَلَیهِّ ـ ابُوجَعفَرٍ  قالَ » :قالَ ـ السَّلامُّ عَلَیهِّ ـ ابی عَبدِّاللّهِّ  بِّاسنادِّهِّ َعن کافی
 ابُو وَ قالَ» قالَ: «.نَفسِّه ا لَف اً کانَ ابعَدَ َلها مِّنَ الخُرُوجِّ حَت ی تَمُوتَ غَم اً مَا ازدادَت مِّنَ القَز ِّ عَلیدُودَةِّ القَز ِّ کُل َ

 [3]«.اغنَی الغَنِّی ِّ َمن لَم یَکُن لِّلحِّرصِّ اسیراً  عَبدِّالل هِّ:

بیشتر بپیچد، از خارج شدن دورتر شود، تا آن که  مثل حریص به دنیا همچون کرم ابریشم است، هر چه به خود»می فرماید: 
 «.بی نیازترینِّ بی نیازان کسی است که اسیر حرص نباشد»فرمود:  صادق و حضرت«. بمیرد

خصلت محروم و ملازم دو خصلت است: محروم از قناعت  دو از حریص»: مودفر که است منقول وسایل در صادق، و از حضرت
 [4]«.او سلب شود، و محروم از رضا است، پس یقین از او مفتقد گردد است، پس راحتی از

پیر می شود پسر آدم و دو خصلت در »که فرمود:  رساند ـ آله و علیه اللّه صلّی ـ رسول حضرت به سند مستدرک وسایل و در
 [5]«.حرص بر عمر او جوان شود: حرص بر مال و

حرص بر »هر چیز ذلّتش بیشتر است؟ فرمود:  از ذلّتی چه: شد سوال او از که است منقول ـ السلام علیه ـ امیر و از حضرت
 [6]«.دنیا

 ـ عَلَیهِّ السَّلامُّ ـ : لِّلحُّسَینِّ ـ عَلَیهِّ السَّلامُّ ـ انَّهُّ قالَ فی وَصِّیَّتِّهِّ مِّنینَٔ  امِّیرِّ المُّو عَن تُّحَفِّ العُّقُّولِّ  وَ عَن

لذ ُنُوبِّ. وَ الش َرَهُ جامِّعٌ لِّمَساوی ا ای بُنَی َ! الحِّرصُ مِّفتاحُ الت ََعبِّ، وَ مَطِّی َةُ الن َصَبِّ، وَ داعٍ الی الت َقَح ُمِّ فِّی»
 [3]«.العُُیوبِّ

  
 

 .15-21(( معارج /  .1
 ت.آمده اس« خلق انسان هلوعا»(( در نسخة اصل،  .2
 .3، ح 116، باب 234، ص 2(( اصول کافی، ج  .3

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote2
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote3
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote4
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote5
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote6
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote7
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 .4، از ابواب جهاد النفس، ح 64، باب 20، ص 16(( وسائل الشیعة، ج  .4
 .2، از ابواب جهاد النفس، ح 64، باب 59، ص 12(( مستدرک الوسائل، ج  .5
 .4، ح 59(( همان مصدر و همان باب، ص  .6

 و سختی رکبمَ و است رنج کلید آزمندی فرزندم، به امام حسین )علیه السلام( فرمودند: ای (( حضرت امیرالمومنین علی )علیه السلام( در وصیّتش  .3
 (.60 ص العقول، تحف. )باشد می بدیها و عیوب همة بردارندۀ در بارگی شکم و. گناهان در افتادن فرو موجبِّ

 است« جهل»است و ضد آن که « علم»مقصد دوازدهم در 

  و در آن چهار فصل است:

 صل او ل ]مقصود از علم و جهل[ف

شده است، غیر از خود عقل و جهل است؛ زیرا عقل  بدان که این علم و جهل که در این موضع از جنود عقل و جهل قرار داده
مجرّد  است که آن نیز در انسان است، و مقابل آن قوۀ واهمه« عقل مجرّد»مذکور شد ـ یا عبارت از  ـ چنانچه سابق بر این

است که عقل عالم کبیر است و در مقابل آن جهل « عقل کل» است به تجرّدی که دون تجرد عقلی است، و یا عبارت از
است که در لسان شریعت مطهّره، شاید از آن تعبیر به شیطان شده باشد. و تفصیلاین دو پیش از این  «وهم کل»عبارت از 

 [1]مذکور شده.
شان عقل علم است؛ زیرا که عقل حقیقت مجرّدۀ  و امّا علم و جهل در این مقام، عبارت است از: شوون آن دو حقیقت. پس

 [2]پیوسته است که این حقیقت، عاقل و عالم است. غیر محجوبه است، و به برهان
بر آن تمام ادراکات آن از قبیل جهالات مرکبّه  و امّا جهل گرچه مجرّد است و عالم، ولی به واسطة غلبه وجهه ملکیّه طبیعیّه

 الهی نباشد. است، و طبق نظام کلّی و جمال
د از: علم باللّه تعالی و شوون ذاتی و مآبی، عبارت باش و محتمل است این علم و جهل به مناسبت صدور روایت از مقام ولایت

عقلیّه، ادراکاتی است که  ادراکات طوری که از آیات و نشانه های الهی باشد، و جهل به آن مقامات باشد. پس صفاتی و افعالی او به
ـ جلّ جلاله ـ باشد و ادراکات  است. صل اصول جهالات و ضلالاتجهلیّه شیطانیّه مربوط به شجره خبیثه است که ا مربوط به حق 

وجهه است: یک جهت، نورانیّت و وجود و اطلاق  دو و جهت دو ممکنه موجودات تمام برای از و تفصیل این اجمال آن که:

 است. اشیاء الهیّه است؛ و یک جهت، ظلمت و تعیّن و مهیّة و نقص که آن وجهة نفسانیّة و کمال، که آن وجهة غیبیّه
 و علیه اللّه صلّی ـ خدا رسول از که کافی حدیث شریف و اشیاء در وجهه اوّل از شوون الهیّه و آیات ربانّیه هستند، و شاید در

نورانیّه اشیاء باشد   وجهه به علم محکمه آیت از مراد [3]«ان َما العِّلمُ ثَلاثَةٌ آیَةٌ مُحکَمَةٌ» فرمود: که کند نقل ـ سلّم و آله

نورانیّه است که آیات الهیّه هستند، و شان وهم و جهل، ادراک  که ملازم با معرفت اللّه است. و شان عقل، ادراک آن جهت
 است که جهالت مرکّبه است و سراب است و باطل و بی حقیقت. تعیّنات اشیاء

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote2
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote3
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 [4]«.کُل ُ شَیءٍ ما خَلاَ الله باطِّلٌ الا»

راست ترین شعری است که عرب گفته  لبید شعر این»: فرموده که است منقول ـ و از رسول خدا ـ صلّی اللّه علیه و آله 
 [5]«.است

  
 
 

 .21ـ24(( رجوع کنید به ص  .1

 ، مرحلة دهم.443، ص 3(( الاسفار الاربعة، ج  .2
صلّی اللّه  پیامبر خدا«.اِّنَّما العِّلمُّ ثَلاثةٌ: آیَةٌ مُّحکَمَةٌ، او فَریضَةٌ عادِّلَةٌ، او سُّنَّةٌ قائِّمَةٌ، وَ ما خَلاهُّنَّ فَهُّوَ فَضلٌ»( قال رسول اللّه )صلّی اللّه علیه و آله(: ( .3

ست )احکام(، سُّنَّت پا برجا )اخلاق(، و امّا غیر اینها زیادی و فضل علیه و آله فرمودند: علم سه قسم است: نشانه ای مُّحکم و استوار )عقاید(، واجب را
 (.1از کتاب فضل علم ، ح  3، باب 24، ص 1است. )اُّصول کافی، ج 

 (.144 ص لبید، دیوان) زائِّلٌ مَحالَة لا نَعیمٍ کُّلُّّ و         (( تمام بیت این است:اَلا کُّلُّّ شی ءٍ ما خَلا الله باطِّلٌ  .4

 .106، ص 1ن، فیض کاشانی، ج (( علم الیقی .5

 فصل دو م ]در بیان آنکه علم از افضل فضایل است[

اسماء الهیّه و از صفات موجود بما هو موجود است.  بدان که علم، از افضل کمالات و اعظم فضایل است؛ چه که آن از اشرف
زیادتر بود، به  دی تحقّقش به این حقیقت شریفهشهود، به برکت علم منتظم شده، و هر موجو و نظام وجود و طراز غیب و

وجود، مساوق هستند، و هر جا شعاع هستی افتاده، به همان  مقام مقدّس حق و مرتبه قدس واجبی نزدیکتر است؛ بلکه علم و
است، و خالی از آن، معدوم  افتاده است. از این جهت، خلوّ از تمام حقیقت علم، خلوّ از تمام حقیقت وجود اندازه شعاع نور علم

 مطلق است.

ذره ای از موجودات حتی جمادات و نباتات خالی از  و این مطلب، به برهان متین پیوسته است که دار وجود، دار علم است، و

ظاهر « معقول و عاقل اتحاد» باب در فلاسفه اکابر بعض از گرچه [1]وجودی، حظّ از علم دارند. علم نیستند، و به اندازۀ حظّ
به بیانی که پیش ما تمام نیست. و ما به برهان لمّی متین،  ،[2]شود که عالم طبیعت و مادّه خالی از عالمیت و معلومیت است

 شریف قرآن ـ در تعالی و تبارک ـ حق و [3]از شوون توحید است ـ فی الحقیقه، به ثبوت رساندیم. اثبات این مطلب را ـ که
اعلان علمِّ موجودات و تسبیحِّ آنها را از ذات مقدّس حق،  ی آیات، صراحتاًبسیار در و فرموده اعتناء بسیار مطلب این به

، با [5]تکوینی حمل کردند محجوبان، چون این مطلب را به وجدان یا برهان درنیافته اند، تسبیح را به تسبیح و [4]فرموده.
است؛ ولی اهل معرفت به مشاهدۀ حضوریّه، این حقیقت را دریافته اند، و  که تسبیح تکوین، تسبیح نیست، چنانچه واضحآن 
ذکر تکوینی نیست، چنانچه از مراجعه به آنها  روایات شریفه صراحاتی است در این باب، که قابل حمل بر تسبیح تکوینی یا در

 [6]ظاهر شود.

آنها علم ملائکة اللّه و علم حق تعالی را هم  نوعاً منکران، عدم وجدان را دلیل بر عدم وجود گرفته اند با آن که بالجمله،

 نیافته اند.
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http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote3
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote4
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote5
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19 
 

واسطه انغمار در طبیعت از غیر طبیعت خود محجوب  انسان چون افق وجودش در یک حدّ محدودی است و نیز به بالجمله،

همین پوست و استخوان  دون خود را نیافته است؛ بلکه از خود نیز کاملاً محجوب است، و لهذا خود را ست، عوالم فوق خود وا
حقیقت و لبّ خود غافل است. از این جهت، تمام همّ و حزنش برای  و بدن مُّلکی و ادراکات حسّی و خیالی گمان کرده و از

مقاصد انسانی خود را نداند و برای آن قدمی  بطن و فرج است، و چون از خود غافل و محجوب است،ملکی و تدبیرات  مقاصد
 حیوانی چیزی در خود درنیافته، جز مقصد حیوانی به چیزی نپردازد. برندارد. آری، کسی که جز حیات

علم به آنچه مربوط است با حق تعالی از اعظم فضایل  علم و خصوصاً علم باللّه و اسماء و صفات و آیات ذات مقدّس و بالجمله،

شریعت مطهرۀ الهیه از  و فنون استدلالات و علم به مهلکات و منجیات و علم به سنن و آداب براهین است، و علم به طرق
ذاتی است ـ حاصل شود؛ چه که باب علم مقصد اصلی و مقصود  مطلوبات غیریّه است که به واسطه آنها علم باللّه ـ که در

بالواسطه، به علم باللّه  یا ثانیاً و شرایع حقّه و اعمال موظّفه و آنچه مربوط به علم ادیان است، یا اوّلاً و بی واسطه تمام علوم و

مطلق است  ت که اخیرۀ مراتب آن فناءاصلی نیست؛ بلکه میزان در کمال، معرفت اللّه اس برگردد. و علم باللّه به طور برهان نیز مقصود
 المومنین. که ترک تعیّنات و رفض غبار انانیّت و انیّت است ـ رزقنا اللّه و جمیع

  
 

 

 .153ص  3و ج  114، ص 1(( الاسفار الاربعة، ج  .1

 .5اله ، مق6، فصل 212؛ الشفاء، علم النفس، ص 292، ص 3(( الاشارات و التنبیهات، ابن سینا، ج  .2
 .654، 416، 243؛ شرح اربعین حدیث، ص 39(( مصباح الهدایة، ص  .3
 و ... 41؛ نور / 13؛ رعد / 44؛ اسراء / 1؛ صف / 1سوره حدید؛ حشر /  1(( از جمله آیة  .4
وات( من فی بقوله )ما فی السم . فنقول: ان حملنا التسبیح المذکور فی الآیه علی التسبیح بالقول، کان المراد203و  206، ص 29(( التفسیر الکبیر، ج  .5

 السموات و ...

 .164، ص 3(( تفسیر نور الثقلین، ج  .6

فصل سو م در بیان آنکه علم، از لوازم فطرت مخموره و از جنود عقل 

 است و جهل، از لوازم فطرت محجوبه و از جنود ابلیس است

عاشق کمال مطلق هستند، چنانچه سابقًا مذکور  و این به مراجعه به فطرت بنی الانسان واضح شود که تمام سلسلة بشر،

است، و  شق به کمال عشق به علمهستند، و چون علم با کمال مطلق مساوق است، پس ع نقص از متنفر همه و [1]شد
به عنوان خود، مورد علاقه فطرت و جهل مورد تنفر  همین طور جهل نیز با نقصان توام و مساوق است. علاوه، خود علم نیز

 به فطرت بشر ظاهر شود. آن است، چنانچه از مراجعه
از احتجاب فطرت است، و الاّ علم مطلق مورد  لاف نیزغایت امر آن که در تشخیص علوم، خلاف بین آنها هست، و این خ

عناوین و  دانست که علم به این معنی مشهور پیش عامّه که عبارت از علم به مفاهیم و عشق و علاقه فطرت است. و باید
اقص هستند، ن جهاتی از ولی باشد، زنی آن در [ای]وجهه علم ارتسامی است، مورد عشق فطرت نیست؛ زیرا که اینها گرچه یک

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
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مورد عشق فطرت نخواهد  باشد از حدود عشق فطرت خارج است. پس جمیع علوم جزئیه و کلیة مفهومیّه، و هر چه در او نقص
 بود، حتی علم باللّه و شوون ذاتیّه و صفاتیّه و افعالیّه.

به رفع حجب حاصل شود، و حجب همه به نقص  ضوریه است کهبلکه مورد علاقه و عشق فطرت، معرفت به طور مشاهدۀ ح
برخیزد. پس شهود  به معشوق و مطلوب خود رسد که جمیع حجب ظلمانیّه و نورانیّه از میان و عدم برگردد و آنگاه فطرت

صل شود، و فطرت به محبوب حا «کُل  الکمال» مشاهده شهودِّ جمال جمیل مطلق، بی حجاب تعیّنات رخ دهد، و در این

 المَآبُ. وَ المَرجِّعُّ الَیهِّ وَ ـ [3]«وَ الَی الله المَصِّیرُّ» [2]«بِّذِّکرِّ الله تَطمَئِّن ُ القُلُوبُ الاَ» خود برسد؛

است؛ به این معنی که اگر فطرت محتجب نشود، و  و از این بیانات و مطالب سابق بر این، معلوم شود که علم از لوازم فطرت
بازماند، تا برسد به آنجا  متوجه به معرفت مطلقه شود، و اگر محتجب شود، به اندازه احتجاب از معرفت در غلاف طبیعت نرود،
 که جهول مطلق شود.

  
 
 

 .36ـ33(( رجوع کنید به ص  .1
 (.24(( آگاه باشید، با یاد خدا، دلها آرام می گیرد. )رعد /  .2

 .42/  نور ؛24/  عمران آل (( و بازگشت ]همگان[ به سوی خدا است.  .3

 فصل چهارم در ذکر شم ة مختصری در فضایل علم از طریق نقل

 طوری به کریم قرآن مختصرات در نیاید؛ زیرا که چه که ذکر تمام آن از نطاق قدرت خارج و در تحت میزان تحریر بدین
تمسک کند. چنانچه  متعلّمان، اهتمام فرموده که انسان را متحیّر کند که به کدام یک از آیات شریفه و علماء و علم شان دربارۀ

لائکة الّله . و تعلیم اسماء را سبب تقدّم او بر صنوف م[1]«کُل َهَا الاسمَاءَ آدَمَ وَ عَل َمَ» :فرماید ـ السلام علیه ـ آدم در تشریف

حقیقت علم بالاتر بود،  او را بر ملکوتیّین به دانش و تعلّم اسماء اثبات فرمود. و اگر چیزی در این مقام از قرار داد، و فضل
 می داد ابوالبشر را. خدای تعالی به آن تعجیز می فرمود ملائکه را، و تفضیل

علم، علم به طرق استدلال و علم به مفاهیم و  همه فضایل است و البته این از این جا معلوم شود که علم به اسماء افضل

پس مقصود،  و تشریف او قرار دهد. آدم در آن فضلی نیست که حق تعالی آن را موجب فخر کلیّات و اعتباریّات نیست؛ زیرا که
اسمیّت بدان متقوّم است؛ در مقابل نظر ابلیس که نظر استقلال  علم به حقایق اسماء است، و رویت فناء خلق در حق که حقیقت

کلّی است از برای بنی آدم که  از ابلیس دستور آدم خود بود، و آن عین جهالت و ضلالت است. و این امتیاز نار و آدم به طین
ه موجودات، نظر آیه و اسم باشد؛ نه نظر ابلیس که برسانند، و نظر آنها ب باید خود را به مقام آدمیّت که تعلّم اسماء است

 استقلال است. نظر

اقَرا بِّاسمِّ رَب ِّکَ اَل َذِّی خَلَقَ * خَلَقَ الانسَانَ مِّن » :فرموده نمود نازل خود پیغمبر به که [ای ]و خدای تعالی در اوّل سوره
 [2].«ی عَل َمَ بِّالقَلَمِّ * عَل َمَ الانَسانَ مَا لَم یَعلَمال َذِّ عَلَقٍ * اقرَا وَ رَب ُکَ الاکرَمُ

 وجوهی: نسته اند؛ بهو این آیات شریفه را دلیل بر تقدم علم از تمام فضایل دا

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote2
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote3
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote2
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خلقت، نعمت علم را گوشزد رسول خود فرموده. پس  ، آن که در بدو نزول وحی و مفتتح کتاب کریم خود، پس از نعمتاو ل

 متصوّر بود، مناسب بود آن را ذکر فرموده باشد. اگر فضیلتی بالاتر از علم

فرماید خلق انسان را از علق فرموده، و پسِّ آن مقام  ر این سوره ـ که در یک آیه، آن که وجه تناسب بین آیات شریفه ددو م

یک مادۀ کثیفه  یَعلَم را ذکر فرماید ـ آن است که مقام قدرت خود را می خواهد گوشزد کند که از تعلیم به قلم و تعلیم ما لَم
فرمود که اشرف کائنات است، و اگر علم اشرف فضایل انسانیه  متعفّنه که اخسّ موجود است، یک موجود شریف عالمی خلق

 نباشد ذکر آن در این مقام. نباشد، مناسب

این آیات خود را به اکرمیّت توصیف فرموده، و  ، آن که ترتّب حکم بر وصفی، مشعر به علیت است، و حق تعالی درسو م

افضل از علم  شود اکرمیّت حق تعالی علّت برای تعلیم علم است، و اگر چیزی پس معلوم می تعلیم را بر آن مرتب فرموده،
 [3]مذکور شود. بود، مناسب بود در این مقام که با صیغه افعل التفضیل ذکر شد، آن

خداوند کریم است که تعلیم کند، انسان را آنچه  ، وجهی است که به نظر نویسنده رسید دراین حال، وآن از تفضّلاتچهارم

نسبت داده،  ـ صلّی اللّه علیه و آله ـ محمّد که خدای تعالی خلقت انسان و تعلیم او را به رَبّ  ندانسته است. آن وجه آن است

است، اسم جامع اعظم است، و این اسم اعظم مبدا خلقت  ـ صلّی اللّه علیه و آله ـ چنانچه در علم اسماء مقرّر محمّد بّو رَ
غایت تشریف علم و  دیگر موجودات لیاقت مبدئیت این اسم را ندارند. و خدای ـ تبارک و تعالی ـ از انسان کامل است، و

اللّه علیه و آله ـ نسبت داده، و حق تعالی در مواردی که عنایت  ـ صلّی محمّد یز به رَبّ خاص بهعظمت آن، خلقت او را ن

کریم و مراجعه به آیات  قرآن ـ صلّی اللّه علیه و آله ـ را ذکر می فرماید، چنانچه از مطالعه محمّد دارد، ربّ  خاص به امری
 علوم شود.شریفه که به این سیاق است، م

؛ [4]«بِّنَاصِّیَتَِّها ان َ رَب ی عَلَی صِّراطٍ مُستَقِّیمٍ مَا مِّن دَاب َةٍ الا َ هُوَ آخِّذٌ» :فرماید «هود» چنانچه در آیه شریفه سوره

ربّ انسان  صلّی اللّه علیه و آله ـ نسبت داده، و این علاوه بر تناسب مقام استقامت مطلقه با ـ محمّد صراط مستقیم را به ربّ 
 کامل، به واسطه غایت عنایت به مطلوب، این اضافه مذکور شده.

 و نیز در آیه شریفه تحکیم فرماید:
 

 

، [6]«عینَفَوَ َرب ِّکَ لََنسئَلَن َهُم اجمَ » فرماید: ... الی آخره و در سوره حجر[5]«کَ لاَ ُیومِّنُونَ حَت ی یُحَک ِّمُوکَفَلاَ وَ رَب ِّ»

 است. واین موارد، مورد عنایت خاص
 برای حقیقت علم، چنانچه واضح است. بالجمله نسبت تعلیم را به ربّ انسانِّ کامل دادن، بزرگتر عظمت است از

الله ان َهُ لاَ الهَ الا َ هُوَ وَ المَلائِّکَةُ وَ اُوُلوا  شَهِّدَ» و از آیاتی که غایت شرف علم و فضیلت آن را مدلّل کند، آیه شریفه
عظیمی  را قرین با شهادت خود و ملائکه قرار داده، و اصل قرین بودن گرچه فضیلت العلم اُّولوا شهادت که است [3]«العِّلمِّ

و عظمت است؛ زیرا که شهادت حق ـ تعالی شانه ـ  است، ولی در کیفیت شهادت نیز شاید قرین باشند، و این از غایت کمال
 نفس که [است ] نچه شهادت ملائکه نیز شهادت قولی محض نیست، بلکه این شهادت ذاتیچنا فقط شهادت قولی نیست،

 ثابت وجود صرافت مقام نیز العلم اولوا برای بنابراین و [4]است. مقرر خود محل در چنانچه است، وحدت بر دلیل وجود کمال
 این کمالی است که فوقِّ آن کمالی نیست. و است، شده

وَ مَا یَعلَمُ تَاوِّیلَهُ الا َ الله » خود، چنانچه فرموده: اختصاص داده پس از ذات مقدّس علم در راسخین به را قرآن و علم تاویل
  الی غیر ذلک از خواصی که خداوند برای علم و فضایلی که برای اهل علم مقرر [9]«ر َاسِّخُونَ فِّی العِّلمِّوَ ال

 

شریف مذکور  قرآن که در آن امثال و [13]خشوع و خضوع و [12]خشیت و [11]توحید و [10]ون ایمانفرموده، چ
 [14]است.

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote3
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote4
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote5
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote6
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote7
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote8
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote9
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote9
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote10
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote11
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote12
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote13
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote14
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ذکر آنها خودداری می کنیم. هر کس می خواهد  ، و ما ازو امّا روایات شریفه در این باب از غایت کثرت قابل احاطه نیست

  مرقوم آن از کثیری شطر ـ اللّه رحمه ـ [13]سعید شهید [16]«منیة المرید» و در [15]رجوع کند به کتب اصحاب

 
 . طالبین رجوع به آن صحیفة نورانیّه کنند.[14]است

  
 

 (.31(( و همة اسماء را خداوند به آدم تعلیم داد. )بقره /  .1

اد، به د(( بخوان بنام پروردگارت که آفرید، آفرید انسان را از لختة خونی، بخوان و پروردگار تو ارجمندترین است، خدایی که بوسیلة قلم آموزش  .2
 (.1ـ5را که نمی دانست بیاموخت. )عَلَق /  آدمی آنچه

 .149ـ146، ص 2(( التفسیر الکبیر، فخر الدّین رازی، ج  .3
 (.56(( هیچ جُّنبنده ای نیست مگر آنکه زمام اختیارش را او گرفته است، هر آینه پروردگار من بر راهی راست می باشد. )هود /  .4
 (.65آنکه تو را داور قرار دهند در نزاعی که میان آنهاست ... )نساء / (( نه سوگند به پروردگارت که ایمان نیاورند، مگر  .5
 (.92(( به پروردگارت سوگند که همه را بازخواست کنیم. )حِّجر /  .6
 (.14(( خداوند حکم کرد، و فرشتگان و صاحبان دانش؛ که هیچ معبودی جز او نیست ... )آل عمران /  .3
؛ 133، ص 1حیی الدین بن عربی، )این تفسیر در اصل همان تاویلات مولی عبدالرزّاق کاشانی است(، ج (( نگاه کنید به: تفسیر القرآن الکریم، م .4

 .299، ص 1تفسیر الصافی، فیض کاشانی)ره(، ج 
 (.3(( تاویل قرآن را جز خدا، و آنانکه در دانش قدم استوار دارند، نمی دانند. )آل عمران /  .9

و کسانی که قدم استوار در علم دارند، می گویند به خدا ایمان آوردیم. )آل عمران / «.خُّونَ فِّی العِّلمِّ یَقُّولُّونَ آمَنَّاوَ الرَّاسِّ»(( در قرآن آمده است که:  .10
3.) 

 (( مانند آیة هفتم، سوره آل عمران که در متن بدان اشاره شد. .11
 (.24دگانِّ عالم و دانشمندِّ خدا، از او خشیت دارند. )فاطر / فقط بن«.انَّمَا یَخشَی الله مِّن عِّبَادِّهِّ العُّلَمَاءُّ»(( مانند این آیة شریفه:  .12
مَ مِّن انَّ الَّذِّینَ اُّوتُّواالعِّل»(( چنانکه در قرآن کریم، زیادتی خشوع را از علامتهای اهل علم دانسته است، درآن هنگام که قرآن بر ایشان تلاوت شود:  .13

ازپیش علم آموختند، چون قرآن برآنها تلاوت شود ... می گریند، وبر خشوع ایشان افزوده می شود. )اسراء آنانکه «. قَبلِّهِّ ... َیبکُّونَ وَیَزِّیدُّهُّم خُّشُّوعَاً
 (.103ـ109/ 

 سورۀ مجادله. 11سورۀ اسراء و صاحبان درجات بودن در آیة  103(( مانند بکاء و حُّزن در آیة  .14
 .4، باب 1ـ25 ، ص2، کتاب فضل العلم؛ بحار الانوار، ج 23، ص 1(( اُّصول کافی، ج  .15
تربیت، وظائف  و (( مُّنیَةُّ المُّرید فی آداب المُّفید و المُّستفید، کتاب ارزشمندی است از تالیفات مرحوم شهید ثانی)ره( در بیان ارزش علم، آداب تعلیم .16

مفید  د و شاگردی می باشد. این کتاباستاد و شاگرد و مُّفتی و مُّستَفتی، آداب بحث و مناظره و مسائل فراوان با ارزش دیگری که مورد نیاز هر استا
یده، بطبع رساز همان زمان تالیف، مورد توجّه علماء و طلاّب بوده، و برای استفاده علمی و عملی به آن مراجعه می شده است. این اثر گرانبها بارها 

 و به زبان فارسی نیز ترجمه شده است.

ه شهید ثانی، یکی از نام آورترین فقهاء و زهّاد روزگار بوده و به وفور تحقیقات مشهور. وی (( شیخ زین الدّین علی بن احمد عامِّلی شامی، معروف ب .13
هجری قمری به جرم تشیّع به دستور رستم پاشا وزیر اعظم دولت عثمانی دستگیر، و در  966یا  965هجری تولّد یافته و در سال  911در سال 

اثر علمی به او نسبت داده شده که از آن میان کتاب  43را تالیفات فراوانی است، و در حدود اسلامبول به درجة رفیعة شهادت رسید. شهید ثانی 
ید فی آداب رالروضة البهیّة فی شرح اللّمعة الدّمشقیّة ـ که یک دوره کامل فقه امامیّه است ـ و مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام، و منیة الم

 (.240ـ244، ص 3ند. )ریحانة الادب، ج المفید و المستفید شهرتی به سزا دار

 .93ـ1233، ص 1ـ3(( منیة المرید، فصلهای  .14

 

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote15
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote15
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote16
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote17
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote18
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 است« رغبت»است و ضد آن که « زهد»مقصد پانزدهم در 

 و در آن شش فصل است:

  

 فصل اول در معنی زهد و رغبت است

غبتی به آن، و به معنی قلیل شمردن و حقیر بی ر زهد به حسب لغت عبارت است از ترک شی ء و اعراض از آن و بی میلی و

فلان  بحرکات العین ـ زُهداً و زَهادة فی الشیء و عنه: ای رغب عنه و ترکه، و زهد ـ»یقال:  شمردن نیز آمده؛
لهم: عن الشیء احتقاراً له، من قو یزدهد عطاء فُلان: ای یعد ه زهیداً قلیلاً، و الز ُهد و الز َهادة: الاعراض

 [1]«.شیء زهید؛ ای قلیل

وارحی محسوب است، و به آخرت، از اعمال ج که زهد اصطلاحی اگر عبارت باشد از ترک دنیا برای رسیدن نویسنده گوید

محتمل  بی میلی به دنیا ـ که ملازم باشد با ترک آن ـ ، از اعمال جوانحی محسوب شود. و اگر عبارت باشد از بی رغبتی و
 پس معلوم شد که چهار احتمال می رود: است، ترک از روی بی رغبتی باشد یا بی رغبتی و بی میلی مطلق باشد.

