


ـنــشـــرـیــه ـحــــق
تهذیبی تربیتی

شـــمـــاره شـــــش
ـاد غ و إرـش ـی ـل ـب ـت

نکته: متن پیش رو خالصه ای از مصاحبه با 
مرحوم آیت اهلل کشمریی میباشد.

گزارشی از جلسه مصاحبه و گفت وگوی حاج 
شیخ جعفر نارصی با حرضت آیت اهلل سید عبد 

الکریم کشمریی&:
اهلل  آیت  در خانه مرحوم  اتاقی حمقر،  در  جلسه 
کشمریی که در قم واقع است، انجام می شود. 

آیت اهلل کشمریی مهراه حضار وارد می شود و 
پس از حلظاتی سخن رشوع می شود.

باید سه ربع - یک  باالخره  آقا جان!  * خوب 
ساعت، خالف میل باطنیتان یک خرده صحبت 

بکنید.
آیت اهلل کشمریی با لبخندی ملیح رو به او کرده 

و می گوید:

فصل هنم؛ ترک أولی
زاهد  و  عابد  ظاهر  به  عزازیِل  نمیکند  فرقی 

باشد، یا ابوالبرِش ارشِف خملوقات!
هر کس که کوچکرتین عصیانی از او رس بزند 

دیگر اجازه معلم بودن را ندارد!
بودن عصمت است. هم عصمت  معّلم  رشط 
از گناه و هم عصمت از اشتباه و هم عصمت 

از ترک أولی.

اّولی را عزازیل مرتکب شد و سّومی را جّدمان 
حرضّت آدِم أبوالبرش. 

پ  بنِد  از  بنده  اینجا  که  نشوید  شاکی  البته 
را  شیطان  نکردن  سجده  و  ام  کرده  استفاده 
میگویم گناه، أّما گندم خوردن حرضت آدم را 

میگویم ترک اولی؟
بعد  کنم  عرض  را  مطلبی  اول  باید  الواقع  فی 

وارد اصل ماجرا بشوم.

بسم اهلل الرمحن الرحیم

نِی َأَنا اهللَُّ ال إَِلَه إاِلَّ َأَنا َفاْعُبْدنِی( قال اهلل تعالی فی کتابه الکریم: )إِنَّ

اَی َفاْرَهُبوِن(  َم ُهَو إَِلٌه َواِحٌد َفإِیَّ )إِنَّ

در بحث های  گذشته گفته شد که خداوند متعال فرمود: )انا اهلل( و شیطان هم در مقام 

انا نیت و خودبینی خود خواهی گفته است )انا خری منه( و پیامرب اکرم به )انا برش مثلکم 

یوحی الی( خود را معرفی کرده است که )انا( ی او گاهی جنبه برشی دارد و گاهی جنبه 

نبوی و باز هم ائمه اطهار به )انا( خود را معرفی کرده است ولی گاهی مقصود آنان جنبه 

برشی آن و گاهی مقصود جنبه امامت و خالفت است مانند )برشطها و رشوطها وانا من 

رشوطها( و هریک از انساهنا خود را به )انا( معرفی کرده اند که جنبه برشی و انسانی را 

در نظر گرفته اند که حاالت متفاوتی دارد، و گاهی جنبه غنا و گاهی جنبه فقر، گاهی 

دانشمند می گوید )من( و گاهی جاهل، و گاهی دهاتی می گوید و گاهی شهری، گاهی 

آقریقایی و گاهی آمریکایی، و گاهی مرد و گاهی زن و گاهی بچه و خالصه مهه و مهه 

دم از )من( می زنند، از رب االرباب گرفته و تا عبد گناهکار. پس )من( کیست که مهه 

برشیت گرفتار آن شده اند؟!

باید درباره )من( خدایی و )من( شیطانی که در دو طرف نقیض هستند که )من خدایی( 

کمل مطلق و مطلق کمل است و )من شیطانی( نقص تام و تام نقص است سریی عمیقی 

داشته باشیم زیرا )من برشی انسانی( بنی دو )من( اهلی و شیطانی قرار گرفته که لیاقت 

آن را دارد تا خایی شود و زمینه آن را هم دارد تا شیطانی گردد و او خمتار است )انا هدیناه 

السبیل اما شاکرًا و اما کفورًا(پس انسان توان خدایی شدن را دارد یعنی از راه عبودیت و 

طاعت و حمبت به مقامی می رسد که جربئیل می گوید )لو دنوت 

امحد بن حممد بن ابی نرص بزنطی، که خود از 

علام و دانشمندان عرص خویش  بود، باالخره 

امام  و  او  بنی  که  زیادی  مراسله های  از  بعد 

رضا× رد و بدل شد، و سؤاالتی که کرد و 

جواهبایی که شنید، معتقد به امامت حرضت  

رضا× شد.

در  دارم  میل  »من  گفت:  امام  به  روزی   

مواقعی که مانعی در کار نیست و رفت و آمد 

تولید  اشکالی  حکومت  دستگاه  نظر  از  من 

نمی کند، شخصا به خانه شام بیایم و حضورا 

امام  وقت،  آخر  روز،  یک  کنم«.  استفاده 

و  فرستاد،  را  خود  شخصی  مرکب  رضا× 

بزنطی را پیش خود خواند.

آن شب تا نیمه های شب به سؤال و جواهبای 

مشکالت  بزنطی  مرتبا  گذشت.  علمی  

می داد.  جواب  امام  و  می پرسید  را  خویش 

بود  شده  نصیبش  که  موقعیت  این  از  بزنطی 

به  خود می بالید، و از خوشحالی در پوست 

نمیگنجید. شب گذشت و موقع خواب شد. 

امام خدمتکار را طلب کرد و فرمود: » مهان 

بسرت شخصی مرا که خودم در آن می خوابم 

بیاور، برای بزنطی بگسرتان تا اسرتاحت کند 

». این اظهار حمبت، بیش از اندازه در بزنطی 

مؤثر افتاد. مرغ خیالش به  پرواز در آمد. در 

دل باخود می گفت، االن در دنیا کسی از من 

که  منم  این  نیست.  خوشبخرت  و  سعادمتندتر 

امام مرکب شخصی خود را برایم فرستاد، و 

با آن مرا به منزل خود آورد. این منم که امام 

پاسخ  با من  نشست، و  تنها  را  از شب  نیمی 

منم  این  اینها  مهه  بعالوه  داد.  مرا  سؤاالت 

که چون موقع  خوابم رسید، امام دستور داد 

بگسرتانند.  برای من  را  او  که بسرت شخصی 

و  سعادمتندتر  من  از  دنیا  در  کسی  چه  پس  

این  رسگرم  بزنطی  بود؟  خواهد  خوشبخترت 

زیر  را  مافیها  و  دنیا  و  بود،  خوش  خیاالت 

رضا×  امام  ناگهان  می دید،  خودش  پای 

کرده  عمود  زمنی  به  را  دستها  که  حالی   در 

مجله  با  بود،  رفتن  و  برخاستن  آماده  و  بود، 

و  داد  قرار  خماطب  را  بزنطی  امحد«،  »یا 

فرمود:  آنگاه  کرد،  پاره   را  او  خیاالت  رشته 

»هرگز آنچه را که امشب برای تو پیش آمد، 

قرار  بردیگران  خویش   مباهات  و  فخر  مایه 

اکابر  از  که  صوحان،  بن  صعصعة  زیرا  نده، 

ابیطالب× بود، مریض شد.  یاران علی بن  

حمبت  او  به  بسیار  و  رفت  او  عیادت  به  علی 

روی  از  را  خویش  دست  کرد،  مالطفت  و 

ولی  گذاشت،  صعصعه  پیشانی   بر  مهربانی 

برود،  و  کند  حرکت  جا  از  خواست  مهینکه 

امور  این   « فرمود:  و  داد  قرار  خماطب   را  او 

را هرگز مایه فخر و مباهات خود قرار نده ، 

اینها دلیل بر چیزی از برای تو نمی شود. من 

که  وظیفه ای  و  تکلیف  خاطر  به  را  اینها  متام 

نباید  هرگز  و  دادم،  انجام  است  من  متوجه 

برای  کاملی  بر  دلیل  را  امور  گونه  این   کسی 

خود فرض کند«

پروردگارا!  کرد:  عرض  داوود×  حرضت 
و  کن  معرفی  من  به  هبشت  در  مرا  مهنشنی 

نشان بده.
یونس(  حرضت  )پدر  َمّتی  فرمود:  خداوند 

مهنشنی تو در هبشت است.
برود،  مّتی  دیدار  به  خواست  اجازه  داوود 
خداوند به او اجازه داد. او با فرزندش سلیامن 
به حمل زندگی متی آمدند. خانه ای را دیدند 

که از برگ خرما ساخته شده بود.
بازار  در  گفتند:  است؟  کجا  متی  پرسیدند: 

است.
هر دو به بازار آمدند و از حمل او پرسیدند.

فروشان  هیزم  بازار  در  او  گفتند:  جواب  در 
است. به رساغ او رفتند.

