


ـنــشـــرـیــه ـحــــق
تهذیبی تربیتی

شـمــاره پــنـــج
غ و إرشــاد ـی ـل ـب ـت

سوی  از  معیارهایی  کبریه،  گناهان  شناخت  برای 
به روشنی  بیان شده است. گناهانی که  عاملان دین 
در قرآن به ازای انجام آن وعده آتش و دوزخ داده 
شده است؛ یا اعاملی که پیامرب| و ائمه معصومنی 

آن را گناه کبریه دانسته اند از آن مجله است.
برای این که در بیان موضوع از قرآن و روایات هر 
دو هبره برده باشیم، به بیان روایتی از وجود مبارک 
عبدالعظیم  حرضت  پردازیم.  می  صادق×  امام 

حسنی با سند خویش از امام کاظم× نقل می کند 
که عمرو بن عبید از امام صادق× در مورد گناهان 

کبریه مورد اشاره در قرآن سؤال می کند:
»َدَخَل َعْمُرو ْبُن ُعَبیٍد َعلی َأبِی َعْبِداللَِّ×، َفَلامَّ َسلََّم 
ْثِم  اْلِ َکَباِئَر  َتنُِبوَن  َیْ ِذیَن  الَّ اآلیَة:  هِذِه  َتَل  َوَجَلَس 
َما  َأُبوَعْبِداللَِّ×:  َلُه  َفَقاَل  َأْمَسک،  ُثَم  َواْلَفَواِحَش؛ 
کَتاِب  ِمْن  اْلکَباِئَر  َأْعِرَف  َأْن  ُأِحبُّ  َقاَل:  َأْسکَتک؟ 

عمرو  ؛روزی  َوَجلَّ َعزَّ اللَِّ 

فصل هفتم؛ جنگ و صلح
قبیله  و  قوم  که  شد  رشوع  زمانی  از  داستان 
عزازیل از آن طرف و نسناس ها از این طرف، 

رشوع به قتل و غارت کردند روی زمنی.
از  جمرد  جنِّی  یک  که  مهنی  علمی:  ی  مسئله 
کشته  و  میُکشد  چطور  وجسمیت،  جسم 
میشود، خودش میتواند از آن چالش های ذهنی 
پاسخش،  به  رسیدن  برای  که  باشد  الینحلی 

از  و  عزازیل  ی  ترکه  و  ختم  رساغ  رفت  باید 
البلی کتاب های تارخیشان حتقیق کرد تا بلکه 

به جواب رسید!
وقتی کار به جایی رسید که دیگر هیچ امیدی به 
هدایت این غارتگران نبود، ناگزیر خدای رمحن 
را  فرشتگانش  لشکر  و  کرد  غضب  رحیم،  و 
فرستاد به جنِگ نسناسیان و جنّیاِن نافرمان، اّما 

بعد از متام شدن آن مهلکه 

بسم اهلل الرمحن الرحیم
گفتیم که صفات در انسان یا کاملی و یا تکاملی است در امام معصوم و نبی معصوم 
وصفات ذاتی خداوند که علم و قدرت و حیات است صفات تکاملی است، اما 
مثل ًکًرم و سخاوت صفات کاملی است، به علم امام افزوده می شود، حرضت 
فرمودند که هر شب مجعه امامان نزد خدا می روند و در عرش خدا مجع می شوند و 
از علم خدا هبره مند می شوند و اگر این امر نبود فرق امام و مأموم چه خواهد بود؟
پس علم برای امام نیز جنبه تکاملی را دارد و برای ما بطریقه اولی تکاملی خواهد 
بود. و چقدر روایت و آیات قرآنی داریم که انسان را به طلب علم و عمل به آن وا 
می دارد و امر می کند. در حدیث آمده است که نزد عامل نشستن اگر چه در زندان 
باشد تا چه رسد در مسجد و مصلی و مدرسه معادل است با هفتاد بار قرآن ختم 
کردن است، هبرتین اعامل ماه مبارک رمضان خواندن قرآن است که )لکل شیء 
ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان( )]16[( است ولی باز هم طلب علم و نشستن 
در حمرض عامل و هبره مند شدن از علم او هبرت از هفتاد بار ختم قرآن هواندن است 
این چه رس و حکمتی است که در علم است؟ ولی افسوس دیده می شود عده ای 
از دوستان بعد از نامز مجاعت می روند در حالی که آن چه عرض می کنم از قرآن و 
علم ائمه اطهار× است و از خودم هیچ چیزی نمی گویم می خواهم به حقیقت 
برسم و این که مقصود از این زندگی پر تلطم و غصه و قصه چیست؟ چرا باید 
طفیلی وجود بامنم؟ چرا با اولیاء خدا هم پرواز نشدیم؟ چرا دیگران رسیدند و ما 

هنوز اندر خم یک کوچه ایم؟!
گاهی شده است که زندگی یک شخصی به حرف یک بچه 

لباس زیبا و گران  آقا وحید هببهانی برای مهرسش  روزی پرس حاج 

قیمتی خرید.

 آیت اللّ هببهانی با این کار پرسش خمالفت کرد. پرس که قصد جلاجت 

سوره   32 آیه  وی  اعرتاض  پاسخ  در  نداشت،  را  پدر  به  اهانت  یا 

اعراف را تلوت کرد: »بگو چه کسی زینت ها و رزق ها و غذاهای 

پاکیزه را که خداوند برای بندگانش آفریده، حرام کرده است؟«

زنان  برای  زیبا  های  لباس  پوشیدن  مگر  جان!  »پدر  افزود:  سپس   

حرام است که می گویید چرا این لباس را برای زنم خریده ام؟«

آیت اللّ هببهانی با حلنی آرام به پرسش گفت: »اینها حرام نیست، ولی 

عهده  بر  بزرگی  مسئولیت  رو،  ازاین  هستم.  مردم  تقلید  مرجع  من 

دارم.

 شام نیز به عنوان فرزندانم مسئولید. در جامعه ما، افراد فقری و نیازمنِد 

بسیاری وجود دارند. وقتی توانایی مالی نداریم آهنا را از نظر مالی هم 

سطح خود کنیم، باید به گونه ای رفتار کنیم که برای آنان قّوت قلب 

باشیم تا اگر زنی از شوهر فقریش لباس گران قیمتی خواست و مرد 

قدرت خریدش را نداشت، بتواند بگوید مگر زن یا عروس آقا وحید 

هببهانی این گونه لباس می پوشند که تو نیز بپوشی؟«

روزی جوانی نزد حرضت موسی× آمد و گفت: ای موسی× 

خدا را از عبادت من چه سودی می رسد؟ که چننی امر و ارصار بر 

عبادت اش دارد؟

گوسفندان  از  نوجوانی  در  دارم  یاد  گفت:  موسی×  حرضت 

شعیب نبی چوپانی می کردم. روزی بز ضعیفی باالی صخره ای 

رفت که خطرناک بود و ممکن بود در پاینی آمدن از آن صخره اتفاقی 

بر او بیفتد. با هزار مصیبت و سختی به صخره خود را رساندم و 

بز را در آغوش گرفتم و در گوشش گفتم: ای بز، خدا داند این مهه 

به  من،  به سوی  برگشتن  برای  کردنت  وصدا  تو  دنبال  من  دویدن 

خاطر سکه ای نقره نیست که از فروش تو در جیب من می رود. می 

دانی موسی از سکه ای نقره که هبای نگهداری و فروش تو است، 

بی نیاز است. دویدن من به دنبال تو و صدا کردنت به خاطر، خطر 

گرگی است که تو نمی بینی و نمی شناسی و او هر حلظه اگر دور از 

من باشی به دنبال شکار توست.

ای جوان بدان که خدا را هم از عبادت من و تو سود و زیانی نمی 

رسد، بلکه با عبادت می خواهد از او دور نشویم تا در دام شیطان 

گرفتار آییم.

مْحٰنِ  ُنَقیِّْض  َلهُ  َشْیَطانًا َفُهَو َلهُ  َقِرینٌ  و هر کس  َو َمنْ  َیْعُش  َعنْ  ِذْکِر الرَّ

پس  میفرستیم  او  رساغ  به  را  شیطان  شود  روی گردان  خدا  یاد  از 

مهواره قرین اوست )زخرف 36(

و  هرج   و  داخلی  اختلفات  مروان،  عبدامَلِلک  حکومت  زمان  در 
مرج بنی مسلمنی به حدی شدید شد که پادشاه روم با وزرای خود 
استفاده  پیش  آمده  موقعیت  از  تا  گرفتند  تصمیم  و  نمود  مشورت 

کرده و لشکری مهیا نامیند تا علیه آنان وارد جنگ شوند.
مهه  وزرا این نظر را پسندیدند اما یکی از آنان نسبت به این مسئله 

متعرض شد.
چون علت را از وی پرسیدند، گفت فردا شام را آگاه می  کنم.

فردای آن روز، بعد از آنکه مجعی از بزرگان کشور نزد او مجع شده 
و در انتظار شنیدن جواب او بودند، دستور داد دو سگ خمالف را 

آوردند و در وسط میدان رها کردند.
آن دو سگ بعد از حلظه  ای به مهدیگر محله کردند و آنقدر زد و خورد 

کردند که خون از بدن آهنا جاری شد.
در این هنگام آن وزیر، گرگی را که در اتاقی دیگر آماده کرده بود 

بریون آورد و در وسط میدان، نزد آن دو سگ رها کرد.
تا چشم آن دو سگ به خمالف افتاد، دست از اختلف و نزاع برداشته 

و به آن گرگ محله  ور شدند و او را فراری دادند.
وزیر گفت َمَثِل شام و مسلامن  ها، َمثل دو سگ و گرگ است.

