


ـنــشـــرـیــه ـحــــق
تهذیبی تربیتی

شــــــمــــاره ـســــــه
ـاد غ و إرـش ـی ـل ـب ـت

زّینه  و  االیامن  الیكم  حّبب  اهلل  لكّن  و   ...«
و  الفسوق  و  الكفر  الیكم  كّره  و  قلوبكم  فی 
العصیان اولئك هم الّراشدون؛...ولی خداوند 
در  را  آن  و  ساخت  حمبوب  شام  برای  را  ایامن 
گناه  و  نافرمانی  و  كفر  و  بیاراست  دهلایتان 
هدایت  افرادی،  چننی  این  گردانید؛  منفور  را 

یافتگان می باشند.«

در  را  آهنا  بدی  و  خوبی  انسان،  كه  چیزهایی 
باطن و درون خویش و بدون تعلیم كسی درك 
می روند،  شامر  به  او  رسشت  وجزء  می كند، 
نامیده  یا »اخالق فطری«  و  »وجدان اخالقی« 
در  كه  خوبیها  از  دسته  آن  به  ولی  می شوند، 
به  برش  ولی  دارند،  عمیق  ریشة  انسان  هناد 

راه  از  آهنا  بدی  و  خوبی 

فصل چهارم؛ أرشف خملوقات
أرشِف  خلِق  به  خملوقینش  به  بود  داده  وعده 

خملوقاتش؟
این  ببیند  میخواست  دلش  خیلی  هم  عزازیل 
كارهایی  چه  و  میكند  چه  خملوقات  ارشف 
بلد است چه چیزی اضافه دارد در خلقتش و 

اساسًاً چرا قرار است بشود أرشف خملوقات؟
می  این  از  بیشرت  عزازیل  كه  میكنم  فكر  البته 

كرسی  كنار  بگذارد  كرسی  كسی  كه  ترسید 
تدریسش! و چه بد ترسی است این یكی برای 

امثال آن بیچاره! 
پند اخالقی سیاسی: این كرسی ها و صندلی ها 

به كسی وفا نمیكند برادر!
و  علم  دار  پرچم  حاال  كه  عزازیل  بگذریم؛ 
آگاهی نزد هبشتیان و غری هبشتیان بود، روز به 

افزوده  عبادتش  بر  روز 

بسم اهلل الرمحن الرحیم
قال رسول اهلل|: )من عرف نفسه فقد عرف ربه( )1(  اللهم عرفنی نفسک فانک ان 
مل تعرفنی نفسک مل اعرف رسولک اللهم عرفنی رسولک فانک ان مل تعرفنی رسولک مل 
اعرف حجتک اللهم عرفنی حجتک فانک ان مل تعرفنی حجتک ضللت عن دینی اللهم 

ال ُتتنی میتة اجلاهلیة )2(.
گفته شد كه صفات خداوند متعال و اسامء احلسنی او به مقام واحدیت و یا احدیت بر می 
گردد و مقام احدیت خداوند متعال مقام كنه و ذات اوست كه )ال یعلم ما هو اال هو( و 
اما مقام احدیت خداوند كه مقام ظاهر و شهود است مقام اسامء و صفات اوست و نیز 
گفته شد كه در عامل خلقت و در دنیای ممكنات ظاهر و باطن است، دنیا ظاهر و مادی 
است و آخرت از جمردات است كه قیامت انسان جسامنی و روحانی خواهد بود. و باز 
هم گفته شد كه اسم داللت بر مسمی می كند و از نظر )علم االشتقاق( اسم یا از )َوَسَم( 
گرفته شده است كه به معنای عالمت است و یا از )َسَمَو( گرفته شده است كه به معنی 
علو و بلندی است كه با اسم می توان پرواز كرد و به زیبایی های مسّمی رسید )اسامءكم 
فی االسامء فام احلی اسامئكم( )3( اسم )علی( فراوان است و در مقابل آن هیچ عكس 
العملی نداریم ولی اگر )یا علی( گفته شود و مقصود و مسامی آن كه امری املؤمننی موال 
و پیشوای موحدان است یک شریینی و حالوت خاصی دارد كه انسان را به وجد می 
آورد و شعف و رسور و امید دارد و آن چنان به طرب می آید كه قابل وصف نیست و این 
از )فام احلی اسامئكم( است. و از این باب است كه )اال بذكر اهلل تطمئن القلوب ( )4( 
و اسامء اهلل احلسنی كلیدی می باشند كه درهبای رمحة اهلل را باز می كنند. هر اسمی اثر 
خاص خودش را دارد كه اگر علم و دانش خواستیم با ذكر خاصی مانند )یا علیم ( زیاد 

می شود، و آن اعدادی كه برای ذكرها و اوراد گفته می شود به 

شخصی به یكی از خلفا مراجعه و درخواست كرد تا در بارگاه او به 

كاری گامرده شود.

خلیفه از او پرسید: قرآن می دانی؟

او گفت: نمی دانم و نیاموخته ام.

نیاموخته،  خواندن  قرآن  كه  كسی  گامردن  كار  به  از  گفت:  خلیفه 

معذوریم.

به  خود،  عالقه  مورد  مقام  به  یافتن  دست  امید  به  و  بازگشت  مرد 

آموختن قرآن پرداخت. مدتی گذشت تا این كه از بركت خواندن و 

و منصب  مقام  آرزوی  در دل  نه  دیگر  كه  مقامی رسید  به  قرآن  فهم 

داشت و نه تقاضای مالقات و دیدار با خلیفه.

پس از چندی، خلیفه او را دید و پرسید: چه شده كه دیگر رساغی از 

ما نمی گریی؟

 آن آزاد مرد پاسخ داد: چون قرآن یاد گرفتم، چنان توانگر شدم كه از 

خلق و از عمل بی نیاز گشتم. خلیفه پرسید: كدام آیه تو را این گونه 

بی نیاز كرد؟ مرد پاسخ داد: )من یتق اهلل جیعل له خمرجًا و یرزقه من 

حیث ال حیتسب(.           

 هر كه از خدا برتسد، برای او راهی برای بریون شدن قرار خواهد 

داد،  و از جایی كه گامنش را ندارد روزی اش می دهد

پوریای ولی در شهرها می گشت و با قهرمان هر دیاری كشتی می 
گرفت و چننی زندگی می گذرانید. او به اصفهان رفت تا با ناموری 

از آن دیار مبارزه كند.
زمان مبارزه دو قهرمان معنی شد و به اطالع عموم مردم رسید.

روزی قبل از كارزار، پوریا از كوچه ای می گذشت. پریزنی حلوای 
نذری به او تعارف نمود.

پوریا پرسید: برای چه نذر كرده ای؟ پریزن گفت: فرزندم با پهلوان 
با  خودش  خانواده  و  من  زندگی  اداره  گرید،  می  كشتی  پهلوانان 

اوست، نذر كرده ام پریوز شود تا جریه ما قطع نگردد.
این سخن پوریا را تكان داد، او متحری مانده بود چه كند؟ آیا آنطور 
كه می خواهد كشتی بگرید و پریوز از میدان درآید و امید این پریزن 
شجاع  فرمود  كه  علی×  متقیان  موالی  فرمایش  یا  نامید  قطع  را 

ترین مردم كسی است كه بر نفس خود چریه شود، عملی سازد.
قرار  هم  مقابل  در  قهرمان  دو  رسید،  فرا  مبارزه  وقت  حال  هر  به 
قدرت  متوجه شد حریفش  داد،  انجام  پوریا حركتی چند  گرفتند. 
چندانی ندارد، ولی بر نفس خود چریه گشت و شجاعانه بر وسوسه 
پهلوان  و  زد  زمنی  به  را  خود  نامیشی  حركاتی  با  و  آمد  فائق  ها 
اصفهانی بر سینه وی نشست، وی در آن حال به حضور حق عرضه 

داشت: خدایا برای تو بود، بپذیر!

قامن برای اینكه فرزند خود را از توقع مدح و تجید مردم رهایی بخشد  
در وصیت خود به وی گفت: 

)ال تعلق قلبک برضا الناس و مدحهم و ذمهم فان ذلک ال حیصل و لو 
بالغ باالنسان فی حتصیله بغایة قدرته؛(دلبسته به رضای مردم و مدح و ذم 
آنان مباش كه این نتیجه حاصل نمی شود، هر قدر هم آدمی در حتصیل 

آن با هنایت قدرت بكوشد.
فرزند به لقامن گفت: معنای كالم شام چیست؟ دوست دارم برای آن 

مثال یا عملی را به من ارائه نامیی.
پدر و پرس از منزل خارج شدند و درازگوشی را با خود آوردند. لقامن 
سوار شد و پرس پیاده پشت رسش حركت می كرد. چند نفر در رهگذر 
به لقامن و فرزندش برخورد نمودند. گفتند: این مرد قسی القلب و كم 
عاطفه را ببنی كه خود سوار شده و بچه خویش را پیاده از پی خود می 
برد. لقامن به فرزند گفت: سخن اینان را شنیدی كه سوار بودن من و 

پیاده بودن تو را بد، تلقی نمودند؟
به فرزند خود گفت: تو سوار شو و من پیاده می آیم. 

