


ـنــشـــرـیــه ـحــــق
تهذیبی تربیتی

شــــــــمــــــــــــاره دو
ـاد غ و إرـش ـی ـل ـب ـت

پیامرباسالم|  بعثت  اصلی  اهداف  از  یكی 
تزكیه نفوس و تربیت انساهنا و پرورش اخالق 
حسنه بوده است؛ حتی می توان گفت تالوت 
آیات اهلی و تعلیم كتاب و حكمت، مقدمه ای 
است برای مساله تزكیه نفوس و تربیت انساهنا؛ 
را  اخالق  علم  اصلی  هدف  كه  چیزی  مهان 

تشكیل می دهد.

بر  آیات  برخی  در  »تزكیه«  دلیل  مهنی  به  شاید 
»تعلیم« پیشی گرفته است، چرا كه هدف اصلی 
و هنائی »تزكیه« است هرچند در عمل »تعلیم« 

مقدم بر آن می باشد.
یتلوا  منهم  رسوال  االمینی  فی  بعث  الذی  هو 
الكتاب  ویعلمهم  یزكیهم  و  آیاته  علیهم 

من  كانوا  ان  و  واحلكمة 

... عزازیل با مهنی لباِس دروغنِی خود، به مرتبه 
ای رسیده بود در بنی آن مهه مالئک، كه اجازه 
داشت در این نیمه خملوق جدید ورود و خروج 
كند و در واقع، مهه جایش را تفحص كند تا شاید 
نكته ای بفهمد كه به درد كالس درسش بخورد!

دادن  ورز  مسئول  كه  جربائیل  از  غری  به  وگرنه 
ِگِل من و شام بود، كسی اجازه ی  دست زدن به 
جّد بزرگامن را نداشت و هنایتًا نگاهی میكردند و 

تسبیح و تقدیسی میگفتند و مریفتند .
از مهان قبل از خلقتامن هم، كار داشت به كار ما 

این ابلیس المرّوت!
تو بگو چه كار داشتی به كار حرضت آدم؟ تو كه 
نان و آبت به راه بود و كالس و َدرَست ُپر و پیامن! 
عّزت و احرتامت حمفوظ بود و اسم و َرسمت 
حرضت  رساغ  آمدی  كه  داشتی  كم  چه  عالی! 

آدم و خودم و خودت را به 

بسم اهلل الرمحن الرحیم

 احلمد هلل رب العاملنی والصالة والسالم علی ارشف خلق اهلل حممد و آله الطاهرین.

اللهم ادخل علی اهل القبور الرسور. اللهم اغن كل فقری، اللهم سّد فقرنا بغناک، 

واغننا من الفقر انک علی كل شیء قدیر.

یكی از زیباترین و پربارترین دعاهای ماه مبارک رمضان كه بعد از هونامز یومیه 

اجلنان(  )مفاتیح  در  كه  باشد  می  فقری(  كل  اغن  )اللهم  دعای  شود  می  خوانده 

خاتم املحدثنی شیخ قمی )ره( در اعامل ماه مبارک رمضان آمده است، در این 

دعای رشیف دو بار سخن از فقر شده است و دوبار هم از غنا و بی نیازی كه بعد 

از دعای عمومی و مهگانی یاد شده است. اول از خداوند متعال غنا و توانایی می 

خواهم كه مهه نیازمندان روزگار را بی نیاز و غنی كند )خداوندا هر نیازمندی را 

بی نیازكن( سپس برای خودمان دوبار خواستن آهنم با دو عبارت متضاد، حتاًم 

رسی و رمزی دارد، و این دو با هم فرق می كند.

عبارت )اللهم سد فقرنا بغناک( اشاره به فقر ذاتی و غنای ذاتی است بدین معنا 

او صمد  ذاتی اوست كه  نیازی  بی  یعنی  بالذات است.  كه خداوند متعال غنی 

است )ُپر و متام خملوقات به او نیازمندند( و این صمدیت )اهلل( جل جالله غنای 

دارند چون  نیاز  او  به  یعنی متام ممكنات و موجودات  او  اما غری  و  اوست  ذاتی 

ما سوای او ممكن بالذات است، وممكن فقر حمض و مطلق است، متام هستی ما 

مرحوم آیت اهلل هباء الدینی& میفرمودند:
درس رسائل میگفتم و شاگردان زیادی داشتم یک روز كه آمدم پشت 
آمد.  خوشم  خیلی  است؛  زیاد  شاگردان  مجعیت  دیدم  كردم  نگاه  در، 
مهانجا تصمیم گرفتم درسی را كه هوای نفس در آن است، تعطیل كنم؛ 

لذا درس را به خانه منتقل كردم و عده ای از شاگردان می آمدند خانه.
هبره  اهلی  معارف  از  بتوانیم  تا  كنیم  چه  كه:  سؤال  این  جواب  در  وی 

برداری كنیم، میفرمود: »باید 
بنده خدا باشی، بنده هوا 
و هوس نباشی. حرضت 
میفرماید:  مالک  به 
مالک  تو  َهواَک،  َفَامِلک 

هوا باش، نه هوا مالک 
مالكامن  هوا  ما  تو. 
هست؛ هر كجا كه 

هوا باشد، ما را 
در  كشاند؛  می 
باید  كه  حالی 
اختیار  در  هوا 

شام باشد....

انسان ها سیاه و سفید،  بی سواد و باسواد، فقری و ثرومتند،  مهه 
از اول سّن بلوغ تا آخر عمر، یک راه در زندگی بیشرت ندارند. 
باید  خودش  كند،  درست  مستقیم  رصاط  بخواهد  كسی  اگر 
اَط امْلُْسَتِقیَم « كه آن هم مهان  َ نامز بخواند و بگوید: »اْهِدَنا الصِّ
است كه خدا در قرآن فرمود: »َأِن اْعُبُدونِی«؛ در برابر مِن  خدا 
به حرفم  بندگی و عبودیت،  به عنوان  باید مهه شام  كه معبودم، 

گوش بدهید.
صبح وقتی كه از خواب بلند می  شویم باید ببینیم خدا چه گفته 
است؟ گفته است: »نامز بخوانید.« ما باید بگوییم: »چشم.« این 
می   شود رصاط مستقیم. وقتی در راه، زن ها را دیدیم به آن ها نگاه 
نمی  كنیم؛ این می  شود رصاط مستقیم. وقتی می  خواهیم حرف 

بزنیم، دروغ نمی  گوییم؛ این می  شود رصاط مستقیم؛ مهنی. 
در ضمِن تأمنِی نیازهای مادی، این راه پیاده كردنی  است.  زمان 
نمی خواهد؛  ساختامن  نمی  خواهد؛  پول  نمی  خواهد؛  خاصی 
هم  راه  این  خدا  دستور  آن  ضمن  مهنی.   نمی  خواهد؛  هیچ چیز 
پیاده می  شود و آدم رشد می  كند. بنابراین عبارت »َو َأِن اْعُبُدونِی 
اٌط ُمْسَتِقیٌم « تفسری واضح و روشن و قابل فهم برای مهه  هَذا رِصَ
از كلمه رصاط مستقیم و راه معتدلی است كه خدا برای زندگی 

مهه انسان  ها از زمان نزول قرآن كریم به بعد دستور داده است.

این  از  یكى  بخیل  رسانجام  فارسى:  سلامن 

هفت حالت است.

1. مى مرید و مالش به وارث مى رسد و او 

آن را در معصیت خدا مصف میكند.

2. خدا ظاملى را بر او مسلط میكند و اموالش 

را با خفت و خوارى میگرید.

3. گرفتار هوى و هوس میشود و مهه اموال 

خود را تباه میكند.

4. به فكر ساختن ویراهناى میافتد و ثروتش 

را در این راه از دست میدهد.

مانند  نكبتى گرفتار میشود  به معصیت و   .5

غرق شدن، آتش سوزى و رسقت.

ثروت  و  میشود  مبتال  بیدرمانى  درد  به   .6

خود را رصف مداوا میكند.

7. ثروتش را در حمىل به خاک میسپارد و بعد 

فراموش میكند و آن را نمییابد.