هر چند مسلامن  ها اختلف داخلی دارند، اما به  جمرد محله کردن به 
آهنا، اختلفات داخلی را کنار می  گذارند و به  طور دسته  مجعی با 

شام وارد جنگ می  شوند.

قائم  خواست  برادرش  رفت  دنیا  از  طایی  حاتم 

مشورت  مورد  این  ر  د  مادرش  با  شود،  او  مقام 

نیست.  ساخته  تو  از  حاتم  کار  هرگز  مادر-  کرد. 

بلکه  نکرد،  اعتنا  مادر  سخن  به  حاتم  برادر  ولی 

برادر که در میان  بر مسند  برادرش شد و  جانشنی 

قبه و تاالری که هفتاد در داشت، نشست 

درب  هفتاد  تاالر  این  برای  حاتم  اینکه  )علت 

دری  هر  از  بینوایان  تا  بود:  این  بود  کرده  درست 

نامیند-  حاجت  عرض  و  شوند  وارد  بخواهند  که 

گرچه مکرر باشد – حاجت آهنا را بر آورد(

لباس  با  کند،  آزمایش  را  پرسش  خواست  مادر   

دری  از  نشناسد  را  او  پرسش  که  طوری  به  مبدل 

حاجت  به  پرس  کرد  حاجت  عرض  و  شد  وارد 

نتیجه  و  کرد  مراجعه  دوم  بار  نمود.  رسیدگی  او 

عرض  و  شد  وارد  دیگر  درب  از  سوم  بار  گرفت 

حاجت نمود، برادر حاتم از دیدن آن زن ناشناس 

ناراحت  او مراجعه کرد، سخت  به  بار  که سومنی 

شد و گفت ای »ای زن «! امروز دو نوبت از من 

چیزی گرفتی باز از درب دیگرآمدی؟!

 برو برو.

 مادر خود را پیش پرس ظاهر کرد و گفت: پرسم! 

امتحان  ناشناس  قیافه  مهنی  به  را  حاتم  برادرت 

کردم و از هفتاد درب در یک روز بر او وارد شدم 

و عرض حاجت کردم، برادرت حاجتم را برطرف 

کرد در آن هنگام که شمکا بچه بودید، حاتم به یک 

پستان قناعت میکرد و پستان دیگر را برای تو می 

گذاشاشت ولی تو در یک پستان شری می خوردی 

و پستان دیگر را با دست نگاه می داشتی!!

.إرشاف.
 حرضت استاد

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

hagh@altabliq.com

                      گناهان کبیره از نگاه امام صادق× 

حاج شیخ حسین انصاریان

                     عــزازیـل: چرا؟ وچگونه! )5(

روایتی متفاوت از داستان آفرینش

                    من کیستم؟! )6(

حاج سید عادل علوی

فکرش را بکن!   وحشت از اتحاد مسلمین 

  مگر عروس آقای بهبهانی این 
گونه لباس می پوشند؟

    حکمت عبادت
 

ادامه از: من کیستم؟! )3(

ادامه: صفحه 2 ادامه: صفحه 3

ابوعثامن مى گوید: من با سلامن فارسى زیر درختى نشسته بودم، او 
شاخه خشکى را گرفت و تکان داد مهه برگهایش فرو رخیت. آنگاه 

به من گفت: نمى پرسى چرا چننی کردم؟
گفتم: چرا این کار را کردى؟

نشسته   | پیامرب  حمرض  در  درختى  زیر  وقت  گفت:یك  پاسخ  در 
متام  داد  تکان  و  گرفت  را  درخت  خشك  شاخه  حرضت  بودم، 
برگهایش فرو رخیت. سپس فرمود:سلامن! س– ال نکردى چرا این 

کار را انجام دادم؟
گفتم: منظورتان از این کار چه بود؟

سپس  گرفت،  خوبى  به  را  وضویش  مسلامن  که  وقتى  فرمود: 
#نامزهاى–پنچگانه را بجا آورد، گناهان او فرو مى ریزد، مهچنان 

که برگهاى این درخت فرو رخیت.

 ریزش برگ های درختان

ادامه: صفحه 4



عوض می شود و انسان به کّلی دگرگون و منقلب می شود. 
داستانی برای شام نقل می کنم، می گویند عارفی از کوچه ای 
می گذشت ناگهان قیل و قالی شنید. در خانه ای گفتگوی 
زن و مردی راشنید که مهرس به شوهرش می گفت هر بلیی 
ندارد حتمل می کنم ولی  بیاوری اشکالی  می خواهی رسم 
فقط هوو و زن دیگری در کار نباشد که طاقت هوو ندارم، 
و  زن  است  عجیب  کرد.  غش  سخن  این  شنیدن  با  عارف 
مرد با هم دعوا می کنند آقا این جا غش کرد و افتاد. وقتی 
به هوش آمد گفتند ای عارف بزرگ چه شده است؟ گفت: 
من از این حرف به یک حقیقت دیگری رسیدم که خدا می 
کنم  می  گذشت  دهی  می  انجام  گناهی  و  کاری  هر  گوید: 

فقط رشیک برای خودم را قبول نمی کنم.
)یغفر الذنوب مجیعًا اال ما ارشک به( )]17[( پس می توان 
به  تا چه رسد  به یک حقیقت رسید  از دعوای زن و شوهر 
فرموده های قرآن کریم و احادیث نورانی پیامرب اسلم و ائمه 
کشیدند  زمحت  و  رفتند  شهر  به  شهر  ما  بزرگان  اطهار×. 
کشیدند  زمحت  چقدر  و  کنند  نقل  مسندًا  را  حدیث  یک  تا 
تا یک کتابی به دستامن برسد. شهر به شهر و کوه به کوه و 
دیار به دیار گشتند و رفتند آن هم با وسائل آن چنانی که شرت 
به دست من و شام برسد و  تا یک حدیثی معترب  بود  قاتر  و 
خلصه با یک حرف و با یک آیه و یا یک حدیث گاهی شده 
جناب  کنیم  پیدا  را  راه  و  شود  می  دگرگون  زندگی  کل  که 
آقای فرحزاد نقل می کنند: که یکی از علام درسهای حوزه و 
دانشگاه را متام کرده بود. و در خود احساس می کرد که من 
چقدر مقام دارم و آیا مانند من کسی هست که هم علم قدیم 
و هم علم جدید آن هم به حد اعلء و دکرتا داشته باشد، به 
خودش مغرور بود و اعتقاد داشت کسی در حوزه و دانشگاه 
دانشگاهیان  زیرا  بیان کند  را  مقام علمی خودش  نیست که 
فقط علم دانشگاهیشان را می دانند و حوزویان علم حوزوی 
او را. پس باید از امام رضا× پرسید. به مشهد مرشف شد و 
از حرضت خواست تا مقام علمیش را بگویند به هر نحوی 
و  خواندند  زیارت  برسانند،  را  مطلب  دانند  می  صلح  که 
خانمی  به  حرضت  مقدس  صحن  در  آمدند  بریون  حرم  از 
برادرم است  آمد که زن  به چشم  برخورد کردند، می گوید 
گفتم: سلم زن داداش عفت خانم زن برگشت و با غضب 
گفت: ای شیخ خر... گفت تا لفظ خر را شنیدم جا خوردم 
گفتم عفت خانم این چه حرفی است؟ باز هم زن گفت: برو 
یا شیخ خیلی خری... به زن که خوب نگاه کردم دیدم که او 
زن برادرم نیست ومن اشتباه کردم، ولی فهمیدم که حرضت 
خواست بگوید علمی که با عمل نباشد، علمی که با تواضع 
نباشد حجاب اکرب است و عامل آن مانند محاری است که حیمل 

اسفار است )کاحلامر حیمل اسفارًا( )]18[(.
و  معنی  عامل  در  کند  نمی  عمل  خود  علم  به  که  عاملی  آری 
حقیقت به صورت خر نشان داده می شود و عاملی که طالب 
باعورا  بلعم  به صورت سگ دیده می شود مانند  باشد  دنیا 

)کالکلب ان حتمل علیه یلهث او ترتکه یلهث( )]19[(.
خلصه کلم مهان طور که اعامل روز قیامت و در عامل برزخ 
صفات  کند  می  پیدا  جتسم  صفات  نیز  کند  می  پیدان  جتسم 
خوب بصورت فرشته ها و صفات بد به صورت حیوانات و 
شیاطنی دیده می شود. آن هایی که چشم و گوشی باز دارند 
حقایق صفات و اعامل را می بینند و می شنوند بلکه بوی بد 
گناه و کفر را استشامم می کنند در حدیث آمده است: )تفطروا 