عده ای گفتند: ما هم منتظر او هستیم.
داوود و سلیامن به انتظار دیدار و نشستند و او 

در حالی که پشته ای از هیزم بر رس داشت.
مردم به احرتام او برخاستند و پشته را از رس 

او بر زمنی هنادند.
معرض  در  را  هیزم  خدا  محد  از  پس  متی 

فروش گذاشت و گفت:
می  حالل  پول  با  را  حاللی  جنس  کسی  چه 

خرد؟
و  داوود  خرید.  را  هیزم  حارضان  از  یکی 
به  را  ها  آن  متی  کردند.  سالم  او  به  سلیامن 
منزل خود دعوت کرد و با پول هیزم مقداری 
با  را  آن  سپس  آورد،  منزل  به  و  خرید  گندم 
آتش  گاه  آن  نمود،  مخری  و  کرد  آرد  آسیاب 

افروخت و مشغول پختن نان شد.
به گفت و گو  با داوود و سلیامن  در آن حال 
در  نان  مقداری  شد.  پخته  نان  تا  پرداخت 
آن  بر  نمک  کمی  و  گذاشت  چوبی  ظرف 
کنارش هناد  در  آب هم  از  پر  و ظرفی  پاشید 
و دو زانو نشست و مهگی مشغول خوردن آن 

شدند.
آن را  برداشت، وقتی خواست  ای  لقمه  متی 

در دهان بگذارد گفت:
ببلعد گفت:  بسم اهلل و هنگامی که خواست 

َاحْلَْمُدهللَِّ و این عمل را در لقمه های بعدی نیز 
تکرار کرد، آن گاه با نام خدا کمی آب میل کرد 
و هنگامی که خواست آب را بر زمنی بگذارد، 
خدا را ستود و گفت: اهلی! چه کسی را مانند 
احسان  اش  درباره  و  بخشیدی  نعمت  من 
نمودی؟ چشم بینا، گوش شنوا و تن سامل به 
من عنایت کردی و نریو دادی تا توانستم نزد 
آن  حفظ  در  نه  و  ام  کاشته  نه،  را  آن  درختی 
ام بروم و آن را وسیله روزی  کوشش نموده 
من قرار دادی و کسی را فرستادی که آن را از 
من خرید و با پول آن، گندمی خریدم که آن را 
نکاشته بودم و آتش را مسخرم ساختی تا با آن 
نان بپزم و با میل و رغبت آن را بخورم تا در 
عبادت و اطاعت تو نریومند باشم، خدایا! تو 

را سپاسگزارم.
پس از آن، مدتی گریست. در این موقع داوود 

به فرزندش سلیامن فرمود:
ای  بنده  هرگز  من  برویم،  شو  بلند  فرزندم! 
به  نسبت  که  بودم  ندیده  شخص  این  مانند 
پروردگار سپاسگزارتر و حق شناس تر باشد.

مردی خدمت پیامرب رسید و عرض کرد: یا رسول 
و  سعادت  باعث  که  بیاموزید  چیزی  مرا  اهلل! 

خوشبختی من باشد.
عصبانی  و  نکن  غضب  و  »برو  فرمود:  حرضت   
کافی  برایم  نصیحت  مهنی  گفت:  مرد  مباش!« 

است.
سپس نزد خانواده و قبیله اش بازگشت. دید پس از 
با قبیله  او حادثه ناگواری رخ داده است؛ قبیله او 
دیگر اختالف پیدا کرده و مقدمه جنگ میان آن دو 
قبیله  دو  هر  که  رسیده  جایی  به  کار  و  است  آماده 
در برابر یکدیگر صف آرایی کرده، اسلحه به دست 
گرفته اند و آماده یک جنگ خوننی هستند. در این 
حال، مرد برانگیخته شد و بی درنگ لباس جنگی 

پوشید و در صف بستگان خود قرار گرفت.
که  آله  و  علیه  اهلل  صلی  اکرم  پیامرب  اندرز  ناگاه 
آمد. فوری  به خاطرش  فرموده بود: غضب نکن، 
قبیله  به سوی  و  بر زمنی گذاشت  را  سالح جنگ 
ای که با خویشان او آماده به جنگ بودند، شتافت 
و به آنان گفت: مردم! هرگونه ]رضر و زیان[ مثل 
به شام وارد شده و  از جانب ما  زخم و قتل... که 
عالمت ندارد )ضارب و قاتلی معلوم نیست(، به 
مال  از  کامل  طور  به  را  آن  من  و  است  من  عهده 
خود می پردازم و هرگونه زخم و قتل که ضارب 

و قاتلش معلوم است، از آهنا بگریید.
بزرگان قبیله پیشنهاد عاقالنه او را شنیدند، دلشان 
نرم شد و شعله غضبشان فرو نشست و از او تشکر 
این چیزها  به  نیازی  ما هیچ گونه  کردند و گفتند: 
و  عفو  و  جریمه  پرداخت  به  خودمان  و  نداریم 

گذشت سزاوارهستیم. 
بدین گونه، با ترک غضب، هر دو قبیله با یکدیگر 
در  عداوت  و  کینه  آتش  و  کردند  آشتی  و  صلح 

میانشان خاموش گردید.

.إرشاف.
 حرضت استاد

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

hagh@altabliq.com

                     مصاحبه ای با آیت اهلل کشمیری  

حاج شیخ جعفر ناصری

                     عــزازیـل: چرا؟ وچگونه! )6(

روایتی متفاوت از داستان اًفرینش

                    من کیستم؟! )7(

حاج سید عادل علوی

پرهیز از غضب همنشین حضرت داوود×

 ابی نصر بزنطی

ادامه: صفحه 2 ادامه: صفحه 3

ادامه: صفحه 3

ادامه: صفحه 7



انملة الحرتقت( انسان اگر رنگ خدایی به خود بگرید )صبغة اهلل 

فمن احسن من اهلل صبغة( به جایی می رسد که )کن فیکون( خدا 

افعال  آن در زمانی که ذات و صفات و  از آن خود می کند و  را 

انسان نیکون وزیبا و مجیل شود که خداوند سبحان و تعالی چننی 

واجب  انسان  و  است  لذاته  الوجود  واجب  او  که  این  اال  است 

الوجود لغریه است و هر چه دارد از نور االنوار و علت العلل و 

رب االرباب الواحد االحد الذی ال رشیک له خواهد داشت و اهلل 

عمد و سند و ذخریه و مونس و انیس و مهسایه و مهه چیز او من 

شود )یا عمد من ال عمد له و یا سند من ال سند له و یا ذخر من ال 

ذخر له و یا انیس من ال انیس له، و یا جار من ال جار له، یا جاری 

اللصیق یا رکنی الوثیق یا اهلی بالتحقیق یا رفیق و یا شفیق فکنی 

من خلق املضیق و اکشف عنی کل هم و غم و ضیق و اکفنی رش ما 

ال اطیق، و أعنی علد ما اطیق برمحتک یا ارحم الرامحنی( 

وقتی انسان به حقیقت خود برسد و بیابد که او فقری و نیاز مطلق 

است )ال یملک لنفسه شیء( است و هر چه دارد از خدای متعال 

است خداوند متعال هادی و مرشد و دلیل او به کمک او خواهد 

من  که  له(  صاحب  ال  من  صاحب  )یا  بگوید  عبد  وقتی  و  بود، 

صاحب و دوستی ندارم، خدا دوست او می شود، و این دوستی 

او می  اولیا خدا مصاحب  از  یکی  که  کند  او جتلی می  اولیاء  در 

شوند و یا یک مهرس صاحله و خوب هم صحبت او می شود، که 

انسان می تواند  از زندگی خود هبرتین لذهتا را می برد. هنگامی 

به این مقام دست پیدا کند که غری از خدا دوست و یاری نداشته 

باشد، و وقتی صاحب انسان خدا باشد این دوست خوب در یک 

مهرس خوب جتلی پیدان می کند و مهه این چیزهای خوب در او 

بروز و ظهور پیدا می کند، و خالصه متام هستی در وجود انسان 

خالصه می شود و این اراده انسان با عظمت است که می تواند 

در متام هستی حکم ران باشد و این حقیقت در دعاها بیشرت نمیان 

است و در شعری که به امری املؤمننی منسوب است آمده:

اتزعم انک جرم صغری                 وفیک انطوی العامل االکرب

اگر خدا مهسایه چسبیده چسبیده انسان باشد )یا جاری الصبیق( 

مهسایه  کمک  با  او  مشکالت  متام  که  دارد  غمی  چه  انسان  دیگر 

مرتفع خواهد شد و مهسایه او هبرتین مدافع او خواهد بود )ان اهلل 

یدافع عن اللذین آمنوا(  خدایی که علم و قدرت و حیات در متام 

صفات او مطلق است و بی هنایت است اگر مدافع عبد خود باشد 

دیگری چه نگرانی داشته باشیم؟ و چقدر زندگی زیبا می شود، 

اولنی  بود،  خواهد  االخرة(  )ومزرعة  اهلل(،  اولیاء  )متجر  دنیا  که 

باالتر  ای  مهسایه  چه  و  است  خوب  مهسایه  مشکالت  در  مدافع 

از مهسایگی خداوند متعال )یا جاری اللصیق( یعنی مهسایه ای به 

من چسبیده است و )من انسانی( به )من اهلل( چسبیده باشد و این 

مهان مقام والیت است که فاصله ای بنی ولی و مولی علیه نباشد. 