در  ای  كه عده  نكشید  افتاد. طولی  راه  به  پیاده  لقامن  و  پرس سوار شد 
رهگذر رسیدند. گفتند: این چه پدر بدی است و این چه پرس بدی! اما 
بدی پدر از این جهت است كه فرزند را خوب تربیت نكرده، او سوار 
است و پدر پیاده از پی اش می رود با آنكه پدر به احرتام و سوار شدن 
شایسته تر است. پدر این پرس را عاق نموده و هر دو در كار خود بد كرده 

اند.
لقامن گفت: سخن اینان را شنیدی؟

گفت: بلی!
فرمود: اینک هر دو نفر سوار می شویم.

و  رمحت  دو،  این  دل  در  گفتند:  رسیدند،  دیگری  گروه  شدند.  سوار 
مودت نیست. این هر دو سوار شده اند، پشت حیوان را قطع می كنند و 

فوق طاقتش بر حیوان حتمیل نموده اند.
لقامن به فرزند خود فرمود: شنیدی؟

عرض كرد: بلی!
پیاده راه را طی می  اینک مركب را خالی می بریم و خودمان  فرمود: 

كنیم.
عده ای گذر كردند و گفتند: این عجیب است كه خودشان پیاده می روند 

و مركب را خالی رها كرده اند و هر دو را در این كار مذمت نمودند.
فقال لولده تری فی حتصیل رضاهم حیلة ملحتال؛)1(

در این موقع لقامن به فرزندش فرمود: آیا برای انسان با تدبری به منظور 
جلب رضای مردم، حملی برای اعامل حیله و تدبری باقی است؟

پس توجه خود را از آنان قطع نام و در اندیشه رضای خداوند باش!
لقامن حكیم با یک عمل ساده به فرزند خود فهامند كه نمی توان با رفتار 
خویش، رضایت خاطر مردم را جلب نمود، هر طور كه قدم برداری، 
تنها  و  میندیش  آن  و  این  ذّم  و  مدح  برای  بنابراین  گویند.  می  سخنی 
متوجه رضای حرضت باری تعالی باش كه معیار رستگاری و سعادت، 

خشنودی خداوند است.

جوانی در بنی ارسائیل زندگی می كرد و به عبادت 

شبها  و  روزه  به  را  روزها  بود  مشغول  تعالی  حق 

بود  مهنی  كارش  سال  بیست  تا  طاعت،  و  بنامز  را 

تا كه یک روز فریب خورده و كم كم از خدا كناره 

گرفت و عبادهتا را تبدیل به معصیت و گناه كرد و 

از مجله گنه كاران قرار گرفت و در این كار بیست 

سال باقی ماند.

 یک روز آمد جلو آئینه خود را ببیند، نگاه كرد دید 

از معصیتهای خود بدش آمد  موهایش سفید شده 

واز كرده های خود سخت پشیامن گردید

سال  بیست  و  عبادت  سال  بیست  خدایا  گفت 

می  قبومل  آیا  تو  بسوی  برگردم  اگر  كردم  معصیت 

كنی. 

فاحببناک  »اجبتنا  فرماید:  می  كه  شنید  صدائی 

رجعت  ان  و  فامهلناک  عصیتنا  و  فرتكناک  تركتنا 

الینا قبلنا«. 

تو  هم  ما  پس  داشتی  دوست  را  ما  كه  وقتی  آن  تا 

را دوست داشتیم. ترک ما كردی پس ما هم تو را 

ترک كردیم، معصیت ما را كردی ترا مهلت دادیم. 

پس اگر برگردی بجانب ما، تو را قبول می كنیم. 

این  از  قرار گرفت.  عّباد  از  نمود و یكی  توبه  پس 

و  بوده  كاران  گنه  مهه  به  نسبت  خدا  از  مرمحتها 

هست. 

 بازآ بازآ هرآنچه هستی بازآی

 گر كافر و گرب و بت پرستی بازآی

 این درگه ما درگه نامیدی نیست

 صدبار اگر توبه شكستی بازآی 

.إرشاف.
 حرضت استاد

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

hagh@altabliq.com

                      نظام اخالقی اسالم 

آیت اهلل شیخ جعفر سبحانی

                     عــزازیـل: چرا؟ وچگونه! )3(

روایتی متفاوت از داستان اًفرینش

                    من کیستم؟! )4(

حاج سید عادل علوی

جلب رضایت مردم   بیست سال معصیت

 خدایا بپذیر آزادمردِ بی نیاز

ادامه از: من کیستم؟! )3(

ادامه: صفحه 2 ادامه: صفحه 7

ادامه: صفحه 4



منزله دندانه های كلیدی است كه اگر كم و زیاد شود اثر خودش 
را از دست می دهد یا به منزله كالبد روح است )فتأمل(.

ادبیات عرب اسم داللت بر مسام می كند و جنبه ظاهر دارد  در 
)هو(  و  است  اسم  )اهلل(  كند  می  داللت  باطن  بر  ضامئر  ولی 
ضمری، )هو اهلل( بر باطن و ظاهر داللت دارد و بر مقام احدیت و 

واحدیت داللت می كند و گویا اسم اعظم است.
انتقال  و  نقل  قابل  كه  است  شهود  و  مادی  و  ظاهر  عامل  از  دنیا 
است مانند زمنی و خرید و فروش آن ولی آخرت از عامل باطن و 
ملكوت است و یا به عبارت دیگر: دنیا عامل خلق است و آخرت 
عامل امر است )وهلل اخللق واال له اخللق واالمر( و عامل امر و خلق 
)عامل كن فیكون( است، )كن( از عامل امر است، )فیكون( از عامل 
اهلل  ولی  االمر  و  اخللق  امام  الزمان )عج(  است و صاحب  خلق 

االعظم و حجة اهلل علی خلقه است.
ادامه بحث به این جا رسید كه ما یک )حسن فاعلی( داریم و یک 
)حسن فعلی( و هر صفتی فعلی دارد و هر فعل فاعلی و ذاتی و 
صفت و فعل داریم و صفت برزخی بنی فعل و فاعل است و به 
این معنا در توحید خداوند گفته می شود كه توحید ذاتی و توحید 

صفاتی و توحید افعالی داریم.
انسانی چون  نباتی و حیوانی و  دارد، نفوس  هر زنده ای، فعلی 
افعالی هستند، گل فعل دارد زیرا نفس  حیات دارند پس دارای 
نباتی دارد و صفتش زیباست، ذاتی دارد. انسان ارشف خملوقات 
تام  كه  نامند  خمفی  دارد.  فعل(  و  صفت  )ذات  است  خداوند 
زیبائیها از آن خداوند متعال است كه مستحق تام ستایش و محد 
است )احلمد اهلل( مهه ستایشها از آن خداوند است و او زیباست 
او مستحق  و زیبایی را دوست دارد )ان اهلل مجیل وحیب اجلامل( 
تام ستایش هاست كه او زیبایی مطلق است و این زیبایی مطلق 
در ذات و صفات و افعال خداوند به نحو مطلق و من دون نقص 

می باشد.
در قبال خداوند رمحان شیطان است كه او عدو اهلل است و ذات 
او ظلمت و جهل و محاقت است كه افعالش قباحت و زشتی و 
گناه و آلودگی است و صفاتش ناپسندی پلیدی  است. و انسان 
در دایره هستی و در قوس نزولی و صعودی در مركز و وسط قرار 
گرفته و می تواند ا اولیاء اهلل شود و به قاب و قوسنی أو ادنی برسد 
و رنگ خدایی پیدا كند )صبغة اهلل فمن احسن من اهلل صبغة( )6(، 
اسفل  به  و  گردد  ابلیس  عابد  و  شود  او  ولی  شیطان  كه  این  ویا 