انفسکم باالستغفار ال تفضحنکم روائح الذنوب( )]20[(.
ولی  بود  خواهد  جمرد  رسانجام  و  است  جمرد  آغاز  در  روح 
در دنیا هنگامی که با جسد مهراه شود جسامنی می گردد از 
عامل اعلی به عامل ادنی که دنیا باشد می رسد جسامنی احلدوث 
می شود و مانند ماهیت که امر اعتباری است بنابر اصالت 
می  موجود  شود  می  متلبس  وجود  به  که  هنگامی  الوجود 
گردد،  می  جسامنی  و  متجسد  است  جمرد  روح  پس  شود. 
صفات و اعامل چننی حالتی را دارند آن هاهم قابلیت جتسم 

و جتّسد را دارند. اگر.
صفات حیوانات درنده داشته باشیم اهل معنی ما را به صورت 

حیوانات درنده می بینند.
وجود غری از موجود است زیرا تعریف وجود از باب رشح 
االسم به معنای )الظاهر بنفسه واملظهر لغریه( است و ماهیت 
که در جواب )ماهو( واقع می شود حدود هر موجودی است 
که عبارت از جنس قریب و فصل قریب است مانند )االنسان 
ما هو؟( در جواب گفته می شود )حیوان ناطق( که حیوان 
و  دیگر  حیوانات  با  االشرتاک  به  ما  و  است  انسان  جنس 
)ناطق( فصل او و ما به االمتیازش از بقیه ی حیوانات، این 
انسان  وجود  با  که  هنگامی  ولی  است  اعتباری  امر  ماهیت 
متلبس و یکی می شود انسان از دیگر موجودات متمیز می 
گردد، پس ما به االمتیاز هر موجودی از موجود دیگر ماهیت 
اوست پس موجود ذاتی خواهد بود )که مهان ماهیت باشد( 

که وجود برای او ثابت شده باشد.
خداوند متعال وجود حمض است و ماهیت او وجود اوست 
که او علة العلل و نور االنوار و واجب الوجود لذاته است 
العلیا،  الصفات  و  احلسنی  االسامء  له  و  املطلق  الغنی  هو  و 
و لیس کمثله شیء فهو الواحد االحد الذی ال رشیک و ال 
مثیل وال ضد و الّند له، سبحانه و تعالی عام یصفه اواصفون. 
و روح انسانی از آن خداوند متعال است ) ونفخت فیه من 
است  شده  داده  نسبت  خدا  به  الروح  ارشافت  و  روحی( 
چون هر امری که به او اضافه می شود رشافت پیدا می کند 
مانند: بیت الل و کتاب الل و عبد الل و رسوله و)لل مخسه( 

و غری ذلک.
روح انسان هنگام تنزل از قوس نزولی و از عامل باال به مقام 
موجود  انسان  در  که  بخاری  روح  به  و  رسد  می  جسامنی 
نام نفس حیوانی )که در متام  به  می باشد می رسد و آن را 
منشأ  روح  این  و  شود.  می  گفته  است(  ساری  انسان  بدن 
متام افعال و اقوال و حرکات و سکنات و صفات انسان می 
شود و مهان طور که روح جمرد بود ولی جسامنی شد در اثر 
تنزل، صفات و افعال نیز در اثر صعود متجسد می شود و 
فرق جتسد روح و جتسد صفات این است که جتسد روح با 
دست  به  افعال  و  صفات  جتسد  ولی  است  متعال  خداوند 
خود انسان است. او می تواند که نامزش به صورت مردی 
زیبا قرار بدهد تا مونس او در عامل قرب باشد ـ که در حدیث 
آمده است ـ و یا این که عمل زشت او به صورت سگ شده 
است و مزاحم قرب او خواهد بود. خلقیت صفتها و افعال 
آن ها را روحانی و  این که  یا  باشد،  انسان می  دست خود 
خدایی کند. صفات خداوندی در آن جتلی پیدان می کند و 
عامل ربانی شود و یا این که و العیاذ بالل انسان مظهر شیطان 
شود و متام جوارح و جوانح او شیطانی شوند. عاملی که به 
علمش عمل نمی کند چه عامل هیودی و یا عامل مسیحی و یا 
عامل مسلامن در عامل جتسد صفات و جتسم اعامل به صورت 
این گفته قرآن است که )حیمل  یک حیوان دیدمهی شود و 
زند  لح می  لح  در متام حاالت  که  )کالکلب(  یا  و  اسفارًا( 
سگ  یصورت  باید  باشد  دنیا  طالب  که  دانشمندی  چون 
باشد زیرا )الدنیا جیفئ و طلهبا کلب( )]21[( دنیا کثافت 

است که طالبان آن سگان هستند.
باالخره باید مشارطه بانفس خویش داشته باشیم و با مراقبت 
به صفات خوب و اعامل حسنه مزین شویم و از خود رشوع 
کنیم و با حماسبه و مداقه کنرتل نفس خویش را داشته باشیم 
تا به اعل علینی برسیم و به مقام )احیاء عند رهبم یرزقون( 
)]22[( و)سقاهم رهبم رشابًا طهورًا( )]23[( و )هو الذی 

یطعمنی و یسقنی( )]24[(  برسیم.
باید خیلی مواظب باشیم تا به صورت حیوانات در دیده گاه 
اولیا الل و امام زمان )عج( دیده نشویم و )یوم تبلی الرسائر( 
رسیره خودمان به احسن وجه به صاحب اصلی او که خدا 

باشد با امانت داری که )ردوا االمانات الی اهلها()]25[( 
برگردانیم و نزد خدا و رسول خدا و ولی خدا و 

کتاب خدا و ماه خدا، رمضان املبارک و لیلة 
القدر خدا روسفید باشیم، اللهم ایاک 

نعبد و ایاک نستعنی اهدنا الرصاط 
املستقیم رصاط الذین انعمت علیهم 
من االشیاء و االوصیاء والشهداء و 

عبادک الصاحلنی و آخر دعوانا ان احلمد 
لل رب العاملنی.

ی بزرگ، فرشتگاِن پریوز، کسی را دست بسته به آسامن هفتم 
بردند، که تنها به خاطر آیت الل یش، زنده مانده بود!

چرا که فرشتگان، به مزاج خدای خود آشنا بودند و میدانستند 
علم  میدارد  دوست  و  علم  مطلق  و  است  مطلق  علم  او  که 

عاملان را . 
نکته ی ادبی: مذاق به فتح م اسم مکان است یعنی حمل قوه 
ذائقه یا چشایی، اّما مزاج به معنای طبع است. معنی این دو 
متفاوت است اّما هردو عبارت صحیح می باشد، »به مذاقش 

خوش نمیاد« یا »به مزاجش خوش نمیاد«.
عزازیل که از آن معرکه جان سامل به در برده بود، رشوع 
به إظهار عجز و ناتوانی در درگاه ربوبی کرد، 
تا شاید خدای رمحن و رحیم، چشم غضب 
بپوشاند از او و معاصی گذشته اش 
به  باشد  ممکن  اگر  و  ببخشاید  را 
وی فرصتی دوباره بدهد، تا آنچه 

را که ویران کرده بود جربان کند.
برایش،  نمیگذارد  کم  هم  رمحت  وخدای 
به  فرصتی  و  علمش  مهان  خاطر  به  شاید 

اما  انجامد،  می  طول  به  آخرتی  ساِل  هزاران  که  میدهد  او 
ه )اجازه بدهید  افسوس که آخرش هم الَشقیُّ َشقیٌّ فی َبطِن أمِّ
اینجا وارد جرب و تفویض و امر بنی األمرین و علم و اختیار 
یا  تا مغزمان درد نگرید، شاید وقتی  اینطور مسائل نشویم  و 

نوشتاری دیگر(. 
فصل هشتم؛ طاووس املالئکة

نداشته  دود  سوزان  آتش  که  میشود  مگر  آخر  للعجب!  یا 
باشد؟

چیزش  هیچ  هم  اول  از  میگویم،  را  خودمان  عزازیل  مهنی 
طبیعی نبود! مهیشه این سؤال در ذهنم بود که آیا در عامل باال 
این قواننی زمینِی ما ساری و جاری میشوند یا خری؟ قوانینی 
و  لفظی  داللت  و  مطابقی  داللت  و  تضمنی  داللت  مانند 

اجتامع نقیضنی و ضّدین و الی آخر!
ظاهرًا که راه ندارند! آخر، خدایی که جّن را از آتش بی دود 
میآفریند و انسان را از جلن بدبو، معلوم است که کاری به بقیه 
ی قواننِی ما زمینی ها هم ندارد چرا که او فعاٌل ملا یشاء است.

انسان متحرّی میامند که، چطور میشود حمرشی ساخت، که متام 
خلیق، از اولنی نفر تا آخرین نفرشان در آن مجع شوند و مهه 
هم تک تک مهدیگر را ببینند و تازه یکروزه به حساب و کتاب 

مهگی هم رسیدگی شود؟

و عجیب تر از آن این که این یک روز قرار است پنجاه هزار 
سال طول بکشد؟ مگر این که روز را به معنای جمازی بگرییم 
که به معنای مدت زمان بلندی باشد؟ یا شاید هم روز اینجا با 

روز آنجا فرق داشته باشد اصًل ؟
خلقت  دستگاه  در  نیست  کم  غرایب  و  عجایب  نوع  این  از 
خدا و فقط یکی از آهنا وجود آتش بدون دود است؟ مهنی یک 

نمونه متام قواننِی منطقِی ما را زیر سؤال میربد!
اّما بحث بر رس خلقت جّن از آتش بی دود نیست، بلکه بر رس 
این است که این جنّی، شده است جزِو ملئکه و حتی باالتر 

از آهنا، شده است طاووس ملئکه؟
و  برسد  ای  مربته  و  مقام  اینچننی  به  شخصی  میشود  مگر 
یکمرتبه عصیان کند و پشت پا بزند به هرچه دارد؟ مگر این 
از  به خاطر  بود که شیطان  معلم ملئکه بودن چه جایگاهی 

دست دادنش آنطور شاکی شد و زد زیر مهه چیز؟
البته شاید بگویید که ارشف خملوقات هم عصیان کرد و او هم 
از هبشت رانده شد؟ پس چه تفاوتی میامند بنی آدم و ابلیس؟ 
)ترک  نام  به  بشویم  جدیدی  فصل  وارد  باید  که  اینجاست 

أولی(.
ادامه دارد إن شاء اهلل...