 یا نکند. ارت باشد از بی رغبتی به دنیا مطلقاً، چه اعراض کند عملاًاوّل آن که زهد عب
 دوّم آن که ترک دنیا باشد عملًا، چه بی رغبت باشد یا نباشد.

 سوم آن که بی میلی ملازم با ترک باشد.
 چهارم آن که ترک از روی بی رغبتی باشد.

چهارم ارجح است، و پس از آن احتمال اوّل. و اما  باشد، و بعد از آن احتمال و شاید احتمال سوم در بین این احتمالات ارجح
شریفه هم آن را  ، چنانچه در این روایت[2]که به حسب نصّ اهل لغت، زهد خلاف رغبت است احتمال دوم بعید است؛ زیرا

عبارت از میل نفسانی است؛ نه عمل خارجی. گرچه رغبت  همان طور معنی فرموده است. و شک نیست که رغبت در شی ء
از بی رغبتی و عبارت  لکن نوعاً از رغبت نیز عمل حاصل شود. از این جهت می توان گفت که زهد نیز ملازم با عمل نیست،

 ملازم نباشد؛ و این احتمال پنجم است در معنی زهد. بی میلی است که نوعاً با ترک و اعراض مقارن باشد، گرچه

 ماخوذ است. در معنی زهد بی رغبتی و بی میلی که از صفات نفسانیّه است، بالجمله،

  
 
 

 .93، ص 6العرب، ابن منظور، ج ؛ لسان 441، ص 2(( صحاح اللُّّغة، جوهری، ج  .1
 .309، ص 1(( القاموس المحیط، فیروزآبادی، ج  .2

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote2
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 فصل دو م در درجات و مراتب زهد است

، مراتب و درجاتی است بی شمار که به حسب جزئیّات باید دانست که از برای زهد، همچون سایر صفات نفسانیّه و مقامات انسانیّه

 می کنیم: اوراق این با مناسب قدر به آن مراتب بعض به [ای ]به طور کلی اشاره نیاید. و ما تحت احصاء و حصر

رسیدن به نعیم آخرت. و این درجه، در حقیقت کسبی  برای دنیا از اعراض از است عبارت آن و. است عامه زهدِّ درجة او ل

لکن به حکم عقل  ت، و صاحب این مقام در اسارت شهوت است،بعض منازل آخرت پیدا شده اس است که از روی ایمان به
 شریفه. پس این ترک شهوت برای شهوت است. شهوات زایلة حقیره را ترک می کند برای رسیدن به لذّات باقیّه

ترک و اعراض از روی آخرت، گرچه در اطلاق زهد بر این  و از این درجه محسوب است اعراض از دنیا برای خوف از عقاب عالم

سلام اللّه علیه ـ سوال ـ  صادق حضرت از که است وارد [1]عیون اخبارالرضا هر چند در روایت منقول از است. خوف مسامحه
می کند حلال آن را از ترس حساب آن، و ترک می کند حرامش را از ترس  کسی است که ترک»شد از زاهد در دنیا، فرمود: 

 [2]«.آن عقاب
مختلف است؛ یعنی برای هر کس به فراخور مقام و  لکن بیانات آن سروران دین و مربّیان نفوس به حسب اختلاف ادراکات،

اهل اللّه برای  مقامات انسانیّت را بیان می فرمودند، و عارف به مقامات نفس و اسلوب کلمات مرتبه اش، مرتبه ای از مراتب
 شتات کلمات اولیاء و انبیاء ـ علیهم السلام ـ در این ابواب بشود. این نکته را باید در نظر داشته باشد تا جمع کشف مرادات آنها

حیوانی و لذایذ شهوانی برای رسیدن به مقامات عقلانی  زهدِّ خاصه است. و آن عبارت است از اعراض از مشتهیات درجة دو م

آن علم و ایمان،  رجه، از علم و ایمانِّ به بعض مراتب عالیه از عالمِّ آخرت پیدا شود که به واسطةد و مدارج انسانی. و این
 شود، و این مبدا اعراض و منشا انصراف نفس از آنها شود. مشتهیات حیوانی و لذّات جسمانی در نظر، محقَّر و کوچک

و اعاظم از ارباب علم و دانش همیشه بوده و فیلسوف  چه مورد اعتناء فلاسفهو لذّات عقلیّه روحانیّه و ادراکات مرسلة مجرده، گر
نزد اصحاب معرفت و ایقان  ، ولی این درجه نیز[3]معلم اوّل، در این باب اهمیت بسیار داده ارسطوطالیس، بزرگ عظیم الشان

اعراض برای لذّت است ـ گرچه لذّت روحانی ـ، قدم نفسانی در کار است و  و ارباب حقیقت و عرفان معَلَّل است. و چون این
 زهد حقیقی نیست، بلکه ترک شهوت و لذّت است برای شهوت و لذّت. آن

روحانی و ترک مشتهیات عقلانی برای رسیدن به  خصِّّ خواص است. و آن عبارت است از اعراض لذّاتا زهدِّ درجة سو م

مراتب عالیه زهد  وصول به حقایق معارف ربّانی. و این اوّل مقامات اولیاء و محبیّن است و از مشاهده جمال جمیل الهی و
مرتبه، حاصل شود. و زهدِّ حقیقی عبارت است از ترک غیر خدا برای  است، پس زهد حقیقی صاحب این مقام را به حسب اوّل

 خدا.
از فنای از لذّات و عدم التفات به آن. و پس از  و پس از این مقام، اوّل مراتب فنا برای سالک دست دهد که آن عبارت است

درجه که  در این مقام اکتفا می کنیم به ذکر همین سهمقام را گنجایش ذکر آن نیست، و ما  این، مقامات دیگر اولیاء است که
 از امّهات درجات است.

  
 
 

شهور به شیخ م (( عیون اخبارالرِّّضا ـ علیه السلام ـ یکی از منابع حدیثی امامیّه بوده، و از تالیفات شیخ المحدِّّثین محمّد بن علیّ بن بابویه قمی .1
 139است. وی این اثر ارزشمند را در احوال و احادیث امام علیّ بن موسی الرِّّضا ـ علیهما السلام ـ در  هجری قمری( 341صدوق )متوفّای سال 

 (.335، ص 15باب تحریر و تنظیم کرده، و آنرا به وزیر دانشمند صاحب بن عبّاد دیلمی اهداء نموده است. )الذریعة، شیخ آغا بزرگ طهرانی)ره(، ج 

 مَخافَةَ  رامَهاحَ یَترُّکُّ وَ حِّسابِّهِّ، مَخافَةَ حَلالَها انّه سُّئِّلَ عن الزّاهد فی الدُّّنیا؟ قالَ: الَّذِّی یَترُّکُّ »صّادق ـ علیه السلام ـ (( متن خبر چنین است: عن ال .2
 (.41، ح 243، ص 1ه(، ج ر)صدوق شیخ السلام، علیه اخبارالرّضا عیون ؛16 ح النفس، جهاد ابواب از 62 باب ،16 ص ،16 ج الشیعة، وسائل.)«عِّقابِّهِّ

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote2
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote3
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 .3، میمر 44و ص  4، میمر 56(( اُّثُّولوجیا )چاپ شده در فلوطین عند العرب(، ص  .3

فصل سو م در بیان منزلت زهد نسبت به مقام سلوک انسانی ت و کمال 

 روحانی ت

و شرایع کاملة ربانیّه ـ چه در کشف حقایق  الهیّه حقّة دعوتهای تمام که [1]گویا ما در فصلی از فصول سابقه، بیان کردیم
مقصد که  در بسط فضایل و محاسن اخلاقیّه، و چه در تشریع احکام الهیّه ـ بیرون از دو توحید و سرایر تفرید و تجرید، و چه

 بالتبعیّه است، نیست. و یکی مقصود بالذات و بالاستقلال است و دیگری مقصود بالعرض

و مکاشفت کُّمَّل و اولیاء ـ علیهم السلام ـ است،  آنچه مقصد ذاتی و غایت بعثت و دعوت انبیاء ـ علیهم السلام ـ و مجاهدت
متصل  وحدت حیوانی بشری، انسان لاهوتی الهی ربّانی روحانی شود، و افق کثرت به افق آن است که انسان طبیعی لحمی

کُنُت » است که در حدیث شریف قدسی اشاره به آن فرماید: شود، و آخر و اوّل پیوند به هم شود، و این کمال حقیقت معرفت
الد ِّینِّ  او َلُ» :فرماید شریف حدیث در [2]«ان ُاعرَفَ، فَخَلَقتُ الخَلقَ لِّکَی اُعرَفَ کَنزَاً مَخفِّی اً فَاحبَبتُ

 [3]«.مَعرِّفَتُهُ 

مقصد مقدّس است، و به غایت بسط معارف الهیّه است.  ه برای حصول اینو تمام اعمال قلبیّه و قالبیّه و افعال روحیّه و جسدیّ
از غیر حق « ادبار» به سوی خدای تعالی، و دیگر« اقبال»استقلالی حاصل نشود مگر به دو امر: یکی  و چون این مقصد ذاتی

 اعراض [به] ر اقبال به سوی حق تعالی است، یا دعوتیا دعوت ب تعالی و اعراض از ماسوی؛ از این جهت، کلیه دعوتهای الهیّه
 .اوست غیر از

به آن کند، و یا اعراض از ماسوی اللّه است یا  و کلیه اعمال قلبیّه و قالبیّه و ظاهره و باطنه یا نفس اقبال بر خدا و یا اعانت
 معین آن است.

به عقل گفتیم اقبال کن! اقبال »دیگر که فرماید:  داریم، و در احادیث و شاید در این حدیث شریف که اشتغال به شرح آن
که تمام  اشاره به همین معنی باشد« ادبار»و « اقبال»ودن امر الهی را به ، منحصر نم[4]«کرد کرد، و گفتیم ادبار کن! ادبار

 اوامر و نواهی به این دو مطلب رجوع کند.

اللّه که زهد حقیقی است، نسبت به سلوک انسانی  منزلت زهد و اعراض از دنیا و از ماسوی و چون این مطلب معلوم شد،

بحر معارف و  اعراض از غیر حق، مقدمه است از برای وصول به جمال جمیل و استغراق در معلوم گردید، و محقّق شد که
مورد توجه استقلالی باشد، نیست؛ چنانچه در احادیث شریفه  توحید، و خود زهد بنفسه از کمالات انسانیّه و مقامات روحانیّه که

 بسیار است. اشارۀ به این معنی

ان َ مِّن اعَونِّ الاخلاقِّ » :امِّیرُّالمُّومِّنینَ انَّهُّ قالَ: قالَ  رساند؛ ـ السلام علیه ـ العلوم باقر شریف سند به حضرت کافی زا وسایل، در
 [5]«.عَلَی الد ِّینِّ الز ُهدَفِّی الد ُنیا

تَعرِّفَ حَلاوَةَ الایمانِّ حَت ی تَزهَدَ فِّی  حَرامٌ عَلی قُلُوبِّکُم اَن» ـ عَلَیهِّ اَلسلامُّ ـ انَّهُّ قالَ: ابِّی عَبدِّاللّهِّ وَ بِّاسنادِّهِّ عَن
 [6]«.الد ُنیا

ساقِّطٌ، وَ ان َما اَرادُوا بِّالز ُهدِّ فِّی الد ُنیا  کُل ُ قَلبٍ فِّیهِّ شَک ٌ او شِّرکٌ فَهُوَ» :یَقُّولُّ انَّهُّ ـ السَّلامُّ عَلَیهِّ ـ ابِّی عَبدِّاللّهِّ  وَ عَن
 [3]«.لِّتَفرَعَ قُلُوُبهُم لِّلاخِّرَةِّ

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote2
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote3
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote4
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote5
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote6
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote7
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است که ملاقات کند با خدای تعالی در صورتی که در  و ظاهراً صدر این حدیث شریف این است که قلب سلیم عبارت از قلبی

که مقصود از  از آن فرماید: هر قلبی که در آن شک و شرک باشد، ساقط است، و جز این نیست پس [4]آن غیر خدا نباشد.
ملاحظه صدر حدیث شریف واضح شود که مقصود از آخرت در  زهد در دنیا برای آن است که قلب فارغ شود برای آخرت. و از

آن است که قلب از شکّ و شرک  ات جمالِّ جمیل است، و زهد حقیقی عبارت ازبه باب اللّه است، و حصول ملاق این جا وصول
 خالی شود و غیر حق در آن نباشد.

وَجَدَ حَلاوَةُ حُب ِّ الله فَلَم یَشَتغِّل  اذا تَخَل ی الُمومُِّن مِّن الد ُنیا َسما وَ» :یَقُّولُّ انَّهُّ ابِّی عَبدِّاللّهِّ، وَ بِّاسنادِّهِّ عَن
 [9]«.یرِّهِّبِّغَ
 

 

الن ار، وَ هُوَ تَرُککَ کُل َ شَیءٍ یُشغُِّلَک  نَالز ُهدُ مِّفتاحُ بابِّ الاخِّرَةِّ وَ البَراءَةِّ مِّ» الصّادِّقُّ: قالَ مِّصباحِّ الشَّرِّیعَةِّ، وَ فِّی
 .الحدیث [10]...«وَلا اعجابٍ فِّی تَرکِّها  عَن الله َتعالی مِّن غَیرِّ َتاس ُفٍ عَلی فَوتِّها

  
 
 

 به این مطلب تصریح دارند. 340، در ص 20از مقصد  6(( قبلاً چیزی ذکر نکرده اند. لکن در فصل  .1

 ،6 ج ریف،الش النَّبویّ الحدیث اطراف موسوعة. )شوم شناخته تا را (( من گنجی پنهان بودم، پس دوست داشتم تا شناخته شوم، پس آفریدم خَلق  .2
 (.503 ص

 (.1 خطبه ،39 ص ،(ره)رضی شریف البلاغة، نهج) اوّل دین، معرفت و شناخت خداوند است.  (( .3
 .26، ح 20؛ همان کتاب، ص 1، کتاب العقل و الجهل، ح 4، ص 1(( اُّصول کافی، ج  .4
، از ابواب 62، باب 12، ص 16ج  (( امیر المومنین ـ علیه السلام ـ فرمودند: کمک کننده ترینِّ اخلاق برای دین، زهد در دنیاست.)وسائل الشیعة، .5

 (.3 ح فیها، الزُّّهد و الدّنیا ، باب ذمّ 104، ص 2؛ اُّصول کافی، ج 4جهاد النفس، ح 

 الشیعة، لوسائ. )کنید پیشه زهد دنیا در (( امام صادق ـ علیه السلام ـ فرمودند: حرام است بر دلهای شما که شیرینی ایمان را بچشند، مگر آنکه  .6
 (.2؛ اُّصول کافی، همان باب، ح 5، ح 12 ص باب، همان

 .5، ح 105؛ اُّصول کافی، همان باب، ص 3، ح 12(( وسائل الشیعة، همان باب، ص  .3

 (( همان مصدر. .4

اشتغال  خداوند یرغ به دیگر لذا یابد، می را خدا (( امام صادق ـ علیه السلام ـ میفرمودند: وقتی مومن ازدنیا کناره گرفت، ترّقی کرده وشیرینی محبّت  .9
 .4، ح 13پیدا نمی کند. وسائل الشیعة، همان باب، ص 

 نداشتن و دنیا فوت بر تاسُّّف بدون سازد، (( زهد کلید در آخرت و برائت از آتش است، و آن ترک هر چیزی است که آدمی را از خدا مشغول  .10
 (.191ـ194، در بیان زهد، ص 31انی، باب گیل عبدالرزاق الحقیقه، مفتاح و الشریعه مصباح فارسی شرح.)آن ترک در خودپسندی

 

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote8
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 فصل چهارم ]در بیان آنکه رغبت به دنیا موجب احتجاب از حق است[

است، و مقصود از دنیا، هر چیزی است که  هٔ  بدان که رغبت به دنیا، موجب احتجاب از حق و بازماندن از سلوک الی اللّ
برای  و چون این معنی در عالم ملک بیشتر تحقق دارد، این اسم احق است ازکند.  مشغول خود به ٔ  انسان را از حق تعالی

فرماید به ترک هر چیزی که انسان را از حق  تعبیر را زهد که مصباح الشریعه آن. و اشارۀ به این معنی است همین حدیث

 .نماید غافل و کند مشغول ٔ  تعالی

 و است نور از حجاب هزار هفتاد ٔ  خدای تعالی ه را ـ که در حدیث است که از برایو اهل معرفت، حجب نورانیّه و ظلمانیّ

انسان  ؛ چه که اشتغال به هر یک،[2]اشیاء و عوالم و تعیّن آنها تفسیر فرمودندبه وجود  ـ [1]ظلمت از حجاب هزار هفتاد

کثیره به حسب کلیّات به هفت حجاب تعبیر شده، چنانچه در  و گاهی ازاین حجبرا از وجه جمالِّ جمیل محروم و محجوب نماید. 
 وارد است. احادیث شریفه

 

 

 و [3]السلام ـ خرق کند حجابهای هفت گانه را علیهما ـ حسین بن علی در باب سجده وارد است که سجود به تربت قبر
 .شود ظاهر «علل» فوق این حجب باشد، چنانچه از حدیث حجاب هفت این است، ممکن

ـ علیه السلام ـ گفتم: به چه علّت در  الحسن موسی ابی حضرت به: گفت که نموده نقل هشام بن الحکم به سند خود از علل از

است و حجابها  هفت زمینها و است هفت آسمانها خلق همانا هشام! ای»ست؟ فرمود: شده ا افتتاح نماز، هفت تکبیر افضل

، «ٔ  قَابَ قَوْسَیْنِّ أوْ أدْنی» گردید نزدیک به پروردگار خود کَـ هفت است، پس چون سیر داده شد در شب معراج پیغمبر، و

افتتاح است گفتن. پس چون  ت رسول خدا و بنا کرد کلماتی را که درحجابی از حجب حق، پس تکبیر گف رفع شد از برای او
بود، تا به هفت حجاب رسید و هفت تکبیر گفت. و از این جهت است که  رفع حجاب دوّم شد، تکبیر گفت. پس لازالَ چنین

 [4]«.نماز برای افتتاح، هفت تکبیر گفته شود در
حجابی است. و این حجب انسان را از جمال محبوب  در هر صورت، وجود هر موجود یا عالم حجابی است، و تعّین آن نیز

طالب وصول به  و هٔ  اللّ الی سالک پس. است هٔ  چه که غیر حق است، خار طریق سلوک الی اللّ بازدارد و دلبستگی به هر

ریاضت شرعی از بین بردارد. و با دلبستگی و علاقه مندی  رج معارف الهیّه، این خار طریق را باید بامعا به صعود و هٔ  لقاء اللّ
امکان ندارد، بلکه کلیه  شهوات بطن و فرج، عروج به کمالات روحانیّه و وصول به لقاء جمال جمیل به غیر حق و تبعیت از

 حجب به یک معنی به خود انسان رجوع کند:

 [5]برخیز میان از حافظ و خود حجاب خودیت

  
 [6]مِّنَ البیْنِّ« إن ی ی»بلُطفِّکَ  فارفعْ                                یُنازِّعُنی« إن ی ی»بینی و بینک 

  
 تفصیل این اجمال عجالتاً با این حال مناسب نیست.

  
 

 

 .13، ذیل ح 45و ص  12(، ح 5، کتاب السماءِّ و العالم، باب الحُّجُّب و الأستار )44، ص 55(( بحار الأنوار، ج  .1
 .360 ص ره، زنوزی هٔ  عبداللّ  ٔ  (( نگاه کنید به: أنوار جَلّیه، مولی .2
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http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote3
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote4
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote5
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الشیعة، ج  )وسائل«. لامُّ ـ َیخْرُّقُّ الْحُّجُّبَ السَّبْعَإنَّ السُّّجُّودَ عَلی تُّرْبَةِّ أبِّی عَبْدِّ الله ـ عَلَیْهِّ السَّ»(( متن حدیث امام صادق ـ علیه السلام ـ این است:  .3
 (.3 ح علیه، یسجد أ  م أبواب از 16 باب ۀ،ٔ  ، کتاب الصَّلا366، ص 5

 .4، ح 333، ص 2؛ علل الشرائع، شیخ صدوق)ره(، ج 3از أبواب تکبیرۀ الإحرام، ح  3، کتاب الصَّلاۀ، باب 23، ص 6(( وسائل الشیعة، ج  .4

 یانجو تصحیح حافظ، دیوان) برخیز میان از حافظ خودی حجاب خود تو         است:میان عاشق و معشوق، هیچ حائل نیست  (( تمام بیت این .5
 (.301 ص شیرازی،

 (.90(( میان من و تو، إنیّت من با من در نزاع است، پس به لطف خودت، إنیّت مرا از میان بردار. )دیوان حلاّج، ص  .6

از فطریات و لوازم فطرت مخموره است، « دزه»فصل پنجم در بیان آنکه 

 از لوازم احتجاب فطرت است« رغبت»و 

مفطور و مخلوقند، دارای دو فطرت اصلیّه و فرعیّه  پیش از این معلوم شد که انسان به فطرت الهیّه که تمام عائله بشری بر آن
 به این دو رجوع کند: است که شاید جمیع فطریات

 فطرت تنفر از نقص که آن فطرت فرعیّه است. دو م و. است استقلالیّه اصلیّة فطرت آن که مطلق کمال به عشق فطرت او ل

یابنَ آدَمَ خَلَقتُ الاشیاَء » حدیث قدسی است: و چون حق ـ جلّ مجده ـ انسان را برای خود مخلوق فرموده، چنانچه در
جهت در  ، از این[2]شریف و احادیث شریفه به این معنی اشارت بسیار است قرآن در ، و[1]«لِّاجلِّکَ وَ خَلَقتُکَ لِّاجلِّی

ماسوی منقطع و به دیگری به جمال جمیل واصل  فطور به این دو فطرت فرموده که با یکی ازجعل الهی تکوینی، او را م
مطهّرۀ الهیّه مطلقاً  انسان است، راجع به این دو فطرت و از شعب آنهاست. و نظام احکام شریعت گردد. و تمام فطریات که در

 بر طبق همین نقشة فطرت است.
مخمورۀ مفطوره راجع است، و از احکام فرعیّة فطرت  تنفر از نقص است و اعراض از غیر حق، به فطرتپس زهد که عبارت از 

احتجاب به حُّجب  به غیر حق ـ هر چه باشد ـ به واسطة احتجاب فطرت است؛ زیرا که فطرت پس از اللّه است. چنانچه رغبت
طبیعت گمان کند، و علاقة محبّت خود را به آن پیوند نماید، و  از شعبه هایطبیعت مثلاً، محبوب خود را اشتباهاً در شعبه ای 

 پیدا کند، پس از جمال جمیل بازماند و از لقاء اللّه محروم و محجوب شود. دلبستگی به آن
طهارت کند، و رخت از آن پرواز به عالم قدس و  پس زهد حقیقی، از بزرگترین جنود عقل و رحمان است که انسان به واسطة

 انقطاع الی اللّه برای او حاصل شود. چنانچه رغبت به دنیا و زخارف آن و توجّه عالم به کلّی بربندد، و کمال
دامهای نفس است که به واسطة آن انسان به دام  و محبّت به زینتهای آن بزرگترین جند ابلیس و جهل است، و از دقیقترین

 و محجوب شود. گمراه و از وصول به نتیجه انسانیّت و برخورداری از ثمرۀ شجرۀ ولایت، محروم راه هدایت و رشد بلا مبتلا و از
و آخر امر خود نظر کرد، بر خود حتم و لازم شمارد  و چون انسان این مطلب را دریافت و با عین انصاف و چشم بصیرت به اول

سلوک خود بردارد، و  راه سر از است آن منال و مال و دنیا به رغبت و محبّت آن اسم که [را] ریقط که حتی الامکان این خار

مرض است از خانة قلب خود دور کند، و این خانه را که منزلگاه  هر اُّمِّّ و [3]این خطیئة مهلکه را که راس هر خطیئه است
و دست غاصبانة دیو پلید را  تجلّی مطلوب است از قذارت پاک، و از جنود ابلیس و شرک شیطان تطهیر کند، محبوب و محل

ا صاحب خانه به منزل خود عنایت پیدا کند، و از جلوه های خود آن ریزد ت از خانه خدا کوتاه، و بتها را از طاق و رواق آن فرو
 روشنی دهد. را
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دشمن قوی پنجه راه گریزی نداریم، و تاب مقاومت  ما در دامهای پر پیچ و خم نفس و شیطان مبتلائیم، و از این بار خدایا!

بی منتهای تو از ما  امهای دقیقتر و محکمتری دچار شویم، مگر لطفهر دامی گریزان شویم، به د و جدال با او را نداریم؛ از
 ظلمانیِّ طبیعت و هوی برهاند. دستگیری کند و به سعادت و خیر مطلق رساند و از این چاه

 [4]یا سَی ِّدی! ارحَم َمن رَاسُ مالِّهِّ الر َجاءُ وَ سِّلاحُهُ البُکاءُ.

  
 
 

 (.341، ص 1(( ای فرزند آدم؛ همه چیز را برای تو خلق کردم، و تو را برای خودم آفریدم. )علم الیقین، فیض کاشانی)ره(، ج  .1
 .629، ص 4سوره طه؛ و موسوعة اطراف الحدیث النَّبویّ الشریف، ج  41و  13(( نگاه کنید به: آیه  .2
 (.4، باب حُّبِّّ الدُّّنیا و الحرص علیها، ح 234، ص 2)اُّصول کافی، ج «. بُّّ الدُّّنیا رَاسُّ کُّلِّّ خَطِّیئَةٍحُّ»(( اقتباس است از این حدیث شریف:  .3

 ، دعای کُّمَیل )رضی اللّه عنه((.309ـ310(( ای آقای من؛ رحم کن بر کسی که سرمایه اش اُّمید، و سِّلاحش گریه است. )اقبال الاعمال، ص  .4

 قلی ه، در این بابفصل ششم در استشهاد به ادل ة ن

 اکتفا کنیم. و آن بیش از این است که در این مختصر بگنجد و ما به ذکر مختصری از آن

 

 

 [1].«لِّکَیلاَ َتاَسوا عَلَی مَا َفاتَکُم وَ لاَ تَفرَُحوا بِّمَا آَتاکُم» قالَ اللّهُّ تَعالی:

کتاب خدا است، و این آیه شریفه را قرائت  نقل شده که زهد در یک آیه از وسایل در ـ السلام علیه ـ سجاد و از حضرت
 [2]فرمودند.

گرفتیم، نه نفس ترک. البته قلبی که از محبَّت  و این شاهد بر کلام سابق ماست که زهد را از صفات نفسانیّه ملازم با عمل
برای قلب  و منصرف از آن باشد، نه تاسّف بر ادبار آن و نه فرحناکی بر اقبال آن می کند. دنیا خالی باشد و اعراض از دنیا کند

زخارف آن نکند تا چه رسد که از فوت آن تاسّف و از  یک حالت سهل انگاری و بی اعتنائی رخ دهد که توجّه به دنیا و زاهد
 دهد. اتیان آن فرح برای او رخ

َنا  ال َذِّینَ فَخَرَجَ عَلَی قَومِّهِّ فِّی زِّینَتِّهِّ قَالَ» قارُّونَ: وَ قالَ ـ تَعالی شَانُّهُّ ـ فِّی وَصفِّ یُرِّیدُونَ الحَیوةَ الد ُنَیا یَا لَیتَ لَ
* وَ قَالَ ال َذینَ اُوتُوا العِّلمَ وَیلَکُم ثَوابُ الله خَیرٌ لِّمَن آمَنَ وَ عَمَِّل  مِّثلَ مَا اُوتِّیَ قارُونُ ان َهُ لَذُو حَظ ٍ عَظِّیمٍ

 [3].«لاَ یُلَق َیها الا َ الص َابِّرُونَ صَالِّحاً وَ
 

 

 دیگ دیدند، او زینتهای با قارون زینت آن بود، چون آنهائی که به حیات دنیوی دلخوش کرده بودند و مقصود و مرادشان دنیا و
حق تعالی به آنها  آمد و حسرت زینت او را داشتند. ولی آنهائی که صاحب علم بودند و از جانب جوش به آرزویشان و آمال

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote4
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote2
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote3
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نداشتند و طالب ثواب اللّه بودند، و می دیدند که با صبر و شکیبائی  قارون به غیب عنایت شده بود، اعتناء به زینت دنیا و علم
 خواهند رسید. به آن ثوابها

و ما این آیه را  شریفه راجع به مقام زهد هم نباشد، و این آیة شریفه اشاره به مقام اوّل از زهد است. و محتمل است که آیة

 .کردیم ذکر [4]حدیث به تبع بعض محقّقین از شُّرّاح

فَمَن یُرِّدِّ الله ان َیهدِّیَهُ یَشَرح » تَعالی: للّهُّ عَلَیهِّ وَ آلِّهِّ ـ عَن مَعنَی الشَّرحِّ فِّی قَولِّهِّوَ رَوِّیَ لَّما سُّئِّلَ رَسُّولُّ اللّهِّ ـ صَلَّی ا
اللّهِّ!  رَسُّولَ ای: قِّیلَ ان َ الن ُورَ اذا دَخَلَ القَلبَ انشَرَحَ لَهُ الص َدرُ وَ انفَسَحَ. الشَّرحُّ؟ قالَ: ما هذا»، وَ قِّیلَ: «صَدرَهُ لِّلاسلاَمِّ

 [5]«.الخُلُودِّ وَ الاستِّعدادُ لِّلمَوتِّ قَبلَ نُزُولِّهِّ نَعَم الت َجافِّی َعن دارِّ الغُرُورِّ وَ الانابَةُ الی دارِّ وَ هَل لِّذلِّکَ عَلامَةٌ؟ قالَ:

و در غلاف ملک و غُّل و بند این عالم است، تنگ  معلوم است تا قلب متوجّه دار ظلمانی طبیعت و چاه تنگ تاریک دنیا است
زخارف آن شود، شرح  قابل نور هدایت و جلوۀ جمال و جلال نیست. و هر قدر منصرف از دنیا و و ظلمانی و تاریک است و

که به کلّی از دار غرور منصرف و متجافی و منخلع شود، پس لایق  و قبول نور معنوی کند تا آن جا صدر برای او حاصل شود
حیوانی باشد. پس متعرّض جمیع مراتب  مطلق و جمال جمیل شود. و شاید استعداد برای موت، اعم از موت طبیعی جلوۀ نور

 زهد باشد.
 