به مهدیگر چسبیده و مالحق هم باشند و خدا هم و غم وتنگی و 

حلقه های تنگ اقتصادی و اجتمعی و سیاسی و اخالقی را باز می 

کند )فکنی من حلق املضیق وارصف عنی کل هم وغم وضیق(.

طبق روایتی که در کتاب بحار االنوار آمده است در یکی از جنگ 

ها پیامرب| و مسلمنان در شکنجه و تنگی و هّم و غم بودند که 

جربئیل امنی بنی آسمن و زمنی ند داد:

ناد علیًا مظهر العجائب                   جتده عونًا لک فی النوائب

کل هم و غم سینجلی                بوالیتک یا علی یا علی یا علی

این  پیامرب اکرم|  ائمه اطهار× و فاطمه زهرا )س( و  والیت 

خاصیت را دارد که کلیه غم ها را بر طرف می کند و حتی اگر هم 

فقری باشید غنی می شود، و اگر خواسته باشیم به مقام  دست پیدا 

این که در  کنیم و این مهان والیت تکوینی اولیاء خدا است، اال 

انبیاء و اوصیاء بصورت کلی و در بقیه بصورت جزیی خواهد بود 

و این یک بحث مفصلی را می طلبد. این قصه را از ابن فهد حلی 

اطراف  در  ایشان  نقل می کنند که  الداعی(  صاحب کتاب )عدة 

کربال مشغول زراعت بودند که دو نفر هیودی رساغش آمدند و 

گفتند که شم روایتی نقل می کنید که پیامرب اسالم فرموده )علمء 

امتی کانبیاء بنی ارسائیل یا این که افضل می انبیاء بنی ارسائیل( 

حرضت  ارسائیل  بنی  انبیا  از  یکی  گفتند  کرد  تصدیق  فهد  ابن 

بود  او  عصای  بزرگوار  آن  معجزات  از  یکی  و  است  موسی× 

که متام سحر جادوگران را باطل کرد، از شم می خواهم که چننی 

کرامتی را به ما نشان بدهید. ابن فهد )ره( بیل به دست داشتند، 

این هیودهیای جلوج و معلون  از  انداختند اژدها شد، یکی  بیل را 

بلعید  کردند  درست  ساحران  که  را  آنچه  موسی  عصای  گفت 

باذن  و  امر کرد  فهد  این  ببلعد  مرا  که دوست  بگویید  مار  این  به 

دیگر  هیودی  بلعید.  را  هیودهیا  از  یکی  بود  شده  مار  که  بیل  خدا 

به او گفت دیگر ایمن آوردم، اکنون دوستم را برگردان. ابن فهد 

گفت برو به عصای موسی بگو آن چه خوردی برگردان تا من هم 

دوست تو را برگردانم، سپس در حالی که خوف و ترسی در او 

نبود مار را گرفت و دوباره به بیل تبدیل شد. و به نظرم هر عامل 

متقی و پرهیزکاری باید به این مقام برسد و باید کرامتی از او دیده 

شود تا مردم به او تأسی کنند و ایمن بیاورند. داشمند بی کرامت 

مانند طعام بی نمک است.

ارزش انسان هبشت است هبشتی که عرض آن به اندازه آسمهنا و 

زمنی است. نباید خود را به کمرت از هبشت بفروشیم که حرضت 

تبیعوها بأرخص من ذلک( و در قرآن  فرمود: )ثمنکم اجلنئ فال 

اجلنة(  هلم  بأن  انفسهم  املؤمننی  من  اشرتی  اهلل  )ان  است  کریم 

)]9[(. باید نفس خویش را به کسی فروخت که ارزش آن دارد 

و خریدار خداوند متعال است. در هنج البالغه آمده است که علم 

و دانمشندان هنگامی که برای یکدیگر نامه می نوشتند در باالی 

نامه خود از باب تذکر این سه مطلب را یاآوری می کردند )من 

اصلح رسیرته اصلح اهلل عالنیته ومن اصلح بینه و بنی اهلل اصلح 

الناس، ومن اصلح آخرته اصلح اهلل دنیاه( )]10[(  بینه وبنی  اهلل 

یعنی برای اصالح ظاهر و عالنیت خود و اصالح بنی خود و مردم 

که  است  کافی  بسیارید،  خدا  به  را  آن  نکنید  فکر  دنیا  اصالح  و 

شم به فکر اصالح رسیره و نفس خویش و اندرون خود باشید، 

در اندیشه اصالح بنی خود و خدای خود باشید، باید بکوشیم تا 

آخرمتان اصالح و آباد کنیم و دیگر کارها با خداست، ولی انسان 

جاهل تالش می کند با پول و وروئی حمبت خودش را در دل مردم 

قرار دهد ولی بی فایده است بلکه مردم با او دشمن می شوند و 

می  دیده  بسیار  سیاسی  انتخابات  در  این  و  بینند  می  را  او  عیب 

شود، ولی مؤمن که به فکر اصالح رابطه بنی خود و خدای خود 

می باشد، در روایت آمده است که خداوند حمبتش را در آب قرار 

می دهد که هر که از آب هبره مند شود بی اختیار عالقمند می شود 

و گاهی اصاًل مؤمن را ندیده و برای اولنی بار است او را می بینیم 

به او عالقمند می شوید و می گویید که نمی دانم چرا این آقا قلبًا 

دوستش دارم و به او عالقمندم و این مهان لطف خاص خدا است 

که )من اصلح بینه و بنی اهلل اصلح اهلل بینه و بنی الناس( و کسی که 

خدا را دارد چه غم دارد که )ومن الذی وجد من فقدک و فقد من 

وجدک( )]11[( آبی که رخیته می شود نمی توانیم آن را مجع کنیم 

ولی خداوند متعال قدرت و علم آن را دارد که آن را مجع کند.

آبروی  باطن و درون خود را اصالح کند خدا ظاهر و  کسی که 

رخیته شده او را اصالح می کند، و آبرویش در دنیا و آخرت حفظ 

باالتر  بلکه  القبیح( )]12[(  )یا من اظهر اجلمیل و سرت  می کند 

از آن )وکم من مجیل لست آهاًل له نرشته( حتی زیبایی هایی که 

خالیق  مهه  و  کرد  برمال  را  آن  و  کرد  لطف  خدا  نبودم  آن  الیق 

منهای  دنیا  است.  نفس  اصالح  نتیجه  این  و  بیند  می  را  خوبیها 

با دنیا آن  آخرت ارزش ندارد که )متاع القلیل( است اما آخرت 

حکیمنه خواهد بود و کسی که به فکر اصالح آخرت باشد خدا 

متکفل شده تا دنیای او را اصالح کند، یعنی دنیایی به او می دهد 

که مهراه با حکمت است و حکمت غری از علم است زیرا علم به 

معنای دانستنی ها است ولی حکمت شناخت بواطن و حقایق هر 

چیز است و جوانی که به فکر آخرت باشد حکیم خواهد بود و 

اگر چهل صباح در نیت و عمل اخالص داشته باشد چشمه های 

اقوال او حکمت جتلی  حکمت در دل او جوشان می شود و در 

پیدان می کند که او مظهر حکیم خواهد بود و حکیم اسمی است 

از اسمء اهلل که حکیم علی االطالق خدا است.

به  ولی  باشیم  عامل  شاید  ما  بیشرت  که  است  این  سخن  خالصه 

فلسفه  و  اصطالحی  حکمت  البته  ایم،  نرسیده  حکمت 

حوزوی را نمی گویم آن هارا اگر کافر هم بخواند 

می رسد،  اجتهاد  درجه  تا  و حتی  می گرید  یاد 

اصطالحات بیشرت نیست و چه زیبا گفته 

است شیخ ما شیخ هبایی قدس رسه:

اهیا الطالب الذی فی املدرسه

کلم حصلتموه وسوسه

ذکرکم ان کان فی غری احلبیب

ما لکم فی النشاة االخری نصیب

شاید قباًل نوشته باشم که شیطان هیچ کاره است و ما هرچه 
عصیان میکنیم مسئولش خودمان هستیم و از این حرفها! اّما 
یک  باالخره  نمیشود؟  که  هم  هیچکاره  ی  هیچکاره  خوب 

وسوسه ای که کرده است؟
و  بود  خودش  شیطان  که  بود،  مهنی  هم  آدم  و  شیطان  فرق 
خودش، ولی جّد بزرِگ ما را، وسوسه ها کردند در هبشت! 
آن هم چه وسوسه ای؟ به قول معروف به نام دین رس دین را 

بریدند!
در  جایی  دیگر  و  شده  طرد  شیطان  که  میدانستند  مهه  آخر   
هبشت ندارد اما این موجوِد بد ذاِت خبیِث دروغگوِی فالن 
فالن شده، مهانطور که آن ماِر هبشتِی خوش خط و خال را با 
قسم و آیه و وعده و وعید، فریب داد و بواسطه ی او وارد 
هبشت شد، آدم ابوالبرش را هم وسوسه کرد و از هبشت خارج 

کرد.
حاال که این نکته ی نافرمانی بالذات و نافرمانی بالتّبع روشن 
چون  نکرد!  نافرمانی  آدم  اصلش  که  کنم  عرض  باید  شد، 
این  به  هبشت  ِکیِف  اصاًل  و  هبشت،  در  نبوده  فرمانی  اصاًل 

است که امر و هنی، نیست در آنجا.
هرچه هست عشق است و عاشق است و معشوق، 

نور است و نورانّیت، قرائت است و ترّقی .
؟ مثاًل برای   اّما درجه ها فرق میکند مسلاّمً
با  عشقبازِی  حدِّ  در  فقط  بعضی، 
بعضی  برای  و  است،  العنی  حوُر 
البته  و  العنی  نوُر  با  عشقبازی 
اّول،  ی  دسته  با  خدا  ی  معامله 
فرق دارد با انتظاراتش از دسته ی دّوم، و 

این یعنی )حسناُت األبرار، سّیئاُت املقّربنی(.