ادامه از: من کیستم؟! )3(

  ادامه از: عزازیل: چرا؟ وچگونه؟!

)2()7(

نعمت بزرگ درست استفاده کرده است. اما اگر به سخنان بیهوده 
نموده  را تضییع  اهلی  بزرگ  نعمت  این  پرداخت،  و غری رضوری 
است. علوه بر آن، در اثر زیاد حرف زدن و پراکنده گویی، فکرش 
پراکنده و پریشان می شود و نمی تواند نسبت به خدای متعال توجه 
کامل و حضور قلب پیدا کند. به مهنی جهت در احادیث از پرحرفی 

و سخنان بی فایده مذمت شده است. از باب نمونه:
پیامرب اکرم| فرمود: از کثرت کلم بپرهیزید مگر در ذکر خدا. 
می  قلب  قساوت  موجب  خداـ  ذکر  جز  ـ  زدن،  حرف  زیاد  زیرا 

شود، و دورترین مردم به خدا، قلب تاریك است.
پیامرب اکرم فرمود: زبانت را نگهدار که این هبرتین هدیه است برای 
نفس آنگاه فرمود، انسان به حقیقت ایامن نائل نمی شود مگر اینکه 

زبانش را نگهدارد.
باشد  می  فقاهت  و  فهم  علئم  از  چیز  سه  فرمود:  رضا×  امام 
درهای  از  است  دری  سکوت  و  سکوت،  و  علم،  و  بردباری، 

حکمت. سکوت موجب حمبت می شود و دلیل هر خریی است.
امریاملؤمننی× فرمود: وقتی عقل کامل شد سخن گفتن کامل می 

شود.
هبر حال، بر سالك الزم است زبان خویش را کامًل کنرتل کند و 
سنجیده سخن بگوید. از ولنگاری و پر حرفی جدًا اجتناب کند. 
در امور دنیا به مقداری سخن بگوید که برای زندگی او رضورت 
دارد، و در عوض زبانش را به گفتن ذکر و ورد و مطالب علمی و 

مطالب سودمند و مفید اجتامعی مشغول بدارد.

استاد بزرگ و عارف ربانی ّعلمه طباطبائی رضوان الل علیه می 
چهل  ام.  کرده  مشاهده  را  گرانبهایی  آثار  سکوت  از  من  فرمود: 
شبانه روز سکوت اختیار کنید و جز در امور الزم سخن نگویید و 
به فکر و ذکر مشغول باشید تا برایتان صفا و نورانیت حاصل شود.

مانع ششم، حب ذات
وقتی سالك، متام موانع را برطرف ساخت و از مهه مراحل گذشت 
تازه با مانع بسیار بزرگی مواجه می شود و در آن ُحب ذات ا ست. 
تازه متوجه می شود که مهة اعامل و حرکات و حتی عبادت هایش 
از حب ذاتش نشأت می گرید. عبادت و ریاضت و ذکر و دعا و 
پاداش اخروی است  به منظور استکامل نفس و  نامز و روزه اش، 
که نتیجه اش عاید نفس می شود، چننی عبادهتایی گرچه انسان را 
به هبشت و ثواب اخروی نائل می گردانند لیکن به مقام شامخ ذکر 
تا از مقام ذات و حب نفس  و شهود و لقاء ارتقاء نخواهند کرد، 
هجرت نکند مجال بی مثال خدای سبحان را مشاهده نخواهد نمود 
و تا مهة  حجاهبا حتی حجاب نفس را پاره نکند، لیاقت تابش انوار 

اهلی را پیدا نخواهد کرد.
و  ریاضت  با  که  است  رضوری  و  الزم  سالك  انسان  بر  بنابراین، 
ذات  حّب  سازد،  خارج  ذات  حب  حمدوده  از  را  خویشتن  جهاد، 
را به حّب خدا تبدیل نامید و مهه کا رهایش را رصفًا برای رضای 
که حمبوب  باشد  منظور  بدان  اگر غذا می خورد  انجام دهد.  خدا 
بدان  کند  می  عبادت  اگر  و  است،  خواسته  را  ماندش  زنده  ازلی 
جهت باشد که خدای را سزاوار پرستش می داند. چننی فردی نه 
طالب دنیاست نه طالب عقبی، بلکه طالب خداست. حتی کشف 
منظوری  و  مطلوب  حقیقی  معبود  جز  خواهد.  نمی  را  کرامت  و 

و  و حتی شخصیت  گذشت  نیز  مرحله دشوار  این  از  اگر  ندارد. 
قدم  توحید  بساط  در  تواند  می  داد  دست  از  را  خویش  هویت 
بگذارد و به مقام شامخ لقاء و شهود ارتقاء یابد و در بارگاه »فی 

مقعد صدق عند ملیك مقتدر« نازل گردد.

مانع هفتم، ضعف اراده
یکی از موانع بزرگ این راه که شاید مهمرتین آهنا باشد ضعف اراده 
و عدم قدرت تصمیم گریی است. این مانع انسان را از رشوع در 
عمل باز می دارد. شیطان و نفس اّماره ابتدا سعی می کنند موضوع 
دهند.  جلوه  رضوری  غری  و  کوچك  را  سلوك  و  سری  و  ریاضت 
انجام وظائف صوری، بدون تّوجه و  به  انسان را  تلش می کنند 
حضور قلب، قانع سازند. می گویند: تو وظیفه ای جز انجام این 
عبادهتا نداری، چکار داری با حضور قلب و توجه و ذکر؟! و اگر 
باز می  اراده  از  را  او  با صدها حیله و نرینگ  افتاد،  به فکر  احیانًا 
دارند، و گاهی موضوع را آنقدر برایش دشوار جلوه می دهند که 

مأیوس و ناامید گردد.
را  اّماره  نفس  و  باید جلو وسوسه های شیطان  مرید  انسان  لیکن 
به  آیات و احادیث و کتب معرفت و اخلق  به  با مراجعه  بگرید. 
و  ذکر  و  قلب  ارزش و رضورت سری و سلوك و حتصیل حضور 
ابدی  سعات  و  برد  پی  آن  ارزش  به  وقتی  گردد.  واقف  شهود 
خویش را در آن دید بطور جّدی وارد عمل شود، یأس و ناامیدی 
را بخود راه ندهد و به نفس خویش بگوید گرچه دشوار است لیکن 
چون سعادت آینده من بدان بستگی دارد باید وارد عمل شوم، که 

خدای سبحان می فرماید: والذین جاهدوا فینا لنهد ینهم سبلنا.
)با تلخیص از کتاب خودسازی، ص 240 ـ 250(

  ادامه از: موانع خود سازی



خودسازی و پیمودن راه کامل کار سهل و ساده ای نیست. بلکه 
که  دارد  وجود  راه  این  در  موانعی  و  است  دشوار  و  مهم  بسیار 
به  وگرنه  کند  جهاد  آهنا  ساختن  طرف  بر  در  باید  مرید،  انسان 

مقصد نخواهد رسید.

مانع اول، عدم قابلیت
بزرگرتین مانع خودسازی و نیل به مقام قرب اهلی، عدم قابلیت 
نفس مرید است. دلی که در اثر ارتکاب گناه آلوده و تاریك شده 
اثر  انسان در  باشد. وقتی قلب  اهلی  انوار  تابش  تواند مرکز  نمی 
گناه جایگاه و مرکز فرماندهی شیطان شد، فرشتگان مقرب اهلی 

چگونه می توانند در آن فرود آیند؟!.
حرضت امام صادق× فرمود: وقتی انسان مرتکب گناه شد یك 
نقطه سیاه در قلبش پیدا می شود، پس اگر از گناه توبه کرد نقطه 
سیاه حمو می گردد، و اگر مهچنان به معصیت ادامه داد، نقطه سیاه 
نیز تدریًا بزرگ می شود تا اینکه بر جمموع قلب غلبه نامید. در این 

صورت هرگز به فلح و رستگاری نخواهد رسید.
کند  می  حرکت  مسری  برخلف  و  است  واژگون  گناهکار  قلب 
و  افاضات  و  کند  حرکت  قرب  مقام  سوی  به  تواند  می  چگونه 
ارشاقات اهلی را بپذیرد؟! بنابراین، بر انسان مرید فرض و واجب 
گناهان  از  خویش  نفس  هتذیب  و  تزکیه  در  آغاز  در  که  است 
آنگاه وارد ریاضت و ذکر شود. وگرنه سعی در تلش  بکوش، 

او در ذکر و عبادت، مقرب او نخواهد شد.