 (.23/  حدید. )نگردید شادمان از دستتان میرود، اندوهگین نباشید. و به آنچه به دستتان می آید، (( خداوند تعالی فرمود: تا بر آنچه  .1
انَّ رجلاً سال علیَّ بنَ الحسین ـ علیهما السَّلام ـ عن الزُّّهد، فقالَ: الا وَ انَّ الزُّّهدَ فی آیَةٍ مِّن کِّتابِّ »(( متن خبر در وسائل الشیعة، چنین است: .2

 (.6 ح النفس، جهاد ابواب از 62 باب ،12 ص ،16 ج الشیعة، وسائل. )««آتاکُّم بِّما تَفرَحُّوا لاَ وَ فَاتَکُّم مَا عَلَی تَاسَوا لِّکَیلاَ» الله: 

 یم یزن را ما شد، داده قارون به آنچه کاش (( ]قارون[ آراسته به زیورهای خود به میان مردم آمد، آنان که خواستار زندگی دنیوی بودند گفتند: ای  .3
 کارهای و هآورد ایمان که کسی آن برای شما، بر وای: گفتند بود شده داده علم ایشان به که کسانی و. است بزرگ حظّی دارای او که بدرستی بود،

 .40 ـ 39/  قصص اوند بهتر است، و بدین ثواب نمی رسند مگر آنانکه اهل صبر هستند. خد ثواب کند، می شایسته
 .439، ص 1ر المتالهین شیرازی)ره(، ج (( شرح اُّصول الکافی، صد .4

کند، دلش را  هدایت بخواهد خداوند که هر کس را »(( روایت شده که چون از رسول خدا ـ صلّی اللّه علیه و آله ـ از معنی شرح در قول خداوند:  .5
نا وقتی نور، داخل قلب شد، سینه گشاده (. سوال شد، و گفته شد که این شرح چیست؟ حضرت فرمودند: هما125)انعام / « برای اسلام می گشاید

گشته و فُّسحت می یابد. گفته شد: ای رسول خدا؛ آیا برای این گشادگی سینه، علامت و نشانه ای هست؟ حضرت فرمودند: بله، دوری از سرای 
؛ الدُّرّ 561، ص 4لبیان، طبرسی)ره(، ج غرور )یعنی دنیا(، و روی آوردن به سرای جاوید، و آمادگی برای مرگ قبل از نزول و رسیدن مرگ. )مجمع ا

 ، با قدری اختلاف(.44، ص 3المنثور، سیوطی، ج 

 و ام ا روایات

لله مَن َزهَدَ فِّی الد ُنیا اثَبتَ ا» السلامُّ ـ قالَ: ـ عَلَیهِّ ابِّی عَبدِّاللّهِّ ـ قدِّّس سرُّّه ـ بِّاسنادِّهِّ عَن مُّحَمَّدِّ بنِّ یَعقُّوبَ  عَن فَمِّنَها
وَ بَص َرَهُ عُُیوبَ الد ُنیَا داءَها وَ دَواءَها، وَ اخرَجَهُ مِّنَ الد ُنیَا سالَِّماً اَلی  الحِّکمَةَ فِّی قَلبِّهِّ، وَ انطَقَ بَِّها لَِّسانَهُ،

 [1]«.الس َلامِّ دارِّ

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote4
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote5
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
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وصول به مقام کمال انسانیّت است، در قلب ثابت و  از زهد در دنیا و اعراض از آن نور حکمت که راهنمای طریق سعادت و
برای خدا خالص  کسی که چهل روز»به زبان پیدا کند، چنانچه در باب اخلاص نیز وارد است که:  برقرار شود، و از قلب جریان

 [2]«.کند کمت از قلبش به زبانش جریان پیداشود، چشمه های ح
ا ظلمت خودخواهی و خودبینی مضادّ حقیقت حکمت ب اخلاص نیز با زهد حقیقی در ترک آمال و مقاصد خود شریک است، و

محبّت ضخیم ترین  محبت دنیا و زخارف آن در قلب است، از عیوب آن محتجب است؛ زیرا که پردۀ و منافر است، و نیز تا

 ]3[.«یُصِّم ُ  حُب ُ الش َیءِّ ُیعمِّی وَ» حجابها است، چنانچه گفته اند:

می نماید و زشتیهای آن جمیل و جمال نمایش  تا محبت دنیا و رغبت به آن در قلب جایگزین است، عیبهای آن، همه حسن
دنیا تهی و از  عیبهای آن را به ما بفهماند، و درد و درمان را به ما ارائه دهد که قلب را از محبّت دهد. آن روزی خدای تعالی

عیبهائی که به صورت خوبی و نیکوئی و جمال خودنمائی  اعراض کنیم. پس چون این حجاب غلیظ خرق شد، سرخ و زرد آن
طریق اصلاح برای او آسان  بیرون افتد و چون انسان درد و درمان را فهمید، راه سلوک بر او روشن شود و کرده بود، از پرده

  گردد.

، [دهد] حاصل شود و اگر زهد حقیقی برای انسان دست یا است، با زهد در دنیا سلامت نفسو چون که حبّ دنیا راس تمام خطا
شود، و چون تعلّق به غیر  بی عیب از دنیا به دار سلامت خارج شود؛ چون که تمام عیبها از تعلّقات حاصل به همه معنی سالم و

 عزّ قدس نباشد، سلامت مطلقه رخ دهد.

یَقُولُ: جُعِّلَ الخَیرُ کُل ُهُ فِّی بَیتٍ وَ جُعِّلَ  َسمِّعتُهُ» :قالَ ـ اَلسَّلامُّ  عَلَیهِّ ـ ابِّی عَبدِّاللّهِّ عَن حَفصِّ بنِّ غِّیاثٍ بِّاسنادِّهِّ عَنوَ 
لا یَجِّدُ الر َجُلُ حَلاوَةَ الایمانِّ »ـ :  رَسُولُ َالله ـ صَل َی الله عَلَیهِّ وَ آلِّهِّ مِّفتاحُهُ الز ُهدَ فِّی الد ُنیا. ثُم َ قاَل: قالَ

تَعرِّفَ حَلاوُةَ الایمانِّ  حَرامٌ عَلی قُلُوبِّکُم ان ـ عَلَیهِّ السلامُّ ـ : ابُّو عَبدِّاَللّهِّ ثُّمَّ قالَ ،«یُبالِّیَ َمن اکَلَ الد ُنیا حَت َی لا
 ]4[.«حَت ی تَزهَدَ فِّی الد ُنیا

دنیا و زهد در آن میسّر نشود، و تعلّق به دنیا و  و از این حدیث معلوم شد که رسیدن به خیرات و سعادات، بی قطع علاقه از
سابق براین  و احتجاب است. و نیز معلوم شود که زهد مفتاح باب خیرات است، و چنانچه رغبت به آن، اصل اصول شقاوت

مقصود بالذات نیست، بلکه برای فتح باب است. پس فتح بابِّ  مقصود بالذات نیست، چنانچه مفتاح، خودذکر شد، خود زهد 
 معرفت با زهد شود. سعادت و

زهد و اوّل درجة خیرات را بیان فرمود، و از حضرت  درجة اوّل اختصار، طور به خود ـ السلام علیه ـ صادق پس از آن، حضرت
مبالات به امثال  آله ـ نقل فرمود که حلاوت و شیرینی ایمان را کسی نمی یابد، مگر با زهد و عدم لّی اللّه علیه ورسول ـ ص

 مقام روحانی و منزل انسانی نخواهد رسید. ماکولات این دنیا، و تا از منزل حیوانی و بطن و فرج نگذرد، به
اسلام، جز اسمی و حرفی نمی دانیم از این معنی،  بهائم هستیم، از حقیقت ایمان بلکهما اکنون که در درجة حیوانات و منزل 

تا در منزل حیوانیت  ؛ و[نیست ] نمی فهمیم. تا قلب ذائقه پیدا نکند، چشیدن حلاوت برای آن میسور حلاوت و شیرینی ایمان را

 .باشد داشته [ای ]است، قلبی نیست تا ذائقه
 

 

ان َما َمثَلُ الد ُنیا کَمََثلِّ الحَی َةِّ؛ ما »ـ :  ـ عَلَیهِّ اَلس َلامُ عَلِّیٍ ان َ فِّی کِّتابِّ  : ـ السَّلامُّ عَلَیهِّ ـ ابِّی عَبدِّاَللّهِّ  وَ بِّاِّسنادِّهِّ عَن
 ]5[.«العاقِّلُ، وَ یَهوِّی الَیها الص َبِّی ُ الجاهِّلُ  یَحذَرُها الر َجُلُ !الَینَ مَس َها وَ فِّی جَوفِّها الس َم ُ الن اقِّعُ 

انسانیّت است و باطن و ظاهر اشیاء پیش او آشکارا و  قـ علیه السلام ـ که عارف به مقامات روحانی و هادی طر امیرالمومنین
در هر لذّتی  کس بهتر می شناسد. او می داند که دنیا ظاهرش فریبنده و لذّت بخش است، ولی ظاهر است، دنیا را از هر

ور نمی کند. طفلی که جز ظاهر جاهل آن را نمی داند و با بازماندن از سعاداتی است و فرو رفتن در مهالکی است که غافلِّ

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote2
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote3
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote4
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote5
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شود، و هر چه او را  ماری خوش خط و خال را که ببیند، با کمال عشق و اشتیاق به سوی آن روان تمیز چیزی نمی دهد،
  تحذیر کنند، باورش نمی آید.

 [6]بیچاره بر هلاک تن خویشتن عجول
آسمانی و صحف انبیاء عظام و اخبار اولیاء کرام و  این همه پیران طریقت و سالکان راه هدایت و راهنمایان انسانیت و کتب

خوش خط و خال آن  اصحاب قلوب در قلب ما غافلان جاهل هیچ تاثیری نکرده و نمی کند، و ظاهر نصیحت اهل معرفت و
دارد غافل کرده، روزی کشف باطن آن بر ما شود که احتراز از مفاسد  ا را از زهر کشنده ای که در باطنو زینتها و زخارف آن م

است؛ همان طور که طلا با مواد  نباشد؛ زیرا که صورت آن نقش باطن شده و فطرت پاک و پاکیزه آلوده به آن شده آن ممکن
خالص آن را بیرون آورد و طلای خالص را به دست آورد. فطرت انسانی  ، نتواندیگر مخلوط شود که تا آن را ذوب نکنند

 ]3[.«الن اسُ َمعادِّنُ َکمَعادِّنِّ الذ َهَبِّ وَ الفِّض َةِّ » معدن طلا و نقره خالص است: چون

چون با محبت غیرِّ حق تعالی اختلاط پیدا کرد، از  و در فطرت خالصه جز حبِّّ حق تعالی ـ که کمال مطلق است ـ نیست، و
این آمیختگی و  بالاتر اختلاط، آن است که با محبّت دنیا و طبیعت آمیخته و آلوده شود؛ که چون خلوص خارج شود. و بدتر و

صافی بود، زنگار بگیرد و هیچ حقیقتی در او به آن طور که  به کلّی صفحة قلب را که به حسب فطرت، آلودگی دست داد،

فَام َا » [شود] انحراف واقع نکند، بلکه یا اصلاً از حقایق در آن نقشی واقع نشود، و یا به طور اعوجاج و هست، نمایش پیدا
 [4].«الفِّتنَةِّ وَ ابتِّغَاءَ تَاوِّیلِّهِّ یغٌ فَیَت َبُِّعونَ مَا تََشابَهَ مِّنهُ ابتَِّغاءَال َذِّینَ فِّی قُلُوبِّهِّم زَ

است، تاویل کتاب شریف الهی و تاویل آیات  ختلط با هواهای نفسانیّه و حبّ نفس و دنیا شدهقلوب معوجة منحرفه که م
در آن دخالت  هواهای نفسانیه خود کنند، و این تفسیر به رای است که تصرّف شیطان و نفس تدوینیّه؛ بلکه تکوینیّه را بر طبق

 دارد، و این تفسیر باطل و حرام است.
است، به طور کمال میسَّر نشود، مگر برای آنان که  تاب الهی که عبارت از برگرداندن صورت به معنی و قشر به لُّبّتاویل ک

مطلقه و فنای مطلق  نباشند، و جز نور حق ـ تعالی شانه ـ در قلب آنها چیزی نباشد، و به مقام مشیّت خود آنها منحرف و معوج

علیهم الصلاۀ و السلام ـ که آنها  -رسول مکرَّم و خلفای مقدَّس او  [برای] باشند. و آن نیست مگرکه مقام تاویل است، رسیده 

 ]10[.«وَ مَا یَعلَمُ تَاوِّیلَهُ الا َ الله وَ الر َاسِّخُونَ فِّی العِّلمِّ» ]9[علم و معرفتند راسخان در

 وَ آخِّرَاً. وَالحَمدُ لله او َلاً که اکنون از آن معذورم،و این مطلب را تفصیلی سزا است 

  

 و موده،ن گویا آن به را زبانش و کرده، ثابت (( امام صادق ـ علیه السلام ـ فرمودند: کسی که در دنیا زهد پیشه کند، خداوند حکمت را در قلبش  .1
، باب ذمّ الدّنیا و الزّهد فیها، 104، ص 2ا از آن سالم به دار السَّلام بیرون برد. )اُّصول کافی، ج رمان آن را به او بنمایاند، و او رد و درد و دنیا عیبهای

 (.1ح 

)بحار «. هِّالحِّکمَةِّ مِّن قَلبِّهِّ عَلی لِّسانِّ یَنابِّیعُّ جَرَت ما اخلَصَ عَبدٌ لله ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ اربَعِّینَ صَباحَاً الاَّ »(( متن این حدیث نبوی متواتر، چنین است:  .2
 (.10، ح 242ـ243، ص 63الانوار، ج 

، کتاب الرّوضة، باب ما جمع من مفردات کلماته ـ صلّی اللّه علیه و آله ـ 165، ص 34(( حُّبّ به چیزی، محبّ را کور و کر می کند.)بحار الانوار، ج  .3

 «.عمِّی و یُّصِّمُّّحُّبُّّکَ لِّلشَّیء یُّ»ار چنین است: الانو بحار در نبوی حدیث متن البتّه(.2 ح ، 

 سپس. تاس دنیا در زهد آن، کلید و شده، (( حفص بن غیاث گفت: از امام صادق ـ علیه السلام ـ شنیدم که میفرمود: تمام خیر در خانه ای قرار داده  .4
ه است. سپس که چه کسی دنیا را خورد را نمی یابد مگر آنکه باکی نداشته ایمان شیرینی انسان: فرمودند ـ آله و علیه اللّه صلّی ـ خدا پیامبر: فرمود

، ص 16 جامام صادق ـ علیه السلام ـ فرمود: حرام است بر قلبهای شما که شیرینی ایمان را بشناسد مگر آنکه در دنیا زهد بورزد. )وسائل الشیعة، 
 (.5از ابواب جهاد النفس، ح  62، باب 12

 لمس اهگ به که است ماری مانند دنیا، علی ـ علیه السلام ـ آمده است: به درستی که مَثَل  (( امام صادق ـ علیه السلام ـ فرمودند: همانا در کتاب .5
 می پیدا تمایل آن به نادان طفل ولی کند، می پرهیز آن از عاقل انسان است، کرده پُّر کشنده، سَمّی را آن درون حالیکه در است، نرم بسیار کردن،

 (.22الدّنیا و الزّهد فیها، ح  ، باب ذم104ّ، ص 2. )اُّصول کافی، ج کند

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote6
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote7
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote8
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote9
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote10
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 ص یرازی،ش سعدی کلیّات) عجول خویشتن تن هلاک در بیچاره         (( تمام بیت سعدی این است:گنجشک بین که صحبتِّ شاهینَش آرزوست  .6
 (.طیّبات ،623

 (.529، ص 2(( مردم معدنهایی هستند مانند معدنهای طلا و نقره. )مُّسنَد احمد بن حنبل، ج  .3

 (.3/  عمران آل) . کنند می پیروی مّا آنهایی که در دلهای ایشان، میل به باطل است، بسبب فتنه جویی و میل به تاویل، از متشابهات (( و اَ .4

 و تیم،هس علم در سخانرا ما: یعنی «تَاوِّیلَهُّ نَحنُّ الرَّاسِّخُّونَ فیِّ العِّلمِّ، وَ نَحنُّ نَعلَمُّ »(( در روایت از امام صادق ـ علیه السلام ـ است که فرمودند:  .9
 (.باب همان از 2ـ3 ح است آن نظیر و. 1 ح ،22 باب الحجَّة، کتاب ،166 ص ،1 ج کافی، اُّصول. )دانیم می را قرآن تاویل ما

 (3/  عمران آل) (( و تاویل آن را جُّز خدا، و استواران در علم نمی دانند.  .10

 است« کبر»است و ضد ِّ آن « تواضع»مقصد هیجدهم در 

 در آن هفت فصل است:و 

 فصل او ل در معنی تواضع و کبر است

باید آن را از صفات نفسانیّه دانست، چنان که کبر  به مناسبت آن که تواضع را در مقابل کبر قرار داده است نه در مقابل تکبر،
. [1]کردن است تواضع اظهار کوچکی تکبر اظهار کبر کردن است، گرچه در ظاهرِّ عرف و لغت، نیز از صفات نفسانیّه است. و

شود که از نقایص و عیوب  خودخواهی و محبت مفرط به نفس، سبب در هر صورت، انسان چون خودبین و خودخواه است، این
خوبی جلوه کند، و فضایل و خوبیهائی که دارد  محجوب شود، و بدیهای خود را نبیند؛ بلکه گاهی بدیهای خود در نظرش خود

نظرش مضاعف  همین نسبت، از خوبی دیگران بسیار شود که محجوب شود و بدیهای آنها در در نظرش مضاعف گردد. و به
 گردد.

کمک کرد، در نفس یک حالت اعجابی پیدا شود  پس چون کمال خود و نقص دیگران را دید و محبّت مفرط به نفس نیز
برای او دست  حالت، در باطن نفس، خود را بر دیگران ترفیع دهد، و حالت سربلندی و بزرگی نسبت به خودش. پس از این

چون این حالتِّ قلبی در مُّلک بدن ظاهر شود، سرکشی و  این حالت، کبر است. و دهد و خود را بزرگتر از دیگری بیند و
 دیگران، در ظاهر نیز بزرگی فروشد؛ و این تکبر است. سرفرازی کند و بر

د و به بلکه نسبت به خود با نظر خورده گیری بنگر و چون از این احتجاب بیرون آید و خود را به همان طور که هست ببیند؛
با این نظر همراه  خودش در نظرش کوچک و خوار شود، و ذلّت و افتقار نفس را دریابد. و چون خود سوءظن پیدا کند، پس

مظاهر جمال و جلال حق تعالی، کم کم در نفس، یک حال  و خدا مخلوقات شمردن بزرگ و دیگران به ظنِّّ حسن [با] شد،
که آثار آن در مُّلک بدن  پیدا شود، و خود را از دیگران کوچکتر شمارد. و این حالت، تواضع قلبی است تذلیل و سرافکندگی

 که ظاهر شد، گویند: تواضع کرد و متواضع شد.
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 .1323، ص3؛ منتهی الارب، ج 323، ص15؛ لسان العرب، ج 1300، ص3(( صحاح اللُّّغة، جوهری، ج  .1

 اضع و تکبر استفصل دو م در بیان درجات تو

تواضع نیز ظاهر شود. هر کس بخواهد خوب است به  مراتبِّ آن، از و دادیم را کبر مراتب و درجات شرح اربعین، ما، در کتاب
است که در آن  در اینجا نیز مختصری مذکور می داریم تا فایده تمام شود. و این تقسیم، غیر از آن ، لکن[1]آنجا رجوع کند

 در هر درجه مقابل آن است. کتاب مذکور شده. بدان که از برای تواضع درجاتی است که تکبر

اسمائی و صفاتی و افعالی در قلبشان، در پیشگاه  و ذاتی تجلّیات اسطهو به آنان که است عظام انبیاء و کُّمّل اولیاء تواضع او ل،

در آنها، غایتِّ تواضع  جلال آن ذات مقدّس متواضع شوند، و مشاهده کمال ربوبیّت و ذلّت عبودیّت حق تعالی و مظاهر جمال و
هده کامل گردند، در حقیقتِّ تواضع نیز کامل شوند، چنان دو مشا و تذلّل را در قلبشان ایجاد کند، و هر چه در این دو نظر و

پیشگاه مقدّس حق تعالی؛ زیرا  اعرف خلق الله و اعبد عباد الله خاتم النبیّین، متواضعترین موجودات است در که ذات مقدس
 کاملترین موجودات است. که در مشاهده کمال ربوبیّت و نقص عبودیّت،

مظاهر جمال و جلال او نیز برای او متواضعند، و  متواضعین، چنانچه برای حق ـ جلّ و علا ـ متواضعند، برای و این طایفه از
به مظاهر حق  برای حق است. و اینان علاوه بر تواضع، دارای مقام محبّت نیز هستند، و محبّت تواضع برای اینان، ظلّ تواضع

 است، کاملترین مراتب تواضع است. ین تواضع که مشفوع با محبتـ تابع محبّت به حق ـ دارند، و ا

در مرتبه ناقص تر است؛ زیرا مقام معرفت با  لکن هست، اولیاء تواضع همین آنها در که است معرفت اهل تواضع دو م،

  مشاهدت حضوری فرق دارد.

مقام حکمت الهی رسیده باشند و قلب آنها به نور  نان نیز اگر بهتواضع حکماء است که در رتبه، پس از اینها است. آ سو م،

خصوصی سفارش  باره، این در لقمانی، برای حق و خلق متواضع شوند، چنان که در حکمتهای حکمت روشن شده باشد،
 [2]شده.

نیزتا آنجا که نورِّآنها روشنی داده، شناخته اند. پس  را خود و کردند، پیدا بالله علمِّ ایمان، نور به که است مومنین تواضع چهارم،

 شوند. برای حق وخلق، متواضع
 فس حاصل شود.کبریائی از برای ن و در مقابل هر یک از این مراتب، تکبّری است؛ زیرا در هر احتجابی،

 مبادی و هم در غایات و هم در ثمرات. که تواضع با تملّق، و تکبّر با عزّت نفس فرقها دارد، هم در و باید دانست

 خدا، و نتیجه و ثمره اش کمال نفسانی است. تواضع مبداش علم بالله و علم به نفس است، و غایتش خدا است یا کرامت
 خواری و نقص و عار است. رک و جهل است، و غایتش نفس است، و ثمره اش خفّت وتملّق، مبداش ش

است، و غایتش نفس و خودنمائی است، و نتیجه اش  تکبر، مبداش خودبینی و خودخواهی و جهل و غفلت از حق و مظاهر او
 سرکشی و طغیان است.

 است، و ثمره اش ترک غیر است. تعالی، و غایتش خدا عزّت نفس، مبداش توکّلِّ علَی الله و اعتماد بر حق
 

 .4، ح 40ـ41(( چهل حدیث )شرح اربعین حدیث(، ص  .1
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 از تکبّر به: یعنی«... مَرَحَاً الارضِّ فِّی تَمشِّ وَ لاَ تُّصَعِّّر خَدَّکَ لِّلنَّاسِّ وَ لاَ »... (( اشاره است به موعظه ای که لُّقمان به فرزندش کرد، و به وی گفت:  .2
 (.14/  لقمان. )مَرو راه زمین بر پسندی خود به و مگردان، روی مردم

 فصل سو م ]شرح صدر و ضیق صدر[

 آنها شرح صدر و ضیق آن است. بدان که از برای تواضع و تکبّر، موجبات و اسباب بسیاری است که از جمله
دولت و حَشَم در خود ببیند، به آن اهمیّت ندهد و  و منال وانسانی که دارای شرح صدر باشد، هر چه از کمال و جمال و مال 

ظرف وجودش،  سعة وجود چنین انسانی، به قدری است که بر تمام واردات قلبی غلبه کند و از در نظرش بزرگ و مهم نیاید.
عدّه لایقه اُّنس با خدا، قلب را به مقام پیدا شود؛ در موادّ مست هیچ چیز لبریزی نکند. و این سعه صدر، از معرفت حق تعالی

 رساند. اطمینان و طمانینه
جهانیان را از نظر او بیاندازد، و دلبستگی به  و یاد حق تعالی دل را از منازل و مناظر طبیعت منصرف کند، و تمام جهان و

نظرش  پیش در وجود عوالم تمام که رسد [ای ]رتبهچیز دل خوش نکند، و همّتش به م احدی غیر از حق پیدا نکند، و با هیچ
واسطه آنها بزرگ و بزرگوار نشمارد. و هر چه غیر از  نیاید. پس، هر چه واردات قلبی پیدا کند، دامن گیر او نشود. و خود را به

برای خلق؛ زیرا  ای حق شود، و به تبعاست، در نظرش کوچک باشد. و این خود، منشا تواضع بر حق و آثار جمال و جلال او
هم شود؛ زیرا که روح تملّق که از نفع طلبی و خودخواهی  که خلق را نیز از حق بیند. و همین، منشا عزّت نفس و بزرگواری

 نیست. پیدا شود، در او
ل، خودخواهی و خودبینی هم از ضیق صدر و در مقاب پس، خداخواهی سعه صدر آورد، و سعة صدر تواضع و عزّت نفس آورد.

در خود ببیند در نظرش  آورد. و آن مبدا تکبّر است؛ زیرا چون ضعفِّ قابلیّت و ضیق صدر داشت، هر چه است و هم ضیق صدر
دنیا ـ که چون اسیر نفس است، برای رسیدن به مقاصد آن، پیش اهل  بزرگ شود و به آن تدلّل و بزرگی کند، و در عین حال

 او است ـ ذلّت و خواری کشد و تملّقها گوید. مورد طمع
 

 
همه نقایص و سیّئات، حبّ نفس و خودخواهی است؛  بلکه، مبدا همه مبادی در کمالات، معرفت الله است و ترک نفس؛ و مبدا

اصَاَبکَ مِّن  َما اصَاَبکَ مِّن حَسَنَةٍ فَمِّنَ الله ِّ وَ مَا» اقبال به حق است و ترک هواهای نفسانیّه و راه اصلاح تمام مفاسد،
 [1].«سَی ِّئَةٍ فَمِّن َنفسِّکَ

 [2]«شماستمادر بتها، بتِّ نفسِّ »
همه عالم  منقطع کند. و چون از خود منقطع شد، از معرفت خدا، حُّبّ خدا آوَرَد. و این حُّبّ، چون کامل شد، انسان را از خود

باطن قلب او  خود و دیگران نبندد، و از رجز شیطان و رجس طبیعت پاکیزه شود، و نور ازل در منقطع شود، و چشم طمع به
شود، و تمام قوا و اعضاء او الهی و نورانی شود. پس در  طلوع کند، و از باطن به ظاهر سرایت کند، و فعل و قول او نورانی

باز نکند، و چشمش به  است، پیش همة خلق از هیچ کس تملّق نگوید، و چشم امید و طمع پیش کسی واضععین حال که مت
 دست خلق دوخته نباشد.
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انسان را از خدا منقطع کند، و اسیر نفس کند. و چون بنده  وبالعکس، احتجاب از حق و رویت نفس و خودخواهی و حبّ نفس،
چشم طمع به دست  نفس دید، دل آنجا رود، و پیش صاحبان دنیا و مال و منال خاضع و خوار شود، و نفس شد، هر جا لذّات

 به آنها ندارد، تکبّر کند و سرافرازی نماید. آنها دوزد، و در عین حال، به زیردستان و آنان که چشم امید

  
 

 

 (.39شرّی که به تو رسد از جانب خود تو است. )نساء /  (( هر خیری که به تو رسد از جانب خداوند است، و هر .1

 دفتر مولوی، الدّین جلال معنوی، مثنوی) اژدهاست بُّت این و مار بُّت آن زآنکه         (( تمام بیت مولوی این است:مادرِّ بُّتها، بُّتِّ نفس شماست  .2

 (.332 بیت ،44 ص نیکلسون، تصحیح اول

 فصل چهارم ]موعظت در این باب[

کند و از سرکشی های نفس بکاهد، آن علمِّ  ان که هر علم و عملی که انسان را از هواهای نفسانیّه و صفات ابلیس دوربد
از  و به عکس، هر علم و عملی که در انسان عُّجب و سرکشی ایجاد کند یا دست کم نافع الهی و عمل صالحِّ مطلوب است.