كراهت مشورت با شخص ترسو، بخیل، آزمند، برده، فرومایه و بدكار
از پدرانش از حرضت عىل )علیه السالم( نقل كرده است  1. امام رضا )علیه السالم( 
كه پیامرب »صىل اهلل علیه وآله« فرموده است: یا عىل با شخص ترسو مشورت نكن زیرا 
او راه خروج ] از گرفتارهیا [ را براى تو سخت جلوه مى دهد و حتاًم با بخیل مشورت 
زیبا  را  بد  كار  او  زیرا  نكن  مشورت  حریص  با  دارد.  بازمى  هدف  از  را  تو  زیرا  نكن، 
جلوه مى دهد، و بدان كه ترس و بخل و آزمندى غریزهای است كه از سوءظّن ناشى 

مى شود
علل الرشایع، ص 178

مى  اگر  عاّمر  اى  فرمود:  من  به  السالم(  )علیه  صادق  امام  گوید:  ساباطى  عاّمر   .2
خواهى نعمت برایت با دوام و مردانگى ات كامل و زندگى ات اصالح گردد، در كار 
خویش با بردگان و اشخاص فرومایه مشورت مكن، زیرا اگر به آنان اعتامد كنى به تو 
را  تو  اگر گرفتار شوى  و  بدهند دروغ مى گویند  تو  به  اگر خربى  و  كنند،  خیانت می 

خوار مى سازند و اگر به تو وعده اى دهند، به آن وفا نمى كنند.
علل الرشایع، ص 187

3. امام جعفر صادق )علیه السالم( فرمود: از پدرم شنیدم كه مى فرمود: حق را بپا دار 
و براى آنچه از تو فوت شده افسوس خمور و از آنچه به تو مربوط نیست كناره گری. از 
دشمن دورى كن، و از دوست خویش بر حذر باش، ) با احتیاط با او برخورد كن ( و 
بدكار  با  و  از خدا برتسد،  امنی كسى است كه  باش، و  امنی مهنشنی و دوست  با مردم 
مهنشینى مكن، و او را بر راز خویش آگاه مگردان، و امانت خود را به او مسپار، و در 

كارهایت با كسانى كه از پروردگار خویش مى ترسند، مشورت نام.
)علل الرشایع، ص 187(

كسی، گندم خودش را باد داده، غربال و متیز كرده، 
بعد هم در انباری در بسته بگذارد.

بعد از مدتی به انبار رسكشی كند، ولی گندمش را 
آفت زده ببیند.

به ناچار گندم ها را بریون بیاورد، دوباه باد می دهد 
و پاک می كند و به انبار بسپارد.

آفت  را  گندمش  رسكشی  وقت  هم  باز  كن  تصور 
گرفته ببیند

به  و  كند  پاک  آورد،  می  بریون  را  گندمش  باز 
او  گندم  دامنگری  هم  باز  آفت،  انباربسپارد،ولی 

شود.
انبار؛  به  سپردن  دوباره  غربال،  و  دادن  باد  دوباره 

كاری كه مدام تكرار می شود.
دست آخر از آن مهه گندم جز مقداری كم باقی نمی 

ماند؛
ها  آن  به  زدن  آسیب  حریف  آفت،  كه  مقداری 

نیست.
 امریاملومننی علی»علیه السالم« فرمود:

طور  مهان  باید  گندمید.  بار  مهان  مثل  هم  شام 
خالص شوید؛

آن قدر كه از میانتان جز یک گروه باقی نامند؛گروهی 
كه فتنه ها حریف آن ها نباشد.

فرمود:
اینكه  مگر  شود،  نمی  حمقق  ظهور  برای  آرزویتان 

گروهی از شام به روی دیگری آب دهان بیندازد.
گروهی نیز گروه دیگر را دروغگو بخواند.

تا آنجا كه از شام جز گروهی اندک استوار و حمكم 
باقی نامند.

و  چشم،  در  ی  رسمه  مثل  میانتان  در  كه  گروهی 
نمک درون غذا هستند.

اندک است، نسبت رسمه به چشم، و نمک  و چه 
به غذا!

)مكیال املكارم، ج2، ص 383(

.إرشاف.
 حرضت استاد

 سید عادل علوی)حفظه اهلل(
.مدیر مسئول و رسدبری.
 سید حممد علی علوی

hagh@altabliq.com

                     عــزازیـل: چرا؟ وچگونه! )2( 

روایتی متفاوت از داستان آفرینش

                    من کیستم؟! )3(

حاج سید عادل علوی

  فکرش را بکن!  کراهت مشورت با شخص ترسو  سرانجام بخیل

  صراط مستقیم   بندگی خدا

ادامه از: من کیستم؟! )3(

ادامه: صفحه 2 ادامه: صفحه 7

                    اهمیت و جایگاه اخالق

آیت اهلل مکارم شیرازی

ادامه: صفحه 4



و  بالذات  فرق  جا  این  از  و  هستند،  بالذات  فقری  او  سوای 

لذاته  الوجود  بنی واجب  فرق  و  معلوم می شود  بالعرضی 

الوجود لذاته مشخص می شود. زیرا بنی واجب و  وممكن 

فرق  مهنی  به  مهه  برگشت  ولی  یاكردكردن  فرق  پنج  ممكن 

وممكن  است،  مطلق  غنی  لذاته  الوجود  واجب  كه  است 

آمده  دعا  در  در  كه  این  و  است،  مطلق  فقری  لذاته  الوجود 

است )اللهم سد فقرنا بغناک( اشاره به مهنی مطلب است كه 

خدایا ما فقر مطلق هستیم ولی بغنای مطلق تو این نقص و 

فقر مارا پرگردان و )ُسّد( از سد گرفته شده است كه )سد( 

بنازی به معنای مانع هدر رفتن آب می شود و پشت آن آب 

ها مجع می شوند، پس خدایا با ما چنان كن كه فقر ذاتی ما به 

غنای ذاتی تو پر شود و این نشان می دهد كه انسان می تواند 

به جایی برسد كه كارش، كار خدایی باشد و از فقر مطلق به 

غنا مطلق برسد و مظهر اسامء اهلل شود، و آن در جایی حتقق 

می یابد كه انسان به حقیقت و ذات خود برسد، كه او فقری 

ملطق است )ال یملک لنفسه(است )ال یملک لنفسه ونفعًا و 

ال رضًا و ال حیاة و ال موتًا( )]1[(. هر چه هست اوست و ال 

غری )اهلی هب لی كامل االنقطاع الیک()]2[(. واین راه اولیا 

خداسته و در متام مراحل سری و سلوک عارفان این حالت 

مهراهشان است، و این مهان روح بندگی است كه باید انسان 

داشته باشد و فلسفه زندگی و رس خلقت هم مهنی است ما 

)خلقت مطلق اجلن و االنس اال یعبدون( )]3[(. كه الزمه 

)معرفت(  كه  احساس شعور وفهم است  بندگی  و  عبادت 

حاصل آن است.

)العبودیة  آمده  )ره(  مخینی  امام  حرضت  اربعنی  كتاب  در 

بندگی گوهری است  یعنی  الربوبیة( )]4[(.  جوهرة كنهها 

است،  كردن  خدایی  كار  و  ربوبیت  او  حقیقت  و  باطن  كه 

این مهان فلسفه پویای )من( است كه انسان می تواند از راه 

كار  برسد كه  به جایی  اطاعت و عشق و معرفت  و  بندگی 

خدایی كند، اگر چه ذره است ولی اگر بندگی كند به آسامن 

رود و كار آفتاب كند. در این زمینه در حدیث قدسی آمده 

است كه سنی و شیعه نقل می كنند كه خداوند متعال فرمود: 

كنُت  أحببته  فاذا  ُاحبه  حتی  بالنوافل  بالنافلة  الّی  )یتحبب 

سمعه الذی یسمع به و بصه الذی یبص به و یده التی یبطش 

هبا( )]5[(. از راه تقّرب و طاعت و اتیان واجبات و نوافل 

كه مستحبات است به مقام حمبت می رسد كه خداوند او را 

و  كه حمبوب  ای می رسد  به درجه  یعنی  دارد،  دوست می 

معشوق خداوند می شود و رسیدن به این مقام و درجه یعنی 

كار خدایی كردن، یعنی فناشدن فقر مطلق در غنای مطلق 

البته بالغری و نه به بالذات، تا چشم و گوش رنگ خدایی و 

كارخدایی پیدا می كنند، دست او دست خدایی می شود، كه 

عنی اهلل و سمع اهلل و ید اهلل می شود.