مانع دوم، تعلقات دنیایی
یکی از موانع بزرگ این خودسازی، تعلقات مادی است، مانند 
علقه به مال و ثروت، علقة به مهرس و فرزند، علقه به خانه و 
به پدر و  اسباب زندگی، علقة به جاه و مقام و ریاست، علقة 
قبیل  این  دانش.  و  علم  به  حتی علقه  و  خواهر  و  برادر  و  مادر 

تعلقات، انسان را از حرکت و هجرت و سلوك باز می دارند.
آهناست  دلباختة  و  شیفته  و  گرفته  انس  حمسوسات  با  که  قلبی 
چگونه می تواند از آهنا دست بردارد و به عامل باال سری و صعود 
نامید؟ دلی که جایگاه امور دنیوی است کجا می تواند مرکز تابش 
بر طبق احادیث، حّب دنیا ریشة متام  به علوه  انوار اهلی باشد؟ 
گناهان است و انسان گناهکار نمی تواند به مقام قرب اهلی صعود 

نامید.
من  به  پس  رسیدم  باقر×  حممد  امام  خدمت  ید:  گو  می  جابر 

فرمود: ای جابر! حمزون و مشغول القلب هستم.
عرض کردم: فدایت شوم، اشتغال و حزن شام در اثر چیست؟.

داخل  قلبش  در  خدا  خالص  و  صاف  دین  که  کس  هر  فرمود: 
چیست  دنیا  جابر!  ای  بود.  خواهد  فارغ  دلش  خدا  غری  از  شود 
که  لباسی  و  که می خوری  ای  لقمه  آیا جز  دارد؟  ارزشی  و چه 
می پوشی یا زنی که با او ازدواج می کنی، چیز دیگری است؟ ای 
جابر! مؤمننی به دنیا و زندگی در آن، اعتامد نمی کنند و از ورود به 

جهان آخرت خود را در امان نمی بینند. ای جابر! آخرت رسای 
جاویدان و دنیا حمل مردن و گذشتن می باشد، لیکن اهل دنیا از 
این امر غافل هستند، گویا مؤمننی هستند که اهل فقاهت و تفکر 
و عربت می باشند. آنچه به گوششان می رسد آهنا را از ذکر خدا 
باز نمی دارد و رؤیت زر و زیور دنیا آهنا را از ذکر خدا غافل نمی 
سازد. پس به ثواب آخرت می رسند چنانکه بدین آگاهی دست 

یافته اند.
رسول خدا ـ صّلی الل علیه و آله ـ فرمود: انسان شریینی ایامن را 

نمی چشد جز وقتی که به آنچه می خورد بی اعتنا باشد.
از دل خویش  را  این علقه ها  بر سالك الزم است که  بنابراین، 
برایش  به سوی مقامات عالی  تا هجرت و حرکت  خارج سازد 
امکان پذیر باشد. فکر و ذکر امور دنیا را از قلب خویش بریون 

براند تا یاد خدا جایگزین آهنا گردد.
الزم به یاد آوری است که آنجه مذموم است، دلبستگی و علقة 
به امور دنیوی است، نه خود آهنا. انسان سالك مانند سایر انساهنا 
و  دارد  لباس و مسکن و مهرس  و  به غذا  نیاز  ادامة زندگی  برای 

برای تأمنی آهنا ناچار است کار کند.
برای بقاء نسل باید ازدواج کند. برای ادارة زندگی اجتامعی ناچار 
است مسؤلیت اجتامعی بپذیرد، و به مهنی جهت در رشع مقدس 
اسلم از هیچکدام اینها مذمت نشده بلکه با قصد قربت مهه اینها 
می توانند عبادت حمسوب شوند و مقِرب بنده باشند. خود اینها 
مانع حرکت و سری و سلوك و یاد خدا نیستند، آنچه مانع حرکت 
و ذکر است دلبستگی و علقة به این امور می باشد. اگر این امور 
هدف زندگی شدند و فکر و ذکر انسان را مشغول داشتند، الزمه 
اش غفلت از خدا خواهد بود. پول پرستی و زن پرستی و مقام 
پرستی، مذموم است و انسان را از سلوك باز می دارد نه خود پول 

و زن و مقام و علم.
سایر  و  سجاد  امام  و  املؤمننی  امری  و  اسلم  گرامی  پیامرب  مگر 
ائمه علیهم السلم کار و کوشش نمی کردند و از نعمتهای اهلی 
که  است  اسلم  بزرگ  مزایای  از  یکی  این  شدند؟  نمی  برخورد 
برای دنیا و آخرت و کارهای دنیوی و اخروی حد و مرزی قائل 

نشده است.

مانع سوم، پریوی از هوای نفس
نفسانی است.  از هوی و هوس و متایلت  مانع، پریوی  سّومنی 
متایلت نفسانی مهانند دودهای غلیظ، خانة دل را تریه و تار می 
سازند، و چننی دلی لیاقت تابش انوار اهلی را ندارد. هوی ها و 
او  به  و  کشند  می  طرف  آن  و  طرف  این  به  را  قلب  دائاًم  هوسها 
فراغت نمی دهند با با خدا خلوت کند و انس بگرید. شبانه روز 
در تلش است خواسته های نفسانی را ارضا کند، کی می تواند 

از دنیا هجرت کند و به بارگاه قدس اهلی پرواز نامید؟.
خدای سبحان در قرآن می فرماید: از هوای نفس پریوی نکن که 

تو را از راه خدا باز می دارد.
امری املؤمننی× فرمود: شجاع ترین مردم کسی است که بر هوای 

نفس غلبه کند.

مانع چهارم، پر خوری
یکی از موانع پرخوری و شکم پرستی است. شخصی که شبانه 
را  شکم  و  کند  هتیه  لذیذ  و  خوب  غذاهای  کند  می  تلش  روز 
انباشته سازد، چگونه می تواند با خدای خویش  انواع غذاها  از 
شکم  با  انسان  کند.  نیاز  و  راز  و  بگرید  انس  او  با  کند،  خلوت 
انباشتة از غذا چگونه می تواند حال عبادت و دعا داشته باشد؟ 
کسی که لذتش را در خوردن و آشامیدن می داند، کی می تواند 
طعم لذت مناجات را بچشد؟ و به مهنی جهت اسلم از پرخوری 

مذمت نموده است.
پرخوری  اثر  در  شکم  فرمود:  ابوبصری  به  صادق×  حرضت 
طغیان می کند. نزدیکرتین احوال بنده به خدا هنگامی است که 
بدترین حاالت وقتی است که شکمش  و  باشد،  شکمش خالی 

پر باشد.
را  اش  بنده  صلح  خدا  که  هنگامی  فرمود:  املؤمننی×  امری 
بخواهد قلت کلم و قلت طعام و قلت خواب را به او اهلام می 

کند.
امری املؤمننی× فرمود: گرسنگی هبرتین کمك برای کنرتل نفس 

و شکستن عادهتای او می باشد.
امری املؤمننی× روایت کرده که خدای متعال در شب معراج به 
سکوت  و  گرسنگی  شریینی  کاش  امحد!  یا  فرمود:  خدا  رسول 
کرد:  عرض  خدا  رسول  چشیدی.  می  را  آهنا  آثار  و  خلوت  و 
حفظ  و  حکمت  فرمود:  چیست؟  گرسنگی  فایده  پروردگارا! 
قلب و تقرب به من و حزن دائم و کم خرجی و گفتار حق و بی 

باکی از اینکه در گشایش باشد یا در سختی.
باری سالك نیز مانند سایر مردم برای زنده ماندن و نریوی عبادت 
نیاز به غذا دارد اما باید به مقدار تأمنی نیازهای بدن غدا بخورد 
نامید. زیرا پرخوری اسباب کسالت  از پرخوری جدًا اجتناب  و 
یاد خدا می  از  و غفلت  قلب  و قساوت  عبادت  به  بی رغبتی  و 
شود. برعکس کم خوری و گرسنگی موجب سبکی و آمادگی 
کامًل  موضوع  این  و  باشد  می  خدا  به  توجه  و  عبادت  برای 
مشهود است. انسان در حال گرسنگی از صفای روح و نورانیت 
اینچننی نخواهد  پر،  با شکم  و حال خوشی برخوردار است که 
بود. بنابراین بر سالك الزم است به مقدار نیاز بدن غذا میل کند 

خمصوصًا به هنگام ذکر و دعا و عبادت، گرسنه باشد.