تصرّف شیطان و نفس امّاره است. و نه آن علم  سان را مبرّا نکند، آن علم و عمل از رویصفات نفسانیّه و رذائل شیطانیّه ان
گرچه جامع شرایط  علم معارفِّ اصطلاحی باشد، و نه آن عمل صالح و سازگار برای روح است نافع و علمِّ خدائی است گرچه

 باشد.

 از ثمراتش باید دریافت. است، و علامت آن را و میزان در سیر و سلوک حق و باطل، َقدَم نفس و حق
 تکبّر است. و اکنون سخن ما در تمام ثمرات و نتایج نیست، بلکه در همان تواضع و

طالب علم! همانا علم، دارای فضایل بسیار است. پس  ای»سند به حضرت مولی الموّحدین رساند که فرمود:  کافی، و در روایت

 .[الی آخره ] [1]...«چشم آن، برائت از حسد است  ن، تواضع است وسَر آ
ملکات نفسانیّه تفّکر کند، و خود را در تحت نظر قرار  خود و احوال خود و اکنون باید انسانی که دارای علم و عمل است، در

از اهل معارف است،  از علوم هست، چه ملکاتی علم در او به ارث گذاشته؟ اگر [ای ]ببیند در هر رشته داده تفتیش کامل کند،
جمال و جلال او محبّت پیدا کرده و متواضع شده؟ یا آن که به  رببیند نور معرفت الله دل او را روشن کرده و با حق و مظاه

ابلیس است ـ نگاه می کند، و  مُّزاولت در اصطلاحات، به همه عالم و جمیع علماء به نظر حقارت ـ که نظر واسطه چندی
 را چون حیوانات نظر می کند؟! دانشمندان را جزو حساب نمی آورد، مردم حکماء را قشری می خواند، و دیگر علماء و

رخسارِّ جانان شده. چیزی که باید انسان را از  اگر چنین است بداند که این اصطلاحات بی مغز، حجاب معرفت الله و نقاب
ی زیر زنجیرها علایق طبیعت بیرون ببرد، خود انسان را در سجن طبیعت محبوس کرده و در اسارت نفس وارسته کند و از

معارف الهیّه را به چشم مردم می کشد، و خود زُّنّارِّ نفس و  شیطان قرار داده. بیچاره داد از منازل عشق و محبَّت می زند، و
 هستند ـ سرکشی می کند. خودپرستی را در زیرِّ جامه دارد، و از خدای عالم غافل و به بندگان او ـ که از او بتِّ خودخواهی و

می خواهی راهی به معارف پیدا کنی؟ هیهات! نورِّ  تکبُّّر به آدم از مقام قرب دور شد، و تو با این تکبّر به آدمزادگان،ابلیس به 
منزلگاه  و از رجز شیطانی دور کند. پس چه شد که در تو نتیجه به عکس داده؛ دل تو را معرفت الله باید دل را الهی کند

 لیس قرار داده.شیطان و مورد استیلاء اب
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شیطان است که تو را سرگرم به خود کرده، و  تو گمان می کنی اهل الله و اهل معارفی؟ این نیز از تلبیسات نفس و بیچاره!

 و اسمائی و مفاهیم و الفاظِّ سر و صورت دار دلخوش کرده. در مقام علم، دَم از تجلّیات ذاتی از خدا غافل کرده، و به مشتی
جَلَوات حق می گوئی، و در مقام عمل با شیطان شرکت می  افعالی می زنی، و عالم را از حق می خوانی، و همه موجودات را

 سرکشی و تکبّر می کنی. پیش اهل معرفت، این، تکبّر به حق تعالی است. کنی، و به آدمزادگان
ایجاد کند، آن پس مانده ابلیس است. این  سرکشی و تَدلُّّلآن علم معارفی که در انسان به جای فروتنی و خاکساری، 

انسان  حاصل کند، از تمام علوم پست تر است؛ زیرا که از آن علومِّ دیگر توقع نیست که اصطلاحات اگر این نتیجه را در انسانی
یعت وارهاند؛ و صاحبان آن علوم نیز چنین دعوائی طب را الهی کند، و از قیود نفسانیّه یکسره بیرون کند، و از حجابهای ظلمانی

ـ در آنها پیدا نشده، و وسیله  سلامت نزدیکترند. لااقل این عُّجبِّ موجب هلاکت ـ که از خواص ابلیس است ندارند. پس آنها به
به خلق کردند، ولی تو به حَسَب اقرار اگر آنان تکبُّّر به مردم کنند، تکبّر  معرفت الله آنها را از ساحت مقدّس حق دور نکرده.

 اصطلاحات [ای ]مفاهیم و سرگرم به پاره تکبّرت به خلق تکبّر به حق است. پس وای به حال تو ای بیچارۀ گرفتار مشتی خودت،
معارف  دور شدی! تو به چاه طبیعت گذراندی، و از حق به واسطه علوم و معارف حقّه عمر عزیز خود را در فرو رفتن به که

از خواب غفلت برخیز، و به این مفاهیم دل خوش  خیانت کردی، تو حق و علم حقّانی را وسیله عمل شیطانی کردی. قدری
 مخور که تو را به هلاکت کشاند، و از سرمنزل انسانیّت و قرب حق تعالی دور کند. مکن، و گول ابلیس لعین را

محدِّّث و مفسِّّری، ببین ازاین علوم، در قلب تو چه  ایر علوم را نیز باید به دست آورد. اگر حکیمی، یا فقیهی، یااز اینجا حال س

 [2]«.علم تواضع است سَرِّ»: فرمود علیّ بن ابی طالب ثمراتی از این علوم، در درخت وجود تو پیدا شده. یادگارهائی مانده، و چه
بکوش، و از حیله های نفسانی غافل مشو که نفس و  اگر در تو تواضع و فروتنی پیدا شده است، شکر خدا کن و در ازدیاد آن

 در پی فرصت می گردند که انسان را از راه حق برگردانند. شیطان در کمین هستند، و
خود بدبین باش، و از سوء عاقبت در ترس و هراس  هیچ گاه به کمالات خود مغرور مشو؛ که غرور از شیطان است. همیشه به

 باش.
دان که طعمة ابلیس شدی و از راه سعادت شده است، ب و اگر دیدی در تو از این علوم اعجاب و خودبینی و خودپسندی حاصل

اصطلاحات، ملائکة  این با توان می آیا داری؟ دست در چه مغز، بی اصطلاحاتِّ [ای ]کن ببین جز پاره دور افتادی. و آن گاه نظر
اینها، خدای عالم را بازی داد؟ گیرم در صورت و معانیِّ حرفیّه و مانند  الله ِّ غلاظ و شداد را جواب داد؟ آیا می شود با هیولی و

و توهین رفتار کرد، آیا می توان  که کشف سرایر نمی شود، بتوان به بندگان خدا تدّلل و تکبّر کرد و با آنها با تحقیر این عالم
 و از صراط هم می توان با این پای چوبین گذشت؟ در قبر و قیامت هم باز با همین پای چوبین رفت

تو ایجاد کند؛ نه پس از پنجاه سال تحصیل علوم  در را خدا دوستان اخلاق و کند را تو حال اصلاح باید حدیث، و قرآن علم
 متّصف کند. دینی، به صفات شیطانی تو را

هذیب باطن و ظاهر ما را درستی نکند و ت که اگر علوم الهی و دینی، ما را هدایت به راه راستی و به جان دوست قسم

ولی علوم  است؛ چه که شغلهای دنیوی نتیجه های عاجلی دارند و مفاسد آنها کمتر است، نکند، پست ترین شغلها از آن بهتر

  همه چیز بالاتر است. دینی اگر سرمایه تعمیر دنیا شود، دین فروشی است و وزر و وبالش از
پا که ثمرات شیطانی نیز دارد، انسان به خود  می خواهد که به واسطه دو سه تا اصطلاح بی سر وحقیقتاً چقدر کم ظرفیّتی 

خود را عالِّم و بزرگ  بندگان خدا بالاتر و بهتر بداند، و بر مخلوق خدا سرکشی و سرفرازی کند، و ببالد و عُّجب کند، و خود را از
 سوب کند.بخواند، و دیگران را جاهل و بی مقدار مح

مقام علماء بالله رسانده و ملائکه پَرِّ خود را زیر  چه قدر جهل می خواهد که انسان گمان کند با این مفاهیم بی مغز، خود را به
بر در مجالس  خیالات توقّع تجلیل و احترام از بندگان خدا داشته، و راه در کوچه ها و جایگاه را پای او فرش کرده، و با این

 بندگان خدا تنگ کند.
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است. اینها ظلمات فوق ظلمات است. علم، نور است، و  اینها غرور بی جا است. اینها جهالت و شیطنت است. اینها ارث ابلیس
 و وسعت دهد و شرحِّ صدر آوَرَد و راه هدایت و سلوک را روشن کند. نور قلب را روشن کند

تکبُّّر ایجاد کرده؟! آیا می توان این الفاظ را علوم  مِّ رسمی، ظلمات و ضیق صدر و تدلُّّل وچه شده است که در ما این علو
 سرافرازی کرد؟ دانست و با آن در جهان

علاج کن، و دست تمسّک به حبل الله متینِّ الهی و  و حدیث قرآن از خواب گران برخیز، و این امراض گوناگون را با عزیزا!

گودال ظلمانی  این از آنها به تمسّک واسطه به که [3]خدا این دو نعمت بزرگ را برای ما گذاشت من اولیاء خدا زن! پیغمبردا
 پیدا کنیم، و به سیرۀ انبیاء و اولیاء متّصف شویم. طبیعت، خود را نجات دهیم، و از این زنجیرها و غلها خلاصی

می کند، وبه شیطان وحزب جهل نزدیک می کند؟ پس باید  چه شد که علوم انبیاء و اولیاء، هر روز ما را از خدا دور و از حزب عقل بعید
 افتاد؟ کی به فکر اصلاح

و حدیث و مانند اینها نشستی و خود را اصلاح  طالب علم شدی و از آن تجاوز کردی عالم شدی، به مسند فقاهت و فلسفه
آخرت دور  قدم برای خدا برداشت؟ اینها همه دنیا بود، و تو را به دنیا نزدیک کرد، و از خدا و نکردی! پس باید چه وقت یک

َن  الَم یَانِّ لِّل َذِّینَ» دنیا و طبیعت را در دل تو زیاد کرد کرد، و علاقه به آمَنُوا ان تَخشَعَ قُلُوُبهُم لِّذِّکرِّ الله ِّ وَ مَا نَزَلَ مِّ
 علماء است. . اینها که ذکر شد، حال[4]«الحَق ِّ

رسیدگی کنند، ببینند پس از پنجاه سال عبادت و  و اما اهل عمل و زهّاد و عبّاد، آنها نیز باید از احوال نفوس خود تفتیش و
علیهم السلام ـ  را به اخلاقِّ دوستان خدا و انبیاء ـآثاری حاصل شده. آیا نماز پنجاه ساله، آنها  زهد، در قلوب آنها از آن چه

کرده؟ یا نمازِّ پنجاه ساله، عُّجب و کبر آورده؛ به بندگان خدا  نزدیک کرده، و خوف و خشیت و تواضع و مانند آنها در او ایجاد
تصرّف است، و اعمال او  بداند که شیطان را در اوکند، و از آنها توقّع احترام و اکرام دارد؟ اگر چنین است،  با تدلّل وتکبر رفتار

و آشنائی با خدا دور کند، و به شیطان و جنود ابلیسی نزدیک و آشنا  شیطانی و نفسانی است، و چنین عملی او را از سعادت
 کند.

، و زنجیرهای طبیعت را پاره کند، دل را بگسلاند نمازی که معراج مومن و مقرِّّب متّقین است، باید علاقه های دنیائی را از دل
در کار نباشد. و  سجده بر خاک، باید روح تواضع و تذّلل در انسان ایجاد کند اگر تصرف شیطان الهی و ربّانی کند. پنجاه سال

ند که سهل است، الهی. و چنین معجونی رفع امراض قلبیه نک نمازی که با دست شیطان بیاید معجون ابلیس است نه معجون
 دردهای درونی بیفزاید، و دل را به حزب شیطان و جهل نزدیک کند. به امراض و

وَج َهتُ وَجهِّیَ لِّل َذِّی » کرده، و در افتتاح نماز وای بر آن نمازگزاری که پنجاه سال به خیال خود قصد قربت در نماز خود
همه  این از پس و گفته، تعالی حق حضور در [6]«ای َاکَ نَعبُدُ وَ ای َاکَ َنسَتعِّینُ» گفته، و [5]«فَطَرَ الس َمواتِّ وَ الارضَ

مهجور گردیده، و به مقام ابلیسی و حزب شیطانی  دعوی، هر روز چندین مرحله از مقام قرب خدا دور شده، واز معراج قرب
ابلیس است از آن  ب به حق و تجافی از دار غرور ثمره غرور شیطانی و عُّجب و کبر که ارثتقرّ نزدیک شده، و به جای ثمره

 حاصل شده.
قدمی برداریم؟ سرمایه جوانی را به رایگان از دست  آیا نیامده وقت آن که درصدد اصلاح نفس برآئیم، و برای علاج امراض آن

اکنون نیز درصدد  را که باید با آن سعادتهای دو جهان را تهیه کنیم از کف نهادیم،شیطان، جوانی  دادیم، و با غرور نفس و
 خسران تامّ و شقاوت کامل از این دنیا منتقل شویم. اصلاح بر نمی آئیم تا سرمایة حیات هم از دست برود، و با

و هم کدورت و ظلمتِّ نفس کمتر است و به فطرت  ،برای اصلاح نفس ایام جوانی سزاوارتر است؛ زیرا که هم اراده قویتر است
که این نعمت بزرگ را با  معصیت زیاد نشده که جبران آن مشکل باشد. جوانان قدر ایام جوانی را بدانند نزدیکتریم، و هم بار

برای انسان هست که در ایّام  مشکل است. مشکلات بسیار در سنّ پیری غفلت نگذرانند که در ایّام پیری اصلاحِّ نفس بسیار
وقت، انسان درصدد اصلاح برآید، تا آن  نیست، لکن شیطان و نفس امّاره انسان را مغرور می کنند و نمی گذارند در آن جوانی
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می  شد و معاصی متراکم و کدورتهای نفسی زیاد شد، آن گاه نیز با تسویف و تعویق که انسان دچار ضعف و سستی پیری

 [3].«وَ الَعصرِّ * ان َ الانَسانَ لَفِّی خُسرٍ» انتقام شود گذرانند، تا اصل سرمایه را از دست بدهد و با خذلان و خسران، وارد دار

کند و مایه حیات و نجات، در هلاکت و فنایِّ خود  چه خسرانی بالاتر از آن که سرمایة سعادت ابدی را در شقاوت ابدی خرج
 غفلت و مستی به خود نیاید. به کار اندازد، و تا آخر عمر از

  
 
 

. «الحَسَدِّ مِّنَ ءَۀُّ البَرا عَینُّهُّ وَ  التَّواضُّعُّ، فَرَاسُّهُّ یا طالِّبَ العِّلمِّ؛ انَّ العِّلمَ ذُّو فَضائِّلَ کَثِّیرَۀٍ؛ »ست: (( متن فرمایش امیر المومنین ـ علیه السلام ـ این ا .1
 (.2 ح ،14 باب العلم، فضل کتاب ،34 ص ،1 ج کافی، اُّصول)

 .2، ح 14، کتاب فضل العلم، باب 34، ص 1(( اُّصول کافی، ج  .2
، کتاب الحجَّة، باب 233، ص 1که از رسول خدا ـ صّلَی الله علیه و آله ـ نقل شده است در:)اُّصول کافی، ج « ثقلین»اتر (( اشاره است به حدیث متو .3

، باب 26، ص 5؛ صحیح مُّسلم، ج 1، کتاب الایمان و الکفر، باب ادنی ما یکون به العبد مومناً او کافراً، ح 305، ص 2؛ همان مصدر، ج 3، ح 65
 (.13، ص 3؛ مُّسند احمد بن حنبل، ج 36یه السلام ـ ، ح فضائل علیّ ـ عل

 (.16/  حدید) (( آیا برای مومنان، وقت آن نرسیده است که دلهای ایشان برای یاد خدا، و سخن حقّی که نازل شده است، خاشع شود؟  .4

 (.39/  انعام) (( من از رویِّ اخلاص به سوی کسی روی آوردم که آسمانها و زمین را آفریده است.  .5

 (.5/  حمد) (( تنها تو را می پرستیم، و تنها از تو یاری می جوییم.  .6
 (.1ـ2(( سوگند به زمان، که همانا انسان در خُّسران است. )عصر /  .3

 فصل پنجم در شم ه ]ای[ از احادیث شریفه در این باب

 وحی داود در آن چیزهائی که خدای ـ عزَّوجلَّ ـ به» ـ سلام الله علیه ـ رساند که فرمود: صادق شریف، سند به حضرت کافی در

 [1]«.او متکبّرانند چنانچه نزدیکترین مردم به خدا متواضعان هستند، همین طور دورترین مردم به داود! ای: که بود این فرستاد،

تقرّب به حق تعالی سرچشمة همه سعادات است، و  این حدیث شریف، برای اهل یقظه و اصحاب معرفت کفایت می کند.
محسوب می دارند و  جنود خدا مایه همه شقاوتها است. آنان که خداخواه و خداطلبند و خود را از دوری از آن ساحتِّ مقدّس

مناسک و عبادات قیام می کنند، باید از خود مراقبت کامل کنند؛  اهل علم می دانند، و آنان که برای تقرّب به حق تعالی به
 حاصل نشود مگر به اتصاف به تواضع و اجتناب از تکبّر. که نتیجه مطلوبه

حساب آنان با خدای جبّار است ـ ، لکن آنهائی  ا طلب می کنند، اکنون حرفی نداریم ـما با آنان که علم و عمل را برای دنی
حدیث محک  و حق جو هستند، باید از این حدیث حساب کار خود را بکنند. و آن گاه این که مدَّعی آن هستند که خداطلب

تکبّر دارند و در عمل متکبّر هستند، بفهمند اعمالشان و  ز در دلباشد از برای آنان که نفس امّاره را به آن امتحان کنند؛ اگر با
تواضع متّصف شوند که  نیست، بلکه برای نفس امّاره است؛ زیرا که اگر برای تقرّب به خدا بود، باید به علومشان نیز برای خدا

 از همه چیز، انسان را به خدا نزدیکتر می کند.
به شماها دارم آن را برآورید. گفتند: حاجتت روا  حاجتی من: گفت حَواریّین به عیسی بن مریم»ل کند که: قن شریف کافی و در

از تو. فرمود: سزاوارترین  برخواست و پاهای آنها را شست و شو داد. گفتند: ما سزاوارتر بودیم در این کار است ای روح الله ! پس

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote7
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
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شما این گونه تواضع کردم که شما نیز برای مردم بعد از من این گونه  خلق، عالِّم است. و من برایمردم به خدمت نمودن به 
در زمینِّ نرم زراعت می روید، نه  گفت: به تواضع تعمیر می شود حکمت، نه به تکبُّّر. چنان که عیسی کنید. و آن گاه تواضع

 [2]«.در کوهستان
 

 
وارد شده، برای تاریخ گوئی نیست، بلکه برای تکمیل  و احادیث شریفه قرآن کریم ذکر احوال رجالِّ بزرگ و اولیاء و انبیاء که در

 متّصف کنند. بزرگان عالَم عبرت گیرند و خود را به صفات کریمه آنان و اخلاق فاضله ایشان، از حالات بشر است که
قرار دهند، و از علماء بالله و رجال دین دستور اخلاقی و  و این حدیث شریف را، خصوص علماء و بزرگان بیشتر باید مورد نظر

الهی موصوف کنند، و تفکّر  گان را با زیردستان و متعلّمان یاد گیرند، و خود را به این اخلاق بزرگشیوه بزر دینی اتّخاذ کنند، و
حواریِّّین را حاجت خود می دانست و خود را نیازمند به آن می دانست، و  شست و شوی پای عیسی مسیح کنند در این که

 غایت تذلُّّل و تواضع است. این
برای آن است که تواضع ثمرۀ علم بالله و علم « هستند سزاوارترین مردم به خدمت نمودن به مردم، علماء»رمود: و این که ف

 علماء باید حاصل شود. به نفس است. و این در
ن انبار و تواضع داشته باشد، عالِّم نیست، و آ آن عالمی که به صفت تواضع موصوف نباشد و از مردم چشم داشتِّ کُّرنش

که خاصیت  این مفاهیم سعادت و سلامت حاصل می شد، ابلیس نیز باید سعید باشد. علمی مفاهیم رجز شیطانی است. اگر با
 چیز مشکل تر است. خود را از دست بدهد، حجاب غلیظی است که رهائی از آن، از همه

در قلب تواضع نباشد، تخم حکمت در آن سبز  صود آن است که تایا مق« به تواضع آبادان می شود حکمت»و این که فرمود: 
آن  که تا زمین نرم سهل نباشد، نبات در آن سبز و رشد نمی کند ـ ، و یا آن که مقصود نمی کند و رشد نمی نماید ـ چنان

ردم بکارند و رشد دهند. پس با تواضع باید دلهای م قلوب در را حکمت تخم توانند نمی نباشد، علماء در تواضع تا [که ] است
اصلاح نفس است و هم  بذرافشانی کنند و نتیجه بگیرند. و این هر دو مطلب درست است، هم دستور سخت را نرم کنند، پس
 دستور اصلاح غیر است.

فی می کنند، باید با این صفتِّ شریف خلق را معرّ پس آنان که به مسند ارشاد خلق نشستند و خود را راهنمای طریق سعادت
با خلق خدا  اولیاء ـ علیهم السلام ـ را در نظر داشته باشند که با آن همه مقامات، چطور سلوک دعوت کنند، و سیره انبیاء و

 می کردند، و دلهای آنها را با چه اخلاق کریمه نرم و خاضع می کردند!
به ارشاد خلق و تعلیم مردم قیام کند، و نمی تواند  ت و تواضع در قلب عالِّم و مرشد نباشد، نمی تواندتا نورانیّت و صفا و محبّ

 قلوب مردم بنشاند. تخم معارف و حِّکَم را در
لم به بردباری و وقار، علم را، و زینت پیدا کنید با ع طلب کنید»ـ علیه السلام ـ نقل کند که فرمود:  صادق از حضرت کافی و در

حقِّّتان را از بین  به او علم می آموزید و از او علم می آموزید، و نباشید علماء جّبار که باطلتان و تواضع کنید برای کسی که
 [3]«.ببرَد

جبّار و متکبّر شد، خاصیت علمش باطل می شود،  آری، با اخلاق ناهنجار و صفات ذمیمه، حق نیز از میان می رود. و اگر عالِّم
وظیفه علم ـ که  علم و معارف که مردم را از حق و حقیقت منصرف می کند. و چون عالم، به و این بزرگتر خیانت است به

و عقیده مردم سست می شود، و دلها از علماء حق هم  اخلاق حسنه است ـ رفتار نکرد، دین و علم از نظر مردم می افتد،
 می وظیفه نشناس  یکی از بزرگترین ضربتهائی است که به پیکر دیانت و حقیقت از دست علماء منصرف می شود، و این

 .باشد موثر طور این تواند می چیزی کمتر که خورد
قدری که کمک کاری می کند در فساد اخلاق و اعمال  یک اخلاق ناهنجار از یک عالِّم و یک عمل خلاف از یک نفر طلبه، آن

سعادت  عهده دار آن قدر کمک کند. پس اینان باید خیلی از خود مواظبت کنند که علاوه بر آن که مردم، کمتر چیزی می تواند
 زشتی اینان با دیگران خیلی فرق دارد و حجّت بر آنها تمامتر است. خود هستند، عهده دار سعادت مردم نیز هستند، و فساد و

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote2
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote3
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اقرَبَ النّاسِّ مِّنَ الله ِّ المُّتَواضِّعُّونَ، فِّیمَا اوحَی الله ُّ ـ عَزَّوَجَلَّ ـ الی داوُّدَ ـ عَلَیهِّ السَّلامُّ ـ : یا داوُّدُّ کَما انَّ »(( متن این حدیث شریف، چنین است: .1
 (.11، باب التواضع، ح 101، ص 2)اُّصول کافی، ج «. کَذلِّکَ ابعَدُّ النّاسِّ مِّنَ الله ِّ المُّتَکَبِّّرُّونَ

ه ِّ، اقضُّوها لِّی. قالُّوا: قُّضِّیَت حاجَتُّکَ یا رُّوحَ اللقالَ عِّیسی بنُّ مَریَمَ ـ عَلَیهِّ السَّلامُّ ـ : یا مَعشَرَ الحَواریِّّینَ لِّی الَیکُّم حاجَةٌ »(( متن حدیث، این است: .2
 مُّ. انَّما تَواضَعتُّ هکَذا لِّکَیما تَتَواضَعُّوا بَعدِّی فِّی النّاسِّ فَقامَ فَغَسَّلَ اقدامَهُّم. فَقالُّوا: کُّنّا نَحنُّ احَقَّ بِّهذا یا رُّوحَ الله ِّ.فَقالَ: انَّ احَقَّ النّاسِّ بِّالخِّدمَةِّ العالِّ

، 1. )اُّصول کافی، ج «یَنبُّتُّ الزَّرعُّ لا فِّی الجَبَلِّی لَکُّم. ثُّمَّ قالَ عِّیسی ـ عَلَیهِّ السَّلامُّ ـ : بِّالتَّواضُّعِّ تُّعمَرُّ الحِّکمَةُّ لا بِّالتَّکَبُّّرِّ، وَ کَذلِّکَ فِّی السَّهلِّ کَتَواضُّعِّ
 (.6، کتاب فضل العلم، باب صفة العلماء، ح 29ص 

لَبتُّم طَاُّطلُّبُّوا العِّلمَ وَ تَزَیَّنُّوا مَعَهُّ بِّالحِّلمِّ وَ الوَقارِّ، وَ تَواضَعُّوا لِّمَن تُّعَلِّّمُّونَهُّ العِّلمَ، وَتواضَعُّوا لِّمَن »لسلام ـ چنین است:(( متن فرمایش امام صادق ـ علیه ا .3

 .1، کتاب فضل العلم، باب صفة العلماء، ح 24 ، ص1اُّصول کافی، ج «. لمَ، وَ لا تَکُّونُّوا عُّلَماءَ جَبّارِّینَ، فَیَذهَبَ باطِّلُّکُّم بِّحَقِّّکُّمالعِّ مِّنهُّ 

 فصل ششم در شم ه ]ای از[ احادیث دربارة تکب ُر

متکبّران، به صورت مورچگان ضعیفی شوند، و مردم آنان » ـ علیه السلام ـ منقول است که: صادق شریف، از حضرت کافی در
 [1]«.خداوند از حساب فارغ شود را پایمال کنند، تا

برزخیّه قیامتیّه، برای کوچک و صغیر بودن نفْسِّ شخصِّ  صورت غیبیّة تکبّر، صورت مورچه ضعیف است، و شاید این صورتِّ
معنی و لُّبّ متکبّر، کوچک  معلوم شد که تکبّر از کوچکیِّ حوصله و ضعف نفس و ضیق صدر است. و چون تکبّر باشد، چنان کهم

و بدنْ ظلّ روح است در عالم ملکوت، و تعصّی از تبعیت آن ندارد،  است، است، و صور غیبیّه ملکوتیّه، تابع مَلَکات نفسانیّه
درآورد که در زیر پای مخلوق  بی مقداری و حقارت روح به بدن سرایت کند، و آن را به صورت حیوان کوچکِّ کوچکی پس

 شوند. پایمال شود تا مردم از حساب فارغ

جلوه داده است، باشد، و چون این جا خود را بزرگ  و محتمل است آن صورت غیبیّه ملکوتیّه، عکس العمل أطوار مُّلْکیّه دنیاویّه

 [2]«.کَما تُدِّْینُ تُدانُ» کوچک و حقیر کند. عالم آن در را او ٔ  حق تعالی

 آن که متکبّران برای از است [ای ]در جهنّم وادی» ـ علیه السلام ـ روایت شده است که: صادق شریف، از حضرت کافی و در

پس نفَس کشید  شکایت کرد از شدّت حرارت خود و خواهش کرد که اذن دهد که تنفس کند. ٔ  تعالی خدای به. گویند سَقَر را
 [3]«.و جهنَّم از آن محترق شد

درصدد علاج نفس برآید. جائی که چیزی، خود  انسان اگر احتمال صدق این طور احادیث را بدهد، باید بیشتر از ما عزیزا!

باید چطور به سر  شدّت حرارت به ناله درآید و از نََفس آن جهنَّم محترق شود، آیا ما با این عذاب، تش است، ازمحل عذاب و آ
بندگان خدا یا تکبّر به عبادت و اطاعت خدا، چطور خود را حاضر  بریم؟ آیا برای این چند روزه سرکشی و بزرگی فروشی به

از این بی هوشی و خواب  جهنم را به فریاد درآوَرَد؟ وای به حال غفلت و سرمستی ما. امان چنین عذابی که کنیم از برای
 سنگین ما.

به غیر از درگاه تو پناهی نداریم، با این آتش می  ما بندگان ضعیف بیچاره را که دستمان از همه چیز خالی است و !خداوندا

 خواهی عذاب کنی؟!

 ما را می بینی، ما را با آن عذاب چه چاره است؟! بیچارگی ما را خود می دانی، تو نازکی پوست و گوشت تو ضعف و بارالها!

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote2
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آنانی، با خداییِّ خود با آنان رفتار فرما، نه با بدی  بندگان تو از تو هستند و به تو متعلّقند، همه بندگانند و تو خدای خدایا!