در بحار االنوار آمده كه روزی موال امری املؤمننی × جوانی 

كند،  می  خیانت  نگاه  حمرمی  نا  به  كه  دیدند  بازار  در  را 

حرضت یک سیلی به او زد، جوان پیش خلیفه دوم عمر بن 

عمر  كند،  شكایت  حرضت  از  كه  خواست  و  آمد  اخلطاب 

حرضت را خواستند و از او پرسیدند كه برای چه به صورت 

جوان سیلی زده ای؟ حرضت × در پاسخ گفتند كه او به 

چهره نا حمرمی نگاه كرده بود، نگاهی آلوده و معصیت كار، 

عمر به جوان گفت: )عنی اهلل رات و ید اهلل رضبت( چشم 

خدا دید و دست او زد، او می دانست كه حرضت علی × 

مظهر متام صفات خداوندی است.

زمنی  روی  خدا  شاهد  و  چشم  كه  علی×  امام  حرضت 

داده  او  به  متعال  خداوند  كه  است  بصریتی  دارای  است 

است، و این علم و بصریت خاصی است. كه بصریت عام 

نیز داریم كه انساهنا می توانند به این مقام دست پیدا كنند كه 

دارای علم بصریتی شوند، و چشم و گوششان باز شود. و 

مظهر ثرومتندی و غنای خداوند گردند.

حی  اطعنی  )عبدی  است:  آمده  دیگری  حدیث  در  باز 

كن  للشیء  تقول  و  فیكون  كن  للشیء  اقول  مثلی  أجعلک 

فیكون( بنده من مرا اطاعت كن تا مانند خودم قرارت دهم، 

من می گویم هبر هر چیزی بوده باش می بود و تو هم هبر 

هر چیزی گوی مهان شود. و باز در حدیث آمده است )من 

اطاع اهلل یطاع كل شیء( )]6[( هر كه خدا را اطاعت كند 

مهه چیز او را اطاعت می كنند. و باز روایتی دیگر نقل شده 

است  آمده  شود.  مشخص  بیشرت  ذاتی  فقر  معنای  تا  است 

كه شخصی نزد حرضت امام صادق × عرض كرد كه ای 

فقری  تو  كه  فرمودند  حرضت  فقریم،  من  خدا  فرزند رسول 

كرد  بازهم عرض  فرد  آن  بلكه غنی هم هستی ولی  نیستی 

من فقری هستم، حرضت بازهم مهان پاسخ را فرمودند تا بار 

سوم كه حرضت فرمودند: آیا حارض هستی حمبت و والیتی 

كه نسبت به ما داری را بدهی و متام دنیا را به تو بدهند، آن 

فرد گفت: به خدا سوگند هرگز حارض نیستم كه ذره ای از 

والیت و حمبت شام را بدهم و دنیا را بگریم. امام فرمودند: 

هستم.  غنی  دادكه  جواب  ثرومتند؟  یا  هستی  فقری  تو  آیا 

در وجود خود  انسان مؤمن  كه  ذاتی است  این مهان غنای 

احساس می كند هنگامی )من( او در )من( اهلل فانی شود. 

پس یک فقر ذاتی داریم كه پر كردن او به صمدیت و غنای 

مطلق اهلل است. )اللهم سد فقرنا بغناک( و دیگر فقر عرضی 

داریم كه فقر زمینی خواهد بود مانند نداشتن مال و ثروت 

این  و  بگرداند  رفاهیت  و  خوبی  به  روزگارش  بتواند  كه 

است.  مطلب  این  به  اشاره  الفقر(  من  اغننا  )اللهم  عبارت 

پس انسان دارای فقر ذاتی و فقر عرضی خواهد بود، )حّب 

كامل( كه در جبّله اوست، می خواهد هر دو فقر را از خود 

دور كند و این یک بحث مستقلی را می طلبد.

شكری  نعمتهای  یكی  قسمند:  دو  به  خداوند  های  نعمت 

اكرم  رسول  نزد  شخصی  استدراجی.  های  نعمت  دیگر  و 

نابود شدم!! حرضت  یا رسول اهلل  آمد و عرض كرد:   |

فرمودند برای چه نابود شدی؟ در پاسخ به حرضت گفت: 

یا رسول اهلل خداوند متعال آن قدر به من نعمت داده است 

)استدراجی  باشد  استدراجی  نعمت  مهه  این  ترسم  می  كه 

های  نعمت  و  است  شده  گرفته  درج  از  كه  پله  پله  یعنی 

استدراجی به صورتی كه خداوند به كافر نعمت می دهد تا 

پله پله به جهنم نزدیک شود( از باب )انام نملی هلم لیزدادوا 

زیاد  گناهانشان  تا  دهیم  می  هازیاد  آن  به  ما   .)]7[( اثام( 

و  بودی  شاكر  نعمت  از  بعد  اگر  فرمودند:  حرضت  شود، 

خداوند را سپاسگزار بودی بدان كه آن نعمت از نعمتهای 

شكری خواهد بود  وشام را به هبشت نزدیک می كند ولی 

در  و  كردی  فراموش  را  خدا  و  كردی  نعمت  كفران  اگر 

خواهد  استدراجی  نعمت  آن  رشدی  و  غوطه  ها  معصیت 

بود. بنابراین نعمت های خداوندی بر دو گونه اند و ما باید 

به خاطر نعمت های خداوند شاكر و سپاسگزار باشیم، باید 

از راه شكر و حمبت عبادت كنیم و از راه شكر به غنای ذاتی 

دست پیدا كنیم.
]1[. مفاتیح اجلنان: 30.

]2[. مناجات شعبانیه.

]3[. ذاریات: 56.

]4[. میزان احلكمة: 1797/3.

]5[. بحار: 22/7.

]6[. وسائل الشیعة: 421/11.

]7[. آل عمران: 178.

دردرس انداختی إىِل  َیْوِم اْلَوْقِت امَلعلوِم ؟
خوشبختی بیشرت از این میخواستی؟ نمیدانم آن موقع ها هم 
دو  زمینیهای  ما  خمصوص  صفت  این  یا  بوده  طمع  و  حرص 
و  جواهر  و  طال  ها  موقع  آن  نمیدانم  اصلش  است؟  پاست 
خرید و فروش هم بوده كه حرص و طمع معنا داشته باشد یا 
نه! اما تنها چیزی كه میدانم این است كه عزازیل دنبال مال و 
منال نبوده. هرچه هست زیر رس این غرور است، آن هم غرور 

علمی! بیخود نیست كه بزرگرتین حجاب است این علم !
عزازیِل اعلِم علامء آنَقَدر بلند مرتبه شده بود كه طاقت نداشت 
أرشِف از خودش را ببیند. آن هم نه رشافت جسدی كه مثالً من 
از آتش هستم واین خملوق جدید از خاک، كه اینها مهه هبانه هایی 
بودند ظاهری، مشكل اصلی عزازیل رشافت علمی بود و بس!

فصل سوم؛ أعلم علامء
به قول ما زمینی ها، از پشت كوه آمده ی تازه به دوران رسیده 
ای بود كه خیلی وقتها حّد و حدودش را گم میكرد و پایش را از 

گلیمش درازتر میكرد، البته بر فرِض ثبوِت پا!
شخص را به اسفل السافلنی میرَبد این غرور علمی، حتی مثِل 
دسرتسی  آن،  از  باالتر  وتازه  بود  األساتید  استاد  كه  را  اویی 
مالئک  از  بعضی  فقط  كه  اثباتی  و  حمو  لوح  به  بود  كرده  پیدا 
مقّرب حق خواندن آن را داشتند، عزیزان توجه بفرمایند، فقط 

خواندن،  بدون چون و چرا !
مگر تا آن زمان كسی به خودش اجازه میداد درباره مندرجات 
این لوح، با خالقش بحث وتبادل نظر كند ؟ حرف حرِف 

)هو(  بود و بس!
اما خوب عزازیل كه ملک نبود تا این چیزها را 
بفهمد! مهه ی فک و فامیلش به دست 
مهنی  دستور  به  و  ها  فرشته  مهنی 
خالق متعال قلع و قمع شده بودند 
زنده  علمیتش  به خاطر  فقط  او  و 
مانده بود  و حاال رسیده بود به آن مقامات 
عالیه و تازه مهه و مهه ی این پیرشفت ها را 

مرهون زمحات خودش میدانست.
بگذریم، به لوح مذكور كه رسیده بود ، نوشته ای را خوانده بود 

كه باعث تعجبش شده بود! 
آخر نوشته شده بود كه خدا خملوقی دارد كه با سجده های شش 
است  برده  از رس مهه خملوقات  و هوش  هزار ساله اش عقل 

اّما... 
مهیشه مهنی اّما و اگرهاست كه كار را خراب میكند!

اگر قرار است بندگی كنیم كه دیگر اّما و اگر ندارد. راست و 
حسینی هرچه از ُموال شنیدی بگو چشم!