السافلنی برسد
انسان دو جنبه دارد یا رمحانی و یا شیطانی، قلب اومی تواند حرم 
انسان  اگر  گردد.  می  شیطان  النه  قلبش  كه  این  یا  و  شود،  اهلل 
خدایی شود ذات و صفتش و فعل او خدایی خواهد بود و حاصل 
آن این كه او مورد عنایت و لطف خداوند خواهد بود، و خدای 
متعال نوید هبشت و مهنشینی را به او داده است )فی مقعد صدق 
عند ملیک مقتدر()8(  انسان اگر حسن فاعلی و فعلی و صفتی 
بود  خواهد  قیامت  روز  در  خداوند  جزای  مستحق  باشد  داشته 

ولی اگر قبح فاعلی داشته باشد یعنی كافر باشد ولی حسن فعلی 
دارد خداوند متعال از او هم تشكر می كند چون خدا زیباست و 
زیبایی را دوست دارد و كافر اگر زیبایی فعل را دارد خدا فعلش 
را دوست خواهد داشت و به او جزاء می دهد ولی در دنیا كه دنیا 
)دار مكافات( است و دار الظهور، و با این مطلب پاسخ پرسش 
این  با  )ادیسون(  پرسند  می  كه  شود  می  روشن  جوانان  برخی 
خدمتی كه به جهان كرده است و دنیا را با نریوی برق اخرتاع خود 

روشن كرده است آیا به جهنم می رود؟
جای  پس  است  مؤمنان  جای  هبشت  و  است  كافر  ذاتش  چون 
كافر نخواهد بود، ولی ادیسون برای برش این كار را كرده است 
پس خدا از او تشكر می كند منتها چون فعلش زیبا و حسن است 
اما در  و  دید  دنیا خواهد  نتیجه كار در  دار مكافات است  دنیا  و 
آخرت به خاطر كفر كه كفر حبط عمل می كند دوزخی خواهد 

بود.
راه  از  معصیت  و  نافرمانی  از  قبل  او  است  شیطان  دیگر  نمونه 
ركوع و سجود به )سلطان املالئكة( رسیده بود كه یک ركوعش 
به  شد  رانده  هبشت  از  كه  هنگامی  ولی  بود،  سال  هزار  شش 
خداوند متعال گفت كه من جزایی كار خود می خواهم و خداوند 
امام زمان )عج(  تا روز ظهور  او جاودانگی  به  هم شكور است 
داد چون او این جاودانگی را تا روز قیامت خواسته بود )انظرنی 
الی یوم یبعثون(، )قال انک من املنظرین الی یوم معلوم( )9( وكار 
ادیسون هم از این قبیل است، و این معنا در مهه صدق می كند كه 

هر كس به جزای عمل خود در دنیا و یا آخرت می رسد.
 در این جا به نكته اخالقی دیگری اشاره می نامیم و آن این است 
به  ها  این  كنند،  كار می  برای مزد  كنندگان  از عبادت  كه بعضی 
موقعش باطنشان ظهور پیدان می كند مانند شیطان كه ركوع شش 
و  امتحان  هنگام  در  بود  مزد  برای  چون  ولی  داشت  ساله  هزار 
آزمایش ظاهر شد و طلب مزدكرد، ولی خملصان درگاه خداوند 
برای  فقط  و  ندارند  داشتی  چشم  وهیچ  كنند  می  كار  خالصانه 
خداكار می كنند و به عشق او عبادت می كنند و در حدیث آمده 
است كه مجعی از مؤمنان هنگام وارد شدن به حمرش خطاب حق را 
می شنوند كه هبشت از آن شامست و آن هاهبشت را نمی خواهند 
كه در دنیا برایامن هبشت بود و ما به آن زاهد بودیم. دوباره خطاب 
می آید پس چه می خواهید؟ می گویند )ونرید وجهک( ما تو را 
می خواهیم، پس خدا جلوه ای می نامید كه از شدت شوق و هبت 
غش می كنند )فیكشف اهلل عن سبحان وجهه( ووجه اهلل پیامرب و 

امری املؤمننی است فال تغفل.
استكرب و كان  )ابی و  ذاتی و صفاتی و فعل داشت  قبح  شیطان 
من الكافرین( ولی حرضت آدم × اگر چه ترک اولی كرد و قبح 
فعلی مرتكب شد ولی اعرتاف به خطای خود صفتی نیكو و زیبا 
گفت  أنفسنا(  ظلمنا  )ربنا  كرده  خطا  فهمید  كه  هنگامی  و  است 
گفته  باب  این  از  و  خواست  كریم  خدای  از  را  خود  عذرگناه  و 
می شود )االعرتاف باخلطا فضیلة( پس قبح فعلی بود كه )عصی 
آدم ربه(، )غوی(، )ازهلام الشیطان( ولی صفت استكباری نداشت 
به خطای خود اعرتاف كرد و ذاتش مؤمن بود كه خداوند  بلكه 

متعال قبح فعلی خود را به احسن فعلی مبدل ساخت، )ویا مبدل 
را  او  توبه  و  پذیرفت  دوباره  را  او  و   )10( باحلسنات(  السیئات 

قبول كرد.
اهلل یک  یا رسول  پبامرب گرامی رسیدند و عرض كردند  خدمت 
پریزنی است كه نامز و روزه اش را به نیكی انجام می دهد ولی با 
مهسایه خود بد رفتاری می كند، یعنی حسن فعلی دارد ولی حسن 
صفتی كه اخالق نیكون باشد ندارد، حرضت فرمودند: )هی من 
اهل النار()11( و در دوزخ است پس حسن فعلی او به تنهایی به 
درد نمی خورد، بلكه با صفت بد و قبیح حسن فعلی را هم از بنی 
می رود، پس چننی حسن فعلی )نامز و روزه( كه اخالق نداشته 
ولی  داشت  فعلی  حسن  پریزن  روزه  و  نامز  ندارد.  ارزش  باشد 
)حسن جوار( كه صفت خوب است نداشت بلكه اذیت و آزار 
یذهبن  فالسیئات  بود،  او خواهد  فعلی  پاک شدن حسن  مهسایه 

احلسنات.
پس سعادتند و هبشتی كسی خواهد بود كه ذات و صفت و فعل 
او حسن نیكو و زیبا باشد و )انا االنسان( او در )انا اهلل( فنا شود 
ولی  برگردد  حق  به  و  كند  توبه  باید  دارد  زشتی  كارهای  اگر  و 
قبیحه  صفات  از  ولی  كنیم  می  توبه  قبیح  فعلف  از  كه  افسوس 
آخرت  از  صفات  باالتراست،  برابر  چندین  آن  خطر  كه  غافلیم 
است و كسی كه به فكر اصالح آخرت خود باشد به فكر اصالح 

صفات خویش هم خواهد بود.
 تقوا را در رأس مهه صفات زیبایی است كه امام الصفات احلسنه 
و سید االخالق است و كسی كه می خواهد خدا را دوست داشته 
)تزودوا  دهد  قرار  خود  توشه  پرهیزگاری  و  تقوی  باید  باشد 
التقوی()14( وباالترین صفات پسندیده و محیده  الزاد  فان خری 
و  والیت  اگر  و  است  والیت  است  حسنه  اخالق  تام  روح  كه 
نبود  است   × املؤمننی  امری  االولیا  سید  كه  اهلل  ولی  از  پریوزی 
مهه چیز ناقص و بی ارزش خواهد بود و مانندكالبدی مرده و بی 
روح است و از راه والیت به مقام فنا فی اهلل می رسیم و كوس 

)انا احلق( بزنیم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم                               

چشم بیامر تو را دیدم و بیامر شدم
فارغ از خود شدم و كوس )انا احلق( بزدم                                   
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میشد، چرا كه علم بدون عمل نمیشود پس هر كجا كه علم 
آمد نشانه اش حركت است و عمل .

اصلش، عامل بی عمل مثل زنبور بی عسل میامند و تام !
حاال اگر میخواهی بفهمی كه عزازیل آن موقع در چه مرتبه 
ای از علم بود، ببنی چه سجده هایی برای خالقش كرده بود .
یک  بیاورند!  او  مانند  سجده  یک  داشتند  حرست  مالئكه 

تقدیس  و  تسبیح  یک  ثنا!  یک  محد!  یک  ركوع! 
عزازیلی! یكی یكدانه بود در بنی فرشتگان.

اصال وقتی حرف از عزازیل به میان می آمد مهه به 
به و چه چِه شان به هوا بود و تعریف میكردند از 

این مهه علم و عمل!
این بخت برگشته میلنگید،  این كه كجای كار  اما 
باشد برای بعد، به وقتش عرض میكنم ان شاء اهلل.