درخت  آن  نزدیک  که  آدم  به  بود  کرده  امر  نیز  حکیم  خدای 
و بس! چون  به خودش ظلم کرده است  اگر شد  که  نشود، 
او حاال معّلم مالئک شده بود و عنوان ارشف املخلوقاتی را 
یدک میکشید و باید فرق میکرد احوالش با بقیه، هرچند دیگر 
علیه  آدم  کنند،  میل  درخت  آن  از  داشتند  اجازه  خملوقات، 
السالم اجازه نداشت، نه به این معنا که اگر میخورد گناه کرده 
بود، بلکه برای این بود که، حسناُت األبرار، سّیئات املقّربنی!

و مهنی بود، دلیِل گندم نه خوردِن آن اسامِء عالی ، در طوِل 
حیاِت دنیایی و حتاًم قبل از آن و حتاًم بعد از آن.

این یک مورد که حّل بشود، باقِی موارد هم حّل میشود. سایِر 
انبیایی که بعضًا، مرتکب ترک اوالیی میشدند و به خاطر آن 
به دهاِن حوت مریفتند و گرفتاریشان دوبرابر میشد و مؤاخذه 
میشدند و توبه میکردند و گریه میکردند و متوّسل میشدند و 
باز دوباره گریه میکردند و بخشیده میشدند و... و إلی آخر، 
سّیئاُت  األبرار،  )حسناُت  که  مجله  یک  مهنی  میشود  اش  مهه 
املقّربنی( و شاید هم )حسناُت املقّربنی، سّیئاُت الصّدیقنی( و 
یا حّتی )حسناُت الصّدیقنی، سّیئاُت العالنی( تو خود حدیث 

مفصل بخوان از این جممل.
شود،  روشن  خوب  معنی  این  اگر  که  است  این  اش  فایده 
میفهمیم معناِی عباراِت: العبِد املسکنِی املستکنِی احلقرِی الفقرِی 
الذلیلی را، که با چاه نجوا میشد و دیگر تعلیمی و تعّلمی نمی 
انگاریم، آن ضّجه های دِل شبشان را با خالق، که اینها به دلیل 
تقّرب فوق العاده ی این انواِر نورانی بوده به رّب األرباب، و 
این تقرب و شناخِت صحیح، آنچنان احساس فقری  به تبع 

میکردند، که نه قابل فهم است و نه قابل توصیف.
به  بیشرت  باشد، هرچه  پر قدرت  را، هر قدر هم که  نور  آخر 
َتَبع  خورشید نزدیک کنی، بیشرت احساس کمبود میکند و به 

بیشرت ُعذِر تقصری میطلبد از خورشید، فافهم.

را  نوِر خودت  به جای دیدن خورشید،  از وقتی که  َامان  اّما 
که  است  وقت  آن  و  خودت!  برای  بشوی  عزازیلی  و  ببینی 
که  مزخرفات،  و  الطائالت  حرفهاِی  زدِن  به  میکنی  رشوع 

مثاًل أنا احلّق و اهلل حتَت ُجبَّتی و ... 
این خودشناسی هم بد دردی است به خدا! خودت را بشناس 
اّما خودت را ُگم نکن! اصاًل تو هبرتین دلیلی برای شناخِت 
خدایی و تو ارشف خملوقاتی و تو خلیفة اللهی و چه و چه! 
اّما دیگر در حّد این حرفها نیستی که اّدعای أنا رّبکم األعلی 

داشته باشی؟
بابا َنفِس رسول، با آن عظمتش، خود را نقطه میداند در برابر 
این مهه عظمت، ولی چه نقطه ای؟ نقطه ای که رشوع کننده 
عامل است! نقطه ای که اّول صادر شده ی از خداست! نقطه 
ای که متام عامل به او رشوع شده! نقطه ای که متام عامل در او 
مجع شده! امروزی اش میشود نقطه ای که بیگ بنگ عامل را 
که  ای  نقطه  آوردِی برش!  در  من  بنگ  بیگ  این  نه  زده!  رقم 
خال لبست و مهه چیز و مهه کس، با آن آغاز می شود! نقطه 

ای که....
در  بالعرضیست  ی  نقطه  باالخره  باشد،  که  هم  هرچه  اّما 

مقابل ناطِق بالذات، و العاقُل تکفیِه اإلشاره!
بسا خلِق خدا، عبادت  نبود، چه  اوالها  ترک  این  اگر  اصاًل 
انبیاء مقّرب را؟ و شاید هم، به مهنی دلیل بوده که  میکردند 

بعضی ها، غالی شدند و عبادت کرده اند  آن عالنی را؟!!
رساغ  یا  اّول،  رفت  آدم  رساغ  شیطان  که  این  حاال  بگذریم؛ 

حّوا؟ شاید مهم نباشد؟
که  ها،  فمنیست  آنتی  بعضی  برای  باشد  مهم  هم  شاید  البته 
خاطر  به  اّول،  روز  از  میدانند  مردها  بدبختی  دلیل  را،  زهنا 
ارصاِر جناِب حّوا، به خوردِن از آن گندِم هبشتی و ماجراهای 

بعدش! ادامه دارد إن شاء اهلل...

ادامه از: من کیستم؟! )7(

  ادامه از: عزازیل: چرا؟ وچگونه؟!

)2()7(

شیخ حممد هباری برای یکی از شاگردانش نوشته بود:
و  بوده  موفق  شااهلل  إن  شود  می  عرض  را  فالن  مشهدی  جناب   
اید  داشته  عرضه  حقری  موالیان  از  بعضی  به  شنیدم  بود،  خواهید 
من  برای  باشد  نصایح  و  مواعظ  بر  مشتمل  که  کاغذی  فالنی  که 
بنویسد. حقری دو کلمه می نویسم و آن دو کلمه این است که اگر با 
جماهده نفس در مقام عمل راه می روی گوارایت باد و اگر خدایی 
و  ورزیدی  تنبلی  عمل  در  گرفته،  را  گریبان  چاک  نکبت  نکرده، 
به  مده  دست  از  را  گدایی  الاقل  بروی،  پیش  عمل  به  نتوانستی 
صادق  تا  بچسب  دروغی  به  خلوات  در  بکوش  زاری  و  ترضع 
باشد،  داشته  اگر جّدی  که گدا جمانی طلب است،  این  شود، چه 

مقصودش حاصل است.
به  نداریم.  الزم  را  مفلسی  بنده  تو  مثل  بفرمایند:  جواب  در  اگر 
او  بندگان  عداد  در  سالطنی  نشنی  ره  گدای  کن  عرض  زاری 

به طریق خوشی  نافرمانی می کنی.  بفرمایند:  اگر  نخواهد بود. 
عرض کن: هر کس شأنی دارد. اگر فرمودند: قّهاریت من پس 
در کجا ظاهر خواهد شد. به شریینی عرض کن: در آنجا که با 

سلطنت جناب اقدست معارضه کند.
اگر فرمودند:بریونش کنید.

 به التامس بگو: 
نمی روم ز دیار شام به کشور دیگر

 برون کنیدم از این در آیم از در دیگر!
نداری. جواب عرض  را  از من  قابلیت إستفاضه  بفرماید:  اگر   

کن: به دستیاری اولیای خودت کرامت فرما. 
اگر رو ترش کند، تبسم کنان التامس کن.

 اگر از تو اعراض کرد، به زاری دنبال او برو.
با  شو  متوسل  دولتش  أمناء  به  شدی  مأیوس  خودش  از  اگر   

صدای بلند بگو:
به واهلل و به باهلل و به تاهلل  به حّق آیه ی نرٌص من اهلل

  برای خدا شیرین زبانی کن!