اگر هم قرار است كه حّر باشی )به ضّم حرف اّول ویا به فتح 
حرف اّول به رشط نقطه ی باالیش( و به اصطالح آزاد و آزاده،  

برو دنبال تنبک و تنبورت!
این دیگر چه بازی یی است كه ما رس خدا در آورده ایم؟ این 
عتید و رقیب بیچاره چه گناهی كرده اند  كه هی باید پاک كنند و 
هی باید بنویسند و دوباره پاک كنند و دوباره تر بنویسند! ارساف 

است به خدا!
اگر  را،  زندگیامن  اگرهای  و  اّما  این  و  بیاییم  خودمان  به  بابا 
نمیتوانیم حذف كنیم، حّداقل كم كنیم. نه این كه هر كجا به 
خیال  كه  هركجا  و  وطاعتًا  سمعًا  چشم،  بگوییم  بود  نفعامن 
كردیم به رضرمان است بزنیم زیر مهه چیز و مهه كس، حتى 

زیر خودمان !
بامند.

اّما ادامه ی »اّمای« قبلی كه »اّمای« مهان خملوق عابدی بود كه 
شیطان داشت داستانش را در لوح مذكور میخواند، كه بعد از 
آن سجده های بی مثیلش )كه تازه یكی از عباداتش بود( از یک 

دستور یک حلظه ای متّرد میكند ونافرمانی! 
عزازیل قصه ی ما كه این یكی دو خط را -به خیال خودش!- 
بر حسب تصادف خوانده بود، رشوع كرد به نوچ نوچ كردن و 
مذّمت كردن آن خملوق و بعد رو به مقام ربوبی كرد و اسباب 
تعجبش را اظهار كرد و رشوع كرد به بد و بریاه به آنچنان بنده 
ی ناسپاس و كم خردی كه آن مهه تقرّبش را میفروشد به یک 
نافرمانی و چه ارزان میفروشد چقدر نمیفهمد و چقدر سبک 

مغز است و از اینطور حرفها!

خدای متعاملان هم كه تا آن حلظه، نظاره گر اظهار فضل عزازیل 
بود،  رشوع به نظرخواهی كرد كه: به نظر تو با مهچو بنده ای 

چه باید كرد؟
پند اخالقی: خدا وكیلی، ما را هم جّو میگرید بعضی وقتها! 
تا دو تا سجده نصفه و نیمه میكنیم و دو قطره اشک مرییزیم و 
یک احساس تقّربی به خدا پیدا میكنیم ، رشوع میكنیم به امر و 
هنی كردن و تعینِی تكلیف نمودن برای خدای خود كه: به نظر 
من اینطور باشد هبرت است و آنطور بشود به صالح است و... 

إلی آخر.
و  بود  شده  جوگری  خواهی  نظر  این  با  هم  عزازیل  بیچاره 
غبغب  به  بادی  اطمینان  با  دوچندان،  مكامله  این  از  غرورش 
انداخت و عرضه داشت كه: به نظر من باید بدون چون و چرا و 
حرف پس و پیش، در دم مطرود از رمحت اللهی بشود و ملعون 

درگاه ربوبی باشد این ناسپاس نا اهل !
به عنوان  به دستور خدای عّز وجل مهنی چند كلمه  مهان جا 
حكم عزازیل بر بندگان اینچنینی بر پیشانی َمَلكی نقش بست، 
تا مهگان بخوانند و بدانند و بر حذر باشند از نافرمانی از )هو( 

ولو برای یک حلظه!
باز هم پند اخالقی: ای كاش این فرشته را خدا به ما هم نشان 
داده بود تا حساب كار دستامن بیاید و بدانیم كه كسی كه ظاهرًا 
اعبُد العابدین بود و أعلُم العلامء با یک نافرمانی یک حلظه ای، 

میشود أفسُق الفاسقنی و َملعوُن املالعنی!
وای به حال من كه دو تا نامز دست و پا شكسته هم نمیخوانم 
روز  داشت  خواهم  اوضاعی  چه  میكنم،  نافرمانی  مهه  این  و 

قیامت اهلل العامل.
تازه نمیدانم میشود گفت كه )اوستا كریم، خودش هواِی ما رو 
داره( یا نه؟ آخر اگر قرار بود هوای بنده های نافرمانش را داشته 
باشد، حتاًم اول از مهه هوای أعبُد العابدین و عزیز دردانه اش را 

می داشت ، پرسخالگی ندارد خدا با كسی!
حاال نگویید كه این حرف ها مهه اش خوف است و نا امیدی؟ 
به موقع رساغ رجاء و امیدش هم مریویم إن شاء اهلل، رجاء و 

امیدی كه به بركت ارشف املخلوقنی بودن نصیبامن میشود.
ادامه دارد إن شاء اهلل...

ادامه از: من کیستم؟! )3(

  ادامه از: عزازیل: چرا؟ وچگونه؟!

بود.  ام سلمه  خانه  در  اكرم|  رسول  را،  شب  آن 

گشت  متوجه  و  شد  بیدار  اّم  سلمه   كه  بود  شب  نیمه های 

چه  كه  شد  نگران  نیست.  بسرت  در  اكرم|  رسول  كه 

جا  از  كند.  حتقیق  تا  كرد  وادار  را  او  نگرانی  آمده؟  پیش  

اكرم  رسول  كه  دید  پرداخت.  جستجو  به  و  كرد  حركت 

كرده  بلند  آسامن  به   دست  ایستاده،  تاریک  گوشه ای  در 

به  كه  خوبی  چیزهای  »خدایا  می گوید:  و  می ریزد  اشک 

دشمنان  شامتت  مورد  مرا  خدایا  نگری،  من  از  داده ای  من 

و حاسدان قرار نده، خدایا مرا به سوی بدهیایی كه مرا از 

آهنا نجات داده ای برنگردان، خدایا مرا هیچگاه به اندازه 

به خودم وامگذار«. برهم  زدن هم  یک چشم 

ام سلمه  اندام  بر  لرزه  حالت،  آن  با  مجله ها  این  شنیدن 

به  كرد  رشوع  و  نشست  گوشه ای  در  رفت   انداخت، 

رسول  كه   شد  شدید  قدری  به  ام سلمه  گریه  گریستن. 

 - می كنی؟«  گریه  »چرا  پرسید:  او  از  و  آمد  اكرم| 

خدا  نزد  كه  منزلت  و  مقام  آن  با  تو  نكنم؟!  گریه  »چرا 

می خواهی  او  از  ترسانی.  خداوند  از  چننی  این   داری، 

كه تو را به خودت یک حلظه  وانگذارد، پس وای به حال 

من«. مثل 

خاطر  و  نباشم  نگران  می توانم  چطور  ام سلمه!  »ای   -

به خود واگذاشته شد  پیغمرب یک حلظه  یونس   باشم؟  مجع 

و آمد به رسش آنچه آمد.«

  در خانه ام سلمه

)2()7(



ای     ازلّیت، به تربت تو خُمّمر!                        
            وی     ابدّیت، به طلعت تو ُمقّرر!

آیت رمحت ز جلوه   تو هویدا                                    
 راَیِت قدرت در آستنِی تو ُمْضَمر

جودت، مهبسرتا به فیض مقّدس                            
 لطفت مهبالشا به صدِر ُمَصّدر

ِعصمِت تو تا كشید پرده به اجسام                           
عامَل اجسام گردد عامَل دیگر

جلوه   تو، نور ایزدی   را َمْلی  ٰ                                 
  ِعصمت تو، رِسّ خُمتفی   را َمظهر

گویم واجب تو را، نه آَنْت ُرتبت                                
  خوانم ممكن تو را، ز مُمِكن برتر

مُمكن اندر لباس واجب پیدا                                   
 واجبی   اندر ردای   امكان ُمْظهر

ممكن، اّما چه ممكن، عّلت امكان                           
  واجب، اّما شعاِع خالِق اكرب

ممكن، اّما یگانه واسطه فیض                             
 فیض به ِمْهرت رسد، وزان پس كهرت

ممكن، اّما نموِد هستی     از وی                                  
  ممكن، اّما ز مُمِكناْت فزونرت

وین نه عجب، زانكه نور اوست ز زهرا                      
    نور وی   از حیدر است و او ز پیمرب

نور ُخدا در رسول اكرم پیدا                                       
 كرد جتّلی   ز وی   به حیدر صفدر

َو ز وی  ، تابان شده به حرضت زهرا                          
   اینک ظاهر ز ُدخِت موسی   جعفر