برای  بود  ای  اعجوبه  كه  بدانید  مهینقدر  حاال   
به  بود  معَجب  خوب  خودش هم  البته  و  خودش 

خودش!
خالصه این كه مشیَّت خدای تبارک و تعاىل بر این 
شد كه خملوقی بیافریند، أرشف از تام خملوقات و 

خود خالقی باشد أحسن از تام خالقنی.
اخلالقنی   احسن  این  البته  رضوری:  توضیحات 
بودن بدان معنا نیست كه خالقی غری او یا در كنار 
این مستلزم رشک  او وجود داشته است، چرا كه 

است به خدای أحد و واحد.
بلكه خدا احسن اخلالقنی است به این اعتبار كه...!

مراِد  دنباِل  گشتم  و  كردم  فكر  هرچه  راستش 
اهلل  )فتبارک  عبارِت  این  از  دانا  و  حكیم  خداِی 
نشد؟  عایدم  دلچسبی  معنای  اخلالقنی(،  احسن 

شاید بعدًا بیشرت فكر كردم!
باری، از مقام الوهی به جربائیل دستور داده شد كه 
به زمنی نازل شده و مشتی از خاک زمنی را برای 

خلق آن موجود وعده داده شده به آسامن بربد.
جربئیل هم به جهت امتثال امر ربوبی هبوط میكند به زمنی 
اما مهنی خاک زیر پای من و شام، به آن ملک مقّرب اجازه 

خاكربداری نمی دهد كه نمی دهد!
آخر زمنی تا قبل از این قضیه، طغیانگرانی از 
جنس جّن و نسناس را بر پشت خود 
دیده بود و عاقبت كارشان را شنیده 
بود و حتاًم شنیده بود كه این خلق 
قبلی  خملوقات  از  أعظم  جدید، 
جّن  برای  كه  اختیاراتی  حتاًم  پس  است، 
هم  جدید  خملوق  این  برای  بوده،  نسناس  و 

ثابت است، بلكه بیشرت!
ُمنِع  ما  عىل  َحریٌص  باشد،  داشته  اختیار  كه  كسی  غالبًا  و   

میشود و مهنی خصیصه هم باعث جهنمی شدن او میشود.
 تازه جهنّمی كه زمنی دیده، با جهنّمی كه من و شام شنیده ایم، 
مهانا  كه  كنم  عرض  مقدار  مهنی  میكند،  فرق  آسامن  تا  زمنی 
سنگی از جهنم هفتم، آتش جهنم ششم را میسازد و سنگی 
از جهنم ششم، آتش جهنم پنجم را و سنگی از جهنم پنجم، 
آتش جهنم چهارم را و مهینطور تا مریسد به خنكرتین طبقه از 

اّول،  از جهنم طبقه  اّول باشد و مهانا سنگی  جهنم كه طبقه 
میشود  زمنی  كره  روی  موجود  آهبای  تام  شدن  بخار  باعث 

و... إىل آخر احلدیث .
و ظاهرًا به مهنی دلیل است كه زمنی خدمت جناب جربائیل 
عرضه  متعال  خدای  به  كنید  لطف  اگر  كه:  میدارد  عرضه 
بدارد،  مأمورّیت، معذور  این  از  را  اگر خاک من  كه  بدارید 
بسیار ممنون و متشكر می شوم، چرا كه من میرتسم از سوختنم 

در آن آتش جحیم.
خاک  از  كه  موجودی  كه  نمیكند  حتمل  زمنی  اخالقی:  پند 
باشد بخواهد روزی در آتش جهنم بسوزد، آنوقت بعضی از 
ما عنی خیاملان نیست كه نیست، نه جهنم را میفهمیم و نه به 

عذاب اهلی باور داریم.
جربئیل، كه امانتدار كالم زمنی است، عروج كرده و عرایض 

زمنی را عرضه میدارد به خدای رمحن رحیم.
امر  این  برای  میفرستد  را  خداوند حكیم، ارسافیل  اینبار  اما 
از زمنی، نوبت  بازمیگردد  نیز دست خالی  او  عظیم و چون 
به میكائیل مریسد و مهان حرف و حدیث ها و مهان دستاِن 

خالی.
 آخر رس اّما، عزرائیل برای بردن خاک به زمنی می آید، این بار 
هم زمنی رشوع به ناله و التامس میكند، بلكه دوباره 
قضیه فیصله پیدا كند، اما این بار عزرائیل به ناله های 
زمنی وقعی نمی هند و غباری از چهارگوشه ی زمنی 
ابوالبرش  خلقت  كار  تا  میربد  آسامن  به  و  كرده  مجع 
به دلیل مهنی قاطعیتش،  رشوع شود، عزرائیلی كه 
ارواح  قبض  مأمور  میشود  آدم،  خلقت  از  بعد 
ملک  مهان  میشود  قیامت،  روز  تا  دنیا  در  آدمیان 
املوت معروفی كه وقتی از كنار كسی میگذرد، بی 
و  میزند  یخ  بدنش  و  میلرزد  انسان  پشت  اختیار 

خوف برش میدارد.
مهه  این  با  انسان  روح  چرا  واقع  در  حاال  مسئلة: 
تن  این  از  شدن  جدا  از  مرگ  هنگام  عظمت، 
خاكی امتناع می كند، تا برای این كار نیاز به ملک 
املوتی مثل عزرائیل باشد ، نمیدانم؟ شاید به دلیل 
ُانس روح با تن و بدن خودش باشد؟  شاید هم به 
كتاب  و  احوال و حساب  و  اوضاع  از  دلیل ترس 
بعد از جدا شدن روح از بدن و مرگ، باز هم اهلل 

أعلم. 
بگذریم،حاال این كه كدام فرشته برای رشوع گل 
فقط  نمیدانم؟  شد،  آوردن  آب  مسئول  سازی، 
مهنی را میدانم كه دیگر آن مهه برو و بیا و مالئكه 

خمتلف و چون و چرا و... نداشت.
از  تلخ هم  و  آهبای شور و شریین  این كه چرا  اّما 
بود  این  دلیلش  شاید  نكردند،  ها  البه  و  عجز  آن 
و  میشدند  بخار  آدم،  گِل  شدن  خشک  از  بعد  رس  آخر  كه 
هم  شاید  یا  و  برتسند  آن  از  تا  نمیشد  باز  جهنم  به  پایشان 
این آهبا، اصاًل چشم بصریتی كه خاک داشت را نداشتند، 
بود  این  به خاطر  یا شاید  و  به گریه و زاری  تا رشوع كنند 
مطمئن  كه  چرا  نداشتند،  آتش  از  ترسی  اصاًل  آهبا  این  كه 
آتش خاموش  یا  با آتش جهنم،  به حمض برخورد  بودند كه 

میشوند! بخار  یا خودشان  میشود 
به  رسید  نوبت  آب،  و  خاک  شدن  آماده  از  بعد  حاال 
جربائیل، تا رشوع كند به گل سازی، گلی كه بعد از مدتی، 

تبدیل شده بود به جلنی بد بو!
ادامه دارد إن شاء اهلل...
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ملكات،  حماسن  و  صفات،  فضائل  كسب  براى  از  كه  بدان 
ترتیبى است الیق كه جتاوزاز آن نباید نمود.

و توضیح این كالم آن است كه:
منتقل  دیگر  به مرتبه  مرتبه اى  از  چه  هر  كه  نیست  شكى   
مى شود، حركت مى كند از مرتبه اوىل به ثانیه.و حركات و 
افعاىل كه هر چیزى را از مرتبه نقص به كامل مى رساند، یا از 
قدرت و اختیار ما بریون است و آن راحركات طبیعیه گویند 
حركت  مى گرید  قرار  رحم  در  كه  زمانى  از  كه  نطفه  مانند 
مى كنددر اطوار خمتلفه تا آنكه به مرتبه حیوانیت مى رسد.و یا 
حتت قدرت و اختیار ما است وآن حركت را حركت صناعیه 
گویند، مانند چوب خشك كه به توسط آالت نجارحركت 
ذواالقتدار  تا رسیر سالطنی  متفاوته،  در صورهتاى  مى كند 

مى گردد.
و  عالیه  مبادى  است  به  مستند  طبیعیه  چون حركات  و 
مطابق  و  موافق مصلحت  كه  است  معلوم  متعالیه،  مصادر 
بر  است.پس  احسن  و  اتم  آن  ترتیب  و  است،  حكمت 

اقتدا  صناعیه  حتریكات  در  است كه  الزم  آدمى 
صناعت  صاحب  و  طبیعیه،  حتریكات  به  كند 

متابعت طبیعت را نامید.
چون  كه:  مى گوییم  شد،  معلوم  این  چون  و   

امور  صفات از  فضایل  حتصیل  و  اخالق،  هتذیب 
صناعیه است، كه ما به آن ماموریم، پس الزم است كه در 