همه ابتدائی  نعمتهای غیر متناهیه مرحمت کردی بدون آن که خدمتی کرده باشیم، نعمتهای تو آنان. تو ما را خلق فرمودی و
 است، نه استحقاقی.

فضل و رحمت شناختیم. تو فرمودی در کتاب  تو خود را به رحمت و رحمانیّت به ما معرّفی فرمودی، و ما تو را به بارالها!

خود مأیوسیم.  ای تو است، و از خود و کرده هایرحمته به ما داشت چشم [4].«الذ ُنُوبَ جَمِّیَْعاً غْفِّرُإن َ الله یَ » بزرگ خود:

 یم که با عمل، به درگاه تو بیائیم.ما چه هست

  
 [5]الکَریمِّ عَلَی الوُفُودُ کانَ إذا                                 وَ حَمْلُ الز ادِّ أقَْبحُ کُل ِّ شَیْءٍ 

  
رأفت به بندگان در سعه رحمت تو نقصی وارد نمی  عذاب و عقاب ما بر بزرگی و عظمت تو افزایشی نمی دهد، و رحمت و

چنین  نافرمانی عادت تو کرم است. گو که ما از شدّت جهل و بی حیائی، به ستیزه برخاستیم، و کند. شیوۀ تو احسان است و
 مخلوق نیست. خدای رؤوفی کردیم، لکن رحمت تو بسته به معصیت و اطاعت

 .«إن َکَ أنْتَ أرْحَمُ الر احِّمیْنَ » اخلاق ما، مگیر با فضل و رحمتت با ما رفتار فرما، و ما را بسیئات اعمال و رذائل خدایا!

إزارُهُ، فَمَنْ تَناوَلَ شَیْئاً مِّنْهُ أکَب َهُ الله فی  العِّز ُ رِّداءُ الله وَالکِّبْرُ» :أبُّو جَعْفرٍ  قالَ : الَق هِّٔ  أبی عَبْدِّاللّ ، عَنْ الکافِّی وَ فِّی
 [6]«.نارِّ جَهَن َمَ

 [3]«.مِّنْ کِّبْرٍ  لا یَدْخُلُ الجَن َةَ َمنْ فِّی قَلْبِّهِّ مِّثْقالُ ذَر َةٍ» :قالا هِّٔ  أبِّی عَبْدِّاللّ وَ  أبی جَعْفَرٍ  وَ عَنْ

 [4]«.ألکِّبْرُ مَطایَا الن ارِّ» :قالَ أبِّی جَعْفَرٍ  عَنْ  عِّقابِّ الأعْمالِّ، وَ عَنْ

 [9]«.أکْثَرُ أهْلِّ جَهَن َمَ المُتَکَب ِّرُونَ» :هِّٔ  و عنه، بِّإسْنادِّهِّ قالَ: قالَ رَسُّولُّ اللّ

 

، 2فی، ج )اُّصول کا«. إنَّ الْمُّتَکَبِّّرِّینَ یُّجْعَلُّونَ فِّی صُّوَرِّ الذَّرِّّ، َیتَوَطَّاُّهُّمُّ النّاسُّ حَتّی یَفْرَغَ اللّ هُّ مِّنَ الْحِّسابِّ»این حدیث شریف، چنین است: (( متن  .1
 (.11، باب الکبر، ح 235ص 

 لنق را ای خطبه ـ عنه هٔ  صحابی جلیل القدر أبوذرّ غفاری ـ رضی اللّ (( این جمله مَثَلی است سائر و مشهور، و امام صادق ـ علیه السلام ـ از .2
. علم بطال ای یابی، می پاداش و جزا کنی، عمل که گونه همان: یعنی «العِّلْمِّ مُّبْتَغِّی یا تُّدانُّ تُّدِّینُّ کَما... »: فرمود آن خلال در ابوذر که فرمودند،

 (.4، ح 112، ص 2؛ همان کتاب، ج 14ح  فیها، لزُّّهدا و الدُّّنیا ذمّ باب ،104 ص ،2 ج کافی، اُّصول)

تَنَفََّس  أنْ یَأَْذنَ لَهُّ أنْ َیتَنَفَّسَ فَإنَّ فی جَهَنَّمَ لَوادِّیاً لِّلْمُّتَکَبِّّرِّیَن یُّقالُّ لَهُّ: سَقَرٌ، شَکا إلی الله ـ عَزَّوَجَلَّ ـ شِّدَّۀَ حَرِّّهِّ، وَ سَألَهُّ»(( متن حدیث، این است:  .3
 (.10، باب الکبر، ح 234ـ235، ص 2)همان مصدر، ج «. هَنَّمَفَأحْرَقَ جَ

 (.53 /  (( خداوند همة گناهان را می آمُّرزد. )زَُّمر  .4
(( حمل کردن توشه، زشت ترین چیز است، آنگاه که در محضر کریم تشرّف خواهی یافت. )نفس الرحمن فی فضائل سلمان، حاجی نوری ره،  .5

 (.545آفاق(، ص  )تحقیق جواد قیومی، تهران، مطبعة

 خدا در دوزخ(( امام باقر ـ علیه السلام ـ فرمودند: عزّت رِّدای خدا، و بزرگ مَنِّشی اِّزار وی می باشد، پس هر کس به یکی از آنها دست درازی کند،  .6
 نیامده است.« نار»(.در نسخه کافی لفظ 3، باب الکبر، ح 234، ص 2سرنگونش سازد. )اُّصول کافی، ج 

، ص 2و امام صادق ـ علیهما السلام ـ فرمودند: کسی به اندازۀ ذرّه ای کبر در دلش باشد، داخل بهشت نخواهد شد. )همان مصدر، ج (( امام باقر  .3
 (.6، ح 234

 54، باب 333، ص 15؛ وسائل الشیعة، ج 3، ح 263(( امام باقر ـ علیه السلام ـ فرمود: کبر، مَرکب آتش است.)عقاب الأعمال، شیخ صدوق)ره(، ص  .4
 (.14از أبواب جهاد النفس، ح 

 (.16، همان باب، ح 333، ص 15؛ وسائل الشیعة، ج 9، ح 265(( پیامبر خدا فرمودند: بیشتر اهل جهنّم، متکبّران هستند. )عقاب الأعمال، ص  .9
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http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote5
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote6
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote7
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از جنود عقل و از لوازم فطرت مخموره « تواضع»فصل هفتم در بیان آنکه 

 وازم فطرت محجوبه استاز جنود جهل و از ل« تکب ر»است، و 

افرادِّ این نوع، احدی را برخلاف آن نتوان یافت،  یکی از فطرتهائی که تمام عائله بشری بر آن مخمورند به طوری که در تمام
و از روی  عظیم و بزرگ است. قلب انسانی اگر عظمت و بزرگی کسی را ادراک کرد، ناچار تواضع و فروتنی و تعظیم، پیش

سر کوچکی فرو آورد، و متواضع و فروتن شود. و به تبع  لّت و فطرت، )بدون اعمال رَویّه( از او تعظیم کند، و در پیشگاه اوجب
 برای آن بزرگ، برای توابع و بستگان او نیز متواضع شود به طور تبع و بستگی. این تواضع و فروتنی

حقیقت است، از این جهت اگر برای او احتجاب و  ه تمام معنی و تمامو چون فطرت متواضع پیش عظیم مطلق و بزرگ ب
است که عظیم عَلَی  طبیعت رخ ندهد، تعظیم و تواضع استقلالی او برای حق تعالی ـ جَلَّت عظمتُّهُّ ـ اختمار در طبیعت و احکام

 ت و جلال و جمال او است.ظلِّّ عظم الاطلاق است، و تمام بزرگیها و عظمتها و جلال و جمالها،
حق تعالی بالذات و برای مظاهر جمال و جلالِّ او  پس انسان، به حسب فطرت اصلیّه غیر محجوبه به احکام طبیعت، برای

 تواضع برای بندگان عین تواضع از حق است. بالعرض، متواضع است. و
شیطان کوتاه است. از این جهت، این تواضع برای خود  ف نفس وو از این تواضع که روی فطرت اصلیّه ظهورکند، دست تصرّ

  از طمع و چشم داشت برای استفاده، مُّنزَّه و مُّبرّی است. و خودخواهی نیست، و
تواضع کند، جز برای حق تعالی تواضع نکند، و وِّجهة  صاحب این فطرت غیر محجوبه، در عین حال که برای جمیع مخلوقات

حق است. و چون این  حق تعالی نیست. و این تکثیر، عین توحید و این توجّه به خلق، عین توجّه به جز به ذات مقدسقلبش 
 معرفت اللّه و محبت اللّه است. خُّلق از سرچشمه معرفت و محبّت است، خود عین

مبدء تملّق، خودخواهی و احتجاب از حق است. پس  صاحب این فطرت، از احدی از مخلوقات، تملّق و چاپلوسی نکند؛ زیرا که

تکبّر و تملّق، هر دو از  ق، از لوازم فطرت مخموره است. و از این جا معلوم شود کهخل و تواضع از حق  به وضوح پیوست که
و حکومت کرد، این محجوب شد و خودبینی و خودخواهی بر ا فطرت محجوبه است؛ زیرا انسان که به حجابهای نفسانیّه

دیگران را کوچک شمارد اگر چشم  شود که برای خود کمالات بسیاری ثابت کند، و از مبدا کمالات غافل شود، و خودبینی مبدا
گوید  شمارد اگر این طمع را به آنها داشته باشد، پس تکبّر کند بر زیردستان و تملّق طمع مادی پیش آنها نداشته باشد، و بزرگ

او، الی اللّه است و به واسطه آن برای حق و خلق  از اهل دنیا و آنان که مورد طمع او است. پس همان فطرت که مَرکب سیر
مردم تکبّر کند  برای آن رخ داد، مرکب سیر او، به سوی شیطان و طبیعت شود و به واسطه آن به تواضع کند، چون احتجاب

 گوید. و گاهی از آنها تملّق

 

 

 

 

 

 است« تسر ع»و ضد آن است که « تُودَه»مقصد نوزدهم در 
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 و در آن سه فصل است:

 فصل او ل ]در بیان آنکه توده و تسر ع از صفات ظاهره و باطنه است[

 «تسّرع» و. است درحرکت طمانینه معنی به و [1]است، چون هُّمَزَه به معنی تثبّت در امر است، و به معنی رزانت و تانّی« تُّوده»

 [2]است. اینها همه مقابل در

 ثقل در حرکت است. و رزانت و تانّی از صفات نفسانیّه است که آثار آن در ظاهر نیز طمانینه و
گفتار نیز حاصل آید؛  شود و از آن، رزانت در کردار و اگر رزانت و وقار در قلب حاصل شد، رزانت در رای و عقاید نیز حاصل

 نیز از قلب سرایت به ظاهرکند. چنانچه شتابزدگی و تسرّع
ـ چنانچه از تامّل در حدیث شریف معلوم شود ـ ،  و چنین نیست که جنود عقل و جهل اختصاص به صفات باطنه داشته باشد

و جمیع شرور از  عقل است، چه خیرات باطنه یا ظاهره؛ اوّلیت و آخریّت، جمیع خیرات از جنود بلکه به طور ظاهر و باطن و
باطن ـ چنانچه در حکمت متعالیه مقرر شده ـ نسبت مباین به  جنود جهل است، چه شرور ظاهره یا باطنه. و نسبت ظاهر به

تعبیر به ظاهریّت و باطنّیت  ؛ بلکه خودِّ [3]نسبت کمال و نقص و وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است مباین نیست، بلکه
 شاید از همه تعبیرات بهتر باشد.

ظاهریّه، ظهور ملکات و اخلاق نفسانیّه است. و از  ه اعمالاخلاق نفسانیّه، ظهور حقایق و سرایر باطنیّه روحیّه است؛ چنانچ
جهت در شریعت مطهَّره  مقامات نفسانیّه، تمام احکام باطن به ظاهر و ظاهر به باطن سرایت کند. از این شدّت اتصال و وحدت

ستن و راه رفتن و گفتگو کردن دستوراتی حتی در کیفیّت نشستن و برخا به حفظ ظاهر و صورت، خیلی اهمیّت داده شده است،
روح به واسطه آنها تغییرات کلّی حاصل  شده؛ زیرا از تمام اعمال ظاهریّه، در نفس و روح ودیعه هائی گذاشته می شود که داده

شتابزده  بزده نیز ظاهر راکند، در روح او نیز تولید شتابزدگی شود؛ چنانچه روح شتا می کند. اگر انسان در راه رفتن شتابزدگی
اعمال کند ـ گرچه با تکلّف و به خودبندی ـ کم  کند. و همین طور انسان اگر در اعمال ظاهریّه، وقار و سکینه و طمانینه را

 لاتست.کما شریفه طمانینه و تثبّت حاصل شود. و این ملکه شریفه، مبدا بسیاری از خیرات و کم در باطن روح، این ملکه

  
 

 

 .153، ص 3؛ مجمع البحرین، ج 191، ص 15(( لسان العرب، ج  .1

 .345، ص 4؛ مجمع البحرین، ج 241، ص 6(( لسان العرب، ج  .2
 .2از مرحله  4، فصل 344، 342؛ و همان جلد، ص 1از منهج  3، فصل 64، ص 1(( الاسفار الاربعة، ج  .3

 فصل دو م ]در بیان مقصود از توده و تسر ع[

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote2
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote3
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ـ تانّی باشد، و آن عبارت از اعتدال قوّه « تسرّع» در حدیث شریف ـ به مناسبت مقابله با« تُّودَه»ظاهر این است که مراد از 
شجاعت شمرده  تسرّع است؛ چنانچه بعضی محقّقین بزرگ گفته اند، و سکونت نفس را از فروع غضبیّه است که حد افراط آن

 [1]اند.

شجاعت است، و آن عبارت از آن است که نفس  و شاید مراد از آن، تثبّت بود که آن نیز از اعتدال قوۀ غضب است، و از فروع
سهل انگاری نکند،  گوناگون عالم، خوددار باشد و بزودی از میدان در نرود، و سبک باری و و پیش آمدهایدر تحمّل شداید 

 پیش آمدهای اخلاقی و روحی یا پیش آمدهای طبیعی و جسمانی. و خفّت و تندی به خرج ندهد، و این اعم است از
در مقابل ناگوارها پا برجا بایستد، و از طمانینه و ثبات  وصله بیرون نرود، ونفسی که دارای ثبات باشد، از ناملایمات روحی از ح

 .باشد نفس مقام این به اشارت [2]«فَاستَقِّم َکمَا ُامِّرتَ وَ مَن تَابَ مَعَکَ» شریفة او کاسته نگردد. و شاید آیه

حال از مشکل ترین کارها است. و از این جهت در  و البته تحصیل چنین روحی در جامعه، از مهمترین امور است، و در عین

این آیه با  . و[3]«مرا پیر کرد برای این آیه هود سورۀ»د: صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ فرمو روایت است که رسول اکرم ـ

؛ «وَ َمن تَابَ َمعَکَ» برای ذیل آن باشد که می فرماید: شاید هود سورۀ به اختصاص هست، نیز [4]آن که در سوره شوری

سخت، آیة این سوره را  حصیل استقامت در امت، امری است مشکل ورا ندارد. و از این جهت که ت در سورۀ شوری این ذیل
 ذکر فرمود.

جنگی شود که انسان به واسطه ناملایمات و شداید،  های معرکه در پافشاری اسباب امور، در بودن برجا پا و ثبات بالجمله،

نیز لغزش نکند و  و رخ ندهد؛ چنانچه در ناملایماتِّ روحیّهدر ذَبّ از نوامیس الهیه لغزش برای ا از جنگ روگردان نگردد، و
 طمانینه و ثبات نفس را از دست ندهد.

هیچ چیز قرار نگیرد، و بزودی سبک مغزی  یکی از ملکات ناهنجار است که انسان به واسطه آن در« تسرّع» و به عکس،

پایداری کند.  ، نه در پیش آمدهای روحی خوددار باشد، و نه در شداید جسمیدست بدهد و تهی باری کند و اِّنگاره کارها را از
فاضله رخ دهد. و انسان اگر دارای چنین روحی باشد، چه بسا  و از این خُّلق ناهنجار، مفاسد بسیار فردی و اجتماعی در مدینه

و چه بسا که نفس و شیطان  روحانیّه چشم پوشی کند، پیش آمدهای کوچکی خود را ببازد و از وظایف الهیّه و که به واسطه
ایمان او دستخوش آنان گردد، و شعار دینی و مذهبی و شرفی خود را یکسره  بر او غلبه کنند و او را از راه حق منصرف کنند، و

 دست بدهد. از
 داری کند، و بر لشکرهای جهل و شیطنت غلبه دهد.نگه طمانینه نفس و ثبات قدم است که انسان را در مقابل حزب شیطان

در پیشگاه آنها تسلیم نشود، بلکه تمام قوای  طمانینه نفس و ثبات است که انسان را بر قوّه غضب و شهوت چیره کند، و
 روح درآورد. باطنی و ظاهری را در تحت اطاعت

روحی و جسمی، چون سّدی آهنین پا برجا نگاه  وار عالم و فشارهایثبات و پایداری است که انسان را در پیش آمدهای ناگ
بسهلی و آسانی  در انسان رخ دهد. حفظ قوّه ایمان و دین با طمانینه نفس و سکونت روح، دارد، و نگذارد لغزش و سستی

 محفوظ کند. میسّر است، و تا دَم آخرین، انسان را در مقابل بادهای تند عالم
انسان رخنه کند، و انسان را نگذارد دستخوش حوادث  طمانینه نفس و ثبات قدم، نگذارد اخلاق و اطوار اجانب و منافقین در

بی دینی تمام مردم را ببرد، او  طمانینه نفس، خود یک ملّت واحده است که اگر سیلهای اخلاق زشت و شود. انسان با ثبات و
 از تنهائی وحشت نکند. ابل همه چیز ایستادگی کند وچون کوه آهنین در مق

دهد و در هیچ مرحله از زندگانی مادّی و روحانی  انسان با ثبات و طمانینه می تواند تمام وظایف فردی و اجتماعی را انجام
 دست ندهد. برای او لغزشی و خطائی

زشتخو قیام می کردند، و به خود خیال لغزشی راه نمی  لیونها جمعیت جاهلبزرگان دین با این قوۀ بزرگ روحانی در مقابل می
نهضت می کنند، و از  انبیاء عظام است که یک تنه در مقابل پندارهای جاهلانه یک جهان، قیام و دادند. این روح بزرگ در

دهند، و بر همة پندارهای بیخردانه چیره شوند، و وحشتی به خود راه ن تنهائی خود و زیادی جمعیّتهای مخالف هیچ خوف و

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote2
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote3
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ثبات با طمانینه است که جمعیّتهای کم را  عادات و اطوار جهانیان را پایمال کنند و آنها را به رنگ خود درآورند. این روح تمام
 مسلّط و چیره می کند.و بر ممالک بزرگ عالم با عِّدّه و عُّدّه معدود  در مقابل گروه های انبوه حفظ می کند،

بیست نفر اینان بر دویست نفر دیگران »و فرموده:  داده شایان اهمیّت ثبات، و طمانینه قوّه این به شریف قرآن خدای تعالی در

 [6]همین طور هم شد. و [5]«غالب و چیره می شوند

  
 

 

 .443، ص 1شیرازی)ره(، ج  (( شرح اصول الکافی، صدر المتالّهین .1
 (.112(( همراه با آنان که با تو روی به خدا آورده اند، آنچنان که مامور شده ای، استقامت کن. )هود /  .2
ع البیان، ؛ مجم320ـ321، ص 3)الدُّرُّّ المنثور، سیوطی، ج «. شَیَّبَتنِّی سُّورَۀُّ هُّودٍ لِّمَکانِّ فَاستَقِّم کَمَا اُّمِّرتَ»(( متن حدیث نبوی، چنین است:  .3

 (.304، ص 5طبرسی)ره(، ج 

 آنچنان که مامور شده ای، استقامت کن.« وَ استَقِّم کَما اُّمِّرتَ»آمده است:  15(( در سوره شوری، آیه  .4
 (.65)انفال / «. ان یَکُّن مِّنکُّم عِّشرُّونَ صَابِّرُّونَ یَغلِّبُّوا مِّائَتَینِّ(( » .5

 ؛421 ص ،2 ج طبری، والملوک، الرُّّسل تاریخ ؛ 331، ص 2نید به: السیرۀ النَّبویَّة، ابن هشام، ج (( اشاره است به واقعة جنگ بدر. در این باره نگاه ک .6
 .453 ص ،4 ج ،(ره)طبرسی البیان، مجمع

فصل سو م در بیان آنکه تان ی و تثب ُت از فطریات مخموره و از جنود عقل 

بلیس ااست، و تسر ع و شتابزدگی و بی ثباتی و بی قراری از جنود جهل و 

 و از فطریات محجوبه است

به آن مخمّر فرموده، عاشق کمال مطلق و متنفِّّر  را او ٔ  ما پیش از این ذکر کردیم که انسان به حسب فطرت اوّلیه که حق تعالی

جهت،  از این [1]کند و محبّت غیر کمال مطلق در او پیدا شود، از احتجاب فطرت است. نقص از نقص است، و اگر توجه به

 برخلاف رجی،خا بزرگ شیطان و داخلی واهمه از شیطان  و تبیعیّت توجه به خود و خودخواهی و پیروی از شهوات و مقاصد حیوانی

نرسیدن به مآرب نفسانیّه  خوف او است. و شک نیست که تمام عجله ها و شتابزدگیها و بی ثباتیها و بی قراریها، از اولیة فطرت

 حیوانی است. و لذّات و شهوات حیوانیّه یا فقدان مقاصد

طمأنینه و ثبات و تأنی و قرار است. دلی که نورانی  دارایقلبی که در آن نور توحید و معرفت کمال مطلق تابیده شده باشد، 
سکون خود و همه  شده باشد، مجاری امور را به قدرت او می داند، و خود و جدِّّیت و حرکت و ـ ٔ  به معرفت حق ـ جلَّ و عَلا

نین قلبی اضطراب و شتابزدگی و بی قراری خود آنها نمی داند. چ موجودات را از او می داند، و زمام امر موجودات را به دست
 ندارد.

و لذّات حیوانی اَندر است، از فوت لذّات حیوانی  و به عکس، دلی که از معرفت محتجب و در حجابهای خودبینی و شهوات
 طمأنینه قلب را از دست داده و در کارها با عجله و شتابزدگی اقدام می کند. خوفناک است. چنین شخصی

 دعا بر سه گونه است: اهل معرفت گویند:

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote5
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote6
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
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مقاصد نفسانّیه هستند، در دعا نیز شتابزده هستند که  ، دعای از روی استعجال، و آن دعای عامّه است. اینان چون اسیریکی

 حیوانی از آنها فوت شود. مبادا مقاصد دنیاوی یا

پابند مقاصد خویشند، و احتمال می دهند دعا در  رباب حکمت است. اینان نیز، دعای از روی احتمال، و این دعای ادیگر

 .کنند دعا جهت این از باشد؛ دعا به مقیّد ٔ  داشته باشد و قضای حق تعالی جریان امور قضائی دخالت

ون آمدند، وبرای آمال نفسانیّه ولذّات اسارت نفس بیر ، دعای از روی امتثال است، و این دعای اصحاب معارف است. آنان ازسو م

 نگشایند. خویشتن لَب به دعا

  
 [2]دعا از باشد بسته زبانشان که                              من گروهی می شناسم ز اولیا 

  
 [3]با محبوب مطلق است، قیام به آن کنند. اینان دعا را برای امتثال امر خدا می کنند. چون دعا خلوت با حق و مخاطبه

 

 

شهوات و زندان طبیعت نباشد، هرگز مخاطبه با  حقّا که انسان اگر به نور معرفت قلبش منوّر باشد و مانند ما اسیر سلسله های
 وسیله چیز دیگر قرار نمی دهد. را او ذکر و توجه و ٔ  حق تعالی

با او را وسیله خودپرستی و خودخواهی نمی  خلوت و مذاکره و او و است، ٔ  انقطاع به حق تعالیاولیاء خدا نظرشان به دعا 
 است که بابِّ مراوده با دوست را مفتوح کنند. کنند؛ بلکه هر چه بخواهند برای آن

 [4]در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد
فدای لذّات نفسانیّه می کنیم. و این از بزرگترین  ما اسیران نفس و شهوت، خدا را برای خُّرما می خواهیم، و دوست مطلق را

سرِّ  و بمیریم، خجلت از باید بود، حاصل آن در محبّت از [ای ]لوهمعرفت داشت و ج خطاها است که اگر دل ما حظّی از
 دوست است، می خواهند. شرمساری را تا قیامت به زیر افکنیم. آنان اگر چیزی بخواهند، چون کرامت

فَهَبْنِّی » در دعای کمیل می گوید: می گوید! ـ چه علیه هٔ  اللّ سلام ـ علیّ بن أبی طالب ببین محبّ حقیقی و مجذوب مطلق،
 صَبَرْتُ عَلی عَذابِّکَ فَکَیْفَ أصْبِّرُ عَلی فِّراقِّکَ. وَهَبْنِّی یا إلهی، صَبَرْتُ یا إلهِّی وَ سَی ِّدی وَ مَْولایَ وَ َرب ِّی،

 [5].«کَرامَتِّکَ عَلی حَر ِّ نارِّکَ فَکَیْفَ أصِّبْرُ عَنِّ الن َظَرِّ إلی 
 

 
 می جوید. این دوست حقیقی از فراق، خوفناک است و روزگار وصال را می خواهد و

  

 [6]ها شکایت می کند جدائی از                               بشنو از نی چون حکایت می کند 

  
 تا آن که می گوید:

  
 [3]وید روزگارِّ وصل خویشج باز                             هر کسی او بازماند از اصل خویش 

  
علیّ بن  جهت است که دار کرامت حق است.از آن  افتتاح این کتاب بزرگ از لسان فطرت است، و نیز نظرش به نعمتهای خدا

بیچاره ها هر چه می  خدا، بهشت را برای بهشت نمی خواهد؛ چون دار کرامت است می خواهد. ما عشّاق حلقة سر أبی طالب،
وست می می خواهیم. عشّاق جمال ازل، هر چه می خواهند برای د خواهیم برای خود می خواهیم؛ خدا را هم برای خود

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote2
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote3
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote4
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote5
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote6
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote7
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حیوانی. ما حیوانات، چراگاه بهشت و  بهشت را هم چون دار کرامت است می خواهند، نه چون جای خورد و خوراک خواهند؛
بیش از آن مقامی نداریم. آنان بهشت و هر چه هست برای دوست می خواهند،  مراتع آن را می خواهیم و در بهشت هم

 وست و معرفت و انقطاع به کوی او قرار می دهند.همه چیز را وسیله برای د و

 به شهوات و انغمار در لذّات بیرون آور. بارالها! ما را از این غفلت و خودخواهی نجات ده، و دل ما را از این اسارت
حبوبِّ مطلق منصرف نموده، تو داشته و دل ما را از م پروردگارا! حجاب خودخواهی و خودبینی، ما را از وصول به بارگاه تو باز

 دست قدرت خود بردار. خود این حجاب را به

  

 [4]فارفع بُلطفکَ إنی ی من البَْینِّ                                   بینی و بینکَ إنی ی یُنازعُنی

  

 
 

 .36ـ33(( رجوع کنید به ص  .1

 ، دفتر سوم.163(( مثنوی معنوی، جلال الدّین مولوی، ص  .2
 ، فصّ شیثی.99(( شرح فصوص الحِّکَم، شیخ داوود قیصری، ص  .3

 دلِّ  در         شاط اصفهانی ره ـ این است: طاعت از دست نیاید، گنهی باید کرد (( تمامِّ بیت ـ که مطلع غزلی است مشهور از میرزا عبدالوّهاب ن .4
 .96له، رهی باید کرد )دیوان نشاط اصفهانی)ره(، ص حی هر به دوست

 صبر تو آتش گرمایِّ بر که گیرم من، خدای ای. نمایم صبر چگونه تو فراقِّ بر پس کنم، صبر تو عذابِّ بر که گیرم من، سرور و ٔ  (( ای خدا و مولی .5
 ((.عنه هٔ  ، دعای کمیل )رضی اللّ 304طاووس)ره(، ص  بن سیّد الأعمال، إقبال!! )نمایم؟ صبر تو کرامتِّ به نمودن نظر بر چگونه ولی کنم،

 ، دفتر اوّل، بیت اوّل.1(( مثنوی معنوی، ص  .6
 ، دفتر اوّل، بیت سوّم.1(( همان مصدر، ص  .3
 (.90 ص ج،ٔ  ی کند. پس به لطفِّ خودت، إنیَّت مرا از میان بردار. )دیوان حلاّ(( میانِّ من و تو، إنیَّتِّ من مُّنازعه م .4

 

 

 

 

 

 

 

 است« هَذَر»است، و ضد آن که « َصمت»مقصد بیست و یکم در 

 و در آن چهار فصل است:

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote8
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 فصل او ل ]در بیان فوائد صمت است[

نیست؛ زیرا که سکوت مطلق از جنود عقل نیست  ، لکن در این جا مقصود سکوت مطلق[1]عبارت از سکوت است« صَمت»
دینیّه و بسط  ر معارف و حقایقکلام در موقع خود افضل از سکوت است؛ زیرا که به کلام، نش و افضل از کلام نیست، بلکه

است. از این جهت، در مقابل « متکلّم»از اوصاف جمیله او  معالم و آداب شریعت شود، و خدای تعالی متّصف به تکلّم است، و
ی زهای بی معنبه چی تکلّم را قرار نداده، بلکه هَذَر ـ به فتحتین ـ را، که عبارت از هذیان است و تکلّم صمت در این روایت

 [2]لاطائل است، قرار داده.
است. و البته این سکوت و حفظِّ  سکوت از هذیان و هذر پس، آنچه از جنود عقل است، و در شرع و عقل مورد تحسین است،

در تحت اختیار درآوردن  فضایل و کمالات انسانی است؛ بلکه اختیار زبان را داشتن و این مار سرکش را زبان از لغو و باطل، از
آفات و به آن موفق شود، و اگر کسی دارای چنین قدرتی شد، از  از بزرگترین هنرمندی ها است که کمتر کسی می تواند

قریب بیست آفت ذکر  محفوظ ماند؛ زیرا که زبان دارای آفات و خطرات بسیاری است؛ بعضی برای آن خطرات بسیاری

 .باشد بیشتر هم آن از شاید و [3]کردند

بسیاری است ـ که بدون آن باب معارف مسدود می شد،  کلام با آن که از کمالات وجود است، و تکلُّّم منشا کمالات بالجمله،

الانَسانَ * عَل َمَُه  الر َحمنُ * ... خَلَقَ» کریم مدح شایان از آن فرموده در سورۀ رحمن که فرماید: و خدای تعالی در قرآن
وع انسانی ـ با این وصف، چون اطمینان در مقام امتنان بر ن ؛ تعلیم بیان را در این آیه، مقدّم بر تمام نعمتها داشته[4]«البََیانَ

سکوت و صمت بر آن ترجیح  نمی شود پیدا کرد، و در تحت اختیار آوردن زبان از مشکلترین امور است، از سلامت آفات آن
 دارد.