این است آن نور، كز مشّیت »ُكْن« كرد          
             عامل، آنكو به عال است ُمنّور

این است آن نور، كز جتّلی   قدرت                        
       داد به دوشیزگان هستی   زیور

شیطاْن عامِل شدی   اگر كه بدین نور                      
     ناگفتی   آدم است خاک و من آذر

آبِروی   مُمِْكناْت مجله، از این نور                      
           گر َنُبدی  ، باطل آمدند رسارس

جلوه   این، خود َعَرض نمود َعَرض را                     
       ظِّلش بخشود جوهرّیِت جوهر

عیسی   مریم به پیشگاهش دربان                          
   موسی   عمران به بارگاهش چاكر

آن یک چون دیده  بان، فرا شده بر دار                       
     وین یک چون قاپقان، معّطی   بر در

یا كه دو طفل  اند در حریم جاللش                             

    

از پی   تكمیل نفس آمده ُمضَطر
آن یک، »انجیل« را نامید از حفظ                               

   وین یک »تورات« را بخواند از بر
گر كه نگفتی  : امام هستم بر خلق                        

      موسی   جعفر وّلِی   حرضِت داور
فاش بگفتم كه این رسول خدای   است               

           معجزه  اش می   ُبَود مهانا دخرت
دخرت، ُج ز فاطمه نیاید چون این                            

        ُصْلِب پِدر را و هم َمشیمهی   مادر
دخرت، چون این دو، از َمشیمه   قدرت                        

      نامد و ناید، دگر مُهاره ُمقّدر
آن یک، امواج اعلم را شده مبدأ                                 

    وین یک، افواج حلم را شده َمْصدر
آن یک، موجود از خطابش َمْلی  ٰ                          

         وین یک، معدوم از عقابش ُمْسرَت
آن یک، بر فرق انبیا شده تارک                               

        وین یک، اندر رْس اولیا را ِمغفر
آن یک، در عامل جاللت »كعبه«                             

         وین یک، در ُملک كربیایی  »َمْشَعر«
»مَلْ َیِلد« م بسته لب و گر نه بگفتم                      

         دخِت ُخدایند این دو نور ُمطّهر
آن یک، كْون و مكاْنش بسته به َمْقنَع                     

         وین یک، ُملِک جهاْنش بسته به ِمْعَجر
چادر آن یک، ِحجاِب عصمت ایزد                  

                   ِمْعَجِر این یک، نقاِب عّفِت داور
آن یک، بر ُملک الَیزالی  ، تاُرک                                 

        وین یک، بر عرش كربیایی   افرس
تابشی   از لطِف آن، هبشِت خُمَّلد                       

            سایه   ای   از قهر این، جحیم ُمَقّعر
قطره  ای   از جوِد آن، بِحاِر ساموی                          

           َرْشحه   ای   از فیض این، ذخایر اغری
آن یک، خاِک مدینه كرده ُمّزین                

                        صفحه     قم را نموده، این یک انور
خاک قم، این كرده از رشافْت جنّت                 

                  آب مدینه، نموده آن یک، كوثر
 عرصه   قم غریت هبشت برین است                     

            بلكه هبشتش، َیساولی   است برابر
زیبد اگر خاک قم به »عرش« كند فخر         

                       شاید، گر »لوح« را بیابد مهرس
خاكی  ، عجب خاک! آبروی   خالیق                                     

ملجأ بر ُمسلم و پناه به كافر
گر كه شنیدندی   این قصیده     »هندی  «                      

       شاعر شریاز و آن ادیب سخنور
آن یک طوطی صفت مهی نرسودی                

               »ای   به جاللت ز آفرینش برتر!«
وین یک قمری   نمط مهاره نگفتی                          

           »ای   كه جهان از ُرخ تو گشته منّور!«.
در دیوان شعری امام مخینی&مموعًا سه قصیده وجود دارد 
و  زهرا  فاطمه  ْین،  َ َنریِّ نوَرْین  »مدحیه  آن مجله، قصیده  از  كه 
امام آن را طّی  فاطمه معصومه÷« می باشد كه حرضت 
با  1309 ش. مطابق  44 بیت در فاصله ساهلای 1324 - 

1355- 1340 ق. رسوده اند.
و  عراقی  سبك  از  تلفیقی  رسایی  قصیده  در  امام  سبك 
غلبه  ایشان  قصاید  در  اخری  سبك  ولی  است؛  خراسانی 
دارد. از نشانه های سبك عراقی، صنایع بدیعی است كه در 
سبك  مشخصات  از  و  است  رفته  كار  به  امام  های  قصیده 
خراسانی سادگی الفاظ، روانی فكر، خالی بودن از ختیالت 
ادبی  صنایع  ارائه  عدم  و  دشوار  لغات  كمی  ذهن،  از  دور 

از  رسشار  بحث،  مورد  قصیده  حال،  هر  است.به 
مضامنی بلند عارفانه و ارسار شگرف معنوی 

وجود،  صدف  درخشان  گوهر  رسای  در 
علیها  معصومه  فاطمه  حرضت 

گویای  نوعی  به  كه  است  السالم 
آینی  در  زن  واالی  منزلت  و  مقام 
بیانگر  و  حممدی  ناب  اسالم  مبنی 

نگرش و اندیشه سرتگ امام راحل دراین 
باره می باشد.

كه  افكارى  و  مى گذرد  آدمى  خاطر  به  آنچه  كه  نامند  خمفى   
دل او را مشغول مى كند دو قسم اند: اول: افكارى كه حمرك 
آدمى بر عمىل، و موجب رغبت بر آن عمل، و اراده آن فعل 
حمرك  كه  فعىل  آن  كه  زیرا  است:  قسم  دو  بر  آن  مى شود.و 
فعل  است یا  خری  فعل  یا  مى شود  آوردن آن  جا  به  بر  آدمى 
بد. دوم: افكارى كه حمرك بر فعىل و مبدا عمىل نیستند بلكه 
حمض خیال و مردفكر و تصور است، اگر چه به واسطه آهنا 
نفس را صفائى یا كدورتى حاصل شود كه باعث بعىض افعال 
اول: خیاالت  بر دو قسم است:  نیز  آن  یا رش گردد.و  خری 
شد.  خواهد  مذكور  آهنا  تفصیل  نافعه.و  افكار  و  حمموده 
بسیار  انواع  آن  براى  از  كاذبه.و  آمال  و  فاسده  افكار  دوم: 
است، مانند: آرزو كردن،یعنى متناى چیزهائى كردن كه به 
وجود نمى آید.و تصور آهنا را كردن مانند اینكه: 
نكرده  را  كار  بگذرانند كه كاش فالن  دردل 
بودم یا فالن كار را كرده بودم.و كاش 
حال  و  بود  نمرده  من  فالن طفل 
بزرگ شده معنی و یاور من بود.و 
یا  خریده بودم  را  چیز  فالن  كاش 
فروخته بودم، و امثال اینها.و مثل 
او حاصل  براى  از  كه  احواىل  متذكر شدن 

شده است و به آن شادى كردن یا غمناك شدن، مانند: خیال 
فالن لذتى كه از براى او اتفاق افتاده.یا غلبه اى كه در فالن 
او  براى  از  بالفعل  كه  عزتى  كرده.یا  امثال  و  اقران  بر  روز 
كه  ناخوشى  رسیده.یا  او  به  روزى  در  كه  املى  هست.یا 
این  از  هست.و  او  امرمعاش  در  كه  اختالىل  دارد.یا  حال 
قبیل است تصور كردن اموال نفیسه اى كه دارد، از مساكن 
و  جواهر  و  اشرتان  و  اسبان  و  باغات  و  دكاكنی  و  وامالك 
نقود، و به آن ملتذ شدن.یامتذكر شدن چیزهائى را كه ندارد 
تصورنمودن  مانند  و  اینها.  نحو  و  گشتن  غمناك  آن  به  و 
و  خصامء  جواب  و  یار  و  رشیك  و  بازار  و  دكان  حماسبه 
برطرف كردن دشمنان به عذاهباى گوناگون، بدون اینكه این 
فكر و خیال منشا اثرى باشد یا فایده اى بر آن مرتتب باشد. 
و گاه است خصمى از براى او نیست و گفتگوئى با یكدیگر 
كردن  تصور  مانند:  است،  فكر  خیال و  حمض  بلكه  ندارند 
آن شخص  نظر  در  آهنا  حتقق  هرگز  كه  امورى  و  حاالت 
آن  آرزوى  و  متنا  و  نمى آید  وجود  به  كه  مى داند  و  نیست 
مى برد. خیاىل  لذت  آن،  تصویر  به مرد  بلكه  نمى كند  نیز  را 
خود  درذهن  و  مى كند  پیغمربى  و  نبوت  خیال  اینكه  مانند 
براى  از  خلیفه  و  وىص  و  مى دهد  قرار  احكامى  و  قواعد 
و  سلطنت  تصور  سال  هشتاد  مى كند.یاگدائى  تعینی  خود 