ترتیب آن پریوى اطفال طبیعت را كنیم.
حتریك  به  طفل  براى  از  كه  چیزى  اول  كه:  نیست  شكى  و 
طبیعت حاصل مى شود، قوه طلب قوت و غذاست، زیرا در 
رحم مادر از راه ناف غذا را به خودمى كشد و قوت خود را 
این مرتبه حركت كرد و قوه طلب در  از  مى طلبد، و چون 
آن زیاد شد، در وقت غذا خواستن، صدا به گریه بلند مى كند 

و مادر را مى جوید.
قوه اى  اولنی  است.پس  شهویه  قوه  متعلقات  از  مهه  اینها 
كه طبیعت آن را حاصل مى كند، این قوه است، و چون این 
قوه در آن قوت گرفت و به كامل رسید، آثار قوه غضبیه در 

اوپیدا مى شود، كه از خود، موذیات را دفع كند، و خود را از 
هالكت و تلف شدن  حمافظت نامید، اگر چه به استعانت از 

پدر و مادر یا غری ایشان باشد.
چنان كه مشاهده  مى شود كه: املى كه به طفل مى رسد به گریه 
مى آید، تا دیگران مطلع شده دفع امل  نامیند.و این قوه، قوت 
رسورى  و  اقران،  و  امثال  بر  برترى  میل  آن  در  تا  مى گرید 

بردیگران حاصل مى شود.
و این دومنی قوه اى است كه طبیعت در آدمى مى پرورد، و 
و  مى گردد،  ظاهر  او  در  ادراك  و  تیز  قوه  آثار  آنكه  از  بعد 
صناعات  و  علوم  تعلیم  قابل  تا  مى شود،  زیاد  روز  به  روز 
مى گردد، در این وقت عمل طبیعت در تدبری قوى به مرتبه  
وقتى  یعنى  است،  صناعى  تكمیل  ابتداى  و  مى رسد،  كامل 
را  قوائى  تدبری  نموده،  تكمیل  را  نفس خود  آدمى  كه  است 
كه طبیعت پرورش داده بنامید، و آهنا را به كامل رساند. پس 
به مهنی  نپردازد  به تكمیل صناعى  اگر كوتاهى كند و خود 

خواهد  باقى  كه حال  حقیقى،  كامل  وبه  بود، 
آن  جهت  به  رسید، انسان  نخواهد  شده  خلق 

صاحب  و  مجیله،  صفات  مجیع  به  كس متصف  مهه  كه  زیرا 
نفس قدسیه اجیاد نشده كه در استعداد مردم اختالىف باشد.

ظهور  به  را  شهویه  قوه  اول  طبیعت،  كه:  دانستى  چون  و   
را،  تیز  و  قوه عقل  آن  از  وبعد  آن غضبیه،  از  بعد  و  آورد، 
نمود:  تكمیل  و  تدبری  ترتیب  این  به  صناعت باید  در  پس 
را  عفت  صفت  و  نموده  سعى  شهویه  قوه  هتذیب  در  ابتدا 
كه از فضایل این قوه است اكتساب نمود، و بعد از آن به قوه 
این قوه  از كامالت  را كه  پرداخت و ملكه شجاعت  غضبیه 
اجتهاد  عاقله  قوه  تكمیل  در  سپس  و  كرد،  حتصیل  است 

نمود، و فضیلت حكمت را به دست آورد.
چنانچه به این ترتیب آدمى در حتصیل اخالق حسنه كوشد، 
به سهولت و آسانى جام سعادت نوشد. و ثمر این ترتیب، 
تسهیل هتذیب اخالق و آسانى آن است، زیرا شكى نیست 
نزدیكرت،  قوه غضبیه  از  اطاعت  و  انقیاد  به  قوه شهویه  كه: 
و گذشتن از قدر زائد از رضوریات غذا و شهوت، از ترك 
بدى  مقابل  در  نیكى  و  و رسورى  ریاست  و  برترى  و  جاه 
پس،  است.  آسانرت  بسى  قوى  دشمنان  انتقام  از  واغامض 
تسخری قوه شهویه در ابتدا سهل است، و بعد از تسخری آن ىف 
اجلمله قوتى ازبراى عاقله حاصل مى شود، و ملكه تسخری 
كمرت  غضبیه اندكى  قوه  اسباب  و  مى رسد  هم  او  براى  از 
مى گردد، و تسخری آن نیز به سهولت میرس مى شود، و بعد 
از تسخری این دوقوه، حتصیل ملكه حكمت، كه از 

آن دو صعب تر است، به آسانى ممكن مى گردد.
اینطور  دست بدهد  از  را  ترتیب  این  كه  وكسى 
نیست كه تكمیل خود و هتذیب اخالق ازبراى 

صعوبت حاصل  و  دشوارى  به  لیكن  و  نباشد،  ممكن  او 
در  باید  ابد،  سعادت  طالب  پس  مى شود. 

از  و  ندارد،  طلب  از  دست  حاىل  هیچ 
و  نشود،  نومید  متعال  رمحت خداوند 

دامن  و  بندد،  میان  در  طلب  كمر 
طلب تایید  و  زند،  كمر  مهت  بر 
جمید  شفیق  پروردگار  از  توفیق  و 

نامید. 
)معراج السعادة - مالامحد نراقی&(

شهید ثانی& از داستان صرب بانویی كه فرزندش در چاه آب غرق شد، می نویسد:
یكى از حمرتمنی مى گوید من به اتفاق یكى از دوستانم به طرف بیابان سوزان حجاز مسافرت 
از دور دیدیم و ما به مهان نشان  كردیم و راه گم كردیم و از سمت راست جاده محیه اى را 
رفتیم تا به مخیه رسیدیم و دیدیم كه زین در درون خیمه نشسته است و سالم نمودیم و آن زن 
جواب جواب سالم ما را داد و گفت شام كیستید؟ گفتیم ما مسافریم و راه گم كرده ایم. زن 
گفت: شام صورتتان را از من برگردانید تا من حق ضیافت شام را اداء كنم. ما صورتان را از 
او برگرداندیم و او براى ما پالسى پهن نمود و گفت: روى این پالس بنشینید تا فرزندم بیاید 
و از شام پذیرائى كند. موقع آمدن فرزندش نزدیك شد و او چند بار از داخل خیمه پرده یك 
طرف را باال زد و به بیابان نگاه كرد، وىل یك دفعه كه پرده را باال زد ناراحت شد 
و گفت:شرت فرزندم مى آید وىل دیگرى بر آن سوار راست، وقتى سوار نزدیك 
خیمه رسید بصداى بلند گفت: ام عقیل خدا در مورد فرزندت به تو 
اجر مرمحت كند زن پرسید مگر فرزندم مرد؟!!!جواب داد بىل در 
كنار چاه آب بود شرتها به هم رخیتند و او در چاه افتاد. زن مصیبت 
پذیرائى  مهامهنا  از  و  بیا  فعال  تو  گفت:  و  نگهداشت  را  خود  زده 
و  مصیبت  حال  در  زن  كرد،  ذبح  داد  او  به  و  آورد  گوسفندى  سپس  كن 
داغدارى براى ما غذا هتیه كرد، پس از رصف غذا نزدیك آمد و گفت: هیچ 

كدام از شام قرآن مى دانید؟ گفتم بىل. زن گفت: براى تسالى خاطر من در مصیبت فرزندم 
چند آیه بخوان و من گفتم خداوند مى فرماید: و برش الصابراین الذین اذا صابتهم مصیبة قالوا 
یعنى  املهتدون  اولئك هم  و  رمحة  و  من رهبم  صلوات  علیهم  اولئك  راجعون  الیه  انا  و  اناهلل 

پیغمربم به صابرین بشارت بده. 
آهنا كه هنگام مصیبتى به آهنا برسد مى گویند ما از آن خدا هستیم و بسوى او باز مى گردیم. 
اینها مهاهنا هستند كه الطاف و رمحت خدا شامل حال آنان شده و آهنا هستند هدایت یافتگان. 
زن باهیجان شدیرى گفت: تو را به خدا قسم اینكه خواندى قرآن بود؟ گفتم: بىل و اهلل از قرآن 
است. زن گفت: درود بر شام و از جاى برخاست، چند ركعت خواند سپس گفت: اللهم انى 
فعلت ما امرتنى به فانجزىل ما وعدتنى به یعنى خدایا من امر تو را اطاعت كردم و در مرگ 
فرزندم صرب مى كنم، تو نیز درباره من به وعده خود وفا كن، و گفت اگر بنا باشد كسى براى 
دیگرى بامند الزم بود پیغمرب صىل اهلل علیه و آله براى امت بامند و از دنیا رحلت نفرماید. وقتى 
به  این كامل تر ندیدم كه خدایش را  از  ما از خیمه آن زن بریون آمدیم گفتم: من هرگز زنى 
اكمل صفات مجال و جالل یاد كرده است. چون این به طور یقنی دانست كه مرگ را نمى شود 
دفع كرد و از دستش رها شد و گرخیت و نیز یقنی مى دانست كه جزع و بیتابى نیز در مرگ 
بر نمى گرداند. لذا خودش را به صرب مجیل آراسته  فائده اى ندارد و گریه هم میت را  فرزند 
نمود و مصیبت مرگ فرزندش را به حساب خدا گذاشت كه ذخریه نافعى براى روز فقر و 

نیازمندى اش یعنى روز قیامت باشد.
)آرام بخش دل داغدیدگان یا مسكن الفؤاد - شهید ثانی&(

جوانی 22 ساله در سال 1355نامه ای به عالمه طباطبایی نوشته و از او راه حلی برای بریون 
آمدن از گناه خواسته كه عالمه نیز به نامه او پاسخ داده كه آن را بازخوانی می كنیم. 