مانع پنجم، سخنان غری رضوری
یکی از اموری که سالك را از حرکت و نیل به 

سازی  خود  مانع  و  دارد  می  باز  مقصد 
غری  و  فایده  بی  سخنان  شود  می 
به  متعال  خدای  باشد.  می  رضوری 
نیازهای  تا  داده  تکلم  نریوی  انسان 

مقدار  به  اگر  سازد،  طرف  بر  را  خویش 
این  از  گفت،  سخن  نیاز 

علمه جملسی& می نویسید: وقتی آیة: »َو إِنَّ َجَهنََّم مَلَْوِعُدُهْم 
َأمْجَِعنَی هَلا َسْبَعُة َأْبواٍب لُِکلِّ باٍب ِمنُْهْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم.«]1[

است  آن  برای  است.  گمراهان  وعده گاه  جهنم  »بدرستیکه 
شده  تقسیم  جزئی  گمراهان،  آن  از  در  هر  برای  در  هفت 
کرد.  شدیدی  گریه  خدا|  رسول  شد،  نازل  است.« 
کردند،  گریه  حرضت  آن  گریه  از  هم  صحابه 
و  آورده  چه  جربئیل  بدانند  اینکه  بدون 
هم  کسی  چیست.  پیغمرب  گریه  رمز 
توانایی سخن گفتن با آن حرضت 
پیامرب|  عادات  از  و  نداشت  را 
را  فاطمه  زمان  هر  که  بود  این 
رو  مهنی  از  می گردید.  مرسور  می دید 
سلامن رهسپار خانه فاطمه ـ سلم الل علیها 

ـ شد. وقتی وارد گردید، دید مقداری جو پیش روی فاطمه ـ 
سلم الل علیها ـ است و مشغول آرد کردن آن می باشد و این 

آیه را می خواند: »َو ما ِعنَْد اللَِّ َخرٌی َو َأْبقى.«]2[
»آن چیزی که نزد خداست هبرت و پاینده تر می باشد.«

سلامن موضوع گریه پیامرب| را به فاطمه ـ سلم الل علیها 
ـ خرب داد و ایشان برخاست و لباس پوشید و به عزم دیدار 

پیامرب| بریون آمد.
فاطمه ـ سلم الل علیها ـ به پدر عرض کرد: ای پدر، فدایت 
شوم! چه چیز شام را گریانیده است؟ پیامرب| آن دو آیه را 

بر او خواند.
فاطمه ـ سلم الل علیها ـ از شدت اندوه به صورت در افتاد 
و صدای ناله اش بلند شد که وای، وای بر آن کسی که داخل 

آتش گردد.
در این حال سلامن نیز گفت: ای کاش برای اهلم گوسفندی 
بودم و آنان گوشت مرا خورده، پوست مرا پاره می کردند و 

من هرگز اسم آتش را نمی شنیدم.
من  و  نمی زایید  مرا  و  بود  نازا  مادرم  کاش  ای  گفت:  ابوذر 

هرگز اسم آتش را نمی شنیدم.
دور  بیابان های  در  که  بودم  پرنده ای  کاش  ای  گفت:  مقداد 
دست به رس می بردم و حساب و کیفری نداشتم و ذکر آتش 

را نمی شنیدم.
پاره  پاره  مرا  گوشت  درندگان  کاش  ای  فرمود:  علی× 
را  آتش  نام  و  بودم  نشده  متولد  مادر  از  کاش  ای  و  کرده 
نمی شنیدم. سپس دست روی رس گذاشت و رشوع به گریه 
کرد و می گفت: آه، از دوری راه و کمی توشه در سفر قیامت. 
دوزخ  داخل  برسعت  و  می روند  آتش  سوی  به  گناهکاران 

می شوند. ]3[
]1[. سوره حجر، آیه 43 و 44.

]2[. سوره قصص، آیه 60.

]3[ بحار االنوار، ج 43

سری و سلوك دارای چند مانع است:
نبایداحساس  خود  حرکت  حلظات  از  ای  حلظه  هیچ  در  سالك   .1
وصول یا امتیاز برتری کند، اگر چننی آفتی گریبان سالك را بگرید، 
نه تنها از حرکت به مراحل بعدز باز خواهد ماند، بلکه نفس کامل 

جوی او به قهقرا خواهد رفت.
جویی،  مقام  اندوزی،  ثروت  مانند  دنیوی  علیق  و  اشتغاالت   .2
شهرت طلبی و حمبوبیت خواهی میان مردم، از امور تباه کننده سری 
و سلوك اند، البته اگر ثروت و مقام وسیله ای جهت تنظیم حیات 
به  بلکه  بود،  نمهواهد  کامل  ره  مانع  تنها  نه  باشد،  دیگران  و  خود 
خاطر مشقتهایی که سالك در این مسری حتمل می کند، عبادت تلقی 

خواهد شد.
3. اشباع حس خودخواهی - به هر شکل و با هر وسیله - مانع 

نریومندی برای سری و سلوك است. ادعای تزکیه نیز سد راه 
کامل است. بر خی ادعای تزکیه را به عنوان بیان واقعیت، 

این  بزرگ  عرفای  اما  دانند،  نمی  خودخواهی  از  ناشی 
امتیازات  و  عظمتها  مهه  زیرا  پذیرند،  نمی  را  مطلب 
نوعی  به خود  آهنا  استناد  و  است  اهلی  الطاف  از  سالك، 

رشك حمسوب می شود.
در  که  کننده  خریه  روشناییهای  و  شکوفاییها   .4

برای سالك حاصل می  حاالت عرفانی 
شود، از دیگر موانع سری و سلوك است. 

برخی از اهل سلوك با بروز این 
لذتبار خود را گم  حاالت 

این  و  کنند  می 

این  که  حالی  در  کنند،  می  تلقی  کامل  منزلگاه  آخرین  را  حاالت 
حاالت فقط برای تشویق و حتریك سالك جهت ادامه راه است.

دهلا،  از  اطلع  نظری  انگیز،  شگفت  قدرهتای  رسیدن  فعلیت  به   .5
امور خمفی، اخبار گذشته و اینده، ترصف در امور مادی و نفوس، 
وی  بداند کههدف  باید  دارد. سالك  می  باز  کامل  از  را  گاه سالك 
وصول به حق است، نه حتقق کرامات، وصول به لقای اهلی برتر و با 

عظمرت از کشف و کرامات است.
6. حالت آرامش و ازادی مطلق و ارشاف بر عامل هستی از عظمتهای 

شگفت انگیز روح است، که اگر سالك
آ نرا از خود بداند، ممکن است از عظمت روح خود غفلت کرده، 

ادعای انا احلق کند.
7. احساس شکوفایی و ابتهاج 
جاذبه  به  ورود  نشانه  روح 
حق  صفات  جتلی  و  اهلی 
تعالی بر دل سالك است. 
سالك باید مراقب باشد 
که این احساس سد راه 

کامل او نشود.

 انقالبی درونی با یك آیه

پیامرب اکرم| با عده ای از اصحاب خود به 

بودند. حرضت در بنی راه دستور  سفر رفته 

هتیه  غذایی  و  کنند  ذبح  را  گوسفندی  داد 

من  با  گوسفند  کشتن  گفت:  مردی  نامیند. 

با من  آن  باشد، دیگری گفت: پوست کندن 

باشد سو می گفت: پختن آن را من به عهده 

پیامرب| فرمود: من هم هیزم آن  می گریم. 

رسول  با  گفتند:  اصحاب  کنم.  می  آماده  را 

خود  باد،  شام  فدای  ما  مادران  و  پدران  اللّ! 

مجع  را  هیزم  خود  ما  نیندازید،  زمحت  به  را 

آوری خواهیم کرد. حرضت فرمود: می دانم 

دهید  می  انجام  من  برای  را  کار  این  شام  که 

اما خدای عز و جل نمی پسندد که بنده اش 

خود را از اصحابش ممتاز کند آنگاه برخاست 

و برای آهنا هیزم مجع آوری کرد.

 پرهیز از امتیاز طلبی

)6()3(

                    شرایط و موانع سیر و سلوک

عالمه  محمد تقی جعفری

                     موانع خود سازی

آیت اهلل  ابراهیم امینی

ادامه: صفحه 7



و  آمد  صادق×  جعفر  نزد  عبید  بن 
سلم کرد، سپس نشست و این آیه را 
تلوت نمود: »کسانی که اجتناب می 
کنند از گناهان کبریه و فواحش« سپس ساکت شد. حرضت× فرمودند: چرا بقیه آیه را نخواندی 
و ساکت شدی؟ عرض کرد: خواستم تا گناهان کبریه ای که در قرآن آمده، از زبان شام بشنوم که 

کدامند؟
َعَلْیِه  َم اللَُّ  َفَقْد َحرَّ بِاللَِّ  ْك  ُیـرْشِ یُقوُل اللَُّ: )َمْن  بِاللَِّ؛  اک  رْشَ اْلِ اْلکَباِئِر  َأکرَبُ  یا َعْمُرو!  َنَعْم،  َفَقاَل×: 

می  که  چنان  است،  خداوند  به  رشک  کبریه،  گناه  ترین  بزرگ  فرمودند:  حرضت  اجْلَنََّة(؛ 
فرماید: مسلاًم هرکس به خدا رشک ورزد، بی تردید خدا هبشت را بر او حرام کند.
اْلَقْوُم  إاِلَّ  اللَِّ  َرْوِح  ِمْن  َیْیَئُس  اَل  ُه  إِنَّ یُقوُل:  اللََّ  أِلَنَّ  اللَِّ؛  َرْوِح  ِمْن  یاُس  اْلِ َوَبْعَدُه 
اْلَکافُِروَن؛ و بعد ناامیدی از رمحت خدا است. چنان که در قرآن می فرماید: زیرا 

جز مردم کافر از رمحت خدا مأیوس نمی شوند«.
َوِمنَْها ُعُقوُق اْلَوالَِدیِن؛ أِلَنَّ اللََّ ُسْبَحاَنُه َجَعَل اْلَعاَق َجبَّارًا َشِقیا؛ دیگری مورد عاق پدر 

و مادر واقع شدن است و خداوند متعال عاق را »جّبار شقی« نامیده است.
؛ أِلَنَّ اللََّ یُقوُل: َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخالًِدا فِیَها )إِلی آِخِر اآلیِة(؛  َم اللَُّ إاِلَّ بِاحْلَقِّ تِی َحرَّ َوَقْتُل النَّْفِس الَّ
و دیگری قتل نفسی است که خدا آن را حمرتم شمرده است، مگر به حق. چنان که خداوند 
عّزوجل می فرماید: و هرکس مؤمنی را از روی عمد بکشد، کیفرش دوزخ است که در آن 

جاودانه خواهد بود و خدا بر او خشم گرید و وی را لعنت کند و عذابی بزرگ برایش 
آماده سازد.