هرمملكتى  و  مى نامید،  را  مسكون  ربع  تسخری  و  پادشاهى 
را به وضعى خاص مسخر مى نامید، و امراء و حكام نصب 
مى سازد و قرون بى شامر و ساهلاى بسیار رسورى مى كند. و 
از مجله آهنا است فال بد زدن - كه آن را تطری گویند - و به 
بعىض از امور اتفاقیه دل را بد كردن و آن را عالمت حدوث 
حدى  به  حال  این  به  كه  باشد  گاه  و  دانستن.  مكاره  بعىض 
دلیل وقوع  را  امور  بعىض  خود  نزد  در  آدمى  كه  مى رسد 
مكروهى بر خود قرار مى دهد و به حدوث آن امر به غایت 
امر مطلقا در زبان  آن  اگر چه  مضطرب و مشوش مى شود، 
وامهه،  قوه  در  كه  باشد  بسا  و  نباشد.  این  به  مشهور  مردم 
اوقات تصور  اغلب  در  كه  شود  حاصل  ردائتى  و  خباثت 
براى  از  آالم  و  و خیال حدوث مصائب  وقوع مكروهات، 
خود مى كند، و هیچ ذهن او ملتفت خیال امورى كه موجب 
اوالد  مثل تصور كردن مردن  نمى شود،  فرح و رسور گردد 
و عیال، و تلف اموال، و ابتالء به انواع بیامرى، و گرفتارى 
به ذلت وخوارى، و غالب شدن دشمنان و رسیدن اذیت به 
به  اعتقادى  نوع  بدون سبب،  باشد كه  از دیگران. و گاه  او 
هم  او  براى  اندوه از  و  غم  كه  مى كند  امور  نوع  این  وقوع 
مى رسد.و بسیار مى شود كه منشا این نوع، اختالىل است كه 
در دماغ حاصل مى شود. و از مجله افكار فاسده وسوسه در 
عقاید است، به حدى كه مؤدى به شك نمى شود ومنجر به 
شبهه نمى گردد، بلكه مرد حدیث نفس باشد، و اال موجب 
خروج از ایامن مى گردد و قادح در یقنی مى گردد و داخل در 

یكى از صفاتى كه قبال گذشت مى شود.

از  قبل  چندی  در  موش!  ای  بدان  گفت:  گربه 
طالب  حجرۀ  به  ای  درمدرسه  افتاد  گذرم  این، 
به  موش  كثرت  حجره  آن  در  را  قضا  العلمی، 
می  تو  و  نداشت  حص  حد و  كه  بود  ای  مرتبه 
دانی كه حجرۀ طالب علم به غری از كاغذ و پشتی 
و كتاب و نمد و زیر پائی، چیز دیگر نیست، و 
موشان از عداوت قلبی و ظاملی كه جبلی ذات 
می  علم  طالب  كتاهبای  به  هجوم  است،  ایشان 
و  پاره  پاره  را  علم  طالب  كاغذهای  و  آوردند 
می  بریون  او  دوات  از  لیقه  و  كردند  می  نابود 
می  ضایع  را  علم  طالب  رس  دستار  و  آوردند 
آن  كردند.  می  سوراخ  را  حجره  نمد  و  نمودند 
آنكه  تا  بود،  از دست موشان عاجر  طالب علم 
گرفتم،  را  موشی  و  شدم  حجره  آن  داخل  من 
ته سفره ای  آمد، در حال  طالب علم را خوش 
كه داشت، به من داد و هر روز مرا بسیار عزت 

در  روزبروز  بگذشت.  چند  مدتی  تا  كرد  می 
كشتن موشان سعی می كردم و ایشان به جزای 
موش  قلیلی  كه  شد  چنان  تا  رسانیدم  می  خود 
كه مانده بود از من گریزان شدند و طالب علم 
چون این مردی را از من مشخص كرد، مرا پیش 
طلبید و دست بر رس، و رو و دهن من می كشید 
و می گفت: ای سنور خری مقدم! مرحبا مرحبا، 
خاک  در  غایط  مرا  روز  هر  و  عندی!  إجلس 
مهچننی  و  كرد  می  تعلیم  نمودن  پنهان  و  كردن 
تعلیم بعضی كلامت در اصول و فروع می داد، 
و  كنیم  می  معو  معو  ها  گربه  ما  كه  بینی  نمی 
مسأله  بسیار  دیگر  و  گوئیم  می  تشدید  و  مّد  به 
های رشعی یاد گرفتم، اكنون در درس و بحث 
مهارت تام دارم و به كامل صالح آراسته، و یقنی 

كردم كه آزار شام، مردم را عبادت است....
)شیخ هبایی(

خیلی از بزرگان رساله عهد داشتند؛ عهد كردم كه دگر گوش به ناحق نكنم،  عهد 

كردم كه دگر وقتم را تلف نكنم، عهد كردم حرف بی جا نزنم،  عهد كردم مهیشه نامز 

اول وقت بخوانم، عهد كردم تا ممكن است نامز را به مجاعت بخوانم،  عهد كردم نامز 

شبم ترک نشود،  عهد كردم كه قصه نخوانم،  مگر این ذهن ظرفیت چه قدر مطلب 

دارد؟ یک طلبه بخواهد حمققانه درس بخواند و شب بخواهد رسیال و فیلم نگاه 

كند. ذهن مگر جای چند مطلب دارد؟ آخرشب هم خسته است و یک مروری به 

كتاب می كند،  این حمقق نمی شود.

 قصص اولیا علم است اما داستان هایی كه پیام علمی ندارد چرا انسان وقت خود 

را رصف كند؟ 

 مگر ذهن چقدر ظرفیت دارد كه هر روزنامه ای را بخواند! بزرگان رساله نوشتند 

كه عهد كردیم حرفهای غری علمی نگوییم، عهد كردیم حرفهای غری علمی نشنویم، 

نوشته های غری علمی نخوانیم، باالخره با رعایت اینها انسان حمقق می شود،  خدای 

متعال هم می فرماید این ها را بخوان »اْتُل َما ُأوِحَی إَِلْیَک ِمَن اْلِكَتاِب«. 

)آیت اهلل جوادی  آملی(

 پندی از اهل دانش و هوش  به زبان گربه و موش 

)6()3(

                      قصیده ای در مدح حضرت معصومه )سالم اهلل علیها(  طلبه ای که اهل فیلم باشد محقق نمی شود

                     امام خمینی )ره(

                    افکاری که دل را مشغول می  کند!

مال احمد نراقی& - معراج السعادة



قبل لفی ضالل مبنی )سوره مجعه، آیه 2(
انفسهم  من  رسوال  فیهم  بعث  اذ  املؤمننی  علی  اهلل  من  لقد 
و  احلكمة  و  الكتاب  یعلمهم  و  یزكیهم  و  آیاته  علیهم  یتلوا 

ان كانوا من قبل لفی ضالل مبنی )سوره آل عمران، 164(
كام ارسلنا فیكم رسوال منكم یتلوا علیكم آیاتنا و یزكیكم و 
تعلمون  تكونوا  مل  ما  یعلمكم  و  احلكمة  و  الكتاب  یعلمكم 

)سوره بقره، آیه 151(
پیشی  اخالق«  »تزكیه  بر  »تعلیم«  دیگر  آیات  سه  در  اگر  و 
گرفته، ناظر به ترتیب طبیعی و خارجی آن است، كه معموال 
»تعلیم« مقدمه ای است برای »تربیت و تزكیه«؛ ربنا و ابعث 
و  الكتاب  یعلمهم  و  آیاتك  علیهم  یتلوا  منهم  رسوال  فیهم 
آیه  بقره،  احلكیم )سوره  العزیز  انت  انك  یزكیهم  و  احلكمة 