بسم اهلل الرمحن الرحیم
 حمرض مبارک نخبه الفالسفه آیه اهلل العظمی جناب آقای طباطبائی ادام اهلل عمركم ماشاءاهلل 

سالم علیكم و رمحه اهلل و بركاته كوتاه سخن آنكه جوانی هستم  
شام  است  ممكن  تنها  كه  دهم  می  تشخیص  چننی  22ساله 
باشید كه به این سؤال من پاسخ دهید، در حمیط و رشایطی 

من  بر  آرزوها  و  آمال  و  نفس  هوای  كنم  می  زندگی  كه 
تسلط فراوانی دارند و مرا اسری خود ساخته اند و سبب آن 
شده اند كه مرا از حركت به سوی اهلل و حركت در مسری 
استعداد خود باز داشته و می دارند،درخواستی كه از شام 

دارم، برای من بفرمایید بدانم به چه اعاملی دست بزنم 
تا بر نفس مسلط شوم و این طلسم شوم را كه مهگان 
كند؟  حكومت  من  بر  سعادت  و  بشكنم  آنند  گرفتار 
دیگران  ااّل  و  خواهم  نمی  نصیحت  شوم  می  یادآور 
برای  علمی  دستورات  دارند،  فراوان  نصیحت  ادعای 

در  خود  حتصیالت  در  شام  كه  مهانگونه  دارم،  الزم  پریوی 
تسلط  كه  شخصی  مهان  داشتید،  فلسفه  استاد  پیش  نجف 
كه  سازم  می  نشان  خاطر  هم  باز  داشت،  ارشاق  فلسفه  به 

نویسنده با خود فكر می كند كه شفاهًا موفق به پاسخ این سؤال 
بیهوده وقت گرانامیه شام را  نمی شود، وانگهی رشم دارم كه 

بگریم، لذا تقاضا دارم پدرانه چنانچه صالح می دانید و بر این موضوع 

می توانید اصالتی قائل شوید مرا كمک كنید، در صورت منفی بودن، به فكر ناقص من لبخند 
نزنید و خمفیانه نامه را پاره كنید و مرا نیز به حال خود واگذارید.
 پاسخ عالمه طباطبائی به این نامه

 بسم اهلل الرمحن الرحیم
اید  داشته  مرقوم  ورقه  پشت  در  كه  منظوری  به  رسیدن  و  شدن  موفق  برای  علیكم  السالم   
الزم است مهتی بر آورده، توبه ای نموده، به مراقبه و حماسبه پردازید به این نحو كه هر روز 
كه طرف صبح از خواب بیدار می شوید قصد جدی كنید كه در هر عملی 
آنوقت  كرد،  خواهم  مراعات  را  خداعّزاسمه  رضای  آید،  پیش  كه 
در رس هر كاری كه می خواهید انجام دهید، نفع آخرت را منظور 
خواهید داشت، به طوری كه اگر نفع اخروی نداشته باشد انجام 
خواب  وقت  شب،  تا  را  حال  مهنی  باشد،  هرچه  داد،  نخواهید 
ادامه خواهید داد و وقت خواب، چهار پنج دقیقه ای دركارهایی 
روز انجام داده اید فكر كرده، یكی یكی از نظر خواهید گذرانید، 
هر كدام مطابق رضای خدا انجام یافته شكری بكنید و هر كدام 
ادامه  روز  هر  را  رویه  این  بكنید،  استغفاری  شده  ختلف 
دهید، این روش اگر چه كلید نجات و رستگاری است و 
هر شب پیش از خواب اگر توانستید سور مسّبحات یعنی 
سوره حدید و حرش و صف و مجعه و تغابن 
را بخوانید و اگر نتوانستید تنها سوره حرش 
حال  از  روز  بیست  از  پس  و  بخوانید  را 
نامه  در  بنده  برای  را  خود  حاالت  اشتغال، 

بنویسید، ان شاء اهلل موفق خواهید بود. 
والسالم علیكم

حممد حسنی طباطبایی 

حفظ تعادل اخالق حمیده

صبر بانویی که فرزندش در چاه آب غرق شد!

توصیه  عالمه طباطبایی برای تزکیه نفس در پاسخ به یک جوان

)6()3(

روزی متوكل حرضت امام جواد× را احضار كرده بود و 
می رفتند.  متوكل  دربار  به  و  بودند  قاطر  سوار  ایشان  گویا 
مجعیت در بریوِن در خیلی زیاد بود و غوغایی بود. وقتی كه 
حرضت از دور پیدا شدند به موجب آن احرتام و مهابتی كه 
برای حرضت بود، مردم كوچه دادند و حرضت آمدند و در 

حال رد شدن از كوچه بودند.

راوی می گوید: من نگاه كردم دیدم او خیلی با وقار است 
و مهنی طور رسش را پاینی انداخته و می آید. برای دیگران 
باید با زور شالق، راه باز كنند ولی برای او مردم به احرتام، 
راه را باز می كنند. با خودم گفتم كه آیا شیعه مهنی شخص را 
می گویند امام است و دارای چننی مقاماتی است؟ چه فرق 

می كند، این هم برشی است مانند ما؛ فرقش با ما چیست؟
تا این را با خودم گفتم یک وقت امام رویش را به طرف من 
ِفی  ا إًِذا لَّ تَّبُِعُه إِنَّ نَّا َواِحًدا نَّ ا مِّ برگرداند و فرمود: »َفَقاُلوا َأَبرَشً

َضاَلٍل َو ُسُعٍر؛ و گفتند: آیا تنها برشى از خودمان را پریوى 
كنیم؟ در این صورت، ما واقعًا در گمراهى و جنون خواهیم 

بود«)قمر/۴(.
فورًا  شد.  پیدا  ذهنم  در  دیگر  مطلب  یک  آن  دنبال  به  بعد 
؛ آیا از  اٌب َأرِشٌ ْكُر َعَلْیِه ِمن َبْینِنَا َبْل ُهَو َكذَّ فرمود: »َأُأْلِقَی الذِّ
میان ما وحى  بر او القا شده است؟ نه، بلكه او دروغگویى 

گستاخ است«)قمر/۵(.
 فهمیدم نه، امام یعنی مهنی .

 امام یعنی همین 



مكتب  در  را  آهنا  قبح  و  حسن  بلكه  نشده،  واقف  فطرت 
سفریان وحی آموخته است، »اخالق غری فطری« و یا تربیتی 

می گویند.
و  زشت  حمارم  با  ازدواج  و  ستم  و  ظلم  جهان،  رسارس  در 
طریق  از  را  ستم  زشتی  انساهنا  البته  می رسد؛  نظر  به  قبیح 
فطرت درك كرده و قبح ازدواج با حمارم را از طریق تعالیم و 

رشایع آسامنی فرا گرفته اند.
برای شناسایی امور فطری از غری فطری، قواعد و نشانه هایی 
است كه با به كار بستن آهنا می توان این دو را از هم تیز داد:

1. امور فطری به نقطه ای و یا به صنفی و نژادی اختصاص 
نیازمند  كسی  به  آهنا  فراگریی  و  توجه  در  انسان  و  ندارند 

نیست.
عوامل  است،  رهرب  و  هادی  فطرت  خود  كه  جا  آن  از   .2
جغرافیایی و اقتصادی و سیاسی و آموزشی، در پیدایش و 

توجه انسان به آهنا دخالت ندارد.
3. تبلیغات خالف، اگر چه از نمو و رشد آهنا می كاهد، ولی 