اهمیّت می دادند برای همین نکته. با آن که در  ؛ چنانچه خلوت را نیز[5]و اهل ریاضت سکوت را بر خود حتم می داشتند
مان از معارف و اعتزال، حر دانشمندان و اهل حال و ریاضت، فوائد بیشمار و عوائد بسیار است، و در معاشرات با اهل معرفت و

طاعات و قربات است ـ نوعاً با معاشرات و آمیزش دست دهد؛ لکن چون  علوم بسیار است، و خدمت به خلق ـ که از افضل
ریاضت اعتزال را ترجیح دهند بر  معاشرت بسیار است و انسان نمی تواند نوعاً خود را از آن حفظ کند، مشایخ اهل آفات

 [6]عشرت.

باید معاشرت با دانشمندان و فضلا کند، ولی با  دارد، استفاده و تعلّم به اشتغال که امر اوائل در [3]و حق آن است که انسان
نیز از خدمت مشایخ  احوال و اخلاق معاشرین. و در بدایات سیر و سلوک و اواسط و اوائل نهایات شرایط عشرت و مطالعه در

 است. اهل حال باید استفادت کند، پس ناچارِّ به عشرت و بزرگان
خلوت با »ذکر حق پیدا کند. اگر در این اوقات،  و چون به نهایات رسید، باید مدتی به حال خود پردازد، و اشتغال به حق و

طمانینه و استقرار و  شود. و چون حالباید اعتزال کند تا کمال لایق از ملکوت اعلا بر او افاضه  جمع نشود،« عشرت»با « حق
ابلیسیّه مطمئن شد، برای ارشاد خلق و تعلیم و تربیت بندگان خدا و خدمت  استقامت در خود دید، و از حالات نفسانّیه و وساوس

 ن خدا باز ننشیند.خدمت به بندگا نوع، به آمیزش و خلطه پردازد، و خود را مهیا و آماده کند که تا می تواند از به
که در اوائل امر که خود متعلّم است، باید به بحث  و همین طور این دستور کلّی است برای صمت و سکوت و تکلّم و ارشاد،

 تدبّر اشتغال و فقط از کلمات و اقوال لغو و باطل خودداری کند. و چون کامل شد، به تفکّر و و درس و تعلّم اشتغال پیدا کند،
بربندد تا افاضات ملکوتی بر قلب او سرشار شود. و چون وجود  پیدا کند، و زبان از کلام به غیر ذکر خدا و آنچه مربوط به اوست

 از [ای]مردمان برخیزد، و لحظه از گفتار و اقوال خود مطمئن شد، به سخن آید و به تربیت و تعلیم و دستگیری او حقّانی شد، و
شود، و در شمار بندگان مربّی او را قرار دهد و خلعت معلِّّمی و مرشدی را  راضی او از تعالی خدای تا ننشیند آنان متخد
 خداوند تعالی جبران کند. قامت او راست کند و اگر نقصی در این میان داشته باشد، به واسطه این خدمت، به
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 .660، ص 1 (( اقرب الموارد، شرتوتی، ج .1
 .65، ص 15(( لسان العرب، ج  .2

 .103 ص ، 3، کتاب آفات اللِّّسان؛ احیاءُّ علوم الدّین، ج 190، ص 5(( المحجَّة البیضاء، فیض کاشانی)ره(، ج  .3

 (.1ـ4/  الرَّحمن) (( خدای رحمان، ... انسان را بیافرید، به او بیان و گفتن را آموخت.  .4
 .111، ص 3ین، ج (( نگاه کنید به: احیاءُّ علوم الدّ .5

اُّصول الکافی،  شرح ؛24 باب ،153 ص ،(ره)گیلانی ، باب فی فوائد العزلة؛ شرح مصباح الشریعة، مولی عبد الرزّاق 226، ص 2(( احیاءُّ علوم الدّین، ج  .6
 .364، ص 1صدر المتالّهین شیرازی)ره(، ج 

 آمده است.« برای انسان»(( در اصل:  .3

و هذیان و اشتغال به کلام باطل و لغو، و  فصل دو م در بیان زیانهای هذر

 سخنان بیهودة بی فائده

نفس، به قدری است که هر یک از ظاهر و باطن،  مکرّر ذکر شد که رابطة بین روح و باطن ملکوتی با ظاهر و قوای مُّلکی
 .و نقص و صحّت و فساد هر یک سریان به دیگری نماید متاثر از آثار دیگر شود، و کمال

نمایش دهد مانند کوزه که آب صاف گوارای خود  چنانچه روح سالم کامل، سلامت و کمال خود را از روزنه های قوای مُّلکی

روح علیل  . و همین طور[1]«قُل کُل ٌ یَعمَلُ عَلی َشاکِّلَتِّهِّ» ظاهر و باطن است بیرون دهد را از منافذ خود که روابط بین

تحت تصرف شیطان، سعادت و کمال فطری را از دست  ناقص ـ که تیره بختی و پریشان روزگاری بر چهره او چیره شده و در
« صبغة الشیطان»رنگ خود را که  تجابات محتجب شده ـ از منافذ قوای خود، که روابط ملکوت و مُّلک استاح داده و به انواع

قوای ملکیه را به شکل و شاکلة خود درآورد، چون کوزه که آب تلخ و شور  است بیرون دهد، و ظاهر« صبغة الله »و در مقابل 
 که روابطند ـ ظاهر کند. ناگوار را از باطن خود به توسط منافذ ـ و

خودداری روحش شدید باشد، و نگذارد کسی بر اسرار روحش  و نادر اتفاق افتد که نفس قوّه ماسکة روحانَیش قوی باشد، و بنیة
ه نفس شود، یا در دنیا در اوقاتی ک خودداری و حفظ، چون قَسری و بر خلاف طبیعت است، ناچار روزی منقطع مطلع شود. این

و آن بیشتر اتفاق افتد ـ ، و یا به غلبة شهوت ـ و این کمتر ماسکه را خراب  از حال طبیعی بیرون رود؛ یا به شدّت غضب ـ
 کند ـ .

ندهد، در آخرت ـ که روزِّ بروز حقایق و کشف سرایر  و اگر در دنیا به واسطة اتّفاق یا شدّت قوّت ماسکه، اخلاق روحی را بروز
است علن شود، نه  ماسکه که قَسری بود، غلبه کند، و ناچار آنچه در باطن است ظاهر، و آنچه در سرّ ـ قدرت نفس بر است

یَومَ یُکشَفُ َعن » معلولیّت و بودن ارادۀ روح احدیُّّ التعلّق به طریق رَشح و سرایت که در دنیا بود، بلکه علّیت و
 [3].«تُبلَی الس َرَائِّرُ یَومَ» ؛[2]«سَاقٍ
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روحیات ظاهر شود و تمام سرایر علنی گردد. هم خوبیها  دیگر در آنجا خودداری و امساک از اظهار، ممکن نیست. آن جا تمام
صورت گیرد، و تناسخ ملکوتی  نهم بدیها پیدا و آشکار گردد و صور و اشکال ملکوتی برای انواع ملکوتیّی ظاهر و هویدا شود، و

 می کرد، در آن جا واقعش ظاهر شود. که در دنیا واقع شده بود و طبیعت از آن تعصی
 بود. تا اینجا که مذکور شد راجع به احکام سرایت باطن و سّر، به ظاهر و علن

در روح آثار بسیار روشن به ودیعه نهد. و به واسطة  ره،و نیز به واسطه همین رابطة بین روح و قوای ظاهره، اعمال و اطوار ظاه
زمینة نسخ ملکوتی  زیبا، ملکات حسنه و فاضله و ملکات سیّئه و خبیثه پیدا شود، و تشکیل باطن و اعمال خوب و بد و زشت و

است در روح و ملکوت که با تکرار برای حصول ملکات فاضله  حاصل شود )و نکته و سرّ تکرار اذکار و اعمال صالحه، یکی
 فکر حاصل شود(. عمل و ذکر و

نوعاً مطابق لذّت و شهوت است و ازروی حضور قلب  و چون اعمال قبیحه و سیّئه شدید التاثیر در نفس است ـ به واسطه آن که

خواسته اند. لکن در  ، و ترک جمیع افراد طبیعت رادر شرایع الهیّه از آنها شدیداً جلوگیری شده ـ ، و توجّه نفس بجا می آید
یا چند فرد قانع نشده و تکرار آن را خواسته اند؛ چون تاثیر آنها  اعمال حسنه و حسناتِّ اذکار و اعمال، نوعاً به اتیان یک فرد

بی رغبتی و ادبار نفس بجا آید، و  بطی ء و کم است. و چون مخالف شهوات و لذّات نفسانی است، نوعاً از روی در روح خیلی
شود.  آثار آنها بسیار کم شود در روح و باطن، و ملکوت نفس از آنها خیلی کم متاثر حضور قلب و اقبال روح در آنها نیست. پس

 [4].دادیم شرح «الصلاۀ آداب» آنها را در کتاب و برای اثر بخشیدن آنها در روح، آداب و شرایطی مقرّر شده که ما بعضی از
 و آثار آنها بود. تا اینجا که شرح داده شد، از وجهة عمومی افعال حسنه و سیّئه و بد و خوب

دانست که آنها بسیار مضرّ به حال روح است، و نفس را  ا در خصوص سخنان لغو بیهوده و کلمات زشت ناشایسته نیز بایدو امّ
قساوت و غفلت و ادبار آورد، و ذکر  سلامت و وقار و طمانینه و سکونت ساقط می کند، و جِّلافت و کدورت و از صفا و صلاح و

لغزش  ذکر الله را از ذائقه روح ببرد، و ایمان را ضعیف و ناچیز کند، و دل را بمیراند، و حلاوت عبادت و خدا را از نظر بیندازد، و
و دشمنی بین مردم ایجاد کند، و مردم را به انسان  و خطا از آن زیاد شود، و پشیمانی بسیار بارآورد، و کدورت بین دوستان

بی وزن کند. و اینها  بیندازد، و اطمینان و وثوق از او ساقط شود، و او را در نظر مردم بی مقدار و بدبین کند، و او را از نظر آنان
 گوناگون لسانی. در صورتی است که بر کلام او مترتّب نشود معصیتهای

زان صحیح در نیاورد، از معاصی و در تحت می و خیلی کم اتفاق افتد که انسان که به لغو و باطل اشتغال پیدا کرد و زبان را
 شده است. و بیهوده تا آخر به سر برد. از این جهت، دربارۀ سکوت و صمت سفارش بسیار گناهان محفوظ ماند و به همان لغو

  
 
 

 (.44/  اسراء) (( هر کس به آن طریقی که شکل گرفته، عمل می کند.  .1

 (.42د. )قلم / (( روزی که امور پنهان، آشکار می شو .2

 (.9/  طارق) (( روزی که نهان ها هویدا می شوند.  .3
 .4، فصل 16(( آداب الصَّلاۀ، ص  .4

 از طریق نقل« هَذَر»و عیوب « صمت»فصل سو م در ذکر فضایل 
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 به ذکر چند حدیث قناعت می کنیم: اخبار شریفه در این باب بقدری زیاد است که در این مختصر نگنجد، و ما

 

 

آله ـ در جمله پیغمبر خدا ـ صلَّی الله علیه و  رساند که ابی ذر به سند ـ الله رحمه ـ [1]طوسی شیخ مجالس از وسائل، در
واگذار کلام  اباذر! گفتار خوب بهتر است از سکوت، و سکوت بهتر است از گفتار شّر. ای ابوذر! ای»وصیتهای به او فرمود: 

ر کفایت می کند در دروغ گوئی مرد، این که ه اباذر! ای زیادی را؛ و بس است تو را از سخن، آنچه تو را به حاجتت برساند.
نزد زبان هر گوینده  خداوند اباذر! ای. ندارد طولانی زندان استحقاق زبان، از [بیشتر] همانا هیچ چیز اباذر! چه شنید نقل کند. ای

 [2]«.می گوید ایست، پس از خدا باید بترسد انسان، و باید بداند چه
 

 
سکوت از کلمات حکمت آمیز؛ چنانچه خیر نیست در  خیر نیست در»منقول است که:  نهج البلاغه در امیرالمومنین و از حضرت

 [3]«.جهالت سخنان از روی
خطائش زیاد شد، حیائش کم می شود. و کسی که  کسی که کلامش زیاد شد، خطائش زیاد شود. و کسی که»و فرموده: 

آتش می  می شود. و کسی که وَرَعش کم شد، قلبش می میرد. و کسی که قلبش مرد، داخل حیائش کم شد، وَرَعش کم
 [4]«.شود

 [5]«.را می درد زبان، سَبُّع درنده است اگر بازداری او»ه: و هم از آن حضرت منقول است ک
 [6]«.وقتی که عقل کامل شود کلام کم شود»و فرمود: 

خداوند ـ عزَّ و جلَّ ـ چیزی را نیکوتر از کلام، و نه  خلق نکرده»است که:  محمَّد بن حَنفیّه و در وصایای آن جناب به فرزندش
بند تو است تا  واسطه کلام سفید شود روها، و به واسطه کلام سیاه شود روها. بدان که کلام در ی را زشت تر از کلام. بهچیز

و مستور کن زبان خود را، چنانچه حفظ می کنی طلا و  سخن نگفتی؛ و چون تکلّم کردی، تو در بند او می روی. پس حفظ
نعمت کند! و کسی که  سلب که [ای ]عَقُّور است؛ اگر او را رها کنی، زخم می زند. چه بسا کلمهسگ  پول خود را. همانا زبان،

فضیحتی. پس، از آن خلاصی ندارد در روزگار مگر با غضب خدا و  لجام خود را رها کند می کشاند او را به سوی هر کراهت و
 [3]«.مردم ملامت

 [4]«.کند خدا عورت او را کسی که حفظ کند زبان خود را، ستر»و نیز از آن حضرت منقول است که: 
نگوئید به غیر ذکر خدا؛ زیرا که کلام به غیر ذکر  زیاد سخن»و از رسول خدا ـ صلَّی الله علیه و آله ـ منقول است که فرمود: 

 [9]«.خدا قلب با قساوت استدورترین مردم از  خدا قساوت قلب می آورد. همانا

سوال شد از کلام و سکوت که کدامیک افضل است؟  آن بزرگوار»که:  سجّاد حضرت از است منقول [10]احتجاج طبرسی و از
شد: چگونه چنین است؟  آنها آفاتی است؛ وقتی سالم باشند از آفات، کلام افضل است از سکوت. گفته فرمود: از برای هر یک از

را به سکوت، بلکه بعث کرد آنها را به کلام؛ و استحقاق بهشت حاصل  گفت: همانا خدای ـ عزَّ و جلَّ ـ نفرستاد انبیا و اوصیاء
نشود به سکوت، و اجتناب از سخط خدا  سکوت، و ولایت الله مستوجب نشود به سکوت، و از آتش محفوظی حاصل نشود به

 [11]«.کلام حاصل شود اصل نشود به سکوت؛ تمام اینها باح

  
 

عروف به شیخ الطائفه از اکابر علمای اثنی عشریّه و از ثقات و اعیان شیعه (( شیخ طوسی ـ محمد بن حسن بن علی، طوسی مکنی به ابو جعفر م .1
می باشد. او از تلامذۀ مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی علم الهدی بوده است. حضرت ایشان اولین کسی است که نجف اشرف را مرکز علمی دینی 

ول العقائد، انیس الوحید، التبیان الجامع لعلوم القرآن، تلخیص الشافی الخلاف، کرد. دارای تالیفات قیمه می باشد که بعضی از آنها عبارتند از: اص
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 اتهذیب الاحکام، الاستبصار، العده، مصباح المتهجد و ... در فضیلت شیخ طوسی همین بس که دو کتاب از کتب اربعه شیعه )یعنی کافی ـ من ل
. . از سید بحر العلوم نقل است که اول مصنفات شیخ کتاب نهایه و آخر آنها مبسوط استیحضره الفقیه، تهذیب، استبصار( از تالیفات ایشان می باشد

ایشان بیش از سیصد شاگرد مجتهد شیعه داشته که گفته شده شاگردان عامی مذهب او هم بیشتر از شیعه بوده است. شیخ مورد توقیر وتعظیم 
دند. وفات شیخ طوسی دوم محرم سال چهارصد و شصت هجری بوده و در حکام عباسی بوده و حتی برای او کرسی جهت تدریس اختصاص دا

 (.325ـ324 ص ،3 ج الادب، ریحانة) نجف اشرف در منزل خود به خاک سپرده شد. 
، وَ رِّّ. یا اباذَرّ: اُّترُّک فُّضُّولَ الکَلامِّیا اباذَرّ: ... وَ املاءُّ الخَیرِّ خَیرٌ مِّن السُّّکُّوتِّ، وَ السُّّکُّوتُّ خَیرٌ مِّن املاءِّ الشَّ»(( متن این حدیث شریف، چنین است:  .2

یا  : انَّهُّ ما مِّن شَیءٍ احَقُّّ بِّطُّولِّ السِّّجنِّ مِّنَ اللِّّسانِّ.حَسبُّکَ مِّنَ الکَلامِّ ما تَبلُّغُّ بِّهِّ حاجَتَکَ. یا اباذَرّ: کَفی بِّالمَرءِّ کِّذباً ان یُّحَدِّّثَ بِّکُّلِّّ ما سَمِّعَ. ی ا اباذَرّ

 ،144 ص ،12 ج الشیعة، وسائل ؛535 ص ره،) طوسی شیخ الامالی، کتاب.«یَقُّولُّ ما وَلیَعلَم ،ٔ  عِّندَ لِّسانِّ کُّلِّّ قائِّلٍ، فَلیَتَّقِّ الله َ امرُّواباذَرّ: انَّ الله َ 
 (.1 ح العشرۀ، احکام ابواب از 114 باب

 (.142، کلمات قصار، رقم 502)نهج البلاغة، ص «. القَولِّ بِّالجَهلِّ لا خَیرَ فِّی الصَّمتِّ عَنِّ الحُّکمِّ کَما انَّهُّ لا خَیرَ فِّی»(( متن حدیث، این است:  .3

 وَرَعُّهُّ، قَلَّ هُّٔ  قَلَّ حَیاو مَن وَ هُّ،ٔ  حَیاو قَلَّ  هُّٔ  خَطَاو کَثُّرَ مَن وَ هُّ،ٔ  مَن کَثُّرَ کَلامُّهُّ کَثُّرَ خَطَاو»(( متن فرمایش علی ـ علیه السلام ـ این چنین است:  .4
 (.349 رقم حِّکَم، ،536 ص مصدر، همان. )«النّارَ دَخَلَ قَلبُّهُّ ماتَ مَن وَ قَلبُّهُّ، ماتَ وَرَعَهُّ قَلَّ مَن وَ

 (.60حِّکَم، رقم  434)همان مصدر، ص «. اللِّّسانُّ سَبُّعٌ عَقُّورٌ، ان خُّلِّّیَ عَنهُّ عَقَرَ»(( متن حدیث علوی، این است:  .5

 .31حِّکَم، رقم  440همان مصدر، ص  «.اذا تَمَّ العَقلُّ نَقَصَ الکَلامُّ»(( متن حدیث، چنین است:  .6

دَّتِّ الوُّجُّوهُّ. سوَا بِّالکَلامِّ وَ الوُّجُّوهُّ، ابیَضَّتِّ بِّالکَلامِّ وَ ما خَلَقَ الله ُّ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ شَیئاً احسَنَ مِّنَ الکَلامِّ وَ لا اقبَحَ مِّنهُّ، »(( متن این حدیث، چنین است:  .3
لبٌ عَقُّورٌ، فَان سانَ کَم تَتَکلَّم بِّهِّ، فَاذَا تَکَلَّمتَ بِّهِّ صِّرتَ فِّی وِّثاقِّهِّ، فَاخزُّن لِّسانَکَ کَما تَخزُّنُّ ذَهَبَکَ وَ وَرِّقَکَ، فَاِّءنَّ اللِّّوَ اعلَم انَّ الکَلامَ فی وِّثاقِّکَ ما لَ

. «ةٍ وَ َفضِّیحَةٍ، ثُّمَّ لَم یَخلُّص مِّن دَهرِّهِّ الاَّ عَلی مَقتٍ مِّنَ الله ِّ وَ ذَمِّّ النّاسِّانتَ خَلَّیتَهُّ عَقَرَ، وَ رُّبَّ کَلِّمَةٍ سَلَبَت نِّعمَةً، مَن سَیَّبَ عِّذارَهُّ قادَهُّ الی کُّلِّّ کَریِّهَ
 (.15از ابواب احکام العِّشرۀ، ح  119، باب 192ـ193، ص 12)وسائل الشیعة، ج 

 (.13، ح 193)همان مصدر، ص «. مَن حَفِّظَ لِّسانَهُّ سَتَرَ الله ُّ عَورَتَهُّ»(( متن حدیث، این است:  .4
«. نَ الله ِّ القَلبُّ القاسِّیءلا تُّکثِّرُّوا الکَلامَ بِّغَیرِّ ذِّکرِّ الله ِّ، فَانَّ کَثرَۀَ الکَلامِّ بِّغَیرِّ ذِّکرِّ الله ِّ قَسوُّ القَلبِّ، انَّ ابعَدَ النّاسِّ مِّ»(( متن حدیث نبوی، چنین است:  .9

 (.19، ح 194)همان مصدر، ص 
ی به ابو منصور از علمای فاضل و جلیل و از متکلمین شیعه است. ایشان از اهالی ساری مازندران (( طبرسی ـ شیخ احمد بن علی بن ابیطالب، مکن .10

 تو معاصر با شیخ ابوالفتوح رازی و فضل بن حسن طبرسی و از مشایخ شیخ منتجب الدین و ابن شهرآشوب بوده و با دو واسطه از شیخ طوسی روای
ـ تاریخ الائمه)ع( و ... که معروفتر از همه کتاب احتجاج اوست. )ریحانة 3ـ تاج الموالید، 2لی اهل اللجاج، ـ الاحتجاج ع1می کند. از آثار جلیلة اوست: 

 (.35، ص 4الادب، ج 

ل: وکیف سُّّکُّوتِّ. قیلِّکُّلِّّ واحِّدٍ مِّنهُّما آفاتٌ، فَاذا سَلِّما مِّنَ الآفاتِّ فَالکَلامُّ افضَلُّ مِّن ال»(( متن فرمایش امام سجّاد ـ علیه السلام ـ این چنین است:  .11
 لا استُّوجِّبَ بِّالکَلامِّ، وَ لا استُّحِّقَّتِّ الجَنَّةُّ بِّالسُّّکُّوتِّ، وَذاک یابنَ رسول الله ؟ فقال: لِّانَّ الله َ ـ عَزَّوَجَلَّ ـ ما بَعَثَ الانبِّیاءَ وَ الاوصِّیاءَ بِّالسُّّکُّوتِّ، انَّما بَعَثَهُّم 

؛ 2، ح 114، باب 144ـ149همان مصدر، ص «. تِّ النّارُّ بِّالسُّّکُّوتِّ، وَلا تُّجُّنِّّبَ سَخَطُّ الله ِّ بِّالسُّّکُّوتِّ، انَّما ذلِّکَ کُّلُّّهُّ بِّالکَلامِّوِّلایَةُّ الله ُّ بِّالسُّّکُّوتِّ، وَلا وُّقِّیَ 

 (.144، ح 146، ص 2الاحتجاج، طبرسی )ره، ج 

 

 

به آن معنی که مقصود در این حدیث « صمت»فصل چهارم در بیان آنکه 

و هذیان از « هَذَر»و لازمة فطرت مخموره است؛ و  است، از جنود عقل

 جنود جهل و ابلیس و از فطریات محجوبه است



54 
 

اصلی است و آن فطرت عشق به کمال مطلق  ، انسان دارای دو فطرت است که: یکی[1]چنان که در این اوراق مذکور افتاد
سوائیّت و  و دیگر تبعی، و آن فطرت تنفّر از نقص است و آن غیر حق است به جنبة است که آن حق ـ جلَّ و عَلا ـ است.

  تبعات آن است. از غیریّت. و آنچه او را اعانت کند در این دو مقصد، از لوازم فطرت و
را بر تفکّر و اشتغال به باطن، و معین او شود در  پس چون سکوت از باطل و لغو و خودداری از هذیان و هذر اعانت کند او

، از بردارد را به مبدا کمال ـ که مورد عشق فطرت است ـ نزدیک کند، و خار طریق را از میان تصفیه و تنزیه از کدورات، و او
 است. از لوازم فطرت مخموره و از جنود عقل و رحمان« صمت»این جهت 

طبیعت و احکام آن نزدیک کند، مورد تنفّر فطرت  و هذیان و هذر و لغو و باطل که انسان را از کمال مطلق دور کند، و به
آمال آن  خود محتجب شود، و به طبیعت و مبدا کمال است. و چون نفس از فطرت اصلیة است، و واسطة احتجاب آن از

چون اشتهاء کاذبی که مریض به طعام مضرّ پیدا کند.  پیوسته گردد، در این حالِّ احتجاب، حبّ کاذب پیدا کند به لغو و باطل،
است، و آنچه را از ذکر  آید می فهمد که آنچه مورد علاقة طبیعیّه در این حال بوده، مورد تنفّر فطرت و چون از احتجاب بیرون

 است. و فکر و صمت و خلوت، مورد تنفّر بوده، محبوب فطرت

  
 
 

 .36ـ33(( رجوع کنید به ص  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است« شک»و ضد آن است که « تسلیم»مقصد بیست و سو م در 

 و در آن سه فصل است:

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
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 فصل او ل ]مقصود از تسلیم و شک[

گرویدن قلبی است در مقابل حق پس از سلامت نفس  عبارت از انقیاد باطنی و اعتقاد و« لیمتس»در مقصد سابق معلوم شد که 
 از ملکات خبیثه. و چون قلب سالم باشد، پیش حق تسلیم شود. از عیوب و خالی بودن آن

ن از احتجاب نفس و حق و عدم تسلیم پیش آ است و خاضع نشدن است پیش حق. و قبول ننمودن« شک»و در مقابل آن 
 عیوب باطنی و مرض قلبی است.

جحود و انکار را، برای آن است که شان عقل حکم  اینکه در مقابل تسلیم، شک را قرار داده نه»و بعض محققین گوید که: 
راد فقط. و چون م ستشان نفوسِّ وَهمانیّه حکم قطعی نیست در تمام اشیاء، بلکه شان آنها شک ا قطعی است در تمام امور، و

 [1]داد. از تسلیم، تصدیق در تمام اشیاء است، مقابل باید شک را قرار
نمی کنند، بلکه گاهی هم جزم برخلاف پیدا می  ت؛ زیرا نفوس وَهمانیّه در تمام اشیاء شکو این کلام، خالی از مناقشه نیس
 می کنند و تکذیب و ردّ می نمایند. کنند، و گاهی هم انکار و جحود

شاید مراد از جهت در مقابل قرار داده شده است. و  و ممکن است که تسلیم حق نشدن، چون نوعاً ملازم با شک است، از این
باشد که متعارف  . و مقصود از خلاف یقین، اعمّ از شک[2]چنانچه ائمّه لغت بر آن تصریح کردند شک، خلاف یقین باشد؛

 حالت تردید است.
 