)129
نیست  دور  نیز  فوق  چهارگانه  آیات  تفسری  در  احتامل  این 
دو  این  كه  است  این  تاخری  و  تقدیم  این  از  منظور  كه 
مهان  یعنی،  دارند؛  تاثری  یكدیگر  در  تربیت(  و  )تعلیم 
اخالق  سطح  بردن  باال  سبب  صحیح  آموزشهای  كه  گونه 
انسان  در  اخالقی  فضائل  وجود  شود،  می  نفوس  تزكیه  و 
انسان  كه  چرا  اوست؛  دانش  و  علم  سطح  باالبردن  سبب 
»جلاجت«  از  كه  برسد  علم  حقیقت  به  تواند  می  وقتی 
راه  سد  كه  كوركورانه«  و»تعصب  و»خودپرستی«  و»كرب« 
پیرشفتهای علمی است خالی باشد، در غری این صورت این 
گونه مفاسد اخالقی حجابی بر چشم و دل او می افكند كه 
نتواند چهره حق را آن چنان كه هست مشاهده كند و طبعا از 

قبول آن وا می ماند.
این نكات نیز در آیات چهارگانه فوق قابل دقت است:

اولنی آیه، قیام پیغمربی كه معلم اخالق است به عنوان یكی 
و  »تعلیم  مقابل  نقطه  و  شده،  ذكر  خداوند  های  نشانه  از 
تربیت« را »ضالل مبنی« و گمراهی آشكار شمرده است )و 
ان كانوا من قبل لفی ضالل مبنی( و این هنایت اهتامم قرآن را 

به اخالق نشان می دهد.
در دومنی آیه، بعثت پیامربی كه مربی اخالقی و معلم كتاب 
از  عظیم  نعمتی  و  بزرگ  منتی  عنوان  به  است  حكمت  و 
ناحیه خداوند شمرده است؛ این نیز دلیل دیگری بر امهیت 

اخالق است.
حتول  این  و  آمده  قبله  تغیری  آیات  از  بعد  كه  آیه  سومنی  در 
را یك نعمت بزرگ اهلی می شمرد، می فرماید: این نعمت 
هدف  با  كه  است  پیامرباسالم|  قیام  نعمت  اصل  مهانند 
تعلیم و تربیت و هتذیب نفوس و آموزش اموری كه وصول 
گرفته  انجام  نبود  پذیر  امكان  عادی  طرق  از  آن  به  انسان 

است.
نكته دیگری كه در چهارمنی آیه قابل دقت است، این است 

كه در این جا با تقاضای ابراهیم و دعای او در پیشگاه خدا 
روبه رو می شویم؛ او بعد از بنای كعبه و فراغت از این امر 
مهم اهلی، دعاهایی می كند كه یكی از مهمرتین آهنا تقاضای 
بعثت  و  اوست،  »ذریه«  از  مسلامنی  امت  آمدن  وجود  به 
پیامربی كه كار او تعلیم كتاب و حكمت و تربیت و تزكیه 

نفوس باشد.
دسیها  من  خاب  قد  و  زكیها  من  افلح  قد  در  نیز  نكته  این 
كه  كند  می  توجه  جلب   )10 و   9 آیات  شمس،  )سوره 
قرآن پس از ذكر طوالنی ترین سوگندها كه مموعه ای از 
یازده سوگند مهم به خالق و خملوق و زمنی و آسامن و ماه 
انسانی است، می گوید: »آن كس كه  و خورشید و نفوس 
نفس خویش را تزكیه كند رستگار شده، و آن كس كه آن را 

آلوده سازد مایوس و ناامید گشته است!
بر  است  روشنی  دلیل  نظری  بی  و  پی  در  پی  تاكیدهای  این 
نفوس  تزكیه  و  اخالق  پرورش  برای  مید  قرآن  كه  امهیتی 
بزرگ  ارزش  این  در  را  ارزشها  مهه  گویی  و  است،  قائل 
خالصه می كند، و فالح و رستگاری و نجات را در آن می 

شمرد.
مهنی معنی با خمتص تفاوتی در آیات قد افلح من تزكی و ذكر 
اسم ربه فصلی )سوره اعلی، آیات 14 و 15( آمده و جالب 
این كه »تزكیه اخالق« در آن مقدم بر نامز و یاد خدا ذكر شده 
كه اگر تزكیه نفس و پاكی دل و صفای روح در پرتو فضائل 
اخالقی نباشد، نه ذكر خدا به جا می رسد و نه نامز روحانیتی 

به بار می آورد.
و باالخره در آیه: و لقد آتینا لقامن احلكمة ان اشكر هلل )سوره 
لقامن، آیه 12( از معلم بزرگ اخالق یعنی لقامن سخن می 
می  و  كند  می  تعبری  »حكمت«  به  اخالق  علم  از  و  گوید 
گوید: »ما )موهبت بزرگ( حكمت را به لقامن دادیم، سپس 
به او دستور دادیم كه شكر خدا را در برابر این نعمت بزرگ 

به جا آورد!
با توجه به این كه ویژگی »لقامن حكیم« آن چنان كه از آیات 
سوره لقامن استفاده می شود تربیت نفوس و پرورش اخالق 
بوده است بخوبی روشن می شود كه منظور از »حكمت« 
كه  است  آموزشهایی  و  عملی«  »حكمت  مهان  جا  این  در 

منتهی به آن می شود یعنی »تعلیم« برای »تربیت«!
كه  فرد و جامعه، مهمرتین هدفی است  در  تكامل اخالقی 
اصالحات  مهه  ریشه  و  كنند،  می  تكیه  آن  بر  آسامنی  ادیان 
اجتامعی و وسیله مبارزه با مفاسد و پدیده های ناهنجار می 

شمرند.
امهیت اخالق در روایات اسالمی

و   | پیامرباكرم  شخص  از  كه  احادیثی  در  مساله  این 
رسیده  السالم  علیهم  معصوم  پیشوایان  سایر  از  مهچننی 

است با امهیت فوق العاده ای تعقیب شدهاست.

1- در حدیث معروفی پیامرباكرم | فرمود:
تكمیل  برای  تنها  من  االخالق؛  مكارم  المتم  بعثت  »انام 

فضائل اخالقی مبعوث شده ام.«
آمده  بعثت المتم حسن االخالق«  »انام  تعبری دیگری:  و در 

است.
وحماسنها«  االخالق  مكارم  به  بعثت   « دیگری:  تعبری  در  و 

آمده است.
می  نشان  است  حص  برای  اصطالح  به  كه  »انام«  به  تعبری 
دهد كه متام اهداف بعثت پیامرب | در مهنی امر یعنی تكامل 

اخالقی انساهنا خالصه می شود.
السالم  علیه  علی  امریمؤمنان  از  دیگری  حدیث  در   -2
نارا  والنخشی  جنة  النرجو  كنا  »لو  فرمود:  كه  خوانیم  می 
والثوابا والعقابا لكان ینبغی لنا ان نطالب بمكارم االخالق 
فاهنا مما تدل علی سبیل النجاح؛ اگر ما امید و ایامنی به هبشت 
نمی  و عقابی  ثواب  انتظار  و  از دوزخ،  ترس و وحشتی  و 
داشتیم، شایسته بود به رساغ فضائل اخالقی برویم، چرا كه 

آهنا راهنامی نجات و پریوزی و موفقیت هستند.«
این حدیث بخوبی نشان می دهد كه فضائل اخالقی نه تنها 
سبب نجات در قیامت است بلكه زندگی دنیا نیز بدون آن 

سامان نمی یابد!
كه  است  آمده   | خدا  رسول  از  دیگری  حدیث  در   -3
وبنی  بینه  صلة  االخالق  مكارم  سبحانه  اهلل  »جعل  فرمود: 
عباده فحسب احدكم ان یتمسك بخلق متصل باهلل؛ خداوند 
و  خودش  میان  ارتباط  وسیله  را  اخالقی  فضائل  سبحان 
به  دست  شام  از  یك  هر  كه  بس  مهنی  داده،  قرار  بندگانش 

اخالقی بزند كه او را به خدا مربوط سازد.«
به تعبری دیگر، خداوند بزرگرتین معلم اخالق و مربی نفوس 
انسانی و منبع متام فضائل است، و قرب و نزدیكی به خدا 

جز از طریق ختلق به اخالق اهلی مكان پذیر نیست!
و خدا  انسان  میان  ای  رابطه  اخالقی  بنابراین، هر فضیلت 
نزدیكرت  به ذات مقدسش  به گام  را گام  او  و  اجیاد می كند 

می سازد.
زندگی پیشوایان دینی نیز رستارس بیانگر مهنی مساله است 
و  كردند،  می  دعوت  اخالقی  فضائل  به  جا  مهه  در  آهنا  كه 

خود الگوی زنده و اسوه حسنه ای در این راه بودند و 
آینده در هر بحثی  به خواست خدا در مباحث 