هرگز آهنا را ریشه كن نمی سازد.
با ندای رسا اعالم می كند كه: خدا در هناد برش، میل  قرآن 
را هناده  به خدای جهان  و عشق  ایامن  به  و عالقه  و رغبت 
و آن را حمبوب او ساخته، و كفر و نافرمانی و گناه را منفور 

گردانیده است، آن جا كه می فرماید:
كّره  و  قلوبكم  فی  زّینه  و  االیامن  الیكم  حّبب  اهللّ  لكّن  »و 
حس  تنها  نه  خداوند  العصیان«  و  الفسوق  و  الكفر  الیكم 
با  را  ما  رسشت  و  فرموده  مرمحت  ما  به  را  شناسی  خدا 
اعتقاد به مبدأ آمیخته است، بلكه دهلای ما را به آن دسته از 
به آهنا  از درون خویش  نیز كه بدون معلم و مربی،  خوبیها 
را  آراسته است، و چننی معنای گسرتده ای  اهلام می شویم، 
می توان از مجله »حّبب الیكم االیامن« استفاده نمود؛ زیرا در 
مجلة دوم، عالوه بر انزجار از كفر، انزجار از فسق و عصیان 
بنا بر این، مقصود از حمبوب  نیز فطری معرفی شده است؛ 
گردانیدن ایامن، تنها خداشناسی نیست، بلكه عالوه بر آن، 
آمیخته  هم  به  اخالقی  سجایای  سلسله  یك  با  ما  رسشت 
كشیده  آناه  سوی  به  خودآگاه،  نا  طور  به  ما  روح  و  است، 

می شود.
اینك به برخی از امور فطری كه می تواند از مصادیق روشن 

آیة رشیفه باشد، اشاره می كنیم:
خداشناسی و پیدا كردن رس نخ سلسة وجود و مبدأ پیدایش 
مهه  این  سازندة  به  توجه  و  هستی  جهان  خروشان  سیل 
مخریة  كه  است  فطری  چنان  آن  شگفت انگیز،  مصنوعات 

انسان با طلب و جستجوی آن، آمیخته است.
گذشته از حس خداجویی، عالقه به تام فضایل اخالقی و 

سجایای انسانی با وجود ما، عجنی شده است و میل به یك 
سلسله خوبیها و انزجار از بدهیا در ما ریشة فطری دارد؛ در 
جهان، ملتی را نمی شناسیم كه پس دادن امانت را ناپسند، 
و خیانت به امانت را رشافت بداند، و یا وفاداری به پیامن را 

كاری زشت و پیامن شكنی را كاری نیكو تلقی كند.
به  اگر  می دهد،  را  كاری  انجام  وعدة  كودك  به  كه  پدری 
موقع آن را انجام ندهد، مورد رسزنش كودك قرار می گرید 
درك  این،  جز  چیزی  خود،  انسانی  فطرت  طبق  كودك  و 

نمی كند كه باید به »پیامن« عمل كرد.
هر  فطرت  صحیفة  بر  آفرینش  قلم  با  گویی،  راست 
چیزی  گویی  راست  جز  كودك  است،  شده  نوشته  انسانی 
انسان  وجود  مخریة  جزء  عفت،  و  دامنی  پاك  نمی شناسد. 
كوشش  برخورد،  نخستنی  در  آلوده  زنان  حتی  می باشد؛ 
نامیند؛ یغامگران و  پاك قلمداد  می كنند كه خود را عفیف و 
برده اند،  یغام  به  مردم  از  كه  اموالی  تقسیم  هنگام  راهزنان 
عدل و انصاف را حمور كار خود قرار می دهند و انحراف از 

آن را بد و ناستوده می شامرند.
برش تام این معلومات فطری را در هر دو بخش در دبستان 
آفرینش آموخته، دستگاه آفرینش، مهه این كامالت را در هناد 

هر برشی به ودیعت هناده است.
قرآن جمید با رصاحت هر چه تامرت به این حقیقت مسلم در 

سوره هایی ترصیح كرده است، آن جا كه می فرماید:
تقوهیا؛سوگند  و  فجورها  فاهلمها  سّوهیا  ما  و  نفس  »و   .1
به روح و خدایی كه آن را آفرید و بدهیا و خوبیها را بدان 

اهلام كرد«.
2. »و هدیناه النّجدین«؛راه خری و رش و حق و باطل را به 

انسان نشان دادیم«.
فجعلناه  نبتلیه  نطفة  امشاج  من  االنسان  خلقنا  »اّنا   .3
سمیعا بصریا؛ ما انسان را از نطفة خملوط، آفریده و آزمایش 
قرار  باطل(  و  حق  به  )آشنا  بینا  و  شنوا  را  او  و  می نامییم 

دادیم«.
انزجار  و  خوبی  به  میل  انسان  رسشت  در  تنها  نه  خداوند 
داده  به برش  بلكه نفس رسزنش  كننده ای  را هناده،  بدهیا  از 
را  آنان  فراتر هنادند،  از آن گامی  انساهنا  است كه هنگامی 
به شدیدترین وضعی مالمت و رسزنش می كند، آن جا كه 

می فرماید:
4. ال اقسم بیوم القیامه و ال اقسم بالنّفس الّلوامه؛سوگند 

به روز رستاخیز و سوگند به روح رسزنش كننده!«
بت  ابراهیم  گری  پی  مبارزات  رشح  ضمن  جمید،  قرآن   .5
شكن، در آیه كوتاهی به نریوی وجدان اشاره نموده است 
برای  كه  است  دادگاهی  به قضات  مربوط  آیه،  و مضمون 
بتهای  ابراهیم،  بود.  شده  تشكیل  ابراهیم  كردن  حمكوم 
در  از چوب  تّلی  و  دیگری شكست  از  یكی پس  را  بتكده 

وسط بتكده پدید آورد و سپس ترب را بر دوش بت بزرگ 
هناد و بتخانه را ترك گفت.

كار  بتها  شكستن  كه  بود  معلوم  قراین  از  قوم  رسان  برای 
ابراهیم است و بس؛ وی به دادگاه احضار شد و در برابر 
ماجرای  رشح  وی  از  وقتی  گرفت.  قرار  قضات  هیأت 
بزرگ  بت  از  را  جریان  گفت:  وی  پرسیدند،  را  بتكده 
بپرسید. در این موقع،  هیئت دادرسی در بن بست عجیبی 
شعوری  و  درك  بزرگ  بت  بگویند  اگر  زیرا  گرفت؛  قرار 
چگونه  كه  كرد  خواهد  اعرتاض  آنان  به  ابراهیم  ندارد، 
اگر  می كنید.  پرستش  نمی فهمد،  چیزی  كه  را  موجودی 
پس  گفت:  خواهد  می گوید،  سخن  و  می فهمد  او  بگوید 

چرا از من می پرسید؟!
را  مهدیگر  و  شد  بیدار  آنان  خفتة  وجدان  موقع  این  در 

مالمت كردند و گفتند: شام ظامل و ستمگرید.
قرآن جمید این صحنه رسشكستگی و حمكومیت وجدانی را 

چننی نقل می كند:
ثّم نكسوا  الّظاملون  انتم  اّنكم  فقالوا  انفسهم  الی  »فراجعوا 
به  آنان  ینطقون؛]6[  هؤالء  ما  علمت  لقد  رؤوسهم  علی 
نمودند  مالمت  را  مهدیگر  و  كردند  مراجعه  خود  وجدان 
و گفتند: شام ظامل و ستمگر هستید؛ سپس رسهای خود را 
بتها  می دانی  كه  تو  گفتند:  و  افكندند  زیر  به  رشمندگی  از 

قدرت بر سخن گفتن ندارند«.
وجدان،  موضوع  درباره  اسالمی  روایات  و  احادیث  در 

تذكراتی داده شده است.
امری مؤمنان علی× می فرماید:

»اّنه من مل یعن علی نفسه حّتی یكون له منها واعظ و زاجر 
او  برای  كه  كسی  واعظ؛  ال  و  زاجر  غریها  من  له  یكن  مل 
كارهای  از  را  او  )كه  نباشد،  درون  از  اندرزدهی  و  واعظ 
و  دادن  شخصی، پند  چننی  برای  هرگز  دارد(  باز  زشت 
گفتار  و  افتاد،  نخواهد  سودمند  خارج  از  كردن  نصحیت 

دیگران درباره او مؤثر واقع نخواهد شد«.
مولود  نمی تواند  جهانی  و  فطری  ادراكات  چننی  یك 
و  زده  پس  وا  خواهشهای  معلول  یا  و  اجتامعی  منهیات 