بسم اهلل الرمحن الرحیم
از آنجا که دانشمندان علم اخالق، هدف هنایی این علم را هتذیب 
این  به  رسیدن  و  دانند  می  انسان  سعادت  و  خوشبختی  و  نفس 
هدف امکان ندارد جز از را ه خودشناسی، از این رو، توجه شام را 

به امّهیت این موضوع از دیدگاه اسالم جلب می کنیم.
لیکن قبل از رشوع بحث این سؤال مطرح می شود: کدام نفس 
شناخت  وسیله  و  تزکیه  و  هتذیب  مقّدمه  آن  معرفت  که  است 

پروردگار متعال است؟
آیا مهان نفخه اهلیه است که مالك برتری انسان بر فرشتگان است 

و از آن تعبری به »روح اهلل« می شود؟
آیا نفس ُملَهَمه است که خدا به آن سوگند یاد فرموده و فجور و 

تقوا را به آن اهلام کرده است؟
آیا نفس اّماره به سوء است که مهواره انسان را به بدی می خواند؟

آیا نفس لّوامه است که انسان را از فساد و تباهی باز می دارد و 
انسان بزهکار را مهواره رسزنش می کند؟

آیا نفس مطمئنّه است که به ندای »اْرِجِعی إِلی َربِِّك راِضَیًة َمْرِضیًَّة« 
مفتخر می شود؟

آیا نفس فانیهاست که رسانجام طعم مرگ را می چشد؟
و آیا فطرة اهلل است که خداوند انسان را بر آن رسشته است؟

خالصه این کدام نفس است که شناخت آن شناخت خدا است؟
پاسخ:

ای  جمموعه  آن  یعنی  است،  آهنا  مهه  مقصود  که  است  این  پاسخ 
که شخصیت انسان را می سازد و او را جامع نشأتنی )ملکوت و 

ناسوت( و حاوی عاملنی )غیب و شهود( می کند.
نفس انسان از ُبعد ملکوتی اش نفخه اهلیه است که در سری صعود، 
به مقام نفس مطمئنه و راضیه و مرضیه می رسد و تا آنجا باال می 
رود که به مرتبه » قاب قوسنی او ادنی« مرّشف می شود، چنانکه 

قرآن می فرماید:
و  شد  نزدیك  َأْدنی«.سپس  َأْو  َقْوَسنْیِ  قاَب  َفکاَن  َفَتَدلَّی  َدنا  »ُثمَّ 
دو کامن  اندازه  به  او  فاصله  متثیل(  مقام  )در  تا  نزدیك شد  بسیار 

یا کمرت بود.
و از ُبعد ناسوتی اش تا آنجا سقوط می کند که می فرماید:

...« آهنا مهچون چارپایانند بلکه  »... ُأولِئَك َکاأْلَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ
گمراه تر.

و آنقدر پست می گردد که می فرماید: »ُثمَّ َرَدْدناُه َأْسَفَل سافِِلنَی«.
سپس او را به پاینی ترین مرحله بازگرداندیم.

خالصه، این جمموعه به ظاهر کوچك بحّدی بزرگ و وسیع است 
اشعار  آن گونه که در  را در خود مجع کرده  که مجیع عوامل وجود 

منسوب به حرضت علی× آمده است:
ودائك منك و ما تبرص دواُئك فیك و ما تشعر  
وحتسب أّنّك جرم صغری  و فیك انطوی العامل األکرب
و أنت الکتاب املبنی اّلذی  بأحرفه یظهر املضمر

فال حاجة لك فی خارٍج  خیرّب عنك بام سّطر
دوای تو در وجود خودت هنفته است و تو نمی فهمی / بیامریت 
نیز از خودت رسچشمه گرفته و تو نمی بینی. / و تو فکر می کنی 
که موجود ضعیفی هستی / در صورتی که جهانی بزرگ در وجود 
تو پیچیده شده است. / و تو آن کتاب درخشانی هستی / که با 
حروف آن پنهان ها آشکار می گردد. / بنابراین تو نیازی نداری که 

از بریون دایره وجودت / از رسنوشتت چیزی بگویند.
مهه نسخه ها در تو و خود نخوانی مهه دردها از تو و خود نبینی  
تو یك لفظی اّما طلسم عجایب  دریغا که معنای خود را ندانی
در این ذّره بنهفته کیهان اعظم  چو در سیم تار مغنّی، اغانی
تویی آن کتاب مقّدس که در وی  نبشته مهه رازهای هنانی
به گنجینه آفرینش بیندیش  کدام است گنجی بدین شایگانی
تو جان جهانستی و جاودانی زمنی و زمانی برون از تو، حاشا  

تو انسانی و خود خدا در تو خمفی 
  ملك در تو حمو و فلك در تو فانی

با توجه به این عرض عریض و آگاهی از آن مهه استعدادهای عیان 
و هنان می توان آئینه دل را با تزکیه و تصفیه، مظهر جلوات غیب 

الغیوب نمود و مصداق این آیه کریمه واقع شد که می فرماید:
دروغ  دید  که  را  آنچه  )پیامرب(  او  َرأی«.دل  ما  اْلُفؤاُد  َکَذَب  »ما 

نپنداشت و در آن تردید نکرد.
رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند 

 بنگر که تا چه حّد است مقام آدمّیت
در اینجا ذکر این نکته الزم است که انسان ها در وجدان ناخودآگاه 
خویش از این معرفت )خودشناسی( کم و بیش بی هبره نیستند که 
در  مردم  اکثریت  ولی  َعَلْیها«  النَّاَس  َفَطَر  تِی  الَّ اهللَِّ  »فِْطَرَة  فرمود: 
وجدان خودآگاه از آن غافل اند که »َو لِکنَّ َأْکَثَر النَّاِس ال َیْعَلُموَن« 
خویش  فطری  احساس  و  وجدان  به  آگاهی  مردم  بیشرت  یعنی 
آنچه  است  بدهیی  ندارند.  علم  به  علم  اصطالح  به  و  ندارند، 
موضوع تکلیف و منشأ ثواب و عقاب است معرفت تفصیلی و 
آگاهانه است، و به عبارت دیگر، آنچه مهم است آگاهانه در این 
راه  این  از  تا  است  بازیافتن  را  و خویشتن خویش  گام هنادن  راه 
خدا را بشناسی و به مسئولیت های انسانی و اهلی راه یابی. آری، 
این گونه معرفت است که در آیات و روایات در حتصیل آن تأکید 
اکید و غفلت از آن موجب خرسان ابدی شمرده شده است و تنها 
آگاهی  و  با عرفان  توأم  که  است  عبادتی  مفید،  و  مقبول  عبادت 
باشد و این عبادت است که به انسان و موجودات عاقل اختصاص 

دارد، اما عبادت تکوینی در مهه چیز موجود است که فرمود:
اموات َو ما فی اأْلَْرِض...« آنچه در آسامهنا  »َو هللَِِّ َیْسُجُد َمْن فِی السَّ

و زمنی است برای خدا سجده می کنند.
ُیَسبُِّح بَِحْمِدِه َو لِکْن ال  إِْن ِمْن َشْی ٍء إاِلَّ  َو  و نیز می فرماید: »... 
آنکه  جز  نیست  عامل  دراین  چیزی  هیچ  َتْسبِیَحُهْم...«  َتْفَقُهوَن 
رانمی  آهنا  تسبیح  شام  لکن  کند  می  ستایش  و  تسبیح  را  خدای 

فهمید.
روایات خودشناسی

تغیریات  خودشناسی  امهّیت  برای  شدیم  یادآور  که  گونه  مهان 
که  ائّمه معصومنی^ رسیده است  از  ای  دهنده  تکان  و  جالب 

برخی از آهنا از نظرتان می گذرد:
پیامرب اکرم| فرمود: »من عرف نفسه فقد عرف رّبه«.

کسی که خود را شناخت، خدای خود را شناخته است.
و حرضت علی× فرمود: »أفضل املعرفة معرفة اإلنسان نفسه«.

برترین معرفت آن است که انسان نفس خود را بشناسد.
در انجیل آمده است که خدای متعال فرمود: »إعرف نفسك أهیا 
اإلنسان تعرف رّبك«. ای انسان! خود را بشناس تا خدای خویش 

را بشناسی.
تو که از نفس خود زبون باشی  عارف کردگار چون باشی
کی شناسی خدای را، هرگز ای شده در هناد خود عاجز  

در مورد این شناخت، هر کسی راهی را برگزیده است: فیلسوفان 
با عصای استدالل و برهان فلسفی و عقلی به میدان شناخت گام 
هناده و به مراحلی از معرفت راه یافته اند، روان شناسان از طریق 
و  از طریق ریاضت  اند، عارفان  آشنا شده  آن  از  ابعادی  با  جتربه 
اند، زاهدان و عابدان از طریق  مکاشفه حقایقی را کشف نموده 
از  اند، جماهدان و جانبازان  زهد و عبادت مدارجی را طی کرده 
طریق جهاد و ایثار و فداکاری به مراتبی واال رسیده اند، نیکوکاران 
از طریق خدمت به بندگان خدا در وادی تقّرب و معرفت گام هناده 
اند و خالصه هر کس از هر راهی به دنبال گمشده اش می گردد 
ْکَمَة َفَقْد ُأوتَِی َخرْیًا َکثرِیًا...« به هر  که فرمود: »... َو َمْن ُیْؤَت احْلِ
کس که حکمت و معرفت دادند از خری فراوانی برخورداد شده 