به نمونه های اخالقی آهنا آشنا خواهیم شد؛ 
و مهنی بس كه قرآن مید به هنگام بیان 

می   | پیامرباسالم  واالی  مقام 
فرماید: »وانك لعلی خلق عظیم؛ 
ای  برجسته  و  عظیم  اخالق  تو 

داری.
 )با اندكی تلخیص از كتاب اخالق در قرآن، ج 1(

بارى؛ سالك راه خدا را بعد از توبه، الزم است از مشارطه، 
نامید؛  نفسش  با  مشارطه  صبح،  اول  در  حماسبه  و  مراقبه 
در  و  رسمایه ها  انفس  و  اعز  در  سهیم   و  رشیك  مشارطه 
عرض روز تا وقت خواب، مراقبه كامل و در وقت خواب، 
است  كرده  رصف  مدت  این  در  آنچه  متام  از  كامل  حماسبه 
از وقتش و از قواى ظاهرى و باطنى و آنچه از نعمت هاى 
به  اینها  مهه  گذاشته،  مهمل  یا  و  كرده  رصف  آن  در  اهلى 
آن  تفصیل  نامید،  عمل  نوشته اند،  اخالق  علامى  كه  قرارى 
را موكول به كتب اخالق كه نوشته شده - واقعًا هم خوب 
خیىل  كه  اهم  فقره  چند  به  وىل  مى نامید   - نوشته اند 
است:  این  آن،  و  مى شود  اشاره  است  مؤثر 
عالج  و  نفس  حماسبه  انسان  خواب،  وقت 
طاقت  قدر  به  را  نفس  خیانت هاى 
آنچه  نامید و  بر خودش جدًا خممر 
فعاًل ممكن است از توبه و تدارك، 
است  الزم  تأخری  آنچه  و  بكند 
بداند  و  باشد  داشته  آن  بر  جدى  عزم 
واقع  در  هم  خواب  مى خوابد،  كه  حاال 

مى فرماید:  كه  است  مباركه  آیه  رصیح  است.  مرگ  برادر 
اهلل یتوىف األنفس حنی موهتا و التى مل متت ىف منامها فیمسك 

التى قىض علیها املوت و یرسل األخرى اىل أجل مسمى ان 
هنگام  به  را  ارواح  یتفكرون،خداوند  لقوم  آلیات  ذلك  ىف 
هنگام  به  نیز  نمرده اند  كه  را  ارواحى  و  مى كند  قبض  مرگ 
ارواح كسانى كه فرمان مرگشان را  خواب مى گرید؛ سپس 
زنده  باید  )كه  را  دیگرى  ارواح  و  مى دارد  نگه  كرده  صادر 
بامنند( بازمى گرداند تا رسآمدى معنی؛ در این امر نشانه هاى 
الزم  پس  مى كنند.  اندیشه  كه  كسانى  براى  است  روشنى 
است كه ىف اجلمله، عده موت را از جتدید عهد ایامن كرده و 
با طهارت، روى به قبله و روى دل به قبله حقیقیه نموده به 
نام خدا اعامل وارده عندالنوم را به قدر قوه به عمل آورده، 
 - او - جل جالله  به حرضت  را  نفس خود  و  تسلیم روح 
كه  ننامید  ترك  را  امهیاتش  خواب،  وقت  اعامل  از  و  نامید 
الرمحن  اهلل  بسم  رختخواب،  دخول  در  اوالً  باشد:  عبارت 
الرحیم را از قلب و لسان بگوید و آیه مباركه قل انام انا برش 
ربه...  من  الیه  أنزل  بام  الرسول  آمن  مباركه  آیه  و  مثلكم... 
و  اهلل  صلوات   - زهرا  حرضت  تسبیح  و  بخواند  تدبر  با  را 
سالمه علیها - و آیه الكرسى و سه یا یازده مرتبه سوره قل 
هو اهلل أحد و سه مرتبه یفعل اهلل ما یشاء بقدرته و حیكم ما 
ُه آل إَِلـَه إِالَّ ُهَو َو امَللـآئكُة  یرید بعزته و آیه مباركه »َشِهَد اهللَُّ َأنَّ
احْلَكیُم« را  اْلَعِزیُز  ُهَو  إِالَّ  إَِلـَه  بِاْلِقْسِط آل  َقآئاًم  اْلِعْلِم  ُأْوُلوا  َو 
هم  استغفار  مطلق  یا  و  مرویه  استغفارهاى  اگر  و  بخواند 

بكند، خوب است. 

 حداقل وظیفه طالب در  تبلیغ این است كه: آنچه را كه از كتاب 
و عرتت می فهمیم و یاد می گرییم در برابرش تسلیم باشیم، و اگر 
انكار كنیم و بگوییم نه قبول ندارم، به درد تبلیغ نخواهیم خورد و 
تبلیغ ما كاری می شود برای پول در آوردن  و به درد هدایت مردم 
ببینند كه ما به  نمی خورد. مردم عالقه ی شدید به پول دارند؛ اگر 
را  ارتباط معنوی  آن  برمی دارند و  را  داریم، قیچی  نظر  پوهلایشان 

قطع می كنند. 
نمی خواهم  اجر  از شام  فرمود:  السالم  علیه  نوح  كه حرضت  این 
»إِْن َأْجِرَی إاِلَّ َعىَل اهللَِّ« برای  مهنی است؛ برای این كه مردم بفهمند 
كه ایشان برای پول نیامده است؛ و ااّل مردم استفاده نمی كردند؛ لذا 
از مهان اّول می گفتند كه ما مزد نمی خواهیم، مزد ما با خداست. 
كنیم.  پول  نباید صحبت  بزنیم؛  را  باید مهنی حرف  ما طالب هم 
آن  می شود؛  خراب  كار  می كنیم  پول  صحبت  ما  كه  بفهمند  اگر 
آدم  نمی آید؛  در  تبلیغ  آن  از  ؛ هدایت  تبلیغ صنعت می شود  وقت 
دو ماه حرف می زند، اما مشكالت پیش می آید و مردم هیچ عمل 

نمی كنند.
اّما اگر صحبت پول در آن نباشد و ما وظیفه مان را انجام دهیم   
و بگوییم اجر ما را خدا می دهد، آن وقت می بینیم گاهی هم خدا 

مال ما را قباًل می دهد و نمی گذارد بعد بدهد! چون می داند كه ما 
كم طاقت هستیم، مال ما را پیش پیش می دهد. اما ما قبول نداریم 
و این پولی كه اآلن خدا داده است را می گوییم این آن نیست! آن 
این حرف  ها  از  نباشیم شیطان  تسلیم  ما  اگر  بعد بگرییم!  باید  را 

جوان:  طالب  برای  اصلی  ركن  دو  می دهد.  یاد  آدم  به  و  می زند 
»مزد نخواهیم« و »تسلیم مكتب خدا هم باشیم«. اگر اآلن درست 
نكردیم حماسن كه بلند و سفید شد باز هم دنبال پول می گردیم و 

از كار می ُافتیم. 
حتت  را  بیشرتی  سواحل  و  می آید  سیل  مثل  روز  به  روز  مادّیت 
مسأله  گرفتار  هم  را  ما  حتی  می بینیم  می دهد،  قرار  خود  سیطره 

مادّیت و پول و غریه كرده است.
  شغل ما تابع شغل انبیا علیهم السالم است. انبیا تسلیم بودند، ما 

حداقل عدالت را داشته باشیم و َدم از پول نزنیم.
 اگر اسم پول آوردیم مانند فضله موشی است كه در یک دیگ برنج 
می ُافتد، مهه را نجس می كند، فكر مردم برمی گردد؛ می گویند این 
هم پولی است، از آن جا پا شده و این جا آمده است برای پول! 

بنابراین در این صورت تبلیغ به درد هدایت نمی خورد.
 ما امروز این درس را از حرضت نوح علیه السالم یاد بگرییم كه 
باشیم  تسلیم  باید  هم  عرتت  و  كتاب  در  خدا  فرموده ی  برابر  در 

وصحبت پول و مزد را از زبانامن حذف كنیم.
»چقدر می  دهند؟« نمی دانم، »چرا ندادند؟«، »كم دادند« و... این 

 ها هیچ كدام در كار ما نیست.

  ادامه از: اهمیت و جایگاه اخالق
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                    اگر اسم پول آوردیم، مانند فضله موشی است که در یک دیگ برنج می اُفتد!

 حاج شیخ عزیزاهلل خوشوقت