تایالت رس كوفته باشد.
این جاست كه حقیقت آیة مورد بحث به طور واضح 

به  كه  می كند  پیدا  اذعان  انسان  و  نموده  جتلی 
راستی خداوند، روح ما را با ایامن و پاكیها 

بدهیا  از  را  ما  روان  و  آمیخته  هم  در 
و پلیدهیا مربا ساخته است )حّبب 
قلوبكم  فی  زّینه  و  االیامن  الیكم 
و  الفسوق  و  الكفر  الیكم  كّره  و 

العصیان(.
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مرحوم آیه اهلل حممد حسن نجفی مشهور به صاحب جواهر در 
داد جملسی تشكیل شود و مهه  روزهای آخر زندگیش دستور 
علامی طراز اول نجف ارشف در آن رشكت كنند. جملس مزبور 
در حمرض صاحب جواهر تشكیل گردید. ولی شیخ انصاری در 

آن حضور نداشت.
حارض  نیز  را  انصاری  مرتضی  شیخ  فرمود:  جواهر  صاحب 
كنید. پس از جستجوی زیاد دیدند شیخ در گوشه ای از حرم 
امریاملؤمننی× رو به قبله ایستاده و برای شفای صاحب جواهر 
دعا می كند و از پروردگار می خواهد تا او از این مرض عافیت 

یابد.
بعد از اتام دعا شیخ را به جملس بردند. صاحب جواهر شیخ را 
بر بالنی خود نشاند, دستش را گرفته و بر روی قلب خود 
هناد و گفت: آالن طاب لی املوت ) اكنون مرگ 
حارضین  به  سپس  گواراست(.  من  برای 
فرمود: هذا مرجعكم من بعدی ) این 
از من است(.  مرد مرجع شام پس 
نموده  انصاری  شیخ  به  رو  بعد 
فأن  احتیاطک  من  قلل  گفتند:  و 
احتیاطات خود  از   ( الرشیعه سمحه سهله 
بكاه. پس مهانا دین اسالم دینی سهل و آسان 

است(.
آن جملس پایان یافت و طولی نكشید كه صاحب جواهر به دیار 
قدس پر كشید و نوبت شیخ انصاری رسید كه زعامت امت را 
بر عهده گرید. اما او با اینكه چهارصد جمتهد مسلم اعلمیتش را 
تصدیق كردند از صدور فتوی و قبول مرجعیت خودداری ورزید 
و به سید العلامء مازندرانی كه در ایران به رس می برد و شیخ با او 

در كربال مهدرس بود نامه ای به این مضمون نوشت:
 

هنگامی كه شام در كربال بودید و با هم از حمرض درس رشیف 
العلامء استفاده می بردیم استفاده و فهم شام از من بیشرت بود. 
اینک سزاوار است به نجف آمده و این امر را عهده دار شوید. 
سیدالعلامء در جواب نوشت: آری! لیكن شام در این مدت در 
اینجا  اید ولی من در  بوده  مباحثه  به تدریس و  حوزه مشغول 
از من سزاوارترید.  این مقام  گرفتار امور مردم هستم. شام در 
شیخ انصاری پس از دریافت پاسخ نامه اش به حرم مطهر موال 
علی× مرشف شده و از روح مطهر آن امام در این امر خطری 

استمداد طلبید.
 یكی از خدام حرم می گوید: طبق معمول ساعتی قبل از طلوع 
فجر برای روشن كردن چراغها به حرم رفتم. ناگهان از طرف 
به  سوزناكی  ناله  و  گریه  صدای  امری×  حرضت  پای  پاینی 
گوشم رسید, شگفت زده شدم خدایا! این صدا از كیست؟ آخر 
این وقت شب زائری به حرم نمی آید. در مهنی فكرها بودم و 
آهسته آهسته جلو آمدم ببینم جریان از چه قرار است ناگهان دیدم 
شیخ انصاری صورتش را به رضیح مطهر گذاشته و مهانند مادر 
جوان از دست داده می گرید و با زبان دزفولی خطاب به موال 
می گوید: آقای من! ای ابااحلسن! یا امریاملؤمننی! این مسئولیتی 
كه  بر دوشم آمده بسیار خطری و مهم است. از تو می خواهم 
مرا از لغزش و عدم عمل به تكلیف مصون و حمفوظ داری و در 
طوفاهنای حوادث ناگوار مهواره راهنامیم باشی وااّل از زیر بار 

این مسؤلیت فرار كرده و نخواهم پذیرفت.

ُشکر نعمت ازدواج
این مرحله از زندگی كه وارد زندگی مزدوج می شوید و تشكیل خانواده می دهید، یكی از 

نعمت های بزرگ اهلی به حساب بیاورید و آن را شكر بگذارید.
مهه ی آنچه كه ما داریم از خداست »ما بنا ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اهللِ«، اما توجه به این نعمت خیلی 

امهیت دارد.
بعضیها ازدواج می كنند، زندگی شریین و خوبی را هم می گذرانند ولی نمی فهمند كه این 
چه نعمت بزرگی است، چه حادثه ی تعینی كننده و مهمی در زندگی است. وقتی نفهمیدند، 
انسان می شود، حمروم  متوجه  با شكر  كه  اهلی  از رمحت  و  نمی آورند  به جا  را هم  آن  شكر 
این نعمت  این چه نعمت بزرگی است و شكر  اینكه  به  انسان توجه كند  باید  می مانند. لذا 

چگونه است؟
این  نمی شود.  خربی  او  دل  در  و  شكر  خدایا  كه  می گوید  زبان  به  فقط  انسان  وقت  یک 
لقلقه ی زبان است و ارزشی ندارد... اما یک وقت انسان در دلش حقیقتًا از خدای متعال، 
او  به  نعمتی  متعال  كه خدای  دارد. می فهمد  ارزش  این خیلی  است.  متشكر  و  سپاسگزار 
خدای  از  ما  وقتی  منتهی  است.  خوب  شكر  مهان  این  می كند.  تشكر  ابراز  حقیقتًا  و  داده 
تشكر  این  اساس  بر  هم  گریی  موضع  یک  حركتی،  یک  عملی،  یک  شدیم،  متشكر  متعال 
الزم می آید كه انجام دهیم. خوب، حاال كه خدای متعال این نعمت را به شام داده است، 
شام باید چكار كنید؟ هیچ توقع زیادی از ما نكرده اند... توقعی كه از ما در مقابل این نعمت 
اسالم معنی  در  را  رفتار خوب  این  كنیم...  رفتار  نعمت، خوب  این  با  كه  این است  دارند 

باید  زندگی  درون  در  اینكه  است.  خانواده  حكمت  و  خانواده  اخالق  مهان  كه  كرده  اند، 
چگونه رفتار كرد كه این زندگی خوب باشد.

 * مال و مجال، یا كامل؟ كدام انگیزه؟
اگر چنانچه كسی به خاطر مال و مجال ازدواج كند، طبق روایت ممكن است خدای متعال 
برای تقوا و عفاف  اما اگر چنانچه  او بدهد و ممكن هم هست كه ندهد؛  به  مال و مجال را 
قدم بگذارد و ازدواج بكند، خدای متعال به او مال هم خواهد داد،  مجال هم خواهد داد. 
معنایش  ندارد!  یا  دارد  مجال  یا  نیست؛كسی  كردنی  اعطا  كه  مجال  بگوید  كسی  است  ممكن 
این است كه مجال در چشم شام و در دل ونگاه شامست، اگر انسان كسی را خیلی مجیل هم 
نباشد، دوست داشت او را مجیل می بیند. وقتی كسی را دوست نداشت هر چقدر هم مجیل 

باشد به نظر او مجیل نمی آید.
 * به مهنی آسانی!

كلمه،  چند  مهنی  با  را  هم  از  بیگانه  طرف  دو  حقیقت  در  می خوانیم،  ما  كه  عقدی  این  در 
و  نزدیكرت  و  حمرمرت  هم،  به  عامل  مهه ی  از  كه  بطوری  می كنیم،   مرتبط  و  متصل  یكدیگر  با 

مهربانرت می شوند.
ثانیًا؛ با این عقد یک سلول جدیدی در پیكره ی اجتامع،  اجیاد می كنیم كه این پیكره ی اجتامع 

از سلول های خانواده ها تشكیل شده است.
ثالثًا شام دو نفر هستید،  یكی خانم و دیگری آقا كه هر كدام نیازهایی دارید به جنس خمالف. 

آن نیازها را با این چند كلمه عقد بر طرف می كنیم.
این سه كار را ما انجام می دهیم. این اول كار است و پایه ی كار.

از این جا به بعدش به عهده ی خود شامست.
)توصیه هایی رهرب معظم انقالب در حاشیه خطبه های عقد، به زوج های جوان(
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