ْنَیا َواآْلِخَرِة َوهَلُْم َعَذاٌب َعظِیٌم؛ و دیگری  َوَقْذُف امْلُْحَصنَِة، أِلَنَّ اللََّ یُقوُل: ُلِعنُوا فِی الدُّ
هتمت و نسبت زنادادن به شخصی پاکدامن است، چنان که خداوند متعال می فرماید: 

بی تردید کسانی که زنان عفیفه پاکدامِن با ایامن را ]که از شدت ایامن از بی عفتی و گناه 
بی خربند[ متهم به زنا کنند، در دنیا و آخرت لعنت می شوند و برای آنان عذابی بزرگ 

است.
َسِعرًیا؛  َوَسَیْصَلْوَن  َناًرا  ُبُطوهِنِْم  فِی  َیْأُکُلوَن  اَم  إِنَّ یُقوُل:  ـ  َوَجلَّ  َعزَّ ـ  اللََّ  أِلَنَّ  اْلیتِیِم؛  َماِل  َوَأکُل 
و دیگر خوردن و دست اندازی به اموال شخص یتیم است؛ چنان که خداوند عّزوجل می 

فرماید: بی تردید کسانی که اموال یتیامن را به ظلم و ستم چپاول می کنند، فقط در شکم 
خود آتش وارد می کنند و به زودی در آتش فروزان درمی آیند.

ًفا لِِقَتاٍل  ْم َیْوَمِئٍذ ُدُبَرُه إاِلَّ ُمَتَحرِّ ِ َوَجلَّ ـ یُقوُل: َوَمْن ُیَوهلِّ ْحِف؛ أِلَنَّ اللََّ ـ َعزَّ َواْلِفَراُر ِمَن الزَّ
َأْو ُمَتَحیًِّزا إَِل فَِئٍة َفَقْد َباَء بَِغَضٍب ِمَن 

امْلَِصرُی؛  َوبِْئَس  َجَهنَُّم  َوَمْأَواُه  اللَِّ 
جنگ  از  فرار  دیگری  و 
پیغمرب  دستور  به  ]که  است 
نائب  یا  و  امام  یا  و  اسلم| 

خاص پیغمرب| و امام واجب 
شده باشد[. چنان که خداوند متعال می فرماید: و 

سزاوار  بگریزد[  ]و  کند  پشت  آنان  به  موقعّیت  آن  در  هرکس 
خشمی از سوی خداوند می شود و جایگاهش دوزخ است و دوزخ بد بازگشت گاهی است؛ 
مگر جهت ادامه نربد با دشمن، یا پیوستن به گروهی ]تازه نفس از جماهدان برای محله به دشمن[ 

باشد.
ِذی َیَتَخبَُّطُه  َبا اَل َیُقوُموَن إاِلَّ َکاَم َیُقوُم الَّ ِذیَن َیْأُکُلوَن الرِّ َوَجلَّ ـ یُقوُل: الَّ َبا؛ أِلَنَّ اللََّ ـ َعزَّ َوَأکُل الرِّ
؛ و دیگری خوردن ربا است که خداوند متعال می فرماید: کسانی که ربا می  ْیَطاُن ِمَن امْلَسِّ الشَّ
خورند به پا نمی خیزند؛ مگر مانند به پا خاستن کسی که شیطان او را با متاس خود آشفته حال 

کرده است.
ِمْن َخَلٍق؛ و دیگری سحر و  اآْلِخَرِة  فِی  َلُه  َما  اُه  اْشرَتَ مَلَِن  َعِلُموا  َوَلَقْد  یُقوُل:  اللََّ  أِلَنَّ  ْحُر؛  َوالسِّ

جادوکردن و یاد گرفتن و یاد دادن آن است و خداوند متعال در مذّمت ساحران فرموده است: و 
یقینًا ]هیود[ می دانستند که هرکس خریدار سحر باشد، در آخرت هیچ هبره ای ندارد. مهانا بد چیزی 

است آن چه خود را به آن فروختند، اگر معرفت می داشتند.
ُلْد فِیِه ُمَهاًنا؛ و  نی؛ أِلَنَّ اللََّ یُقوُل: َوَمْن َیْفَعْل َذلَِك َیْلَق َأَثاًما * ُیَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوخَیْ َوالزِّ
دیگری زناکردن است. خداوند متعال می فرماید: و هرکه زنا کند، کیفرش را خواهد دید و عذابش 

در قیامت مضاعف و دوچندان شود و با ذلت و خواری به جهنم جاوید و خمّلد گردد.
اَل  ُأوَلِئَك  َقِلیًل  َثَمنًا  َوَأْیاَمهِنِْم  اللَِّ  بَِعْهِد  وَن  َیْشرَتُ ِذیَن  الَّ إِنَّ  یُقوُل:  اللََّ  أِلَنَّ  اْلَفاِجَرُة؛  اْلَغُموُس  َواْلیِمنُی 
َخَلَق هَلُْم فِی اآْلِخَرِة؛ و دیگر سوگند دروغ برای تبهکاری، زیرا خداوند عّزوجل می فرماید: 
قطعًا کسانی که پیامن خدا و سوگندهای شان را به هبای اندکی می فروشند، برای آنان در 

آخرت هبره ای نیست.
َواْلُغُلوُل أِلَنَّ اللََّ یُقوُل: َوَمْن َیْغُلْل َیْأِت باَِم َغلَّ َیْوَم اْلِقَیاَمِة؛ و دیگری خیانت به دین، مملکت، 
اموال و ناموس مردم نمودن است، چنان که خداوند متعال می فرماید و هرکه خیانت کند، 

روز قیامت با آن چه در آن خیانت کرده است، بیاید.
َوُظُهوُرُهْم؛ و دیگری  َوُجنُوهُبُْم  ِجَباُهُهْم  هِبَا  َفُتْکَوى  یُقوُل:  اللََّ  أِلَنَّ  امْلَْفُروَضِة؛  کاِة  الزَّ َوَمنُْع 
ندادن زکاتی است که خداوند تعالی بر ما واجب کرده است. خداوند می فرماید و پیشانی و 

پهلو و پشتشان را به آن داغ کنند.
ُه آثٌِم َقْلُبُه؛ و دیگری شهادت دروغ  َهاَدِة؛ أِلَنَّ اللََّ یُقوُل: َوَمْن َیْکُتْمَها َفإِنَّ وِر َوکْتاَمُن الشَّ َوَشَهاَدُة الزُّ
و ناحق دادن است، که خداوند کریم می فرماید و شهادت را کتامن نکنید! و هرکس آن را کتامن 

کند، قلبش گناه کار و مریض است.
و  است  خوردن  رشاب  دیگری  و  اأْلَْوَثاِن؛  ِعَباَدِة  َعْن  هَنی  کاَم  َعنَْها،  هَنی  اللََّ  أِلَنَّ  اْلَْمِر؛  ُب  َورُشْ
از بت پرستی هنی  از خوردن رشاب و مسکرات دیگر هنی فرموده، هم چنان که  خداوند تعالی 

نموده است.
دًا،  َلَة ُمَتَعمِّ دًا، َأْو َشیئًا مِمَّا َفَرَض اللَُّ؛ أِلَنَّ َرُسوَل اللَِّ َقاَل: َمْن َتَرک الصَّ َلِة ُمَتَعمِّ َوَتْرک الصَّ
ِة َرُسوِل اللَِّ|؛ و دیگری ترک نامز است و رسول خدا| در  ِة اللَِّ َوِذمَّ َفَقْد َبِرَئ ِمْن ِذمَّ
رسزنش کسی که نامز نمی خواند، فرمودند: هرکس عمدًا نامز را ترک نامید، از 

امان و پناه رسول خدا| خارج است.
اللََّ  أِلَنَّ  ِحِم؛  الرَّ َوَقطِیَعُة  اْلَعْهِد  َوَنْقُض 
اِر؛  ْعنَُة َوهَلُْم ُسوُء الدَّ یُقوُل: ُأوَلِئَك هَلُُم اللَّ
نمودن  رحم  قطع  و  عهد  نقض  دیگری  و 
را که  پیوندهایی  فرماید: و  باره می  این  است. خداوند متعال در 
خدا دستور به برقراری آن داده است، قطع 
نامیند.  می  فساد  زمنی  روی  در  و  کنند  می 
لعنت و بدی )و جمازات( رسای 

آخرت برای آن ها است.
َوَلُه  َعْمٌروـ  َفَخَرَج  َقاَل×: 
یُقوُل:  َوُهَو  ـ  ُبکاِئِه  ِمْن  اٌخ  رُصَ

َوَناَزَعکْم  بَِرْأیِه  َقاَل  َمْن  َهَلک 
امام  سپس  َواْلِعْلِم؛  اْلَفْضِل  فِی 

کاظم× فرمودند: عمرو بن عبید از خدمت پدرم خارج شد و سخت به خود 
می پیچید و به شدت می گریست و می گفت: هلک شد آن که به رأی 

خود فتوا می دهد و خود را در فضیلت و علم برابر شام می داند«.
در پایان باید به این مهم اشاره کرد که از جمموع 6236 آیه قرآن، شامر 
کمی از این آیات مربوط به عذاب است. از این رو با عمل به احکام 
و تکالیف و دوری از موارد انذار داده شده، راه سعادت و کامل انسان 

میرس می گردد.                                             قسمتی از کتاب »اسلم دین آسان«

کسانی که نامز را در اول وقت نمی خوانند، نامز آن ها را نفرین می کند و می گوید خدا تو را 
ضایع و خراب کند مهان طور که تو مرا ضایع و خراب کردی.