است.
حرضت علی× فرمود: »أحلکمة ضاّلة املؤمن...«

حکمت و معرفت گمشده مؤمن است.
أعرفکم  بنفسه،  »أعرفکم  است:  شده  روایت  خدا|  رسول  از 
خود  نفس  به  که  است  کسی  خدا  به  نسبت  شام  ترین  دانا  برّبه«. 
خوانیم:  می  بزرگوار  آن  از  دیگری  حدیث  در  باشد.  داناتر 
»أعلمکم بنفسه، أْعَلَمُکْم برّبه«. آگاه ترین شام نسبت به خدا کسی 

است که به نفس خود آگاه تر باشد.
وادی  این  در  که  را  کسانی  رسانجام  امریاملؤمننی×  رو،  این  از 
گام ننهند و به خودشناسی نپردازند هالکت قطعی دانسته و می 

فرماید: »هلك امرؤ مل یعرف َقدره.«
آن کس که قدر خود را نشناخت هالك خواهد شد.
و در جای دیگر ثمره عدم توجه به خودشناسی را 

ضاللت و گمراهی می داند که: »من مل یعرف 
فی  خبط  و  النّجاة  سبیل  عن  بعد  نفسه 

الّضالل و اجلهاالت«
راه  از  نشناسد  را  خود  که  کسی 
به  و  شده  دور  نجات  و  رستگاری 
می  کشیده  گمراهی  و  جهل  وادی 

شود.         )نقطه های آغاز در اخالق عملی، ص49(

یکی از مفاهیم عام در اخالق اسالمی که ناظر به صفتی نفسانی 
انسان وخداوند است، مفهوم  بیانگر رابطه ای خاص میان  و 

»توّکل« می باشد
1:ماهیت توّکل: عاملان اخالق در باب ماهیت آن گفته اند: توکل 
یعنی اعتامد و اطمینان قلبی انسان به خداوند در مهه  امور خویش 
و بیزاری از هر قدرتی غری از او. البته حتقق این حالت در انسان 
متوقف است بر ایامن و یقنی و قّوت قلب نسبت به این که هیچ 
قّوت و قدرتی جدا از خداوند در کار عامل و آدم اثر گذار نمی 
باشد و مهه علل و اسباب مقهور قدرت اهلی اند و حتت اراده او 
عمل می کنند، که خود در واقع مرتبه ای از مراتب توحید است. 
بنابراین ریشه و اساس »توّکل«، توحید است و جز با حصول 
توحید شکل نمی گرید. از این رو است که خداوند اذن انتساب 
امور به اسباب و علل آهنا و منتسب کردن کارها به فاعلشان را 
داده و به نوعی علل و فاعل ها را مسّلط بر حوادث و کارها 
و علل  اسباب  و  نبوده  اصیل  این سلطه  کرده است؛ هر چند 
طبیعی و فاعل های انسانی، استقاللی در تأثریگذاری ندارند و 
فقط خداوند است که سبب مستقل و برتر از مهه اسباب است. 
بنابراین انسان رشید هنگامی که اراده انجام کاری را نمود و ابزار 
و اسباب عاّدی آن را نیز فراهم کرد، می داند که تنها سبب مستقل 
در تدبری امور خداوند است و هیچ گونه اصالت و استقاللی 
برای خود و اسباب و عللی که به کار می گرید، قائل نیست؛ پس 
بر خداوند توکل می کند. بنابراین، توکل به معنای نفی انتساب 
امور به انسان یا اسباب و علل طبیعی و ارجاع اصالت و استقالل 

به خداوند است.
2:درجات توّکل: برخی از عاملان اخالق برای توکل به خداوند 
درجات سه گانه ای قائل شده اند که گزارش خمترص آهنا به قرار 

زیر است:
اولنی درجه توّکل به خداوند آن است که اعتامد و اطمینان انسان 
به او، مهانند اعتامدش به وکیلی باشد که برای انجام کارهایش 
برمی گزیند. در واقع این پاینی ترین درجه توکل است و به آسانی 
قابل دستیابی است و مدت زیادی هم مستمر می ماند و با اختیار 

و تدبری انسان هم منافاتی ندارد.
انسان  توّکل،  درجه  دردومنی 
در  و  غافل  توّکل  اصل  از 

وکیل خود یعنی خداوند فانی است؛ بر خالف نوع اول که توجه 
فرد بیشرت به رابطه قراردادی وکالت است. این درجه از توکل 
کمرت حتقق پیدا می کند و زودتر از بنی می رود و حداکثر یکی 
دو روز بیشرت دوام ندارد، و تنها برای افراد خاصی حاصل می 
گردد. شخص در این حالت عمده تالش خود را رصف گریه، 

درخواست و دعا به درگاه خداوند می نامید.
عالی ترین درجه توّکل آن است که انسان مهه حرکات و سکنات 
خویش را به دست خداوند بیند. تفاوت این نوع از توکل با نوع 
دوم در این است که در این جا شخص حتی التامس و درخواست 
و ترّضع و دعا را هم رها می کند و باور دارد که خداوند امور 
و  التامس  هم  او  اگرچه  کند،  می  تدبری  خویش  حکمت  به  را 
درخواست نکند. نمونه  واقعی این نوع توکل، اتکال حرضت 
ابراهیم ـ× ـ است؛ زیرا هنگامی که نمرودیان او را در منجیق 
هناده تا در آتش اندازند، فرشته اهلی به او یادآوری می کند که از 
او در پاسخ می  خداوند درخواست یاری ونجات نامید، ولی 
از درخواست  نیاز  بی  مرا  ازحال من،  »اطالع خداوند  گوید: 
)نجات( از او می کند«.البته این نوع بسیار نادر الوقوع است و 
جز برای صدیقنی حاصل نمی شود و در صورت وقوع هم به 

زودی از بنی می رود و چند حلظه بیشرت دوام نمی یابد.
یکسانی  درجات  خداوند  به  توکل  در  مردم  دیگر  ی  منظر  از 
ندارند و هر یك به میزان توکل خویش در توّسل به اسباب و علل 
در رسیدن به مقاصد خویش عمل کنند. خداوند با کسانی که به 
کلی اعتامد خویش را از اسباب و علل طبیعی قطع کرده اند، به 
تناسب این اعتامد با آنان رفتار خواهد نمود. چنان که امام صادق 
ـ×ـ  فرمود: »خداوند ابا دارد از این که روزِی مؤمنان را جز از 
راهی که گامن ندارند، فراهم نامید«این رفتار خداوند به مؤمنانی 
اختصاص دارد که درجات عالی توکل را دارند؛ ولی کسانی که 
به این درجه از توکل راه نیافته اند و اعتامد آنان به اسباب و علل در 
کنار اعتامد به خداوند باقی است، خداوند نیز از جماری اسباب و 

علل نیازهای آنان را رفع خواهد نمود.
سه( ارزش توّکل: قرآن کریم ده ها بار به رصاحت و کنایت انسان 
ها و به ویژه مؤمنان را به توکل به خداوند فرا خوانده است و در 
برابر این اعتامد و اطمینان بندگان، وعده خداوند مبنی بر کفایت 

امور آنان را اعالم می 

دارد. از مجله در قرآن آمده است:
ِل امْلُْؤِمنُوَن « » َو َعَلی اهللَِّ َفْلَیَتَوکَّ

»و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند.«
املتوکلنی؛ خداوند توّکل کنندگان را دوست می  »ان اهلل حیب 

دارد.«
مهچننی برای اطمینان بخشی نسبت به رسانجام توّکل و اعتامد به 

پروردگار می فرماید:
» و من یتوکل علی اهلل فهو حسبه «و هر کس بر خدا اعتامد کند، 

او برای وی بس است.«
احادیث نبویـ  صّلی اهلل علیه و آلهـ  و سخنان اهل بیتـ  علیهم 
الّسالم ـ رسشار از عباراتی است که منزلت توکل و فضیلت آن 
را بیان می کنند. از باب نمونه سخن امام صادق× را نقل می 

کنیم که فرموده است:
به درستی که بی نیازی و عزت در حال گردش اند و هنگامی که 

به جایگاه توّکل گذر کنند، آن جا را وطن خود می گزینند.
چهار( تالش و توکل: اگر چه با دقت در ماهیت توّکل روشن 
می گردد که توّکل منافاتی با سعی و تالش و استفاده از ابزار و 
اسباب ندارد، گاهی شبهه ای پدید می آید که اشاره به آن مفید 
از  آن خارج  و علل  اسباب  که  اموری  به  نسبت  انسان  است. 
اراده او است، چاره ای جز توّکل ندارد؛ ولی نسبت به حوادثی 
که اجیاد اسباب و علل آن در توان او است،در عنی حال که به 
قائل نیست،  تأثری مستقل  ابزار و اسباب،  برای  توّکل  موجب 
ولی وظیفه دارد که برای فراهم آوردن آهنا بکوشد و آنچه را به 
سببّیت آن یقنی یا گامن دارد، به کار گرید و در این جهت از تعّقل 
و اندیشه خویش هبره برد. زیرا سنّت خداوند بر این قرار گرفته 
است که امور عامل با اسباب و علل خاص خود پیش رود. بر 
مهنی اساس فرموده است که هنگام جنگ با شیوه ای خاص و 
ْبُتْم فِی اأْلَْرِض َفَلْیَس َعَلْیُکْم  با اسلحه نامز بخوانید،» َو إِذا رَضَ
ِذیَن َکَفُروا...  لوِة إِْن ِخْفُتْم َأْن َیْفتِنَُکُم الَّ وا ِمَن الصَّ ُجناٌح َأْن َتْقرُصُ
وا هَلُْم َما  « و توان و قدرت دفاعی برای خود آماده کنید. » َو َأِعدُّ
ٍة...« به موسی× دستور داد که بندگان مرا شبانه  اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ
و به دور از چشم فرعونیان از شهر بریون برب » َفَأرْسِ بِِعباِدی َلْیاًل 
ُکْم ُمتََّبُعوَن«. پیامرب هنگامی که مردی اعرابی را دید که به هبانه  إِنَّ
رها  بیابان  در  را  شرتش  خداوند،  بر  توّکل 
نموده، فرمود:  اعقلها و توّکل؛ »شرت را ببند و 