 

 .450، ص 1(( شرح اُّصول الکافی، صدر المتالِّّهین شیرازی)ره(، ج  .1
 .150، ص3؛ تاج العروس، ج 134، ص3؛ لسان العرب، ج 1594، ص4(( نگاه کنید به: صحاح اللُّّغَة، ج  .2

 فصل دو م ]در بیان فوائد تسلیم[

معنویه و معارف الهیه شود. و کسی که تسلیم  واسطه آن طیّ مقامات یکی از صفات نیکوی مومنین است که به« تسلیم»
می رسد. از این  مقابل آنها چون و چرا نکند، و با قدم آنها سیر ملکوتی کند، زود به مقصد پیش حق و اولیاء خدا شود، و در

صود هستند؛ زیرا که آنها قدم را جای پای پیامبران مقصد و مق جهت، بعضی از عرفاء گویند که مومنین از حکماء نزدیکتر به
الهی شد از راه مستقیم ـ که  حکماء می خواهند با فکر و عقل خود سیر کنند. و البته آن که تسلیم راهنمائی می گذارند و

ند چه بسا در هلاکت از برای او نیست. لکن آن که با قدم خود سیر ک اقرب طرق است ـ به مقصود می رسد، و هیچ خطری
 گم کند. افتد و راه را

نسخه های او اگر چون و چرا کند و تسلیم او  انسان باید کوشش کند تا طبیب حاذق پیدا کند. چون طبیبی کامل یافت، در
 علاج کند، چه بسا که به هلاکت رسد. نشود و با عقل خود بخواهد خود را

هادی پیدا کرد، باید تسلیم او شود، و در سیر و  ان کوشش کند تا هادی طریق پیدا کند. و چوندر سیر ملکوتی، باید انس
 جای قدم او گذارد. سلوک دنبال او رود، و قدم را

باید در سیر را واصل به تمام معارف می دانیم،  و ما چون نبیّ اکرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلَّم ـ را هادی طریق یافتیم و او
 چرا. ملکوتی تبعیت او کنیم بی چون و

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote2
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منحرف می شویم و به هلاکت دائم می رسیم؛  و اگر بخواهیم فلسفه احکام را با عقل ناقص خود دریابیم، از جاده مستقیم
سلامت نمی بیند.  مریضی روینسخة طبیب آگاه شود، و پس از آن دارو را بخورد، ناچار چنین  مانند مریضی که بخواهد از سرّ

 خود را به هلاکت کشانده. تا آمده است از سرّ نسخه آگاهی پیدا کند، وقت علاج گذشته،
از راهنمایان طریق هدایت و اطبّاء نفوس و  ما مریضان و گمراهان، باید نسخه های سیر ملکوتی و امراض قلبیه خود را

رسیدن  که ـ مقصد به تا کنیم عمل آنها به خود، ضعیفة آراء و ناقصه افکار بستن کار [به] بیپزشکان ارواح دریافت کنیم، و 
یکی از مصلحات امراض روحیّه است، و خود  به سرایر توحید است ـ برسیم؛ بلکه همین تسلیم در بارگاه قدس الهی

 ن را روزافزون کند.نورانیّت باط و دهد، بسزا صفائی [را] نفس
 
 فرماید: 65شریف در سوره نساء، آیة  قرآن در

انفُسِّهِّم حَرَجَاً مِّم َا قَضَیتَ وَ یُسَل ِّمُوا  فَلا وَ رَب ِّکَ لاَ یُومِّنُونَ حَت ی یُحَک ِّمُوکَ فِّیما شَجَرَ بَیَنهُم ثُم َ لاَ یَجِّدُوا فِّی»
 [1].«تَسلِّیماً

انسان تسلیم باشد، بطوری که در سینه اش نیز  طعم ایمان آن گاه در ذائقه روح انسانی حاصل شود که در احکام مقرّره الهیّه
 گشاده و چهره باز از آن استقبال کند. ل نشود، و با رویتنگی از آن حاص

برای ایمان چهار رکن است: توکل بر خدا، و تفویض  از»: که کند نقل ـ السلام علیه ـ امیرالمومنین از کافی، و در حدیث شریف
ارکان چهارگانه  . و کسی که دارای این[2]«ه و تعالی ـ قضاء خدا، و تسلیم برای امر خدا ـ سُّبحانَ  امر به سوی خدا، و رضا به

 ه.نکرد نباشد، ایمان ندارد، و از حقیقت ایمان به خدا بهره برداری

  
 
 

 اخشنودن هیچ میدهی تو که حکمی از و دهند، (( نه، سوگند به پروردگارت که ایمان نمی آورند مگر آنکه در نزاعی که میان آنهاست تو را داور قرار  .1
 (.65/  نساء. )گردند آن تسلیم بدرستی و نشوند،

: التَّوَکُّّلُّ عَلَی الله ِّ، وَ تَفویِّضُّ الامرِّ الَی الله ِّ، وَ الرِّّضا بِّقَضاءِّ الله ِّ، وَ التَّسلِّیمُّ لِّامرِّ الله ِّ الایمانُّ لَهُّ ارکانٌ اربَعَةٌ»(( متن این حدیث شریف، چنین است:  .2
 (.2، باب خصال المومن، ح 39، ص 2)اُّصول کافی، ج «. عَزَّ وَ جَلَّ

از جنود عقل و رحمان است و لازمه « تسلیم»فصل سو م در بیان آنکه 

است، و ضد آن از جنودِّ جهل و لازمه فطرت محجوبه فطرت مخموره 

 است

زیرا که فطرت مخمور بر خداخواهی و خدابینی است،  باید دانست که انانیّت و خودرائی و خودبینی، برخلاف فطرت الله است؛
 [1]تبعیّت غیر او است ـ چنانچه سابقاً بیان آن شده است ـ . و متنفّر از غیر خدا و

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote2
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
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نشده باشد، خودسری و خودرائی در امور نکند، و  و چون فطرت به حالت اصلیه خود باشد، و محتجب به احتجابات طبیعت
جانب نورانی  که گردد [ای ]و به واسطه سلامت فطرت تسلیم حق شود، و مَثَل قلبش مَثَل آینه خرج ندهد،صبغه نفسانیّه به 

کاست و بی تصرّف، در آن نقش بندد، و تسلیم واردات  آن به طرف حق باشد که آنچه از عالم غیب وارد بر آن شود بی کم و
باطن شد، چه بسا  کلّی از دست دهد. و اگر این حالت قلبی به کمال خود رسید و متمّکن دررا به  غیبیه چنان شود که خود

 دست دهد. که حالت محو مطلق برای او حاصل شود، و صعق کلّی برای او
قدم انانیّت و نفسانّیت  طلب و محبّت دید و بیرون از و گاه شود که به واسطه عنایات خاصّه رحمانیّه، اگر خدای تعالی او را اهل

لِّلجَبَلِّ جَعَلَهُ دَک ًا  فَلَم ا تَجَل َی رَب ُهُ» کلیم رخ داد موسی او را به صعق مطلق رساند؛ چنانچه برای یافت، با یک جلوه و جذوه
واسطه همین جلوه رحمانی که از روی عنایت خاصّ الهی  . پس اگر نقائصی هم در میان باشد، به[2]«وَ خَر َ مُوسی صَعِّقاً

 است. نچه واضحبرخیزد و این مقام از تسلیم، بالاتر از توکّل و رضا بقضاءالله است، چنا حاصل شده از میان
است؛ چنانچه ضد آن، که شک است به معنی عامّ ـ  پس معلوم شد که تسلیم از فطریات مخموره و از جنود عقل و رحمان

فطرت است به  انکار هم شود ـ از جنود جهل و برخلاف فطرت مخموره، و به واسطه احتجاب که شامل جحود و تکذیب و
 خودخواهی که همه آنها برخلاف فطرت الهیه است. انیّت و خودرائی و خودسری وحجابهای طبیعت و ان

  اهل بیت وحی و عصمت: و در اینجا مناسب است که این اوراق را نورانی کنیم به ذکر یک حدیث از

الا َ َمن اتَی » السلام ـ عَن قَولِّ الله ِّ عَزَّ وَ جَلَّ : علیه الصادق عن ای ـ سَالتُّهُّ»: قالَ سُّفیانَ بنِّ عُّیَینَةَ  بِّاسنادِّهِّ عَن الکافِّیّ، فِّی
الس َلِّیمُ ال َذی یَلقی رَب َهُ وَ لَیسَ فِّیهِّ احَدٌ سِّواهُ. قالَ: وَ کُل ُ قَلبٍ فِّیهِّ شِّرٌک  القَلبُّ :قالَ [3]؟«الله َ بِّقَلبٍ سَلِّیمٍ

 [4]«.شَکٌ، فَهُوَ ساقٌِّط. وَ ان َما ارادَ بِّالز ُهدِّ فِّی الد ُنیا لِّیُفرِّغَ قُُلوبَهُم لِّلآخِّرَةِّ او

شرک خالص باشد. و اعراض از دنیا ـ که مورد  قلب سلیم عبارت از آن قلبی است که در آن غیر خدا نباشد، و از شک و
لقاء الله است  دنیا فارغ شوند و مهیای آخرت ـ که به حقیقت مقام برای آن است که قلوب از سفارش بلیغ اولیاء خدا است ـ

و بدایات و نهایات و ارتیاضات برای تهیّه حصول لقاءالله  ـ شوند؛ بلکه تمام شرایع و ادیان و تمام احکام و اخلاق و معاملات
  بود. همه این معانی توانداصلی از همه چیز است، و تسلیم به حقیقت کامله، کفیل  است. و آن مقصد

حق تعالی است، نکرده و اگر روح تسلیم شد،  و تمام شرک و شکها از آن پیدا شود که روح را انسان تسلیم ولیّ مطلق که
ود و از خ پس، اعضاء ظاهره و قوای ملکیّه نیز تسلیم شوند. و تسلیم شدن آنها آن است که تمام ممالک وجود تسلیم شود.

حق تعالی باشد، و نمونه قرب نوافل در او حاصل  انانیّت خود حرکت و سکونی نکنند، و قبض و بسط آنها در تحت اراده

 [5].آخره الی ...«یَسمَعُ بِّهِّ، وَ بَصَرَهُ ال َذی یُبصِّرُ بِّهِّ  کُنتُ َسمعَهُ ال َذی» شود

بعضی مراتب آن را شک جَلیّ و بعضی را شک  و در مقابل تسلیم مطلق، تزلزل و شک است که از برای آن مراتبی است که
اسرار توحید و  تزلزل در معارف و« خفّی»ید ظاهره جلیّه است، و تزلزل در عقا« شک جَلیّ» خَفیّ و اخفی می گوئیم. پس

 مقامات مذکوره است. حالت تلوین و عدم تمکین در« اخفی»تجرید و تفرید است، و 
 

 .36ـ33(( رجوع کنید به ص  .1

 (.143/  اعراف) (( پس چون پروردگارش بر کوه تجلّی کرد، کوه را خُّرد کرد، و موسی بیهوش افتاد.  .2
 .49(( شعراء /  .3

 آن. پرسیدم( یدآ خداوند پیش به سلیم (( سُّفیان بن عُّیَینَه گفت: از امام صادق ـ علیه السلام ـ معنی گفتة خداوند را که )بجز کسی که با قلب  .4
شد، با شک یا شرک آن در که قلبی هر: که فرمودند و. نباشد خدا جز او در و کند مُّلاقات را خدایش که است قلبی سلیم، قلب: فرمودند حضرت

 (.5، باب الاخلاص، ح 13ـ14، ص 2ساقط است، و خداوند خواسته است با زهد در دنیا دلهای انسانها را برای آخرت فارغ گرداند. )اُّصول کافی، ج 

رم ـ ر اکپیامب از که است نوافل قُّرب ث (( گوش او خواهم بود که با آن می شنود، و چشم او خواهم بود که با آن می بیند. )این قسمتی از حدی .5
 (.3ـ4، باب مَن اذی المسلمین و احتقرهم، ح 262ـ263، ص 2صلّی الله علیه و آله و سلَّم ـ نقل شده است(. )اُّصول کافی، ج 

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote2
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote3
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote4
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote5
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 است« جزع»و ضد آن است که « صبر»مقصد بیست و چهارم در 

 و در آن پنج فصل است:

 [فصل او ل ]مقصود از صبر و جزع

الصبرُ حبسُ الن فس » گوید: انصاری عارف خواجه از برای صبر، تعاریفی است که ما به ذکر بعضی از آنها اکتفا کنیم. محقِّّق
جزع است. پس  ؛ یعنی صبر عبارت است از خودداری از شکایات با آنکه در باطن[1]«الشکوی علی جزعٍ کامنٍ عن

این تعریف ـ عبارت از صبر است. و قریب به این معنی، حکیم  اظهار نکردن جزع باطنی و شکایت ننمودن از ناگوارها ـ بنا به
 [2]ـ قدِّّس سرّه ـ تعریف فرموده. طوسی بزرگوار خواجه

 

 

 آن دیگر کراهت داشته باشد در باطن. ومی شود  وارد او بر که ناملایم آن از که آن یکی پس صبر متقوّم به دو امر است:

 شکایت و جزع. اظهار از کند خودداری که
حق است. و امّا شکایت به خدا منافات با مقام صبر  مقصود از شکایت، شکایت به غیر»گفته:  عبدالرزّاق کاشانی و شیخ عارف

وصف، خداوند  . با این[3]«ان ِّی مَس َنَِّی الش َیَطانُ بِّنُصبٍ وَ عَذَابٍ» گفت: به خدا کرد آنجا که شکایت ایّوب ندارد؛ چنانچه

 [5]انتهی. .«[4]«دنَاهُ صَابِّراً نِّعمَ الَعبدُ ان َهُ او َابٌان َا وَجَ» درباره او فرماید:

متوسِّّطین است؛ زیرا مادامی که نفس از وارداتِّ از  و بباید دانست که صبر ـ به حسب این مرتبه که مذکور شد ـ ازمقامات
 ناقص است. جزع داشته باشد، مقام معارف و کمالاتشدارد، و در کمون و بطونش از آنها  جانب حق تعالی کراهت

بلیّات و ناگوارها خشنودی کند و خوشوقت باشد،  و مقام ارفع از این مقام مرتبه رضای به قضاء است که در واردات بر نفس و
 محبوب برسد خریدار باشد. و از جان و دل آنچه از جانب

گفت: در حالی  جابر در چه حالی؟»پرسید که:  انصاری جابر بن عبدالله  از کودکی سنّ در العلوم باقر در حدیث است که حضرت
خدا صحّت را بدهد،  صحّت می خواهم، و فقر را بهتر از غنی می خواهم. فرمود: امّا ما اهل بیت اگر هستم که مرض را بهتر از

می  می خواهیم؛ واگر فقررا بدهد، آن را بهتر؛ واگر غنی دهد آن را بهتر ا بدهد، آن را بهترآن را بهتر می خواهیم؛ واگر مرض ر

 [6]«.خواهیم

سلامت و غنی و خوشی بتواند قلب خود را نگهدارد  از جهت آن که به خود اطمینان نداشته که در حال صحّت و جابر شاید
ولایت مقامی  پیدا نکند و رکون به این قریه ظالمه ننماید، از این جهت چنین گفته؛ ولی مقام بطوری که اقبال قلبی به دنیا

 ع می شود.است که واردات در تحت سیطرۀ آن واق
قلبش اثری حاصل نشود، و هیچ یک از واردات در  اگر تمام ملک جهان را به ولیّ کامل بدهند یا همه چیز را از او بگیرند، در

 او تغییری ندهد.

وصوف نموده کمّل از اولیاء را گاهی به آن م که این و. است متوّسطین مقامات از شد، ذکر که مرتبه این به صبر بالجمله:

در  صبر هک است آن مقصود یا و ، ـ [3]داشتند ـ چنانچه پس از این اشاره به آن شود اند، یا صبر به مقامات عالیه را منظور
 آلام جسمانیه داشتند که به مقتضیات طبایع بشریه موجب تاثّر و تاّلم است.

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
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http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote5
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote6
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote7
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 .196و  195(( شرح منازل السائرین، کمال الدین عبدالرزّاق کاشانی، ص  .1
 ، باب الصبر.59(( اوصاف الاشراف، محقّق طوسی)ره(، ص  .2
 (.41(( شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده است. )ص /  .3
 (.44(( او را بنده ای صابر یافتیم، او که همواره رو به درگاهِّ ما داشت چه نیکو بنده ای بود. )همان سوره /  .4

 .195ـ196(( شرح منازل السائرین، مولی عبدالرزّاق کاشانی، ص  .5

 .46 ص ،4 ج ؛ اعیان الشیعة، 245، فصل فی مراتب الصبر، ص 3؛ جامع السعادات، ج 60(( اوصاف الاشراف، ص  .6
 .412، از همین مقصد، در ص 2(( در فصل  .3

 فصل دو م در بیان مراتب صبر است

بعض مراتب آن را که مطابق حدیث نبوی  جا این و [1]و آن بسیار است که مراتب کامله آن را در فصل آتیه ذکر می کنیم،
 منزله شرح آن حدیث باشد. است مذکور می داریم تا این فصل به

وَ صَبْرٌ عَلَی الط اعَةِّ؛ َو  الُْمصِّیْبَةِّ؛ الص َْبُر ثَلاثَةٌ: صَبْرٌ عِّنْدَ»قالَ رَُسولُ الله ِّ:  :قالَ أمِّیْرِّالمُّؤْمِّنینَ  ٔ  کافِّی بِّسَنَدِّهِّ إلی
ْیَن  صَبْرٌ عَنِّ المَعْصِّیَةِّ. َفمَنْ صَبَرَ عَلَی المُصِّیْبَةِّ حَت ی یَرُد َها بِّحُسْنِّ عَزائِّها، َکتَبَ الله ُ لَهُ ثَلاَثَمِّائَةِّ دَرَجَةٍ ما بَ

سِّت َمِّائَةِّ دَرَجَةٍ ما بَیَْن  نْ صَبَرَ عَلَی الط اعَةِّ، کَتَبَ الله ُ لَهُالد َرَجَةِّ کَما بَیْنَ الس َماءِّ إلَی الأرْضِّ، وَ مَ الد َرَجَةِّ إلَی
وَ مَنْ صَبَرَ عَلی الْمَْعصِّیَةِّ، کَتَبَ الله ُ لَهُ تِّسْعَمِّائَةِّ  الد َرَجَةِّ إلَی الد َرَجَةِّ کَما بَیْنَ تُخُومِّ الأْرضِّ إلَی العَرْشِّ؛

 ]2[.«الد َرَجَةِّ َکما بَْینَ تُخُومِّ الأرْضِّ إلی مُنْتَهی الَعرْشِّ إلَی دَرَجَةٍ ما بَیْنَ الد َرَجَةِّ

 متوسّطین است، معلوم می شود: ا است و از اُّمّهات صبراز این حدیث شریف سه درجة صبر که مبادی صبره

خودداری کند و شکایت و جزع پیش خلق نکند؛ لکن جزع  واردات گونه این در انسان که است مصیبات و بلیّات بر صبر او ل،

مذهب عشق و محبّتْ تجلُّّد  و درنیست، بلکه پیش اهل معرفت عیب است؛ زیرا که آن تجلُّّد و تصلُّّب است،  پیش خالق نقص
 مطلوب است، چنانچه گفته اند: عیب بزرگ است؛ بلکه اظهار عجز و نیازمندی

  
 [3]ویقبُحُ إلا  العجزَ عند الأحب َة                                    ویحسُنُ إظهارُ التجل ُدِّ لِّلعدی

  
 

 

 ]4[بزرگترین جنایات است. و نیز تجلُّّدْ خودنمائی و اظهار وجود است، و این نزد اهل معرفت از

 مین است.ز و آسمان بین فاصلة مانند [ای ]درجه و از برای صبر در مصیبات، سیصد درجه ثواب است که میان هر درجه تا

و نفس امّاره عنان از دست انسان نگیرد، و افسار  باشد، خوددار ٔ  تعالی حق فرمانبریِّ در انسان که است اطاعت در صبر دو م،

 گسیختگی نکند.
 دیگری بسیار مشکلتر است: و بطور کلی افسارگسیختگی در دو مقام اتفاق افتد که صبر در یکی از آنها از

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote2
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote3
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote4
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و صبر در این مرحله، مقاومت با نفس و شیطان  که صبر در آن آسان است، افسار گسیختگی در ترک طاعات است. مقام او ل

این آداب از  الهیّه است با حدود شرعیّه و شرایط و آداب قلبیّه که اتیان به این شرایط و قیام به کردن و اتیان کردن دستورات

 [5]عبادات و خصوص نماز را بیان کردیم.شرایط مطلق  و آداب از [ای ]شمه آداب الصلاۀ مشکلات است، و ما در رسالة

که نفس خود نگهدار باشد  اطاعت است و عمل اتیان از پس گسیختگی افسار آن، در صبر است مشکلتر که مقام دو م

آن  و باطنه عمل، عنان را از دست نگیرد، و او را مبتلا به عُّجب و کبر و دیگر توابع بطوری که قیام به آداب و شرایط ظاهره
 نکند.

ی از شریعت اعمال صالحه و اخلاق حمیده و پیرو چه بسا که شیطان و نفس امّاره انسان را سالهائی بس طولانی دعوت به
کنند. پس غرور  مبتلا به اعجاب و خودپسندی کنند، و انسان را با همه مشقّتها و ریاضات ساقط مطهّره کنند به امید آنکه او را

 است که انسان را به شقاوت کشاند. علمی و عملی و خودخواهی و خودپسندی یکی از مُّهْلِّکات

دلسوز، انسان از خود نگهداری نکند و به عیوب  امله نشود، و چون طبیب حاذق و پرستارو اگر مراقبت و مواظبت به درجه ک
انسان شود. و  اعمال عبادیه و افعال صالحة صوریه، انسان را به هلاکت کشاند و مایة سقوط نفسانی سرکشی ننماید، همان

مشکلترین امور است که باید به خدای تعالی پناه برد و از او طلب  خودداری و نگهبانی از نفس بطور کافیِّ تزلزل ناپذیر از
 دستگیری کرد.

آن دقایق و مکاید را کشف کرد، مگر با توفیق  و به قدری مکاید نفس و شیطان گاهی دقیق شود که با هیچ موشکافی نتوان
 خدا و دستگیری او.

از اعماق زمین تا عرش است. این درجة از صبر،  ،[ای ]رجه تا درجهو برای صبر در طاعات ششصد درجه است که میان هر د
 تا عرش است. درجات بالاتر است و هم در سعة درجات؛ زیرا که سعة هر درجه از تُّخُّوم ارض از درجة سابق، هم در عدد

به آنها نباشد، و آن در صورتی است که دامنة  متعرض و از برای صبر در طاعات مقامات دیگری است که شاید این حدیث
تحت میزان درجه بندی  حقایق و سرایر توحید رسد. پس در این صورت، ثواب و اجر صاحب آن در طاعت را وسیعتر کنیم تا به

شد؛ چنانچه دربارۀ آنان با« الله »باشد، و اجر او علی الله و بلکه خود  نیاید، و سعة درجه و کثرت آن از ساحت قدس او دور
 [6]نظر به جنّات و نعیم آن نکنند. وارد است که

 
ملکات و سرائر قلب است ـ در آن غیر خدا  جهان هم ـ که نشئة ظهور و قلب سلیم که در آن غیر خدا نباشد البته در آن

 نخواهد بود.

   
 در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس

 [3]هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس

  

  

مَرْضِّی َةً * فَادْخُلِّی فِّی عِّبَادِّی * َو  یَا أی َتَُها الن َفْسُ الْمُْطمَئِّن َةُ * ارْجِّعی إلی رَب ِّکِّ راضِّیَةً» و شاید آیه شریفه:
اشخاص و کُّمَّل از اولیاء باشد؛ زیرا صاحب نفس مطمئنّه مخاطب شده به  طور این مقام به اشاره نیز [4]«ادْخُلِّی جَن َتِّی

جذبة حبیب و محبوبی است که  بودن مرضی و راضی و. اسماء صبغة بی ـ است ٔ  به ربّ خود او ـ که البته حق تعالی رجوع

 اخلاص حقیقت به و ،ٔ  جرگة عبادالله است ـ که از تمام صبغه ها مبرّی خود مرکب سیر الی الله است و نتیجة دخول در
 و ثمره آن دخول در جنّت ذات که جنّت لقاءالله است می باشد. ، ـ موصوفند

جنود ابلیس خودداری و صبر کند، و به واسطه  صبر در معصیت است که انسان در جهاد با نفس و و م از صبر،درجة س

صبر در این  کند. و از برای این درجه، مقامات و حقایق و رقایق بسیار است، و در هر درجه پافشاری و مصابرت، بر آنها غلبه

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote5
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote6
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote7
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote8
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ورطه گذشت، صبر در طاعات برای او سهل و آسان شود.  اعات است؛ بلکه اگر کسی از اینمقام مشکلتر و دقیقتر از صبر در ط
 از برای سالک الی الله ، صبر در معصیت است. پس مهمتر از هر چیز

انسان، معاصی صوریه اند ـ از اشقّ امور است بر  و همان طور که صبر در مجاهده با قوّه شهوت و غضب و شیطنت ـ که منشأ
معاصی قلبیّه و  بسیار مشکلتر است، همین طور قیام در مقابل شیطان بزرگ و نفس ـ که مبدأ و از طاعات صوریّه قیام بر آن

است؛ زیرا که در این مجاهده باید طرح الکونَین و رفض  باطنیّه هستند ـ و صبر در مجاهدۀ با آنان از مشکلترین مجاهدات
دست ولایت مآبی فرو ریزد  سالک قدم بر فرق خود گذارد و بت بزرگ خودی و انانیّت را از کعبه دل به و باید النشأتَین شود،

 نبندد. سرایر خلوص باریابد، و این جز با دستگیری خدائی و توفیق یزدانی صورت و بشکند تا به حقایق اخلاص قدم نهد، و به

دیگر، فاصله مانند تُّخُّوم أرض تا منتهای عرش است.  د درجه است که میان هر درجه تا درجهو برای صبر در معصیت، نهص
زیرا که فاصله تا منتهای  صبر، از درجه سابق، هم در عدد درجات افزون است و هم در سعة درجات؛ و درجات این مقام از

 عرش است.

درجات و سعة جسمانی درنیاید. و آن چون خودش، از  ت که در تحت میزانو از برای صبر در معصیت، حقایق و سرایری اس
 معارف یزدانی باید باشد. مقامات روحانی و

؛ [9]فرموده که: عرض آن سماوات و ارض است توصیف را جنّت ٔ  و در این جا سخنی است و آن، آن است که خدای تعالی
 درجاتی ذکر شده است که هر درجه، سعة آن از سماوات و ارض بیشتر است. و در این حدیث برای صابران

 آنچه عجالتاً به نظر نویسنده می رسد یکی از دو امر است:

 و ]10[«اُعِّد َتْ لِّلْمُت َقِّینَ» ذکر فرموده است که: ذکر شده است جنَّت أعمال باشد، و لهذا قرآن آن که مراد از جنّتی که در او ل

در  ست. و مراد از این درجات که. و مهیّا شدن، شأن بهشت اعمال ا]11[«لِّل َذِّینَ آمَنُوا اُعِّد َتْ» :فرماید می دیگر آیة در

درجات برای صبر است، و صبر از اخلاق است، و  حدیث شریف مذکور است درجات جنّت اخلاق باشد به مناسبت آن که این
 کرد.نتوان درست  سعة کمال انسانی است در مرتبة متوسّطه، و از برای آن حّدی به این موازین بهشت اخلاق سعه اش به قدر

سماوات و ارض جسمانی باشد، تا سماوات ارواح  شریف است، اعمّ از قرآن در که ارض و سماوات از مراد که آن توجیه دو م

 شود، و مراد از درجات در روایت، درجات بهشت جسمانی باشد. و اراضی اشباح را شامل

  

 
 

 .414(( در ص  .1

لیه السلام ـ فرمود: رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمودند: صبر بر سه قسم است: صبر در هنگام مصیبت، صبر بر (( امیر المؤمنین علی ـ ع .2
لة صاطاعت و صبر از معصیت و گناه. پس کسی که بر مصیبت صبر نماید تا آن را به نیکویی تحمّل کند، خداوند برای او سیصد درجه بنویسد که فا

ة زمین تا آسمان است. کسی که بر اطاعت صبر کند، خداوند برای او ششصد درجه بنویسد که فاصله هر درجه از پایان زمین هر درجه مانند فاصل

تا  د زمین استحدو و ٔ  تا عرش می باشد. و کسی که بر معصیت صبر کند، خداوند برای او نُّهصد درجه بنویسد که فاصلة درجات آن از مُّنتهی
 (.15، باب الصبر، ح 35، ص 2ی، ج مُّنتهای عرش. )اُّصول کاف

، قصیدۀ نظم 64(( اظهار توانمندی نمودن، نزد دشمنان نیکو است. ولی پیش دوستان غیر از عجز چیزی نیکو نمی باشد. )دیوان ابن فارض، ص  .3
 ((.ٔ  السُّّلوک )مشهور به تائیّه کُّبری

 .194 ص کاشانی، اقٔ  عبدالرزّ ٔ  (( نگاه کنید به: شرح منازل السائرین، مولی .4
 .ٔ  ، فصل اوّل از مقالة اُّولی3(( آداب الصَّلاۀ، ص  .5
، کتاب الایمان والکفر، باب 2(( اشاره است به روایاتی که عبادت احرار و آزادگان را براساس محبت خداوند می داند.رجوع کنید به: اصول کافی، ج  .6

 .233، حکَم، رقم 510؛ نهج البلاغه، ص 5، ح 64العباده، ص 
 .200فظ شیرازی، ص (( دیوان حا .3

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote9
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote10
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote11
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 (.23ـ30 /   فجر) (( ای روح آرامش یافته، خشنود و پسندیده به سوی پروردگارت بازگرد، و در زُّمره بندگان من داخل شو، و به بهشت من درآ.  .4

 (.133 /  )آل عمران ...«. وَ جَنَّةٍ عَرْضُّهَا السَّموَاتُّ وَ الأرْضُّ »(( در قرآن کریم آمده است:  .9

 .133 /   عمران آل رای پرهیزکاران آماده شده است. (( ]بهشت[ ب .10

 .21 /  (( ]بهشت[ برای کسانی که ایمان آورده اند ]به خدا و پیامبرانش[ مهیَّا و آماده شده است. حدید  .11

فصل سو م در بعض مراتب صبر، که مخصوص به اهل سلوک و کُم َل 

 اولیاء است

اشد ؟ فقال: الصبر لله . فقال: لا.  بلی عن الصبر؟ فقال: ای  الصبررُوی ان َ شاب اً من المحب ِّین سال الش ِّ»
الله . فقال: لا. فقال: الصبر فی الله . فقال: لا. فقال: الصبر  فقال: الصبر بالله . فقال: لا. فقال: الصبر علی

 [1]«.بلی، فَخر َ مغشی اً علیهوَیحَک فای ٌ؟ فقال: الصبر عن الله . فشهق الش ِّ مع الله . فقال: لا. فقال:

 

 
 بر ما است که بطور اجمال این مراتب را که در این عبارت است، شرح کنیم:

شدند، و مهاجرت الی الله کردند. پس در این  از مقامات نازله سالکین است که از خود و آمال نفسانیّه منسلخ ،ام ا صبر لله 

است، تمام حرکات  است؛ نه برای خود. و مادامی که انسان در جلباب نفسانیّت و حجاب خودی انسلاخ هر چه بکنند، برای حق
و توحید و اطاعت او را هم برای خود می خواهد. و مادامی که  خود است؛ حق تعالی و سکنات و مناسک و عباداتش برای

و سالک نیست؛ مانند سیر در  نفس است و قدمش قدم سیر به باطن خود است، مهاجر الی الله نیست، و مسافر انسان در بیت
 ر محقق نشود.سیر شود، سف بلد می ماند که هر چه از گوشة بلد به گوشة دیگر

هجرت به سوی او محقق نشود، و پیش اهل معرفت،  پس تا خروج از بیت نفس و بیرون رفتن از انانیّت نباشد، سفر الی الله و
 صبر لله است. باطل است. و چون خروج از بیت محقَّق شد، سالک شود، و صبر در این مقام تمام ریاضاتش ریاضت

 اهل صَحو بعد المَحو. را دو مقام است: یکی برای سالک ثابت است، و یکی برای ه و ام ا صبر بالل

خروج از بیت و هجرت الی الله مشاهده کند که  و در این جا مراد مقام اوّل است، و آن عبارت از آن است که سالک پس از
چیز خود، بالله  در چیزی ندارد، پس صبر خود را چون هر و قوّۀ خدا است، و خودش دخالت تمام حرکات و سکناتش به حول

 است؛ زیرا که اعتقاد و برهان راجع به اهل حجاب است. داند. و این غیر از اعتقاد یا برهان است، بلکه مشاهده به عیان
و منتهی به فناء کلّی و محو  مقامات سلوک شد، و امّا مقام دوّم که راجع به اهل صَحو است؛ آن پس از آن است که طی

وجود او و  تعالی ارجاع به مملکت خودش کردند برای دستگیری از افتادگان. در این مقام، مطلق گردید، پس به عنایت حق
ن مقام بالله است؛ یعنی به وجود حّقانی است. پس او در ای شوون وجودیّة او حقّانی شده، و تمام حرکات و سکناتش در این

 [2]«.عَلیٌّ عَینُّ الله ِّ وَ اُّذُّنُّ الله ِّ وَ یَدُّ الله ِّ»و یدُّ الله است  مقام عَینُّ الله و اُّذُّن الله 

معنی اوّلش. پس سالک چون خود را از  صبر بالله به مقام یعنی است؛ مقام این تمکین از پس آن و  لی اللهام ا صبر ع

صبر  واردات را از حق تعالی دید و متصرّفی در خود و عالَم جز او ندید، پس صبر او مطلق تصرفات بریّ و عاری دید، و تمام

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote2
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و همان طور که اهل حجاب بر بلیّات صبر کنند،  مصیبات را جلوه های اسماء و صفات بیند. علی الله شود؛ بلکه تمام بلیّات و
 ذاتیه او صبر کنند. اینان بر خدا و شوون اسمائیه یا

اسمائی کردند. پس در آن مشاهدات و جلوات هر  پس آن از برای اهل حضور است که مشاهده جمال و ام ا صبر فی الله ؛

 استهلاک و اضمحلال نگه دارند، صبر فی الله است. صبر کنند و دل را از چه

مشاهدۀ جمال اسمائی بیرون رفته و به مشاهدۀ  پس آن برای مشاهدین جمال ذات است که از مقام و ام ا صبر مع الله ؛

استهلاک و  صبر مع الله است. و پس از این، مقام این جلوات صبر کنند و خودنگهدار شوند، ذاتی رسیده اند. آنها هر چه در
 فناء است که اسم و رسمی از سالک و صبر و سلوک نیست.