افراد مهیشه گرفتار هستند و  به مهنی خاطر هم هست که این گونه 
دلیلش  کار.  آن  کار،  این  نمی شود  می کنیم  کار  هر  آقا  می  گویند 
این است که نامز اول وقت نمی خوانی و پدر و مادر از دست تو 

ناراضی هستند. 
سامان  به  کارمان  می کنیم  کار  هر  چرا  می پرسند:  مل  از 

اول وقت  نامز  این که  برای  نمی شود؟ ]در جواب گفت[ 
نمی خوانی و نامز هم نفرین تان می کند.

استاد ما مرحوم آقای برهان 65 سال پیش بر روی منرب 
می گفت و من هنوز یادم هست که می فرمود: آن کسی 
که نامز مغرب را آن قدر دیر بخواند که آسامن 
ملعون  کسی  چننی  شود،  ستاره  از  پر 

است. 
که  بود  هم  خاطر  مهنی  به 

هنوز توی مأذنه گل دسته قم اذان 
می گفتند و وسط های اذان بود که 

آیت  الل مرعشی نجفی به رکوع می رفتند؛ 
یعنی آن قدر نامز را زود رشوع می کرد که مبادا ستاره به 
آسامن بیاید. صبح ها هم مهنی طور. اگر کسی آن قدر نامز 

صبحش را دیر بخواند که آسامن دیگر ستاره ای نداشته باشد، چننی کسی هم ملعون است.
بنابراین دو نفر ملعون هستند: اول آن کسی که آن قدر نامز مغرب را دیر بخواند که آسامن پر از 
ستاره شود و دوم آن کسی که آن قدر نامز صبح را دیر بخواند که ستاره ای در آسامن باقی نامنده 

و نزدیک طلوع آفتاب باشد. این دو نفر ملعون هستند، یعنی از رمحت خدا به دور می باشند.
نامز  که  وقت  هر  من  می گفت:  خیاط  رجبعلی  شیخ 
یا نامز جعفر طیار،  امام زمان  می خواندم، نامزهایی مثل نامز 
یک  بگذار  گفتم  روز  یک  می خواستم.  حاجتی  خداوند  از 
شاعر  نخواهم.  حاجتی  و  بخوانم  نامز  خدا  خود  برای  بار 

می گوید:
تو بندگی چو گدایان به رشط مزد نکن

که خواجه خود روش بنده پروری داند
مهان شب، شیخ رجبعلی خیاط در عامل خواب دید که به 
به  باید 30 سال پیش  تو  یعنی  او گفتند چرا دیر آمدی؟ 
فکر این کار می افتادی، حاال رس پریی باید بفهمی و نامز 

بخوانی و حاجتی طلب نکنی؟
در  دم  مان  اصطلحا  و  می کنیم  گری  جایی  وقت  هر  ما 
تله ای گری می کند، می گوییم خدا. این شعر را استاد من 
شیخ اکرب برهان 62 سال پیش در مسجد لرزاده بر روی 

منرب می خواندند و من هنوز به یاد دارم که:
ناالن شوی و سوی من آیی هر وقت که رست به درد آید 
یاغی شوی و دگر نیایی چون درد رست شفا بدادم 
ما هر وقت با خدا کار داریم، خدا را صدا می زنیم. چه قدر خوب 

است وقتی هم که کاری نداریم، بگوییم خدا.

و  سارقان  و  راهزنان  از  یکی  جوانی  ابتدای  در  عیاض  فضیل 
غارتگران و دزدان و بدکاران و هرزه گران و عیاشان مشهور زمان 
خود بود که هر کس اسم او را می شنید، لرزه به اندامش می افتاد که 
در آن زمان حّتی سلطان و خلیفة  وقت هارون الرشید هم از دست 

او ناراحت بود و ترس داشت.
روزی از روزها سوار بر اسب آمد کنار هنری ایستاد تا اسبش آب 
بخورد که ناگهان چشمش به دخرت بسیار زیبائی افتاد که مشك خود 

را به دوش گرفته و می خواست کنار هنر بیاید و آب بردارد.
دخرت  آن  از  چشم  و  کرد  رخنه  قلبش  به  دخرت  آن  حمّبت  و  عشق 
را  خود  راه  و  کرد  آب  از  ُپر  را  مشك  دخرت  که  وقتی  تا  برنداشت 
دستور  چنی هایش  دورقاب  بادجمان  و  نوکران  به  رفت،  و  گرفت 
که  دهند  مادر دخرت خرب  و  پدر  به  بعد  و  کرده  تعقیب  را  او  داردتا 
دخرت را شب آماده کرده و خانه را خلوت نموده زیرا فضیل، راغب 
آن زیبارو شده، نوکران فضیل پس از تعقیب آن دخرت، به در خانة  
ایشان رسیدند و در خانه را زدند و گفته های فضیل را به آهنا ابلغ 

نمودند.
تا این خرب به گوش پدر و مادر دخرت رسید بسیار ناراحت و متوّحش 

و لرزان گردیدند و چون چاره ای نداشتند یك عده از پریان و ریش 
سفیدان شهر را دعوت کردند و با آهنا مشورت نمودند که چه کنیم؟

بیا و دخرتت را فدای یك شهر کن، زیرا اگر فضیل به  آهنا گفتند: 
مقصود خود نرسد، مهة این شهر را به غارت برده و مهه چیز را به 
آتش می کشد، پدر و مادر از روی ناچاری دخرت را مهیا کرده و خانه 

را خلوت نمودند.
از  انداخت،  کمند  و  قّلب  و  شد  شهر  وارد  فضیل  هنگام،  شب 
باالی دیوار پشت بام به روی بامهای دیگر رفت و تا به خانة  دخرت 
رسید مهنی که خواست وارد منزل معشوقه خود گردد، یك وقت 
صدائی شنید، خوب که گوش داد، شنید صدای قرآن می آید و یکی 
قرآن می خواند، توّجه خود را به این آیه جلب کرد. »َأ مَلْ یْأِن لِلَِّذیَن 

آَمنُوا َأْن خَتَْشَع ُقُلوهُبُْم لِِذْکِر اللَِّ«.
آیا وقت آن نرسیده که قلوب مؤمننی به ذکر خدا خاضع و خاشع 
گردد. )دیگر دست از گناه بردارند و به یاد خدا باشند( این آیه چنان 
در او اثر کرد که زندگیش را بیکباره دگرگون ساخت و از نیمة راه 
برگشت و از دیوار فرود آمد و با کامل اخلص و صفای دل گفت: 
پروردگارا، آری نزدیك شده، هنگام خضوع و خشوع و از مهانجا 
نمود.  برقرار  رابطه  خدا  با  و  کرد  روشن  را  او  دل  خدا  نور  جرقه 

انشاء  الل که جرقه های نور اهلی دهلای ما را نیز روشن و منّور کند.

  دزد را زاهد و عارف کرد  ادامه از: گناهان کبیره از نگاه ...
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در بغداد در کاروانرسائی شیخی بود که ریش 
بسار بزرگی داشت و به آن علقمند بود، غالب 
میشد:  خود  بریش  خدمت  مشغول  اوقات 
اینکه  برای  شبها  میکرد،  شانه  میاملید،  روغن 
درهم و پریشان نشود موقع خواب آنرا به کیسه 

ای میکرد.
اهل  از  یکی  که  بود  خواب  در  شیخ  شبی 
کاروانرسا برخاست و به ریش شیخ محله برده از 
این گوش تا آن گوش درو کرد، صبح که شیخ 
از خواب برخاست و ریش خود را بباد رفته دید 
شکایت پیش رئیس کاروانرسا برد، رئیس مردم 

را مجع کرد و از قهرمان این کار پرس جو کرد
ریش  که  بودم  من  گفت:  دروگر  شخص 
این  دیدم  چون  کردم،  درو  را  شیخ  حرضت 
حماسن برای شیخ بتی شده است که آنرا عبادت 
میکند، لذا از باب هنی از منکر آنرا از بنی بردم تا 

شیخ عبد خدا شود نه عبد حلیه.

  شیخ ریش پرست

                     خدا تو را ضایع و خراب کند!

مرحوم آیت  اهلل مجتهدی