توّکل برخداوند نام«. )6()3(

                    خودشناسی و خدا شناسی                     توّکل

مرحوم شیخ محمد رضا مهدوی کنی



گویند: وقتی که برادران یوسف×، او را در چاه آویزان کردند تا او را به آن 
بیفکنند، طبیعی است که یوسف خردسال در این حال حمزون و غمگنی بود، اما 
در این میان غم و اندوه، دیدند لبخندی زد، خنده ای که مهه برادران را شگفت 
زده کرد، از هم می پرسیدند، یعنی چه؟ اینجا جای خنده نیست؟ گفتند هبرت 

است از خودش بپرسیم.
یکی از برادران که هیودا نام داشت، با شگفتی پرسید: برادرم یوسف! مگر عقل 
خود را باخته ای، که در میان غم و اندوه، می خندی؟ خنده ات برای چیست؟
یوسف با مجال، که به مهان اندازه و بیشرت با کامل نیز بود، دهانش چون غنچه 

بشکفید و گفت:
روزی به قامت شام برادران نریومندم نگریستم، با خود گفتم: ده برادر نریومند 
دارم، دیگر چه غم دارم! آهنا در فراز و نشیب زندگی مرا محایت خواهند کرد 
و  شجاع  برادران  چننی  بودن  با  باشد،  داشته  قصد  سوء  من  به  دشمنی  اگر  و 
برومندی، چننی قصدی نخواهد کرد، و اگر سوء قصدی کند، آهنا مرا حفظ 

خواهند کرد.
اما چرا خدا را فراموش کردم، و به برادرانم بالیدم، اکنون می بینم مهان برادرانم 

که به آهنا بالیدم، پریاهنم را از بدنم بریون کشیدند و مرا به چاه می افکنند.
این راز را دریافتم که باید به غری خدا تکیه نکنم، خنده ام خنده عربت بود، نه 

خنده خوشحالی.

خنده عبرت

مقدس متوجه می کند؛ لذا با تبسمی مهراه انبساط روحی می 
فرماید:

ـ روح و رحیان؛ هبشت است وادی السالم. به حدی عشق به 
بودیم.  وادی داشتم که مباحثه مان را هم در وادی گذاشته 
مباحثه می کردم. نامز مجاعت می خواندم؛ اما ... می رفتم، 

نامز می خواندم می آمدم بریون.
ب دیدید، خیلی موثر  * چه عملی را خودتان به جتربه، مقرِّ

دیدید؟
ـ هزار قل هو اهلل.

* هر روز؟
ـ هر روز.

* آقا، مرحوم قاضی را کجا خدمتشان می رسیدید؟
ایشان بریون نمی آمد.  ـ می رفتم خانه اش. 
اش  بقیه  حرم.  رفت  می  فقط  مجعه  روز 

مهه اش در خانه بود.
مرحوم  صفات  در  صفتی  چه   *

قاضی ممتاز به نظر می رسید؟
از  ]پس  بود.  موحد  توحیدش؛  ـ 
ادامه  چننی  خود  استاد  درباره  حلظه،  چند 

می دهد:[ خیلی هم فقری بود.
* از جهت مادی؟

ـ بله ؛ خیلی، در فشار بود.
* کثرت عیاِل ایشان، مانع ]سلوک معنوی[ ایشان نمی شد؟
ـ از بس که قوی بود، مانع نمی شد. آقا سید علی قاضی قوی 
حد.  بی  زیاد،  بود؛  متواضع  زیاد  بود.  فعلیت  اش  مهه  بود. 
کفش هایم را جفت می کرد؛ می گفتم: »آقا نکنید این کا را، 

اهلل اکرب«. بله؛ خیلی اخالق عجیبی داشت.
* در زمان غیبت کربا امکان ترشف برای شیعیان هست؟

طاهر  زمان×  امام  بشوند.  طاهر  شوند،  پاک  اگر  بله؛  ـ 
است، طاهر بشوند.

* سنخیت پیدا کنند؟
ـ سنخیت پیدا کنند.

* عمل خاصی برای ترشف رساغ دارید؟
ـ مهنی »سالم علی آل یس«؛ توسل به امام زمان...

رفتید  شام  ]آیا[  ایران،  آمدند  امام  مرحوم  که  این  از  بعد   *
هتران؟

ـ بله رفتم.
* چه صحبتی بنی شام رّد و بدل شد؟

ـ گفت: »از خانه مضایقه نکن. من برایت خانه می خرم« این 
خانه را خرید؛ خود امام.

را  امام  باطن،  آرامش  و  روح  بزرگی  و  عرفانی  جهت  از   *
چطور دیدید؟

ندارد.  نظری  است؛  بزرگ  خیلی  امام؛  است  بزرگ  خیلی  ـ 
در  بود  استقامت[  ]دارای  مستقیم  داشت؛  عجیبی  اراده 

کارش. روی ثبات است؛ انگار آن شیء را می دید.
* اگر در نظرتان باشد یک بار می فرمودید: »کربال ایشان را 
در صحن دیدم دست گذاشتم روی شانه ایشان گفتم: به این 

حرضت اباعبداهلل! من شام را دوست دارم«؟
ـ گفتم: »به این حسنی! دوستت دارم«.

ـ ]یکی از حضار[: حاج آقا! ما که مشغول درس خواندن در 
حوزه ها هستیم،... بایدچه کار کنیم؟

شام،  بگویید  را  یونسیه  ذکر  مهنی  بندگی.  کنید؛  عبادت   ...
برای شام سری برزخی می شود؛ خدا شاهد است؛ مداومت 
کنید. »وادمتم ذکره«. متواضع بشوید: »من تواضع هلل رفعه 
اهلل«. ]پس از ابراز خستگی آن بزرگوار، سؤال کننده آخرین 

پرسش را این گونه مطرح می کند:[
بفرمایید چه  برای عموم طلبه های حوزه  ای  توصیه  * یک 
می  و  خواهند  می  زمان×  امام  که  مقصدی  به  بکنند  کار 

خواسته اند برسند و نزدیک بشوند؟
ـ درسشان را بخوانند؛...و بعد هم بندگی کنند؛ نامز شب را 

ترک نکنند، هتجد ترک نشود.

ـ از چه صحبت کنم؟ چه بگویم؟
* رسائل، مکاسب؟

ـ نزد آقا شیخ مرتضی طالقانی
* مثل این که آقا شیخ مرتضی طالقانی از شاگردان مرحوم 
از  ای  استفاده  بود؟ شام  از شاگردان آخوند کاشی  آخوند و 

ایشان کردید؟منظور در اذکار و این گونه امور؟
مدرسه  در  چون  بودم؛  ایشان  نزد  سال  ده  از  بیشرت  بله،  ـ 
ام پیش حجره ایشان بود؛ یک  خودمان بود. من هم حجره 

دیوار فاصله بود؛ بیشرت از ده سال.
* از کرامات ایشان چیزی یادتان هست؟

ـ بله؛ صاحب کرامت بود؛ انسان را می خواند؛
استادی  وسلوک  سری  در  طالقانی  مرتضی  شیخ  از  غری   *

داشتید؟
ـ مرحوم آقا سیدعلی قاضی.

*چند سال خدمت ایشان بودید؟  ایشان را چه طور دیدید من 
حیث املجموع؟

ـ 5-4 سال. انسان ملکوتی و اهلی است. فانی فی اهلل بود، 
شخص بزرگی بود.

* دستوری هم به شام می دادند؟
ـ بله؛ ذکر یونسیه را او داد به من )ال اله اال انت سبحانک انی 
کنت من الظاملنی( در سجده 400 مرتبه. ذکر »یا حی یا قیوم« 

40 مرتبه، ایشان فرمودند.
* یک استقبال عمومی شده بنی طلبه ها نسبت به مرحوم آقای 

قاضی ...؟
ـ بله؛ جا دارد.