 
 

ارجاع آنها به مملکت خود ناچار باید صبر  ؛ پس آن صبر مشتاقین و محبوبین جمال است که پس از وام ا صبر عن الله

اُوذِّیَ نَبِّی ٌ  ما» ود او محجوب باشند، و این اشقّ مراتب صبر است. و شاید یک معنیخ کنند، و از جمال جمیل برای اطاعت
ه ـ علی علیّ باشد، صبر بر مفارقت بیشتر است؛ چنانچه زیادتر عشق و محبّت چه هر یراز باشد؛ همین [3]«مِّثلَ ما اُوذِّیتُ

محجوبان از  ما کوتاه دست چون و [4]«صَبَرتُ عَلی عَذابِّکَ، فَکَیفَ اصبِّرُ عَلی فِّراقِّکَ وَهَبنِّی» السلام ـ نیز گوید:

 زبان درازی روا نیست. دراز کردن به شاخسار بلند مقامات اولیاء قاصر است، بیش از این

  
 
 

: گفت. نه: تگف شبلی خدا؟ برای صبر آیا کدام صبر سخت تر است؟  (( نقل شده که جوانی از اهل محبّت از شبلی دربارۀ صبر، سوال کرد و گفت: .1
 زمین بر بیهوش و زد ای صیحه شبلی پس. خدا از صبر: گفت صبر؟ کدام پس تو بر وای: گفت. نه: گفت خدا؟ بر صبر: گفت. نه: گفت خدا؟ به صبر

، 202ـ203تعان به علیه؛ شرح منازل السائرین، مولی عبدالرزّاق کاشانی، ص ، فصل فی بیان دواءِّ الصبر وما یس40، ص 4فتاد. )احیاءُّ علوم الدّین، ج ا
 باب الصبر(.

لله ِّ، وَ الله ِّ، وَ انَا یَدُّ الله ِّ، وَ انَا جَنبُّ ا عَینُّ انَا »(( اشاره است به این فرمایش امیرالمومنین و مولی الموحِّّدین علیّ بن ابی طالب ـ علیهما السلام ـ :  .2
.و نظیر این 4از کتاب التوحید، ح  23، باب 113، ص 1یعنی: من چشم خدا، دست خدا، جنب خدا و باب خدا هستم. اُّصول کافی، ج « ه ِّانَا بابُّ الل

 ، نقل فرموده است.1، ح 22، باب 164حدیث است آنچه را که شیخ صدوق)ره( در کتاب التوحید، ص 

 (.15، ح 33، باب 56، ص 39ج  (( هیچ پیامبری مانند من، اذیَّت نشد. )بحار الانوار، .3
، دعای کمیل )رضی 304(( خداوندا، گیرم که بر عذاب تو صبر کنم، پس چگونه بر فراق تو صبر نمایم؟! )اقبال الاعمال، سیّد بن طاووس)ره(، ص  .4

 الله عنه((.

از جنود عقل و از لوازم فطرت مخموره « صبر»فصل چهارم در بیان آنکه 

 از جنود جهل و لوازم فطرت محجوبه استو بی تابی « جزع»است، و 

و خدابین است، پس آنچه از واردات بر او وارد شود  بدان که چون فطرت اصلیة انسانی بر حّب کمال و جمال است، و خداخواه
. و چون محتجب شمارد حسب طبیعت ناگوار باشد ـ ، اظهار جزع نکند، و جزع از واردات حق را عیب از جانب خدا ـ گرچه به

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote3
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote4
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خودخواهی مرآت قلب او را فراگرفت، بر واردات بی تابی و جزع کند، و  به حجب نفسانیّة طبیعیّه شد و زنگار خودبینی و
 فقدان مطلوبات طبیعیّه ناشکیبائی نماید. از

 
و عنان گسیختگی ننماید، و قوّت روح او چیز کند،  رجل روحانی که به فطرت اصلیة خدا داده باقی باشد، صبر و ثبات در هر

وارسته است، فقدان  شود، و دست و پای خود را در پیش آمدها گم نکند، و چون از حبّ دنیا و نفس بر مطلوبات طبیعت چیره
 ریشه می گیرد. آنها او را نلرزاند؛ چه که تمام لغزشها از حبّ دنیا و نفس

 همان ـ [1]ظلمانیّه ـ که در حدیث شریف وارد است جاب به حُّجب دنیا و نفس است. و حُّجبو مبدا اصلی احتجابات احت
 .است نفس و دنیا حُّجب

نفس شد، کمال را در مطلوبات طبیعیّه و نفسانیّه  حبِّّ به کمال مطلق دارد، چون محتجب به حجاب طبیعت و پس فطرت، که
او ناگوار  بی ثباتی کند. و چون از این احتجاب بیرون آید، فقط فقدان وصال محبوب برای پندارد، و برای فقدان آن جزع و

 اصعب امور است. والله الهادی. شد؛ و صبر عن الله برای اواست، و جزع او بر فراق محبوب حقیقی با

  
 
 

 .10ـ12و  5، و3، احادیث 5، کتاب السماءِّ و العالم، باب 42ـ44، ص 55(( نگاه کنید به: بحار الانوار، ج  .1

 فصل پنجم ]در بیان احادیث در این باب[

 مردم از [ای ]چون روز قیامت شود، یک دسته» :فرمود که رساند ـ علیه هالل سلام ـ صادق شریف، سند به حضرت کافی در
شود:  آنها گفته شود که: شما چه اشخاصی هستید؟ می گویند: ما اهل صبر هستیم. گفته به. بهشت درِّ به بیایند و برخیزند

معصیت خدا صبر کردیم. پس خدای عزّ و جّل  م، و ازشماها بر چه چیز صبر کردید؟ می گویند: ما بر طاعت خدا صبر کردی

بِّغَیرِّ  ان ََما یُوَف َی الص َابِّرُونَ اجرَهُم» بهشت شوید. و این است مفاد قول خدای تعالی: فرماید: راست گفتند، داخل
 [2].[1]«حِّسَابٍ

صبر، دو صبر است: یکی صبر به مصیبت است، » :فرمود که کند حدیث ـ السلام و الصلاۀ علیه ـ امیرالمومنین و هم از حضرت
 [3]«.بهتر از آن صبر نزد آن چیزی است که خدای تعالی حرام فرموده بر تو و آن خوب و جمیل است. و

ـ علیه السلام ـ را وفات رسید، مرا به سینة خود  الحسین علیّ بن چون پدرم»ـ علیه السلام ـ منقول است که:  باقر و از حضرت
او رسید، و به آن  در وقتی که وفاتپسرک من! وصیت می کنم ترا به چیزی که پدرم مرا وصیت کرد  چسبانید و فرمود: ای

 [4]«.کن بر حقّ گرچه تلخ باشد چیزی که گفت پدرش او را وصیت کرده: ای پسرک من! صبر

ساعتی است. پس آنچه از آن گذشته، اَلم و سروری  صبر کنید بر دنیا؛ که همانا آن»روایت است که فرمود:  صادق و از حضرت
پس صبر کن در آن  نمی دانی چه چیز است. همانا آنچه هست همان ساعتی است که تو در آن هستی، ندارد، و آنچه نیامده

 [5]«.آن از معصیت خدا بر طاعت خدا و صبر کن در

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote2
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote3
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote4
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote5
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این غلامم و از اهلم بر آن چیزی  من صبر می کنم از» ـ علیه السلام ـ منقول است که فرمود: باقر حضرت از ثواب الاعمال، و از
شهیدی را که در  همانا کسی که صبر کند نائل شود به واسطه صبرش درجة صائم قائم را، و درجة که از حنظل تلختر است.

 [6]«.ـ صلَّی الله علیه و آله ـ ضربت زده باشد محمّد جلو

مَن لَم یُنَج ِّهِّ الص َبرُ اهَلَکُه » قالَ: وَ [3]«لا یَعَدمُ الص َبُورُ الظ َفَرَ، وَ ان طالَ بِّهِّ الز َمانُ» انَّهُّ قالَ: نَهجِّ البَلاغَةِّ وَ عَن
 [4]«.الجَزَعُ

 صر بگنجد.مخت این در که [9]و اخبار و آثار در این باب، بیش از آن است

 

 (.10/  زُّمَر) بدون حساب و بطور کامل اداء می شود. (( همانا اجر صابران،  .1

 اهلُّ  نَحنُّ: لُّونَفَیَقُّو انتُّم؟ مَن: لَهُّم فَیُّقالُّ. فَیَضرِّبُّونَهُّ اذا کانَ یَومُّ القِّیَامَةِّ یَقُّومُّ عُّنُّقٌ مِّنَ النَّاسِّ فَیَاتُّونَ بابَ الجَنَّةِّ »(( متن این حدیث، چنین است:  .2
دخِّلُّوهُّمُّ الجَنَّةَ ـ لَّ ـ صَدَقُّوا؛ الی ما صَبَرتُّم؟ فَیَقُّولُّونَ: کُّنّا نَصبِّرُّ عَلی طاعَةِّ الله ِّ، وَ نَصبِّرُّ عَن مَعاصِّی الله ِّ. فَیَقُّولُّ الله ُّ ـ عَزَّ وَ جَرِّ. فَیُّقالُّ لَهُّم: عَالصَّب

 (.4، باب الطاعة و التقوی، ح 60ـ61، ص 2)اُّصول کافی، ج «. حِّسَابٍونَ اجرَهُّم بِّغَیرِّ الصَّابِّرُّ وَ هُّوَ قَولُّ الله ِّ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ : انَّمَا یُّوَفَّی 

. «لَیکَعَ ـ جَلَّ وَ عَزَّ ـ ُُّ الله حَرَّمَ ما عِّندَ الصَّبرُّ الصَّبرُّ صَبرانِّ: صَبرٌ عِّندَ المُّصِّیبَةِّ حَسَنٌ جَمِّیلٌ، وَ احسَنُّ مِّن ذلِّکَ »(( متن حدیث علوی، این است:  .3
 (.11ح ، 34، ص 2مان مصدر، ج ه)

 بِّهِّ  اوصانِّی مابِّ اُّوصِّیکَ بُّنَیَّ یا: قالَ وَ صَدرِّهِّ، الی لَمّا حَضَرَت ابِّی عَلیَّ بنَ الحَسَینِّ ـ عَلَیهِّما السَّلامُّ ـ الوَفاۀُّ ضَمَّنِّی »(( متن این حدیث چنین است:  .4

 (.13 ح ،34 ص ،2 ج مصدر، همان. )«مُّرّاً کانَ ان وَ الحَقِّّ : اصبِّر عَلی وصاهُّ بِّهِّ؛ یا بُّنَیَّا اباهُّ انَّ ذَکَرَ بِّما وَ  الوَفاۀُّ، حَضَرَتهُّ حِّینَ ابِّی

ا هَِّی وَ انَّم هُّوَ، ما تَدرِّی فَلا ٔ  یَجِّی لَم ما وَ سُّرُّوراً، اصبِّرُّوا عَلَی الدُّّنیا، فَانَّما هِّیَ ساعَةٌ فَما مَضی مِّنهُّ فَلا تَجِّد لَهُّ الَماً وَ لا »(( متن حدیث، این است:  .5
 (.4، ح 324ـ329، ص 2)همان مصدر، ج «. کَ الَّتِّی انتَ فِّیها، فَاصبِّر فِّیها عَلی طاعَةِّ الله ِّ، وَاصبِّر فِّیها عَن مَعصِّیَةِّ الله ساعَتُّ

لَ بِّصَبرِّهِّ دَرَجَةَ الصّائمِّ القائم وَ انِّّی لَاصبِّرُّ مِّن غُّلامِّی هذا وَ مِّن اهلِّی عَلی ما هُّوَ امَرُّّ مِّنَ الحَنظَلِّ، انَّهُّ مَن صَبَرَ نا»(( متن حدیث شریف، این است:  .6
؛ 5از ابواب جهاد النَّفس، ح  25، باب 263ـ264، ص 15وسائل الشیعة، ج «.)دَرَجَةَ الشَّهِّیدِّ الَّذِّی قَد ضَرَبَ بِّسَیفِّهِّ قُّدّامَ مُّحَمَّدٍ صَلَّی الله ُّ عَلَیهِّ وَ آلِّهِّ

 (.1الصبر، ح ، باب ثواب 235، ص 1ثواب الاعمال، شیخ صدوق)ره(، ج 

 (.153 رقم حِّکَم، ،499 ص البلاغة، نهج. )انجامد بطول کار این در زمان (( صبور پیروزی را از دست نمی دهد، اگر چه  .3

 (.149 ، حِّکَم، رقم 502(( کسی که صبر پیروزش نکند، بی تابی و جَزَع هلاکش سازد. )نهج البلاغة، ص  .4
 ، باب استحباب الصَّبر فی جمیع الامور.261، ص 15(( نگاه کنید به: وسائل الشیعة، ج  .9

 

 است« انتقام»و ضد آن است که « صفح»مقصد بیست و پنجم در 

 و در آن دو فصل است:

 فصل او ل ]در بیان ثمرات صفح و مضر ات انتقام[

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote6
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote7
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote8
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote9
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ز صفات جمالیه حق تعالی صفت عفو و تجاوز، ا از بزرگترین کمالات انسانی تجاوز از اشخاصی است که به او بدی کردند. و
ذات مقدّس  مبادی عالیه است. و کسی که در تحت تربیت ربُّّ العالمین واقع شد، و مربوب است که اتّصاف به آن تشبّه به

 از و. گردد الهی جمیل جمال مرآت و شود، حاصل [ای ]جلوه حق تعالی شد، باید در او از صفات جمال حق ـ جلَّ و علا ـ
 حق، رحمت بر عباد و تجاوز از سیّئات و عفو از خطیئات است. اوصاف بزرگترین

آن  «رَب ِّیَ الله ُ» بروز سرایر است ـ نتواند گفت: و اگر در انسان حظّی از این اوصاف نباشد، در جواب سوال قبر ـ که وقت

تحت تربیت کی  ؛ زیرا که انتخاب این اسم در بین اسماء، اشارت به آن شاید باشد که در[1]«رَب ُکََمن» گاه که سوال شود:

پس اگر انسان در تحت ربوبیّت ذات مقدّس حق تربیت شده  بودی، و دست قدرت کی در تو متصرف بود در حیات دنیاوی؟

و  «رب ی الش یطان» یا و ندهد جواب یا باطنش مربّی به آن تربیت باشد، جواب می تواند دهد. وگرنه،  باشد، و ظاهر و

 شاید بگوید. «رب ی النفس الام ارة» یا

می خورد؛ چنانچه انتقام و غضب بی مورد ـ که در این  ترک حبّ دنیا و نفس، آبو باید دانست که ریشة صفح و تجاوز، از 
 دنیا و نفس و اهمیت دادن به مآرب دنیائی ریشه می گیرد. مقام مقصود است ـ از حبّ

نتقام است از مخموره است. و ضد آن که ا فطرت لوازم از و رحمان و عقل جنود از صفح که و از این بیان معلوم شد

هستند، از  محجوبه است؛ زیرا که آنان که به فطرت اصلیّه و روحانیّت فطریّة خود باقی جنود جهل و ابلیس و از لوازم فطرت
 نفس سبعی است ـ عاری و بری هستند. آلودگی به محبّت دنیا و نفس مبرّی هستند و از تکالب ـ که از خواص

طبیعیّه دارند، بر سر جیفة آن تکالب کنند، و قّوۀ  اب طبیعت، چون سر و کار با آمال نفسانّیه و مطلوباتوامّا محتجبین به حج
داده، با همان  خرج کنند، و وسائلی را که خدای تعالی برای خلاص از دام دنیا و طبیعت به آنها غضب خود را در راه طبیعت

 و دست ناپاک نفس امّاره را بر آنها دراز کنند. و امانتهای خدائی خیانت کنند، وسائل در دام آن افتند، و به نعمتها

  

، کتاب العدل و المعاد، باب 222، ص 6(( اشاره است به آنچه در روایات سوال قبر از کافر، وارد شده است.)برای مثال نگاه کنید به: بحار الانوار، ج  .1
 (.22(، ح 4احوال البرزخ والقبر )

 فصل دو م در ذکر بعضی از احادیث شریفه در این باب

عَلَیکُم بِّالعَفوِّ؛ فَان َ الَعفوَ لا یَزِّیُد » قالَ رَسُولُ الله ِّ ـ صَل َی الله ُ عَلَیهِّ وَ آلِّهِّ ـ : قالَ: ابِّی عَبدِّالله ِّ  بِّاسنادِّهِّ عَن کافِّی
 [1]«.له ُالعَبدَ الا َ عِّز اً، فَتعاَفوا یُعِّز َکُمُ ال

 [2]«.است از ندامت بر عقوبت کردن ندامت بر عفو افضل و آسانتر»حدیث کرده که فرمود:  باقر و از حضرت
قدرت پیدا کردی بر دشمن خود، از او عفو کن به پاس  چون»: فرمود که است منقول امیرالمومنین حضرت از نهج البلاغه، و از

 [3]«.به او کر بر قدرت پیدا کردنش

 [4]«.اولَی الن اسِّ بِّالعَفوِّ اقدَرُهُم عَلَی العُقُوبَةِّ» و فرمود:

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote1
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote2
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote3
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote4
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الا »وَ آلِّهِّ ـ فِّی خُطبَةٍ: صَل َی الله ُ عَلَیهِّ  قالَ رَُسولُ الله ِّ ـ :قالَ ـ السَّلامُّ عَلَیهِّ ـ ابِّی عَبدِّالله ِّ بِّاسنادِّهِّ َعن الکافِّی وَ فِّی
 الَیکَ  اساءَ َمن الی الاحسانُّ وَ  قَطَعَکَ، مَن [5]العَفُو عَم َنَ ظَلََمکَ، وَ تَصِّلُ اُخبِّرُکُم بِّخَیرِّ خَلائِّقِّ الد ُنیا وَ الآخِّرَةِّ؟

 [6]«.اعطاءُ َمن حَرَمَکَ  وَ

لا یَکُونَن َ اخُوکَ عَلی » :قالَ بنِّ الحَنَفِّیَّةِّ، لِّمُّحَمَّدِّ وَصِّیَّتِّهِّ فِّی المُّومِّنینَ امِّیرِّ عَن بِّاسنادِّهِّ ینِّ،مُّحَمَّدِّ بنِّ عَلِّیِّّ بنِّ الحُّسَ عَن
 [3]عَلَی الاساءةِّ الَیکَ اُقدَرُ مِّنکَ عَلی الاحسانِّ الَیهِّ. قَطِّیعَتِّکَ اقوی مِّنکَ عَلَی صِّلَتِّهِّ، وَ لا

 دربارۀ کظم غیظ: ، از آن جمله[4]و احادیث شریفه درباره عفو از ظالم و کظم غیظ بسیار است

مِّن احَب ِّ الس َبِّیلِّ »صَل َی الله ُ عَلَیهِّ وَ آلِّهِّ ـ :  ـ ِِّ الله رَسُولُ قالَ رساند: انَّهُّ قالَ، سجّاد شریف، سند به حضرت کافی در
 [9]«.غَیظٍ تَرُد ُها بِّحِّلمٍ، َو جُرعَةُ مُصِّیبَةٍ تَرُد ُها بِّصَبرٍ وَجَل َ ـ جُرعَتانِّ: جُرعَةُالی الله ِّ ـ عَز َ

فرو نشاند غیظ خود را در حالی که قدرت دارد بر  کسی که»ـ علیه السلام ـ رساند که فرمود:  باقر سند به حضرت کافی، و در
 [10]«.تعالی قلب او را از اَمن و ایمان در روز قیامت اجراء آن، مملوّ کند خدای

آلِّهِّ ـ : مَن یَکظِّمُ الغَیظَ یَاجُرُُه  مِّن الفاظِّ رَُسولِّ الله ِّ ـ صَل َی الله ُ عَلَیهِّ وَ » :قالَ مُّحَمَّدِّ بنِّ عَلِّیِّّ بنِّ الحُّسَینِّ عَن
 [11]«.ةِّ یَُعو ِّضُهُ الله ُالله ُ، وَ مَن یَصبِّرُ عَلی الر َزِّی َ

اُوصِّیکَ بِّوَصِّی َةٍ َفاحفَظها، فَلا تَزالُ بَخَیٍر  عَلِّی ُ! یا» :قالَ انَّهُّ ـ لِّهِّآ وَ عَلَیهِّ ُُّ الله صَلَّی ـ النَّبِّیِّّ عَنِّ امِّیرِّالمُّومِّنینَ، وَ بِّاسنادِّهِّ عَن
غَیظاً وَُهوَ یَقدِّرُ َعلی امضائِّهِّ، اعقَبَهُ الله ُ امناً وَایماناً یَجِّد طَعَمُه  مَن کَظَمَ عَلِّی ُ! ما حَفَظتَ وَصِّی َتی. یا

 .الحدیث [12]...«

خواست خدا در مجلَّد دیگر قرار می دهیم، و از خدای  ما این جا این جزو از شرح حدیث را خاتمه می دهیم، و تتّمه آن را با

آخِّراً وَ  او َلاً وَ وَالَحمدُلله ِّ تحقّق به جنود عقل و احتراز و تبرّی از جنود شیطان و جهل می طلبم. فیق اتّصاف وتعالی تو
 ظاهِّراً وَ باطَِّناً 

 
 

 افزاید مین بنده بر چیزی عفو که ازیر (( امام صادق ـ علیه السلام ـ فرمود: پیامبر خدا ـ صلَّی الله علیه و آله ـ فرمودند: بر شما باد عفو نمودن،  .1
 (.5 ح العفو، باب ،44 ص ،2 ج کافی، اُّصول. )گرداند عزیزتان و دهد، عزَّت شما به خدا تا کنید عفو را همدیگر پس عزَّت، مگر

 (.6، ح 44، ص 2ن مصدر، ج )هما«. النَّدامَةُّ عَلَی العَفوِّ افضَلُّ وَ ایسَرُّ مِّن النَّدامَةِّ عَلَی العُّقُّوبَةِّ»(( متن حدیث، این است:  .2

 (.11 رقم حِّکَم، ،430 ص البلاغة، نهج. )«عَلَیهِّ  لِّلقُّدرَۀِّ اذا قَدَرتَ عَلی عَدُّوِّّکَ، فَاجعَلِّ العَفوَ شُّکرَاً »(( متن فرمایش علی ـ علیه السلام ـ این است:  .3
 (.52، حِّکَم، رقم 434لاغة، ص (( سزاوارترینِّ مردم به عفو و بخشش، تواناترین آنهاست بر کیفر کردن. )نهج الب .4
 (( )صلة( ظاهراً. ]منه قدس سره[ .5

 و دنیا رد مخلوق بهترین به ندهم خبر (( امام صادق ـ علیه السلام ـ فرمود: پیامبرخدا ـ صلَّی الله علیه و آله ـ در خُّطبه ای فرمودند: آیا به شما  .6

 نموده، یکویین و است، نموده رابطه قطع و بُّریده تو از که است کسی به پیوستن  است که به تو ظلم کرده، و کسی از گذشت و عفو[ آن که] آخرت،

 .1 ح العفو، باب ،43 ص ،2 ج کافی، اُّصول. است کرده محروم را تو که است کسی  به کردن بخشش و

 با ارتباط و صِّله در باشد تو از قویتر تو، قطع رحمِّ  (( امیر المومنین علی ـ علیه السلام ـ در وصیّتش به محمّد بن حَنفیّه فرمودند: نباید برادر تو در .3

 (.10 ح ،239ـ240 ص ،4 ج الفقیه، لایحضره مَن. )وی به نیکی و احسان  در باشد تو از تواناتر تو، به نسبت کردن بدی بر نباید و او،

 .العشرۀ احکام ابواب از 112ـ115 ابواب ، 12لشیعة، ج ، باب کظم الغیظ. وسائل ا49، باب العفو. و ص 43، ص 2(( نگاه کنید به: اُّصول کافی، ج  .4

 بین زا را آن بُّردباری و حلم با که خشمی جُّرعة (( پیامبر خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمودند: از محبوب ترین راهها به سوی خدا، دو جُّرعه است:  .9

 (.9 ح الغیظ، کظم باب ،90 ص ،2 ج کافی، اُّصول. )بَریبِّ بین را تحمّل کنی و از  آن شکیبایی با که مصیبتی جُّرعة و بِّبَری،
، باب کظم 90، ص 2)اُّصول کافی، ج «. مَن کَظَمَ غَیظاً وَ هُّوَ یَقدِّرُّ عَلی امضائِّهِّ، حَشا الله ُّ قَلبَهُّ امناً وَ ایماناً یَومَ القِّیامَةِّ»(( متن حدیث، این است:  .10

 (.3الغیظ، ح 

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote5
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_3147/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_#footnote6
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است که: کسی که خشمش را فرو نشاند، خدا پاداشش می دهد. و کسی که بر مُّصیبتی شکیبایی  -له علیه و آله (( از سخنان پیامبر خدا ـ صّلی ال .11
 (.424، ح 232، ص 4کند، خدا به او عوض میدهد. )مَن لا یحضره الفقیه، ج 

 وصیَّت فارشیس به را تو: علی ای: فرمودند ب به وی (( امیر المومنین علی ـ علیه السلام ـ از پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ نقل کردند که آن جنا .12

 روف را خشمش که کسی: علی ای. بود خواهی خوبی و خیر همراه به همواره صورت  این در که. باش داشته بیاد و کن حفظ را آن پس کنم، می

حضره الفقیه، می دهد که وی طعم آن را می چشد. )مَنْ لایند پاداش او را به اَمن و ایمانی خداو دارد، آن اعمال و اجرا بر قدرت  که حالی در نشاند
 (421، ح 254، ص 4ج 

 