* بعد از این که متوجه شده اند از اساتید عالمه طباطبایی و 
یک رسی از عرفا ایشان بودند، اگر چیزی در نظرتان باشد، 
از  ایشان،  کرامات  از  هست؛  استفاه  قابل  ها  این  بفرمایید 

حاالت ایشان؟
ـ ایشان یک شخص ملکوتی بود؛ متام فانی فی اهلل بود؛ بنی 
مردم نبود. یک عرب عبا دوز بود که ، آقا سید علی قاضی 
پیشش می نشست. روزی که آقا سید علی قاضی فوت کرد، 
دید عامره ای آوردند و دستگاهی و شلوغ شد و... گفت »اینها 
چیه؟« گفتند: »آن پریمرد است« گفت: »این که دِر دکانم می 

نشست، این سید!! من نمی دانستم او آدم مالیی است«.
*یعنی ایشان خودش را نشان نمی داد؟

ـ نمی داد؛ نه.
کیمیا  ایشان  از  رفتم  فرمودید:  می  بار  یک  هم  *جریانی 

خواستم، یادتان هست؟
باز هم به فکر فرو می رود و پس از مدتی به یاد می آورد. وقتی 
سؤال کننده می خواهد ماجرا را تفصیالً بفرمایند تا دیگران 

هم استفاده کنند. با لبخندی دلنشنی چننی می گوید:
ـ گفتم: »یک ذکری برای رزق و روزی بدهید به ما« فرمودند 
عمن  بفضلک  و  حرامک  عن  بحاللک  اغننی  اللهم  »بگو 

سواک زیاد بگو«. راستی هم اثر دارد.
* از نجف با مرحوم امام هم که آشنایی داشتید؟

ـ بله؛ به من عقیده داشت خیلی؛ عالقه داشت. دو بار دنبامل 
فرستاد رفتم پیشش.

* چه می گفتند؟
ـ می پرسید: »اوضاع چطور می شود؟ وضع ما چطور می 
من  کردند،  دفنش  و  مرده  نجف  در  بود  دیده  خواب  شود؟ 
می  دفن  ایران  در  و  کنید  می  فوت  ایران  در  شام  نه؛  گفتم: 

شوید«.
باز هم سکوتی فضا را می گرید. ظاهرًا تصمیم آن بزرگوار 
این بود که تا نپرسند، آن هم در حد رضورت و کفایت، چیزی 
نگوید. به پیشنهاد برخی از حارضان، از آیت اهلل قاضی بحث 
دارد  اهلل کشمریی عقیده  آیت  که مرحوم  استادی  می شود؛ 
بیشرتین و مهم ترین معارف را از او کسب کرده است ؛ لذا 
آیت اهلل قاضی چننی می  سؤال کننده درباره روش سلوکی 

پرسد:
* سبک مرحوم قاضی را رفقا می خواهند بدانند که ایشان با 

چه عملی و چه کاری به این مرتبه از معرفت رسید؟
روزه  داشت؛  بسیاری[  های  ]سجده  ای  عدیده  سجدات  ـ 
زیاد می گرفت؛ سجده یونسیه را ترک نمی کرد ...؛ توکلش 

بر خدا، قوی بود خیلی، خیلی قوی بود.
*چه کسی به عنوان شاگرد ایشان آن جا مشهور بود ؟

ـ آقا شیخ علی حممد بروجردی، از شاگردان مربزش بود مهنی 
آقای هبجت.

* حاال به نظر شام اگر بپرسند هر کسی بخواهد راه به طرف 
خداوند متعال ]را[ برود چه کار بکند؟ یک دستور عمومی 

بخواهید برای مردم بفرمایید چه کار کنند خلق اهلل؟
نامز شبش  ...، کم خوابی؛  بگرید.  تواند روزه  ـ هر چه می 

ترک نشود؛ هتجد داشته باشد. سجده یونسیه را داشته باشد.
این عمل، به سبب وجود ذکر تسبیح حرضت یونس در آن، 
به سجده یونسیه معروف شده است از عباداتی است که مورد 
تأکید علام و سلسله اساتید مرحوم آیت اهلل کشمریی نیز بوده 
بال و  فراغ  با  این صورت که در مکانی خلوت و  به  است؛ 
حتی االمکان در تاریکی، رس به سجده گذاشته و ذکر رشیف 

»ال اله اال انت سبحانک؛ انی کنت من الظاملنی« تکرار شود.
* چه تعداد؟

ـ 400 بار، کّملنی ]کسانی که به کامل رسیده اند[ 3000 بار 
]دوباره پس از سکوتی کوتاه می فرماید:[ راهی بعد از این راه 

نیست. به خدا!
* استاد چه قدر می تواند دخالت داشته باشد؟ یعنی آیا الزم 

است؟
ـ آن مرحوم می فرماید:

بی استاد نمی شود. متام امور استاد می خواهد ]و سپس در 
مقام استدالل به این آیه رشیف استشهاد می کند که:[احلمدهلل 

رب العاملنی ، مربی العاملنی، یعنی مهه چیز مربی می خواهد.
نزدیک  و  زمان×  امام  به  قرب  برای  بفرمایید  *دستوری 

شدن به آن حرضت.
ـ خلوت با حرضت، روزی یک ساعت با حرضت خلوت 
زیارت  بشود؛  حرضت  به  متوجه  خلوت،  جای  یک  کند. 
»یا  بگوید:  زیاد  هم  بعد  بخواند.  را  یاسنی  آل  علی  سالم 
صاحب الزمان اغثنی یا صاحب الزمان ادرکنی« و »املستعان 
بک یا بن احلسن« زیاد بگوید. توسل بکند به ایشان؛ یک خرده 

یک خرده رفاقت پیدا می شود.
* برای تعجیل فرج امام زمان× به نظر شام خلق اهلل چه کار 
بکنند؟ چون باالخره این کار از مردم خواسته شده، چه باید 

بکنند که این امر، زودتر اتفاق بیفتد؟
امام  به حق  بدهند  را قسم  زمان؛ خدا  امام  به خود  توسل  ـ 

زمان.
بود،  بار پرسشان فوت شده  * فرمودید مرحوم قاضی یک 

زهنا خیلی گریه می کردند...؟
ـ می گفت پرسم االن پیش من بود این ها بی خودگریه می 

کنند.
* یعنی روح را می دید؟

ـ بله می دید. قالب مثالی اش ]را می دید[.
استعدادی،  ابتدا  از  متعال،  راه خداوند  این  به  * شام نسبت 

فوق العادگی در خودتان می دیدید، و...؟
ـ عشق داشتم به این]راه[.

* به این کار عشق داشتید؟
ـ بله؛ من دائم با پریمردها، با علامی عاملنی بودم.

* از بچگی؟
ـ ]بله[ از بچگی با جوان ها نبودم. آقا شیخ حسنی هترانی بود 
]از اهل هتران[؛ پریمرد بود و از شاگردان مرحوم آخوند. پیش 
او کفایه خواندیم؛ با او بودم زیاد. آدم خوبی بود؛ مال بود. با 

آشیخ علی اکرب اراکی زیاد بودم.
* در عبادتگاه هایی که در نجف هست یا اماکن متربکه 

ای که هست، کجا را خیلی عالی دیدید؟
ـ من، وادی ]السالم[. مهه اش وادی بودم؛ 

به حدی که بعضی از شب ها آن جا می 
خوابیدم؛ خوابم می برد.

* چی می دیدید که این قدر عالقه 
داشتید؟

گویی این سؤال آن بزرگوار را به فضای 
مکان  آن  روحانی 

نامز  از  بعد  ای  بنده  هرگاه  فرمود:  صادق×  امام 
و  او  بنی  حجاهبای  خداوند  بیفتد،  شکر  سجده  به 
فرشتگان را بر می دارد، و به فرشتگان خطاب می 
کند که هان ای فرشتگان! به بنده ام که واجب مرا 
انجام داد و عهدش با مرا کامل نمود، سپس به خاطر 
نعمتی که به او داده ام سجده شکر بجای آورد، ای 
او است؟ فرشتگان  پاداشی شایسته  فرشتگانم چه 

گویند:  می 
رمحت  پروردگارا! 
تو شایسته او است.

خداوند می فرماید: 
سپس چه پاداشی؟

می  فرشتگان 
گویند: پروردگارا! 
شایسته  تو  هبشت 

او است.
خداوند می فرماید: 
سپس چه پاداشی؟

گویند:  فرشتگاه 

پروردگارا! کفایت مهاّمت او )یعنی تأمنی نیازهای 
او( شایسته او است.

خداوند می فرماید: سپس چه پاداشی؟
فرشتگاه آنچه را نیك است برای آن بنده می طلبند، 

باز خداوند می فرماید:
سپس چه پاداشی به آن بنده شاکر بدهم؟

پاداش  آن  به  ما  پروردگارا!  گویند:  می  فرشتگان 
عظیم آگاهی نداریم.

خداوند می فرماید:
کام  شکرنه  ال 
اقبل  و  شکرنی، 
و  بفضلی،  علیه 
قطعا  رمحتی؛  اریه 
مرا  او  که  مهانگونه 
کند،  سپاسگزاری 
سپاسگزاری  او  از 
با فضل  می کنم، و 
روبرو  او  با  کرم  و 
رمحتم  و  شوم،  می 
می  ارائه  او  به  را 

دهم.
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